
“คงออกตัวไม่ได้ว่าผมอ่านหนังสือเยอะ แต่ผมชอบหนังสือมาก
หนังสือเป็นสหายแสนดีที่สุดและเป็นแหล่งบันเทิงหนึ่งเดียวของผม 

ผู้เชี่ยวชาญการเล่นคนเดียวมาตั้งแต่ยังเด็ก”
– ฮาวัน

ก า ร อ่ า น คื อ ร า ก ฐ า น ที่ สํ า คั ญ

นี่เราใช้ชีวิตยากเกินไป
หรือเปล่านะ 

ฮาวัน
เขียนและวาดภาพประกอบ

ตรองสิริ ทองคำใส
แปล

하마터면 열심히  살  뻔했다
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คำนำสำนักพิมพ์

หลายตอ่หลายครัง้ทีม่กัมใีครบางคนบอกใหเ้ราตัง้ใจทำนูน่ทำนี ่

ให้ดีนะ

ถ้าทำแบบนี ้ ถ้าพยายามเข้า จะต้องประสบความสำเร็จแน ่ๆ

หลายครั้งที่เราเลือกเดินตามเส้นทางที่หลายคนเดิน เพราะเรา 

เห็นผลลัพธ์ที่ดีของคนอื่น ๆ

แต่จะเป็นอย่างไร หากเราได้ออกเดินทางและเลือกใช้ชีวิต 

ในแบบของตัวเอง

ทำสิ่งที่ชอบให้เต็มที่ ขณะเดียวกันก็ผ่อนคลายและไม่ยึดติด 

จนเกินไป

จะเป็นอย่างไร หากเราได้ลองใช้ชีวิตในเส้นทางที่ต่างออกไป

สุดท้ายแล้ว ไม่มีใครบอกได้หรอกว่าเลือกแบบไหนถึงจะถูก

ขนาดบางครั้งที่เราคิดมาอย่างดีแล้ว ชีวิตยังเล่นตลกออกจะ 

บ่อยเลย
เจ้าของ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ • กรรมการผู้จัดการ อุษณีย์ วิรัตกพันธ์
ที่ปรึกษาสายงานสำนักพิมพ์ในเครือ องอาจ จิระอร • บรรณาธิการอำนวยการ สิริกานต์ ผลงาม 
บรรณาธิการบริหาร ชมพูนุท ดีประวัติ • บรรณาธิการ พรชนก บัวสุข
ผู้จัดการฝ่ายการผลิต อมราลักษณ์ โหมดตาด • ศิลปกรรม ศิริพร เสนายอด • คอมพิวเตอร์ จีรณัทย์ คำจันทร์
พิสูจน์อักษร ส่องนภา ภักตร์วิลัย • ฝ่ายการตลาด พนิดา ชัยศิริ, กุลพัฒนี บัวละออ

แยกสีและพิมพ์ที่ 
สายธุรกิจโรงพิมพ์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
376 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0-2422-9000, 0-2882-1010

จัดจำหน่ายโดย 
บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด 
108 หมู่ที่ 2 ถนนบางกรวย - จงถนอม ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 0-2423-9999 www.naiin.com

ราคา 295 บาท
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1ฮาวัน

บทนำ

ไปทางไหน

เกอเธ่กล่าวว่า “ชีวิตเป็นเรื่องของทิศทาง มิใช่ความเร็ว”

จู่ ๆ ผมนึกสงสัย ตกลงผมขยันขันแข็งเพื่อจะมุ่งไปทิศทางไหน 

กัน คิดเท่าไรก็สุดรู้ว่าตัวเองจะวิ่งสู่ปลายทางใด ผมจึงหยุด เรื่อง 

ก็มีเท่านี้ การที่ผมลาออกจากงานประจำซึ่งราบรื่นดี ไม่ใช่เพราะ 

ผมมีเจตนารมณ์ลํ้าลึกหรือมีแผนการอื่นในชีวิตแต่อย่างใด

อ้าว…
สงสัยมาผดิทาง

เอะใจว่าผดิ
ทำไมยังไปต่อ

ควรหยดุก่อนไหม
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2 นี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะ

รูต้วัอกีทผีมกย็ืน่จดหมายลาออกเรยีบรอ้ย แมด้งึสตไิดเ้มือ่สาย  

ทว่าศักดิ์ศรีลูกผู้ชายก็คํ้าคอเกินกว่าจะแสร้งทำไก๋ ไหนจะเจ้านาย 

ผูอ้นมุตัคิำขอลาออกของผมดว้ยอาการเรงิรา่ ปากก็บอก ผมเคารพ 

การตัดสินใจของคุณ เดี๋ยวก่อนนะ เรื่องไม่ควรลงเอยแบบนี้สิ  

ผมต้องออกจากงานประจำจริงเหรอเนี่ย

ไอ้เราหรืออุตส่าห์กะว่าถ้าเบื้องบนพูดรั้ง จะทำทีอิดออดแล้ว 

ยอมอยู่ต่ออย่างเสียไม่ได้ คิดไม่ถึงว่าฝีปากตัวเองจะเด็ดขนาดเขา 

อนุมัติการลาออกให้ทันใจ หรือจริง ๆ แล้วที่บริษัทรอให้ผมเป็นฝ่าย 

บอกลากันแน่ อ๊ากก อยู่ดีไม่ว่าดีดันหาเหาใส่หัว ทุกอย่างเป็น 

ความผิดของเกอเธ่นั่นละ

ถ้าต้องหาเหตุผลอีกสักข้อ ก็คงเพราะใกล้ปีใหม่แล้ว อีก 

สองเดือนอายุผมจะขึ้นเลขสี่ จิตใจเลยว้าวุ่นยังกับรอรับวันตาย  

สี่สิบเชียวหรือ ไม่เคยคิดเลยแฮะว่าวันหนึ่งตัวเองจะอายุสี่สิบ  

เวลาผ่านเลยโดยไม่รู้ตัวก็อายุตั้งสี่สิบปีแล้ว ทั้งที่ชีวิตยังไม่ทัน 

มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน

ใครหนอช่างคิดให้คำว่าส่ีสิบ (不惑) ยังมีความหมายว่า ไร้สับสน 

ต่อชีวิตด้วย นี่เจ้าคนต้นคิดเห็นข้อความนี้ไหม ขอบอกว่าฉันกำลัง 

สบัสนสดุ  ๆ เลยเฟ้ย! สบัสนมากจนวางจดหมายลาออกทีเ่คยงบุงบิไว ้

ตั้งนานบนโต๊ะทำงานเจ้านายซะแล้ว

อายุสี่สิบคงถือว่าใช้ชีวิตมาครึ่งทางแล้ว เห็นว่ามนุษย์ยุคนี้ 

จะมอีายขุยัเฉลีย่นานรอ้ยปี แตด่จูากสงัขารโรยราของตัวเอง ผมคง 

อยู่ไม่ถึงร้อยปีหรอก ฉะนั้นก็ถูกแล้วถ้าจะบอกอายุสี่สิบคือครึ่งทาง 

ชีวิต คงเพราะมาถึงจุดเช็กระยะครึ่งทาง (halfway point)! ถึงได้ 

ครุน่คดิถงึวนัคนืในอดตีกบัอนาคตนกัหนา วธิใีช้ชวีติแบบเราถูกต้อง 

ไหมนะ
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3ฮาวัน

หากเดินทางผิดก็ควรแก้ไขเสียเดี๋ยวนี้ จะได้ใช้ชีวิตอีกครึ่ง 

ที่เหลือให้ถูกควร ก็เลยถึงเวลาถามตัวเองอย่างขึงขังว่าเรากำลัง 

ก้าวเดินด้วยดีใช่ไหม ฉะนั้นผมจึงหยุดพักเพื่อหาคำตอบ ไม่สิ  

พูดตรง  ๆ  คงเป็นแค่ข้ออ้าง จะให้ใช้ชีวิตขยันขันแข็งแบบเดิมเพื่อ 

อะไรกัน หรือไม่ผมก็คงแค่เหนื่อยล้าเฉย ๆ 

จงพากเพียร! (คร้าบ ๆ ก็พากเพียรอยู่เสมอแหละ)

จงทุ่มเททำให้สุดฝีมือ! (ก็ทำสุดฝีมือแล้วนะ ยังต้องทุ่มเทเพิ่ม 

อีกเหรอ)

จงอดทน! (ก็อดทนมาตลอดชีวิตแล้วไง)

ในชวีติผมไดยิ้นคำพูดปลุกเรา้แบบข้างบนบ่อยสดุ ๆ ผมใชช้วีติ 

ตามคำสั่งมาตลอด คิดว่าจริยธรรมดีงามคือการใช้ชีวิตด้วยความ 

มุ่งมั่น อดทน และบากบั่นโดยไม่เคยตั้งคำถาม ขนาดเอะใจว่า 

ทำไมชีวิตยังทุกข์มากขึ้นทุกทีทั้งที่ก็กัดฟันพากเพียรเสมอ ผมก็ยัง 

บอกตัวเองว่าคิดมากน่า

อารมณ์นึกเสียดายผุดในใจเมื่อคิดว่าชีวิตผมมาไกลได้แค่นี้  

ไม่สิ ต้องใช้คำว่าคับแค้นมากกว่า อุปมาเหมือนมีคนคอยบอกให้ 

ผมอดทน อีกสิบนาทีจะถึงยอดเขาแล้ว แต่ผ่านครบสิบนาทีก็ยัง 

ไม่เห็นยอดเขาสักที แล้วผมก็หลงคำลวงครั้งแล้วครั้งเล่า อดทน 

อีกนิดสิ จากนี้อีกแค่สิบนาทีจริง ๆ สุดท้ายก็ปีนเขามาครบสี่สิบปี 

แล้ว เสียสติแท ้ๆ 

ใครอื่นอาจคิดว่าไหน  ๆ  มาถึงตรงนี้ ก็ปีนต่ออีกหน่อยเถอะ  

ชีวิตที่พากเพียรย่อมได้พบเจอบางสิ่ง  แต่ผมเหนื่อยเต็มทน  

พลังทั้งกายใจเหือดแห้ง ฮึ้ย ผมขอลา เอาละ สี่สิบคือวัยเกเร  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผมจึงตัดสินใจ  ตั้งแต่นี้ขอไม่ตั้งใจใช้ชีวิต 

แล้วเฟ้ย!

We live too hard_P001-093 OK.indd   3 12/25/20   12:34:16 PM

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



4 นี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะ

ยงักบัอปุาทานวา่ไดย้นิเสยีงถอนใจจากรอบตัวเลยแฮะ ทุกคน 

คงคิดว่าชีวิตหมอนี่ถึงคราวแย่พังพินาศสินะ ก็เข้าใจได้ เพราะผม 

ก็เป็นห่วงตัวเองแทบตายเหมือนกัน

ผมรู้ว่าฟังดูประหลาดที่บอกจะขอเลิกพากเพียรใช้ชีวิตบนโลก 

ที่ทุกคนต่างพากเพียร ไม่ได้จะพูดให้คนขยันหมั่นเพียรเสียหน้า  

ผมแค่อยากมอบโอกาสแก่ตัวเอง โอกาสในการลองใช้ชีวิตให้ 

แตกต่าง…จะเรียกว่าเป็นของขวัญวัยครบสี่สิบปีแก่ตัวเองก็พอไหว

บอกตามตรง ผมเองก็ไม่รู้ผลลัพธ์ ผมก็เพิ่งเคยใช้ “ชีวิตอย่าง 

ไม่ตั้งใจ” เหมือนกัน

เพราะฉะน้ัน

น่ีจึงถือเป็นการทดลองของชีวิตผม

การทดลองจะสำเร็จไหมนะ

ถึงไม่สำเร็จก็เป็นชีวิตผมเองที่จะล่มจม คุณผู้อ่านหายห่วง 

ครับ (หัวเราะ) ถึงจะล่มจมก็คงไม่เลวร้ายนัก อย่างมากก็แค่ต้อง 

กลับมาขยันหมั่นเพียรใหม่ ดังนั้นขอคุณแค่วางใจ เพลิดเพลิน 

กับการเดินทางสะเปะสะปะของผมเป็นพอ ผมเองก็จะเดินทาง 

ซึ่งยังไร้คำตอบนี้ด้วยหัวใจเบาสบายเช่นกัน

ผมอยากลองใช้ชีวิตแบบนี้ดูสักครั้ง ชีวิตที่ไร้ความฝืนบังคับ  

ลอยชายเรื่อยเปื่อย ถึงไม่รู้ว่าจะไหลเรื่อยไปทางไหน แต่ก็เป็นการ 

ล่องลอยตุ๊บป่องโดยมีหัวใจเริงรื่นแล้วกัน! 

การเดินทางเริ่มต้นแล้ว
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ขยันหมั่นเพียร
เพื่อมีชีวิตแบบนี้น่ะหรือ

บทท่ี 1
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ดูเหมือนสำหรบัพวกเราตอนน้ี
ความกล้าหาญคงจำเป็นยิ่งกว่าความพยายาม 

ผมหมายถึงความกล้าที่อาจดูบุ่มบ่าม 
แต่ก็กล้าทา้ทายลองส่ิงใหม ่

และกล้าจะยอมแพ้เม่ือถึงเวลาควรยอม
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เมื่อความเพียร
หักหลังเรา

สดับลมขับขาน (Hear The Wind Sing) ผลงานเปิดตัวเข้าวงการ 

นํ้าหมึกของฮารุกิ  มุราคามิ มีฉากเล่าถึงชายประสบอุบัติภัย 

เรือโดยสารอับปาง เขาเกาะห่วงยางลอยคอกลางมหาสมุทร 

แปซิฟิก ไม่นานมีหญิงสาวอีกคนว่ายเกาะห่วงยางมาหา ทั้งคู่ 

ลอยคอกลางทะเล จิบเบียร์พลางพูดคุยเรื่อยเปื่อยจนดึก ครั้น 

หญิงสาวก็ตัดสินใจจะลองเสี่ยงว่ายหาเกาะ ฝ่ายชายขอลอยคอ 

ดื่มเบียร์ต่อที่เดิม หญิงสาวว่ายนํ้านานสองวันสองคืนก็เจอเกาะ  

ส่วนชายหนุ่มลอยคอเมา ๆ อยู่ที่เก่าก็มีหน่วยกู้ภัยมาช่วย

หลายปีต่อมาทั้งสองบังเอิญพบกันในร้านเหล้าเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง  

หญงิสาวงนุงงเมือ่พบวา่ชายผูไ้มข่วนขวายหาทางรอด เอาแตอ่ยูน่ิง่ 

ที่เดิมกลับรอดชีวิตเหมือนกัน ทั้งที่เธอมุ่งมั่นว่ายนํ้าเอาตัวรอด 

จนแขนแทบหัก เธอสารภาพว่าขณะว่ายนํ้าตอนนั้น เธอ “อยากให้ 

เขาตาย” แตฝ่่ายชายไม่ตาย เขารอดชวีติเฉกเชน่เธอผูพ้ากเพยีร…
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8 นี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะ

ดีใจที่ได้เจอนะ  
ฉันจะลองเส่ียงว่ายน้ํา
หาเกาะ คุณล่ะคะ

อาจไม่มีเกาะอยู่ก็ได้นะครบั
ผมจะจิบเบียรร์อหน่วยกู้ภัย

อยู่ตรงน้ีแหละ
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9ฮาวัน

ผมตอนอายุยี่สิบปีกว่า ๆ อ่านแล้วก็คิด “เรื่องบ้าอะไรวะเนี่ย”  

(แต่ผมชอบนิยายของมูราคามิมากนะครับ แม้จะอ่านไม่ค่อยเข้าใจ 

ก็เถอะ) พอมาอ่านใหม่ตอนนี้กลับรู้สึกต่างจากเดิม หรือมูราคามิ 

จะอยากบอกเราประมาณว่า

เราต่างถูกปลูกฝังกันมาตั้งแต่เล็ก ๆ ให้

“อย่าเกียจคร้าน”

“หากไม่ไขว่คว้า ย่อมไม่ได้มา”

“ผลสำเร็จที่ได้มาโดยไร้ความพยายามนั้นน่าสมเพช”

เราใช้ชีวิตโดยเก็บกอดคำสอนดังกล่าวไว้ในใจเช่นเดียวกับ 

ใจศรัทธาต่อศาสนา จริงอยู่ว่าสอนได้ไม่ผิด แต่เมื่อใช้ชีวิตบนโลก 

นานพอ เราจะรู้ว่าเหตุการณ์ไม่เป็นตามคำสอนเสมอไป  ไม่สิ  

อาจพูดได้ว่ายิ่งอยู่นานยิ่งรู้สึกชัดเจนว่าหลายสิ่งไม่เห็นเป็นเช่น 

คำสอน เราจึงสับสน เพราะค่านิยมที่เราเชิดชูถูกสั่นคลอน

บางคนมีทุกอย่าง (ประสบความสำเร็จ) ทั้งที่ไม่พากเพียร 

และมุมานะมากมาย ขณะที่บางคนกลับยากแค้นลงเรื่อย  ๆ  แม้ 

เพียรพยายามยิ่งกว่าใคร ดาราบางคนกว่าจะได้แจ้งเกิดต้องผ่าน 

งานออดิชั่นนับร้อย  ๆ  ครั้ง ทว่าดาราบางคนเข้าวงการได้ง่ายดาย 

เพียงเพราะตามเพื่อนไปงานออดิชั่น ไม่ต้องยกตัวอย่างไกล ผม 

ว่าเราทุกคนคงเคยทุ่มเททำงานแทบตายแต่ผลลัพธ์ไม่ดีเท่าที่ควร  

แต่กับงานชิ้นที่ทำลวก ๆ กลับประสบความสำเร็จด้วยดี

การพากเพียรใช่จะมอบผลรางวัลเสมอไปฉันใด

การไม่พากเพียรก็ใช่จะทำเราชวดทุกผลรางวัลฉันน้ัน
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10 นี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะ

ใช่แล้ว ชีวิตมีเรื่องกลับตาลปัตรแบบนี้ ยังมีสิ่งแตกต่างจาก 

ความเชื่อเราอีกมาก

“ตกลงจะเอายังไง จะบอกว่าอย่าพยายาม ให้ใช้ชีวิตเร่ือยเป่ือย 

งั้นหรือ นายคิดจะเมินความสำเร็จของคนที่เขาขยันหมั่นเพียรละสิ  

หรือจะบอกว่าคนคาบช้อนดินมาเกิด1 พยายามไปก็ป่วยการเปล่า  

ควรไปเกิดใหม่เผื่อได้คาบช้อนทอง นายอยากพูดแบบนี้หรือเปล่า”

เดี๋ยว ๆ ใจเย็นก่อน ผมเข้าใจว่าคุณฉุน อันที่จริงผมก็มีนํ้าโห 

เหมือนกัน

คนทีโ่มโหคอืคนทีรู่ส้กึเหมอืน “หญงิสาว” ผูมุ้ง่มัน่วา่ยนํา้หาเกาะ  

เป็นไปได้สูงว่าจะเป็นคนขยันขันแข็ง จึงรู้สึกไม่ดีที่คนไม่พยายาม 

กลับได้รับ  “ความช่วยเหลือ”  เช่นเดียวกัน ทั้งที่ฉันพยายามถึง 

ได้รับมา ทำไมเธอก็ได้รับทั้งที่ไม่เคยพยายาม คิดแล้วก็รับไม่ลง  

แต่อย่าเพิ่งใช้เพียงโทสะ ลองมองในจุดยืนของ  “ชายหนุ่ม”  กัน 

สักหน่อย เป็นเรื่องน่ายินดีที่แค่อยู่เฉย ๆ ก็มีคนมาช่วย การได้รับ 

สิ่งต่าง  ๆ  มาแม้เราไม่พากเพียรมุ่งมั่น ก็ฟังเข้าท่าไม่หยอกว่าไหม

บางคนแย้งว่า “เขาแค่ดวงดี มีโอกาสที่หน่วยกู้ภัยจะไม่เจอ 

เขาด้วยซํ้า” แต่กรณี  “หญิงสาว”  ก็เหมือนกันนี่นา มีโอกาสที่ 

บริเวณใกล้เคียงจะไม่มีเกาะ เธอก็แค่ดวงดีเช่นกัน

สรุปแล้วตัวละครทั้งคู่ต่างดวงดีพอกัน  หญิงสาวเพียงไม่ 

ตระหนกั เธอวา้วุน่และเปน็ทกุขเ์พราะมองวา่สิง่ทีเ่ธอไดร้บัคอืรางวลั 

แห่งความพยายาม จึงต่อต้านว่าชายหนุ่มไม่สมควรได้รับสิ่งเดียว 

กับเธอ

1 หมายถึง ผู้เกิดในครอบครัวยากจน มีต้นทุนทางสังคมตํ่า – ผู้แปล

We live too hard_P001-093 OK.indd   10 12/25/20   12:34:19 PM

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



11ฮาวัน

สาเหตุที่ เราทุกข์ใจ เป็นเพราะความเชื่อหรือก็คือ  “ความ 

พยายาม”  หักหลังเราบ่อยครั้ง ทั้งที่เราขยันหมั่นเพียรแทบตาย 

กลับทำได้น้อยนิด ส่วนคนอื่นที่ไม่พยายามดันได้ดิบได้ด ี แปลกจัง  

ก็เรียนมานี่ว่าหากไม่ไขว่คว้าย่อมไม่ได้มา ไหนจะคำว่าความ 

พยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอีก รู้สึกเหมือนถูกหลอก 

เลยแฮะ ท่าทางจะใช้ชีวิตพลาดเสียแล้ว กระนั้นเราก็ไม่อาจหยุด 

ทุ่มเทพยายาม ก็ถ้าเลิกพากเพียร แม้แต่สิ่งเล็กน้อยที่มีตอนนี้ 

คงหลุดมือ ว่าแล้วเราก็ทุกข์ใจเพราะหมดทางรู้ว่าใช้ชีวิตถูกต้อง 

แน่ไหม

ผมจนปัญญาจะรู้คำตอบว่าทำไมความพยายามจึงหักหลังเรา 

และเราควรใช้ชี วิตต่อกันอย่างไร ผมรู้แค่วิธีลดความทุกข์ลง 

อกีหนอ่ย อาจฟงันา่โมโห แตเ่ราตอ้ง “ยอมรบั” ครบั เราจะออกหา่ง 

จากทุกข์ได้อีกนิดเมื่อเรายอมรับความจริงว่าเหตุการณ์อาจเป็นได้ 

ทัง้ “พยายามแล้วแตไ่รผ้ล ผลลพัธไ์มคุ่ม้กบัทีพ่ยายาม หรือผลลพัธ์ 

ดีเลิศเกินความพยายาม” 

ความคิดประเภทต้องได้รับ “เท่านี้” เมื่อฉันพยายาม “เท่านั้น”  

คือจุดเริ่มต้นแห่งทุกข์ เราอาจไม่ได้ผลลัพธ์ดีเท่าความพยายาม 

เสมอไป อาจได้รับน้อยกว่า มากกว่า หรือไม่ได้เลย ฟังน่าเจ็บใจ 

แต่นี่คือความจริง

หากใกล้ตัวเรามีคนประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่เกินความ 

พยายาม ก็อย่าตำหนิเขา ยอมรับความสำเร็จนั้นตามที่เป็นเถอะ  

เพราะนี่ย่อมหมายความว่าวันหนึ่งอาจเป็นเราเองที่ได้ดิบได้ดีเกิน 

ความพยายาม หรือได้รับเรื่องดี ๆ แม้ไม่พยายาม อย่าทุกข์ใจด้วย 

ความอิจฉาเลย จะเชื่อหรือไม่ก็ตาม แต่การยอมรับโชคดีของเขา 

อาจนำพาโชคดียิ่งกว่ามาให้เราสักวัน 
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12 นี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะ

ความพากเพียรขยนัทรยศเรานักตอ่นัก ยิง่พยายามจงึยิง่แคน้ใจ  

เหมือนตัวละครหญิงสาวในนิยายโน่นไง มูราคามิปลอบใจเราด้วย 

วิธีพิสดารเหลือเกิน

ชีวิตไม่เคยยุติธรรม คำพูดว่าความเพียรชนะทุกส่ิงน้ันโกหก 

ทัง้เพ

เข้าใจหรือยัง อย่าโทษว่าผิดที่เธอพยายามไม่พอ

ถึงยังไร้ถ้อยคำเฉลย แต่ก็ดีมากพอ ช่วยเยียวยาหัวใจผม 

ดีเยี่ยมเชียวละ แล้วจะไม่ชอบมูราคามิได้ไง
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ใครขยัน
แพ้นะ

ประโยค  “ใครอิจฉา แพ้นะ”  เคยฮิตในเกาหลีใต้อยู่พักหนึ่ง  

ก็นาทีที่หายใจเข้าด้วยความรู้สึก  “อิจฉา”  จะตามด้วยการ 

ฉุกคิด “ทำไมฉันไม่มี (หรือทำไม่ได้) เหมือนเขา” แล้ว 

ลมหายใจออกของเรากจ็ะพลนัพน่พว่งดว้ยความรูส้กึพา่ยแพ้ 

อย่างน่าประหลาด 

“เพราะไม่ม ี ฉันจึงแพ้”

ใช่แล้ว ใครอิจฉา แพ้นะ ดังนั้นจึงห้ามอิจฉา ไม่มี 

อารมณ์ใดโศกเศร้าน่าอนาถเท่าความรู้สึก  “แพ้”  อีกแล้ว  

ถ้าไม่อิจฉาก็จะได้ไม่รู้สึกแพ้

ดู  ๆ  แล้วสังคมเราล้วนแก่งแย่งชิงดี เป็นโลกที่ต้อง 

แบ่งแยกผู้ชนะกับผู้แพ้ชัด ๆ ถึงจะชอบใจ ชีวิตในโลกแบบนี ้

พลอยให้เราพ่ายแพ้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน เอ๊ะ หรือจะเป็นแค่ 

ผมคนเดียว
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14 นี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะ

ผมไม่เคยชนะ ผมรู้สึกพ่ายแพ้บ่อย ๆ บนโลกที่ทุกวันหลากล้น 

ด้วยเรื่องราว  “ความสำเร็จ”  ของใครต่อใคร ทั้งที่ผมก็พากเพียร 

ตลอดมา กระทั่งตอนนี้ก็ยังมีใจสู้ ทว่าทุกอย่างก็ยังคงเดิม แล้ว 

ผมก็รู้สึกแย่ลงว่าตั้งใจแทบตายกลับมาไกลได้แค่นี้ ไม่ยุติธรรม 

เลย สู้หยุดขยันยังจะเจ็บใจน้อยกว่า…ผมพ่ายแพ้ครั้งแล้วครั้งเล่า  

ว่าแต่ผมแพ้ใครกันเล่า ขณะครุ่นคิดก็มีคนตอบผมว่า

พอสักท!ี

โทษท…ี
ฉันคงบ้า
ไปแล้ว

ต้ังสติบน
โลกโหดร

า้ยน้ีหน่อ
ย!

ใครขยัน แพ้นะ!
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15ฮาวัน

“พอเหอะ ก็นายตั้งใจกับชีวิตแล้ว จะมาไกลแค่ไหนก็ยัง 

ถือว่าได้ใช้ชีวิตอยู่ดี”

อา ต้องขอบคุณเขานะ เขาพูดถูก คนไร้ที่พึ่งและความ 

สามารถแบบผมยังรอดมาถึงจุดนี้ได้ ก็คงเพราะตั้งอกตั้งใจกับชีวิต  

หากสมมติให้ทุกคนเข้าแถวต่อกัน ตำแหน่งผมคงอยู่กลาง  ๆ  

ไม่สูงไม่ตํ่า ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องควรขอบคุณ แต่ว่าใจผมก็ไม่อยาก 

ขยันขันแข็งแล้วอยู่ดี

ก็ถ้าขยัน ตอ้งหมัน่คำนวณเรื่องแพ้ชนะบ่อย ๆ น่ีนา

ผมทำงานวาดภาพประกอบเข้าปีที่หกแล้ว  ขนาดวาดมา 

หกปีก็ยังไม่เป็นที่รู้จัก คุณจะเข้าใจง่ายขึ้นถ้านึกเปรียบเทียบเป็น 

นักแสดงโนเนม ไร้ชื่อเสียง ไร้ผลงานโดดเด่น

ปัญหาหนักอกที่สุดของคน  “โนเนม”  คือรายรับ เช่นเดียว 

กับดาราโนเนมต้องหางานเสริมยังชีพ ผมก็ทำงานบริษัทเสริม 

รายได้ แต่พูดตามตรง ให้เรียกงานบริษัทเป็นงานเสริมก็กระไรอยู่  

เงินเดือนจากบริษัทคือแหล่งรายได้ส่วนใหญ่ของผม คงต้องอธิบาย 

ว่า ตัวเองเป็นพนักงานบริษัทผู้รับงานวาดภาพบ้างเป็นอาชีพเสริม  

แทนการบอกว่าเป็นนักวาดภาพประกอบที่หารายได้เพิ่มด้วยงาน 

บริษัทจนกว่าจะวาดภาพเลี้ยงตัวเองได้จะถูกต้องกว่า อย่างไร 

ก็ตาม เรื่องแน่ชัดมีอยู่ว่า ชีวิตความเป็นอยู่ของผมลำบากแน่ 

ถ้าเลือกทำแค่งานใดงานหนึ่ง
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16 นี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะ

ผมจึงขยันมุ่งมั่นทั้งกับงานบริษัทและงานวาด ก่อนทำงาน 

ประจำ ผมว่างงานมานาน ลำพังแค่มีงานทำเงินได้ผมก็ซาบซึ้ง 

แทบแย่แล้ว แถมไม่ได้มีแค่งานเดียว แต่ทำควบสองงานเชียวนะ  

ยะฮู้! คึกสุด ๆ ผมพากเพียรอยู่หลายปีก็ชักล้า

“ทำไมฉันถึงหาเลี้ยงตัวเองด้วยอาชีพเดียวแบบคนอื่นไม่ได้นะ”

ผมเริม่เกลยีดงานวาด มองว่าเปน็งานไม่ทำเงนิ หากไมไ่ดเ้งนิ 

ผมก็ไม่วาด ขนาดมีงานจ้างก็ยังคร้านจะวาด ผมเอือมงานบริษัท 

เช่นกัน คิดว่าบริษัทแย่งเวลาในชีวิตโดยมอบเงินเดือนน้อยนิด  

ยิ่งคิดก็ยิ่งเห็นว่าบริษัทนั่นละที่ทำให้ผมเกลียดงานวาด เอ๊ะ เรื่อง 

ไม่ควรเป็นแบบนี้นี่…

 ผมรู้สึกติดขัด จิตใจมุ่งมั่นเมื่อแรกเริ่มสูญสลาย เกิดใจ 

คับข้องอัดแน่นเข้าแทนที่ หรือว่าในตัวผมสั่งสม  “พิษร้าย”  มา 

นานวัน  แม้ชีวิตความเป็นอยู่ดีกว่าเดิมแต่ก็ยังไม่ค่อยพอใจ  

ใช่แล้ว ผมสัมผัสถึงอารมณ์แพ้พ่าย แพ้ในการแข่งเมื่อไขว่คว้า 

ไม่ถึงผลสำเร็จทั้ง  ๆ  ที่มานะบากบั่น ความรู้สึกของการเป็นผู้แพ้ 

ขมขื่นเหลือเกิน

ขอเลิกตัง้ใจกับชีวิตแล้วกัน ก็ไม่อยากแพ้น่ีนา 

พอตกลงใจเช่นนั้น สิ่งแรกที่ผมทำคือลาออก คุณคงสงสัยว่า 

ต้องถึงขนาดลาออกเชียวหรือ ผมคิดสะระตะเท่าไรก็เห็นว่าการ 

ทำงานประจำเทา่กบัเรายงัตัง้อกตัง้ใจใชช้วีติ ซึง่ผดิเปา้หมายของผม  

ลำพังแค่ตื่นเช้าตรู่ ยัดตัวเองเข้ารถไฟฟ้าที่แน่นเป็นปลากระป๋อง 

นานเป็นชั่วโมงกว่าจะถึงบริษัท ก็ต้องขยันขันแข็งพอแรง ฉะนั้น 

ผมเลยเลือกลาออก
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17ฮาวัน

เหตุผลที่ผมลาออกไม่ใช่เพราะเกลียดบริษัทเข้าไส้หรือกระหาย 

อยากวาดภาพเหลือเกิน จะว่าเพื่อตามหาความตั้งใจแรกเริ่มยิ่ง 

ไมใ่ช่ใหญ่ ผมแคอ่ยากลองใชช้วีติโดยไมส่นใจเรือ่งแพห้รอืชนะบา้ง 

สกัครัง้ นา่จะพออธบิายไดว้า่ผมอยากอยูห่า่งจากปญัหาตา่ง  ๆทีเ่คย 

กดทับตัวเองสักพัก

เดี๋ยวนี้กว่าผมจะตื่นก็ปาเข้าช่วงบ่ายของวัน พอตื่นก็กิน 

มื้อเที่ยงง่าย ๆ แล้วทำนู่นนี่เรื่อยเปื่อย เช่น จิบเบียร์ อ่านหนังสือ  

จดเขียนไอเดีย เผลอเดี๋ยวเดียวก็คํ่า ถึงเวลากินมื้อเย็น เสร็จแล้ว 

ก็เข้านอน ผมใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองยังข้องใจว่าขี้เกียจแบบนี้ 

ต่อไปจะไม่เป็นไรแน่หรือ

ผมรู้สึกคล้ายถอนตัวจากการ “แข่ง” ที่เมื่อก่อนเผลอไผลลงแข่ง 

ด้วย เมื่อสละสิทธิ์จึงหมายถึงปราศจากตำแหน่งแพ้ชนะ สิ่งเดียว 

ที่ยังติดใจสงสัยคือตกลงเราแข่งอะไรกัน แล้วการแข่งนั้นมีชื่อเรียก 

อย่างไรแน่

แข่ง “ใครหาเงินได้เยอะกว่า”

แข่ง “ใครซื้อบ้านได้เร็วกว่า”

แข่ง “ใครประสบความสำเร็จก่อน”

ไม่ยักเข้าใจ เอาเป็นว่าเมื่อก่อนผมเคยขยันหมั่นเพียรหมาย 

จะสร้างผลลัพธ์ดีเยี่ยมในการแข่งที่ผมก็ไม่รู้ว่าแข่งอะไร และผม 

คิดว่าตัวเองทำดีแล้วที่ตัดสินใจถอนตัว

พอกลายเป็นคนนอกการแข่ง ตัวผมตอนนี้ก็ไม่จำเป็นต้อง 

สร้างผลงานดีเยี่ยม ดูเหมือนคนอื่น ๆ สังเกตเห็นความเป็นคนนอก 

ของผมเช่นกัน จึงเลิกสนใจคะแนนของผม พวกเขาไม่เห็นผมเป็น 

คู่แข่งแล้ว เอ๊ะ ตกลงนี่ใช่เรื่องดีไหมเนี่ย
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18 นี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะ

ถอดเครือ่งนุ่งห่มทางโลกแล้วโล่งดีแฮะ

ถึงจะหนาวนิด ๆ ก็ตาม…
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19ฮาวัน

จะดีหรือร้ายก็เถอะ ผมว่าโลกเรามีคนใช้ชีวิตไม่ขยันสักคน 

คงไม่เป็นไร แล้วถ้ามีใครพูดกลุ้ม ๆ แทนว่า “เดี๋ยวนายก็แย่หรอก”  

ผมจะตอบยิ้ม ๆ ว่า “อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเถอะ” จากใจจริง

อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด ไม่ว่าสิ่งที่ เกิดจะเป็นอะไรก็ตาม  

เค เซรา เซรา (Que sera, Sera)1

1 เป็นท่อนหนึ่งจากเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง The Man Who Knew  

Too Much ใช้ในความหมายว่า อะไรจะเกิดก็ให้เกิด
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แรงใจของฉัน
ใช้เพื่อใคร

บรษิทัผมโปรดปรานคนไฟแรงเหลอืเกนิ กค็ำวา่ไฟแรงถอืเปน็ 

เร่ืองดีงาม แค่ได้ยินยังชวนให้หัวอกเร่าร้อนยังกับมีไฟแผดเผา

ใครเล่าจะชิงชังคนไฟแรงผู้กระตือรือร้นและหลงใหล 

ต่อสิ่งที่เขาทำแรงกล้าได้ลงคอ หากผมเป็นเจ้าของบริษัท  

ก็อยากเลือกร่วมงานกับลูกน้องไฟแรงเหมือนกัน แต่แล้ว 

ทุกวันนี้ไฟแรงเปลี่ยนจาก “มีก็ดี” เป็น “ต้องมี” บางเรื่องเลย 

พลอยกระอักกระอ่วน

ทุกคนพูดตรงกันว่าเราต้องไฟแรง หากปราศจาก 

แรงใจกล้าแกร่งย่อมหมดทางทำสิ่งใดสำเร็จ ถึงได้มีคำคม 

กับหนังสือละลานตากล่าวถึงแพสชั่น แล้วก็มีคอร์สสัมมนา 

กลาดเกลื่อนพร้อมช่วยชุบชีวิตเจ้าแพสชั่นที่เคยมอดของคุณ 

ให้ฟื้นคืน
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21ฮาวัน

บริษัทเล่าเป็นไง บริษัทต้องการให้พนักงานรักองค์กร ทุ่มเท 

ไฟแรงกล้าต่องานของตน บริษัทผมบอกว่าคนขาดแพสชั่นนั้น 

ไร้ประโยชน์ด้วยซํ้า ถ้าเราถามหาเหตุผล ก็คงได้คำตอบว่าเพราะ 

บริษัทไม่ต้องการคนทำงานเพื่อเงิน แต่ต้องการคนไฟแรงที่จะ 

เติบโตไปด้วยกัน ทุกวันนี้คนเราถึงต้อง “พิสูจน์” ว่าตัวเองมีไฟกันไง  

ซึ่งนั่นก็หมายถึงการทำงานล่วงเวลา หากเลิกงานตรงตามเวลา 

จะเท่ากับไร้ใจมุ่งมั่น แต่ว่านะ ขณะบริษัทเติบโตเอา  ๆ ทำไม 

เงินเดือนผมไม่เห็นเติบโตตาม เหลื่อมลํ้าชะมัด! ไหนว่าให้เติบโต 

ไปด้วยกันไงล่ะ

เราไม่อาจลบความรู้สึกว่าโลกยํ้านักหนาเรื่องไฟกระตือรือร้น  

การขาดไฟแรงจึงชวนให้คิดว่าขาดความจริงจังจริงใจ ครั้นโลก 

มองว่าคนเราสมควรมีแพสชั่น คนไม่มีแพสชั่นเลยกระสับกระส่าย 

และตกเป็นรอง ถึงกับอยากสร้างแพสชั่นที่ตนไม่มีนั้นเอง นี่เป็น 

เหตุผลว่าทำไม “คอนเทนต์ปลุกแพสชั่น” ถึงได้รับความสนใจนัก

“กลุ้มใจจัง ฉันขาดแพสชั่นต่องานที่ทำ”

นีเ่ปน็ประโยคระบายปญัหาในใจทีพ่บเหน็ไดด้าษดืน่ทัว่อนิเทอร-์ 

เน็ต ผมคิดว่าปัญหากลุ้มใจเช่นนี้ออกจะพิกล จะว่าไงดี พอจะ 

เปรยีบเทยีบไดว้า่เหมอืนจบัคนทีเ่ราไมช่อบมานัง่ตรงหนา้ แลว้เทีย่ว 

ตั้งคำถามต่อใคร  ๆ ว่า “ทำไมฉันไม่ชอบเขา” หากเราฝืนทำสิ่งใด 

แล้วยังไม่เกิดแพสชั่นก็เท่ากับเราไม่ชอบสิ่งนั้น พื้นฐานของแพสชั่น 

หรอืการมใีจหลงใหลคอืความรกั จงึเปน็ธรรมดาหากจะขาดแพสชัน่ 

ต่อเรื่องที่ไม่ชอบ คอนเทนต์ปลุกแพสชั่นอาจกระตุ้นเราได้นิดหน่อย  

แต่ฤทธิ์หาได้ยั่งยืน อีกอย่างแพสชั่นซึ่งฝืนสร้างไว้ส่วนใหญ่ก็เพื่อ 

ทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อคนอื่นด้วย
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22 นี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะ

ส่งมาเด๋ียว
นี้ !

เอาแพสชั
่นของแกมา

!

แรงขับ
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23ฮาวัน

แพสชั่นหรือแรงใจคือภาวะที่พลุ่งพล่านเอง ใช่จะฝืนสร้าง 

กันได้ แรงใจคือความรักหลงใหลอันเริ่มจากความรักต่อสิ่งที่ทำ  

แน่ละ การพยายามจะรักอาจพอช่วยให้รักลงได้เหมือนกัน แต่ผม 

ไม่ค่อยอยากแนะนำวิธีนี้

ผมคิดว่าไม่เป็นไรหรอกหากเราจะขาดไฟ

ตอ่ให้ขาดไฟแรงบ้าง เราก็ยังทำงานกันได้ดีพอน่ีนา

จริงอยู่เราอาจมีงานที่เราโปรดปราน แต่ส่วนใหญ่เราต่าง 

ทำงานเพื่อเงินกันทั้งนั้น เรารับเงินเป็นค่าตอบแทนแรงงาน เกินไป 

หน่อยนะถ้าจะเรียกร้องให้มีแพสชั่นอีก การฝืนสร้างแพสชั่นเป็น 

เรื่องเครียด ไม่มีก็ไม่มีสิ ทำงานที่เคยทำต่อเป็นพอ แพสชั่น 

เกิดเองเสมอ ซึ่งก็อาจเกิดกับงานที่เราทำหรืองานอื่น  ๆ หาก 

เกิดจริงก็ขอให้ทุ่มเทไฟแรงที่มีกับงานนั้นแล้วกัน

แต่ว่านะ การพบงานที่เราหลงใหลอาจก่อเกิดอีกปัญหา

“ทางเราอาจจ่ายคุณไม่ได้มาก แต่นี่เป็นโอกาสดีให้คุณได้ 

ทำงานที่หลงใหล อย่างไรด้วยพื้นฐานแล้ว ประสบการณ์มีค่า 

ดั่งทรัพย ์ คุณบอกทำไม่ไหวงั้นหรือ ขาดไฟเสียจริง”

“แพสชั่นเพย์”1 ไงล่ะ  แผนหลอกกดหัวใช้งานหนักเต็มที่ 

โดยจ่ายน้อยกว่าค่าแรงขั้นตํ่าหรือไม่จ่ายเลย มองออกแสนง่าย  

แต่คนมีไฟนี่ถูกหลอกกันง่ายจัง เดิมทีความรักทำให้เราตาบอด 

1 Passion Pay หรือยอลจองเพ  หมายถึง  การว่าจ้างคนหนุ่มสาว 

ด้วยค่าแรงตํ่า ใช้ในเชิงเสียดสีว่าคนหนุ่มสาวสมควรก้มหน้ารับว่าตนสมควร 

ทำงานหนักรายรับน้อย และต้องมีแพสชั่นมากพอจะอดทน – ผู้แปล
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24 นี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะ

นีเ่นอะ แลว้กตกิาของความรกัยงัมอียูว่า่ใครรกัมากกวา่คอืฝา่ยยอม

โลกบังคับให้เรามีแพสชั่นแล้วก็หาจุดอ่อนจากแพสชั่นนั้น 

มาเอาเปรียบเรา จึงเป็นเรื่องเสี่ยงหากจะประกาศให้ใคร  ๆ  รู้ว่า 

เราหลงใหลหลงรกัสิง่ใด การอยูบ่นโลกแบบนีสู้ไ้มม่แีพสชัน่เสยีเลย 

อาจดีกว่า

กระนั้นแพสชั่นก็เป็นสิ่งดี หมายถึงถ้าเราใช้เพื่อตัวเองละก็นะ  

หากกำลังทุ่มเทแพสชั่นต่อสิ่งใด ขอให้ทบทวนดี ๆ  ว่าเรากำลังทำ 

สิ่งนั้นเพื่อตัวเองหรือเพื่อใครอื่น ตามความเข้าใจของผม แพสชั่น 

ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดกันบ่อย  ๆ และไม่ยืนระยะยาวนาน ดังนั้นเราจึง 

ไม่ควรฝืนและทุ่มแรงใจกับสิ่งใดส่ง ๆ 

แพสชั่นก็มีวันสึกหรอ ขืนใช้ชุ่ย  ๆ ประเดี๋ยวถึงตอนจำเป็น 

ขึน้มาจะหมดเอา ถนอมแรงใจไวร้อวนัทีเ่ราพบพานสิง่ทีเ่ราหลงใหล 

ดีกว่า แล้วก็อย่าฝืนจะสร้างแพสชั่นเลย

อีกอย่างนะ แพสชั่นเป็นของเรา เราจัดการเองได้ คนนอก 

กรุณาอย่ายุ่ง หยุดบีบบังคับ แล้วก็เลิกแย่งได้แล้ว!
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ทางของตัวเอง

ไม่มีจุดสิ้นสุดเลยแฮะ ใครเลยจะคิดว่า “สิ่งควรมี” ให้สมวัย 

จะเยอะนัก ประหนึ่งสังคมมี “คู่มือชีวิต” ชี้แนะว่า “อายุกี่ปี”  

ควรมี  “แค่ไหน” ถึงไม่เคยมีใครเห็นคู่มือชีวิตที่ว่าจริง แต่ 

เราตา่งรูด้แีละตะเกยีกตะกายใหช้วีติเปน็ไปตามคูม่อื เพราะ 

เราจะทกุขใ์จหากดำเนนิชวีติผดิคูม่อื ดว้ยดูเหมอืนมเีพยีงตน 

เป็นผู้รั้งท้าย

แรงกดดันจากคู่มือชีวิตมีน้อยนักตอนเรายังเด็ก ยังอยู่ 

ในวัยแห่งโอกาส บรรยากาศรอบตัวล้วนอะลุ่มอล่วยว่า 

อนาคตมีความหวัง ยังไม่ต้องได้ต้องมีมากนัก แต่แล้ว 

พอเติบใหญ่ โลกกลับเพ่งเล็งเราด้วยสายตาคมกริบ คอย 

ยํ้าถามว่า “อายุปูนนี้ ทำอะไรบ้างแล้ว” นั่นสินะ เรา 

ทำอะไรแล้วบ้าง
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นายได้คู่มือชวีิตมาจากไหน
ตามสำนักงานเขตเขาแจกเรอะ

หา ยังไม่แต่งงานอีกเหรอ 
คนอายเุทา่เรา 

เขาแต่งงานมีลกูกันหมดแล้ว

ยังเชา่ห้องรายเดือนอีกเหรอ คนอายเุทา่เรา
ควรมีอพารต์เมนต์ขนาดย่อม ๆ สักห้องเป็นของตัวเอง

พอราคาบ้านข้ึนจะได้โปะเงนิกู้ไหว

ลาออกจากงานประจำ
ด้วยเหรอ ถึงปากเรยีกเป็นฟรแีล

นซ์ 

แต่ก็คือคนตกงานดี ๆ น่ีละ กลับไปทำงานบ
รษัิทเถอะ 

คนอายเุท่าเราควรมีเง
นิเดือนดีระดับหน่ึง

ไม่ได้ทำประกันด้วยเหรอ คนอายเุท่าเรา

อย่างน้อยควรมีประกันอุบัติเหตไุ
ว้สักหน่ึงกรมธรรม์…

ยังไม่มีรถด้วยเหรอ 

คนอายเุทา่เราขับรถคันเล็ก ๆ ก็กระไรอยู ่

ต้องซือ้คันใหญ่ให้ดูภูมิฐานสมวัยหน่อย
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27ฮาวัน

ผมผู้เคลียร์ลิสต์ต่าง  ๆ  ในคู่มือชีวิตไม่สำเร็จสักอย่าง ย่อม 

เข้าข่ายคนทำตัวไม่สมวัย เห็น ๆ อยู่ว่าลิสต์ต้องเพิ่มตามอายุแหง ๆ  

งั้นหมายความว่าต่อให้อายุห้าสิบหกสิบปี ผมก็ยังทำตัวไม่สมวัย 

ด้วยหรือเปล่า

อายุเท่านี้แล้วผมก็ยังไม่แต่งงาน ยังอยู่ห้องเช่ารายเดือน  

และไม่มีรถยนต์ส่วนตัว ผมไม่ทุกข์ร้อนหรือลำบากนะ ปัญหา 

ดันอยู่ตรงคนอื่นเห็นต่าง ถึงตัวผมมองว่าไม่เป็นปัญหา แต่พอ 

คนอื่นสมเพชและสงสารผม ผมก็ชักทุกข์ร้อน ไม่สิ ต้องบอกว่า 

ทุกข์ร้อนแล้วละ ตอนแรกเฉย  ๆ แต่ปฏิกิริยาของคนอื่นทำให้ 

รู้สึกแบบนั้น ชีวิตก็ชีวิตผม ความรู้สึกก็ความรู้สึกผม ทำไมดัน 

เบาใจหนักใจตามคำวิจารณ์คนอื่นด้วยนะ เหมือนจะพอรู้คำตอบ 

แต่ก็ไม่รู้

“ทำไมไม่ยอมแต่งงานเสียที”

เรื่องนี้เกิดนานแล้ว มีคนถามผมผู้ครองตัวเป็นโสดอย่าง 

อาจหาญระคนขาดมารยาท เขาคงถามเพราะเห็นว่าคนเราสมควร 

แต่งงาน จึงไม่เข้าใจว่าทำไมผมไม่แต่ง ผมหมดทางจะตอบเขา  

ไม่สิ ต้องบอกว่าผมไม่อยากตอบ เขาอาจถามโดยไร้เจตนาร้าย  

แค่อยากรู้จริง  ๆ แต่นี่คือการรังแกกันสำหรับผม เป็นการรังแก 

ผู้ทำตัวผิดจากค่านิยมความเชื่อหมู่มาก คำถามของเขาเสมือน 

ขู่กรรโชกว่าทำไมไม่ทำเหมือนพวกเรา อธิบายมาซิ

ฝ่ายรับหน้าที่อธิบายกลายเป็นผมเสมอ  คนถามไม่เห็น 

ต้องอธิบาย เขาคิดว่าตนถามในสิ่งอันเหมาะควร จึงเรียกร้องขอ 

คำตอบที่มีนํ้าหนักมากพอจากผม ทำท่าราวกับว่ายอมมอบโอกาส 

รับฟังก่อนและจะตัดสินอีกทีว่าควรอนุญาตไหม ผมก็สงสัยนะว่า 

จะมีสักกี่คนเคยครุ่นคิด “เหตุผลที่ต้องแต่งงาน” อย่างจริงจังบ้าง
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28 นี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะ

“เพราะรักไง”

“เพราะอยากอยู่ด้วยกัน”

“เพราะนี่คือครรลองของชีวิตมนุษย์”

“แต่งงานมีลูกเป็นเรื่องปกติ”

ตามความเห็นผม คำตอบของพวกเขาก็ไม่เห็นมีนํ้าหนัก 

น่าเชื่อถือสักเท่าไร ทำไมคนเราถึงมองว่าการแต่งงานเป็นเรื่อง 

สมควรทำกันล่ะ การแต่งงานเกิดด้วยความอยากแต่ง ผมไม่อยาก 

ก็เลยไม่แต่ง ทำไมยังต้องคอยหาเหตุผลมาบอกให้ใครเชื่อด้วย  

ทำยังกับถามคนไม่ซื้อของที่เขาไม่อยากได้ว่าทำไมไม่ซื้องั้นแหละ  

พิลึกชะมัด พ่อแม่ ญาติสนิทมิตรสหายเซ้าซี้ถามน่ารำคาญจนผม 

คิดด้วยซํ้าว่าแต่งให้จบ  ๆ เลยดีไหม การแต่งงานเป็นการตัดสินใจ 

ของเราแท ้ๆ แต่ตกลงเราตัดสินใจได้เองแน่หรือ

ผมมีเหตุผลส่วนตัวที่จะไม่แต่งงาน ซึ่งก็ไม่ต้องขออนุญาต 

หรือชี้แจงทุกคนนี่นา แล้วก็ไม่มีหน้าที่ต้องเจรจาหว่านล้อมให้ 

คนอื่นเห็นดีด้วย ผมเปล่ามีมุมมองว่าการแต่งงานเป็นเรื่องเลวร้าย 

ทีค่วรกำจดัทิง้ แคจ่ะไมแ่ตง่เฉย ๆ แตแ่คน่ัน้กด็เูหมอืนโลกไมพ่อใจ 

ผมเสียแล้ว การใช้ชีวิตต่างจากชาวบ้านมีหลาย  ๆ เรื่องน่าปวดหัว 

แบบนี้ละ เอ๊ะ หรือเพราะทุกคนขี้เกียจรำคาญ ก็เลยยอมใช้ชีวิต 

ให้เหมือน ๆ กันหมดเนี่ย

แม้ตลอดมาผมตั้งคำถามหรือรู้สึกขัดแย้งต่อสิ่งต่าง  ๆ ที่คนอื่น 

ชี้นิ้วบอกให้ทำ แต่ผมหาได้เป็นอิสระจากสิ่งเหล่านั้นอย่างสมบูรณ์  

ผมยังใส่ใจสายตาคนอื่น พยายามฝืนใช้ชีวิตให้ดูดีในสายตาคนอื่น  

ถึงทำได้ไม่ดีก็เถอะ อันที่จริงหากเป็นไปได้ก็อยากใช้ชีวิตให้ตรง  

“คู่มือชีวิต” แต่ก็ทำได้ไม่ง่ายเลย
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29ฮาวัน

สิ่งที่ผมในวัยนี้อับอายจริง  ๆ  หาใช่เรื่องจนปัญญาครอบครอง 

สิ่งต่าง  ๆ  ที่ควรมีสมวัย แต่ผมอายต่อความจริงว่าผมใช้ชีวิตโดย 

ขาดค่านิยมกับหนทางเป็นของตัวเอง

ส่ิงต่าง ๆ ที่ผมใฝ่ฝันและไล่ตาม ล้วนเป็นส่ิงที่คนอ่ืนบอกว่าดี 

มีแตส่ิ่งที่ดูดีงามในสายตาคนอ่ืน น่ีละที่ผมอับอาย

ผมคือคนที่ล้มลงหลังจากมุ่งมั่นวิ่งตามสิ่งเหล่านั้นแล้วเอื้อม 

ไม่ถึง ไหน ๆ ล้มแล้วก็ขอพักสักหน่อย ถือโอกาสเปลี่ยนมาตามหา 

เส้นทางของตัวเองคงดีกว่า นับจากนี้คือหนทางของตัวเองเสียที

แต่ว่านะ ต่อไปผมก็คงทำตัวสมวัยไม่ได้เหมือนเดิม
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คำขอให้รวย
ของพวกเรา

“ขอให้เป็นเศรษฐี”

เป็นประโยคอวยพรติดปากคนเกาหลี แต่เดิมทีเรา 

ไม่ค่อยพูดแบบนี้กันหรอก อย่างน้อยก็ก่อนมีโฆษณานั้น 

น่ะนะ

ราวต้นทศวรรษ 2000 บริษัทบัตรเครดิตแห่งหนึ่งใน 

เกาหลีใต้ปล่อยโฆษณาที่ใช้ดาราหญิงชื่อดังตะโกนบอกผู้ชม 

ทางบา้นวา่ “ทกุทา่น ขอใหเ้ปน็เศรษฐนีะคะ” โฆษณาชิน้นี ้

ดังเป็นพลุแตก ผมซึ่งตอนนั้นยังเป็นนักศึกษาก็จำได้แม่น

ประโยค “ขอให้เป็นเศรษฐีนะ”  กลายเป็นคำฮิตติดปาก 

คนเกาหลีใต้ทันที ใคร  ๆ  ต่างทักทายกันด้วยคำว่า “ขอให้ 

เป็นเศรษฐี” แล้วก็ฝันหวานว่าคำพูดนี้คงเป็นจริงในเร็ววัน  

แถมยังมีคำทักทายคล้ายคลึงกัน เช่น “ขอให้หาเงินได้ 

เยอะ  ๆ” “ขอให้ดังเปรี้ยงปร้าง” ฯลฯ ตามมาอีกต่างหาก

We live too hard_P001-093 OK.indd   30 12/25/20   12:34:25 PM

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



31ฮาวัน

ก่อนมีโฆษณาดังกล่าว  “เศรษฐี”  เคยเป็นศัพท์ไกลตัวนัก  

เศรษฐดีเูปน็ชวีติของคนคาบชอ้นเงนิชอ้นทองมาเกิด หรือคนจำนวน 

น้อยนิดผู้สร้างตัวสำเร็จ เศรษฐีเป็นฐานะที่ดูเหมือนอยู่คนละโลก 

กับคนทั่วไป

ใคร  ๆ  ก็อยากมีชีวิตที่ดี แต่ปัจจัยการมีชีวิตดีของเราล้วน 

แตกต่างตามค่านิยมส่วนบุคคล อย่างน้อยก็ก่อนโฆษณาชิ้นนั้น 

เผยแพร่แหละ ทว่าโฆษณาชิ้นเดียวกันได้เหมารวมเป้าหมาย 

ที่เคยมีหลากหลายและกระจัดกระจายของประชาชนชาวเกาหลีใต้ 

ไว้ เสียหมดจดให้เหลือเพียงเป้าหมายเดียว  นั่นคือ  จงรวย  

จงเป็นเศรษฐีซะ แล้วทุกคนก็คลั่งไคล้เจ้าเป้าหมายอันชัดเจน 

และโจ่งแจ้งนั้น

เศรษฐกิจเกาหลีใต้ซบเซาหนักหลังวิกฤตการณ์การเงินยุค 

ไอเอ็มเอฟ ปี  ค.ศ.  1997 บริษัทมากมายต้องปิดกิจการ ผู้คน 

มหาศาลตกงาน หลายคนฆ่าตัวตาย โชคดีบ้านผมไม่ค่อยได้รับ 

ผลกระทบมากนัก เพราะก่อนยุคไอเอ็มเอฟก็จนอยู่แล้ว ถึงพิษ 

ไอเอ็มเอฟจะทำให้ลำบากกว่าเดิมบ้าง ก็ขัดสนพอ ๆ กับก่อนหน้า  

เอ่อ จัดว่าเป็นเรื่องดีไหมเนี่ย เอาเป็นว่าตามนั้นแหละ

เกาหลีใต้หลังยุคไอเอ็มเอฟรู้ซึ้งถึงความสำคัญของเงินเข้า 

กระดูกดำยิ่งกว่าครั้งไหน ทุกคนต่างตระหนักถึงวิกฤตว่าตนมีสิทธิ์ 

ตกที่นั่งลำบากหากมัวใจลอยปล่อยชีวิตโดยเชื่อถือรัฐบาลหรือ 

บริษัท ชาวเกาหลีระสํ่าระสายกันถ้วนหน้า เป้าหมาย “เป็นเศรษฐี”  

จึงดูคล้ายหนทางเดียวที่จะช่วยให้รอดจากทุกปัญหา การเป็น 

เศรษฐีดูไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกแล้ว แต่กลายเป็นเป้าหมายของทั้งเรา 

และของทุก ๆ คน
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32 นี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะ

เกิด  “กระแสสู่เส้นทางเศรษฐี”  ในเกาหลีใต้ มีหนังสือกับ 

เรื่องเล่าองอาจมากมายถึงเนื้อหาทำนองว่า “ฉันทำอย่างไรให้รวย”  

ตามมา ผู้กลายเป็นเศรษฐีจริง ๆ เป็นที่อิจฉาระคนยกย่องจากผู้คน  

แล้วเศรษฐีทั้งหลายก็มองคนมีเงินน้อยกว่าเป็นเบี้ยล่างว่าฉันอยู่ 

สูงกว่าพวกแก เป็นสังคมวัตถุนิยมยาวต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

ผมก็อยากเป็นเศรษฐี ถึงภายนอกจะทำพูดเจี๋ยมเจี้ยม “ผม 

ไม่หวังขนาดรวยเป็นเศรษฐีหรอก ขอแค่หาเงินได้พอกินพอใช้  

ไม่ขัดสนก็พอแล้ว” ทว่าสุดท้ายก็หมายถึงอยากรวยอยู่ดี ใจผม 

อยากเป็นเศรษฐ ี ผิดกับท่าทางแสดงออก

ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากมีเงินเหลือเฟือ  ขอเยอะ  ๆ  แบบใช้ 

ฟุม่เฟอืยแคไ่หนกไ็มห่มด แตผ่มไปไมถ่งึฐานะเศรษฐ ี ใชว่า่มแีค่ผม  

คนเกาหลีส่วนใหญ่ที่เคยอวยพรกันว่า “ขอให้เป็นเศรษฐีนะ” ก็ไม่ได้ 

เป็นเศรษฐีเหมือนกัน เราส่วนใหญ่พลาดเป้าหมายและใช้ชีวิตต่อ 

โดยรู้สึกละอายแกมพ่ายแพ้แปลก ๆ 

แรก  ๆผมเคยคดิวา่ประโยค “ขอใหร้วยเปน็เศรษฐ”ี คอืคำอวยพร  

ก็ใครเล่าจะรังเกียจเงิน คำพูดว่าขอให้มีเงินเยอะ  ๆ รํ่ารวยเป็น 

เศรษฐีจึงไม่น่าเป็นคำแช่ง ทว่าพอลองคิดอีกแง่ เจ้าประโยค  

“ขอให้รวยเป็นเศรษฐี”  ฟังคล้ายบีบบังคับในที “ต้องเป็นเศรษฐี 

ให้ได้เชียวนะ ถ้าไม่รวยแล้วน่าสมเพชออก รวยเป็นเศรษฐีคือ 

สิ่งดีเลิศ สิ่งอื่น ๆ ล้วนไร้ความหมาย”

คนรู้จักที่ห่างหายกันไปนานถามผมทันควันตอนผมเล่าว่า 

กำลังเขียนหนังสือ

“ทำแล้วรวยไหม”

เขาคงแค่ถามเฉย  ๆ แต่สำหรับผมกลับฟังคล้ายแฝงนัยว่า  

“งานเขียนทำเงินได้เยอะไหม ถ้าได้ไม่เยอะจะทำทำไม งานนาย 
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33ฮาวัน

ไร้ความหมายจัง”

“แหม ก็ได้ไม่เยอะหรอก ว่าแต่ช่วงนี้สบายดีไหม”

ผมตอบอ้อมแอ้ม ในใจอดรู้สึกขมขื่นไม่ได้ กระนั้นผมก็ 

ไม่อาจตำหนิเขา เพราะผมเองก็คิดแบบเดียวกัน เราต่างมีชีวิต 

ในยุควัตถุนิยมซึ่งเชิดชูเงินตราเป็นสิ่งประเสริฐ

เราได้ยินบ่อย  ๆ  ว่าให้มองเงินเป็นเครื่องมือ อย่ามองเป็น 

เป้าหมาย  ทว่าเรากลับใช้ชีวิตโดยมีเงินเป็นเป้าหมายกันมา 

แสนนาน น่าอดสูนักที่ผมคือหนึ่งในนั้น ครั้นตั้งหมุดหมายอยาก 

หาเงินให้ได้มาก  ๆ  ตลอดเวลา จึงละเลยการตั้งคำถามสำคัญต่อ 

ตัวเองว่า “ฉันกำลังใช้ชีวิตอย่างไร” “ฉันอยากทำงานแบบไหน”  

เราใช้ชีวิตโดยไล่ตามหนทางซึ่งทำเงินได้เยอะ  ๆ ด้วยเชื่อปักใจว่า 

หากหาเงินให้ได้มาก ย่อมใช้ช่วยคลี่คลายสารพันปัญหาได้

“มีอะไรบ้างที่เงินบันดาลไม่ได้”

“แค่มีเงิน ก็ทำทุกสิ่งที่อยากทำได้สมใจ…”

ก็คิดกันแบบนี้ เอาเถอะ ถ้าคิดแล้วโชคดีหาเงินจนรวยเป็น 

เศรษฐีจริงก็ดีไป แต่ผมดันทำไม่สำเร็จ ผมใช้ชีวิตไล่ตามหาเงิน  

แต่กลับหาไม่ค่อยได้สักเท่าไร มาตอนนี้ยอมรับแล้วว่าผมคงหาเงิน 

ไมเ่กง่ อา แล้วตอ่ไปผมควรใช้ชีวิตอย่างไร รูส้กึเหมอืนทำสิง่สำคญั 

จริง ๆ หล่นหายเพราะมัวแต่คิดว่า “ทำอย่างไรให้รวย” 

ฉะนั้นผมจึงยอมแพ้ ขอไม่เป็นเศรษฐีแล้วละ ก็เคยขยัน 

หมั่นเพียรมากแล้ว ดูท่าการตั้งเป้าหมายเป็นเศรษฐีคงผิดพลาด  

ผมขอพอเท่านี ้ เชิญทุกคนทิ้งผมไว้แล้วไปต่อเลย

นับจากน้ีไม่ใช่ผมเป็นเศรษฐีไม่ได้นะ แตจ่ะไม่เป็น
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34 นี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะ

เฮ้อ ~ ถ้ารวย

เป็นเศรษฐจีรงิ

จะเป็นยังไงนะ

ไม่
ใช
ท่ำ

ไมไ่
ด้ แตไ่ม่ทำ
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35ฮาวัน

ผมยังคงชอบและยังต้องมีเงิน แต่ก็ตั้งใจว่าจะไม่ใช้ชีวิต 

โดยตั้งเป้าหมายเป็นเงิน ผมควรใช้ชีวิตอย่างไรหากเงินไม่ใช่ 

เป้าหมาย ต้องทำงานแบบไหน อยากเป็นคนอย่างไร คงต้อง 

ใช้เวลาสักหน่อยกว่าจะเจอคำตอบของคำถามเหล่านี้

เราจะมองเห็นหลายสิ่งเมื่อเราปล่อยวาง ว่าแต่ทั้งที่ปากบอก 

ยอมแพ้แล้ว ทำไมผมดันเสียดายละเนี่ย ถ้าพยายามเพิ่มอีกหน่อย 

อาจพอไหว…หรือจะยอมเป็นเศรษฐีดี ไม่เอาน่า จะไม่ทำแบบนั้น 

แล้ว ไม่ทำหรอก จริง ๆ นะ!
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มีทางเดียว
ที่ไหนกัน

ผมป่วยเป็นโรคไม่มีทางรักษา ซึ่งเป็นโรคดังที่รู้จักกันดีในหมู่ 

นักเรียนเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยศิลปะในเกาหลีใต้ ชื่อโรคคือ  

“โรคคลั่ง ม.ฮงอิก1” สมัยผมเตรียมสอบ มีตำนานเล่าขานทั่วย่าน 

สถาบันกวดวิชาว่า เคยมีนักเรียนเตรียมสอบป่วยเป็นโรคนี้จนยอม 

สอบซํ้ามากถึงเจ็ดครั้ง

ตำนานดังกล่าวจะจริงหรือเท็จก็สุดรู้ แต่ที่แน่  ๆ โรคคลั่ง  

ม.ฮงอิกเป็นโรคร้ายกาจขนาดว่าทำให้คนที่สอบติดมหาวิทยาลัยอื่น 

กลา้สละสทิธิ ์ จะขอเรยีนแค ่ม.ฮงอกิเทา่นัน้ เขาหรือเธอจะเตรียมตัว 

สอบซํ้า ถ้าไม่ติด  ม.ฮงอิกอีกก็สอบซํ้าอีกเรื่อย  ๆ อาการของโรค 

ไร้ทางเยียวยา น่าสะพรึงถึงขนาดมีนักเรียนยอมเสียเวลาเจ็ดปี 

เพื่อจะสอบเข้า  ม.ฮงอิกเจ็ดครั้ง มันยังไงกันแน่ แต่ว่าผมก็เคย 

ป่วยด้วยโรคร้ายนี้นะ อึ๋ย สยอง

1 เรียกภาษาปากว่า ฮงแด มหาวิทยาลัยฮงอิกเป็นมหาวิทยาลัยด้านศิลปะ 

ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกาหลีใต้ จึงเป็นเป้าหมายของนักเรียนเตรียมสอบทั่วประเทศ  

– ผู้แปล
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37ฮาวัน

ตอน ม.6 ผมสอบเข้า  ม.ฮงอิกไม่ติด ผมสอบติดมหาวิทยาลัย 

อื่น แต่ก็แหงละ ผมยอมทิ้งโอกาส คิดว่าหากเราได้เรียนมหา- 

วิทยาลัยมีชื่อเสียงมากกว่า ก็คุ้มค่าพอให้เสียเวลาอีกปีสอบซํ้า  

ว่าแล้วผมก็อ่านหนังสือเตรียมสอบเข้า  ม.ฮงอิกใหม่ แล้วก็ชวด 

อีกรอบ

เป็นไปได้ยังไง เวลาหนึ่งปีอันมีค่าของผม ตอนนั้นคิดว่า 

จะยอมแพ้ไม่ได้ ก็เรียนรู้มาตลอดนี่ว่าจงอย่ายอมแพ้ ต้องสู้ให้ถึง 

ทีส่ดุ ความพยายามอยูท่ีไ่หนความสำเรจ็อยูท่ีน่ัน่ ผมคงยงัพยายาม 

ไม่พอ ขออีกทีเถอะ ขอลองสอบอีกสักครั้ง แม้จะเสียดายเวลา 

อีกตั้งปี แต่ผมตัดใจไม่ลง ก็เลยกลายเป็นนักเรียนเตรียมสอบ 

ครั้งที่สาม อา ทั้งที่ควรหยุดแท ้ๆ 

สอบซํ้าครั้งที่สามน่าจะติดนะ ก็ผมพากเพียรและมุ่งมั่น 

ยิ่งกว่าใคร ผมภาวนาทุกคืนให้ตัวเองสอบติด  ม.ฮงอิก แต่แล้ว  

พระเจ้าช่วย ผมสอบไม่ติดเป็นครั้งที่สาม คืนประกาศผลสอบ  

ผมยืนก้มมองกระแสนํ้าเย็นเฉียบจากสะพานดงจัก2 พลางคิดว่า 

ชีวิตผมล้มเหลว สมควรจบชีวิตตัวเองจากบนสะพานนั้น

ทั้งที่มุ่งมั่นสอบตั้งสามรอบ ดันไม่ผ่านทุกรอบ ทำไมกันนะ  

เพื่อนคนอื่นที่วาดไม่เก่งเท่าผมยังสอบติดกันหมด ทำไมมีแค่ผม 

ที่สอบตก หรือเพราะผมตื่นเต้นเกิน แค่เข้าสนามสอบก็ประหม่า 

จนทำไดไ้มเ่ตม็ อมืม ์ ตอ้งบอกวา่เละเลยแหละ เฮอ้ ไหนใครบอก 

ว่าเราจะสำแดงศักยภาพได้ในสนามรบจริงไง ไม่ว่าเหตุผลจะคือ 

อะไร ผมก็สอบไม่ผ่าน ซึ่งก็หมายถึงขาดฝีมือกับความพยายาม  

เลิกแก้ตัว ผมมันไอ้ขี้แพ้

2 สะพานข้ามแม่นํ้าฮัน ตั้งอยู่ในกรุงโซล เกาหลีใต ้ – ผู้แปล
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38 นี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะ

จะกล้ามองหน้าพ่อแม่ยังไง ตายเสียก็ดี ใช่เลย ตายดีกว่า!  

แต่แล้วผมก็กลัวจนไม่กล้ากระโดดลงจากสะพาน ผมยิ่งสมเพช 

ตัวเองที่ไม่กล้าจะตาย สายลมฤดูหนาวเยียบเย็นเหลือเกินตอนผม 

เดินร้องไห้ข้ามสะพาน ชีวิตผมจบเห่เท่านี้สินะ

ผมจำตอ้งเขา้เรยีนมหาวทิยาลยัอืน่ แตล่องเรยีนไดส้กัสองเดอืน 

ก็ปรับตัวไม่ได้เสียที

“อุตส่าห์สอบซํ้าตั้งสามครั้งเพื่อจะมาเรียนที่นี่งั้นหรือ นี่คง 

เป็นที่ของฉันตั้งแต่แรก ดันทะลึ่งฝืนสอบโดยไม่เจียมตัว ก็สมควร 

แล้ว”

เสียงรบกวนในใจทำให้ผมหมดท่า หรือผมต้องใช้ชีวิตแบบ 

ไอ้ขี้แพ้ ต้องอยู่โดยมีความรู้สึกพ่ายแพ้ไปตลอดชีวิต ความดันทุรัง 

พลันพลุ่งพล่านทั่วร่าง  ผมต้องทำได้สิ  ใช่แล้วครับ  โรคคลั่ง  

ม.ฮงอิกนี่เกินเยียวยาจริง ๆ 

บางทีตอนน้ันผมควรหยดุ

ผมลาออกจากมหาวิทยาลัยโดยปิดบังที่บ้าน โกหกว่าไปเรียน 

ปกติ แต่ที่จริงแอบเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่เป็นครั้ง 

ที่สี่ คิดแต่ว่าไม่มีทางถอยแล้ว การเข้าเรียน ม.ฮงอิกคือความหวัง 

หนึ่งเดียวของผม ไม่มีทางอื่นแล้ว

อา เรื่องเด็กนักเรียนที่ป่วยเป็นโรคคลั่ง ม.ฮงอิกจนยอมสอบซํ้า 

ตัง้เจด็ครัง้คงไมใ่ชเ่รือ่งโกหกแฮะ กผ็มนีล่ะทีส่อบซํา้ ๆ แบบเดยีวกนั  

แม้ยังน่าข้องใจว่าคุ้มจริงหรือถ้าเราใช้เวลาถึงเจ็ดปีแค่เพื่อปริญญา- 

บัตรของมหาวิทยาลัย แต่ตอนนั้นผมดันคิดว่าเป็นเรื่องสมควร  

แน่นอนว่าเพราะหน้ามืดตามัวล้วน ๆ 
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39ฮาวัน

รูไ้หม
สาว ๆ คล่ังไคล้ 

แมวเหมียวกันสุด ๆ  

ฉันจะเป็นแมวแล้วกัน

น่ารกัปะ

มีแค่
ทางเดียว
หรอื

วันเวลาผันผ่าน ฤดูหนาวมาเยือนอีกครั้งพร้อมการสอบเข้า  

และแล้วปีนั้นผมก็สอบติด ม.ฮงอิกในการสอบครั้งที่สี่

หากคณุมองวา่นีเ่ปน็เรือ่งราวสานฝนัเปน็จรงิดว้ยการไมย่อมแพ ้ 

มุมานะสู้ต่อจนสำเร็จละก็ ขอบอกเลยว่าคุณคิดผิด เรื่องนี้สอน 

ให้รู้ว่า การตั้งเป้าหมายผิด  ๆ  กับความเชื่อว่าหนทางชีวิตมีแค่ 
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40 นี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะ

เส้นทางเดียว สร้างความย่อยยับแก่ชีวิตคนเราได้มากแค่ไหน 

ต่างหาก

เหตุผลที่ผมอยากเรียน  ม.ฮงอิกเหลือเกิน ก็เพราะเคยเชื่อว่า 

การเป็นศิษย์ของที่นี่จะเปลี่ยนชีวิตผม พวกผู้ใหญ่ชอบพูดราว 

กับว่าการได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยมีชื่อจะช่วยให้ชีวิตเราลงเอย 

ด้วยความสำเร็จ แล้วทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ม.ฮงอิกคือ 

มหาวิทยาลัยศิลปะที่ดีที่สุด ไหนจะข่าวลือว่าแค่เป็นเด็ก ม.ฮงอิก 

ก็จะมีบริษัทใหญ่รอแย่งตัวและทาบทามขอตัวไปร่วมงานด้วย  

ผมจึงปักใจว่าต้องเรียนที่นี่ ขอเพียงได้เข้าเรียน  ม.ฮงอิก ชีวิต 

ทุเรศทุรังของผมคงจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ จะไม่มีใคร 

ดูถูกผมได้อีก ม.ฮงอิกคือความหวังเดียวในชีวิตผม แล้วผมก็ใช้ 

เวลาไม่นานนักหรอกกับการสำนึกได้ว่าความคิดตัวเองละอ่อน 

และเขลาแค่ไหน

อุตส่าห์ทุลักทุเลหลายปีกว่าจะสอบติด  ม.ฮงอิก แต่ชีวิตผม 

ไม่เห็นพลิกผัน อารมณ์เพ้อฝันถึงชีวิตนักศึกษากับไฟมุ่งมั่นเรียน 

ก็งั้น  ๆ โลกความจริงคือผมต้องทำงานหาเงินจ่ายค่าหน่วยกิต  

ส่วนข่าวลือว่ามีบริษัทใหญ่คอยจ้องทาบทามก็เป็นแค่ข่าวลือดังว่า  

นักศึกษาแต่ละคนต่างยุ่งหัวหมุนกับการตามหาเส้นทางชีวิตของตน  

แล้วผมก็คือคนหลงทาง

สื่อเคยรายงานข่าวถึงนักเรียนเตรียมสอบราชการคนหนึ่ง 

ตดัสนิใจฆา่ตวัตายหลงัสอบไมผ่า่นเปน็ครัง้ทีส่ี่ นอ้งคนนัน้แขวนคอ 

ตายในห้องนํ้าสาธารณะในจุดพักรถทางด่วนขณะเดินทางกลับบ้าน 

กับคุณแม่
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41ฮาวัน

น้องทรมานใจและรู้สึกผิดแค่ไหนกัน น่าปวดใจเหลือเกิน 

ที่วัยรุ่นเกาหลีหลายคนถูกต้อนให้จำต้องลองสอบข้าราชการ ยิ่งน่า 

ปวดใจมากขึ้นอีกเมื่อบางคนที่พลาดหวังถึงกับเลือกปลิดชีวิตตัวเอง

บางคนคงไม่เข้าใจว่าทำไมถึงขนาดฆ่าตัวตายแค่เพราะสอบ 

ราชการไมต่ดิ งานราชการดเีลิศจนสมควรเดมิพนัด้วยชวีติเชยีวหรอื  

แตค่นเรานัน้หตูามดืบอดเมือ่ยดึตดิบางสิง่ ผมเองกเ็คยอยากจบชวีติ 

มาก่อน

หากเงยหน้าสักนิด หันมองรอบตัวสักหน่อย ก็คงพบหนทาง 

อื่น  ๆ ทว่าตอนนั้นผมมืดแปดด้าน เห็นแค่หนทางเดียว โศก- 

นาฏกรรมเริ่มต้นในนาทีที่เราปักใจเชื่อว่าชีวิตมีเพียงเส้นทางเดียว  

เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมีแค่หนึ่งทาง เส้นทางที่เคยคิดว่าเยี่ยมที่สุด 

อาจไม่ใช่ทางที่เราต้องการเมื่อลองใช้สัญจร

ผมเกลียดประโยค “จงอย่ายอมแพ้” ไมเ่ป็นไรหรอกนะหากเรา 

จะถอนใจเฮอืกแลว้รามอืเสยี ผมไมไ่ดห้มายถึงให้ใชช้วีติโดยถอดใจ 

ง่าย ๆ นะ หากเรามีเป้าหมายกับไฟฝัน ก็ควรพยายามและมุ่งมั่น 

สุดกำลังที่มี หากลองสักสองสามครั้งยังไม่เป็นผล ก็ถูกต้องกว่า 

ถ้าเรากล้ายอมแพ้ การทู่ซี้สอบซํ้าตั้งสี่รอบเหมือนผม แขวนชีวิต 

จิตใจทำสิ่งใดสุดโต่งนั้นคือการยึดติด ไม่มีประโยคไหนโหดร้ายเท่า 

สั่งให้ตัวเราจงอย่ายอมแพ้ ยังมีโศกนาฏกรรมไหนน่าเศร้าเท่า 

การปลิดลมหายใจตัวเองเพราะตัดใจจากเป้าหมายไม่ลงอีกเล่า

โลกเรามีหนทางอีกมากมายนัก

การยึดตดิเพียงหนทางเดียว ยอ่มหมายถึงการตัดใจจากหนทาง 

อื่น ๆ

We live too hard_P001-093 OK.indd   41 12/25/20   12:34:29 PM

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



42 นี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะ

ถ้าตัดใจจากหนทางอื่น  ๆ  ที่ว่าได้ตั้งมาก จะมีเหตุผลอะไร 

ให้เราตัดใจจากเส้นทางเดียวที่ดันทุรังอยู่ไม่ไหว หากทุกข์นัก 

ก็ปล่อยมือเสีย ยอมแพ้บ้างก็ไม่เห็นเป็นไร ชีวิตมีหนทางเดียว 

ที่ไหนกัน
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