
The Study of A Long Distance Relationship

I was going from point A to point B - driving.

It was a long-distance drive - 13 hours.

The view was of a mountainous landscape and was very enjoyable.

It was nice because there was some distance between us. 

The distance made it difficult for me to see the details of the mountains, 

but their presence was still close enough.

It distracted me from the road a bit. I couldn't see the mountains clearly.

I couldn't tell the difference between imagination and illusion either.

Do you know that feeling of being physically close to something but emotionally distant?

And what about the feeling that you are in a relationship with something so far away 

that you can't really see what it is?

And what do you mean when you say 'distance', anyway?

As I was driving, I also noticed that the landscape looked even more attractive when I was on the move.

Maybe it was a combination of 1) a nice view, and 2) a nice feeling -

that you're getting closer to something. 

However, the view from where I want to be will never look like the view that I see along my way there.

And if you've done a long-distance drive,

you must be familiar with this one illusion where the road ahead of you becomes a hallucination.

Your perception is distorted and the road warps away into the distance.

This happens when you fix your eyes on forward motion for too long.

When you're stopped by a red light, the brain fails to understand that you are no longer moving.

During the day, there's the time when the sun makes its transit into a challenging position. 

Your sun visor can't shield you from sunlight. And when it gets in your eyes, it hurts.



การศึกษาความสัมพันธระยะไกล

ตอนนั้นกำลังเดินทางจากจุด ก. ไปยัง จุด ข. ดวยการขับรถ
มันเปนการขับรถทางไกลที่ใชเวลา 13 ชั ่วโมง
วิวที่เห็นเปนวิวภูเขาซึ่งดีมาก
มันดีเพราะวามันมีระยะหางระหวางเรา
ระยะทำใหยากที่จะเห็นรายละเอียดของภูเขา 
เเตภูเขาก็ยังอยูใกลพอที่จะเบี่ยงเบนความสนใจออกไปจากถนนไดนิดหนอย

เคยมีความรูสึกที่วาใกลทางกายภาพเเตไกลทางจิตใจมั้ย?
กับ ความรูสึกที่วาอยูในความสัมพันธกับอะไรบางอยางที่อยูไกลมากจนมองไมเห็น?
จริงๆเเลวมันหมายถึงอะไรกันเเนเวลาเราพูดถึงระยะทาง?

ตอนที่ขับรถก็สังเกตวาวิวยิ ่งดีขึ ้นไปอีกในตอนที่กำลังเคลื่อนที่อยู
บางทีอาจจะเปนเพราะการรวมกันของทั้ง
1. วิวดี 
2. อารมณดี เปนความรูสึกที่เหมือนกับวากำลังไดเขาใกลอะไรบางอยาง

เเตวาวิวที่จะมองเห็นตอนอยูในที่ที ่อยากไปก็ไมเหมือนวิวที่เห็นตอนทางไป

ถาเคยขับรถทางไกลก็นาจะคุนเคยกับปรากฏการณนี้ 
มันจะมีเวลาที่ถนนขางหนากลายเปนภาพหลอนตอนเมา 
การมองเห็นจะบิดเบี้ยวเเลวถนนก็จะยืดหายไปในทางขางหนา
มันจะเกิดขึ ้นเวลาที่ใชสายตามองเเชไปขางหนานานๆ 
เมื ่อโดนหยุดดวยไฟแดง สมองยังเขาใจไมทันวาตอนนี้ไมไดเคลื่อนที่เเลว

ในระหวางวัน จะมีชวงเวลาหนึ่งที ่พระอาทิตยโคจรเขาสูตำแหนงที่เเย
ที่บังเเดดในรถไมสามารถกันเเดดออกไปได
เเลวพอเวลามันเขาตามันก็เเสบตา
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