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วัยรุ่นหนุ่มสาวในยุคปัจจุบันที่เกิดในระหว่างปี 1995-2012 มีจำานวนเกือบ 2 พันล้านคน หรือประมาณ 25% 
ของประชากรโลก1 คนเหล่านี้มีเอกลักษณ์และทัศนคติที่แตกต่างกันออกไป ตามประสบการณ์ชีวิตและ 
สิ่งแวดล้อมที่เขาเติบโต

วิจัยนี้เผยให้เห็นลักษณะนิสัย การต่อสู้ ความเชื่อ และสิ่งที่มีอิทธิพลต่อคนในยุคนี้ ข้อมูลแสดงมุมมองของ 
คนเหล่านี้ที่มีต่อพระเจ้า พระเยซู พระคัมภีร์ และโบสถ์ของคริสเตียนด้วย เราเชื่อว่าการศึกษาค้นคว้านี้จะมี
เนื้อหาครอบคลุมประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อในส่วนลึกของคนทั่วโลกในยุคปัจจุบันมากที่สุด ข้อมูล
จำานวนมากที่เรารวบรวมจากวัยรุ่นหลายพันคนทั่วโลกแสดงให้เห็นภาพรวมของคนในยุคนี้ เราค้นพบหลายเรื่องที่

น่าประหลาดใจ และหลายเรื่องยังไม่เคยถูกกล่าวถึง 

บทนำ�

 

เคนยา ไนจีเรีย แอฟริกาใต้ (วัยรุ่น 1,275 คน ทำาแบบสำารวจ)

จีน อินเดีย อินโดนิเซีย ญี่ปุ่น เวียดนาม (วัยรุ่น 2,100 คน ทำาแบบสำารวจ)

อียิปต์ เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย รัสเซีย สเปน สหราชอาณาจักร  

(วัยรุ่น 2,936 คน ทำาแบบสำารวจ) 

อาร์เจนตินา บราซิล โคลัมเบีย เม็กซิโก (วัยรุ่น 1,673 คน ทำาแบบสำารวจ)

สหรัฐอเมริกา (วัยรุ่น 410 คน ทำาแบบสำารวจ)

แอฟริก�:

เอเชีย: 

ยูเรเซีย:

ละตินอเมริก�:

อเมริก�เหนือ:

20 ประเทศ 14 ภ�ษ� วัยรุ่น 8,394 คน 
 ที่เชื่อมต่อผ่�นระบบ

อินเตอร์เน็ต

อ�ยุ 13 – 19 ปี แบบสำ�รวจ 70 ข้อ

1 ฝ่ายประชากรโลก องค์การสหประชาชาติ https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/
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แบบสำารวจนี้ถูกส่งออกไปผ่านช่องทางออนไลน์สู่วัยรุ่นอายุระหว่าง 13 – 19 ปี ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็น
ประจำา ขอให้ทราบว่า ผลลัพธ์ของการสำารวจนี้ไม่ได้สะท้อนมุมมองของวัยรุ่นทุกคนบนโลก แต่เฉพาะกลุ่ม 
วัยรุ่นที่เชื่อมต่อผ่านอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ข้อมูลถูกรวบรวมตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2020 
ก่อนเกิดการแพร่ระบาดไปทั่วโลกของของเชื้อไวรัสโควิด19 ดังนั้นวิจัยนี้จึงสะท้อนความเชื่อและพฤติกรรม
ก่อนที่คำาสั่งปิดเมืองและคำาสั่งกักตัวจะมีผลบังคับใช้ 

จากทีมวิจัย

เราหวังว่า คุณจะไม่เพียงแค่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่จากวิจัยนี้ แต่ความคิดและหัวใจจะขับเคลื่อนคุณให้ลงมือทำาบางสิ่ง
เพื่อคนในยุคนี้ คนที่หิวกระหายความหวังในพระกิตติคุณสำาหรับชีวิตของเขาเหมือนคนในทุกยุคสมัย ทุกสถิติ
ในการศึกษาค้นคว้านี้แสดงให้เห็นวัยรุ่นจำานวนมากมีชุดความคิดเกี่ยวกับความหวัง ความกลัว และการต่อสู้
ส่วนตัว วัยรุ่นเหล่านี้มีตัวตน มีเรื่องราว และมีเป้าหมายที่ไม่สิ้นสุด องค์กร OneHope จึงทุ่มเทเพื่อสร้างผล 
กระทบต่อเป้าหมายพวกเขาเหล่านี้ด้วยการมีส่วนในชีวิตของวัยรุ่นทุกคนผ่านพระวจนะของพระเยซู

คริสเตียน 4 3 %

ไมมีศาสนา 3 4 %

ศาสนาอื่นๆ 2 3 %
มุสลมิ 12%      พุทธศาสนิกชน 5%      ฮินด ู4%

ไมเชื่อเรื่องพระเจา 15%       ไมมีขอมลู 13%       
ไมสนใจในพระเจา5%

อายุ
13
5% 

14
4% 

15
6% 

16
13% 

17
15% 

18
27% 

19
30%

ผูชาย 51% 
ผูหญิง 49% 

เกี่ยวกับวัยรุ่น
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ทัศนคติและ 

พฤติกรรมท�งศ�สน�
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วัยรุนท่ียึดม่ันในหัวใจหลักของความเช่ือใน
การเปนคริสเตียน ใชเวลาในการอานพระคัมภีร
อยางสม่ำเสมอ และมีนิสัยรักการอธิษฐาน 
จะมีสถิติการตอสูสวนตัวคอนขางต่ำ

43% ของวัยรุนท่ีทำแบบ
สำรวจและ แสดงตัวเปน
คริสเตียน

มีเพียง 7% เทานั้น ที่แสดงถึงความเชื่อและ
ลักษณะนิสัยของการเปน คริสเตียนที่ถวายตัว 
(ดูคำอธิบาย หนา 8)

มากกวาครึ่งหนึ่ง ของวัยรุนทั่วโลก 
(52%) กลาววา เขา ไมเคยอานคัมภีร
ทางศาสนาดวยตัวเอง

40% ของวัยรุนที่แสดงตัวเปนคริสเตียนกลาววา 
เขา ไมเคยอานพระคัมภีร 

วัยรุนคริสเตียน...

วัยรุนทั่วโลก...

มากกวาครึ่งหนึ่งของวัยรุนทั้งหมด (52%) เชื่อวา 
ทุกศาสนาสอนความจริงและเหตุผลเหมือนๆกัน  
และคริสเตียน มีแนวโนม ที่จะคิดเชนเดียวกนั
กับผูที่ไมเชื่อดวย

ในการศึกษาคนควาของเรา เม่ือ
กลาวถึง การเขารวมกิจกรรม
ทางศาสนา การอานคัมภีร 
และการอธิษฐาน วัยรุน
มุสลิมเปนกลุมท่ีมีระเบียบ
วินัยมากท่ีสุด จากศาสนา
ท้ังหมดสองในสาม ของวัยรุนท่ัวโลกกลาววา ความเช่ือหรือ

การดำเนินชีวิตฝายวิญญาณเปน ส่ิงท่ีมีความสำคัญ
ตอตัวตนของเขา

วัยรุนที่ไมไดไปโบสถสวนใหญ 
เปดกวางถาเขาไดรับคำเชิญให
ไป  และตางก็กลาววาคริสเตียน

ที่เขารูจัก มีความเปนกันเอง
และมีความหวงใยผูอ่ืน

สิ่งที่เราคนพบ
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การศึกษาค้นคว้าวิจัยนี้ครอบคลุมการกำาหนดความเชื่อและศาสนาที่มีบทบาทสำาคัญในชีวิตของวัยรุ่นใน
ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

วัยรุ่นกล่าวว่า การดำาเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณสำาคัญต่อเขาอย่างไร? เขาฝึกฝนความเชื่อของเขาอย่างไร?  
การศึกษาค้นคว้าวิจัยนี้แสดงให้เห็นทัศนคติและพฤติกรรมทางศาสนาของวัยรุ่นในปัจจุบัน และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่อส่วนต่างๆในชีวิตของเขา 

ทัศนคติและพฤติกรรมทางศาสนา

อัตลักษณ์ท�งศ�สน�ของวัยรุ่นทั่วโลก
ประมาณ 2 ใน 5 ของวัยรุ่นทั่วโลกแสดงตัวเป็นคริสเตียน 1 ใน 4 นับถือศาสนาอื่นๆ และ 1 ใน 3 ไม่มีศาสนา  
ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า หรือไม่สนใจว่าจะมีพระเจ้าหรือไม่ ในทุกภูมิภาคที่เราศึกษา แอฟริกามีคริสเตียนมากที่สุด  
ในขณะที่เอเชียมีคริสเตียนน้อยที่สุด

ทั่วโลก

แอฟริกา

เอเชีย

ยูเรเซีย

ละตินอเมริกา

อเมริกาเหนือ

78% 16% 7% 

11% 50% 39%

41% 20% 39%

59% 5% 36%

51% 11% 39% 

คริสเตียน ไมมีศาสนาศาสนาอื่นๆ

43% 23% 34% 
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มีบางความเชื่อที่น่าสนใจที่สุดปรากฏให้เราเห็น เมื่อเรามุ่งความสนใจไปที่คริสเตียนที่มุ่งมั่นในความเชื่อและ
การปฎิบัติตัวตามแบบคริสเตียนดั้งเดิม เราได้เรียนรู้ว่า สิ่งที่ทำาให้เราสามารถเรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียน
ได้นั้น มีความแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล สิ่งที่อยู่รอบตัวเขา และบริบททางวัฒนธรรม
ของเขา ด้วยจุดประสงค์ของการทำาวิจัยนี้ องค์กร OneHope จึงได้กำาหนดคำาอธิบายเกี่ยวกับความเชื่อและ
พฤติกรรมที่จะชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่ตอบสนอง คือ วัยรุ่นคริสเตียนที่ถวายตัว

6 คุณสมบัติของวัยรุ่นคริสเตียนที่ถว�ยตัว

ประมาณ 1 ใน 14 ของวัยรุ่นทั่วโลกดำาเนินชีวิตตามคำาอธิบายการเป็นคริสเตียนที่ถวายตัวนี้ ในขณะที่ 43% ของ
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเดียวกันว่า คริสเตียนเป็นเพียงศาสนาเท่านั้น มีเพียง 7% ที่แสดงให้เห็นว่าความเชื่อและ
พฤติกรรมเป็นตัวชี้นำาให้เขาถวายตัวเป็นคริสเตียนที่ดำาเนินชีวิตอย่างถูกต้อง วัยรุ่นที่อายุมากกว่ามีแนวโน้มที่จะ 
ถวายตัวสูงกว่าวัยรุ่นที่มีอายุน้อยกว่า วัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 13 – 15 ปี เป็นคริสเตียนที่ถวายตัวเพียง 5% เท่านั้น  
อายุ 16 – 17 ปี มีประมาณ 6% และ อายุ 18 – 19 ปี มีประมาณ 8%

เชื่อวาพระเจาทรงพระชนมอยู
และสามารถมีความสัมพันธสวน
ตัวกับพระองคได

เชื่อวาพระเยซูเปน
พระบุตรของพระเจา

เชื่อวาการอภัยบาปเปน
ไปไดผานการเชื่อใน
พระเยซูคริสตเทานั้น

เชื่อวาพระคัมภีรเปน
พระวจนะของพระเจาอานพระคัมภีรดวยตัวเอง

อยางนอยสัปดาหละครั้ง

อธิษฐานอยางนอย
สัปดาหละครั้ง

หมายเหตุ: วัยรุนที่แสดงตัวเปนคริสเตียนเหลานี้ไมไดมาจากกลุมพยานพระยะโฮวาหหรือมอรมอน
เขาอาจจะมาจากนิกายแคธอลิค เซเวนตเดยแอดเวนทิสต ออรทอดอกซ หรือนิกายอื่นๆ นอกจากนี้

การถวายตัวจำานวนน้อย

16-1713-15 18-19

5% 6% 8%

คริสเตียนที่ถว�ยตัว สถิติต�มช่วงอ�ยุ
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42%อเมริกาเหนือ

54%ละตนิอเมริกา

49%แอฟริกา

39%ยูเรเซีย

9%เอเชีย

คริสเตียนแคเปลือกนอก
คริสเตียนที่ถวายตัว

8%

5%

28%

2%

2%

ทั่วโลก 36%

7%

คริสเตียนที่ถว�ยตัวทั่วโลก

น้อยกว่� 1 ใน 14 ของวัยรุ่นทั่วโลก  

ถว�ยตัวและดำ�เนินชีวิตบนพื้นฐ�นของ

คว�มเชื่อและพฤติกรรมแบบคริสเตียน

คริสเตียนแค่เปลือกนอก คือ  
วัยรุ่นที่แสดงตัวเป็นคริสเตียน แต่ไม่ได้
แสดงออกถึงหัวใจหลักของความเชื่อ 
หรือลักษณะนิสัยแบบคริสเตียนที ่
ถวายตัว ตามที่ระบุในหน้า 8

50%

26%

27%

89%

85%

61%

คริสเตียนแคเปลือกนอก
คริสเตียนที่ถวายตัว

เขาโบสถสัปดาหละครั้ง
หรือบอยกวา

การแบงปนความเชื่อ

การเขาโบสถ

โดยความเชื่อเขามีหนาที่ที่จะตอง 
แบงปนความศรัทธาและ

ความเชื่อทางศาสนาแกผูอื่น

เขาจะพูดเกี่ยวกับเรื่องศาสนาหรือเรื่อง
ฝายวิญญาณกับผูที่ไมไดแบงปนความเชื่อ 

ของตัวเองอยางนอยเดือนละครั้งหรือบอยกวา

พฤติกรรมท�งศ�สน�

วัยรุ่นคริสเตียนที่ถวายตัวแสดงให้เห็นความแตกต่างของความเชื่อมั่นและพฤติกรรมทางศาสนาอย่างชัดเจน
มากกว่าวัยรุ่นคริสเตียนแค่เปลือกนอกที่ถูกกล่าวถึงในการศึกษาค้นคว้านี้ คริสเตียนที่ถวายตัวมีแนวโน้มที่จะ
เข้าโบสถ์อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง สูงกว่าคริสเตียนแค่เปลือกนอกถึงสามเท่า คริสเตียนที่ถวายตัวมีความเชื่อ
อย่างหนักแน่นว่า เขามีหน้าที่ที่จะต้องแบ่งปันความเชื่อและแสดงความเชื่อนั้นผ่านการกระทำาโดยการประกาศ
กับผู้อื่น คริสเตียนที่ถวายตัวมีแนวโน้มที่จะพูดคุยเรื่องฝ่ายวิญญาณกับผู้ที่ยังไม่เชื่อสูงกว่าคริสเตียนแค่เปลือก
นอกถึงสองเท่า
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ในทางปฏิบัติ มีการเปลี่ยนแปลงใดบ้างที่เราพบในชีวิตของคริสเตียนที่ถวายตัว? ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า การเป็น
คริสเตียนที่ถวายตัวนั้นมีประโยชน์ที่ชัดเจนและไม่สามารถปฏิเสธได้เลย

ข้อดีของการเป็นคริสเตียนที่ถวายตัว

ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา คริสเตียนที่ถวายตัวมีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้า ความคิดฆ่าตัวตายหรือพยายาม
ฆ่าตัวตาย ต่ำากว่าวัยรุ่นศาสนาอื่นๆมาก และคริสเตียนที่ถวายตัวยังมีแนวโน้มต่ำาเกี่ยวกับความรู้สึกสับสนทาง
เพศหรือมีประสบการณ์กับเพศเดียวกันเมื่อไม่นานมานี้ด้วย 

จากแบบสำารวจเกือบทุกข้อที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงและปัญหาสุขภาพจิตต่างๆ คริสเตียนที่ถวายตัวให้
ข้อมูลที่แสดงถึงสถิติที่ค่อนข้างต่ำา แต่จะสังเกตุได้ว่า คริสเตียนแค่เปลือกนอกมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับสถิติของ
วัยรุ่นทั่วโลก

วัยรุนทั้งหมด คริสเตียนแคเปลือกนอก คริสเตียนที่ถวายตัว

35%

42%45%
51%

53%55%

15%

25%25%

3%
7%7%

12%

19%20%

6%
10%10%

ภาวะซึมเศรา ความเครียดสูง ความคิด
ฆาตัวตาย

การพยายาม
ฆาตัวตาย

ความรูสึก
ชอบเพศเดียวกัน

ภาวะสับสน
ทางเพศ

ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ฉันมีประสบการณ์กับ:

ก�รต่อสู้ส่วนตัว



11วัฒนธรรม
เยาวชนสากล

คริสเตียน ศาสนาอื่นๆมุสลิม

ทุกวัน
สัปดาหละครั้ง

การเขารวม
กิจกรรมทาง
ศาสนา

การอานคัมภีร
ทางศาสนา
ดวยตัวเอง

การอธิษฐาน

เดือนละครั้งหรือปละหลายครั้ง
ไมเคย

40% 21% 29% 10% 4% 32% 42% 22% 11% 13% 39% 38%

36% 23% 32% 9% 11% 15% 35% 40% 11% 9% 34% 46%

33% 13% 34% 21%41% 15% 30% 15%72% 11% 13% 4%

เราประเมินธรรมเนียมทางศาสนาของวัยรุ่นด้วยการรวบรวมชุมชนทางความเชื่อ การอ่านคัมภีร์  
และการอธิษฐาน เราจะมาพิจารณาดูว่ามุสลิม1 คริสเตียน และวัยรุ่นในศาสนาอื่นๆ เป็นอย่างไรบ้าง2  
ในกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

ธรรมเนียมทางศาสนาของวัยรุ่นทั่วโลก

1 โปรดทราบว่า การศึกษานี้มุ่งไปยังกลุ่มตัวอย่างชาวมุสลิมในประเทศอินโดนิเซียและอียิปต์ และ   
   กลุ่มเล็กๆในประเทศไนจีเรีย อินเดีย และเคนยา
2 สถิติการกระจายตัวของศาสนาในวัยรุ่นทั่วโลก ดูหน้า 7
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78%เนเธอรแลนด

80%สเปน

ญี่ปุน

ประเทศที่ใชเวลากับคัมภีรนอยที่สุด

87%1

2

3

แอฟริกา

เอเชีย

 

ยูเรเซีย

ละตินอเมริกา

อเมริกาเหนือ

สัปดาหละครั้งหรือบอยกวา
เดือนละครั้ง
ปละหลายครั้งหรือนานๆครั้ง

57%
10%

33%

26%
7%
67%

17%
7%
76%

21%
10%
69%

26%
8%
67%

52% ของวัยรุ่น

กล่�วว่�เข�ไม่เคย

อ่�นคัมภีร์ท�ง

ศ�สน�ด้วยตัวเอง

ก�รเข้�โบสถ์

ก�รใช้เวล�กับคัมภีร์
ท�งศ�สน�

% ของคนที่กล่าวว่า ไม่เคยอ่านคัมภีร์

จากวัยรุ่นทั้งหมดที่เราได้ทำาการศึกษาค้นคว้า มุสลิมเป็นกลุ่มที่
เคร่งศาสนามากที่สุด ประมาณ 9 ใน 10 ของวัยรุ่นมุสลิม 
กล่าวว่า ความเชื่อเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญต่อตัวตนของเขา  
และมีค่าเฉลี่ยในประเด็นนี้สูงกว่าวัยรุ่นศาสนาอื่นๆ วัยรุ่นมุสลิม
ยังแสดงให้เห็นถึงความมีระเบียบวินัยมากที่สุดเมื่อกล่าวถึง
ธรรมเนียมต่างๆทางศาสนา ประมาณ 61% ของวัยรุ่นมุสลิม
กล่าวว่า เขาไปมัสยิดทุกวันหรือทุกสัปดาห์ ในขณะที่ 36% ของ
วัยรุ่นคริสเตียนเท่านั้น กล่าวว่า เขาเข้าร่วมกิจกรรมของโบสถ์ใน
อัตราความถี่ที่เท่ากัน และมากกว่า 1 ใน 5 ของวัยรุ่นคริสเตียน
กล่าวว่า เขาไม่เคยไปโบสถ์

วัยรุ่นมุสลิมที่อยู่ในการศึกษาค้นคว้าของเรา ยังเป็นผู้ที่มีระเบียบ
วินัยในการอ่านคัมภีร์ทางศาสนาและการละหมาดมากที่สุด วัยรุ่น
มุสลิมมีแนวโน้มที่จะอ่านคัมภีร์อัลกุระอานทุกวัน (36%) สูงกว่า
การอ่านพระคัมภีร์ทุกวันของวัยรุ่นคริสเตียน (11%) ถึงสามเท่า 
และประมาณ 2 ใน 5 ของวัยรุ่นคริสเตียนกล่าวว่า เขาไม่เคยอ่าน
พระคัมภีร์ด้วยตัวเอง

เมื่อเปรียบเทียบจากความถี่ในการอ่านคัมภีร์ วัยรุ่นมีแนวโน้ม 
สูงมากที่จะมีนิสัยรักการอธิษฐาน อย่างไรก็ตาม 42% ของวัยรุ่น 
กล่าวว่า เขาอธิษฐานทุกสัปดาห์หรือทุกวัน แต่วัยรุ่นมุสลิมมี
ระเบียบวินัยมากกว่านั้น ด้วย 72% รายงานว่า เขาละหมาด 
ทุกวัน ในขณะที่วัยรุ่นที่แสดงตัวเป็นคริสเตียนมีสถิติอยู่ที่  
41% และ 33% เป็นของวัยรุ่นศาสนาอื่นๆ
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วัยรุ่นทั่วโลกเปิดกว้างอย่างน่าประหลาดใจ ในแนวความคิด
เกี่ยวกับเรื่องฝ่ายวิญญาณ ไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาใดก็ตาม 
2 ใน 3 ของวัยรุ่นทั่วโลกกล่าวว่า ความเชื่อหรือการดำาเนิน
ชีวิตฝ่ายวิญญาณเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญต่อตัวตนของเขา 
และเป็นที่น่าสังเกตุว่า ประมาณเกือบครึ่งหนึ่ง (44%) ของวัย
รุ่นที่ไม่มีศาสนาก็กล่าวเช่นนี้ด้วย

วัยรุ่นยังกล่าวอีกว่า เขาอาจจะไปโบสถ์ถ้าเขาได้รับคำาเชิญ 
ประมาณ 41% ของวัยรุ่นที่ยังไม่ได้ไปโบสถ์กล่าวว่า เขาจะ
ไปถ้าเขาได้รับคำาเชิญ อีก 34% กล่าวว่า ยังไม่แน่ใจ มีเพียง 
1 ใน 4 เท่านั้นที่จะไม่ไป ดูเหมือนว่าวัยรุ่นในปัจจุบันกำาลัง
แสวงหาบางสิ่งและเปิดกว้างสำาหรับประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณ 
ที่เขาอาจจะพบได้ในทุกที่ 

ข้อมูลยังเผยให้เห็นอีกว่า วัยรุ่นมีทัศนคติที่ดีต่อผู้เชื่อในชีวิต
ของเขา ประมาณ 71% ของวัยรุ่นที่ไม่ใช่คริสเตียนกล่าวว่า 
คริสเตียนส่วนใหญ่ที่เขารู้จักมีความเป็นกันเองและมีความ
ห่วงใยผู้อื่น แต่บางประเทศในเอเชีย มีวัยรุ่นจำานวนหนึ่ง 
กล่าวว่า เขาไม่รู้จักใครหรืออะไรที่เกี่ยวกับคริสเตียนเลย

แอฟริกา

เอเชีย

ยูเรเซีย

ละตินอเมริกา

อเมริกาเหนือ

66% 24%

ใช อาจจะ

31% 34%

37% 35%

46% 37%

45% 33%

41%                        ของวัยรุนที่ยังไมไดไปโบสถกลาว
วา เขาจะไปถาไดรับคำเชิญ

กลาววา เขายังไมแนใจ

เปิดใจกว้�งที่จะไปโบสถ์

ญี่ปุน

จีน

อินเดีย 27%

38%

57%

ฉันไมรูจักคริสเตียนเลย
1

2

3

ความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณเป็นอัตลักษณ์
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คริสเตียน ศาสนาอื่นๆมุสลิมวัยรุนทั้งหมด

28% 32% 46% 35%

วัยรุ่นในปัจจุบันไม่ได้เห็นด้วยกับความคิดที่ว่า ความจริงสามารถค้นพบได้ในศาสนาเดียวเท่านั้น มากกว่า
ครึ่งหนึ่ง (52%) ของวัยรุ่นทั่วโลกเชื่อว่า ทุกศาสนาสอนความจริงและเหตุผลเหมือนๆกัน สถิติของการเห็น
ด้วยในวัยรุ่นคริสเตียนคือ 53% วัยรุ่นในบางศาสนา เช่น อิสลาม พุทธ และฮินดู ต่างก็มีความเชื่อเช่นนี้

เมื่อความคิดเหล่านี้ปรากฏชัดเจนและถูกแพร่กระจายออกไปผ่านวัยรุ่นจากศาสนา
หนึ่งสู่อีกศาสนาหนึ่ง อาจเป็นไปได้ว่า นี่คือข้อสรุปของทัศนคติที่เปิดกว้างในเรื่อง
ฝ่ายวิญญาณของคนในยุคนี้ ในความเป็นจริง หากความเชื่อเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญ
ต่อตัวตนของวัยรุ่น มีความเป็นไปได้สูงที่วัยรุ่นจะเป็นตัวแปรสำาคัญของเรื่องนี ้
(67%) สถิตินี้ชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ผิดปกติแต่น่าสนใจท่ามกลางคนในยุคนี้ วัยรุ่น
ยืนยันว่าการดำาเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญต่อตัวตนของเขา โดย
ปราศจากทัศนคติเฉพาะเกี่ยวกับความจริงที่สามารถค้นพบได้ แม้ในวัยรุ่นคริสเตียน
ก็ได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดนี้ด้วย วัยรุ่นจำานวนหนึ่ง ซึ่งเป็นจำานวนที่น่าสนใจ 
(30%) ไม่เห็นด้วยกับความเชื่อที่ว่า มีเพียงการเชื่อในพระคริสต์เท่านั้นที่จะสามารถ
พ้นจากบาปได้

ความเชื่อฝ่ายวิญญาณเป็นความเชื่อส่วนตัว ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน เกือบครึ่งหนึ่ง
ของวัยรุ่น (46%) กล่าวว่า เขาไม่เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องศาสนาหรือเรื่องฝ่ายวิญญาณกับคนที่ไม่ได้แบ่งปัน
ความเชื่อของตัวเอง ประมาณ 3 ใน 10 กล่าวว่า เขามีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องฝ่ายวิญญาณเดือนละครั้งหรือ
บ่อยกว่านั้น และวัยรุ่นคริสเตียนไม่ได้ประกาศเรื่องราวของพระเจ้า สถิติสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่กล่าวมาข้างต้น

ความถี่ในการพูดคุยของวัยรุ่นเกี่ยวกับเรื่องศาสนาหรือเรื่องฝ่ายวิญญาณกับคนที่ไม่แบ่งปัน
ความเชื่อของตัวเอง (เดือนละครั้งหรือบ่อยกว่านั้น)

52% ของวัยรุ่นทั่วโลกเชื่อ

ว่� ทุกศ�สน�สอนคว�มจริง

และเหตุผลเหมือนๆกัน

46% ของวัยรุ่นกล่�ว

ว่� เข�ไม่เคยพูดเกี่ยวกับ

เรื่องศ�สน�หรือเรื่องฝ่�ย

วิญญ�ณกับคนที่ไม่แบ่งปัน

คว�มเชื่อของตัวเอง

ก�รพูดคุยเรื่องฝ่�ยวิญญ�ณ

ก�รศึกษ�ค้นคว้�นี้พบว่� 44% ของวัยรุ่นคริสเตียนไม่ได้เชื่อว่�  

เข�มีหน้�ที่ที่จะต้องแบ่งปันคว�มเชื่อของเข�ต่อผู้อื่น

เมื่อทุกสิ่งเป็นความจริง
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ประโยชน์ที่ได้จ�กก�รเปิดใจกว้�งต่อเรื่องฝ่�ยวิญญ�ณของคนในยุคนี้
คนในยุคนี้แสดงให้เห็นถึงการเปิดใจกว้างต่อเรื่องฝ่ายวิญญาณ และผู้ที่ยังไม่เชื่อหลาย
คนกล่าวว่า เขาเต็มใจที่จะไปโบสถ์ ยิ่งไปกว่านั้น เขามีทัศนคติที่ดีต่อคริสเตียนเพราะ
คิดว่าคริสเตียนเป็นกันเองและมีความห่วงใยผู้อื่น การพูดคุยที่เริ่มต้นด้วยข้อสนับสนุน
คนที่ให้ความสำาคัญในเรื่องฝ่ายวิญญาณ อาจจะเปิดโอกาสให้เขาสามารถค้นพบสิ่งที่อยู่
ลึกลงไปในความเชื่อได้ 

ก�รติดต�มพระเยซูเป็นทั้งอัตลักษณ์และระเบียบวินัย 
วัยรุ่นที่ยึดมั่นในหัวใจหลักของความเชื่อในการเป็นคริสเตียน ควบคู่ไปกับการใช้เวลา
อ่านพระคัมภีร์และอธิษฐาน เมื่อเปรียบเทียบกับชีวิตของคริสเตียนแค่เปลือกนอกหรือ
วัยรุ่นศาสนาอื่นๆ จะเห็นความแตกต่างในทางที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเขา การเป็นสาวก
ของคนในยุคนี้ ที่ให้ความสำาคัญต่อหัวใจหลักของความเชื่อและการดำาเนินชีวิตอย่าง 
ถูกต้อง มีผลทำาให้หลายๆส่วนในชีวิตของเขาราบรื่น

คว�มจริงบ�งอย่�งเป็นคว�มจริงโดยเฉพ�ะเจ�ะจง
ดูเหมือนว่าวัยรุ่นคริสเตียนในการศึกษาค้นคว้านี้จะไม่เต็มใจที่จะยึดมั่นในมุมมองแห่ง
ความจริงที่มีอย่างเฉพาะเจาะจง หรือรับเอาหน้าที่ที่จะต้องแบ่งปันความจริงนั้นแก่ผู้อื่น 
เราจะสามารถช่วยวัยรุ่นให้เข้าใจพระกิตติคุณที่มีอย่างเฉพาะเจาะจง และนำาทางชีวิตที่
เต็มไปด้วยความเครียด ในวัฒนธรรมที่สอนเรื่องความอดกลั้นและความเท่าเทียมได้
อย่างไร?

เป็นเรื่องสำาคัญที่ต้องจดจำาว่า ภาพของทัศนคติและพฤติกรรมทางศาสนาของวัยรุ่นเป็นภาพที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่อง ลักษณะนิสัยเหล่านี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำาเสมอในชีวิตของวัยรุ่นและอาจจะมีความแตกต่าง
กันตามช่วงอายุ แต่ในเวลานี้ การศึกษาค้นคว้าทำาให้เราเห็นข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าสำาหรับวัยรุ่น ชี้ให้เห็นสิ่งที่
เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ที่กำาลังเกิดขึ้นและสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้จริง

บทสรุป
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ประสบก�รณ์

และก�รต่อสู้ส่วนตัว
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สิ่งที่เราคนพบ
วัยรุนจำนวนหนึ่งยอมรับวา เขากำลังตอสูกับปญหาสุขภาพจิต ความโดดเดี่ยว 
ภาวะซึมเศรา ความเครียดสูง ความคิดฆาตัวตายและการพยายามฆาตัวตาย

1  ใน 4
ของวัยรุนทั่วโลกรายงานวา 
เขามีความคิดฆาตัวตายใน

ชวงสามเดือนที่ผานมา

1  ใน 14 ของวัยรุนกลาว
วา เขาพยายาม ฆาตัวตายในชวง
สามเดือนที่ผานมา

เมื่อกลาวถึงเรื่องปญหาสุขภาพจิต วัยรุน
ผูหญิงมีการตอสูมากกวา วัยรุนผูชาย และ
วัยรุนผูหญิง มีแนวโนมที่จะพยายามฆาตัว
ตายสูงกวาวัยรุนผูชายเกือบสองเทา

1 ใน 5
ของวัยรุนรายงานวา รูสึกมี 

แรงดึงดูดทางเพศตอเพศ
เดียวกัน ชวงสามเดือน

ที่ผานมา

ความเครียดสูง

ความโดดเดี่ยว

ภาวะซึมเศรา

ความคิดฆาตัวตาย

การพยายามฆาตัวตาย

3 ใน 10 ของวัยรุนทั่วโลก
รายงานวา เขามีความตองการทาง

เพศในชวงสามเดือนที่ผานมา

สถิตินี้ถือเปนตัวเลขที่ คอนขาง
สูงสำหรับคริสเตียน  

(1 ใน 3).

วัยรุนทั่วโลก คริสเตียน

หมายเหตุ: สถิตินี้มาจากวัยรุนที่ยังไมไดแตงงาน
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ภาวะซึมเศรา

ความเครียดสูง

ความโดดเดี่ยว
สหราชอาณาจักร
แอฟริกาใต   

สหรัฐอเมริกา 74%

75%

79%
1

2

3

ญี่ปุน
อินเดีย

สหราชอาณาจักร 62%

68%

81%
1

2

3

ญี่ปุน
สหราชอาณาจักร
บราซิล 66%

68%

71%
1

2

3

����
����
����

63%

55%

45%

สหรัฐอเมริกา 66%
4

ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงชีวิตหนึ่งที่ประกอบด้วยความยากลำาบากหลายระดับ วัยรุ่นอาจจะคิดว่าเขาเป็นใครและ
กำาลังจะเป็นใคร เขามีความสามารถในด้านใดเป็นพิเศษ เขาต้องการจะทำาอะไรในชีวิต เรายังไม่ได้กล่าวถึง
อีกหลายๆเรื่อง เช่น ความสัมพันธ์ของวัยรุ่นหนุ่มสาว และการเป็นที่ยอมรับหรือการเข้ากันได้ในกลุ่มเพื่อน 
ดังนั้น มีหลายสิ่งเกิดขึ้นท่ามกลางวัยรุ่น และวัยรุ่นในการศึกษาค้นคว้านี้กำาลังยืนอยู่ต่อหน้าเราและบอกกับ
เราว่า เขากำาลังต่อสู้กับหลายสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง 

เกือบ 2 ใน 3 ของวัยรุ่นรายงานว่า เขารู้สึกโดดเดี่ยว เกินกว่าครึ่งรายงานว่า เขามีความเครียดสูง และ
เกือบครึ่งหนึ่งรายงานว่า เขามีภาวะซึมเศร้า1 วัยรุ่นเหล่านี้รายงานเกี่ยวกับประสบการณ์และการต่อสู ้
ส่วนตัวในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยข้อมูลเหล่านี้ถูกรวบรวมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2020 
ดังนั้น วัยรุ่นเหล่านี้จึงแสดงให้เห็นชีวิตของเขาก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดไปทั่วโลกของเชื้อไวรัสโควิด19 
ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำาให้เกิดการปิดประเทศและการกักตัวทั่วโลก 

ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ฉันมีประสบการณ์กับ:

สุขภ�พจิตของวัยรุ่นทั่วโลก

1 หมายเหตุ: วัยรุ่นที่ทำาการสำารวจนี้ไม่จำาเป็นต้องผ่านการตรวจทางการแพทย์เกี่ยวกับภาวะ   
   ซึมเศร้าหรือความเครียด เขาเข้าใจเงื่อนไขในการทำาแบบสำารวจและจำาเป็นต้องรายงานตัว 
   ด้วยตนเองเพราะเขาเคยมีประสบการณ์กับภาวะเหล่านี้มาก่อนแล้ว
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ประเทศที่มีสถิติสูง

เรายังขอให้วัยรุ่นระบุในแบบสำารวจด้วยว่า หากในช่วงสามเดือนที่ผ่าน
มานี้ เขาคิดถึงการฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตาย

1 ใน 4 ของวัยรุ่นทั่วโลกรายงานว่า เขามีประสบการณ์กับความคิดฆ่า
ตัวตาย และมากกว่า 1 ใน 3 ของวัยรุ่นจาก 4 ประเทศรายงานว่า เขา
มีประสบการณ์กับความคิดฆ่าตัวตายเช่นกัน เมื่อวัยรุ่นรู้สึกโดดเดี่ยว
มากๆและมีความคิดบางอย่างเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ สิ่งเหล่านี้อาจจะ
นำาไปสู่ความคิดฆ่าตัวตาย ตลอดจนการวางแผนที่จะฆ่าตัวตายด้วย

1 ใน 4 ของวัยรุ่น 

ทั่วโลกรายงานว่า  

เขามีประสบการณ ์

กับความคิดฆ่าตัวตาย

สหรัฐอเมริกา

เม็กซิโก

สหราชอาณาจักร 35%

35%

35%
1

2

3

อินเดยี

เม็กซิโก

อารเจนตนิ12%

14%

17%
1

2

3

ประเทศที่มีสถิติสงู พยายามฆาตัวตาย

โคลัมเบยี11%3บราซิล 33%4

แน่นอนว่า ไม่ใช่ทุกครั้งที่การมีความคิดฆ่าตัวตายจะนำาไปสู่การลงมือทำาจริงๆ แต่อย่างไรก็ตาม 7% ของ
วัยรุ่นทั่วโลก (1 ใน 14) รายงานว่าเขาพยายามฆ่าตัวตายในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา และใน 4 ประเทศ
รายงานว่ามีสถิติในการพยายามฆ่าตัวตายสูงกว่า 1 ใน 10 ของวัยรุ่นจากประเทศเหล่านี1้

ข้อสังเกตุที่น่าสนใจข้อหนึ่งในการศึกษาค้นคว้านี้คือ วัยรุ่นที่มีอายุน้อยมีแนวโน้มในการพยายามฆ่าตัวตาย
สูงกว่าวัยรุ่นที่มีอายุมากกว่า

16-1713-15 18-19

8% 7% 6%

ก�รพย�ย�มฆ่�ตัวต�ย สถิติต�มช่วงอ�ยุ

1 นี่คือสิ่งสำาคัญที่ต้องจดจำาว่า ข้อมูลเหล่านี้คือการรายงานด้วยตัวเองของวัยรุ่น ไม่ได้มาจากการ 
   บันทึกของโรงพยาบาลหรือบันทึกประจำาวันในประเทศ ซึ่งมีหลายกรณีที่เป็นส่วนสำาคัญของงาน 
   วิจัยอื่นๆ ที่ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเดียวกันนี้
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วัยรุ่นที่อยู่ในความมืด
การทำาวิจัยในหัวข้อนี้ชี้ให้เห็นหลายปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายของวัยรุ่น รวมถึง 
กลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ การใช้สารเสพติด การถูกกลั่นแกล้ง และการมีภาวะซึมเศร้าหรือความ 
เครียดสูง1 วิจัยของเราเผยให้เห็นความสัมพันธ์ที่ไปในทิศทางเดียวกัน วัยรุ่นที่ต่อสู้กับเรื่องเพศหรือความรู้สึก
ชอบเพศเดียวกันยิ่งมีความเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตายสูงขึ้น รวมถึงวัยรุ่นที่รายงานว่า ตนเป็นเหยื่อของการถูก 
กลั่นแกล้งในสังคมออนไลน์และผู้ที่กำาลังรับมือกับปัญหาสุขภาพจิต ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน เมื่อพิจารณาจาก 
ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์และใช้สารเสพติดแล้ว พบว่า เขามีความเสี่ยงสูงที่จะมีความคิดฆ่าตัวตายและนำาไปสู่การลงมือ
ทำาจริง
 

ความคิดฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย คาเฉลี่ยของวัยรุนทั่วโลก

ภาวะสับสน
ทางเพศ

เหยื่อของการถูก
กลั่นแกลงในสังคม 

ออนไลน  

ความรูสึกชอบ
เพศเดียวกัน

ภาวะซึมเศรา ความ
เครียดสูง

การติด
แอลกอฮอล  

การใช
ยาเสพติด

24%

52%

21%

47%

16%

46%

13%

44%

18%

43%

11%

36%

12%

7%

34%

25%

7 ปัจจัยที่มีผลต่อคว�มเสี่ยงสูงในก�รฆ่�ตัวต�ย

การพยายามฆ่าตัวตายคล้ายกับการมีความคิดฆ่าตัวตาย คือการตกอยู่ในภาวะมีพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งจะทำาให้
มองไม่เห็นคุณค่าในชีวิต จึงนำาไปสู่การวางแผนและพยายามลงมือทำาจริง การฆ่าตัวตายไม่ได้มีแรงกระตุ้นจาก
เหตุการณ์หรือสถานการณ์เดียว แต่อาจเกิดจากสถานการณ์เล็กๆ หลายสถานการณ์ทับถมกัน จนเปลี่ยนแปลง
ความคิดไปสู่การกระทำา วัยรุ่นบางคนที่พยายามฆ่าตัวตายรายงานในการศึกษาค้นคว้าของเราว่า เขาไม่ได้รู้สึก
อันตรายจนถึงขั้นต้องเข้ารับการรักษาทางการแพทย์

แต่ไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์ใดก็ตาม ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นบางคนยังไม่เห็นทางออก ซึ่งสามารถนำาเขาไปสู่
การกระทำาที่เป็นอันตรายต่อชีวิต ข้อมูลนี้แสดงให้เราเห็นสาเหตุของปัญหา เพื่อที่เราจะหยุดและไตร่ตรองสภาวะ
ที่น่าเป็นห่วงและอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของปัญหานี้ในชีวิตของวัยรุ่น เมื่อกล่าวถึงการฆ่าตัวตาย เราไม่
ได้มองที่ตัวเลขหรือค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง แต่เรามองที่ชีวิตจริงของมนุษย์ซึ่งแปลว่า ไม่ว่าตัวเลขจะมากหรือ
น้อยเราก็ไม่ต้องการให้ปัญหานี้เกิดขึ้น

1 ฐานข้อมูลออนไลน์ CDC Wonder, สาเหตุการตายเบื้องต้น, แฟ้มข้อมูลสาเหตุการตาย 
  2015-2017. AmericasHealthRankings.org, เข้าถึงเมื่อ 2020
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ผู้หญิงมีก�รต่อสู้ที่ม�กกว่�

ความโดดเดี่ยว ความเครียดสูง ภาวะซึมเศรา ความคิดฆาตัวตาย ความรูสึก
ชอบเพศเดียวกัน

ภาวะสับสนทางเพศการพยายาม
ฆาตัวตาย

ผูหญิง ผูชาย69%

57%
62%

48% 52%

39%
31%

19%

9%
5%

28%

13% 12%
9%

เมื่อกล่าวถึงปัญหาสุขภาพจิต วัยรุ่นผู้หญิงมีการต่อสู้มากกว่าวัยรุ่นผู้ชาย เป็นไปได้ว่า วัยรุ่นผู้หญิงรู้สึกสะดวกใจ
ที่จะกล่าวถึงประสบการณ์ของตัวเองมากกว่าวัยรุ่นผู้ชาย อย่างไรก็ตามความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่าง 
วัยรุ่นผู้ชายกับวัยรุ่นผู้หญิงนั้นพิจารณาจากศาสนาที่แตกต่างกันด้วย

ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาของบททดสอบเรื่องเพศ 3 ใน 10 ของวัยรุ่นทั่วโลกยอมรับว่า เขามีความต้องการทางเพศ
ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา สถิตินี้อาจแสดงให้เห็นภาพกว้างๆของพฤติกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ในการ
ตอบสนองต่อหัวข้อนี้ วัยรุ่นได้กำาหนดความหมายของการมีความต้องการทางเพศด้วยตัวเอง และมีวัยรุ่นอีก
ส่วนหนึ่งรายงานว่า การแต่งงานไม่ได้รวมอยู่ในประเด็นนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าสถิตินี้แสดงให้เห็นเฉพาะเรื่องเพศที่อยู่
นอกเหนือบริบทของการแต่งงานเท่านั้น วัยรุ่นแอฟริกันมีแนวโน้มสูงที่สุดเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศ ในขณะที่วัย
รุ่นในเอเชียมีแนวโน้มต่ำาที่สุด

เคนยา
สเปน
ไนจีเรีย 42%

47%

56%
1

2

3

เวียตนาม
ญี่ปุน

จีน 8%

8%

9%

1

2

3

ประเทศที่มีสถิติสูงที่สุด ประเทศที่มีสถิติต่ำที่สุด
คว�มต้องก�รท�งเพศ สถิติจ�กประเทศต่�งๆ

วัยรุ่นและเรื่องเพศ

เป็นที่น่าสังเกตุว่า การเป็นคริสเตียนที่ถวายตัวไม่ได้เปลี่ยนแปลงค่าสถิตินี้ เราได้พิจารณาสถิติการต่อสู้ส่วนตัว
แล้วพบว่าคริสเตียนที่ถวายตัวมีค่าเฉลี่ยต่ำา แต่ยังคงมีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างวัยรุ่นผู้ชายกับวัยรุ่นผู้หญิง
ที่ปรากฏในแต่ละสภาวะปัญหา
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10%
13%12%

วัยรุนทั้งหมด
คริสเตียนแคเปลือกนอก

คริสเตียนที่ถวายตัว

13-15 16-17 18-19

24%

30%

24%

40%41%
36%

ชวงอายุ

คว�มต้องก�รท�งเพศ สถิติต�มช่วงอ�ยุ

การหมกมุ่นในกิจกรรมทางเพศบ่งบอกถึงพฤติกรรมของวัยรุ่นบางคนที่ดำาเนินชีวิตห่างไกลจากศีลธรรมหรือความคิด
ที่ถูกต้องต่อเรื่องเพศ วัยรุ่นคริสเตียนรายงานว่าเขามีกิจกรรมทางเพศเมื่อเร็วๆนี้ โดยเฉลี่ยแล้วสูงกว่าวัยรุ่นในศาสนา
อื่นๆ แม้เขาจะยืนยันตามมุมมองของพระคัมภีร์ว่า ควรรักษาความบริสุทธิ์ไว้จนถึงวันแต่งงาน แต่วัยรุ่นคริสเตียนที่
ถวายตัวยังคงมีแนวโน้มที่จะมีส่วนในกิจกรรมทางเพศใกล้เคียงกับคริสเตียนแค่เปลือกนอก 
แม้ว่าพวกเขายอมรับและรู้ว่าพระคัมภีร์เน้นว่าเพศสัมพันธ์ต้องสงวนไว้สำาหรับหลังแต่งงาน แต่วัยรุ่นคริสเตียนที ่
ถวายตัวก็มีความเป็นไปได้ที่จะข้องเกี่ยวในกิจกรรมทางเพศเช่นเดียวกับคริสเตียนแค่เปลือกนอก

57%

การมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน 
ถือเปนเรื่องปกติ

ฉันมีความตองการทางเพศ
เมื่อเร็วๆ นี้

18%

33%

33%

วัยรุนทั้งหมด 29%

ก�รตอบสนองของวัยรุ่นคริสเตียน

51% 21%

ใช อาจจะใช ไมใช

28%

โปร

ต ุ เกส

อิน
โดนิ เซีย

ประเทศที่มีสถิติสูงที่สุด

86% 
ใช 5% 

ใช

ประเทศที่มีสถิติต่ำที่สุด

ก�รมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งง�น ถือเป็นเรื่องปกติ ใช่หรือไม่?

สถิติของกิจกรรมทางเพศของวัยรุ่นที่มีอายุ
มากกว่า (18 – 19 ปี) สูงกว่าวัยรุ่นที่มีอายุน้อย
กว่า (13 – 15 ปี) ถึงสามเท่า 

อย่างไรก็ตาม มากกว่า 1 ใน 10 ของวัยรุ่นที่อายุ
ต่ำากว่า 16 ปี รายงานว่า เขามีความต้องการทาง
เพศเมื่อเร็วๆนี้ วัยรุ่นคริสเตียนแค่เปลือกนอกมี
ค่าสถิติค่อนข้างสูงในทุกๆช่วงอายุ วัยรุ่นผู้ชาย
และวัยรุ่นผู้หญิงมีแนวโน้มในการมีความต้องการ
ทางเพศค่อนข้างใกล้เคียงกัน



23วัฒนธรรม
เยาวชนสากล

เกือบครึ่งหนึ่ง (48%) ของวัยรุ่นทั้งหมดยอมรับว่า  
เขาดูสื่อลามก 

ผู้ชายมีแนวโน้มในการดูสื่อลามกในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา 
สูงกว่าผู้หญิงมาก (56% ต่อ 40%)

ยังมีอีกประเด็นหนึ่งในข้อมูลนี้เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ  
วัยรุ่นที่อายุมากกว่าดูสื่อลามกมากกว่าวัยรุ่นที่มีอายุน้อยกว่า 
แต่การมีอายุน้อยกว่าไม่ได้ยืนยันว่า สื่อลามกจะไม่มีอิทธิพล
ต่อเขา เพราะข้อมูลรายงานว่าวัยรุ่นในช่วงอายุ 13 – 15 ปี 
ประมาณ 2 ใน 5 ดูสื่อลามกเมื่อเร็วๆนี้

สถิติก�รเสพสื่อล�มกต�มช่วงอ�ยุ

16-1713-15 18-19

40% 45% 52%

52%

ฉันดูสื่อลามก
เมื่อเร็วๆนี้

42%

คริสเตียนที่ถวายตัว
คริสเตียนแคเปลือกนอก

ก�รตอบสนองของวัยรุ่นคริสเตียน

สื่อลามกเป็นปัญหาที่แท้จริง

48% ของวัยรุ่น 

กล่าวว่า เขาด ู

สื่อลามกเมื่อเร็วๆนี้
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วัยรุ่นคริสเตียนจำ�เป็นต้องมีพี่เลี้ยงสำ�หรับเรื่องเพศ
วัยรุ่นหลายคนในปัจจุบันนี้แยกเรื่องเพศสัมพันธ์ออกจากการแต่งงานในมุมมองของ 
พระคัมภีร์ และคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องของความชื่นชอบส่วนบุคคลเท่านั้น  
วัยรุ่นคริสเตียนที่ถวายตัวอธิบายด้วยความเข้าใจว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน
เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง แต่ความเชื่อทางศาสนานั้น ไม่ได้ช่วยให้เขาห่างไกลจากการมีส่วน
ในกิจกรรมทางเพศเลย การสอนให้วัยรุ่นรู้ว่าพระคัมภีร์กล่าวถึงเรื่องเพศอย่างไรเท่านั้นยัง
ไม่เพียงพอ ดังนั้นเราจะสามารถชี้นำาวัยรุ่นให้เข้าใจการดำาเนินชีวิตและคุณค่าของ 
เรื่องเพศตามแบบพระคัมภีร์อย่างแท้จริงได้อย่างไร?

ก�รเสพสื่อล�มกเป็นปัญห�ใหญ่สำ�หรับคนในยุคนี ้
ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าเราไม่สามารถยอมรับได้ว่าอายุหรือศาสนาจะสามารถป้องกันวัยรุ่น
จากการเสพสื่อลามกได้ แม้กระทั่งวัยรุ่นคริสเตียนที่เข้มแข็งในความเชื่อและมีระเบียบวินัย
ก็ยังต้องต่อสู้กับปัญหานี้

ผู้หญิงต้องก�รคว�มช่วยเหลือเป็นพิเศษ
ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่ามีความแตกต่างในการต่อสู้ส่วนตัวระหว่างเพศชายกับเพศ
หญิง และในผู้หญิงมีสถิติสูงกว่าจึงควรให้ความสำาคัญและเอาใจใส่ การเป็นคริสเตียนที่
ถวายตัวอาจจะพอช่วยได้ แต่ยังไม่สามารถกำาจัดความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสอง
เพศได้ โปรดพิจารณาดูสิ่งที่วัยรุ่นผู้หญิงเหล่านี้กำาลังต่อสู้เป็นพิเศษ และเราจะทำาอย่างไร
เพื่อให้ผู้หญิงที่เติบโตในความเชื่อ สอนวัยรุ่นเหล่านี้ให้ดำาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง

ข้อมูลเหล่านี้ของวัยรุ่นมีความสัมพันธ์กับเราอย่างลึกซึ้ง สถานการณ์ของวัยรุ่นแต่ละคนแตกต่างกัน และ
ยังไม่มีคำาตอบสำาหรับความท้าทายที่พวกเขาอาจจะกำาลังเผชิญอยู่ และนั่นเป็นเรื่องสำาคัญที่เราจะต้อง
ตระหนักถึงลักษณะและอันตรายในชีวิตจริงของวัยรุ่นที่เขากำาลังฝ่าฟัน ต่อไปนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมเพื่อ
พิจารณาเอาใจใส่และนำาไปสู่การลงมือทำา

บทสรุป
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ก�รเชื่อมต่อผ่�น 

ระบบอินเตอร์เน็ต 

และผลกระทบ
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สิ่งที่เราคนพบ

วัยรุนใชเวลาบนโลกออนไลนโดย
เฉลี่ย 7 ชั่วโมง 23 นาที ตอวัน

วัยรุนที่ ใชเวลาบนโลกออนไลนเปนเวลานาน
มากๆ (มากกวา 10 ชั่วโมงตอวัน) จะ 
มีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตมากกวา

ของวัยรุนกลาววา 
เขาดูวิดีโอทุกวัน

วัยรุนสวนใหญ
กลาววา

สื่อออนไลน
มีสวนทำใหชีวิต

ของเขามีความสุข

64%
ของวัยรุนใช
สื่อออนไลน

วันละประมาณ 
1 ชั่วโมง

ความเครียดสูง

การพยายาม
ฆาตัวตายความคิด

ฆาตัวตาย���94%

ภาวะซึมเศรา
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ในปัจจุบันนี้ เป็นยุคที่คนติดต่อกันผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมากที่สุดเท่าที่
โลกเคยมีมา วัยรุ่นเติบโตมาพร้อมกับระบบอินเตอร์เน็ต ใช้สมาร์ทโฟน
ตั้งแต่ยังเด็ก และไม่รู้จักโลกแห่งความจริงที่ปราศจากสื่อออนไลน์

ผู้ที่จะมีส่วนในการศึกษาค้นคว้านี้ จำาเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตเป็นอันดับแรก หนึ่งในวัตถุประสงค์ที่สำาคัญที่สุดของการ
ทำาวิจัยนี้เริ่มต้นจากการศึกษาผลกระทบของการเชื่อมต่อผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตในมุมมองของวัยรุ่นความเชื่อ และพฤติกรรมของเขาด้วย

วัยรุ่นใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากแค่ไหน? เขาทำาอะไรในขณะที่อยู่บน
โลกออนไลน์? การใช้เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อสิ่งต่างๆในชีวิตของเขา
อย่างไร? คำาถามเหล่านี้เป็นคำาถามที่เรานำามาใช้ในการศึกษาค้นคว้านี้

จากการสำารวจใน 20 ประเทศ วัยรุ่นใช้เวลาบนโลกออนไลน์โดยเฉลี่ย 7 
ชั่วโมง 23 นาทีต่อวัน วัยรุ่นในประเทศบราซิลใช้เวลาบนโลกออนไลน์
มากที่สุดประมาณ 9 ชั่วโมงครึ่งต่อวัน และในอันดับสุดท้ายของ
แผนภาพแสดงให้เห็นว่า วัยรุ่นในประเทศจีนใช้เวลาบนโลกออนไลน์น้อย
ที่สุดประมาณ 5 ชั่วโมงครึ่งต่อวัน

7:23 คาเฉลี่ยการใชเวลา
บนโลกออนไลนตอวัน

8:10

7:50

6:59

อเมริกาเหนือ

ละตินอเมริกา

แอฟริกา

ยูเรเซีย 

เอเชีย

7:35

7:00

บราซิล
อินโดนิเซีย
อารเจนตินา
ไนจีเรีย
รัสเซีย 
เคนยา
สหรัฐอเมริกา
อินเดีย
เม็กซิโก
แอฟริกาใต
โคลัมเบีย
สหราชอาณาจักร
โปรตุเกส
เวียตนาม
สเปน
อียิปต
เนเธอรแลนด
โรมาเนีย
ญี่ปุน
จีน

9:29
9:07
8:29
8:28
7:54
7:40
7:35
7:34
7:22
7:22
7:19
7:19
7:08
6:50
6:45
6:43
6:42
6:29
6:03
5:24

คาเฉลี่ยในแตละประเทศ

วัยรุ่นใช้เวลา 

บนโลกออนไลน ์

มากกว่า  

7 ชั่วโมงต่อวัน

การใช้เวลาบนโลกออนไลน์
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วัยรุ่นในบางประเทศใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากกว่าค่าเฉลี่ยของวัยรุ่นทั่วโลก 
จากกิจกรรมเหล่านี้

สถิติกิจกรรมของวัยรุ่นทั่วโลกในก�รใช้เวล�บนโลกออนไลน์

ประเทศที่มีสถิติสูงที่สุด

พูดคุย
2:22

ดูวิดีโอ
1:59

สื่อออนไลน
2:07

เลนเกม
1:30

พูดคุย

สื่อออนไลน์ 

ดูวิดีโอ

เล่นเกม

เคนยา                                       3:45

ไนจีเรีย                                           4:00

สหรัฐอเมริกา               2:47 

อารเจนตินา             2:38

การใช้เวลาบนโลกออนไลน์

วัยรุ่นทำาอะไรบนโลกออนไลน์เป็นเวลาหลายชั่วโมง? วัยรุ่นกล่าวว่าเขาใช้เวลามากที่สุดอันดับแรกคือ 
พูดคุย ส่งข้อความ หรือสนทนาด้วยวิดีโอ อันดับที่สองคือใช้สื่อออนไลน์ อันดับที่สามคือดูวิดีโอหรือ
ภาพยนต์ออนไลน์ และอันดับสุดท้ายคือเล่นเกม
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นอยครั้งหรือ
ไมเลย 

     บอยๆ 

            บางครั้ง 

8%

49%

43%

สื่อออนไลน์ทำ�ให้ฉันรู้สึกเสียใจ เครียด หรือมีภ�วะซึมเศร้�

94% ของวัยรุ่น 
ดูวิดีโอทุกวัน

เวลาในการใช้งานบนโลกออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น 
ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งเดียวที่จะใช้วัดความสนใจของ 
วัยรุ่น แต่กิจกรรมออนไลน์ที่วัยรุ่นกลับมาทำาซ้ำาๆ
อย่างสม่ำาเสมอทำาให้เราได้เห็นภาพของการใช้เวลา
บนโลกออนไลน์ของเขา กิจกรรมที่เป็นที่นิยมมาก
ที่สุดบนโลกออนไลน์สำาหรับวัยรุ่นคือ การดูวิดีโอ 

94% ของวัยรุ่นที่ทำาแบบสำารวจกล่าวว่า เขาดู
วิดีโอทุกวัน กิจกรรมที่นิยมรองลงมาคือ การใช้สื่อ
ออนไลน์ วัยรุ่นเกือบทั้งหมดใช้สื่อออนไลน์ทุกวัน 
แต่อย่างไรก็ตาม วัยรุ่น 64% กล่าวว่า เขาใช้เวลากับ
สื่อออนไลน์ต่อวันประมาณ 1 ชั่วโมงเท่านั้น

วัยรุ่นมีการตอบสนองที่หลากหลายต่อสื่อออนไลน์
ทั้งหมด หลายคนมองว่าสื่อออนไลน์ให้คุณประโยชน์
แก่เขา ด้วยจำานวน 3 ใน 5 ของวัยรุ่นเห็นตรงกันว่า 
สื่อออนไลน์ช่วยให้เขามีความสุขกับชีวิตได้ 

อย่างไรก็ตาม มากกว่าครึ่งหนึ่งของวัยรุ่นกล่าวว่า 
ในบางครั้งหรือบ่อยครั้งที่สื่อออนไลน์ทำาให้เขารู้สึก
เสียใจ มีความเครียดสูง หรือมีภาวะซึมเศร้าได้
 

64% ของวัยรุ่นกล่�วว่� 
ในแต่ละวันเข�ใช้เวล� 
ไปกับสื่อออนไลน ์
ไม่เกิน 1 ชั่วโมง
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78%

ฉันตองการมีธุรกิจหรือบริษัท
เปนของตัวเองในอนาคต

สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับอาชีพใน
อนาคตของฉันคือ รายไดจาก
อาชีพของฉัน

โดยรวมแลวประสบการณใน
ครอบครัวของฉันดีมาโดย
ตลอด

84%

78%

ฉันพูดคุยกับพอแมเกี่ยวกับ
สถานการณตางๆที่มี
ความสำคัญตอฉัน

18%

71%

86%

ฉันเชื่อวาการมีเพศสัมพันธ
กอนแตงงานเปนเรื่องปกติ
เปนเรื่องปกติสำหรับบางคนที่เขา
จะเปลี่ยนรางกายของตัวเองให
เปนอีกเพศหนึ่ง

44%

เปาหมายในชีวิต

ครอบครัว

ความเชื่อ

35%

79%

56%

44%

25%

ผูใชงานอินเตอรเน็ตนอย
(0 – 4 ชั่วโมง ตอวัน)

ผูใชงานอินเตอรเน็ตอยางหนัก
(มากกวา 10 ชั่วโมงตอวัน)

ก�รใช้อินเตอร์เน็ตและประสบก�รณ์ชีวิต

อิทธิพลของอินเตอร์เน็ต

เราได้รับข้อมูลการตอบกลับที่หลากหลายและเปิดกว้างจากวัยรุ่นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต และ 
การใช้เวลาบนโลกออนไลน์ ทำาให้เราสามารถแยกวัยรุ่นออกเป็นผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตน้อย (0 – 4 ชั่วโมง ต่อวัน) 
และผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างหนัก (มากกว่า 10 ชั่วโมง ต่อวัน) เมื่อเราพิจารณาตามข้อมูลนี้ เราพบบางสิ่งที ่
น่าสนใจ

เมื่อกล่าวถึงเป้าหมายในชีวิต วัยรุ่นที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างหนักมีแนวโน้มที่จะแสดงทัศนคติเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจ และมุ่งไปยังอาชีพที่สามารถสร้างรายได้จำานวนมาก สูงกว่าวัยรุ่นที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตน้อย  
วัยรุ่นยังแสดงให้เห็นความแตกต่างของประสบการณ์ในครอบครัวอีกด้วย วัยรุ่นที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างหนัก
มีแนวโน้มสูงที่จะมีประสบการณ์ไม่ดีในครอบครัว และยังมีแนวโน้มสูงที่เขาแทบจะไม่เคยคุยกับพ่อแม่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์ต่างๆที่มีความสำาคัญต่อเขา 
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มีความเกี่ยวพันบางอย่างที่น่าประหลาดใจที่สุดในข้อมูลนี้เด่นชัดขึ้น เมื่อการใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างหนักครอบคลุม
ชีวิตของวัยรุ่น ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างหนักมีแนวโน้มสูงที่จะมีปัญหาสุขภาพจิต สถิติรายงานว่าวัยรุ่นที่ใช้เวลา
บนโลกออนไลน์มากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน มีผลทำาให้อัตราการมีความเครียดและภาวะซึมเศร้าสูงกว่าผู้ใช้งาน
อินเตอร์เน็ตน้อยกว่า ในรายงานระบุว่าในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างหนักมีแนวโน้มในการมี
ความคิดฆ่าตัวตายและพยายามฆ่าตัวตายมากถึงสองเท่าของผู้ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตน้อยกว่า

จริงๆแล้วส่ิงท่ีเราค้นพบเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีเก่ียวข้องกันอย่างลึกซ้ึง ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เวลาบนโลก
ออนไลน์กับการต่อสู้ส่วนตัวของวัยรุ่นยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน ข้อมูลน้ีแสดงให้เห็นว่ามีความเช่ือมโยงบางอย่าง
ระหว่างกันแต่ความเช่ือมโยงน้ันไม่ได้เอ้ือประโยชน์ต่อกัน เป็นไปได้ว่าการใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างหนักทำาให้ความรู้สึก
ส้ินหวังในชีวิตของวัยรุ่นร้ายแรงข้ึนในทางตรงกันข้ามวัยรุ่นท่ีกำาลังเจอกับปัญหาสุขภาพจิตอาจจะใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
เพ่ือหาทางออกให้กับปัญหาเหล่าน้ี สามารถเป็นไปได้ท้ังสองแง่มุมข้ึนอยู่กับระดับความรุนแรงของปัญหาด้วย

53%
53%

62%
70%

35%

12%

38%
47%

17%

5%

ภาวะซึมเศรา ความเครียดสูง ความคิดฆาตัวตาย การพยายาม
ฆาตัวตาย

ความโดดเดี่ยว

ผูใชงานอินเตอรเน็ตนอย
(0 – 4 ชั่วโมง ตอวัน)

ผูใชงานอินเตอรเน็ตอยางหนัก
(มากกวา 10 ชั่วโมง ตอวัน)

ในชวงสามเดือนที่ผานมา ฉันมีประสบการณกับ:

ก�รใช้ง�นอินเตอร์เน็ตและก�รต่อสู้ส่วนตัว

มีหลายแนวความคิดจากข้อมูลที่ยังแสดงให้เห็นอีกว่า การใช้เวลาบนโลกออนไลน์มีผลต่อทัศนคติและข้อคิดเห็น
ทางวัฒนธรรมบางอย่าง ตัวอย่างเช่น วัยรุ่นที่ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างหนักมีแนวโน้มสูงที่จะกล่าวว่า การมีเพศสัมพันธ์
ก่อนแต่งงานถือเป็นเรื่องปกติ และการเปลี่ยนแปลงร่างกายให้เป็นอีกเพศหนึ่งถือเป็นเรื่องที่สามารถยอมรับได้  
บางประเด็นอาจจะไม่น่าแปลกใจสำาหรับวัยรุ่นนัก เนื่องจากผู้ที่ใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากๆ อาจจะมีมุมมองที่
กว้างมากขึ้นเกี่ยวกับโลกและศีลธรรมบางเรื่องไม่ได้น่าประหลาดใจนัก เพราะวัยรุ่นที่ใช้เวลาส่วนมากกับสื่อออนไลน์
มักได้รับอิทธิพลในเรื่องความคิดและจริยธรรมฝ่ายโลกมากกว่า
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วิดีโอเป็นสิ่งที่วัยรุ่นให้คว�มสนใจม�ก 
วิดีโอเป็นสื่อที่เราสามารถใช้เข้าถึงวัยรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเราทราบแล้วว่า 
94% ของวัยรุ่น ใช้เวลากับการดูวิดีโอทุกวัน เราจะใช้สื่อกลางที่สามารถดึงดูดความสนใจ
เพื่อเข้าถึงวัยรุ่น และนำาเขาสู่พระคริสต์ได้อย่างไร?

สื่อออนไลน์ก่อให้เกิดก�รตอบสนองที่หล�กหล�ย 
วัยรุ่นส่วนใหญ่ดูหน้าฟีดข่าวบนสื่อออนไลน์ทุกวัน แต่เขาไม่ได้ใช้เวลานานนักกับ
กิจกรรมนี้ (64% ของวัยรุ่นใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน) นอกจากนั้นยังมีวัยรุ่นเห็น
ต่างกันว่าจริงๆแล้วสื่อออนไลน์ให้คุณประโยชน์หรือให้โทษแก่เขา เราจะช่วยวัยรุ่นในยุคนี้
ให้เข้าใจผลกระทบจากพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต และให้คำาปรึกษาเมื่อเขาต้องเผชิญ
กับภาวะความตึงเครียดต่างๆได้อย่างไร?

วัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งอ�จจะต้องต่อสู้เป็นอย่�งม�ก 
ผู้ที่ใช้เวลาบนโลกออนไลน์เป็นเวลานานมากๆ มีแนวโน้มสูงที่จะต้องรับมือกับปัญหา
สุขภาพจิต ดังนั้นจงตระหนักว่าคุณจะเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อการพูดคุยเกี่ยวกับ
ปัญหาเหล่านี้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไร?

เราต้องไม่ลืมว่าช่วงวัยรุ่นจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ปัญหาทางสังคม และปัญหา
ความแตกแยกต่างๆ ที่สามารถทำาให้สุขภาพจิตแย่ลงได้ การใช้เวลากับอุปกรณ์เทคโนโลยีเป็นอีกหนึ่ง
องค์ประกอบของปัจจัยต่างๆที่มีความซับซ้อน ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตและประสบการณ์ของ
วัยรุ่นในปัจจุบันนี้ได้ ทั้งหมดนี้มีความหมายอย่างไรหากเราต้องการมีส่วนในชีวิตของวัยรุ่นในยุคแห่ง
เทคโนโลยีนี้ นี่คือแนวคิดบางส่วนที่ใช้ประกอบการพิจารณา

บทสรุป
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อัตลักษณ ์

และคว�มสัมพันธ์
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สิ่งที่เราคนพบ
ประมาณครึ่งหนึ่งของวัยรุน

เชื่อวาเพศถูกกำหนดไว
ตั้งแตแรกเกิด
ตามเพสภาพ

วัยรุนอีกครึ่งหนึ่งเชื่อวา เพศคือ
สิ่งที่สามารถกำหนดไดดวยตัว
บุคคลขึ้นอยูกับความรูสึก
และแรงดึงดูดทางเพศ
สวนตัว

วัยรุนผูหญิง
มีมุมมองตามจารีตประเพณี 
ในเรื่องการแตงงาน 
นอยกวาประเพณี 
วัยรุนผูชาย

48%
ของวัยรุนทั่วโลกเชื่อวา
การแตงงานไมนาจะมี
เฉพาะชายและหญิง
เทานั้น

วัยรุนพึงพอใจในความสัมพันธของเขาขอมูลรายงาน
วา 82% ของวัยรุนมีประสบการณที่ดีในครอบครัว

มาโดยตลอดและในจำนวนเดียวกันนี้กลาววา 
เขามีเพื่อนสนิทที่รูจักเขาเปนอยางดี

1 ใน 10
ของวัยรุนทั้งหมดมีมุมมอง
ในการแตงงานตามแบบ

พระคัมภีร



35วัฒนธรรม
เยาวชนสากล

เพศที่ติดตัวมาตั้งแตแรกเกิด
45%ความรูสึกสวนตัว

13%

มุมมองที่สังคมมีตอบุคคล
5%

ความตองการหรือแรงดึงดูดทางเพศ
37%

เพศขึ้นอยู่กับอะไรบ้�ง

อัตลักษณ์และความสัมพันธ์ของวัยรุ่นเป็นสิ่งที่มีความซับซ้อนและเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆ ไม่มีงานวิจัยใดสามารถวัด
ความคิดเห็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ได้ ดังนั้นเราจึงเลือกที่จะให้ความสนใจในกุญแจสำาคัญที่มีความสัมพันธ์
กับมุมมองของวัยรุ่นที่มีต่อตัวเองและต่อผู้อื่น วัยรุ่นพูดอะไรบ้างเกี่ยวกับลักษณะทางเพศและมันมีความหมายอย่างไร
ต่อเขา? วัยรุ่นพึงพอใจในความสัมพันธ์ของเขาเองกับเพื่อนๆ และครอบครัวของเขาอย่างไร? ในขณะที่วัยรุ่นกำาลัง
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ เขาจะมีทัศนคติอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องเพศและการแต่งงาน? แม้ว่าการถกเถียงเหล่านี้จะมีความ 
ซับซ้อนแต่เราจะพิจารณาดูสิ่งที่เราค้นพบในเรื่องที่มีความสำาคัญเช่นนี้ 

ประมาณครึ่งหนึ่งของวัยรุ่นทั่วโลกมีทัศนคติต่อเรื่องเพศตามประเพณีดั้งเดิม เขากล่าวว่า เพศถูกกำาหนดไว้ตามเพศ
สภาพตั้งแต่แรกเกิด แต่วัยรุ่นในปัจจุบันอีกครึ่งหนึ่งเชื่อว่าเพศคือสิ่งที่สามารถเลือกได้ กล่าวคือ สามารถกำาหนดได้
ด้วยตัวเองโดยใช้ความรู้สึกหรือแรงดึงดูดทางเพศส่วนตัว เราเห็นแล้วว่าวัยรุ่นจำานวนมากเชื่อว่าเพศไม่ได้เป็นเพียงรูป
ธรรมแต่เป็นความชื่นชอบของแต่ละบุคคล

อัตลักษณ์ทางเพศเป็นทางเลือก

วัยรุ่นหลายคนเชื่อว่า  ถ้ามีบางคนรู้สึกว่าจิตใจและเพศสภาพของ
ตัวเองไม่ได้สอดคล้องกัน เขาน่าจะสามารถทำาบางสิ่งบางอย่างกับ
ร่างกายของเขาได้

2 ใน 5 ของวัยรุ่นทั่วโลกกล่าวว่า เป็นเรื่องที่สามารถยอมรับได้ 
หากมีใครบางคนเปลี่ยนแปลงร่างกายของตัวเองให้เป็นอีกเพศ
หนึ่ง 

การเปลี่ยนแปลงรางกายให
เปนอีกเพศหนึ่ง 

เปนเรื่องที่สามารถ
ยอมรับได ใชหรือไม?

ใช         ไม       อาจจะ 

4 2 %

3 4 %

2 4 %



36วัฒนธรรม
เยาวชนสากล

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเพศของวัยรุ่นในยุคนี้ค่อนข้างเปิดกว้าง ขึ้นอยู่กับที่ที่เขาอยู่ เช่น ในละตินอเมริกา  
วัยรุ่นที่เชื่อว่าเพศสามารถกำาหนดได้ด้วยตัวเองมีจำานวนมากกว่าวัยรุ่นที่เชื่อว่าเพศถูกกำาหนดมาตั้งแต่แรกเกิด
ประมาณสองเท่า ในทางกลับกันวัยรุ่นส่วนใหญ่ในประเทศแถบแอฟริกาไม่ได้มองว่าเพศเป็นทางเลือก ประมาณ 
3 ใน 4 ของวัยรุ่นในประเทศแถบแอฟริกาเชื่อว่าเพศถูกกำาหนดมาตั้งแต่แรกเกิด

มุมมองที่มีต่อเรื่องเพศ สถิติจ�กทวีปต่�งๆ

เพศที่มีมาตั้งแตแรกเกิด ความรูสึกหรือความตองการ

72%

23%

53%
45% 45% 50%

38%

57%

33%

61%
45% 50%

แอฟริกา อเมริกาเหนือ เอเชีย ยูเรเซยี คาเฉลี่ยของวัยรุน
ทั่วโลก

ละตินอเมริกา 

อัตลักษณ์ท�งเพศและก�รเปลี่ยนแปลง

โปร
ตุเกส

ไนจ
เีรีย

ประเทศที่ตอบสนอง

78%
ไมใช

75%
ใช

การเปลี่ยนแปลงรางกาย
ใหเปนอีกเพศหนึ่ง 

เปนเรื่องที่สามารถยอมรับได 
ใชหรือไม?

32%

52%

ประเทศที่ตอบสนอง

ความเห็นจากชายและหญิง

ผูชาย ผูหญิง

ในขณะที่วัยรุ่นหลายคนเห็นด้วยกับแนวความคิดที่ว่าเพศเป็นความชื่นชอบส่วนบุคคล การศึกษาค้นคว้าของ
เรายังแสดงให้เห็นอีกว่าวัยรุ่นกำาลังมีประสบการณ์ส่วนตัวกับภาวะสับสนทางเพศหรือมีความต้องการที่จะแปลง
เพศด้วย

10% ของวัยรุ่นทั่วโลกกล่าวว่า เขาเคยรู้สึกสับสนทางเพศในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา และวัยรุ่นอีก 15% กล่าว
ว่าเขาจะรู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดหากเขาเป็นอีกเพศหนึ่งที่ไม่ใช่เพศในปัจจุบัน วัยรุ่นผู้หญิงมีแนวโน้มที่
จะต่อสู้กับเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศสูงกว่าวัยรุ่นผู้ชาย (12% ต่อ 9%) และเป็นที่น่าประหลาดใจที่วัยรุ่นผู้หญิงมี
ทัศนคติที่แตกต่างจากวัยรุ่นผู้ชายในประเด็นเหล่านี้ วัยรุ่นผู้หญิงส่วนใหญ่ (59%) เชื่อว่าเพศเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับ
ความรู้สึกหรือความต้องการส่วนบุคคล เปรียบเทียบกับวัยรุ่นผู้ชายที่มีทัศนคติอย่างเดียวกันแต่มีสถิติต่ำากว่า
เล็กน้อย (42%) วัยรุ่นผู้หญิงมีแนวโน้มสูงกว่าวัยรุ่นผู้ชายในความเห็นที่ว่าการเปลี่ยนแปลงร่างกายให้เป็นอีก
เพศหนึ่ง ถือเป็นเรื่องปกติ (52% ต่อ 32%)
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เพศถูกกำหนดมาแลว
ตั้งแตแรกเกิด

การเปลี่ยนแปลงรางกาย
ใหเปนอีกเพศหนึ่ง 

ถือเปนเรื่องปกติ

77%

45%

11%

42%
คริสเตียนที่ถวายตัว
คริสเตียนแคเปลือกนอก

ฉันรูสึกชอบเพศเดียวกัน
เมื่อเร็วๆนี้

12%

19%

ศาสนาของวัยรุ่นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นในเรื่องเพศอย่างชัดเจน มุสลิมยึดมั่นใน 
มุมมองดั้งเดิมที่มีต่อเรื่องเพศอย่างหนักแน่นที่สุดจากทุกๆ ศาสนา 62% ของวัยรุ่นมุสลิมกล่าวว่า  
เพศถูกกำาหนดมาตั้งแต่แรกเกิด 50% สำาหรับคริสเตียนและ 41% สำาหรับวัยรุ่นในศาสนาอื่นๆ วัยรุ่นที่ไม่มี
ศาสนาเชื่ออย่างแน่วแน่ว่าเพศสามารถกำาหนดได้โดยตัวบุคคลขึ้นอยู่กับว่า บุคคลนั้นจะรู้สึกอย่างไรหรือ 
มีแรงดึงดูดทางเพศอย่างไร (63%)

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางวัยรุ่นคริสเตียนที่ถวายตัวผู้ที่ยึดมั่นในหัวใจหลักของความเชื่อมีนิสัยรักการอ่านพระ
คัมภีร์และอธิษฐาน เขาจะมีมุมมองต่อเรื่องเพศที่ต่างออกไปมากประมาณ 7 ใน 10 ของวัยรุ่นคริสเตียนที่
ถวายตัวมีมุมมองต่อเรื่องเพศตามแบบพระคัมภีร์ และมีเพียง 1 ใน 10 เท่านั้นที่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงร่างกาย
ให้เป็นอีกเพศหนึ่งเป็นเรื่องที่สามารถยอมรับได้

ก�รตอบสนองของวัยรุ่นคริสเตียน

แรงดึงดูดต่อเพศเดียวกัน

วัยรุ่นที่น่าสังเกตุจำานวนหนึ่งแบ่งปันประสบการณ์กับเราว่าเขาเคย
รู้สึกชอบเพศเดียวกัน 1 ใน 5 ของวัยรุ่นทั่วโลกรายงานว่า เขา
เคยรู้สึกชอบเพศเดียวกันในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา คริสเตียนแค่
เปลือกนอกมีแนวโน้มที่จะชอบเพศเดียวกันสูงกว่าคริสเตียนที่
ถวายตัว

1 ใน 5  

ของวัยรุ่นทั่วโลก 

รายงานว่า 

อิทธิพลของศาสนา
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4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อก�รมีแรงดึงดูดต่อเพศเดียวกัน
ใช ไม

18%

35%

13%

29%

14%

27%

13%

27%

20%
18%

35%

13%

29%

14%

27%

13%

27%

คาเฉลี่ยโดยรวม

18%

35%

18%18%18%

35%35%35%

13%

29%

13%13%13%

29%29%29%

14%

27%

14%14%14%

27%27%27%

การใชยาเสพติด ภาวะซึมเศรา การดูสื่อลามก ความเครียดสูง

แรงดึงดูดตอเพศเดียวกัน

แรงดึงดูดต่อเพศเดียวกัน สถิติจ�กแต่ละประเทศ

สหราชอาณาจักร
อารเจนตินา
อินเดีย 29%

29%

29%
1

2

3

เวียดนาม
ญี่ปุน
อินโดนิเซีย 7%

14%

14%
1

2

3

ประเทศที่มีสถิติสูงที่สุด ประเทศที่มีสถิติต่ำที่สุด

เมื่อพิจารณาหัวข้อนี้ที่มีความใกล้เคียงกับตัวแปรอื่นๆในการศึกษาค้นคว้าของเรา พบว่ามีหลายการเชื่อมโยงที่น่า
สนใจได้รับการเปิดเผย ยกตัวอย่างเช่น วัยรุ่นผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะชอบเพศเดียวกันสูงกว่าวัยรุ่นผู้ชายถึงสองเท่า 
(28% ต่อ 13%) และดูเหมือนว่าประสบการณ์ในครอบครัวของวัยรุ่นจะมีบทบาทสำาคัญต่อประเด็นนี้ด้วย รายงาน
พบว่า วัยรุ่นที่มีประสบการณ์ที่ไม่ดีในครอบครัวมีแนวโน้มที่จะชอบเพศเดียวกันสูงกว่าวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ที่ดีใน
ครอบครัว (30% ต่อ 18%) 

ศาสนาเป็นหนึ่งปัจจัยที่ช่วยบรรเทาความรุนแรงของปัญหาลง วัยรุ่นที่แสดงตัวว่ามีศาสนาไม่ว่าศาสนาใดก็ตามมีแนว
โน้มที่จะชอบเพศเดียวกันต่ำากว่า เมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่มีศาสนา (18% ต่อ 25%) สถิติการมีแรงดึงดูดต่อ
เพศเดียวกันต่ำามากในกลุ่มมุสลิม (13%) และคริสเตียนที่ถวายตัว (12%) 

ท้ายที่สุด ความรู้สึกชอบเพศเดียวกันถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับพฤติกรรมอื่นๆ วัยรุ่นที่รายงานว่า เขาพยายาม
ฆ่าตัวตายเมื่อเร็วๆนี้ เกือบครึ่งหนึ่ง (46%) เขารู้สึกชอบเพศเดียวกัน แม้แต่การใช้ยาเสพติดรวมถึงภาวะซึมเศร้านำา
ไปสู่ความเครียดสูงหรือการดูสื่อลามก สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ความน่าจะเป็นของการชอบเพศเดียวกัน
เพิ่มเป็นสองเท่า
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มุมมองต่อการแต่งงาน

เรายังค้นหาความจริงในความเชื่อของวัยรุ่น
เกี่ยวกับการแต่งงาน ซึ่งหมายถึงมุมมองที่จะ
ติดตัวเขาไปจนเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ตลอด
จนความสัมพันธ์ในอนาคตของเขาด้วย 

วัยรุ่นส่วนใหญ่ (57%) เชื่อว่าการแต่งงาน
ควรจะเป็นความรับผิดชอบตลอดชีวิต แต่มี
วัยรุ่นจำานวนหนึ่งรายงานว่าไม่แน่ใจ (27%) 
และอีกจำานวนหนึ่งรายงานว่า ไม่เห็นด้วย
กับความเชื่อนี้ (16%) ไม่ค่อยมั่นใจว่าการ
แต่งงานควรที่จะมีสำาหรับชายและหญิง
เท่านั้น แต่ครึ่งหนึ่งของวัยรุ่น (48%) กล่าว
อย่างหนักแน่นว่าไม่เห็นด้วย ในขณะที่วัย
รุ่นจำานวนน้อยกว่าเล็กน้อย (40%) กล่าวว่า 
เห็นด้วย

เป็นที่น่าสนใจว่า วัยรุ่นผู้หญิงมีทัศนคติต่อ
การแต่งงานแตกต่างจากวัยรุ่นผู้ชาย โดย
เฉลี่ยแล้ววัยรุ่นผู้หญิงมีแนวโน้มต่ำากว่าผู้ชาย
ในความเชื่อที่ว่าการแต่งงานควรเป็นการรับ
ผิดชอบตลอดชีวิต (53% ต่อ 61%) และ
วัยรุ่นผู้หญิงมีแนวโน้มสูงกว่าวัยรุ่นผู้ชายใน
ความเชื่อที่ว่าการแต่งงานไม่ได้มีไว้เพื่อชาย
และหญิงเท่านั้น (58% ต่อ 38%)

เมื่อพิจารณาดูความคิดเห็นในวัฒนธรรม
ต่างๆ วัยรุ่นมีการตอบสนองที่หลากหลาย
และเปิดกว้างมาก วัยรุ่นในแอฟริกาส่วนใหญ่
เชื่อว่าการแต่งงานควรเป็นความรับผิดชอบ
ตลอดชีวิต ในขณะที่วัยรุ่นในละตินอเมริกา
ถูกจัดอยู่ในอันดับสุดท้ายของแผนภาพ

61%

53%

ตอบวา ใช

38%

58%

ผูชาย ผูหญิง

ตอบวา ไม

91%

ไนจ
ี เร ีย

อา
ร  เจน

ตินา

26%

สเป
น

อิน

โดนิเซีย

4%
81%

การแตงงานควรเปน
ความรับผิดชอบตลอดชีวิต 

ใชหรือไม

การแตงงานควรจะมีไว
สำหรับชายและหญิง

เทานั้น ใชหรือไม

สถิติสูงที่สุด / สถิติต่ำที่สุด      
ที่ตอบวา ใช

สถิติสูงที่สุด / สถิติต่ำที่สุด        
ที่ตอบวา ไม

ประเทศที่ตอบสนอง

ขอคิดเห็น สถิติจากชายและหญิง

ใช         ไม       อาจจะ
57% 16% 27% 40% 48% 12%

ผูชาย ผูหญิง

ใช         ไม       อาจจะ
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การแตงงานควรจะเปน
ความรับผิดชอบตลอดชีวิต

การแตงงานควรมีไวสำหรบั
ชายและหญิงเทานั้น

86%

59%

75%

39%

คริสเตียนที่ถวายตัว
คริสเตียนแคเปลือกนอก

ก�รตอบสนองของวัยรุ่นคริสเตียน

วัยรุ่นที่มีมุมมองต่อการแต่งงานตามพระคัมภีร์มีจำานวนน้อยมาก 
มีเพียง 1 ใน 7 เท่านั้นที่เชื่อว่า การแต่งงานควรจะเป็นความรับ
ผิดชอบตลอดชีวิตระหว่างชายกับหญิง และควรสงวนการมีเพศ
สัมพันธ์จนถึงขั้นแต่งงาน 

1 ใน 7 ของวัยรุ่นมี

ทัศนคติต่อการแต่งงาน

ตามพระคัมภีร์

60%การมีเพศสัมพันธ
กอนแตงงานเปนสิ่งที่ไมถูกตอง

ฉันมีความตองการ
ทางเพศเมื่อเร็วๆนี้

20%

33%

33%

วัยรุนทั้งหมด 29%

ถึงแม้ว่าพระคัมภีร์จะสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่คริสเตียนยังคงมี
ความคิดไปในทิศทางเดียวกันกับค่าเฉลี่ยของวัยรุ่นทั่วโลก (51%) 
ที่เชื่อว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเป็นเรื่องที่สามารถยอมรับ
ได้ เพราะในความเป็นจริงแล้วในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาวัยรุ่น
คริสเตียนมีแนวโน้มที่จะมีความต้องการทางเพศสูงกว่าวัยรุ่นใน
ศาสนาอื่นๆ (34% ต่อ 26%)

แม้ว่าวัยรุ่นคริสเตียนที่ถวายตัวจะมีทัศนคติต่อประเด็นเหล่านี้
ตามพระคัมภีร์ในอัตราที่สูงกว่า แต่เขาก็ยังมีแนวโน้มที่จะรายงาน
ว่าเขามีความต้องการทางเพศเมื่อเร็วๆนี้เช่นกัน
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ความสัมพันธ์ของเพื่อนและครอบครัว

เมื่อเรากล่าวถึงแวดวงสังคมในปัจจุบัน วัยรุ่นส่วนใหญ่กล่าวว่า เขาพอใจในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับ
เพื่อน และความสัมพันธ์ในครอบครัว 82% ของวัยรุ่นทั่วโลกกล่าวว่า ประสบการณ์ในครอบครัวของเขา
เป็นไปในทางที่ดีมาโดยตลอด นี่เป็นการพิจารณาสถิติส่วนใหญ่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับความหลากหลายทาง
ครอบครัว วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่ปรากฏให้เราเห็นในการศึกษาค้นคว้านี้

อินเดียเป็นประเทศเดียวในการการศึกษาค้นคว้าของเราที่มีค่าสถิติในทางตรงกันข้าม ประมาณครึ่งหนึ่ง 
(47%) ของวัยรุ่นในประเทศอินเดียกล่าวว่าเขาอาศัยอยู่กับพ่อหรือแม่เพียงคนเดียว และมีเพียง 20% 
เท่านั้นที่อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ แม้ว่ารายงานจะแสดงค่าสถิติอย่างนั้น แต่วัยรุ่นอินเดียมีความพึงพอใจกับ
ประสบการณ์ในครอบครัวมากท่ีสุดจากท้ังหมด 20 ประเทศท่ีอยู่ในการศึกษาค้นคว้าของเรา และน่าประทับใจ
ท่ี 93% ของวัยรุ่นอินเดียกล่าวว่า ประสบการณ์ในครอบครัวของเขาเป็นไปในทางท่ีดีมาโดยตลอด

เรายังได้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์จำานวนหนึ่งเกี่ยวกับความใกล้ชิดระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่ของเขา 
โดยการสอบถามเกี่ยวกับความถี่ในการพูดคุยเรื่องสำาคัญๆ วัยรุ่นทั่วโลกส่วนใหญ่กล่าวว่า ในบางครั้งหรือ
บ่อยครั้งเขาจะคุยกับพ่อแม่เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆที่มีความสำาคัญต่อชีวิตเขา

57% ของวัยรุนรายงานวา 
เขาอาศัยอยูกับพอและแม

35% กลาววา เขาอาศัยอยูกับ
พอหรือแมเพียงคนเดียว 
หรืออยูกับญาติ

81% ของวัยรุนทั่วโลกกลาววา ในบางครั้งหรอื
บอยครั้งเขาจะคุยกับพอแมเกี่ยวกับสถานการณ
ตางๆ ที่มีความสำคัญตอชีวิตเขา

1 ใน 5 ของวัยรุนกลาววา เขาไมคอยคุย
หรือไมคุยเลย

57% ของวัยรุนรายงานวา 
เขาอาศัยอยูกับพอและแม

35% กลาววา เขาอาศัยอยูกับ
พอหรือแมเพียงคนเดียว 
หรืออยูกับญาติ

81% ของวัยรุนทั่วโลกกลาววา ในบางครั้งหรอื
บอยครั้งเขาจะคุยกับพอแมเกี่ยวกับสถานการณ
ตางๆ ที่มีความสำคัญตอชีวิตเขา

1 ใน 5 ของวัยรุนกลาววา เขาไมคอยคุย
หรือไมคุยเลย

57% ของวัยรุนรายงานวา 
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35% กลาววา เขาอาศัยอยูกับ
พอหรือแมเพียงคนเดียว 
หรืออยูกับญาติ

81% ของวัยรุนทั่วโลกกลาววา ในบางครั้งหรอื
บอยครั้งเขาจะคุยกับพอแมเกี่ยวกับสถานการณ
ตางๆ ที่มีความสำคัญตอชีวิตเขา

1 ใน 5 ของวัยรุนกลาววา เขาไมคอยคุย
หรือไมคุยเลย
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ย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง อินเดียเป็นประเทศที่ยอดเยี่ยม 
เพราะว่า 63% ของวัยรุ่นกล่าวว่า บ่อยครั้งที่เขาคุยกับ
พ่อแม่เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ที่มีความสำาคัญต่อชีวิต
ของเขา 

ในอันดับสุดท้ายของแผนภาพ วัยรุ่นในสหรัฐอเมริกามี
แนวโน้มต่ำาที่สุดในการคุยกับพ่อแม่เกี่ยวกับสถานการณ์
ต่างๆ ที่มีความสำาคัญ สหรัฐอเมริกายังถูกจัดให้เป็น
ประเทศที่มีความพึงพอใจในครอบครัวต่ำาที่สุดด้วย 3 ใน 
10 ของวัยรุ่นในสหรัฐอเมริกากล่าวว่า ประสบการณ์ใน
ครอบครัวของเขาเป็นไปในทางที่ไม่ดีมาโดยตลอด

ฉันมีเพื่อนสนิทหล�ยคนที่รู้จักฉันเป็นอย่�งดี

บอยๆ        บางครั้ง
นานๆครั้งหรือไมเลย

อินเด ีย

เนเธอรแลนด

อ ิน

โดน
ิ เซ ีย

ไนจ ี เร ี ยแอ

ฟร ิกาใต

สหร
ัฐอเมริกา

ฉันคุยกับพอแม / ผูปกครอง 
เกี่ยวกับสถานการณตางๆ 

ที่มีความสำคัญตอฉัน

29%

63%

52%

48%

53%
30%

82% ของวัยรุ่นทั่วโลกกล่าวว่า  
เขามีเพื่อนสนิทหลายคน  
และเพื่อนสนิทรู้จักเขาเป็นอย่างดี

จ ีน อ ินเด ีย

89%

ญี ่ปุ น

28%

88%

โปร

ต ุ เกส

เว ีย
ดนาม

87%

26%

สเป
น

87%

 ร ัส
เซ ีย

86%

อเม
ร ิกา

23%

เม ็ก
ซ ิโก

21%

บรา
ซ ิล

26%

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

วัยรุ่นชี้ให้เห็นว่าเขามีมิตรภาพที่เหนียวแน่นในชีวิตของเขา 82% ของวัยรุ่นทั่วโลกกล่าวว่า เขามีเพื่อนสนิท
หลายคนและเพื่อนสนิทก็รู้จักเขาเป็นอย่างดี  มีเพียงวัยรุ่นกลุ่มเล็กๆในไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่ไม่เห็นด้วย

เป็นที่น่าสนใจว่า ศาสนาและเพศไม่ได้มีบทบาทสำาคัญต่อความพึงพอใจในความสัมพันธ์ของวัยรุ่นกับเพื่อน
หรือกับครอบครัว เมื่อกล่าวถึงความความสัมพันธ์อันใกล้ชิด มีการตอบสนองที่คล้ายกันระหว่างผู้ชายกับ
ผู้หญิงในศาสนาที่แตกต่างกัน ทั้งประสบการณ์ที่ดีในครอบครัว และการพูดคุยกับพ่อแม่ถึงสถานการณ์
ต่างๆที่มีความสำาคัญต่อชีวิตเขา
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วัยรุ่นในยุคนี้จำ�แนกมุมมองที่มีต่ออัตลักษณ์ท�งเพศ
ครึ่งหนึ่งของวัยรุ่นในปัจจุบันนี้เชื่อว่า เพศถูกกำาหนดมาตั้งแต่แรกเกิดตามเพศสภาพ  
ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งกล่าวว่า เพศเป็นสิ่งที่สามารถกำาหนดได้ด้วยตัวเอง ขึ้นอยู่กับความ
รู้สึกหรือความต้องการทางเพศของแต่ละบุคคล เราจะมีส่วนในการพูดคุยกับวัยรุ่นเกี่ยวกับ
ประเด็นนี้และทางเลือกต่างๆที่มีความสำาคัญต่อชีวิตของเขาได้อย่างไร?

วัยรุ่นมีทัศนคติส่วนตัวต่อก�รแต่งง�น
ดูเหมือนว่าวัยรุ่นในยุคนี้กำาลังเปลี่ยนแปลงทัศนคติดั้งเดิมที่มีต่อการแต่งงาน เช่น  
การแต่งงานเป็นความรับผิดชอบตลอดชีวิตระหว่างชายและหญิงเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นวัยรุ่น
ไม่เห็นความจำาเป็นของการรักษาความบริสุทธิ์ก่อนการแต่งงาน เราจะทำาอย่างไรเพื่อช่วย 
วัยรุ่นเหล่านี้? ไม่ใช่เพียงให้เขาเข้าใจในแผนการของพระเจ้าที่มีสำาหรับการแต่งงานเท่านั้น 
แต่ให้เขาเข้าใจในผลดีของการรับผิดชอบต่อกฎบัญญัติด้วย

ผู้หญิงมีมุมมองและประสบก�รณ์ที่แตกต่�งจ�กผู้ช�ย
การศึกษาค้นคว้านี้แสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงมีมุมมองต่อการแต่งงานตามพระคัมภีร์น้อยกว่า
ผู้ชายและมีแนวโน้มที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาเรื่องเพศสูงกว่าผู้ชาย ข้อมูลเผยให้เห็นว่ามี
บางอย่างกำาลังเกิดขึ้น ไม่ใช่เพื่อตั้งคำาถามว่าทำาไมถึงเป็นอย่างนั้นหรือมีอะไรบ้างที่จะส่งผล
ให้วัยรุ่นมีแนวคิดเช่นนี้ แต่เพื่อเราจะตระหนักว่าเราจะทำาอย่างไรเพื่อยืนอยู่เคียงข้างวัยรุ่น
เหล่านี้ และช่วยให้เขาเข้าใจมุมมอง ประสบการณ์และการต่อสู้ที่อาจจะเกิดขึ้นผ่านปัญหานี้
ได้

วัยรุ่นค่อนข้�งพึงพอใจคว�มสัมพันธ์ในครอบครัว
เป็นเรื่องที่น่าสนใจเมื่อเราเห็นว่า วัยรุ่นอินเดียเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มีความสุขที่สุดในเรื่อง
ประสบการณ์ในครอบครัว ถึงแม้ว่าเขาจะมีสถิติในการอาศัยอยู่กับพ่อหรือแม่เพียงคนเดียว
สูงที่สุด ดูเหมือนว่าวัยรุ่นอินเดียจะเป็นแบบอย่างของวัยรุ่นที่รักครอบครัว ไม่ว่าเขาจะต้อง
เผชิญหน้ากับการตัดสินใจหรือความยากลำาบากในการดำาเนินชีวิตก็ตาม

ในหัวข้อ อัตลักษณ์และความสัมพันธ์ สามารถจำาแนกได้หลายมุมมองและยากที่จะหาคำาตอบที่ชัดเจน 
เพราะแต่ละคนใช้เบื้องหลังประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัวในการถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในขณะที่
ไม่มีมุมมองใดที่สามารถแสดงลักษณะเฉพาะของวัยรุ่นในยุคนี้ได้ แต่ข้อมูลสามารถเปิดเผยให้เห็นหลาย
แนวคิดที่จะนำาเราให้เข้าใจและตอบสนองต่อวัยรุ่นได้

บทสรุป
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สิ่งที่มีอิทธิพล

และคำ�แนะนำ�
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สิ่งที่เราคนพบ
GENDER IDENTITY...

วัยรุนกลาววา ประสบการณสวนตัว
เปนเหตุผลขอแรกที่จะทำให
เขาเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับ
ความเชื่อทางศาสนาได

เปาหมายของชีวิต

เพศและเรื่องทางเพศ

วัยรุนกลาววา เมื่อมีคำถามที่สำคัญที่สุดเกิดขึ้น
ในความคิดของเขา เชน อะไรถูก อะไรผิด หรือ
ความหมายของชีวิตคืออะไร คำแนะนำจาก
ครอบครัวเปนสิ่งแรกที่มีอิทธิพลตอเขา

เมื่อกลาวถึงอะไรก็ตามที่เกี่ยวของกับ 
เร่ืองเพศ สื่อออนไลนและเพื่อนๆ เปน 

สิ่งที่มีอิทธิพลอันดับตนๆของวัยรุน

มีเพียงวัยรุนคริสเตียนกลุม
เล็กๆกลาววา คำสอนจาก

ศิษยาภิบาลเปนเหตุผลขอแรก
ที่จะทำใหเขาเปลี่ยน

ความคิดเกี่ยวกับความเชื่อ
ทางศาสนาได

คริสเตียนที่ถวายตัวมี
แนวโนมที่จะปรึกษา
ศิษยาภิบาลหรืออาน
พระคัมภีรเพื่อขอคำแนะนำ
สูงกวาคริสเตียนแคเปลือก
นอกถึงสี่เทา
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สิ่งที่มีอิทธิพลและคำาแนะนำา

วัยรุ่นมีความคิดเห็นส่วนตัวในหลายๆเรื่อง แต่เมื่อกล่าวถึงสองประเด็นนี้ส่วนใหญ่แล้วจะถูกจัดให้อยู่คู่กัน 
เรากำาลังสงสัยว่า อะไรคือสิ่งที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นในยุคนี้มากที่สุด

ทำาไมวัยรุ่นจึงเชื่อในคำาแนะนำาหรือข้อเสนอแนะ? เมื่อเรากล่าวถึงคำาถามที่มีความสำาคัญที่สุดในชีวิตของ 
วัยรุ่น เสียงใดเป็นเสียงที่เขาจะฟัง? อะไรที่จะเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับความเชื่อที่มีความสำาคัญต่อเขาได้?

ถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้รู้ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ข้อมูลที่เรามีแสดงให้เราเห็นข้อมูลเชิงลึกบางอย่างที่ทำาให้เรา
สามารถเข้าใจได้ว่า วัยรุ่นในปัจจุบันนี้มีทัศนคติอย่างไรบ้าง

เรื่องราวที่เกี่ยวกับ
เปาหมายของชีวิต

สมาชิกในครอบครัว  41%1

อินเตอรเน็ต / สื่อออนไลน  20%2

เพื่อน / เพื่อนรวมงาน  19%3

อาจารย / ผูใหคำปรึกษา  7%4

สื่อออฟไลน  7%5

ผูนำทางศาสนา / บทความทางศาสนา  7%6

วัยรุ่นบอกกับเราว่า บ่อยครั้งที่เขาปรึกษา
ครอบครัวเพื่อขอคำาแนะนำาในเรื่องต่างๆที่มี
ความสำาคัญต่อชีวิตของเขา เมื่อเรากล่าวถึงเป้า
หมายของชีวิตหรืออะไรถูก อะไรผิด สมาชิกใน
ครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นมากที่สุดสำาหรับ
ประเด็นนี้

เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน และสื่อออนไลน์ ถูก
จัดอยู่ใน 3 สิ่งแรกที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อวัยรุ่น 
ส่วนอาจารย์หรือผู้ให้คำาปรึกษา ผู้นำาทางศาสนา
หรือบทความทางศาสนา และสื่อออฟไลน์ มี
อิทธิพลต่อวัยรุ่นบางส่วนเท่านั้น

แน่นอนว่า มีอีกหลายเรื่องที่เราสามารถสอบถาม
ได้จากวัยรุ่น แต่สิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับเป้าหมาย
สูงสุดของชีวิตและความเป็นมาของจริยธรรม
ต่างๆ จะส่งผลต่อพฤติกรรมของคุณอย่างเห็น
ได้ชัด

วัยรุ่นเชื่อมั่นในครอบครัว
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ถูกหรือผิด เป็นสองคำาขั้นพื้น

ฐานที่มีความจำาเป็นต่อทุก

ช่วงอายุของวัยรุ่น เพราะเป็น

ช่วงที่เขากำาลังเปิดโลกทัศน์

ของตัวเอง ซึ่งเล็งถึงความ

เชื่อที่จะเป็นเครื่องนำาทางของ

วัยรุ่น และจะติดตัวเขาไปจน

กระทั่งเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่

เรื่องราวที่เกี่ยวกับ
สิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิด

สมาขิกในครอบครัว  50%1

เพื่อน / เพื่อนรวมงาน  16%2

อินเตอรเน็ต / สื่อออนไลน  14%3

อาจารย / ผูใหคำปรึกษา  9%4

ผูนำทางศาสนา / บทความทางศาสนา  7%5

สื่อออฟไลน  5%6

เมื่อกล่าวถึงเรื่องจริยธรรม วัยรุ่นในละตินอเมริกาให้ความสำาคัญกับครอบครัวมากกว่าวัยรุ่นในภูมิภาคอื่นๆ
ทั่วโลก 3 ใน 5 ของวัยรุ่นในละตินอเมริกากล่าวว่า ครอบครัวคือที่ที่เขาจะขอคำาปรึกษาหรือคำาแนะนำาเมื่อเขา
ต้องการรู้ว่าอะไรถูกและอะไรผิด

แม้ว่าในบางประเทศจะมีสถิติการเห็นด้วยกับเรื่องนี้ค่อนข้างต่ำามาก แต่ครอบครัวยังคงเป็นตัวเลือกที่วัยรุ่นให้
ความสำาคัญเป็นอันดับแรก

65%

เม ็ก
ซ ิโก

อีย ิปต 

63%

จีน

29% 33%

 โค

ล ัมเบ ีย

อิทธิพลจ�กครอบครัว สถิติจ�กประเทศต่�งๆ

ประเทศที่มีสถิติสูงที่สุด ประเทศที่มีสถิติต่ำ�ที่สุด

บ่อยครั้งที่ฉันปรึกษาครอบครัวเพื่อขอคำาปรึกษาหรือคำาแนะนำาเกี่ยวกับอะไรถูกและอะไรผิด:
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ไมมีศาสนา ศาสนาอื่นๆ คริสเตียน

45%
40%

36%

18%20%22%

16%16%

25%

8%
11%

1%

ครอบครัว อินเตอรเน็ต / 
สื่อออนไลน

เพื่อนและ
เพื่อนรวมงาน

ผูนำทางศาสนา
และบทความ
ทางศาสนา

สิ่งที่มีอิทธิพลจ�กสถิติแต่ละศ�สน�

ครอบครัวยังคงเป็นสถาบันที่มีความสำาคัญต่อการให้คำาแนะนำาวัยรุ่น แม้ว่า
ในบางประเทศจะมีการรายงานเกี่ยวกับประสบการณ์ในครอบครัวของ
วัยรุ่นในทางที่ไม่ดีนัก เช่น สหรัฐอเมริกาถูกจัดให้เป็นประเทศที่วัยรุ่นมี
ความพึงพอใจในครอบครัวของตัวเองต่ำาที่สุด แต่อย่างไรก็ตามวัยรุ่นใน
สหรัฐอเมริกามีสถิติการปรึกษาครอบครัวเพื่อขอคำาแนะนำาหรือข้อเสนอ
แนะเกี่ยวกับอะไรถูกและอะไรผิด (52%) และเป้าหมายของชีวิต (42%) 
สูงกว่าในหลายประเทศ

ดูเหมือนว่าสิ่งที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นจะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับ
ศาสนาของเขา วัยรุ่นคริสเตียนมีแนวโน้มที่จะปรึกษาครอบครัวเพื่อขอคำา
แนะนำาหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเป้าหมายของชีวิตสูงกว่าวัยรุ่นในศาสนา
อื่นๆ และมีแนวโน้มต่ำาที่จะใช้สื่อออนไลน์หรือปรึกษาเพื่อนเกี่ยวกับ
ประเด็นนี้

เมื่อฉันต้องการคำาแนะนำาหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเป้าหมายของชีวิต ฉันจะเข้าหา:

น้อยกว่า 1 ใน 10 
ของวัยรุ่นคริสเตียน
กล่าวว่า โดยส่วนใหญ่
เขาปรึกษาศิษยาภิบาล
หรืออ่านพระคัมภีร์
เพื่อจะได้คำาแนะนำา
หรือข้อเสนอแนะเกี่ยว
กับเป้าหมายของชีวิต
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เรื่องราวที่เกี่ยวกับ
เพศและลักษณะทางเพศ

อินเตอรเน็ต / สื่อออนไลน   36%1

เพื่อน / เพื่อนรวมงาน  23%2

สมาชิกในครอบครัว  20%3

อาจารย / ผูใหคำปรึกษา  11%4

ผูนำทางศาสนา / บทความทางศาสนา 4%

5  สื่อออฟไลน  6%

6

การพูดคุยที่ต่างออกไป

อีกเรื่องหนึ่งที่เราถามวัยรุ่นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเพศ ลักษณะ
ทางเพศและปัญหาทางเพศ ดูเหมือนว่าการถกเถียงกันในเรื่องนี้
จะแตกต่างอย่างชัดเจน ด้วยการรายงานของวัยรุ่นที่เห็นว่า สิ่งที่
มีอิทธิพลต่อเขาในเรื่องเพศแตกต่างไปจากประเด็นก่อนหน้านี้

วัยรุ่นใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหาคำาตอบสำาหรับเรื่องเพศ  
1 ใน 3 ของวัยรุ่นกล่าวว่า เขาใช้สื่อออนไลน์เพื่อหาข้อมูลและ 
คำาแนะนำาเกี่ยวกับเรื่องนี้บ่อยที่สุด เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานคือ 
สิ่งที่มีอิทธิพลต่อเขาเป็นอันดับที่สอง และสมาชิกในครอบครัว 
ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่สาม ในขณะที่ผู้นำาทางศาสนาหรือ
บทความทางศาสนาถูกจัดให้อยู่ในอันดับสุดท้ายจากรายการ
ทั้งหมด

แม้กระทั่งในวัยรุ่นคริสเตียน โลกออนไลน์หรือสื่อออนไลน์ยัง
สามารถขึ้นมาเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อเขามากที่สุดสำาหรับเรื่องนี้
แทนครอบครัว เมื่อกล่าวถึงเรื่องเพศหรือลักษณะทางเพศ  
ค่านิยมจะมีน้ำาหนักมากกว่าปัจจัยอื่นๆ เช่น พระคัมภีร์หรือโบสถ์

อย่างไรก็ตาม เราเห็นความแตกต่างที่น่าสังเกตุท่ามกลางวัยรุ่นคริสเตียนที่ถวายตัว ผู้ที่ยึดมั่นในหัวใจหลักของ
ความเชื่อในการเป็นคริสเตียน และมีนิสัยรักการอ่านพระคัมภีร์และการอธิษฐาน วัยรุ่นเหล่านี้จะให้ความสนใจใน
ผู้นำาฝ่ายวิญญาณและพระวจนะของพระเจ้ามากกว่า ยิ่งไปกว่านั้นคริสเตียนที่ถวายตัวยังมีแนวโน้มที่จะปรึกษา
ผู้นำาทางศาสนาหรืออ่านบทความทางศาสนาเพื่อจะได้คำาแนะนำาหรือข้อเสนอแนะสูงกว่าคริสเตียนแค่เปลือกนอก
ประมาณสี่เท่า

คริสเตียนที่ถวายตัว
คริสเตียนแคเปลือกนอก 

ปรึกษาผูนำทางศาสนาหรืออานจากบทความทางศาสนา
เพื่อจะไดขอมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับ

เปาหมาย
ของชีวิต

สิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิด

23%

6%

24%

6%

12%

3%

เพศและลักษณะ
ทางเพศ
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อะไรเปนสิ่งที่จะสงผลใหคุณ
เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับ
ความเชื่อไดมากที่สุด?

 ประสบการณสวนตัวในการอธิษฐานที่ไดรับคำตอบ 3 7 %1

การคนหาความจริงดวยตัวเองบนโลกออนไลนหรือในหนังสือ 2 6 %2

การคุยกับพอแม 1 8 %3

4  คำสอนจากผูนำทางศาสนา 1 2 %

5 การคุยกับเพื่อน 8 %

สิ่งที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นทำาให้เราได้เห็นทัศนคติของเขาชัดเจนมากขึ้น แต่ท้ายที่สุดแล้ว วัยรุ่นแต่ละคนจะ
ตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองว่าเขาจะเชื่ออะไรและเขาจะทำาอย่างไรเพื่อรักษาความเชื่อนั้นไว้ให้ได้

เราต้องการเจาะให้ลึกลงไปเพื่อค้นหาสิ่งที่จะสามารถเปลี่ยนความคิดของวัยรุ่น เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา
ที่เขาเชื่ออยู่ในขณะนี้

ประสบการณ์ส่วนตัวในการอธิษฐานที่ได้รับคำาตอบเป็นสิ่งที่วัยรุ่นตอบสนองมากที่สุด แต่วัยรุ่นยังคงชื่นชอบ
การค้นหาความจริงในประเด็นต่างๆด้วยตัวเองมากกว่าขอคำาปรึกษาจากผู้อื่นด้วย การคุยกับผู้ปกครอง 
พ่อแม่ หรือศิษยาภิบาลถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ต่ำาลงมา ในขณะที่การคุยกับเพื่อนถูกจัดให้อยู่ในอันดับ
สุดท้าย 

อินเดียเป็นประเทศเดียวที่ตอบสนองต่อคำาถามนี้แบบตรงกันข้ามอย่างไม่น่าเชื่อ เกือบครึ่งหนึ่ง (46%) 
ของวัยรุ่นอินเดียกล่าวว่า การคุยกับพ่อแม่มีแนวโน้มสูงที่สุดที่จะสามารถเปลี่ยนความคิดของเขาได้ และ
เขาจัดให้การมีประสบการณ์ส่วนตัวอยู่ในอันดับที่ต่ำามาก (15%)

สิ่งที่จะสามารถเปลี่ยนความคิดของวัยรุ่น
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วัยรุ่นที่ไม่มีศาสนาเชื่อในการค้นหาความจริงด้วยตัวเองอย่างหนักแน่น แต่การมีประสบการณ์ส่วนตัวอาจ
จะเปลี่ยนความคิดของเขาได้เช่นกัน วัยรุ่นคริสเตียนมีแนวโน้มสูงกว่าวัยรุ่นศาสนาอื่นๆ ด้วยความคิดที่
ว่าการมีประสบการณ์ส่วนตัวสามารถเปลี่ยนความคิดของเขาได้จากทุกๆ ศาสนา มุสลิมให้ความสำาคัญต่อ
การมีประสบการณ์ส่วนตัวน้อยที่สุด และคำาสอนจากผู้นำาทางศาสนาเป็นสิ่งที่เขาให้ความสำาคัญมากที่สุด 
(หมายเหตุ: มุสลิมเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ใหญ่ที่สุดและถูกจัดให้อยู่ในหมวด “ศาสนาอื่นๆ” ด้านล่าง) 

ไมมีศาสนา ศาสนาอื่นๆ คริสเตียน

42%

25%

38%

23%

33%

23% 22%23%

33%

13%

19%

6%

ประสบการณ
สวนตัว

การคุยกับครอบครัว
หรือเพื่อน

การคนหาคำตอบ
ดวยตัวเอง

คำสอนจาก
ผูนำทางศาสนา

สิ่งที่เป็นไปได้ม�กที่สุดที่จะเปลี่ยนคว�มคิดเกี่ยวกับ 
คว�มเชื่อของวัยรุ่น
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อิทธิพลจ�กครอบครัวมีคว�มสำ�คัญต่อวัยรุ่นม�ก
การวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า เมื่อวัยรุ่นต้องการคำาตอบสำาหรับคำาถามที่มีความสำาคัญต่อชีวิต
ของเขา ท้ายที่สุดแล้ววัยรุ่นจะไว้ใจและปรึกษาครอบครัวเพื่อขอคำาแนะนำา ดังนั้นพ่อแม่จึงมี
บทบาทสำาคัญที่สุดในการกำาหนดความเชื่อของลูก

พระคัมภีร์และโบสถ์มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นน้อยกว่�ปัจจัยอื่นๆ
เป็นความจริงอย่างยิ่ง เมื่อกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับเพศหรือลักษณะทางเพศ ค่านิยมค่อนข้างมี
น้ำาหนักและชัดเจนมากขึ้นผ่านสื่อออนไลน์และผ่านคนใกล้ตัว จนกลายเป็นมาตรฐานของ
วัยรุ่น โบสถ์จะมีส่วนในชีวิตของวัยรุ่นในประเด็นที่สำาคัญเช่นนี้ได้อย่างไร

ประสบก�รณ์ส่วนตัวมีอิทธิพลอย่�งมห�ศ�ลต่อชีวิตของวัยรุ่น 
วัยรุ่นที่เชื่อและดำาเนินชีวิตกับพระคริสต์ ยังคงมีความหิวกระหายที่จะมีประสบการณ์ทาง
ความเชื่ออยู่เสมอ แม้กระทั่งในวัยรุ่นที่ไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงยังเปิดกว้างที่จะเปลี่ยนความ
คิดของเขาถ้าเขาได้มีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้า เราจะสร้างสภาพแวดล้อมและโอกาส
ให้ประสบการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร?

การได้รับข้อมูลโดยตรงจากวัยรุ่นช่วยให้เรารู้ว่าอะไรมีอิทธิพลต่อเขา และเสียงใดที่เขาฟังในขณะที่เขาต้อง
เติบโตขึ้นบนโลกที่มีความซับซ้อนและความสับสนกำาลังทวีความรุนแรงขึ้น นี่เป็นข้อมูลบางอย่างเพื่อใช้
พิจารณาการตอบสนองของวัยรุ่น

บทสรุป
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สืบเนื่องจากการทำาวิจัยนี้ เรารู้อย่างชัดเจนแล้วว่าใครหรืออะไรที่มีอิทธิพลต่อเยาวชนในปัจจุบัน ดู
เหมือนว่าหน้าที่ในการยกประชากรของพระเจ้าขึ้นท่ามกลางค่านิยมที่ไม่สนใจความจริงจะเป็นไปไม่ได้ 
แต่พระเจ้าของเราไม่ได้เป็นพระเจ้าของการเป็นไปไม่ได้ พระองค์ทรงกระทำาได้ทุกสิ่ง

การศึกษาค้นคว้านี้เผยให้เห็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อน ในขณะที่เราอาจจะไม่ได้พบกับสถานการณ์
เดียวกันกับวัยรุ่นในช่วงปีของการเติบโตที่เขากำาลังเผชิญอยู่ จากข้อมูลนี้เราสามารถขุดลึกลงไปใน
เหตุการณ์จริงที่ท้าทายวัยรุ่นของเราในการดำาเนินชีวิตในแต่ละวันได้

ในแต่ละหน้าของวิจัยนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า วัยรุ่นจำาเป็นต้องได้รับคำาแนะนำาที่ถูกต้องสำาหรับ
ประเด็นต่างๆ เพราะค่านิยมอาจจะส่งผลเสียต่อประเด็นเหล่านั้นเหมือนเรื่องเพศและลักษณะทางเพศ 
สถิติที่น่าแปลกใจของการต่อสู้และคิดฆ่าตัวตายหรือการพยายามฆ่าตัวตายท่ามกลางวัยรุ่นเป็นเครื่อง
บ่งชี้ว่า วัยรุ่นกำาลังร้องหาความช่วยเหลือ แม้เราจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากเกินความเข้าใจ จงอย่ายอม
แพ้เพราะเรายังคงมีความหวัง วัยรุ่นมีทัศนคติที่ดีต่อครอบครัวทั้งทางกายภาพและฝ่ายวิญญาณ เมื่อ
ใดก็ตามที่เขามีคำาถามสำาคัญๆในชีวิตของเขา ครอบครัวเป็นที่แรกที่เขาจะขอความช่วยเหลือ

แต่น่าเสียดาย ดูเหมือนว่าวัยรุ่นกำาลังพึ่งพา Google และ Youtube เพื่อค้นหาคำาตอบว่าเขาเป็นใคร 
และอะไรคือเป้าหมายในชีวิตของเขา แทนท่ีจะพ่ึงพาส่ิงท่ีจะทำาให้เขาได้พบคำาตอบท่ีแท้จริง คือ พระวจนะ 
ของพระเจ้า ศิษยาภิบาล และโบสถ์ ความสับสนเช่นนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น ผมคิดว่า จริงๆแล้ว 
วัยรุ่นในปัจจุบันกำาลังเผชิญกับปัญหาคล้ายๆกับโธมัสในพระธรรมยอห์น 14: 5 – 6 ซึ่งเขาก็มีคำาถาม
ที่สำาคัญมากๆ เช่นกัน “พวกข้าพระองค์จะรู้จักทางนั้นได้อย่างไร?”

เมื่อวัยรุ่นพยายามที่จะชี้ให้เห็นวิถีของโลกซึ่งมีวัฒนธรรมที่แพร่หลายและมีผลกระทบต่อจิตใจของ
ผู้คน เป็นหน้าที่ของเราที่จะช่วยชี้นำาวัยรุ่นให้ไปสู่ความจริงนิรันดร์ เราจะต้องนำาเขาไปสู่พระเยซูผู้ทรง
ตอบสนองต่อปัญหาความสับสน และคำาถามด้วยถ้อยคำาแห่งความจริงเหมือนเหตุการณ์ที่โธมัสได้
เผชิญ วัยรุ่นในยุคต่อไปจำาเป็นต้องรู้ว่าคำาตอบที่เขากำาลังค้นหาไม่ได้ถูกปิดบังไว้ แม้ว่าโลกที่เขา
เติบโตขึ้นจะวุ่นวาย ซับซ้อน หรือเต็มไปด้วยปัญหามากมาย แต่เขาสามารถค้นพบความจริงและวาง
เส้นทางชีวิตของเขาไว้กับพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงตรัสว่า...

“เราเป็นทางนั้น”

จดหม�ยจ�ก ร็อบ ฮอสกินส์

เรากำาลังฟังอยู่ไหม?
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A B O U T  O N E H O P E

ในการรับใช้ร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่น พันธกิจต่างๆ และรัฐบาลทั่วโลก องค์กร OneHope เข้าถึงเด็กและ
เยาวชนมากกว่า 1.6 พันล้านคน ด้วยพระวจนะของพระเจ้า องค์กร OneHope ดำาเนินการบนพื้นฐาน
ของงานวิจัยภายในประเทศ โดยปรับแผนการใช้พระคัมภีร์ให้เข้ากับอายุและวัฒนธรรมของเยาวชน ตั้งแต่
ปี 1987 องค์กร OneHope ช่วยให้เยาวชนมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของพระเจ้า และแบ่งปัน 
เรื่องราวแห่งความหวังที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตกับเด็กและเยาวชนในทุกประเทศ หากต้องการทราบ
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของเราได้ที่ onehope.net

งานวิจัยนี้สำารวจวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 13 – 19 ปี เป็นจำานวนทั้งสิ้น 8,394 คน จาก 20 ประเทศ ใน
แต่ละประเทศมีวัยรุ่นที่อยู่ในการศึกษาค้นคว้าประมาณ 400 คน ซึ่งทำาให้กำาลังทางสถิติมีค่าความเชื่อมั่น 
สูงถึง 95% แต่ค่าสถิตินี้เป็นเพียง 5% ของประชากรวัยรุ่นทั้งหมดที่มีอายุระหว่าง 13 – 19 ปี และสถิติ
นี้ยังแสดงให้เห็นการทดสอบทางสถิติอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วย สำาหรับภูมิภาคที่มีหลายประเทศและทั่วโลก 
ระดับความเชื่อมั่นมีอัตราสูงกว่าในขณะที่ค่าความคลาดเคลื่อนมีอัตราที่ต่ำากว่า

เรากำาหนดให้มีวัยรุ่นคริสเตียนอย่างน้อย 10% จากผู้ทำาแบบสำารวจใน 5 ประเทศ (จีน อียิปต์ อินเดีย 
ญี่ปุ่น และเวียดนาม) เพื่อให้แน่ใจว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และการเปรียบเทียบภายใต้หัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับศาสนา ในอีกหลายประเทศมีจำานวนวัยรุ่นตัวอย่างที่เป็นคริสเตียนหรือมุสลิมอย่างน้อย 10% 
อยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องกำาหนดสัดส่วนเอง และเรายังได้กำาหนดสัดส่วนในประเทศเคนยาเพื่อให้แน่ใจว่า จะ
มีผู้ทำาแบบสำารวจที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 40%

แบบสำารวจถูกส่งออกไปผ่านการวิจัยทางความรู้สึกด้วยมาตรการการควบคุมที่มีคุณภาพโดย Centiment 
ผู้ทำาแบบสำารวจจะถูกตัดสิทธิหากกรอกข้อมูลในคำาถามง่ายๆ ไม่ถูกต้อง แบบสำารวจของวิจัยนี้ประกอบ
ด้วย 70 คำาถามพื้นฐาน และคำาถามเพิ่มเติมจำานวนหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละภูมิภาค เพื่อสำารวจข้อมูลที่น่า
สนใจในบางหัวข้อ

เกี่ยวกับองค์กร OneHope

หลักการ
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ข้อมูลสำาหรับการศึกษาค้นคว้านี้ถูกเก็บรวบรวมตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2020  
เราเชื่อว่างานวิจัยนี้จะสะท้อนให้เห็นความเชื่อและพฤติกรรมของวัยรุ่นอย่างถูกต้อง ก่อนที่เขาจะเริ่ม
รู้สึกถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อโรค รวมถึงการปิดเมืองและการกักตัว ซึ่งอาจจะมีผลต่อ
ข้อมูลสำาคัญหลายประการ รวมถึงการใช้เวลาบนโลกออนไลน์และตัวบ่งชี้ปัญหาสุขภาพจิต ภาวะซึมเศร้า 
ความเครียดและปัจจัยต่างๆที่ถูกกล่าวถึงในการศึกษาค้นคว้านี้ในทุกประเทศ เก็บรวบรวมข้อมูลสิ้นสุด
ลงก่อนที่จะมีคำาสั่งปิดประเทศเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid – 19 ยกเว้นประเทศจีน 
ประเทศจีนได้รับการยกเว้นเนื่องจากเป็นประเทศศูนย์กลางของการแพร่ระบาดของเชื้อโรค จึงเป็น
ประเทศที่มีคำาสั่งให้ปิดประเทศเป็นที่แรก

420 คน  กุมภาพันธ ์27 - มีนาคม 2, 2020
420 คน  กุมภาพันธ ์27 - มีนาคม 11, 2020
420 คน  กุมภาพันธ ์27 - มีนาคม 6, 2020
413 คน  กุมภาพันธ ์27 - มีนาคม 2, 2020
420 คน  กุมภาพันธ ์27 - มีนาคม 9, 2020
412 คน  กุมภาพันธ ์28 - มีนาคม 17, 2020
420 คน  กุมภาพันธ ์27 - มีนาคม 7, 2020
425 คน  กุมภาพันธ ์27 - มีนาคม 23, 2020
435 คน  กุมภาพันธ ์25 - มีนาคม 27, 2020
420 คน  กุมภาพันธ ์27 - มีนาคม 2, 2020
419 คน  กุมภาพันธ ์27 - มีนาคม 8, 2020
420 คน  กุมภาพันธ ์24 - มีนาคม 20, 2020
419 คน  มีนาคม 7 - มีนาคม 18, 2020
420 คน  กุมภาพันธ ์28 - มีนาคม 13, 2020
418 คน  กุมภาพันธ ์27 - มีนาคม 2, 2020
420 คน  กุมภาพันธ ์24 - มีนาคม 7, 2020
420 คน   มีนาคม 7 - มีนาคน 13, 2020
420 คน  กุมภาพันธ ์24 - มีนาคม 3, 2020
410 คน  กุมภาพันธ ์24 - กุมภาพันธ ์29, 2020
423 คน  มีนาคม 13 - มีนาคม 26, 2020

 
ประเทศ

อาร์เจนตินา
บราซิล
จีน
โคลัมเบีย
อียิปต์ 
อินเดีย
อินโดนิเซีย 
ญี่ปุ่น
เคนยา 
เม็กซิโก
เนเธอร์แลนด์ 
ไนจีเรีย
โปรตุเกส
โรมาเนีย
รัสเซีย
แอฟริกาใต้ 
สเปน
สหราชอาณาจักร  
สหรัฐอเมริกา
เวียดนาม

การเก็บรวบรวมข้อมูล

จำ�นวนวัยรุ่น        

ตัวอย่�ง  

วันที่รวบรวมข้อมูล 
ประเทศ
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คริสเตียนที่ถว�ยตัว
วัยรุ่นที่แสดงตัวเป็นคริสเตียน และไม่ได้มาจากกลุ่มพยานพระยะโฮวาห์หรือมอร์มอน และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัต ิ
ดังต่อไปนี้:

 •    เชื่อว่าพระเจ้าทรงพระชนม์อยู่และสามารถมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระองค์ได้
 •    เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า
 •    เชื่อว่าการอภัยบาปเป็นไปได้ผ่านการเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้น
 •    เชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า
 •    อ่านพระคัมภีร์ด้วยตัวเองทุกวันหรือทุกสัปดาห์
 •    อธิษฐานทุกวันหรือทุกสัปดาห์

โปรดทราบว่า วัยรุ่นคริสเตียนที่ถวายตัวอาจจะมาจากนิกายคาทอลิค เซเวนธ์เดย์แอดเวนทิสต์ ออร์ทอดอกซ์ 
หรือจากนิกายอื่นๆ

คริสเตียนแค่เปลือกนอก
วัยรุ่นที่แสดงตัวเป็นคริสเตียนแต่ไม่ได้มาจากกลุ่มพยานพระยะโฮวาห์ หรือมอร์มอน และไม่ได้มีคุณสมบัติหลัก 
ของความเชื่อหรือลักษณะแบบคริสเตียนที่ถวายตัว

ศ�สน�อื่นๆ
วัยรุ่นที่แสดงตัวว่าเป็นพุทธศาสนิกชน ฮินดู ยิว มุสลิม หรือศาสนาอื่นๆ

ไม่มีศ�สน�
วัยรุ่นที่แสดงตัวว่าไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า ไม่สนใจว่าจะมีพระเจ้าหรือไม่ หรือไม่ใช่ทั้งหมดจากที่กล่าวมา

คำ�ถ�ม?
หากมีคำาถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวิจัยนี้
กรุณาติดต่อ research@onehope.net

คำาอธิบาย
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