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"โสด"สนุก สุขวาเลนไทน์
"วาเลนไทน์" วันแห่งความรัก วันอันแสน
สุขของคนที่มรี กั
จะมองไปทางไหน
บรรยากาศรอบตัว ก็เ ต็ม ไปด้ว ยสีช มพู
แต่สาํ หรับคนโสด "วาเลนไทน์" อาจจะ
ออกสีหม่นๆ และอยากให้ผ่านพ้นเดือน
แห่งความรักนี้ไปเร็วๆ
หากมองในมุมบวก มองโลกอย่างเข้าใจ
"วาเลนไทน์ " คือวันแห่งความรักของคน
ทุกคน ไม่ว่าจะเป็ นคนมีคู่ คนไร้คู่ คนที่กําลังมองหาคู่ แม้แต่คนที่เพิง่ ผ่านพ้นชีวติ คู่ ก็ร่วมมี
ความสุข สนุกไปกับวันแห่งรักนี้ได้
"วาเลนไทน์ คนส่วนใหญ่มองถึงความรักของหนุ่ มสาว แต่รกั มีหลายรูปแบบ และความรักทีเ่ ป็ น
รูปธรรมเริม่ จากการ "ให้" คนทีอ่ ยู่ในกลุ่มเหงา เศร้า ถูกทอดทิง้ ไม่สมหวังจากความรัก อกหัก
รวมถึง สาวโสดทัง้ หลาย ไม่ว่า จะอยูใ่ นภาวะใดก็ตาม วาเลนไทน์ปีน้ีอยากให้ทบ ทวนว่าเรารัก
ตัวเองเป็ นหรือยัง ให้คุณค่า ให้สงิ่ ดีๆ กับตัวเองหรือยัง คู่หนุ่มสาวเองต้องการเติมเต็มด้วยอีกคนที่
ให้เขาแล้วมีความสุข ขณะทีค่ นอีกกลุ่มหนึ่งก็ให้ได้ดว้ ยการเติมคุณค่าให้กบั ตัวเอง เคารพและ
ิ ดุษฎี เมธา
มองเห็นความสามารถของตนเอง แล้วหยิบยื่นสิง่ เหล่านี้ให้กบั คนอื่นได้" ดร.จตรา
ิ
ิ
ิ
่
ประธานโครงการศูนย์พฒ
ั นาความสุขมนุ ษย์ มหาวทยาลั
ยศรีนครนทรวโรฒ
กลาว
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"เพราะรักมีทงั ้ มุมให้และมุมรับ เมื่อใด ก็ตามที่เรารอให้คนอื่นมารัก หรือรอที่จะรับจากคน
ิ่ ่ เกดขึ
ิ น้ คือฉันรู้สึกเหงาจัง ฉันถูกทอดทงิ้ ฉันไมมี่ ใคร ฉันอยู่คนเดียว ฉันไมเหลื
่ อ
อื่น สงที
่ กและรอคอยที่จะรับ"
ใครแล้ว เพราะมัวแตรอรั
ดร.จิตรา กล่าวต่อว่า การสร้างความรักของตนเองให้กบั คนอื่นด้วยการให้ เริม่ ต้นจากให้สงิ่ ดีกบั
ตัวเอง ให้รอยยิม้ อาหาร หนังสือ หรืออื่นๆ เพือ่ เติมสุขให้ตวั เอง เหมือนหนุ่ มสาวทีใ่ ห้ของขวัญ ให้
ช็อกโกแลตแก่กนั
มากไปกว่านัน้ ให้นึก ถึงใครสักคนและให้สงิ่ นัน้ กับคนทีอ่ ยากให้ เมือ่ ใดก็ตามทีเ่ ราให้ความรักกับ
คนอื่นก่อน ไม่รอทีจ่ ะรับรักหรือรอความรักเข้ามาหา คุณค่าของการให้ทไ่ี ด้รบั กลับมาคือความรูส้ กึ
ดีๆ ซึง่ ต่อยอดได้ ถ้าคนนัน้ รูส้ กึ ดีกบั เรา เห็นคุณค่าในตัวเราจากการทีเ่ ราเห็นคุณค่าในตัวเอง รัก
ในรูปแบบต่างๆ ก็เกิดขึน้ เช่น รักในเชิงเพื่อน รักเพราะความห่วงใย จึงเป็ นเพื่อนทีไ่ ม่รสู้ กึ ถูก
ทอดทิง้ หรือไม่มใี คร
คําว่า "ไม่มใี คร" เป็ นกฎเกณฑ์ของคนๆ นัน้ ทีต่ งั ้ ไว้ผกู มัดตัวเอง หากเหลียวมองไปรอบตัวมีคน
มากมาย ระหว่างคนทีไ่ ม่มใี ครกับคนทีไ่ ม่มใี ครมาพบกันก็จะเป็ นคนทีม่ ใี คร
เหมือนคนถูกทอดทิ้งได้ให้กบั คนที่ถูกทอดทิ้งด้วยกัน
คนอกหัก ไม่มแี ฟนก็สามารถนํ าเอา
ความรูส้ กึ ทีอ่ ยากให้มอบให้กบั คนอื่นได้ เช่น ให้กบั เด็ก คนชรา สามารถเติมเต็มความรูส้ กึ รักได้
"ความรักทีพ่ ลาดคือรอ ฉะนัน้ อย่า "รอ" เปลีย่ นเป็ น "เริม่ " ทีเ่ ข้าหาและเริม่ ให้ก่อน สุดท้ายความ
ห่วงใย ความรูส้ กึ ดีๆ อาจเปลีย่ นเป็ นความรัก"
ดร.จิตรากล่าวต่อว่า คนอกหักอย่ามองว่าจะไม่รกั ใครอีกแล้ว แต่ตอ้ งเรียนรูจ้ ากความผิดพลาดที่
ผ่านมาว่าเรารอแต่รกั เร่งให้เขามารัก หรือร้ายกับเขาหรือเปล่า สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ คือ "รันทด" เมือ่ ใดก็
ตามทีเ่ ราเริม่ ให้และรุกในการเป็ นผูใ้ ห้ทด่ี คี อื การ สร้างสัมพันธ์ ความรักเกิดขึน้ ได้จากการสร้าง
สัมพันธ์ ทีน่ ําไปสูม่ ติ รภาพซึง่ สานต่อไปเป็ นความรัก
"วันแห่งความรัก คือวันทีใ่ ห้ความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อกัน หาคนหนึ่งคนทีเ่ ราจะให้ความรูส้ กึ ดีๆ แต่อย่าลืม
หนึ่งคนทีใ่ ห้แน่ ๆ คือตัวเอง ถ้าสามารถให้กบั คนทีเ่ รารูส้ กึ ว่าเขามีคุณค่ากับเรา เช่น พ่อแม่ ครู
เพือ่ น กลับไปขอบคุณหรือเซอร์ไพรส์เขากับสิง่ ดีๆ ทีเ่ ขาให้เรามา แล้วเราจะรูส้ กึ ได้ว่าความรักที่
ได้รบั กลับมานัน้ น่าตืน้ ตันและยิง่ ใหญ่
อย่ารอให้ความรักวิง่ เข้ามาหา จงเริม่ ทีจ่ ะให้ความรักกับคนรอบข้าง เพราะรักไม่มรี ปู แบบ ไม่ม ี
ข้อจํากัด ขณะเดียวกันเราต้องรักตัวเองให้เป็ น หาคุณค่าของตัวเองให้เจอ และรูส้ กึ ดีกบั ตัวเองให้
ได้"
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ด้าน น.พ.ไกรสิทธิ ์ นฤขัตพิชัย จิตแพทย์และกรรมการผูจ้ ดั การโรงพยาบาลมนารมย์ ให้คาํ แนะนํา
หนุ่มสาวโสดและผูผ้ ดิ หวังในรักว่า เมือ่ เกิดความรูส้ กึ เหงาต้อง หากิจกรรมทําร่วมกับเพือ่ นหรือคน
ในครอบครัว ปรับมุมมองความคิดทัศนคติเป็ นแกนวิธมี องเรื่องความรัก เพราะรักมีหลายแบบ
ส่วนมากคนเรามุง่ เรือ่ งของชายหญิงมากกว่า การประโคมเรื่องความรักในเทศกาลแห่งความรักนี้
ส่วนหนึ่งเป็ นเรือ่ งของธุรกิจทีแ่ ทรก ซ่อนเข้ามาเพือ่ หวังผลทางการค้า
ั บนั ผูห้ ญิงมีความสามารถ มีทางเลือกมากกว่าในอดีตทีต่ อ้ ง
"การอยูค่ นเดียวไม่ใช่สงิ่ ทีน่ ่ ากลัว ปจจุ
เป็ นแม่บา้ น แต่งงานออกเรือนมีครอบครัว การมีค่คู รอง แต่งงาน ไม่ได้รบั ประกันว่าชีวติ คู่จะมี
ความสุข เพราะมีคนจํานวนมากทีช่ วี ติ คู่ลม้ เหลว ทุกข์ใจก็ม ี ดังนัน้ การมีค่เู ป็ นทัง้ สุขและทุกข์
เช่นกันกับการอยูค่ นเดียว แต่เราสามารถทําให้ตวั เราเองมีความสุขได้"
น.พ.ไกรสิทธิ ์ กล่าวด้วยว่า พืน้ ฐานของความรักคือทําให้รสู้ กึ มีคุณค่า มีความสําคัญหรือเพือ่ สนอง
ความต้องการ จึงเกิดความสุข ซึ่งมีความเสีย่ งทีไ่ ม่สามารถหาความสุขได้ดว้ ยตัวเอง เมื่อใดก็
ตามทีเ่ ราเข้าใจและรูจ้ กั รัก มองเห็นคุณค่าในตัวเองโดยไม่ตอ้ งพึง่ พิงคนอื่นและสร้างสิง่ นัน้ ได้ดว้ ย
ตัวเอง ก็จะสุขง่าย ทุกข์ยาก
"ขณะเดียวกันถ้าเราลดเวลาที่ใช้กบั ตัวเราเอง หันมาใส่ใจคนรอบข้างให้มากขึน้ ทุกคนจะมี
ั บนั ซึง่ มี
ความสุขมากขึน้ สังคมทีเ่ อาใจใส่กนั ก็จะน่าอยูม่ ากขึน้ เหมือนในอดีตทีผ่ า่ นมา ต่างจากปจจุ
แต่คนมองเห็นแต่ประโยชน์สว่ นตัว"
หน้า 23
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