ความเป็นเมืองในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย
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บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาเรื่องเมืองและวิถีชีวิตแบบเมืองที่ปรากฏในกวีนิพนธ์
ไทยร่วมสมัยตั้งแต่ พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) ผลการศึกษาพบว่า กวีนิพนธ์
ไทยร่วมสมัยได้น�ำ เสนอภาพเมืองทีส่ มั พันธ์กบั บริบททางสังคมในแต่ละช่วงเวลา สามารถ
แบ่งได้ 3 ประเด็น ได้แก่ เมืองกับการเปลี่ยนแปลงสังคมชนบท เมืองกับวิถีชีวิตแบบ
เมือง และเมืองกับมิติที่หลากหลาย โดยปรากฏทั้งในเชิงลบที่เป็นการตอกย้ำ�ภาพเมือง
ที่เป็นแหล่งรวมปัญหา และในเชิงบวกที่เมืองได้สร้างพื้นที่แห่งการต่อรอง เพื่อรองรับ
การประกอบสร้างอัตลักษณ์ทหี่ ลากหลายของคนเมือง ทัง้ นีไ้ ด้สอื่ ถึงเมืองทีม่ กี ารพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง เมือง ในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย สาขา
วิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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Abstract

The objective of this study is to explore the representation of city and

city life in contemporary Thai poetry from 2530 B.E. until 2557 B.E. The result

shows that contemporary Thai poetry presents the image of the city in relation
to its social contexts. Such representations can be divided in three main themes:
the city and the changes of rural society, the city and urban life and the city in

various visions. While the city is portrayed negatively as a place with a myriad
of problems, it is also presented as positively as a place for negotiation, where

various types of city identities are negotiated. It can be inferred that the city has
continuously developed and changed.
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เมืองเป็นแหล่งพักอาศัยของผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20
เป็นต้นมา วี กอร์ดอน ไชลด์ (V. Gordon Childe) นักมานุษยวิทยาชาวออสเตรเลียได้
พิจารณาว่าการเปลีย่ นผ่านจากชุมชนมาสูเ่ มืองนัน้ ถือเป็นก้าวทีส่ ำ�คัญยิง่ ของอารยธรรม
มนุษย์ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงสามหรือสี่ร้อยปีก่อนคริสตกาล (สุรเดช
โชติอุดมพันธ์, 2553, น. 150) ในอดีตเมืองมีขนาดเล็ก ความหนาแน่นของผู้คนน้อย
มีความเป็นอยู่เพื่อการยังชีพเท่านั้น จะพึ่งพาอาศัยกันในชุมชนและเครือญาติ รวมถึง
จะพึ่งพาเฉพาะแรงงานคน สัตว์ และเครื่องมือทุ่นแรงขั้นพื้นฐาน ต่อมาเมืองได้
เปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบทางสังคมที่ซับซ้อน อันหมายถึงชุมชนขนาดใหญ่ที่มีความ
ซับซ้อนของโครงสร้างทางสังคม เป็นศูนย์กลางที่มีประชากรตั้งถิ่นฐานกันอยู่อย่าง
หนาแน่น และมิได้เป็นเพียงพื้นที่ที่อยู่แน่นิ่งหรือเป็นที่รองรับกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์
หากแต่เป็นพืน้ ทีท่ มี่ บี ทบาทช่วยหล่อหลอมและควบคุมพฤติกรรมและนิสยั ของคนเมือง
กระแสความเป็นเมืองหรือกระบวนการเป็นเมืองได้ส่งอิทธิพลต่อพัฒนาการ
ทางสังคมไทยไม่ต่างจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลก จุดเปลี่ยนของเมืองที่สำ�คัญเกิดขึ้น
ในช่วง พ.ศ. 2530 เนื่องด้วยขณะนั้นประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรมมาสูภ่ าคอุตสาหกรรมใหม่ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) โดยมีนโยบายเปิดเสรีการเงินระหว่างไทย
กับต่างประเทศ ทำ�ให้เงินทุนจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำ�นวนมาก กอปรกับ
การริ เริ่ มพั ฒ นาสร้ างพื้น ที่เขตเศรษฐกิจใหม่ๆ ขึ้น ส่ งผลให้ ก รุ งเทพฯ กลายเป็ น
เมืองหลวงที่มีความเจริญรุดหน้าเทียบเคียงตะวันตก ซึ่งใน พ.ศ. 2531 ประเทศไทย
กลายเป็นประเทศที่มีอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดของภูมิภาคเอเชีย
และในปีตอ่ มา (พ.ศ. 2532) ประเทศไทยก็ได้รบั การขนานนามว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรม
ใหม่ (ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคริส เบเคอร์, 2546, น. 179)
เมือ่ กรุงเทพฯ กลายเป็นศูนย์กลางของการบริหาร การปกครอง และเศรษฐกิจ
ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ จึงก่อให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานของ
ผู้คนจำ�นวนมากจากแหล่งต่างๆ เข้ามาอาศัยอยู่รวมกัน กรุงเทพฯ จึงกลายเป็นพื้นที่
ที่มีความหนาแน่นและความหลากหลายของผู้อยู่อาศัยในระดับสูง วิถีความเจริญและ
การเปลี่ยนแปลงของเมืองดังกล่าวนับเป็นจุดสนใจให้กวีหรือผู้ประพันธ์เฝ้ามองและนำ�
มาถ่ายทอดให้ผู้อ่านซึ่งเป็นบุคคลร่วมสมัยและร่วมประสบการณ์เดียวกันได้ตระหนัก
ถึงแง่มุมที่เกิดขึ้น ในการประพันธ์บทกวีนิพนธ์เพื่อสื่อเนื้อหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งแก่ผู้อ่าน
บริบททางสังคมนั้นย่อมส่งอิทธิพลต่อความคิดและการเขียนของกวี ด้วยเหตุนี้ “กวี
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นิพนธ์อันเป็นส่วนหนึ่งของวรรณกรรมไทยจึงมิได้เกิดขึ้นตามลำ�พัง หากแต่มีบริบททาง
สังคม การเมือง และวัฒนธรรมรองรับอยู่” (สุมาลี วีระวงศ์ และคณะ, 2544, น. 3)
จากการสำ�รวจกวีนพิ นธ์ไทยร่วมสมัยพบว่ามีกวีนพิ นธ์จ�ำ นวนไม่นอ้ ยทีน่ �ำ เสนอ
ประเด็นเรือ่ ง “เมือง” กวีนพิ นธ์ไทยจึงถือเป็นแหล่งข้อมูลทีน่ า่ สนใจสำ�หรับศึกษาวิเคราะห์
ภาพของเมือง ในที่นี้ผู้วิจัยเลือกศึกษากวีนิพนธ์ไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน
(พ.ศ. 2557) เนื่องด้วยกรุงเทพฯ ใน พ.ศ. 2530 เป็นต้นมาได้รับการพัฒนาจนกลายเป็น
“มหานคร”2 แห่งหนึ่ง หรืออาจกล่าวได้ว่ากรุงเทพฯ ได้เปลี่ยนเป็นสังคมเมืองอย่างเต็ม
รูปแบบ วิถีเมืองจึงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ภาพเมืองในกวีนิพนธ์ไทย
ในช่วงนี้มีรายละเอียดเนื้อหาที่กว้างขวางขึ้น ทั้งในด้านลักษณะทางกายภาพของเมือง
วิถีชีวิตแบบเมือง อารมณ์และความรู้สึกของคนเมือง ตลอดจนพัฒนาการของเมืองที่
มีความแปลกใหม่ โดยเริ่มปรากฏแง่มุมที่ไม่ได้ตัดสินค่าของเมืองว่าดีหรือไม่ดีทว่ากลับ
ให้ค่าความสำ�คัญอยู่ที่ศักยภาพของคนในการจัดการกับความเป็นเมือง
บทความวิจัยเรื่อง “เมือง” ในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย เกิดขึ้นจากการตระหนัก
ถึงพัฒนาการของเมืองที่ได้ปรับเปลี่ยนไปตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมอันแสดง
ถึงความสำ�คัญของกวีนิพนธ์ไทยในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการบันทึกสภาพสังคมและ
แนวคิดของกวี ซึ่งงานวิจัยนี้จะทำ�ให้เห็นภาพรวมของเมืองในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัยใน
มิติที่หลากหลายและชัดเจนยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
สมัย

เพื่อศึกษาภาพของเมืองและวิถีชีวิตแบบเมืองที่ปรากฏในกวีนิพนธ์ไทยร่วม

ขอบเขตของการวิจัย

ผู้วิจัยเลือกศึกษากวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัยที่นำ�เสนอประเด็นเรื่องเมืองหรือ
สังคมเมืองตั้งแต่ พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) เนื่องด้วยเป็นระยะเวลาที่เมือง

มหานคร (metropolis) หมายถึง เมืองขนาดใหญ่มากหรือเมืองแม่ของรัฐหรือประเทศ
มีความสำ�คัญทั้งในทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ลักษณะสำ�คัญของมหานครคือ ประการแรก เป็น
ศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจการเงิน สังคมและวัฒนธรรม สามารถทีจ่ ะดึงเอาผลผลิตของประเทศ
นัน้ มาอยูภ่ ายในเขตเมืองใหญ่ ประการทีส่ อง ตัง้ อยูโ่ ดดๆ ไม่มอี าณาเขตติดต่อกับมหานครอืน่ ๆ เพราะ
ถ้าติดต่อกับชุมชนเมืองอื่นๆ จะกลายเป็นอภิมหานคร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2549, น. 382)
2
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ได้เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากบริบททางสังคมในสมัยนั้นที่ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทย
ทั้งในด้านวิทยาการและค่านิยมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในเมือง วิถีชีวิตของคนเมือง ตลอดจน
ผลกระทบจากความเจริญของเมือง จึงเกิดกระแสการให้ความสำ�คัญกับพื้นที่เมือง
ดังนั้นผู้วิจัยจึงกำ�หนดขอบเขตการวิจัยเรื่องเมืองในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งจะเลือกศึกษา
กวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัยจำ�นวนทั้งสิ้น 50 บทจากหลากหลายผู้ประพันธ์โดยศึกษาเฉพาะ
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการตีพิมพ์แล้วเท่านั้น

วิธีดำ�เนินการวิจัย

1. ศึกษาเรื่องเมืองในกวีนิพนธ์ไทยและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
2. รวบรวมและคัดเลือกกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัยที่จะใช้ศึกษาวิจัย
3. วิเคราะห์เมืองในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
4. เรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัย

ตั้งแต่ พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา สังคมไทยได้ประสบกับมิติความแปรเปลี่ยน
ที่หลากหลาย เมืองอันเป็นศูนย์กลางของประเทศและแหล่งรวมความเจริญย่อมได้รับ
ผลกระทบเป็นสำ�คัญ ดังนัน้ กวีนพิ นธ์ไทยในฐานะทีเ่ ป็นผลผลิตจากกวีทอี่ ยูภ่ ายใต้บริบท
แห่งการเปลี่ยนแปลงย่อมต้องได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน เมื่อพิจารณาจากบริบททาง
สังคมที่ส่งอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ไทย สามารถแบ่งประเด็นเกี่ยวกับ “เมือง”
ในกวีนพิ นธ์ไทยร่วมสมัยออกเป็นช่วงเวลาเพือ่ ให้เห็นถึงพัฒนาการและการเปลีย่ นแปลง
อย่างเป็นลำ�ดับขั้น ดังนี้

1. เมืองในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย พ.ศ. 2530-2539: ศัตรูผู้เปลี่ยนแปลงชนบท

กวีนิพนธ์ไทยช่วง พ.ศ. 2530-2539 กวีส่วนใหญ่ได้นำ�เสนอภาพเมืองควบคู่
ไปกับภาพของชนบท โดยแสดงความสัมพันธ์ในลักษณะของการปะทะของสองขั้วตรง
ข้ามระหว่าง “โลกเก่าคือชนบท” กับ “โลกใหม่คือเมือง” เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่าง
ทั้งในด้านสภาพแวดล้อมและวิถีการดำ�เนินชีวิต อันมีสาเหตุจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 และนโยบายการปกครองของรัฐบาลภายใต้การนำ�ของ
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พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ทีไ่ ด้ให้ความสำ�คัญกับเมืองและอุตสาหกรรมเป็นสำ�คัญ ชนบท
และภาคเกษตรกรรมจึงถูกกำ�หนดให้เป็นเพียงฐานรองรับหรือ “กระดูกสันหลัง” ไว้คอย
เกือ้ หนุนการเจริญเติบโตของเมืองและอุตสาหกรรม (ศรีศกั ร วัลลิโภดม, 2543, น. 63-64)
กวี ไ ทยร่ ว มสมั ย ได้ วิ พ ากษ์ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง มิ ติ เ มื อ งในฐานะ “ผู้ ร้ า ย” ที่ รุ ก ราน
และแผ่ขยายวิถีการพัฒนาที่เสื่อมทรามอันเนื่องจากพื้นฐานการพัฒนาแบบเมืองที่
ถือว่าพื้นที่ชนบทและสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชนบทนั้นไร้คุณค่าและเป็นตัวเหนี่ยวรั้ง
การพัฒนา ดังนั้นถ้าจะพัฒนาจึงต้องเปลี่ยนพื้นที่ชนบทให้มีความเป็นเมืองทั้งสิ้น
(ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2554, น. 212-213) ดังในบท “คันนา” ใน ข้างคลองคันนายาว
(กระบวนทีส่ อง) ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีกล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
ในชนบท ซึ่งท้องทุ่งนาถูกแปรสภาพเป็น “บ้านจัดสรร” ธุรกิจการลงทุนพัฒนาที่ดินสมัย
ใหม่ที่นิยมมากในช่วง พ.ศ. 2530-2535 (กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ, 2549,
น. 154) อันเป็นผลจากการรุกรานของวิถีเมืองที่ทำ�ให้ความเป็นชนบทนั้นหมดไปและ
แทนทีด่ ว้ ยความเจริญของเมืองทีม่ าพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทัง้ ท้องทุง่ นา
ทีเ่ คยมีนาม “ก็หมดความงาม” แนวไม้ไผ่ตามธรรมชาติถกู แปรเปลีย่ นเป็น “ซีเมนต์หนา”
และระหัดวิดน้�ำ ก็กลายเป็น “รถแทรกเตอร์” ท้ายทีส่ ดุ คนชนบทก็ปราศจากพืน้ ทีท่ �ำ กิน กวี
ได้สอื่ ถึงความคับแค้นใจของคนชนบททีต่ อ้ งสูญเสียพืน้ ดินทีบ่ รรพบุรษุ ก่อร่างสร้างฐานไว้
เพือ่ แลกกับวิถขี องการพัฒนาแบบเมืองทีม่ งุ่ หวังแต่จะสร้างความทันสมัย ดังตัวบททีว่ า่
				
...
ถึงทุ่งนี้นานี้เคยมีนาม		
ทุ่งข้าวเอยเคยพลิ้วเป็นทิวคลื่น		
เหลือทุ่งหญ้านาร้างเวิ้งว้างแวว		
กังหันเอยเคยแพ้วกับแนวไผ่		
ระหัดเอยเคยวักชักใบมา		
บ้านจัดสรรบั่นบุกค่อยรุกคืบ		
ที่ทำ�กินกลับไม่มีที่ทำ�กิน		

ก็หมดความงามนั้นมานานแล้ว
คันนายาวยาวยื่นเหยียดยืนแน่ว
กับรอยแนวเนินเก่าเค้าคันนา
ก็เปลี่ยนไปกลายเป็นซีเมนต์หนา
เป็นแทรคเตอร์ตั้งท่าไถหน้าดิน
ชะเวิกวืบเหวี่ยงมาคันนาวิ่น
กระบ่อนบิ่นเบิกบุกไปทุกแปลง
(ข้างคลองคันนายาว, 2535, น. 48-50)

นอกจากนี้วิถีของเมืองได้มุ่งแสวงหาทรัพยากรจากชนบท เพื่อนำ�ไปเสริมต่อ
ผลประโยชน์ของเมือง กล่าวคือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมในเมือง
มีการแข่งขันอย่างสูง ทำ�ให้ทา่ ทีและวิถปี ฏิบตั ริ ะหว่างคนเมือง รวมถึงคนเมืองกับสภาพ
แวดล้อมได้แปรเปลี่ยนไป ทั้งนี้คนเมืองจะมองธรรมชาติและชนบทเปรียบดังขุมทรัพย์
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ที่สามารถตักตวงหรือกอบโกยได้อย่างเต็มที่ โดยมิได้คำ�นึงถึงผลเสียที่จะกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสังคมชนบท ดังตัวอย่างในบท “บทเพลงพญาโศกลำ�นำ�ร่ำ�ไห้
แห่งมหานคร 9. ภาพสามัญโศก: เบื้องหลังการเดินทางสู่เมืองของพืชและผองสัตว์”
ใน ขวัญใจเจ้า ของกานติ ณ ศรัทธา ความว่า
			
เบื้องหน้าฟ้าสางสดใส
ยวงเมฆทอใยนวลผ่อง
เบื้องหลังนาแล้งแห้งครอง
ดินข้องเรียกข้าวคืนดิน
ไปไหนปลากุ้งปูหอย
หม่นหมองเศร้าสร้อยสลดสิ้น
อพยพย้ายที่อยู่กิน
หรือส่วยชีวิตส่งคน
		
...
เดินทางร้างทางคืนกลับ
ดั่งมือลึกลับกวาดต้อน

(ขวัญใจเจ้า, 2532, น. 49-51)

จากบทกวีนพิ นธ์ขา้ งต้น กวีกล่าวถึงความสูญเสียของทรัพยากรในชนบททัง้ พืช
ผักและสัตว์นานาชนิดเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตที่ฟุ้งเฟ้อของคนเมือง ดังความว่า “อพยพ
ย้ายที่อยู่กิน หรือส่วยชีวิตส่งคน” ซึ่งทำ�ให้ระบบนิเวศทรุดโทรมลง ผืนนาแห้งแล้ง สัตว์
ก็ขาดแคลน และวิถีชีวิตคนชนบทต้องประสบกับความอดอยาก สะท้อนภาพเมือง
ในลักษณะของศัตรูตัวร้ายที่คอยสูบเอาแต่ผลประโยชน์ ดังจะเห็นได้จากที่กวีเลือกใช้
คำ�ว่า “มือลึกลับ” ที่กวาดต้อนทรัพยากร อันมีนัยสื่อถึงอิทธิพลของวิถีการพัฒนาแบบ
เมืองที่มุ่งให้ความสำ�คัญกับ “ความเป็นเมือง” จนละเลยวิถีชนบทและก่อเกิดความ
ไม่เท่าเทียมกันของทั้งสองสังคม กล่าวคือในขณะที่สังคมเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองดัง
“ฟ้าสางสดใส” แต่สังคมชนบทกลับมีสภาพตกต่ำ�ที่ “เบื้องหลังนาแล้งแห้งครอง ดิน
ข้องเรียกข้าวคืนดิน” ทั้งนี้การมุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ของเมืองจึงนับเป็นต้นเหตุแห่ง
ความวิบัติของชนบทและธรรมชาติ รวมถึงก่อให้เกิดการเสียดุลยภาพระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติและเมืองกับชนบทอีกด้วย

พฤศจิกายน 2559
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วิถกี ารพัฒนาแบบเมืองทีส่ มั พันธ์กบั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้สง่ อิทธิพล
ต่อการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของคนในสังคม คนเมืองส่วนใหญ่มักจะมองว่าสิ่งเหล่านั้นคือ
ความทันสมัยและความหรูหราจึงเกิดการเชิดชูและให้ค่ากับเทคโนโลยีและวิทยาการ
ที่ก้าวหน้า ส่งผลให้วิถีดั้งเดิมของชนบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นค่อยๆ สูญความสำ�คัญ
ลง อาจกล่าวได้ว่าวิถีการพัฒนาแบบเมืองได้รุกล้ำ�และทำ�ลายภูมิปัญญาของคนชนบท
ดังนั้นแล้วคนชนบทจึงตีคา่ สิง่ แปลกใหม่ตา่ งๆ ทีเ่ ข้ามาพร้อมวิถคี วามเจริญของเมืองว่า
เป็นความเลวร้ายแทบทั้งสิ้น ดังตัวอย่างในบท “เจ้าสาวใบตอง” ใน ม้าก้านกล้วย ของ
ไพวรินทร์ ขาวงาม ความว่า
เธอเจ้าสาวใบตองในร่องสวน
จะออกทุ่งออกทางทุกครั้งคราว
จึงยามหิวแกะห่อก็ข้าวหอม
ละคำ�เอยอิ่มหอมถึงหัวใจ
รักเจ้าสาวใบตองในร่องสวน
กระแสลมโหมยุคทั้งรุกบาง
อยู่ร้างโรยโดยทางของยุคใหม่
อยู่รวดร้าวกับรักกระอักโดย
พบเจ้าสาวพลาสติกระริกระรี้
มากแต่ยิ้มยั่วใจให้ลดเลี้ยว

เคยขอนวลมาพอห่อข้าวขาว
ต้องห่อข้าวห่อของแล้วท่องไป
ถึงกลางแดดแผดดอมก็หอมได้
หอมแต่น้อยคุ้มใหญ่หอมไม่จาง
เคยหวงนวลนักหนามาจำ�ห่าง
จนเริดทิศแรงทางอยู่ร้างโรย
อยู่เหน็บหนาวกับสมัยซึ้งไห้โหย
ดั้นและด้นจำ�นนโดยสถานเดียว
หว่างวิถีทางแยกแปลกปลอมแปลกเปลี่ยว
หลอกลืมให้ลืมนวลเขียวเคยเคียงครอง
(ม้าก้านกล้วย, 2538, น. 43)

จากบทกวีนิพนธ์ข้างต้น กวีแสดงภาพเปรียบเทียบระหว่างชนบทกับเมือง
ภาพชนบทที่กวีนำ�เสนอคือ วิถีการดำ�รงชีพแบบดั้งเดิมที่อาศัยธรรมชาติ โดยสื่อผ่าน
“เจ้าสาวใบตอง” ที่อยู่ในสภาพ “ร้างโรย” และ “รวดร้าว” เนื่องจากความเป็นเมืองที่
รุกรานซึ่งนำ�เสนอผ่าน “เจ้าสาวพลาสติก” หนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ยุคใหม่ วิถีความเป็นเมือง
เปรียบดัง “ลม” ที่ “โหม” และ “รุก” เข้าทำ�ลายชนบท ส่งผลให้ภาวะทั้งสองอย่างไม่
สามารถดำ�รงอยู่ร่วมกันได้ เมืองกับชนบทในลักษณะนี้จึงเปรียบเสมือนเป็น “ปฏิปักษ์”
ต่อกัน ซึ่งกวีได้ให้ค่าชนบทหรือวิถีแบบดั้งเดิมว่าเป็นสิ่งดีงามและความบริสุทธิ์ ดังที่
พรรณนาความหอมของใบตองที่ “หอมถึงหัวใจ” และถึงแม้ว่าจะอยู่ “กลางแดดแผด
ดอมก็หอมได้” ความหอมของใบตองมิได้เป็นเพียงกลิ่นอันน่าอภิรมย์ หากแต่เป็นการ
สื่อถึงจิตวิญญาณของวิถีชนบทที่ทรงคุณค่า ในขณะที่เมืองหรือวิถีชีวิตแบบใหม่กลับ
เป็นสิ่งแทนความชั่วร้ายดังที่พรรณนาถึงพลาสติกว่าเป็นสิ่งที่อันตรายด้วยคำ�ว่า “ระริก
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ระรี้” “ยิ้มยั่ว” และ “หลอกให้ลืม” จะเห็นได้ว่าเมืองในฐานะผู้ร้ายที่เข้ามาแพร่ขยายวิถี
การพัฒนาได้สร้างผลกระทบต่อชนบททั้งในระดับกายภาพที่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ต้อง
เปลี่ยนแปลงและในระดับของจิตใจที่รู้สึกสลดใจต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กำ�ลังเลือนหาย
การพัฒนาแบบเมืองยังได้ส่งผลกระทบต่อการดำ�รงชีวิตและอาชีพของคน
ชนบท ทำ�ให้คนชนบทบางส่วนจำ�ต้องโยกย้ายถิ่นฐานมาอาศัยและหางานทำ�ในเมือง
ด้วยเหตุทเี่ มืองเป็นศูนย์รวมของความเจริญ ดังนัน้ โอกาสในการประกอบอาชีพในเมือง
ย่อมมีความมากกว่าในชนบท ทว่าการผันตัวมาใช้ชวี ติ ในเมืองนัน้ ไม่ใช่เรือ่ งง่าย เนือ่ งด้วย
สภาพแวดล้อมในเมืองที่ดูแปลกใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการใช้ชีวิต
ก็ยังแตกต่างไปจากที่คุ้นเคย ดังในบท “ลูกชายของชาวนา” ใน ฤดีกาล ของไพวรินทร์
ขาวงาม กวีใช้สัญลักษณ์เกี่ยวกับความเชื่อท้องถิ่นคือ “แม่โพสพ” ที่สิงสถิตอยู่ที่ทุ่งข้าว
ซึ่ ง เชื่ อ ว่ า เป็ น ผู้ บั น ดาลความอุ ด มสมบู ร ณ์ ใ ห้ แ ก่ พื ช พั น ธุ์ แ ละทำ �ให้ ชี วิ ต ของเกษตร
พออยูพ่ อกินมาสือ่ ถึงสังคมเกษตรกรรมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากระบบทุนนิยมในสังคมเมือง
โดยให้ ภ าพการคร่ำ � ครวญของแม่ โ พสพที่ จิ ต ใจ “ร้ า วรอน” และพ่ า ยแพ้ อ ย่ า ง
“จำ�นนใจในวงจร” ของเมืองสะท้อนถึงความอัดอัน้ ใจและความทุกข์ระทมของคนชนบท
กวียังได้นำ�เสนอเรื่องราวของ “ลูกชายของชาวนา” ตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่เดินทาง
จากชนบทมาต่อสูช้ วี ติ ในเมืองทีต่ อ้ งพบกับความขมขืน่ จากวิถใี นเมืองทีด่ นิ้ รนกระเสือก
กระสนตามกระแสทุนนิยม กล่าวคือลูกชาวนาซึ่งเป็นทายาทของผู้ผลิตข้าวกลับต้อง
ใช้เงินเพื่อซื้อข้าวในถุงพลาสติกกิน ยิ่งไปกว่านั้นภาพเมล็ดข้าวที่ลูกชาวนากล้ำ�กลืน
“คำ�ข้าวดั่งจะคา ค้างลำ�คอเมื่อคิดไป” ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความทุกข์ระทมและความ
อัดอั้นใจ ถึงกระนั้นก็ไม่สามารถหลีกหนีภาวะบีบบังคับนี้ไปได้ จำ�ต้อง “ทนตากหน้าอยู่
ในเมือง” เพื่อครอบครัวที่รอคอยความหวังจากตนเอง ดังตัวบทที่ว่า
						
โอ้แม่โพสพเอ๋ย
ดวงใจแม่จึงจม

นี่คือยุคทุนนิยม
จำ�นนใจในวงจร

...
พ่อแม่แห่งท้องทุ่ง
ส่งลูกออกจากบ้าน
ลูกชายของชาวนา
หวนคิดอดีตเคือง
ซื้อข้าวเขาใส่ถุง

ยังเหน็บหนาวเล่าตำ�นาน
ไปเล่าเรียนเพื่อรุ่งเรือง
ทนตากหน้าอยู่ในเมือง
มิอาจกลับไปทำ�นา
ซาวหุงในหม้อไฟฟ้า
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คำ�ข้าวดั่งจะคา
ลูกชายของชาวนา
ระบบทุนนิยมไย

ค้างลำ�คอเมื่อคิดไป
ยิ่งคิดยิ่งไม่เข้าใจ
ยิ่งยอกย้อนซับซ้อนกล
(ฤดีกาล, 2532, น. 98-99)

เมื่อเมืองกลายเป็นเป้าหมายและความหวังของคนจำ�นวนมากที่ต้องการ
ขยับฐานะและวิถีชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น เมืองจึงเปรียบเหมือนสวรรค์บนดินหรือ
จุดมุ่งหมายในชีวิตที่คนหลายคนเต็มใจและปรารถนาจะมาอาศัยอยู่ บุคคลเหล่านี้ยอม
จำ�นนกับการนำ�ชีวิตของตนมาแลกกับความเป็นเมือง เพื่อแสวงหาองค์ประกอบที่ช่วย
เติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์ ทว่าเมื่อได้สัมผัสกลับพบว่าความหวังและอุดมคติที่ตนเคยคาด
ฝันไว้นนั้ กลับตรงข้ามกับความเป็นจริงทีเ่ ผชิญ เมืองในลักษณะนีไ้ ด้กลายเป็นเพียงภาพ
มายาของความหวัง ดังในบท “นครใต้แสงดาว” ใน ม้าก้านกล้วย ของไพวรินทร์
ขาวงาม กวีเลือกใช้คำ�ว่า “นครใต้แสงดาว” เพื่อสื่อแทนกรุงเทพฯ โดยเปรียบความ
มีสีสันจากวิทยาการความก้าวหน้าของเมืองหลวงเป็นแสงดาว หากแต่เป็นแสงดาว
จำ�ลองทีม่ นุษย์สร้างขึน้ และเป็นเพียงภาพลวงตาแห่งสีสนั ความเจริญของเมือง ความว่า
		
ยังมีเมืองหนึ่งเมืองในหมอกม่าน
จะหมอกหม่นคนเมืองก็ยั่วมอง
ต่างผ่านมาต่างไปไม่รู้จบ
ทุกเส้นทางทอดขนานกาลเวลา

เป็นหนึ่งเมืองหนึ่งวิมานในหมอกหมอง
กระทั่งผู้คนผองต่างผ่านมา
ทิ้งรอยเท้าทับทบปรารถนา
เป็นบันทึกเวทนาอยู่ช้านาน

...
ถนนแยกแปลกเปลี่ยวและเลี้ยววน
เขาจรจากฟากอดีตอย่างโดดเดี่ยว
จากโคนรุ้งทุ่งฝันอันโสภิต
จากวิถีสู่วิถี วิถีเปลี่ยน

...

ใครคนนั้นสับสน ถนนชีวิต
มาขับเคี่ยวปัจจุบันอันวิกฤต
มามืดมิดกับหลืบเมืองอันโสมม
หนึ่งชีวิตกรีดเขียนตำ�นานขม
(ม้าก้านกล้วย, 2538, น. 62)
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จากบทกวีนิพนธ์ข้างต้น กวีเสียดสีเมืองอันเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญว่า
เป็น “วิมานในหมอก” ที่คนชนบทต่างพากันหลงใหลว่าเป็นเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ที่
เพียบพร้อมด้วยความสุขสบาย แต่วมิ านทีน่ กึ ฝันกลับกลายเป็นแค่ภาพลวงตา เพราะแท้
ที่จริงเมืองมีแต่ปัญหาและความเลวร้าย ต้องใช้ชีวิตอย่าง “มืดมิด” ภายใต้ “หลืบเมือง
อันโสมม” ซึง่ แฝงนัยถึงความหม่นหมองภายในจิตใจของคนเมืองทีด่ ำ�เนินชีวติ ด้วยความ
สับสนบนหนทางที่ “แปลกเปลี่ยวและเลี้ยววน” เนื่องด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงและ
แตกต่างจากสังคมชนบทที่แวดล้อมด้วยครอบครัวที่อบอุ่นและธรรมชาติที่สมบูรณ์ดัง
“ทุ่งฝันอันโสภิต” ภาพชนบทในความทรงจำ�ที่เปี่ยมด้วยความสุขและติดตรึงหัวใจ การ
เผชิญเรื่องราวความทุกข์ดังกล่าวส่งผลให้คนชนบทจำ�นวนมากรู้สึกผิดหวังและหมด
หนทาง ดังความว่า “ทิ้งรอยเท้าทับทบปรารถนา” ที่สื่อถึงผู้คนจำ�นวนมากที่ต้องละทิ้ง
ความหวังและความฝันไว้ในเมือง เมื่อเมืองไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่พึง
ปรารถนาได้ ดังนั้นความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆ ของเมืองจึงเป็นเพียงภาพลวงตา
เพราะแทนที่เมืองจะเป็นดินแดนแห่งความสุขกลับเป็นดินแดนอุดมทุกข์ที่ “บันทึก”
ชีวิตที่ “เวทนา” ของผู้คนมาเนิ่นนาน
จะเห็นได้ว่ากวีนิพนธ์ไทยในช่วงเวลาดังกล่าวนำ�เสนอภาพเมืองในลักษณะ
คูต่ รงข้ามกับชนบทและธรรมชาติโดยมีนยั แอบแฝงของการประเมินคุณค่า เมือ่ กล่าวถึง
ชนบทกวีมกั ให้ภาพชนบททีด่ งู ดงามบริสทุ ธิ์ อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติและวิถที อ้ งถิน่
ทีน่ า่ อภิรมย์ ทว่ากลับทรุดโทรมและเสือ่ มคุณค่าลงด้วยวิถกี ารพัฒนาของเมืองทีแ่ ผ่ขยาย
ปกคลุม เมืองในลักษณะนีจ้ งึ ผูกติดอยูก่ บั มิตคิ วามเป็น “ผูร้ า้ ย” หรือศัตรูทมี่ งุ่ รุกรานและ
แสวงหาผลประโยชน์จากชนบท คนชนบทจำ�นวนมากจึงต้องละทิ้งถิ่นฐานเข้ามาอาศัย
ในเมือง ซึ่งเมืองที่เปรียบดั่งสวรรค์ในมโนสำ�นึกกลับกลายเป็นนรกที่เต็มไปด้วยความ
วุ่นวายและปัญหาต่างๆ ทั้งนี้ยิ่งเป็นการเน้นย้ำ�ถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับชนบท
ในลักษณะของการปะทะที่ไม่อาจบรรจบกันได้

2. เมืองในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย พ.ศ. 2540-2549: วิถีชีวิตแบบเมือง

เมืองในกวีนพิ นธ์ไทยช่วง พ.ศ. 2540-2549 กวีสว่ นใหญ่ได้น�ำ เสนอภาพความ
เป็นอยูข่ องคนเมืองและสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในเมือง ทัง้ ในด้านวิถชี วี ติ ทีต่ อ้ งเผชิญกับกระแส
บริโภคนิยม ผู้คนถูกครอบงำ�และมอมเมาด้วยระบบทุนนิยม สังคมไทยเต็มไปด้วย
สิ่งประดิษฐ์ที่กระตุ้นจิตสำ�นึกเชิงบริโภคนิยม คนในเมืองส่วนใหญ่เรียนรู้และเข้าใจว่า
การบริโภคมิใช่เพียงการกินหรือใช้ปจั จัยสีเ่ ท่านัน้ เพราะแม้กระทัง่ อุดมการณ์ ภาพลักษณ์
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และค่านิยมก็เป็นสิ่งที่ต้องบริโภค (ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์, 2552, น. 210) ดังในบท
“บ่าฟ้า-บ่าดิน-บ่าใจ” ใน หมอกฝัน ม่านฟ้า ห่าฝน ของวรภ วรภา กวีได้วิพากษ์ให้เห็น
ถึงวิถีชีวิตของคนเมืองที่วุ่นวายกับการปรุงแต่งภาพภายนอกทั้ง “รูปลักษณ์” พฤติกรรม
การแสดงออกที่ “หลากท่วงท่า” และความเชื่อที่ “หลากค่านิยม” อันเกิดจากความ
ต้องการที่จะมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและแตกต่างจากผู้อื่น เหตุเพราะคนเมืองตัดสินและ
วัดค่าความเป็นมนุษย์จากสิ่งภายนอก คนเมืองจึงจำ�เป็นต้องดิ้นรนขวนขวายสิ่งของ
ภายนอกมาบำ�เรอความต้องการของตน ท้ายที่สุดเมืองก็จะกลายเป็น “เมืองแห่งการ
กอบโกยกิเลสกรรม” ที่คนเมืองสามารถกระทำ �สิ่งใดก็ได้ตามความต้องการของคน
โดยไม่คำ�นึงถึงความเหมาะสมและถูกต้องตามครรลองของสังคม ดังตัวบทที่ว่า
ฯลฯ ขณะคนวุ่นวายหลายรูปลักษณ์
ลีลาคนก็ประจักษ์หลากท่วงท่า
หลากที่อยู่, ที่เห็น, ที่เป็นมา
จึงหลากเยื่อวิญญาณ์ – หลากค่านิยม
. . .			
จึงเป็นเมือง - เหมือนแหล่งแย่งมือคว้า
จึงแค่เมืองมากหน้าคนคลาคล่ำ�
จึงเป็นเมืองกอบโกยกิเลสกรรม
จึงคนเมืองกระทำ�การย่ำ�ยี
(หมอกฝัน ม่านฟ้า ห่าฝน, 2547, น. 144-153)

นอกจากนี้กวีไทยร่วมสมัยยังได้วิพากษ์ถึงภาวะของคนเมืองที่ตกเป็นทาส
ของระบบบริโภคนิยมดังในบท “ดงดอกเบีย้ ” ใน เจ้านกกวี ของไพวรินทร์ ขาวงาม ทีก่ ล่าว
ถึงผลเสียของกระแสบริโภคนิยมที่ทำ�ให้ผู้คนต้องตกเป็น “หนี้” ทางการเงิน เนื่องจาก
กระแสบริโภคนิยมกระตุ้นให้มนุษย์อยากได้และอยากมี โดยหลงลืมความพอดีและ
พอเพียงตามฐานะของตนจนต้องเกิดการกู้ยืมเงินและจ่ายดอกเบี้ยในจำ�นวนเงินที่มาก
ขึ้น กวีได้เสียดสีความเจริญงอกงามของดอกเบี้ยในเมืองที่หากเปรียบเทียบเป็นดอกไม้
ก็คง “เจิดจรัส สะบัดสีจ้า” และออกดอกออกผล “โดยอุดม” อันสื่อถึงดอกเบี้ยในเมือง
นับวันจึงมีแต่ความเจริญงอกงามตราบใดที่ค่านิยมในกระแสบริโภคนิยมของคนเมือง
ยังคงอยู่ นอกจากนี้การเกิดระบบ “ดอกเบี้ย” ขึ้นในเมืองยังสะท้อนถึงความคิดของคน
เมืองที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์และกำ�ไรจากผู้อื่นอยู่เสมอ ดังตัวบทที่ว่า
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ไพรระหง ดงดอกเบี้ย
ระบายโลก บำ�เรอเรือง
บำ�รุง มุ่งหมายประเทือง
เจิดจรัส สะบัดสีจ้า
ขจีใบ ขจรดอกได้
สมโลก บริโภคนิยม
วันคืน ตื่นตาชม
ธรรมชาติดอกเบี้ยแผ้ว

ระบายเมือง
รุ่งฟ้า
ประทีปมนุษย์
สดทั้งดอกใบ
โดยอุดม
ยิ่งแล้ว
เชยชื่น
พิสุทธิ์สร้างพิเศษสมัย
(เจ้านกกวี, 2541, น. 110)

เมื่อเมืองได้กลายเป็นภูมิทัศน์แห่งการบริโภค พื้นที่ต่างๆ จึงถูกเปลี่ยนแปลง
ให้สามารถรองรับกิจกรรมการบริโภคได้อย่างเต็มที่ หนึ่งในนั้นคือ ศูนย์การค้าหรือห้าง
สรรพสินค้า พื้นที่แห่งการบริโภคที่เล่นล้อกับความต้องการของลูกค้าผ่านการจัดวาง
และโฆษณาสินค้าในบริบทอุดมคติ กล่าวคือศูนย์การค้าไม่ได้นำ�เสนอในระดับของการ
ใช้สอย หากแต่อยู่ที่ค่านิยมหรือนัยแฝงที่สินค้า อัตลักษณ์ของผู้บริโภคในศูนย์การค้า
จึงเป็นอัตลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามแต่จินตนาการและเงินของผู้บริโภค
จะเอื้ออำ�นวย (สุรเดช โชติอุดมพันธ์, 2550, น. 183-184) ดังนั้นแล้วเงินจึงกลายเป็น
ปัจจัยสำ�คัญในการกำ�หนดอัตลักษณ์ เนื่องจากผู้บริโภคยิ่งมีเงินมากเท่าใด สินค้าที่นำ�
มาประกอบสร้างอัตลักษณ์ของผู้บริโภคก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น ศูนย์การค้าในลักษณะนี้
จึงเปรียบเสมือนสวรรค์สำ�หรับผู้มีเงินที่สามารถบันดาลความปรารถนาให้เป็นจริง ดัง
ในบท “นครเมฆา” ใน บ้านเก่า ของโชคชัย บัณฑิต กวีเลือกใช้คำ�ว่า “นครเมฆา” เพื่อ
สือ่ ความหมายหลายนัย ในนัยแรกคือ “สวรรค์” ทีส่ ถิตของเหล่าเทวดานางฟ้า ซึง่ พ้องกับ
ความหมายของชื่อ “กรุงเทพฯ” และอีกนัยหนึ่งน่าจะบ่งบอกถึงความสูงส่งและสวยงาม
ที่แอบแฝงความเสื่อมทรามของคนผู้ลุ่มหลงในบริโภคนิยมโดยพาดพิงเรื่องนรกและ
สวรรค์ตามคติไตรภูมิมาเชื่อมโยงภาพเมืองและห้างสรรพสินค้า เพื่อวิพากษ์ถึงความ
อัปยศของวิถีบริโภคนิยม ความว่า
		
เขาพระสุเมรุเป็นหลักโลก
ทิ่มกลางห้างสรรพสินค้า
วาณิชธนกรคือสักกะ
ทวยเทพเที่ยวเหาะด้วยเหมาะใจ
ภูษาผ้าทรงแต่งองค์ไส้

ดิสนีย์แลนด์อุปโลกน์ดั่งโตรกผา
ลดชั้นหลั่นมาเมฆาลัย
ทรัพย์คือสรณะแห่งสมัย
บันไดช่วยเลื่อนบ้างเคลื่อนลิฟท์
ฟากฟ้าสุราลัยชวนให้จิบ
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เหาะเลื่อนเคลื่อนผ่านอาหารทิพย์
มุมโน้นต้นกัลปพฤกษ์
		
ออกห้างย่างเท้าเอ๋ยชาวฟ้า
รถเมล์-รถเก๋งต่างเร่งรัด
ตราบพระสุเมรุไม่เอนโยก
ต่างอยู่ร่วมยุคอยู่ทุกวัน

ค่อยหยิบสุพรรณบัตรจากหัตถ์มา
นึกพลางอ้างบัตรจากหัตถา
…
กรุงเทพอนาถาประดาสัตว์
ออกไปแออัดยัดโลกันตร์
บริโภคนิยมไม่เคยยั่น
แต่เหมือนต่างกัลป์ต่างชั้นฟ้า
(บ้านเก่า, 2544, น. 60-61)

จากบทกวีนพิ นธ์ขา้ งต้น กวีได้น�ำ ลักษณะของสวรรค์และจักรวาลตามคติความ
เชือ่ ในวรรณคดีโบราณมาสร้างสรรค์ตวั บทใหม่ดว้ ยน้�ำ เสียงทีเ่ สียดสี จากเดิมเป็นสวรรค์
ที่สวยงามได้เปลี่ยนเป็นสวรรค์ในโลกของบริโภคนิยม กวีให้ห้างสรรพสินค้าแทนที่เขา
พระสุเมรุที่เป็นศูนย์กลางของโลกและจักรวาล ส่วนพ่อค้าและนายทุนบุคคลสำ�คัญที่
คอยเกื้อหนุนวิถีบริโภคนิยมก็เปรียบเสมือนพระอินทร์ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
รวมถึงผู้ที่ใช้บัตรเครดิตหรือผู้ที่หลงใหลกระแสบริโภคนิยมก็เปรียบได้กับคนในดินแดน
อุตรกุรทุ วีปทีส่ ามารถเนรมิตทุกสิง่ ตามทีป่ รารถนาจากต้นกัลปพฤกษ์ ความสะดวกสบาย
ราวกับอยู่ในสรวงสวรรค์เช่นนี้ขัดแย้งกับภาพภายนอกห้างสรรพสินค้าที่ดูแร้นแค้นและ
ทุกข์ยากดังความว่า “ต่างอยู่ร่วมยุคอยู่ทุกวัน แต่เหมือนต่างกัลป์ต่างชั้นฟ้า” อันสื่อถึง
ความแตกต่างทางชนชัน้ ในสังคมเมืองระหว่างกลุม่ คนผูม้ อี �ำ นาจซือ้ กับกลุม่ ทีด่ นิ้ รนและ
ทุกข์ยากที่เกิดจากอำ�นาจในระบบบริโภคนิยมเป็นตัวกำ�หนด ดังนั้นห้างสรรพสินค้าจึง
เป็นเพียงสวรรค์ของผู้ลุ่มหลงบริโภคนิยมที่มีกำ�ลังในการซื้อเท่านั้น
กวีไทยมักนำ�เสนอวิถีชีวิตของคนเมืองส่วนใหญ่ที่ต้องแก่งแย่งแข่งขันและ
แสวงหาความสำ�เร็จ ไม่วา่ จะเป็นทางด้านเกียรติยศ ชือ่ เสียง หรือทรัพย์สนิ เงินทอง ล้วน
เป็นเป้าหมายของชีวติ ในฐานะทีเ่ ป็นสิง่ บันดาลความสุขและเครือ่ งหมายแห่งความสำ�เร็จ
รวมทัง้ เป็นตัวกำ�หนดสถานภาพและฐานะทางสังคม คนเมืองจึงพยายามดิน้ รนขวนขวาย
ทุกวิถีทางเพื่อนำ�มาซึ่งความมั่งคั่งและผลประโยชน์ส่วนตน จนละเลยผลประโยชน์
ของสังคมส่วนรวมไป ดังในบท “เมืองหลวงเมืองลวง” ใน ไม่รู้เลยว่ารัก ของเนาวรัตน์
พงษ์ไพบูลย์ ที่กล่าวถึงวิถีชีวิตในเมืองที่มีการแข่งขันสูง ทุกคนต่างต้องดิ้นรนทุกวิถีทาง
เพื่อแสวงหาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ความว่า
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เมืองใหญ่ใจยักษ์รู้จักไหม
เมืองที่ใครใครอยากมาอยู่
มีตึกมีตรอกมีซอกรู
มีหนูในท่อตัวเท่าแมว
ต่างคนต่างแข่งต่างแย่งชิง
กลอกกลิ้งเกลื่อนกลาดเป็นเศษแก้ว
บ้างได้เจียระไน ก็ฉายแวว
บ้างกระแด่วดิ้นกระเดือกเกลือกโคลนตม

(ไม่รู้เลยว่ารัก, 2549, น. 77)

จากบทกวีนิพนธ์ข้างต้น กวีขึ้นต้นด้วยคำ�ถามแอบแฝงน้ำ�เสียงประชดประชัน
ถึงความน่าหลงใหลของ “เมืองที่ใครใคร (ก็) อยากมาอยู่” มี “ตึก” ที่สื่อถึงความเจริญ
รุ่งเรือง ในขณะเดียวกันก็ให้ภาพความแออัดคับแคบของเมืองที่มี “ตรอก” และ “ซอกรู”
รวมถึงสภาพแวดล้อมที่สกปรก “มีหนูในท่อตัวเท่าแมว” ลักษณะดังกล่าวถือเป็นภาพ
เมืองที่ย้อนแย้งกันระหว่างความเจริญและความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกัน
อีกทั้งการเข้ามาอาศัยในเมืองยังต้องเผชิญวิถีชีวิตที่ “ต่างคนต่างแข่งต่างแย่งชิง”
เนือ่ งจากพืน้ ทีเ่ มืองเป็นพืน้ ทีแ่ ห่งโอกาสทีท่ �ำ ให้ชวี ติ บางคนอาจเปลีย่ นแปลงไปในทิศทาง
ที่ดี กลายเป็นเพชรที่ได้รับการ “เจียระไน ก็ฉายแวว” แต่ทว่าคนบางคนอาจจะต้อง
ดิ้นรนทนทุกข์ต่อไปเหมือนเพชรที่ยังคง “กระแด่วดิ้นกระเดือกเกลือกโคลนตม” ทั้งนี้
ด้วยพืน้ ทีเ่ มืองต้องรองรับประชากรจำ�นวนมากและต่างคนต่างแสวงหาหนทางทีส่ ขุ สบาย
ส่งผลให้คนเมืองกลายเป็นคนขาดคุณธรรมและไร้น�้ำ ใจต่อคนรอบข้าง ดังเปรียบเสมือน
“ใจของยักษ์” ที่พร้อมจะทำ�ร้ายและทำ�ลายมนุษย์ด้วยกันเอง
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ บทกวีนพิ นธ์ไทยร่วมสมัยส่วนใหญ่จะกล่าวถึงวิถชี วี ติ แบบ
เมืองในด้านลบ ทว่ายังปรากฏวิถีชีวิตแบบเมืองในด้านบวกที่แสดงให้เห็นถึงน้ำ�ใจและ
การเอื้อเฟื้อระหว่างคนเมืองด้วยกัน นับเป็นการแสดงถึงความน่าอยู่ของสังคมเมือง
ดังในบท “วังแม่ลูกอ่อน” ใน บ้านเก่า ของโชคชัย บัณฑิต กวีได้นำ�เอาเรื่องราวของ
พระปฏาจาราเถรีกอ่ นบวชและบรรลุเป็นพระอรหันต์ทกี่ ลายเป็นบุคคลเสียสติ เนือ่ งจาก
การสูญเสียบุตรสองคนพร้อมกันเมือ่ คราวนำ�ลูกข้ามแม่น�้ำ ใหญ่ในป่าเพียงลำ�พังมาเทียบ
เคียงกับเหตุการณ์ในปัจจุบันที่คล้ายคลึงกัน ที่แม่พาลูกที่เป็นเด็กออทิสติคข้ามถนน
ในเมืองซึ่งแม่ไม่อาจทิ้งลูกที่เป็นออทิสติคเพื่อไปเก็บรองเท้าที่หล่นอยู่กลางถนนได้
อีกทั้งจะเดินไปต่อก็ไม่ได้เพราะลูกร้องงอแงที่จะเอารองเท้า ประกอบกับการจราจรใน
เมืองที่อันตรายที่ “รถรา (ต่าง) แล่นพล่านสำ�ราญจริง” แต่แม่ลูกคู่นี้ก็รอดพ้นปัญหา
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ดังกล่าวมาได้ด้วยน้ำ�ใจของหญิงสาวคนหนึ่งที่กล้าเสี่ยงภัย “วิ่งก้าวข้าม” ถนนมาเก็บ
รองเท้าและ “โยนตามมาให้” อันสื่อถึงความมีน้ำ�ใจที่ไม่เหือดหายไปของคนเมือง
ดังตัวบทที่ว่า
ข้ามวังวางลูกไว้
คืนฝั่งรับเจ้ากลอย
บัดยลเหยี่ยวไหวหว็อย
ลูกเชื่อหรือแม่ชี้
ข้ามถนนถึงเกาะกลางถนน
รถราแล่นพล่านสำ�ราญจริง

เวียนคอยแม่เนอ
ผู้พี่
มือแม่ไล่โบก
อย่าช้าจมชล
รองเท้าลูกหล่นบนพื้นกลิ้ง
จะวิ่งไปเก็บให้เกรงกลัว
...

โชคดีมีสาววิ่งก้าวข้าม
เกือบถึงที่หมายที่ใจปอง
ก่อนฝ่ากระแสรถแถถลาก
สายตาหนึ่งคู่ใจฟูเบา

โยนตามมาให้แม้ไม่คล่อง
แม่ค่อยประคองเก็บรองเท้า
ข้ามฟากสิ้นเสร็จสำ�เร็จเป้า
เกือบเล่าวังแม่ลูกอ่อนซ้ำ�
(บ้านเก่า, 2544, น. 114)

จะเห็นได้ว่ากวีนิพนธ์ไทยในช่วงเวลาดังกล่าวนำ�เสนอภาพเมืองในรูปแบบ
ของสังคมภายในเมือง ทัง้ วิถชี วี ติ แบบเมืองท่ามกลางกระแสบริโภคนิยมทีท่ �ำ ให้คนเมือง
กลายเป็นคนฟุ่มเฟือยและฟุ้งเฟ้อ อีกทั้งยังเป็นบ่อนทำ�ลายสังคมโดยองค์รวม เหตุ
เพราะเมืองแห่งการบริโภคมิใช่เมืองที่สร้างขึ้นมาเพื่อเติมเต็มความต้องการให้แก่ผู้คน
ทั่วไป ทว่าถูกรองรับเฉพาะคนเมืองที่มีอำ�นาจในการบริโภคเท่านั้น ดังนั้นจึงก่อให้เกิด
ช่องว่างระหว่างคนในสังคม ประกอบกับวิถชี วี ติ แบบเมืองทีม่ อี ตั ราการแข่งขันเพือ่ ความ
อยู่รอดสูงผู้คนต่างดำ�เนินชีวิตแบบตัวใครตัวมัน มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองเป็น
สำ�คัญ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่ดำ�รงอยู่ด้วยความเอื้อเฟื้อจึงถูกทำ�ลาย อย่างไร
ก็ตามกวียังได้นำ�เสนอแง่มุมของการหยิบยื่นไมตรีที่เป็นความงดงามในความสัมพันธ์
ของคนเมืองอีกด้วย
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3. เมืองในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2557): มิติที่
หลากหลาย

เมืองในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) กวีส่วน
ใหญ่ได้น�ำ เสนอให้เห็นถึงมิตทิ างสังคมทีห่ ลากหลาย ทัง้ การแสดงศักยภาพของคนเมือง
ทีร่ จู้ กั ต่อรองและแสวงทางออกท่ามกลางวิถเี มืองทีบ่ บี คัน้ กล่าวคือวิถชี วี ติ ของคนเมือง
แม้จะเป็นวิถีชีวิตที่ดูโดดเดี่ยวและอยู่ท่ามกลางฝูงชนผู้มีทัศนคติแบบเพิกเฉยไม่แยแส
ต่อกัน แต่ทว่าวิถีชีวิตดังกล่าวกลับเปิดโอกาสให้ปัจเจกได้สัมผัสกับอิสรภาพในการ
ไขว่คว้าสิ่งที่ตนเองปรารถนา (กฤษฎา ขำ�ยัง, 2552, น. 18) ถือเป็นการตีความหมาย
ใหม่ของพื้นที่เมืองให้เป็นพื้นที่แห่งการต่อรองและพื้นที่แห่งความหวัง ดังในบท “ด้าน
ทั้งสองของโลกเสมือน” ใน หัวใจห้องที่ห้า ของอังคาร จันทาทิพย์ที่กล่าวถึงเมือง
ทีส่ มั พันธ์กบั ความเจริญในด้านเทคโนโลยีทชี่ ว่ ยเยียวยาจิตใจของคนชนบททีอ่ าศัยอยูใ่ น
เมืองให้พบกับอิสระ อีกทัง้ ช่วยเติมเต็มความฝันทีอ่ ยากกลับสูช่ นบทให้เป็นจริง ความว่า
เมืองใหญ่ บางยาม ถามย้ำ�
เยาะชีวิตลูกจ้างประจำ� กรำ�งานหนัก
เช้า เย็น เย็น เช้า ราวหุ่นชัก
ที่ทำ�งานดานดัก ที่พักเดียวดาย
...
ลูกชาวไร่ เกมละเล่นเป็นชาวไร่
โลก สังคมออนไลน์ คล้ายเส้นแบ่ง
เสมือนจริง เสมือนฝันอันย้อนแย้ง
ผลักรุน หมุนแรง ทิ่มแทงเธอ
“ชีวิตที่ดีกว่า...” ยังพร่าเลือน
บ้านไร่ในโลกเสมือนย้ำ�เตือนเสมอ

(หัวใจห้องที่ห้า, 2555, น. 133-136)

จากบทกวี นิ พ นธ์ ข้ า งต้ น กวี ก ล่ า วถึ ง คนชนบทที่ ป ระสบความยากลำ �บาก
กับอาชีพ “ลูกจ้าง” ในเมืองที่ต้องทำ�งานตั้งแต่เช้าจรดเย็น โดยไม่มีเวลาพักราวกับ
“หุน่ ชัก” ทีถ่ กู นายจ้างกดขีข่ ม่ เหง สภาพความทุกข์ใจเช่นนีถ้ า้ ปรากฏในกวีนพิ นธ์ยคุ ก่อน
หน้ามักพบจุดจบของคนชนบทที่จำ�ต้องหันกลับไปใช้ชีวิตยังถิ่นที่ตนจากมาหรือบางคน
ที่ฝืนทนใช้ชีวิตในเมืองในสภาวะของการ “กลับไม่ได้ ไปไม่ถึง” ทว่าในที่นี้กลับปรากฏ
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การแสวงหาหนทางระบายความทุกข์โดยอาศัยพื้นที่บนโลกออนไลน์ เหตุเพราะโลก
ออนไลน์เป็นพืน้ ทีท่ เี่ ปิดเสรีให้แก่ทกุ คนอย่างไร้ขอ้ จำ�กัดทัง้ ในด้านเพศ อาชีพ หรือฐานะ
ทางเศรษฐกิจ ในที่นี้ตัวละครได้เล่นเกมสร้างฟาร์มปลูกผักบนเฟซบุ๊ก แม้ว่าจะดูย้อน
แย้งที่ลูกชาวไร่กลับต้องมา “ละเล่นเป็นชาวไร่” แทนในเกม แต่ในที่นี้กลับกลายเป็นแรง
ผลักดันและตอกย้�ำ ให้ตวั ละครตระหนักถึงโลกเสมือนจริงหรือโลกในสังคมออนไลน์ทยี่ งั
คงห่างไกลจากความเป็นจริง ทำ�ให้ตัวละครเกิดความพยายามที่จะลุกขึ้นสู้กับวิถีชีวิต
แบบเมืองที่โหดร้าย ตลอดจนช่วยเยียวยาและบรรเทาความคิดถึงถิ่นฐานบ้านเกิดของ
คนชนบทให้เบาบางลง นับเป็นความหวังทีแ่ สดงให้เห็นถึงศักยภาพของมนุษย์ทรี่ จู้ กั ปรับ
ใช้วิถีเทคโนโลยีในการต่อรองและสร้างความหมายใหม่ให้กับพื้นที่เมือง
ในขณะเดียวกันเมืองยังเป็นพื้นที่ที่เอื้อให้คนเมืองมีอิสรภาพในการนำ�เสนอ
ตัวตน ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเพศสถานะหรือรสนิยมในการใช้ชีวิต ด้วยเพราะความ
สัมพันธ์ระหว่างคนเมืองเป็นความสัมพันธ์ทหี่ า่ งเหินและมีรปู แบบไม่ตา่ งจากการเป็นคน
แปลกหน้า (สุรเดช โชติอุดมพันธ์, 2553, น. 177) ทำ�ให้ผู้คนสามารถเลือกใช้ชีวิตแบบ
แตกต่างและประกอบสร้างอัตลักษณ์ตามที่ตนเองต้องการได้ดังในบท “ความสนใจของ
มนุษย์: ใจกลางเมืองไม่เคยเดียวดาย” ใน ถนนสายนั้นทอดไปสู่หัวใจแม่ ของโกสินทร์
ขาวงาม กวีกล่าวถึงพื้นที่เมืองที่เอื้อให้คนเมืองประกอบสร้างอัตลักษณ์ได้อย่างเสรี
ในที่นี้คือ “วัฒนธรรมอินดี้” เป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองและเป็น
สัญลักษณ์ของการมีอิสระ วัฒนธรรมอินดี้ถือเป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างจากค่านิยมส่วน
ใหญ่ของคนเมือง เช่นเดียวกันกับทีต่ วั ละครเมือ่ ได้ฟงั เพลงอินดีแ้ ล้วก็หวนคำ�นึงถึง “เสียง
แคน” ซึ่งเป็นตัวแทนของเพลงพื้นบ้าน ทั้งนี้เพื่อต้องการเชื่อมโยงเพลงอินดี้กับเพลง
พืน้ บ้านในมิตขิ องวัฒนธรรมกระแสรองในเมือง ทีแ่ ม้จะไม่ได้รบั ความนิยมและถูกละเลย
จากคนเมืองส่วนใหญ่ ทว่าก็ยังสามารถดำ�รงเอกลักษณ์ของตนไว้ได้ เนื่องด้วยพื้นที่
เมืองเป็นพื้นที่ที่หลากหลายในแง่ของการนำ�เสนอภาวะความเป็นปัจเจกที่แตกต่างกัน
ดังตัวบทที่ว่า
		
ใจกลางเมืองไม่เคยเดียวดาย
ต่างวักว่ายตื้นตันคืนบันเทอง
หนังสือวางติดดินงานอินดี้
นักดนตรีดาวรุ่งผมยุ่งเหยิง
...
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ปลุกดวงใจสดชุ่มสามทุ่มตรง
แว่วคลับคล้ายเจรียงและเสียงแคน
(ถนนสายนั้นทอดไปสู่หัวใจแม่, 2556, น. 63-66)

กวีไทยร่วมสมัยยังได้นำ�เสนอมิติใหม่ระหว่างเมืองกับความเป็นชนบทที่ดำ�รง
อยู่ร่วมกันภายใต้วิถีเมืองอย่างผสานกลมกลืน ดังในบท “เหมือนโลกไม่มีพรมแดน”
ใน ที่ที่เรายืนอยู่ ของอังคาร จันทาทิพย์ ที่กล่าวถึงพื้นที่ใจกลางเมืองของกรุงเทพฯ
คือถนนข้าวสาร แหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ได้รวมผู้คนจากต่างถิ่นและการดำ�รงชีวิตที่
แตกต่างมาประสานเข้าไว้ด้วยกันอย่างไร้ร่องรอยของความขัดแย้ง ความว่า
ส้มตำ�กล้วยตำ�เรียงต่อหาบ
ภาพคนคุ้นหน้าวิสาสะ
เสียงอีสานกระเซ็นเป็นระยะ
เคล้าคละไทยปนสนทนา
เจ้านั้นขายดี เจ้านี้ขายได้
กล่าวขวัญไทย ฝรั่งซื้อ ไม่ถือสา
...
โลกยุคเก่าเคล้าคลุกยุคใหม่
ร้อยสายใยเกินชีวิตจะปิดกั้น
เกิดขีดกรอบเปลี่ยนแกนพรมแดนกัน
ตรอกข้าวสารสั้นสั้นส่งภาพสะท้อน

(ที่ที่เรายืนอยู่, 2550, น. 88-90)

จากบทกวีนิพนธ์ข้างต้น กวีได้ให้ภาพคนชนบทที่เข้ามาอาศัยในเมืองอย่าง
กลมเกลียว ถือได้วา่ เป็นมิตใิ หม่เกีย่ วกับคนชนบททีแ่ ต่เดิมคนชนบทมักประสบกับภาวะ
แปลกแยกกับการอาศัยในเมืองด้วยความผิดหวัง โดยคนชนบทได้นำ �เอาอัตลักษณ์
ของท้องถิ่นจำ�พวกอาหารพื้นบ้าน อาทิ “ส้มตำ�” มาผสานในพื้นที่เมืองที่เอื้อให้ผู้คน
มีรปู แบบชีวติ อย่างมีเอกลักษณ์ จนในทีส่ ดุ ก็กลายเป็นจุดเด่นทีด่ งึ ดูดนักท่องเทีย่ วให้เข้า
มาท่องเทีย่ วในกรุงเทพฯ มากขึน้ อาจกล่าวได้วา่ วิถชี นบทในลักษณะนีไ้ ด้เกือ้ หนุนความ
เจริญให้กับเมือง นับเป็นการแสดงถึงศักยภาพของคนชนบทในการต่อรองกับเศรษฐกิจ
ของเมือง ทำ�ให้พื้นที่เมืองกลายเป็นเวทีที่มอบอำ�นาจกลับไปให้แก่คนชนบทในฐานะ
ผูม้ บี ทบาทและเป็นส่วนหนึง่ ของสังคมเมืองอย่างเต็มตัว ทัง้ ยังแสดงถึงวิถเี มืองทีย่ อมรับ
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ในคุณค่าของท้องถิ่นที่เคยมองว่าเป็นสิ่งล้าหลัง ถ้าหากเล็งเห็นถึงศักยภาพและเข้าใจ
ในความต่างก็จะกลับกลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ดังความว่า “โลกยุคเก่าเคล้าคลุก
ยุคใหม่” ที่สื่อความสัมพันธ์ระหว่างชนบท (โลกเก่า) และเมือง (โลกใหม่) ในลักษณะ
ของพึ่งพาอาศัยกัน ทำ�ให้วิถีทั้งสองก้าวข้ามผ่าน “พรมแดน” ของความแตกต่างมา
ประสานอย่างไร้ร่องรอยของความแปลกแยก
ในบท “แผ่นดินใหม่” ใน ปลายทางของเขาทั้งหลาย ของกฤช เหลือสมัย
ก็เช่นเดียวกัน กวีกล่าวถึงภาพของสังคมเมืองและชนบทที่ต่างดำ�รงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของ
ตนอย่างไม่เหลื่อมล้ำ�กัน อาทิ การขี่เจ้าทุยในท้องทุ่งนากับการขี่ “มอ’ไซด์” ในเมือง
วิ ถี ข องสั ง คมที่ แ ตกต่ า งดั ง กล่ า วมิ ไ ด้ เ ป็ น ปฏิ ปั ก ษ์ ห รื อ ขั ด แย้ ง ต่ อ กั น เหมื อ นในอดี ต
อีกทั้งยังปรากฏลักษณะของการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ดังจะเห็นได้จากมหรสพพื้นบ้าน
ของชนบทคือ ลิเกที่ได้สูญเสียความนิยม แต่กลับเป็นสิ่งที่ช่วย “ก่อร่างสร้างฝัน” ให้
คนรุ่นใหม่ได้นำ�มาผสมผสานกับ “ซาวนด์แทร็ค” ของดนตรีแบบใหม่ซึ่งสะท้อนถึงการ
เอือ้ เฟือ้ ของทัง้ สองสังคม ทัง้ การช่วยสืบสานวิถแี บบเดิมให้ด�ำ รงอยูไ่ ด้ในยุคสมัยปัจจุบนั
และช่วยเพิม่ มูลค่าให้แก่ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในขณะเดียวกันก็แสดงถึงวิถเี มืองทีต่ ระหนัก
ในคุณค่าและยอมรับในความแตกต่าง รวมถึงรูจ้ กั ประยุกต์ใช้วถิ ที อ้ งถิน่ ให้เกิดประโยชน์
อันสอดคล้องกับชื่อบทที่ว่า “แผ่นดินใหม่” ที่สื่อถึงแผ่นดินที่กลับความสัมพันธ์ระหว่าง
ชนบทกับเมืองจาก “ผู้ร้าย” แบบเดิม มาสู่ “มิตร” แบบใหม่ โดยในที่นี้ได้ให้ความสำ�คัญ
อยู่ที่ศักยภาพของมนุษย์ในการจัดการคือ “ข้าฯ” ตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่รู้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงและสามารถประสานวิถีสังคมทั้งสองเข้าไว้ด้วยกัน ดังตัวบทที่ว่า
บางเช้า ขี่คอเจ้าทุย
บางค่ำ�ขึ้นคร่อมมอ’ไซด์
หน้าโรงลิเกรกร้าง
ใครเล่า? เคยอยู่ตรงนั้น
ให้เราสานฝัน วันนี้
เสียงเพลงระนาดคละเร่งเร้า
ข้าฯ รู้ ที่มา ที่ไป
เข้าใจได้ทุกขั้นตอน

พาลุยทุ่งทามน้ำ�ใส
ซิ่งออกถนนใหญ่แข่งกัน
ข้าฯเห็นม่านบาง กางกั้น
ก่อร่างสร้างฝันให้เรา
บนแผงซีดี ร้านเช่า
คละซาวนด์แทร็คแทรกซ้อน
โลกใหม่ ย่อมไม่เหมือนก่อน
ไม่เคยเดือดร้อนกับมันฯ
(ปลายทางของเขาทั้งหลาย, 2550, น. 75)

44

วรรณวิทัศน์

จะเห็ น ได้ ว่ า กวี นิ พ นธ์ ไ ทยในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า วนำ � เสนอภาพเมื อ งในมิ ติ ที่
หลากหลาย ทัง้ ประเด็นการตีความหมายใหม่ของเมืองให้กลายเป็นพืน้ ทีแ่ ห่งการต่อรอง
โดยการสร้างพืน้ ทีเ่ สรีขนึ้ ทัง้ ทางกายภาพและในสังคมออนไลน์ เพือ่ รองรับการประกอบ
สร้างอัตลักษณ์ที่หลากหลายของคนเมือง และให้ความสำ�คัญกับศักยภาพของมนุษย์
ในการจัดการกับสภาวะของเมืองทีบ่ บี คัน้ รวมถึงการเกือ้ กูลและพึง่ พาอาศัยกันของเมือง
และชนบทที่นับได้ว่าเป็นการรื้อมายาคติเกี่ยวความเป็นเมืองและชนบทในลักษณะของ
คู่ขัดแย้งในอดีต

บทสรุป

“เมือง” ในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัยตั้งแต่ พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2557)
ได้แสดงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของมิติเมืองอย่างเป็นลำ�ดับขั้น อันเป็นผล
มาจากบริบททางสังคมในแต่ละช่วงเวลาซึ่งปรากฏใน 3 ลักษณะดังนี้ ลักษณะแรกเมือง
กับการเปลี่ยนแปลงสังคมชนบท ได้นำ�เสนอภาพเมืองในลักษณะของผู้ร้ายที่รุกราน
ชนบททัง้ ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ ลักษณะทีส่ องเมืองกับวิถชี วี ติ
แบบเมือง ได้นำ�เสนอวิถีชีวิตของคนเมืองท่ามกลางกระแสบริโภคนิยมและวิถีแห่งการ
แก่งแย่งแข่งขัน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเมืองทีเ่ หินห่าง และลักษณะสุดท้ายเมือง
กับมิติที่หลากหลาย เป็นการนำ�เสนอความหมายใหม่ของเมืองที่ให้เห็นความสำ�คัญอยู่
ทีศ่ กั ยภาพของคนในการจัดการกับความเป็นเมือง อันสือ่ ถึงการปรับตนท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทัน ทั้งนี้อิทธิพลของบริบทางสังคมที่ส่งผลต่อภาพเมืองใน
กวีนิพนธ์ไทยถือเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันสภาพในขณะนั้น ซึ่งบางประเด็นที่ยังคงปรากฏ
อย่างต่อเนื่องนับเป็นการตอกย้ำ�ปัญหาที่ยังคงไหลเวียนในสังคม หรือแม้กระทั่งการ
นำ�เสนอแง่มุมใหม่ก็นับเป็นพัฒนาการเกี่ยวกับเมืองที่ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทสังคม
ทำ�ให้เมืองในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัยปรากฏความหลากหลายและแตกต่างกัน
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