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เมือ
่ ลูกย่างเข้าสูว
่ ย
ั รุน
่ ไม่เพียงแต่ลก
ู
จะเกิดการเปลีย
่ นแปลงในหลายๆ ด้าน ทัง
้
ร่างกาย อารมณ์ หรือความคิด คนเป็นพ่อ
แม่เองก็ต้องปรับตัวเพื่อให้ไม่เกิดก�ำแพง
ขึ้นในความสัมพันธ์ บ่อยครั้งที่พ่อแม่มัก
เกิดค�ำถามอย่างหัวเสียว่า “โตแล้วท�ำไม
ถึ ง คิ ด ไม่ ไ ด้ ” มั น จริ ง หรื อ เปล่ า ที่ วั ย รุ ่ น
ควรคิดให้ได้เหมือนร่างกายที่สูงใหญ่ขึ้น
แล้วถ้าไม่เป็นแบบนั้นเพราะอะไรกัน
มาท�ำความเข้าใจสิ่งที่วัยรุ่นคิดและ
วิธีการสื่อสารกับเขาให้มากขึ้น เพื่อที่คุณ
จะได้เป็นเพื่อนคู่ใจลูกไปตลอดจนถึงวันที่
เขาเผชิญโลกโดยล�ำพังอย่างแข็งแรงได้

ก่อนจะเป็นเพื่อนรู้ใจ
ต้อง เข้าใจ ก่อน

นอกเหนือจากสรีระทางกายทั้งวัย
รุน่ ชายและหญิงทีเ่ กิดการเปลีย่ นแปลง
แล้ว ยังมีพฒ
ั นาการด้านอืน่ ๆ ทีพ่ อ่ แม่
ควรท�ำความเข้าใจเพื่อที่จะดูแลและ
เป็นเพือ่ นกับลูกได้ดยี ง่ิ ขึน้

สมองวัยรุ่น...

หน้าต่างแห่งโอกาส

รู้ไหมว่าสมองในช่วงวัยรุ่นนั้นถือว่าเป็น “หน้าต่างแห่งโอกาส” สมองของคนเราจะมี
การพัฒนาเป็นขั้นตอน ช่วงตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี เป็นช่วงขยายขนาดสมอง ซึ่งสมอง
จะสร้างเซลล์ประสาทจ�ำนวนมาก ท�ำให้สมองมีขนาดโตขึน้ เร็ว พอถึงช่วง 6-12 ปี จะเป็น
ช่วงที่มีการเชื่อมโยงการท�ำงานของระบบประสาท และพอเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นจะเกิดการ
ตัดแต่งเส้นใยประสาท เซลล์สมองส่วนไหนได้ใช้ก็จะถูกธรรมชาติเลือกเก็บเอาไว้ ส่วน
ไหนที่ไม่ได้ใช้ก็จะถูกตัดทิ้งไป เซลล์ประสาทที่ถูกเลือกเก็บไว้จะได้รับการพัฒนาโดยมี
การสร้างเยื่อหุ้มใยประสาทเพื่อให้น�ำกระแสประสาทได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เด็กวัยรุน่ คนไหนทีไ่ ด้รบั การพัฒนาด้านบวกในช่วงนีก้ จ็ ะมีโอกาสพัฒนาไปเป็นผูใ้ หญ่
ที่มีศักยภาพ แต่ถ้าคนไหนได้รับการพัฒนาทางด้านลบ เช่น กิริยาก้าวร้าว ติดยาเสพติด
ก็จะท�ำให้มีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีนิสัยหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงนั้นๆ ได้

และวัยรุน่ จะเริม่ มีชว่ งความสนใจทีย่ าวขึน้ และสามารถจดจ่อกับสิง่ ทีต่ นสนใจได้นานกว่า
เดิม รวมถึงสามารถเรียนรู้และเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมได้ดีขึ้น
แต่การใช้สติปัญญาในการคิดวิเคราะห์ของเด็กยังไม่ลึกซึ้งเท่าผู้ใหญ่ อีกทั้งช่วงวัยรุ่นนี้ยัง
ถือว่าเป็นช่วงที่เด็กมีความเพ้อฝันอีกด้วย

ลักษณะนิสัยและ
ความนึกคิดทั่วไปของวัยรุ่น
อารมณ์เปลี่ยนแปลงขึ้นๆ ลงๆ เหมือนคนวัยทองหรือวัยใกล้
หมดประจ�ำเดือน
มีความวิตกกังวล กลัวการเป็นผู้ใหญ่ จะเกิดค�ำถามในใจว่าจะ
ต้องรับผิดชอบมากขึ้นหรือไม่ ชีวิตอิสระจะหายไปไหม อาการจะ
เป็นมากน้อยขึ้นอยู่กับสัมพันธภาพในครอบครัวด้วย เช่น หากเห็น
พ่อแม่ทะเลาะกันตลอดเวลา เด็กก็จะยิ่งเครียดกับชีวิต
วิตกกังวลเรื่องรูปร่างตัวเอง
มีความเปลีย่ นแปลงทางจิตใจ คือต้องการความรักความห่วงใย
ในรูปแบบที่ต่างจากเด็ก
อยากเป็นอิสระ ท�ำอะไรได้ด้วยตัวเอง อยากคิดเองท�ำเอง
ไม่ชอบท�ำตามค�ำสั่ง
อยากรู้อยากเห็น อยากลอง ต้องการความตื่นเต้นท้าทาย
ต้องการความถูกต้องและยุติธรรม
ต้องการการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของบ้านและได้มีส่วนร่วม
พฤติกรรมอยากลองมักเกิดขึ้นสูงสุดตอน
ช่วงวัยรุน่ ตอนปลายและจะชอบเถียง ชอบแหกกฎ
และชอบลองของ

วิธีเลี้ยงดู
ลูกวัยรุ่น ให้ได้ดี
พ่อแม่ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงและ
ยื ด หยุ ่ น ในการปกครอง ขณะเดี ย วกั น ก็ ใ ห้
สิ่งนั้นๆ เป็นไปตามเหตุผลที่เหมาะสมและ
มีขอบเขตความประพฤติและการปฏิบัติให้
เหมาะกับวัย โดยพยายามอย่าบังคับเด็กตรงๆ ซึ่งจะท�ำให้เด็กต่อต้าน แต่ให้ความเข้าใจ
ยอมรับ ให้เขาเห็นข้อดีข้อเสียในตัวเอง รวมทั้งพยายามมองลูกในแง่ดี และช่วยเสริม
พัฒนาการของเขาให้สมวัยตามค�ำแนะน�ำดังนี้
1. ให้ความอิสระควบกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
2. ให้สิทธิเสรีภาพกับลูก แต่ต้องอยู่ในขอบเขต แล้วจึงค่อยเพิ่มขยายตามความสามารถ
ในการดูแลตนเองของลูก
3. มีกจิ กรรมให้ทำ� อยูเ่ สมอเพือ่ ใช้พลังกาย พลังความคิดทีม่ อี ยูอ่ ย่างเหลือเฟือของวัยรุน่
เพราะวัยรุ่นมักมีสิ่งที่ตนใฝ่ฝันอยากท�ำ
4. มีเพือ่ นสนิทและกลุม่ เพือ่ นทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นต่อกัน รวมถึงทางออกของการแสดง
อารมณ์ และเป็นการช่วยเพิ่มเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจให้กับตัวเด็ก
5. วัยรุ่นต้องการตัวอย่างที่ดีและไม่ดีเพื่อแยกแยะและเป็นแบบอย่าง
6. ฝึกให้รู้จักระบายความเครียดและอารมณ์ที่ไม่สุนทรีย์ให้ถูกทาง เช่น กีฬา งานอดิเรก
ท�ำสมาธิ  ฯลฯ
7. วัยรุ่นต้องการเป็นที่ยอมรับ ชื่นชม ต้องการความเข้าใจ ก�ำลังใจ และความเห็นใจ
จากพ่อแม่ ครู และผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิด
8. วัยรุ่นต้องการการพูดคุยและการรับฟังด้วยความเข้าใจและเห็นใจ พ่อแม่จึงต้องให้
เวลาและให้โอกาสลูกได้เข้าหาด้วยความไว้วางใจยามที่ต้องการ
9. เรือ่ งทีส่ ำ� คัญอย่างเรือ่ งเพศ สารเสพติด ฯลฯ จ�ำเป็นต้องมีการพูดคุยให้ความรู้ ขณะเดียวกัน
ก็ให้วยั รุน่ ได้แสดงความคิดเห็น วิจารณ์ขอ้ ดีขอ้ เสีย โดยผูใ้ หญ่เปิดใจรับฟังทัศนคติของเขา

การเลี้ ย งดู ลูก อย่างใกล้ชิดตั้ง แต่
ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายจะเป็นเกราะป้องกันในการคบเพือ่ น
ทีจ่ ะน�ำพาไปท�ำสิง่ ผิดได้ เพราะการทีล่ กู มี
ความอิม่ ในความรักจากพ่อแม่ตลอดเวลา
จะช่วยเลือ่ นความอยากคบหาเพือ่ นต่าง
เพศในทางชูส้ าวออกไปได้

เด็กวัยมัธยมปลาย

ผู้ชาย
อาจพูดน้อยลง
ผู้หญิงจะเริ่ม
รักความสวยงาม
มากขึ้น
เป็นเรื่องปกติ

รู้ใจ

สิ่งที่เด็กวัยรุ่น

ต้องการ

วัยรุน่ ก็ยงั เป็นวัยทีต่ อ้ งการความรัก ความอบอุน่ และความสนใจจากพ่อแม่
เช่นเดียวกับเด็กวัยอื่นๆ เพียงแต่รูปแบบของความรักความสนใจอาจแตกต่าง
ไปบ้าง เช่น
ต้องการความชื่นชมในสิ่งที่เขารับผิดชอบได้หรือท�ำได้
ต้องการให้ปลอบใจและให้กำ� ลังใจเมือ่ ท�ำสิง่ ผิดพลาดหรือเกิดความท้อแท้
ต้องการความรักทีใ่ ห้อสิ ระและให้โอกาสเป็นส่วนตัวในขอบเขตทีเ่ ป็นธรรม
ไม่ต้องการสื่อสารทางลบ เช่น ดุด่า ประชดประชัน เปรียบเทียบ เป็นต้น
ต้องการค�ำพูดที่อ่อนโยนในการตักเตือนหรือชี้แนะในการปรับตัว
ยังต้องการความสะดวกสบายในกิจวัตรประจ�ำวันที่เกี่ยวกับการกินอยู่
และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

การสื่อสารที่เหมาะสมช่วยสานสัมพันธ์ครอบครัว
หากพ่อแม่ลูกมีวิธีพูดคุยกันอย่างเข้าใจก็จะท�ำให้เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างคนใน
ครอบครัว แต่ถ้ามีแต่การสื่อสารทางลบอยู่เสมอ เด็กก็จะเกิดความรู้สึกไม่พอใจ น้อยใจ
และไม่รว่ มมือในค�ำตักเตือน บางครัง้ อาจแสดงการต่อต้าน เรียกร้องความสนใจจากผูอ้ นื่ แทน
ซึง่ จะเกิดปัญหาอืน่ ๆ ตามมาได้ เช่น หนีออกจากบ้านหรือมัว่ สุมกับกลุม่ เพือ่ นในทางทีผ่ ดิ
เป็นต้น

เทคนิค

การเตือนลูกวัยรุ่น
ก่อนเตือน

สังเกตอารมณ์ของ
ตัวเองและลูก

ขณะเตือน

สื่อความรู้สึกปัจจุบัน
ของตนต่อพฤติกรรม
ณ ขณะนั้นของลูก
ให้ ข ้ อ เสนอแนะใน
สิ่งที่พ่อแม่ต้องการให้ลูก
เปลี่ยนหลายๆ ทางเลือก
โดยอย่าให้เสียประโยชน์
ของผู้ถูกเตือนมากนัก

หลังเตือน

รับฟังและยอมรับทางเลือก
ของลูก และให้ความมั่นใจแก่
การตัดสินใจปฏิบัติของลูก
ติ ด ตามดู แ ลอยู ่ ห ่ า งๆ ว่ า
ลูกปฏิบัติตามข้อตกลงหรือไม่
และคอยเตือนเป็นครั้งคราว
ชมเชยเมื่ อ ลู ก ปฏิ บั ติ ไ ด้
อย่างเหมาะสมหลังการเตือน

ข้อคิดก่อนเตือน

ข้อคิดขณะเตือน

ข้อคิดหลังเตือน

พึ ง ตระหนั กเสมอ
ว่ า พ่ อ แม่ ลู ก เป็ น พวก
เดียวกัน
ครอบครั ว ควรมี
การก�ำหนดกฎเกณฑ์หรือ
ข้ อ ตกลงในการปฏิ บั ติ
ร่วมกันทีเ่ รียกว่า กฎของ
ครอบครัว เช่น ห้ามท�ำ
พฤติกรรมทีผ่ ดิ กฎหมาย
หรือศีลธรรม เป็นต้น

อย่าด่วนสรุปว่าการกระท�ำของ
ลูกนัน้ ชัว่ หรือเลว
ห้ามต�ำหนิหรือประจาน
ควรเตื อ นด้ ว ยปิ ย วาจาที่ มี
ลักษณะดังนี้ เช่น พูดจากใจจริง
กล้ายอมรับความจริง ใช้ถ้อยค�ำ
อ่อนหวานน่าฟังและเกิดประโยชน์
ต่อผู้ฟัง ใช้ค�ำพูดที่ถูกกาลเทศะ
และความเมตตา

ให้โอกาสลูกตัดสินใจ
เลือกวิธีปฏิบัติเอง

เทคนิคเหล่านี้จะใช้ไม่ได้ผลเมื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พ่อแม่ไม่รู้วิธีจัดการกับอารมณ์ของตัวเอง
พ่อแม่มักแสดงอ�ำนาจจนชิน เช่น ข่มขู่ ต�ำหนิ ใช้เสียงดัง เป็นต้น
พ่อแม่ที่ต้องการเอาชนะลูก ท�ำให้ไม่ยอมรับความผิด
พ่อแม่ที่ไม่ยืดหยุ่น
พ่อแม่ที่ยอมลูก กลัวลูกไม่รัก
พ่อแม่ที่ไม่เคยตั้งกฎเกณฑ์กับลูก ไม่มีระเบียบวินัย ตามใจลูก

เมื่อเกิดการสื่อสารที่ดีได้แล้ว ก็ควรหาโอกาสสอนวิธีรับมือกับอารมณ์ของตัวเองให้
ลูกได้เรียนรู้และฝึกพัฒนาตนเอง เพราะจะเป็นการช่วยให้วัยรุ่นมีพัฒนาการทางจิตใจที่
เข้มแข็ง เพราะการจัดการอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้ไม่ดีจะมีผลลบต่อการพัฒนา
อัตลักษณ์และความรู้สึกดีต่อตนเอง

วิธีจัดการ

กับอารมณ์ของวัยรุ่น

1. สังเกตความรู้สึกของตัวเอง
โดยอาจจะมีชอื่ เรียกความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ เป็นแบบเฉพาะของตัวเอง เช่น “วันนีร้ สู้ กึ ฟินมากที่
ครูชม”, “เบือ่ จังวันนีอ้ ดไปเทีย่ วกับเพือ่ น”, “เครียดจังต้องอ่านหนังสือสอบเยอะไปหมด”
แล้วลองเลือกอารมณ์หนึ่งที่สนใจ เช่น ฟิน แล้วลองสังเกตดูว่าเมื่อไรที่เรามีอารมณ์นี้
โดยอาจใช้วิธีจดบันทึกไว้
2. สังเกตอารมณ์ความรู้สึกและที่มา
ขณะที่เราก�ำลังรู้สึก มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น และเราก�ำลังท�ำอะไรอยู่ เราคิดอะไรใน
ขณะนั้น เช่น “ฉันรู้สึกเศร้า เพราะเพื่อนๆ นัดกันไปกินข้าวแล้วลืมชวนฉัน” เป็นต้น
3. ยอมรับและเข้าใจอารมณ์ที่เกิดขึ้น
เมือ่ เข้าใจและยอมรับอารมณ์ทเี่ กิดขึน้ ได้ เราก็จะจัดการอารมณ์ตวั เองได้ดี การยอมรับว่ามี
ความรู้สึกเกิดขึ้น “เป็นเรื่องธรรมดา”
4. เรียนรู้ผลกระทบจากการแสดงอารมณ์
คนที่ฝึกควบคุมการแสดงออกของอารมณ์จะสามารถคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น โดยวัยรุ่นที่ฝึก
การควบคุมอารมณ์ได้ดีจะเรียนรู้ว่าควรแสดงความรู้สึกที่เกิดขึ้นออกไปในรูปแบบใด
โดยที่ไม่ท�ำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดี และจะสามารถมองเห็นผลกระทบข้างหน้าที่จะเกิดขึ้น
จากการแสดงอารมณ์ออกไป

5. ฝึกจัดการกับอารมณ์
การท�ำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นต้องเริ่มจากการยอมรับและเข้าใจความรู้สึก จัดการความรู้สึก
ของตัวเองได้ก่อน เช่น การระบายความรู้สึกกับคนใกล้ชิด การเบี่ยงเบนความสนใจไป
ท�ำสิ่งอื่น การออกก�ำลังกาย และการเล่นกีฬา
6. เปลี่ยนอารมณ์เป็นเรื่องเชิงบวก
วั ย รุ ่ น หลายคนสามารถพัฒ นาอารมณ์ความรู้สึก ที่เ กิดขึ้นไปเป็นเรื่องเชิงบวก เช่น
แต่งเพลง แต่งกลอน เขียนนิยาย เขียนบล็อก ฯลฯ
ลูกวัยนี้จะมีความคิดเป็น
ตัวเองมากยิ่งขึ้น ประสบการณ์
ของเขาร่วมกับความสนใจเป็น
พิเศษในแต่ละด้าน อาจจะถูก
ต้องก็ได้ พ่อแม่จึงอย่าขัดแย้ง
ลูกมากเกินไปจนเขาเกิดความ
เบื่ อ หน่ า ยในความคิ ด ของเรา
บ่อยครัง้ อาจจะแกล้งท�ำเป็นไม่รู้
เรือ่ งเพือ่ ให้เขาสอนเรา ลูกก็จะมี
ความภูมใิ จในตัวเองมากว่าความ
คิดเห็นของเขามีสว่ นถูกต้องบ้าง
แล้ว และในส่วนความคิดเห็น
ที่ไม่ถูกต้องของลูก เราอาจใช้
วิธีเติมค�ำถามลงไปในความเห็น
ของเขาว่า “ถ้าเป็นเช่นนั้นจะ
แก้ปัญหาได้อย่างไร” แทนการ
ปฏิเสธหรือโต้แย้งออกไป
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