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บทคัดยอ
บทความนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิตเรื่อง “กวีนิพนธดิจิทัลในบริบทสังคมไทย (2555 – 2564) ในยุค
โลกาภิวัตน สื่อดิจิทัลมีบทบาทสําคัญตอวิถีชีวิตของมนุษย ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนในหลากหลายมิติ ในมิติการสรางและการ
อานวรรณกรรม สื่อดิจิทัลเปนทางเลือกใหมของทั้งผูเขียนและผูอาน ในบริบทสังคมไทย กวีและกวีนิพนธไทยจะสืบสานและ
สรางสรรคในพื้นที่ดิจิทัลอยางไร โครงการทดลองหองปฏิบัติการกวีนิพนธท่ีใชชื่อวา “Poetry on the Cloud” มีจุดมุงหมาย
เพื่อเปดพื้นที่การสรางสรรคและการเสพกวีนิพนธบนสื่อออนไลนโดยจัดเวที 10 ครั้ง ผลสรุปของโครงการพบวา เวทีกวีนิพนธ
ดิจิทัล การจัดกิจกรรมอานบทกวีออนไลนถือเปนชองทางใหมในการสรางสรรคบทกวีและกวีสามารถเผยแพรงานสูผูอานได
อยางรวดเร็วดวยการอานบทกวีของตนเองและเขาถึงผูอานไดเปนจํานวนมาก ในแงผูอาน สามารถติดตามอานผลงานไดทันที
ในเวลาเดียวกันและยังไดรับฟงกวีอานบทกวีของตนเอง นอกจากนี้ การอานบทกวียังไดรื้อฟนการอานออกเสียง อีกทั้งมีการ
อานบทกวีท่ีประสานศิลปะแขนงตาง ๆ ทั้งการแสดงและดนตรีในลีลาสรางสรรค เพิ่มอรรถรสในการเสพบทกวี ดานเนื้อหา
ของกวีนพิ นธที่นํามาอานทําใหเขาใจทัศนะของกวีไทยตอกวีนิพนธในยุคดิจิทัล กวีนิพนธยังคงเปนรูปแบบในการแสดงอารมณ
ความรูสึกและบันทึกวิถีชีวิตของผูคนและสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตนซึ่งกาวเขาสูสังคมดิจิทัล โครงการนี้ยังไดเปดพื้นที่ใหกวี
ผูสรางงานกับผูอานหรือผูฟงในฐานะผูเสพไดเขาถึงกันมากขึ้น เปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกวีอาวุโสกับกวีรุนใหม
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Abstract
This article is a part of a Ph.D. thesis titled “Digital Poetry in the Thai Social Context (2012 – 2021).” In
terms of creating and reading literature, digital media is the new choice for Thai writers and readers. How
will Thai poets and poetry be transferred to and created in these digital spaces? The project “Poetry on
the Cloud” is an experimental laboratory aiming to open a space for creativity and poetry on online
media by hosting 10 forums. This study found that digital poetry area and online poetry reading events
are a new way for poets to quickly reach large audiences, allowing readers to read simultaneously with
poets reading their own poems aloud, an aspect of the artform that online media are helping to revive.
There is also creative coordination with various arts, both performance and music, adding to the
enjoyment of poetry. The content of the online poetry reveals the attitude of Thai poets towards poetry
in the digital age. Poetry continues to be a form of expressing emotion and recording people’s lives and
Thai society in the era of globalization and digital society. The project has also opened up a space for
poets to create works with readers or listeners as readers can collaborate with poets online to have
greater access. It is a forum for exchanging knowledge between senior poets and the new generation as
well as fostering poetry criticism.
Keywords : digital poetry, contemporary Thai poetry, globalization, poetry space in the digital world,
Poetry Laboratory
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บทนํา
ในสังคมโลกาภิวัตน พัฒนาการทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะสื่อดิจิทัลมีบทบาททั่วโลก ทําใหเกิดสื่อดิจิทัลในรูปแบบใหม
เชน หนังสือพิมพออนไลน หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เกิดวรรณกรรมดิจิทัลซึ่งตองอานผานเครื่องมือดิจิทัล ในบริบท
สังคมไทย พัฒนาการของสื่อดิจิทัลสรางจุดพลิกผันสําคัญตอแวดวงวรรณกรรมไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อสิ่งพิมพ นําไปสูการ
ปรับตัว ทําใหนิตยสารบางฉบับเปลี่ยนไปเผยแพรในรูปแบบออนไลนหรือทยอยปดตัวเนื่องจากจํานวนผูซื้อลดลง และแนวโนม
ความนิยมในการใชเทคโนโลยีและการเสพสื่อผานชองทางดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น (Weller, 2013; Pavlik, 2008; Chanchira,
2021; Kosol, 2018; Tipanong, 2019) กลาวไดวา การเขามาของกระแสโลกาภิวัตนกอใหเกิดภาวะคุกคามตอการตีพิมพ
กวีนิพนธในรูปแบบเดิม และสงผลกระทบทางดานตาง ๆ ในรูปแบบของการพิมพ การเผยแพรผลงานของแวดวงวรรณกรรม
ไทยจึง ตองปรับตัวและหาแนวทางในการสร างสรรคเผยแพรผ ลงานใหเขา กับยุค สมัยที่เ ปลี่ยนไป เมื่อคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทสําคัญในชวงกลางศตวรรษที่ 20 การเผยแพรผลงานของกวีเกิดการปรับตัวและหาแนวทางในการ
สรางสรรคเผยแพรผลงานใหเขากับยุคสมัย เรียกกันโดยทั่วไปวา “กวีนิพนธดิจิทัล” (Digital Poetry) หรือกวีนิพนธ
อิเล็กทรอนิกส (ePoetry) ซึ่งมีความหมายครอบคลุมถึงกวีนิพนธที่เขียนและอานผานชองทางของคอมพิวเตอรทั้งในแบบ
สวนตัว (stand-alone) หรือในระบบเครือขาย (networked computer) และยังหมายรวมถึงบทกวีที่ผลิตและสรางขึ้นบน
สื่อคอมพิวเตอรแตตีพิมพเปนสื่อสิ่งพิมพอีกดวย (Rosario, 2009) นอกจากนี้แลว ความหมายของบทกวีดิจิทัลไดถูกขยาย
ความและแสดงใหเห็นถึงการมีเอกลักษณเฉพาะตัว เขาถึงไดงาย และลักษณะเฉพาะของการแสดงออกทางดิจิทัล
นักทฤษฎีทางบทกวีดิจิทัล ลุซ กลาเซียร (Glazier, 2002 as cited in Naji, 2012) ชี้ใหเห็นวาการกอเกิดของสาขา
วรรณกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เปนการผสมผสานของสาขาตาง ๆ ทั้งจากวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร สังคมวิทยาและวรรณคดี
ศึกษา สะทอนใหเห็นสหวิทยาการของงานวิจัยที่มีความเกี่ยวของของการศึกษาทั้งเรื่องการแปล วรรณคดีศึกษา และการศึกษา
เรื่องการสื่อสารผานระบบดิจิทัลในภาพกวาง ความแพรหลายของดิจิทัลในปจจุบัน และการเขาถึงทางอินเทอรเน็ต การสราง
และเสพกวีนิพนธออนไลนนั้นทําไดงายและทําไดตลอดเวลา การเผยแพรและการเสพกวีนิพนธในยุคดิจิทัลจึงไมไดจัดอยูบน
หน า กระดาษเพี ย งอย า งเดี ย ว ยั ง มี ก ารแสดงการอ า นบทกวี ใ นโรงละครโดยบั น ทึ ก ในรู ป แบบซี ดี การบั น ทึ ก เสี ย งอ า น
บนอินเทอรเน็ตหรือเว็บไซต การบันทึกวิดีโอเพื่อเผยแพรบนยูทูป หรือบนพื้นที่ออนไลนอื่น ๆ ทําใหงานวรรณกรรมเริ่มมีความ
ยืดหยุน และมีพลังมากกวาแตกอน เกิดบทกวีใหม ๆ ในรูปแบบดิจิทัล ชวยใหคนอานเขาถึงในวงกวางมากยิ่งขึ้น ลดเวลาใน
การเสพกวีนิพนธทําใหกวีสรางงานไดรวดเร็วขึ้น ขจัดปญหาอุปสรรคในการรอรับการอนุมัติจากผูจัดพิมพและประหยัด
คาใชจายในการเผยแพรผลงานของตน อีกทั้งกวีสามารถเผยแพรผลงานของตนเองไดโดยไมตองผานคนกลาง เหมือนสมัยที่
ตองเขียนดวยมือหรือพิมพและสงไปยังสํานักพิมพ ซึ่งบางครั้งผลงานอาจไมไดรับการพิจารณา (Rosario, 2011; Diya, 2020;
Benthien, 2021)
จะเห็นไดวาโครงสรางทางสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง เปนผลใหการดําเนินชีวิตของผูคนในปจจุบันแตกตางจากในอดีต
องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไดเขาสูการปรับเปลี่ยนสูดิจิทัลทั้งภายในและภายนอกเพื่อตอบสนองตอการแขงขัน ความ
ตองการ และพฤติกรรมของผูบริโภค องคกรที่ไมสามารถปรับตัวใหสอดคลองกั บการเปลี่ยนไปจะถูกแทรกแซง ซึ่งการ
แทรกแซงทางดิจิทัลนี้กําลังแผกระจายอยูทั่วทุกมุมโลก (Chanchira, 2021; Kosol, 2018) การเขามาของกระแสโลกาภิวัตน
จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนผานรูปแบบการพิมพไปยังพื้นที่ดิจิทัล ปรากฏการณกวีนิพนธดิจิทัลเริ่มกลายเปนประเด็นที่ไดรับความ
สนใจจากนักวิชาการและนักวิจัยเพิ่มขึ้นเปนลําดับ โดยเฉพาะงานวิจัยในตางประเทศ อาทิ โจวานนา ดิ โรซาริโอ (Rosario,
2011) ไดศึกษาการจัดหมวดหมูบทกวีอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหเขาถึงงายและเขาใจไดมากขึ้นโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อเปน
แนวทางใหผูที่สนใจกวีนิพนธในรูปแบบใหมดวยการใชทฤษฎีเชิงวิพากษ โดยนํากวีนิพนธดิจิทัลจํานวน 35 บท ในภาษา 5
ภาษาคือ อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี โปรตุเกส และสเปน การศึกษาพบวา สื่อดิจิทัลชวยใหเขาถึงและกําหนดพื้นที่การเขียนและ
เวลาในการอานไดงายขึ้น ทั้งยังชวยใหสามารถใสภาพและเสียงควบคูไปกับขอความกราฟฟก เพิ่มการเคลื่อนไหว อีกทั้งทําให
ผูอานและผูเขียนมีความใกลชิด สามารถตอบโตกันไดสะดวก งานวิจัยยังแสดงใหเห็นวาความแตกตางระหวางสื่อดิจิทัลกับสื่อ
สิ่ ง พิ ม พ นั้ น ซ อ นปมประวั ติ ศ าสตร อั น ซั บ ซ อ น การจะเข า ใจได อ ย า งถ อ งแท จํ า เป น ต อ งทํ า ความเข า ใจพั ฒ นาการทาง
ประวัติศาสตร โดยเปรียบเทียบนวัตกรรมของสื่อสิ่งพิมพกับนวัตกรรมทางวรรณกรรมของบทกวีและศิลปะในยุคอินเทอรเน็ต
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สวนนาจิ (Naji, 2012) ไดศึกษาความสําคัญของวิธีการทางดิจิทัลที่สงผลตอการสรางสรรคกวีนิพนธ ไดวิเคราะหเชิงวิพากษ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากระบบอนาล็อกเปนดิจิทัล ผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบนําไปสูการคนควาเพื่อทํา
ความเขาใจถึงผลกระทบที่แทจริงในโลกดิจิทัล
การศึกษากวีนิพนธดิจิทัลยังขยายขอบเขตไปสูประเด็นอัตลักษณและการแสดงออกทางดิจิทัล ดังเชน งานวิจัยของลุซ
กลาเซียร (Glazier, 2002 as cited in Naji, 2012) ยืนยันวาวรรณกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเปนสหวิทยาการของงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร สังคมวิทยาและวรรณคดีศึกษา มีความเกี่ยวของเรื่องการแปล วรรณคดีศึกษา และการศึกษาเรื่อง
การสื่อสารผานระบบดิจิทัลในภาพกวาง ความแพรหลายของดิจิทัลในปจจุบัน และการเขาถึงทางอินเทอรเน็ต การวิพากษบท
กวีแบบดั้งเดิมจึงไดตั้งเปนประเด็นปญหาในการอางถึงความเหมาะสมในการนํามาปรับใชกับระบบออนไลนถึงการพัฒนา
สํานวนบทกวีออนไลน (ePoetry) อยางรอบดาน ไมเพียงเฉพาะประเด็นที่ตองการสื่อสาร แตยังรวมถึงวิธีการสื่อสารดวย
นอกจากนี้ ทฤษฎี การแปลไดถู กนํ ามาใชวิเ คราะหตั วบทในเรื่ องของการเปลี่ ยนผ านจากระบบอนาล็ อกสูดิจิ ทัล อีก ดว ย
การศึกษาของไฮเกอะ (Schaefer, 2016) นักวิจัยชาวเยอรมัน ไดศึกษารูปแบบการเผยแพรบทกวีรวมสมัยของกวีชาวเยอรมัน
ผานพื้นที่ในสื่อตาง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพในรูปแบบเดิมและสื่อออนไลน เพื่อสํารวจการแพรกระจายของวรรณกรรมประเภทบทกวี
รวมสมัยในสื่อที่หลากหลาย มีการนําบทกวีทดลองของ อีอี. คัมมิ่ง (EE Cummings) ในงานศิลปะสื่อใหมของอลิสัน คลิปฟอรด
เรื่อง “The Sweet Old Etcetera” และในคลิปที่เผยแพรในชอง YouTube พบวามีการสรางแนวคิดใหมใหเห็นวา
วรรณกรรมในยุ คดิ จิ ทัล สามารถใชสื่ อ ตา ง ๆ ในการเผยแพรไ ด อย างหลากหลาย งานวิจั ย ของไลส ฮูด (Hoods, 2018)
สอดคลองกับงานดังกลาวขางตน ไลส ฮูด เลือกศึกษาเฉพาะผลงานของ รูป คุร กวีผูมีชื่อเสียงในการนําเสนอผลงานผานสื่อ
สังคมออนไลนทางอินสตาแกรมเปนกรณีศึกษา พบวา คุร เปนกวีที่ประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงมาจากปจจัย 3 ประการ
คือ การใชสื่อสังคมออนไลนเปนพื้นที่ในการนําเสนอผลงาน ความนิยมของผูอาน และแรงจูงใจของสํานักพิมพ สวนงานวิจัย
ของดียา (Diya, 2020) ก็มีความสอดคลองและคลายคลึงกัน ดียานําเสนอความเปลี่ยนแปลงของกวีนิพนธจากยุคสิ่งพิมพสู
ยุคดิจิทัล วากวีนิพนธในยุคการตีพิมพเผยแพรนั้น หลายครั้งสาระและรูปแบบทางศิลปะไดถูกทําลายและสูญหายไปไดงาย
ไมวาจากสาเหตุการแปลผิดหรือความเสียหายของเอกสารสิง่ พิมพที่ถูกทําลาย การเขามาของสื่อดิจิทัลไมเพียงชวยในการรักษา
ตนฉบับกวีนิพนธ แตยังชวยใหเขาถึงผูฟงในวงกวางมากยิ่งขึ้น สื่อสิ่งพิมพออนไลนชวยลดเวลาในการเสพกวีนิพนธไดมาก
อีกทั้งยังชวยใหกวีสรางงานไดรวดเร็วขึ้น ขจัดปญหาอุปสรรคในการรอรับการอนุมัติจากผูจัดพิมพ และประหยัดคาใชจาย
ในการเผยแพรผลงานของตน กวีสามารถเผยแพรผลงานของตนไดโดยไมตองผานคนกลางเหมือนสมัยที่ตองเขียนดวยมือหรือ
พิมพ และสงไปยังสํานักพิมพ บางครั้งผลงานอาจไมไดรับการพิจารณา เบนเธียน (Benthien, 2021) ยังกลาววาการเผยแพร
กวีนิพนธในยุคดิจิทัลนั้นไมไดเผยแพรบนหนากระดาษเพียงชองทางเดียว ยังมีการแสดงการอานบทกวีในโรงละครโดยสามารถ
บันทึกในรูปแบบซีดี การบันทึกเสียงอานบนอินเทอรเน็ตหรือเว็บไซต การบันทึกวิดีโอเพื่อเผยแพรในยูทูป หรือในพื้นที่
ออนไลนอื่น ๆ อีกดวย
จะเห็นไดวาหลักการทํางานของกวีนิพนธดิจิทัลมีสวนเกี่ยวของในเรื่องของพื้นที่ เวลา พื้นที่ที่จัดแสดงอยูในระบบ
ออนไลนทําใหคนเขาถึงไดงาย เผยแพรผลงานไดอยางรวดเร็ว เขาถึงผูอานไดมหาศาลในเวลาอันรวดเร็วอีกทั้งยังควบรวม
ศิลปะวิทยาการสาขาตาง ๆ เขาไวในผลงานเดียวกันไดอยางกลมกลืน
ในสวนของกวีนิพนธไทย ศิลปนตาง ๆ อาทิ ชมัยภร บางคมบาง ไพฑูรย ธัญญา ศักดิ์สิริ มีสมสืบ ไพวรินทร ขาวงาม
พิบูลศักดิ์ ละครพล เรวัตร พันธุพิพัฒน อังคาร จันทาทิพย ศิริวร แกวกาญจน กุดจี่ พรชัย แสนยะมูล อภิชาติ ดําดี ฯลฯ ลวน
ใชสื่อดิจิทัลเฟซบุกในการเผยแพรผลงานกวีนิพนธ เผยแพรผลงาน เรื่องราวในชีวิต หรือสถานการณเหตุบานการเมืองเปน
ประจําทั้งสิ้น เชน ชมัยภร บางคมบาง (ศิลปนแหงชาติ) นิยมโพสต “ภาพคําประจําวัน” มีลักษณะการแตงเปนโคลงสี่สุภาพ
มีภาพประกอบกวีนิพนธ เรวัตร พันธุพิพัฒน (กวีซีไรต) นิยมโพสตกลอนเปลา หรือในบางวันเปนบทกวีฉันทลักษณ พรอม
ภาพวาดลายเสนของตนเอง หรือแมแต ไพฑูรย ธัญญา (ศิลปนแหงชาติ) และ กุดจี่ พรชัย แสนยะมูล ก็นิยมโพสตบทกวีพรอม
หาภาพมาประกอบบทกวีทุกครั้ง จะเห็นไดวาการสรางและการเผยแพรหรือการอานกวีนิพนธไทยรวมสมัยมีแนวโนมในการ
เพิ่มชองทางการสรางและการเสพในรูปแบบกวีนิพนธมากขึ้นเปนลําดับ
อยางไรก็ตามเมื่อสํารวจงานวิจัยโดยเบื้องตนกลับพบวา งานวิจัยปรากฏการณกวีนิพนธดิจิทัลของไทยยังปรากฏไมมาก
นักเมื่อเทียบกับงานวิจัยในตางประเทศ จึงทําใหผูวิจัยสนใจศึกษากวีนิพนธดิจิทัลในบริบทสังคมไทยกับโครงการหองปฏิบัติการ
กวีนิพนธออนไลน เพื่อศึกษาการเปลี่ยนผานและการเปลี่ยนแปลงจากสื่อสิ่งพิมพสูดิจิทัล กระบวนการสําคัญในการรวบรวม
ขอมูลคือผูวิจัยไดจัดพื้นที่กวีนิพนธไทยรวมสมัยในยุคดิจิทัล โดยใชโครงการหองปฏิบัติการกวีนิพนธ จัดกิจกรรม “รายคํา
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บันดาลใจ” คือการอานบทกวีออนไลนผานโปรแกรม Google Meet ทั้งสิ้น 10 ครั้ง ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือน
ธันวาคม 2564 โดยมีกวีที่เขารวมกิจกรรมทั้งหมด 95 คน และบทกวีที่สงเขารวมอาน จํานวนทั้งสิ้น 110 บท กิจกรรมการ
อานบทกวีออนไลนแตละครั้งประกอบดวย กวีผูเขารวมอานบทกวี ผูฟง และผูสังเกตการณ มีความหลากหลายทั้งในระดับ
ประสบการณ ชื่อเสียง ชวงวัย มีทั้งกวีชาวไทยและกวีจากประเทศเพื่อนบาน จากนั้นผูวิจัยไดบันทึกเหตุการณกิจกรรมการ
อานบทกวี การโตตอบของผูอาน ผูฟง และรวบรวมบทกวีที่อานทั้งหมด มาศึกษาทั้งดานรูปแบบและเนื้อหา ผลการวิจัย
ปรากฏดังนี้

1. กวีนิพนธกับการสรรสรางและการสรางสรรค: กวีนพิ นธดิจิทัลและเวทีซึ่งไรขอ จํากัด
เมื่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนําไปสูการกอกําเนิดอินเทอรเน็ตที่ชวยสรางเครือขายทางสังคม กอใหเกิดโซเชียล
มีเดีย มีการใชพื้นที่บนโลกโซเชียลในการเผยแพรผลงานของกวีมากขึ้น การใชพื้นที่ทางวรรณกรรมจึงมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป อรรถพล ปะมะโข (Attapon, 2020) ชี้วาวรรณกรรมไดเปลี่ยนผานจากยุคการเลาเรื่อง การพิมพหนังสือ
เล ม จนมาสู หน า จอในยุ ค ดิจิ ทั ล พื้ นที่ ดิ จิทั ล จึง ไมไ ด มีแ ค ตัว บท (Text) หรื อเนื้ อหา แต ยัง เกี่ย วขอ งกับ การออกแบบ
ประสบการณการอานที่พึ่งพาระบบดิจิทัลในการสื่อสารอีกดวย ผูวิจัยจึงจัดพื้นที่กวีนิพนธไทยรวมสมัยในยุคดิจิทัล โดยใช
โครงการหองปฏิบัติการกวีนิพนธ จัดกิจกรรม “รายคําบันดาลใจ” คือการอานบทกวีออนไลนผานโปรแกรม Google Meet
ทั้งสิ้น 10 ครั้ง ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 โดยมีกวีที่เขารวมกิจกรรมทั้งหมด 95 คน และบทกวีที่สง
เขารวมอาน จํานวนทั้งสิ้น 110 บท
กิจกรรมการอานบทกวีออนไลนแตละครั้งประกอบดวย กวีผูเขารวมอานบทกวี ผูฟง และผูสังเกตการณ ดานกวี
เจาของผลงาน มีทั้งกวีที่มีชื่อเสียงระดับศิลปนแหงชาติ และกวีซีไรต ซึ่งเขามารวมอานในฐานะกวีรับเชิญ เชน พนม นันทพฤกษ
ชมัยภร บางคมบาง ไพฑูรย ธัญญา กวีและนักเขียนซีไรตที่เขามารวมอานบทกวี ไดแก โชคชัย บัณฑิต’ อังคาร จันทาทิพย
จเด็จ กําจรเดช พลัง เพียงพิรุฬห นอกจากนี้ยังมีกวีรวมสมัยอีกจํานวนมาก เชน ศิวกานท ปทุมสูติ องอาจ สิงหสุวรรณ
นิตา มาศิริ นนทพัทธ หิรัญเรือง เปนตน (Natruethai 2021, Preface) จะเห็นไดวาผูเขารวมกิจกรรมอานบทกวีมีความ
หลากหลายทั้งในระดับประสบการณ ชื่อเสียง ชวงวัย และเชื้อชาติ บางคนเปนกวีสมัครเลนที่สนใจงานวรรณกรรม การอาน
การเขียน แมจะอยูนอกวงการวรรณกรรม เชน นักรอง พัชริดา วัฒนา ยิ่งไปกวานั้น ยังไดรับความสนใจจากกวีรุนเยาวซึ่งกําลัง
เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เขารวมอานบทกวีในบางครั้ง เชน เด็กหญิงพลอยจันทร หิรัญภัทร เด็กหญิงรินรัก
แซโคว เด็กชายโพธิ์ธารา จันทรสงแสง เด็กหญิงศุภาพิชญ พรอํานวยผล เปนตน นอกจากนี้ การอานบทกวีออนไลนยังเปด
กวางสําหรับกวีชาวตางชาติใหเขารวมอานบทกวีโดยไมมีขอจํากัดดานพื้นที่และเวลา มีกวีชาวกัมพูชา คือ สู เขมรินทร และกวี
นักเขียนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย คือ สุวรรณเลิศ โปรปอล เขารวมกิจกรรมอีกดวย
ปฏิสัมพันธการโตตอบในหองปฏิบัติการกวีนิพนธออนไลนระหวางผูอานและผูฟง มีความใกลชิดระหวางกันและกัน
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู วิพากษ วิจารณบทกวี ระหวางผูอานบทกวีรุนเยาว หรือนิสิต นักศึกษา กับอาจารยอาวุโส หรือ
ศิลปนแหงชาติ บรรยากาศภายในหองปฏิบัติการอานบทกวีออนไลนจึงเปนบรรยากาศแหงความอบอุน ภายใตการแลกเปลี่ยน
เรียนรู การใหขอมูลเพื่อตอยอดในการสรางสรรคทางวรรณศิลป แตขอจํากัดของการอานบทกวีออนไลนผานโปรแกรม
Google Meet นี้คือความชัดเจนของภาพและเสียง หรืออุปสรรคดานสัญญาณอินเทอรเน็ต
การอานบทกวีในรูปแบบดิจิทัลนี้สะทอนใหเห็นวา วิถีการอานบทกวีออนไลนเปนพื้นที่เปดกวางสําหรับผูเขารวม
กิจกรรม ไมมีขอจํากัดในเรื่องสถานที่ เวลา ตางจากการอานบทกวีที่จัดในสถานที่จริงซึ่งมีขอจํากัด ในเรื่ององคประกอบเหลานี้
แสดงใหเห็นวาการสรางและเสพกวีนิพนธออนไลนทําไดงายและทําไดตลอดเวลา (Naji, 2012) ผูเขารวมการฟง สวนหนึ่งคือ
กวีที่เขารวมอานบทกวีในแตละครั้ง และอยูรวมฟงกวีทานอื่นจนจบรายการ กวีหลายทานเขาฟงอยางตอเนื่อง ผูฟงอีกกลุม
หนึ่งที่เขามารวมกิจกรรมอยางสม่ําเสมอไดแก นักเรียน นิสิต นักศึกษาและผูสนใจการอานการเขียนบทกวี อีกทั้งผูเขารวม
กิจกรรมอานและฟงบทกวีบางสวนเปนที่รูจักคุนเคยกันมากอน ดังเชนกลุมของศิลปนกวีอาวุโส กวีซีไรต กวีรวมสมัย และกวี
รุนใหมบางทาน มีหลายทานที่ยังไมเคยรูจักกันมากอน ทั้งนี้เมื่อไดเขามารวมกิจกรรมอานและฟงบทกวี ก็สามารถทํากิจกรรม
รวมกันไดอยางสนิทสนมเปนกันเอง ความสัมพันธที่เกิดขึ้นนั้นอาจเปนเพราะการรวมกิจกรรมในชองทางออนไลนซึ่งไมได
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พบปะกันตัวตอตัวทําใหผูเขารวมคลายกังวล ลดความประหมา หรือไมรูสึกแปลกหนาตอกัน สอดคลองกับที่แพทริค โรบินสัน
(Robinson, n.d.) เขียนบทความเรื่อง “How has the Digital age changed culture and communication?” โรบินสัน
มีความเห็นวาในยุคดิจิทัลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและการสื่อสาร ทั้งทางบวกและทางลบ ผูคนสวนใหญซอน
ตัวอยูหลังคอมพิวเตอร สามารถสื่อสารไดโดยไมตองเปดเผยตัวตนมากนัก ในขณะที่บุคคลอื่นก็ไมมีขอมูลของผูสงสารเชนกัน
การสื่อสารในลักษณะนี้จึงมักทําใหเกิดการแสดงความรูสึกและความคิดเห็นไดอยางอิสระ การสื่อสารแบบออนไลนจึงไดสราง
รูปแบบความสัมพันธแบบใหมของผูคนที่ไมจําเปนตองรูจักคุนเคยกันมากอน
กวีนิพนธสวนใหญเปนบทกวีที่แตงขึ้นใหม กวีบางทานนําบทกวีที่เคยแตงไวมารวมอาน เชน สถาพร ศรีสัจจัง (ศิลปน
แหงชาติ) อานบทกวี “นักเดินเรือ” ไพวรินทร ขาวงาม (ศิลปนแหงชาติ) อานกลอนของกวี (ฉบับเกา) และ กลอนของกวี
(ฉบับใหม) เปนบทกวีที่ตีพิมพในรวมกวีนิพนธดอกพะยอมยามยาก อังคาร จันทาทิพย (กวีซีไรต) อานบทกวี “หอมขาวใหม”
จากรวมกวีนิพนธระหวางทางกลับบาน วรากรณ พูลสวัสดิ์ อานบทกวี “ใจชรา” ที่เคยโพสตลงเฟซบุก พัชริดา วัฒนา อาน
บทกวีที่เคยเขียนใหคุณแมสุดา ชื่นบาน (ศิลปนแหงชาติ) ในวันแมแหงชาติและโพสตลงเฟซบุก บางทานนําบทกวีที่ชอบมารวม
อานเชนเดียวกัน เชน วีระศักดิ์ จันทรสงแสง อานบทกวีอินเดียนแดงที่แปลกับเพื่อนที่ทํางานเกา ตัวบทสามารถวิเคราะห
เนื้อหาไดดังนี้
2.1 ชุบชูจิตวิญญาณ: กวีทัศนะวาดวยกวีนิพนธในยุคดิจิทัล
กวีนิพนธเปนงานวรรณกรรมที่สะทอนความรูสึกนึกคิด และแสดงออกมาในรูปแบบของภาษาอันจํากัด นพพร ประชากุล
(Nopporn, 2009) ไดแบงกวีนิพนธไทยในปจจุบันออกเปน 2 กลุมใหญ คือ แนวจินตนิยม และแนวสัจนิยม กวีไทยไมนอย
สามารถสรางสรรคผลงานไดทั้งสองแนวทาง แมวาแนวทางที่กลาวมานั้นมีความขัดแยงในดานหลักการ เนื้อหา ชั้นวรรณะ
นพพรยังไดกลาวถึงกวีนิพนธสัจนิยมที่กวีมักบรรยายถึงหลักการ แรงบันดาลใจ เปาหมาย กระบวนการสรางสรรคผลงาน
ที่เรียกวา “กวีนิพนธวาดวยกวีนิพนธ” (Meta poetry) เนื้อความของกวีนิพนธวาดวยกวีนิพนธนั้นมีการใชระบบสัญญะการสื่อ
ความหมายในแบบโพสตโมเดิรน ปราโมทย ระวิน (Pramote, 2010) กลาวถึงกวีนิพนธวาดวยกวีนิพนธเปนการแสดงมุมมอง
ทางความคิดในลักษณะการใหความหมายของกวีกับกวีนิพนธ โดยกลาวถึงเรื่องของตนเอง “แฝงไว” ในตัวบท มีการแสดงออก
ถึงแนวคิดดานกวีศาสตรสํานึก พิจารณาในดานคุณลักษณะ บทบาท หนาที่ ปรัชญา และหลักการอื่น ๆ ทางวรรณศิลป
นอกจากนั้นแลว ปราโมทยยังไดศึกษากวีนิพนธวาดวยกวีนิพนธในกวีนิพนธไทยรวมสมัยพบวา กวีนิพนธวาดวยกวีนิพนธมี
ลักษณะ 4 ประการ คือ คุณลักษณะของกวี พันธกิจของกวี คุณคาของกวีนิพนธ และกระบวนการสรางสรรคกวีนิพนธ
บทกวีที่นําเสนอในหองปฏิบัติการวรรณกรรมกวีนิพนธออนไลน “รายคําบันดาลใจ” มีบทกวีจํานวนหนึ่งที่แสดงถึง
ทัศนะและมุมมองของกวีที่มีตอปรากฏการณ การอาน การเขียนกวีนิพนธไทยในยุคดิจิทัล กวีทัศนตอการเขียนกวีนิพนธของ
กวีไทยรวมสมัย มีทั้งทัศนะที่แสดงใหเห็นคตินิยมความชื่นชม เชื่อมั่นในคุณคาและพลังของกวีนิพนธตามมโนทัศนดั้งเดิมที่
สืบทอดกันมาตั้งแตอดีต และทัศนะใหมตอสถานะของกวีนิพนธและการเขียนกวีนิพนธในบริบทใหม รวมทั้งกวีนิพนธในยุค
ดิจิทัล ทําใหกวีนําเสนอมุมมองตามแนวคิดและประสบการณของตน ทัศนะที่แสดงความชื่นชมเชื่อมั่นในพลังของบทกวี
ในสวนนีม้ ีตั้งแตการใหความหมายบทกวีวาคือสิ่งตาง ๆ ที่ดีงาม เชน เปนมวลดอกไม เปนแสงประทีปนําทาง เปนสายรุง และ
เปนนกแหงอิสระเสรี ดังปรากฏในบทกวีของ อารีรัตน นาบอทอง ชื่อ “กวีนพิ นธ”
บทกวีคือแสงไฟใสกระจาง
คือตนหญานอยใหญรายระบํา

คือประทีปคือทอดทางใหยางย่ํา
คือรุงรายสายน้ําทวงทํานอง

(อารียรัตน นาบอทอง: กวีนพิ นธ)

ประเด็นหนึ่งที่นาสนใจคือ กวีเห็นวาในสถานการณวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 บทกวีเปนทางเลือกหนึ่งที่จะชวยเยียวยาและให
กําลังใจแกกันและกันได
แอปฯ สมุดบันทึกจอมือถือ
กาวที่หยุดเดินทาง วางเกินไป

เฝาเพียรเขียนหนังสือเทาทําได
จนตองใชบทกวีมาบรรเทา
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(องอาจ สิงหสุวรรณ: “กระถินจะกลับมาเขียวขจีเหมือนอยางเคย”)
เชนเดียวกับบทกวี “ดวงดาวแหงชาวกวี” โดย ธณภัทร เหลาสุวรรณ ที่แสดงความเชื่อมั่นอยางเต็มเปยมวาบทกวี จะสงพลัง
ความรัก มิตรภาพเปนกําลังใจใหกันและกันแมในชวงเวลาอันมืดมิด
บางค่ําคืนดวงดาวอาจเศราลา
พรอมสงมอบความสุกใสใหแกกัน

แตแววตาชาวกวีโลกนี้นั่น…
เพื่อสรางสรรคทองฟาใหนามอง

โนนขอบฟาที่เคยมืดมิจืดแลว
คือดวงดาวอรามแจงแสงเรืองรอง

มีดวงแกวแหงกวีที่ผุดผอง
คอยจับจองมอบอุนไอให “กวี”
(ธณภัทร เหลาสุวรรณ: “ดวงดาวแหงชาวกวี”)

หรือในบทกวี “ถอดรหัสซับซอนในหวงสมัยอันแสนพิสดาร” โดย จรูญพร ปรปกษประลัย ซึ่งเขียนในรูปแบบกลอนเปลา ได
นําเสนอทัศนะที่แสดงถึงพลังอํานาจของบทกวีเชนกัน
ถอดรหัสซับซอนในบทกวีที่แสนพิสดาร
สูดกลิ่นกวีนิพนธ
ดื่มกินอยางหิวกระหาย
กูตะโกนสุดเสียงคําราม
ประกาศทุกกระแสความรูส ึกที่แผดดังในหัวใจ
เมื่อเขียน...บทกวีมีชีวิต
เมื่อเสพ...บทกวีทําปฏิกิริยากับสรรพเซลลในรางกาย
อักษรแทรกซึม
สัมผัสไหลเวียนทั่วเรือนรางอันโสมม
จังหวะกวีกลมกลืนกับจังหวะหัวใจ
แปรเปลีย่ นเราไปตลอดกาล
(จรูญพร ปรปกษประลัย: “ถอดรหัสซับซอนในหวงสมัยอันแสนพิสดาร”)
ในบทกวีนี้ กวีไดใชอุปลักษณเปรียบเทียบบทกวีคอื สวนหนึ่งของการมีชีวิต เปนสิ่งที่หลอเลี้ยงไหลเวียนแทรกอยูในทุก
องคาพยพของรางกาย เชนเดียวกับการไหลเวียนของโลหิตและการเตนของหัวใจ แสดงถึงพลังและความเชื่อมั่นในสถานะของ
กวีนิพนธอยางชัดเจน
สวนทัศนะใหมตอกวีนิพนธในยุคดิจิทัลนั้น เห็นไดชัดเจนในบทกวี “กลอนของกวี (ฉบับใหม)” โดยไพวรินทร ขาวงาม
ชี้ใหเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากอดีตถึงปจจุบันในการเขียนบทกวี จากหนาหนังสือมาลงบนหนาเฟซบุก พื้นที่การเขียน
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนปรากฏการณสําคัญแหงยุคอันเกิดจากโลกในยุคโลกาภิวัตนมีความเปลี่ยนแปลงหลากหลาย
และรวดเร็ว บทกวีของไพวรินทรชิ้นนี้ กลาวถึงการสราง การเสพและการเผยแพรกวีนิพนธในบริบทของสังคมดิจิทัลผาน
ชองทางตาง ๆ ของสื่อสังคมออนไลน
เราอานกลอนของกวีที่วันพรุง
ณ ตรงนี้ที่เห็นและเปนไป
เราอานกลอนของกวีที่เฟซบุก
ทั้งบอบบางทั้งบึกบึนทะมึนมา
เราอานกลอนของกวีที่หองแชต
โพนเทือกเขาทอดยาวนั้นตะวันรอน

แรมโคงรุงเจ็ดสีที่เอื้อมใกล
สุดดินแดนแสนไกลใจกับตา
โพสตเพื่อนยุคมิตรสมัยหลายใบหนา
แชรไซเบอรเสมอวาฟาดินวอลล
ทั้งกลอนแปดกลอนเปลาเฝาอักษร
โพนนครตึกสูงนั้นตะวันรอ
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(ไพวรินทร ขาวงาม: กลอนของกวี (ฉบับใหม))
หากพิจารณาน้ําเสียงของกวีที่ซอนอยูระหวางบรรทัด รวมทั้งถอยคําและความเปรียบ จะเห็นไดวาแฝงความรูสึกวาแม
กวีจะยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแตกลับกระอักกระอวนใจในมิติทางสังคมรูปแบบใหม การเขาถึงและอานบทกวีทําได
อยางรวดเร็ว ทั่วทุกพื้นที่ การโพสตบทกวีสามารถโพสตที่หนาเฟสบุกหรือในหองแชตสวนตัว แตก็เกิดการยอนแยงทาง
ความรูสึกของกวีโดยผูคนสามารถแชรขอมูลตอกันไดแมไมเคยรูจักกัน
จะเห็นไดวาในยุคดิจิทัล กวียังคงใชพื้นที่ในการแสดงมุมมองทางความคิด ใหความหมายของกวีกับกวีนิพนธในแงมุม
ตาง ๆ ตามกระแสโลกาภิวัตน ชี้ชัดใหเห็นวาแมสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไร กวีก็ยังคงสํานึกในบทบาท หนาที่
ปรัชญา ใหกวีนิพนธทําหนาที่ชุบชูจิตวิญญาณ สรางพลังใหกับผูอานภายใตสถานการณตาง ๆ เพื่อโนมนาวใจตอการเปลี่ยนไป
ของโลก
1.2 พลัดพราก เหินหาง ทุกขเข็ญ: การดํารงชีวิตในภาวะโรคระบาดโควิด-19
การอานบทกวีออนไลนมีความหลากหลายในการอาน ดวยรูปแบบสําคัญ 3 ลักษณะ คือ บทกวีฉันทลักษณ บทกวีไร
ฉันทลักษณ (กลอนเปลา) และบทกวีที่สรางสรรคในรูปแบบประสานศิลปะแขนงอื่น เชน อานบทกวีฉันทลักษณประสานกับ
การรองแร็พ อานบทกวีไรฉันทลักษณประสานการรองเพลงและเลนดนตรี หรืออานบทกวีฉันทลักษณโดยแทรกการรอง
หนังตะลุงบางชวงเพื่อใหเกิดอรรถรสในการอาน
บทกวีฉันทลักษณ ใชขนบการประพันธในลักษณะ โคลง กาพย กลอน ทั้งในผลงานของกวีอาวุโส กวีรุนใหมและกวี
สมัครเลน นอกจากตัวบทที่กลาวถึงกวีทัศนะวาดวยกวีนิพนธในยุคดิจิทัลแลว การระบาดระลอกใหญในสถานการณโควิด-19
ทําใหมีบทกวีหลายบทที่กวีสรางสรรคขึ้นใหมเพื่ออานในโครงการนี้ เนื้อหาสาระสวนใหญไมไดเกี่ยวของกับการนําเสนอ
เรื่องราวในรูปแบบดิจิทัลมากแตกลับกลาวถึงยุคสมัยความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปอันหลากหลายของสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สถานการณโควิด-19 ที่กวีสะทอนปญหาและความรูสึกที่มีตอสถานการณที่กําลังประสบอยางหลากหลาย ดังตัวอยาง
คอยหยดรวงพรางพรูลงกรูกราว
หัวใจรางวางเปลาหนาวทุรน

เหมือนดวงดาวหลนมาเปนหาฝน
อกทวมทนดวยรันทดปรากฏการณ

ลูกคนโนนนอนตายในถนน
ลูกคนนี้สิทุกขทรมาน

ลูกอีกคนนอนตายอยูในบาน
ลูกคนนั้นเจ็บปานจะขาดใจ
(ชมัยภร บางคมบาง: “น้ําตาแผนดิน”)

บทกวี “น้ําตาแผนดิน” ของ ชมัยภร บางคมบาง (ศิลปนแหงชาติ) เปนดังบันทึกเหตุการณจริงในชวงวันแมแหงชาติ
สะทอนอารมณผูเปนแมทุกคนที่สูญเสียลูกจากการระบาดของโรครายไดอยางสะเทือนอารมณ การสูญเสีย การพลัดพรากเปน
สิ่งที่ไมอยากใหเกิดขึ้นแตยังไมมีวิธีลดจํานวนคนตายรายวันไดในชวงเวลานั้น
“เหมือนบายศรีมีงานทานถนอม
พอปวยไขอับจนคนเยียวยา

เจิมแปงหอมน้ํามันจันทนใหหรรษา”
เขาปลอยมาตายรังดั่งลอยแพ

จึงขบวนคนยากจากเมืองฟา
ตูโดยสารชะตากรรมคล่ําจอแจ

ตองเควงไปควางมาเหมือนจอกแหน
ขบวนแหขนหามาเต็มคัน

ขวัญเอยขวัญมาสูมาอยูเ หยา
มาเยียวยา ยาใจใหแบงปน

บานเกาทุงทาเถียงนานั่น
เรามีเราดูแลกันเทานั้นพอ ฯ

(ไพฑูรย ธัญญา: “ยินดีตอนรับ”)
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บทกวี “ยินดีตอนรับ” ของไพฑูรย ธัญญา บงบอกเหตุการณจริงของมนุษยในยุคโควิดที่เปนขาวมากมายในขณะนั้น
ในบริบทนี้ชี้ใหเห็นถึงการแพรระบาดของเชื้อโรค การขาดแคลนเตียงผูปวยในโรงพยาบาลที่กําลังเกิดขึ้น คนชนบทที่ทํางานใน
เมืองตองกลับบานมาดูแลตัวเองที่บาน เปนการเสียดสีสังคมการเมืองไปในตัววาเหตุการณเหลานี้เปนผลพวงจากการบริหาร
ของรัฐที่ไมไดดูแลประชาชนของตนเองอยางเต็มที่
รอวันถอดหนากาก
ไดเห็นแกมนิ่มนิ่ม
ถึงแมจะเนิ่นนาน
จับมือกันมั่นไว
รอวันไดสวมกอด
รอวันนอนหนุนตัก

จะเห็นปากและรอยยิ้ม
พรอมลักยิม้ อันสดใส
มหาศาลสักเพียงใด
กาวตอไปดวยความรัก
หอมดังฟอดสุขยิ่งนัก
พบความรักกลับคืนมา

(ด.ญ.รินรัก แซโคว: “รอถอด”)

บทกวี “รอถอด”ของ ด.ญ.รินรัก แซโคว แสดงถึงความอึดอัดกับวิถีใหม (New Normal) ที่ประชาชนในประเทศตอง
เวนระยะหาง งดการสัมผัส และสวมหนากากกอนออกจากบาน ไมไดเห็นหนาตาดังแตกอน รอยยิ้มที่คนไทยอันเคยถูกขนาน
นามวา ‘ยิ้มสยามงามอยางไทย’ นั้นก็หายไปในหนากากดวย บทกวีชิ้นนี้จึงสรางความหวัง การรอคอยวาวิถีชีวิตที่เคยเปนจะ
กลับมาดังเดิม
นอกเหนือจากการสะทอนปญหาและผลกระทบของเชื้อโรคโควิด-19 ตอชีวิตของผูคน บทกวีจํานวนหนึ่งไดนําเสนอ
เนื้อหาที่แสดงถึงความหวงใย และใหกําลังใจ
ดั่งยุคดินผลัดหญาคนผลัดเหยา
ยิ่งครรลอง “ออนไลน” ไมคุนเลย

เพียงนิ่งรับสภาพเอาไรเอื้อนเอย
เหมือนยิ่งเผยความกลัวลึกตัวตน

“ขางในนั้นฉันพบครูผูแพพาย
ผูมิอาจกาวขามความมืดมน

ซอนกายในฉันมาแตตน
ทั้งมิอาจสอนคน - - เปนครูใคร

ทุกยางกาวของเขายังเขลาขลาด
เพียงแคโลกปรับแปรยังแพใจ

ซ้ําปรามาสผูที่มีซึ่งกาวใหม
มิตองพูดถึงเรื่องใหญอยางใหปญญา”

ครูคนนั้นตางพบเจอในเธอในฉัน
กอนลูกศิษยตัวนอยคอยคลอยลา

จะปลอยเปนไปเชนนั้นหรือวันขางหนา?
ตองหาญกลาขจัดครูแหงความกลัว
(นนทพัทธ หิรัญเรือง: “ครูคนนั้น”)

บทกวี “ครูคนนั้น” ของ นนทพัทธ หิรัญเรือง เปนบทกวีมอบกําลังใจใหผูเปนครู สะทอนถึงการเรียนการสอนในยุควิถี
ใหมอันเปนสิ่งที่กลายมาเปนปกติในเวลาตอมา การเรียนการสอนในหองเรียนปรับรูปแบบมาเปนการสอนออนไลน การเผชิญ
ภาวะคุกคามของดิจิทัลผนวกกับสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 เปนแรงบีบคั้นทางใจใหครูไมมีเวลาในการ
ปรับตัวไดมากนัก หากปรับตัวไดตามยุคสมัยก็จะมิใชเหยื่อของเมื่อวาน
แลวโควิดละ
โควิดนาจะเถียงอยูบาง
เดลตาบอก เฮ ฉันกลายพันธุแลวเพื่อน
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แกยังเปนเจนแรกอยูอีก
โอเมกาบอกฉันติดตอผานความรัก
แลมดาวาฉันติดตอผานความอิจฉา
ความกาวหนาของสิ่งหนึ่งไมไดดีตอ ของอีกสิ่งหนึ่ง
ความกาวหนาไมอาจถือวาเปนสิ่งดี
อยางนอยไมไดดีทั้งหมด
โอ พวกเรากาวหนาจัง
บทสนทนานี้
แคเชื้อโรคสองตัวคุยกันผานชองแชท

(จเด็จ กําจรเดช: “ความกาวหนาของเชื้อโรค”)

บทกวี “ความกาวหนาของเชื้อโรค” ของจเด็จ กําจรเดช ชี้ใหเห็นถึงวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงขามสายพันธุของ
เชื้อโรคผานยุคสมัย การอภิวัตนตนเองใหสามารถคุยกันผานชองแชทไดเสมือนคน สะทอนการระงับยับยั้งการแพรระบาดของ
เชื้อโรคที่กําลังเผชิญอยูไมได ทําใหเชื้อโรคเขามามีวิวัฒนาการชีวิตแทนที่มนุษย
ผลกระทบของโควิด-19 สงผลตอความรูสึกของปจเจกบุคคลทุกเพศวัยและชวงอายุ ในบทกวีของเด็กหญิงพลอยจันทร
หิรัญภัทร กวีรุนเยาว ไดสะทอนความรูสึกของตนกับแมขณะแมตองกักตัวเพราะติดเชื้อโควิด-19 แสดงใหเห็นโลกของเด็กยุค
ใหมที่ผูกติดกับเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิทัล ที่นิยมเลนเกมตอนแยกบานกับคุณแมในชวงสถานการณระบาดหนัก เธอได
ใชการนัดเลนเกมออนไลน Roblox กับคุณแมมาเชื่อมความสัมพันธใหใกลขึ้นมากกวาการพูดคุยในโทรศัพท
ยังไง...ฉันก็มีแมอยูในหัวใจอยูแลว แมวาบางครั้งเลนเกมจนลืมยากับแม
ดวยรักและมิตรภาพเลยทําใหยังสลับกันโทรหา
ฉันเชื่อมโยงกับคุณแมดวย Roblox
ความรักอันไกลหาง
(พลอยจันทร หิรญ
ั ภัทร: เชื่อมโยงกันดวย Roblox)
นอกจากนั้นแลวบทกวี “ขามทุกขเข็ญ” ของวิศิษฐ ปรียานนท ก็เปนตัวแทนของการเลาเรื่องคนชายขอบ ปญหาชาติ
พันธุในสถานการณโควิดพวงปญหาไฟปา ทําใหความยากลําบากและอุปสรรคของชีวิตเพิ่มขึ้น ตองตอสูทามกลางความทุกข
โรคระบาด และชาติพันธุ
หนาหนักหมอกควันไรสญ
ั ชาติ
แทรกซึมลมหายใจในทุกอณู
ความเปนอยูผ ูคน บนสะพาน
วาเสียงเรือเงียบงันคือฝนราย
ทวงจังหวะทํานองซองกาเรีย
เปนมานขุนฝุนควันพลันสูดรับ

คลื่นวิกฤติโรคระบาดซัดสาดอยู
หดหูลุกลามขาวความตาย
ไรการผานขามบงความหมาย
รอยเทาทั้งหลายเลือนหายลับ
ขาวหมอกเคลียแมกไมกลายกลับ
ไฟปาโหมโถมทับทุกทางทิศ
(วิศิษฐ ปรียานนท: “ขามทุกขเข็ญ”)

จากตัวอยางที่ยกมา จะเห็นไดวาความเปนกวีนิพนธบนโลกดิจิทัลนอกจากเปนการบันทึกชวงเวลาสําคัญของบานเมือง
กวียังมองบริบททางสังคมโลกยุคดิจิทัลวามีความเปลี่ยนแปลงอยางความรวดเร็ว เปนภาวะคุกคามในทุกรูปแบบไมวาจะเปน
วิถีชีวิต การทํางาน การเรียนการสอน หรือแมกระทั่งการเขียนบทกวี แตในที่สุดก็ใชพื้นที่ดิจิทัลเปนสิ่งที่เอื้ออํานวย ตอรอง
และยอมรับ ปรับเปลี่ยนเพื่อความคงอยูของกวีนิพนธไทยรวมสมัย เนื้อหามีการเปดกวางทางความคิด ทั้งทัศนะที่หลากหลาย
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ตอตนเอง สังคม และโลก ทําใหมองเห็นความเปลี่ยนผานทางยุคสมัย มีการอานบทกวีออนไลนดวยรูปแบบสําคัญ 3 ลักษณะ
คือ บทกวีฉันทลักษณ บทกวีไรฉันทลักษณ (กลอนเปลา) และบทกวีที่สรางสรรคในรูปแบบประสานศิลปะแขนงอื่น แตยังไมมี
การใชเครื่องมือดิจิทัลสรางสรรคผลงานแทนที่กวี หรือการใชสื่อดิจิทัลสรางนวัตกรรมการอานแตอยางใด

3. บทสรุป: ความเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนผานจากสื่อสิ่งพิมพสูดิจิทัล
โครงการหองปฏิบัติการวรรณกรรมกวีนิพนธ การจัดกิจกรรมอานบทกวีออนไลนถือเปนชองทางใหมในการอานและ
การเผยแพรบทกวีรวมสมัยที่สอดคลองกับสภาพสังคมในยุคโลกาภิวัตนซึ่งกาวเขาสูสังคมดิจิทัลมากขึ้น ไดกระชับพื้นที่ตอกวี
และผูอานใหเขาถึงกันมากขึ้น กวีสรางสรรคผลงานไดรวดเร็วโดยไมตองมีจํานวนตัวบทมากเพื่อการตีพิมพ ผูอานสามารถ
ติดตามอานผลงานไดทันทีในเวลาเดียวกัน และเขาถึงไดเปนจํานวนมาก อีกทั้งยังไดรื้อฟนการอานออกเสียง มีการผสมผสาน
ศิลปะแขนงตาง ๆ ในลีลาที่ตางออกไป เชน เลนดนตรีและรองเพลงสลับกับการอานบทกวี การอานออกเสียงในทํานอง
พื้นบาน การอานแบบกลอนหนังตะลุง หรืออานทํานองเสนาะ แตก็นับวาเปนสวนนอยเทานั้น เพราะขอจํากัดของการอานบท
กวีออนไลนผานโปรแกรมประชุมออนไลนไมเอื้อตอการแสดงออกในขณะอานอยางเต็มที่ อีกทั้งยังมีขอจํากัดและปญหาในการ
ใชเครื่องมือสื่อสาร จึงทําใหไมไดเตรียมการมาเพือ่ การอานบทกวีในลักษณะของการแสดงมากนัก จึงเห็นไดวาการอานบทกวี
ออนไลนยังคงเปนชองทางที่ผูอานสามารถพัฒนารูปแบบการนําเสนอโดยประยุกตใชสื่อดิจิทัลไดอยางหลากหลาย เชน การ
นําเสนอในรูปแบบของคลิปวิดีโอ การใชภาพประกอบซึ่งมีดนตรีประกอบก็สามารถทําได ดังความเห็นของ ดียา (Diya, 2020)
ที่วา หนากระดาษในสื่อสิ่งพิมพไมไดเปนชองทางเดียวในการนําเสนอและการรับชมอีกตอไป แตสามารถนําเสนอผานชองทาง
อื่นอีกหลายชองทาง ไมวาจะเปนการแสดงการอานบทกวีในโรงละครที่สามารถบันทึกไวในรูปซีดี การบันทึกเสียงอานบน
อินเทอรเน็ตหรือเว็บไซต การบันทึกวิดีโอเพื่อเผยแพรในโปรแกรมยูทูป หรือในพื้นที่ออนไลนอื่น ๆ เชนเดียวกับที่ ไฮเกอะ
(Schaefer, 2016) เสนอแนวคิดวา วรรณกรรมในยุคดิจิทัลสามารถใชสื่อในการเผยแพรไดอยางหลากหลายผานสื่อตาง ๆ
ถาหากวามีการตระหนักในความจริงเรื่องนี้ก็สามารถนําไปพัฒนาสื่อกลางในปฏิบัติการทางวรรณกรรมได
นอกจากนี้ การเขารวมกิจกรรมอานบทกวีออนไลนสงผลใหเกิดแรงบันดาลใจและปลูกฝงความรักในการเขียนบทกวี
ตั้งแตยัง เด็ก ทั้ งยัง ไดเ รีย นรูจ ากกวีรุ นใหญ เปน การแบง ปน ประสบการณที่น าสนใจ เพราะผูเ ขาร วมอ านบทกวีมีค วาม
หลากหลายทั้งชวงวัยและประสบการณ เปนการชุมนุมกวีไทยรวมสมัย ตั้งแตระดับกวีอาวุโส มากดวยประสบการณและ
ผลงาน เชน ศิลปนแหงชาติ กวีซีไรต กวีมือรางวัลหลากหลายทาน ไดมารวมอานบทกวีกับกวีหนุมสาวหนาใหมที่เริ่มตนเขียน
บทกวี ทําใหเห็นวาการอานบทกวีออนไลนเปนพื้นที่เปดกวางกับกวีทกุ ชวงวัยและประสบการณโดยไมมีการแบงแยก ทําใหกวี
หลากหลายรุนไดมารวมสังสรรคแสดงออกและเรียนรูเกี่ยวกับกวีนิพนธรวมกัน ทั้งยังเปดโอกาสใหมีการแสดงความเห็น
วิพากษวิจารณในระหวางผูอานดวยกัน เนื่องจากในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง เมื่อการอานบทกวีจบลงจะมีกวีรุนใหญ เชน
ศิลปนแหงชาติ แสดงความเห็นชื่นชมและใหกําลังใจแกผูอานแตละคน รวมทั้งใหขอสังเกต ขอเสนอแนะทั้งในการอานและการ
เขียนบทกวี ในบรรยากาศที่เต็มไปดวยการสรางสรรค ซึ่งไมคอยพบในเวทีอานบทกวีแบบปกติ กอใหเกิดบรรยากาศใหมของ
การรวมกลุมกวีที่อบอุน สรางบรรยากาศในการเรียนรูและสงทอดทางวรรณศิลปที่ไมเกิดขึ้นบอยนัก
ดัง นั้น การอา นบทกวีผ านชอ งทางออนไลน เป นรู ปแบบในการนํ าเสนอและเผยแพร ที่ส อดคล องกับ บริ บทความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมสมัยใหม ซึ่งกวีไทยและนักอานกําลังปรับตัวใหเขากับสภาวการณดังกลาว ทั้งในแงของวิธีการเขียน
การสรางสรรครูปแบบและการนําเสนอ แมวาจะยังไมพัฒนาไปสูลักษณะของกวีนิพนธดิจิทัลเต็มรูปแบบ แตก็มีแนวโนมวา
กวีนิพนธไทยรวมสมัยกําลังพัฒนาไปสูก วีนิพนธดิจิทัลมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การอานบทกวีออนไลนยังเปนพื้นที่ที่เปด
กวางสําหรับกวีและผูฟงทุกชวงอายุ เพศ วัย ไดเขามามีสวนรวมโดยไมมีขอจํากัดเรื่องสถานที่และชวงเวลาอีกตอไป และยัง
เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยน เรียนรูที่สําคัญระหวางกวีผูสรางงาน ผูอานหรือผูฟงในฐานะผูเสพ นักวิจารณและนักวิชาการ
นับไดวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการในการสืบสรางกวีนิพนธไทยใหคงอยู แมวาบริบททางสังคมและวัฒนธรรมจะเปลี่ยนไป
เชนไรก็ตาม หากมีนวัตกรรมการเขียน การอานบทกวีโดยใชระบบดิจิทัลแทนที่กวี นาจะเปนมิติใหมในการสรางและเสพบทกวี
ไทยในยุคดิจิทัลอยางแทจริง
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