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เจ้าผีเสือจงอย่ากลัว

จงบินไปอย่างเสรี

ด้วยความเปรมปรีดิ

ด้วยสองปีกและทังหมดทีมี

จงบินไป





๒ 

 
เขียน 
 
ยิ่งอ่านฉันยิ่งเรียนรู ้
ยิ่งดยูิ่งเห็นหลากหลาย 

ยิ่งเขียนเร่ืองราวมากมาย  

ยิ่งคายตวัตนเก็บง า 

ขวบปีที่ไดเ้หยียบย่าง 

ระหว่างทางที่เดินเหยียบย ่า 

ก่อเกิดสายธารถอ้ยค า 

ที่พร ่าร  าพนัในใจ 

หากพดูถอ้ยค าเหล่านี ้
จะมีใครเขา้ใจไหม 

หลากค าอดัแน่นขา้งใน 

อยากระบายออกไปใหเ้บาบาง 

จึงเลือกพดูกบักระดาษ 

เพราะหวาดกลวัถอ้ยค าถากถาง 

หวงัเพียงใหน้ า้หมึกช่วยชะลา้ง 

เจือจางหลากค าในใจ 

ไม่ตอ้งการฟังค าปลอบโยน 

ไม่โอนอ่อนต่อถอ้ยค าใด 

ไม่ตอ้งการแมก้ าลงัใจ 

จึงไม่อยากพดูจาใหใ้ครฟัง 

 





จุด

แม้เป็นเพียงจุดเล็กเล็กบนกระดาษ

จะเริมวาดเริมเขียนเริมสร้างสรรค์

เป็นจุดเริมต้นเรืองราวสารพัน

จุดฝันจุดประกายใครต่อใคร

จะจุดไฟในตัวให้ลุกช่วง

เพือก้าวล่วงสู่หน้ากระดาษใหม่เพือก้าวล่วงสู่หน้ากระดาษใหม่

จะขีดเขียนเรืองราวบทต่อไป

เติมเชือไฟอย่าให้มอดดับกลางทาง

๔





๖ 

 

 

 

 

 

เวลา 
 
เวลานัน้หรือคือส่ิงสมมติ 
ส่ิงที่ไม่เคยหยดุไม่เคยผลนุผลนั 
เดินหนา้คงที่แต่ไล่ตามไม่เคยทนั 
ไม่หนุหนัแต่ก็ไม่รัง้รอ 
เวลาด าเนินไปเฉกเช่นนัน้ 
สรรพส่ิงเปล่ียนผนัแมไ้ม่รอ้งขอ 
แมเ้วลาที่ไดม้าอาจไม่พอ 
ไม่คิดฟังค าขอต่อเวลา 
เยาวว์ยัจึงไม่เคยหยดุอยู่นิ่ง 
ไม่ประวิงรอคอยใหต้ามหา 
บางส่ิงที่ไม่เห็นดว้ยสายตา 
ไม่ทนัรูต้วัว่าจะเสียไป 
 



หรือเพราะยังเยาว์

เพราะยังเยาว์จึงยังเขลานัก

ยังไม่รู้จักโลกกว้างใหญ่

ดึงดันเชือมันไม่ฟังใคร

จะพลาดท่าเสียใจในภายหลัง

เพราะยังเด็กยังอ่อนประสบการณ์

ยังไม่เคยพบพานความผิดหวังยังไม่เคยพบพานความผิดหวัง

ผู้ใหญ่สอนจะได้ไม่พลาดพลัง

รับฟังไว้บ้างไม่ยากเย็น

เพราะเป็นเด็กบางครังไม่รู้ความ

ซักถามอยากรู้อยากเห็น

สงสัยอยากได้อยากเป็น

อยากเล่นอยากลองไปตามเรือง

เพราะผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนเพราะผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อน

วัยละอ่อนอย่ามัวฝันเฟือง

คนแก่เตือนมาทําขัดเคือง

กระด้างกระเดืองทะนงตัว

๗



๘ 

 
 
 
 
เพราะยงัเป็นเด็กจึงฝันใฝ่ 
ท าอะไรตามใจอย่างเมามัว 
หนทางยงัอีกไกลไยตอ้งกลวั 
ผิดถกูดีชั่วเรียนรูไ้ป 
เพราะยงัเล็กยงัเยาวย์งัมีแรง 
ก าแหงกลา้แกรง่ท าการใหญ่ 
ลองถกูลองผิดคิดแกไ้ข 
จึงไดบ้ทเรียนมากราคา 
แมย้งัใหม่กับโลกของผูใ้หญ่ 
เทียบช่วงวยัอาจดไูม่ประสา 
จึงเรียนรูข้วนขวายหลายต ารา 
สรรหาสารพนัวิชาการ 
หรือเพราะยงัเยาวจ์ึงเขลานกั 
ไม่รูจ้กัฟังค าเขากล่าวขาน 
อยากลองรอ้นวิชาไม่เป็นงาน 
กว่าจะเป็นการใชเ้วลา 
 





๑๐ 

ฝัน 
 
ไม่ว่าใครต่างลว้นมีสิทธ์ิฝัน 
ฝันกลางวนั ฝันเฟ่ือง ฝันใฝ่ 
หากไม่ฝันเพราะกลวัตอ้งเสียใจ 
เหมือนขงัตวัขงัใจอยู่ในกรง 
ปล่อยใจฝันไปใหไ้กลเถิด 
ใหเ้ตลิดแล่นไปตามประสงค ์
แต่ใหเ้ทา้หยัดยืนอย่างมั่นคง 
ปักลงบนฐานความจริง 
 







ไหล

จะไหลตามสายนําทีเชียวกราก

จะลอยตามนําหลากไปเซาะฝัง

ไร้แรงจะแข็งขืนอ่อนกําลัง

ไร้พลังไร้แรงใจผลักดัน

จะปล่อยตัวไปกับกระแส

ไม่พ่ายแพ้เพราะไม่แข่งขัน

ไม่ต้องเหนือยเพราะไม่วิงไม่ฝ่าฟัน

ไม่ไล่ตามความฝันไม่หวังไกล

จะไม่ต่อสู้กับระลอกคลืน

ไม่ทนฝืนต้านแรงทีโถมใส่

ยอมลอยคอตามแต่ถูกพัดพาไป

ดีกว่าจมลงใต้ท้องทะเล

๑๓



หากขืนตัวไม่ไหลตามสายนําเชียว

ไม่ลอยตามธารคดเคียวชวนสับสน

หากออกแรงว่ายทวนกระแสชล

อดทนด้วยแรงใจแรงผลักดัน

คงไม่ถูกพัดไปกับกระแส

แม้ท้อแท้แทบหมดแรงจะแข่งขัน

ทนเหน็ดเหนือยเพราะวิงเพราะฝ่าฟัน

เพราะไล่ตามความฝันอันห่างไกล

สักวันจะแข็งแรงสู้แรงคลืน

จะหยัดยืนต้านแรงทีโถมใส่

แม้สุดท้ายอาจถูกกลืนจมลงไป

ดีกว่าลอยคอไปไร้ทิศทาง

๑๔









หนอนน้อย

ตังแต่ยังเป็นหนอนน้อย

เล็กจ้อยคืบคลานชักช้า

ถูกคนดูหมินนินทา

หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัว

เจ้าหนอนตัวนิมอวบอ้วน

ครําครวญถึงคําดุด่าครําครวญถึงคําดุด่า

ร้องไห้เสียเต็มประดา

ชิงชังหน้าตาตนเอง

เจ้ารู้เจ้ายังไม่สวย

ด้วยเพราะยังเด็กนักหนา

รอเถิดรอในไม่ช้า

จะเป็นผีเสือแสนงาม

วันวานผันผ่านล่วงเลย

จากเคยตัวกระจิริด

เจ้าสร้างรังหุ้มตัวมิดชิด

ปกปิดสายตารอบตัว

บัดนีถึงเวลาของเจ้าแล้ว

สยายปีกกล้าแกล้วแข็งขัน

กระเสือกกระสนเผยตัวในฉับพลัน

ขยายขยับปีกงามอย่างภูมิใจขยายขยับปีกงามอย่างภูมิใจ

๑๘



อนิจจา เจ้าแมลงน้อย

มีคนคอยชังนําหน้า

อคติปิดบังสองตา

พูดจาคารมดังคมมีด

บาดลึกจิตใจให้เศร้าหมอง

เจ้าจึงมองเห็นตนน่าอดสู

ตัวฉันเป็นอย่างไรก็ไม่น่าดู

ฉันจะอยู่หรือไปใครสนใจ

ตัวเจ้าเฝ้าคิดผิดหวัง

ไร้รังใช้ปิดบังตัว

เจ้าผีเสือจงอย่ากลัว

จงบินไปเถิดให้เปรมปรีดิ

เพราะคนชืนชอบเจ้ามีอยู่มาก

คนเห็นต่างจากนันก็มีอยู่คนเห็นต่างจากนันก็มีอยู่

คนชอบเจ้าคงเศร้าหากรู้

ว่าเจ้าจะไม่อยู่ให้เชยชม

หันมองผู้คนอีกฝัง

รับฝังคําชมหวานหู

ตัวเจ้าเป็นอย่างไรเจ้าย่อมรู้

จงมองดูด้วยตาของตัวเอง

๑๙





๒๑ 

 
 
 
 
 
ปลาในน ้า 
 
เกิดเป็นนก บินอยู่แค่บนฟ้า 
เกิดเป็นปลา ว่ายอยู่แต่ในน า้ 
นกเดินดินบินระน า้ไม่เกรงขาม 
ปลาครั่นครา้มไม่อาจเอือ้มแมผิ้วดิน 
 
ฟ้าสีฟ้าหรือน า้เป็นสีฟ้า 
มองลงมาจะเห็นเป็นเช่นไหน 
ฟ้าสะทอ้นสีทอ้งน า้หรืออย่างไร 
อยากขึน้ไปดดูว้ยตาตวัเอง 
 
อยากขึน้บินบนนัน้ตอ้งมีปีก 
ขอแบ่งปีกเธอมาจะไดไ้หม 
ตอ้งใชบิ้นฉันจะยกใหไ้ดอ้ย่างไร 
ปลาจะหาปีกไดจ้ากไหนกนั 
 



เกิดเป็นปลาอยู่ได้แต่ในนํา

เกิดมาพร้อมครีบและหางไว้แหวกว่าย

เกิดมาอาศัยนําหายใจ

เกิดอยากบินต้องตัดใจไร้หนทาง

เกิดเป็นปลาอยู่ในนําแต่กําเนิด

ก็วนว่ายเวียนไปเถิดตามวิถี

ไม่ดินรนขวนขวายสบายดี

ไม่อยากได้ไม่อยากมีสบายใจ

๒๒





โลกหรือคน

โลกก็เป็นอย่างนีมานานแล้ว

โลกจะเลวหรือจะดีใครจะสน

โลกจะเป็นเช่นไรอยู่ทีคน

โลกยังหมุนเวียนวนเหมือนทุกวัน

โลกจะอยู่จะดับในวันไหน

คนอยู่ไปวันหนึงย่อมดับหายคนอยู่ไปวันหนึงย่อมดับหาย

แต่โลกยังคงอยู่ไม่เสือมคลาย

ยังไม่ตายตืนมายังเจอกัน

โลกจะถึงจุดจบสักวันหนึง

แต่อย่างเพิงตืนตระหนกหวาดผวา

ถนอมโลกให้อยู่ต่อเช่นนานมา

ถนอมตัวรักษาตนอยู่ต่อไป

ในวันหนึงอาจมีทังดีร้ายในวันหนึงอาจมีทังดีร้าย

โลกกว้างใหญ่ย่อมหมุนไปทุกแห่งหน

สิงประเสริฐสิงเลวทรามทีจําทน

ประเดียวก็เวียนวนไม่เจอกัน

๒๔





สหาย

โปรดโอบประคองชีวิตด้วยความรัก

โปรดทายทักทุกความเศร้าทีมาเยือน

โปรดมองว่าความทุกข์คือเพือน

ทีมาเยียมเยือนจิตเป็นครังคราว

 

อย่าหน่ายหนีกันเลยสหายเอ๋ยอย่าหน่ายหนีกันเลยสหายเอ๋ย

หมันทําความคุ้นเคยกันเสียบ้าง

ช่วยกันปัดกวาดบ้านทีทิงร้าง

มันคือบ้านทีเราสร้างร่วมกัน

 

แม้เจอกันนานทีปีหน

เฉกเช่นปุถุชนทังหลาย

เราจะเป็นเพือนกันไม่เสือมคลาย

เป็นสหายทีไม่มีวันลืม

๒๖





ลําพัง

เมือมองไม่เห็นทางข้างหน้า

มืดเสียไม่รู้ว่าลืมตาหรือหลับฝัน

มองไม่เห็นภูเขาอันสูงชัน

ไม่เจอทางตันมากันกาง

แต่จะเดินต่อไปก็ไม่กล้า

แม้ข้างหน้าไร้สิงใดกีดขวาง

อะไรเล่าฉุดรังไว้กลางทาง

ในเมือเคว้งคว้างอยู่เพียงลําพัง

๒๘



ก็แค่นี

ชีวิตคนเราก็แค่นี

แค่นีน่ะ มันแค่ไหน

เท่ากับเวลาทีผ่านไป

เท่ากับวันและวัยทีล่วงเลย

เท่ากับความทุกข์ทีเคยทน

เท่ากับความกังวลแต่หนหลังเท่ากับความกังวลแต่หนหลัง

เท่ากับความกรุ่นโกรธน่าชิงชัง

เท่ากับความพลาดพลังทีเผอเรอ

๒๙



เมือวานทุกข์วันนีอาจไม่ทุกข์

เรืองเคยสุขวันนีอาจผิดหวัง

ปัจจุบันเพียงอดีตอันผุพัง

หากฝากฝังอนาคตกับวันวาน

มีเมือวานจึงได้มีวันนี

จบวันนีจะมีวันข้างหน้า

อนาคตอาจอยู่สุดสายตาอนาคตอาจอยู่สุดสายตา

แต่อดีตทีผ่านมา แค่นีเอง

๓๐





หมุน

แม้ฉันไม่ยิงใหญ่ชือก้องโลก

แต่ทีโลกยังคงหมุนก็เพือฉัน

โลกหมุนให้ตืนรับแสงตะวัน

โลกหมุนให้ฉันหลับฝันดี

โลกหมุนให้ฉันรับและรู้

โลกหมุนให้ฉันดูและมองเห็นโลกหมุนให้ฉันดูและมองเห็น

โลกหมุนให้ฉันเป็นอย่างทีเป็น

โลกจะหมุนเช่นนีเสมอไป

 

เมือสินสุดวันอันเหนือยล้า

โลกยังส่งดวงดารามาอวยพร

โลกส่งสายลมอ่อนอ่อน

ส่งฉันเข้านอนพร้อมคําปลอบใจส่งฉันเข้านอนพร้อมคําปลอบใจ

 

เพราะพรุ่งนีโลกจะยังคงหมุน

เวียนวนว้าวุ่นต่อไป

ให้โอกาสฉันเริมต้นใหม่

ให้กําลังใจทุกวัน

 

และในวันหนึงทีโลกนีไม่มีฉัน

คืนและวันจะยังคงเปลียนผ่าน

โลกจะยังคงหมุนไปอีกนาน

เพือฉัน เพือเธอ เพือใครใคร

๓๒



- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -



๓๔ 

ปม 
 
คนนบัพนันบัหม่ืนนบัแสนลา้น 
ย่อมพบพานลาจากสกัวนัหนึ่ง 
ดว้ยสายใยเกี่ยวพนัรอ้ยรดัรงึ 
ย่อมขมวดขึงตึงหย่อนไปตามกาล 
 

บางเสน้สายอยากใหข้าดสะบัน้ 
กลบัผกูพนัแน่นหนาแมร้า้วฉาน 
เคยโกรธเคืองแง่งอนหน่ายร าคาญ 
เพียงไม่นานอารมณพ์ลนักลับกลาย 
 

หากมิใช่สายใยฉันทพ่ี์นอ้ง 
คงระหองระแหงแลว้ลาหาย 
แตส่ายใยผกูสัมพนัธไ์วไ้ม่คลาย 
มิชกัใยใจกายใหค้ลอ้ยตาม 
 

เพราะรกัจึงใหอ้ภยั 
หรือเพราะเหตุใดใคร่ขอถาม 
มีอารมณช์มชอบตามความ 
แลว้ลามเอาเร่ืองเก่ามาหมางใจ 
 

ดว้ยเพราะความสมัพนัธด์งัว่า 
ผกูพนักนัมาแต่หนไหน 
เหมือนมีบ่วงมาคลอ้งใหค้ลอ้ยใจ 
ผกูมดัรกัใครส่ายสมัพันธ์ 
 





๓๖ 

 
 
 
 
 
 
คือ... 
 
คือคล่ืนซดัสาดกระทบหาด 
คือรสชาติเฝ่ือนฝาดของยาขม 
คือใบไมร้ว่งหล่นยามตอ้งลม 
คือถอ้ยค าคารมไม่หวนคืน 
คือเวลาเพียงเสีย้วหนึ่งของชีวิต 
คือเร่ืองเล็กนอ้ยนิดของผูอ้ื่น 
คือเร่ืองยากเย็นทนกล า้กลืน 
คือวนัคืนผนัผ่านกว่าจะพน้ไป 
 





เปลียน

แม้เวลาล่วงเลยมานานนัก

ตัวฉันทีรู้จักในวันนี

คือตัวฉันคนเดิมเมือแรมปี

และพรุ่งนีจะเป็นฉันเช่นกัน

ในแต่ละวันทีผันผ่าน

ทุกสิงย่อมเกิดการเปลียนผันทุกสิงย่อมเกิดการเปลียนผัน

ฉันคือฉันเช่นทุกวัน

แต่บางสิงในตัวฉันย่อมเปลียนไป

จากทัวทุกแห่งหนสารทิศ

ทุกช่วงชีวิตพบทังสิงชิงชังและหลงไหล

หลอมรวมเป็นความนึกคิดความเข้าใจ

จึงได้เรียนรู้สิงใหม่เสมอมา

ไม่ว่าวันนีหรือวันไหนไม่ว่าวันนีหรือวันไหน

ฉันยังมองโลกกว้างใหญ่ด้วยสองตา

วันนีเห็นต่างจากทีผ่านมา

วันหน้าอาจเห็นต่างไปจากเดิม

๓๘





๔๐ 

เปิด 
 
หากยงัไม่ไดเ้ปิดหนา้กระดาษ 
อย่าด่วนตดัสินจากแค่ตาเห็น  
หากยงัอ่านไม่ครบจบบรรทดั 
อย่าเพ่ิงรีบรวบรดัจบัความ 
หากไม่สามารถอยู่รว่มกนัถึงบทจบ 
คงพานพบจบกนัเพียงเท่านี ้
หากไม่ชอบก็เชิญวางลงเถิด 
แต่โปรดอย่ากล่าวว่า ไม่ดี 
ถา้หากอยากรูจ้กัมากกว่านี ้
โปรดอย่าฟังแต่ค าคนเขาเล่ามา 
 





ผีเสือ

ว่ากันว่าผีเสือขยับปีก

ก็สร้างลมพายุได้

ฉันใดก็ฉันนัน

เธอเองก็เป็นผีเสือได้เช่นกัน

๔๒




