
ตัวตนเชิงนิเวศของเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
ในกวีนิพนธ์แม่น้ำ�ที่ส�บสูญ

        • บรรจง บุรินประโคน

บทคัดย่อ

 บทความนีมุ้ง่ศกึษาตวัตนเชงินเิวศของ
เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ผ่านกวีนิพนธ์

ชุด “แม่น้ำ�ที่ส�บสูญ” ในด้านการนำาเสนอและการ
ประกอบสร้างความหมายในกวีนิพนธ์ที่เกี่ยวกับตัว
ตนเชิงนิเวศอันเป็นการมองผ่านกระบวนทัศน์ใหม่ 
ที่ว่าด้วยท่าทีของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติ โดยศึกษาจากงานกวีนิพนธ์ชุด “แม่น้ำา
สาบสูญ” ผลการศึกษาพบว่าเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ใช้
กวนีพินธเ์พือ่นำาเสนอตวัตนเชงินเิวศและการประกอบ
สรา้งความหมาย โดยมกีารนำาเสนอผา่นสญัญะตา่งๆ 
ไมว่า่จะเปน็พืน้ทีธ่รรมชาต ิดนิ น้ำา ปา่ ฤดกูาล สถานที ่
ความเชื่อ ความศรัทธา ชนบท ชุมชนเมือง การเมือง 
ศาสนา ความรกั โดยมกีารนำาเสนอผา่นงานกวนีพินธ ์
3 ลักษณะ คือ 1. ตัวตนกับตนเอง 2. ตัวตนกับสังคม 
และ 3. ตัวตนกับการประจักษ์แจ้ง การมองความ
สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติโดยให้ธรรมชาติ
เปน็ศนูยก์ลาง (Ecocentric) อนัเปน็การยนืยนัตนตน
ทีแ่ทจ้รงิ (Self Realisation) ทัง้ยงัเปน็การยนืยนัในอตั
ลกัษณข์องตวัเองทีว่า่มนษุยก์บัธรรมชาตลิว้นเปน็อนั
หนึง่อนัเดยีวกนั การแสดงความเคารพ ออ่นนอ้มถอ่มตน 
ตอ่ธรรมชาตจิงึถอืเปน็ความสมัพนัธท์ีย่ิง่ใหญ ่นอกจาก
นี้ ยังเป็นการยืนยันตัวตน ความสัมพันธ์ คุณค่า และ
จุดมุ่งหมายของชีวิต อันเป็นตัวตนแห่งธรรมชาติ 
หรือตัวตนเชิงนิเวศ เป็นตัวตนที่ไม่แบ่งแยกออก
จากสรรพชีวิต จุดมุ่งหมายของชีวิตมนุษย์จึงอยู่ที่
การประจักษ์แจ้งในตัวตนที่แท้ ซึ่งโยงกลับไปสู่การ 
หยั่งรู้ถึงตัวตนแห่งธรรมชาติในที่สุด
 แนวคดิทฤษฎตีวัตนเชงินเิวศ (Ecological 
Self) ถือเป็นแนวคิดทางด้านนิเวศวิทยา (Ecology) 
ทั้งนี้หากพูดตามความหมายของหรือตามทัศนะของ
นักนิเวศวิทยาเชิงลึก (Deep Ecology) ถูกสถาปนา

ขึ้นโดย อาร์เน นาสส์ (Arne Naess) โดยเฉพาะใน
ประเด็นที่ว่าด้วย ‘ตัวตน’‘ความสัมพันธ์’ ‘คุณค่า’ ‘จุด
มุ่งหมายของชีวิต’ โดยนาสส์ให้ความหมายของคำาว่า 
“ตวัตนทีไ่มแ่บง่แยกออกจากสรรพชวีติ” โดยเขาใชค้ำา
ว่า ตัวตนแห่งธรรมชาติ หรือตัวตนเชิงนิเวศ ซึ่งเป็น
ทัศนะที่ได้รับมาจากความหมายของตัวตนทางรหัส
ยนัย เช่น ตัวตนแห่งจักรวาล อาตมัน ตัวตนทางจิต
วญิญาณ หรอืความหมายของตวัตนทีก่อดเกีย่วสรรพ
ชีวิตเข้าไว้ร่วมกันทั้งหมด ทั้งโลก ทั้งจักรวาล และ
ธรรมชาติ ทั้งสิ่งที่นิยามว่ามีชีวิตและไม่มีชีวิตต่าง
ไม่ได้อยู่อย่างแยกขาดจากกัน โดยนาสส์ได้ให้ความ
สัมพันธ์กับ “ความสัมพันธ์ภายใน”โดยแสดงให้เห็น
วา่สรรพสิง่มปีฏสิมัพนัธถ์งึกนั “ทัง้หมดคอืหนึง่เดยีว” 
และยงัเชือ่มโยงกบั “คณุคา่ของสรรพสิง่ตา่งมอียูใ่นตวั
เอง” จุดมุ่งหมายของชีวิตจึงอยู่ที่ “การประจักษ์แจ้ง
ในตัวตนที่แท้” ซึ่งจะโยงกลับไปสู่การหยั่งรู้ถึงตัวตน
แห่งธรรมชาติ (กานมณี ภู่ภักดี, 2547 : 2)        
 โดยแนวความคดิดงักลา่วเกดิจากการหยัง่
รู้ตัวตนที่แท้โดยทั่วไปซึ่งมักจะมองผ่านการพัฒนา 3 
ขัน้คอื เริม่จากอตัตา (Ego) และไปสูต่วัตนทางสงัคม 
(Social Self) ไปสู่ตัวตนที่แท้จริง (Metaphysical 
Self) แต่นาสส์พบว่าหลักการคิดแบบนี้ได้ตัดความ
สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติออกไป นาสส์

 “ฉนัคงอ�่นและเขยีนมเิปลีย่นแปลง เพือ่ขบัไลไ่รแ้ลง้ทกุแหลง่หล�้ ทกุถอ้ยคำ�กรำ�เคีย่วชว่ยเยยีวย� 
ตอ่ชวีติชวี�ร�วต�น้ำ� จ�กโรงง�นพบตนเป็นคนสวน เฝ�้ขดุพรวนพลกิฟืน้ผองพืน้ต่ำ� มองเหน็โลกปร�กฏร�ว
บทธรรม มองเหน็คำ�ลกึซึง้เป็นหนึง่เดยีว เหน็คว�มง�มคว�มมัง่คัง่อยูข่�้งใน ยคุสมยัไกลห�่งต�่งรอ้ยเกีย่ว  
ชีวิตคือฝุ่นละอองเฝ�้ท่องเทียว และกลมเกลียวไพศ�ลก�ลฤดู”

‘ฉันจึงมองเห็นโลกเพราะการอ่าน ได้ยินเสียงขับขานจากการเขียน’

• พื้นที่กวีนิพนธ์ของเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์

• อ�ร์เน น�สส์ (Arne Naess)

• เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์

จึงได้เสนอตัวตนเชิงนิเวศ หรือตัวตนแห่งธรรมชาติ 
(Ecological Self) อันเป็นตัวตนเชิงนิเวศภายใต้
กรอบแนวคิดหรือมโนทัศน์ที่ว่า ตัวเราต่างถือกำาเนิด
มาจากครรภ์ของธรรมชาติเช่นเดียวกับสรรพสิ่ง โดย
ใหเ้หตุผลว่าการพัฒนาการในกระบวนการนี้เกดิจาก
การหยั่งรู้ 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 Ego-Realization 
หมายถึง ระดับของการตระหนักในอัตตาของตนเอง 
ระดับที่ 2 self-Realization หมายถึง ระดับของการ
หยั่งรู้ตัวตนที่สัมพันธ์กับคนอื่น และการหยั่งรู้ระดับ
ที่ 3 คือ Self-Realization หมายถึง ระดับของการ
ประจักษ์แจ้งตัวตนที่แท้จริง

ก

“แม่น้ำ�ที่ส�บสูญ” ของเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์

 แม่น้ำ�ที่ส�บสูญ (2559) ถือเป็นงาน 
กวนีพินธล์ำาดบัทีเ่จด็ ถอืเปน็เลม่ลา่สดุของเรวตัร ์พนัธุ์
พพิฒัน ์โดยกวนีพินธด์งักลา่วยงัไดร้บัรางวลัรองชนะ
เลิศอันดับ 2 เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประจำาปี พ.ศ.2559 
“แมน่้ำาทีส่าบสญู” ประกอบดว้ยกวนีพินธก์วา่ 60 ชิน้ 
โดยมีการจัดแบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 ภาค ดังนี้ 1) มา
จากดิน 2) ชีวิตสร้างด้วยกวีนิพนธ์ 3) อยู่กับดิน 4) 
ในสวนสมมุติ 5) ระหว่างทาง 6) ลำานำาแห่งลำาน้ำา 7) 
ฉนัเขยีนเพราะกงัขา 8) ฉนัจะเขยีนหรอืคำานงึถงึใดได ้
9) คืนสู่ดิน กวีนิพนธ์ชุด “แม่น้ำาที่สาบสูญ” ถือเป็น 
กวีนิพนธ์ที่มีการจัดวางรูปแบบเนื้อหาชัดเจนอีกเล่ม
หนึ่งของเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ โดยบอกเล่าถึงวิถีชีวิต 
ความรัก ความเชื่อ ความศรัทธา ศาสนา การเมือง 
พรมแดน และความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย โดยสิ่ง
ต่างๆ เหล่านี้ล้วนแต่หลอมรวมเป็นเรื่องราวที่เรวัตร์ 
พันธุ์พิพัฒน์ ได้ประสบพบเจอ และยังหลอมรวมถึง
ความเปน็ตวัตนของเรวตัร ์พนัธุพ์พิฒัน ์ดงัที ่จรญูพร 



ข

 เฝ้�ห�บน้ำ�ขึ้นบันไดจ�กช�ยท�่
 เข้�ครัวไฟปรนปรุงหุงข้�วปล�  
 เสียงเป็ดไก่เพรียกห�หมูหม�พร้อม
 เก็บผักบุ้งซอยสับกับหยวกกล้วย  
 กร�บฟ้�ดินอำ�นวยช่วยถนอม
 หลังตัดอ้อยเงินหนอคงพอออม  
 หลังเกี่ยวข้�วน�ย่อมพอใส่ยุ้ง…

   (ม�จ�กดิน : 13)

 • ตัวตนกับสังคม
 สำาหรบัระดบัการตระหนักในการหยัง่รู้ถึง
ตัวตนที่สัมพันธ์กับผู้อื่น (self-realization) คือระดับ
ที่เริ่มหยั่งรู้ถึงตัวตนที่สัมพันธ์กับผู้อื่น ชีวิตอื่นที่มิใช่
แค่ตัวเราเท่านั้นเป็นระดับที่อัตตาเริ่มขยายสู่ชีวิตอื่น
ที่กว้างขวางขึ้น เป็นความรู้สึกร่วมทุกข์ร่วมสุขกับ
ชิวิตอื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา หรือที่นาสส์เรียกว่า 
identification หรอืการสำานกึในตนทีม่อียูร่ว่มกบัผูอ้ืน่
นาสสย์กตวัอยา่งเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้กบัเขาเมือ่ 40 ปี
ทีแ่ลว้วา่ ขณะทีเ่ขากำาลงัทดลองสารเคมอียูน่ัน้บงัเอญิ
มตีวัหมดัโชครา้ยตกลงไป แตเ่ขาไมส่ามารถชว่ยอะไร
ได้และต้องปล่อยให้มันค่อยๆ ตายไปเขารู้สึกสลดใจ 
เพราะเขาเหน็ตวัเองเปน็เชน่ตวัหมดัตวันัน้ (he sees 
himself as a flea) ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจนี้เองที่
เป็นสาระสำาคัญของการสำานึกในตัวตน ซึ่งสามารถ
ขยายตอ่ไปถงึสรรพชวีติทีก่วา้งขวางอยา่งทีส่ดุในระดบั 
ต่อไป (กานมณี ภู่ภักดี, 2547 : 69-70) 
 ดงัทีก่ลา่วมาแลว้วา่ ระดบัการตระหนกัใน
การหยัง่รูถ้งึตวัตนทีส่มัพนัธก์บัผูอ้ืน่ (self-realization) 
คอืระดบัทีเ่ริม่หยัง่รูถ้งึตวัตนทีส่มัพนัธก์บัผูอ้ืน่กบัสงัคม 
ชีวิตอื่นที่มิใช่แค่ตัวเราเท่านั้นเป็นระดับที่อัตตาเริ่ม
ขยายสู่ชีวิตอื่นที่กว้างขวางขึ้น อันเป็นความรู้สึกร่วม
ทุกข์ร่วมสุขกับชีวิตอื่น การเอาเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
หรือที่นาสส์เรียกว่า (identification) หรือการสำานึก
ในตนที่มีอยู่ร่วมกับผู้อื่น อันสอดคล้องกับแนวความ
คิดของสาทิศ กุมาร (2552 : 98) “นิเวศวิทยาเชิง
จิตวิญญาณ” (Spiritual Ecology) ที่ว่าด้วยความ
สมัพนัธแ์บบองคส์าม (ผนืดนิ สงัคม วญิญาณ) “สงัคม” 
สาทิศ กุมาร กล่าวว่า มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
และสงัคมเปน็สว่นหนึง่ของธรรมชาต ิดงันัน้มนษุยจ์งึ
เป็นเพียงส่วนหนึ่งในธรรมชาติเท่านั้น และเมื่อมอง
เหน็ความเชือ่มโยงสมัพนัธด์งักลา่วกจ็ะเหน็ความเปน็
เอกภาพของสรรพสิ่งด้วย จากกวีนิพนธ์ที่ชื่อ “แมว
ในร้านเบเกอรี่” จะเห็นว่าภาพที่เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ 
พรรณนาผ่านงานกวีนิพนธ์ของเขานั้น คือภาพแห่ง
การหยัง่รูถ้งึตวัตนทีส่มัพนัธก์บัผูอ้ืน่ (self-realization) 
อนัเปน็ภาพความสมัพนัธท์ีถ่อ้ยทถีอ้ยอาศยั เปน็ภาพ
มติรภาพระหวา่งคนและสตัว ์ทีด่เูหมอืนวา่จะมสีถานะ
ต่างกัน หากแต่การนำาเสนอผ่านกรอบกระบวนทัศน์
ตวัตนเชงินเิวศทีม่องวา่สรรพสิง่ตา่งพึง่พาอาศยัซึง่กนั
และกนั การสำานกึในตนทีม่อียูร่ว่มกบัผูอ้ืน่ของเรวตัร์
ผา่นงานกวนีพินธช์ิน้นี ้จงึเสมอืนเปน็เครือ่งยนืยนัตอ่
ความเปน็ตวัตนของเขาในแงข่องการมองสงัคมอยา่ง
เข้าใจและเข้าถึงในที่สุด

 ช�ยพ่อค้�นั้นย่�งวัยกล�งคน  
 อันตัวตนใดหนอที่หล่อหลอม
 ชีวิตกับวิถีประนีประนอม  
 โลกร�ยล้อมที่หมุนด้วยทุนนิยม
 คล้�ยกับแมวหมอบพล�งห�งกวัดไกว 
 พึงพอใจใหม่สดแห่งรสขนม
 โลกข้�งในหนึ่งเดียวอันเกลียวกลม 
 ทั้งแดดลมฝนพรูล้วนมั่งมี

  (แมวในร�้นเบเกอรี่ : 29)

 • ตัวตนกับก�รประจักษ์แจ้ง
 สำาหรับระดับการตระหนักรู้ในระดับของ
การประจกัษแ์จง้ตวัตนทีแ่ทจ้รงิ (Self-realization) คอื
ระดบัทีต่วัตนนัน้ไดข้ยายไปยงัสรรพสิง่อยา่งกวา้งขวาง 
ละเอียดลุ่มลึกซับซ้อนหลากหลาย ยิ่งใหญ่ ในทุกมิติ
ทกุกาลเทศะ คอืการรบัรูว้า่ตวัเรากค็อืผูอ้ืน่ ทกุสรรพ
สิ่งสรรพชีวิตคือหนึ่งเดียวกัน ไม่ว่าจะระหว่างมนุษย์
ด้วยกัน เหล่าสรรพสัตว์ พืชพันธุ์ แม่น้ำา ภูเขา ทะเล 
ผนืดนิ และโลกดงัทีน่าสสเ์รยีกวา่การประจกัษแ์จง้ใน
ตัวตนเชิงนิเวศ (Ecological Self) หรือการสำานึกใน
ตัวตนที่กว้างขวาง (wide identification) (กานมณี 
ภู่ภักดี, 2547 : 70)
 จากบทกวี “สดับเสียงผืนดินตฤณชาติ” 
จะเห็นว่าเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ ได้นำาเสนอบทกวีผ่าน
น้ำาเสียง หรือท่วงทำานองของความรัก และยังมองว่า
สรรพสิง่ลว้นยดึโยงกนัเปน็หนึง่เดยีว การมองธรรมชาติ
ผ่านงานกวีนิพนธ์ชิ้นนี้ของเรวัตร์ จึงอาจกล่าวได้ว่า
เขามองผ่านการตระหนักรู้ในระดับของการประจักษ์
แจ้งตัวตนที่แท้จริง (Self-realization) อันหมายถึงตัว
ตนเชิงนิเวศ ทุกสรรพสิ่งสรรพชีวิตคือหนึ่งเดียวกัน 
ไมว่า่จะระหวา่งมนษุยด์ว้ยกนั เหลา่สรรพสตัว ์พชืพนัธุ ์
แม่น้ำา ภูเขา ทะเล ผืนดิน ดังในเนื้อความกวีนิพนธ์ 
“สดับเสียงผืนดินตฤณชาติ” ที่ว่า

 ให้ร�กรกกกกอได้ก่อร�่ง  
 ซึ่งมีส่วนสรรค์สร้�งคือทุกสิ่ง
 สิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งล้วนพึ่งพิง
 ล้วนเกี่ยวกอดมิทอดทิ้งเป็นสิ่งเดียว

       (สดับเสียงผืนดินตฤณช�ติ : 14)

บทสรุป
 จากการศึกษาตัวตนเชิงนิเวศของเรวัตร์ 
พันธุ์พิพัฒน์ผ่านกวีนิพนธ์ชุด “แม่น้ำาที่สาบสูญ” ใน
ดา้นการนำาเสนอและการประกอบสรา้งความหมายใน
กวนีพินธท์ีเ่กีย่วกบัตวัตนเชงินเิวศ ผลการศกึษาพบวา่
เรวตัร ์พนัธุพ์พิฒันใ์ชก้วนีพินธเ์พือ่นำาเสนอตวัตนเชงิ
นเิวศและการประกอบสรา้งความหมาย โดยมกีารนำา
เสนอผ่านสัญญะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ธรรมชาติ 
ดิน น้ำา ป่า ฤดูกาล สถานที่ ความเชื่อ ความศรัทธา 
ชนบท ชุมชนเมือง การเมือง ศาสนา ความรัก ทั้งนี้ 
เรวตัร ์พนัธพ์พิฒัน ์ไดม้องผา่นความสมัพนัธร์ะหวา่ง
มนษุยก์บัธรรมชาตโิดยการใหธ้รรมชาตเิปน็ศนูยก์ลาง 
(Ecocentric) อันเป็นการยืนยันตัวตนที่แท้จริง (Self 
Realisation) ทั้งยังเป็นการยืนยันในอัตลักษณ์ของ
ตัวเองที่ว่า “มนุษย์กับธรรมชาติล้วนเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน การแสดงความเคารพ อ่อนน้อมถ่อมตน
ต่อธรรมชาติจึงถือเป็นความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ จุดมุ่ง
หมายของชวีติมนษุยจ์งึอยูท่ีก่ารประจกัษแ์จง้ในตวัตน
ทีแ่ท ้ซึง่โยงกลบัไปสูก่ารหยัง่รูถ้งึตวัตนแหง่ธรรมชาติ
ในที่สุด” •

ปรปักษ์ประลัย กล่าวถึงงานของเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ 
ในหนงัสอืพมิพก์รงุเทพธรุกจิ จดุประกายวรรณกรรม 
คอลัมน์ระหว่างบรรทัด เรื่อง “แม่น้ำาที่สาบสูญ หัวใจ 
นาไร่ และสายน้ำา” ฉบับวันที่ 20 มีนาคม 2559 
(กรุงเทพธุรกิจ จุดประกายวรรณกรรม, 2559 : 5 ) 
วา่ “ดว้ยมมุมองเชน่นีเ้อง โลกของ เรวตัร ์พนัธุพ์พิฒัน ์
จึงไม่แบ่งแยกออกเป็นส่วนๆ ไม่มีพวกเขาไม่มีพวก
เรา ไมม่พีวกอืน่ ทกุคนลว้นเปน็หนึง่เดยีว รว่มสขุรว่ม
ทุกข์ ร่วมดื่มร่วมกินร่วมหายใจอยู่บนโลกใบเดียวกัน 
นับจากอดีตจวบจนปัจจุบัน” อันเป็นเสมือนค้อน 
ความรูส้กึทีเ่รวตัรบ์รรจงตอกย้ำาลงบนหวัตะปขูองชวีติ
วันแล้ววันเล่า อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

“แมน่้ำ�ทีส่�บสญู” กบัก�รนำ�เสนอตวัตนเชงินเิวศ

 • ตัวตนกับตนเอง
 ตัวตนแห่งธรรมชาติ (Ecological Self ) 
หรอื ตวัตนเชงินเิวศ เปน็แนวคดิทีเ่ชือ่วา่ตวัเรานัน้ถอื
กำาเนดิจากครรภข์องธรรมชาตเิชน่เดยีวกบัสรรพสิง่ที่
ตา่งมคีวามสมัพนัธต์อ่กนั โดยกระบวนการนีเ้กดิจาก
การหยั่งรู้ในตัวตน 3 ระดับคือ 1. ego-realization 
หมายถึง ระดับของการตระหนักในอัตตาของตนเอง 
2. self-realization หมายถึงระดับของการหยั่งรู้ถึง
ตัวตนที่สัมพันธ์กับผู้อื่น 3. Self-realization หมาย
ถึง ระดับของการประจักษ์แจ้งตัวตนที่แท้จริง หรือที่
เรียกกันว่า “ตัวตนเชิงนิเวศ” นั่นเอง
 สำาหรับระดับการตระหนักในอัตตาของ
ตนเอง (ego-realization) เปน็ระดบัเริม่แรกของมนษุย์
โดยทั่วไป ซึ่งรับรู้ถึงความเป็นตัวเป็นตนเฉพาะของ
ตนเอง หรืออัตลักษณ์ (identity) ซึ่งแยกออกจากสิ่ง
อื่น ชีวิตอื่น หรือที่เรียกว่าอัตตา (ego) ความยึดมั่น
ถือมั่นในตัวกูของกู นี่คือตัวฉัน นี่คือสิ่งนั้น นั่นคือ
สิ่งนี้ ซึ่งเป็นลักษณะที่แสดงถึงปัจเจกภาวะ ระดับ
ของอัตตามีอยู่ในหลายมิติ หลายระดับความหมาย 
หนึ่งในนั้นคือความหมายตามธรรมชาติของสรรพ
สิ่งที่ย่อมต้องการรักษาตัวตนเพื่อการดำารงชีวิตอยู่
โดยที่สัมพันธ์เฉพาะกับความต้องการทางกายภาพ 
(กานมณี ภู่ภักดี, 2547 : 69) 
 จากบทกวี ‘มาจากดิน’ จะเห็นว่าเรวัตร์ 
พนัธุพ์พิฒัน ์ไดน้ำาเสนอบทกวผีา่นประสบการณ ์และ
สภาพแวดล้อมที่รายรอบตัวของเขา อันเป็นภาพจำา
ในวยัเยาวท์ีบ่รรจงฉายผา่นงานกวนีพินธ ์อนัสะทอ้น
ให้เห็นถึงความผูกพันกับพื้นที่ธรรมชาติ ดิน น้ำา ป่า 
ฤดูกาล สถานที่ ความเชื่อ ความศรัทธา ตลอดจน
พื้นที่ชนบทที่เสมือนเป็นเตาชีวิตที่หล่อหลอมความ
เป็นเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ไว้อย่างแนบแน่น 
 การตระหนกัในอตัตาของตวัเองถอืเปน็การ
ยนืยนัถงึตวัตนแหง่เขาอยา่งชดัแจง้ เปน็เสมอืนการตี
กรอบตัวตนในระดับปัจเจกบุคคล ดังที่ ไฮเดกเกอร์ 
(อ้างในธัญญา สังขพันธานนท์, 2559 : 256) กล่าว
ถงึการยนืยนัในอตัตาผา่นกรอบกระบวนทศันข์องการ
โหยหาอดีตว่า การโหยหาสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเป็น
พเิศษนัน้เปน็ธรรมชาตพิืน้ฐานของมนษุย ์และสะทอ้น
ถึงความปรารถนาที่ติดตัวเรามาแต่กำาเนิดที่จะมีชีวิต
ที่แท้จริงกว่าชีวิตที่เป็นอยู่ แก่นแท้ของแนวคิดเกี่ยว
กับการกลับสู่บ้านเกิด (Home Comming) คือมโน
ทัศน์ของตัวตนอันจริงแท้ และระยะห่างจากตัวตนที่ 
“แท้จริง” 

 วิญญ�ณเลือกฝังฝ�กมวลร�กหญ้� 
 ท้องทุ่งน�สวนไร่แผ่ไพศ�ล
 คืนด�วตกในพงโพ้นดงต�ล  
 เสียงส�ยธ�รเซ�ะฝั่งอย�่งช�้ช้�
 ในหลับฝันเหมือนจริงหญิงช�วไร่  

• กวีนิพนธ์ชุด ‘แม่น้ำ�ที่ส�บสูญ’


