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คำนำสำนักพิมพ์

	 เรามักสะสมอะไรสักอย่างเอาไว้

	 บางครั้งก็ตั้งใจ แต่ก็มีเหมือนกันที่ไม่ได้ตั้งใจ

	 รูต้วัอกีท ี พืน้ทีท่ีเ่คยโลง่กส็มุกองดว้ยสิง่ทีเ่ราพยายามกกัเกบ็ 

มันเอาไว้

	 ทัง้สิง่ทีจ่บัตอ้งได ้ แลว้ไหนยงัจะความรูส้กึมากมายทีจ่บัตอ้ง 

ไม่ได้อีก

	 ตั้งใจว่าวันไหนว่างๆจะพยายามจัดสรรของสะสมเหล่านี้ 

ให้เป็นระเบียบ

	 แต่วันไหนกลับไม่เคยมาถึงสักที

	 พอถึงวันหนึ่งเราจะไม่สามารถเก็บทุกอย่างได้อีกต่อไป

	 วันนั้นละมั้ง ที่เราจะตัดใจและปล่อยบางอย่างไปได้

กรกฎาคม 2562



คำนำผู้เขียน
จบลงด้วยหัวใจที ่เต้นตึ้กตั ้ก

หนังสือของผมออกมาทั้งหมดแล้วสามเล่ม  ทั้งที่ เพิ่งเริ่มเขียน 

บทความได้ไม่นานเท่าไหร่ แต่บทความที่เขียนสะสมไว้กลับได้รับ 

ความรักท่วมท้น จนสามารถรวบรวมตีพิมพ์เป็นหนังสือขึ้นได้  

ความหวงัเลก็ ๆ ของผมเปน็จรงิขึน้ถงึสามครัง้ ผมรูส้กึประทบัใจมาก 

คนสว่นใหญพ่ดูวา่ พออา่นบทความของผมแลว้เหมือนได้รับกำลงัใจ  

ได้รับการเห็นอกเห็นใจ ทุกครั้งที่ได้ฟังคำพูดเหล่านั้น ผมรู้สึก 

ประหม่า แต่ตอนนี้รู้สึกชื่นใจขึ้นเมื่อรู้ว่าบทความของตัวเองสามารถ 

ให้กำลังใจ สนับสนุนผู้อื่นได้ และบทความของผมก็ไม่ใช่บทความ 

ที่อ่านยากมาก ผมจึงตั้งใจจะเขียนบทความต่อไปเรื่อย  ๆ คำนำ 

ของผมอาจยาวไปสกัหน่อย เพราะอยากเล่าให้คณุฟงัวา่ ตอนทีเ่ขยีน 

หนังสือ  “ขอเพียงอย่าล่มสลายลง” ผลงานเล่มที่  3 ของตัวเอง  

ผมวางประเด็นไว้ว่าถ้อยคำแห่งการเยียวยา ทุกครั้งที่คุณรู้สึกยาก 

ลำบากต้องการคำปลอบใจ กรุณาหยิบบทความเหล่านี้ออกมาอ่าน  

ถ้าหนังสือสามารถโพสต์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเหมือนอินสตราแกรม 

ได้ก็คงจะดีมาก หนุ่มสาวชาวเกาหลีอย่ามีชีวิตอยู่โดยตีราคาตัวเอง  

แต่จงตั้งใจต่อสู้กับชีวิตของตัวเอง สำหรับผม ผู้อ่านทุกท่านเป็น 

กำลังใจที่ยิ่งใหญ่ จึงหวังว่าบทความเรียบง่ายของตัวเองจะส่งมอบ 

กำลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้แก่คุณเช่นกัน

	 ขอบคุณมากที่อ่านหนังสือเล่มนี้ จนกว่าหนังสือเล่มถัดไป 

จะตีพิมพ ์ แล้วเจอกันใหม่นะครับ

หวังว่าทุกวันของคุณจะเต็มไปด้วยความอบอุ่น

ขอบคุณครับ



ถ้ามีเรื่องลำบากใจ

ตอนนี้ถึงเวลาผ่านมันไปให้ได้



ต่อให้ล้มลงก็ไม่เป็นไร

ขอแค่อย่าล่มสลายก็พอ



22

ขอมอบหนังสือเล่มนี ้ให้แก่
ความล้มเหลวทั้งหมด

คุณอาจมีเรื่องลำบากใจมากมาย ผมรู้ดีครับ

บางครั้งการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้

เหมือนการแบกรับความทุกข์

ทั้งหมดนั้นไว้เพียงลำพัง

แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นก็ไม่เป็นไร

แม้จะคิดว่าตัวเองปล่อยวางทุกอย่างแล้ว

ไม่มีอะไรเลย 

และหมดกำลังใจ
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ก็ยังสามารถลุกขึ้นใหม่ได้อีกครั้ง

ถ้าตอนนี้คุณกำลังล้มลง 

ที่เหลือก็แค่ลุกขึ้นใหม่

ผมหวังว่าถ้อยคำของผม

จะให้กำลังใจเล็ก ๆ 

ในยามที่คุณท้อแท ้ จนรู้สึกดีขึ้น 
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ต่อให้ยากลำบากแค่ไหน 
สุดท้ายก็ผ่านไป

สำหรับเธอ มันคงเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุด

ตอนที่ถูกถามว่า “ความฝันของเธอคืออะไร”

สมัยเด็กมักตอบว่า “นั่นสินะ”

เพราะไม่รู้ว่าตัวเองอยากทำอะไร

จึงแค่อยากวิ่งผ่านไปเฉย ๆ  

และเพราะไม่รู้ว่าควรไปทางไหน

จึงอยากใช้ชีวิตและจัดการวันนี้ให้ดีที่สุดเท่านั้น

ทุกครั้งในเวลาแบบนี ้ ให้เธอลองถามตัวเองว่า

สิ่งที่ฉันต้องการคืออะไร

ชีวิตที่ฉันคาดหวังไว้คือชีวิตแบบไหน

ท้ายที่สุดเธอจะเป็นผู้รู้คำตอบนั้นเอง

นั่นคือความซื่อสัตย์ต่อตัวเองในแต่ละวัน

มากกว่าการคิดถึงและมีชีวิตอยู่เพื่ออนาคต

การซื่อสัตย์ต่อปัจจุบันเป็นสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู ่
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ลองตั้งปฏิญาณเล็ก ๆ ขึ้นสิว่า 

‘ต้องทำให้ได้! ต่อให้เล็กน้อย ถ้าเป็นสิ่งที่เราสนใจ

ก็จะลองทุ่มเทเวลา ลงมือทำอย่างเต็มที่’

ความเชื่อมั่นว่า

‘ฉันทำทุกอย่างได้อย่างไร้ขอบเขต’ 

เป็นเงื่อนไขสำคัญกว่าทุกสิ่ง
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เป็นแบบนี้นี ่เอง

เป็นแบบนี้นี่เอง

ตอนที่ฉันอายุยี่สิบกว่า

คืนวันถูกผูกมัดไว้กับงาน

เวลาส่วนใหญ่มักเจ็บปวดไปกับความทรงจำ

เวลายามค่ำคืนต้องทนทรมานกับการเลิกรา

ช่วงเช้ามืดต้องทนเก็บกลั้นความคิดถึงเอาไว้
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คิดว่ามีแต่คืนและวันที่ยากลำบากเท่านั้น

และแล้วช่วงเวลาดังกล่าวก็ผ่านพ้นไป

ทว่าที่ฉันไม่รู้ก็คือ

พอเวลาผ่านไปแล้ว 

ทั้งหมดกลับกลายเป็นแค่ความทรงจำ

ชีวิตไม่มีการย้อนคืน

ไม่มีการกดปุ่มพักลงชั่วคราว

เวลาไหลผ่านไปเรื่อย ๆ 

ดังนั้นไม่เป็นไรนะ 

ต่อให้เป็นเวลาที่ยากลำบาก

เดี๋ยวก็ผ่านไป



88

ในโลกนี้มีแสงสว่าง

บางครั้งบางคราวฉันก็มีความคิดแบบนี้

เวลาที่เธอถูกขังอยู่ในห้องมืด

เธอถูกห้อมล้อมไว้ด้วยตัวเธอเอง

จนเคยชินกับความมืดมิด

ฉันอยากบอกเธอว่า

“ถ้าโลกใบนี้มีแสงสว่าง

ก็อยากให้แสงนั้นส่องไปหาเธอ

ให้เบื้องหน้าของเธอสว่างสดใส”

พักพิงหน่อยก้ได้นะ

ถ้าใครบางคนพร้อมเป็นที่พึ่งพิงสำหรับฉัน

ฉันก็พร้อมเป็นที่พักพึ่งสำหรับเขาเช่นกัน
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อย่าสิ ้นหวัง

เหตุผลที่เราสร้างขึ้นยามทุกข์ใจ

ส่วนใหญ่คือคำแก้ตัว เพื่อให้รู้สึกสบายใจขึ้น 

ข้ออ้างเหล่านั้นทำให้เราตัดใจลงง่าย ๆ 

เธออาจลุกขึ้นใหม่ได้อีกครั้ง

และทุกอย่างอาจดีขึ้นในทุกวัน 

ดังนั้นตอนนี้อย่าเพิ่งสิ้นหวัง

วันพรุ่งนี้อาจเป็นวันของเธอ

เมื่อความเศร้าเข้ามาเยือนชีวิต

แทนที่จะคิดว่า

“ฉันกำลังจมดิ่งอยู่ใต้ขอบโลก”

จงบอกตัวเองว่า

“ตอนนี้ที่เหลือก็แค่ลุกขึ้นให้ได้”

อย่ามองโลกในแง่ร้าย

ให้มองโลกในแง่ดี 

ที่เหลือก็แค่ลุกขึ้นให้ได้เท่านั้น นี่ละความจริง 
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จุดความรู้สึกของวันนี ้

1. ถ้าทำด ี ให้ถือเป็นเรื่องปกติ

2. ห้ามเชื่อใครง่าย ๆ 

3. จงเปิดหูปิดปาก

4. ถ้าชอบ จงอย่าสับสน

5. คนเราต้องไม่เปลี่ยนใจง่าย ๆ 

เพราะความจริงมีคนที่ไม่ยอมรับว่า

การทำดีมีค่า นั่นละปัญหา

เราอาจผิดที่หลงเชื่ออย่างรวดเร็ว

แต่คนที่ทำให้เราเชื่อ นั่นละปัญหา 
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คนที่เปิดปาก แต่ปิดหู

นั่นละปัญหา

ถึงแม้จะแสดงออกอย่างเปิดเผย

ก็ยังมีคนที่รู้สึกคลุมเครือ นั่นละปัญหา

ต่อให้เรายอมเปลี่ยนแปลงเพื่ออีกฝ่าย

ก็ยังมีคนที่เมินเฉย นั่นละปัญหาจริงไหมล่ะ
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เมื่อได้ลองมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้

เราพบเจอผู้คนหลากหลายประเภท 

เกิดเรื่องต่าง ๆ ขึ้นมากมาย 

แต่ทว่าบางครั้งหลายเรื่องก็ไม่เกิดขึ้น 

ต่อให้คิดมาก ตอนเช้าเราก็ยังต้องตื่นนอน

ขณะเตรียมตัวลุกขึ้นไปทำงาน 

จู่ ๆ ก็หลงลืมเรื่องกลุ้มใจไปเฉย ๆ  

ตอนที่ตั้งใจว่าจะไดเอต

พอยืนอยู่เบื้องหน้าอาหารที่ดูน่ากิน 

จู่ ๆ ก็หลงลืมความตั้งใจไปอย่างง่ายดาย

น่าจะวุ่นวายมาก 

น้ำหนักน่าจะขึ้น 

สุดท้ายเรื่องร้ายแรงก็ไม่ได้เกิดขึ้น

ดังนั้นตอนที่ท้อใจ ให้เธอลองคิดดูใหม่ว่า 

เมื ่อได้ลองมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้
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“ความกังวลใจเป็นเรื่องเล็กกว่าที่คิด”

คนเราไม่มีใครสมบูรณ์แบบ

ต่อให้เป็นคนที่ดีพร้อมแค่ไหน 

ก็ต้องมีบางสิ่งที่เว้าแหว่งไป

อย่ามีชีวิตอยู่โดยเปรียบเทียบกับคนอื่น

ต่อให้ทุกข์ยากแค่ไหน ชีวิตที่ดำเนินไป

เราก็ต้องเลือกและจัดการด้วยตัวเอง

ถ้าเหลียวมองด ู แล้วยังรู้สึกว่าบกพร่อง

ขาดบางอย่างไปเล็กน้อยก็ไม่เป็นไร

พวกเราแค่ก้าวเดิน

ไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องก็พอแล้ว
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โลก

เวลาที่ฉันกระสับกระส่ายผล็อยหลับไป

โลกใบนี้ก็ยังตื่นอยู่

เวลาที่ฉันออกไปซื้อเครื่องดื่ม

ใครบางคนก็ยังทำงานอยู่

แม้จะขึ้นรถไฟใต้ดินเที่ยวแรก

ก็ยังมีคนขับรถไฟขบวนนั้น

ฉันใช้เรื่องพวกนี้ปลุกใจตัวเองอยู่เสมอ

แต่แทบไม่ได้พยายามขึ้นเลย 

แค่แกล้งทำเป็นยุ่งไปอย่างนั้น
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การอาศัยอยูที ่นี ่

ตั้งแต่ลืมตาขึ้นครั้งแรก

ในวันที่อายุครบรอบหนึ่งปี

พวกเราต่างยืนอยู่บนทางแยกที่ต้องเลือก

ภาษาต่างชาติ

ที่ต้องเรียนตั้งแต่อนุบาล

เกรดที่สูงขึ้น

ความสุขที่น้อยลง

ต้องยอมทอดทิ้งตัวเอง

เพื่อทำความฝันให้เป็นจริง

การอาศัยอยู่ที่นี่

พอคิดดูแล้วก็สุดแสนจะลำบาก
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จงอย่าโรยรา

ต่อให้ล้มลงก็ไม่เป็นไร

แค่อย่าล่มสลายลงก็พอ

ถ้าล้มลงแล้ว ต้องทำยังไงล่ะ

ก็แค่ลุกขึ้นใหม่

ต่อให้ส่องประกายไม่ได้ก็ไม่เป็นไร

แค่อย่าโรยราก็พอ

เธองดงามในแบบฉบับของเธอ

ถึงจะไม่ระยิบระยับ แต่ก็พอรับรู้ได้
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อย่าพยายามจะส่องสว่าง

และอย่าพยายามจะเหี่ยวเฉา

ในวันที่ท้องฟ้าไม่สดใส

เธอก็ยังเป็นคนที่งดงามสำหรับฉันเสมอ

อย่าเศร้าใจไปเลย
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ความตั้งมั ่น

ต่อให้ก้าวเท้าพลาดแล้วพลิกล้ม

เราก็ต้องไม่รู้สึกเสียใจ

ไม่เกรงกลัวสายตาที่ใคร ๆ มองมา

ไม่หวั่นไหวเมื่อถูกคนอื่นนินทา 

ไม่ใส่ใจต่อคำพูดที่ว่า เธอทำไม่ได้หรอก

แค่แสดงให้ทุกคนเห็นสิ่งที่ตัวเราทำได้ก็พอ
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2020

แค่ไล่ตามโอกาส

เพื่อไล่ตามความฝัน

ฉันคิดว่าจะต้องฉวยโอกาสไว้ให้ได้

ดังนั้นจึงพยายามตามหาโอกาสอยู่เสมอ

โอกาสสามารถเป็นประสบการณ์ที่ดี

โอกาสสามารถช่วยเหลือฉันได้

โอกาสที่ดีกว่าคือเงื่อนไขที่ดีกว่า

ทว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด

การไล่ตามความฝัน

ไม่ได้ใช้โอกาสเพียงอย่างเดียว

แต่ต้องใช้ความพยายามด้วย

แม้จะมีโอกาสแต่ขาดความพยายาม

ก็ไร้ประโยชน์

เพื่อไล่ตามความฝัน

ไม่ใช่แค่ไล่ตามโอกาส

แต่ต้องมีความพยายามด้วย
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ความตั้งใจแรก

ถ้าเราใช้ชีวิตอย่างทุ่มเทอยู่เสมอ

ก็จะมีชีวิตตามที่วาดหวังไว้ได้

สิ่งสำคัญยิ่งกว่าก็คือ

แม้ว่าสิ่งที่หวังไว้จะสำเร็จขึ้นแล้ว

ก็ยังต้องทุ่มเทต่อไป

อย่าถูกกลืนหายไปกับสายลมที่พัดผ่านจากภายนอก

การควบคุมกระแสลมที่พัดอยู่ในใจ

เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด


