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ระบบประสาท (Nervous system) 
นางสาวสถาพร  วรรณธนวิจารณ และนางสาวธัญญรตัน  ดําเกาะ ครูวิชาการชีววิทยา 

 
 กิจกรรมตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิตเกิดจากการประสานการทาํงานของระบบอวัยวะตาง ๆ เพื่อ
รักษาใหรางกายอยูในสภาพสมดุล การทํางานของระบบตาง ๆ เกิดขึน้เพื่อสนองตอบการรับรูจาก
ส่ิงเรา (Stimulus) ตาง ๆ ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมภายในหรือจากภายนอกของ
รางกาย การตอบสนองตอส่ิงเราจะอาศัยระบบการทํางาน (Co-Ordinating System) 2 ระบบคือ 
ระบบตอมไรทอ (Endocrine System) และระบบประสาท (Nervous System) 
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คําถาม ความแตกตางระหวางระบบประสาทและระบบตอมไรทอคืออะไร? 
คําตอบ ..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
แตบางครั้งการทํางานของเซลลประสาท (Neurone) บางประเภทจะทาํงานโดยสรางสารสื่อ
ระสาทที่มีคุณสมบัติเปนฮอรโมน (Neurosecretory Hormone) ไปควบคุมการทํางานของตอมไร
อไดเชน การทํางานของตอมใตสมองสวนหนา จะถกูควบคุมโดยสารเคมีจากสมองสวนไฮโปธา
ามัส (Hypothalamus) 

ูปแบบการเกดิกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตเพื่อตอบสนองตอส่ิงเราจะมีลักษณะคลาย ๆ กนัคือ 

ิ่งเรา (Stimulus)  หนวยรับความรูสึก (Receptor)  ระบบประสานงาน 
                 (Co-Ordinating System) 

   
การตอบสนอง/การตอบรับ                  หนวยปฏิบตัิงาน (Effector) 

นระบบประสาทการสงสัญญาณขาวสารเขาออกจะเปนไปในลักษณะของการเปลีย่นแปลงทาง
ฟฟาเคมี (Electrochemical) ที่เยื่อหุมเซลลประสาทเรียกวา สัญญาณประสาท (Nerve Impulse) 
ดยจะมีการถายทอดผานไซแนปส (Synapse) ของเซลลประสาทที่มาประสานงานกนั  
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ส่ิงมีชีวิตแตละชนิดมีรูปแบบการทํางานเพื่อตอบสนองตอส่ิงเราแตกตางกัน สัตวที่มี
วิวัฒนาการมากกวาจะมีระบบประสาทที่ซับซอนมากยิ่งขึ้น ในสิ่งมีชีวิตเซลลเดยีวบางชนิดการ
ตอบสนองตอส่ิงเราไมไดอาศัยเซลลประสาท แตในสัตวเล้ียงลูกดวยน้ํานมระบบประสาทถูก
พัฒนาขึ้นอยางซับซอนมีการทํางานของเซลลประสาทหลายลานเซลลชวยกนัทํางาน องคประกอบ
พื้นฐานของเนือ้เยื่อประสาทมีทั้งเซลลที่ทําหนาที่รับสงสัญญาณประสาทเรียกวา เซลลประสาท 
(Neurone) และเซลลที่ทําหนาที่อ่ืน ๆ เรียกวา เซลลค้ําจนุประสาท (Neuroglia) 
 
การตอบสนองตอสิง่เราของสิ่งมีชีวิต (Organism Respondings System) 
 ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดมีการตอบสนองตอส่ิงเรา แตไมใชวาสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีระบบประสาท 
ส่ิงมีชีวิตในอาณาจักรโมเนอรา อาณาจักรเห็ดรา และอาณาจักรโปรตสิตา ซ่ึงเปนเพียงเซลลที่ไมมี
การรวมกลุมพฒันาเปนเนื้อเยื่อหรืออวยัวะ การตอบสนองตอส่ิงเราจะเปนไปอยางงาย ๆ อาจอาศัย
โปรตีนที่แทรกตัวอยูตามเซลลเมมเบรนเปนรีเซปเตอรในการรับรูถึงสิ่งเราตาง ๆ ในสิ่งมีชีวิตทีม่ี
การพัฒนาระบบเนื้อเยื่อแลวบางชนิดก็ไมมีระบบประสาทเชน พืช การตอบสนองจะอาศัยระบบ
ฮอรโมนพืช การตอบสนองตอส่ิงเราโดยใชระบบประสาทจึงเปนลักษณะเฉพาะที่พบไดใน
ส่ิงมีชีวิตในอาณาจักรสัตว (ยกเวนฟองน้ําซึง่เปนสัตวทีย่ังไมมีระบบเนื้อเยื่อที่แทจริง) 
การรับรู การตอบสนอง และระบบประสาทของสิ่งมีชีวิตจึงแยกสิ่งมีชีวิตออกเปน 2 กลุมไดคือ 

1. ส่ิงมีชีวิตที่ไมมีเซลลประสาท เชน พืช อะมบีา พารามีเซียม ยูกลีนา ฟองน้ํา ฯลฯ 
2. ส่ิงมีชีวิตที่มีเซลลประสาท เชน ไฮดรา หนอน ปลา ฯลฯ ซ่ึงสิ่งมีชีวิตเหลานีจ้ะมี

การจัดเรียงเซลลประสาทแตกตางกันไป ทําใหเกิดรูปแบบระบบประสาทแบบตาง ๆ กัน
เชน Nerve net, Nerve ring, Cerebral ganglion หรือแมแตในรูปของสมอง (Brain) 

ระบบประสาทและการตอบสนองตอส่ิงเราของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ 
อะมีบา (Amoeba) เปนพวกโปรติสตไมมีเซลลประสาท มีการ
ตอบสนองตอส่ิงเราประเภทอาหาร และแสง สามารถเคลื่อนที่
หนีแสงไดโดยไมมีตวัตรวจรับแสง (Photodetector)  
 

พารามีเซียม (Paramecium) เปนพวกโปรติสตไมมีเซลล
ประสาท แตที่โคนซีเลียมีเสนใยประสานงาน (Co-Ordinating 
Fiber) ซ่ึงเปนเสนใยที่สามารถรับรูและตอบสนองตอส่ิงเราได 
 

    
รูปอะมีบา 
      รูปพารามีเซียม 
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ยูกลีนา (Euglena) เปนพวกโปรติสตไมมีเซลลประสาท แตที่
ตัวมี Eyespot เปนบริเวณรับแสง (Shield for a light sensitive 
receptor) ทําใหสามารถทราบความเขมแสงและทิศทางของ
แสงได  
 
 
ฟองน้ํา (Spongy) เปนสัตวที่ไมมีระบบประสาท ไมมี Nerve 
cell หรือ Sensory cell การรับรูของฟองน้ําจะขึน้อยูกบัการ
ทํางานของแตละเซลล โดยมันจะตอบสนองตอแรงกด และ
แรงสัมผัสได 
 
 
ไฮดรา (Hydra) มีระบบประสาทแบบรางแห (Nerve Net) ซ่ึง
เกิดจากการเชือ่มโยงของเซลลประสาทแบบที่เซลลไมได
สัมผัสติดกัน แตมันวางตัวตอกันใกล ๆ โดยมีชองวางเล็ก ๆ ที่
เรียกวาไซแนปซอยูระหวางเซลล การสื่อสารระหวางเซลล
ประสาท เกิดขึ้นไดในสองทิศทางของบริเวณที่มกีารไซแนปซ 
เมื่อมีส่ิงเรามากระตุนกระแสประสาทจึงสามารถเคลื่อนไปได 
ทั่วตัว  
 ไฮดราจะรับรูและตอบสนองโดยทําใหเกดิการเคลื่อนไหวรางกายส
ของไฮดราจะมีหนาแนนมากบริเวณปาก แตไมพบกลุมของตัวเซลลประ
(Ganglia) อยางในสัตวช้ันสูง และพบวาไฮดรามีเซลลพิเศษทําหนาที่รับแร
 
แมงกะพรุน (Jelly fish) มีระบบประสาทแบบรางแห
เชนเดยีวกับไฮดรา การสงสัญญาณสามารถเกิดขึ้นไดทัว่ทั้งรม
ของแมงกระพรุน ความแรงในการตอบสนองขึ้นกับความแรง
ของสิ่งเราที่มากระทํากับแมงกระพรุน ในแมงกะพรุนบาง
ชนิดเชน Aurelia มีโครงสรางพิเศษที่เรียกวา Rhopalia ซ่ึงจะ
มีตัวรับความรูสึก (receptor) ตาง ๆ ดังนี ้

•  เกี่ยวกับแสง เรียกวา Ocelli  
•  ตัวที่รักษา/ รับรูสมดุล เรียกวา Statocysts 
รูปยูกลีนา 

วนต
สาท
งสัม
รูปฟองน้ํา 
 รูปไฮดรา 
าง ๆ  Nerve net  
 หรือปมประสาท 
ผัสทางเคมี 
   รูปแมง
กะพรุน 
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•  ตัวที่รับรูสารเคมี เรียกวา Olfaction และ 
•  ตัวที่รับแรงสมัผัสได เรียกวา Sensory lappets 

 
ดอกไมทะเล (Sea anemony) มีระบบประสาทแบบรางแห 
เชนเดยีวกับแมงกะพรุนและไฮดรา 
  รูปดอกไมทะเล 
 พลานาเรีย (Planaria) มีพัฒนาการของระบบประสาทมากขึ้น 
ตัวเซลลประสาทมีการรวมเปนกลุมอยูทางดานหวัเรียกวา 
Cerebral ganglia และมีเสนประสาทดานทอง (Ventral nerve 
cord หรือ Nerve trunk) สองเสนยาวขนานไปกับลําตัวตั้งแต
สวนของกลุมเซลลประสาทไปจนสุดตวั โดยระหวาง
เสนประสาททั้งสองนี้จะมีเสนประสาทตามขวาง (Transverse 
nerve) เชื่อมตออยู ทําใหระบบประสาทสวนกลางของพลา
นาเรียมีลักษณะคลายขั้นบันได (Ladder-like)  ร
 พลานาเรียมีตวัรับสารเคมีที่เรียกวา Auricle ที่บริเวณหัวซ่ึงมีความสําคัญ
และม ีOcelli รวมกลุมทําหนาที่เปน Eyespot ที่มีความไวตอแสง  
 
ไสเดือน (Earth worm) ระบบประสาทซับซอนมากขึ้น
ประกอบไปดวย ปมประสาทเหนือฟาริงซ (Supra-pharyngeal 
ganglion) หรือสมอง ซ่ึงจะเชื่อมอยูกับเสนประสาทออมฟา
ริงซ (Circumpharyngeal ganglion) และใตสุดเสนประสาทนี้
จะมีปมประสาทใตฟาริงซ (Sub-pharyngeal ganglion) ปมแรก 
ซ่ึงจะเชื่อมกับปมประสาทถัดไปโดยเสนประสาทดานทอง 
     
ดาวทะเล (Sea star) ไมมสีมอง ไมมีปมประสาท มีระบบ
ประสาทแบบวงแหวน (Nerve ring) อยูรอบปากและมี
เสนประสาทรัศมี (Radial nerve) แยกไปตามแขน ดาวทะเลมี 
Eyespot แบบ light sensitive pigment ที่ปลายแขนใชในการ
ตรวจหาเงา และการเปลี่ยนแปลงของแสงสวาง 
  
 

ูปพลานาเรีย 
ตอการหาอาหาร 

รูปไสเดือน 
รูปดาว
ทะเล 
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หอยทาก (Snail) มีปมประสาท 6 ปม มี Chemosensor ที่ช่ือ 
Osphradia ใน Mantle cavity เพื่อหาสารเคมีในน้ําและอากาศ 
  รูปหอยทาก 
หอยสองฝา (Clamp) มีปมประสาท 3 คูคือ 

•  Cerebral : ควบคุม Esophagus (ทางเดินอาหาร) 
•  Visceral : ควบคุมกลามเนื้อที่ใชในการปด-เปดฝาหอย 
•  Pedal : ควบคุมการทํางานของเทา 

  รูปหอยสองฝา 
ปู (Crab) มีระบบประสาทสวนกลางแบบรวม มีปมประสาท
ใหญสองจุดคอื Cerebral ganglia ที่ใตฐานตากับ Thoracic 
ganglia ซ่ึงเปนปมขนาดใหญบริเวณกลางตัว 
 
       รูปปู 
กุงลอบสเตอร (Lobster) มีสมองเชื่อมกับปมประสาทดานทอง
ปมที่ 1 ซ่ึงอยูใตกระเพาะอาหาร มี Nerve cord สองเสนแยก
ออกมาและทอดตัวไปตามความยาวของกุง และมีคู Segmental 
ganglia ตลอดความยาวตัวทีด่าน Ventral 
  
ตั๊กแตน (Grasshopper) ระบบประสาทประกอบดวยสมอง 
(ปมประสาทเหนือหลอดอาหาร) ซ่ึงเชื่อมกับปมประสาทใต
หลอดอาหาร (ปมประสาทดานทองปมที่ 1) ซ่ึงจะเชื่อมตอกับ
ปมประสาททรวงอก ปมประสาททอง โดยใชเสนประสาท
ดานทองชวยเชื่อมตอ ตาของตั๊กแตนมีลักษณะเปนตาประกอบ 
มีหนวยยอยที่เรียกวา Ommatidia มากถึง 1,000 หนวยตอตา 
  
หมึกยักษ (Octopus) เปนสัตวไมมีกระดูกสันหลังที่มรีะบบ
ประสาทพัฒนามากที่สุด มีเซลลประสาทจํานวนมากและมี
การจัดกลุมทีซั่บซอนเปนพู (Lobe) เปนสัน (Tracts) เปนสัตว
ที่ความจําดีเรียนรูเร็วมีดวงตาคลายสัตวมีกระดูกสันหลัง มี 
Statocyst 
   รูปกุง 
รูปตั๊กแตน 
--
รูปหมึก
ยกัษ 
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คําถาม ความซับซอนของระบบประสาทในสิ่งมีชีวิตแตละชนิดมีความสัมพันธกับสิ่งใด 
คําตอบ ..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
นื้อเยื่อวิทยาของระบบประสาท (Nervous Histology) 
เนื้อเยื่อประสาท (Nervous Tissue) ทําหนาที่ในการรับรูและเปลี่ยนแปลงของภาวะแวดลอม

ั้งภายในและภายนอก รวมถึงการถายทอดขอมูลไปยังสวนตาง ๆ เพื่อควบคุมการทํางาน เนื้อเยื่อ
ระสาทแบงออกเปน 

1. Nervous element ทําหนาที่โดยตรงเกีย่วกบัระบบประสาทไดแก Neurone 
2. Supportive element ทําหนาที่ชวยเหลือเซลลประสาทเชน Neuroglia, Satellite cell, 

Neurilemmal cell 
ซลลประสาท (Neuron หรือ Neurone) 

มีลักษณะทั่วไปเหมือนกับเซลลอ่ืน ๆ ประกอบดวย นวิเคลียส ไซโทพลาซึม เยื่อหุมเซลล 
อรกาเนลตาง ๆ รวมทั้งมีเมตาโบลิซึมที่ใชในการสรางพลังงานและโปรตีนเหมือนเซลลอ่ืน ๆ แต
ักษณะพิเศษที่ปรากฏในเซลลประสาทคือ การมีสวนยืน่พิเศษ (Specialized extension) ที่เรียกวา 
อกซอน (Axon) และ เดนไดรท (Dendrite) และติดตอส่ือสารระหวางเซลลจะใช สัญญาณไฟฟา
คมี (Electrochemical) เนื่องจากเซลลประสาทเปนเซลลที่ไมไดเชื่อมติดกับเซลลใดโดยตรงจึงเกิด
ริเวณที่เรียกวา “ไซแนปส (Synapse)”   
ซลลประสาทสามารถแบงสวนออกพจิารณาได 2 สวนคือ 

1. สวนที่เปนตวัเซลล (Cell body, Soma, Perikaryon) 
2. สวนที่เปนแขนง/ใยประสาท (Process) 
รูปเซลลประสาท 



โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)  หมวดชีววิทยา 
เอกสารประกอบการเรียนวิชา ชว 105 ชีววิทยา 5  ระบบประสาท 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

75

สวนประกอบของนิวรอน 
1. ตัวเซลล ประกอบดวย Cytosal ที่มีเกลือโพตัสเซียมละลายอยูมาก, Nucleus, ER, Golgi Complex, 

Mitochondria, Polyribosome, Nissl Body เปนกลุมของไรโบโซมที่จะพบเฉพาะตัวเซลลและ
สวนตนเดนไดรทเทานั้น, Neuronal memebrane เปนเยื่อหุมเซลลประสาท และ Neurofibril เปน 
Cytoskeleton ที่จะทอดเปนรางแหตาขายในตัวเซลลและจะทอดขนานในสวนแขนง 

2. แขนงประสาทมีสองแบบหลักคือ เดนไดรท (Dendrite) และแอกซอน (Axon) 
• เดนไดรทเปนสวนไซโทพลาซึมที่ยื่นออกจากตัวเซลล มีความยาวไมมากและจะเรยีวเล็กลง

อยางรวดเรว็ มีการแตกแขนงเล็ก ๆ จํานวนมาก พื้นผิวขรุขระมีลักษณะเปน spine/gemmule 
เพื่อเพิ่มพื้นทีผิ่ว ที่เยื่อหุมมโีปรตีนที่เปนตัวรับสารสื่อประสาทฝงตัวอยู 

• แอกซอนเปนสวนที่ยืน่จากตัวเซลลตรงจุดที่เรียกวา “Axon Hillock”  แขนงแอกซอนมีขนาด
สม่ําเสมอและเรียบ อาจมีการแตกแขนงในลักษณะเปนมุมฉาก บริเวณตอนปลายแอกซอน
จะแตกเปนแขนง แขนงแอกซอนมีความยาวตั้งแต 0.1-มากกวา 2 เมตร แอกซอนทีม่ีความ
ยาวมาก ๆ ถูกเรียกวา Nerve Fiber เซลลประสาทบางชนิดอาจไมมแีอกซอนเชน Amacrine 
Neurones แอกซอนของเซลลประสาทบางเซลลจะมี Sheath หุม 

 Sheath of  Nerve มีลักษณะเปนเยื่อไขมันที่หุมแขนงประสาท เรียกวาเยื่อไมอิลิน 
(Myelin Sheath) สามารถพบไดตามแขนงประสาทของสัตวมีกระดูกสันหลัง โดยมาก
แลวจะพบที่แขนงชนิดแอกซอน  

  แอกซอนของเซลลประสาทที่พบในสมองและไขสันหลังจะมีเยื่อไมอลิิน ที่สราง
จากโอลิโกเดนโดรไซท (Oligodendrocyte) สวนเยื่อไมอิลินที่หุมแอกซอนของเซลล
ประสาทที่พบนอกสมองและไขสันหลังจะถูกสรางจากเซลลชวานน (Schwann cell) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป
 

 

เยื่อไมอิลินที่เกิดจากเซลลชวานนและโอลิโกเดนโดรไซท 



โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)  หมวดชีววิทยา 
เอกสารประกอบการเรียนวิชา ชว 105 ชีววิทยา 5  ระบบประสาท 

76

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

  
รูปแสดงการสรางเยื่อไมอิลินมาหุมแอกซอนของเซลลชวานน 

 
เยื่อไมอิลินจะหุมรอบแอกซอนเปนชวง ๆ ทําใหมีบางบรเิวณบนแอกซอนที่ไมถูกหุมดวยเยื่อ

นี้เรียกวา Node of Ranvier 
 
 
 
 
 
 

  
 

รูปแสดง Node of Ranvier (NR) 
 

 สารสื่อประสาท (Neurotransmitter) สารเคมีที่อยูในถุงบริเวณปลายแอกซอนของเซลล
ประสาทกอนไซแนปส (Presynaptic Terminals) สารสื่อประสาทเปนสารเคมีที่ใชใน
การสื่อประสาท (สงสัญญาณประสาท) มมีากกวา 50 ชนิด 

 ปลายประสาท (Nerve Ending หรือ Presynaptic Terminals) เปนบริเวณปลายสดุของ
แอกซอนที่จะเชื่อมกับเซลลอ่ืน (อาจเปนเซลลประสาทหรือเซลลอ่ืน ๆ ก็ได) รอยตอ
ระหวางแอกซอนกับเซลลอ่ืน ๆ จะไมแนบสนิดเรียกบริเวณนี้วา ไซแนปส (Synapse) 
ชองวางระหวางเซลลเรียกวา Synaptic Cleft 
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รูปบริเวณปลายประสาท (ปลายแอกซอ
การเกิดไซแนปสระหวางเซลลประสาทสามารถเกิดได 3 แ

1.  Axodendritic synapse  เปนไซแนปสที่เกิดขึ้นร
2.  Axosomatic synapse เปนไซแนปสที่เกิดขึ้นร
3.  Axoaxonic synapse เปนไซแนปสที่เกิดขึ้นร
 

 
 
 
 
 
 

รูปแสดงไซแนปส 3 แ
ตารางสรุปความแสดงความแตกตางระหวางแอกซอนและ
 แอกซอน 
• ทิศทางการนําสัญญาณ 
• ลักษณะพื้นผิว 
• จํานวนแขนง 
• ตําแหนงของแขนง 
• ลักษณะเสนผาศูนยกลาง
ของแขนง 

• จํานวนไรโบโซม 
• Nissl Body 
• Myelin 

 

--
 
นมีถุงบรรจุสารส่ือประสาท) 
บบคือ 
ะหวางแอกซอนกบัเดนไดรท 
ะหวางแอกซอนกบัตัวเซลล 
ะหวางแอกซอนกบัแอกซอน 
บบ 
เดนไดรท 

เดนไดรท 
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การแบงประเภทของเซลลประสาท 
1. แบงตามรูปรางลักษณะ (จํานวนแขนงทีย่ืน่ออกจากตวัเซลล) ได 3 ชนิด 

• Unipolar neurone (เซลลประสาทขั้วเดยีว) จะมแีขนงออกจากตัวเซลลอัน
เดียว รูปรางจะดูคลายตวั T เชน Dorsal Root Ganglion Cell 

• Bipolar neurone (เซลลประสาทสองขั้ว) ประกอบดวยเดนไดรทและแอก

ซอนที่ยื่นออกจากตัวเซลลอยางละหนึ่งเชน Retinal Cell ที่ตา และ Olfactory 
Epithelium Cell ที่จมูก 

• Multipolar neurone (เซลลประสาทหลายขั้ว) ประกอบดวยแขนงจํานวนมาก

ออกจากตวัเซลล และมักจะมีแขนงหนึ่งเสนเปนแอกซอนเชน Spinal Motor 
Neurone และ Pyramidal Neurone 

2. แบงตามหนาที่ 
• Sensory neurone หรือ Afferent neurone (เซลล

ประสาทรับความรูสึก) ทําหนาที่รับขอมูล 
(Information) จากเซลลรับความรูสึก (Sensory 
receptor) สงเขาสูสมองและไขสันหลัง สวนมาก
เปนเซลลประสาทขั้วเดียว รับความรูสึกโดยมีแขนง
ที่ใชรับกระแสความรูสึก (Denerite) ยาวกวาแขนง
ที่สงความรูสึก (Axon) ไปยงัเซลลอ่ืน 

• Motor neurone หรือ Efferent neurone (เซลล 
ประสาทนําคําสั่ง) รับกระแสประสาท (Nerve impulse) จากสมองและไขสัน
หลังสงไปยังเนื้อเยื่อตาง ๆ เซลลประสาทจะเปนแบบหลายขั้วที่มแีอกซอน
ยาวกวาเดนไดรท 

• Interneurone หรือ Assosiation neurone (เซลลประสาทประสานงาน) รับ
กระแสประสาทจากเซลลประสาทรับความรูสึกแลวสงใหเซลลประสาทสง
คําสั่ง ตําแหนงของเซลลชนิดนี้จะคั่นอยูกลางระหวาง Sensory และ Motor 
Neurone เชื่อมความรูสึก หรือถายทอดขาวสารระหวางเซลลในสมองและ/
หรือไขสันหลัง เปนเซลลประสาทแบบหลายขั้ว 
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เร่ืองนารู 
ตําแหนงของตวัเซลล (Soma) และแขนงประสาท (Process) ของ Interneuron จะอยูภายในสมอง
และไขสันหลัง แต ตัวเซลลของ Sensory Neurone อยูในสมองและปมประสาท สวนตัวเซลลของ 
Motor Neurone จะอยูที่สมองและไขสันหลัง....แขนงของ Sensory และ Motor Neurone อยูที่ไหน? 
แขนงประสาทหรือเสนในประสาท (Process) ของเซลลประสาทสองชนิดนี้จะกระจายไปยงัสวน
ตาง ๆ ของรางกาย ในลักษณะที่รวมกนัเปน “มัดใยประสาท” ซ่ึงมัดใยประสาทหลาย ๆ มัดจะ
รวมกันเปนเสนประสาท (Nerve Fibre) 
 
 
 
 
 
 
 

รูปเสนประ
(แต

 
แบบทบทวนความรู 
จงบอกชื่อสวนประกอบตาง ๆ

 
 
 

สาทซึ่งประกอบขึ้นจากมัดใยประสาทหลายมดั  
ละมดัประกอบดวยแอกซอนหลายเสน) 

 ของเซลลประสาทและระบุลักษณะหรอืหนาที่พอสังเขป 
1. ................................................................. 

2. …………………………………………. 
3. …………………………………………. 
4. …………………………………………. 
5. …………………………………………. 
6. …………………………………………. 
 


