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แด 
คนในความทรงจำตัวอย่าง



คำนำสำนักพิมพ (๘)
คำนุน (๑๐)

ภาคที่หนึ่ง

ความรัก ๔
ความสัมพันธ ๒๐

กอด ๓๖
อิทธิพล ๔๐

ความเปลี่ยนแปลง ๔๘
การจากลา ๕๖
ความอางวาง ๖๔
ความคิดถึง ๗๐
ความฝน ๗๖
เสนทาง ๘๐

การแขงขัน ๘๖

ภาคที่สอง

เทคโนโลยี ๙๔
ความเชื่อ ๙๘
ความหวัง ๑๐๘

ความพยายาม ๑๑๔

สารบัญ

ตัวอย่าง



ความสุข ๑๒๐
ความเศรา ๑๒๔
ฤดูกาล ๑๔๒

การรอคอย ๑๔๖
ความเงียบ ๑๕๒

ความวางเปลา ๑๕๘
เรียนรู ๑๖๒

ภาคที่สาม

หนังสือและศิลปะ ๑๗๘
ดอกไม ๑๘๔
ตนไม ๑๙๐

ธรรมชาต ิ ๑๙๖
ทองฟา ๒๐๔
กลางคืน ๒๐๘

ดวงดาวและอวกาศ ๒๑๒
ความรูสึก ๒๑๘
ความลับ ๒๒๔

ความทรงจำ ๒๓๐
ความหลัง ๒๔๐

เกี่ยวกับผูเขียน ๒๕๑

ตัวอย่าง



(๘ )

คำนำ
สำนัก
พิมพ

คำอธิบาย
ทำลาย
บทกวี.ตัวอย่าง



(๙ )

อานเลย
แลวกัน
นะคะ.

กันยายน ๒๕๕๔

www.facebook.com/springbooks

ตัวอย่าง



(๑๐ )

 บึงแหงนั้นเหมือนรอยบุมขนาดจิ๋วบน 
ผลแตงโมลูกใหญ
 ไมมีมด แมลง หรือแบคทีเรียตัวใด  
ที่เดินเลนอยูบนแตงโมลูกนั้นใหความสำคัญ
 มีอยูก็เหมือนไมมีอยู
 เพราะไมมีใครสังเกตเห็น ไมมีความ 
สำคัญอันใดกับใครท้ังสิ้น
 มันไรความหมายถึงขนาดท่ีการมีอยูหรือ 
ไมมีอยูของมันไมไดมีผลกระทบอะไรกับแตงโม 
ลูกนี้เลย
 ไมมีผลกระทบกับส่ิงมีชีวิตบนผลแตงโม 
ดวย
 แตมันมีอยู
 และมีความสำคัญสำหรับคนสองคน
 สำคัญมิใชนอย
 เปนความสำคัญที ่มีเพียงคนสองคน 
เทานั้นที่รู
 ถาโลกเปนผลแตงโม บึงแหงนั้นอาจ 

คำนุน

ตัวอย่าง



(๑๑ )

เปนเพียงรอยบุมขนาดจิ๋ว
 มันซุกตัวอยูเงียบๆ 
 อยางเจียมตัว
 ผิวนํ้าไหลเอื่อยจนดูเหมือนหยุดนิ่ง
 ราวกับบึงลับ ท้ังท่ีมันอยูในอาณาบริเวณ 
ของสวนสัตวขนาดใหญในเมืองหลวง
 ชายหญิงคูหน่ึงพายเรือบนผิวน้ํา ตนไม 
และใบหญาขางบึงทำหนาที่คลายผามานปดลอม 
พวกเขาจากโลกภายนอกทั้งใบ
 ในรอยบุมที่ไมมีใครสังเกตเห็นแหงนั้น
 ทั้งคูจูบกันครั้งแรก
 โลกเหมือนหยุดหมุน 
 ชวงเวลาสั้นๆ  นั้นยาวนานราวกับกาล 
เวลาถูกดึงใหยืดออก
 ความเงียบขนาดใหญแผปกคลุมหลัง 
การจูบของทั้งคูสิ้นสุดลง
 ไมมีเสียงของใบหญา นก แมลง และ 
การไหลของสายนํ้า
 ใจสองดวงยังคงไมกลับสูจังหวะการเตน 
ที่เปนปกติ
 ...
 เม่ือเข็มนาิกาเคล่ือนตัวอีกคร้ัง รอยบุม 
ขนาดจิ๋วแหงนั ้นก็กลายเปนสถานที่ที ่ไมปกต ิ
ธรรมดาอีกตอไป

ตัวอย่าง



(๑๒ )

 กาลคร้ังหนึ่ง 
 สถานที่แหงนี้
 เคยมีความรัก.

 มันถูกจดจำรวมกันวาอยางนั้น
 เชนกันกับอีกหลายสถานที่บนโลกใบนี ้ 
บนผิวแตงโมอันกวางใหญไพศาลลูกนี้
 ในรานกาแฟเล็กๆ ทองทุงกวาง แมน้ํา 
ธรรมดา สวนสาธารณะ บนยอดเขา บนโซฟา  
ในรถยนตที่ใครสักคนขับไปสงใครอีกคนที่บาน  
มานั่งบางตัวในโรงเรียนมัธยม บางมุมในมหา- 
วิทยาลัย ในหางสรรพสินคา บนรถทัวร รถไฟ  
เรือ เครื่องบิน ทะเลกวาง ในหองแคบ รวมถึง 
ในอีกหลายสถานที่อันแสนสามัญธรรมดาบนโลก 
ใบนี้
 กาลคร้ังหนึ่งมันเคยมีความรัก
 และผูท่ีเคยสัมผัสมันยอมมองเห็นความรัก 
นั้นทุกครั้งที่ไดไปเยือนหรือเคลื่อนตัวผาน
 มองเห็นในความลองหน
 ...
 ในโรงภาพยนตรที่มีความมืดโอบลอม  
ระหวางที่กำลังนั่งชมภาพยนตรเรื่อง The Tree  

of Life เด็กชายคนหน่ึงในจอขนาดใหญเบ้ืองหนา 
กระซิบบอกกับผมวา

ตัวอย่าง



(๑๓ )

 “หนทางเดียวท่ีจะใชชีวิตอยางมีความสุข 
คือใชชีวิตดวยความรัก หากปราศจากความรัก 
เสียแลว ชีวิตก็เปนแคความวางเปลาที่ผานเลย 
ไป”
 คนเราจำเปนตองมีความรักหรือไม
 ความรักสำคัญกับเราอยางไร
 ผมก็ไมแนใจในคำตอบ
 รูเพียงวา ความรักทำใหผมจดจำบึงเล็กๆ 
แหงนั้นได มันทำใหบางชวงเวลาในชีวิตพิเศษ 
และสวยงามมากกวาปกติ
 และมันเปนวัตถุดิบสำคัญของความทรงจำ
 ก็ใช, ความทรงจำทั้งดีและราย
 ทวา-หากปราศจากความรักเสียแลว 
อาจไมมีสิ่งใดใหเราจดจำเลยก็เปนได
 หรือความสำคัญของความรักคือสิ่งนี้...
 มันชวยเติมเต็มชวงเวลาแหงความวาง- 
เปลาอันแสนจะสามัญธรรมดา
 ชวงเวลา...ที่เราเรียกมันวา “ชีวิต”
 
      
   นิ้วกลม
   กรกฎาคม ๒๕๕๔
   บานกลองสีขาว

ตัวอย่าง



ความรักที่แท
ไมตองการความพยายาม
เพ่ือจดจำ.

ตัวอย่าง



ความรักที่แท
ตองการความพยายามอยางหนัก
เพ่ือลืม.

ตัวอย่าง



ภาค
ที่

หนึ่ง

ตัวอย่าง



ตัวอย่าง



ความรัก
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๕

รักครั้งแรกมีครั้งเดียว
รักแรกพบ
มีหลายครั้ง.

ยิ้มออกมาโดยไมรูตัว
ไมกลัวใครแอบมอง
อาการของคนกำลังมีความรัก. 

เวลายิ้มใหเธอ
ฉันยิ้ม
ใหตัวเองดวย.

เธอยิ้ม
ฉันยิ้ม
เหมือนสองกระจก.

ตัวอย่าง



๖

ครั้งแรกของการจูงมือกัน
ทางสายนั้น
สั้นเกินไป. 

มีคนคนหนึ่งเรียกเรา
ดวยชื่อที่มีแตเรากับเขา
เทานั้นที่รู.

พบกันโดยมิไดนัดหมายเพียงสองครั้ง
หลังจากนั้น
เราก็นัดหมายเพื่อพบกันเสมอเสมอ. 

คนบางคน
พบกันครั้งเดียว
แตวนเวียนในความทรงจำ
ตลอดไป. 

ตัวอย่าง



๗

ตกหลุมรัก
ทั้งที่เธอยังไมทันพูดอะไร
ดอกไมดอกนั้น.

ชอบคือนำมาปลูกที่บาน
หนาที่คือรดนํ้า
รักคือใสปุย. 

นอนบนตักของเธอ
ฉันฝน
ขณะที่ยังตื่น. 

มีความหวานชนิดหนึ่ง
ไมเปนอันตราย
ตอสุขภาพ. 

ตัวอย่าง



๘

เวลารักใคร
เรามักลืมความปลอดภัย
ของตัวเอง.

ไมรูอะไรควรไมควร
ไมรูเวล่ําเวลา
นั่นละความรัก.

คนไมโรแมนติก
คือคนโรแมนติก
ที่ไมกลาแสดงออก.

ที่ใดมีรัก
ที่นั่น
ไมมีสมาธิ.

ตัวอย่าง



๙

เราลวนออนไหว
กวาที่ตัวเองเคยคิดไว
เม่ือเจอใครคนนั้น. 

หมาหรือสุนัข
รักหรือชอบ
คนละคำ
แตบางคร้ัง 
ความหมายเดียวกัน. 

ความรัก
ที่ไมบอกออกมา
เปนความรักเชนกัน.

การเอยคำวารักโดยไมมีความรัก
วางเปลากวา
ความรักที่ไมไดเอยคำวารัก.

ตัวอย่าง



๑๐

รัก
ความจริงของเมื่อวาน
คำโกหกของวันนี้.

ในบางกรณี
การพูดคำวารัก
ใหผลลัพธเทากับลากอน.

บางคร้ัง
ความรักไมไดลงเอยกับคนที่เรารักมากกวา
แตลงเอยกับคนที่ถูกจังหวะเวลามากกวา.

กอนที่เธอจะมีเขา
คำวาเรา
ยังเปนไปได.

ตัวอย่าง



๑๑

รัก
คือความรูสึกวาจำเปนตองมี
ในสิ่งที่ไมเคยจำเปนตองมี.

ใครชอบเรา
ไมเคยสำคัญเทา
เราชอบใคร.

รูแลววาเขาไมรัก
แตไมรูวา
จะไดเจอคนที่เรารักขนาดนี้อีกไหม. 

รัก
เปนคำกริยา
ที่มีประธานสองคน.

ตัวอย่าง
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