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บทน�า

เร่ืองราวต่อจากนี้ ไป
เป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึง่

ที่ถูกสมมุติขึ้นแต่อิงเรื่องราวจากพื้นฐานชีวิตจริง 
ของใครหลายๆ คน

เด็กผู้หญิงคนนี้ ได้รับฉายานามว่า อินดี้

‘อินดี้’ ที่หลายคนอาจจะเคยถูกเรียกด้วยค�าค�านี้
และความหมายของมันก็มักจะถูกมองในแง่ลบด้วยเสมอ
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ซึ่งจริงๆ แล้วการที่เราจะเป็นคนยังไง 
เป็นคนแบบไหน

มันก็ไม่ได้เกิดจากค�าจ�ากัดความที่คนอื่นให้เรามาหรอก
แต่มันเกิดจากการกระท�าของเราเองต่างหาก

เพราะตัวเราย่อมรู้ตัวเราเองดีที่สุด
ว่าจริงๆ แล้วเราเป็นคนยังไงกันแน่

เหมือนค�าพูดๆ หนึง่ที่เคยมีคนกล่าวเอาไว้ว่า

 ไม่ส�าคัญหรอกว่าคนอื่นเขาจะมองเราว่ายังไง

 มันส�าคัญที่ว่าเรามองเห็นตัวเราเองเป็นยังไงต่างหาก

และก่อนที่จะไปตัดสินใคร
ไปรู้จักชีวิตเขาให้ครบทุกแง่มุมก่อน....ก็ดีนะ
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แนะน�าตัวอินดี้

สวัสดีค่ะทุกคน

วันนีเ้ราจะมาเล่าถึงชีวิตอันแสนธรรมดาๆ ของเราเอง

ชีวิตธรรมดาที่ผ ่านมาแล้วเกือบจะในทุกๆ เรื่อง ที่มีทั้งเรื่องดี 
และเรื่องแย่

เรื่องที่เกือบจะทนไม่ไหว เรื่องที่ ไปไม่เป็น
เรื่องที่คนอื่นเห็นว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กๆ แต่มันยิ่งใหญ่มาก
ส�าหรับเรา
และเรื่องอะไรต่อมิอะไรอีกมากมาย

หากว่าเรื่องราวชีวิตของเราไปตรงกับชีวิตของใครเข้า
เราก็อยากจะบอกว่าเราผ่านมันมาได้แล้ว เธอก็ต้องผ่านมัน
ไปได้เช่นกัน

แล้ววันหนึง่เม่ือเรามองย้อนกลับไป เราจะพบว่า มันก็แค่นีเ้อง

แต่ถ้าใครยังไม่เคยผ่านแบบเรา
เราก็อยากจะบอกว่า ขอให้เรื่องราวของเราเป็นบทเรียนส�าคัญ
ที่เธอจะได้ไม่ต้องมาพบเจอมันแบบเรา
หรือถ้าเจอก็จะได้รู้ว่าควรจะรับมือกับมันอย่างไรดี

ขอให้โชคดีและมีความสุขกับชีวิตในปัจจุบันกันทุกๆ คนนะคะ 

                                         ...ด้วยรักจากใจ...
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ลักษณะเฉพาะตัวของเรา

ผม หน้าม้าแตกเป็นรูปคลื่นหัวใจ 
หมายความถึง มนษุย์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์

มนษุย์ที่ ใช้ชีวิตตามอารมณ์ 
และความรู้สึกของตัวเองเป็นหลัก

และรูปคลื่นหัวใจ ที่อยู่ตรงบริเวณหน้าผาก  
ซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ของสมอง   
ที่สื่อความหมายถึงการมีเหตุและผล

หมายความถึง มนษุย์ที่ ใช้อารมณ์น�าหน้า 
มาเหนือเหตุผลเสมออีกด้วย
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สีส้ม เป็นสีที่มีความหมายถึง  
ความเป็นเพื่อน อินดี้จึงเลือกที่จะใส่เสื้อสีนี้

เพราะการที่เราจะมาพบมาเจอ มาเป็นเพื่อนกัน 
ได้นั้น มันย่อมไม่ ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอน  
มันต้องมีอะไรที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน

ไม่ว่าจะเป็น ความคิด ทัศนคติ การมองโลก  
ไลฟ์สไตล์ การแต่งตัว ความชอบ 
ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึง่เป็นแน่ ที่ดึงดูดให้เรามาพบมา 
เจอกัน
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สไตล์การแต่งตัว ที่ ไม่เคยเปลี่ยน

หมายความถึง การเป็นตัวของตัวเอง  
การสบายใจที่ ได้เป็นตัวเอง

ถึงแม้ว่าจะมี ใครต่อใครบอกให้เปลี่ยนชดุบ้าง
ถึงแม้จะมีค�าถามว่าท�าไมใส่แต่ชดุเดิมๆ 

ก็อยากจะบอกว่า การเป็นตัวของตัวเองนั้น 
เป็นอะไรที่มีความสุขและสบายใจที่สุดแล้ว

ไม่ต้องมาพยายามที่จะเปลี่ยนเรา
ไม่ต้องมาบอกว่าควรใส่อะไร
ไม่ต้องมาบอกว่าอะไรดี ไม่ดี

เพราะถ้าจะรัก ก็ขอให้รักในความเป็นตัวตนของเราเอง

เพราะถึงเราเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวไปแบบไหน
ถ้ามันไม่ ใช่ตัวเรา
เราก็จะรู้สึกอึดอัด ไม่มีความมั่นใจ ไม่สบายใจ

ยังไงเราก็จะกลับมาใส่ชดุนีอ้ยู่ดี

และถึงเราจะเปลี่ยนชดุไปใส่แบบไหน
มันก็จะมีคนไม่ชอบ มาทักเราอย่างนั้นอย่างนีอ้ยู่ดีนั ่นแหละ

เพราะฉะนั้น เราก็ขอยืนหยัดในความเป็นตัวของตัวเอง 
นีแ่หละ ดีที่สุดแล้ว
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รูป ตา ที่มักจะวาดไม่ค่อยเห็นลูกตาเท่าไหร่นัก

หมายถึงว่า... ถ้าดวงตาเปรียบเสมือนหน้าต่างของหัวใจ
อินดี้จะไม่มีทางเปิดหัวใจให้ ใครเข้ามาได้ง่ายๆ 

และยังหมายความถึง…  
ความเป็นมนษุย์ที่มโีลกส่วนตัวสูงอีก

ที่ภายนอกอาจจะดูยิ้มแย้มแจ่มใส 

เหมือนไม่คิดอะไร  

เหมือนเป็นคนที่อะไรก็ได้ ง่ายๆ 

แต่ภายในใจไม่มี ใครรู้หรอกว่า  
ก�าลังรู้สึกหรือว่าก�าลังคิดอะไรอยู่
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ตัวแว่น ที่อยู่เคียงข้างอินดี้

เป็นเพียงแค่ตัวละครสมมุติตัวหนึง่ 
ที่ ไม่ระบุเพศ ไม่ระบุชนดิ ไม่มีความรู้สึก 

จริงๆ มันคือ ความว่างเปล่า ที่คนทั่วไป 
ไม่สามารถมองเห็น มีเพียงแค่อินดี้ที่มองเห็น

หมายความถึง เสียงกระซิบหรือเสียงที่สองในหัวของอินดี้
ที่จะมีคล้อยตาม และคอยขัดแย้งกันกับอินดี้เสมอ

โดยที่น้อยครั้งที่จะเห็นชอบและเห็นตามอย่างที่อินดี้พูด

บ่อยครั้งก็ทะเลาะกันเอง หลายครั้งก็ขัดแย้งกันบ่อยๆ
แล้วก็อีกหลายครั้งที่ ไม่ยอมพูดคุยกันก็มี

แล้วก็อีกหลายครั้งที่อินดี้ มักจะหลุดคุยกับเจ้าสิ่งนีบ้ ่อยๆ

ส�าหรับคนที่ ไม่เข้าใจเลยจะมองว่าอินดี้เป็นบ้าคุยคนเดียว
นั่นเอง



บทที ่  1
In the past
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ในวัยเด็ก เอาจริงๆ ตอนนั้นเราก็จ�าไม่ได้หรอก

ว่าเราเป็นคนยังไง ชอบเล่นอะไร

ชอบท�าอะไร  มีความสุขกับอะไร

แล้วก็สามารถอยู่กับอะไรได้นาน

และจะว่าไป... 

เด็กทุกคนล้วนมีความสามารถพิเศษติดตัวกันมา 
ตั้งแต่เกิด นั่นก็คือ การมีความสุขกับอะไรได้ง่ายๆ

แค่มีคนมาเล่นจ๊ะเอ๋ด้วย เราก็สามารถหัวเราะได้อย่าง 
เป็นวรรคเป็นเวร

แค่ได้กินอิ่ม นอนหลับ เราก็ยิ้มอย่างมีความสุขแล้ว

และในทางตรงกันข้าม เมื่อเรามีความทุกข์  
เราก็พร้อมที่จะลืมมันได้ง่ายๆ เช่นเดียวกัน

เด็ก
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แต่พอถึงช่วงที่เริ่มจ�าความได้ เราจ�าได้ว่า

เราเป็นเด็กค่อนข้างขี้อาย มากถึงมากที่สุด

ไม่ค่อยพูด 

ไม่ค่อยกล้าแสดงออก

ไม่ชอบเป็นจุดสนใจ 

ไม่ชอบออกไปหน้าเวที

ไม่ชอบมีปฏิสัมพันธ์กับคนใหม่ๆ 

ไม่ชอบอะไรที่เสียงดังโหวกเหวกโวยวาย 

ไม่ชอบไปกับเพื่อนกลุ่มใหญ่
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ซึ่งมันเป็นไปเองโดยธรรมชาติ 

โดยที่ตัวเราเองก็ไม่เคยคิดว่ามันจะแปลก 
แตกต่างจากใครๆ เลย

เราก็รู้สึกว่า เรามีความสุขและสบายใจดีที่เป็นแบบนี้

เพราะก็ไม่มี ใครมาบอกให้ต้องเปลี่ยนแปลงอะไร

อาจจะเป็นเพราะว่าเห็นเรายังเป็นเด็ก

จึงถูกปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ

แต่พอโตขึ้นมา ทุกอย่างกลับเปลี่ยนไป 
แบบต่างขั้วกับที่ตัวเราเป็นอยู่
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เมื่อเราเติบโตขึ้นมา

สิ่งที่พ ่อแม่สอนเราทุกคนมาเสมอ นั่นคือ

ต้องตั้งใจเรียนให้เก่งๆ 

จบมาจะได้มีงานท�า หาเลี้ยงตัวเองได้

ยิ่งท�างานราชการยิ่งดี จะได้สบายไปจนตลอดชีวิต

และตัวของเราเองก็ไม่ได้ขัดข้องอะไร

ก็ ใช้ชีวิตตามที่พ ่อแม่บอกทางให้

เพราะเอาจริงๆ ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ตัวเองเลยด้วยซ�้า

ว่าชอบอะไร

โตมาอยากจะเป็นอะไรกันแน่

เติบโต
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