
ระบบโครงกระดูกและกล้ามเนือ้ 
(Skeleton and Muscle) 



ร่างกายเราสามารถเคล่ือนไหวได้เกดิจากการ

ทาํงานร่วมกันของระบบใดบ้างในร่างกาย  

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.showded.com/users/woman_talk/images/run1/1.jpg&imgrefurl=http://www.showded.com/myprofile/mainblog.php%3Fuser%3Dwoman_talk%26jucId%3D61034&usg=__F3n9KirvvSqmzrEUHDyYm2gSHi8=&h=323&w=500&sz=30&hl=th&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=8ZQdJ_wS9YfkJM:&tbnh=84&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%26hl%3Dth%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


โครงกระดูกของมนุษย์

ประกอบด้วยกระดูกกว่า 206 ชิน้  



 ป้องกันอันตรายอวัยวะภายใน เช่น

กระดูกซ่ีโครงป้องกัน หวัใจ ปอด  
 พยุงร่างกาย 
 เป็นที่ยดึเกาะของกล้ามเนือ้ 

แหล่งสะสมสาํคัญของธาตุแคลเซียม

และฟอสฟอรัส  

 สร้างเม็ดเลือด  



โครงสร้างของกระดูก 
ประกอบด้วยเซลล์และ      

เส้นใยพงัผืด  

เป็นสารประกอบแคลเซียม

ฟอสเฟต 

กระดูกทบึ 
 (Compact bone) 

กระดูกพรุน  
(Spongy bone) 

กระดกูทบึ (Compact bone) 

กระดกูพรุน (Spongy bone) 

ไขกระดกู(Bone marrow) 

เยื่อหุ้มกระดกู (Periosteum) 



กระดูกพรุน (Spongy bone) 

 มี

ลักษณะคล้ายฟองนํา้ช่วย

ให้กระดกูมีนํา้หนักเบามี

หน้าที่สร้างเม็ดเลือดให้กับ

ร่างกาย และเป็นแหล่ง

สะสมไขมัน 

 เยื่อหุ้มกระดูก (Periosteum) 

กระดูกทบึ (Compact bone) 

 ทาํหน้าที่สร้างเซลล์กระดกูใหม่ทดแทนเซลล์กระดูกที่ตายไป

แล้ว เพื่อการเจริญเตบิโต หรือซ่อมแซมกรณีกระดกูหัก 
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กระดูกแกน (Axial Skeleton) 

คือกระดูกที่เป็นแกนกลางของ

ลาํตัว  

กระดกูรยางค์ ( Appendicular Skeleton) 

คือกระดกูนอกเหนือไปจากกะโหลกศีรษะ

และกระดกูลาํตวั  

กระดูกอ่อน 



กระดูกแกน (Axial Skeleton) 

มีจาํนวน 80 ชิน้ 

 กระดกูกะโหลกศีรษะ 

  กระดกูสันหลัง 

  กระดกูซ่ีโครง 

22 ชิน้  

34 ชิน้  

24 ชิน้  



 กระดูกกะโหลกศีรษะ 

เป็นแผ่นเช่ือมตดิกัน 

เป็นโพรงสาํหรับบรรจุสมอง 

ป้องกันไม่ให้สมองได้รัอันตราย 



  กระดูกสันหลัง 

ช่วยคํา้จุนและรองรับนํา้หนักของร่างกาย 

ระหว่างกระดกูสันหลังแต่ละข้อมีแผ่น

กระดกูอ่อนหรือหมอนรองกระดูก 

หมอนรองกระดกูทาํหน้าที่รองและเช่ือม

กระดกูสันหลังแต่ละข้อเพื่อป้องกันการ

เสียดสี 

กระดกูสันหลังแต่ละข้อมีช่องให้ไขสันหลังสอดผ่านและเป็นที่

เกาะของกล้ามเนือ้และเอน็ 



ส่วนประกอบของกระดกูสันหลัง 



  กระดกูซ่ีโครง 

ป้องกันอันตรายให้กับอวัยวะภายในร่างกาย  

 เช่ือมต่อกับด้านข้างของกระดกูสันหลัง  

ตอนปลายของกระดกูจะโค้งมาทางด้านหน้าและเข้าเช่ือมต่อ

กับ กระดกูหน้าอก (Sternum) ยกเว้นกระดกู 2 คู่ ซ่ีสัน้ๆ จะไม่

เช่ือมต่อกับกระดกูหน้าอก เรียกว่า ซ่ีโครงลอย  



กระดูกรยางค์ (Appendicular Skeleton 

 กระดกูนอกเหนือไปจากกะโหลกศีรษะและกระดกูลาํตวั  

 กระดกูแขน 60 ชิน้ 

    กระดกูขา          60 ชิน้ 

    กระดกูสะบกั 2 ชิน้ 

    กระดกูเชงิกราน 2 ชิน้ 

    กระดกูไหปลาร้า 2 ชิน้ 

ภายในกระดกูจะมีข้อต่อที่เช่ือม

กันระหว่างกระดกูแต่ละท่อน 
มีจาํนวน 126 ชิน้ 



 กระดกูแขนเร่ิมที่บริเวณไหล่ 

มีกระดกูสะบักและกระดกูไหปลาร้า

ทาํหน้าที่เป็นฐานรองแขน เช่ือมโยง

ระหว่าง กระดกูสันหลังด้านบนของ

ลาํตวักับกระดกูต้นแขน ประกอบด้วย 

กระดกูปลายแขนท่อนใน 

กระดกูปลายแขนท่อนนอก 

ต่อจากกระดกูปลายแขน จะเป็น 

กระดกูข้อมือ 

กระดกูฝ่ามือ 

กระดกูนิว้มือ ช่วยให้ข้อมือและมือ

บดิหมุนได้ 



กระดูกขา:มีขนาดใหญ่และ

แขง็แรงกว่ากระดกูแขน                  

ขาช่วงบน:มีกระดกูโคนขา

เช่ือมกับกระดกูเชงิกราน                            

ขาช่วงล่าง:มีกระดกูหน้าแข้ง 

และกระดกูน่องช่วยรับนํา้หนัก

ของร่างกาย                                      

บริเวณเท้า:ประกอบด้วย

กระดกูฝ่าเท้า และกระดกู

นิว้เท้าช่วยในการเคล่ือนไหว

ของเท้า 

กระดูกหน้าแข้ง 

กระดูกน่อง 



 

 

แล้วใช้อะไรในการเช่ือมต่อกัน ? 



ขอ้ตอ่และเอ็นเช่ือมกระดกู  

ข้อต่อเกดิจากกระดกูตัง้แต่ 2 ชิน้ขึน้ไปที่อยู่ใกล้กันมา

เช่ือมต่อกันโดยมีเอน็และกล้ามเนือ้ช่วยยดึเสริมความ

แขง็แรง ทาํให้มีความยดืหยุ่น ในการเคล่ือนไหวได้สะดวกขึน้  

ข้อต่อเคล่ือนไหวไม่ได้    

ข้อต่อเคล่ือนไหวได้    

ทาํให้ร่างกายสามารถเคล่ือนที่

หรือบดิงอได้  



กจิกรรม ชนิดของข้อต่อกับการเคล่ือนไหว 

แสดงการเคล่ือนไหวของข้อต่อลักษณะต่างๆ 



ตารางบนัทกึผลการทดลอง 

ส่วนทีเ่คลือ่นที ่ ลกัษณะและทศิทางการเคลือ่นที ่

1.   นิว้มือ 

 

2.   ปลายแขน 

          - ข้อมือ 

 

          - ข้อศอก 

 

3.   แขน (หัวไหล่) 

 

4. ศีรษะ (ส่วนลาํคอ) 

 

แบบบานพบั โดยเคลือ่นไหวในทิศทางเดียว ซ่ึงคล้าย

กบัการเคลือ่นที่บาน พบัประตูหรือหน้าต่าง 

แบบลืน่ไถล โดยเคลือ่นไหวได้สองทิศทาง มีการ

เคลือ่นที่แบบลืน่ไถลเสียดสีซ่ึงกนัและกนั 

แบบบานพบั โดยเคลือ่นไหวในทิศทางเดียว ซ่ึงคล้าย

กบัการเคลือ่นที่บาน พบัประตูหรือหน้าต่าง 

แบบก้อนกลมในเบ้า โดยเคลือ่นไหวได้อย่างอสิระหลาย

ทิศทาง 
คล้ายเดือย ซ่ึงจะทําให้ก้มเงยหรือบิดซ้ายขวาได้ เอยีง

คอซ้าย ขวา และหัน หน้าซ้ายขวาได้ 



แบ่งตามลักษณะการเคล่ือนที่ 

 

ข้อต่อเคล่ือนไหวได้ 

1. ข้อต่อแบบบานพับ (Hinge Joint)  

2. ข้อต่อแบบล่ืนไถล (Gliding Joint)  

3. ข้อต่อแบบก้อนกลมในเบ้า  

(Ball and Socket Joint)  

http://www.shockfamily.net/skeleton/HINGE.MOV


1. ข้อต่อแบบบานพับ (Hinge Joint)  

• เคลื่อนได้ระนาบเดยีวกัน 

• เกดิการงอเหยียดในทศิทางตรงกันข้ามกันเพยีงสองทาง   

• ข้อต่อนิว้มือ ข้อพบัแขนและขา               

http://www.shockfamily.net/skeleton/HINGE.MOV


2. ข้อต่อแบบล่ืนไถล (Gliding Joint)  

ประกอบด้วยกระดกูที่มีผวิหน้าเรียบ  

เคล่ือนที่ได้สองทศิทาง  

เคลื่อนที่แบบลื่นไถลเสียดสีซึ่งกันและกัน 

ข้อต่อกระดกูข้อมือ ข้อต่อระหว่างต้นคอกับกะโหลกศีรษะ 



3. ข้อต่อแบบก้อนกลมในเบ้า (Ball and Socket Joint)  

เป็นหวักลมสวมลงในเบ้ากระดกูอีกชิน้หน่ึงที่เคล่ือนที่ไม่ได้ 

 การเคล่ือนที่ของกระดกูมีลักษณะคล้ายเดอืยที่สอดเข้าระหว่าง

กระดกูทัง้สองข้าง เพื่อให้ข้างหน่ึงหมุนหรือเคล่ือนที่ได้หลายทศิทาง 

 ข้อต่อหวัไหล่และหวัเข่า ข้อต่อสะโพก 

http://www.shockfamily.net/skeleton/BALLSOCK.MOV


การทาํงานของ                   

ระบบกล้ามเนือ้ 

เกดิจากการหดตวัเน่ืองจากคาํส่ัง                     

ของสมองส่ังให้ร่างกายเคล่ือนไหว 

ร่างกายสามารถเคล่ือนไหวได้ ต้องอาศัยการ

ทาํงานของระบบใดในร่างกายร่วมด้วย…… 



ระบบกล้ามเนือ้ 

กล้ามเนือ้เป็นเนือ้เยื่อที่มีความยืดหยุ่น  

พบได้ทุกส่วนของร่างกาย  

หน้าที่เกี่ยวกับการเคล่ือนไหวของร่างกาย  

กล้ามเนือ้ในร่างกายมีขนาด

แตกต่างกันขึน้อยู่กับหน้าที่ของ

อวัยวะที่กล้ามเนือ้ยดึเกาะอยู่  



กล้ามเนือ้หน้า 

กล้ามเนือ้หน้าอก 

กล้ามเนือ้ท้อง 

กล้ามเนือ้หวัไหล่ 

กล้ามเนือ้ต้นขาด้านนอก 

กล้ามเนือ้ฝ่าเท้าระหว่างนิว้ 

กล้ามเนือ้ 

งอข้อมือ 

กล้ามเนือ้บริเวณแขนและขาขนาด

ใหญ่ เพราะเคล่ือนไหวตลอดเวลา 



มัดกล้ามเนือ้  

เส้นใยกล้ามเนือ้(muscle fiber)   

เส้นใยฝอย (myofibril) 

เส้นใยฝอยเลก็(myofilament) 

โครงสร้างของกล้ามเนือ้ 



โครงสร้างของกล้ามเนือ้ 

เส้นใยกล้ามเนือ้ (Muscle Fiber) 

มีเย่ือเมมเบรน (membrane) หุ้ม 

เส้นใยฝอยเล็ก (Myofilament) ไมโอซิน เส้นใยฝอยเล็ก 

(Myofilament) แอกติน 

เส้นใยฝอย 

(Myofibrils) 

มัดเส้นใยกล้ามเนือ้ ห่อหุ้ม

ด้วยเย่ือบางๆ (Fascicle) 

เย่ือหุ้มมัดกล้ามเนือ้ 

ทาํให้เกิดการหดตัวเม่ือ

ได้รับการกระตุ้น 

มัดเส้นใย

กล้ามเนือ้ 



กลา้มเน้ือแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท 

กล้ามเนือ้หวัใจ                  

(Cardiac muscle) 

กล้ามเนือ้เรียบ (Smooth 

muscle) 

กล้ามเนือ้ลาย                           

(Striated muscle) 

ข้ึนอยูก่บัตาํแหน่งที่พบ โครงสรา้ง และหนา้ที่  



กล้ามเนือ้แบ่งเป็น 3 ประเภท 

1.กล้ามเนือ้ลาย (Striated หรือ Striped muscle)  

2.กล้ามเนือ้เรียบ (Smooth muscle)  

3.กล้ามเนือ้หวัใจ (Cardiac muscle)  



1.กล้ามเนือ้ลาย (Striated หรือ Striped muscle)  

เกาะยดึกับกระดกู  

เม่ือกล้ามเนือ้มีการหดและ

ขยายตวัพร้อมกันจะทาํให้ส่วน

ต่างๆ ของร่างกายเคล่ือนที่ได้  

กล้ามเนือ้แขนและขา  

อยู่ภายใต้ของจติใจ 



กล้ามเนือ้ลาย(Striated Muscles) 

รูปทรงกระบอก  

มีลายตามขวาง แถบจางสลับแถบเข้ม 

เซลล์มีขนาดใหญ่ หลายนิวเคลียส 

นิวเคลียสเรียงชิดอยู่กับเย่ือหุ้มเซลล์  



เส้นใยโปรตีน             

สายบาง (แอกตนิ) 

เส้นใยโปรตีน              

สายหนา(ไมโอซนิ) 

 ส่วนประกอบที่สาํคัญที่ทาํให้กล้ามเนือ้หดตัวได้ ในเส้นใยฝอย

แต่ละเส้น  มีโปรตีน แอกตนิ และ ไมโอซนิ ทาํให้มีแถบ (band) หรือ

เส้น (line) ที่ชัดและทบึสลับกันไปตลอด 



2.กล้ามเนือ้เรียบ (Smooth muscle)  

 เป็นกล้ามเนือ้ที่ผนังของอวัยวะภายใน  

 ผนังลาํไส้และกระเพาะอาหาร  

อยู่นอกอาํนาจจติใจ 

คล้ายกระสวย 

มีหน่ึงนิวเคลียสอยู่กลางเซลล์  



3.กล้ามเนือ้หวัใจ (Cardiac muscle)  

พบที่กล้ามเนือ้ที่หวัใจ และผนังของเส้นเลือดใหญ่ที่ต่อกับหวัใจ 

ทาํงานเกดิขึน้ตดิต่อกันตลอดเวลา  

ขนาดสัน้กว่าเซลล์กล้ามเนือ้ลาย  

ปลายแยกเป็นสองแฉก (bifurcate)  

นิวเคลียสหน่ึงหรืออยู่ตรงกลางเซลล์ 



เปรียบเทยีบลักษณะของกล้ามเนือ้ประเภทต่างๆ 



กล้ามเนือ้ลาย กล้ามเนือ้เรียบ กล้ามเนือ้หวัใจ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปรียบเทยีบลักษณะของกล้ามเนือ้ประเภทต่างๆ 

อยู่ภายใต้ของจติใจ 

เซลล์ขนาดใหญ่ หลาย

นิวเคลียส 

รูปทรงกระบอก  

มีลายตามขวาง แถบจาง

สลับแถบเข้ม 

นิวเคลียสเรียงชิดเย่ือหุ้ม

เซลล์  
เป็นกล้ามเนือ้ที่ผนังของ

อวัยวะภายใน  

อยู่นอกอาํนาจจติใจ 

คล้ายกระสวย 

มีหน่ึงนิวเคลียสอยู่กลาง

เซลล์  

ปลายแยกเป็นสองแฉก 

(bifurcate)  

นิวเคลียสหน่ึงหรืออยู่

ตรงกลางเซลล์ 



การทาํงานของกล้ามเนือ้ 

• กล้ามเนือ้จะเกดิการหดและคลายตัว  

• กล้ามเนือ้ทาํงานเป็นคู่ๆ พร้อมกันแต่มีกลไกตรงกันข้าม 

• ไบเซพ (Biceps)  • ไตรเซพ (Triceps) 





ลกัษณะการ

เหยยีด งอ  

แขน 

ไบเซพหรือ 

(Flexors) 

ไตรเสพ หรือ 

(Extensors) 

 แขนเหยยีด

ออก  

คลายตวั  หดตวั  

แขนงอเข้า  หดตวั  คลายตวั  



สมบัตขิองกล้ามเนือ้ 

1.การหดตวัของกล้ามเนือ้ ทาํให้เกดิการ

ทาํงานและการเคลือ่นไหวของร่างกาย 

2.การคลายตวัของกล้ามเนือ้ ทาํให้

กล้ามเนือ้สามารถกลบัสู่สภาพเดมิ 



1.  หน้าท่ีสําคญัของระบบโครงกระดูกคอือะไร??? 

2. โครงกระดูกสามารถจําแนกได้เป็นอะไรบ้าง   และใช้

อะไรเป็นเกณฑ์ ??? 

3. กระดูกแกน  คอืกระดูกบริเวณใด  และทาํหน้าทีอ่ะไร 

???     



 

4. กล้ามเนือ้ที่กระเพาะอาหารและลาํไส้จัดเป็น

กล้ามเนือ้ประเภทใด ???  
 

5. กระดูกรยางค์  คอืกระดูกบริเวณใด   และทาํหน้าที ่

อะไร ??? 

6. ในร่างกายของคนเรามกีล้ามเนือ้ชนิดใดมากที่สุด ???     



 

7. กล้ามเนือ้ชนิดใดที่อยู่ใต้อาํนาจจติใจที่ ???  
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