
1 

จะให้วยัรุ่น ถอดแบบมาจากใคร? 
คุณวทิยา  วุฒิไกรเกรียง 

ผมรู้สึกเห็นดว้ยกบัค ำพดูของโธมสั มวัร์ ท่ีปรำกฏในหนงัสือ Chicken Soup for the Soul เล่มท่ี 
6 มีใจควำมวำ่ “กิจกรรมธรรมดำในบำ้นท่ีเรำท ำอยูทุ่กวี่วนั ส ำคญัต่อจิตวญิญำณเกินกวำ่ควำมเรียบง่ำย
ในตวัมนันกั” นัน่เพรำะคุณภำพของเวลำท่ีใชก้บัครอบครัวของคน ๆ หน่ึงมีผลมำกต่อกำรเรียนรู้ของ
คน ๆ นั้น และมำกพอท่ีจะมีผลต่อจิตวญิญำณ ควำมเช่ือ รวมทั้งนิสัยใจคอดว้ย ในทำงจิตวทิยำสำย
พฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เช่ือวำ่ เม่ือเด็กเร่ิมเขำ้สู่วยัรุ่นจะเรียนรู้จำกกำรเลียนแบบไดง่้ำย และคน
แรก ๆ ท่ีจะถูกเลียนแบบก็คือคนท่ีเล้ียงดูนัน่เอง ซ่ึงโดยมำกจะเป็นพอ่แม่ 

เพรำะเช่นนั้นทุกคร้ังท่ีใหค้  ำปรึกษำกบัพอ่แม่และพดูคุยถึงส่ิงท่ีเป็นปัญหำของลูกวยัรุ่น ค ำถำม
ท่ีผมมกัจะถำมกลบัไปก็คือวำ่ ส่ิงท่ีเป็นปัญหำนั้น นอกจำกลูกแลว้มีใครในครอบครัวอีกบำ้งท่ีท ำอยำ่ง
เดียวกนั เช่น ถำ้ลูกชำยติดบุหร่ี ค  ำถำมก็คือมีใครในบำ้นบำ้งไหมท่ีสูบบุหร่ีและถำ้ค ำตอบคือ “มี” หรือ 
“ใช่” แลว้ละก็ ผมก็จะใชเ้วลำอธิบำยถึงกลไกกำรเลียนแบบอยำ่งง่ำย ๆ ใหพ้อ่แม่เหล่ำนั้นไดฟั้ง และ
ถำมวำ่พอ่หรือแม่พร้อมหรือไม่ท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหำนั้นก่อน  ถำ้เขำยอมเร่ืองน้ีก็ง่ำย 
ข้ึนมำกท่ีจะปรับเปล่ียนตวัเองนัน่ก็จะเป็นเร่ืองท่ียำกข้ึนมำกในกำรช่วยลูกของพวกเขำ จำก
ประสบกำรณ์ท่ีผำ่นมำผมพบวำ่พอ่แม่ส่วนใหญ่พร้อมท่ีจะยอมเปล่ียนแปลงตวัเอง แมว้ำ่อำจตอ้งใช้
ควำมพยำยำมอยำ่งมำกก็ตำมที 

แต่หลำยท่ำนอำจมีค ำถำมวำ่มีปัญหำอีกมำกมำยท่ีเกิดข้ึนกบัวยัรุ่นในหลำย ๆ ครอบครัว ท่ี
ไม่ไดเ้กิดจำกพฤติกรรมเลียนแบบ เช่น บำงคนชอบเจำะล้ินเจำะตวัเพื่อใส่ห่วงเหล็ก ก็ไม่เห็นวำ่มีใครท่ี
บำ้นเจำะล้ินเจำะตวัหรือบำงคนก็ไปสักลำย ก็ไม่เห็นมีใครท่ีบำ้นสักลำยอยำ่งนั้นสักคนเดียว เรำจะ
อธิบำยถึงเร่ืองเหล่ำน้ีไดอ้ยำ่งไร ผมขออธิบำยเร่ืองน้ีจำกควำมรู้สึกของวยัรุ่นท่ีผมไดมี้โอกำสคุยกบัพวก
เขำวำ่ พวกเขำก็แค่รู้สึกวำ่ส่ิงท่ีเขำท ำก็เป็นเพียงค่ำนิยมส่วนตวัไม่ไดส้ร้ำงควำมเดือดร้อนอะไรใหใ้คร 
กำรเจำะตวัเพื่อใส่ห่วงก็ไม่ไดแ้ตกต่ำงอะไรกบักำรเจำะหูเพื่อใส่ต่ำงหู หรือกำรสักลำยตำมร่ำงกำยก็
ไม่ไดแ้ตกต่ำงอะไรกบัผูใ้หญ่ท่ีไปสักคิ้วถำวร นัน่หมำยถึงวำ่หำกผูใ้หญ่ไม่มีค  ำอธิบำยท่ีดีพอวำ่สักคิ้วมี
เหตุผลมำกกวำ่หรือสมควรกวำ่กำรสักลำยอยำ่งไร หรือบอกไม่ไดว้ำ่ส่ิงท่ีพวกเขำท ำไม่ดีอยำ่งไร ผูใ้หญ่
ก็ไม่ควรมำบอกใหเ้ขำเลิกท ำ พอ่แม่หลำยคนไม่พอใจอยำ่งมำกท่ีลูกของตวัเองท ำส่ิงเหล่ำน้ีและพยำยำม
หำสำเหตุวำ่ลูกวยัรุ่นสร้ำงปัญหำเพรำะอะไร มีพ่อแม่หลำยคนเช่ือวำ่เป็นเพรำะพวกดำรำนกัร้องท่ีเป็น
แบบอยำ่งใหลู้กของตนเลียนแบบ แน่นอนวำ่ในทำงจิตวทิยำเรำสำมำรถอธิบำยแบบนั้นไดว้ำ่วยัรุ่นจะ
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เลียนแบบคนท่ีเขำช่ืนชอบ คนท่ีเป็นเหมือนวีรบุรุษของพวกเขำ แต่ก็เป็นภำพสะทอ้นกลบัไปยงั
ครอบครัวดว้ยวำ่ เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีลูกของท่ำนเลียนแบบดำรำนกัร้องท่ีเขำช่ืนชอบ เพรำะพวกเขำไม่
มีโอกำสไดเ้ลียนแบบจำกคนในครอบครัวของเขำเอง ดงันั้นเรำไม่อำจจะละเลยช่วงเวลำท่ีวยัรุ่นเติบโต
โดยกำรเลียนแบบได ้เพรำะเรำอำจไม่สำมำรถเรียกเวลำนั้นกลบัมำไดอี้กเลย ถำ้เรำใหเ้ขำเช่ือและศรัทธำ
ในส่ิงท่ีใดหรือใครเขำจะเป็นอยำ่งส่ิงนั้นหรือผูน้ั้น 

อยำ่เพิ่งเขำ้ใจผิดวำ่ผมก ำลงัต ำหนิสถำบนัครอบครัวแต่ในฐำนะของผูท่ี้ท  ำงำนใหค้  ำปรึกษำกบั
วยัรุ่นและพอ่แม่ผมใคร่ขอจะเตือนท่ำนทั้งหลำยท่ีเป็นพ่อแม่ผูป้กครอง หรือก ำลงัจะเป็นในไม่ชำ้ถึง
ควำมจริงท่ีเกิดข้ึนกบัสังคมวยัรุ่น ปัญหำขำ้งตน้อำจเป็นเพียงบำงส่วนท่ีพอ่แม่บำงครอบครัวก็ไม่ไดม้อง
วำ่เป็นสำระส ำคญัอะไร แต่จริง ๆ แลว้พฤติกรรมกำรเลียนแบบมีผลกระทบต่อบุตรหลำนของท่ำนอยำ่ง
มำก และมำกพอจะท ำให้เกิดปัญหำใหญ่ ๆ ตำมมำ ท่ำนทรำบหรือไม่วำ่จำกสถิติในปีท่ีผำ่นมำของ
ผูใ้ชบ้ริกำรสำยด่วนวยัรุ่นจ ำนวน 6,300 สำย (สถิติ 2003) เป็นเร่ืองตั้งครรภแ์ละท ำแทง้มำกถึงร้อยละ 35 
และมีเพียงไม่ถึงร้อยละ 10 ท่ีวยัรุ่นเหล่ำนั้นบอกเร่ืองน้ีแก่พอ่แม่ของตน นัน่หมำยถึงวำ่มีพอ่แม่จ  ำนวน
มำกท่ีไม่มีโอกำสทรำบเลยวำ่ลูกสำวของตนเคยผำ่นกำรตั้งครรภแ์ละท ำแทง้มำแลว้ (จำกกำรส ำรวจ
อตัรำกำรท ำแทง้ปี 2003 อยูท่ี่ประมำณ 3 แสนคน) ท่ีน่ำสนใจก็คืออตัรำของกำรมีเพศสัมพนัธ์ในวยัรุ่น 
ซ่ึงเป็นสำเหตุของกำรตั้งครรภแ์ละท ำแทง้นั้น มีสูงข้ึนอยำ่งเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบกำรสัมพนัธ์ทำงเพศ
ของดำรำ นกัร้อง ไม่วำ่ในประเทศหรือต่ำงประเทศ ส่ิงน้ีจะพอเป็นภำพสะทอ้นไดห้รือไม่วำ่ เม่ือท่ำน
ไม่มีเวลำมำกพอจะเป็นแบบแก่วยัรุ่นของท่ำน พวกเขำก็จะหำแบบอยำ่งท่ีเขำช่ืนชอบและเลียนแบบใน
ส่ิงท่ีเขำท ำ ไม่วำ่ กำรแต่งตวั กำรพดู หรือแมก้ระทัง่เร่ืองค่ำนิยมในเร่ืองควำมสัมพนัธ์ทำงเพศท่ีกล่ำวไป
ขำ้งตน้ 

มีเร่ืองหน่ึงท่ีผมค่อนขำ้งเป็นห่วง และเช่ือวำ่พอ่แม่หลำยคนก็น่ำจะมีควำมรู้สึกเช่นเดียวกนั นัน่
คือ ข่ำวท่ีพดูถึงพฤติกรรมเลียนแบบกำรฆ่ำตวัตำย ตอนน้ีเรำมีอตัรำกำรฆ่ำตวัตำยในวยัรุ่นรำว 9.6 ต่อ
ประชำกรหน่ึงแสนคน นัน่หมำยควำมวำ่ในประชำกรวยัรุ่น 15 ลำ้นคนในประเทศไทยจะมีคนท่ีฆ่ำตวั
ตำยถึง 1,440 คน แต่ตวัเลขน้ีไดรั้บกำรคำดหมำยวำ่เป็นเพียงคร่ึงหน่ึงของอตัรำท่ีแทจ้ริง ยงัไม่มีขอ้สรุป
ท่ีชดัเจนนกัวำ่พฤติกรรมกำรฆ่ำตวัตำยนั้น เป็นพฤติกรรมเลียนแบบจริงหรือไม่ แต่มีขอ้สังเกตวำ่เม่ือมี
ดำรำหรือนกัร้องท่ีไดรั้บควำมนิยมมำกเสียชีวติจำกกำรฆ่ำตวัตำย ก็จะมีจ ำนวนของผูฆ่้ำตวัตำยสูงมำก 
ในช่วงนั้น หรือหำกหนงัสือพิมพล์งข่ำวฆ่ำตวัตำย ก็จะมีผูท่ี้ฆ่ำตวัตำยดว้ยวธีิเดียวกนัเพิ่มข้ึน เช่นเม่ือมี
ข่ำวลงกำรฆ่ำตวัตำยดว้ยกำรโดดจำกท่ีสูง ก็จะมีคนท่ีฆ่ำตวัตำยดว้ยวธีิน้ีเพิ่มข้ึน ทุกวนัน้ีสังคมไทยมี
ควำมรีบร้อนและแข่งขนัมำกข้ึน หลำย ๆ ครอบครัวมีเวลำใหลู้กนอ้ยลง มีคร้ังหน่ึงผมคุยกบันอ้งผูห้ญิง
อำย ุ20 ปี เป็นเด็กเรียนดี เกรดเฉล่ียสำมกวำ่ ๆ คุณพอ่คุณแม่ก็ประกอบอำชีพกำรงำนมัน่คง แต่เธอกลบั
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รู้สึกขำดควำมรัก เธอเคยฆ่ำตวัตำยสองคร้ัง คร้ังแรกโดยกำรกรีดขอ้มือ แต่คุณพอ่น ำส่งโรงพยำบำลได้
ทนัคร้ังท่ีสองเธอกินยำนอนหลบับำ้ง ยำอ่ืน ๆ บำ้ง กินรวดเดียว 50 เมด็ เธอหลบัไปสองวนัแลว้ต่ืน
ข้ึนมำ โดยท่ีไม่มีใครในบำ้นทรำบเลยวำ่เธอพยำยำมฆ่ำตวัตำย จำกตวัอยำ่งน้ีคงสะทอ้นอะไรบำงอยำ่ง
ในสังคมไทย ครอบครัวท่ีพอ่แม่ต ำแหน่งใหญ่โต มีอำชีพมัน่คง และดูเหมือนมีเพียบพร้อมทำงดำ้นวตัถุ 
แต่นัน่ไม่ไดช่้วยตอบสนองควำมตอ้งกำรท่ีแทจ้ริงของลูกไดเ้ลย ซ่ึงจริง ๆ แลว้ผมเช่ือวำ่พ่อแม่ทุก
คนท ำงำนหนกัก็เพื่อควำมสุขสบำยของครอบครัวตวัเองเท่ำนั้น ดงันั้นถำ้ท่ำนไดต้ระหนกัถึงเร่ืองน้ีมำก
ข้ึน ผมหวงัวำ่เรำจะมีโอกำสไดใ้กลชิ้ดกบัลูก ๆ มำกข้ึน 

ขอ้ไดเ้ปรียบขอ้หน่ึงท่ีท ำให้หลำย ๆ ครอบครัวสบำยใจ นัน่ก็คือกำรเป็นครอบครัวคริสเตียน 
เป็นครอบครัวท่ีมีพระเจำ้เป็นศูนยก์ลำง แต่ถึงอยำ่งนั้นก็ดีเรำก็ไม่ควรท่ีจะละเลยท่ีจะใหเ้วลำกบัลูกของ
ตน นัน่เพรำะจำกสถิติของผูใ้ชบ้ริกำรสำยด่วนวยัรุ่นมีถึงร้อยละ 14 ของผูท่ี้โทรมำท่ีเป็นคริสเตียน และ
ปัญหำท่ีวยัรุ่นคริสเตียนพบกบัวยัรุ่นทัว่ไปก็ไม่ไดมี้ควำมแตกต่ำงกนั มีหลำยคนเช่นกนัท่ีพลำดพลั้ง 
ตั้งครรภโ์ดยท่ีพอ่แม่บำงคนไม่มีโอกำสทรำบเลย พอ่แม่หลำยคนอำจมีขอ้สงสัยวำ่จะท ำอยำ่งไรจึงจะ
สำมำรถเขำ้ใจลูกหรือวยัรุ่นได ้ผูท่ี้ดูแลอนุชนและยวุชนอำจมีขอ้สงสัยท ำอยำ่งไรจึงจะสำมำรถเขำ้ใจเขำ
ได ้ผมใคร่น ำเสนอ ทำงเลือกบำงประกำรดงัน้ี ประกำรแรกท่ำนตอ้งเรียนรู้และเขำ้ใจเร่ืองธรรมชำติของ
วยัรุ่น มีหลำยคร้ังท่ีมีควำมสับสนระหวำ่งธรรมชำติของวยัและเร่ืองปัญหำของวยั เช่นเร่ืองวยัรุ่นติด
เพื่อนโดยเฉพำะวยัรุ่นตอนกลำงนั้นถือไดว้ำ่เป็นธรรมชำติของวยั เรำจึงไม่สำมำรถไปบงัคบัใจหรือฝืน
ใจไดม้ำกนกั แต่เรำสำมำรถควบคุมระดบัให้อยูใ่นควำมพอดีได ้ ประกำรท่ีสองขอใหท้่ำนไดมี้โอกำส
ลงทุนในกำรใชเ้วลำร่วมกบัเขำมำกข้ึน น่ีเป็นเหตุผลง่ำย ๆ ท่ีท ำใหเ้กิดส่ิงท่ีเรียกวำ่ “มนุษยส์ัมพนัธ์” แต่
ขอใหเ้รำพิจำรณำเร่ืองกำรใชเ้วลำกบัวยัรุ่นสักหน่อย มีหลำยคนท่ีใชเ้วลำกบัวยัรุ่นจริง แต่เป็นคนละ
ควำมหมำยกบักำรใชเ้วลำกบัวยัรุ่นอยำ่งท่ีผมหมำยถึง เช่น บำงคนใหลู้กไปเล่นกอล์ฟกบัตน เพรำะ
ตวัเองชอบเล่นกอลฟ์แต่ลูกอำจไม่ชอบก็ได ้ บำงคนบงัคบัใหลู้กเรียนในส่ิงท่ีตนเองตอ้งกำรและไปนัง่
ควบคุมควำมประพฤติเขำ อยำ่งน้ีคงไม่ใช่กำรใชเ้วลำท่ีถูกตอ้งนกั หำกแต่ผมหมำยถึงกำรใชเ้วลำ
ร่วมกบัเขำและอยูใ่นโลกเดียวกบัเขำ ผมประทบัใจท่ีพอ่บำงคนหดัเล่นฟุตบอลเพื่อจะไดใ้ชเ้วลำกบัเขำ 
หรือแม่บำงคนก็ไปคอนเสิร์ตเพลงร็อคกบัลูกสำวได ้ เม่ือท่ำนเร่ิมเป็นฝ่ำยใหเ้ขำก่อน ท่ำนจะสำมำรถ
เอำชนะใจของเขำได ้ และสำมำรถท่ีจะเป็นแบบอยำ่งใหก้บัเขำได ้ ผมจ ำไดว้ำ่คร้ังหน่ึงมีโอกำสไปเท่ียว
สวนสนุกเม่ือตอนอยูใ่นระดบัอนุชน และอำจำรยท่ี์เป็นผูดู้แลอนุชนก็ไปกบัเรำดว้ย เพื่อน ๆ และผม
รู้สึกวำ่อำจำรยท์่ำนน้ีเป็นส่วนหน่ึงของพวกเรำ ดงันั้นเม่ือท่ำนสอนเรำหรือขอควำมร่วมมือจำกเรำคร้ัง
ใด ก็จะไดรั้บควำมร่วมมือและเช่ือฟังทุกคร้ังไป ประกำรสุดทำ้ยขอใหเ้รำเป็นผูฟั้งมำกกวำ่ผูพ้ดูนัน่
เพรำะควำมท่ีเรำมีประสบกำรณ์มำก บำงคร้ังท ำใหบ้ำงทีเรำไม่รอฟังวยัรุ่นของเรำใหจ้บเสียก่อน แต่
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มกัจะสรุปหรือตดับทรำวกบัวำ่เรำเขำ้ใจเป็นอยำ่งดีแลว้ นัน่อำจท ำใหเ้รำพลำดท่ีฟังในส่ิงท่ีส ำคญัมำกก็
เป็นได ้

จริง ๆ แลว้มีวธีิกำรมำกมำย ท่ีท่ำนจะสำมำรถเอำชนะใจวยัรุ่นได ้ แต่ส่ิงท่ีส ำคญักวำ่นั้นก็คือ 
หวัใจท่ีมีควำมห่วงใย ควำมรักท่ีมีใหแ้ก่กนัอยำ่งแทจ้ริง หวงัวำ่ท่ำนจะมีโอกำสอธิษฐำนเผือ่ส ำหรับบุตร
หลำนของท่ำนหรือวยัรุ่นท่ีอยูใ่นควำมรับผดิชอบของท่ำนมำกเท่ำท่ีจะมำกได ้ และหำกท่ำนไม่มีบุตร
หลำนท่ีเป็นวยัรุ่นแลว้หรือไม่ไดรั้บผดิชอบดูแลกบัวยัรุ่นก็ตำมที หวงัเป็นอยำ่งยิง่วำ่ท่ำนจะมีโอกำส
อธิษฐำนเผื่อบุคคลในคริสตจกัรของท่ำนซ่ึงมีควำมรับผดิชอบท่ียิง่ใหญ่ ในกำรเป็นพ่อแม่และในกำร
เป็นผูดู้แลวยัรุ่นทั้งในคริสตจกัรเอง และในสังคมทุกวนัน้ี อยำ่ลืมวำ่ “ถ้าท่านเอาชนะใจวยัรุ่นไม่ได้ใน
วนันี ้เขาจะท าให้ใจของท่านแตกสลายในวนัหน้า” 
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