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กวนิีพนธ์ เร่ือง โลกอกีใบทีไ่ม่รู้จัก  

(the uncharted world) 
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-ชีวติปะตดิปะต่อ- 
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ท้องนา สวนยาง ท่านางหอม  

เห็นชีวิต เคล่ือนไหวในทอ้งทุ่ง          

ขา้วเต็มยุง้ ชีวา-ท่านางหอม*                                                                         

คงวิถี กสิกรรมใช่จ ายอม                                                       

กลางแวดลอ้ม เมืองจ าแลงแห่งมายา 

ปรากฏ หยดเหง่ืองานกร้านแดดฝน                          

ทีละตน้เติบใหญ่ในพนัธุก์ลา้ 

ววัไถดะดินด าธรรมดา                                                           

นัน่ ทอ้งนา ริมถนนคนตรากตร า 

รวงขา้ว หยดัแผน่ดินดว้ยวิญญาณ์                         

ลว้นรู้ค่า แม่โพสพมิเหยยีบย  า่ 

ศรัทธา ‘เรียง’ มดัน้ี-พิธีกรรม                                               

ค่อยแบกน า ถวายเพลถึงวดัวา 

เห็นชีวิต ดึกด่ืนคงยนืหยดั                                            

ฝ่ารกชฏั ดว้ยตะเกียงเพียงส่องหนา้ 

คนทะนง ยางทนทานกาลเวลา                                                 

หลัง่น ้ าตา แต่ละตน้คนค านบั 

รอยบาดแผล คมมีดกรีดเป็นร่อง                                       

จบัจอ้ง ชา้ชา้กว่าขยบั 

แต่ละหยดอาลยัเมื่อไกลลบั                                          

ค่อยกลบัมาเก็บตามรายทาง 

นัน่! วิถี ประจ าวนัฉนัแลเห็น                                          

ล าเค็ญ คนรุ่นปู่ เป็นผูส้ร้าง 

น่ี! ผูเ้ฒ่า กลางทอ้งนามิลาร้าง                                                     

โน่น! สวนยาง แสงไฟไม่ดบัลง 
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เขาหวัโลน้ เบ้ืองหนา้ป่ายางโล่ง                                     

รถบรรทุก โขยงแล่นขนส่ง 

เคร่ืองจกัรค ารามขู่อยูใ่นดง                                                   

มัน่คงกสิกรรมเคยท ามา 

จินตนาราวดินแดนแกรนดแ์คนยอน                                

เขาล่อนจอ้นดาษด่ืนเปลือยผนืป่า 

ลอ้มดว้ยน ้ าแอ่งเขียวเขม้เต็มอาณา                                                     

ตระการตา แต่กลบัลวงกลวงภายใน!      

*ช่ือหมู่บา้นแถบชานเมืองในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
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‘ลบิง’กบัเงาแปลกหน้า 

ปรากฏ เงาวามท่ามเเดดคลัง่ 

เรือความหวงั เเห่งตวัตนคนพ้ืนถ่ิน 

เกลียวคล่ืน โถมถัง่ดงัไดย้นิ 

สู่เเผน่ดิน เกาะ-ถ ้าดึกด าบรรพ ์

ไร้สะพาน อารยะสมยัใหม่ 

โลกอีกใบ งดงามเวิ้งความฝัน 

บนัทึก ธรรมดาความสามญั 

ง่ายงามนั้น คือวิถี เกาะ‘ลิบง’ 

คือเงาเเปลกหนา้ผูม้าเยอืน 

ทยอย-เคล่ือน เดินทางอยา่งลุ่มหลง 

บริสุทธ์ิ ลมหายใจในป่าดง 

ด ารงเสน่หาอนัดามนั 

ปรากฏ ตวัตนคนพ้ืนถ่ิน 

มิเเหว่งวิ่น ศรัทธากลา้เยย้หยนั 

เห็น ‘ดูหยง’สญัลกัษณ์ รัก ผกูพนั 

เช่ือมโยงกนั นิเวศเขตชุมชน 

ภาพฝงูนกอพยพหลบวางไข่ 

ทวีปใด บินมาฝ่าลมฝน 

ทุกชีวิตสนิทแนบอยา่งแยบยล 

ธรรมชาติหลอมผูค้นเป็นหน่ึงเดียว 

เกาะปรากฏพ้ืนท่ีสาธารณะ 

แรงปะทะทุนขยบัเร่ิมขบัเค่ียว 

บา้นส่วนตวัสู่การคา้หนา้ซีดเซียว 

แหล่งท่องเท่ียวอาจยิง่ใหญ่อีกไม่นาน 

*ดูหยง หมายถึง พะยนู 
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สเลอป้ี รีเทิร์น 

ไอร้อนแลง้ เมษาแผดแดดร้อนคลัง่ 

เหง่ือหลัง่ เหนอะหนะ-ตะวนัฉาย 

ย  า่สู่โลกอวลแอร์แผก่  าจาย 

ร้อนสลายร่องรอยในพริบตา 

ผลิรอยยิม้ แยม้บานผา่นมุมปาก 

ประดบัฉากอบอุ่นเพ่ิมคุณค่า 

พนกังานพนมมือส่ือล ่าลา 

สนทนา เพียงจ าเป็นเล่นละคร 

หนุ่มหวัใส เล่นงานร้านสะดวกซ้ือ 

แกว้ในมือ หวงัก  าไรไดถ่้ายถอน 

โคล่าป่ัน เติมเต็มแกว้แลว้จากจร 

เดินซดก่อน ค่อยคิดตงัคห์วงัของฟรี  

หวานอร่อย โคล่าซ่าปลายล้ิน 

กางปีกบิน ฉวดัเฉวยีนเวียนท่ี 

แกว้นั้นวดั ซ่ือสตัยใ์จว่าใครมี 

สเลอป้ี รีเทิร์นเดินจากไป 
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คราบดักแด้คอรัปช่ันร่วมช้ันเรียน 

โคมไฟหลอดนีออนสะทอ้นเงา 

กระดาษเก่า เอส่ีสีซีดหมอง 

น ้าหมึกฝันขน้เขม้เต็มครรลอง 

ตาจดจอ้ง ตั้งใจเรียนขีดเขียนค า 

โต๊ะมุมเดิมกบัเกา้อ้ีสีหมองหม่น 

หยอ่นกน้รับภาระ  ณ คืนค ่า 

เปิดแผว่แผว่ เพลงหวานหว่านล าน า 

กม้ต ่า มองกระดาษคาดหวงัไกล 

หนุ่มนอ้ยแบกเป้ บรรจุฝัน 

โรงเรียนนั้นเปิดประตูสู่โลกใหม่ 

เติมค าตอบ แบบฝึกฝนคนตั้งใจ 

หลบัใหลเพียงครู่-สูท้ั้งคืน 

เพื่อนร่วมหอ้งรอตอนเชา้ก่อนเขา้คาบ 

เพ่งภาพ ใบหนา้หนุ่มแลว้ชุ่มช่ืน 

“ลอกหน่อย” เอ่ยค าดูกล  ้ากลืน 

มือหน่ึงยืน่ ฝันปรุงแต่งดว้ยแรงใจ 

เสียงขอบคุณกระตุน้-เขาครุ่นคิด 

ถกูหรือผดิ ท าอยา่งนั้นเร่ิมหวัน่ไหว 

มิตรภาพอาจยนืยาว-ร้าวขา้งใน 

“ไม่เป็นไร” ค  าสั้นสั้นอนัตราย ! 
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ข้าวเมด็สุดท้าย 

ถึงฉนัมิใช่ลกูชาวนา 

เบ้ืองหนา้ รวงขา้วลู-่ภูธรถ่ิน 

ก่ีเหง่ือหยาด ก่ีค  านบักบัผนืดิน 

อร่อยล้ิน เเต่ละค า-น ้าตาใคร 

ถึงฉนัมิใช่ลกูชาวนา 

หลงัสูฟ้้า ตรากตร ากร างานไหว 

เเม่โพสพ ทุกรวงเรียวยดึเหน่ียวใจ 

บูชาไหวเ้มด็ขา้วราวมารดา 

ถึงฉนัเป็นนิสิตใหม่ 

กา้วยา่ง ทางไถไดห้ว่านกลา้ 

โคลนดินเเฉะ สมัผสัซ้ึงถึงชาวนา 

หนกั เหน่ือย ลา้ เเดดบ่มลมพล้ิวกาย 

ถึงฉนัเป็นนิสิตใหม่ 

มิใช่ ลกูชาวนามาสืบสาย 

ขา้วทุกเมด็ลว้นเลือดเน้ือเเละความตาย 

เมด็สุดทา้ยในจานแรงงานคน 

หมายเหตุ รับนอ้งดว้ยการน านิสิตใหม่ไปหดัด านาที่จงัหวดัพทัลุง 
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ริบหร่ี 

1. 

เยน็ยะเยอืก หมอกคลุมอุม้ขุนเขา 

ภูมิล  าเนา ถ่ินเดิมเร่ิมเลือนหาย 

สมัภาระ ความหวงัร้ังเเนบกาย 

สะพายมุ่งหนา้ มหา’ลยั 

ส่วนลึกน ้ าจากตาก็มาหลัง่ 

ล าพงั ในหอ้งเเคบเเอบร ่ าไห้ 

ตึกสูงลอ้มคุกซีเมนตเ์ห็นร าไร 

หวัน่ไหวทอ้เเทเ้เก่ชะตา 

หยาดเหง่ือชโลมอาบภาพเหน่ือยหนกั 

เเปรน ้ าพกัน ้ าเเรงเหง่ือต่างหนา้ 

ขอเพียงลกูงอกงามความศรัทธา 

พ่อเเม่ลา้ มิเป็นไรใจสูเ้อา 

2. 

ฉนัไม่รู้ ? จึงเสาะหาค่าชีวิต 

โลกเบ้ียวบิด พลั้งพลาดดว้ยขลาดเขลา 

กระดาษนัน่! พรากหวงัคร้ังวยัเยาว ์

ตึกทอดเงา เบ้ืองหนา้เหมือนทา้ทาย 

ฉนัยดึติดสถาบนัอนัโอ่อ่า 

หลงทางป่าคอนกรีตจารีตหาย 

ลืมอะไรบางอยา่งช่างกลบักลาย 

อบัอาย ชอกช ้า-น ้าตาริน 

ร้องไหเ้เด่ฝันคา้ง-ว่างเปล่า 

ก่ีรอยเทา้ ถมทบัฉนัดบัด้ิน 

ปวดเเปลบ ก่ีน ้ าลายจากปลายล้ิน 

สูญส้ิน เเรงใจในบางครา 
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3. 

ใครนิยามฉนัว่า ‘ปริญญาชน’ 

ด้ินรน เร่ิมเเกร่งเเสวงหา 

เเบกกองทุกข ์ปลดภาระมหึมา 

รู้ว่าระหว่างทางช่างมืดมน 

มหา’ลยั หรือมาหาอะไร 

เเปลกใหม่ โอโ้หโกลาหล 

เรียนรู้มิตรภาพคราบของคน 

สูอ้ดทนจนถึงวนัฝันเป็นจริง 
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ระหว่างซ่อมความทรงจ า 

‘ปริญญา’ กระดาษเปล่าบาดร้าวลึก 

ก่ีน ้ าหมึก ปรนยัเหมือนไร้ค่า 

ก่ีน ้ าเมา ซดซึมซาบภาพคุน้ตา 

ทางเทา้ เบ้ืองหนา้คลา้ยท่ีนอน 

ระหว่างซ่อมความทรงจ า-ก ้าก่ึงฝัน 

เก็บวยัวนั เศษความสุขอนัผกุร่อน 

เจ็บทุกคร้ัง ภาพวบูไหวในช่วงตอน 

ตกตะกอน เต็มนยัน์ตามาหลายปี 

เสน้รอยหยกัเช่ือมรู้สึกสะอึกสะอ้ืน 

เพียงเเค่ยนื ตวัประกอบของท่ีน่ี 

โลกทั้งใบเหลือวนัวานบา้นหลงัน้ี 

ฝันริบหร่ี หล่อเล้ียงใจออกเดินทาง 

ภูมิคุม้กนั จากโลกจินตริ์นรักให ้

ตวัละคร ตวัใดสมบูรณ์บา้ง 

บาดเเผล เเลเห็นรอยค่อยเลือนราง 

หรือเราต่างป่วยไขใ้นเเบบตน 

‘ปริญญา’ กระดาษเปล่าบาดร้าวลึก 

เพียงแค่นึกภาพครอบครัวอีกสกัหน 

เหลือบา้นในทรงจ าใจจ านน 

ฉนัเป็นคนสร้างโลกใหม่ใหต้วัเอง 
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จติวญิญาณ 

มิอาจเลือน จางหายในสายลม        

มือเพาะบ่ม เมลด็พนัธุอ์นัเติบกลา้ 

ตรึงแน่น ซึมซบักบันยัน์ตา                         

ทว่า ซาบซ้ึงถึงหวัใจ 

พ่อเล่าว่า....คงเขม้เต็มคุณค่า         

วิท’ลยัครู สถานะร่วมสมยั 

ปลกูความคิด ความจริงเเผก่ิ่งใบ          

เป็นไมใ้หญ่ เเผร่่มเงาตลอดมา 

เเม่เล่าว่า...ความเป็นครูผูส้ร้างสรรค ์         

หล่อหลอมฝัน ดว้ยเร่ียวเเรง-เเสวงหา 

ใน-นอกหอ้ง ภาพจ าธรรมดา          

ทุกเวลา จงัหวะชีพจร 

รุ่นพี่เล่าว่า …“ค่าเเห่งครู”           

มิไดอ้ยู ่เเค่หนงัสือถือมาสอน 

จิตวิญญาณเลือดเน้ือ เอ้ืออาทร          

หลกัชีวิตสะทอ้นหลกัวิชา 

เพื่อนเล่าว่า …‘ครูเเท’้ เเก่การให ้          

ดว้ยหวัใจ เท่านั้นเพ่ือฟันฝ่า 

ภาระหนกัอยา่งไรตอ้งศรัทธา                                

เด็กเบ้ืองหนา้ ‘ลมหายใจของเเผน่ดิน’ 

รุ่นนอ้ง เล่าว่า “กว่าจะจบ”                                  

มิใช่ครบ หน่วยกิตชีวติด้ิน 

กว่าเต็มคน เติมค่ามาเหง่ือริน                              

มิเคยส้ิน ‘ความเป็นครู’ อยูข่า้งใน 
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ผา่นน ้ าเสียง สะทอ้นค่ามาก่ีรุ่น    

เน่ืองหนุน สู่ฝันผนัคล่ืนใหม ่

ระลอกเเลว้ ระลอกเล่า...เขา้ฝ่ังไกล             

คงเคล่ือนไหว เหมือนทะเลสร้างพลงั 

‘ความเป็นครู’เลือดเขม้เต็มร่างกาย    

เช่ือมความหมายชีวิตศษิยว์าดหวงั 

มรสุมโถมความจริงยิง่ประดงั     

เจ็บทุกคร้ัง แต่หวัใจไม่เคยทอ้ 
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กุหลาบที่เด็กชายไม่รู้จกั 

มือชุ่มเหง่ือ ปาดน ้ าตาฝ่าสายฝน    

จนัทร์ล่องหน ในออ้มแขนแผน่เมฆหนา 

‘ฝัน’หนกัอ้ึง ถือดอกไมห้ลบชายคา    

นยัน์ตา เดก็ชายเศร้าและเหงาใจ 

แดง-กุหลาบ ดอกไมง้ามนามแห่งรัก   

ไม่รู้จกั คุณค่าอารมณ์ไหว 

แค่ซ้ือ-ขาย จ่ายเงินเดินจากไกล     

คราบเหง่ือไคลในกุหลาบภาพแรงงาน 

ฝนยาวนาน ร้านน ้ าชาตอนดึกด่ืน    

หนาวเหน็บ-ยนื เหม่อ มึนงงน่าสงสาร 

กอดตวัเอง ประคองฝันสัน่สะทา้น     

คนเรียกขาน “นอ้งดอกนึง” จึงยิม้งาม 

 เด็กชาย ดอกไมแ้ดงแห่งความรัก                       

 “ภาระหนกัใช่ไหม” ฉนัไถ่ถาม 

เธอส่ายหนา้ หดหู่ไม่รู้ความ     

เธอแบกหาม ครอบครัวดว้ยตวัเอง 

แด่กุหลาบ เด็กชายไมรู้่จกั    

ไม่ไดพ้กั ฝืนไหว-ใครข่มเหง 

ฟ้าร้องไห ้ต่อความจริงยิง่วงัเวง     

เธอหวัน่เกรง ไมใ้นมือใครถือมา 
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เมด็ทราย 

ฉนั,แค่เมด็ทราย     

หลอมร่างกาย ตวัเองเพื่อผูอ่ื้น 

มือนอ้ยค่อยก่อ-รอหยดัยนื                                      

ยิม้ระร่ืน จินตนาปราสาทงาม 

ดวงตา ‘เธอ’ แตม้ฝันใฝ่ไร้เดียงสา                           

แดดเปร้ียง-ทา้ เยาวว์ยัไม่เคยขาม 

ก่อพลงั สร้างสรรคอ์นัวาววาม     

ซนเลอะตามตวับา้งช่างปะไร 

‘เธอ’เท่านั้น เห็นค่าแทแ้ก่เมด็ทราย   

ขยบัขยาย โลกฝันอนัสดใส 

สมัผสัอ่อนโยนยิง่เผยจริงใจ                 

มือเยาวว์ยั เป็นม่ิงมิตรชีวิตทราย 

พยายาม ประคองฉนัเร่ิมฝันต่อ    

มุ่งมัน่ก่อ ประสาทงามซ้ึงความหมาย 

อาณาจกัรแห่งน้ีมีเจา้ชาย      

รอเจา้หญิง องคสุ์ดทา้ยจกัไดเ้ยอืน 

ฉนั,แค่เมด็ทราย     

มิอาจกลา้ ทา้ทายทะเลเคล่ือน 

เห็นเกลียวคล่ืน คลัง่แลว้-เสียงแว่วเตือน    

ซดัสะเทือน ปราสาทหวงัพงัทลาย 

ฉนัเศร้า เธอโศกโลกความจริง    

เธออยา่ท้ิง ศรัทธาแทเ้เมเ้คยพ่าย 

เธอช่างฝัน ฉนัมอบใหห้วัใจทราย     

จุดประกาย ความรักอีกสกัคร้ัง 

 



17 

 

ฉนั,แค่เมด็ทราย     

หลอมร่างกาย ตวัเองเพื่อวาดหวงั 

ก่ีลม้ลง เธอหยดัทา้ดว้ยพลงั     

ก่ีพลาดพลั้ง ตอ้งเร่ิมใหม่ไดห้ยดัยนื 

ฉนั,แค่เมด็ทราย     

หลอมร่างกาย ตวัเองเพื่อผูอ่ื้น 

เห็นเธอก่อ อีกคร้ังแมพ้งัครืน     

ยิม้ระร่ืนกบัเบ้ืองหนา้ปราสาทงาม 
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บทกวขีองเธอ 

บทกวีท่ีเธอกลัน่บรรจงศิลป์ 

บทกวีมิอาจส้ินอารมณ์ไหว 

บทกวกีรีดเลือดเน้ือเถือหวัใจ 

บทกวกีวา้งไกลกว่าความงาม 

บทกวีถัง่โถมโหมเเรงฝัน 

บทกวีไร้ชนชั้นการเหยยีดหยาม 

บทกวีปลดพนัธะพยายาม 

บทกวีตั้งค  าถามความเท่ากนั 

บทกวีหลัง่ฝนบนดินเเลง้ 

บทกวีเเตม้เเต่งดว้ยค าสรร 

บทกวีปลุกกระเพื่อมเช่ือมสมัพนัธ ์

บทกวีทุกค านั้นลว้นตริตรอง 

บทกวีท่ีเธอเขียนลงกระดาษ 

บทกวีจึงผงาดอยา่งผยอง 

บทกวีเปล่งเสียงทุกขทุ์กท านอง 

บทกวีมิอาจคลอ้งดว้ยโซ่ใด 

บทกวีศรัทธาสร้างค่าศิลป์ 

บทกวีโบยบินสู่หวงัใหม่ 

บทกวีพงัก  าเเพงเเห่งหวัใจ 

บทกวี คือการใหด้ว้ยสตัยจ์ริง 

บทกวีของเธอในทุกวรรค 

บทกวีทอถกัจากทุกส่ิง 

ฉนัจดจ าข้ึนใจไม่เคยท้ิง 

เเมเ้ธอหลบัเเน่น่ิงชัว่นิรันดร์ 
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ลางร้ายและลมหายใจที่เหลอื 

พยากรณ์ จากฟ้าเร่ิมอาเพศ    
ลางบอกเหตุ ธรรมชาติประกาศกอ้ง 
เมษา เทฝนจนท่วมนอง                                                 
เสียงเรียกร้อง  ผา่นน ้ าตาฟ้าหลัง่ริน 
เร่ิมสบัสน ไม่รู้ฤดูผา่น                                              
ปรากฏการณ์ วิปริตชีวิตส้ิน 
เกษตรกร ลม้พบัลงกบัดิน                 
บางทอ้งถ่ิน ไร้น ้ าจะท านา! 

เคยอุดม ‘น ้ามีปลา นามีขา้ว’                                   

เร่ืองราว ประเพณี-วิถีหลา้ 

แม่โพสพ เช่ือมชีวิตจิตวิญญาณ์                                               

แม่คงคา ลว้นสายเลือดหล่อเล้ียงใคร 

ทะเลครามงามงดจรดฟ้า                                           

ออกจบัปลา เรือประมงคงเคล่ือนไหว 

แม่ยา่นาง สร้างหวงัก าลงัใจ      

ปลานอ้ยใหญ่ ชุกชุมอยูคู่่นาวา 

โลกใบใหม่มืดมนอนธการ                                     

ควนัโรงงานลอยควา้งกลางเวหา 

ลมหายใจหดสั้น-วนัเวลา                                                     

เบ้ืองหนา้ความตายกระจายพลนั! 

ทะเลคล ้าน ้ าเสียละเห่ียใจ                                          

มือใครท้ิงขยะจา้ละหวัน่ 

เรือเก่าจอด กร่อนผ-ุปัจจุบนั                                                  

ลกูหลานฝันถึงฝงูปลามาเน่ินนาน 

 

 



20 

 

ไฟป่าลาม เผาเกล้ียงเหลือเพียงตอ                            

ร่อยหรอ พืชพนัธุธ์ญัญาหาร 

เขาหวัโลน้ ระแหงแลง้กนัดาร                                             

สายธาร เหือดแหง้เหลือเพียงดิน 

วิกฤต เห็นอยู ่รู้ทุกอยา่ง                                      

โลกเควง้ควา้ง ส าลกัควนัทัว่ทุกถ่ิน 

หรือ “ช่างเถอะ” ธรรมดาจนชาชิน                                         

โลกรวยริน เฮือกสุดทา้ยลมหายใจ 
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พนัธนาการ 

สะอึกสะอ้ืน ข่ืนขม-หล่มวรรณะ 

เสียสละ เซ่นสรวงหว้งอาถรรพ ์

พรหมจารีต กรีดใจในโทษทณัฑ ์

‘รัก’ นิรันดร์ เเค่เศษฝุ่ นความหวงัดี 

เพียงหวานหวาม หวัน่ไหวในรสรัก 

ประจกัษ ์เธอ-เขาเงาศกัด์ิศรี 

เพียง“ต่าง” กนั พนัธนาการม ี

เเดงขน้น้ี เลือดเหมือนกนั ใคร ? จณัฑาล 

ประกาศิต เเห่งใครไร้ความจริง 

เเอบอิง ฉาบฉวยดว้ยขบัขาน 

เจา้ดอกไม ้ถกูเหยยีบย  า่จนเเหลกลาญ 

ยิง่ประจาน โลกียค์าวสาวคนนั้น! 

โอ ้! พนัธนาการผลิบานรัก 

มิอาจถกั สายใยต่อก่อไฟฝัน 

เธอวาดหวงั เขา้ใจในชนชั้น 

กลบัสะบั้น เเตกเป็นเส่ียงเพียงผกูใจ 

เเผว่เร่ืองเศร้า ดินเเดนภารตะ 

อารยะ ดึกด าบรรพห์ยนัโลกใหม่ 

ธาตุเเห่งรักสลายอยูภ่ายใน 

เก็บซ่อนไว ้สกัวนัฝันเป็นจริง! 

 
* สะเทือนใจจากเหตุการณ์ผูน้  าหมู่บา้นหลายคนในอินเดียรุมข่มขืนสาวนอ้ยเพียงเพราะเธอรักกบัหนุ่มต่างชนชั้น  
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สงครามเร่ิมอกีแล้วหรือ 

นัน่!ปรากฏ หยดน ้ าตาเต็มค่าเศร้า 

เเผน่ดินเรา สงัเวยคนเลือดขน้ไหล 

เจ็บปวด สะอ้ืนปืนลัน่ไก 

ควกัหวัใจ บริสุทธ์ิอีกก่ีราย 

ตูม ตาม ค  ารามลัน่หวัน่สะทก 

หวัอก สะทา้นสัน่ขวญัหนีหาย 

ความเป็นคน ถกูคุกคามดว้ยความตาย 

ฉากสุดทา้ย อาจไม่มีท่ีใหย้นื 

สงครามก าลงัเร่ิมอีกเเลว้หรือ 

ใครคือศตัรูความเป็นอ่ืน 

มองไม่เห็นดว้ยตาว่าถือปืน 

ปลุกใจต่ืน เเยกเเยะเเพะหรือใคร 

เเค่รอยยิม้เเตม้วงส่งภาษา 

ปลดเปล้ืองพนัธนาความเเปลกใหม่ 

ผลิสตัยซ่ื์อง่ายงามความจริงใจ 

มิเป็นไรเเค่เเตกต่างเพียงรับฟัง 

หรือเราเเค่หลงทาง 

ลืมทุกอยา่งสุขจริงเเทเ้เต่หนหลงั 

เห็นเเววตาหวัน่หวัน่หวาดระวงั 

ทุกคร้ังท่ีสบตากบัผูค้น 
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โชคดีที่ตาบอด  

1. 

โลกมืดมิด เสียแลว้แนวหนา้เอ๋ย                                 

ภาพคุน้เคย ทุกถอ้ยค าลว้นล ้าค่า 

สรรพเสียง ร่ายมนตร์-คนศรัทธา                                        

ลายกีตาร์  ขา้งถนนเพลงคนจร 

น้ิวเร่งพรม ศิลป์งามความเช่ือมัน่                                         

รอยยิม้นัน่ หวงัประกายทุกขถ่์ายถอน 

กระแสเสียง ขานขบัดบัไฟฟอน                                            

สะทอ้น ท านองใจตอ้งการ 

ฉนัร่อนเร่ ร้องเพลงบรรเลงซ้ึง                                                

หวนค านึง ฝ่าวิกฤติชีวิตผา่น 

วีรกรรม สุดทา้ยชาติชายชาญ                                                

ดว้ยอาจหาญ สภาวะพร้อมประจนั 

ดว้ยดวงตา มองไม่เห็นภาพชีวิต                                             

เพียงแค่คิด จินตนาพาใจสัน่ 

แผว่เสียงเศร้า พ่อแม่ลกูเคยผกูพนั                                          

ระทึกขวญั เหตุการณ์ร้ายแถบชายแดน 

2. 

แผลเหวอะหวะ เจ็บแสบแทบไม่ไหว                        

เลือดหลัง่ไหล อาบแผน่ดินถ่ินหวงแหน 

ลาดตระเวน แนวหนา้กลา้ตายแทน                                          

อนาถแสน ตูม!เดียวกระเด็นไกล 

โชคดีเพราะฉนันั้นตาบอด                                                  

ร้องถ่ายทอด ความเป็นอยูย่ิม้สูไ้หว 

ก่ีบทเพลง ปลุกหวงัก าลงัใจ                                                      

ขณะไฟเผาผลาญนานหลายปี 
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ท่องโลกมืด กวา้งไกลและยาวนาน                                           

ภาพโหดเห้ียม ทรมานไดห้ลีกหนี  

ฉนัน่ีแหละ ทหารกลา้ปัตตานี                                                    

สละพลี ดวงตาให-้ผูใ้ดกนั? 

(ชายพิการ คนน้ีคนเดียวกนั) 
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สถานีรถไฟในทรงจ า 

1. 

ชานชาลา เงียบงนัเเววหวัน่หวาด   

ข่าวประกาศอคติพิพากษา 

ขีดพรมเเดนความตายหลายอาณา    

เลือดขน้ทาพ้ืนท่ีเเห่งสีเเดง 

ส่ายหนา้รับรู้อยูใ่นใจ     

มิใช่สงครามลามทุกเเห่ง 

แมบ้า้นเราคุกรุ่นความรุนเเรง    

อยา่เติมเเต่งเร่ืองราวข่าวเกินจริง 

2. 

แผน่ดินเดียวร่วมรกรากจาก “น ้ าเค็ม”  

เติมเต็มช่องความต่าง เช่ือมบางส่ิง 

เรียบง่าย รวมใจไม่เคยท้ิง     

เเตกกา้นก่ิง ร่มใบในตน้เดียว 

ภูสูงโอบ ป่ายางไวใ้นออ้มกอด     

เห็นตลอด ถัว่เต็มฝักแปลงผกัเขียว 

กสิกรรม บนบ่าหนา้ซีดเซียว     

มือเก็บเก่ียว โคง้ค านบักบัผนืนา 

มิตรภาพเบ่งบานผา่นดอกรัก     

พุทธทายทกั มุสลิมต่างยิม้ร่า 

เเดดเชา้ นกเขาขานร้านน ้ าชา     

หลากชีวา เล่าชีวิตเช่ือมชุมชน 

เสียงพระสวด บาลีขานในงานศพ     

พานพบ ความหลากหลายทลายเหตุผล 

มุสลิม เพื่อนหญิงชายอีกหลายคน     

สร้างกุศล สงบน่ิงสู่ศรัทธา 
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พระบิณฑบาตบุญบงัเกิด      

เสียงประเสริฐ ละหมาดศาสนา 

มสัยดิยนืหยดัคู่วดัวา      

ธรรมดา วิถีความเป็นจริง 

3. 

 ‘จะนะ’ สถานีรถไฟเศร้า    

เก็บเร่ืองเล่าเศษซากจากทุกส่ิง 

เสียงระเบิด มอเตอร์ไซคใ์ครจอดท้ิง     

โปรดน่ิงฟังเร่ืองดีดีท่ีบา้นเรา ! 
      
         หมายเหต ุ ดาลใจจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดรถจักรยานยนต์หน้าสถานีรถไฟจะนะ ถือเป็นพื้นท่ีสีแดงท่ีต้องเฝ้า

ระวังเป็นพิเศษ แต่เร่ืองราวบางอย่างกลับถูกมองข้าม เช่นชุมชนบ้านสวนมะพร้าว ซ่ึงเป็นหมู่ บ้านชาวพุทธกับหมู่ บ้าน

น า้เคม็ของชาวมสุลิม แต่พวกเขายงัคงอยู่ร่วมกันได้  
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เรือล านั้น 

1. 

ไม่มีมือบริสุทธ์ิมาฉุดร้ัง  

กฎหมายคลัง่เป้ือนรุนแรงเลือดเเดงฉาน 

สงครามขบัไล่ใครเดือดดาล 

ฉนั,เพื่อนบา้น ท่ามภาวะสะเทือนใจ 

ทะเลเล่าขานต านานเก่า  

เร่ืองเศร้าขานเสียงคล่ืนสะอ้ืนไห ้

บา้นเกิดลุกร้อนดว้ยฟอนไฟ 

มือใครกนัเล่าเผาเเผน่ดิน 

เรือล  านั้น ลอยควา้งเสน้ทางเก่า 

บรรทุก ‘เงา’ ความเป็นคนอนัสูญส้ิน 

นยัน์ตาโศก ละหอ้ยหา-อยูอ่าจิณ 

น ้าทะเล ทนกินกระทัง่ตาย! 

2. 

เด็กเลก็ไร้เดียงสา          

หนุ่มสาวกลา้เเละทา้ทาย 

ผูเ้ฒ่าถ่อเรือนกาย          

คน้ความหมายสู่ปลายทาง 

3. 

เรือล  านั้นเบียดเสียดดว้ยคนทุกข ์

น่ีหรือยคุปัจจุบนัอนัสว่าง 

ทอ้งทะเลบนัทึกไวไ้ม่เคยจาง 

เรือยิง่ห่าง อิสระจะยิง่ไกล 

ไร้พรมแดนทะเลกวา้ง-ทางเดินเรือ 

พอมีเหลือต่อมรับรู้อยูบ่า้งไหม 
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เรือล  านั้น ไร้คิดเห็นความเป็นไป 

เปิดหวัใจ พวกเขาคนเท่าเทียม 

เรือเก่ายอ้น ‘ญวน’แตกพ่ายตายเกล่ือนกลาด 

ศพริมหาดถกูเปล้ืองผา้ฆ่าโหดเห้ียม 

สู่อีกฉากสงครามเศร้าเผาไหมเ้กรียม 

โลกตระเตรียมทอดท้ิง‘โรฮิงญา’  
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ความจริงกบัหยดน า้  

ปรากฏเป็นหยดน ้ า       ชอุ่มฉ ่าชโลมหญา้ 

นอ้ยนิดวดัดว้ยตา        ชุบชีวาชูช่องาม 

ความจริงคลา้ยหยดน ้ า    หมุนเวียนซ ้าเเค่เปล่ียนนาม 

ก่อเมฆบนฟ้าคราม      ดว้ยหยดน ้ าระเหยไอ 

เมด็ฝนกระหน ่าสาด    ธรรมชาติคงเคล่ือนไหว 

หยดน ้ าบนเรียวใบ          ต่างก  าเนิดจุดเดียวกนั 

หยดน ้ า ไอ เมด็ฝน         ลว้นเร่ิมตน้สายสมัพนัธ ์

ความจริงเป็นนิรันดร์           มิเเปรผนัเพราะส่ิงใด 

มายาหรือความจริง     ตอ้งเเน่น่ิงเเละเปิดใจ 

เมด็ฝนหรือเดือดไอ         เป็นรูปหน่ึงของหยดน ้ า 
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ภาคหลงั 

-เช่ือมต่อโลกอกีใบ- 
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นัยน า้เสียง 

1. 

เกร้ียวกราดสาดไฟไหมว้าจา 

หยาบชา้สามญัทนัสมยั 

เลเวลวาดทลายพงัมิตั้งใจ 

ผูใ้ดหยามเหยยีดย  า่เกียรติก ู 

ภวงัคต์รึงถึงแอนิเมชนั 

ระเบิดลัน่ปร้างเปร้ียงเสียงข่มขู่ 

เลือดแดงอาบทะลกัจอจอ้งรอดู 

ชัว่ครู่ จดจ าน ้ าเสียงนั้น 

แต่อีกเสียง คุน้หูกู่เรียกหลาน 

ร่างซมซาน กลบัอาฆาตตวาดลัน่ 

ร้องโวยวาย ขา้วปลาหาใหท้นั 

สายสมัพนัธต์ดัขาดค าบาดใจ 

2. 

ปัง ปัง ปัง ปัง ปัง ปัง ปัง ปัง 

เลือดเกรอะกรัง ศพเกล่ือนภาพเคล่ือนไหว 

สวมบทบาทมือปืนยนืลัน่ไก 

ชีวิตใหม่ โลดเล่นเนน้บู๊มนัส์ 

หอ้งแออดัดว้ยผูค้นบนเกา้อ้ี 

เช่าพ้ืนท่ี สู่ภวงัคด์ัง่โลกฝัน 

เมาส์-แป้นพิมพ ์เกมเร่ิมส่ิงเดิมพนั 

บุหร่ีนั้นทั้งซองของล่อใจ 

เอฟเฟคต่อล าโพงพ่วงสองขา้ง 

เลือดและร่างกระเด็นตอ้งเล่นใหม่ 

สบถด่า อ่อนแอเคยแพใ้คร 

มึงกลบัใชร้ะเบิดเปิดสงคราม 
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3. 

เกมจบลง ภาพนองเลือดอนัเดือดพล่าน 

เล่นยาวนานด่ิงด ่าไร้ค  าถาม 

ใจเปรอะเป้ือนรอยเห้ียมเตรียมท าตาม 

เช้ือร้ายลามกลืนร่างอยา่งชา้ชา้ 

ระหว่างทางกลบับา้นยา่นชุมชน 

หลานร้อนรนลุกไหมไ้ฟคลัง่บา้ 

ความเป็นคนสูญหาย สลายวิญญาณ์ 

เมือ่เห็นยา่ยนืหนา้บา้นพาลแคน้เคือง  
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ชนกลุ่มน้อย  

1. 

ฉนั,ชนกลุ่มนอ้ย ค่อยเงียบเสียง                  

ถกูดบัตะเกียงปัญญามาก่ีหน 

โซ่ตรวนล่ามพนัธนามาก่ีคน                  

เพียงเหตุผล ‘ขบถ’คดแผน่ดิน 

วาดหวงั สุนทรียะจะสรรคส์ร้าง     

น าทาง ดว้ยหนงัสือส่ือโลกศิลป์ 

ร่ายกวี จากใจใครไดย้นิ       

กางปีกบิน นกเสรีท่ีตอ้งการ 

เป็นอากาศ ไร้ตวัตนบนพ้ืนท่ี                 

ไร้ศกัด์ิศรี สิทธ์ิ-เสียงเพียงขบัขาน 

กุญแจมือ จบั-คลุมเครือเมื่อไม่นาน     

รอเพียงศาล พิพากษาชะตากรรม 

ผดิกฎหมายร้ายแรงแห่งประเทศ      

ลางบอกเหตุวิกฤตชีวิตระส ่า 

สามญัชนธรรมดาตาด าด า      

ไม่เคยท าคอรัปชัน่อนัสามานย ์

ต่ืน,ลา้งหนา้ จิบกาแฟแด่ยามเชา้      

หยบิเร่ืองเล่า บทกวีท่ีอยากอ่าน 

ใจซึมซบั เสพศิลป์จินตนาการ      

ยกระดบัจิตวิญญาณความเป็นคน 

2. 

ค าตดัสิน ถกูประหารกลางลานโล่ง                                         

สู่ถ  ้าโถงดึกด าบรรพก์นัอีกหน                

น่ิง ยอมรับ เงียบสงดัในบดัดล      

เมืองมืดมนบอดใบไ้ปอีกนาน 
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ดว้ยขอ้หา มีหนงัสือไวถื้อครอง      

ถกูจบัจอ้ง ราวสตัวเ์ดรัจฉาน 

ถกูหยามเหยยีด เกลียดชงัดัง่ซาตาน     

แค่นกัอ่าน หน่ึงคนชนกลุ่มนอ้ย! 
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โลกอกีใบทีไ่ม่รู้จกั 

ไกลกว่านั้น พ้ืนท่ีคนเเปลกหนา้ 

หรือนยัน์ตา หว่านเเววเเลว้เป็นเพื่อน 

คุกซีเมนต ์เเช่เเข็งกาลนานนบัเดือน 

เเต่ดูเหมือน คนใกลต้วัไกลหวัใจ 

โลกอีกใบ...ไม่มีเรา 

เพียงเงา ลวงรูปอนัวบูไหว 

จู่จู่ ตวัตน หล่นหายไป 

หรือสายใย มิตรภาพพงัราบลง 

เเสงสีฟ้า วิบวบัระยบัเเสง 

โลกถกูเเบ่ง กลม-กลวงลวงหลอกหลง 

ขา้มกลางวนั ผนักลางคืนอยา่งมึนงง 

โลกกค็งวา้เหว่ ไร้เวลา 

ควบชีวติโลดเเล่นอยา่งเหน่ือยหนกั 

กลบัรู้จกัร่างล่องหนคนเเปลกหนา้ 

โลกเสมือนจ าลองช่องสนทนา 

คนใกลต้าของโลกจริงถกูท้ิงไกล 

ไกลกว่านั้นเป็นพ้ืนท่ีคนเเปลกหนา้ 

น่ิง สบตา เเตม้วงยิม้ดูอ่อนไหว 

โลกเสมือนเเค่รู้จกั-ทกั อุ่นใจ 

โลกอีกใบโหยหาเพื่อนเหมือนไม่ม!ี 
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มนุษย์ช ารุดในโลกออนไลน์ 
1. 
ยคุสมยัผกุร่อน-ตอ้นจนมุม 
ควบคุม ชะตาไวใ้นโซเชียล 
กระเเสโลก หลากหลายไม่ดายเดียว 
ไลกเ์พจเท่ียว ชอ็ป เเฟชัน่ ศลัยกรรม 
ท่องสู่โลกอีกใบเพียงปลายน้ิว 
แอพจองคิว กดติดต่อ-รอข าข า 
ก๋วยเต๋ียวเน้ือ ร้านเก่าเจา้ประจ า 
ไม่ตอ้งคล ้าผวิเสียละเห่ียใจ 
กล่องเส้ือผา้ ‘เคอร์ร่ี’ปร่ีมาส่ง 
ฉนัมึนงง ง่วงนอนสัง่ตอนไหน 
ทบทวน ลดคร่ึงจึงเอฟไป 
เบอร์ใหม่  ‘แฟลช’โทรย  ้าก  าลงัมา 
เเม่คา้ไลฟ์ โลชัน่บรรยายสนุก 
“ก่ีกระปุก อยา่น่ิงเฉยเมนตเ์ลยจา้ 
ยีห่อ้ดงั ผวิปังเเน่เพียงเเค่ทา” 
มิรอชา้ พร้อมเพยส์ัง่-ไม่ย ั้งมือ 
ไปรษณีย ์มาส่งลงหนา้บา้น 
เก็บอาการ ดีใจใสใสซ่ือ 
ปรับระบบ ไม่งุ่มง่ามตามค าลือ 
รีบถือเขา้หอ้ง รอจองสินคา้ 

น ้าพริกกากหม ูสาคตูน้ 
พืชผล เกษตรอินทรียล์ว้นมีค่า 
ปลาเเหง้ อาหารทะเลเร่เขา้มา 
โฆษณา ออนไลน์ไร้พรมเเดน 
เเต่ละวนั ผนัผา่นการซีเอฟ 
ตงัคค่์อยเก็บ ฝันเลือนรางเคยวางเเผน 
สุขเลก็นอ้ยในชีวิตคิดทดเเทน 
ไม่ยากเเคน้ เเน่นอนช็อปตอนไลฟ์ 
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2. 
เงินเดือนร่อยหรอเร่ิมก่อหน้ี 
ส่ิงของประดามีลว้นท่ีใช่ 
เก็บซอ้นทบับางกล่องกองเพ่ิมไป 
ตดัสินใจ ขายมือสองของฉนัน้ี 
3.  
หรือโลกจริง สนทนาประสาเพื่อน 
ลบเลือนสมัพนัธห์าย-เเยกยา้ยท่ี 
เหลือช่องทาง ออนไลน์เช่ือมไมตรี 
ต่างตอ้งมีภาระคนละทาง 
เหมือนสนิทแน่นเหนียวแต่เดียวดาย 
ฉนัผอ่นคลายจากโลกจริงท้ิงบางอยา่ง 
มิติไลฟ์ไม่วงัเวงกลบัเควง้ควา้ง 

เร่ิมเปราะบาง หรือมนุษยช์  ารุดเเลว้ ! 
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โพสต์ (พืน้ทีอ่นัตรายระดับปลายนิว้) 

เห็นบางโพสต ์สะดุดตาเล่ือนหนา้ฟีด 
อารมณ์ป๊ีด เร่งกดไลกใ์นหลกัฐาน 
เปลือยเปลือกชัว่ สาธารณะเเชร์ประจาน 
อนัธพาล ร้ือโคตรเหงา้-เขยา่จอ 
พ้ืนท่ีอนัตราย-ปลายน้ิวตน 
ความเป็นคน เเหลกเหวอะหวะ-เกินปะต่อ 
กวา้ง ต้ืน ลึก ปล่อยไหลไร้ตน้ตอ 
สงครามก่อรวดเร็วราวเปลวไฟ 

บรรดาคนติดตามนามเเฟนเพจ 
เนรเทศ มนัเถิดหนาอยา่สงสยั 
บางคิดเห็น กดเศร้ามิเขา้ใจ 
“เขาไม่ใช่อย่างน้ันครับ โปรดรับฟัง” 
สติกเกอร์ ใบหนา้โกรธลงโทษทณัฑ ์
ประโยคสั้น คนรับรู้อยา่งพรูพร่ัง 
ถอ้ยค าหยาบขยะ-ประเดประดงั 
กระทบกระทัง่ลามไปไกลเร่ืองนั้น 
ลอ้เลียนภาพโปรไฟลค์น้ในเฟซ 
“ช่าง ทุเรศ ไม่ออร่าเเต่หน้ามัน่” 
มรสุม ถล่มเมนตเ์ห็นนบัพนั 
ขาดสะบั้น ความเป็นจริงยิง่ลบเลือน 

“เขาไม่ใช่อย่างน้ันครับ โปรดรับฟัง” 
รู้เบ้ืองหลงั ขอ้มลูพลาดจนกลาดเกล่ือน 
เเค่คิดต่าง อธิบายหมายตกัเตือน 
โพสตบิ์ดเบือน ลวง จริง คือส่ิงใด 
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ตวัละครหล่นหายระหว่างบรรทดั 

จากหว้งลึก ทรงจ าเศร้าด าด่ิง 
ภวงัคน่ิ์ง โปรแกรมเวิร์ดเปิดว่างเปล่า 
มิอาจเล่าต่อผูใ้ดไร้เร่ืองราว 
กดชตัดาวน์ ปิดตาหลบักบัฝันคา้ง 
ตวัละครหล่นหาย... 
คลบัคลา้ย ตวัฉนัมุ่งสรรคส์ร้าง 
ก าหนด ชีวิตกรอบทิศทาง 
ทฤษฎีต่างต่างจางหายไป 
ปล่อยชีวิต อิสระตวัละคร 
ยอกยอ้น คืบเคล่ือนค่อยเล่ือนไหล  
เล่าตวับท ข้ึนมาว่าเป็นใคร? 
โลกอีกใบ เหล่ือมซอ้นกนัวรรณกรรม 

บางบรรทดั ดูเหมือนอาจเลือนพร่า 
น ้าตาความหลงัยงักลืนกล ้า 
แบกชีวิต ภาระตอ้งกระท า 
ตอกย  ้าเร่ืองจริงยิง่กว่านิยาย 
อลัไซเมอร์ ไร้ทรงจ าค  าใดเอ่ย 
เปิดเผยบาดแผลอนัหลากหลาย 
ซึมลึก หดหู่สู่ความตาย 
ตวัละคร หล่นหายในทนัที 
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ไลฟ์ (ปรากฏการณ์การค้าเสรี) 

         โลกโซเชียลควบหลา้  เพียงจอ 

น้ิวเล่ือนประสารอ   แม่คา้ 

ไลฟ์สดเด่นเสียงยอ   พร้อมพร่ัง 

อวดร่างเปลือยเปล่าอา้   ค่าคุม้ก  าไร 

       เล่ห์-ไลกล์วงล่อเคล้ิม  หลงกาม 

กระฉ่อนฉาวลุกลาม   แห่เฝ้า 

แชร์กระหน ่าติดตาม   คนคลัง่ 

ปวงหนุ่มอารมณ์เร้า   ย ัว่คา้งจินตไ์กล 

             ใครประมลูค่าเส้ือ  เจรจา 

เมน้ต่อ-ตอบราคา   ช่ือร้าน 

แพค็ของเร่งเวลา    จดัส่ง 

สตัยซ่ื์อถึงทุกบา้น   แน่แทป้ลอดภยั 

              สาวนอ้ยใชแ้ก่นรู้  แยบยล 

อวบแน่นขาวแห่งตน   เด่นหนา้ 

ใจถึงแค่อดทน    ฟันฝ่า 

มือค่อยเปล้ืองเส้ือผา้   แม่คา้ว่องไว 

            ถ่ายไลฟ์เธอแข่งคา้  ก าไร 

หมองหม่นจ านวนไลก ์   เร่ิมส้ิน 

อีกไลฟ์ติดตรึงใจ   แชร์สนัน่ 

หญิงเร่ิมจูบแลกล้ิน   สุดล ้าโฆษณา 
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ม่านลวงตา 

คืนเดียวดายดาวดบันบันานเน่ิน    

เผชิญ เศร้า-เหว่วา้ชะตาหวัน่ 

เคยสดใส ในชีวิตประจ าวนั      

สายสมัพนัธ ์เพ่ิงแหว่งวิ่นเคลา้ดินปืน 

อาจไม่ใช่ สงครามแห่งความเช่ือ      

คลุมเครือ ความต่างสร้างเป็นอ่ืน 

ลมปาก โหมแรงไหมก่้อไฟฟืน     

ต่างหยบิยืน่ ความแปลกหนา้ผูม้าเยอืน 

คลา้ยคลา้ยม่านโปร่งแสงแบ่งกั้น ‘เรา’                 

นยัน์ตาเศร้า แลเห็นความเป็นเพื่อน 

ใกลต้า เคยพบกลบัลบเลือน     

ม่านค่อยเคล่ือน คล่ีผนืผา้มาปิดบงั 

ม่านโปร่งแสง มองเห็นเป็นธรรมดา                

วดัคุณค่า ศกัด์ิศรีเป็นท่ีตั้ง 

เพราะ‘เรา’ ถกูหยามเหยยีดดว้ยเกลียดชงั         

ม่านกกัขงั กีดกั้นรักจากหวัใจ 

คืนเดียวดาย เสียงปืนขู่ค  าราม     

ค าถามพรูพร่ังยงัสงสยั 

ม่านโปร่งแสงแบ่งแยก ‘เรา’ นานเท่าไร     

หรือปล่อยใหเ้ป็นเวทีแห่งสงคราม 
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เมลด็พนัธ์ุค าถาม 

ในพ้ืนท่ีทรงจ า-ใตส้ านึก 

ผลึกความคิดปะติดปะต่อ 

เช่ือมชีวิต ลึก ราบ ภาพจ๊ิกซอร์ 

ไม่อาจรอค าตอบใด ? ในสายลม 

ฉนัเดินทาง ส่งทอดหวงัตั้งค  าถาม 

เสียงกร้าวหา้มเเสดงออกบอกข่ืนขม 

เเหลกสลายอีกคร้ังยงัซานซม 

ถกูถล่มประณามเเค่ความจริง 

ลืมตาต่ืน ซึมเศร้าเงาเเปลกหนา้ 

ลดคุณค่าเหตุผลจนหยดุน่ิง 

ปล่อยเช้ือร้ายข่าวลวงไร้ทว้งติง 

ค่อยด าด่ิงสู่ความมืดอีกยดืยาว 

บางค าถามเอ่ยไปไร้ความหมาย 

ฉนักลายเป็นคนถ่อยชอบปล่อยข่าว 

สกัวนัหน่ึงอาจหายไปไร้เร่ืองราว 

ไม่เหลือแมย้า่งกา้วใหติ้ดตาม 

ฉนัเพาะบ่มเมลด็พนัธุอ์นัเลก็เลก็ 

เเด่เด็กเด็ก ส่งทอดหวงัตั้งค  าถาม 

บนดินเเลง้ค่อยฟมูฟักจกังอกงาม 

เสียงคุกคามจากใครไม่เคยกลวั! 

เมลด็พนัธุค์  าถามเหลือหยบิมือ 

คงตอ้งยื้อ หว่านไวไ้กลจนทัว่ 

ขณะปืนลัน่ขู่อยูใ่กลต้วั 

ภาพพร่ามวั น ้าตาร้ืนยนืทา้ทาย 
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อุดมการณ์บนโต๊ะอาหาร  

                   1. 

พ่อ  :   โตเ้ถียง เสียงสัน่ประจนัหนา้   

โลกผา่นมา เปล่ียนเเปลงเเรงเคล่ือนไหว 
รู้เเจง้ ทุกอยา่ง-ช่างปะไร     
ลกูเป็นใคร? เเกร่งกลา้ประสาเยาว ์

เสรีภาพ ความคิดอิสระ ?     
ปะทะ สงครามลวงอนักลวงเปล่า 
เปิดดวงตา โลกน้ีลว้นสีเทา    
ก่ีเร่ืองเล่า ศรัทธาวาทกรรม 

ลูก   :   อธิบายต่อหนา้ประสาเยาว ์  

ก่ีเร่ืองเศร้า ขมข่ืนยงักลืนกล ้า 
แพร่เฟคนิวส์ ระบอบใครชอบธรรม ?   
ปล่อยโรคกลวั ครอบง าอยา่งคลุมเครือ 
ไม่คิดเเบ่ง ช่องว่างระหว่างวยั    

บางใคร สุมสงครามเพลิงความเช่ือ 
เเสดงออก อารยะจะจุนเจือ     
ไร้สีเส้ือ ก  าเเพงเคยเเบ่ง ‘เรา’ 

          2. 

พ่อ  :   ลกูคงรู้ หากเคล่ือนไหว-ใครเจ็บกวา่              

เก็บน ้ าตา ลกูผูช้ายมิใหเ้ศร้า 
วาดหวงั ควา้ไขว่ไดแ้ค่เงา     
สูญเปล่า ปริญญามาช่ืนชม 

ลูก   :   พ่อคงรู้ หากเคล่ือนไหวไดเ้ช่ือมัน่              

ปัจจุบนั ยอ่ยยบัทุกขท์บัถม 
อนาคต น ้ าตาตก-อกตรม     

หลุดจากหล่ม เหลือทางเลือกเฮือกสุดทา้ย 
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                                 3. 
บทสนทนา เงียบลงไดค้รุ่นคิด  

มือสะกิด เสิร์ฟชาบูดูหลากหลาย 
หอมกรุ่น ซุปตม้ย  าย ัว่น ้ าลาย 
พ่อ ลกูชาย ลว้นใยรักเร่ิมถกัทอ 
เน้ือสนันอก สนัใน ไก่ แซลมอน 

หยบิเบคอน ยืน่ใหใ้ส่จานพ่อ 
สลบักนั หยบิของไม่ตอ้งรอ 
เอ้ือมมือต่อแหยเ่ยา้ ลกูเขา้ใจ    
หวัเราะตวังอสองพ่อลกู    
พนัผกู เล้ียงเด่ียวขบัเค่ียวไหว 

ปล่อยความหมาย อุดมการณ์ผา่นเลยไป    
โปรดฟังไว ้แต่ละคนเหตุผลมี! 
(หรือช่องว่างระหว่างวยัไม่เคยมี) 
 
 
 

 


