
กวีนิพนธ ์  - ๔ –     ใน (นยั) โลกใบนอ้ย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใน (นัย) โลกใบน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กวีนิพนธ ์  - ๕ –     ใน (นยั) โลกใบนอ้ย 

 

ค ำน ำ 

รวมบทกวีนิพนธ์เรื่อง ใน (นัย) โลกใบน้อย เป็นบทกวีแห่งความหวัง ความรัก ความทรงจ า                        

และความเป็นไปท่ีขับเคลื่อนดว้ยหัวใจและเวลา อุปมาเหมือนหนึ่งละครท่ีเล่าเรื่องโดยใช้โลกทั้งใบเป็นฉาก                 

ในการแสดง ทุกขท์ัง้หลายจึงเกิดในโลก สุขทัง้หลายก็เกิดในโลก และทัง้หลายเหล่านัน้ก็ดบัในโลกเช่นเดียวกนั 

ขา้พเจา้จึงเพียงปรารถนาใหห้นงัสือรวมบทกวีเล่มนีข้องขา้พเจา้ท่ีเขียนถงึเรื่องราวต่าง ๆ ของโลกใบนี ้อย่างนอ้ย

ครัง้หนึ่งก็ยงัไดต้ัง้อยู่บนโลกแตข่อเพียงไมด่บัสลายไปในความทรงจ าของผูเ้ปิดอา่นก็เกินพอแลว้ 

โลกใบนอ้ยของขา้พเจา้ไดแ้บ่งเนือ้หาออกเป็น ๓ ภาค คือ 

โลกจ ำหลัก ประกอบดว้ยบทกวีเรื่อง แลโลกอนัตระการ เก็บโลกไวใ้นดวงตา ขายโลกทอดตลาด 

โยงสายใยไวบ้นหิง้ ดนิตา่งหากฝากเหงา้ใหเ้รางาม และในนิรนัดร ์

โลกจ ำลอง ประกอบดว้ยบทกวีเรื่อง พืน้ท่ีท่ีหยดัยืน โรงเรียนของเราเคยนา่อยู ่ 

แทไ้มมี่เรือจา้งกลางโรงเรียน คกุหอ้งเรียน มิมีเทคโนโลยีแทนท่ีครูได ้และพลงัเยาวชน 

โลกจ ำเป็น ประกอบดว้ยบทกวีเรื่อง สิ่งเล็ก เล็ก ในหวัใจ รม่วิเศษ ความหวงัท่ีไมมี่หวงั ...ฉนัเช่ือ 

แสงสวา่งพรา่งเมืองดนิ ว่ายหลงในดงกรุง ชิน้สว่นท่ีขาดหาย กระปกุชีวิต และมิ่งมิตรนิจนิรนัดร ์

 

 ขา้พเจา้ขอขอบพระคณุพ่อแม ่คณุครู และมิ่งมิตร ผูส้รา้งโลกจ ำลองของชีวิตขา้พเจา้ใหก้า้วสูค่วามจริง  

ขา้พเจา้ขอเป็นดวงดาวน าทางใหผู้ท่ี้เผชิญความล าบากอยู่ในโลกจ ำเป็น  

 และสดุทา้ยขา้พเจา้ขอขอบคณุโลกจ ำหลักอนังดงามท่ีท าใหข้า้พเจา้และคนอื่น ๆ มีท่ีหยดัยืน  

 

เมื่อเรำแนบเนำหวัใจไว้ทีท่ีเ่ดยีวกัน 

เมื่อน้ันโลกทัง้ใบย่อมแนบเนำด้วยควำมรักใน (นัย) โลกใบน้อย 

 

 

ผู้เขยีน 

 
 
 



กวีนิพนธ ์  - ๖ –     ใน (นยั) โลกใบนอ้ย 

 

สำรบัญ 
 

                                                                                                                          หนา้ 

๑. โลกจ ำหลัก         ๑ 

แลโลกอนัตระการ        ๒ 

เก็บโลกไวใ้นดวงตา        ๔ 

ขายโลกทอดตลาด        ๖ 

โยงสายใยไวบ้นหิง้        ๘ 

ดนิตา่งหากฝากเหงา้ใหเ้รางาม                 ๑๑ 

ในนิรนัดร ์         ๑๓ 

 

๒. โลกจ ำลอง         ๑๔ 
พืน้ท่ีท่ีหยดัยืน         ๑๕ 

โรงเรียนของเราเคยนา่อยู่        ๑๗ 

แทไ้มมี่เรือจา้งกลางโรงเรียน       ๑๙ 

คกุหอ้งเรียน         ๒๑ 

มิมีเทคโนโลยีแทนท่ีครูได ้       ๒๓ 

พลงัเยาวชน         ๒๕ 

 

๓. โลกจ ำเป็น         ๒๖ 
สิ่งเล็ก เล็ก ในหวัใจ        ๒๗ 

รม่วิเศษ          ๒๙ 

ความหวงัท่ีไมมี่หวงั        ๓๑ 

...ฉนัเช่ือ         ๓๓ 

แสงสวา่งพรา่งเมืองดนิ        ๓๕ 

วา่ยหลงในดงกรุง        ๓๗ 

ชิน้สว่นท่ีขาดหาย        ๓๙ 

กระปกุชีวิต         ๔๑ 

  มิ่งมิตรนิจนิรนัดร ์        ๔๓



กวีนิพนธ ์  - ๑ –     ใน (นยั) โลกใบนอ้ย 

 

    

 
 
 
 
 

โลกจ ำหลัก 

 
 

แลโลกอนัตระการ 

เก็บโลกไวใ้นดวงตา 

โยงสายใยไวบ้นหิง้ 

ดินตา่งหากฝากเหงา้ใหเ้รางาม 

ในนิรนัดร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        



กวีนิพนธ ์  - ๒ –     ใน (นยั) โลกใบนอ้ย 

 

๑. 

 แลโลกอันตระกำร 

 
 
 

     เกิดเอยเกิดโลกกวา้ง  กวา่ใด 

แรกเริ่มมืดทอดไกล   กลบหลา้ 

ตาวนันั่นหลบัใหล   หลน่จกัร วาลฤๅ 

จนัทรน์ั่นมวัท่องฟ้า   ฟากพืน้ข่ืนหมอง 

 

สองเอยสองเทพทา้ว  เท่ียวชม 

ลอบเสพรสภิรมย ์  เลศแพรว้ 

จากอาภสัระพรหม   พา่งทิพย ์พิมานแล 

เสพรสงว้นดนิแลว้   หลบัปลืม้ลืมสวรรค ์

 

อนัพทุธพจนน์ัน้   แนบนาน 

แลโลกอนัตระการ   เกริ่นไว ้

ราชรถราชยาน    ยลเปรียบ 

คนเง่าชอบเขา้ใกล ้  กลบัไดก้รงขงั 

 

ครัง้ถึงซึ่งยคุนี ้  หนาวชล นยันน์า 

ใบบ้อดและมืดมน   หมน่ไหม ้

ดาวดบัและอบัจน   จวบปัจ จบุนัเฮย 

ชนเสพรสคาวได ้  ด่ืมเหลา้มอมสมยั 

 

 

 

 



กวีนิพนธ ์  - ๓ –     ใน (นยั) โลกใบนอ้ย 

 

 

 

ใจเอยใจแผน่หลา้  หลน่ราย 

ดั่งโลกครบรอบวาย   วา่ยดัน้ 

ท านเุพ่ือท าลาย    ลาญโลก 

มนษุยท์  าทัง้นัน้    ทบุหมอ้ขา้วหอม 

 

หลงโลกย่อมเกิดทัง้  ทางใน 

หลงโลกดบัโดยใด   ดบัสิน้ 

โดยใจดบัโดยใจ    จึ่งพบ ทางแฮ 

ไฟทกุขล์กุแดดิน้   ดบัไดโ้ดยธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กวีนิพนธ ์  - ๔ –     ใน (นยั) โลกใบนอ้ย 

 

๒. 

เกบ็โลกไว้ในดวงตำ 

 

         แลโลกวนัโลกรา้ว  เรา่ไหว 

พิษจากผูอ้าศยั    สาดเชือ้ 

ขณะโลกผจญภยั  โดดเด่ียว 

    ธรรมชาตมิิหยดุเอือ้   โอบสูด้บัเข็ญ 

 

         เห็นนกกางปีกกลา้  กอดตะวนั 

    สูแ้ดดเงาปีกกนั     หม่หลา้ 

    เรี่ยปีกดั่งแผส่นั -    ตภิาพ  

    แมน้ปีกเล็กกวา่ฟ้า    อยา่งนอ้ยรม่เย็น 

 

           เห็นหนอนชอนซอกพืน้  โพรงดนิ 

    มิมุง่หมายกดักิน    ก่ิงกา้น 

    เป็นปุ๋ ยแนบธรณิน    คราดบั ชีพแฮ 

    เพ่ือหนึ่งกลา้แผล่า้น    รม่ไมพ้รายลออ 

 

           เห็นเมฆลอ้ฟ้ารื่น   ลมหวน 

    เรงิเลน่เชน่ริว้ขบวน    แบกน า้  

    เพ่ือปรายหยาดฝนมวล    มอบสรรพ ชีพเฮย 

    หมายผอ่นรอ้นผ่อนช า้    ชบุชืน้ผืนดิน 

 

           กลิ่นไอยงักรุน่เอือ้  สายธาร กรุณแล 

    ไมด้อกยงัผลิบาน    ดอกไม ้

    แลโลกท่ีโศกนาน    กลบัช่ืน 

    แรงรกัถกัแรงให ้   โลกรา้ยคลายหมอง 

 



กวีนิพนธ ์  - ๕ –     ใน (นยั) โลกใบนอ้ย 

 

       

 

 เห็นโลกลองฟอกฟ้ืน   ตวัเอง 

    ธรรมชาตบิรรเลงเพลง    กลอ่มหลา้ 

    มือมารกลบัขม่เหง    ขมข่ืน 

    แพรพ่ิษกิเลสชา้    กลอ่มเยา้ใจคน 

 

          เห็นขยะบนหาดกวา้ง   กระจาย 

    พรากสตัวต์ายแลว้ตาย     อีกซ า้ 

    อีกมนษุยบ์อ่นมลาย     ใจมนษุย ์

    แทโ้ลกช า้กวา่ช า้     เพราะน า้มือคน 

 

           ขณะยลธรรมชาติกู ้ ลา้งสมยั 

    และขณะผูอ้าศยั   บห่อ่นกู ้

    สูเ้พ่ือพรุง่รุง่ไร      ตระหนกัรกัษ ์ 

    อยา่ปลอ่ยทิง้โลกสู ้  เพ่ือผูค้นเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กวีนิพนธ ์  - ๖ –     ใน (นยั) โลกใบนอ้ย 

 

๓. 
ขำยโลกทอดตลำด 

 

...ประกาศ ประกาศ ประกาศ !!! 
ขายทอดตลาดโลกเก่า 
ช ารุดทรุดโทรมทมึเทา 
หมอกเมาปกคลมุกลุม่คน 
 

...ตามหาดาวเคราะหด์วงใหม ่
สลดัโลกใบหมน่หมน่ 
สูเ่วิง้จกัรวาลเบือ้งบน 
ไมท่นไมแ่กไ้มมี่ 
 

...กา้วไกลไปถึงดาวนั่น 
เกินกลัน้เบื่อหน่ายโลกน่ี 
รงัเกียจพืน้แผน่ดนินี ้
เส่ือมทรามสิน้ดีมนษุยน์ัน้ 
 

...แมบ้า้นชายคาใกลใ้กล ้
กลบัไกลดั่งสายนทีกัน้ 
เราไปเหยียบถึงดวงจนัทร ์
สัน้สัน้กลายเป็นไกลเกิน 
 

...ปัดหยากไยท่ี่ใจโลก 
ยา้ยโยกชอ่งว่างหา่งเหิน 
ผสานใจเคยยบัเยิน 
กา้วเดินบนโลกระยบั 
 
 
 



กวีนิพนธ ์  - ๗ –     ใน (นยั) โลกใบนอ้ย 

 

 
 
...ทิง้อตัตาท่ีดวงจนัทร ์

โปรยฝันพรา่งคืนเดือนดบั 
ฟ้ืนโลกใบเคยพา่ยพบั 
โอบรบัโลกใหมใ่จซึง้ 
 

จะขายโลกใหใ้ครได ้
เม่ือใจตอ้งอิงพิงพึ่ง 
คลายสายพิณเสน้ตงึ 
แลว้ดงึสายท่ีหย่อนคลาย 
 

ประกาศ ประกาศ ประกาศ !! 
ต่ืนเถิด ชน-ชาต ิก่อนสาย 
ซือ้ใจดว้ยใจไมต่าย 
ขายโลกก็ขายชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กวีนิพนธ ์  - ๘ –     ใน (นยั) โลกใบนอ้ย 

 

๔. 

เกบ็สำยใยไว้บนหิง้ 

 

...ภาพแมพ่บัใบตองกรองดอกไม ้

พบักลีบใบบวัทองจากทอ้งทุ่ง 

แชน่ า้ไวใ้นขนักลั่นกลิ่นปรุง 

พอวนัพรุง่จะไดไ้มเ่ห่ียวลาญ 

 

...อีกมมุพี่เตรียมผลไมไ้วพ้รอ้มแลว้ 

สลกัลายพรายแพรว้เตมิแววหวาน 

พอวนัพรุง่จะไดจ้ดัใสพ่าน 

พรอ้มมวลมาลยห์อมหวนจากสวนเรา 

 

      ...ขณะทกุคนเรง่ท างานกนัถว้นหนา้ 

นอ้งอยากเรง่เวลาเร็วกวา่เก่า 

กวา่จะพน้วนัโกนนานเกินเนา 

อาจเพราะใจเรง่เรา้เฝา้พรุง่นี ้

 

      ...และแลว้วนัพระก็มาถึง 

ทกุคนซึ่งพรอ้มหนา้ประจ าท่ี 

กราบหิง้พระประจ าบา้นขวญัชีวี 

นอ้งแตะพ่ีพ่ีแตะแมแ่ผส่่วนบญุ 

 

...เสรจ็พิธีท่ีคอยเฝา้เชา้วนัพระ 

พ่ีจองสม้สว่นนอ้งจะกินองุ่น 

เสียงเดก็นอ้ยเอือ้นเอย่อยา่งเคยคุน้ 

ใจรอลุน้ใหธู้ปหมดอดใจรอ 

 



กวีนิพนธ ์  - ๙ –     ใน (นยั) โลกใบนอ้ย 

 

       

 

...เย ่เย ่เย!่ ธูปใกลจ้ะหมดกา้น 

     “ของเหลือเดนเหลือชานลกูหลานขอ” 

     นอ้งนั่งยิม้พี่มาหลงันั่งหนา้งอ 

     แมห่วัรอ่เดก็ใสซ่ือดือ้อยา่งลิง 

 

      ...คือความรกัความงามในความง่าย 

ท่ีโยงสายสมัพนัธใ์จไวบ้นหิง้ 

คือวิถีแหง่ทรงจ าคือความจริง 

ท่ีบางคนทอดทิง้สิ่งทรงจ า 

 

      ...ปล่อยหยากไย่กาลเวลามาชกัยา่น 

ฤดกูาลคือกงเกวียนเปล่ียนฉน า 

หิง้พระทองยามนีเ้ป็นสีคล า้ 

ฝุ่ นสมยัเกราะคร ่าตามเวลา 

 

      ...เด็กผูเ้ฝา้รอวนัพระในครานัน้ 

ควา้งรอยควนัธูปเลือนลบไม่พบหนา้ 

ภาพขาวด าแม่ตัง้คูบ่วับชูา 

บานดอกทา่ผูม้าเปล่ียนเวียนบชูิต 

 

...บา้นมีหิง้พระงามประจ าบา้น 

เก็บรอยกาลจารศรทัธาเคยสถิต 

เทียนเลม่เก่ารอแสงใหมไ่ลมื่ดมิด 

ปลกุชีวิตสายสมัพนัธแ์หง่วนัวาร 

 

 

 



กวีนิพนธ ์  - ๑๐ –     ใน (นยั) โลกใบนอ้ย 

 

 

 

....แลว้เศษซากกาลสมยัก็ลืมตา 

เม่ือศรทัธาแหง่แสงแรกเริ่มแหวกมา่น 

ลกูกลบัมาคืนชีวิตจิตวิญญาณ 

พรอ้มกบัหลานของแมช่ื่นชิดทรวง 

 

....ปัดฝุ่ นท่ีหิง้พระกระถางธูป 

     เช็ดรูปกรอบทองผูล้บัลว่ง 

ผกูสายใยไวบ้นหิง้สิ่งบ  าบวง 

อยูใ่นหว้งค านงึ...ซึ่งนิรนัดร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กวีนิพนธ ์  - ๑๑ –     ใน (นยั) โลกใบนอ้ย 

 

๕. 

ดนิต่ำงหำกฝำกเหง้ำใหเ้รำงำม 

 

 

      ดอกหญา้ 

พลิว้แลว้ดว้ยลมศรทัธามาหอบฝัน 

เจา้บานดว้ยอุน่ฟ้าไอตาวนั 

ดว้ยเมล็ดพนัธุธ์รรมชาติอนัธรรมดา 

 

  มิมีดอก!! ผูห้มายเด็ดดอมเศษดนิ 

มิมีแมน้ซากถวิลใหค้น้หา 

มีก็แตร่ืน้ร  ่าซากน า้ตา 

ท่ีเขาย ่าเหยียบบีฑา...หญา้อยา่งเรา 

 

หญา้จะบานอีกครัง้วนัหลั่งฝน 

งอกตน้ใหมแ่ลว้ดบัตนอยา่งตน้เก่า 

มิมีดอก!! ผูเ้มตตา...ดอกหญา้เยาว ์

ทดัหเูขาอยา่งนัน้...เถอะฝันไป 

 

  ถกูตีตราวา่ต ่าเตีย้ใตตี้นสงู 

ถกูลา่มจงูจิตวิญญาณหลงัม่านสมยั 

คา่นิยามค านิยมมายาใด 

ท่ีเขาใชว้ดัคา่....หญา้อยา่งเรา 
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  ดอกหญา้คือตอ้งต ่าซ า้มองขา้ม 

ดว้ยเขาเขียนนิยามในนามเขา 

ฟ้าตา่งหากสรา้งคา่มาแนบเนา 

ดนิตา่งหากฝากเหงา้ใหเ้รางาม 

 

  เป็นดอกหญา้จงึรกัศกัดิแ์หง่หญา้ 

ลมศรทัธาหอบฝันลบหยนัหยาม 

เมล็ดพนัธุธ์รรมดาสามญันาม 

ท่ีวาววามอยูแ่นบในคือใจเนา 

 

  วนัฝนมาคือวนัมีชีวิตใหม่ 

วนัฝนไกลจงชกูลา้กว่าตน้เก่า 

เราต ่าเตีย้จงภมูิใจในรากเรา 

ท่ีรากเหงา้ไมเ่คยย ่าท ารา้ยใคร 

 

  ดอกหญา้... 

ผลิเถิดแรงปรารถนากลา้ฝันใฝ่ 

บานเถิดบานดอกอิงบนก่ิงใบ 

ฝากหวัใจไวท่ี้น่ี...ท่ีแผน่ดิน 
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๖. 

ในนิรันดร ์
 

หนจูะเอาหนจูะเอา   เกลือกกลิง้จ  า้เบา้ 

ตุ๊กตาหมีไปกอดนอน 

ฟมูฟายกลางตลาดรอ้น รอ้น  ใหค้นมองคอ้น 

จนแมอ่ายจงึไดซื้อ้ 

คือความซนคือความดือ้   ดว้ยความใสซ่ือ 

แตแ่มย่งัเฝา้ฟมูฟัก 

 

   ไมตี่ใชแ่มไ่มร่กั   แตเ่กินกวา่นกั 

เลีย้งเอง ตีเอง เจ็บเอง 

อบอุน่ใหล้กูรูเ้กรง   แมใ่จนกัเลง 

สายเลือดซมึหว้งส านกึ 

วยันัน้ฉนัหวนร าลึก   วนันีรู้ส้กึ 

เม่ือแมจ่ากไกลแสนไกล 

 

ขมจรงิ!! รสชาตผิูใ้หญ่   ฉนัอยากกลบัไป 

ในวนัท่ีแมย่งัมี 

ไมเ่อาแลว้ตุ๊กตาหมี   ขอแมค่นดี 

ขอกลบัมากอดนอน 

บางสิ่งไดแ้คห่วนยอ้น       น า้ตาโชกหมอน 

จะเอาจะเอาแมก่ลบัมา 

โลกรา้ยใจรอ้นคนลา้    ฉนัเพียรปรารถนา 

หลบัตาหนนุตกัในนิรนัดร ์
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 โลกจ ำลอง 
 

พืน้ท่ีท่ีหยดัยืน 

โรงเรียนของเราเคยนา่อยู่ 

แทไ้มมี่เรือจา้งกลางโรงเรียน 

คกุหอ้งเรียน 

มิมีเทคโนโลยีแทนท่ีครูได ้

พลงัเยาวชน 
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๗. 
พืน้ทีท่ีห่ยัดยืน 

 
 

บนพืน้ท่ีส่ีเหล่ียมเป่ียมแรงหวงั    
แรเงาฝังแนบภาพทาบฟ้าฝัน 
ผสานมือระบายใจไลพู้ก่นั     
ใหสี้รกัแตม้วยัวนัอนัรางชาง 

 
เดก็นอ้ยเริ่มรา่งภาพพิราบพลิว้    

จรดริว้เรียวรุง้โยงโคง้ฟ้ากวา้ง 
ดว้ยส านกึซ่ือใสแฝงนยัวาง     
วา่เสรีจะไมร่า้ง...กางปีกบนิ 

 
  “หนจูะไมล่งสีท่ีแผน่ภาพ     
หวั่นสีหยาบส่ือขดัแยง้แบง่ลายศลิป์ 
อยากใหเ้ป็นสีเดียวคือสีดนิ     
อยากใหจ้ินตนาการฝันเป็นจรงิ 

 
  นกพิราบตวันีต้อ้งสีขาว     
ปีกตอ้งพราวสง่ากวา่ทกุสิ่ง 
เพ่ือสนัตเิสรีท่ีพึ่งพิง      
เพ่ือดอกโศกสลดัทิง้สขุยิ่งนกั” 

 
  ลบรอยรา้วตรงนีท่ี้เคยรา้ว    
เตมิสีขาวกลบสีด าย า้แนน่หนกั 
ลบรอยเลือดลา้งรอยดา่งสรา้งรอยรกั    
ใหป้ระจกัษแ์นบเนานานเท่านาน 
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เถิดลงุปา้รว่มวาดกระดาษนี ้    
ใหพื้น้ท่ีส่ีเหล่ียมเป่ียมสขุซ่าน 
เถิดใหใ้จระบายสีท่ีเนือ้งาน     
เพ่ือผสานลายเสน้เป็นสีเดียว 

 
อยา่แตม้รอยรบเรา้เขา้ลบลา้ง    

อยา่แตม้หมางเตมิหมองมาขอ้งเก่ียว 
อยา่วาดภาพสงครามรบพบดาบเคียว    
เถิดกลมเกลียววาดแรงหวงัฝังรูปเงา 

 
แมน้ท่ีมาตา่งแหง่ใชแ่บง่ขา้ง    

จะแตกตา่งใชแ่ตกแยกแตกเรือนเหยา้ 
รว่มวาดนกพิราบแนบภาพเนา     
กระดาษนีคื้อของเราเทา่เทา่กนั 

 
บนพืน้ท่ีส่ีเหล่ียมเป่ียมความสขุ    

ลบภาพทกุขว์าดภาพงามดว้ยความฝัน 
เม่ือทกุคนเลิกแก่งแยง่แลว้แบง่ปัน     
แหละเม่ือนัน้โลกย่อมผลิ..สนัติภมูิ 
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๘. 
โรงเรียนของเรำเคยน่ำอยู่ 

 
     “โรงเรียนของเรานา่อยู่ 
            คณุครูก็ไมขี่บ้น่ 
       เดก็เด็กก็แสนยากจน 
พวกเราทกุคนชอบข่ีหลงัควาย” 

 
คณุครูขาโรงเรียนเราเงียบเหงาแท ้

มีกนัแคไ่มก่ี่คนจนโหยหาย 
ออ้มกอดครูพอคลายเปล่ียวใจเดียวดาย 
บา้นนาท่ีส่ือทัง้หลายไมอ่ านวย 

 
  ครูกลา้พออยู่ท่ีเก่าสอนเจา้เดนิ 
ศษิยเ์ก่าเพลินหนทางไกลไม่อยูด่ว้ย 
บางครัง้ครูอ่อนลา้ระทดระทวย 
เห็นตาซ่ือจากใกลม้ว้ยสูย้ิบตา 
 
  หวนกาลนึกถึงเพลงป่าท านองเสนาะ 
นกขบัเพลงไพเราะเกินเสาะหา 
มดโคง้รบัคูเ่ตน้ร  าท านองนา 
ครูจดจ าทกุทว่งท่าจินตนาการ 

 
  คดิถึงนะศษิยแ์กว้รุน่แลว้รุน่เลา่ 
หว้งรูส้กึฉายภาพเก่าเนาสขุซา่น 
วนันีค้รูหวนซึง้ถึงวนัวาร 
นานเทา่นานซอ่นไวใ้นทรงจ า 
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 “คณุครูขารุน่พ่ีเราเขาไปไหน” 
“เขาไปเดนิทางไกลยาวนานฉน า” 
“แลว้ใครจะถือเคียวมาเก่ียวกร  า” 
ผืนนาร ่าสบูน า้ตาท านาปรงั 

 
  ครูจะอยูเ่ป็นเพ่ือนจนเจา้จบ 
จวบเจา้เลือนลบทิง้เบือ้งหลงั 
และจะรอเจา้กลบัมาเป็นพลงั 
เป็นความหวงัของทุง่ทางสรา่งความจน 

 
  ฤๅการเรียนปลน้เจา้ไปจากบา้น 
แมโ่พสพสะทกสะทา้นหลานถกูปลน้ 
น า้ตาครูรูส้ึกผิดเหลือทน 
“ฤๅสอนคนใหเ้หยียดซากรากตวัเอง” 
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๙. 
แทไ้ม่มีเรือจ้ำงกลำงโรงเรียน 

 
 

 
  จดุเทียนอา่นจดหมายในซองยบัยู ่ 
จา่หนา้ซองจากครูถึงลกูศิษย ์
ครูคนท่ีเราไมเ่คยใกลช้ิด 
ในความคดิคือเรือจา้งรา้งนิยาม 
 
 
 
     เขียนท่ีบา้นพกัครูหลงัเก่า 
 
 ๒๙ มีนาฯ ๒๕๖๓ 
 

        ถึง…ศิษยร์กัท่ีครูเฝา้ติดตาม 
 

                ครูมีความในใจบอกนกัเรียน เธอรูอ้ะไรไหมศิษยร์กั วนัครูพกัใช่งานวนัเกษียณ แตคื่อวนัท่ีรูข้่าว
เจา้พากเพียร ตอ่แสงเทียนท่ีครูใหใ้หผู้ค้น เวลาเคล่ือนครูไกลจากหลายสิ่ง เพ่ือเขา้ใกลค้วามจริงส าแดงผล 
ขณะภาพความหลงัฝังกมล ใจจ านนปัจจบุนัอนัเปล่ียวเย็น ก่อนเป็นครูครูเห็นครูเป็นเรือจา้ง ไมต่า่งจากใคร
เขาคดิเห็น จวบครูเรียนครูครูไดเ้ป็น ก่ีล  าเคญ็ครูจงึไดก้ลายเป็นครู  
                หวังใจเจา้ก้าวไกลสมใจหวัง เป็นก าลังให้โลกงามกว่าเป็นอยู่ ชีวิตงามกว่างามดว้ยความรู้               
เป็นทางปูกวา้งกว่ากวา้งหนทางยาว ท่ีครูหวังเห็นเจา้เป็นเหย่ียว ใช่โฉบเฉ่ียวเหย่ืออ่อนแอแพแ้ดดผ่าว                 
แต่โบยบินเพ่ือกางเล็บเก็บดวงดาว วามวาวส าหรับประดับรัง แม้นเธอจะเป็นเหย่ือหรือเป็นเหย่ียว                   
เป็นคนดีคือสิ่งเดียวท่ีครูหวงั ขอใหเ้ธอเป็นท่ีพึ่งผูล้  าพงั 

 
                                รกัเสมอ    
                               จากเบือ้งหลงั “ครูจ าเนียร” 
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        รืน้น า้ตาปริ่มขอบตาจนบา่ลน้ 
จบความบนบรรทดัท่ีครูเขียน 
แทไ้มมี่เรือจา้งกลางโรงเรียน 
ดบัแสงเทียนปิดจดหมายกลบัใสซ่อง 

 
(ดบัแสงเทียนเก็บซองไวใ้นทรงจ า) 
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๑๐. 

คุกหอ้งเรียน 
 

 
   ลั่นระฆงับอกเวลาวา่มาถึง 
โซก็่ตรงึเทา้ทัง้สองสูห่อ้งขงั 
ตา่งเดนิดุม่เรียงหนา้ละลา้ละลงั 
ฟังค าสั่งผูค้มุหนา้กระดาน 

 
  ขวบัขวบั!!! ไมเ้รียวหวดเควีย้วขวบั 
ก าชบัประกาศโทษสถาน 
หากไรว้ินยัทิง้งานการ 
จะถกูแขวนปา้ยประจานจนชินชา 

 
ทกุพืน้ท่ีย่อมมีกฎเป็นกรอบกัน้ 

ไวค้อยปอ้งกนัเหตปัุญหา 
บางกฎล า้กรอบชีวิตของศษิยา  
ลงโทษศิษยท์ัง้น  า้ตาช า้แสนช า้ 

 
  เธอหยาบกรา้นเพ่ือมาใหค้รูขดัเกลา 
ใหง้ามเงามิกา้วยา่งหลงทางต ่า 
“อยา่สนตะพายควายอย่างหน.ู..ครูอยา่ท า 
หนหูนีกร  าการท านามาพึ่งครู” 
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อกดา้นซา้ยใชด่า้นชาคิดฆา่ศษิย ์
ตีเม่ือผิดครูก็ตรมใชข่ม่ขู่ 
คกุหอ้งเรียนเพียงเปิดใจไขประต ู
หวัใจหนหูนจูะเห็นครูเป็นใจ 
 

ระฆงับอกเวลาเขา้หอ้งเรียน 
ปรบัเปล่ียนเกลาคนเป็นคนได ้
วนัท่ีปลดโซล่า่มเทา้กา้วออกไป 
นั่นดวงฤทยัของครูอยูท่กุรอย 
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๑๑. 
                                                        มิมีเทคโนโลยแีทนทีค่รูได้  
 

 
  โอด้าวพฤหสับดี ณ ท่ีหนึ่ง  
ณ ท่ีซึ่งศรทัธาเคยสถิต  
วงแหวนกาลรางเลือนคลอ้ยเคล่ือนทิศ 
 ทิง้ชีวิตดาวพฤหสัฯ พลดัจกัรวาล 

 
   มวลความกลุม้สมุทกุขอ์กุกาบาต 
 แมพ่ิมพช์าตหิลอมละลายถกูไฟผลาญ  
กระแสใจครูใกลแ้พก้ระแสกาล  
รอวนัลาญดบัรว่งสูห่ว้งนิรนัดร ์

 
  เอย๋ศิษยร์กั...ครูแสนหว่งดาวดวงนอ้ย  
หกัไมเ้รียวแลว้คอ่ยคอ่ยคอยสานฝัน  
ท่ีเคี่ยวเข็ญอย่างหนกัท่ีผลกัดนั 
ทัง้หมดนัน้ครูหวงัใหศ้ษิยไ์ดดี้  

 
ขณะโลกงอกงามเจิดจ ารสั  

ดาวพฤหสัฯ โรยราหมองราศี  
เขาสรา้งสรรคห์ุน่ยนตส์อนกลวิธี 
 ครูคนนีส้อนใหใ้จใชหุ่่นยนต ์ 
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หวงัเจา้เป็นดาวใจใหค้นยาก  

มิลืมรากยามตน้งอกผลิดอกผล  
โลกวนันีแ้ฝงเลศคาวรา้วเหลือทน 
 ตอ้งการคนอยา่งเจา้เฝา้เยียวยา 

 
  แทช้ดุสีกากีเขม้เตม็เครื่องแบบ 
 นยัส่ือแนบสีดนิเขม้เตม็คณุคา่  
จรรยาบรรณครูขน้เขม้เตม็ศรทัธา  
นยัส่ือว่าเลือดครูเขม้เตม็ทรวงใน 

 
  เพ่ือศษิย.์..ครูยอมอทุิศชีวิตนี ้
 “มิมีเทคโนโลยีแทนท่ีได”้  
กระแสกาลจะพา่ยแพก้ระแสใจ 
 ท่ีครูให ้ท่ีครูมี ท่ีครูเป็น 

 
  โอด้าวพฤหสัฯ พรอ้มผลดัเปล่ียน 
 สอ่งจ าเนียรกรุยทางลา้งรอยเข็ญ  
จารพระคณุในจกัรวาลอนัพรา่งเย็น 
 ครูเพียบเพ็ญตราบสิน้โกฏิจดกลัปา ฯ 
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              ๑๒. 
                  พลังเยำวชน 

 
...คราวหวา่นเมล็ดกลา้  กลางหาว 

แตกหน่อเป็นดวงดาว   ดาษจา้ 

พลงัสกุสกาว    แก่จกัร พาลนา 

เล็กเล็กระดะกลา้   ก่องฟ้าระดาดาว 

 

....คราวหวา่นเมล็ดกลา้  กลางลาน ดนินา 

แตกหน่อแตง่โลกนาน   แนบหลา้ 

พลงัรากยดึฐาน    ทั่วทิศ สกลนา 

เล็กเล็กแตห่าญทา้   ทะนหุลา้ถนอมลาน 

 

...คราวหวา่นเมล็ดกลา้  กลางใจ 

แตกหน่อสนัตสิมยั   สขุสรา้ง 

พลงัแหง่วนัวยั    วาดโลก ทศันน์า 

เล็กเล็กแตก่ลบักวา้ง   กวา่กวา้งนานยาว 

 

....คราวหวา่นเมล็ดกลา้  เยาวชน 

แตกหน่อก่อกอปรผล   ผลิตให ้

พลงัเดก็พลงัพล    พลงัชาต ิชนนา 

เล็กเล็กสรา้งโลกได ้  คา่ใหแ้ผน่ดนิ 

        
 
 
 
 

 



กวีนิพนธ ์  - ๒๖ –     ใน (นยั) โลกใบนอ้ย 

 

                           
 
 
 
 

โลกจ ำเป็น 

 

สิ่งเล็ก เล็ก ในหวัใจ 

รม่วิเศษ 

ความหวงัท่ีไมมี่หวงั 

...ฉนัเช่ือ 

แสงสวา่งพรา่งเมืองดนิ 

วา่ยหลงในดงกรุง 

ชิน้สว่นท่ีขาดหาย 

กระปกุชีวิต 

  มิ่งมิตรนิจนิรนัดร ์

 
 
 
 
 
 
 
 

 



กวีนิพนธ ์  - ๒๗ –     ใน (นยั) โลกใบนอ้ย 

 

                 ๑๓. 
        ส่ิงเล็ก เล็ก ในหัวใจ 

 

        ฉนัยืนท่ือซ่ือแววตาใสกวา่ใส 

ทา่มกลางใครตอ่ใครตวัใหญ่กวา่ 

เขาตา่งดุม่เดนิเด่ียวลบัเคียวตา  

เขากม้หนา้เดนิไปดว้ยปลายนิว้ 

 

        ไมมี่แยม้รอยยิม้ใหอ่ิ้มอาบ  

เครื่องหมาย-ภาพสง่แทนก็แลน่ฉิว 

ไมมี่ใครมองรุง้ระบายริว้  

ใจเขาปลิวไปตามขอ้ความนัน้ 

 

        ไมมี่แสงหิ่งหอ้ยในดวงตา 

เขาปรารถนาจอสีหลากสีสนั 

ไมมี่ถอ้ยเจรจาแหง่สามญั 

เขาขบขนักบัแผน่จอสขุพอแลว้ 

 

        และฉนัก็กลายเป็นคนแปลกหนา้  

เขาตีคา่เหมือนคนละเทือกคนละแถว 

ทิง้โลกจรงิเปล่ียวควา้งรา้งว่ีแวว  

โลกเปล่ียนแนววนันัน้และวนันี ้

 

    อยากเพิ่มรกัในชอ่งวา่งระหว่างเรา 

เพ่ือรูปเงามนษุยธรรมท าหนา้ท่ี 

อยากเห็นหนึ่งน า้ใจมิตรไมตรี 

เป็นแรงหวงัใหค้นดีมีก าลงั 

 



กวีนิพนธ ์  - ๒๘ –     ใน (นยั) โลกใบนอ้ย 

 

 

 

อยากเห็นตาสบตาภาษารกั  

อยากอิงนุม่หนา้ตกัซบความหลงั 

ไมอ่ยากพบไฟสงครามความเกลียดชงั  

ท่ีเขาจดุประดาประดงัฝังจอรา้ว 

 

  ไมอ่ยากเป็นเพียงเม็ดทรายในสายตา 

 อยากเป็นแสงแดดจา้เพ่ือเธอกา้ว 

 ไมอ่ยากถกูมา่นมายาบงัเรื่องราว 

 อยากเป็นดาวประดบัเรื่อเหนือคืนแรม 

 

    ฉนัสง่ส่ือซ่ือแววตาใสกวา่ใส  

หวงับางใครทา้ตะวนัอรา่มแอรม่ 

หวงัยิม้ท่ีเคยลบักลบัมาแยม้  

เพ่ือเตมิแตม้ช่องวา่งระหวา่งคน 

 

    เพ่ือวนันีมี้คา่กวา่เม่ือวาน 

 เพ่ือตระการแหง่ดอกหญา้รบัฟ้าฝน 

 เพ่ือแวว่เพลงระบ าทรายกอดสายชล  

 เพ่ือมืดมนกลบัพรา่งสวา่งตา 

 

  เพ่ือคนยงัเห็นในหวัใจคน 

 เพ่ือคนยากคนจนมีคณุคา่ 

 เพ่ือจอแผน่ปิดหนา้ตา่งหา่งมายา  

 เพ่ือความสขุท่ีเกินกวา่สาธยาย 

 

 

 



กวีนิพนธ ์  - ๒๙ –     ใน (นยั) โลกใบนอ้ย 

 

            ๑๔. 
         ร่มวเิศษ  

 
 
    อยากใหฝ้นตกมามากกวา่นี ้

มากพอท่ีเธอจะไดไ้มไ่ปไหน 

ฉนัเคยกลวัเสียงฝนฟ้ามาแตไ่ร 

วนัเธอใกลจ้งึเฝา้ฝันวนัฝนพร า 

 

    อยากใหฝ้นตกมานานกว่านี ้

นานพอท่ีจะขา้มข่ืนแหง่คืนคร  ่า 

เพราะรูว้า่รกัท่ีใหไ้มคื่นค า 

เคี่ยวหนาวน า้ฝนเย็นเป็นเชือ้ไฟ 

 

    มิ่งมิตร หวัใจ ใสซ่ือส่ือ 

ถามฉนัวา่รม่ในมือส าคญัไฉน 

ฉนัตอบวา่เม่ือฝนมาก็ไดใ้ช ้

เธอบอก “ใช”่ แตแ่ฝงนยัหวัใจดล 

 

“...รม่ใชส่รา้งเพื่อชีฟ้้าใหฝ้นหยดุ 

แตส่รา้งเพื่อใหเ้รารุดวิ่งฝ่าฝน...” 

รม่แคบแคบแตก่วา้งใหญ่คือใจคน 

ใชป้ลกูตน้มิตรภาพ...ตราบฝนซา 

 

 

 

 

 



กวีนิพนธ ์  - ๓๐ –     ใน (นยั) โลกใบนอ้ย 

 

 

 

    เธอสอนอะไรอะไรมากมายนกั 

โลกใตร้ม่ทอรกัถกัคณุคา่ 

ทกุครัง้กางรม่หรือฝนมา 

วบูภาพติดตาคือโอบนัน้ 

 

อยากใหฝ้นตกมาขณะนี ้

ขณะท่ีเธอใกลห้วัใจฝัน 

มาเขียนรกัจารกึผนกึวนั 

เป็นรอ่งรอยในนิรนัดรข์องหวัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กวีนิพนธ ์  - ๓๑ –     ใน (นยั) โลกใบนอ้ย 

 

               ๑๕. 
    ควำมหวังทีไ่ม่มหีวัง 
 

 

...หวัจรดพืน้กราบธรณีท่ีอาศยั 

เงยหนา้ไหวเ้ทวดาหวงัฟ้าเห็น 

คนจนเมืองท่ีใครไมอ่ยากเป็น 

เพราะความเข็ญตอ้นไลใ่หจ้นมมุ 

 

...หวงัเศษทานเยียวยามาไม่ถึง 

หวงัท่ีพึ่งทางใจ - ไดเ้พลิงสมุ 

หวงัสายธารเย็นใส - ไดร้อ้นรุม 

หวงัพฤกษพ์ุม่รม่งาม – ไดห้นามคม 

 

...หวงัสิ่งใดก็มิไดใ้นสิ่งนัน้ 

คนรากหญา้สามญัถกูทบัถม 

หวงัแลง้แลง้แลว้ก็ยงัหวงัลมลม 

หวงัเขากม้มองดอกหญา้ตาด าด า 

 

...ไหวพ้ระแมธ่รณีท่ีอาศยั 

เหง่ืองานลกูเขาตีใหร้าคาต ่า 

ไหวท้อ้งฟ้าสีครึม้พลางพมึพ า 

ชีวิตลกูแสนช า้ถกูย ่ายี 

 

 

 

 

 



กวีนิพนธ ์  - ๓๒ –     ใน (นยั) โลกใบนอ้ย 

 

 

 

...ขา้วยากหมากแพงคา่แรงถกู 

ฐานะพนัผกูคือลกูหนี ้

ซา้ยจะเดนิก็ตนัหนทางลี ้

ขวาจะดัน้ก็มีแตล่  าเคญ็ 

 

...หวัจดพืน้หวงัพึ่งพิงสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ 

เศษอทุิศหวงัรอใหใ้ครมองเห็น 

“คนจนเมือง” ท่ีมิหวงัยงัไดเ้ป็น 

ปิดประเดน็ทกุขป์ระดงัหวงัประดา 

 

ขณะมวลความหวงัก าลงัแหวง่ 

รอยระแหงแหง่หวัใจสลายคา่ 

หวงัสดุทา้ยขอชีวีมิโรยรา 

เพ่ือลืมตาหวงัใหม่...ในพรุง่นี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กวีนิพนธ ์  - ๓๓ –     ใน (นยั) โลกใบนอ้ย 

 

               ๑๖. 
            ...ฉันเช่ือ 
 

 
     แปลงขวดจากถงัขยะเป็นกระป๋อง 
นั่งยองยองไหวส้งูสงู ฝงูชนเกล่ือน 
เสียงหยอดเหรียญคือเสียงเพรียกเรียกฝันเตือน 
ฝันเลือนเลือนของเด็กนอ้ยคอ่ยเรงิแรง 

 
  เดก็แกรน็แกรน็ผิวกรา้นกรา้นตากลมกลม 

ดั่งติดตมเกินกวา่จะไดป้ะแสง 
ชดุคล า้คล า้กลิ่นคลุง้คลุง้ คนระแวง  
กลวัโดนแยง่สดูอากาศของส่วนกลาง 

 
  ฉนัเป็นลกูสลมัโดยก าเนิด 

ฝันรา้งเรดิ กลิ่นอบัอบัจบัเนือ้รา่ง 
ถกูสายตาตดัสินบิ่นเสน้ทาง 
มีปลายฝันกลบัอา้งวา้งกลบัรา้งลา 

 
  ฉนัยงัเช่ือ มีบา้งบางใครเช่ือ 

วา่ชีวิตท่ีเหลือฉนัเอือ้คา่ 
จกัหลดุพน้จากบว่งหว้งพนัธนา 
เพ่ือเหินฟ้าหาญใจไรใ้ดวดั 

 
  ฉนัเช่ือว่าฉนัจะไดไ้ปโรงเรียน 

ไปอา่นเขียนโดยเงินทองมิขอ้งขดั 
เลน่กบัเพ่ือนโดยไรเ้สน้ขีดแบง่ชดั 
ไดท้อ่งทศันท่ี์กวา้งกวา่โลกสลมั 
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  ฉนัเช่ือว่าฉนัจะไดใ้สช่ดุสวย 

ลา้งสาบจน สาบรวย สาบสงูต ่า 
ท่ีเทา่เทียม ท่ีพอเพียง ท่ีเท่ียงธรรม 
ท่ีท่ีน  าหวัใจสู่ปลายฟ้า 

 
  ฉนัเช่ือว่าจะมีบา้นกนัฝนได ้

และยามไขจ้ะไดส้ิทธ์ิคิดรกัษา 
แตด่เูหมือนยิ่งส  าแดงแรงศรทัธา 
คนตีตรายิ่งหลบัใหลในหว้งกาล 

 
  เดก็แกรน็แกรน็ตวัเล็กเล็กฝันใหญ่ใหญ่ 

นกึยอ้นมองกลบัไปภายในบา้น 
วบูดบัแลว้ความเช่ือทะเยอทะยาน 
เพียงขา้วสารยงัไมพ่อตอ่พรุง่นี ้

 
  ฉนัยงันั่งขอเศษทานอยูท่ี่เดิม 

แรงฝันท่ีก าลงัเริ่ม หยดุกบัท่ี 
กบัความเช่ือเหลือรอยวา่ขา้เคยมี 
และความดีท่ีใครเขาไมม่อง 

 
        เพ่ือนพอ้งสลมัเริ่มเพิ่มสมาชิก 

ขวดพลาสตกิบา้งหรือถือกระป๋อง 
ดว้ยความเช่ือเหมือนกนัฝันจ าลอง 
จดุจบของคนจนเมืองเรื่องธรรมดา 
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                                                     ๑๗. 
     แสงสว่ำงพร่ำงเมอืงดนิ 
 

 
       ราวสารแหง่อวสานม่านความหมน่ 
ความมืดมนท่ีฉนักลวัก็มาถึง 
กระดาษเสียบไวห้นา้บา้นพลนัพรั่นพรงึ 
เนือ้ความซึ่งบอกวา่มีหนีต้ิดคา้ง 

 
กูห้นีท้างสายไฟและสายน า้ 

พนัธกรรมท่ีไมต่ัง้ใจสรา้ง 
ครบสองเดือนตามแบบบทก าหนดวาง 
วา่ทกุอยา่งจะถกูตดัมิใหใ้ช ้

 
นิ่งนั่งมองทอ้งฟ้าวนัฟ้าสวย 

กบัความหวงัมืดมว้ยแกมหม่นไหม ้
เดี๋ยวคา่น า้หมดปัญญาเด๋ียวคา่ไฟ 
เอาเศษหวงัไดไ้หมใชแ้ทนเงิน 

 
แลว้ยมทตูแหง่ความมืดก็กรายมา 

สวมหมวกถือปากกามางกเง่ิน 
บลิคา่ไฟคา่น า้ตา่งด าเนิน 
ถกูตดัไฟเพราะเกินเลยเวลา 

 
สามรอ้ยถว้นคา่ไฟไมมี่จา่ย 

เพราะเก็บเงินกอ้นสดุทา้ยไวว้นัหนา้ 
ลกูตอ้งซือ้หนงัสือส่ือปัญญา 
บา้งเขาคา้ บา้งเขาใหใ้นโรงเรียน 
 
 
 



กวีนิพนธ ์  - ๓๖ –     ใน (นยั) โลกใบนอ้ย 

 

 
บา้นมืดดบัแตฝั่นลกูตอ้งลกุโชน 

ฝ่าโคลนลม้คลานไปอา่นเขียน 
การศกึษาท่ีฝากไวป้ลายแสงเทียน 
สองมือเพียรเพ่ือวนัหนา้สขุสบาย 
 

ขอบคณุยมทตูผูต้ดัไฟบา้น  
แตจ่ดุฝันชชัวาลฝันเฉิดฉาย 
วนับา้นมืดไดเ้ห็นดาวพราวประกาย 
ชดักวา่เดมิคอยส่องพรายคลายรนัทด 
 

เก็บดวงดาวแปะหลงัคาสงักะสี 
แทนแสงเทียนริบหร่ีท่ีใกลห้มด 
เก็บน า้คา้งจากฟ้ามาหลั่งรด 
ก าซาบซดแทนประปาประทงัทอ้ง 
 

นิ่งนั่งมองทอ้งฟ้าวนัฟ้าหมน่ 
ความหวงัตนท่ียิ่งใหญ่ไมม่วัหมอง 
จะไมร่อวนัท่ีฟ้าสีทอง 
และไมร่อ้งขอโชคชะตาใคร 

 
เรียงดวงดาวเป็นบนัไดใหก้า้วตอ่ 

แมน้มืดหมน่มิงอ้ขอฟ้าใหม่ 
จดุแสงจนัทรท่ี์ออ่นแรงดว้ยแสงใจ 
สอ่งแสงใหค้นยากจากเมืองดนิ 
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๑๘. 
ว่ำยหลงในดงกรุง 

 
 

...เจา้มีลมหายใจคลา้ยคลา้ยคล่ืน 
พอเสียงครืนกระทบฝ่ังกลบัจางหาย 
คล่ืนชีวิตดุม่เด่ียวเด่ียวดน้เดียวดาย 
กลางสายนทีทะเลกรุง 

 
...ใครตา่งใครช่ืนชมอดุมสมยั 

จงึปลานอ้ยใหญ่ตา่งหมายมุ่ง 
จากคุง้น  า้ธรรมดาสู่อีกคุง้ 
ไปเป็นปลาลกูทุง่กลางเจา้พระยา 

 
...หวงัสายน า้รวยรื่นช่ืนใจหวงั 

จนกระทั่งปลอดภยัไรน้กัล่า 
ประทานแตป่ระโยชนโ์ภชนา 
เป็นปลาท่ีแกรง่กลา้มิลา้แรง 

 
                                                           ... ชีวิตแหวกวา่ยฉายฉากเริ่ม 

ตา่งตอ่เตมิพลงัหวงัตกแตง่ 
ใหชี้วนัโสภากลา้แสดง 
ภาพสีแสงโนม้นา้วรา้วรวดใจ 

 
  ...ท่ีปลาเล็กปลานอ้ยตอ้งจากบา้น 
มาขายวิญญาณใหป้ลาใหญ่ 
เหง่ืองานแลกหยาดเงินนอ้ยเกินไป 
ชีวิตพลีสงัเวยใหไ้มพ่อกิน 

 
 
 



กวีนิพนธ ์  - ๓๘ –     ใน (นยั) โลกใบนอ้ย 

 

  
 

...นั่นปลาใหญ่ก็ตอ้งเซน่สงัเวยเบ็ด 
ขดูเนือ้เถือเกล็ดเสียสญูสิน้ 
วนเวียนธรรมดาจนชาชิน 
เลือดตารนิเศรษฐกิจพิษนายทนุ 

 
  ...ปลานอ้ยวา่ยสวนสายธารกลบับา้นเก่า 
ครีบแหวง่เวา้เกล็ดรางเลือนฝันเป้ือนฝุ่ น 
ในบางท่ีท่ีควรคา่กวา่เคยคุน้ 
ซบไออุน่บนวิถีท่ีตรงึตรา 

 
  ...สขุเพียงรูป้รบัตวัหวัใจสขุ 
ใชบ่ั่นบกุทางเทียวเท่ียวตามหา 
ถอนใจท่ีวา่ยหลงดงเจา้พระยา 
คืนทุง่นาท่ีรอรบัการกลบัคืน 
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                      ๑๙. 
       ชิน้ส่วนทีข่ำดหำย 

 
 

ชีวิตเหมือนชิน้จิก๊ซอวต์อ่ไมต่ิด 
ในแผน่เมืองวิปรติฉาบพิ(ษ)สมยั 
ระหวา่งการเดนิทางรา้งหวัใจ 
บางครัง้ตวัอยูใ่กลก้ลบัไกลกนั 

 
ประจ าวนัฉนัเดนิเทา้วนัเชา้เฉา 

เพ่ือเดนิเขา้หอ้งท างานแคบแคบนั่น 
เพ่ือนรว่มงานเพียงยิม้พรายไมเ่คยปัน 
หา่งไกลเหมือนภเูขากัน้คั่นไมตรี 

 
ปา้แมบ่า้นเก็บขยะปัดกวาดให ้

หลั่งและไหลธารเมตตาเกินหนา้ท่ี 
ขอบคณุแมน้สกัค าไมเ่คยมี 
สิ่งดีดีจงึมืดมิดเพราะปิดตา 

 
พ่ีวินโบกมือกวกัขา้งขา้งปา้ย 

อาจเป็นค าทกัทายฉายคณุคา่ 
เปล่ียนไมตี้เจา้ตบูนอ้ยคอ่ยกรุณา 
ใหห้มป้ิูงเจา้หมาแลกหมอบโชว ์
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เปล่ียนมมุคิดบางขัว้หวัใจคิด 

เมืองวิปริตอาจมีรกัอยูอ่กัโข 
บนทางเทา้เห็นไหมดอกไมโ้ต 
นั่นแหละรกัสว่างโรส่อ่งใจเรา 

 
เคยหลั่งน า้ตาเศรา้เป้ือนราตรี 

สูเ่ชา้ท่ีเวิง้วา้งไมส่รา่งเศรา้ 
เคยเบื่อหนา่ยการท างาน-ทางเดนิเทา้ 
ระหวา่งทางระหวา่งเชา้...แทพ้รายพริม้ 

 
สิ่งเล็กเล็กเป่ียมคณุคา่เรียกว่ารกั 

เม่ือรูจ้กัมองจนลกึตรกึจนปริ่ม 
ฉนัเห็นเมืองพิสมยัหวัใจพิมพ ์
เห็นรอยยิม้ในรอยตอ่จิก๊ซอวเ์มือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กวีนิพนธ ์  - ๔๑ –     ใน (นยั) โลกใบนอ้ย 

 

๒๐. 
กระปุกชีวิต 

 
 

เขียนชีวิตดว้ยย ่ากา้วสองเทา้ยา่ง 
เป็นเรื่องราวในรอยทางท่ีทอดถ่าย 
เรื่องทัง้หมด...เวลาจะคล่ีคลาย 
ใหเ้ราตามหาความหมายเม่ือไกลตา 

 
ทกุทรงจ าหยอดไวใ้นกระปกุ 

ทกุขแ์ละสขุระหว่างวนัหวั่นและกลา้ 
ยิม้และรอ้งหมองและใสไปและมา 
เชา้ เท่ียง เย็น ลอ้เวลา....จะหมนุวยั 

 
(เชา้...) 

ตืด้ดดด!! ประตรูถไฟฟ้าก าลงัปิด  
ราวคนติดไฟแดงส่ีแยกใหญ่ 
แนน่เบียดเสียดตวัใครตอ่ใคร 
(เอ!?! หรือฉนัจะเบียดไปอีกสกัคน 

 
ถา้ไมว่ิ่งกระโจนเขา้ขบวนน่ี 

ไมท่นัสอบเชา้นี ้เหอ้!! สบัสน) 
“เอาวะ!! เบียดก็เบียด ทนสิทน” 
รอยยิม้ฉนัตกหลน่แลว้เชา้นี ้

 
(เท่ียง...) 

อา่นหนงัสือถึงเชา้เพ่ือสอบเชา้ 
ขณะเขาขมวดคิว้เครียดเหลือท่ี 
ฉนัหมหูมเูพราะตัง้ตาอา่นมาดี 
หวัใจช่ืนไดอี้กที-เท่ียงมียิม้ 
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  ยิม้ท่ีกลา้พยายามฝ่าความกลวั 
ยิม้ท่ีเกิดจากตวัหวัใจปริ่ม 
เป็นภาพจ าท่ีใชห้วัใจพิมพ ์
สขุอาบอ่ิมเม่ือไมท่อ้ก็ไมแ่พ ้
 

(เย็น...) 
นั่งรถไฟฟ้ากลบับา้นเย็นวนัลา้ 

หวงักินขา้วพรอ้มหนา้พ่อกบัแม ่
และเจา้ตบูหนึ่งตวัพนัธุไ์ทยแท ้
ไปลบรอยย ่าแยน่ยันต์า,ใจ 

 
ถึงบา้น...เจา้ตบูมนัตายแลว้ 

เสียงข่ืนข่ืนสะอืน้แผ่ววาบวาบไหว 
เย็นท่ีหวงัใหช่ื้นเย็นไมเ่ป็นไป 
ฉนัรอ้งไหส้ิน้หวงัหมดศรทัธา 

 
  หยอดทัง้หมดเอาไวใ้นกระปกุ 
ทกุขแ์ละสขุระหว่างวนัหวั่นและกลา้ 
ยิม้และรอ้งหมองและใสไปและมา 
โลกคือธรรมดา...แหง่สามญั 

 
  ทกุรอยเจ็บปวดจะประทบัตรา 
บง่บอกวา่เธอแกรง่พรอ้มแข่งขนั 
แขง่กบัทกุขร์ะหวา่งทางทัง้หมดนัน้ 
ปรารถนาเพียงรางวลั...การพน้ทกุข ์
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๒๑. 
มิ่งมิตรนิจนิรันดร ์

 
 

เพ่ือนรกั... 
ก่อนสูต้อ่จงพกัหลบัสกัต่ืน 
ฉนัจะสวมกอดตลอดคืน 
เธอผา่นข่ืนซ า้ซากมากเกินพอ 
 

 รูไ้วว้า่ยงัมี...ยงัมีฉนั 
แมน้คืนวนัโหดรา้วจะกา้วตอ่ 
จะถกัรุง้โดยใชห้วัใจทอ 
และกอดคอเธอไปยงัปลายรุง้ 
 

เพ่ือนรกั 
โลกท่ีแบกมนัหนกัเกินจกัมุง่ 
วางเถิดวาง...ฉนัจะคอยพยงุ 
เพ่ือวนัพรุง่ฝันจะพรา่งทางจะพราย 
 

ฉนัขอเป็นผา้ผืนบางคอยเช็ดหนา้ 
ซบัน า้ตาลน้ปรี่ท่ีหลั่งสาย 
วนันีไ้หลเพราะเศรา้โศกระบาย 
พรุง่นีต้อ้งมีสขุหลาย...เยย้วนันี ้

 
เพ่ือนรกั 

เถิดซบลงหลบัพกั...ตรงตกัน่ี 
ท่ีมีเพียงพลงัความหวงัดี 
และเป็นท่ีท่ีงดงามแบบธรรมดา 
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คือนยัความหมายของมิ่งมิตร 
ผลผลิตของความรกัถกัทอคา่ 
วนัใดแพโ้ลกรา้วคราวใจลา้ 
โปรดรูว้า่ฉนัจะพา่ยเป็นเพ่ือนกนั 
 

พกัสกัต่ืน...ต่ืนจากพกัจงึจกัสู ้
และโปรดรูว้า่วนันีย้งัมีฉนั 
โลกจะมีพรุง่นีอี้กก่ีวนั 
รกัเรานัน้ตลอดมา...ตลอดไป 
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