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จากใจสำนักพิมพ์

ถ้าถามว่าวัยที่สนุกที่สุดในชีวิตคือวัยไหน ก็คงตอบว่าช่วงวัยรุ่น  

ถ้าถามว่าวัยไหนเป็นวัยที่ได้เฝ้าฝันถึงอนาคตอย่างอิสระ ก็คงเป็นช่วง 

วัยรุ่นอีกนั่นแหละ  และถ้าถามต่ออีกว่า  แล้ววัยไหนกันเป็นวัยที่มี 

พละกำลังเต็มเปี่ยม อยากจะออกเผชิญโลกกว้างใบนี้มากที่สุด ก็คงต้อง 

ตอบว่า “วัยรุ่น” อีกอยู่ดี

ถึงแม้ว่าวัยรุ่นจะเป็นวัยท่ีเต็มเป่ียมไปด้วยพลัง ความฝัน ความสนุก 

และความสดใส แต่ใคร  ๆ  ต่างก็รู้ว่า สิ่งยิ่งใหญ่ที่ซุกซ่อนอยู่ในช่วงวัยนี้ 

คอื “ความวา้วุน่และความกงัวลใจ” วยัรุน่ทกุคนมกัจะมคีวามไมส่บายใจ 

ไมเ่รือ่งใดกเ็รือ่งหนึง่ บา้งกงัวลเรือ่งเรยีน ซึง่ถอืเปน็หนา้ทีห่ลกัของชว่งวยันี ้ 

บ้างก็เรื่องความรัก ที่เพิ่งเริ่มมีความรู้สึกรักใคร่ชอบพอ หรือพึงพอใจเป็น 

คร้ังแรก จึงไม่รู้ว่าจะวางตัววางใจตัวเองอย่างไรดี บ้างก็กังวลเร่ืองครอบครัว 

เพราะเริ่มเห็นและเข้าใจเรื่องต่าง ๆ ในมุมมองที่เติบโตขึ้น ฯลฯ

แต่ไม่ว่าวัยรุ่นจะมีความกังวลอะไรซุกซ่อนอยู่ก็มักหาทางระบาย 

ไม่ค่อยได้ หรือถ้าได้ก็ไม่ถูกจังหวะ ไม่ถูกคน ทำให้ไม่มีใครเข้าใจ ลุกลาม 

ไปจนถึงหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเองอย่างไม่ถูกต้อง แล้วจะหาทางออก 

ให้กับความว้าวุ่นนี้ได้อย่างไร...เป็นคำถามที่ดังอยู่ในใจของใครหลายคน

springbooks จึงขอถ่ายทอดคำถามของวัยรุ่นและคำแนะนำต่อ 

ความกังวลใจต่าง  ๆ  นั้นของอีนามี จิตแพทย์และนักเขียนที่คลุกคลี 

กับวัยรุ่นมาเป็นเวลานาน ด้วยการเป็นเพื่อนที่คอยรับฟังปัญหา เป็น 

ผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยแนะนำวิธีคิดและวิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้วัยรุ่นได้ผ่าน 

เหตุการณ์ต่าง ๆ  ไปได้ด้วยดี และยังเป็นหนังสือที่คอยย้ำเตือนให้ทุกคน 

ได้รู้ว่า “ไม่ใช่เราคนเดียวเท่านั้นที่กำลังทุกข์ท้อ กังวล และว้าวุ่นใจ”



เหนือสิ่งอื่นใด อยากจะแนะนำให้  “วัยรุ่นทุกคน”  ได้อ่านหนังสือ 

เลม่นี้ ถงึแมว้า่จะเปน็คำถามทีส่ง่ผา่นมาจากวยัรุน่ชาวเกาหลี แตป่ญัหา 

ทั้งหมดในเล่มนี้ล้วนเป็นสิ่งที่เกิดกับวัยรุ่นทุกที่ทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่ที่มุมใด 

ก็มักจะกังวลใจไม่ต่างกัน และจะดีมากขึ้นไปอีกถ้าผู้ปกครอง คุณครู  

และผูใ้หญท่กุคนไดม้โีอกาสอา่นหนงัสอืเลม่นี ้ เพราะอาจจะทำใหต้ระหนกั 

ไดว้า่ “ครัง้หนึง่เรากเ็คยเปน็วยัรุน่” และไดเ้ปดิใจ พดูคยุกนัอยา่งเปดิอก 

กับวัยรุ่นมากขึ้น

ถ้าถึงวันที่ความกังวลใจทั้งหมดผ่านพ้นไป ก็ขอให้ทุกคนที่ได้อ่าน 

หนังสือเล่มนี้ตบบ่าใครอีกคนที่กำลังว้าวุ่น พร้อมกับถามพวกเขาเบา ๆ ว่า 

“เป็นไรไปวัยรุ่น”

ธันวาคม 2557

springbooks



จากใจผู้แปล

“coming-of-age” เป็นคำศัพท์คำหน่ึงทีฉั่นชอบค่ะ มันมีความหมาย 

งดงามว่า การก้าวข้ามช่วงวัยหนึ่งไปสู่อีกวัย เป็นช่วงรอยต่อระหว่างสอง 

เหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่ง coming-of-age ที่เห็นได้ชัดเจนอันดับต้น ๆ 

ในชีวิตก็คงหนีไม่พ้นช่วง  “วัยรุ่น” วัยที่เชื่อมต่อระหว่างความเป็นเด็กกับ 

ความเป็นผู้ใหญ่ วัยเจริญพันธุ์ที่ร่างกายปรับเปลี่ยนไปตามฮอร์โมนที่ 

พลุ่งพล่าน นับตั้งแต่วันแรกที่ประจำเดือนมา วันแรกที่เสียงแตกหนุ่ม  

พวกเราทกุคนตา่งรูต้วัแลว้วา่ จากนีไ้ปจะไมม่เีดก็หญงิและเดก็ชายคนเดมิ 

อีกแล้ว

สิ่งที่ยากลำบากมากกว่าการเฝ้าดูร่างกายที่แปลกเปลี่ยนไปคือ  

ความนกึคดิทีแ่สนสบัสนวา้วุน่ ความรูส้กึเปราะบางวา่งเปลา่ นบัเปน็สิง่ที ่

แตกต่างไปจากช่วงวัยเด็กไร้เดียงสาที่เพิ่งผ่านพ้นมาเหลือเกิน

สำหรับคุณที่ตอนนี้กำลังก้าวเข้าสู่ช่วง “วัยรุ่น” ถ้าตอนนี้กำลังรู้สึก 

ทกุขใ์จและทรุนทรุาย ฉนัขอใหค้ณุคดิวา่ตวัเองเปน็เชน่ดงัลกูจงิโจต้วันอ้ย 

ท่ีเพ่ิงกระโดดออกจากกระเป๋าหน้าท้องของแม่เป็นคร้ังแรก วินาทีท่ีเท้าน้อย ๆ 

สมัผสักบัพืน้โลก อาจรูส้กึหวาดหวัน่จนอยากรอ้งไห ้ แตเ่มือ่คุน้ชนิคณุกจ็ะ 

กลายเป็นลูกจิงโจ้ผู้กล้าหาญ ที่อยากออกผจญภัยสำรวจโลกใบใหม่ 

ที่กว้างใหญ่กว่าเดิม 

ขอให้ลูกจิงโจ้ตัวน้อย  ๆ  อย่างคุณเข้มแข็ง ก้าวผ่านช่วงรอยต่อ 

แห่งชีวิตนี้ไปให้ได้นะคะ 
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ตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันได้เจอผู้คนมากมายที่มีความเครียดสูง  

ได้รับฟังความวิตกกังวลของพวกเขา พยายามปรับทัศนคติให้พวกเขา 

มองโลกในแง่ดีขึ้นและชอบโลกที่ตัวเองอยู่มากขึ้น แม้ว่าคนที่มาปรึกษา 

ส่วนมากจะเป็นผู้ใหญ่ แต่ก็มีเด็กวัยรุ่นรวมอยู่ด้วย ทั้งที่อยู่ในช่วงวัยที่ 

ควรมีแววตาสดใสและไร้เดียงสา แต่พวกเขากลับมีใบหน้าหมองหม่น 

พอเห็นวัยรุ่นที่แบกรับความโศกเศร้าเหล่านั้นไว ้ หัวใจของผู้ใหญ่อย่างฉัน 

ก็พลอยทรมานไปด้วย

ชว่งเวลาสัน้  ๆทีฉ่นัมอบคำแนะนำใหแ้กเ่ดก็  ๆทีม่าปรกึษา ฉนัไดพ้บ 

ร่องรอยของความเจ็บปวดยิ่งใหญ่เจือปนอยู่ในชีวิตที่ผ่านมาของพวกเขา 

ความกงัวลใจของวยัรุน่มมีากมายหลายอยา่ง เชน่ เกลยีดพอ่แมท่ีเ่อาแต่ 

บังคับให้เรียน ไม่อยากทนเห็นหน้าพ่อแม่ที่ทะเลาะกันทุกวัน จนอยาก 

หนีออกจากบ้าน คิดว่าตัวเองมีรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์ ไม่มีใครรักและ 

สนใจ ต่อให้พยายามแค่ไหนก็ไม่มีใครคบอยู่ดี เบื่อการมีชีวิตเหลือทน  

ไม่สามารถค้นหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตได ้ ฯลฯ เป็นปัญหาตั้งแต่ 

เล็กน้อยในชีวิตไปจนถึงปัญหาสำคัญ แต่ทว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือ การ 

ทีพ่วกเขาไมส่ามารถเปดิอกระบายความทกุขท์รมานใจและความโดดเดีย่ว 

ใหผู้ใ้ดรบัฟงัได ้ เพราะพอ่แมแ่ละคณุครเูอาแตส่นใจเฉพาะเรือ่งเกรดเฉลีย่ 

โดยไม่เคยห่วงใยเลยว่าเด็กวัยรุ่นท้อแท้เพราะอะไร ทำไมถึงกังวลใจและ 

อ้างว้างแบบนี้ แถมเพื่อน ๆ ก็ไม่ใช่เพื่อนที่แท้จริง ทุกคนต่างอยู่ในฐานะ 

บทนำ

ใครก็ตาม ครั้งหนึ่งในชีวิตล้วนเคยเป็นเด็ก
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คู่แข่ง จึงไม่สามารถถ่ายทอดและปลอบโยนความทุกข์ใจเหล่านั้นซึ่งกัน 

และกันได้ เด็ก ๆ พยายามขอความเห็นใจจากผู้ใหญ่ทั้งหลายว่า “โปรด 

ช่วยหันมารับฟังสักหน่อย” เพราะการไม่มีใครบนโลกนี้คอยช่วยรับฟัง 

ความทุกข์ท้อเหล่านั้น ช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหลือเกิน 

ฉันจึงหวังว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับความวิตก 

กังวลและปัญหาในแง่ต่าง  ๆ  ของวัยรุ่น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้รวบรวมมาจาก 

การให้คำปรึกษาของฉันแก่เด็กวัยรุ่นตั้งแต่ช่วงปี  ค.ศ.  1990 เป็นต้นมา 

หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือช่วยบำบัดและเยียวยา  “ความทุกข์ของ 

วัยรุ่นที่ผู้ใหญ่ทั้งหลายไม่เข้าใจ” ฉันเชื่อว่าถ้าเราเปิดใจยอมรับฟังคำพูด 

ของผู้อื่นบ้าง โลกใบนี้ต้องดีขึ้นกว่าเดิมแน ่ๆ

หลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว นอกเหนือจากความกังวลใจ 

ของตัวเอง อยากให้ลองสังเกตเพื่อน  ๆ  คนอื่นดูบ้าง ไม่มีใครเลยที่ไม่มี 

ความทุกข์หรือกังวลใจ เพียงแต่พวกเขาจะแสดงออกมามากน้อยแค่ไหน 

เทา่นัน้เอง เหนอืสิง่อืน่ใด การเปดิเผยความเจบ็ปวดนัน้แตกตา่งกนัตรงที ่ 

“ใครจะเรียนรู้ภาวะการเติบโตได้บ้าง”

ถ้าตอนน้ีเธอกำลังเป็นวัยรุ่นทีเ่จ็บปวด เพราะตัวเองไม่สามารถเปิดเผย 

ความวิตกใด ๆ  ให้เพื่อน ครอบครัว หรือคุณครูเห็นได้ ฉันอยากบอกว่า  

“ไม่เป็นไรนะ ไม่ได้มีแค่เธอเท่านั้นที่รู้สึกอ้างว้าง” ถ้าไม่สามารถระบาย 

ความทุกข์ในใจให้เพื่อน ๆ รับฟังได้ หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือที่ช่วย 

ปลอบโยนพวกเธอได้บ้าง

มีวัยรุ่นคนหนึ่งที่เคยมาขอคำปรึกษาพูดกับฉันไว้ว่า “ถ้าไม่มีเด็ก 

มีปัญหาแบบผม ผู้ใหญ่จะมีชีวิตสนุกกันได้อย่างไร” ใช่แล้วค่ะ ถ้าไม่มี 

เด็กที่คอยก่อปัญหา โลกใบนี้ก็คงไม่ถูกแต่งแต้มไปด้วยความหวังและ 

ทัศนคติที่ดี นี่จึงเป็นแรงกระตุ้นให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  

ผูใ้หญใ่นวนันีล้ว้นเคยผา่นชว่งวยัแหง่ความแปรปรวนจนมทีกุวนันีไ้ดท้ัง้นัน้ 
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ฉันจึงอยากย้ำกับวัยรุ่นท่ีตอนน้ียังรู้สึกสับสนอีกคร้ังว่า “ใครก็ตาม คร้ังหน่ึง 

ในชีวิตล้วนเคยเป็นเด็ก”

ไม่มีใครเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่เกิด ทุกคนบนโลกนี้ล้วนผ่านกระบวนการ 

เตบิโต เริม่จากการเปน็ทารก เปน็เดก็ เปน็วยัรุน่ ตอ้งเคยหวัเราะ รอ้งไห ้

จนกลายเป็นผู้ใหญ่ เมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้ว ทุกคนต่างหลงลืม 

ความรัก ความหวัง ความฝัน ความเคียดแค้น ความโกรธชัง ความริษยา 

ความโศกเศร้า ที่ครั้งหนึ่งเคยเกิดขึ้นในสมัยเป็นเด็ก เนื่องจากผู้ใหญ่ 

ทัง้หลายใชเ้วลาสว่นใหญห่มดไปกบัการหาเงนิและเกยีรตยิศ จงึไมม่เีวลา 

มากพอที่จะมองย้อนกลับไปตริตรองอดีตที่ผ่านมาของตัวเอง และทำให้ 

คิดว่า ความฝัน ความเจ็บปวดในช่วงวัยรุ่น ไม่มีค่ามากพอที่ต้องหวน 

ระลึกถึง แต่หากผู้ใหญ่ลองนึกถึงช่วงเวลานั้นแค่เพียงเล็กน้อย ลดทิฐิ 

เปิดใจฟังเร่ืองราวของวัยรุ่นท้ังหลายดูบ้าง โลกก็คงจะสดใสและอ่อนโยนข้ึน 

มากกว่าที่เป็น ส่วนวัยรุ่นก็ไม่ควรเอาแต่น้อยใจ ตัดพ้อต่อว่าผู้ใหญ่ที่ 

ไม่เข้าใจตัวเองอย่างไร้เหตุผล ต้องพยายามให้เวลาพวกเขาหวนคิดถึง 

ความทรงจำและชว่งวยัทีผ่า่นมาดกูอ่น คนทัง้สองรุน่ตอ้งรว่มมอืรว่มใจกนั 

โลกที่พวกเราอยู่จึงจะดีขึ้นได้

อนาคตของประเทศไม่ใช่เรื่องราวของใครแค่เพียงคนเดียว แต่เป็น 

เรื่องราวของพวกเราทุกคน ฉันปรารถนาว่าหนังสือ  เป็นไรไปวัยรุ่น  จะ 

ส่งผ่านพลังท่ีเข้มแข็งให้แก่วัยรุ่น พ่อแม่ คุณครู และทุกคนท่ีอ่านหนังสือ 

เล่มนี้
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 ใครบางคนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับผู้อื่น 

จะรู้สึกเขินอายจนหน้าแดง

จงอย่าสนใจ ‘ผู้ฟังในจินตนาการ’ มากจนเกินไป

ฉันคือฉัน เราต้องเผชิญโลกกว้างด้วยความกล้าหาญ 



บทที ่ 1

สิ่งต่าง ๆ ที่ควรรู้ก่อนรัก
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หนูชอบเพ้อฝัน

และขี้โม้เสมอ

เพือ่น  ๆชอบเรยีกหนวูา่ ‘ยายคนเพอ้เจอ้’ คะ่ เพราะหน ู

มักจะฝันเฟื่องถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในเหตุการณ์จริง ตลอดทั้งวันหนูจะใช้ 

เวลาส่วนใหญ่ไปกับเรื่องในจินตนาการ พอเป็นคนเพ้อฝันแบบนี้ก็เริ่ม 

ติดนิสัยโกหก หนูวาดหวังให้ครอบครัวของตัวเองเป็นคนรวยจริง  ๆ จน 

เอาไปพูดกับเพื่อน  ๆ  ว่าครอบครัวของหนูรวยจริง  ๆ หนักเข้าก็โกหกเรื่อง 

อาชีพของพ่ออีกด้วย หนูอยากเป็นดารา ก็เลยเถิดไปโกหกเพื่อน  ๆ  ว่า 

เจอดาราตัวจริง ทุกครั้งที่คำพูดโกหกเหล่านั้นพรั่งพรูออกจากปาก หนู 

จะตกใจมาก พ่อแม่เป็นคนแรกที่รู้ว่าหนูเป็นคนขี้โม้ ทั้งที่รู้ดีว่าการโกหก 

เปน็สิง่ไมด่ ี แตเ่พราะตวัเองคดิวา่มนัเปน็เรือ่งจรงิ กเ็ลยพดูออกไปแบบนัน้ 

กลายเป็นคำโป้ปดที่หลอกลวงผู้อื่นเข้าจนได ้



เป็นไรไปวัยรุ่น8

คนที่เข้มแข็งพอ

ไม่มีทางโกหกผู้อื่นได้แน่

คนที่ชอบเพ้อฝันมักจะมีจินตนาการสูงกว่าคนทั่ว  ๆ  ไป และอาจ 

ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดได้ง่าย วัยรุ่นเป็นช่วงที่มีพลังแห่งการจินตนาการ 

และความคิดสร้างสรรค์สูง จึงมักใช้เวลาครุ่นคิดกับตัวเองนาน  ๆ เพราะ 

ในช่วงวัยนี้ร่างกายกำลังเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ร่างกายเริ่มเติบโตเต็มที่ จึง 

รู้สึกว้าวุ่นใจ และเป็นสาเหตุให้เกิดอาการทางจิตตามมา นักจิตวิทยา 

และจิตแพทย์ได้สรุปว่า การหมกมุ่นในความเพ้อฝันเกินไปจนไม่สามารถ 

แยกแยะระหว่างความจริงกับสิ่งที่จินตนาการได้ หรือไม่สามารถดำเนิน 

ชวีติประจำวนัได ้ นบัเปน็อาการทางจติแบบหนึง่ จติแพทยบ์างทา่นถงึกบั 

แนะนำว่า “ความเพ้อฝันที่มากเกินไปจนกลายเป็นหมกมุ่น หรือรู้สึก 

แปลกแยกจากสังคม จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม”

คนทีช่อบเพอ้ฝนั แตง่แตม้เรือ่งราวในชวีติจนบานปลาย ทา้ยทีส่ดุ 

พวกเขากจ็ะกลายเปน็คนโกหกไปโดยปรยิาย คนกลุม่นีจ้ะจมดิง่อยูใ่นโลก 

ของตัวเอง จนไม่อยากพบเจอเพื่อน ๆ หรือไม่อยากเรียนหนังสือ ซึ่งไม่ใช่ 

พฤติกรรมที่ดีเลย เพราะเป็นอาการของคนที่ต้องการชดเชยความรู้สึก 

น้อยเนื้อต่ำใจ จึงปั้นแต่งเรื่องราวหลอกผู้อื่นแทน หรือเรียกกันว่า  

“อาการเพ้อฝัน” (Self-inflation)

อาจเป็นเพราะความกดดัน และความรู้สึกน้อยใจต่อชะตาชีวิต 

ทีแ่ทจ้รงิ จนพานคดิว่าตัวเองไรค่้า เปน็เด็กไมดี่ ไมไ่ดร้บัความสนใจจาก 

ผู้อื่น จึงแอบหวาดกลัวว่าถ้าเพื่อน ๆ รู้ความจริงนี้ จะพากันเมินเฉยและ 

ทอดทิ้งตัวเองไป จึงต้องโกหก

ต่อให้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิม อาจเป็นผู้ใหญ่ท่ีไม่รู้สึก 
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ภาคภมูใิจในตวัเอง ดิน้รนซือ้รถยนตห์รหูรา เครือ่งประดบัราคาแพง เพือ่ 

โอ้อวดทรัพย์สินของตัวเองให้ผู้อื่นเห็น จริงอยู่ว่าการทำงานหนักเพื่อซื้อ 

และครอบครองทรัพย์สินต่าง ๆ  ไม่ใช่สิ่งผิด แต่ปัญหาก็คือ ในกรณีของ 

คนทีรู่ส้กึวา่ตวัเองตอ้ยตำ่มาก ๆ อาจถงึขัน้หลงผดิกอ่อาชญากรรม หาเงนิ 

อย่างผิดกฎหมายเพื่อซื้อทรัพย์สินไว้โอ้อวดผู้อื่น

ความเพ้อเจ้อเป็นจุดเร่ิมต้นของการโกหก ต่อให้เป็นการโกหกในแง่ดี 

แตก่อ็าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกผู่อ้ืน่อยา่งเลีย่งไมไ่ด้ เลวรา้ยทีส่ดุกค็อื  

“คนโกหกอาจผันตัวกลายเป็นอาชญากรได้ในสักวันหนึ่ง”

สิง่ทีค่วรทำเปน็อนัดบัแรกคอื ตอ้งลดเวลาคดิเพอ้เจอ้ลง ตอ้งหยดุ 

พฤติกรรมโอ้อวดกับเพ่ือน ๆ ต้องเรียกความภาคภูมิใจในตัวเองกลับมาให้ได้ 

วัยรุ่นส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องนี้มักเป็นคนที่ไม่ได้รับการยอมรับจากพ่อแม ่ 

เติบโตมาโดยปราศจากความรัก

ฉันคิดว่า ความจริงแล้วสิ่งที่เพื่อน  ๆ  ชอบเราไม่ใช่ฐานะทางบ้าน 

ทรัพย์สิน หรือชื่อเสียง แต่เป็นนิสัยส่วนตัวมากกว่า การโม้โอ้อวดว่า 

ตวัเองด ี นอกจากจะไมไ่ดร้บัการยอมรบัและเชือ่มัน่จากเพือ่น ๆ แลว้ หาก 

ถูกจับได้ อาจโดนดูถูกและเหยียดหยามอย่างหนักในภายหลัง ถ้าเรา 

ต้องการความรักจากคนอื่น เราต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาอย่าง 

จริงใจ และไม่ควรโอ้อวดเรื่องไม่จริงของตัวเอง
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ในช่วงวัยรุ่น ไม่มีใครที่รู้สึกแย่ได้นานเท่าผมอีกแล้ว 

ถึงแม้จะเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่อง ผมก็เก็บเอามาคิด นั่งร้องไห้และหดหู่ 

เป็นวัน ๆ ผมพยายามดื่มเหล้า กรีดข้อมือ กินยาแก้ไข้ ปล่อยใจไปกับ 

ความทุกข์ที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นผมจะรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย รู้สึกหดหู่น้อยลง 

กว่าไม่ได้ทำอะไรเลย 

แต่ความรู้สึกหดหู่มักจะเกิดขึ้นกับผมบ่อย  ๆ จนผมกลัวว่าการ 

ทำร้ายร่างกายตัวเองแบบนี้จะทำให้กลายเป็นคนโรคจิตเข้าสักวันหนึ่ง  

สิ่งที่ทรมานที่สุดก็คือ ผมต้องต่อสู้กับความหดหู่นี้เพียงลำพัง คงไม่มีใคร 

บนโลกใบน้ีท่ีหดหู่เท่าผม แม้จะเป็นเร่ืองท่ีสนุกแค่ไหน ผมก็รู้สึกว่าทุกอย่าง 

ดูเศร้าหมองจนเกือบทนไม่ได้อยู่ด ี ไม่อยากเห็นใบหน้าของตัวเอง ถึงกับ 

เคยตอ่ยกระจกดว้ยกำปัน้จนแตกมาแลว้ ผมไมอ่ยากทำรา้ยรา่งกายตวัเอง 

ไม่อยากมีชีวิตฟุ้งซ่านแบบนี้อีกแล้ว 

พวกเธอ

ไม่เหนื่อยหรือไงนะ
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ช่วงเวลาวัยรุ่นมักถูกเรียกว่า  “พายุและแรงผลักดัน” (Sturm and  

Drang) เพราะอารมณ์ของคนในวัยนี้ขึ้น  ๆ  ลง  ๆ ทั้งรุนแรงและอ่อนไหว  

แตผ่ลจากการวจิยัตัง้แตอ่ดตีจนถงึปจัจบุนัพบวา่ มกีรณนีอ้ยมากทีไ่มห่าย 

จากอาการดังกล่าวเมื่อพ้นจากช่วงวัยนี้ไปแล้ว

อารมณ์ที่รุนแรงและอ่อนไหวนี้ไม่ใช่โรคร้าย แต่เป็นอาการที่ไม่ 

สามารถถ่ายทอดความรู้สึกของตัวเองให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้ สำหรับผู้ใหญ่ ในยามท่ี 

ไม่สบายใจก็สามารถพูดคุยให้เพื่อนร่วมงานฟัง หรือสามารถคลายเครียด 

ด้วยงานอดิเรกต่าง ๆ แต่สำหรับวัยรุ่นท่ีต้องทุ่มเทเวลาท้ังหมดให้กับการเรียน 

พวกเขาจึงไม่สามารถรับมือกับปัญหาน้ีได้ ท้ายท่ีสุดเม่ือความหดหู่ก่อตัวข้ึน 

และสะสมอย่างต่อเนื่อง สักวันหนึ่งก็อาจระเบิดออกมา

แมจ้ะไมใ่ชช่ว่งวยัเจรญิพนัธุ์ แตว่ยัรุน่บางคนกม็อีารมณท์ีอ่อ่นไหว 

มากมาตั้งแต่เกิด บางครั้งความรู้สึกเหล่านี้ก็ถ่ายทอดมาจากพันธุกรรม  

แต่เราไม่ควรกังวลใจไปล่วงหน้าว่า “ครอบครัวของฉันมีคนที่ป่วยทางจิต  

ฉันเองก็คงเป็นด้วยเหมือนกันสินะ” เพราะแท้ที่จริง สาเหตุที่เกิดจาก 

กรรมพันธุ์มักเจอไม่บ่อยนัก เราจึงควรพยายามปรับตัวและเรียนรู้สภาพ 

แวดล้อมรอบตัวดูก่อน

สำหรับวัยรุ่นที่รู้สึกเจ็บปวด หดหู่ จนถึงขั้นทำร้ายร่างกายตัวเอง  

ฉันขอแนะนำว่า อาจต้องเข้ารับคำปรึกษาจากจิตแพทย์ แต่อย่าลืมว่า  

วัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่ได้มีอาการทางจิตเสมอไป เพียงแต่ชีวิตในวัยนี้เต็มไป 

ด้วยความรู้สึกแปรปรวนมากมาย มีหลายเหตุการณ์ที่ตัวเองคิดไม่ตก  

สิ่งที่ต้องทำก็คือเผชิญหน้ากับตัวเองแทนที่จะละเลยไปเฉย ๆ 

ยิ่งมีความทุกข์ทรมานจากความหดหู่มากเท่าไหร่

ก็ยิ่งจะสร้างเราให้เป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น
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อย่ารีบร้อนกดดันจิตใจที่ปวดร้าวจากบาดแผลทางอารมณ์และ 

ความหดหู่ พยายามปลอบโยนและโอบอุ้มหัวใจตัวเอง ต้องพร่ำบอกกับ 

ตัวเองเสมอว่า “ตอนนี้ฉันเหนื่อยมาก ท้อใจเหลือเกิน” หลังจากนั้นต้อง 

พยายามหาวิธีเยียวยาจิตใจที่เจ็บปวดนี้ให้เหมาะสมที่สุด

การเปิดใจเล่าความทุกข์ของตัวเองให้เพ่ือนท่ีดีรับฟังบ้าง ดูภาพยนตร์ 

หรืออ่านนิยายแนวซาบซ้ึงตรึงใจ ปลดปล่อยน้ำตาให้ลบล้างความเจ็บปวด 

ก็เป็นการระบายความรู้สึกที่ใช้ได้ผล การออกกำลังกายให้เหงื่อโซมก็ช่วย 

ได้ดีไม่แพ้กัน การแก้ปัญหาด้วยวิธีเหล่านี้จะช่วยลดทอนความกดดัน 

และความกังวลที่จิตใจแบกรับให้เบาบางลงได้ชั่วครู ่

การทำร้ายร่างกายขณะที่ตัวเองรู้สึกหดหู่เป็นการคาดหวังให้ความ 

ทกุขใ์นใจลบเลอืนหายไป แตพ่ฤตกิรรมทำรา้ยรา่งกายและจติใจพรอ้มกนั 

แบบนี้ไม่ใช่แนวทางที่จะค้นพบต้นเหตุของความทุกข์ และไม่มีทางช่วย 

แก้ปัญหาในแง่ใดได้เลย เราต้องคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบว่า การแก้ปัญหา 

ด้วยวิธีนี้ใช้ลดความทุกข์ได้จริงหรือ

คนท่ีทำงานอย่างหนัก ไม่ยอมหลับยอมนอน ไม่ยอมกินข้าว ไม่สนใจ 

สายตาผู้อื่น นับเป็นการทำร้ายตัวเองรูปแบบหนึ่ง พวกเขายอมทำร้าย 

สุขภาพเพื่อพัฒนาตัวเอง อยากเพิ่มศักยภาพให้มากขึ้น แม้ว่าจะหดหู่ 

อยู่บ้างก็จริง แต่เพราะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเร็วกว่าผู้อื่น จึง 

เปี่ยมไปด้วยความหวัง แต่คนที่ใช้มีดกรีดร่างกายตัวเอง เป็นการทำร้าย 

ตัวเองอย่างจงใจ โดยไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ ขึ้นเลยในชีวิต

ในช่วงเวลาท่ีโชคร้ายมาเยือน พวกเขาเหล่าน้ีจะรู้สึกว่าตัวเองโชคร้าย 

ทีสุ่ดในโลก ไม่สามารถหลุดพ้นจากความรู้สึกสิ้นหวังได้ง่าย ๆ แต่แท้จริง 

แล้วทุกอุโมงค์มีแสงแห่งความหวังรอคอยอยู่ปลายทางเสมอ ในความ 

สิ้นหวังเองก็มีแนวทางแก้ไขอยู่ด้วย ยิ่งเราได้รับความทุกข์ทรมานจาก 

ความหดหูม่ากแคไ่หน กย็ิง่เขา้ใจความลกึซึง้แหง่การเตบิโตมากขึน้เทา่นัน้ 
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ท้ายที่สุดความงดงามที่ซุกซ่อนอยู่ภายในใจจะค่อย ๆ ฉายส่องขึ้นเอง

ฉันอยากให้ทุกคนตระหนักว่า ถ้าตอนนี้รู้สึกว่ากำลังหดหู่ แทนที่ 

จะคิดทำรา้ยตวัเอง ใหม้องหาตน้เหตขุองความทกุขว์า่มาจากจดุไหน เมือ่ 

รู้สาเหตุความทรมานใจของตัวเองแล้ว ก็ให้ลองพยายามหาวิธีจัดการกับมัน 

ให้สำเร็จดีกว่า
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ทุกครั้งที่ได้ยินหรือเห็นข่าวการฆ่าตัวตายของเด็ก 

วัยรุ่นผ่านวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ หนูจะสนใจข่าวเหล่านี้เป็น 

พิเศษ หนูที่ขี้กังวลใจมากกว่าใคร  ๆ  อดอิจฉาความตั้งใจอย่างแน่วแน่ 

ของพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ พวกผู้ใหญ่พากันตำหนิการกระทำแบบนี้ว่า 

เป็นการคิดสั้น ทอดทิ้งชีวิตของตัวเอง แต่หนูเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจความ 

อา้งวา้งและความโดดเดีย่วทีพ่วกเขาไดร้บั เพราะหนเูองกไ็มรู่ว้า่ทำไมตอ้ง 

ทนมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปเหมือนกัน การมีชีวิตอยู่ช่างยากลำบาก 

และน่าเหนื่อยหน่ายเหลือเกิน ทำไมมนุษย์เราต้องทนมีชีวิตอยู่ด้วย 

ก็ไม่รู ้ การฆ่าตัวตายไม่ใช่วิถีทางธรรมชาติเหรอคะ หนูเองก็เคยพยายาม 

ฆ่าตัวตายตั้งหลายครั้ง อดคิดไม่ได้ว่า ความตายเป็นเหมือนการบ้าน 

ที่ต้องทำให้เสร็จเร็ว ๆ 

ไม่สามารถกำจัดความคิด

เรื่องการฆ่าตัวตายออกจากหัวได ้
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ตอนทีฉ่นัเปน็วยัรุน่กเ็คยคดิเรือ่งการฆา่ตวัตายอยูบ่อ่ยครัง้เหมอืนกนั 

ชว่งเวลาทีจ่ะเขา้นอนมกัจะฟุง้ซา่นถงึเรือ่งการฆา่ตวัตาย พอจติใจซมึเศรา้ 

มาก  ๆ  เข้าก็เผลอร้องไห้คนเดียว ช่วงนั้นพอมองออกไปนอกหน้าต่าง 

อพาร์ตเมนต์ทีไร ก็พานคิดว่าอยากจะกระโดดลงไปบ่อย  ๆ หรือถ้าเห็น 

รถบสัแลน่ผา่นไปมาอยา่งรวดเรว็ กแ็อบคิดเสมอว่า อยากกระโดดออกไป 

ให้รถทับตายซะให้รู้แล้วรู้รอด

แต่ทว่าทุกครั้งที่คิดแบบนั้นก็จะเห็นภาพใบหน้าของพ่อแม่ที่หัวใจ 

สลาย ภาพของน้องที่ร้องไห้โฮ เห็นศพของตัวเอง ลอยวนเวียนอยู่ในหัว 

เต็มไปหมด ทำให้ความคิดในแง่ร้ายถูกลบเลือนหายไปเอง เพราะถ้าฉัน 

ทำแบบนั้นลงไป ครอบครัวคงต้องทนทุกข์ทรมานไปทั้งชีวิต มันเป็นบาป 

และความผิดที่ร้ายแรงเกินกว่าจะบรรยายเป็นคำพูดใด ๆ ได้

ในช่วงวัยรุ่น ฉันเป็นคนหนึ่งที่มีความศรัทธาต่อศาสนาอย่างลึกซึ้ง 

มากกว่าตอนนี้หลายเท่า ฉันเชื่อมั่นในพระเจ้า คิดว่าร่างกายของเรา 

มิใช่ของเราอย่างแท้จริง แต่เป็นของพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดชีวิตเราขึ้นมา  

เราไมส่ามารถตายไดต้ามใจ เหมอืนทีไ่มส่ามารถเกดิขึน้มาบนโลกใบนีไ้ด ้

ตามใจชอบเชน่กนั พอคดิไดเ้ชน่นัน้ ความรูส้กึวา่อยากตายกจ็มดิง่หายไป 

เมื่อรุ่งเช้ามาเยือนก็ตื่นขึ้นอาบน้ำและไปโรงเรียนเหมือนเดิม

พอมาคิดดูดี ๆ แล้ว ตอนนั้นฉันก็ไม่ได้ทุกข์ใจหรือกดดัน ไม่ได้ถูก 

กระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรงจนถึงขั้นอยากฆ่าตัวตาย เพียง 

แค่รู้สึกว่าเรียนหนัก รู้สึกไร้ตัวตนท่ามกลางเพื่อน  ๆ  ที่โรงเรียน สภาพ 

ความเป็นอยู่ที่บ้านของฉันก็ไม่ได้เลวร้ายเช่นกัน คิดถึงเหตุผลที่ตัวเอง 

ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด 

พวกเราก็ไม่มีสิทธิ์ปลิดชีพตัวเอง
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อยากฆ่าตัวตายไม่ออกด้วยซ้ำ แค่รู้สึกว่าตัวเองทุกข์ จึงอยากหลบหนี 

จากโลกแห่งความจริงด้วยการฆ่าตัวตาย ฉันเคยปรึกษาเรื่องนี้กับพ่อแม่ 

พวกท่านก็พลอยเครียดไปด้วย คิดว่าลูกสาวที่ดูเฉลียวฉลาดและอยู่ใน 

ช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อกำลังต่อต้านการเลี้ยงดูของพวกท่าน 

ถ้าฉันวิเคราะห์ตามหลักจิตวิทยา ก็คิดว่าปัญหาในช่วงนั้นน่าจะ 

มาจาก 2 กรณี คือ “ภาวะการเกิดใหม่” คืออยากเกิดใหม่อีกครั้ง และ  

“ภาวะการหลบหนี” คือต้องการหลบหนีไปจากโลกแห่งนี้

ย้อนกลับไปในช่วงก่อนวัยรุ่น ช่วงนั้นแม้ว่าจะพบเจอเรื่องเลวร้าย 

หรือกังวลใจมากแค่ไหน พอได้นอนหลับสักพัก และตื่นเช้าขึ้นมา ก็จะ 

รู้สึกว่ากลายเป็นอีกคนหนึ่ง หลงลืมความทุกข์ได้ง่าย ๆ แต่พอเข้าสู่ช่วง 

วยัรุน่ เรามกัจะหมกมุน่และจมดิง่กบัความทกุขย์าวนานมากกวา่ จติใจที ่

ฟุ้งซ่านแอบวาดหวังว่า เมื่อเราตื่นขึ้น ขณะที่บิดขี้เกียจก็พบว่า “อา นี่ 

เราฝันไปหรอกเหรอ” เหมือนนางเอกละครสมัยก่อน ในเวลานั้นฉันก็เป็น 

เดก็วยัรุน่ทีอ่อ่นไหวและเปราะบางไมต่า่งจากคนอืน่ แตเ่พราะทกุคนคดิว่า 

ฉันเป็นเด็กฉลาด ทำให้ไม่สามารถแสดงความอ่อนไหวเหมือนสาวช่างฝัน 

ท่ัว  ๆไปได้ จึงอยากหลบหนีจากโลกแห่งความจริง เมื่อใคร่ครวญก็พบว่า 

ในช่วงวัยนั้นแม้ว่าร่างกายอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ แต่ก็ไม่มีพลังมากพอที่จะ 

ทำตามสิ่งที่ตัวเองปรารถนาได้จริง การฆ่าตัวตายจึงเป็นทางหลบหนี 

ที่ง่ายที่สุด แต่ฉันก็ทำได้เพียงแค่จินตนาการ ไม่ได้ลองทำจริงเหมือน 

คนอื่น  ๆ ดังนั้นทุกครั้งที่ฉันเห็นข่าววัยรุ่นฆ่าตัวตาย จึงหวนนึกถึงช่วง 

เวลานั้นของตัวเองเสมอ

ไม่ว่าคนที่ดีหรือเลวต่างต้องลาจากโลกใบนี้ด้วยความตายทุกคน  

เพียงแต่ไม่มีใครหยั่งรู้ได้ว่าความตายหรือการกำเนิดจะเกิดขึ้นเมื่อใด  

ความตายและการดำรงอยู่ไม่ใช่สิ่งที่เรากำหนดได้เองตามใจชอบ แล้ว 

เราไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจปลิดชีพตัวเองได้จริงหรือ เราอาจทำร้ายร่างกายได้ 
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หลายรอ้ยหลายพนัครัง้ แตเ่ราสามารถตายไดเ้พยีงแคค่รัง้เดยีว เราจงึตอ้ง 

ทบทวนให้ลึกซึ้งว่า ชีวิตคืออะไร ทำไมฉันจะต้องรีบลาจากโลกใบนี้ไป 

ดว้ยละ่ ในชว่งทีย่งัมลีมหายใจอยู่ ใชช้วีติเพือ่ทำตามความฝนัของตวัเอง 

ไม่ดีกว่าหรอกหรือ 

ในช่วงบั้นปลายชีวิตอาจจะพบว่าชีวิตของเราเปี่ยมไปด้วยประสบ- 

การณท์ีง่ดงาม อยา่รบีดว่นตดัสนิใจผดิ ๆ ตดัสนิใจลาจากโลกไปในตอนนี ้

เลย
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สมัยประถมผมไม่ชอบเรียนวิชาภาษาเกาหลีเลย 

ผมไม่ชอบการสอนของคุณคร ู ที่ให้พวกเราฝึกอ่านเริ่มจากแถวหน้าสุดไป 

เรือ่ย ๆ ผมอยากใหค้ณุครสูุม่เลอืกมากกวา่เรยีงลำดบัแบบนี ้ เพราะทกุครัง้ 

ทีใ่กลจ้ะถงึควิของผม ผมจะรูส้กึประหมา่ไปหมด และเมือ่ตอ้งอา่น หนา้ 

ของผมก็จะแดงก่ำ เสียงสั่นเครือ เวลาอยู่กับเพื่อนสนิทผมก็พูดคุยได้ 

ตามปกต ิ แตพ่ออยูต่อ่หนา้คนเยอะ  ๆผมกลบัไมรู่ว้า่ควรพดูอะไร ผมไมไ่ด ้

เปน็โรคกลวัผูค้น1 นะครบั แตไ่มเ่ขา้ใจวา่ทำไมเวลาพดูตอ่หนา้ผู้คนเยอะ  ๆ  

ถึงรู้สึกอึดอัดใจแบบนี้ 

ความอาย

เป็นโรคหรือเปล่าครับ

1 Anthropophobia
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เมือ่ยา่งเขา้สูช่ว่งวยัรุน่ เราจะเริม่กงัวลใจวา่ผูอ้ืน่จะมองเราอยา่งไร 

เป็นช่วงเวลาที่อยากให้ตัวเองที่เคยแปรปรวนรู้สึกมั่นคงขึ้น มีความเป็น 

ตวัของตวัเอง ตอ่ใหไ้มม่คีนเพง่เลง็กจ็ะรูส้กึวา้วุน่ใจ ไมอ่ยากยนือยูต่อ่หนา้ 

ผูอ้ืน่ กลวัวา่จะมใีครเฝา้สงัเกตตัวเองอยา่งละเอียด แตใ่นทางตรงกนัขา้ม 

ก็มีวัยรุ่นบางส่วนที่อยากให้ผู้อื่นรู้ว่าตัวเองเป็นอย่างไร จึงมักเรียกร้อง 

ความสนใจจากผู้คนรอบข้าง วัยรุ่นแบบแรกเป็นคนท่ีมีนิสัยข้ีอาย ไม่ม่ันใจ 

ในตัวเอง ส่วนวัยรุ่นแบบที่สองเป็นคนเปิดเผย แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบใด 

ต่างก็ให้ความสำคัญกับสายตาของผู้อื่นมากกว่า  “การพิจารณาตัวเอง”  

(Introspection) ซึ่งคือการตัดสินตัวเองด้วยความรู้สึกนึกคิดจากภายใน 

ทั้งสิ้น ยิ่งยอมรับรสนิยมและทัศนคติของผู้อื่นมากเท่าไหร ่ ก็จะยิ่งกังวล 

และไมม่ัน่ใจในตวัเองมากเทา่นัน้ ดงันัน้เมือ่ยนือยูต่อ่หนา้ผูค้น จงึไมก่ลา้ 

แสดงสิ่งที่ควรทำได้อย่างเต็มที ่

คนรุน่กอ่นมกัจะคอ่นขอดวา่คนรุน่ใหมไ่มส่นใจผูอ้ืน่ คดิว่าตวัเองเท ่

เหลอืเกนิ แตฉ่นัไมค่ดิเชน่นัน้ ความจรงิวยัรุน่ในสมยันีล้ว้นอยากใหต้วัเอง 

ดูดีในสายตาของผู้อื่น จึงใช้ของแบรนด์เนม หรือใช้เสื้อผ้าตามแฟชั่นที่ 

ทนัสมยั ถา้ทกุคนเลอืกดำรงอยูต่ามความสบายของตวัเองเปน็หลกั แฟชัน่ 

ของวัยรุ่นคงไม่ดูคล้ายกันแบบน้ี ไม่เพียงแค่เส้ือผ้าเท่าน้ัน มีวัยรุ่นในปจัจบุนั 

มากมายท่ีกังวลใจว่าต้องคิด ต้องพูด หรือต้องทำท่าอย่างไรกับผู้อ่ืน ควร 

ทำอยา่งไรถึงจะไดร้บัการยอมรบั รูส้กึวา่ใครคนหนึง่เฝา้มองมาทีต่วัเองอยู ่

ตลอดเวลา จนทำให้แสดงออกได้ไม่เป็นธรรมชาติ บวกกับความต้องการเป็น 

ตวัของตวัเอง จงึทำใหรู้ส้กึวา้วุน่ใจไปหมด ฉนัอยากแนะนำคนทีก่ำลงัรูส้กึ 

แบบน้ีว่า อย่าสนใจ “ผู้ฟังในจินตนาการ” (Imaginary Audience) มากจนเกินไป

อย่าสนใจ 

“ผู้ฟังในจินตนาการ” มากเกินไป
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เดก็วยัรุน่ทีต่กอยูใ่นภาวะนี ้ สว่นใหญจ่ะมโีอกาสแสดงความคดิเหน็ 

ของตวัเองนอ้ยมาก ถา้ในครอบครวัมพีอ่แมท่ีค่อยตัง้ใจฟงัคำพดูของลกู ๆ  

เมือ่เดก็คนนัน้เตบิโตขึน้ กจ็ะสามารถถา่ยทอดความคดิของตวัเองตอ่หนา้ 

ผู้อื่นได้อย่างมั่นใจ แต่ก็มีบางกรณีที่เด็กบางคนเกิดขาดความมั่นใจขึ้น  

และนิสัยเปลี่ยนเป็นอีกคนในภายหลัง อาจเป็นเพราะฝังใจกับแววตาที่ 

เมินเฉยของคุณครู หรืออาจเคยได้รับความอับอายต่อหน้าเพื่อน ๆ ในห้อง  

จึงทำให้รู้สึกประหม่าจนไม่สามารถยืนต่อหน้าผู้อื่นได้

ถ้าตอนน้ีมีใครคนหน่ึงกำลังหวาดกลัว ไม่สามารถพูดต่อหน้าผู้อ่ืนได้ 

อยา่งมัน่ใจ อยากจะซกุซอ่นจดุออ่นขอ้นีข้องตวัเองไว้ ฉันอยากแนะนำให ้

ลองเปิดใจพูดคุยดู ลองเล่าเร่ืองราวให้คุณครูฟังว่า “เวลาหนู/ผมอยู่ต่อหน้า 

ผูอ้ืน่จะไมก่ลา้พดู รูส้กึอายจนหนา้แดงไปหมด” เมือ่ผูอ้ืน่รบัทราบปญัหา 

ของเรา ก็จะไม่รู้สึกสงสัยหรือติดใจอีก มีคำกล่าวหนึ่งบอกไว้ว่า “การรู้ 

ทีแ่จม่แจง้ทีส่ดุกค็อื การรูว้า่ตวัเองไมรู่อ้ะไร” หมายความวา่ “ถา้อยากให ้

ชีวิตประจำวันของตัวเองดีขึ้นจริง  ๆ เราต้องยอมรับในข้อด้อยของตัวเอง 

ให้ได้เสียก่อน” 

การประเมินใครคนหน่ึง เราตัดสินจากความคิดและการกระทำของเขา 

ไม่ได้พิจารณาเพียงแค่คำพูดเท่านั้น ดอกเตอร์สตีเฟน ฮอว์กิง2 แม้จะ 

บรรยายผ่านอุปกรณ์สังเคราะห์เสียงที่ผู้เข้าเรียนแทบจะฟังไม่เข้าใจ แต่ 

ทุกคนก็รู้สึกประทับใจและให้ความเคารพเขาอย่างสูงสุด ดังน้ันแทนที่จะ 

มัวกังวลใจว่า จะต้องทำอย่างไรถึงจะดูดีต่อหน้าผู้อื่น ฉันคิดว่าเราควร 

มีความคิดที่ลึกซึ้ง และปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมมากกว่า

2 Stephen Hawking นักฟิสิกส์ทฤษฎีและนักจักรวาลวิทยาชาวอังกฤษ เขา 

เป็นโรคเซลล์ประสาทสั่งการเสื่อม ทำให้เป็นอัมพาตแทบทั้งตัวและต้องใช้อุปกรณ์ 

สังเคราะห์เสียงพูดในการสื่อสาร
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หนตูกหลมุรกัดาราในโทรทศันค์ะ่ เพือ่นคนอืน่ในหอ้ง 

ก็ชอบดาราคนนี้เหมือนกัน แต่หนูเชื่อว่าไม่มีใครที่ชอบเขาได้ครึ่งหนึ่งของ 

หน ู หนรููป้ระวตัทิกุอยา่งของดาราคนนี ้ ถา้ไมเ่หน็หนา้ของเขาทางโทรทศัน ์

หลาย  ๆวนักจ็ะไมอ่ยากทำอะไรเลย หนรููส้กึทกุขใ์จมากคะ่ เคยนอนรอ้งไห ้

คนเดยีวบอ่ย ๆ ในคาบเรยีนกช็อบแอบเขยีนชือ่ของเขา ถา้ไมฟ่งัเพลงทีเ่ขา 

ร้องก็จะรู้สึกแย่จนแทบทนไม่ได้ 

แต่เมื่อไม่นานนี้เขาประกาศยุติกิจกรรมต่าง ๆ ในวงการบันเทิง หนู 

คิดถึงเขามากจนต้องย้อนดูละครที่เขาเคยแสดงไว้ ตอนที่จินตนาการว่า 

ได้ใช้ชีวิตร่วมกับเขา หนูรู้สึกมีความสุขมาก แต่พออยู่ในโลกแห่งความ 

เปน็จริง หนกูลบัรูส้กึเหงาเหลอืเกนิ หนรููส้กึลงัเลมากคะ่ ในใจกอ็ยากเล่า 

เรื่องนี้ให้เพื่อนคนอื่นฟัง แต่คิดว่าเพื่อนน่าจะไม่เข้าใจความรู้สึกนี ้

หนูตกหลุมรักดารา

ในโทรทัศน์ค่ะ
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ถา้ดรูายการโทรทศันท์ีม่ศีลิปนิวยัรุน่มาเปน็แขกรบัเชญิ กจ็ะเหน็วา่ 

มแีฟนคลบัมากมายตามมาเชยีร ์ คอยสง่เสยีงเรยีก ตะโกนบอกความในใจ 

ให้นักร้องคนโปรดรับรู้ การไปดูคอนเสิร์ตเพื่อฟังดนตรี ตะโกนร้องเพลง 

เสียงดัง นับเป็นวิธีคลายเครียดแบบหนึ่งของวัยรุ่น แต่แน่นอนว่าเมื่อ 

ผู้ใหญ่ได้เห็นภาพเหล่าน้ีคงรู้สึกไม่พอใจเท่าไหร่นัก เพราะคนรุ่นก่อนได้รับ 

การสัง่สอนวา่ไมค่วรทำเรือ่งนา่อายในทีส่าธารณะ ไมว่า่จะชอบหรอืเกลียด 

มากแค่ไหนก็ไม่ควรแสดงออกมากเกินไป ผู้ใหญ่จึงไม่มีทางเข้าใจเด็กวัยรุ่น 

ที่มารวมตัวกันส่งเสียงกรี๊ด ตะโกนเรียกชื่อศิลปินดาราที่ตัวเองชอบ

แต่สำหรับฉัน ไม่คิดว่าการที่วัยรุ่นคนหนึ่งคลั่งไคล้ดาราคนโปรด 

เปน็เรือ่งผดิหรอืไมด่ ี เพราะเชือ่วา่นีค่อืการระบายความเครยีดจากการเรยีน 

ที่ดีอีกวิธีหนึ่ง เด็กในวัยเรียนต้องทนเรียนวิชาต่าง  ๆ  ที่น่าปวดหัว ไหน 

จะเรียนที่โรงเรียนตั้งแต่เช้าจรดเย็น ตกดึกก็ต้องอ่านหนังสือ วันหยุด 

ก็ยังต้องเรียนกวดวิชา เรียกได้ว่าแทบไม่มีเวลาพักสมองเลย วันทั้งวัน 

ช่างน่าอึดอัดเหลือเกิน หากผู้ใหญ่ต้องมาอยู่ในสภาพกดดันเช่นนี้บ้าง  

ไม่แน่ว่าพวกเขาอาจทนไม่ไหวก็เป็นได้

วยัรุน่สว่นใหญต่อ้งอดทนอดกลัน้มากกวา่ทีผู่ใ้หญค่ดิ พวกเขาตอ้ง 

ไม่ก่อปัญหาจนกว่าจะเรียนจบชั้นมัธยมปลาย เมื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

ได้แล้ว ปัญหาหนักใจต่าง  ๆ  จึงค่อยคลี่คลายลง ดังนั้นในชีวิตที่แสน 

นา่เหนือ่ยหนา่ยนี ้ การคลัง่ไคลด้าราคนโปรดจงึเปรยีบเสมอืนประตทูีจ่ะหนี 

ไปสู่โลกแห่งจินตนาการ หากประตูบานนั้นถูกปิดลง พวกเขาอาจพากัน 

ป่วยทางจิตไปตาม ๆ กันก็ได้

ต้องให้ความสำคัญ

กับคนที่พบในโลกแห่งความจริงมากกว่า
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แต่วัยรุ่นก็ไม่ควรหมกมุ่น คิดว่าดาราคนนั้นเป็น “แบบอย่างที่ต้อง 

ดำเนินรอยตาม” (Role Model) ของตัวเองมากจนเกินไป เพราะมีหลาย 

กรณีที่นักแสดงและนักร้องชื่อดังคนหนึ่งที่ดูประสบความสำเร็จน่าชื่นชม  

แต่ชีวิตจริงนั้นเงียบเหงาและเปล่าเปลี่ยว นอกจากนี้ยังมีศิลปินวัยรุ่น 

หลายคนที่โด่งดังเพียงไม่กี่เดือนแล้วก็หายไปจากวงการ เมื่อเสื่อมความ 

นิยมลงแล้ว พวกเขาต้องจำใจอำลาวงการบันเทิงไป แถมยังต้องเผชิญหน้า 

กบัชวีติในสงัคมอยา่งยากลำบากอกีครัง้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากเปน็ดารา 

ที่มีชื่อเสียงแล้วล้มเหลว การเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ยิ่งยากเย็นมากขึ้นอีก  

ทำให้ดาราบางคนที่ไม่มีงานเพลงหรืองานแสดงแล้วถึงกับต้องเข้ารับการ 

รักษาโรคซึมเศร้าเลยทีเดียว แต่หากยอมรับความจริงเหล่านี้ได้ เมื่อ 

โตขึ้นแล้วอยากเป็นดารา ก็คงไม่มีใครคัดค้าน เพราะเมื่อยอมรับว่านี่คือ 

งานทีต่วัเองอยากทำ เปน็ชวีติทีต่วัเองอยากดำรงอยู ่ ตอ้งมองขา้มเรือ่งเงนิ 

และชื่อเสียงที่ไม่จีรังไปเสีย ในทางกลับกัน หากเราไม่มีพรสวรรค์ทั้งการ 

รอ้งเพลงและการแสดง กไ็มค่วรใฝฝ่นัวา่จะเปน็ดารานกัร้องมากจนเกนิไป  

เพราะมันอาจทำให้เราผิดหวังตั้งแต่เริ่มต้น 

นอกจากนี้ เรายังไม่ควรเสียสละชีวิตตัวเอง เอาแต่คิดถึงดารา 

คนโปรดตลอดทั้งวัน ไปเฝ้าวนเวียนแถวบ้านของเขาหรือเธอบ่อย  ๆ  

แน่นอนว่าความรู้สึกรักและคิดถึงใครคนหนึ่งเป็นสิ่งมีค่าและสำคัญมาก  

คนที่ไม่มีประสบการณ์อันงดงามในช่วงวัยรุ่นแบบนี้อาจจะไม่มีทางรู้ว่า 

ความรักที่แท้จริงเป็นอย่างไร ในทางกลับกัน หากความรู้สึกที่ท่วมท้นนี้ 

รบกวนชีวิตของเรามากเกินไป ก็ต้องปรับให้พอดี ลองสังเกตดูว่า ไม่มี 

คนใกล้ตัวในชีวิตจริงที่เราพอจะสนิทใจด้วยบ้างเหรอ หรืออาจเปิดกว้าง 

ชอบดาราคนอื่นควบคู่ไปด้วยก็ได ้

เราต้องหมั่นถามตัวเองว่า มีเหตุผลอะไรที่ต้องผูกมัดตัวเองไว้กับ 

ดาราคนหนึ่ง หากมีสิ่งที่ขาดหายไป อย่าพยายามมองหาสิ่งที่ขาดหาย 
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ไปจากภายนอก ต้องค้นหามันให้เจอจากภายในใจของเราเอง ต้องถาม 

ให้รู้คำตอบที่แท้จริงว่า เราไม่ได้รับความรักเพียงพอ หรือไม่สามารถ 

มอบความรักให้แก่คนที่พบเจอในชีวิตจริง จึงต้องหันมาชอบดาราคนนั้น 

เพื่อชดเชยความรักที่ขาดหายไปหรือไม่

ในช่วงวัยรุ่น ความชื่นชอบดารา อาจารย์ หรือเพื่อนรุ่นเดียวกัน 

จะรุนแรงกว่าช่วงวัยอื่น ๆ แต่ไม่ว่าอารมณ์รักจะพลุ่งพล่านมากแค่ไหน  

ก็ไม่ควรหลงลืมตัวเอง การมอบความรักแก่ผู้อื่นทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์ 

ที่สมบูรณ์ แต่หากเกินพอดีก็อาจกลายเป็นว่าเรายอมทอดทิ้งชีวิตและ 

แขวนตัวเองไว้กับเขาผู้นั้นแทน




