คุยเรื่องเพศกับวัยรุนในคริสตจักร
วิทยา วุฒิไกรเกรียง
ในอดีตมีขอถกเถียงกันมากวาเราควรสอนเรื่องเพศศึกษาแกเด็กวัยรุนหรือไม บางก็วาสอนเรื่อง
นี้เปนการกระตุนเด็กวัยรุนใหเกิดอารมณทางเพศที่ไมเหมาะสมกอนวัยอันควรบางก็วาเปนการชีโ้ พรง
ใหกระรอก แมกระทั่งในคริสตจักรเองก็ยงั มีขอถกเถียงเชนนี้บางเหมือนกัน บางคนมีทัศนคติวาเราไม
ควรพูดถึงเรื่องเพศเลย ควรรอใหเด็กวัยรุนผานการสมรสแลวพวกเขาก็จะเขาใจไปเอง บางคนถึงกับ
รูสึกวาเรื่องเพศเปนเรื่องของความบาปเลยทีเดียว เมื่อมีความคิดตาง ๆ เชนนี้เกิดขึน้ หมายความวาเรา
ควรหลีกเลี่ยงที่จะพูดเรื่องเพศใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดเชนนั้นหรือ? ผมมีความเห็นวาเรากําลังตั้ง
คําถามผิด เพราะเรามีสมมติฐานที่ผิดมาตั้งแตตน
สมมติฐานที่วา เรื่องเพศเปนเรื่องของความบาปนั้นเปนความเขาใจผิดและอาจเปนการมองเรื่อง
เพศในดานเดียวมากเกินไป เราตองไมลืมวาเพศนัน้ เปนการทรงสรางที่มาจากพระเจาในปฐมกาลบทที่
2 ขอ 18 พระเจาตรัสวา “ไมควรที่ชายผูนี้จะอยูคนเดียวเราจะสรางคูอุปถัมภที่สมกับเขาขึ้น” การมี
เพศสัมพันธเองก็เปนพระพรจากพระเจาสําหรับคูชายหญิงผานการสมรสจริงอยูที่สังคมทุกวันนี้มี
ปญหามากมาย ที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธอยางไมเหมาะสม หรือใชเพศไปในทางที่ผิด แตนั่นก็ไมได
หมายความวาเราควรจะเหมารวมวาทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเพศเปนสิ่งที่แยหรือไมควรสอน
จากสถิติของศูนยใหคําปรึกษาสายดวนวัยรุนพบวา วัยรุน 14-25 ป ผูใ ชบริการปญหาเกีย่ วกับ
เรื่องการตั้งครรภไมพึงประสงคมากถึงรอยละ 52 นอกจากนี้ปญหาอืน่ ๆ ก็ยังเกีย่ วของกับเรื่องของการ
คุมกําเนิดและการมีเพศสัมพันธเปนสวนใหญ มีครั้งหนึง่ ที่ผมตองใหความชวยเหลือนองผูหญิงคนหนึ่ง
ที่ตั้งครรภได 5 เดือน ทั้ง ๆ ที่ตัวเองอายุเพียง 16 ปเทานั้น จากคําถามผานทางเว็บบอรดของ Wowcool.com ก็ชี้ใหเห็นวาเด็กวัยรุนไมมีความเขาใจถึงการปกปองตัวเองในเรื่องเพศ หลายคนกลายเปนคน
ที่เสพติดเรื่องเพศ หรือมีคูนอนหลายคนทั้งที่ยังไมทําบัตรประชาชน สิ่งเหลานี้เปนภาพสะทอนใหเรา
เห็นวาเด็กวัยรุน จํานวนมากไมไดรับการอบรมใหเขาใจในเรื่องเพศ ไมเห็นคุณคาของการสมรส และเรา
จําเปนอยางยิ่งที่ตองใหความชวยเหลือแตหากเราสามารถที่จะปองกันปญหาเหลานี้ไดกอนก็นาจะเปน
สิ่งที่คุมคากวามิใชหรือ
ยอนกลับมาทีว่ ัยรุนในคริสตจักรบาง คงตองยอมรับวาความรูความเขาใจและโอกาสในการจะ
เขาถึงขอมูลของเด็กวัยรุนในเมืองใหญมมี ากกวาเด็กวัยรุนในที่หางไกลตัวเมือง ผมเคยสอนนักศึกษา
พระคริสตธรรมหลายคนที่เพิ่งมีโอกาสไดเขามาศึกษาในกรุงเทพฯ จึงทําใหทราบวามีบางเรื่องที่พวก
เขาไมเคยทราบมากอนจริง ๆ ในขณะทีว่ ยั รุนในเมืองบางคนก็ดูจะรูมากจนเกินไป คําถามก็คือเราควร
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จะคุยเรื่องเพศกับวัยรุนในคริสตจักรอยางไร? ผมเองมีโอกาสบรรยายหรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่อง
เพศมาหลายครั้ง รวมทั้งเขารับการอบรมจากผูทรงคุณวุฒหิ ลายทาน จึงไดเห็นรูปแบบหลายอยางที่
นาจะนํามาประยุกตใชกับวัยรุนในคริสตจักรได ประการที่หนึ่ง เราตองใหความเขาใจและทัศนคติที่
ถูกตองในเรื่องเพศแกพวกเขา กลาวคือเราชี้ใหพวกเขาไดเห็นวาเพศเปนสิ่งที่มีคา เปนสิ่งที่พระเจาทรง
สราง และสอนใหทราบถึงพระประสงคที่พระเจาทรงมีตอบุตรของพระองคในเรือ่ งเพศ เพศไมใชสิ่งที่
สามารถใชไดพร่ําเพรื่ออยางการจับมือทักทายที่เราสามารถมอบใหไดกับทุกคน แตเพศถูกสงวนไว
สําหรับบางคนและบางโอกาสเทานั้น ดังนั้นเราไมควรเขินอายที่จะพูดถึงเรื่องเพศตามมุมมองจากพระ
คัมภีร เพราะเรื่องเพศเปนเรือ่ งที่วัยรุนสนใจ เนื่องจากเปนเรื่องที่มีความเกี่ยวของกับตัวเองอยางมาก ทั้ง
เรื่องตามธรรมชาติ เชน การมีประจําเดือนในเพศหญิง และการที่ผูชายมีเสียงแตกพราเมื่อเขาวัยหนุม
หรือเรื่องเพศทางสังคม การพูดคุยและปฏิบัติตัวกับเพื่อนตางเพศ เปนตน
ประการที่สอง คือการไมมองวาเรื่องเพศเปนเรื่องที่ผิดพลาด แลวมีความรายแรงจนใหอภัย
ไมได แนนอนวาผมไมไดสนับสนุนใหเรามีเสรีภาพแบบผิด ๆ เกีย่ วกับเรื่องเพศ แตบางครั้งเมือ่ ผมให
คําปรึกษากับนองบางคนในคริสตจักร ผมกลับพบวาคนรอบขางหรือแมกระทั่งคนที่ผิดพลาดในเรื่อง
เพศเอง มองวาความผิดพลาดนี้กลายเปนสิง่ ที่เลวรายติดตัว หรือเกินกวาจะใหอภัยได เราตองไมลืมวา
พระเจาทรงสัตยซื่อและเทีย่ งธรรม เมื่อเราสารภาพบาปของเราและกลับใจใหมจริง ๆ ไมมีบาปผิดใดที่
พระเจาจะไมสามารถลบลางได พระเจาใหอภัยแกเราแลว เราควรเรียนรูที่จะใหอภัยแกตนเองดวย มีอยู
หลายครั้งที่ผมทํางานใหคําปรึกษากับผูหญิงขายบริการทางเพศ พวกเธอมักรูสึกวาตัวเองไรคุณคาและ
คิดวาคงไมมใี ครสามารถใหอภัยแกพวกเธอได แมแตในคริสตจักรเองบางครั้งเราก็พบวาบางคนไม
สามารถยอมรับหญิงเหลานีไ้ ดอยางแทจริง ผมเองอยากใหเราลองสํารวจความรูสึกของทานเองดูวา หาก
มีผูหญิงคริสเตียนสักคนที่ทา นมารูภายหลังวาเธอเคยเปนโสเภณีมาถึงสิบป ทานจะยังสามารถยอมรับ
เธอเปนพี่นอง และรักเธออยางแทจริงไดหรือ ผมทราบวาแมกระทั่งตัวเราเองเรื่องนี้กย็ ังเปนเรื่องยาก แต
ขอพระเจาทรงโปรดชวยเราทุกคน ผมอยากบอกทานจริง ๆ วาพวกเธอกระหายการยอมรับจากคนรอบ
ขางมากเพียงไร วันหนึ่งทานอาจพบวาคนขาง ๆ ตัวทานเปนคนหนึง่ ที่ผิดพลาดในเรื่องเพศ ขอทานได
โปรดใหโอกาสเขาไดกลับใจ ยอมรับและใหอภัยพวกเขาดวย
ประการตอมาเราควรรูเทาทันสังคมโลกในเรื่องเพศ สังคมทุกวันนีม้ ีทัศนคติและความเชื่อใน
เรื่องการมีเพศสัมพันธอยางปลอดภัย ทําใหการคุมกําเนิดแบบตาง ๆ ถูกพัฒนามากขึ้นเรื่อย ๆ การที่ผม
เห็นวาเราควรเรียนรูเรื่องนี้ ไมไดหมายถึงวาผมเห็นดีเห็นงามไปกับการคุมกําเนิด แลวสามารถมี
เพศสัมพันธแบบไรสติ แตมีคํากลาววา “ไมมีใครสนใจหรอกวาคุณรูม ากแคไหน จนกวาเขาจะรูว า คุณ
สนใจเขามากแคไหน” บางครั้งการตอตานหรือปฏิเสธที่จะคุยในเรื่องความเชื่อของคนอื่นในทันทีก็ทํา
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ใหเราถูกปฏิเสธความเชื่อของเราเชนกัน วัยรุนคริสเตียนปจจุบันมีความรูเรื่องการคุมกําเนิดไมนอ ยเลย
นั่นเพราะการเรียนการสอนเรื่องสุขศึกษา และจากสื่อตาง ๆ ทั้งทีวี วิทยุ อินเทอรเน็ต ดังนั้นวัยรุน บาง
คนก็อาจจะมีความรูสึกโนมเอียงไปในทางเรื่องการมีเพศสัมพันธอยางปลอดภัยมาปะปนในความคิด
บาง ดังนั้นจึงเปนเรื่องสําคัญอยูเหมือนกันที่เราจะสามารถรูเรื่องการคุมกําเนิดแบบตาง ๆ และรูมาก
เพียงพอทีจ่ ะบอกไดวาไมมวี ธิ ีใดที่จะปลอดภัย 100% และไมมีวิธีใดเลยที่สามารถปองกันความรูสกึ ใน
จิตใจได ผมเชือ่ วาในอนาคตสังคมโลกอาจมีความเชื่อในเรื่องนี้เปลี่ยนไปบาง อาจจะนากลัวและรุนแรง
มากขึ้น สิ่งที่เราตองทําคือรูเทาทันและสามารถบอกไดถึงจุดออนของความเชื่อนั้น ๆ ได ดังนั้นในการ
สัมมนาที่ผมจัดขึ้นเปนระยะ ๆ จึงมีการอบรมทั้งพี่นองในคริสตจักรนักศึกษาพระคริสตธรรมไดเขาใจ
ถึงวิธีการคุมกําเนิดแบบตาง ๆ รวมทั้งความเชื่อแบบตาง ๆ เชน การนับหนาเจ็ดหลังเจ็ด การเลือกเพศ
บุตรดวยความเปนกรดหรือดางในชองคลอด พรอมทั้งไดบอกถึงผลกระทบ ผลขางเคียงจากวีธีตาง ๆ
ดวย
ประการสุดทาย คือ การทุมเทชีวิตใหกับการใหคําปรึกษาแกวัยรุนในคริสตจักรอยางจริงจัง ผม
คิดวาเปนเรื่องนาเสียดาย หากเราเริ่มรูสึกวาการใหคําปรึกษาหรือพูดคุยกับวัยรุนในเรื่องเพศเปนสิ่ง
สําคัญ แตเรากลับไมไดทําอะไรจริงจัง เราอาจสนใจอยากทําอะไรสักอยางกับเรื่องนี้ แตพอเอาเขาจริง
เรา กลับไมอยากจะเสียสละเวลาที่จะเริม่ ตนฟง เราอาจจะอางวาเราไมมีความรูและก็ไมสนใจที่จะ
เพิ่มเติมความรูอะไรเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น ทานตองไมลืมวาวัยรุนเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิตเปนวัยแหงการ
ตัดสินใจ พวกเขาเองตองการพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาที่จะใหความเขาใจ และชี้นําทางที่ถูกตองแกเขา ผม
รูจักบางคนที่ไมยอมทําอะไรแบบนี้เพราะอางวาเขากับวัยรุนไมได ผมอยากหนุนใจใหเราพยายามให
มากขึ้น และหากวาเราไมสามารถที่จะทําไดจริง ๆ อยางนอยผมหวังวาเราจะไขวควาหาความรูเพิม่ ขึ้น
หรือหาคนที่สามารถทําไดและใหการสนับสนุนเขาในดานอื่น ๆ แทน เชนนี้ทานก็เปนแนวรวมคนหนึ่ง
ในทีมเชนกัน
สําหรับทานที่ไมทราบวาควรจะเริม่ อยางไรและทานตองการทีจ่ ะเริ่มตนการอบรม
สัมมนาเรื่องนี้ในคริสตจักรที่ทานเปนสมาชิกอยูทานสามารถติดตอมายังองคการเยาวชนไทยเพื่อพระ
คริสต (bkk@thailandyfc.net) เรามีทีมอบรมที่จะรวมกับทานในการสรางความเขาใจพื้นฐานในเรื่อง
เพศรวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่จะสรางเสริมใหวัยรุนในคริสตจักรเปนวัยรุน ที่เปนกําลังสําคัญของคริสตจักร
ตอไป
สุดทายนี้ขอพระเจาทรงโปรดอวยพรผูอานทุกทาน ใหเปนผูมีใจรักที่จะทุมเทรับใชและติดตาม
พระคริสตและหวังวาวันหนึ่งจะไดมีโอกาสรวมรับใชกบั ทาน
ขอพระเจาอวยพร
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