
หน่วยการเรียนรูที้ ่2

การเปล่ียนแปลงทางร่างกายจิตใจ อารมณ ์และพัฒนาการทางเพศ

ลกัษณะการเปล่ียนแปลงทางร่างกายของวยัรุ่นชายและหญิง
วยัรุ่นชาย วยัรุ่นหญิง

1.  มีหนวดเครา มีขนบริเวณรักแร้ 
หนา้อก(บางคน) และอวยัวะเพศ

1.  มีขนบริเวณรักแร้และอวยัวะเพศ

2.  มีกลา้มเน้ือมากข้ึน 2. ทรวงอกขยายใหญ่ข้ึน ผวิพรรณสดใส

3.  น ้าหนกั ส่วนสูง เพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร ว 3. น ้าหนกั ส่วนสูง เพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร ว
สะโพกผาย

4.  ฟันกรามซ่ีท่ีสองข้ึน 4. ฟันกรามซ่ีท่ีสองข้ึน

5.  ลูกกระเดือกโตข้ึน เสียงแตกหา้ว 5. เสียงแหลมข้ึน

6. มีการหลัง่อสุจิ 6.  เร่ิมมีประจ าเดือน



ลกัษณะการเปลีย่นแปลงทางจิตใจและอารมณ์

วยัรุ่นจะแสดงภาวะอารมณ์ทั้ งทางบวกและทางลบ ตามสถานการณ์และ
สภาพแวดลอ้ม

อารมณ์ทางบวก อารมณ์ทางลบ

– มีความมัน่คงทางจิตใจ
– รู้จกัควบคุมตนเอง
– รู้จกัการเอ้ืออาทร
– มีจิตใจพร้อมท่ีจะเสียสละ
– ชอบความเป นอิสระ
– มีความภาคภูมิใจในความเป นชาย -

หญิง

– มีอารมณ์รุนแรง
– แปรปรวน เปล่ียนแปลง
– หงุดหงิดง่าย
– โกรธง่าย ฉุนเฉียว
– มีอารมณ์ซึมเศร้า ไม่มีสาเหตุ
– อารมณ์ไม่มัน่คง ขาดการย ั้งคิด



พฒันาการทางเพศ

หญิงและชายเม่ือเขา้สู่วยัรุ่น ไฮโพทาลามสั (Hypothalamas) จะผลิตฮอร์โมนมา
กระตุน้การท างานของต่อมใตส้มอง (Pituitary) เพ่ือให้รังไข่ผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจน 
(Estrogen) ส่วนอณัฑะผลิตฮอร์โมนเทสทอสเทอโรน (Testosterone)

ฮอร์โมนเพศท าให้ร่างกายเจริญเติบโต 
ชายและหญิงจะเร่ิมมีความรู้สึกทางเพศหรือมี
อารมณ์เพศ ผูช้ายเร่ิมมีอาการท่ีเรียกวา่ “ฝันเปียก” 
เป นอาการท่ีเกิดข้ึนเองธรรมชาติ  วยัรุ่นชายจะมี
อสุจิท่ีสมบูรณ์ เม่ืออายุประมาณ 13-14 ปี การ
จดัการกบัอารมณ์ทางเพศดว้ยการช่วยเหลือตวัเอง
เป นเร่ืองธรรมชาติ และเป นทางเลือกหน่ึงในการ
พกัผอ่นคลายอารมณ์ทางเพศ



วยัรุ่นหญิง พบวา่ ฮอร์โมนท่ีผลิตจากรังไข่ท าใหมี้ประจ าเดือนและระดูขาวออก
จากช่องคลอดทุกเดือน โดยไข่หน่ึงใบจะเคล่ือนตัวออกจากรังไข่ไปตามท่อรังไข่ 
ขณะเดียวกนัผนังมดลูกจะหนาและนุ่มข้ึน เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการฝังตวัของไข่ท่ี
ไดรั้บการผสมแลว้ ซ่ึงจะเติบโตเป นทารก

ถ้าไข่ไม่ได้รับการผสมกับอสุจิ  ผนัง
มดลูกจะค่อยๆลอกตวัหลุดออกมาทางช่องคลอด
เป นเลือด เรียกวา่ ประจ าเดือน (Menstruation) โดย
จะมีประเดือนมาประมาณ 3-7 วนั แลว้แต่สภาพ
ความสมบูรณ์ของร่างกายแต่ละคน



การยอมรับและการปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงทางร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์และพฒันาการทางเพศ

การยอมรับและการปรับตวัต่อการ
เ ป ล่ี ยน แปล งท า ง ธ ร ร มช า ติ ข อ งก า ร
เจริญเติบโต จะช่วยใหว้ยัรุ่นปฏิบติัตนต่อการ
เปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
พฒันาการทางเพศไดอ้ยา่งเหมาะสม



การปรับตัวทางเพศต่อการเปลีย่นแปลงทางร่างกายจิตใจ อารมณ์ และพฒันาการทางเพศ

1. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัฮอร์โมนเพศท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย
2. ท าความเขา้ใจใหถู้กตอ้งเก่ียวกบัพฒันาการของอวยัวะเพศทั้งภายในและภายนอก
3. รับผดิชอบต่อบทบาทหนา้ท่ีของตนเองอยา่งเหมาะสมกบัเพศและวยั
4. ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายใหเ้หมาะสมกบัเพศและวยั
5. ปฏิบติัตนอยูใ่นขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมไทย
6. สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการเกิดอารมณ์ทางเพศ การปรับตวัและระบายอารมณ์

ทางเพศอยา่งเหมาะสม
7. หลีกเล่ียง ป้องกนั การมีเพศสัมพนัธ์และการตั้งครรภโ์ดยไม่พึงประสงค์
8. รู้จกัควบคุม หลีกเล่ียง และปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศดว้ยวธีิท่ีเหมาะสม



การเบี่ยงเบนทางเพศ (Sexual Deviation)

การเบ่ียงเบนทางเพศ เป นความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในคนท่ีมีความรู้สึกทางเพศ  
เจตคติ ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศท่ีแสดงออก แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ของสังคมท่ี
พึงปฏิบติั

สาเหตุทีเ่กดิความเบี่ยงเบนทางเพศจากสมมตฐิาน

1. สภาพจิตใจท่ีผิดปกติท าให้ไม่สามารถควบคุมตนเองในการแสดงพฤติกรรมตาม
เพศของตนเองได้

2. เกิดจากยนีหรือโครโมโซมท่ีผิดปกติในตอนปฏิสนธิ
3. การอบรมเล้ียงดู
4. การเลียนแบบจากคนดงั เพื่อน หรือส่ือต่างๆ



ลกัษณะของการเบี่ยงเบนที่พบบ่อยในสังคม

1. ลกัเพศ (Transvestism) มีความพึงพอใจในเพศและอารมณ์เพศจากการแต่งตวั
2. ปฏิเสธเพศ (Transsexualism) เป นภาวะของคนท่ีไม่ยอมรับเพศท่ีแทจ้ริงของตน
3. พวกชอบอวดอวยัวะเพศ (Exhibitionism) ชอบอวดอวยัวะเพศของตนเองในท่ี

สาธารณะ ส่วนใหญ่จะเป นชาย  ถา้บุคคลท่ีพบเห นต่ืนตกใจจะท าให้คนพวกน้ีมี
ความสุข

4. พวกถ ้ามอง (Voyeurism)  เป นพวกท่ีพึงพอใจท่ีไดแ้อบดูร่างเปลือย หรือการ่วม
เพศของคนอ่ืน

5. รักร่วมเพศ (Homosexual) ความรู้สึกทางเพศท่ีเกิดข้ึนกบัเพศเดียวกนัมกัมีอารมณ์
กา้วร้าวรุนแรง เม่ือผดิหวงัเร่ืองเพศ

6. เบียดเสียดถูไถ (Frotteurism) พวกน้ีจะถือโอกาสเบียดเสียดถูไถร่างกายของหญิง
ท่ีอยูข่า้งหนา้ จนเกิดความรู้สึกทางเพศอยา่งรุนแรงถึงข้ึนส าเร จความใคร่



การปรับตัวกบัการเบี่ยงเบนทางเพศ

1. ยอมรับและพยายามปรับพฤติกรรมการแสดงออกใหเ้หมาะสมตามกาลเทศะ

2. หาท่ีปรึกษาและคนท่ีไวใ้จเม่ือเกิดปัญหาในการปรับตวั

3. หลีกเล่ียงการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยัแก่ตนเองและผูอ่ื้น

4. พฒันาตนเองให้มีความรู้ความสามารถตามศกัยภาพของตนเองอยู่เสมอ เพ่ือให้

เป นท่ียอมรับเชิงบวกในสังคม

5. รู้จกัวางตนในการคบเพ่ือน ไม่ท าใหค้รอบครัวและคนรอบขา้งเดือดร้อน

6. หลีกเล่ียงการใชย้า สารเสพติดทุกชนิด ไม่วา่จะอยูใ่นสถานการณ์ใดๆ



การป้องกนัการถูกล่วงละเมดิทางเพศ

1. แนวทางการป้องกนัตนเอง

1.1  ก่อนจะไปท่ีใด ควรบอกใหพ้อ่แม่ รับรู้ สถานท่ีไป ไปกบัใคร กลบัเม่ือไหร่

1.2  ไม่ควรไปคนเดียว

1.3  อยา่ไวใ้จคนแปลกหนา้ อยา่หลงเช่ือคารม

1.4  หลีกเล่ียงการแตะเน้ือตอ้งตวั หรือการสัมผสัอวยัวะทุกส่วน

1.5  เม่ือเกิดปัญหาตอ้งหาทางแกไ้ข โดยปรึกษาพอ่ แม่ ครูหรือผูท่ี้ไวใ้จได้



2.  การใช้ทกัษะในการป้องกนัตนเองจากการถูกล่วงละเมดิทางเพศ

2.1  การใชท้กัษะการปฏิเสธ

1) ปฏิเสธอยา่งจริงจงั เช่น ขอไม่ไปนะ, ฉนัไม่อยากไป, ไม่ ฉนัไม่ชอบ
2) ใชค้วามรู้สึกมาเป นขอ้อา้งประกอบเหตุผล เช่น “ฉันรู้สึกผิดท่ีตอ้งโกหกพ่อ

แม่” “เรารู้สึกไม่สบายใจท่ีท าใหพ้อ่แม่เขา้ใจผิด” “เราน่าจะรู้จกักนัมากกวา่น้ี”
3) การขอความเห นชอบและแสดงความขอบคุณ เช่น “เธอคงไม่ว่าอะไรเรานะ 

เราไปไม่ไดจ้ริงๆ”
4) ถา้ถูกเซ้าซ้ีหรือถูกสบประมาทก อย่าหวัน่ไหว เช่น “เราจะไม่ท าในส่ิงท่ีไม่

เหมาะสมเช่นน้ีอีก” “ถา้ฉนัทอ้งแลว้เธอจะแกปั้ญหาอยา่งไร”



2.2  ทกัษะในการต่อรอง

เป นการโนม้นา้วชวนให้ปฏิบติัส่ิงอ่ืนแทนส่ิงท่ีเราไม่ตอ้งการ เช่น “เราจะ
คิดวา่ไปเล่นกีฬากบัเพ่ือนๆ ดีกวา่นัง่อยูส่องคนตามล าพงัแบบน้ี”

2.3  ทกัษะในการผดัผอ่น

เป นวิธีการผอ่นคลายเพ่ือให้ผูช้วนเปล่ียนความตั้งใจ เช่น “วนัน้ีฉันไปก่อน
นะ เอาไวว้นัหลงัค่อยพบกนั” “วนัน้ีฉนัติดธุระจริงๆ เอาไวว้นัหนา้ก แลว้กนั”

2.4  ทกัษะอ่ืน ๆ เป นพ้ืนฐานทัว่ไปท่ีจะใชป้้องกนัตนเอง เช่น

– ไม่อยูใ่นท่ีลบัตาคน
– หลีกเล่ียงการไปไหนตามล าพงัสองต่อสอง
– ไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
– ไม่แต่งตวัล่อแหลม ไม่พดูจาย ัว่เยา้ ทา้ทาย



สรุป

การใช้ทักษะต่างๆในชีวติประจ าวนั ควรได้รับการฝึกฝน
ให้ติดตัว จนเป็นธรรมชาติ เม่ือเกดิเหตุการณ์หรือตกอยู่ใน
สถานการณ์ที่คับขันจะได้มีสติในการเลือกใช้ทักษะอย่าง
เหมาะสมกบัเหตุการณ์


