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หนวยการเรียนรูที่

เปาหมายการเรียนรูประจําหนวยที่ ๑
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สาระสําคัญ 
 คนทุกคนมกีารเจริญเตบิโตและพฒันาการ
ตลอดเวลา ดังนั้นเราจึงควรดูแลตนเองใหมี
การเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย
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การเจรญิเตบิโตและพัฒนาการของเรา
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 ทุกคนมีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการ
อยางตอเน่ืองตั้งแตระยะถือกําเนิดเกิดในครรภ
ของมารดา แลวคลอดออกมาเปนเด็กแรกเกิด 
โดยรางกายจะมีขนาดรูปรางพัฒนาขึ้นตามวัย 
และอวัยวะตางๆ ทําหนาที่ไดซับซอนมากยิ่งขึ้น
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ระยะที่ทารก
คลอดจากครรภ

มารดาจนถึง ๓ ป
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ระยะตั้งแตปฏิสนธิ
ตัวออนฝงอยูในครรภของ

มารดา ๙-๑๐ เดือน
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๓ ป ถึงอายุ ๖ ป

ระยะตั้งแตอายุ 
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 ในวัยของนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ ซึ่งจัดอยูใน

วัยเรียนนั้น จะพบวามีการเจริญเติบโตและพัฒนาการเกิดขึ้นในหลายๆ ดาน 

เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา

๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางดาน
  รางกาย (ชวงอายุ ๙-๑๒ ป)
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๑ สํารวจการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางดานรางกายของตนเอง โดยชั่งนํ้าหนัก วัดสวนสูง 

และปฏิบัติกิจกรรมตามที่กําหนด แลวบันทึกผล

 จากผลการสํารวจ นักเรียนคิดวา ตนเองมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการดานรางกายอยูใน

เกณฑใด

   ดี  พอใช  ควรปรับปรุง

ตัวอ
ยาง

แบบ
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ารเจ

ริญเ
ติบโ

ต

และ
พัฒ

นาก
ารท

างด
านร

างก
าย

การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางดานรางกาย

ของ ด.ช./ด.ญ. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

บันทึกเมื่อวันที่ ………………………………. เดือน …………………………………………………. พ.ศ. ……………………

นํ้าหนัก …………………………………… กิโลกรัม    สวนสูง …………………………………….. เซนติเมตร

กิจกรรม

๑. ยืนขาเดียวทรงตัวประมาณ ๑๕ วินาที …………………………… ………………………….. …………………………..

๒. รับลูกบอลมือเดียว …………………………… …………………………… ……………………………

๓. เขียนหนังสือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

 และครึ่งบรรทัด …………………………… …………………………… …………………………..

๔. วาดรูปทรงกระบอก …………………………… …………………………… ……………………………

๕. วาดรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก …………………………… ………………………….. ……………………………

ทําไมไดทําไดดี ทําไดพอใช

ผลการปฏิบัติ

แบบบันทึก

๒ จากการสํารวจการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางดานรางกายของตนเอง เมื่อนําไป

 เปรียบเทียบกับชวงวัยเมื่อนักเรียนอยูชั้น ป.๑ มีความแตกตางกันอยางไร
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 ปจจัยที่มีความสําคัญตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของรางกายและจิตใจ 

คือ พันธุกรรม และสิ่งแวดลอม โดยพันธุกรรมจะเปนตัวกําหนดลักษณะรูปรางหนาตาและ

พัฒนาการของเรา สวนสิ่งแวดลอม คือ อาหาร การพักผอน การออกกําลังกาย จะทําให

เรามีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย

๒ พัฒนาการทางดานจิตใจ (ชวงอายุ ๙-๑๒ ป)

ในชวงแรกของวัย
จะยึดตนเองเปนหลัก

อารมณ
เปลี่ยนแปลงงาย

เมื่ออายุ ๑๐ - ๑๑ ป
จะเริ่มควบคุมอารมณ

ไดดีขึ้น

  การไดรับการยกยอง 
ชมเชยมีผลตอการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เขาใจความรูสึก
ของคนรอบขาง

ไดหลากหลายขึ้น

นิยมคนเกง คนดัง

ÇÑÂàÃÕÂ¹

๖

ยอมรับกฎเกณฑ
แตมีความขัดแยงระหวาง

ขอตกลงของกลุม
กับกฎของผูใหญ

มีเหตุผล 
รูจักพิจารณาสิ่งตางๆ 
ดวยความเปนธรรม

มากขึ้น
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 วัดสวนสูงและชั่งนํ้าหนักของตนเอง แลวนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน แลวบอกวา

นักเรียนอยูในเกณฑใด ควรเสริมสรางพัฒนาการทางดานรางกายอยางไร

 การสงเสริมการเจริญเติบโต

และพัฒนาการของรางกายและจิตใจ

 เราควรปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับ

การเจริญเติบโต และพัฒนาการตามวัย 

โดยปฏิบัติได ดังนี้

 ๑) กนิอาหารครบ ๕ หมู ในปรมิาณ

ทีเ่พยีงพอตอความตองการของรางกาย

 ๒) ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ

 ๓) นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ

 ๔) ฝกทกัษะการฟง พดู อาน และ

เขียนอยางสมํ่าเสมอ

 ๕) ทําการบานและหมั่นทบทวน

บทเรียน

 ๖) ฝกควบคุมอารมณของตนเอง

 ๗) รบัฟงความคดิเหน็ของผูอืน่

 ๘) หม่ันพูดคุย และทํากิจกรรม

รวมกับเพื่อนๆ

การทํากิจกรรมรวมกัน ทําใหมีพัฒนาการ
ทางรางกายและจิตใจที่ดี

 กจิกรรมใดทีส่งเสรมิพฒันาการทางดานรางกาย 

และจิตใจที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน

¢ÂÒÂ¤ÇÒÁÃÙŒ ÊÙ‹¡ÒÃ¤Ô´

เด็กๆ ควรออกกําลังกายอยางนอย
สัปดาหละ ๒-๓ ครั้ง
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สาระสําคัญ 
 กลามเนือ้ กระดกูและขอ มคีวามสาํคญั
ในการชวยพยุงรางกายใหคงรูป และทําให
รางกายเคลือ่นไหวได

บทที ่ò กลามเนื้อและกระดูก
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 กลามเนือ้ กระดูกและขอ เปนอวยัวะทีส่าํคญั
ในการเคลื่อนไหวรางกาย วัยของนักเรียนเปน
วัยที่มีการเจริญเติบโตทางรางกายและมีทักษะ
การเคลื่อนไหวเพ่ิมมากขึ้น กลามเนื้อ กระดูก
และขอ จึงเปนอวัยวะสําคัญที่จะทําใหเกิดการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย

¡ÅŒÒÁà¹×éÍËÃ×Í¡ÃÐ´Ù¡ ·Õè·íÒãËŒ
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ó. ¡ÅŒÒÁà¹×éÍàÃÕÂº

เปนกลามเนื้อที่ทํางานโดยอัตโนมัติ 
เพื่อทําใหการทํางานของรางกายเปน
ปกติ กลามเนื้อชนิดนี้ เชน กลามเนื้อ
ของลําไส กลามเนือ้หรูดูของทวารหนกั 
กลามเนือ้ของกระเพาะอาหาร เปนตน 

ò. ¡ÅŒÒÁà¹×éÍËÑÇã¨

ñ. ¡ÅŒÒÁà¹×éÍÅÒÂ

เปนกลามเนือ้ท่ีทํางานนอกเหนอือาํนาจ
จิตใจ และมีความแข็งแรงมาก เพราะ
สามารถทํางานไดตลอดเวลา โดยไมมี
การหยุดพักจนตลอดชีวิตของคนเรา

เปนกลามเนือ้ทีม่ขีนาดใหญทีส่ดุ ซึง่ยดึ
ติดกบัโครงกระดกูสวนตางๆ ของรางกาย 
จึงทําใหเกิดการเคลื่อนไหว กลามเนื้อ
ชนิดนี้จะอยูบริเวณแขน ขา คอ ศีรษะ

 กลามเนือ้ เปนอวัยวะสําคัญที่ใชในการเคลื่อนไหว 

กลามเนื้อมีหลายประเภทดังจะไดศึกษาตอไปนี้

 ๑. ประเภทของกลามเนือ้
   กลามเนื้อ แบงออกเปน ๓ ประเภท ดังนี้

 ๑ กลามเนื้อ
 เปนอวัยวะสําคัญที่ใชในการเคลื่อนไหว 

   กลามเนื้อ แบงออกเปน ๓ ประเภท ดังนี้

๙



ตัวอยาง ตัวอยางตัวอยาง

 ๒. การทํางานของกลามเนือ้
  กลามเนื้อประกอบไปดวยเสนใยกลามเนื้อขนาดเล็ก ทํางานโดยการ

หดตวั จงึทาํใหเกดิการเคลือ่นไหวและการทาํงานของอวยัวะภายใน ซึง่การหดตวั

ของกลามเนื้อจะถูกกระตุนโดยระบบประสาท

การทํางานของกลามเนือ้
หลอดอาหาร

คลายตัว

หดตัว

กลามเนื้อไบเซ็ปส (เปนกลามเนื้อที่อยูทางดานหนาของตนแขน)
กลามเนื้อไทรเซ็ปส (เปนกลามเนื้อที่อยูทางดานหลังของตนแขน)

การทํางานของกลามเนือ้แขน

การทํางานของ

อวัยวะภายใน

ระบบประสาท

หลั่งสารเคมีออกมา

   กลามเนื้อจะทํางานประสานกับระบบอื่นๆ เพื่อใหรางกายสามารถ

เคลื่อนไหวได เชน โครงกระดูกจะทําหนาที่ชวยพยุงรางกายไว สวนกลามเนื้อ

เมื่อหดตัวจะทําใหเกิดแรงในการเคลื่อนไหว โดยอวัยวะทั้งสองสวนนี้ทําหนาที่

เคลื่อนไหวภายใตการควบคุมของสมองและระบบประสาท

หลอดอาหาร

กลามเนื้อหดตัว

การเคลื่อนไหว

รางกาย

ขณะงอแขน ขณะเหยียดแขน

กล ามเนื้อวงแหวน

หดตัว บีบใหอาหาร

เคลื่อนลงสูกระเพาะ-

อาหาร

๑๐
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