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ประสาทความรู้สึกกลา้มเนือ เอ็นและขอ้ต่อ  เป็นความรู้สึกทีมีความสัมพนัธ์กับท่าทาง 

(Position) ของส่วนของร่างกายมีความแตกต่างจากประสาทสัมผสั ทัง  6  ของการบูรณาการ

ประสาทความรู้สึก  คือ การมองเห็น  การลิมรส  ดมกลิน กายสัมผสั การไดย้ิน และการทรงตวัซึง

รับความรู้สึกจากสิงเร้าภายนอก มีตวัรับความรู้สึกอยูภ่ายในร่างกาย    เรารับความรู้สึกเจ็บปวด  รับ

ความรู้สึกเกียวกบัการเคลือนไหวจากอวยัวะภายในร่างกาย ทาํหน้าทีในการชีบอกว่าร่างกายกาํลงั

เคลือนไหวอยู่หรือไม่ เคลือนไหวอย่างไร และส่วนของร่างกายอยู่ในตาํแหน่งไหนสัมพนัธ์กับ

สิงแวดลอ้มอะไร       

การรับความรู้สึกนีเริมจากตวัรับขอ้มูลในระบบประสาทส่วนปลาย โดยรับขอ้มูลจากเซลล์

ประสาทความรู้สึก (Sensory neuron) ทีอยูใ่นหูชนัใน ซึงกาํลงัเคลือนทีและปรับตวัในทิศทางต่างๆ

และการรับความรู้สึกจากความตึงตวัของกลา้มเนือ เอ็น และขอ้ตอ่ เรียกจุดรับความรู้สึกเหล่านีวา่ 

"proprioreceptors," ซึงเป็นตวัรับขอ้มูลเฉพาะ เช่นเดียวกบัการรับความรู้สึกจากแรงกด รู้สึก

เกียวกบัอุณหภูมิ เสียง แสง หรือประสบการณ์เกียวกบัความรู้สึกอืน ๆ 

ประสาทความรู้สึก เอ็นและขอ้ต่อเป็นการดาํเนินการทงัภายใตจิ้ตใจและนอกเหนืออาํนาจ

จิตใจ  โดยการดาํเนินการทงัภายใตจิ้ตใจ เป็นการเชือโยงการทาํงานของ สมองใหญ่ (Cerebrum) ใน

ส่วนทีเรียกว่า  Posterior column-medial lemniscus pathway  ส่วนการทาํงานนอกเหนืออาํนาจจิตใจ เป็น

การทาํงานของสมองน้อย (Cerebellum) ส่วน Primary dorsal spinocerebellar tract  ซึง สมองน้อยนีมี

หน้าทีรับผิดชอบหลกัในการประสานการเคลือนไหว (Coordinating) ของประสาทความรู้สึกเอ็น

และขอ้ต่อโดยเฉพาะ 

ระบบประสาทความรู้สึกกล้ามเนือ เอ็นและข้อต่อ (The Proprioceptive System)  เป็น

ระบบทีเกียวขอ้งกับตาํแหน่งของร่างกาย Proprioceptive  มาจากภาษาลาติน หมายถึง ตวัเองเป็น

หนึง “one’s own,” และการรับความรู้สึกจากขอ้มูลนาํเขา้เป็นการรู้ในตวัเอง ว่าส่วนของร่างกายอยู่

ไหน กาํลงัเคลือนไหวอย่างไร ตัวรับขอ้มูล ความรู้สึกกลา้มเนือ เอ็นและขอ้ต่อเขา้สู่สมอง อยู่ที
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กลา้มเนือ ขอ้ต่อและกระดูก และเนืองจากคนเรามีขอ้ต่อ กลา้มเนือ กระดูกจาํนวนมากในร่างกาย 

ระบบความรู้สึก เอ็นและข้อต่อนีจึงเป็นระบบทีใหญ่มาก เท่าเท่ากับระบบกายสัมผัส (Tactile 

system) ซึงร้อยละ  70  มีจุดรับขอ้มูลอยู่ทีผิวหนัง ตวัรับขอ้มูล ความรู้สึก เอ็นและขอ้ต่อนีจะส่ง

ขอ้มูลเขา้สู่สมองอย่างต่อเนือง แต่เมือเราให้ความสนใจ ตาํแหน่งของร่างกายขณะนนั ขอ้มูลจาก

ความรู้สึก เอ็นและขอ้ต่อนี จะให้ขอ้มูลเกียวกบัตาํแหน่งของร่างกาย โดยเราสามารถรู้สึกสัมผสัถึง

ตาํแหน่งร่างกายเป็นส่วนๆ ซึงเกิดจากการทาํงานของระบบตวัรับขอ้มูล ความรู้สึก เอ็นและขอ้ต่อ

นนัเอง 

เด็กทีระบบประสาทความรู้สึกกล้ามเนือ เอ็นและข้อต่อ มีความสมบูรณ์ จะสามารถ

เคลือนไหวไปรอบๆห้อง หรือเคลือนไหวในสนาม โดยไม่ชน หรือหกลม้ สามารถจดัการกบัวตัถุ

หรือ ของเล่นอย่างมีประสิทธิภาพ นังอยู่ทีโต๊ะและสนใจเรียน แต่สําหรับเด็กทีระบบประสาท

ความรู้สึก เอ็นและขอ้ต่อมีความบกพร่อง เด็กจะมีความยุ่งยากมากในการถอดเสือ ถอดกระเป๋า

แขวน โดยทีไม่ชนสิงของหรือคนอืน และเป็นการยากมากสําหรับการนงัเรียนหนงัสือทีโต๊ะนาน 6-

7 ชวัโมงต่อวนั ระบบประสาทความรู้สึก เอ็นและขอ้ต่อนีมีอิทธิพลโดยตรงต่อการควบคุมเด็กใน

การทาํหนา้ทีในชนัเรียนอยา่งเหมาะสม 

ระบบประสาทความรู้สึก เอ็นและขอ้ต่อมีความสัมพนัธ์กบัระบบการทรงตวั ( The Vestibular 

Systems) โดยการควบคุมท่าทางและความตึงตวัของกลา้มเนือ ทาํให้รู้วา่ตอนนีเรากาํลงัยืน  กาํลงั

เดิน กาํลงักม้ลง หรือกาํลงัยืดแขน ขา ระบบทงัสองทาํให้สามารถคาดการณ์หรือจดัการกบับุคคล

หรือส่งของทีอยู่ระยะไกลได ้ทาํให้เราสามารถเคลือนทีในอากาศโดยไม่ลม้หรือชนกบัสิงของ 

สามารถเล่นของเล่นสนาม หรือออกกาํลงักาย เช่น วิง กระโดด ปีนป่าย การหมุนตวั การแกวง่ การ

ฝึกพฒันาหรือส่งเสริมทกัษะทงัสอง ควรเริมจากการทาํความเขา้ใจว่าการเริมเคลือนไหวตาม

ตอ้งการนนั เริมจากอวยัวะของร่างกายส่วนใดและหยุดอยา่งไร  หลงัจากนนัจึงเคลือนไหวร่างกาย

ผา่นอากาศ โดยไม่ชนคนอืนหรือสิงของทีวางอยูใ่กล้ๆ   

 การเคลือนไหวร่างกายสองซีกประสานกนั (Bilateral Coordination) หรือการเคลือนไหว

ข้ามแนวลาํตัว (Cross lateralization) เป็นความสามารถของสมองทังสองซีกในการควบคุมการ

เคลือนไหวของเท้า ขา แขน มือ และตา ซึงมีสองข้างของร่างกาย ในทารกจะมีแบบแผนการ

เลียนแบบการเคลือนไหวการใชม้ือขา้งใดขา้งหนึงจบัสิงของทีอยูใ่กล ้ หลงัจากนนัสมองไดรั้บการ

พฒันาเพิมขึน เด็กเรียนรู้ทีจะเคลือนไหวร่างกายสองซีกประสานกนัในการทาํกิจกรรมโดยใช้มือ

เดียวหยิบสิงสองทีอยู่รอบสองขา้ง นอกจากนันยงัสามารถเพิมความซับซ้อนในการทาํกิจกรรมที

อวยัวะอยูใ่นตาํแหน่งตรงขา้ม เช่น การกระโดด ขาทงัสองขา้งตอ้งมาขา้งหนา้ในขณะทีแขนทงัสอง

ขา้งอยู่ด้านหลงั  การเดินหรือการวิงทีขาและแขนอยู่ตรงขา้มกัน การปันจกัรยานทีตอ้งอาศยัความ

สมดุลของการทรงตวั  ความสนใจสิงแวดลอ้มรอบขา้ง การถีบลอ้ซึงความสามารถทงัหมดนีเกิดขึน
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พร้อมกนัในเวลาเดียวกนัและตอ้งการใหส้มองทาํงานขา้มแนวลาํตวั  กิจกรรรมทงัหมดทีกล่าวมานี

เป็นการพฒันาการเคลือนไหวร่างกายสองซีกประสานกัน เป็นพืนฐานของทกัษะกลา้มเนือใหญ่  

กลา้มเนือเลก็ ตอ่ไป  

 การวางแ ผน ก ารเคลื อน ไห ว  (Motor Planning)  เป็ นค วาม ส ามารถ ในก ารนึกคิด 

จินตนาการ จัดการและดําเนินการเคลือนไหวทีไม่คุ ้นเคยให้ประสานกันตามลําดับขันตอน

กระบวนการวางแผนการเคลือนไหวนีประกอบดว้ย 6  ขนัตอน  ดงันี  1)  มีจินตนาการเกียวกบัการ

กระทาํหรือการเคลือนไหว  2)  มีการความตระหนักรู้เกียวกับตาํแหน่งอวยัวะของร่างกาย 3) เริม

เคลือนไหว  4)  ดาํเนินการเคลือนไหวตามขนัตอนอย่างเหมาะสม 5)  ปรับเปลียนการเคลือนไหว

ตมตอ้งการ 6)  รู้ว่าจะหยุดเมือไหร่  ถ้าการวางแผนการเคลือนไหวมีความบกพร่องแลว้เด็กจะมี

ความยุง่ยากในการทาํตามคาํสังง่ายๆ เช่น นาํหนงัสือ กระดาษสะอาดมาวางบนโต๊ะ  เขียนชือ สกุล 

ลงบนมุมขวาของกระดาษ  เขียนตวัเลขหนึงถึงสิบไวด้า้นล่างขา้งซ้าย  ลากเส้นระหวา่งตวัเลขทงัสิบ 

ทงัๆทีเด็กสามารถเขียนคาํทีสามารถอ่านได ้เขียนบทความ  ทาํการบา้นได ้ ซึงความจาํจากประสาท

ยนต์ (Motor memory) เป็นสิงทีช่วยให้ทํากิจกรรมต่างๆ แม้ว่าในหนึงวนัหรือหนึงเดือนจะมี

กิจกรรมมากมายก็ตามนอกจากนีควรใชก้ิจกรรมประสาทรับความรู้สึก (Sensorimotor) เป็นพืนฐาน

ขบัเคลือนการเรียนรู้ของเด็ก ให้สามารถนังบนเกา้อี เขียนขยุกขยิก  ลากเส้น  ตดัและวางลง สร้าง

วตัถุ 3 มิติ ต่อจิกซอว ์ซึงใชท้กัษะการวางแผนการเคลือนไหวทีซับซ้อนมากขึน การสอนควรสอน

จนเด็กสามารถทาํไดเ้องโดยอตัโนมติั 
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