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สาระการเรียนรูแกนกลาง

■ การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
สติปญญาในแตละวัย

 - วัยทารก - วัยกอนเรียน
 - วัยเรียน - วัยรุน
 - วัยผูใหญ - วัยสูงอายุ

ตัวชี้วัด 

■ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ 
สังคม และสติปญญาแตละชวงของชีวิต (พ ๑.๑ ม.๓/๑)

หนวยท่ี ñ

โดยปกติแลวการเจริญเติบโตและ
พฒันาการตางๆ จะมีการเปลีย่นแปลงไปตาม

วัย ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม
และสติปญญา นับตั้งแตวัยทารก วัยกอนเรียน

วยัเรยีน  วยัรุน  วยัผูใหญไปจนกระทัง่ถงึวยัสงูอายุ
การเขาใจถงึการเปลีย่นแปลงดงักลาวจะชวยใหเรา

สามารถวางแผนในการดูแลแตละชวงวัยของชีวิต
ไดอยางถกูตอง เปนการสงเสรมิใหมกีารเจรญิเตบิโต

และมีพัฒนาการที่เปนไปอยางเหมาะสม

วัยและการเปลี่ยนแปลง



๑. วัยทารก
 วยัทารก คือ ชวงเวลาของชวิีตซ่ึงนบัตัง้แตแรกคลอด

ไปจนกระทั่งถึงอายุ ๒ ป สามารถแบงออกเปน ๒ ระยะ คือ

• วัยทารกแรกเกิด นับตั้งแตแรกคลอดไปจนถึง

๒ สัปดาห

• วัยทารก นับตั้งแตชวงอายุ ๒ สัปดาหไปจนกระทั่ง

ถึง ๒ ป

 ในวัยทารกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย 

จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาท่ีเปนไปตามพัฒนาการ

ของแตละชวงวัย

พัฒนาการของ วัยทารก

ดานรางกาย

สวนใหญแลววัยทารก
เมื่ อแรก เกิ ดนั้ น  จะมี การ
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย
ที่ เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว
ระบบตาง ๆ  ของรางกายทาํงาน
ไดดีและมีประสิทธิภาพ โดยมี
การเปลีย่นแปลงทางดานรางกาย
และเปนไปอยางตอเนื่องและ
สมํ่าเสมอ มีแบบแผนที่แนนอน
คอื จากศรีษะสูเทา จากแกนกลาง
ลําตัวออกมาสูมือและเทา

ชันคอได
เคลื่อนไหวแขน ขา

นั่งทรงตัวไดเอง
มองตามของตก
ปรบมือ หยิบของได

คืบ พลิกควํ่า
พลิกหงาย หันตามเสียง
เรียกชื่อ มือควาสิ่งของ

ในชวง ๖ เดือนแรก สมองของทารกจะมีการ
พัฒนารอยละ ๕๐

นอนขดตัว
แขน ขาจะงอ คอออน

ทารกแรกเกิดจนถึง ๓ เดือน กะโหลกศีรษะ
จะยังมกีระดกูไมเตม็ ซึง่วดัรอบศรีษะไดประมาณ 
๓๓-๓๗ ซม.
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ทารกเมื่อแรกเกิดจะมีสวนสูง
ประมาณ ๔๕-๕๐ ซม. นํ้าหนัก
จะอยูที่ประมาณรอยละ ๕ ของ
นํ้าหนักตัวผูใหญและจะเพิ่มเปน

๒ เทาของแรกเกิดเมื่ออายุได
ประมาณ ๕ เดือน

แรกคลอด-๒ สัปดาห ๑-๓ เดือน ๔-๖ เดือน ๗-๙ เดือน

๒



ดานจิตใจและอารมณ

อารมณทารกเมือ่แรกเกดิ
จะสงัเกตเหน็ไดเพยีง ๒ อารมณ 
คือ อารมณสงบและอารมณ
ตื่นเตนเทานั้น 
 เ ม่ือเติบโตขึ้นทารกจะ
สามารถแยกแยะอารมณได
มากข้ึนตามอิทธิพลของสิ่งเรา
ตาง ๆ  เชน อารมณรัก อารมณ
โกรธ อารมณกลัว อารมณราเรงิ
ความอยากรูอยากเหน็ เปนตน

ดานสติปญญา

ประมาณ ๗-๑๑ เดือน 
จะเริ่มเห็นความแตกตางของ
ใบหนามารดากับใบหนาของ
บุคคลอื่น และเริ่มเลียนเสียง
ไดชัดเจนขึ้น
 ประมาณ ๑-๒ ป จะสามารถ
แยกแยะรูปรางและสีสันที่มี
ความแตกตางกันได รวมไปถึง
สามารถแสดงความชอบส่ิงที่
รบัรูได เชน ชอบรสหวาน ชอบสี
บางสี เปนตน  ตลอดจนเริ่มพูด
และเขาใจความหมายของคําท่ี
พูดได เชน อุม ไป กิน เปนตน

ดานสังคม

จะขึ้นอยูกับปจจัยหลาย
ประการ เชน การซึมซับและ
มีพฤติกรรมเลียนแบบความ
สัมพันธระหวางบุคคลในบาน
ซึ่งมีทั้งในดานบวกและดานลบ
 ประมาณ ๒-๓ เดือนแรก 
จะเริ่มสบตาและเร่ิมเปลงเสียง
ออแอ เพื่อแสดงใหเห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 ประมาณ ๔-๗ เดือน จะ
เริม่แสดงความสนใจและผูกพนั
กับมารดามากขึ้น

เกาะยืน 
ตั้งไข 
เกาะเดิน

เดินไดเอง เดินไดคลอง วิ่ง เตะลูกบอลได กระโดด ๒ เทา
และสามารถตักอาหาร
รับประทานเองได

เมื่ออายุครบ ๒ ป 
สมองจะมีการพัฒนา
เปนรอยละ ๗๕

เมื่ออายุ ๑ ป ขึ้นไป รอบศีรษะจะมีขนาดประมาณ ๔๕ ซม. ซึ่งเปนชวงที่ทารก
ตองใชเวลาในการพัฒนาเซลลสมองเพิ่มมากขึ้น

๑๐ เดือน-๑ ป ๑ ป ๓ เดือน ๑ ป ๖ เดือน ๑ ป ๗ เดือน ๒ ป

เมื่ออายุครบ ๑ ป
ทารกจะมีความสูง
ประมาณ ๗๕ ซม.

และมีนํ้าหนักเพิ่มขึ้น
เปน ๓ เทาของแรกเกิด

เมื่ออายุได ๒ ป 
ทารกจะมนีํา้หนกั
เพิม่ขึน้เปน ๔ เทา

ของแรกเกิด

๓
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๙๐ ซม.
๑๐๕ ซม.

๒. วัยกอนเรียน
 วยักอนเรยีน คือ วยัทีต่อมาจากชวงวัยทารก นบัต้ังแต

ชวงอายุระหวาง ๓-๖ ป สามารถแบงออกเปน ๒ ระยะ คือ 

 • วัยกอนเรยีนระยะแรก มีอาย ุ๓ ป เรยีกวา “วัยเดก็”

หรือ “วัยเตาะแตะ”

 • วัยกอนเรียนระยะที่สอง นับต้ังแตชวงอายุระหวาง 

๔-๖ ป เรียกวา “วยัเด็ก” หรือ “วยัอนบุาล”

 ชวงวัยกอนเรียน เปนชวงท่ีเด็กกําลังเจริญเติบโต

และพัฒนาการสวนใหญก็ขึ้นอยูกับการปรับตัวใหคุนเคยกับ

ส่ิงแวดลอม ตลอดจนการเรยีนรูพฤตกิรรมทางสงัคมทีเ่หมาะสม 

ซึง่จะดาํเนนิไปอยางไมหยดุยัง้และเพิม่ความซบัซอนมากย่ิงขึน้

พัฒนาการของ วัยกอนเรียน

ดานรางกาย

วัยกอนเรียนนี้จะมีอัตรา
การ เปลี่ ยนแปลงทางด  าน
รางกายที่ค อนขางจะชาเมื่อ
เทียบกับวัยทารก แตจะเปนไป
อยางสม่ําเสมอ ซึ่งการเจริญ
เติบโตของรางกายโดยทั่วไป
พบวารูปรางและสัดสวนของ
เด็กวัยกอนเรียนนี้จะแตกตาง
ไปจากวยัทารกคอนขางมาก จาก
รูปรางเดิมที่เคยอวนกลมไมได
สัดสวน จะเริ่มคอย ๆ  ยืดตัว
โดยลาํตวัและคอจะเรยีวยาวขึน้ 
และหนาทองจะแฟบลง

เสนรอบศีรษะของเด็กวัยกอนเรียนจะคอยๆ ขยายใหญขึ้น แตจะเล็กกวาศีรษะของผูใหญประมาณ
รอยละ ๑๐
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เดินขึ้นบันได กระโดดขามสิ่งของ กระโดดขาเดียวได
เขยงปลายเทาได แตงตัว อาบนํ้า ลางหนา 
และสามารถแปรงฟนไดดวยตนเอง

สามารถปนปายและกระโดดได เดินถอยหลัง
ขี่รถสามลอถีบ รับประทานอาหารเองได

น
ํ้าห

น
ักแ

ละ
สว

น
สูง

วัยกอนเรียน
จะมีความสูงเพิ่มขึ้น

เฉลี่ยปละ ๗.๕ ซม. โดย
อายุ ๓ ป จะมีความสูง

ประมาณ ๑.๗๕ เทาของ
ทารกแรกเกิด

เมื่ออายุประมาณ ๔ ป 
จะมีสวนสูงเพิ่มขึ้นเปน

๒ เทาของความสูงเฉลี่ย
ที่เพิ่มขึ้นตอป

เมื่อตอนอายุ ๓ ป

๓ ป ๔ ป

๔



ดานจิตใจและอารมณ

เดก็วยักอนเรยีนจะมกีาร
เปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจและ
อารมณไปตามชวงอายุ ซึ่งจะมี
ลักษณะเฉพาะของตนเอง ดังนี้

• มีอารมณที่ค อนข าง
รุนแรงเมื่อไมไดด่ังใจ โดยมัก
จะแสดงออกอยางชัดเจน เชน
ลมตัวลงไปนอนดิ้นกับพื้น หรือ
กรีดรองเสียงดัง เปนตน

• กลวัความมดืและแสดง
อารมณอิจฉาริษยา โดยเฉพาะ
ในกรณีที่มีนอง เพราะตองการ
ใหทุกส่ิงเปนของตนแตเพียง
ผูเดียว

ดานสติปญญา

เปนไปตามชวงอายุที่
เพิ่มขึ้น ดังนี้  

• อายุ ๓ ป สามารถพูด 
นับเลข ตอบคําถามสั้น ๆ  ได 

• อายุ ๔ ป สามารถบอก
ชื่อ เพศ และวาดรูปงาย ๆ  ได 

• อายุ ๕ ป เริ่มอยากรู
อยากเห็นมากขึ้น รูจักวัน เวลา 
และสามารถซื้อของเองได 

• อายุ ๖ ป จะเริ่มรูจัก
ซาย-ขวา ชอบอานหนังสือที่มี
รูปภาพสวยงาม และรวมเลน
กับผูอื่นไดดี

ดานสังคม

มีความเปนตัวของตัวเอง
มากขึน้ มคีวามคดิ และการเลน
ที่เปนอิสระ รูจักแบงปนสิ่งของ
 ในชวงตน จะมีลักษณะ
ตางคนตางเลน แตเลนอยูใน
บรเิวณใกลเคยีงกนั ไมสนใจใคร 
และมักจะหวงของ
 เมื่อมีอายุมากข้ึนก็จะเริ่ม
เลนกนัเปนกลุม มคีวามพึงพอใจ
ท่ีไดเลนดวยกัน พยายามเขา
สงัคม และจะเปลีย่นความสนใจ
ไปเรื่อย ๆ

สมองจะเจริญเติบโตชามาก โดยขนาดของสมองจะสัมพันธกับขนาดของศีรษะ คือ ขนาดของศีรษะจะเพิ่มขึ้น
ประมาณ ๑ ซม. ในทุก ๆ  ๓ ป

กระโดดสลับขา กระโดดเชือก เตนเปนจังหวะ
สามารถทรงตัวไดเปนอยางดี เชน ยืนขาเดียวได
นาน ๆ  เดินบนกระดานแผนแคบ ๆ  ได เปนตน

กระโดดจากที่สูงได เลนฟุตบอลแบบเด็กโตได
มีความสามารถในการทรงตัวมากยิ่งขึ้น

นํ้าหนักสวนใหญของเด็กวัยนี้จะเพิ่มมาจากการเจริญเติบโต
ของกระดูกและกลามเนื้อเปนสวนใหญ

๕ ป ๖ ป

๕



ปองกันวัณโรค (BCG)
ปองกันไวรัสตับอักเสบบี ครั้งที่ ๑ (HBV1)

ปองกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที่ ๔ (DPT4) 
หยอดโปลิโอ ครั้งที่ ๔ (OPV4)

ปองกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที่ ๕ (DPT5)
หยอดโปลิโอ ครั้งที่ ๕ (OPV5)

ปองกนัคอตบี ไอกรน บาดทะยกั ครัง้ที ่๑ (DPT1) 
หยอดโปลิโอ ครั้งที่ ๑ (OPV1)
ปองกันไวรัสตับอักเสบบี ครั้งที่ ๒ (HBV2)

ปองกนัคอตบี ไอกรน บาดทะยกั ครัง้ท่ี ๓ (DPT3)
หยอดโปลิโอ ครั้งที่ ๓ (OPV3)
ปองกันไวรัสตับอักเสบบี ครั้งที่ ๓ (HBV3)

ปองกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR)

ปองกันโรคไขสมองอักเสบ ครั้งที่ ๑ (JE1)

ปองกันโรคไขสมองอักเสบ ครั้งที่ ๒ (JE2)

ปองกันโรคไขสมองอักเสบ ครั้งที่ ๓ (JE3)

ปองกันไขไทฟอยด (Ty)

ปองกนัคอตบี ไอกรน บาดทะยัก ครัง้ที ่๒ (DPT2)
หยอดโปลิโอ ครั้งที่ ๒ (OPV2)

BCG

OPV1

OPV3

DPT4

DPT5

DPT2

HBV1

HBV2

HBV3

OPV4

OPV5

MMR

JE1

JE2

JE3

Ty

OPV2

DPT1

DPT3

แรกเกิด

๒ เดือน

๔ เดือน

๖ เดือน

๑ ป

๔ ป

๕ ป

๙-๑๐ 
เดือน

๑ ป ๖
เดือน

หาง
๔ สัปดาห

๒ ป
๖ เดือน

วัคซีนสําหรับเด็กอายุแรกเกิด - ๕ ป

 เดก็แรกเกดิทกุคนจะตองไดรับการฉดีวัคซีนตามกาํหนด เพือ่กระตุนใหรางกายสรางเสรมิภมูคิุมกนัโรค  
ดังนี้

ที่มา : ดัดแปลงจาก http://www.thaigcd.ddc.moph.go.th

     เสริมสาระ

๖



๓. วัยเรียน
 วัยเรยีน คอื วยัทีม่ชีวงอายตุัง้แต ๗-๑๒ ป โดยนบัต้ังแตเริม่เขาเรยีนในระดับ

ประถมศึกษาตอนตน ไปจนถึงในระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นนั้น มักมีสาเหตุมาจากอิทธิพล

ของครอบครัวและอิทธิพลจากโรงเรียนเปนหลัก

เด็กวัยเรียนจะมีสวนสูงเพิ่มขึ้นประมาณ ๔-๕ ซม.
ตอป นํ้าหนักโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ ๒-๓ กก. 
ตอป เมื่ออายุได ๑๐ ป จะมีนํ้าหนักประมาณ 
๒๗ กก. สวนสูงประมาณ ๑๓๐ ซม. โดยทั่วไป
พบวาชวงอาย ุ๖-๑๐ ป เด็กชายจะมสีวนสูงมากกวา
เด็กหญิง

ดานรางกาย

เด็กวัยเรียนจะเริ่ม
มีการเจริญเติบโตทาง
ดานรางกายที่ชาลง
โดยจะพบวา เด็ก
ในวัยเรียนนี้จะเริ่ม
มีพัฒนาการมากข้ึน
กวาเดก็กอนวยัเรยีน
เปนไปตามข้ันตอน
และมแีบบแผนเฉพาะตัว

 เสนรอบศีรษะของเด็กวัยเรียนจะเริ่มคงที่
คือ เพิ่มขึ้นประมาณ ๑ ซม. ในทุก ๆ  ๓ ป โดยจะ
มขีนาดของสมองสมัพนัธกบัขนาดของศีรษะตามที่
ไดกลาวไปแลวในวัยกอนเรียน

 เด็กวัยนี้จะมีการใชกลามเนื้อในการทํากิจกรรมตาง ๆ  ได
ดีขึ้น โดยพบวา เด็กชายจะมีความแข็งแรงและมีโครงสรางของ

รางกายใกลเคียงกับผูใหญมากกวา สวนฟนนั้นพบวา ฟนนํ้านม
จะหลุดเมื่ออายุประมาณ ๖ ป และมีฟนแทขึ้นครบเมื่อมีอายุ

ประมาณ ๑๘-๓๐ ป

ดานจิตใจและอารมณ

เด็กในวัยเรียนนี้จะเริ่มมี
อารมณตาง ๆ  เกิดขึ้นมากมาย
ทั้งอารมณในดานบวก เช น 
ความรกั ความเหน็ใจ ความรูสกึ
สงสาร เปนตน และอารมณ
ในดานลบ เชน เกลียด โกรธ 
อจิฉารษิยา เปนตน โดยจะเขาใจ
อารมณของตนเองและผู อื่น
ดีข้ึน รู จักควบคุมอารมณได 
รู จักแสดงอารมณตาง ๆ  ได
อยางเหมาะสม

ดานสติปญญา

ในชวงวัยนี้เด็กจะเริ่มมี
การเรยีนรูเพิม่ขึน้ โดยจะเรยีนรู
ในสิ่งที่อยูใกลตัวกอน แลวจึง
เรียนรู สิ่งที่อยู ไกลตัวออกไป 
ซึง่ในชวงอาย ุ ๗-๙ ป เดก็จะมี
กระบวนการคดิมากขึน้ มีความ
เขาใจในภาษาพูดและสามารถ
ที่จะควบคุมการเคลื่อนไหวไดดี
พอเขาสู ช วงอายุ ๑๐-๑๒ ป
เด็กจะรูจักการวางแผนและมี
ความคดิสรางสรรคมากยิง่ขึน้

ดานสังคม

เ ด็กวั ย เรี ยนจะมีการ
ปรับตัวอยางมากชวงตนของวัย 
เนื่องจากการตองเขาโรงเรียน 
โดยจะเร่ิมรวมกลุ มคบเพื่อน
วยัเดยีวกนั และใหความสาํคญั
กับการเรียนมากขึ้น มีความ
ผูกพันกับเพื่อนที่โรงเรียนและ
คร ู ทาํใหเดก็เร่ิมหางจากผูใหญ
ในบาน ซึง่จะตองมีการปรบัตวั
เพื่อใหเขาถึงครู เพื่อน และ
บรรยากาศในโรงเรียน

๗



๔. วัยรุน
 วัยรุน คอื วยัทีน่บัจากการมีวุฒภิาวะทางเพศ กลาวคอื มคีวามพรอมทีจ่ะสามารถมบีตุรได

ซึ่งจะแตกตางกันออกไปในแตละชนชาติ โดยทั่วไปเราจะนับชวงวัยรุนวาอยูในชวงอายุ ๑๓-๑๙ ป

โดยวัยรุนแตละคนนั้นจะมีอัตราการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เปนแบบฉบับเฉพาะของตนเอง 

และจะแตกตางกันออกไปในแตละบุคคล

ดานรางกาย

เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายทุกระบบ โดยวัยรุนชายและวัยรุนหญิงจะเติบโตเขาสู
วัยรุนเร็ว-ชาแตกตางกัน ซึ่งวัยรุนหญิงจะเขาสูการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายกอนวัยรุนชาย
ประมาณ ๒ ป

  เมื่อเขาสูวัยรุนโดยทั่วไป วัยรุนชายจะมีไหลกวางขึ้น เร่ิมมีหนวด
เครา เสียงหาว มีกลามเนื้อที่แข็งแรง มีขนขึ้นบริเวณรักแร หนาแขง และ
อวยัวะเพศ สาํหรับวยัรุนหญงินัน้จะเริม่มหีนาอก สะโพกผาย รปูรางมสีดัสวน
มากข้ึน เสยีงเลก็แหลม มขีนขึน้บรเิวณรกัแรและอวยัวะเพศ และมปีระจาํเดอืน
 มีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอรโมน ทั้งฮอรโมนการเจริญเติบโต 
(Growth Hormone) และฮอรโมนจากตอมไทรอยด (Thyroid Gland) 
ที่มีผลตอการเจริญเติบโต รวมทั้งฮอรโมนเพศ

 ในวัยนี้ตอมไรทอ (Endocrine System) ที่จะทําหนาที่ผลิตฮอรโมนในการพัฒนารางกายของวัยรุนให
เปนไปตามปกตินั้น มีดังแผนภาพ

  จากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอรโมนตาง ๆ  ตอมไขมันใตผิวหนัง
และตอมเหงื่อจะทําหนาที่เพิ่มมากขึ้น จึงเปนสาเหตุทําใหเกิดปญหาเรื่อง 
“สิว” และ “กลิ่นตัว” แตเนื่องจากวัยรุนจะใหความสนใจเกี่ยวกับรางกายที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงทําใหวัยรุนรูจักดูแลตนเองมากยิ่งขึ้น เชน 
การลางหนาใหสะอาดอยูเสมอ ใชผลิตภัณฑระงับกลิ่นกาย เปนตน

๘



ตอมไทรอยด 
(Thyroid Gland) 
มี ๒ ตอม อยูตรง
ดานขางสวนบนของหลอดลม
ตรงลําคอบริเวณลูกกระเดือก
ขางละ ๑ ตอม ทําหนาที่
พิเศษในการเก็บธาตุไอโอดีน 
ซึ่งนํามาสรางฮอรโมน 
“ไทรอกซิน” (Thyroxin) 
เพื่อทําหนาที่เผาผลาญ
อาหารและควบคุมการเจริญ
เติบโตของรางกาย

ตอมไทมัส
 (Thymus Gland)

 ตั้งอยูเหนือหัวใจ 
ทําหนาที่ควบคุม
ไมใหมีความรูสึก

ทางเพศที่เร็วกวาปกติ 

ตอมหมวกไต
(Adrenal Gland) 
ตอมนี้จะอยูเหนือไต

แตละขาง 
มีหนาที่ผลิตฮอรโมนอะดรีนาลิน 

(Adrenalin) ซึ่งมีผลทําใหหัวใจเตนเร็ว
และแรง ความดันโลหิตมีระดับสูงขึ้นตอมเพศชาย

(Gonad Gland)
คือ อัณฑะ (Testis) ทําหนาที่ผลติตวัอสจุิ
และผลติฮอรโมนในเพศชาย ๒ ชนิด
คือ ฮอรโมนแอนโดรเจน 
(Androgen) และฮอรโมน
เทสโทสเทอโรน (Testosterone)
ทําใหมีลักษณะของเพศเกิดขึ้น 
เชน มีหนวดเครา มีขนที่หนาเเขง
เเละอวัยวะเพศ เปนตน

ตอมเพศหญิง
(Gonad Gland)

คือ รังไข (Ovary) ทําหนาที่ผลิตไข 
และผลิตฮอรโมนเพศหญิง คือ

ฮอรโมนเอสโทรเจน 
(Estrogen) และฮอรโมนโพร
เจสเทอโรน (Progesterone) 

ทําใหมีลักษณะของเพศ
เกิดขึ้น เชน มีหนาอก

สะโพกผาย เปนตน

ตอมไพเนียล 
(Pineal Gland) 

ตั้งอยูใกลกับสมอง มีหนาที่
ยับยั้งการเจริญเติบโตของ

ตอมเพศในชวงระยะกอนวัย
หนุม - สาว แตเมื่อเขาสูวัยรุนอาจ
มีผลตอการตกไขและการมีประจํา

เดือนในเพศหญิง

ตอมพิทูอิทารี 
(Pituitary Gland) 
เปนตอมเล็ก ๆ  อยูใตสมอง 
ซึ่งถาตอมนี้มีการทํางาน
ที่นอยเกินไป ก็จะทําใหมี
รูปรางเตี้ยแคระ แตถาหากทํางาน
มากเกินไป ก็จะมีผลทําให
รางกายใหญโตกวาปกติ

แผนผังแสดงโครงสรางและหนาที่ของระบบตอมไรทอ

๙



ดานจิตใจและอารมณ

การเปลีย่นแปลงทางดาน
รางกาย อาจสงผลใหวัยรุ น
มีอารมณที่เปลี่ยนแปลงงาย 
บางครั้งรุนแรงและเปดเผย
 บางครั้งวัยรุ นอาจจะมี
ความรู สึกมั่นใจในตนเองและ
มีความสุข มีอารมณสนุกสนาน 
สขุสบาย พออกพอใจ ในขณะท่ี
บางครั้งวัยรุนอาจจะรูสึกหดหู 
กาวราว วิตกกังวล และเศราใจ 
จงึตองการความรกั ความหวงใย 
ความเอาใจใสจากคนรอบขาง
อยูเสมอ

ดานสติปญญา

เนื่องจากวัยรุ นเปนวัย
ที่ต องปรับตัวใหเขากับสังคม
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางดาน
สติปญญาของวัยรุนเกิดขึ้นได
จากการปฏิบัติและการเรียนรู
ไดดวยตนเอง แตการเรียนรู 
แบบลองผิดลองถูกนั้นบางครั้ง 
อาจทําใหเกิดปญหาที่ยากจะ
แกไขได
 ดังนั้น วัยรุนจึงตองรูจัก
ยบัย้ังชัง่ใจ และในขณะเดยีวกนั
ผูใหญตองมีความเขาใจและมี
สวนชวยใหกระบวนการพฒันา
ทางดานความคดิและสตปิญญา
ของวยัรุนใหพัฒนาไปในทศิทาง
ที่ถูกตองและเหมาะสม

ดานสังคม

วัยรุ นมักจะชอบอยู กับ
เพื่อนมากกวาคนในครอบครัว 
บางครั้งจึงชอบอยู ตามลําพัง 
และชอบท่ีจะรวมกลุมกับคนใน
วัยเดียวกันมากกวาคนวัยอื่นๆ
 สังเกตเห็นได ว าวัยรุ น
จะใหความสําคญัตอกลุม ยอมรับ
คานิยม ความเชือ่ และความสนใจ
ของกลุม ทั้งนี้ เพ่ือตองการให
เปนที่ยอมรับของกลุม
 นอกจากนี้ วัยรุนยังชอบ
ท่ีจะแสวงหาเอกลักษณของ
การเปนคนเกงและสวนใหญ
ชอบเลียนแบบพฤติกรรมการ
แตงกายของบคุคลทีช่ืน่ชอบ เชน 
ดารา นักรอง เปนตน

เกร็ดนารู

วัยรุนกับการปรับตัว

วัยรุนเปนวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายดาน จึงทําใหตองมีการปรับตัว ซ่ึงการปรับตัวอยาง
เหมาะสมนั้น จะชวยใหวัยรุนมีพัฒนาการในดานตางๆ ที่เปนไปอยางสมวัย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
ทางดานรางกายของวยัรุน อาจทาํใหวยัรุนเกดิความวติกกงัวลใจได  ดังนัน้ วัยรุนจึงจําเปนจะตองมกีารปรบัตวั
ที่เหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
 ๑. ยอมรับวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเปนเรื่องธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นกับทุกคน
 ๒. รูจักดูแลตนเองอยางเหมาะสม เชน รักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรง ดูแลความสะอาดของรางกาย
ไมใหเกิดสิวและกลิ่นตัว เปนตน
 ๓. ควรปรึกษาบิดา มารดา ครูอาจารย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไมควรคาดเดาเอง เพราะ
อาจนําไปสูอันตราย หรือปญหาอื่นๆ ตามมาได
 ๔. รูจักปรับตัวใหเขากับเพื่อนทั้งเพศเดียวกันและเพื่อนตางเพศอยางเหมาะสม

ที่มา : ดัดแปลงจาก http://dev.thaihealth.or.th/node/5756 และ http://www.thaigoodview.com/node/50854
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