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เราเป็นทุกข์ ยิ่งเราเห็นคนอื่นมีมาก ยิ่งเราเปรียบเทียบกับตัวเอง 

มาก ก็มีแต่จะยิ่งท�าให้เราเป็นทุกข์ ดังนั้น I Decided to Live as 

Myself ของ Kim Suhyun เล่มนี้จะเข้ามาเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ท�าให้ 

คุณมองเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้น เลิกเปรียบเทียบตัวเราเอง 

กับคนอื่น ตั้งค�าถามกับความเชื่อที่มีมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่น และ 
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เรามีเวลาอยู่บนโลกสีฟ้าใบนี้อย่างจ�ากัด เวลาของแต่ละคนเองก็ 

มีไม่เท่ากัน เรามาท�าให้ชีวิตของเรามีแต่ช่วงเวลาท่ีมีความสุขกัน 

เถอะค่ะ

ด้วยไมตรีจิต
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พอลองคิดๆ ดูแล้ว ฉันมักสงสัยถึง ‘เหตุผล’ อยู่เสมอ

ในสมัยเรียน เวลาที่อาจารย์สั่งให้ท�าอะไร

ฉันมักจะถามว่า “ท�าไม” ทุกครั้ง

จนหลายคนคิดว่าฉันเป็นพวกต่อต้าน

แต่ที่ฉันถามก็เพราะสงสัยถึงเหตุผลจริงๆ

พอเติบโตเป็นผู้ ใหญ่

อยู่ๆ ก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นกระจอกและไร้ประสิทธิภาพ

ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ ความสามารถหรืออายุ มันไม่มีอะไรชัดเจนเลย

ฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่ชัดเจนที่ไม่มีอะไรมารับรองได้เลย

ท�าไมฉันถึงได้กลายเป็นผู้ ใหญ่ที่ไม่ชัดเจนแบบนี้นะ

ตอนนั้นฉันคิดว่าคงท�าอะไรผิดพลาดไปสักอย่าง

เลือกวิชาเอกผิดหรือเปล่า

ไม่ตั้งใจเรียนสมัยมหาวิทยาลัยหรือเปล่า
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ไม่มีความอดทนเวลาท�างานหรือเปล่า

แต่ไม่ว่าจะนึกยังไง ก็ไม่มีอะไรที่ฉันท�าผิดพลาดเลย

แน่นอนว่าในชีวิตของฉันนั้นย่อมเคยท�าผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ มาบ้าง

แต่ก็ไม่ได้เป็นการท�าผิดพลาดที่ใหญ่โตจนส่งผลกับชีวิต

ฉันอยากรู้ว่าท�าไมฉันที่ไม่เคยท�าผิดพลาด

ถึงได้รู้สึกว่าตัวเองกระจอกแบบนี้

เหมือนกับที่ฉันถามหาเหตุผลทุกครั้งที่อาจารย์สั่งงาน

ฉันอ่านหนังสือเยอะมาก

แต่มันเป็นการอ่านเพราะสงสัยจริงๆ ไม่ใช่อ่านเพราะเป็นงานอดิเรก

ท�าไมฉันถึงรู้สึกกระจอก

ท�าไมฉันถึงรู้สึกเหมือนขาดอะไรไป

ท�าไมฉันถึงรู้สึกว่างเปล่า
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แล้วฉันก็ได้ข้อสรุปว่า

แม้โลกจะท�าให้ตัวตนของฉันดูไร้ค่า

แต่ฉันก็ต้องเคารพตัวเอง

และต้องมีชีวิตในแบบที่ตัวเองเป็น

หนังสือเล่มนี้คือสาเหตุของความกระจอกที่ฉันเคยรู้สึก

และยังเป็นค�าตอบของทุกสิ่งที่เคยท�าให้ฉันรู้สึกกระจอก

ฉันเขียนหนังสือเล่มนี้พร้อมกับคิดว่าผู้อ่านจะได้รับการปลอบโยน

และความอบอุ่นไม่มากก็น้อย

ฉันอยากให้หนังสือเล่มนี้ ช่วยเป็นก�าลังใจให้กับทุกคน

ฉันอยากบอกใครก็ตามบนโลกที่เย็นชาใบนี้

ที่เป็นเหมือนกับฉัน

ผู้ซึ่งเคยต�าหนิตัวเองทั้งที่ตัวเองไม่มีความผิด

ว่าพวกเราไม่ได้ท�าอะไรผิดเลย

แค่มีชีวิตในแบบที่ตัวเองเป็นก็พอ
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มีชีวิตธรรมดา

ไม่ริษยาในสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเอง

อดทนต่อสายตาที่เย็นชา

และใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองเป็น
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เพื่อการมีชีวิต 
ที่ให้เกียรติตัวเอง



การแพทย์ กฎหมาย เศรษฐกิจ เทคโนโลยี คือเครื่องมือของชีวิต

แต่เวลา ความงดงาม ความโรแมนติก ความรัก คือเป้าหมายของชีวิต

จากภาพยนตร์เรื่อง <Dead Poets Society>



15

ไม่ใจดี
กับคนที่ไม่ใจดีกับฉัน

ช่วงที่ก�าลังจะเรียนจบมหาวิทยาลัย ฉันได้ ไปเป็นนักศึกษาฝึกงานที่บริษัท

แห่งหนึ่ง หัวหน้าทีมนั้นปฏิบัติกับฉันราวกับเป็นคนรับใช้

สัง่ให้ฉนัขยับหน้าจอคอมพวิเตอร์ทีอ่ยู่ข้างหน้าตัวเองออกไปสบิเซนติเมตร

เวลาที่ฉันท�าผิดเล็กๆ น้อยๆ ก็พูดต�าหนิต่อหน้าว่า “กินหญ้ามาหรือไง” 

นั่นคือการใช้ชีวิตในสังคมการท�างานครั้งแรกของฉัน

ฉันอยู่ในสถานะนักศึกษาฝึกงานที่ต้องได้รับการประเมิน

ฉันจึงต้องอยู่กับความจริงที่ว่าตัวเองอยู่ในส่วนล่างสุดของทีม

ชีวิตของการเป็นนักศึกษาฝึกงานของฉันด�าเนินต่อไปอย่างนั้น

วันหนึ่งหลังจากฝึกงานจบไปได้ระยะหนึ่งแล้ว

ขณะก�าลังจะนอน ฉันก็นึกถึงหัวหน้าแผนกคนนั้นขึ้นมา

สิ่งที่ฉันอดรนทนไม่ได้จริงๆ นั้นไม่ใช่สิ่งที่เธอกระท�ากับฉัน

แต่เป็นตัวฉันเองที่ไม่เคยชักสีหน้าเลยสักครั้งในสถานการณ์แบบนั้น
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ฉันไม่เคยแสดงอาการไม่พอใจใดๆ ต่อเธอผู้ซึ่งมีอ�านาจเลยสักครั้ง

ท่าทีแบบนั้นของฉันจึงยิ่งท�าให้เธอท�ากับฉันแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คือ

สิ่งที่ท�าให้ผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยรู้สึกเสียใจเมื่อนึกถึงอดีต

ไม่ใช่ความเจ็บปวดที่เคยได้รับ

แต่เป็นการยอมจ�านนของตัวเอง

แน่นอนว่านั่นไม่ใช่ความผิดของเรา แต่สิ่งที่สร้างบาดแผลฉกรรจ์ให้กับการ

เคารพในตัวเองนั้น ก็คือตัวเราเองที่ยอมพ่ายแพ้ให้กับเกียรติที่อยุติธรรม

ดังนั้นอย่าพยายามใจดีกับคนที่ไม่ใจดีกับเรา, กับคนที่ไม่ให้เกียรติเรา

แม้จะเปลี่ยนสถานการณ์ไม่ได้แต่อย่างน้อยก็อย่าไปมีน�้าใจกับคนพวกนี้

เราจ�าเป็นจะต้องมีการต่อต้านบ้าง

เพื่อรักษาเกียรติของตัวเองจากมนุษย์ประเภทนั้น



17

‘ผู้มีอ�ำนำจ’ ผู้ร้ำยกำจ
ท่ีไม่มีแม้แต่เกียรติ

 
ของควำมเป็นมนุษย์

กับ ‘ผู้ใต้อ�ำนำจ’ 
ผู้ไร้ประสิทธิภำพ

ท่ีไม่เรียกร้องแม้แต่เกียรติ
 ของควำมเป็นมนุษย์

เธอท�ำได้
ดีมำก
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ในช่วงที่ Instagram ยึดครองโลก

บนหน้าฟีดที่ปรากฏรูปแรนดอมนั้น

ฉันเห็นภาพของหญิงสาวหน้าอกมหึมาคนหนึ่ง

พอลองกดเข้าไปดูใน Instagram ของเธอ ก็พบกับโพรไฟล์ที่หรูเลิศมาก

ผู้หญิงสวย หุ่นดี ใช้ของแบรนด์เนม ท่องเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆ

แต่สิ่งที่ท�าให้ฉันช็อกไม่ใช่การใช้ชีวิตของเธอที่แตกต่างจากฉัน

แต่เป็นฟอลโลว์เวอร์จ�านวนมากของเธอต่างหาก

ท�าไมผู้คนมากมายถึงได้ติดตามดูชีวิตของผู้หญิงคนนี้

ฉันเกิดความสงสัยจึงเลื่อนดูไปเรื่อยๆ

แล้วข้าวปั้นที่ฉันกินอย่างเอร็ดอร่อยในมื้อเช้า ก็ถึงกับน่าสงสาร

กระเป๋าราคาแปดพันเก้าร้อยวอนที่ฉันคิดว่าเก๋สุดๆ ก็กลับดูกระจอกไปเลย

โซเชียลมีเดียท�าให้เราสามารถเห็นชีวิตของคนอื่นได้ง่ายมาก

ชีวิตที่ดูสมบูรณ์แบบของคนเหล่านั้นกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเรา

ซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะไม่มีทางได้รู้เลย

ไม่พยายาม
ท�าให้ตัวเองเป็นทุกข์
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แต่ความอยากรู้อยากเห็นนั้นมันมีค่าเท่าไหร่กัน

ในหนังสือ <วิธีที่ท�าให้ตัวเองเป็นทุกข์> บอกเอาไว้ว่า

การมองดูชีวิตของคนอื่นแล้วน�ามาเปรียบเทียบกับชีวิตของตัวเอง

เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะท�าให้ตัวเราเป็นทุกข์

เราสอดส่องชีวิตของคนอื่นเพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็น

แต่เราต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นความทุกข์ของตัวเอง

ซึ่งความอยากรู้อยากเห็นนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรเลย 

ควรน�าความอยากรู้อยากเห็นนั้นมาส�ารวจชีวิตของเราเองมากกว่า

ดังนั้น จงอย่าเป็นผู้ชมในชีวิตของคนอื่น

เพราะส�าหรับตัวเราแล้ว ชีวิตของเราส�าคัญกว่าชีวิตของพวกเขา

ที่สรุปมาให้ดูเพียงรูปภาพไม่กี่รูป

อย่าพยายามท�าให้ตัวเองเป็นทุกข์เลย
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เธอไม่ได้พ่ำยแพ้เพรำะอิจฉำ
แต่เธอพ่ำยแพ้เพรำะ

ลืมส่ิงท่ีตัวเองมี

สำเหตุท่ีน่ำกลัวของควำมอิจฉำ
คือกำรคิดว่ำส่ิงท่ีตัวเองมีน้ันไร้ค่ำ
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รู้สึกเชื่อมั่น
กับเกียรติของตัวเอง

ตอนฉันยังเด็ก มีรายการโทรทัศน์ที่ชื่อว่า <ยุคสมัยแห่งความส�าเร็จ> เป็น 

รายการที่น�าเสนอชีวประวัติของบุคคลที่ประสบความส�าเร็จ แขกรับเชิญ 

เปลีย่นไปทกุสปัดาห์ แต่การน�าเสนอเร่ืองราวนัน้เหมอืนกัน นัน่คือเปรยีบเทยีบ

ชีวิตอันน่าเศร้าในอดีตกับความส�าเร็จในปัจจุบัน ซึ่งช่องว่างนั้นถูกเติมเต็ม

ด้วยความพยายามอย่างหนักและความต้ังใจที่ไม่ท้อถอย ผู ้ชมท่ีได้ดู 

เรือ่งราวเหล่านัน้ จะรู้สกึว่าไม่ว่าจะอยูใ่นสภาพแวดล้อมทีย่ากล�าบากแค่ไหน 

ถ้ามีความพยายาม ก็สามารถประสบความส�าเร็จได้

พอโตเป็นผู้ ใหญ่แล้วลองคิดดู เร่ืองราวเหล่านั้นเป็นจุดเริ่มต้นของระบบที่

เน้นความสามารถ มันเหมือนกับหนังสือพัฒนาตัวเองท่ีถ้ามีแค่ ‘ความ

พยายาม’ และความสามารถส่วนตัว ก็สามารถประสบความส�าเร็จได ้

ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม

แต่ความสามารถและความพยายามไม่ใช่กุญแจหลักแห่งความส�าเร็จ

มันเป็นเพียงแค่หนึ่งในหลายปัจจัยเท่านั้น

นิทานความส�าเร็จแบบนี้เคยเป็นไปได้แค่ในอดีตเท่านั้น
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เพราะในยุคนั้นเป็นยุคที่เกาหลีมีอัตราความเจริญก้าวหน้าสูง

และความแตกต่างทางทุนทรัพย์ของแต่ละคนก็มีไม่สูงมาก

แต่ยุคสมัยนี้แตกต่างออกไป

ยุคสมัยนี้มีความไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคม

โอกาสที่คนในชนชั้นหนึ่งจะเปลี่ยนไปสู่อีกชนชั้นหนึ่งนั้นยากมาก

แน่นอนว่าความพยายามก็เป็นสิ่งส�าคัญ

แต่มันไม่ใช่กุญแจส�าคัญแห่งความส�าเร็จ 

มันเป็นเพียงแค่หนึ่งในหลายปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

อาจจะมีบางคนที่ประสบความส�าเร็จจากความพยายามเพียงอย่างเดียว

แต่มันไม่ใช่ส�าหรับทุกคน

สูตร [ความพยายาม = ความสามารถ = ประสบความส�าเร็จ] นี้

จะส่งผลให้เกิดสูตร

[ความเกียจคร้าน = การไร้ความสามารถ = ความยากจน]

แล้วคนก็จะโทษตัวเองที่ไม่พยายามอย่างเพียงพอ

ท�าให้เกิดชนชั้นและความไม่เท่าเทียมกัน

แม้ประตูแห่งโอกาสจะถูกเปิดออก 

แต่ผู้คนก็ยังโทษว่าความยากจนเป็นความผิดของตัวเอง

แล้วก็จะท�าให้เกิดความอับอายที่ตัวเองยากจน

จึงพยายามท�าทุกวิธีเพื่อให้ตัวเองดูไม่ยากจน
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ทั้งๆ ที่ไม่ใช่การไปเดินพิชิตเทือกเขาหิมาลัย

แต่เวลาไปโรงเรียนในช่วงฤดูหนาว ก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวยี่ห้อ

The North Face หรือไม่ก็ยี่ห้อ K2

ในการสังสรรค์สมาคมผู้ปกครอง ก็ต้องเปลี่ยนชื่ออพาร์ตเมนต์ที่ตัวเอง

อาศัยอยู่ให้เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ฟังดูเหมือนอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์

ราคาแพง

ระบบที่เน้นความสามารถนั้นเป็นแค่เรื่องที่แต่งขึ้น

มันคือระบบที่ยุคแห่งความส�าเร็จและหนังสือพัฒนาตัวเองได้บ่มเพาะขึ้น

มันท�าให้คนส่วนใหญ่ประเมินค่าตัวเองว่าไม่รวย

จึงท�าให้พวกเขาต้องยืนอยู่ตรงกลางระหว่างความอวดดีและความอับอาย

พอหันไปมองรอบๆ

มีหลายคนที่ร�่ารวยจากการได้รับมรดกจากบรรพบุรุษ

มีหลายคนที่ขยันและอดทน แต่ยากจน

มันคือระบบที่เหยียบย�่าผู้อ่อนแอ

คนรวยที่มีเงินดูฟู่ฟ่า

แต่คนจนที่ขยันและอดทนกลับดูน่าอับอาย

ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่ปกติ
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돈도 실력이야.

คนที่แม้จะมีเงินน้อย แต่ถ้าใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และถูกต้อง

คนคนนั้นก็ควรมีความรู้สึกภาคภูมิใจในชีวิตของตัวเอง

บนโลกใบนี้

ไม่มีความยากจนที่น่าอับอาย
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เงินคือควำม
ส�ำเร็จของชีวิต

ฉันไม่คิด
แบบน้ัน

เธอคงจะนึกแค้นพ่อแม่ตัวเองสินะท่ีจน

เงินท่ีนำยมีอยูต่อนน้ี

ไดม้ำจำกพอ่แม่

นำยภูมิใจกับเงินพวกน้ันมำกนักเหรอ



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160624027.html

http://store.jamsai.com/9786160624027.html

