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คำนำสำนักพิมพ์

ถ้ามองย้อนกลับไปในวัย 20 ของหลายคนคงมีแต่หนังสือเรียน รายงาน  

และการสอบไฟนอล  

เพราะอย่างนั้นโลกใบนี้ช่างดีขึ้นจริง ๆ  ที่มีหนังสือเล่มนี้ออกมา! เราคิดว่า  

“ให้ตายเถอะ เราน่าจะเจอหนังสือเล่มนี้เร็วกว่านี้!” คุณที่เริ่มอ่านหนังสือเล่มนี้ 

คงจะพูดเหมือนกัน เพราะเรารู้สึกอย่างนั้นจริง ๆ 

หลังจากอ่านจบ คุณอาจพบว่าตัวเองอยากผูกเชือกรองเท้าแล้วออกไป 

ทำอะไรบางอย่าง หนังสือเล่มนี้ไม่ได้ให้คำตอบว่าคุณต้องมีชีวิตอย่างไร แค่ให้ 

ความสบายใจที่ว่า “เราเองก็มีของดีอยู่ในตัว” แต่นั่นก็เพียงพอแล้วไม่ใช่เหรอ

สิง่สำคัญกว่าแผนที่ซบัซ้อนคือการลงมือทำจริง เราหวังว่าวัย 20 หนุ่มสาว 

ที่เดินทางข้ามทะเลทรายในตอนนี้ จะค้นพบชีวิตแท้จริงในวัย 30 ที่กำลังมาถึง  

และสามารถทำความฝันให้กลายเป็นจริงด้วย 
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คำนำผู้แปล

วัย 20 ทำให้เรารู้สึกเหมือนกำลังนั่งเรือออกไปในทะเลตามลำพัง เป็นเรือ 

ที่ต้องบังคับเอง เป็นช่วงเวลาที่อิสระ แต่ก็โดดเดี่ยว เราเริ่มก้าวเข้าสู่ชีวิตการ 

ทำงาน เริ่มมีชีวิตที่พึ่งพาตัวเองได้ เราเพลิดเพลิน แต่ในขณะเดียวกันก็สับสนว่า 

ต้องทำอะไร หรือสิ่งที่ทำมันถูกมั้ย แต่ที่น่ากลัวก็คือ เวลาในชีวิตของเราผ่านไป 

เร็วกว่าที่คิด เราไม่มีเวลาที่จะลองผิดลองถูกในทุกเรื่อง 

หนงัสอืเลม่นีย้อ่ยประสบการณข์องผูช้ายทีป่ระสบความสำเรจ็ในหลากหลาย 

สาขา และคำแนะนำของผู้เขียนที่มองโลกความจริงได้แตกฉานมารวมไว้ สิ่งที่ 

น่าสนใจคือ “ความสำเร็จ”  ที่พูดถึงในเล่มนี้ หมายถึงการได้คว้าฝันหรือทำสิ่ง 

ต้องการให้เป็นจริงตามแบบฉบับของตัวเอง แล้วนั่นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง 

หรอกเหรอ 

หนังสือ  ความสำเร็จของผู้ชายบอกได้ตอนอายุ 20s ไม่เพียงให้คำแนะนำ 

แต่ยังเป็นตัวกระตุ้นตัวเราได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย จะอายุน้อยหรือ 

เลยวัย 20 ไปไกลแล้ว ก็ไม่มีคำว่าเร็วหรือช้าเกินไปที่จะรับผิดชอบต่อชีวิตและ 

ความฝันของตัวเอง

นาริฐา สุขประมาณ



บทนำ
ทุกสิ่งเกี่ยวกับ “การเป็นผู้ชายที่แท้จริง”

ที่คุณเคยรู้มานั้น  ผิดทั้งหมด

พูดตามตรงฉันไม่เคยคิดว่าจะเขียนเรื่องของผู้ชายมาก่อน กลุ่มผู้อ่าน 

ทีฉ่นันกึถงึมาตลอดคอื “คน” หรอืไม่ก ็“ผูห้ญงิ” อนัทีจ่รงิเพราะฉนัเปน็ผูห้ญงิ และ 

ในขณะเดียวกันก็เป็นคนคนหนึ่งด้วย (อย่างน้อยก็ในชาตินี้) ฉันไม่เคยเป็นผู้ชาย  

การจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคงจะมาจากการค้นคว้าหรือพูดคุยเสียมากกว่า  

เพราะอยา่งนัน้ฉนัจงึพบัโครงการหนงัสอืเกีย่วกบัผูช้ายไปหลายครัง้ แตว่า่เหตกุารณ ์

ครั้งหนึ่งบนถนนในฤดูใบไม้ผลิได้เปลี่ยนใจฉัน

บ่ายวันหยุดที่มีแดดแจ่มใส ในหมู่บ้านมีงานอะไรสักอย่าง ผู้คนมากมาย 

รวมตัวกัน ฉันขับรถเข้าไปในซอยที่คนแออัดนั้นพอดี ฉันมองไปรอบ  ๆ รถ 

เคลือ่นไปชา้  ๆ เหมอืนเตา่คลาน ตอนนัน้ฉนัเหน็เดก็ผูห้ญงิวยัอนบุาลเดนิมาดา้นขา้ง 

อยา่งไมร่ะวงั ฉนัคอ่ย  ๆชะลอรถ ชายหนุม่วยัประมาณ 20 ผูห้นึง่ควา้เดก็ขึน้ไปอุม้ 

ด้วยความตกใจ เด็กร้องไห้แล้วเขาก็วางเด็กลงที่ข้างทาง

ฉันรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ที่เข้ามาช่วยเด็กเอาไว้มีพลังวิเศษเหมือนซูเปอร์แมน  

มันช่างสุดยอดจริง ๆ เขาเอามือขวางรถแล้วอุ้มเด็กพาไปส่งแม ่ เด็กร้องไห้ ส่วน 

พ่อแม่เด็กก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ฉันหยุดนิ่งและมองภาพเหล่านั้น ฉันไม่รู้อย่าง 

ชดัเจนเกีย่วกบัตอนจบของเรือ่งนี ้ จติใจกไ็มอ่ยูก่บัเนือ้กบัตวั ฉนัมองไปทีช่ายหนุม่ 

วัย 20 ผู้นั้นแล้วตั้งคำถามขึ้นมาในใจ 

“อีกสิบปีข้างหน้า ผู้ชายคนนี้จะเป็นคนยังไง”

โลกที่ยากลำบาก มีแต่ความวุ่นวาย อาจทำให้เขากลายเป็น “คนที่ไม่ช่วย 
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เดก็แปลกหนา้ทีไ่หนอกี” หรอื “คนทีเ่ตม็ไปดว้ยความสามารถและรูว้ธิกีารชว่ยเหลอื 

คนอื่นอย่างมีศิลปะมากขึ้นกว่านี้อีก” ชั่วอึดใจฉันได้แต่ภาวนาขอให้ชายหนุ่มซื่อ ๆ  

ไร้เดียงสาและเอื้อเฟื้อคนนี้กลายเป็นคนแบบที่สองก็คงจะดี

ใชแ่ลว้ เหตกุารณน์ีบ้นัดาลใจใหฉ้นัเริม่เขยีนสิง่ทีเ่คยประกาศกอ้งมาตลอด 

สิบปีว่าจะไม่เขียน แต่ก็นั่นแหละนะ แรงดึงดูดของโลกยังเกิดขึ้นจากการเห็น 

แอ๊ปเปิ้ลลูกเดียวตกพื้น แล้วการจะเปลี่ยนใจนักเขียนดื้อ  ๆ  สักคนจะต้องใช้ 

เหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนกันเชียว

ฉันชอบความซื่อและเป็นธรรมชาติของชายหนุ่มวัย 20 แต่เมื่อพวกเขา 

พยายามปรับตัวให้เข้ากับโลก สิ่งเหล่านั้นก็ถูกกวาดทิ้งเรียบ ผู้หญิงยุคใหม่ 

ทั้งฉลาดและรู้จักพาตัวเองออกจากสถานที่ที่ไม่น่าอยู่ได้อย่างว่องไว ในอนาคต 

อนัใกลน้ี ้ โลกจะไมเ่คลือ่นไหวดว้ยวธิแีบบผูช้ายเพยีงอยา่งเดยีวอกีตอ่ไป ฉนัคดิวา่ 

โลกแบบนั้นกำลังจะถูกค้อนทุบและแตกในไม่ช้า

อาจฟงัดเูหมอืนเยน็ชา แตซ่อีโีอของบรษิทัชัน้นำมากมายตา่งบอกวา่ ผูห้ญงิ 

มีความสามารถในการทำงานที่โดดเด่นกว่า หัวหน้าทีมคัดเลือกพนักงานก็บอกว่า 

ถา้ดกูนัทีค่วามสามารถอยา่งเดยีว คงไมม่ผีูช้ายผา่นเขา้รอบ (ทัง้ทีส่ว่นใหญพ่วกเขา 

กเ็ปน็ผูช้าย) งานสมยันีจ้ำเปน็ตอ้งใชร้สนยิมและความสามารถในการสือ่สาร เพราะ 

อย่างนั้นการมี “สมองแบบผู้หญิง” จึงเป็นเรื่องได้เปรียบ 

การที่โลกเป็นสังคมแบบชายเป็นใหญ่ก็เพราะมรดกตกทอดจากยุคก่อน  

แต่ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปด้วยความเร็วสูง อย่าลืมว่าเราอยู่ในยุคที่การ 

เปลีย่นแปลงในชว่งหนึง่พนัปทีีผ่า่นมาของบรรพบรุษุเกดิขึน้ไดใ้นหนึง่ปขีองปจัจบุนั  

ต่อให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน หรือต่อให้มีความสุขในชีวิตส่วนตัว 

ก็ไม่มีอนาคตที่สดใสสำหรับผู้ชายอีกต่อไป

ดังนั้นคนหนุ่มที่เพิ่งเริ่มใช้ชีวิตในวัย 30 ต้องทำอย่างไร ถ้าจะต้องใช้ชีวิต  

“ที่ดีในตอนนี้” ให้เชื่อมต่อเข้ากับ “อนาคตที่ดี”

ฉนัตัง้ใจทีจ่ะหาคำตอบพวกนีจ้ากประสบการณข์องอลัฟาเมล (alpha male)  

ที่ค้นพบเส้นทางของตัวเอง ฉันสัมภาษณ์อัลฟาเมล 50 คนและใช้เวลากว่าหนึ่งปี 

ในการศึกษาวัย 20 ของพวกเขา 

เดิมทีคำว่าอัลฟาเมลเป็นศัพท์ใหม่ ใช้เรียกผู้ชายที่ประสบความสำเร็จ 

ในโลกธุรกิจ แต่คำจำกัดความของอัลฟาเมลของฉันต่างออกไป ฉันไม่นับรวม 
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คนทีไ่มม่คีวามสขุ แมว้า่เขาจะประสบความสำเรจ็ในสงัคมกต็าม ฉันเน้นสมัภาษณ์ 

ผู้คนหลากหลายสาขาอาชีพที่  “ประสบความสำเร็จในชีวิต”  ด้วยปรัชญาเฉพาะตน 

และมีความภูมิใจในตัวเอง ไม่สนใจว่าจะมีคำชมออกจากปากคนอื่นว่าประสบ 

ความสำเร็จหรือไม่ก็ตาม ในจำนวนนั้นมีผู้ชายวัย  30 - 40 ปีที่เป็นคนต้นแบบ 

ของวัย 20 ปีด้วย 

ระหว่างการสัมภาษณ ์ ฉันสรุปสาระสำคัญออกมาได้สองข้อ

หนึ่งคือ โลกที่ฮอร์โมนเพศผู้ผู้แข็งแกร่งต้องเป็นฝ่ายนำหน้าได้ผ่านไปแล้ว  

อัลฟาเมลที่แทจ้ริงไม่ใช่ผู้ชายแนวหน้าที่เดินนำผู้ชายคนอื่น แต่เป็นผู้ชายที่มีของด ี 

แลว้รูจ้กัมองขา้มลำดบัหนา้ - หลงัเหลา่นัน้ พดูอีกอยา่งคอื คำวา่ “อลัฟาเมล” ไมไ่ด ้

อยู่ที่จุดเด่นหรือจุดด้อย แต่อยู่ที่มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตตัวเองหรือไม่มี

อกีหนึง่คอื วธิใีนการสรา้งวยั 20 ของพวกเขาตา่งจากทีค่นพดูวา่ “ตอนอาย ุ 

20 ไมเ่หน็มอีะไรทำเลย” ถงึจะเซอ่ซา่และเก ้  ๆกงั  ๆไปบา้ง แตพ่วกเขากต็ืน่ ลมืตา  

เคลื่อนไหว และออกไปพุ่งชนก่อนใคร

สิ่งที่ฉันจะเขียนต่อไปนี้คือการเปล่งแสงในวัยหนุ่มของพวกเขา แด่คุณ  

ชายหนุม่ผูอ้อ่นเยาวแ์ละงดงาม ผูใ้ชช้วีติอยา่งศรทัธาตอ่โลกทัง้ทีไ่มรู่ว้า่มนัดอียา่งไร  

ผู้ไม่รู้ว่าจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างไร นี่คือตัวหนังสือที่จะเปล่งประกายวัยหนุ่ม 

ให้พวกคุณทุกคน

ฤดูใบไม้ร่วง 2014 

นัมอินซุก



PART 1

แด ่“ตัวฉัน” ที่ไม่ยอมแพ้
ช่วงเวลาที่วุ่นวายและสับสน



ความมีคุณธรรมเป็นทั้งอาวุธและพลัง

ในวัย 20 ความกังวลของคุณคืออะไร

ความกังวลของคุณอาจเป็นเรื่องอนาคต ความรัก ค่าเช่าห้อง หรือไม่ก็ 

ค่าเทอม ลึก ๆ ในใจของผู้ชายวัย 20 ที่กำลังจะเป็นผู้ใหญ่มีความกังวลว่า “ต้องมี 

ชีวิตอย่างไร” สำหรับคนหนุ่มวัย 20 อาจมีทั้งคนที่รู้และไม่รู้คำตอบพวกนี้อย่าง 

ชัดเจน แต่ถึงอย่างไรทุกคนต้องเคยสับสนเพราะคำถามนี้อย่างแน่นอน

จากมุมมองของคนวัย 20 ที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัว โลกดูเหมือนจะมีแต่ 

ความไม่ถูกต้อง เราอาจรู้สึกว่ายิ่งเอาเปรียบคนอื่นมากเท่าไร ยิ่งหาเงินง่ายเท่านั้น  

แตพ่อไดท้ำเขา้จรงิ  ๆกใ็ชว่า่เงนิจะหางา่ยอยา่งทีค่ดิ ถงึเราไมอ่ยากอยูแ่บบเอาเปรยีบ 

คนอืน่ แตเ่หมอืนโลกจะบงัคบัใหเ้ราตอ้งเลอืกระหวา่งความสขุกบัคณุธรรมอยูเ่สมอ  

การตามหาความสมดุลทำให้เรารู้สึกถูกคุกคามและอึดอัด แต่เราก็ยังแสวงหา 

ความดีกับความสำเร็จ อย่างนี้แล้วเราควรจะใช้ชีวิตอย่างไร สิ่งที่ฉันจะเขียน 

นบัจากนีเ้ปน็เรือ่งราวเกีย่วกบัโลกทีเ่รยีบเรยีงใหอ้า่นงา่ย และคดิวา่จะเปน็ประโยชน ์

สำหรับพวกคุณ

ในระหวา่งการสมัภาษณ ์ หนึง่ในสิง่ทีฉ่นัใสใ่จมากทีส่ดุคอื “การมคีณุธรรม”  

บรรดาอลัฟาเมลพยายามทีจ่ะเปน็คนมคีณุธรรมยิง่กวา่อะไรทัง้หมด พวกเขามองด ู

ความพยายามในการทำความดีของตัวเองแล้วประเมินว่าตนเป็นคนมีคุณธรรม  

แต่อย่างไรเสียก็ไม่มีใครบอกว่า “อัลฟาเมลทุกคนมีคุณธรรม” เพราะว่าไม่มีใคร 

รู้สิ่งที่อยู่ในใจคนอื่น และในโลกนี้ไม่มีใครเป็น “คนที่มีคุณธรรมไปทุกเรื่อง”
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มหาเศรษฐีผู้เป็นตำนานอย่างร็อกเกอะเฟลเลอร์และฟอร์ด ในด้านหนึ่ง 

พวกเขาขึ้นชื่อว่าเป็นนักลงทุนที่ไม่รู้จักเลือดและน้ำตา แต่อีกด้าน ร็อกเกอะ- 

เฟลเลอร์เป็นนักธุรกิจใจบุญระดับตำนาน เขาบริจาคเงินก่อตั้งมูลนิธิการกุศล 

หลายแห่ง แม้แต่ยาเพนิซิลลินที่ช่วยชีวิตคนมากกว่าสองร้อยล้านคนในปัจจุบัน  

ก็ถูกคิดค้นจากงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิของเขา ส่วนฟอร์ดจ่าย 

คา่แรงจำนวนมากใหก้บัคนงานของเขา ซึง่เปน็การเปลีย่นแปลงกฎในตลาดแรงงาน 

และสวัสดิการไปโดยสิ้นเชิง เขามีแนวคิดว่า “ชาวบ้านต้องหาเงินได้เยอะก่อน  

พวกเขาจึงจะช่วยซื้อสินค้าของเรา” ยิ่งกว่านั้นทุกวันนี้มูลนิธิฟอร์ดยังได้มอบ 

ความหวังทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจนด้วย อย่างน้อยมหาเศรษฐีอย่าง 

พวกเขาก็เป็นคนมีคุณธรรมสำหรับคนที่พวกเขาช่วยเหลือ 

ตรงกันข้าม  มหาตมา  คานธี  ผู้ได้ชื่อว่าเป็นนักบุญแห่งโลกปัจจุบัน  

ท่านเกิดในวรรณะสูงสุดและท่านมีความคิดว่า  “การยึดถือระบบวรรณะคือ 

คณุธรรม” คนมากมายคิดว่า หากไม่มีมหาตมา คานธ ี ระบบวรรณะในอนิเดยีอาจ 

จบสิ้นไปแล้ว ดังนั้นมหาตมา คานธี อาจไม่ใช่คนดีในสายตาคนวรรณะจัณฑาล 

ของอินเดียที่ถูกแบ่งแยกออกจากสังคมไม่ต่างจากสัตว์ 

ท่ามกลางสิ่งที่ไม่ชัดเจนในความไม่แน่นอนของชีวิตมนุษย์ อย่างน้อยเรา 

ตอ้งภมูใิจวา่ “เราทำดทีีส่ดุแลว้ และสดุทา้ยสิง่ทีเ่ราเลอืกคอืคณุธรรม” การละทิง้ 

มโนธรรมเหมือนจะทำให้เราจะอยู่บนโลกนี้ง่ายขึ้น แต่โลกนี้ไม่เอื้อประโยชน์ให้ 

คนทีค่ดิถงึแตต่วัเองกอบโกยสิง่ตา่ง ๆ ไปไดง้า่ย ๆ ในเวลาอนัสัน้ คนพวกนัน้อาจจะ 

หาประโยชนไ์ดง้า่ย แตก่ไ็ปไมไ่ดไ้กลหรอก เพราะถา้ทัง้ชวีติพวกเขารูจ้กัแตว่ธิกีาร 

แบบนั้น อีกหน่อยก็จะมีคนที่เลวกว่ามาเหยียบพวกเขาจนจมดิน 

Y ประสบความสำเรจ็ในการทำธรุกจิระหว่างประเทศ เขาสารภาพวา่ไมเ่คย 

เปน็คนดไีดม้ากเทา่สมยัทีย่งัอยูใ่นหอ้งเชา่ใตห้ลงัคาคบัแคบ สมยันัน้เขาบอกตวัเอง 

ว่า “ตายซะดีกว่ามั้ย” เขาดีกับทุกคนที่เขาเจอ ในวันที่หิมะตก เขาแอบไปกวาด 

หิมะหน้าบ้านที่ไม่มีคนออกมา เขาเคยควักเงินบริจาคมูลนิธิการกุศล เขาเคย 

ช่วยยายที่ย้ายมาอยู่ตึกเดียวกันขนของกว่าครึ่งวัน เขาไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนหรือ 

คำชม  เพียงแค่รู้สึกว่านี่คือการมีชีวิต คนเราต้องทำแบบนี้ เพื่อที่จะมีชีวิต  

ในตอนนั้นเขาได้ยินคำว่า “พ่อหนุ่ม ขอให้เธอโชคดีนะ” อยู่บ่อย ๆ เขาไม่คิดว่า 

มันมีความหมายอะไรนักหนา  แต่ตอนนี้เขาคิดเสมอว่าความโชคดีพวกนั้น 
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รวมตัวและสร้างเขาในทุกวันนี้ขึ้นมา

“ความภูมิใจในการเป็นคนดี” ไม่ใช่หน้าที่หรือการมีคุณธรรมอย่างไม่รู้จัก 

โลก แต่เป็นอาวุธที่จำเป็นต้องมีในการใช้ชีวิตอยู่บนโลกที่โหดร้ายใบนี้ มันเป็น 

แหล่งพลังงาน ยิ่งเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากเท่าไร ยิ่งต้องภูมิใจที่เป็นคนดี 

ให้ได้มากเท่านั้น คนที่พูดอย่างเต็มปากว่าตัวเองเป็นคนดีไม่ได้ คนนั้นมีสิทธิ์ 

จะลม้ลงงา่ย ๆ ถา้ยิง่ไมแ่นใ่จมากเทา่ไร ความหมายในการมตีวัตนกย็ิง่หายไปมาก 

เท่านั้น นักจิตวิทยาเปิดเผยผ่านงานวิจัยหลายชิ้นถึงความจริงที่ว่า คนเราจะรู้สึก 

มีตัวตนในตอนที่รู้ว่าตัวเองเป็นประโยชน์กับคนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชาย 

ต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ “อย่างภาคภูมิใจ” ต่างจากผู้หญิงที่รู้สึกพอใจในตัวเองเมื่อ 

มคีวามสขุ คนทีไ่มรู่ส้กึวา่ตวัเองเปน็คนดจีะไมส่ามารถอยูอ่ยา่งภาคภมูใิจได ้ ตอ่ให ้

มีของที่ต้องการอยู่ในมือก็ไร้ค่า

คนบางคนตกอยูใ่นความลำบาก คดิอยากจะทำเรือ่งเลวรา้ยสกัครัง้ หาเงนิ 

กอ้นใหญแ่ลว้หนไีป แตส่ดุทา้ยอยา่งไรเสยีเขากห็นไีปจากโลกนีไ้มไ่ด ้ คนทีส่ญูเสยี 

ความด ี ตอ่ใหห้าขอ้อา้งมาบอกตวัเองสกัเทา่ไรกร็ูด้แีกใ่จวา่ตวัเองเปน็คนไมด่ี และ 

คนไม่ดีไม่มีกำลังใจมากพอที่จะเอาชนะความยากลำบากเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นของ 

ตัวเอง

ผูใ้หส้มัภาษณท์ีอ่ยูใ่นวยักลางคนพดูเปน็เสยีงเดยีวกนัวา่ ยิง่รูจ้กัโลกมากขึน้ 

เท่าไร ก็ยิ่งคิดถึงความจำเป็นของการมีคุณธรรมน้อยลง แต่ถึงจะเห็นว่าโลกนี้ 

สกปรก พวกเขาส่วนใหญ่ก็อยากจะทำงานกับคนที่มีคุณธรรม เพราะอย่างนั้น  

ถ้าอยากจะประสบความสำเร็จและรักษาความดีงามเอาไว้พร้อมกัน เราก็ต้องมี 

คุณธรรมตามคติประจำใจตนเอง 

จากนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างการเป็นคนดีกับการประสบความสำเร็จ 

อีกแล้ว บางครั้งเราอาจมองว่าทำไมคนเลวถึงได้ดี แต่จับตาดูต่อไปอีก 20 - 30 ปี 

ข้างหน้าเถอะ ไม่มีคนเลวคนไหนที่ได้ดีไปจนวันสุดท้ายของชีวิตหรอก คนที่อายุ 

มากกว่าฉันหลายสิบปีก็พูดอย่างนี้เหมือนกัน

แน่นอนว่าการกำหนดขอบเขตคุณธรรมของแต่ละคนย่อมต่างกันออกไป  

และนั่นเป็นสิทธิ์ของคุณ เหมือนที่ฉันบอกไปก่อนหน้านี้ว่าเราไม่สามารถเป็นคนด ี

สำหรับทุกคนหรือทุกเรื่องได้ ในบางเวลาเราต้องเลือกว่าจะเป็นคนดีสำหรับ 

ใครมากกว่ากัน และการตัดสินใจที่ว่าก็เป็น  “ปรัชญา” ส่วนบุคคล ปัญหาคือ ถ้า 
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ปรัชญานั้นเกิดมาจากความดื้อรั้นไม่ฟังความเห็นของใคร มันคงเป็นเรื่องเหลือทน  

เหมือนที่ฮิตเลอร์ต้องการเป็นคนมีคุณธรรมที่เสียสละตัวเองเพื่อประโยชน์ของ 

ประชาชนภายใต้ปรัชญา  “บ้า  ๆ”  ของตัวเอง ดังนั้นการศึกษาและให้การศึกษาจึง 

เปน็เรือ่งจำเปน็ เราตอ้งอ่านหนังสอืใหม้าก อา่นใหห้ลากหลาย พบปะผูค้นใหม้าก 

และรับฟังเรื่องราวจากพวกเขา เปิดหูเปิดตาให้กว้างเข้าไว้ แล้วก็จะพบปรัชญา 

ที่มีคุณค่าเฉพาะตัวและเหมาะสมกับยุคสมัย ในวันนั้นชีวิตของคุณจะเรียบง่าย 

และก้าวไกลยิ่งกว่าเดิม

ฉันหวังว่า คุณจะรู้ว่าปรัชญากับคุณธรรมคือความมีคุณค่าที่นำมาใช้งาน 

ไดจ้รงิ และคณุจะเขา้ใจวา่การพยายามทีจ่ะเปน็ “คนด”ี จะนำพลงังานในการแขง่ขนั 

ที่ไม่คาดคิดมาสู่ชีวิตคุณได้



จงมองโลกในแง่ดีแบบที่จำเป็นสำหรับเรา 
ไม่ใช่แบบที่คนอื่นต้องการ

หนึ่งในรูปแบบที่แย่ที่สุดของคนคุ้นเคยกันมานานก็คือคนที่ทำตัวเป็นผี 

คอยจับผิดคนอื่น โดยเฉพาะคนที่ชอบประจานข้อเสียของคนอื่น คนแบบนี้ถ้าไป 

ออกรายการตลกแล้วรับบทเป็น  “ผีจอมติ”  คงจะดังเป็นพลุแตกไปแล้ว พวกเขา 

คิดว่าโลกเป็นสถานที่แห่งการไล่ล่า ในนรกสีเทาของพวกเขา การทำแบบนี้เป็น 

เรื่องปกติ คนพวกนี้ชอบเงี่ยหูฟังเวลาคนอื่นได้รับคำชม แล้วคิดอิจฉาว่าทำไม 

คนอื่นถึงได้รับคำชมแบบนั้น

“นี่เธอว่ามั้ย คนเรานี่โลกสวยกันจังเลยนะ”

โลกกม็เีทา่นีเ้อง ความเปน็อยูท่ีย่ากลำบากทำใหค้นเรามองโลกแงร่า้ย เวลา 

ที่เห็นคนมองโลกแง่ดี ปากเขาก็จะพูดว่าคนพวกนั้นเหมือน  “ลูกหมาแรกเกิด 

ที่ไม่รู้จักโลก” และพยายามหลีกเลี่ยงที่จะอยู่ด้วย ยิ่งเป็นคนที่ชอบบ่นมากเท่าไร 

ก็ยิ่งจะมีนิสัยนี้มากเท่านั้น เพราะการมองโลกแง่ร้ายเป็นพลังที่ส่งออกมานั่นเอง  

เราเหนื่อยกับความเป็นอยู่บนโลกที่แย่อยู่แล้ว และยิ่งต้องมาเหนื่อยมากขึ้นอีก 

เพราะคนแบบนี้ 

คนเราชอบอยู่ใกล้คนที่ให้แสงสว่างเหมือนเปลวเทียนแม้เพียงเวลาสั้น  ๆ  

คนที่ปรับตัวเข้ากับสังคมเก่งมักเป็นคนที่ดูแจ่มใสและมองโลกในแง่ดี สิ่งเหล่านี้ 

เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก แต่เหมือนว่าหนุ่มสาวที่เพิ่งเริ่มทำงานยังไม่รู้จักวิธีการดี

ของแบบนี้ต้องเกิดจากความพอใจสิ ทำไมเราต้องบังคับตัวเองให้มองโลก 

ในแง่ดีด้วย การปรับใจให้มองโลกในแง่ดีเป็นคำสอนของคนรุ่นเก่า  ๆ  ที่บังคับ 
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ให้เราทำตามหรือเปล่า การมองโลกในแง่ดีจะไม่เป็นการ  “ทรมานความฝัน”  ต่อ 

อนาคตที่เราคาดหวังหรอกหรือ…

คำถามกับคำแย้งข้างต้นนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องมีแน่นอน เป็นขั้นตอน 

ที่เราต้องเจอและผ่านไป แต่เส้นทางที่จะต้องเดินกลับมาถูกกำหนดไว้แล้ว เพราะ 

ท้ายที่สุดเราก็ต้อง “มองโลกในแง่ดี” สิ่งที่เหมือนกันของคนหนุ่มทุกคนที่มีปรัชญา 

และคติประจำใจ คือการใช้ชีวิตอย่างมองโลกในแง่ดี

บางคนพูดว่า “ถ้าคนมองโลกในแง่ดีสร้างเครื่องบิน คนมองโลกในแง่ร้าย 

จะสร้างอุปกรณ์กระโดดร่ม” นี่เป็นคำพูดที่ทำให้เห็นการรักษาตัวรอดตามแบบ 

ของคนมองโลกในแง่ร้าย แต่คนที่สร้างอุปกรณ์กระโดดร่มเป็นคนที่มองโลก 

ในแง่ร้ายจริง  ๆ หรือ คนมองโลกในแง่ร้ายจริง ๆ จะติดตั้งอุปกรณ์กระโดดที่สลับ 

ซับซ้อน เพราะเชื่อว่า “ต่อให้เก่งแค่ไหน หากตกลงมาจากความสูง 2,000 เมตร  

ผา้รม่ผนืใหญเ่พยีงผนืเดยีวคงไมอ่าจชว่ยชวีติได”้ แตอ่นัทีจ่รงิคนมองโลกในแงร่า้ย 

จะไม่ผลิตอุปกรณ์โดดร่มหรอก และเขาอาจทำลายเครื่องบินด้วย ซึ่งในที่สุดแล้ว  

คนมองโลกในแง่ร้ายจะสร้างสรรค์หรือผลิตอะไรออกมาไม่ได้สักอย่างเดียว

การมองโลกในแง่ดีแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ “การมองโลกในแง่ดี 

แบบทีโ่ลกตอ้งการ” กบั “การมองโลกในแงด่แีบบทีจ่ำเปน็สำหรบัเรา” การมองโลก 

ในแง่ดีแบบที่โลกต้องการส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นความ 

พอใจในสิ่งที่มีอยู่ ไม่ก้าวก่ายชีวิตที่ปกติสุขของคนอื่นในสังคม เป็นการมองโลก 

ในแง่ดีที่เผื่อแผ่แก่ทุกคน บางครั้งกลุ่มอภิสิทธิ์ชนก็นำสิ่งนี้มาใช้เพื่อเอาเปรียบ 

ประชาชน 

ในทางกลับกัน การมองโลกในแง่ดีแบบท่ีจำเป็นสำหรับเราน้ันเน้นสถานการณ์ 

ในอนาคต มองเห็นความหวังที่จะบรรลุความสำเร็จจากการมองเห็นความไร้สาระ 

ในปัจจุบัน เหมือนเป็นการส่งต่อการมองโลกในแง่ดีไปสู่ลูกหลาน ถ้ามีใครสักคน 

พยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง  ๆ  ในอนาคตอย่างคนมองโลกในแง่ดี มันมักจะนำ 

ไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง การกระทำของคนที่มองโลกในแง่ดีดูเหมือนเป็นการ 

กวนนำ้ใหขุ้น่ในสายตาคนธรรมดาทีส่รา้งความมัน่คงในชวีติ แตอ่กีหนอ่ยในตอนที่ 

พวกเขามองเห็นความสำเร็จที่เหนือกว่า คนเหล่านั้นจึงจะยอมแพ้และเริ่มยอมรับ  

ไม่ใช่เพราะพวกเขาเป็นคนไม่ดี แต่เพราะโลกของเรามันก็เป็นแบบนี้แหละ 

ดังนั้นคนที่มองโลกในแง่ดีแบบที่จำเป็นสำหรับตัวเองจึงมีจำนวนน้อย  
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คนรวยมีรายได้ต่อปีเป็นร้อยล้านวอน มีทรัพย์สินมากมาย ท่ีต้องอยู่ในอพาร์ตเมนต์ 

ย่านคังนัมตัวคนเดียวก็มีอยู่เยอะแยะ ฉันมองว่าชนชั้นอภิสิทธิ์ที่แท้จริงคือคนที่มี 

ความสุขไปกับการมองโลกในแง่ดี อาจจะฟังเหมือนเป็นการคุยโม้ แต่คนพวกนั้น 

ใชช้วีติอยา่งมคีวามสขุไปกบัทกุ ๆ อยา่งทีต่วัเองตอ้งการ บรรดาอลัฟาเมลทีฉ่นัเจอ 

ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน

ถึงเวลาที่เราต้องเลิกมองโลกในแง่ดีแบบที่โลกต้องการ แล้วมามองโลก 

ในแง่ดีแบบที่จำเป็นสำหรับตัวเองเสียที วัย 20 เป็นวัยที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันตัวเอง  

บางครัง้กจ็ำเปน็ตอ้งหอ่หุม้การมองโลกในแงด่ทีีแ่ทจ้รงิของตวัเองเอาไวก้อ่นดว้ยการ 

มองโลกในแง่ดีแบบที่โลกต้องการ จนกว่าวันแห่งความสำเร็จจะมาถึง ถ้าเริ่มจะ 

คล้อยตามไปกับคำพูดที่ว่าความหวังเป็นดั่งยาพิษ หรือบนโลกใบนี้ต่อให้พยายาม 

เท่าไรก็ไม่มีหวัง จงคิดถึงการมองโลกในแง่ดีที่แท้จริงตามแบบตัวเอง  ไม่ใช่ 

มองโลกอย่างเย็นชาไร้หัวใจ เพราะคำพูดพวกนั้นเป็นแค่ข้ออ้างที่จะไม่พยายาม 

เท่านั้นเอง

ถ้ามองผ่านประวัติศาสตร์ก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเกิดขึ้น 

ท่ามกลางเสียงบ่น คนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงก็แค่มองโลกในแง่ดี แล้วลงมือ 

ทำตามคำใบ้ที่ได้รับจากเสียงบ่นของคนอื่นเท่านั้น





จงบ่มเพาะกล้ามเนื้อแห่งการมองโลกในแง่ดี: 
การแยกแยะร่างกายและจิตใจ

ทนายความชื่อ K อายุราว 20 ตอนปลาย ใช้ชีวิตเหมือนกับอยู่กับผีสาว  

เขาต้องผิดหวังกับการสอบเนติบัณฑิตถึงสี่ครั้งกว่าจะสอบผ่าน เขาทุ่มเททั้งชีวิต 

ให้กับการเรียนเพียงอย่างเดียว ต้องแบกรับความเครียดมากมาย จนร่างกาย 

และจิตใจว่างเปล่าและเริ่มมองว่าตัวเองไร้ค่า K เริ่มเห็นหญิงสาวคนเดิม  ๆ  อยู่ 

บ่อยครั้งเหมือนกับคนอื่นที่เคยมีประสบการณ์แบบนี้ บางทีเขาเห็นเธอที่หัวนอน  

บางทีก็เห็นที่มุมห้อง เขามองเห็นภาพเช่นนี้อยู่นานจนเริ่มรู้สึกเฉย  ๆ มากกว่ากลัว  

แต่หลังจากสอบผ่าน เขาก็ไม่เห็นเธออีกเลย

ฉันถามว่าอะไรคือเคล็ดลับในการเอาชนะช่วงเวลาที่ยากลำบาก เขาตอบ 

ในทันทีว่า “ผมไม่เคยคิดว่าจะสอบไม่ผ่านเลยสักครั้งเดียว” นี่คือจิตใจของ 

ชายหนุ่มวัย 20 กว่า ๆ ที่เคยมองตัวเองว่าไร้ค่างั้นหรือ! ทันทีที่ฉันพูดว่า ในเวลา 

แบบนั้น ถ้าจะทรมานตัวเองโดยคิดว่า “ต่อให้สอบ 100 ครั้งใน 100 ปี ฉันก็คง 

สอบตก” แล้วบอกกับผีสาวว่า “ช่วยเอาชีวิตฉันไปที” ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลก  

เขาหัวเราะแล้วตอบว่า

“ถ้าอารมณ์ก็คงเป็นแบบนั้น แต่สำหรับความคิด ผมกำหนดมันได้”

การแยกแยะจิตใจกับความคิดคือวิธีการของเขา ในขณะเดียวกันก็เป็น 

วธิกีารมองโลกในแงด่ขีองอลัฟาเมลอกีมากมาย ความคดิคอืกลา้มเนือ้ลายทีเ่หมอืน 

กับกล้ามเนื้อขา ถึงเราจะเคลื่อนไหวแบบไร้ขีดจำกัดตามใจไม่ได ้ แต่เราก็ควบคุม 

ใหม้นัไปทางไหนกไ็ด ้ ตรงกนัขา้ม จติใจคอืกลา้มเนือ้ของรา่งกายทีเ่หมอืนกบัหวัใจ 
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และกระเพาะ เป็นกล้ามเนื้อเรียบที่เราควบคุมให้เคลื่อนไหวตามใจไม่ได้ เพราะ 

อย่างนั้นไม่ว่าใครก็ไม่จำเป็นต้องอายเวลาที่รู้สึกผิดหรือถูกตำหนิ แต่ก็ไม่ควรเก็บ 

สิ่งเหล่านั้นไว้ในใจตลอดไป

ตอ่ใหเ้ราไมไ่ดพ้ดูวา่ “กระเพาะกบัลำไส ้ วนันีพ้วกนายทำงานกนัหนกัหนอ่ย 

นะ เพราะฉันกินเนื้อเยอะ” กระเพาะก็จะทำงานหนักโดยใช้กล้ามเนื้อที่ควบคุมได ้

ในการย่อยอาหารอยู่ดี จิตใจของเราก็เหมือนกัน ถ้าลองฝึกฝนความคิดจะเห็นว่า 

จิตใจก็จะทำตามความคิด สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้และฝึกฝน

การมองโลกในแงด่ไีมใ่ชแ่ค ่“สภาวะทางจติใจ” ไมใ่ชก่ารนัง่สมาธเิพือ่ละเวน้ 

ทางโลก แม้แต่ในการฝึกโยคะของอินเดียที่ให้ความสำคัญกับความสุขสงบภายใน 

ยังสอนว่า ขั้นตอนไปสู่การมองโลกในแง่ดีกับการรับความสุขเข้ามาสู่ใจเป็นเรื่อง 

ที่ยากเย็นที่สุดในโลก เพราะอย่างนั้นการมองโลกในแง่ดีจึงเป็นเรื่องของความ 

พยายาม การฝึกฝน และลงมือทำ

ก่อนอื่น ดีกว่าจะหมกตัวอยู่ในห้อง ได้เวลาออกไปข้างนอกแล้ว เวลาที่ 

คนเราออกไปสู่โลกภายนอก สารเอนดอร์ฟินจะหลั่ง ทำให้อารมณ์ดี มีประโยชน์ 

ตอ่การเกบ็ตนุและสะสม การอา่น การเขยีน และการพดูในแงด่มีงีานวจิยัมากมาย 

ในด้านชีววิทยาและปรัชญาที่ระบุว่า ถ้าเราไม่เติมพลังงานเพิ่มและเอาแต่ปล่อย 

ออกอย่างเดียว เราจะถูกผลักเข้าไปสู่ความยุ่งเหยิงและความคิดแง่ลบ นี่เป็น 

กฎของโลกทีท่กุคนยอมรบั ถา้มคีนทีเ่หน็การประจานคนอืน่เปน็เรือ่งสนกุ หรอืบน่ 

เพื่อคลายความเครียดอยู่ใกล้ ๆ ตัวละก็ จงรีบเดินออกมาให้ห่างเสียตั้งแต่ตอนนี้  

คนพวกนั้นเป็นแค่กาฝากที่ไม่ชอบตัวเอง แล้วเอาคุณเป็นที่พักพิงเท่านั้น

ลองลงมือทำดูบ่อย ๆ ไม่ว่าทำอะไร แล้วสะสมความสำเร็จเล็กน้อยเอาไว้  

ไม่ว่าจะเรียนดนตรีหรือคว้าใบประกาศนียบัตร โลกใบนี้มีสิ่งที่ท้าทายอีกมาก  

ยังมีงานที่เพิ่มทักษะได้ตามเวลาที่ลงทุนไป ทุกก้าวที่เหยียบขั้นบันไดขึ้นไปคือ 

ความสำเร็จของเรา ความมั่นใจในตัวเองที่ว่า “ฉันก็ทำได้เหมือนกัน” จะค่อย  ๆ  

สะสมผ่านขั้นตอนเหล่านั้น

เราอาจเกดิความรูส้กึวา่ “ทำไมไ่ด”้ ขึน้มาไดท้กุเมือ่ เพราะ “สิง่ทีย่งัทำไมไ่ด”้  

เป็นเรื่องของปัจจุบันที่มองเห็นด้วยตาและจับต้องได้ด้วยมือ แต่ “สิ่งที่ทำได้” เป็น 

เรื่องของอนาคตที่จะมาเมื่อไรไม่รู ้ ผู้ใหญ่ที่ผ่านการทำไม่ได้มามากมายจึงยากที่จะ 

เปิดใจมองโลกในแง่ดี เพราะคิดว่าตัวเองมีประสบการณ์มาแล้ว ไม่เห็นว่าการ 
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มองโลกในแง่ดีจะมีประโยชน์อะไร แต่ยิ่งคิดว่าทำไม่ได้มากเท่าไร ไม่ว่างานอะไร 

โอกาสที่จะสำเร็จก็น้อยลงเท่านั้น ดังนั้นวัย 20 ที่เผชิญหน้ากับความจริงที่เลวร้าย 

น้อยกว่า จึงเป็นช่วงเวลาเหมาะสมในการสร้างอุปนิสัยแห่งการมองโลกในแง่ดี

ทนายความชื่อ  K ผู้เคยใช้ชีวิตวัยหนุ่มกับผีสาว เขาพยายามบ่มเพาะ 

เมล็ดพันธุ์แห่งการมองโลกในแง่ดีในวัย 20 อันมืดมนของตัวเอง และมันช่วยให้ 

ชีวิตของเขาเปล่งประกายในวันนี้ 

“ตอ่ใหเ้หนือ่ยขนาดไหน วยั 20 กเ็ปน็วยัทีต่อ้งสรา้งแบตเตอรีแ่หง่ความคดิ 

มาจากการมองโลกในแง่ดี เพราะชีวิตหลังจากนั้นเป็นแค่การชาร์จแบต อาชีพ 

ทนายความเป็นงานที่ยากจะมองโลกในแง่ดีได้ มีคนมากมายใช้ชีวิตอย่างโชคร้าย  

ทำงานด้วยความอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการนับถือ แต่ผมกำลังมีชีวิตที่ดี 

จากการมองโลกในแง่ดี ผมหลุดพ้นจากผีสาวตนนั้นได้”

วัย 20 ไม่ใช่เวลาที่จะนึกถึงความเหน็ดเหนื่อยจากการมองโลกในแง่ดี ถ้า 

เรามองโลกในแง่ดีแบบที่ไม่เหมาะกับตัวเองใน “ยุคที่ผู้คนมองโลกสวยจนเกินเหตุ”  

แลว้อยากจะหนอีอกมา กย็งัไมใ่ชเ่รือ่งทีส่ายเกนิไป ตอ่ใหอ้ายเุริม่จะมากแลว้กต็าม  

คนเราน่าสงสารที่สุดตอนที่ไม่รู้ขอบเขตของตัวเอง ดังนั้นจงวิ่งไปให้สุดแล้วดูว่า 

ขอบเขตของตัวเองอยู่ตรงไหน เราต้องรู้ว่าขอบจักรวาลของตัวเองไปได้ไกลที่สุด 

แคไ่หน กลา้มเนือ้ของการมองโลกในแงด่จีะชว่ยใหม้อืของเราไมห่ลดุและปนีขึน้ไป 

ข้างบนได้ แม้ข้อมือของเราจะหักก็ตาม


