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ระบบประสาท (Nervous System) 

เพื่อให้นักเรียนสามารถสบืค้นขอ้มูล ส ารวจตรวจสอบ อธิบาย 
และจ านวนส่วนประกอบ และหน้าที่ของเซลล์ประสาท 

เพื่อให้นักเรียนสามารถสบืค้นขอ้มูล อภิปรายและอธิบาย 
โครงสร้างของสมอง และไขสันหลัง 

1 

3 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ 



ระบบประสาท (Nervous System) ท าหน้าที่ ควบคุม 
การท างานของทุกระบบ ท างานได้อย่างรวดเร็วร่วมกับระบบต่อม
ไร้ท่อ นอกจากนี้ยังท าหน้าที่รับและตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก 
โดยระบบประสาทของมนุษย์แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ระบบประสาท
ส่วนกลาง (CNS) และระบบประสาทรอบนอก (PNS) 
 

ระบบประสาท (Nervous System) 



   ระบบประสาทส่วนกลาง (Central nervous system : CNS
หรือ somatic nervous system)  

   เป็นศูนย์กลางควบคุม 

การท างานของร่างกาย ซึ่ง 

ท างานพร้อมกันทั้งใน 

ด้านกลไกและทางเคมี 

ภายใต้อ านาจจิตใจ  

ประกอบด้วย สมองและไขสันหลัง 

1.ระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) 



ประกอบด้วยเส้นประสาทหลายล้านเส้นจากทั่วร่างกาย ส่งข้อมูล
ในรูปกระแสประสาทออกจากบริเวณศูนย์กลาง มีอวัยวะดังนี้ 

1.ระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) 



เป็นศูนย์สั่งการของร่างกายทั้งหมด สมองของคนหนักประมาณ 
1.4 kg ส าหรับสัตว์ที่มีการพัฒนาของสมองดี จะมีรอยหยักของ
สมองและอัตราส่วนของสมองต่อน้ าหนักมาก แบ่งได้ 3 ส่วน 

1.1 สมอง (Brain) 

ส่วนกลาง 
ส่วนหน้า 

ส่วนท้าย 



1.1.1 สมองส่วนหน้า ดังตาราง 

1.1 สมอง (Brain) 

ส่วนของสมอง หน้าที่ 

ซีรีบรัม (Cerebrum) 
*มีขนาดโตที่สุด 

ควบคุมพฤติกรรมซับซ้อนเกี่ยวกับความรู้สึกและ
อารมณ์ เช่น การมองเห็น ดมกลิ่ม รับรส สัมผัส 

ทาลามัส 
(Thalamus) 

สถานที่ถ่ายทอดกระแสประสาทเข้าสู่สมองและไข
สันหลัง ก่อนเข้าสู่ซีรีบรัม 

ไฮโพทาลามัส 
(Hypothalamus) 

ศูนยค์วบควมควมหิว อิ่ม กระหายน้้า การหลั่ง
ฮอร์โมน ควบคุมอุณหภูมิร่างกาย การนอนหลับ 



1.1.2 สมองส่วนกลาง ดังตาราง 

1.1 สมอง (Brain) 

ส่วนของสมอง หน้าที่ 

Midbrain ควบคุมเกี่ยวกับการมองเห็น  



1.1.3 สมองส่วนท้าย ดังตาราง 

1.1 สมอง (Brain) 

ส่วนของสมอง หน้าที่ 

ซีรีเบลลัม 
(Cerebellum) 

ควบคุมการเคลื่อนไหวของอวัยวะต่างและการทรง
ตัว เช่น การเดิน การวิ่ง การขี่จักรยาน 

พอนส ์
(Pons) 

ควบคุมการเคลื่อนไหวบนใบหน้า แสดงสีหน้า  
การหลั่งน้้าลาย การเคี้ยว 

เมดุลลาออบลองกาตา 
(Medulla 

Oblongata) 

ควบคุมการหายใจ การเต้นของหัวใจ การย่อย
อาหาร สติ การหลับ-ตื่น 



: เป็นเนื้อเยื่อประสาทที่ทอดยาวจากสมองไปภายในโพรงกระดูก
สันหลัง กระแสประสาทจาก 

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจะ 

ผ่านไขสันหลัง มีทั้งกระแส 

ประสาทเข้าและกระแสประสาท 

ออกจากสมองและกระแส 

ประสาทที่ติดต่อกับไขสันหลัง 

โดยตรง ประกอบด้วย 2 บริเวณ 

1.2 ไขสันหลัง (Spinal Cord) 



- บริเวณสีเทา (Grey matter) : เป็นบริเวณทีต่ัวเซลลป์ระสาท 
อยู่หน้าแน่น จะถูกล้อมรอบด้วยเนื้อสีขาว 

- บริเวณสีขาว  

    (White matter)  

    : เป็นที่อยู่ของใย 

      ประสาท 

1.2 ไขสันหลัง (Spinal Cord) 



1.3 เซลล์ประสาท (Neuron) 

องค์ประกอบของเซลลป์ระสาท ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วน 
1.ตัวเซลล์ (Cell body) : คล้ายเซลล์ทัว่ไป มีนิวเคลียส มีหน้าที่ 
เกี่ยวกับการเจริญเติบโตและเมแทบอลิซมึของเซลลป์ระสาท แหล่งสร้าง
พลังงาน สังเคราะห์โปรตีนที่เป็นสารสื่อประสาท 



1.3 เซลล์ประสาท (Neuron) 
2. ใยประสาท (Nerve Fiber) : เป็นส่วนของเซลลท์ี่ยื่นออกมาจากตัว
เซลล์เป็นแขนงเล็ก ๆ มี 2 ชนิด คือ 

  2.1 เดนไดรต์ (Dendrite) : น ากระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล ์



1.3 เซลล์ประสาท (Neuron) 
2.2 แอกซอน (Axon) : น ากระแสประสาทออกจากตัวเซลล ์โดย 1 ตัว
เซลล์ มี 1 แอกซอนเท่านั้น 

 

 

 

 
ใยแอกซอนจะมีความยาวมากกว่าเดรนไดรต ์และมีเยื่อไมอีลิน (Myelin 
Sheath) ที่สร้างจากเซลลช์วาน (Schwann Cell) ห่อหุ้มรอบแอกซอน 
เยื่อนี้เป็นสารพวกไขมัน มีความเป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดี ท าให้กระแสประสาท
เคลื่อนที่เร็ว  ในรอยต่อจะไม่มีเยื่อหุ้ม เรียกว่า Node of Ranvier 



1.3 เซลล์ประสาท (Neuron) 
เซลล์ประสาท  

จ าแนกตามหน้าที่ 

การท างานได้  

3 ชนิด 



1.3 เซลล์ประสาท (Neuron) 
1. เซลล์ประสาทรับความรู้สึก (Sensory Neuron) : รับ 
    ความรู้สึกจากส่วนต่าง ๆ เข้าสู่สมองและไขสันหลัง 



1.3 เซลล์ประสาท (Neuron) 
2. เซลล์ประสาทสั่งการ (Motor Neuron) : น ากระแสประสาท
ออกจากสมองและไขสันหลังไปยังกล้ามเนื้อและต่อมต่างๆ ของ
ร่างกาย 



1.3 เซลล์ประสาท (Neuron) 
3. เซลล์ประสาทประสานงาน (Association Neuron) : เป็นตัว
เชื่อมต่อระหว่างเซลล์รับความรู้สึก และเซลล์สั่งการ 



หลักการท างานของระบบประสาทส่วนกลาง 

สิ่งเร้าหรือการกระตุ้น จัดเป็นข้อมูลที่เส้นประสาทน าไปยังระบบประสาท
ส่วนกลาง เรียกว่า กระแสประสาท เป็นสัญญาไฟฟ้าที่ 
น าไปสู่เซลล์ประสาทด้านเดนไดรต์ และเดินทางออกอย่างรวดเร็ว 
ทางด้านแอกซอน แอกซอนส่วนใหญ่มีแผ่นไขมันหุ้มไว้เป็นช่วงๆ 
แผ่นไขมัน ท าหน้าที่ เป็นฉนวนและท าให้กระแสประสาทเดินทางเร็วขึน้ 
ถ้าแผ่นไขมันฉีกขาดอาจท าให้กระแสประสาทชา้ลง  





ระบบประสาทรอบนอก (Peripheral nervous system : PNS)  

   ท าหน้าที่ รับและน าความรู้สึกเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลาง 
แบ่งตามต าแหน่ง ได้ 2 ชนิด คือ 
1. เส้นประสาทสมอง (Cranial Nerve : CN) : รับความรู้สึกเข้า
สมองและน าค าสั่งออกจากสมอง 
2. เส้นประสาทไขสันหลัง (Spinal Nerve : SN) : รับความรู้สึก
เข้าไขสันหลังและน าค าสั่งออกจากไขสันหลัง 

ระบบประสาทรอบนอกจ าแนกตามลักษณะการท างานได้ 2 แบบ 
คือ ระบบประสาทภายใต้อ านาจจิตใจ และนอกอ านาจจิตใจ 

2.ระบบประสาทรอบนอก (PNS) 



ตัวอย่างพฤติกรรมที่เกิดจากระบบประสาทรอบนอก 

2.ระบบประสาทรอบนอก (PNS) 

ระบบประสาทภายใต้อ านาจจิตใจ ระบบประสาทนอกอ านาจจิตใจ 

การเกาเมื่อมีการคัน 
การเคลื่อนไหวของร่างกาย เช่น 
  - การเดิน 
  - การวิ่ง 
  - การยกมือ 
  - การเขียนหนังสือ 
  - การวาดภาพ 

การกะพริบตาเมื่อมีสิ่งรบกวน 
การเต้นของหัวใจ 
การบีบตัวของกระเพาะอาหาร 
การยกเท้าเมื่อเหยียบตะปู 
การกระตุกมือเมื่อสัมผัสวัตถุร้อน 



แบ่งตามหน้าที่ ได้ 2 ชนิด 
  - ส่วนที่รับความรู้สึก (Sensory) : รับความรู้สึกจากสิ่งเร้า 
(Stimulus) จากภายนอกหรือภายในร่างกาย 
  - ส่วนสั่ง (Motor) : การมีการท างาน 2 แบบ ดังนี้ 
    1. ระบบประสาทโซมาติก  
       (Somatic nervous system : SNS)  
    2. ระบบประสาทอัตโนมัติ  
        (Autonomic nervous system : ANS) 
 

2.ระบบประสาทรอบนอก (PNS) 



ระบบประสาทโซมาติก (Somatic nervous system : SNS) 
ควบคุมการท างานของกล้ามเนื้อลาย ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่
ภายในอ านาจจิตใจ (Voluntary) เช่น บังคับให้เดิน นั่ง ยืน 
 

2.1 ระบบประสาทโซมาติก (SNS) 



2.1 ระบบประสาทโซมาติก (SNS) 

สิ่งเร้า 
หน่วยรับความรู้สึก 

(อวัยวะรับสัมผัสต่าง ๆ) 
เซลล์ประสาท 
รับความรู้สึก 

ไขสันหลัง สมอง 

เซลล์ประสาท 
น าค าสั่ง 

หน่วยปฏิบัติงาน 
(กล้ามเนื้อลาย) 

ปฏิกิริยา 
ตอบสนอง 



การท างานของระบบประสาทโซมาติกมักอยู่ในอ านาจจิตใจ แต่มี
การตอบสนองของกล้ามเนื้อลาย ที่เป็นปฏิกิริยารีเฟลกซ์ 
(Reflex Action) คือ การท างานนั้นอยู่นอกอ านาจจิตใจ ไม่ต้อง
ผ่านสมอง 
 

2.1 ระบบประสาทโซมาติก (SNS) 



2.1 ระบบประสาทโซมาติก (SNS) 

สิ่งเร้า 
หน่วยรับความรู้สึก 

(อวัยวะรับสัมผัสต่าง ๆ) 
เซลล์ประสาท 
รับความรู้สึก 

ไขสันหลัง 

เซลล์ประสาท 
น าค าสั่ง 

หน่วยปฏิบัติงาน 
(กล้ามเนื้อลาย) 

ปฏิกิริยา 
ตอบสนอง 



ระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic nervous system : SNS) 
 : ควบคุมการท างานของอวัยวะภายใน โดยควบคุมกล้ามเนื้อเรียบ 
กล้ามเนื้อหัวใจ อวัยวะระบบทางเดินอาหาร ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด ระบบขับถ่าย และหลอดเลือด การควบคุมเป็นการ
ควบคุมที่อยู่นอกอ านาจจิตใจ (Involuntary) แบ่งออกเป็น 2 
ระบบ ดังนี้ 

 1.ระบบประสาทซิมพาเธติก (Sympathetic nervous system)  
 2.ระบบประสาทพาราซิมพาเธติก (Parasympathetic nervous 
system) 

2.2 ระบบประสาทอัตโนมัติ (ANS) 



สรุปโครงสร้างและการท างานของระบบประสาท 
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