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เราเกดิมาเพือ่อะไร? ค าถามที่วยัรุ่นค้นหา 
โดย วิทยา  วุฒิไกรเกรียง 

ผมมีโอกาสไดเ้ขา้ไปใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียนในสถาบนัการศึกษา ในฐานะนกัจิตวทิยาคลินิก
เป็นประจ า มีนกัเรียนหลายต่อหลายคนท่ีเกิดความเครียดในช่วงใกลจ้บการศึกษา โดยเฉพาะกบั
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 ปัญหาส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกสับสนไม่แน่ใจในอนาคต
ของตวัเอง ไม่รู้วา่ตวัเองอยากเรียนต่อดา้นอะไรไม่รู้วา่ตวัเองอยากเป็นอะไร บางคนก็อาจพอบอกไดว้า่
เป็นอะไรท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะ แต่พอใหช้ี้ชดัลงไปวา่คืออะไรก็เกิดความไม่แน่ใจท่ีแสดงออกอยา่ง
ชดัเจนบนใบหนา้ของนอ้ง ๆ เหล่านั้น 

นอกจากน้ีในกลุ่มผูใ้ชบ้ริการสายด่วนวยัรุ่น ซ่ึงเป็นบริการใหค้  าปรึกษาทางโทรศพัทท่ี์ผม
รับผดิชอบ ก็มีนอ้ง ๆ ท่ีก าลงัจะจบการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา มีความวติกกงัวลเก่ียวกบัอนาคตของ
ตวัเองเช่นกนั เช่น ไม่แน่ใจวา่ตนควรท างานอะไร ควรท าท่ีตรงกบัความรู้ท่ีเรียนมาหรือไม่ส าหรับบาง
คนเร่ืองน้ีอาจดูเป็นเร่ืองเล็กนอ้ย เป็นปัญหาท่ีไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรมากนกักบัชีวติ แต่กบับางคน
ค าถามวา่ “ฉนัควรจะท าอะไร” หรือ “เราเกิดมาเพื่ออะไร” กลบัเป็นค าถามท่ีกดักร่อนหวัใจและ
สุขภาพจิตของพวกเขาไม่นอ้ยเลยทีเดียว 

“เม่ือพระเยซูทรงรับน ้าองุ่นแลว้พระองคต์รัสวา่ “ส าเร็จแลว้” และทรงกม้พระเศียรลง
ส้ินพระชนม”์ (ยอห์น บทท่ี 19 ขอ้ 30) พระบิดาทรงมีแผนการในชีวิตขององคพ์ระเยซูคริสตเ์พื่อมาไถ่
บาปแทนเราทุกคนบนไมก้างเขน ค าวา่ “ส าเร็จแลว้” ท  าใหผ้มรู้สึกวา่พระองคท์รงทราบดีวา่พระองคม์า
ในโลกน้ีเพื่ออะไร พระองคมี์ชีวติอยูเ่พื่ออะไร ค า ๆ น้ีในฉบบัภาษาองักฤษใชค้  าวา่ “It is finished” เป็น
ค าท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงเส้นชยั และเป้าหมายของชีวติ ไม่ทราบวา่ทุกคนเคยดูรายการโฆษณาขายสินคา้
ทีวบีา้งหรือเปล่าในรายการเหล่านั้นมีค าพดูประโยคหน่ึงเป็นค าพดูติดปากวา่ “ฉันเกดิมาเพือ่ส่ิงนี้” 
ส าหรับหลาย ๆ คนอาจท าใหรู้้สึกตลกกบัค าพดูน้ี เพราะมกัมีคนน าค าพดูน้ีมาลอ้เลียนอยูเ่สมอแต่
ส าหรับผมคิดวา่มีคนจ านวนไม่นอ้ยอยากใหต้วัเองไดพู้ดค า ๆ น้ี จากความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของตนเอง “ใช่
แลว้ ฉนัเกิดมาเพื่อส่ิงน้ี” ผมเคยเขียนบทความเร่ือง “วยัรุ่นท่ีเคล่ือนไปดว้ยวตัถุประสงค”์ ซ่ึงไดย้  ้าวา่เรา
ควรทราบวา่เรามีวตัถุประสงคใ์นชีวติอยา่งไร แต่ส าหรับคร้ังน้ีผมอยากใหเ้ราตั้งค  าถามน้ี เพื่อจะคน้หา
ค าตอบวา่ เราเกิดมาเพื่ออะไร? ท่ีเฉพาะเจาะจงลงไปในแต่ละบุคคล ผมเช่ือวา่เราทุกคนไม่ใช่ความ
บงัเอิญ พระเจา้สร้างเราอยา่งพิถีพิถนั และทรงมีเป้าหมายส าหรับเราแต่ละคนอยา่งชดัเจน ผมคิดวา่การ
ไดท้ราบเป้าหมายของชีวติเป็นเหมือนแสงท่ีผา่นเลนส์นูนท่ีรวมและเพิ่มความเขม้ของแสงใหม้ากพอจะ
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เผาไหมส่ิ้งต่าง ๆ ได ้ คนท่ีชดัเจนกบัเป้าหมายของชีวติยอ่มมีความเขม้แขง็มากพอท่ีจะเอาชนะ
อุปสวรรคต่าง ๆ ในชีวิตไดเ้ช่นกนั 

ปัญหาหลายอย่างที่เกดิขึน้ในสังคมกบัวยัรุ่น ผมเช่ือว่ามันมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
จากการทีว่ยัรุ่นไม่ทราบว่าพวกเขาเกดิมาเพือ่อะไรถา้ท่านอ่านบทความของผมเป็นประจ า คงพอจ าได้
วา่ผมเคยกล่าววา่วยัรุ่นเป็นวยัแห่งการเลียบแบบ จริง ๆ แลว้วยัรุ่นหลายคนเช่ือวา่การเลียนแบบของเขา
คือ วตัถุประสงคแ์ห่งชีวิตของเขา ไม่ทราบวา่ท่านจะพอรู้จกัวงดนตรีญ่ีปุ่นช่ือ X`Japan บา้งหรือไม่ 
ศิลปินกลุ่มน้ีกลายเป็นแรงบนัดาลใจใหว้ยัรุ่นหลายคนในประเทศหนัมาเล่นดนตรี วงดนตรีน้ีค่อนขา้งมี
เอกลกัษณ์ในการแต่งตวัท่ีมกัจะแต่งหนา้จดั แมว้า่สมาชิกทุกคนจะเป็นผูช้าย ซ่ึงท าใหเ้กิดแฟชัน่ยคุใหม่
ของผูช้ายท่ีช่ืนชมศิลปินวงน้ี แต่แลว้เร่ืองเศร้าก็เกิดข้ึน เม่ือหน่ึงในสมาชิกของวงไดฆ่้าตวัตาย และเป็น
ส่งท่ีน่าเศร้ามากยิง่ข้ึนเม่ือมีกลุ่มวยัรุ่นจ านวนมากไดฆ่้าตวัตายตามศิลปินในดวงใจของเขาดว้ย อะไร
น่าจะเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดเร่ืองเช่นน้ีข้ึน บางทีอาจเป็นเพราะส่ิงท่ีพวกเขาคิดวา่เป็นเป้าหมายของชีวติ
ไดจ้ากโลกน้ีไปแลว้ และพวกเขาไม่สามารถท่ีจะอยูอ่ยา่งไร้เป้าหมายได ้

เม่ือท่านไดมี้โอกาสอ่านบทความน้ี ก็คงจะพน้เทศกาลวนัแห่งความรัก 14 กุมภาพนัธ์ ไป
พอสมควรซ่ึงเป็นเร่ืองเศร้าเม่ือเราพบความจริงวา่ สถิติการมีเพศสัมพนัธ์ในวยัรุ่น และสถิติการมี
เพศสัมพนัธ์คร้ังแรก สูงมากในวนัดงักล่าว และผมเช่ือวา่สาเหตุประการหน่ึงเป็นเพราะพวกเขาไม่
ทราบวา่ “พวกเขาเกิดมาเพื่ออะไร?” มิเช่นนั้นแลว้พวกเขายอ่มไม่เลือกทางท่ีจะท าใหพ้วกเขาไปไม่ถึง
เป้าหมายเพราะหลายปีท่ีผา่นมาในงานการใหค้  าปรึกษา ผมตอ้งพบนอ้งผูห้ญิงหลายคนตอ้งออกจาก
การศึกษาทั้ง ๆ ท่ีเรียนในระดบัมธัยมฯ เพียงเพราะการตดัสินใจคร้ังเดียว บางคนตั้งครรภ ์ บางคนท่ี
ตดัสินใจท าแทง้ตอ้งพบผลกระทบท่ีน่ากลวักวา่ โดยเฉพาะผลกระทบทางจิต นอ้งผูช้ายบางคนไดรั้บ
เช่ือ HIV และไม่มีโอกาสไดเ้ป็นในส่ิงท่ีเขาเคยใฝ่ฝันไดอี้ก การสร้างเป้าหมายในชีวิตใหแ้ก่วยัรุ่น จึง
เป็นเสมือนวคัซีนป้องกนัชีวิตของเขาท่ีจะไม่ไปยุง่เก่ียวกบัส่ิงท่ีลม้ลา้งเป้าหมายของเขาได ้ ส าหรับคนท่ี
ผดิพลาดไปแลว้ก็อยา่เพิ่งทอ้ใจ เพราะหากวนัน้ีเราไดมี้ความชดัเจนกบัตวัเองมากข้ึนวา่ “เราเกิดมาเพื่อ
อะไร” ยอ่มมีโอกาสส าหรับเราท่ีจะกลบัไปสู่เป้าหมายของเราอีกคร้ัง เวลายอ่มมีเพียงพอส าหรับคนท่ีมี
เป้าหมายท่ีชดัเจน 

ผมเช่ือวา่หากท่านท างานกบัวยัรุ่น ท่านจะตอ้งไดย้นิค าถามท่ีเขาอยากถามวา่ “เขาเกดิมาเพือ่
อะไร?” แต่บางคร้ังรูปแบบของค าถามก็อาจจะแตกต่างไป เช่น “เรียนต่ออะไรดี?” “จบมาจะท าอะไร
ดี?” “หรืออะไรท่ีคลา้ย ๆ กนัคนท่ีมีภาพของเป้าหมายชดัเจน ยอ่มด าเนินชีวติดว้ยความชดัเจน และไม่
มวัเสียเวลาอยูก่บัส่ิงท่ีไม่ใช่เป้าหมาย 
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หน้าที่ของพวกเราคือการช่วยเขาให้ค้นหาเป้าหมายของชีวติด้วยตัวของเขาเอง โดยส่วนตวั
แลว้ผมค่อนขา้งเป็นห่วงคนท่ีใชว้ธีิการก ากบัชีวติของวยัรุ่น แน่นอนวา่มีหลายส่ิงท่ีเราตอ้งเตือนและ
ตอ้งสอน แต่เราไม่สามารถจะประคองชีวิตของเขาไปตลอดได ้ เราจึงจ าเป็นตอ้งค่อย ๆ ปล่อยมือท่ี
ประคองชีวิตของเขาเอาไวต้ามวฒิุภาวะฝ่ายวญิญาณของเขา เหมือนกบัเวลาท่ีเราเล้ียงเด็กเล็ก ๆ ท่ีก าลงั
หดันัง่ หดัเดิน หากเรามวัแต่อุม้เด็กคนนั้นไวต้ลอดเวลาเด็กก็ไม่สามารถท่ีจะนัง่ คลาน และเดินได ้หรือ
เหมือนเวลาท่ีเราสอนใครสักคนใหข่ี้จกัรยาน ช่วงแรกของการสอนเราตอ้งประคองหรือบางคร้ังก็ตอ้ง
นัง่คร่อมจกัรยานไปดว้ยกนัแต่เม่ือฝึกนานเขา้เราก็จ  าเป็นตอ้งค่อยถอนความช่วยเหลือไม่ใช่เพราะเรา
ห่วงใยนอ้ยลง หากเป็นเพราะจ าเป็นต่อเขาแน่นอนวา่คนท่ีข่ีจกัรยานใหม่ ๆ ยอ่มมีบางคร้ังท่ีชน หรือลม้ 
การไปถึงเป้าหมายยอ่มตอ้งใชค้วามอุตสาหะ และตอ้งเผชิญความยากล าบากบา้ง แต่วนันึงเรายอ่ม
สามารถข่ีจกัรยานของเราเองไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว และสามารถท่ีจะสอนการข่ีจกัรยานแก่คนอ่ืนไดด้ว้ย 

ผมมีความเช่ืออีกประการหน่ึงวา่ ส่ิงท่ีเราเป็นอยูใ่นปัจจุบนั มีความส าคญัและเก่ียวเน่ืองกบั
เป้าหมายชีวติของเรา เช่นการท่ีตวัผมเองไดเ้รียนทางดา้นจิตวทิยาคลินิกและไดม้ารู้จกัพระเจา้เม่ืออาย ุ
25 ปี คร้ังแรกผมไม่เขา้ใจวา่ผมเรียนส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีมาเพื่ออะไร เม่ือก่อนผมเพียงแต่เรียนเพื่อใหมี้
อาชีพและรายไดม้ากพอดูแลครอบครัวของตวัเอง แต่เม่ือมีโอกาสรับใชแ้ละแสวงหาทางของพระเจา้
มากข้ึนผมก็สัมผสัไดถึ้งความเก่ียวขอ้งจากส่ิงท่ีผา่นมา และส่ิงท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ความรู้ความสามารถ
ท่ีไดเ้รียนรู้จากการเรียนเป็นเวลานานไดเ้อ้ือประโยชน์แก่งานรับใชใ้นปัจจุบนัของผมอยา่งมากผม
อยากจะเชิญชวนใหท้่านท่ีมีโอกาสท างานกบัวยัรุ่น โดยเฉพาะวยัรุ่นในคริสตจกัร รวมทั้งตวัวยัรุ่นเอง
ไดม้ัน่ใจวา่พระเจา้ทรงมีแผนการอนัดีส าหรับทุกคน หากเราไดแ้สวงหาพระองค ์ เราจะพบพระองค ์
และเราจะทราบมากข้ึนวา่เหตุใดพระเจา้จึงทรงใหเ้ราเป็นอยา่งทุกวนัน้ี ค าตอบจะมาถึงในไม่ช้าและไม่
สาย หากท่านก าลงัเรียนทางดา้นสายภาษา ความสามารถทางดา้นภาษายอ่มมีความเก่ียวเน่ืองกบั
เป้าหมายของท่าน ไม่วา่ท่านก าลงัเรียนรู้เก่ียวกบัอะไร ในขณะท่ีเป้าหมายของท่านยงัไม่ชดัเจน ขอให้
ท่านเรียนรู้ส่ิงนั้นอยา่งเตม็ก าลงัภายใตบ้รรทดัฐานจากพระวจนะของพระเจา้ 

ในหนงัสือ “A Wonderful Life” ไดก้ล่าวถึงตวัเลขทางสถิตของคนท่ีมีเป้าหมายชดัเจนและไม่
มีเอาไวว้า่คนท่ีมีเป้าหมายประสบความส าเร็จเป็น 2 ถึง 10 เท่า ของคนท่ีไม่มีเป้าหมาย แต่ส่ิงท่ีน่าตกใจ
ก็คือจากการส ารวจบุคคลทัว่ไปมีเพียงร้อยละ 3 เท่านั้นท่ีเป็นคนท่ีมีเป้าหมายชดัเจน ส าหรับคริสเตียน
แลว้ความส าเร็จของเราไม่ใช่เพียงแค่เงินทอง เกียรติ หรืออ านาจในสังคม ส่ิงเหล่านั้นเป็นเป้าหมายท่ีต ่า
เกินไป พระเจา้ทรงมีเป้าหมายใหเ้ราแต่ละคนเพื่อให้เรามีเป้าหมายร่วมกนัคือการประกาศข่าวประเสริฐ 
การน าข่าวดีเร่ืองการคืนดีไปยงัทุก ๆ แห่งพยายามคน้หาและสนทนากบัพระองคว์า่ พระองคป์ระสงค์
ใหชี้วติของคุณเป็นอยา่งไร หากพระองคท์รงโปรดใหคุ้ณเป็นคนมัง่คัง่ ขอใหใ้ชท้รัพยน้ี์เพื่อบรรลุ
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จุดประสงคใ์นชีวิตของคุณ หากพระเจา้ทรงใหคุ้ณพูดเยอรมนัได ้ จงใชก้ารพดูเยอรมนัของคุณเป็น
ประโยชน์กบัการรับใชพ้ระองค ์ หากพระองคโ์ปรดใหคุ้ณรับใชพ้ระองค ์ ขอใหคุ้ณรับใชอ้ยา่งสุดจิต 
สุดใจ ของคุณผมหวงัวา่ทุก ๆ คนจะคน้พบเป้าหมายในชีวติของตวัท่านเอง เพราะท่ีจริงแลว้พระเจา้ได้
ทรงร่างแผนการส าหรับท่านไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้ ขอพระเจา้อวยพร. 
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