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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

“รัก” ค�ำสัน้ๆ ที่ ไม่ว่ำจะคบกนัมำนำนแค่ไหน

ก็ยงัอยำกได้ยิน 

ยิ่ง ตกหลุมรัก ยิ่งอยำกได้ยินค�ำว่ำ “รัก” 

และอยำกบอกรกักนับ่อยๆ

แม้แต่คนแอบรกั กย็งัอยำกพดูค�ำว่ำรกัให้ ได้ยนิ

แต่ควำมรกัมกัไม่เป็นอย่ำงใจคิดเสมอไป

คนรักกัน อำจไม่ ได้บอกรักจนอีกฝ่ำยเริ่มไม่

แน่ใจว่ำ ยงัรกักนัอยู่ไหม

บำงคู่ก็แค่อยำกได้ยินว่ำ ยงัรักกนั

ส่วนคนที่ยงัไม่รูส้ถำนะชดัเจนกลบัอยำกบอกว่ำ

รกัใจแทบขำด

โดยเฉพำะคนแอบรักยิ่งอยำกบอก และยิ่งกลัว

ที่จะต้องบอกออกไป
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รัก ของเรำวันนี้เป็นแบบไหน อยำกให้เป็น

อย่ำงไร

สิง่ที่ต้องท�ำก็แค่ลงมือท�ำตำมใจตวัเอง

ถ้ำ รัก อย่ำลืม พดูค�ำว่ำรกั อย่ำลืม ใส่ใจกนั

ถ้ำ อกหกั อย่ำลืม รกั และใส่ใจตวัเอง

ถ้ำ แอบรัก อย่ำลืม ปลุกควำมกล้ำ แล้วบอก

รกัให้ชดัเจน

ดว้ยควำมขอบคุณ

ขอให้รกัครั้งนี้สมหวงัทุกคู่

อภิรดี สนธิชยั

บรรณำธิกำรตวั
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ไม่มใีครเกิดมำไม่มคีวำมรกั

แต่ควำมรกั กว่ำจะเจอรกัแท้ ช่ำงยำวนำน และ

ตอบไม่ได้ว่ำเมือ่ไหร่

หลำยครัง้ ที่ควำมรกั น�ำพำน�ำ้ตำ มำให้มำกกว่ำ

รอยยิ้ม 

แต่ก็ไม่มใีครคิดจะเลิกรกัตลอดไป

ค�ำน�ำนักเขียน
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เพรำะมคีวำมรกั โลกใบนี้ถึงน่ำอยู่

เพรำะรกั เรำจึงมคีวำมสุขที่ ได้อยู่ด้วยกนั

หรือ เพรำะเรำมคีวำมสุขที่อยู่ด้วยกนั จึงรกักนั

จะด้วยเหตไุหน กว็นกลบัมำที่ค�ำเดิม “ควำมรกั”

อย่ำลืมรักษำควำมรกัไว้ ให้นำนๆ 

รกัคนอืน่แล้วอย่ำลืมรกัตวัเอง

ท�ำให้รกัสวยงำมจนคนอืน่อิจฉำ ^^

อภิรดี สนธิชยัตวั
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“ ก ำ ร แ อ บ ร ัก ใครสกัคน 

มทีั้งควำมสุข 

และควำมเศร้ำ ”
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“ ท�ำยงัไงจะรู้จกัเธอได้นะ ”

“ ก็คนมนัรกัแค่ได้แอบมองก็สุขใจ ”

“ แอบรัก ต้องรู้จักห้ำมใจ ”
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“ มวัแต่มองแบบนี้ ไม่สมหวงัแน่ ”

“ ไมก่ล้ำบอกเพรำะกลวัค�ำตอบ

ไม่เป็นอย่ำงที่คิด แต่ถ้ำไม่ท�ำอะไรสกันิด 

ก็ไม่มวีนัสมหวังแม้แต่นิด ”
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ตวั
อย
่าง



คุ ณ เ ค ย . . . 

                  แอบรกัใครสกัคนไหม
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แ อ บ ร ัก เพือ่น

แ อ บ ร ัก แฟนเพือ่น

แ อ บ ร ัก คนไม่รู้จกั

. . . แ อ บ ร ัก เขำ แต่เขำไม่รู้ . . .
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