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การทํางานของระบบประสาทและการสื่อสารระหวางเซลลประสาท 
การทํางานของระบบประสาทประกอบดวย 5 สวนสําคญัคือ 

1. อวัยวะรับความรูสึก (Receptors) อันไดแก อวัยวะรับความรูสึกจากภายนอกทั้ง 5 (ตา หู 
จมูก ล้ิน ผิวหนัง) เนื้อเยื่อภายในอยางกลามเนื้อ ขอตอ อวัยวะภายในตาง ๆ อวัยวะรับ
ความรูสึกจะทาํหนาที่เปล่ียนพลังงานของสิ่งเราใหกลายเปนกระแสประสาท (Nerve 
Impulse) เซลลรับความรูสึกมีคุณสมบัติจําเพาะตอส่ิงเราที่มากระตุนเชน เซลลรับ
ความรูสึกที่ตาซึ่งทําหนาที่รับความรูสึกเกีย่วกับแสงจะไมตอบสนองตอตัวกระตุนที่เปน
เสียง หรือกล่ิน 

2. เสนประสาทรับความรูสึก (Sensory Nerve Fiber) เปนเสนประสาทนํากระแสประสาท 
(Sensory Input) หรือ ความรูสึกตาง ๆ เขาสูสมองหรือไขสันหลัง 

3. ตัวเชื่อมโยง (Connector) กระแสประสาทจากเสนประสาทรับความรูสึกจะเขาสูหนวย
ประมวลผลอันไดแก สมองและไขสนัหลัง ซ่ึงมีเซลลประสาทนับลานเซลลทําการ
ประมวลผล (Integration) เมื่อประมวลผลแลว สมองหรือไขสันหลังจะมีคําสั่งออกมาใน
รูปกระแสประสาทเพื่อไปกระตุนอวยัวะใหเกิดพฤติกรรม 

4. เสนประสาทสั่งงาน (Motor Nerve Fiber) เปนเสนประสาทที่นําคําสั่ง (Motor Output) ออก
จากสมองหรือไขสันหลังออกไปยังกลามเนื้อหรือตอมตาง ๆ 

5. อวัยวะทีใ่ชในการตอบสนอง (Effectors) กระแสประสาทจากสมองจะผานมายัง
เสนประสาทสั่งงานไปกระตุนกลามเนื้อ หรือตอมใหเกิดการตอบสนองในรูปของ
พฤติกรรมตาง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปวงจรการตอบสนองตอส่ิงเราดวยระบบประสาท 
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 ในการศึกษาเบื้องตนทําใหทราบวาระบบประสาทประกอบขึ้นจากการทํางานของเนื้อเยื่อ
ประสาทหลาย ๆ ิด  
 
 
 
 
 
 
 
 

แตเซลลที่ทําหนา
หนาที่หลากหลาย
ที่เปน Myelinated
ไป) หรืออาจพบช
ประสาทซิมพาเธต
การสงสัญญาณปร
เปนเยื่อที่มีเปอรเซ
แลกเปลี่ยนไอออน
ที่มีเยื่อไมอิลินหุม
เซลลประสาทประ
ถายทอดสัญญาณ
 
 
 
 
 
 
 

รูปการ
ชน
รูปรางของเซลลในเนื้อเยื่อประสาท 
 

ที่สงสัญญาณประสาทนั้นมีเพียง Neurone เทานั้น และ Neurone เองก็มีรูปราง
แตกตางกนั ขนาดของ Neurone ที่พบมีตั้งแต 4-100 ไมครอน และพบไดทั้งชนิด
 Nerve (เซลลประสาทที่มีเยื่อไมอิลินหุมเชน Sensory และ Motor neurone ทั่ว ๆ 
นิดที่เปน Unmyelinated Nerve (เซลลประสาทที่ไมมีเยื่อไมอิลิน หุมเชน เซลล
ิก (Sympathetic) ซ่ึงการมีหรือไมมเียื่อหุมไมอิลินนี้จะเกี่ยวของกับความเรว็ใน
ะสาท (Nerve Impulse) เนื่องจากเยือ่ไมอิลินเปนเปนสารพวกฟอสโฟลิปด และ
็นตไขมันมากกวาเยื่อหุมเซลลอ่ืน ๆ จึงมีคุณสมบัตเิปนฉนวนไฟฟา ไมสามารถ
ได สัญญาณประสาท (ซ่ึงอยูในรูปประจุไฟฟา) ทีเ่ดินทางในเซลลประสาทชนิด
จะกระโดดขามไปบริเวณที่เรียกวา Node of Ranvier ทําใหการสงสัญญาณใน
เภทนี้เกดิขึ้นไดเร็วกวาเซลลประสาทที่ไมมีเยื่อไมอลิินหุมประมาณ 10 เทา การ
แบกระโดดนี้เรียกวา Saltary Conduction Node of Ranvier 

เคล

 

ื่อนที่ของสัญญาณประสาทในแอกซอนที่มีและไมมีเยื่อไมอิลินหุม 
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การสงสัญญาณประสาท 
 เมื่อพิจารณาในตัวเซลลหนึง่ตัวจะสามารถแบงออกไดเปน 3 สวนตามหนาที่เกี่ยวกับ
สัญญาณประสาทคือ บริเวณที่รับสัญญาณ (Input Zone) บริเวณทีน่าํสัญญาณ (Conducting Zone) 
และบริเวณที่จะ ีการสงสัญญาณ (Output Zone) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เซลลป

นับพันเซลลขาง
กระตุน ในก
นอย 2 ตัวคือ เซ
(Postsynaptic N
เปนชองแคบอย
เซลลหนึ่งจึงตอ
 
 
 
 
 
 
 
 

ม

รูปบริเวณตาง ๆ ของเซลลประสาท 

ระสาทในรางกายมีประมาณ 100,000 ลานเซลล เซลลแตละตัวจะเชื่อมโยงกับอีก
เคียงทําใหเกิดการทํางานของระบบประสาทขึ้นภายในเวลาสั้น ๆ หลังจากมกีาร
ารสงสัญญาณประสาทจากจุดหนึ่งไปยงัอีกจุดหนึ่งจะตองอาศัยเซลลประสาทอยาง
ลลประสาทกอนไซแนปส (Presynaptic Neurone) และเซลลประสาทหลังไซแนปส
eurone) ระหวางเซลลประสาททั้งสองนี้จะมีชองไซแนปติกเคลฟต (Synaptic Cleft) 
ูระหวางเซลลประสาททั้งสอง การถายทอดสัญญาณจากเซลลประสาทหนึ่งไปยงัอีก
งมีกลไกในการขามไซแนปส 
รูปแบบของการเกิดไซแนปส 
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การสงสัญญาณประสาทภายในเซลล 
 การทํางานของเซลลประสาทถูกศึกษาเบื้องตนใน Giant 
Axon ของ Giant Squid แอกซอนชนดินี้มีความยาวจากหวั-หาง
ของหมึก มีเสนผาศูนยกลางของแขนงแอกซอนประมาณ 1 มม. ไม
มีเยื่อไมอิลินหุมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาทําหนาทีค่วบคุม
การเคลื่อนไหวของสวนหาง 
 เซลลประสาทจะสงสัญญาณโดยใช Electrochemecal 
Process (ใชสารเคมีและไฟฟาในการสงสัญญาณ) สารเคมีในรางกาย 
หลายชนิดมีประจุไฟฟา (Electrically-Charged) ที่เรียกวาอิออน (Ion) อิออนที่สําคัญในระบบ
ประสาทคือ Na+, K+, Ca2+, Cl- รวมถึงโปรตีนโมเลกุลที่เปนลบ (A-) อีกหลาย ๆ ตัว คุณสมบัติ
สําคัญอีกประการที่ทําใหเกดิการถายทอดสัญญาณประสาทไดก็คือการที่เยื่อหุมเซลลมีคุณสมบัติ
เปน Semi-permeabile Membrane ยอมใหสารและอิออนบางชนิดผานเขาออกเทานั้น 
 เมื่อส่ิงเรากระตุนเซลลประสาทจะมีการสงสัญญาณอิออนไปตามความยาวของแอกซอน 
จนถึงปลายสุดของแอกซอนอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงทางเคมี และสงสญัญาณไปยังเซลลถัดไปโดย
ใชสารเคมีไปกระตุนใหเกิดสัญญาณอิออนในเซลลถัดไป ดวยวิธีการใชสัญญาณอิออนสลับกับ
สัญญาณเคมีเชนนี้ทําใหระบบประสาทและสมองสามารถรับรูและตอบสนองตอส่ิงเราตาง ๆ ได 

- การสงสัญญาณอิออน : ศึกษาในแอกซอนพบวาโครงสรางของแอกซอนเปนเชนเดียวกับ
เซลลตาง ๆ คือ มีเยื่อหุมเปน PhosphoLipid Bilayer มีโปรตีนที่ทําหนาที่เปนทางผานของสารตาง ๆ 
ฝงตัวอยูเชน ชองโซเดียม (Na-Channel) ชองโปตัสเซียม (K-Channel) ประตูแลกเปลี่ยนโซเดียม
โปตัสเซียม (Na-K Pump) เปนตน ภายในเซลลประสาทพบวามีอิออน Na+, K+, Cl- ,A- มากมาย ซ่ึง
ในภาวะที่เซลลไมถูกกระตุนจะมีผลรวมของประจุเปนลบ สวนผลรวมของประจุภายนอกจะเปน
บวก อยางไรกต็ามเนื่องจากความเขมขนของประจุแตละชนิดภายในและภายนอกเซลลแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภายในแอกซอนของเซลลประสาท 
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ทําใหมีการแพรเขาออกของสารเหลานี้ตลอดเวลา โดยมี Na-K Pumpทําหนาที่รักษาสมดุลอิออน 
ใหอยูในปริมาณที่เหมาะสม ความแตกตางระหวางประจุภายในและภายนอกทําใหเกิดคาความตาง
ศักยขึ้น ในมนุษยสามารถวดัคาความตางศักยระหวางภายในและภายนอกเซลลประสาทระยะที่ไม
ถูกกระตุนไดประมาณ (-60) – (-80) mV หรือคาเฉลี่ยที่ -70 mV เรียกคานี้วา ความตางศักยในระยะ
พักของเซลล (Resting Membrane Potential) และเรียกระยะนีว้า ระยะพัก (Resting Stage) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปผลก
 
  
 
 
 
 
 
 

 
เมื่อมีการ

กระตุนนั้นทําใหช
จากภายนอกซึ่งมีค
รวมจากที่เคยเปน
ความตางศักยจะเพ
บวกสูงสุด ระยะท
ารวัดความตางศักยของเซลลประสาทระยะพักโดยใชไมโครอิเลคโทรด 
รูปเยื่อหุมแอกซอนระยะพักมีการแพรของอิออนตาง ๆ 

กระตุนเกิดขึน้ความตางศักยของเซลลประสาทจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการ
องของโซเดียมอิออน (Na+) ที่เยื่อหุมเซลลเปดออก ทําใหโซเดยีมอิออน (Na+) 
วามเขมขนสูงกวาภายในเซลลไหลเขามาอยางรวดเร็ว เกดิการเปลี่ยนแปลงประจุ
ลบ กลายเปนบวกมากขึน้เรื่อย ๆ ตามการไหลเขาของโซเดียมอิออน (Na+) คา
ิ่มมากขึ้น และถาแรงกระตุนมากพอคาความตางศักยจะเพิ่มจากคาติดลบเปนคา
ี่มกีารเปลี่ยนแปลงนีเ้รียกวา ระยะดีโพลาไรเซชั่น (Depolarization) 
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รูปเยื่อ
 
 เมื่อ
และประตูโ
การสูญเสีย
เซลล ทําให
เซชั่น (Rep
ไรดอิออน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หุมแอกซอนระยะดีโพลาไรซ ประตูโซเดียมเปดและโซเดียมไหลเขาเซลลมากขึ้น 

โซเดียมออิอน (Na+) ไหลเขามาจนคาความตางศักยถึงจุดสูงสดุประตูโซเดียมจะปด 
ปตัสเซียมจะเปดออกยอมใหโปตัสเซียมอิออน (K+) ภายในเซลลไหลออกไป ทําใหเกิด
ประจุบวกจํานวนมากออกจากเซลล ประกอบกับคลอไรดอิออน (Cl-) ไหลเขามาภายใน
คาความตางศักยลดลงจากจดุสูงสุด ระยะทีม่ีการเปลี่ยนแปลงนี้เรียกวา ระยะรีโพลาไร

olarization) และถาความตางศักยลดลงไปเรื่อย ๆ จนต่ํากวาระยะพักซึง่เปนผลจากคลอ
(Cl-) ไหลเขามาจาํนวนมาก เรียกระยะนีว้า ไฮเปอรโพลาไรเซชั่น (Hyperpolarization)  

 

 

 
 

รูปการเกิดระยะรีโพลาไรเซชั่น 
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 การเปลี่ยนแปลงคาความตางศักยสูงสุด ณ จุดหนึ่ง ๆ บนเซลลประสาทนั้นเรียกวาการเกิด 
แอคชั่นโพเทนเชี่ยล (Action Potential) ซ่ึงจะเปนไปตามกฎ “ออลออรนัน (All or None Law)” คือ 
ถามีส่ิงเรามากระตุนความตางศักยจะมีการเปลี่ยนแปลงในสองทางคือ 

1. แรงกระตุนของสิ่งเรามีไมมากพอที่จะทําใหระดับความตางศักยถึงจดุตัดสินที่เรียกวา 
THRESHOLD คาความตางศักยจะสูงขึ้นเล็กนอยกอนที่จะลดระดับหายไปโดยที่ไม
สามารถสงแรงกระตุนตอเนือ่งไปได 

2. แรงกระตุนของสิ่งเรามีมากพอที่จะทําใหระดับความตางศักยถึงจุดตดัสินที่เรียกวา 
THRESHOLD เมื่อคาความตางศักยสูงถึง Threshold จะมีการเปลีย่นแปลงความตางศักย
เพิ่มอยางรวดเร็วจนถึงคาความตางศักยสูงสุด (Action Potential) ซ่ึงจะมีการสงสญัญาณ
กระตุนตอเนื่องไปไดอีก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงไฮเปอรโพลาไรเซชั่น(a) การกระตุนที่ไมถึงthreshold (b) 
และการกระตุนที่ถึงthreshold (c) 

 
ในการสงสัญญาณขามเซลลมานั้นเซลลประสาทหลัง

ไซแนปสอาจถูกกระตุนหรือถูกยับยั้งมากไ็ด เพราะฉะนั้น
เปลี่ยนแปลงความตางศักยที่เซลลหลังไซแนปสมีสองแบบ
1. แบบกระตุน (EPSP : Excitation Post Synaptic Potent

ซ่ึงเกิดจากสารสื่อประสาทเชน อะเซทิลโคลีน และน
อิพิเนฟริน ทีม่ีผลทําใหเยื่อหุมเซลลยอมให Na+ ผาน
มากขึ้น 

2. แบบยับยั้ง (IPSP : Inhibitory Post Synaptic Potential
เยื่อหุมเซลลยอมให K+ ผานออกมากขึ้น 
การ
คือ 
ial) 
อร
เขา

) ซ่ึงเกิดจากสารสื่อประสาทที่มีผลทําให
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การสงสัญญาณมาที่เซลลหนึ่ง ๆ มีทั้งสัญญาณกระตุนและสัญญาณยับยั้ง การที่จะมีสัญญาณสง
ตอไปหรือไมขึ้นกับผลรวมของสัญญาณวาทําใหเกิดแอคชั่นโพเทนเชยีลไดหรือไม ถาสัญญาณ
กระตุนแรงพอที่จะหกัลางสัญญาณยับยั้งจนขึ้นถึงระดบั Threshold เซลลที่รับสัญญาณจึงจะมกีาร
ถายทอดสัญญาณตอไป 
 
ลองวิเคราะหการสงสัญญาณในภาพ  a, b,c และ d  เมือ่ E1 และ E2 ตางก็เปนสัญญาณกระตุนทีต่่ํา
กวาคา Threshold  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เหตุใดภาพ b และ c จึงเกิดแอคชั่นโพเทนเชียล 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
2. ถานําคา I1 เขามากอนคา E1+ E2 ในภาพ c นักเรียนคิดวาเหตุการณจะเปนเชนไร 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................... ............................................................................................................... 
 
การบันทึกแอคชั่นโพเทนเชยีลอาจวัดโดย Oscilloscope หรือ Microelectrode ก็ได ซ่ึงการวัดทั้ง

สองตางกันที่ Oscilloscope จะใช probe ทั้งสองแตะขางนอกแอกซอนสวน Microelectrode จะใช 
probe ปลายหนึ่งแตะขางนอก อีกปลายแทงเขาไปดานใน 
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ในการสงสัญญาณอิออนนัน้พบวาในเซลลประสาทชนิดเดียวกนัของสัตวชนิดเดียวกันจะมีคา
ความตางศักยสูงสุด (Action Potential) คงที่เสมอไมวาจะถูกกระตุนดวยส่ิงเราที่มีความแรงเทา 
Threshold หรือ แรงกวา Threshold เชน ถาความตางศักยระยะพักเทากับ -70 mV และ Threshold 
เทากับ -40 ไมวาจะใหแรงกระตุน 30 mV หรือ 80 mV ก็สามารถทําใหเกิด Action Potential ที่ 100 
mV ได (แตถาใหแรงกระตุน 29 mV จะไมเกิด Action Potential) 

สําหรับการรับรูวาสิ่งเราที่มากระตุนแตละอันมีความแรงแตกตางกันเชือ่วานาจะเปนผลมาจาก
ความถี่ในการเกิด Action Potential 

การสงสัญญาณไฟฟาจะเกิดขึ้นตลอดความยาวของแอกซอนที่ไมมีเยื่อไมอิลินหุมแตจะเกิด
อยางไมตอเนือ่งในแอกซอนที่มีไมอิลินหุม โดยจะเกดิตอเนื่องไปจนปลายสุดของแอกซอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

รูปการสงสัญญ
 
 

าณอิออนของเซลลประสาท 
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- การสงสัญญาณเคมี : เมื่อสัญญาณประสาทมาจนถึงปลายแอกซอนแลวถาปลายของแอก
ซอนนั้นเปนไซแนปสไฟฟา (Electrical Synapse) มีชองไซแนปติกแคบ 2-7 nm จะเกิดการสง
สัญญาณประสาทอิออนตอเนื่องไปเลย (พบในสัตวไมมีกระดกูสันหลัง และบางเซลลประสาทใน
คน) แตถาชองไซแนปติกกวาง (200-500 Ao) จะมีการสงสารเคมีขามชองแทน 

Nerve Ending  ของเซลลที่สงสัญญาณเคมีจะทําหนาที่เสมือนตอมไรทอ สรางสารสื่อ
ประสาทเก็บไวในถุงเก็บสารสื่อประสาท เมื่อสัญญาณอิออนมาถึงชองแคลเซียมจะเปดออกและ
แคลเซียมอิออน (Cl-) จะไหลเขามา และทําปฎิกิริยากบัถุงเก็บสารสื่อประสาทผลักใหมกีารเคลื่อน
ตัวลงสูบริเวณเยื่อหุมปลายประสาท และหลอมรวมกับเยื่อหุมเซลลเพือ่ปลดปลอยสารสื่อประสาท
ออกสูชองไซแนปส และไปจับกับรีเซปเตอรบนเซลลหลังไซแนปสเพื่อกระตุนหรือยับยั้งการ
ทํางานของเซลล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปการสงสัญญาณ
 
ตัวอยางของสารสื่อประสาทเชน ไนตริกออกไซ
พวกนิวโรเปปไทดเชน อะเซทิลโคลีน และนอ
ทําลาย  กระจายหายไป หรือดึงกลับมาใชใหม 
สืบคนขอมูล 

• รูหรือไมวาการเคลื่อนที่ของสัญญาณปร
เล็กแบบใดเคลื่อนไดเร็วกวากัน 

• การสงสัญญาณในเสนประสาทที่มีอุณห
อุณหภูมิต่ํา 
เคมีขามชองไซแนปส 

ด (Nitric Oxide) เปนแกสที่มีผลตอระบบประสาท 
รอิพิเนฟริน หล่ังการทํางานสารสื่อประสาทจะถกู

ะสาทในเสนประสาทที่มีเสนผาศูนยกลางใหญกับ

ภูมิสูงจะสงไดชาหรือเร็วกวาเสนประสาทที่มี
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คุณสมบัตขิองเซลลประสาท 
1. มีความไวตอส่ิงกระตุน (Excitibility) 
2. มีความตางศักยขณะพักที่เยือ่หุมเซลล (Resting Membrane Potential) 
3. เมื่อมีส่ิงเราไปกระตุนจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงประจไุฟฟา ความตางศักยที่เกิดจากการ

เปล่ียนแปลงนีเ้รียกวา Action Potential 
4. มีการนํากระแสประสาทในรูปการเคลื่อนที่ของ Action Potential ไปตามความยาวของ

เสนประสาท (Conductivity) Action Potential ที่เคลื่อนไปเรียกวา Nerve Impulse 
5. มีคุณสมบัติการปรับตัวจึงไมตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดชา ๆ แตจะคอย ๆ 

ปรับตัวเขาหา (Accomodation) 
 

สรุปการสงสญัญาณชองเซลลประสาทเปนดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5. 

4. 

1. 

2. 

3. 

ใสระยะตาง ๆ ลงในกรอบสี่เหล่ียม และนําตัวเลขของระยะตาง ๆ วางลงในกราฟ 
สืบคนขอมูล 

• ฮอรโมนชนิดใดที่สามารถทํางานเปนสารสื่อประสาทไดดวย 
• สารสื่อประสาทชนิดแรกที่มนุษยทําการศึกษาคืออะไร 

 


