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แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
 แผนการจัดการเรียนรูท่ี  18                            เร่ือง   ระบบโครงกระดกูและกลามเนื้อ 
 ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2551                                 เวลา  4  คาบ 
 
 
 
 

รายวิชา  วิทยาศาสตร  (ว 32101)                              สัปดาหท่ี 15 วันท่ี 10   – 12 กันยายน พ.ศ.2551 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2            หอง  2/3 , 2/4   
ช่ือผูสอน   นางสาว  สิรินาถ   ชุมพาที           
 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว 1.1 : เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตความสัมพันธของโครงสรางและหนาท่ี
ของระบบตางๆ ของส่ิงท่ีทํางานสัมพันธกนั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู
และนําความรูไปใชในการดาํรงชีวิตของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวิต 
 
จุดมุงหมายของหลักสูตร 

1. เพื่อผลิตและพฒันานักเรียนใหมีความรูความสามารถทางดานวิทยาศาสตร 
2. ใหนกัเรียนสามารถคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน  โดยใชกระบวนการทาง 

วิทยาศาสตร 
3. สงเสริมและสนับสนุนใหผูสอนคิดคนวิจยั  เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและ 

เผยแพรองคความรูใหกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน 

1. นักเรียนมีทักษะทางดานการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  แกปญหาการจดัการอยางเปน 
ระบบ  รูวิธีการแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากส่ือและแหลงการศึกษาตางๆ 

2. นักเรียนมีความรูและทักษะพื้นฐานทางดานคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและ 
ส่ิงแวดลอม  เพียงพอตอการแสวงหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง  หรือศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  
รวมท้ังรูจักเลือกใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวนัอยางเหมาะสมและเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจําวันอยางเหมาะสมและตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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แผนผังความคิดเรื่อง ระบบโครงกระดูกและกลามเนื้อ 
 
 
 
 
 

 
 

นางสาว สิรินาถ  ชุมพาที  คณะวิท
หนาที่ ค้ําจุนและรองรับ
น้ําหนกัของรางกาย 

ระบบโครงกระดูกและกลามเนื้อ 

กระดูกแบงเปน 2 กลุม 

กระดูกรยางค กระดูกแกน 

- กระดูกกะโหลก 
หนาที่ ปองกนัสมองไมได
รับการกระทบกระเทือน 

- กระดูกสันหลัง 

- กระดูกซี่โครง 
หนาที่ ปองกนัอวัยวะที่อยู
ภายในชองอก ไดแก ปอด 
หัวใจ ตับ  

- กระดูกตนแขน 
- กระดูกตนขา 
- กระดูกนิว้มือ 
- กระดูกนิว้เทา 
- กระดูกสะบัก 
- กระดูกไหปลารา 

1. แบบลูกกลมในเบา ไดแก  ขอ
ตอที่สะโพก  ขอตอที่หัวไหล   
ขอตอที่แขน ขา 

หนาที่ ชวยในการ
เคลื่อนไหวของ

ขอตอของกระดูก 

2. แบบบานพับ  ไดแก ขอตอที่
นิ้วมือ  นิว้เทา  ขอศอก  และขอ
พับตางๆ 

3. แบบเปนเดอืยสวมลงในเบา  
ไดแก  กระดูกขอตอที่คอ 

4. แบบบดเลื่อน ไดแก ขอตอของ
ขอมือ ขอเทา 

กลามเนื้อแบงเปน 3 ชนิด 

1.กลามเนื้อลาย 
-1 เซลลมีหลายนิวเคลียส 
-มีความแข็งแรง และหดตัวไดสูง 
 -ควบคุมโดยระบบประสาทสวนกลาง 

2.กลามเนื้อเรียบ 
-เซลลมีลักษณะแบนยาว คลายกระสวย 
-1 เซลลมี 1 นิวเคลียส 
- ควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติ 

-ควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติ 
-พบที่หัวใจเทานั้น 

3.กลามเนื้อหัวใจ 
-คลายกลามเนื้อลาย 
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2. สาระพื้นฐาน 
 สาระท่ี 1 : ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
 
3. มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว 1.1 : เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตความสัมพันธของโครงสรางและหนาท่ี
ของระบบตางๆ ของส่ิงท่ีทํางานสัมพันธกนั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู
และนําความรูไปใชในการดาํรงชีวิตของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวิต 
 
4. มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ 

3. สํารวจตรวจสอบ  สืบคนขอมูล  อภิปรายและอธิบายโครงสรางและการทํางานของ 
ระบบตาง ๆ ของส่ิงมีชีวิต (พืช  สัตว  มนษุย) การทํางานท่ีสัมพันธกนัของระบบตาง ๆ และนํา
ความรูไปใช 
 
5. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 สามารถสืบคนขอมูล  อธิบาย  และเขียนแผนภาพแสดงการทํางานของระบบยอยอาหาร  
ระบบหมุนเวยีนเลือด  ระบบหายใจ  ระบบกําจัดของเสีย  ระบบน้ําเหลือง  ระบบประสาท  ระบบ
โครงกระดูกและกลามเนื้อ  และระบบสืบพันธุ 
 
6. จุดประสงคการเรียนรู 

1. นักเรียนสามารถบอกหนาท่ีของโครงกระดูกของมนษุยได  
2. นักเรียนสามารถอธิบายโครงสรางและสวนประกอบของกระดูกได  
3. นักเรียนสามารถอธิบายโครงสรางของกลามเนื้อได  
4. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของกลามเนื้อลาย กลามเนื้อเรียบ และกลามเนื้อ หัวใจ  

พรอมท้ังยกตัวอยางได  
5. นักเรียนสามารถอธิบายการทํางานของกระดกูและกลามเนื้อได  

 
 
 
 
 
 

 



Retrieved from Digital Repository at Srinakharinwirot University 
http://kids-d.swu.ac.th 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม)  ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2551 

 

นางสาว สิรินาถ  ชุมพาที  คณะวิทยาศาสตร  เอกวิทยาศาสตรทั่วไป SC47102010557 284

7. สาระการเรียนรู 

ระบบโครงกระดูกและกลามเน้ือ 
 

โครงกระดูกมีหนาท่ีสําคัญ ดังนี ้
1. คํ้าจุนและรักษารูปรางใหทรงตัวอยูได  
2. ปองกันอวยัวะภายในรางกาย เชน กระดูกซ่ีโครงปองกันหวัใจ ปอด และตับ  กะโหลก

ศีรษะปองกนัเนื้อเยื่อสมอง เปนตน  
3. เปนท่ียึดเกาะของเน้ือเยื่อและกลามเนื้อเยือ่ชวยในการเคล่ือนท่ี  
4. สรางเม็ดเลือด โดยไขกระดูกท่ีอยูภายในกระดูกจะทําหนาท่ีสรางเซลลเม็ดเลือดแดงและ

เม็ดเลือดขาว  
5. เปนแหลงสะสมสําคัญของธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัส 

 

กระดูกของคนแบงออกเปน 2 กลุม คือ  
    1. กระดูกแกน (Axial Skeleton) หมายถึง กระดูกท่ีอยูบริเวณกลางๆ ของรางกาย ประกอบดวย  

1.1 กระดูกกะโหลกศีรษะ (Skull) ภายในกะโหลกศีรษะเปนโพรงสําหรับบรรจุสมอง จะมี
กระดูกกะโหลกศีรษะและกระดูกยอยหลายๆ ช้ินเช่ือมติดกัน กระดูกกะโหลกศีรษะจึงทําหนาท่ี
หอหุมและปองกันสมองดวย  

1.2 กระดูกสันหลัง (Vertebra) เปนสวนของกระดกูแกนท่ีชวยค้ําจนุและรองรับน้ําหนัก
ของรางกาย กระดูกสันหลัง  เปนแนวกระดูกท่ีทอดอยูทางดานหลังของรางกาย ประกอบดวย
กระดูกช้ินเล็กๆ เปนขอๆ ติดกันดวยกลามเน้ือและเอ็น    
 1.3 กระดูกซ่ีโครง (Ribe) มีลักษณะเปนซ่ีๆ มีท้ังหมด 12 คู หรือ 24 ช้ิน ทําหนาท่ีเปน
กําแพงใหสวนอก โดยกระดูกซ่ีโครงจะเชื่อมกับกระดกูอก (Sternum) ดวยกระดูกออน ระหวาง
กระดูกซ่ีโครงมีกลามเนื้อยดึซ่ีโครงท้ังแถบนอกและแถบใน    
      2. กระดูกรยางค (Appendicular Skeleton) หมายถึงโครงกระดูกท่ีอยูรอบนอกกระดูกแกนซ่ึง
ชวยในการเคล่ือนไหวของแขน ขา โดยตรง รวมท้ังกระดูกสะบักและกระดูกเชิงกรานท่ีเปน
ฐานรองกระดูกแขนและกระดูกขา  
 

ขอตอและเอ็นเชื่อมกระดูก 
 ขอตอเกิดจากกระดูกตั้งแต  2  ช้ินข้ึนไปที่อยูใกลกันมาเช่ือมตอกันโดยมีเอ็นและกลามเนื้อ

ชวยยึดเสริมความแข็งแรง  ทําใหมีความยืดหยุนในการเคล่ือนไหวไดสะดวกข้ึน  เนื่องจากกระดูก
แตละช้ินมาตอกันในหลายลักษณะ  ซ่ึงขอตอของกระดูกมี  4  แบบ  ดังนี้ 
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1) แบบลูกกลมในเบา  เชน  กระดูกขอตอท่ีสะโพก  ขอตอท่ีหัวไหล  เปนตน  ขอตอของ
กระดูกแบบนี้จะทําใหการเคล่ือนไหวของแขนและขาสามารถเคล่ือนไหวไดหลายทิศทาง  รวมท้ัง
การหมุนแขนและหมุนขาได 
  2)  แบบบานพบั  เชน  กระดกูขอตอท่ีนิ้วมือ  นิ้วเทา  ขอศอก  หรือขอพับตางๆ  มีลักษณะ
การเคล่ือนไหวในทิศทางเดียวกันกับการเคลื่อนท่ีของบานพับประตูหรือหนาตาง 

3)  แบบเปนเดอืยสวมลงในเบา  เชน  กระดูกตนคอทําใหเราสามารถกมและเงยหนา  เอียง
คอซายขวา  และหันหนาซายขวา 

4. แบบบดเล่ือน  เปนขอตอท่ีมีลักษณะแบนราบ ไดแก ขอตอของขอมือ ขอเทา 
 

ระบบกลามเนื้อ 
กลามเนื้อ (Muscle) เปนเนื้อเยื่อยืดหยุนพิเศษพบไดทุกสวนของรางกาย กลามเนื้อบางชนิด

อยูใตอํานาจจติใจ สามารถบังคับได อีกกลุมหนึ่งเปนกลามเนื้อนอกอํานาจจิตใจหรอืกลามเนื้อท่ีไม
สามารถบังคับได กลามเนื้อในรางกายแบงเปน 3 ชนิด ดังนี้ 

1. กลามเนื้อลาย (Skeletal Muscle) เปนกลามเนื้อเดยีวท่ียดึติดกับกระดกู บางคร้ังจึง
เรียกวา “ กลามเน้ือกระดูก ”  ในหนึ่งเซลลจะมีหลายนวิเคลียส กลามเนื้อลายมีความแข็งแรง และ
สามารถหดตัวไดสูง ควบคุมการทํางานโดยระบบประสาทสวนกลาง เชน กลามเนื้อแขน กลามเนื้อ
ขา กลามเนื้อลําตัว เปนตน  

2. กลามเนื้อเรียบ (Smooth Muscle) เปนกลามเนื้อท่ีมีลักษณะเรยีบไมมีลาย เซลลมี
ลักษณะแบนยาว ปลายแหลมเรียวรูปรางคลายกระสวย ภายในมีนิวเคลียสอันเดยีว ควบคุมการ
ทํางานโดยระบบประสาทอัตโนมัติ  เชน ผนังลําไส ปอด ผนังกระเพาะอาหาร เปนตน  

3. กลามเนื้อหัวใจ (Cardiac Muscle) เปนเซลลกลามเนื้อหัวใจโดยเฉพาะ เซลลจะมีลาย
พาดขวาง มีนวิเคลียสหลายอันเหมือนกลามเนื้อลาย ควบคุมการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติ
เชนเดยีวกับกลามเนื้อเรียบ 
 

การทํางานของกลามเนื้อ 
การทํางานของกลามเนื้อท่ีเห็นไดชัดเจน ไดแก การทํางานของกลามเนื้อแขน  กลามเนื้อ

แขนประกอบดวยกลามเนื้อไบเซพ ( biceps ) และกลามเน้ือไตรเซพ ( triceps ) ปลายขางหนึ่งของ
กลามเนื้อท้ังสองยึดติดกับกระดูกแขนทอนบน  สวนปลายอีกดานหน่ึงยึดติดอยูกับกระดูกแขนทอน
ลาง  เม่ือกลามเนื้อไบเซพหดตัว ทําใหแขนงอตรงบริเวณขอศอก ขณะที่แขนงอ  กลามเน้ือไตรเซพ
จะคลายตวั  แตถากลามเนื้อไบเซพคลายตัวจะทําใหแขนเหยยีดตรงได ซ่ึงขณะนั้นกลามเนื้อไตร
เซพจะหดตัว 
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8. กระบวนการจัดการเรียนรู 
รูปแบบการสอนท่ีใช  :  รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวน  แบบ 5Es  

    (Inquiry  Method) 
 

      ขั้นท่ี  1 ขัน้สรางความสนใจ   (Engagement  Phase) 
1.1  ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนความรูเดิมท่ีไดเรียนไป 

 1.2  ครูตั้งคําถามกระตุนการคิดของนักเรียน  โดยใชคําถามดังตอไปนี้ 
 - เม่ือนักเรียนสามารถเคล่ือนไหวรางกายดวยความคลองแคลว  เชน เดิน  วิ่ง  หรือ  ทํา
กิจกรรมตาง ๆ ไดนั้น  เคยสงสัยไหมวาการท่ีสวนตาง ๆ ของรางกายเคล่ือนไหวไดอยางสะดวกน้ัน  
เกิดจากการทํางานรวมกันของระบบใดบางในรางกาย   
 แนวทางตอบ : ระบบโครงกระดูกและกลามเนื้อ 
 1.3 ถารางกายของคนเราไมมีโครงกระดูก  นักเรียนคิดวาจะเปนอยางไร 
 แนวทางตอบ : รางกายจะยืนอยูไมไดหรือมีลักษณะแบนราบไปกับพื้น (ครูจึงอธิบาย
เพิ่มเติมวา ถูกตองคะ  หากรางกายของมนุษยไมมีกระดูกแลวรางกายของเราจะมีลักษณะเหมือน
อะมีบาหรือพารามีเซียมก็ไดท่ีตองอาศัยการเคล่ือนตัวแบบคืบคลาน) 
 -  จากท่ีครูกลาวมาขางตนนั้น  นักเรียนคิดวากระดูกของคนเรามีหนาท่ีอะไร 
 แนวทางตอบ : กระดูกมีหนาท่ีในการเปนโครงรางคํ้าจุนรางกาย  ชวยปองกันอวัยวะตางๆ 
(ครูกลาวช่ืนชมนักเรียนท่ีชวยครูตอบคําถาม  พรอมบอกนักเรียนวา  เรามาดูซิวาคําตอบของ
นักเรียนท่ีตอบนั้นถูกตองหรือไม  โดยวันนี้เราจะศึกษากันในเร่ืองระบบโครงกระดูกและกลามเนื้อ  
กอนท่ีจะศึกษาครูถามนักเรียนกอนดีกวาวา  นักเรียนคิดวากระดูกในรางกายของคนเรามีท้ังหมดกี่
ช้ิน) 
 แนวทางตอบ : นักเรียนอาจตอบไดหรือไมได  ครูจึงนํานักเรียนเขาศึกษาเร่ืองระบบโครง
กระดูก 
 
       ขั้นท่ี  2  ขั้นสํารวจและคนหา  (Exploration  Phase) 
 2.1 ครูและนักเรียนรวมกันศึกษาหาความรูจากส่ือ Power Point , Animation  และกระดูกไก
ของจริง  โดยครูนํานักเรียนเขาศึกษาเร่ือง  หนาท่ีของกระดูก  กระดูกแกน  กระดูกรยางค  โดยใช
คําถามกระตุนการคิดดังน้ี 
 -  กระดูกแกนคือกระดูกท่ีเปนแกนกลางของลําตัว  นักเรียนคิดวาประกอบดวยกระดูก
อะไรบาง 
 แนวทางตอบ :  กระดูกสันหลัง  กระดูกซ่ีโครง  กะโหลกศีรษะ  (หลังจากนั้นครูจึงอธิบาย
เพิ่มเติมในสวนท่ีนักเรียนยังไมเขาใจหรือมีขอสงสัย) 
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 - กระดูกรยางคคือ  กระดูกท่ีนอกเหนือไปจากกระดูกลําตัว  นักเรียนคิดวาประกอบดวย
กระดูกอะไรบาง   
 แนวทางตอบ : กระดูกแขน  ขา  สะบัก  ไหปลารา  และกระดูกเชิงกราน (หลังจากนัน้ครูจึง
อธิบายเพิ่มเติมในสวนท่ีนักเรียนยังไมเขาใจหรือมีขอสงสัย) 
 2.2  เม่ือศึกษาเรื่องกระดูกแกนและกระดกูรยางคจบครูจึงนํานักเรียนเขาศึกษาเร่ืองโครง
กระดูก  โดยต้ังคําถามดังนี้ 
 -  นักเรียนคิดวาภายในกระดูกของเรากลวง เปนท่ีวางๆ หรือมีลักษณะตัน 
 แนวทางตอบ : นักเรียนอาจตอบไดหรือไมได ครูจึงใหนกัเรียนศึกษากระดูกของไกท่ีไดผา
ใหไดขางในของกระดูกแลว  พรอมถามนักเรียนอีกคร้ังวา  ตกลงภายในกระดูกของเรามีลักษณะ
กลวงหรือไม 
 แนวทางตอบ :  ไมกลวง  
 -  แลวนกัเรียนคิดวาภายในกระดกูของเราเปนท่ีอยูของอะไร   
 แนวทางตอบ : ไขกระดูก  (ครูจึงบอกวา  ถูกตองคะ  ภายในกระดูกเปนที่อยูของไขกระดูก 
ซ่ึงไขกระดูกท่ีนักเรียนเห็นนี้ มีลักษณะเปนอยางไร) 
 แนวทางตอบ : คลายฟองน้ํา 
 -  นักเรียนคิดวาไขกระดูกของเรามีหนาท่ีอะไร 
 แนวทางตอบ : สรางเม็ดเลือดใหกับรางกายของคนเรา 
 2.3 เม่ือศึกษาเรื่องโครงกระดูกจบ  ครูจึงนาํนักเรียนเขาศึกษาเร่ือง ขอตอและเอ็นเช่ือมกระดกู 
โดยใชคําถาม 
 -  นักเรียนทราบมาแลววา  ในรางกายคนเรามีกระดูกประมาณ 206 ช้ินมาเช่ือมกันเพือ่ใหเกดิ
การเคล่ือนไหวได  นักเรียนคิดวากระดูกแตละช้ินนั้นมาเช่ือมตอกันดวยอะไร  เช่ือมตอกันดวยกาว
หรือไม  ถาไมนักเรียนคิดวาเช่ือมตอกันดวยอะไร 
 แนวทางตอบ : เช่ือมดวยเอ็น และกลามเนื้อ (นักเรียนอาจตอบไดหรือไมได  ครูจึงใหนกัเรียน
ศึกษาจากกระดูกไกของจริงประกอบ) 
 2.4  เม่ือนักเรียนศึกษาเร่ือง  ขอตอและเอ็นเช่ือมกระดูกจบ  ครูจึงนํานกัเรียนเขาศึกษาตอใน
เร่ือง ขอตอและการเคล่ือนไหว  โดยใชคําถามกระตุนการคิดวา  นักเรียนคิดวากระดกูท่ีเขามาตอกัน
นั้น เชน กระดูกขา กระดูกแขน จะเขามาตอในลักษณะเดียวกันหรือไม  (นักเรียนอาจตอบไดหรือ
ไมไดครูจึงนํานักเรียนเขาศึกษาในกิจกรรมเร่ือง  ชนิดของขอตอและการเคล่ือนไหว) 
 2.5  ครูและนักเรียนรวมกันปฏิบัติกิจกรรมเร่ือง ชนิดของขอตอและการเคล่ือนไหว ไป
พรอมๆ กัน 
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      ขั้นท่ี  3  ขัน้อธิบายและลงขอสรุป  (Explanation   Phase) 
 3.1 ครูใหนักเรียนแตละคนปฏิบัติการทดลองและเขียนรายงนผลการทดลองลงในตารางใน
หนังสือเรียนของตนเงหนา 47 ดังนี ้
 

สวนที่เคลื่อนที่ 
ลักษณะและทิศทางการเคล่ือนท่ี 

1. นิ้วมือ  
2. ปลายมือ 
  -  ขอมือ 
  -  ขอศอก 
3. แขน  (หัวไหล) 
4. ศีรษะ (สวนลําคอ) 
5. เอียงตัว 
6. กมตัว 
 
    3.2  นักเรียนรวมกันอภิปรายขอมูลเพื่อสรุปผลการทดลองดวยคําถามตอไปนี้ 
           -  ขอตอท่ีหัวไหล  มีลักษณะเปนแบบใด  ซ่ึงจะทําใหเคล่ือนไหวไดทิศทางใดไดบาง 

แนวทางตอบ : แบบลูกกลมในเบา  โดยเคล่ือนไหวไดอยางอิสระหลายทิศทาง 
          -  ขอตอท่ีขอศอก  มีลักษณะเปนแบบใด  ซ่ึงทําใหเคล่ือนไหวไดทิศทางใดไดบาง 

แนวทางตอบ : แบบบานพับ  โดยเคล่ือนไหวในทิศทางเดียว ซ่ึงคลายกับการเคล่ือนท่ีบาน
พับประตูหรือหนาตาง 

 -    ขอตอระหวางขอศอกกับกะโหลกศีรษะ  จะสวมกันอยูเปรียบเทียบคลายส่ิงใด  ซ่ึงจะ
ทําใหเคล่ือนไหวไดทิศทางใดไดบาง 

แนวทางตอบ : คลายเดือย  ซ่ึงจะทําใหกมเงยหรือบิดซายขวาได  เอียงคอซาย ขวา  และหัน
หนาซายขวาได 
        -  ถารางกายของมนุษยไมมีขอตอกระดูกท่ีเปนสวนประกอบของรางกาย  นักเรียนคิดวา        
จะเคล่ือนไหวไดหรือไม  อยางไร 

แนวทางตอบ : คล่ือนไหวไมได   เนื่องจาก ขอตอเกิดจากกระดูก  มาเช่ือมตอกันโดยมีเอ็น
และกลามเนื้อชวยยึดเสริมความแข็งแรง  ทําใหมีความยืดหยุนในการเคล่ือนไหวไดสะดวกข้ึน 

3.3  นักเรียนสรุปผลที่ไดจากการทดลอง และจดบันทึกสาระท่ีสําคัญดังนี้  กระดูกแตละชุด     
จะเคล่ือนไหวไดตางกัน เชน  ขอตอของนิ้วมือจะเคล่ือนไหวไดเพียงไปขางหนา  และกลับหลังมี
ลักษณะคลายบานพับ  กระดูกหัวไหลเช่ือตอกับกระดูกไหปลารามีลักษณะคลายลูกกลมอยูในเบา
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3.4  เม่ือทํากิจกรรมเร่ืองน้ีจบ  ครูจึงนํานักเรียนเขาศึกษาเร่ือง กลามเนื้อ โครงสรางของ
กลามเนื้อ  เพื่อใหไดขอสรุปวา กลามเนื้อในรางกายของคนเรามี 3 ชนิดนั้นคือ  1. กลามเนื้อลาย 
(Skeletal Muscle) เปนกลามเนื้อเดียวท่ียึดติดกับกระดูก โดยหนึ่งเซลลจะมีหลายนิวเคลียส  
ควบคุมการทํางานโดยระบบประสาทสวนกลาง เชน กลามเนื้อแขน กลามเนื้อขา กลามเนื้อลําตัว 
เปนตน   2. กลามเนื้อเรียบ (Smooth Muscle) เปนกลามเนื้อท่ีมีลักษณะเรียบไมมีลาย เซลลมี
ลักษณะแบนยาว รูปรางคลายกระสวย ภายในมีนิวเคลียสอันเดียว ควบคุมการทํางานโดยระบบ
ประสาทอัตโนมัติ  เชน ผนังลําไส ปอด ผนังกระเพาะอาหาร เปนตน  3. กลามเนื้อหัวใจ (Cardiac 
Muscle) เปนเซลลกลามเนื้อหัวใจโดยเฉพาะ เซลลจะมีลายพาดขวาง ควบคุมการทํางานของระบบ
ประสาทอัตโนมัติ 
       
      ขั้นท่ี  4  ขัน้ขยายความรู  (Expansion   Phase) 
 4.1 ครูใหนักเรียนยดืและหดแขน  พรอมถามนักเรียนวา เม่ือนักเรียนยืดและหดแขน 
กลามเนื้อของนักเรียนจะเกิดการเคล่ือนท่ีอยางไร 
 แนวทางตอบ : กลามเนื้อจะเกิดการหดตัวและคลายตัว  โดยจะทํางานประสานกันเปนคูใน
ลักษณะพรอมกันแตตรงกันขามกันเชน  ถามัดกลามเนื้อดานทองแขนหดตัว  มัดกลามเนื้อดานหลัง
แขนจะคลายตัว โดยมัดกลามเน้ือท่ีเปนคูนีเ้รียกวา ไบเซพ จะอยูดานบน และไตรเซพ จะอยูดานลาง 
 
     ขั้นท่ี 5  ขัน้ประเมินผล  (Evaluation  Phase) 
 5.1  นักเรียนสรุปส่ิงท่ีเรียนรูเกี่ยวกับระบบกระดกู  โครงสรางของกระดูก ชนิดของกระดูก  
และกลามเนื้อชนิดตางๆ ได 
 5.2  นักเรียนอธิบายลักษณะการทํางานของกลามเนื้อขณะเกิดการเคล่ือนไหวได 
 5.3  นักเรียนสามารถบอกความแตกตางของกลามเนื้อแตละชนิดได 
 

9. ส่ือการเรียนรู 
 1. หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน วิทยาศาสตร เลม 3 กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 
 2. Power Point 
 3. Animation เร่ือง ระบบโครงกระดูกและกลามเนื้อ 
 4. ใบกิจกรรมท่ี  12  เร่ือง  ระบบโครงกระดูกและกลามเนื้อ 
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5. ใบความรูเร่ือง  ระบบโครงกระดกูและกลามเนื้อ 
6.  กระดูกไกสด 

 

10. การวัดและประเมินผล 
1. การสังเกตพฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค เชน การใหความรวมมือในการทํา

กิจกรรม /ความสนใจและต้ังใจเรียน การตรงตอเวลา เปนตน 
2. ประเมินจากการถาม-ตอบของนักเรียนในช้ันเรียน 

 3. ประเมินจากการออกมานาํเสนอหนาช้ันเรียน 
 4.  ประเมินจากการทําใบกิจกรรมท่ี 12  เร่ือง  ระบบโครงกระดกูและกลามเนื้อ 
 

11.  บรรณานกุรม 
บัญชา แสนทวีและคณะ. (2549). หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน วิทยาศาสตร เลม 3  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   ชวงชั้นท่ี 3  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 . กรุงเทพฯ : 
วัฒนาพานิช. 

บัญชา แสนทวีและคณะ. (2549). ส่ือการเรียนรู  วิทยาศาสตรสมบูรณแบบ  ม.2  เลม 1 
   ชวงชั้นท่ี 3  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 . กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช. 

ประดับ  นาคแกวและคณะ . (2550). หนังสือเรียนเสริมมาตรฐานแม็ค  วิทยาศาสตร ม.2 .  
กรุงเทพฯ : แม็ค. 

นิพนธ  ศรีนฤมลและคณะ. (มปป.). คูมือวิทยาศาสตร ม.2 . กรุงเทพฯ : เดอะบุคส.  
ดร.แอนน  ทาวเซนด. (2542). รางกายมหัศจรรย คูมือเจาะลึกถึงส่ิงท่ีทําใหเธอเปนคน  

พิเศษ. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน. 
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12.  บันทึกหลังการสอน 
     12.1  ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการสอน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
    12.2   การสอนตามแผนน้ีเปนไปตามท่ีวางแผนไวหรือไม  ถาไมเปนไปตามแผน  ผูสอนได
แกปญหาอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ                                                 ผูสอน 
                                                                                        (นางสาว  สิรินาถ   ชุมพาที) 
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    12.3    มีขอเสนอแนะ / ส่ิงท่ีไดเรียนรู / มีขอบกพรองอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงช่ือ                                                  
           (อาจารยธวชัชัย   วิจารณนิกรกิจ) 

                                                                                  อาจารยนิเทศประจําโรงเรียน 
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ใบความรู 
 

เร่ือง ระบบตางๆ ในรางกาย 
วิชา   ว 32101                  วิทยาศาสตร                   ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี  2 

 
 
 
ชื่อ.......................................................................................เลขท่ี..................กลุมท่ี..................ชั้น................... 

 

                    ระบบโครงกระดกูและกลามเน้ือ 
 

ระบบโครงกระดูก (Skeleton  System) 
 มีวิวัฒนาการมาอยางสลับซับซอน แตหลักฐานจากการศึกษากายวภิาคเปรียบเทียบ 
พบวาสัตวท่ีมกีระดูกสันหลังท้ังหมดลวนมีพัฒนาการของระบบโครงกระดกูท่ีคลายคลึงกัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะท่ีเปนตัวออนหรือเอ็มบริโอ เม่ือแรกคลอดทารกมีกระดูกท้ังหมด
ประมาณ 350 ชิ้น หลังจากนัน้จะเร่ิมมีการเช่ือมติดกันของกระดกูบางช้ิน จนกระท่ังเม่ือ
เจริญเติบโตข้ึนเปนผูใหญ รางกายมนษุยจะมีกระดูกรวมกันท้ังส้ิน 206 ชิ้น 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เปนท่ียึดเกาะของเน้ือเยื่อและกลามเนื้อเยือ่ชวยในการเคล่ือนท่ี  
4. สรางเม็ดเลือด โดยไขกระดูกท่ีอยูภายในกระดูกจะทําหนาท่ีสรางเซลลเม็ด
เลือดแดงและเม็ดเลือดขาว  
เปนแหลงสะสมสําคัญของธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัส 5. 

โครงกระดูกมีหนาท่ีสําคัญ ดังนี ้
1. คํ้าจุนและรักษารูปรางใหทรงตัวอยูได  
2. ปองกันอวยัวะภายในรางกาย เชน กระดูกซ่ีโครงปองกันหวัใจ ปอด และ
ตับ  กะโหลกศีรษะปองกนัเนื้อเยื่อสมอง เปนตน  

 

กระดูกของคนแบงออกเปน 2 กลุม คือ  
    1. กระดูกแกน (Axial Skeleton) หมายถึง กระดูกท่ีอยูบริเวณกลางๆ ของรางกาย ประกอบดวย  

1.1 กระดูกกะโหลกศีรษะ (Skull) ภายในกะโหลกศีรษะเปนโพรงสําหรับบรรจุสมอง จะมีกระดกูกะโหลก
ศีรษะและกระดูกยอยหลายๆ ช้ินเช่ือมติดกนั กระดูกกะโหลกศีรษะจึงทําหนาท่ีหอหุมและปองกันสมองดวย  
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1.2 กระดูกสันหลัง (Vertebra) เปนสวนของกระดกู
แกนท่ีชวยคํ้าจนุและรองรับน้ําหนกัของรางกาย กระดูกสัน
หลัง  เปนแนวกระดูกท่ีทอดอยูทางดานหลังของรางกาย 
ประกอบดวยกระดกูช้ินเล็กๆ เปนขอๆ ติดกันดวยกลามเน้ือ
และเอ็น   ระหวางกระดูกสันหลังแตละขอจะมีแผนกระดูก
ออนหรือท่ีเรียกท่ัวไปวา “ หมอนรองกระดกู (Intervertebral 
disc)”  ทําหนาท่ีรองและเช่ือมกระดูกสันหลังแตละขอ เพื่อ
ปองกันการเสียดสี ถาแผนกระดูกออนนี้เส่ือมเราจะปวดหลัง  
และไมสามารถบิดหรือเอียงตัวได  

 

 1.3 กระดูกซ่ีโครง (Ribe) มีลักษณะเปนซ่ีๆ มีท้ังหมด 12 คู หรือ 24 ช้ิน ทําหนาท่ีเปนกําแพงใหสวนอก 
กระดูกซ่ีโครงจะเช่ือมกับกระดูกอก (Sternum) ดวยกระดูกออน ระหวางกระดกูซ่ีโครงมีกลามเนื้อยดึซ่ีโครงท้ังแถบ
นอกและแถบใน   การหดตัวและการคลายตัวของกลามเน้ือ 2 ชุดนี้สลับกันเกดิการเคล่ือนท่ีเขา-ออกของอากาศ
ภายนอกและภายในชองอก  มีผลทําใหกระดูกซ่ีโครงเคล่ือนข้ึนและลง และทําใหปริมาตรภายในชองอก
เปล่ียนแปลงตามไปดวย  
 

      2. กระดูกรยางค (Appendicular Skeleton) หมายถึงโครงกระดูกท่ีอยูรอบนอกกระดูกแกนซ่ึงชวยในการ
เคล่ือนไหวของแขน ขา โดยตรง รวมท้ังกระดูกสะบักและกระดูกเชิงกรานท่ีเปนฐานรองกระดูกแขนและกระดกูขา  
กระดูกแขนเร่ิมแตบริเวณไหล มีกระดูกสะบักและกระดกูไหปลาราทําหนาท่ีเปนฐานรองแขน เช่ือมโยงระหวาง
กระดูกสันหลังดานบนของลําตัวกับกระดกูตนแขน  กระดูกขาเร่ิมต้ังแตบริเวณเชิงกรานท่ีตอกับกระดกูตนขา และ
จากกระดูกตนขามีสะบาหัวเขาท่ีฝงอยูในเอ็นของกลามเนื้อและตอกับกระดกูแข็ง 
 
  
 

ขอตอและเอ็นเชื่อมกระดูก 

 ขอตอเกิดจากกระดูกต้ังแต  2  ช้ินข้ึนไปที่อยูใกลกันมาเช่ือมตอกันโดยมีเอ็นและกลามเนื้อชวยยึดเสริม
ความแข็งแรง   ทําใหมีความยืดหยุนในการเคล่ือนไหวไดสะดวกข้ึน  
เนื่องจากกระดูกแตละช้ินมาตอกันในหลายลักษณะ  ซ่ึงขอตอของกระดูกมี  4  
แบบ  ดังนี้ 

1) แบบลูกกลมในเบา  เชน  กระดูกขอตอท่ีสะโพก  ขอตอท่ีหัวไหล  
เปนตน  ขอตอของกระดูกแบบนี้จะทําใหการเคล่ือนไหวของแขนและขา
สามารถเคล่ือนไหวไดหลายทิศทาง  รวมท้ังการหมุนแขนและหมุนขาได 
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2)  แบบบานพบั  เชน  กระดกูขอตอท่ีนิ้วมือ  นิ้วเทา  ขอศอก  หรือขอพับตางๆ  มีลักษณะการเคล่ือนไหว
ในทิศทางเดยีวกันกับการเคล่ือนท่ีของบานพับประตูหรือหนาตาง 

3)  แบบเปนเดอืยสวมลงในเบา  เชน  กระดูกตนคอทําใหเราสามารถกมและเงยหนา  เอียงคอซายขวา  และ
หันหนาซายขวา 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระบบกลามเนื้อ 

กลามเนื้อ (Muscle) เปนเนื้อเยื่อยืดหยุนพิเศษพบไดทุกสวนของรางกาย กลามเนื้อบางชนิดอยูใตอํานาจ
จิตใจ สามารถบังคับได อีกกลุมหนึ่งเปนกลามเนื้อนอกอํานาจจิตใจหรอืกลามเนื้อท่ีไมสามารถบังคับได กลามเนื้อ
ในรางกายแบงเปน 3 ชนิด ดังนี ้

กลามเน้ือลาย 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. กลามเนื้อลาย (Skeletal Muscle) เปนกลามเนื้อเดยีวท่ียดึติดกับ
กระดูก บางคร้ังจึงเรียกวา “ กลามเนื้อกระดูก ”  ถาดูดวยกลองจุลทรรศนจะ
มองเห็นเปนแถบลายขาวดําสลับกัน ในหนึ่งเซลลจะมีหลายนิวเคลียส 
กลามเนื้อลายมีความแข็งแรง และสามารถหดตัวไดสูง ควบคุมการทํางาน
โดยระบบประสาทสวนกลาง เชน กลามเนือ้แขน กลามเนื้อขา กลามเนือ้
ลําตัว เปนตน  

2. กลามเนื้อเรียบ (Smooth Muscle) เปนกลามเนื้อท่ีมีลักษณะเรยีบ
ไมมีลาย เซลลมีลักษณะแบนยาว ปลายแหลมเรียวรูปรางคลายกระสวย 
ภายในมีนวิเคลียสอันเดียว หดตัวได ใชพลังงานนอย ควบคุมการทํางานโดย
ระบบประสาทอัตโนมัติ  เชน ผนังลําไส ปอด ผนังกระเพาะอาหาร เปนตน  

3. กลามเนื้อหัวใจ (Cardiac Muscle) เปนเซลลกลามเนื้อหัวใจ
โดยเฉพาะ เซลลจะมีลายพาดขวาง มีนิวเคลียสหลายอันเหมือนกลามเนื้อลาย 
ควบคุมการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติเชนเดียวกับกลามเนื้อเรียบ 
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การทํางานของกลามเนื้อ 

การทํางานของกลามเนื้อท่ีเห็นไดชัดเจน  ไดแก การทํางานของ
กลามเน้ือแขน  กลามเนื้อแขนประกอบดวยกลามเนื้อไบเซพ ( biceps ) และ
กลามเน้ือไตรเซพ ( triceps ) ปลายขางหนึ่งของกลามเนื้อท้ังสองยึดติดกับ
กระดูกแขนทอนบน  สวนปลายอีกดานหนึ่งยึดติดอยูกับกระดูกแขนทอน
ลาง  เม่ือกลามเนื้อไบเซพหดตัว ทําใหแขนงอตรงบริเวณขอศอก ขณะท่ีแขนงอ  
กลามเน้ือไตรเซพจะคลายตัว  แตถากลามเน้ือไบเซพคลายตัวจะทําใหแขน
เหยียดตรงได ซ่ึงขณะนั้นกลามเนื้อไตรเซพจะหดตัว 
 

_____________________________________ 
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ช่ือ .................................................................................................หอง....................เลขท่ี.................. 
 
 
 
 

ใบกิจกรรมท่ี 12 
เรื่อง  ระบบโครงกระดูกและกลามเนื้อ 

 

 คําชี้แจง  จงเติมคําหรือขอความในชองวางใหถูกตอง 
 

1.  โครงกระดูกมี……….ชนิด  ไดแก................................................................................................. 
 

2.  รางกายของมนุษยท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ีแลวจะประกอบดวยกระดูกท้ังหมด…………….ช้ิน 
มีกระดกูแกน.........................ช้ิน     มีกระดกูรยางค...................ช้ิน 
 

3. กระดูกแกนคือ............................................................................................เชน............................... 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. กระดูกสันหลังทําหนาท่ี.................................................................................................................. 
 

5. กระดูกซ่ีโครงทําหนาท่ี…………………………………………………………………………… 
อวัยวะนั้นไดแก……………………………………………………………………………………... 
 

6. กระดูกมีโครงสรางภายนอกแข็งภายในประกอบดวย...........................มีลักษณะคลาย
............................ชวยใหกระดูกมีน้ําหนักเบา  และทําหนาท่ีสราง.....................................ใหกับ
รางกาย  สวนของกระดูกท้ังหมดจะมีเยื่อบางๆ  หอหุมไว  เรียกวา.......................................ทําหนาท่ี
สราง....................................................................................................ทดแทนเซลลกระดูกท่ีตายแลว 
 

7.  หมอนรองกระดกู  มีลักษณะ........................................................................................................ 
ซ่ึงทําหนาท่ี......................................................................................................................................... 
 

8. กลามเนื้อแบงเปนกี่ชนดิ  ไดแกอะไรบาง
..................................................................................................................................……………….. 
............................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………. 
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จงตอบคําถามจากภาพท่ีกําหนดให 
 A C B 
 

 

 
 
 
 
 

9.  กลามเนื้อลายคือภาพ.............มีลักษณะ........................................................................................
จะพบท่ีบริเวณ..................................................................................................................................... 
 

10.  กลามเนื้อเรียบคือภาพ............มีลักษณะ...................................................................................... 
...........................................................จะพบท่ีบริเวณ.......................................................................... 
 

11.  กลามเนื้อหัวใจคือภาพ..................มีลักษณะ................................................................................ 
………………………………จะพบท่ีบริเวณ..................................................................................... 
 

12.  การท่ีเรางอแขนหรือเหยยีดแขนได  เนือ่งจาก............................................................................ 
...........................................................................................................................................................
กลามเนื้อทองแขนดานนอก  เรียกวา..............................และกลามเนื้อทองแขนดานใน  เรียกวา...... 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

13. การเดินหรือการวิ่ง  รางกายจะใชกลามเนื้อชนิดใดในการทํางานมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………… 
 

14.  กลามเนื้อชนิดใดท่ีทํางานตลอดเวลาขณะท่ีมีชีวิตอยู 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

_____________________________________________ 


	ส่วนที่เคลื่อนที่



