
เพราะฉันยังต้องเดินต่อไปSAMPLE



อกีนานแสนนานSAMPLE



ฉันจึงตัดสินใจSAMPLE



รอตัวฉันเองSAMPLE



บทที่ 1 

ฉันจะไม่รีบร้อน

คนติดบ้าน 016  วันที่คิดถึงแต่คนอื่น 019  แต่ละสิ่ง 022  การให้เวลา 025  

ช้า ๆ 030  กรวดแก้ว 032  ไม่สนใจ 034  อย่าเกร็ง! 036 

แกงกะหรี่ 038  ชีวิตที่คล้ายคลึง 040  ต้องการความหวาน 042 

แยมมะเดื่อครั้งแรกของฉัน 046  ณ เกาะเชจ ู049  

ขณะแหงนมองท้องฟ้ายามราตรี 052  ขณะปักผ้า 054  ครั้งแรก 056  

รู้ได้อย่างไร 058  ความกลัดกลุ้มเล็ก ๆ 060  ซุนยอง 062  

เดินเล่นยามค�า่คืน 064  พื้นที่ปลอดภัยที่สร้างขึ้นจากลมหายใจ 066  

ความรู้สึกที่ท�าให้ใจหดเล็กลง 068  ผักกาดน�้า 071  เบาขึ้นเท่ากัน 074  

ดั่งเสื้อผ้าที่เปียกปอนด้วยปรอยฝน 076  อย่างแน่นอน 078  

SAMPLE



บทที่ 2 

เพราะเราอยู่ร่วมกัน

การซื้อและการอยู่ร่วมกับต้นไม้ 082  เมื่ออยู่ในชนบท 085  

ระมัดระวัง 090  กล้องฟิล์ม 092  ผ่านค�า่คืนมากมาย 094  

หัวใจเพื่อใครคนหนึ่ง 096  ยามได้ขึ้นภูเขานัมซาน 099  คนที่ใส่ใจ 102  

กล่องข้าวเก็บความร้อน 104  ย้อมผมให้แม่ 106  รูปครอบครัว 108 

ทุ่มเทเวลาด้วยหัวใจ 111  หนังสือที่มีชื่อเรียกว่าคน 114  ภายใต้พายุ 116  

ค�าปลอบโยนทีแ่ขง็กระด้าง 120  บทเพลงแห่งวนัวาน 122  แม้ไม่แสดงออก 125 

วงกลมสองวง 128  สิ่งที่คนรักชอบ 130  พากระถางต้นไม้ออกไปเดินเล่น 132 

คนที่ฉันเกลียดเข้าไส้ 134  “ทงแจ”  น้องชายของฉัน 136  

ยังไม่พร้อม 138  หนึ่งชีวิต 141  

SAMPLE



บทที่ 3 

คืนวันที่ไม่สมบูรณ์แบบ

เติบโตดั่งต้นไม ้146  ต้องมีสักหน 149  ความฝัน 152  

ทิ่มแทงด้วยความโลภ 154  เพียงหนึ่งถ้อยค�า 157  คิดเล็กคิดน้อย 160  

ต้องการพื้นที่ว่าง 162  ความทรงจ�าที่ถูกพับเก็บไว้ 164  เพื่อนที่ห่างเหิน 166  

ชอบดูหนังคนเดียว 168  รูปทรงของจิตใจ 170 

เริ่มใหม่อีกครั้งก็ไม่มีวันเหมือนเดิม 172  ค�าที่ไม่น่าพูดออกไป 174  

ความรู้สึกที่ไม่อาจอธิบายได้ 176  เมื่อรัตติกาลมาเยือน 178

เกณฑ์วัดความสนิทสนม 180  ตัวฉันที่แท้จริง 182

คนตรง ๆ แบบมีวุฒิภาวะ 184  เคล็ดลับการใช้ชีวิตคนเดียว 186 

รถมอเตอร์ไซค ์188  สิ่งที่ไม่อาจคุ้นชิน 190  คนสองแบบ 194  

ว่างเปล่า 196  ทิวทัศน์นอกหน้าต่าง 198  ความรู้สึกแบบไหน 200  

SAMPLE



บทที่ 4 

เต็มตื้นหัวใจ

ไม่ต้องรีบร้อน 204  ข้าวเช้า 208  เต็มตื้นหัวใจ 210  

ไว้วางใจอย่างเต็มที่ 213  ความใฝ่ฝันคืออะไร 216  อุปนิสัยของท้องฟ้า 218  

เพราะอบอุ่นและสว่างไสว 222  สิ่งที่ฉันคิดกับเรื่องจริง 225  

ของขวัญที่สมบูรณ์ 228  วิธีคืนความอ่อนเยาว์ที่แสนสะดวกสบาย 230  

เริ่มจากสิ่งง่าย ๆ! 233  ฉันจะผอมให้ดู 236  ปล่อยวาง 239  

ความคิดถึง 242  เพื่อนกันเสมอ 244  ทุกช่วงชีวิต 246  

ความทรงจ�านั้นเหมือนกับน�้าผึ้ง 248  ความสาวที่เจิดจรัส 250  

แผนก็คือไม่มีแผน 253  ตัดเสียงรบกวน 256  ซ่อนอย่างมิดชิด 258  

ยามฝนพร�า 260  สิ่งที่ไม่แน่นอน 262

Epilogue 264  ประวัติผู้เขียน 269

  

SAMPLE



ฉันจะไม่รีบร้อน

บทที่ 1

SAMPLE



016

คนติดบ้าน

ฉนัเป็นคนติดบ้าน  ต่อให้อยูแ่ต่ในบ้านโดยไม่ออกไปไหน

เลยหลายสัปดาห์ก็ไม่รู้สึกเบื่อ  แต่นิสัยแบบนี้มีข้อเสียที่เลวร้าย 

อย่างหนึ่งคือ  ยิ่งวันนัดหมายใกล้เข้ามาทีไร  ฉันก็ยิ่งรู ้สึก

กระวนกระวายมากขึ้นทุกที!  เวลามีนัดสังสรรค์กินข้าว  ดื่มชา  

ด่ืมเหล้า  หรอืแม้แต่ออกไปชมนทิรรศการหรอืการแสดงข้างนอก  

ฉันมักมีความคิดแบบนี้ผุดขึ้นมาในมุมหนึ่งของจิตใจเสมอ

“ถ้าเลื่อนนัดออกไปได้อีกสักหน่อยก็ดีน่ะสิ!”

“โทรมายกเลิกนัดทีเถอะ!”

ปัญหาไม่ได้อยู่ที่คู่นัด  เพราะแม้จะเป็นการนัดกับเพื่อน

ทีส่นิทกันมาก ๆ และฉนักร็ูส้กึตืน่เต้นตอนที่โทรคยุกนั  นดัหมาย

กับลกูค้าเรือ่งงาน  หรอืนดัใครสกัคนไปนทิรรศการของนกัเขียน

คนโปรดทีฉ่นัชืน่ชอบ  ฉันก็มกัจะรู้สึกเหนือ่ยกับการทีต้่องก้าวขา

ออกจากบ้าน  ถึงอย่างนั้นก็ไม่เคยมีใครสังเกตเห็นพฤติกรรม

แบบนีข้องฉนัเลยสกัคน  เพราะเมือ่ถงึเวลาทีต้่องออกไปข้างนอก

จริง ๆ  ฉันก็กลายเป็นคนที่สนุกสนานไปกับโลกภายนอกโดย

ปริยาย

SAMPLE



017

อย่างเมือ่ไม่กีว่นัก่อนเพือ่นถามฉันว่า  “ยงัไม่ลืมทีน่ดักนั

ใช่ไหม”  ฉันก็ตอบไปว่า  “แน่นอน!”  ทว่าฉันกลับสระผมและ

ก้าวเท้าออกจากบ้านอย่างหมดอาลัยตายอยากราวกับก�าลัง

กล�า้กลนืฝืนใจ  แต่ทนัททีีก้่าวขึน้รถประจ�าทาง  สายตาของฉนั

ก็มองส�ารวจรอบ ๆ ละแวกบ้านอย่างไม่วางตาทันที  “ว้าว   

นั่นร้านมาการองเปิดใหม่นี่!”  “อ้าว  ร้านถ่ายรูปที่เคยอยู่ตรงนี้

หายไปแล้วเหรอ!”  บางครั้งตอนที่ก�าลังจะแยกย้ายกับเพ่ือน 

หลงัจากได้พบปะพดูคยุ  กนิข้าว  และดืม่ชาด้วยกนัเสรจ็  กฉ็นั

เองนีแ่หละทีร่ัง้เพือ่นไว้โดยถามขึน้ว่า  “ไปดืม่ต่อกนัไหม”  และ 

ไปสนุกกันต่อจนเต็มที่  เมื่อได้เวลาต้องอ�าลากันอีกรอบ  ก็ฉัน

อีกนั่นแหละที่เอ่ยชวนให้ออกมาเจอกันอีกด้วยน�้าเสียงเสียดาย

จับใจท่ีต้องแยกย้าย  แต่พอกลบัถงึบ้านและหย่อนกายลงบนเตยีง  

ความคิดเดิม ๆ กผ็ดุขึน้มาอกี  เฮ้อ  สงสยัฉนัจะเป็นคนตดิบ้าน

จริง ๆ

“ช่วยลืมที่นัดกันไว้เถอะนะ!”SAMPLE



018

แกรก๊

แกรก
แกรก

อมื...
ดีจัง

ถวิลหาส่ิงทีคุ่น้เคย

SAMPLE



019

วันท่ีคิดถึงแต่คนอ่ืน

ฉนัตัง้ใจว่าจะเปลีย่นสผีมเพือ่เปลีย่นอารมณ์ตวัเอง  แต่พอ

คดิจะเลอืกสชีมพอู่อนกน็กึถงึนดัหมายต่าง ๆ ขึน้มาได้  แถมยงั

มีงานสอนและงานอ่านหนังสืออีกด้วย

“ถ้าไปงานอ่านหนงัสอืด้วยผมสชีมพอู่อน  ผูเ้ข้าร่วมงาน

คงมองว่าฉันเป็นนักเขียนประหลาดแน่ ๆ”

ฉนัออกจากร้านท�าผมด้วยผมสนี�า้ตาลเข้มเหมอืนทกุครัง้  

ระหว่างทางกลบับ้านกแ็วะเข้าร้านเสือ้ผ้าทีม่ชีดุสะดดุตาแขวนโชว์

อยู ่ ชดุเดรสสเีหลอืงอ่อนสดใสเป็นลายลกูหมน้ีอยกบัลายดอกไม้

เรียบ ๆ  ฉันถือชุดมาทาบตัวท่ีหน้ากระจกแล้วลองจับเนื้อผ้าดู  

แต่ความคิดบางอย่างก็ยังแวบขึ้นมาในหัว

“อย่างกับชุดของเด็กวัยรุ ่นเลย  จะเข้ากับฉันไหมนะ   

จะเหมือนฉันพยายามแต่งตัวให้ดูเด็กเกินไปหรือเปล่า”

ฉนัครุน่คดิอยูพ่กัหนึง่  สดุท้ายกเ็ดนิออกจากร้านมอืเปล่า  

ร้านท่ีสามท่ีฉันแวะเป็นร้านรองเท้า  ร้านนี้มีรองเท้าหลากสี 

หลายสไตล์วางขาย  ท่ามกลางรองเท้าเหล่านั้น  ฉันสะดุดตา

เข้ากับรองเท้าส้นเตารีดที่มีเชือกสีชมพูเข้มผูกเป็นโบ  ฉันลอง

สวมและส่องกระจกทันที

SAMPLE



020

“สวยจังเลย  แต่จะดูฉูดฉาดเกินไปส�าหรับคนวัยสามสิบ

กลาง ๆ อย่างฉนัหรอืเปล่า  แล้วส้นสงูแบบนีก้ค็งเดนิไม่สะดวก

ด้วย”

หลงัจากเดนิชมร้านค้าอยู่หลายร้าน  ในท่ีสดุฉนักก็ลับถงึ

บ้าน  ภาพทีส่ะท้อนอยู่ในกระจกตอนนีค้อืฉนัทีม่ผีมสีน�้าตาลเข้ม  

สวมชุดเดรสสีด�ากับรองเท้าส้นแบนสีน�้าเงินเข้ม  ดูไม่ต่างจาก

เสือ้ผ้าตวัอืน่ ๆ ทีม่อียูท่ีบ้่าน  และดธูรรมดาเหลอืเกนิ  ว่ากนัว่า

ยิ่งเวลาผ่านไปคนเราก็ยิ่งใช้ชีวิตโดยคิดถึงแค่ตัวเอง  แต่ใจ 

ของฉันกลับย่ิงหดเล็กลง  ทั้งที่ฉันตั้งใจจะออกไปเปลี่ยนแปลง

ตัวเองเพือ่ตวัเองแท้ ๆ  ทว่าสดุท้ายตลอดทัง้วนันัน้ฉันกลบัคดิถงึ

แต่คนอื่นมากกว่าตัวเอง

เมือ่อาบน�า้แล้วล้มตัวลงนอน  ภาพชดุเดรสสเีหลืองอ่อน

กับรองเท้าส้นเตารีดผูกโบสีชมพูเข้มก็ยิ่งเด่นชัด

“ถ้าเกิดมีคนซื้อตัดหน้าไปแล้วล่ะ  จะท�ายังไงดี”SAMPLE



021

ส่ิงทีส่�าคญักว่า

ฉันกอ็ยากออกเดินทางไปรอบโลก
เพ่ือวาดรูปบา้งจัง~ กล็ยุเลยสิ

อดกงัวลเรือ่งนู้นเรือ่งน้ีไมไ่ด้  
อย่างเรือ่งอายุ

รุน่พ่ีคนหน่ึงทีฉั่นรูจ้ัก
อายมุากกว่าเธอตัง้สิบกว่าปี

เขาลาออก
จากบรษัิท
เมือ่ปีกอ่น 
แล้วออกเดินทาง
ไปรอบโลก

น่าจะมส่ิีงทีส่�าคญั
กว่าอายนุะ

SAMPLE



022

แต่ละสิ่ง

“ดีจัง  แบบนี้ก็ได้ไปภูเขานัมซานบ่อย ๆ น่ะสิ”

รุ่นพี่ที่สนิทกันพูดขึ้นตอนแวะมาเยี่ยมฉันที่ออฟฟิศเมื่อ

ฤดูใบไม้ร่วงทีผ่่านมา  ออฟฟิศของฉนัอยู่ในย่านแฮบงัชนซึง่มอง

เห็นภูเขานัมซาน  ฉันตอบไปว่าไม่ได้มีโอกาสไปบ่อยอย่างที่ 

อีกฝ่ายคิด  เธอจึงชวนฉันไปที่นั่นทันที  และตอนนี้เราสองคน

ก็ก�าลังเดินอยู่บนทางขึ้นภูเขาที่เป็นดินลูกรังด้วยกัน

“กลิ่นไอดินสดชื่นดีจัง”

“ใช่!  กลิ่นใบหญ้าก็สดชื่น”

ถงึแม้ย่านแฮบังชนจะอยูต่ดิกับภูเขานมัซาน  แต่พอเข้ามา

ในเขตภูเขา  อากาศและกลิ่นอายกลับแตกต่างกันโดยส้ินเชิง  

เราค่อย ๆ เดินขึ้นเขาอย่างเอ้อระเหย  พลางแบ่งปันเรื่องราว

ของกันและกัน  เพราะที่ผ่านมาเราไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดคุยกัน

แบบนี้

“ต้นไม้ต้นนั้นยังเขียวสดอยู่เลย  ไม่มีใบไหนเปลี่ยนเป็น

สีแดงเลยสักใบ!”

SAMPLE



023

ล่วงเข้าสูก่ลางฤดูใบไม้ร่วง  ต้นไม้บางต้นใบเปลีย่นสไีปแล้ว

ท้ังต้น  ขณะที่บางต้นยังหยุดอยู่ในฤดูร้อน  หรือเพิ่งจะเริ่มใบ

เปลี่ยนสี

“พี่คะ  ต้นนั้นได้ที่หนึ่งเลย  เพราะแดงที่สุด!”

“ไม่มีต้นไหนเป็นที่หนึ่งหรอก”

“เพราะอีกไม่นานต้นอื่นก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเหมือนกัน

ใช่ไหมล่ะ”

“ใช่แล้ว  แต่ละต้นต่างมช่ีวงเวลาผ่านพ้นฤดูใบไม้ร่วงของ

ตัวเอง”

ต้นไม้ขึน้เบยีดเสยีดหนาแน่น  ทว่าไม่มต้ีนไหนเหมอืนกนั

เลยสักต้น  แต่ละต้นจะเปลี่ยนสีของตัวเองเมื่อถึงเวลา  บ้าง

เปลีย่นเป็นสแีดง  บ้างเปลีย่นเป็นสเีหลอืง  พอเวลาผ่านไปกเ็ริม่

แตกใบอ่อนกันอย่างแข็งขัน  ฤดูใบไม้ร่วงผ่านพ้น  แปรเปลี่ยน

เป็นฤดูหนาว  และเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ  หมุนเวียนผันเปลี่ยนไป 

เช่นนี้

SAMPLE



024

ดอกระฆงั

ใบโอก๊โคนารา

ดอกลิลลี่ลายเสือ

ต้นพลับ

ดอกอสัดง

เชอรร์ีเ่บริด์

ฝอยน�าลิลลี่สีเหลือง
ลอยหัวใจ

ดอกหัวมงักร

ดอกไอรสิ

ลกูทอ้ป่า

ต้นควินซ์

ภูเขานัมซานทีซ่ึง่ทกุส่ิงล้วนแตกต่างกนั

SAMPLE
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