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คำนำสำนักพิมพ์

เคยไหม ถูกคนรอบข้างทำร้ายทั้งจากทางคำพูดและการ 

กระทำ แต่เรากลับคิดว่าเขาคงไม่ได้ตั้งใจหรอก หรือเขาก็เป็น 

คนแบบนี้แหละ นั่นทำให้เราพบกับเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า  

บ่อยจนกลายเป็นเรื่องปกต ิ

หลายต่อหลายครั้งที่การกระทำของบางคนทำให้เกิดปัญหา 

ความสัมพันธ์ ซึ่งเอาเข้าจริงก็คือปัญหาของผู้ถูกกระทำอย่างเรา 

ฝ่ายเดียว หากโต้ตอบกลับก็กลัวว่าอีกฝ่ายจะมองเราไม่ดี หรือ 

ดูเป็นคนแรง  ๆ แต่พอไม่ทำอะไร ปัญหาที่พบเจอก็กัดกินจิตใจ 

จนทำให้เราห่อเหี่ยว 

จริงอยู่ที่มันยากที่เราจะควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงความคิด  

การกระทำ รวมถึงคำพูดของคนอื่น แต่เมื่อได้อ่านต้นฉบับหนังสือ 

เล่มนี้แล้วก็ค้นพบว่าที่เรายังเจ็บปวดใจจากคนรอบตัวบ่อยครั้ง 

เป็นเพราะเราเองนี่แหละที่ยอมให้เขาทำแบบนั้น ไม่แม้แต่จะ 

โต้ตอบ อีกฝ่ายเลยไม่รู้สึกอะไร คิดทำแบบนี้กับเราได้ หากเรา 

ลองฝึกโต้ตอบ รับมือ รวมถึงรู้จักปฏิเสธในบางสถานการณ์ 

ที่จะเป็น รู้จักเด็ดขาดเมื่อถึงเวลาต้องเด็ดขาด ก็จะสามารถใช้ชีวิต 

ร่วมกับผู้คนที่หลากหลายได้อย่างสงบสุข 

  

ตุลาคม 2562
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	 เราถูกตัดสินว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์ง่ายดายเหลือเกิน 

เมื่อแสดงความไม่พอใจ แม้ว่าคำพูด เช่น “คุณพูดออกมาได้ 

ยังไง” “ฉันรู้สึกแย่” ถ่ายทอดความรู้สึกเราได้ชัดเจน ทว่าหาก 

จิตไม่แข็งแกร่งจริงก็พูดยาก และยิ่งยากเข้าไปอีกเมื่ออยู่ใน 

สังคมเกาหลีใต้ซึ่งมีขนบธรรมเนียมเคารพผู้อาวุโสที่มีอายุหรือ 

ตำแหน่งสูงกว่า 

 ฉันสมัยวัยรุ่นไม่สันทัดการแสดงออกทางอารมณ์  

เอาเสียเลย เป็นเหตุให้มนุษยสัมพันธ์แย่ลงบ่อยครั้ง ไม่มีใคร 

สอนเรื่องแบบนี้แก่เราหรอก ดังนั้นส่วนใหญ่เราจึงลงเอย 

ด้วยการว่าร้ายคนที่เราผิดใจด้วย บางทีแค้นใจจนร้องไห้ หรือ 

ไม่ก็อดทนเก็บกดอยู่ เรื่อย  ๆ  กระทั่งถึงคราวแตกหักก็ตัด 

ความสัมพันธ์เสียดื้อ ๆ ฉันจึงอยากรู้วิธีรับมือคนมารยาททราม 

มาตลอด ต้องทำอย่างไรถึงจะแสดงความรู้สึกของเราได้อย่าง 

แข็งแกร่ง แต่ขณะเดียวกันก็ดูมีไหวพริบ

	 นี่เป็นเหตุผลที่ฉันจำประโยค  “อ้าว? ทำร้ายจิตใจกัน 

นี่หว่า” ของคิมซุกได้แม่น คำพูดของเธอสั้นกระชับ แข็งแกร่ง  

แสดงความรู้สึกได้ครบถ้วน แต่ไม่ถึงกับไล่ต้อนอีกฝ่ายจนมุม  

ประโยคนี้ของเธอยังทำให้อีกฝ่ายกล่าวขอโทษ บริบทของเขา 

กลายเป็นคนที่เผลอพูดใจร้าย ส่วนคิมซุกก็ดูเท่มากเมื่อรับคำ 

ขอโทษแบบไม่ถือสา ไม่เพียงเท่านี้ คำตอบโต้ของคิมซุกยัง 

เตอืนอกีฝา่ยกลาย ๆ ทีอ่าจไมเ่คยมใีครปรามเขามากอ่น เสมอืน 

เธอมอบโอกาสใหเ้ขาพจิารณาตวัเองวา่ “ความประพฤติของคุณ 

มีปัญหา” ซึ่งนี่อาจเข้าขั้นเป็นโชคของเขาด้วยซ้ำ ถึงคนเรา 



_6 

พอคิดว่าท่าทางของพวกเธอช่างเหมือนฉันในอดีต ฉันก็อดหดหู่ 

ไม่ได้

	 ชีวิตเราพบเจอคนทรามเยอะเหลือเกิน บางคนก็ทะลึ่ง 

ลำ้เสน้โดยไมส่นใจวา่คนแตล่ะคนและความสัมพันธแ์ตล่ะความ 

สัมพันธ์มีระยะเว้นว่างทางใจไม่เท่ากัน ยังพอมีวิธีช่วยให้เรา 

ปรามคนทรามว่า “คุณล้ำเส้น” อย่างไม่เปลืองพลังได้บ้างไหมนะ 

 คำตอบคอืมแีน่นอน ซึง่ฉนัจะบอกไวใ้นหนงัสอืเลม่นีน้ีล่ะ  

อนึ่ง ถ้าอยากนำวิธีเหล่านี้ไปใช้ เราต้องฝึกฝนด้วย ฉันผ่าน 

ช่วงวัยยี่สิบปีมาโดยเข้าใจว่าตัวเองอ่อนแอที่ปล่อยให้มีแต่คน 

ทำร้ายจิตใจอยู่นั่น ฉันจึงปรารถนาชีวิตที่เป็นตัวฉัน อยาก 

กดปุม่ปดิเสยีงรบกวนจากภายนอกทีเ่ปน็อปุสรรคตอ่การฟงัเสยีง 

หัวใจฉันเองได้อย่างไม่ยี่หระ การหล่อเลี้ยงมัดกล้ามแข็งแกร่ง 

แห่งการแสดงตัวตนต้องอาศัยความอุตสาหะและเวลา เฉกเช่น 

เดียวกับการสร้างรูปร่างงดงามด้วยการออกกำลังกาย ผลลัพธ์ 

ของการหมั่นฝึกฝนโดยไม่ระย่อ คือตอนนี้ฉันเลิกโทษตัวเอง  

และเลิกย้ำคิดซ้ำซากทุกคืนว่ามีใครทำร้ายใจฉันบ้างแล้วค่ะ

	 มีวิธีช่วยให้เราตั้งมั่นบนจุดยืนตัวเองได้ โดยไม่ต้องเสีย 

น้ำตาหรือโกรธขึ้งใครอยู่นะ วิธีที่ฉันลองปฏิบัติแล้วพบว่าเป็น 

วธิดีทีีส่ดุ ตลอดจนสิง่ตา่ง ๆ ทีฉ่นัเรยีนรูร้ะหวา่งทางอยูใ่นหนงัสอื 

เล่มนี้แล้ว ถึงเวลาเลิกเปลืองพลังใจเพราะคนทราม ยังมีวิธี 

อกีมากใหเ้ราปรามคนประเภทนีไ้ดอ้ยา่งสงา่งามและดว้ยใบหนา้ 

เจือรอยยิ้ม ขอให้หนังสือเล่มนี้เป็นตัวช่วยแก่ทุกท่านผู้ต้องการ 

ตามหาตัวตนให้พบแม้อยู่ในหมู่คนทรามนะคะ



Part 1 
ไม่เห็นต้องแสนดี
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ความสัมพันธ์แบบผู้ ใหญ่กดหัวผู้น้อย
จะมีอยู่ร่ำไปหากเราไม่กำราบ

	 ฉันเจอเหตุการณ์ที่ผู้ใหญ่กดหัวผู้น้อยเหตุการณ์ใหม่ 

จากกรณีอื้อฉาวที่คนเกาหลีเรียกกันว่า  “โนลุคพาส” (no look  

pass) ของสมาชิกสภาชื่อคิมมูซอง เหตุเกิดที่อาคารผู้โดยสาร 

ขาเข้าของสนามบินตอนเขาผลักกระเป๋าเดินทางให้ผู้ช่วยถูก 

ถ่ายไว้จนกลายเป็นคลิปไวรัล ในคลิปจะเห็นว่าผู้ช่วยกำลัง 

ค้อมศีรษะทักทายคิมมูซอง แต่เขาไม่แม้แต่จะเหลือบแลตอน 

ผลักกระเป๋าส่ง  ๆ  ให้ ดูเหมือนเจ้าตัวไม่รู้สึกสักนิดว่าต่อหน้า 

กล้องของสื่อมวลชนมากมายวันนั้น อย่างน้อยก็ควรแสดง 

ละครรักษาภาพลักษณ์เสียบ้าง มิหนำซ้ำหลังเกิดเรื่องและมี 

คนขอให้ชี้แจง เจ้าตัวยังเถียงเสียด้วยว่า “จะเดือดร้อนอะไร 

กันนักหนา ต้องให้ผมทำเรื่องไร้สาระ คนยิ่งยุ่ง ๆ...”
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	 ทีช่ือ่คลปินัน้กลายเปน็คำคน้ยอดนยิมทัว่เวบ็ไซตเ์กาหลใีต ้

และกลายเป็นประเด็นร้อน ก็เพราะภาพตอนผู้ช่วยคิมมูซองก้ม 

ศีรษะรับเจ้านาย แต่พอเงยหน้าก็ต้องกุลีกุจอรีบรับกระเป๋านั้น  

มอบรสชาติแบบที่ใครหลายคนเคยคุ้น รสชาติของความรู้สึก 

อัปยศไงละ่ พจนานกุรมอธบิายคำวา่อปัยศหมายถงึ “ความรูส้กึ 

อับอายขายหน้าเมื่อถูกหมิ่นหยามหรือดูแคลน” 

 หนังสือ  “หยามเหยียด” ( ) ของอาจารย์คิมชันโฮ 

กลา่ววา่ หนึง่ในวธิเีตมิเตม็ความวา่งเปลา่และบกพรอ่งใหต้วัเอง 

ทีค่นเกาหลใีตช้อบใชม้ากทีส่ดุคอืการดหูมิน่ผูอ้ืน่ หรอืก็คือการใช ้

ตำแหน่งฐานะทางสังคมที่สร้างมา เหยียดหยามกดหัวคนอื่น 

เพือ่จะยนืยนัความรูส้กึมตีวัตนของตนเอง ฉนัดคูลปิผลกักระเป๋า 

เดินทางส่ง  ๆ  ด้วยท่าทางไม่แยแสของคิมมูซองซ้ำหลายครั้ง  

เหตุการณ์นี้ทำให้ฉันสะท้อนใจ เพราะผู้ช่วยในคลิปคนนั้นทำให ้

ฉันนึกถึงเหตุการณ์อัปยศอดสูต่าง ๆ ของตัวเองที่ฉันอยากลืม

	 ตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ที่ฉันติดนิสัยคิดมากวนเวียนยามค่ำคืน  

แม้ถอดรองเท้าเข้าบ้านแล้ว คำพูดร้ายกาจจากนอกบ้านก็ยัง 

เกาะติดตัวติดใจตามมาด้วย ฉันทำงานพิเศษสารพัดสมัยเรียน 

มหาวิทยาลัย ทั้งงานที่โรงภาพยนตร์ ร้านเบียร์สด ภัตตาคาร 

สำหรับครอบครัว ฯลฯ เพื่อหาเงินใช้จ่าย ลำพังสถานที่ทำงาน 

ก็สร้างความกังวลมากพอแรง แต่ฉันยังพบว่าลูกค้าหลายราย 

ยังใช้สถานที่ให้บริการเหล่านี้เป็นที่ระบายความเครียดด้วย  

งานที่เรียกร้องให้ฉันฉีกยิ้มและบริการลูกค้าอย่างนอบน้อม 

ตลอดเวลาทำให้ฉันอยากลาออกไม่รู้กี่ครั้ง เมื่อถึงเวลาเข้างาน  

ฉันจะต้องซุกศักดิ์ศรีตัวเองเก็บไว้ให้ลึกสุดใจ ทว่ายิ่งซุกยิ่งซ่อน  
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ฉันก็ลืมเสียแล้วว่าเราควรใช้ศักดิ์ศรีเมื่อถึงคราวจำเป็นด้วย

	 ลูกค้าบางคนพูดใส่หน้าฉันว่า “น้องหัวไม่ดี เลยต้องมา 

ทำงานในที่แบบนี้ละสิ” ฉันยังเจอคำพูดตรรกะประหลาดจาก 

ที่นั่นที่นี่เรื่อย  ๆ แฟนหนุ่มรุ่นพี่ที่ฉันคบสมัยเรียนมหาวิทยาลัย 

บอกว่าฉัน “มีปัญหาที่ดันเป็นผู้หญิงแกร่งเกิน” อาจารย์คนหนึ่ง 

พูดขณะสอนว่า “พวกผู้หญิงเห็นแก่ตัว บริษัทไม่ชอบหรอก”  

รุ่นพี่ผู้ชายหัวเราะแล้วบอกรุ่นน้องผู้หญิงรูปร่างท้วมตอนเธอ 

สวมกระโปรงมามหาวิทยาลัยว่า “โห! กล้าจังนะเธอ!” คำพูด 

เจืออคติ กดขี่ และคุกคามเหล่านี้ ทำให้ฉันรู้สึกตัวเล็กลง  ๆ  

จริงอยู่บางครั้งคนพูดแค่ล้อเล่น ไม่ได้เจตนาร้าย กระนั้นก็ 

ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทำร้ายใจคนฟังนี่นา

	 ครั้นอายุมากเข้า ฉันจึงตระหนักได้ว่าเราต้องรับมือ 

คำพูดแผลง  ๆ  ของคนอื่น เพราะอาการยินยอมของเราจะยิ่ง 

กระตุ้นให้คนทรามฮึกเหิมและประพฤติตัวเช่นเดิมต่อ พวกเขา 

จะปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นแบบเดิมที่ (คิดเอาเองว่า) ทำให้ได้รับการ 

ยอมรับ อีกทั้งหากเราไม่โต้ตอบบ้าง นานวันความรู้สึกพ่ายแพ ้

จะสั่งสมถมทับเป็นอารมณ์ท้อแท้ ขับให้เราระบายใส่คนที่ 

อ่อนแอกว่าต่ออีกทอด ซึ่งเป็นลักษณะของคนเหนือกว่าข่มเหง 

คนด้อยกว่าเช่นกัน

	 บริษัทหนึ่งพิสูจน์แล้วว่าการใจดีกับทุกคนไม่เลือกหน้า 

หาใช่เรื่องงดงามเสมอไป เมื่อปี ค.ศ. 2012 บริษัทบัตรเครดิต 

ฮุนได  (Hyundai Card) แนะนำพนักงานให้คำปรึกษาทาง 


