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ความเครีียดของเด็็ก
เป็็นอย่่างไรกัันนะ

ผู้้�ใหญ่่เครีียด เด็็กเองก็็เครีียดได้้เช่่นกััน ใช่่ค่่ะ เด็็กๆ แบบ
พวกเราก็็มีีความเครีียด  ญาอยากให้้ทุุกท่่านลองล้้างความหมาย
ของคำำ�ว่่ า เด็็ ก ที่่� เ คยได้้ รัั บ รู้้�ม าในอดีี ต แล้้ ว ลองมองเด็็ ก คนหนึ่่� ง
ในมุุมมองใหม่่ที่่�ต่่างจากเดิิม  เพราะ...เด็็กไม่่ได้้เป็็นเพีียงแค่่เด็็ก
แต่่ พ วกเราคืือมนุุ ษ ย์์ ค นหนึ่่� ง ที่่� มีี ค วามรู้้� สึึ ก มีี จิิ ตใจ มีี ก ารรัั บ รู้้�
เช่่ น เดีี ย วกัั บ ผู้้� ใ หญ่่ และเช่่ น เดีี ย วกัั น กัั บ มนุุ ษ ย์์ ทุุ ก คนบนโลกนี้้�
จึึงไม่่แปลกที่่�มนุุษย์์ทุุกคนจะมีีความเครีียด ไม่่ว่่าอายุุน้้อยหรืือ
มากก็็ตาม
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ดัังนั้้�น หากมองว่่าคนทุุกคนเป็็นมนุุษย์์ไม่่ว่่าจะอยู่่�ในวััยไหน
การที่่�เด็็กคนหนึ่่�งมีีความเครีียดหรืือเข้้าสู่่�ภาวะป่่วยทางจิิตก็ค็ งไม่่ใช่่
เรื่่�องแปลกอะไรในสัังคม
จากการลงพื้้�นที่่�และให้้คำำ�ปรึึกษาเพื่่�อนๆ เด็็กและเยาวชน
สิ่่�งแรกที่่�เป็็นสาเหตุุของความเครีียดในวััยรุ่่�นคืือครอบครััวค่่ะ
ครอบครััวเป็็นทั้้�งสถาบัันหลััก เป็็นที่่�พึ่่�ง เป็็นสภาพแวดล้้อม
ที่่� เ อื้้� อ ต่่ อ การเจริิ ญ เติิ บโตของเด็็ ก และเยาวชนมากที่่� สุุ ด ทว่่ า
ครอบครััวในปััจจุุบันั กลัับไม่่ใช่่พื้้น� ที่่�อบอุ่่�นหรืือเซฟโซนของพวกเรา
อีีกต่่อไป ความคาดหวััง แรงกดดััน สิ่่�งที่่�เด็็กๆ ได้้รับั จากครอบครััว
มาโดยตลอดไม่่ว่่าจะเป็็น...

ลููกต้้องเป็็นที่่� 1
สอบครั้้�งนี้้�ต้้องได้้ท็็อปของห้้อง
หนููต้้องสอบแข่่งขัันครั้้�งนี้้�ให้้ชนะเลิิศนะ
แม้้ ว่่ า การพููดแบบนี้้� ดูู เหมืือนเป็็ น แรงผลัั ก ดัั น ที่่� พ าเด็็ ก ๆ
ให้้ไปสู่่�เป้้าหมายได้้ แต่่ความจริิงแล้้วกลัับไม่่ใช่่ค่ะ่ การถููกคาดหวััง
ทำำ�ให้้พวกเรากดดัันและรู้้�สึึกเหมืือนกำำ�ลัังถููกลดคุุณค่่าในตััวเองลง
เพราะในสนามแห่่งการแข่่งขัันนั้้�นมีีแพ้้และชนะ ซึ่่�งเป็็นตััวแบ่่งแยก
ให้้เด็็กจำำ�นวนหนึ่่�งต้้องกลายเป็็น “ผู้้แ� พ้้” ที่่�แบกรัับแรงคาดหวัังและ
แรงกดดัันจากครอบครััวเอาไว้้
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นอกจากพวกเราต้้องแบกรัับความพ่่ายแพ้้แล้้ว เมื่่�อกลัับไป
ยัังสถานที่่�พึ่่�งพิิงเพีียงแห่่งเดีียวซึ่่�งก็็คืือ “ครอบครััว” กลัับไร้้วี่่�แวว
บรรยากาศที่่�ช่่วยเยีียวยาจิิตใจหรืือปลอบโยนเราในยามผิิดหวััง
แต่่สิ่่�งที่่�รอให้้เด็็กส่่วนใหญ่่ต้้องเผชิิญนั้้�นคืือ

เพราะลููกตั้้�งใจไม่่พอ ไม่่พยายาม ถึึงทำำ�ไม่่ได้้
ดููอย่่างลููกบ้้านนั้้�นสิิ ทำำ�ไมเขาถึึงสอบได้้ล่่ะ
และนี่่�คืือหนึ่่�งในบาดแผลที่่�เด็็กหลายคนต้้องพบเจอ...

Tips
ช่่วงนี้้�เราเครีียดหรืือเปล่่านะ มีีอาการซึึมเศร้้าไหม ในบางครั้้ง�
หากเราเครีียดมากเกิินไปหรืือเริ่่�มมีีอาการเบื่่�อหน่่าย หงุุดหงิิด
นอนหลัับยาก คิิดมาก อาจเป็็นหนึ่่�งในอาการของภาวะซึึมเศร้้าได้้
ลองทำำ�แบบทดสอบเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การดููแลสุุขภาพจิิตของเรากัันเลย
ดีีกว่่าค่่ะ
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เรามีีอาการซึึมเศร้้าหรืือเปล่่า
เรามีีอาการต่่อไปนี้้�บ่่อยแค่่ไหน

คะแนน

1.	รู้้�สึึกซึึม เศร้้า หงุุดหงิิด หรืือสิ้้�นหวััง
2. เบื่่�อ ไม่่ค่่อยสนใจ ไม่่เพลิิดเพลิินเวลาทำำ�สิ่่�งต่่างๆ
3. นอนหลัับยาก รู้้�สึึกง่่วงทั้้�งวััน หรืือนอนมากเกิินไป
4. ไม่่อยากอาหาร น้ำำ��หนัักลด หรืือกิินมากกว่่าปกติิ
5.	รู้้�สึึกเหนื่่�อยล้้าหรืือไม่่ค่่อยมีีพลััง
6.	รู้้�สึึกแย่่กัับตััวเอง รู้้�สึึกว่่าตััวเองล้้มเหลว
	ทำำ�ให้้ตััวเองหรืือครอบครััวผิิดหวััง
7. จดจ่่อกัับสิ่่�งต่่างๆ ได้้ยาก
8.	พููดหรืือทำำ�อะไรช้้าลงมากจนคนอื่่�นสัังเกตเห็็น
กระสัับกระส่่ายหรืือกระวนกระวาย
จนเคลื่่�อนไหวมากกว่่าปกติิ
9. มีีความคิิดว่่าถ้้าตายไปเสีียคงดีีกว่่า
หรืือคิิดทำำ�ร้้ายตััวเอง
รวมคะแนน

2 สััปดาห์์ที่่�ผ่่านมาเรามีีอาการต่่อไปนี้้�บ่่อยแค่่ไหน
ไม่่มีีเลย
0

มีีบางวััน
1

มีีมากกว่่า 7 วััน
2

มีีแทบทุุกวััน
3
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คำำ�ถามเพิ่่�มเติิม
1 เดืือนมานี้้�มีีช่่วงไหนที่่�มีีความคิิดอยากตาย
หรืือไม่่อยากมีีชีีวิิตอยู่่�อย่่างจริิงจัังหรืือไม่่

 มีี
 ไม่่มีี

ตลอดชีีวิิตที่่�ผ่่านมาเคยพยายามที่่�จะทำำ�ให้้ตััวเองตาย  เคย
หรืือลงมืือฆ่่าตััวตายหรืือไม่่
 ไม่่เคย

ผลการทดสอบ

คะแนนรวม ระดัับภาวะซึึมเศร้้า

คำำ�แนะนำำ�

0-4

ไม่มีภาวะซึมเศร้า

5-9

มีีภาวะซึึมเศร้้าเล็็กน้้อย

10-14

มีีภาวะซึึมเศร้้าปานกลาง

หากรู้้�สึึกไม่่สบายใจ
ให้้พููดคุุยกัับคนใกล้้ชิิดที่่�ไว้้ใจ
หากิิจกรรมที่่�ช่่วยผ่่อนคลาย
หรืือพููดคุุยกัับคนใกล้้ชิิดที่่�ไว้้ใจ
ควรปรึึกษาแพทย์์
เพื่่�อวิินิิจฉััยและบำำ�บััดรัักษา

15-19

มีีภาวะซึึมเศร้้ามาก

หากเคยคิิดฆ่่าตััวตาย

20-27

มีีภาวะซึึมเศร้้ารุุนแรง

แม้้แค่่ครั้้�งเดีียว

อย่่าลัังเลที่่�จะปรึึกษาแพทย์์
หรืือสายด่่วนสุุขภาพจิิต 1323
(โทรฟรีี เราอยู่่�นี่่� 24 ชั่่�วโมง)

ที่่�มา: แบบทดสอบ "เรามีีอาการซึึมเศร้้าหรืือเปล่่า?" ยููนิิเซฟ ประเทศไทย (Unicef Thailand)
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เรื่่�องของเด็็ก
เรื่่�องไม่่เล็็กที่่�ผู้้�ใหญ่่อาจมองข้้าม

เมื่่�อเสีียงของคนสองคนพููดออกมาด้้วยริิมฝีีปากมนุุษย์์เหมืือนกััน
แต่่ทำ�ำ ไมเสีียงของมัันถึึงดัังไม่่เท่่ากััน
หลายครั้้� ง ที่่� เ สีี ย งจากเด็็ ก ถููกตัั ดสิิ น และให้้ ค วามสำำ�คัั ญ
น้้อยกว่่าเสีียงจากผู้้�ใหญ่่ ทั้้�งที่่�จริิงแล้้วพวกเราเองต่่างก็็เป็็นมนุุษย์์
ที่่�ต้้องการการรัับฟัังและความเข้้าอกเข้้าใจเช่่นเดีียวกััน จะดีีกว่่า
ไหมถ้้าเราให้้ความสำำ�คััญแก่่เสีียงทั้้�งสองนี้้�อย่่างเท่่าเทีียมกััน
ไม่่ จำำ� เป็็ น ต้้ อ งรัั บ ฟัั ง เสีี ย งของใครคนใดคนหนึ่่� ง มากกว่่ า
เพีียงแค่่พร้้อมรัับฟัังทั้้�งสองเสีียงอย่่างไม่่ตััดสิินทั้้�งเด็็ก ผู้้�ใหญ่่ และ
ไม่่ว่่าใครก็็ตาม ถ้้าเราตััดเสีียงรอบข้้างออก แล้้วใช้้หููและใจรัับฟััง
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เสีี ย งจากมนุุ ษ ย์์ ค นหนึ่่� ง คุุ ณ อาจพบว่่ า เสีี ย งนั้้� น มีี ค วามหมาย
ควรได้้รัับการรัับฟััง และไม่่ควรถููกละเลยแม้้แต่่นิิดเดีียว
ญาคืือมนุุษย์์คนหนึ่่�งที่่�ถููกเรีียกว่่า “เด็็ก” เช่่นกััน และญาเอง
ก็็เชื่่�อมั่่�นมาเสมอว่่าเราเองก็็เป็็นมนุุษย์์ เสีียงของเราและเพื่่�อนๆ
นั้้�นมีีคุุณค่่าไม่่ต่่างกััน
มีีครั้้�งหนึ่่�งที่่�ญาได้้มีีโอกาสเข้้าร่่วมการประชุุมระดัับประเทศ
และสะท้้อนปััญหาสุุขภาพจิิตเด็็กและเยาวชนในปััจจุุบััน พร้้อม
เสนอแนวทางนโยบายการแก้้ไข ท่่ามกลางห้้องประชุุมที่่�มีีผู้้�ใหญ่่
กว่่ายี่่�สิิบคน ญาคืือเด็็กคนเดีียวที่่�นั่่�งอยู่่�ในที่่�ประชุุมนั้้�น ไม่่ว่่าจะ
หัันซ้้ายหรืือหัันขวาก็็มีีแต่่ผู้้�ใหญ่่ระดัับสููง
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การประชุุมครั้้ง� นั้้�นเป็็นครั้้ง� แรกที่่�ญาได้้อยู่่�ในบอร์์ดระดัับชาติิ
ญาตื่่�นเต้้นและประหม่่าอยู่่�พอสมควร แต่่ญาเองก็็มีีความตั้้�งใจ
ที่่�จะเป็็นตััวแทนเพื่่�อนๆ มาสื่่�อสารให้้ผู้้�ใหญ่่เข้้าใจปััญหาและร่่วม
คิิดหาแนวทางแก้้ไข

“อย่่าตื่่�นเต้้น อย่่าตื่่�นเต้้น อย่่าตื่่�นเต้้น”
นี่่�เป็็นคำำ�ที่่�ญาพููดกับตั
ั ัวเองนัับครั้้�งไม่่ถ้้วน
แต่่ก็็นั่่�นแหละค่่ะ แม้้ในสมองของญาจะบอกว่่าอย่่าตื่่�นเต้้น
แต่่พอเอาเข้้าจริิง ตอนแนะนำำ�ตััวญาก็็ยัังแอบมืือสั่่�นอยู่่�ดีี
พอเข้้าร่่วมการประชุุมไปสัักพัักหนึ่่�ง ได้้คุยุ กัับผู้้ใ� หญ่่ที่่นั่่� ง� ข้้างๆ
ก็็ทำำ�ให้้ความตื่่�นเต้้นของญาลดลงและเริ่่�มสบายใจในการพููดคุุย
มากขึ้้น� มีีประเด็็นที่่�เห็็นตรงกัันบ้้าง เห็็นแย้้งกัันบ้้าง “นั่่�นแหละนะ
เพราะเราเติิบโตกัันมาจากคนละสัังคมนี่่�นา ค่่านิิยมก็็ต่า่ ง โลกตอนนี้้�
กัั บ ตอนนั้้� น ก็็ ต่่ า ง เราก็็ เ ลยมีี ค วามคิิ ดที่่� แ ตกต่่ า งกัั นไปบ้้ า ง แต่่
อย่่างน้้อยก็็ยัังดีีที่่�เราพููดคุุยกัันได้้” ญาคิิดในใจ
เมื่่�อถึึงเวลานำำ�เสนอปััญหา ญาเริ่่�มต้้นจากการพููดถึึงปััญหา
สุุขภาพจิิต โดยหยิิบยกมาทั้้�งสถิิติิ ตััวอย่่างเคสที่่�ญาได้้ดููแลขึ้้�นมา
ปััญหาสุุขภาพจิิตที่่ญ
� านำำ�เสนอเชื่่อ� มโยงได้้กับั หลายๆ ปััญหาที่่�มีอี ยู่่�
ไม่่ว่่าจะเป็็นการศึึกษา การแข่่งขััน ความรุุนแรง ปััญหาการเข้้าถึึง
ระบบการรัักษาสุุขภาพจิิต และอื่่�นๆ เพราะสิ่่�งเหล่่านี้้�ต่่างก็็เป็็น
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ปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้เด็็กมีีปััญหาทางใจได้้ทั้้�งสิ้้�น
แต่่ สิ่่� ง ที่่� ญ าพบเจอคืือสถานการณ์์ ที่่� ถูู กผู้้� ใ หญ่่ ตัั ดสิิ น และ
ไม่่ให้้ความสำำ�คััญกัับปััญหาที่่�กำำ�ลัังเสนอ มองว่่าปััญหาของเด็็ก
เป็็ น เรื่่� อ งเล็็ ก น้้ อ ย เป็็ น เรื่่� อ งธรรมดา ต่่ า งจากเสีี ย งของผู้้� ใ หญ่่
ในที่่�ประชุุมที่่�ไม่่ว่่าจะพููดอะไรออกมา คนในที่่�ประชุุมมัักให้้ความ
สำำ�คัญ
ั และมองว่่าปััญหาของผู้้ใ� หญ่่นั้้น� ยิ่่�งใหญ่่และสำำ�คัญ
ั มากกว่่า

“ถ้้าเด็็กๆ ตั้้�งใจเรีียนวิิชาพระพุุทธศาสนาคงไม่่ฆ่่าตััวตาย
กัันหรอก ปััญหาเล็็กๆ แค่่นี้้�เอง”
“ความเครีียดจากการเรีียนเป็็นสิ่่�งที่่�ห้า้ มไม่่ได้้อยู่่�แล้้ว สัังคม
ที่่�ต้้องการคนเก่่งก็็ต้้องแข่่งขัันกัันเป็็นธรรมดา จะให้้เด็็กไม่่เครีียด
เลยมัันก็็ง่่ายไปหน่่อยไหม”
“พ่่อแม่่และครููตีเี ด็็กเป็็นเรื่่อ� งปกติิ ที่่�ตีีก็เ็ พราะรััก ยิ่่ง� ตีีมาก
ยิ่่ง� รัักมาก เด็็กจะมาเป็็นซึึมเศร้้าเพราะถููกตีีนี่่อ่� อ่ นแอไปหรืือเปล่่า”
ญาตกใจกัับสิ่่�งที่่�ได้้ยิิน ณ ตอนนั้้�นมาก ญาพยายามเข้้าใจ
ผู้้�ใหญ่่ที่่�พููดประโยคเหล่่านี้้�ออกมาและตััดสิินปััญหาของพวกเรา
แต่่ก็็อดคิิดไม่่ได้้เลยว่่าถ้้าผู้้�ใหญ่่พยายามเข้้าใจเด็็กแบบที่่�เราเอง
ก็็พยายามเข้้าใจเขาและสัังคมที่่�เขาเติิบโตมา มัันจะดีีสัักแค่่ไหน

23

KIDS VOICE.indd 23

14/5/2564 BE 21:33

ทุุ ก ครั้้� ง ที่่� ญ าพยายามอธิิ บ ายให้้ ผู้้� ใ หญ่่ ห ลายท่่ า นเข้้ าใจ
มากขึ้้� น กลัั บ ถููกตัั ดสิิ น ครั้้� ง แล้้ ว ครั้้� ง เล่่ า แต่่ พ อเป็็ น เรื่่� อ งของ
ผู้้�ใหญ่่คนนั้้�น ปััญหาที่่�เขาพบเจอกลัับได้้รัับการให้้ความสำำ�คััญและ
รัับฟัังแบบที่่�เด็็กไม่่ได้้รัับ
เมื่่� อ ถึึ ง เวลาโหวตว่่ า ปัั ญ หาไหนควรแก้้ ไ ขต่่ อ ปัั ญ หาไหน
ไม่่จำำ�เป็็นต้้องลงมืือแก้้ไขเพราะเป็็นเรื่่อ� งปกติิที่่เ� ด็็กควรจััดการกัันเอง
สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นคืือเกืือบทุุกคนในห้้องประชุุมต่่างรอดููว่่าคนที่่�มีีอำำ�นาจ
มากที่่�สุุดจะเลืือกปััญหาไหนแล้้วจึึงยกมืือตาม โดยไม่่ได้้เรีียงลำำ�ดัับ
ความสำำ�คััญหรืือพยายามเข้้าใจปััญหานั้้�นจริิงๆ
ญาคืือตััวแทนเด็็กคนเดีียวในที่่�แห่่งนั้้�น เสีียงของญามีีค่่า
เท่่ากัับหนึ่่�งเสีียงในบรรดายี่่�สิิบกว่่าเสีียง มีีเด็็กมากมายที่่�รอการ
ช่่วยเหลืือและเสีียงของเด็็กเหล่่านั้้�นมีีคุุณค่่า แต่่ในที่่�ประชุุมกลัับ
เลืือกใช้้ วิิ ธีี โ หวตแต่่ ล ะปัั ญ หาโดยมีี ตัั ว แทนเด็็ ก มาร่่ ว มโหวตแค่่
คนเดีียว
ญาพยายามให้้การประชุุมครั้้�งนั้้�นเกิิดประโยชน์์ต่่อเพื่่�อนๆ
เด็็กและเยาวชนมากที่่�สุุดจึึงไม่่ท้้อถอยและเสนอนโยบายไป แม้้
สถานการณ์์ไม่่เอื้้�ออำำ�นวยก็็ตาม
หลัังการประชุุมญากลัับมาทบทวนสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�น และคิิดว่่า
เพราะอะไรในที่่� ป ระชุุ มนั้้� น ถึึ งให้้ ค วามสำำ�คัั ญ แก่่ เ ด็็ ก และผู้้� ใ หญ่่
แตกต่่างกัันขนาดนี้้� เป็็นเพราะตำำ�แหน่่ง อำำ�นาจ วััยวุุฒิิ คุุณวุุฒิิ
หรืืออะไรกัันแน่่
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หลัั ง จากที่่� ญ าทบทวนตัั ว เองมาสัั ก พัั ก ก็็ มีี ค วามคิิ ด หนึ่่� ง
แวบขึ้้�นมาในหััวของญาว่่า “ในเมื่่�อเราเองต่่างก็็เป็็นคนเหมืือนกััน
เสีียงของเราควรเท่่าเทีียมกััน ไม่่ว่า่ เราจะต่่างกัันแค่่ไหนก็็ตาม” แม้้
ผู้้ใ� หญ่่มีอำี ำ�นาจหรืือตำำ�แหน่่งที่่�สููงกว่่า แต่่ญาในฐานะมนุุษย์์คนหนึ่่�ง
ก็็มีีเสีียงที่่�เท่่าเทีียมเช่่นกััน ทั้้�งสองเสีียงนี้้�มีีความดัังที่่�เท่่ากััน
ในการประชุุ ม ครั้้�ง ถัั ดมา...ญากลัั บไปในที่่�ประชุุมอีีก ครั้้�ง
พร้้อมความมั่่�นใจ และเตรีียมนโยบายที่่�เสนอเพื่่�อแก้้ไขปััญหามา
ญาได้้ เ ผชิิ ญ หน้้ า กัั บ ผู้้� ใ หญ่่ เ หล่่ า นั้้� น อีี ก ครั้้� ง และได้้ พ บเจอกัั บ
สถานการณ์์เดิิม แต่่สิ่่ง� ที่่�เปลี่่�ยนแปลงคืือญาที่่�พร้้อมลุุกขึ้้�นมาทำำ�ให้้
เสีียงของเราเท่่ากัันมากขึ้้�น
ขณะกำำ�ลัังเสนอนโยบาย มีีสายตาหลายคู่่�จัับจ้้องมาที่่�ญา
ผู้้�ใหญ่่บางท่่านพร้้อมตััดสิินและทำำ�ให้้เสีียงของญาเล็็กลงกว่่าเดิิม
ผู้้�ใหญ่่บางท่่านพร้้อมรัับฟัังและช่่วยเหลืือ แต่่ในบางครั้้�งก็็ไม่่อาจ
ต้้านทานอำำ�นาจของผู้้�ที่่�อยู่่�เหนืือกว่่าได้้ ก่่อนที่่�จะเสนอปััญหา...
ญาลุุกขึ้้�นแล้้วกล่่าวว่่า

“ดิิฉััน ญา ปราชญา ได้้รัับเชิิญมาในที่่�ประชุุมนี้้�เพื่่�อเสนอ
ปััญหาของเด็็กที่่�กำำ�ลัังเผชิิญ และได้้มีีการวิิเคราะห์์เพื่่�อนำำ�เสนอ
แนวทางแก้้ไขให้้ทุุกท่่านได้้รัับฟััง
“ญาคาดหวัังว่่าการประชุุมครั้้�งนี้้�จะเกิิดประโยชน์์สููงสุุดกัับ
เด็็กและเยาวชนที่่�ได้้เลืือกให้้ญามาเป็็นตััวแทนเสีียงในที่่�ประชุุม
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แห่่งนี้้� ขอให้้ทุุกท่่านที่่�อยู่่�ในที่่�ประชุุมมองญาเป็็นมนุุษย์์คนหนึ่่�ง
และเปิิดใจรัับฟัังประเด็็นปััญหาที่่�ญากำำ�ลัังเสนออย่่างเท่่าเทีียม
กัับทุุกคนในห้้องประชุุมนี้้� ขอบพระคุุณค่่ะ”
ในขณะที่่� ก ล่่ า วประโยคนี้้� อ อกไป ใจของญาเต้้ น แรงมาก
มัันคืือความดีีใจอย่่างบอกไม่่ถููกที่่�ได้้ยืืนหยััดว่่าเสีียงของเราเท่่ากััน
สิ่่�งที่่�ญาพููดออกไปและนโยบายที่่�เสนอทำำ�ให้้บุุคคลที่่�อยู่่�ในห้้องประชุุมหลายท่่านได้้ฉุุกคิิดถึึงปััญหาของเด็็กไม่่มากก็็น้้อย และ
ญาเองก็็ได้้ขัับเคลื่่�อนประเด็็นที่่�เสนอไปไกลขึ้้�นกว่่าเดิิม และพร้้อม
ออกมาเป็็นนโยบายที่่�ใช้้เพื่่อ� ช่่วยเหลืือเด็็กและเยาวชนอย่่างแท้้จริิง
จากประสบการณ์์ในการประชุุมครั้้�งนั้้�น สิ่่�งที่่�ญาเน้้นย้ำำ��กัับ
เพื่่�อนๆ เด็็กและเยาวชนเสมอคืือการรัับรู้้�สิิทธิิในการแสดงออก
ของตนเอง และเชื่่� อ มั่่� น ว่่ า เสีี ย งของเราเท่่ า เทีียมและดััง เท่่ากััน
เพราะว่่าเราคืือมนุุษย์์เช่่นเดีียวกัันค่่ะ
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ไม่่จำำ�เป็็นต้้องเข้้าใจ
เพีี ยงแค่่เปิิดใจเพื่่� อรัับฟััง

ในสัังคมที่่�เราดำำ�รงอยู่่�มีคี นหลากหลายช่่วงวััย (Generation)
อาศััยอยู่่�ร่่วมกััน แน่่นอนว่่าคนที่่�เติิบโตในสภาพแวดล้้อมต่่างกััน
สภาพสัังคม ค่่านิิยม และวััฒนธรรมในช่่วงที่่�เติิบโตนั้้�นก็็ไม่่เหมืือนกััน
พอมาอยู่่�ร่่วมกัันแล้้วสื่่�อสารกัันคนละภาษาอาจทำำ�ให้้บางครั้้�งเกิิด
ความไม่่เข้้าอกเข้้าใจกัันในสัังคมได้้
และในหลายๆ ครั้้ง� เรามัักได้้ยินิ คำำ�ติดิ ปากจากผู้้ใ� หญ่่ในสัังคม
ที่่�ว่า่ “ผู้้ใ� หญ่่อาบน้ำำ��ร้อ้ นมาก่่อน” ซึ่่�งนั่่�นอาจไม่่ใช่่เรื่่อ� งผิิดเสีียทีีเดีียว
เพราะถ้้าเทีียบเวลาที่่�ได้้ใช้้ชีวิี ติ บนโลกใบนี้้� ผู้้ใ� หญ่่เองมีีประสบการณ์์
ที่่�มากกว่่าพวกเราจริิงๆ แต่่โลกของเราก้้าวหน้้าไปทุุกวิินาทีี น้ำำ�ร้
� อ้ น
ไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้กาต้้มอีีกต่่อไปแล้้ว เพราะมีีเครื่่�องทำำ�น้ำำ��อุ่่�นและ
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นวััตกรรมเกิิดขึ้้�นมากมาย ดัังนั้้�น ถึึงแม้้ผู้�ใ้ หญ่่จะมีีประสบการณ์์
มากกว่่า แต่่เมื่่อ� โลกมีีสิ่่ง� ใหม่่ๆ เกิิดขึ้้น� อยู่่�เสมอ การสื่่อ� สารระหว่่าง
คนต่่างวััยจึึงเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญ
การแก้้ไขปััญหาเด็็กและเยาวชนเองก็็เช่่นกััน เมื่่�อสัังคม
ในปััจจุุบัันเป็็นสัังคมที่่�คนต่่างวััยเติิบโตมาต่่างกััน เราจึึงต้้องอาศััย
“การเปิิดใจรัับฟััง” กัันให้้มาก
ญามีีตััวอย่่างที่่�จะทำำ�ให้้ทุุกคนเห็็นภาพได้้ชััดมากขึ้้�น เช่่น
การตีี ผู้้ใ� หญ่่ที่่เ� ติิบโตมาในสมััยก่่อนโตมาพร้้อมสำำ�นวนที่่�ว่า่ “รัักวััว
ให้้ผููก รัักลููกให้้ตีี” แม้้ตอนเด็็กจะเจ็็บปวด แต่่หลายท่่านก็็มองว่่า
เป็็นการฝึึกวิินััยแบบหนึ่่�ง และเขาเองก็็ก้้าวผ่่านความเจ็็บปวดนั้้�น
จนเติิบใหญ่่มาได้้
แต่่นั่่น� ไม่่ได้้หมายความว่่าเด็็กสมััยนี้้�ควรถููกอบรมด้้วยการตีี
เช่่ น กัั น เพราะปัั จ จุุ บัั น ก็็ มีี ห ลากหลายวิิ ธีี ที่่� ทำำ�ให้้ เ ด็็ ก ปรัั บ ปรุุ ง
พฤติิ ก รรมได้้ ดีี ก ว่่ า การใช้้ ค วามรุุ น แรง และการตีี ยัั ง ส่่ ง ผลต่่ อ
พััฒนาการและอารมณ์์ของเด็็กอีีกด้้วย
ดัังนั้้�น แม้้ผู้้�ใหญ่่จะเติิบโตมาในสัังคมที่่�ทุุกคนเชื่่�อว่่าการตีี
เป็็นสิ่่�งที่่�ถููกต้้อง และตััวเองก็็เคยผ่่านประสบการณ์์การถููกตีีมาได้้
จนอาจไม่่เข้้าใจความต้้องการของเด็็กในยุุคนี้้� แต่่ขอเพีียงเปิิดใจ
รัั บ ฟัั ง ความเจ็็ บ ปวดจากพวกเราและพร้้ อ มนำำ� เสีี ย งที่่� รัั บ ฟัั ง นี้้�
ไปแก้้ปััญหาต่่อ โดยอาจปรัับเปลี่่�ยนกฎเพื่่�อยุุติิความรุุนแรงใน
ครอบครััวและสถานศึึกษา
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ในขณะเดีียวกััน พวกเราเองก็็ต้้องพร้้อมเปิิดใจให้้ผู้้�ใหญ่่
เช่่นกััน เปิิดใจให้้ค่่านิิยมและสภาพสัังคมที่่�ผู้้�ใหญ่่เติิบโตมา พร้้อม
สื่่�อสารอย่่างถููกวิิธีีโดยปราศจากความรุุนแรง เพื่่�อให้้การสื่่�อสาร
ของเรามีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น เพราะมีีทั้้�งผู้้�เปิิดใจเล่่าให้้ฟัังและ
ผู้้�เปิิดใจรัับฟััง

Tips
การสื่่�อสารเป็็นสิ่่�งที่่�สำำ�คััญมากทั้้�งในระดัับครอบครััวและ
ในระดัับสัังคม ญาเชื่่�อว่่าการสื่่�อสารอย่่างเข้้าอกเข้้าใจและสื่่�อสาร
ให้้ตรงภาษาของผู้้�รัับสารจะทำำ�ให้้เราแก้้ไขปััญหาได้้ดีีมากยิ่่�งขึ้้�น
อย่่างที่่�ญากล่่าวไปว่่าในสัังคมเรามีีคนหลากหลายช่่วงวััยอาศััยอยู่่�
รวมกััน แน่่นอนว่่าสิ่่�งที่่�ตามมาคืือช่่องว่่างระหว่่างวััย (Generation
Gap) ที่่�ทำ�ำ ให้้เราสื่่อ� สารและเข้้าอกเข้้าใจกัันได้้ยากขึ้้�น
ในระหว่่ า งการทำำ� งาน ญาพยายามค้้ น หาและทดลองว่่ า
วิิธีีไหนที่่�จะทำำ�ลายช่่องว่่างนี้้�ลงได้้ และพบว่่าการมีี “ความเข้้าอกเข้้าใจ (Empathy)" ต่่อคู่่�สนทนาทำำ�ให้้เราสื่่�อสารกัันได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
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