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อวัยวะรับความรูสึก (SENSATION) 
 ตัวรับความรูสึก (sensory receptor) จะทําหนาที่รับส่ิงเรา (stimulus) ซ่ึงอยูในรปูของ
พลังงานชนิดตาง ๆ แลวเปลี่ยน (transduction) เปนกระแสประสาทสงไปตามเซลลประสาทรับ
ความรูสึก (sensory neurone) ไปสูสมองบริเวณจําเพาะที่ทําใหเกิดความรูสึก (sensation) และการ
รับรูอ่ืน ๆ เชน ความรูสึกรอน (heat) เย็น (cold) การสัมผัส (touch) แรงกด (pressure) 
แรงสั่นสะเทือน (vibration) ความเจ็บปวด (pain) อาการคัน (itch) และการจักจี ้(tickle) ซ่ึงจัดวาเปน
การรับรูความรูสึกทั่ว ๆ ไป (general senses) สวนการมองเห็น (sight) การไดกล่ิน (smell) การได
ยิน (hearing)  การทรงตัว (equilibrium) และการลิ้มรส (taste) จัดเปนการรับความรูสึกพิเศษ 
(special senses) 
ชนิดของเซลลรับความรูสึกแบงเปนกลุมไดหลายแบบเชน  แบงตามโครงสรางได 2 ชนิดคือ 

1. Simple receptor โครงสรางงาย ๆ เปนปลายประสาทเปลือยหรือมีแคปซูลหุม พบกระจาย
ทั่วไปตามผิวหนัง กลามเนือ้ เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 

2. Complex receptor โครงสรางซับซอน เกิดจากการรวมกลุมของ receptor cells และเซลล
อ่ืน ๆ จนกลายเปน sense organ รับความรูสึกเฉพาะอยาง 

แบงตามตําแหนงที่พบ 4 ชนิดคือ 
1. Exteroceptors รับส่ิงเราจากภายนอกแบบเกี่ยวของกับผิวหนังโดยตรง สัมผัส เจ็บปวด 

อุณหภูม ิ
2. Teleceptors รับส่ิงกระตุนจากระยะไกล มักเปนการรับรูแบบพิเศษจากตา หู จมูก 
3. Interoceptors หรือ Visceroceptors รับส่ิงเราจากภายใน รักษาสภาวะสมดุลของรางกาย 

ความดันเลือด ระดับออกซิเจน อิออนตาง ๆ การขยายตวัของกลามเนื้อเรียบ 
4. Proprioceptors รับความรูสึกจากภายในประเภทแรงดึงกลามเนื้อ อวยัวะรับรูการทรงตัว 

ถาแบงตามสิ่งเราอาจแบงไดเปนหลายชนิดเชน 
1. Thermoreceptors การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเชน pit organ ของงู 
2. Nociceptors รับความรูสึกหรือส่ิงกระตุนที่เปนอันตราย เจ็บปวด 
3. Chemoreceptor การเปลี่ยนแปลงของสารเคมีเชน taste hair ที่ขาแมลงใชรับรส 
4. Photoreceptors รับรูเร่ืองแสงและการมองเห็นภาพเชน ommatidium ของแมลง 
5. Mechanoreceptors รับรูแรงกล การกดสัมผัส การไดยิน การเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลง

ความดันเลือด 
6. Electroreceptors รับรูกระแสไฟฟาในปากปลากระดกูออน stergeon และ catfish 
7. Magnetoreceptors รับรูสนามแมเหล็กเชน ในนกอพยพ ผ้ึง 
8. Proprioceptors รับรูแรงดึงดูดของโลก ความหยอนตึงของกลามเนื้อ การวางทา การทรงตัว 
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การรับความรูสึกพิเศษไดแก การรับความรูสึกที่มีเสนประสาทสมอง (cranial nerve) เปนตัวนํา
กระแสประสาทจากอวยัวะรับความรูสึกพิเศษไปยังศนูยรับรูซ่ึงอยูที่ระบบประสาทสวนกลาง 
มนุษยเรามีอวยัวะที่ทําหนาที่รับความรูสึกพิเศษอยูคือ ตา หู จมูก ล้ิน และผิวหนัง 
ตาและการมองเห็นภาพ 
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สวนประกอบของดวงตา 
 

ยูในกระบอกตา มหีนังตาทําหนาที่ปองกันลูกตา มีขนตาปองกันฝุนละออง ขนคิ้วปองกัน
แสงที่จาเกินไป มีตอมสรางน้ําหลอเล้ียงกระจกตาและปองกนัแบคทีเรีย ดวงตาแตละขาง
ื้อ 6 มัดชวยกนัทาํใหตาเคลื่อนไหว กลอกไปมาได ลูกตาประกอบดวยเนื้อเยื่อ 3 ช้ันคือ
Supporting layer) ช้ันกลาง (Vascular layer) และชั้นในสุด (Retinal layer) 
ั้นนอกประกอบดวย Sclera เปนเนื้อเยือ่เกี่ยวพันสีขาวลักษณะทึบแสง ทําใหลูกตาคง
ูปรางอยูได ดานหนาสุดเปนกระจกตา (Cornea) ลักษณะใส โปรงแสง ดานหลังมีชองให
สนประสาทออพติก (optic nerve) ผานเขาออก 
ั้นกลางประกอบดวย Choroid มีเสนเลือดมาเลี้ยงมากมายและมีช้ันรงควัตถุทําหนาที่ดูด
สงที่ผานจากเรตินา เพื่อปองกันการสะทอนกลับของแสงเขาสูเรตินาซึ่งจะทําใหภาพไม
ัด สวนที่อยูดานหนาจะหนาตัวเปน ciliary body ซ่ึงจะผลิตของเหลวเรียก aqueous humer 
ขาไปอยูในชองวางของลูกตาดานหนาเลนส (anterior chamber) ปลาย ciliary body จะมี
อ็นยึดเลนสตาควบคุมการโปงนูนของเลนสตา ดานหนาเลนสจะมี iris diaphragm ชวย
วบคุมปริมาณแสงที่จะเขาสูตา ตรงกลางของไอริสจะเปนรูมานตา (pupil) 
ั้นในสุดประกอบดวย Retina บริเวณทีบ่างเปนชั้นรงควัตถุปองกันการสะทอนของแสง
ากดานหลังของเรตินา สวนบริเวณที่หนามีเนื้อเยื่อประสาท neuroretina ซ่ึงติดตอกับ
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เสนประสาทออพติก  บริเวณนวิโรเรตินามีเซลลรับรูเกี่ยวกับแสงสีคือ เซลลรูปแทง (Rod 
cell) และเซลลรูปกรวย (Cone cell) ดานในสุดของชั้นเรตินาจะสัมผัสกับ vitreous humor 
ซ่ึงเปนของเหลวที่บรรจุอยูภายใน posterior chamber ชวยใหลูกตาคงรูปราง และชวยใน
การหักเหของแสง ถาแสงตกลงที่ Fovea centralis ซ่ึงเปนบริเวณที่มีเซลลรูปกรวยจาํนวน
มากจะทําใหไดรับภาพที่คมชัดที่สุด แตถาแสงไปตกบริเวณ optic disc ซ่ึงเปนทางออกของ
เสนประสาทออพติก และเปนบริเวณที่ไมมีทั้งเซลลรูปแทงและเซลลรูปกรวยจงึไม
สามารถเห็นภาพที่ตกบริเวณนี้จึงเรียกบรเิวณนี้วาจุดบอด (Blind spot)  
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การมองเห็นภาพ 
 

รมองเห็นภาพ เร่ิมจากเมือ่แสงจากวตัถุผานกระจกตาทําใหเกิดการหักเหครั้งแรก ไปกระทบ
าเกิดการหักเหครั้งที่สอง เมื่อสงถึงเรตินาแสงจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและเกดิ
กระแสประสาทโดยที่เซลลรูปแทงจะมีรงควัตถุรับแสงที่ประกอบขึ้นจากวิตาวินเอ (retinal) 
ะที่ไมมแีสงวิตามินเอในรูป cis จะจับกับโปรตีน Opsin กลายเปน Rhodopsin เมื่อมีแสงเขา
ินเอจะเปลี่ยนจากรปู cis เปน trans และแยกออกจากออพซนิ ออพซินที่ถูกกระตุนใหแยก
นี้จะเหนี่ยวนําใหระดบัแคลเซียมในเซลลรูปแทงสูงขึ้น และ cGMP ต่ําลงซึ่งเชื่อวามีผลทํา
โซเดียมปดการสงสัญญาณของเซลลรูปแทงหยดุชะงักลง (ในภาวะที่ไมมแีสงชองโซเดียม
กยอมใหโซเดียมจากภายนอกไหลเขาเซลลเกิด deporalization ภายในเซลลสงสัญญาณ
นําใหปลายประสาทสงสารสื่อประสาทประเภท IPSP ใหเซลลประสาทตัวถัดไป ทําใหเซลล
ทตัวถัดไปเกดิ hyperporalization และไมมีการสงสัญญาณตอไปยังสมอง) 
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การสงสัญญาณที่เรตินา 
ความผิดปกตทิางสายตามีหลายแบบเชน 
1. Colour blindness เกิดจากเซลลรูปกรวยที่รับสีแดง สีเขียว หร
2. Night blindness เกิดจากรางกายขาดวิตามนิเอ ทําใหปริมาณ r
3. Myopia สายตาสั้นเนื่องจากกระบอกตายาวโฟกัสของแสงตก
4. Hypermetropia สายตายาวเนือ่งจากกระบอกตาสั้นกวาปกติ โ
5. Astigmatism สายตาเอยีงเนื่องจากผิวกระจกตาหรือเลนส

ทรงกระบอก 
หูและการไดยนิ-การทรงตัว 
 หนาที่ของหูเกีย่วของกับการทรงตัวและการไดยิน โครงส
หูช้ันนอก (external ear) หูช้ันกลาง (middle ear) และหูช้ันใน (inn
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หูช้ันนอกประกอบดวยใบห ู (pinna หรือ auricle) ทอหูซ่ึงมีตอมขี้ผ้ึงสรางขี้หู และเยื่อแกวหู (ear 
drum หรือ tympanic membrane) ถัดเขามาเปนหูช้ันกลางซึ่งจะมีสวนที่ติดตอกับโพรงจมูกและ
ลําคอเรียกวา Eustachian tube และมีกระดูก 3 ช้ินชวยขยายเสียงคือกระดูกคอน (malleus/hammer) 
ทั่ง (incus/anvil) และโกลน (stapes/stirrup) โดยกระดูกโกลนจะแตะอยูกับหนาตางรูปไข (oval 
window) ถัดจากนั้นเปนหูสวนในซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ 2 สวนคือ auditory apparatus ซ่ึงไดแก 
cochlea และอกีสวนคือ vestibular apparatus ไดแก semicircular canals, utricle และ saccule ทํา
หนาที่เกีย่วกับการทรงตัวของรางกาย 
 Cochlea มีลักษณะเปนทอขดรูปกนหอย ประกอบดวย 3 ทอที่แยกจากกันแตวางขนานกัน
คือ (1) scala vestibuli, (2) scala media และ (3) scala tympani ระหวาง 2 ทอแรกมเียื่อ Reisser’s 
membrane กั้นอยู ระหวางทอที่ 2 และ 3 มีเยื่อ basilar membrane กั้นอยู ในทอ 1 และ 3 มีของเหลว
เรียกวา perilymph บรรจุอยู และในทอที ่ 2 มี endolymph บรรจุอยู บน basilar membrane มี
โครงสรางที่เรียกวา Organ of Corti ซ่ึงมีเซลลขน (hair cell) ทําหนาที่รับคลื่นเสียง และดานบนของ 
Organ of Corti จะมี tactorial membrane เมื่อมีคล่ืนเสียงผานหูช้ันนอกและชั้นกลางเขามาจะทําให
หนาตางรูปไขซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ cochlea ส่ันสะเทือนและเกิดการเปลี่ยนแปลงความดันภายใน 
scala vestibuli ซ่ึงจะสะเทือนไปถึงหนาตางรูปกลม คล่ืนของเหลวที่เกิดขึ้นในทอที่ 1 จะถูก
ถายทอดผานเยื่อ Reisser’s membrane เขาไปในทอที่ 2 เกิดการสั่นสะเทือนของ basilar membrane 
และการเลื่อนตัวของ tactorial membrane ทําใหเซลลขนโคงงอไปมาเปนจุดเริ่มตนของการสง
สัญญาณประสาทในเสน Auditory nerve 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 โครงสรางของ cochlea 
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การสั่นสะเทือนและการเกิด
 

Semicircular canal ทําหนาที่รับรูเมื่อมีการเ
ทอคือ superior semicircular duct, posterior semicirc
ตั้งฉากซึ่งกันและกัน ภายในบรรจุ endolymph ป
ภายในมีตวัรับความรูสึกพิเศษ crista ampullaris แ
และไปที่ vestibular nerve ซ่ึงตอไปยังระบบประส
เกี่ยวกับการควบคุมสมดุลในขณะอยูกับที ่ (static e
ขณะอยูนิ่ง โครงสรางของ utricle และ saccule ปร
เยื่อที่มีลักษณะคลายวุนเรียกวา Otolithic membran
crystals เรียกวา statolith หรือ otoconia มากมาย 
 SUPERIOR 

SEMICIRCULAR CANAL  
 
 
 
 
 LATERAL 

SEMICIRC
CANAL  

 
 

โครงสรางของ sem
กระแสประสาทในห ู

คลื่อนไหวของรางกาย มีลักษณะเปนทอโคง 3 
ular duct และ lateral semicircular duct วางตัว
ลายขางหนึ่งของทอจะพองออกเปนกระเปาะที่
ละมีเซลลขนซึ่งจะติดตอกับเสนประสาทนําเขา
าทสวนกลาง utricle และ saccule มีหนาที่
quilibrium) ทําใหศีรษะและรางกายตั้งตรงได
ะกอบดวย macula ซ่ึงจะมีเซลลขนฝงตัวอยูใน
e เหนือเยื่อนี้มีผลึกหินปูน calcium carbonate 

ULAR 

icircular canal 
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การเกิดส

ภายใน utricle และ saccule มี endolymph บ
utricle จะกระตุนเมื่อมกีารกมหรือเงยศีร
vestibular ซ่ึงจะไปรวมกับเสนประสาทจาก
nerve) ไปสูกานสมองและเขาสู cerebellum 
จมูกและการรับกล่ิน 
 รีเซปเตอรที่จมูกจะรับรูเกี่ยวกับสาร
epithelium) ประกอบดวยเซลล 3 ชนิดคือ 
ประสาท 2 ขั้ว เซลล sustentacular cells 
ภายในโพรงจมูก (Olfactory gland) เพื่อท
ชนิดหนึ่งเปนเซลลขนาดเล็กเรียกวา basal 
sustentacular cells เดิมที่ตายไป 

บริเวณสวนปลายของเซลลรับกลิ่น
และมีแอกซอนของเซลลรับกลิ่น (เซลลประ
รวมกลุมกันเปนเสนประสาทสมองคูที่ 1 (O
tract ไปสู Olfactory cortex ที่ช้ัน temporal ข
 
 
 
 

 
 

ัญญาณประสาทในหู 
 

รรจุอยู saccule จะถูกกระตุนเมื่อมีการเอียงศีรษะ สวน 
ษะ โดยท่ีกระแสประสาทจะถูกสงเขาเสนประสาท 
 cochlea เกิดเปนเสนประสาทสมองคูที่ 8 (Auditory 
ซ่ึงจะสงสัญญาณไปยังกลามเนื้อที่เกีย่วของ 

เคมีโดยฝงตัวอยูที่เยื่อบุผิวภายในชองจมูก (Olfactory 
เซลลรับกลิ่น (Olfactory receptor cells) ซ่ึงเปนเซลล
หรือ supporting cells ทําหนาที่สรางเมอืกรวมกับตอม
ําใหเกดิความชุมชื้น และเปนตวัทําละลายสารเคมี อีก

cells ทําหนาที่แบงเซลลกําเนิดเซลลรับกลิ่น และเซลล 

จะมีขนยื่นเขาไปในชั้นเมือกที่เคลอืบอยูในชองจมูก
สาทที่ไมมีไมอิลินหุม) จะผานไปที่ basal lamina และ
lfactory nerve) ทอดผานไป Olfactory bulb, Olfactory 
อง cerebrum 
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โครงสรางของจมูก 

การไดกล่ิน 
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ล้ินและการรับรส 
 ที่ผิวล้ินจะพบปุมรับรส (papillae) 3 ชนิดคือ Fungiform papillae ซ่ึงจะพบบริเวณปลายลิ้น 
Filiform papillae ซ่ึจะพบบริเวณคอนมาทางดานหนาของลิ้น และ Vallate papillae จะเรียงตัวเปน
รูปตัววีตรงใกล ๆ โคนล้ิน และที่บริเวณปุมรับรสจะพบตุมรับรส (taste bud) ยกเวนที่ Filiform 
papillae โครงสรางของตุมรับรสแตละอันประกอบดวยเซลลรับรส  (taste cells หรือ gustatory cells) 
ประมาณ 25 เซลลซ่ึงเปลี่ยนแปลงมาจากเยือ่บุผิว อยูกันเปนกลุมและมเีซลลคํ้าจุน (sustencular cells) 
ทําหนาที่สรางเซลลรับรสใหมแทนเซลลเดมิที่ถูกทําลายไป และมีขนรบัรส (taste hair) ยื่นออกไป
ตรงชองของตุมรับรส (taste pore) เพื่อเพิม่พื้นที่ในการรับสารเคมี บริเวณฐานของตุมรับรสจะมีใย
ประสาท (nerve fibers) แทรกตัวอยูตรงกลางระหวางเซลล ตุมรับรสบนลิ้นจะทาํหนาที่รับการ
เปล่ียนแปลงทีเ่กิดจากสารเคมี ซ่ึงจะทําใหเกิดรส 4 ประเภทคือ เปรี้ยว (sour) หวาน (sweet) เค็ม 
(salty) ขม (bitter) และในปจจุบันรสชาติที่ 5 ถูกเรยีกวา umami ซ่ึงมีตัวรับกลูตาเมตแยกเฉพาะ
ออกไปจากรสชาติอ่ืน ๆ  เมื่อมีสารเคมีมากระตุนนขรับรสจะเกิดกระแสประสาทจากลิ้นไปตาม
เสนประสาทสมองคูที่ 7, 9 และ 10 ไปสิ้นสุดที่เมดัลลาออบลองกาตาและมีปลายของแอกซอนไปที่
สมองสวนทาลามัสและศูนยรับรูเกี่ยวกับรสที่ parietal lobe ของ cerebral cortex การรับรสและการ
ไดกล่ินจะทําใหมีความหลากหลายของการรับความรูสึก 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรางของ
ล
 ิ้นและตุมรับรส 
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การรับรส 
ิวหนังและการรับสัมผัส 

ผิวหนังเปนอวยัวะที่มีขนาดใหญที่สุดในรางกายมีคณุสมบัติ หนา ยืดหยุน กนัน้ําได เปน
ราการแรกในการปองกันแบคทีเรีย หรือจุลชีพตาง ๆ ที่เปนอันตราย สามารถรับรูอุณหภูมิรอน 
ย็น แสงแดดและผลกระทบจากสิ่งเราภายนอก ถาลอกผิวหนังออกมาชั่งน้ําหนักจะไดประมาณ 
.5-4.5 กิโลกรัม เมื่อคล่ีออกจะครอบคลุมพื้นที่ราว 2 ตารางเมตร มีอัตราการเจริญเติบโตสูง
ามารถแบงเซลลสรางเซลลผิวหนังใหมไดตลอดชีวิต หนาที่ปกปองอวัยวะตาง ๆ ที่อยูภายใน 
ะสมไขมันและไกลโคเจน และเปนแหลงผลิตวิตามิน D ผิวหนังเปนอวัยวะท่ีสําคัญมาก หากถูก
ฟไหม หรือสูญเสียผิวหนงัไปมากกวา 1/3 สวนอาจทําใหเสียชีวิตได 
ิวหนังมี 2 ช้ันคือหนังกําพรา (ผิวหนังชัน้นอก) ซ่ึงเปนกลุมเซลลหลายชั้น เซลลใหมสรางจากชั้น
างดันขึ้นไป บนสุดมีเคราติน มีเมลาโนไซทซ่ึงเปนเซลลที่ผลิตเม็ดสีเมลาโทนิน และอีกชัน้คือ
นังแท (ผิวหนังชั้นใน) มีลักษณะหนามาก ยดืหยุนดีมีเสนใยยืดหยุนเยอะ มหีลอดเลือด รากขน 
อม ไขมัน ปลายประสาทรับความรูสึกหลาย ๆ ชนิดฝงตัวอยู 
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โครงสรางของผิวหนังและปลายป
 

 
ระสาทรับความรูสึกที่ผิวหนัง 


