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การเดินทางกลับสู่ รกราก วัฒนธรรม และบ้ านเกิดในงานกวีนิพนธ์ เพลงแม่ น้ำ
ของ โขงรัก คาไพโรจน์
The Return to the Domicile, Culture, and Homeland in Pleng Mae Nam
Poetry of Khongrak Khampairoj
จิ ราภรณ์ อัจฉริ ยะประสิ ทธิ์ *
บทคัดย่อ
บทความนี้ มุ่งศึกษาการนาเสนอตัวตนของกวีผ่านการเดิ นทางกลับสู่ รกราก วัฒนธรรม
และบ้านเกิ ดในกวีนิพนธ์เรื่ อง เพลงแม่ นา้ ของ โขงรั ก คาไพโรจน์ จากการศึกษาพบว่า กวีนา
ประสบการณ์ส่วนตัวและประสบการณ์ร่วมทางสังคมมาถ่ายทอดในรู ปแบบกวีนิพนธ์เพื่อบอกเล่า
ชี ว ประวัติ ข องตนและคนลุ่ ม น้ าโขง กวี ร้ื อฟื้ นความทรงจ าในแต่ ล ะช่ ว งชี วิ ต แล้ ว น ามา
ปะติดปะต่อ จัดเรี ยง และก่อรู ปให้เป็ นโครงเรื่ องที่เกี่ ยวพันสานต่อกันทั้งเรื่ อง ในภาคต้นน้ าซึ่ ง
เป็ นเนื้ อหาส่ วนแรก กวีนาเสนอสายสัมพันธ์ระหว่างกวีกบั พ่อผูอ้ ยูใ่ นฐานะผูส้ ร้างตัวตนและบ่อ
เพาะรากเหง้าทางวัฒนธรรมคนลุ่มน้ าโขง ภาคกลางน้ าซึ่ งเป็ นเนื้ อส่ วนที่สอง กวีสื่อให้เห็นความ
ผันผวนของชีวิต การออกมาหางานในเมือง และการจากบ้านเกิดเมืองนอนที่มีผลกระทบต่อการ
ชี วิตและตัวตน การจากบ้า นเกิ ดอันเป็ นรกรากที่ ช่ วยก่ อรู ป ตัวตนของกวี ท าให้ก วีต้องหวน
กลับไปราลึกถึงมาตุภูมิหรื อแผ่นดินแม่ และรื้ อฟื้ นความผูกพันกับมารดาในฐานะผูใ้ ห้กาเนิ ดและ
ผูห้ ล่อเลี้ยงจิตวิญญาณ เพื่อลดทอนความรู ้สึกแปลกแยกและรักษาตัวตนไว้ซ่ ึ งปรากฏในภาคปลายน้ า
อันเป็ นภาคสุ ดท้ายของเรื่ อง จากเนื้ อหาทั้ง 3 ภาคทาให้เห็นว่าตัวตนของกวีผกู ติดอยูก่ บั รากเหง้า
ครอบครัวและวัฒนธรรมริ มฝั่งโขงซึ่ งเป็ นดินแดนบ้านเกิ ดอย่างแยกกันไม่ออก ทั้งนี้ เป็ นผลจาก
ความเปลี่ยนแปลงของบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมและประสบการณ์ การจากบ้านเกิดไปยังที่
ต่าง ๆ
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Abstract
This article aims to study the poetic identity in the poetry titled Pleng Mae Nam of
Khongrak Khampairoj. From the study, it is found that the poet tells the life experiences through
the form of autobiographical poetry by reviving memories in each life span, and then patch,
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arrange, and form it into the structure of the story that is related to the whole story. In the first
part which is the upstream sector, the poet presented the relationship between the poet and the
father as the creator of the identity and the cultural lineage. For the central water section, the
poet presented the volatility of life, finding work in the city, and being in the diaspora condition.
Being in the diaspora condition makes the poet called back the memory to the maternal city or
motherland, and recalled his memory about the relationship with mother as the birth giver as
well as life and spirit nourisher in order to reduce the feeling of being different, and maintain
oneself, and it is appeared in the downstream sector, which is the final part of the story.
According to the contents from 3 sectors, it can be seen that the identity of the poet is tied to the
lineage, family, and culture along the banks of the Mekong, the home country which cannot be
separated. This is due to changes in social and cultural context as well as the experience of the
diaspora.
Keywords: domicile, lineage, identity, maternal city, homeland
บทนา : ภูมิหลังผู้แต่ งและวิธีการประพันธ์
เพลงแม่ นา้ เป็ นหนึ่ งในงานกวีนิพน์ที่ผ่านเข้ารอบสุ ดท้ายรางวัลวรรณกรรมสร้ างสรรค์
ยอดเยี่ยมแห่ งอาเซี ยน (ซี ไรต์) ปี 2559 เขียนโดย โขงรัก คาไพโรจน์ หรื อนามจริ ง ไพโรจน์ อินทชัย
กวีชาวหนองคาย ผูถ้ ่ ายทอดเรื่ องราวชี วิตริ มฝั่ งโขงที่ ผูกพันอยู่กบั สายน้ า วัฒนธรรมและผูค้ น
เนื้ อหาแบ่งออกเป็ น 3 ช่วง ได้แก่ ภาคต้นน้ า: เพลงของพ่อ ภาคกลางน้ า: เพลงบ้าน เพลงเมือง
และภาคปลายน้ า: เพลงแม่น้ า ในภาคต้นน้ า กวีเล่าถึงแผ่นดินเกิดผ่านการย้อนราลึกชีวิตในวัยเยาว์
ที่ผกู พันกับพ่อ ภาคกลางน้ า เป็ นเรื่ องราวชี วิตวัยหนุ่มที่เดินทางจากชนบทสู่ เมืองหลวง การสร้าง
ครอบครัว และชีวติ พลัดถิ่น ส่ วนในภาคปลายน้ า กวีได้เล่าย้อนกลับมาสู่ มาตุภูมิซ่ ึ งเป็ นพื้นที่แห่ ง
จิตวิญญาณเพื่อเยียวยาจิตใจและทบทวนชีวติ และตัวตน
ใน เพลงแม่ นา้ กวีถ่ายทอดเรื่ องราวชี วิตของตนคล้ายกับเป็ นเรื่ องเล่าเชิ งอัตชี วประวัติ
โดยเลือกนาเสนอผ่านรู ปแบบคาประพันธ์ประเภทกลอน ซึ่ งต่างจากเรื่ องเล่าอัตชี วประวัติทวั่ ไปที่
มัก เล่ า ด้ว ยรู ป แบบร้ อ ยแก้ว การใช้ง านกวี นิ พ นธ์ น าเสนอเรื่ อ งราวชี วิ ต ช่ ว ยให้ ก วี ส ามารถ
ทบทวนอัตลัก ษณ์ ผ่านการรื้ อฟื้ นความทรงจาวัย เยาว์ สามารถแทรกขนบธรรมเนี ยมประเพณี
บทร้ อง สานวนภาษาท้องถิ่ น ตลอดจนเรื่ องเล่ าหรื อตานาน และยังเปิ ดโอกาสให้กวีและผูอ้ ่าน
สามารถขยายความคิดต่อไปได้ดว้ ยสานวนภาษาร้อยกรองอันทรงพลัง
สาหรับโขงรัก งานกวีนิพนธ์เป็ นเสมือนพี่นอ้ งฝาแฝดที่เขาใช้ถ่ายทอดประสบการณ์และ
ความคิด ในหน้าคานาสานักพิมพ์ กล่าวถึงการใช้รูปแบบกวีนิพนธ์ในการเขียนงานของโขงรักไว้
อย่างน่ าสนใจว่า “ ‘เพลงแม่ นา้ ’ กวีนิพนธ์ เล่ มล่ าสุ ดของโขงรั ก คาไพโรจน์ กวีหนุ่มจากเมือง
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หนองคาย ผู้ใช้ ชีวิตผูกติดกับกวีนิพนธ์ ประหนึ่งแฝดร่ วมฝา” (บรรจง บุรินประโคน, 2559, หน้า
คานาสานักพิมพ์) คากล่าวนี้ สะท้อนให้เห็นความสาคัญของงานกวีนิพนธ์ที่เป็ นดังอีกตัวตนหนึ่ง
ของกวี พื้นที่ กวีนิพนธ์เป็ นเหมือนพื้นที่ทางจิตวิญญาณที่ช่วยให้กวีนาเสนอประสบการณ์ชีวิต
อารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก ไปพร้ อมกับ เรื่ อ งราวของสั ง คมวัฒนธรรมท้องถิ่ น ได้อ ย่า งลุ่ ม ลึ ก และเป็ น
เนื้อเดียวกัน
ใน เพลงแม่ นา้ กวีร้ื อฟื้ นความทรงจาที่กระจัดกระจายและรวบรวม ตัดต่อ จัดเรี ยงใหม่
ให้เป็ นเรื่ องราว โดยถ่ายทอดประสบการณ์ ของตนตามมุมมองทั้งแบบต่อเนื่ องและแยกไปตาม
อารมณ์ ดังที่ โขงรักให้สัมภาษณ์ ไว้ว่า “การเล่ าเรื่ องในเพลงแม่ นา้ การเล่ าถูกวางฉี กแนวแต่ ละ
ชิ ้นงานให้ หลากหลายอาจมีบางชิ ้นต่ อเนื่ องกันแต่ มีมุมมองต่ างกันแยกไปตามอารมณ์ ของแต่ ละ
ชิ ้นงานที่ต้องการนาเสนอแต่ ละบทก็เหมือนจิ๊กซอว์ ตัวเล็ก ๆ ที่ ต่างทาหน้ าที่ จนพอมาประกอบกัน
เสร็ จก็เห็นโครงสร้ างโดยรวมชั ดเจน” (นกขุนทอง, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2559) คากล่าวของโขง
รัก สื่ อให้เห็นการใช้กวีนิพนธ์เป็ นที่รวบรวมความทรงจาที่กระจัดกระจายและตกแต่งให้เป็ นรู ป
เป็ นร่ า งที่ ชัดเจน ความส าคัญของการก่ อรู ป ความทรงจาเช่ นนี้ ช่ วยให้ก วีดารงตัวตนและจิ ต
วิญญาณในสภาวะที่ตนต้องจากบ้านไป ไม่สามารถสานต่อหรื อมีปฏิ สัมพันธ์กบั ครอบครัวและ
บ้านเกิ ดของตนได้ตามปกติ นอกจากนี้ ยังสื่ อให้เห็ นตัวตนที่ข้ ึ นอยู่กบั สถานการณ์ เฉพาะที่กวี
ประสบ โดยเป็ นตัวตนที่สร้ างขึ้นภายใต้บริ บทพลัดถิ่ นและการเดินทางจากบ้าน ซึ่ งในด้านหนึ่ ง
อาจดู เ หมื อนว่า ท าให้ต ัว ตนถู ก ลดทอดเนื่ อ งจากเป็ นการเข้า ไปสู่ วฒั นธรรมใหม่ สั ง คมใหม่
อย่างไรก็ดี ในอีกด้านหนึ่ ง บริ บทของการพลัดถิ่ นเป็ นโอกาสให้ได้สร้ างตัวตนขึ้นมาใหม่ดว้ ย
การรื้ อฟื้ นความทรงจาเกี่ ยวกับครอบครั วและบ้าน ในที่ น้ ี อาจกล่ าวได้ว่า พื้นที่ พลัดถิ่ นเป็ นดัง
พื้นที่รอยต่อหรื อพรมแดนที่มีความเลื่ อนไหล มีความหมายหลากหลาย สามารถกดทับและผลิต
สร้างตัวตนไปพร้อมกันได้
กวีนิพนธ์เล่มนี้ ไม่ได้บรรยายเพียงความรู ้สึกนึ กคิดหรื อมุมมองที่กวีมีต่อผูค้ นและสังคม
เท่ า นั้ น หากแต่ ย ัง แทรกงานเขี ย นเชิ ง ชาติ พ ัน ธุ์ ว รรณา อาทิ วิ ถี ชี วิ ต ท้ อ งถิ่ น เรื่ องเล่ า
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ตานาน นิ ทานหรื อเรื่ องเล่ามุขปาฐะในพื้นถิ่ นของตนแทรกลงไปด้วย
ซึ่ งสื่ อให้เห็นความจาเป็ นของกวีที่ตอ้ งกลับไปสารวจรากเหง้าและวัฒนธรรมภายใต้บริ บทพลัด
ถิ่นที่ทาให้ตวั ตนสั่นคลอน กวีนิพนธ์เล่มนี้ เป็ นเรื่ องเล่าชี วประวัติของกวีที่สัมพันธ์กบั บริ บททาง
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิ จ บ้านและชุ มชนซึ่ งผูกติ ดอยู่กบั ตัวตนของกวี และได้นาเสนอภาพ
แทนเรื่ องราวของกวีและชุมชนริ มฝั่งโขงไปพร้อมกัน ดังที่ ยุกติ มุกดาวิจิตร กล่าวถึงการเขียนงาน
ทางชาติ พ นั ธุ์ วรรณนาไว้ว่า งานเขี ย นประเภทวัฒนธรรมชุ ม ชนไม่ ไ ด้ให้ภาพวัฒนธรรมอย่า ง
ตรงไปตรงมา หากแต่ อยู่ภายใต้อิทธิ พลทางการเมื องและประวัติศาสตร์ (ดู ยุกติ มุ ก ดาวิจิตร,
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2548: 1-10) ซึ่ งสื่ อให้เห็นว่าบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมหรื อประสบการณ์เฉพาะมีอิทธิ พลต่อ
การนาเสนอตัวตนและชุมชน
เพลงแม่ นา้ นาเสนอประเด็นเรื่ องการพลัดถิ่นไว้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะในภาคกลางน้ า
ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ ชี วิ ต ของกวี ที่ เป็ นคนพลัด ถิ่ น บรรจง บุ ริ น ประโคน ซึ่ งเป็ นบรรณาธิ ก าร
กล่าวถึ งความเป็ นคนพลัดถิ่ นของโขงรักว่า โขงรักเป็ นคนหลายพื้นที่ และเป็ นคนพลัดถิ่ นตัวยง
“เขามี พื้นที่ ทางานและการงานอันหลากหลาย เป็ นคนพลัดถิ่ นตัวยง” (บรรจง บุรินประโคน,
2559, หน้าคานาสานักพิมพ์) คากล่าวของบรรณาธิ การสื่ อให้เห็นว่า กวีตอ้ งเดินทางไปทางานที่
โน้นที่นี่อยูต่ ลอดเวลาจนคล้ายกับเป็ นคนพลัดถิ่ น ในสภาวการณ์ ดงั กล่าวทาให้กวีไม่สามารถมี
ปฏิ สัมพันธ์กบั บ้านเกิ ดและครอบครัวได้อย่างต่อเนื่ อง ประกอบกับการพลัดถิ่ นอาจทาให้ตอ้ ง
เผชิญกับวัฒนธรรม สังคมและผูค้ นที่แตกต่าง ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบถึงจิตใจและการตระหนักรับรู้
ถึงตัวตน การรื้ อฟื้ นความทรงจาวัยเยาว์ เรื่ องราวของพ่อกับแม่ เรื่ องบ้านเกิดและงานเขียนเชิงชาติ
พันธุ์วรรณาช่วยลดทอนความรู ้สึกไร้ตวั ตนและเชื่ อมโยงตนเองกับครอบครัวอีกครั้ง เพลงแม่ นา้
จึงถูกสร้างสรรค์โดยการดึงเอาประสบการณ์ และความทรงจาเกี่ยวกับรกรากและบ้านเกิดมาเขียน
เข้าไว้ดว้ ยกัน
การเป็ นคนพลัดถิ่นทาให้กวีจาเป็ นต้องกลับไปรื้ อฟื้ นความทรงจาเกี่ ยวกับบ้าน เป็ นที่น่า
สังเกตว่า ประเด็นเรื่ องบ้านในบริ บทของคนพลัดถิ่ น สื่ อให้เห็ นความหมาย 2 ลักษณะ ได้แก่
ความปรารถนาในความจริ งแท้ (authentic) ของบ้าน ทั้งในอดีตและในอนาคต กับการตระหนักถึง
ความไม่จริ งแท้ (inauthenticity) ของบ้านหรื อบ้านที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ได้ตลอด (ดู George, 1999:
175) หรื อในความหมายที่วิลเลี่ยม ซาฟราน (William Safran) กล่าวไว้คล้ายกันว่า คนพลัดถิ่นคือ
คนที่ถือว่ามาตุภูมิคือบ้านที่แท้หรื อบ้านในอุดมคติ และเป็ นสถานที่ที่ตอ้ งการกลับไป (ดู William
Safran อ้างใน ฐิรวุฒิ เสนาคา, 2547: 200-208, อ้างใน บาหยัน อิ่มสาราญ, 2552: 44) ใน เพลง
แม่ นา้ กวีสื่อความหมายของบ้านที่ไม่ใช่ แค่เรื่ องทางกายภาพ โครงสร้างหรื อประโยชน์ใช้สอย
หากแต่เป็ นบ้านทางความคิดจิ ตใจที่ ถูกสร้ างขึ้ นขณะจากบ้านไปทางานยังที่ ต่าง ๆ โดยบ้านที่
ปรากฏสะท้อนความหมายของครอบครัว และบ้านที่ หมายถึ งบ้านเกิ ด อันเป็ นแหล่งก่อรู ปตัวตน
ทางสังคมและวัฒนธรรมริ มฝั่ งโขงของกวี การสื่ อความหมายของบ้านเช่นนี้ สะท้อนให้เห็นการ
สร้างบ้านผ่านจินตนาการและความไม่จริ งแท้ของบ้าน โดยเป็ นบ้านที่ถูกสร้างขึ้นผ่านบริ บทและ
มีความสาคัญต่อตัวตนของกวี เนื่ องจากบ้านคือรกรากและพื้นที่สร้างตัวตนของกวี ในที่น้ ี บ้าน
คือพื้นที่ที่กวีตอ้ งการกลับไป
แนวคิ ด ส าคัญ ของ เพลงแม่ น้า คื อ การน าเสนอเรื่ อ งราวชี วิต ของกวี ที่ ผูก พันอยู่ก ับ
ครอบครัว วัฒนธรรมและแผ่นดินเกิด ดังที่โขงรักให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับในการเขียนงานกวีนิพนธ์
เล่มนี้วา่
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เริ่ มแรกเกิดจากความสอดคล้องกับชื่อลูกสาว ที่ผมตั้งชื่ อให้วา่ เพลงวาริ น
และอีกอย่างด้วยความผูกพันกับวิถีริมฝั่งโขง ได้ฟังเรื่ องเล่า ตานาน ความ
เชื่ อ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี ความเปลี่ ยนแปลงแต่ละยุคสมัยเมื่ อ
เดินทางไปมาระหว่างเมืองและบ้าน จึงเขียนงานเก็บไว้และมานัง่ ขบคิดถึง
คาว่าเพลงของพ่อ แต่จะทาอย่างไรให้มีท่วงทานองการเขียนอ่อนโยนลุ่ม
ลึกแบบแม่” (นกขุนทอง, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2559)
คากล่ า วข้างต้น สื่ อให้เห็ นว่า บริ บ ททางสังคมและวัฒนธรรมมี อิท ธิ พ ลต่ อประสบการณ์ การ
ดาเนินชีวิตและการสร้างสรรค์งานเขียน โดยได้หล่อหลอมและเป็ นแรงผลักดันทาให้กวีกลับมา
รื้ อฟื้ นความทรงจาเพื่อรักษาตัวตนมิให้สูญหาย
กวีนิพนธ์สื่อให้เห็ นการดาเนิ นเรื่ องภายใต้กรอบแนวคิดแบบคู่ตรงข้ามในการนาเสนอ
ประสบการณ์ และรักษาตัวตนภายใต้บริ บทพลัดถิ่ น กล่าวคือ มุ มมองต่อชายในฐานะผูส้ ร้ าง ผู้
ต่อสู ้ฟันฝ่ าและวัฒนธรรม มุมมองต่อหญิงในฐานะของผูใ้ ห้กาเนิ ด อารมณ์และจิตวิญญาณ ดังจะ
เห็ นว่า กวีนึกถึ งพ่อเมื่ อกล่ าวถึ งวัฒนธรรมและการเดิ นทางไปมาระหว่า งเมื องและบ้านซึ่ งคื อ
ช่วงเวลาของการทางาน การสร้างเนื้อสร้างตัวซึ่ งเป็ นความรับผิดชอบของฝ่ ายชาย ส่ วนแม่ กวีให้
ความหมายในเชิ งอารมณ์ความรู้สึก อันลุ่มลึ ก เป็ นที่พกั พิงและก่อกาเนิ ด การดาเนิ นเรื่ องภายใต้
กรอบคู่ตรงข้ามในที่น้ ีอาจไม่ได้สื่อถึงการกดทับหรื อส่ งเสริ มอานาจให้กบั ฝ่ ายใด หากแต่เพื่อธารง
รักษาตัวตนไว้
เพลงแม่ น้า มี ความโดดเด่ นในการใช้ความเปรี ย บเพื่อนาเสนอแนวคิ ด ดังจะเห็ นได้
ตั้งแต่ชื่อเรื่ อง กวีใช้คาว่า “เพลง” กับ “แม่น้ า” เพื่อเปรี ยบเทียบประสบการณ์ ชีวิตของตนและผูค้ น
รอบข้าง ดังที่โขงรักให้สัมภาษณ์ วา่ เพลงเป็ นเหมือนท่วงทานองชี วิตใครหลาย ๆ คน ส่ วนแม่น้ า
เปรี ยบเป็ นความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ “เพลงจึ งเหมือนท่ วงทานองชี วิตของใครหลาย ๆ คนที่ อยู่
ท่ ามกลางกระแสโลกอันเชี่ ยวกราก ผ่ านแต่ ละยุคสมัย ส่ วนแม่ นา้ อาจเป็ นเหมือนความรู้ สึ กนึกคิ ด
ที่ไหลเวียนอยู่ในห้ วงแห่ งอารมณ์ อันหลากหลาย ที่ มาปฏิ สัมพันธ์ กับภายนอกคื อ บริ บทของสั งคม
(นกขุนทอง, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2559) การเปรี ยบเทียบท่วงทานองชี วิตท่ามกลางกระแสโลก
กับเพลงอาจสื่ อให้เห็ นว่าชี วิตคนต้องผ่านร้ อนผ่านหนาวและแยกไม่ออกจากบริ บททางสังคม
วัฒนธรรม ส่ วนการเปรี ยบเทียบแม่น้ าอาจสื่ อให้เห็นถึงความคิดจิตใจของคนที่ตอ้ งเผชิญหน้ากับ
บริ บ ททางสั ง คมและวัฒนธรรมที่ แปรเปลี่ ย นทาให้เกิ ดอารมณ์ อนั หลากหลาย จะเห็ นว่า การ
เปรี ย บเที ย บของกวี ด าเนิ น อยู่ภ ายใต้ก ารปะทะประสานตัวตนของผูค้ นกับ บริ บ ททางสั ง คม
วัฒนธรรม
บทกวี ชื่อว่า เงียบยามไหล ไหวยามลึก ในหน้าเสมือนคานาซึ่งเป็ นเหมือนบทกวีเปิ ดเรื่ อง
กวี ใ ช้ภ าพพจน์ อุ ป ลัก ษณ์ เ ปรี ย บ “แม่ น้ า ” เป็ นมารดาผูใ้ ห้ ก าเนิ ด โดยสื่ อ ให้ เ ห็ น ว่า สายน้ า
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เปรี ยบเสมือน “สายรก” ของมารดา ที่เกี่ ยวโยงสัมพันธ์กบั กวีและแผ่นดิ นมาตุภูมิที่มีครอบครั ว
และวัฒนธรรมเป็ นองค์ประกอบสาคัญ ดังบทกวีที่วา่
แน่นิ่งในรู ้สึกไหวลึกเร้น
โลดเต้นในสดับดึกหลับใหล
โค้งคดจรดหล้านาคาใด
โยงใยกระหวัดเลี้ยวเกี่ยวสัมพันธ์
สายรกข้าน้อยฝัง...อยูท่ ี่นี่
ริ มฝั่งโขงนทีกี่อาถรรพ์
เงียบยามไหล ไหวยามลึกดึกดาบรรพ์
ขอน้อมอัญชลีวรี ะธาร (โขงรัก คาไพโรจน์, 2559, หน้าเสมือนคานา)
กวียงั ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ดงั กล่าวอีกครั้งจากบทกวีในภาคปลายน้ าซึ่ งเป็ นภาคสุ ดท้าย
ของเรื่ องที่ส่วนใหญ่กล่าวถึงความผูกพันกับมารดาและครอบครัว การเปรี ยบเทียบแม่น้ าเป็ นดัง
มารดาผูใ้ ห้กาเนิ ดช่ วยเปิ ดพื้นที่ให้กวีได้เข้าไปเยียวยาและรักษาจิตวิญญาณของตนไว้ แม้กวีจะ
เดิ นทางพลัดถิ่ นไปที่ ใ ด แต่สุ ดท้ายกลับมาสู่ ออ้ มกอดของมารดาและครอบครัว ผูโ้ อบอุม้ และ
เยียวยา เนื้ อหาในภาคปลายน้ ามักเกี่ยวกับอารมณ์ความรู ้สึก แม่ ครอบครัวที่ผกู พันอยูก่ บั สายน้ า
ณ ดินแดนมาตุภูมิ ขณะเดียวกัน กวีไม่ได้แยกตัวเองออกจากความผูกพันกับบิดา ในภาคต้นน้ า
กวีเชื่อมโยงตนเองกับบิดาในฐานะที่เป็ น “ราก” ทางสังคมและวัฒนธรรมริ มฝั่งโขง ซึ่ งสื่ อให้เห็น
ว่าบิดาเป็ นรากเหง้าของการสร้างชี วิต การเติบโตและหล่อหลอมตัวตนของกวี ดังจะเห็นว่า ใน
ภาคต้น น้ า น าเสนอชี วิ ต วัย เยาว์ที่ ผูก พัน อยู่ ก ับ บิ ด า วิถี ชี วิต คนริ ม โขงและวัฒ นธรรมชุ ม ชน
กวีนิ พ นธ์ สื่ อ ให้เ ห็ นความส าคัญ ของพ่อ กับ แม่ ที่ เ กี่ ย วพันกับ การสร้ า งตัว ตนของกวีอ ย่า งไม่
สามารถแยกออกจากกันได้
จะเห็ นว่า เพลงแม่ น้า นาเสนอเรื่ องราวชี วิตและตัวตนของกวีที่ ผูกพันกับ ครอบครั ว
วัฒนธรรม และแผ่นดิ นเกิ ดอย่า งน่ าสนใจ บทความนี้ จะศึ กษาการนาเสนอภาพชี วิต ของกวีที่
ผูกพันอยูก่ บั รกราก วัฒนธรรมและบ้านเกิด โดยจะพิจารณาว่าเนื้ อหาทั้ง 3 ภาคนี้ มีส่วนสัมพันธ์
กันอย่างไร กวีร้ื อฟื้ นความทรงจาเพื่อรั กษาตัวตนอย่า งไรและเพื่ ออะไร อะไรเป็ นปั จจัย หรื อ
ผลกระทบให้กวีตอ้ งรื้ อฟื้ นความทรงจาเกี่ยวกับครอบครัวและมาตุภูมิ โดยจะศึกษาเชื่ อมโยงกับ
บริ บททางสังคมและวัฒนธรรม
ภาคต้ นนา้ : พ่อในฐานะผู้สร้ างตัวตนและรากเหง้ าทางวัฒนธรรม
ภาคต้นน้ า: เพลงของพ่อ เป็ นภาคที่ เล่ าเรื่ องราวชี วิตวัยเยาว์ของกวีที่สั มพันธ์ กบั พ่อ
วัฒนธรรมและแผ่นดิ นเกิ ด กวีเปิ ดภาคต้นน้ าด้วยบทกวีที่ชื่อว่า เพลงของพ่ อ มีเนื้ อหาบอกเล่า
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ชี วิต ของพ่ อ ที่ มี ชี วิ ต ผูก พัน อยู่ ก ับ การเกษตรและวิ ถี ชี วิ ต ริ ม ฝั่ ง โขง กวี เ ล่ า ชี วิ ต ของพ่ อ อย่า ง
ละเอียดลออโดยแทรกอารมณ์ความรู้สึกของตนลงไป รวมถึ งบอกเล่าวิถีชีวิตของคนริ มฝั่ งโขง
เครื อญาติ ชุ มชน และวัฒนธรรม ท าให้เห็ นว่า ผืนแผ่นดิ นเกิ ดนี้ เป็ นพื้นที่ ก่อก าเนิ ดตัวตนทาง
วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของกวีที่ถ่ายทอดมาจากพ่อ ความผูกพันระหว่างกวีกบั รากเหง้าไม่ใช่
เฉพาะมาจากครอบครัว หากแต่มาจากบริ บทรอบข้างที่กวีประสบหรื อมีปฏิสัมพันธ์ ในบท เพลง
ของพ่ อ ยังสื่ อให้เห็นการอุปลักษณ์ “พ่อ” เป็ นรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่ผูกติดอยู่กบั แผ่นดิ นเกิ ด
ส่ วนคาว่า “ลูก” ในที่น้ ี อาจสื่ อถึงตัวกวีและคนในชุ มชนผูซ้ ่ ึ งรับสื บทอดคุณค่าทางวัฒนธรรมของ
บรรพบุรุษไว้ ดังในตอนท้ายของบทที่พรรณนาว่า
เพลงของพ่อต่อเนื้อทานองร่ วม
ได้หลอมรวมลูกหลานการร้องร่ า
แสดงยุคแสวงท่าอารยธรรม
ให้เก็บงาเปลือยเปิ ดเกิดทานอง
เพลงหัวใจของพ่อก่อให้ลูก
กล่อมเพาะปลูกห่มคลุมลุ่มน้ าของ
แว่วเพลงหมอลาคลุง้ ทุ่งปกครอง
เถาฟักทองของพ่อก็เบิกบาน (หน้า 21)
บทกวีขา้ งต้นสะท้อนให้เห็นว่า ตัวตนของกวีและผูค้ นในชุ มชนถูกหลอมรวมจากวัฒนธรรมใน
แผ่นดิ นเกิด การตระหนักถึ งตัวตนเช่นนี้ ทาให้กวีได้เชื่ อมโยงตนเองกับสังคมบ้านเกิดและรู้สึก
ถึงการมีที่พกั พิงยึดเหนี่ยวจิตใจ
ในบทกวี พ่ อผู้ส ร้ างราง ชี้ ใ ห้เห็ นบทบาทของพ่อที่ เป็ นผูส้ ร้ า งตัวตนให้แก่ ลู ก อย่า ง
ชัดเจน กวีกล่าวถึงพ่อผูอ้ อกเดินทางจากบ้านเพื่อไปหาอนาคตที่ดี อย่างไรก็ดี บทกวีสื่อให้เห็นว่า
การสร้ างชี วิตใหม่ไม่ได้ทาได้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนชายขอบที่เข้ามาเผชิ ญโชคในเมือง
ใหญ่ การกล่าวถึงเส้นทางชี วิตของพ่อนี้ เป็ นการสร้างเส้นทางชี วิตให้แก่ลูกด้วยเช่นกัน ดังบทกวี
ที่กล่าวว่า
อดทน อดทน และอดทน
เดินไปบนหมอนรองของรากเหง้า
เพื่อว่าการสร้างรางจะสร้างเรา
เพื่อพวกเขาทั้งหลายได้สัญจร (หน้า 23)
จากตัวอย่าง กวีได้อ่านประสบการณ์ ของพ่อแล้วนามาเป็ นแนวทางในการดาเนิ นชี วิต บทบาท
ของพ่อในการสร้างรางในที่น้ ี เป็ นการเปรี ยบเทียบการสร้างเส้นทางชี วิตของพ่อให้แก่ลูก และสื่ อ
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ให้เห็นการดาเนินรอยตามของลูก บทกวีช้ ี ยงั ให้เห็นวิถีชีวิตของคนชนบทที่ตอ้ งอดทน ต่อสู ้ และ
ถากถางเส้นทางชีวติ ให้ลูกและครอบครัว
ในบทกวี ยาเส้ นที่ พ่อสู บ กล่าวถึ งการสู บยาเส้นของพ่อ เป็ นอีกบทหนึ่ งที่สะท้อนภาพ
การท างานของพ่อ โดยกวี เปรี ย บการสู บ ยาเส้ น ที่ พ่ อสู บ มานานกับ การท างานหนัก มาอย่า ง
ยาวนานของพ่อ การรื้ อฟื้ นความทรงจาเรื่ องการสู บยาของพ่อทาให้เห็นร่ องรอยการทางานของ
พ่อที่ อุทิศตนเพื่อครอบครั ว เช่ นเดี ย วกับ ในบทที่ ชื่อว่า ตานานเดื อน ที่ กวีร้ื อฟื้ นความทรงจา
เกี่ ยวกับ พ่อเมื่ อคราวออกเรื อหาปลาบึ กในแม่น้ าโขง พ่อที่ ต้องอดทนต่ อสภาพภูมิ อากาศและ
อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อปากท้องของครอบครัว ในบทนี้ กวีพรรณนาภาพวิถีการหาปลาของพ่อโดย
สื่ อให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นไปพร้อมกับความวิตกกังวลว่าจะมีใครสานต่อหรื อไม่
บทกวีในภาคนี้ส่วนใหญ่เป็ นการรื้ อฟื้ นความจาทรงเกี่ยวกับพ่อพร้อมกับนาเสนอวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่กวีและพ่อมีประสบการณ์ร่วมกัน ไม่วา่ จะเป็ นบท พ่ อผู้สร้ างราง ที่กวี
กล่าวถึงเพลงขวัญข้าว อันเป็ นวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยบทกวีพรรณนาถึงพ่อร้องเพลงขวัญข้าวเมื่อ
ต้องเผชิญกับการพลัดถิ่น บทกวี ไซที่พ่อสาน ที่เปรี ยบเทียบชี วิตของพ่อที่สู้ทนทางานและสร้าง
แนวทางชี วิตให้กบั ลูกกับไซที่พ่อสานที่พ่อต้องสานที่ละเส้น ซึ่ งสื่ อให้เห็ นว่า ชี วิตไม่ได้ดาเนิ น
โดยง่าย อาจต้องพบกับอุปสรรคและความยากลาบากดังรอยแผลที่นิ้วของพ่อที่สานไซ ในบทนี้
กวีกล่าวถึ งการไหว้เทพไท้ ไหว้ผีนา ผีปู่ย่า เพื่อขอให้ได้ปลามารับประทาน สื่ อให้เห็นบทบาท
ของความเชื่อท้องถิ่นที่มีอิทธิ พลต่อวิถีชีวติ ของผูค้ น ดังตัวอย่างที่วา่
เด็กชายสะพายข้องมองผูพ้ อ่
ละเอียดลออทุกวิธีพอ่ ถี่ถว้ น
ด้วยมณี จินดาดลมนต์รัญจวน
เทพไท้โปรดมอบนวลขบวนปลา
“ไหว้ผนี า ลูกขอแค่พอกิน
หากได้ยนิ ถึงหูผปี ู่ -ย่า
ห้วยอย่าห้ามบึงและหนองอย่าข้องตา
โปรดปล่อยฝูงมัจฉามาสู่ ไช” (หน้า 61)
หรื อในบท รั กลอบ ที่ กล่ าวถึ งเครื่ องไม้เครื่ องมือในการทามาหากิ น อันเป็ นวัฒนธรรมท้องถิ่ น
อย่างหนึ่ ง ในบทนี้ กวีกล่าวถึ งเครื่ องดักที่เรี ยกว่า ลอบ ซึ่ งใช้ดกั ปลา กวีราลึ กถึ งการสานลอบ
ของพ่ออย่างละเอียดลออและทาให้เข้าใจบทบาทของพ่อและชี วิตคนที่ตอ้ งทามาหากิน ซึ่ งไม่ต่าง
จากกวีในตอนนี้
เป็ นที่ น่าสัง เกตว่า บทกวีใ นภาคต้นน้ านี้ มักเกี่ ยวกับ พ่อและวิถี ชีวิตของคนริ มน้ าโขง
ดังจะเห็นว่า กวีหยิบยกเรื่ องการหาปลาและการทาเครื่ องมือที่ใช้หาปลามากล่าวไว้หลายบท ไม่วา่
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จะเป็ นบท ไซที่ พ่อสาน รั กลอบ ซากอวนสนทนา การหลับใหลของลูกอวน หรื อ ปลาบึ กตัว
สุ ดท้ าย อย่างไรก็ดี การกล่าวถึ งการหาปลาหรื อเครื่ องมือนั้น ดูเหมือนจะเป็ นเพียงช่ องทางใน
การนาเสนอความคิดและความผูกพันระหว่างพ่อลูก ดังจะเห็ นว่า ทุ กบทนาเสนอความคิ ด คา
สอน หรื อแนวทางการใช้ชีวติ ที่เกิดมาจากการอ่านประสบการณ์ของลูกที่มีร่วมกับพ่อทุกบท
ในบท ซากอวนสนทนา เป็ นบทที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของพ่อในการหาปลาในแม่น้ า
โขง กวีใ ช้บุคลาธิ ษฐานให้อวนสนทนากันเพื่อสื่ อให้เห็ นภาพชี วิต ของพ่อในการหาปลา และ
นาเสนอประสบการณ์ร่วมระหว่างกวีกบั พ่อ บทนี้ สะท้อนให้เห็นสื่ อให้เห็นสังคมของพ่อมีเพื่อน
ฝูงที่คอยช่วยเหลื อกัน เช่นเดียวกับบท หลับใหลของลูกอวน ที่ดูเหมือนจะเป็ นบทที่ต่อเนื่ องจาก
บท ซากอวนสนทนา บทนี้ ยัง คงน าเสนอให้ เ ห็ น สายสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งพ่ อ กับ ลู ก ผ่ า นวิ ถี
ชี วิตประจาวัน อย่างไรก็ดี บทนี้ ต่างจากบท ซากอวนสนทนา ตรงที่เน้นนาเสนอคาสอนของพ่อ
ความเข้าใจชี วิตและสื่ อให้เห็นว่าพ่อคือที่หลบลี้ และพักพิงยามลูกเหนื่ อยล้า ดังในบทกวีที่กล่าว
เน้นย้าว่า
นอนเสี ยเถิดลูกนอนเสี ยตอนนี้
ขดตัวแล้วหลีกลี้พร้อมหลับใหล
แว่วเสี ยงแม่น้ าเหงาเริ่ มเข้าใจ
กับการพรากจากไปของลูกอวน (หน้า 68)
จากตัวอย่าง สื่ อให้เห็ นน้ าเสี ยงอันอ่อนโยนของพ่อที่ตอ้ งการให้ลูกหลี กลี้ ในที่ น้ ี คือการหลี กลี้
จากสังคมที่วุ่นวาย การรื้ อฟื้ นความทรงจานี้ ช่ วยให้กวีได้เยียวยาตนเอง ผ่านการสื่ อสารกับพ่อ
ทางจินตนาการอย่างเข้าอกเข้าใจ
ในบท ปลาบึกตัวสุ ดท้ าย กวีร้ื อฟื้ นความผูกพันกับพ่อผ่านการพรรณนาถึงปลาบึก โดย
กวีไม่ได้นาเสนอให้เห็นการล่าปลาบึก หากแต่นาเสนอการแลกเปลี่ยนสนทนาระหว่างพ่อกับลูก
เกี่ยวกับปลาบึกและความผูกพันกับสายน้ าโขง การราลึกถึงดังกล่าวไม่เพียงได้ร้ื อฟื้ นเรื่ องราวของ
พ่อ แต่ยงั ได้ทาให้เกิ ดจิตสานึ กทางวัฒนธรรมที่หล่ อหลอมจากวิถีชีวิตคนริ มโขง ดังจะเห็ นว่า
กวีกล่าวว่าตนเองเป็ นลูกของแม่น้ าโขง “เราคื อลูกแม่ ของ...จากหนองคาย” (หน้า 74) จะเห็นว่า
กวีเปรี ย บแม่ น้ า ให้ ราวกับ เป็ นสิ่ ง มี ชี วิ ตในที่ น้ ี คื อ แม่ ผูค้ อยหล่ อเลี้ ย งทุ ก ชี วิตริ ม ฝั่ ง โขง การ
เปรี ยบเทียบดังกล่าวเพื่อให้กวีได้ตระหนักได้ถึงรากเหง้าของตนและรักษาตัวตนไว้
บท ปลาบึ ก ตั ว สุ ด ท้ า ย นี้ กวีย งั แสดงความกัง วลเรื่ อ งการใช้น้ า โขงที่ ม นุ ษ ย์ต่ า งใช้
ประโยชน์อย่างไม่ปราณี ปราศรัย โดยกวีเปรี ยบเทียบปลาบึ กตัวสุ ดท้ายกับคนที่อาศัยอยู่ริมฝั่ ง
โขงที่เป็ นคนได้รับผลกระทบจากการใช้น้ าโขงอย่างไม่คานึ งถึ งสิ่ งใด โดยสื่ อให้เห็นภาพความ
เงียบ ไร้การเคลื่อนไหวของเครื่ องมือหาปลา ดังบทกวีที่วา่
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พ่อและเพื่อหันมองของเคยแนบ
ความเจ็บแสบถลาชกอกสหาย
ซานอวนเก่าเปล่าเปลี่ยวห้อยเดียวดาย
ส่ วนเรื อพายปะทะลมโถมชะตา
มองอดีตแควคุง้ เคยมุ่งมัน่
ปั จจุบนั แม่น้ าลูกคล้ายถูกล่า
หรื อเสี ยงโลกยัว่ ล้อพ่อคือปลา
ริ มมหานทีโขงสี เทา (หน้า 75)
จากตัวอย่า ง กวีแสดงความผูกพันและความเป็ นห่ วงเป็ นใยแม่ น้ า โขงผ่า นสายตาและอารมณ์
ความรู้ สึ ก ของคนที่ ใช้ชีวิต ริ ม โขง ซึ่ งสื่ อให้เห็ นการผูก โยงตัวตนของกวี ที่หล่ อหลอมขึ้ นจาก
ครอบครัวและสังคมริ มฝั่ งโขงที่สัมพันธ์กบั แม่น้ าโขงอย่างแนบแน่ น ดังที่กวีเปรี ยบเทียบว่าพ่อ
คือปลาในแม่น้ าโขงซึ่ งเป็ นคนที่ถูกล่าเสี ยเอง การรักษาแม่น้ าโขงจึงเท่ากับเป็ นการรักษาตัวตน
ของกวีไปพร้อมด้วย จะเห็นว่า ในบทนี้ กวียงั กล่าวถึงฤดูวางไข่ของปลาบึก ซึ่ งเป็ นฤดูที่ชาวบ้าน
ไม่ออกล่า สื่ อให้เห็นความพยายามรักษาตัวตนผ่านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนริ มโขง
ในภาคต้นน้ า นี้ กวีนิพนธ์ สื่ อให้เห็ น ว่าตัวตนของกวีส ร้ างขึ้ นจากพ่อ พ่ออยู่ใ นฐานะ
ผูส้ ร้ างและให้แนวทางชี วิตกับกวี การรื้ อฟื้ นความทรงจาเกี่ยวกับพ่อในแง่หนึ่ งนั้นเพื่อนาเสนอ
ประสบการณ์ ความผูกพันระหว่างกวีกบั พ่อ แต่ในอีกแง่หนึ่ งอาจเป็ นการใช้ความทรงจาเยียวยา
ตัวตนในสภาวะที่ตนเองต้องออกจากบ้าน การราลึ กถึ งชี วิตของพ่อที่อุทิศตนสร้ างเนื้ อสร้ างตัว
เป็ นแรงใจสาคัญให้กวีกา้ วเดินไปเช่นเดียวกับพ่อ แม้วา่ จะต้องมีอุปสรรค ลาบากยากเย็นเพียงใด
ก็ตาม
ภาคกลางนา้ : การเดินทางและชีวติ พลัดถิ่น
ภาคกลางน้ า: เพลงบ้านเพลงเมือง กวีนาเสนอภาพชี วิตของคนที่ ออกไปเผชิ ญกับโลก
ของบ้านเกิ ดเพื่อทามาหากิ น กวีใช้น้ าเสี ยงให้กาลังใจคนพลัดถิ่ นที่ตอ้ งออกจากบ้านไป ซึ่ งคน
พลัดถิ่ นคนหนึ่ งนั้นคือตัวกวีเองด้วย กวีเปิ ดภาคนี้ ดว้ ยบท โบกี ม้ นุษย์ ที่สื่อให้เห็นการเดินทาง
ออกไปทามาหากินของผูค้ น โดยให้ภาพชีวติ คนที่ตอ้ งดิ้นรนและการออกจากบ้านเกิด
แบกหวัง ลัง ฝัน ตะวันรอน
ลาแล้วดงพุดซ้อนบริ สุทธิ์
ข้าวสาร ปลาร้าพาเร่ งรุ ด
หอบความเชื่อชุดเพื่อชีวติ (หน้า 80)
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การเปิ ดภาคด้วยเนื้ อหาเช่ นนี้ สื่ อให้เห็ นแนวคิดสาคัญของกวีนิพนธ์ในภาคกลางน้ านี้ ที่
เกี่ ย วกับ การเดิ นทางและชี วิตพลัดถิ่ น โดยคนที่ ต้องออกเดิ นทางจากบ้านมาหางานท าได้นา
ความหวัง ความฝั น ของตนและครอบครั ว ออกไปด้ ว ย ในบท สู่ อิ ส ลาเอล กวี น าเสนอ
ประสบการณ์ พลัดถิ่นของกวีเอง โดยไปทางานที่ประเทศอิสลาเอล บทนี้ แม้เป็ นเรื่ องการพลัด
ถิ่ น หากแต่ไม่ได้นาเสนอประสบการณ์ การทางานที่ ต่างประเทศนั้น แต่กวีเน้นนาเสนอให้เห็ น
ภาพการพรากจากครอบครัว การต่อสู ้ดิ้นรน และความหวังว่าครอบครัวจะมีชีวิตที่ดีข้ ึน ในบทนี้
กวีนาเสนอให้เห็ นว่า การพลัดถิ่นเป็ นประสบการณ์ที่ยากลาบาก และเป็ นประสบการณ์ที่เริ่ มต้น
ตั้งแต่ก่อนไป คือตั้งแต่การทาเรื่ องไปใช้แรงงานที่กรมแรงงานและการเดินทางที่ยาวนาน ไม่ใช่
เฉพาะตอนท างานในต่ า งแดนเท่ า นั้น กวี ใ ห้ เ หตุ ผ ลของการพลัด ถิ่ น คื อ ความยากจนท าให้
จาเป็ นต้องไปซึ่ งสื่ อให้เห็นการพลัดถิ่นอย่างไม่เต็มใจ กวียงั นาเสนอให้เห็นด้วยว่าครอบครัวเป็ น
ส่ วนหนึ่ งและเป็ นเหตุผลของการพลัดถิ่ น เพราะคนพลัดถิ่ นเดิ นทางเพื่อไปหาเงินของทองและ
สร้ างครอบครัวให้มนั่ คงแข็งแรง บทกวีนาเสนอให้เห็ นภาพการลาจากครอบครัวที่สื่อให้เห็ น
ความเศร้าโศกและความโดดเดี่ยว นอกจากนี้ ในบทนี้ยงั นาเสนอความวิตกกังวลต่าง ๆ นานาของ
คนพลัดถิ่นด้วย
ในบท หนุ่มมะเขือเทศ เป็ นอีกบทที่นาเสนอประสบการณ์ พลัดถิ่ นของกวีในอิสลาเอล
บทนี้ เล่าถึ งการทางานเก็บมะเขือเทศ และการนาเสนอภาพชี วิตของคนพลัดถิ่ นขณะทางานใน
ต่างประเทศ ซึ่ งต่างจากบท สู่ อิสลาเอล ที่นาเสนอประสบการณ์ ก่อนออกเดิ นทาง ในบทนี้ กวี
บรรยายภาพของการทางานไปพร้อมกับการพรรณนาอารมณ์ความรู ้สึกของคนที่ตอ้ งจากบ้านจาก
ครอบครัวมา อารมณ์ความรู ้สึกที่เด่นชัดในบทนี้ คือ ความรู ้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวขณะที่งาน ณ
ต่างแดน กวีช้ ี ให้เห็ นว่า สิ่ งที่เยียวยาความอ้างว้างนั้นคือหาราลึ กถึ งคาสอนของพ่อแม่ และการ
คานึงถึงบ้านและชีวติ วัยเยาว์ เหล่านี้เป็ นเครื่ องมือในการสร้างกาลังใจและเยียวยาจิตใจคนพลัดถิ่น
บทกวีในภาคกลางน้ า ดูจะเป็ นการสานต่อประสบการณ์จากช่วงวัยเยาว์ที่กวีมีร่วมกับพ่อ
และวัฒนธรรมในแผ่นดิ นเกิด โดยนาเสนอประสบการณ์ ชีวิตคนพลัดถิ่ นไปพร้ อมกับการราลึก
ความทรงจาเกี่ ยวกับพ่อและรากเหง้าทางวัฒนธรรม จะเห็ นว่า ในภาคกลางน้ านี้ ยงั คงปรากฏ
เรื่ องราวของพ่อและวิถีชีวติ ท้องถิ่น การกล่าวถึงพ่อมักกล่าวในเชิ งทบทวนแนวทางการใช้ชีวิตที่
กวีเคยสัมผัสและเก็บเกี่ยวจากประสบการณ์ที่มีร่วมกับพ่อเพื่อนามาใช้ขณะพลัดถิ่น ในบท อวน
ที่ พ่อลาก ซึ่ งเป็ นบทที่ 2 ในภาคกลางน้ า กวีหยิบยกเอาเรื่ องการสานอวนเพื่อหาปลาของพ่อมา
กล่าวอีกครั้งหลังจากที่กล่าวไว้ในภาคต้นน้ า ในบทนี้ กวีกล่าวถึงความยากลาบากของพ่อในการ
สานอวนไม่ต่างจากที่กล่าวไว้ในภาคแรกมากนัก หากแต่นยั ยะสาคัญของกวีนิพนธ์บทนี้ อยูท่ ี่การ
กล่าวถึงคาสอนของพ่อและการนาเสนอภาพการปล่อยอวนลงน้ า ซึ่ งเป็ นการเปรี ยบเทียบให้ลูกได้
กล้าเผชิญกับโลกภายนอกโดยนาคาสอนของพ่อมาเป็ นพื้นฐานการใช้ชีวติ
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น้ าล่องจากสู งสุ ดสู่ จุดล่าง
คนล่องจากศูนย์กลางร่ างที่กร้าน
คลื่นลมพรมลานาหลอมชานาญ
ราวกับพรานกัลยาณ์หลอมฟ้ า-ดิน
จึงปลดปล่อยอวนลากจากอวนลึก
หลอมรู ้สึกสู่ แดกระแสสิ นธุ์
พายเรื อแม่ตะเคียนเวียนคุน้ ชิน
พ่อลากจินตนาการโดยสารใจ (หน้า 86)
จากตัวอย่างจะเห็นว่า การบรรยายภาพการปล่อยอวนลงน้ าสื่ อให้เห็นภาพแทนชี วิตคนที่
ต้องเรี ยนรู้และฝึ กทักษะชี วิตให้เกิดความชานาญเพื่อพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ บทกวีบทนี้
ทาให้เห็ นสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกและวิถีชีวิตท้องถิ่ นที่ผูกโยงอย่างเป็ นเนื้ อเดี ยวกัน การ
หลอมรวมความรู ้สึกระหว่างพ่อลูกยังสะท้อนการรับเอาวัฒนธรรมของพ่อมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ชี วิต ในที่น้ ี กวี พ่อและวัฒนธรรมท้องถิ่ นจึงแยกกันไม่ออก หรื อในบท สู่ ท่ ุง เป็ นอีกบทที่กวี
หยิบเอาประสบการณ์ที่มีร่วมกับพ่อมานาเสนอเพื่อทบทวนแนวทางการใช้ชีวิต ในบทนี้ กวีราลึก
ชีวติ ของพ่อและการเดินตามรอยเท้าพ่อ แม้บริ บทจะเปลี่ยนแปลงหรื อวันเวลาผันผ่านแต่กวียงั คง
เดินตามรอยของพ่อในการทางานและการใช้ชีวติ
ในสภาวะของการพลัดถิ่ น การราลึ กถึงครอบครัวและวัฒนธรรมของบ้านเกิดช่ วยให้กวี
สามารถก้าวพ้นจากความรู ้ สึก แปลกแยกและไร้ ตวั ตนในสั ง คมที่ ต่า งวัฒนธรรม ขณะเดี ย วก็
สามารถสร้างจิตสานึ กใหม่ที่ก่อรู ปมาจากการตกอยูใ่ นบริ บทพลัดถิ่ นได้ ดังจะเห็ นว่า กวีสร้ าง
จิตสานึ กที่ผูกพันอยูก่ บั ครอบครัวและวัฒนธรรม ซึ่ งจิตสานึ กดังกล่าวทาให้การมองโลกของกวี
เปลี่ ยนแปลงไปด้วย ดังจะเห็นได้จากบท เจ้ าพระยาในดวงตาข้ าพเจ้ า กวีนาเสนอมุมมองการ
พลัดถิ่นเปลี่ยนไปจากการนาเสนอให้เห็นความยากลาบาก ความแปลกแยกและความไร้ตวั ตน มา
เป็ นท าให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ การต่ อ สู ้ มิ ต รภาพและความหวัง ของผูค้ น โดยกวีน าเสนอการ
ปรับเปลี่ยนมุมมองต่อการพลัดถิ่นไปพร้อมกับการบรรยายสายน้ าเจ้าพระยา
เชิญเธอทอดสายตาอาณาจักร
เมืองหลวงใช่อุปสรรคหรอกอุษา
เมืองใจใช่ไหมเพื่อนอาจเปื้ อนพา
ให้เกิดภาพลวงตาเกลื่อนอารมณ์
ริ มฝั่งฝันวันอาทิตย์มีสิทธิ์ วาด
แรมนิราศอาจหัวเราะเราเหมาะสม
พลัดถิ่นฐานมาขายแรงแบ่งระทม
มาเถอะชมเจ้าพระยาในตาเรา (หน้า 101-102)
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จากตัวอย่าง จะเห็นว่าการสร้างจิตสานึ กที่ผกู อยูก่ บั ครอบครัวและวัฒนธรรมทาให้ตวั ตนของคน
พลัดถิ่นเปลี่ยนไปจากผูถ้ ูกกระทาหรื อผูพ้ า่ ยแพ้มาเป็ นผูก้ ระทาหรื อผูส้ ร้างสรรค์ ซึ่ งทาให้เกิดการ
ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง ทาให้เกิดกาลังใจในการสู ้ชีวติ ต่อไป
ในภาคกลางน้ านี้ กวีเน้นนาเสนอประสบการณ์พลัดถิ่นและการรื้ อฟื้ นความผูกพันกับพ่อ
โดยการพลัดถิ่นมีผลต่ออารมณ์ความรู ้สึกและตัวตนของกวี ทาให้กวีตอ้ งหวนกลับมาราลึกถึงพ่อ
ผูม้ ีบทบาทในการก่อร่ างสร้ างตัวตนให้กบั ลูกโดยเฉพาะในการทางานและการดาเนิ นชี วิต การ
ราลึกถึงพ่อช่วยให้กวียงั คงรักษาตัวตนและเรี ยนรู ้วธิ ี การใช้ชีวติ พลัดถิ่นได้
ภาคปลายนา้ : การกลับสู่ “รก” และ “ราก” ของแผ่นดินแม่
ภาคปลายน้ า: เพลงแม่น้ า มีความโดดเด่นเรื่ องการนาเสนอความผูกพันระหว่างกวีกบั แม่
ในภาคนี้ เป็ นภาคที่กวีกล่าวถึงแม่อย่างชัดเจน และเป็ นภาคที่ต่อเนื่ องมาจากภาคกลางน้ า โดยใน
ภาคกลางน้ า กวีสื่อให้เห็นการพลัดถิ่นที่ทาให้เกิดความรู้สึกเปล่าเปลี่ยวอ้างว้าง ในภาคปลายน้ านี้
สื่ อให้เห็ นการกลับสู่ ออ้ มกอดของมารดาที่เป็ นผูใ้ นกาเนิ ดและผูก้ ล่อมเกลี้ ยงเลี้ ยงดู การกลับสู่
อ้อมออดของแม่เป็ นการเยียวยาจิ ตใจลูกผูพ้ ลัดถิ่ นได้เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ดี กวีไม่ได้กล่าวถึ ง
ความผูกพันนี้ โดยตรง หากแต่กล่าวโดยการรื้ อฟื้ นวิถีชีวิตประจาวันของแม่และการใช้อุปลักษณ์
เชื่อมโยงแม่กบั แม่น้ า
ในบท ความรั กผักของแม่ กวีกล่าวถึงการปลูกผักนานาพันธุ์ของแม่ โดยกวีพรรณนาถึง
ผัก ที่ แม่ ป ลู ก ไปที ล ะชนิ ด พร้ อมทั้ง ใส่ อารมณ์ ความรู้ สึ ก ของตนไปด้วย อารมณ์ ความรู้ สึ ก ที่
เด่นชัดในบทนี้คือ ความรัก จะเห็นว่ากวีกล่าวถึงการปลูกข้าวโพดของแม่ที่คดั กรองเมล็ดพันธุ์จาก
ความรัก หรื อการปลูกผักกาดขาวที่ทาให้หวนราลึกถึงความรักของหนุ่มสาวริ มฝั่งแม่น้ า
ผักกาดขาว ผักกาดหมอดอมดมรส
หมอกหนาวยอดสดใบไร้เดียงสา
ตานานรักผักกาดสะอาดพา
ริ มคงคาแห่งรักเรื อนพักพิง (หน้า 188)
จากตัวอย่างสื่ อให้เห็ นมุมมองที่กวีมีต่อแม่ว่าแม่คือนิ ยามของความรักที่ปรากฏได้หลาย
รู ปแบบ โดยกวีนาเสนอผ่านวิถีชีวิตของแม่ซ่ ึ งส่ วนใหญ่เป็ นเรื่ องของการทาอาหาร งานครัวและ
การเลี้ ยงดูบุตร วิถีชีวิตนี้ ของแม่ยงั บ่มเพาะตัวตนและจิตวิญญาณความผูกพันระหว่างลูกกับแม่
ด้วย ดังจะเห็ นว่าในท้ายบท กวีกล่าวถึ งการปลูกผักของแม่ริมแม่น้ าโขงที่ทาให้เกิ ดสายใยแม่ลูก
ผูกพันไปตลอดกาล
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บนกระแสความรักผักของแม่
ริ มกระแสแม่ของคงล่องไหล
รวมกระแสแม่ลูกผูกสายใย
รากและใบต่อยอดตลอดกาล (หน้า 189)
ตัวอย่างข้างต้นนี้ กวีใช้กระแสแม่น้ าโขงที่ล่องไหลไม่มีวนั หยุดเป็ นอุปลักษณ์เปรี ยบกับ
กระแสความรั กของแม่ที่มีต่อลูกที่ จะหยัง่ รากและผลิ ใบต่อยอดไปตลอด สื่ อให้เห็ นการหลอม
รวมความรักและจิตวิญญาณของแม่กบั ลูกผ่านวิถีชีวิตในครัวเรื อนของผูเ้ ป็ นแม่ที่อาศัยอยูร่ ิ มฝั่งโขง
ในบท เขียนความรั กฝากถึงแม่ กวีนาเสนอคล้ายกับเป็ นจดหมายที่กวีเขียนถึงแม่เพื่อเล่า
ชีวติ ของลูกในขณะที่ตอ้ งจากบ้านไป บทนี้กล่าวถึงการปลูกผักของแม่อีกครั้ง โดยกวีเปรี ยบเทียบ
ความอดทนและใส่ ใจปลูกผักของแม่จนผลิดอกออกผลกับลูกผูซ้ ่ ึ งต้องจากบ้านเกิดและต้องอดทน
เพื่อวันข้างหน้าที่ดีกว่า การราลึกถึงแม่ผา่ นการเล่าวิถีชีวติ การปลูกผักเป็ นการเยียวยาจิตใจของผูท้ ี่
อยู่ไกลบ้า น จะเห็ นว่า เมื่ อกวีราลึ กถึ งแม่ และการปลู กผักของแม่ ไม่เพียงเป็ นแนวทางในการ
ดาเนิ นชี วิตให้กบั ลูก หากแต่ยงั เป็ นการสร้างกาลังใจให้กบั ลูกด้วย ดังที่กวีสื่อให้เห็นว่าเมื่อแม่มา
ดูแลพืช ความจืดชืดได้หายไป พืชพันธุ์ก็ผลิดอกออกใบ การรื้ อฟื้ นความทรงจาเกี่ยวกับการปลูก
ผักของแม่เป็ นเหมือนน้ าที่รดจิตใจของกวีที่กาลังเหี่ ยวเฉา ให้กลับมาผลิดอกออกใบอีกครั้ง
บทกวีที่สาคัญในภาคปลายน้ าที่สะท้อนความรักความผูกพันระหว่างแม่ลูกอีกบทหนึ่ ง
คือบท สายรกในสายนา้ ซึ่ งเป็ นบทกวีบทสุ ดท้ายของเรื่ อง บทกวีบทนี้ ตอกย้ า การหลอมรวม
ตัวตนและจิตวิญญาณของลูกกับแม่ โดยการเปรี ยบเทียบ “สายรก” กับ “สายน้ า” ดังบทกวีที่วา่
สายน้ าความเป็ นแม่จึงแผ่กว้าง
รกจากร่ างอยูไ่ หนไม่เคยเห็น
เพียงรับรู ้อยูใ่ นไหลกระเซ็น
มีลบั เร้นบรรจุสายอุรา (หน้า 198-199)
จากตัวอย่างจะเห็นการพรรณนาเปรี ยบเทียบสายน้ ากับสายรกที่ใช้เชื่ อมโยงความเป็ นแม่
กับลูกไว้ โดยเป็ นการเชื่ อมโยงกันทางจิตวิญญาณ ไม่จาเป็ นต้องมองเห็ นแต่สัมผัสและรับรู ้ ได้
ด้วยใจ และดารงอยู่ในใจตลอดเวลา แม้ว่าจะไม่ได้อยู่กบั ครอบครัวก็ตาม สายสัมพันธ์ น้ ี ยงั มี
อิทธิ พลในการนาลูกกลับคืนสู่ ครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลูกต้องออกเดินทางจากบ้าน ดัง
บทกวีที่วา่
สายน้ าความเป็ นลูกปลุกจากรก
ให้เวียนวกห้องหับกลับมาหา
ถึงแม้นาสายมนุษย์สุดสายตา
แต่ก็พารักใครให้กลับคืน
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สายน้ าไม่ยอ้ นกลับ ลูกกลับย้อน
ความซับซ้อนในแม่แผ่ร่มรื่ น
ดูสิพอ่ มองแม่แผ่กลมกลืน
ส่ งลูกคลื่นอ่อนโยนอวดโพ้นทะเล (หน้า 198-199)
จากตัวอย่างสื่ อให้เห็ นสายสัมพันธ์ครอบครัวที่ตดั ไม่ขาด แม้ลูกจะอยูไ่ กลบ้านก็ตาม บทกวี
บทนี้ นาเสนอให้เห็นว่าแม่คือคนยึดเหนี่ยวจิตใจคนสาคัญและเชื่อมโยงลูกกับบ้านเกิด การรื้ อฟื้ น
เรื่ องราวของแม่ช่วยนากวีกลับคืนสู่ ครอบครัวและบ้านเกิดผ่านทางจินตนาการ และยังทาให้ลูกมี
กาลังใจในการออกไปทามาหากินยังที่ต่าง ๆ ด้วย
ในภาคปลายน้ านี้ กวีตอกย้ าให้เห็นความผูกพันระหว่างแม่กบั ลูก โดยในขณะที่พ่อเป็ น
ผูส้ ร้างแนวทางชีวิต แม่คือผูโ้ อบอุม้ และเยียวยาจิตวิญญาณของลูกในบริ บทของการพลัดถิ่น ซึ่ ง
ทั้งสองส่ วนดาเนิ นไปด้วยกัน นอกจากนี้ กวีนาเสนอความผูกพันของแม่กบั ลูกผ่านวิถีชีวิตของ
แม่ เป็ นที่น่าสังเกตว่า ในภาคนี้ กวีไม่ได้เป็ นผูม้ ีบทบาทร่ วมกับแม่เหมือนกับที่มีบทบาทร่ วมกับ
พ่อ หากแต่กวีเป็ นคล้ายผูเ้ ฝ้ ามองวิถีชีวิตของแม่ และจัดวางแม่ไว้ในฐานะของผูโ้ อบอุม้ เยียวยา
ส่ วนบทบาทในการทางานหรื อการสร้างชีวติ นั้นเป็ นของพ่อ
บทสรุ ป
กวีนิพนธ์ท้ งั 3 ภาคใน เพลงแม่ นา้ นี้ มีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กนั ตั้งแต่ตน้ จนจบ ในภาค
ต้นน้ า กวีนาเสนอตนเองไปพร้อมกับชี วิตวัยเยาว์ที่ผกู พันกับบิดา ภาคกลางน้ า กวีนาเสนอชี วิตที่
ต้องเดิ นทางจากบ้านเกิ ดและทาให้รู้สึกโดดเดี่ ยว ในภาคสุ ดท้าย ภาคปลายน้ า กวีนาเสนอการ
กลับสู่ ออ้ มอกผูใ้ ห้กาเนิดคือมารดา ครอบครัวและบ้านเกิดที่เป็ นทั้ง “รก” และ “ราก” ของกวี จะ
เห็ นว่า บทกวีในภาคต้นน้ ากับกลางน้ าสื่ อให้เห็ นบทบาทของพ่อในฐานะผูป้ ลู กจิ ตสานึ กทาง
วัฒนธรรมและรากเหง้าที่ผูกพันอยู่กบั วิถีชีวิตท้องถิ่ น เมื่อกวีตอ้ งเผชิ ญกับชี วิตพลัดถิ่น บริ บท
ของการจากบ้านมีผลต่ออารมณ์ ความรู ้ สึกและตัวตนของกวี กวีอาจเกิ ดความรู ้ สึกไร้ บา้ น รู ้ สึก
แปลกแยก ดังจะเห็นว่ากวีมกั พรรณนาถึงความวุน่ วายสับสนและการย้ายที่ทางอยูต่ ลอด กวีนิพนธ์
สื่ อให้เห็ นว่าการราลึ กถึ งเรื่ องราวของพ่อและท้องถิ่ นช่ วยเยียวยาอารมณ์ ความรู ้ สึกและตัวตนที่
หวัน่ ไหวได้
เพลงแม่ นา้ สะท้อนตัวตนของกวีที่ผูกติ ดอยู่กบั ครอบครั ว วัฒนธรรมและแผ่นดิ นเกิ ด
อย่างแยกกันไม่ออก ดังจะเห็นว่า บทกวีเกือบทุกบทนาเสนอเรื่ องราวเหล่านี้ ไปพร้ อมกัน เป็ นที่
น่าสังเกตว่า เพลงแม่ นา้ นาเสนอให้เห็นว่า ครอบครัวเป็ นที่ดารงและถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่ น
ในแผ่นดินเกิด โดยพ่อและแม่มีบทบาทหน้าที่ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมนั้นสู่ ลูกหลาน ลูกหลาน
ได้เรี ย นรู ้ ว ฒ
ั นธรรมผ่า นการท ากิ จ วัต รประจ าวัน ของพ่อ และแม่ การรั บ -ส่ ง ทางวัฒ นธรรม
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ระหว่างสมาชิ กในครอบครั วเป็ นการสานสายสัมพันธ์ ครอบครั วและยังช่ วยเยียวยาจิ ตใจหรื อ
ตัวตนของสมาชิกที่ตอ้ งเดินทางจากบ้านหรื อตกอยูใ่ นสภาะพลัดถิ่นด้วย
การตกอยู่ในสภาวะพลัดถิ่ นทาให้กวีตอ้ งหันกลับคืนสู่ บา้ นผ่านการรื้ อฟื้ นความทรงจา
เกี่ ย วกับ ครอบครั ว และอ่า นตี ค วามความทรงจานั้น จะเห็ นว่า กระบวนการดัง กล่ าวท าให้ก วี
ค้นพบแนวทางในการดาเนินชีวติ จัดการกับความรู ้สึกเหงาเปล่าเปลี่ยว และกูค้ ืนตัวตน ตลอดจน
ดารงอยูใ่ นวัฒนธรรมที่แตกต่างได้ดว้ ยการมองโลกที่เปลี่ยนแปลงไป การอ่านตีความความทรง
จายังทาให้เห็นความสาคัญของพื้นที่บา้ นเกิดที่เป็ นพื้นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและทาให้กวีตระหนักถึง
รากเหง้าและที่มาที่ไปของตน พื้นที่น้ ียงั เต็มไปด้วยเรื่ องราวและชี วิตผูค้ นที่หลายหลายซึ่ งมีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ทั้งหมด
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