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ÊÒÃºÑÞ
 สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ จะศกึษาเกีย่วกบัเรือ่งการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของมนษุย 

ชีวิตและครอบครัว การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทย กีฬาสากล 

การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ การปองกันโรค และความปลอดภัยในชีวิต

 โดยมีเปาหมายเพื่อการดํารงสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของบุคคล ครอบครัว และชุมชนใหยั�งยืน สําหรับสาระสุขศึกษามุงเนนใหผูเรียนพัฒนา

พฤติกรรมดานความรู เจตคติ คุณธรรม คานิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคูกันไป

 ในการจัดทําหนังสือเรียนเพ่ือใชประกอบการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู 

สุขศึกษาและพลศึกษา ในชวงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓ แตละช้ันจะประกอบดวยหนังสือเรียน

สุขศึกษา ๑ เลม และหนังสือเรียนพลศึกษา ๑ เลม ซึ�งสถานศึกษาควรใชควบคูกันเพื่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีของผูเรียน

 ทั้งน�้หนังสือเรียนสุขศึกษา ภายในเลมออกแบบเปนหนวยการเรียนรูที่มีเน�้อหาสาระ

ตรงตามสาระการเรียนรูแกนกลาง และเอื้อตอการนําไปใชจัดการเรียนการสอนใหบรรลุ

ตัวชี้วัดตามท่ีหลักสูตรไดกําหนดไว โดยในหนาหนวยแตละหนวยจะมีตัวชี้วัดและสาระ

การเรียนรูระบุไวให ซึ�งนอกจากเน�้อหาสาระที่อานทําความเขาใจงาย บรรจุแนนไปดวย

องคความรูตางๆ แลว ยังมีการออกแบบจัดหนาแบบใหม เพื่อชวยใหอานงาย สบายตา 

พรอมแทรกกรอบเกร็ดนารู และเสริมสาระ เพื่อเพิ�มสิ�งที่ผูเรียนควรรูไวใหอีกดวย ตลอด

จนเมื่อจบแตละหนวยก็จะมีคําถามประจําหนวย และกิจกรรมสรางสรรคพัฒนาการเรียนรู 

เพื่อฝกทบทวนและจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับตัวชี้วัด

 อยางไรก็ตาม การจะศึกษาสาระการเรียนรูสุขศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น 

นอกจากหนังสือเรียนเลมน�้แลว ผูเรียนควรศึกษาเพิ�มเติมจากเอกสาร หนังสือ หรือแหลง

เรียนรูอื่นๆ เพิ�มเติมดวย ก็จะชวยใหไดรับความรูมากยิ�งขึ้น ซึ�งทางคณะผูเรียบเรียงหวัง

เปนอยางยิ�งวา หนังสือเรียนสุขศึกษา ชั้น ม.๒ เลมน�้ จะชวยอํานวยความสะดวกในการเรียน

การสอน ใหผูเรียนไดทั้งความรู คุณลักษณะอันพึงประสงค ผานตัวชี้วัด และมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่ดีตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดไว

          ผูเรียบเรียง
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หน่วยที่

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

■	 การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาในวัยรุ่น

■	 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

 - พันธุกรรม
 - สิ่งแวดล้อม
 - การอบรมเลี้ยงดู

ตัวชี้วัด

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

■ ระบปุจัจยัทีม่ผีลกระทบตอ่การเจรญิเตบิโต และพฒันาการ
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น
(พ ๑.๑ ม.๒/๒)

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น

 วยัรุนเปนวยัทีม่กีารเปลีย่นแปลงทัง้ดาน
รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 

โดยรางกายจะมีพัฒนาการอยางรวดเร็ว 
ขณะทีอ่ารมณจะรนุแรงและเปลีย่นแปลงงาย 

และจะใหความสําคัญกับเพื่อนอยางมาก โดย
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดจากปจจัยดาน

พนัธกุรรม สิง่แวดลอม และการอบรมเลีย้งดขูอง
ผูปกครอง ซึ่งการเรียนรูเกี่ยวกับการเจริญเติบโต

และพัฒนาการของวัยรุน จะทําใหเรามีความเขาใจ
สามารถยอมรับ และปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลง

ดังกลาวไดอยางถูกตองเหมาะสม
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 เมื่อเริ่มต้นเข้าสู่วัยรุ่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและพัฒนาการของวัยรุ่นจะเป็นไป

ตามธรรมชาติ ภายใต้อิทธิพลของฮอร์โมนท่ีควบคุมการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงท่ี

ผลิตโดยต่อมไร้ท่อ

	 ๑.๑	การเปลี่ยนแปลงทางด้านรางกาย

 ในช่วงอาย ุ๑๐-๑๓ ปี วยัรุน่จะมกีารเจรญิเตบิโต และพฒันาการทางด้านร่างกายทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปอย่างรวดเร็ว และจะลดอัตราการเจริญเติบโตเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นตอนกลาง ในช่วงวัยรุ่น

ตอนปลายจะมกีารเปลีย่นแปลงทางด้านร่างกาย

น้อยลงอย่างมาก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

ร่างกายที่ส�าคัญ คือ

 ๑)	 ขนาดของร่างกายและความสงู 
เมื่อเข้าสู่วัยแรกรุ่น วัยรุ่นชายจะมีอัตราการ

เจริญเติบโตของไหล่มากที่สุด วัยรุ่นชายจะมี

ไหล่กว้างกว่าวัยรุ่นหญิง แต่การเจริญเติบโต

ของสะโพก วัยรุ่นหญิงมีอัตราการเจริญเติบโต

เรว็กว่าวยัรุน่ชายในระยะเริม่แรก แต่เมือ่ร่างกาย

โตเต็มท่ีแล้ว พบว่าสะโพกของท้ังวัยรุ่นหญิง

และวัยรุ ่นชายมีขนาดใกล้เคียงกัน ส่วนการ

เจริญเติบโตทางด้านความสูงนั้น ในช่วงวัยเด็ก 

วยัรุน่ชายจะสงูกว่าวยัรุน่หญงิมาตลอด จนเข้าสู่

วัยแรกรุ่น วัยรุ่นหญิงจะมีอัตราเร็วในการเจริญเติบโตทางด้านความสูงในระยะแรกจนเมื่ออายุ 

๑๑ ปี ก็จะสูงพอๆ กับวัยรุ่นชายและจะสูงน�าไปก่อน จนเข้าสู่อายุ ๑๕ ปี วัยรุ่นชายจะเริ่มสูงทัน

วยัรุน่หญงิในวยัเดยีวกนั และจะเริม่สงูกว่า จนอาย ุ๑๘ ปี กจ็ะสงูกว่าวยัรุน่หญงิ และยงัจะสามารถ

เพิ่มความสูงต่อไปได้อีกในขณะที่วัยรุ่นหญิงปกติจะหยุดสูงแล้ว

	 ๒)	การเปลี่ยนแปลงของกระดูก เมื่อมีอายุประมาณ ๑๓-๑๔ ปี กระดูกจะ

แข็งแรงขึ้น การเจริญเติบโตของกระดูกในแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันออกไป เช่นเดียวกับการ

เจริญเติบโตด้านอื่นๆ ของร่างกาย วัยรุ่นชายที่มีอายุ ๑๔ ปีไปแล้ว จะมีกระดูกข้อมือที่ใหญ่กว่า

วัยรุ่นหญิง แต่มีความหนาแน่นของมวลกระดูกน้อยกว่า และเมื่อถึงข้ันท่ีมีวุฒิภาวะทางเพศ

กระดูกข้อมือจะมีพฒันาการเท่ากนัท้ังในด้านความหนาแน่นและความแข็งของกระดูก อวยัวะต่างๆ 

สามารถเคลื่อนไหวและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ช่วงวัยรุ่น เพศชายจะมีส่วนสูงและกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น 
รวมถึงมีไหล่ขยายกว้าง จึงท�าให้มีพละก�าลังมาก

๓ 

 วัยรุ่น เป็นช่วงวัยที่ส�าคัญในชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากเป็นช่วงที่อยู่ระหว่างการเป็นเด็ก

กับผู้ใหญ่ วัยรุ่นจึงเป็นช่วงระยะของการเปลี่ยนแปลง อันเป็นผลเนื่องมาจากการเจริญเติบโต

และพัฒนาการด้านต่างๆ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

๑.	วัยรุ่นและการเปลี่ยนแปลง	
วัยรุ่น	 (Adolescence) แปลว่า กำรเจริญเติบโตไปสูวุฒิภำวะ  ดังนั้น วัยรุ่นจึงเป็นวัยที่นับ

จากการมีวุฒิภาวะทางเพศ คือ สามารถที่จะมีบุตรได้ ซึ่งข้อก�าหนดนี้จะแตกต่างกันออกไปตาม

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 ท�าให้อารมณ์หงุดหงิดและแปรปรวนง่าย

 ๒)	วยัรุน่ตอนกลาง	(Middle	Adolescent) เป็นช่วงทีว่ยัรุน่จะยอมรบัสภาพร่างกาย

ที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นหนุ่มเป็นสาวได้แล้ว ซึ่งอยู่ในช่วงอายุประมาณ ๑๔-๑๖ ปี เด็กในวัยนี้

จะเริ่มมีความคิดที่ลึกซึ้ง จึงหันมาใฝอุดมการณ์ หาเอกลักษณ์ของตนเองเพื่อความเป็นตัวของ

ตัวเอง และพยายามเอาชนะความรู้สึกแบบเด็กๆ ที่ผูกพันพึ่งพาพ่อแม่

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

ของการฝกฝนอาชพี รวมทัง้ตดัสนิใจทีจ่ะเลอืกอาชพีทีเ่หมาะสมกบัตนเองในอนาคต มคีวามผกูพนั

กบัเพือ่นต่างเพศ สภาพทางร่างกายเติบโตเต็มที่

และบรรลุนิติภาวะในทางกฎหมาย

 ทัง้นีว้ยัรุน่แต่ละคนจะมีการเจรญิเติบโตและ

การเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นแบบเฉพาะของตนเอง ซึง่

จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล โดยทั่วไป

แล้ววยัรุน่จะมกีารเจรญิเตบิโตและเปลีย่นแปลง

มากขึ้นในทุกด้าน รวมทั้งเริ่มมีความต้องการที่

แตกต่างออกไปจากตอนเป็นเด็ก การเปล่ียนแปลง

ส�าคัญที่เป็นลักษณะเฉพาะในวัยรุ่น คือ การ

เปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

วัยรุ ่นเพศชายและเพศหญิง มีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการที่แตกต่างกัน

๒



 ๕)	การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน ในวัยรุ่นพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของระดับ

ฮอร์โมนต่างๆ เช่น โกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) ฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์  รวมทัง้ฮอร์โมน

ทางเพศ โดยเฉพาะฮอร์โมนจะไปกระตุ้นต่อมไขมันใต้ผิวหนังและต่อมเหงื่อให้ท�างานเพิ่มมากขึ้น 

อันเป็นสาเหตุส�าคัญอย่างหนึ่งที่ท�าให้เกิดปัญหาเรื่อง “สิว” และ “กลิ่นตัว” ของวัยรุ่นตามมา  

นอกจากระดับฮอร์โมนจะมีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและอวัยวะเพศในวัยรุ่นแล้ว 

ยังส่งผลถึงอารมณ์และความรู้สึกทางจิตใจอีกด้วย

 ๖)	 การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศ เมื่อเด็กเข้าสู่วัยรุ่น อวัยวะเพศของชายและ

หญิงจะเริ่มผลิตเซลล์สืบพันธุ์ โดยอวัยวะเพศชายจะผลิตตัวอสุจิและอวัยวะเพศหญิงจะผลิตไข่

วัยรุ่นหญิงจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงระยะ ๑ ปี ก่อนที่จะมีประจ�าเดือน เต้านม

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

เต็มที่ในช่วงอายุ ๑๑-๑๓ ปี วัยรุ่นหญิงส่วนใหญ่จะเริ่มเป็นสาวเต็มตัว  

 ดังนั้น ในชั้นประถมศึกษาตอนปลายหรือมัธยมศึกษาตอนต้น จะเห็นว่าวัยรุ่นหญิง

มีรูปร่างสูงใหญ่เป็นสาวน้อยแรกรุ่น ในขณะที่วัยรุ่นชายยังเป็นเด็กชายตัวน้อยๆ ซึ่งอาจท�าให้

เด็กบางคนสับสนและเป็นกังวลกับสภาพร่างกายของตนเอง

 ส�าหรบัหญงิวยัแรกรุน่นัน้ รอบเดอืนครัง้แรกส่วนใหญ่จะมเีมือ่อายปุระมาณ ๑๒-๑๓ ปี

ซึ่งบ่งบอกได้ว่า มดลูกและช่องคลอดได้เจริญเติบโตแล้ว และจะเจริญเติบโตเต็มที่เมื่ออายุ

ประมาณ ๑๕-๑๗ ปี การมีรอบเดือนครั้งแรกอาจท�าให้วัยรุ่นหญิงบางคนรู้สึกพอใจหรือภูมิใจ

ที่เป็นผู้หญิงเต็มตัว บางคนอาจจะรู้สึกหวั่นไหว 

หวาดหวั่น หรือตกใจได้เช่นกัน ทั้งนี้รอบเดือน

ในช่วงปีแรกอาจจะมาไม่สม�า่เสมอหรอืขาดหาย

เป็นช่วงๆ ได้

 ส�าหรับชายวัยแรกรุ ่นน้ัน รูปร่าง

ภายนอกมีการเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงช้ากว่า

เด็กผู้หญิงประมาณ ๒ ปี เมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ 

๑๐-๑๓ ปี อัณฑะจะเริ่มมีการเจริญเติบโต

แต่ก็ยังไม่เต็มที่ จนเมื่อมีการเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น

ตอนกลาง ในช่วงวัย ๑๔-๑๖ ปี อัณฑะจึงจะ

เจริญเติบโตและท�าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ และ

เกิดภาวะฝันเปียกบ่อยๆ ได้

ช่วงวัยรุ่น ทั้งเพศชายและเพศหญิงจะมีการเปลี่ยนแปลง
ด้านร่างกายอย่างรวดเร็ว

๕ 

วัยรุ่นหญิงมีผิวพรรณเปล่งปลั่ง สะโพกผาย และหน้าอก
ขยายใหญ่ เนื่องจากมีการสะสมของไขมันที่ใต้ผิวหนัง

แต่ก็จะมีการสะสมของไขมันใต้ผิวหนังเพิ่มขึ้น

ต่อไปอีก ซึ่งน�้าหนักอาจเพิ่มได้ถึงร้อยละ ๒๕ 

ของน�้าหนักตัว โดยเฉพาะไขมันจะไปสะสมที่

เต้านมและสะโพก ซึ่งโดยภาพรวมอาจสรุป

ได้ว่า วัยรุ ่นชายจะมีความแน่นของร่างกาย

ในส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อมากกว่าในวัยรุ่นหญิง

ในวัยเดียวกัน และเป็นสาเหตุที่ท�าให้วัยรุ่นชาย

มีพละก�าลังเหนือกว่า

 ๔)	การเปลีย่นแปลงของโครงสร้าง
ใบหน้า ช่วงวัยรุ่นนี้ กระดูกของจมูกจะโตขึ้น 

ท�าให้ดัง้จมกูเป็นสนัขึน้ กระดกูขากรรไกรบนและ

	 ๓)	การเปลี่ยนแปลงของไขมันและกล้ามเนื้อ ในช่วงเข้าสู่วัยรุ่น เด็กผู้ชายจะมี

ไขมันใต้ผิวหนังบางลง พร้อมๆ กับมีกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นและแข็งแรงขึ้น ซึ่งจะท�าให้วัยรุ่นชาย

ผอมลงในระยะแรกโดยเฉพาะที่แขน ขา น่อง ส่วนวัยรุ่นหญิงแม้จะมีการเพิ่มของกล้ามเนื้อ

เคล็ดลับเพิ่มความสูง

 ปัจจุบันรูปร่างสูงสง่าได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่วัยรุ่นท้ังชายและหญิง เพราะความสูงช่วยให้ดูดี
สมาร์ท (Smart) หล่อ หรือสวย  เคล็ดลับง่ายๆ ต่อไปนี้จะช่วยเพิ่มความสูงให้วัยรุ่นได้ 
 ๑. รับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่เป็นประจ�า โดยเน้นอาหารที่มีแคลเซียมสูง (High Calcium) เช่น 
นม กุ้งแห้ง ปลาเล็กปลาน้อยที่รับประทานได้ทั้งตัว เป็นต้น 
 ๒. ออกก�าลังกายอย่างสม่�าเสมอ เพราะจะไปช่วยกระตุ้นให้ต่อมใต้สมองหลั่งโกรทฮอร์โมน (Growth 
Hormone) ออกมา ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ท�าให้สูง และควรออกไปรับแสงแดดอ่อนๆ ช่วงเช้าและเย็น เพราะจะ
ท�าให้มีการสร้างวิตามินดี (Vitamin D) ในร่างกาย  ซึ่งจะช่วยในการดูดซึมแคลเซียม
 ๓. นอนหลับพกัผ่อนใหส้นทิและเพยีงพอวนัละ ๘ ชัว่โมง เพราะโกรทฮอรโ์มนจะหลัง่ออกมาเตม็ทีข่ณะ
หลับสนิท
 ๔. หมั่นดูแลสุขภาพไม่ให้เจ็บป่วยและอย่าเคร่งเครียด เพราะการเจ็บป่วยและความเครียดจะท�าให้
ร่างกายท�างานผิดปกติและท�าให้การเจริญเติบโตหยุดชะงัก
 ๕. หลกีเลีย่งอาหารรสเคม็จดั อาหารฟาสตฟ์ดู (Fast Food) ขนมกรบุกรอบ และน้�าอดัลม เพราะอาหาร
เหล่านี้ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และยังมีผลท�าให้ร่างกายขาดสารอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตได้อีกด้วย

ที่มา	:	เว็บไซต์ Frynn.com/ วิธีเพิ่มความสูง

เกร็ดน่ารู้

ขากรรไกรล่างเติบโตเรว็มากเช่นเดียวกบักล่องเสยีงและล�าคอ วยัรุน่ชายกล่องเสยีงจะเจรญิเตบิโต

เร็วกว่าวัยรุ่นหญิงอย่างชัดเจน เป็นเหตุให้วัยรุ่นชายมีเสียงแตกห้าว 

๔



อาจมีความภาคภูมิใจในตนเองลดน้อยลง

และรู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อย ส่วนวัยรุ่นหญิงที่

โตเร็วกว่าเพ่ือนวัยเดียวกัน มักจะรู้สึกอึดอัด 

เคอะเขิน ประหม่า รูส้กึอายต่อสายตาและค�าพดู 

ของเพศตรงข้าม เพราะร่างกายเริ่มโตเป็นสาว

ในขณะที่สภาพอารมณ์จิตใจยังเป็นเด็ก

 ๒)	วติกกงัวลกบัอารมณ์ทางเพศ

ทีส่งูขึน้	การเปลีย่นแปลงของระดบัฮอร์โมนเพศ 

ส่งผลท�าให้วัยรุ ่นเกิดอารมณ์ทางเพศข้ึนมา 

ได้บ่อย วยัรุน่บางคนมีความเครยีดเพราะรูส้กึว่า

เป็นสิง่ไม่ด ีส�าหรบัพฤตกิรรมในช่วงนี ้เมือ่มคีวามสนใจอยากรูอ้ยากเหน็เป็นทนุเดมิบวกกบัการมี

ระดับฮอร์โมนเพศที่สูง วัยรุ่นจึงมีความต้องการส�าเร็จความใคร่ด้วยตนเอง บางคนก็อยากเรียนรู้ 

เกี่ยวกับการมีความสัมพันธ์ทางเพศ และมักปรึกษาขอค�าแนะน�าจากเพื่อนวัยเดียวกันหรือดูสื่อ 

ที่ไม่เหมาะสม หลายคนหมกหมุ่นในเรื่องเพศมากจนมีผลกระทบต่อการเรียนและการด�าเนินชีวิต 

แต่วัยรุ่นที่มีความเข้าใจธรรมชาติก็จะเลือกท�ากิจกรรมอย่างอื่นที่เป็นคุณประโยชน์ เพื่อเบี่ยงเบน

ความสนใจไม่ให้หมกมุ่นในเรื่องเพศมากเกินไป

 ๓)	วิตกกังวลกลัวการเป็นผู้ใหญ่	 วัยรุ่นเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงร่างกายของตน 

บางคนก็จะเกิดความวิตกกังวลมาก ไม่รู้ว่าจะวางตัวให้ถูกอย่างไร กลัวจะไม่เป็นที่ยอมรับจาก 

คนรอบข้าง กลัวจะต้องรับผิดชอบอะไรๆ หลายอย่างทั้งที่ตัวเองยังไม่พร้อม  บางครั้งจึงอยากจะ

เป็นเด็ก อยากแสดงอารมณ์สนุกสนาน ร่าเริง เบิกบาน ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมาก

 ๔)	วติกกงัวลในความงดงามของร่างกาย ไม่ว่าวยัรุน่หญิงหรอืชายกจ็ะมคีวามรูส้กึ 

ต้องการให้คนรอบข้างชื่นชมเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกของตน และมีความส�านึกว่าความ 

สวยงามทางกายเป็นแรงจูงใจส�าคัญ ท�าให้ผู้อื่นเห็นคุณค่า ท�าให้เพื่อนยอมรับเข้ากลุ่มได้ง่าย 

เป็นวิถีทางหน่ึงท่ีจะเข้าสู่สังคมและดึงดูดใจเพศตรงข้าม จะเห็นว่าเด็กในช่วงวัยนี้จะสนอกสนใจ 

พิถีพิถันในการเลือกเสื้อผ้า การหวีผม เอาใจใส่ต่อการออกก�าลังกาย สนใจคุณค่าทางอาหาร 

เครือ่งประดบั สขุภาพอนามยั การวางตวัในสงัคม แต่ความสนใจในแต่ละเรือ่งอาจมรีะยะเวลาไม่นาน 

 ๑)	 วิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เด็กผู้ชายที่เข้าสู่วัยรุ่นช้า  

จะมีความวิตกกังวลมากเกี่ยวกับความแข็งแรงของร่างกาย จนอาจจะไม่มั่นใจในความเป็นชาย 

รู้สึกว่าตัวเองไม่สมบูรณ์ กลัวการถูกล้อเลียนหรือการกลั่นแกล้งจากเพื่อนๆ ที่มีรูปร่างใหญ่โตกว่า

การใช้เวลาว่างไปท�ากิจกรรมท่ีตนชื่นชอบ จะช่วยให้
วัยรุ่นคลายความเครียดและความหมกมุ่นเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของตนเอง
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เพศหญิง เพศชาย

■	 มีขนบริเวณหัวหน่าว รักแร้
■	 มีการเจริญเติบโตของเต้านม
■	 สะโพกผาย เอวคอด
■	 เสียงทุ้ม นุ่มนวล
■	 ผิวหนังเรียบ ละเอียดอ่อน

■	 มีขนบริเวณหัวหน่าว รักแร้
■	 มีหนวด เครา
■	 ไหล่กว้างขึ้น 
■	 เสียงห้าว แตกพร่า
■	 ผิวหนังหยาบขึ้น

 ในช่วงวัยรุ่นตอนปลาย อายุ ๑๗-๒๐ ปี วัยรุ่นชายจะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย

อย่างเตม็ที ่ ส่งผลให้มอีารมณ์ทางเพศสงูและรนุแรง อวัยวะเพศจะต่ืนตัวได้ง่ายแม้ไม่มีส่ิงปลุกเร้า 

และอาจจะเกดิในบางสถานการณ์ทีไ่ม่สมควร จนท�าให้วยัรุน่ชายบางคนอาจเกดิความรูส้กึละอายใจ 

ท่ีควบคมุร่างกายตนเองไม่ได้ ส่งผลให้ขาดความมัน่ใจในตนเองตามมา ส่วนวยัรุน่ชายบางรายทีม่ ี

ความคิดหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องเพศ อาจแสดงพฤติกรรมทางเพศที่เบี่ยงเบนไปจากปกติจนอาจก่อ

ให้เกิดปัญหาได้

 โดยสรุปแล้ว ลักษณะทางเพศที่แบ่งแยกความเป็นชายหนุ่มและความเป็นหญิงสาว

ที่เพิ่งเริ่มเจริญเติบโตเต็มที่ในวัยแรกรุ่นจนถึงวัยรุ่นตอนปลายนั้น จะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกัน 

ในแต่ละเพศ ดังนี้

	 ๑.๒	การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์

 วัยรุ่นมักมีจิตใจและอารมณ์เปลี่ยนไปจากวัยเด็กมาก มีความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ 

ของตนหรือเพศตรงข้ามมากขึ้น ชอบความเป็นอิสระ มีความภาคภูมิใจในความเป็นชายและ 

เป็นหญิงของตนเอง 

 ส่วนวัยรุ่นบางคนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายรวดเร็วกว่าคนอื่น เช่น สูงมาก 

ตัวใหญ่ อ้วน มีหน้าอกโต อาจท�าให้เกิดความวิตกกังวลหรือคิดว่าเป็นปมด้อยไม่เหมือนเพื่อน 

อาจท�าให้ความเชือ่ม่ันในตนเองลดลงไป ซ่ึงการเปลีย่นแปลงและการเจรญิเตบิโตทางด้านร่างกาย 

ของวัยรุ่นทั้งภายในและภายนอกนี้ จะมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่ออารมณ์และจิตใจของวัยรุ่น 

เด็กในวัยนี้จึงมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย สับสน อ่อนไหว และไม่มั่นคง 

 ทั้งนี้อารมณ์ท่ีเกิดขึ้นมักจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รุนแรง และเข้าใจได้ยาก รวมทั้ง 

มีความวิตกกังวล หงุดหงิด หมกมุ่นในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับตนเอง โดยจะมีความวิตกกังวล 

ในการเปลี่ยนแปลง และต้องการเรียกร้องความสนใจหลายอย่าง ซึ่งสรุปได้  ดังนี้
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 ๙)	ต้องการความตื่นเต้นท้าทาย	 ความแปลกใหม่ วัยรุ่นบางส่วนโดยเฉพาะ

วัยรุ่นชายอาจเรียกร้องความสนใจด้วยการกระท�าที่ฝาฝนต่อกฎเกณฑ์ต่างๆ ของทางบ้านและ

ระเบียบของสังคม เพราะรู้สึกว่าเป็นความตื่นเต้นและความท้าทาย หรือเข้าใจผิดว่าจะท�าให้ตน

ดูโดดเด่นขึ้นมา ซึ่งการกระท�าในบางสิ่งก็

อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต วัยรุ่นในช่วงวัยน้ีจึง

ควรหาโอกาสท�างานหรือกิจกรรมที่ท้าทาย

ความสามารถอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนการใช้

พลังงานและความคิดสร้างสรรค์ของตนในทาง

ที่ก่อให้เกิดประโยชน์

 ๑๐)	 มีความอยากรู้	 อยากเห็น
อยากลองสูง วัยรุ่นบางส่วนจะใช้ความอยากรู้

อยากเห็นของตนไปสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ท�าให้

เกิดผลงานขึ้นมา เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

การท�าธุรกิจขนาดเล็ก เป็นต้น

 ส�าหรับเด็กบางคนจะมคีวามอยากรู้

อยากเหน็  หรอือยากลองสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ที่

ตนเองทราบว่าเป็นสิง่ไม่ด ีแต่บางครัง้กอ็ยากรูด้้วยตนเองว่าท�าแล้วจะเป็นผลอย่างไร มผีลอย่างไร 

จึงท�าให้การกระท�าหลายอย่างมีความเสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเอง ซ่ึงหากวัยรุ่นได้

ทดลองท�าในสิ่งที่ดีมีประโยชน์และถูกต้อง ก็จะช่วยท�าให้ได้ความรู้ ทักษะประสบการณ์ ซึ่งบางสิ่ง

จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในภายหน้า 

	 ๑.๓	การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม

 วัยรุ่นจะเริ่มท�าตัวห่างเหินจากทางบ้าน ไม่ค่อยคลุกคลีกับครอบครัวเหมือนในช่วงวัยเด็ก 

แต่จะสนใจเพื่อนมากกว่า จะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนนานๆ อยากท�ากิจกรรมนอกบ้านมาก ไม่อยาก

ไปไหนกบัทางบ้าน เริม่มคีวามสนใจเพศตรงข้าม สนใจสงัคมสิง่แวดล้อม รูจ้กัปรบัตวัเองให้เข้ากบั

กฎเกณฑ์ กติกาของกลุ่มและสังคมได้ดีข้ึน ส่วนใหญ่จะมีความสามารถทางด้านทักษะสังคม 

การสื่อสารเจรจาการแก้ปัญหา การประนีประนอม การยืดหยุ่น และการท�างานร่วมกับผู้อ่ืน 

พฒันาการทางสงัคมทีด่ขีองวยัรุน่จะเป็นพืน้ฐานส�าคญัของมนษุยสมัพนัธ์ และการมบีคุลกิภาพทีด่ี 

การเรียนรู้สังคมจะช่วยให้วัยรุ่นหาแนวทางการด�าเนินชีวิตที่เหมาะกับตนเองได้ดีขึ้น

วัยรุ่นบางส่วนจะใช้ความอยากรู้ อยากเห็นของตนไป
สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ท�าให้เกิดผลงานขึ้นมา

๙ 

ให้แสดงความห่วงใยอยู่ตลอดเวลา แต่ก็ไม่

ต้องการให้เหินห่าง

 ๖)	 ต้องการเป็นอิสระทําอะไร
ด้วยตนเอง วันรุ ่นต้องการท�าในสิ่งที่ตัวเอง

คิดแล้วว่าดี อยากจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

อยากท�าตัวห่างจากพ่อแม่ ห่างจากค�าส่ังของ

ครอบครัวทุกรูปแบบ ซึ่งบางครั้งจะท�าให้วัยรุ่น

เกิดความรู้สึกสับสน สองจิตสองใจ คือ อยากได้

ความเป็นอิสระอย่างมีขอบเขตแต่ก็กลัวสูญเสีย

ความรกัความเอาใจใส่จากพ่อแม่ แต่ถ้าตนเอง

ยอมรับการดูแลหรือยอมท�าตามค�าส่ังของ

พ่อแม่ ก็จะไปขัดกับความต้องการลึกๆ ที่อยาก

เป็นอสิระ ต้องการพึง่พาตนเอง ทัง้นี ้หากวยัรุน่

รู้จักยอมรับและท�าความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

รวมถึงการมีกรอบของความเป็นอิสระก็จะ

ช่วยผ่อนคลายความรู้สึกขัดแย้งในเรื่องต่างๆ 

ของวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี

 ๗)	ต้องการเป็นตัวของตัวเอง วัยรุ ่นจะยอมรับในสิ่งที่มาจากตัวของเขาเอง

ไม่ต้องการให้ใครมาออกค�าสั่งหรือบังคับ หลายคนจะใช้วิธีดื้อเงียบเมื่อถูกสั่งให้ท�าในสิ่งที่ตัวเอง

ไม่ชอบ แต่ขณะเดียวกันก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในความคิดหรือการกระท�าของตน ยังต้องการค�าชี้แนะ

อยู่บ้าง  ดังนั้น วัยรุ่นจึงควรมั่นใจในตัวเอง รู้จักช่วยเหลือตนเองและครอบครัวตนเองให้มากที่สุด

เท่าที่จะท�าได้ตามสมควรแก่วัย 

 ๘)	ต้องการความถูกต้อง	ยุติธรรม เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นตอนกลาง วัยรุ่นจะจริงจัง

เป็นอย่างมากกับความถูกต้องยุติธรรมตามทัศนคติของตนเอง อยากจะท�าอะไรหลายๆ อย่างเพื่อ

เรียกร้องความยุติธรรม วัยรุ่นจึงมักแสดงความคิดเห็นถกเถียงกันในสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวโดย

ต่างคนต่างใช้เหตุผลของตนเอง

วัยรุ่นจะมีความสนใจในตัวเองมาก รักสวยรักงามเพื่อให้
บุคลิกภาพดูดีอยู่เสมอ

 ๕)	ต้องการความรักความห่วงใย ช่วงวัยรุ่นนี้เป็นวัยที่มีความรู้สึกอยากที่จะถูกรัก

อยากได้รบัความเอาใจใส่ห่วงใยจากบคุคลทีม่คีวามส�าคัญต่อตนเอง ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ครอูาจารย์

และเพื่อน แต่มักจะมีข้อแม้ว่า ต้องไม่ใช่การแสดงออกที่มีความรู้สึกว่าเขายังเป็นเด็ก ไม่ต้องการ

8



	 ๑.๔	การเปลี่ยนแปลงทางด้านสติปัญญา

 วัยนี้สติปัญญาจะพัฒนาสูงขึ้นจนมีความคิดเป็นแบบรูปธรรม (หมายถึง ความสามารถ

เรียนรู้เข้าใจเหตุการณ์ต่างๆ ได้ลึกซ้ึงข้ึน) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห ์

สิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น จนเมื่อพ้นช่วงวัยรุ่นแล้ว 

จะมีความสามารถทางสติปัญญาเหมือนผู้ใหญ่ 

การเจริญเติบโตในการท�างานของสมอง ท�าให้ 

เดก็วยันีเ้ริม่มคีวามคดิความอ่านเป็นของตนเอง 

เริม่มคีวามคดิแบบนามธรรม รูจ้กัควบคมุตนเอง

เรียนรู้ที่จะควบคุมความคิด รู้จักยั้งคิด คิดให้

เป็นระบบ เพื่อให้สามารถใช้ความคิดได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 

 บางครั้งในช่วงระหว่างวัยรุ่น ก็ยังพบว่า

มีบางขณะท่ีมีการกระท�าท่ีอาจขาดความยั้งคิด  

มคีวามหนุหนัพลนัแล่นสงู ขาดการไตร่ตรองให้

รอบคอบได้

 พัฒนาการทางด้านความคิดและสติปัญญาของวัยรุ่นนั้น พบว่าสามารถที่จะคิดได้ในลักษณะ 

ดังต่อไปนี้

 ๑. รู้จักคิดเป็นเหตุเป็นผล ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ

 ๒. รู้จักคิดแบบวิทยาศาสตร์ มีการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คิดอย่างมีระเบียบ

แบบแผน ต้องพยายามนึกคิดด้วยตนเอง 

 ๓. มีความคิดในเชิงนามธรรมมากขึ้น กล่าวคือ ไม่จ�าเป็นต้องเห็นของจริงก็สามารถ

ทีจ่ะจนิตนาการเพือ่สร้างภาพในใจให้เกดิขึน้ ตลอดจนสามารถน�าภาพในใจเหล่านัน้มาผสมผสาน

กับกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น ท�าให้เกิดกระบวนการคิดในเชิงเหตุผล

 ๔. มีความคิดรวบยอดในเรือ่งราวต่างๆ มากขึ้น สามารถน�าความรู้และประสบการณ์

ในอดีตมาเชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันได้ สามารถที่จะเรียนรู้และน�ามาประยุกต์ใช้ได ้

มากขึ้น 

 ๕. รู ้จักที่จะตัดสินใจในเรื่องยากๆ มีการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ 

ตัดสินใจของตนเองมากขึ้น 

 ๖. รู้จักที่จะปรับตัวทางความคิด สามารถที่จะปรับตัวเพื่อให้ท�างานร่วมกับผู้อื่นได ้

และช่วยท�างานให้กับสาธารณประโยชน์ได้ หากได้รับการส่งเสริม

การเปิดโอกาสให้วัยรุ ่นได้แสดงออกทางความคิดและ
เชาวน์ปัญญาตามความชอบของตน จะช่วยพัฒนาความ
สามารถด้านสติปัญญาได้

๑๑ 

 วัยนี้ต้องการการยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน ของกลุ่มเพื่อน พื้นฐานการเล้ียงดู

ทีส่นบัสนนุ ให้ก�าลงัใจ มคีวามรกัความผกูพนัระหว่างพ่อแม่ ผูป้กครองกบัเดก็ ย่อมมผีลท�าให้วยัรุน่

เกิดความรู้สึกที่ดีต่อสังคมสิ่งแวดล้อมของตน วัยรุ่นจึงควรได้มีส่วนในการตัดสินใจ ลงมือกระท�า 

หรือการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ จึงจะ

ท�าให้มีความรู้สึกว่าตนเป็นที่ยอมรับจากบุคคล

ภายในครอบครัว เป็นคนที่มีคุณค่า และย่อมจะ

ไม่กระท�าการที่ไม่ดีมีความเสี่ยง ส่งผลให้วัยรุ่น

อยากเป็นทีย่อมรบัของเพือ่น ของคร ูและคนอืน่ๆ 

ต่อไป ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้วยัรุ่นกระท�าความดี

มากขึ้นเรื่อยๆ 

 ส�าหรบัวยัรุน่ทีเ่ข้ารวมกลุม่กนั กจ็ะมคีวาม

จรงิใจต่อกลุ่ม ยอมรบัค่านยิม ทศันคต ิความเชือ่ 

และความสนใจภายในกลุ ่มเข้ามาเป็นของ

ตนเองอย่างเต็มใจ การรวมกลุ่มกันจะท�าให้มี

วัยรุ่นจะชอบท�ากิจกรรมเป็นหมู่คณะ บางคนก็พยายาม
ท�าตัวเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจ

ความรูส้กึอุน่ใจ กล้าแสดงความคดิเหน็ หรอืมกีารกระท�าในเชงิต่อต้านในสิง่ทีเ่ขาเหน็ว่าไม่ยตุธิรรม

 ภาพรวมพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุ่น สรุปได้ ดังนี้

 ๑. มีการคบค้าสมาคมกับเพื่อนต่างเพศและเพศเดียวกัน

วยัรุน่จะมคีวามสามารถด้านทกัษะสงัคม การได้อยูร่่วมกนั
และปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย จะเป็นพ้ืนฐานที่ดีในการ
ด�ารงชีวิตต่อไปภายภาคหน้า

 ๒. มีการท�ากิจกรรม เพื่อแสวงหา

ความรู้ ความบันเทิงใจ โดยพบว่าเด็กในวัยนี้จะ

ชอบไปกนัเป็นหมูค่ณะมากกว่าการไปตามล�าพงั

เพียงคนเดียว

 ๓. การแต่งกายของวัยรุ่น เป็นไป

ตามสมัยนิยม เนื่องจากมีความต้องการที่จะให้

เหมือนกับเพื่อนๆ เพื่อต้องการให้เป็นที่ยอมรับ

จากกลุ่ม

 ๔. พยายามแสวงหาเอกลักษณ์

ของการเป็นคนเก่ง การเป็นวรีบรุษุ เดก็วยัรุน่จะ

ยอมรับและนับถือบุคคลตามเจตคติของตนและ

เลียนแบบพฤติกรรมตาม

๑๐



 ลักษณะทางร่างกายและจิตใจท่ีปรากฏในรุ่นลูกหลาน จะต้องได้รับการถ่ายทอดมาจาก

รุน่บรรพบรุษุเท่านัน้ จงึจะถอืว่าเป็นลกัษณะทีถ่่ายทอดทางพนัธกุรรม ส่วนความผดิปกตบิางอย่าง

ที่เกิดขึ้นหลังจากการปฏิสนธิ เช่น ตาบอด โรคลิ้นหัวใจรั่ว โรคหูหนวกมาแต่ก�าเนิด อวัยวะ

บางส่วนพิการ เป็นต้น  ลักษณะผิดปกติเหล่านี้อาจมีสาเหตุมาจากระหว่างที่ทารกเจริญเติบโต

อยู่ในครรภ์ มารดาอาจเป็นโรคร้ายแรงหรือรับประทานยาบางชนิดซึ่งเป็นอันตรายต่อทารก

ท�าให้ทารกมีลักษณะผิดปกติ ซึ่งจะไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติจากสาเหตุทางพันธุกรรม

 นอกจากนี้ ก็ยังมีข้อก�าหนดอีกประการหนึ่ง คือ พันธุกรรมเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่ก�าเนิด

จึงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ไม่เหมือนกับสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมหรือการปฏิบัติ ซ่ึงคนเราสามารถ

ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้เสมอ

	 ๒.๒	สิ่งแวดล้อม

 สิ่งแวดล้อมต่างๆ จะเริ่มมีอิทธิพลต่อตัวเด็กนับตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดา จนกระทั่ง

คลอดออกมาเป็นทารก เจริญเติบโตและพัฒนาผ่านวัยต่างๆ สิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบที่มี

อิทธิพลต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพันธุกรรม และในบางกรณีกลับมี

ความส�าคญัยิง่กว่าองค์ประกอบอืน่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ถ้าสิง่แวดล้อมนัน้ๆ เป็นไปอย่างไม่สมบรูณ์

ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อตัวเด็ก

 สภาพสังคมปัจจุบันมีสิ่งแวดล้อมหลายอย่างที่เป็นอันตรายต่อวัยรุ่น เช่น สถานเริงรมย์

ต่างๆ ท่ียอมให้วัยรุ่นอายุต�่ากว่า ๒๐ ปี เข้าไปใช้บริการได้ การดื่มเครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมของ

แอลกอฮอล์ การเสพสารเสพติด ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ร่างกายเสื่อมโทรม 

การมีเพศสัมพันธ์ก่อนเวลาอันควร การทะเลาะวิวาท เป็นต้น  นอกจากน้ี วัยรุ่นบางคนที่อยู่ใน

หากวัยรุ ่นอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม จะท�าให้การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการเป็นไปอย่างสมบูรณ์

สิ่งแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม ใกล้สถานเริงรมย์ 

พ่อแม่เสพสารเสพตดิ เล่นการพนนัหรอืทะเลาะ-

ววิาทกนั เมือ่วยัรุน่ได้พบเหน็เป็นประจ�า จะท�าให้

มจีติใจแขง็กระด้าง ก้าวร้าว พดูจาหยาบคาย ว้าเหว่ 

ขาดความอบอุ่น

 สิ่งแวดล้อมอีกอย่างหนึ่งที่มีบทบาทต่อ

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นก็คือ

อาหาร เนื่องจากวัยรุ่นมีการเจริญเติบโตอย่าง

รวดเรว็ และร่างกายต้องใช้พลงังานมาก จงึต้อง

เพิ่มอาหารให้มากขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ 

๑๓ 

๒.	ปจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น
 ถ้านักเรียนสังเกตเพื่อนๆ ท่ีอยู่ในช่วงวัยแรกรุ่นเหมือนกับเรา จะเห็นว่าเพื่อนๆ แต่ละคน

มลีกัษณะการเจรญิเตบิโตและพฒันาการไม่เท่ากนั บางคนแรกๆ มีระดับความสูงทีใ่กล้เคียงกบัเรา

ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมจะมีอยู่ในเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อแม่ เมื่อเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อแม่ 

คือ ตัวอสุจิกับไข่มาผสมกันเป็นเซลล์เดียวแล้วก็จะเจริญเป็นชีวิตใหม่

 จะเห็นได้ว่า ลูกที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกัน มักจะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกัน ลูกบางคน

หน้าเหมือนพ่อ บางคนหน้าเหมือนแม่ และอาจมีบางคนที่หน้าไม่เหมือนพ่อและแม่ แต่กลับไป

คล้ายญาติพี่น้อง หรือบรรพบุรุษ

 พนัธกุรรมท�าให้คนเรามลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนั เช่น รูปร่าง หน้าตา สีของเส้นผม และลักษณะ

ของเส้นผม สีของนัยน์ตา สีของผิวหนัง ความสูง ความเตี้ย กลุ่มเลือด โรคบางอย่าง ความพิการ

บางอย่างของร่างกาย เชาวน์ปัญญา เป็นต้น  เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ลักษณะต่างๆ ของร่างกายซึ่งได้รับ

การถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาจากพ่อแม่และบรรพบุรุษจะปรากฏให้เห็นเด่นชัดขึ้น เช่น ความสูง 

ความเตี้ย สีของผิวหนัง เป็นต้น

 ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่ปรากฏเด่นชัด ได้แก่

 • ลกัษณะทางกาย เช่น รูปร่าง สผีวิ สตีา ความถนดัของมอื เป็นต้น

 • ลกัษณะทางจิตใจและสติปัญญา เช่น อารมณ์ สตปัิญญา เป็นต้น

 • โรคทางกายบางอย่าง เช่น เบาหวาน ตาบอดสี เลือดไหลไม่หยดุ เป็นต้น

 • โรคทางจติบางอย่าง เช่น โรคจิตเภท เป็นต้น

 • ชนดิของหมู่เลอืด ได้แก่ หมู่เลอืด A B O และ AB

แต่พอผ่านพ้นไปช่วงหนึ่ง บางคนกลับสูงกว่า

หรอืเตีย้กว่าเรา ซึง่เป็นผลมาจากปัจจยัต่อไปนี้

	 ๒.๑	 พันธุกรรม
 พันธุกรรม หมายถึง ปรากฏการณ์ที่ส่ิง

มีชีวิตถ่ายทอดลักษณะต่างๆ จากรุ่นหนึ่งไปสู่

อีกรุ่นหนึ่ง หรือเป็นลักษณะทางร่างกายและ

พฤตกิรรมของบคุคลทีไ่ด้รบัการถ่ายทอดมาจาก

บรรพบุรุษโดยการสืบสายเลือด เช่น จากพ่อแม่

ไปสู่ลูก จากปูย่า ตายาย ไปสู่ลูกหลาน เป็นต้น

ลกัษณะใดทีส่ามารถถ่ายทอดจากบรรพบรุษุไปสู่

ลกูหลานได้ จะเรยีกลกัษณะนัน้ว่าเป็นพนัธกุรรม 

การถ่ายทอดทางพันธุกรรมจะสืบทอดจากบรรพบุรุษสู่
ลูกหลาน ท�าให้บุคคลในครอบครัวเดียวกัน มีรูปร่าง 
หน้าตา ผิวพรรณ คล้ายคลึงกัน

๑๒



 การออกก�าลังกาย นับเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

ของวัยรุ่น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท�าให้มีสุขภาพดี ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของกระดูกและกล้ามเนื้อ

ในวัยรุ่น และยังส่งเสริมการท�างานของระบบต่างๆ ในร่างกายให้ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส�าหรับวัยรุ่นที่ขาดการออกก�าลังกาย จะท�าให้เกิดผลเสียต่อรูปร่างทรวดทรง ท�าให้เกิดโรคอ้วน 

สมรรถภาพทางกายต�่า ท�าให้เกิดโรคต่างๆ ได้ง่าย และอาจท�าให้การเจริญเติบโตหรือพัฒนาการ

ทางกายเป็นไปอย่างช้าๆ

	 ๒.๓	การอบรมเลี้ยงดู

 การอบรมเลี้ยงดูมีความส�าคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น ดังนี้

	 ๑)	ทัศนคติของพ่อแม่	ครอบครัวที่มีการอบรมเลี้ยงดูที่ดี มีความรัก ความเอาใจใส่ 

และความเข้าใจ จะท�าให้เด็กเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีความพร้อมท้ังวุฒิภาวะทางด้านร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ และสังคม รวมถึงการมีบุคลิกภาพที่ดี ตลอดจนมีพัฒนาการที่สมวัย สามารถใช้

ชวีติอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ แต่ถ้าหากครอบครวัขาดการอบรมเลีย้งดแูละมสีมัพนัธภาพ

ที่ไม่ดีแล้ว ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น การมั่วสุมของวัยรุ่น การเสพสารเสพติด 

หรือการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น 

 ส�าหรบัเดก็ทีพ่่อแม่รกัและตามใจเกนิไป จะไม่รูจ้กัโต เวลาอยากได้อะไรกต้็องเอาให้ได้

ดั่งใจ จึงมีความรู้สึกว่า ตนต้องได้ในสิ่งที่ต้องการเสมอ โดยไม่สนใจว่าคนอื่นจะเป็นอย่างไร เมื่อ

มาอยู่โรงเรียนจึงเป็นเด็กที่พึ่งตนเองไม่ได้ เข้ากับกลุ่มเพื่อนได้ยาก

ความรักและความอบอุ่นในครอบครัว จะท�าให้เด็กเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ

๑๕ 

 จะเห็นได้ว่า วยัรุน่จะรบัประทานอาหารจุ นอนเก่ง วยัรุน่หลายคนนอนตืน่สาย บางครัง้พ่อแม่ 

ต้องปลุกหลายครั้งกว่าจะยอมตื่น จึงมักเรียกวัยนี้อีกอย่างหนึ่งว่า “วัยก�ำลังกินก�ำลังนอน”

 ขณะเดียวกันวัยรุ่นหญิงที่ก�าลังเป็นสาวก็กลัวอ้วนเกินไป จึงมักวิตกกังวลเกี่ยวกับความอ้วน 

ถ้ามีปัญหาเช่นน้ี ควรรับประทานอาหารประเภทผักและผลไม้ให้มากขึ้น รับประทานข้าว 

แป้ง เนื้อสัตว์ ไขมันให้น้อยลง และต้องหมั่นออกก�าลังกายควบคู่กันไปด้วย วัยรุ่นบางคน 

แก้ปัญหานี้อย่างผิดๆ เช่น งดรับประทานอาหารมื้อเช้า ลดปริมาณอาหารลงอย่างมากต่อมื้อ 

กินยาลดความอ้วน ไปดูดไขมัน เป็นต้น  ซึ่งการกระท�าเช่นนี้ล้วนมีผลเสียต่อสุขภาพตามมา  

จึงไม่ควรกระท�า

 วัยรุ่นบางคนอาจขาดสารอาหารมาตั้งแต่เม่ือตนเองยังอยู่ในครรภ์ หรืออาจขาดสารอาหาร 

ในวัยเด็ก ก็จะส่งผลให้เจริญเติบโตช้า เมื่อเป็นวัยรุ่นก็จะมีรูปร่างเล็ก เตี้ย ผอม ในทางตรงข้าม  

ถ้าวยัรุน่ได้รบัอาหารทีดี่มีคุณภาพกจ็ะเจรญิเติบโตเรว็ และถ้ายิง่ดืม่นมมากๆ ด้วยแล้ว กระดกูกจ็ะ 

เจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น ท�าให้มีรูปร่างสูงใหญ่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าอิทธิพลของอาหารการกินที่ดีท�าให้ 

วยัรุน่ในปัจจบุนัโดยภาพรวมจะตวัโตสงูใหญ่กว่าวยัรุน่ในอดตี ในทางกลบักนักม็วียัรุน่อ้วนมากขึน้  

ทั้งนี้เพราะรับประทานอาหารที่มีแป้งและไขมันมากเกินไป ชอบรับประทานอาหารฟาสต์ฟูด  

รับประทานจุบจิบ ออกก�าลังกายน้อยจึงท�าให้อ้วนได้ง่าย

โรคบูลิเมีย (Bulimia Nervosa)

เด็กผู้หญิงจ�านวนมาก เมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นจะเริ่มมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปร่างของตนเอง กลัวว่า
จะอ้วนเกินไปดูไม่สวย หลายคนจึงพยายามควบคุมไม่ให้น้�าหนักตัวเพิ่มขึ้น ความวิตกกังวลเช่นนี้ถ้าเพียง 
เล็กน้อยก็ถือเป็นเรื่องปกติส�าหรับวัยรุ่นทั่วไป แต่ถ้ามีความวิตกกังวลมาก อาจน�าไปสู่การกลัวความอ้วนจน
เกิดอาการของโรคบูลิเมียได้ 
 ผู้ป่วยโรคบูลิเมียมักมีอาการซึมเศร้า เครียด หรือรู้สึกกังวลกับน้�าหนักตัวหรือรูปร่างของตนเอง 
จนเกนิขอบเขต สว่นใหญจ่ะมรีปูรา่งผอมมาก แตย่งัคดิวา่ตวัเองอว้นหรอืมไีขมนัสว่นเกนิมากอยู ่จนทนตวัเอง 
ไมไ่ด ้ผูป้ว่ยจะรบัประทานอาหารครัง้ละมากๆ เมือ่รบัประทานเขา้ไปแลว้กจ็ะรูส้กึผดิ จงึพยายามก�าจดัอาหาร 
ท่ีรับประทานเขา้ไปออกมา เชน่ ล้วงคอใหอ้าเจยีน ใชย้าระบาย นอกจากนัน้ ยงัอาจมกีารอดอาหารในมือ้ถดัไป 
และมีการออกก�าลังกายอย่างหักโหมด้วย เป็นต้น  ผู้ที่เป็นโรคนี้อาจเสียชีวิตได้ เนื่องจากร่างกายจะขาด 
สารอาหาร น้�า และเกลือแร่อย่างรุนแรง
 การรักษาโรคบูลิเมีย สามารถท�าได้ด้วยการใช้ยาระงับอาการซึมเศร้า และการบ�าบัดทางจิตวิทยา 
พยายามให้ผู้ป่วยปรับมุมมองของตนเองว่า ความสวยงามอยู่ที่การมีรูปร่างที่ได้สัดส่วนเหมาะสม ไม่ผอมแห้ง 
จนเกินไป และให้มีความรู้สึกเชื่อมั่นในร่างกายของตน 

ท่ีมา : http://www.sl.ac.th/html_edu/cgi-bin/sl/main_php/print_informed.php?id_count_inform=121

เกร็ดน่ารู้

๑๔



เสริมสาระ

กลิ่นตัวเปนเรื่องธรรมชาติ

 กลิ่นตัว (Body Odor) เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบได้บ่อยในวัยรุ่นทุกคน 

เกิดจากต่อมเหง่ือ อโพรคริน (Aprocrine) ซ่ึงจะมีเฉพาะบางบริเวณ

ของรา่งกาย เชน่ ศรีษะ รกัแร ้ทีล่บั กลิน่ตวัคนเราจะแรงขึน้เมือ่เขา้สูว่ยัรุน่ 

เนื่องจากอิทธิพลของฮอร์โมนเพศไปกระตุ้นให้ต่อมอโพรคริน

เร่ิมท�างาน โปรตีนกับไขมันรวมท้ังเหง่ือจะถูกขับออกมาตามรูขุมขน

เกิดความชื้นบนผิวหนัง ส่งผลให้เกิดการเปอยยุ่ยและลอกออกของ

ผิวหนังก�าพร้า จากนั้นเชื้อแบคทีเรียก็จะไปย่อยสลายเซลล์ผิวหนัง

ที่ตายแล้วพร้อมกับขับกรดออกมาท�าให้เกิดกลิ่นเหม็นขึ้น 

 กลิน่ตวันอกจากจะมสีาเหตจุากปจัจยัทางธรรมชาตขิองรา่งกายแลว้ 

ยังมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นด้วย เช่น สภาพอากาศในฤดูร้อน เชื้อจุลินทรีย์

บนผิวหนังจะเพิ่มจ�านวนอย่างรวดเร็ว เสื้อผ้าที่หนาหรือผ้าใยสังเคราะห์

จะท�าให้เหง่ือระบายออกได้ช้า ผิวหนังจึงมีความอับชื้นสูง นอกจากนี้ 

อาหารบางชนิด เช่น ไขมันจากสัตว์ เนื้อสัตว์ สะตอ กระเทียม หอม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ ตลอดจน

ยาบางชนิดก็อาจเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นตัวได้เช่นกัน อาทิ การใช้ยารักษาสิวที่มีสารเบนโซอิล เปอร์ออกไซด์ 

(Benzoyl Peroxide) ผสมอยู่ เป็นต้น 

 การแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นตัวของวัยรุ่น อาจปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 

  ■		 อาบน้�าท�าความสะอาดร่างกายบ่อยครั้ง โดยอาบให้ทั่วถึงทุกซอกทุกมุมของร่างกายโดยเฉพาะบริเวณ

ที่อับชื้นหรือข้อพับต่างๆ

  ■		 ใช้สมุนไพร เช่น พิมเสน ใบพลู ใบฝร่ัง เป็นต้น น�ามาขย้ีหรือโขลกให้ละเอียด แล้วทารักแร้ หรือจะใช้

ลูกกลิ้งที่มีสารยับยั้งการหลั่งเหงื่อทาบริเวณรักแร้หลังอาบน้�า

  ■		 หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือยาที่ท�าให้เกิดกลิ่นตัว รวมทั้งพยายามอย่าให้ท้องผูก

 หากแก้ไขหลายวิธีแล้ว คิดว่ายังไม่ได้ผล อาจไปขอค�าแนะน�าหรือปรึกษาแพทย์ผิวหนัง ทั้งนี้ยังไม่มียาที่

รับประทานแล้วสามารถระงับกลิ่นตัวได้

ที่มา	: เว็บไซต์ เกร็ดความรู้.com

 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุนนั้น จะเปนแบบฉบับเฉพาะของตนเองซึ่งจะ
แตกตางกันออกไปในแตละบุคคล โดยการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย 
จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ซึ่งปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ตางๆ มาจากสาเหตุหลายประการ ที่สําคัญ คือ พันธุกรรม ซึ่งเปนปจจัยภายในที่มีความสําคัญ
ตอลักษณะทางกาย สิ่งแวดลอม และการอบรมเลี้ยงดู อันเปนปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอการ
เจริญเติบโตในทุกๆ ดาน

มะนาว มีส่วนช่วยในการระงับกลิ่นกายได้ 
โดยน�ามะนาวมาผ่าซีกแลว้ทาบรเิวณรักแร้
ขณะอาบน�้า แล้วล้างออกด้วยน�้าสะอาด

๑7 

	 ๒)	ลักษณะการอบรมเลี้ยงดู	 การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่เป็นการอบรมเลี้ยงดู 

ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาตามวุฒิภาวะของเด็ก เนื่องจากพ่อแม่จะอนุญาตให้เด็กมีอิสระตาม

วุฒิภาวะของเด็ก แต่ในขณะเดียวกันพ่อแม่จะก�าหนดขอบเขตพฤติกรรมของเด็กและก�าหนดให ้

เดก็เชือ่ฟังและปฏบิตัติามแนวทางทีพ่่อแม่ก�าหนดไว้ จงึส่งผลให้เดก็สามารถเจรญิเตบิโตเป็นผูใ้หญ่

ที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการปรับตัว และมีพฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสม	

	 ๓)	ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว	เป็นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก ตลอดจน 

สัมพันธภาพภายในบ้าน ซึ่งการสร้างความสัมพันธ์ภายในบ้านนั้นสามารถท�าได้หลายวิธี เช่น 

สมาชิกในครอบครัวจะต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน เคารพในสิทธิและหน้าที่ของกันและกัน 

ยอมรบัความแตกต่าง รวมทัง้หลกีเลีย่งความขดัแย้ง เป็นต้น ดังนัน้ การเข้าใจลูกทีก่�าลังเป็นวัยรุ่น  

การให้อภัย การให้ก�าลังใจ และการให้ค�าแนะน�าอย่างมีเหตุผล จึงเป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรกระท�า เพื่อ

ส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์ของวัยรุ่น

  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก โดยพ่อแม่ควรปฏิบัติต่อลูก ดังนี้

  ๑.  ท�าหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ เช่น เลี้ยงดูลูกให้เจริญเติบโต แข็งแรง และให้ 

การศึกษาตามก�าลังความสามารถของตน 

  ๒.  สนองความต้องการให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาของลูก เช่น ถ้าลูกยังเล็กอยู่

ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เมื่อเติบโตขึ้นก็ควรให้ลูกได้รับอิสระมากขึ้น

  ๓. ให้ความรัก ความเมตตา ด้วยการพูดจาสุภาพอ่อนโยน ไม่ใช้วาจาหยาบคาย

  ๔.  เมื่อลูกท�าผิดพลาดควรใช้เหตุผลในการลงโทษ และควรให้อภัยหากว่าความ

ผิดพลาดนั้นไม่ร้ายแรง 

  ๕.  ให้ความยุติธรรมในการเลี้ยงดูลูก ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่ว่าในเรื่องเพศ ผิว หรือ

ล�าดับการเกิด

  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับพ่อแม่ โดยลูกควรปฏิบัติต่อพ่อแม่ ดังนี้

  ๑.  แสดงความเคารพเชื่อฟัง ซึ่งถึงแม้บางครั้งท่านจะห้ามไม่ให้เราท�าในสิ่งที่ 

เราต้องการก็ตาม

  ๒.  ตัง้ใจศกึษาเล่าเรยีนเพือ่ให้ความปรารถนาของท่านสมัฤทธผิล เพราะพ่อแม่ทกุคน

อยากให้ลูกมีการศึกษาขั้นสูงสุด

  ๓.  ไม่สรุุย่สรุ่าย รูจ้กัประหยดั และเกบ็ออมทัง้เงนิของพ่อแม่และเงนิทีห่ามาได้ เพือ่จะ 

ได้มีฐานะมั่นคงในอนาคต

  ๔. ช่วยเหลืองานในบ้านเท่าที่จะท�าได้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่

  ๕. มีความเกรงใจต่อพ่อแม่ และรักษาความดี เกียรติยศชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล
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ค�าถาม	 ประจ�าหน่วยการเรียนรู้

กิจกรรม	 สร้างสรรค์พัฒนาการเรียนรู้

๑. นักเรียนคิดว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ อย่างไร

๒. ร่างกายของนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง และนักเรียนรู้สึกอย่างไร

๓. นักเรียนมีวิธีการปฏิบัติอย่างไร เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนกับนักเรียน

๔. ถ้าเพื่อนมาปรึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเอง นักเรียนจะมีค�าแนะน�าเพื่อนอย่างไร

๕. หากนักเรียนเป็นพ่อแม่ นักเรียนจะมีวิธีการอบรมเลี้ยงดูลูกอย่างไร เพื่อให้ลูกมีการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการที่เป็นไปอย่างสมวัย

กิจกรรมที่	 ๑ นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๒ กลุ่ม แยกชาย-หญิง โต้วาทีกันในญัตติ “ผู้หญิง 

หรือผู้ชายใครโตเร็วกว่ากัน” โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถท�าสื่อหรือค้นคว้าข้อมูล

เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบในการโต้วาทีได้

กิจกรรมที่	 ๒	 นกัเรยีนคดัเลอืกเยาวชนทีม่ผีลงานดเีดน่ตอ่สังคม ประเทศชาต ิหรือเปน็แบบอยา่งทีด่ ี

ที่ควรประพฤติตามมา ๑ คน ให้นักเรียนหาภาพประกอบ สรุปประวัติและผลงานของ 

เยาวชนดงักลา่ว พรอ้มอธบิายถงึเหตผุลทีน่กัเรียนยดึถอืเปน็แบบอยา่งเนือ่งจากอะไร 

แล้วน�ามาเสนอหน้าชั้นเรียน

กิจกรรมที่	 ๓ นักเรยีนในชัน้ชว่ยกนัจัดนิทรรศการเกีย่วกบัการเจริญเตบิโตและพฒันาการของวยัรุ่น  

โดยมภีาพประกอบและขอ้มลูทางดา้นสุขภาพ น�าไปแสดงเปน็เวลา ๑ เดอืน ในบรเิวณ 

ที่จัดไว้ โดยแต่ละสัปดาห์สามารถปรับเปลี่ยนภาพและข้อมูลให้น่าสนใจได้ตามความ

เหมาะสม
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