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หน่วยที่

สาระการเรียนรู้

■	 การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ สังคม 
และสติปญญาในวัยรุ่น

■	 ปจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา 

 - พันธุกรรม
 - สิ่งแวดล้อม
 - การอบรมเลี้ยงดู

ตัวชี้วัด

■ อธบิายการเปลีย่นแปลงดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ สงัคม
และสติปญญาในวัยรุ่น (พ ๑.๑ ม.๒/๑)

■ ระบุปจจยัทีม่ผีลกระทบตอ่การเจรญิเตบิโต และพฒันาการ
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาในวัยรุ่น
(พ ๑.๑ ม.๒/๒)

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุน

วยัรุนเปนวยัท่ีมกีารเปลีย่นแปลงท้ังดาน
รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 

โดยรางกายจะมีพัฒนาการอยางรวดเร็ว 
ขณะทีอ่ารมณจะรนุแรงและเปลีย่นแปลงงาย 

และจะใหความสําคัญกับเพื่อนอยางมาก โดย
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดจากปจจัยดาน

พนัธกุรรม ส่ิงแวดลอม และการอบรมเลีย้งดขูอง
ผูปกครอง ซึ่งการเรียนรูเกี่ยวกับการเจริญเติบโต

และพัฒนาการของวัยรุน จะทําใหเรามีความเขาใจ
สามารถยอมรับ และปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลง

ดังกลาวไดอยางถูกตองเหมาะสม

๑



 วัยรุ่น เป็นช่วงวัยที่สำาคัญในชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากเป็นช่วงที่อยู่ระหว่างการเป็นเด็ก

กับผู้ใหญ่ วัยรุ่นจึงเป็นช่วงระยะของการเปลี่ยนแปลง อันเป็นผลเนื่องมาจากการเจริญเติบโต

และพัฒนาการด้านต่างๆ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

๑. วัยรุนและการเปลี่ยนแปลง 
วัยรุ่น	 (Adolescence) แปลว่า การเจริญเติบโตไปสูวุฒิภาวะ  ดังนั้น วัยรุ่นจึงเป็นวัยที่นับ

จากการมีวุฒิภาวะทางเพศ คือ สามารถที่จะมีบุตรได้ ซึ่งข้อกำาหนดนี้จะแตกต่างกันออกไปตาม

แต่ละชนชาติ โดยจะขึ้นอยู่กับการเจริญเติบโตของร่างกาย สภาพภูมิอากาศ ประเพณี และ

วัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปแล้ว ส่วนใหญ่จะถือว่าวัยรุ่นอยู่ในช่วงอายุ ๑๐-๒๐ ปี

ซึ่งสามารถแบ่งช่วงวัยของวัยรุ่นออกได้เป็น ๓ ช่วง ดังนี้

๑)	 วัยแรกรุ่น	 (Puberty) เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทุกระบบ  โดย

จะอยู่ในช่วงอายุ ๑๐-๑๓ ปี เด็กในวัยนี้มักคิดหมกมุ่นกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 

ซึ่งจะส่งผลกระทบไปยังจิตใจ ทำาให้อารมณ์หงุดหงิดและแปรปรวนง่าย

๒)	วยัรุน่ตอนกลาง	(Middle	Adolescent) เป็นช่วงท่ีวยัรุน่จะยอมรบัสภาพร่างกาย

ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเป็นหนุ่มเป็นสาวได้แล้ว ซึ่งอยู่ในช่วงอายุประมาณ ๑๔-๑๖ ปี เด็กในวัยนี้

จะเร่ิมมีความคิดที่ลึกซึ้ง จึงหันมาใฝอุดมการณ์ หาเอกลักษณ์ของตนเองเพื่อความเป็นตัวของ

ตัวเอง และพยายามเอาชนะความรู้สึกแบบเด็กๆ ที่ผูกพันพึ่งพาพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

๓)	วยัรุน่ตอนปลาย	(Late	Adolescent) จะอยูใ่นช่วงอายุ ๑๗-๒๐ ปี เป็นช่วงเวลา

ของการฝกฝนอาชพี รวมทัง้ตดัสนิใจทีจ่ะเลอืกอาชพีทีเ่หมาะสมกบัตนเองในอนาคต มคีวามผกูพนั

กบัเพือ่นต่างเพศ สภาพทางร่างกายเติบโตเต็มที่

และบรรลุนิติภาวะในทางกฎหมาย

 ทัง้นีว้ยัรุน่แต่ละคนจะมีการเจรญิเติบโตและ

การเปล่ียนแปลงทีเ่ป็นแบบเฉพาะของตนเอง ซึง่

จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล โดยทั่วไป

แล้ววยัรุน่จะมกีารเจรญิเตบิโตและเปลีย่นแปลง

มากขึ้นในทุกด้าน รวมทั้งเริ่มมีความต้องการที่

แตกต่างออกไปจากตอนเป็นเด็ก การเปล่ียนแปลง

สำาคัญที่เป็นลักษณะเฉพาะในวัยรุ่น คือ การ

เปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

วัยรุ ่นเพศชายและเพศหญิง มีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการที่แตกต่างกัน

๒



 เมื่อเริ่มต้นเข้าสู่วัยรุ่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและพัฒนาการของวัยรุ่นจะเป็นไป

ตามธรรมชาติ ภายใต้อิทธิพลของฮอร์โมนท่ีควบคุมการเจริญเติบโต และการเปล่ียนแปลงที่

ผลิตโดยต่อมไร้ท่อ

	 ๑.๑	การเปลี่ยนแปลงทางด้านรางกาย

 ในช่วงอาย ุ๑๐-๑๓ ปี วยัรุน่จะมีการเจรญิเตบิโต และพฒันาการทางด้านร่างกายทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปอย่างรวดเร็ว และจะลดอัตราการเจริญเติบโตเม่ือเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นตอนกลาง ในช่วงวัยรุ่น

ตอนปลายจะมกีารเปลีย่นแปลงทางด้านร่างกาย

น้อยลงอย่างมาก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

ร่างกายที่สำาคัญ คือ

๑)	 ขนาดของร่างกายและความสงู
เม่ือเข้าสู่วัยแรกรุ่น วัยรุ่นชายจะมีอัตราการ

เจริญเติบโตของไหล่มากที่สุด วัยรุ่นชายจะมี

ไหล่กว้างกว่าวัยรุ่นหญิง แต่การเจริญเติบโต

ของสะโพก วัยรุ่นหญิงมีอัตราการเจริญเติบโต

เรว็กว่าวยัรุน่ชายในระยะเริม่แรก แต่เมือ่ร่างกาย

โตเต็มที่แล้ว พบว่าสะโพกของทั้งวัยรุ่นหญิง

และวัยรุ ่นชายมีขนาดใกล้เคียงกัน ส่วนการ

เจริญเติบโตทางด้านความสูงนั้น ในช่วงวัยเด็ก 

วยัรุน่ชายจะสงูกว่าวยัรุน่หญงิมาตลอด จนเข้าสู่

วัยแรกรุ่น วัยรุ่นหญิงจะมีอัตราเร็วในการเจริญเติบโตทางด้านความสูงในระยะแรกจนเมื่ออายุ 

๑๑ ปี ก็จะสูงพอๆ กับวัยรุ่นชายและจะสูงนำาไปก่อน จนเข้าสู่อายุ ๑๕ ปี วัยรุ่นชายจะเริ่มสูงทัน

วยัรุน่หญงิในวัยเดยีวกนั และจะเริม่สงูกว่า จนอาย ุ๑๘ ปี กจ็ะสงูกว่าวยัรุ่นหญงิ และยงัจะสามารถ

เพิ่มความสูงต่อไปได้อีกในขณะที่วัยรุ่นหญิงปกติจะหยุดสูงแล้ว

	 ๒)	การเปลี่ยนแปลงของกระดูก เม่ือมีอายุประมาณ ๑๓-๑๔ ปี กระดูกจะ

แข็งแรงขึ้น การเจริญเติบโตของกระดูกในแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันออกไป เช่นเดียวกับการ

เจริญเติบโตด้านอื่นๆ ของร่างกาย วัยรุ่นชายที่มีอายุ ๑๔ ปีไปแล้ว จะมีกระดูกข้อมือที่ใหญ่กว่า

วัยรุ่นหญิง แต่มีความหนาแน่นของมวลกระดูกน้อยกว่า และเม่ือถึงข้ันที่มีวุฒิภาวะทางเพศ

กระดกูข้อมือจะมพีฒันาการเท่ากันทัง้ในด้านความหนาแน่นและความแขง็ของกระดกู อวยัวะต่างๆ 

สามารถเคลื่อนไหวและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ช่วงวัยรุ่น เพศชายจะมีส่วนสูงและกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น 
รวมถึงมีไหล่ขยายกว้าง จึงท�าให้มีพละก�าลังมาก
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วัยรุ่นหญิงมีผิวพรรณเปล่งปล่ัง สะโพกผาย และหน้าอก
ขยายใหญ่ เนื่องจากมีการสะสมของไขมันที่ใต้ผิวหนัง

แต่ก็จะมีการสะสมของไขมันใต้ผิวหนังเพิ่มขึ้น

ต่อไปอีก ซึ่งนำ้าหนักอาจเพิ่มได้ถึงร้อยละ ๒๕ 

ของนำ้าหนักตัว โดยเฉพาะไขมันจะไปสะสมที่

เต้านมและสะโพก ซึ่งโดยภาพรวมอาจสรุป

ได้ว่า วัยรุ ่นชายจะมีความแน่นของร่างกาย

ในส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อมากกว่าในวัยรุ่นหญิง

ในวัยเดียวกัน และเป็นสาเหตุที่ทำาให้วัยรุ่นชาย

มีพละกำาลังเหนือกว่า

๔)	การเปลีย่นแปลงของโครงสร้าง
ใบหน้า ช่วงวัยรุ่นนี้ กระดูกของจมูกจะโตขึ้น 

ทำาให้ดัง้จมกูเป็นสนัขึน้ กระดกูขากรรไกรบนและ

	 ๓)	การเปลี่ยนแปลงของไขมันและกล้ามเน้ือ ในช่วงเข้าสู่วัยรุ่น เด็กผู้ชายจะมี

ไขมันใต้ผิวหนังบางลง พร้อมๆ กับมีกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นและแข็งแรงขึ้น ซึ่งจะทำาให้วัยรุ่นชาย

ผอมลงในระยะแรกโดยเฉพาะที่แขน ขา น่อง ส่วนวัยรุ่นหญิงแม้จะมีการเพิ่มของกล้ามเนื้อ

เคล็ดลับเพิ่มความสูง

 ปจจุบันรูปร่างสูงสง่าได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่วัยรุ่นท้ังชายและหญิง เพราะความสูงช่วยให้ดูดี
สมารท (Smart) หล่อ หรือสวย  เคล็ดลับง่ายๆ ต่อไปนี้จะช่วยเพิ่มความสูงให้วัยรุ่นได้ 
 ๑. รับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่เปนประจ�า โดยเน้นอาหารที่มีแคลเซียมสูง (High Calcium) เช่น 
นม กุ้งแห้ง ปลาเล็กปลาน้อยที่รับประทานได้ทั้งตัว เปนต้น 
 ๒. ออกก�าลังกายอย่างสม่�าเสมอ เพราะจะไปช่วยกระตุ้นให้ต่อมใต้สมองหลั่งโกรทฮอรโมน (Growth 
Hormone) ออกมา ซึ่งเปนฮอรโมนที่ท�าให้สูง และควรออกไปรับแสงแดดอ่อนๆ ช่วงเช้าและเย็น เพราะจะ
ท�าให้มีการสร้างวิตามินดี (Vitamin D) ในร่างกาย  ซึ่งจะช่วยในการดูดซึมแคลเซียม
 ๓. นอนหลบัพกัผอ่นใหส้นทิและเพยีงพอวนัละ ๘ ชัว่โมง เพราะโกรทฮอรโมนจะหลัง่ออกมาเตม็ทีข่ณะ
หลับสนิท
 ๔. หมั่นดูแลสุขภาพไม่ให้เจ็บปวยและอย่าเคร่งเครียด เพราะการเจ็บปวยและความเครียดจะท�าให้
ร่างกายท�างานผิดปกติและท�าให้การเจริญเติบโตหยุดชะงัก
 ๕. หลกีเล่ียงอาหารรสเคม็จดั อาหารฟาสตฟูด (Fast Food) ขนมกรุบกรอบ และน้�าอดัลม เพราะอาหาร
เหล่านี้ไม่มีประโยชนต่อร่างกาย และยังมีผลท�าให้ร่างกายขาดสารอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตได้อีกด้วย

ที่มา	:	เว็บไซต Frynn.com/ วิธีเพิ่มความสูง

เกร็ดนารู

ขากรรไกรล่างเติบโตเร็วมากเช่นเดียวกบักล่องเสยีงและลำาคอ วยัรุน่ชายกล่องเสยีงจะเจรญิเตบิโต

เร็วกว่าวัยรุ่นหญิงอย่างชัดเจน เป็นเหตุให้วัยรุ่นชายมีเสียงแตกห้าว 
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๕)	การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน ในวัยรุ่นพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของระดับ

ฮอร์โมนต่างๆ เช่น โกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) ฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์  รวมทัง้ฮอร์โมน

ทางเพศ โดยเฉพาะฮอร์โมนจะไปกระตุ้นต่อมไขมันใต้ผิวหนังและต่อมเหงื่อให้ทำางานเพิ่มมากขึ้น 

อันเป็นสาเหตุสำาคัญอย่างหนึ่งท่ีทำาให้เกิดปัญหาเรื่อง “สิว” และ “กลิ่นตัว” ของวัยรุ่นตามมา  

นอกจากระดับฮอร์โมนจะมีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและอวัยวะเพศในวัยรุ่นแล้ว 

ยังส่งผลถึงอารมณ์และความรู้สึกทางจิตใจอีกด้วย

๖)	 การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศ เมื่อเด็กเข้าสู่วัยรุ่น อวัยวะเพศของชายและ

หญิงจะเริ่มผลิตเซลล์สืบพันธุ์ โดยอวัยวะเพศชายจะผลิตตัวอสุจิและอวัยวะเพศหญิงจะผลิตไข่

วัยรุ่นหญิงจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงระยะ ๑ ปี ก่อนที่จะมีประจำาเดือน เต้านม

เริ่มขยายขนาดขึ้นเม่ืออายุประมาณ ๘-๑๓ ปี และใช้เวลา ๒ ปี-๒ ปีครึ่ง จึงจะเจริญเติบโต

เต็มที่ในช่วงอายุ ๑๑-๑๓ ปี วัยรุ่นหญิงส่วนใหญ่จะเริ่มเป็นสาวเต็มตัว  

 ดังน้ัน ในชั้นประถมศึกษาตอนปลายหรือมัธยมศึกษาตอนต้น จะเห็นว่าวัยรุ่นหญิง

มีรูปร่างสูงใหญ่เป็นสาวน้อยแรกรุ่น ในขณะที่วัยรุ่นชายยังเป็นเด็กชายตัวน้อยๆ ซึ่งอาจทำาให้

เด็กบางคนสับสนและเป็นกังวลกับสภาพร่างกายของตนเอง

 สำาหรบัหญงิวัยแรกรุน่นัน้ รอบเดือนครัง้แรกส่วนใหญ่จะมเีมือ่อายปุระมาณ ๑๒-๑๓ ปี

ซึ่งบ่งบอกได้ว่า มดลูกและช่องคลอดได้เจริญเติบโตแล้ว และจะเจริญเติบโตเต็มที่เมื่ออายุ

ประมาณ ๑๕-๑๗ ปี การมีรอบเดือนครั้งแรกอาจทำาให้วัยรุ่นหญิงบางคนรู้สึกพอใจหรือภูมิใจ

ที่เป็นผู้หญิงเต็มตัว บางคนอาจจะรู้สึกหวั่นไหว 

หวาดหวั่น หรือตกใจได้เช่นกัน ทั้งนี้รอบเดือน

ในช่วงปีแรกอาจจะมาไม่สมำา่เสมอหรอืขาดหาย

เป็นช่วงๆ ได้

 สำาหรับชายวัยแรกรุ ่นนั้น รูปร่าง

ภายนอกมีการเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงช้ากว่า

เด็กผู้หญิงประมาณ ๒ ปี เมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ 

๑๐-๑๓ ปี อัณฑะจะเริ่มมีการเจริญเติบโต

แต่ก็ยังไม่เต็มที่ จนเมื่อมีการเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น

ตอนกลาง ในช่วงวัย ๑๔-๑๖ ปี อัณฑะจึงจะ

เจริญเติบโตและทำาหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ และ

เกิดภาวะฝันเปียกบ่อยๆ ได้

ช่วงวัยรุ่น ทั้งเพศชายและเพศหญิงจะมีการเปลี่ยนแปลง
ด้านร่างกายอย่างรวดเร็ว
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เพศหญิง เพศชาย

■	 มีสิวขึ้นบนใบหน้า
■	 มีขนบริเวณหัวหน่าว รักแร้
■	 มีประจำาเดือนหรือระดู
■	 มีการเจริญเติบโตของเต้านม
■	 สะโพกผาย เอวคอด
■	 มีกลิ่นตัว
■	 เสียงทุ้ม นุ่มนวล
■	 ผิวหนังเรียบ ละเอียดอ่อน

■	 มีสิวขึ้นบนใบหน้า
■	 มีขนบริเวณหัวหน่าว รักแร้
	 ■	 มีการหลั่งนำ้าอสุจิขณะหลับ เรียกว่า “ฝันเปียก”
 ■	 มีหนวด เครา

■	 ไหล่กว้างขึ้น
 ■	 มีกลิ่นตัว 

■	 เสียงห้าว แตกพร่า
■	 ผิวหนังหยาบขึ้น

 ในช่วงวัยรุ่นตอนปลาย อายุ ๑๗-๒๐ ปี วัยรุ่นชายจะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย

อย่างเตม็ที ่ ส่งผลให้มอีารมณ์ทางเพศสงูและรนุแรง อวัยวะเพศจะต่ืนตัวได้ง่ายแม้ไม่มีส่ิงปลุกเร้า 

และอาจจะเกิดในบางสถานการณ์ทีไ่ม่สมควร จนทำาให้วยัรุน่ชายบางคนอาจเกดิความรูสึ้กละอายใจ 

ที่ควบคุมร่างกายตนเองไม่ได้ ส่งผลให้ขาดความมั่นใจในตนเองตามมา

 โดยสรุปแล้ว ลักษณะทางเพศที่แบ่งแยกความเป็นชายหนุ่มและความเป็นหญิงสาว

ที่เพิ่งเร่ิมเจริญเติบโตเต็มที่ในวัยแรกรุ่นจนถึงวัยรุ่นตอนปลายน้ัน จะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกัน 

ในแต่ละเพศ ดังนี้

	 ๑.๒	การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์

 วัยรุ่นมักมีจิตใจและอารมณ์เปลี่ยนไปจากวัยเด็กมาก มีความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ 

มากขึ้น ชอบความเป็นอิสระ มีความภาคภูมิใจในตนเอง 

 ส่วนวัยรุ่นบางคนที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายรวดเร็วกว่าคนอื่น เช่น สูงมาก 

ตวัใหญ่ อ้วน มหีน้าอกโต อาจทำาให้เกดิความวติกกงัวลหรอือาจทำาให้ความเชือ่ม่ันในตนเองลดลงไป 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายของวัยรุ่นทั้งภายในและภายนอกนี้จะม ี

อทิธิพลเป็นอย่างมากต่ออารมณ์และจติใจของวยัรุน่เดก็ในวยันีจ้งึมอีารมณ์เปลีย่นแปลงง่าย สบัสน 

อ่อนไหว และไม่มั่นคง 

 ท้ังนี้อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนมักจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รุนแรง และเข้าใจได้ยาก รวมทั้ง 

มีความวิตกกังวล หงุดหงิด หมกมุ่นในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับตนเอง โดยจะมีความวิตกกังวล 

ในการเปลี่ยนแปลง และต้องการเรียกร้องความสนใจหลายอย่าง ซึ่งสรุปได้  ดังนี้
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อาจมีความภาคภูมิใจในตนเองลดน้อยลงส่วน

วัยรุ่นหญิงท่ีโตเร็วกว่าเพื่อนวัยเดียวกัน มักจะ 

รู้สึกอึดอัด เคอะเขิน ประหม่า รู้สึกอายต่อ

สายตาและคำาพูดของเพื่อนต่างเพศ เพราะ

ร่างกายเริ่มโตเป็นสาวในขณะที่สภาพอารมณ์

จิตใจยังเป็นเด็ก

 ๒)	วติกกงัวลกบัอารมณ์ทางเพศ

ทีส่งูข้ึน	การเปล่ียนแปลงของระดบัฮอร์โมนเพศ 

ส่งผลทำาให้วัยรุ ่นเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมา 

ได้บ่อย วยัรุน่บางคนมคีวามเครยีดเพราะรูส้กึว่า

เป็นสิง่ไม่ด ีสำาหรบัพฤตกิรรมในช่วงนี ้เมือ่มคีวามสนใจอยากรูอ้ยากเหน็เป็นทนุเดมิบวกกบัการมี

ระดับฮอร์โมนเพศที่สูง วัยรุ่นจึงมีความต้องการสำาเร็จความใคร่ด้วยตนเอง บางคนก็อยากเรียนรู้ 

เก่ียวกับการมีความสัมพันธ์ทางเพศ และมักปรึกษาขอคำาแนะนำาจากเพื่อนวัยเดียวกันหรือดูสื่อ 

ที่ไม่เหมาะสม หลายคนหมกมุ่นในเร่ืองเพศมากจนมีผลกระทบต่อการเรียนและการดำาเนินชีวิต 

แต่วัยรุ่นที่มีความเข้าใจธรรมชาติก็จะเลือกทำากิจกรรมอย่างอื่นที่เป็นคุณประโยชน์ เพื่อเบี่ยงเบน

ความสนใจไม่ให้หมกมุ่นในเรื่องเพศมากเกินไป

 ๓)	วิตกกังวลกลัวการเป็นผู้ใหญ่	 วัยรุ่นเมื่อเห็นการเปล่ียนแปลงร่างกายของตน 

บางคนก็จะเกิดความวิตกกังวลมาก ไม่รู้ว่าจะวางตัวให้ถูกอย่างไร กลัวจะไม่เป็นที่ยอมรับจาก 

คนรอบข้าง กลัวจะต้องรับผิดชอบอะไรหลายอย่างทั้งที่ตัวเองยังไม่พร้อม  บางครั้งจึงอยากจะ 

เป็นเด็ก อยากแสดงอารมณ์สนุกสนาน ร่าเริง เบิกบาน ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมาก

 ๔)	วติกกงัวลในความงดงามของร่างกาย ไม่ว่าวยัรุน่หญงิหรอืชายก็จะมคีวามรูส้กึ 

ต้องการให้คนรอบข้างชื่นชมเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกของตน และมีความสำานึกว่าความ 

สวยงามทางกายเป็นแรงจูงใจสำาคัญ ทำาให้ผู้อื่นเห็นคุณค่า ทำาให้เพื่อนยอมรับเข้ากลุ่มได้ง่าย 

เป็นวิถีทางหนึ่งที่จะเข้าสู่สังคมและดึงดูดใจเพื่อนต่างเพศ จะเห็นว่าเด็กในช่วงวัยนี้จะสนอกสนใจ 

พิถีพิถันในการเลือกเส้ือผ้า การหวีผม เอาใจใส่ต่อการออกกำาลังกาย สนใจคุณค่าทางอาหาร 

เครือ่งประดับ สขุภาพอนามัย การวางตัวในสงัคม แต่ความสนใจในแต่ละเรือ่งอาจมีระยะเวลาไม่นาน 

 ๑)	 วิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เด็กผู้ชายที่เข้าสู่วัยรุ่นช้า  

จะมีความวิตกกังวลมากเกี่ยวกับความแข็งแรงของร่างกาย จนอาจจะไม่มั่นใจในความเป็นชาย 

รู้สึกว่าตัวเองไม่สมบูรณ์ กลัวการถูกล้อเลียนหรือการกลั่นแกล้งจากเพื่อนๆ ที่มีรูปร่างใหญ่โตกว่า

การใช้เวลาว่างไปท�ากิจกรรมที่ตนชื่นชอบ จะช่วยให้
วัยรุ่นคลายความเครียดและความหมกมุ่นเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของตนเอง
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๖)	 ต้องการเป็นอิสระทําอะไร
ด้วยตนเอง วัยรุ่นต้องการทำาในส่ิงที่ตัวเองคิด

แล้วว่าดี อยากจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

อยากทำาตัวห่างจากพ่อแม่ หรือผู ้ปกครอง 

ห่างจากคำาส่ังของครอบครัวทุกรูปแบบ ซึ่ง

บางครั้งจะทำาให้วัยรุ ่นเกิดความรู ้สึกสับสน 

สองจิตสองใจ คือ อยากได้ความเป็นอิสระ

อย ่างมีขอบเขตแต ่ก็กลัวสูญเสียความรัก

ความเอาใจใส่จากพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง แต่

ถ ้าตนเองยอมรับการดูแลหรือยอมทำาตาม

คำาส่ังของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง ก็จะไปขัดกับ

ความต้องการลึกๆ ที่อยากเป็นอิสระ ต้องการ

พึ่งพาตนเอง ทั้งนี้ หากวัยรุ่นรู้จักยอมรับและ

ทำาความเข้าใจตนเองและผู้อื่น รวมถึงการมี

กรอบของความเป็นอิสระก็จะช่วยผ่อนคลาย

ความรู้สึกขัดแย้งในเรื่องต่างๆ ของวัยรุ่นได้

เป็นอย่างดี

	 ๗)	ต้องการเป็นตัวของตัวเอง วัยรุ ่นจะยอมรับในสิ่งที่มาจากตัวของเขาเอง

ไม่ต้องการให้ใครมาออกคำาสั่งหรือบังคับ หลายคนจะใช้วิธีดื้อเงียบเมื่อถูกสั่งให้ทำาในสิ่งที่ตัวเอง

ไม่ชอบ แต่ขณะเดียวกันก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในความคิดหรือการกระทำาของตน ยังต้องการคำาชี้แนะ

อยู่บ้าง  ดังนั้น วัยรุ่นจึงควรมั่นใจในตัวเอง รู้จักช่วยเหลือตนเองและครอบครัวตนเองให้มากที่สุด

เท่าที่จะทำาได้ตามสมควรแก่วัย 

๘)	ต้องการความถูกต้อง	ยุติธรรม เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นตอนกลาง วัยรุ่นจะจริงจัง

เป็นอย่างมากกับความถูกต้องยุติธรรมตามทัศนคติของตนเอง อยากจะทำาอะไรหลายๆ อย่าง

เพือ่เรยีกร้องความยตุธิรรม วยัรุน่จงึมกัแสดงความคดิเหน็ถกเถยีงกนัในสิง่ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้รอบตวั

โดยต่างคนต่างใช้เหตุผลของตนเอง

วัยรุ่นจะมีความสนใจในตัวเองมาก รักสวยรักงามเพื่อให้
บุคลิกภาพดูดีอยู่เสมอ

๕)	ต้องการความรักความห่วงใย ช่วงวัยรุ่นนี้เป็นวัยที่มีความรู้สึกอยากที่จะถูกรัก

อยากได้รบัความเอาใจใส่ห่วงใยจากบุคคลท่ีมีความสำาคญัต่อตนเอง ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ผูป้กครอง 

ครูอาจารย์และเพื่อน แต่มักจะมีข้อแม้ว่า ต้องไม่ใช่การแสดงออกที่มีความรู้สึกว่าเขายังเป็นเด็ก 

ไม่ต้องการให้แสดงความห่วงใยอยู่ตลอดเวลา แต่ก็ไม่ต้องการให้เหินห่าง

๘



๙)	ต้องการความตื่นเต้นท้าทาย	 ความแปลกใหม่ วัยรุ่นบางส่วนอาจเรียกร้อง

ความสนใจด้วยการกระทำาที่ฝาฝนต่อกฎเกณฑ์ต่างๆ ของทางบ้านและระเบียบของสังคม

เพราะรู้สึกว่าเป็นความตื่นเต้นและความท้าทาย หรือเข้าใจผิดว่าจะทำาให้ตนดูโดดเด่นขึ้นมา ซึ่ง

การกระทำาในบางสิ่งก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต 

วัยรุ่นในช่วงวัยนี้จึงควรหาโอกาสทำางานหรือ

กิจกรรมที่ท้าทายความสามารถอยู่ตลอดเวลา 

ตลอดจนการใช้พลงังานและความคิดสร้างสรรค์

ของตนในทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

และสังคม

๑๐)	 มีความอยากรู้	 อยากเห็น
อยากลองสูง วัยรุ่นบางส่วนจะใช้ความอยากรู้

อยากเห็นของตนไปสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ทำาให้

เกิดผลงานขึ้นมา เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

การทำาธุรกิจขนาดเล็ก เป็นต้น

 สำาหรับเด็กบางคนจะมีความอยากรู้

อยากเห็น  หรืออยากลองสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ที่

ตนเองทราบว่าเป็นสิง่ไม่ด ีแต่บางครัง้กอ็ยากรูด้้วยตนเองว่าทำาแล้วจะเป็นผลอย่างไร มีผลอย่างไร

จงึทำาให้การกระทำาหลายอย่างมีความเสีย่งทีจ่ะก่อให้เกดิอนัตรายต่อตนเอง ซึง่หากวยัรุน่ได้ทดลอง

ทำาในสิ่งที่ดีมีประโยชน์และถูกต้อง ก็จะช่วยทำาให้ได้ความรู้ ทักษะประสบการณ์ ซึ่งบางสิ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในภายหน้า 

	 ๑.๓	การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม

 วัยรุ่นจะเริ่มทำาตัวห่างเหินจากทางบ้าน ไม่ค่อยคลุกคลีกับครอบครัวเหมือนในช่วงวัยเด็ก 

แต่จะสนใจเพื่อนมากกว่า จะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนนานๆ อยากทำากิจกรรมนอกบ้านมาก ไม่อยาก

ไปไหนกับทางบ้าน เริ่มมีความสนใจเรื่องเพศ สนใจสังคมส่ิงแวดล้อม รู้จักปรับตัวเองให้เข้ากับ

กฎเกณฑ์ กติกาของกลุ่มและสังคมได้ดีขึ้น ส่วนใหญ่จะมีความสามารถทางด้านทักษะสังคม 

การสื่อสารเจรจาการแก้ปัญหา การประนีประนอม การยืดหยุ่น และการทำางานร่วมกับผู้อื่น 

พัฒนาการทางสงัคมทีดี่ของวยัรุน่จะเป็นพืน้ฐานสำาคัญของมนษุยสัมพนัธ์ และการมบีคุลิกภาพทีด่ี 

การเรียนรู้สังคมจะช่วยให้วัยรุ่นหาแนวทางการดำาเนินชีวิตที่เหมาะกับตนเองได้ดีขึ้น

วัยรุ่นบางส่วนจะใช้ความอยากรู้ อยากเห็นของตนไป
สร้างสรรคสิ่งต่างๆ ท�าให้เกิดผลงานขึ้นมา

๙



 วัยนี้ต้องการการยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน ของกลุ่มเพื่อน พื้นฐานการเลี้ยงดู

ทีส่นบัสนนุ ให้กำาลงัใจ มคีวามรกัความผกูพนัระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครองกบัเดก็ ย่อมมผีลทำาให้วยัรุน่

เกิดความรู้สึกที่ดีต่อสังคมสิ่งแวดล้อมของตน วัยรุ่นจึงควรได้มีส่วนในการตัดสินใจ ลงมือกระทำา 

หรือการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ จึงจะ

ทำาให้มีความรู้สึกว่าตนเป็นที่ยอมรับจากบุคคล

ภายในครอบครัว เป็นคนที่มีคุณค่า และย่อมจะ

ไม่กระทำาการที่ไม่ดีมีความเสี่ยง ส่งผลให้วัยรุ่น

อยากเป็นทีย่อมรบัของเพือ่น ของคร ูและคนอืน่ๆ 

ต่อไป ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้วยัรุ่นกระทำาความดี

มากขึ้นเรื่อยๆ 

 สำาหรบัวัยรุน่ทีเ่ข้ารวมกลุม่กนั ก็จะมคีวาม

จรงิใจต่อกลุ่ม ยอมรบัค่านยิม ทัศนคต ิความเชือ่ 

และความสนใจภายในกลุ ่มเข้ามาเป็นของ

ตนเองอย่างเต็มใจ การรวมกลุ่มกันจะทำาให้มี

วัยรุ่นจะชอบท�ากิจกรรมเปนหมู่คณะ บางคนก็พยายาม
ท�าตัวเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจ

ความรูสึ้กอุน่ใจ กล้าแสดงความคดิเหน็ หรอืมีการกระทำาในเชงิต่อต้านในสิง่ทีเ่ขาเห็นว่าไม่ยตุธิรรม

 ภาพรวมพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุ่น สรุปได้ ดังนี้

 ๑. มีการคบค้าสมาคมกับเพื่อนต่างเพศและเพศเดียวกัน

วยัรุน่จะมคีวามสามารถด้านทกัษะสงัคม การได้อยูร่่วมกนั
และปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย จะเปนพ้ืนฐานที่ดีในการ
ด�ารงชีวิตต่อไปภายภาคหน้า

 ๒. มีการทำากิจกรรม เพื่อแสวงหา

ความรู้ ความบันเทิงใจ โดยพบว่าเด็กในวัยนี้จะ

ชอบไปกันเป็นหมูค่ณะมากกว่าการไปตามลำาพงั

เพียงคนเดียว

 ๓. การแต่งกายของวัยรุ่น เป็นไป

ตามสมัยนิยม เนื่องจากมีความต้องการที่จะให้

เหมือนกับเพื่อนๆ เพื่อต้องการให้เป็นที่ยอมรับ

จากกลุ่ม

 ๔. พยายามแสวงหาเอกลักษณ์

ของการเป็นคนเก่ง เด็กวัยรุ่นจะยอมรับและ

นับถือบุคคลตามเจตคติของตนและเลียนแบบ

พฤติกรรมตาม

๑๐
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