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Locomotion in fluids. 



8.1 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลลเ์ดียว

 อะมีบา

 ยูกลีนา

 พารามีเซียม



การเคล่ือนที่ของอะมีบา

 ใชเ้ทา้เทยีม (pseudopodium) 

   ในการเคลื่อนที่

 เทา้เทียมเกิดจากการไหล

   ของไซโทพลาซึม

 ไซโทพลาซึมในอะมีบา 

    มี 2 ส่วนคือ เอ็กโทพลาซึม 

    และเอนโดพลาซึม

การเคลื่อนทีข่องอะมีบา



การเคล่ือนท่ีของอะมีบา

 เอ็กโทพลาซึม เป็นไซโทพลาซึมชั้นนอกมีลกัษณะ

   เป็นสารก่ึงของเหลว เรยีกว่า เจล (gel)

 เอนโดพลาซึม เป็นไซโทพลาซึมชั้นในมีลกัษณะค่อนขา้งเหลว 

   เรยีกว่า โซล (sol)

 การรวมตวัและแยกตวัของโปรตนีแอกทิน ซ่ึงเป็นส่วนประกอบ

   ของไมโครฟิลาเมนท ์ท าใหส้มบตัขิองไซโทพลาซึมเปลี่ยนจาก

   เจลเป็นโซลและเปลี่ยนจากโซลเป็นเจลเกิดการไหลของไซโทพลาซึม

   ไปในทิศทางท่ีเซลลจ์ะเคล่ือนท่ี การเคล่ือนท่ีแบบน้ี 

   เรยีกว่า การเคลื่อนที่แบบอะมีบา (amoeboid movement)



การเคล่ือนท่ีของยกูลีนาและพารามีเซียม



โครงสรา้งของแฟลเจลลมัและซิเลีย

• แฟลเจลลมัและซิเลียค ้าจนุดว้ยไมโครทูบูล
  เรยีงตวัเป็นวง 9 กลุม่ๆละ 2 หลอด 

  ตรงแกนกลางมี 2 หลอด

• ไมโครทูบูลถูกลอ้มรอบดว้ยเยือ่หุม้เซลล์
• ระหว่างไมโครทูบูลท่ีเรียงเป็นวงจะมีโปรตนีที่เรยีกว่า 
  ไดนีน (dynein) เป็นเสมือนแขนที่เกาะกบัไมโครทูบูล

  เรยีกว่า ไดนีนอารม์ (dynein arm)

• ไดนีนอารม์ท าใหแ้ฟลเจลลมัหรอืซิเลียโคง้งอ
  และสามารถพดัโบกได้

• บริเวณโคนของแฟลเจลลมัและซิเลียยงัยดึกบัโครงสรา้งภายในเซลล์
  ที่เรียกว่า เบซลับอดี (basal body) หรือไคนีโทโซม



โครงสรา้งของแฟลเจลลมัและซิเลีย



8.2 การเคลื่อนท่ีของสตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงั

• แมงกะพรุน
• หมึก
• ดาวทะเล
• ไสเ้ดือนดิน
• ตัก๊แตน
• แมลง



การเคล่ือนที่ของแมงกะพรุน

• แมงกะพรุนมีของเหลวที่เรยีกว่า มีโซเกลีย (mesoglea) 

  แทรกอยูร่ะหว่างเน้ือเยือ่ชั้นนอกและเน้ือเยือ่ชั้นใน

• การเคลื่อนที่ของแมงกะพรุนเกิดจากการหดตวั
  ของเน้ือเยือ่บรเิวณขอบกระด่ิงและท่ีผนงัล าตวัสลบักนั

  ท  าใหเ้กิดแรงดนัของน ้าผลกัตวัแมงกะพรุน

  ใหพุ้ง่ไปในทิศทางตรงขา้มกบัน ้าท่ีพน่ออกมา



การเคลื่อนท่ีของแมงกะพรุน



การเคล่ือนที่ของหมึก

• การเคล่ือนท่ีของหมึกเกิดจากการหดตวั
  ของกลา้มเน้ือบริเวณล าตวั ท าใหน้ ้าภายในล าตวั

  พ่นออกมาทางทอ่ไซฟอน (siphon)

• ท่อไซฟอนเป็นทอ่ส าหรบัพน่น ้าออกมา
  ดนัใหล้  าตวัของหมึกเคลื่อนท่ีไปในทิศทาง

  ตรงกนัขา้มกบัทิศทางของน ้าท่ีพน่ออกมา



การเคล่ือนที่ของหมึก



การเคล่ือนท่ีของดาวทะเล

• ดาวทะเลมีการเคล่ือนท่ีโดยอาศยัแรงดนัของน ้า
  โดยอาศยัน ้าจากภายนอกรา่งกายช่วยในการเคล่ือนท่ี

• ระบบท่อน ้าของดาวทะเลประกอบดว้ย 
  มาดรีโพไรต ์(madreporite) 

  และแอมพูลลา (ampulla) 

  ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกระเปาะอยูต่ดิกบัทิวบฟี์ท (tube feet)



การเคล่ือนที่ของดาวทะเล



การเคล่ือนท่ีของดาวทะเล



การเคล่ือนท่ีของดาวทะเล

• น ้าทะเลไหลเขา้ทางดรโีพไรตจ์นถึงแอมพลูลา
• กลา้มเน้ือบรเิวณแอมพลูลาหดตวัดนัน ้าไปยงัทิวบฟี์ท 
  ท าใหทิ้วบฟี์ทยดืยาวไปแตะพ้ืนใตน้ ้า

• ล้ินท่ีบรเิวณแอมพลูลาจะปิดป้องกนัมิใหน้ ้าไหลกลบั
  ออกไปทางท่อดา้นขา้ง

• กลา้มเน้ือของทิวบฟี์ทหดตวัท าใหทิ้วบฟี์ทสั้นลง
  ดนัน ้ากลบัไปท่ีแอมพลูลา

• การยดืหดของทิวบฟี์ทหลายๆครั้งตอ่เน่ืองกนัท าใหด้าวทะเลเคล่ือนท่ีได้
• ที่ปลายสุดของทิวบฟี์ทมีแผ่นดดู (sucker) 

  ช่วยยดึเกาะกบัพ้ืนผิวขณะเคล่ือนท่ี



การเคล่ือนท่ีของไสเ้ดือนดิน

โครงสรา้งภายในของไสเ้ดือนดิน

• ผนังล าตวัประกอบดว้ยกลา้มเน้ือ 
  2 ชุด คือ กลา้มเน้ือวง 

  และกลา้มเน้ือตามยาว

• กลา้มเน้ือวงเรียงตวัเป็นวงรอบล าตวั
• กลา้มเน้ือตามยาวเรียงตวัตามยาว
  ขนานกบัล าตวั

โครงสรา้งภายในของไสเ้ดือนดิน



การเคลื่อนท่ีของไสเ้ดือนดิน

• ไสเ้ดือนดินใชเ้ดือยจกิดินไวไ้ม่ใหส้่วนทา้ยล าตวัเคลื่อนที่

• กลา้มเน้ือวงท่ีดา้นหวัหดตวั กลา้มเน้ือตามยาวคลายตวั
  ปลอ้งจะยดืยาวออก ล าตวัเคลื่อนไปขา้งหนา้

• ใชร้มิฝีปากยึดส่วนหวัไวก้บัดิน

• กลา้มเน้ือตามยาวหดตวั กลา้มเน้ือวงคลายตวัท าใหป้ลอ้งนั้นโป่งออก
  ดึงส่วนทา้ยของไสเ้ดือนเคล่ือนที่ไปขา้งหนา้ได้



การเคลื่อนที่ของไสเ้ดือนดิน



การเคล่ือนท่ีของตัก๊แตน

• การเคล่ือนไหวของขาตัก๊แตนเกิดจากการท างานของกลา้มเน้ือ 2 ชุด 
  ท่ีท างานในสภาวะตรงกนัขา้มกนั คือ กลา้มเน้ือ

  เฟล็กเซอร ์(flexor) และกลา้มเน้ือเอ็กเทนเซอร ์(extensor)

• เม่ือกลา้มเน้ือเฟล็กเซอรห์ดตวักลา้มเน้ือเอ็กเทนเซอร์
  จะคลายตวัท าใหข้างอเขา้

• เม่ือกลา้มเน้ือเอ็กเทนเซอรห์ดตวักลา้มเน้ือเฟล็กเซอร์
  จะคลายตวัท าใหข้าเหยยีดออก



การบินของแมลง

ภาพ  การท างานของกลา้มเน้ือของแมลงขณะยกปีกข้ึน (ก.) และขณะกดปีกลง (ข.)



8.3 การเคลื่อนที่ของสตัวมี์กระดูกสนัหลงั

8.3.1 การเคล่ือนที่ของปลา

8.3.2 การเคล่ือนที่ของนก

8.3.3 การเคล่ือนที่ของเสือชีตา้

8.3.4 การเคล่ือนที่ใชใ้นการเคลื่อนที่ของคน



8.3.1 การเคล่ือนท่ีของปลา

• เกิดจากการหดตวัและคลายตวั
  ของกลา้มเน้ือท่ียดึตดิอยูก่บั

  กระดกูสนัหลงั

ภาพ ก.การท างานของกลา้มเน้ือขณะเคล่ือนท่ี

    ข.ลกัษณะการเคล่ือนท่ีของปลา



8.3.2 การเคล่ือนที่ของนก

• นกสามารถบินไดโ้ดยอาศยัการ
ท างาน

  ของกลา้มเน้ือ 2 ชุดที่ยดึระหว่าง

  กระดกูโคนปีก และกระดกูอก

 ไดแ้ก่ กลา้มเน้ือยกปีก และ

 กลา้มเน้ือกดปีกท างานแบบสภาวะ

 ตรงกนัขา้มท าใหน้กสามารถขยบัปีก

 ข้ึนลงไดมี้ผลใหน้กบินได้

ภาพ ก.กลา้มเน้ือและกระดกูท่ีใชใ้นการเคล่ือนท่ีของนก

     ข.การขยบัปีกของนกขณะบิน



8.3.3 การเคล่ือนที่ของเสือชีตา้

• เสือชีตา้เป็นสตัวว่ิ์งไดเ้ร็วท่ีสุดถึง 110 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง 
  โดยการท างานที่สมัพนัธก์นัระหว่างขาหนา้ ขาหลงั

  หวัไหล ่สะโพกและกระดกูสนัหลงั ดงัภาพ

ภาพการเคลื่อนที่ของเสือชีตา้



8.3.4 โครงสรา้งที่ใชใ้นการเคล่ือนท่ีของคน

• ระบบโครงกระดกู
กระดกูแกน

กระดูกรยางค์

ขอ้ตอ่และเอ็นยดึกระดกู

• ระบบกลา้มเน้ือ
กลา้มเน้ือยึดกระดกู

กลา้มเน้ือหวัใจ

กลา้มเน้ือเรยีบ

โครงสรา้งและการท างาน

ของกลา้มเน้ือยดึกระดกู



ระบบโครงกระดกู

• ระบบโครงกระดกูประกอบดว้ย 
  กระดกูแกน (axial skeleton) 

  และกระดกูรยางค ์(appendicular skeleton)

• เม่ือเจริญเตบิโตเตม็ที่ ประกอบดว้ย 
  กระดกูประมาณ 206 ช้ิน ตอ่กนั



ระบบโครงกระดูก



กระดกูแกน

• กระดกูแกนมีจ  านวน 80 ช้ิน ประกอบดว้ย
  กระดกูกะโหลกศีรษะ กระดกูสนัหลงั 

  กระดกูหนา้อกและกระดกูซ่ีโครง

• กระดกูกะโหลกศีรษะเป็นกระดกูท่ีเป็นแผ่น
  เช่ือมตดิกนั ภายในมีลกัษณะเป็นโพรง ส าหรบับรรจสุมอง

  ท าหนา้ท่ีป้องกนัสมองไม่ใหไ้ดร้บัอนัตราย



กระดูกสนัหลงั

 ท าหนา้ท่ีช่วยค ้าจนุและรองรบัน ้าหนกัของรา่งกาย

 ประกอบดว้ยกระดกูที่มีลกัษณะเป็นขอ้ๆ ตอ่กนั

 ระหว่างกระดกูสนัหลงัแตล่ะขอ้จะมีแผ่นกระดูกอ่อน 

   หรือเรยีกว่าหมอนรองกระดกู ท าหนา้ที่รองและเช่ือมกระดกูสนัหลงั

   แตล่ะขอ้เพ่ือป้องกนัการเสียดสี

 กระดกูสนัหลงัแตล่ะขอ้จะมีช่องใหไ้ขสนัหลงัสอดผ่าน 

   และจะมีส่วนของจะงอยยืน่ออกมาเป็นท่ีเกาะของกลา้มเน้ือและเอ็น



กระดกูสนัหลงัและกระดูกซ่ีโครง

ก. กระดกูสนัหลงั

ข. กระดกูซ่ีโครง



กระดกูซ่ีโครง

 กระดูกซ่ีโครงมีทั้งหมด 12 คู่ กระดูกซ่ีโครงทุกๆซ่ี 

   จะไปตอ่กบัดา้นขา้งของกระดูกสนัหลงับรเิวณทรวงอก 

   โดยปลายอีกดา้นหน่ึงเช่ือมกบักระดูกหนา้อก 

   ยกเวน้กระดกูซ่ีโครงคู่ที่ 11 และ 12 

   จะเป็นซ่ีสั้นๆ ไม่เช่ือมตอ่กบั

   กระดูกหนา้อก เรยีกว่า ซ่ีโครงลอย



กระดกูรยางค์

 กระดกูรยางคมี์ทั้งส้ิน 126 ช้ิน ไดแ้ก่ 

   กระดกูแขน กระดกูขา รวมไปถึงกระดกูสะบกั 

   และกระดกูเชิงกราน

ขอ้ต่อและเอ็นยดึกระดกู

 ต  าแหน่งที่กระดกู 2 ช้ินมาตอ่กนั 

   เรยีกว่า ขอ้ตอ่ (joint)

 ลกัษณะของขอ้ตอ่

- ขอ้ตอ่แบบลกูกลมในเบา้กระดกู

 - ขอ้ตอ่แบบบานพบั

- ขอ้ตอ่แบบเดือย

- ขอ้ตอ่แบบอานมา้

- ขอ้ตอ่แบบสไลด์

- ขอ้ตอ่แบบเคลื่อนไหวไม่ได้



ขอ้ตอ่



ข้อต่อที่เคลือ่นไหวได้มาก (Diarthrosis)
ข้อต่อในลกัษณะนีม้ักจะเป็นข้อต่อแบบซินโนเวียล และมีการเคลือ่นไหวได้
ทั้งในสองมิตแิละสามมิติ ข้อต่อในกลุ่มนีย้งัสามารถแบ่งออกได้ตามรูปร่าง
ลกัษณะของข้อต่อเป็น 6 แบบ



1.ข้อต่อแบบเบ้า (Ball and socket joint) จดัวา่เป็นขอ้ต่อท่ีมีความอิสระในการเคล่ือนไหวสูงท่ีสุด 
เน่ืองจากสามารถเคล่ือนไหวไดใ้นสามมิติ อยา่งไรกต็าม ขอ้ต่อแบบเบา้มีโอกาสเล่ือนหลุดไดง่้าย จึง
จ าเป็นตอ้งมีเอน็รอบข้อต่อและกลา้มเน้ือจ านวนมากเพื่อเพิ่มความเสถียรของขอ้ต่อ ตวัอยา่งของขอ้ต่อแบบ
เบา้ ไดแ้ก่ขอ้ต่อกลีโนฮิวเมอรัล (glenohumeral joint) ของไหล่ และข้อต่อสะโพก (hip joint) 
2.ข้อต่อแบบบานพบั (Hinge joint) มีการเคล่ือนไหวในสองมิติคลา้ยบานพบัประตู ตวัอยา่งของขอ้ต่อแบบ
บานพบั เช่น ขอ้ศอกและข้อเข่า 
3.ข้อต่อแบบเดอืย (Pivot joint) เป็นขอ้ต่อท่ีกระดูกช้ินหน่ึงจะมีส่วนยืน่ออกไปเป็นเดือย และรับกบักระดูก
อีกช้ินท่ีมีลกัษณะคลา้ยเบา้หรือวงแหวน ท าใหเ้กิดการเคล่ือนไหวแบบหมุนตามแนวแกนของเดือย 
ตวัอยา่งท่ีเห็นชดั คือข้อต่อระหว่างกระดูกสันหลงัช้ินที ่1 และช้ินที ่2 (Atlantoaxial joint) ซ่ึงท าใหมี้การ
หมุนของศีรษะและล าคอได ้
ข้อต่อแบบวงรี (Ellipsoidal/Condylar joint) มีพื้นผวิของขอ้ต่อคลา้ยกบัขอ้ต่อแบบเบา้ แต่จะมีการจ ากดั
การเคล่ือนไหวในดา้นใดดา้นหน่ึง ตวัอยา่งเช่น ขอ้ต่อของข้อมอื 
ข้อต่อแบบอานม้า (Saddle joint) เป็นขอ้ต่อท่ีมีการประกบกนัของส่วนเวา้ของปลายกระดูกทั้งสองในแนว
ท่ีต่างกนั ท าใหมี้การจ ากดัการหมุน ตวัอยา่งเช่นข้อต่อฝ่ามอื (carpometacarpal joint) ของน้ิวหวัแม่มือ 
ข้อต่อแบบเลือ่น (Gliding joint) เป็นขอ้ต่อท่ีมีเพยีงการเคล่ือนไหวในแนวระนาบ เช่นข้อต่อระหว่าง
กระดูกข้อมอื  ขอ้เทา้
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น ้าไขขอ้และเอ็นยดึขอ้

 น ้าไขขอ้ คือของเหลวท่ีอยูร่ะหว่างกระดกูบรเิวณขอ้ตอ่ 

   ท าหนา้ท่ีหลอ่ลื่น ท าใหก้ระดกูไม่เสียดสีกนัขณะเคล่ือนไหว

   ท าใหเ้คล่ือนไหวไดส้ะดวกไม่เกิดความเจบ็ปวด

 เอ็นยดึขอ้ หมายถึงโครงสรา้งที่ยดึกระดกูใหเ้ช่ือมตดิตอ่กนั 

   เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นโครงรา่งค ้าจนุรา่งกายและท าใหก้ระดกู

   ท างานสมัพนัธก์นัในการเคลื่อนไหว 

   ซ่ึงก็คือเน้ือเยือ่เก่ียวพนัท่ีมีความเหนียวทนทานนัน่เอง



ระบบกลา้มเน้ือ

ก.ภาพถ่ายและภาพวาดของกลา้มเน้ือยึดกระดกู

ข.ภาพถ่ายและภาพวาดของกลา้มเน้ือหวัใจ

ค.ภาพถ่ายและภาพวาดของกลา้มเน้ือเรียบ







กลา้มเน้ือยดึกระดกู (skeletal muscle)

 เป็นกลา้มเน้ือท่ีเกาะตดิกบัโครงกระดกู 

   เช่น กลา้มเน้ือแขน กลา้มเน้ือขา

 ท าหนา้ที่เก่ียวกบัการเคลื่อนไหวของรา่งกายโดยตรง

 เซลลก์ลา้มเน้ือยดึกระดกูมีลกัษณะมองเห็นเป็นแถบลาย 

   สีอ่อน สีเขม้สลบักนัเห็นเป็นลาย

 เซลลมี์ลกัษณะเป็นทรงกระบอกยาวแตล่ะเซลลมี์หลายนิวเคลียส

 การท างานถกูควบคมุโดยระบบประสาทโซมาตกิ 

   ซ่ึงสามารถบงัคบัได ้หรืออยูใ่นอ านาจจติใจ



กลา้มเน้ือหวัใจ (cardiac muscle)

 เซลลมี์รูปรา่งเป็นทรงกระบอก แตส่ั้นกว่า

   เซลลก์ลา้มเน้ือยดึกระดูกและเห็นเป็นลาย 

   ตอนปลายของเซลลแ์ตกแขนง

   และเช่ือมโยงตดิตอ่กนักบัเซลลข์า้งเคียง

 การท างานของกลา้มเน้ือหวัใจถูกควบคุมโดย

   ระบบประสาทอตัโนมตั ิรา่งกายไม่สามารถบงัคบัได ้

   หรืออยูน่อกอ านาจจติใจ



กลา้มเน้ือเรยีบ (smooth muscle)

 เป็นกลา้มเน้ือท่ีพบอยูต่ามอวยัวะภายใน 

   เช่น ผนงักระเพาะอาหาร ผนงัล าไส ้

   ผนงัหลอดเลือด และม่านตา

 กลา้มเน้ือเหล่าน้ี ประกอบดว้ยเซลลท่ี์มีลกัษณะยาว 

   หวัทา้ยแหลม แตล่ะเซลลมี์ 1 นิวเคลียส 

   ไม่มีลายพาดขวาง

 การท างานถูกควบคุมโดยระบบประสาทอตัโนมตัิ



การท างานของกลา้มเน้ือยดึกระดกู

 กลา้มเน้ือจะมีการท างานเป็นคู่

 การงอและเหยยีดแขนเกิดจากการท างานของกลา้มเน้ือไบเซพ (bicep) 

   และไตรเซพ (tricep) ในขณะที่ไบเซพหดตวัไตรเซพจะคลายตวั ท าใหแ้ขนงอเขา้ 

   และขณะที่ไบเซพคลายตวัไตรเซพจะหดตวัท าใหแ้ขนเหยียดออก



โครงสรา้งและการท างานของกลา้มเน้ือยดึกระดกู

 กลา้มเน้ือยดึกระดกูแตล่ะมดั ประกอบดว้ยเสน้ใยกลา้มเน้ือ 

    (muscle fiber) หรอืเซลลก์ลา้มเน้ือ (muscle cell)

 ภายในเสน้ใยกลา้มเน้ือ ประกอบดว้ยเสน้ใยกลา้มเน้ือเล็ก 

   มีลกัษณะเป็นทอ่นยาวเรยีงซอ้นกนัเสน้ใยกลา้มเน้ือเหลา่น้ี

   จะอยูร่วมกนัเป็นมดั

 เสน้ใยกลา้มเน้ือประกอบดว้ย ไมโครฟิลาเมนท ์2 ชนิด 

   คือชนิดบางและชนิดหนา ซ่ึงเป็นสายโปรตนีแอกทิน

   และไมโอซิน ตามล าดบั



โครงสรา้งเสน้ใยกลา้มเน้ือ เสน้ใยกลา้มเน้ือเล็ก 

และการเรยีงตวัของแอกทินกบัไมโอซิน







การท างานของเสน้ใยกลา้มเน้ือ

๐ ฮกัซเลยแ์ละแฮนสนั (H.E.Huxley และ Hanson) 

   ไดเ้สนอสมมตฐิานการหดตวัของกลา้มเน้ือ 

   เกิดจากการเลื่อนตวัของแอกทินเขา้หากนัตรงกลาง 

   (sliding filament hypothesis) 

   การเล่ือนของโปรตนีดงักล่าวท าใหเ้สน้ใยกลา้มเน้ือหดตวั


