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การเคล่ือนท่ีของสิ่งมีชีวิต 

การเคล่ือนไหวแบบอะมีบา (Amoeboid Movement) เกิดจากการแปรสภาพกลบัไปมา
ของเอ็กโทพลาซึม (Ectoplasm) ซึง่มีลกัษณะข้นหนืดกบัเอนโดพลาซึม (Endoplasm) ซึง่มีลกัษณะ
เหลวและไหลได้ โดยการหดและคลายตวัของเส้นใยโปรตีนในไซโทพลาซมึ  คือ ไมโครฟิลาเมนต์ 

(Microfilament) ซึง่ประกอบด้วยแอกทนิ (Actin) และไมโอซิน (Myosin) ท าให้เกิด เท้าเทียม 

(Pseudopodium) ย่ืนออกมา พบในโพรตสิต์หลายชนิด เชน่ อะมีบา (Amoeba) อาร์เซลลา (Arcella) 
ดฟิฟลเูกีย (Difflugia) ฟอรามินิเฟอรา (Foraminifera) นอกจากนีย้งัพบในราเมือก (Slime Mold) เซลล์อะ
มีโบไซต์ (Amoebocyte) ของฟองน า้ เซลล์เม็ดเลือดขาวของมนษุย์ เป็นต้น 

การเคล่ือนไหวโดยใช้แฟลเจลลัม (Flagellum) พบในพวกยกูลีนา (Euglena) เซอราเทียม 
(Ceratium) วอลวอกซ์ (Volvox) คลามิโดโมแนส (Chlamydomonas) ทริปพาโนโซมา (Trypanosoma)  

แฟลเจลลมัโบกพดัจากโคนไปสูป่ลาย ท าให้แฟลเจลลมัเคล่ือนไหวแบบลกูคล่ืนและเกิดแรง
ผลกัให้โพรทิสต์เคล่ือนท่ีไปยงัทิศตา่งๆ ได้ 

 โครงสร้างภายในประกอบด้วย ไมโครทวิบูล (Microtubule) เรียงตวัแบบ 9 + 2 (อยูต่รง
แกนกลาง 2 หลอด ล้อมรอบด้วยไมโครทิวบลูท่ีอยูก่นัเป็นคูเ่รียงโดยรอบ  9 คู)่ 

การเคล่ือนไหวโดยใช้ซิเลีย (Cilia) พบในพวกพารามีเซียม (Paramecium) วอร์ตเิซลลา 
(Vorticella) ดดิเินียม (Didinium) ฯลฯ 

 การโบกพดักลบัไปมาของซิเลียคล้ายกรรเชียงเรือ ท าให้โพรทิสต์เคล่ือนท่ีได้ทกุทิศทาง 
 โครงสร้างภายในประกอบด้วยไมโครทิวบลูเรียงตวัแบบ  9 + 2 เชน่เดียวกบัแฟลเจลลมั 
การเคล่ือนไหวของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มีรูปแบบแตกตา่งกนัดงันี  ้
 แมงกะพรุน (Jelly Fish) เคล่ือนท่ีโดยการหดตวัของเนือ้เย่ือบริเวณของกระดิง่และผนงัล าตวั  

ท าให้เกิดการพน่น า้ออกจากล าตวั เกิดแรงดนัให้เคล่ือนท่ีในทิศทางตรงข้ามกบัทิศทางท่ีน า้พน่ออกมา  
 พลานาเรีย (Planaria) เคล่ือนท่ีโดยอาศยัการหดและคลายตวัสลบักนัของกล้ามเนือ้วงกลม 

(Circular muscle) และกล้ามเนือ้ตามยาว (Longitudinal Muscle) และมีกล้ามเนือ้ยืดระหว่าง
ส่วนบนกับส่วนล่างของล าตัว (Dorsoventral Muscle) ชว่ยท าให้ล าตวัแบบพลิว้ไปในน า้ 

 ไส้เดือนดนิ (Earth Worm) เคล่ือนท่ีโดยการหดและคลายตวัสลบักนัแบบแอนตาโกนิซึม 

(Antagonism) ของกล้ามเนือ้วงกลม ซึง่อยูช่ัน้นอก และกล้ามเนือ้ตามยาวซึง่อยูช่ัน้ในโดยแตล่ะปล้องมี
เดือย (Setae) ชว่ยยดึพืน้ ท าให้การเคล่ือนท่ีมีทิศทางแนน่อน 
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 หอยฝาเดียว (Gastropods) เคล่ือนท่ีโดยใช้เท้า (Foot) ซึง่เป็นกล้ามเนือ้หนาและแบนอยู่

ด้านท้อง สว่นหอยสองฝา (Bivalves) นอกจากเคล่ือนท่ีโดยใช้เท้าซึง่เป็นกล้ามเนือ้ย่ืนออกมาเพ่ือคืบ
คลานแล้ว ยงัวา่ยน า้ โดยการปิดเปิดฝาสลบักนัอีกด้วย  

 หมึก (Squid) เคล่ือนท่ีโดยการหดตวัของกล้ามเนือ้รอบทอ่พน่น า้  ซึง่เรียกวา่ “ไซฟอน 

(Siphon)” ท าให้น า้ถกูพน่ออกมาเกิดแรงดนัให้หมกึเคล่ือนท่ีไปในทิศตรงกนัข้าม  
 
การเคล่ือนไหวของมนุษย์ ต้องอาศยัการท างานร่วมกนัของระบบอวยัวะดงัตอ่ไปนี  ้

ระบบโครงกระดูก กระดกูมนษุย์มีทัง้หมด 206 ชิน้ แบง่ออกเป็น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กระดูกแกน (Axial Skeleton) เป็นโครงกระดกูแกนกลางของร่างกาย มี 80 ชิน้ ได้แก่ 
กะโหลกศีรษะ (Skull) 
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 กระดกูสนัหลงั (Vertebrae) ประกอบด้วย 
- กระดกูสนัหลงับริเวณคอ (Cervical Vertebrae)  
- กระดกูสนัหลงัหลงับริเวณอก (Thoracic Vertebrae)  
- กระดกูสนัหลงับริเวณสะเอว (Lumbar Vertebrae)  
- กระดกูกระเบนเหน็บ (Sacrum) 
- กระดกูก้นกบ (Coccyx)  

2. กระดูกรยางค์ (Appendicular Skeleton) เช่ือมตอ่กบักระดกูแกนมี 126 ชิน้ ได้แก่ 
 กระดกูแขน (2 ข้าง รวม 60 ชิน้) ประกอบด้วย 
กระดกูต้นแขน (Humerus) - กระดกูปลายแขนทอ่นนอก (Radius) 

- กระดกูปลายแขนทอ่นใน (Ulna) - กระดกูข้อมือ (Carpals) 
- กระดกูฝ่ามือ (Metacarpals) - กระดกูนิว้มือ (Phalanges) 

 กระดกูขา (2 ข้างรวม 60 ชิน้) ประกอบด้วย 
- กระดกูโคนขา (Femur) - กระดกูสะบ้า (Patella) 
- กระดกูหน้าแข้ง (Tibia) - กระดกูนอ่ง (Fibula) 
- กระดกูข้อเท้า (Tarsals) - กระดกูฝ่าเท้า (Metatarsals) 
- กระดกูนิว้เท้า (Phalanges) 

 กระดกูไหปลาร้า (Clavicle)  
 กระดกูสะบกั (Scapula)  
 กระดกูเชิงกราน (Pelvic Girdle)  

ระบบกล้ามเนือ้ ร่างกายมนษุย์ประกอบด้วยกล้ามเนือ้มากกวา่  500 มดั แบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1. กล้ามเนือ้เรียบ (Smooth Muscle) 

เซลล์มีรูปร่างเรียว หวัท้ายแหลม มี 1 นิวเคลียส เห็นเดน่ชดั 
 อยูน่อกอ านาจจิตใจ (Involuntary Muscle) 
 การหดและคลายตวัเกิดช้าๆ พบในอวยัวะภายใน เชน่ ระบบยอ่ยอาหาร ระบบขบัถ่าย ระบบ

สืบพนัธุ์และหลอดเลือด 
2. กล้ามเนือ้หัวใจ (Cardiac Muscle) 

 เซลล์มีหลายนิวเคลียส มกัแยกเป็น 2 แฉกเรียงตดิตอ่กบัแฉกของเซลล์อ่ืนๆ ดคูล้ายร่างแห 
เห็นเป็นลาย 

 อยูน่อกอ านาจจิตใจ 
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 ท างานตดิตอ่กนัตลาดเวลา พบเฉพาะท่ีหวัใจเทา่นัน้ 
3. กล้ามเนือ้ลาย (Striated Muscle) 

 เซลล์มีหลายนิวเคลียส ลกัษณะเป็นเส้นใยคล้ายทรงกระบอกยาว 
 อยูใ่นอ านาจจิตใจ (Voluntary Muscle) สัง่งานได้ โดยการควบคมุของระบบประสาท

สว่นกลาง 
 พบมากท่ีสดุในร่างกายโดยยดึเกาะกบักระดกู  ท าให้เกิดการเคล่ือนไหวได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบกล้ามเนือ้ลาย 
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การเคล่ือนไหวของสัตว์ 
แอนทาโกนิซึม (Antagonism) หมายถึง การท างานร่วมกนัของกล้ามเนือ้ 2 ชดุ แบบตรงกนัข้าม 

โดยถ้าชดุหนึง่หดตวั (Contraction) อีกชดุหนึง่จะคลายตวั (Relax) เชน่ การงอแขน หรือการงอขา เกิดจาก 
กล้ามเนือ้เฟลกเซอร์ (Flexor) หดตวั กล้ามเนือ้เอกซ์เทนเซอร์ (Extensor) คลายตวั 
ระบบกล้ามเนือ้ 

 

 

A    

  B 

 

 

C 

 

  

 

  

A กล้ามเนือ้ลายท่ียดึตดิกบักระดกู กล้ามเนือ้ Biceps จะยดึตดิกบักระดกู Scapula โดยมีเอ็น 
(Tendon) ท่ีเป็นกล้ามเนือ้เก่ียวพนั 
B ลกัษณะของกล้ามเนือ้ลาย ประกอบด้วยเส้นใยกล้ามเนือ้ (Muscle fiber) ท่ีมี Myofibril เล็กๆ ท่ียืด 
หดได้ Myofibril ประกอบด้วยไมโครฟิลาเมนท์ 
C การควบคมุการท างานแบบ Antagonism 
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ลกัษณะของกล้ามเนือ้ลายท่ีมีโปรตีนไมโอซินและแอกตนิ  

โครงสร้างและการท างานของกล้ามเนือ้ลาย 
เซลล์กล้ามเนือ้ลายประกอบด้วยนิวเคลียสมากกวา่  1 อนั และอยูข้่างๆ เซลล์ ในสว่นไซโทพลาซมึ 

ประกอบด้วย ไมโอไฟบริล (Myofibril) โดยในแตล่ะไมโอไฟบริลประกอบด้วย Thick filament ซึง่ม ี
Microfilament ท่ีเรียกวา่ Myosin และ Thin filament ซึง่มี Microfilament ท่ีเรียกวา่ Actin ถ้าพิจารณา
ภาคตดัขวางจะพบวา่ไมโอซิน 1 ใย ล้อมรอบด้วยแอกทิน 6 ใย มีลกัษณะเป็นรูป 6 เหล่ียม 
ในไมโอไฟบริลนัน้ ชว่งความยาวจาก Z-disc หนึง่ไปยงัอีก Z-disc หนึง่ เรียกวา่ Sarcomere โดยในแตล่ะ 
Sarcomere จะมี A-band ซึง่มีชว่งเทา่กบัความยาวของไมโอซิน ซึง่ใน A-band จะมีไมโอซินกบัแอกทิน
ซ้อนกนั สว่นบริเวณกลางๆ ของ A-band ท่ีมีเฉพาะไมโอซิน เรียก H-band ส าหรับชว่งท่ีมีเฉพาะแอกทิน
อยา่งเดียวเรียก I-band 
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(A) โครงสร้างของ Sarcomere (โครงสร้างท่ีประกอบด้วย Z line หนึง่ถึงอีก Z line หนึง่) เป็น 
โครงสร้างท่ีจะมีการหดตวั ; (B) Thin filament (แอกทิน) อยูต่ดิกบั Z line สว่น Thick filament (ไมโอซิน) 
อยูร่ะหวา่งแอกทิน I band ประกอบด้วย filament และ Z line, A band ประกอบด้วย Thin (บางสว่น) และ 
Thick filament, H zone ประกอบด้วย Thick filament เทา่นัน้ โดยยดึตดิกบั M line ; (C) เป็นสว่นของ 
Sarcomere ท่ีหดตวัได้ โดยการเล่ือนตวัของ Thin filament สูต่รงกลาง I brand หายไปในท่ีสดุ 


