
เข�าใจใส�ใจวยัรุ�น  
 

วยัรุ่น หมายถึง เด็กที�มีอาย ุ๑๐-๑๘ ปี และ เยาวชน หมายถึง บุคคลที�อาย ุ๑๙-๒๕ ปี   หากจะกล่าวถึงพฒันาการของเด็กที�
กา้วเขา้วยัรุ่นจะแบ่งเป็น ๓ ช่วง คือ วยัรุ่นตอนตน้ ๑๐-๑๓ ปี  วยัรุ่นตอนกลาง ๑๔-๑๖ ปี วยัรุ่นตอนปลาย ๑๗-๑๙ ปี  และ
เยาวชน อาย ุ๑๙-๒๕ ปี การเลี0ยงลูกวยัรุ่นในยคุปัจจุบนัที�เตม็ไปดว้ยความเร่งรีบ ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีสภาพสังคม
และสิ�งแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว  ทาํใหส้ถานการณ์ของวยัรุ่นยงัมีปัญหาที�ทา้ทายหลายประการ เช่น 
 

การเสียชีวติในวยัรุ่นอายุระหวา่ง ๑๐-๑๗ ปี ร้อยละ ๘๐ มาจากการบาดเจบ็ โดยเฉพาะในเด็กวยัรุ่น ๑๕-๑๗ ปี สาเหตุหลกั
ของการเสียชีวติมาจากอุบติัเหตุบนทอ้งถนน  โดยคร่าชีวิตวยัรุ่นราว ๔,๐๐๐ คนต่อปี  พฤติกรรมเสี�ยงต่างๆ เช่น การบริโภค
เครื�องดื�มมึนเมา มีผลทาํใหอุ้บติัเหตุในวยัรุ่นเพิ�มขึ0นอยา่งเห็นไดช้ดั (สถาบนัวิจยัประชากรและสังคม มหาวทิยาลยัมหิดล 
และสาํนกักองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  พ.ศ.๒๕๔๖)  
 

เด็กนกัเรียนชั0นมธัยมศึกษาดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอลล ์ร้อยละ ๒๔-๓๘  และสูบบุหรี�  ร้อยละ ๑๑-๑๗ โดยนกัเรียนชายสูบ
มากกวา่นกัเรียนหญิงถึง ๗ เท่า  
 

เยาวชนอายตุ ํ�ากวา่ ๒๕ ปี พยายามฆ่าตวัตายเพิ�มขึ0นจากจาํนวน ๒๙.๗๓ เป็น ๓๓.๙๘ คนต่อประชากรแสนคนในกลุ่มอาย ุ
หรือเกือบ ๒๐ คนต่อวนั และฆ่าตวัตายสาํเร็จถึงราววนัละ ๒ คน  
 

วยัรุ่นหญิงไทยอาย ุ๑๕-๑๙ ปี คลอดลูกอยูที่� ๕๐ คนต่อพนัคน (กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๑)  
 

ดงันั0น การพฒันาเด็กและวยัรุ่นจาํเป็นตอ้งเริ�มที�ครอบครัว  ถึงแมว้า่ผูป้กครองอาจรู้สึกวา่วยัรุ่นเป็นวยัที�เขา้ถึงไดย้าก มี
อารมณ์หุนหนัพลนัแล่น ใชอ้ารมณ์เป็นใหญ่ แต่การสร้างสิ�งแวดลอ้มในครอบครัวที�เต็มไปดว้ยความรัก ความเขา้ใจ อบอุ่น 
ปิยะวาจา ประกอบกบัสถานศึกษาที�ปลูกฝังการเรียนรู้และภูมิปัญญา ชุมชนมีความเขม้แขง็ ใส่ใจซึ� งกนัและกนั จะช่วยให้
เด็กและเยาวชนมีภูมิคุม้กนัชีวติ และเป็นพลงัสาํคญัสาํหรับวยัรุ่นในการเจริญเติบโต เรียนรู้ความเป็นผูใ้หญ่ และเลือก
ทางเดินของตวัเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

ข้อมูลสนับสนุน 

 
พอ่แม่ควรเสริมสร้างตน้ทุนชีวติใหก้บัเด็กและเยาวชน เพื�อใหมี้ภูมิคุม้กนัสามารถปรับตวัในสังคมที�กาํลงั
เปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว  

 

 
ทกัษะชีวติ คือ คือทกัษะทางสังคมจิตวทิยา ที�จะช่วยใหเ้ด็กสามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขและ
รับมือกบัปัญหาและความเปลี�ยนแปลงต่างๆได ้พอ่แม่สามารถสร้างเสริมทกัษะชีวติใหลู้กตั0งแต่เด็ก ดว้ย
ความรักความอบอุ่นและใหค้วามไวว้างใจ มีการสื�อสารที�ดีต่อกนั ต่างคนต่างไวว้างใจปรึกษาหารือ มีการ
ยอมรับฟังความคิดเห็น มั�นคง มีหลกัการ มีเหตุผล มีความยดืหยุน่ ควบคุมตวัเองไดดี้ ทั0งอารมณ์และ
พฤติกรรม ยอมรับความสามารถของเด็ก เขา้ใจและสนบัสนุนในความสามารถดา้นอื�นๆ 

 



 
ก่อนเขา้สู่วยัรุ่น เด็กผูช้ายและเด็กผูห้ญิงจะมีการเปลี�ยนแปลงทางร่างกาย และสมอง ซึ� งวยัรุ่นอาจเกิดความ
สับสน วติกกงัวลเกี�ยวกบัร่างกายและรูปร่างของตวัเอง ดงันั0น พอ่แม่ควรเขา้ใจและอธิบายถึงความ
เปลี�ยนแปลงเหล่านี0  และสร้างความมั�นใจใหก้บัลูก 

 
วยัรุ่นเป็นวยัที�เริ�มเป็นตวัของตวัเอง ฝึกคิดและตดัสินใจดว้ยตวัเอง อยากมีอิสระมากขึ0น ในขณะที�ฮอร์โมน
เพศมีการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว อารมณ์อ่อนไหวมากขึ0น พอ่แม่ควรสนบัสนุนเพื�อใหว้ยัรุ่นเรียนรู้ในการ
ปรับตวัให้เขา้กบัสังคมที�เปลี�ยนไป เรียนรู้ที�จะควบคุมอารมณ์และจดัการกบัความเครียดของตวัเอง 

 
พอ่แม่ และสมาชิกครอบครัวควรเขา้ใจวธีิสื�อสารกบัวยัรุ่น เปิดโอกาสใหเ้ขาไดแ้สดงความคิดเห็นและ
แสดงออกอยา่งเหมาะสมภายในกรอบที�ตกลงร่วมกนั ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ควรมีคนที�วยัรุ่น
ไวว้างใจ ที�ยนิดีรับฟังอยา่งเขา้ใจ และพดูคุยปรึกษาปัญหาต่างๆ โดยไม่ตาํหนิ เพื�อช่วยใหว้ยัรุ่นสามารถ
ปรับตวัหรือแกปั้ญหาในทางสร้างสรรค ์

 
พอ่และแม่ตอ้งเป็นตวัอยา่งที�ดีสาํหรับลูก ในการมีบทบาทที�เท่าเทียมกนัระหวา่งเพศหญิงและชาย แสดงให้
เห็นวา่เคารพความแตกต่างระหวา่งเพศ มีวธีิปฏิบติัต่อเพศตรงขา้มอยา่งเหมาะสม ไม่ใชค้วามรุนแรง ลูกจะ
ซึมซบัสิ�งเหล่านี0ตั0งแต่เด็ก จะช่วยใหมี้ทศันคติที�ดีและการปฏิบติัที�เคารพต่อเพศตรงขา้มเมื�อโตขึ0น 

 
วยัรุ่นทั0งหญิงและชายมีสิทธิและจาํเป็นตอ้งไดเ้รียนรู้เรื�องเพศศึกษาอยา่งตรงไปตรงมาและเหมาะสมกบัวยั 

การมีความรู้เรื�องเพศศึกษาจะช่วยใหว้ยัรุ่นป้องกนัตวัเองจากโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ และการ
ตั0งครรภที์�ไม่พร้อมได ้ผูป้กครอง และโรงเรียนมีหนา้ที�ร่วมกนัในการสร้างความเขา้ใจเรื�องเพศศึกษาแก่เด็ก 

 
วยัรุ่นบางคนมีการแสดงออกที�ไม่ตรงกบัเพศของตนเอง พ่อแม่ควรแสดงใหเ้ห็นวา่ พอ่แม่ยงัรักและเห็น
คุณค่าในตวัลูก ไม่ทาํใหลู้กรู้สึกวา่พอ่แม่ผดิหวงัเสียใจ พยายามเป็นที�ปรึกษา เปิดใจรับฟัง และทาํกิจกรรม
ร่วมกนั เพื�อใหลู้กสามารถพฒันาบทบาทและบุคลิกภาพของตนเอง และปรับตวัใหอ้ยูใ่นสังคมไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  

 
ชุมชนควรสร้างโอกาสและส่งเสริมใหว้ยัรุ่นเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้และพฒันาตนเอง ร่วมคิดร่วมทาํกิจกรรมที�
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน การมีส่วนร่วมของวยัรุ่นในกิจกรรมสาธารณะจะช่วย
เตรียมพร้อมใหว้ยัรุ่นเป็นผูใ้หญ่ที�มีคุณภาพ 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

พ่อแม่ควรเสริมสร้างต้นทุนชีวติให้กบัเด็กและเยาวชน เพื�อให้มีภูมิคุ้มกนัสามารถปรับตัวในสังคมที�กาํลงั

เปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

๑.๑ เด็กและเยาวชนตอ้งมีปัจจยัป้องกนั  และปัจจยัสร้างเสริมหลายอยา่ง  ที�จะสามารถช่วยใหเ้ขามีการพฒันา
ทางดา้นจิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื�อการดาํรงชีพในสังคมอยา่งเขม้แขง็ เรียกวา่ ตน้ทุนชีวติ โดยอาศยั
แนวคิดเชิงบวก ซึ� งรวมทั0งทกัษะชีวติ ความรับผดิชอบชั�วดี จิตสาํนึก วถีิพอเพียง วถีิประชาธิปไตย และทุน
ดา้นสังคม เช่น ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา โดยพฒันาเป็นองคป์ระกอบ ๕ พลงั ในการสร้างภูมิคุม้กนั



ชีวติใหก้บัเด็กและเยาวชน ไดแ้ก่ 
 • พลงัตัวตน - เป็นการรวมกนัของทกัษะชีวติและพลงัคุณค่าในตนเอง ที�สะทอ้นทั0งจิตสํานึก ความ

รับผดิชอบชั�วดี ค่านิยมในการทาํความดี วถีิประชาธิปไตย และวถีิพอเพียง 

• พลงัครอบครัว - ครอบครัวใหก้ารสนบัสนุนดว้ยความรัก ความเอาใจใส่ สมาชิกในครอบครัวให้
กาํลงัใจซึ� งกนัและกนัและปรึกษาไดทุ้กเรื�อง ครอบครัวมีวินยั กรอบกติกาที�เหมาะสม และติดตาม
สมาชิกในครอบครัว รู้สึกอบอุ่น ปลอดภยัในการใชชี้วติที�บา้น มีวนิยัเป็นแบบอยา่งที�ดี 

• พลงัสร้างปัญญา - มุ่งมั�นที�จะเพิ�มพลงัปัญญา ทั0งในและนอกหลกัสูตรการศึกษา มีสัมฤทธิM ผล
ทางการเรียน ผกูพนักบัสถาบนัในทางที�ดี เด็กรู้สึกอบอุ่น ปลอดภยัในการใชชี้วติที�โรงเรียน 
โรงเรียนช่วยสร้างเสริมวินยัในขอบเขตที�เหมาะสม ติดตามผลงานและพฤติกรรมของเด็ก ครูและ
ผูป้กครองช่วยใหก้าํลงัใจและกระตุน้ในการเรียน 

• พลงัเพื�อนและกจิกรรม - ไดรั้บแรงใจที�ดีจากเพื�อน มีเพื�อนที�เป็นแบบอยา่งที�ดี ทาํกิจกรรมที�เป็น
ประโยชน์ในหมู่เพื�อนๆและชุมชน เช่น กิจกรรมออกกาํลงักาย ศาสนา สันทนาการนอกหลกัสูตร 

• พลงัชุมชน - เป็นชุมชนที�อาศยัอยูร่่วมกนัดว้ยความเอื0ออาทร มิตรไมตรี มีความปลอดภยั ผูใ้หญ่ที�อยู่
ในชุมชนเห็นคุณค่าและใหค้วามสาํคญัแก่เด็ก เด็กไดร่้วมทาํกิจกรรมที�เป็นประโยชน์ต่อชุมชน วนิยั 
และขอบเขตที�เหมาะสมและติดตามสมาชิก มีผูใ้หญ่เป็นแบบอยา่งที�ดี 

๑.๒ “ต้นทุนชีวติ” ของเด็กและเยาวชนเหล่านี0  มีผลต่อพฤติกรรมของเด็กมากกวา่สถานะ หรือสภาพเศรษฐกิจของ
ครอบครัว ดงันั0น การเลี0ยงลูกวยัรุ่นใหดี้ไม่ไดขึ้0นอยูก่บัฐานะ แต่ขึ0นอยูก่บัปัจจยัต่างๆที�เป็นตน้ทุนชีวิต ซึ� งมี
ความสัมพนัธ์กบัการก่อใหเ้กิดพฤติกรรมเสี�ยงอยา่งมีนยัสาํคญั เด็กที�มีตน้ทุนชีวติตํ�าจะมีพฤติกรรมเสี�ยง
มากกวา่เด็กที�มีตน้ทุนชีวติสูง 

๑.๓ ขอ้มูลเกี�ยวกบัตน้ทุนชีวติและเครื�องมือ หรือแบบสาํรวจตน้ทุนชีวติมี ๓ ช่วงวยั(ปฐมวยั วยัเรียน วยัรุ่นและ
เยาวชน)  สามารถคน้หาขอ้มูลเพิ�มเติมไดที้� www.cf.mahidol.ac.th ในช่องแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน 
เด็กพลสั หรือ เวบ็ไซด ์ www.dekplus.org 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

ทกัษะชีวติ คือ คือทกัษะทางสังคมจิตวทิยา ที�จะช่วยให้เด็กสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและรับมือกบั

ปัญหาและความเปลี�ยนแปลงต่างๆได้ พ่อแม่สามารถสร้างเสริมทกัษะชีวติให้ลูกตั/งแต่เด็ก ด้วยความรักความอบอุ่นและให้

ความไว้วางใจ มีการสื�อสารที�ดีต่อกนั ต่างคนต่างไว้วางใจปรึกษาหารือ มีการยอมรับฟังความคิดเห็น มั�นคง มีหลกัการ มี

เหตุผล มีความยดืหยุ่น ควบคุมตัวเองได้ดี ทั/งอารมณ์และพฤติกรรม ยอมรับความสามารถของเด็ก เข้าใจและสนับสนุนใน

ความสามารถด้านอื�นๆ 

             

๒.๑ ทกัษะชีวติ หมายถึง ความสามารถเชิงสังคมจิตวทิยา ที�จะช่วยใหบุ้คคลสามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และมีความสามารถที�จะปรับตวัไดใ้นอนาคต  ทกัษะชีวติจะมีส่วน
ช่วยใหว้ยัรุ่น  สามารถนาํความรู้ในเรื�องต่างๆ มาเชื�อมโยงกบัทศันคติ ผา่นการคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองถึงผลที�
จะเกิดขึ0น และตดัสินใจปฏิบติัในสิ�งที�เหมาะสมได ้ซึ� งจาํเป็นอยา่งมากในเรื�องของการดูแลสุขภาพ การ
ป้องกนัการติดเชื0อเอชไอว ียาเสพติด การทอ้งไม่พร้อม ความปลอดภยั  คุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ ทาํใหเ้ด็ก
สามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  และรับมือกบัปัญหาและความเปลี�ยนแปลงต่างๆได ้

๒.๒ ทกัษะชีวติที�สาํคญั ๑๐ ประการ ไดแ้ก่ 
 • การตดัสินใจ - สามารถในการตดัสินใจเกี�ยวกบัเรื�องราวต่างๆ ในชีวติไดอ้ยา่งรอบคอบ 

• การแกปั้ญหา - สามารถในการจดัการกบัปัญหาที�เกิดขึ0นในชีวติไดอ้ยา่งมีระบบ ไม่เกิดความเครียด 

• การคิดวเิคราะห์ – สามารถในการวเิคราะห์ แยกแยะขอ้มูล ข่าวสาร ปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ 
รอบตวัได ้

• การคิดสร้างสรรค ์– ช่วยในการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาโดยคิดสร้างสรรค ์เพื�อคน้หาทางเลือกต่าง 
ๆ และผลที�จะเกิดขึ0นในแต่ละทางเลือก และสามารถนาํประสบการณ์มาปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนัได้
อยา่งเหมาะสม 

• การสื�อสารที�มีประสิทธิภาพ – เป็นความสามารถในการใชค้าํพดู และท่าทางเพื�อแสดงออกถึง
ความคิดและความรู้สึกของตนเอง เช่น การแสดงความคิดเห็น ความตอ้งการ ความชื�นชม การ
ขอร้อง การเจรจาต่อรอง การตกัเตือน การช่วยเหลือ การปฏิเสธ ฯลฯ 

• การสร้างสัมพนัธภาพ - สามารถสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งบุคคล และรักษาความสัมพนัธ์นั0นไว้
ได ้

• การตระหนกัรู้ในตน - รู้จกัและเขา้ใจตนเอง เช่น รู้ขอ้ดี ขอ้เสียของตนเอง รู้ความตอ้งการ และสิ�งที�
ไม่ตอ้งการของตนเอง ซึ� งจะช่วยใหรู้้ตวัเองเวลาเผชิญกบัความเครียด หรือสถานการณ์ต่าง ๆ 

• ความเห็นใจผูอื้�น - เขา้ใจความเหมือนหรือความแตกต่างระหวา่งบุคคล ในดา้นความสามารถ  
เพศ วยั ระดบัการศึกษา ศาสนา ความเชื�อ สีผวิ อาชีพ ฯลฯ เขา้ใจความรู้สึก และยอมรับบุคคลอื�นที�
ต่างจากตนเอง 

• การจดัการกบัอารมณ์ต่างๆ - รับรู้อารมณ์ของตนเองและผูอื้�น รู้วา่อารมณ์มีผลต่อการแสดง
พฤติกรรมอยา่งไร รู้วธีิจดัการกบัอารมณ์โกรธหรือโศกเศร้าที�ส่งผลทางลบต่อร่างกาย และจิตใจได ้



• การจดัการกบัความเครียด - รับรู้ถึงสาเหตุของความเครียด รู้วธีิผอ่นคลายความเครียด และแนวทาง
ในการควบคุมระดบัความเครียด 

• พอ่แม่จะช่วยเสริมทกัษะชีวติใหลู้กไดต้ั0งแต่เล็ก จนเป็นวยัรุ่น โดย 

 o พอ่แม่ลูกมอบความรักความอบอุ่นและใหค้วามไวว้างใจ ก่อใหเ้กิดสัมพนัธภาพที�ดีต่อกนั 
ทาํใหเ้กิดความพร้อมในการรับฟัง เพื�อเรียนรู้ซึ� งกนัและกนั  

o มีการสื�อสารที�ดีต่อกนั ต่างคนต่างไวว้างใจ ปรึกษาหารือ หรือเล่าเหตุการณ์ต่างๆ ที�
ประสบมาใหฟั้ง มีการยอมรับฟังความคิดเห็นที�ทั0งพอ่แม่และลูกจะแสดงความคิดเห็น
คลอ้ยตาม หรือขดัแยง้อนัดีไดใ้นบรรยากาศที�เป็นกนัเอง  

o พอ่แม่ตอ้งมีความมั�นคง อดทน มีหลกัการดว้ยมาตรฐานเดียวกนัทั0งพอ่และแม่ มีความ
ยดืหยุน่มีเหตุผลที�ดี 

o พอ่แม่ควบคุมตวัเองไดดี้ ทั0งอารมณ์และพฤติกรรม  

o พอ่แม่มีลกัษณะที�ยอมรับความสามารถของเด็ก เขา้ใจและสนบัสนุนในความสามารถดา้น
อื�นๆ 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

ก่อนเข้าสู่วยัรุ่น เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญงิจะมีการเปลี�ยนแปลงทางร่างกาย และสมอง ซึ�งวยัรุ่นอาจเกดิความสับสน 

วติกกงัวลเกี�ยวกบัร่างกายและรูปร่างของตัวเอง ดังนั/น พ่อแม่ควรเข้าใจและอธิบายถึงความเปลี�ยนแปลงเหล่านี/ และสร้าง

ความมั�นใจให้กบัลูก 

 

๓.๑ เด็กผูช้ายและผูห้ญิงเติบโตเขา้สู่วยัรุ่นเร็วชา้ต่างกนั โดยเด็กผูห้ญิงเขา้สู่วยัรุ่นตั0งแต่อาย ุ๑๐ ปี ก่อนเด็กผูช้าย
ประมาณ ๒ ปี การเปลี�ยนแปลงทางร่างกายของเด็กหญิงจะเริ�มจากมีเตา้นม มีอาการเจ็บเสียวๆ คลาํไดเ้หมือน
กอ้นเนื0อใตห้วันม มีขนขึ0นที�อวยัวะเพศ ในชั0นประถมตอนปลาย จะพบวา่เด็กผูห้ญิงจะมีร่างกายสูงใหญ่ 
สะโพกผาย และเริ�มมีประจาํเดือน เด็กผูช้ายเขา้สู่วยัรุ่นเมื�ออายปุระมาณ ๑๒ ปี ลูกอณัฑะมีสีคลํ0าและขนาด
ใหญ่ขึ0น เริ�มมีขนขึ0นที�อวยัวะเพศ เสียงแตก 

๓.๒ พอ่แม่ควรอธิบายถึงความเปลี�ยนแปลงของร่างกายใหลู้กเขา้ใจตามระดบัที�เหมาะสมกบัอายขุองลูก พยายาม
พดูคุยอยา่งตรงไปตรงมา ชี0 ใหเ้ห็นวา่เป็นเรื�องธรรมชาติ และทาํใหลู้กรู้สึกวา่สามารถสอบถามหรือปรึกษากบั
พอ่แม่ในเรื�องเหล่านี0ได ้ผูป้กครองควรสอนเรื�องสุขอนามยัและพฒันาการทางเพศ เช่น การรักษาความ
สะอาดในช่วงมีประจาํเดือนสาํหรับลูกสาว การฝันเปียกสาํหรับลูกชาย นอกจากนี0  พ่อแม่ควรคุยกบัทั0งลูกชาย
และลูกสาวในเรื�องการรู้จกัระมดัระวงัตวั การปฏิบติัตวักบัเพศตรงขา้ม หลีกเลี�ยงการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนถึงวยั
อนัเหมาะสม และผลกระทบของการมีเพศสัมพนัธ์ 



๓.๓ วยัรุ่นมีความตอ้งการอาหารที�ครบถว้นทั0ง ๕ หมู่ ในปริมาณ ๒,๐๐๐ กิโลแคลอรี� ต่อวนั และมีสัดส่วนที�
เหมาะสม ควรหลีกเลี�ยงอาหารทอดๆมนัๆ และเครื�องดื�มหวานๆ วยันี0 เป็นโอกาสทองในการสะสมมวล
กระดูก ซึ� งไดจ้ากอาหารที�อุดมดว้ยแคลเซียม เช่น นม ปลา ไข่ เป็นตน้ 

๓.๔ วยัรุ่นควรออกกาํลงักายสมํ�าเสมออยา่งนอ้ยวนัละ ๓๐ นาที และนอนหลบัพกัผอ่นไม่นอ้ยกวา่ ๘ ชั�วโมงต่อ
วนั เพื�อร่างกายเจริญเติบโตไดดี้ 

๓.๕ สมองของวยัรุ่นยงัไม่หยดุการเจริญเติบโตในวยันี0  สมองจะมีการจดัระเบียบและระบบความคิด โดยทกัษะ
ส่วนที�ไม่ค่อยไดฝึ้กฝนจะฝ่อหายไป ฉะนั0น หากวยัรุ่นไดรั้บการกระตุน้การเรียนรู้ในบรรยากาศและ
สิ�งแวดลอ้มที�สร้างสรรค ์ผา่นกิจกรรมต่างๆ กีฬา ดนตรี ศิลปะ วทิยาศาสตร์  ไดรั้บความอบอุ่นปลอดภยั 
ห่างไกลความรุนแรงและยาเสพติด และไดรั้บสารอาหารที�ดี ก็จะส่งผลดีในระยะยาวต่อการเป็นผูใ้หญ่ที�มี
คุณภาพดว้ย 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

วยัรุ่นเป็นวยัที�เริ�มเป็นตัวของตัวเอง ฝึกคิดและตัดสินใจด้วยตัวเอง อยากมีอสิระมากขึ/น ในขณะที�ฮอร์โมนเพศมี

การเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อารมณ์อ่อนไหวมากขึ/น พ่อแม่ควรสนับสนุนเพื�อให้วยัรุ่นเรียนรู้ในการปรับตัวให้เข้ากบั

สังคมที�เปลี�ยนไป เรียนรู้ที�จะควบคุมอารมณ์และจัดการกับความเครียดของตัวเอง 

 

๔.๑ การเปลี�ยนแปลงทางร่างกายของวยัรุ่นส่งผลกระทบต่ออารมณ์และจิตใจของวยันี0ดว้ย ประกอบกบัฮอร์โมน
เพศที�แปรปรวนและวฒิุภาวะที�มากขึ0น ทาํใหว้ยัรุ่นมีอารมณ์และพฤติกรรมที�เปลี�ยนไป 

 • อารมณ์ทางเพศ - การเปลี�ยนแปลงของระดบัฮอร์โมนทางเพศ ส่งผลทาํใหว้ยัรุ่นมีพลงัทางเพศสูงกวา่
วยัอื�นๆ และมีอารมณ์ที�เปลี�ยนแปลงขึ0นๆลงๆไดง่้ายมาก  ในขณะเดียวกนั ก็มกัจะรู้สึกอึดอดัและรู้สึก
เคอะเขิน ประหม่าอายต่อสายตา และคาํพดูของเพศตรงขา้ม 

• อารมณ์รักสวยรักงาม อยากหล่อ วยัรุ่นทั0งหญิงและชายจะมีความรู้สึกตอ้งการใหค้นรอบขา้งชื�นชม
เกี�ยวกบัรูปลกัษณ์ของตน ทาํใหเ้พื�อนยอมรับเขา้ไปในกลุ่มไดง่้าย เป็นวถีิทางหนึ�งที�จะเขา้สู่สังคม 
และเป็นที�ดึงดูดใจของเพศตรงขา้ม อยากไดค้าํชื�นชม 

• อารมณ์ความเป็นตัวของตัวเอง - วยัรุ่นตอนกลาง อยากมีอิสระทางความคิด เป็นตวัของตวัเอง ไม่ชอบ
การใหพ้อ่แม่มาคอยสั�ง เพราะคิดวา่ตวัเองโตแลว้ สามารถพึ�งตวัเองและคิดเองได ้บางทีจึงอยากลอง 
อยากทา้ทายในสิ�งที�ถูกหา้ม วยัรุ่นตอ้งการความเป็นส่วนตวั จึงใหค้วามสนิทสนมกบัพอ่แม่นอ้ยลง 
และเลือกที�จะปรึกษาเพื�อนหรือคนวยัเดียวกนัมากกวา่พ่อแม่ 

๔.๒ วยัรุ่นตอ้งเผชิญกบัความเครียดมาก ซึ� งความเครียดนี0มาจากหลายสาเหตุ เช่น อาจเกิดจากอารมณ์ที�รุนแรงของ
วยัรุ่น การเปลี�ยนแปลงทางร่างกายอาจจะทาํใหเ้กิดผลกระทบต่ออารมณ์และจิตใจได ้ทั0งความวติกกงัวล 
หงุดหงิด หมกมุ่น ไม่พอใจในรูปร่างที�เปลี�ยนไป นอกจากนี0  สังคมปัจจุบนัก็อาจจะสร้างความเครียดให้วยัรุ่น
ได ้เพราะพกัผอ่นไม่เพียงพอ มีความกดดนัจากการเรียน และผูป้กครองตั0งความหวงัที�สูงเกินไป 



๔.๓ วธีิจดัการกบัความเครียด สามารถทาํไดห้ลายวธีิ เช่น 
 • ทาํกิจกรรมที�ผอ่นคลายที�ตวัเองชอบ เช่น อ่านหนงัสือ ปลูกตน้ไม ้วาดรูป ฟังเพลง เล่นกีฬา กิจกรรม

ดีๆในหมู่เพื�อน 

• ออกกาํลงักายประมาณ ๓๐ นาทีถึงหนึ�งชั�วโมงต่อวนั 

• พกัผอ่นใหเ้พียงพอ ฝึกเขา้นอนใหเ้ป็นเวลา วยัรุ่นควรนอนหลบัเตม็ที�อยา่งนอ้ยวนัละ ๘ ชั�วโมง 
๔.๔ วยัรุ่นที�มีความสามารถในการปรับตวัและฟื0 นตวั  เมื�อตอ้งเผชิญกบัความยากลาํบากหรือภาวะวกิฤตในชีวิต 

(Resilience) จะมีความเขม้แขง็ สามารถทนต่อภาวะกดดนัและควบคุมอารมณ์ได ้มีกาํลงัใจที�ดีแมว้า่จะประสบ
กบัปัญหา และสามารถต่อสู้กบัปัญหาที�กาํลงัเผชิญอยูไ่ด ้พ่อแม่สามารถช่วยใหลู้กมีความสามารถในการ
ปรับตวัและฟื0 นตวันี0ได ้โดยช่วยชี0แนะใหลู้กตั0งสติ มีความคิดเชิงบวก เปลี�ยนแปลงเป้าหมายและพฤติกรรม
ของตวัเองในสิ�งที�ทาํได ้ไม่ทอ้แท ้และใหก้าํลงัใจกบัลูกวา่ ทุกปัญหาตอ้งมีทางออกเสมอ 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

พ่อแม่ และสมาชิกครอบครัวควรเข้าใจวธีิสื�อสารกบัวยัรุ่น เปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความคิดเห็นและแสดงออก

อย่างเหมาะสมภายในกรอบที�ตกลงร่วมกัน ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ควรมีคนที�วยัรุ่นไว้วางใจ ที�ยนิดีรับฟังอย่าง

เข้าใจ และพูดคุยปรึกษาปัญหาต่างๆ โดยไม่ตําหนิ เพื�อช่วยให้วยัรุ่นสามารถปรับตัวหรือแก้ปัญหาในทางสร้างสรรค์ 

 

๕.๑ ขอ้แนะนาํสาํหรับพอ่แม่ที�มีลูกวยัรุ่น 

 • ความรักความอบอุ่น ความเขา้ใจ และความไวว้างใจ เป็นพื0นฐานที�มีความสาํคญัมากที�สุดในการดูแล
ลูกวยัรุ่น 

• ใหเ้วลากบัลูก และพดูคุยกนัอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อสร้างความไวว้างใจกนั ปรึกษาหารือกนัในบรรยากาศ
ที�เป็นกนัเอง แบ่งปันเหตุการณ์ต่างๆ ที�ประสบมา 

• ใชเ้หตุผลในการพดูคุยและอธิบายกบัลูก วางกรอบ กฎระเบียบต่างๆ ร่วมกนักบัลูก มีความยดืหยุน่ ไม่
เขม้งวดจนเกินไป ปลูกฝังดว้ยการใชว้นิยัเชิงบวกแทนการลงโทษดว้ยความรุนแรง 

• พอ่แม่ตอ้งควบคุมตวัเองไดดี้ ทั0งอารมณ์และพฤติกรรม เป็นแบบอยา่งที�ดีใหก้บัลูก เปิดโอกาสใหลู้ก
ไดอ้ธิบายมุมมองของเขา เคารพสิทธิและความเป็นส่วนตวัของลูก 

• ยอมรับและชื�นชมในความสามารถของเด็ก สนบัสนุนความสามารถตามที�ลูกถนดั เช่น กีฬา ดนตรี 
งานอดิเรก สังคม ศิลปะ เป็นตน้ 

๕.๒ พอ่แม่ควรระลึกเสมอวา่ การเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของวยัรุ่นไม่ไดเ้ป็นงานของผูดู้แล แต่ตอ้งเกิดมาจากตวั
เด็กเอง ดงันั0น จึงควรช่วยเด็กใหค้น้พบตวัตนของตวัเอง ตระหนกัถึงขอ้ดีและขอ้เสียของพฤติกรรมนั0นๆดว้ย
ตวัเอง และหาแนวทางที�เหมาะสมในการปรับพฤติกรรม พอ่แม่ไม่ควรให้ความช่วยเหลือมากจนเกินไป เพราะ
เด็กวยันี0สามารถคิดวิเคราะห์เองได ้นอกจากนี0  พอ่แม่ควรเขา้ใจวา่การปรับพฤติกรรมยงัตอ้งอาศยัเวลาและ
ความอดทน แต่ถา้วยัรุ่นไดรั้บการกระตุน้และส่งเสริมใหเ้ปลี�ยนแปลงโดยใชศ้กัยภาพของเขาเอง ก็จะใชเ้วลา
สั0นลง 



๕.๓ พอ่แม่ ครู และผูใ้หญ่ที�ใกลชิ้ด ควรพดูคุยกบัลูกเพื�อสอบถามถึงปัญหาดว้ยความอ่อนโยนและคอยสังเกตความ
ผดิปกติต่างๆที�อาจบ่งชี0วา่วยัรุ่นกาํลงัเผชิญปัญหาอยู ่และควรพาลูกไปปรึกษากุมารแพทยห์รือผูเ้ชี�ยวชาญหาก
พบวา่ มีพฤติกรรมหรือสัญญาณเหล่านี0  ไดแ้ก่ 

 • นํ0าหนกัตวัเพิ�มหรือลดลงอยา่งรวดเร็ว 

• มีปัญหาในการนอน เช่น นอนไม่หลบัหรือนอนทั0งวนั 

• มีพฤติกรรมที�เปลี�ยนแปลงไปอยา่งมาก เช่น เอะอะกา้วร้าวทาํร้ายคนทั0งที�ไม่เคยเป็นมาก่อน หรือ
เปลี�ยนจากเด็กร่าเริงเป็นซึมเศร้า 

• ผลการเรียนตกลงอยา่งมาก ขาดเรียนบ่อยๆ 

• พดูหรือบ่นวา่ไม่อยากมีชีวติอยู ่อยากตาย แมว้า่อาจดูเหมือนพดูเล่น 

• ทาํผดิกฎร้ายแรงอยูเ่รื�อยๆ เช่น ขโมยของ หรือชกต่อยกบัเพื�อน 
 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

พ่อและแม่ต้องเป็นตวัอย่างที�ดสํีาหรับลูก ในการมีบทบาทที�เท่าเทยีมกนัระหว่างเพศหญิงและชาย แสดง
ให้เห็นว่าเคารพความแตกต่างระหว่างเพศ มีวธีิปฏบิตัต่ิอเพศตรงข้ามอย่างเหมาะสม ไม่ใช้ความรุนแรง ลูกจะซึม

ซับสิ�งเหล่านี/ตั/งแต่เดก็ จะช่วยให้มีทศันคตทิี�ดแีละการปฏิบัตทิี�เคารพต่อเพศตรงข้ามเมื�อโตขึ/น 

 

๖.๑ ครอบครัวเป็นจุดเริ�มตน้ของการปลูกฝังความเขา้ใจเกี�ยวกบับทบาททางเพศ เพราะเด็กจะเริ�มเรียนรู้เกี�ยวกบั
ความแตกต่างระหวา่งหญิงและชาย และบทบาทในสังคมตั0งแต่เล็ก การเล่นของเด็กและสื�อต่างๆ ยงัอาจช่วย
ตอกย ํ0าความเขา้ใจของเด็กในเรื�องบทบาททางสังคมของชายและหญิง และคุณลกัษณะตามทศันคติดั0งเดิมของ
สังคม เช่น ผูช้ายตอ้งอดทน แขง็แรง และเป็นผูน้าํ ในขณะที�ผูห้ญิงตอ้งเรียบร้อย อ่อนนอ้ม และเป็นผูต้าม 

๖.๒ นอกจากนี0  ทศันคติเกี�ยวกบับทบาทของเพศชายและหญิงที�ไม่ถูกตอ้งยงัปรากฏอยูใ่นสังคมทั�วไป เช่น  ใน
ละครโทรทศัน์และโฆษณาต่างๆ แสดงใหเ้ห็นวา่ผูห้ญิงเป็นวตัถุทางเพศ เมื�อเกิดความรุนแรงต่อผูห้ญิงใน
ละคร ผูห้ญิงมกัถูกปรักปรําวา่เป็นตน้เหตุเอง และการใชค้วามรุนแรงนั0นเป็นสิ�งที�ยอมรับได ้สื�อเหล่านี0 มีผลต่อ
ใหเ้กิดการใชค้วามรุนแรงต่อผูห้ญิงและเด็กมากขึ0น จากสถิติพบวา่กวา่ร้อยละ ๘๐ ของกรณีการล่วงละเมิดเด็ก
เกิดขึ0นกบัเด็กผูห้ญิง และผูล่้วงละเมิดส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๓๕) เป็นคู่รัก เพื�อน หรือคนรู้จกั 

๖.๓ พอ่แม่สามารถปลูกฝังเรื�องสัมพนัธภาพและความเสมอภาคระหวา่งเพศหญิงชาย ใหลู้กไดต้ั0งแต่ยงัเล็ก เพื�อช่วย
ใหลู้กมีความเขา้ใจ มีทศันคติและการวางตวัที�ดีกบัเพศตรงขา้ม 

 • พอ่แม่ตอ้งเป็นแบบอยา่งที�ดีใหก้บัลูก ใหเ้กียรติสมาชิกครอบครัวทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั พอ่ใหเ้กียรติ
แม่ แม่ใหเ้กียรติพอ่ และพอ่แม่ก็ใหเ้กียรติลูก ซึ� งคาํวา่ใหเ้กียรตินั0น ไม่ใช่การตามใจ แต่เป็นการเปิดใจ
รับฟังความคิดเห็นซึ�งกนัและกนั 

• ใหลู้กทั0งชายและหญิงช่วยงานบา้นและแบ่งหนา้ที�กนัทาํ โดยไม่จาํกดัเฉพาะวา่นี�เป็นบทบาทหนา้ที�
ของผูห้ญิงหรือผูช้าย 



• ใหโ้อกาสลูกเท่าๆ กนั สนบัสนุนในสิ�งที�ลูกอยากทาํโดยไม่เลือกปฏิบติั ใหลู้กเห็นวา่พอ่แม่เห็นค่าของ
ลูกทั0งลูกสาวและลูกชายเท่ากนั 

• ใหค้าํแนะนาํแก่ลูกเกี�ยวกบัการสร้างและรักษาความสัมพนัธ์กบับุคคลในสังคม ทั0งเพศเดียวกนัและ
ต่างเพศ การให้เกียรติกบัคนอื�น เช่น ไม่รังแกหรือแกลง้เพื�อน ทาํใหเ้พื�อนอบัอาย เขา้ใจและเห็นใจใน
ความรู้สึกของผูอื้�น การวางตวัอยา่งเหมาะสม เช่น ไม่ใกลชิ้ดกบัเพื�อนต่างเพศจนเกินพอดี การไม่ใช้
ความรุนแรง เช่น เมื�อดูละครที�มีฉากตบตีผูห้ญิง ตอ้งอธิบายวา่ นั�นไม่ใช่สิ�งที�ดี เป็นตน้ 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

ก่อนเข้าสู่วยัรุ่น เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญงิจะมีการเปลี�ยนแปลงทางร่างกาย และสมอง ซึ�งวยัรุ่นอาจเกดิความสับสน 

วติกกงัวลเกี�ยวกบัร่างกายและรูปร่างของตัวเอง ดังนั/น พ่อแม่ควรเข้าใจและอธิบายถึงความเปลี�ยนแปลงเหล่านี/ และสร้าง

ความมั�นใจให้กบัลูก 

 

๗.๑ วยัรุ่นควรทราบขอ้มูลที�ถูกตอ้งเกี�ยวกบัเพศศึกษา โดยควรไดรั้บการสอนในเนื0อหาที�เหมาะสมกบัวยัมาตั0งแต่
เด็ก เพศศึกษาที�เด็กควรรู้ ครอบคลุมตั0งแต่พฒันาการทางเพศ สุขอนามยัทางเพศ พฤติกรรมทางเพศ 
สัมพนัธภาพ บทบาททางเพศ ทกัษะส่วนบุคคลหรือทกัษะชีวติ ตลอดจนไดรั้บการปลูกฝัง ค่านิยมในเรื�อง
เพศที�เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสังคมและวฒันธรรม ดงันั0น เพศศึกษาจึงไม่ใช่การสอนเรื�องเพศสัมพนัธ์เพียง
อยา่งเดียว 

๗.๒ ผูป้กครองบางคนอาจกลวัวา่ ถา้เด็กไดเ้รียนรู้เรื�องเพศ จะเป็นการชี0โพรงใหก้ระรอก แต่มีหลกัฐานแสดงให้
เห็นวา่การใหค้วามรู้อยา่งตรงไปตรงมา ควบคู่ไปกบัการปลูกฝังทศันคติที�ถูกตอ้งในเรื�องเพศ และทกัษะชีวติ
แก่เด็กทั0งชายและหญิง จะช่วยใหเ้ด็กรู้จกัคิด ตดัสินใจและปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม การปกปิดไม่พดูคุยใน
เรื�องเพศ อาจผลกัดนัใหเ้ด็กหาขอ้มูลจากแหล่งที�ย ั�วย ุให้ขอ้มูลที�ไม่ถูกตอ้ง ทาํใหเ้ด็กเกิดความเขา้ใจผดิ และ
อาจนาํไปสู่การตดัสินใจและปฏิบติัที�ผดิพลาดได ้

๗.๓ การพดูคุยกบัลูกในเรื�องเพศ พอ่แม่ตอ้งมีทศันคติที�ดีต่อเรื�องนี0 ก่อน คิดวา่เป็นเรื�องธรรมชาติและไม่ใช่สิ�งที�ไม่
สมควร ควรพูดคุยกบัลูกอยา่งเปิดเผย ใหพ้ดูคุยเป็นไปตามธรรมชาติ ใชค้าํพดูที�สุภาพ ไม่หยาบคาย เปิด
โอกาสใหลู้กไดซ้กัถามในสิ�งที�สงสัย และตอบอยา่งตรงไปตรงมา สอดแทรกการสอนทศันคติที�ถูกตอ้ง 
เพื�อใหลู้กภูมิใจคุณค่าของตวัเอง การพูดคุยกบัลูกอยา่งเปิดใจจะช่วยใหเ้ด็กรู้สึก ไวว้างใจ เมื�อเขามีปัญหา
ต่างๆ ก็จะกลา้ปรึกษาผูป้กครอง 

๗.๔ โรงเรียนและชุมชนควรมีการจดับริการที�ส่งเสริมการเรียนรู้เรื�องเพศศึกษา  การติดเชื0อเอชไอว ีและโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพนัธ์ ควรเนน้ใหเ้ด็กไดรั้บขอ้มูลที�ถูกตอ้งเหมาะสมกบัวยั เสริมสร้างตน้ทุนชีวติที�ดีที�รวมทั0ง
ทกัษะชีวติ คุณค่าและค่านิยมทางสังคม และสร้างพลงัใหเ้ด็กสามารถตดัสินใจเองได ้เพื�อช่วยใหเ้ด็กสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูล การบริการที�เป็นมิตร และการป้องกนัที�ปลอดภยั 

๗.๕ ขอ้มูลเกี�ยวกบัเพศศึกษาสามารถอ่านขอ้มูลเพิ�มเติมไดจ้ากบทการติดเชื0อเอชไอว ี และสามารถหาไดจ้าก
เวบ็ไซต ์http://www.teenpath.net 



ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

วยัรุ่นบางคนมีการแสดงออกที�ไม่ตรงกบัเพศของตนเอง พ่อแม่ควรแสดงให้เห็นว่า พ่อแม่ยงัรักและเห็นคุณค่าในตัว

ลูก ไม่ทาํให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ผดิหวงัเสียใจ พยายามเป็นที�ปรึกษา เปิดใจรับฟัง และทาํกจิกรรมร่วมกนั เพื�อให้ลูกสามารถ

พฒันาบทบาทและบุคลกิภาพของตนเอง และปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 

๘.๑ เมื�อวยัรุ่นโตขึ0นก็จะมีการแสดงเอกลกัษณ์ของตนออกมา ผา่นกิริยา คาํพดู การแต่งกาย ซึ� งสิ�งเหล่านี0 เป็น
พฤติกรรมที�แสดงออกทางเพศดว้ย (gender role) การแสดงออกนี0  อาจเกิดจากการอยากไดรั้บการยอมรับจาก
ผูอื้�น เพื�อใหเ้กิดความรู้สึกมั�นคง ปลอดภยั มีความภูมิใจในตนเอง ซึ� งวยัรุ่นบางคนอาจแสดงกิริยาท่าทาง การ
แต่งกายที�ต่างไปจากเพศกาํเนิดของตวัเอง 

๘.๒ การมีเพศที�สามอาจเกิดจากปัจจยัดา้นกายภาพของตวัเด็กหรือบุคคลนั0นเอง เช่น พนัธุกรรมหรือความผดิปกติ
ของยนีหรือโครโมโซม และการเรียนรู้ในการกาํหนดเพศของตวัเอง หรือเกิดจากการเลี0ยงดู โดยเฉพาะ
ในช่วง ๖ ปีแรกของชีวติ 

๘.๓ พอ่แม่ไม่ควรทาํใหลู้กรู้สึกวา่พอ่แม่อบัอาย ผดิหวงั เสียใจกบัการแสดงออกของลูก ไม่ควรปรักปรําวา่การมี
เพศที�สามเป็นสิ�งที�ผดิธรรมชาติ น่ารังเกียจ หรือใชค้าํพดูและการกระทาํความรุนแรง ตดัพอ่ตดัลูก เพราะเด็ก
กลุ่มนี0ตอ้งการความเขา้ใจจากพอ่แม่ และตอ้งการที�ปรึกษา ในบางครั0 ง เด็กเองก็อาจจะมีความสับสนใน
บทบาทของตวัเองดว้ย 

๘.๔ สิ�งที�พอ่แม่ควรทาํคือ 
 • เปิดใจยอมรับ ถึงแมว้า่อาจจะไม่ส่งเสริมสนบัสนุน เพราะไม่วา่ลูกจะเป็นอยา่งไร แต่เด็กคนนี0ยงัเป็น

ลูก พดูคุยกบัลูกอยา่งเปิดใจ ถามถึงการแสดงออก แลกเปลี�ยนความคิดเห็น ความรู้สึกวา่ตวัเองรู้สึก
อยา่งไร และผูอื้�นมองเขาอยา่งไร 

• สร้างความภาคภูมิใจผา่นกิจกรรมเพื�อใหเ้ห็นคุณค่าในตนเอง ควรมีการใหก้าํลงัใจมากกวา่การจบัผดิ 
คือไม่ย ํ0าวา่เด็กทาํผดิพลาด ไม่บงัคบัฝืนใจ ไม่ทาํร้ายจิตใจเด็กไปมากกวา่เดิม 

• สร้างปฏิสัมพนัธ์ผา่นกิจกรรมเพื�อใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ ไดเ้ห็นการแกปํ้ญหา การแสดงออก
พฤติกรรมต่างๆ 

• คนใกลชิ้ด ญาติพี�นอ้ง ครู ควรตอ้งเปิดใจยอมรับดว้ย และแสดงบทบาทของตนเองในฐานะผูที้�รัก
และพร้อมสนบัสนุนเด็กในสิ�งที�เด็กเลือก ไม่ตั0งแง่รังเกียจเด็ก ปฏิบติัต่อเด็กทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั 
เช่น ครูก็สอนเด็กให้เหมือนเด็กอื�น ไม่ตอกย ํ0าปมของเด็ก 

• คอยสังเกตสัญญาณต่างๆที�อาจแสดงใหเ้ห็นวา่ เด็กมีปัญหา เพราะเด็กกลุ่มนี0อาจถูกเพื�อนลอ้ ถูก
รังแก ทาํใหเ้ด็กรู้สึกกดดนัและเครียดมากขึ0นอีก 

 

 

 



ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

ชุมชนควรสร้างโอกาสและส่งเสริมให้วยัรุ่นเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และพฒันาตนเอง ร่วมคิดร่วมทาํกจิกรรมที�เป็น

ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน การมีส่วนร่วมของวยัรุ่นในกจิกรรมสาธารณะจะช่วยเตรียมพร้อมให้วัยรุ่นเป็น

ผู้ใหญ่ที�มีคุณภาพ 

 

๙.๑ ชุมชนมีบทบาทหนา้ที�ในการคุม้ครองส่งเสริมสิทธิของวยัรุ่น หน่วยงานต่างๆในชุมชน ไม่วา่จะเป็นโรงเรียน 
วดั หรือองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ�น ตอ้งมีส่วนในการจดับริการที�ช่วยใหเ้ด็กวยัรุ่นเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ และมี
กิจกรรมที�ส่งเสริมพฒันาการที�เหมาะสม หรือแมแ้ต่กลุ่มต่างๆในชุมชนก็สามารถใหเ้ด็กเขา้มามีส่วนร่วมได ้
เพื�อใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้วฒันธรรมของชุมชนและภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

๙.๒ กิจกรรมที�เหมาะสมสาํหรับเด็กและเยาวชน ควรมาจากการร่วมคิดของเด็กและเยาวชนเอง โดยมีผูใ้หญ่คอย
สนบัสนุนในฐานะพี�เลี0ยงสาํหรับการจดักิจกรรม การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในทุกขั0นตอนของ
กิจกรรมหรือโครงการ จะมีโอกาสประสบความสาํเร็จมากขึ0น เพราะเด็กและเยาวชนรู้วา่จะตอ้งสื�อสาร
อยา่งไร เพื�อใหเ้ขา้ถึงเพื�อนในวยัเดียวกนั เด็กสามารถสื�อสารกนัในเรื�องที�มีความอ่อนไหวไดดี้ เช่น การ
ป้องกนัการติดเชื0อเอชไอว ีและจะช่วยใหพ้วกเขามีส่วนเป็นเจา้ของโครงการหรือกิจกรรมนั0นอยา่งแทจ้ริง 

๙.๓ องคก์รปกครองทอ้งถิ�นควรเปิดโอกาสใหเ้ด็กมีส่วนร่วมในการวางแผนนโยบายและเสนอแนวปฏิบติัในเรื�อง
ที�เกี�ยวขอ้งกบัเด็ก โดยใหเ้ด็กทุกกลุ่มไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม ทั0งเด็กหญิงและชาย เด็กที�มีภาวะเสี�ยง เช่น วยัรุ่นที�
ไม่ไดเ้รียน และเด็กในครอบครัวยากจน นอกจากนี0  ควรส่งเสริมใหเ้กิดสภาเด็กและเยาวชนในระดบัจงัหวดั 
อาํเภอ และตาํบล เพื�อให้เด็กไดมี้พื0นที�และโอกาสในการทาํกิจกรรม 

๙.๔ วยัรุ่นควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนในฐานะส่วนหนึ�งของชุมชนที�มีความสาํคญัเทียบเท่ากบัผูใ้หญ่ 
การมีส่วนร่วมของวยัรุ่นในกิจกรรมสาธารณะจะช่วยใหว้ยัรุ่นเรียนรู้เกี�ยวกบัสิทธิและหนา้ที�ของตนเอง 
เรียนรู้เกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ในสังคม ปลูกฝังจิตสาธารณะ ความเป็นผูน้าํ เพื�อเตรียมพร้อมให้เป็นพลเมืองที�มี
คุณภาพ นอกจากนี0  การใชอิ้นเทอร์เน็ต และเครือข่ายสังคมออนไลน์อยา่งเหมาะสมจะช่วยเพิ�มช่องทางให้
วยัรุ่นสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได ้

๙.๕ ขอ้มูลเกี�ยวกบัการพฒันาฐานชุมชนที�เขม้แขง็เพื�อเด็ก เยาวชนและครอบครัว สามารถคน้หาขอ้มูลเพิ�มเติมได้
ที� www.cf.mahidol.ac.th ในช่องแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน เด็กพลสั หรือ เวบ็ไซต ์www.dekplus.org 

 


