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เคยไหมเวลาเล่นเกมมักจะมีบางด่านท่ีไม่ผ่านสักที บางเร่ือง 

ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตก็เป็นแบบนั้น อาจต่างกันก็ตรงที่บางเกมมีวิธีการ 

แน่นอนตายตัว บางทีก็อาจมีสูตรท่ีใช้แล้วช่วยให้ผ่านด่านต่าง ๆ 

ได้ง่ายขึ้น หรือไม่ก็อาจมีใครท่ีผ่านด่านนั้นไปแล้วมาบอกวิธีการ 

ที่จะผ่านมันไปได้ คงจะดีหากบททดสอบที่เข้ามาในชีวิตมีเฉลย 

หรือมีคู่มือแนะน�าให้ก้าวผ่านมันไปได ้ แต่ก็นั่นแหละ แต่ละคนก็ม ี

โจทย์และเงื่อนไขในชีวิตแตกต่างกัน

เคยคิดเล่น ๆ ว่าบางปัญหาท่ีเรายังไม่เคยเจอ ถ้ามีใครสักคน 

มาเล่าหรอืบอกสิง่ทีเ่ราอาจจะเจอได้สกัวนัก็คงจะดี พอได้อ่านเล่มน้ี 

ก็พบว่าประสบการณ์และค�าแนะน�าของผู้เขียนท้ังในฐานะแม่และ 

นักจิตวิทยานั้นล้วนน�ามาปรับใช้กับชีวิตเราได้

บางเรื่องท่ีเกิดข้ึนหรือก�าลังจะเกิดข้ึนอาจท�าให้เราหว่ันไหว 

(ซึ่งบางครั้งก็แอบหว่ันใจไปก่อนท่ีมันจะเกิดเสียอีก) อุปสรรคต่าง ๆ

หากผ่านไปได้เราจะเติบโตขึ้นอีกขั้น 

อย่างทีบ่อกว่าชีวิตก็เหมอืนกับเกมน่ันแหละ บางด่านอาจผ่าน 

ไปได้โดยง่าย บางด่านก็อาจต้องใช้เวลา

ค�าน�าส�านักพิมพ์



หนังสือทุก ๆ เล่มล้วนมีความหมายพิเศษเฉพาะส�าหรับผู้เขียน 

หนังสือเล่มนี้พิเศษต่อฉันอย่างย่ิง เพราะเป็นหนังสือเล่มแรกที่ 

เขยีนให้สาธารณชนอา่น ไมใ่ชง่านเขียนเพ่ือผูท้�างานวิจยัเฉพาะทาง  

อีกท้ังเหตุการณ์ส�าคัญส่วนตัวซึ่งก็คือการแต่งงานของลูกสาว เป็น 

เหตุผลให้ฉันเขียนงานชิ้นน้ี ผลดีขณะลงมือเขียนช่วยให้ฉันได้ 

จัดระเบียบ ทบทวนชีวิตท่ีใช้มาในฐานะจิตแพทย์ พร้อมกับได้ 

ใคร่ครวญสรุปชีวิตส่วนหน่ึงในฐานะแม่คน ทุกวันน้ีฉันกับลูกสาว 

ต่างขยันขันแข็งบนเส้นทางของแต่ละคน โดยยังเป็นเพ่ือนที่ดีและ 

หน่วยสนับสนุนผู้สร้างความอุ่นใจแก่กัน หนังสือเล่มน้ีคือสิ่งที่ช่วย 

ใหฉ้นัยอมรบัการเปลีย่นแปลงทางบทบาทในฐานะแม ่ ขณะเดยีวกัน 

ก็ช่วยให้ใฝ่ฝันถึงการเริ่มต้นใหม่  ๆ  ในฐานะจิตแพทย์ ท้ังยังได้รับ 

ความนิยมชมชอบจากผู้อ่านหลายท่านด้วย จะมีเรื่องไหนที่น่ายินดี 

ไปกว่านี้

ผ่านไปเจ็ดปีแล้วหลังหนังสือเล่มน้ีตีพิมพ์ครั้งแรก มีเรื่องราว 

มากมายเกิดขึน้ระหว่างน้ัน ลูกสาวของฉนัซึง่ท�างาน แต่งงาน และ 

ลงหลักปักฐานที่อเมริกา เผลอเดี๋ยวเดียวก็ได้เลื่อนต�าแหน่งเป็น 

ระดบัหัวหน้าในบรษิทั ตอนนีเ้ธอก็ไดเ้ปน็คนสมัภาษณ์งานพนักงาน 

ใหมแ่ลว้ สว่นฉนัหลงัฝกึอบรมดา้นจติวิเคราะห์ท่ีอเมรกิาจบหลกัสตูร 

ก็กลับมาท�างานดูแลคนไข้ คุณพ่อสามีเสียชีวิตแล้ว ส่วนหลาน ๆ  

ก็มีลูก เป็นพ่อคนแม่คนที่มีวุฒิภาวะกันเรียบร้อย ชีวิตคนเราล้วน 

ค�าน�าผู้เขียน



ด�าเนินตอ่อย่างทระนงเชน่นัน้ เนบิชา้ทว่าก็รวดเรว็ แมเ้กิดความคดิ 

แง่ลบเพราะสารพันข่าวเลวร้ายบ้าง แต่ต้องยกความดีให้ความ 

งดงามเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  ซึ่งค้นพบได้ท่ามกลางชีวิต ที่บันดาลให้เกิด 

แรงใจฮึดใช้ชีวิตให้มีความสุขและเติบโตต่อให้ถึงที่สุด

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีผู้คนจ�านวนมากหอบหัวใจป่วยไข้มาที่ 

โรงพยาบาล โดยเฉพาะหนุ่มสาววัย  20 -  30 ปีท่ีรู้ซึ้งถึงความ 

ไม่แน่นอนของชีวิตน้ัน ต่างเข้าห้องตรวจด้วยอาการซึมเศร้า วิตก 

กังวล และสารพันความทรงจ�าเจ็บปวด การพบคนไข้ผู้ประสบ 

ปัญหาหนักหนาแห่งชีวิตเช่นเดิมทั้ง  ๆ  ที่เวลาผ่านไปเจ็ดปี ท�าให้ 

ฉันขบคิดถึงการตีพิมพ์หนังสือซ�้า โดยเฉพาะเหตุผลส่วนตัว ซึ่งมี 

หลายท่านให้ความสนใจไต่ถามกันมามากช่วงที่หนังสือขายหมดไป 

เกือบสามปี ฉันจึงใจกล้าตีพิมพ์ฉบับพิเศษ

ชีวิตไม่เคยเป็นดั่งใจ มนุษย์ย่อมต้องใช้ชีวิตโดยปรับตัวให้ 

สอดคล้องเหมาะสม ปัญหาจิตใจต่าง  ๆ  ท่ีประสบในกระบวนการ 

ดงักลา่วยังคงมอียู่ไมว่่าเมือ่ก่อนหรอืตอนนี ้ อย่างไรก็ตาม ดเูหมอืน 

ทัศนคติรับมือปัญหาของคนเราเปล่ียนไปจากเดิมมากในช่วงเจ็ดปี 

ที่ผ่านมา สมัยก่อนผู้คนทุกข์ใจกับการเพ่งเล็งประเด็นว่า “ฉัน 

บกพร่อง” เวลาปรับตัวเข้าหาโลกไม่ได้ ส่วนตอนนี้มีคนท่ีอยาก 

เข้าใจวิธีใช้ชีวิตโดยรักษาความเป็นตัวเอง ไม่หว่ันไหวเกินเหตุกับ 

โลกภายนอกเพ่ิมมากข้ึน กล่าวคือ พวกเขาต้องการรู้วิธีสร้าง 

สมดุลในหัวใจระดับพอด ีๆ ระหว่างตัวเองกับโลก ฉันจึงเพ่ิมเนื้อหา 

ว่าดว้ยวิธีกับแนวคดิดงักลา่วไว้ในบททีห่นึง่ รวมถงึมผีูอ้า่นเรียกร้อง 

ว่าอยากรูจ้กัประเดน็พิเศษของจติวิเคราะห์ว่าดว้ยความเคารพตวัเอง 

ความซึมเศร้า ความโกรธ ฯลฯ จึงเพิ่มเติมไว้ในบทที่สี่ด้วย

รูต้วัอกีทฉีนัก็อยู่ระหว่างวัยท่ีสาม (Third Age) ซึง่ก�า้ก่ึงระหว่าง 



วัยกลางคนกับผู้สูงอายุเสียแล้ว แม้เศร้าใจกับการเปลี่ยนแปลง 

ของสังขารท่ีนับวันก็ย่ิงรู้สึกได้ชัดข้ึน กระนั้นการตระหนักถึงการ 

เสื่อมสลายเช่นนี้ ก็ช่วยกระตุ้นให้รู้ซึ้งถึงความหมายของชีวิต 

ก่อเกิดหวัใจซึง่ยินดจีะพบเจอชว่งเวลาใหม่ ๆ ท่ีว่าชวิีตคอืการเดินทาง 

ไม่หยุดพัก กงล้อแห่งชีวิตจึงยังคงหมุนต่อไปข้างหน้า ตราบใดที่ 

ยอมรับและเข้าใจสัจธรรมนี ้ ไม่ว่าในอดีตเคยเป็นเช่นไร เราจะก้าว 

ต่อได้อีกก้าวหน่ึง ซึ่งจะเป็นความยินดียากจะหาสิ่งใดเปรียบ ซึ่ง 

หนังสือเล่มนี้ได้ร่วมทางในกระบวนการเติบโตเช่นนั้นด้วย 
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บทน�ำ 

สิ่งต่าง ๆ ที่อยากบอกตลอดสามสิบปี
แต่ยังไม่ได้บอก

ห่างหายจากการเขียนจดหมายถึงลูกนานทีเดียว สบายดีไหม  

กินข้าวครบทุกมื้อหรือเปล่า ชีวิตแต่งงานท่ีอเมริกาสนุกไหม ที่ 

ทำางานเลา่ เปน็อย่างไรบา้ง ถึงเราจะตดิตอ่ส่งข่าวคราวหากันบอ่ย ๆ  

ทั้งทางโทรศัพท์และข้อความ แม่ก็ยังอยากรู้สารทุกข์สุกดิบของลูก 

อยู่ดี ในเมื่อเราอยู่ไกลกัน ก็ช่วยไม่ได้ที่จะอยากรู้ว่าลูกกินอิ่ม 

นอนหลับดีไหม เจ็บป่วยตรงไหนบ้างหรือเปล่า

บางคร้ังก็คิดว่า ต้ังแต่เกิดมาเคยโหยหาอยากรู้ชีวิตความเป็นอยู่ 

ของใครอย่างปวดร้าวเท่าน้ีไหม ก่อนมีลูก แม่เคยเป็นคนท่ีว่ิงตรง 

มองแคเ่บือ้งหน้า ใชช้วิีตโดยรูจ้กัเพียงความสำาเรจ็ของหน้าท่ีการงาน 

พูดตรง  ๆ  เลย เคยคิดว่าไม่มีอะไรท่ีแม่ทำาไม่ได้ เรียกว่าเป็นคน 

เห็นแก่ตัวท่ีไม่รู้จักกลัวฟ้าดินเชียวละ แต่พอมีลูก ถึงได้รู้จักความ 

ลำาบากใจ ต้องคอยเกรงใจตอนทำางานท่ีโรงพยาบาลระหว่างดูแล 

ลูกน้อยผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ทุก  ๆ  วันต้องใช้ชีวิตอย่างคาดเดา 

ไม่ได้เพราะจู่ ๆ ลูกอาจหกล้ม บาดเจ็บ หรือไข้ข้ึนสูง เป็นครั้งแรก 

ทีแ่มส่ำานึกว่าโลกไมเ่ปน็ดัง่ใจเรา เวลาประสบชว่งยากลำาบากเกินจะ 

แบกรบัลำาพัง ความคดิว่าแคล่กูคนเดยีวยังไมม่ปีญัญาเลีย้ง จะทำา 



อะไรกิน ทำาให้หลายครัง้แมท่อ้ใจ หากพรอ้มกันนัน้ก็ไดรู้ถึ้งสิง่ลำา้คา่ 

แห่งชีวิต รู้ว่าทำาไมใคร  ๆ  ถึงเรียกว่าความสุข และรู้ว่าทำาไมการ 

เลี้ยงลูกถึงทำาให้คนเป็นพ่อแม่เติบโตได้ หากไม่มีลูก อาจประสบ 

ความสำาเร็จด้านอื่น ๆ ท่ีย่ิงใหญ่กว่านี้ แต่ที่แน่ ๆ หัวใจแม่จะกลวง 

เปล่า คิดแล้วตัวตนของลูกคงเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ท่ีสุดในชีวิต  

เพราะทุกครัง้ท่ีสบัสน เพียงคดิถึงลกู ก็ทรงตวัไดใ้หมบ่นเสน้ทางชวิีต

แล้ววันหน่ึงลูกก็เปรยถึงการแต่งงาน บอกแม่ว่าพอแต่งงาน 

แลว้จะอาศยัอยู่ทีอ่เมรกิา เคยนึกว่าพอลูกทำางานท่ีนัน่สกัระยะ เมือ่ 

ถึงวัยแต่งงาน ก็คงกลับมาอยู่เกาหลี แล้วเราก็จะได้เจอกันบ่อย  ๆ  

ถึงตอนนี้จะคิดถึงก็จะอดทนรอ แต่แล้วลูกกลับคิดลงหลักปักฐาน 

ที่ประเทศอื่น ใจหน่ึงทั้งภูมิใจ ทั้งอิ่มเอมใจ พ่อแม่ท่ีไหนจะ 

ไม่อยากอวยพรแก่ลูกผู้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แผ้วถางทางชีวิตของตน 

เล่า ทว่าอีกใจก็เศร้าและว้าเหว่ ตอนแรกทำาใจยากจริง ๆ นะท่ีเรา 

จะอยู่ไกลกัน

แลว้วันหนึง่ก็คิดว่าอยากทำาบางสิง่ใหใ้นฐานะแม ่ แก่ลกูผูม้อบ 

ของขวัญมากมายให้แม่ แก่ลูกท่ีต้องใช้ชีวิตอยู่ห่างไกลกัน จนถึง 

ตอนน้ีแม่เป็นแม่ของลูก ส่วนลูกก็เป็นลูกสาวคนเดียวของแม่ เมื่อ 

ทบทวนวันเวลาสามสบิปขีองพวกเรา มเีรือ่งราวหลายสิง่หลายอย่าง 

จรงิ ๆ แตค่งเพราะใกลช้ดิกันมากเกิน และคดิว่าตอ่ไปจะยังใกลช้ดิ 

กันเสมอ จึงเพิ่งสำานึกได้ว่ามีอีกหลายสิ่งที่ยังไม่เคยบอก

การเป็นจิตแพทย์นานกว่าส่ีสิบปีทำาให้ได้พบเจอผู้คนเยอะมาก  

คำานวณคร่าว ๆ จนถึงตอนน้ี เฉพาะคนไข้ของแม่ก็มีเกือบสองแสน 

คนแลว้ พวกเขาต่างหอบความทกุข์กับปญัหาเจบ็ปวดของตนมาหา 

แม่ ซึ่งจะปวดใจที่สุดเมื่อเจอคนไข้หนุ่มสาววัยเดียวกันกับลูก  

เพราะพวกเขาทำาให้แม่ฉุกใจคิดว่า ลูกก็อาจมีส่ิงท่ีเล่าระบายให้แม่ฟัง 



ไมไ่ด ้ ไมน่านมานีแ้มม่คีนไข้สาวอายุสามสบิปรีายหน่ึง เธอน่ิงเงียบ 

ในห้องตรวจสักพักแล้วจู่  ๆ  ก็ระเบิดเสียงร้องไห้ พอร้องนานจน 

สงบใจลงหน่อย เธอก็เอ่ยปากเล่าว่างานท่ีทำาเป็นแบบสัญญาจ้าง 

ทำาให้เธอกังวลว่าไม่รู้จะถูกเลิกจ้างเม่ือไร ซำา้ร้าย หลายวันก่อนเธอ 

ก็ถูกคู่หมั้นถอนหมั้น ที่ผ่านมาเธอทุกข์ใจเหลือเกิน 

“คอ่ยโลง่หนอ่ยคะ่ ฉนัอยากรอ้งไห้ แตเ่พราะคงย่ิงทำาใหพ่้อแม ่

เป็นห่วง ก็เลยร้องไม่ออก”

ฟังแล้วปวดใจพิลึก ท้ังที่เธออยู่ในวัยสาวสะพรั่ง ควรเต็มปร่ี 

ด้วยความมั่นใจ ทว่าเจ้าตัวกลับใช้ชีวิตวันแล้ววันเล่าอย่างทนทุกข์ 

ถึงขนาดไม่กล้าหลั่งนำ้าตา

ผูค้นตา่งบอกว่าการหาเลีย้งปากท้องยากลำาบากเพราะเศรษฐกิจ 

ตกตำ่า ทว่าพอเห็นหนุ่มสาวหางานทำาไม่ได้จนหลงทาง เครียดที่ 

ต้องเจียดเก็บหอมรอมริบจากเงินเดือนก้อนน้อยนิด แม้ปากบอก 

สงสาร แต่ในใจกลับชี้น้ิวตำาหนิว่าพากเพียรไม่มากพอ คนเรา 

กระแนะกระแหนคนทีห่น่วยก้านดเีรยีนจบระดบัมหาวิทยาลยัแตด่นั 

ตกงานว่าต้องมีอะไรแน่ ๆ แล้วก็บอกว่าท่ีเก็บเงินไม่อยู่เป็นเพราะ 

ไม่รู้ค่าของเงิน แต่ว่านะ หนุ่มสาวต่างเชื่อคำาพูดว่าขอเพียรขยัน 

หมั่นเพียรก็จะประสบความสำาเร็จกันจริง  ๆ พวกเขาก็เพียรทุ่มเท 

สุดความพยายามแล้ว พอโลกไม่ยอมมอบตำาแหน่งดี ๆ ให้จึงทุกข์ 

และท้อ บ้างโทษว่าตนบกพร่อง ไม่กล้าผ่อนคลายจิตใจ ร้องไห้ 

ก็ไม่ออก ตัวพวกเขาเองต่างคิดอย่างหดหู่ใจว่าต่อให้โทษโลกหรือ 

คนอื่นก็เสียเวลาเปล่า ปัญหายังคงไม่หายไป 

แม่อยากบอกหนุ่มสาววัยเดียวกับลูกมานานแล้วว่า จงอย่า 

ฝืนทำาให้ทุกสิ่งต้องดีเลิศ หากตอนนี้ใจกลัดกลุ้ม ก็ใช้เป็นหลักฐาน 

ยืนยันว่ากำาลังใช้ชีวิตได้ดีก็พอ ขออย่ากังวล น่ีเป็นสิ่งที่แม่ไม่เคย 



ได้บอกคนไข้หนุ่มสาวที่เจอในห้องตรวจ ไม่เคยบอกลูกตลอด 

สามสิบปีที่ผ่าน และยังเป็นส่ิงท่ีแม่อยากบอกลูกให้ได้เมื่อแต่งงาน 

โยกย้ายไปจากเกาหลี ดังนั้นจึงเริ่มเขียนหนังสือ เขียน  ๆ  ลบ  ๆ  

ตน้ฉบบัอยู่หนึง่ป ี ชวิีตการเปน็จติแพทย์นานสีสิ่บปชีว่ยให้แมเ่รยีนรู ้

สิ่งต่าง  ๆ ขณะเดียวกันก็ดูเหมือนมีหลายสิ่งที่ยังบกพร่อง ทั้งยัง 

คิดมากด้วยว่าสำานวนเขียนของแม่อาจไปกระทบกระเทือนหัวใจ 

เจบ็ปวดของหนุ่มสาวแทนท่ีจะเข้าอกเข้าใจพวกเขาไหม ถึงอย่างนัน้ 

แม่ก็ตกลงใจตีพิมพ์หนังสือเพราะรู้ว่าจะเสียดายแน่  ๆ  หากตอนนี้ 

ไม่ได้พูดออกมา เป็นคำาพูดต่าง  ๆ  ที่คนเป็นแม่ควรบอกลูกก่อน 

สายเกิน

ไม่ว่าคนอื่นจะพูดอย่างไร ลูกก็คือคนลำ้าค่าท่ีสุดสำาหรับแม่  

คำาของแมน่ีห้มายถึงแมจ่ะสนบัสนุนลกูเสมอ ไมว่่าจะเลอืกทางไหน  

ไม่ว่าผลการเลือกน้ันจะเป็นเช่นไร ฉะน้ัน ขอลูกอย่าหว่ันใจ จง 

ก้าวหน้าเดินต่อเช่นท่ีทำามาตลอด ขอเพียงลองทำา ถึงไม่สำาเร็จแล้ว 

อย่างไร พักสักนิดแล้วไปต่อเป็นพอ อย่างน้อยไม่ได้ทำาตัวโง่เขลา 

โดยไม่เคยลองทำาส่ิงใดเลย หากเจออุปสรรคใด ขอให้ลูกไม่ทำา 

ความสนุกในชีวิตหล่นหาย เม่ือไรนึกวิธีใช้ชีวิตให้ร่ืนเริงไม่ออกหรือ 

อารมณ์มักเคืองขุ่น ขอให้เปิดอ่านหนังสือเล่มนี้ เมื่อดูชีวิตของแม่ 

ท่ีแม้เต็มด้วยความผิดพลาดและข้อบกพร่อง หากก็ยังตกลงใจใช้ 

ชีวิตให้สนุกสนานแล้ว ขอให้จงบังเกิดพลังใจแก่ลูก รวมถึงลูก  ๆ   

ทุกคนบนโลกด้วย สู้ ๆ นะ

แม่ผู้สนับสนุนและรักลูกเสมอ



บทที ่ 1



คนที่ต้อง
ทะนุถนอมที่สุดในโลก

คือตัวเรำเอง

 - ว่ำด้วยโลกและตัวเรำ
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จงเป็นคนหัวดื้อ

เช้าวันแต่งงานของลูก แม่เดินหลบออกจากทางหลังห้อง 

ขณะลูกกำาลังแต่งหน้า วันเวลาในอดีตผุดพรายย้อนเป็นฉาก  ๆ  

ในหว้งคำานึง ก็เหมอืนคำาเปรยีบเปรยทีว่่าขนาดเมน่ยังมองว่าลกูน้อย 

ของมันน่ารัก แม่ไม่เคยลืมวันที่เห็นลูกครั้งแรกลงเช่นกัน “อุ๊ย ดู 

เดก็คนนีส้ ิ มลีิน้ มปีาก มอีวยัวะครบทกุอย่างเลย” ท้ังท่ีเด็กคนอืน่ 

ก็มเีหมอืนกัน แตแ่มก่ลับตืน่เตน้อย่างกับมแีคลู่กของแมท่ีแ่สนพิเศษ  

ไม่ใช่แค่น้ีนะ ตอนเห็นลูกเรียนเขียนตัวอักษรได้เร็วก็คิดว่า “อุ๊ย  

สงสัยลูกสาวเราคงเป็นอัจฉริยะ” ขนาดมีคนบอก “นึกว่าจิตแพทย์ 

จะต่างจากคนทั่วไป ที่แท้คนเป็นพ่อแม่ต่างก็ภูมิใจในลูกของตัวเอง 

เหมือน ๆ กัน” แม่ก็ไม่สนใจ ไม่สิ ในสายตาแม่ ไม่มีเด็กคนไหน 

บนโลกสมบรูณ์แบบเท่าลูกแล้ว ทำาให้แม่ไม่ลังเลสกันดิว่าลกูจะต้อง 

เติบโตเป็นคนที่ยอดเยี่ยมแน่นอน



10 จงอย่าหวั่นไหวไปกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น

ขอโทษและขอบใจนะ

ลูกเติบโตอย่างสง่างาม มอบความดีใจปลื้มใจมากมายแก่แม ่ 

แม้บางครั้งเราทะเลาะกันเหมือนแม่ลูกท่ัวไป และตอนลูกวัยรุ่น  

ก็เคยทำาให้ใจแม่ร้อนรน แต่ถึงตอนนี้ทุกส่ิงล้วนกลายเป็นความ 

ทรงจำาแสนสขุ ทีจ่รงิพอคดิดแูลว้ ไมรู่ห้รอกว่าคำาว่า “คนยอดเย่ียม”  

ของแม่ท่ีอยากให้ลูกเป็นน้ันเป็นแบบไหน ก็คงเหมือนแม่ทุกคนท่ี 

สรา้ง “ลกู” กับอนาคตของลกูใหเ้ปน็ตามท่ีตนคดิ จนเผลอกดดนัและ 

ผลักความวิตกกังวลไม่เป็นเรื่องให้ลูก

แต่ลูกเดินออกนอกทางของแม่ทุกครั้ง ลูกพุ่งชนเด๋ียวซ้าย 

เดี๋ยวขวาตลอดเวลาที่เรียนมอต้น มอปลาย มหาวิทยาลัย จนไป 

เรียนต่อที่อเมริกา ลูกยังคงเดินต่อบนเส้นทางของตัวเอง เห็นแล้ว 

ความเป็นห่วงก็ทำาให้แม่บ่นบ้าง ห้ามปรามจริงจังบ้าง ทุกคร้ังลูก 

จะถามแมว่่าแทนทีจ่ะใหก้ำาลงัใจ ทำาไมถึงขดัขวาง บางครัง้ลกูโกรธ 

จนไม่ยอมพูดด้วย ทำาให้แม่อกไหม้ไส้ขมบ่อยครั้ง

พอทบทวนให้ดีถึงเห็นว่าเป็นความโลภของตัวเอง เป็นความ 

โอหังที่กล้าตัดสินว่าเมื่อแม่กำาหนดอนาคตวันหน้าให้ลูกแล้ว ลูก 

จะมีความสุขหากเดินตามเส้นทางนั้น

แล้ววันหน่ึงลูกก็บอกแม่ว่า เจอชายท่ีลูกอยากอยู่กับเขา 

ตลอดชีวิตขณะไปเรียนต่อที่อเมริกา ลูกอยากแต่งงานกับเขาและ 

ขอใหแ้มอ่วยพร ถึงตรงน้ีแมยั่งรบัไหว แตพ่อรูว่้าลูกกับเขาจะใชช้วีติ 

อยูท่ีน่ัน่ตอ่ หวัใจก็หลน่วูบ เคยนึกว่าพอลูกเรยีนจบก็จะกลบัมาอยู่ 

ใกล้ ๆ ถึงออกเรือนแล้วเราก็ยังคงได้เจอหน้าค่าตากันบ่อย ๆ ทว่า 

เร่ืองกลับกลายเป็นเราต้องอยู่ไกลกัน พูดตามตรง นึกเกลียดลูก 

ด้วยซำ้าท่ีไม่อนุญาตแม้แต่จะให้แม่ได้เฝ้ามองชีวิตลูกจากใกล้ตัว  
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แต่แล้วก็คิดได้

“เผลอเดี๋ยวเดียวลูกก็โตเป็นผู้ใหญ่ ถึงเวลาต้องปล่อยแกไป 

แล้วสินะ”

คิดให้ดีก็พบว่า ลูกกำาลังเดินบนเส้นทางของตัวเองในฐานะ 

มนุษย์ผู้เป็นไทคนหนึ่ง เป็นแม่เสียอีกที่หลับหูหลับตาปฏิเสธมา 

ตลอด เพราะเห็นลูกเป็นเด็กน้อยท่ีต้องคอยอุ้มชูดูแลในอ้อมอก  

ทั้งที่แม่ควรบอกลูกตั้งแต่แรกว่า “ทำาในสิ่งที่ลูกอยากทำาเถอะ”  

แต่กลับบกพร่อง ต้องขอโทษจริง ๆ 

ชีวิตคนเรามีจุดเปลี่ยนสำาคัญ คือเปลี่ยนจากเด็กเป็นผู้ใหญ่  

เปลี่ยนจากผู้หญิงคนหน่ึงเป็นแม่คน และเปลี่ยนจากแม่กลับเป็น  

“ตัวเรา”  อีกครั้ง แม้ทุกสิ่งดูคล้ายกระบวนการที่เกิดเป็นธรรมชาติ 

ตามอายุกับเวลา ทว่าเราต่างต้องผ่านจุดเปลี่ยนบทบาทเหล่าน้ัน  

จงึมหีลายคนปฏิเสธไมย่อมรบัการเปลีย่นแปลง เหตเุพราะกระบวน- 

การนี้ช่างเจ็บปวด เมื่อถึงจุดหนึ่งเราต้องอาศัยใจกล้าหาญที่จะ 

ตัดห่วงโซ่แห่งบทบาทแล้วก้าวต่อด้วยการเป็นตัวของตัวเอง หาก 

เด็กอยากโตเป็นผู้ใหญ่ ก็ต้องทำาลายและไปให้พ้นจากโลกที่พ่อแม่ 

สรา้งเพ่ือเขา ซึง่นีเ่ปน็อสิระสำาหรบัลกู หากก็เปน็การสญูเสยีสำาหรบั 

พ่อแม่

คิดเสมอว่าตัวเองพร้อมปล่อยให้ลูกพ้นอ้อมอก ครั้นพอถึง 

เวลาจริง กลับห้ามความเศร้าลึก ๆ ในใจไม่ได ้ แต่อย่าห่วงเลย ใน

วันแต่งงานของลูก แม่นั่งจิบกาแฟจัดงานฉลองลำาพังแด่อิสรภาพ 

ของตัวเองด้วยนะ ก็เลยไม่นำ้าหูนำ้าตาไหลแบบแม่เจ้าสาวเป่ิน  ๆ  

ในงาน ชว่ยใหป้ลอ่ยมอืจากลูกไดด้ว้ยรอยย้ิม ขอบใจลกูทีเ่ปน็ฝา่ย 

กลา้หาญทำาลายโลกท่ีพ่อแมส่รา้งไว้ แมถึ่งเรยีนจบหลกัสตูรบทบาท 

การเป็นแม่ได้
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เรื่องเปิดใจกับลูกในรอบสำมสิบปี

จนถึงตอนนี้ลูกเป็นลูกสาวของใครบางคน เป็นเพ่ือนของใคร 

บางคน และเป็นพนักงานบริษัทแห่งหน่ึงท่ีเป็นรุ่นพ่ีหรือรุ่นน้อง 

ของใครบางคน แต่เมื่อแต่งงาน ลูกจะเป็นภรรยาของใครคนหน่ึง  

เป็นลูกสะใภ้ของใครบางคน และวันข้างหน้าก็คงเป็นแม่ของ 

ใครบางคนด้วย เท่ากับมีบทบาทหน้าท่ีเพ่ิม คนท่ัวไปชอบคิดว่า 

ต้องทำาตามบทบาทที่เพ่ิมข้ึนน้ีของตนให้ดี ไม่ย่ิงหย่อนหรือผิด 

จากความคาดหวังของคนอื่น  ๆ ฝืนพากเพียรทำาหน้าที่กับความ 

รับผิดชอบท่ีได้รับ มิหนำาซำ้าโลกเรายังชื่นชมคนท่ีทำาสิ่งต่าง ๆ  ได้ดี 

ว่าเก่ง แล้วก็ส่งเสริมให้คนอื่น ๆ ทำาได้เช่นนั้นบ้าง

แต่แม่กลับรู้สึกสงสารเวลาเห็นคนฝืนจะเก่งทุก  ๆ  ด้าน มี 

อุทาหรณ์มากมายถึงการยอมอุทิศตนเพ่ือความสบายของทุกคน  

ยอมเสียสละมากขึ้นเรื่อย  ๆ  ท้ังท่ีทำาให้ตัวเองแย่ลงและเป็นทุกข์  

ยอมลดเสียงของตน อดทนไม่กินสิ่งที่อยากกิน ทำาสิ่งที่ต้องทำาก่อน 

สิ่งท่ีอยากทำา คนรุ่นแม่ต่างใช้ชีวิตกันเช่นนั้น คือเสียสละตัวเอง 

เพ่ือลูกกับสามีโดยเห็นเป็นเรื่องปกติและสมควร ปล่อยปละละเลย 

ตัวเองโดยไม่สนว่าอาจป่วยเป็นโรคโกรธ1 หรือไม่ ซำ้าร้ายโลกเรายัง 

บีบบังคับเรียกพฤติกรรมดังกล่าวว่าคือการเป็นมารดาที่แท้จริง 

สมมติมีใครพูดถึงคุณธรรมความเป็นหญิงหรือการเป็นแม่  

เปน็ตน้วา่ลกูควรใชช้วีติเหมอืนแมข่องเขา ก็จงปดิหเูสยี บอกเขาว่า 

1 ฮวา - พย็อง ภาวะอารมณ์หรอืจติใจท่ีควบคุมไม่ได้ เนือ่งจากต้องข่มความ 
โกรธหรือความเครียดไว้ภายใน ทำาให้บางครั้งปรากฏอาการทางกายภาพ เช่น 
จุกเสียดท้อง ปวดศีรษะ
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ลกูไมอ่าจเพียบพรอ้มเก่งกาจไดท้กุดา้น หากเขาบอก “หวัด้ือชะมดั”  

ก็จงฟังให้เป็นคำาชม นี่ละจะช่วยให้ไม่สูญเสียสมดุลระหว่างการ 

ทำาสารพันบทบาทและการรักษาความเป็นตัวเอง 

แม่ก็เคยอยากเป็นหมอที่เก่ง แม่ที่ดี ภรรยาที่ประเสริฐ เพื่อน 

ที่น่ารัก ลูกสะใภ้ท่ีเข้าท่า ลูกสาวแสนดี และหัวหน้าผู้ยอดเย่ียม  

ไม่สิ ต้องพูดว่าแม่เคยพยายามอย่างมากเพ่ือจะเป็นให้ครบเช่นนั้น  

แตว่า่นะ ถึงพยายามแคไ่หนก็ยังมคีนท่ีเกลียดแม่ มคีวามบดิเบีย้ว 

กับปญัหาเกิดขึน้ตรงไหนสักแห่งจนได ้ หากงานท่ีโรงพยาบาลราบร่ืน  

ก็อาจมีเหตุผิดใจกับลูก ถ้าเอาใจใส่ลูกดี จู่  ๆ  ญาติฝ่ายแม่อาจมี 

ปัญหา พอครอบครัวฝ่ายแม่สงบดี ก็อาจเกิดปัญหาที่บ้านฝ่าย 

สามี ฉะน้ัน ถึงเพียรทำาทุกสิ่งให้ดีเย่ียม ก็ไม่มีวันไหนปราศจาก 

ปญัหาเลย โดยเฉพาะตอนลกูยงัเลก็ แมใ่ชช้วิีตโดยพูดติดปากตอน 

หมดวันว่า  “วันนี้รอดแฮะ” คนอื่นฟังเข้าก็เห็นเป็นคำาบ่นและบอก  

“ก็เพราะแบบนี้ไง ไม่รู้จะทำางานให้เหน่ือยทำาไม สู้อยู่บ้านเลี้ยงลูก 

เฉย ๆ ดีกว่า”

ตอนน้ันแม่เคยเจ็บปวดเพราะคำาพูดพวกเขา แต่ขณะเดียวกัน 

ก็ช่วยให้ทบทวนสิ่งที่ต้องการจริง  ๆ และได้ใช้ชีวิตโดยปรับเติม 

เสริมแต่งพอให้ปัญหาติด  ๆ  ขัด  ๆ  ในทุกบทบาทไม่รุนแรงเกินไป  

แทนทีจ่ะฝนืทำาใหย้อดเย่ียมทุกดา้น แมเ่ลิกอยากจะเปน็คนดีเลศิเลอ 

ของทุกคนและทิ้งใจละโมบอยากเก่งทุกด้านแล้ว

ผู้มีความรักต่อตัวเองและมีอาการหลงตัวเอง (Narcissistic)  

ในระดับพอเหมาะ ย่อมรู้ดีถึงความจริงว่าตนไม่ต้องสมบูรณ์แบบ  

มั่นใจว่าถึงล้มเหลวหรือพลาดพลั้ง ตนก็ยังเป็นคนผู้มีค่าเพียงพอ 

ให้ได้รับความรัก โจ คูเดิร์ต นักเขียนบทละครชาวอเมริกันกล่าว 

ไว้ “คณุไมจ่ำาเปน็ตอ้งไดร้บัความรกัจากคนอืน่ และจงอย่าเสยีสละ 
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ตวัเองเพ่ือสิง่น้ันดว้ย สิง่สำาคญัท่ีสดุและเปน็ศนูย์กลางแหง่ชวิีตจรงิ ๆ  

คอืการรกัตวัเอง ในบรรดาทุกคนท่ีคณุไดรู้จ้กัชัว่ชวิีต สดุท้ายมเีพียง 

ตัวคุณคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ตีจากหรือทิ้งคุณไป”

ฉะนั้น เมื่อไรที่รู้สึกว่านำ้าหนักความรับผิดชอบจากบทบาท 

หน้าที่กดทับหรือคล้ายโลกเฝ้าแต่เรียกร้องให้เราจงเสียสละ ก็ขอให้ 

องอาจเผชญิหนา้ดว้ยใจพรอ้มจะไดยิ้นคนอืน่บอกว่าเราเปน็ “ผูห้ญิง 

หัวดื้อ” เถอะ แม่พร้อมสนับสนุนให้ลูกเป็นแบบนั้นเสมอ
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เมื่ออยากร้องไห ้
จงร้องจนกว่านํ้าตาจะแห้งเหือด

1 เขาเสนอความคิดว่าความสะเทือนใจตอนเกิดหรือ Birth Trauma ไม่ได้ 
ส่งผลต่อแค่ความรู้สึกทางกายภาพ แต่ยังก่อความรู้สึกสูญเสียจากความมั่นคง 
ทางจิตด้วย

คนเราเสียนำ้าตาปริมาณเท่าไรตลอดเวลาที่มีชีวิต บางทีเรา 

อาจเสยีนำา้ตากันเยอะกว่าจำานวนครัง้ของรอยยิม้ก็ได้นะ การรอ้งไห้ 

ยังเปน็ภาษาแรกสดุทีม่นษุย์ใช ้ เราทกุคนตา่งรอ้ง “อแุว้” เมือ่แรกเกิด 

เพื่อบอกให้รู้ถึงการมีชีวิต

ตอนลูกเกิดก็คงร้องไห้จ้าเหมือนกัน แม่อยากฟังเสียงร้องไห้ 

นาทีที่ลูกออกมาสู่โลกใบน้ีนัก แต่ก็อดฟัง ลูกไม่อนุญาตให้แม่ได้ 

คลอดตามธรรมชาติทั้งท่ีแม่ชอบทำาอะไร  ๆ  ด้วยวิถีตามธรรมชาติ 

เสมอ เพราะลูกไม่ยอมออกมาราวกับกลัวโลกภายนอก หลังใช้ 

ยาแก้ปวดซำ้า ๆ สุดท้ายแม่จึงต้องรับการผ่าตัดคลอด 

อ็อตโต แรงค์ นักจิตวิเคราะห์ชาวออสเตรียเคยบอกว่า การ 

พ้นจากมดลูกของแม่ออกสู่โลกภายนอกคือการ “สูญเสีย” (Loss)1 

ซึ่งเป็นบ่อเกิดความหวาดหว่ันแก่ทารกทุกคน คงเพราะเหตุน้ีเด็ก ๆ  

แรกเกิดถึงร้องไห้จ้ากันทุกราย
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นอกจากนีท้ารกยังรอ้งไหเ้มือ่หวิ งว่งนอน หรอืเบือ่หน่าย การ 

ร้องไห้คือพจนานุกรมบรรจุทุกอารมณ์ท้ังดีใจ โกรธ เศร้า สุข  

ฯลฯ สำาหรับทารก ทว่าพอพ้นวัยส่งเสียงอ้อแอ้และเริ่มใช้ “ทักษะ 

ภาษา” เราต้องอดกลั้นแม้แต่การร้องไห้ท่ีควรร้อง พวกผู้ใหญ่ขู่ 

เด็ก ๆ ว่า “ถ้าร้องไห้ เสือจะมาจับกิน” ล้อเลียนว่า “เด็กข้ีแยร้องไห้ 

ขี้มูกโป่ง” และเคี่ยวเข็ญว่า  “ตลอดชีวิตลูกผู้ชาย ร้องไห้ได้แค่ 

สามครั้ง” เราเสี้ยมสอนกันว่าต้องควบคุมการร้องไห้และอารมณ์ 

ดา้นลบ เชน่ โกรธ ให้ไดก่้อน ถึงจะเปน็ผูใ้หญ่ ย่ิงเตบิโตเราจงึย่ิง 

ประหยัดนำ้าตากัน 

หนุ่มสำวผู้ทุกข์ใจหนำ้ชื่นอกตรม

หลายปีก่อนคุณมินคนไข้ของแม ่ ปกติเธอใช้ชีวติเหมือนแคนดี ้

ในการ์ตูน  แคนดี้ แคนดี้สาวน้อยจอมแก่น (Candy Candy) คือ 

หงอยเหงาเศร้าใจแค่ไหนก็ไม่ยอมร้องไห้ พอมาถึงห้องตรวจ  

หญิงสาวกลับพรั่งพรูนำ้าตา เธอเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ทั้งที่ 

อายุใกลส้ามสบิปแีลว้ก็ยังไมไ่ดบ้รรจเุปน็พนักงานประจำา ทำาให้รูส้กึ 

อับอายต่อตัวเอง อีกท้ังยังเพ่ิงถูกถอนหมั้น เจ้าตัวจึงรู้สึกเหมือน 

เป็นใบไม้ร่วงที่เปียกปอนด้วยความเศร้าสร้อย

“คุณหมอคะ การแต่งงานคือเป้าหมายของฉันเสมอ แต่ฉัน 

กลบัถูกถอนหมัน้ละ” เธอกลา่ว “ชวิีตฉนัคอืการ ‘ลม้’ คะ่ ‘ลม้’ เหลว 

กับการเป็นพนักงานบรรจุ แล้วก็  ‘ล้ม’  เหลวที่ถูกถอนหมั้น ตลกดี 

ใช่ไหมคะ” เธอเยาะตัวเองกล้ัวเสียงหัวเราะ แต่แล้วจู่  ๆ  ไหล่ 

หญิงสาวก็สั่นเท้ิมและเริ่มร้องไห้ คุณมินมีอาการซึมเศร้า ซึ่งเกิด 



17ฮันซองฮี

จากนิสัยรักความสมบูรณ์แบบ เจ้าตัวท้ังจดสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีต้อง 

ไปให้ได้ก่อนตายลงสมุดบันทึกพกติดตัว ท้ังวางแผนจะแต่งงาน 

ให้ได้ก่อนสามสิบ จะมีลูกสองคนก่อนอายุสามสิบห้า เรียกว่า

กำาหนดภารกิจชีวิตท่ีต้องทำาในช่วงวัยต่าง  ๆ  ไว้ครบครัน เธอจึง 

ทรมานกับแรงกดดันว่าต้องใช้ชีวิตให้เป็นไปตามแผน การที่ชีวิต 

ไม่สมบูรณ์ลุล่วงตามแผนคือความอับอายใหญ่หลวงสำาหรับเธอ

คาเรน ฮอร์นาย นักจิตวิเคราะห์จากสหรัฐอเมริกาเรียกอาการ 

หมกมุ่นดังกล่าวว่า “ชูดบีคอมเพล็กซ์” (Should Be Complex)  

อีกนัยของคำาว่า  “ต้องทำา...”  ก็คือ  “ห้ามทำา...ไม่ได้”  ผู้มีชูดบี 

คอมเพล็กซ์จะต้องเดินหน้าต่อเหมือนตุ๊กตาทหารไขลานเท่านั้น 

ถึงจะสบายใจ คุณมินตัวส่ันหว่ันใจเพราะท่ีบริษัท เธอมีสิทธ์ิถูก 

เลิกจ้างได้ทุกเมื่อ และพอจู่  ๆ  ถูกถอนหมั้น เธอจึงสูญเสียพลัง 

คำ้าจุนในชีวิต

ด้วยความท่ีตัวเองเคยข้ามแม่นำ้าท่ีชื่ออายุสามสิบปีมาก่อน  

จึงเข้าใจอาการซึมเศร้าของคุณมิน แต่ตอนน้ันแม่มีลูกที่กำาน้ิวมือ 

แม่แน่นไม่ยอมปล่อย ไม่รู้ทำาไมเด็กอายุแค่สองขวบถึงมีแรงกำามือ 

แน่นนัก ต้องขอบคุณมือของลูกท่ีจับแม่ไว้แน่น ถึงได้ก้าวข้าม 

วัยสามสิบได้โดยไม่ง่อนแง่นสับสน สมมติตอนนั้นไม่มีลูกจะ 

เป็นอย่างไรนะ แค่คิดก็สยองแล้ว แต่คุณมินต้องข้ามแม่นำ้านั้น 

ตัวคนเดียว เธอคงมืดแปดด้านจริง ๆ 
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เห็นคุณมินแล้วก็ฉุกคิดว่าลูกในวัยสามสิบเล่าจะเป็นแบบไหน  

เกาหลใีตเ้ปน็ประเทศท่ีจะยึดคนืสทิธิพิเศษตา่ง  ๆของวัยรุน่เมือ่คนเรา 

อายุเข้าสามสิบปีพร้อมกับโยนคำาถามใส่ “จนถึงตอนนี้เคยทำาอะไร 

แล้วบ้าง” อย่างกับตรวจการบ้าน ชินฮยอนลิม กวีชาวเกาหลีใต้  

เขียนบันทึกตอนอายุใกล้สามสิบปีไว้ว่า “ใกล้สามสิบแล้ว ช่วง 

อายุย่ีสบิปขีองฉนัจบลงเพียงความส้ินหวังและสับสนหรือไร วันเวลา 

เดินต่อทั้ง  ๆ  ท่ีไม่ได้ทำาส่ิงใดเป็นชิ้นเป็นอัน ทำาให้รู้สึกว่าแต่ละวัน 

ดัง่ดืม่ยาพิษ” คนเราตอ้งหวาดกลวัแคไ่หนถึงถ่ายทอดว่ารูส้กึเหมอืน 

ดื่มยาพิษ นี่เป็นเรื่องที่เข้าใจได ้

ขนาดถูกถอนหมั้น คุณมินยังกลัวพ่อแม่จะทุกข์ใจและกังวล  

มากกว่าจะเป็นห่วงความรู้สึกตัวเองเสียอีก เธอจึงไม่กล้าร้องไห้  

หญิงสาวผู้ไม่อาจรำ่าไห้ทั้ง ๆ ที่เศร้าจับใจ กลับร้องไห้กับแม่อยู่เป็น 

นาน เธอผู้เป็นเหมือนใบไม้ร่วง มองไม่เห็นแววจะหลุดพ้นจาก 

แผ่นดินเย็นเฉียบ หากท่ีผ่านมาเข้มงวดกับตัวเองน้อยลงหน่อย  

ปลอบโยนตัวเองให้ร้องไห้เมื่ออยากร้อง เธอก็คงไม่ต้องร้องไห้นาน 

รวดเดียวเช่นนั้น ช่างน่าเห็นใจนัก

“ฉันไม่เคยร้องไห้แบบนี้เลยนอกจากตอนเด็ก ๆ สงสัยจากนี้ 

คงต้องร้องไห้เพ่ือตัวเองบ้างแล้วค่ะ” ฟังคำาเธอจบ แม่ก็พยักหน้า 

รับเงียบงัน หลังจากเจ้าตัวออกจากห้องตรวจ แม่ก็มองทิชชูท่ีเธอ 

ใช้เช็ดนำ้าตาพลางรู้สึกหัวอกตื้อตัน ไม่ได้มีแค่คุณมินหรอกที่ร้องไห้ 

ให้โล่งใจไม่ออก หนุ่มสาวผู้ทุกข์ใจถึงได้บอกว่าพวกเขาหน้าชื่นแต่ 

อกตรม
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เด็กน้อยในตัวเรำส่งสัญญำณเจ็บปวดผ่ำนน�้ำตำ

นำ้าตาคือสัญญาณท่ีเด็กน้อยในตัวเรา (Inner Child) บอกว่า 

เจ็บปวด ตอนดีใจเราก็หล่ังนำ้าตา แต่ที่เสียนำ้าตาเยอะกว่าเวลา 

เสียใจ เป็นเพราะเจ็บปวดจากการสูญเสีย ความเศร้าโศก (Grief)  

เป็นปฏิกิริยาทางอารมณ์ต่อการสูญเสีย ซึ่งความเศร้าโศกปกติ  

(Normal Grief Reaction) ต่างจากความเศร้าโศกท่ีผิดปกติ   

(Pathological Grief) กระบวนการของความเศร้าโศก  (Grief  

Process) คือพยายามตามหาสิ่งท่ีสูญเสียพลัดพราก  หาทาง 

กลับคืนสู่ปกติ และรักษาสายสัมพันธ์กับส่ิงท่ีสูญเสียแล้วไว้ใน 

หัวใจเรื่อยไป คำาว่าสิ่งที่สูญเสียในท่ีน้ี อาจคือบุคคลผู้เป็นท่ีรัก  

หรือค่านิยมท่ีตนเชิดชูกับภาพลักษณ์ที่ตนอยากเป็นเหมือนกรณี 

คุณมินก็ได้

เมื่ออยู่ในกระบวนการของความเศร้าโศก พลังใจท้ังหมดจะ 

จดจ่อกับสิ่งที่สูญเสีย ทำาให้เจอตัวเราผู้น่ังคุดคู้ห่อเห่ียวโดยเว้น 

ระยะห่างจากความจริงนิดหน่อย แบบเดียวกับท่าทางมึนงงของ 

คนเพ่ิงสูญเสียผู้เป็นที่รักกะทันหัน เหตุท่ีความเศร้าโศกทำาให้ทุกข์ 

จนคิดอะไรไม่ออก เป็นเพราะเราต้องเก็บคืนพลังลิบิโด (Libido)  

ที่เคยให้อีกฝ่ายที่เป็นเหตุให้เศร้าโศก

ลิบิโดหมายถึงพลังแห่งชีวิตและสัญชาตญาณท่ีมนุษย์เรามี 

ติดตัวตั้งแต่เกิด แบ่งได้เป็นลิบิโดต่อตัวเอง (Ego-libido) กับลิบิโด 

ต่อผู้อื่น (Object-libido) ตามแต่ว่าพลังงานแห่งชีวิตอันรุนแรงนี้ 

มุ่งสู่ภายในหรือเป้าหมายภายนอก คิดง่าย ๆ ว่าลิบิโดเป็นท้ังความ 

มุ่งหวังและจดจ่อหมกมุ่นรุนแรงต่อฝ่ายเป้าหมาย เช่น “ฉันมีแค่ 

เธอ” “หากทำาโครงการน้ีได้ดี อาจได้บรรจุเป็นพนักงานประจำา”  
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หรอื “ปน้ีีอย่างน้อยตอ้งไดพ้าแมไ่ปเท่ียวบอ่นำา้รอ้น” เราไมอ่าจตดัใจ 

จากสิ่งเหล่าน้ีได ้ ต้องใช้เวลาทำาใจนาน จึงควรยอมรับนำ้าตาท่ีหลั่ง 

ในจังหวะน้ี นำ้าตาของความเศร้าโศกจากการสูญเสียเป็นนำ้าตาท่ี 

ควรยินดีปล่อยให้หลั่งริน

จะเกิดอะไรขึ้นหากเราข้ามกระบวนการของความเศร้าโศก  

ฟรอยด์2 บอกว่าคนเราจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าถ้าไม่เศร้าโศกให้ 

มากพอ หลายคนชอบเรียกโรคซึมเศร้าว่าเป็นอาการไข้หวัดทางใจ  

อยากบอกว่ามีอาการไข้หวัดต่ออัตตา (Ego) ของเราเช่นกัน อัตตา 

ท่ีเป็นหวัดจะจดจ่อเพียงการด้อยค่าตัวเอง อย่าว่าแต่จะปลอบโยน 

ตัวเองยามทุกข์ใจ ยังบั่นทอนด้วยการตำาหนิและรู้สึกผิด คุณมิน 

ผู้ เสียดสีชี วิตของเธอว่า  “ล้ม”  ก็แสดงให้เห็นถึงภาวะซึมเศร้า  

เคราะห์ดีที่แม้จะช้าสักนิด แต่เธอก็หลุดพ้นจากอาการซึมเศร้าได้ 

เมื่อผ่านกระบวนการของความเศร้าโศก

คุณมินจำาไม่ได้เลยว่ามีใครเคยเข้าใจและปลอบโยนหัวใจเธอ  

เธอจึงแสดงความรู้สึกไม่ค่อยเป็น อารมณ์ความรู้สึกเคยเป็นสิ่งที่ 

เธอละเลยเพิกเฉย การร้องไห้ของเธอผู้ใช้ชีวิตราวกับการฝ่าฟัน 

ทำาภารกิจ คือสัญญาณจากภายในขอร้องให้เมตตาดูแลตัวเอง 

ผู้เจ็บปวดบ้าง คิดดูแล้วที่คุณมินร้องไห้แทบขาดใจก็คงเพ่ือจะได้ 

เศร้าโศกกับวัยช่วงย่ีสิบกว่าปีของตน ท่ีแม้ธรรมดาหากก็ใช้อย่าง 

เต็มที่ก่อนอายุจะล่วงขึ้นเลขสามก็เป็นได้

2 ซิกมุนด์ ฟรอยด์
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ค�ำแนะน�ำแก่วัยสำมสิบ

ครั้นหลั่งนำ้าตา เธอถึงได้ทบทวนพร้อมพินิจพิจารณาความ 

เศรา้โศกในหวัใจ ตลอดจนโทสะ ความออ่นแอ และการโทษตัวเอง 

ที่เกิดเหตุการณ์ถูกถอนหมั้นซึ่งทิ้งบาดแผลฉกรรจ์ไว้ในชีวิตเธอ  

หากขณะเดียวกัน แผลน้ันก็เป็นกลไกให้เธอหันมาพินิจหัวใจตัวเอง 

ซึง่เคยเพิกเฉยมานาน ชว่ยให้เธอปลอบโยนบาดแผลของตน พรอ้ม 

ปล่อยวางความหวังต่าง ๆ ที่ไม่สมหวังแม้เคยต้องการมันเหลือเกิน

เมื่ออายุสามสิบปี อย่าคำานวณเลยว่าชีวิตท่ีใช้มา “ทำาอะไรได้ 

มากแคไ่หน” เราควรปลอบโยนตวัเองทีอ่ดทนผา่นชว่งเวลาเหลา่น้ัน 

มาได ้ อนญุาตให้ตวัเรามเีวลาเศรา้โศกบา้ง หากนำา้ตารืน้ ก็จงยินด ี

ที่จะหลั่ง คนตระหนี่นำ้าตาจะพลอยตระหนี่ต่อตัวเองด้วย 

แมเ่องเคยปลอ่ยให้นำา้ตาของความเศรา้โศกไหลรนิอยู่หลายวนั 

เช่นกัน ทุกครั้งมักจะนึกถึงวรรคหน่ึงใน Like The Flowing River  

ของเปาโล คเูอลญ ู ทีว่า่ “ไมจ่ำาเปน็ตอ้งแสรง้ทำาตวัแขง็แกรง่ตลอด 

เวลา ไมเ่ห็นตอ้งพิสจูนว่์าทุกสิง่ราบรืน่เสมอ อย่าใส่ใจคำาพูดคนอืน่ 

ก็พอ หากจำาเป็นก็จงร้องไห้เถอะ ร้องจนกว่านำ้าตาจะเหือดแห้ง”

ลูกผู้ใช้ชีวิตให้แม่เห็นว่าสง่างามเพราะกลัวแม่จะเป็นห่วง  

หากตอนไหนอยากร้องไห้ก็ร้องเถอะ เมื่อร้องไห้จนสาแก่ใจ หัวใจ 

ปลอดโปร่งกับฝีเท้าเบาสบาย จะช่วยให้เราเกิดพลังทำาสิ่งต่าง  ๆ  

ได้อีกครั้ง
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ไม่มีการเลือก
ที่ทําให้ทุกฝ่ายพอใจ

ไม่ชอบคำาคำาหน่ึงท่ีผู้คนชอบใช้ คือคำาว่า “ป่วยการเปล่า”  

ความหมายตามพจนานุกรมคือ “ทำาส่ิงไม่มีประโยชน์” เช่น เลือก 

ทางอ้อมไกล ๆ แทนที่จะเลือกเส้นทางเร็วท่ีสุด หรือเปลืองเวลาทำา 

สิ่งท่ีไม่มอบผลลัพธ์ สรุปด้วยคำาเดียวว่าการทำาส่ิงเหลวไหล ไม่เอื้อ 

ต่อการสร้างผลงาน นี่ละคือป่วยการเปล่า

แต่โลกเรามีสิ่งท่ีป่วยการเปล่าแน่หรือ เราพูดได้หรือว่าการ 

สร้างปราสาททรายที่แค่ต้องลมก็พร้อมพังครืนน้ันคือป่วยการเปล่า  

ในเมื่อผู้เคยลองก่อปราสาททราย ย่อมเรียนรู้วิธีลดการทำาพลาด  

รู้จักกะความชื้นกับทรายท่ีจะใช้ว่าควรมีปริมาณแค่ไหนถึงจะก่อ 

ปราสาทได้สวยมั่นคงดี ซึ่งนี่คือภูมิปัญญาของแท้ที่เรียนรู้ได้จาก 

ประสบการณ์

สำเหตุที่สิ่งป่วยกำรเปลำ่จ�ำเป็นต่อชีวิต

หนุ่มสาววัยรุ่นขาดประสบการณ์กับทรัพยากรมากเกินกว่า 
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จะให้พวกเขาตัดสินใจเลือกสิ่งใด  ๆ  ได้ดีเลิศท่ีสุด หากปราศจาก 

สิ่งป่วยการเปล่าที่ว่า พวกเขาจะปูฐานชั้นดินตะกอนแห่งชีวิตได้ 

อย่างไร บางคนเห็นการลองผิดลองถูกว่ามีแต่เสียหาย “แค่เดิน 

บนทางที่เราควรเดินก็ยุ่งจะแย่แล้ว ฉันไม่อยากหาเรื่องใส่ตัวด้วย 

การลองผิดลองถูกให้ป่วยการเปล่า” เราเรียกว่าเป็นวิธีคิดแบบ 

หลีกเลี่ยงการสูญเสีย (Loss Aversion) หมายถึง การสูญเสีย 

ก่อความรู้สึกรุนแรงต่อจิตใจมากกว่าการได้กำาไร ต่อให้ผลลัพธ์ 

จะพอ ๆ กันก็ตาม

แต่ว่านะ วิธีคิดว่าการลองผิดลองถูกมีแต่เสียกับเสียและไร้ 

ประโยชน์ต่อผลลัพธ์ระยะสั้นน้ัน จะขัดขวางการเติบโตในอนาคต  

เคยอ่านเจอจากที่ไหนสักแห่งว่า “ผู้เชี่ยวชาญหมายถึงคนท่ีเคย 

ทำาผิดพลาดในทุก ๆ ส่ิงท่ีผิดพลาดได้ในสายงานของตน” เห็นด้วย 

อย่างย่ิง แม้การลองผิดลองถูก ณ ตอนนี้อาจดูทำาให้เราขาดทุน  

ทว่าพอค่อย  ๆ  สะสมเจ้าประสบการณ์ป่วยการเปล่าต่อเรื่อย  ๆ  

สักวันสิ่งนั้นอาจกลายเป็นพลังผลักดันเราสู่ผลสำาเร็จ ตลอดจน 

เป็นกลไกช่วยให้ค้นพบตัวเราด้านที่ไม่เคยรู้จัก ย่ิงไปกว่านั้น 

หากอปุมาว่าหนุ่มสาวยังไมม่ท่ีีดนิเปน็ของตน การลงมอืขดุพรวนดิน 

ก่อนก็เป็นแรงงานอันศักดิ์สิทธ์ิ หากยังไม่รู้ว่าอยากทำาอะไร ถนัด 

ด้านไหน การลองดูก่อนก็น่าจะช่วยให้ได้ข้อสรุปน่ีนา เช่น “ดู 

เหมือนฉันเก่งด้านน้ีกว่าคนอื่นแฮะ” “ฉันไม่ค่อยเก่งด้านนี้ แต่ 

ลองทำาแลว้สนกุจงั” เมือ่สัง่สมประสบการณม์ากพอถึงจดุหน่ึง ก็จะ 

เป็นผลดีต่อการตัดสินใจ 

การปฏิเสธหรือด้อยค่าประสบการณ์ลองผิดลองถูกว่า “ถ้าฉัน 

ไมเ่สยีเวลาลองทำาจะประสบความสำาเรจ็ในหน้าทีก่ารงานได้เร็วกว่า”  

คือการปักธงอยู่บนความเชื่อว่ามีทางด่วนให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็ว 



25ฮันซองฮี

ท่ีสุดอยู่ตรงไหนสักแห่ง จริงอยู่ กับการทำารายงาน เตรียมพรีเซน- 

เทช่ัน หรือการเดินทางไปท่ีนัดหมายนั้น มีวิธีทรงประสิทธิภาพ 

ท่ีทำาได้เสร็จเร็วท่ีสุด ทว่าเมื่อพินิจชีวิตท้ังก้อนย่อมไร้คำาตอบ 

ทรงประสิทธิภาพสูตรสำาเร็จ มีเพียงความชำ่าชองแห่งชีวิตที่เรียนรู้ 

ได้เองจากกระบวนการพากเพียรด้วยวิธีส่วนตัวเพ่ือทำาเป้าหมาย 

ของตนให้ลุล่วง

หนึ่งเคล็ดลับชีวิตที่ได้รู้ตอนอำยุยี่สิบหำ้ปี

สมัยวัยรุ่น แม่น่ะชอบเย็บเสื้อผ้าตุ๊กตามาก ชอบถักไหมพรม 

ด้วย เคยถักทั้งผ้าพันคอ เสื้อกั๊ก แถมยังเคยซื้อแพตเทิร์นตัดเสื้อ 

มาลองตัดชุดกระโปรงเอง ใครเคยลองจะรู้ว่าพอจับเข็มถักหรือ 

เริ่มเย็บปักถักร้อยสักครั้งก็หยุดมือยาก เพราะรู้สึกเมามันอยาก 

ทำาให้เสร็จ แต่พอเข้ามหาวิทยาลัย ยุ่ง ๆ กับการเรียน ก็ไม่ได้เย็บ 

ชุดสนุก  ๆ  อีก ลำาพังเวลาอ่านหนังสือเรียนยังแทบไม่พอ การใช้ 

เวลาหลายชั่วโมงเย็บปักถักร้อยจึงดูเป็นเรื่องป่วยการเปล่า แต่แล้ว 

ทักษะเย็บด้ายของแม่กลับได้ใช้ในสถานการณ์ท่ีเหนือความคาด 

หมาย ตอนเป็นแพทย์ฝึกหัดที่โรงพยาบาลแล้วเรียนเย็บแผลให้ 

คนไข้ครั้งแรก แม่ได้รับคำาชมอย่างคาดไม่ถึงว่าน่ีเพ่ิงเคยเย็บแผล 

ครั้งแรกจริง ๆ หรือ

ใครจะคิดว่าประสบการณ์เย็บปักถักร้อยสนุก  ๆ  จะได้ใช้ 

ประโยชน์ในรูปแบบน้ีตอนโต เหตุการณ์นี้ทำาให้แม่รู้ความลับหน่ึง 

ของชีวิตว่า บนโลกเราไม่มีส่ิงใดเหลวไหลไร้สาระ เป็นความจริง 

ที่ไม่มีใครรู้ได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าป่วยการเปล่า ณ ตอนนี้ อาจได้ใช้ 
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ในรูปแบบใด ๆ ในอนาคตของเรา

วิเวียน เวสต์วูด ไอคอนของสไตล์พังก์เลิกเป็นครูในวัยสามสิบ 

ปีเพ่ือเลือกใช้ชีวิตเป็นดีไซเนอร์ การตัดสินใจของเธอผู้ไม่เคย 

เรียนศิลปะหรือการออกแบบทำาให้คนรอบตัวต่างห้ามปรามว่าเธอ 

กำาลังทำาเรื่องเหลวไหล ทว่าตอนนี้เธอกลับยืนบนจุดสูงสุดของ 

วงการแฟชั่น ถึงกับได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันวิเศษย่ิงแห่ง 

จักรวรรดิบริติช (Most Excellent Order of the British Empire) จาก 

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบทท่ี 2 ไม่ได้จะบอกว่าการตัดสินใจ 

ของเวสต์วูดถูกต้องเพราะเธอกลายเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลก  

เพราะต่อให้เธอไม่ประสบความสำาเร็จกับงานออกแบบและต้อง 

กลับไปเป็นครูเหมือนเดิม ทว่าประสบการณ์ท่ีเคยลองจับงาน 

ดีไซเนอร์ของเธอจะยังคงอยู่เป็นสมบัติลำ้าค่าในชีวิตเจ้าตัว ซึ่งไม่มี 

สิ่งใดทดแทนได้ ในเมื่อลงมือทำาสิ่งที่อยากทำาให้สนุกย่ิงกว่าใคร  

อย่างน้อยจึงเท่ากับได้ค้นพบงานสนุก  ๆ  ในชีวิตอีกอย่าง เธอคง 

ไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้หากมัวพะวงกลัวจะเสียเวลาเปล่าท้ัง  ๆ  ท่ีอยาก 

เป็นดไีซเนอร ์ หรอืกลวัเลกิเปน็ครแูลว้จะเสยีดายภายหลงัจนไมล่อง 

ลงมือ

โลกเรำไม่มีงำนไหนไร้ประโยชน์

พักวันซอ นักเขียนผู้ล่วงลับ ซึ่งมีผลงานเขียนกว่าหน่ึงร้อยชิ้น 

หลงัเขา้วงการนักเขยีนดว้ยวัยส่ีสิบกว่าปี เธอเคยบอกว่า “ชวิีตเปน็ 

เพียงกระบวนการต่อเนื่อง ไม่มีบทสรุป” เจ้าตัวเปรียบชีวิตเหมือน 

การปีนเขา เราต้องเดินบนหนทางลาดชันนาน แต่ช่วงเวลาปีติ 
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ให้ลิ้มรสชาติบนยอดเขากลับแสนสั้น เช่นนั้นแล้วชีวิตก็ควรเป็น 

การตามหาความสุขระหว่างปีนเขามิใช่หรือ เป็นความจริงว่าแม้แต่ 

ตอนท่ีเธอไม่เขียน จิตใจก็ยังคงเฝ้าครุ่นคิดถึงต้นฉบับเหมือน 

ทหารยามคอยเฝ้าประจำาการ ความต่อเน่ืองของช่วงเวลาคงยากจะ 

อดทน หากเราไมส่นกุกบักระบวนการนัน้ คนเรามกัมองการลองผดิ 

ลองถูกว่าเหมือนขุดดินท้ิงไว้เฉย  ๆ แต่ท่ีจริงน่ีคือเป้าหมายของ 

กระบวนการนั้น 

ถึงอย่างน้ัน เรากลับใจแคบต่อเรื่องป่วยการเปล่ากันนัก เรา 

ต่างคิดว่าเมื่อเริ่มทำาสิ่งใด  ๆ ไม่ว่าจะงานหรืองานอดิเรก จะต้อง 

สร้างผลลัพธ์เท่าที่พยายาม เราถึงไม่ยอมท้าทายทำาสิ่งต่าง  ๆ  กัน 

ทั้งที่แค่ลองก็จะได้รู้ ไม่กี่สิบปีก่อนนี้ผู้คนยังยอมรับและเข้าใจคำาว่า 

ความกล้าบ้าบิ่นของวัยรุ่น ยังมองว่าการผจญภัยคือสิทธิพิเศษ 

ของคนหนุ่มสาว ทว่าสถานการณ์ตอนน้ีต่างจากเดิมแล้ว เราอยู่ 

บนโลกที่หากแผน A พลาดก็จะไม่กล้าทำาแผน B พลอยให้คิดว่า 

การเลอืกเสน้ทางท่ีคนอืน่  ๆตรวจสอบก่อนแลว้และเกิดการพลัง้พลาด 

น้อยนั้นคือทางปลอดภัยดี

ประสบการณ์ลองทำาส่ิงท่ีอยากทำาครัง้หนึง่ อาจไมเ่ปน็ประโยชน์ 

ต่อหน้าท่ี ณ ตอนนี้ได้ทันทีทันใด แต่มันจะกลายเป็นเมล็ดพันธ์ุ  

ซึ่งอาจผลิดอกออกใบช้าหน่อยในตอนเราอายุส่ีสิบหรือห้าสิบปี  

ปัจจุบันคือยุคสมัยท่ีกรอบความคิดเรื่องอาชีพตลอดชีวิตสูญสิ้น 

ลงแล้ว แม่ได้เจอผู้คนที่กลุ้มใจกับการเกษียณเมื่อถึงวัยสี่สิบปี 

กลาง  ๆ พวกเขาส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าควรทำาอะไรและอย่างไรต่อใน 

อนาคต สมมติพวกเขาเคยขบคิดจริงจังสมัยยังหนุ่มสาวว่าควรฝัง 

เมล็ดพันธ์ุไว้ตรงไหน ลองขุดพรวนดินในท่ีท่ีดูเพ้อเจ้อ ขุดหลุม 

เล็ก ๆ ไว้ฝังสักหน่ึงเมล็ดพันธ์ุเสียหน่อย รู้จักเมล็ดพันธ์ุที่ควรปลูกไว้ 
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กับชีวิตฉากที่สองเมื่อเกษียณ อย่างน้อยพวกเขาคงพูดอย่างมั่นใจ 

ได้ว่า “จากนี้จะขอใช้ชีวิตโดยทำาสิ่งที่อยากทำา”

ชิเงตะ ไซโต จิตแพทย์ชาวญ่ีปุ่นกล่าวไว้ “คนยิ่งเคยล้มบ่อย  

ย่ิงลุกยืนง่าย กลับกัน หากเรียนรู้แค่วิธีจะไม่ล้ม สุดท้ายจะไม่รู้ 

วิธีลุกด้วย” คิดว่าผลเสียร้ายแรงท่ีสุดเมื่อขาดการลองผิดลองถูก 

คืออะไร อุปมาเหมือนคนไม่เคยขุดพรวนดิน สร้างสิ่งแวดล้อม 

ให้อินทรีย์สารต่าง  ๆ  เติบโต แม้อายุมากก็ยังไม่รู้วิธีขุดพรวนดิน 

เช่นเดิม หากขาดการลองผิดจึงเท่ากับขาดประสบการณ์ และการ 

ขาดประสบการณ์จะจำากัดขอบเขตความสามารถของคนคนนั้น  

ทีน้ีต่อให้มีรถขุดดินจอดอยู่ใกล้ตัว ก็ใช้ขุดหลุมเล็ก  ๆ  ไม่เป็น ยิ่ง 

กว่านัน้เมือ่อายุเขา้สีส่บิปหีรอืเลยหา้สบิปี จะมสีิง่ใหเ้ราดแูลมากขึน้  

ส่งผลให้ยิ่งไม่อาจลองผิดลองถูกได้ง่ายเท่าตอนอายุน้อย

อนาโทล ฟร็องซ์ นักเขียนชาวฝรั่งเศสบอกว่า “ข้าพเจ้าชื่นชม 

การทำาผดิพลาดทีเ่กิดดว้ยใจมุง่มัน่ มากกวา่การน่ิงเฉยทีช่าญฉลาด”  

นับว่าพูดได้ถูกต้องนัก การลองทำาให้มาก ๆ อาจก่อความผิดพลาด 

มากก็จริง แต่ก็จะทำาให้ความเสียดายในชีวิตมีน้อยลง มิหนำาซำ้า 

โลกเรายังไม่มีตัวเลือกสมบูรณ์แบบท่ีจะตอบสนองทุกเงื่อนไขและ 

ทำาให้ทุกคนพอใจ ฉะน้ันอย่าด่วนใจแป้วเพราะคำาว่าต้นทุนค่าเสีย 

โอกาส อย่าลังเลมัวเฝ้ารอตัวเลือกที่เราจะขาดทุนน้อยกว่า ตอนนี้ 

ขอให้ขุดพรวนดินแห่งชีวิตให้เต็มท่ี ใช้ดินท่ีขุดนั้นปูสร้างรากฐาน 

ชวิีตใหอ้ดุม เพราะประสบการณ์ท่ีเกิดจะกลายเปน็ทัง้เอกสทิธ์ิพิเศษ 

และอาวุธแท้จริงในชีวิต


