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เร่ืองราวตอจากนี้ ไป
เปนเร่ืองราวของเด็กผูหญิงคนหนึง่
ที่ถูกสมมุติขึ้นแตอิงเรื่องราวจากพ้ืนฐานชีวิตจริง
ของใครหลายๆ คน
เด็กผูหญิงคนนี้ ไดรับฉายานามวา อินด้ี
‘ÍÔ¹´Õé’ ที่หลายคนอาจจะเคยถูกเรียกดวยคําคํานี้
และความหมายของมันก็มักจะถูกมองในแงลบดวยเสมอ
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ซึ่งจริงๆ แลวการที่เราจะเปนคนยังไง 
เปนคนแบบไหน
มันก็ไมไดเกิดจากคําจํากัดความที่คนอ่ืนใหเรามาหรอก
แตมันเกิดจากการกระทําของเราเองตางหาก
เพราะตัวเรายอมรูตัวเราเองดีที่สุด
วาจริงๆ แลวเราเปนคนยังไงกันแน
เหมือนคําพูดๆ หนึง่ที่เคยมีคนกลาวเอาไววา

 ไมสําคัญหรอกวาคนอ่ืนเขาจะมองเราวายังไง
 มันสําคัญที่วาเรามองเห็นตัวเราเองเปนยังไงตางหาก

และกอนที่จะไปตัดสินใคร
ไปรูจักชีวิตเขาใหครบทุกแงมุมกอน....ก็ดีนะ
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สวัสดีคะทุกคน
วันนีเ้ราจะมาเลาถึงชีวิตอันแสนธรรมดาๆ ของเราเอง
ชีวิตธรรมดาที่ผ านมาแลวเกือบจะในทุกๆ เรื่อง ที่มีทั้งเรื่องดี 
และเรื่องแย
เร่ืองที่เกือบจะทนไมไหว เร่ืองที่ ไปไมเปน
เร่ืองที่คนอ่ืนเห็นวาเปนเพียงเร่ืองเล็กๆ แตมันย่ิงใหญมาก
สําหรับเรา
และเรื่องอะไรตอมิอะไรอีกมากมาย
หากวาเร่ืองราวชีวิตของเราไปตรงกับชีวิตของใครเขา
เราก็อยากจะบอกวาเราผานมันมาไดแลว เธอก็ตองผานมัน
ไปไดเชนกัน
แลววันหนึง่เม่ือเรามองยอนกลับไป เราจะพบวา มันก็แคนีเ้อง
แตถาใครยังไมเคยผานแบบเรา
เราก็อยากจะบอกวา ขอใหเร่ืองราวของเราเปนบทเรียนสําคัญ
ที่เธอจะไดไมตองมาพบเจอมันแบบเรา
หรือถาเจอก็จะไดรูวาควรจะรับมือกับมันอยางไรดี
ขอใหโชคดีและมีความสุขกับชีวิตในปจจุบันกันทุกๆ คนนะคะ 
                                         ...ดวยรักจากใจ...
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¼Á หนามาแตกเปนรูปคล่ืนหัวใจ 
หมายความถึง มนษุยที่เต็มไปดวยอารมณ
มนษุยที่ ใชชีวิตตามอารมณ
และความรูสึกของตัวเองเปนหลัก
และรูปคล่ืนหัวใจ ท่ีอยูตรงบริเวณหนาผาก 
ซึ่งเปนบริเวณท่ีอยูของสมอง  
ที่สื่อความหมายถึงการมีเหตุและผล
หมายความถึง มนษุยที่ ใชอารมณนําหนา
มาเหนือเหตุผลเสมออีกดวย
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àÊ×éÍ สีสม (อิฐ)
สีสม เปนสีที่มีความหมายถึง 
ความเปนเพ่ือน อินด้ีจึงเลือกท่ีจะใสเส้ือสีนี้
เพราะการท่ีเราจะมาพบมาเจอ มาเปนเพ่ือนกัน
ไดนั้น มันยอมไม ใชเร่ืองบังเอิญอยางแนนอน 
มันตองมีอะไรที่เหมือนกันหรือคลายกัน
ไมวาจะเปน ความคิด ทัศนคติ การมองโลก 
ไลฟสไตล การแตงตัว ความชอบ
ไมเร่ืองใดก็เร่ืองหนึง่เปนแน ที่ดึงดูดใหเรามาพบมา
เจอกัน
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ที่ ไมเคยเปล่ียน
หมายความถึง การเปนตัวของตัวเอง 
การสบายใจท่ี ไดเปนตัวเอง
ถึงแมวาจะมี ใครตอใครบอกใหเปลี่ยนชดุบาง
ถึงแมจะมีคําถามวาทําไมใสแตชดุเดิมๆ 
ก็อยากจะบอกวา การเปนตัวของตัวเองน้ัน 
เปนอะไรท่ีมีความสุขและสบายใจท่ีสุดแลว
ไมตองมาพยายามที่จะเปล่ียนเรา
ไมตองมาบอกวาควรใสอะไร
ไมตองมาบอกวาอะไรดี ไมดี
เพราะถาจะรัก ก็ขอใหรักในความเปนตัวตนของเราเอง
เพราะถึงเราเปลี่ยนสไตลการแตงตัวไปแบบไหน
ถามันไม ใชตัวเรา
เราก็จะรูสึกอึดอัด ไมมีความม่ันใจ ไมสบายใจ
ยังไงเราก็จะกลับมาใสชดุนีอ้ยูดี
และถึงเราจะเปลี่ยนชดุไปใสแบบไหน
มันก็จะมีคนไมชอบ มาทักเราอยางน้ันอยางนีอ้ยูดีนั ่นแหละ
เพราะฉะน้ัน เราก็ขอยืนหยัดในความเปนตัวของตัวเอง
นีแ่หละ ดีที่สุดแลว
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รูป ที่มักจะวาดไมคอยเห็นลูกตาเทาไหรนัก
หมายถึงวา... ถาดวงตาเปรียบเสมือนหนาตางของหัวใจ
อินด้ีจะไมมีทางเปดหัวใจให ใครเขามาไดงายๆ 
และยังหมายความถึง…  
ความเปนมนษุยที่มโีลกสวนตัวสูงอีก
ที่ภายนอกอาจจะดูยิ้มแยมแจมใส 
เหมือนไมคิดอะไร  
เหมือนเปนคนท่ีอะไรก็ได งายๆ 
แตภายในใจไมมี ใครรูหรอกวา  
กําลังรูสึกหรือวากําลังคิดอะไรอยู
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 ที่อยูเคียงขางอินด้ี
เปนเพียงแคตัวละครสมมุติตัวหนึง่ 
ที่ ไมระบุเพศ ไมระบุชนดิ ไมมีความรูสึก 
จริงๆ มันคือ ความวางเปลา ที่คนท่ัวไป
ไมสามารถมองเห็น มีเพียงแคอินด้ีที่มองเห็น
หมายความถึง เสียงกระซิบหรือเสียงท่ีสองในหัวของอินด้ี
ที่จะมีคลอยตาม และคอยขัดแยงกันกับอินด้ีเสมอ
โดยท่ีนอยคร้ังที่จะเห็นชอบและเห็นตามอยางท่ีอินด้ีพูด
บอยคร้ังก็ทะเลาะกันเอง หลายคร้ังก็ขัดแยงกันบอยๆ
แลวก็อีกหลายคร้ังที่ ไมยอมพูดคุยกันก็มี
แลวก็อีกหลายคร้ังที่อินด้ี มักจะหลุดคุยกับเจาส่ิงนีบ้ อยๆ
สําหรับคนท่ี ไมเขาใจเลยจะมองวาอินด้ีเปนบาคุยคนเดียว
นั่นเอง



º··Õè 1
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ในวัยเด็ก เอาจริงๆ ตอนนั้นเราก็จําไมไดหรอก
วาเราเปนคนยังไง ชอบเลนอะไร
ชอบทําอะไร  มีความสุขกับอะไร
แลวก็สามารถอยูกับอะไรไดนาน
และจะวาไป... 
เด็กทุกคนลวนมีความสามารถพิเศษติดตัวกันมา
ตั้งแตเกิด นั่นก็คือ การมีความสุขกับอะไรไดงายๆ
แคมีคนมาเลนจะเอดวย เราก็สามารถหัวเราะไดอยาง
เปนวรรคเปนเวร
แคไดกินอ่ิม นอนหลับ เราก็ยิ้มอยางมีความสุขแลว
และในทางตรงกันขาม เมื่อเรามีความทุกข 
เราก็พรอมที่จะลืมมันไดงายๆ เชนเดียวกัน

à ḉ¡
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แตพอถึงชวงท่ีเร่ิมจําความได เราจําไดวา
เราเปนเด็กคอนขางข้ีอาย มากถึงมากที่สุด
ไมคอยพูด 
ไมคอยกลาแสดงออก
ไมชอบเปนจุดสนใจ 
ไมชอบออกไปหนาเวที
ไมชอบมีปฏิสัมพันธกับคนใหมๆ 
ไมชอบอะไรท่ีเสียงดังโหวกเหวกโวยวาย 
ไมชอบไปกับเพื่อนกลุมใหญ
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ซึ่งมันเปนไปเองโดยธรรมชาติ 
โดยท่ีตัวเราเองก็ไมเคยคิดวามันจะแปลก
แตกตางจากใครๆ เลย
เราก็รูสึกวา เรามีความสุขและสบายใจดีที่เปนแบบนี้
เพราะก็ไมมี ใครมาบอกใหตองเปล่ียนแปลงอะไร
อาจจะเปนเพราะวาเห็นเรายังเปนเด็ก
จึงถูกปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ
แตพอโตข้ึนมา ทุกอยางกลับเปลี่ยนไป
แบบตางข้ัวกับที่ตัวเราเปนอยู
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เม่ือเราเติบโตข้ึนมา
สิ่งที่พ อแมสอนเราทุกคนมาเสมอ นั่นคือ
ตองตั้งใจเรียนใหเกงๆ 
จบมาจะไดมีงานทํา หาเล้ียงตัวเองได
ยิ่งทํางานราชการย่ิงดี จะไดสบายไปจนตลอดชีวิต
และตัวของเราเองก็ไมไดขัดของอะไร
ก็ ใชชีวิตตามที่พ อแมบอกทางให
เพราะเอาจริงๆ ตอนนั้นก็ยังไมรูตัวเองเลยดวยซํ้า
วาชอบอะไร
โตมาอยากจะเปนอะไรกันแน

àμÔºâμ
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โดยเฉพาะ ดวยบุคลิกลักษณะนสิัยแบบเราแลว
ซึ่งถือเปนคนสวนนอยในสังคมเลยก็วาได

คนท่ี ไมชอบการเขาสังคม 
แตชีวิตประจําวันลวนตองทํารวมกับสังคม

คนท่ีชอบอยูเงียบๆ ไมชอบเปนจุดสนใจของใคร
แตตองอยู ในสังคมที่มองวา 

คนกลาแสดงออกเทาน้ันคือคนเกง
คนท่ีชอบมีความสุขอยูกับบรรยากาศของความเงียบสงบ

แตกลับตองอยู ในสังคมที่ชอบมีงานเล้ียงสังสรรคอยูบ อยคร้ัง
และนั่นจึงเปนอุปสรรคอันใหญหลวง

ในการเร่ิมตนออกไปใชชีวิตเพื่อการเติบโตของเรา



26

ชวงระหวางการเติบโต เราลวนตองพบเจอ 
กับอุปสรรคปญหามากมาย

เพ่ือใหเราไดเกิดการเรียนรูอยูตลอดเวลา
และดวยความแตกตางของตัวเราเอง

ดวยความท่ี ใครๆ ก็ไมเขาใจ 
ในส่ิงที่ตัวเราเปนอยู




