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แด่คณุ…
ผู้เป็นเศษเส้ียวส่วนสำาคัญ

แหง่วยัเยาว์



หากเริ่มต้นเรื่องราวความรักด้วย “กาลครั้งหนึ่ง…”

เรื่องของบางคนอาจจบลงไปแล้ว

เรื่องของบางคนอาจใกล้ถึงตอนจบ

เรื่องของบางคนอาจกำาลังดำาเนินต่อไปเรื่อย ๆ 

กาลครั้งหนึ่ง…ถึงเธอ  เล่มนี้จะทำาให้คุณคิดถึงใครบางคน 

ที่อาจอยู่ในบางช่วงบางตอนของเรื่องราวความรักท่ีเคยเกิดขึ้น  

หรืออาจเป็นใครบางคนที่กำาลังอยู่ข้าง ๆ กันตอนนี้

ขอให้พบกับเรื่องราวความรักที่ไม่มีตอนจบ  : )
 

คำานำาสำานักพิมพ์



ในหนังสือเล่มน้ีมีเมล็ดพันธ์ุของดอกไม้ไร้ชื่ออยู่หน่ึงดอก  

ขึ้นอยู่กับว่าผู้อ่านอยากให้เมล็ดพันธุ์เติบโตเป็นดอกไม้อะไร และ 

เม่ืออ่านจวนจบประโยคสุดท้าย ก็จะมีดอกไม้ที่สวยงามผลิบาน 

เพ่ิมขึ้นบนโลกนี้อีกหนึ่งดอก  ผลิบานในทิศทางของตัวเอง  

ผลิบานด้วยวิถีของชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ ความรัก ความ 

เชื่อมั่น และความหวังที่ไม่มีส้ินสุด ผลิบานด้วยการตกตะกอน 

ทุกตัวอักษรแล้วบันทึกส่ิงดีงามไว้ในหัวใจ แม้เวลาจะผ่านไป 

นานเท่าไร  ความรู้สึกนับล้านเหล่าน้ันท่ีเคยเกิดขึ้นกับเรา  

กับเขา กับทุกความทรงจำา จะสะท้อนกลับมาให้นึกถึงและย้ิม 

ออกมาได้

ตัวอักษรเหล่าน้ีจะไม่มีวันตายลง มันจะผลิบานอยู่อย่างนี้ 

ตลอดไป ผลิบานด้วยวิถีของความรัก ความผูกพัน ความคิดถึง  

ความโหยหา ความสุขใจในวัยเยาว์ ความเศร้าใจในวัยหน่ึง  

และความคาดหวังท่ีอาจไม่สมหวัง แต่กระนั้นก็ยังถูกโอบกอด 

เก็บรักษาเอาไว้ข้างในใจเหล่านี้

นักสะสมผีเสื้อ

คำานำาผู้เขยีน
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เรือ่งราวของวยัเยาวท่ี์ไมเ่คยจบ 
ไมเ่คยจาก ไมเ่คยจางหายไปไหน



To Him

Someone who owns my youth

my youth is yours, it’s still yours

always yours and forever yours.

ถึงเขา ผู้ครอบครองวัยเยาว์ของฉัน

วัยเยาว์ของฉันเป็นของเขา ยังคงเป็นของเขา

เป็นของเขาแต่เพียงผู้เดียวเสมอมา 

และจะเป็นของเขาแต่เพียงผู้เดียวตลอดไป

Your Dried Flowers 



From Your Dried Flowers

รู้ไหมว่าทำาไมถึงเป็นดอกไม้แห้ง

ดอกไม้แห้งไม่ต่างอะไรจากความรู้สึกนึกคิด หัวใจ  

และตัวตนของเรา  ตัวตนเดิมตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอ  

อาจไม่ได้ดูน่าประทับใจ มีแรงดึงดูดมากมายอย่าง 

ดอกไม้สด เพียงแต่จะยังคงไว้ซึ่งความรู้สึกท่ีเหมือน 

กับครั้งแรกท่ีได้พบ  หัวใจของเราก็เช่นกัน  ต่อจาก 

วันน้ีไป เมื่อไรก็ตามท่ีคุณเผลอนึกถึงหรือหยิบดอกไม้ 

ช่อนี้ขึ้นมาอีกครั้ง เราอยากให้คุณรับรู้เอาไว้ว่ามันจะ 

ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไป

ไมว่่าจะเปน็เมือ่ไร เราจะยังเปน็ดอกไมแ้ห้งทีซ่ือ่สตัย์ 

ต่อการรักคุณเสมอ
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ความรกัทีเ่รยีบงา่ยน้ันสรา้งความประทบัใจมากกวา่สิง่หรหูรา 

ท่ีมองเห็นได้ ความสมบูรณ์แบบชั่วพริบตาไม่อาจหย่ังรากลึกถึง 

จิตวิญญาณข้างในของคนสองคน
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สดดุแีดค่วามรกั ความผกูพันท่ีคอยหลอ่เลีย้งให้เราทัง้คูเ่ตบิโตมา

สดุดีแด่ความผิดหวังที่มาพร้อมกับ 

ความสมหวังอีกหมื่นล้านครั้งในชีวิต

สดุดีแด่เราทั้งคู่ที่พยายามกับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างดีมาโดยตลอด 

สดุดีแด่เธอที่เข้ามาทำาให้ได้เรียนรู้และเข้าใจอะไรมากมาย

สดุดีแด่ความรักและการจากลา

ที่เคยปล่อยให้ตัวตนของเราทั้งคู่หล่นหายไป

สดุทา้ย สดดุแีดค่วามเขม้แข็งและความออ่นไหวในวัยเยาว์อกีครัง้
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ครั้งหนึ่ง ชีวิตเล็ก ๆ และแสนราบเรียบได้ถือกำาเนิดขึ้นมา

เติบโตขึ้น คอยเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ นับร้อยพันในชีวิตอย่างตั้งใจ

ใช้ชีวิตแบบไม่รู้จักวันข้างหน้าและอาจสับสนกับเรื่องราวของวันนี้

เสียใจกับความผิดหวังในเมื่อวาน 

หวาดกลัวกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้

แต่แล้ววันหนึ่งก็ได้พบกับใครบางคน

ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างไปตลอดกาล

เป็นเหมือนกับพายุเฮอร์ริเคนที่พัดเข้ามาอย่างไม่อาจคาดเดาได ้

คงอยู่ไว้ในช่วงเวลาหนึ่ง แล้วจากนั้นก็อาจพัดหายไป

แต่ทิ้งอะไรมากมายเอาไว้ในใจของใครบางคน 

ที่ยังคงยืนอยู่ตรงนี้ที่เดิม
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คุณคิดว่าความรักคืออะไร

คำาถามดาษดื่นที่ได้ยินมาตลอดเกือบทั้งชีวิต

“ความรักคืออะไร”

คือความหวังไม่รู้จบ คือความสุขไม่สิ้นสุด 

คือแรงผลักดัน คือความหมายของทุกอย่าง

หรือคือความกลัว ความกังวล ความไม่แน่ใจ 

กระทั่งความคาดหวังที่จัดการไม่ได้
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สำาหรับฉัน

ความรักคืออะไรก็ตามที่น่ากลัวเสมอ

ความรักเปลี่ยนคนเก่งให้ยอมแพ้ได้

ความรักเปลี่ยนคนใจดีให้แสนเย็นชาได้

ความรักเปลี่ยนคนแสนสดใสให้หม่นเทาได้

แต่ความรักก็เปลี่ยนพายุฝนให้กลายเป็นสายรุ้งงามได้เช่นกัน

ความรกัเปลีย่นให้เราเข้มแข็ง ความรกัเปลีย่นคนเราให้ใจดีตอ่กัน

ความรักเปลี่ยนให้เราไม่ยอมแพ้ต่อความยากเย็น 

ความรักเปลี่ยนให้โลกน่าอยู่ขึ้น

ความรักมอบความหมายให้เรา 

ความรักทำาให้เราตั้งคำาถาม และความรักก็ให้คำาตอบ

ความรักที่ไม่ว่าจะรักอะไรก็ทำาให้เราแสนสุขใจได ้  

ถ้าหากเรารักเป็น 
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แต่สำาหรับฉันแล้ว ความรักน่ากลัวเสมอ 

เพราะความรักเป็นหนึ่งในเรื่องสำาคัญที่มีพลังมหาศาล

ขับเคลื่อนชีวิตให้เดินไปข้างหน้า 

หรือฉุดรั้งดึงใครบางคนให้ยืนหยุดอยู่ที่เดิมแม้วันเวลาผันผ่าน 

หรือแม้กระทั่งการก้าวถอยหลังไปอยู่กับอดีต  

ความรักทำาให้เราเดินทางไกลได้อย่างไร้ข้อกังขา  

ความรักทำาให้เราเรียนรู ้  

ความรักทำาให้เราเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิต
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ความรักของใครหลายคนเป็นแรงผลักดัน 

สร้างแรงบันดาลใจ เป็นความพยายามไม่สิ้นสุด 

เป็นความหวังไม่รู้จบ เป็นความสุขไม่รู้จาก 

เป็นทั้งความสวยงามยามมืดมิด เป็นสายรุ้งงามยามฟ้าโปร่ง 

เป็นลมอ่อนยามฟ้าทึมเทา 

เป็นดอกทานตะวันที่แบ่งบานท่ามกลางพายุฝนโหมกระหนำ่า 

เป็นแม้กระทั่งความบิดเบี้ยวที่ไม่สมเหตุสมผลของโลกใบนี้

และเพราะความรักมีพลังที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้มากขนาดนั้น 

ถึงได้น่ากลัวขนาดนี้
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สำาหรับเรา การตกหลุมรักนั้นช่างไร้รูปธรรม

บิดเบี้ยวและไขว้เขวได้ในทุกเสี้ยววินาที

ทั้งหนักแน่นและเปราะบาง ทั้งบีบอัดและฟุ้งกระจาย

ทั้งทำาให้มุ่งมั่นและหลงทาง ทั้งเติมเต็มและทำาให้บั่นทอน

ทั้งสบายใจและกระวนกระวายไปในเวลาเดียวกัน

อันที่จริงแล้ว การตกหลุมรักควบคุมอะไรไม่ได้เลยต่างหาก
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“แล้วเราจะรู้ได้ยังไงเมื่อเราตกหลุมรักใครสักคน”

“ครั้งแรกที่ตกหลุมรักน่ะนะ คนเรามักจะไม่รู้ตัวเท่าไรหรอก 

เราอาจแค่ประทับใจในการกระทำาของเขา 

ยิ้มง่าย มีความสุขง่ายเมื่อมองเห็นเขา”

“พอเราชอบเขา เราก็จะยิ้มได้ง่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำา 

กับเรื่องราวเล็กน้อยที่เกิดขึ้น เราจะไม่ทันได้สังเกตมันเลย 

แต่รู้ตัวอีกทีก็คงถอนใจไม่ขึ้นแล้ว”

“…”

“พอได้รักแล้ว การกระทำาของเขาย่อมมีผลต่อเราเสมอ

โลกของเราจะเต็มไปด้วยเรื่องของเขาอย่างไม่ทันตั้งตัว

เราอยากจะเห็นเขายิ้มได้และมีความสุขอยู่เสมอ

อาจไม่ใช่ตรงนี้ แต่เป็นที่ไหนสักที่ในโลกนี้เลยแหละ”
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ครั้งหนึ่งมีคนเคยบอกว่า

ความสดใสเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าวันคืนเลวร้ายนั้นไม่เคยมีอยู่จริง 

เราจะผ่านพ้นมันไปได้

ก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นหมดความหมายกับเราในทุกทางแล้ว 

แต่เปล่าเลย ถ้าหากมนุษย์เรารู้สึกรักใครสักคนไปอย่างแท้จริง

รักอย่างไร้ข้อกังขา 

เรามักจะอยากเห็นเขามีความสุขในทุกเส้นทางที่เลือกเดิน 

เรามักจะยินดีกับทุกเรื่องราวของเขา  

และมักจะให้อภัยเขาได้เสมอ 

ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม

ความรักมันแสนดีแบบนั้นละ
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เราทุกคนเคยมีความรัก 

เราต่างเติบโตขึ้นด้วยการรับเอาเศษเสี้ยวของใครต่อใครมาเก็บไว ้

เรารับมาและให้ไป เราเคยผิดพลาด เคยผิดหวัง 

และเคยเสียใจ เราทั้งแตกสลายและถูกเติมเต็ม

ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม 

สดุทา้ยสิง่หนึง่ทีเ่ราตอ้งยอมรบัให้ไดค้อื ตอนน้ันเราทำาดีทีส่ดุแลว้ 

เราพยายามอย่างเต็มที่มาตลอด 

แต่บางสิ่งบางอย่างต่อให้พยายามอีกสักแค่ไหน 

คนที่ผ่านมาและผ่านไปเขาก็จะไม่มีวันยืนอยู่ตรงนี้อยู่ด ี

และเราทำาได้ดีที่สุดแค่เพียงเท่านี ้  

แค่เป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของเขา

 

เรายังยินดีกับการเติบโตของเขาได้อยู่เสมอ 

ยังคงรู้สึกเหมือนครั้งแรกที่ได้เจอ 

รู้สึกเหมือนเดิมทุกครั้งที่ย้อนกลับมานึกถึง 

ยังรู้สึกขอบคุณเขาได ้ ที่ครั้งหนึ่งผ่านเข้ามาในชีวิต 
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ขอบคณุท่ีทำาใหเ้ราได้เติบโต 
ขอบคณุท่ีได้รูจ้กั ขอบคณุท่ีอนุญาตใหร้กั 

และขอบคณุท่ีเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของเราเชน่กัน
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แม้รู้ดีว่าไม่มีสิ่งใดเป็นนิรันดร์ 

แต่ฉันก็ยังภาวนาให้การจากลามาถึงช้าที่สุดเสมอ 

 

ความรักของฉันคือการยืนอยู่ตรงนี้และยังคงเหมือนเดิมท่ามกลาง 

ทุกสิ่งทุกอย่างที่เปลี่ยนไป วันเวลาผันเปลี่ยนเดินไปข้างหน้า  

ไม่เคยหมุนย้อนกลับมาอย่างท่ีอยากให้เป็น ฉันยังเป็นฉัน เขา 

ยังเป็นเขา เราเติบโตไปคนละทาง แต่ถึงอย่างน้ัน ความรัก 

ที่เคยเกิดขึ้นก็ยังคงน่ายินดีเสมอ 
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ถัดจากวันที่ไม่มีการตั้งคำาถาม  

แต่โลกทั้งใบกลับเต็มไปด้วยคำาตอบ 

สดุดีแด่ความปรารถนาการจมดิ่งอยู่ในห้วงรักจนหลงลืมช่วงเวลา

หลังจากความไม่รักเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า

สิ่งมีชีวิตชีวิตหนึ่งในโลกกว้างและจักรวาลนับแสนล้านไมล ์

ได้เรียนรู้การเอื้อมแตะเพดานแห่งความสุขที่สุดในชีวิต

เพียงเพราะการได้มอบความรักให้ใครสักคนอย่างดี

เรียนรู้ที่จะทำาให้เสือยิ้มยากตัวหนึ่งหัวเราะออกมา

และเธอก็มอบคำาขอบคุณการกระทำาที่แสนดีนั้น 

ด้วยการคลี่ยิ้มให้กว้างที่สุดเท่าที่จะทำาได้

เพื่อทำาให้เขารู้ว่าความสุขของเขาสำาคัญกว่าสิ่งใด
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และแน่นอน  

เธอเคยตั้งคำาถามว่าการรักเขานั้นจะไปสิ้นสุดลงที่ตรงไหน 

หรือไม่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เห็นเขามีความสุขในทุกวัน 

หนทางก็จะยืดยาวต่อไป

คงเหมือนกับการปลูกต้นไม ้ ปรารถนาการเติบโต 

ออกดอกออกผลเป็นความสุขและแรงขับเคลื่อนในชีวิต

เพียงแต่เขาไม่ใช่เมล็ดพันธุ์
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ทุกหนทุกแห่งมีความทรงจำาทับซ้อน

ย้อนกลับมายำ้าเตือนตลอดครึ่งชีวิตที่ผ่านมา

สิ่งแรกที่นึกถึงเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมักเป็นเรื่องเขาเสมอ 

และไม่ใช่แค่ความคิดถึงหลังตีสอง 

แต่เป็นทุกช่วงเวลาที่ต้องดำาเนินชีวิตต่อไปโดยไม่มีเขา

เขาไม่ได้อยู่ตรงนี ้ แต่ไม่ได้หายไปไหน 

ยังคงอยู่ในใจ รอวันที่จะปรากฏออกมาชัดเจน

เป็นความรู้สึกแบบนี้นี่เองที่หอมหวานจนเคลิ้มสุข 

แต่ในขณะเดียวกันก็เจ็บปวด

ติดตรึงอยู่ในใจ อ่อนไหว 

และละเอียดอ่อนเกินกว่าจะปรากฏออกมา
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นึกถึงคำาพูดหนึ่งที่คุณปู่เคยบอกเอาไว้

ในตอนที่ยื่นดอกทิวลิปสีเหลืองนวลช่อเล็กให ้

“จงอย่ากลัวการสั่นสะเทือนจากการตกหลุมรัก

แม้มันอาจรุนแรงมากกว่าแผ่นดินไหว” 

เมื่อตกลงไปในหลุมนั้น  

ความรักจะเปลี่ยนชีวิตของเราไปตลอดกาล

ไม่ว่าจะเป็นที่ไหน เมื่อไร ช่วงใดของลมหายใจ  

ความรักจะไม่จบสิ้น

เธอจะยังมีเขาเสมอ ไม่ใช่ข้างกาย แต่เป็นข้างใจ
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ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน 

แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นความจริงและไม่มีวันจะตายลงแม้วันผันผ่าน 

นั่นคือการที่เธอรักเขา

รักอย่างไม่มีเงื่อนไขและไร้เหตุผล

และต่อให้เขาจะไม่อยู่ตรงนี ้ หรือไม่มีวันกลับมา 

แต่ความปรารถนาในใจส่วนลึกที่แสนหอมหวานก็จะยังคงอยู่

มันจะติดอยู่ในใจเสมอ 
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แค่เพียงอยากให้เขามีชีวิตที่ด ี

กินอิ่มนอนอุ่นอยู่ทุกชั่วขณะ

ไม่ต้องมีเรื่องร้ายมากวนใจบ่อยนัก 

เป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อตัวเองในทุกวัน

และเติบโตอย่างไม่ต้องเจ็บปวด

หรือบุบสลายมากจนเกินไป

แบบนี้หรือเปล่าที่เรียกว่าแสนรัก


