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ผมอยากให้คนอ่านตั้งคำาถามกับตัวเอง
ระหว่างอ่านหนังสือเล่มนี ้

“ทำาไมจึงมีชีวิตอยู่” “ทำาไมต้องมีความสุข” 
แล้วค้นหาคำาตอบของแต่ละคน 

– อีซึงซ็อก
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คํานําสํานักพิมพ์

“ทำาไมต้องมีความสุข”

อาจเปน็คำาถามทีฟั่งครัง้แรกแลว้รูส้กึขดัแย้งในใจและ 

ตอบได้ทันทีว่า “ไม่เห็นต้องสงสัย ในเมื่อความสุขเป็น 

เรื่องดีท่ีใคร  ๆ  ก็ต้องอยากมีไม่ใช่หรือ” ถ้าอย่างนั้นลอง 

เปลี่ยนคำาถามเป็น

“อะไรที่ทำาให้เรามีความสุข แล้วสิ่งน้ันเป็นความสุข 

ของเราแน่ใช่ไหม”

หากลังเลกับคำาตอบในข้อน้ี ไม่แน่ว่าเราอาจต้อง 

ทบทวนคำาถามและตามหาคำาตอบในข้อแรกอีกครั้ง หรือ 

อาจตอ้งกลบัไปเริม่ที่ เราให้คา่ความหมายของ “ความสขุ”  

ว่าอย่างไร

บางคนยอมให้ความสุขเข้าถึงตนได้ง่าย จนอาจลืม 

คดิไปว่าความสขุทีเ่รามอียู่น้ีเปน็สขุทีหั่วใจเราเตม็ตืน้จรงิ ๆ  

หรือเป็นเพียงความสบายใจที่ได้เป็นที่ยอมรับในสายตา 

คนอื่น

บางคนปฏิเสธความสุขออกไป เพราะยังรู้สึกว่ามี 

ความทุกข์คาบเก่ียวอยู่ในน้ัน ทั้งที่อาจจะเป็นความสุข 

ที่มาจากตัวตนอย่างแท้จริง



เรือ่งของความรูสึ้กไมมี่ผิด ไมมี่ถูก และไมม่หีน่วยวัด 

ได้ เราแค่ต้องคอยทบทวน “ตัวตนเราคือใคร” “จุดลงตัว 

แท้จริงของเราอยู่ตรงไหน” เหมือนกับที่นักเขียนอีซึงซ็อก 

ได้บอกไว้ในหนังสือเล่มนี้ว่า “ชีวิตคือการตั้งคำาถามและ 

หาคำาตอบอยู่ตลอดเวลา”

ขอให้ทุกคนเจอคำาตอบนั้นในเร็ววันนะ... 
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บทนำ�

ผมเริ่มเขียนเพราะอยากรู้จักตัวเอง โดยเชื่อมาตลอด 

ว่าย่ิงมีความคิดลึกซึ้งจะย่ิงเข้าถึงสิ่งท่ีตัวเองเป็น ทว่า 

สุดท้ายความคิดก็ดำาเนินซำ้า ๆ ย้อนสู่จุดเดิม ถึงหาคำาตอบ 

ให้ตัวเองเยอะเกินนับว่า  “ฉันเป็นใคร” แต่แล้วก็ปฏิเสธ 

ย้อนถามใหม่ “ฉันเป็นใคร” “ฉันเกิดมาทำาไม” นานเข้า 

ก็สรุปเหมือนคนอื่น  ๆ  ว่า “เราเกิดมาเพ่ือจะมีความสุข”  

“เราคือคนที่ต้องมีความสุข”

แต่แล้วก็ฉุกคิดว่า “ทำาไมต้องมีความสุขด้วยล่ะ”

ผมเคยเข้าใจว่าความสุขเกิดข้ึนเมื่อปัจจัยใด  ๆ กลาย 

เป็นจริง อย่างที่คนชอบพูดกันว่า ถ้ารำ่ารวย ถ้ามีฝัน ถ้า 

มีคู่ครองท่ีดีก็คงจะมีความสุข แต่พอคิดว่าความสุขอาจ 

ไมใ่ชก่ารมอีะไรบา้ง อาจเปน็กระบวนการระหว่างทาง การ 

พิจารณาใคร่ครวญของผมก็หยุดชะงัก

“ทำาไมต้องมีความสุข...”



อาจจะยังบกพร่องนัก แต่ผมก็หาคำาตอบให้คำาถาม 

ดังกล่าวได้พอถูไถ จึงอยากให้คนอ่านเห็นกระบวนการ 

ค้นหาคำาตอบที่ว่า  หวังว่าทุกคนจะพบโอกาสตามหา 

คำาตอบต่อคำาถาม “ทำาไมตอ้งมคีวามสขุ” ผา่นหนงัสอืเลม่น้ี



บทที่ 1



ทำ�ไมต้องมีคว�มสุข



ความสุขไม่ต้องสมบูรณ์แบบ6

ก็อยาก
มีความ

สุข แต
่ไม่รู้ว่าท

ำาไม 

ฉันต้อ
งมีควา

มสุขให
้มากขึ้น

ด้วย

@lee.ss.96



อีซึงซ็อก 7

ไม่รู้ว่�ทำ�ไมต้องมีคว�มสุข

“ทำาไมเธอถึงมีชีวิตอยู่”

คนสว่นใหญ่ตอบว่า “เพราะความสขุ” คำาถามตอ่มา 

คือ “ทำาอะไรแล้วมีความสุข” ผู้คนคงตอบถึงปัจจัยต่าง ๆ  

เชน่ เงนิ ความรกั ความฝัน ฯลฯ แตค่วามสุขเปน็คำาตอบ 

ของคำาถาม “ทำาไมถึงมีชีวิตอยู่” แน่หรือ ความแคลงใจน้ี 

ทำาให้คิดต่อเรื่อย ๆ “คนเราต้องมุ่งหน้าหาความสุขให้ได้ 

ด้วยหรือ” “ความสุขเป็นเป้าหมายขั้นสุดหรือ” “จำาเป็น 

ต้องมีความสุขให้ได้ด้วยหรือ” “ความสุขเป็นกระบวนการ 

ตามหาเหตุผลของการมีชีวิตหรือเปล่า” สมองผมเต็มไป 

ด้วยสารพันคำาถาม จึงเริ่มจากพินิจถึงประเด็นสำาคัญของ 

ความสขุเพ่ือคอ่ย  ๆจดัระเบยีบความคดิ ซึง่สดุทา้ยประเดน็ 

สำาคัญก็คือ “ตัวฉัน” ทำาให้เริ่มต้นจากคำาถาม “ตัวตนของ 

ฉันเป็นใคร” ใหม่อีกครั้ง



ความสุขไม่ต้องสมบูรณ์แบบ8

@lee.ss.96

คนตั้งคำาถาม
ควรรู้ทุกคำาตอบสิ

หมายความ
ว่า

ฉันก็ต้องรู้ค
ำาตอบของค

ำาถามว่า 

“ฉันเป็นใค
ร” งั้นสิ
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ทุกคำ�ตอบอยู่ในตัวเร�

ชีวิตคือการตั้งคำาถามและหาคำาตอบอยู่ตลอดเวลา  

เราต่างใช้ชีวิตโดยตั้งคำาถามและให้คำาตอบกันไม่เคย 

ว่างเว้น ตั้งแต่ประเด็นเรียบง่ายจนถึงประเด็นซับซ้อน  

อนัทีจ่รงิหลาย ๆ ครัง้คนเราก็ถามโดยมคีำาตอบในใจไว้แลว้ 

ประมาณหนึ่ง คนถามปรับเสริมเติมแต่งคำาตอบในใจให้ 

ย่ิงสมบูรณ์ด้วยความคิดเห็นจากคนอื่น ฉะนั้นคำาตอบ 

ของคำาถาม  “ฉันเป็นใคร”  จึงอาจเป็นสิ่งท่ีเรารู้อยู่แล้ว  

คำาถามอนัเอือ้ใหส้ำารวจลกึลงในตวัเองนีไ้มม่ใีครใหค้ำาตอบ 

ไดน้อกจากเรา โครงรา่งตวัตนของ “ฉนั” สรา้งข้ึนประมาณ

หน่ึงจากพ้ืนเพที่เติบโตและคุณค่าน่าชื่นชมที่เราแต่ละคน 

แสวงหา แตเ่พราะตวัแปรตา่ง ๆ ทีห่ลากหลายและไมเ่ทีย่ง 

ในชวิีตทำาใหส้รปุคำาตอบยากเย็น พอคดิแบบนีแ้ลว้ บางท ี

การตามหาตัวเองท่ีไม่ล้มลงจากตัวแปรเหล่าน้ัน อาจเป็น 

เหตุผลให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปก็ได้
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ถามตัวเองซำ้าซาก “ฉันคือใคร”  
จนกลืนไม่เข้าคายไม่ออก น่าสงสัย 
ว่าฉันได้ระบายออกมาบ้างไหม  
หากลืมตาครึ่งหนึ่งจะเห็นเป็นแค่บึง  
ต้องหลับตาเท่านั้นถึงจะเห็นสิ่งที ่
คล้ายทะเล แล้วก็ข้องใจว่า “ที่ทำาอยู ่
จะมีประโยชน์อะไร!” ก่อนกลับสู่ 
จุดเดิม ซึ่งไม่ได้พ้นจากสภาพผิดปกต ิ 
แต่เป็นการรักษาสมดุลอย่างหนึ่ง

@lee.ss.96
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ต้องหลับต�เท่�นั้น
ถึงจะเห็นสิ่งที่คล้�ยทะเล

“ฉันคือใคร”

ผมเริ่มถามคำาถามน้ีตลอดวัน เริ่มค้นตัวตน  “ฉัน”  

โดยครุ่นคิดเจาะลึกถึงปัจจัยต่าง  ๆ ท้ังพ้ืนเพชีวิต สภาพ 

แวดล้อม ค่านิยม ฯลฯ หากยังไม่พบคำาตอบง่าย ๆ ก็ต้อง 

ทวนคำาถามเดิมซำ้าเรื่อยไปจนกลืนไม่เข้าคายไม่ออก จู่ ๆ  

ก็คิดว่า “ทำาไมต้องทำาขนาดน้ี” แล้วก็ย่ิงห่อเห่ียวเมื่อคิด 

ต่อว่า “ใช้ชีวิตไปตามที่เป็นก็พอ ทำาไมต้องเคี่ยวกรำา 

ตัวเองนัก” เพราะคำาถามท่ีเคยมั่นใจว่ามีคุณค่าแน่ ๆ กลับ 

ทำาให้ทุกขใ์จ อย่างไรกต็าม สิง่มคีา่ไมม่ทีางไดม้างา่ยดาย  

ถึงต้องกลำ้ากลืนก็เชื่อว่าเป็นขั้นตอนสู่คำาตอบ จึงเริ่มหา 

สมดุลระหว่างความร้อนใจกับความเจ็บปวดทางกายเพ่ือ 

ตอบคำาถามนั้น
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รู้สึกผิดที่มีคว�มสุข

ผมคิดว่าต้องมีเหตุผลที่ผู้คนกล่าวถึง  “ความสุข”  

ในฐานะเป้าหมายขั้นสูงสุด นิยามคำาว่า  “ความสุข” คือ 

ความสงบและพอใจในชีวิต ทว่าเราต่างมองความสุขด้วย 

นิยามนั้นได้ยาก เพราะความสุขท่ีเรารู้สึกเป็นเหตุการณ์ 

ท่ีมอบอารมณ์ความรู้สึก ไม่ใช่แค่คำานิยามแบบศัพท์แสง  

เราเคยมีความสุขกันอยู่แล้ว เหตุการณ์ต่าง  ๆ  ในชีวิต 

รวมกันเป็นละครหน่ึงเรื่อง  บางทีคงเพราะอยากให้ 

ท้ังเรื่องมีเฉพาะฉากที่มีความสุข คนเราถึงเรียกความสุข 

เป็นเป้าหมายของชีวิต กล่าวคือ เราอาจมองได้ว่าเพราะ 

อยากรู้สึกถึงอารมณ์  ณ  ขณะน้ันต่อเรื่อยไป เราจึงใช้ 

ชีวิตโดยไขว่คว้าหาความสุข แต่ว่าเราใช้อารมณ์สุขใจ  

ณ ขณะหนึ่ง ๆ เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบกับทุกอารมณ์ที่ 

รู้สึกทั่วไปด้วยหรือเปล่า คนเราน้ันหากกะเกณฑ์อารมณ์ 

แล้ว พอไม่เติมเต็มถึงเกณฑ์ดังกล่าวก็จะสิ้นหวัง หรือแม้ 

เติมเต็มได้ ก็จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ให้ใช้เปรียบเทียบ 

อารมณ์ความรู้สึกต่อ กระบวนการดังกล่าวทำาให้เราแคลงใจ  

ท้อใจ และคิดว่าความสุขอาจเป็นความโลภส่วนตัว
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หากไม่รู้สึกมีความสุขแต่แรก  
ก็คงไม่นึกอยากมีความสุข 
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป แล้วก็คงไม่รู้สึกผิด 
เมื่อคิดว่าความรู้สึกแบบนั้น 
คือความโลภ...

@lee.ss.96
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ฉันรู้สึกว่าชีวิตตอนนี้เป็นคำานามที่เหมือนคำานาม เป็นคำานาม 
ของคำานาม มีลักษณะของคำานาม และคำานามยิ่งกว่าคำานาม  
ยากเกินกว่าจะแยกให้มากกว่านั้น และน่าขายหน้ากับชีวิต 
ตัวเองหากอธิบายน้อยกว่านั้น

@lee.ss.96
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คำ�น�มครอบงำ�ชีวิต

ผู้คนต่างบอกชีวิตตนน่าพอใจเมื่อในมือมีบางสิ่งที่ 

ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยคิดว่าการมีคำานามใด  ๆ  ที่ดีกว่า  

ไม่ว่าจะรถคันท่ีดีข้ึน ชุดท่ีสวยข้ึน หรือบ้านหลังหรูขึ้น  

ทำาให้โอ่อ่าภูมิฐานไม่ต้องอายใคร วัตถุเหล่าน้ันยังมี 

บทบาทแทนมูลค่าให้ใช้เปรียบเทียบชีวิตด้วย ข้าวของ 

รูปธรรมที่จับต้องได้จึงครอบงำาชีวิตเรา และมาตรฐานของ 

ท่ีต้องมีก็ยึดครองสัดส่วนพ้ืนที่ใหญ่ในชีวิต สุดท้ายการ 

ดำารงอยู่ของ  “ตัวฉัน”  ท่ามกลางสภาพแวดล้อมดังกล่าว  

ก็ทำาให้เราไล่ตามคำานามท่ีดีกว่าเลิศกว่าพร้อมกับกังขา 

ในใจ ยากไหมหากจะให้คำาคุณศัพท์หรือคำากริยา เช่น  

ปลอบประโลม มอบความประทับใจ ช่วยเหลือ ฯลฯ  

ยึดครองสัดส่วนใหญ่ในชีวิตบ้าง เพราะถ้าทำาได้จริง เรา 

คงคดิอา่นสิง่ใด  ๆโดยยก “ฉนั” เปน็ภาคประธานไดม้ากกวา่ 

ที่เป็น
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@lee.ss.96

ยิ่งใกล้คง
จะยิ่งเจ็บป

วด

จะไม่เป็นไ
รหรือ

ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกัน สงสัยที่ทุกสิ่งบนโลก ถูกตั้งชื่อ คงเพราะคนเรา อยากใกล้ชิดทุกสิ่ง  ไม่อยากโดดเดี่ยวจาก เหตุการณ์ต่าง ๆ...
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ตั้งชื่อเพร�ะไม่อย�กโดดเดี่ยว

คนเราหดหู่เศร้าซึมเมื่อถูกคนอื่นเกลียดหรือไม่ญาติดี 

ดว้ย ความมัน่คงทางใจน้ันเปลีย่นตามระยะหา่งทางความ 

สัมพันธ์กับผู้อื่น เราพยายามวางตัวใกล้ชิดทุกคนเพราะ 

คิดว่าทำาแล้วจะเติมเต็มตัวตนของเรา  ย่ิงกว่าน้ันยัง 

พยายามเข้าถึงกระท่ังอารมณ์ท่ีรู้สึกในสถานการณ์ต่าง ๆ  

เราถึงได้จมอยู่ในนานาอารมณ์ ดีใจ เสียใจ หดหู่ หรือ 

ว่างเปลา่ไดง้า่ย เรายังขวนขวายหาความเชือ่มโยงระหว่าง 

ตัวเองกับทุกสิ่งรอบตัว ทำาให้พบว่าตัวเองกำาลังตั้งชื่อให้ 

สิ่งต่าง  ๆ  ท่ีต้องการใกล้ชิด เพราะอยากให้ทุกส่ิงยอมรับ 

ตัวเอง แล้วความโดดเดี่ยวจริง  ๆ  ก็เริ่มจากจุดนั้น พอ 

อุตสาหะหาทางใกล้ชิดก็ชักชำ้าใจที่อีกฝ่ายไม่ยอมชิดใกล้ 

ให้สมกับที่พยายาม นี่ละคือมนุษย์ สิ่งมีชีวิต อารมณ์  

ความคิด ฯลฯ ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่อาจครอบครองได้โดย 

สมบูรณ์ สิ่งเหล่าน้ีเพียงแค่ดำารงอยู่ แล้วคนเราก็เจ็บปวด 

ซำ้า ๆ
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จริงอยู่ผู้คนพบพานและผูกสัมพันธ ์ทว่าเมื่อพิจารณา 
ความสัมพันธ ์ก็พบว่าคล้ายหมู่เกาะมากกว่าคน  
กล่าวคือ เกาะต่าง ๆ แม้อยู่ใกล้ชิด แต่ขณะเดียวกัน 
ก็ดำารงอยู่อย่างเอกเทศ

@lee.ss.96
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ผู้คนส�นสัมพันธ์ 
แต่คว�มสัมพันธ์เป็นเพียงหมู่เก�ะ

เคยคิดว่า  “ความสัมพันธ์”  ทำาให้ตัวฉันดำารงอยู่ จึง 

เชื่อว่าต้องมี  “เธอ”  ถึงจะมี  “ฉัน”  ให้เรียกขาน คิดแล้วก็ 

คบหาผู้คน พูดคุยแลกเปลี่ยน รับปากว่าจะเจอกันอีก 

และแบ่งปันสิ่งต่าง  ๆ  ท่ีคลับคล้ายจะจริงใจซำ้า  ๆ กระท่ัง 

ถึงจุดหนึ่งเมื่อมอง  “มนุษยสัมพันธ์”  จากมุมไกล กลับ 

ไม่เห็น “ตัวฉัน” กับ “คนอื่น” เห็นเป็นแค่หมู่เกาะที่อยู่ห่าง 

กัน ทั้งที่คบหาผูกสัมพันธ์กับคน ทำาไมพอถอยมามอง 

ความสัมพันธ์จากมุมไกล จึงเห็นเป็นแค่เกาะล่ะ ตกลง 

สิ่งท่ีสนทนากับคนอื่นมีนำ้าใสใจจริงแน่ไหม คำาถามพวกนี้ 

ทำาให้ฉันสับสน ครั้นใคร่ครวญให้ลึกลงก็พบว่าในความ 

สัมพันธ์ไม่มี  “ฉัน”  อยู่ เป็นเพียงการหลบซ่อนข้างหลัง 

ความสัมพันธ์และพยายามจะเติมเต็มวันเวลาด้วยผู้คน 

เพ่ือหลบหนีความเดียวดาย ความรู้สึกคล้ายใช้คนอื่นเป็น 

โล่กำาบังเพ่ือตามหาท่ีหลบภัยความเหงาทำาให้ฉันละอาย 

แก่ใจ
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บางทีเราพูดคำาที่ดูจริงใจแล้วจะได้นอนหลับหนีความรับผิดชอบ  
รอให้ถึงวันพรุ่งนี้เพื่อหลบเลี่ยงจากสถานการณ์

@lee.ss.96
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โพล่งถ้อยคำ�ที่ฟังคล�้ยจริงใจ
แต่ไม่รับผิดชอบ

เคยพูดความจริงในใจเพ่ือความจริงใจจริง ๆ  สักครั้ง 

ไหม เราต่างอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ร้อยพัน หากเป็น 

สถานการณ์ที่ดีก็พยายามเข้าหา หากเป็นสถานการณ์ 

ไม่ดี ปฏิกิริยาตามสัญชาตญาณคือผลักออก ทว่าเรา 

กลับทำาสิ่งไม่ควรทำาเวลาผลักสถานการณ์ไม่ดีออกไป เรา 

หาทางชิง่หนแีบบไมร่บัผดิชอบดว้ยคำาพูดท่ีฟังคล้ายจรงิใจ 

แบบท่ีหวานหูอีกฝ่าย “เธอสุดยอด” “เธอทำาได้ดีแล้ว”  

“ไม่เป็นไร ทุกอย่างจะราบรื่น” ฯลฯ เราโพล่งถ้อยคำาท่ี 

เหมอืนจะจรงิใจโดยไรค้วามหมายก่อนกลบับา้นนอน ทัง้ที ่

ไม่มีความจริงใจที่อยากบอกในสถานการณ์นั้น คิดว่า  

“สุดท้ายก็เป็นแค่คนอื่น คำาแบบไหนถึงจะประทับใจ”  

แล้วก็ตกลงใจว่าคงดีกว่าหากใช้คำาพูดท่ีอีกฝ่ายสบายใจ 

จะฟังโดยฉาบเคลือบด้วยคำาว่าจริงใจ
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@lee.ss.96

ฉันอยากเป็นคนดีแท้จริง
ที่ไม่มีแบบแผน

ไม่น่าทำาได้มั้ง ทุกคน 
ต่างเป็น “ใครสักคน”  

ไม่มากหรือน้อยไปกว่านั้น
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คนดีที่แท้จริง

ให้ทุกคนชอบฉันไม่ได้หรือ ฉันอยากเป็นคนดีที่ไม่มี 

แบบแผน ไม่ใช่เพราะอยากส่งพลังบวกแก่ทุกคน แค่ 

ไม่อยากเจ็บปวดจากใครเฉย  ๆ ต่อให้ตั้งใจรับฟังคำาพูด 

ทุกคนและให้กำาลังใจดีท่ีสุดจากจุดยืนของตนแล้ว ก็ยัง 

มีคนเกลียดฉันอยู่ดี พูดตามตรง ที่ทำาดีกับทุกคนก็เพราะ 

ไม่อยากถูกทำาให้เจ็บปวด แค่พฤติกรรมก็รู้แล้วว่าไม่ได้ 

เจตนาดี ถึงอย่างไร  “ฉัน”  ที่ตัวเองคิดก็ต่างจาก  “ฉัน”  ที่ 

คนอ่ืนคิด  ถึงปลุกปั้นสร้างตัวฉันผู้แสนดีก็ลงเอยเป็น  

“ใครสักคน”  สำาหรับคนอื่นอยู่ดี คนอื่นรับการมีอยู่ของ  

“ฉัน” เป็นเพียงคนอีกคนเสมอ
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ทั้งที่ต้องให้ค่าทุกอารมณ ์
ความรู้สึกเล็ก ๆ น้อย ๆ  
แต่ตอนนี้ทั้งกล้าทั้งกลัว

@lee.ss.96
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เผยคว�มรู้สึกแล้วฮึกเหิม

มนุษยสัมพันธ์ปั่นป่วนอารมณ์เราเสมอ เพราะไม่รู้ว่า 

อกีฝา่ยมองเราอย่างไร จงึตอ้งเลือกแสดงออกทางอารมณ์ 

ให้เหมาะสม เราเองเผลอโล่งอกเมื่อเลือกแสดงอารมณ์ 

ที่ไม่ทำาลายบรรยากาศ เราต้องยอมรับอารมณ์ที่เลือกด้วย 

ความซื่อตรงถึงย้ิมได้หัวเราะออก แต่หากเป็นอารมณ์ 

ท่ีแสดงเพ่ือสร้างแค่บรรยากาศ  พออยู่คนเดียวก็รู้สึก 

ว่างเปล่าและข้องใจเสมอ ความคิดว่าสุดท้ายคนอ่ืน 

ก็เป็นคนไม่ต่างจากเราผุดขึ้นในใจ คนอื่นก็นึกข้องใจ 

และตบตาด้วยอารมณ์ต่าง ๆ เพ่ือไม่ให้รบกวนบรรยากาศ 

ในความสัมพันธ์เหมือนกับเรา ว่าแต่เราหลอกตัวเอง 

เพื่อใครที่ไม่ใช่ทั้ง “ฉัน” และ “เธอ”





ตกลงใจว่�คงดีกว่�
ห�กใช้คำ�พูดที่อีกฝ่�ยสบ�ยใจจะฟัง
โดยฉ�บเคลือบด้วยคำ�ว่�จริงใจ


