วัยรุ่ น รู้ สึกมีคุณค่ าหรือไร้ คุณค่ าได้ อย่ างไร?
วิทยา วุฒิไกรเกรียง
อีกไม่กี่เดือนเราก็กาลังจะเข้าสู่ ช่วงปลายฝนต้นหนาวกันแล้ว ซึ่ งในช่วงหน้าหนาวของทุกช่วง
ปี มักมีสถิติการฆ่าตัวตายสู ง บางคนคิดว่าเป็ นเพราะฤดูหนาวทาให้รู้สึกอ้างว้างเหงา และโดดเดี่ยว จึงทา
ให้คนรู้สึกตัวเองไร้คุณค่าและเบื่อชีวติ ได้ง่าย ๆ ในทางระบบประสาทวิทยาอธิ บายเรื่ องการฆ่าตัวตาย
ซึ่งมีความสัมพันธ์กบั โรคซึ มเศร้าไว้วา่ การที่มีคนฆ่าตัวตายกันมากในช่วงดังกล่าวเป็ นผลมาจากการ
ทางานที่ผดิ ปกติของสารสื่ อประสาทชื่อ ซีโรโทนิน ซึ่งเจ้าสารที่วา่ นี้มีความสัมพันธ์กบั เรื่ องของ
แสงแดด ฤดูหนาวซึ่ งมีกลางวันสั้นลงและมืดนานจึงไปทาให้เกิดความผิดปกติในการทางานของสารสื่ อ
ประสาทนี้ ดังนั้นเราจึงมักพบว่าคนที่เป็ นโรคซึ มเศร้าหรื อคิดอยากตายมักเป็ นคนเก็บตัว ชอบนอนในที่
มืดและทึบปิ ดม่านตลอดเวลา และมักนอนตื่นสาย แต่จะนอนไม่หลับในเวลากลางคืน จากการสารวจ
ของสวนดุสิตโพลในวัยรุ่ นกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล เมื่อเดือนพฤศิจิกายนฤดูหนาวของปี ที่ผา่ นมาพบว่า
มีวยั รุ่ นถึงร้อยละ 16.74 ที่มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย ซึ่ งเรื่ องที่เป็ นสาเหตุทาให้วยั รุ่ นคิดฆ่าตัวตายมาก
ที่สุดก็คือเรื่ องของความรัก ซึ่ งมีมากถึงร้อยละ 31.77 แน่นอนว่าเรื่ องฤดูกาลคงไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทาให้
คนรู ้สึกไร้คุณค่าเป็ นแน่ ไม่อย่างนั้นแล้วเราคงนาคนที่รู้สึกเศร้า ๆ มานัง่ ตากแดดกันหมด แม้วา่
แสงแดดยามเช้าจะช่วยกระตุน้ ให้การทางานของสารสื่ อประสาทดีข้ ึนจริ งก็เถอะ แต่สิ่งสาคัญที่ทาให้
คนเรารู ้สึกไร้คา่ หรื อมีค่านั้นน่าจะมีเหตุผลที่ลึกซึ้ งกว่านี้
ก่อนที่ผมจะอธิ บายอะไรเพิ่ม ผมอยากจะนาเสนอแผนภาพเกี่ยวกับความรู ้สึกมีคุณค่า ซึ่ งได้เคย
ถูกอธิบายไว้โดย ดร.ลารี่ แคร็ บ ในหนังสื อการให้คาปรึ กษาที่มีประสิ ทธิภาพตามพระคัมภีร์ ผมจะใช้
แผนภาพนี้ เพื่อจะอธิ บายถึงความรู ้สึกมีหรื อไม่มีคุณค่าให้ชดั เจนมากขึ้น
Self Value ซึ่ งหมายถึงความมีคุณค่าในตัวเองนั้นจะเกิดขึ้นได้มีปัจจัยสองอย่างประกอบกัน
นัน่ คือ ความรู ้สึกว่าตัวเองมัน่ คง และความรู ้สึกว่าตัวเองสาคัญ หากพูดถึงความรู ้สึกมัน่ คงเราอาจพอ
เปรี ยบได้กบั การที่เราเดินบนทางเท้าทัว่ ๆ ไปกับการที่เราเดินอยูบ่ นเส้นลวดเรารู ้สึกมัน่ คงและปลอดภัย
เมื่อเราเดินอยูบ่ นทางเท้าเพราะเราไม่ตอ้ งกลัวว่าเราอาจตกจากที่สูง และทุกย่างก้าวของเรามัน่ คงกว่า
การเดินบนเส้นลวดมากนัก ดังเช่นบางคนอาจรู ้สึกกว่าตัวเองมีความรู ้สึกมัน่ คงจากรายได้ประจาเดือน
เขาอาจรู ้สึกมัน่ คงมากเมื่อได้รับเงินเดือนห้าหมื่นบาท และอาจรู ้สึกไม่มนั่ คงเมื่อได้เงินเดือนห้าพันบาท
หากว่าความรู ้สึกมัน่ คงเพิ่มมากขึ้นก็จะไปมีผลให้ความรู ้สึกมีคุณค่ามากขึ้นไปด้วย และในทางกลับกัน
ความรู ้สึกไม่มนั่ คงอาจทาให้เขารู ้สึกไร้ค่าได้ เช่นเดียวกับผูห้ ญิงบางคนที่จะรู ้สึกว่าตัวเองมัน่ คงในเรื่ อง
1

ของความรักหากสามารถแน่ใจได้วา่ ผูช้ ายที่เธอรักจะรักเธอตลอไปและไม่เปลี่ยนใจ และหากพบว่าคน
รักของเธอนอกใจก็สามารถทาให้เธอรู ้สึกว่าตัวเองไร้ค่าได้ง่าย ๆ สาหรับการรู ้สึกว่าตัวเองสาคัญนั้น
เป็ นความรู ้สึกว่าตัวเองได้รับการยอมรับจากกลุ่มหรื อสังคมนัน่ เอง เช่น ในกลุ่มวัยรุ่ นที่ขี่มอเตอร์ ไซด์
หากคุณไม่มีมอเตอร์ ไซด์คุณก็จะรู ้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับการยอมรับ
ทาให้ตวั เองดูไม่มีความสาคัญ
นาไปสู่ ความรู ้สึกว่าตัวไร้ค่าได้ในที่สุด
ไม่มีใครที่อยากให้ตวั เองเป็ นคนไร้ค่า แต่หากต้องตกอยูใ่ นจุดแห่งความรู ้สึกไร้ค่านาน ๆ การ
กลับไปสู่ การรู ้สึกมีคุณค่าในตัวเองก็เป็ นเรื่ องยาก และบางคนถึงกับถอดใจ ใช้ชีวติ ไปวัน ๆ หรื อ
จนกระทัง่ นาไปสู่ การทาร้ายตัวเองในที่สุด และถ้าผูอ้ ่านอยากเข้าใจและได้รับตัวอย่างมากขึ้นผมอยาก
แนะนาหนังสื อเล่มที่ชื่อว่า “ผมไม่อยากเป็ นเด็กเหลือขอ” (Nobody’s child) ซึ่งเขียนจากชีวติ จริ งของ
จอห์น โรบินสัน ซึ่ งพบว่าตัวเองต้องกลายเป็ นเด็กกาพร้าเพราะพ่อแม่ไม่ตอ้ งการและไม่เคยพบหน้าพ่อ
แม่บงั เกิดเกล้าของตนเลย ซ้ าร้ายเมื่อมีคนรับไปอุปการะก็ยงั ทาร้ายจอห์น ทาให้เขาต้องพบว่าตัวเองไม่
เป็ นที่ตอ้ งการ (ไม่มีความสาคัญ) มาตั้งแต่เด็ก พอโตขึ้นก็เริ่ มจับกลุ่มเกเรไปวัน ๆ บางครั้งต้องหาของ
กินในถังขยะเวลาหนาวก็ตอ้ งไปนอนที่ช่องระบายความร้อนของตึกต่าง ๆ จนที่สุดต้องเข้าสู่ สถานพินิจ
และพออยากกลับตัวเป็ นคนดีมีอาชีพมีภรรยา กลับพบว่าภรรยาของตัวเองเป็ นชูก้ บั เพื่อนที่สนิทที่สุด
ของตัวเอง หนังสื อเล่มนี้จะทาให้ท่านผูอ้ ่านเข้าใจถึงความรู ้สึกไร้ค่าเมื่อขาดความรู ้สึกสาคัญและขาด
ความรู ้สึกมัน่ คงได้ดีที่สุดเล่มนึง
ท่านอาจมีคาถามว่า “ถ้าเช่นนั้นการที่ทุกคนอยากมีคุณค่าเป็ นเรื่ องที่ผิดหรื อไม่?” จริ ง ๆ แล้ว
การที่เรารู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ผดิ แต่การแสวงหาความรู ้สึกมัน่ คงและสาคัญจากสิ่ งที่ผดิ
นัน่ ต่างหากที่นาเราสู่ ปัญหา เด็ก ๆ วัยรุ่ นหลายคนกาลังถูกค่านิยมของสังคมชักจูงไปสู่ การหาคุณค่า
อย่างผิด ๆ วัยรุ่ นสาว ๆ หลายคนยอมที่จะแลกร่ างกายของตัวเองเพื่อจะมีโทรศัพท์มือถือรุ่ นใหม่ ๆ
เพราะต้องการได้รับการยอมรับจากเพื่อนในกลุ่ม หรื อแม้กระทัง่ ยอมให้ตวั เองกลายเป็ นของเดิมพันใน
การแข่งรถของวัยรุ่ นชาย เพราะต้องการให้คนอื่นรู ้วา่ ตนสามารถมีเพศสัมพันธ์กบั คนเก่ง ๆ ได้ วัยรุ่ น
ชายหลายคนกลายเป็ นคนติดเหล้าเพราะต้องการเข้ากับเพื่อน ทั้งที่บางครั้งตัวเองก็ไม่ได้ชอบดื่มเหล้า
เลย บางคนถึงขนาดกลายเป็ นส่ วนหนึ่งของแก๊งฉุ ดคร่ าผูห้ ญิงมาข่มขืน อย่างเช่นแก๊งปลาคราฟ ซึ่ งเคย
เป็ นข่าวหน้าหนึ่งเมื่อประมาณสองปี ที่ผา่ นมา ซึ่ งทุกคนในแก๊งจะสักตัวเองเป็ นรู ปปลาคราฟ ฉี ด
ซิ ลิโคนในอวัยวะเพศของตัวเอง และออกล่าเหยื่อผูห้ ญิง ค่านิยมบางอย่างก็มาจากสื่ อดังที่ผมเคยเขียนไว้
ในฉบับก่อน ๆ ที่ผา่ นมา ประสบการณ์ทางเพศก่อนสมรสกลายเป็ นการยอมรับจากวัยรุ่ นหลายกลุ่ม ทา
ให้คนที่ตอ้ งพยายามปรับตัวและอยากให้ตวั เองมีคุณค่าต้องแสวงหาสิ่ งที่ไม่ใช่ความต้องการของตัวเอง
เลย
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ถ้าเช่นนั้นเราจะสามารถมีคุณค่าอย่างแท้จริ งได้อย่างไร วัยรุ่ นจะรู ้สึกว่ามีคา่ ได้อย่างไร ในเมื่อ
การยอมรับจากสังคมทุกวันนี้มีแต่เรื่ องวัตถุ แม้กระทัง่ ในรั้วของคริ สตจักรบางครั้งค่านิยมเหล่านี้ก็ยงั
แฝงตัวเข้ามาใกล้ ๆ ลูกหลานของเรา และเราจะรู ้สึกมัน่ คงได้อย่างไร ในเมื่อความรักที่มีอยูใ่ นคนนั้น
ช่างรวนเร และหาความแน่นอนไม่ได้ ผูช้ ายบางคนถึงขนาดเอาแฟนตัวเองไปขายในซ่องโสเภณี เพื่อ
แลกกับเงินไม่กี่ร้อยไม่กี่พนั เราจะสามารถมีความรู ้สึกที่มนั่ คงกับตัวเองได้จริ งหรื อแน่นอนว่า หากเรา
พยายามค้นหาความรู ้สึกมัน่ คง และความรู ้สึกว่าตนสาคัญจากมนุษย์ เราย่อมมีโอกาสผิดหวังเพราะเรา
เป็ นเพียงมนุษย์ที่ยงั ไม่สมบูรณ์ แม้กระทัง่ เราเองที่เป็ นคริ สเตียนเราก็ยงั ไม่สมบูรณ์ และล้วนอยูใ่ น
กระบวนการทรงสร้างทั้งสิ้ น แต่เพราะว่าเรามีความหวังใจอยูท่ ี่องค์พระเยซูคริ สต์เจ้าของเรา การสอน
ให้วยั รุ่ นเป็ นคนมีคุณค่าจึงหมายถึงการสอนให้เขาแสวงหาความรู ้สึกมัน่ คงและความรู ้สึกว่าตนสาคัญ
จากพระเจ้าผูไ้ ม่เปลี่ยนแปลง ผมอยากยกตัวอย่างของ ดีน เชอร์ แมนเรื่ องความมีคุณค่าของธนบัตร
เพราะอะไรธนบัตรจึงเป็ นสิ่ งมีค่า? เหตุผลประการแรกที่ธนบัตรเป็ นสิ่ งมีค่าก็คือแหล่งที่มาของมัน นัน่
คือโรงพิมพ์ที่ได้รับอนุญาตในการพิมพ์ธนบัตรของรัฐ และหากมีโรงพิมพ์อื่นพยายามจะพิมพ์ธนบัตร
แล้วละก็ ธนบัตรนั้นก็จะเป็ นแค่ของของเลียนแบบที่ไม่มีค่าเลย และยังเป็ นสิ่ งที่ผดิ กฎหมายอีกด้วย
มนุษย์เราทุกคนจึงมีค่าด้วยเหตุผลที่เรามาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็ นผูส้ ร้างเรา ไม่มีใครจะสามารถ
ลดคุณค่านี้ของเราได้ เหตุผลอีกประการก็คือจุดมุ่งหมายในการสร้าง แม้วา่ บางสิ่ งจะถูกพิมพ์ที่โรงพิมพ์
ของรัฐ แต่หากมันเป็ นเพียงสมุดบันทึกมันก็ไม่มีค่าเหมือนธนบัตร ธบัตรมีค่าก็เพราะมันถูกสร้างขึ้นให้
มีจุดมุ่งหมายในการใช้แลกเปลี่ยนซื้ อขาย
มนุษย์เราจึงมีค่าเพราะพระเจ้าทรงสร้างเรามาอย่างมี
จุดมุ่งหมาย ตัวอย่างเช่น ถ้าเราเห็นเด็กทารกนอนอยูใ่ นห้องท่ามกลางแมลงสาบ เราคงไม่ไปอุม้
แมลงสาบแล้วเหยียบเด็กแน่ แต่เราจะทาในสิ่ งกลับกันนัน่ คือเราจะอุม้ เด็กแล้วเหยียบแมลงสาบที่คอย
รบกวนทาไมเราถึงทาอย่างนั้น ทั้ง ๆ ที่แมลงสาบก็ถูกสร้างโดยพระเจ้าเหมือนกัน (มีเรื่ องติดตลกว่าบาง
คนที่กลัวแมลงสาบ อาจไม่อยากคิดว่าพระเจ้าเป็ นผูส้ ร้างแมลงสาบ) ที่เราทาเช่นนั้นก็เพราะมนุษย์มี
คุณค่ากว่า เพราะพระเจ้าสร้างเรามาเพื่อนมัสการพระองค์ พระเจ้าทรงออกแบบเรามาตามอย่างพระ
ฉายาของพระองค์เอง ดังนั้นหากเราต้องการที่จะมีคุณค่าที่ถาวร เราจาต้องตระหนักถึงปั จจัยทั้งสอง
อย่างนัน่ คือ เรามีความมัน่ คงผ่านทางพระเยซูคริ สต์พระองค์ทรงมีพระสัญญาว่าจะทรงเลี้ยงดูเรา เราจึง
สามารถเห็นตัวอย่างพยานชีวิตมากมายจากคริ สเตียนที่มีรายได้นอ้ ยหรื อไม่มีรายได้เลย ยังรู ้สึกว่าตัวเอง
มัน่ คงอยูไ่ ด้ภายใต้สันติสุขจากพระเจ้า อีกประการหนึ่งเราเป็ นคนที่มีความสาคัญต่อพระเจ้า นัน่ เพราะ
เราเป็ นการทรงสร้างของพระเจ้า พระองค์ทรงยอมรับเรา แม้วา่ ในขณะที่เรายังเป็ นคนบาปอยู่ พระองค์
ยังทรงประทานพระคริ สต์เพื่อสิ้ นพระชนม์แทนความผิดบาปของเรา เราจึงมัน่ ใจได้เลยว่าเราเป็ นคนที่มี
ความสาคัญและได้รับการยอมรับจากพระองค์
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ดังนั้นการดูแลวัยรุ่ นให้เป็ นที่มีคุณค่าในตัวเองที่แท้จริ ง จึงไม่ใช่การบอกถึงการมีความสาคัญ
และมัน่ คงอย่างผิด ๆ แต่เป็ นการแสวงหาความมีคุณค่าแท้ที่มาจากพระคริ สต์ ปั ญหาหลายอย่างจะได้รับ
การแก้ไขทันทีเมื่อตัววัยรุ่ นเองได้รู้ถึงความจริ งข้อนี้
และเราจะไม่ตอ้ งกลัวว่าโรคไร้คุณค่าจะเข้ามา
ทาลายชีวติ ของอนุชนในคริ สตจักรได้ จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่เราเองในฐานะผูใ้ หญ่ของคริ สตจักรจะเป็ น
แบบอย่างแห่งค่านิยมนี้ ด้วยการไม่ให้ความสาคัญกับพระเจ้าเป็ นที่สอง แต่พระเจ้าต้องเป็ นความสาคัญ
แรกในชีวติ นัน่ หมายถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เรามีกบั พระองค์ ย่อมไม่ใช่แค่การมานมัสการในวัน
อาทิตย์เท่านั้น แต่เป็ นทุกวันและในทุก ๆ ลมหายใจแห่งการดาเนินชีวิต ส่ วนตัวแล้วผมอยากจะขอ
อนุญาตเตือนด้วยความรักกับคุณพ่อคุณแม่ และผูป้ กครอง เหมือนอย่างที่ผมเคยกล่าวไว้แล้วหลายครั้ง
การให้ความสาคัญกับการเฝ้ าเดี่ยว และการอธิ ษฐาน รวมถึงการมานมัสการพระเจ้าจะเป็ นการก้าวแรกที่
สาคัญในการเรี ยนรู้ความมีคุณค่าที่แท้จริ งของตัวเอง เช่นนั้นแล้วอยากให้ท่านคิดให้รอบคอบกับการ
เรี ยนพิเศษในวันนมัสการ หรื อการเรี ยนที่หนักหนาจนลูกหลานของท่านเองไม่มีโอกาสและเวลากับ
พระเจ้าเป็ นการส่ วนตัวเลย และมากไปกว่านั้นท่านยังมีหน้าที่ในการเป็ นผูน้ าจิตวิญญาณแก่บุตรหลาน
ของท่านด้วย ผมเองอยากหนุ นใจให้ท่านลงทุนในเรื่ องนี้ให้มาก เพื่อเมื่อเขาเติบใหญ่แล้วเขาจะไม่พราก
จากความจริ งของพระเจ้า และการมีคุณค่าแท้ในตัวของเขาเอง
สุ ดท้ายนี้ขอพระเจ้าอวยพรท่าน
และขอท่านได้ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริ งของท่านภายใต้
ความรักมัน่ คงดารงเป็ นนิตย์ของพระเจ้า สวัสดีครับ

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 57 ฉบับที่ 312 กันยายน-ตุลาคม 2006,
หน้า 34-37.
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