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หากมีแค่เพียงคนเดียวที่อ่านงานเขียนของฉันแล้ว

ได้รับการปลอบโยนเช่นนี ้

ในอนาคตฉันก็คงจะเขียนงานพวกนี้ไปเรื่อย ๆ
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หากลองจินตนาการถึงความรู้สึกว่า

“ถึงจะอยู่บ้าน ก็ยังอยากกลับบ้าน” 

คงเป็นความรู้สึกที่หัวใจช่างอ้างว้างเกินบรรยาย

เราทุกคนล้วนมีความแตกต่างกันนับตั้งแต่วันแรกที่เกิดมา 

ต่อให้หลายสิ่งจากภายนอกจะดูเหมือนกันแค่ไหน 

แต่ความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ภายใน 

หรือความแข็งแกร่งของหัวใจย่อมแตกต่างกัน 

เราจึงไม่อาจนำาความรู้สึกของตัวเองเป็นมาตรฐาน

ในการวัดความรู้สึกของใครได้

บางคนเกลียดชังความอ่อนแอของตัวเอง 

เพราะมัวแต่ชื่นชมความเข้มแข็งของผู้อื่น 

บางคนไม่เข้าใจความอ่อนแอของผู้อื่น 

เพราะในสายตารู้จักเพียงความเข้มแข็งของตัวเอง

เรื่องของความรู้สึกนั้นไม่มีผิดถูก 

และไม่ใช่สิ่งที่จะบังคับหรือฝืนได้ในทันที 

คำานำาสำ านักพิมพ์



จะดีไหม หากลองอนุญาตให้หัวใจของเราอ่อนแอบ้าง 

ให้มันได้แสดงความรู้สึกออกมา 

บางทีเราอาจได้เรียนรู ้ และเข้าใจมากขึ้นว่า 

แท้จริงแล้ว อะไรคือสิ่งที่ทำาร้ายหัวใจเรา

และอะไรคือสิ่งที่โอบอุ้มหัวใจเรา

ข้อความในหนังสือเล่มนี ้

อาจเป็นเหมือนที่หลบภัยแสนอบอุ่นให้เธอได้แวะพัก 

และเติมเต็มหัวใจที่ว่างเปล่า 

เป็นเหมือนบ้าน ที่พร้อมให้เธอเดินเข้ามา

ไม่ว่าในตอนนั้นหัวใจของเธอจะเป็นอย่างไรก็ตาม
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บทนำ�

ฉันเป็นคนชอบเก็บชิ้นส่วน ท้ังขนาด รูปทรง และ 

สีสันที่ล้วนก็ต่างกันออกไป พอเก็บไปเรื่อย  ๆ  ฉันก็เจอ 

เศษชิ้นส่วนที่ทำาหล่นหายบ้าง  หลงลืมไปบ้าง  รวม 

ไปถึงเศษชิ้นส่วนที่ฉันไม่มี บางชิ้นช่างเข้ากับร่างกาย 

และหัวใจของฉันอย่างกับเดินทางมาจากสถานที่ไกล 

แสนไกลที่ฉันไม่อาจรู้ บางชิ้นก็ส่งกล่ินหอม บางชิ้น 

ก็ส่งรอยยิ้มและนำ้าตา

ฉันเรียกเศษชิ้นส่วนเหล่านั้นว่าความทรงจำา โดย 

รวบรวมเศษชิ้นส่วนเหล่านั้นประกอบเป็นช่วงเวลา  

และช่วงเวลานั้นก็เป็นนิจนิรันดร์ ฉันหวังว่างานเขียนนี้ 

จะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้ตามหาความทรงจำาท่ีเลือนหาย  

ได้ขุดค้นความทรงจำาที่หลงลืม และได้เก็บเก่ียวความ 

ทรงจำาท่ีคุณไม่มี  ให้เป็นเศษชิ้นส่วนท่ีส่งกลิ่นหอม 

รัญจวนและคงอยู่ตราบนานเท่านาน





คว�มสุขของฉัน
สำ�คัญย่ิงกว่�ใคร

บทท่ี 1
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บ�งทีก็อย�กห�ยไป

เคยมีช่วงที่ฉันวอนขอให้ตัวเองหายไป

คิดว่าหากแช่ร่างกายลงในอ่างอาบนำ้า

ปิดตา ปิดห ู และดึงจุกอ่างอาบนำ้าออก

ฉันเองก็จะหายไปจากที่นี่เหมือนกับนำ้าไหมนะ
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เคล็ดลับก�รหลุดพ้น
จ�กคว�มเศร้�ของฉัน

ยามท่ีเริ่มรู้สึกเศร้าซึม ฉันจะอาบนำ้าอุ่น เพ่ือสลัด 

ความเศร้านั้นท้ิงไป จากนั้นก็หอบผ้านวมในสภาพที่ 

ผมหมาด  ๆ  ตรงไปยังร้านซักผ้าหยอดเหรียญ  เดิน 

เตร็ดเตร่ไปมาอยู่แถวน้ันจนกว่าจะซักเสร็จ  พลาง 

กางแขนท้ังสองข้างเพ่ือสัมผัสลมธรรมชาติด้วยร่างกาย 

อันสดชื่นจากการอาบนำ้าเม่ือครู่ เมื่อสายลมพัดผ่าน 

ผมหมาด ๆ ที่ยังเปียกชื้น อารมณ์ก็สดใสขึ้นมา

ระหว่างทางกลับบ้าน ฉันเดินกอดผ้านวมท่ีปั่น 

จนแห้ง แล้วหัวใจก็รู้สึกอบอุ่น เพราะผ้าที่เพ่ิงปั่นเสร็จ 

มันช่างอุ่นเหลือเกิน พอกลับถึงบ้าน ฉันก็กอดผ้านวม 

กลิ้งไปกลิ้งมาจนหนำาใจ  เมื่อทำาเช่นน้ัน  ไออุ่นจาก 

ผ้านวมก็จะแผ่ซ่านมาถึงฉันและทำาให้ผ่อนคลาย ความ 

สุขของฉันช่างเล็กน้อยเช่นน้ี น่ี เอง  หัวใจท่ีชุ่มโชก  

ร่างกายที่หนักอึ้ง รวมไปถึงผ้านวมที่เคยชื้นแฉะกลับ 

กลายเป็นแห้งสนิทจนนุ่มละมุนและส่งกลิ่นหอมฟุ้ง ฉัน 

โอบกอดความอบอุ่นนั้นแล้วผล็อยหลับไป



 

อบอุ่น
นุ่มละมุน

กล้ิงไปกล้ิงมา

ความสุขเล็ก ๆ ของฉัน
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วันท่ีมีคว�มสุขได้อย่�งเต็มท่ี
จะม�ห�ฉันบ้�งไหมนะ

หากมีความสุขมากไป หัวใจก็จะเจ็บป่วย

เพราะเป็นชีวิตที่แห้งแล้งซึ่งความสุข 

ต่อให้มีความสุขหล่นลงมาราวกับฝนหรือหิมะ

ก็ไม่อาจเพลิดเพลินกับมันได้เต็มที ่

และคิดไปก่อนว่าเดี๋ยวมันก็หายไป

จะมีความสุขก็ไม่เห็นเป็นไรนี ่ จะทำาแบบนั้นก็ได้แท ้ๆ

วันไหนสักวันที่ความสุขทั้งหลายมากองรวม

และแผ่อยู่เบื้องหน้าของฉัน

ในตอนนั้น วันที่ฉันจะมีความสุขได้อย่างเต็มที่

ก็น่าจะมาหาเช่นกันไม่ใช่หรือ

วันที่มีความสุขได้ วันที่ไม่จำาเป็นต้องกังวลใจ

วันที่มีแต่ความสุขเท่านั้น



11

แกเป็นวันพรุ่งน้ีสำ �หรับฉัน

ฉันเคยเลี้ยงสุนัขตัวหน่ึง เป็นสุนัขท่ีฉันเลี้ยงอย่าง 

ทะนุถนอม หวงแหนดั่งไข่ในหิน ในฤดูหนาวฉันมักจะ 

เปิดฮีทเตอร์ทิ้งไว้ก่อนออกไปทำางานเพราะกลัวแกท่ีอยู่ 

บ้านตัวเดียวจะหนาว วันนั้นเป็นวันที่ฉันเหนื่อยมาก  

เดี๋ยวมีเรื่องนู้น เดี๋ยวมีเรื่องน้ี จนจิตใจไม่มีความสงบ 

เลยแม้แต่น้อย ร่างกายท่ีเย็นจนแข็งก้าวย่างไปอย่าง 

อิดโรย พอฉันฝ่าอากาศหนาวเหน็บเข้ามาในบ้านแล้ว 

ทรุดตัวลงนั่ง แกก็รีบเข้ามาหาแล้วโอบกอดฉัน

ฉันกอดแกอยู่นานเพราะมันอุ่นเหลือเกิน แล้วก็ 

รู้สึกได้ว่าพ้ืนห้องช่างเย็นเฉียบ ฉันฝ่าอากาศเย็นยะเยือก 

ข้างนอกมาโดยที่ไม่รู้เลยว่า แกเองก็คงหนาวเหน็บ 

ในระหว่างที่ฉันไม่อยู่เพราะฮีทเตอร์เสีย ไม่รู้ว่าทำาไม 

มันถึงทำาให้ฉันรู้สึกจุกในอกขนาดนี้ ฉันกอดแกแล้ว 

ร้องไห้ไม่หยุด ไม่รู้ว่าเป็นเพราะวันท่ีเหน่ือยหนัก เป็น 

เพราะแกช่างแสนอบอุ่น หรือเป็นเพราะคิดไปว่าแก 

ต้องเหน็บหนาวอยู่ตัวเดียวกันแน่
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ไม่ใช่แค่เฝ้ารอฉันอยู่ท่ีเดิมตลอด  แต่การท่ีแก 

แบ่งปันไออุ่นให้กับฉันน้ันปลอบใจฉันได้มาก แม้ว่า 

ฉันจะถามแกอย่างเจ็บปวดใจว่าไม่หนาวหรือ ทำาไมถึง 

รอฉันอยู่ท่ีเดิมเหมือนคนโง่แบบน้ี แต่แกก็เพียงแค่ 

โอบกอดแล้วเลียนำ้าตาให้ฉัน แกท่ีทำาเช่นน้ันกลายเป็น 

วันพรุ่งนี้สำาหรับฉัน สำาหรับฉันที่เป็นโรคซึมเศร้าอย่าง 

หนัก จะตายวันตายพรุ่งก็ไม่น่าแปลกอะไรแท้ ๆ แกคือ 

ความหวังและพลังบวกท้ังหมดบนโลกน้ี แกช่วยฉัน 

เอาไว้นะ
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ถึงจะอยู่บ้�น
ก็ยังอย�กกลับบ้�น

เมื่อรู้สึกแปลกแยกต่อสภาพแวดล้อมใหม่  ๆ  

วุ่นวายใจและตื่นกลัวยามอยู่ต่อหน้าสถานการณ์ท่ี 

ไม่คุ้นชิน ตามสัญชาตญาณแล้ว คนเรามักจะคิดถึง 

บ้านท่ีอบอุ่นและคุ้นเคยที่สุด เช่นเดียวกับหอยทาก 

ที่แบกบ้านเอาไว้บนหลังเพื่อป้องกันตัวเอง ไม่ว่าใคร 

ก็ต้องการพ้ืนที่อบอุ่นหรือใครสักคนท่ีคอยโอบกอดเรา 

เอาไว้

เมื่อเริ่มออกไปใช้ชีวิตคนเดียวหรือเริ่มเข้าสู่สังคม 

ครั้งแรก ก็จะต้องเผชิญกับปัญหาใหม่ ๆ อยู่รำ่าไป ไม่รู้ 

แม้กระทั่งวิธีขอติดตั้งระบบแก๊สในบ้านจนลนลาน 

ไปหมด  อีกทั้งชีวิตในที่ทำางานก็ไม่ได้เป็นไปอย่าง 

ราบร่ืน เม่ือต้องเผชิญกับโลกท่ีไม่คุ้นเคยและแปลกใหม่ 

ทุกวินาทีเช่นนี้ จึงเกิดความคิดว่าอยากท้ิงทุกอย่างไว้ 

ข้างหลังแล้วกลับบ้าน ผู้คนท่ีฉันคุ้นชินที่สุดและบ้าน 

ท่ีมีพวกเขาอยู่ ท่ีแห่งน้ันละคือบ้านท่ีแท้จริงของฉัน  

จึงทำาให้เกิดคำาพูดที่ว่า  “ถึงจะอยู่บ้าน ก็ยังอยากกลับ 

บ้าน” ขึ้นมา
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เมื่อได้ลองใช้ชีวิตแบบผู้ใหญ่ จึงได้เข้าใจว่าการ 

ใช้ชีวิตในบ้านหลังเดียวกันกับครอบครัวเป็นส่ิงท่ีลำ้าค่า 

เพียงใด  เหมือนฉันจะพอเข้าใจแล้วว่า  คำาพูดท่ีว่า  

“สมัยท่ีได้ค่าขนมไปโรงเรียนเป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุด”  

หมายถึงอย่างไร  ทั้งท่ีตอนน้ันฉันเคยคิดว่าพอเป็น 

ผู้ใหญ่จะทำาทุกอย่างตามใจตัวเองได้แท ้ๆ



“หอยทากน่ีดีจังเลยนะ
ท่ีบ้านอยู่ใกล้”
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ถ้�มีส่ิงท่ีชอบม�กข้ึน
ก็คงดี

เมื่อคืนมีฝนตกในฤดูหนาว ฉันชอบอะไรก็ตามที่ 

ส่งเสียงดังเปาะแปะ ๆ ท้ังเสียงฝนกระทบกำาแพง พื้น  

หรือหน้าต่าง เสียงพิมพ์ตัวอักษรไปเร่ือย ๆ ด้วยคีย์บอร์ด  

รวมถึงเสียงไม้ฟืนถูกเผาไหม้ยามก่อกองไฟ

เพ่ือนเคยบอกกับฉันเวลาที่ร้องไห้อยู่บ่อย  ๆ  ว่า  

“ฝนตกลงมาเพ่ือชะล้างความโศกเศร้าของเธอออกไป 

ให้หมด”  ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไรที่ฉันรู้สึกลอยละล่องจน 

ผล็อยหลับไปพร้อมเสียงเม็ดฝนกระทบหน้าต่างยาม 

ฝนตก  ทั้ง ยังพิมพ์บทความต่อไปได้ เรื่อย  ๆ  อย่าง 

ไม่รู้จบ เพราะบทความท่ีฉันพิมพ์ด้วยคีย์บอร์ดก๊อก  ๆ  

แก๊ก ๆ มันเข้าถึงใครบางคนได้ บ้างก็ด้วยการปลอบใจ  

บ้างก็ด้วยความรู้สึกหว่ันไหว บ้างก็ด้วยอารมณ์ร่วม  

นอกจากนั้นเวลาท่ีฉันมองกองไฟเผาไหม้ส่งเสียงดัง 

เปาะแปะน่ิง  ๆ ความกังวลท่ีคอยส่ันไหวก็เหมือนจะ 

ถูกเผาไหม้ไปด้วย และทำาให้จิตใจของฉันสงบลง
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ฉันหวังว่าต่อจากน้ีจะมีเสียงท่ีฉันชอบและเหตุผล 

เหล่าน้ันเพ่ิมมากข้ึนอีก เพ่ือให้โลกเต็มเปี่ยมไปด้วย 

สิ่งที่ฉันชอบ
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กอดผ้�ห่มจนแน่น
ก็ไม่อ�จเติมเต็ม

อยากอยู่คนเดียว แต่ก็ไม่อยากอยู่คนเดียว ความ 

เหงาน้ีช่างเปี่ยมล้นจนรู้สึกเหมือนนอนโดดเด่ียวอยู่ 

บนเตียงท่ีถูกนำาไปลอยอยู่กลางมหาสมุทร เป็นเวลา 

รุ่งสางสีฟ้าจาง  ๆ  ของวันหน่ึง ที่แม้จะกอดผ้าห่มจน 

แน่นก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงสายลมหนาวยะเยือกได้ ฉันอยู่ 

ท่ีตรงน้ัน ฉันอยู่ตรงน้ี ใครก็ได้ช่วยพาฉันออกไปที ฉัน 

กำาลังจะจมลงไปข้างใต้น้ันแล้ว ได้โปรดช่วยที ก่อนที่ 

ฉันจะยิ่งดำาดิ่งลงไปในทะเลลึกจนไม่อาจหวนคืนกลับ 

มาได้อีก ได้โปรดจับมือฉัน ช่วยพาฉันออกจากยาม 

รุ่งสางอันไร้จุดจบนี้ที



เป็นเวลารุ่งสางสีฟ้าจาง ๆ ของวันหน่ึง
ฉันอยู่ท่ีตรงน้ัน
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เธอไม่มีสิทธ์ิ
มอบบ�ดแผลให้ฉัน

หินเพียงก้อนเดียวท่ีเธอปามา ทำาให้จิตใจที่เพ่ิงจะ 

สงบลงได้สั่นไหวอีกครั้ง แม้อยากจะหยัดยืนแต่ก็ต้อง 

โซเซอยู่รำ่าไป บริเวณท่ีกระทบหินน้ันเจ็บแสบ ฉันเพียง 

แค่อยากหลับตา เพราะความโศกเศร้าท่ีเกาะกุมอยู่ใน 

ใจตลอด ทำาให้ฉันผ่านหลายคำ่าคืนโดยไม่อาจหลับตา  

เธอคงปามันมาโดยไม่แยแสอะไรเลยสินะ บาดแผล 

ท่ีฉันได้รับคงไม่สำาคัญอะไรเลยสินะ เธออาจมีอิสระที่ 

จะพูดสิ่งท่ีเธอคิด แต่ไม่มีสิทธ์ิท่ีจะทำาร้ายจิตใจของฉัน 

ด้วยคำาพูดน้ัน ฉันเข้าใจดีว่าไม่อาจได้รับความรักจาก 

ทุกคน แต่ถึงอย่างน้ันฉันก็ไม่จำาเป็นต้องเอาแต่โดนหิน 

ปาใส ่ เพราะเธอไม่มีสิทธิ์มอบบาดแผลให้ฉัน
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น่ันไม่ใช่คำ�แนะนำ�
หรือคำ�เตือน

ทักษะในการเห็นใจถือเป็นส่วนหน่ึงของสติปัญญา  

เมื่อใดก็ตามท่ีฉันเห็นคนพูดจาเหลวไหลให้กับความ 

เศร้าของคนอื่น ฉันมักจะเลือดขึ้นหน้า ในสถานการณ์ 

แบบน้ีทำาไมถึงพูดจาแบบน้ันออกมานะ ถ้าเป็นเรื่อง 

ของตัวเองจะพูดออกมาได้เหมือนกันไหม  คำาพูดที่ 

เสียดแทงบาดแผลของคนอื่น ท้ายท่ีสุดแล้วไม่อาจ 

เป็นทั้งคำาแนะนำาหรือคำาเตือนได้ ถึงจะบอกว่าไม่ได้ 

มีเจตนาร้าย แต่คนท่ีได้ยินก็ไม่คิดเช่นน้ัน เวลาฉันเห็น 

คนประเภทนี ้ ฉันอยากจะพูดออกมาคำาหนึ่งว่า

“ประสาท!”




