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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

เชื่อว่าทุกคนคงเคยมีค�าถาม หรือเคยเปรียบเทียบตัวเรา 

กับคนอื่นที่ประสบความส�าเร็จ ว่าท�าไมเราถึงท�าไม่ได้แบบเขา  

ท�าไมเราถึงเป็นแบบนั้นแบบนี้ หากคุณเคยมีค�าถามเกิดขึ้น 

กับตัวเอง เราเชื่อว่าหลังอ่านหนังสือเล่มนี้จบ จะช่วยให้คุณ 

รู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้น หรืออาจจะเลิกเปรียบเทียบตัวเรา 

กับคนอื่น เพราะคนเราแต่ละคนมีเอกลักษณ์ มีความสามารถ 

มีความเป็นตัวตนของเราเองที่น่าจดจ�าไม่ซ�้าใคร

เหมือนที่ ‘Twoego’ บอกเอาไว้ว่า แค่เรามีชีวิตอยู่บนโลกนี ้

ก็มีคุณค่ามากพอแล้ว หนังสือเร่ือง ‘to every me who 

I remember’ ที่คุณถืออยู่ในมือขณะนี้ อาจจะเป็นส่วนเล็กๆ ที่ 

ท�าให้เราได้เปลี่ยนมุมมองที่มีกับโลกใบนี้ใหม่ก็ได้นะคะ ทุกคน 

มีคุณค่าในตัวเอง จงท�าในสิ่งที่อยากท�า เป็นในสิ่งที่อยากเป็น 

ให้โลกจดจ�าเราในแบบของเรา ไม่ใช่ในแบบที่เราพยายามจะเป็น 

คนอื่น

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส

หากท่านผู้อ่านพบหนังสือของสำานักพิมพ์แจ่มใสเล่มใดที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น 
หน้ากระดาษสลับกัน หน้าขาดหาย สำานักพิมพ์แจ่มใสยินดีรับผิดชอบเปลี่ยน 
หนังสือเล่มใหม่ให้ท่าน โปรดส่งหนังสือพร้อมระบุรายละเอียดการชำารุด หรือ
หน้าที่ชำารุดมาที่สำานักพิมพ์แจ่มใส
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to every me who I remember 006

prologue

ร่างกายไม่ไหวติง

แม้ฝนเย็นเยียบจะชโลมรดทั่วทั้งร่าง

ร้องไห้อย่างไร้เสียง

แม้น�้าตาจะไหลอาบสองแก้ม

ไม่เจ็บปวด

แม้หัวใจจะเป็นแผลที่ไม่มีวันหายดี

เมื่อประสบและผ่านไปจึงได้รู้

ว่าแม้แต่ความรักอันเร่าร้อนก็มีวันมอดดับ

แล้วความเศร้าอันโหดร้ายก็จบลง

เมื่อเวลาผ่านไปจึงได้รู้

ว่าสิ่งที่หลงเหลือมีเพียงแค่ความโดดเดี่ยวอันมืดมน

และสุดท้ายก็เหลือเพียงตัวคนเดียว
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Part 1. ชีวิตยังดีอยู่ไหม 007

เมื่อเจ็บปวดจึงได้รู้

แต่ถึงยังไงก็ต้องหายใจ

การมีชีวิตอยู่

คือการยอมรับ

การมีชีวิตอยู่

คือการไร้ซึ่งความรู้สึก

แล้วสักวัน เวลาจะหยุดลง

แม้โลกจะลืมเลือนเรา

แต่เราจะจดจ�าตัวเราเอง
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prologue w 006

สารบัญ

คืนหนึ่งวันนั้น w 015  น�้าหนักของค�าพูดที่พ่นออกไป w 016  ได้แค่นั้น w 019 

เหตุผลของการมอียู่ w 020  กับดกัท่ีเรยีกว่าสายตา w 023  Schadenfreude  

w 024  ความเหน็อกเหน็ใจอย่างเงยีบๆ w 026  Twoego w 028  บังคับกันไม่ได้ 

w 030  ช่องว่างระหว่างความจรงิกับอดุมคติ w 032  น�า้หนักของค�าว่าเพ่ือน  

w 034  ว่ิงแข่งไปเพื่อใครกัน w 036  เท่าที่รู้จัก w 038  ไม้บรรทัดแห่งการ 

เปรยีบเทยีบ w 040 ถ้ารูก่้อนหน้านีก็้คงด ีw 042 ง่ายๆ, ง่ายๆ w 043 เพือ่นแท้ 

w 044  คนพิเศษคนนั้น w 045  ความสัมพันธ์เองก็มีจังหวะเวลา w 046  สีสัน 

ของคุณ รสชาติของคุณ w 048  เราเกิดขึน้จากความทรงจ�า w 049  เรือ่งราว 

ของแต่ละคน w 050  บอกว่าเข้าใจ แต่ไม่เข้าใจ w 052  ลบความรู้สึกคาดหวัง 

w 053  ความหมายของทุกๆ การพบกัน w 054  แว่นหลากสี w 056 ด้าย 

ทีพ่นักันยุ่งเหยงิ w 057  น่าเกลียด w 058  การเคารพตนเอง w 060  อย่างน้อย 

ก็ส�าหรับเธอ w 062  วิธีหนึ่งเดียวที่รักษาความลับ w 063  ตัวเราที่เรา 

เลือกเอง w 064  ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง w 065  ใจดีจริงหรือ w 066 

เรื่อยๆ w 068  สบายดีไหม w 069

ชีวิตยังดีอยู่ไหมPart 1
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คว�มฝันของใครบ�งคน

จติใจทีเ่ยน็ชาย่ิงกว่าฤดหูนาว w 073  ความพยายามเพยีงอย่างเดยีวไม่ใช่

ค�าตอบ w 076  ไม่ได้เป็นอันดับต้นๆ แล้วยังไง w 078  ความเกรี้ยวกราด

ก่อให้เกิดความเกรี้ยวกราด w 080  สุขุมเยือกเย็น w 082  เร่ืองราวชีวิต

อันลึกซึ้ง w 084  ความเชื่ออันไร้เงื่อนไข w 085  อีกด้านของรอยยิ้ม w 086

ตลาดเช้า w 090  ความฝันของใครบางคน w 092  โชคสองชัน้ w 093  คนเดยีว

แสนสบาย w 094  ทกุคนไม่เหมือนกัน w 096  ค�าถามเรือ่งศิลปะ w 098  แม้แต่

เจดย์ีทีส่ร้างจากความต้ังใจ ก็พังทลายลงได้ w 102 นกทีถู่กขงัในกรง w 104

กฎเรียกหาอันตราย w 106 ชีวิตที่ท�าทุกอย่างให้ดีที่สุด w 108  บึง w 110

Anomie w 112  ถ้าหยุดเวลาได้ ก็คงจะดี w 113  เติมเท่าไหร่ก็ ไม่เต็ม w 114

 ความปรารถนา w 116  ตัวเรานัน้ส�าคัญ w 117  การเผชญิหน้ากับขดีจ�ากัด

w 118  ฝนในฤดูแล้ง w 119  ตัวเอกและตัวประกอบ w 120  ความพอดีคือ

สิง่ด ีw 122   โลกทัง้สองด้าน w 123  ปิดก้ันอย่างเต็มใจ  w 124  ความคาดหวัง 

ความทรมาน w 126  เบ็ดตกความฝัน w 128  ล�าบากมามากแล้ว w 129

Part 2
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ไร้คว�มรู้สึกPart 3

น�้าหนักของแวเธอร์ w 133  แทงก์ความรู้สึก w 136  เส้นจางๆ w 137  ผู้ใหญ่ 

เด็ก w 138  ถ้าไม่ทิ้ง ก็มีแต่จะพอกพูน w 139  repeat sign w 140  ข้อจ�ากัด 

ของความต้องการ w 142  เคยคิดว่าท�าดีที่สุดแล้ว w 143  ทั้งหมดนั้นก็คือ 

ผม w 144  น่าจะท�าได้ดีกว่านี้ w 146  สัญชาตญาณแห่งความเสียใจ w 148 

ห้องแห่งอดีต w 150  สองจิตสองใจ w 151  คิดดูแล้ว ก็มักเป็นเช่นนั้นเสมอ 

w 152  ชั่วขณะหนึ่ง w 153  การรอคอยที่ไม่มีก�าหนด w 154  ความไม่แน่ใจที่

ไม่ชัดเจน w 156  ตกลงไปในโคลนดูด w 157 ขณะนั้น w 158 ความรู้สึก 

ประมาณนั้น w 160  ความหยิ่งยโสที่แผ่ซ่าน w 161 ฝนกลางคืน w 162 

ความละอาย w 164  พิษ w 165  ความทรงจ�าอันบิดเบี้ยว w 168  ความเศร้า

ที่ไม่อาจพรรณนา w 170  ทะเลยามค�่าคืน w 172  พายุ w 174 ฝันร้าย 

w 176  ปล่อยวาง w 178  ครั้งแรกก็เป็นเช่นนี้แล w 179  ยึดมั่นถือมั่น w 180 

Pygmalion Effect w  182 ไม่คาดหวัง w  184 ความหวังที่ย่ิงใหญ่กว่า 

ความทุกข์ w 186
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ฉันจะจดจำ�ตัวฉันเองPart 4

อยากเป็นฤดูใบไม้ผลิ w 191  ชีวิตคือการวิ่งมาราธอน w 192  บทกลอนที่

เขยีนลวกๆ ความฝันท่ีฝันลวกๆ w 196  ตรวจทาน w 200  คุณค่าเฉพาะตัว 

w  202  ภาพถ่ายที่อยากจดจ�า w  204 หนังสือหนึ่งเล่มท่ีช่วยปลุกผม

จากความเหนื่อยล้า w 206 จิตใจที่ไม่สมบูรณ์ w 208 ความงดงามที่ไม่

เปลีย่นแปลง w 210  ความทรงจ�าทีพ่ยายามลบออก w 212  เปลีย่นอารมณ์

w 214  พูดคนเดียว w 216  หวังได้ ไม่ผิด w 218 สิ่งที่ตาเห็น w 220  วิญญาณ

สองดวง L’Absurde w 222  ลุกขึ้น w 223 Let it be w 224 จังหวะเวลา

w 226  วันธรรมดาที่พิเศษวันหนึ่ง w 228  ปรัชญาไร้สาระ w 230  ภาพที่

เรียกว่าชีวิต w 231  ไฟล์แห่งความทรงจ�า w 232  ทรัพย์สมบัติหนึ่งเดียว

w 233  เทียนชีวิต w 234  ปลอบใจ w 235  เราจะจดจ�าตัวเราเอง w 236
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Part 1



ชีวิตยังดีอยู ่ไหม
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Part 1. ชีวิตยังดีอยู่ไหม 015

    คืนหนึ่งวันนั้น    

ทกุคนต่างก็มเีรือ่งราวของตวัเอง ทัง้เรือ่งเศร้า ทัง้เรือ่งดใีจ  

แต่มันก็ไม่ได้ส�าคัญอะไร เพราะเพียงแค่มีเรื่องราวก็ถือว่า 

ชีวิตนั้นมีค่าและมีความส�าคัญมากพอแล้ว

แน่นอนว่าความทรงจ�ามากมายจะถูกลืมเลือนไปโดยท่ี 

เราเองก็ไม่รู้ตัว แต่บางคืนที่ความมืดมิดคืบคลานเข้ามา 

เรื่องราวที่ถูกฝุ่นเกาะก็จะถูกขุดขึ้นมาอีกครั้ง

แล้วค�่าคืนของเมื่อหลายวันก่อน ของเมื่อหลายปีก่อน

ก็จะกลับมาปลอบประโลมเราอีกครั้ง



to every me who I remember 016

เมื่อเร่ิมต้นท�าสิ่งใหม่ๆ ผมมักสงวนค�าพูดกับคนใกล้ตัว 

เพราะกลัวจะได้รับค�าถามที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงว่า 

‘มันจะไปได้ดีเหรอ’ แล้วผมจะยิ่งกดดันและเครียด

ดงันัน้ผมจงึเป็นคนที่ไม่ถามเรือ่งราวอ่อนไหวกับคนใกล้ตัว 

ถ้าถามคนทีก่�าลงัสอบว่าอ่านหนงัสือเป็นยงัไงบ้าง จะสอบ

ผ่านมั้ย มันย่ิงสร้างความกดดันให้เขา มีหลายครั้งที่ผม 

ต้องกลืนค�าพูดให้ก�าลังใจลงคอไป ไม่ใช่แค่เร่ืองสอบ แต่ 

เรื่องงานอดิเรก การแต่งงาน หรือแม้แต่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่ 

ที่คนคนนั้นอยากส�าเร็จก็เช่นเดียวกัน

ตัวหนังสือเขียนแล้วยังลบได้ แต่ค�าพูดเมื่อออกจากปาก 

แล้วไม่สามารถเก็บคืนกลับมาได้ ดังนั้นจึงย่ิงต้องระวัง 

แต่ละคนอ่อนไหวต่างกัน แม้จะเป็นค�าพดูที่ไม่ได้มเีจตนาร้าย

เพียงค�าเดียว ก็อาจทิ่มแทงใจอีกฝ่ายได้

น�้ำหนักของค�ำพูด     
ที่พ่นออกไป    



Part 1. ชีวิตยังดีอยู่ไหม 017

การเอาใจใส่ที่แท้จริงคือการคิดถึงใจเขาใจเรา

สร้างความรู้สึกที่ดีร่วมกัน ให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน
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Part 1. ชีวิตยังดีอยู่ไหม 019

พอได้กระดกแก้วเหล้าท่ามกลางแสงไฟสลัว ค�าพูดต่างๆ 

ก็พรั่งพรูออกมา อาศัยความเมาปลดปล่อยส่ิงที่สั่งสม 

อยู่ในใจจนเบาโล่ง แต่ก็ ได้แค่นั้น ไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์ 

ที่สนิทใกล้ชิดกันแค่ไหน ก็ ไม่สามารถช่วยเยียวยาความ

เจ็บปวดที่ไร้รูปร่างในหัวใจของเราได้ คนอื่นที่ไม่ได้เจอ 

แบบเราไม่มีทางเข้าใจความเจ็บปวดของเราหรอก

แม้ค�าปลอบโยนจะช่วยปลอบใจได้บ้าง แต่การแก้ปัญหา 

มีเพียงตัวเราที่ต้องต่อสู้และเอาชนะให้ได้เพียงล�าพัง

    ได้แค่นั้น    



to every me who I remember 020

เหตุผล    
ของกำรมีอยู่    

มีค�าพูดหนึ่งที่บอกว่าต�าแหน่งสถานะสร้างคน

นักเขียนก็มองว่าเป็นนักเขียน

ครูก็มองว่าเป็นครู

ดาราก็มองว่าเป็นดารา

เหมือนกันหมดทุกคน ไม่มีอะไรแตกต่าง
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แต่ไม่จ�าเป็นที่จะต้องห่อเหี่ยว

เมื่อต�าแหน่งหรือสถานะในปัจจุบันแย่ลง

แค่เรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ก็มีคุณค่ามากพอแล้ว

มีชีวิตอยู่ในแบบของฉัน

มีชีวิตอยู่ในแบบของเธอ

มีชีวิตอยู่ในแบบของเรา

เหตุผลเพียงเท่านี้ก็เพียงพอต่อการมีชีวิตอยู่แล้ว



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160623075.html

http://store.jamsai.com/9786160623075.html

