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- แด่ -

เรื่องราวทั้งหลายที่สร้างความหมาย

ให้กับคนสองคน



คำนำ
สำนักพิมพ์

เมือ่พดูถงึ “ความรกั” เรามกัจะนกึถงึ “ความลบั” เพราะ

มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคน ไม่มีคนอื่นเข้าไป

รู้เห็นได้ เป็นเรื่องที่คนสองคนต้องช่วยกันสร้างและกอด

ประคองมันไปให้ตลอดรอดฝั่ง

เริ่มต้นจากคนสองคนที่ไม่รู้จักกัน มาจากครอบครัว

ที่ต่างกัน มาแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน

ในช่วงแรกเริ่มนั้นความรักมักจะสวยงามเสมอ เพราะทั้ง

สองฝ่ายพร้อมจะมอบสิ่งดีๆให้แก่กัน เป็นการส่งพลังงาน

บวกให้กันและกัน ทั้งสองฝ่ายต่างพร้อมที่จะจัดการเรื่อง

แย่ๆ เพียงลำพัง โดยไม่ทำให้อีกฝ่ายเดือดร้อนใจ

แต่เรื่องตลกก็คือ เมื่อสานสัมพันธ์มาได้ระยะหนึ่ง

ความรู้สึกเคยชินเริ่มมาแทนที่ความหอมหวานในครั้งก่อน

ทำให้แต่ละคนต่างคาดหวังและเรียกร้องจากอีกฝ่ายมาก

กว่าเดิม จนทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจ และในที่สุด

“สงคราม”ระหว่างชายหญิงก็เกิดขึ้น

จากความรักเปลี่ยนเป็นการเอาชนะซึ่งกันและกัน ซึ่ง

ทัง้สองไมเ่คยรูเ้ลยวา่ ในหนทางนีจ้ะมแีตผู่แ้พ้ ไมเ่คยทีจ่ะมี

ผู้ชนะเลยสักหน แต่ถ้าเราเข้าใจว่าความรักคือการเรียนรู้



springbooks

อย่างหนึ่ง ในวันที่ความรักเริ่มจืดจางลง เราจะเริ่มเข้าใจ

วา่ไมใ่ชห่นา้ทีข่องใครทีจ่ะเตมิความหอมหวานใหก้ลบัคนืมา

แตเ่ปน็หนา้ทีท่ีเ่ราทัง้สองคนตอ้งชว่ยกนั เพราะหา้งเซน็ทรลั

ยังมีวันเก่าต้องปิดปรับปรุง นับประสาอะไรกับความรัก

ที่ย่อมมีวันจืดจางลง และมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องช่วยกัน

นอกเหนอืจากนัน้แลว้ เรายงัตอ้งรูอ้กีวา่ การคาดหวงั

ให้คนอื่นมาเติมเต็มเรานั้นเป็นเรื่องที่คลาดเคลื่อน เพราะ

ไม่มีใครที่จะอยู่กับเราได้ตลอดเวลา ไม่มีใครที่จะอยู่กับ

เราได้ตลอดชีวิตนอกจากตัวของเราเอง หากเราไม่เคย

เติมเต็มตัวเอง ก็คงไม่มีใครจะมาเติมเต็มให้เราได้

ดังนั้นในวันที่สับสนและอ่อนล้า ในวันที่ความรัก

กลายเป็นปัญหา มันอาจถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องรักตัวเอง

ให้มากขึ้น

และหลังจากที่เราต่างเติมตัวเองจนเต็มแล้ว เราอาจ

กลับมารักกันอีกหน ด้วยความสดใสและหอมหวานที่ยิ่ง

กว่าเดิม
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ความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ซับซ้อนและยากจะเข้าใจ

แต่ถึงอย่างนั้น การเรียกร้องที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้คน

แทบเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ ไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะมาใน

รูปแบบของความผูกพันในครอบครัว มิตรภาพระหว่าง

เพื่อน หรือความรักของคนรัก

ในบรรดาความสัมพันธ์ทั้งหลาย คงไม่เกินไปที่จะ

บอกว่า ความสัมพันธ์ในรูปแบบของความรักเป็นความ

สัมพันธ์ที่เข้าใจยากที่สุด ซับซ้อนที่สุด แต่ก็บาดลึกและ

ส่งผลสะเทือนต่อหัวใจมากที่สุด

เคยมีคนบอกว่า ถ้าเลือกได้ก็ไม่ขอมีความรัก แต่

จะมีกี่ผู้คนที่หลีกหนีความสัมพันธ์รูปแบบนี้พ้น หรือถ้า

หลีกหนีได้พ้น แล้วจะเจอความสุขใจจริงๆอย่างนั้นหรือ

บางทีความรักไม่ใช่ว่าแค่รัก แต่รักอย่างไร รักแบบ

ไหน ก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะความรักก็เหมือนทุกอย่าง

ที่รักได้ อาจไม่ได้หมายความว่ารักเป็น

การที่เราเรียนรู้ที่จะรักและเข้าใจในความสัมพันธ์

ไมร่กัจนถอนตวัไมข่ึน้ แตก่ไ็มร่กันอ้ยจนความรกักลายเปน็

คำนำ
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สิ่งบอบบาง อาจเป็นเรื่องราวที่สำคัญ

ในความรู้สึกแล้ว ความรักยิ่งรักมากยิ่งดี และนั่นก็

ใช่ว่าจะเป็นความคิดที่ผิด แต่ถ้าความรักของเราไปให้

คนที่เขาไม่ต้องการล่ะ ไปให้คนที่เขาไม่เห็นค่าความรัก

ของเราละ่ ไปใหค้นทีเ่ขาไมเ่หน็วา่หวัใจเรามคีวามหมายละ่

เราจะไม่ยิ่งเจ็บปวดหรอกหรือ

และเมื่อการเลิกรัก สำหรับคนที่รักใครสักคนอย่าง

จริงจัง มันอาจดูเหมือนเป็นเรื่องยากเย็นและเป็นไปไม่ได้

การที่เราบอกตัวเองว่า ฉันจะขอรักเธอให้น้อยลง ก็อาจ

เป็นหนทางที่ดีกว่า

ที่สำคัญ เราไม่ได้รักน้อยลงเพื่อเอาความรักไปให้

คนอื่น แต่รักน้อยลงเพื่อที่จะเก็บความรักนั้นไว้ให้ตัวเอง

มากขึ้น รักตัวเองยิ่งขึ้น

เพราะถ้าเรารักแต่ตัวเองมากไป นั่นอาจคือความ

เห็นแก่ตัว แต่ถ้ารักคนอื่นมากไปจนไม่เหลือความรักให้

ตัวเอง นั่นอาจเป็นความลุ่มหลง

ความรักที่งดงามและลงตัวจึงอาจเป็นความรักที่

ไม่รักตัวเองน้อยไป ไม่รักคนอื่นมากไป แต่เป็นความรัก

ที่ให้น้ำหนักอันสมดุลระหว่างการรักคนอื่นกับการรัก

ตัวเอง

ดังนั้น การรักให้มากที่สุดอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดของ

ความรัก แต่การบอกตัวเองให้รักใครสักคนน้อยลง เพื่อ



ที่เราจะใช้เหตุผลกับความรักมากขึ้น ไม่ใช่แค่อารมณ์

ความรู้สึก อาจทำให้เรามีรอยยิ้มกับสิ่งที่เรียกว่าความรัก

ได้มากกว่าคราบน้ำตา

คิดมาก (@kidmakk)
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- ความเรียงแปดบรรทัด -
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เรื่องใหญ่

ในแต่ละวัยของชีวิต

แตกต่าง

กันไป

เรื่องที่เราร้องไห้

ในวันนี้

อาจเป็นแค่เรื่องเล็กน้อย

ในวันหน้า
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หายากนะ
คนที่ชอบในสิ่งที่เราเป็น

ยอมรับ
ในความไม่สมบูรณ์แบบ

เข้าใจ
ในตัวตนของเรา

และไม่เสียใจ
ที่พบกัน

ถ้าเรา
รักใครสักคนจริง ๆ

เขาไม่ต้องบอก
ให้เราเปลี่ยนอะไร

แต่เรา
จะเปลี่ยนตัวเอง

ให้เป็นคนที่ดีขึ้น
เพื่อเขา



คิดมาก

บางที
ที่เราโตขึ้น

แล้ว,
จดจำอะไรได้น้อยลง

ไม่ได้เป็นเพราะ
ความจำของเราแย่

แต่โลกของผู้ใหญ่
อาจหมุนเร็วเกินไปสำหรับเรา

ถ้าคุยกัน
ทุกวัน

โทร.หากัน
ทุกวัน

ไปไหนด้วยกัน
ทุกวัน

แล้วเขายังบอกว่าเราไม่ใช่
เราคงไม่ใช่จริง ๆ



คิดมาก

คนเรา
ชอบตัดสินคนอื่น

ตอนที่
คนอื่นตัดสินเรา

เราก็รู้ว่า
เราไม่ได้เป็นแบบนั้น

ดังนั้น,
อย่าเพิ่งเชื่อความคิดตัวเองตอนกำลังตัดสินคนอื่น
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ความจริง

เราทุกคน

ต่างมีคน

ที่เราแอบรัก

แต่ไม่ใช่คนที่เราแอบรักทุกคน

จะกลายเป็นคนรัก

เพราะบางคนก็มีไว้ให้รัก

ไม่ได้มีไว้ให้ครอบครอง



- จดหมายถึงเธอ -
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“หนึ่ง”

ใคร  ๆ  ก็อยากเป็นที่หนึ่ง ไม่ว่าจะที่หนึ่งในการเรียน  

ที่หนึ่งในการแข่งขัน หรือที่หนึ่งในหัวใจของคนที่เราชอบ

แต่การเป็นที่หนึ่ง, นั่นหมายความว่า พื้นที่นี้จะมีแค่ 

“หนึ่งเดียว” เท่านั้นจะได้ไปครอบครอง

การเป็นที่หนึ่งเลยไม่ง่าย และแทบเป็นไปไม่ได้ที่ใคร 

จะเป็นที่หนึ่งในทุกเรื่อง

เธอจำได้ไหม สมัยเรียน ฉันเป็นคนที่ชอบเข้าร่วม 

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ไม่ว่าจะกีฬา วาดรูป เขียน 

เรียงความ ไปจนกระทั่งแต่งคำขวัญต่าง ๆ

ตอนเป็นเด็กฉันสนุก มีความสุขที่ได้ทำอย่างนั้น แต่ 

พอโตขึ้น ฉันไม่เคยเป็นที่หนึ่งในการแข่งขันใด ๆ เลย

จดหมายถึงเธอ
ฉบับที่หนึ่ง



คิดมาก

และนัน่ทำใหฉ้นัทอ้ และคอ่ย  ๆยอมแพ้ตอ่การแขง่ขนั 

ไม่ว่าประเภทไหนก็ตาม

ฉันหลีกเลี่ยงทุกกิจกรรมที่ฉันรู้ว่าไม่มีทางได้ที่หนึ่ง

แต่แล้วก็เป็นเธอนั่นแหละที่บอกฉันว่า ความสุขของ 

การแข่งขันมันอยู่แค่การได้เป็นที่หนึ่งจริง ๆ เหรอ

ความทรงจำของช่วงเวลาเหล่านั้นล่ะ ตอนที่เราเริ่ม 

ฝึกหัด ตอนที่เราซ้อมอย่างแข็งขัน ตอนที่เราหัวเราะให้ 

กับวันดี  ๆ การได้ใช้เวลากับคนที่มีความฝันร่วมกัน...สิ่ง 

เหล่านั้นก็คือความสุขเช่นกันไม่ใช่เหรอ

เหมือนกับความสัมพันธ์ที่เรามีให้กับคนบางคน แม้ 

ท้ายที่สุด เราอาจไม่ได้เป็นที่หนึ่งในหัวใจของเขา แต่ใช่ 

หรือไม่ว่า บางทีความทรงจำที่มีร่วมทางกันมา มันก็มีค่า 

ไม่น้อยเลย

ป.ล. แล้วเธอล่ะ สบายดีไหม
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“กลัว”

ความกลัวของคนเราเกิดข้ึนจากภาพวาดในจินตนาการ 

มากกว่าความเป็นจริง

ขณะที่ความกล้าเกิดจากการเผชิญหน้ากับความเป็น 

จริงเหล่านั้น

เธอเคยบอกฉันไว้, อย่างนั้น

เธอเปน็คนกลวัการอยูใ่นทีแ่คบ ๆ เธอไมย่อมขึน้ลฟิต ์

คนเดียว หากเป็นไปได ้ เธอจะเลือกเดินขึ้นบันได แม้มัน 

อาจจะช้ากวา่ เหนือ่ยกวา่ แตเ่ธอว่ามันมีความสุขมากกวา่

ฉันเป็นคนกลัวแมว ในขณะที่ผู้หญิงที่ฉันแอบปลื้ม 

ก็มักชอบเลี้ยงแมว เธอชอบแซวฉันว่า ความรักของฉัน 

เลยต้องใช้ความกล้าหาญกว่าคนปกติเสมอ

จดหมายถึงเธอ
ฉบับที่สอง



คิดมาก

ฉันเคยคิดว่า ความกลัวไม่น่าเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เลย 

มันไม่เห็นมีข้อดีอะไร

แต่ก็เป็นเธอ, ที่ตอบฉันแทบจะในทันทีว่า ข้อดีของ 

ความกลัวคือ ทำให้คนเราไม่ประมาท มีความระมัดระวัง 

นอกจากนีค้วามกลวัยงัทำใหเ้ราตวัเลก็ลง เพราะตอ่ใหใ้คร 

จะใหญ่ขนาดไหน ก็ล้วนมีความหวาดกลัวเป็นของตัวเอง

เธอเลยสรุปว่า ความกลัวไม่ใช่เรื่องผิด อยู่ที่คนเรา 

มีวิธีรับมือความกลัวที่ถูกหรือเปล่า

เผชิญหน้าหรือวิ่งหนี

เพราะเมื่อใดก็ตามที่ เราเลือกจะวิ่งหนี  นั่นอาจ 

หมายความว่าเราต้องวิ่งหนีตลอดไป

และนั่นเป็นชีวิตที ่“โคตรเหนื่อย” เลย

ฉันอยากบอกเธอเหลือเกินว่า ฉันเข้าใจความรู้สึก 

นั้นดี

เพราะฉันเองก็วิ่งหนีอยู่ตลอดเวลา

วิ่งหนีความรู้สึกที่มีให้เธอ

ป.ล. แล้วเธอล่ะ สบายดีไหม




