พัฒนาการและการปรับตัวในวัยรุ่น
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ผู้อานวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ
พัฒนาการของวัยรุ่นจะแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ วัยแรกรุ่น (10-13ปี) วัยรุ่นตอนกลาง (14-16
ปี ) และวัยรุ่นตอนปลาย (17-19 ปี) ทั้งนี้เพื่อจะชี้ให้เห็นถึงลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษของวัยรุ่นแต่
ละช่วง ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในด้านความรู้สึกนึกคิด และความสัมพันธ์กับบิดามารดา
โดยแบ่งดังนี้
1. วัยแรกรุ่น (10-13ปี) เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทุกระบบ โดยจะมี
ความคิดหมกมุ่ นกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ซึ่งจะส่งผลกระทบไปยังจิตใจ ทาให้
อารมณ์หงุดหงิดและแปรปรวนง่าย
2. วัยรุ่นตอนกลาง (14-16 ปี ) เป็นช่วงที่วัยรุ่นจะยอมรับสภาพร่างกายที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นหนุ่มเป็นสาวได้แล้ว มีความคิดที่ลึกซึ้ง (abstract) จึงหันมาใฝ่หาอุดมการณ์และ
หาเอกลักษณ์ของตนเอง เพื่อความเป็นตัวของตัวเอง และพยายามเอาชนะความรู้สึกแบบเด็กๆ ที่
ผูกพันและอยากจะพึ่งพาพ่อแม่
3. วัยรุ่นตอนปลาย (17-19 ปี) เป็นเวลาของการฝึกฝนอาชีพ ตัดสินใจที่จะเลือกอาชีพที่
เหมาะสม และเป็นช่วงเวลาที่จะมีความผูกพันแน่นแฟ้น (intimacy) กับเพื่อนต่างเพศ สภาพทาง
ร่างกายเปลี่ยนแปลงเติบโตโดยสมบูรณ์เต็มที่ และบรรลุนิติภาวะในเชิงกฎหมาย
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การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น มี 3 ทางใหญ่ๆ คือ
1. การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
2. การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ สังคม
3. การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ
ลักษณะทั่วไปของวัยรุ่น
การที่เด็กผู้ชายผู้หญิงเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นเร็วช้าต่างกัน โดยที่เด็กผู้หญิงจะเข้าสู่การ
เปลี่ยนแปลงทางร่าง กายก่อนเด็กผู้ชายประมาณ 2 ปี ซึ่งจะทาให้ในชั้นประถมตอนปลาย หรือชั้น
มัธยมต้นจะพบว่าวัยรุ่นหญิงจะมีร่างกายสูงใหญ่ เป็นสาวน้อยแรกรุ่น ในขณะที่พวกเด็กผู้ชา ยยังดู
เป็นเด็กชายตัวเล็กๆ ทาให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความสับสนและวิตกกังวลได้ เด็กผู้หญิงอาจกังวลว่า
ตนเองไม่หยุดสูงเสียที ในขณะที่เด็กผู้ชายก็เกิดความกังวลว่าทาไมตัวเองจึงไม่สูงใหญ่
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
1. ขนาดและความสูง : ในวัยเด็กทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ช ายจะมีความกว้างของไหล่และ
สะโพกใกล้ เคียงกัน แต่เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ผู้ชายจะมีอัตราเร็วในการเจริญเติบโตของไหล่มากที่สุด ทา
ให้วัยรุ่นผู้ชายจะมีไหล่กว้างกว่า ในขณะที่วัยรุ่นผู้หญิงมีอัตราการเจริญเติบโตของสะโพกมาก กว่า
ผู้ชาย
นอกจากนี้การที่วัยนี้มีการเจริญเติบ โตสูงใหญ่ได้รวดเร็ว โดยเฉพาะที่ คอ แขน ขา
มากกว่าที่ลาตัว จะทาให้วัยรุ่นรู้สึกว่าตัวเองมีรูปร่างเก้งก้างน่าราคาญ
และการเจริญเติบโตหรือการขยายขนาดของร่างกายในแต่ละส่วน อาจเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน หรือไม่
เป็นไปตามขั้นตอน เช่น ร่างกายซีกซ้ายและซีกขวาเจริญเติบโตมีขนาดไม่เท่ากันในระยะแรกๆ
ซึ่งเป็นเหตุทาให้เด็กตกอยู่ในความวิตกกังวลสูงได้ จึงควรให้ความมั่นใจกับวัยนี้
2. ไขมันและกล้ามเนื้อ : เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงมีความหนาของไขมันที่สะสมอยู่ใต้
ผิวหนังใกล้เคียงกัน จนกระทั่งอายุประมา ณ 8 ปีจะเริ่มมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นชาย
จะมีกาลังของกล้ามเนื้อมากกว่าวัยรุ่นผู้หญิง พละกาลังของกล้ามเนื้อจะแข็งแรงขึ้น
หลังจากนั้นวัยรุ่นชายจะมีไขมันใต้ผิวหนังบางลง พร้อมๆกับมีกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นและ
แข็งแรงขึ้น ซึ่งจะทาให้วัยรุ่นชายดูผอมลงโดยเฉพาะที่ขา น่อง และแขน
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สาหรับวัยรุ่นหญิงถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของกล้ามเนื้อ แต่ขณะเดียวกันจะมีการสะสม
ของไขมันใต้ผิวหนังเพิ่มขึ้นอีกโดยที่น้าหนักจะเพิ่มได้ถึงร้อยละ 25 ของน้าหนัก โดยเฉพาะไขมันที่
สะสมที่เต้านมและสะโพก ประมาณร้อยละ 50 ของวัยรุ่นหญิงจะรู้สึกไม่พอใจในรูปลักษณ์ของตน
และมักคิดว่าตัวเอง "อ้วน" เกินไป มีวัยรุ่นหลายคนที่พยายามลดน้าหนัก จนถึงขั้นที่มีรูปร่างผอม
แห้ง
3. โครงสร้างใบหน้า ช่วงนี้กระดูกของจมูกจะโตขึ้น ทาให้ดั้งจมูกเป็นสันขึ้น กระดูกขากรร
ไกลบนและ ขากรรไกรล่ างเติบโตเร็วมากในระยะนี้ เช่นเดียวกับกล่องเสียง ลาคอ และกระดูกอัย
ลอยด์ และพบว่าในวัยรุ่นชายจะเจริญเติบโตเร็วกว่าวัยรุ่นหญิงชัดเจน เป็นเหตุให้วัยรุ่นชายเสียง
แตก
4. การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน ทั้งฮอร์โมนการเติบโต (growth hormone) และ
ฮอร์โมนจาก ต่อมธัยรอยด์ มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต รวมทั้งฮอร์โมนทางเพศ นอกจากระดับ
ฮอร์โมนจะมีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตทางร่างกาย และอวัยวะเพศในวัยรุ่นแล้ว ตัวของมัน
เองยังส่งผลถึงความรู้สึกทางอารมณ์และจิตใจ ปฏิกิริยาการเรียนรู้ ฯลฯ ในวัยรุ่นอีกด้วย วัยรุ่นที่
จะผ่านช่วงวิกฤตนี้ได้
นอกจากจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปแล้ว ยังต้องเข้าใจและควบคุม
อารมณ์ความรู้สึกที่พลุ่งพล่านขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนต่างๆ อีกด้วย
โดยเฉพาะต่อมไขมันใต้ผิวหนัง และต่อมเหงื่อจะทาหน้าที่เพิ่มมากขึ้น เป็นสาเหตุทาให้เกิดปัญหา
เรื่อง "สิว" และ "กลิ่นตัว " แต่เนื่องจากวัยนี้จะให้ความสนใจเกี่ยวกับร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว และมีความระแวดระวังตัวเองมาก จึงทาให้วัยรุ่นพยายามที่จะรักษา "สิว" อย่างเอา
เป็นเอาตาย ทั้งๆที่ "สิว" จะเป็นปัญหาในช่วงวัยนี้แค่ระยะสั้นๆ เท่านั้น
5. การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศ วัยรุ่นหญิงมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงระยะ
1 ปี ก่อนที่ จะมีประจาเดือน โดยเฉพาะการเจริญเติบโตของเต้านม ซึ่งเริ่มมีการขยายในขนาดเมื่อ
อายุประมาณ 8-13ปี และจะใช้เวลา 2-2 ปีครึ่ง จึงจะเจริญเติบโตเต็มที่ ในช่วงอายุ 11-13 ปี
วัยรุ่นหญิงส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) จะมีรูปร่างเป็นสาวเต็มตัว ดังนั้นในชั้นประถมตอนปลายหรือ
มัธยมต้น จะเห็นว่าวัยรุ่นสาวจะมีรูปร่างสูงใหญ่เป็นสาวน้อยแรกรุ่น ในขณะที่พวกผู้ชายยังดูเป็น
เด็กชายตัวเล็กๆ ทั้งๆ ที่เด็กผู้หญิงเคยตัวเล็กกว่าเด็กผู้ชายมาตลอด ทาให้เด็กสับสนและเป็ นกังวล
กับสภาพร่างกายได้ การมีรอบเดือนครั้งแรก จะมีเมื่ออายุประมาณ 12-13 ปี การที่มีประจาเดือน
แสดงให้เห็นว่า มดลูกและช่องคลอดได้เจริญเติบโตเต็มที่ แต่ในระยะ 1-2 ปี แรกของการมี
ประจาเดือน มักจะเป็นการมีประจาเดือนโดยไม่มีไข่ตก รอบเดือนในช่วงปีแรกจะมาไม่สม่าเส มอ
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หรือขาดหายไปได้ และเมื่อมีประจาเดือนแล้ว พบว่าเด็กผู้หญิงยังสูงต่อไปอีกเล็กน้อยไปได้อีก
ระยะหนึ่ง และจะเติบโตเต็มที่เมื่อประมาณอายุ 15-17 ปี การมีรอบเดือนครั้งแรกอาจทาให้รู้สึก
พอใจและภูมิใจที่เป็นผู้หญิงเต็มตัว หรืออาจจะรู้สึกในทางลบ คือ หวั่นไหว หวาดหวั่ นหรือตกใจได้
เช่นกัน
โดยทั่วไปการมีรอบเดือนครั้งแรกจะเพิ่มความใกล้ชิดระหว่างวัยรุ่นหญิงกับมารดาถ้าเคย
ไว้วางใจกันมาก่อน แต่วัยรุ่นหญิงบางคนจะปกปิดไม่กล้าบอกใคร เพราะเข้าใจไปว่าอวัยวะเพศฉีก
ขาด หรือเป็นแผลจากการสารวจตัวของวัยรุ่นเอง ในช่วงนี้วัยรุ่นจะกังวลห มกมุ่นกับรูปร่างหน้าตา
และมักใช้เวลาอยู่หน้ากระจกนานๆ เพื่อสารวจรูปร่าง ส่วนเว้าส่วนโค้งหรือใช้กระจกส่งดูบริเวณ
อวัยวะเพศด้วยความอยากรู้ อยากเห็น ซึ่งก็ไม่ใช่พฤติกรรมที่ผิดปกติแต่อย่างใด
สาหรับวัยรุ่นชาย ซึ่งจะเริ่มมีการเจริญเติบโตของลูกอัณฑะ เมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ 10-13 ปี
ครึ่ง และจะใช้เวลานาน 2 - 4 ปี กว่าที่จะเติบโตและทางานได้อย่างสมบูรณ์ ในขณะที่รูปร่าง
ภายนอกจะมีการเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงช้ากว่าวัยรุ่นหญิง ประมาณ 2 ปี คือ ประมาณอายุ 1214 ปี ในขณะที่เพื่อนผู้หญิงที่เคยตัวเล็กกว่า กลับเจริญเติบโตแซงหน้า ทาให้วัยรุ่นชายมีความวิตก
กังวลเกี่ยวกับรูปร่าง ความสูง ได้มาก เมื่อเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นตอนกลางช่วงวัย 14-16 ปี ลูกอัณฑะ
เจริญเติบโตและทางานได้เต็มที่จึงสามารถพบภาวะฝันเปียกได้ บางคนเข้าใจผิด คิดว่าฝันเปียกเกิด
จากการสารวจความใคร่ด้วยตัวเอง หรือเป็นความผิดอย่างแรง หรือทาให้สภาพจิตผิดปกติ หรือ
บางรายวิตกกังวลไปกับจินตนาการหรือความฝัน เพราะบางครั้งจะเป็นความคิด
ความฝัน
เกี่ยวข้องกับคนในเพศเดียวกัน ซึ่งก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างใด
การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ สังคม
ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจะทาให้เกิดผลกระทบต่ออารมณ์และจิตใจได้อย่าง
ตรงไปตรงมา ทั้งความวิตกกังวล หงุดหงิด หมกมุ่น ไม่พอใจในรูปร่างที่เปลี่ยนไป
1. ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เด็กผู้ชายที่เข้าสู่วัยรุ่นช้า จะมี
ความวิตกกังวลสูงเกี่ยวกับความแข็งแรงของร่างกาย ซึ่งอาจจะไม่มั่นใจในความเป็นชาย รู้สึกว่า
ตัวเองไม่สมบูรณ์มักลูกล้อเลียน กลั่นแกล้งจากเพื่อนๆ ที่รูปร่างใหญ่โตกว่า มีความภาคภูมิใจใน
ตนเองในระดับต่าและรู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อยฝังใจไปได้อีกนาน วัยรุ่นหญิงที่โตเร็วกว่ าเพื่อในวัย
เดียวกัน (early mature) มักจะรู้สึกอึดอัดและรู้สึกเคอะเขิน ประหม่าอายต่อสายตาและคาพูด
ของเพศตรงข้าม ในขณะที่สภาพอารมณ์ จิตใจยังเป็นเด็ก
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2. ความวิตกกังวลกับอารมณ์เพศที่สูงขึ้น การ เปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนทางเพศ ซึ่ง
จะส่งผลทาให้วัยรุ่นเกิดอารมณ์เพศขึ้นมาได้บ่อย วัยรุ่นหลายคนที่มีกิจกรรม ส่วนตัวที่เบี่ยงเบน
ความสนใจ ทาให้สามารถควบคุมอารมณ์ได้อย่างดี โดยเฉพาะในวัยรุ่นที่ชอบเล่นกีฬากลางแจ้ง
เป็นประจาวัยนี้จะมีความสนใจ อยากรู้อยากเห็นอยู่แล้วเป็นทุน และเมื่อมาผสมกับการที่ มีระดับ
ฮอร์โมนทางเพศเพิ่มสูงขึ้น จะทาให้เด็กเรียนรู้ที่จะหัดสาเร็จความใคร่ด้วยตนเอง อยากรู้อยากเห็น
กิจกรรมทางเพศผู้ใหญ่ควรเข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิดร่วมกับความอยากรู้อยากเห็นของวัยรุ่น ควร
ให้ความรู้ในเรื่องเพศที่ถูกต้อง และถือว่าความรู้สึกในวัยนี้เป็นเรื่ องธรรมดา เป็นธรรมชาติอย่าง
หนึ่งการที่วัยรุ่นจะสาเร็จความใคร่ด้วยตนเองนั้น ไม่มีอันตรายต่อร่างกาย และไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่
ผิดศีลธรรม ถ้ากระทาอย่างระมัดระวังเป็นส่วนตัว และไม่ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน เป็นต้น
3. ความวิตกกังวลกลัวการเป็นผู้ใหญ่ วัยนี้จะมีความคิด วิตกกังวล กลัวจะไม่เป็นที่ยอมรับ
จากคนรอบข้าง มักจะ กลัวความรับผิดชอบ ซึ่งจะรู้สึกว่าเป็นภาระที่หนักหนา ยุ่งยาก บางครั้ง
อยากจะเป็นเด็ก อยากแสดงอารมณ์สนุกสนาน ร่าเริง เบิกบาน
4. ความวิตกกังวลในความงดงามทางร่างกาย ไม่ว่าวัยรุ่นหญิงหรือชายก็จะมีความรู้สึก
ต้องการให้คนรอบข้าง ชื่นชมเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกของตน สมเพศ สมวัย นั่นเป็นเพราะว่า
เด็กจะสานึกว่าความสวยงามทางกายเป็นแรงจูงใจ ทาให้คนยอมรับ ทาให้เพื่อนยอมรับเข้าไปใน
กลุ่มได้ง่าย เป็นวิถีทางหนึ่งที่จะเข้าสู่สังคมและเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม ช่วงนี้จะเห็นว่า
วัยรุ่นจะสนอกสนใจ พิถีพิถันในการเลือกเสื้อผ้า การหวีผม เอาใจใส่ต่อการออกกาลังกาย สนใจ
คุณค่าทางอาหาร เครื่องประดับ สุขภาพอนามัย การวางตัวให้สมบทบาททางเพศ การวางตัวใน
สังคม และความสนใจในแต่ละเรื่องอาจอยู่ได้ไม่นาน
การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ
1.ความรักและความห่วงใย ความรู้สึกอยากที่จะถูกรัก และยังอยากได้รับความเอาใจใส่
ห่วงใยจากบุคคลที่มีความสาคัญต่อเด็กแต่มักจะมีข้อแม้ว่าจะต้องไม่ใช่การแสดงออกของพ่อแม่ที่
ทากับเขาราวกับเด็กเล็กๆ ไม่ต้องการความเจ้ากี้เจ้าการ ไม่ต้องการให้แสดงความห่วงใยอยู่
ตลอดเวลา
2. เป็นอิสระอยากทาอะไรได้ด้วยตัวของตัวเอง อยากทาในสิ่งที่ตัวเองคิดแล้วว่าดี อยากมี
ส่วนในการตัดสินใจ อยากที่จะทาตัวห่างจากพ่อแม่ ห่างจากคาสั่งการเจริญเติบโตในการทางาน
ของสมอง ทาให้เด็กวัยนี้เริ่มมีความคิดอ่านเป็นของตนเอง เริ่มมีความคิดแบบนามธรรม (abstract
thinking) การแยกจากพ่อแม่ในเกือบทุกรูปแบบ บางครั้งอาจทาให้วัยรุ่นเกิดความรู้สึกสับสน
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สองจิตสองใจ และอาจมีความรู้สึก "สูญเสีย " ในความรัก ความเอาใจใส่จากพ่อแม่ แต่ถ้าพวกเขา
ยอมรับการดูแลหรือยอมทาตามคาสั่งของพ่อแม่ ก็จะไปขัดกับความต้องการที่จะเป็นเด็กโต เป็น
อิสระของตนเองที่ต้องการพึ่งพาตนเอง การให้การเลี้ยงดูจึงต้องอาศัยความเข้าใจ และเคารพใน
สิทธิส่วนบุคคลด้วย
3. ต้องการเป็นตัวของตัวเอง ความต้องการที่ ยอมรับในสิ่งที่มาจากตัวของตัวเขาทาให้
พวกเขามั่นใจในตัวเอง พ่อแม่คงต้องส่งเสริมให้เด็กได้ช่วยเหลือตัวเองให้มากที่ สุดเท่าที่จะทาได้
ตามวัย เพราะในการฝึกเด็กนั้น นอกจากจะทาให้เด็กได้ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่วแล้ว ยังช่วยทาให้
เด็กได้หัดคิด หัดตัดสินใจในการกระทาสิ่งต่างๆ ด้วย
4. อยากรู,้ อยากเห็น, อยากลอง การลองผิดลองถูก และคอยสังเกตดูจากปฏิกิริยาของคน
รอบข้าง เพื่อตัดสินว่ าสิ่งที่ทานั้น ดีเลวเป็นอย่างไรวัยที่โตขึ้น เมื่อความสามารถเพิ่มขึ้น ร่างกาย
เจริญเติบโตขึ้นมา สิ่งรอบตัวต่างๆ ที่น่าสนใจ และท้าทายความสามารถก็จะเริ่มเข้ามาเพื่อทดลอง
การสนับสนุนส่งเสริมเด็กให้คงสภาพอยากรู้ อยากเห็น อยากลองและได้มีโอกาสทดลองสิ่งแปลกๆ
ใหม่ๆ ในขอบเขตที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นตามวัย จะทาให้เด็กก้าวเข้าสู่วัยรุ่นด้วยความภาคภูมิใจที่
ตนเองเคยมีประสบการณ์ต่างๆ มาบ้างสิ่งเหล่านี้จะมาเสริมความภาคภูมิใจในตนเองดังนั้นจะเห็น
ว่าการฝึกสอนและให้โอกาสเด็กได้ทดลองทาในสิ่งที่ถูกต้อง ควรฝึกสอนมาตั้งแต่เด็ก และควร
ค่อยๆ สอนถึงอันตรายในหลายสิ่งหลายอย่างที่มีอยู่ในสังคม และวิธีการแก้ไข เรียนรู้ทั้งสิ่งที่ดีและ
เลว การฝึกให้เด็กได้ลองในสิ่งที่น่าลอง แต่สนอให้หัดยั้งตัวเองในสิ่งที่อันตรายจึงเป็นวิธีที่สาคัญมา
ตั้งแต่วัยเรียน แต่ในทางตรงกันข้ามในกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่เคยถูกฝึกให้ลองคิด ลองทาก่อน จะเกิดความ
สับสน วุ่นวายใจขาดความรู้ ขากทักษะ ขาดการฝึกฝน ขาดการลองทาผิดทาถูกมาก่อน จึงทาให้
กลุ่มนี้ตกอยู่ในกลุ่มที่มีอันตรายสูง และในกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่พ่อแม่ปล่อยปละละเลย หรือไม่เคยสอน
ให้ยับยั้งชั่งใจมาก่อน นึกอยากทาอะไรก็จะทา ไม่เคยต้องผิดหวัง ไม่เคยสนใจว่าการกระทาของตัว
จะส่งผลกระทบต่อผู้คนรอบข้างอย่างไร พฤติกรรมอยากลองของ มักจะมีสูงสุดในช่วงวัยรุ่น
ตอนกลาง เป็นเด็กก็ไม่ใช่ เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่เชิง แนวความคิดและการยับยั้งตัวเองมีไม่มากพอ
5. ความถูกต้อง ยุติธรรม โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นตอนกลา ง มักจะถือว่าความยุติธรรม
เป็นลักษณะหนึ่งของความเป็นผู้ใหญ่ วัยรุ่นจึงให้ความสาคัญอย่างจริงจังกับความถูกต้อง ยุติธรรม
ตามทัศนะของตนเป็นอย่างยิ่ง และอยากจะทาอะไรหลายๆ อย่าง เพื่อเรียกร้องความยุติธรรม
ทั้งในแง่บุคคลและสังคมส่วนรวม จึงมักจะเห็นภาพวัยรุ่นถกเถียง กันเรื่องของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
รอบตัว
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6.ความตื่นเต้น ท้าทาย ความต้องการหาประสบการณ์แปลกๆ ใหม่ๆ เกลียดความจาเจ
ซ้าซาก วัยรุ่นกลุ่มนี้จะสร้างความตื่นเต้นท้าทายกับการที่กระทาผิดต่อกฎเกณฑ์ต่างๆ ของทาง
บ้านและกฏของสังคมนั่นเป็นเพราะว่าเป็นความตื่นเต้นและความรู้ สึกว่าถูกท้าทาย แนวทางการ
เลี้ยงดูเด็กฝึกให้เด็กได้มีโอกาสทางานที่ท้าทายความสามารถทีละน้อยอยู่ตลอดเวลา จะส่งผลทา
ให้เด็กได้พัฒนาความเชี่ยวชาญขึ้นมาได้ แก้ปัญหาได้
7.ต้องการการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน ของกลุ่มเพื่อน พื้นฐานการเลี้ยงดูที่ยอมรับ
และมีความรั กความผูกพันระหว่างพ่อแม่เด็ก จะมีผลทาให้เด็กเกิดความรู้สึก ดังที่กล่าวมานี้อย่าง
ง่ายดาย จากการฝึกฝนให้โอกาสเด็กในการตัดสินใจลงมือกระทาหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ และรับฟังพยายามทาความเข้าใจตาม ถ้าเบี่ยงเบนก็ช่วยแก้ไข ถ้าถูกต้องก็ชมเชยและชื่นชม
สิ่งเหล่ านี้จะไปกระตุ้นให้เด็กเกิดความรู้สึกเป็นที่ยอมรับจากบุคคลภายในบ้าน ซึ่งจะส่งผลทาให้
เด็กอยากเป็นที่ยอมรับจากเพื่อน จากครูและจากคนอื่นๆ ต่อๆ ไป จึงเป็นเหตุผลจูงใจกระทา
ความดีมากขึ้นๆ แต่ในกรณีตรงกันข้าม ถ้าเด็กคนใดเกิดมาในครอบครัวที่ยุ่งเหยิง ทาให้พ่อแม่ไม่มี
ปัญหาพอที่จะดูแลเด็ก กลับจะต้องส่งเด็กมาฝากให้ญาติเลี้ยงเป็นภาระ ไม่มีใครเป็นธุระจัดการ
อะไรให้อย่างออกนอกหน้า ถ้าไม่จาเป็นก็ไม่ค่อยอยากจะรับรู้ รับฟังเรื่องของเด็ก ถึงเวลาจะนานก็
ไม่รู้ว่าใครจะให้ความอบอุ่นเมตตาหรือรักได้มีความรู้สึกโดดเดี่ย ว ไม่เป็นที่ต้องการของใครแม้แต่
คนเดียวในบ้านไม่ว่าจะถูกหรือทาผิด ทาดีหรือทาชั่วก็ไม่มีคนเห็นคนทัก หาคนที่หวังดีจริงจังใน
การแนะนาตักเตือนอดทนช่วยฝึกสอนก็ไม่มี ในลักษณะเช่นนี้เด็กจะมีชีวิตที่เลื่อนลอย ไม่รู้สึกว่า
ตัวเองเป็นสมาชิกภายในบ้าน เป็นคนหนึ่งภายในครอ บครัว ไม่มีใครรับฟังปัญหา หรือไม่รู้ว่าจะ
ปรึกษาใคร เมื่อเติบโตไปโรงเรียนก็มักจะพกพาเอาความรู้สึกโดดเดี่ยว ว้าเหว่นี้ไปที่โรงเรียน ความ
ที่ทักษะไม่ได้ถูกฝึกสอนมาตั้งแต่ที่บ้านจึงทาให้ผลการเรียนไม่ดี และมักจะแยกตัวออกจากกลุ่ม
เพื่อน
ปัญหาการปรับตัวในวัยรุ่น
ความขัดแย้งในจิตใจของวัยรุ่น ที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้น
เป็น สิ่งที่ปกติธรรมดาของการเจริญพัฒนาไปเป็นผู้ใหญ่ แต่จะไม่รุนแรงมีผลกระทบต่อการเรียน
การงานหรือด้านสังคม ในกรณีที่ปัญหารุนแรงส่งผลกระทบต่อด้านต่างๆ นั้น จึงจะจัดว่ามีปัญหา
ในการปรับตัว พบได้ร้อยละ 10-15 ของวัยรุ่นทั่วไป โดยเฉพาะปฏิกิริยาต่อการรับบทบาทหน้าที่
ของความเป็นผู้ใหญ่ รู้สึกว่าการดูแลรับผิดชอบตัวเองเป็นภาระที่หนักหน่วงยากที่จะรับเอาไว้ได้
เกิดความเคร่งเครียด บางรายมีอาการวิตกกังวล กลุ่มใจ ท้อแท้ ทานอาหารไม่ได้ นอนไม่หลั บ ติด
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พ่อแม่ ครู หรือเพื่อนเหมือนเด็กเล็ก หรือมีอาการแสดงออกมาทางร่างกาย เช่น ปวดหัว ปวดท้อง
หรือมีอารมณ์ฉุนเฉียว วู่วาม ก้าวร้าว ต่อต้าน ซึ่งอาการเหล่านี้จะมีอยู่ไม่นาน ในที่สุดจะสามารถ
พัฒนาต่อไปได้ในที่สุด ชีวิตนี้แท้จริงมีปัญหาที่ทาให้เราต้องปรับตัว
และแก้ไขความขัดแข้ง
ประจาวันอยู่ตลอดเวลาแต่ในระยะวัยรุ่นซึ่งมีลักษณะพิเศษเพราะเกิดผลต่อเนื่องลุกลามได้ง่าย
ทั้งนี้เนื่องจากวัยรุ่นมีอารมณ์อ่อนไหวง่าย อยากเป็นอิสระ อยากเป็นผู้ใหญ่ ไม่อยากฟังเหตุผลของ
ใคร เจ้าทิฐิ อวดดี ถือดี แต่ในขณะเดียวกันก็ยังขาดความเชี่ยวชา ญในการแก้ไขปัญหา ในการพูด
การทางาน จึงทาให้เพลี่ยงพล้าได้ง่าย วัยรุ่นผู้เข้าใจปัญหาประจาวัยของตน และสามารถปรับตัว
ดาเนินชีวิตอย่างเหมาะสม คือ วัยรุ่นที่มีความสุข มีความสามารถที่จะประสบความสาเร็จใน
อนาคต
การสร้างบุคลิกภาพ
1.การค้นหาเอกลักษณ์ของตนเอง
พัฒนาทางด้านความนึกคิด ค้นหาสิ่งต่างๆ ทั้งท่าทาง คาพูด การแสดงออก การแต่งกาย การเข้า
สังคมวัยรุ่นที่สามารถผ่านพ้นภาวะวิกฤติในการค้นหาตัวเองได้อย่างไม่ยุ่งยากนัก มักจะมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ คือ
เป็นผู้ที่ใช้สติปัญญาเผชิญกับเหตุการณ์ในชีวิตมากกว่าการใช้อารมณ์
เป็นผู้ที่เลือกเผชิญหน้ากับปัญหามากกว่าเป็นผู้ที่จะยอมหลีกเลี่ยงปัญหา
เป็นผู้ที่รู้เท่าทันธรรมชาติของตนมาก่อน
เป็นผู้ที่ไม่มีความรู้สึกว่าตนเองโดดเดี่ยวมีหนทางที่จะไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้
วัยรุ่นที่สามารถผ่านวิกฤตการณ์และค้นพบตัวเอง ก็เท่ากับมีควา มสามารถที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่
มีบุคลิกภาพมั่นคง
2. การเอาชนะตัวเอง การควบคุมพฤติกรรม อารมณ์ให้ออกมาในรูปที่เหมาะสมใน
ระยะแรกๆ จะพบลักษณะสองจิตสองใจระหว่างความอยากเป็นเด็กต่อไปกับความอยากเป็น
ผู้ใหญ่ จากความรู้สึกนึกคิดของวัยรุ่นมักจะมองว่าสภาวะผู้ใหญ่หมายความ ว่า พึ่งตนเองได้
ตัดสินใจได้ถูกต้อง การที่จะเอาชนะใจตนเองนั้น เป็นสิ่งที่เด็กควรจะได้รับการเรียนรู้ ได้รับโอกาส
ในการฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กๆทีละเล็กทีละน้อย ผ่านการที่พ่อแม่กาหนดขอบเขตต่างๆ ในชีวิต แต่ใน
วัยเด็กที่ไม่เคยเรียนรู้ที่จะยับยั้งชั่งใจมา ก่อน ไม่เคยเอาชนะตัวเองโดยการทาตัวให้เหมาะสมได้
เลย หรือถูกเลี้ยงดูให้เอาแต่ใจตัวเอง อยากได้อะไรก็ได้ อยากทาอะไรก็จะทา ครั้งเติบโตเข้าวัยรุ่น
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มีอิสระมากขึ้น ก็จะเห็นพฤติกรรมที่ไม่ยั้งคิดได้บ่อยๆ และบางครั้งกลับเป็นอันตรายทั้งต่อตนเอง
และผู้อื่นอีกด้วย
3. การแยกตัวเองเป็นอิ สระ คาว่าอิสระในสายตาของวัยรุ่น ก็คือ มีสิทธิและเสรีภาพเท่าที่
บุคคลหนึ่งพึงจะมี ซึ่งรวมทั้งการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจในเหตุการณ์ต่างๆ ขณะเดียวกัน
พวกเขาก็จะสังเกตดูการยอมรับจากพ่อแม่คนข้างเคียงด้วย
3.1 การได้แสดงออก
3.2 พึ่งตนเองได้
3.3 มีความรับผิดชอบ
3.4 ที่ค่านิยมที่ถูกต้อง
3.5 มั่นใจและภูมิใจในตนเอง
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้วัยรุ่นมีบุคลิกภาพที่ดี คือ
1. พ่อแม่มีลักษณะที่ยอมรับความสามารถของเด็ก เข้าใจและสนับสนุนในความสามารถ
ด้านอื่นๆ ที่เหลือมีความภาคภูมิใจในด้านอื่นๆ ของลูกและปรับสิ่งแวดล้อมในการเรียนให้
เหมาะสม คือ ไม่เร่งรัด ไม่บังคับ แต่ให้กาลังใจยกตัวอย่างเช่น ป้อมลูกสาวคนเดียวของพ่อแม่
ขยัน รับผิดชอบดีแต่มีคะแนนสอนในชั้น ม. 3 ได้ 2.2 และพ่อแม่ไม่ได้บังคับให้เรียนสายวิทย์ ทั้งๆ
ที่อยากให้ลูกเป็นหมอ เพราะรู้ว่าถ้าให้เรียนจะทาให้เด็กลาบาก ไม่มีความสุขเป็นต้น ขณะนี้เรียน
จบมหาวิทยาลัยเปิด สาขาสังคมศาสตร์ ทางานด้านคอมพิวเตอร์ เจ้านายรักเพราะรับผิดชอบดี
เป็นต้น
2. มีความเป็นตัวของตัวเอง มั่นใจในตนเอง มองภาพพจน์ตัวเองดี แต่ไม่ใช่การเอาแต่ใจ
ตัวเอง การฝึกให้เด็กเป็นตัวของตัวเอง และควบคุมตัวเองเป็น พึ่งพาตัวเองได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ มี
โอกาสคิด ตัดสินใจในเหตุการณ์ต่างๆ มาเป็นประจา มีความยับยั้งชั่งใจ "การทา" กับ "การไม่ทา"
ในสิ่งที่ดี และไม่ดีเด็กวัยรุ่นหลายคนที่จายอมทาตามเพื่อนเพราะกลัวว่าเพื่อนจะดูถูกรังเกียจนั้น
ทั้งๆ ที่ทาไปแล้วจะขัดต่อความรู้สึกของตัวเองก็ตาม เป็นสาเหตุจากที่ตนเองไม่มั่นใจและไม่เป็นตัว
ของตัวเองอย่างมั่นคง ซึ่งจะต้องมาจากการฝึกหัดสะสมความรู้ ความ สามารถมาตั้งแต่เด็กผ่าน
ประสบการณ์ที่ถูกเลี้ยงดูมานั่นเอง
3. มีการสื่อสารที่ดี กล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออก และกล้าที่จะทาตัวต่างจากผู้อื่นโดยยึด
หลักการที่ถูกต้อง

9

4. มีทางออกหลายทา เช่น กีฬา ดนตรี งานอดิเรก สังคม ศิลปะ การเรียน การงาน ฯลฯ
การมีทักษะหลายๆ อย่างเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องดูทักษะเด่นของลูก
ซึ่งในความเด่นนั้นอาจไม่เก่งเท่าผู้อื่นก็จริง แต่ก็เป็นความสามารถที่ดีของลูกและควรให้ความ
สนับสนุน โดยเฉพาะทักษะในการเข้าสังคม และการปรับตัว
5. มีโอกาสเรียนรู้จัดทั้งส่วนดีและส่วนที่เลวมาก่อนได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจถึง คุณลักษณะของ
การเป็นคนดีไตร่ตรองดูคนเป็น แต่ขณะเดียวกันก็เรียนรู้ที่จะทันคน ว่ามีความเจ้าเลห์เพทุบาย
โกหกหลอกลวง ซึ่งปะปนกันอยู่ในหมู่เพื่อนและคนในสังคม เรียนรู้ที่จะเข้าใจลักษณะดีและไม่ดี
ของพฤติกรรมของคนทาให้ขณะที่วัยรุ่นคลุกคลีกับเพื่อนและผู้คนต่างๆ จะได้ ไตร่ตรอง เพื่อว่าจะ
ได้มาช่วยในการตัดสินใจอีกด้วยการสอนของพ่อแม่จึงควรชี้ให้เด็กเห็นความยับยั้งชั่งใจน้อยลง สิ่ง
ต่างๆ รอบๆ ตัวจึงดูดีขึ้น ดูสบายใจขึ้น ภาระความรับผิดชอบดูเหมือนจะลดน้อยลงนั้นเอง เป็น
คาตอบที่ถูกต้องและตรงกับความจริง จะทาให้เด็กเรียนรู้และยอมรั บได้ดีกว่าคาตอบที่ว่า คนที่กิน
เหล้าเป็นเพราะคนนั้นเป็นคนไม่ดี เป็นต้น ถ้าเด็กได้เรียนรู้สิ่งเหล่านั้นทั้งด้านดี และด้านไม่ดีจน
เข้าใจแล้วจะช่วยทาให้ความอยากลองเพราะอยู่รู้อยากเห็นลดลง
ลักษณะของพ่อแม่ที่ไม่ค่อยมีปัญหากับวัยรุ่น จะมีลักษณะดังต่อไปนี้คือ
1. รัก อบอุ่น และให้ความไว้วางใจ
2. มีการสื่อสารที่ดีต่อกัน ต่างคนต่างไว้วางใจปรึกษาหารือ หรือเล่าเหตุการณ์ต่างๆ ที่
ประสบมาให้ฟัง มีการยอมรับฟัง คิด
สามารถที่ทั้งพ่อแม่และลูกจะแสดงความคิดเห็นคล้อยตามหรือขัดแย้งอันดีได้ ในบรรยากาศที่เป็น
กันเอง
3. มั่นคง มีหลักการ มีเหตุผล มีความยืดหยุ่น
4. ควบคุมตัวเองได้ดี ทั้งอารมณ์และพฤติกรรม
5. เรียกร้องแสดงความต้องการให้เด็กเติบโตสมวัยมาทุกช่วงอายุ
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