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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
วัยรุน่ เป็นวัยทีต่ อ้ งเผชิญกับความเปลีย่ นแปลงหลายประการ ทัง้
การเจริญเติบโตด้านร่างกาย, การเปลีย่ นแปลงของฮอร์โมน, ความคิด
ความต้องการมีตัวตน, การแสวงหาการยอมรับทั้งจากครอบครัวและ
สังคม ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ทำ�ให้วัยรุ่นเป็นวัยที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตเลยก็ว่าได้ เพราะหากประสบการณ์ในชีวิตช่วงก่อน
เข้าสูช่ ว่ งวัยรุน่ จนมาถึงช่วงวัยรุน่ พวกเขาได้รบั ความรัก ความเข้าใจ
คำ�แนะนำ�ที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งจากพ่อแม่และผู้ใหญ่รอบตัว ก็จะ
เติบโตเป็นวัยรุน่ ทีม่ คี วามสุข เข้าใจตนเอง มีความมัน่ คงทางใจ พัฒนา
เป็นผูใ้ หญ่ทดี่ มี คี ณ
ุ ภาพของสังคมต่อไป แต่หากในช่วงก่อนวัยรุน่ จนถึง
วั ยรุ่ น พวกเขาไม่ไ ด้พ บกับประสบการณ์ ที่ ช่ วยส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการ
ทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจทีถ่ กู ต้องและเหมาะสมกับช่วงวัยเลย ชีวติ
ข้างหน้าของพวกเขา รวมถึงเราซึ่งเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองจะเป็นเช่นไร
หนังสือ วิชาพ่อแม่ทโี่ รงเรียนไม่ได้สอน โดยนายแพทย์ประเวช
ตันติพิวัฒนสกุล จิตแพทย์ และปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งนายกสมาคม
เพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำ�บัดตามแนวซาเทียร์ เล่มนี้
ชื่อก็บอกแล้วว่า เป็นวิชาที่ไม่มีสอนในโรงเรียน อีกทั้งพ่อแม่ทั้งหลาย
ก็ไม่ได้เป็นพ่อแม่โดยอาชีพ เราล้วนเป็นพ่อแม่ที่ใหม่ต่อทุกช่วงวัยของ
ลูก ดังนั้นจะดีกว่าไหม หากมีคู่มือที่จะเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่ความ
สัมพันธ์ของเราและลูกหลานวัยรุ่น ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง
ผู้ใหญ่กับลูกหลานวัยรุ่น คู่มือที่จะทำ�ให้ทุกฝ่ายเปิดใจให้แก่กันและ
เรียนรู้ไปด้วยกันได้
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เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบ ทดลองใช้วิธีการซึ่งแนะนำ�ไว้ ได้
ปรับพฤติกรรมของตัวเราเองอย่างต่อเนื่อง เราทุกคนก็อาจคาดหวัง
ถึงวันข้างหน้าได้ว่า ทั้งเราและลูกหลานวัยรุ่นจะเติบโตไปพร้อมกัน
มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีความมั่นคงภายในเฉกเช่นเดียวกัน และ
ร่วมกันสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยผู้ใหญ่ที่มีความสุขและมีคุณภาพ
SOOK Publishing
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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คุย
กันก่อน...

ปัจจุบันเรากำ�ลังอยู่ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงครั้ ง ใหญ่ ทั้ ง ในด้ า นสั ง คม เศรษฐกิ จ การเงิ น เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ที่ส่อเค้าว่าจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อวิถีชีวิตมนุษย์
ในขณะนี้ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในอนาคต โลกจะมีการเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็วมากครับ และยากที่จะคาดเดาได้ว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น
อีก เนือ่ งจากยุคนีม้ กี ารคิดค้น พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ
เกิดขึน้ มากมาย รวมทัง้ หุน่ ยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และเครือ่ งจักรต่าง ๆ
ซึ่งมีความสามารถอันชาญฉลาด คิดในสิ่งที่ซับซ้อนได้มากขึ้น จึงถูก
นำ�มาใช้แรงงานแทนที่มนุษย์ ทำ�ให้มนุษย์บางหน่วยงานถูกลดความ
สำ�คัญลง ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด ซึ่งถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้น
ได้แก่ ธนาคารประกาศลดจำ�นวนสาขาลง ธุรกิจบางอย่างอยู่ในช่วง
ขาลง เช่น สิ่งพิมพ์ และโรงงานต่าง ๆ หลายแห่งมีการปรับลด หรือ
จ้ า งพนั กงานออก ไปจนถึงปิดกิจ การ ส่ ง ผลให้ ตอนนี้ มี คนตกงาน
เป็นจำ�นวนมากครับ
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ผมมีข้อมูลสำ�หรับอาชีพที่เสี่ยงกับการถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์
มาฝากดังนี้
• อาชีพทีม่ คี วามเสีย่ งมาก ได้แก่ Tele marketer (นักการตลาด
ที่ใช้อีเมลหรือโซเชียลมีเดียเพื่อทำ�การตลาด), กรรมการกีฬา, งาน
รับจ้างทางการเกษตร, เลขานุการ และคนส่งเอกสาร
• อาชีพที่มีความเสี่ยงน้อย เพราะหุ่นยนต์ยังไม่สามารถทำ�งาน
เกี่ ย วกั บ อารมณ์ แ ละสั ง คมแทนที่ ม นุ ษ ย์ ไ ด้ คื อ คนทำ � งานด้ า น
สุ ข ภาพจิ ต และยาเสพติ ด , แพทย์ , ศั ล ยแพทย์ , นั ก จิ ต วิ ท ยา,
ผู้ จั ด การด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ , นั ก วิ เ คราะห์ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ,
นักมานุษยวิทยา, นักโบราณคดี, วิศวกรทางทะเล, ผู้จัดการฝ่ายขาย
และผู้บริหารระดับสูง
คำ�ถามก็คอื เราจะต้องเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรในโลกอนาคต
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและคาดเดาไม่ได้ ทักษะที่จำ�เป็น
สำ�หรับยุคศตวรรษที่ 21 คืออะไร เรือ่ งพวกนีเ้ ราจำ�เป็นต้องรูใ้ ห้เท่าทัน
นะครับ โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครองที่มีลูกหลานอยู่ใน
ช่วงวัยรุ่น เพราะในอีก 10 - 20 ปีข้างหน้า โลกก็จะเปลี่ยนไปอีก
อาชี พ เดิ ม ๆ จะหมดไปและถู ก แทนที่ ด้ ว ยอาชี พ ใหม่ ซึ่ ง ขณะนั้ น
ลูกหลานของเราก็ต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนงานแบบกะทันหัน
ด้วยแน่นอนครับ
นี่จึงเป็นโจทย์สำ�คัญที่พ่อแม่ต้องคอยอยู่เคียงข้างลูก เพื่อสอน
ให้เขารับมือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ด้วย
สิ่งแรกที่คนรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้คือ ทักษะความรู้ความสามารถ
ซึง่ ถือเป็นคุณสมบัตทิ บี่ ริษทั หลายแห่งต้องการมีดงั นี้ คือ ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์, การแก้ไขปัญหา, การติดต่อสื่อสาร, การทำ�งาน
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ร่วมกับผู้อื่นได้ดี, เข้าใจในความแตกต่างที่หลากหลาย, มีความรู้เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ, มีภาวะผู้นำ�, มีความคิดสร้างสรรค์, ใฝ่เรียนรู้
ตลอดชีวิต, มีความเชี่ยวชาญในตำ�แหน่งงาน, มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและจริยธรรม เป็นต้น ซึง่ หากคนรุน่ ใหม่สามารถเรียนรู้ ปรับตัว
และสนุกไปกับการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้ เขาก็จะอยูใ่ นโลกอนาคต
ได้อย่างมีความสุขและมั่นคงครับ
อย่างไรก็ตาม การที่เด็กจะมีทักษะเหล่านี้ได้ต้องขึ้นอยู่กับการ
เลี้ยงดูของพ่อแม่ครับ คือ คุณต้องไม่สอนลูกด้วยวิธีเดิม ๆ ไม่ปิดกั้น
ความคิดลูก แต่เปิดโอกาสให้ลกู ได้เรียนรู้ ฝึกคิดและทดลองทำ�สิง่ ต่าง ๆ
ด้วยตัวเอง ภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสมและปลอดภัย
วิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต
คือ พ่อแม่ต้องมีทัศนคติที่ดีและเปิดกว้าง พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
ไปกับลูก รู้เท่าทันโลก และคอยติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ นอกจากนี้ คุณต้องรู้วิธีในการคุยและสอนลูกในเรื่องต่าง ๆ
เช่ น สอนให้ ลู ก ค้ น คว้ า หาความรู้ ใ นเรื่ อ งที่ ดี แ ละมี ป ระโยชน์ , มี
วิจารณญาณในการเสพสือ่ ข่าวสารต่าง ๆ, มีความเชือ่ มัน่ , มีความคิด
ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ , ยื ด หยุ่ น , คิ ด เป็ น รวมถึ ง แก้ ปั ญ หาได้ เป็ น ต้ น
สิ่งสำ�คัญอีกอย่างหนึ่งที่จะทำ�ให้ลูกวัยรุ่นสามารถเผชิญหน้ากับการ
เปลี่ย นแปลง และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต ได้ ดี นั่นคือ เขาต้อ ง
มี “ความเข้มแข็งทางใจ” เป็นหลักด้วยครับ
ความเข้มแข็งทางใจ หมายถึง ความสามารถในการจัดการกับ
ปัญหาและวิกฤติของชีวิตได้ดี ไม่ยอมแพ้ท้อแท้ง่าย ๆ เมื่อล้มเหลว
ก็ต้องเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาไปสู่บทเรียน มีความเข้มแข็ง
เชื่อมั่น ปรับตัวเก่ง พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้
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ความเข้มแข็งทางใจมี 4 องค์ประกอบ ดังนี้
• รู้สึกดีกับตัวเอง คือ คนที่มีความภาคภูมิใจ มีความมั่นคง
ทางใจ อดทนต่อปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ปรับตัวได้ดี พร้อมรับฟัง
คำ�วิจารณ์ตักเตือน เพื่อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
• จัดการชีวิตได้ คือ คนที่สามารถยอมรับความจริงของชีวิตที่
ต้องพบกับเรื่องที่ชอบและไม่ชอบ รวมถึงยอมรับในการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ได้ สามารถจัดการชีวิตให้เป็นอย่างที่ต้องการ และมีทักษะการ
ควบคุมอารมณ์ที่ดี
• มี ส ายสั ม พั น ธ์ เ กื้ อ หนุ น คือ คนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับ
คนใกล้ชิด และได้รับความรัก กำ�ลังใจ ความเข้าใจมาเกื้อหนุนชีวิต
ทำ�ให้มีพลังใจในการต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ อย่างเข้มแข้ง และผ่านพ้น
อุปสรรคไปได้ด้วยดี
• มีจุดหมายชีวิต คือ คนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร และอะไร
คือสิ่งสำ�คัญในชีวิต ซึ่งจะทำ�ให้มีพลังและแรงจูงใจในการฝ่าฟันปัญหา
และอุปสรรคไปสู่จุดหมายที่ต้องการได้ดี
ความเข้มแข็งทางใจจะเกิดขึน้ ได้จากการทีล่ กู หลานได้รบั ความรัก
ความอบอุ่น ความเข้าใจ การเลี้ยงดูที่เอาใจใส่จากพ่อแม่และผู้ใหญ่
ที่อยู่รอบข้างเขา
หนังสือเล่มนี้จะตอบโจทย์เหล่านี้ของพ่อแม่ โดยเป็นเสมือน
เพือ่ นคุย คอยช่วยไขปัญหาการเลีย้ งลูกวัยรุน่ ทีพ่ อ่ แม่ไม่เข้าใจ รวมถึง
แนะแนวทาง เทคนิคต่าง ๆ ให้คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกอย่างมีความสุข
ช่วยให้ลูกมีความเข้มแข็งทางใจ และเติบโตอย่างมั่นคง...ไม่ว่าจะเป็น
การสอนลูกให้รู้สึกดีต่อตัวเอง เพื่อให้ลูกมีความมั่นคงทางใจและภูมิใจ
ในตัวเอง, การฝึกความฉลาดทางอารมณ์ที่เป็นพื้นฐานสำ�คัญที่จะช่วย
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แก้ปัญหาชีวิตได้, การมีความฝัน ความหวัง มีจุดหมายที่มีคุณค่า
ทีเ่ ป็นพลังให้ลกู ไปสูเ่ ป้าหมายชีวติ ทีต่ อ้ งการ, การปฏิบตั ติ ามมงคลชีวติ
ที่ช่วยชี้แนะหลักในการคบคนเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีและเกื้อหนุน
ต่อกัน และการเลีย้ งลูกให้ภาคภูมใิ จในตัวเอง ซึง่ เป็นส่วนสำ�คัญทีท่ �ำ ให้
ลูกมีสุขภาพจิตที่ดี
นอกจากนี้ ยังมีโจทย์ทที่ า้ ทายพ่อแม่อกี มากมาย นัน่ คือ การที่
พ่อแม่ไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ และสังคม
ของลูก จึงมักทำ�ร้ายลูกโดยไม่ตั้งใจ, เมื่อลูกมีปัญหา พ่อแม่จะมีวิธี
สอนและพูดคุยอย่างไรเพื่อให้ลูกคิดเป็น และยอมเปิดใจคุยกับพ่อแม่
อย่างสบายใจได้ทุกเรื่อง, การเป็นโค้ชชีวิตที่ดีให้กับลูก รับฟังและ
ให้ค�ำ ปรึกษาเพือ่ ให้ลกู มีชวี ติ ทีด่ ี และยืนได้ดว้ ยขาของตัวเอง, การช่วย
ให้ลูกหลานห่างไกลจากโรคซึมเศร้า ที่หากพ่อแม่รู้สาเหตุและวิธีการ
ป้องกันที่ดี ก็จะช่วยให้เขารอดพ้นจากโรคนี้ได้ และสุดท้ายคือการที่
พ่อแม่ชว่ ยลูกวัยรุน่ ได้เลือกเส้นทางชีวติ ทีถ่ กู ต้องและเหมาะสม เพือ่ ให้
ลูกเรียนรู้และพร้อมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต ฝึกให้
ลูกรูจ้ กั และค้นพบตัวเอง และเตรียมพร้อมเพือ่ สร้างทางเลือกในอนาคต
ให้กับลูก
เหล่านี้เป็นวิชาของพ่อแม่ที่โรงเรียนไม่ได้สอน แต่ทุกอย่างมี
คำ�ตอบทัง้ หมดอยูใ่ นหนังสือเล่มนีแ้ ล้ว ผมขอให้ทกุ ท่านเปิดใจและสนุก
ไปกับเรียนรู้นะครับ
เป็นกำ�ลังใจให้พ่อแม่ทุกท่านครับ
หมอประเวช
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สร้างความรูส
้ ก
ึ ดี
ต่อตัวเอง
ความรู้สึกดีต่อตัวเองนับว่าเป็นองค์ประกอบสำ�คัญ
ของการเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ เพราะเป็นเสมือน
ต้นทุนชีวิตที่ช่วยให้ตัวเราผ่านพ้นปัญหาและวิกฤติต่าง ๆ
ไปได้ด้วยดี กลายเป็นคนเข้มแข็งและเรียนรู้จากเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ดี นอกจากนี้ยังทำ�ให้เรามีความหวังใน
ชีวิตอยู่เสมอ ไม่ว่าจะพบเจอกับเรื่องราวเลวร้ายแค่ไหน
ก็ตาม...
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คุณทราบไหมครับว่า คนแบบไหนคือคนทีร่ สู้ กึ ดีตอ่ ตัวเอง และ
คนที่รู้สึกไม่ดีต่อตัวเองเป็นแบบไหน ผมจะอธิบายให้ฟังดังนี้ครับ
คนที่รู้สึกดีต่อตัวเอง คือ คนที่มีความภาคภูมิใจ, มีความสุข,
พอใจในชีวิต, ปรับตัวได้ดี, รู้จักชื่นชมตัวเองเมื่อประสบความสำ�เร็จ,
ถ้าผิดพลาดหรือล้มเหลวจะไม่ตำ�หนิต่อว่าตัวเองเกินจริง แต่จะลงมือ
ทำ�เพื่อแก้ไข, มีความมั่นคงทางใจ, อดทนต่อปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ, ไม่กังวลมากเกินไป, กล้าเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม, ปรับตัว
เก่ง, พร้อมรับฟังคำ�วิจารณ์ตักเตือนเพื่อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง,
คาดหวังตัวเองในทางบวกและเป็นจริง, มีเป้าหมายในชีวิต และรู้จัก
มองหาแบบอย่างที่ดี โดยไม่เกิดความรู้สึกที่ด้อยกว่า
คนที่รู้สึกไม่ดีต่อตัวเอง มักเป็นคนมองตัวเองในแง่ลบเสมอ,
วิตกกังวล, รู้สึกด้อยกว่าคนอื่น, ชอบคิดเปรียบเทียบกับคนอื่น, ไม่มี
ความสุข, ไม่พอใจในชีวิต, ปรับตัวยาก, ไม่กล้าเสี่ยง, ไม่สนใจการ
พัฒนาตัวเอง, เมื่อประสบความสำ�เร็จจะไม่มองว่าเป็นเพราะความ
สามารถของตัวเอง, ถ้าล้มเหลวจะมองว่าตัวเองไม่มีความสามารถ,
มองเห็นแต่ข้อผิดพลาดของตัวเอง, และมีแนวโน้มจะซึมเศร้า ท้อแท้
สิ้นหวัง หรือคิดฆ่าตัวตาย
เมื่อเปรียบเทียบแบบนี้แล้ว คุณพ่อคุณแม่คงมองเห็นความ
แตกต่ า งได้ ชั ด เจน แน่ น อนว่ า คงไม่ มี ใ ครอยากให้ ลู ก หลานต้ อ ง
กลายเป็นคนที่รู้สึกไม่ดีต่อตัวเองใช่ไหมครับ จริงอยู่ที่การเลี้ยงดูและ
ประสบการณ์ในวัยเด็ก เป็นรากฐานสำ�คัญที่ช่วยหล่อหลอมให้เด็ก
มีความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ ตัวเอง แต่ผมอยากจะบอกว่า จริง ๆ แล้วไม่วา่ คุณจะ
อยู่ในวัยใด คุณก็สามารถสร้างความรู้สึกดีต่อตัวเองได้ตลอดเวลาครับ
ดังนั้น เพื่อให้เห็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ชัดเจนขึ้นอีก
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ผมจึงขอเล่าให้ฟังเกี่ยวกับพัฒนาการในวัยเด็กว่า การที่เด็กคนหนึ่ง
เติบโตขึ้นมานั้น มีอะไรบ้างที่จะช่วยสร้างความรู้สึกดี หรือที่เรียกว่า
self - esteem ให้กับเขาได้
พัฒนาการวัยเด็กกับการสร้างความรู้สึกดีต่อตัวเอง
คุณลองหลับตานึกถึงภาพเด็กคนหนึ่งที่เกิดมานะครับ เมื่อเขา
ได้ออกมาสำ�รวจโลกใบนี้ จะมีอะไรบ้างที่ท�ำ ให้เขารู้สึกมั่นคงปลอดภัย
จนเกิ ด เป็ น ความเชื่ อ มั่ น กระทั่ ง รู้ สึ ก ดี แ ละภาคภู มิ ใจกั บ ตั ว เองได้
คำ�ตอบก็คือ เด็กที่ได้รับความรัก ความใส่ใจ ความอบอุ่น และความ
สัมพันธ์ที่ดีจากพ่อแม่นั่นเอง ที่จะทำ�ให้เขามั่นคงและปลอดภัยในชีวิต
ทำ�ให้เขากล้าสำ�รวจโลก และทดลองเรียนรู้ทำ�อะไรใหม่ ๆ
ขณะเดียวกัน พ่อแม่ก็จะช่วยลุ้นไปกับพัฒนาการต่าง ๆ ของ
ลูกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการนั่ง เดิน วิ่ง ปีนป่าย ใช้มือจับสิ่งของ หรือ
การฝึกทำ�อะไรด้วยตัวเอง ก็จะมีสายตาของพ่อแม่มองด้วยความชืน่ ชม
ยอมรับ และมีความสุขทีล่ กู ทำ�ได้ ลูกก็จะรูส้ กึ ดีทไี่ ด้รบั การยอมรับ จึง
เกิดเป็นแรงจูงใจที่จะพยายามทำ�สิ่งต่าง ๆ และกลายเป็นความสำ�เร็จ
ตามมา ธรรมชาติของเด็กวัยนี้จะมีความอยากรู้อยากเห็น หากพ่อแม่
เปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลองเรียนรู้ก็จะส่งผลให้ลูกรู้จักตัวเองมากขึ้น
พ่อแม่ที่หมั่นสังเกตก็จะรู้ว่าลูกเราทำ�อะไรได้ดี หรือไม่ถนัดเรื่องอะไร
เหล่านี้จะเป็นรากฐานเส้นทางชีวิตได้ดีเมื่อลูกเติบโตขึ้นครับ
ทั้งนี้ในระหว่างทางเดินชีวิตของลูก จะมีสิ่งที่ทำ�ให้เขาสะดุด
หกล้ มได้ห ลายอย่าง เพราะมันจะไปบั่ นทอนพลั ง งานความพร้อ ม
ในการดูแลลูกของพ่อแม่ เช่น
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• พ่อแม่ไม่พร้อม
• มีเหตุให้ต้องแยกทางกัน
• พ่อแม่มีความเครียด
• กดดันกับปัญหาเศรษฐกิจการเงิน
• ในบ้านมีผู้ป่วยเรื้อรัง
• ปู่ย่าตายายมีปัญหา ฯลฯ
นอกจากนีพ้ อ่ แม่บางคนก็มปี ญ
ั หาของตัวเองด้วย ซึง่ จะสัน่ คลอน
เส้นทางการเติบโตของลูกได้มากพอสมควร และจะกลายเป็นปมค้างใจ
ลูกได้ในเวลาต่อมา เช่น
• เจ็บป่วยทางกายและจิต
• การใช้สารเสพติด
• ใช้ความรุนแรง เพราะมีปมของตัวพ่อแม่เอง
จากนั้นเมื่อเด็กเติบโตขึ้น ก็จะเริ่มค้นหาความหมายในสิ่งต่าง ๆ
และตั้งข้อสงสัยในเรื่องของสิ่งที่มีคุณค่า ขณะเดียวกันก็เริ่มเรียนรู้
ความดีงาม ความไม่ถูกต้องต่าง ๆ เมื่อเขาแยกแยะได้ และทำ�ในสิ่งที่
ถูกต้อง ก็จะเริ่มเรียนรู้ ชื่นชมตัวเองเป็น รวมทั้งกล้าออกจากกรอบ
เดิม ๆ ด้วยครับ เมือ่ เขาโตขึน้ เรือ่ ย ๆ ก็จะเข้าสูช่ ว่ งทีเ่ ข้าโรงเรียน ทีถ่ อื ว่า
มีความสำ�คัญอย่างมาก เพราะพ่อแม่และระบบการศึกษาในปัจจุบัน
มักเชือ่ ว่าลูกจะประสบความสำ�เร็จได้หากเรียนดี และก็จะเริม่ คาดหวัง
กดดันให้ลูกต้องเรียนเก่ง สอบได้คะแนนดี
นี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการที่พ่อแม่ไม่ได้ยอมรับลูกในแบบที่เขา
เป็น
ที่สำ�คัญคือ ระบบการศึกษาในบ้านเราถูกออกแบบมาให้เด็ก
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ทุกคนมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันคือ จะมีการวัดผลด้วยข้อสอบที่เป็น
มาตรฐานกลาง และมาเทียบชั้นเด็กว่า คนนี้เก่ง คนนี้ไม่เก่ง คนนี้
ฉลาด คนนี้ไม่ฉลาด เป็นต้น ซึ่งถ้าหากพ่อแม่ไปเออออด้วย ก็จะยิ่ง
ทำ�ให้พ่อแม่ยึดติดกับเรื่องเหล่านีม้ ากขึน้ ไปอีก ทัง้ ที่มงี านวิจัยมากมาย
ที่กล่าวว่า ความสำ�เร็จในชีวิตคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเรียนเป็นหลัก
เพราะยังมีคุณสมบัติด้านอื่นที่สำ�คัญกว่า ซึ่งจะช่วยให้ประสบความ
สำ�เร็จได้ แต่พ่อแม่และโรงเรียนก็ยังวิ่งตามระบบวัดผลที่เน้นความ
สำ�เร็จในการเรียนตัง้ แต่ทลี่ กู ยังเล็ก ซึง่ จะทำ�ให้เด็กรูส้ กึ ว่า มีกฎเกณฑ์
บางอย่างมากำ�หนดความมีคุณค่าตัวตนของเขาอยู่ เขาก็จะรู้สึกอึดอัด
ได้
อย่างไรก็ตาม ถ้าเด็กเรียนดี เรียนเก่ง ก็จะถือเป็นความโชคดี
ของลูก เพราะอยู่ในเกณฑ์ของระบบการศึกษาแบบนี้ได้สบาย ๆ แต่
สำ�หรับเด็กเรียนไม่เก่ง ที่บังเอิญเขาอาจจะโชคร้ายไม่ถนัดในด้าน
วิชาการที่เรียนในโรงเรียน ถ้าพ่อแม่ไม่เข้าใจในจุดนี้ และพยายาม
จํ้าจี้จํ้าไชให้ลูกเรียนดี ก็จะกลายเป็นปัญหาตามมาอีก โจทย์ที่ยาก
ที่สุดคือ ช่วงที่ลูกเข้าสู่วัยรุ่นครับ เพราะวัยนี้จะต้องการอิสรภาพ
ค้นหาตัวเอง พ่อแม่ก็จำ�เป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ตามวัยของลูกด้วยนะครับ
ดังนั้น สรุปได้ว่า ความรู้สึกดีต่อตัวเองจะเกิดขึ้นได้จากการ
เลี้ยงดูที่อบอุ่นและอบอวลไปด้วยความรักในวัยทารก ฉะนั้นประสบการณ์ความรักจากพ่อแม่จึงเป็นรากฐานสำ�คัญที่จะทำ�ให้เรามองตัวเอง
ว่าดีหรือไม่ดี กล่าวได้ว่า คนที่เกิดในครอบครัวอบอุ่นนั้นถือว่าโชคดี
เพราะมีต้นทุนทางจิตใจและอารมณ์ที่ดีเป็นรากฐานของชีวิต ส่วนคน
ที่ไม่ได้โชคดีแต่กำ�เนิดก็อย่าเพิ่งหมดกำ�ลังใจนะครับ เพราะการที่เรา
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เลือกเกิดไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่าจะหมดโอกาสในการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อ
ตัวเอง เนื่องจากเราสามารถฝึกการมองโลกในแง่ดี และค้นหาความ
ถนัดของตัวเองจนพัฒนาไปสู่ความสำ�เร็จได้ครับ ที่สำ�คัญคือ การ
สร้างความรู้สึกดีต่อตัวเองนั้นสามารถสร้างและพัฒนาได้เสมอ ไม่ว่า
คุณจะอยูใ่ นวัยเด็กหรือผูใ้ หญ่กต็ าม และไม่วา่ คุณจะเป็นใครก็สามารถ
สร้างความรู้สึกดีได้ครับ
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วัยผู้ใหญ่กับการสร้างความรู้สึกดีต่อตัวเอง
ผมเคยมีโอกาสได้คยุ กับผูใ้ หญ่ในหลากหลายวงการอยูห่ ลายท่าน
ทุกครั้งที่ผมถามว่า ในเดือนที่ผ่านมา มีช่วงไหนบ้างที่คุณรู้สึกดีต่อ
ตัวเอง และภาคภูมิใจในตัวเอง คำ�ตอบที่สำ�คัญและพบได้บ่อยคือ
การประสบความสำ�เร็จ ตัวอย่างเช่น เวลาทีต่ อ้ งเจอกับงานทีย่ ากและ
ท้าทาย แล้วเราอดทนต่อสู้จนสำ�เร็จ ก็จะเกิดความภูมิใจและรู้สึกดี
ต่อตัวเองอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
การได้ดูแลพ่อแม่ มีเวลาให้กับครอบครัว ไปจนกระทั่งเห็นการเติบโต
และพัฒนาการที่ดีของลูก ลูกมีผลการเรียนดี ฯลฯ จะสังเกตได้ว่า
จะมีเรื่องของความสำ�เร็จกับความสัมพันธ์ปะปนกันอยู่ และในสังคม
ไทยจะมี เรื่ อ งของการได้ ทำ � ความดี ช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น ปฏิ บั ติ ธ รรม
สวดมนต์ ทำ�สมาธิ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องความหมายของชีวิต
และความดีงาม และยังช่วยเติมเต็มความรู้สึกที่ดีให้กับตัวเองอีกด้วย
ครับ
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ไขปัญหาคาใจ
Q : สุภาพสตรีท่านหนึ่งปรึกษาผมว่าจะมี selfesteem ได้อย่างไร หากไม่สามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
แม่ของตัวเองได้ ไม่ว่าจะพยายามทำ�ดีแค่ไหน แต่สิ่งที่
ได้กลับมาคือ คำ�พูดที่ทำ�ร้ายจิตใจ บาดลึกจนเป็นแผล
เหวอะหวะ ทุก ครั้งที่ไ ปเยี่ยมแม่ ที่ ป่วยก็ จะเจอคำ � พู ด ที่
ทำ�ร้ายจิตใจมากมาย จนเริ่มรู้สึกไม่ดีกับตัวเอง สูญเสีย
ความมั่นใจ ทำ�ให้รู้สึกกลัวผู้คน กลัวถูกทำ�ร้ายจิตใจ โดย
แม่ไม่ได้ทำ�ร้ายจิตใจเฉพาะตอนป่วย ซึ่งมีแต่เราที่ไปเฝ้าไข้
ตลอด 24 ชัว่ โมง จนแม่หายและแข็งแรงดีแล้วก็เริม่ ทำ�ร้าย
จิตใจเราอีก วนเวียนอยู่รํ่าไป แต่เพราะคำ�ว่ากตัญญูจึง
ทำ�ให้พดู อะไรไม่ได้ และต้องอดทนก้มหน้าอย่างเดียว ควร
จะทำ�อย่างไรดี
A : กรณีนี้แสดงให้เห็นถึงความเจ็บปวดภายในใจ
ความไม่เข้าใจ การโหยหาความรัก การยอมรับ และความ
ชื่นชมจากแม่ ซึ่งไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่ก็ตาม ดูเหมือน
ว่าจะไม่สามารถทำ�ให้แม่พอใจได้ ถ้าถามว่าจะมี self esteem หรือความรู้สึกดีต่อตัวเองได้อย่างไร ผมอยากให้
คุณแบ่งการแก้ปัญหาเป็นส่วน ๆ ดังนี้ครับ
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ไขปัญหาคาใจ
• ในพื้ น ที่ ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วกั บ คุ ณ แม่ คุ ณ ก็ ยั ง สามารถ
โลดแล่น และมีความรู้สึกดีต่อตัวเองได้ต่อไปเรื่อย ๆ
• ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับแม่ วิธีการที่ดีที่สุดคือ ต้อง
ถอดหมวกของความเป็นแม่ - ลูกออกจากตัวเอง โดยให้
ถอยความรู้สึกออกมา แล้วปฏิบัติกับแม่เหมือนเป็นมนุษย์
คนหนึ่ง ซึ่งท่านสวมหมวกเป็นแม่ของเราในชาตินี้ ถ้าคุณ
เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนะครับ
• ให้คลายความคาดหวังทีจ่ ะให้แม่ปฏิบตั กิ บั เราด้วยดี
ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำ�ได้ไม่ง่ายนัก แต่สิ่งสำ�คัญที่สุดไม่ใช่เรื่องท่าที
ของแม่ แต่เป็นเรื่องของประสบการณ์ภายในใจเรา ซึ่งเคย
ถูกทำ�ร้ายจิตใจตั้งแต่เล็ก และต่อให้คุณแม่ปฏิบัติดีกับเรา
เท่าใด ประสบการณ์ฝังใจนั้นมันก็ยังไม่หายไปไหน ดังนั้น
ไม่ต้องคาดหวังว่าคุณแม่จะชื่นชมหรือขอบคุณเรา เพราะ
เป็นไปได้ว่า ถึงวันที่แม่จะจากคุณไป ท่านก็ยังไม่สามารถ
เห็นคุณค่าของคุณได้ นี่อาจเป็นสิ่งที่เจ็บปวด แต่คุณต้อง
ยอมรับมัน และคุณสามารถเลือกวางตัวให้เหมาะสม เพื่อ
ให้ยังรู้สึกดีกับตัวเองได้ต่อไปครับ
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