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บทคัดย่อ
ด้วยก้าวของเราเอง เป็นผลงานกวีนิพนธ์ของ ธมกร อันเป็นนามปากกาของ ศิวกานท์ ปทุมสูติ กวีผู้มีผลงานกวี
นิพนธ์จำ� นวนมากและได้รบั การยอมรับจากนักอ่านอย่างสูง เป็นกวีนพิ นธ์ทมี่ เี ป้าประสงค์เพือ่ ถ่ายทอดสัจภาวะในตัว
ตนของกวีที่เป็นนักสังเกต นักเรียนรู้ นักใช้ชีวิตเพื่อการก้าวเดินไปข้างหน้า รหัสนัยในบทกวีมุ่งสื่อสารเพื่อการเปลี่ยน
ผ่านสู่การเปลี่ยนแปลงขัดเกลาทั้งโลกภายนอกและภายใน ด้วยกลวิธีทางภาษาหลากหลาย ให้ปัญญาแก่สังคม มุ่งให้
ผูค้ นมีความตระหนักและตระหนกต่อกระแสธารมืดบอดอันจะน�ำชีวติ ไปสูค่ วามล่มสลายทางจิตวิญญาณ ใช้ภาพพจน์
บุคลาธิษฐานยัว่ ยุให้ขบถต่อวิถที ไี่ ม่สอดคล้องต่อการเติบโตทางความคิดและปัญญา ทัง้ นี้ เพือ่ การปลดปล่อยผูค้ นออก
จากพันธนาการต่างๆ สู่อิสระและความสันติสุข
ค�ำส�ำคัญ: ด้วยก้าวของเราเอง, การเดินทาง, เรียนรู้, พันธนาการ, จิตวิญญาณอิสระ

Abstract
“With our own steps” was a poem of Thommakon, a penname of Siwakarn Patoommasoot,
a poet who composed a lot of poems and highly appreciated by the readers. This poem aimed to
convey the internal truth of the poet who was an observer, a learner, a life experiencer to move
forwards. The mystery in the poem aimed to convey transition to transform and polish external
and internal world by various language strategies to give wisdom to society. Moreover, it also aimed
to remind a man to realize and be aware of dark stream that could lead the life to a downfall of
spirit. Personification was applied to instigate the rebel to the inconsistent way to the growth of
mind and wisdom in order to release the man from various bondages to freedom and peace.
Keywords: one’s own steps, travel, learning, bondage, free spirit
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ธมกรเป็นนามปากกาของ ศิวกานท์ ปทุมสูติ กวีที่สร้างสรรค์กวีนิพนธ์จ�ำนวนมาก มีผลงานกวีนิพนธ์ที่เขียน
ในนาม ธมกร 3 เรื่อง ได้แก่ กว่าจะข้ามขุนเขา (ด้วยปลายมีดของเธอและฉัน) พ.ศ. 2548 เมฆาจาริก พ.ศ. 2556
และ ด้วยก้าวของเราเอง พ.ศ. 2562 เป็นผลงานกวีนิพนธ์เล่มล่าสุด
กวีนิพนธ์เล่มแรกในนาม ธมกร คือ กว่าจะข้ามขุนเขา (ด้วยปลายมีดของเธอและฉัน) เป็นหนังสือกวีนิพนธ์ที่
มุ่งเปิดเผยขุนเขาภายในจิตวิญญาณมนุษย์ ขุนเขาที่ทุกคนต้องประสบพบเจอ บ้างรู้จัก บ้างไม่รู้จัก ล้วนปรากฏอยู่
เบือ้ งหน้าชีวติ จิตใจ และในห้วงอารมณ์ของการด�ำรงอยูแ่ ละด�ำเนินไปท่ามกลางความมืดมนอ�ำพรางของกับดักและ
ปากเหวที่อาจมองไม่เห็น ทุกๆ บทกวีที่ถักทอร้อยต่อกันด้วยเรื่องราวของชีวิต จากบทแรกถึงบทสุดท้าย ได้เผย
แสดงภาพชีวิต ความรัก ความสุข ความทุกข์ ความมีอุดมคติ ผ่านสถานการณ์การต่อสู้ทั้งกับโลกภายนอกและโลก
ภายใน ให้สัมผัสรับรู้ได้ถึงเวทนารมณ์ ที่ก่อให้เกิดมโนคติและปัญญาวิถี ดั่งดวงดอกไม้บ�ำรุงแรงใจแก่ผู้ต้องการฝ่า
ข้ามขุนเขาแห่งตน มิใช่การแนะน�ำแนวทางชีวติ หากแต่เป็นภาพเงาพฤติกรรมทีก่ า้ วเคลือ่ นไปกับประสบการณ์ของ
ผู้อ่านแต่ละคน ผู้มีตัวตน...ผ่านตัวละคร ฉาก เหตุการณ์ และรหัสนัยของถ้อยค�ำ (Oknation, 2551)
กวีนิพนธ์เล่มสอง คือ เมฆาจาริก เป็นบทกวีเรื่องยาวที่มีเรื่องราวต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ กล่าวถึง การเดิน
ทางในความหมายของการเสาะแสวงหาอะไรบางอย่างที่ตกค้างพร่าเลือนไปจากห้วงคิด จนบางคราต้องนั่งทบทวน
ว่าสิ่งนั้นคืออะไร ด้วยลีลาการประพันธ์แบบสุขุมสุภาพแต่ลึกซึ้งกินใจ ทั้งเป็นการบอกเล่าผู้อ่าน พร้อมเชื้อเชิญให้
เริ่มต้นเดินทางไปกับตัวอักษรและความคิดอย่างแยบยล ทั้งปลุกส�ำนึก สื่อความปรารถนาดีต่อสังคมซึ่งจะต้องเริ่ม
ต้นที่ส�ำนึกของมนุษย์ที่มีสติปัญญาสูงกว่าสัตว์ ปรัชญาชีวิตในบทกวีที่สอดร้อยกับขนบกลอนสุภาพ กลายเป็นองค์
ประกอบที่เอื้ออ�ำนวยให้ การเดินทางไปสู่เมฆาบนฟ้ากว้าง มีความน่าสนใจใคร่รู้ ชวนให้อ่านตั้งแต่ต้นจนจบอย่าง
พินิจพิจารณากับความหมายที่แอบซ่อนและลึกเร้น (กรุงเทพธุรกิจ, 2556) เมฆาจาริกเข้ารอบสุดท้ายของการ
ประกวดวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ประจ�ำปี 2556
จะเห็นได้ว่า กวีนิพนธ์ทั้งสองเล่มที่กล่าวมา ที่เขียนในนามของ ธมกร นั้น มุ่งการสื่อสารกับผู้อ่านในเชิงลึก
ระดับมโนส�ำนึก ระดับจิตวิญญาณ ซึง่ ผูอ้ า่ นจะต้องใช้ความประณีตอย่างมาก จึงจะสามารถเข้าถึงเนือ้ สารทีแ่ อบแฝง
ไว้ในบทกวีได้ จึงนับได้วา่ กวีนพิ นธ์ทแี่ ต่งในนามธมกรนัน้ ในการอ่านจะต้องใช้สติปญ
ั ญาอย่างสูง และประณีตอย่าง
ยิ่ง จึงจะสามารถเข้าถึงแก่นสารได้อย่างครบถ้วน จากการเฝ้าติดตามอ่านงานของ ธมกร อีกทั้งศึกษางานที่แต่งใน
นามศิวกานท์ ปทุมสูติ มาอย่างมาก และต่อเนื่อง จึงเห็นความส�ำคัญว่า ผลงานเล่มล่าสุด ด้วยก้าวของเราเอง ย่อม
ควรค่าแก่การอ่าน ควรค่าแก่การน�ำมาเป็นอุปกรณ์ส�ำหรับกิจกรรมทางปัญญา ทั้งนี้ เนื่องจาก เป็นกวีนิพนธ์ที่เกิด
ขึ้นภายใต้บริบทสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมที่เป็นปัจจุบัน การเสพอ่านบทกวีในห้วงปัจจุบัน ผู้อ่าน
ย่อมจะได้รับเนื้อสารที่ทันสมัย ร่วมยุค ได้รับสุนทรียรส ความสุข พร้อมด้วยปัญญา
กวีนิพนธ์เล่มสามนี้ ด้วยก้าวของเราเอง ธมกร ยังคงจับประเด็นส�ำคัญของชีวิตมาสื่อสารกับผู้อ่าน เช่น การ
เดินทางทางจิตวิญญาณ การแสวงหาความหมายของชีวิตที่แท้ ปลดปล่อยสภาวะที่ถูกกดข่มจากโครงสร้างสังคมที่
อยุตธิ รรม ทัง้ ชีช้ วนให้ทบทวนตนเองอย่างจริงจัง เพือ่ ปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ทตี่ กจมกับความเชือ่ หรือชะตากรรม
ของการยึดเกาะ ให้เห็นทางเลือกที่ดีกว่าพร้อมอุปมาสาธกสถานการณ์อันหลากหลายลุ่มลึก และยั่วล้อ เพื่อการ
ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าของชีวติ ของปัจเจกชนแห่งตน ทีพ่ งึ มีตวั ตน และความภาคภูมใิ นตน มากกว่าการค้อมยอมเพือ่
จะเหมือนคนอื่น หรือสยบยอมต่อประโยชน์อันยุดยื้อภายจิตที่มืดหยาบ ทั้งนี้ ด้วยนัยแห่งก้าวกล้า อิสระ ที่ต่างจะ
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ต้องก้าวไป ทั้งรูปธรรมใหม่ภายนอกและนามธรรมใหม่ภายในของตน
ด้วยก้าวของเราเอง ประกอบด้วย บทกวี 108 เรื่อง แต่งด้วยฉันทลักษณ์ตามขนบเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ กลอน
สุภาพ กาพย์ยานี กาพย์ฉบัง โคลงสี่สุภาพ วสันตดลิกฉันท์ กาพย์ปลอดสัมผัส กลอนปลอดสัมผัส และกลอนเปล่า
ที่ถือว่าเป็นนวัตกรรม หรือ ความใหม่ ของ ธมกร คือ มีบทสะท้อนเสียงภายใน ซึ่งเป็นเสมือน บทน�ำความคิด และ
บทนอกบรรทัดอันเป็นการเชื่อมโยง สอดรับและตีชิ่งมิตินัยของบริบทระหว่างบทกวีโดยภาพรวม ธมกรได้แบ่ง
เนือ้ หาออกเป็นสีภ่ าค การเริม่ ต้นแต่ละภาค จะมีภาพวาดเป็นเสมือนประตูรหัส กล่าวคือ ภาคแรก จะเป็นภาพประตู
สองบานในวงกลม เปิดผลักออกไปข้างนอกหนึ่งบาน ยังปิดสนิทหนึ่งบาน ภาคสอง เป็นภาพบานประตูทั้งสองบาน
ในวงกลมผลักเปิดออกไปข้างนอก ภาคสาม เป็นภาพประตูทั้งสองบานในวงกลมเปิดผลักเข้ามาภายใน และ ภาคสี่
เป็นภาพวงกลมที่ปราศจากบานประตู ในแต่ละภาคจะเริ่มด้วย โคลงสี่สุภาพหนึ่งบท เมื่อพิจารณาเนื้อหาในบทกวี
โดยรวมจะพบแก่นสารที่มุ่งน�ำเสนอเป็นนัยให้เห็นการเดินทางทั้งภายนอกและภายในไปกับตัวละคร คุณ ฉัน เธอ
ท่าน เขา เรา และบุคลาธิษฐานอื่นๆ ตลอดเวลา การชักชวนให้เห็นมากกว่าเห็น ให้หวนเข้ามาเห็นตัวตน ทั้งใน
สถานภาพ ในความคิด ในรสนิยม...กระตุน้ ให้ตงั้ ค�ำถามกับตนเองว่า ใช่หรือมิใช่ ใช่ในความหมายของปัจเจกทีม่ คี วาม
เป็นตัวของตัวเอง หรือเป็นบุคคลที่คอยให้ใครและใครชี้น�ำตลอดเวลา หรือคอยเป็นผู้ที่ลอยตามกระแส ซึ่งในบทกวี
มักแสดงออกต่อวิถีนั้น ซึ่งมักมิใช่ที่ควรจะเป็นและพึงปรารถนา ขณะระหว่างทบทวนตนเองนั้น ตัวอย่างอันหลาก
หลาย ที่เผยภาพวิถีและเรื่องราวต่างๆ ทั้งในภาพใหญ่ระดับโครงสร้าง ของการเมืองที่ไม่สร้างสรรค์ การศึกษาที่ผุ
กร่อน สถาบันทางสังคมที่รอวันล่มสลาย ย่อยลงไปถึงระดับครอบครัวที่ปลูกฝังสั่งสมกมลสันดานตกทอดจากรุ่นสู่
รุ่น และกระทั่งชีวิตเล็กๆ ที่ต้องกระทบกับทุกขสภาวะ ที่ชี้ชัดว่าเส้นทางชีวิตและวิถีที่ผ่านมานั้นมิใช่ จ�ำต้องปฏิเสธ
ปฏิวัติ ลอกคราบ หรือหาทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าชีวิตที่ผลิตซ�้ำเดิมๆ เพื่อการ “เปลี่ยนพบ” ที่แท้ ดังค�ำอุทิศ ที่ผู้เขียน
จารให้ปรากฏในส่วนต้นของเล่ม
ผลการวิเคราะห์ จะน�ำเสนอโดยการรวบยอดแก่นสาระในแต่ละภาค ได้แก่ ภาคแรก การเดินทางท่ามกระแส
วิบากในโลกที่ผู้คนหลับใหล ภาคสอง การปลุกส�ำนึกขบถสู่การเรียนรู้สัจจะวิถี ภาคสาม การเคี่ยวกร�ำปลดปล่อย
ตัวตนจากพันธนาการที่ยึดเกาะ และ ภาคสี่ สู่จิตวิญญาณอิสระ ดังจะอธิบายต่อไปนี้
ภาคแรก การเดินทางท่ามกระแสวิบากในโลกที่ผู้คนหลับใหล
		
					
ฟ้ากว้างยังปีกแก้ว
สกุณา
ดินอิสระธัญญา
หยั่งรู้
มนุษยชาติหยาดน�้ำตา
เช็ดเข่า
โลกใหม่ใจมิสู้
ถูกต้อนตกหาย
									
(ธมกร, 2562: 3)
โดยนัยแห่งรูปวาดด้านบน ประตูในวงกลมบานหนึง่ เปิดผลักออกไปข้างนอก บานหนึง่ ปิดสนิท เสมือนการเปิด
ประตูบานแรก สู่โลกภายนอก น�ำเสนอตัวละครสถานะต่างๆ ที่ได้ปะทะสัมผัสกับภาวะต่างๆ ความตกจมกับปัญหา
หลากหลายของมนุษย์ เริ่มต้นภาคแรกด้วยโคลงสี่สุภาพหนึ่งบท โดยการกล่าวถึงฟ้า ดิน ผู้คน และสถานการณ์ที่
มนุษย์ต้องกอบกู้เพื่อด�ำรงสถานะแห่งตน ท้องฟ้ายังคงเปิดพื้นที่อย่างกว้างขวางส�ำหรับผู้ปรารถนาโบยบิน ผืนแผ่น
ดินยังคงมีพื้นที่อิสระส�ำหรับพืชพันธุ์ธัญญาหารได้ผลิผลิต พื้นที่ส�ำหรับการศึกษา เรียนรู้ ส�ำหรับผู้ประสงค์ออกเดิน
ทางแสวงหายังกว้างไกลนัก แล้วมนุษย์ผปู้ ระเสริฐเล่า เหตุใดยังหลับใหลลืมตืน่ ไยไม่พลิกสถานการณ์ให้พน้ จากการ
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ตกเป็นเบี้ยล่าง ถึงเวลาส�ำหรับการตื่นหรือยัง เพื่อการมีอยู่อย่างองอาจ ทระนง ก่อนจะถูกต้อนให้พ่ายแพ้และสิ้น
ความหมาย
บทกวีเด่นๆ ภาคแรก นี้ เช่น บทกวี “เสียงภายใน 1” ธมกร ได้ฉายให้เห็นความหลงตน กับพันธนาการที่มอง
ไม่เห็น การเกาะยึดกับบางสิ่งอย่างแน่นหนา ก็อาจเปิดโอกาสให้อวิชชาเข้าครอง โดยการพุ่งดาบวรรคกวีหมายทิ่ม
แทงหัวใจ “คุณ” อย่างรุนแรง ว่า
					“คุณยืนอยู่ตรงนั้นนานไปแล้ว   จนแน่แน่วหยุดนิ่งมิติงไหว
ซ�้ำเชื่อว่าที่หยุด...สุดที่ไป”
เสียงลมพัดกวัดไกวหุ่นไล่กา
“จริงด้วย” แมลงปอป้อปีกรับ
ขยับโลกโยกโยนบนใบหญ้า
“ไม่จริงหรอก” คุณลั่นจ�ำนรรจา
โต้ตอบปลอบทิวาในอารมณ์
แมลงปอตวัดปีกลมพลิกผ่าน
มิย�้ำขานอันใดให้ขื่นขม
ใบหญ้ายะยวบไหวในแดดคม
บางนิ่งจมเวิ้งว้างภวังค์ชีวิต
										
(ธมกร, 2562: 1)
จริงหรือไม่ “คุณ” ที่อาจหมายถึงใคร หลายๆ คน มักมองสถานะตน การครอบครองต�ำแหน่งแห่งที่บางอย่าง
โดยทะนงตนว่าเป็นที่สุดแล้ว ดีเลิศประเสริฐที่สุดแล้ว ไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดแล้ว จึงสมัครจิต “ไม่ติง
ไหว” กับใดๆ ทั้งสิ้นในความเป็นที่สุดแล้วของตัวเอง ที่เป็นเช่นนั้น จริงหรือ “คุณ” อาจอยู่ตรงนั้น นานเกินไป หาก
เป็นน�้ำก็อาจเพียงนิ่งขังอยู่ในท่อข้างถนน นานมากแล้ว ก็คงเน่าและส่งกลิ่นเหม็น แล้วมนุษย์อย่าง “คุณ” ยืนอยู่
ด�ำรงต�ำแหน่ง ครองสถานะใดนานๆ นิ่งนานเกินไป มิเน่าหรือส่งกลิ่นเหม็นบ้างหรือ
เมื่อ “สายลม” ได้ทักถาม “คุณ” อย่างไม่เกรงใจ ด้วยถ้อยที่จ้วงแทงสบประมาทว่าเป็น “หุ่นไล่กา” (ความ
หมายตรงคือ หุ่นที่มักท�ำเป็นรูปคนสวมเสื้อผ้าสําหรับลวงนกกาให้กลัว ท�ำให้ไม่กล้าลงมากินพืชผลในไร่นา) อีกทั้ง
แมลงปอซึ่งก�ำลังบินป้อล้อลมบนใบหญ้าก็แสดงความเห็นส�ำทับสอดคล้องกับลม แต่ “คุณ” กลับปฏิเสธค�ำทัก ทั้ง
ที่สายลมพัดผ่านตัวคุณตลอดเวลา เหตุใด “คุณ” ยังท�ำตนเช่น “หุ่นไล่กา” รูปจ�ำลองที่ท�ำให้เหมือนมนุษย์แต่มิใช่
มนุษย์“คุณ” เป็นมนุษย์แต่ทำ� ตัวเป็นหุน่ มิรคู้ ดิ มิรตู้ นื่ มิรสู้ กึ รูส้ าอันใดเลยหรือ ขณะทีธ่ รรมชาติรอบตัวคุณเคลือ่ นไหว
สายลมยังพัดผ่านแมลงปอยังโบกบิน ใบหญ้ายังโยกโยนพลิ้วไหว และแสงแดดยังจัดจ้านแต่ “คุณ” กลับนิ่งจมกับ
“ความส�ำคัญผิด” ตกอยู่ใน “ภวังค์” ของ ความไม่รู้สึกตัว
วรรคกวีที่รุกเร้า ตั้งค�ำถาม ทั้งประเมินค่า การเป็นแบบ “คุณ” เป็นอยู่ อาจไม่ใช่
บทกวี “สตาร์ตอัพ” เป็นอีกเรื่องที่กระตุกผู้คนสู่การครุ่นค�ำนึง ชายหนุ่มผู้ตัดสินใจลาออกจากงานที่ท�ำอยู่
แล้วเดินเท้าไปบนถนนกลางเมืองที่ยังไม่รู้จะไปทิศทางใด ระหว่างทางที่ทอดเท้ากับความส�ำนึกว่า ชีวิตที่ช้าลง เรา
อาจพบทางที่ใช่มากกว่า เพราะ “เวลาของเขาหรือของใคร  นาฬิกาหัวใจคนละเรือน” (ธมกร, 2562: 5) เขาได้พบ
ผู้หญิงคนหนึ่งกับลูกน้อย เธอจูงลูกน้อยด้วยความเร่งร้อนเพื่อแข่งกับเวลาแซงหน้าเขาไปก่อน จนลูกน้อยต้องล้ม
คะม�ำเพราะความรีบรุด โดยลืมสนใจว่าลูกน้อยจะต้องเจ็บปวดจากแรงกระชากของแม่ ภาพของแม่ลูก ท�ำให้เขา
ครุ่นคิดหนักกว่าเดิม การยินยอมให้ชีวิตถูกกระชากลากถูไปตามบงการของอะไรบางสิ่ง การดิ้นรนขลุกขลักกับยุค
สมัยทีใ่ ช้ความเร็วเป็นมายา หวังพึง่ พากระแสธารให้ตนได้รว่ มตกไหลไปกับชะตากรรมทีค่ นส่วนใหญ่ปฏิบตั ิ ในทัศนะ
ของ ธมกรแล้ว ก็เท่ากับยอมให้ตนถูกต้อนเข้ามุมอับ และติดหล่มโคลนดังบทกวีว่า “หรือรอใครไล่ต้อนตลอดเวลา  
หรือคอยท่าคว้าเชือกใครยื่นโยน” (ธมกร, 2562: 7) เพราะแท้จริงแล้ว เรามิอาจพึ่งพาสิ่งใดได้แท้จริง หากต้องพึ่ง
ตนเป็นส�ำคัญ “ไม่มเี ทวดาองค์ใดช่วย ผูเ้ จ็บป่วยอ่อนแอแต่ปางก่อน เว้นแต่ใจสามัญทีส่ ญ
ั จร จะสะท้อนหัตถาอารยะ”
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(ธมกร, 2562: 8) ความเร็วมิได้รับประกันว่า ผู้ที่แซงหน้าเราไปก่อนจะได้ชัยชนะ เขาอาจล้มลงกลางทาง การสตาร์
ตอัพอย่างสโลว์ไลฟ์ทำ� ชีวติ ให้ชา้ ลง และเลือกทางของตนเองให้แม่นตรงต่างหากจึงจะเป็นผูม้ ชี ยั ทีแ่ ท้จริง “มีทางลัด
สกัดหน้าเพื่อปราชัย  และมีทางเลือกใหม่ของใครของมัน” (ธมกร, 2562: 8)
เช่นเดียวกับ บทกวี “ระหว่างทาง” เป็นเรื่องของ นักเดินทางกับร้านกาแฟ การสนทนากัน ณ ร้านกาแฟ
ระหว่างทาง ธมกรเจตนาส่งสารมายังผูอ้ า่ นว่าการเลือกทางของชีวติ ทีม่ คี วามหมาย คือการกล้าทีจ่ ะเลือกและก�ำหนด
ความหมายชีวติ ของตนเองและมิใช่ชวี ติ ทีผ่ อู้ นื่ นิยามความหมายให้ “เลือกออกจากความหมาย อันหลากหลายของ
ผู้คน  จัดร้านจัดใจตน  ไลฟ์สไตล์ล้วนท�ำมือ” (ธมกร, 11)
“เลือก” ในความหมายของ การคัดสิง่ ทีม่ จี ำ� นวนมากกว่าหนึง่ ขึน้ ไป เพือ่ เอาไว้ หรือเอาตามต้องการ เลือกออก
จาก “ความหมาย” แบบที่คนอื่นๆ เป็น “ท�ำมือ” โดยนัยของการลงมือท�ำสิ่งใดๆ ด้วยตัวเอง เพื่อประกาศความ
เป็นตัวตนใหม่ ดังบทกวีว่า “อเมริกาโน มโนแกร่งแรงผลิเผล็ด ครุ่นนิ่งกับจริงเท็จ กบฏทางสร้างสรรค์ธง”
(ธมกร, 2562: 12)
ธมกร ได้เปรียบเทียบการใช้ชีวิต กับการเลือกรสกาแฟ กล่าวคือ บางคนอาจเลือกรสกลางๆ แบบคาปูชิโน
บางคนอาจเลือกกาแฟเข้มขึ้น แบบเอสเปรสโซ จะเห็นได้ว่า กาแฟ 2 ชนิด ดังกล่าว มักใช้น�้ำตาล ครีม และสิ่งอื่น
ปรุงแต่งรสให้หวานมันกลมกล่อมเปรียบกับวิถีชีวิตที่ปรุงแต่งมากเกินไป หากเลือกกาแฟแบบอเมริกาโน ซึ่งมีส่วน
ผสมระหว่างกาแฟกับน�้ำร้อนเท่านั้น และมีรสที่ขมมาก ซึ่งต้องใช้ความเด็ดเดี่ยวพอสมควรในการดื่ม คล้ายว่า กวี
อาจต้องการเปรียบว่า การยินยอมให้ความคุ้นชินกับรสกาแฟที่ปรุงด้วยความหวานและมันมากเกินไป ในระยะยาว
นั้นมีอันตรายต่อสุขภาพ อาจแถมด้วยโรคอ้วน และโรคอื่นๆ ตามมา อย่างไรก็ตาม หากวรรคกวีดังกล่าว มิหมาย
ถึง กาแฟ อาจหมายถึง การเลือกวิถีชีวิตที่ธรรมดา ไม่ต้องปรุงแต่งเกินควร จะน�ำไปสู่ความปลอดภัย และเป็น
อิสระ
ในช่วงท้ายของบทกวี “ระหว่างทาง” นักเดินทางได้โยนค�ำถามไปยัง เจ้าของร้านกาแฟ กับประเด็นที่ว่า การ
ประกอบการ ร้านกาแฟจะอยูร่ อดได้หรือไม่ซงึ่ ได้รบั ค�ำตอบทีเ่ บิกบานใจจากทัง้ ผูถ้ ามและผูต้ อบ “ชีวติ ทีว่ างลง  เป็น
ถ้วยชงความคิดฝัน  งดงามในเงียบงัน  เงี่ยสดับจับกระแส  บางโลกที่บดบัง  อยู่เบื้องหลังถ้วยกาแฟ  ราคาที่จริงแท้  
ของชีวิตคือชีวิต” นั่นเท่ากับว่า ธมกร ได้แสดงเจตนารมณ์มั่นคงว่า การเลือกทางชีวิตที่แท้ คือความอิสระจากความ
หมายที่คนอื่นก�ำหนด หากต้องเลือกทางชีวิตที่ใช้ชีวิตแห่งตนนั่นเอง
ธมกร ต้องการสื่อสารใด แต่มิปรารถนาให้ใครต่อใครก่อกบฏประทุษร้ายให้ใครต้องบาดเจ็บล้มตายเป็นแน่
แต่มนุษย์พึงกบฏในความหมายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กระบวนทัศน์ วิธีคิด ใช้ชีวิตช้าลง ใช้ความโลภขับ
เคลื่อนน้อยลง ชะลอความเห็นแก่ตัวลง ดังบทกวี ในบทกวีที่เป็นนวัตกรรม (ยังไม่เคยพบในงานของ ธมกร มาก่อน)
“นอกบรรทัด 1” ที่เขียนเป็นกลอนเปล่า ขับเน้นถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ขัดเกลาตนเองของใบไม้ ดังนี้
					ใบไม้ผลิและเติบโตระหว่างกาลฤดูแล้วปลิดร่วง
ขณะต้นแม่หยัดด�ำรง
ความคิดก็เฉกกันด้วยเกิดดับ
ขณะจิตแท้ของฉันและเธอด�ำเนิน
มันขัดเกลาตัวเอง
บางเปลี่ยนแปลงความคิดและความเชื่อ
บนเส้นกาลเวลาที่ตัดผ่าน
ตัดเส้นขอบจักรวาลที่บิดเบี้ยว     (ธมกร, 2562: 22)
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ในบทกวี “หนังชั้นที่หายไป” ธมกร ได้แสดงความจริงของผู้คนซึ่งยังวกวนเวียนว่ายกับอวิชชาที่ชักพาให้เกิด
ความงมงายต่อองค์ประกอบของรัตนตรัย (แก้วอันประเสริฐสุดของพุทธศาสนิกชน) ประการทีส่ าม กล่าวคือ นักบวช
ผู้ประพฤติผิดอธิกรณ์ขั้นปาราชิก จนได้ชื่อว่าเป็น “สมี” ซึ่งดับขันธ์เมื่อกึ่งพุทธกาลนานนมมาแล้ว การพิสูจน์ซาก
มัมมีซ่ งึ่ ยังมิเน่าเปือ่ ยผุพงั โดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญการผ่าพิสจู น์ ซึง่ ท�ำให้แพทย์ตอ้ งตะลึงอยูห่ ลายครัง้ “หนัง” ดังกล่าว
นี้ ในความหมายของเครื่องนุ่งห่ม หนังซึ่งเป็นรหัสนัย และรวมทั้งหนังชั้นที่หายไปจากร่าง “สมี” ผู้นี้ แต่ละชั้นหนัง
ล้วนเป็นสิ่งที่ท�ำให้คณะแพทย์ผู้ผ่าตัดเกิfอัศจรรย์ใจนัก
หนังชัน้ ที่ 1 ธมกร ได้สาธยายว่า “หนังชัน้ นอกบอกเส้นใยคล้ายย้อมฝาด  เหลืองสะอาดลออดังทอถัก  เคลือบ
แก้วกาสาวพัสตร์เป็นอัตลักษณ์ ราวเสื้อเกราะเสื้อกั๊กอลังการ” (ธมกร, 2562: 24) อันเป็นชั้นหนังเชิงอุปมา ที่แท้ก็
คือสบงจีวรทีถ่ กู ท�ำขึน้ ด้วยผ้าเนือ้ ดีมาก ด้วยช่างฝีมอื ทีป่ ระณีตงดงามน่าอัศจรรย์ที่ “เป็นดัง่ เปลือกกระพีห้ มุ้ สาธารณ์
บันดาลเพทุบายได้ดั่งปอง” (ธมกร, 2562: 24) หนังชั้นที่ 2 “ต่อมาเราพบหนังซึ่งบางเบา ออกโทนแดงม่วงเทาชั้น
ที่สอง” (ธมกร, 2562: 25) หนังชั้นนี้ คือโทนสีแห่งธนบัตรจ�ำนวนมหาศาล จากความศรัทธาของญาติโยมที่บริจาค
ให้สมีผู้สะสมใช้เป็น “เครื่องป้อง” ชั้นที่ 3 “เป็นเยื่อหุ้มอัจริยะพิสดาร ทอสานกับก้านสมองไมโคร” (ธมกร, 2562:
25) แพทย์ได้พบว่าในชั้นนี้ เป็นเยื่อสมองที่เฉลียวฉลาดมากของสมี ซึ่งได้ใช้ความฉลาดของตนในการปลูกหว่าน
มายาคติแห่งศรัทธาให้ตนสร้างอาณาจักรไร้ขอบเขต ชั้นที่ 4 ซึ่งหายไป “ชั้นที่สี่มีเลศนัยปริศนา ประจุธาตุอนุมูล
อนุโมทนา ฝากไว้ในบรรดาสาขากาย” (ธมกร, 2562: 25) ดูเหมือน ธมกร จะทิ้งปริศนาไว้ว่า หนังชั้นนี้เองคือชั้น
ที่หายไป “ฝากไว้ในบรรดาสาขากาย” ชวนให้ผู้อ่านขบคิดว่าคือสิ่งใดกัน มันคือสิ่งที่น�ำไปสู่ภาวะจมดิ่งในความเชื่อ
ความศรัทธาความงมงายกระทัง่ ต่างทุม่ ถวายทรัพย์ศฤงคารเพือ่ เป็นยานพาหนะน�ำพาตนไปสูด่ นิ แดนบุญทีป่ รารถนา
สิ่งใดที่หายไปหรือ
“สมี” ผู้นั้นได้น�ำหนังชั้นแห่งอวิชชา ไปฝากไว้ในบรรดาศิษยานุศิษย์ผู้เชื่อถือศรัทธาตน แล้วในบรรดาผู้ได้รับ
อวิชชาจาก “สมี” ก็กลายเครื่องก�ำบังให้ “สมี” ด�ำรงอยู่ “เพื่อครอบง�ำบางสิ่งทิ้งบางอย่าง  ให้มืดด�ำอ�ำพรางกว้าง
ขยาย  สู่ภาวะดิ่งจมเมื่องมงาย” (ธมกร, 2562: 26) อวิชชาจึงน�ำไปสู่ความมืดบอดทางปัญญาจนมองไม่เห็นความ
จริงที่ควรเห็น
ครั้นเมื่อเราละสายตาจากอักษรกวี แล้วมองออกไปในสังคม ก็จะยังปรากฏภาพซ้อนขึ้นมากมาย จริงหรือไม่
สังคมเต็มไปด้วย “สมี” ในคราบนักบวชผู้เคร่งครัดค�ำสอน และศาสนิกชนที่ไร้ปัญญามากมายเหลือเกิน
บทกวีเด่นอีกบทหนึ่งคือ “ชฎิลหลงแผ่นดิน” ธมกร ได้กล่าวถึงตัวละครในพุทธประวัติ ฤๅษี 3 ตนผู้ยึดถือ
หมกมุ่นในลัทธิบูชาไฟ พวกเขาสร้างอาศรมอยู่กับบริวารของตนใกล้ฝั่งแม่น�้ำเนรัญชา แล้วก็ซ้อนภาพซึ่งปรากฏ
ณ ลุ่มน�้ำเจ้าพระยา อันเป็นดินแดนที่ผู้คนก�ำลังตกอยู่ในการแสวิบาก จากการกดขี่มอมเมาของชนชั้นน�ำโดยชนชั้น
น�ำดังกล่าว เปรียบเช่นชฎิลในยุคพุทธประวัติ หากหลงยุคเข้ามาในกาลปัจจุบัน “...ท้องน�้ำยากแท้จะหยั่งถึง  น่าสะ
พรึงลึกล�้ำภายค�่ำเข็ญ  พฤฒาปราชญ์สาดไฟร่ายล�ำเค็ญ  สงครามเย็นญาติเหย้าเจ้าพระยา”
“ท้องน�้ำ” ลึกเกินจะหยั่งได้ “หัวใจ” มนุษย์เล่าก็ยากแท้จะหยั่งถึงกว่านั้นหลายเท่า พฤฒาปัญญาเลิศ อาสา
มาค�้ำชูประเทศ แท้จริงแล้ว มาเพื่อสิ่งใด ชฎิล 3 พี่น้อง ลุ่มเจ้าพระยา อาจเปรียบกับบุคคล 3 กลุ่ม ดังนี้
“หนึ่งพร�่ำขานฉันทพากย์พิบากชน โอมอ�ำมาตย์เวทมนตร์กลแก้วขวัญ ว่า ‘โพ้นเมฆเสกพิรุณร�ำพัน  จึงรากหญ้า
สามัญผลิก้านใบ’ กลุ่มนี้ นัยถึงชนชั้นสูงอ�ำมาตย์ศักดินา ที่มักพล่ามอวดอ้างถึงอิทธิฤทธิ์แห่งตน ผู้คนชนรากหญ้า
ลืมตาอ้าปากได้ ก็เพราะอ�ำนาจบารมีแต่การเสกเป่าเรียกฝนเรียกฟ้า ให้ชาวไร่ชาวนาได้ท�ำนาไร่ และมีอยู่มีกินอยู่
รอดได้ “หนึ่งบริกรรมคัมภีร์วิถีประชา แห่ง ‘อุรุเขฬา’ มายาสมัย ‘โลกจะยังอีกฝั่งนทีอธิปไตย ด้วยประชุมสุมขึ้น
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ในทรวง’” กลุ่มนี้นัยถึงกลุ่มพวกที่มักอ้างหลักการของอธิปไตย ที่เป็นอ�ำนาจของประชาชน ซึ่งอาจเป็นใครต่อใคร
ในสังคม ทีป่ ลอมตัวมาในฐานะต่างๆ ประกาศวาทกรรมประชาธิปไตย ซึง่ เป็นเพียงมายาคติให้คนหลงเชือ่ เป็นอย่าง
นี้อย่างนั้น แท้จริงแล้ว คนกลุ่มนี้เพียงแสวงหาผลประโยชน์ในนามประชาธิปไตยเท่านั้น
“หนึง่ ประนังฉางยุง้ บ�ำรุงรส ให้เสพซดโหยหามิขาดห้วง “กูม่ าเกลือ่ นเคลือ่ นมาไกลในเปล่ากลวง  เชือ่ ในปวงเทพเจ้า
จ�ำแลงแปลง” กลุ่มนี้ นัยถึงผู้กุมอ�ำนาจทางเศรษฐกิจซึ่งอาจยึดโยงกับกลุ่มแรก และกลุ่มที่ 3 ผู้เห็นจุดอ่อนของคน
รากหญ้าซึ่งยากไร้ โดยประกาศใช้นโยบายประชานิยม บ�ำรุงบ�ำเรอแจกจ่ายเงินทั้งทางบริโภคและอุปโภค มอมเมา
ให้ตกเป็นทาสการการเสพสุข สร้างหนี้สิน เมื่อประชาชนหลงติด ก็แจกไปไม่จบสิ้นเป็นบริโภคนิยมเต็มระบบ
ที่แท้แล้ว “ชฎิล” ผู้หลงแผ่นดิน เพียงจะด�ำรงรักษาฐานอ�ำนาจ ผลประโยชน์ของฝ่ายตนไว้เท่านั้น “...จาก
ต้นน�้ำกลางน�้ำถึงปลายน�้ำ  พลีกรรมกิเลสมนุษย์ผุดพรายแสง วายุไฟชายฝั่งยังพัดแรง  ชฎิลแห่งขั้วข้างยังกอบโกย”
การแก้ปญ
ั หาบ้านเมืองไม่ได้ดไี ปกว่าเดิม หากยังยังคงย�ำ่ เท้าอยูก่ บั การปลุกผีความขัดแย้ง “ปราชญ์ยงั ป่วยอวยเปรต
สังเวชแวว  ญาติชฎิลยังดิ้นกระแด่วแร้วบ่วงเดิม” (ธมกร, 2562: 59)
จาก “ชฎิลหลงแผ่นดิน” สู่ภาพซ้อนในการเมืองปัจจุบัน ที่ปรากฏตัวละครที่สอดคล้องกับบทกวีไม่น้อย เรา
เห็นภาพผู้ที่มักอวดความภักดี ประกาศตนเพื่อปกป้องชาติ แต่เมื่อความจริงปรากฏ กลับไม่เป็นอย่างที่พูดไว้ “ไม่
จริงหรอกที่เธอบอกว่ารักบ้าน  ในห้วงกาลห่างเหินด�ำเนินอยู่   มลายฉางมล้างครัวเพื่อตัวกู   แสร้งเป็นกู่เรียกรักใน
ปรักพัง” (ธมกร, 2562: 67)
บทกวี “ญาติกรรม” ธมกร ได้แสดงให้เห็นว่า วิถีปฏิบัติทางสังคมบางอย่างเป็นตัวฉุดดึงสังคมไทย มิให้
ก้าวหน้าเท่าที่ควร อาจมาจากที่เรายึดติดกับรูปแบบ หรือพิธีกรรม มากเกินไปหรือไม่ เช่น การแต่งกายที่ไม่ค�ำนึง
ถึงสภาพอากาศ เมืองไทยเป็นเมืองที่มีอากาศร้อนทั้งปี เรากลับยึดถือว่า การแต่งกายแบบผูกเนคไทใส่สูทเป็นสิ่งที่
ดีพึงปฏิบัติ เช่น มีคนแต่งชุดใส่สูทผูกเนคไทไปงานศพกลางแดดจัด “ร้อนจะตับแตกตายยังใส่สูท” อารมณ์เพื่อน
เบือนบูดสุดกลืนกล�้ำ  โลกของแบบแทบบ่าอารยธรรม  ดั่งไม้ค�้ำคอกกล้วยช่วยยกเครือ” (ธมกร, 2562: 69) การใส่
เสื้อทับซ้อนกันหลายตัว เป็นวัฒนธรรมของประเทศเมืองหนาว แต่ประเทศไทยที่คนกระแสหลักมักยึดถือรูปแบบ
การแต่งกายไม่ที่สอดรับกับอากาศ กวีคิดแบบที่สวนกระแสกับคนส่วนใหญ่ ซึ่งการแต่งกายแบบนี้ คนส่วนใหญ่จะ
มองว่า แต่งกายดี ให้เกียรติเจ้าภาพ “โลกของแบบแทบบ่าอารยธรรม” “ดั่งไม้ค�้ำคอกล้วยช่วยยกเครือ” เป็นอุปมา
โวหารประมาณว่า ไม่มตี วั ตนของตัวเอง ไม่เชือ่ ในความเป็นตัวของตัวเอง จึงเอาวัฒนธรรมเมืองหนาวมาแปะในนาม
ของอารยะ ดังนั้น วิถีแบบนี้ คือสิ่งที่พึงต่อต้าน ไม่ควรสนับสนุน
แท้จริงแล้ว พิธกี รรมทีย่ ดึ ถือก็มไิ ด้ทำ� อย่างบริสทุ ธิ์ หากยังเป็นการเอือ้ ประโยชน์กบั บางคนและมีประโยชน์กบั
ตนในโอกาสถัดไปก็ได้ เช่น งานศพดังกล่าว เจ้าภาพได้รบั เกียรติจากแขกผูใ้ หญ่ทมี่ คี นนับถือ ฝ่ายคนทีท่ ำ� งานการเมือง
หมายจะใช้การศพ เพื่อโอกาสทางการเมืองของตัวเอง “…เถอะยิ่งทอดพิธีกรรมย�้ำยิ่งใหญ่ยิ่งสืบทอดลมหายใจผู้ใช้
ศพ  ยิ่งยังเกียรติผู้อยู่ผู้เคารพ  ยิ่งอ�ำนาจขนบต้องน�ำพา  “กูว่าถ้ากูตายหมายแปลงเปลี่ยน  กูจะเขียนค�ำสั่งผีเลิก
ทอดผ้า  กูจะดูใจมัน - กี่คนมา” เพื่อนสบตากับเขาอย่างเอาจริง” (ธมกร, 2562: 70)
ตัวอย่างบทกวีขา้ งต้นนี้ ส�ำหรับการเปิดประตูบานแรก ทีฉ่ ายให้เห็นภาวการณ์เวียนวกอยูค่ วามเชือ่ ความศรัทธา
ทีป่ ราศจากปัญญา การยึดเกาะกับรูปแบบบางประการ ซึง่ มิทำ� ให้สงคมไทยได้กา้ วไกลไปไหน การหลงตนในต�ำแหน่ง
แห่งที่ ทัง้ การหลงเชือ่ กับวิถที ไี่ ม่ใช่ การเมืองทีต่ กจม และสังคมทีข่ ดั แย้ง ธมกร ได้สะท้อนไว้ เพือ่ ความสะทกสะเทือน
และตระหนักว่า สิง่ เหล่านี้ ทีย่ งั เวียนวนกับพฤติกรรม ความเชือ่ ของเรานัน้ ใช่หรือเปล่า หากมิใช่การจะพลิกสถานการณ์
อย่างไร ก้าวเดินออกจากสิ่งนั้นอย่างไร เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า
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แรงแดดยิ่งแผดร้อน
มหาสมุทรผุดเหงื่อไคล
สายลมพัดผ่านไป
ฝนกระหน�่ำดินพลิกหน้า
										

เพียงไร
ท่วมฟ้า
จูบโลก
ผลัดไม้ผลิเมือง
(ธมกร, 2562: 75)

นัยจากภาพ คือการเปิดประตูทงั้ สองบานสูก่ ารเดินทางสูภ่ ายนอก น�ำเสนอตัวละครสถานะต่างๆ ปะทะสัมผัส
กับกระแสสังคมที่ตกจมกับกระแสที่รุนแรงกว่าเดิม ซึ่งต้องใช้พลังอย่างมาก และท้าทายในการปลุกจิตส�ำนึกแห่ง
การตระหนักรู้ เพือ่ การเปลีย่ นแปลง เริม่ ต้นด้วยโคลงสีส่ ภุ าพ กล่าวถึง แสงแดด มหาสมุทร ลม และฝน มีนยั แอบแฝง
กระทบกระแทกจิตมนุษย์ว่า เปลวแดดแผดกล้าบันดาลให้น�้ำในมหาสมุทรกลายเป็นไอลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อรวมตัว
กลายเป็นละอองน�้ำ เป็นเมฆ แล้วในที่สุดก็ตกลงมาเป็นสายฝนที่ยังความชุ่มฉ�่ำ สู่ผืนดิน เผื่อแผ่ความมีชีวิตชีวาถึง
พืชพันธุ์ต่างๆ มนุษย์ก็เช่นเดียวกัน ยิ่งปะทะแสงแรงกระทบกระแทกปานใด ก็ยิ่งท�ำให้มนุษย์แข็งแกร่งขึ้นปานนั้น
ปัญหาอุปสรรคในการเดินทางของมนุษย์ ยิง่ พบเผชิญกับปัญหาใหญ่เพียงใด ก็ยงิ่ ท้าทายมนุษย์วา่ มีศกั ยภาพทีจ่ ะฝ่า
ข้ามไปถึงหรือไม่ ซึง่ มนุษย์ตอ้ งใช้พลังในตัวตนอย่างยิง่ ในการกระตุกกระตุน้ การเรียนเปลีย่ นแปลง และฝ่าข้ามอย่าง
ใช้ปัญญา
บทกวี “ผู้ถอดผีเสื้อจากดักแด้” ธมกร ได้ฉายภาพถึงภาวะความหวังดีที่ผิดกาลเทศะ ในนามของความรักที่
น�ำไปสู่การพังทลายของชีวิต ตัวละคร “ฉัน” ประหวัดนึกถึงชีวิตตนในวัยเยาว์ ด้วยส�ำนึกของความอยากรู้อยาก
เห็น จากสิ่งที่ครูบอกในห้องเรียนว่า ผีเสื้อซ่อนตัวอยู่ในหนอน โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เขาได้ท�ำในสิ่งที่ไม่พึงท�ำ คือได้
ไปจับหนอนมาจ�ำนวนมาก น�ำมาห่อไว้ในผ้าซิ่น เฝ้าดูอย่างทะนุถนอม กางมุ้งให้ไม่ให้ยุงริ้นเข้ามากัด ทั้งกันไม่ให้บิน
ออกไปเมื่อหนอนกลายเป็นผีเสื้อ แต่เขาก็พบว่ามีหนอนตายลงไปไม่น้อย จากถูกมดกัด บ้าง แมงมุมขยุ้มบ้าง หรือ
ตายเพราะทนกับการทีต่ อ้ งถูกกักขังในทีท่ ไี่ ม่ใช่ทอ่ี ยูข่ องมัน และแล้วเขาก็พบกับเหตุการณ์ทตี่ อ้ งจดจ�ำทัง้ ชีวติ กล่าว
คือ ขณะเขาถอดผีเสือ้ จากดักแด้ตวั สุดท้าย “หนึง่ ในผูโ้ ดดเดีย่ วเดียวดาย  ลอกคราบครัง้ สุดท้ายก่อนกลายร่าง  รอด
มิรอดปีกขายังคาค้าง เกาะเส้นใยบอบบางทั้งอ่อนแอ  ยื่นมือแตะชีวิตที่ติดตรึง  ค่อยถอดดึงผีเสื้อจากดักแด้   สั่น
ไหวสภาวะขณะแล  ร่างน้อยนิ่งแน่...อยู่เนิ่นนาน  ฉันถอดชีวิตเจ้าจากชีวิต  นอกวิถีศักดิ์สิทธิ์วนาสถาน  ถอดรหัส
เวลาอย่างสาธารณ์  เพียงเพื่อจะพบพานเจ้าผ่านวัย” (ธมกร, 2562: 83)
เพียงอยากรู้อยากเห็น แต่ก็ได้ท�ำลายชีวิตหนอนไปไม่น้อย อ่านบทกวีแล้วนึกถึงภาพซ้อนต่างๆ ภาพของเด็ก
ตัวเล็กๆ ถูกพ่อแม่คาดหวัง โดยให้เร่งเรียนเร่งรู้ตั้งแต่อนุบาลด้วยความหวาดกลัวว่า ลูกจะไม่ดีไม่สมบูรณ์ กลัวจะ
พลาดโอกาสที่ดีในอนาคต ที่แท้แล้ว การกระท�ำดังกล่าวเป็นการสร้างหรือท�ำลาย จริงหรือไม่ที่ที่เด็กเหล่านี้จ�ำนวน
หนึง่ ได้ฆา่ ตัวตาย เนือ่ งจากทนการบีบคัน้ จากครอบครัวไม่ได้ วัยเด็กควรได้เล่นสนุก มีพฒ
ั นาการตามวัยทีเ่ หมาะสม
และส่งเสริมจินตนาการ มิใช่หรือ มิใช่ต้องแบกกระเป๋าหลังแอ่น นั่นคือการศึกษาหรือเป็นอะไร
แม่ผู้หวังดีกับบุตร เมื่อพบว่าลูกชายล้มเหลวจากการเรียนมัธยมต้นในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง แทนที่แม่จะใช้
สถานการณ์ปลุกตื่นให้ลูกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่งเสริมก�ำลังใจ และด�ำเนินตามกติกา เพื่อกอบกู้สถานการณ์ให้ดี
ขึ้นด้วยตัวของลูกเอง กลับเลือกที่ไปซื้อใบประกาศนียบัตรการส�ำเร็จการศึกษาจากอีกสถานศึกษา เพียงเพื่อบอก
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ใครต่อใครว่าลูกตนก็เรียนจบ วิธกี ารแบบนีเ้ ป็นท�ำลายลูกอย่างสามานย์ที่ ธมกร ส�ำแดงบทกวีไวว่า “ปรารถนาผีเสือ้
ในเนื้อหนอน  ปิ้มว่าอาทรเอาใจใส่  หยาบกระด้างต่อชีวิตจิตใจ  วาบรู้สึกภายในไหวสะท้าน” (ธมกร, 2562: 84)
บทกวี “เพลงพันธุ์” ธมกร ได้ตั้งค�ำถามโดยไม่ต้องการค�ำตอบ กับเพลงเพลงหนึ่งที่ฝ่ายรัฐสร้างขึ้นมีเนื้อหา
ยกย่องคนที่ประกอบอาชีพกสิกร ที่ว่า “คุณยังร้องเพลงเก่าหรือเปล่าสหาย   เพลงที่ขายโลโก้กระดูก   สันหลัง  
กระฎุมพีขี่คอย�่ำตอซัง  แท้ชาวนาถูกฝังทั้งศตวรรษ” (ธมกร, 2562: 90) เพื่อเปิดเผยมายาคติให้เห็นว่าเพลงที่ร้อง
ดังกล่าวเป็นเพียงวาทกรรม กล่าวคือ เพลงทีเ่ พียงขับร้องเพือ่ การโฆษณาชวนเชือ่ สร้างความชอบธรรมให้รฐั ชือ่ เพลง
ชีวิตกสิกร/กสิกรไทย ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง คือ แก้ว อัจฉริยะกุล เนื้อเพลงที่เป็นค�ำสร้อยที่จะร้องย�้ำไปย�้ำมาหลาย
เที่ยวกว่าจะจบเพลงด้วยข้อความว่า
“กสิกรแข็งขันเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ไทยจะเรืองอ�ำนาจ เพราะไทยเป็นชาติกสิกรรม”
บทเพลงดังกล่าว ถือว่าเป็นวาทกรรมโดยแท้ เนื้อเพลงนั้นยกย่องชาวนาว่าเป็นกระดูกสันหลัง แต่ในความ
จริงชาวนาถูกทิ้งขว้างให้เผชิญกับทุกข์ยาก ผลผลิตราคาต�่ำ คุณภาพชีวิตย�่ำแย่น�ำไปสู่หนี้สินรุงรังมานับร้อยปีแล้ว
“กสิกรแข็งขันเป็นกระดูกสันหลังของชาติ” จึงเป็นเพียงมายาคติ การกระท�ำทางภาษา ที่เมื่อน�ำมาร้องซ�้ำๆ แล้ว
ท�ำให้ดูเหมือนรัฐดูแลชาวกสิกรเป็นอย่างดี ทั้งที่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่
ค�ำถามทีไ่ ม่ตอ้ งการค�ำตอบนีข้ อง ธมกร ไปกระแทกใจ “คุณ” เมือ่ เป็นเพลงเก่าคร�ำ่ คร่าหาความจริงไม่ได้ เหตุ
ใดเรายังร้องอยู่ (โดยนัยคือยังปลื้มและเปล่าไร้กับวาทกรรมนั้นอยู่) เหตุใดจึงมิน�ำไปสู่การเรียนรู้ และปลุกตื่นความ
เป็นตัวตนเราขึ้น เรามิเคยได้รับความสนใจจากรัฐจริงจังมิใช่หรือ เหตุใดจึงยังคงค้อมยอม เรามีหัวใจหรือเปล่า จะ
ยอมเป็นลูกไล่ หรือเป็นหุ่นไล่กา ต่อไปเช่นนั้นหรือ
		
		“เรามิใช่ลูกไล่แล้วลูกเอ๋ย”
เมื่อคุณเงยหน้าเห็นความเป็นหุ่น
คุณจะคุยกับลูกหลานแห่งรุ่งอรุณ
เรียนรู้โลกเปลี่ยนรุ่นและเปลี่ยนรอย
…คุณแค่หลับแล้วละเมอไปใช่ไหม
ที่แปรเปลี่ยนนาในเป็นไร่อ้อย
เปลี่ยนนานอกเป็นสวนยางเลือดยางย้อย เปลี่ยนภูดอยเป็นข้าวโพดล้างเผ่าพันธุ์
คุณจะร้องเพลงอะไรก็ได้สหาย
ตื่นขึ้นจากความหมายซ้ายขวาหัน
จะแร็พร็อคระห�่ำไม่ส�ำคัญ
เมื่อเพลงนั้นคุณกล้าแกร่งกล้าแต่งเอง
								
(ธมกร, 2562: 92)
ทั้งหมดที่กล่าวมา มันอยู่ที่ “คุณ” มิใช่ที่ใคร คุณกล้าที่จะปฏิเสธบทเพลงแห่งความลวงหรือไม่ และกล้าที่จะ
ร้องเพลงใหม่ทใี่ ช่ โดยเนือ้ ร้องท�ำนอง มาจากหัวใจ จากความจริงทีเ่ ป็นตัวตนและจิตวิญญาณของคุณเองนัน่ มิใช่หรือ
บทกวี “ห่วงโช่โพธิยาลัย” ธมกร ได้แสดงความจริงอย่างเจ็บปวด เกี่ยวกับฉากและเหตุการณ์ที่ปลาในสระวัด
โลดคะนองไปกับน�้ำฝนเมื่อเย็นวาน จนออกไปนอกวัดให้ชาวบ้านได้จับกันสนุกใจ ครั้งแล้วชาวบ้านผู้จับปลาและ
ฆ่าปลาก็จัดท�ำเป็นอาหารมาถวายพระในตอนเช้า (วันพระ) เสร็จแล้วผู้ฆ่าก็รับศีลปาณาติปาตาฯ ทั้งที่รู้แก่ใจว่า
อาหารที่ท�ำมาถวายก็มาจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต นี่หรือไม่ ที่ชาวพุทธยังมักท�ำในสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่ตนรู้ ตนเชื่อ
ตนคิด และตนพูด
				

8 152 วารสารวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์

ปีท่ี 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถนุ ายน ) 2562

					“ยะถา,สัพพี” พร
เต็มหาบคอนแห่งถ้อยค�ำ
พระพิจารณาธรรม
ธาตุขันธ์ “ปฏิสังขาโย”
เลือดเนื้อสู่เนื้อเลือด
เพื่อเหือดสิ้นไร้ห่วงโซ่
สะพานถึงฝั่งโพธิ์
โอ้ชีวินแห่งบิณฑะ
มิเจาะมิจงใด
ทานมัยจากใจสละ
ผู้ฆ่า ผู้มรณะ
ผู้เลี้ยงง่าย…ไม่รู้เห็น
									
(ธมกร, 2562: 96)
		 แม้พระผู้รับอาหารเอง ก็มิได้ปฏิเสธอาหารเหล่านั้นเพียงมีทางออกของจิตผู้ “มิเจาะมิจงใด” และท�ำตน
เป็น “ผู้เลี้ยงง่าย...ไม่รู้เห็น” ไม่ได้เป็นผู้ฆ่าด้วยตัวเอง ทั้งไม่ได้สั่งฆ่า และไม่ได้รู้เห็นว่าการฆ่านั้นกระท�ำมาโดย
จ�ำเพาะเพื่อตน อย่างนี้ ถือว่า ทั้งพระ ซึ่ง “ไม่รู้เห็น” ว่าอาหารได้มาอย่างไร ก็พร�่ำแต่ให้ศีล ให้โยมพากันรับศีลไป
ตามพิธีกรรมมิมีใครยึดถือในความหมายนั้นจริงจัง
		 และในนาม “ผู้ไม่รู้เห็น” กับการกระท�ำปาณาติบาตของคนอื่น พระในฐานะผู้บริสุทธิ์และผู้ให้ทาน ได้น�ำ
เศษซากปลาทีเ่ หลือมาเป็นอาหารปลาในสระ ก็ยงั ด�ำรงอยูใ่ นฐานะผูเ้ ปีย่ มเมตตา แต่ทว่าบทจบของบทกวีนกี้ ก็ ระตุก
ให้เห็นภาพซ้อนของโศกนาฏกรรม ที่ไปไกลกว่ามายาคติข้างต้นนั้นเสียอีกว่า “เลือดเนื้อเมื่อเย็นวาน  มาสู่ญาติรุม
กัดกิน” (ธมกร, 2562: 97)
		 บทกวี “กุญแจ” บทเด่นอีกบทที่เป็นรหัสนัยสู่การตระหนักรู้ของผู้เป็นองค์ประกอบส�ำคัญของครอบครัว
ตัวละคร “เขา” ผู้ทุ่มเทกับการงานแต่ก็หลงลืมหน้าที่ส�ำคัญ คือหน้าที่ของสามี และหน้าที่พ่อ เขาหลงลืมแม้แต่วัน
เกิดของของลูกสาว ลืมแม้สัญญาที่ให้ไว้จะซื้อเสื้อกันหนาวมาให้ ขณะที่เขากลับมาถึงหน้าประตูห้อง ก็ได้ยินเสียง
ภรรยาและลูกสาวสนทนากัน “พ่อบอกจะกลับมิใช่หรือ  จะลืมซือ้ มัย้ นะเสือ้ กันหนาว  ของขวัญทีส่ ญ
ั ญาดับดวงดาว  
วันส�ำคัญของลูกสาว...ดวงดาวนั้น  เงียบนิ่งในสายลมโลมริน  ก่อนได้ยินเสียงตอบปลอบขวัญ  ‘ไม่เป็นไรหรอกลูก
เรามีกัน  เพียงแม่ลูกก็ยืนยันว่ายังมี’” (ธมกร, 2562: 107) พลันได้ยินก็เหมือนหัวใจถูกทิ่มด้วยหอกทวน ก่อให้เกิด
รู้สึกละอายอย่างที่สุด ในความบกพร่องต่อหน้าที่ ซึ่งมิเพียงต่อลูก แต่ยังบกพร่องอย่างครบถ้วนต่อภรรยา และต่อ
บ้านอันเป็นที่พักอาศัย “...นานแค่ไหนมิสัมผัสไม้กวาดบ้าน  ชามจานมิได้ช่วยล้างฝุ่นฝ้า  ไม้กระถางร้างใบเมื่อไกล
ตา  ราวตากผ้าตากรักตากน�้ำค้าง” (ธมกร, 2562: 108)
		 “เขา” ชายผู้ส�ำนึกรู้สึกละอาย ผู้เป็นสมาชิก เป็นองค์ประกอบของบ้าน ผู้กลายเป็น “แขก” หรือคนแปลก
หน้าของบ้าน จริงหรือไม่ ที่เราเห็นภาพซ้อนที่มีพฤติกรรมเช่น “เขา” มากมายนัก เขาหลงลืมจริง หรือว่า เขามีสิ่ง
อืน่ ทีล่ มุ่ หลงมากกว่า เงือ่ นปมเหล่านี้ ไม่มผี ใู้ ดแก้ได้ นอกจาก “เขา” เองทีจ่ กั ต้องไข “นีห่ รือปมทีต่ อ้ งใช้ ‘ใจกุญแจ’”
		 นอกจากนี้ ยังมีบทกวี ที่ฉายให้เห็นระบบการศึกษาที่บิดเบี้ยว ที่มิอาจน�ำพาผู้เรียนสู่อิสระ เป็นตัวของตัว
เอง เช่นในบทกวี “นานมาแล้ว” ธมกร ได้วิพากษ์ว่า การศึกษาที่ต้องการเพียงให้ผู้เรียนเป็นเพียงผู้เชื่อและผู้เชื่อง
“ภายใต้โถงศิลาอาณาขอบ  เธอถูกขังฉันถูกครอบให้ชอบเชื่อง  ให้ยินดีกับสีสันอันรองเรือง  ที่ฉากชั้นบรรเทืองเขา
สร้างท�ำ” (ธมกร, 2562: 76) การศึกษามิสร้างคนให้เป็นคนช่างสงสัย แม้ในบรรยากาศที่ประเทศต้องพบกับความ
ทุกข์สาหัสเพียงใดก็ตาม ก็มักจะใช้วาทกรรมปกปิดเชิงลบไว้ จะเลือกกล่าวเฉพาะที่เป็นความดีงาม ว่าดินแดนนี้มี
ความสุข สงบ และร่วมเย็น เป็นอารยะ “กี่ชั่วอายุขัยมิกังขา เล่าบอกกันต่อมาสืบลูกหลาน  นี่คืออารยะจิตวิญญาณ  
นี่คือศานติสุขและร่มเย็น” (ธมกร, 2562: 76) การเน้นย�้ำแต่ความดีงาม การสอนก็เน้นแบบข้อที่ถูก ทั้งที่ข้อที่ผิด
ก็เป็นประโยชน์ส�ำหรับคิดอ่านทบทวน
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		 เช่นนีแ้ ล้ว เราจะยังหลับใหลมิรตู้ นื่ ได้อย่างไร พิธกี รรมยังคงรุงรังว่างเปล่า การศึกษาทีพ่ อกพูนอวิชชา ความ
หยาบด้านด�ำรงอยู่รอบทิศ การยึดติดด�ำรงอยู่ภายหัวใจ กุญแจใดเล่า จะไขความมืดบอดเพื่อไปสู่ความสว่างได้ ก็มี
แต่ส�ำนึกแห่งขบถที่จะตระหนักรู้ว่า การฝ่าข้ามมหาสมุทรย่อมต้องใช้พลังมหาศาลแห่งการเรียนรู้ เพื่อเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่สังคมที่ดีกว่าเดิม
ภาคสาม การเคี่ยวกร�ำปลดปล่อยตัวตนจากพันธนาการที่ยึดเกาะ
		
						
มนุษย์มิผลักฟ้า
เขยื้อนดิน
หลั่งเลือดน�้ำตาริน
เปล่าไร้
ย้อนดาบดื่มเลือดกิน
ใจแกร่ง
เปลี่ยนโลกใบเล็กได้
ย่อมซื้อใจสวรรค์
										
(ธมกร, 2562: 137)
		 นัยจากภาพในภาค 3 นี้ คือบานประตูทั้งสองบานที่เปิดผลักเข้ามาภายใน เป็นเสมือนบานประตูที่เปิดเข้า
สู่โลกภายในของมนุษย์ ผู้ปรารถนาหลุดพ้นจากพันธนาการทางสังคมต่างๆ นานา ย่อมต้อง “ผลักฟ้า” “เขยื้อน
ดิน” ดังโคลงสี่สุภาพข้างต้น มีนัยถึงการที่ต้องตัดสินใจท�ำในสิ่งที่ยากล�ำบาก ยากล�ำบากในที่นี้ก็คือการสลัดออก
จากซากเดิม ความเคยชินทั้งหลาย ซึ่งอาจต้องแลกด้วยอะไรหลายอย่าง ซึ่งจะน�ำมาซึ่งความโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงา
ซึ่งจะต้องยอมรับ แต่หากฝ่าไปได้ก็เท่ากับได้ชีวิตใหม่กลับมา
		 บทกวี “เสียงภายใน 5” ได้บอกกับ “คุณ” ว่า
					คุณพบคุณคือบทกวีที่ต้องอ่าน ความลับคือสะพานการค้นหา
ชีวิตคือลายแทงแฝงมรรคา
ขณะมาถึงยังฝั่งตัวตน
จึงก้าวไปในนามของความลับ
ซึ่งซ้อนทับสะพานการเริ่มต้น
ลวงอาจจริงจริงอาจลวงดวงกมล
เพื่อจักษุสืบค้นจะยลยิ้ม
ขณะคุณอ่านคุณที่เคลือบแคลง
เมื่อลายแทงถูกไขใจเอมอิ่ม
แม้รหัสพลัดหายมลายพิมพ์
ก็กระหยิ่มในก้าวย่างมิลังเล
									
(ธมกร, 2562: 139)
จริงหรือไม่ ทีม่ นุษย์สว่ นใหญ่มกั รูจ้ กั และเข้าใจสิง่ ทีอ่ ยูไ่ กลตัว แต่สงิ่ ทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั กลับมองไม่เห็น ดังนัน้ สิง่ ทีต่ อ้ ง
ส�ำรวจตรวจสอบเสียก่อนก็คือ ตัวมนุษย์เอง “คุณ” คือบทกวี คือความลับ คือลายแทง ที่จะต้องค้นหาให้พบใน
ท่ามกลางความก�้ำกึ่งของความจริงความลวงที่สถิตอยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งเชื่อมั่นว่า “คุณ” สามารถจะแก้ไขรหัสลับ
นั้นได้ และก็มองเห็นทางเส้นใหม่ที่รอคอยอยู่ หลาย ๆ ค�ำถาม ที่ธมกรได้ทิ่มกระตุกบรรดาผู้ไม่รู้ตื่นทั้งหลาย เช่น
“เคยได้ยินต้นไม้ทักทายไหม  ต้นไม้พูดอะไรกับคุณบ้าง  กี่ต้นยืนต้นหยัดอยู่ริมทาง  กี่ต้นล้มถมเรียงเป็นทางเท้า”
(ธมกร, 2562: 140) “เธอเห็นอะไรในฉันบ้าง” (ธมกร, 2562: 141)“ขณะคุณพบใครใครพบคุณ”(ธมกร,2562: 145)
ค�ำถามทัง้ หมดพุง่ มาที่ “คุณ” ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ตระหนักว่า ในชีวติ ทีผ่ า่ นมา เธอได้คน้ พบสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติ
ต่างๆ หลากหลาย ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ผู้คนหลากประเภท ทั้งสถานการณ์อารมณ์ สิ่งเหล่านั้น
มิกระทบ มิ
กระท�ำให้ “คุณ” ต้องฉุกคิดกับวันเวลาชีวิตที่ผ่านไปเลยบ้างหรือ ทั้งนี้เพราะ การปล่อยให้ชีวิตด�ำเนินผ่านไปโดย
ปราศจากตั้งค�ำถามครุ่นค�ำนึง มันอาจท�ำให้ต้องตกในภาวะตีบตันทางปัญญาที่มิอาจหาทางออกพ้นความอิสระได้
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“บางเห็นจริงมิจริงจากสิ่งใด  จึงโลกชมว่าใช่แล้วชอบชื่น  ครั้นยลยินหมิ่นหยามน�้ำตารื้น  จะมาคืนดวงตาให้…ใจ
ดวงนั้น” (ธมกร, 2562: 142)
บทกวีเด่น เช่น “สบายดีนะ” ชี้ชวนให้คุณทักถามเพื่อเปิดประตูไมตรีกับผู้คนต้นทางที่คุณพบ เปิดทางให้คุณ
ได้เรียนรู้ โลกเปิดโอกาสส�ำหรับการเรียนรู้ทุกขณะ บทกวี “อีกวันหนึ่งในหมู่บ้าน” ธมกร ได้อ้างถึงนักปราชญ์ระดับ
โลกอย่างโสกราติส เพลโต อริสโตเติล ผู้ประกาศตัวตนของตนเอง อริสโตเติลเป็นศิษย์ของเพลโต แต่ก็กล้าโต้เถียง
อาจารย์ “ผู้กล้าโต้กล้าต่างอย่างสร้างสรรค์   มิเชื่อโลกของแบบจะแคบตัน   เชื่อปฏิสัมพันธ์…อาจฝันไว้”
(ธมกร, 2562: 147) อ้างถึงชาวกาลามะในพุทธประวัติ (ผู้ใช้กฎกาลามสูตร เป็นหลักแห่งความเชื่อ ไม่ให้เชื่องมงาย
โดยต้องปัญญาพิจารณาให้เห็นจริง ถึงคุณโทษ หรือดีไม่ดี ก่อนเชื่อต้องพิจารณา 10 ประการ) รวมทั้งนักปราชญ์
สมัยใหม่อย่าง มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก และ สตีฟจ็อบส์ ต้นแบบของนักศึกษาเรียนรู้ ผู้เคลื่อนโลกพลิกฟ้ามาแล้ว
“แท้เราต่างมาเดินเล่นเธอเห็นไหม  ‘โสกราติส’ ให้สงสัยให้เสาะสรร  ‘พุทธะ’ ให้ตื่นรู้เฝ้าดูมัน  อีกรุ่งภพสัมพันธ์
กับวันนี้ “ (ธมกร, 2562: 149)
นักปราชญ์โลกอย่างโสกราติส บอกให้สงสัยและเสาะหา พระพุทธเจ้า บอกให้ตื่นรู้ พระองค์คือต้นแบบของผู้
ตื่นแล้ว ยังผู้คนส่วนใหญ่ยังหลับใหล
บทกวี “กาแฟด�ำ” ได้แสดงให้เห็นภาวะของความละล้าละลังที่จะท�ำบางสิ่ง แต่กลับถูกเกี่ยวเกาะกับบางที่
อาจท�ำให้ภารกิจทีม่ งุ่ ไว้ลม้ เหลว โดยใช้ความเปรียบเป็นเรือ่ งของการกินกาแฟ รูท้ งั้ รูว้ า่ การกินน�ำ้ ตาลมาก ยึดกับลิน้
ที่อร่อยกับความหวานน�ำไปสู่โรคความดันโลหิต แต่ก็ยังข้ามไม่พ้นสักที นี่เพียงเรื่องกาแฟ หากคนเรายังยึดติดกับ
บางอย่าง ทางเดินข้างหน้าย่อมพบอุปสรรค “มิต่างราวเปล่าไร้อันใดโดย  ในจิตโหยกระหายมิคลายเคลื่อน  ยังยื้อ
โยงโมงยามข้ามปีเดือน  ไว้เป็นเพื่อนอดีตพร�่ำปรัมปรา  ชีวิตเพื่อเมื่อวาน ใช่วันนี้  ยังจะมีความหมายใดในเบื้องหน้า  
บางรู้สึกทิ่มแทงจากแสงทิวา คุณเลี่ยงหลบมิสบตามิกล้ามอง  แค่ก้าวข้ามหวานมันมิหาญกล้า  จะเงื้อง่า ‘ถอดรื้อ’
เชียวหรือสหาย  ทั้งรู้เลือดอุดตันอันตราย  ยังอนุรักษ์ฟากฝ่ายไขมันฉะนี้” (ธมกร, 2562: 163-164)
ดังนั้นแล้ว การจะข้ามผ่านพ้นจากพันธนาการที่ล่ามตรึงมายาวนาน มิอาจแกะออกได้อย่างง่าย ต้องใช้ความ
กล้าหาญอย่างมาก “น�้ำที่เชี่ยวกรากกล้าปะทะแก่ง  วายุแรงปะทะภูสิรู้กระแส  แต่น�้ำใต้สมุทรสุดลึกแล  ลมเหนือ
โลกผกแปรมิรู้เป็น  อันล่วงสู่สุสานการโยงยึด  ยิ่งประพฤติขาดพร่องมองไม่เห็น  ยิ่งติดดีชี้ชั่วอยู่เช้าเย็น  ขื่นล�ำเค็ญ
ค้างคายิ่งกว่าใคร  ยิ่งต่อต้านมันจะยังด�ำรงอยู่   แต่หากนิ่งเฝ้าดูจะรู้เห็นได้  จะกี่ร้าวจะกี่รานจะผ่านไป  จะกีดทาง
อยู่ท�ำไมไม่เดินทาง” (ธมกร, 2562: 165-166)
การเดินทางสูเ่ ส้นทางทีใ่ ช่ จึงต้องใช้ความกล้าหาญ เด็ดขาดและเด็ดเดีย่ ว พร้อมเผชิญกับความโดดเดีย่ วล�ำพัง
แต่สุขสงบ
บทกวี “นอกบรรทัด 16” ธมกร ได้แสดงให้เห็นว่า บางทีทางใหม่ที่เลือกจะได้พบความรู้สึกใหม่ที่ไม่เหมือน
เดิม
					
คุณรู้สึกสุขสงบลึกล�้ำที่ได้อยู่เพียงล�ำพังกับท้องทุ่งกว้าง
					
ยามแดดบ่ายบางเบา
					
ใครต่อใครหลายคนที่เข้ามาวุ่นวายกับชีวิต
					
เพิ่งผละจากไป (ธมกร, 2562: 168)
ดังกล่าวมาแล้วว่า ผู้ปรารถนาชีวิตอิสระ ต้องพึ่งพาแข้งขาของตนในการก้าวเดิน ทั้งพลังภายในที่แข็งแกร่ง
การกอบกู้บางอย่าง อาจต้องปลดเปลื้องบางสิ่ง เพื่อได้ความสุขทั้งหลายเป็นความโปร่งโล่ง สบายเบาและ
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ชีวิตง่ายขึ้น เพื่อพ้นจากพันธนาการที่รัดรึงเวียนวนกับชุดความรู้ ความคิดที่ไม่ใช่ “พร้อมหรือยังสหายผู้ไปต่อ  มิ
ต้องรอล้อกงส่งวิถี   มิต้องสวดอภิธรรมค�่ำวารี   มิต้องมีกุมาราบวชหน้าไฟ” (ธมกร, 2562: 186)
บทดังกล่าวเป็นความเปรียบ เช่น การตายจากสิ่งหนึ่งเพื่อการเกิดใหม่ แต่มิใช่การตายในความหมายสิ้นลม
หายใจ “มิเทศน์แจง เกิด แก่ เจ็บ จาก   เก็บซองไว้ท่องถากทางเส้นใหม่    มิทอดผ้าบังสุกุลให้ฝุ่นไร  มิต้องวาง
อาลัยดอกไม้จันทน์   มิต้องลอยอังคารให้ธารขุ่น   มิท�ำบุญอุทิศส่วยสรวงสวรรค์   เราจะสร้างภพภูมิ – ภูมิใจนั้น   
ด้วยคนรักกวีวรรณดัง่ แก้วตา   จุตจิ ากดวงดาวทีเ่ ปล่าไร้   บัดนีเ้ ถิดดวงใจนักกอบกู   
้ เราจะผลักเราจะผ่านบานประตู  
ไปสู่ทางที่เราก้าวมาแล้ว” (ธมกร, 2562: 187-188)
บทกวี “นอกบรรทัด 21” ภาพของนกตัวหนึ่งขยับปีกบินขึ้นน�ำฝูง มันท�ำให้มนุษย์บางคนเช่น “คุณ” วาบ
ไหวกับสิ่งที่เห็น
				
ขณะครุ่นนิ่ง…พลันที่นกตัวหนึ่งขยับบินน�ำหมู่
จังหวะพลิกปีกของมันผกผ่านแสงตะวัน
คุณสัมผัสถึงคมปีกตวัดวาบเข้ามาในหัวใจ
				
			
(ธมกร, 2562: 189)
ขณะที่นกตัวหนึ่งขยับปีกบินน�ำฝูง แล้วมนุษย์ผู้ประเสริฐมีสติปัญญาเกินนกหลายเท่า จะมิรู้สึกรู้สาได้อย่างไร
ถึงเวลาที่ต้องโบยบินจากความรักชังคลั่งศรัทธา สรรเสริญเยินยอเกินอัตรา และขึ้งเคียดเกลียดโกรธอย่างนก
“ในปีกปรารถนา”
				
ยกปีก ขึ้นเหนือปีก
ขึ้นไปอีกมองมุมอื่น
เหนือไฟจักเห็นฟืน
นอนกองไฟทั้งหญ้าฟาง
…เหนือท้อจะท้าทาย
เห็นจุดหมายมิไกลห่าง
ฮึดกล้าจะมล้าง
ทุกกีดขวางมลายไป
เหมือนทุกข์จะปลุกปราชญ์
เห็นปวงญาติทุกข์ยิ่งใหญ่
ปราชญ์หนึ่งซึ่งอยู่ใน
ใครคนหนึ่งจะน�ำพา
เหนือเนินเถินพนัส
จะสัมผัสลมยอดผา
ปีกนกที่ผกฟ้า
จะมีฟ้าอีกฟากโน้น
							
(ธมกร, 2562: 173-174)
ผู้สมัครใจโบยบิน ย่อมมีโอกาสข้ามพ้นจากฟ้าหนึ่งไปยังอีกฟากฟ้าหนึ่ง ไปจากกรอบความคิดเดิมที่โทรมทรุด
สู่ความคิดใหม่อันพร่างพราว
บทกวี “นอกบรรทัด 23” การตระหนักต่อการเรียนรู้ น�ำไปสู่เส้นทาง ระหว่าง ทาง กับ เท้า คือองค์ประกอบ
ส�ำคัญของการก้าวจากการเปลี่ยนผ่านสู่การเปลี่ยนพบ “เรา” เดินใน “ทาง” เดินในเรา
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ทางมิได้มีมาก่อนเท้า
ขณะเท้ามิน้อยก็มิได้มีมาก่อนทาง
กระนั้น
ก็มิใช่สาระส�ำคัญของทางและเท้า
เท้าและทางมิได้มีเพื่อเพียงจุดหมายปลายทาง
ทางและเท้ามิได้มีเพื่อเพียงก้าวเดิน
บางขณะหยุดพักเท้าระหว่างทาง
บางขณะหยุดพักทางระหว่างเท้า
บางขณะเกิดขึ้นในห้วงคิด
บางห้วงคิดเกิดขึ้นในรอยเท้า
นี้กระมัง
ที่รวมเราไว้ในการเดินทาง
ทางที่ด�ำเนินอยู่ในเรา
					
(ธมกร, 2562: 195)
ชีวิตที่เคี่ยวกร�ำ นัยถึงการไม่หยุดหย่อนที่พัฒนาตน ย่อมได้รับบ�ำเหน็จรางวัลคือ มีพลังภายในที่เข้มแข็ง ด้วย
ฟืนในกายที่มีเชื้อเพลิงอัดแน่น ที่พร้อมทุกเมื่อส�ำหรับไฟที่จุดลง เช่นนั้นการปลดปล่อยตัวตนสู่จิตวิญญาณอิสระ
ปลอดพ้นจากการครอบขังย่อมน�ำไปสู่ความสงบสุขในที่สุด อันเป็นปลายทางปรารถนาของทุกชีวิต
ภาคสี่ สู่จิตวิญญาณอิสระ
					

แท้ทุกข์สิเพื่อนแท้
ยุติธรรม
ผู้ก่อผู้กอบก�ำ
เศษแก้ว
สุขแท้แค่เงียบง�ำ
งูหลับ
เด็กตื่นลืมเจ็บแล้ว
หกล้มเมื่อวาน
									
(ธมกร, 2562: 197)
นัยจากภาพ คือการเปิดบานประตูสู่ภายในอย่างเต็มที่ เปิดกว้าง พร้อมรับทุกสถานการณ์ชีวิต อย่างทระนง
ดังเนื้อความในโคลงสุภาพที่ว่า ความทุกข์คือสาระส�ำคัญของชีวิต แก่นสารชีวิตคือความทุกข์ ความสุขนี้จะเวียนมา
หามนุษย์เพียงชัว่ ขณะหนึง่ ราวกับการหลับใหลบางกาลของอสรพิษ แต่การวางใจเผชิญกับทุกข์อย่างไม่สะทกสะท้าน
ส�ำคัญกว่าสิ่งอื่น ในแง่ของผู้เข้าใจโลกและชีวิต
					ชีวิตก็ดังนี้
เรียนรู้เติบและเปลี่ยนผ่าน
ปีติให้เต็มอิ่ม
แล้วอิสระด�ำเนินไป
				
(ธมกร, 2562: 198)
ชีวิตที่เป็น “ชีวิต”ต้องขับเคลื่อนที่พร้อมส�ำหรับการเรียนรู้กับสิ่งที่พบ ปะทะสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมในทางผ่าน
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และหรรษากับการเดินทาง ปลดแล้วซึ่งโซ่ตรวนทั้งหลาย
ในเมื่อบ้านเมืองกลายเป็น “บ้านร้าง” อ้างว้างโหวงเหวง สภาวะที่ตกจมกับกระแสขัดแย้งขั้วข้าง ซ้ายบ้า ขวา
คลั่ง การปล่อยให้บ้านเมืองเต็มไปด้วยหยากไย่ คราบเขม่า กระเบื้องแตกหัก ถ้วยโถโอชามกระจัดกระจาย การใช้
ภาพรูปธรรมนี้ มีนัยถึงการพังทลายของจิตวิญญาณเดิมแท้ที่บริสุทธิ์สะอาด มิแบ่งแยกเขาเราและเป็นอิสระ
ธมกรใช้ความเปรียบว่า “บ้านร้าง” ในที่น้ีก็คือบ้านในจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ซึ่งมีมาแต่เกิด มิได้รับการดูปัดกวาด
เช็ดถู บ้านที่เคยสะอาดสะอ้านกลายเป็นขยะ “ขยะความมืดยึดติด ปฏิกูลชีวิตเติบกล้า จะปัดกวาดนครา อิดโรย…
อ่อนล้า…ฝ่าฟันขณะภวังค์สะทกไหล ความจริงมิใช่ความฝัน บ้านเธอหลังนี้เท่านั้น หลงเพ้อร�ำพันบ้านใคร” (ธมกร,
2562: 201) ไปหลงเพลินเดินตามใครขณะมิดูใจตนให้สะอาด “ดูสิ…ทิ้งรกและทิ้งร้างค่อนชีวิตช่างเหลวไหล  
มองผ้าขี้ริ้วละอายใจ  คูน�้ำมิไกลเกินนัก” (ธมกร, 2562: 201)
คุณท�ำชีวิตหาย คืนวันผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์ คงถึงเวลาที่ต้องช�ำระล้างบ้านในจิตวิญญาณของตนที่บริสุทธิ์
สะอาดกลับคืนมา
บทกวี “ผู้แปลก” เพียงต้องการสื่อสารกับผู้อ่านว่า หากประสงค์เดินก้าวออกมาจากความขัดแย้งทั้งหลาย
ต้องยอมรับให้ได้กับสิ่งที่เราเลือก อาจตกเป็นเป้าหมายของการโจมตี ใส่ร้าย เพราะต้องการแตกต่าง ท่ามกลาง
กระแสธารทีค่ นส่วนใหญ่หลัง่ ไหลไปกองรวมกระท�ำสิง่ ใดเหมือนๆ กัน และพร้อมเพรียงกลุม้ รุมท�ำร้ายผูท้ แี่ ปลกแตก
ต่างจากตน “ผู้แปลก…” เธอครางแหบเครือ  ผีเสื้อ…บินจากซากผุพัง”
“ผู้แปลก” ผู้ท่ีกล้าจะไม่เหมือนผู้อื่น เปรียบดังผีเสื้อที่ปรารถนาชีวิตใหม่ ไม่อาลัยกับซากหนอน คนก็เช่น
เดียวกัน ต้องกล้าที่ปลดปล่อยตัวเองออกจากคราบเดิม สละตัวตนที่ยึดติดกับบางสิ่ง เพื่อคุณค่าของชีวิตที่ดีกว่า
โบยบินไปอย่างอิสรา
บทกวี “อิสระ” เขียนถึงชายผู้พบกับอิสระ เพียรแกะสลักภาพนกบนหน้าผา โดยวาดปีกให้กางคลุมทั้งเทือก
เขา พร้อมตะโกน “เราทั้งปวงเป็นอิสระบินได้แล้วแต่กลางดึกก็มืดด้วยนิทรา ผู้ตื่นทันเหตุการณ์น้อยเหลือเกิน ไม่
วายที่เขาจะวิพากษ์วิจารณ์คนส่วนใหญ่ว่ายังมีความอ่อนด้อยที่ไม่เรียนรู้ หากยังหลับใหลอยู่กับกระแสธารที่น�ำพา
ไปสู่ความทุกข์ ผู้ตื่นทันเหตุการณ์น้อยเหลือเกิน” (ธมกร, 2562: 207) ข้อความที่ขีดเส้นใต้ พวกเขายังหลงชื่นชม
กับอดีตที่เป็นสุข ที่ไม่มีจริงในปัจจุบัน (ยังคงมี “ชีวิตของวันวาน”) “โลกบนปีกพลิกองศาดวงตะวัน” มีนัยว่าเพียง
แค่คลิกก็พลิกสถานการณ์ เรายังมีทางเดินที่ดีกว่า “แต่ดวงตาชีวิต…ได้แต่มอง” หรือไม่ก็แม้มองเห็นก็มิอาจเข้าใจ
บทกวี “อิสระ” นี้ มุ่งสื่อสารว่า เมื่อวิถีกระแสหลักกลายเป็นสาธารณ์ที่น�ำความทุกข์เข็ญมาให้ เมื่อกระแส
สังคมมิอาจเป็นหลักให้ผคู้ นได้ ปัจเจกชนผูป้ รารถนารอดพ้นบ่วงทุกข์เทวษ ก็คงต้องสลักโลกให้เล็กลงเฉพาะตน เพือ่
ก้าวเดินโดยล�ำพัง “…เขายังคงสิ่วค้อนเก็บซ่อนตัว  ควรสลักปีกโลกอีกครั้งหนึ่ง  ให้โลกปีกเสมือนกลมแต่เดิมกาล  
หรือสกัดแยกปีกหลีกแยกไป” (ธมกร, 2562: 209)
บทกวี “นอกบรรทัด 24” ธมกรได้ย�้ำความคิดว่า เราสามารถมีอิสระได้ตามความฝัน แม้จะไม่ใช่ความจริง แต่
เกิดขึน้ ได้กบั สภาวะจิตทีเ่ รียกว่าความใฝ่ฝนั ทีท่ ำ� ให้เรามีพลังและแรงผลักสูก่ ารพัฒนาคนไปยังสิง่ ทีด่ กี ว่า “นีฤ้ ๅ ความ
ใฝ่ฝัน  ที่มุ่งมั่นกระท�ำมิย่อท้อ  เพื่อใส่ความคิดฝันเป็นจริง  จึงเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งที่จริงแท้” (ธมกร, 2562: 210)
ดังนี้ หากมนุษย์ไม่มีความใฝ่ฝัน ก็ไร้แรงบันดาลใจ หรือแรงผลักจะท�ำสิ่งใด ๆ ให้ส�ำเร็จได้ ทั้งที่มนุษย์มี “ฟืน”
วัสดุทเี่ พียบพลังทีร่ อการจุดของ “ไฟ” และเมือ่ ไฟจุดฟืนก็สว่างโพลง การงานหรือความส�ำเร็จใดก็เรียบร้อย โดยฟืน
ไฟที่อยู่ภายในกายมนุษย์ หากไม่แล้วชีวิตก็ไม่ตื่นรู้…ปล่อยชีวิตข้ามผ่านกาลเวลาไปวัน ๆ ก็เป็นชีวิตที่ไร้ความหมาย
ตราบวันสุดท้ายของชีวิต “หากมิเป็นทั้งฟืนและไฟล่ะ   แม้ท่ามกลางการมีอยู่ของโลกธาตุ   ไม่ปรารถนาและไม่
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แสวงหา  ด�ำรงอยู่…แต่เสมือนไร้รูปนาม  บางที จะได้พบความหมาย… ที่หลงลืมในกองเพลิง!” (ธมกร, 2562: 212)
เช่นเดียวกับบทกวี “หญิงสาวในสวน”ผู้ได้รับความทุกข์ระทมจากสถานการณ์เวลา ขณะเธอนั่งกวัดไกวบน
ชิงช้า “ผีเสื้อ” ก็เข้ามาทักทายเธอ ชีวิตเธอก็พลิกแพลงในเพลานั้น ชั่วผีเสื้อบินผ่าน เธอก็พลิกอาศาสู่ทิศทางของ
การปล่อยวางความทุกข์ “หญิงสาวสยายผม  ก้าวจากจ่อมจม  วางลั่นทมไว้ในสวน” (ธมกร, 2562: 214)
จริงหรือไม่ เราต่างก็รับมลพิษนานาผ่านดวงตา ดวงจิต โสตประสาท ทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ มันปรุงแต่ง
เสียจนท�ำให้หลง แต่เราจะเก็บมลพิษมลภัยให้เคืองหู ตา จมูก เหตุใดมิกลบฝังมันเล่า “เธอรับแรงกระท�ำเพื่อน�ำ
พบ  ฉันรับแรงกระทบเพื่อรบสู้   รับและรุกบุกทะลวงปวงริปู   ที่น่ากลัวคือ ‘ตัวกู’ ที่อยู่ยังลมข้างนอกพัดฝุ่นฝ้ามา
แต่ ไ หน   ฝนข้ า งในมาแต่ ล มที่ โ ถมถั่ ง    ลมจะแรงฝนจะร้ า ยเป็ น ก� ำ ลั ง    ขุ ด หลุ ม ฝั ง ตั ว กลั ว และตั ว การ”
(ธมกร, 2562: 215)
ตัวกลัว คือตัวการที่มิให้มนุษย์ได้พบกับอิสรภาพ เนื่องจากหลงติดยึดกับพันธนาการที่ล่ามตรึงไว้ จึงน�ำไปสู่
การทบทวนและสรุปบทเรียนอย่างหนักว่า แท้แล้วเรารู้จักตัวเองจริงแค่ไหน
จิตวิญญาณอิสระ มิใช่การเอาตัวเราไม่ข้างนอกแยกออกจากสังคม หากเป็นอิสระที่จะเลือกด�ำรงในท่ามกลาง
ของความหลากหลาย อยู่ร่วมกับสังคมแต่ไม่ตกไหลไปกับกับอารมณ์เหนี่ยวน�ำความขัดแย้ง แด่ส�ำนึกใหม่ที่ไม่ตก
เป็นเบี้ยล่าง “อิสระปัจเจก  เรามิใช่พระเอกขี่ม้าแก้ว  เพียงไลฟ์สไตล์หลากหลายแนว  ที่แน่แน่วส�ำนึกใหม่ในหมู่เรา  
ที่พร้อมอยู่กับโลกบริโภคนิยม  โดยมิห่มปีกมวลแมลงเม่า  และโดยจะเฝ้าดูมิดุ่มเดา  เพื่อจะเท่าทันโลกและชีวิต  
ด้วยชีวิตสามัญชนที่พ้นผ่าน   โพ้นนิพพานมิใช่ภารกิจ   โลกพระเจ้าหรืออัลลอฮ์เนรมิต  มิได้คิดได้หวังเป็นรางวัล  
ปฏิสนธิ์มิปฏิเสธสุขนิยม  หากจะสมคบเสพอย่างเลือกสรร  มิปรารถนาจะหลุดพ้นจากผูกพัน  โลกจะโศกสากรรจ์
มิครั่นคร้าม  เผชิญหน้ากับทุกข์เสมือนญาติ   มองทุกข์คือธรรมชาติอยู่เคียงท่าม  ทุกข์จะตีจะเฆี่ยนให้คนเดินตาม  
หรือให้ฆ่าฝ่าข้ามจะตามดู  มิหวั่นหอก โลภ โกรธ หลง ที่สุดมันคงด�ำรงอยู่  และตราบลมหายใจยังใฝ่รู้  ไยจะต้อง
กลัวครูผู้เผยตน   แน่ละ…   เราผู้อัจฉริยะมิฉ้อฉล   ยุคของเราแบ่งปันสันติชน   เทรนด์ของเรามิแบกขนมิควักล้วง  
มิอะไรไคล้คลั่งกับสังคม  มิเปลืองแหแก้ปมที่จมถ่วง  ใครอยากปลูกต้นปลายไว้ทั้งปวง  ก็ตักตวงเทวษร้อนหาบคอน
เอา  เราจะเป็นสัจลักษณ์ของทางเลือก  มิเป็นเชือกตะพายของพันธุ์เผ่า  ไกลจากยุคปลุกให้รบทบรอยเท้า  ใครจะ
อยากเป็นเรา เขาเลือกเอง” (ธมกร, 2562:232)
ธมกร ได้ส่งสารยังผู้อ่านที่กลายเป็น “เรา” ซึ่งเป็นผู้เปลี่ยนพบ เปลี่ยนสถานการณ์ที่พบ พลิกแพลงเป็น
สถานการณ์ทสี่ ขุ สันต์ อยูร่ ว่ มกับสังคมอันเป็นแก่นสารของชีวติ ทีไ่ ม่เป็นเหยือ่ ของความจาบัลย์ทงั้ หลาย เรียนรู้ เลือก
อิสระ และสันติสุข
บทกวีเด่นอีกบท “ก้อนข้าวในสายฝน” กล่าวถึง หญิงชาวมุสลิมผู้กล้าหาญทะลุก�ำแพงศาสนา ภาพของภิกษุ
ธุดงค์ออกบิณฑบาตในเช้าที่ฝนตกพร�ำ บ้านแล้วบ้านเล่าที่ภิกขุเดินผ่าน ยังไม่มีก้อนข้าวใดตกถึงบาตร ด้วยเหตุผล
ของฟ้าฝนที่ไม่เป็นใจ กระทั่งภิกษุธุดงค์เดินมาถึงบ้านหลังสุดท้าย ซึ่งเป็นบ้านหญิงชาวมุสลิม “นางก้าวหยุดนิ่งตรง
หน้า  บาตรเปิดแช่มช้า  ก้อนข้าวตกกระทบสะท้าน  “สาธุเลือดเนื้อเจือจาน”  เสียงพระกังวาน  แก่นางในชุดฮิญาบ  
แม้นางมิได้ไหว้กราบ  ดวงใจอิม่ อาบ  ก็เอ่อดวงตาสวรรค์” (ธมกร, 2562: 224-225) ดังกล่าวมาแล้ว โลกควรคารวะ
เธอในฐานะผูต้ นื่ แล้ว ผูข้ า้ มพ้นแล้วจากก�ำแพงยึดเกาะทีร่ งั แต่จะน�ำไปสูค่ วามเครียดเคร่ง ผูท้ มี่ ศี าสนาเป็นเครือ่ งยึด
เหนี่ยวควรสันติสุขปราศจากการเกี่ยวเกาะที่ไร้ประโยชน์
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ในบทสุดท้ายได้ตั้งความคาดหมายโดยไม่หวังตามคาดว่าจะได้พบ…คุณ
					ณ “ที่ไหน…สักแห่งหนึ่ง
ที่ซึ่งคุณเลือกเป็นผู้ก�ำหนด
วางโลกอนาคต
อีกความหมายลมหายใจ”
						
(ธมกร, 2562: 234)
ธมกรได้ชี้ชวนให้เรา…เป็นตัวของตัวเอง เป็นอิสระเหมือนนก ผีเสื้อที่ผกผิน กล้าแกร่งดุจหินผา และพร้อม
ส�ำหรับการเรียนรู้จากทุกรูปนาม ธรรมชาติ ต้นไม้ ใบหญ้า และสรรพสิ่งทั้งหลาย เพื่อการก้าวเดิน ด้วยก้าวของเรา
เอง

บทสรุปและอภิปราย

จากภาคแรก ถึงภาคสี่ กวีนพิ นธ์ “ด้วยก้าวของเราเอง” ของ ธมกร ได้ชกั พาผูอ้ า่ นไปพบการเดินทางทัง้ ภายนอก
และภายใน ของผู้คนหลากหลายชนชั้น หลากสถานะ อาชีพ ศาสนา เพศ วัย ฯลฯ การเดินทางภายนอกนั้น ได้ฉาย
ภาพให้เห็น ผู้หลงตน หลงผิด หลงอ�ำนาจ การยึดติดหน่วงเหนี่ยวกับกรอบที่มองไม่เห็น กับพิธีกรรมที่ปรุงแต่งเติม
ต่อจนรุงรัง กับบริโภคนิยม และเคร่งครัดกับรูปแบบที่ไม่ก่อประโยชน์ พร้อมทั้งได้ฉายแสดงให้เห็นภาวะแห่งทุกข์
ตกจม มืดบอด จากการหลงยึดติดนั้น ด้วยภาษา น�้ำเสียง ค�ำเสียดสี ยั่วล้อ ตั้งค�ำถาม และแฝงรหัสนัยไว้ เพื่อชี้ชวน
ขบคิดและเดินทางสู่ภายใน เพื่อปลุกส�ำนึกขบถสู่การปรับปรนวิธีคิด และวิถีปฏิบัติที่มิใช่หนทางที่แท้ ย�้ำเตือนด้วย
การสร้างบทกวีหลากสถานการณ์หลากรสที่น�ำไปสู่การเคี่ยวกร�ำและบั่นสลายตัวตนที่เป็นอุปสรรคต่อการก้าวเดิน
ไปข้างหน้า ตลอดจนให้ภาพของบางปัจเจกชนผู้กล้าปลดปล่อยจากการเกาะยึด ที่กอปรด้วยความสุขสงบและมี
อิสระ ฯลฯ
ผลการศึกษาดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่า กวีนิพนธ์ ของ ธมกร ได้แสดงถึงพลังทางปัญญาอันลึกซึ้งซึ่งมีต้นทุนมา
จากประสบการณ์ การสังเกต การเผชิญชีวิต และใช้ชีวิตเพื่อการเดินไปข้างหน้า เมื่อพิจารณาในด้านการใช้ภาษา
กล่าวได้ว่า ธมกร มีความสามารถสูงในการสรรค�ำใช้ แล้วน�ำมาจัดวางยังต�ำแหน่งแห่งที่ให้บทกวีได้ท�ำหน้าสื่อความ
หมายที่คมชัด งดงาม และลึกซึ้ง
ในฐานะวรรณกรรม หากถามว่า ด้วยก้าวของเราเอง ได้ปฏิบัติภารกิจแห่งวรรณกรรมครบถ้วนหรือไม่ ดังที่
ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2543: 5-6) ได้กล่าวไว้ว่า “เราปรารถนาอะไรจากหนังสือเล่มนั้น ข้าพเจ้าว่าเรา
ปรารถนาหลายอย่าง ความส�ำเริงอารมณ์ ความรูเ้ ชิงภาษา คือ เราปรารถนาได้ยนิ ได้ฟงั การใช้ภาษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สูงกว่าทีเ่ ราใช้เป็นประจ�ำ ภาษาทีม่ อี ำ� นาจ กระทบความรูส้ กึ ได้ เราปรารถนาความคิดนึกทีแ่ ปลกไปจากทีเ่ ราพบอยู่
จ�ำเจ ความรู้เรื่องชีวิตมนุษย์นั้นกว้างกว่าที่เราได้พบ เราอยากฟังเสียงไพเราะอันออกมาจากเสียงสระและพยัญชนะ
ภารกิจของวรรณคดีจึงซับซ้อน อันเป็นลักษณะธรรมชาติของวรรณคดี” ก็คงต้องตอบว่า ด้วยก้าวของเราเอง ท�ำ
หน้าที่ในฐานะวรรณกรรมครบถ้วน เนื่องจาก ธมกร ได้ใช้ภาษาสื่อความหมายบรรลุถึง “ความส�ำเริงอารมณ์” ทั้ง
ยังเป็นกวีนิพนธ์ที่ดีเด่นทางศิลปะ เนื่องจากมีความงดงามและความลึกซึ้ง ดังที่ เสกสรรค์  ประเสริฐกุล (2553: 38)
ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับงานเขียนทางศิลปะว่า “ทะเลย่อมไม่อาจแยกออกจากความลึกและความกว้าง ในท�ำนอง
เดียวกัน งานเขียนที่อ่อนด้อยทางศิลปะ ย่อมไม่สามารถสื่อสารความลึกซึ้ง เพราะความลึกซึ้งกับความงามเป็นสิ่ง
เดียวกัน”
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อย่างไรก็ตาม หากมองด้วยก้าวของเราเอง ในเชิงคุณค่าและการให้ความหมายต่อสรรพสิ่ง จึงไม่ควรมองข้าม
ความสามารถทางปัญญาหรือความสามารถในการคิดพิจารณาตลอดจนไปถึงการใคร่ครวญของบุคคล ในฐานะบุคคล
ซึ่งผู้แต่งอาจคิดคล้อยตาม หรือสวนกับสังคม ดังที่เรียกว่ามีส�ำนึกขบถ ก็เป็นได้ทั้งสองอย่าง (ดวงมน จิตร์จ�ำนง,
2556: 122)
หากพิจารณาคุณค่าของ ด้วยก้าวของเราเอง ของ ธมกร จากผลการวิเคราะห์ทั้งหมดที่กล่าวมา ได้แสดงให้
เห็นชัดว่า เป็นงานเขียนที่แสดงถึงพลังทางปัญญา มีพลังภาษาที่กระทบอารมณ์ กระตุ้นให้ครุ่นคิดใคร่ครวญ โดย
เฉพาะอย่างมีแก่นสารประการส�ำคัญ คือการแสดงความคิดทีส่ วนทางกับสังคม เนือ่ งจากเห็นว่าความเชือ่ กฎเกณฑ์
ขนบ และวิถีปฏิบัติบางอย่าง มิอาจน�ำพาผู้คนหรือสังคมให้เดินไปข้างหน้าได้ การใช้ปัญญาของตนแสดงออกมาใน
รูปของงานศิลปะ ซึ่งนอกจากเป็นการตักเตือนให้ปัญญาผู้คนแล้ว ยังเป็นการปฏิบัติภารกิจแห่งนักสร้างสรรค์งาน
กวีอีกประการหนึ่งด้วย
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ภาคผนวก
รายชื่อบทกวีในเล่ม ด้วยก้าวของเราเอง
ภาคแรก

ภาคสอง

ภาคสาม

1. เสียงภายใน 1
2. ผู้ประทับรายเท้า
3. สตาร์ตอัพ
4. เสียงภายใน 2
5. ระหว่างทาง
6. ระหว่างบรรทัดเวลา
7. โลกที่แท้จริง
8. ศรีอารยยุค
9. นอกบรรทัด 1
10. หนังชั้นที่หายไป
11. นอกบรรทัด 2
12. เกม
13 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์
14. นอกบรรทัด 3
15. ภูมิบริพาร
16. ไอ้ทิดข้าวดิบ
17. เรื่องเล่าจากผู้เฒ่าคนหนึ่ง
18. นอกบรรทัด 4
19. ดำ�ฤษณา
20. นอกบรรทัด 5
21. ศัลยกรรมข้ามศตวรรษ
22. นอกบรรทัด 6
23. ชฎิลหลงแผ่นดิน
24. สงครามแห่งมนุษยชาติ
25. สมรภูมิ
26. นอกบรรทัด 7
27. บ้านฉันในบ้านเธอ
28. ญาติกรรม
29. เสียงภายใน 3

1. นานมาแล้ว
2. ได้เวลา
3. ลูกป่า
4. ผู้ถอดผีเสื้อจากดักแด้
5. นอกบรรทัด 8
6. การกลับมาของใครบางคน
7. ลอกคราบ
8. นอกบรรทัด 9
9. เพลงพันธ์
10. สวนดอกไม้
11. นอกบรรทัด 10
12. ห่วงโซ่โพธิยาลัย
13 ผู้ยินดีในรัตติกาล
14. อนธกรรม
15. นอกบรรทัด 11
16. แผนที่
17. กุญแจ
18. นอกบรรทัด 12
19. เสียงบนยอดพฤกษา
20. ความสุขใกล้อัสดง
21. บทเพลงในสายลมฤดู
หนาว
22. อารมณ์อุษา
23. คณานก
24. ผู้บ่าวนำ�เข้า
25. เพื่อนเก่าและผืนนาแห่ง
อนาคต
26. ทุ่งทางลม
27. เสียงภายใน 4

1. เสียงภายใน 5
2. นิ่งสะท้อน
3. นอกบรรทัด 13
4. เห็นมิเห็น
5. ณ บ้าน
6. สบายดีนะ
7. อีกวันหนึ่งในหมู่บ้าน
8. กระจกอุปการ
9. บนมูลดิน
10. สัญชาตญาณ
11. นอกบรรทัด 14
12. หน้ากองไป
13 นอกบรรทัด 15
14. เอาสิ
15. กาแฟดำ�
16. คำ�สารภาพ
17. นักสะสม
18. นอกบรรทัด 16
19. ท่ามดวงตาของราตรี
20. นอกบรรทัด 17
21. ปีกปรารถนา
22. นอกบรรทัด 18
23. ไหวสะทก
24. ชะล้าง
25. นอกบรรทัด 19
26. บุษยรางชาง
27. นอกบรรทัด 20
28. ประชุมเพลิง
29. นอกบรรทัด 21
30. ขณะสายน�้ำเซาะศิรารมณ์
31. นอกบรรทัด 22
32. ลับ
33.นอกบรรทัด 23

ภาคสี่
1. พบ
2. บ้านร้าง
3. ผู้แปลก
4. อิสระ
5. นอกบรรทัด 24
6. ชายคนนั้น
7. นอกบรรทัด 25
8. หญิงสาวในสวน
9. ฝัง
10. ภาพที่แท้จริง
11. นอกบรรทัด 26
12. เอกซเรย์
13 นอกบรรทัด 27
14. ก้อนข้าวในสายฝน
15. อาภรณ์อสรพิษ
16. เรา
17. นอกบรรทัด 28
18. เสียงภายใน 6
19. คุณ
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