
หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนคู่มือปฏิบัติ 

ซึ่งอัดแน่นด้วยแนวทางที่ใช้ได้จริงสำหรับคนที่อ่อนไหวง่าย 

โดยผู้ให้คำปรึกษาที่อยู่ในกลุ่มคนที่อ่อนไหวง่ายเช่นกัน 

– ทาเคดะ ยูกิ

ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ

เป็นคนอ่อนไหวให้มีความสุข

「繊細さん」の本

ทาเคดะ ยูกิ
เขียน

อนิษา เกมเผ่าพันธ์
แปล

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



“กับเรื่องแค่นี้ ทำไมต้องร้องไห้”
“เขาจะไม่ชอบฉันหรือเปล่า”
“ทำไมรอบข้างหนวกหูจัง ไม่มีสมาธิเลย”

หลายคนคงคุ้นเคยกับคนที่มีลักษณะเช่นนี้ และเผลอ ๆ คุณเองก็เป็น 
หนึ่งในนั้น ไม่ว่าคนรอบข้างจะนิยามว่าเป็นคน “เซนซิทีฟ” “อ่อนไหวง่าย”  
หรือ “เปราะบาง” ก็ตาม คนกลุ่มนี้มักตกเป็นเหยื่อของค่านิยมทางสังคม 
ทุนนิยมที่จะต้องดูเพอร์เฟกต์ อ่อนแอไม่ได้ แพ้ไม่เป็น หลายคนรู้สึก 
กดดันตัวเอง พยายามปฏิเสธตัวตน หันมาเอาอกเอาใจคนอื่น จนหลง 
ทิศทางและปราศจากความสุข หนักเข้าก็อาจถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าหรือ 
เสียสุขภาพจิตด้านอื่น ๆ

โชคดทีีว่ทิยาการทางการแพทยร์ดุหนา้ไปไกล ในชว่งปลายทศวรรษ 90  
มีงานวิจัยเปิดเผยว่า อาการเหล่านี้มีชื่อเรียกว่า Highly Sensitive Person  
(HSP) โดยในไทยเพิ่งรู้จักคำนี้อย่างจริงจังในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บ้างก็ 
เรียก “คนอ่อนไหวง่าย” บ้างก็เรียก “คนละเอียดอ่อน” ที่น่าสนใจคือ  
อาการดังกล่าวเกิดขึ้นจากพันธุกรรม ไม่ใช่ลักษณะนิสัยที่มาสร้างทีหลัง 
ตอนโต จึงไม่แปลกที่คนอ่อนไหวง่ายจะทุกข์ทรมานกับการพยายาม 
เปลี่ยนแปลงตัวเอง แต่ไม่สำเร็จสักที เพราะคุณไม่มีทางปฏิเสธรากเหง้าได้  
มันคือตัวตนของคุณ แถมจริง ๆ การเป็นคนอ่อนไหวง่ายไม่ใช่เรื่องแย่เลย 
สักนิด มิหนำซ้ำยังมีข้อดีมากมายที่เป็นอาวุธลับซ่อนอยู่ เพียงแค่คุณยัง 
ไม่รู้วิธีดึงมาใช้ให้ถูกต้องเท่านั้นแหละ

คํ า นํ า สํ า นั ก พิ ม พ์
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คุณทาเคดะ ยูกิ  ผู้ เป็นนักเขียนและผู้บุกเบิกความรู้ เรื่องอาการ 
อ่อนไหวง่ายของญี่ปุ่น จะชำแหละเบื้องหลังวิธีคิดและการกระทำของ 
คนอ่อนไหวง่ายในชีวิตประจำวัน เพื่อความเข้าใจอันถ่องแท้ รวมถึงวิธี 
กำจัด “สิ่งกระตุ้นเร้า” ออกไปจากชีวิต แม้ในสถานการณ์ที่ทำได้ยาก เช่น  
เป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนในครอบครัว รวมถึงวิธีนำคุณสมบัติที่มีเฉพาะ 
ในตัวคนอ่อนไหวง่ายให้คุณใช้เป็นแต้มต่อและสร้างพื้นที่สบายใจโดยไม่ต้อง 
ทำร้ายตัวเอง

ตัวอย่างคุณลักษณะพิเศษของคนอ่อนไหวง่าย

 พลังสัมผัสรับรู้
 เท่าทันอารมณ์และความต้องการของผู้อื่น 
 พลังคิดคำนึง

 มองสิ่งต่าง ๆ ได้ละเอียดลึกซึ้ง เห็นจุดที่คนอื่นมองข้าม
 พลังรับรู้โดยสัญชาตญาณ

 เข้าใจความต้องการของตัวเองอย่างถ่องแท้
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หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับ “กลเม็ดช่วยให้คนที่เครียดง่ายเพราะความ 
อ่อนไหว ไวต่อสิ่งเร้าต่างๆ ได้ใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลายสบายใจ โดยที ่
ยังเก็บถนอมความอ่อนไหวได้ตามเดิม”

“เรื่องแบบนั้นเป็นไปได้จริงเหรอ”

ไม่แปลกที่จะเกิดคำถามลักษณะนี้
เพราะการเก็บถนอมความอ่อนไหวไว้กับตัวนี่แหละคือสาเหตุหลัก 

ที่ทำให้เกิดอาการเหนื่อยล้า และเพราะสัมผัสรับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้มากกว่า 
คนทั่วไปนี่แหละจึงรู้สึกเหนื่อยมากขึ้น

มิหนำซ้ำ เวลาเพื่อนหรือคนในครอบครัวพูดว่า
“ไม่เห็นต้องคิดมากขนาดนั้นเลย”
“บางครั้งมีความรู้สึกช้าก็ดีนะ!”

คนเหล่านี้จะคิดเสมอว่า “ต้องทำอย่างไรจึงจะเลิกคิดหรือเลิกใส่ใจ”  
สุดท้ายคำแนะนำเหล่านั้นก็ไม่ได้สร้างประโยชน์

ไม่น่าแปลกใจหากจะเป็นเช่นนั้น เพราะ “ความอ่อนไหว” ในตัวคนที่ 
อ่อนไหวง่ายไม่ใช่ปัญหาด้านนิสัย แต่มีโอกาสเป็น คุณลักษณะติดตัว 
ตั้งแต่เกิด ค่อนข้างสูง

ดังนั้นการจะให้คนที่อ่อนไหวง่าย “หัดตายด้านบ้าง” หรือ “ทำเป็น 

คํ า นํ า ผู้ เ ขี ย น 
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ไม่สนใจเสียก็จบเรื่อง” จึงเป็นไปได้ยาก เหมือนการบอกให้คนตัวสูงหดตัว 
ให้เตี้ยลงนั่นแหละ การบอกให้คนที่อ่อนไหวง่ายตั้งแต่กำเนิดทำตัวตายด้าน 
หรอืเพกิเฉยตอ่สิง่เรา้เสยีบา้ง กไ็มต่า่งอะไรกบัการปฏเิสธตวัตนของคนคนนัน้  
ซ้ำยังอาจเป็นเหตุทำให้สูญเสียความมั่นใจและหมดพลังในการดำเนินชีวิต

“แนวทางการดำเนินชีวิตโดยไม่ต้องละทิ้งความอ่อนไหว” ที่นำเสนอ 
ในหนังสือเล่มนี้ เป็นวิธีที่เรียกได้ว่าตรงกันข้ามกับ “ทำตัวตายด้านบ้าง” หรือ  
“ขัดเกลาจิตใจ” โดยสิ้นเชิง

เพราะนี่คือเครื่องชี้นำให้รู้ว่า คนที่อ่อนไหวง่ายก็ดำเนินชีวิต 
อยา่งเบกิบาน มหินำซำ้การถนอมรกัษาคณุลกัษณะดา้นความออ่นไหว 
ไว้เป็นอย่างด ี กลับจะยิ่งทำให้ตัวเองรู้สึกสบายใจยิ่งกว่าฝืนทำเพิกเฉย 
เสียอีก

เหตุผลที่ฉันกล้าพูดเต็มปากเต็มคำ ก็เพราะเคยมีประสบการณ์ตรง 
ด้านการเผชิญหน้ากับความอ่อนไหวของตัวเองแบบจริงจังมาก่อน อีกทั้ง 
ยังมีผลงานด้านชี้นำคนไข้ผู้  “กลัดกลุ้มกับความอ่อนไหว” จำนวนมาก 
ให้กลับมาร่าเริงสดใส

ความเหนื่อยล้าสะสมจากที่ทำงานเป็นเหตุให้ฉันตัดสินใจพักงาน และ 
เริ่มศึกษาค้นคว้ากลไกด้านจิตใจของผู้ที่อยู่ในกลุ่มคนที่อ่อนไหวง่าย

จากคนเคยเหนื่อยล้าแสนสาหัสเพราะโดนทุกเรื่องที่สัมผัสรับรู้ปั่นหัว  
ชีวิตของฉันกลับเปลี่ยนไปอย่างมากเมื่อรู้จักความอ่อนไหวในตัวเอง  
และเริ่มนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่ใช่เรื่องชวนอึดอัดเหมือนเมื่อก่อน ภาระ 
เรื่องงานที่เคยแบกไว้บนบ่าเบาลง ทำงานได้สบายใจมากขึ้น ไม่ลนลาน 
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เหมือนแต่ก่อน ปัจจุบันฉันทำงานด้านการให้คำปรึกษาแก่ “ผู้กลัดกลุ้มกับ 
ความอ่อนไหว” “ผู้รู้สึกอึดอัดเวลาต้องอยู่กับกลุ่มคน” หรือ “ผู้กำลังค้นหา 
งานที่เหมาะกับตัวเอง” โดยเฉพาะคนที่อ่อนไหวง่าย ผู้เคยขอคำปรึกษา 
จากฉันล้วนเข้าข่าย “คิดมากในเรื่องที่คนรอบข้างไม่เก็บมาคิดหรือใส่ใจ 
กันนัก”

“คำพูดผสมอารมณ์หยอกล้อแค่ประโยคเดียว กลับเก็บมาคิด 
จริงจังแทนที่จะฟังผ่านหู”

“เจอคนอารมณ์เสียในที่ทำงานทีไร ต้องคิดมากจนไม่มีสมาธิ 
ทำงานทุกที”

“รำคาญเสียงเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่ตั้งอยู่นอกบ้าน”
“คำนึงถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายมากเกินจนไม่กล้าพูดความคิดเห็น 

ของตัวเอง”
“เหนื่อยล้ากับการทำงานง่ายๆ  ซึ่งทำให้เสร็จภายในเวลาก่อน 

เลิกงานได้ จนเกิดความสงสัยว่ามีงานอะไรท่ีเหมาะกับตัวเองบ้างไหมนะ”
“ต่อจากนี้ควรดำเนินชีวิตในรูปแบบใดดี”

เนื้อหาของคำปรึกษามีหลายหลาก ไล่เรียงตั้งแต่ความสัมพันธ์กับผู้อื่น 
จนถึงวิธีดำเนินชีวิตเลยทีเดียว

ทั้งนี้คนอ่อนไหวง่ายที่ฉันเคยให้คำแนะนำมีมากกว่า 600 คน และ 
หากรวมผู้เข้ารับคำปรึกษาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยก็คงเกิน 1,000  คน  
บอกเลยว่าผู้ให้คำปรึกษาเฉพาะทางซึ่งทำงานข้องเกี่ยวกับคนที่อ่อนไหวง่าย 
จำนวนมากขนาดนี้ในประเทศญี่ปุ่นยังมีเพียงหยิบมือ

ที่สำคัญ ผู้เข้ารับคำปรึกษาจากฉัน ผู้มุ่งเน้นนโยบาย “ดำเนินชีวิต 
โดยเก็บถนอมความอ่อนไหวไว้” ต่างรู้สึกว้าวุ่นกับการมีปฏิสัมพันธ์กับ 
ผู้คนและการทำงานน้อยลง และแจ่มใสร่าเริงขึ้น บางคนให้ความเห็นว่า
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“เริ่มสนุกเวลาอยู่กับเพื่อนๆ”
“กลา้พดูความในใจใหพ้อ่แมฟ่งั และทีส่ำคญัคอืพอ่แมก่ใ็หก้ำลงัใจ 

ด้วย”
“ทำงานได้สบายใจขึ้นทั้งที่ไม่ได้ย้ายที่ทำงาน แม้งานยุ่งก็ยังรู้สึก 

สนุกกับการทำงานเหล่านั้นมากกว่าเมื่อก่อน!”

การรู้จักความอ่อนไหวช่วยให้รู้ว่าการดำเนินชีวิตโดยให้ความสำคัญกับ 
ตัวของตัวเองเป็นเช่นไร จากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับบุคคลอื่น  
ระหว่างตนเองกับคนในครอบครัว รวมถึงการทำงานก็จะราบรื่นมากขึ้น

“คนอ่อนไหวง่าย” หมายถึงบุคคลประเภทใด

การจะอธบิายเรือ่งนี้ คงตอ้งอา้งองิแนวคดิ Highly Sensitive Person*  
(HSP)  ที่ เผยแพร่โดยศาสตราจารย์อีเลน อารอน (Elaine  N.  Aron)  
นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน

แนวคิดดังกล่าวแปลได้ประมาณว่า “คนที่อ่อนไหวง่ายมากเกิน” หรือ  
“คนที่อ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษ” มีหนังสืออธิบายแนวคิดนี้ให้เห็นบ้าง และ 
นั่นเป็นเสมือนเครื่องยืนยันว่า คำว่า HSP เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้ว

ทว่าในหนังสือเล่มนี้ ฉันขอเรียกเหล่ามนุษย์ HSP ว่า “คนอ่อนไหว 
งา่ย” แบบเดยีวกบัเวลาใหค้ำปรกึษา เพือ่สรา้งความรูส้กึสนทิสนมระหวา่งกนั

วิธีการเรียกเช่นนี้ยังมีความหมายสำคัญซ่อนอยู่ด้วย โดยส่วนตัวแล้ว  
ฉันที่ก็อยู่ในกลุ่ม HSP ไม่คิดว่า “คนที่อ่อนไหวง่ายมากเกิน” เป็นคำเรียก 
ที่ฟังระรื่นหูนัก เราควรมองความอ่อนไหวเป็นเรื่องดีมากกว่าจะวิ่งหนี 

 * บุคคลผู้มีความอ่อนไหวหรือไวต่อสิ่งกระตุ้นเร้ารอบตัวมากกว่าคนอื่น

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



หรือหาทางสลัดให้พ้น  เพราะฉะนั้นในหนังสือเล่มนี้  ทั้งจากนี้และ 
ตลอดไป ฉันจะเรียกตัวฉันเองรวมถึงคุณทุกคนว่า “คนอ่อนไหวง่าย”

สิง่ทีฉ่นัอยากถา่ยทอดถงึคนออ่นไหวงา่ยผา่นหนงัสอืเลม่นีก้ค็อื “เทคนคิ 
ใช้ชีวิตอย่างเบิกบานสำหรับคนอ่อนไหวง่าย” ใช่แล้ว “เทคนิค” ตรงตาม 
ตัวอักษรเลย

“เทคนิคใช้ชีวิตอย่างเบิกบานสำหรับคนอ่อนไหวง่าย” คือ 
เทคนิคเพื่อให้คนที่อ่อนไหวง่ายใช้ชีวิตอย่างมีความสุข โดยนำพลัง 
ทีค่ณุมตีดิตวัแตก่ำเนดิมาใชใ้หเ้กดิประโยชน ์ คำวา่เทคนคินีย้งัหมายถงึ 
สิ่งที่ใครๆ ก็นำไปปฏิบัติและฝึกฝนให้เก่งได้

ในปัจจุบันมีหนังสือเกี่ยวกับ HSP จากปลายปากกาของแพทย์หรือ 
นักวิชาการอยู่ไม่น้อย (ฉันเองก็เคยใช้เป็นเครื่องนำทางและใช้แทนตำรา 
อ้างอิงอยู่บ่อยครั้ง) แต่ต้องบอกก่อนเลยว่า วิธีการที่ฉันถ่ายทอดในหนังสือ 
เล่มนี้เป็น มุมมองและวิธีที่แตกต่างจากหนังสือเหล่านั้น

พูดให้ชัดเจนขึ้นอีกนิด หนังสือเล่มนี้อัดแน่นด้วยแนวทางซึ่งคนที่ 
อ่อนไหวง่ายส่วนมากปฏิบัติแล้วเห็นผลจริง แถมยังเขียนโดยฉันที่อยู่  
ในกลุ่มอ่อนไหวง่ายเช่นกัน

เนื่องจากฉันก็เป็นคนที่อ่อนไหวง่าย จึงเข้าใจความกลัดกลุ้มและ 
กระบวนการทำงานของจิตใจอันละเอียดอ่อนของคนอ่อนไหวง่ายอย่างดี  
รวมทั้งรู้ดีด้วยว่าสถานการณ์เวลาต้องปฏิบัติงานของคนอ่อนไหวง่ายนั้น 
เป็นเช่นไร

หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนคู่มือปฏิบัติซึ่งอัดแน่นด้วยแนวทาง 
ที่ใช้ได้จริงสำหรับคนที่อ่อนไหวง่าย โดยผู้ให้คำปรึกษาที่อยู่ในกลุ่ม 
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คนที่อ่อนไหวง่ายเช่นกัน

อนึ่ง ความอ่อนไหวของแต่ละคนมีลักษณะและระดับความเข้มข้น 
ต่างกัน ดังนั้นใช่ว่าทุกข้อที่เขียนอยู่ในหนังสือเล่มนี้จะต้องตรงกับกรณี 
ของคุณเสมอ จะให้ดีควรเริ่มลงมือปฏิบัติจากเนื้อหาที่พิจารณาแล้วเห็นว่า  
“ข้อนี้น่าจะทำได้เลย” หรือ “อยากลองทำข้อนี้”

หวังอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คนที่อ่อนไหวง่ายรู้สึกตื่นเต้น  
เมื่อรู้ว่าการใช้ชีวิตแบบเป็นตัวเองนั้นไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้

ทาเคดะ ยูกิ
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สู่ความปลอดโปร่งสบายใจ

ของคนอ่อนไหวง่าย
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“คนอ่อนไหวง่าย” เป็นคนแบบนี้แหละ

“รู้สึกสงสัยระคนเป็นห่วงเวลาเจอคนอารมณ์ไม่ดีในที่ทำงาน”
“อยู่กับคนอื่นนานๆ แล้วเหนื่อย”
“ใช้เวลาทำงานนานเพราะมัวสังเกตจุดผิดเล็กๆ น้อยๆ”

คุณเคยเป็นแบบที่ว่ามานี้บ้างไหม
พอปรึกษาคนใกล้ตัวก็ได้รับคำแนะนำแค่ว่า  “ไม่เห็นต้องใส่ใจเลย”  

หรือไม่อีกฝ่ายก็ทำหน้าพิศวงใส่ประมาณว่า “สังเกตเห็นขนาดนั้นเลยหรือ”
แต่สุดท้ายคุณก็ยังไม่วายสังเกตอยู่ดี
สังเกตเห็นปฏิกิริยาและสีหน้าที่อีกฝ่ายแสดงออก แม้จะเพียงน้อยนิด  

สังเกตเห็นบรรยากาศกระอักกระอ่วน สังเกตเสียงแผ่วเบาของเครื่องปรับ 
อากาศ และสังเกตพบจุดปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากอารมณ์ความรู้สึกของอีกฝ่ายและบรรยากาศภายในสถานที่ 
แล้ว คนอ่อนไหวง่ายยัง  รับรู้ความเปลี่ยนแปลงเล็กๆ  น้อยๆ  ที่คน 
ทั่วไปไม่สังเกตด้วย

คุณลักษณะ  “ไวต่อสิ่งเร้า”  ของคนอ่อนไหวง่ายนี้ถูกเข้าใจผิดมา 
เนิ่นนานว่าเป็น “นิสัย” ส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็น “คิดมากเกิน” หรือ “จริงจัง 
เกินไป”

ทว่าผลสำรวจโดยศาสตราจารย์เอเลน อารอน  บ่งชี้ว่า ใน  5 คน 
จะพบ  “บุคคลผู้มีความอ่อนไหวติดตัวแต่กำเนิด” 1 คน นี่เป็นเครื่อง 
ยืนยันว่าความอ่อนไหวคือคุณลักษณะซึ่งมีมาตั้งแต่เกิด ไม่ใช่นิสัยหรือ 
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ทาเคดะ ยูกิ

3

พฤติกรรมที่เกิดจากสภาพแวดล้อม จริง ๆ แล้ว “คนอ่อนไหวง่ายตั้งแต่เกิด” 
มีอยู่เป็นเรื่องปกติ ไม่ต่างจากคนตัวสูงโดยกำเนิด

พูดอีกอย่างหนึ่งคือคนอ่อนไหวสังเกตและรับรู้ในสิ่งซึ่งคนรอบตัว 
ไม่สังเกต ไม่ใช่ปัญหาทางด้านนิสัย แต่เป็นคุณลักษณะที่เรียกว่า “เกิดมา 
พร้อมความอ่อนไหว” ก็เท่านั้น

ฉนัขอหยบิยกทฤษฎขีองศาสตราจารยเ์อเลน อารอน และงานวจิยัอืน่ ๆ  
เกี่ยวกับคุณลักษณะดังกล่าวมาพูดถึงสักเล็กน้อย โดยสอดแทรกการตีความ 
ของฉันด้วย (สำหรับคนที่เคยอ่านคำอธิบายเรื่อง HSP มาบ้างแล้ว! ข้าม 
ส่วนนี้ได้เลย)

	 ระบบประสาทในสมองของคนอ่อนไหวง่ายนั้นตอบสนองต่อ 
สิ่งกระตุ้นเร้าได้ง่ายและค่อนข้างไว	

คนอ่อนไหวง่ายกับคนไม่ได้อ่อนไหวง่ายต่างกันอย่างไร
ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า เวลาเจอการกระตุ้นเร้าจากแสงหรือเสียง  

ระบบประสาทของแต่ละคนจะตื่นตัวไม่เท่ากัน
ศาสตราจารย์อารอนกล่าวว่า ระบบประสาทในสมองของคน 

อ่อนไหวง่ายกับคนไม่ได้อ่อนไหวง่ายมีความแตกต่างกัน
ขณะเดียวกัน ผลการสำรวจซึ่งจัดทำโดยเจโรม คากัน นักจิตวิทยา 

ประจำมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ดบ่งชี้ว่า คนอ่อนไหวง่ายไวต่อสิ่งกระตุ้นเร้า 
ตั้งแต่ช่วงวัยแบเบาะ เด็กทารกที่อ่อนไหวง่ายจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง 
ชัดเจนเมื่อเจอสิ่งกระตุ้นเร้า เช่น แกว่งแขนรุนแรงกว่าเด็กคนอื่น ร้องไห้ 
ตัวแอ่นในลักษณะพยายามหนี นั่นเป็นเพราะสสารที่เกี่ยวพันกับการตื่นตัว 
ของระบบประสาทอย่างนอร์แอดรีนาลีน (Noradrenaline1) หลั่งออกมา 

 1 สารเคมีธรรมชาติในร่างกาย ทำหน้าที่เป็นทั้งฮอร์โมนที่ตอบสนองต่อภาวะเครียดและเป็น 
สารสื่อประสาท การที่ระดับฮอร์โมนชนิดนี้ลดลงนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคสมาธิสั้น โรค 
ซึมเศร้า และโรคความดันโลหิตต่ำ
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เป็นคนอ่อนไหวให้มีความสุข
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ปริมาณมาก อีกทั้งยังมีฮอร์โมนที่ร่างกายผลิตขึ้นเวลาตื่นตัวหรือระแวดระวัง 
ซึ่งรู้จักกันในชื่อคอร์ติซอลมากกว่าเด็กคนอื่น  ๆ  เมื่อถูกความเครียดระดับ 
เดียวกันรุมเร้า

ไม่ใช่แค่เพียงมนุษย์เท่านั้น ในกลุ่มสัตว์ชั้นสูงทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น 
หนู แมว สุนัข นก ลิง แน่นอนว่ารวมถึงเผ่าพันธุ์มนุษย์เอง แต่ละตัว 
ก็ล้วนมีระดับการตอบสนองต่อแรงกระตุ้นเร้าแตกต่างกัน โดยอัตราส่วน 
ของ  “ตัวที่ไวต่อสิ่งกระตุ้นเร้า”  ในทุกกลุ่มคิดเป็น 15  -  20 เปอร์เซ็นต์จาก 
จำนวนทั้งหมด จึงเกิดเป็นข้อสันนิษฐานขึ้นว่า ปัจเจกซึ่งเปี่ยมด้วยความ 
ละเอียดรอบคอบนี้อาจถือกำเนิดขึ้นเพื่อธำรงสายพันธุ์ให้คงอยู่

คนที่อ่อนไหวง่ายซึ่งมีระบบประสาทพร้อมสังเกตเห็นสิ่งเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  
ที่คนอื่นไม่สังเกตอยู่ตลอดเวลา มักคิดเช่นนี้เวลาอยู่ในที่ทำงาน

“รู้สึกเครียดประหม่าเมื่อเจ้านายอารมณ์ไม่ดี”
“มองว่าคนอื่นทำงานแบบขอไปที เห็นแล้วนึกอยากปรับแก้ตรงโน้น 

ตรงนี้...”

การที่คนอ่อนไหวง่ายสังเกตเห็นสิ่งเล็กๆ  น้อยๆ  ถือเป็นเรื่อง 
ปกติธรรมดา แต่นั่นกลับกลายเป็นเหตุให้ถูกเอ็ดว่า  “คิดมากเกิน”  บ้างละ  
“เรื่องพรรค์นั้นพูดไปก็เหนื่อยเปล่า”  บ้างละ จนเกิดคำถามเช่น  “ฉัน 
แปลกหรือที่คอยใส่ใจตลอดเวลา” ขึ้นในใจและพานหมดความเชื่อมั่น 
ในตัวเอง เพียงเพราะโดนคนที่ตนคอยสังเกตอารมณ์ความรู้สึกพูดเช่นนี้

ขอย้ำอีกครั้งว่า สิ่งจำเป็นสำหรับคนที่อ่อนไหวง่ายไม่ใช่คำว่า  
“อย่าใส่ใจ” หรือวิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ควรรับมือ 
อย่างไรกับสิ่งที่สังเกตเห็น
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	 ความอ่อนไหวคือ “รากฐานของการดำเนินชีวิต”
	 สำหรับคนที่อ่อนไหวง่าย

หากจะสรุปจุดเด่นของคนอ่อนไหวง่ายอย่างกระชับแต่ได้ใจความ  
ก็คงต้องบอกว่า “มีพลังสัมผัสรับรู้โดดเด่น”

เป้าหมายของการสัมผัสรับรู้ยังหลากหลาย ไล่เรียงตั้งแต่ “สิ่งนอกตัว” 
ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกของผู้คน สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิสัมพันธ์กับ 
ผู้คน เช่น บรรยากาศของสถานที่ ความเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม  
ไม่ว่าจะเป็นแสง เสียง อุณหภูมิ ไปจนถึง  “สิ่งที่เกิดภายในตัว” อัน 
ประกอบด้วยสภาวะร่างกาย ความรู้สึกของตัวเอง และไอเดียใหม่  ๆ  ที่นึก 
ขึ้นได้

ทั้งนี้แม้จะเป็นคนอ่อนไหวง่ายเหมือนกัน ทว่าระดับการรับรู้ของ 
แต่ละคนไม่เท่ากัน คนอ่อนไหวง่ายบางคนสัมผัสได้ทันทีว่า “คนนี้เป็นคนดี 
มาก  ๆ  เลย!”  จากการฟังสำเนียงและน้ำเสียงขณะพูด ทั้งที่เพิ่งพบหน้ากัน 
ครั้งแรก ขณะที่คนอ่อนไหวง่ายบางคนไวต่อเสียงมากกว่า เวลามองหา 
ที่นั่งในคาเฟ่จะต้องสำรวจตำแหน่งลำโพงก่อนเพื่อเลือกโต๊ะที่ไม่ได้ยิน 
เสียงดนตรีมากเกินไป

ความอ่อนไหวเหล่านี้เปรียบเสมือนรากฐานของการดำเนินชีวิต ไม่ว่า 
จะด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้คน การทำงาน รวมถึงสภาพร่างกาย

	 เรื่องดีและเรื่องแย่ที่ได้จาก “พลังสัมผัสรับรู้”
 
มาดูภาพบรรยากาศในหนึ่งวันของคนอ่อนไหวง่ายคนหนึ่งกันดีกว่า
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กรณีนี้ต้องบอกว่าพลังสัมผัสรับรู้กลายเป็นข้อเสีย ทำให้ทุกวันเจอแต่ 
ความเหนื่อยล้า

หงุดหงิด
หงุดหงิด

ต้องคอยระวังตัว
ทั้งวัน 

เหนื่อยจังเลย...

แถมฝน
ดันตกอีก...

เฮ้อ

ก็เลยยิ่ง
ห่อเหี่ยว...

ตอน
นั้น

เหรอ?

เป็นเพราะ
เรา

รึเปล่า...

อรุณ-
สวัสดิ์ค่ะ หรือว่า

เชิญค่ะ

หนึ่งวันของคนอ่อนไหวง่ายคนหนึ่ง
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ทว่าในมุมกลับกัน ยังมีเรื่องดี ๆ อีกมากมาย ซึ่งหากไม่ใช่ “คนอ่อนไหว 
ง่าย” ก็ยากที่จะได้สัมผัส คราวนี้มาดูหนึ่งวันของคนอ่อนไหวง่ายผู้เบิกบาน
กันบ้าง

หนึ่งวันของคนอ่อนไหวง่ายผู้เบิกบาน

อากาศดีจัง! 

ขอบคุณค่ะ
วันนี้

ก็น่ารัก
เหมือนเคย

ผู้จัดการ
ฝ่าย...
น่าจะ
ชอบ

วิธีเขียน
บรรยาย
ลักษณะนี้

มากกว่า...

อุ่น
   สบายตัว
          จัง~

วันนี้
ก็เป็นอีก
หนึ่งวัน
แสนสุข

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



เป็นคนอ่อนไหวให้มีความสุข

8

สังเกต  “เรื่องดีๆ”  ที่เกิดรอบตัวแล้วดื่มด่ำให้เต็มที่ ร่างกายและ 
จิตใจแจ่มใสเมื่อได้สัมผัสความแช่มชื่นจากบุคคลหรือสิ่งของที่อยู่ 
รอบตัว นี่ละ “เรื่องดี” ที่ได้จาก “พลังสัมผัสรับรู้” ของคนอ่อนไหวง่าย

ฉันเชื่อว่าคนอ่อนไหวง่ายหลายคนมีแนวคิดอย่าง  “ไม่ใช่เรื่องแปลก 
ที่จะรู้สึกดีใจเวลาเห็นรอยยิ้มหรือความอ่อนโยนของใครสักคน”

แนวคดินัน้เปรยีบเสมอืนเครือ่งบง่ชีว้า่ คณุใชช้วีติโดยสมัผสัถงึความปตี ิ
แช่มชื่นของสิ่งต่าง  ๆ มากมายผ่านความอ่อนไหว ซึ่งถือเป็นข้อดีที่อยากให้ 
จดจำไว้

เพราะข้อดีดังกล่าวเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ที่ฉันต้องการชี้นำในหนังสือ 
เล่มนี้ นั่นก็คือการพาตัวเองให้พ้นจาก  “คนอ่อนไหวง่ายผู้แสนทุกข์” แล้ว 
เปลี่ยนเป็น “คนอ่อนไหวง่ายผู้แสนสุข”

	 โครงสร้างจิตใจของคนอ่อนไหวง่าย	

แล้วประสาทรับรู้กับลักษณะจิตใจของคนอ่อนไหวง่ายเป็นแบบไหนหรือ
มาดูคำตอบพร้อมกันผ่านภาพประกอบจะเข้าใจได้ง่ายกว่า
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ประสาทรบัรูอ้นัออ่นไหวกเ็หมอืนขนทีง่อกเพือ่จบัสิง่ตา่ง ๆ เชน่ อารมณ ์
ความรู้สึกของคู่สนทนา เสียง และแสง เป็นต้น

สิ่งที่ประสาทรับรู้อันอ่อนไหวสัมผัสจะถูกส่งต่อไปยังจิตใจและร่างกาย  
จากนั้นหัวใจจะรับรู้สิ่งเหล่านั้นทีละนิด

เมื่อสัมผัสสิ่งต่าง ๆ จนเกิดความซาบซึ้งอบอุ่นจากก้นบึ้งหัวใจ “อารมณ ์
ความรู้สึกดื่มด่ำลึกล้ำ” ก็ก่อตัวเกิดขึ้น

จริง  ๆ  แล้ว  ประสาทรับรู้อันอ่อนไหวไม่ได้เอื้อมจับเฉพาะ  “สิ่งน่า 
พิสมัย” แต่คว้ากระทั่ง “ความเจ็บปวดและความทุกข์”

โครงสร้างจิตใจของคนอ่อนไหวง่าย

นั่นก็ด้วย

นี่ก็ด้วย

ดื่มด่ำ

ดื่มด่ำ

สัมผัสรับรู้แบบละเลียดให้ถึงแก่น

คนที่ไม่ได้อ่อนไหวง่าย

อันนี้! 
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ก็เหมือนที่คนเราเลือกไม่ได้ว่าจะรับรู้ความหนาวหรือความร้อนเพียง 
อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละ ประสาทรับรู้ของคนอ่อนไหวง่ายไม่สามารถ 
เลือกสัมผัสเฉพาะสิ่งหรือเรื่องดี  ๆ เข้าทำนอง  เจออะไรคว้าไว้หมดแบบ 
กึ่งอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชวนเจ็บปวดหรือเรื่องชวนปลื้มปริ่ม

คนอ่อนไหวง่ายมักคว้า “ความเจ็บปวดและความทุกข์” เข้ามาด้วย

“ถ้าอย่างนั้นก็ควรรับรู้เรื่องดีกับเรื่องเจ็บปวดแบบครึ่ง ๆ ไม่ใช่หรือ แล้ว 
ทำไมฉันถึงรับรู้แค่ความหงุดหงิดเอย เสียงชวนหนวกหูเอย จนล้าไป 
หมดแล้ว...”

บางคนอาจคิดเช่นนั้น
ประสาทรับรู้ความรู้สึกด้านลบ เช่น เจ็บปวด ทุกข์ และเหนื่อย  

เปรียบได้กับสัญญาณสำคัญที่ใช้แยกแยะภัยอันตราย ดังนั้นกรณีที่รู้สึกถึง 
ความเจ็บปวดและความเปรมปรีดิ์พร้อมกัน ความนึกคิดของเราจึงมักให้ 
น้ำหนักกับความเจ็บปวดมากกว่า เพื่อหาทางเลี่ยงให้พ้นจากอันตราย

ลองจินตนาการภาพตัวคุณกำลังเดินอยู่ในป่า  แม้ปลายเท้าจะมี 
ดอกไม้บานสะพรั่ง แต่หากร่างกายถูกกิ่งไม้แหลมทิ่มตำตลอดเวลา ใคร 
จะสนใจชื่นชมความสวยงามของดอกไม้เหล่านั้นกัน พูดอีกอย่างหนึ่งคือ 

สะดุ้งโหยงสะดุ้งโหยง
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เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดหรือความเครียด 
ระดับค่อนข้างสูง ก็ยากที่จะสัมผัสถึง “เรื่องดี” แม้จะเจอสิ่งน่าพิสมัย 
อยู่เบื้องหน้า

การเลือกเส้นทางที่จะก้าวเดินด้วยตัวเองจึงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับ 
การใช้ชีวิตให้ เบิกบาน  หากพูดถึงตัวอย่างใกล้ตัวก็คงเป็นการเลือก  
“สิ่งแวดล้อม”  ด้วยตัวเอง เช่น สถานที่ทำงานและงานที่ทำ คนที่อยู่ด้วย 
ในวันหยุดพักผ่อน และห้องที่อาศัย

จะเลือกเส้นทาง (= สิ่งแวดล้อม) ใด คือเรื่องที่คนอ่อนไหวง่ายต้องตรึกตรอง

สิ่งจำเป็นสำหรับคนอ่อนไหวง่ายไม่ใช่การสร้างหรือเปลี่ยนแปลง 
ตัวเองเพื่อให้ทนทานต่อความเจ็บปวดหรือความเครียด และก็ไม่ใช่ 
การแสร้งว่าไม่รู้สึกรู้สา แต่เป็นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสภาพแวดล้อม 
การทำงานซึ่งเหมาะกับตัวเอง โดยใช้ประสาทรับรู้อันอ่อนไหวแทนเข็มทิศ 
เพื่อแยกแยะว่าสิ่งใดคือเรื่องดี สิ่งใดคือเรื่องแย่

ไปทางไหนดี

รกครึ้ม

อบอุ่น
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จะสุขหรือเศร้า วัดกันที่คุณ  รู้จักรับฟังใจจริงของตัวเอง  ซึ่งกำลัง 
กระซิบว่า “ฉันชอบอันนี้” หรือ “ฉันอยากทำแบบนี้” มากแค่ไหน

	 แบบสำรวจคนอ่อนไหวง่าย

เอาละ คำถามข้อต่อมาคือ คนแบบใดจึงจะเรียกว่าเข้าข่าย HSP
ในหัวข้อนี้เราจะมาทำแบบทดสอบซึ่งคิดขึ้นโดยศาสตราจารย์อารอน  

เพื่อสำรวจว่าคุณอยู่ในกลุ่ม HSP ไหม

ขอให้ตอบคำถามทุกข้อต่อไปนี้ตามความรู้สึก หากรู้สึกว่าตรงกับ 
ตัวเองแม้จะแค่เล็กน้อย ให้ตอบว่า “ใช่” แต่ในกรณีที่คิดว่าไม่ตรงเลยหรือ 
ไม่ค่อยตรงเท่าไร ให้ตอบว่า “ไม่ใช่”

 
	 มักรับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในสภาพแวดล้อมที่อยู่
รอบตัว

	 ถูกอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นโน้มจูงจนหัวหมุน
	 อ่อนไหวอย่างมากต่อความเจ็บปวด
	 อยากหมกตัวอยู่ในสถานที่ที่ห่างไกลจากสิ่งกระตุ้นเร้า เช่น  
เตียงนอน หรือห้องที่ปิดไฟมืด เพื่อแสวงหาความเป็นส่วนตัว  
หลังจากยุ่งวุ่นวายกับสิ่งต่าง ๆ ต่อเนื่องกันหลายวัน

	 ไวต่อกาเฟอีน
	 รำคาญแสงไฟสว่างจ้า กลิ่นรุนแรง เนื้อผ้ากระด้างผิว และ 
เสียงสัญญาณฉุกเฉิน

	 ช่างคิดช่างจินตนาการ ชอบจมอยู่ในความเพ้อฝัน
	 ไม่ชอบเสียงอื้ออึง
	 จิตใจหวั่นไหวเคลิบเคลิ้มยามเสพผลงานศิลปะหรือดนตรี
	 มีมโนธรรมสูง
	 ตกใจง่าย (สะดุ้ง)
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 2 แปลว่า ถึงคุณผู้มัก “วิตกหวั่นไหว” แม้กระทั่งกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ 

	 งุนงงเวลาต้องทำหลายสิ่งพร้อมกันในช่วงเวลาสั้น ๆ
	 รู้ทันทีว่าควรแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อสังเกตเห็นใครสักคนรู้สึก 
ไม่สะดวกสบายเนื่องจากสาเหตุบางอย่าง (เช่น ปรับระดับ 
ความสว่างของหลอดไฟ หรือเปลี่ยนที่นั่ง เป็นต้น)

	 ไม่ชอบการถูกไหว้วานให้ทำหลายสิ่งในเวลาเดียวกัน
	 ระมัดระวังตัวอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้ทำผิดพลาดหรือหลงลืม
	 หลกีเลีย่งการชมภาพยนตรห์รอืรายการโทรทศันท์ีม่เีนือ้หารนุแรง
	 รำคาญหรือตื่นตระหนกเวลาเกิดเหตุการณ์หลายเรื่องรอบตัว
	 เกดิปฏกิริยิาตอบสนองรนุแรง เชน่ ไมม่สีมาธ ิ หรอืรูส้กึเหมอืน 
ไม่สบายเมื่อท้องว่าง

	 สับสนงุนงงเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิต
	 ชอบกลิ่น รสชาติ เสียง และดนตรีที่มีความละเมียดละไม
	 พยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ซึ่งจะเป็นเหตุให้วิตกหวั่นไหว
	 ประหม่าจนไม่สามารถแสดงศักยภาพของตัวเองได้เต็มที่ เมื่อ 
ถูกบังคับให้แข่งขันหรือถูกจ้องมองเวลาทำงาน

	 สมยัเดก็มกัถกูพอ่แมแ่ละครอูาจารยม์องวา่เปน็คน “ละเอยีดออ่น”  
หรือ “ไม่กล้าแสดงออก”

คนที่ตอบ  “ใช่”  มากกว่า  12 ข้อขึ้นไปถือว่าเข้าข่าย  HSP อย่างไร 
ก็ตาม คำตอบจากแบบทดสอบทางจิตวิทยาอาจไม่ถูกต้องแน่นอนเท่ากับ 
ประสบการณ์จริง ดังนั้นแม้ตอบว่า  “ใช่”  แค่หนึ่งหรือสองข้อ แต่หาก 
พฤติกรรมในข้อดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำ ก็อาจต้องพูดว่าคุณอยู่ในกลุ่ม  
HSP เช่นกัน

อา้งองิ : หนงัสอื Sasai na koto ni mo sugu ni ‘doyo’ shiteshimau  
anata he2
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อาการ “รู้สึกเหนื่อยเวลาอยู่กับผู้คน”
เป็นเพราะอะไรเหรอ

หลังจากอธิบายลักษณะเด่นของคนอ่อนไหวง่ายแล้ว คราวนี้มาดูกัน 
ว่าคนอ่อนไหวง่ายประสบปัญหากลัดกลุ้มแบบใดบ้าง ฉันขอยกตัวอย่าง 
เด่น ๆ มาเล่าสู่กันฟังในหัวข้อนี้

ปัญหากลัดกลุ้มข้อแรกที่พบบ่อยมากก็คือ “อยู่กับคนอื่นแล้วรู้สึก 
เหนื่อย”

เริ่มด้วยกรณีของคุณ  น.  (ผู้หญิง อายุช่วง  20 ปี) พนักงานฝ่าย 
ธุรการในบริษัทผู้ผลิต เจ้าตัวบอกว่าทั้งเพื่อนร่วมงานและหัวหน้า “ทุกคน 
ล้วนเป็นคนดี น่าคบหา” แต่พอ  หมกตัวอยู่ในออฟฟิศทั้งวันทีไร เป็น 
ต้องรู้สึกเหนื่อยชอบกล

บางทีรุ่นน้องถูกหน้าหัวดุอยู่มุมหนึ่งในที่ทำงาน บางทีรุ่นพี่ที่นั่งอยู่โต๊ะ 
ติดกันดูหงุดหงิด เคร่งเครียดบอกไม่ถูกตอนจ้องจอคอมพิวเตอร์...

“ใช่ว่าฉันตั้งใจมองพวกเขานะคะ แต่สายตามันเหลือบไปเห็นเอง พอ 
บรรยากาศเปลี่ยนไปจากช่วงเช้าที่มาถึงที่ทำงานใหม่ ๆ  ปุ๊บ ฉันจะคิดทันที 
ว่า อา ทุกคนท่าทางเหนื่อย  ๆ  กันแฮะ วันนี้รุ่นพี่ดูอารมณ์ไม่ค่อยดีเลย  
ยิ่งเวลาเจอคนหัวเสียฉันจะคิดหนักว่าควรเข้าไปทักเขาตอนไหนดี สุดท้าย 
กลายเป็นฉันเองที่อ่อนล้าโดยไม่รู้ตัว”

แม้ไม่เจตนา คุณ น. ก็ยังสัมผัสถึงอารมณ์ของเพื่อนร่วมงาน รวมถึง 
บรรยากาศในที่ทำงานได้ จริง  ๆ  แล้วเขาเป็นคนชอบพูดคุยแบบตัวต่อตัว  
แต่กลับอึดอัดเวลาต้องอยู่ในงานรื่นเริงซึ่งมีผู้คนรวมตัวกันจำนวนมาก เช่น  
งานดื่มสังสรรค์ในที่ทำงาน
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พอเหน็จานอาหารของใครพรอ่งกอ็ดเตมิใหไ้มไ่ด้ เหน็ใครนัง่ทำหนา้เบือ่ 
อยู่คนเดียวเนื่องจากไม่รู้จะเข้าร่วมวงสนทนาอย่างไร  เป็นต้องชวนคุย  
บางครั้งก็ต้องแสดงท่าทีตอบรับเกินจริงกับหัวข้อที่ตนไม่ได้สนใจ เรียกว่า 
ต้องคอยสร้างบรรยากาศให้ทุกคนสนุกสนานจนไม่มีเวลาพักหายใจตลอด 
ระยะเวลาของการดื่มสังสรรค์

ภายนอกแสร้งว่าสนุก ทว่าในใจกลับคิดว่า  “เมื่อไรจะเลิกสักทีนะ”  
จะรู้สึกปลอดโปร่งก็ตอนหลบมาอยู่คนเดียวในห้องน้ำ

แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคนที่อ่อนไหวง่ายจะรังเกียจการคบค้าสมาคม  
พวกเขาหลายคนชื่นชอบการพูดคุยแบบเจาะลึกกับบุคคลที่ตนยอมรับ  
รักครอบครัว และชื่นชอบการคบค้าสมาคมพอตัวทีเดียว

ใจหนึ่งอยากใช้ช่วงเวลาสบาย  ๆ  กับใครสักคน อยากสนิทสนมด้วย  
แต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกเหนื่อยเมื่อต้องอยู่กับใครนาน  ๆ อยากปลีกตัวมาอยู่ 
ตามลำพังในสถานที่ซึ่งไม่มีใคร

	 ระดับของแรงกระตุ้นเร้าที่เหมาะสมในแต่ละคนไม่เท่ากัน

“รู้สึกเหนื่อยเวลาอยู่กับคนอื่น” นี่คือปัญหาที่พบมากในกลุ่มคนที่ 
อ่อนไหวง่าย จริง  ๆ  แล้วกลไก  ระบบประสาทของคนอ่อนไหวง่าย 
มีส่วนเกี่ยวพันกับประเด็นนี้ไม่น้อยทีเดียว ยิ่งเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ต้อง 
สื่อสารกับคนจำนวนมากเช่นงานดื่มสังสรรค์ ระบบประสาทของคนอ่อนไหว 
ง่ายจะยิ่งทำงานเต็มสูบเพื่อตรวจสอบหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

	 บรรยากาศในสถานที่นั้น ๆ อึมครึมหรือสดใส
	 เสียงพูดของตัวเองดังก้องทั่วห้องหรือดังลอดออกไปด้านนอก 
หรือเปล่า

	 ใครกำลังสนุก ใครกำลังฝืนหัวเราะ
	 อาหารถูกจัดแบ่งใส่จานของสมาชิกทุกคนบนโต๊ะหรือไม่
	 เสียงเบาแสนเบาของเครื่องปรับอากาศ
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ระบบประสาทของคนออ่นไหวงา่ยถกูสรา้งขึน้เพือ่ตอบสนองตอ่สิง่เหลา่นี้  
บางอย่างรับรู้เพราะตั้งใจสังเกต บางอย่างรับรู้เองโดยไม่เจตนา และเพราะ 
รับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้มากกว่าคนอื่นนี่แหละ จึงเหนื่อยง่ายเป็นธรรมดา

พูดอีกอย่างคือ ระบบประสาทเป็นตัวการทำให้รู้สึกอึดอัด เหนื่อยล้า 
เมื่อต้องอยู่ในกลุ่มคนเป็นเวลานาน ยิ่งมีพลังสัมผัสรับรู้มาก ปริมาณ 
ของแรงกระตุ้นเร้าก็ยิ่งต้านทานยาก  คนเรามีระดับแรงกระตุ้นเร้า 
ที่เหมาะสมแตกต่างกัน และบ่อยครั้งที่แรงกระตุ้นเร้าไม่ก่อผลใด  ๆ สำหรับ 
คนอื่น แต่กลับรุนแรงเกินสำหรับคนอ่อนไหวง่าย

ในตัวมนุษย์ประกอบด้วยข้อมูลสารพัน ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึก  
กิริยาท่าทาง น้ำเสียง และเนื้อหาที่พูด จึงไม่แปลกที่การอยู่กับใครสักคน 
จะส่งผลให้คนอ่อนไหวง่ายได้รับแรงกระตุ้นเร้ามากเกินจะต้านไหว ต่อให้ 
อีกฝ่ายเป็นคนที่สนิทสนมด้วยเช่นคู่สมรสหรือเพื่อนก็ตาม

คนอ่อนไหวง่ายจึงต้องมีเวลาอยู่คนเดียวสบายๆ  เพื่อพักผ่อน 
จิตใจ

พวกเขาจะเรียกความสงบ ความสุขุม และความแจ่มใสของตัวเอง 
กลับมาได้ก็ต่อเมื่อได้ใช้เวลาอยู่คนเดียวอย่างเต็มที่ ปล่อยแรงกระตุ้นเร้า 
ที่ได้รับมามากเกินให้ไหลผ่านออกไป หลังจากอิ่มเอมกับการอยู่กับตัวเอง 
ตามลำพังและพร้อมที่จะเปิดรับแรงกระตุ้นเร้าใหม่ ๆ แล้ว ความรู้สึกอยาก 
ใช้เวลาร่วมกับผู้คน อยากสนทนาเฮฮากับใครสักคน ก็จะก่อตัวขึ้นอีกครั้ง
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หรือว่าฉันจุกจิกเกินไปนะ

“พยายามเท่าไรก็ไม่เคยเพิ่มประสิทธิภาพหรือความว่องไวในการ 
ทำงานได้ตามที่อีกฝ่ายร้องขอ”

คำพูดนี้มาจากคุณ ก. อายุช่วง 20 ปี พนักงานพาร์ตไทม์ในภัตตาคาร 
อาหารฝรั่งเศส

คุณ  ก.  เล่าว่าเธอจะดีใจมากเวลาลูกค้าชมว่า  “ยิ้มสวยจัง” หรือ  
“ขอบใจนะ”  เมื่อเธอตั้งอกตั้งใจบริการ บทสนทนาสั้น  ๆ  แต่อบอุ่นหัวใจ 
เหล่านั้นทำให้เธอรู้สึกคุ้มค่ากับความเหนื่อยยาก ทว่าขณะเดียวกันเธออด 
รู้สึกคับข้องใจกับวิธีทำงานของบรรดาเพื่อนร่วมงานไม่ได้

“มองวิธีเรียงภาชนะบนโต๊ะอาหารของเพื่อนร่วมงานทีไร ฉันต้องรู้สึก 
กงัวล กระวนกระวายตลอด ในใจคดิวา่วางแกว้นำ้ไวใ้นทีแ่บบนัน้ ถา้ลกูคา้ 
ขยบัศอกมาโดนเขา้ แกว้กร็ว่งส ิ หรอืทำไมไมว่างจานขยบัเขา้ไปทางดา้นขวา 
อีกนิดนะ ไม่เข้าใจเลยว่าเพราะอะไรทุกคนจึงทำงานสะเพร่านัก”

การบรรจงวางภาชนะทีละชิ้นทีละใบโดยคำนึงถึงการใช้งานและความ 
ปลอดภยัของลกูคา้ กลบักลายเปน็เหตใุหง้านลา่ชา้เมือ่เทยีบกบัเพือ่นรว่มงาน 
ซึ่งวางฉับ ๆ เดี๋ยวเดียวเสร็จ จนเจ้าตัวเริ่มร้อนรน

“พอปรึกษารุ่นพี่ อีกฝ่ายกลับบอกว่า  ‘ขืนใส่ใจรายละเอียดหยุมหยิม 
พรรค์นั้น งานก็ไม่เสร็จกันพอดี’ ไม่ก็  ‘ไม่ต้องคิดเยอะขนาดนั้นก็ได้’ แต่ 
พยายามสักแค่ไหน ฉันก็วางภาชนะแบบที่เพื่อนร่วมงานทำไม่ได้จริง  ๆ  
อย่างนี้ถือว่าฉันเป็นพวกรักความสมบูรณ์แบบหรือเปล่าคะ”
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	 “คนอ่อนไหวง่าย” ไม่ใช่ “คนรักความสมบูรณ์แบบ”

ปัญหากลัดกลุ้ม เช่น “ทำงาน  ‘ลวก  ๆ  ’  โดยไม่คิดอะไรไม่ได้จริง  ๆ”  
แบบเดียวกับกรณีของคุณ ก. เป็นปัญหาที่พบค่อนข้างบ่อย

ทว่าจริง ๆ แล้วคนที่อ่อนไหวง่ายไม่ได้คิดว่า  “อยากทำให้สมบูรณ์แบบ”  
หรือ “ถ้าไม่รู้แบบเจาะลึกถึงรายละเอียดจะรู้สึกค้างคาใจ” หรอก

คนออ่นไหวงา่ยแคน่ำขอ้มลูปลกียอ่ยซึง่คนอืน่มองขา้ม เชน่ บรรยากาศ 
ยามบทสนทนาออกรส รัศมีของการแกว่งแขน หรือตำแหน่งของเก้าอี้  
เปน็ตน้ มาปะตดิปะตอ่กนั แลว้จำลองภาพขึน้ในหวัโดยอตัโนมตัวิา่ “ตอนนี ้
อาจยังไม่เป็นไร แต่หากลูกค้าจดจ่ออยู่กับการสนทนาเมื่อไร อาจยกมือ 
ขึ้นมาจนศอกกระแทกแก้วน้ำ”

คนอ่อนไหวง่ายมักคาดเดาสิ่งซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตไว้ล่วงหน้า  
การทำงานแบบลวก ๆ ของคนทั่วไปจึงดูไม่ต่างกับพฤติกรรมอันตราย 
ยิ่งยวด (!) ประหนึ่งการวิ่งเต็มกำลังบนท้องทุ่งที่มีแต่หลุมกับดัก

เนื่องจากพวกเขามีพลังสัมผัสที่ไว จึงสังเกตเห็นความเสี่ยงและปัญหา 
ที่อาจเกิดในอนาคต ในทางกลับกัน เนื่องจากคนอื่นจับสัมผัสได้น้อยกว่า  
จึงสังเกตเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ไม่เท่าคนอ่อนไหวง่าย และมองว่าคนอ่อนไหวง่าย 
นิยมความสมบูรณ์แบบเข้าขั้น “จุกจิกมากเกิน” บ้าง “ใส่ใจเยอะเกิน” บ้าง

เห็นไหมว่ากลไกไม่ได้สลับซับซ้อนสักนิด คนอ่อนไหวง่ายก็แค่มี 
แนวโน้มใส่ใจรายละเอียดเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  มากกว่าคนรอบตัว  “แค่ลงมือทำ 
เพราะสังเกตเห็นสิ่งนั้นๆ” หรือ “แค่ทำเพราะอยากป้องกันความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดขึ้น” ใช่ว่าทำเพราะต้องการความสมบูรณ์แบบ ดังนั้นการสรุป 
เอาเองว่าคนอ่อนไหวง่ายคือคนรักความสมบูรณ์แบบ ถือว่าผิดถนัด
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	 เพราะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุด จึงคิดเยอะเกินจนงานไม่เดิน	

คำว่า  “คิดเยอะเกินจนงานไม่เดิน” ก็เป็นปัญหากลัดกลุ้มอีกอย่างของ 
คนอ่อนไหวง่ายซึ่งได้ยินบ่อยครั้ง

ฉันให้คำนิยามเช่นนี้ว่า “เพราะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดนี่แหละ จึง 
ลงมือทำงานไม่ได้สักที”

คนอ่อนไหวง่ายเก่งเรื่องการจำลองภาพเหตุการณ์ เช่น “ทำอย่างนี้ 
แล้วจะเป็นอย่างนั้น” ซึ่งเมื่อจับ “สิ่งที่สังเกตรับรู้” มาคูณเข้ากับ “ภาพจำลอง 
เหตุการณ์” ก็จะเกิดเป็น “แนวทางที่ดีที่สุด” โดยอัตโนมัติ

เมื่อรู้ว่าอะไรหรือสิ่งใดดีที่สุด มนุษย์เราย่อมอยากลงมือปฏิบัติใน 
แนวทางที่ดีที่สุดเป็นธรรมดา

ทว่าบางครั้งแนวทางที่ดีที่สุดอาจมีขั้นตอนวุ่นวาย
ตัวอย่างเช่น การจัดทำเอกสารนำเสนองาน เรามาลองดูเปรียบเทียบ 

ระหว่างกรณีของคนอ่อนไหวง่ายกับคนทั่วไปผ่านภาพการ์ตูนกันดีกว่า
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เมื่อคนอ่อนไหวง่ายลงมือทำเอกสาร

ทำยังไงดี

อื~ม
แต่ถ้าไม่มี

ข้อมูล

แล้วจะ
กำหนด
ทิศทาง
อย่างไร
ล่ะเนี่ย

เอกสาร
นำเสนองาน

ที่จะให้
บริษัท ค. ดู

ควรเริ่มจาก
การกำหนด
ทิศทางเนอะ

ที่
แผนกอื่น

น่าจะมี
ข้อมูล
ของ

สินค้า ก.
แฮะ

แต่ต้องสรุป
ให้ ได้ก่อนว่า

ต้องการข้อมูล
อะไรบ้าง
แล้วค่อย

ไปขอ

ยอดขายงั้นเหรอ 

ช่วงไหนล่ะ
ไม่อย่างนั้น

จะรบกวนเขา
เปล่า ๆ

...
แบบสอบถาม

ความเห็น

กลุ่มผู้ ใช้งาน

งั้นเหรอ
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การคิดให้รอบคอบก่อนลงมือปฏิบัติช่วยลดปัญหาผิดพลาดก็จริง  
แต่บางครั้งการคิดมากเกินไปก็กลายเป็นเหตุให้งานไม่คืบหน้า

คราวนี้ลองมาดูกรณีของคนทั่วไปกันบ้าง...

เมื่อคนทั่วไปลงมือทำเอกสาร

ขอโทษค่ะ 
มีข้อมูลของ

สินค้า ก.
ไหมคะ

ข้อมูลมีตั้ง
หลายแบบนะ 
จะเอาไปใช้

   ทำอะไรล่ะ

ทำเอกสาร
เสนองานให้

บริษัท ค. น่ะค่ะ

ว้าว—
อ๋อ 

ถ้าอย่างนั้น
ข้อมูลนี้

น่าจะใช้ ได้นะ

ข้อมูลนี้
เข้าที

เลยค่ะ

ดีละ!
แค่นี้ก็กำหนด
ทิศทางสิ่งที่
จะนำเสนอ

ได้แล้ว
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การลงมือปฏิบัติโดยไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบ อาจส่งผลให้เกิดปัญหา 
หรือขั้นตอนการทำงานเพิ่มขึ้น แต่ก็ประหยัดเวลาคิดและช่วยให้งานเดินเร็ว

	 “เอาเป็นว่า” คือคำพูดแสนมหัศจรรย์

“คิดเยอะเกินจนงานไม่เดิน”  หรือ  “ยึดติดกับคำว่าสิ่งที่ดีที่สุดมากเกิน 
จนไม่กล้าลงมือทำ”

หากรู้ตัวว่ากำลังเป็นเช่นนี้ ลองหยิบ “เอาเป็นว่า” เข้ามาใช้ รับรองว่า 
งานหรือกิจกรรมในชีวิตประจำวันจะเดินหน้าไหลลื่นแน่นอน

“อธิบายทิศทางให้อีกฝ่ายเข้าใจก่อนแล้วค่อยขอข้อมูลน่าจะดีที่สุด แต ่
ตอนนี้ เอาเป็นว่า ขอเขาดูข้อมูลก่อนแล้วกัน”

“จริง  ๆ  ควรทำอันโน้นก่อนแล้วค่อยทำอันนี้ แต่ตอนนี้เป็นไปไม่ได้... 
เอาเป็นว่า เริ่มทำจากอันนี้แล้วกัน”

ในช่วงแรกหลายคนอาจรู้สึกประดักประเดิดพลางเถียงในใจว่า  “จริง  ๆ  
แล้วควรทำอันโน้นก่อนนะ!” แต่พอ  ลองปฏิบัติซ้ำหลายครั้งจะเริ่ม 
ตระหนักชัดว่า “แม้ไม่ใช่แนวทางที่ดีที่สุด แต่ก็ช่วยให้ขยับเดินหน้า 
ได้ละนะ”

สงสัยใช่ไหมว่า “แค่นี้เองหรือ” แต่แค่นี้แหละเห็นผลเกินร้อย
นอกจากงานจะเดินหน้าแล้ว ความเหน่ือยล้าจากการครุ่นคิดซ้ำแล้วซ้ำอีก 

ยังลดน้อยลง ชีวิตก็สบายขึ้น
เวลาคิดมากจนงานไม่เดิน ลองเดินหน้าพร้อมท่องว่า  “เอาเป็นว่า  

พับสิ่งที่ดีที่สุดเก็บไว้ว่ากันทีหลัง!”
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หัวหมุนเพราะมัวใส่ใจอารมณ์คนอื่น

“รู้สึกกังวลเมื่อเจอคนอารมณ์เสียในที่ทำงาน”

คุณ ข. ผู้รับผิดชอบการผลิตแค็ตตาล็อกสินค้าในบริษัทผู้ผลิตแห่งหนึ่ง 
กล่าวว่า หัวหน้าของเธอเป็นคนทำงานเก่ง แต่อารมณ์เอาแน่เอานอนไม่ได ้ 
บางครั้งมาถึงบริษัทตอนเช้าเจอคนทักห้วน ๆ  ว่า  “อรุณสวัสดิ์”  ก็อารมณ์บูด 
แล้ว มิหนำซ้ำยังชอบจี้ย้ำข้อผิดพลาดจากแผนกอื่นด้วยวิธีพูดกระโชก- 
โฮกโฮกบ้างละ เคาะแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์รุนแรงอย่างกับจะให้พังคามือ 
บ้างละ

“พอหัวหน้าหงุดหงิด ฉันก็จะพลอยเกร็งไปด้วย ต้องเล็งหาจังหวะที่จะ 
เข้าไปพูดด้วยให้ดีเอย พยายามทำตัวเงียบที่สุดเพราะคิดว่าไม่ควรรบกวน 
เขาเอย ถึงจะรู้ว่าเขาไม่ได้ระเบิดอารมณ์ใส่ฉันโดยตรงก็เถอะ...”

คุณ ข. ยังบอกด้วยว่า ปกติจะตั้งสมาธิอยู่กับแค่หน้าจอคอมพิวเตอร์ 
ของตัวเองเพื่อไม่ให้หัวหน้าอารมณ์เสีย ซึ่งเป็นการกระทำที่เปลืองพลังมาก

เวลามีคนโมโห แม้จะรู้ว่าอีกฝ่ายไม่ได้โมโหตน ก็ยังรู้สึกประหม่า 
เพียงเพราะน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปของอีกฝ่าย พอได้ยินเพื่อนร่วมงาน 
ถูกว่ากล่าวตักเตือนด้วยคำพูดรุนแรง ตัวเองเป็นต้องทุกข์ตามด้วย หรือ 
เวลาใครในห้องเดียวกันถูกดุ แม้ไม่ตั้งใจฟังแต่เนื้อหาบทสนทนากับเสียงนั้น 
ก็ยังลอยมาเข้าหูอยู่ดี

ทั้งหมดที่หยิบยกมาด้านบนคือข้อกลัดกลุ้มจากปากของคนอ่อนไหวง่าย
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	 การสังเกตเห็นความรู้สึกของอีกฝ่ายถือเป็นเรื่องปกติสำหรับ
	 คนอ่อนไหวง่าย	

เราจะมาขยายความประเด็นความกลัดกลุ้ม  เช่น  “สังเกตเห็น 
สภาพการณ์และความรู้สึกของอีกฝ่าย”  หรือ  “เพราะอย่างนี้แหละจึง 
หัวหมุน” ในหัวข้อนี้

เหตุการณ์อย่าง  “รู้ทันทีว่าใครอารมณ์ไม่ดี”  ถือเป็นเรื่องปกติ ไม่ต่าง 
อะไรกับการ “สังเกตแก้วน้ำที่วางอยู่บนโต๊ะ” สำหรับคนที่อ่อนไหวง่าย

จึงไม่น่าแปลกหากคนอ่อนไหวง่ายจะเกิดคำถามในใจว่า  “เห็นอยู่ว่า 
มีแก้วน้ำวาง แล้วจะให้ทำเป็นไม่เห็นเนี่ยนะ” เมื่อมีคนเอ่ยว่า “ไม่ต้องใส่ใจ 
เสียก็จบเรื่อง” ในเมื่อเห็นอยู่ชัดเจนแต่กลับบอกว่า  “ไม่ต้องมอง” อย่างนี้ 
จะไม่เกิดคำถามว่า  “ต้องทำอย่างไรจึงจะมองข้ามเฉพาะแก้วน้ำไปได้หรือ”  
ได้อย่างไรกัน

พดูอกีอยา่งคอื คนออ่นไหวงา่ยตอ้งเผชญิกบัสถานการณท์ำนอง “ฉนัเอง 
ก็ไม่ได้อยากสนใจนักหรอก แต่มันกระโจนเข้ามาอยู่ในระยะสายตาเอง 
ทั้งที่ไม่อยากมอง หรือมันดังเข้าโสตประสาทเองทั้งที่ไม่อยากได้ยิน”

แก้วน้ำ
นี่นา
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การลบแก้วน้ำออกจากสายตาเป็นเรื่องยากเช่นไร การทำเป็นไม่รับรู้ 
ความรู้สึกของใครสักคน (มองผ่านเลยแบบไม่รู้ไม่เห็น ไม่ใช่แค่แสร้ง 
ทำเป็นไม่รับรู้) ก็เป็นเรื่องยากเกินความสามารถของคนอ่อนไหวง่าย 
เช่นนั้น

ในทางตรงกันข้าม เนื่องจากคนทั่วไปไม่มีระบบประสาทรับรู้เรื่องจุกจิก  
พวกเขาจึงไม่ตระหนักรับรู้ถึงสิ่งเหล่านั้น หรือต่อให้สังเกตเห็นจริงก็มอง 
ผ่านเลย ประมาณว่า “อืม ช่างมันก็ได้ละมั้ง”

จริง ๆ แล้วคนที่พูดว่า “ไม่เห็นต้องสนใจเลย” ไม่ได้มีเจตนาร้าย พวกเขา 
แค่ไม่เข้าใจกระบวนการทำงานของประสาทรับรู้อันเป็นต้นตอของความสงสัย 
และความกังวลของคนที่อ่อนไหวง่าย เนื่องจากไม่มีประสาทรับรู้ดังกล่าว 
อยู่ในตัวก็เท่านั้น

เพราะฉะนัน้สิง่ซึง่คนออ่นไหวงา่ยควรฝกึไมใ่ชก่ารสรา้งหรอืเปลีย่นแปลง 
ตัวเองให้เลิกเป็นคนช่างสังเกต แต่เป็น “วิธีรับมือกับสิ่งที่สังเกตเห็นหรือรับรู้”  
(วิธีการโดยละเอียดอยู่ในบทที่ 3 และบทที่ 4)

กรณีของคนทั่วไป

ตึก

ตึก

“ทำเป็นมองไม่เห็นแก้วน้ำก็จบเรื่อง” ไม่ใช่เรื่องง่าย
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	 ทำไมจึงให้ความสำคัญกับคนอื่นก่อนตัวเองเสมอ	

“มักให้ความสำคัญกับคนอื่นก่อน ส่วนเรื่องของตัวเองเก็บไว้ทีหลัง 
ตลอดทั้งที่ไม่เจตนาให้เป็นแบบนั้น”

นี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นประจำจากการสังเกตรับรู้สถานการณ์  
หรืออารมณ์ความรู้สึกของอีกฝ่าย

เวลานัดเจอเพื่อน พอเห็นเพื่อนทำท่าเหมือนมีเรื่องอยากคุยก็เปลี่ยน 
มาเป็นผู้ฟัง จนสุดท้ายไม่ได้พูดเรื่องของตัวเองเลย

เวลาอยู่บนรถไฟ ทั้งที่ตัวเองรู้สึกไม่ค่อยสบายและอยากนั่ง แต่พอ 
เห็นคนท่าทางลำบากกว่าตัวเองก้าวขึ้นรถ ก็สละที่นั่งให้เขาเสียอย่างนั้น

เวลาเห็นเพื่อนร่วมงานปั่นงานหัวหมุนเป็นต้องเอ่ยปากช่วย จนสุดท้าย 
งานต่าง ๆ มากองรวมอยู่ที่ตัวเอง

เรียกได้ว่าทั้งหมดนี้คือเหตุการณ์เข้าข่าย  “ให้ความสำคัญกับคนอื่น 
ก่อนตัวเอง” ซึ่งคนอ่อนไหวง่ายแทบทุกคนเคยประสบพบเจอ โดยต้นตอ 
ของปัญหากลัดกลุ้มนี้ไม่ได้ต่างจากตัวอย่างอื่นที่ฉันพูดถึงไปแล้วสักเท่าไร

คนอ่อนไหวง่ายรับรู้ได้ว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรหรืออยากทำอะไรผ่าน 
กิริยาท่าทางที่ปรากฏเพียงน้อยนิด ไม่ว่าจะเป็นวิธีใช้คำพูดรวมถึงน้ำเสียง  
และเพราะพิจารณาแล้วว่าแต่ละเรื่องที่อีกฝ่ายปรารถนา เช่น “อยากให้ 
ใครสักคนรับฟัง”  หรือ  “อยากนั่ง”  เป็นเพียงเรื่องเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ ความรู้สึก 
อยากช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นทำนองว่า  “เรื่องแค่นี้ไม่หนักหนาเกิน 
แรงเราหรอก” จึงเกิดขึ้น

แตอ่ยา่งทีรู่ก้นัวา่คนออ่นไหวงา่ยสงัเกตรบัรูส้ิง่ตา่ง ๆ ไดม้ากกวา่คนทัว่ไป  
จำนวนครั้งของการเสียสละจึงเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว จนละเลยเรื่องตัวเอง 
โดยปริยาย

หากต้องการใช้ชีวิตอย่างแจ่มใส คนอ่อนไหวง่ายต้องให้ความสำคัญ 
กับความรู้สึกนึกคิดของตัวเองที่กำลังพูดว่า  “ฉันอยากทำแบบนี้” หมั่น 
คดิถงึตวัเองกอ่นคนอืน่ใหม้ากระดบัทีต่วัของคณุเองตัง้คำถามวา่ “ถา้ฉนั 
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เอาแต่ใจขนาดนี้ จะมีใครว่าอะไรไหมนะ”
ประเด็นความกลัดกลุ้มเรื่อง  “เพราะสังเกตก็เลยเก็บเรื่องของตัวเองไว้ 

ทีหลัง” นี้ ยังมีอีกหนึ่งตัวอย่างน่าสนใจ

	 อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่า  “ไม่มีความเห็นเป็นของตัวเอง”  หรือ 
“ไม่มีแก่นของตัวเอง”	

“เวลาเจ้านายถามว่า  ‘คุณคิดอย่างไร’ ในหัวสมองจะขาวโพลนทันที  
ความคิดเห็นของตัวเองหายเกลี้ยง”

ประโยคนี้มาจากคุณ ค. ผู้เป็นพนักงานบริษัท เจ้าตัวยังเสริมว่า พอ 
หัวหน้าถามความเห็นแบบไม่ให้ตั้งตัวทีไร ต้องเกิดอาการอึกอักพูด 
ไม่ออกตลอด

“ฉันเป็นคนไม่มีความคิดเห็นเป็นของตัวเอง”
คนอ่อนไหวง่ายหลายคนพูดกับฉันเช่นนั้น
แต่แน่ใจหรือว่าคุณไม่มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองจริงๆ 
ไม่ใช่เลย
คำวา่ “ไมม่คีวามคดิเหน็เปน็ของตวัเอง” สว่นใหญเ่กดิจากความเขา้ใจผดิ  

จริง  ๆ  แล้วคุณแค่  “มีความเห็นอยากนำเสนอ อยากพูดนะ แต่พูด 
ไม่ออก เพราะรู้สึกว่าเราควรว่าตามความต้องการของอีกฝ่ายมากกว่า 
เอาความเห็นของตัวเองเข้าไปขัด”

คุณ  ค.  บอกด้วยว่า หากเป็นการสนทนากับคนที่คุยด้วยได้อย่าง 
สบายใจ เช่นเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัว ความคิดอย่าง  “แบบนั้นผิด 
ไม่ใช่เหรอ” หรือ  “ทำอย่างนี้น่าจะดีกว่านะ”  จะผุดขึ้นมาโดยอิสระ แม้จะ 
ไม่ได้พูดออกไปทั้งหมด แต่อย่างน้อยก็ได้รู้ว่ามีความคิดเห็นเป็นของตัวเอง 
ชัดเจน

คราวนี้ลองมาดู เวลาถูกหัวหน้าหรือคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกอึดอัดถาม 
ความคิดเห็นกันบ้าง

“ผมมองออกทันทีว่าเขาต้องการความเห็นพ้อง  แม้ปากจะถามว่า  
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‘คุณคิดอย่างไร’ ก็เถอะ สมองจึงชิงคิดก่อนเลยว่า เขาคงไม่ต้องการคำตอบ 
ลักษณะนี้หรอก เราต้องตอบให้เข้าใจง่ายและเน้นเฉพาะใจความสำคัญ 
ใช่ไหมนะ...”

พูดง่าย ๆ คือพยายามเฟ้นหาคำตอบในแบบที่อีกฝ่ายอยากได้ยิน
วิธีพูดและการเน้นเสียงแต่ละคำของอีกฝ่ายเปรียบเสมือนปัจจัยที่ทำให้ 

คนอ่อนไหวง่ายสัมผัสได้ว่าคู่สนทนามีคำตอบในใจอยู่แล้ว
คนอ่อนไหวง่ายยังคาดเดาแนวโน้มอย่าง “คนนี้ชอบคำตอบแบบสรุป 

เฉพาะประเด็นสำคัญ” หรือ  “คนนี้ชอบชักสีหน้าเวลามีคนตอบคำถาม 
ไม่ถูกใจ” จากการสังเกตกิริยาท่าทางเอย หรือลักษณะการพูดในปกติ 
ประจำวันเอย ซึ่งหัวหน้ามักแสดงออกเวลาสนทนากับลูกน้องคนอื่นได้ 
อีกด้วย

ดังนั้นถึงแม้จะมีความคิดเห็นมากมาย เช่น “คิดว่าควรทำแบบนี้”  
หรือ  “รูปทรงนี้เหมาะกับ ก. แต่อาจเปลี่ยนไปใช้กับ ข.  ได้ ขึ้นอยู่กับการ 
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์” แต่พอคิดว่าจะต้องตอบให้ตรงกับความ 
ชื่นชอบของหัวหน้าในเวลาที่มีจำกัด คำพูดก็พลันติดขัดจนเอื้อนเอ่ยอะไร 
ไม่ออก

ก็เหมือนการพยายามหมุนเอาเฉพาะลูกบอลชื่อ  “ถูกต้อง”  จากตู้ไขไข่ 
หรือกาชาปอง ซึ่งมีของเล่น (= ความคิดเห็น) สารพัดอัดแน่น การจดจ่อ 
อยู่กับลูกบอลชื่อ  “ถูกต้อง”  มากเกิน กลายเป็นเหตุให้มองข้ามความ 
คิดเห็นอื่นๆ  ที่ขวางอยู่โดยปริยาย และจบลงด้วยการคิดเอาเองว่า  
“ไม่มีความเห็น”

หากรู้สึกว่า “ฉันเป็นคนไม่มีความคิดเห็นเป็นของตัวเอง”  เมื่อไร อันดับ 
แรกให้ลองหาที่สงบ ๆ แล้วเขียนความคิดซึ่งผุดขึ้นในสมองออกมาทีละข้อ

ไม่ก็ลองพูดคุยกับคนที่รู้สึกสนิทใจ เช่นคนในครอบครัวหรือเพื่อนว่า  
“หัวหน้าถามมาว่าแบบนี้” เพราะบ่อยครั้งที่การพูดคุยกับคนที่คุยด้วยแล้ว 
สบายใจช่วยให้ความคิดเห็นลื่นไหลขึ้น
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เริ่มจากตระหนักรู้ว่า  “เรามีความคิดเห็นเป็นของตัวเอง” จากนั้น 
ค่อย  ๆ  ขยับก้าวทีละนิด ฝึกแสดงความคิดเห็นโดยบอกตัวเองว่า “ถึงแม้ 
จะไม่ถูกต้องหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับอีกฝ่าย แต่ขอแสดงความคิดเห็น 
ของตัวเองบ้างสักหน่อยก็ยังดี”

มัวแต่เล็งเฉพาะคำว่าถูกต้อง	 ความคิดเห็นอื่น ๆ ก็เลยถูกมองข้าม
ซ้ำยังมากองอุดทางออกอีก

ถูกต้องสำหรับอีกฝ่าย

หวา หวา...

ทำไมไม่ออกมาสักที
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คนอ่อนไหวง่ายสามารถใช้ชีวิต
อย่างเบิกบาน

โดยที่ยังเป็นตัวของตัวเองได้ไม่ยาก

ได้เรียนรู้คำจำกัดความและโครงสร้างสารพัดเกี่ยวกับคนอ่อนไหวง่าย 
ไปแล้ว เป็นอย่างไรบ้าง

แม้มองดูเหมือนเป็นจุดอ่อน ทว่าแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นคือเครื่องบ่งชี้ 
ว่าคุณมีสัมผัสรับรู้เฉียบไว

การเข้าใจประเด็นดังกล่าวเปรียบได้กับพัฒนาการก้าวใหญ่เลยทีเดียว
จากตัวอย่างที่ยกมา จะเห็นได้ว่าปัญหากลัดกลุ้มของคนที่อ่อนไหวง่าย 

ค่อนข้างหลากหลาย แต่ในความแตกต่างนั้นมี  จุดพ้อง  ซ่อนอยู่ นั่นคือ  
“เกิดปฏิกิริยาตอบสนองแบบกึ่งอัตโนมัติต่อสิ่งที่สังเกตเห็นหรือรับรู้  
จนหัวหมุน ว้าวุ่นใจอยู่เสมอ” ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกของ 
อีกฝ่าย หรือจุดที่ควรปรับปรุงแก้ไขในเรื่องงาน

ดังนั้น หากคนอ่อนไหวง่ายต้องการใช้ชีวิตอย่างเบิกบาน ก็ต้อง 
รู้จักปิดปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัตินี้บ้าง ยั้งตัวเองไว้สักนิดในเวลา 
ที่สังเกตรับรู้แล้วตั้งคำถามกับตัวเองว่า “เราอยากทำอะไรกันแน่” เพื่อ 
ถามตัวเองให้แน่ใจว่าจะตอบสนองจริงหรือไม่ ที่สำคัญคือจะต้อง 
เป็นคน “เลือก” วิธีตอบสนองเอง ไม่ใช่ทำตามความคิดของคนอื่น

สิ่งหนึ่งที่ฉันพบจากการทำงานด้านให้คำปรึกษาคือ คนอ่อนไหวง่าย 
แทบทุกคนมีมโนธรรม สัมผัสรับรู้อันอ่อนไหวเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้พวกเขา 
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สังเกตเห็นอารมณ์ความรู้สึกของคนรอบตัว บรรยากาศในสถานที่นั้น  ๆ  
รวมถึงความเป็นไปของโลก และเพราะสัมผัสได้นี่ละ จึงมักเอาใจเขา 
มาใส่ใจเราโดยอัตโนมัติ รวมถึงมุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสังคม

ขณะเดียวกัน การมีพลังสัมผัสรับรู้โดดเด่นคือสาเหตุที่ทำให้พวกเขา 
ได้รับอิทธิพลจากความต้องการของคนรอบตัว และเสียงรอบตัวเช่นว่า  
“ควรทำอย่างนี้”  ค่อนข้างง่าย บางคนยอมเป็นผู้ฟังเพราะสัมผัสได้ถึงความ 
รู้สึก “อยากพูดให้ใครสักคนฟัง” ของคู่สนทนา บางคนตัดสินใจทำงานประจำ 
เพราะมองเห็นความคาดหวังว่า  “อยากให้ทำงานเป็นเรื่องราวสักที”  ของ 
พ่อแม่

กรณทีีย่งัแยกแยะไดว้า่ประเดน็ใดเปน็ความมุง่มัน่ของตวัเอง ประเดน็ใด 
เป็นความต้องการของอีกฝ่าย เช่น “ใจจริงอยากเป็นศิลปินอิสระมากกว่า!  
แต่พ่อกับแม่อยากให้ทำงานเป็นหลักแหล่ง จะไม่ทำตามที่พ่อแม่ต้องการ 
ก็คงไม่ดี” ยังถือว่าไม่น่าห่วงเท่าไร เพราะฉันเคยเจอผู้เข้ารับคำปรึกษา 
บางคนที่ปล่อยให้ความคิดของพ่อแม่มีอิทธิพลเหนือความคิดของตัวเอง 
โดยไม่รู้ตัว จนถึงขั้นพูดว่า  “ในหัวไม่เคยมีภาพตัวเลือกอื่นเลย นอกจาก 
งานที่มั่นคง”

นี่จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมคนที่อ่อนไหวง่ายซึ่งโอนเอนตามความต้องการ 
ของคนรอบข้างและเสียงในสังคมง่าย จะต้องหันมารับฟังเสียงในใจของ 
ตัวเองที่กำลังบอกว่า  “ฉันอยากทำแบบนี้”  ให้มากขึ้นเป็นอันดับแรก เพื่อ 
จะได้ใช้ดำเนินชีวิตแบบเบิกบาน

	 เมื่อรู้จักถนอมคำว่า  “อยากทำแบบนี้ ”  ของตัว เอง  ชีวิต 
ก็พร้อมเปลี่ยน	

การเลือกทำตามใจจริงของตัวเองที่กระซิบบอกว่า  “ฉันอยากทำ 
แบบนี้” และถนอมรักษาใจจริงนั้นไว ้ จะช่วยให้คนที่อ่อนไหวง่ายรู้สึก 
ทุกข์และอึดอัดทรมานน้อยลงทีละนิด กระทั่งดูเบิกบานแจ่มใสราวกับ 
เป็นคนละคน
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นั่นคือบทสรุปที่ฉันค้นพบจากการให้คำปรึกษาบรรดาคนอ่อนไหวง่าย 
มากกว่า 600 คน และเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาเหล่านั้น

คนอ่อนไหวง่ายที่เคยบ่นว่า  “อยู่กับคนอื่นแล้วไม่เห็นรู้สึกสนุกสักนิด”  
กลบัเปลีย่นความคดิกลายเปน็วา่ “โลกเรามคีนออ่นโยน มนีำ้ใจอยูเ่ยอะจรงิ ๆ”  
อีกทั้งมีเพื่อน มีแฟนในสองสามเดือนถัดมา ผู้หญิงซึ่งเคยพูดว่า  “อยาก 
กลับบ้านเร็วขึ้นสักวินาทีก็ยังดี” เพราะรู้สึกอึดอัดว้าวุ่นใจเวลาเห็นคน 
อารมณ์เสียในที่ทำงาน กลับสามารถทำงานอย่างมีความสุขและสบายใจ 
ทั้งที่ไม่ได้เปลี่ยนงาน

ความเปลี่ยนแปลงที่พ้องกันในพวกเขาคือ  “เป็นตัวของตัวเองได้ แม้ 
จะอยู่กับคนอื่น” หรือพูดว่ากล้าที่จะเป็นตัวเอง แล้วใช้ชีวิตแบบสบาย  ๆ  
ก็คงไม่ผิดนัก

รู้ตัวอีกที ตัวเองก็เลิกคิดเรื่องที่คิดตอนนี้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์ 
ได้แล้ว

เจอเรื่องชวนให้รู้สึกแย่น้อยลง ถึงแม้เจอเรื่องกระทบกระเทือน 
จิตใจบ้าง ก็ตั้งสติได้ในครึ่งวัน ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ซึมยาวสิบวันติด

ยิ่งคนอ่อนไหวง่ายกล้าเป็นตัวของตัวเองมากเท่าไร หรือรู้จักให้ความ 
สำคัญกับความไวต่อสิ่งเร้า กับอารมณ์อันอ่อนไหวของตัวเองมากเท่าไร  
ก็ยิ่งใช้ชีวิตอย่างเบิกบานได้มากขึ้นเท่านั้น

เอาละ บทต่อจากนี้จะเป็นการปฏิบัติจริงแล้ว
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  เรื่องราวของคนอ่อนไหวง่าย  1  

ค้นหาสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง
แทนการเปลี่ยนตัวเอง

วันหนึ่ง คุณ ย. อายุช่วง 20 ปี มาขอคำปรึกษาจากฉัน
คุณ ย. ผู้ทำงานในแผนกบริการลูกค้าของบริษัทการเงินเล่าว่า ตัวเอง 

เป็นคนสังเกตบรรยากาศของคนอื่นเก่ง และจะรู้ทันทีว่า  “คนนี้ใกล้จะ 
ฟิวส์ขาดแล้ว” ก่อนที่อีกฝ่ายจะแสดงอาการโมโห ทุกครั้งที่สัมผัสถึงวี่แวว 
ความหงุดหงิดจากลูกค้าหรือหัวหน้างาน ร่างกายจะเกร็งประหม่า ยิ่งถ้า 
ถูกต่อว่าด้วยคำพูดแรง  ๆ  จะทุกข์ถึงขั้นซึมไปหลายวัน ใจอยากปล่อยผ่าน 
ทำนอง  “เป็นแบบนี้ประจำแหละ อย่าคิดมาก”  เหมือนเพื่อนร่วมงาน แต่ก็ 
ทำไม่ได้ พอนานวันเข้าคำถามอย่างเช่น  “ตัวเราเป็นแบบนี้ดีแล้วแน่หรือ”  
หรือ “ทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนได้” ก็เกิดตามมา

กระทั่งคุณ  ย. พบแรงจูงใจเล็ก  ๆ  ที่ผลักดันให้เธอหันมามองโลกใน 
แง่บวก แรงจูงใจนั้นก็คือ การได้รู้จัก  “ลักษณะอาการอ่อนไหวง่าย ไวต่อ 
สิ่งเร้า” นับแต่นั้น คุณ ย. เริ่มเปิดใจยอมรับตัวเองในแบบที่เป็นมากขึ้น

จากที่เคยคร่ำครวญว่า  “ไม่ชอบที่ตัวเองคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องต่าง  ๆ  
อยู่ตลอด ทำไมเราจึงเป็นแบบนี้นะ...” ก็เปลี่ยนความคิดว่า “แหม ก็นี่เป็น 
นิสัยเรานี่นา จะทำอย่างไรได้ล่ะ” พร้อมปรับจาก  “ปั้นตัวเองให้เข้ากับ 
รอบด้าน” เป็น “ค้นหาสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง” แทน
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อะไรคือสิ่งที่เราถนัด สิ่งที่อยากทำ สิ่งที่ไม่ชอบ และสิ่งที่ไม่อยากทำ  
การได้รู้จักตัวเองเพิ่มขึ้นหลังเข้ารับคำปรึกษาช่วยให้คุณ ย. ตระหนักว่า 
งาน ณ ปัจจุบันไม่ใช่งานซึ่งเหมาะกับตัวเอง พร้อมเริ่มคิดว่า  “การทำสิ่งที่ 
เหมาะกับตัวเองคือหนทางแสดงศักยภาพของตัวเองที่ดีที่สุด” ก่อนลาออก 
จากงานแล้วไปศึกษาต่อด้านการออกแบบที่เจ้าตัวชื่นชอบมาแต่ไหนแต่ไร

คุณ ย. ยังบอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้ทำให้เธอกล้ายอมรับตัวเองมากขึ้น  
อีกทั้งยังนึกชมตัวเองด้วยซ้ำว่า “แม้ต้องเหนื่อยยาก ต้องตะเกียกตะกาย 
ดิ้นรน แต่ก็หาคำตอบให้ตัวเองได้ในที่สุด เธอพยายามได้ดีมากเลย”

การมองหาเส้นทางดำเนินชีวิตในแบบที่เป็นตัวเอง ไม่ใช่พยายามสร้าง 
ตัวเองขึ้นใหม่นี้ละ คือก้าวแรกซึ่งคนอ่อนไหวง่ายทุกคนควรตระหนัก และ 
เมื่อทำได้โลกทั้งใบก็จะเปลี่ยนไป

เหมอืนเชน่ทีค่ณุ ย. คน้พบความสงบและความสบายใจในตวัของตวัเอง  
รวมทั้งให้ความเห็นว่า “ไม่ใช่แค่เรื่องงาน ไม่ว่าเจอเรื่องอะไร ฉันก็มั่นใจว่า 
สามารถรับมือได้โดยไม่ตื่นตระหนก”
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