
 
 
 
 
 
 
 
 

Valentine หมายถึงSaint Valentinus      เริ่มแรกจดั โดยสันตะปาปา เกลาซิอุส 
ฉลองชัย ให้นักบุญ รุ่นแรกสุด       จุดสดุด สุดเลื่องลือ ชื่อคล้ายกัน 

 

จากครานั้น กวีเสรมิ เพิ่มโรแมนติก      คาทอลคิ เพิ่มพลิกแพลง แต่งสีสันต์ 
กลายเป็นวัน แห่งความรัก ปักใจกัน      เดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 14 มีทุกครา 

 

Valentine's Day ประเพณีรัก สมัครสมาน      ไม่หยุดงาน แต่หาญหัก บอกรักหนา 
มอบดอกไม้ ที่สวยแสน แทนวาจา      สมคุณค่า ศรัทธาธาร วันแหง่รัก 

 

My love like a red rose สดใสส ี     เปรียบมณี ปรี่แวววับ ขับแสงใส 
จากห้วงลึก ผนึกรกั ปักทรวงใน      รักเพียงใจ ตราบชีพวาย มอบให้เธอ 

 

รักคู่ครอง ประคองคู่ สู่บางรัก      จิตตระหนัก รักชาติไทย จริงใจเสมอ 
รักครอบครวั ทั่วทกุคน หมั่นปรนเปรอ      สม่่าเสมอ บ่าเรอรัก ภักดีกัน 

 

รักเลอเลศิ ประเสรฐิไซร้ ใจถึงใจ      รักกันไว้ ใช่ชิงชัง สร้างสรรค์ฝัน 
ใจดวงนี้ มีแต่ให้ อภัยทาน      เสริมสุขสาน รักทุกวัน ตราบวันวาย 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 



 
 

 
พรุ่งนี้วันวาเลนไทน์สบายจิต      มวลหมู่มิตรคิดความหลังครั้งหนุ่มสาว 

แอบชอบเธอแอบชอบฉันฝันทุกคราว      คิดถึงชาวเคยูไงไม่เบื่อเลย 

ศรีวัฒน์ สุวรรณ 
 

คนนิยาม ความรัก มากหลายหลาก      สุดแสนยาก จักอธิบาย ได้ชัดแจ้ง 
รักบริสุทธิ์ ผุดผ่องนั้น หมั่นส่าแดง      รักจ่าแลง แอบแฝงชั่ว หมองมัวกมล 

 

รักติดหล่ม ขมขื่นเหลือ เมื่อเจอสาว      เจอยามเช้า เฝา้ประชิด คิดอกุศล 
สามเดือนหนอ หม้อยังขาว สกาวล้น      รักนั้นขาด สะบัดก้น คนนนิทา 

 

รักตราตรึง ซึ้งมากเหลือ ยามเมื่อเหน็      เชิดชูเช่น เด่นผูกพัน กันมากหนา 
อยู่เคียงคู่ ชูชืน่มากมี เปรมปรีดา      ครองรักซึ้ง ตรงึอรุา พากันเดิน 

 

จนแก่เฒ่า เฝ้าฟูมฟัก พิทักษ์เทิด      ยั่งยืนนัก รักชูเชิด เกิดประสิทธิผล 
เฝ้าห่วงหา อาวรณก์ัน มั่นกมล      สดุสุขล้น จนตายพราก ลาจากกัน 

 

รักบริสุทธิ์ ผุดผ่อง ต้องจารึก      รักผนึก เป็นปึกแผ่น แน่นแฟ้นนัน้ 
แน่นอนนัก รักพันผูก ปลูกสัมพันธ์      รักทุกวัน ม่ันยิ่งนัก รักจากใจ 

 

อันรักแท้ แนน่ัก คอืรักแม่      ไม่ผันแปร แม้ลูกโฉด โหดเหลือหลาย 
รักประเสริฐ รักเลิศล้่า เกินห้ามใจ      รักมากมาย ไม่มีล้า ห่อนประวิง 

 

ขื่นขมนัก แอบรักเขา เศร้าเหลอืเอ่ย      ไฉนเลย ไม่เคยพบ สบพักตร์พริ้ง 
เพียงเห็นรูป เฝ้าลบูไล้ อยากให้จริง      รักเธอยิ่ง มิ่งทรามเชย เผยอารมณ์ 



 
 
 

ขอเพียงรัก รักเพียงเธอ ผูเ้ลอค่า      ขออิงแอบ แนบกัลยา พาสุขสม 
คราค่านึง ตราตรงึจิต ชิดชื่นชม      ยามเหงาตรม ห่มฤทัย ให้บรรเทา 

โกวิท ธีรวิโรจน ์
 

รัก รัก รักเพิ่งประจักษ์ว่าหลากหลาย       รักหญิงชายรักพ่ีน้องสองอย่างนี้ 
รักที่สามรักพ่อแม่นั้นมากมี       นอกจากนี้มีรักชาติช่างอาจอง 

 

รักหน้าที่รักการงานรักเพื่อนพ้อง      รักนักร้องรักดาราบ้ารักสงฆ ์
รักข้าวของรักกีฬาบ้าร่าวง       ทุกอย่างคงอยู่ที่ใจให้ไตร่ตรอง 

 

วัน Valentine ได้มาถึงซึ่งวันรัก      ท่าไมจักรักวันเดียวเที่ยวสนอง 
หากจะรักต้องทุกวนัไม่ต้องลอง      ต้องประคองรักนัน้ให้มั่นคง 

 

รักที่ดีนี้ต้องประคองไว้      ต้องใส่ใจให้รักไปตามประสงค์ 
ต้องตั้งมั่นในรักไปตามใจจง      ให้สมกับเจตน์จ่านงคงมั่นนิรันดร 

 

สุขสันต์วันวาเลนไทน์ 2559 

อานนท์ สรวิสูตร 
 

กุหลาบแดงวาเลนไทน์อุ่นไอรัก      อาทิตย์ภักดิ์พนอฟ้าหล้าสดใส 
ธรรมชาติสะอาดธรรมน้อมน่าใจ      รักผองไทยทุกสรรพสิ่งมิ่งมงคล 

 



 
 
 
 

มองต่างมุมต่างมุมมองต้องโปร่งใส      มีวินัยประพฤติงามตามเหตุผล 
รักกันหนอพอเถิดหนากิเลสคน      เมตตาตนค้่าจุนไทยใจร่มเย็น 

 รัตนาภรณ์ ทิพลือชา 
 

ส่งกุหลาบสีแดงแจง้ทายทัก      ส่งความรักจากใจนี้ที่มีให ้
เพื่อนของฉนัในวนัวาเลนไทน์      ให้สุขกายสุขสันต์วันนี้เทอญ 

จตุพร สุวรรณปากแพรก 
 

ณ บัดนี้ 14 กุมภา วาเลนไทน์      วันประกาย ฉายไอรัก จากใจนี้ 
ส่งตรงมา หาสหาย ไว้ไมตรี      จากฤดี คลี่กระจาย หมายว่ารัก 

 

เคยถนอม กล่อมเกลี้ยง เลี้ยงฤด ี     เคยหลีกลี้ หนหีน้า ไม่กล้าทัก 
ขอโอกาศ ประกาศใจ ให้ประจักษ์      ขอบอกรัก ฝากเยื่อใย จากใจจริง 

 

จริงใจนั้น ใคร่จ่านลั สานไมตรี       หทัยนี้ มีรักม่ัน ผูกพันยิ่ง 
รักนิรันดร์ ยืนยัน มั่นรักจริง      รักมากจริง ยิ่งรัก จากห้วงใจ 

 

กุหลาบแดง แจ้งใจ ใสประจักษ์      ดอกไม้จาก ต้นจริงจริง จริงใจให้ 
ใจดวงนี้ มีแต่รัก จากกลางใจ      ส่งความหมาย แทนวาจา ว่ารักจริง 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 



 
 
 

ฝากสิ่งดีดีมาให้ ในวันแห่งความรัก      ขอจงตระหนักนีค่ือรักมาก จากใจฉัน 
รักซึ่งปะปนในอากาศ ต้นไม้ทุกสายพันธุ์   รักเธอรักทุกวัน แม้ถนนขาดสะบั้น รักฉันเหมือนเดิม 

 

อันความรักประจักษ์ใจในดวงจิต      หมู่มิ่งมิตรคิดถึงกันนั้นสุขสม 
จริงใจกันมั่นไว้ใหช้ื่นชม      แสนรื่นรมย์อบอุ่นละมุนใจ 

 

ความรักชาติอาจองด่ารงอยู ่     ช่วยเชิดชูเอกราชอันสดใส 
เสียสละพลีชีพมลายไป      ชาติปลอดภัยด้วยรักและภักดี 

 

รักบิดรมารดาน่ายกย่อง      ประคับประคองลูกน้อยไม่ถอยหนี 
เฝ้าดูแลเหเ่จ้าเฝ้าพัดวี      ทุ่มชีวีเลี้ยงลูกปลูกปัญญา 

 

อีกรักหนึ่งชื่นใจในรักหวาน      ได้พบพานคู่ทุกข์สุขหรรษา 
ช่างซาบซึ้งตรึงจิตติดอุรา      รักมีค่าถนอมไว้กับใจเรา 

อัญชลี ณ เชียงใหม ่
 

ความรักคืออะไร      เหตุไฉนเขียนยากยิ่ง 
รักแนบเนาแอบอิง      คือทุกสิ่งรอบตัวเรา 

 

เขียนไปเถิดกับนิยามของความรัก      อาจรู้จักไม่จริงแท้แม้ผิวเผิน 
อาจพบผ่านบางครัง้อย่างบังเอิญ      หรืออาจเดนิถูกรักชนจนหัวโน 

ชุลีรัตน์ สวัสดี    



 

 
 

ความรักก็คือรัก       บ่มิพักจะสงสัย  
ความรักจากดวงใจ      รับรู้ได้ในดวงตา   

 

ความรักหากเกิดแล้ว      ดุจดวงแกว้เสนห่า  
ชาตินี้หรือชาติหน้า      เฝ้าตามหากันและกัน  

 

พบรักคือความสุข       รักคือทุกข์ก็เช่นนั้น 
ทุกข์สุขคลุกเคล้าพัน      ความรักมั่นคือฉันใด 

 

รักคือทุกข์ให้ปล่อยผ่าน       รักคือหวานเก็บเอาไว้  
ให้ใจประคองใจ       มั่นคงไว้ในความรัก .... 

เอี่ยมศรี พงศ์พนรตัน์ 
       

นั่นลูกรัก สองคน ไม่ซนนัก      เลี้ยงด้วยรัก มากมาย จากใจนี่ 
พ่อของลูก นั้นเห็น เป็นคนด ี     มีชีวี รักล้น เปี่ยมท้นใจ 

 

    พ่อแม่สอน ไว้นัก รักพ่ีน้อง      ให้ปรองดอง ช่วยเหลอื เกื้อกันได้ 
รักครอบครวั ผูกพัน กันด้วยใจ      รกันั้นไม่ ได้หวัง สิ่งตอบแทน 

 

    โตขึ้นมา รักเรียน หมั่นเขียนอ่าน      รักอาจารย์ รักวิชา ค่านับแสน 
รักแสนรัก คือรักเพือ่น ไม่เหมือนแม้น      ในดินแดน รักเพื่อนนั้น ด้วยม่ันใจ 

 

    รักเกษตร ชาวขจี นี้ที่สุด      รักผ่องผุด ใหว้ิชา จะหาไหน 
เราร่วมเรียน ร้องเล่น เป็นสุขใจ      รักเคยู สอนให้ สามัคคี 

 



 
     
 

 ได้เรียนรู้ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์      รักธรรมชาติ แดดอุ่นชัด ในทุกที ่
รักนิสัย ใจคอ คนไทยดี      แผ่นดินนี ้รักยิ่งนัก รักเมืองไทย 

ศกุนตลา  ณ หนองคาย 
 

อันความรัก จากหทัย มอบให้เขา      มีเพียงเรา เข้าใจดี มากมีไฉน 
รักบริสุทธิ์ ผุดผ่อง เป็นยองใย      มิคลอนคลาย ได้เพียงรัก ประจักษ์กมล 

 

ชื่นเสมอ เหน็เธอนัน้ สันต์สุขเล่า      ยามเธอเศร้า เราเหงาหนา พาสับสน 
แอบตามติด นิมิตเห็น เช่นตวัตน      ก้อสุขล้น ไม่ทนทกุข์ สุขแบบเรา 

โกวิท ธีรวิโรจน์   
  

ฟังเสียงเกลียวคลื่นกระซิบรัก      วาเลนไทน์ชวนชักมักหลงใหล 
ช๊อกโกแลตกุหลาบแดงพร้อมเตรียมใจ      มอบทรามวัยนางน้องของพี่ยา 

 

ลมกรรโชกถาโถมโครมครืนคลื่น      รักไม่ชื่นขมขื่นไฉนหนา 
คลื่นสงบลมระรื่นฟ้ืนชีวา      รอเธอมาเริ่มใหม่ใจระเริง 

 

อันว่ารักรักใคร่ของชายหญิง      ชื่นฉ่่าจริงยามแนบชิดจิตรื่นเหลิง 
แม้ห่างไกลใจถึงใจให้ร่าเรงิ      ยิ่งบันเทงิมีสื่อสารมานอ้มน่า 

 

เพื่อนร่วมรุ่นรักกันหลังเรียนจบ      ไม่ได้พบสบหน้าเนิ่นฉน่า 
ลุวันนี้มาพูดคุยแม้ฝนพร่า      ช่างชื่นฉ่่าฟรุ้งฟริ้งยิงใส่ไลน์ 



 
 
 
 
 

รักจริงแน่ไม่แปรผนันั้นของแม่      อบอุ่นแท้จากวันแรกคงรักใคร่ 
ลูกเติบใหญ่รักคงมั่นมิมีคลาย      ตราบชีพวายรักของแม่นั้นนิรันดร 

 ดวงพร เดชกุลทอง 

 

อันความรักประจักษ์ใจในดวงจิต      หมู่มิ่งมิตรคิดถึงกันนั้นสุขสม 
จริงใจกันมั่นไว้ใหช้ื่นชม      แสนรื่นรมย์อบอุ่นละมุนใจ 

 

ความรักชาติอาจองด่ารงอยู ่     ช่วยเชิดชูเอกราชอันสดใส 
เสียสละพลีชีพมลายไป      ชาติปลอดภัยด้วยรักและภักดี 

 

รักบิดรมารดาน่ายกย่อง      ประคับประคองลูกน้อยไม่ถอยหนี 
เฝ้าดูแลเหเ่จ้าเฝ้าพัดวี      ทุ่มชีวีเลี้ยงลูกปลูกปัญญา 

 

อีกรักหนึ่งชื่นใจในรักหวาน      ได้พบพานคู่ทุกข์สุขหรรษา 
ช่างซาบซึ้งตรึงจิตติดอุรา      รักมีค่าถนอมไว้กับใจเรา 

              อัญชล ีณ เชียงใหม่ 
 

ความรักเป็นเชน่ไรใครรู้บ้าง      ความรักของเรือจ้างช่างสร้างสรร 
ความรักจากพ่อแม่สุขนิรันดร์      รักเพื่อนนั้นสุขยิ่งถ้าจริงใจ 

 



 

 
 

รักแผ่นดินถิ่นเคยสขุทุกขามเขต      รักประเทศขอนบนอ้มยอมตายให้ 
รักการเรียนเพียรศึกษาทุ่มเทไป      รักคนใช่ให้ติดตามถามทุกวัน 

 

หากรักแล้วไม่สมหวังอย่างที่รัก      พึงประจักษ์ความท้อใจใช่ทีฝ่ัน 
มอบความรักตั้งใจดีทุกวี่วัน      อาจเปลี่ยนฝันอนัห่างไกลให้เปน็จริง 

 

อันความรักเป็นเรื่องจริงสิง่ประเสริฐ      รักกันเถิดไม่มีสายทั้งชายหญิง 
ขอให้เราตัง้ความหวังไม่ชังชิง      แลว้ทุกสิ่งจะสมหวังดงัตั้งใจ 

ศรีวัฒน์ สุวรรณ 
 

รัก รัก นั้นชื่อสั้นสะกดง่าย      แต่ความหมายลึกล้่ากว่าค่าเห็น 
คือดอกไม้คือฝนพรา่ชื่นฉ่่าเย็น      หรอืจะเป็นเหมือนไฟไหม้สุมทรวง 

 

ความรักคือพลังแหง่หวังดี      คือไมตรีคือนิยามความเปน็ห่วง 
คือทุกสิ่งจริงใจไม่หลอกลวง      คอยทักท้วงเมื่อเพลินเดินผิดทาง 

 

รักไม่ต้องชิดชูอยู่อิงแอบ      แต่คอยแนบติดตามใจไม่ไกลห่าง 
โลกไร้รักมืดมัวสลัวราง      รักนั้นช่างยิ่งใหญ่ในความคิด 

 

รัก รัก รัก อย่างที่มีเหตุผล      รักเหลือล้นอาจข้ามความถูกผิด 
รักแค่ใจแอบเรน้ไวเ้ม้นมิด      รักแค่สิทธิ์เท่าที่..มีให้รัก 

                ชุลีรัตน์  สวัสด ี


