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บทน ำ | โลกที่ผมเตบิโต 

 
โลกท่ีผมเติบโต 

บปุผาบานสะพร่ังเพียงครัง้คราว 
ดวงดาวนบัแสนหลบตวัสกาวแสงหลงัมา่นฝุ่ นพิษ 

เดก็ก าพร้าแบกชีวิตหนีหา่กระสนุไปกลางทะเลทรายแผดร้อน 

พระจนัทร์ของชนบางเผา่พนัธุ์ถกูเปลวเพลิงลามเลียเหลือเพียงเถ้าธุลี 

ฤดกูาลฟ้าฝนบ้าคลัง่ไม่คอ่ยปกติ 
รถบรรทกุลมหายใจออกจากป่าเขาทกุเช้าค ่า 
ชายหาดแหง่ความทรงจ าถกูเปล่ียนเป็นลานประหารชีวิตชาวบ้านตาด า ๆ 
ศีลธรรมถกูฉีกขาดเป็นชิน้ ๆ  
มนษุย์กินเนือ้มนษุย์อยา่งเลือดเย็น 

ธารโลหิตท่ีไหลหลากข้ามพรมแดนไมเ่คยเหือดแห้ง 
ขณะแนวรบใหมแ่หง่การเขน่ฆา่ปรากฏบนโลกออนไลน์ 

วงศ์วานในรัว้บ้านเดียวกนักลบักลายเป็นคนแปลกหน้า 
บอ่ยครัง้, สายลมออนไลน์พดัพาขา่วลวงให้ปรากฏเหตกุระตา่ยต่ืนตมู 

เชือ้ร้ายซึง่เล็กกวา่สายตามองเห็นเขยา่แผน่ดนิทกุหวัระแหงสัน่สะเทือน 

ชีวิตดิน้รนเพ่ืออยูร่อดในวนัพรุ่ง 
บางตาน า้เพิ่งพวยพุง่กลางมหานคร 
และบางลมหายใจสละเพ่ืออีกพนัล้านลมหายใจ 

 
น่ีแหละโลกท่ีผมเตบิโต 

ย่ีสิบปีแสนสัน้ท่ีลืมตาต่ืนจากครรภ์มารดา 
ปรากฏสิ่งแปลกประหลาดมากมายทกุ ๆ เสีย้ววินาที 

หรือความจริงทกุปรากฏการณ์ล้วนเป็นสิ่งปกตสิามญั 

เฉกเชน่ท่ีจารึกอยู่บนเถ้ากระดกูของบรรพชน 

ในปีท่ีย่ีสิบเอ็ดของชีวิตผม 

ไมแ่นใ่จวา่เป็นปีท่ีเทา่ไรของชีวิตคณุ 

แตห่ากโลกท่ีคณุคุ้นเคยเฉกเชน่โลกท่ีผมเติบโต 

อยากจะชวนคณุโบยบนิไปให้พ้นจากโลกใบเดมิกนัดีไหม 

สูโ่ลกใบใหมซ่ึง่ความรักสะพร่ังบานและโชยกลิ่นอบอวลแก่ทกุสรรพชีวิตอยา่งเทา่เทียม 
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1 | เดก็ชายสลามีย์เกิดปี 2001 
 
คริสต์ศกัราช 2001 
ม๊ะหลัง่น า้ตาคลอด 
เเละประกาศก้องอยา่งอ่ิมเอิบใจ 
เลา่ขานถึงการก าเนิดบตุรชาย 
 
ก าหนดนามแก้วตาดวงใจว่า “สลามีย์” 
ศพัท์ภาษาอาหรับซึง่หมายถึงสนัตสิขุ 
ขณะท่ีโลกหมนุไป 
สูข่อบฟ้าศตวรรษใหม ่
ม๊ะมีเดก็ชายสนัตสิขุข้างกาย 
เเตข้่างกายคนทัว่ไป ณ มาตภุมูิชายเเดนใต้ 
สนัตสิขุกลบัเกล่ือนกลบไมป่รากฏเหมือนเเตก่่อน 
 
เเละเเล้วขณะผมอายส่ีุขวบ 
ป๊ะหลัง่รินลมหายใจรดบ ารุงสนัตสิขุ 
หา่กระสนุวิ่งพุง่เข้ามสัยิดกรือเซะ 
ขณะป๊ะก้มสิโรราบสรรเสริญพระเจ้า 
เเล้วประเทศนีก็้มีเเมเ่ลีย้งเดี่ยวเพิ่มอีกหนึง่คน 
เเล้วโลกใบนีก็้มีเด็กก าพร้าเพิ่มอีกหนึง่คน 
เเล้วศตวรรษนีก็้ปกคลมุไปด้วยความระทมโศก 
เมฆหมอกเป็นสีเทา 
การสญูเสียกดัแทะหวัใจให้เจ็บแสบทกุว่ีวนั 
ก่ีปี ๆ พ้นผา่นไป 
ม๊ะพร ่าบอกว่าป๊ะจะปรากฏตวับนสรวงสวรรค์ 
เเตผ่มจดจ าว่าป๊ะนอนนิ่งดินกลบหน้าล าพงัอยูใ่นกโุบร์ 
และไมเ่เนใ่จวา่ยงัได้ยินเสียงระเบดิ ณ มาตภุมูิอีกไหม 
---------------------------------------------------------------------------- 
“ม๊ะ” หมายถึงแม่ ส่วนค าว่า “ป๊ะ” หมายถึงพ่อ ทัง้สองค านิยมใช้โดยชาวไทยมสุลิมบางส่วน 
กโุบร์ หมายถึง สสุาน 
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2 | เดก็ยาตีม* 
 
ตัง้เเตป๊่ะหายลบัไป 
ผมคือเดก็ยาตีม 
เชน่นัน้ตลอดมา 
คนในหมู่บ้านเรียกขานผม 
 
"เดก็ยาตีม" 
กงัวานก้องอยูใ่นโสตประสาท 
ไมใ่ชส่ถานะพิเศษใด ๆ 
เเตบ่างเพ่ือนมนษุย์มุง่ยดัเยียดความพิเศษให้ 
 
เงินบริจาคหลัง่ไหลมา 
เสือ้ผ้าเคร่ืองนุง่หม่หยิบย่ืนให้ 
บ้างบนัทึกภาพเก็บไว้เป็นท่ีระลกึ 
บ้างโพสต์ลงเฟซบุ๊กประกาศขา่ว 
บ้างเอือ้อาทรโดยไมเ่ผยเปิดตวั 
อิสระของการเป็นมือบน 
ขณะมือลา่งยินดีรับทกุการหยิบย่ืน 
 
ขอบคณุ 
พร้อมยกมือขอพรจากพระเจ้าให้ตอบเเทนคณุงามความดีนัน้เสมอ 
ทวา่, วตัถไุมเ่คยยัง่ยืน 
ผา่นคืนวนัเนิ่นนานเทา่ไหร่ 
คอ่ย ๆ หายหดหมดไป 
 
เดก็ยาตีมยงัคาดหวงัการช่วยเหลือทางจิตวิญญาณ 
ความเจ็บปวดจากการสญูเสียเสาหลกัของครอบครัว 
บัน่ทอนความสขุอยูบ้่าง 
เม่ือสงสยัเก่ียวกบับางสิ่งในโลกหล้า 
หนัซ้ายแลขวาไร้พอ่ตอบค าถาม 
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เม่ืออากาศหนาวและสตัวร้ายค ารามเสียง 
หนัซ้ายแลขวาไร้ชายร่างกายก าย าสกัคน 
จะอ้าแขนปกปอ้งเหมือนฮีโร่ในละคร 
บางครัง้, เร่ืองสดุแสนธรรมดา  
อยา่งการเลน่โยกเยกของเพ่ือนข้างบ้านกบัพอ่ของเขา 
ก็กรีดหวัอกเด็กยาตีมให้เจ็บแปลบได้ไมน้่อย 
 
กระนัน้ความอบอุน่ก็มิได้หายไปจนหมดสิน้ 
อยา่ห่วงไปนกั 
เม่ือพลบค ่า  
เดก็ยาตีมทกุคนมกัวิ่งกลบับ้าน 
เสมือนลกูนกโบยบนิกลบัรัง 
เพ่ือโอบกอดหญิงหม้าย 
เว้นเเตใ่ครบางคนในหมูเ่ดก็ยาตีม 
จะสญูเสียแมไ่ปด้วยอีกคน 
นัน่แหละมีเพียงสายลมเทา่นัน้ท่ีพอให้โอบกอดได้บ้าง 
 
 
 
*เด็กยาตีม เป็นค าภาษาอาหรับ ชาวมสุลิมไทยมกัใช้เรียกเด็กก าพร้าพ่อ 
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3 | ปริศนาหน้าบ้าน 
 
ครัง้ยงัเยาวว์วยั 
เม่ือลืมตาต่ืน 
ชายในชดุสีเขียวลายพรางปรากฏตวั 
เดนิผา่นไปมาหน้าบ้านทกุ ๆ วนั  
ผมจ าได้ 
ในมือเขาถือปืน 
 
เขาเป็นฮีโร่หรือคนร้าย 
เขามาท าอะไรในหมูบ้่านของเรา 
ผมถามม๊ะบอ่ยครัง้ 
ม๊ะรูดซิปปากเงียบ 
ปริศนาไร้ค าวิสชันา 
ตัง้แตบ่ดันัน้ 
เนิ่นนานมาถึงบดันี ้
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4 | เร่ืองเล่าขานของนบีกับหญิงชราชาวยวิ 
 
ขณะเรียนอยูท่ี่ปอเนาะ 
อสุตาซสอนวิชาประวตัิศาสตร์อิสลาม 
เลา่เร่ืองนบีกบัหญิงชราชาวยิว 
 
อสุตาซเล่า 
“ทกุ ๆ วนั นบีจะแวะไปยงัตลาด 
น าขนมปังไปปอ้นให้หญิงชราชาวยิว 
ขณะหลอ่นชิงชงันบีสดุขัว้หวัใจ 
และไมเ่คยลว่งรู้วา่คนปอ้นเป็นใคร 
จงึดา่ทอนบีให้นบีฟังทกุครัง้” 
 
“ครัน้นบีลาลบัจากโลก 
สหายของท่านรับหน้าท่ีตอ่ 
แตห่ลอ่นตวาดขึน้ทนัควนั 
ชายคนเดมิหายไปไหน 
น่ีไมใ่ชมื่อท่ีนุม่นวลของเขา 
ไมใ่ชท่ว่งทา่การปอ้นท่ีออ่นโยน 
สหายนบีจงึกล่าวตอบวา่มฮูมัหมดัได้จากโลกไปแล้ว” 
 
ผมฟังอยา่งตัง้ใจ 
เห็นความเรียบง่ายของการสร้างสะพานความรัก 
กลิ่นอายความอ่อนโยนโชยอบอวล 
แตปั่จจบุนัได้ยินเพียงเสียงเลา่ 
มีชนเพียงน้อยนิดท่ีก้าวตามรอยทางนบีอยา่งแท้จริง 
เร่ืองเลา่ขานจงึเป็นเร่ืองเลา่ขาน 
ไมต่า่งจากต านานท่ีสามารถหลดุหายไปจากวงโคจรโลกได้เสมอ 
 

นบี เป็นค าภาษาอาหรับ หมายถึง ศาสดา 
อซุตาซ เป็นค าภาษาอาหรับมกัใช้เรียกแทนครูสอนศาสนาในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
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5 | รอมฎอนของผม ของท่าน เเละของเธอ 
 
1. 
เศษเสีย้วเเสงจนัทร์ส่องเเย้มฟ้า 
เสียงเเซซ้่องพระเจ้าเเผท่ัว่ 
เพ่ือต้อนรับเดือนใหม่ 
รอมฎอนอนัประเสริฐ 
เดือนเเหง่ความหวงัเเละความอดทน 
 
มสุลิมผู้ เล่ือมใสศรัทธาพระอลัลอฮ์ 
ทกุทวีป 
ทกุประเทศ 
ด ารงถือศีลอดในห้วงยามตะวนัเฉิดฉาย 
เพ่ือลิม้รสความหิวโหยของผู้ยากไร้ 
เพ่ือก่อร่างสร้างมโนส านึกเเหง่ความเห็นอกเห็นใจ 
เพ่ือให้จิตวิญญาณรู้จกัการปันเเบง่ 
เเละหยิบย่ืนสิ่งอนัเป็นท่ีรักเเก่เพ่ือนร่วมโลก 
 
กระทัง่ความมืดยามรัตตกิาลเคล่ือนปกคลมุ 
ผู้ เป่ียมศรัทธาในพระเจ้าจะลกุขึน้จากเตียงนอน 
สูก่ารสิโรราบสรรเสริญพระผู้สร้าง 
ด้วยบทสวดท่ีถ่ายทอดผา่นกาลเวลามานานนบัพนัปี 
จากศาสดาสู่บรรพชนรุ่นเเล้วรุ่นเลา่ 
 
2. 
กระนัน้, เเม้รอมฎอนเป็นของขวญัอนัล า้คา่เเก่มวลมสุลิม 
เเตร่อมฎอนของผม ของทา่น เเละของเธอเเตกตา่งกนัสิน้เชิง 
รอมฎอนของผมเรียบง่าย 
ข้าวปลาอาหารละศีลอดมีพอประมาณ 
อากาศหายใจไมไ่ด้เลวร้ายถึงขัน้ทรมาน 
มีเสียงระเบดิบ้างแตร่ะยะหลงัมาน่ีไมถ่ี่นกั 
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รอมฎอนของทา่น 
เพียบพร้อมกว่าเดือนใด ๆ 
บนโต๊ะหินอ่อน 
สรรพอาหารถกูจดัวางเป็นเเถว 
ขนมหวานจดัจานสวยงาม 
และน า้ทบัทิมสีแดงสด 
 
สว่นรอมฎอนของเด็ก ๆ ท่ีซีเรีย 
มีเพียงอินทผาลมัหนึง่เม็ด 
น า้หนึง่เเก้ว 
เเละเสียงระเบดิประกอบเป็นบทเพลงเเสนสลด 
กระตกุตอ่มความกลวัให้เจ็บปวดอยูร่ ่าไป 
ยิ่งดงัถ่ีเทา่ไหร่ 
น า้ตายิ่งหลัง่รินมากขึน้เทา่นัน้ 
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6 | ทลายก าแพง ก่อสร้างสะพาน 

 

ก าเเพงสงูชนั 

ทอดตวัยาวเป็นเเนวขวาง 

คัน่ตรงกลางระหวา่งบ้านผมกบับ้านใครสกัคน 

ก่อตวัด้วยอิฐเเหง่ความเกลียดชงัของบรรพบรุุษ 

ตัง้เเตเ่ม่ือไหร่ไมท่ราบชดั 

อาจลว่งเลยมาเป็นศตวรรษเเล้วก็ได้ 

คอ่ย ๆ ยกระดบัสงูขึน้จนเฉียดปยุเมฆ 

บดบงัทศันียภาพอีกฝ่ังจากทกุสายตา 

 

ได้ยินเเตเ่พียงเสียงร ่าไห้ 

เเตไ่มเ่คยเห็นหยดน า้ตา 

ได้ยินเเตเ่พียงเสียงหวัเราะ 

เเตไ่มเ่คยเห็นรอยยิม้ 

 

อยากทลายก าเเพงนัน้ลง 

น าอิฐเเละปนูมาตอ่เป็นสะพาน 

ทอดตวัข้ามไปอีกฟาก 

เพ่ือจะได้วิ่งเลน่ 

สง่รอยยิม้ให้คนฝ่ังตรงข้ามอยา่งน้อยวนัละสามครัง้ 

เพ่ือพิสจูน์วา่พระจนัทร์สีเหลืองนวลดวงนัน้ 

ใชด่วงเดียวกบัฝ่ังท่ีผมมองเห็น 

 

เเตไ่มเ่คยทลายมนัลงได้ 

ก าเเพงยงัมัน่คงเเนน่หนา 

ด้วยความเกลียดชงัของลกูหลานบรรพชน 
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7 | ครอบครัวใต้สะพาน 
 
บา้น 

ปพืูน้ด้วยกระดาษลงั 
มงุก่ิงไม้เป็นหลงัคา 
กัน้ฝาผนงัด้วยกระสอบปนู 

หอ้งนอน 
ผ้าขีริ้ว้ขาดวิ่นเป็นฟกูพรม 
หินเเข็ง ๆ หนึง่ก้อนเป็นหมอนหนนุศีรษะ 
ไมมี่หมอนอิง 
ทกุค ่าคืนนอนกอดเพียงสายลมหนาวเหน็บ 

หอ้งครัว 
หินส่ีก้อนเป็นเตาเเก๊ส 
ฟืนจากพงป่าริมทางเป็นเชือ้เพลิง 
หม้อเล็ก ๆ หนึง่ใบท่ีบบุเบีย้ว 
ส าหรับประกอบอาหาร 
เเละจานเซรามิคแลเห็นเป็นรอยร้าว 
ส าหรับรองรับทกุสิ่งท่ีมีกิน 

ยาย 
ร่างกายซูบผอม 
แขนขาอ่อนแรง 
ผวากลวัทกุการเคล่ือนไหว 
น า้ตาไหลรินให้ความหิวโหย 

นอ้งชาย 
วยัเจ็ดขวบ 
ท้องแฟบจนเห็นกระดกูซ่ีโครง 
ใบหน้าเปือ้นถ่าน 
เท้าทัง้สองเหยียบย ่าดนิอยา่งไร้ความรู้สกึ 
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เธอ 
เดก็สาววยัสิบสอง 
ออกจากโรงเรียนกลางคนั 
อยากอา่นหนงัสือ 
อยากเขียนหนงัสือ 
แตไ่มมี่หนงัสือ 
ต่ืนเต้นกบับางกระดาษหนงัสือพิมพ์ 
ท่ีแอบเก็บมาจากถงัขยะ 

เพือ่นร่วมโลก 
ทัง้ชายและหญิง 
ทัง้เดนิเท้าและนัง่ยานพาหนะ 
ผา่นไปผา่นมา 
ทกุเช้า สาย บา่ย ค ่า 
ไมมี่สายตาคูใ่ดเห็นครอบครัวใต้สะพาน 
อาจเพียงไมเ่หลียวแล 
หรือเพียงเห็นจนชินตา 
อาจเห็นเตม็สองตา 
หรือเพียงเเคเ่ฉยชา 

 ร้อยพนัเหตผุล 
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8 | ฟ้าที่น่ันหล่ังฝนให้เดก็ ๆ ชุ่มฉ ่าเหมือนท่ีน่ีไหม 
 
ฟา้ทีนี่ ่

หลัง่สายฝนแรกเร่ิมต้นฤด ู
เดก็ ๆ แก้ผ้า 
วิ่งเปลือยออกรับความชุม่ฉ ่า 
ยิม้แย้มให้แมงเมา่ท่ีบินวอ่น 
หวัเราะเสียงดงัประชนัเสียงฝน 
ไลจ่บักนัอย่างอิสรชน 
ต้นหญ้าแตกยอดเต้นระบ า 

ฟา้ทีน่ัน่ 
 ท่ีซีเรีย ปาเลสไตน์ และยะไข่ 
 ท่ีเยเมน ซูดาน และเวเนซุเอลา 
 ฤดกูาลรบราผนัเปล่ียนไปรึยงั 
 ฟ้าหลัง่ฝนแทนหา่กระสนุบ้างไหม 
 เดก็ ๆ ควรได้แก้ผ้า 
 วิง่ออกจากท่ีหลบมารับความชุม่ฉ ่าเสียที 
 ใครกนัเล่าหยดุยัง้ฟ้าไว้ 
 คนใจบาปท่ีห่วงแหนอ านาจใชไ่หม 
ฟา้เดียวกนั  
 แม้อยูก่นัคนละซีกโลก 
 หรือไกลหา่งกนัสกัก่ีหม่ืนไมล์ 
 จะยงัยกมือวิงวอนขอพระเจ้า 
 ภาวนาให้ฟ้าท่ีนัน่หลัง่ฝน 
 ให้ฤดกูาลรบราจบสิน้ 
 ให้ความขึง้เคืองร่วงโรยเป็นฝุ่ นดนิ 
 ให้ปราการอาฆาตทลายเป็นซากปรักหกัพงั 
 และการชว่งชิงอ านาจกลายเป็นสิ่งโสโครกส าหรับผู้คน 
  
 ฟ้าผืนเดียวหลัง่ฝนพร้อมกนัได้ 
 เดก็ ๆ ท่ีน่ีและท่ีนัน่ก็หวัเราะพร้อมกนัได้  
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9 | ไม่มีดอกไม้ดอกใดสวยกว่าดอกอ่ืน ๆ 
 
ต้นอ่อนผดุโผลจ่ากดินไม่ตา่งกนั 
ดดูด่ืมน า้และแร่ธาต ุ
เตบิโตยืนต้นทา่มกลางสายลม 
กระทัง่ผลิกลีบบานแย้มยิม้ให้โลก 
นัน่แหละจงึตา่งสีสนั 
แดง เหลือง ฟ้า ชมพ ู 
มว่ง ขาว ทอง หรือน า้เงิน 
หนึง่กลีบ สองกลีบ หรือสามกลีบ 
ส าคญัด้วยเหรอ 
เม่ือผีเสือ้โบยบนิมาดอมดม 
มิเห็นดอกใดจะหลบหลีกได้ 
 
เป็นดอกไม้ 
งดงามในตวัตน 
เม่ือมองด้วยสายตาท่ีกว้างไกล 
ยอ่มพานพบความอศัจรรย์ในสีสนัแหง่ท้องทุง่ 
ไมมี่สีใดโดดเดน่เฉพาะ 
หากขาดสีใดไปตา่งหาก 
ทุง่กว้างจะขาดความสวยงาม 
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10 | “แม่ครับ ผมหายใจไม่ออก” 
 
1. 

จอร์จ ฟลอยด์ 

ไมผ่ิดหรอกท่ีคณุเกิดมาผิวด า 

ไมผ่ิดหรอกท่ีคณุสืบสายโลหิตจากชาวแอฟริกนัอเมริกนั 

ขึน้ช่ือวา่มนษุย์ย่อมมีสิทธิท่ีจะหายใจเข้าออกตัง้แตลื่มตาดโูลก 

ไมมี่ข้อยกเว้น 

ไมมี่ค ากลา่วอ้าง 

และไมอ่าจมีใครถืออภิสิทธ์ิพรากวิญญาณไปได้ตามอ าเภอใจ 

 

2. 

เขา่ของชายท่ีกดคอคณุแนบพืน้ตา่งหาก 

คือสญัลกัษณ์แหง่ความชัว่ร้าย 

คนในเมืองมินนีแอโพลิสเห็น 

คนท่ีเจนีวาเห็น 

ผมเองก็เห็น 

ใบหน้าของคณุแนบพืน้ถนนอยา่งเจ็บปวด 

คณุพยายามร้อง “ผมหายใจไมอ่อก”  

เหมือนกบัท่ีเอริค การ์เนอร์เคยร้องขอ 

ทกุคนได้ยิน  

นกท่ีบนิผ่านก็คงได้ยิน 

แล้วคณุก็ร้องขึน้อีกว่า “แมค่รับผมหายใจไมอ่อก” 

แตเ่ขา่คูน่ัน้ยงักดขม่คอของคณุ 

กระทัง่คณุสลบหมดสตไิป 

และจากลกูน้อยสองคนเม่ือไปถึงโรงพยาบาล 
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3. 

ลกูของคณุคงเสียใจท่ีสญูเสียพอ่ 

ผมและคนทัว่โลกก็เศร้าโศกหากคณุตายเพียงเพราะผิวด า 

ตัง้แตม่าร์ตนิ ลเูธอร์ คงิ เคล่ือนขบวนร้องเรียก 

ผมหลงเข้าใจวา่รากของการเหยียดสีผิวคอ่ย ๆ ถกูถอนไปหมดสิน้แล้ว 

แตเ่ปลา่เลย 

มนัยงัเกาะแนน่อยูใ่นหวัใจของหมาป่าล่าเนือ้ 

 

4. 

อยา่งไรเถอะ 

ผมจะตดิแฮชแท็ก #BlackLivesMatter 

เหมือนอยา่งท่ีเลเบอรอน เจมส์ และคนอ่ืน ๆ ในโลกท า 

ไมใ่ชเ่พ่ือคณุคนเดียว 

แตเ่พ่ือคนทกุสีผิว 

เพ่ือความเท่าเทียมและเป็นธรรม 
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11 | แสงเทียนของมาลาลา 

 

มาลาลา 

ผู้ปลดเเอกพนัธนาการ 

ท่ีกกัขงัเด็กหญิงอย่างเธอมานานหลายทศวรรษ 

 

เเสงเทียนเเหง่การต่ืนรู้ 

มอดดบัอยูก่ลางวงล้อมของชายฉกรรจ์ 

เธอไมอ่าจกลัน้ความหวาดกลวัไว้ได้อีกเเล้ว 

ควรปลดปลอ่ยออกไปให้เป็นอิสระเสียที 

จงึย ่าเท้าฝ่าวงล้อมด้วยใจอาจหาญ 

จดุเทียนการศกึษาให้สอ่งสว่างทัว่เเผน่ดนิ 

เดก็ ๆ ทกุเพศ พลนัต่ืนจากการหลบัใหล 

เปิดประตบู้าน 

กระโดดโลดเต้นไปโรงเรียน 

 

ทวา่, กลุม่ชนท่ีชิงชงัการเปล่ียนเเปลง 

ลัน่ไกใสเ่ธอ 

กระสนุวิ่งทะลศีุรษะ 

เธอล้มลง 

เเตเ่เสงเทียนยงัไมม่อดดบั 

เดก็ ๆ เรือนเเสน  

ตัง้วงล้อมปกปอ้งเเสงเทียน 

 
 
 
 
 



 17 

12 | ไกลบ้าน 
 
ชนโรฮิงญา 
เดนิทางรอนเเรมใต้เวิง้ฟ้ากว้าง 
กลางวนัแดดระอรุ้อนจนเหง่ือไหล 
กลางคืนสายลมหนาวเหน็บจนปากสัน่ 
ลกูน้อยร้องหม่ร้องไห้ 
โหยหาข้าวปลาอาหาร 
 
บ้านท่ีเคยหลบันอน 
ถกูเปลวเพลิงความเกลียดชงัลามเลีย 
หลงเหลือเพียงซากปรักหกัพงั 
เเละบางกะโหลกของเพ่ือนบ้าน 
 
พวกเขาเดนิเท้าย ่าโคลนหนีออกจากเตียงนอน 
ลอ่งเรือไปตามธารกระเเสน า้ไหล 
ลดัเลาะข้ามเนินเขา 
บกุป่าฝ่าดง 
สตัว์ร้ายมากมายจ้องจะขย า้ 
ท่ีแสนเจ็บปวดคือการตกเป็นเหย่ือมนษุย์ 
ถกูกกัขงัในกรงเหล็ก 
และสง่ตอ่ไปขายเย่ียงทาส ณ ตลาดมืดอ ามหิต 
 
การรอนเเรมไกลบ้าน 
ไร้ทิศทางจะมุง่หมาย 
ทรมาทรกรรมเกินกว่านกัสนุทรพจน์คนใดจะหยัง่ถึง 
ภาวนาเพียงมีฝ่ังให้ขึน้ยามเรือจอด 
และหวงัเพียงให้ถกูพดูถึงบ้างบนโต๊ะสนทนาของเพ่ือนร่วมพิภพ 
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13 | มาท าอะไรที่น่ี...บนโลกสีน า้เงนิ 
 
ผมและคณุ 
เรามาท าอะไรท่ีน่ี 
ใครสกัคนอาจสมมตวิ่าเราเป็นนกัเดนิทาง 
ผา่นมาจากโลกเร้นลบั 
ลืมตาต่ืนในโลกวุน่วาย 
เพ่ือผา่นไปสูโ่ลกเร้นลบั 
คณุอาจศรัทธาตา่งไปจากผม 
นัน่ไมใ่ชอ่ปุสรรค 
คณุเช่ือในสิ่งท่ีคณุเช่ือ 
ผมก็เช่ือในสิ่งท่ีผมเช่ือ 
เพียงตอบค าถามตวัเองได้ก็พอ 
 
ในสิ่งท่ีผมเช่ือ 
พระเจ้าสร้างมนษุยชาติจากอสจุิของบรุุษ 
ผา่นวิวฒันาการในครรภ์เล็ก ๆ ของสตรี 
เสกเป่าวิญญาณและลิขิตความเป็นไปของชีวิต 
กระทัง่ลืมตาและเตบิใหญ่ 
จนวนัหนึง่เม่ือเดนิทางมายาวไกล 
และถึงจดุจบสิน้ของเส้นลิขิต 
ผมจะถอนหายใจเพ่ือปลดปลอ่ยวิญญาณ 
เทวทตูจะมากระชากออกไป 
ญาตมิิตรจะหอ่เรือนร่างด้วยผ้าขาวเพียงไมก่ี่ผืน 
และแบกหามโยนไปในกโุบร์ 
เกล่ียดนิกลบหน้ามิดชิด 
แล้วเดนิจากไปอยา่งคนไมรู้่จกั  
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นัน่แหละผมเป็นมนษุย์ 
พระเจ้ามอบหมายมนษุย์เป็นตวัแทนพระองค์บนหน้าแผ่นดนิ 
เพ่ือสร้างสรรค์ความจ าเริญ 
มิใชบ่อ่นท าลายสรรพสิ่ง 
เพ่ือสร้างสนัตภิาพ 
มิใชก่่อการร้าย 
คณุอาจปฏิเสธท่ีจะเช่ือบทกวี 
แตโ่ปรดรับดอกไม้ในตระกร้าท่ีผมน ามาฝากเถิด 
หากยงัไมย่ินดีรับวนันี ้
ผมจะวางไว้หน้าบ้าน 
ไมต้่องกงัวลวา่มนัจะเห่ียวเฉาหรอกนะ 
ผมจะน าดอกใหมม่าเปล่ียนให้ทกุ ๆ เช้าตรู่ 
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14 | แต้มสี 
 
เม่ือลืมตาดโูลก 
ไมมี่ใครรู้จกัสีใดหรอก 
ไมรู้่จกัแม้เชือ้ชาต ิ 
ศาสนาและภาษา 
ท าได้เพียงร้องไห้งอแง 
ยิม้หวัเราะอยา่งไร้เหตผุล 
ใครหลายคนหอมแก้มซ้ายขวา 
โอบอุ้มไว้ในอ้อมอก 
ก็มเิคยตวาดไล ่
 
ชีวิตจงึปานผ้าขาวหลายคนว่า 
พอ่อาจแต้มสีความรัก 
แมอ่าจแต้มสีความเอือ้อาทร 
ปู่ ยา่ตายายแต้มสีแหง่ความเห็นอกเห็นใจ 
วนัคืนพ้นผา่น 
ผ้าขาวเลอะ 
เปรอะเปือ้นด้วยสีสรรพ์ 
แตส่วยงาม 
 
ตา่งกนั 
หากพอ่แต้มสีความเกลียดชงั 
แมแ่ต้มสีความริษยา 
ปู่ ยา่ตายายแต้มสีการขูเ่ข็ญเห็นแก่ตวั 
ขลาดกลวัและอ่อนแอ 
วนัคืนพ้นผา่นเชน่เดียว 
ผ้าขาวเลอะ 
เปรอะเปือ้นด้วยสีด า 
ทะมนึและหมน่หมอง 
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15 | เเจกจ่ายความเหน็ใจ 
 
เเจกจา่ยความเห็นใจออกไปเถิด 
ด้วยรอยยิม้ 
เเละเเววตาท่ีประกายความหว่งใย 
ด้วยสองมือท่ีเคล่ือนขยบั 
ย่ืนจบัมือใครสกัคนท่ีก าลงัล้มลกุคลกุคลาน 
ให้ยืนหยดัสง่างามอีกครัง้ 
ด้วยสองแขนท่ีแข็งแรง 
ประคองร่างผู้ปราชยัแก่ชีวิต 
หรืออยา่งน้อยท่ีสดุ 
เพียงแคก่ระดิกลิน้ 
เพ่ือปลอบประโลมผู้ เป็นศตัรูกบัลมหายใจตนเองในวนัพรุ่ง 
ให้ตาใจไมฝ่า้ฟาง 
และมองเห็นคณุคา่ของตวัเองแจม่ชดัอีกสกัหน 
 
ความเห็นใจเป็นดัง่ตาน า้แห่งสนัตสิขุ 
เม่ือมีมากจนล้นเหลือ 
จะดนัให้สนัตสิขุพวยพุง่ทว่มโลก 
เพ่ือนมนษุย์จะเเหวกวา่ยเชน่ฝงูปลาท่ีกินอ่ิม 
เเละทว่มท้นอยูเ่ชน่นัน้ 
ไมมี่วนัเหือดเเห้งไป 
ตราบเทา่ท่ีคณุยงัเเจกจา่ยความเห็นใจ 
คนอ่ืน ๆ ยอ่มกระท าเชน่เดียวกนั 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บทนี ้รับแรงบนัดาลใจมาจากเร่ือง “น ้าตาท่วมโลก” ในหนงัสือเพียงแค่เม็ดทรายของนิด นรารักษ์ 
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16 | ไปสู่เขตเเคว้นเเดนใด 
 
ใต้ฟ้ากว้างผืนนี ้
หากมีปีก 
คณุจะโบยบนิไปสูเ่ขตเเคว้นเเดนใด 
ภเูขาสงูท่ีปกคลมุด้วยหิมะ 
ผืนป่าท่ีปกคลมุด้วยพฤกษานานาพนัธุ์ 
ท้องทุง่ไร่ท่ีดอกหญ้างอกงามดัง่พรมกว้าง 
หรือตกึสงูเสียดฟ้าสกัตกึท่ีมองเห็นคนอ่ืน ๆ เล็กกระจิริดเทา่มด 
 
เม่ือกระพือปีกบนิไปได้สกัระยะ 
คณุจะตอบความต้องการของตวัเอง 
เม่ือเหน่ือยล้าอ่อนเเรง 
คณุจะร่อนถลาลงโดยไมต้่องมีพายใุดบงัคบั 
ในท่ี ๆ หวัใจเป็นสขุ 
สงบเเละเยียบเย็น 
อาจลงหลกัปักฐานอยูท่ี่นัน่จนกวา่ชีวิตจะดบัสญู 
หรือโยกย้ายไปตัง้เเตเ่เสงอรุณเเรกของวนัใหมย่งัมิเเย้มเส้นขอบฟ้า 
ทัง้หมดมิใชเ่พราะเเผน่ดนิท่ีคณุเหยียบย ่า 
หรือสภาพอากาศของท าเลใหม ่
ไมว่า่จะร่อนถลาลงท่ีใด 
ความสงบสขุยอ่มงอกงามในหวัใจได้เสมอ 
หากกองดนิเเหง่อคตชิิงชงัถกูเกล่ียกลบจนระนาบ 
คณุไมจ่ าเป็นต้องมีปีกด้วยซ า้ไป 
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17 | โบยบินไปให้พ้นจากหุบเหวความโศกเศร้า 
 
มีใครบ้างหลบหลีกความจริงได้ 

ฉากท่ีรังสรรค์ 

อาหารมือ้เช้าและเย็น 

และใบหน้าท่ีแตง่แต้ม 

อาจอ าพรางความเศร้าหมอง 

แตข่ณะลมหายใจเข้าออก 

เลือดสบูฉีดด้วยแรงดนัความทกุข์ระทม 

ไหลเวียนเป็นจงัหวะคงตวั 

หากกรีดเลือดให้ไหลริน 

เนือ้หนงัอาจเจ็บปวด 

รอยแผลเป็นจะถกูสลกัไว้จนกวา่ชีวิตจะดบัสญู 

แตค่วามเศร้าจะไหลหลากออกไป 

เยียบเย็น 

สูค่วามว่างเปลา่และเดียวดาย 

 

กระนัน้อยา่ปรารถนาวิธีเชน่วา่เลย 

การคล่ีคลายควรทดแทนด้วยการงอกงาม 

โบยบนิออกไปให้พ้นหบุเหวความโศกเศร้าเสียดีกวา่ 

หากปีกยงัมิแกร่งกล้า 

เช่ือเถิด ใครหลายคนรอโบกลมให้ 

ขอเพียงศรัทธาในความหมายของตวัตน 

นบัแตโ่บยบนิออกไป 

มิต้องยิม้กว้างเหมือนใคร ๆ ก็ได้ 

เพียงยิม้ด้วยรอยยิม้ของตวัเอง 

เลือดก็สบูฉีดด้วยแรงดนัความสขุแล้ว 
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 18 | ไม่เฝ้าฝันเป็นหนุ่มสาวโรงงาน 
 
1. 
บ้านเกิดของม๊ะอยูท่ี่จะนะ 
ส่ีปีหลงัจากป๊ะกลายเป็นเถ้าธุลี 
เราโบกมือลาเมืองปัตตานี 
นัง่รถไฟกลบัสูห่มูบ้่านสะกอม 
ท่ีน่ีผู้คนพดูจาด้วยส าเนียงเป็นเอกลกัษณ์ 
สง่มอบรอยยิม้จริงใจ 
และหวัเราะเริงร่าอยา่งชนผู้ ไร้ทกุข์ 
 
2.  
ผมเตบิโตทา่มกลางธรรมชาติ 
ชายหาดสีขาวเป็นสวนสนกุ 
จรวดกระดาษลอยฟ้า 
รถลากทางมะพร้าว 
ปราสาททรายในจินตนาการ 
เสียงคล่ืนซดัชายฝ่ัง 
เป็นบทเพลงระร่ืนหทูกุโมงยาม 
 
3. 
ม๊ะนัง่เรือออกทะเลไปกบัลงุทกุเช้า 
จบัสรรพสตัว์มาหลอ่เลีย้งชีวิตผม 
ทะเลจะนะอดุมสมบรูณ์ 
เสมือนหนึง่ขมุทรัพย์ของชาวบ้าน 
 
4. 
แตเ่ม่ือไมน่านมานี ้
จะนะกลบักลายเป็นเนือ้โอชะ 
โครงการประหลาด ๆ ก าลงัจะเกิดขึน้ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ โรงงานอตุสาหกรรมและทา่เรือน า้ลกึ 
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5. 
คนแปลกหน้าซึง่ไมเ่คยรู้จกั 
ประกาศตอ่สาธารณชนหน้าตาเฉย 
วา่ “หมูบ้่านของเราไมมี่อะไร” 
โครงการประหลาดจะเข้ามาสร้างงานและสร้างเงิน 
 
6. 
ตา่งกนัลิบลบั 
ม๊ะวา่โครงการประหลาดจะท าลายชีวิตและจิตวิญญาณของคนจะนะตา่งหาก 
โรงงานอตุสาหกรรมจะขโมยอากาศบริสทุธ์ิ 
ทา่เรือน า้ลกึจะทบุท าลายสวนสนกุริมชายหาด 
เขตเศรษฐกิจพิเศษจะบงัคบัคนในหมู่บ้านให้กลายร่าง 
จากชาวประมง ชาวสวนยาง และคนเลีย้งนกเขา 
ไปเป็นหนุม่สาวโรงงาน 
แม้ไมไ่ด้เฝา้ฝัน 
แตพ่วกคนแปลกหน้าก็ไลต่ามมายดัเยียดความฝัน 
ถึงหวักระไดบ้าน 
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19 | โปรดอย่าไล่ฝูงโลมาให้ว่ายหนีไปจากทะเลของเรา 
 
คนนอกอาจเรียกทะเลท่ีน่ีวา่ “เลจะนะ” 
ส าหรับผมท่ีน่ีคือ “เลของเรา” 
กลิ่นทะเลอาจสาบส าหรับคนไกล 
ส าหรับคนใกล้คือกลิ่นอายแหง่ความสงบมากกวา่ 
 
แตไ่หนแตไ่รมา 
เรือไมเ่คยลอยลอ่งเพียงล าพงั 
หลายครัง้หลายหนโลมาโผล่มาเป็นเพ่ือน 
เต้นระบ าอยู่ทา่มกลางคล่ืนลม 
คล้ายการแสดงโชว์ในสวนสนกุซาฟารี 
ทวา่, น่ีคือโชว์จริง ๆ ซึง่ฝงูโลมาก ากบักนัเองอยา่งอิสระ 
ไมมี่มนษุย์หน้าไหนชีน้ิว้สัง่ 
 
ห้วงระยะเวลาหนึง่ 
ฝงูโลมาหายลบัไป 
ไมมี่โชว์เต้นระบ า 
เรือแลน่ออกไปอย่างโดดเดี่ยว 
วา่กนัว่าใครบางคนไลโ่ลมาให้หนีไป 
ด้วยอวนท่ีทอดลงผิวน า้อยา่งไร้ความรับผิดชอบ 
และขยะหลากสีสนัท่ีลอยเกล่ือน 
 
และเม่ือไมน่านมานี ้
โลมาบางฝงูวา่ยเวียนกลบัมา 
เป็นหลกัฐานยืนยนัวา่ทะเลของเรายงัคงสมบรูณ์ 
แตนี่ต้อ่ไป 
โปรดอย่าไลฝ่งูโลมาให้ว่ายหนีไปจากทะเลของเราอีกเลย 
โปรดยึดมัน่คตเิฉกเชน่ชาวเลในอดีต 
ซึง่มองท้องทะเลเป็นชีวิต  
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20 | ดหูล า จะได้ฟังเสียงปลาอีกไหม 
 
ดหูล า 
เป็นพรานทะเล 
ฝึกปรือวิชามาจากบรรพบรุุษ 
สง่ตอ่กนัรุ่นสูรุ่่น 
เป็นภมูิปัญญาอนัทรงคณุคา่ 
 
ดหูล า 
ช านาญเร่ืองฟังเสียงปลา 
ด าดิง่ลงใต้ผิวน า้ 
หสูองข้างคืออาวธุส าคญั 
 
ไมเ่คยพลาด 
ได้ปลากลบับ้านมากมาย 
ถึงทา่ผู้คนเรียงราย 
มาคอยซือ้ขาย 
ปลาหลากหลายจากดหูล า 
 
แตท่ี่น่ีก าลงัจะกลายร่าง 
เป็นโรงงานอตุสาหกรรม 
หากปลาหนีหาย 
แล้วดหูล าจะฟังเสียงใคร 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*ดูหล ำ เป็นค ำทีใ่ช้เรียกผูที้ท่ ำหนำ้ทีฟั่งเสียงปลำ ซ่ึงมีอยู่ตัง้แต่จงัหวดันครศรีธรรมรำชจนถึงนรำธิวำส 
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21 | ไม่มีดาราดวงใดร้อนแรงเช่นดวงตะวัน 

 

เดก็หญิงไครียะห์ 
เธอเปรียบดจุดวงดารา 
ความงดงามภายในใจเจิดจรัส 
ประกายระยิบระยบัเป็นเเสงสอ่งทาง 
ทา่มกลางความทะมนึของผืนฟ้ายามรัตตกิาล 
เธอมิเคยหร่ีเเสง 
พลงัเเหง่ความหว่งเเหนปลดปลอ่ยออกมาเตม็ท่ี 
เพ่ือน าพาหมูบ้่านให้พ้นจากเงือ้มมือปีศาจร้าย 
 
ฟ้าผืนเดียวกนันัน้ 
ยงัมีดวงดาราท่ีช่ือเกรต้า ธนัเบร์ิก 
เดก็หญิงผู้ ยืนหยดัตอ่สู้กบัโลกร้อน 
มุง่หมายเรียกร้องมวลมนษุยชาติ 
ให้ยตุทิ าร้ายโลกเสียที 
 
เเละหากฟ้าผืนเดียวกนั 
มีดาราดวงใหมเ่กิดขึน้ทกุ ๆ ค ่าคืน 
เเสงดาราเล็ก ๆ จะรวมกนัเป็นหมูด่ารา 
สอ่งสวา่งให้ฟ้ากระจา่งพ้นจากความมืดมิด 
 
เเตน่า่ใจหาย 
ใครบางคนบนโลกสีน า้เงิน 
ครหาเดก็ ๆ วา่เป็นพวกหวัรุนเเรง 
เสมือนหนึง่ยดัเยียดให้ดวงดาราดโูหดร้ายเฉกเช่นดวงตะวนั 
ขณะสจัธรรมตรงกนัข้าม 
ดาราทกุดวงล้วนเป่ียมล้นด้วยความรักและอ่อนโยนตอ่โลก 
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22 | ลิวงค์ ผมจะได้สูดอากาศบริสุทธ์ิท่ีน่ันอีกไหม 

 

1. 
ขา่วคราวสถานท่ีท่องเท่ียวแหง่ใหม่ 
แพร่สะพดัไปยงัหมูค่น 
สายลมออนไลน์พดัพาภาพความสวยงาม 
จากหมูบ้่านสูต่ าบล 
จากต าบลสูอ่ าเภอ 
สูจ่งัหวดัและประเทศ 
ผู้คนจากทัว่สารทิศหลัง่ไหลมาตื่นตา 
บนัทกึภาพสง่เข้าไปในโลกออนไลน์ 
และขนานนาม “ลิวงค”์ เป็น “สวิตเซอร์แลนด์แดนจะนะ” 
 
2. 
ลิวงค์เคยเป็นเหมืองแร่มาก่อน 
ต้นสนสงูโปร่ง 
สายน า้สีเขียวคราม 
และอากาศบริสทุธ์ิ 
คือมนต์เสนห์่ดงึดดูนกัเดนิทาง 
 
3. 
ผมไมใ่ชน่กัเดนิทาง 
แตรู้่จกัลิวงค์ตัง้แตส่ิบสองขวบ 
เพ่ือน ๆ ชวนป่ันจกัรยานมาบอ่ย 
ตอนนัน้เงียบสงบ 
ผมและเพ่ือนสดูอากาศบริสทุธ์ิเข้าเตม็ปอด 
ยิ่งยามเช้าหมอกขาว ๆ ยงัลอยปกคลมุ 
หวัใจจะเบง่บานปานบปุผาได้น า้ 
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4. 
คนจะนะยินดีต้อนรับนกัท่องเท่ียว 
หลายคนมากางเตน็ท์ค้างคืน 
สงัสรรค์กบัหมูเ่พ่ือน 
ดีดกีตาร์บรรเลงเพลง 
ครืน้เครงสนกุสนาน 
 
5. 
แตน่า่ฉงน 
หลงัการจากไปของคนแล้วคนเลา่ 
ขยะกลบัเกล่ือนกลาดเตม็ลานลิวงค์ 
หลากสีสนั 
มิสวยงามสกันิด 
 
6. 
เจ้าของลิวงค์จงึประกาศปิด 
ขณะผมและเพ่ือนก าลงัจดักระเป๋าเดนิทาง 
เราตัง้ใจจะกลบัไปสดูอากาศบริสทุธ์ิท่ีนัน่ 
แตไ่มท่นัการณ์ 
ใครบางคน 
ละเลงความสวยงามของลิวงค์ให้สญูสิน้ไปเสียแล้ว  
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23 | ความทรงจ าฟอกขาว 
 
1.ความทรงจ าหลากสีสนั 
 
ปิดภาคเรียนเม่ือสิบปีก่อน 
ผมเคยมาเท่ียวหลีเป๊ะกบัม๊ะและญาต ิๆ  
ทะเลอนัดามนัสีเขียวคราม 
เวิง้ฟ้าโปร่งโลง่กระจา่งใส 
เรือล าน้อยโลดแลน่ไปสูเ่กาะแดนสวรรค์ 
หลีเป๊ะ ณ ตอนนัน้ผู้คนไมพ่ลกุพลา่นมากนกั 
ชายหาดขาวสะอาด 
ปราศจากสีสนัจากซองขนม 
 
ยามเย็นสายลมพดัโบก 
ตะวนัอสัดงตรงปลายขอบฟ้า 
เสมือนหนึง่ไขแ่ดงเล่ือนคล้อยตกลงกลางมหาสมทุร 
ฟากฟ้าปรากฏแสงเลน่เงาไล่ระดบัสีแสดส้ม 
งดงามเกินกว่าศลิปินคนใดจะวาดเหมือน 
 
วนัรุ่ง 
เม่ือกระโดดลงไปใต้ทะเล 
เสมือนหนึง่ได้หลดุหลงไปยงัโลกอีกใบ 
แสนอศัจรรย์ 
ฉากสวยงามปรากฏตรงหน้า 
ความเงียบสงบปกคลมุทกุการเคล่ือนไหว 
ปะการังสีสวยทายทกั 
แมน่ทะเลเต้นระบ าต้อนรับ 
ฝงูปลาหลากสีแหวกว่ายอย่างอิสระเสรี 
ผมหลงรักทะเลหลีเป๊ะ 
บนัทกึไว้ในความทรงจ าตลอดมา 
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2.ความทรงจ าฟอกขาว 
 
ปิดภาคเรียนเม่ือต้นปี 2020 
ผมกลบัมาเยือนหลีเป๊ะอีกครัง้ 
กบัเพ่ือน ๆ ร่วมมหาวิทยาลยั 
กาลเวลาผนัผ่าน 
หลีเป๊ะผนัเปล่ียน 
ผู้คนพลกุพลา่น 
คนไทยเป็นเพียงชนสว่นน้อย 
ในวงล้อมของชนชาวฝร่ัง 
ผมภาวนาให้โลกใต้ทะเลไมเ่ปล่ียนไปมากนกั  
 
แตแ่ล้วก็ผิดคาด 
ฝงูปลาแหวกวา่ยมาทายทกัเพียงน้อยนิด 
แมน่ทะเลก็เต้นระบ าอยา่งไร้เร่ียวแรง 
ปะการังฟอกขาวซีดเซียว 
ประหนึง่หญิงสาวท่ีเรือนร่างโรยราใกล้สิน้ใจตาย 
สลดัทิง้ความสวยงามไปกบัรังสีความร้อน 
ท่ีมิอาจลอยลอ่งทะลเุรือนกระจกโลก 
 
ความทรงจ าของผมจงึเปล่ียนไป 
ไมต่า่งอะไรจากปะการัง 
ฟอกขาวไมห่ลงเหลือเร่ืองราวให้นา่จดจ า 
จงึหวงัเพียงวา่สตัว์โลกท่ีช่ือมนษุย์ 
จะชว่ยรักษาปะการังให้ฟืน้ตวัได้ 
หรืออยา่งน้อยแคไ่มท่ าร้ายพวกมนัอีกก็พอ 
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24 | อนุสรณ์ความดบิเถื่อนใต้ทะเลลึก 
 
ใต้ท้องทะเล 
ในท่ีอยูข่องตนเอง 
ผู้ รุกรานลว่งล า้เข้ามา 
ใช้สรรพวิธี 
ขโมยครีบไป 
 
บนโต๊ะอาหารมือ้ค ่า 
ในภตัตาคารหรูประดบัดาว 
ชนชัน้ผู้ มีอนัจะกิน 
เฉลิมฉลองด้วยหฉูลาม 
กดัและเคีย้ว 
กลืนลงกระเพาะอยา่งส าราญสขุ 
อ่ิมเอมโดยไมแ่ยแสชีวิตเจ้าของครีบนัน้ 
สนแตเ่พียงชีวิตตนเอง 
 
ขณะฉลามเป็นร้อยเป็นพนั 
นอนดิน้อยูใ่ต้ท้องทะเลลกึ 
พิการอย่างหมดหนทาง 
ไมอ่าจพยงุชีวิตแหวกวา่ยไปตอ่ได้ 
รอคอยเพียงลมหายใจไหลออกไปจนหมด 
ทรุนทรุาย 
ก่อนจะกลายเป็นซาก 
และทบัถมเป็นอนสุรณ์แหง่ความดบิเถ่ือน 
ของบางมนษุย์ท่ียิม้ร่าอยู่บนหน้าแผน่ดนิ 
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25 | ฉากที่เปล่ียนไประหว่างน่ังรถไฟกลับบ้าน 
 
รถไฟสายใต้ 
ขบวนดว่นพิเศษ 
แลน่หนีความวุน่วาย 
มุง่หมายสูค่วามสงบ 
 
ระหวา่งทาง 
บ้างมืดมิด เปลา่เปล่ียว เงียบเหงา 
บ้างสวา่ง กระจ่าง พลกุพลา่นเงา 
ตา่งถ่ิน ตา่งท่ี ตา่งความหมาย 
 
จะผา่นผืนป่าเขียวขจีแล้ว 
ฤดกูาลผลิใบยงัไมล่าจาก 
ต้นไม้โยกย้ายเต้นระบ า 
ในมา่นหมอกยามเช้าตรู่ 
กลางประกายแสงอรุณรุ่ง 
 
นัน่เป็นความทรงจ าเม่ือไมน่านมานี ้
ตา่งลิบลบักบัระหวา่งทางปัจจบุนั 
รถไฟแลน่ไปอยา่งไร้ความรู้สึก 
คนบนขบวนนัง่เหมอ่ลอย 
ฉากระหวา่งทางเปล่ียน 
ฤดกูาลถอนรากถอนโคนด าเนินไป 
เสียงเล่ือยดงักวา่เสียงหวดูรถไฟเสียอีก 
 
ผู้ก ากบัอยูท่ี่ไหน 
ขอฉากก่ิงไม้ระบ าสายลมกลบัคืนเถิด 
มิปรารถนาฉากก่ิงก้านสัน่ไหว 
คล้ายก าลงัสิน้ใจตาย 
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26 | ภาวะโลกร้อน 
 
ภาวะโลกร้อน 
ผมได้ยินมาตัง้แตว่ยัเยาว์ 
ขบวนพาเหรดของงานกีฬาสี 
ครูก็เคยบงัคบัให้ผมเดนิถือปา้ยผ้า 
รณรงค์ลดโลกร้อนไปบนไหล่ทางของหมูบ้่าน 
 
พ้นผา่นมาถึงบดันี ้
บางชอ่งโทรทศัน์ 
บางเพจเฟซบุ๊ก 
ยงัคงประโคมขา่วคราว 
ปรากฏสารคดีชดุพิเศษ 
และดารายอดนิยมพดูถึง “โลกร้อน” 
 
สารพนัท่ีมาท่ีไป 
สารพนัผลกระทบ 
แตม่ิวา่ปา้ยผ้าในงานกีฬาสี 
ขา่วเตือนสตใินจอโทรทศัน์ 
หรือดาราหน้าตาดจุเทพบตุรคนใด 
จะกระเสือกกระสนมารณรงค์หนทางลดโลกร้อน 
บางมนษุย์ก็อา่นเพียงผา่น ๆ 
ฟังเพียงผา่น ๆ 
ต่ืนตกใจเพียงผา่น ๆ 
เช้าวนัใหม ่ยงัท าทกุอยา่งให้โลกร้อนขึน้ 
 
ร้อนตบัแตก! 
ใครบางคนบน่ 
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27 | ลมหายใจที่หายไป 
 
นายหน้าค้าไม้ 
โคน่ลมหายใจล้ม 
ด้วยสมัปทานระดบัพรีเม่ียม 
ภเูขาล้านโลง่ 
เเดดร้อนยึดอาณาเขตปกคลมุ 
 
ต้นเเล้วต้นเลา่ 
ลมหายใจเเล้วลมหายใจเลา่ 
บรรทกุรถสง่ออกไป 
ผา่นหมูบ้่าน 
ชาวบ้านมงุด ู
ขณะลมหายใจพวกเขาเเผว่เบา 
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28 | ฤดูฝุ่น 
 
ประเทศนี ้
มีฤดเูพิ่มมาอีกหนึง่ 
บางปีกินระยะเวลาเนิ่นนาน 
สร้างความทรมานแก่ชีวิต 
หายใจเข้าออกเหมือนสดูดมเม็ดทราย 
เป็นฤดท่ีูคอ่นข้างโหดร้าย 
รุนแรงจนอาจคร่าผู้คนให้ตายจาก 
 
นัน่คือฤดฝูุ่ น 
ปรากฏขึน้ตัง้แตเ่ม่ือไหร่ไมท่ราบชดั 
บางคนวา่อาจเป็นฤดขู้ามพรมแดน 
ท่ีสง่ตอ่กนัผา่นขอบฟ้า 
บางคนวา่เพราะรถรา 
และการเผาไหม้ 
ฝุ่ นพิษมากมายจงึลอยลอ่งปกคลมุเมือง 
 
ฤดฝูุ่ นปีนีเ้พิ่งพ้นผา่นไป 
ตกึสงูระฟ้ากลบัมาปรากฏแก่สายตาอีกครัง้ 
ปีหน้าฟ้าใหม่ 
หวงัวา่ฤดฝูุ่ นจะหายไป 
 
วา่แตว่า่ 
ฝากความหวงัไว้กบัใครดี 
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29 | เพลิงก าลังจะไหม้พระจันทร์ที่เชียงใหม่ 
 
บนโลก 
เรามองพระจนัทร์ดวงเดียวกนั 
ดวงท่ีเหลืองนวลสกุสว่างไสว 
เเละมีกระตา่ยในจินตนาการกระโดดไปมา 
 
ครัน้ค ่าคืนนี ้
พระจนัทร์ของคนเชียงใหมไ่มเ่หมือนท่ีใด 
เเดงเดือดนา่หวาดกลวั 
กระตา่ยก าลงัวิ่งวุน่ 
เปลวเพลิงจากผืนป่าท่ีเคยขจีเขียว 
ก าลงัลามเลียปยุเมฆ 
อีกไมน่านจะลกุลามถึงชัน้ฟ้า 
หากมิหยดุยัง้ความทะยานของเปลวเพลิง 
พระจนัทร์ทัง้ดวงอาจไหม้เกรียมเป็นเถ้าธุลี 
 
ชาวบ้านหลายร้อย 
เจ้าหน้าท่ีนบัสิบ 
พาชีวิตฝ่าดง 
ย ่าเท้าไปตามป่าเขา 
เพ่ือหยดุยัง้เปลวเพลิง 
 
คนท่ีเฝา้ดพูระจนัทร์ 
ผา่นหน้าตา่งตกึไทยคูฟ่้า 
จะรู้ไหมหนอ 
วา่ชีวิตจ านวนหนึง่กลายเป็นศพ 
เพ่ือปกปอ้งพระจนัทร์ 
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30 | มนุษย์เหวย รู้จักถังขยะไหม? 
 
ขาว เขียว แดง เหลือง 
มากมายรูปลกัษณ์ 
เดนิทางมาจากไหนกนั 
จงึได้รวมตวัเป็นร้อยเป็นพนั 
ประหนึง่จะประท้วง 
ครองเมืองไปเสียอย่างนัน้ 
 
ใต้ต้นไม้ 
ในซอกเก้าอี ้
ใต้ม้านัง่ 
ในแมน่ า้ 
บทบาทวิถี 
ระหวา่งราวบนัได 
และไกลออกไปกลางทะเลลึก 
ซอกซอนไปทกุหนทกุแหง่ 
 
เกล่ือนกลาด 
เนา่เป่ือย 
สง่กลิ่นคลุ้งคลมุเมือง 
ลอยเป็นแพนา่แขยงอยูใ่นน า้ 
จบสิน้จะตกัมาอาบกิน 
 
มนษุย์เหวย 
มนษุย์เหวย 
รู้จกัถงัขยะไหม? 
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31 | การเดนิทางของไมโครพลาสตกิ 
 
โรงงานเร่งผลิตพลาสติก 
เตรียมสง่ออกไปทกุหวัระแหง 
ขณะนกัอนรัุกษ์เคล่ือนไหว 
รณรงค์ลดการใช้ 
เเตป่ระชาชนผู้ท าเป็นมรู้ิอิโหนอิ่เหน่ 
กลบัใช้เพิ่มขึน้ทกุว่ีวนั 
ทิง้ ๆ ขว้าง ๆ ไว้กลางอากาศ 
ไมส่นค าประกาศเตือนภยัในภายภาคหน้า 
 
พลาสตกิจ าเเลงร่าง 
ยอ่ยสว่นเป็นชิน้เล็ก ๆ 
เกินกวา่สายตาใดจะตรวจจบั 
ลอ่งลอยไปในอากาศ 
สดูเข้าเรือนร่าง 
ลอ่งลอยไปในทะเล 
เข้าไปในท้องปลา 
มนษุย์จบัปลามากิน 
สง่ตอ่ภยนัตรายกนัเป็นทอด ๆ 
คล้ายสะสมชัว่โมงตายแบบผอ่นสง่ 
 
โรงงานเร่งผลิตพลาสติก 
ประชาชนร่วมมือกนัใช้ 
นกัอนรัุกษ์เสียงเเหบเเห้ง 
โรงพยาบาลรับผู้ ป่วยเพิ่มขึน้ทกุวนั 
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32 | รอยแผลจากถังขยะ 
 
ผมเพิ่งอา่นชีวิต 
ของลงุผู้ มีอาชีพเป็นคนคดัแยกขยะ   
ซึง่เป็นอาชีพสจุริต 
แตเ่ส่ียงเจ็บเส่ียงตายไมน้่อยกวา่ต ารวจ ทหาร 
 
ลงุไมไ่ด้ตอ่สู้กบัโจรผู้ ร้ายใด ๆ  
เพียงสู้กบัเศษแก้ว ไม้เสียบ และเหล็กแหลม 
ซึง่ซอกซอนซ่อนตวัอยูใ่นถงัขยะ 
และพร้อมสร้างรอยแผลให้มือของลงุหลัง่เลือดได้เสมอ 
 
เชน่นัน้แหละ 
แม้ระวงัตวัแล้ว 
ใสถ่งุมือหนา 
สอดส่องสายตาส ารวจ 
แตม่ิอาจหลบหลีกเศษคมมากมายเหลา่นัน้ได้ 
ทัง้บาด 
ทัง้ทิ่มแทง 
ลงุร้องโอดโอยไปหาหมอ 
แล้วขา่วร้ายก็ปรากฏ 
ลงุต้องตดันิว้นางทิง้ 
แหวนท่ีเคยใสจ่ าต้องถกูถอดออก 
 
ใครกนัท าร้ายลงุ? 
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33 | ใครท าร้ายฉัน ใครท าลายโลก 
 
กลางลานจตรัุสแหง่ชยัชนะ 
สรรพสิ่งเคล่ือนขยบัมารวมตวั 
บหุงา ต้นหญ้า พฤกษาใหญ่ 
บหุรง ฝงูแกะ กระทิงป่า 
โลมา ปะการัง และเตา่ตน ุ
เดนิหน้า เดนิหน้า ตะโกนร้อง 
 
ถามขึน้ถ่ี ๆ วา่ใครท าร้ายโลก 
กระทัง่เสียงกระหึม่แผค่ลมุทัง้ลานกว้าง 
แตไ่มท่นัจะได้ค าตอบ 
สรรพสิ่งทัง้หลายกลบัคอ่ย ๆ ครวญคราง 
ล้มลงบ้าง 
ร่วงโรยบ้าง 
กรีดร้องลัน่ 
 
ขณะลมหายใจคอ่ย ๆ แลน่พลา่นออกมา 
พวกเขาก็ยงัเปลง่เสียงร้องถาม 
ใครท าร้ายฉนั 
ใครท าลายโลก 
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34 | โลกคนละใบในรัว้บ้านเดียวกัน 
 
ในรัว้บ้าน 

ใต้หลงัคาเดียวกนั 

ตา่งคนตา่งสร้างโลกของตน 

สนทนากบัใครสกัคนท่ีไกลรัว้บ้านออกไป 

ไมไ่ด้ยิน  

ไมต่อบค าถาม 

ไมมี่เร่ืองเลา่บนโต๊ะอาหารมือ้ค ่า 

หวัเราะก๊ิกกัก๊ 

กบัคนในจอส่ีเหล่ียม 

เฉยชากบัคนตรงหน้า 

เรือนร่างใกล้กนัคงเดมิ 

ความผกูพนัคอ่ย ๆ เคล่ือนห่างออกไป 
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35 | บางคนเหมาะจะเป็นเพื่อนในโลกออนไลน์มากกว่า 
 
ไมรู้่จกัผม 
ไมรู้่จกัคณุ 
เดนิผา่นไปมาหน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊ก 
คณุเคยแวะมากดไลค์ทกัทายผม 
ผมก็เคยแวะไปกดแชร์เร่ืองราวของคณุอยู่บ้าง 
เราสนใจแวดวงหนงัสือเหมือนกนั 
หนงัสือบางเลม่ผมรู้จกัเพราะคณุ 
บทกวีบางบทคณุได้อา่นเพราะผม 
 
ผมไปเคาะประตบู้านคณุก่อน 
หรือคณุกนันะมาเคาะประตบู้านผม 
แตน่ัน่ไมเ่ห็นจะส าคญั 
แคต่อนนีเ้ราเป็นเพ่ือนบ้านกนัก็พอ 
แบง่ปันขา่วสารและความรู้ใหม ่ๆ 
หยิบย่ืนความรู้สกึดี ๆ 
และเสียงหวัเราะท่ีไมด่งัแตไ่ด้ยินชดัเจน 
 
สง่ข้อความถึงคณุสนกุดี 
สติก๊เกอร์บางตวัพดูแทนความนกึคิด 
บางครัง้ก็พิมพ์ “555” ให้ดผู่อนคลาย 
ทัง้ท่ีไมมี่เร่ืองใด ๆ ให้ข าขนั 
ผา่นไปหลายขวบเดือนเราเหมือนจะสนิทกนัมากขึน้ 
แตไ่มเ่คยเจอหน้ากนัจริง ๆ  
ผมไมก่ล้าหรือคณุไมก่ล้า 
หรือเพียงพอแล้วท่ีเราจะเป็นเพ่ือนกนับนโลกออนไลน์ 
และอาจดีกวา่สบตาคยุกนัในโลกจริง ๆ ก็ได้ 
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36 | คนล่องหน 
 

บนโลกออนไลน์ 

มนษุย์แปลกหน้ามากมาย 

ลอ่งหนไปมา 

เสมือนหนึง่ไร้ตวัตน 

ไมมี่ใครรู้จกัชีวิตแท้ ๆ 

สวมหน้ากากหลากหลายเข้าหาผู้คน 

และมกัก่นดา่ประชากรออนไลน์อ่ืน ๆ  

ใสสี่ตีไขใ่ครตอ่ใคร 

ค าดา่ทอร้อนแรงปานจะเชือดเฉือนผู้ อ่ืนให้กลายเป็นศพ 

ไมเ่กรงกลวัค าตอบโต้ 

แตข่ลาดกลวัตวัตนของตวัเอง 

 

ในฐานะประชากรออนไลน์คนหนึง่ 

จะรักษาระยะห่างคนล่องหน 

มิใชเ่พราะทะนงตนใด ๆ  

เพียงมิอยากสบตาคนแปลกหน้า 

ท่ีจ าแลงร่างไปจากความจริง 
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37 | แปลกปลอม 
 
โลกออนไลน์ 
มีสิ่งแปลกปลอมมากมาย 
คนกเุร่ืองเดนิขวกัไขว่อยูบ่นบาทวิถี 
คนปัน้น า้เป็นตวัจดัแสดงผลงานอยูก่ลางสวนสาธารณะ 
นกัต้มตุน๋ตัง้ร้านขายสินค้าในตลาด 
คนคลัง่กามขโมยร้อยพนัหน้ากากมาสวมใส่ 
โพสต์เชิญชวนไปสูท้่องทุ่งความรัก 
อาชญากรปลอมตวัเป็นนกับญุ 
แชทเชิญชวนสูส่รวงสวรรค์ 
 
ล้วนคือภยนัตราย-พงึระวงั 
อยา่หลงเช่ือเร่ืองโกหกของคนกงุ่าย ๆ 
อยา่แม้แตแ่พร่เร่ืองเหล่านัน้ให้ใครต้องต่ืนตมู 
ตระหนกัอยา่งไมต่ระหนก 
อยา่ปรบมือช่ืนชมประตมิากรรมลอ่งหนเลย 
คนปัน้น า้เป็นตวัมิควรได้รับเสียงแซซ้่องด้วยซ า้ 
อยา่เผลอซือ้ขายกบันกัต้มตุ๋นท่ีอ้างตนวา่เป็นพอ่ค้าเป่ียมคณุธรรม 
ตรวจสอบท่ีมาท่ีไปให้รู้ชดัเสียก่อน 
 
อีกเชน่กนั อยา่หลงใหลหน้ากากหลอก ๆ ของคนคลัง่กาม 
ไมมี่หรอกท้องทุง่ความรัก 
มีแตห่บุเหวแหง่การขืนใจให้ป่นปี ้
อยา่คล้อยตามข้อความสวยหรูของอาชญากรซ่อนรูป 
สรวงสวรรค์ท่ีเขาเสนอ 
อาจคือนรกท่ีจะเผาไหม้ชีวิตให้แหลกลาญ 
กระนัน้ โลกออนไลน์ก็มิได้โหดร้าย 
จนต้องวิ่งพลา่นออกมา 
สตคืิอโล่ 
ปกปอ้งให้พ้นจากสิ่งปลอมหลอกตา่ง ๆ นานา 
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38 | กระสุนคีย์บอร์ด 
 
พน่ทกุอย่างท่ีใจเขาไมส่มประสงค์ 
กดนิว้พิมพ์คีย์บอร์ดให้อกัขระโลดเเลน่ 
ปานกระสนุปืนจากปลายกระบอก 
วิ่งตรงทะลวงถึงกะโหลกศีรษะ 
ให้ใครตอ่ใครท่ีชิงชงัต้องล้มลง 
บางเหย่ือเจ็บปวดจนตะเกียกตะกายกองลงกบัพืน้ 
เเล้วตวัตนก็มลายหายไปจากโลก 
 
ขณะท่ีเขายกยอ่งตวัเอง 
เป็นวีรชนผู้ปราบปรามความคดิตา่ง 
ทัง้ท่ีท างานรับใช้อาชญากรรมสร้างความร้าวฉาน 
หน้าจอโทรศพัท์มือถือลกุโพลงเป็นเปลวไฟ 
ด้วยเชือ้เพลิงชัน้ดีท่ีถกูสมุอยู่ไมเ่ว้นวา่ง 
เเตเ่ขาไมเ่คยเร่าร้อน  
กลบัยิม้เเสยะให้กองเพลิงเสียมากกว่า 
 
เขายงัขบัร้องบทเพลงสดดีุเเดช่ยัชนะอนัข่ืนขม 
ทา่มกลางบทสวดงานศพของเหย่ือท่ีถกูฆาตกรรมยงัไมส่ิน้สดุ 
 
เตมิกระสนุ สมุไฟ กดนิว้พิมพ์ 
ยิม้ร่า หวัเราะร่ืน ให้ความเกลียดชงั 
เตรียมพร้อม นบัหนึง่ถึงส่ี 
เล็งสายตาเเหลมคมไปยงัเปา้หมาย 
เขาลัน่คีย์บอร์ด 
เพ่ือลา่เหย่ือรายตอ่ไป 
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39 | สถานะสาธารณะ 
 
เพ่ือนของผม 
เธอตัง้คา่สถานะเป็นสาธารณะ 
โพสต์รูปภาพแสดงตวัตน 
รูปร่าง สีผิว และทรงผมของเธอ 
 
ใครบางคน 
คล้ายสบัสน 
ก่นดา่วา่เธออ้วน ด า ผมหยิก 
กรีดหวัใจผา่นอกัขระ 
เธอล้มฟบุลงบนความเจ็บปวด 
กระทัง่ความพะวงแลบเลียจากประสาทกดักินหวัใจ 
เขาเหยียดให้หดหู ่ท าไม? 
 
ตัง้คา่เป็นสาธารณะ 
มิได้หมายวา่จะเรียนเชิญใครตอ่ใคร 
มาเหยียดเรือนร่างได้เสียท่ีไหน 
หากโลกความจริงหายใจร่วมกนัด้วยมนษุยธรรม 
โลกออนไลน์ก็มิควรทิง้ขว้างมนษุยธรรมออกไปจากส านึก 
 
หรือไมว่า่โลกไหน ๆ  
มนษุยธรรมไมเ่คยด ารงอยูใ่นลมหายใจ 
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40 | ขุด 
 
จะพ้นไปก่ีวนัพนัปี 
เร่ืองราวเเละภาพสี 
ท่ีจารึกไว้ในโซเชียลมีเดีย 
จะยงัอยูย่าวนาน 
ตราบเทา่กดลบกลบไป 
จงึจะเลือนหายจากหน้าโปรไฟล์ 
 
หากเผอิญมีผู้ประสงค์ร้าย 
จะโดยรู้ตวัหรือไม่ 
ระลกึไว้เสมอ 
บางเร่ืองราวเเละบางภาพสี 
อาจคือหลกัฐานท าลายเกียรตภิมูิ 
 
เพราะพวกเขาจะขดุ 
ชนิดถอนรากถอนโคน 
ย้อนวนัวานทกุการเคล่ือนไหว 
บางเร่ือง 
บางภาพ 
ก็เเต้มจินตนาการเข้าไป 
ชนิดขาด ๆ เกิน ๆ 
 
กระนัน้ 
บทกวีเป็นเพียงประภาคารส่งสญัญาณ 
เรือจะเเลน่ไปทิศใด 
ก็สดุเเล้วเเตน่ายหวัเรือ 
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41 | เดก็หนุ่มกับแม่ของเขา 
 
แมข่องเดก็หนุม่ 
เพิ่งซือ้โทรศพัท์เคร่ืองใหม่ 
เป็นรุ่นท่ีทนัสมยั  
เล่ือนไหล เล่ือนไหล  
แบบไร้ปุ่ มกด 
 
แตแ่มน่ัน้ชา่งฉงน 
แอปพลิเคชนัชวนสบัสนลายตา 
อยากจะดยูทูบูเหมือนใครวา่ 
เลน่เฟซบุ๊ก 
เลน่ไลน์บ้างเหมือนใคร ๆ 
 
ต้องเรียกหาลกูทกุครัง้ 
เปิดแอปพลิเคชนันัน่นู้นให้เถิด 
แมจ่ะชมแมจ่ะฟังแมจ่ะทอ่ง 
ดจิิทลัโลกกว้างเพียงสมัผสั 
 
วนัหนึง่เดก็หนุม่งึมง า 
วา่แมต่วัเองโง่เง่า 
เฟซบุ๊กและไลน์ตา่ง ๆ 
เลน่ง่ายจะตายแมจ่า๋ 
แตแ่มน่ัง่หน้างนุงง 
ไมจ่ า ไมจ่ า สกัที 
 
แมย่ิม้แกล้งท าหวัเราะ 
กลืนค าวา่โง่ลงกระเพาะไปเสีย 
สายตาเฝา้มองเด็กหนุม่ผู้ เก่งกาจ 
ท่ีเตบิโตมาด้วยเร่ียวแรง 
ของหญิงโง่ ๆ คนหนึง่ 
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42 | ลมหายใจออนไลน์ 
 
ทอดเรือนร่างอยู่บนเตียง 
ลมหายใจออนไลน์เข้าออก 
จินตนาการฝันฟุ้งเฟ้อ 
ถวิลหาการรอนเเรมของชนตา่งเผา่พนัธุ์ 
โลดเเลน่มา โลดเเล่นมา 
สูจ่อส่ีเหล่ียม 
 
ปรารถนาฟังเสียงเพลงเสนาะห ู
ของศลิปินร่วมสมยัยอดนิยม 
ลอ่งลอยมา ลอ่งลอยมา 
สูจ่อส่ีเหล่ียม 
 
เพรียกหาบทสนทนาคลายความโดดเด่ียว 
กบัเพ่ือนผู้ เดนิเลน่อยู่บนบาทวิถีในอียิปต์ 
ปรากฏขึน้ ปรากฏขึน้ 
บนจอส่ีเหล่ียม 
 
ทอดเรือนร่างอยู่บนเตียง 
เพียงปลายนิว้สมัผสั 
ก็ทอ่งโลกออนไลน์ได้ทัง้ใบ 
สมใจปรารถนา 
เป็นเชน่นัน้ เป็นเชน่นัน้ 
กระทัง่ตะวนัต่ืนอีกครา 
ราตรีพ้นผา่น 
จงึหลบัตาหลบเเสง 
ไมอ่าจหาญเผชิญ 
โลกแหง่ความจริง  
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43 | คลายความคิดถงึ 
 
เดนิทางทางรอนแรมไกลบ้าน 
ไปบนถนนชีวิต 
ท่ีมิได้ลิขิตความเป็นไปด้วยตวัเอง 
ลมโกรกผา่นมาก็แทะเล็มผิวกาย 
นัน่แหละคือความหนาวเหน็บภายนอก 
ท่ีก าลงัทะลวงเข้าไปสูภ่ายใน 
 
เหมอ่มองดวงดาวพร่างพราวระยิบระยบั 
ใบหน้าของคนท่ีบ้านก็ลอยล่องมาปรากฏ 
อยากจะปลดดาวสกัสิบดวงมาห้อยโตงเตงท่ีหน้าตา่ง 
ให้สอ่งแสงสวา่งจ้าไปถึงหวัใจ 
 
แตโ่ลกวนันี ้
มิได้กกัขงัความคิดถึงเฉกเช่นอดีต 
เม่ือหวัใจโหยหาใครสกัคนอนัเป็นท่ีรัก 
เพียงสมัผสัปุ่ มเปิดกล้องโทรศพัท์ 
ตอ่สายความหว่งใยผ่านสญัญาณอินเทอร์เน็ต 
เพียงเทา่นัน้ 
ตวัตนของคนไกลก็ปรากฏ 
ครบครันทัง้ภาพและเสียง 
 
จงึคลายคิดถึงลงได้บ้าง 
อยา่งน้อยได้รับรู้วา่คนท่ีบ้านสบายดี 
รอยยิม้ออนไลน์ก็พิมพ์ใจไมน้่อย 
ก าลงัใจเพิ่มระดบัขึน้โดยอตัโนมตัิ 
 
ก้าวตอ่ไปอยา่งคนอ่ิมสขุ 
แม้เส้นทางชีวิตจะขรุขระบ้างก็ตาม 
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44 | ขอบคุณที่แจ้งเตือนความทรงจ า 
 
เสียงแจ้งเตือนดงัขึน้ 
“ความทรงจ าของคณุ” ปรากฏ 
อดีตของมิตรภาพ 
ภาพเดนิทางไกลพร้อมผองเพ่ือน 
หวนให้คดิถึง 
หวัใจแย้มยิม้ 
บทเพลงท่ีร้องร่วมกนัในความทรงจ าลอยล่องมา 
มิตรรักจะเป็นเช่นไรบ้างหนอ 
ความคะนงึถึงออกเดินทาง 
 
ลมหายใจออนไลน์ยงัคงพบปะ 
ขณะลมหายใจจริง ๆ ห่างหายกนัแสนนาน 
 
ขอบคณุท่ีแจ้งเตือนความทรงจ า 
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45 | สุขสันต์วันเกิด 
 
ต่ืนเช้า 
เสียงแจ้งเตือนเฟซบุ๊กดงัถ่ีเป็นระยะ 
ใครบางคน 
โพสต์ “สขุสนัต์วนัเกิด” หน้าไทม์ไลน์ 
ครูสมยัประถมขอให้ประสบความส าเร็จ 
เพ่ือน ๆ มธัยมขอให้สมหวงัในความรัก 
ญาต ิๆ ขอให้มีความสขุในทกุ ๆ วนั 
เพ่ือนท่ีอียิปต์ อินโดนีเซีย และอเมริกา 
สง่ข้อความมาร่วมอวยพรให้สขุภาพแข็งแรง 
 
วนัเกิด 
ผมนัง่อยูใ่นห้องเพียงล าพงั 
แตบ่รรยากาศคล้ายวา่อยูท่า่มกลางหมูม่ิตร 
ท่ีก าลงัขบัร้องเพลง “Happy Birthday To You” 
 
ความรัก 
ความหว่งใย 
ไร้พรมแดนกัน้อีกตอ่ไป 
 
ผมยิม้ 
กดสติก๊เกอร์หวัใจสง่กลบัไปแทนค าขอบคณุ 
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46 | ขอให้สิน้โศกนาฏกรรมอักขระ 
 
ชมุชนออนไลน์ 
ไมอ่าจปฏิเสธกลิ่นดอกไม้ 
คาวเลือดท่ีคละคลุ้ง 
ชิน้สว่นของเนือ้หนงัท่ีถกูจิกกดั 
จะหายไปหมดสิน้ได้ไหม 
 
ชนเผา่ออนไลน์ 
ไมอ่าจปฏิเสธความรัก 
ด ารงร่วมกนัด้วยจิตอาทรเถิด 
ทกุชีวิตจงึจะอยูร่อด 
 
โศกนาฏกรรมผา่นอกัขระ 
จะไมป่รากฏซ า้อีกตอ่ไป 
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47 | ชีวิตวิถีใหม่ในวันโรคระบาด 
 
ลมข้ามพรมแดนพดัโรคร้ายมาแล้ว 
ซอ่นรูปร่างลอ่งหนอยูใ่นบางลมหายใจ 
ไมเ่ห็นตวัตนของเจ้าเชือ้ร้าย 
วิ่งไปมากลางอากาศบ้าง 
นอนนิ่งบนราวบนัไดบ้าง 
ระหวา่งทางเดนิก็อาจมีแฝงตวั 
ในห้องเรียนแคบ ๆ ก็นา่กลวัไมน้่อย 
หลากหลายท่ีไมป่ลอดภยัส าหรับชีวิตอีกตอ่ไป 
 
กลบับ้าน 
หลบตวัอยูใ่นบ้าน 
ไมอ่อกไปเพน่พา่น 
ปรับเปล่ียนชีวิตวิถีเดมิ 
สูชี่วิตวิถีใหม่ 
อาจง่ายหรือยุง่ยาก 
อาจสนกุหรือน่าเบื่อ 
โปรดอย่าเพิ่งพมึพ า 
คอ่ย ๆ ปรับ คอ่ย ๆ เปล่ียน 
เพ่ือลมหายใจท่ียืนยาว 
 
สวมหน้ากาก-หา่งสองเมตร-งดเว้นจบัมือ 
ซือ้ของออนไลน์-ไมน่ัง่ร้าน-ท างานจากบ้าน 
แยกช้อนและจานชาม-ท าตามแพทย์สัง่ 
 
โปรดอย่าเพิ่งพมึพ า 
คอ่ย ๆ ปรับ คอ่ย ๆ เปล่ียน 
เพ่ือลมหายใจท่ียืนยาว 
ทัง้ของตนและคนอ่ืน ๆ 
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48 | สภาวะกักตัว 

 

โดดเด่ียว 

ล าพงั 

ในโลกส่ีเหล่ียม 

 

คบัเเคบ 

เงียบเหงา 

ต่ืนเช้าเจอะเจอ 

เพียงเพื่อนออนไลน์ 

 

อดุอู้  

อดัอัน้ 

เฝา้มองเเสงจนัทร์ 

สายลมเทา่นัน้ผ่านมาทกัทาย 

 

เเตท่น 

ไมท้่อ 

กกัตวัตามหน้าท่ี 

กนัไว้ยอ่มดีกว่าเเก้  

จริงเเท้เเนน่อน 

 

จะต้องไมมี่ใครป่วย 

เพราะความขาดพร่องของบางคน 

ความสขุของผม 

ไมค่วรเเลกด้วยชีวิตของใคร 
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49 | ระยะห่างไม่เท่ากับระยะห่วง 
 
โรคระบาดหนกั  
ปรากฏขา่วผา่นจอโทรทศัน์ทกุวนั 
บางคนต่ืนตระหนก 
บางคนต่ืนตระหนกั 
 
อยา่งไรทกุคนก็ต้องต่ืน 
ต่ืนจากวิถีชีวิตเดมิ ๆ  
เดนิไปสูว่ิถีใหม ่ๆ 
 
หนึง่ในวิถีท่ีส าคญัยิ่งยวด 
คือการรักษาระยะห่างทางกายภาพ 
เว้นชอ่งวา่งระหว่างกนัอยา่งน้อยสองเมตร 
 
แตน่ัน้แหละหา่งเพียงกาย 
หาใชห่วัใจจะหา่งด้วย 
มิอาจโอบกอดกนัได้ 
เพียงสง่ก าลงัใจท่ีบริสทุธ์ิ 
โอบกนัไว้ให้อบอุน่ 
 
ยิม้ให้กนัและกนั 
สง่สายตาประกายความรู้สกึดี ๆ 
ระยะหา่งจะเป็นเพียงระยะทาง 
ไกลแสนไกลก็เทา่นัน้ 
มิใชอ่ปุสรรคขวางกัน้ 
ระยะหว่งน่ีสิส าคญักวา่ 
ขยบัหวัใจใกล้กนัไว้ 
เพ่ือร่วมรับรู้ทกุข์สขุ 
ร่ืนเริงหรือเจ็บปวด 
เสมือนหนึง่เรือนร่างเดียวกนั 
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50 | การจากลาในวันไม่ปกติ 
 
”อินนาลิลฮีวาอินนาอีลยัฮีรอยีอนู”* 
เสียงประกาศผา่นล าโพงมสัยิดดงัขึน้ 
แจ้งขา่วคราวการจากไปของใครบางคน 
ทกุครัง้ท่ีสองหไูด้ยิน 
หวัใจจะหลดุหล่นไปอยูท่ี่ตาตุม่ 
ภาวนาให้ช่ือท่ีตามมา 
มิใชช่ื่อของญาตมิิตรหรือเพ่ือนรัก 
 
ความจริงความตายใกล้กบัชีวิตเพียงนิดเดียว 
ประหนึง่ขนตาใกล้ชิดกบัดวงตา 
มิอาจมองเห็น 
มิทราบลว่งหน้า 
แตมี่อยูม่ิเคยหายไป 
 
และแม้เป็นเร่ืองปกตธิรรมดา 
แตน่ัน่หมายถึงการจากลาอนัเป็นนิรันดร์มิใชห่รือ 
หวัจิตหวัใจยอ่มมีผวากลวัอยูบ้่าง 
ทัง้ท่ีรู้วา่มิเคยหนีพ้น 
แม้จะวิ่งไวหรือซอ่นตวัในซอกแคบก็ตาม 
 
ความตายในสภาวะโรคระบาดโควิด-19 ก็มิใชส่ิ่งซึง่วิญญาณใดปรารถนา 
เพราะศพจะถกูแบกหามไปยงัสสุานอยา่งเงียบเหงา 
ด้วยคนไมก่ี่คน 
หลมุถกูขดุให้ลกึเพ่ือเป็นบ้านหลงัถดัไป 
สภาวะเชน่นีญ้าตมิิตรมิอาจตามมาชว่ยเกล่ียดนิกลบหน้า 
บรรยากาศจงึเศร้าโศกกวา่งานศพใด ๆ ท่ีเคยมีมา 
 
*เป็นประโยคภาษาอาหรับที่ชาวมสุลิมใช้กล่าวเมื่อไดยิ้นข่าวคราวการเสียชีวิต มีความหมายว่า “แทจ้ริง
เรามาจากพระองค์และยงัพระองค์ทีเ่รากลบัคืน” 
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51 | อย่าฆ่ากันอีกรอบเลย 
 
ลัน่ไปก่อน 
พน่ไปก่อน 
ไมฟั่งความจริงแท้ 
แคไ่ด้มีสว่นร่วม 
ประณามให้ใครสกัคนผิดบาป 
เป็นแพะหรือแกะไมว่า่ 
ถ่มน า้ลายรดให้ตายซ า้ตายซาก 
 
ลงุผู้ เดนิทางไกล 
ด้วยขบวนรถไฟ 
ผิดอะไร? 
ความตายมาเยือนเคยแจ้งเตือนใครลว่งหน้าไหม 
 
ลงุท าทกุอยา่งตามระเบียบรัฐ 
ตรวจโรคเรียบร้อยตามระเบียบหมอ 
ขณะยืนซือ้ตัว๋ 
มิได้ปรารถนาพน่โรคร้ายใสใ่ครหรอก 
จบัภาพจากกล้องมาตีความผา่น ๆ 
ไมไ่ถ่ถามหาพยานสกัคน 
 
ลงุลาโลกไปแล้ว 
แตผู่้ มีลมหายใจยงัถ่มน า้ลายฆา่ลงุอีกรอบ 
ฟังแล้วนา่จะเจ็บปวด 
กวา่ถกูกระชากวิญญาณเสียอีก 
 
อยา่ฆา่กนัอีกรอบเลย 
ถามหาความจริงด้วยหวัใจท่ีออ่นโยนเถิด 
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52 | ห้าพัน 
 
ห้าพนั 
เดือนละห้าพนั 
จะชบุเลีย้งชีวิตคนขดัสน 
ให้ลืมตาได้ในยามเช้า 
ให้อ้าปากได้ในยามหิว 
 
ห้าพนั 
แจกจา่ยให้สามเดือน 
จะทดแทนเงินตราท่ีขาดหาย 
ให้คนท่ีถกูไลอ่อกจากงาน 
ได้พอประทงัชีวิต 
 
เป็นใครไมว่า่ 
เร่เข้ามา เร่เข้ามา ลงทะเบียน 
เปิดเว็บไซต์ให้รวดเร็ว 
เขาวา่ปัญญาประดษิฐ์ทนัสมยั 
ก าลงัจะตดัสินชีช้ะตา 
 
ห้าพนั 
ผา่นมาแล้วห้าวนั 
ห้าพนั 
ผา่นมาแล้วห้าสปัดาห์ 
ห้าพนั 
จวนจะครบห้าเดือนอยูแ่ล้ว 
บางคนขดัสนท่ีไมมี่แม้โทรศพัท์ 
บางคนตกงานท่ีไมเ่คยใช้อินเทอร์เน็ต 
กินน า้ตาประทงัชีวิตอยูท่กุว่ีวนั 
 
ห้าพนั ห้าพนั ! ใครบางคนตะโกนร้อง 
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53 | หลานสาวจะได้เรียนออนไลน์(ไหม) 
 
ครูประจ าชัน้เพิ่งโทรมาแจ้งข่าว 
ให้หลานสาวเตรียมตวัเรียนออนไลน์ 
กบัครูท่ีปรากฏกายผา่นจอโทรทศัน์ 
บางวิชาอาจเรียนผ่านแอปพลิเคชนัมือถือ 
พ่ีสาวของผมจงึกระเหีย้นกระหือรือ 
คดิหาทางให้ลกูสาวได้เรียนออนไลน์ 
 
บ้านของเธอเพิ่งสร้างเสร็จ 
เป็นเรือนไม้เล็ก ๆ ตรงตีนเขา 
มีเพียงโทรทศัน์เคร่ืองเก่า ๆ หน้าจอแคบ 
สญัญาณอินเทอร์เน็ตก็ขาด ๆ หาย ๆ  
ยิ่งวนัฝนพร าไมต้่องพดูถึง 
เหมือนตดัขาดจากภายนอกโดยสิน้เชิง 
 
พวกเขาอยู่ท่ีนัน่ 
หลัง่เหง่ือเป็นกลีุรับจ้างกรีดยาง 
ถึงพ่ีเขยจะเป็นคนขยนั 
แตร่าคายางก็ลดฮวบลงทกุวนั 
กรีดหลายไร่ 
ลกุจากเตียงมาเดนิเท้าตัง้แตตี่สอง 
เงินท่ีได้แทบชกัหน้าไมถ่ึงหลงั 
ประทงัชีวิตไปวนั ๆ 
ไมเ่คยเหลือให้หยอดกระปกุ 
 
พ่ีสาวหารือกบัพ่ีเขย 
จะกู้หนีน้อกระบบสกัก้อน 
น าไปซือ้โทรศพัท์ดี ๆ สกัเคร่ือง 
ให้ลกูสาวได้เรียนออนไลน์ 
เหมือนกบัลกู ๆ คนในเมือง 
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54 | ส่ีทุ่มของคนไร้บ้าน 
 
เสียงประกาศแวว่มาแล้ว 
ประเทศนีจ้ะใช้กฎหมายฉกุเฉิน 
ปอ้งกนัความฉกุละหกุ 
ควบคมุโรคระบาดให้อยู่หมดั 
 
ประกาศชดัให้ประชาชนอยู่บ้าน 
หยดุเชือ้เพ่ือชาตกินัถ้วนหน้า 
ย ่าเวลาส่ีทุม่เม่ือไหร่ 
ถนนโลง่ไร้รถรา 
หลงเหลือเพียงความเงียบ 
เต้นเริงร่าอยูใ่นความมืด 
 
แตบ่างคนไร้บ้าน 
หลบแดดหลบฝนในซอกตกึมาเนิ่นนาน 
บ้างอาศยัปา้ยรถประจ าทาง 
บ้างเร่ร่อนพเนจร 
จากท่ีหนึง่ไปสู่อีกท่ีหนึง่ 
ไมจ่บสิน้ 
 
ส่ีทุม่แล้ว 
ความเงียบเต้นระบ าในความมืด 
ผู้คนซึง่เคยพลกุพลา่น 
กลบับ้านใสก่ลอนประต ู
ขณะคนไร้บ้านวิ่งวุน่หาท่ีหลบ 
เม่ือก่อนแคห่ลบหนาวหลบฝน 
ตอนนีต้้องหลบให้พ้นสายตาผู้พิทกัษ์สนัติราษฎร์  
เป็นเชน่นัน้ 
จนกวา่จะรุ่งสาง 
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55 | ตู้ปันสุข 

 

ม๊ะตัง้ตู้ เล็ก ๆ ไว้หน้าบ้าน 

ใสข้่าวสาร ขนม น า้ เเละนม 

เขียนปา้ยปิดประกาศด้วยปากกาตวัโต ๆ 

"เชิญเพื่อนมิตรผู้ล าบากหยิบฟรี" 

 

เตมิสิ่งของใสตู่้ทกุ ๆ เช้า 

เทา่ท่ีความสามารถจะเตมิไหว 

ไมมี่สิ่งใดให้เหลือบา่กวา่เเรง 

มีน้อยก็เตมิน้อย  

มีมากก็เตมิมาก 

จะมากจะน้อยขอเเคไ่ด้เตมิก็เป็นสขุ 

 

รอยยิม้เล็ก ๆ จากผู้ รับ 

ค ากลา่วทกัทายจากบางคนท่ีไมรู้่จกั 

เสมือนหยาดฝนชโลมใจให้ชุ่มช่ืน 

ปันสขุออกไปเเตย่งัอิ่มเอิบสขุ 

มรสมุโรคร้ายเเม้รุนเเรง 

ก็มิอาจพรากความเอือ้อาทรให้จากไป 

 

หยิบย่ืนในฐานะเพื่อนมนษุย์ด้วยกนั 
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56 | ก าลังใจข้ามพรมแดน 
 
ไมว่า่ท่ีใดในพิภพ 
จะธรณีตะวนัออก 
หรือปฐพีตะวนัตก 
ล้วนแตต้่องเผชิญวิกฤตการณ์อนัเลวร้าย 
เสมือนหนึง่พายพุดัโถมกระหน ่า 
โดยมิมีสญัญาณแจ้งเตือนล่วงหน้า 
ทกุแหง่หนระส ่าระสาย 
มีคนทกุข์ระทมกาย 
มีคนทกุข์ระทมใจ 
 
อเมริกา บราซิล รัสเซีย 
อินเดีย จีน ยโุรป 
บ้านของเพ่ือนตา่งพรมแดน 
วุน่วายกนันา่ด ู
การตอ่สู้ยงัไมส่ิน้สดุ 
ยงัคงระวงักนัตอ่ไป 
 
ประเทศของผมก็ยงัมิชนะอย่างแท้จริง 
เพียงแตข่า่วคราวผู้ติดเชือ้ลดน้อยลงทกุวนั 
ความประมาทยงัมิควรผดุโผลอ่อกมา 
“การ์ดอยา่ตก” เพ่ือนร่วมประเทศบางคนวา่ 
 
ในยามคบัขนัเชน่นี ้
สง่ก าลงัใจให้กนัและกนัเถิด 
ให้คนในพรมแดนบ้านเดียวกนั 
ให้คนตา่งพรมแดนทกุถ่ินท่ี 
สวดภาวนาวิงวอนพระเจ้า 
ให้ทกุชีวิตสนัตสิขุและปลอดภยั 
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57 | เเมวเหมียว 
 
ผมเคยเเอบเลีย้งเเมวเเคต่วัเดียวเท่านัน้ 
นานมามากเเล้ว 
ตัง้เเตก่ าลงัศกึษาประถมห้า 
สร้างเพิงพกัเล็ก ๆ ให้มนัข้างบ้าน 
เเตไ่มท่นัครบขวบเดือน 
มนัก็หายไปไมห่วนคืน 
เหตเุพราะพ่ีชายเลีย้งนกในบ้าน 
เขาเกลียดเเมวเข้าไส้ 
ไมมี่เเมวตวัใดจะได้ข้ามพ้นขอบประตบู้านเข้ามา 
มิถกูไลตี่ด้วยไม้กวาด 
ก็ถกูตวาดไลด้่วยเสียงค ารามก้อง 
วิ่งหางชีฟ้้าไปเกือบทกุตวั 
 
เม่ือกลบัมาอยู่บ้านในยามโรคโควิด-19 ระบาด 
ผมหวนมาเลีย้งเเมวอีกหน 
ไมไ่ด้ตัง้ใจเเตต้่น 
เป็นความบงัเอิญมากกว่า 
ลกูแมวสีขาวเดนิหลงมาจากไหนไมรู้่ชดั 
หรือมีใครสกัคนอาจผา่นเอามาทิง้ 
จ าได้เพียงวา่มนัโผลม่าพร้อม ๆ กบัผม 
 
ขณะกกัตวัอยู่ในบ้าน 
ทกุ ๆ มือ้อาหารของผม 
คือมือ้อาหารของเเมว 
ผมเเบง่ปันความรักให้มนั 
มนัเเบง่ปันความรักให้ผม 
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ทกุครัง้ท่ีผมเงียบเหงา 
มนัจะมาคลอเคลียให้ความเหงาคล่ีคลาย 
ผมระบายทกุข์กบัมนั 
มนัสง่เสียงร้อง “เหมียว ๆ” ปลอบประโลมผม 
คล้ายว่าเราจะฟังกนัเข้าใจ 
ผา่นเเววตาเเละภาษาความรู้สกึ 
 
วา่ไปแล้ว, มนษุย์เเละเเมวก็ไมเ่เตกตา่งกนัมากนกั 
ตา่งโหยหาความรักบ ารุงใจให้ชุม่ฉ ่าด้วยกนัทัง้นัน้ 
ลมหายใจมิอาจสดูความสขุไปหลอ่เลีย้งจิตวิญญาณได้ 
ตราบเทา่ท่ีรอบกายขาดไร้ความรัก 
และมิจ ากดัหรอกว่าเป็นรักจากมนษุย์หรือเดรัจฉาน 
ขอแครั่กด้วยใจบริสทุธ์ิก็เพียงพอ 
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58 | ฮีโร่ 
 
ไมใ่ชน่กัรบ 
ไมใ่ชผู่้ ถืออาวธุเขน่ฆา่ใคร 
มีแตเ่พียงหวัใจท่ีเผ่ือแผแ่ละอาทร 
เสมือนหนึง่ผู้ใจบญุพิทกัษ์ลมหายใจ 
 
ขณะผู้คนในนครหลบัใหล 
พวกเขาก าลงัสาละวนกบัการวินิจฉยัโรค 
อดหลบัอดนอนด้วยความอดทน 
ขณะผู้คนในนครกินอ่ิม 
พวกเขาก าลงัเร่งชว่ยชีวิตผู้ ท่ีความเป็นความตายมีคา่เทา่กนั 
ท้องจงึวา่งเปลา่จนลืมความหิวโหย 
เม่ือชว่ยหนึง่ชีวิตให้ยงัมีลมหายใจตอ่ 
ก็ช่ืนใจจนแทบหลงลืมความเหน่ือยล้า 
 
ทวา่ มีสิ่งอนัปวดร้าวไปกวา่สภาวะปกติอีกร้อยเท่าพนัเท่า 
นัน่คือการพรากจากวิมานท่ีเรียกขานวา่บ้าน 
มาสูโ่รงพยาบาลเนิ่นนาน 
วนัแล้ววนัเล่าฝังตวัอยูท่ี่นัน่ 
กระทัง่ได้กลบับ้านอีกหน 
อยา่งคนท่ีต้องโดดเด่ียว 
บ้างอยากกอดลกูแทบใจจะขาด 
หอมแก้มซ้ายขวาให้ช่ืนอรุา 
แตไ่มเ่คยท าได้ 
เชือ้โควิด-19 อาจแฝงตวัมาไมมี่ใครรู้ 
ต้องหลบัตาในห้องส่ีเหล่ียมเพียงล าพงั 
 
จงึควรแซซ้่องว่าเขา 
คือฮีโร่ของครอบครัวและมวลมนษุยชาตทิัง้ปวง 
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59 | ขอบคุณ 
 
มิอาจต้านทานได้ด้วยเพียงก าลงัใดก าลงัหนึง่ 
เสมือนพายเรือไปให้ถึงฝ่ัง 
ขณะคล่ืนทะเลบ้าคลัง่ 
คดิหรือว่าจะโยนไม้พายให้ใครสกัคนออกแรง 
 
ชว่ยกนัพายคนละไม้คนละมือเถิด 
นายหวัเรือสัง่ห้ามสิ่งใด 
ก็อยา่ได้ริอาจขดัขืน 
เท้าทัง้สองเก็บให้มัน่ 
อยา่เผลอเพลินเอาไปราน า้ 
 
คล่ืนบ้าคลัง่ใกล้สงบแล้ว 
อีกไมน่านจะถึงฝ่ัง 
กระนัน้ อยา่เพิ่งหยดุพาย 
ออกแรงตอ่ไปด้วยใจมุง่มัน่ 
จะไมมี่ใครสกัคนบนเรือต้องเจ็บปวดและตายจากอีก 
 
นัน่แหละเสมือนการตอ่สู้กบัวิกฤตโรคระบาด 
แพทย์ผู้ เสียสละ 
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ 
นกัปกครองท้องถ่ิน 
และพลเมืองผู้ เป็นพละก าลงัเมืองทกุคน 
ทัง้มวลล้วนมีความส าคญั 
 
ในนามเพ่ือนร่วมประเทศ 
ซึง่ได้รับผลจากความประพฤตดีิมีวินยั 
ขอบคณุผู้ รักษาหน้าท่ีของตนอยา่งเคร่งครัด 
ด้วยความซาบซึง้ใจ 
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บทส่งท้าย | โบยบินไปสู่โลกซึ่งความรักสะพร่ังบาน 

 
มาเร็ว มาเร็ว เพ่ือนมนษุย์ 

เราจะโบยบนิไปสู่โลกใบใหม่ 
ไปเร่ิมต้นปลกูความรักด้วยกัน 

ให้บานสะพร่ัง 
ตัง่แตธ่รณีตะวนัออกจรดปฐพีตะวนัตก 

ให้กลิ่นหอมหวนอบอวลดวงวิญญาณ 

จากโลกเหนือจนถึงโลกใต้ 

 
ณ โลกใบใหมนี่ ้

เราจะโอบกอดกนัด้วยส านึกในห้วงลกึของความรู้สึก 

วา่เรานัน้ประดจุดัง่เรือนร่างเดียวกนั 

เม่ือสว่นหนึง่สว่นใดออ่นเปลีย้เพลียแรง 
สว่นอ่ืน ๆ ของกายนีย้อ่มระทมทกุข์ไปด้วย 

เชน่เดียวกนัเราจะโอบกอดสรรพสิ่งอ่ืน 

เชน่ พฤกษา มหาสมทุร  
อากาศและชายหาดซึง่เกล่ือนไปด้วยเม็ดทราย 

เพ่ือมิให้สรรพสิ่งใดถกูย ่ายี 

ด้วยสองมือของใครสกัคนจากหมูเ่ราอีก 

 
แล้วโลกจะโอบกอดเรา 
สนัตสิขุจะโอบกอดโลก 

ทา่มกลางความรักท่ีสะพร่ังบานมิรู้โรย 

 
 




