ใบความรู้ ที่ 3 เรื่อง ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการเจริญเติบโตของวัยรุ่น
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการถือว่าเป็ นสิ่ งที่ควบคู่กบั วิถีการดาเนินชีวิตของมนุษย์ซ่ ึงมีอิทธิพล
มาจากพันธุกรรม หรื อเชื้อชาติ อันเป็ นลักษณะติดตัวมาแต่กาเนิด และอิทธิพลที่มาจาก
สิ่ งแวดล้อม เช่น สิ่ งแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ภาวะโภชนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
ครอบครัว ฯลฯ การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของแต่ละช่วงวัยถือว่ามีความสาคัญอย่างมากต่อรู ปแบบ
ของวิถีการดาเนินชีวิตในอนาคต ซึ่งพบว่ามีปัจจัยต่าง ๆหลายประการที่ส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตและ
พัฒนาการของทุกช่วงวัย ได้แก่ พันธุกรรม เชื้อชาติ ภาวะโภชนาการ ความสัมพันธ์ของบุคคลใน
ครอบครัว ระดับเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางอารมณ์ การเจ็บป่ วย และฤดูกาล
การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการ เป็ นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ของคนเรา ซึ่งเป็ นการเปลี่ยนแปลงในด้านของโครงสร้าง ความสามารถ ทักษะในการทาหน้าที่ท้ งั ในส่ วน
ของร่ างกาย และจิตใจ ตลอดจนการปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่น ๆ รอบข้าง โดยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็ น
ขั้น ๆ จากระยะหนึ่งไปสู่อีกระยะหนึ่ง มีการเพิ่มขึ้นของขนาด มีลกั ษณะใหม่ ๆ เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันมี
การพัฒนาความสามารถทางความคิดที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดีข้ ึน
นอกจากนี้ ยังพบว่าพัฒนาการยังรวมไปถึงการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นด้วย แต่ในขณะ
เดียวกันพัฒนาการเอง ก็มีความหมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเสื่ อมถอยได้เช่นกัน
ปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
1 พันธุกรรม หมายถึง การถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ จากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลาน เป็ นการสื บเนื่องลักษณะ
ต่าง ๆ ที่เป็ นลักษณะประจาตัว ทาให้มนุษย์มีลกั ษณะบางอย่างที่แตกต่างกันออกไปพันธุกรรมจึงเป็ นเครื่ อง
กาหนดขอบเขตลักษณะและความสามารถของบุคคลได้ ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้วลักษณะการถ่ายทอดทาง
พันธุกรรมแบ่งออกเป็ น 2 ทาง คือ
1.1 ลักษณะทางกาย ได้แก่
1.1.1สัดส่ วนของร่ างกาย ความสูงหรื อเตี้ยเป็ นผลส่ วนหนึ่งมากจากพันธุกรรม พบว่าสิ่ งแวดล้อม
ภายนอก เช่น การบริ โภคอาหาร และการออกกาลังกายมีผลต่อสัดส่ วนของร่ างกายมากกว่าพันธุกรรม
1.1.2 รู ปลักษณะทางกาย เช่น ผมหยิก ตาเล็ก สี ของตา สี ของผม เป็ นต้น
1.1.3 กลุ่มเลือด ลูกที่เกิดจากพ่อ แม่คู่ใดย่อมได้รับการถ่ายทอดชนิดของกลุ่มเลือดจากพ่อ แม่คู่น้ นั
1.1.4 เพศ ทารกที่เกิดมาจะเป็ นเพศหญิงหรื อชาย ขึ้นอยูก่ บั โครโมโซมเพศที่ได้รับจากพ่อแม่โดยพบว่า
เพศชาย จะมีโครโมโซมเป็ น XY เพศหญิงมีโครโมโซม XX นัน่ คือ
ไข่ (X) + อสุ จิ (Y) = XY ลูกชาย
ไข่ (X) + อสุ จิ (X) = XX ลูกหญิง

1.1.5 ความผิดปกติและโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เช่น โรคโลหิ ตจาง (Thalasssemia) โรคด่าง
ขาว โรคผิวหนังเกล็ดปลา ภาวะเลือดออกแล้วหยุดยาก(Hemophilia) หรื อภาวะพร่ องเอนไซม์ G-6-PD เหล่านี้เป็ นต้น
1.2 ลักษณะทางสติปัญญา การถ่ายทอดพันธุกรรมด้านสติปัญญาหรื อความสามารถของสมองนั้น เชื่อ
ว่ามีเกิดขึ้นได้ โดยพบว่าเด็กที่เกิดในตระกูลที่มีระดับสติปัญญาต่า จะมีเชาวน์ปัญญาต่าไปด้วย แต่กไ็ ม่
เสมอไป เพราะพบว่าอิทธิพลของสิ่ งแวดล้อม การกระตุน้ และการเพิ่มโอกาสในการเรี ยนรู ้ของเด็กใน
กลุ่มที่ดอ้ ยโอกาส ทาให้เกิดพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเพิม่ มากขึ้นได้เช่นกัน
2. พื้นฐานทางอารมณ์ จิตใจ อารมณ์น้ นั เป็ นผลเนื่องมาจากพันธุกรรมและปัจจัยแวดล้อมภายนอก
ประกอบกับ ในบุคคลที่มีพ้นื ฐานทางอารมณ์ที่มนั่ คง จะทาให้มีพฒั นาการทางด้านต่างๆ ได้ดีข้ ึน ไม่วา่ จะ
เป็ นทางด้านสังคม บุคลิกภาพ ทางด้านจิตวิญญาณ รวมถึงทางด้านร่ างกายด้วย พบว่ามารดาที่มีการฟัง
เพลงเบา ๆ ระหว่างการตั้งครรภ์ จะทาให้บุตรที่เกิดมามีอารมณ์ดี และมีพฒั นาการทางด้านต่างๆ ที่เป็ นไป
ด้วยดี
ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
1.สภาพแวดล้อมทางสังคม เป็ นปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ในทุก
ด้าน โดยที่สภาพแวดล้อมทางสังคมนั้นรวมถึงวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนวิถีชีวิตที่
บุคคลต้องเผชิญอยูด่ ว้ ย หากบุคคลที่ตอ้ งอยูใ่ นสภาพสังคมที่ไม่เหมาะสม เช่นอยูใ่ นสังคมแออัด หรื ออยู่
ในครอบครัวที่แตกแยก ก็ยอ่ มที่จะทาให้การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ไม่สามารถดาเนิน
ไปตามขั้นตอนที่ควรจะเป็ นได้
2.การอบรมเลี้ยงดูของผูป้ กครอง สัมพันธภาพภายในครอบครัวเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญอย่างมากต่อ
พัฒนาการของมนุษย์ โดยเฉพาะในวัยแห่งการค้นหาคือ วัยทารก วัยเด็ก รวมถึงวัยรุ่ น ครอบครัวที่มีการ
อบรมเลี้ยงดูอย่างดี มีความเข้าอกเข้าใจในตัวเด็ก ก็จะทาให้เด็กสามารถที่จะเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีความ
พร้อม และมีวฒ
ุ ิภาวะที่เหมาะสมในการดารงชีวิตต่อไป ในปัจจุบนั สภาพแวดล้อมทางสังคมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงมาก จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ครอบครัว จะต้องมีบทบาทมากขึ้นในการอบรมเลี้ยงดูและสร้างความ
เข้าใจ ตลอดจนรู ้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อป้ องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ปัญหา
การมัว่ อบายมุขของวัยรุ่ น ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เป็ นต้น
3.อาหารที่บริ โภค ในปัจจุบนั พบว่าเรื่ องของโภชนาการมีความสาคัญต่อการเจริ ญเติบโต และพัฒนาการ
อย่างมาก โดยเฉพาะในด้านร่ างกาย ซึ่งแต่เดิมมีความเชื่อว่าพันธุกรรมจะเป็ นตัวกาหนดว่ามนุษย์จะมีการ
เจริ ญเติบโตเป็ นอย่างไรเป็ นหลัก หากแต่ในปัจจุบนั พบว่าการมีภาวะโภชนาการที่ดี มีการบริ โภคอาหาร
ที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ความต้องการของร่ างกาย จะทาให้มนุษย์มีการเจริ ญเติบโตมากขึ้นได้ เช่น ชาว
ญี่ปุ่น ซึ่งในยุคสงครามโลกครั้งที่ ๒ ตัวเล็กว่าคนไทย แต่ในปัจจุบนั สูงใหญ่กว่าคนไทยมาก เนื่องจากมี
การปรับปรุ งรู ปแบบของอาหารที่บริ โภค เน้นภาวะโภชนาการที่เหมาะสม เป็ นต้น
4.การเจ็บป่ วยหรื ออุบตั ิเหตุ เป็ นภาวะที่เป็ นตัวขัดขวางทาให้การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการต่าง ๆ เกิดการ

หยุดชะงัก ทั้งในลักษณะชัว่ คราวหรื อถาวร การเจ็บป่ วยหรื อการเกิดอุบตั ิเหตุ อาจทาให้เกิดความพิการ
ทางร่ างกาย ซึ่งจะส่ งผลกระทบต่ออารมณ์ของผูป้ ่ วย และส่ งผลกระทบต่อสังคมรอบข้างด้วยผลกระทบ
เหล่านี้จะกระทบเป็ นลูกโซ่ จนในที่สุดจะส่ งผลต่อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ดังนั้นบุคคล
ที่ควรมีความระมัดระวังในการดูแลสุ ขภาพของตนเองไม่ให้เจ็บป่ วย และไม่ประมาทจนเป็ นสาเหตุที่จะทา
ให้เกิดอุบตั ิเหตุได้

