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ตวัอยา่ง คาํคมคนอกหกั ที�ใชบ้อ่ย

1. 1 ปี เต็มๆ แลว้ที�ผมอยูค่นเดยีว เพราะเคา้ทาํใหผ้มเจ็บจนไมก่ลา้รกัใครอกี
2. 3 คนืที�กรูอ้งไหเ้พราะมงึ มงึเคยรูบ้า้งม ั�ยวะเหี�ย เหนื�อยนะ มงึไมส่งสารกู

บา้งหรอวะ
3. กฎของคนที�ตอ้งรอคนรกักลบัมา – ออกเสยีงไมไ่ด ้– รออยูอ่ยา่งน ั�นแหละ

– ไมม่สีทิธิ�เรยีกรอ้งอะไร – กา้วไปโดยลาํพงั – เดนิตคีูไ่ปกบัความเหงา –
หนา้เปียกปอนไปดว้ยนํ �าตา – หวัใจชุม่ชื�นไปดว้ยความพา่ยแพ้

4. กวา่ที�จะลมืใครสกัคนไดท้าํไมมนัยากจงั ยงัคดิถงึทกุวนั เราเลกิกนัโดยที�
ไมม่โีอกาสไดบ้อกเลกิเลย เราคดิถงึเธอนะ โชคดนีะคนบนฟ้า

5. การรอ้งขอ อาจทาํใหแ้คส่งสาร แตค่งไมท่าํใหร้กั
6. กี�คนที�เขา้มาดมีากมาย เเตส่ดุทา้ยหลอกกนัทกุที
7. เกลยีดความรกัที�ทาํใหเ้ราออ่นแอลงทกุวนั อดทน รอ้นรน ไมเ่ป็นตวัของตวั

เอง
8. ขอบคณุคนเลวคนน ั�นที�ผา่นเขา้มาในชวีติฉนั เพราะการที�เธอผา่นเขา้มา

ในวนัน ั�น มนัทาํใหฉ้นัไดรู้ว้า่ที�ผา่นมานี�แหละมนัคอื "ชวีติ"
9. เขา้มาในชวีติเพื�ออะไรในเมื�อเลอืกจะจากไปดว้ยตวัเอง
10. คนบางคนใสใ่จแทบตาย ไมเ่คยไดร้บัความหว่งใยกลบัคนื ผดิกบัคนที�เรา

ไมเ่คยมองเขา แตเ่ขากลบัใสใ่จเราตลอดมา โดยที�เราไมรู่ต้วั
11. คนไมม่หีวัใจ ทาํรา้ย คนที�มหีวัใจ คนรกัษา คนที�มมีากกวา่หวัใจ
12. คนหนึ�งเบกความรูส้กึที� "นํ �าตา" อกีคนกบั "ดา้นชา" อยูใ่นหวัใจ คนหนึ�ง

บอกไมอ่ยากให ้"จากไป" แตอ่กีคนกบัจากไป "ไมใ่ยด"ี
13. ความผกูพนัที�เคยมใีหก้นัมามนัไมม่คีา่อกีแลว้ ปลอ่ยใหเ้ขาไดเ้จอคนที�ด ี

กวา่นี� อยากใหรู้เ้สมอวา่ยงัรกั
14. ความฝนัที�หายไปพรอ้มๆกบัหวัใจที�แตกสลาย
15. ความเย็นชาของคนที�บอกเลกิทาํใหค้นที�ถกูเลกิเป็นทกุขท์ ี�ทรมาน
16. ความรกัของฉนัชา่งเลวรา้ยเสยีจรงิ ยามมสีมบตัลิํ �าคา้ชิ�นน ั�นกลบัปลอ่ยมนั

ไวไ้มด่แูล ยามมนัหายไปกลบัตามหาใหวุ้น่ อยากไดก้ลบัมา แตม่นัเป็นไป
ไมไ่ดแ้ลว้
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17. ความรกัมนัยอ่มมเีหตผุลและเวลาของมนั เมื�อถงึเวลาที�ตอ้งจากไป ร ั�งให้
ตาย ออ้นวอนใหต้ายมนัก็ไปอยูด่ ี

18. ความรกัมที ั�งเจ็บเเละมคีวามสขุ เราพยายามเยื�อเธอไวเ้เตเ่ธอก็ไดไ้ปเเลว้
บอกกบัเราวา่หา้มยุง่ทกุอยา่ง เเมเ้เตก่ารทกัไปหา มนัเจ็บเหมอืนกนัเนาะ
วา่ไหม

19. ความรกัไมใ่ชค่วามผดิ แตท่ี�ผดิคอื…..เลอืกรกัผดิคน
20. คาํสญัญามไีวเ้พื�ออะไร ทาํรา้ยจติใจใชไ่หม
21. คดิจะมคีวามรกั ตอ้งเตรยีมใจสาํหรบัความเจ็บปวดเชน่กนั
22. คณุจะไมพ่ดูวา่ไมม่เีวลา ถา้คณุเห็นคณุคา่ของคนที�รอ
23. คณุจะไมร่กัผม ไมเ่ป็นไร แตค่ณุชว่ยรกัตวัเองหนอ่ยไดม้ ั�ย ผมขอรอ้ง
24. เคยไหม เพิ�งคนืดกีนั ผา่นไปวนัเดยีว.. เธอก็คบกบัเขา เขาไมใ่ชใ่ครที�ไหน

เขาก็เพื�อนเธอ
25. แคค่นๆ เดยีวหายไป คงไมท่าํใหชํ้ �าถงึตาย ถงึไมม่เีขา เราก็ยงัตอ้งมชีวีติ

ตอ่ไปอยูด่ ี
26. แคน่กึ…. "ไดว้า่" เคา้เป็นคน "ที�เรา " รูส้กึดดีว้ย มนัก็ยากที�จะ "คยุดว้ย "

เหมอืนไมเ่คยรูส้กึอะไร
27. จะทนกนัตอ่ไปทาํไมในเมื�อเราตา่งก็รูว้า่เป็นไปไมไ่ดแ้ละไมม่อีะรยัดขี ึ�น #

เรามนัสูเ้คา้ไมไ่ด้
28. เจ็บเกนิบรรยาย ใจก็เกนิจะอดทน
29. เจ็บนะบา้งคร ั�ง บา้งคร ั�งอาการทเีเสดงออกมาชดัเจนมนัก็ทาํใหต้อ้งตดัใจ

เเตย่งัรกัเธอเเคค่นเดยีว
30. เจ็บปวดจนชนิชา เย็นเยอืกท ั�งหวัใจ ไมว่า่ยงัไง ตื�นมาตอนเชา้ เดี�ยวก็ผา่น

ไปเอง
31. เจ็บมาบอ่ยๆนะ แตไ่มย่อมจะชนิซะท ีมาทกุวนันี� เลยเลอืกที�จะเดนิหลกี

ทาง เร ื�องความรกั
32. เจ็บวะ่ บอกรกัเคา้ แตเ่คา้ไมร่บัรกั แลว้เคา้ก็ไปบอกรกักบัอกีคนหนึ�ง
33. เจ็บไหมละมงึ? กโูครตเจ็บพดูเลยยย
34. ใจคน ก็เปรยีบเหมอืนทะเล มสีงบภายใตค้ลื�น และ มรีนุแรงตอนคลื�นซดั
35. ชนิจนชา ก็ยงัใหอ้ภยั แตส่ดุทา้ยกย๊อ้นกลบัมาเหมอืนเดมิ ง ั�นเปลี�ยนเป็น

เจ็บแลว้จาํคอืช ั�น เจ็บแลว้ทนคอืควาย ไอค้นเลว
36. ชวีติคนเรา มนัตอ้งผา่นเรื�อง ราวรา้ยกนัทกุคนสนิะ่
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37. ชวีติคนเรามนัส ั�น จะรกัใครชอบใครก็บอกไปตรง ๆ เลย กอ่นที�จะไมไ่ด้
บอก

38. ชึ�ง เศรา้ เหงา เจ็บ โดนใจมากๆๆๆ สู ้ๆ ๆนะคนอกหกัทงัหลาย
39. เดี�ยวก็ชนิไปเอง แหละ โดน ซํ �าทกุวนั เมื�อกอ่นอยูค่นเดยีวยงัอยูไ่ด ้ถา้กลบั

ไปเป็นเหมอืนเดมิก็ไมเ่ห็นแปลก
40. ตอ้งสูเ้วย้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เเฟนเเมง่เบื�อก ูคนคนเดยีวไมท่าํใหก้ตูายหรอก
41. ตอนนี�เหงามาก คนที�คอยพดูวา่รกัทกุวนัเหมอืนจะเปลี�ยนไปทาํไมเศรา้ทกุ

วนัเลย รกัเคา้ คดิถงึเคา้ จะทาํไงดี
42. ตอนไมไ่ดค้าดหวงัก็ยงัปกตดินีะ แตถ่า้มนัเร ิ�มเกดิความควาดหวงัขึ�น

เมื�อไหร ่ความผดิหวงัมนัก็จะตามมาทนัที
43. ตอนไมไ่ดอ้ยูด่ว้ยกนัรูส้กึหว่งหา อยากอยูใ่กลม้คีวามรูส้กึรกัและคดิถงึ

เสมอตลอดเวลา แตต่อนนี�ไดอ้ยูใ่กล ้เหมอืนไมไ่วใ้จกลวัเคา้จะทิ�งไป
เหมอืนเดมิอกีรูส้กึ "เหนื�อย"

44. ตอ่ใหร้กัแคไ่หน..ก็ไมก่ลบัไปคนืดหีรอก…เจ็บแลว้จาํ
45. ต ั�งแตเ่ลกิกนับอกเลยวา่เจ็บ คบกนัมา 3 อาทติยย์งัโครตเจ็บถา้คบกนัเป็นปี

จะเจ็บแคไ่หน
46. โตเป็นควายละยงัอกหกัอยูเ่ลย กเูหนื�อย
47. ถงึรกัแคไ่หนก็ไมข่อกลบัไปใหเ้ป็นเหมอืนเดมิ ขอใหเ้ขาจงมคีวามสขุละ

กนั ฉนัอยูค่นเดยีวไดไ้มเ่ป็นไร
48. ทาํเพื�อใหค้นอื�นมคีวามสขุก็พอแลว้ สว่นความรูส้กึของคนทาํ ชา่งมนั

เหอะ!!!
49. ทาํไม เวลาใจส ั�น แลว้มอืส ั�นตาม
50. ทาํไมตอ้งไปจากกนั ขอใหเ้ธอมคีวามสขุนะ
51. ที�คบกนัมาต ั�งนาน คงไมม่คีา่อะไรเลยสนิะ
52. เธอจะทิ�งฉนัไปใชไ่หม อยา่งน ั�นก็หา้มไมไ่ด ้ในเมื�อฉนัไมม่คีวามหมาย

หา้มไปก็เทา่น ั�น
53. เธอเพอ้ถงึเขา เราเพอ้ถงึเธอ เราวา่มนัไมแ่ฟรเ์ลย
54. บอกกเูหอะไหวล้ะ่ วา่คดิยงัไงกนัแน ่กกูราบบบบบบ กลูุน้ รูส้กึดวีะ่มาก ๆ
55. บอกวา่ตวัเองวา่จะไมม่วีนักลบัไปหาคนแบบน ั�นอกี แตค่อืน ั�งสอ่งเฟสสอ่ง

ทวติทกุวนั วนัละสามเวลา
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56. บางคร ั�ง สิ�งที�เราคาดหวงั มกัไมส่มหวงั และผลสดุทา้ยเราเองที�ตอ้งเสยีใจ
กบัการผดิหวงัคร ั�งนี�

57. บางคร ั�ง_>>การอยู–่>หา่งไกล…แตใ่สใ่จ กนัทกุวนั "…!?! "ยงัดกีวา่–>"การที�
" อยูด่ว้ยกนั…แตไ่มเ่คย "สนใจ" กนัเลย"

58. บางคร ั�งคนเราเสยีใจตอนที�คนรกัจากไปแตพ่อ่แมข่องเราจะเสยีใจมาก
ม ั�ยถา้ลกูของตวัเองคดิส ั�น

59. บางคร ั�งความเจ็บปวด มนัก็อธบิายออกมาเป็นคาํพดูไมไ่ด้ มแีตนํ่ �าตาและ
เวลา ที�จะชว่ยใหท้กุอยา่งดขี ึ�น

60. บางทก็ีอกหกัเพราะ การ เงยีบ สูต้อ่ไปนะคบั
61. บางทกีารที�เราเป็นตวัจรงิ แลว้คนรกันอกลูน่อกทางไปบา้ง แตส่ดุทา้ยก็

กลบัมาหาเรา ความรูส้กึ "สดุทา้ยมงึก็ไปไหนไมร่อด" มนัสะใจแตข่มขื�น
มากนะ

62. แบตไอโฟนกบัใจเธออะไรจะเสื�อมกอ่น
63. ปากบอกวา่รกั แตไ่มม่คีวามเขา้ใจ ไมส่นใจ นี�รกัเหรอ เราเลยตดัสนิใจ จบ

ท ั�งๆที�ยงัรกั
64. เป็นโสดมนัโคตรเหงา…แตเ่ป็นรองจากเขาน ั�น มนัโคตรเจ็บ
65. แผลที�รกัษายากที�สดุคอืแผลที�ความรูส้กึ
66. พยายามไมไ่ปเจอหนา้ ไมไ่ดห้มายความวา่ไมค่ดิถงึ …
67. พดูเองแลว้เจ็บเอง โคตร ทรมานอะ่ TT 
68. เพื�อนกสูวยยงัอกหกั นบัประสาอะไรกบัคนด ั�งหกัอยา่งกู !!!
69. มนัผดิที�ตวัเราเอง ที�ไมย่อมซื�อสตัยก์บัความรกั พอถงึเวลาที�เคา้อดทนไม่

ได ้แลว้เคา้เลอืกที�จะไป เรากลบัเพิ�งมารูว้า่ (เราขาดเคา้ไมไ่ดจ้รงิ ๆ)
70. มนัไมม่คีวามหมายเลยใขม่ ั�ย ทกุสิ�งทกุอยา่งที�ทาํ สาํหรบัเธอ
71. เมื�อใดที�เธอหายเหงา เราก็คงหมดความหมาย
72. เมื�ออกหกั... อยา่เอาความเหงา... ไปลงกบัเหลา้ อยา่เอาความเศรา้...ไปลง

กบัใคร
73. ไมต่อ้งมายื�ออกีแลว้…หมดใจก็ไปเถอะเธอ…เพราะตอนนี�ฉนัยอมแลว้
74. ไมร่กัก็ไมง่อ้ ไมค่อ่ยรอ้งขอใหม้ารกั
75. ยงัคงคดิถงึและรกัเคา้เสมอคะเพราะเคา้ทาํใหฉ้นัมคีวามสขุมนัอาจจะ

เปนเพยีงเวลาส ั�นๆแตม่นัมคีวามหมายมากคะ
76. ยิ�มท ั�งนํ �าตาที�เห็นเธอมคีวามสขุ
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77. ระยะเวลาใชม้นัเย็บหวัใจเสรมิใยเหล็กใหม้นัใหม ่แลว้หวัใจจะกลบัมา
แข็งแรงใหมก่วา่ดวงเดมิ

78. ระหวา่งที�เรารอใครสกัคนอยู ่อาจมใีครรอเราอยู ่ในอกีที�ๆ หนึ�ง รอวนัที�เรา
ผดิหวงัจากคนๆน ั�น แลว้เขาจะเดนิมาใหเ้รามองเห็นเอง

79. รกัของเราเป็นแคค่วามฝนัถงึอยา่งไรก็ตอ้งจากกนั ฉนัรูด้ ี
80. รา่เรงิแลว้ไง นํ �าตาตกในเขา้ใจป่ะ
81. เราไมไ่ดแ้พ ้แคเ่ป็นคนที�ไมใ่ช่
82. เราไมไ่ดร้กักนั และเราก็ไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของกนั
83. เรยีงหนา้กนัเขา้มาเลย รบัไดว้ะ่ อกหกัจนชนิแลว้
84. เวลาคนเราเจ็บมาก ๆ หรอือกหกั สว่นใหญจ่ะตอ้งรอ้งไหด้ว้ยความไม่

เขา้ใจอะไร T_T
85. เวลาเธอขอโทษฉนัพดูเสมอวา่ "ไมเ่ป็นไร" เวลาฉนัขอโทษฉนัอยากใหเ้ธอ

ใหอ้ภยัฉนับา้ง
86. เวลามนับงัคบัใหเ้รา.ตอ้งเดนิ…แมน้..จะไมท่นัไดรู้ว้า่ผลจะออกมายงัไง ก็

แลว้แต ่เหอะ
87. เวลาอกหกั อยา่คดิวา่ตวัเองไรค้า่ เคา้น ั�นแหละที�ไมเ่ห็นคณุคา่ของเราเอง
88. หมดใจก็ไปเถอะ!..เธอ อกีไมก่ ี�วนัก็ลมืเธอ ลมืเธอไดเ้สมอ เจ็บแคน่ี�คงไมถ่งึ
89. หวัใจของคนเรามรีะบบป้องกนัตวัเอง แรก ๆ จะเจ็บ แตพ่อเจ็บไปนาน ๆ มนั

จะชว่ยเราโดยการเปลี�ยนเป็นความชนิและชาเขา้มาทดแทน
90. หากหมดรกั…ก็จากไป ปลอ่ยไว…้เดว๋ปืนล ั�น!
91. เหนื�อยไหม? กบัการรกัใครสกัคน แตเ่คา้กลบัไปรกั ใครอกีคน…
92. อกหกั ดกีวา่รกั ไมเ่ป็นนะ่คบั เดี�ยวก็ชนิ..ออิ ิ
93. อกหกัใชร่เึปลา่ จากกนัท ั�งที�ยงัรกั ทกุวนันี�มองไปมมุไหนของบา้น ก็มแีต่

ภาพเธอ แลว้ก็มนํี �าตา
94. อกหกัอกีแลว้ เมื�อไหรจ่ะเจอคนที�รกัเราจรงิๆสกัที
95. อดตีไมส่าํคญัแตป่จัจปุนัสาํคญักวา่
96. อยากจะทิ�งหรอืจะกลบัมาก็คงตอ้งแลว้แตเ่ธอ.. คอื เมื�อไหรก่จูะชนิซกัทคีะ
97. อยา่กงัวลกบัสิ�งที�ยงัมาไมถ่งึ แตใ่หค้าํนงึถงึส ิ�งที�กาํลงัทาํ
98. อยูก่นิดว้ยกนัสบิกวา่ปียงัทิ�งไดล้งคอ ไอค้าํวา่กรดูเีกนิไปอะ่เลกิพดูเถอะ

อยากไดค้นเหี�ยๆ แลว้ทาํไมไมบ่อกวะ่
99. แอบชอบ..ยงัไงก็เป็นไดแ้ค ่แอบ!
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100. แอบยิ�มในใจ ทกุคร ั�งเมื�อเขาเดนิผา่นมาใหเ้ห็นแตต่อ้งแอบรอ้งไห ้ทกุท ีท ั�ง
ๆ ที�ไมอ่ยากจะเป็นเพราะเขาทาํเป็นไมเ่ห็นไมเ่คยสนใจกนัเลย
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