เขาใจใสใจวัยรุน
วัยรุ่ น หมายถึง เด็กทีมีอายุ ๑๐-๑๘ ปี และ เยาวชน หมายถึง บุคคลทีอายุ ๑๙-๒๕ ปี หากจะกล่าวถึงพัฒนาการของเด็กที
ก้าวเข้าวัยรุ่ นจะแบ่งเป็ น ๓ ช่วง คือ วัยรุ่ นตอนต้น ๑๐-๑๓ ปี วัยรุ่ นตอนกลาง ๑๔-๑๖ ปี วัยรุ่ นตอนปลาย ๑๗-๑๙ ปี และ
เยาวชน อายุ ๑๙-๒๕ ปี การเลี0ยงลูกวัยรุ่ นในยุคปั จจุบนั ทีเต็มไปด้วยความเร่ งรี บ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม
และสิ งแวดล้อมทีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทําให้สถานการณ์ของวัยรุ่ นยังมีปัญหาทีท้าทายหลายประการ เช่น
การเสี ยชีวติ ในวัยรุ่ นอายุระหว่าง ๑๐-๑๗ ปี ร้อยละ ๘๐ มาจากการบาดเจ็บ โดยเฉพาะในเด็กวัยรุ่ น ๑๕-๑๗ ปี สาเหตุหลัก
ของการเสี ยชีวติ มาจากอุบตั ิเหตุบนท้องถนน โดยคร่ าชี วิตวัยรุ่ นราว ๔,๐๐๐ คนต่อปี พฤติกรรมเสี ยงต่างๆ เช่น การบริ โภค
เครื องดืมมึนเมา มีผลทําให้อุบตั ิเหตุในวัยรุ่ นเพิมขึ0นอย่างเห็นได้ชดั (สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิ ดล
และสํานักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ พ.ศ.๒๕๔๖)
เด็กนักเรี ยนชั0นมัธยมศึกษาดืมเครื องดืมแอลกอฮอลล์ ร้อยละ ๒๔-๓๘ และสู บบุหรี ร้อยละ ๑๑-๑๗ โดยนักเรี ยนชายสู บ
มากกว่านักเรี ยนหญิงถึง ๗ เท่า
เยาวชนอายุตากว่
ํ า ๒๕ ปี พยายามฆ่าตัวตายเพิมขึ0นจากจํานวน ๒๙.๗๓ เป็ น ๓๓.๙๘ คนต่อประชากรแสนคนในกลุ่มอายุ
หรื อเกือบ ๒๐ คนต่อวัน และฆ่าตัวตายสําเร็ จถึงราววันละ ๒ คน
วัยรุ่ นหญิงไทยอายุ ๑๕-๑๙ ปี คลอดลูกอยูท่ ี ๕๐ คนต่อพันคน (กระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๕๑)
ดังนั0น การพัฒนาเด็กและวัยรุ่ นจําเป็ นต้องเริ มทีครอบครัว ถึงแม้วา่ ผูป้ กครองอาจรู ้สึกว่าวัยรุ่ นเป็ นวัยทีเข้าถึงได้ยาก มี
อารมณ์หุนหันพลันแล่น ใช้อารมณ์เป็ นใหญ่ แต่การสร้างสิ งแวดล้อมในครอบครัวทีเต็มไปด้วยความรัก ความเข้าใจ อบอุ่น
ปิ ยะวาจา ประกอบกับสถานศึกษาทีปลูกฝังการเรี ยนรู ้และภูมิปัญญา ชุมชนมีความเข้มแข็ง ใส่ ใจซึ งกันและกัน จะช่วยให้
เด็กและเยาวชนมีภูมิคุม้ กันชี วติ และเป็ นพลังสําคัญสําหรับวัยรุ่ นในการเจริ ญเติบโต เรี ยนรู ้ความเป็ นผูใ้ หญ่ และเลือก
ทางเดินของตัวเองได้อย่างเหมาะสม

ข้ อมูลสนับสนุน
พ่อแม่ควรเสริ มสร้างต้นทุนชีวติ ให้กบั เด็กและเยาวชน เพือให้มีภูมิคุม้ กันสามารถปรับตัวในสังคมทีกําลัง
เปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว
ทักษะชีวติ คือ คือทักษะทางสังคมจิตวิทยา ทีจะช่วยให้เด็กสามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ขและ
รับมือกับปั ญหาและความเปลียนแปลงต่างๆได้ พ่อแม่สามารถสร้างเสริ มทักษะชีวติ ให้ลูกตั0งแต่เด็ก ด้วย
ความรักความอบอุ่นและให้ความไว้วางใจ มีการสื อสารทีดีต่อกัน ต่างคนต่างไว้วางใจปรึ กษาหารื อ มีการ
ยอมรับฟังความคิดเห็น มันคง มีหลักการ มีเหตุผล มีความยืดหยุน่ ควบคุมตัวเองได้ดี ทั0งอารมณ์และ
พฤติกรรม ยอมรับความสามารถของเด็ก เข้าใจและสนับสนุนในความสามารถด้านอืนๆ

ก่อนเข้าสู่ วยั รุ่ น เด็กผูช้ ายและเด็กผูห้ ญิงจะมีการเปลียนแปลงทางร่ างกาย และสมอง ซึ งวัยรุ่ นอาจเกิดความ
สับสน วิตกกังวลเกียวกับร่ างกายและรู ปร่ างของตัวเอง ดังนั0น พ่อแม่ควรเข้าใจและอธิ บายถึงความ
เปลียนแปลงเหล่านี0 และสร้างความมันใจให้กบั ลูก
วัยรุ่ นเป็ นวัยทีเริ มเป็ นตัวของตัวเอง ฝึ กคิดและตัดสิ นใจด้วยตัวเอง อยากมีอิสระมากขึ0น ในขณะทีฮอร์ โมน
เพศมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว อารมณ์อ่อนไหวมากขึ0น พ่อแม่ควรสนับสนุ นเพือให้วยั รุ่ นเรี ยนรู ้ในการ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมทีเปลียนไป เรี ยนรู ้ทีจะควบคุมอารมณ์และจัดการกับความเครี ยดของตัวเอง
พ่อแม่ และสมาชิกครอบครัวควรเข้าใจวิธีสือสารกับวัยรุ่ น เปิ ดโอกาสให้เขาได้แสดงความคิดเห็นและ
แสดงออกอย่างเหมาะสมภายในกรอบทีตกลงร่ วมกัน ในครอบครัว โรงเรี ยน และชุมชน ควรมีคนทีวัยรุ่ น
ไว้วางใจ ทียินดีรับฟังอย่างเข้าใจ และพูดคุยปรึ กษาปั ญหาต่างๆ โดยไม่ตาํ หนิ เพือช่วยให้วยั รุ่ นสามารถ
ปรับตัวหรื อแก้ปัญหาในทางสร้างสรรค์
พ่อและแม่ตอ้ งเป็ นตัวอย่างทีดีสาํ หรับลูก ในการมีบทบาททีเท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงและชาย แสดงให้
เห็นว่าเคารพความแตกต่างระหว่างเพศ มีวธิ ี ปฏิบตั ิต่อเพศตรงข้ามอย่างเหมาะสม ไม่ใช้ความรุ นแรง ลูกจะ
ซึ มซับสิ งเหล่านี0ต0 งั แต่เด็ก จะช่วยให้มีทศั นคติทีดีและการปฏิบตั ิทีเคารพต่อเพศตรงข้ามเมือโตขึ0น
วัยรุ่ นทั0งหญิงและชายมีสิทธิและจําเป็ นต้องได้เรี ยนรู ้เรื องเพศศึกษาอย่างตรงไปตรงมาและเหมาะสมกับวัย
การมีความรู ้เรื องเพศศึกษาจะช่วยให้วยั รุ่ นป้ องกันตัวเองจากโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการ
ตั0งครรภ์ทีไม่พร้อมได้ ผูป้ กครอง และโรงเรี ยนมีหน้าทีร่ วมกันในการสร้างความเข้าใจเรื องเพศศึกษาแก่เด็ก
วัยรุ่ นบางคนมีการแสดงออกทีไม่ตรงกับเพศของตนเอง พ่อแม่ควรแสดงให้เห็นว่า พ่อแม่ยงั รักและเห็น
คุณค่าในตัวลูก ไม่ทาํ ให้ลูกรู ้สึกว่าพ่อแม่ผดิ หวังเสี ยใจ พยายามเป็ นทีปรึ กษา เปิ ดใจรับฟัง และทํากิจกรรม
ร่ วมกัน เพือให้ลูกสามารถพัฒนาบทบาทและบุคลิกภาพของตนเอง และปรับตัวให้อยูใ่ นสังคมได้อย่าง
เหมาะสม
ชุมชนควรสร้างโอกาสและส่ งเสริ มให้วยั รุ่ นเข้าถึงแหล่งเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง ร่ วมคิดร่ วมทํากิจกรรมที
เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน การมีส่วนร่ วมของวัยรุ่ นในกิจกรรมสาธารณะจะช่วย
เตรี ยมพร้อมให้วยั รุ่ นเป็ นผูใ้ หญ่ทีมีคุณภาพ
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:

พ่ อแม่ ควรเสริมสร้ างต้ นทุนชี วติ ให้ กบั เด็กและเยาวชน เพือให้ มีภูมิค้ ุมกันสามารถปรับตัวในสั งคมทีกําลัง
เปลียนแปลงอย่ างรวดเร็ว
๑.๑ เด็กและเยาวชนต้องมีปัจจัยป้ องกัน และปั จจัยสร้างเสริ มหลายอย่าง ทีจะสามารถช่วยให้เขามีการพัฒนา
ทางด้านจิตใจ สังคม และสติปัญญา เพือการดํารงชีพในสังคมอย่างเข้มแข็ง เรี ยกว่า ต้นทุนชีวติ โดยอาศัย
แนวคิดเชิงบวก ซึ งรวมทั0งทักษะชีวติ ความรับผิดชอบชัวดี จิตสํานึก วิถีพอเพียง วิถีประชาธิ ปไตย และทุน
ด้านสังคม เช่น ครอบครัว ชุ มชน สถานศึกษา โดยพัฒนาเป็ นองค์ประกอบ ๕ พลัง ในการสร้างภูมิคุม้ กัน

ชีวติ ให้กบั เด็กและเยาวชน ได้แก่
• พลังตัวตน - เป็ นการรวมกันของทักษะชีวติ และพลังคุณค่าในตนเอง ทีสะท้อนทั0งจิตสํานึก ความ
รับผิดชอบชัวดี ค่านิยมในการทําความดี วิถีประชาธิ ปไตย และวิถีพอเพียง
• พลังครอบครัว - ครอบครัวให้การสนับสนุนด้วยความรัก ความเอาใจใส่ สมาชิกในครอบครัวให้
กําลังใจซึ งกันและกันและปรึ กษาได้ทุกเรื อง ครอบครัวมีวินยั กรอบกติกาทีเหมาะสม และติดตาม
สมาชิกในครอบครัว รู ้สึกอบอุ่น ปลอดภัยในการใช้ชีวติ ทีบ้าน มีวนิ ยั เป็ นแบบอย่างทีดี
• พลังสร้ างปั ญญา - มุ่งมันทีจะเพิมพลังปั ญญา ทั0งในและนอกหลักสู ตรการศึกษา มีสัมฤทธิMผล
ทางการเรี ยน ผูกพันกับสถาบันในทางทีดี เด็กรู ้สึกอบอุ่น ปลอดภัยในการใช้ชีวติ ทีโรงเรี ยน
โรงเรี ยนช่วยสร้างเสริ มวินยั ในขอบเขตทีเหมาะสม ติดตามผลงานและพฤติกรรมของเด็ก ครู และ
ผูป้ กครองช่วยให้กาํ ลังใจและกระตุน้ ในการเรี ยน
• พลังเพือนและกิจกรรม - ได้รับแรงใจทีดีจากเพือน มีเพือนทีเป็ นแบบอย่างทีดี ทํากิจกรรมทีเป็ น
ประโยชน์ในหมู่เพือนๆและชุมชน เช่น กิจกรรมออกกําลังกาย ศาสนา สันทนาการนอกหลักสู ตร
• พลังชุ มชน - เป็ นชุมชนทีอาศัยอยูร่ ่ วมกันด้วยความเอื0ออาทร มิตรไมตรี มีความปลอดภัย ผูใ้ หญ่ทีอยู่
ในชุมชนเห็นคุณค่าและให้ความสําคัญแก่เด็ก เด็กได้ร่วมทํากิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ต่อชุมชน วินยั
และขอบเขตทีเหมาะสมและติดตามสมาชิก มีผใู ้ หญ่เป็ นแบบอย่างทีดี
๑.๒ “ต้ นทุนชี วติ ” ของเด็กและเยาวชนเหล่านี0 มีผลต่อพฤติกรรมของเด็กมากกว่าสถานะ หรื อสภาพเศรษฐกิจของ
ครอบครัว ดังนั0น การเลี0ยงลูกวัยรุ่ นให้ดีไม่ได้ข0 ึนอยูก่ บั ฐานะ แต่ข0 ึนอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆทีเป็ นต้นทุนชีวิต ซึ งมี
ความสัมพันธ์กบั การก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี ยงอย่างมีนยั สําคัญ เด็กทีมีตน้ ทุนชี วติ ตําจะมีพฤติกรรมเสี ยง
มากกว่าเด็กทีมีตน้ ทุนชี วติ สู ง
๑.๓ ข้อมูลเกียวกับต้นทุนชี วติ และเครื องมือ หรื อแบบสํารวจต้นทุนชีวติ มี ๓ ช่วงวัย(ปฐมวัย วัยเรี ยน วัยรุ่ นและ
เยาวชน) สามารถค้นหาข้อมูลเพิมเติมได้ที www.cf.mahidol.ac.th ในช่องแผนงานสุ ขภาวะเด็กและเยาวชน
เด็กพลัส หรื อ เว็บไซด์ www.dekplus.org
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ทักษะชี วติ คือ คือทักษะทางสั งคมจิตวิทยา ทีจะช่ วยให้ เด็กสามารถอยู่ในสั งคมได้ อย่ างมีความสุ ขและรับมือกับ
ปัญหาและความเปลียนแปลงต่ างๆได้ พ่ อแม่ สามารถสร้ างเสริมทักษะชี วติ ให้ ลูกตั/งแต่ เด็ก ด้ วยความรักความอบอุ่นและให้
ความไว้ วางใจ มีการสื อสารทีดีต่อกัน ต่ างคนต่ างไว้ วางใจปรึกษาหารือ มีการยอมรับฟั งความคิดเห็น มันคง มีหลักการ มี
เหตุผล มีความยืดหยุ่น ควบคุมตัวเองได้ ดี ทั/งอารมณ์ และพฤติกรรม ยอมรับความสามารถของเด็ก เข้ าใจและสนับสนุนใน
ความสามารถด้ านอืนๆ
๒.๑ ทักษะชีวติ หมายถึง ความสามารถเชิงสังคมจิตวิทยา ทีจะช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวติ ประจําวันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีความสามารถทีจะปรับตัวได้ในอนาคต ทักษะชีวติ จะมีส่วน
ช่วยให้วยั รุ่ น สามารถนําความรู ้ในเรื องต่างๆ มาเชือมโยงกับทัศนคติ ผ่านการคิดวิเคราะห์ไตร่ ตรองถึงผลที
จะเกิดขึ0น และตัดสิ นใจปฏิบตั ิในสิ งทีเหมาะสมได้ ซึ งจําเป็ นอย่างมากในเรื องของการดูแลสุ ขภาพ การ
ป้ องกันการติดเชื0 อเอชไอวี ยาเสพติด การท้องไม่พร้อม ความปลอดภัย คุณธรรมจริ ยธรรม ฯลฯ ทําให้เด็ก
สามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข และรับมือกับปั ญหาและความเปลียนแปลงต่างๆได้
๒.๒ ทักษะชีวติ ทีสําคัญ ๑๐ ประการ ได้แก่
• การตัดสิ นใจ - สามารถในการตัดสิ นใจเกียวกับเรื องราวต่างๆ ในชีวติ ได้อย่างรอบคอบ
• การแก้ปัญหา - สามารถในการจัดการกับปั ญหาทีเกิดขึ0นในชีวติ ได้อย่างมีระบบ ไม่เกิดความเครี ยด
• การคิดวิเคราะห์ – สามารถในการวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูล ข่าวสาร ปั ญหาและสถานการณ์ต่างๆ
รอบตัวได้
• การคิดสร้างสรรค์ – ช่วยในการตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหาโดยคิดสร้างสรรค์ เพือค้นหาทางเลือกต่าง
ๆ และผลทีจะเกิดขึ0นในแต่ละทางเลือก และสามารถนําประสบการณ์มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้
อย่างเหมาะสม
• การสื อสารทีมีประสิ ทธิ ภาพ – เป็ นความสามารถในการใช้คาํ พูด และท่าทางเพือแสดงออกถึง
ความคิดและความรู ้สึกของตนเอง เช่น การแสดงความคิดเห็น ความต้องการ ความชืนชม การ
ขอร้อง การเจรจาต่อรอง การตักเตือน การช่วยเหลือ การปฏิเสธ ฯลฯ
• การสร้างสัมพันธภาพ - สามารถสร้างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างบุคคล และรักษาความสัมพันธ์น0 นั ไว้
ได้
• การตระหนักรู ้ในตน - รู ้จกั และเข้าใจตนเอง เช่น รู ้ขอ้ ดี ข้อเสี ยของตนเอง รู ้ความต้องการ และสิ งที
ไม่ตอ้ งการของตนเอง ซึ งจะช่วยให้รู้ตวั เองเวลาเผชิ ญกับความเครี ยด หรื อสถานการณ์ต่าง ๆ
• ความเห็นใจผูอ้ ืน - เข้าใจความเหมือนหรื อความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้านความสามารถ
เพศ วัย ระดับการศึกษา ศาสนา ความเชื อ สี ผวิ อาชีพ ฯลฯ เข้าใจความรู ้สึก และยอมรับบุคคลอืนที
ต่างจากตนเอง
• การจัดการกับอารมณ์ต่างๆ - รับรู ้อารมณ์ของตนเองและผูอ้ ืน รู ้วา่ อารมณ์มีผลต่อการแสดง
พฤติกรรมอย่างไร รู ้วธิ ี จดั การกับอารมณ์โกรธหรื อโศกเศร้าทีส่ งผลทางลบต่อร่ างกาย และจิตใจได้

• การจัดการกับความเครี ยด - รับรู ้ถึงสาเหตุของความเครี ยด รู ้วธิ ี ผอ่ นคลายความเครี ยด และแนวทาง
ในการควบคุมระดับความเครี ยด
• พ่อแม่จะช่วยเสริ มทักษะชีวติ ให้ลูกได้ต0 งั แต่เล็ก จนเป็ นวัยรุ่ น โดย
o

o

o

o

o

พ่อแม่ลูกมอบความรักความอบอุ่นและให้ความไว้วางใจ ก่อให้เกิดสัมพันธภาพทีดีต่อกัน
ทําให้เกิดความพร้อมในการรับฟัง เพือเรี ยนรู ้ซึงกันและกัน
มีการสื อสารทีดีต่อกัน ต่างคนต่างไว้วางใจ ปรึ กษาหารื อ หรื อเล่าเหตุการณ์ต่างๆ ที
ประสบมาให้ฟัง มีการยอมรับฟังความคิดเห็นทีทั0งพ่อแม่และลูกจะแสดงความคิดเห็น
คล้อยตาม หรื อขัดแย้งอันดีได้ในบรรยากาศทีเป็ นกันเอง
พ่อแม่ตอ้ งมีความมันคง อดทน มีหลักการด้วยมาตรฐานเดียวกันทั0งพ่อและแม่ มีความ
ยืดหยุน่ มีเหตุผลทีดี
พ่อแม่ควบคุมตัวเองได้ดี ทั0งอารมณ์และพฤติกรรม
พ่อแม่มีลกั ษณะทียอมรับความสามารถของเด็ก เข้าใจและสนับสนุนในความสามารถด้าน
อืนๆ

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

ก่ อนเข้ าสู่ วยั รุ่ น เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงจะมีการเปลียนแปลงทางร่ างกาย และสมอง ซึงวัยรุ่ นอาจเกิดความสั บสน
วิตกกังวลเกียวกับร่ างกายและรู ปร่ างของตัวเอง ดังนั/น พ่ อแม่ ควรเข้ าใจและอธิบายถึงความเปลียนแปลงเหล่ านี/ และสร้ าง
ความมันใจให้ กบั ลูก
๓.๑ เด็กผูช้ ายและผูห้ ญิงเติบโตเข้าสู่ วยั รุ่ นเร็ วช้าต่างกัน โดยเด็กผูห้ ญิงเข้าสู่ วยั รุ่ นตั0งแต่อายุ ๑๐ ปี ก่อนเด็กผูช้ าย
ประมาณ ๒ ปี การเปลียนแปลงทางร่ างกายของเด็กหญิงจะเริ มจากมีเต้านม มีอาการเจ็บเสี ยวๆ คลําได้เหมือน
ก้อนเนื0 อใต้หวั นม มีขนขึ0นทีอวัยวะเพศ ในชั0นประถมตอนปลาย จะพบว่าเด็กผูห้ ญิงจะมีร่างกายสู งใหญ่
สะโพกผาย และเริ มมีประจําเดือน เด็กผูช้ ายเข้าสู่ วยั รุ่ นเมืออายุประมาณ ๑๒ ปี ลูกอัณฑะมีสีคลํ0าและขนาด
ใหญ่ข0 ึน เริ มมีขนขึ0นทีอวัยวะเพศ เสี ยงแตก
๓.๒ พ่อแม่ควรอธิ บายถึงความเปลียนแปลงของร่ างกายให้ลูกเข้าใจตามระดับทีเหมาะสมกับอายุของลูก พยายาม
พูดคุยอย่างตรงไปตรงมา ชี0ให้เห็นว่าเป็ นเรื องธรรมชาติ และทําให้ลูกรู ้สึกว่าสามารถสอบถามหรื อปรึ กษากับ
พ่อแม่ในเรื องเหล่านี0ได้ ผูป้ กครองควรสอนเรื องสุ ขอนามัยและพัฒนาการทางเพศ เช่น การรักษาความ
สะอาดในช่วงมีประจําเดือนสําหรับลูกสาว การฝันเปี ยกสําหรับลูกชาย นอกจากนี0 พ่อแม่ควรคุยกับทั0งลูกชาย
และลูกสาวในเรื องการรู ้จกั ระมัดระวังตัว การปฏิบตั ิตวั กับเพศตรงข้าม หลีกเลียงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนถึงวัย
อันเหมาะสม และผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์

๓.๓ วัยรุ่ นมีความต้องการอาหารทีครบถ้วนทั0ง ๕ หมู่ ในปริ มาณ ๒,๐๐๐ กิโลแคลอรี ต่อวัน และมีสัดส่ วนที
เหมาะสม ควรหลีกเลียงอาหารทอดๆมันๆ และเครื องดืมหวานๆ วัยนี0เป็ นโอกาสทองในการสะสมมวล
กระดูก ซึ งได้จากอาหารทีอุดมด้วยแคลเซี ยม เช่น นม ปลา ไข่ เป็ นต้น
๓.๔ วัยรุ่ นควรออกกําลังกายสมําเสมออย่างน้อยวันละ ๓๐ นาที และนอนหลับพักผ่อนไม่นอ้ ยกว่า ๘ ชัวโมงต่อ
วัน เพือร่ างกายเจริ ญเติบโตได้ดี
๓.๕ สมองของวัยรุ่ นยังไม่หยุดการเจริ ญเติบโตในวัยนี0 สมองจะมีการจัดระเบียบและระบบความคิด โดยทักษะ
ส่ วนทีไม่ค่อยได้ฝึกฝนจะฝ่ อหายไป ฉะนั0น หากวัยรุ่ นได้รับการกระตุน้ การเรี ยนรู ้ในบรรยากาศและ
สิ งแวดล้อมทีสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ กีฬา ดนตรี ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ได้รับความอบอุ่นปลอดภัย
ห่างไกลความรุ นแรงและยาเสพติด และได้รับสารอาหารทีดี ก็จะส่ งผลดีในระยะยาวต่อการเป็ นผูใ้ หญ่ทีมี
คุณภาพด้วย
ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

วัยรุ่ นเป็ นวัยทีเริมเป็ นตัวของตัวเอง ฝึ กคิดและตัดสิ นใจด้ วยตัวเอง อยากมีอสิ ระมากขึน/ ในขณะทีฮอร์ โมนเพศมี
การเปลียนแปลงอย่ างรวดเร็ ว อารมณ์ อ่อนไหวมากขึน/ พ่ อแม่ ควรสนับสนุนเพือให้ วยั รุ่ นเรียนรู้ ในการปรับตัวให้ เข้ ากับ
สั งคมทีเปลียนไป เรียนรู้ ทจะควบคุ
ี
มอารมณ์ และจัดการกับความเครียดของตัวเอง
๔.๑ การเปลียนแปลงทางร่ างกายของวัยรุ่ นส่ งผลกระทบต่ออารมณ์และจิตใจของวัยนี0ดว้ ย ประกอบกับฮอร์ โมน
เพศทีแปรปรวนและวุฒิภาวะทีมากขึ0น ทําให้วยั รุ่ นมีอารมณ์และพฤติกรรมทีเปลียนไป
• อารมณ์ ทางเพศ - การเปลียนแปลงของระดับฮอร์ โมนทางเพศ ส่ งผลทําให้วยั รุ่ นมีพลังทางเพศสู งกว่า
วัยอืนๆ และมีอารมณ์ทีเปลียนแปลงขึ0นๆลงๆได้ง่ายมาก ในขณะเดียวกัน ก็มกั จะรู ้สึกอึดอัดและรู ้สึก
เคอะเขิน ประหม่าอายต่อสายตา และคําพูดของเพศตรงข้าม
• อารมณ์ รักสวยรั กงาม อยากหล่ อ วัยรุ่ นทั0งหญิงและชายจะมีความรู ้สึกต้องการให้คนรอบข้างชืนชม
เกียวกับรู ปลักษณ์ของตน ทําให้เพือนยอมรับเข้าไปในกลุ่มได้ง่าย เป็ นวิถีทางหนึงทีจะเข้าสู่ สังคม
และเป็ นทีดึงดูดใจของเพศตรงข้าม อยากได้คาํ ชืนชม
• อารมณ์ ความเป็ นตัวของตัวเอง - วัยรุ่ นตอนกลาง อยากมีอิสระทางความคิด เป็ นตัวของตัวเอง ไม่ชอบ
การให้พอ่ แม่มาคอยสัง เพราะคิดว่าตัวเองโตแล้ว สามารถพึงตัวเองและคิดเองได้ บางทีจึงอยากลอง
อยากท้าทายในสิ งทีถูกห้าม วัยรุ่ นต้องการความเป็ นส่ วนตัว จึงให้ความสนิทสนมกับพ่อแม่นอ้ ยลง
และเลือกทีจะปรึ กษาเพือนหรื อคนวัยเดียวกันมากกว่าพ่อแม่
๔.๒ วัยรุ่ นต้องเผชิ ญกับความเครี ยดมาก ซึ งความเครี ยดนี0มาจากหลายสาเหตุ เช่น อาจเกิดจากอารมณ์ทีรุ นแรงของ
วัยรุ่ น การเปลียนแปลงทางร่ างกายอาจจะทําให้เกิดผลกระทบต่ออารมณ์และจิตใจได้ ทั0งความวิตกกังวล
หงุดหงิด หมกมุ่น ไม่พอใจในรู ปร่ างทีเปลียนไป นอกจากนี0 สังคมปั จจุบนั ก็อาจจะสร้างความเครี ยดให้วยั รุ่ น
ได้ เพราะพักผ่อนไม่เพียงพอ มีความกดดันจากการเรี ยน และผูป้ กครองตั0งความหวังทีสู งเกินไป

๔.๓ วิธีจดั การกับความเครี ยด สามารถทําได้หลายวิธี เช่น
• ทํากิจกรรมทีผ่อนคลายทีตัวเองชอบ เช่น อ่านหนังสื อ ปลูกต้นไม้ วาดรู ป ฟังเพลง เล่นกีฬา กิจกรรม
ดีๆในหมู่เพือน
• ออกกําลังกายประมาณ ๓๐ นาทีถึงหนึงชัวโมงต่อวัน
• พักผ่อนให้เพียงพอ ฝึ กเข้านอนให้เป็ นเวลา วัยรุ่ นควรนอนหลับเต็มทีอย่างน้อยวันละ ๘ ชัวโมง
๔.๔ วัยรุ่ นทีมีความสามารถในการปรับตัวและฟื0 นตัว เมือต้องเผชิญกับความยากลําบากหรื อภาวะวิกฤตในชีวิต
(Resilience) จะมีความเข้มแข็ง สามารถทนต่อภาวะกดดันและควบคุมอารมณ์ได้ มีกาํ ลังใจทีดีแม้วา่ จะประสบ
กับปั ญหา และสามารถต่อสู ้กบั ปั ญหาทีกําลังเผชิญอยูไ่ ด้ พ่อแม่สามารถช่วยให้ลูกมีความสามารถในการ
ปรับตัวและฟื0 นตัวนี0ได้ โดยช่วยชี0แนะให้ลูกตั0งสติ มีความคิดเชิงบวก เปลียนแปลงเป้ าหมายและพฤติกรรม
ของตัวเองในสิ งทีทําได้ ไม่ทอ้ แท้ และให้กาํ ลังใจกับลูกว่า ทุกปั ญหาต้องมีทางออกเสมอ
ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

พ่ อแม่ และสมาชิ กครอบครัวควรเข้ าใจวิธีสือสารกับวัยรุ่ น เปิ ดโอกาสให้ เขาได้ แสดงความคิดเห็นและแสดงออก
อย่ างเหมาะสมภายในกรอบทีตกลงร่ วมกัน ในครอบครัว โรงเรียน และชุ มชน ควรมีคนทีวัยรุ่ นไว้ วางใจ ทียินดีรับฟังอย่ าง
เข้ าใจ และพูดคุยปรึกษาปั ญหาต่ างๆ โดยไม่ ตําหนิ เพือช่ วยให้ วยั รุ่ นสามารถปรับตัวหรื อแก้ ปัญหาในทางสร้ างสรรค์
๕.๑ ข้อแนะนําสําหรับพ่อแม่ทีมีลูกวัยรุ่ น
• ความรักความอบอุ่น ความเข้าใจ และความไว้วางใจ เป็ นพื0นฐานทีมีความสําคัญมากทีสุ ดในการดูแล
ลูกวัยรุ่ น
• ให้เวลากับลูก และพูดคุยกันอย่างสมําเสมอ เพือสร้างความไว้วางใจกัน ปรึ กษาหารื อกันในบรรยากาศ
ทีเป็ นกันเอง แบ่งปั นเหตุการณ์ต่างๆ ทีประสบมา
• ใช้เหตุผลในการพูดคุยและอธิ บายกับลูก วางกรอบ กฎระเบียบต่างๆ ร่ วมกันกับลูก มีความยืดหยุน่ ไม่
เข้มงวดจนเกินไป ปลูกฝังด้วยการใช้วนิ ยั เชิงบวกแทนการลงโทษด้วยความรุ นแรง
• พ่อแม่ตอ้ งควบคุมตัวเองได้ดี ทั0งอารมณ์และพฤติกรรม เป็ นแบบอย่างทีดีให้กบั ลูก เปิ ดโอกาสให้ลูก
ได้อธิ บายมุมมองของเขา เคารพสิ ทธิ และความเป็ นส่ วนตัวของลูก
• ยอมรับและชืนชมในความสามารถของเด็ก สนับสนุนความสามารถตามทีลูกถนัด เช่น กีฬา ดนตรี
งานอดิเรก สังคม ศิลปะ เป็ นต้น
๕.๒ พ่อแม่ควรระลึกเสมอว่า การเปลียนแปลงพฤติกรรมของวัยรุ่ นไม่ได้เป็ นงานของผูด้ ูแล แต่ตอ้ งเกิดมาจากตัว
เด็กเอง ดังนั0น จึงควรช่วยเด็กให้คน้ พบตัวตนของตัวเอง ตระหนักถึงข้อดีและข้อเสี ยของพฤติกรรมนั0นๆด้วย
ตัวเอง และหาแนวทางทีเหมาะสมในการปรับพฤติกรรม พ่อแม่ไม่ควรให้ความช่วยเหลือมากจนเกินไป เพราะ
เด็กวัยนี0สามารถคิดวิเคราะห์เองได้ นอกจากนี0 พ่อแม่ควรเข้าใจว่าการปรับพฤติกรรมยังต้องอาศัยเวลาและ
ความอดทน แต่ถา้ วัยรุ่ นได้รับการกระตุน้ และส่ งเสริ มให้เปลียนแปลงโดยใช้ศกั ยภาพของเขาเอง ก็จะใช้เวลา
สั0นลง

๕.๓ พ่อแม่ ครู และผูใ้ หญ่ทีใกล้ชิด ควรพูดคุยกับลูกเพือสอบถามถึงปั ญหาด้วยความอ่อนโยนและคอยสังเกตความ
ผิดปกติต่างๆทีอาจบ่งชี0วา่ วัยรุ่ นกําลังเผชิ ญปั ญหาอยู่ และควรพาลูกไปปรึ กษากุมารแพทย์หรื อผูเ้ ชียวชาญหาก
พบว่า มีพฤติกรรมหรื อสัญญาณเหล่านี0 ได้แก่
• นํ0าหนักตัวเพิมหรื อลดลงอย่างรวดเร็ ว
• มีปัญหาในการนอน เช่น นอนไม่หลับหรื อนอนทั0งวัน
• มีพฤติกรรมทีเปลียนแปลงไปอย่างมาก เช่น เอะอะก้าวร้าวทําร้ายคนทั0งทีไม่เคยเป็ นมาก่อน หรื อ
เปลียนจากเด็กร่ าเริ งเป็ นซึ มเศร้า
• ผลการเรี ยนตกลงอย่างมาก ขาดเรี ยนบ่อยๆ
• พูดหรื อบ่นว่าไม่อยากมีชีวติ อยู่ อยากตาย แม้วา่ อาจดูเหมือนพูดเล่น
• ทําผิดกฎร้ายแรงอยูเ่ รื อยๆ เช่น ขโมยของ หรื อชกต่อยกับเพือน
ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

พ่อและแม่ ต้องเป็ นตัวอย่ างทีดีสําหรับลูก ในการมีบทบาททีเท่ าเทียมกันระหว่ างเพศหญิงและชาย แสดง
ให้ เห็นว่ าเคารพความแตกต่ างระหว่ างเพศ มีวธิ ีปฏิบตั ติ ่ อเพศตรงข้ ามอย่ างเหมาะสม ไม่ ใช้ ความรุนแรง ลูกจะซึม
ซับสิงเหล่ านีต/ /งั แต่ เด็ก จะช่ วยให้ มีทศั นคติทดีี และการปฏิบัตทิ เคารพต่
ี
อเพศตรงข้ ามเมือโตขึน/
๖.๑ ครอบครัวเป็ นจุดเริ มต้นของการปลูกฝังความเข้าใจเกียวกับบทบาททางเพศ เพราะเด็กจะเริ มเรี ยนรู ้เกียวกับ
ความแตกต่างระหว่างหญิงและชาย และบทบาทในสังคมตั0งแต่เล็ก การเล่นของเด็กและสื อต่างๆ ยังอาจช่วย
ตอกยํ0าความเข้าใจของเด็กในเรื องบทบาททางสังคมของชายและหญิง และคุณลักษณะตามทัศนคติด0 งั เดิมของ
สังคม เช่น ผูช้ ายต้องอดทน แข็งแรง และเป็ นผูน้ าํ ในขณะทีผูห้ ญิงต้องเรี ยบร้อย อ่อนน้อม และเป็ นผูต้ าม
๖.๒ นอกจากนี0 ทัศนคติเกียวกับบทบาทของเพศชายและหญิงทีไม่ถูกต้องยังปรากฏอยูใ่ นสังคมทัวไป เช่น ใน
ละครโทรทัศน์และโฆษณาต่างๆ แสดงให้เห็นว่าผูห้ ญิงเป็ นวัตถุทางเพศ เมือเกิดความรุ นแรงต่อผูห้ ญิงใน
ละคร ผูห้ ญิงมักถูกปรักปรําว่าเป็ นต้นเหตุเอง และการใช้ความรุ นแรงนั0นเป็ นสิ งทียอมรับได้ สื อเหล่านี0มีผลต่อ
ให้เกิดการใช้ความรุ นแรงต่อผูห้ ญิงและเด็กมากขึ0น จากสถิติพบว่ากว่าร้อยละ ๘๐ ของกรณี การล่วงละเมิดเด็ก
เกิดขึ0นกับเด็กผูห้ ญิง และผูล้ ่วงละเมิดส่ วนใหญ่ (ร้อยละ ๓๕) เป็ นคู่รัก เพือน หรื อคนรู ้จกั
๖.๓ พ่อแม่สามารถปลูกฝังเรื องสัมพันธภาพและความเสมอภาคระหว่างเพศหญิงชาย ให้ลูกได้ต0 งั แต่ยงั เล็ก เพือช่วย
ให้ลูกมีความเข้าใจ มีทศั นคติและการวางตัวทีดีกบั เพศตรงข้าม
• พ่อแม่ตอ้ งเป็ นแบบอย่างทีดีให้กบั ลูก ให้เกียรติสมาชิกครอบครัวทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน พ่อให้เกียรติ
แม่ แม่ให้เกียรติพอ่ และพ่อแม่ก็ให้เกียรติลูก ซึ งคําว่าให้เกียรติน0 นั ไม่ใช่การตามใจ แต่เป็ นการเปิ ดใจ
รับฟังความคิดเห็นซึ งกันและกัน
• ให้ลูกทั0งชายและหญิงช่วยงานบ้านและแบ่งหน้าทีกันทํา โดยไม่จาํ กัดเฉพาะว่านีเป็ นบทบาทหน้าที
ของผูห้ ญิงหรื อผูช้ าย

• ให้โอกาสลูกเท่าๆ กัน สนับสนุนในสิ งทีลูกอยากทําโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ให้ลูกเห็นว่าพ่อแม่เห็นค่าของ
ลูกทั0งลูกสาวและลูกชายเท่ากัน
• ให้คาํ แนะนําแก่ลูกเกียวกับการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กบั บุคคลในสังคม ทั0งเพศเดียวกันและ
ต่างเพศ การให้เกียรติกบั คนอืน เช่น ไม่รังแกหรื อแกล้งเพือน ทําให้เพือนอับอาย เข้าใจและเห็นใจใน
ความรู ้สึกของผูอ้ ืน การวางตัวอย่างเหมาะสม เช่น ไม่ใกล้ชิดกับเพือนต่างเพศจนเกินพอดี การไม่ใช้
ความรุ นแรง เช่น เมือดูละครทีมีฉากตบตีผหู ้ ญิง ต้องอธิ บายว่า นันไม่ใช่สิงทีดี เป็ นต้น
ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

ก่ อนเข้ าสู่ วยั รุ่ น เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงจะมีการเปลียนแปลงทางร่ างกาย และสมอง ซึงวัยรุ่ นอาจเกิดความสั บสน
วิตกกังวลเกียวกับร่ างกายและรู ปร่ างของตัวเอง ดังนั/น พ่ อแม่ ควรเข้ าใจและอธิบายถึงความเปลียนแปลงเหล่ านี/ และสร้ าง
ความมันใจให้ กบั ลูก
๗.๑ วัยรุ่ นควรทราบข้อมูลทีถูกต้องเกียวกับเพศศึกษา โดยควรได้รับการสอนในเนื0อหาทีเหมาะสมกับวัยมาตั0งแต่
เด็ก เพศศึกษาทีเด็กควรรู ้ ครอบคลุมตั0งแต่พฒั นาการทางเพศ สุ ขอนามัยทางเพศ พฤติกรรมทางเพศ
สัมพันธภาพ บทบาททางเพศ ทักษะส่ วนบุคคลหรื อทักษะชีวติ ตลอดจนได้รับการปลูกฝัง ค่านิยมในเรื อง
เพศทีเหมาะสมสอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรม ดังนั0น เพศศึกษาจึงไม่ใช่การสอนเรื องเพศสัมพันธ์เพียง
อย่างเดียว
๗.๒ ผูป้ กครองบางคนอาจกลัวว่า ถ้าเด็กได้เรี ยนรู ้เรื องเพศ จะเป็ นการชี0โพรงให้กระรอก แต่มีหลักฐานแสดงให้
เห็นว่าการให้ความรู ้อย่างตรงไปตรงมา ควบคู่ไปกับการปลูกฝังทัศนคติทีถูกต้องในเรื องเพศ และทักษะชีวติ
แก่เด็กทั0งชายและหญิง จะช่วยให้เด็กรู ้จกั คิด ตัดสิ นใจและปฏิบตั ิได้อย่างเหมาะสม การปกปิ ดไม่พดู คุยใน
เรื องเพศ อาจผลักดันให้เด็กหาข้อมูลจากแหล่งทียัวยุ ให้ขอ้ มูลทีไม่ถูกต้อง ทําให้เด็กเกิดความเข้าใจผิด และ
อาจนําไปสู่ การตัดสิ นใจและปฏิบตั ิทีผิดพลาดได้
๗.๓ การพูดคุยกับลูกในเรื องเพศ พ่อแม่ตอ้ งมีทศั นคติทีดีต่อเรื องนี0ก่อน คิดว่าเป็ นเรื องธรรมชาติและไม่ใช่สิงทีไม่
สมควร ควรพูดคุยกับลูกอย่างเปิ ดเผย ให้พดู คุยเป็ นไปตามธรรมชาติ ใช้คาํ พูดทีสุ ภาพ ไม่หยาบคาย เปิ ด
โอกาสให้ลูกได้ซกั ถามในสิ งทีสงสัย และตอบอย่างตรงไปตรงมา สอดแทรกการสอนทัศนคติทีถูกต้อง
เพือให้ลูกภูมิใจคุณค่าของตัวเอง การพูดคุยกับลูกอย่างเปิ ดใจจะช่วยให้เด็กรู ้สึก ไว้วางใจ เมือเขามีปัญหา
ต่างๆ ก็จะกล้าปรึ กษาผูป้ กครอง
๗.๔ โรงเรี ยนและชุมชนควรมีการจัดบริ การทีส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้เรื องเพศศึกษา การติดเชื0อเอชไอวี และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ ควรเน้นให้เด็กได้รับข้อมูลทีถูกต้องเหมาะสมกับวัย เสริ มสร้างต้นทุนชีวติ ทีดีทีรวมทั0ง
ทักษะชีวติ คุณค่าและค่านิยมทางสังคม และสร้างพลังให้เด็กสามารถตัดสิ นใจเองได้ เพือช่วยให้เด็กสามารถ
เข้าถึงข้อมูล การบริ การทีเป็ นมิตร และการป้ องกันทีปลอดภัย
๗.๕ ข้อมูลเกียวกับเพศศึกษาสามารถอ่านข้อมูลเพิมเติมได้จากบทการติดเชื0อเอชไอวี และสามารถหาได้จาก
เว็บไซต์ http://www.teenpath.net
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วัยรุ่ นบางคนมีการแสดงออกทีไม่ ตรงกับเพศของตนเอง พ่ อแม่ ควรแสดงให้ เห็นว่ า พ่ อแม่ ยงั รักและเห็นคุณค่ าในตัว
ลูก ไม่ ทาํ ให้ ลูกรู้ สึกว่ าพ่ อแม่ ผดิ หวังเสี ยใจ พยายามเป็ นทีปรึกษา เปิ ดใจรับฟัง และทํากิจกรรมร่ วมกัน เพือให้ ลูกสามารถ
พัฒนาบทบาทและบุคลิกภาพของตนเอง และปรับตัวให้ อยู่ในสั งคมได้ อย่ างเหมาะสม
๘.๑ เมือวัยรุ่ นโตขึ0นก็จะมีการแสดงเอกลักษณ์ของตนออกมา ผ่านกิริยา คําพูด การแต่งกาย ซึ งสิ งเหล่านี0เป็ น
พฤติกรรมทีแสดงออกทางเพศด้วย (gender role) การแสดงออกนี0 อาจเกิดจากการอยากได้รับการยอมรับจาก
ผูอ้ ืน เพือให้เกิดความรู ้สึกมันคง ปลอดภัย มีความภูมิใจในตนเอง ซึ งวัยรุ่ นบางคนอาจแสดงกิริยาท่าทาง การ
แต่งกายทีต่างไปจากเพศกําเนิดของตัวเอง
๘.๒ การมีเพศทีสามอาจเกิดจากปั จจัยด้านกายภาพของตัวเด็กหรื อบุคคลนั0นเอง เช่น พันธุ กรรมหรื อความผิดปกติ
ของยีนหรื อโครโมโซม และการเรี ยนรู ้ในการกําหนดเพศของตัวเอง หรื อเกิดจากการเลี0ยงดู โดยเฉพาะ
ในช่วง ๖ ปี แรกของชีวติ
๘.๓ พ่อแม่ไม่ควรทําให้ลูกรู ้สึกว่าพ่อแม่อบั อาย ผิดหวัง เสี ยใจกับการแสดงออกของลูก ไม่ควรปรักปรําว่าการมี
เพศทีสามเป็ นสิ งทีผิดธรรมชาติ น่ารังเกียจ หรื อใช้คาํ พูดและการกระทําความรุ นแรง ตัดพ่อตัดลูก เพราะเด็ก
กลุ่มนี0ตอ้ งการความเข้าใจจากพ่อแม่ และต้องการทีปรึ กษา ในบางครั0ง เด็กเองก็อาจจะมีความสับสนใน
บทบาทของตัวเองด้วย
๘.๔ สิ งทีพ่อแม่ควรทําคือ
• เปิ ดใจยอมรับ ถึงแม้วา่ อาจจะไม่ส่งเสริ มสนับสนุน เพราะไม่วา่ ลูกจะเป็ นอย่างไร แต่เด็กคนนี0ยงั เป็ น
ลูก พูดคุยกับลูกอย่างเปิ ดใจ ถามถึงการแสดงออก แลกเปลียนความคิดเห็น ความรู ้สึกว่าตัวเองรู ้สึก
อย่างไร และผูอ้ ืนมองเขาอย่างไร
• สร้างความภาคภูมิใจผ่านกิจกรรมเพือให้เห็นคุณค่าในตนเอง ควรมีการให้กาํ ลังใจมากกว่าการจับผิด
คือไม่ย0าํ ว่าเด็กทําผิดพลาด ไม่บงั คับฝื นใจ ไม่ทาํ ร้ายจิตใจเด็กไปมากกว่าเดิม
• สร้างปฏิสัมพันธ์ผา่ นกิจกรรมเพือให้เด็กเกิดการเรี ยนรู ้ ได้เห็นการแก้ปํญหา การแสดงออก
พฤติกรรมต่างๆ
• คนใกล้ชิด ญาติพีน้อง ครู ควรต้องเปิ ดใจยอมรับด้วย และแสดงบทบาทของตนเองในฐานะผูท้ ีรัก
และพร้อมสนับสนุนเด็กในสิ งทีเด็กเลือก ไม่ต0 งั แง่รังเกียจเด็ก ปฏิบตั ิต่อเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
เช่น ครู ก็สอนเด็กให้เหมือนเด็กอืน ไม่ตอกยํ0าปมของเด็ก
• คอยสังเกตสัญญาณต่างๆทีอาจแสดงให้เห็นว่า เด็กมีปัญหา เพราะเด็กกลุ่มนี0อาจถูกเพือนล้อ ถูก
รังแก ทําให้เด็กรู ้สึกกดดันและเครี ยดมากขึ0นอีก
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ชุ มชนควรสร้ างโอกาสและส่ งเสริมให้ วยั รุ่ นเข้ าถึงแหล่ งเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเอง ร่ วมคิดร่ วมทํากิจกรรมทีเป็ น
ประโยชน์ ต่อตนเอง ครอบครัว และชุ มชน การมีส่วนร่ วมของวัยรุ่ นในกิจกรรมสาธารณะจะช่ วยเตรียมพร้ อมให้ วัยรุ่ นเป็ น
ผู้ใหญ่ ทมีี คุณภาพ
๙.๑ ชุมชนมีบทบาทหน้าทีในการคุม้ ครองส่ งเสริ มสิ ทธิ ของวัยรุ่ น หน่วยงานต่างๆในชุมชน ไม่วา่ จะเป็ นโรงเรี ยน
วัด หรื อองค์การปกครองส่ วนท้องถิน ต้องมีส่วนในการจัดบริ การทีช่วยให้เด็กวัยรุ่ นเข้าถึงแหล่งเรี ยนรู ้ และมี
กิจกรรมทีส่ งเสริ มพัฒนาการทีเหมาะสม หรื อแม้แต่กลุ่มต่างๆในชุมชนก็สามารถให้เด็กเข้ามามีส่วนร่ วมได้
เพือให้เด็กได้เรี ยนรู ้วฒั นธรรมของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิน
๙.๒ กิจกรรมทีเหมาะสมสําหรับเด็กและเยาวชน ควรมาจากการร่ วมคิดของเด็กและเยาวชนเอง โดยมีผใู ้ หญ่คอย
สนับสนุนในฐานะพีเลี0ยงสําหรับการจัดกิจกรรม การมีส่วนร่ วมของเด็กและเยาวชนในทุกขั0นตอนของ
กิจกรรมหรื อโครงการ จะมีโอกาสประสบความสําเร็ จมากขึ0น เพราะเด็กและเยาวชนรู ้วา่ จะต้องสื อสาร
อย่างไร เพือให้เข้าถึงเพือนในวัยเดียวกัน เด็กสามารถสื อสารกันในเรื องทีมีความอ่อนไหวได้ดี เช่น การ
ป้ องกันการติดเชื0 อเอชไอวี และจะช่วยให้พวกเขามีส่วนเป็ นเจ้าของโครงการหรื อกิจกรรมนั0นอย่างแท้จริ ง
๙.๓ องค์กรปกครองท้องถินควรเปิ ดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่ วมในการวางแผนนโยบายและเสนอแนวปฏิบตั ิในเรื อง
ทีเกียวข้องกับเด็ก โดยให้เด็กทุกกลุ่มได้เข้ามามีส่วนร่ วม ทั0งเด็กหญิงและชาย เด็กทีมีภาวะเสี ยง เช่น วัยรุ่ นที
ไม่ได้เรี ยน และเด็กในครอบครัวยากจน นอกจากนี0 ควรส่ งเสริ มให้เกิดสภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัด
อําเภอ และตําบล เพือให้เด็กได้มีพ0นื ทีและโอกาสในการทํากิจกรรม
๙.๔ วัยรุ่ นควรมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของชุมชนในฐานะส่ วนหนึงของชุมชนทีมีความสําคัญเทียบเท่ากับผูใ้ หญ่
การมีส่วนร่ วมของวัยรุ่ นในกิจกรรมสาธารณะจะช่วยให้วยั รุ่ นเรี ยนรู ้เกียวกับสิ ทธิ และหน้าทีของตนเอง
เรี ยนรู ้เกียวกับความสัมพันธ์ในสังคม ปลูกฝังจิตสาธารณะ ความเป็ นผูน้ าํ เพือเตรี ยมพร้อมให้เป็ นพลเมืองทีมี
คุณภาพ นอกจากนี0 การใช้อินเทอร์ เน็ต และเครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมจะช่วยเพิมช่องทางให้
วัยรุ่ นสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้
๙.๕ ข้อมูลเกียวกับการพัฒนาฐานชุมชนทีเข้มแข็งเพือเด็ก เยาวชนและครอบครัว สามารถค้นหาข้อมูลเพิมเติมได้
ที www.cf.mahidol.ac.th ในช่องแผนงานสุ ขภาวะเด็กและเยาวชน เด็กพลัส หรื อ เว็บไซต์ www.dekplus.org

