
 

 
กระดูกท่ีนักกอลฟควรรูจัก  (ตอ) 

 
  กระดูกที่มาตอกับกระดกูของลําตัว  คือ  กระดูกที่ประกอบเปนแขน, ขา  เรียกกระดูกรยางค  
(Appendicular  skeleton)  ทั้งหมด  126  ช้ิน  กระดกูแขนขางละ  32  ช้ิน  2  ขางเปน  64  ช้ิน  แตละขาง
ประกอบดวย 
  -  กระดกูสะบกั   (Scapula)  1   ช้ิน 
  -  กระดกูไหปลารา  (Clavicle)  1   ช้ิน 
  -  กระดกูตนแขน  (Humerus)  1   ช้ิน 
  -  กระดกูปลายแขนอนัใน (Ulna)   1   ช้ิน 
  -  กระดกูปลายแขนอนันอก (Radius)  1   ช้ิน 
  -  กระดกูขอมอื   (Carpal   bones)  8   ช้ิน 
  -  กระดกูฝามอื   (Metacarpal   bones) 5   ช้ิน 
  -  กระดกูนิว้มอื   (Phalanges)            14   ช่ิน 
 
 
 
 

กระดูกขาขางละ  31  ชิ้น  ประกอบดวย 
  กระดูกเชิงกราน  (Hipbone)  1  ช้ิน 
  กระดูกตนขา  (Femur)   1  ช้ิน 
  กระดูกสะบา  (Patella)   1  ช้ิน 
  กระดูกหนาแขง  (Tibia)   1  ช้ิน 
  กระดูกนอง  (Fibula)   1  ช้ิน 
  กระดูกขอเทา  (Tarsal   bones)  7  ช้ิน 
  กระดูกฝาเทา  (Metatarsal   bones) 5  ช้ิน 
  กระดูกนิ้วเทา  (Phalanges)             14  ช้ิน  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ขอตอและเอ็น  (Joints   and   ligaments) 
 ขอตอเกิดจากกระดูกตั้งแต  2  ช้ินขึ้นไปมาตอกัน  โดยมเีอ็น  (ligament)  มาชวยยดึเกาะกนั  เพื่อ
ประกอบใหกระดูกหลายๆ ช้ินติดกนัเปนโครงของรางกาย  ซ่ึงเปนสวนสําคัญ  ของระบบการเคลื่อนไหว 
 ในรางกายคนเราแบงขอ  ตามชนิดการเคลือ่นไหว  3  ชนิด  

1. ขอที่ไมมีการเคลื่อนไหว 
2. ขอที่เคล่ือนไหวไดเล็กนอย 
3. ขอที่เคล่ือนไหวไดมาก 

1. ขอที่ไมมีการเคลื่อนไหว   
เชน  การเชื่อมตอของกระดูกกะโหลกศีรษะ  กระดูกหนา  เชื่อมกันดวัยเยื่อพังผืดชนดิ  Fibrous  

tissue  
2. ขอที่เคล่ือนไหวไดเล็กนอย   

มีแผนของกระดูกออนชนิด  Fibrocartilage   คั่นอยูระหวางกระดูกพบที่บริเวณหัวเหนา    เรียก  
Pubic  symphysis  และที่บริเวณขอตอกระดูกสันหลัง 
3. ขอตอที่เคล่ือนไหวไดมาก 

เปนขอตอที่ประกอบดวยกระดูก  2  ช้ินขึ้นไป  บริเวณผิวขอ  เปนกระดูกออนชนดิ  Hyaline  cartilage  ซ่ึงมี
ความมัน  ล่ืน  มีแรงเสียดทานนอย  ภายในขอจะมีเยื่อบุขอ  คลุม  มีหนาที่สรางน้ําหลอล่ืน  เรียกขอชนิดนีว้า  
Synovial   joint 
แบงตามลักษณะการเคลื่อนไหว  ชนิดตางๆ ไดแก 
  1.  Ball   and   Socket   เปนขอตอปลายขางหนึ่งเปนหัวกลม  สวมเขาไปตอในเบาของกระดูกอีก
อันหนึ่ง  ทําใหการเคลื่อนไหวไดทุกทาง  ไดแก  ขอสะโพก  Hip  joint  และขอหวัไหล  (Shoulder   joint)   
 2.  Hinge   joint   เปนการเคลื่อนไหวแบบบานพับ  ทําใหเกิดการงอเหยียด  เชน  ขอศอก  นิ้วมือ, 
นิ้วเทา,  ขอเทา 
 3.  Pivot   joint   เปนการเคลือ่นไหวโดยหมุนรอบแกน  เปนขอตอกระดูกคออันที่ 1 และ 2  และการ
หมุนแขน  โดยการหมนุกระดูกเรเดยีส  รอบแกนกระดกู  Ulna  ทําใหเกิดการคว่ํา  และหงายมือ 
 4.  Ellipsoidal   joint   ขอตอจะมีการเคลื่อนไหวได 2 ทาง  คือ  หนาหลัง  และดานขาง  เชนขอมือ  
เคล่ือนไหวกระดก-งอขอมือ  และเคลื่อนไหวเอยีงไปทางนิ้วหวัแมมือ  และนิว้กอยได 
 5.  Gliding   joint  เคล่ือนไหวแบบถูไปถูมา   ไมมีแนวการเคลื่อนไหวที่แนนอน  เชน  ขอตอระหวาง
กระดูก  ขอมือ  ขอเทา 
 6.  Saddle   joint   ขอตอที่กระดูกดานหนึ่งเวา  และอกีดานนูน  มาประกอบกันเปนรูปคลายอานมา  
ทําใหมีการเคลื่อนไหวไดมาก  เชน  กระดูกฝามือ  อันที่ 1  ตอกับกระดูกขอมือ 
 ในวงสวิงของกอลฟ  เปนการเหวีย่งของแขนรอบแกนกระดูกสันหลัง  และการเรงหวัไมผานขอมอื 



 การจรดไมกอลฟที่ดีชวยการทรงตัวและ  การเคลื่อนไหวของขอเทา  เขา  ซ่ึงเปนขอลักษณะบานพับ  
ควบคุมไดไมยากนกั 
 การเคลื่อนไหวของแขน  ซ่ึงเคลื่อนไหวบรเิวณขอหัวไหล  ไดรอบทิศ  ถาควบคุมใหอยูในระนาบ
ของการสวิง  (Swing   plane)  โดยสัมพันธกับแกนกระดกูสันหลัง  จะชวยใหการตีลูกไดสม่ําเสมอ 
 การเคลื่อนไหวที่ซับซอนมากที่สุด  และควบคุมไดยากที่สุด  คือบริเวณขอมือเพราะการบิด  หักงอ
ขอมือจะมีผลตอหนาไมกอลฟทันที  จึงขอเนนโครงสรางการทํางานของขอมือ 
ขอมือ  (Wrist  joint) 
 ประกอบดวยสวนปลายของกระดูกปลายแขน  คือ  กระดกูเรเดียส  และอัลนาร 
 กระดูกขอมือ 8 ช้ิน  เรียงกนัเปน 2 แถว  ตอกับกระดกูฝามือ 5 ช้ิน 
 
การเคลื่อนไหวของขอมือ  ผานการเคลื่อนไหวของกระดกูขอมือแถวตน  และแถวปลาย, กระดกูขอมือและ
กระดูกเรเดยีส  และการหมนุของกระดูกเรเดียสไปบนกระดูกอัลนาร  ทาํใหการเคลื่อนของมือทําได
กวางขวางมาก  ชวยใหกระดกขอมือ  และงอขอมือ  เปนมุมได 145 องศา  (extension  flexion)เอียงมาทาง
นิ้วหวัแมมือ – นิ้วกอย  (Radio – ulnar   devialion)  70  องศา   คว่ํามือ  หงายมือ  ผานกระดูกปลายแขนได  
120  องศา 
 
แกนการเคลื่อนไหวของมืออยูที่หวักระดกูแคปปเตท  (Head of Capitate)  ซ่ึงเปนกระดูกขอมือช้ินใหญแถว
ลางตรงกลาง)  เปนแนวเอยีง  ทําใหแนวการเคลื่อนไหวของมือจะเปนการผสมกัน  คือ  กระดกขอมอืรวมกับ
เอียงมาทางนิว้หัวแมมือ  (Extension – radial  deviation)  และงอขอมือรวมกับเอยีงไปทางนิ้วกอย  (Wrist   
flextion – Ulnar  deviation) 
 
การควบคุมการทํางานของมอื  
  ผูเขียนขอสรุปการฝกขอมือตามหลักการของ  Byron   Nelson  ซ่ึง Shawn   Humphries  เขียนในหนังสือ  
Two  Steps  to  a  Perfect Golf  Swing  ซ่ึงสอดคลองกับการเคลื่อนไหวตามแนวแกนของขอมือมาก 

1. หลังจากจรดไมกอลฟ  และจับกริปที่ถูกตองแลว 
กระดกขอมือข้ึนใหหนาไมตั้งฉากกับทิศทาง  และปลายไมช้ีขึ้นบน 

 
ปลอยไมลงในแนวเดิม  โดยควบคุมที่ขอมือ 
การเคลื่อนไหวนี้  เปนการเคลื่อนไหวขอมอืทั้ง 2 ขาง  ไปพรอมๆ กันในแนวกระดูกขอมือ – เอียงไปทาง
นิ้วหวัแมมือ  และเริ่มคลายขอมือ – เอียงไปทางนิ้วกอย  ซ่ึงสอดคลองกับการทํางานใชขอมือ  เชนการใชฆอน
ตอกตะปู  การกวางลูกดอก  และเปนการทํางานของขอมือในวงสวิงของกอลฟ   เมื่อเหวีย่งแขนลงมาจากทาง
ดานขวา 

2.  จากทาจรดไมกอลฟ  หมนุขอมือใหไมกอลฟขนานกบัพื้น ปลายไมช้ีขึ้นบนและแนวไมกอลฟ
ขนานกับไหล  สะโพก  เขา 
 



 
 
หมุนขอมือ  ใหกลับมาอยูในทาจรดลูก  หรือฝกตีผานที(Tee)ที่ปกกบัพื้น                หมุนใหมือขวาผานมือซาย 
(รอบแกนกระดูกอัลนาร) และหลังมือขวา  ขนานกับแนวของหนาไม 
อาจจะใชรถกอลฟเปนแนววาหมุนขอมือ  ใหแนวของไมกอลฟขนานกับไหล  สะโพก 
การฝกเชนนี้บอยๆ จะควบคุมการทํางานของมือ  ผานจุดกระทบและฟอลโลทรูวไดดี 

ซ่ึง  Shawn  Humphries   เรียกตําแหนงที่ หมุนขอมือใหไมกอลฟขนานกับพื้น ปลายไมช้ีขึ้นบนและ
แนวไมกอลฟขนานกับไหล  สะโพก  เขา   Position 1 

  การทําแบคสวิงเริ่มจาก Position 1  โดยการหมุนลําตัว  และไหล  จนหลังตั้งฉากกบัทิศทาง  หรือ
ไหลลอดใตคาง  ก็จะได  แบคสวิงที่สมบูรณ  เรียก  Position  2 ซ่ึงดานหลังของขอมือจะราบแนวเดียวกับ
ปลายแขนละขนานกับหนาไม 

เมื่อฝกจนชํานาญแลว การทาํTake away หรือเร่ิมแบคสวิงไมตองเริ่มจาก Position 1ใหเร่ิมทําทุกสวน
ใหสัมพันธุกนั คือหมุนลําตัว หมุนไหล กระดกขอมือ  หมุนมือ อยางละ 25%  หรือเพียงแตคดิลากหัวไม
กอลฟใหต่ําและไปดานหลังชาๆเนนการสรางตําแหนงของไมกอลฟใหตั้งฉากกับแขนซายเหมือน Position 1  
เมื่อหมุนลําตัว  และไหล ซายลอดใตคางกจ็ะเขาสู Position  2 อยางถูกตอง  
การทําดาวสวงิเปนการเหวีย่งไมลงรวมกับการหมุนลําตัวโดยรักษาใหแขนและไมกอลฟเปนรูปตัว L กลับมา
ที่ Positon 1 หลังผานจุดกระทบ เหวีย่งแขนขึ้นบน ไปเหนือไหลซายพรอมกับการถายน้ําหนักจากเทาขวามาที่
เทาซายก็จะไดวงสวิงอยางสมบูรณ 
 
ขอแนะนําสําหรับนักกอลฟ 
 ความรูความเขาใจ การทํางานสวนตางๆของรางกายเพื่อปรับไปใชกับวงสวิงจะทําใหทานสามารถ
ตรวจสอบวงสวิงของทานดวยตวัเองไดโดย การฝกที่หนากระจก หรือทานอาจปรึกษาครูผูฝกสอนกอลฟเพื่อ
ตรวจสอบวงสวิงใหได 
 การแกไขวงสวิงที่ไมไดปรับเขาหาพื้นฐานวงสวิงทีด่ีหรือสอดคลองกับการทํางานของรางกาย ไม
สามารถแกไขวงสวิงไดยั่งยนื หรืออาจจะเกิดการบาดเจบ็ในสวนของรางกายไดงาย 


	กระดูกขาข้างละ  31  ชิ้น  ประกอบด้วย 
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