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การเคล่ือนที่ของคน ตอน ระบบโครงกระดูก 
การเคล่ือนที่ของคน : อาศัยการทํางานรวมกันของ ระบบโครงกระดูก (Skeleton ), ขอตอ (Joint) ,  เอ็น และ กลามเนื้อ (Muscle) 
 
ระบบโครงกระดูก (Skeleton) 
             โครงกระดูกของคนประกอบดวย ประกอบไปดวยกระดูกช้ินตางๆในรางกาย ซึ่งเช่ือมตอกันดวยโครงสรางของขอตอ เอ็น 

กลามเนื้อ กระดูกออน และอวัยวะตางๆ กระดูกในมนุษยผูใหญมีประมาณ 206 ชิ้น และคิดเปนประมาณ 20 เปอรเซนตของน้ําหนัก

รางกาย อยางไรก็ดี จํานวนของกระดูกอาจแตกตางกันไปในแตละบุคคล ทารกแรกเกิดจะมีกระดูกจํานวนประมาณ 300 ชิ้น ซึ่งตอมา

กระดูกบางช้ินจะมีการเช่ือมรวมกันระหวางการเจริญเติบโต เชนสวนกระเบนเหน็บและสวนกนกบของกระดูกสันหลัง นอกจากนี้ใน

ทารกแรกเกิดยังมีโครงสรางของกระดูกออนอยูมาก เพื่อใหมีการสรางโครงสรางของกระดูกระหวางการเจริญเติบโต และจะมีการ

พัฒนาไปเปนกระดูกทั้งหมดเม่ือส้ินสุดชวงวัยรุน 

โครงกระดูกของคนจัดเปน โครงรางแข็งภายใน (Endoskeleton)  ซึ่งแตกตางจากแมลงและส่ิงมีชีวิตหลายชนิดที่ มีโครงราง

แข็งภายนอก (Exoskeleton) 

 

     
 

                   ภาพ ซายมือ มา มีระบบโครงรางเปนแบบโครงรางแข็งภายใน 

         ภาพขวามือ  กุง มีระบบโครงรางแข็งภายนอก  

 
หนาที่ของโครงกระดูก 
1. เปนโครงรางของรางกายใหทุกสวนของรางกายยึดติดและต้ังตรงขึ้นได 

2. ชวยในการเคล่ือนไหวเปนที่ยึดเกาะของกลามเนื้อลายและมีขอตอเปนจุดหมุนทําใหเกิดการเคล่ือนไหวและเคล่ือนที่ได 

3. ชวยปองกันสวนสําคัญของรางกาย เชน กะโหลกศีรษะ ชวยปองกันสมอง กระดูกซ่ีโครงกระดูกอกชวยปองกันปอดและหัวใจ 

4. สรางเม็ดเลือดแดง โดยไขกระดูกสีแดงภายในกระดูกแทงยาว 

6. สะสมสารอนินทรีย เชน แคลเซียม และฟอสเฟต 

7. กําหนดรูปราง เชน ความสูง-ตํ่า , เล็ก-ใหญ 
 
โครงสรางของกระดูก : ในที่นี้จะใชกระดูกแทงยาวเปนตนแบบ เชน กระดูกตนแขน กระดูกตนขา สวนปลายของกระดูกแทงยาว หรือ

หัวกระดูกทั้งสองขาง จะโตกวาสวนอื่น และเน้ือกระดูกที่หัวกระดูกมีรูพรุน (Spongy bone) สวนปลายสุดมีกระดูกออน (Cartilage) 

ปกคลุมชวยปองกันไมใหหัวกระดูกเสียดสีกันขณะท่ีเคล่ือนไหว บริเวณกลางกระดูกแทงยาวมีขนาดเล็กกวาสวนปลาย แตเปนกระดูก

แข็ง เนื้อแนนทึบเปนมันเรียกวากระดูกแนนทึบ(Compact bone) กระดูกแนนทึบที่อยูตรงกลางๆ แทงกระดูกเรียกวา ไดอะไฟซีส 

(Diaphysis) ดานนอกของกระดูกมีเย่ือหุมกระดูก (Periostium)ซึ่งมีเสนเลือด เสนน้ําเหลือง และเสนประสาทมาเล้ียงและผานเขาสู

โพรงกระดูกดวย ภายในโพรงกระดูกของกระดูกพรุนมีไขกระดูกสีแดง (Red bone marrow) ทําหนาที่สรางเม็ดเลือดแดง ที่โพรงบริเวณ

กลางแทงกระดูกมีไขกระดูกสีเหลืองบรรจุอยูไขกระดูกสีเหลืองคือ ไขกระดูกสีแดงที่มีไขมันมาเกาะมากจึงเปล่ียนสี แตในสภาวะท่ี

จําเปนไขกระดูกสีเหลืองอาจเปล่ียนเปนไขกระดูกสีแดง และ สรางเม็ดเลือดแดงได 
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ภาพซาย โครงสรางของกระดูกแทงยาว 

            ภาพขวา สวนปลายของกระดูกมีกระดูกออน 
 

 

 
ภาพ เพอริออสเทรียมของกระดูก 

ชนิดของโครงกระดูก 
แบงตามรูปราง : แบงได 4  ชนิด คือ กระดูกแทงยาว,กระดูกส้ัน ,กระดูกแบน และ กระดูกรูปรางไมแนนอน  

กระดูกแทงยาว (Long bone) ไดแก กระดูก (humerus) กระดูก (ulna)และ Radius กระดูก (femur)  กระดูก (tibia) 

กระดูก (fibula)  กระดูกนิ้วมือและนิ้วเทา (phalanges)  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   ภาพ ก ภาพตําแหนงของ กระดูก (humerus) กระดูก (ulna)และ Radius 

   ภาพ ข ภาพตําแหนงของ กระดูก (femur) 

ภาพ ก ภาพ ข 
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ภาพตําแหนงกระดูก ทิเบีย tibia และฟบูลา fibula 
 

กระดูกส้ัน ไดแก กระดูกขอมือ (carpal bone) และ กระดูกขอเทา (tarsal bone)  

 
ภาพ ซายกระดูกขอมือ (carpal bone) ภาพขวากระดูกขอเทา (tarsal bone) 

 

กระดูกแบน (Flat bone) ไดแก กระดูกสะบัก (scapula) กระดูกบางชิ้นของกะโหลกศีรษะ เชน กระดูก frontal กระดูก parietal  

 
ภาพ ซายกระดูกกะโหลกศีรษะ (กระดูก frontal กระดูก parietal) ภาพขวากระดูกสะบัก (scapula) 
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กระดูกรูปรางไมแนนอน ไดแก กระดูกสันหลัง (vertrebra) กระดูกบางชิ้นของกะโหลกศีรษะ เชน กระดูก sphenoid                

กระดูก ethmoid  กระดูกขากรรไกรลาง (mandible)  
 

 
 

 
 
 

ภาพ ก ภาพกระดูกสันหลัง       ภาพ ข กระดูก sphenoid      

ภาพ ค  กระดูก ethmoid        ภาพ ง  กระดูกขากรรไกรลาง (mandible) 

 
ชนิดของโครงกระดูกแบงตามระบบโครงกระดูก 
กระดูกคนมีทั้งหมด 206 ชิ้น แบงเปนกระดูกแกน (Axial skeleton) 90   ชิ้น   กระดูกรยางค( Appendicular skeleton)126 ชิ้น   

กระดูกแกน (Axial skeleton): คือ กระดูกที่อยูแกนกลางของรางกาย มีทั้งหมด 90 ชิ้น ไดแก กะโหลกศีรษะ (Skull) (22 ชิ้น)     

กระดูกหู (Ossicles) (6 ชิ้น) กระดูกไฮออยด (Hyoid bone) (1 ช้ิน) กระดูกสันหลัง (Vertebral Column) (26 ชิ้น) กระดูกทรวงอก 

(Thoracic cage) (25 ชิ้น) กระดูกอก (Sternum) (1 ชิ้น) กระดูกซ่ีโครง (Ribs) (24 ชิ้น)  

กระดูกรยางค( Appendicular skeleton): ประกอบดวย กระดูกโอบอก (Pectoral girdle) (4 ชิ้น) กระดูกแขน (Arm bone) (60 ชิ้น) 

กระดูกเชิงกราน (Pelvic girdle) (2 ชิ้น) กระดูกขา (Leg bone) ( 60 ชิ้น) 
 
 
 
 

ภาพ  ก ภาพ  ข 

ภาพ  ค ภาพ  ง 
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ภาพ ก  กะโหลกศีรษะ (Skull)  ภาพ ข กระดูกหู (Ossicles)  ภาพ ค  กระดูกไฮออยด (Hyoid bone) ภาพ ง  กระดูกสันหลัง 

(Vertebral Column) ภาพ จ กระดูกทรวงอก (Thoracic cage) กระดูกอก (Sternum)  กระดูกซ่ีโครง (Ribs) และ กระดูกโอบอก 

(Pectoral girdle) ภาพ ฉ กระดูกแขน (Arm bone) ภาพ ช กระดูกขา (Leg bone) 
 
 
หมอนรองกระดูก 

กระดูกสันหลังแตละช้ินจะมีหมอนรองกระดูกซ่ึงเปนกระดูกออนขั้น เพื่อปองกันการเสียดสีของ       กระดูกสันหลังขณะมีการ

เคล่ือนไหว 

ภาพ ก ภาพ ข ภาพ ค 

ภาพ ง 
ภาพ จ 

ภาพ ฉ ภาพ ช 


