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บทคดัยอ่ 
 บทความนี้ มุ่งศกึษาภาพแทนตวัตนเชงินิเวศของเรวตัร์ พนัธุ์พพิฒัน์ผ่านกวนีิพนธ์ชุด ‘นกชวีติ’ ในด้านการ
น าเสนอและการประกอบสรา้งความหมายผ่าน ‘คนสวน’  ซึง่เป็นตวัละครในกวนีิพนธช์ุดนกชวีติ อนัเป็นการมองผ่าน
กระบวนทศัน์ใหม่ ทีว่่าดว้ยท่าทขีองความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษย์กบัธรรมชาต ิโดยศกึษาจากงานกวนีิพนธช์ุด ‘นกชวีติ’ 
ผลการศกึษาพบว่า เรวตัร์ พนัธุ์พพิฒัน์ ใช ้ ‘คนสวน’ เป็นภาพแทนเพื่อน าเสนอตวัตนเชงินิเวศ โดยมกีารน าเสนอ
ผ่านสญัญะต่างๆ และบรบิทแวดลอ้ม ไม่ว่าจะเป็นพืน้ทีธ่รรมชาต ิดนิ น ้า ป่า ฤดูกาล สถานที ่ความเชื่อ ความศรทัธา 
ชนบท ชุมชนเมอืง การเมอืง ศาสนา ความรกั ผ่านอารมณ์โหยหาอดตี ทัง้นี้ จากการศกึษาพบว่า มกีารน าเสนอผ่าน
งานกวนีิพนธ์ใน 3 ลกัษณะ คอื 1. ตวัตนกบัตนเอง 2. ตวัตนกบัสงัคม และ 3. ตวัตนกบัการประจกัษ์แจ้ง การมอง
ความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัธรรมชาตโิดยใหธ้รรมชาตเิป็นศนูยก์ลาง (Ecocentric) จงึเป็นการยนืยนัตนตนทีแ่ทจ้รงิ 
(Self Realisation) และยงัเป็นการยนืยนัถงึความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัธรรมชาต ิทีว่่ามนุษยก์บัธรรมชาตลิว้นเป็น
อนัหนึ่งอนัเดยีวกนั การแสดงความเคารพ อ่อนน้อมถ่อมตนต่อธรรมชาตถิอืเป็นความสมัพนัธท์ีย่ ิง่ใหญ่  
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Abstract  
 This article aims to study Rewat Panpipat’s ecological self from his poetry ‚Nok Cheewit.‛ This study 
focus on his representation techniques and how he creates ‚The gardener‛ which is meaningful character. 
‚The gardener‛ is the character in ‚Nok Cheewit.‛ The poetry presents a new paradigm which shows the 
relationship between human and nature. The study of ‚Nok Cheewit‛ found that ‘The gardener’ represented 
Rewat’s ecological self by using signs and contexts including : natural place, soil, water, forests, seasons, 
locations, believes, faith, countrysides, urban areas, politics, religion, and love by expressing his yearn for the 
past. Moreover, the study found 3 types of his representation. There are as follows, self and identity, the self 
and community, self and manifestation. The poetry shows the relationship between human and nature by 
using nature-centered methods called (Ecocentric). This confirmed his self-realisation and insisted the 
relationship between human and nature which believes that human and nature are unity. Respectation and 
being humble for the nature is the marvelous relationship for human.     
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1. บทน า  
 เธอกบัฉนั 
 ปลกูไมห้นึ่งตน้ 
 เพื่อคน้หาความหมายของชวีติร่วมกนั 
  เนื้ อความตอนหนึ่ งจาก ค านึงในสวน 
เสมอืนค าน า ในกวนีิพนธช์ุด นกชวีติ ของเรวตัร ์พนัธุ์
พิพัฒน์ อันสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กบัธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ซึ่งถือเป็นเรื่องที่
ได้รบัการน าเสนอในผลงานด้านศิลปะวรรณกรรมมา
โดยตลอด อนัแสดงออกถงึความสมัพนัธข์องมนุษยท์ีม่ ี
ต่อโลกธรรมชาติ หรือกล่าวได้ว่า งานเขยีนเกี่ยวกบั
ธรรมชาติมีความหมายในฐานะสิ่งประดิษฐ์ทาง
วฒันธรรมของมนุษยม์านานแลว้ (Branch, 2001 : 91 
อา้งใน ธญัญา สงัขพนัธานนท,์ 2556 : 29) 
  อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  แ น ว ค ว า ม คิ ด เ รื่ อ ง
ความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัธรรมชาตถิอืเป็นเรื่องที่
ส าคัญและยิ่งใหญ่ในอนาคต ดังจากปากค าของนัก
ปรชัญาชาวนอรเ์วยน์ามว่า (กุนนาร ์รุนด์แกรน, 2557 
: 296) อารน์ แนส และทมีงานของเขาไดพ้ฒันาทศันะ
การมองโลกที่เรียกว่า ‚นิเวศวิทยาเชิงลึก‛ (Deep 
Ecology) ซึ่งอธบิายสัน้ๆ ว่า มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของ
ธรรมชาติและทุกส่วนของธรรมชาติกม็สีทิธเิท่าเทยีม
ในการพฒันาและเติบโต เป็นสงัคมที่ไม่มีชนชัน้ที่อยู่
ภายในโลกของสิง่มชีวีติทัง้หมด ที่ซึ่งสทิธต่ิางๆ ตาม
ประชาธปิไตยนัน้ ไม่ไดม้ไีวส้ าหรบัมนุษยเ์ท่านัน้ แต่มี
ไวเ้พื่อสตัว ์พชื และแร่ธาตุดว้ย  
  วิทย์ ศิวะศริยานนท์ นักวิชาการด้าน
วรรณคดขีองไทย (วทิย์ ศวิะศรยิานนท์, 2531 : 42-
43) กล่าวถงึ ความสนใจระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาตวิ่า 
มนุษย์แบ่งความสนใจในธรรมชาติออกเป็นสองสมยั 
สมยัแรกวรรณคดแีละศลิปะอื่นๆ สนใจในธรรมชาติที่
ถูกฝีมอืมนุษย์ดดัแปลงประดบัประดาให้สวยงามตาม
ความคดิของมนุษย ์สมยัที่สอง มนุษยส์นใจธรรมชาติ
ที่งามเอง หรือไม่ถูกอิทธิพลมนุษย์มากล ้ากรายเลย 
และยงักล่าวอกีว่ามมีนุษย์บางชาติ เช่น ชาวฮนิดูที่มี
ความคดิเอนเอยีงไปในทางลทัธ ิPantheism คอืถอืว่า
ทุกสิง่ทุกอย่างในโลก จนกระทัง่ต้นไมใ้บหญ้าลว้นเป็น
อนัหนึ่งอนัเดยีวกนั คอืต่างกเ็ป็นสว่นหนึ่งของวญิญาณ
อันใหญ่ วิญญาณอันใหญ่นี้สิงสถิตอยู่ในสิ่งทัง้ปวง 

ลทัธ ิPantheism นี้ ช่วยใหเ้กดิความสนใจธรรมชาติ
เร็วขึ้น เพราะเหตุนี้จึงปรากฏวรรณคดีฮินดูใส่ใจใน
ธรรมชาตกิ่อนวรรณคดยีุโรปเป็นอนัมาก 
  คนสวน : ภาพแทนตัวตนเชิงนิเวศของ                  
เรวตัร ์พนัธุพ์พิฒัน์ ในกวนีิพนธ ์‚นกชวีติ‛ ถอืเป็นการ
มองผ่ านกระบวนทัศ น์ ใหม่ที่ ว่ าด้ ว ยท่ าทีข อง
ความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัธรรมชาต ิโดยใชม้โน
ทัศน์หลังสมัยใหม่  คือ มโนทัศน์ เรื่ องภาพแทน 
(Representation) และยงัการมองผ่านแนวความคดิ
ทฤษฎีตวัตนเชงินิเวศ (Ecological Self)  อนัเป็น
แนวคดิของ อารเ์น นาสส ์(Arne Naess) โดยนาสสใ์ห้
ความหมายว่า ‚ตัวตนที่ไม่แบ่งแยกออกจากสรรพ
ชวีติ‛ โดยเขาใชค้ าว่า ตวัตนแห่งธรรมชาต ิหรอืตวัตน
เชงินิเวศ อนึ่ง การมอง ‚คนสวน‛ ภาพแทนตวัตนเชงิ
นิเวศของเรวตัร์ พนัธุ์พิพฒัน์ ในกวีนิพนธ์ ‚นกชีวิต‛ 
ผ่านมโนทศัน์เรื่องภาพแทน (Representation) และ
แนวคดิทฤษฎตีวัตนเชงินิเวศ (Ecological Self) นี้ จงึ
เสมอืนเป็นการส ารวจความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บั
ธรรมชาติผ่ านงานกวีนิพนธ์  โดยพิจารณาถึง 
‚ความสมัพันธ์ภายใน‛ ดังที่ อาร์เน นาสส์ (Arne 
Naess) กล่าวว่า ‚คุณค่าของสรรพสิง่ต่างมีอยู่ใน
ตวัเอง‛  จุดมุ่งหมายของชวีติจงึอยูท่ี ่‚การประจกัษ์แจง้
ในตวัตนทีแ่ท้‛ (กานมณี ภู่ภกัดี, 2547 : 2) ดงันัน้ 
การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
หรอืระบบนิเวศดงักล่าวผ่านงานวรรณกรรมจงึถอืเป็น
มิติใหม่ของการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสุข อนัเป็นการ
แสวงหาความหมายของชวีติอย่างแทจ้รงิ 
1.1 เรวตัร ์พนัธุพิ์พฒัน์ 
 เ ร วั ต ร์  พั น ธุ์ พิ พั ฒ น์  เ กิ ด เ มื่ อ วั น ที่  9 
พฤศจกิายน พ.ศ.2509 ต าบลวงัลกึ อ.สามชุก จงัหวดั
สุพรรณบุรี เรยีนจบมธัยมปลายจากโรงเรียนสามชุก
รตันโภคาราม เคยมีผลงานประดบัช่อการะเกด ผ่าน
บรรณาธิการสุชาติสวัสดิศ์รี จากเรื่องสัน้ ‚บุรุษ
ไปรษณียผ์ู้หลงลมืเลขที่บ้านของตน‛ ต่อมาเรื่องสัน้ 
‚เรื่องเล่า สายน ้า และความตาย‛ ได้รบัรางวลัดเีด่น
จากสมาคมภาษาและหนังสอืแห่งประเทศไทยเมื่อปี 
2537 ก่อนทีเ่ขาไดร้บัรางวลัซไีรตจ์ากรวมบทกวนีิพนธ ์
‚แม่น ้าร าลกึ‛ ในปี 2547 อนัเป็นปีเดยีวกนักบัที่รวม
เรื่องสัน้ ‚ชวีติส ามะหาอนัใด‛ ไดร้บัรางวลัชนะเลศิเซ
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เว่นบุ๊คอะวอรด์ และในปี 2554 รวมเรื่องสัน้ ‚เหมอืนว่า
เมื่อวานนี้เอง‛  และ ‚กระดูกของความลวง‛ ผ่าน
เขา้รอบ 20 เล่มสุดทา้ย (Longlist) และ 7 เล่มสุดทา้ย 
(Shortlist) รางวลัซไีรต์ตามล าดบั ปี 2553 เรื่องสัน้ 
‚ซบัตาเมา‛ ได้รบัรางวลัดเีด่นจากสมาคมภาษาและ
หนงัสอืแห่งประเทศไทย ปี 2555 
 กวนีิพนธร์อ้ยแกว้ในรอ้ยกรอง ‚แมวผูม้องเหน็
ก าแพงเป็นสะพาน‛  ได้รบัรางวลัลูกโลกสเีขยีว ปี 
2556 กวนีิพนธช์ุด ‚แม่น ้าเดยีวกนั‛ ได้รบัรางวลัรอง
ชนะเลิศอันดับหนึ่งเซเว่นบุ๊คอะวอร์ด ปี 2557 กวี
นิพนธ ์‚จงัหวะววั‛ ไดร้บัรางวลัดเีด่นจากสมาคมภาษา
และหนงัสอืแห่งประเทศไทย และในปีเดยีวกนัน้ี เรวตัร ์
พัน ธุ์ พิพัฒ น์  ยั ง ไ ด้ รับ ยกย่ อ ง ใ ห้ เ ป็ น  ‚ศิล ปิ น
รางวัลศิลปาธร‛ สาขาวรรณศิลป์ ประจ าปี 2557 
ก่อนที่ล่าสุด ปี 2559 กวีนิพนธ์ชุด ‚แม่น ้าที่สาบสูญ‛ 
ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบัสองเซเว่นบุ๊คอะวอร์ด 
ก่อนที่ล่าสุด 2560 รางวลัวรรณกรรมแม่น ้าโขง หรือ
แม่น ้าโขงอวอรด์ (Mekong River Literature Award : 
MERLA) 
 เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ เคยเป็นบรรณาธิการคัด
สรรบทกวีให้กับหนังสอืพิมพ์ คม ชัด ลึก ระหว่างปี 
พ.ศ.2548-2551 ปัจจุบนัยงัคงเขยีนเรื่องสัน้ นวนิยาย 
บทกวี อย่างต่อเนื่อง และเป็นวิทยากรรับเชิญตาม
สถานศกึษาและองค์กรอสิระ ส าหรบัการศกึษาครัง้นี้ 
ผู้เขียนบทความมีจุดประสงค์ส าคัญที่จะตรวจสอบ
ขอ้สงัเกตขา้งตน้ว่า คนสวน : ภาพแทนตวัตนเชงินิเวศ
ของเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ในกวีนิพนธ์นกชีวิต เป็น
อย่างไร แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์
กบัธรรมชาตผิ่านกลวธิกีารน าเสนอในงานวรรณกรรม
อย่างไร   
1.2 ภาพแทนกบัตวัตนเชิงนิเวศ 
 สรุเดช โชตอิุดมพนัธ ์(2548 : 5) กล่าวถงึ ภาพ
แทนหรือภาพตัวแทนในบริบทของวรรณกรรมว่า 
เนื่องจากวรรณกรรมเป็นเหมือนภาคปฏบิตัิทางวาท
กรรมรูปแบบหนึ่งทีส่่งผลต่อกรอบความคดิของผูอ้่าน 
วรรณกรรมจงึไม่ได้เป็นสิง่ที่น าเสนอความจรงิในอุดม
คติเกี่ยวกบัชวีติและความเป็นอยู่ของมนุษย์อกีต่อไป 
แต่วรรณกรรมเป็นการน าเสนอ ‚ระบอบแห่งความจรงิ‛ 
หรอืความจรงิที่ผู้เขยีนเชื่อ เนื่องจากอยู่ในกรอบของ

วาทกรรมหนึ่งๆ ภาพแทน (Representation) ใน
วรรณกรรมจงึไม่ใช่ภาพแทนของความจรงิในอุดมคติ
อกีต่อไป หากแต่เป็นภาพแทนจากมุมมองของผูเ้ขยีน
โดยเฉพาะ ซึ่งเกีย่วพนักบักรอบวาทกรรมอย่างเลี่ยง
ไม่ได ้ 
 ขณะที่ สจ๊วร์ต ฮอลล์ (Stuart Hall) (Hall, 
1997 : 15 อา้งใน สรุเดช โชตอิุดมพนัธ,์ 2548 : 5) นกั
วฒันธรรมศกึษา ได้นิยาม Representation ว่าเป็น 
การผลติสรา้งความหมายโดยการใชร้ะบบสญัญะ เป็น
การพยายามเชื่อมโยงแนวความคิด (Concept) กบั
ระบบสญัญะเขา้ด้วยกนั หรอืเป็นการน าเสนอแนวคดิ
ผ่านระบบสัญญะนัน่เอง โดยการน าเสนอดังกล่าว
เกดิขึน้ในสองระดบัด้วยกนัคอื (1) ระดบัการน าเสนอ
ภาพแทนในใจ (Mental Representation) เป็นการ
พยายามตีความจริงรอบตัวมนุษย์ เป็นกระบวนการ
กลัน่กรองสิ่งที่ เกิดขึ้นรอบตัวให้เ ป็นความรู้หรือ
ความคดิหนึ่งๆ ทีเ่กดิขึน้ภายในจติใจ (2) ในระดบัของ
การน าเสนอภาพแทนภายนอก เป็นการสื่อสาร
ความคิดหรือความรู้ที่อยู่ในหวัสมองออกมาให้ผู้อื่น
รบัทราบโดยระบบสญัญะหนึ่งๆ เช่น ภาษา เป็นตน้ 
 ดงันัน้จะเหน็ไดว้่า การน าเสนอภาพแทนนัน้มี
ข ัน้ตอนทีก่ลัน่กรอง ‚ความจรงิ‛ อย่างน้อยสองระดบั 
คอืกลัน่กรองและจดัเรียบเรียงความรู้ความคิดในหวั
สมองมนุษย์ และกลัน่กรองและจัดการเรียบเรียง
ภายนอก โดยผ่านระบบสญัญะเช่น ภาษา (สุรเดช 
โชตอิุดมพนัธ,์ 2548 : 5) 
 ดา้น กาญจนา แก้วเทพ (2545 : 80) กล่าวว่า 
ภาพตัวแทนมิใช่สิ่งที่เคยเป็นอยู่หรือมีอยู่แต่เป็น
ผลผลติของการประกอบสรา้งขึน้ใหม่ตลอดเวลา ภาพ
ตวัแทนจงึมลีกัษณะเป็นอย่างไรจงึขึน้อยู่กบัว่าภาพนัน้ 
จะถูกน าเสนอออกมาอย่างไร หรือกล่าวในแง่ของ
ภาษาคอื ภาพตวัแทนนัน้ถูกนิยามหรอืถูกเล่าเรื่องใน
ลกัษณะใด  
 วนัชนะ ทองค าเภา (2554 : 14) กล่าวถึงการ
น าเสนอภาพตวัแทน (Representation) เป็นการน า 
‚ความจริง‛ หรอืภาพต้นแบบมาน าเสนอซ ้าอีกครัง้ 
โดยทีก่ารน าเสนอภาพตวัแทนนัน้ไม่สามารถน าเสนอ
ไดต้รงกบัภาพตน้แบบ เพราะการน าเสนอภาพตวัแทน
เป็นการน าภาพต้นแบบมาน าเสนอครัง้ใหม่ ภาพทีถู่ก
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น าเสนอจงึ ‚คล้ายคลึง‛ กบัความจริงภาพต้นแบบ
เท่านัน้  
  อาจสรุปได้ว่ า  ภาพตัวแทนเ ป็นการ
ประกอบสรา้งความหมายผ่านภาษา โดยใชส้ญัญะเพื่อ
สื่อสารอย่างมีความหมายกบัผู้อื่น ภาพตัวแทนเป็น
ส่วนที่ส าคัญในกระบวนการสร้างและแลกเปลี่ยน 
ความหมายกบัคนในสงัคม ภาพตวัแทนจงึเกี่ยวขอ้ง
กบับริบทของการใช้ภาษา สญัญะ (sign) เพื่อสร้าง
ความหมาย และภาพเพื่อเป็นตวัแทนของสิง่หนึ่ง เป็น
ผลผลติความหมายของสิง่ทีค่ดิ (Concept) ในสมอง
ของเราผ่านภาษา เป็นการเชื่อมโยงระหว่างความคดิ
และภาษา ซึง่ท าใหเ้ราสามารถอา้งองิถงึโลกวตัถุ ผูค้น 
เหตุการณ์ 
  ส าหรับแนวคิดทฤษฎีตัวตนเชิงนิ เวศ 
(Ecological Self) ถอืเป็นแนวคดิทางดา้นนิเวศวทิยา 
(Ecology) ทัง้นี้ หากพูดตามความหมายของหรอืตาม
ทศันะของนักนิเวศวทิยาเชงิลกึ (Deep Ecology) ถอื
ไดว้่า แนวความคดิดงักล่าวถูกสถาปนาขึน้โดย อารเ์น 
นาสส ์(Arne Naess) โดยเฉพาะในประเดน็ทีว่่าดว้ย 
‚ตวัตน‛ ความสมัพนัธ ์‚คุณค่า‛ จุดมุ่งหมายของชวีติí 
โดยนาสสใ์หค้วามหมายของค าว่า ‚ตวัตนทีไ่ม่แบ่งแยก
ออกจากสรรพชีวิต‛ โดยเขาใช้ค าว่า ตัวตนแห่ง
ธรรมชาต ิหรอืตวัตนเชงินิเวศ ซึง่เป็นทศันะทีไ่ดร้บัมา
จากความหมายของตัวตนทางรหสัยนัย เช่น ตัวตน
แห่งจักรวาล อาตมัน ตัวตนทางจิตวิญญาณ หรือ
ความหมายของตัวตนที่กอดเกี่ยวสรรพชีวิตเข้าไว้
ร่วมกนัทัง้หมด ทัง้โลก ทัง้จกัรวาล และธรรมชาติ ทัง้
สิง่ทีน่ิยามว่ามชีวีติและไม่มชีวีติต่างไม่ไดอ้ยู่อย่างแยก
ขาดจากกัน  โดยนาสส์ได้ ให้ความสัมพันธ์กับ 
‚ความสมัพนัธภ์ายใน‛ โดยแสดงให้เหน็ว่าสรรพสิง่มี
ปฏิสมัพันธ์ถึงกัน ‚ทัง้หมดคือหนึ่งเดียว‛ และยัง
เชื่อมโยงกบั ‚คุณค่าของสรรพสิง่ต่างมีอยู่ในตัวเอง‛ 
จุดมุ่งหมายของชวีติจงึอยู่ที ่‚การประจกัษ์แจง้ในตวัตน
ที่แท้‛ ซึ่งจะโยงกลับไปสู่การหยัง่รู้ถึงตัวตนแห่ง
ธรรมชาต ิ(กานมณี ภู่ภกัด,ี 2547 : 2)         
  โดยแนวความคดิดงักล่าวเกดิจากการหยัง่รู้
ตัวตนที่แท้โดยทัว่ไปซึ่งมกัจะมองผ่านการพฒันา 3 
ขัน้คอื เริม่จากอตัตา (Ego) และไปสู่ตวัตนทางสงัคม 
(Social Self) ไปสูต่วัตนทีแ่ทจ้รงิ (Metaphysical Self) 

แต่นาสสพ์บว่าหลกัการคดิแบบนี้ได้ตดัความสมัพนัธ์
ระหว่างมนุษย์กบัธรรมชาติออกไป นาสสจ์ึงได้เสนอ
ตวัตนเชงินิเวศ หรอืตวัตนแห่งธรรมชาต ิ(Ecological 
Self) อนัเป็นตวัตนเชงินิเวศภายใต้กรอบแนวคดิหรอื
มโนทศัน์ที่ว่า ตัวเราต่างถือก าเนิดมาจากครรภ์ของ
ธรรมชาติเช่นเดยีวกบัสรรพสิง่ โดยให้เหตุผลว่าการ
พฒันาการในกระบวนการนี้เกดิจากการหยัง่รู ้3 ระดบั 
คอื ระดบัที ่1 Ego-Realization หมายถึง ระดบัของ
การตระหนักในอัตตาของตนเอง ระดับที่ 2 self-
Realization หมายถึง ระดบัของการหยัง่รู้ตัวตนที่
สมัพนัธ์กับคนอื่น และการหยัง่รู้ระดบัที่ 3 คือ Self-
Realization หมายถึง ระดบัของการประจักษ์แจ้ง
ตวัตนทีแ่ทจ้รงิ  
  ประเวศ อินทองปาน (2553 : 82) ได้
กล่าวถงึ ตวัตนเชงินิเวศ หรอื ‚อตันิเวศ‛ ไวใ้นวารสาร
มนุษยศาสตร ์ปีที ่17 ฉบบัที ่2 พ.ศ.2553 ในบทความ
เรื่อง การศกึษาเปรยีบเทยีบนิเวศวทิยาในพุทธปรชัญา
กบันิเวศวทิยาแนวลกึตามทศันะของอาร์เน แนสส ์ว่า 
หลักการประจักษ์แจ้งในตัวตน (Self-realization) 
ระดบัต่างๆ ซึง่มนุษยท์ุกคนลว้นมศีกัยภาพทีจ่ะพฒันา
ไปถึงได้ มีล าดับขัน้ของพัฒนาการ 3 ระดับ เรียก
ลกัษณะของนิเวศญาณนี้ว่า Ecosophy และหลกัการ
ประจกัษ์แจ้งในตัวตน ได้แก่ 1. การประจกัษ์แจ้งใน
อัตตา (ego-realization) เป็นสภาวะของการรับรู้
โดยทัว่ไปของมนุษย์ ซึ่งยงัมคีวามเขา้ใจว่า มสีภาวะ
ความเป็นตวัของตนด ารงอยู่ แยกขาดจากสิง่ทัง้หลาย 
สิง่นี้มกัเรยีกว่าอตัตา (ego) 2. การประจกัษ์แจ้งใน
ตวัตนขัน้กลาง (self-realization) ค าว่า self ยงัเป็นตวั 
‚s‛ เลก็ เพราะการประจกัษ์แจ้งแบบนี้เริม่พฒันามา
เป็นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา หรือเป็นการมองว่าสิง่
อื่นๆ กเ็หมอืนกนักบัตวัเรา เรยีกว่า identification และ 
3 .  ก า รประจักษ์ แ จ้ ง ใ นตัวตนที่ แท้ จ ริ ง  ( Self-
realization) ใชต้วัอกัษร ‚S‛ ใหญ่ เป็นการขยายการ
ประจกัษ์แจ้งในตัวตนจากระดบักลาง (ตัวอกัษร ‚s‛ 
เลก็) ออกไป ซึง่ต่างจากการขยายตวัตนหรอือตัตาใน
ระดบัครอบครวั ระดบัสงัคม ระดบัชาติ ฯลฯ ที่ยงัคง
ความมีตัวตนด ารงอยู่แต่การประจกัษ์แจ้งนี้เป็นการ
หยัง่รู้ว่า ตัวตนที่แท้ (Self) นัน้ ก็คือความเป็นสิ่ง
เดยีวกนักบัสรรพสิง่ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมนุษย์ พรรณ



 Thai Journal of Environmental Studies Vol. 1(1), 2018 : 74 - 94 
 

79 

พืชสรรพสตัว์ ตลอดจนสิง่แวดล้อม โลกและเอกภพ
ทัง้หมด การประจกัษ์แจ้งเช่นนี้เรียกอกีอย่างว่า ‚อตั
นิเวศ‛ (Ecological self) 
 จากกรอบแนวคิดทัง้สองข้างต้น จะพบว่า 
การศึกษาภาพแทนตัวตนเชิงนิเวศของเรวัตร์ พันธุ์
พพิฒัน์ผ่านกวนีิพนธช์ุด ‚นกชวีติ‛ ในดา้นการน าเสนอ
และการประกอบสร้างความหมายผ่าน ‚คนสวน‛ ซึ่ง
เป็นตัวละครในกวีนิพนธ์ชุดนกชีวิต ถือเป็นการมอง
ผ่านกระบวนทศัน์ใหม่ ทีว่่าดว้ยท่าทขีองความสมัพนัธ์
ระหว่างมนุษย์กบัธรรมชาติ ทัง้นี้ เพื่อเป็นการส ารวจ
ตรวจสอบในมิติของความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ธ ร ร ม ช า ติ  โ ด ย ใ ห้ ธ ร ร ม ช า ติ เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง 
(Ecocentric) ถือเป็นการยนืยนัตนตนที่แท้จรงิ (Self 
Realisation) ของเรวตัร์ พนัธุ์พพิฒัน์ ผ่าน ‚คนสวน‛ 
ทัง้ยังเ ป็นการยืนยันในอัตลักษณ์ที่ว่ ามนุษย์กับ
ธรรมชาตลิว้นเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั   
1.3 “นกชีวิต” ของเรวตัร ์พนัธุพิ์พฒัน์ 
 จากการศกึษาผลงานประเภทกวนีิพนธ์ของเร
วัตร์ พันธุ์พิพัฒน์พบว่า เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ มีกวี
นิพนธท์ีร่วมเล่มแลว้จ านวน  7 เล่ม เรยีงตามล าดบัปีที่
พิมพ์ คือ 1) บ้านแม่น ้า (2538) 2) พนัฝน เพลงน ้า 
(2544) 3) แม่น ้าร าลกึ (2547) 4) นกชวีติ (2550) 5) 
แมวผู้มองเห็นก าแพงเป็นสะพาน (2555) 6) แม่น ้า
เดียวกนั (2558) 7) แม่น ้าที่สาบสูญ (2559) ส าหรบั
การศกึษาในครัง้นี้ ผูศ้กึษาไดใ้ชก้วนีิพนธช์ุด ‚นกชวีติ‛ 
มาเป็นขอ้มูลในการศกึษา ทัง้นี้ เป็นทีน่่าสงัเกตว่า ใน
ผลงานกวนีิพนธช์ุด ‚นกชวีติ‛ ของเรวตัร ์พนัธุพ์พิฒัน์ 
มีลักษณะเด่นที่ส าคัญคือ เป็นกวีนิพนธ์ร้อยแก้ว ที่
ผูเ้ขยีนใหค้ านิยามว่า ‚ความเรยีงมปีีก‛ กวนีิพนธเ์ล่ม
ดงักล่าวยงัใหค้วามส าคญัระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาต ิ
ผ่าน ‚คนสวน‛ ซึ่งถือเป็นตวัละครส าคญั จนน าไปสู่
การน าเสนอเป็นภาพตัวแทน และการประกอบสร้าง
ความหมายในงานกวนีิพนธท์ีเ่กีย่วกบัตวัตนเชงินิเวศที่
จะไดน้ าเสนอต่อไป 
 นกชวีติ (2550) ถอืเป็นงานกวนีิพนธล์ าดบัที่สี่
ของเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ เขียนขึ้นในปี พ.ศ.2549 
ตีพิมพ์ครัง้แรกในคอลมัน์ ‚คนเขยีนค า ค าเขยีนคน‛ 
ในหนังสอืพมิพ์ คม ชดั ลกึ (วนัอาทติย)์ ปี พ.ศ.2549 
โดยรวมบทกวเีล่มดงักล่าวมกีารเปลีย่นรูปแบบเป็นกวี

นิพนธไ์รฉ้นัทลกัษณ์ หรอืทีส่ านกัพมิพใ์นดวงใจ นิยาม
ว่า ‚เป็นความเรยีงมปีีก‛ โดยประกอบดว้ยกวนีิพนธ์
ทัง้หมด 45 ชิน้ เนื้อหาโดยรวมกล่าวถงึสวนสมมุต ิทีม่ ี
‚คนสวน‛ ผู้ดูแลและเฝ้ามองความเป็นมาเป็นไปของ
สิง่แวดล้อมรอบข้าง บริบทสงัคม วันเวลาฤดูกาลที่
เปลี่ยนผ่าน โดยมีการฝังแฝงปรัชญาในบทกวี การ
เรยีนรู้และท าความเขาใจในวถิชีีวติชนบทอย่างเขา้ใจ 
ดัง่ในค าค านึงในสวน ทีว่่า ‚เธอกบัฉัน ปลูกไมห้นึ่งต้น 
เพื่อคน้หาความหมายของชวีติร่วมกนั‛  กวนีิพนธช์ุด 
‚นกชวีติ‛ จงึถือเป็นกวนีิพนธ์ไร้ฉันทลกัษณ์เล่มแรก
ของเรวตัร์ พนัธุ์พพิฒัน์ หากแต่เนื้อหายงัคงบอกเล่า
เรื่องราวคลา้ยกบัรวมบทกวเีล่มทีผ่่านมา 
1.4 “คนสวน” ภาพแทนตวัตนเชิงนิเวศของเรวตัร์
พนัธุพิ์พฒัน์ 
 จากการศึกษาจากงานกวนีิพนธ์ชุด ‚นกชวีติ‛ 
พบว่า เรวตัร ์พนัธุพ์พิฒัน์ ใช ้‚คนสวน‛ เป็นภาพแทน
เพื่อน าเสนอตัวตนเชิงนิ เวศ โดยมีการน าเสนอ
ผ่านสัญญะต่างๆ และบริบทแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น
พืน้ทีธ่รรมชาต ิดนิ น ้า ป่า ฤดูกาล สถานที ่ความเชื่อ 
ความศรัทธา ชนบท ชุมชนเมือง การเมือง ศาสนา 
ความรกั ผ่านอารมณ์โหยหาอดตี ทัง้นี้ พบว่า ไดม้กีาร
น าเสนอผ่านงานกวนีิพนธใ์น 3 ลกัษณะ คอื 1. ตวัตน
กบัตนเอง 2. ตัวตนกับสงัคม และ 3. ตัวตนกบัการ
ประจกัษ์แจ้ง ถือเป็นการมองความสมัพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติโดยให้ธรรมชาติเป็นศูนย์กลาง 
(Ecocentric) เป็นการยืนยนัตนตนที่แท้จริง (Self 
Realisation) และยงัเป็นการยนืยนัถึงความสมัพนัธ์
ระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาต ิทีต่อ้งพึง่พาอาศยักนั ดงัที ่
‚คนสวน‛ ทีเ่ฝ้าศกึษา เรยีนรู ้ผ่านครชูื่อธรรมชาต ิ
1.5 ตวัตนกบัตนเอง 
 ตวัตนแห่งธรรมชาต ิ(Ecological Self ) หรอื 
ตัวตนเชิงนิเวศ เป็นแนวคิดที่เชื่อว่าตัวเรานัน้ถือ
ก าเนิดจากครรภ์ของธรรมชาตเิช่นเดยีวกบัสรรพสิง่ที่
ต่างมคีวามสมัพนัธ์ต่อกนั โดยกระบวนการนี้เกดิจาก
การหยัง่รู้ในตัวตน 3 ระดับคือ 1. ego-realization 
หมายถงึ ระดบัของการตระหนกัในอตัตาของตนเอง 2. 
self-realization หมายถงึระดบัของการหยัง่รูถ้งึตวัตน
ทีส่มัพนัธก์บัผูอ้ื่น 3. Self-realization หมายถงึ ระดบั
ของการประจกัษ์แจง้ตวัตนทีแ่ทจ้รงิ  
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 ส าหรบัระดบัการตระหนักในอตัตาของตนเอง 
(ego-realization) เป็นระดับเริ่มแรกของมนุษย์
โดยทัว่ไป ซึ่งรบัรู้ถึงความเป็นตัวเป็นตนเฉพาะของ
ตนเอง หรอือตัลกัษณ์ (identity) ซึง่แยกออกจากสิง่อื่น 
ชวีติอื่น หรอืทีเ่รยีกว่าอตัตา (ego) ความยดึมัน่ถอืมัน่
ในตัวกูของกู นี่คือตัวฉัน นี่คือสิง่นัน้ นัน่คือสิ่งนี้ ซึ่ง
เป็นลกัษณะที่แสดงถึงปัจเจกภาวะ ระดบัของอตัตามี
อยู่ในหลายมติ ิหลายระดบัความหมาย หนึ่งในนัน้คอื
ความหมายตามธรรมชาติของสรรพสิง่ทีย่่อมต้องการ
รกัษาตวัตนเพื่อการด ารงชวีติอยู่โดยที่สมัพนัธ์เฉพาะ
กบัความตอ้งการทางกายภาพ (กานมณี ภู่ภกัด,ี 2542 
: 56) 
  ‚เสยีงรอ้งของนกกาในสวน 
  ชวนใหใ้จระลกึถงึถิน่เกดิ 
  และเพลงกล่อมในวยัเยาว ์
  ยิง่เหน็มนับนิไปมาอยู่เหนือหมู่ไม ้
  ยิง่รูส้กึนึกรกัพวกมนัเป็นพเิศษ‛ 
 จากเนื้อความขา้งต้นในกวนีิพนธ์ นกชวีติ (6) 
จะเหน็ว่า ภาพจ าของเรวตัร์ พนัธุ์พพิฒัน์ในอดตีที่ถูก
ถ่ายทอดออกมาเป็นงานกวนีิพนธ์อสิระชิน้นี้ แสดงให้
เห็นถึงการเป็นคนช่างสงัเกต ทัง้ยังเป็นคนช่างคิด 
หากแต่ประสบการณ์วัยเยาว์ก็หล่อหลอมให้เขาได้
เรยีนรูแ้ละเขา้ใจในความหมายของชวีติ ซึง่จากอดตีที่
ได้ยินเสยีงการ้อง และเพลงกล่อมเด็ก จนท าให้รู้สกึ
ผูกพนัในวยัเยาว์ หากแต่ปัจจุบนั เขากลบัพบว่า กา
เมื่อถูกคนเอามาเลี้ยงตัง้แต่เดก็กจ็ะถูกให้ฝึกพูดตาม
ภาษาของคน ดังเนื้อความที่ว่า ‚เมื่อมันเงยหน้าขึ้น
สบตากบัคนสวน มนัรอ้งทกัดว้ยเสยีงทุม้ใหญ่ว่า สวสัดี
ครบั‛ แต่ในความทรงจ าในวยัเยาวข์องเรวตัร ์อกีากค็อื
อกีา ที่ไข่ทุกฟองเป็นสเีขยีว และร้อง กา-กา-กา จาก
กวนีิพนธ์ นกชวีิต (6) จงึถือเป็นการยืนยนัตัวตนกบั
ประสบการณ์วยัเยาว ์ทีส่ะท้อนให้เหน็ถึงตวัตนกบัวยั
เยาวข์องเขาอย่างบรสิทุธิแ์ละง่ายงาม 
  เสยีงรอ้งของนกกาในสวน 
  ชวนใหใ้จระลกึถงึถิน่เกดิ 
  และเพลงกล่อมในวยัเยาว ์
  ยิง่เหน็มนับนิไปมาอยู่เหนือหมู่ไม ้
  ยิง่รูส้กึนึกรกัพวกมนัเป็นพเิศษ 
  ครัง้หนึ่งซึง่นานมาแลว้ 

  คนสวน เคยเหน็นกกาตวัหนึ่ง 
  ซึง่ถูกชาวบา้นจบัมาเลีย้งไวต้ัง้แต่ตวัเลก็ๆ 
  เดนิย ่าและจกิคุย้อยู่บนลานกรวด 
  เมื่อมนัเงยหน้าขึน้สบตากบัคนสวน 
  มนัรอ้งทกัดว้ยเสยีงทุม้ใหญ่ว่า ‚สวสัดคีรบั‛ 
  เสยีงรอ้งของนกกาดงัสะทอ้นอยู่ในอากาศเตีย้  ๆ
  ทัง้ขีต้กใจและมอีารมณ์ขนั 
  ทัง้ขีข้โมยและอ่อนโยนอย่างเพศแม่ 
  ปีกขนของมนันัน้ด าสนิท 
  และไขทุ่กฟองเป็นสเีขยีว 
  กา-กา-กา… 
     (นกชวีติ (6) : 29-30) 
 ด้วยความเป็น ‚นักรู้สกึ‛ ของเรวัตร์ พันธุ์
พพิฒัน์ จงึไม่แปลกที่ในวนัที่อากาศปรวนแปรเขาจะ
รูส้กึคดิถึงแม่ขึน้มาจบัใจ อาจเพราะภาพทรงจ าในวยั
เยาว์ทีผุ่ดพรายในทุกครัง้ทีห่วนคดิถงึ ดงัในกวนีิพนธ ์
นกชีวิต (7) ที่เรวัตร์ บอกเล่าถึงเรื่องราวของแม่ 
หากแต่ใชต้วัละครซึง่เป็น ‚คนสวน‛ บอกเล่าเรื่องราว
ของตน ซึ่งจากกวีนิพนธ์ชิ้นดงักล่าว กลบัสะท้อนให้
เห็นถึงตัวตนกบัตนเองของเขา ที่ผูกพันกับวัยเยาว์
ภาพความประทบัใจทีเ่ป็นสว่นส าคญัในการหล่อหลอม 
ซึ่งความเป็นตวัตนของเขาขึ้นมาในที่สุด ถือเป็นการ
น าเอา ‚ภาพความจรงิ‛ กลบัมาเสนอซ ้าอกีครัง้ เป็น
ภาพตัวแทนที่เชื่อมโยงผ่านระบบความคิด ดังที ่
สจ๊วรต์ ฮอลล ์(Stuart Hall) (Hall, 1997 : 15 อา้งใน 
สุรเดช โชตอิุดมพนัธ์, 2548 : 5) นักวฒันธรรมศกึษา 
กล่าวว่าเป็นการผลิตสร้างความหมายโดยการใช้
ระบบสญัญะ เป็นการพยายามเชื่อมโยงแนวความคดิ 
(Concept) กับระบบสญัญะเข้าด้วยกัน โดยการ
น าเสนอดังกล่าวเกิดขึ้นในสองระดับด้วยกันคือ (1) 
ร ะ ดั บ ก า ร น า เ ส น อ ภ า พ แ ท น ใ น ใ จ  ( Mental 
Representation) เป็นการพยายามตคีวามจรงิรอบตวั
มนุษย ์เป็นกระบวนการกลัน่กรองสิง่ที่เกดิขึน้รอบตวั
ให้เป็นความรู้หรือความคิดหนึ่งๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
จติใจ (2) ในระดบัของการน าเสนอภาพแทนภายนอก 
เป็นการสื่อสารความคิดหรือความรู้ที่อยู่ในหวัสมอง
ออกมาให้ผู้อื่นรบัทราบโดยระบบสญัญะหนึ่งๆ เช่น 
ภาษา เป็นตน้  
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  คนสวน นิ่งนึกถงึแม่ 
  ในวนัอากาศปรวนแปร 
  และลมพายุดุตวาดกราดเกรีย้ว 
  จนรูส้กึสงสารหมู่ไมจ้บัจติ 
  รูส้กึถงึชวีติน้อยนิดเพยีงเสีย้วเศษทราย 
  แม่เป็นคนทีร่าบลุ่ม ซึง่กลวัลมพายุฝังใจกาย 
  นอกจากเป็นชาวไร่ชาวนา 
  แม่ยงัเป็นเจา้ไก่-นายหมา 
  ซึง่ไดร้บัแต่งตัง้มาจากยาย 
  ดว้ยเหน็หมากดักนัไม่ได ้
  เวลาไหนกต็อ้งเขา้ตเีพื่อแยก 
  หรอืไก่ท าจานชามในครวัตกแตก 
  กเ็ขวีย้งขวา้งจนกระจาย 
  เป็นแลว้ไม่หาย-ไม่หาย 
  จนกว่าจะตายจากกนั 
  คนืหนึ่งหมากดักนัอกี 
  แม่ซึง่หลบัอยู่ในมุง้ 
  กว็ิง่พุ่งลงบนัได จนเขา่หลุด 
  เพื่อจะไปหยุดหมาเหล่านัน้ 
  คดิ คดิแลว้กน่็าขนั 
  และขืน่และขม 
  ลกูลกูพดูเตอืนกีค่รัง้ แม่กย็งัท าหทูวนลม 
  ราวกบัพรอ้มจะตายในหน้าทีอ่นัไม่มเีงนิเดอืน 
  ซ ้ายงัพยากรณ์ว่าวนัหนึ่ง ‚พวกมงึจะเป็นเช่นก‛ู 
  วนัน้ี, คนสวน เดนิเขากะเผลก 
  เพราะขอ้เทา้พลกิ 
  ดว้ยเมื่อวาน 
  วิง่เขา้ตแียกหมาซึง่กดักนัเกรยีวกรู 
    (นกชวีติ (7) : 31-32) 
 ความผูกพนักบัถิน่ฐานบา้นเกดิของเรวตัร์ ท า
ให้เขาถ่ายทอดความรู้สกึที่มีผ่านงานกวีนิพนธ์อย่าง
ตรงไปตรงมา ดงัในเนื้อความตอนท้ายของกวนีิพนธ ์
นกชวีติ (8) ทีว่่า ‚บางวนั-คนสวนพูดคุยกบัไมบ้างต้น
ถามว่า-ฝันถงึพืน้ดนิทีต่้นแม่เจา้ด ารงอยู่บา้งไหม พืน้
ถิน่ทีเ่จา้พลดัพรากจากมา‛  ซึง่เสมอืนเป็นการร าพงึ
ร าพนัโหยหาบางอย่างทีห่ายไป แต่อาจไม่ใช่เป็นการ
โหยหาอย่างเดียว แต่เป็นการเฝ้าทวงถามในบางสิง่
บางอย่างที่หายไปด้วยในปัจจุบนัด้วย ทัง้ยงัป็นการ
จนิตนาการถงึโลกทีเ่ราไดส้ญูเสยีไปแลว้ (Imagination 

of a world you have lost) ก่อนจะใชจ้นิตนาการเพื่อ
เป็นเครื่องมอืสื่อสาร ‚เรยีกหาอดตีที่เลอืนหายไปแล้ว
ใหค้นืกลบั‛ (to call up a vanished past) (พฒันา 
กติตอิาษา, 2546 : 5, อา้งถึงใน ธญัญา สงัขพนัธา
นนท ์2559 : 257) 
  จากงานกวีนิพนธ์ชิ้นดังกล่าว นอกจะ
น าเสนอให้เห็นถึงตัวตนเชิงนิเวศของเรวัตร์ ที่ใ ห้
ความส าคญักบัสิง่แวดล้อมบรบิทรอบกายแล้ว เรวตัร์
ยงัผลติสร้าง ‚คนสวน‛ เพื่อเป็นภาพตวัแทนของตน 
ต่อการบอกเล่าเรื่องราว ทัง้ยงัเป็นภารน าเสนอโดย
ผ่านภาคปฏบิตัิของวาทกรรมรูปแบบหนึ่งที่ส่งผลต่อ
กรอบความคิดของผู้อ่าน ดงัที่ สุรเดช โชติอุดมพนัธ ์ 
(สุรเดช โชติอุดมพันธ์, 2548 : 5) กล่าวว่า ภาพ
ตวัแทน (Representation) ในวรรณกรรมจงึไม่ใช่ภาพ
แทนของความจริงในอุดมคติอีกต่อไป หากแต่เป็น
ภาพแทนจากมุมมองของผูเ้ขยีนโดยเฉพาะ 
  เรอืนเกดิกายหลงันัน้ 
  ถูกรือ้ถอนไปเนิ่นนานแลว้ 
  แต่เหตุใดเล่า 
  คนสวน ยงัคงเฝ้าฝันถงึการพายเรอืขา้มฟาก 
  เพื่อไปขึน้ฝัง่ยงัหน้าเรอืนไมเ้ก่าแก่หลงันัน้ 
  หอมกรุ่นกลิน่ควนัไฟในครวัหวัค ่า 
  ซ ้าแลว้ซ ้าเล่ากว่าสองทศวรรษ 
  เรืออีโปงผุกร่อนที่แหวกผ่านกระแสคลื่น

กรากเชีย่ว 
  ในหว้งดวงใจโดดเดีย่วหวาดหวัน่ลกึล ้า 
  ย ้ารอยฝันพนัฝนอนัมเิคยขา้มผ่าน 
  เรอืคว ่าแหวกว่ายเควง้ควา้งสะอืน้ไหใ้นฝัน 
  อนัเหมอืนจรงิจนอกสะทา้น 
  บางวนั-คนสวน พดูคุยกบัไมบ้างตน้ 
  ถามว่า-ฝันถึงพื้นดินที่ต้นแม่เจ้าด ารงอยู่

บา้งไหม 
  พืน้ถิน่ทีเ่จา้พลดัพรากจากมา… 
    (นกชวีติ (8) : 33-34) 
 
  ‚คนสวน ร าลกึถงึดงไมร้มิน ้า 
  และสรรพเสียงของฝูงนกในรุ่งอรุณและ

พลบค ่า 
  ตน้ไมต่้างๆ ทีเ่คยผกูพนักนัในวยัเยาว‛์ 
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 จากเนื้อความขา้งต้น ในกวนีิพนธ ์นกชวีติ (9) 
จะเห็นว่า เรวัตร์ พันธุ์พิพฒัน์ นัน้ใส่ใจวัยเยาว์ของ
ตนเองเป็นอย่างมาก อนัจะเหน็ไดจ้ากการสะทอ้นภาพ
วยัเยาว์ผ่านงานกวีนิพนธ์ของตนเองในหลากหลาย
แง่มุม ถือได้ว่าเรวตัร์เองก าลงัยืนยนัในตัวตนกบัวัย
เยาวผ์่าน ‚ร่างทรง‛ คอื ‚คนสวน‛ ทีเ่ป็นเสมอืนภาพ
ตวัแทนทางความหมาย ทีห่ล่อหลอมความเป็นตวัตน
ของเขาให้เขาตระหนักในความเป็นหนึ่งเดียวของ
สรรพสิง่ เป็นการส านึกถึงตัวตนในวยัเยาว์ที่ผ่านมา 
ดงัในเนื้อความ กวนีิพนธ ์นกชวีติ (9) ทีว่่า 
  คนสวน กระซบิถามตน้กระทอ้นชรา 
  ใตผ้นืฟ้าสฟ้ีาของฤดแูลง้ 
  และลกูผลสเีหลอืงแสงตะวนั 
  ปวงใบสเีขยีวและสแีดงอย่างมเีอกลกัษณ์ 
  ก่อนกม้ลงเกบ็ลกูผลทีห่ล่นดาษดื่นบนผนืดนิ 
  ทุบกนิแลว้ร าลกึถงึรสชาตแิต่ครัง้กระโน้น 
  เพยีงปลายลิน้รบัรสสมัผสั 
  น ้าตากต็กเผาะไหลพร ู
  ‚คดิถงึฉนับา้งไหม‛ 
    (นกชวีติ (9) : 35-38) 
 ‚เคยเป็นเช่นคนสวนบา้งไหม? ในหลบัฝันอนั
ไหลหลากเรื่อง ฝันหนึ่งคอืฝันเหน็แต่บา้นเกดิกายบา้น
อื่น กระท่อมใดไม่เคยฝันถงึ หรอืว่ารกรากทีฝ่ากฝังไว ้
ดลบนัดาลใหจ้ติใตส้ านึกเป็น‛ การส านึกในถิน่ฐานบา้น
เกดิ (Sense of place) ถือเป็นลกัษณะเด่นหรือ
ลกัษณะเฉพาะของเรวัตร์ พนัธุ์พิพัฒน์ ดงัที่ ธัญญา 
สังขพันธานนท์ กล่าวไว้ว่า กวีนิพนธ์ทัง้หมดของ     
เรวตัร ์พนัธุพ์พิฒัน์ มลีกัษณะร่วมทีส่ าคญัคอืการแสดง
ให้เหน็ถึงความผูกพนัเกี่ยวกบัถิ่นฐานบ้านเกิดอย่าง
เหนียวแน่น ในขณะเดียวกันก็ได้รบัการน าเสนอใน
อารมณ์โหยหาอดตี (ธญัญา สงัขพนัธานนท์, 2559 : 
253-254) ซึง่กส็อดคลอ้งกบั ไฮเดกเกอร ์ทีว่่า แก่นแท้
ของแนวคิดเกี่ยวกับการกลับสู่บ้านเกิด (Home 
Comming) คอื มโนทศัน์ของตวัตนอนัจรงิแท ้(ไฮเดก
เกอร ์อ้างถึงในธญัญา สงัขพนัธานนท์, 2559 : 256) 
จากกวนีิพนธ ์นกชวีติ (28) แสดงใหเ้หน็ถงึการโหยหา
อดตีของเรวตัร ์พนัธุพ์พิฒัน์ โดยเฉพาะความผูกพนัที่
มต่ีอสถานที่รากเหง้าอดตีที่ยากจะลบลมื ซึ่งประเด็น
ดังกล่าวได้ฉายให้เห็นตัวตนกับวัยเยาว์ของเขาที่

ชดัเจนจนยากจะลบลมืเช่นกนั หากแต่ความผูกพนัต่อ
สถานที่ใดที่หนึ่งที่ไม่ใช่บ้านเกดิ กท็ าให้เขาหวัน่ไหว
และโหยหาได้เช่นกนั อนึ่ง ยงัพบอกีว่า ‚คนสวน‛ ที ่ 
เรวตัร์ใช้เป็นตวัละคร ยงัเป็นภาพตวัแทนบอกเล่าถึง
ตวัตนเชงินิเวศของเรวตัรท์ี่ผูกพนักบัสถานที่ ถิน่ฐาน
บา้นเกดิ อนัเป็นความสมัพนัธท์ีเ่ชื่อมโยงใหเ้หน็ถงึช่วง
ชวีติแห่งวยัเยาว ์และภาพอดตีกาลทีย่ากจะลบลมื ดงั
จากวนีิพนธ ์นกชวีติ (28) ทีว่่า 
  เคยเป็นเช่น คนสวน บา้งไหม 
  ในหลบัฝันอนัไหลหลากเรื่อง 
  ฝันหนึ่งคอืฝันเหน็แต่บา้นเกดิกาย 
  บา้นอื่น กระท่อมใดไม่เคยฝันถงึ 
  หรอืว่ารกรากทีฝ่ากฝังไว ้
  ดลบนัดาลใหจ้ติใตส้ านึกเป็น 
  ครัน้คนืสูก่ระท่อม, 
  คลบัคลา้ยมิง่ไมท้ีห่อ้มลอ้มจะรูเ้หน็ 
  กระพอืกิง่ใบไหวเอน 
  กระซบิกระซาบและหวัเราะ 
  และบางเถาไมถ้งึกบักอดเกาะแขง้ขา 
  นกไก่แมวหมาต่างพากนัเคลื่อนไหว 
  อุ่นออ้มอกใจในอาณาจกัรชัว่คราว 
  หลงัจากปัดกวาดจดักระท่อม 
  เปลสนามและโต๊ะหนังสือก็พร้อมส าหรับ

เรื่องราว 
    (นกชวีติ (28) : 70-71) 
 (และการที่มนุษย์จะเขม้แขง็เป็นตวัของตวัเอง
ได้นัน้ รากเหง้าของเขาจะต้องแข็งแกร่งและลึกล ้า
เพยีงใดหนอ) จากเนื้อความบางส่วนของ กวนีิพนธ ์
นกชีวิต (34) เป็นที่น่าสนใจว่าเรวัตร์ตระหนักต่อ
รากเหง้าเพียงใด การที่เรวตัร์ บอกเล่าเรื่องราวผ่าน 
‚คนสวน‛ ทีม่นีัยยะถงึตนเองนัน้ ถอืเป็นการตระหนัก
ต่อตนเอง ต่อการโหยหาในอดตี รากเหง้าบรรพชนที่
ยากจะลบลมื ดงัในเนื้อความ ‚ดงันัน้, เมื่อคุณตื่นขึน้ใน
กลางดกึ คุณจงึรูส้กึว่าชวีติไดข้าดหายบางสิง่บางอย่าง
ไป บางสิง่บางอย่างซึง่ตกทอดมาแต่บรรพกาล‛ เรวตัร์
พยายามจะทวงถามบางอย่างที่หายไป ‚ในบุญ
เข้าพรรษาที่ใกล้มาถึงบางสิง่ที่ท าให้คุณได้มองเห็น
เสน้ทางเกวยีน ซึง่ถูกกลบฝังอยู่ใตค้อนกรตี‛ เพราะยุค
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สมัยที่เปลี่ยนผ่าน สิ่งเหล่านี้ เองที่เป็นเครื่องยืนยัน
ตวัตนแห่งเขา 
  เสยีงไก่ป่ารอ้งกระเตกิกระตาก 
  อาจเป็นเพราะถูกรบกวนจากหมาเฝ้าสวน 
  หรอืไม่กพ็งัพอนและบางทกีเ็ป็นนกเหยีย่ว 
  ไก่ป่าซึง่ตามแหล่งน ้าลงมาจากภูเขา 
  และรางน ้าน้อย-น้อยในสวน 
  คอืทีม่ ัน่แห่งสดุทา้ยของพวกมนั 
  ในทีส่ดุพวกมนักต็ดัสนิใจ 
  อาศยัอยู่ในสวนแห่งนี้อย่างถาวร  
  สวนรกครึม้ราวกบัผนืป่าขนาดย่อม 
  จงึช่วยด ารงรกัษา 
  สญัชาตญาณดบิเถื่อนของพวกมนัไว ้
  คนสวน เคยเหน็พวกมนัในระยะไกล-ไกล 
  เคลื่อนไหววบูวบัปราดเปรยีวราวกบันกเถื่อน 
  เสยีงขนัหวานกงัวานราวกบัระฆงัแกว้ 
  ในค่อนดกึของดาวประกายพรกึ 
  คนสวนมองเหน็ภาพพิมพ์ไก่และดวงดาว

ของศลิปิน 
  ‚ประหยดั พงษ์ด า‛ 
  แจ่มชดัอยู่ในมโนนยัน์ 
  แลว้ไก่แจเ้จา้ถิน่กข็านโตต้อบกลบัไป 
  หารูไ้ม่ว่าป่าก าลงัโอบลอ้มเขา้มา 
  หากมวัแต่เพลนิจกิกินอยู่เพยีงขา้วเปลอืก

ขา้วสาร 
  ทีค่นหว่านโปรยให ้
  สกัวนัหนึ่งเถดิ สกัวนัหนึ่ง… 
  ในสอง-สามปีมานี้ 
  โรคระบาดไดรุ้กรานทุกหย่อมย่าน 
  หลายหมู่บ้านเงียบเหงาวังเวงเพราะสิ้น

เสยีงไก่ 
  ดงันัน้, เมื่อคุณตื่นขึน้ในกลางดกึ 
  คุณจึงรู้ สึกว่ าชีวิตได้ข าดหายบางสิ่ง

บางอย่างไป 
  บางสิง่บางอย่างซึง่ตกทอดมาแต่บรรพกาล 
  บางสิง่ทีท่ าใหคุ้ณมองเหน็ตาทวดยายทวด 
  ก าลงัขดุก่นจอมปลวกและเหล่าตอไม ้
  อยู่ในแสงเดอืนฉาย 
  เตรยีมพรอ้มไวส้ าหรบัหยอดเมลด็ขา้วป่า 

  ในบุญเขา้พรรษาทีใ่กลม้าถงึบางสิง่ทีท่ าให้
คุณไดม้องเหน็เสน้ทางเกวยีน 

  ซึง่ถูกกลบฝังอยู่ใตค้อนกรตี 
  และในวยัเยาว์, คุณเคยถามแม่ว่า ‚ท าไม

ชาวนาจงึตอ้งซือ้ขา้วกนิ‛ 
  คุณจงึไม่แน่ใจว่า 
  ผปีู่ ตาจะรบัรูห้รอืไม่ว่า 
  ชวีติทีพ่อดพีองามไดส้ิน้สดุลงตัง้แต่บดันัน้ 
  (และการที่มนุษย์จะเข้มแข็งเป็นตัวของ

ตวัเองไดน้ัน้ 
  รากเหงา้ของเขาจะต้องแขง็แกร่งและลกึล ้า

เพยีงใดหนอ) 
  ค่อนดกึแลว้, คนสวน ยงันอนไม่หลบั 
  เฝ้าฟังเสยีงขบัขานอนัหวานกงัวาน 
  ซึง่แว่วมาจากบรรพกาล แสนไกล… 
    (นกชวีติ (34) : 86-89) 
 จากการศึกษาภาพแทนตวัตนเชงินิเวศของเร
วตัร์ พนัธุ์พพิฒัน์ผ่านกวนีิพนธช์ุด ‚นกชวีติ‛ ในดา้น
การน าเสนอและการประกอบสร้างความหมายผ่าน 
‚คนสวน‛ ซึง่เป็นตวัละครในกวนีิพนธช์ุดนกชวีติอาจ
กล่าวได้ว่า ในระดบัการตระหนักในอตัตาของตนเอง 
(ego-realization) หรอื ‚ตวัตนกบัตนเอง‛ ของเรวตัร ์
พนัธุ์พพิฒัน์ ผ่านงานกวนีิพนธ์ชุด ‚นกชวีติ‛ ถอืเป็น
การยนืยนัในอตัลกัษณ์ของตวัเอง อนัเป็นระดบัปัจเจก
บุคคล ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึตวัตนพืน้ฐานแห่งความเป็น
มนุษย ์และยงัเป็นการยนืยนัต่อตวัตนเอง เพื่อทีจ่ะกา้ว
สู่การตระหนักรู้ในระดบัความสมัพนัธ์กบัผู้อื่น (self-
realization) ‚คนสวน‛ ในกวนีิพนธน์กชวีติ จงึเป็นภาพ
ตัวแทนที่เรวัตร์พยายามผลิตสร้างความหมายผ่าน
ภาษาเพื่อฉายภาพย้อนซ ้าใหเ้หน็ถงึภาพความจรงิใน
อดตีทีอ่าจไม่มอียู่แลว้ในปัจจุบนั 
1.6 ตวัตนกบัสงัคม 
 ส าหรบัระดบัการตระหนกัในการหยัง่รูถ้งึตวัตน
ทีส่มัพนัธก์บัผูอ้ื่น (self-realization) คอืระดบัทีเ่ริม่หยัง่
รู้ถึงตัวตนที่สมัพันธ์กับผู้อื่น ชีวิตอื่นที่มิใช่แค่ตัวเรา
เท่ านั ้น  เ ป็นระดับที่อัตตาเริ่มขยายสู่ชีวิตอื่ นที่
กว้างขวางขึน้ เป็นความรู้สกึร่วมทุกขร์่วมสุขกบัชวีติ
อื่น ‚การรูจ้กัเอาใจเขามาใสใ่จเรา‛ หรอืทีน่าสสเ์รยีกว่า 
identification หรอืการส านึกในตนทีม่อียู่ร่วมกบัผูอ้ื่น
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นาสส ์ยกตวัอย่างเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้กบัเขาเมื่อ 40 ปี
ทีแ่ลว้ว่า ขณะทีเ่ขาก าลงัทดลองสารเคมอียู่นัน้บงัเอญิ
มตีวัหมดัโชครา้ยตกลงไป แต่เขาไม่สามารถช่วยอะไร
ได้และต้องปล่อยให้มนัค่อยๆ ตายไปเขารู้สกึสลดใจ 
เพราะเขาเหน็ตวัเองเป็นเช่นตวัหมดัตวันัน้ (he sees 
himself as a flea) ความรูส้กึเหน็อกเหน็ใจนี้เองทีเ่ป็น
สาระส าคญัของการส านึกในตัวตน ซึ่งสามารถขยาย
ต่อไปถึงสรรพชีวิตที่กว้างขวางอย่างที่สุดในระดับ
ต่อไป (กานมณี ภู่ภกัด,ี 2542 : 56) 
 อารมณ์โหยหาอดีตของเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ 
นอกจากจะเป็นลกัษณะเด่นทีฉ่ายใหเ้หน็ถงึตวัตนผ่าน
งานกวีนิพนธ์แล้ว ยังเป็นภาพแทนของเรวัตร์ พนัธุ์
พพิฒัน์ ต่อการตระหนกัในการหยัง่รูถ้งึตวัตนทีส่มัพนัธ์
กบัผูอ้ื่น (self-realization) กล่าวคอื เป็นการเริม่หยัง่รู้
ถึงตัวตนที่ส ัมพันธ์กับผู้อื่นผ่านการสังเกต รวมถึง
ความผูกพนักบัวถิีชวีติของคนชนบท การหวนคดิถึง
แม่ ดงัในเนื้อความที่ว่า ‚เสยีงของแม่ที่ออกค าสัง่เจ้า
ลกูชาย ใหน้ าปลาทีจ่บัไดจ้ากคลกักลางนา ไปปล่อยลง
ล าคลองหน้าเรอืน‛ หลงัจากที่ได้เห็นภาพของหญิง
รบัจา้งพรอ้มสามกี าลงัหอบหิว้อุปกรณ์จบัปลามุ่งมายงั
สระน ้ าข้างกระท่อม จะเห็นว่าภาพ ดังกล่าวก าลัง
ซอ้นทบัภาพในทรงจ าของเขาใหผุ้ดพรายออกมาอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นทีน่่าสนใจว่าภาพวถิีชนบทล้วนหล่อ
หลอมความเป็นเขา และยงับ่งบอกความเป็นตัวตน
ของเรวตัรผ์่านตวัละครทีเ่รวตัรไ์ดใ้ชใ้นการน าเสนอคอื 
‚คนสวน‛ ในทีน่ี้ จากกวนีิพนธ ์นกชวีติ (14) อาจกล่าว
ได้ว่า ตัวตนที่สมัพนัธ์กบัผู้อื่นของเรวตัร์ ผ่านสงัคม
ชนบทถอืเป็นเอกลกัษณ์ส าคญัอกีประการทีส่ะทอ้นให้
เหน็ถงึตวัตนเชงินิเวศของเรวตัร ์พนัธุพ์พิฒัน์ 
  ฤดแูลง้ของปีหนึ่ง 
  หญงิรบัจา้งท างานบา้นพรอ้มกบัสามทีีเ่ป็น

ช่างไม ้
  พากนัหอบหิว้สวงิ แห และถงัพลาสตกิ 
  มุ่งมายงัสระน ้าขา้งกระท่อม 
  น ้างวดลงจนพรอ้มจะเป็นคลกั 
  ทัง้สองช่วยกนัปัน้คนัดนิเป็นตารางสีเ่หลีย่ม 
  ก่อนใชถ้งัพลาสตกิวดิน ้าออก 
  ฝ่ายชายใชแ้หหว่านลงเสยีครัง้หนึ่ง 
  ฝ่ายหญงิจงึใชส้วงิไล่ชอ้น 

  นัน่คอืฝงูปลาช่อนทีเ่พิง่โตไดข้นาดหวัแม่มอื 
  คะเนดว้ยสายตาน่าจะราวๆ สกัสามสบิตวั 
  ต่างพากนัดิน้ขลุกขลกัอยู่ในถงัเป้ือนเปรอะ

โคลนตม 
  คนสวน เพยีงแต่ยิม้เหงา-เหงา 
  เมื่อสบตาทัง้สองคน 
  ทัง้มไิดเ้อ่ยความในใด-ใดทัง้สิน้ 
  ในขณะทีห่ไูดย้นิเสยีงแม่แว่วมาไกล-ไกล 
  เสยีงของแม่ทีอ่อกค าสัง่เจา้ลกูชาย 
  ใหน้ าปลาทีจ่บัไดจ้ากคลกักลางนา 
  ไปปล่อยลงล าคลองหน้าเรอืน 
  พร้อมกับย ้าเตือนถึงเรื่องชีวิตเขา -ชีวิต

เรา… 
  คนทัง้สองเดนิลบัตาไปนานแลว้ 
  พลนัวนัซึง่โอบลอ้ม คนสวน อยู่ในขณะนัน้ 
  ไดก้ลายเป็นสเีทา… 
    (นกชวีติ (14) : 44-45) 
 เป็นที่น่าสงัเกตว่า สภาพแวดล้อมของสงัคม
ชนบทที่เรวัตร์ผูกพันมาตัง้แต่ครัง้วัยเยาว์ ถือเป็น
วตัถุดบิส าคญัของการสรา้งงานกวนีิพธข์องเรวตัร ์จาก
กวนีิพนธ ์นกชวีติ (15) จะเหน็ว่าเรวตัรก์ล่าวถงึ ‚หญงิ
รบัจ้าง‛ อนัเป็นเหมอืนนัยยะส าคญั แสดงให้เหน็ถึง
สภาพสงัคมคม ในทีน่ี้คอืสงัคมชนบททีม่คีวามเป็นอยู่
อย่างเรียบง่าย โดยกวีนิพนธ์ชิ้นนี้ เรวตัร์ได้ใช้ ‚คน
สวน‛ เป็นภาพแทนตวัเองในฐานะผูส้งัเกตการณ์ ถือ
เป็นการตระหนักในการหยัง่รู้ถึงตัวตนที่สมัพนัธ์กับ
ผูอ้ื่น ภาพ ‚หญงิรบัจา้ง‛  จงึเป็นภาพทีเ่รวตัรค์ุน้ชนิ 
หญิงสาวหายไปกบัถังพลาสติก ก่อนจะกลบัออกมา
พรอ้มกบัหน่อไมร้วก เถาใบหญ้านาง เหด็น ้าผึ้ง ยอด
ติว้ ใบชะมวง โดยเรวตัรไ์ดก้ล่าวถงึพืน้เพ คอื เป็นคน
อสีาน และจากประสบการณ์ ท าใหเ้รวตัรน์ าเสนอภาพ
ของสงัคมชนบทไดอ้ย่างแจ่มชดั ทัง้ยงัสะท้อนใหเ้หน็
ถงึตวัตนของเขา ดงัเนื้อความทีว่่า ‚คนสวนหลบัตานึก
ฝัน อยู่ในกลิ่นหอมกรุ่นของข้าวเหนียว ที่เพิ่งนึ่งสุก
ใหม่ๆ คัน้น ้ าเถาใบหญ้านางใส่หม้อตัง้ไฟ ต าพริก 
หอม กระเทียมตามลงไป ต่อด้วยหน่อไม้สดใหม่สบั
ซอยเหด็และใบไมต่้างๆ ฉีกปลาย่าง ขยุม้เกลอืเมด็สกั
ปลายมอื ขา้วเบอืสกัชอ้นโต๊ะ ตบทา้ยดว้ยน ้าปลารา้สกั
ทพัพ…ี คนสวนมาดมัน่ว่าจะลองปรุงแกงหมอ้น้ีสกัครัง้ 
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เคยแม้กระทัง่คิดจะแหย่ไข่มดแดง หากว่าเดือน
พฤษภาคมลมฤดูแลง้ไม่ล่วงไปเสยีก่อน‛ การบอกเล่า
ของเรวตัรผ์่านงานกวนีิพนธด์งักล่าว เป็นทีน่่าสนใจว่า
ภาพวถิชีนบทต่างหล่อหลอมความเป็นเขา และยงับ่ง
บอกถึงตัวตนของเขา ที่แม้ว่าตัวเองจะเป็นคนภาค
กลางโดยก าเนิด หากแต่พรมแดนวฒันธรรม อาหาร 
หาได้กางกัน้ความเป็นเขาแต่อย่างใด ในที่นี้ จากกวี
นิพนธ์ นกชวีติ (15) อาจกล่าวได้ว่า ตวัตนที่สมัพนัธ์
กบัผูอ้ื่นของเรวตัร ์ผ่านสงัคมชนบทถอืเป็นเอกลกัษณ์
ส าคญัอีกประการที่สะท้อนให้เห็นถึงตัวตนเชิงนิเวศ
ของเรวตัร ์พนัธุพ์พิฒัน์  
 คนสวน เคยเฝ้าสงัเกตหญงิรบัจา้งท างานบา้น 

 เดินหายเข้าไปในสวนพร้อมมีดขอและถัง
พลาสตกิ 

 ก่อนทีแ่กจะกลบัออกมาพรอ้มกบัหน่อไมร้วก 
 เถาใบหญา้นาง เหด็น ้าผึง้ ยอดติว้ ใบชะมวง 
 หรอืดอกของไมต่้างๆ ตามแต่ฤดกูาล 
 แกมพีืน้เพอยู่ในภาคอสีาน 
 คนสวน หลบัตานึกฝัน 
 อยู่ในกลิน่หอมกรุ่นของขา้วเหนียว 
 ทีเ่พิง่นึ่งสกุใหม่ๆ 
 คัน้น ้าเถาใบหญา้นางใสห่มอ้ตัง้ไฟ 
 ต าพรกิ หอม กระเทยีมตามลงไป 
 ต่อดว้ยหน่อไมส้ดใหม่สบัซอย เหด็และใบไมต่้างๆ 
 ฉีกปลาย่าง ขยุม้เกลอืเมด็สกัปลายมอื 
 ขา้วเบอืสกัชอ้นโต๊ะ 
 ตบทา้ยดว้ยน ้าปลารา้สกัทพัพ…ี 
 คนสวน มาดมัน่ว่าจะลองปรุงแกงหมอ้น้ีสกัครัง้ 
 เคยแมก้ระทัง่คดิจะแหย่ไขม่ดแดง 
 หากว่าเดอืนพฤษภาคม 
 ลมฤดแูลง้ไม่ล่วงไปเสยีก่อน 
   (นกชวีติ (15) : 46-47) 
      การร าพึงร าพันถึงความเป็นไปของสังคม การ
จากพราก การพลดัถิ่นที่อยู่อาศยั อาจจะดูเหมือนว่า
เป็นเรื่องทีดู่เหมอืนจะธรรมดา หากแต่ส าหรบัยุคสมยั
ปัจจุบนั กลบัพบว่าปัญหาดงักล่าวเพิม่มากขึน้ และจะ
ดูเหมือนว่ายิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากเนื้อความในกวี
นิพนธ ์นกชวีติ (12) ถอืเป็นบทกวรีูปแบบฉันทลกัษณ์
อสิระที่บอกเล่าเรื่องราวของคนชายขอบ คนพลดัถิ่น 

และความเป็นไปในอนาคต ดงัในบททีว่่า ‚เขาคดิไปว่า
เป็นส ่าเสยีงของเหล่าผพีลดัถิน่ เพราะทีน่ี่คอืทุ่งไร่และ
ภูเขา ขนานแนวตะเขบ็ชายแดนไทย - กมัพูชา และ
ขบวนแรงงานข้ามแดนราคาถูก ยัดทะนานอยู่บน
รถบรรทุก วิง่ผ่านถนนเลยีบสวนอยู่ทุกเชา้ – ค ่า‛  
 หากพิจารณาถึงด้านการน าเสนอและการ
ประกอบสรา้งความหมายผ่าน ‚คนสวน‛ จะพบว่า กวี
นิพนธ์ชิ้นดงักล่าว เป็นการผลติสร้างความหมายโดย
การใช้ระบบสัญญะ ถือเป็นการพยายามเชื่อมโยง
แนวความคดิผ่านภาษา (สรุเดช โชตอิุดมพนัธ,์ 2548 : 
5) ทัง้นี้ เพื่อเป็นการสรา้งความหมายผ่านตวับท บอก
เล่าเรื่องราว ภาพสงัคม ยุคสมยัทีเ่ปลีย่นไป ทัง้ยงัเป็น
การตระหนักรูข้องเรวตัรเ์องในเรื่องของความสะเทอืน
ใจ ซึง่ทา้ยทีสุ่ดแลว้อาจเป็นเพยีงเรื่องราวจากเบือ้งลกึ
ในจติใจของเขาเอง ดงัในเนื้อความกวนีิพนธ ์ 
  นกชวีติ (12) ทีว่่า 
  ในคนืดกึลกึลบั 
  คนสวน แว่วยนิเสยีงร ่าไหโ้หยหวน 
  ดงัมาจากทีซ่ึง่ลกึ มดื และเหน็บหนาว 
  เขาคดิไปว่าเป็นส ่าเสยีงของเหล่าผพีลดัถิน่ 
  เพราะทีน่ี่คอืทุ่งไร่และภูเขา 
  ขนานแนวตะเขบ็ชายแดนไทย - กมัพชูา 
  และขบวนแรงงานขา้มแดนราคามถูก 
  ยดัทะนานอยู่บนรถบรรทุก 
  วิง่ผ่านถนนเลยีบสวนอยู่ทุกเชา้ - ค ่า 
  ทีด่วงตาของเขาเฝ้ามองอย่างเยน็ชา 
  พลนัเขาจึงตระหนักได้ว่า - สงครามนัน้มิ

เคยจบสิน้ 
  และอาจเป็นไปไดว้่า... 
  เสยีงร ่าไหโ้หยไหเ้หล่านัน้ 
  ดงัมาจากเบือ้งลกึแห่งจติใจของเขาเอง! 
    (นกชวีติ (12) : 42) 
 การพลดัถิน่ทีอ่ยู่อาศยั พลดับา้นเกดิเมอืงนอน 
มาเป็นกรรมกรขายแรงงานตามทีต่่างๆ เป็นอกีวถิชีวีติ
หนึ่งที่มใีห้เหน็ในสงัคมไทยปัจจุบนั จากเนื้อความใน
กวนีิพนธ ์นกชวีติ (15) บอกเล่าเรื่องราวของการพลดั
ถิน่ของหญิงรบัจ้างท างานบา้น โดยเรวตัร์ได้น าเสนอ
ผ่านสายตาของ ‚คนสวน‛ ดงัในเนื้อความตอนที่ว่า 
‚คนสวนเฝ้าสงัเกตหญงิรบัจา้งท างานบา้น เดนิหายไป
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ในสวนพร้อมมดีขอและถงัพลาสติก ก่อนที่แกจะกลบั
ออกมาพร้อมกับหน่อไม้รวก เถาใบหญ้านาง เห็น
น ้าผึง้ ยอดติว้ ใบชะมวง หรอืดอกของไมต่้างๆ ตามแต่
ฤดกูาล แกมพีืน้เพอยู่ในภาคอสีาน‛ อาจกล่าวไดว้่าบท
กวขีองเรวตัร ์พนัธุพ์พิฒัน์ บทนี้ไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึวถิี
ชีวิตของกลุ่มคนชายขอบ ที่อาศยัอยู่ในพื้นที่ส่วนใด
ส่วนหนึ่งของประเทศไทย การต่อสู้ดิ้นรนต่อสู้เพื่อ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงเป็นสิ่งที่คนขายแรงไม่อาจ
หลกีเลีย่งได ้เพราะนัน่คอืชวีติและความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ 
ดว้ยความเป็นกวทีีม่คีวามละเอยีดอ่อนในเรื่องของการ
เกบ็ขอ้มลู อนัเป็นความสามารถของกวเีอง จงึท าใหก้วี
ชิ้นนี้ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างงามงดทัง้รูปค าและ
ความหมาย 
 คนสวน เฝ้าสงัเกตหญงิรบัจา้งท างานบา้น 
 เดนิหายไปในสวนพรอ้มมดีขอและถงัพลาสตกิ 
 ก่อนทีแ่กจะกลบัออกมาพรอ้มกบัหน่อไมร้วก 
 เถาใบหญา้นาง เหน็น ้าผึง้ ยอดติว้ ใบชะมวง 
 หรอืดอกของไมต่้างๆ ตามแต่ฤดกูาล 
 แกมพีืน้เพอยู่ในภาคอสีาน 
 คนสวน หลบัตานึกฝัน 
 อยู่ในกลิน่หอมกรุ่นของขา้วเหนียว 
 ทีเ่พิง่นึ่งสกุใหม่ๆ 
 คัน้น ้าเถาใบหญา้นางใสห่มอ้ตัง้ไฟ 
 ต าพรกิ หอม กระเทยีมตามลงไป 
 ตามดว้ยหน่อไมส้ดใหม่สบัซอย เหด็และใบไมต่้าง  ๆ
 ฉีกปลาย่าง ขยุม้เกลอืเมด็สกัปลายมอื 
 ขา้วเบอืสกัชอ้นโต๊ะ 
 ตบทา้ยดว้ยน ้าปลารา้สกัทพัพ.ี.. 
 คนสวน มาดมัน่ว่าจะลองปรุงแกงหมอ้น้ีสกัครัง้ 
 เคยแมก้ระทัง่คดิแหย่ไขม่ดแดง 
 หากว่าเดอืนพฤษภาคม 
 ลมฤดแูลง้ไม่ล่วงไปก่อน 
   (นกชวีติ : น.46 - 47) 
 จากการศึกษาภาพแทนตวัตนเชงินิเวศของเร
วตัร์ พนัธุ์พพิฒัน์ผ่านกวนีิพนธช์ุด ‚นกชวีติ‛ ในดา้น
การน าเสนอและการประกอบสร้างความหมายผ่าน 
‚คนสวน‛ ซึง่เป็นตวัละครในกวนีิพนธช์ุดนกชวีติอาจ
กล่าวได้อาจกล่าวได้ว่า ในระดบัการตระหนักในการ
หยัง่รู้ถึงตัวตนที่ส ัมพันธ์กับผู้อื่น  (self-realization) 

หรอื ‚ตวัตนกบัสงัคม‛ ของเรวตัร์ พนัธุ์พพิฒัน์ ผ่าน
งานกวนีิพนธ์ชุด ‚นกชวีิต‛ ถือเป็นการตระหนักใน
ระดบัหยัง่รูถ้งึตวัตนทีส่มัพนัธก์บัผูอ้ื่น ทีม่องว่าชวีติอื่น
มใิช่แค่ตวัเราเท่านัน้ อนัเป็นระดบัที่อตัตาเริม่ขยายสู่
ชวีติอื่นทีก่วา้งขวางขึน้ เพื่อทีจ่ะกา้วสูก่ารตระหนักรูใ้น
ระดับของการประจักษ์แจ้งตัวตนที่แท้จริง (Self-
realization) หรอืตวัตนเชงินิเวศนัน่เอง 
 ‚คนสวน‛ ในกวนีิพนธ ์นกชวีติ จงึเป็นภาพตวั
แทนที่เรวตัร์ได้ผลติสร้างความหมายผ่านภาษา เพื่อ
ยนืยนัใหเ้หน็ถงึตวัตนเชงินิเวศ ทัง้ยงัอธบิายใหเ้ห็นถงึ
ความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่ต่างต้อง
พึง่พากนัและกนั 
 1.7 ตวัตนกบัการประจกัษ์แจ้ง 
 ส าหรับระดับการตระหนักรู้ในระดับของการ
ประจกัษ์แจ้งตัวตนที่แท้จริง (Self-realization) คือ
ระดับที่ตัวตนนั ้นได้ขยายไปยังสรรพสิ่ง อย่ า ง
กวา้งขวาง ละเอยีดลุ่มลกึซบัซอ้นหลากหลาย ยิง่ใหญ่ 
ในทุกมิติทุกกาลเทศะ คอืการรบัรู้ว่าตวัเราก็คอืผู้อื่น 
ทุกสรรพสิง่สรรพชวีติคอืหนึ่งเดยีวกนั ไม่ว่าจะระหว่าง
มนุษย์ด้วยกนั เหล่าสรรพสตัว์ พืชพนัธุ์ แม่น ้า ภูเขา 
ทะเล ผืนดนิ และโลกดงัที่นาสส์เรยีกว่าการประจกัษ์
แจ้งในตวัตนเชงินิเวศ (Ecological Self) หรือการ
ส านึกในตัวตนที่กว้างขวาง (wide identification)      
(กานมณี ภู่ภกัด,ี 2542 : 56) 
 การบอกเล่าถงึภูมปัิญญาดัง้เดมิหรอืทีเ่รยีกกนั
ว่า (Treditional Ecological Knowledge : TEK) ถอื
เป็นเรื่องทีค่วรศกึษาเป็นอย่างยิง่ เพราะการแทรกเนื้อ
ความรู ้ความคดิภูมปัิญญา ตลอดจนองคค์วามรูด้ ัง้เดมิ
ลงในงานกวนีิพนธข์องเรวตัร์ พนัธุพ์พิฒัน์ ยงัแฝงให้
เหน็ถึงการตระหนักต่อธรรมชาติ ในแง่ของการพึง่พา
อาศยัและการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสุข ดงัในกวนีิพนธ ์
นกชวีิต (2) ที่ว่า ‚มวลไม้ต่างผลดิอกออกผลมากล้น
เกนิปกต ิคนสวนพยากรณ์ว่าปีนี้คงจะแลง้จดั เหล่าไม้
จงึกระจายเผ่าพนัธุ์ออกไปให้มากที่สุด ก่อนที่พายุฤดู
รอ้นจะมาเยอืนในเดอืนเมษายน‛ ถอืเป็นการสงัเกต
ความเป็นไปของธรรมชาติ ท าให้คนสวนสามารถ
พยากรณ์ล่วงหน้าไดว้่าปีนี้จะแล้งจดั เพราะสงัเกตุเหน็
มวลไม้ผลิดอกออกผลมากผิดปกติ การเรียนรู้
ธรรมชาติจึงถือเป็นวิธีการหนึ่งของการอยู่ร่วมกัน
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ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ดังที่ สาทิศ กุมาร ได้
กล่าวถงึการเรยีนรูธ้รรมชาตวิ่า ‚การย ่าเดนิไปในฐานะ
นักจาริกเพื่อการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ การเดินไปใน
ธรรมชาตคิอืการท าสมาธแิละสวดภาวนาของฉัน แมก
ไม้สูงใหญ่และทิวเขาตระหง่านคอืโบสถ์วิหารส าหรบั
ฉัน ฉันไม่มองขึ้นไปบนฟ้าเพื่อเสาะหาสวรรค์วิมาน 
สวรรคข์องฉนัอยู่ตรงนี้ บนโลกนี้ เมื่อเป็นหนึ่งเดยีวกบั
ธรรมชาติ ฉันเกิดความเกษมศานต์และเกิดปัญญา ‛ 
(สาทศิ กุมาร, 2556 : 37) 
 มวลไมต่้างผลดิอกออกผลมากลน้เกนิปกต ิ
 คนสวน พยากรณ์ว่าปีนี้คงจะแลง้จดั 
 เหล่าไมจ้งึกระจายเผ่าพนัธุอ์อกไปใหม้ากทีส่ดุ 
 ก่อนทีพ่ายุฤดรูอ้นจะมาเยอืนในเดอืนเมษายน 
 กราดเกรีย้วของฟ้าเบือ้งบนและลมฝน 
 ตน้ไมใ้หญ่น้อยภายในสวน 
 ต่างกอดเกีย่วประคองปลอบโยนซึง่กนั 
 พรัง่พรขูองเมด็น ้าพลนัเหอืดหาย 
 ในเนื้อดนิอนัแหง้ผาก 
 หลงัพายุ, 
 จกัจัน่นบัพนันบัหมื่นพากนักรดีปีกจนหดูบั 
 นกเลก็  ๆต่างเรงิร่าดื่มซบัหยดน ้าน้อย  ๆบนใบไม ้
 ถามว่ามนุษยจ์ะด ารงอยู่เยีย่งใด 
 ในความแลง้รา้ยและเหล่าพายุทีโ่ถมเขา้ท าลาย 
 ท่ามกลางสวนภายในทีแ่หง้ผาก 
   (นกชวีติ (2) : 21-22) 
    การเชื่อมโยงตัวตนเข้ากับธรรมชาติ เข้ากับ
เอกภาพทัง้มวลของเรวตัร ์ถอืเป็นลกัษณะเด่นประการ
หนึ่งของเขา ที่พบเห็นได้ในงานกวีนิพนธ์ ดังในกวี
นิพนธ์ นกชีวิต (3) ที่เรวัตร์บอกเล่าถึงเรื่องราวของ
ชวีตินกกระจบิผวัเมยีทีส่รา้งรวงรงับนต้นสารภี ‚เสยีง
รอ้ง ‚ชวีติ-ชวีติ‛ นัน้แจ่มใสเหมอืนประกายแดด‛ อนั
เป็นการน าเสนอตวัตนในระดบัการตระหนักรูใ้นระดบั
ของการประจกัษ์แจง้ตวัตนทีแ่ทจ้รงิ เป็นระดบัทีต่วัตน
นัน้ไดข้ยายไปยงัสรรพสิง่อย่างกวา้งขวาง คอื การรบัรู้
ว่าตัวเราก็คือผู้อื่น ทุกสรรพสิ่งสรรพชีวิตคือหนึ่ ง
เดยีวกนั ไม่ว่าจะระหว่างมนุษย์ด้วยกัน เหล่าสรรพ
สตัว ์พชืพนัธุ ์แม่น ้า ภูเขา ทะเล ผนืดนิ และโลกดงัที่
นาสส์เรียกว่าการประจักษ์แจ้งในตัวตนเชิงนิเวศ 
(Ecological Self) หรอืการส านึกในตวัตนทีก่วา้งขวาง 

(wide identification) (กานมณี ภู่ภกัด,ี 2542 : 56) 
และยังสอดคล้องกับแนวความคิดของสาทิศ กุมาร 
ทีว่่าดว้ยการเชื่อมโยงตนเองกบัสรรพสิง่ว่า ‚เวลาทีฉ่ัน
เดนิฉันจะเชื่อมโยงเขา้กบัผนืโลก กบัอากาศ กบัแมก
ไม ้กบัแสงอาทติย ์กบัดอกไม ้กบัเหด็รา กบันกกา ฉัน
เชื่อมโยงกบัเอกภาพทัง้มวล ไม่แบ่งแยกเป็นสอง ฉัน
เป็นหนึ่งเดยีวกบัเอกภพเต็มเป่ียม สอดประสาน นี่คอื
เหตุผลที่นักจารกิใช้วธิเีดนิเท้าเป็นส่วนใหญ่‛ (สาทศิ 
กุมาร, 2556 : 37) 
 นกกระจบิผวัเมยีช่วยกนัสรา้งรวงรงัน้อย-น้อย 
 บนตน้สารภ ี
 เสยีงรอ้ง ‚ชวีติ-ชวีติ‛ นัน้แจ่มใส 
 เหมอืนประกายแดด 
 เบือ้งล่างคอืลานดนิ 
 ซึง่ถูกห่มคลุมดว้ยพรมนุ่มของดงดอกไม ้
 ดอกดวงสเีหลอืงเลก็-เลก็ 
 ราวดวงดาวในคนืขา้งแรม 
 ฝงูผึง้หึง่-หึง่ อยู่ตลอดทัง้วนั 
 จากดอกนี้ไปดอกนัน้ 
 เช่นเดยีวกบัเหล่าผเีสือ้ 
 แมลงภู่ มด และกิง้ก่า 
 ลกูแมวนอนหมอบมองอยู่รมิระเบยีง 
 เสยีงโมบายกงัวานไหวในสายลมร าเพย 
 กลิน่น ้าคา้งยงัคงเออ้ระเหยอยู่ตามพุ่มพฤกษ์ 
 และกลิน่ขา้วปลาอาหารในครวัเรอืน 
 ถนอมยามเชา้เอาไว ้
 เช่นกระจบิผวัเมยีคู่นัน้ 
 เช่นโต๊ะกบัเกา้อีคู้่นัน้ 
 เช่นหน้าต่างบานนัน้ ประตูบานนัน้ ถว้ยกาแฟนัน้ 
 สมุดบนัทกึและดนิสอ ฯลฯ 
 ถนอมยามเชา้เอาไว ้
 เพื่อใจทัง้วนัจะแจ่มใสเหมอืนประกายแดด 
  อย่ายนิยอมใหม้อืใดฉีกmbh’มนั 
  ดว้ยเหตุผลอนัแขง็กระดา้ง 
  ดว้ยกรอบคดิอนัคบัแคบ 
   อย่าฉีกยามเชา้ของเธอ 
  อย่าฉีกยามเชา้ของฉนั 
  ปล่อยใหบ้ทกวกีงัวานไหวอยู่ในเรา 
  ดว้ยชวีตินัน้แสนสัน้นกั 
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  คนสวน หย่อนกายลงในเปล 
  พลางรอ้งเลยีนเสยีงกระจบิคู่นัน้ 
  ชวีติ-ชวีติ 
    (นกชวีติ (3) : 23-25) 
 การศกึษาสจัธรรมจากธรรมชาตขิองเรวตัร ์ถอื
เป็นการเรยีนรูแ้ละสรา้งความสมัพนัธป์ระการหนึ่งที่ เร
วัตร์มีต่อธรรมชาติ เสมือนเป็นการประจักษ์แจ้งใน
ธรรมชาติแห่งตัวตนของเขาที่ตระหนักในคุณค่าและ
ค ว า ม ส า คัญ ข อ ง ส ร ร พสิ่ ง  อั น ส อ ดค ล้ อ ง กับ
แนวความคิดของกอบกาญจน์ ภิญโญมารค ที่ว่า 
คุณค่าของการด าเนินชีวิตอย่างกลมกลืนเป็นหนึ่ง
เดยีวกบัธรรมชาต ิและการมดีวงตาเหน็ธรรมคอืโอกาส
ทีจ่ะ ìอ่านî สจัจะในธรรมชาตไิดอ้ย่างทะลุปรุโปร่งและ
เขา้ใกลค้วามรูอ้นัน าไปสูก่ารตระหนกัถงึปลายทางของ
ชวีติ (กอบกาญจน์ ภญิโญมารค, 2554 : 201) จากกวี
นิพนธ์ นกชวีติ (16) จะเหน็ว่าเรวตัร์ไดท้ าการ ‚อ่าน‛ 
สจัจะในธรรมชาตอิย่างเขา้เขา้อกเขา้ใจ เป็นการแสดง
ความเคารพดว้ยการเรยีนรู้ทีจ่ะอยู่ร่วมกนัมากกว่าจะ
เป็นการเรยีนรูเ้พื่อจะครอบครอง 
 หวัค ่าของทอ้งฟ้าหมาดฝน 
 องึอลเสยีงกบ อึง่ เขยีด และคางคก 
 ในบรเิวณสระเรือ้รกทีน่ ้าแหง้เหอืดมานานปี 
 เปิดไฟหน้ากระท่อมทิง้ไว ้
 ฝงูแมลงเม่าเมาไฟดคูลา้ยดอกไมก้ลบีบาพล่านบนิ 
 รุ่งเชา้ฝงูมดง่ามชกัแถว 
 พากนัคาบร่างไรปี้กของเหล่าแมลงเม่าเขา้รรูงั 
 กางเขนโฉบลงจกิทึง้เหล่าหนอนในดงหญา้ 
 งสูงิไล่ล่าคางคกมาหยุดชะงกับรเิวณหน้ากระท่อม 
 คนสวน ผุดลุกจากเปลผา้ดว้ยอารามตกใจ 
 มไิดม้เีจตนาจะช่วยเหลอืผูถู้กล่า 
 ทัง้มใิช่จะเขน่ฆา่ผูเ้ลือ้ยไล่ 
 ทว่างสูงิตวันัน้ท าไดเ้พยีงสบตากบั คนสวน 
  ก่อนเลือ้ยหนีหลบไป 
  ในชัว่อดึใจหลงัหายตระหนก 
  คางคกจงึกระโดดหนีเขา้รกไปเช่นกนั 
  จากกลัน้หายใจจงึพรลูมหายใจ 
  ขณะดวงตะวนัไต่ฟ้าสงูขึน้ไป 
  ไม่ร่วมรบัรู…้ 
   (นกชวีติ (16) : 49) 

 คงไม่แปลกถ้าจะกล่าวว่าธรรมชาติได้หล่อ
หลอมความเป็นตวัตนของเขา ทัง้ความรูแ้ละความรูส้กึ
อนับรสิทุธิ ์จากทีเ่มื่อก่อนเรวตัรอ์าจเคยมองธรรมชาติ
โดยการใช้ตวัเองเป็นศูนย์กลาง หากแต่พจิารณาผ่าน
งานกวีนิพนธ์ของเขาในปัจจุบันจะพบว่า เรวัตร์ได้
เปลี่ยนการมองใหม่  โดยการให้ธรรมชาติเ ป็น
ศูนย์กลางบ้าง และจากการมองดงักล่าว ท าให้เรวตัร์
เข้าใจบริบทแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ทัง้ยัง เข้าใจถึง
ความสมัพันธ์ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติ ที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน จากกวี
นิพนธ์ นกชวีิต (19) จะเห็นว่า การบอกเล่าเรื่องราว
ผ่านงานกวีนิพนธ์ของเขาดูจะเรื่องที่ละเอียดอ่อน 
หากแต่เราพจิารณาถงึเหตุและผลแล้วเราจะพบว่ากวี
นิพนธช์ิน้ดงักล่าวไม่เพยีงแต่แผว้ถางสวนหวัใจภายใน
ของเรวตัรเ์ท่านัน้ แต่มนัยงัช่วยถากถางสวนหวัใจของ
ผูอ้่านอกีดว้ย 
  ไทรสาวหน้าเรอืนชกัชวนฝงูนกมาเรงิร้อง
แต่เชา้ตรู่ 
  ดว้ยลกูผลอนัดื่นดก 
  เป็นอาหารของเหล่านกตลอดฤด ู
  แมเ้รอืนตน้จะสงูเพยีงสามวา 
  แต่ทว่าปวงรากกลบัเดนิทางไปยาวไกล 
  ดว้ยแรงบนัดาลใจ คอืแหล่งน ้า 
  ขา้มไกลไปสดุหลา้ 
  ขณะที่รากใกล้ๆ ก็วางขุมก าลังไปทัว่

บรเิวณบา้น 
  บา้งมาจ่อรออยู่ใตช้านลา้งจานชาม 
  บา้งลุกลามเขา้ไปในรอยรา้วของโอ่งน ้าฝน 
  ก่อนที ่คนสวน จะคน้พบว่าฤดแูลง้หนนัน้ 
  น ้าไดห้ายไปหนึ่งโอ่ง 
  จะโกรธกไ็ม่ใช่ ท าไดเ้พยีงดงึรากออกมา 
  แลว้จดัการยาปนูรอยรา้วใหเ้รยีบรอ้ย 
  แต่แม่ไทรสาวน้อยกย็งัคงระรื่น 
  มหิน าซ ้ายงัยุยงใหเ้หล่านกส่งเสยีงหวัเราะ

เยาะเยย้ 
  และมติอ้งตกอกตกใจไปหรอก 
  หากตื่นขึน้มาในเชา้หนึ่ง 
  แลว้พบว่าหมอ้ตม้จดืทีเ่ผลอวางทิง้ไวใ้นครวั 
  เมื่อหวัค ่าวนัวาน 
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  ไม่หลงเหลอืน ้าตดิกน้หมอ้สกัหยด! 
   (นกชวีติ (19) : 53-54) 
 จากกวีนิพนธ์ นกชีวิต (20) จะเห็นว่าเรวัตร์
บอกเล่าเรื่องราวของ ‚คนสวน‛ และ ‚เจา้บ้าน‛ ผ่าน
ท่วงท านองของความพนัผูก อาจกล่าวไดว้่า ‚คนสวน‛ 
ในที่นี้ก็คือตัวของเรวตัร์เอง และ ‚เจ้าบ้าน‛ ก็คือ 
ธรรมชาติที่แวดล้อมตวัของ ‚คนสวน‛ หรอื ‚ตวัของ
เขา‛ เอง จากประโยคขึน้ตน้บทกวทีีว่า่ ‚วนั-วนัสนทนา
กนัน้อยถ้อยค า อนัหมายถึงคนสวนกบัเจ้าบ้าน‛ จึง
เสมือนเป็นความเปรียบในเรื่องของการพูดคุยผ่าน
ถอ้ยค าสนทนา แต่หากพจิารณาในบรบิททีเ่รวตัรบ์อก
เล่าในบรรทดัถดัมาจะพบว่า การพูดคุยกนัดว้ยความ
รกัและอารมณ์แห่งความผูกพนัรู้สกึ อาจไม่ต้องใช้ค า
ใดในการสนทนา เพราะถ้อยค านัน้มนัไดห้ลอมรวมกนั
แลว้ในทุกเมื่อเชื่อวนัระหว่างคนสวนกบัเจา้บา้น 
  วนั-วนัสนทนากนัน้อยถอ้ยค า 
  อนัหมายถงึ คนสวน กบัเจา้บา้น 
  ทีร่ะเบยีงชานหรอืลานดอกไม ้
  ในพายุฝนหรอืพยบัแดด 
  ในแวดลอ้มของมวลใบไม ้
  ในเสยีงขนัขานของไก่และเพลงนก 
  ในลมตกและคนืดาว 
  ในเสียงโฆษณาของรถขายกับข้าวและ

สนิคา้นานา 
  ในส าเนียงพดูของชาวกมัพชูา 
  ซึง่เป็นแรงงานผ่านแนวชายแดน 
  ในเสยีงปืนของนกัล่าสตัวแ์ห่งทุ่งไร่และภูเขา 
  และในเรื่องเล่าของหมู่บา้นก าเนิดใหม่ 
  ซึง่ศลีทัง้หา้ขอ้นัน้สัน่สะเทอืนสะทา้นใจ 
  สนทนากนัน้อยนิดในเรื่องอะไร? 
  ลกูไทรสกุและฝงูนก 
  ดาวหิง่หอ้ยในคนืดกึ 
  ก่อนปล่อยใหใ้นความนิ่งนึกจ านรรจ.์ 
   (นกชวีติ (20) : 55-56) 
 ‚หากบทกวีแตกผลิอยู่ข้างในตัวเรา แล้วมี
เหตุผลสามานย์อนัใดกนัเล่าที่เราจะไม่ถนอมรกัและ
หล่อเลีย้งมนัไว ้เพื่อทีว่นัหนึ่ง มนัจะเตบิงาม หยัง่ราก 
หยดัตน้ แตกกิง่กา้น แลว้ใหด้อกผลหวานหอมแก่ชวีติ-
ชวีติอนัเปราะบาง‛ จากเนื้อความของกวนีิพนธ์ นก

ชวีติ (25) ขา้งต้น จะเหน็ว่า กวนีิพนธ์ในความหมาย
ของเรวัตร์ หาใช่เพียงถ้อยวลีที่ถูกผลิตสร้างผ่าน
รปูแบบของภาษา ผ่านท่วงท านองฉันทลกัษณ์ไรฉ้ันท
ลักษ ณ์  ค าค รุ ลหุ  ห ากแ ต่มันยังหมายรวมถึ ง
ความหมายแห่งจติวญิญาณการประจกัษ์แจง้ในตวัตน 
ทีห่ลอมรวมกลายเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั เฉกเช่นการ
ยกระดับจิตวิญญาณด้วยการเรียนรู้จากธรรมชาต ิ
น าไปสู่การค้นพบว่า ธรรมชาติกบัมนุษย์เป็นอนัหนึ่ง
อนัเดยีวกนั ชวีติที่พงึปรารถนาในระบบคิดของกวจีงึ
หมายถึง ชีวิตที่ด าเนินตามครรลองธรรมชาติ หรือ
ครรลองของหลกัธรรมอย่างกลมกลืนเรียบง่าย และ
ธ ารงความเป็นอสิระแห่งจติวญิญาณ ไม่ต่างจากสรรพ
สิง่ที่ล้วนแต่มุ่งเดนิไปในเสน้ทางสายนี้ (กอบกาญจน์ 
ภญิโญมารค, 2554 : 282) ซึง่กวนีิพนธช์ิน้ดงักล่าวยงั
น าเสนอตวัตนแห่งการประจกัษ์แจง้ของเรวตัรผ์่านการ
เรยีนรูธ้รรมชาตไิดอ้ย่างลุ่มลกึและเขา้ใจในความหมาย
ของความสมัพนัธด์งักล่าว 
 เดก็หนุ่มผูห้นึ่งนัง่ปรบัทุกขก์บั คนสวน 
 เดนิทางเขา้ไปสูโ่ลกดา้นใน 
 ท่ามกลางมิง่ไมจ้ านรรจ ์
 ความหวานหอมของเมรยั 
 แสงทองของกลางวนัและแสงจนัทรข์องกลางคนื 
 มใิช่การดื่มร ่าอนัฉาบฉวย 
 แต่ทว่าคอืการดิง่ลกึ 
 ลงสูน่ ้าเน้ือของปรชัญาชวีติ 
 ชวีติทีไ่ม่จรีงัยัง่ยนื 
 เช่นเดยีวกบัปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาต ิ
 ซึง่เปราะบาง วบูไหว ละมัน่คง 
 ทัง้หลายลว้นคอืมหศัจรรยอ์นัอุบตั ิ
 คอืการดื่มร ่าอนัสงบสงดั 
 มเีพยีงเสยีงรอ้งของแมลงกลางคนื 
 มเีพยีงเสยีงความตายของไสเ้ดอืนในฤดหูนาว 
 เสยีงแตกตนของเหล่าเมลด็ 
 เสยีงผลขิองมวลใบ 
 เสยีงละเมอฝันของนกในฤดฝูน 
 เสยีงหกัโค่นของตน้ไมใ้นลมพายุ 
 เสยีงฟ้าผ่า 
 เสยีงฝงูปลวกลกัลอบกดักนิหนงัสอืในตูไ้ม ้
 เสยีงพลุไฟงานศพในวดัของหมู่บา้น 
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 เสยีงเพลงิไฟไหมล้ามภูเขาในฤดรูอ้น 
 เสยีงร ่าไหข้องใคร-ใครทีก่งัวานไหวอยู่ในเรา… 
 เดก็หนุ่มพดูถงึความมัน่คงของชวีติและการงาน 
 ในขณะหวัใจโหยหาวถิทีางของกวนีิพนธ ์
 สบัสนอยู่บนทางแพร่งแห่งการเลอืก 
 ระหว่างผวิเปลอืกกบัแก่นแกน 
 คนสวน เหมอืนพดูกบัตนเอง- 
 ‚หากบทกวแีตกผลอิยู่ขา้งในตวัเรา 
 แลว้มเีหตุผลสามานยอ์นัใดกนัเล่า 
 ทีเ่ราจะไม่ถนอมรกัและหล่อเลีย้งมนัไว ้
 เพื่อทีว่นัหนึ่ง 
 มนัจะเตบิงาม หยัง่ราก หยดัตน้ แตกกิง่กา้น 
 แลว้ใหด้อกผลหวานหอมแก่ชวีติ- 
 ชวีติอนัเปราะบาง‛ 
 คนต่างวยัสบตากนั 
 เมรยัยิง่ล ้ารส 
  (นกชวีติ (25) : 65-67) 
     ‚คนสวนก าลงัท างานอยู่ รูไ้หม‛ จากเนื้อความของ
กวนีิพนธ ์นกชวีติ (4) เป็นทีน่่าสงัเกตว่า เรวตัรไ์ดบ้อก
เล่าเรื่องราวของตนเองผ่าน ‚คนสวน‛ ประโยคที่ว่า 
‚คนสวนก าลงัท างานอยู่ รูไ้หม‛ ถอืเป็นการบอกใหรู้ถ้งึ
การท างานของ ‚คนสวนผูอุ้ปโลกน์ตนเป็นนักฝัน‛ คน
สวนในทรรศนะของเรวัตร์จึงมิใช่เพียงคนสวนในแง่
ที่ว่าคนปลูกต้นไม้ ดายหญ้า ใส่ปุ๋ ยบ ารุงดินในสวน
เท่านัน้ หากแต่ยงัหมายความถึง ‚คนสวน‛ ผู้มีจิต
วญิญาณแห่งความรกัต่อสรรพชวีติ ‚คนสวนผูใ้ชค้วาม
รกัความปรารถนาดพีรวนหวัใจแทนจอบเสยีม‛ ดงัใน
เนื้อความที่ว่า ‚กลางคืนจูบแสงจนัทร์ กลางวนักอด
แดดหอม เหล่านกเพรยีกขรมอยู่ขา้งใน‛ ต่างสะทอ้น
ใหเ้หน็ถงึตวัตนของเรวตัร ์ความสตัยซ์ื่อในจติวญิญาณ
ภายใน ทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมค าสอนของพุทธ
ศาสนาในแง่ของการศึกษาและเรียนรู้หลกัธรรมจาก
ธรรมชาต ิอนัเป็นลกัษณะเด่นอกีประการหนึ่งทีม่กัจะ
เหน็ผ่านงานกวนีิพนธข์องเรวตัร ์‚เปลก าลงัแกว่งไกว-
ใจก าลังขับขาน ล้างจาน กวาดกระท่อม ย่อมเป็น
แรงงานของความรกั‛ 
  เกยีจครา้นกระไรเช่นนัน้ 
  คนสวน ผูอุ้ปโลกน์ตนเป็นนกัฝัน 
  กลางคนืจบูแสงจนัทร ์

  กลางวนักอดแดดหอม 
  เหล่านกเพรยีกขรมอยู่ขา้งใน 
  คนสวน ก าลงัท างานอยู่ รูไ้หม 
  เปลก าลงัแกว่งไกว-ใจก าลงัขบัขาน 
  ลา้งจาน กวาดกระท่อม 
  ย่อมเป็นแรงงานของความรกั 
  สกัพกั-สกัพกั เปลกแ็กว่งไกว-กแ็กว่งไกว 
  เกยีจครา้นกระไรเช่นนัน้-เช่นนัน้ 
   (นกชวีติ (4) : 26) 
 การเรียนรู้จากธรรมชาติ และการท าความ
เข้าใจในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่      
เรวตัรย์นืยนัทีจ่ะปฏบิตั ิจากกวนีิพนธน์กชวีติ (10) จะ
เหน็ว่า เรวตัรไ์ดน้ าเอาหลกัของพุทธศาสนาในแง่ของ
ความไม่จรีงั ความไม่แน่นอนของสรรพสิง่ มาใช้เป็น
หลกัปฏบิตั ิในการศกึษาท าความเขา้ใจธรรมชาตหิรอื
ทีร่ยีกกนัว่า ‚ตถตา‛ คอืเป็นเช่นนัน้ เป็นเช่นนัน้เอง 
การที่เรวตัร์มองเหน็ความเป็นจรงิทีว่่า สงัขารทัง้ปวง
ไม่เทีย่ง (อนิจจงั) สงัขารทัง้ปวงเป็นทุกข ์(ทุกขงั) และ
ธรรมทัง้ปวงไม่ใช่ตวัตน (อนตัตา) หลกัธรรมะ หลกัค า
สอนของพระพุทธศาสนา ทัง้นี้กเ็พื่อเป็นการเรยีนรูท้ีจ่ะ
อยู่กับธรรมชาติอย่างเข้าถึงและเข้าใจ อันเป็นการ
ตระหนกัในตวัตนกบัการประจกัษ์แจง้ในทีส่ดุ 
  ท่ามกลางคนืวนัทีม่วลไมท้ิง้ใบ 
  คนสวน รูส้กึไดถ้งึหว้งน ้าภายในทีแ่หง้ผาก 
  พืน้ล่างคอืสเีหลอืง 
  ฟากบนคอืสฟ้ีา 
  หมู่แมลงร ่ารอ้งระโหยไห ้
  หมู่นกสดี าโผลงเกาะกิง่กา้นไรใ้บ 
  ไม่มแีหล่งน ้าใหจ้บิดื่มและเรงิเล่น 
  ชวีติชวีาหลบเรน้ไปหนใด 
  กลิน่ควนัจากเพลงิไฟทีไ่หมล้ามไม่รูจ้บ 
  จากทีโ่น่นทีน่ัน่ 
  แปรเปลีย่นคนืวนัเป็นฝันรา้ย 
  พมึแผ่วถอ้ยค าจากปากอนัเฝ่ือนขม 
  ‚มนัเป็นเช่นนัน้เอง-เช่นนัน้เอง‛ 
   (นกชวีติ (10) : 39-40) 
 กวนีิพนธ ์นกชวีติ (29) จากเนื้อความทีว่่า ‚เวร
ย่อมระงบัดว้ยการไม่จองเวร รอใหถ้งึเดอืนหา้หน้าแลง้
ก่อนเถิดสหาย ว่ากนัว่าน ้าผึ้งในเดอืนห้านัน้รสหวาน
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หอมละมุนยิง่นัก…‛ อาจกล่าวได้ว่าเนื้อความดงักล่าวได้
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึภาพความพนัผูกต่อธรรมชาตเิรวตัร ์การ
เป็นคนช่างสงัเกต และเรียนรู้ธรรมชาติอย่างเข้าใจ และ
เน้ือความดังกล่าว ยังแฝงฝังหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนา อเวเรน จ สมฺมนฺต ิ‚เวรย่อมระงบัดว้ย
การไม่จองเวร‛ คอื การไม่คดิเบยีดเบยีนซึง่กนัและกนั 
การท าความดลีะเวน้ความชัว่ และยงัสะทอ้นใหเ้หน็ถึง
หลกัการอยู่ร่วมกนัระหว่างคนกบัธรรมชาติ ที่เป็นไป
ในรปูแบบของการพึง่พงิองิอาศยักนั 
 คนสวน  กลับ ไป เ ยี่ ย ม บ้ า น เ กิ ด ใ นช่ ว ง
เขา้พรรษา 
 ในฤดมูรสมุซึง่อากาศแปรปรวน 
 นอนบา้นไดเ้พยีงสองคนื 
 เชา้ตื่นกถ็ูกไขห้วดัเล่นงานเสยีจนลุกไม่ขึน้ 
 ปวดตามเน้ือตวั ขอ้กระดกู 
  และหายใจอย่างยากล าบาก  
 หมายมาดว่าจะสงัสรรคก์บัเพื่อนฝงู 
 กก็ลบักลายมาฉลองกบัน ้าขา้วตม้อย่างเดยีวดาย 
 ฝันด-ีฝันรา้ย ตื่น-หลบั 
 จบัตน้ชนปลายไม่ถูก 
 ดว้ยนานปีดอก ถงึจะป่วยไขส้กัครัง้ 
 แต่กไ็ดต้ระหนกัถงึวยัชราทีล่อบเขา้มาเยีย่มเยอืน 
 และอาการประทว้งของร่างกาย 
 ทีถู่กใชอ้ย่างไม่บนัยะบนัยงัตลอดมา 
 กลางวนัจงึไดแ้ต่ผกูเปลนอน 
 อยู่ระหว่างตน้ขอ่ยกบัตะโกนา 
 นอนมองฟ้า 
 มองน ้าสโีคลนในล าคลองไหลล่องลงทางทศิใต้ 
 แมป่้วยไขแ้ต่กย็งัไม่อาจละหนงัสอื 
 ถอือ่านมนัเรื่อยไปทัง้ทีส่มองยงัมนึงง 
 ห่างจากจุดผกูเปลไปสกัสบิกา้วเดนิ คอืต้นขีเ้หลก็ 
 แลบนคาคบนัน้ คอืรงัผึง้ใหญ่-ผึง้หลวง 
 และเบือ้งพืน้ไม่ไกลกนันัน้ คอืเตาเผาถ่านของแม่ 
 เสรจ็สิน้จากงานบุญทีว่ดั 
 อากาศโปร่งโล่งปราศจากเคา้ฝน 
 จู่ๆ แม่ตดัสนิใจเผาถ่าน 
 โดยการเรยีงท่อนฟืนลงจนเตม็หลุมสีเ่หลีย่ม 
 แลว้กลบดว้ยใบไมใ้บหญา้ 
 แรกๆ ควนักพ็วยพุง่ไปทางทศิเหนือเป็นปกตดิอียู่ 

 แต่แลว้จู่ๆ ลมกเ็กดิหมุนวน 
 หอบเอาควนักลุ่มใหญ่ขึน้บนเขา้รมรงัผึง้ 
 และเพยีงเท่านัน้มนักพ็าเอาผึง้งาน 
 หรอืทหารเลวกลุ่มหนึ่ง 
 กรกูนัลงมากลุม้รุมต่อยคนป่วยในเปล 
 ซึง่ไม่รูอ้โีหน่อเีหน่อะไร 
 ใหลุ้กขึน้วิง่จนไขแ้ทบหายเป็นปลดิทิง้ 
 หากไม่เรยีกมนัว่าคราวเคราะห ์
 แลว้จะเรยีกมนัว่าอะไร 
 ไม่เป็นไรหรอกนะ ไม่เป็นไร 
 เวรย่อมระงบัดว้ยการไม่จองเวร 
 รอใหถ้งึเดอืนหา้หน้าแลง้ก่อนเถดิสหาย 
 ว่ากนัว่าน ้าผึง้ในเดอืนหา้นัน้ 
 รสหวานหอมละมุนยิง่นกั… 
   (นกชวีติ (29) : 72-74) 
     กวีนิพนธ์ นกชีวติ (33) จากเนื้อความที่ว่า ‚แบ่ง
กนักนิ แบ่งกนักนิ‛ คนสวนแว่วยนิเสยีงรอ้งของหวัใจ 
อาจกล่าวได้ว่าเนื้อความดงักล่าวได้สะท้อนใหเ้หน็ถึง
ภาพความพนัผกูทีเ่รวตัรม์ต่ีอธรรมชาต ิการเรยีนรูท้ีจ่ะ
อยู่ร่วมกนักบัธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างเขา้ใจ อนั
สะท้อนให้เหน็ถึงตัวตนเชงนิเวศของเรวตัร์ต่อการให้
ความส าคญักบัสรรพสิง่ในบรบิทของการเป็นอนัหนึ่ง
อนัเดยีวกนั เป็นความเกื้อกูล แบ่งปัน การอยู่ร่วมกนั 
ทัง้ยงัแฝงฝังหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา ที่
เป็นไปในรปูแบบของการพึง่พงิองิอาศยักนัอกีดว้ย  
 ดกึนี้เตม็จนัทรส์บิหา้ค ่า 
 สงดัอยู่ท่ามกลางนวลแสงและรปูเงาของไมใ้นสวน 
 กลิน่ฝนยงัฝากฝังเนื้อดนิ 
 กระท่อมชืน้อบักลิน่รา 
 เสยีงปลาในสระฮุบโผง 
 และเสยีงกระพอืปีกของนกกลางคนื 
 แต่กย็งัสงดัเพยีงพอต่อส ่าเสยีงของใตด้นิ 
 เสยีงนัน้กระซบิกระซาบ หวัเราะและร ่ารอ้ง 
 ท่ามกลางกลิน่หอมประหลาดและมมีนต์ 
 ปลุกฝงูหอยทากใหต้ื่นขึน้ 
 อกีทัง้ยงัยัว่เยา้เหล่ามดแดงในรวงรงัใบไม ้
 ลกัลอบเขา้ไปในความหลบัฝันของผูค้นทัง้ย่านถิน่ 
 แมก้ระทัง่เหล่าหมายงัเพอ้ละเมอหอนเห่า 
 คนสวน รูส้กึมนึเมาแสงจนัทร ์
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 รุ่งเชา้, วนัออกพรรษา 
 ทีม่าของส ่าเสยีงยามค ่าคนืกผ็ุดโผล่ละลานตา-ใจ 
 ท่ามกลางพืน้แผ่นดนิอนัชุ่มชืน้และใบไมเ้ป่ือยเน่า 
 นัน้คอืเหด็โคนทัง้ดอกตูมดอกบาน 
 ซึง่ขบัขานร่ายมนต ์
 ไม่นานนกั, เสยีงกิง่ไมห้กั เสยีงหมาเห่า 
 และเสยีงกู่เรยีกของเหล่าเพื่อนบา้นกส็ะทา้นสวน 
 (เพื่อนบ้านซึ่งดูแคลนสวนของคนเกียจคร้าน

และหมู่ไมซ้ึง่ไม่ใหด้อกผล) 
 แต่เชา้นี้, ปวงเหด็ราวกบัมุกมณี 
 หรอืไม่กพ็ลอยไพลนิ 
 ‚แบ่งกนักนิ แบ่งกนักนิ‛ 
 คนสวน แว่วยนิเสยีงรอ้งของหวัใจ 
 ขณะขะมกัเขมน้ถอนดงึดอกเหด็ใสต่ะกรา้ 
 คุณรู้ไหมว่า เห็ดนัน้คืออาหารโอชะของหอย

ทากและมดแดง 
 เหน็พวกมนัเชื่องชา้ แต่ทว่ามนัคงมุ่งมัน่ 
 เหด็มากมายจงึเหลอืเพยีงกา้นดอกดว้นกุด 
 ‚แบ่งกนักนิ แบ่งกนักนิ‛ 
 ขณะหขูองคนสวน 
 แว่วยนิเสยีงย ่าเดนิสวบสาบอยู่ไม่ไกล 
 พลนัรูส้กึคลบัคลา้ยหวัใจกระโดดโลดเตน้ 
 ออกนอกอก 
 ถอนเกบ็ตรงหน้ายงัไม่สิน้ 
 ทัง้ตาทัง้ใจกบ็นิไปรออยู่ 
 ยงัหย่อมเหด็ทีอ่ยู่ถดัออกไป-ออกไป 
 เน้ือตวัสัน่เทาราวกบัถูกผเีขา้ 
 ใช่แลว้, ผเีขา้! ผซีึง่เขา้ครอบครองเหด็โคนทัง้สวน 
 ผซีึง่โกรธขึง้เหล่าคน หอยทากและฝงูมด 
 ครัน้เมื่อน่ิงคดิกน่็าขนั 
 และขืน่และขมและถดถอย 
 กลบัเขา้ไปสูท่ีเ่ดมิอนัดบิกระดา้ง 
 ดสู,ิ ด ูดวงตาของพวกเขา 
 ดวงตาซึง่ฉายแววประหลาด 
 และดวงตาของตน 
 คงไม่ต่าง… 
  (นกชวีติ (33) 82 : 85) 
     กวีนิพนธ์ นกชีวิต (40) จากเนื้อความที่ว่า ‚ฝูง
ไสเ้ดอืนขึน้จากเนื้อดนิ ดิน้รนแสวงหาแหล่งน ้า สดุทา้ย

ตายกลายเป็นอาหารของเหล่ามด คือความเกิดและ
ความตายอนัเงยีบงนั แต่ทว่าแฝงความหมายบางอย่าง
ไว‛้ อาจกล่าวไดว้่าเนื้อความกวนีิพนธ ์เป็นการเรยีนรู้
จากธรรมชาติ ผ่านการสงัเกต จนท าให้ตระหนักถึง
หลกัความเปลีย่นแปลงในวถิแีห่งธรรมชาต ิอนัเป็นสจั
ธรรมตามหลกัของพุทธศาสนา กฎแห่งความเป็นจรงิ
ที่ว่า สงัขารทัง้ปวงไม่เที่ยง (อนิจจงั) สงัขารทัง้ปวง
เป็นทุกข์ (ทุกขัง)  และธรรมทัง้ปวงไม่ใช่ตัวตน 
(อนตัตา) (กอบกาญจน์ ภญิโญมารค, 2554 : 175) ซึง่
ถอืเป็นหลกัการเวยีนว่ายตายเกดิ เป็นสจัธรรมชวีติที่
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หากแต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะ
เขา้ใจ และปรบัตวัในการใชช้วีติได ้
  เพยีงลมหนาวโบกโบย 
  ผนืดนิเคยอิม่น ้าฝนกลบัแหง้กระดา้ง 
  ใบไม่ใหญ่น้อยร่วงกรกูราวตลอดทัง้วนัคนื 
  ฝงูไสเ้ดอืนขึน้จากเนื้อดนิ 
  ดิน้รนแสวงหาแหล่งน ้า 
  สดุทา้ยตายกลายเป็นอาหารของเหล่ามด 
  คอืความเกดิและความตายอนัเงยีบงนั 
  แต่ทว่าแฝงความหมายบางอย่างไว ้
  คนสวน  นอน เปลอุ่ นอายแดดที่ช าน

กระท่อม 
  เช่นเดยีวกบัเหล่าสตัวจ์ าศลีในฤดหูนาว 
   (นกชวีติ (40) : 98) 
 อาจกล่าวได้ว่า ภาพแทนตัวตนเชงินิเวศของ   
เรวตัร ์พนัธุพ์พิฒัน์ผ่านกวนีิพนธช์ุด ‚นกชวีติ‛ ในดา้น
การน าเสนอและการประกอบสร้างความหมายผ่าน 
‚คนสวน‛ ซึง่เป็นตวัละครในกวนีิพนธช์ุดนกชวีติ อาจ
กล่าวได้ว่า ในระดับการตระหนักรู้ในระดับของการ
ประจกัษ์แจ้งตวัตนที่แท้จรงิ (Self-realization) หรือ 
‚ตวัตนเชงินิเวศ‛ (Ecological Self) ของเรวตัร ์พนัธุ์
พพิฒัน์ ผ่านงานกวนีิพนธ์ชุด ‚นกชวีติ‛ ถือเป็นการ
ส านึกในตวัตนทีก่วา้งขวาง (wide identification) กล่าวคอื 
เป็นการรบัรูว้่าตวัเรากค็อืผูอ้ื่น ทุกสรรพสิง่ ทุกสรรพชวีติ
คอืหนึ่งเดยีวกนั (กานมณี ภู่ภกัด,ี 2542 : 56) 
 ‚คนสวน‛ ในกวนีิพนธ ์นกชวีติ จงึเป็นภาพตวั
แทนที่เรวตัร์ได้ผลติสร้างความหมายผ่านภาษา เพื่อ
ยนืยนัใหเ้หน็ถงึตวัตนเชงินิเวศ ทัง้ยงัอธบิายใหเ้หน็ถงึ
ความสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ โดยการ
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ตระหนกัรูใ้นระดบัของการประจกัษ์แจง้ตวัตนทีแ่ทจ้รงิ
นี้ ไดม้กีารน าเสนอผ่านสญัญะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพืน้ที่
ธรรมชาต ิดนิ น ้า ป่า ฤดกูาล สถานที ่ความเชื่อ ความ
ศรทัธา ชนบท ชุมชนเมอืง การเมอืง ศาสนา ความรกั 
ทัง้หมดทัง้มวลลว้นหลอมรวมเป็นหนึ่งเดยีวกบัตวัตน
ของเรวตัร ์พนัธุพ์พิฒัน์ ìคนสวนî ในกวนีิพนธ ์นกชวีติ 
จึงเป็นภาพตัวแทนที่เรวตัร์ได้ผลิตสร้างความหมาย
ผ่านภาษา เพื่อยืนยนัให้เห็นถึงตัวตนเชิงนิเวศ หรือ 
‚ตวัตนแห่งการการประจกัษ์แจง้‛ (Ecological Self) ใน
ทีส่ดุ   
 
2. บทสรปุ 
 จากการศึกษาภาพแทนตัวตนเชิงนิเวศของ    
เรวตัร ์พนัธุพ์พิฒัน์ผ่านกวนีิพนธช์ุด ‚นกชวีติ‛ ในดา้น
การน าเสนอและการประกอบสร้างความหมายผ่าน 
‚คนสวน‛ ซึ่งเป็นตวัละครในกวนีิพนธ์ชุดนกชวีติ อนั
เป็นการมองผ่านกระบวนทัศน์ใหม่ ทีว่่าด้วยท่าทขีอง
ความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัธรรมชาต ิจะเหน็ไดว้่า 
เรวตัร์ พนัธุ์พพิฒัน์ใช้ ‚คนสวน‛ เป็นภาพแทนเพื่อ
น าเสนอตวัตนเชงินิเวศ โดยมกีารน าเสนอผ่านสญัญะ

ต่างๆ และบรบิทแวดลอ้ม ไม่ว่าจะเป็นพืน้ทีธ่รรมชาต ิ
ดิน น ้า ป่า ฤดูกาล สถานที่ ความเชื่อ ความศรทัธา 
ชนบท ชุมชนเมือง การเมือง ศาสนา ความรกั ผ่าน
อารมณ์โหยหาอดตี การตระหนักในภูมปัิญญาดัง้เดมิ 
โดยมกีารน าเสนอผ่านงานกวนีิพนธ ์ใน 3 ลกัษณะ คอื 
1. ตวัตนกบัตนเอง 2. ตวัตนกบัสงัคม และ 3. ตวัตน
กบัการประจกัษ์แจง้  
 ขณะเดยีวกนักแ็สดงใหเ้หน็ถงึมโนทศัน์ วธิคีดิ
ข อ ง เ ร วัต ร์  พัน ธุ์ พิพัฒ น์  ใ น แ ง่ ข อ ง ก า ร ม อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติโดยให้
ธรรมชาติเป็นศูนย์กลาง อันเป็นการยืนยันตนตนที่
แท้จรงิของเขา และยงัเป็นการยนืยนัถงึความรู้สกึนึก
คิด ที่ว่ ามนุษย์กับธรรมชาติล้วนเป็นอันหนึ่ งอัน
เดยีวกนั การแสดงความเคารพ อ่อนน้อมถ่อมตนต่อ
ธรรมชาติ ถือเป็นความสมัพนัธ์ที่ยิ่งใหญ่ ‚คนสวน‛ 
ของเรวัตร์ จึงเปรียบเสมือนตัวแทนของนักอนุรักษ์ 
เป็นคนสวนของโลก ดงัในเนื้อความตอนหนึ่งของกวี
นิพนธ์ นกชวีติ (1) ทีว่่า ‚ชวีติคอืการปลูกไม้เพยีงต้น
เดียว เพื่อหยัง่รากลงเสาะค้น ความลบับางประการ
ของชวีติ‛ 
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