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“ลองฟังดูนะ”

เวลาที่ใครสักคนส่งเพลงมาให้เราฟัง 

มันเหมือนเขาอนุญาตให้เราเข้าไปในโลกของเขา 

และหลายครั้งที่ความสัมพันธ์ดำเนินไปพร้อมกับการแลกเพลงกันฟัง 

ถ้าใครบางคนเป็นเพลงบางเพลง 

ก็คงเป็นเพลงที่เราเปิดฟังวนซ้ำ ๆ 

ไม่ว่าผ่านมานานแค่ไหน 

ใครคนนั้นก็ยังคงเป็นเหมือนเพลงโปรดของเราเสมอ

แล้วทุกครั้งที่เปิดฟัง เพลงนี้ก็พาเราย้อนไปอดีตอีกครั้ง

ภาพความทรงจำเหล่านั้นก็กลับมาชัดเจนอีกครา

บางทีก็อดสงสัยไม่ได้ว่า 

เราจะใช่เพลงที่เขาเปิดฟังซ้ำ ๆ หรือเปล่านะ

กันยายน 2562

คํ า น ํ า

สํ า น ั ก พ ิ ม พ์



 เหมอืนมอืไมจ้ะสัน่จนหยบิจบัหรอืควา้สิง่ใดไวไ้มไ่หว ราวกบัเปน็ 

พาร์กินสันระยะที่ทุกอย่างใกล้จะจบลง การเคลื่อนไหวช้าลงเรื่อย  ๆ  

จนเหมือนหยุดอยู่กับที่ นัยน์ตาร้อนผ่าว น้ำตาเคลื่อนลงมาช้า  ๆ  

มันคงสู้กับแรงโน้มถ่วงไม่ไหวละมั้ง ร่างกายมันอ่อนแรง หรือไม่ก็ 

คงเพราะคุณภาพความรู้สึกมันกลายเป็นกราฟแนวดิ่งจนทะลุ 

หน้ากระดาษ

 ฉันเหน็ดเหนื่อยเกินกว่าที่จะทะเยอทะยานในการหาคำตอบ  

ที่ไม่หลงเหลือวี่แววของคนที่โยนคำถามเข้ากลางหน้าผากอย่างจัง  

และเดินออกไปจากตรงนี้แค่ชั่วพริบตา โศกนาฏกรรมที่จบลงแบบ 

พระเอกตาย หรือนางเอกความจำเสื่อม พร้อมกับเสียงเพลงเศร้า 

ที่บรรเลงพร้อม  ๆ  กับฉากจบน่ะหรอ ฝันไปเถอะ ฉันไม่จำเป็นต้อง 

ได้รับอนุญาตจากใครเพื่อที่จะมีความสุข 

 ฉันจะอนุญาตให้เขาเป็นได้แค่เพลงเศร้าเพลงหนึ่งที่เคยอยู่ใน 

เพลย์ลิสต์ ก็มากพอแล้วละ

คุณ

คํ า น ํ า

ผู้ เ ขี ย น



 ฉันตกลงว่า ฉันจะเล่า 

 ส่วนเธอตกลงว่า เธอจะอ่าน 

 และฉันไม่ห้าม ถ้าเธอจะส่งต่อหลังจากอ่านจบ  

ใหก้บัใครคนหนึง่ทีเ่ธอรกั คดิถงึ โกรธเคอืง ผดิหวงั หรอื 

ห่วงใย เธอน่าจะลองเอาที่คั่นกระดาษบรรจงวางไว้ให้ 

แนบเนียนก่อนจะส่งต่อ เผื่อเขาจะสนใจมันเป็นพิเศษ

 แต่ถ้าเธอได้อ่านเพราะใครคนหนึ่งส่งมาให้ ฉัน 

แนะนำให้เธอนึกถึงเขา พร้อม ๆ กับเพลงที่เคยฟังด้วยกัน 

ก่อนจะเปิดอ่าน และหวังว่าหน้าแรกที่เธอได้เปิด จะเป็น 

หน้าเดียวกับที่คั่นกระดาษถูกวางไว้ ก็เผื่อจะนึกถึงสิ่งที่ 

เขาส่งมาได้ใกล้เคียงกับวันก่อน



 นักเขียนของคุณยังคงเชื่อว่า ถ้าเราคิดเรื่องเดิมซ้ำ ๆ  

มากกว่า  21 วัน  เราคงลุ่มหลงหรือเสพติดในสิ่งนั้น 

หมายถึงหากฉันอยู่กับเธอเกินวันที่  21 ฉันจะคิดว่า  

“ฉันชอบอยู่กับเธอ”

 แต่หากฉันคิดเรื่องเดิมซ้ำ ๆ จนวันที่ 21 ฉันคงคิดว่า 

ฉันเสพติดความกังวล ซึ่งฟังดูคงไม่น่ายินดีเท่าไหร ่

 แต่เรื่องเล่าของฉันมันกระจัดกระจายนะ จำได้เป็น 

เรื่อง ๆ จำได้เป็นครั้งคราว แต่ไร้ระบบระเบียบ ถึงฉันจะ 

สามารถกินเส้นเล็กน้ำใสไม่ใส่ผักได้ทุกเย็น เกิน 21 วัน  

แต่ฉันไม่สามารถคิดเรื่องเดียวกันตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง…



Chapter 1

It’s always the little things.

ฉันกระจัดกระจาย



เพราะเราต่างเป็นเพลงเศร้าของใครคนหนึ่ง - คุณ2

	 ฉันไม่เก่งกาจเรื่องอธิบายความรู้สึกผ่านบทสนทนา  

อาจเพราะฉันเอาแต่คิดเสมอว่ามันไม่สำคัญอะไรนัก ไม่ 

จำเป็นต้องมีใครหน้าไหนสมควรต้องรับรู้ หรือทำความ 

เข้าใจทุกองศาหรือห้วงความคิดของฉัน มันเสียเวลาเปล่า

	 จนกระทั่งวันหนึ่ง 

	 ซึ่งหมายถึงวันที่ฉัน “ไม่เข้าใจตัวเอง”
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	 ไม่เข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้น ไม่เข้าใจความรู้สึกนึกคิด  

ไม่เข้าใจสิ่งที่ปรากฏ ไม่พบคำตอบ ไม่แม้แต่จะเจอ 

ทางออกหรือความบกพร่องของสิ่งที่กร่อนอยู่ข้างใน ฉัน 

หารูปแบบของสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เจอด้วยซ้ำ

	 ฉนัใชท้กุความพยายามสำหรบัหาคำตอบหรอืทางออก  

แต่ทว่าเหมือนฉันกำลังเพิ่มคำถามอย่างไม่หยุดหย่อน 

ให้ตัวเองนอนคิด มากกว่านอนหลับ เอ่อ…มันกระจัด- 

กระจาย ค่อนข้างกระจัดกระจายราวกับผุยผง ฉันคงต้อง 

นับแกะเกินกว่าสามพันห้าร้อยตัว ฉันถึงจะหลงลืมมัน 

ชั่วครู่ และหลับใหลไปอย่างไม่ทันรู้ตัว และตื่นขึ้นอีกครั้ง  

แม้ฉันจะอยากหลับต่ออีกสักหน่อย 



เพราะเราต่างเป็นเพลงเศร้าของใครคนหนึ่ง - คุณ4

“

เรามียี่สิบสี่ชั่วโมงสำหรับวันหนึ่ง

บางทีใช้มันอย่างคุ้มค่า

บางครั้งใช้มันอย่างฟุ่มเฟือย

”



I’m just a sad song. 5

ฉันแน่ใจ...

ฉันไม่อาจมีความรู้สึกเดียว

ตลอดวันหนึ่ง 

กลางดึกฉันคิดย้ำ

คิดซ้ำ คิดไป คิดมา

คิดอย่างกระจัดกระจาย

ส่วนเช้าวันหนึ่ง อาจเฉย ๆ 

ดำเนินมันต่อไปอย่างราบเรียบ

สลับไปมา ราวกับว่า

มันปรกต ิ ธรรมดา 



เพราะเราต่างเป็นเพลงเศร้าของใครคนหนึ่ง - คุณ6

(1 hour ago)

แน่ใจว่ามีปลายทาง

แต่หาไม่เจอ



ฉันกระจัดกระจาย

ราวกับดาวเคราะห์น้อยนอกระบบสุริยะ

ฉันว่างเปล่า ไร้ความนึกคิด

แน่ใจว่ามีปลายทาง แต่หาทางไปถึงไม่พบ

มีบางสิ่งกระทบกระเทือนอยู่ข้างใน 

และผิดปกติ

ทว่าร่างกายไม่เจ็บปวด 

ราวกับถูกกอดไปด้วยมอร์ฟีนจนไร้ความรู้สึก

แต่ใจกลับต่าง

มันเต็มไปด้วยความปวดร้าว 

จนอยากจะขาดใจ แต่ทำไม่ได้…

“ฉันยังไม่ได้รับอนุญาตจากตัวเอง”



เพราะเราต่างเป็นเพลงเศร้าของใครคนหนึ่ง - คุณ8

(2 hours ago)

เพราะช่วงเวลาหนึ่ง และถึงแม้จะเลวร้าย 

แต่มันไม่อาจสลาย ในห้วงความคิดชั่วพริบตา

เพียงแต่จางลง จนวันที่เลือนราง

และฉันจะย้ำอีกครั้ง ว่ามันไม่อาจลืม
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	 ทำไมเธอกลับคิดว่าทั้งหมดที่พูดนั่นคือทั้งหมดที่คิด  

หรือคือทั้งหมดที่รู้สึก ในขณะที่ทุกความรู้สึกไม่สามารถ 

อธิบายผ่านทุกบทสนทนาได้โดยง่าย 

	 ความจริงข้อหนึ่ง  ใช่ว่าทุกบทสนทนาฝ่ายเดียว  

จะมีเจ้าของได้อย่างง่ายดาย และความจริงอีกข้อหนึ่ง  

ใช่ว่าการอยากพูดจะนำพาไปสู่การพูดได้โดยไร้ความกังวล



เพราะเราต่างเป็นเพลงเศร้าของใครคนหนึ่ง - คุณ10

	 ฉันพยายามที่จะอธิบายให้ได้ทั้งหมดเท่าที่รู้สึก ณ  

ขณะนัน้ แตก่เ็ปลา่ ฉนัทำไดแ้คเ่งยีบ พดูจากลอ้มแกลม้  

บางทีตัวก็สั่นคลอน เสียอาการ 

	 ฉันเปล่านับรวมเวลาที่ก้าวร้าวหรือเกรี้ยวกราด อัน 

เนื่องจากความเจ็บปวดหรือปวดใจ ฉันคงไม่นั่งเงียบจน 

เหมอืนไรค้วามรูส้กึรูส้า ทีฉ่นัทำทัง้หมดคงจะเปน็ “พดูแรง”  

แต่แสร้งบอกเขาหรือตัวเองว่าแค่ “พูดตรง”



ฉันมั่นใจ…

ไม่ใช่ทุกความรู้สึกที่ส่งไปถึง 

บางทีก็ตกค้างจนตกตะกอน 

ไม่มีการส่งซ้ำ 

บางทีก็ส่งซ้ำ แต่ก็ถูกกร่อน

จากวันเวลาหรือสต ิ

เลยส่งถึงอย่างกระท่อนกระแท่น 

ไม่เป็นดั่งใจ 

หลงเหลือเพียงร่องรอย 

ในความรู้สึก (ตัวเอง) 



เพราะเราต่างเป็นเพลงเศร้าของใครคนหนึ่ง - คุณ12

(3 hours ago)

บางสิ่งยังคงสวยงาม เพราะส่วนหนึ่งเธอถนอม

ราวกับว่ามันเปราะบางจนพร้อมจะสลาย
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เขาหวังว่า “ความรู้สึก” ของเธอ

จะเท่ากันเสมอ และทุกวันไปตลอด

 

จนมั่นใจเสียเต็มที่

ว่าเธอจะอยู่ตรงนี ้ ไม่ไปไหน 

 

ฉันทำได้แค่คิดในใจ

สิ่งนั้นคงเป็นความหวังที่พังทลายไม่เป็นท่า

สุดแต่ว่าจะช้าค่อยเป็นค่อยไป 

หรือรวดเร็วจนตั้งตัวไม่ทัน



เพราะเราต่างเป็นเพลงเศร้าของใครคนหนึ่ง - คุณ14

ฉันถามเขาว่า

เขารักเธอเท่ากันเสมอและทุกวันหรือเปล่า

เขาตอบอย่างไม่ทันคิดว่า “แน่นอน” 

 

ฉันเลยถามเขาต่อว่า

เขาคงไม่เคยรู้สึกเบื่อหน่าย

หรือหงุดหงิดเธอแม้สักวันใช่ไหม

เขาได้แต่ทำหน้าคิด แต่ไม่ตอบ 



ไม่มีความรู้สึกใด 

เท่าเดิม เสมอ และตลอด

ฉันมั่นใจอย่างที่สุด 

หากเขาเพิกเฉยหรือไร้ความใส่ใจ 

เธอก็อาจหวั่นใจและรู้สึกไม่มั่นคง 



(4 hours ago)

เธอกำลังวิ่งตามสิ่งใด

สิ่งนั้นวิ่งหนีหรือนิ่งเฉย
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วันหนึ่งเธอจะผิดหวังในตัวใครบางคน

จนต้องเปลี่ยนมาผิดหวังในตัวเอง

พิจารณาตัวเอง 

ไตร่ตรองในความคิด

ความปรารถนา 

และความเข้าอกเข้าใจของตัวเอง

เธอคาดหวังในสิ่งที่สมควร

และเหมาะสมหรือเปล่า



เพราะเราต่างเป็นเพลงเศร้าของใครคนหนึ่ง - คุณ18

เธอวิ่งตามสิ่งใด

สิ่งนั้นวิ่งหนีหรือนิ่งเฉย

สิ่งนั้นเต็มไปด้วยความหลอกลวง

หรือเธอใช้บางสิ่งที่ไม่มีรูปร่าง

เพียงแต่จินตนาการขึ้นมาเพื่อหลอกตัวเอง

จนกลายเป็นภาพหลอนและคิดว่ามีจริง

ความผิดหวัง ไม่น่ารังเกียจหรอก

ความคาดหวังหรือความห่วงใย

ที่ออกจะเสนอหน้า

นั่นแหละ 

ที่เขารังเกียจ
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(5 hours ago)

ระหว่างเหงา

กับรักที่ล่มสลาย



: เธอจะเดินคนเดียวไปได้ตลอดเหรอ

: ก็อาจจะใช่ และอาจจะไม่

: ฉันไม่อยากให้เธอต้องผ่านเรื่องใจร้าย

หรืออันตรายกับความรู้สึกในแต่ละวันลำพังน่ะ

: (เงียบ)



: ฉันกังวลว่าเธออาจจะเหนื่อย 

และไม่รู้จะเล่าเรื่องสนุก 

หรือเรื่องที่ลำบากให้ใครฟัง

: มันเป็นเรื่องใหญ่ไหม

: (เงียบ)

: ฉันก็แค่…



เพราะเราต่างเป็นเพลงเศร้าของใครคนหนึ่ง - คุณ22

แค่…

ไม่อยากรีบด่วนตัดสินใจ

และได้มาแค่ร่างกาย

ที่ปราศจากความจริงใจหรือซื่อสัตย์ 

ฉันไม่อยากลงเอยด้วยเรื่องเศร้า 

หรือบาดแผล เพราะความหวั่นไหว 

มันคงทำให้ใจฉันสลาย จนน่าหวั่นใจ

มากกว่าทนเหงาหรือเดียวดาย 

เพียงชั่วครั้งชั่วคราว…
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(6 hours ago)

Everything will be okay.
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เธอคงตกอยู่ในช่วงเวลาที่ยาก

และฉันคงทำได้แค่ถามว่า 

ลำบากมากใช่ไหม

แน่นอน ฉันเข้าใจ

แต่ไม่ทั้งหมด

ไม่ใช่ทั้งหมดที่เธอแบก

ฉันทำได้แค่มองผ่านสายตาที่อ่อนล้า

และหวังว่าเธอคงยังไม่หมดแรง
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ฉันพอจะรู้

เธอคงไม่ได้หวังว่ามันจะง่ายไปทั้งหมด

แต่คงปรารถนาให้มันยากน้อยกว่านี้

แต่น่าเสียดาย

ฉันช่วยเหลือเธอเรื่องโชคชะตาไม่ได้

และฉันไม่คิดว่าสิ่งนั้นล้ำค่ามากกว่า

ความพยายามอย่างมหาศาลของเธอเสียด้วยซ้ำ

ขอให้เธอแข็งแรง 

และมีความสุข



แข็งแรงในสักวันหนึ่ง 

และไม่จำเป็นต้องเป็นวันนี้

หรือเดี๋ยวนี้

ความพยายามมีความหมายเสมอ

ความผิดหวังสอนเราเสมอ

และส่วนของฉัน

คงจะ…

รักเธออย่างเสมอ
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(7 hours ago)

ทั้งหมด

ของทุกความเข้าใจ
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ฉันพยายามอย่างเต็มที่แล้วนะ

แต่ใจของเขายังคงเป็นของเขา

และใจของเขายังไม่ใช่ของฉัน

(ไม่เคยเป็นของฉัน) 

นั่นคือทั้งหมด

ทั้งหมดของทุกความเข้าใจ 

(ที่ฉันมี)



(8 hours ago)

เผลอแป๊บเดียว ทุกอย่างพลาดไปแล้ว

เผลอแป๊บเดียว ทุกอย่างจบลงแล้ว




