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 รนิศรทัธา กาญจนวตี เป็นชาวจงัหวดันครปฐม ส าเร็จการศึกษาระดบั
ปรญิญาตร ีเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (ประชาสมัพนัธ์) จาก
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม มผีลงานรวมเล่มครัง้แรกเมื่อ พ.ศ.2557 ชื่อ “รนิศรทัธา” 
และมผีลงานไดร้บัรางวลั เรื่อง ทุกขณะกระจ่างชดัสมัผสัใจ โดยไดร้บัรางวลัชนะเลศิ 
ประเภท “กวนิีพนธ”์ จากการประกวด “เซเว่นบุ๊คอวอรด์” (7 Book Awards) ครัง้ที่ 16 
ประจ าปี 2562 ดว้ย 

ปัจจุบนั รนิศรทัธา กาญจนวตี เป็นกรรมการสมาคมคนตาบอด จงัหวดั
นครปฐม เป็นอาสาสมคัรคนพิการลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกบั
ครอบครวัที่มสีมาชกิเป็นผู้พกิาร สอนอกัษรเบรลล์ การใช้สมาร์ทโฟน เป็นนักพูด
สรา้งแรงบนัดาลใจ และรว่มแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละแนะน าผูพ้กิารทางสายตาทีม่ใีจรกั
การเขยีนกลอนทางสือ่สงัคมออนไลน์ 

แม้ว่ารนิศรทัธา กาญจนวตี จะตาบอดทัง้ 2 ข้าง แต่เขยีนงานกวนิีพนธ์
อย่างต่อเน่ือง ความเป็นผูพ้กิารทางสายตาท าใหก้วนิีพนธข์องเธอมคีวามพเิศษและ
แตกต่างจากเรื่องอื่นๆ ตัง้แต่ต้น จะเหน็ว่าแมจ้ะมกีวนิีพนธ์เกดิขึน้เป็นจ านวนมาก 
แต่สว่นใหญ่เป็นงานจากผูท้ีม่รีา่งกายสมบูรณ์พรอ้ม การมองตวัตน ผูค้น และสงัคม
จงึมาจากประสบการณ์หรอืจุดยนืที่แตกต่างกนั และสิง่ที่น าเสนอในงานกวนิีพนธ์
ย่อมแตกต่างกนัไปดว้ย กวนิีพนธ์เรื่องน้ีไม่เพยีงเป็นสิง่ที่ตกผลกึจากความคดิอ่าน
ของกวีเท่านัน้ แต่ยังโดดเด่นในการใช้อารมณ์ความรู้สึก ประสบการณ์ และ
ประสบการณ์ทางผสัสะอ่านท าความเข้าใจตวัเอง สงัคมและโลก ท าให้เห็นความ 
เกี่ยวโยงระหว่างตวัตนกบัสิง่ต่างๆ รอบตวั ดงัที่ ไพลนิ รุง้รตัน์ (2562, น. ค านิยม) 
กล่าวไวใ้นค านิยมวา่ “เธอไมไ่ดเ้ขยีนกลอนดว้ยตาอยา่งคนอืน่ แต่เขยีนกลอนดว้ยใจ 
ผลงานของเธอไม่ไดต้ดัพอ้ต่อว่าโลกทีด่วงตาของเธอมองไม่เหน็ ไม่ไดม้คีวามทุกข์
หรอืโกรธแคน้ในเรือ่งความทุกขข์องตนเอง หากแต่กลอนของเธอมองผ่านดวงตาอนั
มดืบอดผ่านดวงใจออกไปสู่โลกกวา้ง และยนืยนัความเขา้ใจชวีติผ่านการรบัรูด้้วย
ดวงใจของเธอ” ค ากล่าวน้ีสื่อใหเ้หน็การเขยีนกวนิีพนธจ์ากประสบการณ์อนัจ าเพาะ
และเชื่อมโยงไปมาระหวา่งโลกกบัเธอและเธอกบัโลก 
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สงัเขปเน้ือหาและบทปริทศัน์ 
 
 ทุกขณะกระจ่างชดัสมัผสัใจ ประกอบด้วยเน้ือหา 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1  
โลกอกีดวงของผู้ไรด้วงตา ส่วนที่ 2 ประจกัษ์ค่าชวีติ (แม้มดิแสง) ส่วนที่ 3 รูส้กึ 
ความรกั ความเปลีย่นแปลง และสว่นที ่4 ปัญญากระจา่งแจง้ดว้ยความคดิ 

 เน้ือหาส่วนที่ 1 โลกอกีดวงของผู้ไรด้วงตา ประกอบด้วยบทกว ี13 บท  
สว่นใหญ่กล่าวถงึเรือ่งของตวักวเีอง เชน่ การเป็นผูพ้กิารทางสายตา ครอบครวั บา้น 
และการเป็นกว ีเน้ือหาในสว่นน้ีเป็นการชีช้วนใหผู้อ้่านรูจ้กัตวัตนของกวกี่อนจะเขา้
ไปสู่ประเดน็อื่นๆ โดยเปิดบทด้วยบทกวทีี่ชื่อว่า “เสยีงส่องแสง” ที่สื่อให้เหน็ตวัตน
ของผูแ้ต่งในฐานะผูพ้กิารทางสายตาที่ยนืยนัความเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม โดยการ
สื่อให้เห็นความต้องการเรยีนรู้เรื่องต่างๆ ผ่านการฟังเสยีงและการฟังเรื่องราวใน
หนังสอื การฟังจะช่วยน าไปสู่โลกกวา้ง นัยยะดงักล่าวสะท้อนความต้องการแสดง
ตวัตนของผู้พิการทางสายตาและยงัเป็นการโต้ตอบอคติของสังคมที่มกัมองข้าม
ความส าคญัของหนงัสอืและการอ่านหนงัสอืของผูพ้กิารทางสายตาไป ดงับทกวทีีว่า่ 

กอดหนงัสอืทุกเล่มไวเ้ตม็ออ้ม 

สดูกลิน่หอมรอ้ยพนัความฝันใฝ่ 

กระดาษมโีลกกวา้งอยูข่า้งใน 

เสยีงสอ่งน าฉนัไป...แมไ้รต้า (2562, น. 19) 

จะเหน็ว่า บทกวน้ีีสรา้งภาพลกัษณ์ใหม่ให้แก่ผู้พกิารทางสายตา เป็นผู้มี
คุณคา่ ไมใ่ชไ่รค้วามรู ้หรอืไมส่ามารถหาความรูไ้ด ้  

ในบทที่ชื่อว่า “โลกอีกดวงของผู้ไร้ดวงตา” กวีน าเสนอประสบการณ์ที่
เกีย่วกบัตวัตนและโลกเช่นกนั แต่ในบทน้ีกวสีรา้งโลกขึน้มาใหม่ เป็นโลกเฉพาะของ
ผู้พกิารทางสายตา พรอ้มกบัให้ก าลงัใจและชี้ทางออกในการมองสรรพสิง่ ไม่เพยีง
เฉพาะผู้พกิารทางสายตาแต่รวมถงึผู้ที่ตาดทีุกคน โดยให้สมัผสัโลกด้วยใจแทนตา 
แลว้จะพบความงามของสรรพสิง่ การสมัผสัโลกดว้ยใจท าใหเ้ขา้ใจความเป็นไปของ
โลกและยงัเป็นทีห่ลบลีโ้ลกแหง่ความเป็นจรงิทีอ่าจมดืยิง่กวา่หลบัตาสนิทเสยีอกี 
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ในขณะที่ “โลกอกีดวงของผูไ้รด้วงตา” น าเสนอความงามของโลกของชวีติ  
แต่ในอีกสองบทถดัมาคือ “โลกในชีวติ” กลบัให้ภาพตรงข้าม โดยน าเสนอให้เห็น
ความจรงิของชวีติและยอมรบัความจรงินัน้ นัน่คอื ความตายที่ทุกคนหนีไม่พน้ กวี
ชี้ให้เห็นว่าตวัเราเป็นสิง่ประกอบสรา้งจากความว่างเปล่า ทัง้กายและจติ การพนิิจ
ความตายอยา่งละเอยีดจะช่วยใหส้ามารถยอมรบัความจรงิและสรา้งสรรคโ์ลกแห่งจติ
วญิญาณทีก่วา้งไกลและหลุดพน้จากพนัธนาการทัง้ปวง 

ประเด็นเรื่องพ่อแม่และบ้านเป็นอีกประเด็นหน่ึงที่น่าสนใจ ในบทที่ชื่อ 
“กลบับา้น ซากแห่งสญัญา” และ “กราบแม่ในวนัพ่อ” น าเสนอเรื่องเกี่ยวกบัการเดนิทาง
จากบ้านและการไม่มีพ่อซึ่งสื่อให้เห็นประสบการณ์อนัเจ็บปวด ในบท “กลบับ้าน 
ซากแห่งสญัญา” เน้นน าเสนอการร าลกึถงึบา้นทีจ่ากมาและการอ่านทบทวนกจิกรรม
ที่ท าร่วมกบัครอบครวั โดยกล่าวถงึแม่และพีน้่องเมื่อครัง้ยงัอยู่ร่วมกนั พรอ้มแสดง
ความปรารถนาว่าวนัหน่ึงจะได้อยู่พร้อมหน้ากนัอีก  ส่วนบท “กราบแม่ในวนัพ่อ” 
น าเสนอภาพความเจ็บปวดจากวาทกรรมความเป็นเด็กก าพร้าและมายาคติเรื่อง
ครอบครวัที่ผู้เป็นลูกต้องมทีัง้พ่อและแม่ ซึ่งท าให้เกิดความเจบ็ปวดและสัน่คลอน
ตวัตน กวสีือ่ผา่นภาพลกูก าพรา้ไมม่พีอ่ เมือ่ถงึวนัพอ่ ไมม่พีอ่ใหก้ราบ และถกูเพือ่น
ลอ้เรื่องไม่มพี่อ อย่างไรกด็ ีในทา้ยบทสื่อให้เหน็การหลุดพน้จากขนบดงักล่าว โดย
เลือกให้แม่เป็นพ่อแทน ชีวิตจึงยงัคงด าเนินต่อไปได้ “วนัน้ีลูกยึดถือ...แม่คือพ่อ   
พรอ้มเดนิต่อเพือ่มชีวีติใหม่” (2562, น. 39) บทกวทีัง้ 2 บท สะทอ้นการใหค้วามหมาย
กบัครอบครวัและบา้นที่สมัพนัธก์บัจติใจมากกว่าเรื่องทางกายภาพหรอืสิง่ที่จบัตอ้ง
ไดจ้รงิ  

 เน้ือหาที่โดดเด่นอกีอย่างหน่ึงคอื การกล่าวถงึความส าคญัของบทกวแีละ
ความเป็นกวขีองตวักวเีอง ซึ่งปรากฏในบท “ฉันเป็นนักกลอน” “แด่นักเขยีน” “อ่าน
หวัใจกว”ี และ “บางบทกว”ี 

ในบท “ฉันเป็นนักกลอน” “บางบทกว”ี และ “แด่นักเขยีน” ชี้ใหเ้หน็คุณค่า
ของบทกวใีนการถ่ายทอดความรู้สกึนึกคิด ความจรงิและความงามบางอย่างผ่าน
ถอ้ยค า แมใ้นยามเศรา้ บบีคัน้ยงัเหน็ความงามในบทกวไีด ้ผูท้ีเ่ป็นนักเขยีนหรือกวี
ควรรกัษาคุณค่าตรงน้ีไว ้สว่นในบท “อ่านหวัใจกว”ี สื่อใหเ้หน็บทบาทของการเขยีน
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ในการแสดงความรูส้กึนึกคดิเช่นกนั แต่ขยายประเดน็สูก่ารสื่อสารใหเ้หน็ตวัตนของ
กวตี่อผูอ้่าน โดยกวนี าเสนอใหเ้หน็วา่ ในขณะเขยีนงาน กวไีดอ้่านทบทวนประสบการณ์
ทัง้สุขและทุกขข์องตนไปดว้ย บทกวแีต่ละบทจงึมาจากการหล่อหลอมประสบการณ์
ส่วนตัวกับโลกภายนอก การอ่านกวีนิพนธ์จะท าให้ผู้อ่านเข้าใจตัวตนของกวีได้
เชน่เดยีวกบัเขา้ใจตวัตนของผูอ้่านเอง  

กล่าวโดยสรุปแลว้ เน้ือหาในสว่นน้ีสะทอ้นการท าความเขา้ใจตวัตนของกว ี
การทบทวนต าแหน่งแห่งที่ของตน ผ่านการกลบัไป “อ่าน” ความเป็นมาของตวัเอง 
บ้าน ครอบครวั และคนใกล้ชดิ เพื่อสรา้งตวัตนและความเป็นกวทีี่แยกไม่ออกจาก
การเป็นสว่นหน่ึงของครอบครวัและโลก 

 จาก โลกอกีดวงของผูไ้รด้วงตา ที่เน้นน าเสนอประสบการณ์ส่วนตวัเน้ือหา
ในสว่นที ่2 ประจกัษ์คา่ชวีติ (แมม้ดิแสง) มทีัง้หมด 23 บท กวไีดข้ยายสูป่ระเดน็ทาง
สงัคม ในสว่นน้ีกวเีน้นน าเสนอเรื่องราวและหยบิยกเรื่องทางสงัคมขึน้มาใหผู้อ้่านได้
ขบคดิ เรื่องทีโ่ดดเด่นคอื เรื่องของคนชายขอบ โดยเฉพาะคนลีภ้ยั คนพลดัถิน่ คนจน 
และคนชัน้ล่าง เช่น บทกว ี“ผูล้ีภ้ยั” กวนี าเสนอประสบการณ์ของผูล้ีภ้ยัสงคราม โดย
สือ่ใหเ้หน็ชะตากรรมและความยากล าบากของผูล้ีภ้ยั กวใีชน้ ้าเสยีงประชดประชดั
ชวีติของผูล้ีภ้ยัที่ไม่พน้ภยัจรงิ ลีภ้ยัจากสงคราม แต่ต้องมาพบกบัภยัการเดนิทาง 
และทัง้ยงัวพิากษ์กฎหมายที่ไม่ช่วยเหลอืแต่กลบัเขา้มาควบคุม ก ากบั และท าให้
พวกเขาไรส้ทิธิ ์กลบัไมไ่ด ้ไปไมถ่งึ จนถกูตตีราวา่เป็นกลุ่มคนชัน้ 2   

ในบท “คอืเรา คนใชแ้รงงาน” น าเสนอความยากล าบากของผูใ้ชแ้รงงาน ทัง้
เหน่ือยกาย ใจ ถูกดูถูก และยงัมหีน้ีสนิ กวเีรยีกรอ้งให้สงัคมหนัมาเขา้ใจและใส่ใจ
กลุ่มคนเหล่าน้ี เช่นเดยีวกบัในบท “คนจนกค็อืคนจน” ที่กวเีขยีนขึน้จากเหตุการณ์
นางสงัเวยีน รกัษาเพช็ร จุดไฟเผาตนเองหน้าท าเนียบรฐับาลเพราะมหีน้ีสนิลน้ตวั 
โดยย ้าใหเ้หน็ปัญหาของคนจนโดยหยบิยกกรณีนางสงัเวยีนใหเ้ป็นตวัอย่าง ทัง้ 2 
บทน้ีใหบ้ทสรปุทีค่ลา้ยกนัคอื ชีใ้หเ้หน็ความส าคญัของความรูท้ีจ่ะเป็นทางออกใหก้บั
ปัญหาต่างๆ โดยความรูจ้ะปกป้องตวัเองและปกป้องผูอ้ื่นไดด้ว้ย ดงับทกวทีีว่า่ 
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ส าหรบัลกูจงหมัน่เพยีรเรยีนหนงัสอื 
เพราะน่ีคอืสิง่สรา้งสรรคแ์กปั้ญหา 
ใชค้วามรูช้ว่ยปกป้องผองประชา 
จบออกมาจงเป็นหลกั...พทิกัษ์ชน (2562, น. 63) 

 

 นอกจากการน าเสนอประเดน็ความไรต้วัตนและปัญหาของคนชายขอบที่
สื่ออย่างชัดเจนแล้ว กวียังแสดงปัญหาทางสังคมในทางอ้อม โดยมักใช้การ
เปรยีบเทยีบกบัสตัวแ์ละธรรมชาต ิพรอ้มกบัชีแ้นะวา่ควรปฏบิตัตินอยา่งไรดว้ย เช่น 
บท “จากใจหมาจร” น าเสนอภาพผู้ด้อยโอกาสที่ควรรกัษาศกัดิศ์รขีองตนไว ้ในบท 
“เสอืสอนคน” กวแีนะใหใ้ชช้วีติอย่างเสอืที่กลา้หาญ หากนิเฉพาะเวลาหวิ กนิแค่พอ
อิม่ทอ้ง ไมข่ม่เหงเอาเปรยีบใคร บท “เรื่องราวก่อนพระอาทติยต์กในวนัหน่ึง” ทีเ่ปรยีบ
ผู้ไรห้นทางให้ต่อสูอ้ย่างเสอืเพื่อศกัดิศ์รแีละก้าวเดนิอย่างสง่างามดุจหงส์ หรอืบท 
“แด่นกฟ้าตวัหน่ึง” ที่เปรยีบเทยีบคนพลดัถิน่กบันกทีด่ิน้รนหาฟ้าใหม่ แมจ้ะอ่อนลา้
จากการเดนิทางแต่ตอ้งอยา่อ่อนแอ 

เป็นทีน่่าสงัเกตว่า บทกวหีลายบทมลีกัษณะชีแ้นะแนวทางการใชช้วีติและ
ใหก้ าลงัใจคนดอ้ยโอกาส โดยยดึอุดมการณ์แห่งความถูกตอ้ง เป็นธรรม ไม่เอาเปรยีบ
ใครเป็นกรอบในการเขยีน ไมว่า่จะเป็นบท “บทสนทนาของนกัต่อสูก้บัผูร้อคอย”  “แด่
วถิคีนกลา้” “ฝันน าทาง” “เพยีงเพื่อเป็นก าลงัใจให้คนบ้าคนหน่ึง" หรอื “ฝุ่ น” ที่ต่าง
น าเสนอแนวทางการใชช้วีติทีต่อ้งกลา้เผชญิกบัปัญหา ตราบใดทีย่งัไมส่ิน้ลมเราตอ้ง
สูต้่อไป และไม่ว่าเราจะเป็นใครในสงัคม ทุกคนย่อมมีศกัดิศ์รใีนความเป็นมนุษย ์ 
เทา่เทยีมกนั 

โดยสรุปแลว้ เน้ือหาในส่วนน้ีน าเสนอเรื่องคนดอ้ยโอกาส พรอ้มกบัชี้แนะ
แนวทางการใช้ชวีติอย่างมศีกัดิศ์รแีละการตระหนักถงึศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ ซึ่ง
สะทอ้นจุดยนืของกวใีนการเป็นปากเสยีงใหแ้ก่ผูด้อ้ยโอกาส ความส าคญัของเน้ือหา
สว่นน้ี ในดา้นหนึ่งช่วยให้สงัคมเหน็แงมุ่มของคนชายขอบที่อาจถูกละเลยไป ในอกี
ดา้นหน่ึงยงัสะท้อนการอ่านท าความเขา้ใจตวัตนของกวไีปด้วย ดงัจะเหน็ว่า เกอืบ
ทุกบทไม่ใช่การบอกเล่าสภาพหรอืความเป็นไปเท่านัน้ หากแต่มลีกัษณะการอ่าน
ทบทวนบทบาทและความรูส้กึของผูค้นแลว้ยอ้นกลบัมาพดูถงึตวัตนของกวดีว้ย 
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จากเรื่องทางสงัคม กวกีลบัมาให้ความส าคญักบัอารมณ์ความรู้สกึของ
ตวัเองและประสบการณ์ส่วนตวัอีกครัง้ ในเน้ือหาส่วนที่ 3 คอื รูส้กึ ความรกั ความ
เปลีย่นแปลง ทีป่ระกอบดว้ยบทกว ี19 บท เน้ือหาสว่นน้ีแตกต่างจากสว่นแรกตรงที่
ส่วนแรกนัน้ กวนี าเสนอเรื่องส่วนตวัที่เป็นเรื่องของคนพกิารทางสายตา มุ่งสื่อให้
สงัคมเขา้ใจตวัตนของผูพ้กิารเป็นหลกั แต่ในสว่นน้ีเน้นการทบทวนประสบการณ์ทาง
ผสัสะและอารมณ์ความรูส้กึที่กวมีตี่อสิง่ต่างๆ ที่เด่นชดัคอืเรื่องความรกั ความผูกพนั 
หรอืประสบการณ์บางอยา่งทีเ่ชื่อมโยงกบัอารมณ์ความรูส้กึอนัจ าเพาะของตวักวเีอง  

เรื่องความรกัความผูกพนัปรากฏอยู่หลายบท เช่น บท “น ้าตาใจ” “เรื่องราว 
ของจ าปีดอกหน่ึง” “ถา้...” “ความต่างระหวา่งเรา” “เขา้ใจ” “คนไกลทีใ่กลก้นั” “เขา้ใจ” 
“คดิถงึคนบนฟ้า จดหมายถงึพี่” หรอื “จดหมายถงึปลายฟ้า” บทกวเีหล่าน้ีน าเสนอ
เรื่องราวความรกัหลากหลายลกัษณะ ทัง้ความรกัชายหญงิ พีน้่อง แต่ส่วนใหญ่เป็น
ความรกัที่ไม่สมหวงั ความคดิถึง ห่วงหาอาทร กวมีกัใช้ความเปรยีบประกอบการ
พรรณนาอารมณ์ความรูส้กึ เช่น ในบท “เรื่องราวของจ าปีดอกหน่ึง” เปรยีบเทียบ
ผูช้ายเป็นผเีสือ้ไดเ้ขา้มาอาศยัหลบฝนใตต้น้จ าปีซึง่แทนผูห้ญงิแลว้ไมน่านกบ็นิจาก
ไป ในบท “ถ้า...” เปรยีบเทียบคนรกัเป็นดวงมณีพร้อมกล่าวแสดงความอดัอัน้ใน
ความรกัทีไ่มส่ามารถพดูหรอืท าอะไรได ้หรอืในบท “หวัใจหาย” ทีเ่ปรยีบตวัเองดอ้ยค่า
เหมอืนกบักรวดไมเ่หมาะสมกบัแกว้ทีส่งูสง่ การใชค้วามเปรยีบสะทอ้นใหเ้หน็วา่การ
น าเสนอประสบการณ์ทางอารมณ์นัน้ไมส่ามารถสือ่สารไดโ้ดยงา่ย กวจีงึตอ้งใชอุ้ปมา
และอุปลกัษณ์ รวมถงึการพรรณนาอยา่งใหร้ายละเอยีดเพือ่น าเสนอประสบการณ์น้ี  

ลกัษณะที่น่าสนใจประการหน่ึงคอื การน าเสนอประสบการณ์ทางอารมณ์ 
มกัน าเสนอไปพรอ้มกบัการรบัรูท้างผสัสะ ในบท “หวนระลกึ” กวบีรรยายการใชโ้สต
ประสาทฟังเสยีงต่างๆ เช่น เสยีงไก่ขนั เสยีงขบัท่วงท านอง และได้ยนิเสยีงหยาด
น ้าคา้งหยด และใชก้ายสมัผสัลมทีพ่ดัมาตอ้ง เพื่ออธบิายอารมณ์รกัของผูท้ีค่ร ัง้หน่ึง
เคยอยู่ร่วมกนั หรอืในบท “คนไกลที่ใกลก้นั” น าเสนอประสบการณ์ทางอารมณ์โดย
อธบิายถงึคู่รกัทีอ่ยู่ห่างไกลตากนัแต่ใกลก้นัดว้ยใจ ดว้ยการใชใ้จสมัผสัใจ ซึง่ท าใหรู้้
ใจกนัและกนัได ้ดงับทกวทีีว่า่ 
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ส าหรบัเราทัง้คูน่ัน้รูว้า่ 
เราไกลตาจงึตอ้งใชใ้จสมัผสั 
ระยะใจเราตอ้งใชห้วัใจวดั 
เมือ่รูช้ดัเราทัง้คูจ่งึรูใ้จ (2562, น. 106)  

การกล่าวถึงประสบการณ์ทางอารมณ์ยงักล่าวผ่านการพรรณนาร่างกาย 
การแสดงออกหรอืปฏกิริยิาต่างๆ ที่สมัพนัธก์บัผสัสะดว้ย ในบท “หน่ึงนาทสีุดทา้ย” 
กวพีรรณนาอารมณ์เศรา้เสยีใจทีต่อ้งพลดัพรากจากคนทีร่กัดว้ยการบรรยายถงึภาพ
รา่งกายทีผ่อมซูบซดีเซยีวไรเ้รีย่วแรง และความเจบ็ปวดยงัถูกกระตุน้จากการสมัผสั
มอืคนทีร่กั โดยกวเีปรยีบเทยีบความเจบ็ปวดนัน้กบัฝนทีต่กลงไมต่่างจากน ้าตาของ
ตนทีต่กลงไป เชน่เดยีวกบั ในบท “กาลครัง้หน่ึงในวนัลอยกระทง” ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็วา่
การกล่าวถงึความเจบ็ปวดไม่ได้กล่าวกนัได้โดยง่าย การกล่าวผ่านผสัสะเป็นทางออก
ใหแ้ก่การน าเสนออารมณ์เจบ็ปวดนัน้ ดงัจะเหน็วา่บทกวบีรรยายถงึการทีพ่ีต่อ้งจาก
ไป ในช่วงเวลานัน้ การบบีมอืเบาเบาท าใหเ้กดิความงามและสื่อถงึความสมัพนัธ์ได้
ดกีวา่การพดู  

ฉนับบีมอืเบาเบา เขาฝืนยิม้ 
เหมอืนภาพพมิพ ์งดงาม งามเหมอืนฝัน 
งามเหมอืนเกลด็เพชรพลอยสรอ้ยสมัพนัธ ์
ค าพดูนัน้จากปากชา่งยากเยน็ (2562, น. 120) 

โดยสรุปแล้ว เน้ือหาในส่วนน้ีเน้นน าเสนออารมณ์ความรู้สกึส่วนตวัอนั
ซบัซ้อนของมนุษย์ โดยเฉพาะเรื่องความรกัความผูกพนั ทัง้ในด้านความสุขและ
ความผิดหวงั ซึ่งสื่อให้เห็นว่าประสบการณ์ทางอารมณ์เป็นประสบการณ์ร่วมของ
มนุษย ์บทกวใีนสว่นน้ียงัแสดงใหเ้หน็ความสมัพนัธร์ะหวา่งประสบการณ์ทางอารมณ์
กับการรบัรู้ทางผัสสะ ในหลายบทชี้ให้เห็นลักษณะการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 
กล่าวคอื กวนี าเสนอประสบการณ์ทางอารมณ์อนัหลากหลายผา่นการพรรณนาผสัสะ 
ขณะเดยีวกนักใ็ชก้ารรบัรูท้างผสัสะอ่านทบทวนประสบการณ์ทางอารมณ์ดว้ยเชน่กนั   
อย่างไรก็ดี ในบางประสบการณ์นั ้น ผัสสะบางชนิดอาจไม่สามารถใช้อธิบาย
ประสบการณ์ทางอารมณ์ได้อย่างครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผสัสะที่รบัรูไ้ด้ทาง
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กายภาพ เช่น การมองเหน็ การไดย้นิ หรอืการสมัผสั ดงัจะเหน็ไดใ้นหลายบทที่กวี
สือ่ใหเ้หน็วา่ตอ้งใชใ้จและจนิตนาการท าความเขา้ใจประสบการณ์นัน้แทน  

 เน้ือหาในส่วนสุดท้าย คอื ปัญญากระจ่างแจ้งด้วยความคดิ ประกอบดว้ย
บทกว ี16 บท น าเสนอใหเ้หน็การทบทวนประสบการณ์และความทรงจ าสว่นตวัและ
ประสบการณ์ร่วมทางสังคม และมีการวิพากษ์คุณค่าทางสังคมบางประการ  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ระบบการศกึษา โดยกวชีี้ชวนใหเ้หน็ความส าคญัของการเรยีนรู้
ชีวิตและผู้คนที่ไม่ใช่มาจากต าราเรยีน เช่น ในบท “เรยีน (ไม่) รู้” สื่อให้เห็นการ
วพิากษ์การศกึษาทีส่งัคมมกัใหคุ้ณคา่วา่ความรูจ้ากต ารานัน้สามารถน าไปใชก้บัการ
ด าเนินชวีติได้ทัง้หมดและใชไ้ดก้บัคนทุกกลุ่ม แต่ในความจรงิอาจไม่ใช่เช่นนัน้ ดงั
บทกวทีีว่า่ 

ในวนัน้ีมอีะไรใชไ้ดจ้รงิ  
ความรูย้ ิง่ทว่มหวั ตวัปัญหา  
ถอืปรญิญาบตัร ถอือตัตา   
มดืบอดทางปัญญาน่าเสยีดาย (2562, น. 135) 

จากตวัอยา่ง จะเหน็ลกัษณะการวพิากษ์คุณค่าของความรูจ้ากต าราทีไ่มท่ า
ใหเ้กดิแสงสวา่งทางปัญญา และยงัชีใ้หเ้หน็วา่การเรยีนนัน้ไมไ่ดจ้บแค่ในสถานศกึษา
แต่คนเราเรยีนรูไ้ด้ตลอดชวีติ เช่นเดยีวกบับท “ดบัฝันปัญญาชน” ที่วพิากษ์ระบบ
คุณค่าของสงัคมที่เชดิชูการศกึษาในระบบและความเป็นปัญญาชน โดยชี้ให้เหน็ว่า
สงัคมตัง้อุดมการณ์ทางการศกึษาและความเป็นปัญญาชนไวส้งูส่งและเป็นอุดมคต ิ
แต่หลายอยา่งเป็นไปไมไ่ดจ้รงิ ดงัจะเหน็วา่ปัญญาชนหลายคนถูกดงึเขา้สูก่รอบทาง
สงัคมทีใ่หค้วามส าคญักบัระบบเงนิตรามากกวา่  

กวพียายามน าเสนอให้เหน็ความส าคญัของความรูท้ี่มาจากประสบการณ์
ชวีติมากกว่าความรูท้ี่มาจากต ารา ดงัจะเห็นว่ากวพีูดถึงการเรยีนรูห้ลงัจากส าเรจ็
การศกึษา ซึง่ดเูหมอืนกบัวา่เป็นจุดเริม่ตน้ของการเรยีนรูช้วีติและคุณค่าบางประการ
เพื่อสรา้งตวัตนทีค่วรจะเป็นขึน้มา เช่น บท “จากครสููศ่ษิย”์ กวพีดูในฐานะครผููช้ีแ้นะ
ลูกศษิยเ์มื่อครสู่งศษิยถ์งึฝัง่แลว้ว่า ควรจะด าเนินชวีติไปในทศิทางใด และยงัชี้ชวน
ใหค้ดิขา้มกรอบแห่งเหตุผลซึง่มกัถูกสัง่สอนผ่านระบบการศกึษา ทัง้น้ีเพราะบางอยา่ง
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ไม่สามารถเขา้ใจหรอือธบิายได้ด้วยระบบเหตุผล เราจ าเป็นที่จะต้องใช้การเรยีนรู้
นอกต าราเรยีนเพื่อด าเนินชวีติและอ่านผูค้น นอกจากน้ี ยงัตอ้งยดึมัน่ในความดงีาม
ดว้ย 

เน้ือหาในสว่นน้ีไมเ่พยีงวพิากษ์กฎเกณฑห์รอืระบบคุณค่าในสงัคม หากยงั
มนีัยชี้น าสงัคม แนะน าแนวทางการใชช้วีติและน าเสนอใหเ้หน็ความจรงิหรอืคุณค่า
บางอย่างดว้ย เช่นในบท “เมื่อไรท้าง” กวชีี้ใหค้นที่ก าลงัทุกขต์รมกลา้หาญที่จะเดนิ
ต่อไป และหากไม่มทีางไปแลว้กห็ยุดแลว้เดนิกลบัทางเดมิ ในบท “เราหลงลมือะไร” 
กวกีระตุ้นเตอืนใหเ้ราตระหนักถงึการให้ความส าคญักบับางสิง่จนหลงลมืความงาม
หรอืคุณค่าบางอย่าง เช่น การเต้นตามเวลาที่ไหลเลื่อนไปอย่างรวดเรว็ หรอืการ
แก่งแย่งแข่งขนักนั จนลมืความงามในความเนิบชา้ ความสงบ และธรรมชาต ิกวี
ชี้แนะว่าควรใช้หวัใจน าเพื่อให้เกดิความรูต้่างๆ ไม่ใช่เต้นไปตามความเป็นไปใน
สงัคม หรอืในบท “คุณค่าของน ้าตา” กวเีสนอใหใ้สใ่จสิง่เลก็น้อยและมองความงามใน
ความเศรา้ โดยเปรยีบเทยีบกบัการรอ้งไหท้ีใ่ช่วา่จะหมายถงึการพา่ยแพเ้สมอไป แต่
น ้าตาท าให้เราได้เรยีนรู ้ได้เยยีวยาตวัเอง เป็นพลงัและสรา้งความหวงัใหก้บัเราได้
ดว้ย 

  เป็นที่น่าสงัเกตว่า กวยีงัน าเสนอใหเ้หน็ความสนิทแนบแน่นระหว่างชวีติ
กบัธรรมชาติ สจัธรรมของชวีติ และความเป็นอนิจจงัของสรรพสิง่ด้วย ดงัเช่นบท 
“น ้า” ที่น าเสนอให้เห็นว่าน ้าเป็นเหมือนแม่ผู้ก่อก าเนิดและหล่อเลี้ยงสรรพสิง่ ใน
ขณะเดียวกันสามารถท าลายสรรพสิ่งได้เช่นกัน การอ่านเรยีนรู้ความหมายของ
ธรรมชาตทิ าใหเ้ราไดเ้รยีนรูค้วามจรงิของชวีติไปดว้ย ดงับทกวทีีว่า่ 

ถอดรหสัสจัจะธรรมชาต ิ
ศลิป์ศาสตรท์ัง้มวลลว้นหลากหลาย 
ทุกสิง่นัน้มทีัง้ดรีา้ย 
รูอ้่านความหมาย...จากสายน ้า (2562, น. 153) 

หรอืในบท “ทวนกระแส (สูฝั่ง่สงัสาร)” กวใีชน้ ้าเป็นอุปลกัษณ์ของการเวยีน
วา่ยตายเกดิและความทุกข ์พรอ้มกบัชีแ้นะวา่เราควรวา่ยสูท่างสายกลางเพื่อใหถ้งึฝัง่
พระนิพพาน นอกจากใช้น ้าเพื่อสื่อให้เหน็สจัธรรมของชวีติแล้ว กวยีงัใช้แสงเทยีน
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เป็นอุปลกัษณ์สื่อถงึหนทางที่น าไปสูก่ารหลุดพน้โดยใชธ้รรมะเป็นเครื่องน าทาง ดงั
พบในบท “แรงเทยีน” ดว้ย 

 จากเน้ือหาโดยสงัเขปขา้งตน้ สามารถสรปุลกัษณะเดน่ของกวนิีพนธเ์รื่องน้ี
ไดก้วา้งๆ ดงัน้ี 

ทุกขณะกระจา่งชดัสมัผสัใจ ชว่ยเปิดโลกของผูพ้กิารทางสายตาสูส่าธารณะ  
ดงัจะเหน็ว่า รนิศรทัธา กาญจนวต ีตัง้ชื่อในสว่นค าน าผูเ้ขยีนว่า “จากฉัน ผูไ้รด้วงตา”: 
จาก “รนิศรทัธา กาญจนวต”ี พรอ้มกบัมบีทกวทีีก่ล่าวถงึความเป็นผูพ้กิารทางสายตา
ของเธอ โดยน าเสนอใหเ้หน็ว่า เธอใชใ้จสมัผสัสิง่ต่างๆ ดงันัน้ทุกขณะจงึกระจ่างชดั 
การเปิดส่วนค าน าเช่นน้ีสะทอ้นใหเ้หน็การยอมรบัตวัตนและการใชมุ้มมองของผูพ้กิาร
ทางสายตาเล่าเรือ่ง   

กวใีชมุ้มมองของผูพ้กิารน าเสนอเน้ือหาเกี่ยวกบัผูพ้กิารและเปิดโลกของ 
ผู้พกิารให้สงัคมรบัรู ้แม้จะมงีานเขยีนของผู้พกิารทางสายตาปรากฏอยู่บ้าง แต่
สว่นใหญ่เป็นเรื่องเล่าเชงิสารคดหีรอืบนัทกึทีใ่ชภ้าษารอ้ยแกว้ งานทีโ่ดดเด่นและไดร้บั
การกล่าวถงึ เชน่ บนัทกึเรือ่ง จนกวา่ เดก็ปิดตา จะโต ของสโรชา กติตสิริพินัธุ ์(2558) 
อยา่งไรกด็ ีทัง้ 2 เรื่องมจีุดเด่นต่างกนั จนกวา่ เดก็ปิดตา จะโต มุ่งน าเสนอประสบการณ์
ในชวีติประจ าวนัทีส่มัพนัธก์บัผูค้นหรอืเหตุการณ์ทีต่นประสบ ผูอ้่านจะเหน็รายละเอยีด
ในชวีติ ประสบการณ์ที่ผู้แต่งประสบและมุมมองที่มตี่อตนเองและโลก ในขณะที ่
ทุกขณะกระจ่างชดัสมัผสัใจ แต่งด้วยรอ้ยกรอง แมจ้ะกล่าวถงึประสบการณ์ส่วนตวั
เช่นกนั แต่ผูอ้่านจะสมัผสัถงึการเน้นประสบการณ์ผสัสะและอารมณ์ความรูส้กึในการ
ท าความเขา้ใจตวัตนและสงัคม ตลอดจนการชี้แนะแนวทางในการใชช้วีติทัง้ผูพ้กิาร
ทางสายตาและคนทัว่ไป หากเปรยีบเทยีบกนัแลว้ งานของรนิศรทัธา กาญจนวต ีให้
ภาพทีก่วา้งกวา่ 

ทุกขณะกระจ่างชดัสมัผสัใจ น าเสนอใหเ้หน็การส ารวจตรวจสอบตวัเองทัง้
จากการอ่านทบทวนประสบการณ์และอารมณ์ความรูส้กึที่สมัพนัธ์กบัสงัคม เพื่อสื่อ
ใหเ้หน็ว่าคนพกิารไม่ไดต้ดัตวัเองออกจากสงัคมและยนืยนัว่าผูพ้กิารนัน้เป็นสว่นหน่ึง
ของสงัคมและมคีวามเป็นมนุษยท์ีม่ชีวีติจติใจไม่ต่างจากคนทัว่ไป ดงัจะเหน็วา่ประเดน็ 
ทางด้านสงัคม กลุ่มคนชายขอบ และเรื่องอารมณ์ความรู้สกึ เช่น ความรกั ความ
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ผูกพนั ถูกหยบิยกขึน้มากล่าวถงึเพื่อใชนิ้ยามอตัลกัษณ์ของผูพ้กิารในแบบใหม่ ทัง้
เป็นผู้ช่วยเหลอื ผู้กล้าหาญ และผู้เข้าใจสจัธรรมของชีวติ ซึ่งเป็นการสร้างอ านาจ
ต่อรองกบัวาทกรรมการนิยามคนชายขอบในสงัคม  

บทกวหีลายบทสือ่ใหเ้หน็ถงึการต่อสูเ้พื่อนิยามตวัตนของผูพ้กิารทางสายตา
กบัมายาคตทิางสงัคมผ่านการใชผ้สัสะ โดยเฉพาะผสัสะดา้นโสตทีท่ าใหผู้พ้กิารทาง
สายตามคีวามรูแ้ละไดเ้รยีนรูส้ ิง่ต่างๆ เพื่อสือ่ใหเ้หน็ตวัตนของผูพ้กิารว่าเป็นผูแ้สวงหา
ความรู้ มีสติปัญญา ไม่ได้เป็นผู้ไร้ความคิดหรือรอคอยการช่วยเหลือจากสงัคม  
สงัคมควรเข้าใจลกัษณะเฉพาะของบุคคลมากกว่ามองว่าเป็นคนที่ต้องช่วยเหลือ
เยยีวยา นอกจากน้ี สิง่ทีน่่าสนใจประการหน่ึงคอื แมก้วจีะน าเสนอเรื่องราวในมุมมอง
ของผูพ้กิาร หากแต่ไม่มนี ้าเสยีงน้อยเน้ือต ่าใจหรอืหยบิยกเรื่องชะตากรรมมากล่าวถงึ
แต่อยา่งใด สือ่ใหเ้หน็การนิยามตนเองจากจุดยนืของมนุษยค์นหน่ึงทีม่ปีระสบการณ์
เฉพาะและมปีระสบการณ์รว่มกบัคนทัว่ไป  

 ลกัษณะเด่นของกวนิีพนธ์เล่มน้ีอีกประการหน่ึง คือ การใช้กลวธิีในการ
น าเสนอและอ่านท าความเขา้ใจตวัตนในรปูแบบเฉพาะ จะเหน็ว่าปกตกิารเขยีนงาน
กวนิีพนธส์ว่นใหญ่สรา้งสรรคข์ึน้จากกวหีรอืนักเขยีนที่อ่านความเป็นไปในสงัคมจน
ตกผลกึความคดิ แลว้ถ่ายทอดเป็นงานเขยีน หลายเรื่องมคีุณค่าใหค้วามลุ่มลกึทาง
ความหมายและสือ่ใหเ้หน็การบอกอตัลกัษณ์ของกวอีนัแจ่มชดั แต่ในงานของรนิศรทัธา 
กาญจนวต ีสือ่ใหเ้หน็วา่ตวัตนถกูท าความเขา้ใจผา่นการเขยีนงาน การเขยีนเป็นการ
คน้หาอตัลกัษณ์และท าความเขา้ใจความเป็นไปในสงัคมทีม่ผีลกระทบกบัตวักว ี

 กลวธิสี าคญัในการน าเสนอตวัตนคอื การใชอุ้ปลกัษณ์และการอ่านประสบการณ์
ผสัสะ การใชภ้าษาอุปลกัษณ์สว่นใหญ่ใชบ้รรยายประสบการณ์และอารมณ์ความรูส้กึ
ทีล่น้เหลอื เช่น การบรรยายความรกัหรอืความสญูเสยี การใชภ้าษาอุปลกัษณ์สื่อให้
เห็นข้อจ ากดัของโครงสร้างภาษาแบบทางการที่ไม่อาจอธิบายประสบการณ์หรอื
อารมณ์ความรูส้กึเฉพาะได ้สว่นการอ่านประสบการณ์ผสัสะนัน้ กวอีธบิายเป็น
เน้ือเดยีวกบัความคดิความรูส้กึและไม่ไดแ้ยกประสบการณ์ผสัสะแต่ละประเภทออก
จากกนั แต่ผสมผสานกนัในแบบองคร์วม เพือ่ท าใหเ้กดิความเขา้ใจตวัตน   
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เป็นทีน่่าสงัเกตวา่ เน้ือหาทีบ่อกเล่าเรื่องอารมณ์ความรูส้กึและการรบัรูท้าง
ผสัสะมเีป็นจ านวนมาก และมเีน้ือหาสว่นที่ 3 รูส้กึ ความรกั ความเปลีย่นแปลง ที่
มุ่งเน้นกล่าวถงึอารมณ์ความรูส้กึน้ีเป็นการเฉพาะ โดยส่วนใหญ่แลว้จะพรรณนา
ความทรงจ าหรอืประสบการณ์ที่เศรา้เสยีใจ สูญเสยี และอาวรณ์ อนัมาจากการ
พลดัพรากจากบุคคลอนัเป็นทีร่กัเป็นหลกั การน าเสนอเช่นน้ีอาจสือ่ใหเ้หน็การสรา้ง
ตวัตนจากการอ่านท าความเข้าใจประวตัิศาสตร์ส่วนตวั บาดแผลจากอดตี และ
ประสบการณ์ผสัสะที่กวปีระสบ แต่ทัง้น้ี ประวตัศิาสตรด์งักล่าวดูจะไม่ได้กลบัมา
ท าร้ายหรอืท าให้เกิดความชอกช ้าอีกครัง้ เพราะบทกวสีื่อให้เห็นการหลุดพ้นจาก
พนัธนาการของอดีตผ่านการบรรยายถึงการหลอมรวมเป็นหน่ึงกบัครอบครวั กบั
ธรรมชาต ิและการเป็นสว่นหน่ึงของกนัและกนัในเชงิจติวญิญาณ 

 บทกวยีงัสื่อให้เห็นความสมัพนัธ์ระหว่างประสบการณ์ผสัสะและอารมณ์
ความรูส้กึกบัการน าเสนอความจรงิหรอืคุณค่าทางสงัคมบางประการ โดยเฉพาะ
เรื่องสจัธรรมแห่งชวีติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพลดัพราก ความตาย หรอืความสญูเสยี 
โดยการอ่านท าความเขา้ใจประสบการณ์ผสัสะและอารมณ์ความรูส้กึนัน้น าไปสูค่วาม
เขา้ใจคุณค่าหรอืความจรงิอนัเป็นอุดมคตใินสงัคม การน าเสนอในลกัษณะน้ีสือ่ให้เหน็
ทัศนะเชิงประเมินคุณค่าและความต้องการจดัระเบียบสิ่งต่างๆ ซึ่งเห็นได้ชดัใน
เน้ือหาสว่นสดุทา้ย 

 สิง่ที่ผู้อ่านได้รบัจากกวนิีพนธ์เรื่องน้ีประการหน่ึงคอื ไม่เพยีงผู้อ่านจะได้
รูจ้กัตวัตนผูพ้กิารทางสายตามากขึน้ แต่จะรูจ้กัตวัตนและความคดิอ่านของตวัผูอ้่าน
เองมากขึน้ดว้ย เพราะการทีก่วใีชป้ระสบการณ์ อารมณ์ความรูส้กึและประสบการณ์
เชงิผสัสะเป็นตวัด าเนินเรื่องนัน้ สามารถกระตุน้และถ่ายทอดอารมณ์ระหวา่งผูเ้ขยีน
กบัผูอ้่านได ้ผูอ้่านสามารถเกดิความรูส้กึรว่ม เกดิความตระหนักรูบ้างอย่าง รวมถงึ
อาจเกดิจติส านึกต่อผูค้นและสงัคมคลอ้ยตามผูแ้ต่งได ้ 

แม้ ทุกขณะกระจ่างชดัสมัผสัใจ จะน าเสนอประสบการณ์ของตวัเองและ
สงัคมไวอ้ย่างน่าสนใจ และกระตุ้นใหส้งัคมหนัมาใส่ใจปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะเรื่อง
ของคนชายขอบทีก่วเีขยีนไดอ้ย่างเขา้ถงึจติใจและปัญหา อย่างไรกด็ ีกวยีงัคงน าเสนอ
โดยใช้กรอบอตัลกัษณ์ของคนชายขอบแบบตายตัว หลายบทสื่อให้เห็นการเป็น
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ผูถู้กกระท า ไมว่า่จะเป็นการตอกย า้ภาพคนจนทีม่หีน้ีสนิหาทางออกไมไ่ด ้คนลีภ้ยัที่
ไรส้ทิธิ ์หรอืการตอกย ้าความเจบ็ปวดและการถูกกดขีข่องคนชัน้ล่าง ซึ่งอาจลดทอน
พลงัที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมได้  ในเน้ือหาส่วนสุดท้ายของงานที่มี
ลกัษณะยอมรบัความแตกต่างและตวัตนของบุคคลที่ไม่เหมอืนกนั ซึ่งในด้านหน่ึง 
การยอมรบัอาจเป็นทางออกของปัญหาได้ แต่ในอีกด้านหน่ึงเป็นภาพสะท้อนการ
สยบยอมเชน่กนั  

อย่างไรก็ตาม งานของรนิศรทัธา กาญจนวตี ได้สะท้อนตวัตนของผู้ที่มี
อุดมการณ์อนัแน่วแน่ในเรื่องของความถูกตอ้ง การต่อสูแ้ละยนืหยดัอยู่ในสงัคมโดย
ไม่เอาเปรยีบใคร ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะใดกต็าม กวชีี้ทางออกใหก้บัคนดอ้ยโอกาส 
ใหก้ าลงัใจคนทีจ่นตรอกและแนะน าแนวทางการใชช้วีติ คุณูปการของการชีน้ าสงัคม
เช่นน้ีอาจท าใหค้นในสงัคมทีม่คีวามแตกต่างกนันัน้อยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งมคีวามเท่าเทยีม
และสงบสขุในสกัวนัหน่ึง 
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