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 วัยรุ่นเป็นช่วงวัยสำาคัญที่ต้องเตรียมความพร้อมในการเติบโต

เป็นผู้ใหญ่	 เป็นวัยท่ีมีความเปลี่ยนแปลงมากมายโดยเฉพาะการ

เปล่ียนแปลงทางร่างกาย	 การหลั่งฮอร์โมนของต่อมไร้ท่อต่างๆ	 ซึ่ง 

ส่งผลต่ออารมณ์	 ความรู้สึกและพฤติกรรมการแสดงออก	 นับเป็นช่วง 

วัยที่อาจทำาให้เกิดความสับสน	 หงุดหงิด	 อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย 

ประกอบกับสภาพสังคม	ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร 

ไรข้อบเขตในปัจจบัุน	ยิง่สง่เสรมิใหว้ยัรุน่ “อย�กรู ้อย�กเห็น อย�กเปน็  

อย�กลอง” มากขึ้น	 ดังนั้นวัยรุ่นจึงต้องมีภูมิต้านทานต่อปัจจัยเส่ียง 

ที่ใกล้ตัว	 ทั้งยาเสพติด	 อาชญากรรม	 ปัญหาทางเพศ	 รวมถึงมีทักษะ

ต่างๆ	 เพ่ือรับมือกับความผิดหวัง	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก	 การเรียน	 

ความสัมพันธ์กับเพื่อน	 สายสัมพันธ์กับครอบครัว	 ล้วนเป็นปัญหาท่ี 

วัยรุ่นอาจพบเจอ	 และสิ่งเหล่านี้มักสร้างปัญหาและคำาถามมากมาย 

ให้กับวัยรุ่น

	 คู่มือการใช้ชีวิตวัยรุ่นเล่มน้ีจึงรวบรวมข้อคำาถามและข้อสงสัย 

ต่าง	ๆ	ที่วัยรุ่นอยากรู้	ตั้งแต่เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ 

ที่แตกต่างจากวัยเด็ก	 การคบเพื่อน	 คบแฟน	 การใช้ชีวิตในครอบครัว	 

โรงเรียน	 สังคม	 ภัยอันตรายที่สำาคัญ	 เช่น	 ยาเสพติด	 สุรา	 เกม	 และ 

การพนันที่นำาพาวัยรุ่นไปสู่ความผิดพลาดต่างๆ	ในชีวิต	ตลอดจนปัญหา 

ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน	 เช่น	 การใช้ความรุนแรง	 โดยคำาตอบ 

คำ�นำ�

กคู่มือการใช้ชีวิตวัยรุ่น



และแนวทางจากคูม่อืเลม่นีม้าจากความคดิเหน็ของวัยรุน่	พอ่แม	่ครู

และผูเ้ช่ียวชาญดา้นสขุภาพ	ซึง่วยัรุน่สามารถเลือกนำามาใชป้ระโยชน์

ได้ตามความเหมาะสม	แต่ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย	และไม่เข้าใจในเรื่อง

ตา่งๆ	ควรศกึษาเพิม่เตมิหรอืปรึกษาผูใ้หญท่ีไ่วว้างใจ	เพือ่ใหส้ามารถ

ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำาเร็จตามศักยภาพของ

แต่ละบุคคล

คณะทำ�ง�น
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เข้าใจตนเอง

 การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น

 การเปลี่ยนแปลงทางกาย

หนุ่มซ่า
สาวใส
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หญิง
	มสีิว	มกีลิ่นตัว
	หน้าอกขยายใหญ่ขึ้น
	สะโพกผายออก
	มีประจำาเดือน
	มีขนขึ้นที่อวัยวะเพศ	หัวเหน่า	และรักแร้
	มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของอวัยวะเพศ

ชาย
	มีสิว	มีกลิ่นตัว

	เสียงห้าว

	มีกล้ามเนื้อมากขึ้น

	มีขนขึ้นที่อวัยวะเพศ	หัวเหน่า	และรักแร้

	มีหนวดเครา	หรือมีขนหน้าอกในบางคน

	มีการเปลี่ยนขนาดอวัยะเพศ

	มีฝันเปียก
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ท�าไมฝันเปียก	:
	 เพราะในวัยรุ่นชาย	น้องชายผลิตอสุจิได้แล้ว	

เมื่อผลิตออกมาแล้วไม่ได้ใช้งานก็ล้นออกมาข้างนอก

ปวดประจ�าเดือนท�าอย่างไร	:
 พยายามคิดว่ามีประจำาเดือนแล้วปวดท้องเป็นเรื่องปกติ

	 •	 หากปวดไม่มากใช้วิธีประคบร้อนบริเวณท้องน้อย

	 •	 ถ้าปวดมากจนทนไม่ไหวให้บอกพ่อแม่	ผู้ปกครอง	ครูที่ใกล้ชิด	

	 	 หรือไปหาหมอ

ช่วยด้วยมีประจ�าเดือนแล้วหงุดหงิด	อารมณ์เสีย	
	 ต้องท�าใจให้	“ชิล	ชิล”	และอย่าลืม
	 •	 ดูแลอาการทางร่างกาย	

	 •	 คิดว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ	เดี๋ยวมันก็ผ่านไป

	 •	 ฝึกควบคุมอารมณ์	หาวิธีผ่อนคลายความเครียดและความกังวล	

	 	 โดยหากิจกรรมอื่นทำา	หรือคุยกับเพื่อนเพื่อลดความกังวล
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การท�าความสะอาดน้องชายน้องสาว	:	
	 •	 น้องชาย	 อาบนำ้าทำาความสะอาดอย่างน้อยวันละ	 2	 ครั้ง	 

รูดหนังหุ้มอวัยวะเพศ	แล้วล้างด้วยนำ้าสะอาด

	 •	 น้องสาวล้างด้วยนำ้าสะอาดทุกครั้งที่อาบนำ้าหรือขับถ่าย	 

อย่าถูแรง	 เพราะเป็นบริเวณที่บอบบาง	 โดยทำาความสะอาด 

จากด้านหน้าไปด้านหลัง	 ซับให้แห้ง	 ไม่จำ�เป็นต้องใช้นำ้ายา

ทำาความสะอาดเฉพาะจุดซ่อนเร้น

		 ***ไม่ต้องสวนล้างช่องคลอด

แล้วตกขาวล่ะคืออะไร...
 ตกขาว	คือ	ของเหลวท่ีถกูขบัออกมาจากช่องคลอด	จากเซลล์
ของเย่ือบุผนังช่องคลอดท่ีตายและหลุดออกมามี	2	แบบ
	 •	 ตกขาวปกติ	 มีลักษณะสีขาวขุ่น	 คล้ายแป้งเปียก	 จะมีก่อน-หลัง	

ช่วงมีประจำาเดือน
	 •	 ตกขาวไม่ปกติ	 จะมีสีเปลี่ยนไป	มีกลิ่น	 มีอาการคัน	 ควรปรึกษา

แพทย์	หรือไปสถานบริการสาธารณสุขหรือคลินิกใกล้บ้าน	
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การเปล่ียนแปลงทางจิตใจ	อารมณ์	สังคม
	 •	 วิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

	 •	 รักสวยรักงาม	

	 •	 กังวลต่อการปรับตัวเป็นผู้ใหญ่

	 •	 เป็นตัวของตัวเอง	ต้องการอิสระ	

	 	 อยากทำาอะไรด้วยตัวเอง

	 •	 อยากรู้	อยากลอง	ชอบความตื่นเต้น	

	 	 ประสบการณ์แปลกๆใหม่ๆ

	 •	 เกลียดความซำ้าซาก	จำาเจ

	 •	 ต้องการการยอมรับจากเพื่อน	ครอบครัว
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ท�าไมหญิงและชายต่างกัน

ก�รทำ�ง�นของรังไข่และอัณฑะ

ไฮโพท�ล�มัส
GnRH

ต่อมใต้สมอง
LH และ FSH

อัณฑะ รังไข่

เทสโทสเทอโรน เอสโทรเจน
โพรเจสเทอโรน
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 ฮอร์โมนเป็นตัวหลักที่ทำ�ให้ช�ยหญิงแตกต่�งกัน

และยังขึ้นกับปัจจัยอีกหล�ยอย่�ง เช่น ส่ิงแวดล้อม  

ก�รเลี้ยงดู เป็นต้น
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 ก�รเป็นเพศที่ส�มเป็นรสนิยมส่วนบุคคลอ�จขึ้นอยู่กับ
	 •	 ฮอร์โมน	 ผู้ชายจะมีฮอร์โมน	 estrogen	 ซ่ึงเป็นฮอร์โมนเพศหญิงสูง	

ส่วนผู้หญิงอาจมีฮอร์โมน	testosterone	ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายสูง	
	 •	 สิ่งแวดล้อม	เช่น	สังคมชายล้วนหญิงล้วน	
	 •	 การทดลองมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันแล้วติดใจ	
	 •	 การเลี้ยงดูจากพ่อ	แม่	และผู้ปกครอง
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 ฉลาดทันโลก ด้วยการหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน	 รักการอ่าน

หนังสือ		แลกเปลี่ยนมุมมองทัศนคติกับผู้อื่นอยู่เสมอ

	 ฉลาดทางอารมณ์	ด้วยการฝึกยับยั้งตนเอง	และฝึกมองทางบวก		

 ฉลาดเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ด้วยการรับประทานอาหารท่ีดีมี

ประโยชน์	 พักผ่อนให้เพียงพอ	ออกกำาลังกาย	 และบริหารสมองแบบนิวโรบิค	

(neurobic)

อยากฉลาด	มีสมองดี	ท�าอย่างไร
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	 Neurobic	 เป็นวิธีที่จะช่วยกระตุ ้นสมองของเราให้มีศักยภาพใน 

การทำาสิ่งต่างๆ	 ให้ดียิ่งข้ึนเสมือนกับการออกกำาลังสมอง	 เป็นการช่วยบริหาร

เซลล์สมองให้สดชื่นและมีชีวิตชีวา	 โดยลองทำาสิ่งต่างๆ	 ที่แตกต่าง	 หรือ

เปลี่ยนแปลงความถนัดส่วนตัว	เช่น

	 •	 ถนัดขวาก็ลองใช้มือซ้ายทำากิจวัตรประจำาวันดูบ้าง

	 •	 หาเส้นทางเดินใหม่ๆ	ในการเดินทาง

	 •	 ฝึกจำาด้วยประสาทรับกลิ่น	เช่น	จำากลิ่นดอกไม้	อาหาร

	 •	 หลับตาเดินในห้องนอนโดยไม่ให้ชนสิ่งของ	

	 	 (คิดภาพห้องนอนและสิ่งของในหัว)
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	 ใช้หลัก	3	อ.	(ออกกำาลังกาย	อาหารที่มีประโยชน์	อารมณ์ดี)	และ	2	ส. 

(ไม่สูบบุหรี่	 ไม่ดื่มสุรา)	 และอย่าลืมแบ่งเวลาให้ดี	 ใช้ชีวิตให้สมดุลท้ังเรียน	 

เล่น	และพักผ่อน

ท�าอย่างไรให้มีสุขภาพดี

อยากเป็น	(อย่างท่ีฝัน)	ต้องท�ายังไง

	 ศึกษาข้อมูลในสิ่งท่ีสนใจ	 มีความมุ่งมั่นพยายาม	 หากมีโอกาสก็ฝึก 

ปฏิบัติ		และทดลองทำา
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	 ดูแลสุขภาพกาย	 บำารุงผิวพรรณ	 ดื่มนำ้า

มากๆ	พักผ่อนเพียงพอ	make-up	จัดเต็มแต่ดูดี	 

แต่งตัวเป็น	 บุคลิกภาพดี	 มีความมั่นใจ	 และ 

อย่าลืม	“ถึงจะสวยสวยใจใช่ใบหน้า ถึงจะงาม 

งามกริยิาใช่ตาหวาน ถึงจะแก่แก่ความรูใ้ช่อยู่

นาน ถงึจะรวยรวยศลีทานใช่บ้านโต”	 ให้สวย

หรอืดดูจีาก	“ใจ”	จะดกีว่ามัย้	(อารมณ์ด	ีมนีำา้ใจ	

ใครอยู่ใกล้ก็สบายใจ)

	 วัยรุ ่นมักแต ่งตัวตามเทรนด	์ 

ตามแฟชั่น	 ตามกระแสดารา	 นักร้อง

หรือศิลปินที่ช่ืนชอบ	 ตามกลุ่มเพื่อน	 

ซึง่บางครัง้กด็ลู่อแหลม	แต่จะแต่งยงัไง

ก็ขอให้ถูกกาลเทศะ	 สวยดูดี	 ดีกว่า 

สวยแบบโป๊	 (หนุ ่ม	 ๆ	 ชื่นชอบแต่ 

ไม่ชื่นชมหรอกนะ)

อยากสวย	อยากดูดี	ท�ายังไง?

วัยรุ่นยุคใหม่แต่งตัวกันอย่างไร
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	 ไม่ผิด......หากไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและคนอื่น	

แถมได้เรียนรู้ภาษา	และวัฒนธรรมเกาหลีเป็นความรู้รอบตัวอีกด้วย

การเป็นต่ิงหรือชอบศิลปินเกาหลีผิดหรือเปล่า
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ท�าไมวัยรุ่นจึงคิดว่าเขา
“เจ๋งและเก่งกว่าใคร”

	 เป็นมุมมองของคนที่ยังไม่เห็นโลกในมุมกว้าง	ต้องอาศัย

ประสบการณ์และการเรียนรู้จากสังคม	 ในการหาคำาตอบด้วย

ตนเอง	
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“เพ่ือนรักต้องตักเตือน	เพ่ือนช่วยเพ่ือนอย่างสร้างสรรค์”

เพ่ือน	คือ 
 คนที่สร้างมิตรภาพที่ดี	 ช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายให้กับความรู ้สึก 

ของเราได้		

	 แม้ว่า	 เพื่อนจะไม่ได้เป็นทุกอย่างในชีวิต	 แต่เพื่อนเป็นคนพูดคุย	 

หยอกล้อ	อยู่ด้วยแล้วมีรอยยิ้ม	ช่วยประคับประคอง	ช่วยปลอบใจ		ไม่ทิ้งกัน	

และไม่ปล่อยให้เพื่อนหลงไปผิดทาง	ไม่ซำ้าเติมเมื่อเพื่อนผิดพลาด	เป็นกำาลังใจ

และที่พึ่งทางใจยามที่เพื่อนมีปัญหา	ปกป้องเพื่อนจากคำากล่าวหาที่ไม่เป็นจริง

พาไปในทางที่ดี

เจี๊ยบเพ่ือน
คืออะไรอะ

???

ต้องเป็น
คนท่ีเขา้ใจ
เราสิ

หรือคนท่ี
พร้อมลุยกับเรา

ทุกเรื่อง

เอ้	เราว่านะ
เพ่ือนคือคนท่ีมีทุกข	์

สุขร่วมกัน	

เพื่อนกัน วัยมันส์



16 คู่มือการใช้ชีวิตวัยรุ่น

แล้ว
เพ่ือนสนิท

ล่ะ

คนท่ีรู้ใจ
คุยด้วยแล้ว
สบายใจ	 คนท่ี

รู้ใจกัน

คนท่ี
เราไว้ใจไง

 เพ่ือนสนิท	คือ	เพือ่นทีส่นทิมากกว่าเพ่ือนคนอืน่ๆ		อาจเพราะ 

มีอะไรที่คล้ายๆ	 กัน	 ถูกใจเข้าใจกัน	 รู้สึกคลิ๊กกัน	 ถึงจะมาสนิทกันได	้	 

เป็นเพื่อนที่ยอมรับในตัวตนของเราท้ังข้อดีและข้อเสีย	 เป็นคนที่รู้ใจ	 

และใช้ชีวิตด้วยกันบ่อยๆ	ไม่จำากัดเพศและวัย

เพ่ือนสนิทคืออะไร
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	 เมือ่ต้องจากกบัเพือ่นสนทิ	เราควรทีจ่ะใช้ชวีติอย่างปกติ	ต้องพยายาม

ปรับตัวให้ได้	 เพราะทุกอย่างในชีวิตคนเรามีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ	 

เพื่อนเก่าไป	 เพื่อนใหม่มา	 อาจพบเจอกันได้ในช่วงเวลาอื่น	 เช่น	 หลังจาก 

เลิกเรียน	ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์		หรือหากคิดถึงกันก็	line	หากัน		

 “ถึงตัวจากไป แต่ใจยังอยู่” 

 “เพื่อนคนเก่าจากไป เพื่อนคนใหม่ก็เข้ามา”

เม่ือเพ่ือนสนิทจากไปจะอยู่อย่างไร

 แล้วเพื่อนๆ คิดว่ากิ๊ฟควรท�าอย่างไรกบัชีวิตเมื่อไม่มีแหวว?

เรารู้สึกเศร้านะ
ที่แหววจะต้องย้ายไป

เรยีนที่อื่น เรากบัแหวว
สนทิกันมาก

กิ๊ฟเป็น
อะไรนะ
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เราอยากเป็นที่รกั
ของเพื่อนๆ และให้
เพื่อนๆรักเราจงั

เราจะท�าอย่างไรดี

แล้วเพื่อนๆคิดว่า
ดาวควรท�าอย่างไร

จึงจะเป็นที่รกัและได้รบั
การยอมรบัของเพื่อนๆ

	 วัยรุ่นอยากให้เพื่อนยอมรับเพราะทำาให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า		วิธีการ

ให้เพื่อนยอมรับหรือเป็นที่รักของเพื่อนด้วยการเป็นตัวของตัวเอง	 ร่าเริง

แจ่มใส	 ให้ความจริงใจ	มีนำ้าใจ	ยอมรับข้อเสียของเพื่อนรักษาความลับของ

เพื่อน	ไม่นินทาเพื่อน	รู้จักขอโทษ	ให้อภัย	ง้อเพื่อนบ้าง

ท�าอย่างไรให้เพ่ือนยอมรับ	เป็นท่ีรักของเพ่ือน
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เพ่ือนสนิทคืออะไร
 

 

นั่นสิแม่
หนกู็รู้สึกเหมอืนกัน
ว่าหมู่นี้ หนูมีความ
สบายใจเวลาอยู่กบั

เพื่อนนะคะ

	 สาเหตุที่วัยรุ่นให้ความสำาคัญกับเพื่อนมากกว่าครอบครัวเนื่องจาก 

อยู่ในวัยเดียวกัน	มีกิจกรรม	Life-style	ประสบการณ์คล้ายๆ	กัน	มีปัญหา

เหมือนๆ	 กัน	 จึงทำาให้เข้าใจและพูดคุยกันได้อย่างสนิทใจ	 รู้ใจ	 และ 

รับฟังกัน

ท�าไมวัยรุ่นให้ความส�าคัญกับเพ่ือน
มากกว่าครอบครัว

ท�าไมนะ
ตั้งแต่หนแูจงเข้าวยัรุ่น
ถึงเห็นเพื่อนส�าคญั
บางทีแม่ยงัคิดว่า

หนเูชื่อเพื่อน
มากกว่าแม่อีก
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ท�ายงัไงนะ
ถึงจะสนใจการเรยีน

มากขึ้น

วิธีก�รช่วยให้เพื่อนสนใจก�รเรียนม�กขึ้นทำ�ได้โดย 

 	 สร้างแรงบันดาลใจ	 หาแรงจูงใจ	 พูดถึงอนาคตให้เพื่อนเห็น 

ความสำาคัญของการเรียน

 	 เป็นแบบอย่างให้เพื่อนด้วยการตั้งใจเรียน	 ส่งเสริมให้คบเพื่อน

ที่ชอบเรียน

 	 สอนการบ้านเพือ่น	ชวนกนัอ่านหนงัสอืติวบทเรยีน	สรปุโน้ตย่อ

สาระสำาคัญให้เพื่อน

 
ท�ายังไงเพ่ือนๆ	ในโรงเรียน
ถึงจะสนใจการเรียนมากขึน้
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ท�ายงัไงนะ
เพื่อนถึงไม่ทะเลาะกนั

- ไม่ใช้อารมณ์
- ไม่จกุจิก
- ใส่ใจยอมรบัเพื่อน

	 การใช้ชวีติร่วมกนักบัผูอ้ืน่เป็นธรรมดาท่ีอาจไม่เข้าใจกนั	ผิดใจกนั	หรือ

ทะเลาะกันได้	เพราะความคิด	เหตุผลที่ต่างกัน	ความเข้าใจผิด	ความห่วงใย

หรือคาดหวังจนเกินไป	รวมถึงการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน

ก�รใช้ชีวิตไม่ให้ทะเล�ะกัน ทำ�อย่�งไร 

 	 การไม่ทำาเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่	ควบคุมไม่ให้บานปลาย

	 	 จนกลายเป็นความรุนแรง

 	 อย่าเอาชนะ	อย่าโยนความผิด	อย่ากล่าวหากัน	รู้ว่าควรจบเมื่อไร

 	 ฟังเพื่อนพูด	เน้นปัญหาตรงหน้า	อย่ารื้อฟื้นอดีต

 	 มีเหตุผล	อดทน	ให้อภัย	

 
วิธีการใช้ชีวิต

ไม่ให้ทะเลาะกับเพ่ือน/แฟน/คนสนิท
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	 การมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน	 เข้าใจผิดกัน	 จนโกรธหรือทะเลาะกัน 

เป็นเรื่องธรรมดา	คนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน	เพื่อนบางคนอาจโกรธง่าย

หายเร็ว	 บางคนโกรธนาน	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อโกรธหรือทะเลาะกันหนีไม่พ้น 

ความรู้สึกอึดอัดใจ	ไม่สบายใจ	เหงา	เศร้าที่ขาดเพื่อนรู้ใจ

ดังนั้น เมื่อโกรธหรือทะเล�ะกับเพื่อนสิ่งที่ควรทำ� คือ  

  ลดทิฐิ พูดก่อน	 ซึ่งแสดงถึงการมีวุฒิภาวะ	 ไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือ 

เสียศักดิ์ศรี	 เพราะอย่างไรเราก็เป็นเพื่อนกัน	 ให้คิดถึงมิตรภาพและ 

สิ่งดีๆที่มีต่อกัน

  ทำ�ตัวให้เป็นปกต ิไม่พดูถงึเรือ่งทีท่ำาให้ทะเลาะกนั	บรรยากาศก็จะดขีึน้

  พูดกันอย่�งเปิดอก	 พูดคุยอย่างตรงไปตรงมาถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น	 

เมื่อรู้ถึงสาเหตุก็หาวิธีแก้ไขหรืออธิบายให้เพ่ือนเข้าใจ	 หากสิ่งที่เกิดขึ้น 

เราเป็นฝ่ายผิด	ให้รีบขอโทษเพื่อน			

เม่ือโกรธหรือทะเลาะกับเพ่ือน

ท�าไงดีนะ
?
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คว�มไม่เท่�เทียมม�จ�ก 3 ปัจจัยหลักคือ 

 	 ปัจจัยทางธรรมชาติ	สรีระโครงสร้างเพศชายแข็งแกร่งกว่าเพศหญิง	

 	 ปัจจัยทางครอบครัว	สถานภาพในครอบครัว	การแบ่งงานระหว่างเพศ	

 	 ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม	การปลูกฝังทัศนคติ	ค่านิยมของสังคม	

	 อย่างไรก็ตาม	 สิ่งสำาคัญคงมิใช่ความเท่าเทียมกัน	 แต่ให้เรามองหา 

ข้อดีของทั้งเพศชาย-หญิง	 เน้นความรับผิดชอบ	 การยอมรับในหน้าท่ี 

ซึ่งกันและกัน	 ยอมรับว่าบางอย่างผู้ชายทำาได้ดีกว่า	 บางอย่างผู้หญิงทำาได ้

ดีกว่า	 ทุกหน้าที่มีความสำาคัญ	 ทุกคนมีดีอยู่ในตัวและที่สำาคัญควรช่วยเหลือ

กันจะดีที่สุด

ท�าไมหญิง-ชายถึงไม่เท่าเทียมกัน

เด็กผู้หญิงดจีัง
ไม่ต้องไปช่วย
ยกของให้ครู

ผู้ชายนี่ดจีัง
ไม่ต้อง

ท�างานบ้าน
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ท�าไมผู้หญิงเขา้ใจยาก	อ่อนไหว

ส�เหตุที่ทำ�ให้ผู ้หญิงเข้�ใจย�ก อ่อนไหวง่�ย เปลี่ยนแปลงง่�ย   

แตกต่�งจ�กเพศช�ยเนื่องจ�ก

 	 ฮอร์โมนเอสโตรเจน	 (Estrogen)	 ซ่ึงเป็นฮอร์โมนเพศหญิง		 

ทำาให้ร่างกาย	รูปร่าง	นิสัย	และอารมณ์	แตกต่างจากผู้ชาย	และ

การท่ีฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่สมำ่าเสมอ	 ขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาตาม

รอบของประจำาเดอืน		ทำาให้ผูห้ญงิอ่อนไหวและเปล่ียนแปลงง่าย		
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เพ่ือนแอบรักเพ่ือนผิดไหม

	 เพื่อนที่คบหาสนิทสนมกัน	 นานวันเข้า	 มิตรภาพระหว่างเพ่ือนก็อาจ 

เปลี่ยนไป	 จากไปเป็นกลุ ่มก็อยากที่จะไปกันสองคน	 อยากเดินจับมือ 

จูงกันไป	 อยากจะเปลี่ยนจากเพื่อนมาเป็นแฟน	 สิ่งเหล่านี้มักเกิดกับ 

เพื่อนต่างเพศ	ที่เมื่อรู้จักรู้ใจจนเกิดความประทับใจ	 เปลี่ยนมาเป็นความรัก

แบบหนุม่สาว		ซึง่ความรูส้กึเหล่านีเ้ป็นเรือ่งปกติทีอ่าจเกดิขึน้ได้กบัคนทัว่ไป	

ไม่ใช่ความผิดแต่ต้องมีขอบเขตในการแสดงออกหรือคบหา
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มีแฟนดีอย่างไร

ข้อดีของก�รมีแฟน ทำ�ให้

 	 ทำาให้รู้สึกมีความสุข

 	 รู้สึกมีคุณค่า	มีคนมาชอบ	สนใจ	เกิดความมั่นใจในตนเอง

 	 มีคนดูแล	เอาใจ	มีเพื่อนเที่ยว

 	 มีเพื่อนคุย	มีคนปลอบใจในยามที่มีปัญหา

 	 สนใจทำากิจกรรมที่เราอาจไม่เคยสนใจมาก่อน	 เช่น	 การเรียน	 กีฬา 

งานอดิเรก

	 การมีแฟนจะทำาให้ชีวิตดีข้ึนหรือแย่ลงขึ้นอยู ่กับการชักชวนไปใน 

ทางที่ดีหรือไม่ดี

ไว้อวด
เพื่อนไง

มีคนใส่ใจ
ไม่เหงา

ช่วยให้
สดชื่น ร่าเริง
อารมณ์ดไีง

ท�าไม
ชอบมีแฟนกนัจงั
มีแฟนดยีงัไงอะ

ช่วยให้เรา
มีก�าลงัใจเรยีน

มีเพื่อนท�าการบ้าน
สอบก็มคีนคอยช่วยติว
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มีแฟน/ความรักในเวลาเรียนจะเป็นอย่างไร

	 ความรักไม่เคยทำาร้ายใคร	 ถ้ารู้จักรักให้เป็น	 ไม่ใช่เรื่องแปลกและ 

ไม่ผิดที่จะมีความรักในวัยเรียน	 หากรักน้ันเป็นแรงเสริมให้เรารับผิดชอบ

หน้าที่ของตัวเองให้ดี	 เป็นลูกที่ดี	 เป็นนักเรียนที่ดี	และเป็นคนรักที่ดี	คือ	

เป็นพลังช่วยกันเรียน	 ช่วยกันติวหนังสือ	 ให้เกียรติและหวังดีต่อกัน	 

จึงนับเป็นความรักที่มีวุฒิภาวะ	
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	 ควรสุภาพให้เกียรติซึ่งกันและกัน	 แสดงออกต่อกันอย่างเหมาะสม	 

มีความรับผิดชอบมากขึ้น	ช่วยกันเรื่องเรียน	หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตาคน

ตามลำาพัง	 เช่น	 ภายในห้องนอน	 หรือในบ้านที่ไม่มีใครอยู่	 รวมทั้งการ 

ไม่ไปเที่ยวและพักค้างแรมอยู่ด้วยกันสองต่อสอง	 เพราะธรรมชาติของ 

หญิงชายไวต่อความรู้สึกทางเพศถึงแม้จะไม่ตั้งใจ

มีแฟนอย่างไรให้ถูกวิธี

ถ้าเรามแีฟน
จะท�าตวัแบบไหนถึง
จะเป็นแฟนที่ดอีะ ต้อง

ให้เกียรติกนัสิ



29คู่มือการใช้ชีวิตวัยรุ่น

พวกเรายงัรกัและเคารพพ่อแม่นะ
แต่เราก็มคีวามสขุ

ที่ได้อยู่กบัเพื่อนที่เข้าใจ

 	 การติดเพื่อนเป็นพัฒนาการปกติของวัยรุ่น	 เพราะเพ่ือนช่วยเติม 

ความฝัน	 ความหวัง	 ทำาอะไรร่วมกัน	 ธรรมชาติของวัยทำาให้คล้อย 

ตามเพื่อน	 โลกของวัยรุ ่น	 เพ่ือนคือส่ิงที่สำาคัญที่สุด	 เน่ืองจาก 

มีความคิดใกล้กัน

 	 แต่อย่าลืมคำานึงถึงความรู ้สึกของพ่อแม่ด้วย	 พ่อแม่ก็อยากเป็น 

คนสำาคัญของลูกวัยรุ่นเหมือนกัน

ท�าไมเช่ือเพ่ือน/แฟนมากกว่าพ่อแม่
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แม่  แม่เป็นห่วงนุ่นนะยงัไม่อยากให้นุ่นเป็นแฟน
 กบัโจเลย หนยูงัเรยีนหนงัสอือยู่นะจ๊ะ
นุ่น  แม่คะ นุ่นสญัญาค่ะว่าจะไม่ให้เสยีการเรยีน
แม่  แม่ก็ยงักงัวลหนุ่มสาวสมยันี้ยิ่งไวไฟกนัด้วย
นุ่น  แม่คะนุ่นขอพิสจูน์ตวัเองนะคะ นุ่นรกัพ่อแม่ 
 จะไม่ท�าให้พ่อแม่ผิดหวงัในตวันุ่นค่ะ
แม่   แม่จะให้โอกาสนุ่นกบัโจพิสจูน์ตวัเองนะจ๊ะ
 หวงัว่าคงไม่ท�าให้พ่อแม่ผิดหวงั

	 การมีแฟนไม่ใช ่เรื่องผิดหรือไม่ดีถ ้าอยู ่ในขอบเขตที่ควรจะเป็น	 

การที่พ่อแม่ห้ามไม่ให้มีแฟน	 ส่วนหนึ่งเพราะห่วงใยและกลัวว่าจะทำาให ้

ไขว้เขวจนเสียอนาคต	 ดังนั้นหากจะทำาให้พ่อแม่ไว้ใจเชื่อใจว่าการมีแฟน 

จะไม่มีผลกระทบต่ออนาคต	 ต้องแสดงให้พ่อแม่รู ้ว ่ารับผิดชอบตัวเอง	

พฤตกิรรมของตวัเองและการเรยีนได้		เช่น	มแีฟนท่ีช่วยเหลือกนัเรือ่งการเรียน	

ทำาอะไรไปไหนให้บอกกล่าวให้พ่อแม่รับทราบ	 รับผิดชอบหน้าที่ของ 

ตนเองได้ครบถ้วน	 พ่อแม่ก็จะวางใจ	 ดังนั้นการมีแฟนแล้วพ่อแม่ยอมรับ 

หรือไม่	ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะพิสูจน์ให้พ่อแม่ไว้วางใจ	แค่ไหน	นั่นเอง	

ถ้ามีแฟนแต่พ่อแม่ไม่ให้คบท�าอย่างไร
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เธอจะเลือกใคร

ปัญห�คือ 

 	 เพือ่นมกัน้อยใจทีใ่ห้เวลากบัแฟนมากกว่าตนเอง	ส่วนแฟนกต้็องการเวลา

ที่จะอยู่ด้วยกัน	 เป็นเรื่องปกติท่ีคนมีแฟนย่อมให้เวลากับเพื่อนน้อยลง	

เพื่อนควรเข้าใจ	ในขณะเดียวกันคนที่มีแฟนก็ควรแบ่งเวลาให้เพื่อนบ้าง

 	 ส่วนใหญ่	 ผู้ชายมักเลือกเพื่อนและเจ็บปวดเมื่อแฟนไม่ลงรอยกับเพ่ือน	

ในขณะที่ผู้หญิงมักเลือกแฟนมากกว่า

 	 หากเจอปัญหาเพือ่นกบัแฟนไม่ลงรอยกนั	ควรลองถามเพือ่นและแฟนว่า

ไม่ชอบกันเรื่องอะไร	 ได้คำาตอบแล้วนำามาทบทวน	 และไตร่ตรองด้วย

เหตุผล	 พยายามไกล่เกลี่ยพูดถึงข้อดีให้แต่ละฝ่ายเข้าใจ	 จูงใจให้เป็น 

เพื่อนกัน	เพื่อลดความรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจ

 	 ถ้าไม่สามารถทำาให้ทั้งสองฝ่ายมีความรู้สึกที่ดีต่อกันได้	 ก็ควรรักษา

สัมพันธภาพกับเพื่อนและแฟนไว้	 “อย่�กังวลม�กกับคว�มรู้สึกของ 

คนรอบข้�ง จะทำ�ให้เร�ไม่เป็นตัวของตัวเอง เร�ทำ�ดีที่สุดแล้ว”

แฟนกับเพ่ือนจะเลือกใคร
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เพศ
เรื่องลับที่ควรรู้
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ควรเรียนรู้เรื่องเพศ

	 เพื่อความปลอดภัย	การเรียนรู้เพศศึกษาที่ถูกต้อง	จะป้องกันพฤติกรรม

เสี่ยงต่อการติดโรคทางเพศสัมพันธ์	 ป้องกันปัญหาความไม่สมดุลของ 

ความต้องการทางเพศ	 เน่ืองจากเพศศึกษาเป็นความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลง 

ของร่างกาย	 ระบบการเจริญพันธุ์	 ฮอร์โมน	 อารมณ์ความรัก	 กามารมณ์	 

การใช้ชีวิตคู่	 การวางแผนครอบครัว	 การคุมกำาเนิด	 การต้ังครรภ์และมีบุตร	 

การดูแลสุขอนามัยของอวัยวะเพศ	 รวมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ  ์

การตอบสนองต่ออารมณ์และสิ่งเร้าทางเพศ

ท�าไมต้องเรียนรู้เรื่องเพศ

เพื่อให้เรารู้จกั
ธรรมชาติและ

ดแูลรกัษาร่างกาย
ของเราไง

วนันี้เรยีน
เรื่องเพศศึกษาอายจงั
เลยท�าไมต้องเรยีน

ด้วยนะ

ใช่ ยงัช่วยให้เราแสดง
พฤติกรรมได้เหมาะสมกบั

เพศของเราและช่วยให้วยัรุ่น
อย่างเราปรบัตวัได้ด้วย
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 “ใกล้ชิดได้แต่ไม่ 5 ส.” ไม่อยู่สองต่อสอง	 ไม่สุ่มเสี่ยง	 ไม่ดื่มสุรา	 

ไม่นุ่งสั้น	ไม่สำาส่อน

 
การมีชีวิตอย่างปลอดภัย

เม่ือต้องใกล้ชิดเพศตรงขา้ม

	 ความรัก...เป็นเหตุให้ชายและหญิงต้องการอยู่ใกล้ชิดกัน	 ได้พูดคุย	 

หยอกล้อ	สบตา	อยากสัมผัส	 จูงมือ	 โอบไหล่	 กอดคอ	รู้สึกว่าต้องการมีเวลา 

อยูกั่นตามลำาพงัโดยไมม่เีพือ่นๆ	คอยขดัคอหรอืถูกแซวเวลาจีบกนั	ซ่ึงส่ิงเหล่านี ้

ล้วนนำาไปสู่พฤติกรรมเสี่ยง

	 การใกล้ชิดเพศตรงข้ามอย่างปลอดภัยไม่อยู่ตามลำาพังสองต่อสองกับ 

เพศตรงข้าม	 ไม่ควรใกล้ชิดสัมผัสกันทางร่างกายมากเกินไป	 เพราะเมื่อเกิด

อารมณ์เพศแล้ว	 หากไม่สามารถควบคุมได้จะเกิดปัญหาตามมามากมาย	 เช่น	

ตั้งครรภ์	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
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ไม่เด็ดขาด
อย่ามายุ่งกบัฉนัไปไกลๆ
เลย ถ้าท�า เราเลิกคบกนั 

แล้วฉนัจะแจ้งความ

ตวัเอง
เราคบกนัมานานแล้ว 
เราน่าจะมสีมัพันธ์
ที่ลึกซึ้งกนัดกีว่า

แบบที่ 1  ไม่ยอมเสียตัว ไม่กลัวเสียแฟน

ท�าไงดีแฟนขอมี	Sex
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แจ็ค : ตัวเอง เร�คบกันม�น�นแล้ว เร�น่�จะมีสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันดีกว่�

เจน	 :	 อย่าดีกว่า	เดี๋ยวคนอื่นเห็นหรอก	

แจ็ค	 :	 เราอยู่กันแค่สองคนไม่มีใครเห็นหรอก

เจน	 :	 เอาไว้วันหลังแล้วกัน

แจ็ค	 :	 วันนี้แหละดีที่สุดแล้ว

เจน	 :	 ถ้าท้องขึ้นมาจะทำาไง

แจ็ค	 :	 ฉันเตรียมถุงยางอนามัยไว้แล้วไม่ท้องแน่นอน	หรือเธอไม่รักฉัน

เจน	 :	 xxxxxxxxxx

แบบที่ 2  ยอมเสียตัว เพร�ะกลัวเสียแฟน
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แบบที่ 3  ตอนนี้ไม่ยอม ตอนพร้อมค่อยมี

เอ็ม : ตัวเองเร�คบกันม�น�นแล้ว เร�น่�จะมีสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันดีกว่�

เอมี่	 :	 ถ้ารักฉันจริงอย่าบังคับใจฉัน	ฉันไม่อยากให้เธอทำาอย่างนี้	หรือ

	 	 -		ฉันทำาไม่ได้หรอก	ถ้าทำาอย่างนั้นฉันจะหมดศรัทธาในตัวเอง	หรือ

	 	 -	 ฉันรักเธอนะ	แต่ฉันก็รักพ่อแม่ด้วย	พ่อแม่ฉันจะเสียใจมาก

	 	 ถ้าหากเราทำาแบบนี้ เรารอให้ถึงเวลาก่อนตอนนั้นก็คงไม่สายมั้ง

	 การมี	 SEX	 ต้องมีความพร้อมในทุกๆ	 ด้านมิใช่เพียงความพร้อม 

ทางร่างกายและอารมณ์	มิเช่นนั้นปัญหาต่างๆ	จะตามมา	และความสาว

ที่เสียไป	 ไม่อาจเรียกคืนได้	 ดังน้ันถามตนเองก่อนว่ามีความพร้อม 

ที่จะรับผิดชอบในทุกๆ	ด้านแล้วหรือยัง	หากมีความพร้อมเพียงร่างกาย 

และอารมณ์	เราก็สามารถที่จะปฏิเสธได้
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วิธีปฏิเสธคนรักแบบบัวไม่ให้ซำ้�นำ้�ไม่ให้ขุ่น 

 	 ก่อนอื่นต้องมีความมุ่งมั่น	 ตั้งใจว่าจะไม่ยอมเสียตัวแน่นอน	 เมื่อ 

คบกันก็บอกหรือตกลงกันไว้เลย	 หากเขาไม่ยอมรับก็บอกลากัน 

ได้เลย

 	 การปฏิเสธต้องใช้ภาษากายยืนยัน	 พูดออกไปตรงๆชัดเจนและ 

มั่นใจว่าไม่	 หากยอมเสียสาวเพียงเพราะกลัวเขาไม่รัก	 ใครๆ	 ก็ทำากัน 

ซึง่เป็นเหตผุลท่ีไม่เข้าท่า	หากเสยีให้เขาแล้วไม่มอีะไรยนืยนัว่าจะรกักนั

ยืนยาว

คำ�พูดจ�กแฟน คำ�ตอบ

ถ้ารักจริงต้องยอม ถ้าเธอรักฉันไม่ควรกดดันฉัน

ใครๆก็ทำากัน ฉันไม่ใช่คนพวกนั้น

ไม่ดีเลยที่ไม่ได้ปลดปล่อย กลับไปช่วยตัวเองน่าจะช่วยได้
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	 ความรักทำาให้เรามองเห็นแต่ข้อดีของอีกฝ่าย	 จนอาจนำาไปสู่การม ี

เพศสัมพันธ์	 อารมณ์หลงใหล	 ร้อนแรงรู้สึกถึงความดึงดูดใจทางเพศ	 ทำาให้ 

อยากเหน็หน้า	อยากแตะเนือ้ต้องตวั	การจบัมอืถอืแขน	อยากกอดจบู	ลบูคลำา	

และการเล้าโลม	 นำาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ในที่สุด	 แต่สิ่งสำาคัญต้อง	 มี	 SEX	

อย่างปลอดภัย

ท�าไมถึงอยากมีเพศสัมพันธ์

อยากรู้ 
อยากลอง
อยากอวด 
แฟชั่น ล่าแต้ม
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ท้อง
ทิ้ง
แท้ง

	 ความรักหรือการมีแฟนไม่ได้หมายถึงการต้องมี	 sex	 เสมอไป	 

ยิ่งความรักใสๆในวัยรุ่น	แม้บางครั้งความใกล้ชิด	และบรรยากาศ	รวมถึง

ความอยากรู้อยากลอง	อาจพาให้เคลิบเคลิ้มไปบ้าง	ลองถามตัวเองว่าเป็น

อารมณ์หรือความรัก

	 หากคิดมีเซ็กซ์เมื่อใดให้ลองตอบคำาถามตัวเองให้ได้ว่าหากท้องหรือ

ติดโรค	แฟนยังจะรักและรับผิดชอบอยู่หรือไม่		และเราพร้อมที่จะอุ้มท้อง	

ทำางานหาเงิน	รับผิดชอบลูกที่จะเกิดขึ้นมาหรือไม่

การมี	Sex	ท�าให้รักกันมากขึน้จริงหรือ
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“ใส่ถุงสิน้อง ไม่ท้อง ไม่ติดโรค”

	 ปัญหาใหญ่ของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นคือการติดเชื้อ	เช่น	หนองใน	

ซิฟิลิส	เอดส์	และปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	

	 ดังนั้น	 การมีเพศสัมพันธ์ท่ีปลอดภัยคือการป้องกัน	 โดยใช้ถุงย�ง

อน�มัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์	 ไม่ว่าจะทางช่องคลอด	 ทวารหนัก	 หรือ 

ช่องปาก	 การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิ ธีจะช่วยลดการติดเชื้อทาง 

เพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ได้ถึง	99%	

	 นอกจากนี้	 อย่�ลืมป้องกันก�รตั้งครรภ์เลือกใช้ย�เม็ดคุมกำ�เนิด 

อย่างถูกวิธี	 ควรใช้ทั้งย�คุมกำ�เนิดและถุงย�งอน�มัยเพื่อลดคว�มเสี่ยงใน

ก�รตั้งครรภ์

 ที่สุดของคว�มปลอดภัยคือ ควบคุมอ�รมณ์ท�งเพศของตนเอง

ปรับพฤติกรรมก�รมีเพศสัมพันธ์ จำ�กัดจำ�นวนคู่นอน	 หลีกเลี่ยงการมี 

เพศสัมพันธ์แบบชั่วครั้งชั่วคราว	หรือชั่วข้ามคืน	

การมีเพศสัมพันธ์แบบปลอดภัย
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	 การมีเลือดออกเวลามีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเป็นเร่ืองปกติท่ีสามารถ 

เกิดขึ้นได้	 โดยเกิดจากเยื่อพรหมจรรย์มีการปริหรือฉีกขาด	 แม้เคยม ี

เพศสมัพนัธ์มาแล้วหากเพศสมัพนัธ์ครัง้นีรุ้นแรง	มนีำา้หล่อลืน่น้อย	หรอือาวธุ

ฝ่ายชาย	มีขนาดใหญ่กว่าคนก่อน เยื่อพรหมจรรยก์็อาจจะปริเพิ่ม	มีเลือด

ออกได้	 การมีเลือดออกจากเยื่อพรหมจรรย์ฉีกขาด	 จะมีเลือดออกไม่เกิน	 

1	 -	 2	 วัน	 เป็นเลือดซึมๆ	 สีแดงจางๆ	 หากเลือดออกติดต่อกันหลายวัน	 

และมีอาการเจ็บควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจภายในเพื่อหาสาเหตุ

ท�าไมถึงเลือดออกเวลามีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
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	 เมื่อถูกข่มขืนหลังเกิดเหตุไม่ควรอาบนำ้าเปลี่ยนเสื้อผ้า	 ชำาระล้างร่างกาย

ด้วยสบู่หรือนำ้ายาใด	 ๆ	 เพราะอาจทำาให้พยานหลักฐานถูกทำาลาย	 ควรรีบไป 

พบแพทย์เพื่อตรวจร่ายกายให้เร็วที่สุด	 	 เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจ

หลักฐาน	 แพทย์จะพิจารณาให้ยาคุมกำาเนิดแบบฉุกเฉินเพื่อป้องกันการ 

ตัง้ครรภ์ทีอ่าจเกดิข้ึนได้	ตรวจหาโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์	และตรวจเลอืดเพือ่

หาเชื้อ	HIV		

	 นอกจากนี้ควรดูแลฟื้นฟูสภาพจิตใจของตัวเองให้เข้มแข็ง		มองตัวเองใน

ด้านบวก	 ไม่สิ้นหวัง	 ท้อแท้หมดกำาลังใจ	 หรือปิดกั้นตนเองจากโลกภายนอก	 

หากจิกรรมเพือ่ผ่อนคลายความเครยีด		ถงึแม้จะเป็นเรือ่งทีย่าก	แต่เป็นสิง่สำาคญั		

อย่าคิดทำาร้ายตัวเอง	 จงอยู่กับมันอย่างเข้มแข็ง	 แล้ววันหนึ่งสิ่งเหล่านี้จะ 

กลายเป็นอดีตไป	

	 แม้การถูกข่มขืนจะเป็นประสบการณ์ที่เลวร้าย	แต่เราต้องปรึกษาพ่อแม่	

ผูป้กครอง	คร	ูหรอืผู้ใหญ่ท่ีเราไว้ใจ	และควรแจ้งความเพือ่ป้องกนัการถกูกระทำา

ซำ้าอีก

ท�าอย่างไรเม่ือโดนขม่ขนื
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	 หากรู้ว่าเราท้องแน่ๆ	 แล้ว	 สิ่งท่ีควรทำาคือ	 ต้ังสติให้ดีๆ	 เพื่อจะได้คิดว่า 

จะจัดการกับชีวิตของเราอย่างไร	

	 อย่าพยายามแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวเอง	 เพราะเร่ืองนี้เป็นเร่ืองใหญ่อาจ 

พูดคุยกับแฟน	 พ่อแม่	 คนที่ไว้วางใจได้	 หรือหน่วยงานให้คำาปรึกษาสำาหรับ

วัยรุ่น	 เพื่อประเมินความต้องการและทางเลือกที่เป็นไปได้และหาทางออกที่

เหมาะสมร่วมกัน	

รู้ตัวว่าท้องควรท�าอย่างไร



45คู่มือการใช้ชีวิตวัยรุ่น

เพศทางเลือก
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ภ�วะเบี่ยงเบนท�งเพศมีด้วยกัน 2 แบบ 

 1. ภ�วะท�งจิตใจ	และฮอร์โมน	แสดงพฤติกรรมตั้งแต่เด็ก	รู้สึกอยาก

เป็นเพศตรงข้าม	ชอบเพศเดียวกัน	พ่อแม่ควรยอมรับสนับสนุนให้เขาเป็นคนดี

ของสังคมจะดีกว่า

 2.  สภ�พแวดล้อม	 ไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เด็ก	 แต่สภาพแวดล้อมกระตุ้น 

ให้เป็น	 คือ	 มีเพื่อนที่เบ่ียงเบนทางเพศ	 แสดงพฤติกรรมแล้วเป็นศูนย์กลาง 

ของความสนใจ	 อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีแต่เพศเดียวกัน	 เช่น	 โรงเรียนหญิงล้วน	

ชายล้วน	กลุ่มนี้สามารถทำาให้กลับมาเป็นปกติได้	

 
ท�าไมเป็นเพศท่ีสาม/

ปัจจัยอะไรบ้างท่ีท�าให้เกิดความสับสนทางเพศ
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	 การเป็นเพศที่สามอย่างมีความสุข	 ต้องยอมรับตนเอง	 ไม่ดูถูกตนเอง	 

พอใจในชีวิต	 มีจิตใจเข้มแข็ง	 มองโลกในแง่ดี	 ค้นหาศักยภาพข้อดีของตนเอง	 

แสดงพฤติกรรมให้เหมาะแก่กาลเทศะ	 รู้จักปรับตัว	 	 ลด	 ละ	 เลิก	 อบายมุข	 

ไม่ยุ่งกับยาเสพติด	รักษาสุขภาพ	พยายามใช้จ่ายอย่างประหยัด	รู้จักพอเพียง	

และเก็บออมเพื่ออนาคต

เป็นเพศท่ีสามอย่างไรให้มีความสุข
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	 สาเหตุที่ผู้หญิงชอบทอมมากกว่า	 คือ	 เข้าใจผู้หญิงดีกว่าผู้ชาย	 

มหีลายเรือ่งคลา้ยๆกนั	ไมว่า่จะเปน็ความรูส้กึนกึคดิ	นสิยั	เขา้ใจเอาอกเอาใจ 

ได้ตรงใจ	 รู้สึกปลอดภัยไม่เสียหาย	 ไม่ท้อง	 บางคนอาจอกหักจากผู้ชาย	 

จึงกลัวและกังวลที่จะคบกับผู้ชาย

ท�าไมผู้หญิงสมัยน้ีชอบทอมมากกว่าผู้ชาย
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ข้อดี ข้อเสีย

ได้เพื่อน เสียเงิน

ทำาให้ลืมความเครียด เสียชีวิต(เกิดอุบัติเหตุ)

มีสังคมเพื่อน เสียเวลา

สนุก เสียสุขภาพ

เป็นช่วงเปิดใจ เสียบุคลิก

แก้เหงา	แก้เบื่อ เสียตัว

ครอบครัวแตกแยก

ด่ืมเหล้าดีจริงหรือ?

ไม่เสพ

ไม่เสี่ยง
รู้ไว้
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ทำ ไมบางคนดื่มแล้วตัวแดงหน้าแดง
	 ปกติแล้วเวลาเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปในร่างกาย	 ร่างกายจะเปล่ียน

แอลกอฮอล์ให้ไปเป็นสารที่ใช้ในวงจรสร้างพลังงาน	 ในขั้นตอนของการ

เปลี่ยนแปลงนั้นจะมีช่วงหนึ่งซึ่งสร้างสารที่ชื่อว่าแอลดีไฮด์	 ซ่ึงมีพิษ 

ต่อร่างกายได้	 ...	 ในคนปกติ	 ร่างกายจะมีเอนไซม์ที่ชื่อว่า	 Aldehyde	 

dehydrogenase	 ทำาหน้าที่เปลี่ยนสารแอลดีไฮด์ให้กลายเป็นสารอื่น 

ต่อไป...	ซึ่งในคนเชื้อชาติทางด้านเอเชีย	จะมีบางส่วน	(50%)	ซึ่งมีพันธุกรรม

ที่กำาหนดการสร้างเอนไซม์ตัวนี้น้อยกว่าปกติ	ดังนั้นเมื่อกินเหล้าเข้าไป	เหล้า

จะเปลีย่นไปเปน็พลงังานไดช้า้กวา่โดยไปเกดิการคัง่ของสารกลุ่มแอลดีไฮด์นี้

	 สารแอลดีไฮด์จะทำาให้เกิดอาการต่างๆ	 คือ	 คลื่นไส้	 อาเจียน	 เวียนหัว	

ปวดหัว	อาการบวมและคันตามตัว	หลอดเลือดขยายตัว	หน้าแดงมือแดงได้

	 ถ้าเข้าใจผิดจะคิดว่าเมาง่าย	 จริงๆคนที่เกิดอาการนี้ไม่จำาเป็นต้องเมา	

และกลไกนีเ้ปน็หนึง่ในเรือ่งอาการเมาคา้งหรอืทีรู่จ้กักนัวา่เปน็อาการ	“แฮงค”์	

นั่นเอง

ท�าไมด่ืมเหล้าถึงเมา	หน้าแดง	ขาดสติ	อ้วก	?
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อาการแฮงค์คืออะไร

	 อาการแฮงค์	คือ	อาการมึนงง	ปวดศีรษะ	คลื่นไส้	อาเจียนหลังจากที่ฤทธิ์

ของเหล้าที่ดื่มหมดไปแล้ว	 ...	 อาการท่ีว่านี้เช่ือว่าเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน

ได้แก่	 การขาดนำ้า	 +	 การคั่งของสารแอลดีไฮด์	 +	 นำ้าตาลตำ่า	 ไปทำาให้เกิด 

กลุ่มอาการดังกล่าว

 
เพิ่มก�รขับนำ้�จ�กร่�งก�ย

ร่�งก�ยข�ดนำ้�

เหล้� เพิ่มก�รคั่งของแอลดีไฮด์

เพิ่มก�รใช้พลังง�น

เซลล์สมองเหี่ยวลง

กัดกระเพ�ะ

นำ้�ต�ลในเลือดตำ่�

ปวดหัว

คลื่นไส้ อ�เจียน

เวียนหัว
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ดื่มเหล้ายงัไงไม่ให้ติด ?

ไม่ให้เดอืดร้อน ? 

ไม่ให้เมา? 

แล้วถ้า...เมาค้างท�าไง?

“ต้ังสติก่อนกิน	รู้จักยับย้ัง	มีความรับผิดชอบ	
เว้นช่วงระยะการด่ืม	หากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ท�า	

เปล่ียนส่ิงแวดล้อม/กลุ่มเพ่ือน”

 ดื่มแค่ไหนถึงจะไม่โดนตำรวจจับ	 ในประเทศไทยกฎหมายต้ัง

เกณฑ์ไว้ที่	50	mg%		

	 การดืม่เหล้าเพยีง	1	ดร๊ิงต่อชัว่โมง	มคีวามเส่ียงต่อการมรีะดับแอลกอฮอล์ 

เกินกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำาหนดแล้ว	

 (1 ดริ๊ง เท่ากับ เหล้า 40 ดีกรี 40 ซีซี/หรือเบียร์ 275 ซีซี) 

	 โดยถ้าไปเที่ยวแล้วกินเหล้าประมาณ	6-7	ฝา	หรือกินเบียร์	1	กระป๋อง	

	 จากนั้นขับรถมาเจอด่านตำารวจก็มีสิทธิ์โดนจับได้
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 ดื่มยังไงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ	 วัยรุ ่นหลายคนมักบอกว่าตัวเอง 

ไม่เมา	ยังไหวอยู่	แต่รู้หรือไม่?	กลไกการเกิดอุบัติเหตุของคนดื่มเหล้าเกิดจาก 

การตัดสินใจช้าไปเพียงเสี้ยววินาที	แม้ว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด

เพียงน้อยนิด	แค่	10	mg%		ขึ้นไป

	 แม้ว่าปริมาณน้อยขนาดนี้จะไม่สามารถตรวจได้จากการวัดด้วยวิธี 

ปกติได้	 แต่สามารถตรวจได้จากการวัดความรู้สึกการตอบสนองของร่างกาย	 

น่ันหมายถึง	 ตอนนี้วัยรุ ่นจะเสียความสามารถในการตอบสนองไปแล้ว	 

(ตอบสนองช้าลง)	โดยที่ยังไม่รู้สึกมึนด้วยซำ้า...

	 ดื่มอย่างไรไม่เมาค้างแบบตรงไปตรงมา	คือ	อย่าดื่มมากเกิน	อย่าดื่มเร็ว

เกิน	ดื่มนำ้าบ่อยๆ	เลือกชนิดเหล้าที่ไม่เข้มมาก	ส่วนยาแก้เมาค้างตามที่โฆษณา

ไม่มีอยู่จริง	หรือมีขายแต่ไม่มีผลในทางวิทยาศาสตร์	

	 การดื่มเพ่ือความสุข	 สนุกสนาน	 ครื้นเครง	 ล ้วนเกินพอดีทั้งสิ้น	 

โทษมากกว่าประโยชน์ชัดเจน	 อย่างไรก็ตาม	 “ดื่มแต่พอดี”	 ถ้าจะดีต้อง 
ไม่ดื่ม	“Just Say No”

เราสามารถเลือกการบริโภคได้ทุกอย่าง
อยู่ท่ีตัวคุณจะเลือก
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อยากเลิกด่ืม/เลิกเหล้าท�าอย่างไร?

	 มี	 ความ	 “ตั้งใจ”	 จริง	 หาที่พึ่งทางใจ	 หากำาลังใจ 

จากคนรอบข้าง	 หาแรงบันดาลใจ	 กลุ่มเพื่อนช่วยเพ่ือน  

ไม่ปล่อยเวลาให้ว่าง	 นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ  

รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์	 รู ้จักปฏิเสธ	 หลีกเลี่ยง 

ความเสีย่ง	ต้ังเป้าหมายในการด่ืมให้น้อยลง	ปรบัเปลีย่นนสิยั

การดื่ม

	 หากทำาทั้งหมดแล้ว	 ยังเลิกไม่ได้...ให้หาตัวช่วยเลิกเหล้าด้วยวิธีอื่นๆ	 

เช่น	 ใช้สมุนไพร	 ปรึกษาเภสัชกร-แพทย์	 เพ่ือใช้ยาช่วยในการเลิกเหล้า	 

ปรึกษาผู ้ใหญ่	 สายด่วนเลิกเหล้า	 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา	 1413   

รพ.ธัญญารักษ์	1165	แค่นี้เองจริงๆ	...
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สูบบุหรี่มีขอ้เสียอย่างไร?

	 เสียเงิน	 เสียสุขภาพ	 เสียสังคม	 เสียบุคลิกภาพ	 และยังผิดกฎหมาย	 

(หากสูบในที่สาธารณะ)

“บุหรี่ติดง่าย แต่เลิกยาก”

เมื่อเริ่มหดั
สบูบหุรี่

เมื่อ...ต้องเพิ่ม
ปริมาณการสบู

จนกลายเป็น
นสิยั

"ติดบหุรี่"
เสยีเงิน เสียสขุภาพ 

เสยีบคุลิกภาพ 
และยงัผิดกฎหมาย

ในระยะยาว
ร่างกาย

เสื่อมโทรม

เสยีชวีิต
ก่อนวัยอนัควร

"บหุรี่"
เป็นเสมือนประตดู่านแรกที่น�าไปสู่หนทางของ

ยาเสพติดชนดิอื่นๆ และพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น เช่น 
การมเีพศสมัพันธ์ การพนนั การติดเกมส์ ฯลฯ
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วงจรชีวิตของวัยรุ่นท่ีสูบบุหรี่

 “บุหรี่”	 ถือว่าเป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งซึ่งมักจะเริ่มสูบในช่วงวัยรุ ่น 

ตอนต้นด้วยเหตุผลหลายอย่าง	 เช่น	 ธรรมชาติของวัยรุ่นมีความอยากรู้ 

อยากลอง	เลียนแบบผูใ้หญ่	อยากเท่ห์	อกีทัง้วยัรุ่นต้องก้าวข้ามการเปล่ียนแปลง

หลายอย่างในชีวิตและเป็นช่วงวัยที่เพื่อนมีอิทธิพลสูงสุด	 ถูกเพื่อนชวน	 จึงทำา

ตามเพื่อนเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน	 หรืออาจเนื่องจากสามารถ 

เข้าถึงบหุรีไ่ด้ง่าย	เป็นต้น	บุหร่ีเป็นสิง่ท่ีทำาลายสขุภาพของผูส้บูและคนข้างเคยีง

เพราะในควันบุหรี่มีสารพิษมากมายหลายชนิดที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยที่

สามารถป้องกนัได้	วยัรุน่ส่วนใหญ่มกัอยากรูอ้ยากลองโดยคดิว่าการทดลองสบู

เพยีงเลก็น้อยไม่น่าจะตดิได้	 โดยหารูไ้ม่ว่าในบหุรีม่นีโิคตนิซึง่เป็นสารเสพตดิอยู่ 

ซึ่งทำาให้เกิดการเสพติดบุหรี่และยังเป็นด่านแรกที่นำาวัยรุ ่นเข้าสู ่อบายมุข 

ต่างๆ	 ยิ่งถ้าสูบเป็นประจำาจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต	 ไม่สามารถหยุดได	้

และผลที่ร้ายแรงที่สุดก็คือการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
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	 วัยรุ ่นบอกว่า	 “การสูบบุหร่ีจะสูบตอนที่ว ่าง	 รู ้สึกเบ่ือเหงา	 

เหนื่อย	 เพื่อนให้ลอง	 สูบบุหรี่คู่กับกินเหล้า	 สูบบุหรี่ตอนเข้าห้องนำ้า	

บางทีก็ใช้คลายเครียด	ความรู้สึกที่แท้จริงคือ	การอยากลอง	สูบแล้ว

เท่ห์	 ถึงอย่างไรก็ตามรู้ว่ามันมีโทษพิษภัย	 แต่ก็กล้าที่จะสูบ” แต่ก็มี 
วัยรุ่นหลายรายที่มีความคิดอยากจะเลิกบุหรี่	 เมื่อนึกถึงบุคลิกภาพของตนเอง	

(เช่น	ฟันเหลือง	มีกลิ่นปาก	กลิ่นบุหรี่ติดตัว	เป็นต้น)	สุขภาพของตนเอง	และ

เมื่อมันไม่ท้าทายและน่าลองอีกต่อไป...วัยรุ่นก็อยากจะเลิก...

	 ดังนั้น	 ขอแนะนำาการเลิกบุหรี่ด้วยการ	 เร่ิมต้นที่	 “ใจ”	 ของตนเอง	 

อาจใช้นำ้ายาบ้วนปากแบบเลิกบุหรี่	 หากิจกรรมอื่นทำา	 เคี้ยวหมากฝรั่ง	 

ปรึกษาผู้ใหญ่	ผู้ที่สามารถเป็นที่ปรึกษาได้ดี	

หาวิธีการที่เหมาะสมและตนเองสามารถทำาได้	

หนทางท่ีดีท่ีสุด	คือ	“ไม่ริไม่ลองไม่เริ่ม”

อยากเลิกบุหรี่ท�ายังไง?
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 อันดับแรก	ต้อง	ใจแข็ง

	 บอกเพื่อนไปว่า	“สูบบุหรี่ไม่เป็น	เหม็นควัน”

 “ไม่เอา	เสียสุขภาพ”  “ไม่มีเงิน”

	 **เพราะในบางครั้งบางทีเพื่อนที่ชวนสูบก็แค่อยากหาแนวร่วมสูบด้วย

เพ่ือนพาไปสูบบุหรี่ควรเล่ียงอย่างไร?

เก่งนะ
ที่กล้าปฏิเสธ
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	 คิดว่าเราต้องทำาเพื่อคนท่ีเรารัก/พยายามลดละเลิก/ปรึกษาเพ่ือนสนิท		

คนใกล้ตัว	 คนในครอบครัว/หาแรงจูงใจในการเลิก/บำาบัดรักษา/ปรับเปล่ียน 

สิ่งแวดล้อม	

	 เพียงแค่ใช้ความมุ่งมั่นในการเลิก	และใช้	“ใจ”	ที่เข้มแข็ง

	 หากไม่ได้ผล...ให้หาแหล่งช่วยเหลือในการเลิกและบำาบัด	 แนะนำาให้ไป

สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน	หรือ

	 	 สถานบำาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	

	 	 (สถาบันธัญญารักษ์)	สายด่วน	1165	thanyarak.go.th

	 	 สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบ้านพิชิตใจ	สำานักงานป้องกัน 

	 	 และบำาบัดการติดยาเสพติด	สำานักอนามัย	กรุงเทพมหานคร

	 	 สำานักสงฆ์ถำ้ากระบอก	จังหวัดสระบุรี	แผนกรักษายาเสพติด

	 	 โทร.	036	266	292

	 	 ศูนย์บริการสาธารณสุข	และคลินิกยาเสพติดทุกแห่ง

	 	 โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง

ติดยาแล้วเลิกอย่างไร?
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 “ทักษะการปฏิเสธ”	 ซึ่งเป็นอาวุธท่ีสำาคัญในการป้องกันการติดยา 

มีหลายวิธี	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่พบเจอ	เช่น

	 1.	 เดินเลี่ยงไปทางอื่นเมื่อพบเจอบุคคล	กลุ่มผู้เสพยาเสพติด

	 2.	 ปฏิเสธตรงๆ	สั้นๆ	หรือพูดเสียงดังให้ผู้คนรอบข้างได้ยิน

	 3.	 หากสนิทสนมกัน	นอกจากจะปฏิเสธแล้วควรชักชวนให้เลิกด้วย

	 4.	 หากไม่สนิทหรือเป็นกลุ่มมีอิทธิพล	ให้ปฏิเสธแบบผัดผ่อน	

	 	 หรืออ้างเหตุต่างๆ	อ้างว่ามีธุระที่ต้องไปทำาต่อ

	 5.	 เปลี่ยนเรื่องอื่นพูดแทรกขึ้นมาทันทีแทนการปฏิเสธแบบตรงๆ	

	 6.	 ชักชวนให้ทำากิจกรรมอื่นๆ	เช่น	เล่นกีฬา	เล่นดนตรี	ฯลฯ

	 7.	 ปฏิเสธไปว่ามีโรคประจำาตัวที่ไม่สามารถใช้ยาเสพติดได้	

	 	 หรือแพ้ยาง่าย	ไม่สบาย	เป็นต้น

	 8.	 ทำาเป็นไม่เข้าใจในสิ่งที่พูด	หรือเชิญชวน	หรือเฉไฉพูดวกวน

	 	 จนผู้ชวนเบื่อไปเอง

 

ท�าอย่างไรไม่ให้ติดยา?
เรียนรู้ทักษะ	“การปฏิเสธ”
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 ก�รติดย�เสพติดเป็นกระบวนก�รต่อเนื่องเกิดขึ้นทีละเล็กน้อยจ�ก 

ก�รเสพเป็นครัง้คร�ว สูก่�รเสพทีถี่ข่ึน้ จนเสพทกุวนัและวนัละหล�ยๆ คร้ัง

 ก�รเสพย�บ้�	 หรือสารแอมเฟตามีนจะไปกระตุ้นประสาทที่อยู ่ใน 

สมองส่วนกลาง	 (Limbic	 system)	 หรือสมองส่วนอยาก	 ซ่ึงควบคุมอารมณ์ 

และพฤติกรรม	 โดยแอมเฟตามีนจะไปกระตุ ้นปลายประสาทให้หลั่งสาร 

โดปามีน	 (Dopamine)	 ออกมาจำานวนมาก	 ทำาให้รู้สึกฟิน	 เป็นสุข	 พึงพอใจ	

คึกคัก	สนุกสนาน	มากกว่าปกติทั่วไป	ผู้เสพยาบ้าจึงรู้สึกเป็นสุขอย่างท่วมท้น	

มีแรงมาก	ทำางานได้มากเกินปกติ	 ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย	 แต่เมื่อหมดฤทธิ์ยาจะ

เหนื่อย	 หมดเรี่ยวแรง	 เนื่องจากสมองและร่างกายถูกใช้พลังงานอย่างหนัก	

เป็นการหมดฤทธิ์ยา	 จึงต้องมีการเติมสารเสพติดเข้าไปอย่างต่อเนื่องและ 

เพิ่มปริมาณมากขึ้นเพื่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกเหมือนเดิม

	 ในขณะเดยีวกนั	สมองส่วนกลาง	(Cerebral	cortex)	ซ่ึงมหีน้าทีเ่กีย่วกบั

ความจำา	 การตัดสินใจ	 การใช้เหตุและผล	 สมองส่วนนี้จะถูกทำาลายและ 

ถูกควบคุมด้วยสมองส่วนอยากมากขึ้น	 ทำาให้ความสามารถในการคิด	 

การตัดสินใจ	 และความจำาแย่ลง	 ไม่สามารถคิดแยกแยะ	 เหตุผล	 ถูกผิดได ้

เหมือนคนปกติ	 ทำาให้ผู ้ที่ติดยาเสพติดหรือสมองติดยา	 มักจะมีความคิด	

พฤติกรรม	 และอารมณ์ท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม	 เช่น	 ก้าวร้าว	 หงุดหงิดง่าย	 

ไม่สามารถควบคุมตัวเองให้เลิกเสพยาได้และต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ	 

ในบางทีอาจมีอาการทางจิตร่วมด้วย

ท�าไมติดเหล้า	บุหรี่	และสารเสพติด?

มาท�าความรู้จัก
“โรคสมองติดยา”	
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ด่ืมเหล้า	สูบบุหรี่	เล่นยา
แล้วได้อะไรในเม่ือรู้ว่าไม่ดี	ท�าไมอยากลอง?

ความ
ทา้ทาย

เพ่ือน
ชักชวน คิดว่าตัวเองแน่

คิดว่าลอง
แล้วไม่ติด

ความเช่ือผิดๆ
“ด่ืมเหล้า-สูบบุหรี่แล้วเท่ห์”		
“ด่ืมเพ่ือบ�ารุงสุขภาพ”

“สูบบุหรี่มีกล่ินหอม	มีรสหวาน”	
“ด่ืมแล้วมีเรี่ยวแรง”

“สูบด่ืมแล้วหายเครียด”
“กินเหล้าแล้วเลือดสูบฉีดดี”

ฯลฯ
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เล่นเกมแต่พอดี

ได้จริงหรือ?
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เกมท่ีเล่นได้
เกมประเภทฝึกสมอง	
ฝึกทักษะทางด้านต่างๆ	

ไม่เสียเงิน
ไม่มีการพนัน

การเล่มเกม	ในบางกรณี
ช่วยฝึกความสามารถ	และ
ความเชี่ยวชาญในการเป็น

นักเขียนโปรแกรม	การสร้างเกม	
ซึ่งอาจนำามาประกอบอาชีพ
และสร้างรายได้	ได้ในอนาคต

เกมท่ีไม่ควรเล่น
เกมที่มีความรุนแรง

ซึ่งอาจจะนำาไปสู่การมีพฤติกรรมรุนแรง
เกมที่มีรูปภาพ/ตัวละครอนาจาร

นำาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์	เกมที่มีการพนัน
นำาไปสู่การสูญเสียทรัพย์สิน

เงินทอง

การเล่นเกม
ช่วยคลายเครียด	ฝึกสมอง		

ฝึกทักษะด้านต่างๆ	เช่น	การใช้สายตา	
การเคลื่อนไหว	การคิดวิเคราะห์	

การวางแผน	การจัดลำาดับ
การทำางาน
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เล่นเกมดีอย่างไร	
1.	 สนุกคลายเครียด

2.	 ได้เพื่อนใหม่ที่เจอในเกม

3.	 ชดเชยสิ่งที่หายไป	เช่น	พ่อแม่ไม่มีเวลาให้

4.	 ได้เงิน?	ถ้าเล่นได้	แต่ก็อาจเสียเงินด้วย

ขอ้เสียของการเล่นเกม
1.	 เสียการเรียน	โดดเรียนไปเล่นเกม	

2.	 เสียเพื่อน	เสียสังคม	หมกหมุ่นกับเกมอยู่หน้าจอ

	 ไม่สนใจคนอื่น

3.	 เสียสุขภาพ	

	 •	 สายตาเสีย	จ้องจอนานสายตาสั้น	ปวดตา

	 •	 นั่งเล่นเกมไม่สนใจกินข้าว	ไม่มีแรง

	 •	 กินข้าวหน้าจอ	ทำาให้อ้วน	

	 •	 ไม่ได้ออกกำาลัง	ร่างกายไม่แข็งแรง	อ่อนเพลีย

	 •	 ไม่ได้ขยับร่างกาย	ปวดเมื่อย	

4.	 เสียเงินค่าเช่าเครื่อง	ค่าเกม	และค่าพนัน
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 1.	 เพลิดเพลิน	สนุกสนาน	เป็นการพักผ่อนหย่อนใจ	สร้างความบันเทิง	

สร้างจินตนาการ	สร้างความคิด

	 2.	 เกมบางชนิดอาจช่วยฝึกทักษะทางปัญญา	 การคิดอย่างเป็นระบบ 

และอย่างต่อเนื่อง	 มีระบบการตัดสินใจ	 การวางแผนและการแก้ปัญหา	 

เกิดกระบวนการฝึกความคิดได้ดี

	 3.	 เกมบางชนิดเสริมการเรียนการสอนของเด็ก	 เช่น	 เกมที่เน้นด้าน

วิชาการมีการสอดแทรกเนื้อหาสาระต่างๆ	 บางเกมช่วยฝึกทักษะด้านภาษา	 

ฝึกการใช้คอมพิวเตอร์

	 4.	 สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว	 เนื่องจากการเล่นเกมร่วมกัน 

ระหว่างบุคคลในบ้าน	 ช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวทำาให้เกิด 

ความอบอุ่นในครอบครัว

	 5.	 ฝึกการใช้สายตาประสานงานกับการใช้กล้ามเนื้อ

เล่นเกมยังไงไม่ให้ติด	
1.	 รู้จักแบ่งเวลา

2.	 มีสิ่งสำาคัญที่ต้องทำามากกว่าการเล่นเกม

3.	 ไม่เล่นเลย

เล่นเกมได้อะไร	
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 1. โทษต่อสุขภ�พร ่�งก�ย	 เช ่น	 แสบตา	 ปวดข้อมือ	 เล ่นจน 

ไม่รับประทานอาหาร	 ทำาให้แสบกระเพาะ	 อดนอน	 ต่ืนสาย	 เพลีย	 ง่วงนอน 

ทำาให้ไม่ได้ออกกำาลังกายจนเป็นโรคอ้วน

 2. โทษต่อสุขภ�พจิต	 เช่น	 เกิดความทุกข์	 ไม่สุขใจ	 ขัดแย้งภายใน 

จิตใจ	 ขัดแย้งกับผู ้คนรอบข้าง	 ชอบเอาชนะ	 เคยชินกับการสั่งในเกมได้	 

เอาแต่ใจ	 ขาดความรับผิดชอบ	 มีปัญหาครอบครัวจนอาจหนีออกจากบ้าน	 

ไม่ทำาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	

 3. ก�รเรียนตกตำ่�	 เสียการเรียนไม่อ่านหนังสือ	 ใช้เวลากับการเล่นเกม	

โดดเรียนไปเล่นเกม	

 4. คว�มสัมพันธ์กับคนรอบข้�งและครอบครัวแย่ลง	 เสียเพื่อน	 

เสียสังคม	หมกหมุ่นกับเกมอยู่หน้าจอ	ไม่สนใจคนอื่น	เสียเงิน

 5. ค่�เช่�เครื่อง	ค่าเกม	และค่าพนัน	อาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม	

เช่น	ขโมย	วิ่งราว	ชิงทรัพย์

ถ้าเรามีเพ่ือนติดเกมควรจะท�าอย่างไร
1.	 แนะนำาให้เพื่อนรู้โทษการติดเกม

2.	 ชวนเพื่อนทำากิจกรรมอื่น

ผลเสียจากการเล่นเกม
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 1.	 เล่นเกมตลอดเวลา	 เช่น	 เปิดหน้าจอเล่มเกมคู่ไปกับหน้าจออื่นๆ

ระหว่างทำาการบ้าน	 เลิกเรียนแล้วต้องแวะร้านเกม	 ร้านอินเตอร์เนต	 เล่น 

จนดึกดื่น	 วันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็เล่นทั้งวัน	 หรือระหว่างทานอาหารก็ต้อง 

เล่นเกม	

	 2.	 เพิ่มชั่วโมงการเล่นจากเดิม	 1	 ชั่วโมงไม่พอ	 ต้องเพิ่มเป็น	 2	 เป็น	 3	

หรือมากกว่านั้นจึงจะพอใจ

	 3.	 มีอาการขาดการเล่นเกมไม่ได้	 เช่น	 เมื่อไม่ได้เล่นเกม	 เกิดอาการ

หงุดหงิด	อารมณ์ฉุนเฉียวกับคนรอบข้าง	หรือเกิดอาการหงอยที่ไม่ได้เล่นต้อง

เล่นเกมตลอดเวลา

	 4.	 ชอบพูดโกหก	 มีพฤติกรรมลักขโมยเงินไปเล่นเกม	 มีพฤติกรรมเล่น

การพนัน	 ไม่รับผิดชอบหน้าท่ี	 เสียการเรียน	 เสียงาน	 เสียสัมพันธภาพกับ

ครอบครัวหรือเพื่อน	

พฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเกม
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“รู้ตัวเอง	ฝึกวินัย	ใจมาก่อน	แบ่งเวลา	
หากิจกรรมอ่ืนท�า	ส�าคัญคือคนช่วย”

“เล่นเกมแต่พอดี	รักษาหน้าท่ีและมีวินัย”

วิธีแก้ไขการติดเกม
1.		 รู้ตัวเอง	ควบคุมตนเอง

2.		 ฝึกการมีวินัย	การจัดสรรเวลาในแต่ละวัน

	 เพื่อไม่ให้การเล่นเกมกระทบต่อการใช้ชีวิต

3.		 หากิจกรรมอื่นที่น่าสนใจ

	 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการติดเกม
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 1.	 การเห็นคุณค่าในตนเอง	ผู้อื่นและสิ่งรอบตัว	การได้มีโอกาสทบทวน

ตนเอง	 มองข้อดีของตนเองเห็นความดีงาม	 ความสำาเร็จและได้ชื่นชมตนเอง	

ย่อมทำาให้เกิดความเชื่อมั่น	 เกิดความภาคภูมิใจต่อตนเอง	 ส่งผลให้เกิด 

ความเข้มแข็งในจิตใจ	มีพลังและความพร้อมในการเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้น

	 2.	 ลดโอกาสการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต	 เช่น	 ลดการใช้

คอมพิวเตอร์	 มือถือ	 จำากัดชั่วโมงอินเตอร์เนต	 ไม่ผ่านร้านอินเตอร์เนต	 ไม่นำา

คอมพิวเตอร์ไว้ในห้องส่วนตัว	ให้นำามาไว้ในห้องส่วนรวม

	 3.	 ฝึกวินัยในตัวเอง	ควบคุมตนเอง	ลดระยะเวลาเล่นเกม	บริหารเวลา

ในแต่ละวันกำาหนดว่าจะเล่นเกมวันละไม่เกิน	2	ชั่วโมง

	 4.	 หากิจกรรมอื่นๆ	 ทำา	 เช่น	 ทำาการบ้าน	 เล่นกีฬา	 กิจกรรมร่วมกับ

ครอบครัว	พูดคุยกับเพื่อน	ทำางานบ้าน	

	 5.	 ผู้ปกครองต้องเข้าใจวัยรุ่น	สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	และ

พัฒนาศักยภาพ

แหล่งขอ้มูลเพ่ิมเติม
	 1.	 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์			

	 	 http://www.smartteen.net/

	 2.	 ชุดคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเยาวชนชอบเล่นเกม	 สำาหรับ 

	 	 ผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตวัยรุ่นในชุมชน	 :	 กิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะ 

	 	 เยาวชน

	 3.	 แนวทางการดูแลช่วยเหลือผู้ปกครองและวัยรุ่นท่ีมีปัญหาติดเกม 

	 	 สำาหรับบุคลากรสาธารณสุข	

การแก้ปัญหาติดเกม
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ชีวิตสดใส

ห่างไกลการพนัน
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การพนันมีหลายชนิด	เช่น	
	 การเล่นไพ่	ซื้อลอตเตอรี่	ซื้อหวย	พนันกีฬา	เล่นบิงโก	พนันกับ 

เครื่องเล่น	 การพนันทางอินเตอร์เนต	 การเล่นหุ้นในตลาดหุ้นก็จัด

เป็นการพนันรูปแบบหนึ่ง

สาเหตุของการติดการพนัน	
1.	 รู้สึกสนุกกับการที่ได้เสี่ยง	หรือลุ้นที่จะชนะพนัน	
2.	 ทำาให้อารมณ์ตนเองดีขึ้น	หรือเพื่อหลีกหนีจากปัญหาในชีวิต
3.	 การพนันชนิดใดที่ยิ่งได้รางวัลเร็วหรือเห็นผลประโยชน์เร็ว	
	 จะยิ่งทำาให้ติดการพนันชนิดนั้นๆได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
	 “อยากชนะ	อยากได้เงินแบบง่าย”

การติดพนันส่งผลอย่างไร
1.	 เสียเงิน		 2.	 เสียสุขภาพ
3.	 เสียอนาคต	 4.	 เสียชีวิต
5.	 ครอบครัว	ผู้คนรอบตัวได้รับความเดือดร้อน
6.	 เสียสังคม
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ชนิดของพฤติกรรมการพนัน

พฤติกรรม
ก�รพนัน

พนันเพื่อ
ก�รใช้เงินและ

ก�รเสียเงินพนัน
ก�รแก้ไข

ติดการพนัน
(pathological	
gambler)

ความสุข
ความตื่นเต้น
หนีปัญหา

ควบคุมจำ�นวนเงินที่ใช้
พนันไม่ได้เลย	จำานวน
เงินที่เสียคาดเดาไม่ได้

ต้องได้รับการแก้ไข
พฤติกรรม

มีปัญหาจากการ
พนัน	(problem	
gambler)

ความสุข
ความตื่นเต้น
หนีปัญหา

ควบคุมจำ�นวนเงินที่ใช้
พนันไม่ได	้จำานวนเงิน
ที่เสียคาดเดาไม่ได้

ควรไปประเมิน
พฤติกรรมติดการ
พนัน	และแก้ไข

ผู้เล่นพนันที่ดู
เสี่ยงจะติด
(at-risk	gambler)

ความสุข
ความตื่นเต้น
หนีปัญหา

ควบคุมจำ�นวนเงินที่ใช้
พนันได้พอใช	้จำานวน
เงินที่เสียคาดเดาไม่ได้

ควรไปประเมิน
พฤติกรรมติดการ
พนัน	และแก้ไข

พนันตามงาน
สังคม	(social		
gambler)

ความ
สนุกสนาน

ควบคุมจำ�นวนเงินที่ใช้
พนันได้อย่�งดี ควบคุม
จำานวนเงินที่เสียได้

ไม่แก้ไข
ถ้ายังควบคุม
พฤติกรรมได้

นักพนันมืออาชีพ
(professional	
gambler)

หารายได้
เลี้ยงตนเอง

ควบคุมจำ�นวนเงินที่ใช้
พนันได้อย่�งยอดเยี่ยม
ควบคุมจำานวนเงินที่
เสียได้

ไม่แก้ไข
ถ้ายังควบคุม
พฤติกรรมได้
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ติดการพนันต้องการค�าปรึกษา
ติดต่อสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

หรือสายด่วนสุขภาพจิต	1323

ให้บริการปรึกษา	24	ชม.

หากยังไม่ถึงเป็นโรคติดการพนัน	 
ให้ใช้ใจ						อย่างเดียวในการต้ังใจ

ท่ีจะเลิกการพนัน

เพ่ือนเล่นการพนันท�าอย่างไร
•	 บอกเพื่อนอย่าเล่นเปลืองเงิน

•	 ชวนทำากิจกรรมอื่น	ที่เป็นประโยชน์

•	 ปรึกษาผู้ใหญ่	ถ้ามีปัญหารุนแรง
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การพนันรวยจริงเหรอ
o	 ไม่รวย	เสียมากกว่าได้

o	 ถ้าได้มาง่ายก็หมดง่าย

o	 ไม่ได้ถูกทุกครั้ง	นานๆ	ถูกครั้งหนึ่ง

	 ได้มาก็ยังต้องใช้หนี้เก่า

ถ้าเล่นหวยแล้วไม่ถูกควรเล่นต่อไหม
•	 เล่นถ้าอยากหมดตัว	เพราะยังมีลุ้นยังเล่นเรื่อยๆ

	 เพราะมีความหวังว่าจะถูก	สุดท้ายก็เสียเงิน	หมดตัว

•	 ไม่เล่น	เพราะไม่มีดวงเสี่ยงโชคไม่เสียเงิน

แหล่งขอ้มูลเพ่ิมเติม
1.	 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	

	 http://www.smartteen.net/

2.	 http://www.dmh.go.th/download/

	 แบบประเมินปัญหาการพนัน.pdf

3.	 http://www.cumentalhealth.com/รอบรูเ้รือ่งสขุภาพจติผูใ้หญ่/

	 ติดการพนัน.html

4.	 สายด่วนสุขภาพจิต	1323	:	ให้บริการปรึกษา	24	ชั่วโมง	
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วัยรุ่นไม่วุ่น

ไม่รุนแรง



77คู่มือการใช้ชีวิตวัยรุ่น

	 ความรุนแรงเป็นได้ท้ังการใช้คำาพูดหรือการใช้กำาลัง	 อาวุธ	 การข่มขู่ว่า 

จะใช้กำาลังหรืออาวุธต่อบุคคล	อันอาจทำาให้เกิดการบาดเจ็บหรือเป็นอันตราย

ถึงชีวิต	 ที่พบบ่อย	 เช่น	 การทะเลาะวิวาท	 การล้อเลียนปมด้อย	 การข่มขู่ 

รีดไถเงิน	การละเมิดทางเพศ
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-	 เห็นจากคนในครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงเป็นประจำา

-	 การเลี้ยงดู	ถูกกระทำารุนแรงจากคนในครอบครัว

-	 ความรุนแรงจากสื่อต่าง	ๆ	เช่น	โทรทัศน์		social	media	ฯลฯ

-	 เป็นความรู้สึก	“เสียศักดิ์ศรี”	“ถูกหยาม”	“ถูกดูถูก”	ทำาให้รู้สึกโกรธ

-	 ค่านิยมที่คิดว่าสถาบันของตนเองต้องเป็นหนึ่ง

	 แม้ว่าการใช้ความรนุแรงจะทำาให้เรารูส้กึว่าได้ระบายอารมณ์แต่ต้องถาม

ตัวเองว่าแล้วจะเกิดอะไรตามมา	หากจะดีกว่านี้ถ้า...

	 •	 ใช้เหตุผลคุยกัน	

	 •	 เดินหนีไปตั้งหลัก

	 •	 ระงับสติอารมณ์แล้วค่อยกลับมาคุยกันใหม่

ความรุนแรงในสังคม
ปัจจุบันมาจากหลายปัจจัย	ลองคิดดู

การใช้ความรุนแรง
ท�าให้เราแก้ไขปัญหาได้จริงหรือ



79คู่มือการใช้ชีวิตวัยรุ่น

	 ถ้าอย่างนั้นจะแก้ปัญหาที่ไม่ใช้ความรุนแรงไดต้้องเริ่มต้นที่ตนเองโดย

	 •	 	หาเทคนิคยับยั้งชั่งใจ	เช่น	นับ	1	ถึง	10	หายใจเข้าออกลึกๆ	นึกถึง 

ภาพตลกๆ	ดื่มนำ้าเย็นๆ	ฮัมเพลงฯลฯ

	 •	 เรียนรู้และฝึกฝนตนเองให้เป็นคนใจเย็น	เช่น	การฝึกสมาธิ

	 •	 ฝึกรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	อย่ายึดตนเองเป็นใหญ่

	 •	 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทำากิจกรรมที่สร้างสรรค์	 เช่น	 เล่นกีฬา	

ออกกำาลังกายสมำ่าเสมอ

	 •	 ไม่ตัดสินปัญหาโดยการใช้กำาลัง	 และหลีกเลี่ยงเม่ือถูกผู้อื่นใช้กำาลัง	 

ไม่พูดตอบโต้	ไม่ใช้สายตาหรือทำาท่าทียั่วยุอารมณ์โกรธ

	 •	 ไม่หมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมทางอินเทอร์เนตมากเกินไป	 เนื่องจาก

เกมบางเกมมีเนื้อหาที่กระตุ้นให้มีพฤติกรรมรุนแรงได้

ศักด์ิศรีหรือการรักษาชีวิตดีกว่ากัน

ยกพวกตีกันนั้นหรือคือศักดิ์ศรี?

	 การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์	 สร้างความเจริญรุ่งเรื่องเพื่อชื่อเสียง 

ของสถาบันต่างหากคือศักดิ์ศรีท่ีแท้จริง	 เป็นการแสดงออกถึงความรักต่อ

สถาบันที่สร้างสรรค์

	 อย่าลมืรกัตวัเอง	รกัษาชวีติไว้	เพราะเรายงัมพ่ีอแม่	ญาติพ่ีน้อง	เพ่ือนท่ีรัก

และห่วงใยเรา	 มีอนาคต	 มีสิ่งต่างๆที่ได้เรียนรู้	 ได้ชื่นชม	 ได้หาประสบการณ	์

และสร้างความสุขให้แก่ตัวเองและคนที่เรารัก
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ถ้าเพ่ือนในโรงเรียนทะเลาะกันจะท�าอย่างไร

	 -		 ไม่ร่วมวงทะเลาะด้วยจะทำาให้เป็นเรื่องใหญ่โต	รุนแรงขึ้น

	 -		 ไม่เชียร์หรือยืนดูด้วยความสนุกสนาน

	 -		พูดห้าม	หรือจับแยก	ถ้าเป็นเพื่อนที่เรารู้จักและสามารถห้ามได้

	 -		 แจ้งอาจารย์	หรือเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน	ให้มาช่วยจับแยก

	 	 (ไม่จำาเป็นต้องแสดงตัวให้เพื่อนรู้ว่าเป็นคนแจ้ง)



81คู่มือการใช้ชีวิตวัยรุ่น

ถ้าเจอคนทะเลาะกันในท่ีสาธารณะจะท�าอย่างไร

	 หากเจอคนกำาลังทะเลาะวิวาทกันในที่สาธารณะ	 ควรแจ้งตำารวจเพื่อ 

ระงับเหตุซึ่งอาจจะเกิดบานปลายจนเป็นเหตุรุนแรงมากข้ึน	 และเพื่อ 

ความปลอดภัยของตนเองขณะเกิดการทะเลาะวิวาทควรหลีกเล่ียงไม่อยู่ใน

สถานการณ์นั้นๆ

ถ้าพ่อแม่/สมาชิกในครอบครัวทะเลาะกันรุนแรง
จะท�าอย่างไร

	 •	 	พูดเตือนสติ	ขอร้องให้ใจเย็นๆ

	 •	 	ขอร้องให้ยุติการทะเลาะ	และอยู่คนละที่ให้สงบสติอารมณ์ก่อน

	 •	 	บอกญาติผู้ใหญ่หรือเพื่อนบ้านที่สามารถมาช่วยได้

 ว�งตัวเป็นกล�ง	 ถ้าเป็นเรื่องท่ีไม่เกี่ยวกับคุณโดยตรงแล้วพ่อหรือแม่

อยากให้คุณเข้าข้างเขาล่ะจะทำาอย่างไร?	ให้พยายามวางตัวเป็นกลาง	คุณอาจ

พูดแบบนี้	 “หนูรักทั้งพ่อท้ังแม่ อย่าให้หนูเข้าข้างใครเลย ค่อย ๆ คุยกัน 

ดีไหมคะ หนูไม่อยากให้พ่อแม่ทะเลาะกัน”

 พูดคยุกัน	บอกพ่อแม่ว่าคณุรูส้กึอย่างไรท่ีพวกเขาทะเลาะกัน	เลือกเวลา

ที่คิดว่าพวกเขาจะรับฟังคุณ	 จากนั้นให้พูดด้วยความนับถือว่า	 การที่พวกเขา

ทะเลาะกันทำาให้คุณรู้สึกกลัวและไม่สบายใจ
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สามารถลดความรุนแรงได้อย่างไร

	 สามารถลดความรุนแรง	 โดยไม่ไปหาเรื่องผู้อื่นก่อนและอยู่ในที่ของเรา

เรียนรู้การให้อภัยแก่ผู้อื่นและตนเอง	 ทุกคนมีโอกาสผิดพลาดได้	 ไตร่ตรองว่า

หากเกิดความรุนแรงแล้วผลกระทบที่จะตามมาคืออะไรบ้าง

ท�าอย่างไรไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาท/ใช้ความรุนแรง

	 •	 มีการป้องกันในเบื้องต้น	ทำาความเข้าใจว่าคนเราย่อมมีความคิดเห็น

ไม่ตรงกัน	“แตกต่างแต่ไม่แตกแยก”	“คิดต่างอย่างสร้างสรรค์”

	 •	 รู้จักการควบคุมอารมณ์ตัวเอง	 เรียนรู้การระบายอารมณ์ที่ไม่ทำาให้ 

คนอื่นเดือดร้อน	เช่น	ออกแรงด้วยการวิ่ง	เล่นกีฬา	เล่นดนตรี	(ตีกลอง)

	 •	 ไม่นำาตัวไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยง

ก�รป้องกันไม่ให้เกิดก�รทะเล�ะวิว�ท/ใช้คว�มรุนแรง ทำ�ได้โดย 

	 •	 รู้จักใช้เวลาว่างในทางสร้างสรรค์	

	 •	 รู้จักยั้งคิด	คิดถึงผลที่จะตามมา	ฝึกคิดการณ์ไกล	ฝึกคิดบวก

	 •	 พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์	 (EQ)	 เช่น	 การจัดการกับอารมณ ์

ของตนเอง	การเข้าใจอารมณ์คนอื่น	วิธีสื่อสารไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
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	 พ่อแม่ตีลูก	 ต้องมีเหตุผลที่ตี	 มีการพูดคุยกับเรา	 และสอนว่าควรทำา 

อย่างไร	 เราก็นำามาคิดพิจารณาด้วยเหตุผลว่าที่พ่อแม่พูดมีเหตุผลที่ถูกต้อง 

หรือไม่	 แล้วปรับปรุงตัว	 แต่ถ้าไม่มีเหตุผล	 ใช้อารมณ์	 ตีหรือทำาร้ายเราด้วย 

ความรุนแรง	 ควรปรึกษาครูหรือผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจเพ่ือหาทางแก้ไข	 และให ้

ความช่วยเหลือ

ถ้าพ่อแม่ตีลูกโดยใช้ความรุนแรงจะมีความผิดไหม
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โทษของการท�าร้าย/ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา

	 •	 ผิดกฎหมายถูกจับ	ติดคุก

	 •	 ผิดศีลธรรม	สังคมประนาม

	 •	 มีตราบาปติดอยู่ในใจจะกลายเป็นคนจิตใจกระด้าง	ไม่รู้ถูกผิด

โทษ/ความผิดของการท�าร้ายร่างกาย/ฆ่าผู้อ่ืน

 1.  คว�มผิดฐ�นฆ่�ผู้อื่นโดยเจตน�	 มีระวางโทษประหารชีวิต	 จำาคุก 

ตลอดชีวิตหรือจำาคุกตั้งแต่	 15	 ปี	 ถึง	 20	 ปี	 ตาม	 ป.อ.	 มาตรา	 288		 

โดยผู้กระทำาความผิดฐานพยายามฆ่านั้น	 ต้องระวางโทษ	 2	 ใน	 3	 ของโทษ 

ที่กฎหมายกำาหนดไว้	สำาหรับความผิดดังกล่าวนั้น	ตาม	ป.อ.	มาตรา	288,	80

   2. คว�มผิดฐ�นทำ�ร้�ยร่�งก�ย	 ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน	 2	 ปี	 

หรือปรับไม่เกิน	4,000	บาท		หรือทั้งจำาทั้งปรับ	ตาม	ป.อ.	มาตรา	295
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ครอบครัวสุขสันต์

วัยรุ่นสดใส
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การอยู่ในครอบครัวโดยไม่ใช้ความรุนแรง

	 ความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติของทุกครอบครัว	 แต่ความรุนแรงเกิดจาก 

ความไม่เข้าใจจนกลายเป็นความขัดแย้งและมีการพูดหรือกระทำาด้วย 

อารมณ์ที่ทำาให้อีกฝ่ายเจ็บปวด	 วัยรุ่นสามารถลดความรุนแรงในครอบครัวได้

โดยไม่เป็นส่วนหนึ่งหรือต้นเหตุของความรุนแรง	ด้วยการสื่อสารกับครอบครัว

โดยไม่ใช้อารมณ์	 มีสติ	 พูดจาอ่อนโยน	 ไม่แข็งกระด้าง	 ท่าทีอ่อนน้อมและ 

จริงใจ	นอกจากนี้ยังช่วยลดความกดดันจากเหตุการณ์ความรุนแรงได้ด้วยการ

รู้จักพูดปลอบใจ	โอบกอดเพื่อให้กำาลังใจ	เมื่อเหตุการณ์ล่วงผ่านไปแล้ว	ทำาตัว

ให้เป็นเสมือนกาวใจในครอบครัวได้

ครอบครัวท่ีดีควรเป็นอย่างไร
และมีปัจจัยพ้ืนฐานอย่างไร

	 •	 มีพื้นฐานมาจากความรัก	ความเข้าใจ	ความอบอุ่น/มีความพอเพียง/

มีการเตรียมความพร้อมก่อนการมีครอบครัว

ครอบครัวที่ดีควรจะมีคุณลักษณะ ดังนี้

	 •	 พูดคุยกันเสมอๆ	บอกความรู้สึก	ความคิดเห็น	รู้จักพูดจาหยอกเย้า

สร้างอารมณ์ขัน

	 •	 มีการดูแลเอาใจใส่กันและกัน

	 •	 ถ้ามีปัญหา	หันหน้าปรึกษากัน

	 •	 ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำางานบ้าน
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ลูกควรมีเวลา	พูดคุยกับพ่อแม่	ช่วยแบ่งเบาภาระงานในบ้าน
รับผิดชอบการเรียน	ท�าตัวให้พ่อแม่ไว้วางใจ

	 •	 อยู ่อย่างพอเพียง	 ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในเรื่องเศรษฐกิจ 

ครอบครัว	(การออม	การใช้จ่าย)

การใช้ชีวิตในครอบครัวให้มีความสุขต้องท�าอย่างไร

	 •	 ทำาตามบทบาทและหน้าที่ของตนเอง/มีกิจกรรมร่วมกัน/จัดการกับ

ปัญหาต่างๆร่วมกันได้

	 •	 ทำาบ้านให้เป็น	“รังรัก”	ที่อบอุ่น	ไปอยู่ไหนก็ไม่สุขใจเหมือนบ้านเรา	

“บ้�นคือวิม�นถ้�สื่อส�รด้วยคว�มรัก”
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การเป็นลูกท่ีดีมีคุณสมบัติอย่างไร

	 •	 ตั้งใจเรียนหนังสือให้จบ

	 •	 รับฟังความคิดเห็นของพ่อแม่	ผู้ใหญ่

	 •	 ทดแทนพระคุณ	ทำาให้พ่อแม่	สบายใจ

	 •	 เป็นคนมีนำ้าใจต่อส่วนรวม

	 •	 ไม่ออกนอกลู่นอกทาง

	 •	 เลี้ยงดูพ่อแม่เมื่อแก่เฒ่า

เป็นลูกที่ดี เป็นได้ไม่ย�ก

	 ก่อนอ่ืนต้องให้ดูว่าตัวเอง	 ทำาตัวเป็นลูกที่ดีแล้วหรือยัง?	 การทำาตัวเป็น 

ลูกที่ดีนั้นทำาได้ไม่ยาก	 ไม่ต้องทำาอะไรมากทำาตัวให้พ่อแม่สบายใจ	 เพียงแค ่

ทำาหน้าท่ีของตนเองให้ดีในเรื่องเรียน	 มีเวลาพูดคุยกับพ่อแม่	 และช่วย 

ทำางานบ้านบ้าง	ก็สามารถเป็นลูกที่ดีได้

ครอบครัวอบอุ่นท�าให้เสียคนได้หรือไม่

	 ได้แต่ยาก	 เพราะความสัมพันธ์ในครอบครัวจะทำาให้กล้าเล่า	 กล้าบอก	

กล้าพูดกับพ่อแม่ทุกเรื่อง	 จะเป็นเสมือนเกราะป้องกันมิให้ปัญหาเกิดขึ้น	 

หรอืถ้าเกิดปัญหากส็ามารถก้าวข้ามฟันฝ่าปัญหาอปุสรรคไปได้เพราะครอบครัว

เข้าใจ	ให้คำาปรึกษาและให้กำาลังใจ
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ครอบครัวแตกแยกต้องท�ายังไง

	 •	 ปัญหาของผู้ใหญ่เป็นเรื่องซับซ้อนเกินว่าจะแก้ไขได้ด้วยตัวเราเอง

	 •	 ต้องยอมรับความจริงทำาใจในสิ่งที่เกิดขึ้น

	 •	 ปรับตัวให้สามารถดำาเนินชีวิตต่อไปได้

	 •	 ดูแลตัวเองให้ได้ดี

	 ที่สำาคัญคือต้องไม่รู้สึกผิด	 ลูกไม่ใช่สาเหตุของความแตกแยก	 ปัญหา 

ของผู้ใหญ่บางปัญหา	 มันซับซ้อนและมีที่มาที่ไปลึกซึ้งเกินกว่าจะอธิบายให้ 

ลูกๆฟังเข้าใจได้	 ลูกสามารถเป็นกาวใจให้พ่อแม่ได้	 เตือนให้พ่อแม่คิดถึง 

ความรักของพ่อแม่ในอดีตหรือช่วยพูดปลอบใจพ่อแม่	 แต่ถ้าพ่อแม่ยัง 

ไม่สามารถทำาความเข้าใจกันหรืออยู่ร่วมกันได้ต่อไป	 ก็ต้องทำาใจยอมรับใน 

สิ่งที่เกิดขึ้น	 ปรับตัวให้สามารถดำาเนินชีวิตต่อไปได้	 	 ถ้ามีปัญหาคับอกคับใจ	 

ควรเล่าระบายให้ผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจฟัง	เพื่อลดความกดดันและขอคำาชี้แนะ
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ครอบครัวไม่มีเวลาให้กันท�าอย่างไร

	 •	 พยายามหาเวลาว่างให้ตรงกัน	 เช่น	 ทานอาหารเย็นร่วมกัน	 หรือ 

ทำากิจกรรมร่วมกันในเทศกาลวันสำาคัญ

	 •	 ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่กับเวลาว่างที่ตรงกัน

	 •	 ใช้สื่อเทคโนโลยีในการสื่อสารกัน	เช่น	Line	Facebook

	 เนื่องจากต่างฝ่ายต่างมีภารกิจต้องทำางาน	 บางคร้ังแยกกันอยู่	 ทำาให้ 

ไม่มีเวลาพูดคุย	 รับรู ้สารทุกข์สุกดิบของกันและกัน	 ครอบครัวจึงควรมี 

วันแห่งครอบครัว	 สัปดาห์ละ	 1	 วันหรือแล้วแต่จะตกลงกัน	 เพื่อจะได้อยู ่

พร้อมหน้ากัน	พ่อ	แม่	ลูก	มีการทำากิจกรรมร่วมกันหรือทานอาหารพร้อมหน้า

กันวันละมื้อ	ทุกวันก็ยิ่งดี
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ท�าไมพ่อแม่ไม่เขา้ใจเรา	ไม่เขา้ใจลูก

	 •	 วัยและประสบการณ์ที่แตกต่างทำาให้มีความคิดเห็นแตกต่างกัน

	 •	 ไม่พูดคุยกันทำาให้ต่างฝ่ายต่างคิด

	 •	 พ่อแม่ไม่เข้าใจการใช้ชีวิตของลูก	เช่น	การเรียนการทำากิจกรรม

	 •	 วิถีชีวิตพ่อแม่กับลูกต่างกัน

	 •	 พ่อแม่สนใจแต่เรื่องเศรษฐกิจ	ปากท้อง

	 บางครั้งการที่เราคิดว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจเรา	 อาจเกิดจากทัศนคติที ่

แตกต่างกัน	 การสื่อสารท่ีอาจจะไม่ตรงกันทำาให้ไม่เข้าใจกัน	 ดังนั้นการพูด 

เพ่ือการสื่อสารจึงสำาคัญ	 ขั้นตอนต่อไปน้ีจะช่วยให้ได้ผลมากขึ้นเมื่อพูดกับ 

พ่อแม่

 • ระบุปัญห�	เรากับพ่อแม่มีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องอะไร

 • รู้ว่�ตัวเองรู้สึกอย่�งไร	 การท่ีพ่อแม่มีความคิดเช่นนั้นทำาให้เรารู้สึก

อย่างไร	เช่น	เจ็บใจ	เศร้า	อาย	ไม่ได้รับความไว้วางใจ	ฯลฯ

 • ลองนึกว่�ตัวเร�เป็นพ่อแม่	 นึกภาพว่าเรามีลูกวัยรุ่นซึ่งมีปัญหา 

แบบนี้	เราจะเป็นห่วงเรื่องอะไรมากที่สุด	และเพราะอะไร

 • คิดทบทวนใหม่ คิดว่าทัศนะของพ่อแม่มีข้อดีอะไร?	 เราจะทำา 

อะไรได้บ้างเพื่อช่วยให้ท่านคลายกังวล?

 • พูดคุยเรื่องนั้นกับพ่อแม่และช่วยกันคิดห�ท�งออก	พบกันครึ่งทาง

และทุกฝ่ายต่างก็พอใจ
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ท�าไมพ่อแม่ถึงแยกแยะไม่ออก
ระหว่างค�าว่าเถียงกับอธิบาย

	 •	 พ่อแม่มักจะบอกว่าอาบนำ้าร้อนมาก่อน

	 •	 ผู้ใหญ่ต้องถูกเสมอ

	 •	 การใช้นำา้เสยีงต่างกนั	ถ้าเป็นการอธบิายจะไม่เสยีงดงั	ไม่ตะคอกใส่กัน

	 •	 ขึ้นอยู่กับเหตุผล

	 •	 คนละยุคสมัย	ยุคสมัยเปลี่ยน	

	 ในการสนทนากันระหว่าพ่อแม่และลูก	 อาจมีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้	 

เมื่อไรที่การพูดคุยเป็นการอธิบายด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริงประกอบใช ้

นำ้าเสียงนุ่มนวล	 จะไม่ใช่การโต้เถียง	 แต่หากการพูดคุยนั้นไม่มีเหตุผล	 ไม่ม ี

ข้อเท็จจริง	ใช้อารมณ์ขึ้นเสียงจึงถูกตีความว่าเป็นการเถียง	
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ท�าไมพ่อแม่ถึงรักลูกไม่เท่ากัน

	 •	 เวลาใช้ชีวิตกับลูกแต่ละคนไม่เท่ากัน	(ส่วนร่วมในการใช้ชีวิต)

	 •	 ลูกบางคนมีปัญหาทำาให้รักห่วงมาก

	 •	 ลูกบางคนทำาให้พ่อแม่ภาคภูมิใจ

	 ลูกมักจะมองว่าพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากัน	 แต่ในความเป็นจริงแล้วพ่อแม ่

ย่อมรักลูกทุกคน	 เพียงแต่อาจจะมีปัจจัยบางอย่างที่ทำาให้มีการแสดงออก 

ต่างกัน	เช่น	ลูกคนนี้สุขภาพไม่แข็งแรง	ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษ	หรือลูกอยู่ใน

สภาพแวดล้อมที่อันตราย	 เพื่อนๆ	 ติดสารเสพติด	 ต้องคอยถามไถ่ติดตาม 

ใกล้ชิดหรือลูกบางคนช่างอ้อน	 คุยสนุก	 ทำาให้พ่อแม่อารมณ์ดี	 มีความสุข 

ก็ชอบพูดคุยด้วย	เป็นต้น
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โรงเรียน...

บ้านหลังที่สองของวัยรุ่น

ท�าไม 
-		ครูต้องคอยจับผิดพวกเราตลอดนะ

-	 ครูเรานี่หัวโบราณจริง	ไม่อัพเดทเลย	

-		ยังจู้จี้จุกจิกได้อีกมั้ยอาจารย์

-		อะไรอะไร	ก็ฉันอาบนำ้าร้อนมาก่อน	

ท�าไม
-	 เด็กพวกนี้ถึงสอนไม่จำา	

	 พูดไม่เข้าใจ

-	ดื้อขนาดนี้	เอาแต่ใจ

	 ชอบทำาผิดระเบียบจริง

-	คิดว่าครูโง่ตามไม่ทันเหรอ

 สัมพันธภาพกับครู

ท�าไมครู-นกัเรยีน
ไม่เข้าใจกนั
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เราไม่จ�าเป็นต้องเข้าใจทกุเรื่อง หรอืทกุคน 
แต่ใช้การปรบัตวัเข้าหากนั

ท�าไงดี

-	นักเรียนและครูมีหลายสิ่งที่ต่างกัน	เช่น	บทบาทหน้าที่	และวัย	

-		ความคาดหวังของนักเรียนต่อครูและของครูต่อนักเรียน	บางครั้ง

	 เมื่อไม่เป็นอย่างที่หวังทำาให้เกิดความผิดหวัง	โกรธ	ไม่พอใจ	เสียใจ	

	 ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจ	/	ขัดแย้ง

เพราะ
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•	 ครูเขาบ่นนะดีแล้ว	แสดงว่าเขาสนใจ	เขารัก

•	 ครูไม่อัพเดท	ชวนมาอัพเดท	SOCIAL	เลยแล้วกัน

•	 ดูๆๆ	วันนี้อาจารย์ลมเสีย		อยู่ห่างๆ	ก่อน	ดีกว่า

•	 อาจารย์ขา	ฟังพวกหนูนิดนะคะ	(อ้อนสักหน่อย)

เราเป็นนักเรียนต้องทำาตามบทบาทหน้าที่ของเรา

•	 เด็กๆ	เขาก็มีความคิดของเขา	ลองฟังดูสักหน่อยก็ดีนะ	

•	 แสดงออกถึงความเอาใจใส่ด้วยการสังเกต	 สอบถาม

ทุกข์สุขของเด็กเป็นระยะ	

•	 แสดงการยอมรับในตัวเด็กด้วยการฟังความคิดเห็น 

ของเด็กอย่างตั้งใจ	 หรือแม้แต่การแสดงออกให้เด็ก 

เห็นว่าครูเป็นที่พึ่งให้แก่เขาได้	 โดยการรับฟังปัญหา 

และช่วยกันคิดวิธีแก้ไขร่วมกันยิ่งขึ้น					

ลองคิดแบบนี้
น่าจะใช้ได้หรอืเปล่า

•	 สำาคัญที่สุดคือ	 สร้างสัมพันธภาพที่อบอุ่นและใกล้ชิดกับ 

นกัเรยีนได	้โดยยอมรบัความเป็นตวัตนของนกัเรยีน	ความจรงิใจ	

และร่วมเข้าใจความรู้สึก						
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ท�าไมแต่ละห้องต้องมีครูท่ีปรึกษา

ไว้แก้ปัญหา ให้ปรึกษาหารอื

หรอืไว้ซ�้าเติม จู้จี้ขี้บ่น จบัผิด

หรือ

	 -	 ในกรณีที่มีปัญหาหรือมีเรื่องไม่สบายใจครูที่ปรึกษา

จะรับฟัง	 สามารถให้คำาปรึกษา/หาแนวทางแก้ไขปัญหาได้	 

และครทูีป่รกึษาเปรยีบเสมอืน	พอ่แม	่คนทีส่องดูแลเราเหมอืน

ญาติผู้ใหญ่คนหนึ่ง

	 -	 ชว่ยพฒันาทกัษะชวีติใหเ้ราสามารถผ่านพ้นเส้นทาง

แต่ละช่วงของชีวิตไปได้ด้วยดี
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เราจะท�าอย่างไร	ถ้าครูชอบสนใจเฉพาะคนเรียนเก่ง

ต้องท�าได้
ทำ�ตัวเอง ให้เก่ง และ ดี ในด้�นที่ชอบ

และสนใจ

	-	 ให้หาจุดดี	จุดเด่นของตนเองให้เจอและ

พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น

	-	 เสรมิสรา้งคุณคา่และความภาคภมูใิจใน

ตนเอง	โดย

	 1)	 รูท้นัความคดิทีม่ผีลใหเ้รารูส้กึดขีึน้	หรือทำาใหเ้รารู้สึกแยล่ง	

	 	 •	 เลือกความคิดท่ีช่วยสร้างพลังใจ	 พัฒนาตนเองให้เกิด 

ความภาคภูมิใจ	 เช่น	 เมื่อต้องทำางาน	 หรือเรียนในวิชาที่เราไม่ชอบ	 

แต่เราก็จำาเป็นต้องทำาในสิ่งนั้น	 เลือกคำาพูดบอกตัวเองในการสร้าง 

พลังเสมอๆ	 เช่น	 “ฉันจะพยายาม”	 “ถ้าคนอื่นเขาเรียนได้ฉันก็ต้อง

ทำาได”้	“ฉนัทำาได”้	“ไมม่อีะไรยากเกนิไปหรอก	ถา้เรามคีวามพยายาม

เรียนรู้”	 เราก็จะมีกำาลังใจที่จะสามารถฝันฝ่าอุปสรรคต่างๆท่ีต้อง

เผชิญได้

	 	 •	 หากเราคิดทางลบว่า	“แย่จัง ฉันทำ�ไม่ได้หรอก”	 เราก็ยิ่ง

รู้สึกท้อแท้	ไม่มีกำาลังใจที่จะพยายามทำาสิ่งนั้น

	 2)	 ค้นหาความสนใจ	 ความถนัด	 จุดมุ่งหมาย	 และจุดเด่นของ

ตนเอง	แล้วพยายามให้เกิดเป็นผลสำาเร็จที่ภาคภูมิใจ	

	 3)	 ฝึกมองโลกในแง่ดี	มองตนเอง	และคนอื่นในแง่ดีไว้ก่อน

	 4)	 ยอมรับข้อดีข้อเสียของตัวเอง	ไม่คิดเปรียบเทียบกับคนอื่น
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เราจะท�าอย่างไร	ถ้าเราคิดว่าครูมีอคติกับเรา

	 -	 สำารวจตนเอง/มองตนเองว่าทำาดแีล้ว

หรือยัง	 หรือทำาสิ่งใดที่เป็นความเดือดร้อน	 

เสียหายให้กับคนรอบข้างหรือไม่

	 -	 เดินเข้าไปพูดคุยกับครูอย่างเปิดใจ	

ถามไถ่เพื่อให้ไม่รู ้สึกค้างคาและคลายความ 

	 5)	 หมั่นดูแลร่างกายและจิตใจให้สดชื่น	แข็งแรง	อยู่เสมอ

	 6)		 ให้เวลาและโอกาสกับตัวเองในการเริ่มต้นใหม่

	 7)	 จงมองด้านดีของตัวเอง

	 8)	 พยายามเรียนรู้แบบอย่างความคิดดีๆจากบุคคลหรือ

	 	 สิ่งต่างๆรอบข้าง

ไม่สบายใจ

	 -	 หาครูที่ปรึกษาเพื่อพูดคุยบอกเล่าความไม่สบายใจและ 

หาทางออกของปัญหา	ระหว่างเรากับครู

	 -	 ให้ถามตัวเองว่า	 ในชีวิตเคยรู ้สึกอคติกับใครบ้างไหม?	 

และให้มองเป็นเร่ืองปกติของทุกคนที่สามารถเกิดข้ึนได้	 ในชีวิตจริง 

ย่อมมีทั้งคนชอบ	คนชัง	คนเฉย	ๆ	กับเรา

	 -	 ทำาดีกับครูอย่างสมำ่าเสมอ	ผลจะเป็นอย่างไรไม่สำาคัญ	เราทำา

ดีที่สุดแล้ว

ต้องท�าให้ได้
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ท�าไมครูมีอภิสิทธ์ิมากกว่านักเรียน
เช่น	ขึน้ลิฟต์ได้	แต่นักเรียนห้าม

	 ไม่ใช่เรื่องอภิสิทธิ์พิเศษเฉพาะในครู	 แต่เป็นเร่ือง

ของกฎระเบียบของแต่ละโรงเรียน	 เราต้องยอมรับและ

เข้าใจในกฎระเบียบของโรงเรียน	 ต่อไปภายหน้าเรา 

ก็ต้องเผชิญกับกฎของหน่วยงาน	องค์กรที่เข้าไปทำางาน

ต่อไป

ท�าไม
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ก�รใช้ชีวิตในโรงเรียนมีอะไรม�กกว่�ที่คิด

1)		สร้างสังคมใหม่	มีเพื่อนใหม่ๆ

2)		ฝึกการใช้ชีวิตในสังคม		

	 -	อยู่ร่วมกับผู้อื่น	และฝึกเคารพกฎกติกา	

	 	 ฝึกการยอมรับซึ่งกันและกัน	ไม่เอาแต่ใจเป็นใหญ่

	 -	 ถ้าไม่รู้จักปรับตัวก็จะอยู่กับใครไม่ได้	 เมื่อรู้จักปรับตัวทำาให้ 

	 	 อยู่กับใครก็ได้	

	 -	 เรยีนเพือ่ฝกึทกัษะ	และไดร้บัประสบการณก์ารแกไ้ขปญัหาชวีติ

3)		การได้ทำากิจกรรมต่างๆ	เพื่อ

	 -	 พัฒนาด้านสุขภาพ	(Health	Development)

	 -		พัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์	(Human	Relationship)

	 -		พัฒนาการเป็นพลเมืองดี	(Civic	Development)

	 -		พัฒนาตนเอง	(Self	Development)

การใช้ชีวิตในโรงเรียนแค่มาเรียนหนังสือเหรอ

 การเรียน

การใช้ชวีิตในโรงเรยีน 
แค่มาเรยีนหนงัสือเหรอ
การเรยีนมีอะไรน่าสนใจ 
มากกว่าอ่านเขียนไหม
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เรียนเยอะไปไหม	บางวิชาก็ไม่ได้เอาไปใช้

	 -	 เรียนเพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาตนเอง	

ค้นหาสิ่งที่ชอบ	 ความถนัดของตนเองเพื่อนำาไปสู่ 

การเรียนต่อและเลือกอาชีพในอนาคต

	 -	 เรียนเพื่อเป็นพื้นฐานสำาคัญท่ีจะทำาให้เติบโต

ไปเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถทำางานได้ดีในวิชาชีพของ

ตนเองได้ในอนาคต

เรยีนเยอะไปไหม
บางวิชาก็ไม่ได้เอาไปใช้
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ไม่ชอบไปโรงเรียน

ไม่ชอบไปโรงเรยีนเลยจริงๆ
- ตื่นเช้ามาก 
- ไม่ชอบแต่ละวิชา
- ไม่ชอบการเรยีนการสอน
  ของอาจารย์

ท�าไงดี

	 -	 ปรับเวลานอน	นอนให้เร็วขึ้นอีกนิดจะทำาให้นอนได้เต็มอิ่มขึ้น

	 -	 ปรับเวลาตื่น	ให้ตื่นเร็วขึ้นสักประมาณ	15-20	นาที	เพื่อให้ได้มี

เวลาปรับตัวจากอาการงัวเงีย

	 -	 บางวิชาที่เราไม่ชอบ	แต่เราก็จำาเป็นต้องเรียน	เพราะวิชาพวกนี้

เป็นพื้นฐานในการเรียนต่อในอนาคตของเรา	

	 -	 สไตล์การสอนมีความแตกต่างกัน	

แทนที่เราจะนั่งอยู ่เฉยๆ	 เราก็ใช้เวลานี้ไป 

พูดคุยกับอาจารย์อย่างสุภาพและอธิบาย 

เกีย่วกบัปัญหาการสอนของอาจารย์จะดกีว่ามาก	

	 -	 ถามอาจารย์เก่ียวกับปัญหา	 พูดหรือ 

ขอความช่วยเหลือให้อาจารย์ช ่วยอธิบาย 

เพิ่มเติม	เพื่อทำาคะแนนให้ดีขึ้นกว่าเดิม
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	 -	 สร้างแรงจูงใจในการไปโรงเรียนให้กับตัวเอง	 นึกถึงวิชาท่ีชอบ	

อาจารย์ที่ชอบ	การได้ไปเจอเพื่อนๆ	

	 -	 การไปโรงเรียนแสดงถึงการมีวินัยและความรับผิดชอบที่มีต่อ

บทบาทหน้าที่และชีวิตของเรา

	 สิ่งสำาคัญ	 เราควรคิดเสมอ	 แม้ว่าอาจารย์อาจจะมีทัศนคติที่ 

ไม่ตรงกับพวกเราบ้าง	 เราก็ต้องให้ความเคารพต่อความคิดเห็นนั้นๆ	

เพราะทุกความคิดเห็นย่อมมีคุณค่า	 และการเรียนรู ้ ท่ีจะเคารพ 

ความคดิเหน็ของอาจารย์ท่ีแตกต่างกับเราเป็นการฝึกการรูจ้กัปรับตัว	ซ่ึง

จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตในสังคม

เรียนไม่รู้เรื่อง

เรยีนไม่รู้เรื่อง
ต้องท�ายงัไง

เรยีนชิวๆ
สนุกกบัการเรยีนในวิชาที่ชอบ
ไม่สนใจเกรด ท�าในสิ่งที่ชอบ

อย่าได้แคร์ ตั้งใจเรยีน
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	 3)	 มีหลักการเรียนเก่งมาฝาก	มี	4	ขั้นตอน

	 	 3.1	ทำาสรุปโน๊ตย่อ

	 	 	 (สรุปความเข้าใจ	ไม่ใช่ย่อความ)	(ทำาตอนอ่าน	หรือฟังครู)

	 	 	 -	 ฝึกอ่านเนื้อหาในหนังสือ	 เป็นช่วงสั้นๆ	 (2-3	 บรรทัด)	 

ลองทำาความเข้าใจ	แล้วเขียนความเข้าใจลงในสมุดโน๊ต	(เล่มใหญ่ยิ่งดี)

						 	 	 -	 ฝึกการเชือ่มโยงความคดิต่างๆ	ทีเ่ขียนลงไป	เขยีนเพิม่เตมิ 

ความคิดความเข้าใจ

	 	 3.2	ทบทวน	ขยายความ	(ทำาความเข้าใจซำ้า)

									 	 -	 อ่าน	เขียน	ทบทวนโน๊ตย่อนั้น	ๆ

									 	 -	 ใช้ปากกาสี	ดินสอสีขีด	ทำาเครื่องหมาย	วงกลมล้อมรอบ

ระบายไฮไลท์

	 	 3.3	ฝึกทักษะ	(เขียนซำ้า	คิดซำ้า)	จำานวนมากครั้งที่สุด

									 	 -	 ฝึกการอ่าน	คิด	เขียนซำ้าให้บ่อยที่สุด

								 	 -	 อย่าลืมเชื่อมโยงความคิด	ความหมายต่าง	ๆ	ไปด้วย

	 	 3.4	การทดสอบ	 ทำาข้อสอบ	 (จับเวลา	 ตรวจคะแนน	 ดูเฉลย	 

และทำาซำ้า)

										 	 -	 ฝึกทำาแบบฝึกหัด	ทำาข้อสอบบ่อยๆ

 

	 1)	 ลองทบทวนบ่อยๆส	ิในเรือ่งท่ีเราไม่รูเ้รือ่ง	

หรืออาจจะให้เพื่อนๆ	 ช่วยอธิบายให้ฟังก็ได้นะ	 

แล้วไม่ต้องเครียดกับมันมาก	 เพราะยิ่งเครียดจะ 

ยิ่งไม่เข้าใจ	อย่าลืมเพื่อน	..	พึ่งได้เสมอ

	 2)	 ถามอาจารย์ตรงๆเลย	 บอกเลยว่าเรา 

ไม่เข้าใจ	ขออีกรอบ	ขออีกที	แค่นี้ก็เข้าใจแล้ว
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เรียนให้มีความสุข

เรยีนสขุ สนกุ
ท�าอย่างไร/เรยีนอย่างไร

ให้มคีวามสขุ

1)  อยู่กบัเพื่อนที่เราชอบ
2) หาแรงจงูใจในการเรยีน
3) หากิจกรรมที่เราชอบ
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แนวทาง
	 หากเราเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับชีวิตในวัยเรียนได้	ความสุขก็จะตามมา	

 ปรับตัวเข้�ห�เพื่อน สนุกเฮฮาด้วยกัน	ปรับทุกข์ด้วยกัน	ติววิชาที่ถนัด

ให้กัน	ทำากิจกรรมของโรงเรียนด้วยกันได้

 ปรับตัวเข้�กับครู	 รู้ว่าครูแต่ละคนมีรูปแบบการสอนแบบไหน	 ต้องทำา

อย่างไร	ครูจะได้ถ่ายทอดวิชาให้เราและเพื่อนร่วมห้องเรียนในบรรยากาศที่ดี

 ปรับตัวเข้�ห�วิช�ที่เรียน	บางวิชาอาจจะไม่ค่อยชอบ	พยายามหาจุดดี

ของวิชานั้น	อย่าเพิ่งหนี	ยี้	เบื่อ	ไม่เช่นนั้นจะยิ่งห่างไกลกันออกไป	เหมือนคน

ไม่รู้จักคุยกันเวลามีปัญหาเกิดขึ้น	จะยิ่งไม่เข้าใจกันเข้าไปใหญ่

 ม�ถึงก�รสอบ "ทำ�ให้ดีที่สุดโดยไม่ต้องหวังผล"	 อย่าไปคาดหวัง 

กับเกรด	 อย่าไปเครียดเกินไป	 การสอบเป็นการทดสอบว่าที่เราเรียนมานั้น	 

เข้าใจในเนื้อหาขนาดไหน	 เนื้อหาที่เราเข้าใจอาจไม่อยู่ในข้อสอบก็ได้	 และ 

เน้ือหาที่เราไม่เข้าใจก็อาจเป็นข้อสอบ	 ดังนั้นหากทำาไม่ได้	 ถือว่าข้อสอบคือ 

การเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ	 อีกเรื่องหนึ่ง	 และต้องกลับมาพิจารณาตนเองด้วย	 

ถ้าขีเ้กียจอ่านหนงัสอื	ไม่เข้าห้องเรียนบ่อยๆ		ไม่เคยทบทวนตำาราเลย		ไม่เข้าใจ

อะไรก็ปล่อยๆ	 มันไป	 อย่างน้ีแล้วคะแนนออกมาไม่ดี	 ก็ต้องปรับปรุงใน 

สิ่งเหล่านี้	ไม่ใช่ปล่อยเลยไปเพราะคิดว่าเกรดไม่ดี	ก็คงเพราะคนอื่นๆ	เขาเก่ง

	 ช่วงชีวิตในวัยรุ่นเป็นอีกช่วงหนึ่งที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน	 เพราะ 

วัยรุ่นเป็นวัยที่สดใส	 หากมองโลกในแง่ดี	 มีนำ้าใจให้คนอื่น	 ไม่กดดันตัวเองว่า

ต้องได้คะแนนเท่านั้นเท่านี้เกินไป	คงจะมีความสุขได้ไม่ยาก

อย่าลืมว่า	"ความสุข"	อยู่ท่ีใจ	ถ้าลืมไปก็ตามเอามาซะนะ
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การใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่างมีความสุข

ท�าไมโรงเรยีนต้องมี
กฎระเบยีบเยอะแยะ ทั้งๆ ที่นักเรยีน

ก็ไม่เคยท�าตาม เช่น เข้าแถวเคารพธงชาติ /
เข้าแถวซื้ออาหาร / การแต่งกาย

วิธปีรบัความคิด
ไม่ให้ท�าผิดกฎโรงเรยีน

	 -	 เพื่อเป็นกฎ-กติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคม	

เปรียบเสมือน	แบบฝึกหัดเล็กๆ	ก่อนออกไปสู่สังคมใหญ่

	 -	 ถ้าเรารูส้กึไม่อยากทำาตามกฎระเบยีบของโรงเรยีน		

เราอาจต้องสร้างแรงจงูใจโดยการมองไปถึงคนท่ีขาดโอกาส	

หลายคนที่ไม่โชคดีพอที่จะได้รับการศึกษา	 เราโชคดีกว่า	

ควรจะต้องพยายามทำาตัวเป็นนักเรียนที่ดี	 นี่เป็นสิ่งที่เรา 

ควรคิดเสมอในเวลาท่ีเราไม่ยอมรับหรือไม่ต้องการทำาตาม 

กฎระเบียบ	

	 -	 ขอเหตผุลทีเ่รายอมรบัได้ในการตัง้กฎระเบยีบเพือ่หาทีม่าทีไ่ปของ

ระเบียบเหล่านั้น	

	 -	 คิดถึงสิ่งท่ีได้จากการทำาตามกฎระเบียบ	 ทำาให้ถูกมองว่าเป็น 

คนมีวุฒิภาวะ	มีความรับผิดชอบ	ปรับตัวได้ดี	เป็นที่รักของผู้คนโดยทั่วไป
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วิธกีารใช้ชวีิตในโรงเรยีน
ท่ามกลางความแตกต่างของฐานะ

วิธกีารบริหารเวลา

	 -	 ยอมรับในความเป็นเรา	 ฐานะของเรา	 

อย่าไปเลียนแบบเขา	และไม่ต้องสนใจ

	 -	 ทัง้โรงเรยีนคงไม่ใช่มแีต่เพือ่นๆ	ฐานะดีหมด	

ถ้าลำาบากใจเรากต้็องเลอืกคบกบัเพือ่นทีไ่ม่สนใจฐานะ	

หรือฐานะใกล้เคียงกับเรา	

	 -	 เราจะต้องมีการจัดเวลา	

	 -	 การกำาหนดการ/การวางแผน

	 -	 การจัดลำาดับความสำาคัญ
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แนวทาง
	 ใน	 1	 วันทุกคนมีเวลาเท่ากัน	 24	 ชั่วโมง	 แล้วใน	 

24	ชัว่โมง	ควรทำาอะไรบ้าง	ซึง่โดยทัว่ไปแล้ว	การจัดเวลา

ที่ทำาให้เข้าใจง่ายน้ัน	 จะแบ่งจำานวน	 24	 ช่ัวโมงของวัน

เป็น	3	ส่วน	และได้สตูรคอื	8	:	8	:	8	ซึง่จะมลีกัษณะดังนี้

	 	 8	ชั่วโมง	สำาหรับการนอนหลับ	พักผ่อน

	 	 8	ชั่วโมง	สำาหรับการเรียน

	 	 8	 ชั่วโมง	 สำาหรับกิจวัตรประจำาวันต่างๆ	 เช่น	 อาบนำ้า	 แต่งตัว	 

รับประทานอาหาร	เดินทาง	เข้าสังคม	ตลอดจนกิจกรรมยามว่าง	

	 นอกจากนั้น	 การจัดลำาดับของส่ิงที่ทำานั้นก็ช่วยทำาให้ใช้เวลาอย่างมี

ประสิทธิภาพได้	อย่างน้อย	ๆ	จะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าควรเริ่มทำาสิ่งใด

ก่อนหลังดี	ซึ่งมีอยู่	4	กลุ่มได้แก่	

	 1)	 สำาคัญและเร่งด่วน		เป็นสิ่งที่จำาเป็น	และต้องทำาทันที

	 2)	 สำาคัญแต่ไม่เร่งด่วน	 เป็นสิ่งท่ีมีความสำาคัญ	 และสามารถวางแผนไว้

ล่วงหน้าได้

	 3)	 ไม่สำาคัญแต่เร่งด่วน	 	 เป็นสิ่งท่ีทำาก็ได้ไม่ทำาก็ได้	 ซ่ึงต้องเผชิญและ 

ต้องตัดสินใจในขณะนั้นทันที

	 4)		ไม่สำาคัญ	 และไม่เร่งด่วน	 เป็นสิ่งที่ทำาไปตามอารมณ์หรือความรู้สึก	 

ซึ่งทำาให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์



111คู่มือการใช้ชีวิตวัยรุ่น

แนวทางการเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

อยากเรยีนต่อ
มหาวิทยาลยัต่างประเทศ

	 -	 ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

	 	 (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)

	 -	 ศึ กษาหาความ รู ้ เ พิ่ ม เ ติ ม 	 เช ่ น	 

จากประสบการณ์ของรุ่นพี่	 เพื่อนท่ีเคยไปมา	 

จากเว็บไซต์	 จากสถานฑูตต่างประเทศที่มี

ข ่าวสารเรื่องทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ	

เป็นต้น
	 -	 ไปคอร์ส	summer	สั้นๆ	ในโครงการที่สนใจ	ประเทศที่สนใจ	

เพื่อทดลองการใช้ชีวิต	 เรียนรู้วัฒนธรรม	 ประเพณี	 และผู้คน	 วิถีชีวิต 

ของผู้คนในประเทศนั้นๆ		

แนวทาง
 ตัวอย่�งก�รเตรียมตัว 

 ระยะเวล� 3 ปีโดยประม�ณก่อนเรียน

	 	 ค้นหาสถาบันที่สนใจและตรวจสอบประเภทการสอบ

รวมถึงคะแนน	IELTS	หรือ	TOFEL	ที่ต้องการ	
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	 	 ตั้งใจเรียนและรักษาคะแนนเกรดให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีในสถานศึกษา
ปัจจุบัน

	 	 หาศูนย์สอบท่ีใกล้บ้านหรือเดินทางสะดวก	 และวางแผนวันท่ีสอบที่
จะสมัครสอบซึ่งควรจะมีระยะเวลาเตรียมตัว	12	-	14	เดือน	ก่อนลงทะเบียน
ศึกษาต่อ

	 	เริ่มเตรียมตัวสอบโดยทำาความคุ้นเคยกับการสอบและจับเวลาใน 
การฝึกทำาข้อสอบ

	 	ค้นหาว่าทางสถาบันมคีวามต้องการของผลคะแนนการสอบประเภท
อื่นอีกหรือไม่

 15-18 เดือนก่อนลงเรียน
	 ค้นหาข้อมูลของประเทศที่ต้องการจะไปจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้	

 12-14 เดือนก่อนลงทะเบียน

	 	สอบ	 IELTS	 หรือ	 TOFEL	 ถ้าไม่ได้ผลคะแนนตามที่ต ้องการ	 
หาคำาแนะนำาเพื่อผลคะแนนที่ดีขึ้นในการสอบใหม่	 เช่น	 คอร์สและแหล่ง 
ข้อมูลการสอบ	 IELTS	 หรือ	 TOFEL	 เตรียมแฟ้มแยกสถาบันที่ต้องการจะ 
ศึกษาต่อสำาหรับการเก็บใบสมัคร	 รายละเอียดการติดต่อ	 และใบเสร็จรับเงิน	
อ่านใบสมัครอย่างรอบคอบและยื่นเอกสารภายในช่วงเวลาที่สถาบันกำาหนด

 10-12 เดือนก่อนเรียน

	 	สมัครเรียนสถาบันที่เลือก

	 	เตรียมเอกสารทางการเงินหรือใบสมัครทุนการศึกษา	
	 	 (สำาหรับนักเรียนทุน)

	 	ตรวจเช็ควิธีการขอวีซ่า

 6-9 เดือนก่อนเรียน
	 ควรทราบแล้วว่าสถาบันไหนบ้างได้ตอบรับในการเป็นนักเรียนของ 
สถาบัน

 3 เดือนก่อนเรียน
	 ควรตรวจสอบและแน่ใจว่าไม่มีอะไรติดขัดสำาหรับวีซ่า
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เตรียมตัวให้พร้อม	ท้ังร่างกาย	ความคิด	และจิตใจ
	 นอกจากการเตรียมตัวเรื่องสอบ	 และการหาที่เรียนแล้ว	 สิ่งสำาคัญคือ 
การเตรียมตัวให้พร้อม	อาจจะฟังดูเหมือนง่าย	แค่ทำา	check	list	จัดกระเป๋า	
ซึ่งก็มีหลายๆ	 คนแนะนำาไว้แล้วว่า	 ไปเรียนต่อที่ไหน	 ต้องเอาอะไรไปบ้าง	 
แต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่แค่นั้น	 เวลาเรามาเรียนต่อเราจะพบเจออะไร 
ทีไ่ม่คาดคดิหลายอย่าง	เช่น	การเจอเพือ่นใหม่ๆ	(ทีอ่าจจะไม่ได้เข้าใจเราทกุคน)	
การเจอหนังสือและเอกสารทางวิชาการ	 การเข้าเรียนเป็นภาษาอังกฤษ	 
(ถ้าใครไม่เคยเรียนอินเตอร์มาก่อนจะเครียดมาก)
	 การเตรียมตัวอย่างแรกคือ	ก�รเตรียมตัวด้�นภ�ษ� ถึงแม้เราจะสอบ 
ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม	 แต่การมาเรียนต่อนั้นเป็นอีกเรื่อง 
ภาษาที่อาจารย์ใช้	 คำาศัพท์และโครงสร้างประโยคในหนังสือเรียนและ 
บทความทางวิชาการส่วนใหญ่มักจะ	 “ยาก”	 และ	 “ซับซ้อน”	 กว่าภาษาพูด
ปกติ	 แนะนำาให้ลองหาหนังสือท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่เราจะเรียนมาอ่านก่อน	 
และรีบเรียนรู้คำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องเอาไว้	 เวลาไปเรียนจะได้ไม่ตกใจ	 เพราะ
อาจารย์ที่ต่างประเทศสอนไม่เหมือนท่ีประเทศไทย	 วิธีเรียนแบบห้องเรียน 
ต่างประเทศจะไม่มาอธบิายคำาศพัท์ให้เราฟัง	 วธิทีำาการบ้านส่งก็จะเป็นอกีแบบ	
เราต้องทำาตัวเองให้เก่งเท่ามาตรฐานของต่างประเทศ	บางคนอาจจะเลือกไป
เรียนปรับพื้นฐานก่อนเปิดเรียน	หรือถ้ามีทุนและเวลาอาจเดินทางไปก่อนเพื่อ
เตรียมตัว
	 การเตรียมตัวอย่างที่สองคือ	 ก�รเปิดใจให้กว้�ง	 การมาเรียนต่อ 
ต่างประเทศคือ	 การเปิดโลกใหม่	 ทุกคนมาจากประเทศต่างๆ	 เติบโตมาใน 
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน	 เป็นไปไม่ได้ที่จะให้ทุกคนม ี
มุมมองเหมือนกับเราทั้งหมด	 ดังนั้น	 “ทำาใจ”	 ซะว่าเราจะต้องเจอบางคน 
ที่เราไม่ชอบ	 เราอาจจะโดนใครบางคนไม่ชอบ	 เป็นเรื่องธรรมดา	 เอาสมอง 
ของเราไว้ตั้งใจเรียนดีกว่า	เพราะความรู้จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต	แต่คนที่เรา
ไม่ชอบอยู่กับเราแค่ไม่กี่ปี
	 การเตรียมตัวอย่างที่สามคือ ก�รเตรียมตัวที่จะใช้ชีวิตด้วยตัวเอง เช่น	
การทำาอาหาร	การดูแลสุขภาพ	เป็นต้น

“ต้องอดทนและต่อสู้เพ่ืออนาคตของเรา”
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‘ความสุข’	 สร้างได้จากตัวเราครับน้อง	 

ก็แค่ทำาตัวปกติ	 เป็นตัวของตัวเอง	 รู้หน้าที่

ตนเอง	 และมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง	

ผู้คนรอบข้าง	 และสังคม	 ไม่ทำาให้ใคร 

เดอืดรอ้น	และวยัรุน่ตอ้งรูจั้กเคารพกฎ-กตกิา

ของสังคมด้วยนะครับ

พี่ครบั...
ท�าไงให้สงัคม
ยอมรบัครบั?

ผมจะท�าไง
ให้คนรอบๆ ตวัยอมรบัได้
อยู่ยงัไงให้มีความสขุครับ

ไม่มีใครเข้าใจวยัรุ่นเล้ยยยยยยยย...

วางตัว วางใจ

มีความสุขในสังคม
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ร�าคาญเด็กแว้นท�าไงดี?	

	 1.	 แจ้งผู้ใหญ่ในบ้าน	 ผู้ปกครอง	 ผู้นำาชุมชน	 

ผู้ ใหญ่บ้าน-กำานัน	 หรือคนในชุมชนให้ ช่วยกัน 

สอดส่องดูแล

	 2.	 แจง้พีต่ำารวจ	191	หรอืสถานตีำารวจใกลบ้า้น	

เพื่อหาทางป้องกันเหตุการณ์อื่นที่จะตามมา

	 3.	 ระมดัระวงัตัวเองและไมน่ำาตัวเองเข้าไปใกล้

บริเวณสุ่มเสี่ยง	หรือยุ่งเกี่ยวกับแกงค์มอเตอร์ไซค์
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ความบ้าบนถนน...
ความท้าทายในสนามแขง่
	 “เขาเหล่านีค้อืคนทีต้่องการโอกาส	พอเขารูว่้าม	ี“โครงการจากถนนหลวง

สู่สนามแข่ง”	 เกิดข้ึน	 เขาก็รู้สึกขอบคุณโครงการนี้ที่เปิดโอกาสและเปิดพื้นที่ 

ให้กับเยาวชนเหล่าน้ันได้มาอยู่ในพื้นท่ี	 พ่อแม่ก็สนับสนุนเด็ก	 ซึ่งแต่ก่อนลูกๆ

ต้องหนีพ่อแม่มา	 แต่เดี๋ยวนี้พ่อแม่พาลูกมาแข่งรถ	 จากเดิมอยู่บนท้องถนน 

ไม่มีคนควบคุม	 ไม่มีกรรมการไม่มีกติกาอยู ่ที่อารมณ์ความรู ้สึก	 ฉะนั้น	 

มันต่างกัน	มีปัญหาในสนามเรามีคนช่วย	มีปัญหาในถนนมีแต่คนประณาม”	

	 จากสถิติการจับกุมตลอดปี	 2555	 พบว่า	 มีการจับกุมแข่งรถได้ท้ังสิ้น	

64,416	คด	ีดำาเนนิคดผีูข้บัขี	่และผูส้นบัสนนุ	ตาม	พ.ร.บ.จราจรทางบก	จำานวน	

41,920	คดี	ดำาเนินการกับร้านแก้ไขดัดแปลงตกแต่ง	387	คดี	และความผิดอื่น

ตาม	พ.ร.บ.รถยนต์	อีก	12,107	คดี

	 “ท้ายที่สุดมันเป็นเรื่องของความท้าทายที่วัยรุ ่นต้องการจากการได ้

แหกกฎ	 การซิ่งรถบนถนนมันท้าทายกว่าในสนามแข่ง	 มันให้ความรู้สึก 

ที่แตกต่าง	 ฉะนั้น	 บางคนก็จะเลือกซิ่งอยู่บนถนนแม้จะมีตัวเลือกให้ไปวิ่งใน

สนามแข่งก็ตาม”

http://m.manager.co.th/Daily/detail/9570000045875

เก็บข่าว
มาเล่า
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วัยรุ่น..รู้ยัง?	“มนุษย์ป้า”	คือใคร?

เอิ่ม..ป้า
หนกู็อยากรู้...
เหมือนกัน...

ท่ีมา	:	www.manager.co.th
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แล้วท�าไมสังคมไทยต้องมีมนษุย์ป้าด้วยล่ะน่ี 
ไม่เขา้ใจ#.#?
	 ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติของสังคมท่ีมีความ 

หลากหลาย	 ร้อยพ่อพันแม่	 วัยรุ่นควรรู้จักการ	“ยอมรับ”  

ในสิ่งที่เขาเป็น	และ	“ปรับตัว-ปรับใจ”	ในการอยู่ร่วมกัน	
ใชค้วามเห็นอกเห็นใจ	ในการใช้ชีวิตในสงัคม	และทีส่ำาคญัดแูล

จิตใจตนเองเมื่อเติบโตไปเราก็จะไม่เป็นมนุษย์ป้า...
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	 1.	 อยู่ในสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย	 เช่น	 ไม่เข้าไปในแหล่งเสื่อมโทรม	

หลีกเลี่ยงบริเวณที่เปลี่ยวและมืดไม่แต่งกายล่อแหลม	ไม่กลับบ้านดึก	เป็นต้น

	 2.	 รว่มกนัสรา้งวัฒนธรรมและคา่นยิมทีเ่อือ้ตอ่การอยูร่ว่มกนัอยา่งสันติ

ในชุมชน

	 3.	 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ในชุมชน	 นอกเหนือจากการเรียนใน

โรงเรียน	ร่วมกิจกรรมอื่นๆ	เช่น	เล่นกีฬา	เกม	กิจกรรมนันทนาการต่างๆ	เพื่อ

สร้างสัมพันธ์กับผู้คนในชุมชนฯลฯ

	 4.		เคารพกฎ-กติกาของชุมชน	 สังคม	 ช่วยดูแลและสอดส่องเหตุการณ์

ไม่ชอบมาพากลหรือเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความรุนแรงในชุมชนและสังคม

ใช้ชีวิตแบบปลอดภัยในสังคมท่ีมีความรุนแรง
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ภาคผนวก
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รายช่ือผู้เขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือก�าหนดกรอบ
และจัดท�าเน้ือหาคู่มือการใช้ชีวิตส�าหรับวัยรุ่น

	1.	 นางสาวอมรากุล	 อินโอชานนท์	 นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ	 	

	 	 	 สำานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

	2.	 นางวิชชุดา	 ฐิติโชติรัตนา	 นักวิชาการอิสระ	จังหวัดนนทบุรี

	3.	 นางสาวเนตรชนก	 บัวเล็ก	 นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการพิเศษ	

	 	 	 สำานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

	4.	 นางสาวสตรีรัตน์	 รุจิระชาคร	 นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ

	 	 	 สำานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

	5.	 นางนฤภัค	 ฤธาทิพย์	 นักจิตวิทยาคลินิกชำานาญการ	

	 	 	 สำานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

	6.	 นางสาวศจี	 แซ่ตั้ง	 นักจิตวิทยาคลินิกชำานาญการ	

	 	 	 สำานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

	7.	 นางสาวไอยรดา	 มารีอัมมัน	 นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ

	 	 	 สำานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

	8.	 นางสาวกันต์วรัทย์	 เปสะพันธุ์	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ	 	

	 	 	 โรงพยาบาลดอนตูม

	9.	 นางแดงน้อย	 พ่วงรัก	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ	

	 	 	 รพ.สต.วัดปลายคลองขุนศรี

10.	 นางสาวปัทมา	 พ่วงเจริญ	 นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ	 	

	 	 	 สำานักงานโครงการ	To	Be	Number	One

11.	 นางสาวพันธ์วลี	 สิทธิณรงค์	 นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ	

	 	 	 สำานักงานโครงการ	To	Be	Number	One

12.	 นางสาววิจิตรา	 สันคนุช	 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	 	

	 	 	 สำานักงานโครงการ	To	Be	Number	One

13.	 นางสาวทิวาทิพย์	 แสนทวี	 นักวิชาการสาธารณสุข	 	 	

	 	 	 สำานักงานโครงการ	To	Be	Number	One
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14.	 นางสาววัชวรรณ	 พานิชเจริญ	 นกัวชิาการสาธารณสขุ	กองสขุภาพจติสงัคม

15.	 นางสาวอุษา	 มะลิซ้อน	 นักวิชาการสาธารณสุข	 	 	

	 	 	 สำานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

16.	 นางสาววัลพรรณ	 เฮงประกอบ	 อาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ	

	 	 	 ศูนย์แฟชั่นไอซ์แลนด์

17.	 นางสาวกฤติยา	 ดวงมณี	 อาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ	

	 	 	 ศูนย์ซีคอนสแควร์

18.	 นางรุ่งอรุณ		 เข็มกลัด	 อาสาสมัครสาธารณสุข	ตำาบลบางม่วง	

	 	 	 อำาเภอบางใหญ่	จังหวัดนนทบุรี

19.	 นางเยาวนา	 ทันตาหะ	 อาสาสมัครสาธารณสุข	ตำาบลบางม่วง	

	 	 	 อำาเภอบางใหญ่	จังหวัดนนทบุรี

20.	 นายณภัทร	 วรรณธนาสิน	 นกัศกึษา	มหาวทิยาลยัราชมงคลสวุรรณภมูิ	

	 	 	 เขตนนทบุรี	(1-4)

21.	 นางสาวสุธามาส	 อำ่ามี	 นกัศกึษา	มหาวทิยาลยัราชมงคลสวุรรณภมูิ	

	 	 	 เขตนนทบุรี	(1-4)

22.	 นางสาวณัฐชากร	 มั่นต่าย	 นกัศกึษา	มหาวทิยาลยัราชมงคลสวุรรณภมูิ	

	 	 	 เขตนนทบุรี	(1-4)

23.	 นายพงษ์พิพัฒน์	 น้อยใย	 นกัศกึษา	มหาวทิยาลยัราชมงคลสวุรรณภมูิ	

	 	 	 เขตนนทบุรี	(1-4)

24.	 นางสาวพัสตราภรณ์		หยวกแก้ว	 เยาวชนในชุมชน	จังหวัดชัยนาท

25.	 นายปรีชา	 สถิตชัย	 นักเรียน	โรงเรียนราษฎร์นิยม

26.	 นางสาวผกาสินี	 ตรีพล	 นักเรียน	โรงเรียนราษฎร์นิยม

27.	 นางสาวพฤกษา	 พึ่งสุข	 นักสังคมสงเคราะห์

	 	 	 สำานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
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