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บทที่ 1
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ทำ�ไม
การเห็นคุณค่าในตนเอง
ถึงสำ�คัญ

การเห็นคุณค่า
ในตนเอง
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
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เรามักได้ยินคนพูดคำ�ว่า “การเห็นคุณค่า
ในตนเอง” อยู่บ่อยครั้ง เพราะเริ่มหันมาให้ความ
สำ�คัญต่อการการเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้น แต่
ถ้าถามว่า “ความหมายของการเห็นคุณค่าในตนเอง
คืออะไร” บางคนก็ตอบว่า “ระดับความรักตัวเอง”
“ความภาคภูมิใจในตนเอง” “ท่าทางที่ปฏิบัติต่อ
ตนเอง” ทำ�ไมคำ�ที่แสดงออกถึงการเห็นคุณค่าใน
ตนเองนั้นมีหลากหลาย เพราะฉะนั้นควรรู้ความหมายที่ชัดเจนของการเห็นคุณค่า
ในตนเองเสียก่อน
คำ�จำ�กัดความพืน้ ฐานทีส่ ดุ ของคำ�ว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem)
คือ “การประเมินตนเองอย่างไร” หมายถึง การให้คะแนนในการประเมินตนเองสูง
หรือต่ำ� คะแนนเต็ม 100 ให้ 70 คะแนนก็ถือว่าประเมินตนเองในระดับสูง
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3 สิ่งที่นำ�ไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเอง
การเห็นคุณค่าในตนเองแบ่งตามพืน้ ฐานได้ 3 กลุม่ แต่ละกลุม่ จะถูกวิเคราะห์
ความหมายของการเห็นคุณค่าในตนเองของแต่ละคนแตกต่างออกไป ซึ่งประกอบ
ไปด้วยความมีศักยภาพของตน แรงปรารถนา และความมั่นคงทางจิตใจ
1. “ความมีศกั ยภาพของตน” หมายถึงการรับรูไ้ ด้วา่ เรามีความรู้ ความสามารถ
มากเพียงใด สังคมเห็นความสำ�คัญของกลุม่ นีม้ าก ตัวอย่างหลัก ๆ คือ ถ้าทำ�อาชีพที่
สังคมรูจ้ กั อย่างกว้างขวาง หรือได้รบั การยอมรับว่าเป็นผูม้ คี วามสามารถในการทำ�งาน
สูงมาก ก็จะเห็นคุณค่าในตนเองสูง
2. “แรงปรารถนา” หมายถึงสัญชาตญาณที่อยากทำ�ตามใจ ถ้าได้สนอง
ความต้องการแล้ว การเห็นคุณค่าในตนเองก็จะสูงขึ้น ยิ่งถ้าเป็นคนที่ได้เรียน
ในโรงเรียนอันดับต้น ๆ และได้ชื่อว่าจบจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง คนเหล่านี้
ย่อมจะเห็นคุณค่าในตนเองสูงแน่นอน แต่ก็มีอยู่บ้างเหมือนกันที่คนเหล่านั้นเห็น
คุณค่าในตนเองน้อยกว่าคนที่เกิด เติบโต วิ่งเล่นอย่างมีอิสระในต่างจังหวัด
เช่นกรณีที่มีแรงปรารถนาไม่เพียงพอ
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3. “ความมั่นคงทางจิตใจ” เป็นรากฐานของการการเห็นคุณค่าในตนเอง
ถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรเลยก็ตาม แต่ก็อาจเป็นผู้ที่เห็นคุณค่าในตัวเองสูงได้ พวก
นี้จะโดดเด่นกว่าคนอื่นด้านของความสามารถในการรู้สึกสงบนิ่งและมั่นคง แต่
จะไม่มีใครที่จิตใจมั่นคงทั้ง ๆ ที่มีบาดแผลทางใจ ที่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือขาด
ความรัก ซึ่งทำ�ให้การเห็นคุณค่าในตนเองต่ำ�ลงแน่นอน คนที่ลำ�บากกับการอยู่
คนเดียว นั่นเป็นเพราะว่ารู้สึกถึงความไม่มั่นคงกับการต้องอยู่คนเดียว
ความคิ ด ที่ ว่ า การเห็ น คุ ณ ค่ าในตนเองคื อ ระดั บ ความรั ก ตนเอง ก็ เ ป็ น
อีกหนึ่งความหมายที่ถูกต้อง คนที่รู้สึกด้วยตัวเองว่าตนนั้นด้อยศักยภาพ ไม่มี
แรงปรารถนา หรือจิตใจรู้สึกไม่มั่นคง ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง ยากที่จะรักตัวเอง
และยากที่จะรักคนอื่นอีกด้วย ฉะนั้นจึงวัดสภาพของการเคารพตนเองได้ จากการ
รักตัวเองมากน้อยแค่ไหน
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ความแตกต่างของ ความมั่นใจในตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง
การรักษาศักดิ์ศรีของตนเอง
มีคำ�ศัพท์ที่สร้างความสับสนกับการเห็นคุณค่าในตนเองบ่อย ๆ คำ�เหล่านี้ถูก
ใช้แทนการเห็นคุณค่าในตนเองในหนังสือที่ออกวางขายตามตลาดทั่วไป ซึ่งเป็นคำ�
ที่แม้แต่ผู้ที่รู้จักผมก็ต่างรู้สึกสับสนไปด้วยเช่นกัน นั่นก็คือ ความมั่นใจในตนเอง
ความภาคภูมิใจในตนเอง และการรักษาศักดิ์ศรีของตนเอง
ความมัน่ ใจในตนเอง เป็นความคิดทีเ่ ปรียบเทียบระดับความยากของงานกับ
ความสามารถของเรา ถ้าหากประเมินความสามารถสูงและประเมินระดับความยาก
ของงานต่ำ� จะทำ�ให้ความมั่นใจในตนเองสูง แต่ในทางกลับกัน ถ้าประเมินความ
สามารถอย่างเหมาะสม แล้วประเมินระดับความยากของงานสูงเกินไป จะทำ�ให้
ความมั่นใจในตนเองต่ำ�ลง
ความภาคภูมิใจในตนเอง จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ เราประเมินความสามารถไว้
สูงมากหรือตั้งระดับความยากของงานไว้ต่ำ�กว่าความเป็นจริง ซึ่งเป็นสภาวะจิตใจ
ที่เต็มไปด้วยความเชื่อในตนเองว่า จะทำ�งานดังกล่าวให้สำ�เร็จได้อย่างแน่นอน
อันเนื่องมาจากการประเมินที่ไม่สมเหตุผล
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การรักษาศักดิ์ศรีของตนเอง เป็นความรู้สึกที่เกี่ยวเนื่องกับการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ความรู้สึกที่เป็นผลตามมาจากความคิด หรือจากการเห็นคุณค่าในตนเอง
โดยการประเมินตนเองอย่างไรเรียกว่า การรักษาศักดิ์ศรีของตนเอง การเสีย
ความรู้สึกในช่วงขณะที่การเห็นคุณค่าในตนเองลดต่ำ�ลง จะเรียกว่า “รู้สึกเสีย
ศักดิ์ศรี” เมื่อถูกประนาม นินทาหรือเกิดบาดแผลในใจขึ้น แล้วทำ�ให้รู้สึกตกต่ำ�
มากกว่าปกติ
ความเข้ าใจผิ ด คล้ า ยการสั บ สนทาง
ความคิดและการเห็นคุณค่าในตนเอง แม้กระทัง่
ผู้ที่มั่นใจมากว่า ตนทราบพื้นฐานของจิตวิทยา
จากการอ่านหนังสือหลายเล่มแล้ว ก็ยงั เข้าใจผิด
อยู่ดี ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว อะไรคือการเข้าใจผิด
ที่ทำ�ให้สับสนเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเอง
มากที่สุด

m

การเข้าใจผิด          
และอคติที่มีต่อ                   
การเห็นคุณค่าใน           
ตนเอง
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การเห็นคุณค่าได้รับมาจากพ่อแม่ใช่ไหม
เป็นการเข้าใจผิดที่เกิดจากรับข้อมูลมากเกินไป การดูแลที่ได้รับสมัยเด็ก
หรือวิธีการเลี้ยงของพ่อแม่ต่างหากที่ส�ำ คัญ และมักจะเข้าใจผิดว่า การเห็นคุณค่า
ในตนเองเป็นผลกระทบจากพ่อแม่เพียงอย่างเดียว หลายครั้งที่พบว่า เพราะได้รับ
ความรักจากพ่อแม่น้อยเลยทำ�ให้เห็นคุณค่าในตนเองต่ำ� แต่ทว่าการยึดติดเชื่ออยู่
อย่างนั้น ไม่ทำ�ให้ฟื้นฟูการเห็นคุณค่าในตนเองกลับคืนมา กลับยิ่งทำ�ให้เกิด
ความขัดแย้งในครอบครัวเพิม่ มากขึน้ ถึงแม้พอ่ แม่จะกล่าวคำ�ขอโทษในวันทีส่ ายเกิน
ไป ก็ไม่ท�ำ ให้อะไรเปลีย่ นแปลง เราจึงต้องฟืน้ ฟูการเห็นคุณค่าในตนเองด้วยตัวเอง
การเห็นคุณค่าในตนเองต่ำ� เพราะไม่ถูกชมเชย
คำ�พูดที่ว่า “คำ�ชมเชยทำ�ให้ปลาวาฬเต้นรำ�ได้” เคยเป็นคำ�พูดที่พูดกัน
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อย่างแพร่หลาย เราจะต้องยอมรับความจริงที่ว่า การชมเชยไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไป
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ถ้าหากฟื้นฟูการเห็นคุณค่าในตนเองกลับมาได้ จะมีความสุขอย่างนั้นหรือ
การเห็นคุณค่าในตนเองไม่ใช่ความรูส้ กึ ถึงแม้จะเกีย่ วเนือ่ งกับความรูส้ กึ ก็ตาม
แต่การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นด้านของสติสัมปชัญญะ ไม่ใช่เมื่อฟื้นฟูการเห็น
คุณค่าในตนเองได้แล้ว จะอารมณ์ดรี าวกับเดินอยูบ่ นเมฆ ทีจ่ ริงแล้ว ถ้าหากคุณค่า
ในตนเองถูกฟื้นฟู จะมีความกล้าหาญมากขึ้น เราจะไม่อ่อนไหวกับการตัดสินจาก
คนอื่น ต่อให้วันธรรมดาจะเจอเรื่องเลวร้าย แต่ก็ไม่ส่งผลต่อความสุขในวันหยุด
สุดสัปดาห์ ถึงแม้เช้าวันจันทร์จะดูน่ากังวลแต่ก็จะรับมือได้
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ถ้าการเห็นคุณค่าในตนเองกลับคืนมา จะกลายเป็นคนหลงตัวเองอย่างนั้นหรือ
เป้าหมายของการฟื้นฟูการเห็นคุณค่าในตนเอง ไม่ใช่เพื่อจะมี “ความมั่นใจ
เวอร์” (มั่นใจอย่างไม่มีเหตุผล) หรือกลายเป็น “ผู้ชายหลงตัวเอง” “ผู้หญิงหลง
ตัวเอง” เราเรียกคนทีป่ ระเมินตนเองไว้สงู มากเกินไปว่า “คนหลงตัวเอง ผูท้ มี่ ปี ญ
ั หา
กับการรักตัวเองมากเกินไป” (Narcissist) คนเหล่านี้ดูจากภายนอกแล้วเหมือน
คนวางท่าถือตัว แต่ในความเป็นจริงกลับกลัวว่าจะขายหน้า ถ้าหากฟื้นฟูการเห็น
คุณค่าในตนเองได้ ก็เพียงแค่ยอมรับข้อบกพร่องนัน้ และสร้างพลังเพือ่ พัฒนาตนเอง
เป็นไปได้จริงๆ หรือที่จะฟื้นฟูการเห็นคุณค่าในตนเองให้กลับคืนมา
การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นความรู้สึกยอมรับตนเอง ถึงแม้จะเป็นความ
คิด การตัดสินใจ แต่ก็มีผลกระทบต่อความรู้สึก ดังนั้นจึงเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ
แถมระดับของการเห็นคุณค่าในตนเองนั้นจะให้ความรู้สึกแตกต่างไปทุกครั้งที่
เกิดการเปลี่ยนแปลง ราวกับการเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์ เมื่อเครื่องเล่นขึ้นสูงก็จะ
ตื่นเต้น แต่เมื่อถึงทางลงก็จะหวาดเสียว ตกใจกลัว
คนทีฟ่ นื้ ฟูการเห็นคุณค่าในตนเองได้ จะอดทนผ่านช่วงนีไ้ ปจนได้ เมือ่ ถึงทางลง
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ก็คาดเข็มขัดนิรภัยไว้ เพราะรู้ความจริงว่า โอกาสที่จะหลุดร่วงมีน้อย จึงไม่
หวาดกลัวมากมายนัก ช่วงที่แล่นขึ้นก็เช่นเดียวกัน รู้ว่าจะแล่นลงอีกทีในไม่ช้าก็
เตรียมใจไว้ล่วงหน้า
ถ้าการเห็นคุณค่าในตนเองถูกฟืน้ ฟูแล้ว ความสัมพันธ์กบั บุคคลอืน่ จะดีขนึ้ ด้วย
ถึงแม้จะได้ยินคำ�นินทา ติเตียนจากรอบข้าง ก็จะไม่รู้สึกกระทบกระเทือนนานนัก
จะไม่แสดงให้เห็นว่าจะเป็นจะตาย เพราะการเห็นคุณค่าในตัวเองต่�ำ ลงเพียงชัว่ ขณะ
เมื่อการเห็นคุณค่าในตนเองเข้มแข็งขึ้น เสียงวิจารณ์ที่ดีก็จะตามมาเอง
สรุปคือ การเห็นคุณค่าในตนเองทีต่ �่ำ ลง สามารถฟืน้ ฟูให้กลับมาได้ เพียงแต่
บางคนต้องใช้เวลานาน แต่บางคนก็ฟื้นฟูกลับมาได้ง่ายดาย
แน่นอนว่าขั้นตอนไม่ง่ายเลย อาจรู้สึกท้อถอยทุกครั้ง แต่ถ้าตั้งใจพยายาม
อย่างจริงจัง ก็จะฟื้นฟูการเห็นคุณค่าในตนเองได้แน่นอน
ขัน้ ตอนของการฟืน้ ฟูการเห็นคุณค่าในตนเอง คล้ายกับขัน้ ตอนการปัน่ จักรยาน
การเห็นคุณค่าในตนเองนั้นเคลื่อนที่เหมือนกับปั่นจักรยานอยู่ตลอด ไม่มีวัน
หยุดพัก เราขึ้นไปทรงตัวอยู่บนการเห็นคุณค่าในตนเอง บังคับเส้นทางด้วย
คันบังคับ และเรียนรู้การขับเคลื่อนของล้อ
เราปั่นจักรยานคนเดียวได้ แต่มีคนที่เรียนรู้วิธีปั่นจนแตกฉานไม่มากนัก
คนทีร่ ะบบประสาทสัง่ การมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีประสาทสัมผัสทีโ่ ดดเด่น ก็ยงั
เรียนรูไ้ ด้ไม่งา่ ยถ้าหากไม่มคี นคอยประคองข้าง ๆ ต้องมีคนคอยเคียงข้าง ช่วยจับไว้
จากนี้จะแนะนำ�รายละเอียดเปรียบกับจักรยาน ทำ�อย่างไรถึงจะปั่นได้เก่ง ๆ
ไม่เพียงแต่วิธีปั่นเท่านั้น ต้องมีวิธีปั่นให้นานโดยไม่ล้ม วิธีล้มอย่างปลอดภัย และ
ต้องมีอุปกรณ์สวมใส่เพื่อป้องกันด้วย
ในช่ ว งที่ ปั่ น จั ก รยาน เราต้ อ งเคยล้ ม สั ก ครั้ ง แน่ น อน แม้ แ ต่ ค นที่ ปั่ น
จักรยานมา 30 ปีแล้ว บางทีก็ยังล้ม แต่ถ้าหากรู้จักวิธีปั่นจักรยาน ก็จะเรียนรู้
วิธีรักษาบาดแผล ไม่กลัวจักรยานอีกต่อไป อยากจะปั่นบ่อย ๆ และผมเชื่อว่า
ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นเช่นกัน
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การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองส่ ง ผล
กระทบอะไรต่ อ ชี วิ ต ของเราบ้ า ง พู ด
ทำ�ไม
ง่ า ย ๆ เลยก็ คื อ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
คำ�พูด การกระทำ� การตัดสินใจ การเลือก
การเห็นคุณค่า             
ความรู้สึก และอื่น ๆ อีกมากมาย
ในตนเอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบันที่
คนมีความทุกข์มากขึ้น การเห็นคุณค่าใน
จึงสำ�คัญ
ตนเองก็ยิ่งมีความสำ�คัญ เราจะพบเจอได้
บ่ อ ย ๆ โดยเรี ย กการเห็ น คุ ณ ค่ าใน
ตนเองว่า ระดับความเข้มแข็งทางจิตใจ คนที่คิดว่าตนโชคร้าย มีปัญหาความรัก
ซึมเศร้าบ่อย ๆ มีปัญหาเรื่องมนุษยสัมพันธ์ ทั้งหมดนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับการเห็น
คุณค่าในตนเองทั้งสิ้น
การเห็นคุณค่าในตนเองเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมอย่างมาก ต่อ
ให้คนที่เห็นคุณค่าในตนเองสูง ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกกดดันด้วยความเครียด
ตลอดเวลา เขาจะเห็นคุณค่าในตนเองลดลง ในทางกลับกัน คนที่เห็นคุณค่าใน
ตนเองต่ำ�ก็สามารถฟื้นฟูจนเห็นคุณค่าในตนเองได้มากขึ้นอย่างช้า ๆ ขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อม
ยุคสมัยที่การเห็นคุณค่าในตนเองสำ�คัญ
“คนอื่นเขาแต่งงานไปได้ดี เลี้ยงลูกก็ได้ดี งานการก็ลุล่วง ทำ�ไมมีแต่ฉันที่
ลำ�บากยากเย็นกับทุก ๆ เรื่อง”
มีคนที่ถามคำ�ถามแบบนี้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา เป็น
คำ�ถามที่ได้ยินบ่อย ๆ แต่ทุกครั้งที่ได้ฟังกลับหาคำ�ตอบได้ไม่ง่ายเลย เพราะแม้แต่
ตัวผมเองก็ยังมีความคิดแบบนี้บ่อย ๆ เช่นกัน หมอท่านอื่นหาเงินเก่ง เขียน
วิทยานิพนธ์เก่ง สุดสัปดาห์ก็ไปเที่ยวกับครอบครัว แต่ทำ�ไมผมยังไม่มีบ้านเป็น
ของตัวเอง เขียนหนังสือก็ไม่เก่ง แต่ละวันช่างอ่อนล้าเหลือเกิน
ชีวิตของคนอื่นดูง่ายจัง พอถึงเวลา ทุกคนก็ได้เจอคู่ที่ดี รักกัน พอรู้สึก
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โลกไม่มีพรมแดนแล้ว แต่คนก็ยังเหงามากขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบการใช้ชีวิตในปัจจุบันกับอดีตแล้ว เราพัฒนาอย่างก้าว
กระโดดเมื่อเทียบกับรุ่นพ่อแม่ของเรา ไม่ต้องกังวลว่าจะอดข้าว ทุกบ้านล้วน
มีสมาร์ตโฟนราคาหลายหมื่นบาทกันหมด แต่ยิ่งเทคโนโลยีถูกพัฒนาไปมากเท่าไร
เราก็ยิ่งเสียสุขภาพทางด้านจิตใจไปมากเท่านั้น นี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นซ้�ำ แล้ว
ซ้ำ�เล่า ศตวรรษที่ 17 เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษ มีผู้ป่วย
ด้านจิตเวชเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะผู้ป่วยติดแอลกอฮอล์ ที่มากขึ้นทันที
จนกลายเป็นปัญหาสังคม
การดำ�รงชีวิตในยุคอุตสาหกรรมไอทีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เปลี่ยนแปลงไป
อย่างไรบ้าง ทันทีทลี่ มื ตาขึน้ มาตอนเช้า ต้องเริม่ จากดูขา่ วสารบ้านเมืองและพยากรณ์
อากาศ จากนั้นก็เข้าไปอยู่ในโลกของสมาร์ตโฟนจนกระทั่งนอนหลับ สุดท้ายแล้ว
เรามีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรงจริง ๆ หรือ
แน่นอนว่าความก้าวหน้าของโซเชียลเน็ตเวิรก์ และสมาร์ตโฟนย่อมมีประโยชน์
เราเชื่อมต่อกับผู้คนที่เราไม่รู้จักได้ ทุกคนเป็นเพื่อนกัน แม้แต่คนที่อยู่คนละฝั่ง
โลกก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ ถ้าลองเข้าไปดู Blog, Twitter, Facebook ของ
เพื่อนก็จะประทับใจ วิถีชีวิตที่ดี อาหารที่แสนอร่อย ได้ท่องเที่ยวต่างประเทศ
อ่านหนังสือ และงานอดิเรกที่อยากจะทำ�ตาม แค่เห็นแล้วสงสัยว่า ทำ�อย่างไร
ถึงได้มีชีวิตที่ดีไปหมดทุกอย่างแบบนี้ ก็ทำ�ให้รู้สึกหดหู่แล้ว เพราะนั่นเป็นการ
เปรียบเทียบว่า นอกจากเราแล้ว คนอื่น ๆ เขาดูมีความสุขกันหมด แล้วเราก็รู้สึก
ซึมเศร้า ความรู้สึกอิจฉาอยู่เพียงแค่ชั่วครู่ แต่เราจะรู้สึกเหี่ยวเฉา คิดว่าชีวิตเรา
ช่างกระจอกเสียเหลือเกิน
ชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นเต็มไปด้วยความสุขและความพอใจอย่างที่เราเห็น
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จริง ๆ หรือ ผมคิดว่าไม่ใช่ ยิ่งถ้าได้ไปสัมผัสอยู่ใกล้ ๆ เมื่อไร เราก็จะรู้ว่ามี
คนมากมายที่ใส่หน้ากากในการใช้ชีวิต
เราต่างอยู่บนโลกที่ใกล้ชิดกับคนอื่นแต่กลับห่างไกลทางด้านจิตใจ เราเข้าหา
เขาเพราะคิดว่าเป็นเพื่อนแต่กลับกลายว่าเขาเป็นศัตรูก็มี เปิดใจเพราะเจ็บปวดแต่
กลับได้รับบาดแผลที่ใหญ่กว่าเดิมกลับมา พูดไปเพียงแค่ค�ำ เดียวแต่กลับโดนดูถูก
เหยียดหยาม คิดว่าเป็นทีมเดียวกันแต่ดันกลายเป็นคู่แข่งที่ดุเดือด เราไม่สามารถ
เปิดใจกับใครได้ตามอำ�เภอใจ เมื่อจะเปิดใจ เราต้องตรวจแล้วตรวจอีกนับครั้ง
ไม่ถว้ น เรารูส้ กึ ได้วา่ สามารถระบายความกังวลกับใครก็ได้ แต่กลับไม่มใี ครตัง้ ใจฟัง
ความกังวลของเราอย่างจริงใจ ดังนัน้ เราจึงรูส้ กึ เหงาทัง้ ทีอ่ ยูท่ า่ มกลางผูค้ นมากมาย
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ในอดีตเมื่อผมมีเรื่องน้อยใจก็ระบายกับพี่ชายหรือพี่สาว
เมื่อก่อนถ้าเพื่อนร่วมห้องเอาเงินไป พอวันถัดมาพี่ชายก็ไปไล่ตามเงิน
คืนมาให้ ใครดูถูกหรือรังแกผม พี่สาวก็ปลอบใจ และผมก็ถูกตำ�หนิว่าทำ�ไมถึง
ปล่อยให้โดนกระทำ�อยู่ฝ่ายเดียว แต่ในตอนนี้ไม่ง่ายแบบนั้น จำ�นวนพี่น้องลดลง
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป และพวกเขาเองแค่สนใจกับชีวิตของตัวเองก็เกิน
กำ�ลังกันแล้ว เพื่อนร่วมงานบริษัทเดียวกันก็ไม่เข้าข้าง เพื่อนบ้านในอพาร์ตเมนต์
เดียวกันก็ไม่ฟังความกังวล เราทุกคนล้วนแล้วแต่แบกความกังวล และรู้สึก
เหงาหงอยราวกับอยูบ่ นเกาะเพียงลำ�พัง ไม่รวู้ า่ นีเ่ ป็นยุคทีเ่ ต็มไปด้วยความโดดเดีย่ ว
แต่ถูกเชื่อมต่อให้สื่อสารสะดวกได้อย่างไรกัน
ยามที่การเห็นคุณค่าในตัวเองทรงพลังที่สุด
ไม่ใช่แค่ต้องเปลี่ยนคน โลกถามและเรียกร้องสิ่งต่าง ๆ มากมาย โดยที่เรา
ไม่รู้ตัวเลย มีแต่ค�ำ ถามนับไม่ถ้วนว่า ในอนาคตจะใช้ชีวิตอย่างไร อยากเป็นอะไร
จะใช้ชีวิตไปทางไหน ใช้เวลาและความเร็วแค่ไหน สิ่งที่ต้องตัดสินใจก็มากขึ้น
สิ่งที่ต้องให้คำ�ตอบก็มากขึ้นด้วย เราจึงรู้สึกวุ่นวายและเป็นกังวล คนหนุ่มสาว
ไม่สามารถหลุดพ้นออกจากความกังวลได้เลย เพราะไม่รู้ว่าตนเองเก่งอะไร
และหมดพลังงานไปกับการยึดติดความกังวลนั้นไว้ แถมยังเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
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อีกด้วย เมือ่ ได้เห็นได้ฟงั มากขึน้ ก็มคี �ำ ถามและความกังวลมากขึน้ ไปด้วย แต่กลับ
หาคำ�ตอบไม่ได้ ช่างเป็นโลกที่น่าอึดอัดจริง ๆ
ข้อมูลต่าง ๆ มีมากมาย แต่เราใช้ชีวิตแบบโดนเปรียบเทียบ แม้กระทั่ง
ตัวตนทีแ่ ท้จริง ความคิด การดำ�เนินชีวติ การตัดสินใจ ผลลัพธ์ของเราได้กลายเป็น
เป้าหมายของการเปรียบเทียบไปแล้ว แม้แต่คนที่ใช้ชีวิตที่ดีแบบนั้นแบบโน้นอยู่
ดี ๆ ก็กลับใช้ชีวิตอย่างมีคำ�ถามขึ้นมาในด้านหนึ่งของจิตใจว่า “ฉันกำ�ลังใช้ชีวิต
ที่ดีอยู่ไหม”
สภาพแวดล้อมแบบนี้มีผลกระทบอย่างมากต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง
เกิดการเปรียบเทียบไม่หยุดหย่อน ทำ�ให้เกิดความรู้สึกต่ำ�ต้อย ขุ่นเคืองกับ
สภาพแวดล้อมของตน และเริ่มสงสัยนิสัยของตนเองบ่อยขึ้นว่า แปลกไปไหม
และหาคำ�ตอบได้ไม่ง่ายเลย ถึงจะรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่เป็นปัญหา แต่ก็มีเวลา
คิดไตร่ตรองไม่เพียงพอ จึงไม่คิดเลยจนกลายเป็นเรื่องปกติ ที่ปล่อยปละละเลย
การเห็นคุณค่าในตนเองที่ตกต่�ำ แบบนี้
เมื่อสภาพแวดล้อมไม่ดี จิตใจที่เข้มแข็งเปรียบเสมือนอาวุธที่ทรงพลังที่สุด
ถ้ารู้ว่ากำ�ลังกังวล และคิดว่า “ฉันเป็นใคร” “ตอนนี้ทางที่กำ�ลังเดินนั้นถูกไหม”
“ฉันจะเอาชนะผ่านไปได้ด้วยดีไหม” สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคำ�ถามที่เกี่ยวข้องกับ
การเห็นคุณค่าในตนเองทั้งสิ้น ยิ่งเป็นแบบนี้ ยิ่งต้องเห็นคุณค่าในตนเองอย่าง
เข้มแข็ง จึงจะเกิดบาดแผลน้อยลงและหาทางออกได้
ถึงเวลาที่ต้องรักษาการเห็นคุณค่าในตัวเองด้วยตัวเราเองแล้ว แม้ว่าจะมี
วิธีและวลีมากมายเพื่อทำ�ให้มีความสุขก็ตาม แต่ความสุขที่แท้จริงนั้น มาจาก
การมองเห็นคุณค่าในตนเอง เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปในยุคสมัยที่วุ่นวายอย่าง
ทุกวันนี้ จึงจำ�เป็นต้องมีอาวุธที่ทรงพลัง นั่นคือการเห็นคุณค่าในตนเองที่เข้มแข็ง
นั่นเอง
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บทที่ 2
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มองการเห็นคุณค่า
ในตนเองได้
จากรูปแบบความรัก
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ในนิยายจะมีเรื่องราวของ
คนที่สงสัย
ความรักอยู่ เหตุผลคืออะไร ไม่ใช่
เพราะเป็นช่วงที่วัยรุ่นเจริญพันธุ์
ถึงคุณสมบัติที่จะ
มากที่สุด การเจริญเติบโตเป็น
ได้รับความรัก
ขั้นตอนที่ได้มาซึ่งการเห็นคุณค่า
ในตนเอง และเมื่อเห็นคุณค่า
ในตนเองแล้วก็จะเริ่มตามหาความรัก ในทางตรงกันข้าม ถ้าการเห็นคุณค่าใน
ตนเองพังทลายลง จะสงสัยในความสามารถที่เกี่ยวกับความรัก
ในขณะที่ผมทำ�งานเป็นจิตแพทย์ ผมได้พบผู้ที่มาปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับ
ความรักมากที่สุด เมื่อได้ลองพูดคุยกับพวกเขาแล้ว ก็จะพบปัญหาเรื่องคุณค่าใน
ตนเองมากที่สุดเช่นกัน และด้วยสภาวะการเห็นคุณค่าในตนเองที่ตกต่ำ� แม้แต่
ความรักก็ยังเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้
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ความในใจคือไม่พร้อมมีแฟน
คนทีม่ คี วามคิดว่า “ฉันไม่สามารถรับรักได้” ทัง้ ๆ ทีห่ น้าตาดี ไม่วา่ ใครพบเห็น
ก็ต้องบอกว่ามีเสน่ห์ คนทั่วไปก็ไม่เข้าใจว่า ทำ�ไมถึงคิดเช่นนั้น คนเหล่านี้ต่อให้
ได้รับการแนะนำ�คนดี ๆ ให้ ก็จะมีข้ออ้างหยุมหยิมและบอกปฏิเสธอยู่เป็นประจำ�
และจะมีคนลองใจพูดว่า “พูดแบบนั้นแต่ว่าจริง ๆ แล้วช่างเลือกเกินไปหรือเปล่า”
แต่ก็จะพบว่าคนเหล่านี้ทำ�หน้าตาเคร่งขรึม คุยไปไม่กี่คำ� ก็จะรู้ว่าคำ�พูดเหล่านั้น
ไม่ใช่คำ�พูดที่ไร้สาระ “แรก ๆ อาจจะชอบฉัน แต่ถ้าได้รู้จักฉันมากขึ้นคงผิดหวัง
แน่นอน” พวกเขาไม่ยอมรับคุณค่าของตัวเองเลย
ส่วนมากคนเหล่านี้ต้องการแต่งงาน ในขณะที่พยายามหลีกเลี่ยงไปด้วย
แม้กระทั่งตอนคบหากับแฟนก็ยังไม่มั่นใจด้วยซ้ำ�ว่า จะแต่งงานหรือไม่แต่งกันแน่
ถึงกับต้องหาหมอดูเพราะความอึดอัดในใจ ไม่มีความมั่นใจว่าสุดท้ายแล้วตน
จะรักใครได้ไหม จะคบกับคนคนเดียวนาน ๆ ได้ไหม คนเหล่านี้จะเชื่อใน
ความคิดของตนเองว่า ไร้ความสามารถในการมีแฟน จะพูดว่าไม่สามารถรักใคร
คนเดียวไปชั่วชีวิตได้ และไม่สามารถรับความรักจากใครได้ เพราะเป็นอย่างนั้น
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จึงเชื่อว่า ถึงแม้จะรักแต่ก็เป็นไปไม่ได้ แต่พอคิดถึงความเหงาทั้งชีวิตแล้วก็เศร้า
จึงอยากมีความรักอีก
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หลังจากความรักหลุดมือไป การลดคุณค่าก็กลับมาอีก
มีคนที่ไม่เชื่อในความน่ารักของตนเอง ต่อให้มีคนที่ดีมาจีบก็ไม่ยอมรับ จะ
ปฏิเสธด้วยคำ�พูดทีด่ เี ช่น “ยังไม่พร้อมจะมีแฟน” “นิสยั ของเราแตกต่างกันมากไป”
แต่ภายในใจจะเต็มไปด้วยความคิดที่ว่า “ถ้าได้รู้จักนิสัยของฉัน จะต้องทิ้งฉันไป
แน่นอน” “สุดท้ายคนฉลาดอย่างเธอก็จะดูถูกและเบื่อหน่ายฉัน”
คนรอบข้างที่มองดูคนเหล่านี้ได้แต่เวทนา “เป็นคนดีแท้ ๆ ทำ�ไมไม่ลองดู
ก่อนล่ะ” “ไม่นะ เธอน่ารักออก” ไม่ว่าจะพูดคำ�เหล่านี้มากแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์
ความเชื่อที่ว่าตนนั้นไม่สามารถรับความรักจากใครได้ไม่เปลี่ยนแปลงไปง่าย ๆ
แต่กลับหันมาโน้มน้าวจิตใจฝ่ายตรงข้ามว่า “แม้แต่แม่ยังไม่รักฉันเลย แล้วเธอจะ
มารักฉันได้อย่างไร”
คนเหล่านี้จะมีภาพลักษณ์ว่าเป็นคนใจดีหรือถ่อมตน แต่ถ้าปฏิเสธแบบนี้
ซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่า สายตาจากคนรอบข้างก็จะเปลี่ยนไป จึงทำ�ให้ผิดหวังในตัวเอง
มากขึ้น คิดว่า “น่าจะคบกับคนที่เคยคบไปเรื่อย ๆ” แต่เวลาก็ผ่านมาแล้ว แถม
อายุก็เพิ่มมากขึ้น แต่การเห็นคุณค่าในตนเองนั้นยังตกต่�ำ อยู่เหมือนเดิม
ความรั ก หลุ ด มื อไปเพราะเห็ น คุ ณ ค่ าในตนเองต่ำ � และยิ่ ง ลดลงไปอี ก
หลังจากความรักหลุดลอยไป ปัญหาของคนเหล่านี้คือความเชื่อว่า เป็นคนที่
ไม่เหมาะสมกับความรัก ผิดหวังที่ปล่อยให้คนที่รักหลุดมือ ยิ่งวงจรอุบาทว์นี้
วนซ้ำ�มากเท่าไร การลดคุณค่าของตนเองก็จะยิ่งหนักขึ้น เพราะในท้ายที่สุดก็ยิ่ง
ไม่เชื่อมั่นในตัวเองเข้าไปอีก เป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างยิ่ง

ความเชื่อพื้นฐานคือไม่มีตัวตน
การยอมรับว่าตนมีคุณค่าที่จะได้รับความรัก เริ่มจากความรู้สึกที่เรียก
ว่า “ศรัทธา” ซึ่งเป็นข้อควรปฏิบัติที่เราจำ�เป็นต้องใช้ในการดำ�เนินชีวิต มนุษย์
แต่ละคนมีตวั ตนอยูอ่ ย่างอิสระก็จริง แต่ตอ้ งมีความเชือ่ พืน้ ฐานต่อกันถึงจะรวมเป็น
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กลุม่ กลายเป็นสังคมขึน้ มาได้ ผูโ้ ดยสารต้องเชือ่ มัน่ ในคนขับ ถึงจะกล้าฝากตัวเอง
แล้วออกท่องเที่ยวได้ ถ้าหากเริ่มสงสัยว่า “เอ๊ะ คนขับคนนี้มีใบอนุญาตขับขี่หรือ
เปล่านะ” จะไม่สามารถท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจแน่นอน
จึงเรียกความรู้สึกต่อใครสักคน (Basic Trust) เช่นนี้ว่า “ความไว้วางใจ
ขัน้ พืน้ ฐาน” เมือ่ เกิดมา ความไว้วางใจพืน้ ฐานทีม่ กี อ่ นเลยคือ ความไว้วางใจทีม่ ตี อ่
แม่ ไว้ใจว่าถ้าตนหิวแม่ก็ให้ดูดนม ถ้าผ้าอ้อมเปียกแม่ก็จะเปลี่ยนให้นั้นสำ�คัญต่อ
ตัวลูกมาก แต่ถ้าหากทุกครั้งที่ลูกดูดนมแม่ แล้วแม่หงุดหงิดว่า “ทำ�ไมถึงได้งอแง
ทำ�ให้ฉนั ลำ�บากแบบนี”้ หรือถ้าไม่ดแู ลลูก เด็กก็จะไม่สามารถพัฒนาความไว้วางใจ
ไปสู่โลกภายนอกได้ เด็กที่ถูกปฏิเสธจากแม่จะเข้าใจว่า “ตนเป็นสิ่งมีชีวิตแปลกที่
รู้สึกหิวบ่อย ๆ เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีคุณค่าต่อโลกใบนี้”
แต่ที่ความไว้วางใจพื้นฐานของเขาหายไป ไม่ได้เป็นเพราะวิธีการเลี้ยงดูกับ
ความรักของแม่เสมอไป เพราะถึงแม้ความไว้วางใจพื้นฐานจะถูกสร้างขึ้นมาจาก
พ่อแม่ แต่หลังจากนั้นก็อาจถูกทำ�ลายได้จากประสบการณ์ที่หลากหลายได้เช่นกัน

Sa

การไม่เห็นคุณค่าในตนเองทำ�ลายมนุษยสัมพันธ์
คนทีไ่ ม่เห็นคุณค่าหรือเสน่หข์ องตน จะเกิดปัญหาในความสัมพันธ์กบั คนอืน่
ได้ง่าย เพราะเก็บความหวาดระแวงว่า “ฉันยังไม่มีเหตุผลที่จะรักตัวฉันเองเลย
แล้วทำ�ไมเขาถึงบอกว่ารักฉันล่ะ” กรณีของคนที่แต่งงานแล้วนั้น การไม่เห็นคุณค่า
ในตนเองจะพัฒนาไปสูก่ ารหวาดระแวงว่าภรรยาหรือสามีจะนอกใจ หรือหวาดระแวง
คนอื่น ในกรณีที่คุณค่าในตนเองสูญสิ้นไปเพราะไร้ความสามารถทางด้านการ
เงิน ไร้สมรรถภาพทางเพศ หรือแม้แต่มีปมด้อยในเรื่องอื่น ถ้าลองดูจิตใจของเขา
เหล่านั้น ก็จะพบความคิดว่า “ฉันห่วยขนาดนี้แล้วภรรยา (สามี) ก็ไม่มีเหตุผลที่
จะอยู่เคียงข้างฉันหรอก”
ส่วนมากแล้ว คนเหล่านี้จะมองไม่เห็นสภาพจิตใจหรือความรู้สึกต้อยต่ำ�ของ
ตนเอง และจะพยายามแก้ไขปัญหาโดยการตำ�หนิกล่าวโทษฝ่ายตรงข้าม ภายนอก
นั้นดูเหมือนลำ�บากที่รักฝ่ายตรงข้าม แต่ความจริงแล้วทรมานเพราะไม่เห็นคุณค่า
ในตนเอง
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ผู้หญิงที่ไม่สามารถหลุดพ้นจากผู้ชายเลว ๆ หรือพวกคุณนายที่ใช้ทรัพย์สิน
อย่างสิ้นเปลือง เพราะถูกล่อลวงจากผู้ชายที่จงใจปอกลอกตนก็เช่นกัน คนเหล่านี้
ยอมจำ�นนต่อการเลิกราไม่ได้ เพราะตกอยู่ในหลุมของการคิดไปเองว่า “ถ้าคนนี้
จากเราไปแล้วจะไม่มใี ครทีย่ อมรับเราได้อกี ” ไม่ใช่เพราะรักมาก แต่กลัวการเลิกรา
จึงได้คบต่อไปเรื่อย ๆ นั่นเอง
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การให้ความสนใจตัวเอง
ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะเข้าใจว่า ตนเองเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าพอที่จะรับ
ความรักได้ แท้จริงแล้วในโลกนีไ้ ม่มคี นทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละคุณค่าพอทีจ่ ะได้รบั ความ
รักหรอก ไม่มีแม้แต่คนที่สมบูรณ์แบบในทุกๆ ด้านด้วยเหมือนกัน และก็ไม่มีคน
ที่ไม่มีประโยชน์เลยสักด้านเช่นกัน เพียงแต่มีคนที่เชื่อว่า ตนไม่มีคุณสมบัติที่จะ
ได้รับความรัก และเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์เท่านั้นเอง
ถ้าอยากรู้ว่าเราเป็นคนที่มีหรือไม่มีคุณค่าที่จะได้รับความรัก ต้องลองปฏิบัติ
อย่างตรงไปตรงมา เพื่อมองเข้าไปข้างในตนเอง ค้นหาว่าได้รับผลกระทบจาก
ความขัดแย้งจริงหรือไม่ เป็นผลกระทบแบบไหน นิสัยเป็นอย่างไร สิ่งที่เก่งคือ
อะไร แล้วสิ่งที่ทำ�ไม่ได้คืออะไร
วิธนี นั้ ง่ายมาก เพียงนำ�กระดาษมาหนึง่ แผ่น แล้วเขียนข้อดีขอ้ เสียของตนเอง
ลงไป โดยเฉพาะสิ่งไหนในตัวเอง ที่ทำ�ให้เชื่อว่าไม่สามารถรับความรักได้ ดึงออก
มาจากข้างในจิตใจซะ
รู้จักตัวเองมากขึ้นก็รักได้มากขึ้น
ความรักเป็นความรูส้ กึ บังคับให้เกิดขึน้ เมือ่ ต้องการไม่ได้ หากไม่ได้รกั ตัวเอง
ด้วยความจริงใจ แล้วเอาแต่ตะโกนว่า “ฉันน่ารัก” ต่อให้ตะโกนเท่าไรก็ไม่มีทางที่
ความรักจะมาหา ดังนั้นจึงไม่สามารถบังคับให้รักตนเองได้ในทันที
ลองเขียนข้อดีข้อเสียของตนเองก่อน ถ้าหากไม่ว่าจะคิดเท่าไรก็ตาม ก็ไม่มี
ข้อดีเลยสักข้อ ให้ลองเขียน “ข้อดีของฉันจากความคิดของคนอื่น” ถึงแม้ว่า
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