ดนตรีกบั แฟชั่น
พันธมิตรผู้ครอบงำวัยรุ่น
โดย : ธนำกร โสรณสุ ทธิ
หากเราสังเกตกันดี ๆ จะพบว่าในปั จจุบนั แฟชัน่ และดนตรี ต่างก็มีอิทธิ พลต่อกระบวนความคิด
และพฤติกรรมของวัยรุ่ นเป็ นอย่างสู ง ซึ่ งก็เป็ นเช่นนี้มากันทุกยุคทุกสมัย
เมื่อครำวที่ The Beatles โด่ งดัง ผมทรงกะลำครอบเป็ นทีน่ ิยมกันอย่ำงมำก กระทั่งนักดนตรี
ไทยในยุคนั้นต่ ำงพำกันเลียนแบบทั้งกำรแต่ งตัว ดนตรี และทรงผม
สาหรับวัยรุ่ นในปั จจุบนั ดนตรี ยงั คงมีอิทธิ พลอย่างสู งต่อพวกเขา ทั้งในด้านความคิดและ
พฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ แฟชัน่ การแต่งตัวและเครื่ องประดับ หากไปเดินตามถนนหรื อตามห้างที่
เป็ นแหล่งชุมนุมวัยรุ่ น ภาพของวัยรุ่ นที่เราจะได้เห็นก็คือสี สันบนศีรษะทั้งผูห้ ญิง ผูช้ าย ทั้งเขียว แดง
เหลือง ม่วง ฯลฯ ผูห้ ญิงกับแฟชัน่ เสื้ อรัดรู ป เอวลอย สายเดี่ยว หรื อไร้สาย มินิสเกิ๊ต ส้นตึก ผูช้ ายกับ
แฟชัน่ hip hop การเจาะ การระเบิดคิ้ว หู ปาก ลิ้น ฯลฯ และยังมีมากมายที่เห็นแล้วแปลกตา
ถามว่าแฟชัน่ เหล่านี้มาจากไหน?
คาตอบคือ “ดนตรี ” และที่สาคัญชนิดเป็ นหัวหอกทางแฟชัน่ ในปั จจุบนั ก็คือนักดนตรี ญี่ปุ่นที่มี
ศัพท์ เฉพาะว่า Idol อันมีความหมายถึง ต้ นแบบ แบบอย่ำง แต่ใครจะใส่ ใจถึงความหมายลึก ๆ ของคาว่า
Idol ในความหมายของรู ปเคารพ สิ่ งที่เทิดทูนบูชา
วัยรุ่ นในปั จจุบนั คลัง่ ไคล้นกั ดนตรี ญี่ปุ่นกันอย่างรุ นแรง หากได้มีการติดตามข่าวบันเทิงอยูบ่ า้ ง
คงจะได้เห็นข่าววัยรุ่ นที่ไปนัง่ ร้องห่มร้องไห้ในงานที่ทางค่ายเทปแห่งหนึ่งจัด
เป็ นงานไว้อาลัยให้
นักร้องที่ฆ่าตัวตาย มีบางคนในงานนั้นให้สัมภาษณ์วา่ “เขาเป็ นคนเสี ยสละ เขาฆ่าตัวตายเพื่อคนอื่น เขา
เป็ นฮีโร่ ในใจของฉัน”
ในเรื่ อง Idol ผมว่าน่าเป็ นห่วงหากว่าการตายของคนคนหนึ่งมีอิทธิพลมากขนาดนั้น ถึงกับมี
วัยรุ่ นบางคนฆ่าตัวตายตามไปแล้วด้วยซ้ า และหากเราไม่ระวัง มันก็อาจจะเข้ามามีอิทธิ พลต่อชีวติ ของ
เราก็ได้
ทาไมนักดนตรี ญี่ปุ่นจึงมีอิทธิ พลต่อวัยรุ่ นไทยมากกว่านักดนตรี ไทย? จะเห็นว่านักดนตรี ญี่ปุ่น
ไม่เคยทาตัวหรื อแต่งตัวธรรมดาเลย คนพวกนี้จะพยายามที่จะแต่งตัวแต่งหน้าทาผมให้เป็ นที่สะดุดตา
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เรี ยกร้องความสนใจ ทั้งนี้ก็เพื่อผลทางการค้า และอีกเหตุผลที่ซ่อนอยูล่ ึก ๆ ก็คือการได้เป็ น Idol ของ
วัยรุ่ น ซึ่ งนอกจากจะได้ชื่อเสี ยงแล้ว เงิน คือสิ่ งที่จะตามมาอย่างไม่มีสิ้นสุ ด
คริ สเตียน (ซึ่ งรวมถึงวัยรุ่ นด้วย) จาเป็ นต้องแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของการดาเนินชีวติ แบบ
คริ สเตียนอย่างสู ง เพราะพระเยซูทรงเลือกให้คุณเป็ นประชากรของพระองค์ และพระองค์ทรงมี
แนวทางในการดาเนิ นชีวติ ให้กบั คนของพระองค์ซ่ ึ งต่างจาก โลก เพื่อคุณจะได้เป็ นเกลือ และ แสงสว่าง
เพื่อช่วยโลกให้รู้จกั พระผูไ้ ถ่
คุณคิดว่าโลกจะสนใจพระเยซูหรื อ หากคริ สเตียนมีวถิ ีชีวิตไม่ต่างอะไรจากพวกเขา!
วัยรุ่ นคริ สเตียน (อนุชน) คืออนาคตของคริ สตจักร อนาคตของแผ่นดินของพระเจ้า หากใน
ปั จจุบนั คุณดาเนิ นตามวิถีของโลก คุณก็ไม่ต่างจากโลกและอนาคตของคริ สตจักรยิง่ ไม่ตอ้ งพูดถึง
ดนตรี หรื อแฟชัน่ ไม่ได้เลวร้ายในตัวของมันเองแต่ผทู ้ ี่รับและนาไปใช้ต่างหากที่จะทาให้ดนตรี
หรื อแฟชัน่ นั้นดีหรื อร้าย และความจริ งแล้วการแต่งตัวนั้นมีวตั ถุประสงค์เพื่ออะไรกัน เพื่อการป้ องกัน
ร่ างกายจากความร้อน ความหนาว และความอับอายเป็ นหลักมิใช่หรื อ เหตุผลใดด้านความสวยงามนั้น
เป็ นเพียงองค์ประกอบย่อยเท่านั้น เรากาลังหลงทางตามการชี้นาของใครบางคนหรื อเปล่า
วัยรุ่ นคริ สเตียนทั้งหลายคุณจะช่วยโลกได้อย่างไรตราบที่คุณยังไหลตามกระแสของโลก คุณจะ
เป็ นอนาคตของคริ สตจักรของพระเจ้าได้อย่างไรตราบที่คุณยังเป็ น ยังประพฤติอย่างที่คนทัว่ ๆ ไปเป็ น
หรื อประพฤติปฏิบตั ิกนั
“อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะ
เปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ าพระทัยพระเจ้า จะได้รู้วา่ อะไรดี อะไรเป็ นที่ชอบพระทัยและอะไรดี
ยอดเยีย่ ม” โรม 12:2
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