
รวมบทกวีไร้ฉันทลักษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปฐมพจน์                        
_________________________ 

 

  

“…เมื่อเธอท ำงำนด้วยควำมรัก เธอได้โอบตนเองเข้ำกับตนเอง  

              เข้ำกับผู้อื่น และเข้ำสู่พระผู้เป็นเจ้ำแล้ว..”   

             

นั่นคือส่วนเสี ้ยวจากคมค ามหากวีชาวเลบานอนผู้ยิ่งใหญ่ของโลกนาม            

“คาลีล ญิบราน”  ที่ เป็นแรงดาลใจอันทรงพลังให้ข้าฯ ลุกขึ ้นจากไออุ่นผ้าห่ม                           

แห่งความกลัวและไร้ความเชื่อมั่นในตน ให้กล้าที่จะมีความรัก – ความมุ่งมั่น              

ในการถ่ายถอดความคิดฝันอนัธรรมดาสามญัจนส าแดงเป็นบทกวีไรฉ้ันทลกัษณช์ุด  

“ ข้าฯ ผู้พลัดหลงในวงกตแห่งจินตนาการ ” บทกวีที่พรอ้มจะน าพาผูอ่้านเดินทาง

ไปสู่เวิง้วงกตแห่งตัวอักษรที่ กลั่นกรองถ่องถ่ายมาจากความจริง ปรากฏการณ์ 

ความหลงั ความคิดฝัน ความมุ่งปรารถนา และโลกแห่งจินตนาการของขา้ฯ    

 เมื่ออ่านบทกวีบทสุดท้ายจบลง บางที  – ท่านเองก็อาจเป็นผู้ที่ก  าลัง                    

พลดัหลงในเวิง้วงกตแห่งจินตนาการของตนเองไปแลว้เช่นกนั… 

 

            ผูเ้ขียน                                 

 

 



สำรบัญ                                                                           
_______________________  

ภำค ๑                                                                                                                            
ซำกเศษและเวิง้ทุกขเ์ทวษในใจข้ำ        

บทท่ี ๑   ก่อนสง่ยานไปส ารวจดวงจนัทร ์                         ๑                            
บทท่ี ๒   เกง้เผือกเจา้จะกลบัมาอีกไหม                                                ๒                        
บทท่ี ๓   ครูพี่เลีย้ง                ๔                         
บทท่ี ๔   สญัญาที่ถกูลืม                            ๖                           
บทท่ี ๕   โรงเรียนของหนจูะยงัปลอดภยัอยู่ไหมหนอ?                        ๙                                    
บทท่ี ๖   ซากเศษและเวิง้ทุกขเ์ทวษในใจขา้            ๑๐                        
บทท่ี ๗   น า้ตาพ่อไหลในวนัเรียนออนไลน ์            ๑๑                                                     
บทท่ี ๘   คาบสดุทา้ย                                          ๑๒                                    
บทท่ี ๙   ขอใหเ้จา้ปลอดภยั               ๑๓                                    
บทท่ี ๑๐  ชีวิตซึ่งไรส้ิทธิ์แห่งชีวิต                                                            ๑๔                                        
บทท่ี ๑๑  น า้ตาอศัวิน                           ๑๖                           

 

ภำค ๒                                                                                                                        
หยดน ้ำตำแห่งโลกำภวิัตน ์           

บทท่ี ๑๒  โลกสะอืน้                ๑๘                                
บทท่ี ๑๓  โดมมฤตยู                ๑๙                 
บทท่ี ๑๔  ผมไม่ไหวแลว้                 ๒๐                      
บทท่ี ๑๕  เวิรค์ ฟรอม โฮม                ๒๒                                               
บทท่ี ๑๖   ผูท้  าลาย                 ๒๓                
บทท่ี ๑๗   ผูม้อบความสขุที่แทจ้รงิ                                                             ๒๕                   
บทท่ี ๑๘   หยดน า้ตาแห่งโลกาภิวตัน ์                                                             ๒๖                                            



สำรบัญ (ตอ่)                                                                          
_______________________  

บทท่ี ๑๙   ไม่มีสิ่งใดเหนือไปกว่าธรรมชาติ                           ๒๙                              
บทท่ี ๒๐   แผนที่สีแดง                                          ๓๐                           
บทท่ี ๒๑    ความใกลท้ี่แสนไกล                   ๓๑            
บทท่ี ๒๒    ยกธงขาว                   ๓๓                          
บทท่ี ๒๓    บนดาดฟ้า                   ๓๔                               
                                                  

ภำค ๓                                                 
ข้ำฯ ผู้พลัดหลงในวงกตแห่งจินตนำกำร  

บทท่ี ๒๔  ภาพที่หายไป                    ๓๗        
บทท่ี ๒๕  พิพิธภณัฑแ์ห่งความเศรา้                               ๔๑                                                        
บทท่ี ๒๖  เรื่องเลา่ของแม่                   ๔๔                                                      
บทท่ี ๒๗  ณ หมดุหมายอนัไกลโพน้                                                    ๔๗                    
บทท่ี ๒๘  ขา้ฯ ผูพ้ลดัหลงในวงกตแห่งจินตนาการ                 ๔๙                  
บทท่ี ๒๙  ที่พ านกัแห่งบทกวี                                 ๕๒                                                 
บทท่ี ๓๐  นาฬิกาทราย                                                                                         ๕๔ 

ภำค ๔                                                            
มวลดอกไม้ย่อมผลิบำนบนลำนแห่งรัก      
             

บทท่ี ๓๑  เมาลิดิน้นบีที่ฉนัรอคอย       ๕๖                     
บทท่ี ๓๒  เมืองนรากบัแง่งามแห่งความทรงจ า      ๕๙                    
บทท่ี ๓๓  มวลดอกไมย้่อมผลิบานบนลานแห่งรกั                  ๖๓                         
บทท่ี ๓๔  นยัดอุาอ ์                  ๖๖      



 

 

 

 

 

 

 

 

ภำค ๑ 

___________________________________ 

ซำกเศษและเวิง้ทุกขเ์ทวษในใจข้ำ 

 

 



 

 

๑ 

บทที ่๑                                                   
ก่อนส่งยานไปส ารวจดวงจันทร์                                   
__________________________  

 

 

กลายเป็นข่าวพาดหวัหนา้หนึ่ง                              
เมื่อสยามประเทศมุ่งสง่ยานไปส ารวจดวงจนัทร ์                                                    
เพื่อสรา้งประวติัศาสตรใ์หเ้ลา่ขานสูอ่นชุน                                                                 
ดว้ยงบประมาณแผ่นดินนบัพนัลา้น                                        
มิอาจปฏิเสธถึงนวตักรรมทางความคิดอนัน่าภาคภมูิ                                                                      
มิอาจขดัขวางความตัง้ใจของนกัวิทยาศาสตรผ์ูป้ราดเปรื่อง                                                                                             
และมิอาจหยุดยัง้โครงการที่มีความมุ่งมั่นอนัโอฬาร                                                             
แต่ก่อนจะสง่ยานไปส ารวจดวงจนัทร ์                                                      
ขอใหห้นัมามองบางภาพอนัทกุขร์ะทมบนพืน้โลก                                                 
ภาพการกระเสือกระสนต่อสูข้องบรรดากระยาจกผูห้ิวโหย                                     
ภาพความเศรา้หมองสิน้หวงัของบรรดาผูไ้รบ้า้น                                                                                            
ภาพความสงดัวงัเวงของใจกลางเมืองจากโรคระบาด                                                                                               
ภาพการอตัวินิบาตกรรมของบรรดาผูซ้ึ่งตกเป็นทาสของความแรน้แคน้                                                                           
ขอใหห้นัมามองภาพอนัสดุแสนอเนจอนาถสกันิดนึงเถิด                                              
ก่อนจะระดมงบประมาณนบัพนัลา้น                                                                                                                                                   
เพื่อโครงการสรา้งยานไปส ารวจดวงจนัทรอ์นัแสนไกล                                                       
 
 
 
 



 

 

๒ 

บทที ่๒                            
เก้งเผือกเจ้าจะกลับมาอีกไหม                                                    

______________________ 

 

 

วนัหยุดสดุสปัดาห ์                                   
ฮาน่าเอ่ยถามผมดว้ยความไรเ้ดียงสา                                         

“ ป๊ะจ๋า…                                                         
หนอูยากไปเที่ยวสวนสตัวส์งขลา…หนูอยากไปดเูกง้เผือก ”                                                         
ผมอึง้กบัสิ่งที่ลกูสาวอยากไปด ู                             
สบัสนในค าตอบที่ควรมต่ีอค าถาม                                                 
มนัช่างเป็นค าถามที่เหมือนจนปัญญาจะตอบได ้                                         
ทัง้สิน้ไรเ้หตผุลที่จะท าใหเ้ธอเปลี่ยนใจ                            
เพราะก่อนหนา้นี ้                             
เกง้เผือกล าตวัพราวขาวราวปยุเมฆ                                                         
บรรณนาการวิเศษจากธรรมชาติอนัแสนอศัจรรย ์                                                                                                     
ดงึดดูเด็กๆ และนกัท่องเที่ยวผูร้กัสตัวจ์ากทั่วสารทิศ                   
หนึ่งในนัน้คือลกูสาวตวันอ้ยของผม                                 
ทัง้ผมและเธอหลงรกัและเอ็นดมูนันบัแต่เมื่อแรกเห็น                      

 

บดันี ้                                    
ผมมิอาจปิดบงัลกูสาวตวันอ้ยไดอี้ก                                                                                                     
จึงบอกเธอว่าเราคงจะไม่ไดเ้ห็นมนัอีกแลว้ - มนัหายไปแลว้                       
ใครบางคนบอกว่า - มนัถกูงูยกัษเ์ขมือบเขา้ไป                                                                                                                      
บา้งก็บอกว่ามนัถกูลอบน าออกนอกประเทศ                                                   



 

 

๓ 

ดว้ยสนนราคาสงูลิ่วหลกัหลายลา้น                                              
ในฐานะ ‘อญัมณีทีม่ีลมหายใจ’                          

 

ตอนเกิดเหต ุ                                                         
เรื่องนีคื้อข่าวดงัที่พดูถึงกนัทัง้ประเทศ                                         
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งท าท่าเหมือนจะเรง่ตรวจสอบ                           
แต่…เพียงไม่นาน เรื่องก็เงียบหายไป                                                                                                     
จนบดันี ้- ก็ยงัไรว้ี่แววเจา้เกง้เผือกผูเ้คราะหร์า้ย      
                      

“ป๊ะจ๋า...มนัตายแลว้จรงิ ๆ ใช่ไหม?…                                                        
ถา้ยงัไม่ตาย                                 
มนัจะกลบัมาหาเราอีกไหม?…”                            
ลกูสาวสะอืน้เสียง - เอ่ยถามผมขึน้ทัง้ ๆ น า้ตา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๔ 

บทที ่๓                                                    
ครูพี่เลีย้ง                                                                                                                                             
________ 

 

 

(๑) 

ภายในหอ้งสี่เหลี่ยมหลากสีสนั                              
กลุม่เด็กนอ้ยผูด้อ้ยเดียงสานั่งอย่างเป็นระเบียบ                                                
ท่อง รอ้งเพลง อ่าน เขียน ระบายสีภาพ                                                                                                                                                                           
ตามค าสั่งของครูพี่เลีย้ง                                                                                           
เด็กสว่นใหญ่ท าตามอย่างว่าง่าย!        
               

(๒) 

ขณะที่เด็กคนหนึ่งละเลน่ซุกซนไปตามประสา                                                                       
ไรเ้จตนาที่จะดือ้ดงึหรือขดัขืน                                                               
ครูพี่เลีย้งจบัจอ้งภาพความไรเ้ดียงสานัน้อย่างขดัใจ                      

ถึงจะอย่างนัน้ - เด็กคนเดิมก็ยงัคงเลน่สนกุต่อไป                                                                        
กองเพลิงในดวงตาครูพี่เลีย้งเริ่มลกุโชน                              
เด็กนอ้ยผูบ้รสิทุธิ์ถกูกระชากจากท่ีนั่ง                                                          
ถกูทบุตี หยิก ดงึห ูและขู่ตะคอก                                                                                                     
ราวเธอเป็นนกัโทษคดีอาญา!                                                               
หนนูอ้ยกรีดรอ้งสดุเสียงดว้ยความเจ็บปวด                                    
เด็ก ๆ ทัง้หอ้งต่ืนตระหนกกบัดา้นมืดของครูพี่เลีย้ง                                                              
ความรูส้กึไรท้างออก                                                     
จู่โจมโหมกระหน ่าไปทัง้ใจดวงนอ้ยนอ้ย                                                                                              



 

 

๕ 

ทัง้ที่มีกลอ้งบนัทึกทกุความเคลื่อนไหว                                     
ภาพสะเทือนใจยงัคงด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง                                         
จิตวิญญาณความเป็นครูสญูสลาย                                                                                       
จรรยาบรรณมลายสิน้ไปพรอ้มอารมณดิ์บรอ้นรา้ยอนัป่าเถ่ือน                                                                  

 

(๓) 

 

ครูพี่เลีย้งผูเ้หีย้มโหดคนเดิม                                                                                                                                                         
วางมืออนัหยาบกระดา้งจากเด็กนอ้ยผูไ้รท้างสู ้                                                                                                                       
ปรบัสีหนา้ - เดินไปท าหนา้ที่ต่อตามปกติราวไม่มีอะไรเกิดขึน้                                    
ซ  า้ปลอ่ยเด็กคนนัน้ไวต้รงมมุหอ้งเพียงล าพงั                                                                                                                 
ทัง้ ๆ ที่เด็กนอ้ยยงัคงร  ่าไหส้ะอกึสะอืน้                         
รอยฟกช า้ปรากฏชดัทั่วร่ายกาย                                                                                                                                                       
ไม่มีค าปลอบประโลมใด ๆ                                                            
ไม่มีมือสกัมือเช็ดน า้ตาให ้                                                                 

“พ่อจ๋าแม่จ๋า…หนไูม่อยากมาโรงเรียนอีกแลว้!!!”      
                     

 

 

 

 

 



 

 

๖ 

บทที ่๔            
สัญญาที่ถูกลืม                              
____________ 

 

ทศันียภาพสดุตระการรมิทางหลวง                                          
ถกูบดบงัดว้ยบางสิ่งบางอย่าง                                                              
คือปา้ยภาพขนาดใหญ่ของใครหลายคน                                   
ฉดูฉาดเรียงรายแนวสายตา                                                                                                                              
บางภาพเป็นบุคคลที่ฉนัเคยรูจ้กั                                                                                             
แต่ถกูปรบัแต่งจนแทบจ าหนา้ไม่ได ้                                                                                                            
ภาพในชดุสทูหรูราคาแพง                        
อาภรณซ์ึ่งคนจนมิอาจเอือ้มแมแ้ต่จะฝันถึง                              
มือของเขาประนมแนบอกอย่างถ่อมตน                                                                            
ฉายแววตามมุั่นบนใบหนา้อ่ิมยิม้                     
หมายเลขและแผนพฒันาชวนเชื่อ                                        
ถกูปรบัขนาดใหโ้ตสมดลุกบัคนในภาพ 

เชา้จรดเย็น                                                           
เย็นจรดเชา้                                                                     
เวลาชีช้ะตาเกา้อีใ้นฝันกระชัน้ใกลเ้ขา้มาเต็มที                                
รถบรรทุกเครื่องเสียงประดบัดว้ยภาพใบหนา้นัน้บนไวนิลขึงตงึ                                                           
แผดเสียงสะทอ้นถอ้ยค าชวนฝันทกุซอกซอย                     
หลายครัง้                                        
เวทีแบบมาตรฐานและเครื่องเสียงขนาดใหญ่                                  
ถกูพวกเขาใชเ้ป็นคอนเสิรต์และการแสดงมหรสพยอดนิยม                              
เพื่อดงึดดูฝงูชนมาฟังเรื่องเลา่ชวนคาดหวงั      
                           



 

 

๗ 

หลายครา                                                     
พวกเขาเดินเทา้อย่างสง่าผ่าเผย                                                                                                                                        
ท่ามกลางผูอ้ารกัขาหนาแน่น                                                                                                                                                                     
กร  าแดดกรา้นฝน                                                   
เขา้ไปพบประชาชน ผูร้นิเหงื่อต่างน า้                                                                                               
เอ่ยปากทกัทาย                                                              
แจกยิม้คา้ง                                                       
ระรวัมือไหวท้กุคนอย่างไม่เลือกหนา้                                                                 
ทกุความเคลื่อนไหวถูกบนัทึกในกลอ้งนบัรอ้ยพนั                       
ผูค้นจ านวนไม่นอ้ย                                    
คลอ้ยเคลิม้ไปกบัลมปากของเขาเหลา่นัน้                                         
วนัเวลาชีช้ะตาเกา้อีใ้นฝันลว่งพน้                                  
ข่าวการเฉลิมฉลองตอ้นรบัผูน้  าคนใหม่                                
ถกูแชรอ์ย่างเอิกเกรกิในโลกออนไลน ์                                                           

 

เชา้จรดเย็น                                                           
เย็นจรดเชา้                                                        
เนิ่นนานกาลเวลา                                  
ท่ามกลางวิกฤติต่อเนื่องจากเชือ้รา้ย                                        
ความทรุกนัดารยงัโปรยปรายทั่วแผ่นดิน                        
ความแรน้แคน้ยงัเกาะกมุชีวิตชนรากหญา้                             
ถนนเขา้หมู่บา้นยงัคงสภาพดั่งผิวดวงจนัทร ์                                   
ตลาดสดซึ่งเคยเต็มแน่นดว้ยผูค้น                                                                                       
เงียบเหงาวงัเวงราวป่าชา้                              
หนีน้อกระบบดอกสงูลิบลิ่ว                                                                                                                                                     
คือลมหายใจเฮือกสดุทา้ยของหลายครอบครวั!                                           



 

 

๘ 

การฆ่าตวัตายอย่างน่าอนาถของผูอ้บัจนหนทาง                                                                
และการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวญั                                                        
กลายเป็นคลิปข่าวยอดวิวสงูรายชั่วโมงในโลกออนไลน ์                                                                                                             
ความอยติุธรรมยงัสยายปีกสีด าเหนือลานกฎหมาย                                                       
ความยุติธรรมทอดอาลยัอยู่กลางลานแห่งความตาย                                      
คดีทจุริตของผูน้  าคนใหม่และคณะผูจ้งรกั                                                                                                                     
ถกูปิดเงียบ - เลือนหายไปพรอ้มกบัสายลมแห่งผลประโยชน ์                                                              
ผูค้นเหม่อคอยสญัญาจากผูน้  าที่ถกูเลือก                        
เรื่องเลา่ที่ชวนคาดหวงั                                                                             
แต่…สรา้งความสิน้หวงั…ครัง้แลว้…ครัง้เลา่      
    

เนิ่นนานหลายปี                                               
ก็ยงัไรว้ี่แวว ‘เขา’ คนนัน้!!! 

 

 

 

 

 

           
                      

 

 

 



 

 

๙ 

บทที ่๕                                       
โรงเรียนของหนูจะยังปลอดภัยอยู่ไหมหนอ?                                      
_____________________________________      
                                                

 

ครัง้เมื่อยงัเด็ก                                                                   
ทัง้พ่อและแม่ - เคยบอกหนูอยู่เสมอว่า                                 
“โรงเรียนคือสถานที่ที่มีเกียรติและปลอดภยัที่สดุ”                              

กระทั่งวนันี ้                                        
ค ากลา่วที่กอ้งดงักลางหว้งความทรงจ า                                          
ค ากลา่วจากบคุคลที่หนูเคารพรกัมากที่สดุ                                           
ค าสอนจากบคุคลที่หนไูวใ้จมากที่สดุ                                                                                                                          
เริ่มถกูกระทบและแปรผนัอย่างน่าหวั่นกลวัที่สดุ                            
เมื่อความเลวรา้ยท่ีแพรส่ะพดั                                                                                                                                            
ชีช้ดัถึงบางครูผูป้ระสิทธิ์ประสาทวิชา                                                             
ผูม้ีตณัหาเหนือจรรยาบรรณ                                      
คะแนนกลายเป็นสิ่งหลอกล่ออย่างหนา้ไม่อาย                                                               
เด็กรุน่ลกูกลายเป็นเหยื่อกามทรามสถุล                                    
บา้งอบัอายจนแทบสิน้ไรอ้นาคตที่ควรจะงดงาม                           
บา้งไม่ต่างกบัการท่ีตอ้งตายทัง้เป็น                                                                                                                                               
ในใจของหนวูนันี ้– จึงมีเพียงหนึ่งค าถาม       
                         

“โรงเรียนของหนจูะยงัปลอดภยัอยู่อีกไหม?!!!”      
      



 

 

๑๐ 

บทที ่๖                            
ซากเศษและเวิ้งทุกข์เทวษในใจข้า                              
____________________________   

 

ณ  ดวงใจแห่งขา้                                                       
ดาษด่ืนความขื่นขมและธารน า้ตา                         
ภาพปรารถนาอนังดงามยงัไกลแสนไกล                                
ความระทมทุกขต์ามติดดจุดงัเงาตามตวั                                  
เสียงหวัเราะสิน้สลายไปแลว้แต่เมื่อนานแสนนาน                     
อารมณข์นัจมด่ิงสูห่ว้งมหรรณพแห่งความเศรา้                              
มรรคาหลากหลายตีบตนัไรแ้สงสว่าง                              
นภากาศฉาบสีด าทะมนึทาบทา                       
จนัทราแลหมู่ดาวดงัด่าวดิน้สิน้แสง                                                                                                        
แผ่นดินบรรเลงเพียงเสียงสะอืน้ร  ่าไห ้                                            
เข็มทิศใด ๆ มิอาจชีช้่องสอ่งทางฝัน                                       
ยะเยือกลมหนาวรา้วรานไปทัง้มวลกระดกู                             
กลางซากเศษและเวิง้ทกุขเ์ทวษในใจขา้                             
ชายไรบ้า้นผูร้่อนเรพ่เนจรตราบสิน้ชีวา                                        
ขา้ขอ…เพียงมีใครสกัคน…                                                                                    
เพียงใครสกัคน…!         
                                           

 

 

 

 



 

 

๑๑ 

บทที ่๗                                                   
น ้าตาพ่อไหลในวันเรียนออนไลน์                                                                    
____________________________           
             
  

อสรุกายนาม ‘โควิด’                                 
กระจิรดิ – เป่ียมพิษสง                                                                                                                                                     
ทรงอานภุาพประหนึ่งจะกมุโลกไวไ้ดท้ัง้ใบ                               
เดินทาง - ลอ่งลอยไปไกลสดุขอบฟ้า                                              
วิทยาการของมนุษยส์ดุตา้นทาน                                   
โลกาภิวตันส์ูโ่ลกาวินาศ                                  
ทกุทวีปพลนัมืดด า – อมัพาต!                                                                                                                                                
ทกุบา้นเมืองแทบเปลี่ยวรา้งไรผู้ค้น                              
ประชาชนหมกตวัในบา้นอย่างหวาดระแวง                                                                                          
ชีวิตทกุชีวิตแทบถอดใจในชะตากรรม! 

นั่น - คือวิกฤตที่ผมเห็น                              
วิกฤตที่กระเทือนกระทบทกุ ๆ หวัใจบอบช า้                         
วิกฤตที่ท าใหโ้รงเรียนของผมตอ้งล็อกประตู                       
วิกฤตที่ท าใหค้วามรนัทดอดสโูปรยสู่ปฐพี                                                                             
วิกฤตที่เปลี่ยนบา้นเป็นสถานศกึษาเต็มรูปแบบ                       
วิกฤตที่ท าใหห้อ้งเรียนหดแคบเหลือเพียงหนึ่งฝ่ามือ                                                                      

ขณะเพื่อน ๆ ของผมครืน้เครงกบัการเรียนออนไลน ์                                                     
พ่อของผมกลบัแอบไปรอ้งไหข้า้งกระสอบเก็บขยะ                                                          
น า้ตาของผมเอ่อทน้อาบ                                                                                                                      
เมื่อมิอาจทนเห็นภาพสดุเจ็บปวด                                                                                                    
อีกดว้ยรูซ้ึง้ถึงสาเหตทุี่พ่อตอ้งหลั่งน า้ตา!       
  



 

 

๑๒ 

บทที ่๘                            
คาบสุดท้าย                                  
_______________ 

 

 

หนา้จอสี่เหลี่ยม                                                   
เป่ียมพลงัอย่างคาดไม่ถึง                                                       
ตรงึผูเ้รียนไวก้บัความคร ่าเครียด                            
การแข่งขนัอนัเบียดเสียดจอแจ                                     
ความทอ้แทข้องหนึ่งผูเ้รียนที่ไรใ้ครแลเหลียว                                   
การบา้นถาโถมดงัเกลียวคลื่นมจัจรุาช                               
พรากพลดัเวลาครอบครวัที่เคยมี                                
บดขยีห้วัใจดว้ยเสน้ตายส่งงาน                            
สะเทือนสะทา้นหวัใจดวงนอ้ย ๆ                                      
น า้ตาร่วงผล็อยเปียกปอนอกเสือ้นกัเรียน                                 
คลบัคลา้ยจวนเจียนจะขาดใจ                               
ซ  า้รา้ย – ใครบางคนยงักลา่วหาว่าเลน่เกมไรส้าระ                                                                                                                       
เพราะโมหะ – อคติที่ถั่งทน้                          
จนเกินใจดวงนอ้ยจะทานทน                                  
ตดัสินใจ – คลอ้งคอตนสูค่วามตาย! 

 

 

 

 



 

 

๑๓ 

บทที ่๙              
ขอให้เจ้าปลอดภัย           
________________ 

 

 

‘กรามชา้งปากเรียบ’                                      
นามนกเงือกสายพนัธุห์ายาก                                                           
บินรอ่นฝงูสูป่่าสงวนเขตเมืองสองทะเล                          
ปีกหลายรอ้ยคู่กระพือเลน่ลมตามแต่ใจจะปรารถนา                                            
ละลานก่ิงพฤกษานานาพนัธุ ์                                                                                                                          
ก่อภาพวิจิตรมหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาติอนัอดุมพรอ้ม                                               
ดงึดดูนกัปักษานิยมจากทั่วสารทิศ                             
“มวลวิหคควรคู่ผืนป่า!”                                               
ที่ซึ่งเป็นบา้นอนัล า้ค่าแลปลอดภยั                                             
หาใชใ่นกรงขงัแคบคบัอปัลกัษณ ์                                                                                                                            
หรือในอุง้มือบาปหนกัของผูก้ระหายกลิ่นเงิน                                

 

‘กรามชา้งปากเรียบ’!                                           
ขอใหเ้จา้ปลอดภยั!! 

 

 

 

 

            



 

 

๑๔ 

บทที ่๑๐                                                                                 
ชีวิตซึ่งไร้สิทธ์ิแห่งชีวิต                         
_________________________ 

 

-๑- 

 

ในหอ้งเช่า                             
เขาและภรรยาติดโควิด                                  
ความตายและการมีชีวิต                                                                            
โอกาสเป็นไปไดพ้อๆ กนั                   
ท่ามกลางสถานการณย์ุ่งเหยิงเกินรบัไหว                                                     
เขาท าไดเ้พียงเช็ดตวัเธอและตนเองบรรเทาไข ้                         
ภาวนาเพียงขอใหเ้ธออาการดีขึน้กว่านี ้                                                                                                                   
ระหว่างเฝา้หวงัการช่วยเหลือจากรฐั                                                                                                            
เธอบอกใหเ้ขายิม้และเขม้แข็งเขา้ไว ้                                  
สถานการณก์ลบัเลวรา้ยเกินรบัไหว                                                                                                                               
เมื่อเธออาการทรุดหนกัจนหมดสติ                                                                                                                              
น า้ตาเขาไหลหลั่งดงัสายฝน                                                       
ปลายสายแนะใหเ้ขาช่วยกูช้ีพเธอ                                                                                                                              
เขาลนลานและต่ืนตระหนก                                                                                    
มือไมเ้ยียบเย็นสั่นสะทา้น                                                                                                                                    
เขา้ยือ้ลมหายใจคนรกัอย่างสดุความสามารถ                                                                          
รถพยาบาลมาถึงชา้ไป                                                                                                                    
ทกุ ๆ อย่างสายเกินไปเสียแลว้                                                                                                                                   

 



 

 

๑๕ 

- ๒ - 

 

เขากอดศพหญิงที่รกัดว้ยดวงใจย่อยยบัแตกสลาย                                                                                                                            
สะอกึสะอืน้ร  ่าไหก้บัความโหดรา้ยของชีวิต                                       
ชีวิตของเธอที่เกิดมาพรอ้มสญัชาติลาว                                                                                                                
ชีวิตของเธอท่ีควรไดร้บัสิทธิ์ท่ีจะมีชีวิต                                                                                                          
ชีวิตของเธอที่เหม่อคอยเตียงรกัษาจนสิน้ใจ                                                           
ชีวิตของเขาที่จกัตอ้งตรอมตรมระทมทกุข ์                                                                                          
โดยไม่มีเธอเคียงคู่อีกตราบนิรนัดร!์!       
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๖ 

บทที ่๑๑              
น ้าตาอัศวิน                                                                   
______________ 

 

เหลา่อศัวินชุดขาว -                        
แววตาพวกเขาเป็นดั่งดาวแห่งความหวงั                                           
สีหนา้ของพวกเขายงัคงมมุั่นพรอ้มต่อสู ้                              
อยู่หยดัดว้ยสองมือและสองขาแมล้า้แรง                          
เขา้แข่งขนักบักระแสเวลาอย่างสดุก าลงั                        
เพื่อช่วยฉดุยือ้ลมหายใจเพื่อนมนษุยบ์นเตียงคนไข ้                    
คนไขท้ี่เพิ่มขึน้ทกุการกระดิกของเข็มวินาที                       
น า้ตาของพวกเขาเอ่อทน้ในทกุความส าเรจ็จากการรกัษา                      
น า้ตาของพวกเขาไหลหลั่งอั่งอกุทกุครัง้ที่เห็นผูป่้วยสิน้ใจ                                  
เวลาชีวิตของพวกเขาที่เต็มไปดว้ยงานอนัไหลลน้                     
เวลาครอบครวัของพวกเขาจึงเป็นเพียงภาพปรารถนา                     
ภารกิจอนัแสนทรมาน – นานแน่นแสนยาวไกล                                                                                                               
สงครามท าลายลา้งผูบ้กุรุกสดุฉกาจ                                         
ผูบ้กุรุกที่มิอาจมองเห็นดว้ยตาเปล่า                              
แต่สามารถเขย่าโลกทัง้ใบใหส้ั่นสะเทือนได ้                     
ทัง้สามารถจ าแลงกาย – กลายพนัธุจ์นยากรบัมือ                           

 

กระนัน้ – เหลา่อศัวินชุดขาวก็ยงัหยดัยืนอยู่ตรงนี ้                  
ตรงที่ที่มีเตียงผูป่้วยเรียงรายสดุสายตา                          
ตรงที่ที่ยงัขาดแคลนอาวธุขบัไลแ่ละโลป่อ้งผูบุ้กรุก                    
ตรงที่ซึ่งสถานการณอ์าจเลวรา้ยจนเกินหยั่ง                     
ตรงที่ที่หยดน า้ตาของเหลา่อศัวินยงัรนิไหลไม่ขาดสาย



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำค ๒ 

______________________________ 

หยดน ำ้ตำแหง่โลกำภวิัตน ์

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๘ 

บทที ่๑๒              

โลกสะอืน้                                        

___________ 

 

 

โอม้นษุยชาติ!!!                                            
ไดย้ินบา้งไหม!!?                                    
โลกใบนีก้  าลงัร  ่าไหส้ะอึกสะอืน้                             
ดงัจนพืน้พสธุาสะเทือนไหว                               
ดงัจนพายรุา้ยโหมซดัพดักระหน ่า                          
ดงัจนทวีปน า้แข็งอนัมหมึาแตกออกจากกนั                        
ดงัจนระดบัน า้ทะเลทะลกัสงูอย่างน่าสะพรั่นพรงึ                        
ดงัจนชายฝ่ังหลายแหลง่ถกูลบไปจากแผนที่โลก                                                                                                   
ดงัจนผูค้นหลายแสนหลายลา้นตอ้งอพยพหนีตาย                                  
ดงัจนเพนกวิน แมวน า้ หมีขาว และเหลา่สตัวข์ัว้โลกตอ้งไรท้ี่อยู่                       
ดงัจนภมูิอากาศวิปริตผิดเพีย้น                            
ดงัจนทะเลทรายกลายเป็นดั่งทะเลสาบ                                                                                       
ดงัจนหิมะพาเหรดโปรยปรายกลางฤดรูอ้น                     
ดงัจนโรคระบาดซบัซอ้น - กลายพนัธุเ์กินตา้นไหว                       
ดงัจนกระชากลมหายใจเผ่าพนัธุม์นษุยด์จุใบไมร้ว่ง!                    

เสียงสะอืน้อนัน่าห่วงดงัขึน้ ๆ ทกุวินาที                               
มีใครไดย้ินบา้งไหม!!?                                  
โอม้นษุยชาติ!!!…         
           



 

 

๑๙ 

บทที ่๑๓                            
โดมมฤตยู                                  
________________ 

 

มิอาจยบัยัง้                           
คลื่นความรอ้นอนัรา้ยกาจ                       
เหีย้มโหดดงัเพชฌฆาตของพระเจา้                                                
ฉดุกระชากวิญญาณผูค้นเกินนบัไปอย่างง่ายดาย                                

 

ครัง้หนึ่ง ณ แคนาดา – สหรฐัฯ                                                              
อณุหภมูิรอ้นจดัราวขมุอเวจี                                                                               
ดวงตะวนัแผดรงัสีแทบเผาไหม ้                          
ลมหายใจมนษุยใ์ตโ้ดมมฤตยู                           
พรอ้มปลิดปลิวสญูสลายไปในเปลวแดด                                 

 

มิอาจยบัยัง้                          
พลงัแห่งธรรมชาติสดุหฤโหด                        
มนษุยผ์ูอ่้อนแอไดแ้ต่ดิน้รน - ยอมรบั                               
สิโรราบกบัทุกปรากฏการณ ์                                                                                      
ทบทวนแลเล่าขานจารไวใ้นทรงจ า!       
           

 

 

 



 

 

๒๐ 

บทที ่๑๔                               
ผมไม่ไหวแล้ว          
________________ 

 

(๑) 

 

โลกอินเทอรเ์น็ตไหวสะเทือน                           
เมื่อเด็กชายวยัเจ็ดขวบชาวฮ่องกง                                                                                                               
ผูค้ลั่งไคลใ้นกีฬายโูด - ศิลปะปอ้งกนัตวัอนัทรงพลงั                   
สมคัรใจเขา้คอรส์ฝึกดว้ยใจรกั                           
แหละอาจกลา้วาดฝันถึงวนัสวมชดุนกักีฬา                                                                                                    
เปลง่เสียงรอ้งเพลงชาติทัง้น า้ตา                                                        
คราขึน้แท่นรบัเหรียญโอลิมปิกในอนาคต  

 

(๒) 

 

สิ่งที่เด็กนอ้ยหวงั                              
ช่างตรงขา้มในความเป็นจรงิ                              
ครูเถ่ือนและเพื่อนนกัเรียนรุ่นพี่                                                          
โถมทุ่มรา่งนอ้ยๆ ลงกบัพืน้กว่าย่ีสิบเจ็ดครัง้                                
รา่งเด็กนอ้ยตกกระแทกราวตุ๊กตา                             
อาเจียนและบาดเจ็บจนเกินทนไหว             
เขารอ้งขอครูใหห้ยุดทกุการกระท า                                                                                                 
กระนัน้ – ทกุอย่างก็ยงัคงด าเนินต่อไปอย่างเลือดเย็น!     



 

 

๒๑ 

(๓)          

 

เด็กนอ้ยผูบ้รสิทุธิ์                                
ผูอ้ยากจุดประกายศิลปะการต่อสูใ้นชีวิต                       
กลบัตอ้งปิดฉากความฝันอนัยิ่งใหญ่                       
แรงกระแทกท าใหเ้ลือดออกในสมอง                                                                                                             
เขาตอ้งกลายเป็นเจา้ชายนิทรานานถึงสองเดือน                  
ใบหนา้ผูเ้ป็นแม่เปื้อนปนดาดาษหยาดน า้ตา                    
วิปโยคโศกศลัยป์านใจจะขาด                                                                                                          
ดว้ยการยินยอมใหถ้อดเครื่องพยงุชีพลกูนอ้ยของเธอเอง!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๒ 

บทที ่๑๕                              
เวิร์ค ฟรอม โฮม                                  
___________________ 

 

 

“…เวิรค์ ฟรอม โฮม..!!!”                           

ศพัทค์ุน้หยูคุโควิด                         
ศพัทท์ี่ทรงอิทธิพลต่อระบบงานของทกุประเทศ                         
ศพัทท์ี่ทั่วโลกหมายรณรงคส์่งเสรมิ                        
หวงัหยดุการซ า้เติมจากเชือ้รา้ย                         
งานเอกสารทัง้หลายรบันโยบายฉับพลนั                                    
งานผ่านอินเทอรเ์น็ตปรบัระบบชั่วพริบตา                                          
แต่นั่น – ก่ีสว่นกนัจากแรงงานโลก                         
หาบเร ่ก่อสรา้ง  รบัจา้ง  ประมง                         
ขายของในตลาด ขนสง่ แม่บา้น  รปภ.                           
เสรมิสวย ตดัผม แท็กซี่ มอไซคร์บัจา้ง                  
ซ่อมรถ คารแ์คร ์ ฟิตเนส สปา                                 
ท าสวน  ขายพวงมาลยั วณิพก ขอทาน…                                                                                                           

นี่เป็นเพียงเศษเสีย้วงานที่ยากจะสนองนโยบาย                       
อีกทัง้ก าลงัจะอดตายกนัถว้นหนา้                    
ขณะที่แรงงานโลกหมดหวงั – หลั่งน า้ตา                            

 

ผูป้ระกาศในโทรทศันย์ิม้รา่                               
“…เวิรค์ ฟรอม โฮม..!!!”          
        



 

 

๒๓ 

บทที ่๑๖             
ผู้ท าลาย                         
___________________ 

 

เหลือนอ้ยเต็มที                         
ความตระการสดุพรรณนา                      
ความอศัจรรยจ์ากจินตนาการมนษุย ์                         
แลการรงัสรรคอ์นัวิจิตรแห่งธรรมชาติ                         

เนิ่นนานกาลเวลา                          
มนษุยส์ว่นนอ้ยคอยพิทกัษร์กัษา                          
สว่นใหญ่ยงัคงตัง้หนา้ท าลายไม่สิน้สดุ                                                                                           
ทัง้โดยไม่รูแ้ละโดยเจตนาแห่งผลก าไรเถ่ือนดิบ                                                                               
สดัสว่นเจตนารมณแ์ตกต่างสิน้เชิง                                        

หมู่เกาะกาลาปากอส ก าลงัหายใจรวยรนิ                                                     
หมู่เกาะมลัดีฟส ์อาจจะตอ้งสญูหายไปจากทศันียภาพ                                                                                                                                                                     
แนวปะการงั เกรท แบรเิออร ์รีฟ ก าลงัฟอกขาวรอข่าวการสิน้ใจ                                                                                                                                                  
เมืองเวนิส - อาณาจกัรแห่งศิลปะก าลงัจะกลายเป็นนครบาดาล                                                                                                                                                                                         
น า้ในเดดซี ก าลงัลดระดบัและอาจระเหยหายไปตลอดกาล                                                           
ก าแพงเมืองจีน ถกูผูเ้ห็นแก่ตนเขา้รือ้คน้ท าลาย                                                            
ไม่นาน - อาจเหลือไวเ้พียงต านานอนัเคยรุง่โรจน ์                         
ชัน้หิมะแห่งยอดเขาคิลิมนัจาโร                                                                                                        
หลงัคาแห่งแอฟรกิาทวีปก าลงัหลอมละลาย                                                                                                            
ทชัมาฮาล - อนสุรณแ์ห่งความรกัอนัลือลั่น                       
ก าลงัไดร้บัผลกระทบจากมลพิษมหาศาล                        



 

 

๒๔ 

ทัง้สิน้ทัง้ปวง – ลว้นมิอาจปฏิเสธถึงตน้ตอแห่งปัญหา                   
ปัญหาที่ใครต่างก็รูซ้ึง้ถึงสาเหต ุ                                                                                                        
ปัญหาที่จะไม่สายเกินแก ้                               
ขอแค่มนุษยชาติจะหยุดมนั!!!        
                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๕ 

บทที ่๑๗                                
ผู้มอบความสุขทีแ่ท้จริง                                              
______________________ 

 

ลดุวิก แวน บีโธเฟ่น…                                                                       
อจัฉรยิบุรุษทางดา้นดนตรี                          
คีตกวีคนส าคญัในต านาน                              
ผูอ้ยู่เหนือความพิการทางการไดย้ิน                           
ทกุบทเพลงที่บรรจงประพนัธจ์ากหว้งจินตนาการ                           
ทกุตวัโนต้ลว้นดั่งรา่ยร  าพลิว้ไหวในโลกอนัเงียบสงดั                                                                                             
สรา้งอศัจรรยแ์ก่ผูค้นทุกกาลสมยั                          

 

ลดุวิก แวน บีโธเฟ่น…                                                                                                                   
แมห้ทูัง้สองขา้งของเขามิอาจยินเสียง                         
แมท้กุส าเนียงท่วงท านองที่กอ้งดงั                                 
มิอาจรบัฟังแลซาบซึง้กบัมนั                           
เขากลบัมั่นใจในทกุอกัขระแห่งดนตรี                          
และปีติในรูส้กึลกึล า้                                               
เก็บเงื่อนง าความทรงค่า                                          
ตรงึตราไวใ้นทรงจ าล า้ค่าของผูค้น                            
จึงปริ่มลน้ดว้ยสนุทรียท์ี่แทจ้รงิ!        
          

 



 

 

๒๖ 

บทที ่๑๘                          
หยดน ้าตาแห่งโลกาภิวัตน์                       
__________________________    

 

(๑) 

โลกาภิวตัน…์                               
ยคุนวตักรรมล า้สมยั                         
บอลลนูสามารถลอยไหลในเวิง้อวกาศ                                        
ณ ที่ซึ่งดารดาษดว้ยดวงดาวหลายแสนลา้นจากหลากกาแลกซี่                                                  
แพ็คเกจอนัสดุแพงส าหรบัอภิมหาเศรษฐีกระเป๋าหนกัจากทกุมมุโลก!   
                                        

(๒) 

เพียงปลายนิว้สมัผสั                                                 
พลนัเปิดประตกูารเรียนรูย้ิ่งใหญ่ไรข้ีดจ ากดั                      
เพื่อการช่วยเหลือหรือท าลายลา้ง                                                
สรา้งไดง้่ายดาย – รวดเร็วดงัพลิกฝ่ามือ                             
เพียงมีสญัญาณเชื่อมต่อ                        
ก็เพียงพอใหท้กุคนมีคลงัแสง                          
คลงัแสงที่มากดว้ยแสนยานุภาพ                        
บางคน - ใชอ้าวธุที่มีอย่างชาญฉลาด                                                 
เพื่อยกระดบัตนและสงัคมใหส้งูขึน้                        
บางคน -  ใชอ้าวธุดว้ยอารมณค์รุอ้น                                                                                     
กระทั่งไลต่อ้นตนและสงัคมสู่ทางตนั!                             
          

 



 

 

๒๗ 

(๓) 

โลกาภิวตัน…์                           
ค่อยๆ เฉือนตดัความง่ายงามใหเ้รน้ห่างจางหายไป                       
ทรานซิสเตอรเ์รียบง่ายสนั่นดงัทัง้ทอ้งทุ่ง                                           
ลงุ ปา้ นา้ อา เพื่อนบา้น และเด็ก ๆ                                                                                                   
เคยพรอ้มใจลงแขกเก่ียวขา้ว                                                                                                                      
น่าแปลกใจ - ทัง้ที่ใบหนา้เป้ือนพราวเพราะหลั่งเหงื่อลงงาน                                                                                                  
แต่กลบัดดูั่งไรท้กุข ์- สขุสราญจนลน้พน้                                                                                                                 
ตน้ไม ้ใบหญา้ แมลงปอ ผีเสือ้หลากสีสนั                                                             
ก็รว่มเรงิระบ าไปตามจงัหวะเพลงแห่งชีวิต                         

 

 

(๔) 

บดันี ้                                                                                                                                              
ทุ่งนาในวนัวาน                                                                    
กลายรา่งเป็นโรงงานอตุสาหกรรม                         
ปลอ่ยควนัโสโครกสีด าพวยพุ่งสูเ่วหา                        
เสียงเครื่องจกัรขนาดมหมึา                       
หมนุเหวี่ยงสายพานทัง้คืนวนั                          
ค ารามลั่นดั่งเสียงอสรุกาย                       
เกลื่อนกลบสายลมอ่อนโยนแห่งอดีตจนหมดสิน้!      
           
                   

 

 



 

 

๒๘ 

(๔) 

โลกาภิวตัน…์                            

หลายครัง้                                                                      
ท าใหใ้ครหลายคนชนแกว้ - หวัเราะเรงิรา่                                                                                     
ท าใหใ้ครหลายคนก่ายหนา้ผาก - ยากหลบัใหล                                                  
ท าใหใ้ครหลายคนตอ้งหลั่งน า้ตาจนเปียกหมอน                                  

และบางครัง้                                                                                                                                        
ก็ท าใหใ้ครบางคนลืมฝันถึงวนัพรุง่นี!้!!        
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๙ 

บทที ่๑๙                                                                                   
ไม่มีส่ิงใดเหนือไปกว่าธรรมชาติ                                                       
_________________________ 

 

มิตรเอ๋ย!!!                              
เอ็งจะเชื่อขา้หรือไม่? 

 

ไม่มีสิ่งใดจะงดงามและน่าสะพรงึยิ่งไปกว่าธรรมชาติ                            
ไม่มีสิ่งใดจะอ่อนโยนและแข็งแกรง่ยิ่งไปกว่าธรรมชาติ                                                         
ไม่มีสิ่งใดจะการุณยแ์ละหฤโหดยิ่งไปกว่าธรรมชาติ                           
ไม่มีสิ่งใดจะปลอบโยนและบดขยีเ้ราไดย้ิ่งไปกว่าธรรมชาติ                           
ไม่มีสิ่งใดจะใหก้ าเนิดและท าลายลา้งยิ่งไปกว่าธรรมชาติ                                       
ไม่มีสิ่งใดจะเป็นผูร้บัและโตต้อบที่ทรงพลงัยิ่งไปกว่าธรรมชาติ                                         
ไม่มีสิ่งใดจะเป็นมิตรและศตัรูที่น่ากริ่งเกรงยิ่งไปกว่าธรรมชาติ                                        
ไม่มีสิ่งใดจะชดัเจนและเรน้ลบัย่ิงไปกว่าธรรมชาติ                                           
ไม่มีสิ่งใดจะเต็มเป่ียมและว่างเปลา่ยิ่งไปกว่าธรรมชาติ                                              

 

บดันี…้                                  
มิตรเอ๋ย!!!                                                                               
เอ็งจะเชื่อค าขา้ไดห้รือยงั? 

 

 

 



 

 

๓๐ 

บทที ่๒๐                            
แผนทีสี่แดง                                            
______________  

 
เธอเห็นไหม                                                      
แผนที่โลกท่ีเรารกั                            
ดาวเคราะหส์ีน า้เงินที่เคยงดงาม – ยิ่งใหญ่                            
บดันี ้- กลบัเป้ือนเปรอะเลอะฉานไปแทบทกุสว่น                        
ผืนธรณีทกุทวีปอนักวา้งใหญ่                            
เป้ือนปา้ยสีแดงฉานชวนสลด                               
สีอนัหมายแทนถึงการระบาดของเชือ้รา้ย                          
ที่กล า้กรายมนษุยชาติทกุภาษา                      
ทัง้เบือ้งหลงัเบือ้งหนา้ไรป้รานี                          
ทกุพิกดัแผนที่ลน้ปรี่ท่วมน า้ตา                                             
ทกุศาสนิกพร ่าสวดภาวนา                                                                                                                       
รอหว้งเวลาคืนค่าโลกทัง้ใบ                                                                 
กลบัสดใสแลสวยงามเช่นดงัเดิม…!ฯ                                                                                                           
    

 

 

 

 

 



 

 

๓๑ 

บทที ่๒๑                                       
ความใกล้ทีแ่สนไกล                           
___________________ 

 

(๑) 

 

สายถนนอนัเลื่องนาม                                                                                      
เสน้ทางแห่งความทรงจ าของโลก                                  
แหลง่รวมบรรดานกัเดินทางผูแ้สวงหาอารยะ                        
และเก็บเก่ียวประสบการณ ์- ความทรงจ าล า้ค่าในชีวิต                                                                                                  

‘เวียร ์โดโลโรซ่า’ แห่งเยรูซาเล็ม                                                                                                     
‘ฮอลลีวดู บเูลวารด์’ , ‘ไวทส์ตรีท’ , ‘บรอดเวย’์ และวอลลส์ตรีทแห่งสหรฐัอเมรกิา                                                                                                                         
‘ฌ็อง เซลิเซ่’ แห่งฝรั่งเศส                          
‘รอยลั ไมล’์ แห่งสก็อตแลนด ์                         
‘แอบบี’้ แห่งสหราชอาณาจกัร                        
‘เวียร ์มอนเต ้นโปเลียน’ แห่งอิตาลี                         
‘ลาส แรมบลาส’ แห่งสเปน                               
‘ชิบยู่า’ แห่งญ่ีปุ่ น                                                      
‘โอลด ์ควอเตอร ์’ แห่งเวียดนาม                                                          
และ ‘ขา้วสาร’  แห่งบางกอก…                          
                              

 

 

 



 

 

๓๒ 

(๒)  

 

สายถนนอนัเลื่องนาม                                                                                                                     
ถนนแห่งความทรงจ าของโลกทกุๆ สาย                                                                                                          
บดันี ้– กลบักลายเป็นทางเดินแห่งความสงดัเงียบ                              
ภาพเบียดเสียดจอแจของผูค้นหลากภาษา                      
เหลือเพียงความอา้งวา้งท่ามกลางวิกฤติการณ ์                
ถึงจะเป็นเช่นนัน้ก็เถอะ!                                
บรรดานกัเดินทางผูป้รารถนาปลายทางแสนอภิรมย ์                                                                     
ยงัสามารถเดินทางเที่ยวชมถนนแห่งความทรงจ าไดท้กุเวลา                                    
ไม่ตอ้งจองตั๋ว จดักระเป๋าเดินทาง                                                                                                         
หรือคา้งคืนโรงแรมใดๆ                                                                                                                 
เพียงจิบชา - กาแฟถว้ยโปรด                                                                                                                       
ด่ืมด ่าภาพผ่านหนา้จอสี่เหลี่ยมเล็กๆ ในมือถือเราๆ                                      
ดว้ยระบบดาวเทียมอนัล า้สมยั                                                                                                       
ที่พรอ้มน าบรรดานกัเดินทางนบัแสนนบัลา้นเหล่านัน้                                                                                    
สูจ่ดุหมายปลายทางในชั่วพรบิใจ                                                   
แมม้นัอาจเป็นความรูส้กึชิดใกล ้– ที่แสนจะห่างไกลก็ตามที!    
           
              

 

 

 

 



 

 

๓๓ 

บทที ่๒๒                                        
ยกธงขาว                                  
_______________ 

 

 

ที่แดนเสือเหลืองวนันี ้                                                                                                                                      
หนา้ต่างทกุบาน                                                                                                                     
ประชาชนผูท้กุขท์รมานจากล็อกดาวน ์                                                                                              
ยกธงขาวปลิวไสวในสายลม                       
ความขื่นขมรายลอ้มทกุทิศทาง                     
ความอา้งวา้งกางปีกคลมุโลกา                     
หนา้กากบนใบหนา้เขาเหลา่นัน้                        
มิอาจขวางกัน้หยดน า้ตาที่พรา่พราย                           
แลเสียงร  ่าไหท้ี่ดงัระงมจากความสญูเสีย                      
หลมุฝังศพที่ถกูขุดแทบไม่วายเวน้แต่ละวนั                     
คือปรากฏการณโ์รคระบาดที่แสนทารุณ                         
แลฉกาจฉกรรจด์ว้ยฤทธิ์รา้ยเกินตา้นทาน 

ธงขาวทกุ ๆ ผืนที่โบกสะบดั                      
บอกสญัลกัษณแ์ห่งความพ่ายแพส้งคราม                         
ตรงกนัขา้ม – ในสายตาดอ้ยเดียงสาของฉนั                                                                                   
มนัอาจแทนค่าถึงความบรสิทุธิ์แห่งดวงใจ                     
ดวงใจที่พรอ้มนอ้มรบักบัทุกสภาวะ                         
เพื่อเรียนรูส้จัจะแห่งชีวิตมนุษย ์                                  
ที่เริ่มตน้และสิน้สดุลงอย่างมิอาจลว่งรู ้                            
ที่ควรอยู่ใหคุ้ม้ค่าในฐานะที่เกิดมา - เป็น ‘มนษุย’์                     



 

 

๓๔ 

บทที ่๒๓                            
บนดาดฟ้า                             
______________ 

 

(๑) 

 

ค ่าคืนดาษด่ืนดาว                               
ฟ้าพราวดว้ยจนัทรเ์พ็ญ                         
รา้งเรน้หมู่เมฆฝน                           
บนดาดฟ้ากลางมหานคร..                        
ขา้ใคร่ด่ืมด ่ากบัหว้งรูส้กึแห่งเสรี                           
ที่มิมีใครเขา้มากะเกณฑข์ีดกรอบคิด                              
ดว้ยเสรีสิทธิ์จิตวิญญาณ                                      
ทัง้อาจหาญและขลาดเขลา                               
ทัง้โศกเศรา้และปรีดิเ์ปรม                        
ทัง้อิ่มเอมและหิวกระหาย                              
ทัง้ทา้ทายและนบนอบ                             
ทัง้บอบช า้ ขื่นขม แลสมปรารถนา… 

 

(๒) 

บนตึกสงูเสียดฟ้า                           
ขา้ปรารถนาเพียงคู่ปีกทรงพลงั                           
เพื่อโบยบินไปยงัเวิง้ฟ้ากวา้งไกล                                                 
สูท่างชา้งเผือกผ่องสกาว                                                                                                           
หมายเก็บดาวสกัพนัดวง                                                 



 

 

๓๕ 

ที่โชติช่วงเจิดจา้                                                 
เพื่อน ามาเป็นบรรณาการ                                                                                                  
บรรดาผูแ้รน้แคน้แคลนขาด                                                                                         
ผูป้ราศไรช้ายคาอาศยั                             
ผูห้มดสิน้อาลยัในชีวิต                           
ผูถ้กูกา้วลว่งสิทธิมนษุยชน                                  
ผูพ้ลีตนเพื่อเพื่อนมนุษย ์                                                          
ผูก้ลา้หยุดยัง้สงคราม - ความรุนแรง                         
ดว้ยหวงัว่าแสงแห่งดาราที่ขา้มุ่งมอบ                       
อาจช่วยปลอบประโลมโนม้ใจหมู่เขาใหก้ลา้วาดหวงัขึน้ได ้                       
หากความฝันแห่งขา้ไซรบ้รรลผุล                         
ขา้พรอ้มยอมสละปีกตนดว้ยเต็มใจ                                                                                                      
เพื่อใครสกัคนที่ตอ้งการมนั… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
๓๖ 

 

 
ภำค ๓                                  

________________________ 

             ข้ำฯ ผู้พลัดหลงในวงกตแหง่จนิตนำกำร 



 

 

๓๗ 

บทที ่๒๔                                                                

ภาพทีห่ายไป                                                  

_____________                                                                                                     

 

 

(๑)                                                                                                                                                     

เที่ยงคืนกาฬปักษ์                                                                                                                                       

จนัทรเ์สีย้วหม่นแสงแฝงฟ้า                                                                                                                      

หมู่ดาวพราวแสงจา้บรรเลงเพลงรกันิรนัดร ์                                                       

หวงัเพียงใหห้มอกควนัแห่งสงครามเรดิรา้งจางหาย                                                                                                                       

 

(๒)                                                                                                                                                                

นี่คือหว้งฝันของเด็กนอ้ยผูก้  าพรา้แม่พ่อ                                             

“…เสียงหวัรอ่ หยอกเลน่กนัของเพื่อนๆ                                                            

สนั่นสะเทือนกอ้งดงัทัง้หมู่บา้น                                                                                                                  

ธารน า้ตาและคาวเลือดเหือดหายไปนานแสนนาน                                                                                

ในคลงัแสงของหมู่บา้น                                                                                                                                           

มีเพียงกองกระดาษ ดินสอ บทกวี และจินตนาการ                                           

เสือ้ผา้หลากสีสนั - บา้นเรือนรายเรียง                                                       

ส  ่าเสียงแห่งความดีไดส้  าแดง                                                                                                                   



 

 

๓๘ 

สะพานทกุแห่ง - ถนนทุกสาย                                                                                              

ปลูาดไวด้ว้ยปึกแผ่นสมานฉันทร์ะหว่างเพื่อนมนุษย…์”                                                                                                              

 

(๓)                                       

ในหว้งฝันของเด็กนอ้ย...                                                                                                               

อิสรชนกรีดปีกโบยบินเหนือทอ้งทุ่งเสรีภาพ                                          

ขนุเขากลายรา่งเป็นเวทีเรงิระบ าสดุหฤหรรษ์                                                    

ความมั่นคงและสนัติภาพ                                                                                                                            

จบัคู่ – สบตา รา่ยลีลาบนนัน้ตามแรงปรารถนา                                                   

สงครามและความเกลียดชงัสิน้เรี่ยวแรง                                                                                                                        

ถกูตรงึดว้ย ‘โซ่ตรวนแห่งกลีบกหุลาบ’ อนับรสิทุธิ์       

                     

(๔)                                        

เพียงครัง้เดียว                                                           

เสียงกมัปนาทจากสงครามในความทรงจ า                                                                                                                             

กระชากรา่งเด็กนอ้ยใหต่ื้นขึน้...                                                                                 

ภาพอภิรมยใ์นหว้งฝันพลนัสลาย                                                                                                     

ความหวาดหวั่นวิ่งปราดในสญัชาตญาณ                                                                                                                      

แกม้นอ้ยๆ ของเธอ                                                                                                                                        

เป้ือนปา้ยไปดว้ยรอยน า้ตา...                                                                                                                      

 



 

 

๓๙ 

(๕)                                                                                                                                                 

ภาพซอ้นสะทอ้นม่านน า้ตาแสนพิสทุธิ์                                                                                                       

ทอ้งฟ้าสงบงามเปลี่ยนแปรเป็นความกราดเกรีย้ว                                                                                    

มวลแม่น า้และเวิง้มหาสมทุรกลายเป็นสีแดง                                                                                        

คลงัแสงเต็มไปดว้ยอาวธุหนกัเพื่อฆ่าลา้งมนษุยชาติ                                                              

อาภรณแ์ละคฤหาสนข์องผูเ้ริงอ านาจ                                                          

เป้ือนคราบอปัลกัษณจ์ากการกดขี่ผูอ่้อนแอและขดัสน                                                                               

สะพานและถนนปกคลมุดว้ยหลมุด ามรณะ                                                                                                        

อิสรชนผูโ้ผร่อนแสวงหวงัความหมายเหนือทอ้งทุ่งเสรีภาพ                                                                                                      

พลนัตอ้งสญูเสียปีกและรว่งตก                                                         

กลายเป็นศพช า้ฟกจมกองเลือด!                                                                                                             

เวทีเรงิระบ าแห่งขนุเขา                                            

กลายรา่งเป็นก าแพงขวางกัน้มิตรภาพ                                      

ความมั่นคงและสนัติภาพที่เคยสราญรา่ยลีลา                                                                                              

พลนัถกูพายรุา้ยพดัปลิวหายไปในเวิง้สญุกาล!                                    

         

(๖)                                                                                                                                          

กระทั่ง!...                                          

สงครามและความเกลียดชงัหลอมรวมกลายเป็นรา่งเดียว                                                                                                         

แยกเขีย้วขู่ค  ารามดจุพญามารจากโลกนัตร ์                                                                                                                                                                                                                                                                       

หวัรอ่ – เยย้หยนั จุดจบของความมั่นคงและสนัติภาพ                                       

พญามารคลุม้คลั่งจนหลดุพน้พนัธนาการอนัแน่นหนา!!!                                              

โลกไหวสะเทือนจากแรงกระชากแห่งความชั่ว!                                                                                                                   



 

 

๔๐ 

‘โซ่ตรวนแห่งกลีบกหุลาบอนับรสิทุธิ์’                                                                                                                       

ถกูบดขยีย้่อยยบัลงกบักรงเล็บปีศาจรา้ย                                         

 

(๗)                                                                                                                                                     

ปีศาจอ ามหิตปิดลอ้มผูบ้รสิทุธิ์ไวท้กุดา้น                                                                

เด็กนอ้ยสะอืน้ไหด้ว้ยใจสลดสิน้หวงั                                                                                                                                        

น า้ตาของเธอไหลหลั่งดงัสายฝน                                          

เสียงกรีดรอ้งของฝงูชนที่ลิม้รสความตาย                                                                                      

ดงักอ้งสะทอ้นหบุเขาแห่งสนัติธรรมอยู่ไม่หยดุหย่อน                                                                                                                                                                                                                                    

มือเด็กนอ้ยเยียบเย็นสั่นสะทา้น                                                                                                                   

หวัใจแทบระเบิดจากแรงบีบมหาศาล                                                                                                  

เม็ดเหงื่อกาฬผุดพรายทั่วสรรพางคอ์ยู่ใตผ้า้ห่มผืนเก่า                                          

พลนัฝนระเบิดก็โปรยสาดลง ณ ใจกลางแห่งมาตภุมูิ!                                                                                                                  

 

 

(๘)                                                                                                                                             

คือภาพสดุทา้ยแห่งหว้งฝัน                                                                                                                    

ใตซ้ากเพิงพกัและเศษผา้ห่มผืนเก่า                                                                                                                                             

ภาพฝันที่หายไปปรากฏขึน้อีกครัง้!!!                                          

เด็กนอ้ยเห็นพ่อแม่และตนเองไดอ้ยู่พรอ้มหนา้                                                                           

สยายปีกนวลขาวลอยลอ่งอยู่เหนือทอ้งทุ่งแห่งเสรีภาพ! 



 

 

๔๑ 

บทที ่๒๕                                                                                                                                

พิพิธภัณฑ์แห่งความเศร้า                                    

___________________ 

 -๑- 

เขาคนนัน้...                                 

ชายชรานยันต์าเศรา้ผูท้  าหนา้ที่ภณัฑารกัษ์                                            

ผูเ้ฝา้รอวนัพกัเกษียณที่ไม่มีวนัจะมาถึง                                        

ตราบใดที่มวลภาพยงัทะลกัทลายมา ณ สถานที่แห่งนี ้                                                                                            

พิพิธภณัฑภ์าพแห่งความทรงจ าแสนเลวรา้ยของโลก                                                        

คลงัแห่งเรื่องราวอนัรา้วรวดโศกศลัย ์                                                                                                            

ทัง้ปัจจบุนัและวนัวานที่ล่วงพน้ - ของมวลมนุษย ์       

   

  -๒- 

เนิ่นนานกาลเวลา                                                                       

ปลายทางอนัลือลั่นนีท้  าหนา้ที่ของมนัไดอ้ย่างสมบรูณ์                                        

ทกุๆ ฤดกูาลที่แปรผนั                                                                                                

ผูค้นนบัแสนนบัลา้นเพรียกเรา้เขา้ชม                                                      

ทกุๆ ภาพอนัไรซ้ึ่งแง่งามและความหมาย                                              

ถกูจดจารลงในบทจารกึแห่งกาลเวลา                               

  

 



 

 

๔๒ 

 -๓- 

 

เสีย้วสว่นของงานที่จดัแสดง...                                                      

ภาพความรอ้นเรา่รุนแรงของสรรพสงคราม                                   

ภาพความตายของพลเรือนผูบ้รสิทุธิ์                                           

ภาพการฉดุกระชากสิทธิมนุษยชน                                                                                                 

ภาพความขมขื่นของคลื่นผูอ้พยพ                          

ภาพการรบพุ่งช่วงชิงทรพัยากรและดินแดน                                                                                                

ภาพการหมิ่นแคลนเข่นฆ่าชนผิวสี                                                  

ภาพการท ารา้ยทบุตีเด็กๆ และสตรีเพศ                                                

ภาพการกัน้เขตพรมแดนมิตรภาพ                                              

ภาพตราบาปเหลา่อาชญากร                                                          

ภาพการสั่นคลอนกระบวนการยติุธรรม                                               

ภาพการจองจ าคมค าแห่งกวี                                         

ภาพผงคลีเศษซากโรงเรียนซึ่งถกูเผาผลาญ                                                                   

และผลงานภาพในกรอบสดุพิเศษ                                                        

คือใบหนา้ทน้ทกุขเ์ทวษของสนัติภาพ!      

  

 

 

 



 

 

๔๓ 

 -๔- 

 

ตราบปัจจบุนั...                                       

ชายชราภณัฑารกัษย์งัคงนั่งท างานอยู่ที่เดิม                                                                                                        

วาระเกษียณยงัไกลเกินฝัน                                                                                                              

ปลายทางแห่งนีก้็ยงัท าหนา้ที่ของมนัไดอ้ย่างสมบรูณ์                                  

ทกุๆ การกระดิกของเข็มนาฬิกา                                                      

มวลภาพอนัไรค่้าซึ่งแง่งามและความหมาย                                                          

ยงัทะลกัทลายเขา้มาจดัแสดง                                                                                                                                                     

เพื่อย า้ ‘ความรุนแรง’ ใหด้ ารง! 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

๔๔ 

บทที ่๒๖                                                                                                                               

เร่ืองเล่าของแม่                                                         

___________________________________ 

 

(๑) 

 

ลิ่วไปในหว้งวยัเยาวข์องผม...                                                            

แม่เลา่ว่าเราตอ้งสญูเสียพ่อตัง้แต่ผมแรกเกิด                                                                                                       

พ่อเสียชีวิตระหว่างปฏิบติัหนา้ที่เพื่อชาติ ณ ชายแดนอนัไกลห่าง                                                                            

ผมไม่เคยแมแ้ต่มีโอกาสเห็นใบหนา้จรงิๆ ของพ่อแมส้กัครัง้                                                                                          

แม่จึงเป็นทกุสิ่งทกุอย่างในชีวิตของผมมาโดยตลอด                           

                                                                        

(๒) 

 

ทกุทกุเชา้วนัจนัทรถ์ึงศกุร ์                                                                                                               

ตลอดระยะเวลาเปิดภาคเรียน                                                                                                                    

แม่จะปลกุผมใหต่ื้นตัง้แต่เชา้                                

อาบน า้ ปอ้นขา้ว และแต่งชุดนกัเรียนให ้                                                                                                   

แลว้พาซอ้นทา้ยมอเตอรไ์ซคค์นัเก่าไปสง่ที่โรงเรียน                                                                  

 



 

 

๔๕ 

และทกุครัง้                                

เราตอ้งผ่านผลงานสิ่งก่อสรา้งหนึ่งซึ่งมีรูปรา่งแปลกตา                                                                                              

นบัตัง้แต่จ าความได ้                                

ผมเห็นมนัมาจนคุน้ชิน                                                                                                   

และไม่เคยคิดจะถามแม่ว่าคืออะไร                                                                                              

(๓) 

 

กระทั่งครัง้หนึ่ง...                                                                     

ดว้ยความสงสยั ผมจึงตัง้ค าถามกบัแม่ว่า                                                                                            

“แม่ครบั...นั่นเขาเรียกว่าอะไรเหรอครบั?”                                                        

แม่หยดุรถเพื่อจอดพกับรเิวณไหลท่าง                                                                                               

แลว้หนัมายิม้กวา้งกบัค าถามไรเ้ดียงสาของผม                                               

“ลกูรกัของแม่...นั่นน่ะ เขาเรียกว่า อนสุาวรียป์ระชาธิปไตยไงจะ้”                             

ดว้ยความใครรู่ใ้นใจ  ผมจึงถามแม่ขึน้มาอีกว่า                                                                                             

“แลว้เขาสรา้งมนัขึน้มาท าไมหรือครบัแม่?”                                                                              

แม่นิ่งเงียบไปครูห่นึ่ง                                                                                                                          

แลว้จึงตอบค าถามนีด้ว้ยสีหนา้และแววตาหลากความรูส้ึก                       

                                                                                                                                     

“...ลกูจงจ าค าของแม่ไวใ้หดี้นะ...                                                 

สิ่งที่ลกูเห็นอยู่นีเ้ป็นสิ่งเตือนใจใหต้วัของลกู                                                                                         

ไดร้  าลกึถึงวนัแห่งชยัชนะ                                                                                                                 

วนัที่ประชาชนทกุคนบนแผ่นดินนีม้ีอ  านาจสงูสดุ                                                                                            



 

 

๔๖ 

วนัที่ทกุคนมีอิสรภาพในการปกครองตนเอง                                                                                                    

และวนัที่ประชาชนมีเสรีที่จะคิดและท าในสิ่งที่ถูกตอ้ง                                                                                                     

ดงันัน้...ลกูของแม่จงหวงแหนสิทธิและศกัดิศ์รีของตนเอง                                                                                     

ขณะเดียวกนั..ก็ตอ้งเคารพสิทธิและศกัดิศ์รีของผูอ่ื้นดว้ย...                                                                                                    

...ลกูรกั!...อนสุาวรียน์ีย้งัเป็นสิ่งยืนยนัอีกว่า                                                                                                                       

ประชาชนทกุคนมีสว่นในอ านาจศกัดิส์ิทธิ์นีเ้ท่าเทียมกนั                                                                                        

วนัขา้งหนา้...ขอใหค้นดีของแม่มีสว่นรว่มที่จะช่วยรกัษาอ านาจนีใ้หค้งอยู่ตลอดไป!”                      

 

สิน้ค าตอบยืดยาวที่แม่มีใหผ้ม                                                               

ซึ่งตอนนัน้ - ค าบางค ายงัยากเกินที่ผมจะเขา้ใจ                                                                                  

ผมเห็นแม่ยิม้และมองไปยงัอนสุาวรียต์รงหนา้อย่างมีความหมาย                                                                  

พรอ้มทัง้น า้ตาที่หลอ่รืน้ท่วมนยันต์า   

 

(๔) 

 

ทกุครัง้ที่ผมขบัรถพาครอบครวัผ่านอนสุาวรียป์ระชาธิปไตย                                                                   

ภาพทรงจ าทกุๆ ภาพ ที่มีต่อเรื่องเลา่ของแม่เมื่อครานัน้                                                                                     

ยงัคงแจ่มชดัอยู่ในหวัใจ                                                                                              

แมเ้จา้ของเรื่องเลา่ซึ่งเป็น ‘ผูห้ญิงที่ผมรกัมากที่สดุ’                                                                                                       

จะจากโลกใบนีไ้ปหลายปีแลว้ก็ตาม. 



 

 

๔๗ 

บทที ่๒๗                                                                                                                             

“ ณ หมุดหมายอันไกลโพ้น ”                                                        

_____________________________ 

            

ณ  หมดุหมายแห่งฝันอนัไกลโพน้                            

มรีะบอบงดงามอ่อนโยนหน่ึงพงึใฝ่หา                                                       

ที่ซึ่งเต็มไปดว้ยหบุเขาแห่งความหมาย                                             

ที่ซึ่งทอ้งทุ่งสดุลกูตาเต็มไปดว้ยดอกไมเ้สรีภาพสะพรบึพรั่ง                                                                         

ที่ซึ่งศาสตราวธุมีเพียงแสงสว่างแห่งเหตผุลและสติสมัปชญัญะ                                                                           

ที่ซึ่งสายลมแห่งความเทียมเท่าโบกพดัทุกทิศมิขาดสาย                                              

ที่ซึ่งทอ้งฟ้าพรา่งพรายไปดว้ยแสงดาวแห่งความหวงั                        

ไกลเหลือแสน!!!                               

ดินแดนแห่งจินตภาพที่ฉนัและเธอเฝา้ฝันถึง                                               

หากเราช่วยกนัประคบัประคองนาวาแห่งเราใหส้มบรูณ์                                

นาวาเก่าแก่ที่เราทกุคนถือก าเนิดและพึ่งพาอาศยั                                         

เทา้ของเราอาจยาตราลงบนดินแดนอนัมุ่งหมาย 

กระนัน้...                                                                                                                                         

กว่าจะลแุดนดินที่ใฝ่ฝัน                                                      

เราคงตอ้งขา้มฝ่าหว้งมหานทีอนัพรั่นพรงึ                                                                 

มหานทีแห่งความขดัแยง้แย่งชิง                                               

มหานทีแห่งความรษิยาอาฆาตแคน้                                                                                                       

มหานทีแห่งวงัวนอนัมืดมิดไรแ้สงสว่างใด!                                    



 

 

๔๘ 

โอส้หาย!!!                                                                                                                                        

หากเธอยงัปรารถนาระบอบแห่งชีวนัอนัใฝ่หา                                                                                     

จึงไม่มีเหตผุลที่เธอและฉนัจะละเลยหนา้ที่อนัเหมาะควร                          

การหยดัยืนในหนา้ที่แห่งตนและการเสียสละเพื่อสว่นรวม                                         

การมองเห็นความหมายแห่งผืนไตรรงคเ์หนือยอดเสา                               

การรกัษาจดุยืนของตนและเคารพสิทธิ์ของเพื่อนมนษุย ์                                 

ไม่ยากเลยใช่ไหม ?                                                                                                                        

เพียงเท่านี ้                                                                                                                                        

นาวาแห่งเราก็พรอ้มเดินทางสูดิ่นแดนแห่งฝัน!         

 

คงอีกไม่ไกลนกัแลว้!!!                              

ดินแดนแห่งจินตภาพที่ฉนัและเธอเฝา้ฝันถึง                                                   

เมื่อเราช่วยกนัประคบัประคองนาวาแห่งเราใหส้มบรูณ ์                                

เมื่อนาวาเก่าแก่ที่เราทกุคนถือก าเนิดและพึ่งพาอาศยั                                                                                    

พรอ้มกางใบไหลล่องออกสูท่อ้งทะเลกวา้ง                                                                                            

สกัวนัหนึ่ง – รอยเทา้ของเราอาจยาตราถึงดินแดนที่มุ่งหวงัอย่างภาคภมูิ! 

 

 

 



 

 

๔๙ 

บทที ่๒๘                                                                                                                

ข้าฯ ผู้พลัดหลงในวงกตแห่งจินตนาการ                                                     

_____________________________________ 

 

(๑) 

 

วงกตแห่งจินตนาการ                                              
ละลานตาดว้ยเสน้ทางสดุคดเคีย้ว                       
ทัง้เปลา่เปลี่ยวล าพงัเพียงตวัขา้ฯ                                                
ใจมุ่งปรารถนาเพียงหนึ่งทางออก                                               
ทกุทิศทางยอ้นยอกสลอนสลวั                                              
บางครา – มืดมวัจนขา้ฯหวาดไหว                                           
ทกุย่างกา้วที่ดุ่มเดินไป                                            
ตรองใจถ่ีถว้นทุกครัง้ครา 

 

(๒) 

 

ยิ่งขา้ฯ เรง่ดุ่มเดิน                                                                                                                                               
ขา้ฯ ยิ่งสะเทิน้สะทก                                                                                           
เสน้ทางยิ่งแสนเวียนวกแลเปลี่ยนผนั                                                        
เวิง้วงกตกดดนัจนอยากกรีดรอ้ง                                                     
เสน้ประสาทในสมองจดัระบบจนพลัวนั                                              
ดว้ยสญัชาตญาณการเรง่เรา้ที่เฝา้เตือน        
      



 

 

๕๐ 

(๓) 

 

ยิ่งรอ้งเรียก                                                      
ยิ่งตะเกียกตะกาย                                                     
วงกตลกึลบัย่ิงพราวพรายหลายหลาก                                      
ทัง้เพิ่มฉากและสีแสงจนเวียนใจ                                                  
เงาก าแพงยิ่งดยูืดไกลออกไปสดุสายตา                                   
ประหนึ่งหลงป่าที่ซอ้นป่าอีกพนัชัน้                                               
เรี่ยวแรงนัน้ที่ขา้ฯ มีเหลือนอ้ยเต็มทน                                             
จึงมิอาจจะดัน้ดน้อีกต่อไป! 

 

(๔) 

 

ขา้ฯ ปักหลกัคา้งแรมกลางเวิง้วงกต                                              
ขดตวัใตผ้า้ห่มที่ทอถกัจากความคิด                                         
ติดไฟขึน้ดว้ยแรงฝันอนัเจิดจา้                                               
คณุธรรมคืออาหารใจใหข้า้ฯ พอประทงั                                                                                            
ความอดทนกลายเป็นดั่งน า้ด่ืมดบักระหาย                                                                                        
ความเมตตาคือกระโจมคุม้กาย                                                          
หวงัเพียงไดผ้่านพน้รตัติกาลอนัเหน็บหนาว!        

 

 

 

 



 

 

๕๑ 

(๕) 

 

แสงอรุณอุ่นกาย -                                                      
ฉาบฉายนยันต์าขา้ฯ                                                                             
เมื่อเสีย้วแสงจนัทราลาลบัดบัหาย                                                                                                                 
ขณะขา้ฯ ยงัเป็นผูพ้ลดัหลงในเวิง้วงกตแห่งจินตนาการ                                  
เสน้ทางที่สลบัซบัซอ้นจนแทบไรท้างออก                                            
และนบัวนัยิ่งขยบัขยายไปตามวยัวนัอนัลว่งพน้                                    

 

จนบดันี…้                                                                                          
ขา้ฯ มบีางความคิดวาบผ่านใจ                                                                         
น าการตดัสินใจครัง้ใหญ่หลวงแห่งช่วงชีวิต                                          
เป็นความคิดอนัตกผลึก – ตรกึตรอง                                                                                                              
‘ขา้ฯ ยอมจ านนอยู่ในเวิง้วงกตแห่งจินตนาการ!!!’ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๕๒ 

บทที ่๒๙                                                                                                                 

ทีพ่ านักแห่งบทกว ี                                                                                     

_________________________ 

 

 

(๑) 

ขา้จดักระเป๋าใบใหญ่                     
ซึ่งเต็มแน่นดว้ยเสบียงและเสือ้ผา้                      
ทัง้เตรียมรา่งกายอย่างเต็มที่                                                 
เพื่อออกคน้หาที่พ านกัแห่งบทกวี                    
ที่แห่งการเลา่ขานผ่านต านาน                                                                                                                              
ที่ที่รวมไวซ้ึ่งเรื่องราวอนัทรงค่า                     
ที่ที่ทกุทกุอกัษราเปลง่แสงดจุดวงดาว                                  
ที่ที่ฤดกูาลแห่งรกัจกัอยู่มิรูส้ิน้                     
ที่ที่ความคิดเรงิระบ าไดต้ามแต่ปรารถนา                   
ที่ที่คกุตารางใดก็มิอาจกกัขงัทกุความรูส้กึ  

 

(๒) 

ขา้เดินทางไกลไปสดุหลา้                                      
นยันต์าขา้ละลาน – ตระการใจ                     
บทกวีโลดแล่นแสนหฤหรรษ์                        
ท่ามกลางเปลวแดดอนัแผดรอ้น                      
ท่ามกลางวิบแสงเหนือแม่น า้ล  าธาร                              
ท่ามกลางกิ่งกา้นพฤกษาป่าใหญ่                



 

 

๕๓ 

ท่ามกลางเมฆฝนหลั่งสาย                
ท่ามกลางพายรุา้ยโหมกระหน ่า                    
ท่ามกลางสีหนา้เปรมปรีดิ์                                                    
ท่ามกลางชีวีเป้ือนน า้ตา                                        
ท่ามกลางตึกสงูเสียดฟ้า                                          
ท่ามกลางกระท่อมนอ้ยปลายนา                          
ท่ามกลางโต๊ะภตัตาคารหา้ดาว                       
ท่ามกลางเสื่อรองขา้วชาวยาก                         
ท่ามกลางน า้หอมราคาแพง                                    
ท่ามกลางหยาดเหงื่อแรงงาน… 

 

(๓) 

ขา้รวบรวมก าลงัทัง้หมดที่มี                                                                                                                            
เดินทางไกลไปสดุขอบอวกาศ                             
ทนัใด – นยันต์าขา้ยิ่งเบิกกวา้ง                          
บทกวีเควง้ควา้งกลางสญุญากาศ                               
ดาษดากลางหมู่มวลกาแลกซี่                
อกัษรนบัแสนลา้นแหวกหว่ายโคจร           
ลอยลอ่ง - หวัเราะคิกคกัมรูิห้น่าย                                                                                  
ทัง้สอ่งฉายความอิ่มใจระหว่างหน                   
ขา้คิดว่าตนคน้พบจดุหมายปลายทาง                  
ทกุสรรพสิ่งในโลกแลจกัรวาล                                                                                                                                
คือที่พ านกัของบทกวี!          
            
            
                                                         



 

 

๕๔ 

บทที ่๓๐                                    
นาฬิกาทราย                            
_______________________  

 

ในมือของเด็กชาย                                                

ทรายละเมียดละมนุในขวดคอด                                

ค่อยๆ ลอดช่องว่างอย่างชา้ๆ                           

สายตาซื่อใสของเขาเฝา้มอง                            

ทรายสีสวยลอดช่องว่างอย่างมิอาจยบัยัง้                   

การจดจอ้งยงัด าเนินต่อไป                      

ใจนอ้ยๆ ค่อยๆ ครุน่คิด                    

กระทั่งทรายเม็ดสดุทา้ยรว่งหลน่อีกฟากขวด 

 

เขาทดลองของเลน่ในมืออีกครา                                             

ผลลพัธท์ี่มุ่งหายงัคงเดิม                            

ความคิดเดิมเพิ่มระดบัในใจดวงนอ้ย                         

แววตาของเด็กชายเปลี่ยนไป                                                   

ค่อยๆ ครุน่คิดถึงอะไรบางอย่าง         

                                  

            

  

 

 



 

 

๕๕ 

 

 

 

 

 

 

ภำค ๔ 

___________________________________ 

มวลดอกไม้ย่อมผลิบำนบนลำนแหง่รัก 

 

 

 

 

 

 



 

 

๕๖ 

บทที ่๓๑                                                                         

‘ เมาลิดิ้นนบี ๑ ’ ทีฉั่นรอคอย                          

______________________ 

               

(๑) 

 

กาลเวลาในปฏิทินอิสลาม                                                                    

เคลื่อนคลอ้ยไปตามจกัรราศี                                                                    

วนัแห่งความปริ่มปีติไดว้กเวียนกลบัมาอีกคราว                                          

วนัที่ทกุๆ คน ณ พืน้ที่สีแดงแห่งนีห้มายใจเฝา้รอ                                             

พลนัแสงแห่งความศรทัธา                                                     

ไดถ้กัทออาบสรรพสิ่งราวรศัมีแห่งดวงตะวนั       

             

(๒) 

 

เสียงอาซานขานกู่เมื่อตรูส่าง                                           

สรา้งสรรคจ์งัหวะแห่งหวัใจ                                                                                                                           

จดุไฟฝันอนัเจิดจา้                                                                                                                             

ในบรรยากาศแห่งวนัส าคญัสดุ                                                                                                                  

‘วนัคลา้ยวนัประสติูของบรมศาสดาผูถื้อก าเนิดกลางเวิง้ทะเลทราย’                                         

วนัแห่งความตืน้ตนัใจทั่วทัง้ผืนแผ่นดินแห่งจินตภาพ                                                                     



 

 

๕๗ 

ยามสาย...                                                  

ณ ใตส้ดุแห่งดินแดนสยาม                                                         

กลิ่นชาชกั โรตีบางกรอบ นาซิดาแฆ๒ กือโป๊ะ ขนมใบกะพอ้...                                                                                      

ปรุงสกุใหม่ก าจายกลิ่นหอมหวน                                                                                                                                    

อาหารพืน้เมืองอนัเคยคุน้                                                                                                                                

ถกูจดัเตรียมจากทกุครอบครวัอย่างพรอ้มพรั่ง                                                                                

ภาพชดุโต๊ป เสือ้กโุหรง่ ผา้ปาเต๊ะ และฮีญาบพราวสีสนั                                                                            

อิสลามิกชนมุ่งตรงไปยงัมสัยิดดว้ยจิตส าราญรื่น                                 

พรอ้มรือ้ฟ้ืนเรื่องราวมหาบรุุษแห่งประวติัศาสตร ์          

        

(๓) 

 

กระแสส าเนียงการอ่านบรัซญัญี ๓                                                                                                      

พริง้เพราะพลนักลอ่มเกลาจิตใจใหน้อบนอ้ม                                                                                       

กลิ่นน า้หอมจากแดนไกลอบอวลชวนฝัน                                                                                                            

ทัง้สรรคส์รา้งบรรยากาศอนัวิเศษ                                                                      

ทกุโสตประสาทสดบัตรบัฟังเรื่องราวอนัเป็นที่ร  าลกึ                                                                        

เต็มเป่ียมดว้ยความรูส้ึกรกัและศรทัธา  

ก่อนเที่ยงวนั...                                                   

ผูค้นในหมู่บา้นไดร้ว่มสงัสรรค ์ปันรอยยิม้ และอ่ิมหน าดว้ยอาหารหลากชนิด                         

พี่นอ้งต่างศาสนิกต่างก็มาร่วมยินดี มีความสขุและรอยยิม้ไปกบัเราดว้ย                                                    

แมแ้ตกต่างทางศรทัธา แต่คณุค่าความเป็นเจา้ของมาตภุมูิที่เรามีเทียมเท่ากนั                                              



 

 

๕๘ 

แมเ้ราจะต่างส าเนียงปราศรยั                          

แต่หวัใจที่มีต่างเตน้เป็นจงัหวะเดียวกนั                                                                                                 

อนัเป็นจงัหวะแห่งความรกัความผกูพนัมั่นคงเหนือกาลเวลา                        

          

(๔)     

กาลเวลาในปฏิทินอิสลามยงัคงเคลื่อนคลอ้ยไปตามจกัรราศี                                              

วนัแห่งความปริ่มปีติวกเวียนกลบัมาอีกครา                                         

วนัที่ทกุๆ คน ณ แผ่นดินมาตภุมูิแห่งนีย้งัหมายใจเฝา้รอ                                          

เพราะแสงแห่งความรกัความเขา้ใจ                                                                                                     

จกัยงัเฉิดฉายอาบสรรพชีวิตดจุรศัมีแห่งดวงตะวนั!       

     

 

 

 

 

___________________________________________________ 

๑  วนัคลา้ยวนัประสติูของศาสดามฮุมัมดั ในศาสนาอิสลาม                                                         

๒  อาหารพืน้เมืองของแถบ 3 จงัหวดัชายแดนใต ้ท ามาจากขา้วเจา้ผสมขา้วเหนียว                                              
๓  กวีนิพนธภ์าษาอาหรบัสมยัโบราณที่มีเนือ้หาบรรยายชีวประวติัอนังดงามของศาสดามฮุมัมดัแห่งศาสนา

อิสลาม 



 

 

๕๙ 

บทที ่๓๒                                                                                                               

เมืองนรากับแง่งามแห่งความทรงจ า                                                        
__________________________  

        

(๑)  

 

ลิ่วไปในวนัวานของฉนั...                                                   

นราธิวาส--พืน้ที่หนึ่งซึ่งความเชื่อและอตัลกัษณแ์ตกต่างหลากหลาย                                              

ฉนัมีเพื่อนสว่นใหญ่เป็นชาวมสุลิม                                              

พวกเขามกัจะสวมกะปิเยาะ ๑ คลมุฮีญาบ และนุ่งห่มดว้ยชดุมสุลิมพืน้เมือง                                                  

ในขณะที่ฉนัมกัจะสวมกางเกงขาสัน้ และเสือ้ลายการต์นูชื่อดงัที่ชื่นชอบ                                                                                       

มสัยิดคือสถานที่ที่พวกเขาเดินไปละหมาด                                                                                                        

ร  ่าเรียนวิชากรุอาน และจริยธรรมทกุค ่าคืน                                                                                                   

ส  าหรบัฉนั วดัคือสถานที่ที่ร่มรื่นสงบเย็น                                                                                                  

ทัง้ยงัเป็นลานวิ่งเลน่ของฉนัและเพื่อน ๆ                                                                                             

จึงไม่ใช่เรื่องแปลก -                                                                                                                                      

หากทัง้สองสถานที่                                                               

จะมีเรื่องเลา่ที่ยงัประทบัอยู่ในหว้งทรงจ า                         

 

 

 



 

 

๖๐ 

(๒)                                                      

 

ค ่าคืนหนึ่งของช่วงปิดเทอมภาคฤดรูอ้น                                                                     

แม่แต่งตวัใหฉ้นัดว้ยชุดใหม่เอ่ียม                                                                                                        

แม่บอกว่าจะพาฉนัไปเที่ยวงานส าคญัของหมู่บา้น                                                             

พ่อบอกว่าฉนัจะไดพ้บปะกบัเพื่อนๆ                                                                                                                    

และรบัชมศิลปะการแสดงทอ้งถิ่นในคืนนี ้                                                                                                                             

ฉนัดีใจลิงโลดตามประสาเด็กนอ้ย                                                                                                                  

และรอคอยเวลาขึน้รถไปเที่ยวงานอย่างตื่นเตน้                               

 

(๓)                                                                                                                                     

 

พ่อกบัแม่จงูมือนอ้ยๆ ของฉันเดินเขา้ไปในงาน                                                                    

“ยินดีตอ้นรบัทุกท่านเขา้สูง่านมสัยิดของเราทกุคน”                                                                              

ฉนัอ่านปา้ยผา้ที่ถกูเขียนดว้ยลายมือวิจิตรบรรจง                                                                      

นั่นเป็นครัง้แรกที่ฉนัไดม้ีโอกาสมารว่มงานพี่นอ้งต่างศาสนิก                                                     

สปอรต์ไลต ์และดวงไฟใหญ่นอ้ยนบัรอ้ยดวง                                                                                                    

ประดบัประดาทางเดินตลอดงาน                                                          

เสียงอญัเชิญพระมหาคมัภีรอ์ลักรุอ่าน                                                                                      

เพื่อนคนหนึ่งเคยอ่านใหฉ้ันฟังแว่วดงัขึน้                                                                                                   



 

 

๖๑ 

ถอ้ยค าที่ถกูอ่านเป็นภาษาอาหรบั                                                                                                                       

แมจ้ะฟังไม่เขา้ใจ                                                                                                                                                   

แต่กลบัเพราะพริง้ยิ่งส  าหรบัฉนั                                                                                                                     

หลงัจากสิน้สดุเสียงอลักรุอาน                                

ความละลานตาละลานใจไดป้รากฏ                                                                             

คณะลิเกฮลูไูดก้า้วขึน้สูเ่วทีดว้ยท่าทีมุ่งมั่น                                                                                                    

เพื่อรงัสรรคก์ารแสดงอนัสนุกครกึครืน้                                                                                                                   

พ่อแม่จงูมือฉนัไปจบัจองที่นั่งหนา้เวที                                                                                                                      

รบัชมทกุความเคลื่อนไหวดว้ยใจจดจ่อ                                                                                                                 

เสียงขบัรอ้งดว้ยท่วงท านองปลกุเรา้                                                                                                                   

ท่ารา่ยร  าอนัเป็นเอกลกัษณ ์                                                                                                                                              

ไดป้ระจกัษ์แก่ทกุสายตา                                                                                                        

ผูค้นปรบมือประกอบจงัหวะ                                                                                                             

ความตระการแห่งวิถีชีวิตอนัเรียบง่ายของผูค้นไดเ้กิดขึน้ที่นี่                                                         

ที่ที่ศิลปวฒันธรรมไดด้ ารงสายสมัพนัธข์องผูค้นอย่างยาวนาน                                                                   

หลงัจากชดุการแสดงจบลง                                                                                                                                        

ฉนัวิ่งตรงไปหาเพื่อน ๆ ดว้ยความหรรษา                                                          

พ่อและแม่ต่างสขุใจที่ไดพ้บเจอเพื่อนเก่า                                                                                                              

ที่แมพ้วกเขาจะพดูต่างภาษา แต่สายสมัพนัธย์งัตรงึตราไม่แปรผนั                                         

ก่อนกลบับา้นในคืนนัน้ พ่อและแม่พาฉนัไปลิม้รสอาหารพืน้เมืองภายในงาน                                            

แม ้นาซิฆาบู๒ กรือโป๊ะ๓ และไก่กอและจะเคยคุน้                                                                                                    

แต่รสละมนุยงัติดใจและคะนึงถึงอยู่เสมอ                                 



 

 

๖๒ 

(๔)              

                                                                                                           

ณ วนันี ้- ที่นราธิวาส                                                 

สองทศวรรษลว่งผ่าน                                                                                                                                   

ความสราญใจที่ฝังจ ายงัคงอยู่                                                                                                                         

แมว้นันี.้..เวลานี.้..                                                                                                                                              

จะมีหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและสญูเสียไปบา้ง                                                                                  

แต่แง่งามแห่งความทรงจ าของฉนัเก่ียวกบัแผ่นดินนี ้                                                                                            

จกัไม่มีวนัลบเลือน... 

 

 

 

 

 

 

                  

____________________________________                                                                  
๑ กะปิเยำะ  ศพัทม์ลาย ู   หมายถึง  หมวกถกัหรือตดัเย็บเป็นทรงกลมส าหรบับุรุษมสุลิมเพื่อใชส้วมในพิธี
ละหมาดและชีวิตประจ าวนั                                                                                                                                                                                   

๒ นำซิฆำบ ู ศพัทม์ลาย ู   หมายถึง  ขา้วย าปักษ์ใต ้                                                                                                     
๓ กรือโป๊ะ    ศพัทม์ลาย ู  หมายถึง  ขา้วเกรียบ สว่นใหญ่ท ามาจากปลาทะเล เช่น  ปลาหลงัเขียว เป็นตน้ 



 

 

๖๓ 

บทที ่๓๓                              
มวลดอกไม้ย่อมผลิบานบนลานแห่งรัก                                                 
________________________________ 

 

(๑) 

 

ขา้ฯ เชื่อมั่นตลอดมา                                               

ความรกั จกัเกิดที่ใดก็ไดใ้นโลก                                               

เนื่องเพราะคณุสมบติัแห่งรกัที่ใสสะอาด                       

ย่อมปราศไรซ้ึ่งเงื่อนไขแลขอ้แม ้                                                 

หากอดุมดว้ยความความงาม – ความดี                                              

การพรอ้มพลี และการใหอ้ภยัเพื่อผูอ่ื้นไดท้กุครา 

 

(๒) 

 

ณ  ลานแห่งรกั                                            

สถานท่ีอนัศกัดิส์ิทธิ์ในอดุมคติ                                           

ดอกไมย้่อมผลิบานตระการหลา้                                           

ภู่ผึง้แลผีเสือ้เอือ้อวยแตม้ค่าคืนวนั                                          

โบกบิน - แบ่งปันน า้หวานสราญรมย ์                          



 

 

๖๔ 

สายลมเอื่อยเย็นพลิว้พดัจากทั่วสารทิศ                            

สรา้งปาฏิหารยิใ์หแ้ก่สรรพชีวิต                                               

กลอ่มดวงจิตมวลมนษุยใ์หผ้่องแผว้                                            

แพรว้เพรศิเฉิดฉนั – อนนัตกาล! 

(๓) 

ท่ามกลางปฐพีสีแดง                                            

ความขดัแยง้แบ่งแยกความแตกต่าง                                        

ความเหินห่าง – สรา้งความอา้งวา้งระหว่างกนั                                              

รัว้บา้นใกลก้นัเพียงเอือ้มแขน                                           

ประหนึ่งอยู่คนละแดนดิน!         

 

(๔) 

ขา้พเจา้                                                           

ผูอ้ยู่ท่ามกลางปัฐพีสีแดง                                            

พืน้ที่แห่งต านานอนัรุง่โรจน ์                                            

พืน้ที่แห่งเรื่องเลา่อนัภาคภมูิ                                                

พืน้ที่แห่งสายสมัพนัธค์รัน้บรรพชน                                        

พืน้ที่ซึ่งเกลื่อนกลน่ไปดว้ยความทรงจ า                                           

พืน้ที่แห่งธารน า้ตาและความสญูเสียนบัครัง้ไม่ถว้น  

 



 

 

๖๕ 

(๕) 

ท่านทัง้หลาย!                                              

ผูซ้ึ่งอยู่ท่ามกลางปัฐพีสีแดง                                            

ผูซ้ึ่งหลากลน้ดว้ยแรงปรารถนาดีต่อแผ่นดินเกิด                                                     

ไดโ้ปรดเถิด..                                                                                 

ช่วยกนัเปลี่ยนสงครามรอ้นรา้ยรา้วราน - ใหเ้ป็นลานแห่งความรกั!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๖๖ 

บทที ่๓๔                                           
นัยดุอาอ์ ๑                                                                                                                                     
___________ 

 

 

รุง่อรุโณทยั                                                                                                                                          

ตะวนัพรายแสงหลงัขนุเขา                                                                                                                            

จบการเขา้เฝ้าพระผูเ้ป็นเจา้                  

ขา้พเจา้ก าหนดสมาธิ           

สลายความฟุ้งซ่านในใจ                                                 

กลั่นกรองถอ้ยค าในดอุาอ ์                        

สองฝ่ามือเรียงชิด                         

ตัง้กระแสจิตแม่นมั่น           

สายตาลดระดบั                                                                                                                                            

สยบยอมนอ้มนบ                   

ประหนึ่งพบพระผูท้รงสรา้ง 

 

“ ขา้แด่พระองคผ์ูท้รงเกรียงไกร…                  

ไดโ้ปรดถกัทอสนัติภาพ ณ แผ่นดินถิ่นนี ้                         

แผ่นดินที่มากหลายดว้ยความฝัน                                                    

แผ่นดินที่เรืองรองดว้ยท่วงท านองแห่งศรทัธา                

แผ่นดินที่ฆาตกรยงัหลบลีห้นีหาย                           

แผ่นดินที่ความตายยงัจู่โจมผูบ้รสิทุธิ์ 



 

 

๖๗ 

ขา้แด่องคอ์ภิบาล…                      

ขา้พระองคเ์ป็นเพียงเยาวชนผูร้กัความสขุสงบ                    

ขา้พระองคเ์ป็นเพียงเยาวชนผูป้รารถนาดบัไฟสงคราม               

ขา้พระองคเ์ป็นเพียงเด็กก าพรา้ผูส้ญูเสียพ่อแม่ตัง้แต่แบเบาะ                                            

ขา้พระองคเ์ป็นเพียงผูด่ื้มด ่ากบัหยดน า้ตา                                                                                                                        

ขา้พระองคเ์ป็นเพียงผูว้าดหวงัเห็นดอกไมเ้บ่งบานในใจชน                

ขา้พระองคเ์ป็นเพียงตน้กลา้หนึ่งซึ่งขอหยั่งหยดัในศรทัธา 

ขา้แด่องคผ์ูท้รงอยู่เหนือความตาย…                                                      

ไดโ้ปรดมลายสิน้ซึ่งความโหดทมิฬในใจขา้พระองค ์                                                                                         

ไดโ้ปรดลบสลายทกุความทรงจ ารา้ย ๆ ในสมองขา้พระองค ์                                                                               

ไดโ้ปรดมลา้งทกุความคั่งแคน้ในใจขา้พระองค ์                                                                                                

ไดโ้ปรดเพิ่มระดบัการใหอ้ภยัในใจขา้พระองค ์                                                                                                 

ไดโ้ปรดประทานความงดงามแก่สายตาขา้พระองค ์                                                                                    

ไดโ้ปรดใหทุ้กวินาทีมีคณุค่าจากสองมือขา้พระองค ์                                                                                                

ไดโ้ปรดประทานความมั่นคงแก่สองเทา้ขา้พระองค ์                                                                                                                                                                      

และสดุทา้ยนยัดอุาอแ์ห่งขา้พระองค ์                                                                                                                        

ไดโ้ปรดประทานสนัติภาพอนันิรนัดรใ์นหมู่มวลมนษุยชาติดว้ยเทอญ… 

            

  

________________________________________ 

๑   ดอุาอ ์ เป็นศพัทภ์าษาอาหรบั หมายถึง  การวิงวอน ออ้นวอน ภาวนา หรือขอพรต่อพระผูเ้ป็นเจา้                    
ในศาสนาอิสลาม 



 

 

๖๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

“…แสงอรุณอุ่นกาย -                                                      
ฉาบฉายนัยน์ตาข้าฯ                                                                             
เมื่อเส้ียวแสงจันทราลาลับดับหาย                                                                                                                 
ขณะข้าฯ ยังเป็นผู้พลัดหลงในเวิ้งวงกตแห่งจินตนาการ                                               
เส้นทางที่สลับซับซ้อนจนแทบไร้ทางออก                                            
และนับวันยิ่งขยับขยายไปตามวัยวันอันล่วงพ้น                                    

 

จนบัดนี…้                                                                                          
ข้าฯ มีบางความคิดวาบผ่านใจ                                                                         
นำการตัดสินใจครั้งใหญ่หลวงแห่งช่วงชีวิต                                          
เป็นความคิดอันตกผลึก – ตรึกตรอง                                                                                                              
‘ข้าฯ ยอมจำนนอยู่ในเวิ้งวงกตแห่งจินตนาการ!!!” 

 

                   (ส่วนหนึ่งจากบทกวี :                                                                                         

          ข้าผู้พลัดหลงในวงกตแห่งจินตนาการ) 

 

 



 

 

๖๗ 

 


