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ตลุ ไวฑูรยเ์กยีรต ิเปน็นกัรอ้งเพลงรอ็ค นกัแตง่เพลง ศิลปนิ

และกวี ลลีำกำรเขยีนบทกวขีองเขำมรีปูแบบเฉพำะท่ีหำไดย้ำกส�ำหรับ

กวีที่เขียนในแบบไร้ฉันทลักษณ์ ตุลเลือกใช้ค�ำที่จะสื่อกับผูู้้อ่ำนอย่ำง

เรียบง่ำย ตรงไปตรงมำ  ใสซื่่่อ  ไม่ปิดบังซื่่อนเร้นควำมหมำยหลำย

ชั�น  ซื่่่งเป็นข้อดีที่ท�ำให้บทกวีของเขำสำมำรถเข้ำถึงผูู้้อ่ำนได้ในทันที 

อปุมำโวหำรในแต่ละบทจง่ไมใ่ชค่วำมซัื่บซ้ื่อน หรอ่พยำยำมซื่อ่นเร่อ่ง

รำวแก่นสำรซื่้อนทับ  หร่อเพียงแค่ประดิดประดอยถ้อยค�ำส�ำนวน

ภำษำท่ีสวยงำมเพียงอย่ำงเดียว  ทว่ำเป็นควำมตั�งใจท่ีจะน�ำเสนอ

เนื�อหำสำระร่วมสมัยที่อยู่ในจิตใจของเขำ ส่งตรงถึงผูู้้อ่ำน นัยที่ซื่่อน

อยู่ในแต่ละวรรค แต่ละตอน แต่ละบท จ่งสำมำรถถ่ำยทอดควำมคิด

ของเขำออกมำเป็นบทกวีท่ีเต็มไปด้วยถ้อยค�ำธรรมดำ  แต่ทรงพลัง

สำมำรถเซื่ำะลึกเข้ำไปในจิตวิญญำณของผูู้้อ่ำนได้เป็นอย่ำงดี  โดย

เฉพำะยคุสมยัทีค่วำมเรว็ของเวลำท่ีวิง่เรว็ไมต่ำ่งจำกแสง บทกวขีอง

ตุลจ่งอยู่ในควำมสมดุลย์

บทกวีเล่มนี� “นิทรำชั่วนิรันดร์ ควำมทรงจ�ำไม่อำจลบ” เป็น

บทกวีท่ีตุลเขียนข่�นในรอบปีสองปีท่ีผู้่ำนมำ  โดยเขียนเป็นบทๆ  ใน

หนำ้เพจเฟซื่บุ�กของเขำ บทกวเีลม่นี�จ่งเปน็เสมอืนกำรจดบันทกึผู้ำ่น

ตัวอักษร  เป็นถ้อยค�ำควำมรู้สึกท่ีก่อข่�นจำกคนรอบตัว  จำกสังคม 

กำรเมอืง รวมถงึบทลำ่สดุท่ีเขยีนถงึกำรแพรร่ะบำดของไวรสัโคโรนำ



หรอ่ Covid-19 ท่ีกอ่ใหเ้กดิวกิฤติไปท่ัวโลก ตลุมองโลกผู่้ำนตวัอกัษร

ขณะเดียวกันท่วงท�ำนองของเขำเหมือนดนตรีที่บรรเลง ด้วยจังหวะ

กวีท่ีหนักหน่วง  แล้วค่อยๆ  ปล่อยให้พลังงำนเหล่ำนั�นซื่่มซื่ำบผู้่ำน

หวัใจของผูู้อ้ำ่นอยำ่งชำ้ๆ ตุลอำศยัจงัหวะเหล่ำนั�นสรำ้งแรงกระเพ่ือม

ใหก้บับทกวีท่ีไรก้รอบ เมือ่เรำอำ่นบทกวีของตุล เรำจะพบเสยีงกลอง

เสียงเบส  และเสียงกีตำร์ที่ดุดัน  บำงบทอำจจะได้ยินเสียงออร์แกน

จำกโบสถ ์เหมอืนเสียงทีส่ง่มำจำกสรวงสวรรค ์และวิง่ลงสูห้่วงโลกันตร์

ในบัดดล

นอกจำกนั�นแล้วบทกวีของตุลยังท�ำหน้ำท่ีวิพำกษ์วิจำรณ์

กำรเมืองสังคม ด้วยกำรตั�งค�ำถำมเพื่อหำทำงออกร่วมกัน เขำสงสัย

ตอ่ทกุข้อควำมทีเ่กดิข่�นในสงัคมท่ำมกลำงควำมรอ้นแรง และกำรตั�ง

ค�ำถำมจง่เปน็วธิกีำรท่ีดท่ีีสุดท่ีเรำจะได้ค�ำตอบ แมค้�ำตอบนั�นจะหลำก

หลำย แต่แน่นอนว่ำมันจะไม่ล่องลอยในสำยลม

ส�ำหรับ “นิทรำชั่วนิรันดร์ฯ” ที่ผูู้้อ่ำนถืออยู่ในมือ เป็นบทกวี

เล่มส�ำคัญอีกเล่มของ ตุล ไวฑูรย์เกียรติ ในฐำนะกวีที่มองโลกที่เป็น

อยู่  ทั�งด้วยอำรมณ์  ควำมรู้สึก  ทั�งร้อนแรงและเยือกเย็น  ทั�งโกรธ

เกรี�ยวและเย็นชำ  หนังสือเล่มนี�รอคอยให้นักอ่ำนค้นหำค�ำตอบจำก

ภำยในสูภ่ำยนอก จำกบทแรกจนถงึบทสดุทำ้ย ค�ำถำมของตลุท่ีมตีอ่

โลกใบนี�  อำจท�ำให้เรำตระหนักถึงโลกที่เรำอยู่ร่วมกัน สังคมอำรยะ

ท่ีต้องกำรถกเถียงด้วยภูมิปัญญำ  มิใช่ก�ำลัง  และสิ่งนั�นท�ำให้โลกนี�

สงบ–สวยงำม

	 	 	 	 ขอแสดงความนัับถืือ

    ส�ำนักพมิพเ์มน่วรรณกรรม



สำ�รบััญ

ฉันไม่อยำกเขียน  15
Digital Divinity  18
แผู้ลเป็น  20
เลือน–จ�ำ  22
จม  24
สุสำนกุหลำบ  27
horoscope  31
เข้ำและออก  35
นำนแล้ว  41
ถอด  44
ทรำยรี  46
ลูกหลำนอันซืุ่กซื่น  48
ไม่เหมำะสม  52
กำกบำท  54
500  56
โยน  58
ไม้เท้ำ  60
จิตรกร  62
Samsara  64
นิทำน  66
นำยครับ  68
ตำชั่ง  71
ไดโนเสำร์  74



ผู้ีดิบ  76
คุกผู้ี  80
นี่ไม่ใช่เวลำมำออกเร่อ  82
ประวัติศำสตร์  84
รุ้งรำตรี  89
รอ  92
รำตรีสวัสดิ� รำตรี  94
สี่นำที  96
เร่อลี�ภัย  98
ฤดูหนำว  100
ใกล้ มิใช่ ชิด  102
ก�อก ก�อก ก�อก  104
นักสันดำป  107
XX - XY  111
กล้องวิเศษ  119
ดิน  124
ธรรมดำ  126
เมืองป่ำ  131
บำงอย่ำง  136
ไฟ  138
เขย่ง  140
อย่ำ  142
ระบำด  147
นั่งๆ นอนๆ  150
ผูู้้ใจบุญ  154
ฉันหำย…  157
พฤษภำ 2536  161
สำมัญใหม่  167
นี่คือ  170











14 นิทรำชั่วนิรันดร์



ตุล ไวฑูรเกียรติ 15

ฉัันำไม่อย�กเขีียนำ

ฉันไม่อยำกเขียน

ไม่ตั�งใจให้ตัวอักษรเดินพำเหรด

จำกสมองไปสู่หน้ำกระดำษ

และในขณะนี�จำกหน้ำกระดำษเข้ำสู่โครงข่ำยอิเล็กทรอนิกส์

ควำมรู้สึกจ่งกลำยเป็นควำมอับอำยสำธำรณะ

ฉันไม่อยำกเขียน

ไม่อยำกให้น��ำตำเป็นเชลย

ไมอ่ยำกใหค้วำมเศรำ้สรอ้ยในแววตำเปน็ขอ้อำ้งในกำรเฉดิฉำย

ทุกตัวอักษรก�ำลังจ้องมอง 

กำรเคลื่อนตัวระหว่ำงบรรทัด

บทกวีถือก�ำเนิดด้วยควำมเปล่ำเปลือย

ก่อนจะถูกช�ำเรำด้วยสำยตำนักอ่ำน

ฉันคือกวีใช่ไหม

หร่อเป็นแค่คนเหงำ

ฉันคือกวีใช่ไหม

หร่อเป็นแค่เหยื่อของสำยลมที่หดหู่
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ฉันไม่ได้เขียน

เพื่อให้คุณรู้

ฉันเพียงแค่เผู้ลอ

ให้ตัวอักษรเป็นมัคคุเทศก์

พำฉันท่องเที่ยว

จำกสมองของฉันสู่ใจของคุณ
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Digital Divinity

หำกพระผูู้้เป็นเจ้ำบัญชำจักรวำลผู้่ำนโซื่เชียลมีเดีย

ค�ำสั่งสอนและกฏสวรรค์อำจเข้ำถึงผูู้้คนได้ง่ำยกว่ำ

ตรงกว่ำ

มีประสิทธิภำพกว่ำ

และกำรเป็นศำสนิกก็ท�ำได้ง่ำยเพียงแค่กด Follow

ศำสดำอำจแฝงตัวมำในรูปแบบของ Influencer

ท�ำให้กำรสวดอ้อนวอนสะดวกสบำยผู้่ำนกำร Comment
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แต่เรำจะมั่นใจได้อย่ำงไร

ว่ำสิ่งศักดิ�สิทธิ�ที่ร่วมสมัย

จะสำมำรถรักษำควำมขลังได้อย่ำงยั่งยืนเป็นอกำลิโก

เพรำะเมื่อยอด Like มิใช่พันธะสัญญำแห่ง Engagement

และยอด Reach จ�ำต้องถูกจ�ำกัดโดย Algorithm ที่ไม่จีรัง

เมื่อสวรรค์คือ Online

และโลกคือ Offline

อะไรคือจุดสมดุลระหว่ำงสองดินแดน

เมื่อวันแห่งกำรพิพำกษำมำถึง

Emoji รูปหัวใจ 

จะเป็นหลักฐำนยืนยันถึงควำมศรัทธำ

ที่เรำมีให้ต่อเพื่อนมนุษย์

ผูู้้ร่วมเกิดแก่เจ็บตำยในสังสำรวัฏแห่ง Big Data
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แผลเป็็นำ

อะไรคือผู้ิด อะไรคือถูก

ศีลธรรมติดป้ำยลดรำคำ แต่ก็ยังขำยไม่ออก

อะไรคือจริง อะไรคือลวง

สัจจะกึกก้องมำตำมตรอกซื่อกซื่อย คล้ำยๆ กับรถขำยผู้ัก

ฉันชอบมองตรงเข้ำไปในตำเธอ

ในขณะที่มีควำมสั่นเทำเล็กน้อย

แผู้่นดินไหวเกิดข่�นในใจเธอ

ฉันไม่ได้ยินเสียง แต่เห็นร่องรอยแตกร้ำวในตำคู่นั�น

ควำมรักแสนหวำนมักซื่่อนตัวมำในรูปแบบของนักบุญ

และควำมห่วงใยก็มักจะมำกับกำรเฆี่ี่ยนหวด

ฉนัมดัเธอไว้ทกุวนัองัคำร และปลดปลอ่ยเธอบำงครั�งในวนัพระ
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ควำมสัมพันธ์มีแผู้ลเป็น

เนินนูนเล็กๆ ถูกบดบัง

ผู้ีเสื�อตัวน้อยเกิดจำกปลำยเข็มสัก

ยังชีพได้ด้วยน��ำหวำนภำยใต้ผู้ิวหนังฉ�่ำหมึก

ที่มืดยิ่งกว่ำเงำอดีตของหลุมด�ำ










