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วยัรุ่น รู้สึกมคุีณค่าหรือไร้คุณค่าได้อย่างไร? 
วทิยา  วุฒิไกรเกรียง 

อีกไม่ก่ีเดือนเราก็ก าลงัจะเขา้สู่ช่วงปลายฝนตน้หนาวกนัแลว้ ซ่ึงในช่วงหนา้หนาวของทุกช่วง
ปีมกัมีสถิติการฆ่าตวัตายสูง บางคนคิดวา่เป็นเพราะฤดูหนาวท าใหรู้้สึกอา้งวา้งเหงา และโดดเด่ียว จึงท า
ใหค้นรู้สึกตวัเองไร้คุณค่าและเบ่ือชีวติไดง่้าย ๆ ในทางระบบประสาทวทิยาอธิบายเร่ืองการฆ่าตวัตาย
ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัโรคซึมเศร้าไวว้า่ การท่ีมีคนฆ่าตวัตายกนัมากในช่วงดงักล่าวเป็นผลมาจากการ
ท างานท่ีผดิปกติของสารส่ือประสาทช่ือ ซีโรโทนิน ซ่ึงเจา้สารท่ีวา่น้ีมีความสัมพนัธ์กบัเร่ืองของ
แสงแดด ฤดูหนาวซ่ึงมีกลางวนัสั้นลงและมืดนานจึงไปท าใหเ้กิดความผดิปกติในการท างานของสารส่ือ
ประสาทน้ี ดงันั้นเราจึงมกัพบวา่คนท่ีเป็นโรคซึมเศร้าหรือคิดอยากตายมกัเป็นคนเก็บตวั ชอบนอนในท่ี
มืดและทึบปิดม่านตลอดเวลา และมกันอนต่ืนสาย แต่จะนอนไม่หลบัในเวลากลางคืน จากการส ารวจ
ของสวนดุสิตโพลในวยัรุ่นกรุงเทพฯ และปริมณฑล เม่ือเดือนพฤศิจิกายนฤดูหนาวของปีท่ีผา่นมาพบวา่ 
มีวยัรุ่นถึงร้อยละ 16.74 ท่ีมีความคิดอยากฆ่าตวัตาย ซ่ึงเร่ืองท่ีเป็นสาเหตุท าใหว้ยัรุ่นคิดฆ่าตวัตายมาก
ท่ีสุดก็คือเร่ืองของความรัก ซ่ึงมีมากถึงร้อยละ 31.77 แน่นอนวา่เร่ืองฤดูกาลคงไม่ใช่เหตุผลเดียวท่ีท าให้
คนรู้สึกไร้คุณค่าเป็นแน่ ไม่อยา่งนั้นแลว้เราคงน าคนท่ีรู้สึกเศร้า ๆ มานัง่ตากแดดกนัหมด แมว้า่
แสงแดดยามเชา้จะช่วยกระตุน้ใหก้ารท างานของสารส่ือประสาทดีข้ึนจริงก็เถอะ แต่ส่ิงส าคญัท่ีท าให้
คนเรารู้สึกไร้คา่ หรือมีค่านั้นน่าจะมีเหตุผลท่ีลึกซ้ึงกวา่น้ี 

ก่อนท่ีผมจะอธิบายอะไรเพิ่ม ผมอยากจะน าเสนอแผนภาพเก่ียวกบัความรู้สึกมีคุณค่า ซ่ึงไดเ้คย
ถูกอธิบายไวโ้ดย ดร.ลาร่ี แคร็บ ในหนงัสือการใหค้  าปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพตามพระคมัภีร์ ผมจะใช้
แผนภาพน้ีเพื่อจะอธิบายถึงความรู้สึกมีหรือไม่มีคุณค่าให้ชดัเจนมากข้ึน 

Self Value ซ่ึงหมายถึงความมีคุณค่าในตวัเองนั้นจะเกิดข้ึนไดมี้ปัจจยัสองอยา่งประกอบกนั 
นัน่คือ ความรู้สึกวา่ตวัเองมัน่คง และความรู้สึกวา่ตวัเองส าคญั หากพดูถึงความรู้สึกมัน่คงเราอาจพอ
เปรียบไดก้บัการท่ีเราเดินบนทางเทา้ทัว่ ๆ ไปกบัการท่ีเราเดินอยูบ่นเส้นลวดเรารู้สึกมัน่คงและปลอดภยั
เม่ือเราเดินอยูบ่นทางเทา้เพราะเราไม่ตอ้งกลวัวา่เราอาจตกจากท่ีสูง และทุกยา่งกา้วของเรามัน่คงกวา่
การเดินบนเส้นลวดมากนกั ดงัเช่นบางคนอาจรู้สึกกวา่ตวัเองมีความรู้สึกมัน่คงจากรายไดป้ระจ าเดือน 
เขาอาจรู้สึกมัน่คงมากเม่ือไดรั้บเงินเดือนหา้หม่ืนบาท และอาจรู้สึกไม่มัน่คงเม่ือไดเ้งินเดือนหา้พนับาท 
หากวา่ความรู้สึกมัน่คงเพิ่มมากข้ึนก็จะไปมีผลใหค้วามรู้สึกมีคุณค่ามากข้ึนไปดว้ย และในทางกลบักนั
ความรู้สึกไม่มัน่คงอาจท าให้เขารู้สึกไร้ค่าได ้ เช่นเดียวกบัผูห้ญิงบางคนท่ีจะรู้สึกวา่ตวัเองมัน่คงในเร่ือง



 2 

ของความรักหากสามารถแน่ใจไดว้า่ผูช้ายท่ีเธอรักจะรักเธอตลอไปและไม่เปล่ียนใจ และหากพบวา่คน
รักของเธอนอกใจก็สามารถท าใหเ้ธอรู้สึกวา่ตวัเองไร้ค่าไดง่้าย ๆ  ส าหรับการรู้สึกวา่ตวัเองส าคญันั้น
เป็นความรู้สึกวา่ตวัเองไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มหรือสังคมนัน่เอง เช่น ในกลุ่มวยัรุ่นท่ีข่ีมอเตอร์ไซด ์
หากคุณไม่มีมอเตอร์ไซดคุ์ณก็จะรู้สึกวา่ตวัเองไม่ไดรั้บการยอมรับ ท าใหต้วัเองดูไม่มีความส าคญั
น าไปสู่ความรู้สึกวา่ตวัไร้ค่าไดใ้นท่ีสุด 

ไม่มีใครท่ีอยากใหต้วัเองเป็นคนไร้ค่า แต่หากตอ้งตกอยูใ่นจุดแห่งความรู้สึกไร้ค่านาน ๆ การ
กลบัไปสู่การรู้สึกมีคุณค่าในตวัเองก็เป็นเร่ืองยาก และบางคนถึงกบัถอดใจ ใชชี้วติไปวนั ๆ หรือ
จนกระทัง่น าไปสู่การท าร้ายตวัเองในท่ีสุด และถา้ผูอ่้านอยากเขา้ใจและไดรั้บตวัอยา่งมากข้ึนผมอยาก
แนะน าหนงัสือเล่มท่ีช่ือวา่ “ผมไม่อยากเป็นเด็กเหลือขอ” (Nobody’s child) ซ่ึงเขียนจากชีวติจริงของ
จอห์น โรบินสัน ซ่ึงพบวา่ตวัเองตอ้งกลายเป็นเด็กก าพร้าเพราะพอ่แม่ไม่ตอ้งการและไม่เคยพบหนา้พอ่
แม่บงัเกิดเกลา้ของตนเลย ซ ้ าร้ายเม่ือมีคนรับไปอุปการะก็ยงัท าร้ายจอห์น ท าใหเ้ขาตอ้งพบวา่ตวัเองไม่
เป็นท่ีตอ้งการ (ไม่มีความส าคญั) มาตั้งแต่เด็ก พอโตข้ึนก็เร่ิมจบักลุ่มเกเรไปวนั ๆ บางคร้ังตอ้งหาของ
กินในถงัขยะเวลาหนาวก็ตอ้งไปนอนท่ีช่องระบายความร้อนของตึกต่าง ๆ จนท่ีสุดตอ้งเขา้สู่สถานพินิจ 
และพออยากกลบัตวัเป็นคนดีมีอาชีพมีภรรยา กลบัพบวา่ภรรยาของตวัเองเป็นชูก้บัเพื่อนท่ีสนิทท่ีสุด
ของตวัเอง หนงัสือเล่มน้ีจะท าใหท้่านผูอ่้านเขา้ใจถึงความรู้สึกไร้ค่าเม่ือขาดความรู้สึกส าคญัและขาด
ความรู้สึกมัน่คงไดดี้ท่ีสุดเล่มนึง 

ท่านอาจมีค าถามวา่ “ถา้เช่นนั้นการท่ีทุกคนอยากมีคุณค่าเป็นเร่ืองท่ีผิดหรือไม่?” จริง ๆ แลว้
การท่ีเรารู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่านั้นไม่ใช่ส่ิงท่ีผดิ แต่การแสวงหาความรู้สึกมัน่คงและส าคญัจากส่ิงท่ีผดิ
นัน่ต่างหากท่ีน าเราสู่ปัญหา เด็ก ๆ วยัรุ่นหลายคนก าลงัถูกค่านิยมของสังคมชกัจูงไปสู่การหาคุณค่า
อยา่งผดิ ๆ วยัรุ่นสาว ๆ หลายคนยอมท่ีจะแลกร่างกายของตวัเองเพื่อจะมีโทรศพัทมื์อถือรุ่นใหม่ ๆ 
เพราะตอ้งการไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนในกลุ่ม หรือแมก้ระทัง่ยอมใหต้วัเองกลายเป็นของเดิมพนัใน
การแข่งรถของวยัรุ่นชาย เพราะตอ้งการใหค้นอ่ืนรู้วา่ตนสามารถมีเพศสัมพนัธ์กบัคนเก่ง ๆ ได ้ วยัรุ่น
ชายหลายคนกลายเป็นคนติดเหลา้เพราะตอ้งการเขา้กบัเพื่อน ทั้งท่ีบางคร้ังตวัเองก็ไม่ไดช้อบด่ืมเหลา้
เลย บางคนถึงขนาดกลายเป็นส่วนหน่ึงของแก๊งฉุดคร่าผูห้ญิงมาข่มขืน อยา่งเช่นแก๊งปลาคราฟ ซ่ึงเคย
เป็นข่าวหนา้หน่ึงเม่ือประมาณสองปีท่ีผา่นมา ซ่ึงทุกคนในแก๊งจะสักตวัเองเป็นรูปปลาคราฟ ฉีด
ซิลิโคนในอวยัวะเพศของตวัเอง และออกล่าเหยื่อผูห้ญิง ค่านิยมบางอยา่งก็มาจากส่ือดงัท่ีผมเคยเขียนไว้
ในฉบบัก่อน ๆ ท่ีผา่นมา ประสบการณ์ทางเพศก่อนสมรสกลายเป็นการยอมรับจากวยัรุ่นหลายกลุ่ม ท า
ใหค้นท่ีตอ้งพยายามปรับตวัและอยากใหต้วัเองมีคุณค่าตอ้งแสวงหาส่ิงท่ีไม่ใช่ความตอ้งการของตวัเอง
เลย 
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ถา้เช่นนั้นเราจะสามารถมีคุณค่าอยา่งแทจ้ริงไดอ้ยา่งไร วยัรุ่นจะรู้สึกวา่มีค่าไดอ้ยา่งไร ในเม่ือ
การยอมรับจากสังคมทุกวนัน้ีมีแต่เร่ืองวตัถุ แมก้ระทัง่ในร้ัวของคริสตจกัรบางคร้ังค่านิยมเหล่าน้ีก็ยงั
แฝงตวัเขา้มาใกล ้ ๆ ลูกหลานของเรา และเราจะรู้สึกมัน่คงไดอ้ยา่งไร ในเม่ือความรักท่ีมีอยูใ่นคนนั้น
ช่างรวนเร และหาความแน่นอนไม่ได ้ ผูช้ายบางคนถึงขนาดเอาแฟนตวัเองไปขายในซ่องโสเภณีเพื่อ
แลกกบัเงินไม่ก่ีร้อยไม่ก่ีพนัเราจะสามารถมีความรู้สึกท่ีมัน่คงกบัตวัเองไดจ้ริงหรือแน่นอนวา่ หากเรา
พยายามคน้หาความรู้สึกมัน่คง และความรู้สึกวา่ตนส าคญัจากมนุษย ์ เรายอ่มมีโอกาสผดิหวงัเพราะเรา
เป็นเพียงมนุษยท่ี์ยงัไม่สมบูรณ์ แมก้ระทัง่เราเองท่ีเป็นคริสเตียนเราก็ยงัไม่สมบูรณ์ และลว้นอยูใ่น
กระบวนการทรงสร้างทั้งส้ิน แต่เพราะวา่เรามีความหวงัใจอยูท่ี่องคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ของเรา การสอน
ใหว้ยัรุ่นเป็นคนมีคุณค่าจึงหมายถึงการสอนใหเ้ขาแสวงหาความรู้สึกมัน่คงและความรู้สึกวา่ตนส าคญั
จากพระเจา้ผูไ้ม่เปล่ียนแปลง ผมอยากยกตวัอยา่งของ ดีน เชอร์แมนเร่ืองความมีคุณค่าของธนบตัร 
เพราะอะไรธนบตัรจึงเป็นส่ิงมีค่า? เหตุผลประการแรกท่ีธนบตัรเป็นส่ิงมีค่าก็คือแหล่งท่ีมาของมนั นัน่
คือโรงพิมพท่ี์ไดรั้บอนุญาตในการพิมพธ์นบตัรของรัฐ และหากมีโรงพิมพอ่ื์นพยายามจะพิมพธ์นบตัร
แลว้ละก็ ธนบตัรนั้นก็จะเป็นแค่ของของเลียนแบบท่ีไม่มีค่าเลย และยงัเป็นส่ิงท่ีผดิกฎหมายอีกดว้ย
มนุษยเ์ราทุกคนจึงมีค่าดว้ยเหตุผลท่ีเรามาจากพระเจา้เพราะพระเจา้เป็นผูส้ร้างเรา ไม่มีใครจะสามารถ
ลดคุณค่าน้ีของเราได ้ เหตุผลอีกประการก็คือจุดมุ่งหมายในการสร้าง แมว้า่บางส่ิงจะถูกพิมพท่ี์โรงพิมพ์
ของรัฐ แต่หากมนัเป็นเพียงสมุดบนัทึกมนัก็ไม่มีค่าเหมือนธนบตัร ธบตัรมีค่าก็เพราะมนัถูกสร้างข้ึนให้
มีจุดมุ่งหมายในการใชแ้ลกเปล่ียนซ้ือขาย มนุษยเ์ราจึงมีค่าเพราะพระเจา้ทรงสร้างเรามาอยา่งมี
จุดมุ่งหมาย ตวัอยา่งเช่น ถา้เราเห็นเด็กทารกนอนอยูใ่นหอ้งท่ามกลางแมลงสาบ เราคงไม่ไปอุม้
แมลงสาบแลว้เหยยีบเด็กแน่ แต่เราจะท าในส่ิงกลบักนันัน่คือเราจะอุม้เด็กแลว้เหยยีบแมลงสาบท่ีคอย
รบกวนท าไมเราถึงท าอยา่งนั้น ทั้ง ๆ ท่ีแมลงสาบก็ถูกสร้างโดยพระเจา้เหมือนกนั (มีเร่ืองติดตลกวา่บาง
คนท่ีกลวัแมลงสาบ อาจไม่อยากคิดวา่พระเจา้เป็นผูส้ร้างแมลงสาบ) ท่ีเราท าเช่นนั้นก็เพราะมนุษยมี์
คุณค่ากวา่ เพราะพระเจา้สร้างเรามาเพื่อนมสัการพระองค ์ พระเจา้ทรงออกแบบเรามาตามอยา่งพระ
ฉายาของพระองคเ์อง ดงันั้นหากเราตอ้งการท่ีจะมีคุณค่าท่ีถาวร เราจ าตอ้งตระหนกัถึงปัจจยัทั้งสอง
อยา่งนัน่คือ เรามีความมัน่คงผา่นทางพระเยซูคริสตพ์ระองคท์รงมีพระสัญญาวา่จะทรงเล้ียงดูเรา เราจึง
สามารถเห็นตวัอยา่งพยานชีวิตมากมายจากคริสเตียนท่ีมีรายไดน้อ้ยหรือไม่มีรายไดเ้ลย ยงัรู้สึกวา่ตวัเอง
มัน่คงอยูไ่ดภ้ายใตส้ันติสุขจากพระเจา้ อีกประการหน่ึงเราเป็นคนท่ีมีความส าคญัต่อพระเจา้ นัน่เพราะ
เราเป็นการทรงสร้างของพระเจา้ พระองคท์รงยอมรับเรา แมว้า่ในขณะท่ีเรายงัเป็นคนบาปอยู ่ พระองค์
ยงัทรงประทานพระคริสตเ์พื่อส้ินพระชนมแ์ทนความผดิบาปของเรา เราจึงมัน่ใจไดเ้ลยวา่เราเป็นคนท่ีมี
ความส าคญัและไดรั้บการยอมรับจากพระองค์ 
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ดงันั้นการดูแลวยัรุ่นใหเ้ป็นท่ีมีคุณค่าในตวัเองท่ีแทจ้ริง จึงไม่ใช่การบอกถึงการมีความส าคญั
และมัน่คงอยา่งผดิ ๆ แต่เป็นการแสวงหาความมีคุณค่าแทท่ี้มาจากพระคริสต ์ปัญหาหลายอยา่งจะไดรั้บ
การแกไ้ขทนัทีเม่ือตวัวยัรุ่นเองไดรู้้ถึงความจริงขอ้น้ี และเราจะไม่ตอ้งกลวัวา่โรคไร้คุณค่าจะเขา้มา
ท าลายชีวติของอนุชนในคริสตจกัรได ้ จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีเราเองในฐานะผูใ้หญ่ของคริสตจกัรจะเป็น
แบบอยา่งแห่งค่านิยมน้ี ดว้ยการไม่ใหค้วามส าคญักบัพระเจา้เป็นท่ีสอง แต่พระเจา้ตอ้งเป็นความส าคญั
แรกในชีวติ นัน่หมายถึงความสัมพนัธ์ส่วนตวัท่ีเรามีกบัพระองค ์ ยอ่มไม่ใช่แค่การมานมสัการในวนั
อาทิตยเ์ท่านั้น แต่เป็นทุกวนัและในทุก ๆ ลมหายใจแห่งการด าเนินชีวิต ส่วนตวัแลว้ผมอยากจะขอ
อนุญาตเตือนดว้ยความรักกบัคุณพอ่คุณแม่ และผูป้กครอง เหมือนอยา่งท่ีผมเคยกล่าวไวแ้ลว้หลายคร้ัง 
การใหค้วามส าคญักบัการเฝ้าเด่ียว และการอธิษฐาน รวมถึงการมานมสัการพระเจา้จะเป็นการกา้วแรกท่ี
ส าคญัในการเรียนรู้ความมีคุณค่าท่ีแทจ้ริงของตวัเอง เช่นนั้นแลว้อยากใหท้่านคิดใหร้อบคอบกบัการ
เรียนพิเศษในวนันมสัการ หรือการเรียนท่ีหนกัหนาจนลูกหลานของท่านเองไม่มีโอกาสและเวลากบั
พระเจา้เป็นการส่วนตวัเลย และมากไปกวา่นั้นท่านยงัมีหนา้ท่ีในการเป็นผูน้ าจิตวิญญาณแก่บุตรหลาน
ของท่านดว้ย ผมเองอยากหนุนใจใหท้่านลงทุนในเร่ืองน้ีใหม้าก เพื่อเม่ือเขาเติบใหญ่แลว้เขาจะไม่พราก
จากความจริงของพระเจา้ และการมีคุณค่าแทใ้นตวัของเขาเอง 

สุดทา้ยน้ีขอพระเจา้อวยพรท่าน และขอท่านไดต้ระหนกัถึงคุณค่าท่ีแทจ้ริงของท่านภายใต้
ความรักมัน่คงด ารงเป็นนิตยข์องพระเจา้ สวสัดีครับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีท่ี 57 ฉบบัท่ี 312 กนัยายน-ตุลาคม 2006, 

หนา้ 34-37. 


