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  การเจรญิเตบิโตและพฒันาการของมนุษย นบัตัง้แตวยัทารก วยักอนเรยีน วัยเรยีน
วยัรุน วยัผูใหญ  และวยัสงูอาย ุ จะมกีารเปลีย่นแปลงทางดานตางๆ ทัง้ทางดานรางกาย
จติใจ  อารมณ  และสังคม  รวมทัง้สตปิญญาที่เปนไปตามวัยอยางเปนลําดับขัน้ตอน
และตอเนื่อง ทั้งในลักษณะของการเพิ่มขึ้นและเสื่อมถอยตามลําดับของแตละชวงวัย
ซึ่งการเรียนรูและเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงในแตละชวงวัยดังกลาว จะชวยทําให
สามารถปรับตัวใหเขากับวัยตางๆ ไดเปนอยางดี  อีกทั้งยังชวยใหสามารถวางแผน
ดูแลแตละชวงวัยของชวีติไดอยางถูกตองและเหมาะสมอกีดวย
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• การเปลี่ยนแปลงดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาในแตละวัย
 - วัยทารก  - วัยกอนเรียน
 - วัยเรียน   - วัยรุน
 - วัยผูใหญ  - วัยสูงอายุ  
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มาตรฐาน พ 1.1 (ม.3/1)
• เปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงทางดานรางกาย จติใจ อารมณ สงัคม และสตปิญญา

แตละชวงของชีวิต

KEY QUESTION

1. ในแตละวยัจะมกีารเปลีย่นแปลงทาง

 ดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 

 และสติปญญาท่ีแสดงออกมาอยาง

 เห็นไดชัดอยางไรบาง

2. การเปลีย่นแปลงทางดานตางๆ ของ

 แตละวัยมีความแตกตางกันอยางไร
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1. วัยทารก

  วัยทารก หมายถงึ ชวงเวลาของชวีตินับต้ังแตแรกคลอด

ไปจนกระทัง่ถงึอายุ  2 ป ซึง่จะมกีารเปลีย่นแปลงทางดานรางกาย  

จติใจ อารมณ สงัคม และสตปิญญาทีเ่ปนไปตามพฒันาการ  ดงันี้

ร่างกาย

     ทารกเมื่อแรกเกิด
จะมีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกายที่มี
การเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วและเป็นไปอย่าง
สม�่าเสมอ  มีแบบแผนที่
แน่นอน คือ จากศีรษะ
สู่เท้า จากแกนกลางของ
ล�าตัวออกมาสู่มือและ
เท้า  นอกจากนีย้งัพบว่า
เมื่อทารกอายุประมาณ  
6-8 เดือน จะเร่ิมมีฟันซี่
แรกขึ้น ซึ่งบางคนอาจ
ช้าหรือเร็วกว่านี้ก็ได้

จิตใจและอารมณ

 จิตใจและอารมณ์
ของทารกเมื่อแรกเกิด
จะค่อยๆ พัฒนาขึ้น
ตามอายุ  โดยทั่วไป
อารมณ์ที่เกิดมากที่สุด
ในวัยนีค้อื อารมณ์โกรธ 
เนื่องจากไม่สามารถท�า
อะไรได้ตามใจตัวเอง 
รองลงมาคือ อารมณ์
กลัวจากสาเหตุต่างๆ 
เช่น ไม่เข้าใจสิง่แวดล้อม 
การหลอกหรือขู่ของ
ผู้ใหญ่ เป็นต้น

สังคม

 ทารกเมื่อแรกเกิด
จะเริ่มมีความสัมพันธ์
กับบุคคลในครอบครัว  
โดยจะเกิดการซึมซับ
และการมีพฤติกรรม
เลียนแบบความสัมพันธ์
เหล่านั้น ทั้งในแง่บวก
และลบ 
 2-3 เดือนแรก
ทารกจะแสดงให้เห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงทาง
สงัคมโดยการสบตาและ
ส่งเสียง    
 ประมาณ 4-7 เดอืน
จะเริ่มแสดงความสนใจ
และผูกพนักบัคนใกล้ชดิ
โดยเฉพาะมารดา 

สติปญญา

 ทารกแรกเกิดจะมี
การเปลี่ยนแปลงด้าน
สติปัญญาไปตามวัย
โดยจะแสดงออกทาง
การเคล่ือนไหว ทางภาษา  
การปรบัตวั และการมี
ความสัมพันธ์โต้ตอบ
กับบุคคลอื่น  
 ประมาณ  7-11 
เดือน จะเริ่มเห็น 
ความแตกต่างของ
ใบหน้ามารดากับ
ใบหน้าของบุคคลอื่น 
และเริ่มเลียนเสียงได้
ถูกต้องชัดเจนขึ้น  
 ประมาณ 1-2 ปี 
สามารถที่จะแยกแยะ
สิ่งของที่มีรูปร่างและ
สีสันที่แตกต่างกันได้ 
รวมถึงแสดงความชอบ  
ตลอดจนเริ่มพูดและ
เข้าใจความหมายของ
ค�าที่พูดได้  

นักเรียนคิดวาในวัยทารกมีการ
เปลี่ยนแปลงทางดานตางๆ อยางไร
ที่แสดงออกอยางเห็นไดชัด
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นอนขดตัว
แขน ขางอ คออ่อน

ส่วนสูงประมาณ 45-50 ซม. 
น�้าหนักประมาณร้อยละ 5 
ของน�า้หนักตัวผู้ใหญ่

กะโหลกศีรษะมีกระดูกไม่เต็ม 
ซึ่งวัดรอบศีรษะได้ประมาณ 
33-37 ซม.

คืบ พลิกคว�่า พลิกหงาย
หันตามเสียงเรียกชื่อ 
มือคว้าสิ่งของ

เด็กชายยาวขึ้นอย่างน้อย
17 ซม. ส่วนเด็กหญิงยาวขึ้น
อย่างน้อย 16 ซม. จากเมื่อ
แรกเกิด ส่วนน�้าหนักจะเพิ่ม
เป็น 2 เท่าของแรกเกิด

วัดรอบศีรษะได้ประมาณ
40  ซม.

เกาะยืน เกาะเดิน ตั้งไข่ มีความสูงประมาณ 75 ซม. 
และมีน�้าหนักเพิ่มขึ้นเป็น
3 เท่าของแรกเกิด

วัดรอบศีรษะได้ประมาณ
45 ซม. ซึ่งเป็นช่วงที่ทารก
ต้องใช้เวลาในการพัฒนา
เซลล์สมอง

กระโดด 2 เท้า และสามารถ
ตักอาหารรับประทานเองได้

มีความสูงประมาณ 87 ซม. 
และมีน�้าหนักเพิ่มขึ้นเป็น
4 เท่าของแรกเกิด

วัดรอบศีรษะได้ประมาณ
47 ซม. ซึ่งเป็นช่วงที่สมอง
มีการพัฒนาถึงร้อยละ 75

	 การเคลื่อนไหว		 ส่วนสูงและน�า้หนัก		 ศีรษะและสมอง

แร
กเ
กิด

4-
6	
เด
ือน

10
	เ
ดือ

น
-1
	ป
ี

2	
ป
ี

พัฒนาการของ  วัยทารก

3



2. วัยกอนเรียน

  วยักอนเรยีน คอื วยัทีต่อมาจากชวงวยัทารก มอีายอุยู

ระหวาง  3 - 6  ป โดยแบงออกเปน 2 ระยะ คอื

  ● วัยกอนเรียนระยะแรก มีอายุ 3 ป เรียกวา วัยเด็ก 

หรือวัยเตาะแตะ

  ● วัยกอนเรียนระยะที่สอง ชวงอายุระหวาง 4 - 6 ป 

เรียกวา วัยเด็ก หรือวัยอนุบาล

  วัยกอนเรียนเปนชวงวัยที่เด็กกําลังเจริญเติบโตและ

พัฒนาการสวนใหญจะขึ้นอยูกับการปรับตัวใหคุนเคย

ไปกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนการเรียนรู 

พฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสม ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงในวัยนี้จะดําเนินไป

อยางไมหยุดยั้งและเพิ่มความ

ซับซอนมากยิ่งขึ้น ดังนี้

ร่างกาย

 มีการเปลี่ยนแปลง
ทางร่างกายทีค่่อนข้างช้า
เมื่อเทียบกับวัยทารก  
แต่จะเป็นไปสม�่าเสมอ 
ซึ่งการเจริญเติบโต
ของร่างกายโดยทั่วไป
พบว่า รูปร่างและ
สัดส่วนของเด็กวัยนี้จะ
แตกต่างจากวัยทารก
ค่อนข้างมาก  มีอัตรา
การเจริญเติบโตที่
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
ซึ่งช่วงปลายของวัยนี้
ฟันน�้านมจะเริ่มหลุด  
และจะเริ่มมีฟันแท้ขึ้น
ประมาณ 1-2 ซี่

จิตใจและอารมณ

 มอีารมณ์ทีค่่อนข้าง
รุนแรงเมื่อไม่ได้ดั่งใจ 
โดยมักจะแสดงออก
อย่างชัดเจน เช่น ล้มตวั
ลงไปนอนดิ้นกับพื้น 
ทุบตีผู้อื่น หรือกรีดร้อง
เสียงดัง  เป็นต้น
   ในขณะเดียวกันก็
จะกลัวความมืดและ
จะมกีารแสดงอารมณ์
อิจฉาริษยา โดยเฉพาะ
ในกรณีมน้ีอง เนือ่งจาก
มคีวามต้องการให้ทุกสิ่ง
เป็นของตนแต่เพียง
ผู้เดียว 

สังคม

 การเปลีย่นแปลง
ทางด้านสังคมของเด็ก
วัยก่อนเรียน โดยทั่วไป
แบ่งออกได้ ดังนี้
 ยึดถือตนเองเป็น
ศูนย์กลาง  ไม่สนใจใคร  
และมักท�าอะไรตาม
ความพอใจของตนเอง  
มักจะหวงของของตน
 พยายามเข้าสังคม 
โดยจะเริ่มรู้จักเข้ากลุ่ม
เพื่อเล่นกับเพื่อน และ
พงึพอใจทีไ่ด้เล่นด้วยกนั  
ได้คอยช่วยเหลือกัน  
มีความเห็นอกเห็นใจ
ซึ่งกันและกัน

สติปญญา

 เป็นไปตามช่วงอายุ
ที่เพิ่มขึ้น  เนื่องจาก
เป็นวัยที่เซลล์สมอง
มีการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว
 อายปุระมาณ 3 ปี 
พดูประโยคยาวๆ และ
นับเลข 1 2 3 ได้ 
 อายปุระมาณ 4  ปี
บอกชื่อ เพศ และ
สามารถวาดรปูง่ายๆ ได้ 
 อายปุระมาณ 5 ปี  
รู้จักขอบคุณ  ชอบพูด  
ชอบซักถาม
 อายปุระมาณ 6 ปี 
เริ่มชอบอ่านหนังสือที่มี
รูปภาพสวยงาม สนใจ
ดโูทรทศัน์ ฟังวทิย ุและ
ร่วมเล่นกับผู้อื่นได้ดี 

  วยักอนเรยีน คอื วยัทีต่อมาจากชวงวยัทารก มอีายอุยู

ระหวาง  3 - 6  ป โดยแบงออกเปน 2 ระยะ คอื

 วัยกอนเรียนระยะแรก มีอายุ 3 ป เรียกวา วัยเด็ก 

 วัยกอนเรียนระยะที่สอง ชวงอายุระหวาง 4 - 6 ป 

  วัยกอนเรียนเปนชวงวัยที่เด็กกําลังเจริญเติบโตและ

พัฒนาการสวนใหญจะขึ้นอยูกับการปรับตัวใหคุนเคย

ไปกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนการเรียนรู 

พฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสม ซึ่งการ
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สามารถปีนป่ายและกระโดดได้ 
เดินถอยหลัง ขี่รถสามล้อถีบ 
รับประทาน
อาหารเองได้

มีความสูงเพิ่มขึ้นประมาณ
ปีละ 7.5 ซม. และมีน�า้หนัก
เพ่ิมข้ึนประมาณ 2.3-2.5 กก. 
ต่อปี

เส้นรอบศีรษะจะเพิ่มขึ้น
ประมาณ 1 ซม.

เดินขึ้นบันได กระโดดข้ามสิ่งของ 
หรือกระโดดขาเดียวได้ เขย่ง
ปลายเท้าได้ แต่งตัว อาบน�้า
ล้างหน้า และ
สามารถแปรงฟัน
ได้ด้วยตนเอง

มีความสูงเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า 
ของความสงูเฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้ต่อปี 
และมีน�้าหนักอยู่ที่ประมาณ 
13-20 กก.

เส้นรอบศีรษะจะค่อยๆ ขยาย
ใหญ่ขึ้น แต่จะเล็กกว่าศีรษะ
ของผู้ใหญ่ประมาณร้อยละ 
10

กระโดดสลับขา กระโดดเชือก
เต้นเป็นจังหวะ และสามารถทรงตัว
ได้เป็นอย่างดี

มีความสูงประมาณ
101-115.1 ซม. และมีน�า้หนัก
ประมาณ 14.4-22.6 กก.

วัดรอบศีรษะได้ประมาณ
50 ซม.

กระโดดจากที่สูงได้ เล่นฟุตบอล
แบบเด็กโตได้ และมีความสามารถ
ในการทรงตัวมากยิ่งขึ้น

มีความสูงเพิ่มขึ้นประมาณ  
6 ซม. และน�า้หนักตัวจะ
เพิ่มขึ้นประมาณ 3-3.5 กก. 
จากตอนอายุ 5 ปี

เส้นรอบศีรษะจะเพิ่มขึ้นอีก
ประมาณ 1 ซม. จากตอน
อายุ 5 ปี

	 การเคลื่อนไหว		 ส่วนสูงและน�า้หนัก		 ศีรษะและสมอง

3	
ป
ี

4	
ป
ี

5	
ป
ี

6	
ป
ี

พัฒนาการของ  วัยก่อนเรียน
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3. วัยเรียน

  วัยเรียน คือ วัยที่มีอายุตั้งแต  7-12 ป โดยนับตั้งแต

เริม่เขาเรยีนในระดับชัน้ประถมศึกษาตอนตน

ไปจนถงึในระดบัชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย

ซึ่งเปนชวงที่มีความสําคัญตอการเริ่มตน

ในการใชชวีติใหมเปนอยางมาก  เนือ่งจาก

เปนระยะทีต่องเริม่เขาโรงเรียน

และจะตองใชเวลาปรับตัว ดังนั้น

การเปลีย่นแปลงตางๆ ในชวงวยันี้  

จึงมักมอีทิธพิลมาจากครอบครวั 

และจากโรงเรียนเปนสําคัญ ดังนี้

ร่างกาย

    เด็กวัยเรียนจะเริ่ม
มีการเจริญเติบโตทาง
ร่างกายทีช้่าลง แต่จะมี
พัฒนาการกว้างขวาง 
กว่าเด็กวัยก่อนเรียน 
 มีส่วนสูงเพิ่มขึ้น
ประมาณ 4 - 5 ซม. ต่อปี
ซึ่งโดยทั่วไปมักจะพบว่า
ในช่วงอายุ 7-10 ปี  
เด็กชายจะมีส่วนสูง
มากกว่าเด็กหญิง    
   น�้าหนักโดยเฉลี่ย
จะเพิ่มขึ้นประมาณ  
2-3 กก. ต่อปี 
 เส้นรอบศีรษะจะ
เริ่มคงที่ คือ เพิ่มขึ้น
ประมาณ 1 ซม. ทุก 3 ปี  
 มกีารใช้กล้ามเนือ้
ในการท�ากิจกรรมต่างๆ
ได้ดีขึ้น เริ่มมีฟันแท้ขึ้น 
ซึ่งฟันแท้จะขึ้นครบเมื่อ
มีอายุได้ประมาณ 
18 – 30 ปี

จิตใจและอารมณ

 เริ่มมีอารมณ์ต่างๆ 
เกิดขึ้นทั้งอารมณ์
ในแง่ดี และอารมณ์
ที่ไม่น่าพึงพอใจ 
ซึ่งอารมณ์เครียดใน
เดก็วัยเรียนนัน้ มีสาเหตุ
มาจากหลายปัจจัย เช่น
 มีความรับผิดชอบ
มากเกินไป 
 มีการเปล่ียนแปลง
มากเกินไป เช่น เปลี่ยน
โรงเรียนบ่อย ย้ายบ้าน
บ่อย เป็นต้น
 มีเรื่องที่ต้องรับรู้
และต้องแข่งขันมาก
เกินไป
 ต้องรีบเร่งและ
อยู่ในพาหนะที่ติดอยู่
บนท้องถนนนานเกินไป
โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ใน
เมืองใหญ่ๆ 

สังคม

 มกีารปรับตวั
อย่างมากในช่วงต้นของวยั
เนือ่งจากการเข้าโรงเรียน 
โดยจะต้องมกีารปรบัตวั 
ให้เข้ากบัคร ูเพือ่น และ
บรรยากาศในโรงเรยีน 
ซึง่แตกต่างจากทีบ้่าน 
โดยการเปลีย่นแปลงทาง
ด้านสงัคมของเด็กวัยน้ี
จะมลีกัษณะ ดงันี้
 เริม่คบเพือ่นร่วมวยั
มคีวามผกูพนักบัเพื่อนที่
โรงเรยีนรวมทัง้ครู
มากขึ้น ท�าให้เด็กเริ่ม
ห่างเหินจากผูใ้หญ่ในบ้าน
 สามารถรวมกลุม่
เล่นกบัเพือ่นได้ดย่ิีงขึน้ 
 เริม่ให้ความส�าคญั
กบัการเรยีนมากขึน้

สติปญญา

 มีการเรียนรู้ 
เพิม่ขึน้ เนือ่งจากเป็น
วยัทีต้่องเข้าโรงเรยีน 
โดยเดก็จะเริม่เรยีนรูใ้น
สิง่ทีอ่ยูใ่กล้ตวัก่อน แล้ว
จงึค่อยหาสิง่แวดล้อมที่
อยูไ่กลตวัออกไป
 ช่วงอาย ุ7-9 ปี  
เร่ิมมกีระบวนการคดิ
มากขึน้ มคีวามเข้าใจใน
ภาษาพดู  และสามารถ
ควบคมุการเคล่ือนไหว
ของตนเองได้เป็นอย่างดี 
 ช่วงอาย ุ10-12 ปี 
เดก็จะเริม่มแีนวคิด
เป็นของตนเอง สามารถ
ประเมนิสถานการณ์
และตดัสนิใจเองได้ 
ชอบกจิกรรมทีใ่ช้ความ
สามารถทางสมอง รู้จกั
วางแผนและมคีวามคดิ
รเิริม่สร้างสรรค์มากขึน้

  วัยเรียน คือ วัยที่มีอายุตั้งแต  7-12 ป โดยนับตั้งแต

เริม่เขาเรยีนในระดับชัน้ประถมศึกษาตอนตน

ไปจนถงึในระดบัชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย

ซึ่งเปนชวงที่มีความสําคัญตอการเริ่มตน

ในการใชชวีติใหมเปนอยางมาก  เนือ่งจาก

จิตใจและอารมณ

 เริ่มมีอารมณ์ต่างๆ 
เกิดขึ้นทั้งอารมณ์

สังคม

 มกีารปรับตวั
อย่างมากในช่วงต้นของวยั

สติปญญา

 มีการเรียนรู้ 
เพิม่ขึน้ เนือ่งจากเป็น
 มีการเรียนรู้ 
เพิม่ขึน้ เนือ่งจากเป็น
 มีการเรียนรู้ 
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4. วัยรุน

  วัยรุ น คือ วัยตั้งแตเริ่มเขาสู วัยรุ นจน

ส้ินสดุวยัรุนตอนปลาย ซึง่มอีายตุัง้แต  13 - 25  ป 

โดยเปนวัยที่นับจากการเริ่มมีวุฒิภาวะทางเพศ 

กลาวคือ มีความพรอมที่จะสามารถมีบุตรได 

ซึ่งจะแตกตางกันออกไปในแตละชนชาติ โดยมี

การเจริญเติบโตและพัฒนาการที่แตกตางกันไป

ในแตละบุคคล ดังนี้

ร่างกาย

     เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น  
ทั้งชายและหญิงจะมี
การเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกายอย่างเหน็ได้ชดั
 มีส่วนสูงเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว โดยเมื่อ
อายุประมาณ 14 ปี  
วัยรุ่นชายจะมีรูปร่างที่
สูงใหญ่กว่าวัยรุ่นหญิง  
 วัยรุ่นหญิงจะเริ่ม
มีน�้าหนักที่มากกว่า
วัยรุ่นชายเล็กน้อย และ
พอถึงวัยรุ่นตอนกลาง 
วัยรุ่นชายจะมีน�้าหนัก
มากกว่าวัยรุ่นหญิง  
และจะมีลักษณะเช่นนี้
ไปจนถึงวัยผู้ใหญ่
 เมื่อถึงช่วงอายุที่มี
วฒุภิาวะทางเพศสมบูรณ์
วยัรุ่นหญิงและวยัรุน่ชาย
จะมีอวัยวะต่างๆ ที่เริ่ม
เคลื่อนไหวและใช้งาน
ได้เต็มประสิทธิภาพ

จิตใจและอารมณ

 มอีารมณ์ท่ีค่อนข้าง
เปลีย่นแปลงง่าย รวดเรว็
รุนแรง และเปดเผย 
จนอาจกล่าวได้ว่า
เป็นแบบพายุบุแคม 
(Storm and Stress) 
ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมา
จากการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกาย  
     ส�าหรับจิตใจและ
อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับ
วัยรุ่นนั้น  มักเป็นไป
อย่างไม่แน่นอน  โดย
ในวันหนึ่งวัยรุ่นอาจ
จะมีความรู้สึกมั่นใจใน
ตนเองและมีความสุข  
ในขณะที่อีกวันหนึ่ง  
วัยรุ่นอาจจะรู้สึกหดหู่  
เต็มไปด้วยความสงสัย  
ท�าให้บุคคลต่างวัยต้อง
ใช้ความอดทนอย่างมาก
ในการสร้างความเข้าใจ
และสัมพันธภาพที่ดีกับ
วัยรุ่น   

สังคม

 เนือ่งจากวยัรุ่นจะ
เข้ากบับคุคลวยัอืน่ๆ
ได้ยาก จงึมกัพบเหน็ว่า
วยัรุน่ไม่ชอบรวมกลุ่ม
กบัสมาชกิในครอบครวั  
ชอบอยูต่ามล�าพัง  และ
ชอบรวมกลุม่กบัคนใน
วยัเดยีวกนัมากกว่า 
ซึง่การเปลีย่นแปลง
ทางสงัคมของวยัรุน่
ที่สังเกตเห็นได้ชัดนั้น
มีลักษณะ ดังนี้
 มกีารคบค้าสมาคม
ทัง้กบัเพือ่นต่างเพศและ
เพศเดยีวกนั
 มกีารเทีย่วเตร่ 
ค้นหาความรู ้ความ
บนัเทงิใจ เป็นหมู่คณะ
 ชอบทีจ่ะแสวงหา
เอกลกัษณ์ของการเป็น
คนเก่ง  และเลียนแบบ
พฤตกิรรมการแต่งกาย
ของบคุคลทีช่ืน่ชอบ เช่น  
ดารา นกัร้อง เป็นต้น

สติปญญา

 เกดิขึน้ได้จากการ
ปฏบิตัแิละเรียนรูด้้วย
ตนเอง  แต่การเรยีนรู้
แบบลองผดิลองถกูนัน้
อาจท�าให้เกิดปัญหาทีย่าก
ต่อการแก้ไขในอนาคตได้  
เช่น การตดิสารเสพตดิ 
การมพีฤตกิรรมทางเพศ
ทีไ่ม่เหมาะสม เป็นต้น 
ซึง่การเปลีย่นแปลง
ทางด้านสตปัิญญา
โดยรวมของวยัรุน่
มลีกัษณะ ดงันี้
 เริม่รูจ้กัปรับตวัให้
เข้ากบัสงัคมมากขึน้ และ
มคีวามสามารถในการ
เปรยีบเทยีบตนเองกบั
บคุคลอืน่  โดยแบ่งแยก
ได้ว่าอะไรดหีรอืไม่ดี  
อะไรควรท�าหรอืไม่ควรท�า   
 เริม่มกีารรู้จักใช้
ความคดิอย่างมเีหตุผล  
สามารถตดัสนิใจและ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  

  วัยรุ น คือ วัยตั้งแตเริ่มเขาสู วัยรุ นจน

ส้ินสดุวยัรุนตอนปลาย ซึง่มอีายตุัง้แต  13 - 25  ป 

การเจริญเติบโตและพัฒนาการที่แตกตางกันไป

สังคม
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       (Adrenal Gland)

   ตอมนี้จะอยูเหนือไตแตละขาง
มหีนาทีผ่ลติฮอรโมนอะดรนีาลนี 
(Adrenalin) ซึง่มผีลทําใหหัวใจ
เตนเร็วและความดันโลหิตสูง

ตอมเพศชาย

คอื อณัฑะ ทาํหนาทีผ่ลติตวัอสจุิ
และผลติฮอรโมนในเพศชาย 2 ชนิด
คือ ฮอรโมนแอนโดรเจน และ
ฮอรโมนเทสโทสเทอโรน ทําใหมี
ลักษณะของเพศเกิดขึ้น เชน มี
หนวดเครา มีขนที่หนาเเขงเเละอวัยวะเพศ

(Gonad Gland)

ตอมเพศหญิง

คือ รังไข ทําหนาที่
ผลิตไขและผลิตฮอรโมน

เพศหญิง คือ ฮอรโมนเอสโทรเจน
และฮอรโมนโพรเจสเทอโรน ทําใหมี

ลักษณะทางเพศเกิดขึ้น เชน มีหนาอก สะโพกผาย เปนตน

ตอมพิทูอิทารี ตอมไพเนียล

(Pituitary Gland)
เปนตอมเล็กๆ
อยูบริเวณใตสมอง
ซึ่งถาตอมนี้มีการทํางาน
ที่นอยเกินไปจะทําใหมี
รูปรางเตี้ยแคระ แตถาหาก
ทํางานมากเกินไปจะมีผลทําให
รางกายใหญโตกวาปกติ

ต่อมไรท่อ	ควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น

ตอมไทรอยด

(Thymus Gland)

ตั้งอยูเหนือหัวใจ ทําหนาที่
ควบคุมไมใหมีความรูสึกทางเพศที่เร็วกวาปกติ

ตอมหมวกไต

ตอมเพศ

(Pineal Gland)

ตั้งอยูใกลกับสมอง
มีหนาที่ในการยับยั้ง
การเจริญเติบโตของ
ตอมเพศในชวงระยะ

กอนวัยหนุมสาว แตเมื่อเขาสู
วัยรุนอาจมีผลตอการตกไข

และการมีประจําเดือนในเพศหญิง

(Thyroid Gland)

ม ี2 ตอม อยูดานขาง
สวนบนของหลอดลม
บริเวณลูกกระเดือก 
ทําหนาที่สรางฮอรโมน
ไทรอกซิน (Thyroxin)
เพื่อควบคุมการเผาผลาญ
สารอาหารและการเจริญเติบโต
ของรางกาย

สมอง

ไต

ตอมหมวกไต

ตอมไทมัส

ตอมไทมัส

ตอมไทรอยด

ตอมเพศหญิง

ตอมเพศชาย

ตอมพิทูอารี ตอมไพเนียล
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5. วัยผูใหญ

  วัยผูใหญนั้นเปนชวงเวลาท่ียาวนาน นับตั้งแตชวงอายุ

ตั้งแต 20 - 25 ป จนถึงอายุ 59 ป โดยอาจแบงออกเปน 

 2 ระยะ คือ 

● ระยะวัยผูใหญตอนตน หรือวัยหนุมสาว อายุตั้งแต 

20 - 39 ป  

  ●  ระยะวัยผูใหญกลางคน หรือชวงวัยทอง อายุตั้งแต  

40 - 59 ป  

  ซึ่งมีการเปลี่ยนทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ

สติปญญา ดังนี้ 

ร่างกาย

       วัยผู้ใหญ่ตอนต้น
โดยทั่วไปร่างกายจะมี
ความเจริญสมบูรณ์ของ
อวัยวะและระบบต่างๆ 
ได้ดีเกือบทุกด้าน ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นช่วงที่มีสุขภาพ
ร่างกายทีแ่ขง็แรง และมี
พละก�าลังที่เหมาะสม
ต่อการมีบุตร 
     วัยผู้ใหญ่กลางคน  
ร่างกายจะเริ่มหย่อน
ความแข็งแรงลง  และ
เริ่มปรากฏความเสื่อม
ของร่างกายขึ้น เช่น 
ผวิหนงัเริม่เหีย่วไม่เต่งตึง 
ผมเริ่มหงอกและร่วง 
ระบบประสาทสัมผัส
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง 
การมองเห็นลดลง 
เป็นต้น  

จิตใจและอารมณ

 โดยส่วนใหญ่จะ
ขึ้นอยู่กับช่วงเหตุการณ์
ที่ส�าคัญของชีวิต เช่น 
การประกอบอาชีพ  
การเลือกคู่ การปรับตัว
ในชวิีตสมรส การปรบัตวั
เพื่อท�าหน้าที่บิดา
มารดา การปรับตัวใน
ชีวิตโสด เป็นต้น  

     เมือ่เข้าสูวั่ยกลางคน
พบว่าอารมณ์จะเริ่มมี
ความรุนแรงลดลง 
มกีารใช้เหตผุลมากขึน้
แต่มอีารมณ์บางประเภท
ที่ปรากฏเด่นชัดขึ้น เช่น 
อารมณ์อยากกลบัเป็น
หนุ่มสาว เนื่องจาก
ภาวะสังขารที่เสื่อมลง
ความผนัผวนของอารมณ์
ซึ่งเกิดจากสาเหตุนานา
ชนิด หรือที่เรียกว่า  
“วัยทอง”  เป็นต้น 

สังคม

 ในวัยผู้ใหญ่นี้จะ
มีการเปลี่ยนแปลง
ค่อนข้างมาก  ท�าให้
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
เปลี่ยนแปลงไป ตาม
สถานภาพและบทบาท
ของตนเอง เช่น 
 การประกอบอาชพี  
ซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึก
มีอิสระ มีความมั่นคง 
และเป็นที่ยอมรับ
ในสังคม 
 การมีชีวิตสมรส 
และการปรับตัวเพื่อ
ท�าหน้าที่บิดามารดา

สติปญญา

 การพฒันาทางด้าน
ความคดิ และสตปัิญญา
สามารถทีจ่ะพฒันาไปได้
จนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
เนือ่งมาจากเป็นวยัทีม่ี
ความพร้อมทีจ่ะเรยีนรู้
สิง่ต่างๆ ได้อย่างลกึซึง้
และฝกฝนในวิชาการ
ต่างๆ ได้อย่างจรงิจงั  
ซึง่พบว่า วยัผูใ้หญ่นัน้
ยงัคงมศีกัยภาพในการ
เรียนรู้ ทั้งการเรียนรู้
ทีม่แีบบแผนและไม่มี
แบบแผน โดยอาศัย
ประสบการณ์ชีวิต
ผนวกเข้ากบัปัญหาของ
แต่ละช่วงอาย ุและสภาพ
สิง่แวดล้อมต่างๆ ซึง่จะ
ส่งผลต่อวธิกีารคดิของ
ผูใ้หญ่ กล่าวคอืสามารถ
รบัรูข้้อขดัแย้งต่างๆ ได้
อย่างรวดเรว็  มีความ
อดทนและรู้จกัหาทาง
จดัการกบัข้อขดัแย้งได้

สติปญญา
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การแสดงออกถึงความรัก และ
ความเอาใจใสตอผูสูงอายุ ถือเปน
ยาอายุวัฒนะที่ชวยทําใหผูสูงอายุ
รูสึกถึงคุณคาในตนเองมากขึ้น

นะครับ

6. วัยสูงอายุ

  วัยสูงอายุ คือ วัยที่มีอายุตั้งแต  60 ปขึ้นไป โดยเปนวัย

ทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปสูสภาพของความเสือ่มตามวัย ซึง่สามารถ

แบงออกไดเปน 3 ระยะ ดังนี้

  ● วัยสูงอายุตอนตน อายุ 60 - 70 ป

  ● วัยสูงอายุตอนกลาง อายุ 71 - 79 ป

  ● วัยสูงอายุตอนปลาย อายุตั้งแต 80 ปขึ้นไป

ร่างกาย

     เป็นวยัทีม่กีารเสือ่ม
ของระบบต่างๆ ของ
ร่างกายอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งที่เห็นได้ชัด เช่น
 ผิวหนังเหี่ยวย่น
แห้ง หยาบ และตกกระ  
 ผมร่วง ผมเปลี่ยน
เป็นสขีาว แห้ง และเปราะ 
 กระดูกบางลง
เปราะง่าย เน่ืองจากการ 
ดูดซึมแคลเซียมลดลง
ท�าให้เกดิการเคลือ่นไหว
ล�าบาก 
 การมองเห็นไม่ดี  
การรับรสของลิ้นเสียไป 
 ในเพศหญิงจะหมด
ประจ�าเดือน (ซึ่งจะเป็น
มาตั้งแต่อายุ 45 ปี) ใน
เพศชาย อณัฑะจะเหีย่ว  
เล็กลง ต่อมลูกหมากโต
ความต้องการทางเพศ
ลดลง

จิตใจและอารมณ

 ข้ึนอยูก่บัพัฒนาการ
และบุคลกิภาพเฉพาะตน
ซึ่งมักจะเกิดควบคู่กับ
ความเสื่อมทางร่างกาย  
โดยจะมีอารมณ์และ
ความรู้สึกเช่นเดียวกับ
บุคคลวัยอื่นๆ ได้แก่
 อารมณ์เหงาเกดิจาก
สาเหตุหลายประการ 
เช่น ความรู้สึกว่าไม่มี
ใครมาคอยสนใจ ไม่ได้ท�า
กิจกรรมที่ตนเองชอบ 
ความแข็งแรงของ
ร่างกายลดลง  เป็นต้น

 การย้อนคิดถึง
ความหลัง ซึ่งส่งผลให้
ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึก
หม่นหมอง อาลยัอาวรณ์
เรื่องในอดีต 

 อารมณ์เศร้าโศก
จากการพลัดพราก  ซึ่ง
ส่งผลให้มีอาการหดหู่ 
เครียด นอนไม่หลับ 
รับประทานอาหารไม่ได้ 
หลงลืม และใจสั่น

สังคม

 การสัมพันธ์
เชิงสังคมกับบุคคลและ
กลุม่สงัคม มคีวามส�าคญั
ต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ
เป็นอย่างยิง่ ซึง่ผูส้งูอายุ
อาจต้องท�าใจยอมรบั
กบัความสิน้สดุของ
สมัพนัธภาพทีเ่ปลีย่นไป 
หรอืจบสิน้ตามเวลา  
 โดยทัว่ไปพบว่า
ศนูย์กลางชวีติทางสงัคม
ของผูส้งูอายมุกัอยูใ่น
กลุม่ครอบครวัมากทีส่ดุ
ซึ่งผู้สูงอายุจะมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
อยู่ 2 รูปแบบ คือ 
 แบบที่ยังคงมี
ความสมัพนัธ์กบัสังคม  
บตุรหลาน เพือ่น และ
กลุม่สงัคมต่างๆ เหมือน
วยัหนุม่สาว 
 แบบตรงข้าม คอื 
ตดัทอนความสัมพันธ์ที่
เกีย่วข้องลง  

สติปญญา

 แต่เดิมมีความเช่ือว่า
ผู้สูงอายุจะมีสติปัญญา
ทีเ่สือ่มถอย หลงลมื
ไม่เข้าใจในภมูปัิญญาของ
คนรุน่ใหม่ แต่ปัจจบุนั
สามารถจ�าแนกกลุม่
ผูส้งูอายไุด้เป็น 3 กลุ่ม 
คอื
 ผูส้งูอายทุีห่มัน่
ศกึษาหาความรู ้และ
พฒันาความจ�าอยู่เสมอ 
 ผู้สูงอายุที่มีความ
เส่ือมทางสตปัิญญา  คอื
กลุม่ทีม่อีารมณ์เหงา 
ว้าเหว่ เศร้าสร้อย และ 
มชีวีติครอบครวัทีข่มข่ืน
 ผูส้งูอายทุีม่ี
สตปัิญญาเส่ือมถอย
อย่างรวดเรว็ คอื กลุ่ม
ทีเ่ลกิเกีย่วข้องกบั
กจิกรรมต่างๆ ของชวีติ 
ซึง่อาจเกดิจากการ 
เจบ็ป่วยหนกัหรอืเร้ือรงั
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