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ระบบประสาท 

     สิ่งมีชีวิตมีความสามารถในการแสดงปฏิกิริยาต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ความสามารถนี้ เรียกว่า 
การตอบสนองต่อสิ่งเร้า ซึ่งเป็นการประสานงานกันหรือสัมพันธ์กันของระบบประสาท ในมนุษย์ระบบประสาท
จะประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน คือ สมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาท 
1.  สมอง  ( brain ) 
    สมองของคนเรามีน้ าหนักประมาณ 1.3 กิโลกรัม บรรจุอยู่ภายในกะโหลกศีรษะ สมองประกอบด้วยเซลล์
ประสาทนับล้านๆเซลล์เชื่อมต่อกันท างานประสานกันท าให้สามารถสื่อสารกันได้ทั่วถึงทุกเซลล์ จึงท าให้สมอง
ท างานต่างๆที่ส าคัญได้มากมายหลายอย่าง สมองแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
    1)  ซีรีบรัม (Cerebrum)เป็นสมองส่วนที่มีขนาดใหญ่ ด้านนอกมีรอยหยักท าให้เกิดร่องมากมาย ท าหน้าที่

เป็นศูนย์รับความรู้สึก เช่น การได้ยิน การเห็น การรับรส  การดมกลิ่น 
    2)  เซรีเบลลัม (Cerebellum) เป็นสมองที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานการเคลื่อนไหวของร่างกายให้

เป็นไปอย่างต่อเนื่องและควบคุมการทรงตัวของร่างกาย 
    3)  เมดัลลา ออบลองกาตา 
(medulla oblongata ) เป็นส่วนของ

สมองที่อยู่ติดกับไขสันหลัง ท าหน้าที่
เป็นศูนย์ควบคุมเกี่ยวกับการ
หายใจ  การย่อยอาหาร การเต้นของ
หัวใจ ความดันเลือด การไอ  การ
จาม  การสะอึก  และการอาเจียน 

 

2. ไขสันหลัง ( spinal  cord )  
    ไขสันหลัง เป็นส่วนต่อจากสมองอยู่ภายในกระดูกสันหลังข้อแรกลงไปถึงกระดูกบั้นเอว ไขสันหลังมีหน้าที่ 
3 ประการ คือ  
    1)  ท าหน้าที่ส่งผ่านกระแสประสาทจากหน่วยรับความรู้สึกไปสู่สมอง 
    2)  ท าหน้าที่ส่งผ่านกระแสประสาทจากสมองไปสู่หน่วยปฏิบัติงาน 
    3)  เป็นศูนย์รีเฟล็กซ์ 

 ปฏิกิริยาอัตโนมัติ (reflex) 

ปฏิกิริยาอัตโนมัติหรือรีเฟลกซ์ คือ การตอบสนองของร่างกายโดยที่ไม่อยู่ภายใต้อ านาจจิตใจ การตอบสนองสิ่ง
เร้านี้ต้องอาศัยวงจรประสาทที่มีการประสานกันของเซลประสาทตั้งแต่สองเซลขึ้นไป ซึ่งเรียกว่าวงจรรีเฟลกซ์ 
(reflex arc) วงจรรีเฟลกซ์เป็นตัวอย่างการท างานของระบบประสาท ซึ่งมีวงจรประสาทไม่ซับซ้อน มีการ
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ตอบสนองรวดเร็ว วงจรรีเฟลกซ์ประกอบด้วยตัวรับ (receptor) ที่อยู่ตามอวัยวะต่าง ๆ เส้นประสาทน า
ความรู้สึก (sensory nerve) สมองหรือไขสันหลังท าหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมเส้นประสาทสั่งการ (motor 
nerve) และอวัยวะแสดงผล (effector organ) ตัวอย่างการท างานแบบรีเฟลกซ์ ได้แก่ การหายใจ การจาม 
การดึงมือหนี เมื่อสัมผัสกับวัตถุท่ีร้อน ปฏิกิริยาอัตโนมัติมีหลายชนิด ซึ่งบางอย่างต้องอาศัยการฝึกฝน หรือ
ประสบการณ์ท่ีซ้ า ๆ กัน เช่น การเหยียบเบรครถยนต์ในสภาวะฉุกเฉิน ปฏิกิริยาอัตโนมัติบางอย่างของร่างกาย
ต้องมีการท างานอยู่ตลอดเวลา เช่นการหายใจ การเต้นของหัวใจ 

3.  เส้นประสาท ( nerve ) 
     เส้นประสาท ประกอบด้วยใยประสาท     
( nerve fiber ) หลายอันมารวมกันอยู่ ใย
ประสาทเป็นส่วนหนึ่งของเซลล์ประสาท         
( neurone ) ใยประสาท คือส่วนของเซลล์ที่
ยื่นออกมาจากตัวเซลล์เป็นแขนงเล็กๆ ใย
ประสาทที่น ากระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์ 
เรียกว่า เดนไดรต์ ( dendrite ) ส่วนใย
ประสาทที่น ากระแสประสาทออกจากตัวเซลล์ 
เรียกว่า แอกซอน ( axon ) เซลล์ประสาทแต่
ละเซลล์จะมีเดนไดรต์แยกออกจากตัวเซลล์          
1 เส้น หรือหลายเส้นก็ได้ แต่แอกซอนจะมี
เพียงเส้นเดียวเท่านั้น แอกซอนอาจจะสั้นหรือ
ยาวก็ได้ 
    ถ้าจ าแนกเซลล์ประสาทตามการท างานแล้ว
เซลล์ประสาทที่ท าหน้าที่รับความรู้สึกจากอวัยวะต่างๆ เรียกว่า เซลล์ประสาทรับความรู้สึก ( sensory 
neurone ) อวัยวะที่รับความรู้สึกจากสิ่งกระตุ้นภายนอก ได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้น และผิวหนัง ซึ่งรับความรู้สึก
เกี่ยวกับ เสียง ภาพ กลิ่น รส และ ความรู้สึกร้อน เย็น เจ็บปวด เป็นต้น ส่วนเซลล์ประสาทรับค าสั่งจากสมอง
หรือไขสันหลังไปยังอวัยวะที่ท าหน้าที่ตอบสนอง เรียกว่า เซลล์ประสาทสั่งการ ( motor neurone ) 

การท างานของระบบประสาท 
    การท างานของระบบประสาทของคนเรานั้นเป็นการท างานประสานกันระหว่างสมอง ไขสันหลัง และเซลล์
ประสาท 
    ตัวอย่างการท างานของระบบประสาท 
   สถานการณ์   ปลายนิ้วถูกน้ าร้อน 
   การท างานของระบบประสาท  เป็นดังนี้ 
    1.  ความร้อนจะกระตุ้นหน่วยรับความร้อนใต้ผิวหนังบริเวณปลายนิ้ว 
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    2. กระแสความรู้สึกร้อนจะถูกส่งขึ้นไปตามเซลล์ประสาทรับความรู้สึกผ่านไขสันหลังไปสู่ศูนย์ประสาทรับ
ความรู้สึกร้อนในสมอง 
    3. สมองรับรู้ว่ามีความร้อนสัมผัสที่ปลายนิ้วมือ 
    4.  ศูนย์ประสาทในสมองจะสั่งการลงมาตามเซลล์ประสาทสั่งการผ่านไขสันหลัง ไปยังหน่วยปฏิบัติงาน คือ
กล้ามเนื้อที่โคนแขน 
    5.  กล้ามเนื้อรับค าสั่งจะหดตัวท าให้แขนพับงอ ท าให้ปลายนิ้วหลุดจากน้ าร้อน 
    ดังนั้นการท างานของระบบประสาทก็คือการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้น จากสถานการณ์ ความร้อน 
คือ สิ่งเร้า การพับของแขนเพื่อหนีจากน้ าร้อน คือ การตอบสนองต่อสิ่งเร้า  
อวัยวะรับสัมผัส 

ตา (eye) 
     ตาประกอบด้วย ลูกตา (eyeball) แก้วตา
หรือเลนส์ตา (crystalling lens) เปลือกตา 
(eye lids) ต่อมน้ าตา (lacrimal gland) 
ส่วนประกอบส าคัญของตาคือ ลูกตาซ่ึงจะมี
ม่านตาและรูม่านตาช่วยปรับความเข้มแสงเข้า
สู่ตาและอวัยวะที่ใช้ไนการรับแสงแล้วแปร
สัญญาณส่งต่อไปยังสมองเพ่ือแปรข้อมูลต่อไป 
ส่วนแก้วตาช่วยในการปรับภาพให้ตกลงที่เรติ
นาพอดีเปลือกตาและต่อมน้ าตาช่วยให้ความชุ่มชื่นแก่ตาและป้องกันอันตรายแก่ดวงตา  

หู (ear) 
    หูรับความรู้สึกเก่ียวกับได้ยินเสียงและการทรงตัว 
แบ่งออก 3 ส่วน คือ 
    หูช้ันนอก    มีใบหู (pinna) ช่วยรับเสียง รูหูและ 
แก้วหู (ear drum,tympanic membrane) ช่วยน า
เสียงเข้าไปและส่งต่อไปยังหูชั้นกลาง 
    หูช้ันกลาง    มีกระดูก 3 ชิ้น คือกระดูกค้อน 
(malleus) ,ทั่ง (incus) และโกลน (tapes) ช่วยส่งคลื่น
เข้าไปยังหูชั้นใน 
    หูช้ันใน    ประกอบด้วยอวัยวะที่รับเสียงและการ
ทรงตัว คือ โคเคลีย (cochlea) และท่อเซมิเซอร์คูลาร์ 
(semicircular canal) 
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จมูก (nose) 
    รับความรู้สึกเก่ียวกับกลิ่น ซึ่งจะมีเซลล์รับกลิ่นอยู่ที่ผนังด้านบนของช่องจมูกและส่งต่อไปยังสมอง  

 ล้ิน (tongue) 
    เป็นอวัยวะส าหรับรับรสมีตัวรับรสอยู่ที่ปุ่มรับรส (taste bud) ฝังอยู่บนเยื่อบุของลิ้น ตรงปลายปุ่มมีรูเปิด 
ซึ่งอยู่ในสภาพสารละลาย สามารถเข้าไปกระตุ้นเซลรับรส (taste cell) ได้ ซึ่งเซลล์รับรสจะส่งสัญญาณไปแปร
ที่สมอง 

ผิวหนัง เป็นอวัยวะรับสัมผัสที่มีหน่วยรับสัมผัสเกี่ยวกับแรงกดดัน รับสัมผัสความร้อน และความเย็น โดย
ความรู้สึกจะถูกส่งไปตามเส้นประสาทสู่สมองเพ่ือรับรู้ 

 

ที่มา : http://www.thaigoodview.com/library/sema/sukhothai/lamphu_s/bodysystem/sec06p05.htm 
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