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  วัยรุนนับเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตทางดานรางกายอยาง
เห็นไดชัด ซึ่งขณะเดียวกันพัฒนาการทางดานอารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา 
ก็เปลี่ยนแปลงไปดวย แตเปนไปในลักษณะที่ไมเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทาง
รางกายที่เกิดขึ้น ทําใหวัยรุนรูสึกสับสน ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ขาดความยับยั้ง
ชั่งใจ จึงมักกอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา ทั้งนี้อาจมีผลจากปจจัยตางๆ เชน 
พันธุกรรม การเลี้ยงดู สิ่งแวดลอม เปนตน หากวัยรุนมีความรูความเขาใจใน
กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากปจจัยตางๆ ที่เกิดขึ้น ก็จะ
สามารถยอมรับและปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอการดําเนนิชวีติในสังคม 
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• การเปลี่ยนแปลงดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ

  สติปญญาในวัยรุน
• ปจจยัทีม่ผีลกระทบตอการเจรญิเตบิโตและพฒันาการดานรางกาย จติใจ อารมณ 

สังคม และสติปญญา
  - พันธุกรรม
  - สิ่งแวดลอม
  - การอบรมเลี้ยงดู

µÑÇªÕéÇÑ´ªÑé¹»‚
มาตรฐาน พ 1.1 (ม.2/1, 2/2)
• อธิบายการเปล่ียนแปลงดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาใน

วัยรุน
• ระบุปจจัยที่มีผลกระทบตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ 

อารมณ สังคม และสติปญญาในวัยรุน

KEY QUESTION

1. เมื่อเขาสูวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลง 

 ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ 

 สังคม และสติปญญาอยางไรบาง

2. ปจจัยใดบางที่มีผลกระทบตอการ

 เจริญเติบโตและพัฒนาการทางดาน

 รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ

 สติปญญาของวัยรุน อยางไรบาง

1Ë¹‹ÇÂ·Õè

¡ÒÃà¨ÃÔÞàµÔºâµ
áÅÐ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ
¢Í§ÇÑÂÃØ‹¹



วยัรุนแตละคนจะมกีารเปลีย่นแปลงและ
พฒันาการท่ีแตกตางกนัออกไป ขึน้อยูกบั
ปจจัยตางๆ ที่ไดรับ

1. วัยรุนกับการเปลี่ยนแปลง

  วัยรุนเปนวัยชวงตอระหวางวัยเด็กกับวัยผูใหญท่ีนับวา

มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด อันเปนผลมาจากการเจริญเติบโต

และพัฒนาการดานตางๆ ทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 

และสติปญญา รวมทั้งพัฒนาการทางเพศ ซึ่งเด็กแตละคนก็จะมี

การเจริญเติบโต พัฒนาการ ตลอดจนวุฒิภาวะที่แตกตางกันไป

ถึงแมวาจะมีอายุเทากันก็ตาม

  นักจิตวิทยาไดทําการแบงชวงวัยตางๆ ใหเปนไปตาม

ความเจริญเติบโตของรางกายและพัฒนาการตางๆ ของวัยรุน

ได 3 ชวงวัย คือ

• วัยรุนตอนตน หญิงอายุประมาณ 13 - 15 ป ชายอายุ

ประมาณ 14 - 17 ป ซึ่งในชวงวัยนี้ ทั้งวัยรุนชายและวัยรุนหญิง

จะมีนํ้าหนักและสวนสูงที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว

  • วัยรุนตอนกลาง หญิงอายุประมาณ 15 -18 ป ชาย

อายุประมาณ 17 - 19 ป ในชวงนี้ วัยรุนจะมีปญหาทางอารมณ

อยางรนุแรง มคีวามอยากรู อยากเหน็ ชอบรวมกนัเปนกลุม และ

ชอบสังคมนอกบาน

  • วัยรุนตอนปลาย หญิงอายุประมาณ 18 - 21 ป ชาย

อายุประมาณ 19 - 21 ป เปนชวงวัยที่เตรียมเขาสูวัยผูใหญ

มีเหตุผลและมีวุฒิภาวะทางอารมณมากขึ้น

1.1 การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย
  เมือ่เริม่ตนเขาสูวยัรุน การเปลีย่นแปลงทางดานรางกาย

และพฒันาการของวัยรุนจะเปนไปตามธรรมชาติ ภายใตอิทธิพล

ของฮอรโมนที่ควบคุมการเจริญเติบโต และการเปล่ียนแปลงที่

ผลิตโดยตอมไรทอ แตพอเขาสูในชวงวัยรุนตอนกลางไปจนถึง

วัยรุนตอนปลาย มีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายและพัฒนาการ

ที่เปนเหมือนกับผูใหญมากขึ้น ซึ่งท้ังวัยรุนชายและวัยรุนหญิง

ตางก็มีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและดานพัฒนาการที่

แตกตางกัน ดังนี้

วัยรุ นชายและวัยรุ นหญิงมีการ
เปลีย่นแปลงทางรางกายทีแ่ตกตางกัน
อยางไร

ÅÑºÊÁÍ§
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เมื่อรางกายเกิดการเปลี่ยนแปลง
วัยรุนควรปรับตัวและยอมรับ
ตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อการ

ดําเนินชีวิตอยางมีความสุขนะครับ

1) การเปลีย่นแปลงทางรางกายของวยัรุนชาย เดก็ชายเมือ่

เขาสูวัยรุน การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายจะชากวาเด็กหญิง

ประมาณ 1 - 2 ป โดยการเขาสูวยัรุนของเดก็ชายเกดิจากฮอรโมน

ของเพศชายท่ีผลติจากถงุอณัฑะมากระตุนทาํใหรางกายเกดิการ

เปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอก ซึ่งลักษณะภายนอกที่เห็น

ไดชัด มีดังนี้

รูปรางทรวดทรงดูเปนผูชายมากขึ้น มีสวนสูงและนํ้าหนักตัวที่
เพิม่ขึ้น บางคนสวนสงูอาจเพิม่มากกวานํา้หนกั อกกวาง ไหลกวาง 
แขนขายาวจนบางครัง้ดูเกงกาง กลามเนื้อแข็งแรง

อวยัวะเพศโตขึ้นและแขง็ตวั มคีวามรูสกึทางเพศแบบผูชายทัว่ไป

หนาผากกวาง รมิฝปากหนา คางใหญ 
ลูกกระเดอืกโต เสยีงเริ่มแตกหนุมและ
แหบหาว

มสีวิขึ้นบนใบหนา หนาอก แผนหลัง 
และมกีลิ่นตัว

นมตั้งเตาหรือนมแตกพาน ซึ่งหัวนม
อาจโตขึ้นเลก็นอย เมือ่ถกูสมัผสัจะรูสกึ
เจ็บ

มีหนวดเคราและขนขึ้นตามรักแร
หนาอก แขน ขา อวัยวะเพศ

  สําหรับการเปลี่ยนแปลงภายในนั้น ตอมเพศจะหลั่ง

ฮอรโมนออกมา ทําใหมีการสรางตัวอสุจิหรือเซลลสืบพันธุขึ้น 

มีนํ้าอสุจิ และมีการหลั่งนํ้าอสุจิโดยการฝนเปยกหรือการสําเร็จ

ความใครดวยตนเอง ซึ่งรายละเอียดตางๆ นักเรียนจะไดศึกษา

เกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการทางเพศของวัยรุน ในหนวยที่ 2

2) การเปลี่ยนแปลงทางรางกายของวัยรุนหญิง วัยรุนหญิง

มักจะมีการเจริญเติบโตที่เร็วกวาวัยรุนชายประมาณ 2 ป โดย

ฮอรโมนเพศที่ผลิตในรังไขจะกระตุนใหรางกายเจริญเติบโตและ

มีความเปนผูหญิงที่ชัดเจนขึ้น 
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 โดยปกตินักเรียนมีวิธีการปฏิบัติตน
อยางไร เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ดานอารมณและจติใจ

มคีวามสงูและการเจรญิเตบิโตทางรางกายอยางรวดเรว็ดูคลายกบัผูใหญมากขึ้น

มีความรู สึกทางเพศแบบผูหญิง
ทั่วไป 

เสียงจะเล็กแหลม มีนํ้าเสียงและ
ทาทางที่ออนหวานมากขึ้น

เอวคอด สะโพกผาย กระดกูเชงิกราน
ขยายกวางขึ้น

มกีลามเนื้อที่นิ่ม ไมแข็งเหมอืนกับ
กลามเนื้อผูชาย

มขีนขึ้นบรเิวณอวยัวะเพศ (หวัหนาว)
และใตรักแร

มหีนาอกขยายใหญมากขึ้น เตานม
มีการเจรญิเตบิโตขึ้น ใบหนาและ
ผวิพรรณดูเปลงปลั่ง

  สําหรับการเปล่ียนแปลงภายในของเพศหญิง ตอมเพศ

จะหลั่งฮอรโมนออกมากระตุนใหรังไขนั้นตกไขเดือนละ 1 ฟอง 

สลับขางซายและขางขวา โดยรังไขจะเจริญเติบโตเต็มท่ีในชวง

ที่มีระดูหรือประจําเดือน ซึ่งรายละเอียดตางๆ นั้น นักเรียนจะได

ศึกษาตอไปเกี่ยวเรื่องพัฒนาการทางเพศของวัยรุน ในหนวยที่ 2 

เชนเดียวกับการเปลี่ยนแปลงภายในของเพศชาย

1.2 การเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณและจิตใจ
  การเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณและจิตใจของวัยรุน

มีผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายทั้งภายใน

และภายนอก โดยฮอรโมนตางๆ ในรางกายจะเปนตัวกระตุน

อารมณ  ใหวัยรุนมีอารมณแปรปรวนและรุนแรงอยูตลอดเวลา 

ดวยเหตุนี้ วัยรุนจึงมักถูกเรียกวาเปน “วัยพายุบุแคม”

1) สาเหตุการเปล่ียนแปลงทางดานอารมณและจิตใจ การ

ที่วัยรุนมีอารมณที่เปลี่ยนแปลงไปไดงายนั้น สวนหนึ่งอาจเนื่อง

มาจากสาเหตุตางๆ ดังตอไปนี้
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1.1) การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและการทํางาน

ของตอมไรทอ เปนอกีสาเหตุหนึง่ทีท่าํใหวยัรุนเริม่หันมาสนใจใน

เพศตรงขามมากข้ึน สงผลใหเกิดความวิตกกังวลกบัรปูรางหนาตา

ของตนเอง ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหวัยรุนเกิดความเครียดและ

มีอารมณไมมั่นคง โดยวัยรุนบางคนมีการเปลี่ยนแปลงทางดาน

รางกายที่รวดเร็วกวาคนอื่น ทําใหเกิดความวิตกกังวลหรือคิดวา

เปนปมดอยไมเหมือนคนอื่น อาจทําใหขาดความเชื่อมั่นใน

ตนเองไป ซึ่งวัยรุนควรคิดวานั่นเปนเพียงแตลักษณะรูปราง

เพยีงอยางเดยีว เพราะยงัมีลกัษณะอืน่ๆ อกีทีส่ามารถแสดงออกได 

ถึงการเปนผู ที่มีลักษณะที่ดีงาม เชน นิสัยดี พูดจาไพเราะ

แตงกายถูกกาลเทศะ วางตัวอยางเหมาะสมทั้งกับพอ แม ผูใหญ 

และเพื่อน เปนตน สิ่งเหลานี้จะชวยเสริมบุคลิกภาพของตนเอง

ใหผูอื่นเกิดความชื่นชมได

1.2) พอ แม โรงเรียน และเพื่อน การที่พอแมพยายาม

สรางกฎเกณฑใหมๆ  ใหแกวัยรุน ทาํใหวยัรุนเกดิความคับของใจ 

และเกิดความขัดแยงกับระเบียบวินัยมากขึ้น สงผลใหวัยรุ น

มักชอบเก็บตัวอยู ตามลําพัง ไมตองการใหคนในครอบครัว

รบกวน ในขณะเดียวกันทั้งโรงเรียนและเพื่อน ตางก็เปนสิ่งใหม

ที่วัยรุนจะตองปรับตัวอยางมาก ทําใหวัยรุนเกิดความไมม่ันใจ

ในตนเองมากขึ้น ซ่ึงถาหากวัยรุนสามารถกาวผานสิ่งเหลานี้

ไปได กจ็ะทาํใหเกดิพฒันาการทางดานอารมณทีเ่ปนดานบวกของ

วัยรุน ดังนั้น พอแม โรงเรียน และเพื่อน จึงถือเปนผูที่มีบทบาท

และอิทธิพลอยางมากที่จะกอใหเกิดพัฒนาการทางอารมณใน

ดานบวกของวัยรุน ซึง่จะเปนไปในลกัษณะทีดี่หรอืไมนัน้ขึน้อยูกบั

ความรัก ความเอาใจใสของพอแม โรงเรียน และเพื่อนที่มอบให

  1.3) สภาพปญหาทางสังคมอืน่ๆ นบัเปนสภาพปญหาที่

มกีารเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ ทัง้สภาพปญหาทางดานเศรษฐกจิ

ท่ีบีบคัน้ ปญหาทางครอบครวั การขาดความอบอุน และการปรบัตัว

เขากับสังคมใหมๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้อาจทําใหเด็กมีพัฒนาการทาง

อารมณที่สับสนได

การนําความสามารถพิเศษหรือทักษะ
ทีด่ขีองตนมาใช จะชวยเสรมิบคุลกิภาพ
ใหดีไดมากกวาท่ีจะไปน่ังวิตกกังวลกับ
รูปรางหนาตาของตนเอง

การจัดกิจกรรมเพ่ือใหวัยรุนไดทํารวม
กบัเพือ่น ชว่ยใหวัยรุนสามารถปรับตัว
ใหเขากับผูอื่นไดโดยงาย
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2) ลักษณะการเปล่ียนแปลงทางดานจิตใจและอารมณ

วัยรุนมักมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจและอารมณ

ท่ีเปนไปอยางรุนแรงและเปดเผย ตรงไปตรงมา โดยในวันหนึ่ง

วัยรุนอาจจะมีความรูสึกมั่นใจในตนเองและมีความสุข แตใน

ขณะท่ีอีกวันหนึ่ง วัยรุนอาจรูสึกหดหู เต็มไปดวยความสงสัย 

ซึ่งอารมณท่ีเกิดขึ้นกับวัยรุนนั้นมีทุกประเภท แตโดยทั่วไปแลว 

สามารถแยกไดเปน 3 ประเภท คือ

  1. ประเภทอารมณกาวราว เชน โกรธ อิจฉา เกลียดชัง 

โวยวาย แข็งกราว กาวราว เปนตน

  2. ประเภทอารมณเก็บกด เชน กลัว วิตกกังวล เศราใจ 

หดหู เสียใจ เปนตน

  3. ประเภทอารมณสนุก เชน รัก ชอบ สุขสบาย พอใจ 

ตื่นเตน เปนตน

  อารมณเหลานี้เปนอารมณที่เปลี่ยนแปลงงาย ซึ่งวัยรุน

ไมสามารถควบคุมอารมณของตนเองไดดี ทําใหบุคคลตางวัย

จําเปนท่ีจะตองใชความอดทนอยางมากในการสรางความเขาใจ

และสมัพนัธภาพกบัวยัรุน โดยลกัษณะทางดานจติใจและอารมณ

ท้ังของวัยรุนหญิงและวัยรุนชายน้ัน จะมีบางลักษณะท่ีเหมือน

และแตกตางกัน ดังนี้  

พอ แม ครู และผูปกครองควรพยายาม
สรางความเขาใจและความคุนเคยใหแก
วัยรุน เพ่ือคลายความวิตกกังวลตางๆ 
อันเปนสาเหตุของการที่จะมีอารมณ
แปรปรวนได

วัยรุนชาย วัยรุนหญงิ

•  มคีวามรูสกึหาวหาญ บาบิ่น มุทะลุ ชอบตอสู และ

 ผจญภัย

• รักพวกพอง

•  มีความสนใจเพศตรงขาม และมีความตองการ

 ทางเพศ

•  สนใจกับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นกับตนเอง

 ซึ่งถาหากขาดความรูความสนใจที่ถูกตอง อาจ

 เกิดความวิตกกังวล ขาดความมั่นใจอันมีผลตอ

 บุคลกิภาพได

• รักสวยรักงามและรูจักแตงตัวมากขึ้น

• มอีารมณออนไหวงาย ขี้อาย

• สนใจเพศตรงขามและมีความตองการทางเพศ

 แตจะไมแสดงออกเดนชัดเทาผูชาย เนื่องจากถูก

 จํากัดดวย วัฒนธรรมและประเพณี ในเรื่องของ

 การรักนวลสงวนตัว
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1.3 การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม
  เมื่อเร่ิมเขาสูวัยรุน ก็เริ่มท่ีจะตองมีความรับผิดชอบ

มากขึ้น ตองทํากิจกรรมท่ีเปนเรื่องของตนเองมากกวาเดิม ซึ่ง

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของวัยรุนที่เห็นไดชัด คือ

  1. ตองการเปนที่ยอมรับของเพื่อน เชื่อถือ และรับฟง

เพื่อนมากกวาพอแม

  2. นับถือคนดีมีความสามารถ ใหความสนใจกับคนเกง 

คนสวย คนหลอ และมักจะเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบคนดัง

  3. พยายามปลกีตวัออกหางจากพอแม เพ่ือหดัดูแลและ

รับผิดชอบตนเอง โดยมีความตองการที่จะเปนอิสระ ไมตองการ

ใหพอแมมาคอยบงัคับ ควบคุม แตตองการผูชวยคดิ ชวยแนะนาํ 

และตองการใหพอแมเปนเพื่อนที่ดีของตนมากกวา

  4. เริ่มมีความรักกับเพื่อนตางเพศ แตเปนอารมณรักที่

มักหวือหวาและเปลี่ยนแปลงงาย

  5. ชอบเปรียบเทียบระหวางตนเองกับเพื่อน ทําใหรูสึก

ถึงการมีปมดอย และเกิดความทอแทใจไดงาย

  6. ชอบเทีย่วเตร จดักจิกรรม และหาความรูเปนหมูคณะ

  7. พยายามปรับตัวใหเขากับกระแสสังคมและสมัยนิยม 

ซึ่งสามารถสังเกตเห็นไดจากการแตงกายของวัยรุนในปจจุบัน

1.4 การเปลี่ยนแปลงทางดานสติปญญา
  การเปลี่ยนแปลงทางดานสติปญญาของวัยรุ นนั้น

จะเปนไปอยางรวดเร็ว เชนเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงทาง

ดานรางกาย และจะพัฒนาไปตามอายุท่ีเพิ่มมากขึ้น โดยมี

ความเขาใจ มีความคิด และมีความกระตือรือรนมากขึ้น เพราะมี

ความสามารถในการใชความคิดของตนเองตัดสินใจไดอยางมี

เหตุผลเพ่ิมขึ้น และยังสามารถแสดงสติปญญาในดานการพูด 

อภิปราย แสดงความคดิเหน็ตอบคุคลและตอสาธารณชนได รูจกั

สังเกตถึงความรูสึกที่คนอื่นมีตอตนเองไดมากขึ้น เขาใจตนเอง 

เขาใจคนอ่ืน มเีหตมุผีล มคีวามคดิทีเ่ปนระบบ สามารถมองเหน็

ความแตกตาง จําแนกแยกแยะสิ่งตางๆ ไดมากกวาวัยเด็ก

เพื่อนมีอิทธิพลตอวัยรุนมาก วัยรุนจึง
พยายามสรางความโดดเดนใหตนเอง 
เพื่อตองการเปนที่ยอมรับของเพื่อน

วยัรุนมคีวามตองการอสิระและชอบท่ีจะ
แสดงความคิดเห็นเมื่อรูสึกวาตนเองมี
มุมมองในเรื่องตางๆ
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การที่เรามีรูปรางและลักษณะ
ไมเหมือนกัน สวนหนึ่งอาจมาจาก
พันธุกรรมที่ไดรับจากพอและแม

มาสูลูกนะครับ

2. ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต
 และพัฒนาการของวัยรุน

  การเจรญิเติบโตและพฒันาการของวยัรุนในแตละคนนัน้

มีความแตกตางกันไป โดยทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญตางๆ เชน 

พันธุกรรม สิ่งแวดลอม การเลี้ยงดู เปนตน ซึ่งปจจัยดังกลาวนั้น

ไดสงผลกระทบตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการในดานตางๆ 

ของวัยรุน ดังนี้

2.1 พันธุกรรม 
พันธุกรรม หมายถงึ ลกัษณะทางรางกายและพฤตกิรรม

ของบุคคลท่ีไดรับการถายทอดจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่งที่เปน

ลักษณะเฉพาะตัว โดยจะเห็นไดวาลูกที่เกิดจากพอแมเดียวกัน 

มักจะมีรูปรางหนาตาคลายคลึงกัน ลูกบางคนหนาเหมือนพอ 

บางคนหนาเหมือนแม และอาจมีบางคนที่หนาไมเหมือนทั้งพอ

และแม แตกลับไปคลายญาติพี่นองหรือบรรพบุรุษมากกวา

ซึ่งลักษณะตางๆ ที่ถายทอดทางพันธุกรรมน้ีจะแสดงออกมา

ไมเหมือนกันทุกคน ลักษณะใดเปนลักษณะเดนยอมแสดงออก

ใหเหน็ไดอยางชดัเจน สวนทีเ่ปนลกัษณะดอยจะไมปรากฏ ทาํให

บางคนมีลักษณะบางอยางที่แตกตางกันออกไป เชน ลักษณะ

ของสีผม ลักษณะตาชั้นเดียวหรือสองชั้น เปนตน ถาลักษณะใด

ที่สามารถถายทอดจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่งได เราจะเรียก

ลักษณะนั้นว าเปนพันธุกรรม โดยลักษณะที่ถ ายทอดเปน

พันธุกรรมนั้นมีอยูในเซลลสืบพันธุของพอแม เมื่อเซลลสืบพันธุ

ของพอแม คือตัวอสุจิกับไขมาผสมเปนเซลลเดียวกันแลว ก็จะ

เจริญเปนชีวิตใหมหรือลูกตอไป 

  นอกจากนี้ ในการถายทอดทางพันธุกรรม ก็ยังมีขอ

กาํหนดอีกประการหนึง่ คือ พนัธุกรรมเปนสิง่ทีต่ดิตวัมาแตกาํเนดิ

จึงเปล่ียนแปลงไมได ไมเหมือนกับสิ่งแวดลอมและพฤติกรรม

หรือการปฏิบัติ ซึ่งคนเราสามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให

ดีขึ้นไดเสมอ

การถายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรมอาจ
แสดงออกไมเหมือนกันทุกคน บางคน
อาจไมเหมือนพอแม แตกลับไปคลาย
ญาติพี่นองมากกวา
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 นักเรียนคิดวาการที่พี่นองที่เกิด
จากพอแมเดียวกันแตมีรูปรางและ
ลกัษณะไมเหมอืนกนันัน้ เกดิจากอะไร

  เมื่อยางเขาสูวัยรุน ลักษณะตางๆ ของรางกายซึ่งไดรับ

การถายทอดทางพันธุกรรมจากพอแมและบรรพบุรุษ จะปรากฏ

เดนชัดขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปลักษณะการถายทอดทางพันธุกรรมแบง

ออกเปน 2 ลักษณะ คือ

 1) ลักษณะทางกาย ไดแก

  1. สัดสวนของรางกาย ความสูงหรือความเตี้ย เปนผล

สวนหนึ่งมาจากพันธุกรรม โดยพอ แม ท่ีเต้ีย อาจทําใหลูกที่

เกดิมาเตีย้ไปดวย แตในปจจบัุนพบวา สิง่แวดลอมภายนอก เชน 

การบริโภคอาหารและการออกกําลงักาย เปนตน มผีลตอสดัสวน

ของรางกายมากกวาพันธุกรรม

  2. รูปลักษณะทางกาย เชน ผมหยิก ตาเล็ก สีของตา

สีของผม เปนตน

  3. กลุมเลือดที่แตกตางกันไป เชน A, B, O, AB เปนตน

  4. เพศ ซึ่งการจะเปนเพศหญิงหรือเพศชาย ขึ้นอยูกับ

โครโมโซมเพศท่ีไดรบัจากพอแม โดยพบวาเพศชาย จะมีโครโมโซม

เปน xy เพศหญิงมีโครโมโซม xx นั่นคือ

• ไข (x) + อสุจิ (y) = xy (ลูกชาย)
    • ไข (x) + อสุจิ (x) = xx (ลูกสาว)
  5. ความผิดปกติและโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม เชน 

โรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia) โรคดางขาว (Vitiligo) โรค

ผิวหนังเกล็ดปลา (Epidermolysis Bullosa) ภาวะเลือดออกแลว

หยุดยากหรือที่เรียกวาฮีโมฟเลีย (Hemophilia) หรือภาวะพรอง

เอนไซม G-6-P-D เหลานี้ เปนตน

2) ลักษณะทางสติปญญา การถายทอดพันธุกรรมทางดาน

สติปญญาหรือความสามารถของสมองนั้น เชื่อวาเกิดขึ้นได

โดยพบวาเดก็ทีเ่กดิในตระกลูทีม่รีะดบัสติปญญาต่ํา จะมีแนวโนม

ของเชาวนปญญาทีต่ํ่าไปดวย แตนัน่กไ็มเสมอไปทกุราย เนือ่งจาก

พบวาอิทธิพลของสิง่แวดลอม การกระตุน และการเพิม่โอกาสใน

การเรียนรูของเด็กในกลุมท่ีดอยโอกาส จะทําใหเกิดพัฒนาการ

ทางดานสติปญญาเพิ่มมากขึ้นไดเชนกัน 

ความแตกตางระหวางมนุษยแตละคน
เกิดขึ้นจากการกําหนดโดยลักษณะทาง
พันธุกรรม
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เพศหญิง เพราะเนื่องจากเพศหญิงจะเปนโรคนี้
ไดตองไดรับโครโมโซม X ที่เปนโรคถึง 2 ตัว
หากไดรับแคเพยีง 1 ตัว ก็จะทําใหมโีอกาสเปนแค
พาหะเทานัน้ 

 สําหรับผูที่ปวยเปนโรคนี้ สามารถใชชีวิตได
เหมือนคนปกติทั่วไป โดยจะไมแสดงอาการอะไร
นอกจากตัวเหลืองตอนแรกเกิด ซึ่งไมตองวิตก
กงัวล เพยีงแตใหทราบวาตนเองมภีาวะนี้อยู แตถา
เมื่อไหรที่เกิดการเจ็บปวยขึ้น ไมควรซื้อยากินเอง 
ควรปรึกษาแพทยและแจงใหแพทยทราบวาเปน
โรคนี้ และถาเมื่อไหรที่มีอาการซีดลง ออนเพลีย 
ปสสาวะสเีขม (เหมอืนสโีคก) ตัวเหลอืง ตาเหลอืง 
ควรรบีไปพบแพทยเพื่อทําการรักษาโดยดวน 

 หลีกเลี่ ยงยาและสารบางอย างที่ เป น
อันตรายตอเม็ดเลือดแดง เชน กลุมยาปฏิชีวนะ
ยาแอสไพรนิ ลูกเหม็น ถั่วปากอา เปนตน เพราะ
หากใชโดยรูเทาไมถึงการณ อาจเปนสาเหตุที่ทํา
ใหเกดิเม็ดเลอืดแดงแตกอยางแนนอน

 G6PD เป นชื่อย อของเอนไซมที่มีอยู  ใน
เซลลตางๆ ของรางกายรวมทั้งเม็ดเลือดแดงดวย 
ซึ่งมีชื่อเต็มๆ วา Glucose – 6 - Phosphate 
Dehydrogenase เอนไซมตัวนี้จะมีบทบาทใน
เมแทบอลิซึมของนํ้าตาลกลูโคสและยังปกปอง
เม็ดเลือดแดงไมใหถูกทําลายไดงายดวย ดังนั้น
เมื่อรางกายขาด G6PD จึงทําใหเม็ดเลือดแดง
แตกงายกวาปกต ิทาํใหเกดิภาวะซดี ปสสาวะสเีขม 
(เหมอืนสโีคก) 

 ภาวะพร องเอนไซม G-6-P-D หรือที่
เรียกกันวา โรคแพถ่ัวปากอา (Favism) เปนโรค
ทางพันธุกรรมที่มีการถายทอดทางพันธุกรรม
ผานทางโครโมโซม X ซึ่งเพศชายจะไดรับยีนจาก
แมที่เปนพาหะ ในขณะเดยีวกันเพศหญงิก็จะไดรับ
ยีนจากพอที่เปนพาหะเชนเดียวกัน โดยเพศชาย
จะมี โครโมโซมเป น XY ส วนเพศหญิงจะมี
โครโมโซมเปน XX ดังนั้น ถาไดรับโครโมโซม X
ที่ไดจากการถายทอดทางพันธุกรรมนี้ก็จะทําให
เพศชายมีโอกาสเปนโรค G-6-P-D ไดมากกวา

ภาวะพรองเอนไซม (G-6-P-D)

10


	สมฐ.สุขศึกษา ม.2
	2234043_สมฐ สุขศึกษา ม.2_W

