จะให้ วยั รุ่ น ถอดแบบมาจากใคร?
คุณวิทยา วุฒิไกรเกรียง
ผมรู้สึกเห็นด้วยกับคำพูดของโธมัส มัวร์ ที่ปรำกฏในหนังสื อ Chicken Soup for the Soul เล่มที่
6 มีใจควำมว่ำ “กิจกรรมธรรมดำในบ้ำนที่เรำทำอยูท่ ุกวี่วนั สำคัญต่อจิตวิญญำณเกินกว่ำควำมเรี ยบง่ำย
ในตัวมันนัก” นัน่ เพรำะคุณภำพของเวลำที่ใช้กบั ครอบครัวของคน ๆ หนึ่งมีผลมำกต่อกำรเรี ยนรู ้ของ
คน ๆ นั้น และมำกพอที่จะมีผลต่อจิตวิญญำณ ควำมเชื่ อ รวมทั้งนิสัยใจคอด้วย ในทำงจิตวิทยำสำย
พฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เชื่อว่ำ เมื่อเด็กเริ่ มเข้ำสู่ วยั รุ่ นจะเรี ยนรู ้จำกกำรเลียนแบบได้ง่ำย และคน
แรก ๆ ที่จะถูกเลียนแบบก็คือคนที่เลี้ยงดูนนั่ เอง ซึ่ งโดยมำกจะเป็ นพ่อแม่
เพรำะเช่นนั้นทุกครั้งที่ให้คำปรึ กษำกับพ่อแม่และพูดคุยถึงสิ่ งที่เป็ นปั ญหำของลูกวัยรุ่ น คำถำม
ที่ผมมักจะถำมกลับไปก็คือว่ำ สิ่ งที่เป็ นปั ญหำนั้น นอกจำกลูกแล้วมีใครในครอบครัวอีกบ้ำงที่ทำอย่ำง
เดียวกัน เช่น ถ้ำลูกชำยติดบุหรี่ คำถำมก็คือมีใครในบ้ำนบ้ำงไหมที่สูบบุหรี่ และถ้ำคำตอบคือ “มี” หรื อ
“ใช่” แล้วละก็ ผมก็จะใช้เวลำอธิ บำยถึงกลไกกำรเลียนแบบอย่ำงง่ำย ๆ ให้พอ่ แม่เหล่ำนั้นได้ฟัง และ
ถำมว่ำพ่อหรื อแม่พร้อมหรื อไม่ที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหำนั้นก่อน ถ้ำเขำยอมเรื่ องนี้ก็ง่ำย
ขึ้นมำกที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองนัน่ ก็จะเป็ นเรื่ องที่ยำกขึ้นมำกในกำรช่วยลูกของพวกเขำ
จำก
ประสบกำรณ์ที่ผำ่ นมำผมพบว่ำพ่อแม่ส่วนใหญ่พร้อมที่จะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเอง แม้วำ่ อำจต้องใช้
ควำมพยำยำมอย่ำงมำกก็ตำมที
แต่หลำยท่ำนอำจมีคำถำมว่ำมีปัญหำอีกมำกมำยที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่ นในหลำย ๆ ครอบครัว ที่
ไม่ได้เกิดจำกพฤติกรรมเลียนแบบ เช่น บำงคนชอบเจำะลิ้นเจำะตัวเพื่อใส่ ห่วงเหล็ก ก็ไม่เห็นว่ำมีใครที่
บ้ำนเจำะลิ้นเจำะตัวหรื อบำงคนก็ไปสักลำย ก็ไม่เห็นมีใครที่บำ้ นสักลำยอย่ำงนั้นสักคนเดียว เรำจะ
อธิบำยถึงเรื่ องเหล่ำนี้ได้อย่ำงไร ผมขออธิ บำยเรื่ องนี้จำกควำมรู ้สึกของวัยรุ่ นที่ผมได้มีโอกำสคุยกับพวก
เขำว่ำ พวกเขำก็แค่รู้สึกว่ำสิ่ งที่เขำทำก็เป็ นเพียงค่ำนิยมส่ วนตัวไม่ได้สร้ำงควำมเดือดร้อนอะไรให้ใคร
กำรเจำะตัวเพื่อใส่ ห่วงก็ไม่ได้แตกต่ำงอะไรกับกำรเจำะหู เพื่อใส่ ต่ำงหู หรื อกำรสักลำยตำมร่ ำงกำยก็
ไม่ได้แตกต่ำงอะไรกับผูใ้ หญ่ที่ไปสักคิ้วถำวร นัน่ หมำยถึงว่ำหำกผูใ้ หญ่ไม่มีคำอธิ บำยที่ดีพอว่ำสักคิ้วมี
เหตุผลมำกกว่ำหรื อสมควรกว่ำกำรสักลำยอย่ำงไร หรื อบอกไม่ได้วำ่ สิ่ งที่พวกเขำทำไม่ดีอย่ำงไร ผูใ้ หญ่
ก็ไม่ควรมำบอกให้เขำเลิกทำ พ่อแม่หลำยคนไม่พอใจอย่ำงมำกที่ลูกของตัวเองทำสิ่ งเหล่ำนี้และพยำยำม
หำสำเหตุวำ่ ลูกวัยรุ่ นสร้ำงปั ญหำเพรำะอะไร มีพ่อแม่หลำยคนเชื่อว่ำเป็ นเพรำะพวกดำรำนักร้องที่เป็ น
แบบอย่ำงให้ลูกของตนเลียนแบบ แน่นอนว่ำในทำงจิตวิทยำเรำสำมำรถอธิ บำยแบบนั้นได้วำ่ วัยรุ่ นจะ
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เลียนแบบคนที่เขำชื่นชอบ คนที่เป็ นเหมือนวีรบุรุษของพวกเขำ แต่กเ็ ป็ นภำพสะท้อนกลับไปยัง
ครอบครัวด้วยว่ำ เป็ นไปได้หรื อไม่ที่ลูกของท่ำนเลียนแบบดำรำนักร้องที่เขำชื่นชอบ เพรำะพวกเขำไม่
มีโอกำสได้เลียนแบบจำกคนในครอบครัวของเขำเอง ดังนั้นเรำไม่อำจจะละเลยช่วงเวลำที่วยั รุ่ นเติบโต
โดยกำรเลียนแบบได้ เพรำะเรำอำจไม่สำมำรถเรี ยกเวลำนั้นกลับมำได้อีกเลย ถ้ำเรำให้เขำเชื่อและศรัทธำ
ในสิ่ งที่ใดหรื อใครเขำจะเป็ นอย่ำงสิ่ งนั้นหรื อผูน้ ้ นั
อย่ำเพิ่งเข้ำใจผิดว่ำผมกำลังตำหนิสถำบันครอบครัวแต่ในฐำนะของผูท้ ี่ทำงำนให้คำปรึ กษำกับ
วัยรุ่ นและพ่อแม่ผมใคร่ ขอจะเตือนท่ำนทั้งหลำยที่เป็ นพ่อแม่ผปู ้ กครอง หรื อกำลังจะเป็ นในไม่ชำ้ ถึง
ควำมจริ งที่เกิดขึ้นกับสังคมวัยรุ่ น ปั ญหำข้ำงต้นอำจเป็ นเพียงบำงส่ วนที่พอ่ แม่บำงครอบครัวก็ไม่ได้มอง
ว่ำเป็ นสำระสำคัญอะไร แต่จริ ง ๆ แล้วพฤติกรรมกำรเลียนแบบมีผลกระทบต่อบุตรหลำนของท่ำนอย่ำง
มำก และมำกพอจะทำให้เกิดปั ญหำใหญ่ ๆ ตำมมำ ท่ำนทรำบหรื อไม่วำ่ จำกสถิติในปี ที่ผำ่ นมำของ
ผูใ้ ช้บริ กำรสำยด่วนวัยรุ่ นจำนวน 6,300 สำย (สถิติ 2003) เป็ นเรื่ องตั้งครรภ์และทำแท้งมำกถึงร้อยละ 35
และมีเพียงไม่ถึงร้อยละ 10 ที่วยั รุ่ นเหล่ำนั้นบอกเรื่ องนี้แก่พอ่ แม่ของตน นัน่ หมำยถึงว่ำมีพอ่ แม่จำนวน
มำกที่ไม่มีโอกำสทรำบเลยว่ำลูกสำวของตนเคยผ่ำนกำรตั้งครรภ์และทำแท้งมำแล้ว (จำกกำรสำรวจ
อัตรำกำรทำแท้งปี 2003 อยูท่ ี่ประมำณ 3 แสนคน) ที่น่ำสนใจก็คืออัตรำของกำรมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่ น
ซึ่ งเป็ นสำเหตุของกำรตั้งครรภ์และทำแท้งนั้น มีสูงขึ้นอย่ำงเกี่ยวข้องกับรู ปแบบกำรสัมพันธ์ทำงเพศ
ของดำรำ นักร้อง ไม่วำ่ ในประเทศหรื อต่ำงประเทศ สิ่ งนี้ จะพอเป็ นภำพสะท้อนได้หรื อไม่วำ่ เมื่อท่ำน
ไม่มีเวลำมำกพอจะเป็ นแบบแก่วยั รุ่ นของท่ำน พวกเขำก็จะหำแบบอย่ำงที่เขำชื่ นชอบและเลียนแบบใน
สิ่ งที่เขำทำ ไม่วำ่ กำรแต่งตัว กำรพูด หรื อแม้กระทัง่ เรื่ องค่ำนิยมในเรื่ องควำมสัมพันธ์ทำงเพศที่กล่ำวไป
ข้ำงต้น
มีเรื่ องหนึ่งที่ผมค่อนข้ำงเป็ นห่วง และเชื่อว่ำพ่อแม่หลำยคนก็น่ำจะมีควำมรู ้สึกเช่นเดียวกัน นัน่
คือ ข่ำวที่พดู ถึงพฤติกรรมเลียนแบบกำรฆ่ำตัวตำย ตอนนี้เรำมีอตั รำกำรฆ่ำตัวตำยในวัยรุ่ นรำว 9.6 ต่อ
ประชำกรหนึ่งแสนคน นัน่ หมำยควำมว่ำในประชำกรวัยรุ่ น 15 ล้ำนคนในประเทศไทยจะมีคนที่ฆ่ำตัว
ตำยถึง 1,440 คน แต่ตวั เลขนี้ ได้รับกำรคำดหมำยว่ำเป็ นเพียงครึ่ งหนึ่งของอัตรำที่แท้จริ ง ยังไม่มีขอ้ สรุ ป
ที่ชดั เจนนักว่ำพฤติกรรมกำรฆ่ำตัวตำยนั้น เป็ นพฤติกรรมเลียนแบบจริ งหรื อไม่ แต่มีขอ้ สังเกตว่ำเมื่อมี
ดำรำหรื อนักร้องที่ได้รับควำมนิยมมำกเสี ยชีวติ จำกกำรฆ่ำตัวตำย ก็จะมีจำนวนของผูฆ้ ่ำตัวตำยสู งมำก
ในช่วงนั้น หรื อหำกหนังสื อพิมพ์ลงข่ำวฆ่ำตัวตำย ก็จะมีผทู ้ ี่ฆ่ำตัวตำยด้วยวิธีเดียวกันเพิม่ ขึ้น เช่นเมื่อมี
ข่ำวลงกำรฆ่ำตัวตำยด้วยกำรโดดจำกที่สูง ก็จะมีคนที่ฆ่ำตัวตำยด้วยวิธีน้ ี เพิ่มขึ้น ทุกวันนี้สังคมไทยมี
ควำมรี บร้อนและแข่งขันมำกขึ้น หลำย ๆ ครอบครัวมีเวลำให้ลูกน้อยลง มีครั้งหนึ่งผมคุยกับน้องผูห้ ญิง
อำยุ 20 ปี เป็ นเด็กเรี ยนดี เกรดเฉลี่ยสำมกว่ำ ๆ คุณพ่อคุณแม่ก็ประกอบอำชีพกำรงำนมัน่ คง แต่เธอกลับ
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รู ้สึกขำดควำมรัก เธอเคยฆ่ำตัวตำยสองครั้ง ครั้งแรกโดยกำรกรี ดข้อมือ แต่คุณพ่อนำส่ งโรงพยำบำลได้
ทันครั้งที่สองเธอกินยำนอนหลับบ้ำง ยำอื่น ๆ บ้ำง กินรวดเดียว 50 เม็ด เธอหลับไปสองวันแล้วตื่น
ขึ้นมำ โดยที่ไม่มีใครในบ้ำนทรำบเลยว่ำเธอพยำยำมฆ่ำตัวตำย จำกตัวอย่ำงนี้คงสะท้อนอะไรบำงอย่ำง
ในสังคมไทย ครอบครัวที่พอ่ แม่ตำแหน่งใหญ่โต มีอำชีพมัน่ คง และดูเหมือนมีเพียบพร้อมทำงด้ำนวัตถุ
แต่นนั่ ไม่ได้ช่วยตอบสนองควำมต้องกำรที่แท้จริ งของลูกได้เลย ซึ่ งจริ ง ๆ แล้วผมเชื่อว่ำพ่อแม่ทุก
คนทำงำนหนักก็เพื่อควำมสุ ขสบำยของครอบครัวตัวเองเท่ำนั้น ดังนั้นถ้ำท่ำนได้ตระหนักถึงเรื่ องนี้มำก
ขึ้น ผมหวังว่ำเรำจะมีโอกำสได้ใกล้ชิดกับลูก ๆ มำกขึ้น
ข้อได้เปรี ยบข้อหนึ่งที่ทำให้หลำย ๆ ครอบครัวสบำยใจ นัน่ ก็คือกำรเป็ นครอบครัวคริ สเตียน
เป็ นครอบครัวที่มีพระเจ้ำเป็ นศูนย์กลำง แต่ถึงอย่ำงนั้นก็ดีเรำก็ไม่ควรที่จะละเลยที่จะให้เวลำกับลูกของ
ตน นัน่ เพรำะจำกสถิติของผูใ้ ช้บริ กำรสำยด่วนวัยรุ่ นมีถึงร้อยละ 14 ของผูท้ ี่โทรมำที่เป็ นคริ สเตียน และ
ปั ญหำที่วยั รุ่ นคริ สเตียนพบกับวัยรุ่ นทัว่ ไปก็ไม่ได้มีควำมแตกต่ำงกัน มีหลำยคนเช่นกันที่พลำดพลั้ง
ตั้งครรภ์โดยที่พอ่ แม่บำงคนไม่มีโอกำสทรำบเลย พ่อแม่หลำยคนอำจมีขอ้ สงสัยว่ำจะทำอย่ำงไรจึงจะ
สำมำรถเข้ำใจลูกหรื อวัยรุ่ นได้ ผูท้ ี่ดูแลอนุชนและยุวชนอำจมีขอ้ สงสัยทำอย่ำงไรจึงจะสำมำรถเข้ำใจเขำ
ได้ ผมใคร่ นำเสนอ ทำงเลือกบำงประกำรดังนี้ ประกำรแรกท่ำนต้องเรี ยนรู ้และเข้ำใจเรื่ องธรรมชำติของ
วัยรุ่ น มีหลำยครั้งที่มีควำมสับสนระหว่ำงธรรมชำติของวัยและเรื่ องปั ญหำของวัย เช่นเรื่ องวัยรุ่ นติด
เพื่อนโดยเฉพำะวัยรุ่ นตอนกลำงนั้นถือได้วำ่ เป็ นธรรมชำติของวัย เรำจึงไม่สำมำรถไปบังคับใจหรื อฝื น
ใจได้มำกนัก แต่เรำสำมำรถควบคุมระดับให้อยูใ่ นควำมพอดีได้ ประกำรที่สองขอให้ท่ำนได้มีโอกำส
ลงทุนในกำรใช้เวลำร่ วมกับเขำมำกขึ้น นี่เป็ นเหตุผลง่ำย ๆ ที่ทำให้เกิดสิ่ งที่เรี ยกว่ำ “มนุษย์สัมพันธ์” แต่
ขอให้เรำพิจำรณำเรื่ องกำรใช้เวลำกับวัยรุ่ นสักหน่อย มีหลำยคนที่ใช้เวลำกับวัยรุ่ นจริ ง แต่เป็ นคนละ
ควำมหมำยกับกำรใช้เวลำกับวัยรุ่ นอย่ำงที่ผมหมำยถึง เช่น บำงคนให้ลูกไปเล่นกอล์ฟกับตน เพรำะ
ตัวเองชอบเล่นกอล์ฟแต่ลูกอำจไม่ชอบก็ได้ บำงคนบังคับให้ลูกเรี ยนในสิ่ งที่ตนเองต้องกำรและไปนัง่
ควบคุมควำมประพฤติเขำ อย่ำงนี้คงไม่ใช่กำรใช้เวลำที่ถูกต้องนัก หำกแต่ผมหมำยถึงกำรใช้เวลำ
ร่ วมกับเขำและอยูใ่ นโลกเดียวกับเขำ ผมประทับใจที่พอ่ บำงคนหัดเล่นฟุตบอลเพื่อจะได้ใช้เวลำกับเขำ
หรื อแม่บำงคนก็ไปคอนเสิ ร์ตเพลงร็ อคกับลูกสำวได้ เมื่อท่ำนเริ่ มเป็ นฝ่ ำยให้เขำก่อน ท่ำนจะสำมำรถ
เอำชนะใจของเขำได้ และสำมำรถที่จะเป็ นแบบอย่ำงให้กบั เขำได้ ผมจำได้วำ่ ครั้งหนึ่งมีโอกำสไปเที่ยว
สวนสนุกเมื่อตอนอยูใ่ นระดับอนุชน และอำจำรย์ที่เป็ นผูด้ ูแลอนุชนก็ไปกับเรำด้วย เพื่อน ๆ และผม
รู ้สึกว่ำอำจำรย์ท่ำนนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของพวกเรำ ดังนั้นเมื่อท่ำนสอนเรำหรื อขอควำมร่ วมมือจำกเรำครั้ง
ใด ก็จะได้รับควำมร่ วมมือและเชื่อฟังทุกครั้งไป ประกำรสุ ดท้ำยขอให้เรำเป็ นผูฟ้ ังมำกกว่ำผูพ้ ดู นัน่
เพรำะควำมที่เรำมีประสบกำรณ์มำก บำงครั้งทำให้บำงทีเรำไม่รอฟังวัยรุ่ นของเรำให้จบเสี ยก่อน แต่
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มักจะสรุ ปหรื อตัดบทรำวกับว่ำเรำเข้ำใจเป็ นอย่ำงดีแล้ว นัน่ อำจทำให้เรำพลำดที่ฟังในสิ่ งที่สำคัญมำกก็
เป็ นได้
จริ ง ๆ แล้วมีวธิ ี กำรมำกมำย ที่ท่ำนจะสำมำรถเอำชนะใจวัยรุ่ นได้ แต่สิ่งที่สำคัญกว่ำนั้นก็คือ
หัวใจที่มีควำมห่วงใย ควำมรักที่มีให้แก่กนั อย่ำงแท้จริ ง หวังว่ำท่ำนจะมีโอกำสอธิ ษฐำนเผือ่ สำหรับบุตร
หลำนของท่ำนหรื อวัยรุ่ นที่อยูใ่ นควำมรับผิดชอบของท่ำนมำกเท่ำที่จะมำกได้ และหำกท่ำนไม่มีบุตร
หลำนที่เป็ นวัยรุ่ นแล้วหรื อไม่ได้รับผิดชอบดูแลกับวัยรุ่ นก็ตำมที หวังเป็ นอย่ำงยิง่ ว่ำท่ำนจะมีโอกำส
อธิ ษฐำนเผื่อบุคคลในคริ สตจักรของท่ำนซึ่ งมีควำมรับผิดชอบที่ยงิ่ ใหญ่ ในกำรเป็ นพ่อแม่และในกำร
เป็ นผูด้ ูแลวัยรุ่ นทั้งในคริ สตจักรเอง และในสังคมทุกวันนี้ อย่ำลืมว่ำ “ถ้ าท่ านเอาชนะใจวัยรุ่ นไม่ ได้ ใน
วันนี้ เขาจะทาให้ ใจของท่านแตกสลายในวันหน้ า”
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