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ขอตอ (Joint) และ เอ็น 
ขอตอ(Joint) 
คือ บริเวณท่ีกระดูกสองช้ินมาเช่ือมตอกันทําใหกระดูกมีการทํางานรวมกันเปนระบบเพื่อการคํ้าจุนปกปองรางกายและการ

เคล่ือนไหวในรูปแบบตางๆท่ีเหมาะสม  

หนาที่ของขอตอ 

1. เพื่อใหกระดูกหลายๆ ชิ้นมาตอกันและประกอบกันเปนรูปรางของรางกายขึ้น 

2. ชวยใหเกิดการเคล่ือนไหว และ ประสานการทํางานของกระดูกที่ตอกัน 

3. ชวยใหกระดูกไมเสียดสีกัน และ เคล่ือนไหวไดสะดวก 

ชนิดของขอตอ แบงโดยใช 2 เกณฑในการจาํแนก คือแบงตามโครงสราง  และ แบงตามความสามารถในการเคล่ือนไหว 

 

ชนิดของขอตอแบงตามโครงสราง: ขอตอแบบเสนใย(fibrous joints) ขอตอแบบกระดูกออน (cartilaginous joints)              

ขอตอแบบซินโนเวียล (synovial joints)  

ขอตอแบบเสนใย(fibrous joints): ขอตอลักษณะนี้ กระดูกจะเช่ือมติดกันโดยเน้ือเย่ือเก่ียวพันชนิดหนาแนน (dense 

connective tissue) ซึ่งทําใหขอตอชนิดนี้เคล่ือนไหวไมได หรือเคล่ือนไหวไดนอยมาก  

ชนิดของขอตอแบบเสนใย : ซูเจอร (Sutures)  ซินเดสโมซิส (Syndesmosis)  กอมโฟซิส (Gomphosis)  

ซูเจอร (Sutures) : เปนขอตอที่อยูระหวางกระดูกแตละช้ินของกะโหลกศีรษะ จะมีลักษณะเปนแนวรอยตอที่ประกบกันอยาง

สนิทคลายกับการเขาไม และมีความคงทนแข็งแรงมาก  

 

 
ภาพ ขอตอ แบบซูเจอร 

 
ซินเดสโมซิส (Syndesmosis) : เปนขอตอที่มีแผนของเนื้อเย่ือเก่ียวพันชนิดหนาแนนขึงอยู พบในกระดูกแบบยาว เชน 

 กระดูกเรเดียสและกระดูกอัลนาของรยางคบน  กระดูกทิเบียกับกระดูกฟบูลาในรยางคลาง  ขอตอในลักษณะนี้จะเคล่ือนไหว

ไดเล็กนอย  

 
ภาพ ขอตอซินเดสโมซิส (Syndesmosis) 
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กอมโฟซิส (Gomphosis) : เปนขอตอระหวางรากฟนกับเบาฟนของกระดูกขากรรไกรบน (maxilla) และ กระดูกขากรรไกรลาง 

(mandible)  

 

 
 

ภาพ ขอตอกอมโฟซิส (Gomphosis) 
 

ขอตอแบบกระดูกออน (cartilaginous joints)  
ขอตอในแบบนี้จะมีการเช่ือมติดกันโดยมีกระดูกออนค่ันอยูตรงกลาง เนื่องจากกระดูกออนมีความยืดหยุน จึงทําใหขอตอใน

ลักษณะนี้มีการเคล่ือนไหวไดมากกวาขอตอแบบเสนใย แตนอยกวาขอตอแบบซินโนเวียล  
ชนิดของขอตอกระดูกออนแบงตามลักษณะของกระดูกออน  
ซินคอนโดรซิส (Synchondrosis) เปนขอตอที่กระดูกสองช้ินเช่ือมกันดวยกระดูกออน แบบไฮยาลิน (hyaline cartilage) ซึ่ง

เปนกระดูกออนที่พบไดตามปลายของกระดูก ตัวอยางของขอตอในลักษณะนี้ ไดแกขอตอระหวางกระดูกซ่ีโครงกับกระดูกอก  

 

 
 

ภาพ ขอตอซินคอนโดรซิส 

 

ซิมไฟซิส (Symphysis) เปนขอตอที่กระดูกสองช้ินเช่ือมกันดวยกระดูกออนแบบเสนใย (Fibrocartilage) ทําใหมีความแข็ง

และเหนียว ตัวอยางเชน หมอนรองกระดูกสันหลัง (intervertebral discs) ซึ่งเปนกระดูกออนแบบเสนใยที่เช่ือมตอกระดูกสัน

หลังแตละทอน  

ตําแหนงขอตอ         
ซินคอนโดรซิส 
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ภาพ ขอตอซิมไฟซีส 
 
ขอตอแบบซินโนเวียล (Synovial joint) 
ขอตอแบบซินโนเวียลจะไมไดมีการเช่ือมติดตอกันของกระดูกโดยตรง แตจะมีโครงสรางที่เรียกวา แคปซูลขอตอ (articular 

capsule) เปนตัวกลาง และภายในแคปซูลขอตอนี้จะเปนโพรงขอตอ (articular space) ซึ่งจะมีของเหลวคือ ซินโนเวียล ฟลูอิด 

(synovial fluid) ที่สรางจากเนื้อเย่ือโดยรอบแคปซูลขอตอ ชวยในการเคล่ือนไหวของขอตอ ขอตอในแบบซินโนเวียลนี้จึงเปนขอ

ตอที่เคล่ือนไหวไดมาก และพบไดในเกือบทุกขอตอของทั้งรยางคบนและรยางคลาง 

 

 
ภาพ ขอตอแบบซินโนเวียล 

 
ขอตอจัดจําแนกตามคุณสมบัติในการเคล่ือนไหว 
ขอตอยังสามารถจําแนกไดตามลักษณะและระดับของในการเคล่ือนไหว ซึ่งโดยทั่วไปก็จะสอดคลองกับลักษณะทางโครงสราง

ของขอตอนั้นๆ โดยสามารถจําแนกไดเปนสามแบบ คือ 

• ขอตอที่เคล่ือนไหวไมได (Synarthrosis)  

• ขอตอที่เคล่ือนไหวไดนอย (Amphiarthrosis)  

• ขอตอที่เคล่ือนไหวไดมาก (Diarthrosis) 
ขอตอที่เคล่ือนไหวไมได (Synarthrosis) และขอตอที่เคล่ือนไหวไดนอย (Amphiarthrosis) 

ขอตอในทั้งสองแบบนี้มักมีการเช่ือมตอกันโดยตรง หรือมีกระดูกออนเปนตัวเช่ือม จึงทําใหการเคล่ือนไหวจํากัดอยาง

มาก อยางไรก็ตาม ขอตอในลักษณะน้ีจะมีความเสถียรสูง โดยสวนใหญขอตอที่มีการเคล่ือนไหวที่จํากัดนี้จะเปนขอตอแบบ

เสนใย หรือเปนขอตอแบบกระดูกออน 
 
 
 
 
 
 

Symphysis 
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ขอตอที่เคล่ือนไหวไดมาก (Diarthrosis) 

ขอตอแบบเบา(Ball and socket joint) จัดวาเปนขอตอที่มีความอิสระในการเคล่ือนไหวสูงที่สุด เนื่องจากสามารถ

เคล่ือนไหวไดในสามมิติ อยางไรก็ตาม ขอตอแบบเบามีโอกาสเล่ือนหลุดไดงาย จึงจําเปนตองมีเอ็นรอบขอตอและกลามเนื้อ

จํานวนมากเพื่อเพิ่มความเสถียรของขอตอ ตัวอยางของขอตอแบบเบา ไดแกขอตอกลีโนฮิวเมอรัล (glenohumeral joint) ของ

ไหล และขอตอสะโพก (hip joint) 

 

  
ภาพ ขอตอแบบเบา 

 

ขอตอแบบบานพับ (Hinge joint) มีการเคล่ือนไหวในสองมิติคลายบานพับประตู ตัวอยางของขอตอแบบบานพับ 

เชน ขอศอกและขอเขา 

 
ภาพ ขอตอแบบบานพับ 

 

ขอตอแบบเดือย (Pivot joint)  เปนขอตอที่กระดูกช้ินหนึ่งจะมีสวนย่ืนออกไปเปนเดือย และรับกับกระดูกอีกช้ินที่มี

ลักษณะคลายเบาหรือวงแหวน ทําใหเกิดการเคล่ือนไหวแบบหมุนตามแนวแกนของเดือย ตัวอยางที่เห็นชัด คือขอตอ

ระหวางกระดูกสันหลังชิ้นที่ 1 และชิ้นที่ 2 (Atlantoaxial joint) ซึ่งทําใหมีการหมุนของศีรษะและลําคอได 

  
ภาพ ขอตอแบบเดือย 
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ภาพ ขอตอแบบเดือยชวยในการหมุนของศีรษะและลําคอ 
 

ขอตอแบบวงรี (Ellipsoidal/Condylar joint) มีพื้นผิวของขอตอคลายกับขอตอแบบเบา แตจะมีการจํากัดการ

เคล่ือนไหวในดานใดดานหนึ่ง ตัวอยางเชน ขอตอของขอมือ 

 
ภาพ ขอตอ Ellipsoidal ขอตอ Saddle และขอตอแบบเล่ือน  

 

ขอตอแบบอานมา (Saddle joint)เปนขอตอที่มีการประกบกันของสวนเวาของปลายกระดูกทั้งสองในแนวท่ีตางกัน 

ทําใหมีการจํากัดการหมุน ตัวอยางเชนขอตอฝามือ (carpometacarpal joint) ของนิ้วหัวแมมือ  
           ขอตอแบบเล่ือน (Gliding joint) เปนขอตอที่มีเพียงการเคล่ือนไหวในแนวระนาบ เชนขอตอระหวางกระดูกขอมือ  

 
เอ็น 
 เอ็นที่ทําหนาที่ยึดกระดูกมี 2 ชนิด คือ ลิกาเมนต (ligament) เปนเอ็นยึดระหวางกระดูกกับกระดูก 

มีความเหนียวมาก มีสีขาวแวววาวภายในมีเสนใยคอลลาเจน (Collagen) เปนสวนใหญทําหนาที่บังคับใหกระดูกเคล่ือนไหว

อยูในวงจํากัด เอ็นอีกชนิดหนึ่งคือเทนดอน ( Tendon) เปนเอ็นที่ยึดอยูระหวางมัดกลามเนื้อกับกระดูก เชน เอ็นรอยหวาย 

มีความเหนียวมาก ประกอบดวยเสนคอลลาเจนทําใหมีสีขาวแวววาว เชนเดียวกับลิกาเมนตแตเสนใยรียงตัวกันเปนระเบียบ

มากกวาลิกาเมนต  

 

 

Gliding joint 



โรงเรียนดอนตาลวิทยา                                                 หนวยการเรียนรูที่ 1 การเคล่ือนที่ของส่ิงมีชีวิต 

วิชา ชีววิทยา ….. (ว 402…..)                       6                                                            ครูนันทนา  สําเภา 
 
 

 

  
 

ภาพ แสดงเอ็นเทนดอน (Tendon) 

 
 
 

 
 

ภาพ แสดงเอ็นลิกาเมนต (Ligament) 
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