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อาหารสมอง
เชื่อมั่นในความสาคัญของตัวเอง
วีรกร ตรี เศศ
ความเชื่อว่าตัวเองมีความสาคัญและมีความสามารถ

ดังที่ภาษาอังกฤษเรี ยกว่า

self-esteem นันส
้ าคัญมาก เพราะบันดาลให้ เกิดและไม่ให้ เกิดสิ่งต่าง ๆ ได้ มากมาย

ความเชื่อนี ้

แหละสามารถสร้ างสิ่งอัศจรรย์ได้ อย่างไม่นา่ เชื่อ
พระพุท ธรู ป องค์ใ หญ่ ๆ นัน้ ต้ องใช้ คนมาร่ วมสร้ างตัง้ แต่บริ จ าคโลหะมี ค่า
หล่อ

ตกแต่ง กัน เป็ นร้ อยเป็ นพันคน

สมัยก่อน

ปั น้

และร่ วมมื อ กัน ได้ ก็ เพราะศรั ทธาในศาสนาของคนใน

มูลค่าโลหะที่จมอยู่ในองค์พระโดยแท้ จริ งแล้ วก็คือส่วนหนึ่งของการออมที่สงั่ สมมาแต่

อดีตของคนโบราณ
มีการทดลองเรื่ อง self-esteem ในอินเดียเมื่อหลายปี ก่อน

ในการทดลองวันแรก

เด็กหลายร้ อยคนที่เชิญมาอย่างคละทุกวรรณะต้ องแต่งตัวแบบสมัยใหม่ที่ดไู ม่ร้ ูจากการแต่งกายว่าอยู่
วรรณะไหน

ผู้ทดลองบอกให้ นั่งกันตามสบายตรงไหนก็ได้ โดยดูแลเด็กทุกคนอย่างเสมอภาคกัน

ผลจากคะแนนการทดสอบที่ ต้องใช้ ค วามพยายามและความตัง้ ใจของทุกวรรณะนัน้ ใกล้ เคียงกัน
ไม่มีการแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ในวันรุ่ งขึ ้นมีการทดสอบข้ อสอบเดิมอีกครัง้
ประเพณี ของแต่ละวรรณะ

ในครัง้ นี ้เด็กแต่ละคนแต่งตัวกันตาม

เมื่อมาถึงห้ องสอบผู้ทดลองจัดให้ เด็กวรรณะสูง ซึ่งแต่งตัวดีนั่งแยก

ออกไป และตังใจเอาใจดู
้
แลเด็กเหล่านี ้เป็ นพิเศษต่อหน้ าเด็กอื่น ๆ

ส่วนเด็กในวรรณะอื่นบอกว่า

จะนัง่ ตรงไหนก็ได้ อย่างไม่อินงั ขังขอบ
ผลการสอบปรากฏว่าเด็กวรรณะสูงที่จดั นัง่ ให้ เป็ นพิเศษได้ คะแนนไม่ตา่ งไปจากเดิม
แต่เด็กกลุม่ อื่น ๆ ได้ คะแนนต่ากว่าวันแรกอย่างผิดสังเกต
ผู้ทดลองเชื่อว่า self-esteem คือคาอธิบายของการมีคะแนนแตกต่าง

การเชื่อว่า

ตัวเองต่าต้ อยกว่าเด็กกลุม่ อื่นทาให้ ขาดความเชื่อมัน่ ในความสามารถของตัวเองอย่างชัดเจน
ในสังคมบ้ านเราก่อนหน้ าที่จะมีการให้ นกั เรี ยนและนักศึกษากู้ยืมเพื่อการศึกษาเมื่อ
10 ปี ก่อน

คนชันกลางระดั
้
บค่อนลงมามักคิดแต่จะให้ ลกู เรี ยนพาณิชย์หรื ออาชีวะเท่านัน้

เด็กบางคนสามารถเรี ยนรู้ชนมั
ั ้ ธยมปลายสายสามัญได้ เป็ นอย่างดี

ทังที
้ ่

การ “ไม่ฝันไกล” ของพ่อแม่

-2บางส่วนเป็ นผลจากการมิ ไ ด้ อยู่ในชัน้ ของรายได้ ที่ สูง พอที่ จะมี self-esteem ในระดับที่ น่าพอใจ
การคิดไปไม่ถึงการเรี ยนมหาวิทยาลัยจึงเป็ นเรื่ องปกติ
การขาด self-esteem ของพ่อ แม่ส่ง ผลกระทบต่อความคิดความอ่านและ selfesteem ของลูกอีกต่อหนึง่ อย่างไม่ต้องสงสัย
ในโลกตะวันตกมีคากล่าว่า You can if you think you can (คุณทาได้ ถ้าคุณคิดว่า
คุณทาได้ ) ซึง่ ตรงกับเรื่ องของ self-esteem

กล่าวคือคนที่คิดว่าทาไม่ได้ ก็จะจมปลักอยู่กบั ความ

ยากจน
บางคนอาจถกเถียงว่าเพราะพ่อแม่มีเงินน้ อยจึงคิดให้ ลูกเรี ยนอาชีวะเพื่อจะได้ จบมา
ทางานหาเงินเร็ ว ๆ

ซึ่งก็มีความจริ งอยู่บ้าง แต่สิ่งที่เกิดขึ ้นก็คือลูกหลานก็มกั เรี ยนไม่ดีมาตังแต่
้

ก่อนถึงชันอาชี
้ วะด้ วย
น้ อย

คาถามต่อไปก็คือทาไม่ถึงเรี ยนไม่ดี

ส่วนใหญ่เรี ยนไม่ดีเพราะสิ่ง แวดล้ อม

คาตอบก็คือมีอยู่บ้างที่เรี ยนดีแต่ก็มี

ซึ่ง self-esteem มีบทบาทสาคัญอยู่ด้วยอย่าง

แน่นอน
การคิดว่า “เรี ยนแค่นี ้ก็พอ” สาหรับครอบครัวก็คือผลพวงที่สะท้ อนมาจากการขาด
self-esteem ซึง่ จะไม่ชว่ ยทาให้ หลุดพ้ นจากความยากจนของครอบครัวได้ เลย
การทะเยอทะยานมีความใฝ่ ฝั นสูงของเด็กโยงใยกับ self-esteem ของครอบครัวและ
ของตนเอง

เด็กที่มีลุงป้าน้ าอาสนับสนุนการเรี ยนของหลาน

เลียนแบบ หรื อมีครู ฝึกฝนจิตใจให้ มี self-esteem

หรื อเป็ นตัวอย่างของหลานให้

จึงเป็ นเด็กที่โชคดีอย่างยิ่ง

บางคนอาจ

บอกว่าเป็ นเรื่ องของโชคชะตาเด็ก
ถ้ า self-esteem

เป็ นปั จ จัย ส าคัญ หนึ่ ง ของการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนจริ ง

การทุ่มเททรัพยากรมหาศาลในด้ านโครงสร้ างเพื่อแก้ ไขความยากจนผ่านการพัฒนาอุตสาหกรรมจึง
ไม่ใช่หนทางเดียวของการแก้ ไขความยากจน

ตราบที่ self-esteem ของประชาชนและเยาวชนต่า

จนขาดความใฝ่ ฝั น ทะเยอทะยาน และความบากบัน่ มานะแล้ ว

ขนาดของทรัพยากรที่ใส่ลงไป

จึงมิใช่ปัจจัยชี ้ความสาเร็จ
คนในวรรณะจัณ ฑาลในอิ น เดี ย (มัก เรี ย นในภาษาอัง กฤษ Dalit
ชื่อที่มหาตมะคานธีตงให้
ั้ )
ล้ างท่อ

กวาดถนน ฯลฯ

หรื อ Harijan

ซึ่งดังเดิ
้ มมาจากกลุ่มผู้ทางาน “สกปรก” เช่น เก็บขยะ

ตักส้ วม

ยากจนแสนสาหัสเพราะขาดโอกาสทางานและเรี ยนหนังสื อเป็ น

เวลานานอันเนื่องมาจากถูกรังเกียจโดยสังคม (แม้ แต่สมั ผัสของที่คนเหล่านี ้สัมผัสก็เป็ นสิ่งต้ องห้ ามของ
คนในวรรณะอื่น)

ดังนัน้ self-esteem และการถูกโซ่ตรวนแห่งความยากจนพันธการไว้ จึงเป็ นสิ่งที่

ตามกันมาโดยธรรมชาติ

-3dalits ยากจน
ไม่ได้ อยูใ่ นสมองแม้ แต่น้อย

มีชีวิตที่ลาบากมานานนับพันปี จนการหลุดพ้ นจากความยากจน

dalits ส่วนใหญ่ยอมรับสภาพที่ตนเองเป็ นอยู่

ความยากจนและอยู่อาศัยในเมืองก็อาจหนีจากเรื่ องของวรรณะไปได้ มาก

ส่วนที่หลุดพ้ นไปจาก
แต่ลึก ๆ ในใจแล้ วการ

ขาด self-esteem ก็ยงั คงเป็ นปั ญหาอยูไ่ ม่น้อย
การให้ ความรู้ และฝึ กฝนให้ มี self-esteem ของเยาวชนผ่านกิจกรรมของโรงเรี ยนจึง
เป็ นส่วนหนึง่ ที่สาคัญของหลักสูตรการศึกษา

เครื่ องเคียงอาหารสมอง
Geek เป็ นคาแสลงในภาษาอัง กฤษมานานหลายสิบปี
คนบ๊ อง ๆ

ในตอนแรกหมายถึง

และต่อมาหมายถึงพวกชอบโชว์ออฟแสดงอะไรประหลาด ๆ ให้ ผู้คนที่เดินผ่านไปมาดู

อย่างไรก็ดีในทศวรรษ 1980

geek เปลี่ยนความหมายไปว่าหมายถึงคนที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ าน

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

แต่ขาดทักษะพื ้นฐานเรื่ องสังคม เช่น จีบผู้หญิงไม่เป็ น

ผู้คนไม่คอ่ ยรู้เรื่ อง ใส่แว่นหนาอ่านหนังสือ หรื อเล่นคอมพิวเตอร์ อยูค่ นเดียว

พูดกับ

ฯลฯ

เมื่อเกิด dot.com บูมขึ ้นและโครงสร้ างเศรษฐกิจสหรัฐ เปลี่ยนแปลงในทศวรรษ 1990
geek ก็มีความหมายเปลี่ยนไป

คราวนี ้ geek มีความหมายไปในทางบวก

กล่าวคือหมายถึง

ผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้ านไอที (หัวหน้ าใหญ่ของ geek ก็คือ Bill Gates,
Jobs,

Steve

Jeff Bezos) ที่เป็ นอย่างนี ้ก็เพราะ geek ในสมัยทศวรรษ 1980 ได้ กลายเป็ นเศรษฐี ร่ ารวย

กันเป็ นแถว

geek จึงมีความหมายดีขึ ้น
มีอีกคาแสลงหนึ่งที่ใกล้ เคียงกันคือ nerd แต่ก็ตา่ งจาก geek

ทักษะพื ้นฐานด้ านสังคมโดยไม่จาเป็ นต้ องเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยี
เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและมีผ้ หู ญิงเดทด้ วย

nerd เป็ นคนขาด
ส่วน geek นันเป็
้ นคน

ส่วน nerd นันไม่
้ มีปัญญากับเขาหรอก

⊙.............................................................⊙

นา้ จิม้ อาหารสมอง
มนุษย์ทาดีและมีศกั ดิศ์ รี ได้ โดยไม่ต้องมีทรัพย์
--------------------------------------------------

