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มาตรฐาน พ 1.1
เขา้ใจธรรมชาติของการเจรญิเติบโตและพฒันาการของมนษุย์

ตัวชี้วัด สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้

พ 1.1 ม.2/1
อธิบายการเปลี่ยนแปลงดา้นรา่งกาย จิตใจ อารมณ ์สงัคม 

และสติปัญญาในวยัรุน่



สาระการเรียนรู้

1.วัยรุ่น
2.การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น



แนวคิด

วยัรุน่เป็นวยัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากเป็นช่วงตอ่ของวยั
เด็กและวยัผูใ้หญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในระยะตน้ของวยัจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึน้มากมาย การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วจะมีผลตอ่
ความสมัพนัธร์ะหวา่งวยัรุน่ดว้ยกนัเอง บคุคลในครอบครวั และ
บคุคลใกลชิ้ดในสงัคม จงึควรเอาใจใสแ่ละดแูลตนเองและปฏิบตัิ
ตนอยา่งถกูตอ้ง จะท าใหว้ยัรุน่สามารถปรบัตวัและใชชี้วิตอยูใ่น
สงัคมไดอ้ยา่งมีความสขุ



จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายการเลี่ยนแปลงดา้นรา่งกาย จิตใจ 
อารมณ ์เพศ สติปัญญา และสงัคมของ
วยัรุน่



วัยรุ่น

วัยรุ่น คือขั้นตอนของการเปล่ียนแปลงและพัฒนาทางร่างกายและจิตใจของมนุษย ์
ซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาระหว่างวัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ มีการเปล่ียนแปลงทาง
ชีววิทยา (เช่นระบบสืบพันธุ์) ทางจิตวิทยา และทางสังคม การสิ้นสุดของการเป็น
วัยรุ่นและเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ค่อนข้างมีความแตกตา่งกันในแต่ละประเทศหรอืตามกลุ่ม
สังคม ซ่ึงจะเห็นได้จากการที่บุคคลนั้นได้รับความเช่ือมั่นหรือไว้ใจให้ท าหนา้ที่หรือ
งานต่าง ๆ เช่น การขับข่ียานพาหนะ การมีความสัมพันธ์ทางเพศ การเป็นทหาร 
การเลือกตั้ง หรือการแต่งงานเป็นต้น การเป็นวัยรุ่นมักจะสอดคล้องกับการเพิ่มข้ึน
ของเสรีภาพที่ได้รับจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง หรือสิทธิตามกฎหมาย หรือ
ความสามารถในการตัดสินใจในบางเร่ืองโดยไม่ตอ้งขอความยินยอม



วัยรุ่น
วัยรุ่นตอนต้น วัยรุ่นตอนกลาง วัยรุ่นตอนปลาย



เพศหญิงอยู่ในช่วงอายุ 13 –15 
ปี และเพศชายอยูใ่นช่วง 14 – 16 ปี
เป็นช่วงที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทาง
รา่งกายทกุระบบ จงึมีความวิตกกงัวล
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ส่งผล
ท าใหอ้ารมณห์งดุหงิดแปรปรวน

วัยรุ่น
วัยรุ่นตอนต้น



เพศหญิงอยู่ในช่วงอายุ 16 –18 ปี
และเพศชายอยูใ่นช่วง 17 – 19 ปี 
เป็นช่วงที่วัยรุ่นสามารถยอมรับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของตนเองไดแ้ลว้และ
พยายามค้นหาเอกลักษณ์ของตนเอง 
พฒันาความคิดของตนเองตอ้งการเป็น
ที่ยอมรับของกลุ่มเพ่ือน มีพฤติกรรม
เลียนแบบเพื่อน หรอืบคุคลที่ตนเองชอบ

วัยรุ่น
วัยรุ่นตอนกลาง



เพศหญิงอยู่ในช่วงอายุ 19 –20 ปี 
และเพศชายอยูใ่นช่วง 20 – 21 ปี 
เป็นช่วงที่วัยรุ่นสามารถยอมรบัสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของตนเองไดแ้ลว้และ
พยายามคน้หาเอกลักษณ์ของตนเอง 
พฒันาความคิดของตนเอง

วัยรุ่น
วัยรุ่นตอนปลาย



การเปล่ียนแปลงของวัยรุ่น
ดา้นรา่งกาย

ดา้นสติปัญญาและการเรยีนรู ้

ดา้นจิตใจและอารมณ์

ดา้นสงัคม



การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
ด้านร่างกาย

ส่วนสูงและน า้หนัก การเจรญิเติบโตบางช่วงอาจมีการเจรญิเติบโตที่เรว็มาก เรยีกวา่ ระยะเติบโตอยา่ง
เรว็ ซึง่เกิดจากอิทธิพลของตอ่มไรท้อ่ ในเดก็หญิงจะมีระยะเติบโตอยา่งรวดเรว็ในช่วงก่อนการมี
ประจ าเดือนครัง้แรก และเม่ือมีประจ าเดือนครัง้แรกนัน้ความสงูของผูห้ญิงใกลจ้ะถงึขีดสดุแลว้ เพราะ
หลงัจากนัน้อตัราความสงูจะลดลงมากและหยดุในท่ีสดุ สว่นในเดก็ผูช้ายจะมีระยะเติบโตอย่างรวดเรว็ 
จากนัน้อตัราการเพิ่มความสงูจะคอ่ย ๆ ลดลงและหยดุในท่ีสดุ

โครงสร้างและสัดส่วน การเจรญิเติบโตในระยะวยัรุน่ในดา้นสดัสว่นของรา่งกายจะเหน็ไดช้ดัโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งในช่วงวยัรุน่ตอนตน้  พบวา่สดัสว่นของรา่งกายยงัไมค่อ่ยสมัพนัธก์นั เน่ืองจากสว่นขาจะยาวกวา่
ล าตวัมากท าใหแ้ลดเูกง้กา้ง แตเ่ม่ือเขา้สูว่ยัรุน่ตอนปลายสดัสว่นของรา่งการจะดีขึน้และไดส้กัสว่นในท่ีสดุ



การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
ด้านร่างกาย (ตอ่)

กล้ามเนือ้และไขมัน การเจรญิเติบโตของกลา้มเนือ้ ซึง่เกิดจากการเพิ่มปรมิาณการผลิตฮอรโ์มนแอน
โดรเจน ซึง่จะกระตุน้ใหมี้การเจรญิเติบโตของกลา้มเนือ้ และวยัรุน่ชายมีฮอรโ์มนเทสเตอโรน หลั่งออกมา
ดว้ยจะเพิ่มการกระตุน้การเติบโตของกลา้มเนือ้ ท าใหก้ลา้มเนือ้ของผูช้ายเติบโตทัง้ขนาดและมีความ
แข็งแรงมากกวา่ผูห้ญิง สว่นผูห้ญิงจะมีไขมนัสะสมที่เตา้นม ตน้แขน ปลายแขน สะโพก และน่อง ท าใหมี้
หนา้อกนนู สะโพกผาย มีรูปรา่งขอองหญิงสาวเตม็ตวั จากฮอรโ์มนเอสโทรเจน และโพรเจสเทอโรน

การเปลีย่นแปลงทางเพศ   ระบบการท างานของตอ่มไรท้อ่จะสง่ผลตอ่การเปลี่ยนแปลงทางเพศของ
วยัรุน่ 2 อยา่ง คือการเจรญิเติบโตของอวยัวะเพศ และอวยัวะเพศท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งสมบรูณ์



การเปล่ียนแปลงของวัยรุ่น
ด้านร่างกาย (ตอ่)

ความเจริญและการเปล่ียนแปลง
ทางเพศของผู้ชาย



การเปล่ียนแปลงของวัยรุ่น
ด้านร่างกาย (ตอ่)

ความเจริญและการเปล่ียนแปลง
ทางเพศของผู้หญิง



การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
ด้านจติใจและอารมณ์

พฒันาการทางดา้นจิตใจและอารมณค์่อย ๆ เริม่ก่อประสานกนัมาตัง้แตเ่กิด บางสว่น
มาจากพนัธกุรรม และบางสว่นเกิดจากสมัพนัธภาพระหว่างเด็กกบัผูเ้ลีย้งดู

ช่วงวัยรุ่นตอนต้น เป็นช่วงท่ีมีอาการหวั่นไหวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทั้งภายนอกและ
ภายใน หงดุหงิดกบัความเปลี่ยนแปลงท่ียงัยอมรบัไม่ค่อยได ้จนเขา้สู่วัยรุ่นตอนกลางท่ีสามารถปรบัตวัเขา้
กบัความเป็นหนุ่มสาว จะมีอารมณท่ี์ชดัเจนทัง้อารมณร์กั  ชอบ โกรธ เกลียด อิจฉา อ่อนไหว วุ่นวายสบัสน 
เห็นอกเห็นใจ เห็นแก่ตวั ไม่ว่ามีอารมณใ์ดก็มกัมีความรุน่แรง เปลี่ยนแปลงง่าย ควบคมุอารมณย์งัไม่ดีนกั 
จึงพบวา่วยัรุน่จะเกาะกลุม่กนัไดด้ีกว่าวยัอ่ืน เพราะตา่งคนตา่งเขา้ใจกนัยอมรบักนัไดง้่ายกว่า

เม่ือเขา้สู่วยัรุน่ตอนกลาง อายแุระมาณ 16 ปีขึน้ไป การแสดงออกทางอารมณด์ีขึน้ มั่นคงขึน้ ยอมรบัสภาพ
การเป็นผูใ้หญ่มากขึน้ ส่วนหนึ่งมาจากการคน้หาตวัเอง ยอมรบัขอ้ดีและขอ้บกพรอ่ง ยอมรบันับถือผูอ้าวโุสท่ีมี
ประสบการณม์าก่อน และกลบัมาสรา้งสมัพนัธภาพกบัพ่อแม่ในรูปแบบใหม่ท่ีมีความเป็นตวัเองมากขึน้



การเปล่ียนแปลงของวัยรุ่น
ด้านสตปัิญญาและการเรียนรู้

• ความสามารถทางสติปัญญาจะเติบโตไดต้ามขัน้ตอนและจ าเป็นตอ้งใชก้ารฝึกฝนทกัษะในดา้น
ตา่ง ๆ เพ่ือมาใชเ้ป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิตใหเ้หมาะสม

• สติปัญญาจะพฒันาสงูขึน้ สามารถเรยีนรูเ้ขา้ใจเหตกุารณต์า่ง ๆ ไดล้กึซึง้ เขา้ใจในหลกั
ปรชัญา ศาสนา วฒันธรรม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์สงัเคราะห ์คาดการณ ์คน้หา
ขอ้มลูและน าเหตผุลมาอา้งอิงได ้มองสิ่งต่าง ๆ ไดต้ามความเป็นจรงิมากขึน้ตามล าดบั 

• วยัรุน่จะมีความคิดหลายดา้น ท าใหส้ามารถตดัสินใจได ้แตว่ยัรุน่ยงัขาดประสบการณ ์ซึง่ท  าให้
ขาดความรอบคอบ ขาดการยบัยัง้คิดหรือไตรต่รองใหร้อบคอบ การพฒันาทางจิตใจจะช่วยให้
วยัรุน่มีการปรบัตวัตอ่สิ่งแวดลอ้มไดดี้ในเวลาตอ่มา



การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
ด้านสังคม

• เพื่อนเป็นบคุคลส าคญัของวยัรุน่ เป็นทัง้ผูท้ี่ใหก้ าลงัใจ รูใ้จ และเขา้ใจ เป็นแหล่งเสริมพลงัในการเจรจากบั
ผูป้กครองและครู และสง่เสรมิใหเ้กิดการแยกตวัจากผูป้กครองไดช้ดัเจนขึน้

• มีการเลียนแบบกนัในกลุม่เพ่ือนไม่วา่จะเป็นการแตง่กาย ทรงผม ดนตร ีค าพดูหรอืภาษาเฉพาะกลุม่
• เป็นวยัที่คบกับกลุ่มเพื่อนเพศเดียวกัน ไปไหนเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ โดยอาจมีกลุ่มเพื่อนต่างเพศร่วมดว้ยจนมี

ความสนใจกบัเพื่อนตา่งเพศหรอืเพศเดียวกนัมากขึน้ จงึแยกตวัจากกลุม่ไปใชเ้วลากบัแฟนมากขึน้แต่ก็ยงัไม่
ละทิง้กลุม่เพื่อน

• มีความตอ้งการเป็นที่ยอมรบัสงูจากกลุ่มเพื่อน ตอ้งการติดต่อสื่อสารกบัเพื่อนตลอดเวลา และมกัเลือกกลุ่ม
เพื่อนที่มีอะไรคลา้ยกบัตนเอง การที่วยัรุน่เห็นความส าคญัของเพื่อน จึงท าใหม้ีความสามารถในทกัษะการ
เขา้สงัคม รูจ้กัสื่อสารเจรจา การแกปั้ญหา การประนีประนอม การท างานรว่มกบัผูอ้ื่นรู ้จกัใชเ้หตผุล ปรบัตวั 
ปรบัอารมณเ์ขา้หากนัไดด้ีจนท าใหส้มัพนัธภาพยั่งยืนไปจนเป็นผูใ้หญ่



สรุป
วัยรุ่นเป็นช่วงเวลาท่ีพัฒนาจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ มีการ

เปลี่ยนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีส  าคญั ทัง้ทางดา้นร่างกาย จิตใจและ
อารมณ ์สติปัญญาและการเรยีนรู ้และสงัคม เป็นการพฒันาความ
มั่นคงของบคุลิกภาพและทกัษะทางสงัคม เพื่อท่ีจะส่งเสรมิใหเ้ป็น
ผูใ้หญ่ท่ีมีประสิทธิภาพ ดงันัน้วยัรุน่จึงควรใส่ใจต่อสขุภาพตนเอง 
เขา้ใจตนเองและผูอ่ื้นใหม้ากขึน้เพื่อการเจรญิเติบโตอย่างสมบรูณ์
ทัง้ดา้นรา่งกายและจิตใจ เตรยีมพรอ้มท่ีจะกา้วไปสูว่ัยผูใ้หญ่อย่าง
มีคุณภาพ มีความรบัผิดชอบ และด ารงตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สงัคมและชมุชน


