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รินศรัทธา กาญจนวตี เป็ นชาวจังหวัดนครปฐม สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ ง สาขาวิชานิ เทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์) จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีผลงานรวมเล่มครัง้ แรกเมื่อ พ.ศ.2557 ชื่อ “รินศรัทธา”
และมีผลงานได้รบั รางวัล เรื่อง ทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจ โดยได้รบั รางวัลชนะเลิศ
ประเภท “กวีนิพนธ์” จากการประกวด “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” (7 Book Awards) ครัง้ ที่ 16
ประจาปี 2562 ด้วย
ปั จจุบนั รินศรัทธา กาญจนวตี เป็ นกรรมการสมาคมคนตาบอด จังหวัด
นครปฐม เป็ นอาสาสมัครคนพิการลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับ
ครอบครัวที่มสี มาชิกเป็ นผู้พกิ าร สอนอักษรเบรลล์ การใช้สมาร์ทโฟน เป็ นนักพูด
สร้างแรงบันดาลใจ และร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละแนะนาผูพ้ กิ ารทางสายตาทีม่ ใี จรัก
การเขียนกลอนทางสือ่ สังคมออนไลน์
แม้ว่ารินศรัทธา กาญจนวตี จะตาบอดทัง้ 2 ข้าง แต่เขียนงานกวีนิพนธ์
อย่างต่อเนื่อง ความเป็ นผูพ้ กิ ารทางสายตาทาให้กวีนิพนธ์ของเธอมีความพิเศษและ
แตกต่างจากเรื่องอื่นๆ ตัง้ แต่ต้น จะเห็นว่าแม้จะมีกวีนิพนธ์เกิดขึน้ เป็ นจานวนมาก
แต่สว่ นใหญ่เป็ นงานจากผูท้ ม่ี รี า่ งกายสมบูรณ์พร้อม การมองตัวตน ผูค้ น และสังคม
จึงมาจากประสบการณ์ หรือจุดยืนที่แตกต่างกัน และสิง่ ที่นาเสนอในงานกวีนิพนธ์
ย่อมแตกต่างกันไปด้วย กวีนิพนธ์เรื่องนี้ไม่เพียงเป็ นสิง่ ที่ตกผลึกจากความคิดอ่าน
ของกวีเท่ า นั น้ แต่ ย ัง โดดเด่ น ในการใช้อ ารมณ์ ค วามรู้ส ึก ประสบการณ์ และ
ประสบการณ์ ทางผัสสะอ่านท าความเข้าใจตัวเอง สังคมและโลก ทาให้เห็นความ
เกี่ยวโยงระหว่างตัวตนกับสิง่ ต่างๆ รอบตัว ดังที่ ไพลิน รุง้ รัตน์ (2562, น. คานิยม)
กล่าวไว้ในคานิยมว่า “เธอไม่ได้เขียนกลอนด้วยตาอย่างคนอืน่ แต่เขียนกลอนด้วยใจ
ผลงานของเธอไม่ได้ตดั พ้อต่อว่าโลกทีด่ วงตาของเธอมองไม่เห็น ไม่ได้มคี วามทุกข์
หรือโกรธแค้นในเรือ่ งความทุกข์ของตนเอง หากแต่กลอนของเธอมองผ่านดวงตาอัน
มืดบอดผ่านดวงใจออกไปสู่โลกกว้าง และยืนยันความเข้าใจชีวติ ผ่านการรับรูด้ ้วย
ดวงใจของเธอ” คากล่าวนี้ส่อื ให้เห็นการเขียนกวีนิพนธ์จากประสบการณ์อนั จาเพาะ
และเชื่อมโยงไปมาระหว่างโลกกับเธอและเธอกับโลก
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สังเขปเนื้ อหาและบทปริ ทศั น์
ทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจ ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1
โลกอีกดวงของผู้ไร้ดวงตา ส่วนที่ 2 ประจักษ์ค่าชีวติ (แม้มดิ แสง) ส่วนที่ 3 รูส้ กึ
ความรัก ความเปลีย่ นแปลง และส่วนที่ 4 ปั ญญากระจ่างแจ้งด้วยความคิด
เนื้อหาส่วนที่ 1 โลกอีกดวงของผู้ไร้ดวงตา ประกอบด้วยบทกวี 13 บท
ส่วนใหญ่กล่าวถึงเรือ่ งของตัวกวีเอง เช่น การเป็ นผูพ้ กิ ารทางสายตา ครอบครัว บ้าน
และการเป็ นกวี เนื้อหาในส่วนนี้เป็ นการชีช้ วนให้ผูอ้ ่านรูจ้ กั ตัวตนของกวีก่อนจะเข้า
ไปสู่ประเด็นอื่นๆ โดยเปิ ดบทด้วยบทกวีท่ชี ่อื ว่า “เสียงส่องแสง” ที่ส่อื ให้เห็นตัวตน
ของผูแ้ ต่งในฐานะผูพ้ กิ ารทางสายตาที่ยนื ยันความเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม โดยการ
สื่อให้เห็นความต้องการเรียนรู้เรื่องต่างๆ ผ่านการฟั งเสียงและการฟั งเรื่องราวใน
หนังสือ การฟั งจะช่วยนาไปสู่โลกกว้าง นัยยะดังกล่าวสะท้อนความต้องการแสดง
ตัวตนของผู้พิการทางสายตาและยังเป็ นการโต้ตอบอคติของสั งคมที่มกั มองข้าม
ความสาคัญของหนังสือและการอ่านหนังสือของผูพ้ กิ ารทางสายตาไป ดังบทกวีทว่ี า่
กอดหนังสือทุกเล่มไว้เต็มอ้อม
สูดกลิน่ หอมร้อยพันความฝั นใฝ่
กระดาษมีโลกกว้างอยูข่ า้ งใน
เสียงส่องนาฉันไป...แม้ไร้ตา (2562, น. 19)
จะเห็นว่า บทกวีน้ีสร้างภาพลักษณ์ ใหม่ให้แก่ผู้พกิ ารทางสายตา เป็ นผู้ม ี
คุณค่า ไม่ใช่ไร้ความรู้ หรือไม่สามารถหาความรูไ้ ด้
ในบทที่ช่ือว่า “โลกอีกดวงของผู้ไร้ดวงตา” กวีน าเสนอประสบการณ์ ท่ี
เกีย่ วกับตัวตนและโลกเช่นกัน แต่ในบทนี้กวีสร้างโลกขึน้ มาใหม่ เป็ นโลกเฉพาะของ
ผู้พกิ ารทางสายตา พร้อมกับให้กาลังใจและชี้ทางออกในการมองสรรพสิง่ ไม่เพียง
เฉพาะผู้พกิ ารทางสายตาแต่รวมถึงผู้ท่ตี าดีทุกคน โดยให้สมั ผัสโลกด้วยใจแทนตา
แล้วจะพบความงามของสรรพสิง่ การสัมผัสโลกด้วยใจทาให้เข้าใจความเป็ นไปของ
โลกและยังเป็ นทีห่ ลบลีโ้ ลกแห่งความเป็ นจริงทีอ่ าจมืดยิง่ กว่าหลับตาสนิทเสียอีก
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ในขณะที่ “โลกอีกดวงของผูไ้ ร้ดวงตา” นาเสนอความงามของโลกของชีวติ
แต่ในอีกสองบทถัดมาคือ “โลกในชีวติ ” กลับให้ภาพตรงข้าม โดยนาเสนอให้เห็น
ความจริงของชีวติ และยอมรับความจริงนัน้ นัน่ คือ ความตายที่ทุกคนหนีไม่พน้ กวี
ชี้ให้เห็นว่าตัวเราเป็ นสิง่ ประกอบสร้างจากความว่างเปล่า ทัง้ กายและจิต การพินิจ
ความตายอย่างละเอียดจะช่วยให้สามารถยอมรับความจริงและสร้างสรรค์โลกแห่งจิต
วิญญาณทีก่ ว้างไกลและหลุดพ้นจากพันธนาการทัง้ ปวง
ประเด็นเรื่องพ่ อแม่และบ้านเป็ นอีกประเด็นหนึ่ งที่น่ าสนใจ ในบทที่ช่ือ
“กลับบ้าน ซากแห่งสัญญา” และ “กราบแม่ในวันพ่อ” นาเสนอเรื่องเกี่ยวกับการเดินทาง
จากบ้านและการไม่ม ีพ่อซึ่งสื่อให้เห็นประสบการณ์ อนั เจ็บปวด ในบท “กลับบ้าน
ซากแห่งสัญญา” เน้นนาเสนอการราลึกถึงบ้านทีจ่ ากมาและการอ่านทบทวนกิจกรรม
ที่ทาร่วมกับครอบครัว โดยกล่าวถึงแม่และพีน่ ้องเมื่อครัง้ ยังอยู่ร่วมกัน พร้อมแสดง
ความปรารถนาว่าวันหนึ่งจะได้อยู่พร้อมหน้ ากันอีก ส่วนบท “กราบแม่ในวันพ่อ”
นาเสนอภาพความเจ็บปวดจากวาทกรรมความเป็ นเด็กกาพร้าและมายาคติเรื่อง
ครอบครัวที่ผู้เป็ นลูกต้องมีทงั ้ พ่อและแม่ ซึ่งทาให้เกิดความเจ็บปวดและสันคลอน
่
ตัวตน กวีสอ่ื ผ่านภาพลูกกาพร้าไม่มพี อ่ เมือ่ ถึงวันพ่อ ไม่มพี อ่ ให้กราบ และถูกเพือ่ น
ล้อเรื่องไม่มพี ่อ อย่างไรก็ดี ในท้ายบทสื่อให้เห็นการหลุดพ้นจากขนบดังกล่าว โดย
เลือกให้แม่เป็ นพ่อแทน ชีวิตจึงยังคงด าเนิ นต่อไปได้ “วันนี้ ลูกยึดถือ...แม่คือพ่อ
พร้อมเดินต่อเพือ่ มีชวี ติ ใหม่” (2562, น. 39) บทกวีทงั ้ 2 บท สะท้อนการให้ความหมาย
กับครอบครัวและบ้านที่สมั พันธ์กบั จิตใจมากกว่าเรื่องทางกายภาพหรือสิง่ ที่จบั ต้อง
ได้จริง
เนื้อหาที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือ การกล่าวถึงความสาคัญของบทกวีและ
ความเป็ นกวีของตัวกวีเอง ซึ่งปรากฏในบท “ฉันเป็ นนักกลอน” “แด่นักเขียน” “อ่าน
หัวใจกวี” และ “บางบทกวี”
ในบท “ฉันเป็ นนักกลอน” “บางบทกวี” และ “แด่นักเขียน” ชี้ให้เห็นคุณค่า
ของบทกวีในการถ่ายทอดความรู้สกึ นึกคิด ความจริงและความงามบางอย่างผ่าน
ถ้อยคา แม้ในยามเศร้า บีบคัน้ ยังเห็นความงามในบทกวีได้ ผูท้ เ่ี ป็ นนักเขียนหรือกวี
ควรรักษาคุณค่าตรงนี้ไว้ ส่วนในบท “อ่านหัวใจกวี” สื่อให้เห็นบทบาทของการเขียน
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ในการแสดงความรูส้ กึ นึกคิดเช่นกัน แต่ขยายประเด็นสูก่ ารสื่อสารให้เห็นตัวตนของ
กวีต่อผูอ้ ่าน โดยกวีนาเสนอให้เห็นว่า ในขณะเขียนงาน กวีได้อ่านทบทวนประสบการณ์
ทัง้ สุขและทุกข์ของตนไปด้วย บทกวีแต่ละบทจึงมาจากการหล่อหลอมประสบการณ์
ส่วนตัวกับโลกภายนอก การอ่ านกวีนิ พนธ์จะท าให้ผู้อ่ านเข้าใจตัวตนของกวีได้
เช่นเดียวกับเข้าใจตัวตนของผูอ้ ่านเอง
กล่าวโดยสรุปแล้ว เนื้อหาในส่วนนี้สะท้อนการทาความเข้าใจตัวตนของกวี
การทบทวนตาแหน่ งแห่งที่ของตน ผ่านการกลับไป “อ่าน” ความเป็ นมาของตัวเอง
บ้าน ครอบครัว และคนใกล้ชดิ เพื่อสร้างตัวตนและความเป็ นกวีท่แี ยกไม่ออกจาก
การเป็ นส่วนหนึ่งของครอบครัวและโลก
จาก โลกอีกดวงของผูไ้ ร้ดวงตา ที่เน้นนาเสนอประสบการณ์ส่วนตัวเนื้อหา
ในส่วนที่ 2 ประจักษ์คา่ ชีวติ (แม้มดิ แสง) มีทงั ้ หมด 23 บท กวีได้ขยายสูป่ ระเด็นทาง
สังคม ในส่วนนี้กวีเน้นนาเสนอเรื่องราวและหยิบยกเรื่องทางสังคมขึน้ มาให้ผอู้ ่านได้
ขบคิด เรื่องทีโ่ ดดเด่นคือ เรื่องของคนชายขอบ โดยเฉพาะคนลีภ้ ยั คนพลัดถิน่ คนจน
และคนชัน้ ล่าง เช่น บทกวี “ผูล้ ภ้ี ยั ” กวีนาเสนอประสบการณ์ของผูล้ ภ้ี ยั สงคราม โดย
สือ่ ให้เห็นชะตากรรมและความยากลาบากของผูล้ ภ้ี ยั กวีใช้น้ าเสียงประชดประชัด
ชีวติ ของผูล้ ภ้ี ยั ที่ไม่พน้ ภัยจริง ลีภ้ ยั จากสงคราม แต่ต้องมาพบกับภัยการเดินทาง
และทัง้ ยังวิพากษ์กฎหมายที่ไม่ช่วยเหลือแต่กลับเข้ามาควบคุม กากับ และทาให้
พวกเขาไร้สทิ ธิ ์ กลับไม่ได้ ไปไม่ถงึ จนถูกตีตราว่าเป็ นกลุ่มคนชัน้ 2
ในบท “คือเรา คนใช้แรงงาน” นาเสนอความยากลาบากของผูใ้ ช้แรงงาน ทัง้
เหนื่อยกาย ใจ ถูกดูถูก และยังมีหนี้สนิ กวีเรียกร้องให้สงั คมหันมาเข้าใจและใส่ใจ
กลุ่มคนเหล่านี้ เช่นเดียวกับในบท “คนจนก็คอื คนจน” ที่กวีเขียนขึน้ จากเหตุการณ์
นางสังเวียน รักษาเพ็ชร จุดไฟเผาตนเองหน้าทาเนียบรัฐบาลเพราะมีหนี้สนิ ล้นตัว
โดยย้าให้เห็นปั ญหาของคนจนโดยหยิบยกกรณีนางสังเวียนให้เป็ นตัวอย่าง ทัง้ 2
บทนี้ให้บทสรุปทีค่ ล้ายกันคือ ชีใ้ ห้เห็นความสาคัญของความรูท้ จ่ี ะเป็ นทางออกให้กบั
ปั ญหาต่างๆ โดยความรูจ้ ะปกป้ องตัวเองและปกป้ องผูอ้ ่นื ได้ดว้ ย ดังบทกวีทว่ี า่
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สาหรับลูกจงหมันเพี
่ ยรเรียนหนังสือ
เพราะนี่คอื สิง่ สร้างสรรค์แก้ปัญหา
ใช้ความรูช้ ว่ ยปกป้ องผองประชา
จบออกมาจงเป็ นหลัก...พิทกั ษ์ชน (2562, น. 63)
นอกจากการนาเสนอประเด็นความไร้ตวั ตนและปั ญหาของคนชายขอบที่
สื่อ อย่ า งชัด เจนแล้ ว กวีย ังแสดงปั ญหาทางสัง คมในทางอ้ อ ม โดยมัก ใช้ ก าร
เปรียบเทียบกับสัตว์และธรรมชาติ พร้อมกับชีแ้ นะว่าควรปฏิบตั ติ นอย่างไรด้วย เช่น
บท “จากใจหมาจร” นาเสนอภาพผู้ด้อยโอกาสที่ควรรักษาศักดิ ์ศรีของตนไว้ ในบท
“เสือสอนคน” กวีแนะให้ใช้ชวี ติ อย่างเสือที่กล้าหาญ หากินเฉพาะเวลาหิว กินแค่พอ
อิม่ ท้อง ไม่ขม่ เหงเอาเปรียบใคร บท “เรื่องราวก่อนพระอาทิตย์ตกในวันหนึ่ง” ทีเ่ ปรียบ
ผู้ไร้หนทางให้ต่อสูอ้ ย่างเสือเพื่อศักดิ ์ศรีและก้าวเดินอย่างสง่างามดุจหงส์ หรือบท
“แด่นกฟ้ าตัวหนึ่ง” ที่เปรียบเทียบคนพลัดถิน่ กับนกทีด่ น้ิ รนหาฟ้ าใหม่ แม้จะอ่อนล้า
จากการเดินทางแต่ตอ้ งอย่าอ่อนแอ
เป็ นทีน่ ่ าสังเกตว่า บทกวีหลายบทมีลกั ษณะชีแ้ นะแนวทางการใช้ชวี ติ และ
ให้กาลังใจคนด้อยโอกาส โดยยึดอุดมการณ์แห่งความถูกต้อง เป็ นธรรม ไม่เอาเปรียบ
ใครเป็ นกรอบในการเขียน ไม่วา่ จะเป็ นบท “บทสนทนาของนักต่อสูก้ บั ผูร้ อคอย” “แด่
วิถคี นกล้า” “ฝั นนาทาง” “เพียงเพื่อเป็ นกาลังใจให้คนบ้าคนหนึ่ง" หรือ “ฝุ่ น” ที่ต่าง
นาเสนอแนวทางการใช้ชวี ติ ทีต่ อ้ งกล้าเผชิญกับปั ญหา ตราบใดทีย่ งั ไม่สน้ิ ลมเราต้อง
สูต้ ่อไป และไม่ว่าเราจะเป็ นใครในสังคม ทุ กคนย่อมมีศกั ดิ ์ศรีในความเป็ นมนุ ษย์
เท่าเทียมกัน
โดยสรุปแล้ว เนื้อหาในส่วนนี้ นาเสนอเรื่องคนด้อยโอกาส พร้อมกับชี้แนะ
แนวทางการใช้ชวี ติ อย่างมีศกั ดิ ์ศรีและการตระหนักถึงศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ ซึ่ง
สะท้อนจุดยืนของกวีในการเป็ นปากเสียงให้แก่ผดู้ อ้ ยโอกาส ความสาคัญของเนื้อหา
ส่วนนี้ ในด้านหนึ่งช่วยให้สงั คมเห็นแง่มุมของคนชายขอบที่อาจถูกละเลยไป ในอีก
ด้านหนึ่งยังสะท้อนการอ่านทาความเข้าใจตัวตนของกวีไปด้วย ดังจะเห็นว่า เกือบ
ทุกบทไม่ใช่การบอกเล่าสภาพหรือความเป็ นไปเท่านัน้ หากแต่มลี กั ษณะการอ่าน
ทบทวนบทบาทและความรูส้ กึ ของผูค้ นแล้วย้อนกลับมาพูดถึงตัวตนของกวีดว้ ย
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จากเรื่องทางสังคม กวีกลับมาให้ความสาคัญกับอารมณ์ ความรู้สกึ ของ
ตัวเองและประสบการณ์ ส่วนตัวอีกครัง้ ในเนื้อหาส่วนที่ 3 คือ รูส้ กึ ความรัก ความ
เปลีย่ นแปลง ทีป่ ระกอบด้วยบทกวี 19 บท เนื้อหาส่วนนี้แตกต่างจากส่วนแรกตรงที่
ส่วนแรกนัน้ กวีนาเสนอเรื่องส่วนตัวที่เป็ นเรื่องของคนพิการทางสายตา มุ่งสื่อให้
สังคมเข้าใจตัวตนของผูพ้ กิ ารเป็ นหลัก แต่ในส่วนนี้เน้นการทบทวนประสบการณ์ทาง
ผัสสะและอารมณ์ ความรูส้ กึ ที่กวีมตี ่อสิง่ ต่างๆ ที่เด่นชัดคือเรื่องความรัก ความผูกพัน
หรือประสบการณ์บางอย่างทีเ่ ชื่อมโยงกับอารมณ์ความรูส้ กึ อันจาเพาะของตัวกวีเอง
เรื่องความรักความผูกพันปรากฏอยู่หลายบท เช่น บท “น้ าตาใจ” “เรื่องราว
ของจาปี ดอกหนึ่ง” “ถ้า...” “ความต่างระหว่างเรา” “เข้าใจ” “คนไกลทีใ่ กล้กนั ” “เข้าใจ”
“คิดถึงคนบนฟ้ า จดหมายถึงพี่” หรือ “จดหมายถึงปลายฟ้ า” บทกวีเหล่านี้นาเสนอ
เรื่องราวความรักหลากหลายลักษณะ ทัง้ ความรักชายหญิง พีน่ ้อง แต่ส่วนใหญ่เป็ น
ความรักที่ไม่สมหวัง ความคิดถึง ห่วงหาอาทร กวีมกั ใช้ความเปรียบประกอบการ
พรรณนาอารมณ์ ความรูส้ กึ เช่น ในบท “เรื่องราวของจาปี ดอกหนึ่ง” เปรียบเทียบ
ผูช้ ายเป็ นผีเสือ้ ได้เข้ามาอาศัยหลบฝนใต้ตน้ จาปี ซง่ึ แทนผูห้ ญิงแล้วไม่นานก็บนิ จาก
ไป ในบท “ถ้า...” เปรียบเทียบคนรักเป็ นดวงมณี พร้อมกล่าวแสดงความอัดอัน้ ใน
ความรักทีไ่ ม่สามารถพูดหรือทาอะไรได้ หรือในบท “หัวใจหาย” ทีเ่ ปรียบตัวเองด้อยค่า
เหมือนกับกรวดไม่เหมาะสมกับแก้วทีส่ งู ส่ง การใช้ความเปรียบสะท้อนให้เห็นว่าการ
นาเสนอประสบการณ์ทางอารมณ์นนั ้ ไม่สามารถสือ่ สารได้โดยง่าย กวีจงึ ต้องใช้อุปมา
และอุปลักษณ์ รวมถึงการพรรณนาอย่างให้รายละเอียดเพือ่ นาเสนอประสบการณ์น้ี
ลักษณะที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ การนาเสนอประสบการณ์ ทางอารมณ์
มักนาเสนอไปพร้อมกับการรับรูท้ างผัสสะ ในบท “หวนระลึก” กวีบรรยายการใช้โสต
ประสาทฟั งเสียงต่างๆ เช่น เสียงไก่ขนั เสียงขับท่วงทานอง และได้ยนิ เสียงหยาด
น้ าค้างหยด และใช้กายสัมผัสลมทีพ่ ดั มาต้อง เพื่ออธิบายอารมณ์รกั ของผูท้ ค่ี รัง้ หนึ่ง
เคยอยู่ร่วมกัน หรือในบท “คนไกลที่ใกล้กนั ” นาเสนอประสบการณ์ทางอารมณ์โดย
อธิบายถึงคู่รกั ทีอ่ ยู่ห่างไกลตากันแต่ใกล้กนั ด้วยใจ ด้วยการใช้ใจสัมผัสใจ ซึง่ ทาให้รู้
ใจกันและกันได้ ดังบทกวีทว่ี า่
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สาหรับเราทัง้ คูน่ นั ้ รูว้ า่
เราไกลตาจึงต้องใช้ใจสัมผัส
ระยะใจเราต้องใช้หวั ใจวัด
เมือ่ รูช้ ดั เราทัง้ คูจ่ งึ รูใ้ จ (2562, น. 106)
การกล่าวถึงประสบการณ์ ทางอารมณ์ ยงั กล่าวผ่านการพรรณนาร่างกาย
การแสดงออกหรือปฏิกริ ยิ าต่างๆ ที่สมั พันธ์กบั ผัสสะด้วย ในบท “หนึ่งนาทีสุดท้าย”
กวีพรรณนาอารมณ์เศร้าเสียใจทีต่ อ้ งพลัดพรากจากคนทีร่ กั ด้วยการบรรยายถึงภาพ
ร่างกายทีผ่ อมซูบซีดเซียวไร้เรีย่ วแรง และความเจ็บปวดยังถูกกระตุน้ จากการสัมผัส
มือคนทีร่ กั โดยกวีเปรียบเทียบความเจ็บปวดนัน้ กับฝนทีต่ กลงไม่ต่างจากน้ าตาของ
ตนทีต่ กลงไป เช่นเดียวกับ ในบท “กาลครัง้ หนึ่งในวันลอยกระทง” ทีส่ ะท้อนให้เห็นว่า
การกล่าวถึงความเจ็บปวดไม่ได้กล่าวกันได้โดยง่าย การกล่าวผ่านผัสสะเป็ นทางออก
ให้แก่การนาเสนออารมณ์เจ็บปวดนัน้ ดังจะเห็นว่าบทกวีบรรยายถึงการทีพ่ ต่ี อ้ งจาก
ไป ในช่วงเวลานัน้ การบีบมือเบาเบาทาให้เกิดความงามและสื่อถึงความสัมพันธ์ได้
ดีกว่าการพูด
ฉันบีบมือเบาเบา เขาฝืนยิม้
เหมือนภาพพิมพ์ งดงาม งามเหมือนฝั น
งามเหมือนเกล็ดเพชรพลอยสร้อยสัมพันธ์
คาพูดนัน้ จากปากช่างยากเย็น (2562, น. 120)
โดยสรุปแล้ว เนื้ อหาในส่วนนี้ เน้ นน าเสนออารมณ์ ความรู้สกึ ส่วนตัวอัน
ซับซ้อนของมนุ ษย์ โดยเฉพาะเรื่องความรักความผูกพัน ทัง้ ในด้านความสุขและ
ความผิดหวัง ซึ่งสื่อให้เห็นว่าประสบการณ์ ทางอารมณ์ เป็ นประสบการณ์ ร่วมของ
มนุษย์ บทกวีในส่วนนี้ยงั แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ทางอารมณ์
กับ การรับ รู้ท างผัสสะ ในหลายบทชี้ให้เห็น ลักษณะการเกื้อหนุ น ซึ่งกัน และกัน
กล่าวคือ กวีนาเสนอประสบการณ์ทางอารมณ์อนั หลากหลายผ่านการพรรณนาผัสสะ
ขณะเดียวกันก็ใช้การรับรูท้ างผัสสะอ่านทบทวนประสบการณ์ทางอารมณ์ดว้ ยเช่นกัน
อย่ างไรก็ ดี ในบางประสบการณ์ นั ้น ผัส สะบางชนิ ด อาจไม่ ส ามารถใช้ อ ธิบ าย
ประสบการณ์ ทางอารมณ์ ได้อย่างครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผัสสะที่รบั รูไ้ ด้ทาง
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กายภาพ เช่น การมองเห็น การได้ยนิ หรือการสัมผัส ดังจะเห็นได้ในหลายบทที่กวี
สือ่ ให้เห็นว่าต้องใช้ใจและจินตนาการทาความเข้าใจประสบการณ์นนั ้ แทน
เนื้อหาในส่วนสุดท้าย คือ ปั ญญากระจ่างแจ้งด้วยความคิด ประกอบด้วย
บทกวี 16 บท นาเสนอให้เห็นการทบทวนประสบการณ์และความทรงจาส่วนตัวและ
ประสบการณ์ ร่ ว มทางสังคม และมีก ารวิพ ากษ์ คุ ณ ค่ าทางสังคมบางประการ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระบบการศึกษา โดยกวีช้ชี วนให้เห็นความสาคัญของการเรียนรู้
ชีวิตและผู้คนที่ไม่ใช่มาจากต าราเรียน เช่น ในบท “เรียน (ไม่) รู้” สื่อให้เห็นการ
วิพากษ์การศึกษาทีส่ งั คมมักให้คุณค่าว่าความรูจ้ ากตารานัน้ สามารถนาไปใช้กบั การ
ดาเนินชีวติ ได้ทงั ้ หมดและใช้ได้กบั คนทุกกลุ่ม แต่ในความจริงอาจไม่ใช่เช่นนัน้ ดัง
บทกวีทว่ี า่
ในวันนี้มอี ะไรใช้ได้จริง
ความรูย้ งิ่ ท่วมหัว ตัวปั ญหา
ถือปริญญาบัตร ถืออัตตา
มืดบอดทางปั ญญาน่าเสียดาย (2562, น. 135)
จากตัวอย่าง จะเห็นลักษณะการวิพากษ์คุณค่าของความรูจ้ ากตาราทีไ่ ม่ทา
ให้เกิดแสงสว่างทางปั ญญา และยังชีใ้ ห้เห็นว่าการเรียนนัน้ ไม่ได้จบแค่ในสถานศึกษา
แต่คนเราเรียนรูไ้ ด้ตลอดชีวติ เช่นเดียวกับบท “ดับฝั นปั ญญาชน” ที่วพิ ากษ์ระบบ
คุณค่าของสังคมที่เชิดชูการศึกษาในระบบและความเป็ นปั ญญาชน โดยชี้ให้เห็นว่า
สังคมตัง้ อุดมการณ์ ทางการศึกษาและความเป็ นปั ญญาชนไว้สงู ส่งและเป็ นอุดมคติ
แต่หลายอย่างเป็ นไปไม่ได้จริง ดังจะเห็นว่าปั ญญาชนหลายคนถูกดึงเข้าสูก่ รอบทาง
สังคมทีใ่ ห้ความสาคัญกับระบบเงินตรามากกว่า
กวีพยายามนาเสนอให้เห็นความสาคัญของความรูท้ ่มี าจากประสบการณ์
ชีวติ มากกว่าความรูท้ ่มี าจากตารา ดังจะเห็นว่ากวีพูดถึงการเรียนรูห้ ลังจากสาเร็จ
การศึกษา ซึง่ ดูเหมือนกับว่าเป็ นจุดเริม่ ต้นของการเรียนรูช้ วี ติ และคุณค่าบางประการ
เพื่อสร้างตัวตนทีค่ วรจะเป็ นขึน้ มา เช่น บท “จากครูสศู่ ษิ ย์” กวีพดู ในฐานะครูผชู้ แ้ี นะ
ลูกศิษย์เมื่อครูส่งศิษย์ถงึ ฝั ง่ แล้วว่า ควรจะดาเนินชีวติ ไปในทิศทางใด และยังชี้ชวน
ให้คดิ ข้ามกรอบแห่งเหตุผลซึง่ มักถูกสังสอนผ่
่
านระบบการศึกษา ทัง้ นี้เพราะบางอย่าง
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ไม่สามารถเข้าใจหรืออธิบายได้ด้วยระบบเหตุผล เราจาเป็ นที่จะต้องใช้การเรียนรู้
นอกตาราเรียนเพื่อดาเนินชีวติ และอ่านผูค้ น นอกจากนี้ ยังต้องยึดมันในความดี
่
งาม
ด้วย
เนื้อหาในส่วนนี้ไม่เพียงวิพากษ์กฎเกณฑ์หรือระบบคุณค่าในสังคม หากยัง
มีนัยชี้นาสังคม แนะนาแนวทางการใช้ชวี ติ และนาเสนอให้เห็นความจริงหรือคุณค่า
บางอย่างด้วย เช่นในบท “เมื่อไร้ทาง” กวีช้ใี ห้คนที่กาลังทุกข์ตรมกล้าหาญที่จะเดิน
ต่อไป และหากไม่มที างไปแล้วก็หยุดแล้วเดินกลับทางเดิม ในบท “เราหลงลืมอะไร”
กวีกระตุ้นเตือนให้เราตระหนักถึงการให้ความสาคัญกับบางสิง่ จนหลงลืมความงาม
หรือคุณค่าบางอย่าง เช่น การเต้นตามเวลาที่ไหลเลื่อนไปอย่างรวดเร็ว หรือการ
แก่งแย่งแข่งขันกัน จนลืมความงามในความเนิบช้า ความสงบ และธรรมชาติ กวี
ชี้แนะว่าควรใช้หวั ใจนาเพื่อให้เกิดความรูต้ ่างๆ ไม่ใช่เต้นไปตามความเป็ นไปใน
สังคม หรือในบท “คุณค่าของน้ าตา” กวีเสนอให้ใส่ใจสิง่ เล็กน้อยและมองความงามใน
ความเศร้า โดยเปรียบเทียบกับการร้องไห้ทใ่ี ช่วา่ จะหมายถึงการพ่ายแพ้เสมอไป แต่
น้ าตาทาให้เราได้เรียนรู้ ได้เยียวยาตัวเอง เป็ นพลังและสร้างความหวังให้กบั เราได้
ด้วย
เป็ นที่น่าสังเกตว่า กวียงั นาเสนอให้เห็นความสนิทแนบแน่ นระหว่างชีวติ
กับธรรมชาติ สัจธรรมของชีวติ และความเป็ นอนิจจังของสรรพสิง่ ด้วย ดังเช่นบท
“น้ า” ที่น าเสนอให้เห็นว่าน้ าเป็ นเหมือนแม่ผู้ ก่อกาเนิ ดและหล่อเลี้ยงสรรพสิง่ ใน
ขณะเดียวกันสามารถท าลายสรรพสิ่งได้เช่นกัน การอ่ านเรียนรู้ความหมายของ
ธรรมชาติทาให้เราได้เรียนรูค้ วามจริงของชีวติ ไปด้วย ดังบทกวีทว่ี า่
ถอดรหัสสัจจะธรรมชาติ
ศิลป์ ศาสตร์ทงั ้ มวลล้วนหลากหลาย
ทุกสิง่ นัน้ มีทงั ้ ดีรา้ ย
รูอ้ ่านความหมาย...จากสายน้า (2562, น. 153)
หรือในบท “ทวนกระแส (สูฝ่ ั ง่ สังสาร)” กวีใช้น้ าเป็ นอุปลักษณ์ของการเวียน
ว่ายตายเกิดและความทุกข์ พร้อมกับชีแ้ นะว่าเราควรว่ายสูท่ างสายกลางเพื่อให้ถงึ ฝั ง่
พระนิพพาน นอกจากใช้น้ าเพื่อสื่อให้เห็นสัจธรรมของชีวติ แล้ว กวียงั ใช้แสงเทียน
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เป็ นอุปลักษณ์ส่อื ถึงหนทางที่นาไปสูก่ ารหลุดพ้นโดยใช้ธรรมะเป็ นเครื่องนาทาง ดัง
พบในบท “แรงเทียน” ด้วย
จากเนื้อหาโดยสังเขปข้างต้น สามารถสรุปลักษณะเด่นของกวีนิพนธ์เรื่องนี้
ได้กว้างๆ ดังนี้
ทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจ ช่วยเปิ ดโลกของผูพ้ กิ ารทางสายตาสูส่ าธารณะ
ดังจะเห็นว่า รินศรัทธา กาญจนวตี ตัง้ ชื่อในส่วนคานาผูเ้ ขียนว่า “จากฉัน ผูไ้ ร้ดวงตา”:
จาก “รินศรัทธา กาญจนวตี” พร้อมกับมีบทกวีทก่ี ล่าวถึงความเป็ นผูพ้ กิ ารทางสายตา
ของเธอ โดยนาเสนอให้เห็นว่า เธอใช้ใจสัมผัสสิง่ ต่างๆ ดังนัน้ ทุกขณะจึงกระจ่างชัด
การเปิ ดส่วนคานาเช่นนี้สะท้อนให้เห็นการยอมรับตัวตนและการใช้มุมมองของผูพ้ กิ าร
ทางสายตาเล่าเรือ่ ง
กวีใช้มุมมองของผูพ้ กิ ารนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับผูพ้ กิ ารและเปิ ดโลกของ
ผู้พกิ ารให้สงั คมรับรู้ แม้จะมีงานเขียนของผู้พกิ ารทางสายตาปรากฏอยู่บ้าง แต่
ส่วนใหญ่เป็ นเรื่องเล่าเชิงสารคดีหรือบันทึกทีใ่ ช้ภาษาร้อยแก้ว งานทีโ่ ดดเด่นและได้รบั
การกล่าวถึง เช่น บันทึกเรือ่ ง จนกว่า เด็กปิดตา จะโต ของสโรชา กิตติสริ พิ นั ธุ์ (2558)
อย่างไรก็ดี ทัง้ 2 เรื่องมีจุดเด่นต่างกัน จนกว่า เด็กปิ ดตา จะโต มุ่งนาเสนอประสบการณ์
ในชีวติ ประจาวันทีส่ มั พันธ์กบั ผูค้ นหรือเหตุการณ์ทต่ี นประสบ ผูอ้ ่านจะเห็นรายละเอียด
ในชีวติ ประสบการณ์ ท่ผี ู้แต่งประสบและมุมมองที่มตี ่อตนเองและโลก ในขณะที่
ทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจ แต่งด้วยร้อยกรอง แม้จะกล่าวถึงประสบการณ์ส่วนตัว
เช่นกัน แต่ผอู้ ่านจะสัมผัสถึงการเน้นประสบการณ์ผสั สะและอารมณ์ความรูส้ กึ ในการ
ทาความเข้าใจตัวตนและสังคม ตลอดจนการชี้แนะแนวทางในการใช้ชวี ติ ทัง้ ผูพ้ กิ าร
ทางสายตาและคนทัวไป
่ หากเปรียบเทียบกันแล้ว งานของรินศรัทธา กาญจนวตี ให้
ภาพทีก่ ว้างกว่า
ทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจ นาเสนอให้เห็นการสารวจตรวจสอบตัวเองทัง้
จากการอ่านทบทวนประสบการณ์และอารมณ์ความรูส้ กึ ที่สมั พันธ์กบั สังคม เพื่อสื่อ
ให้เห็นว่าคนพิการไม่ได้ตดั ตัวเองออกจากสังคมและยืนยันว่าผูพ้ กิ ารนัน้ เป็ นส่วนหนึ่ง
ของสังคมและมีความเป็ นมนุ ษย์ทม่ี ชี วี ติ จิตใจไม่ต่างจากคนทัวไป
่ ดังจะเห็นว่าประเด็น
ทางด้านสังคม กลุ่มคนชายขอบ และเรื่องอารมณ์ ความรู้สกึ เช่น ความรัก ความ
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ผูกพัน ถูกหยิบยกขึน้ มากล่าวถึงเพื่อใช้นิยามอัตลักษณ์ของผูพ้ กิ ารในแบบใหม่ ทัง้
เป็ นผู้ช่วยเหลือ ผู้กล้าหาญ และผู้เข้าใจสัจธรรมของชีวติ ซึ่งเป็ นการสร้างอานาจ
ต่อรองกับวาทกรรมการนิยามคนชายขอบในสังคม
บทกวีหลายบทสือ่ ให้เห็นถึงการต่อสูเ้ พื่อนิยามตัวตนของผูพ้ กิ ารทางสายตา
กับมายาคติทางสังคมผ่านการใช้ผสั สะ โดยเฉพาะผัสสะด้านโสตทีท่ าให้ผพู้ กิ ารทาง
สายตามีความรูแ้ ละได้เรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ เพื่อสือ่ ให้เห็นตัวตนของผูพ้ กิ ารว่าเป็ นผูแ้ สวงหา
ความรู้ มีสติปั ญ ญา ไม่ได้เป็ นผู้ไร้ความคิดหรือรอคอยการช่วยเหลือจากสังคม
สังคมควรเข้าใจลักษณะเฉพาะของบุคคลมากกว่ามองว่าเป็ นคนที่ต้องช่วยเหลือ
เยียวยา นอกจากนี้ สิง่ ทีน่ ่าสนใจประการหนึ่งคือ แม้กวีจะนาเสนอเรื่องราวในมุมมอง
ของผูพ้ กิ าร หากแต่ไม่มนี ้ าเสียงน้อยเนื้อต่ าใจหรือหยิบยกเรื่องชะตากรรมมากล่าวถึง
แต่อย่างใด สือ่ ให้เห็นการนิยามตนเองจากจุดยืนของมนุ ษย์คนหนึ่งทีม่ ปี ระสบการณ์
เฉพาะและมีประสบการณ์รว่ มกับคนทัวไป
่
ลักษณะเด่นของกวีนิพนธ์เล่มนี้อีกประการหนึ่ ง คือ การใช้กลวิธีในการ
นาเสนอและอ่านทาความเข้าใจตัวตนในรูปแบบเฉพาะ จะเห็นว่าปกติการเขียนงาน
กวีนิพนธ์สว่ นใหญ่สร้างสรรค์ขน้ึ จากกวีหรือนักเขียนที่อ่านความเป็ นไปในสังคมจน
ตกผลึกความคิด แล้วถ่ายทอดเป็ นงานเขียน หลายเรื่องมีคุณค่าให้ความลุ่มลึกทาง
ความหมายและสือ่ ให้เห็นการบอกอัตลักษณ์ของกวีอนั แจ่มชัด แต่ในงานของรินศรัทธา
กาญจนวตี สือ่ ให้เห็นว่าตัวตนถูกทาความเข้าใจผ่านการเขียนงาน การเขียนเป็ นการ
ค้นหาอัตลักษณ์และทาความเข้าใจความเป็ นไปในสังคมทีม่ ผี ลกระทบกับตัวกวี
กลวิธสี าคัญในการนาเสนอตัวตนคือ การใช้อุปลักษณ์และการอ่านประสบการณ์
ผัสสะ การใช้ภาษาอุปลักษณ์สว่ นใหญ่ใช้บรรยายประสบการณ์และอารมณ์ความรูส้ กึ
ทีล่ น้ เหลือ เช่น การบรรยายความรักหรือความสูญเสีย การใช้ภาษาอุปลักษณ์ส่อื ให้
เห็นข้อจากัดของโครงสร้างภาษาแบบทางการที่ไม่อาจอธิบายประสบการณ์ หรือ
อารมณ์ความรูส้ กึ เฉพาะได้ ส่วนการอ่านประสบการณ์ผสั สะนัน้ กวีอธิบายเป็ น
เนื้อเดียวกับความคิดความรูส้ กึ และไม่ได้แยกประสบการณ์ผสั สะแต่ละประเภทออก
จากกัน แต่ผสมผสานกันในแบบองค์รวม เพือ่ ทาให้เกิดความเข้าใจตัวตน
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เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่า เนื้อหาทีบ่ อกเล่าเรื่องอารมณ์ความรูส้ กึ และการรับรูท้ าง
ผัสสะมีเป็ นจานวนมาก และมีเนื้อหาส่วนที่ 3 รูส้ กึ ความรัก ความเปลีย่ นแปลง ที่
มุ่งเน้นกล่าวถึงอารมณ์ ความรูส้ กึ นี้เป็ นการเฉพาะ โดยส่วนใหญ่แล้วจะพรรณนา
ความทรงจาหรือประสบการณ์ ท่เี ศร้าเสียใจ สูญเสีย และอาวรณ์ อันมาจากการ
พลัดพรากจากบุคคลอันเป็ นทีร่ กั เป็ นหลัก การนาเสนอเช่นนี้อาจสือ่ ให้เห็นการสร้าง
ตัวตนจากการอ่านทาความเข้าใจประวัติศาสตร์ส่วนตัว บาดแผลจากอดีต และ
ประสบการณ์ ผสั สะที่กวีประสบ แต่ทงั ้ นี้ ประวัตศิ าสตร์ดงั กล่าวดูจะไม่ได้กลับมา
ทาร้ายหรือทาให้เกิดความชอกช้าอีกครัง้ เพราะบทกวีส่อื ให้เห็นการหลุดพ้นจาก
พันธนาการของอดีตผ่านการบรรยายถึงการหลอมรวมเป็ นหนึ่งกับครอบครัว กับ
ธรรมชาติ และการเป็ นส่วนหนึ่งของกันและกันในเชิงจิตวิญญาณ
บทกวียงั สื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ ผสั สะและอารมณ์
ความรูส้ กึ กับการนาเสนอความจริงหรือคุณค่าทางสังคมบางประการ โดยเฉพาะ
เรื่องสัจธรรมแห่งชีวติ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องการพลัดพราก ความตาย หรือความสูญเสีย
โดยการอ่านทาความเข้าใจประสบการณ์ผสั สะและอารมณ์ความรูส้ กึ นัน้ นาไปสูค่ วาม
เข้าใจคุณค่าหรือความจริงอันเป็ นอุดมคติในสังคม การนาเสนอในลักษณะนี้สอ่ื ให้เห็น
ทัศนะเชิงประเมินคุ ณ ค่าและความต้องการจัดระเบียบสิ่งต่ างๆ ซึ่งเห็นได้ช ดั ใน
เนื้อหาส่วนสุดท้าย
สิง่ ที่ผู้อ่านได้รบั จากกวีนิพนธ์เรื่องนี้ประการหนึ่งคือ ไม่เพียงผู้อ่านจะได้
รูจ้ กั ตัวตนผูพ้ กิ ารทางสายตามากขึน้ แต่จะรูจ้ กั ตัวตนและความคิดอ่านของตัวผูอ้ ่าน
เองมากขึน้ ด้วย เพราะการทีก่ วีใช้ประสบการณ์ อารมณ์ความรูส้ กึ และประสบการณ์
เชิงผัสสะเป็ นตัวดาเนินเรื่องนัน้ สามารถกระตุน้ และถ่ายทอดอารมณ์ระหว่างผูเ้ ขียน
กับผูอ้ ่านได้ ผูอ้ ่านสามารถเกิดความรูส้ กึ ร่วม เกิดความตระหนักรูบ้ างอย่าง รวมถึง
อาจเกิดจิตสานึกต่อผูค้ นและสังคมคล้อยตามผูแ้ ต่งได้
แม้ ทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจ จะนาเสนอประสบการณ์ ของตัวเองและ
สังคมไว้อย่างน่ าสนใจ และกระตุ้นให้สงั คมหันมาใส่ใจปั ญหาต่างๆ โดยเฉพาะเรื่อง
ของคนชายขอบทีก่ วีเขียนได้อย่างเข้าถึงจิตใจและปั ญหา อย่างไรก็ดี กวียงั คงนาเสนอ
โดยใช้กรอบอัตลักษณ์ ของคนชายขอบแบบตายตัว หลายบทสื่อให้เห็นการเป็ น
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ผูถ้ ูกกระทา ไม่วา่ จะเป็ นการตอกยา้ ภาพคนจนทีม่ หี นี้สนิ หาทางออกไม่ได้ คนลีภ้ ยั ที่
ไร้สทิ ธิ ์ หรือการตอกย้าความเจ็บปวดและการถูกกดขีข่ องคนชัน้ ล่าง ซึ่งอาจลดทอน
พลังที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ ในเนื้อหาส่วนสุดท้ายของงานที่ม ี
ลักษณะยอมรับความแตกต่างและตัวตนของบุคคลที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งในด้านหนึ่ง
การยอมรับอาจเป็ นทางออกของปั ญหาได้ แต่ ในอีกด้านหนึ่งเป็ นภาพสะท้อนการ
สยบยอมเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม งานของรินศรัทธา กาญจนวตี ได้สะท้อนตัวตนของผู้ท่ีม ี
อุดมการณ์อนั แน่ วแน่ ในเรื่องของความถูกต้อง การต่อสูแ้ ละยืนหยัดอยู่ในสังคมโดย
ไม่เอาเปรียบใคร ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะใดก็ตาม กวีช้ที างออกให้กบั คนด้อยโอกาส
ให้กาลังใจคนทีจ่ นตรอกและแนะนาแนวทางการใช้ชวี ติ คุณูปการของการชีน้ าสังคม
เช่นนี้อาจทาให้คนในสังคมทีม่ คี วามแตกต่างกันนัน้ อยูร่ ว่ มกันได้อย่างมีความเท่าเทียม
และสงบสุขในสักวันหนึ่ง
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