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โครงสร้างของเซลล์ประสาท

เซลล์ประสาท (Neuron) แบ่งเป็น 2 ส่วน

1.ตัวเซลล์ (Cell body หรือ (Soma) เป็นส่วนที่มี
nucleus, ribosome, mitochondria golgi body และ
Nissl body (rER)

2.แขนงของเซลล์ (cell processes)-ใยประสาท
หรือ nerve fiber ได้แก่  dendrite    axon







หน้าที่
-dendrite รับข่าวสารจาก

-neuron อืน่ ๆ

-เซลล์อืน่ ๆ

-ส่ิงแวดล้อมภายนอก

เข้าสู่ตวัเซลล์

-axon น าข่าวสารออกจากตวัเซลล์ไปสู่เซลล์อืน่  

ในสมอง dendrite จาก neuron เดียว อาจ connection 
              กบัเซลล์อืน่ ๆ  มากถึง แสน connection





ข้อแตกต่าง ของ dendrite และ axon

-ขนาด
-dendrite มีขนาดแตกต่างไปตามความยาว
-axon มีขนาดค่อนข้างคงที่

-การน าข่าวสาร
-dendrite เมื่อรับข่าวสารมาแล้ว 
   อาจมีการเปล่ียนแปลงก่อนส่งมายังตวัเซลล์
-axon น าข่าวสารออกจากตัวเซลล์แล้ว 
   ไม่มีการเปล่ียนแปลง จนถงึเซลล์เป้าหมาย



เซลล์ประสาทจ าแนกตามหน้าที่ได้เป็น
1.เซลล์ประสาทรับความรู้สึก (sensory neuron)
2.เซลล์ประสาทส่ังการ (motor neuron)
3.เซลล์ประสาทประสานงาน

(communication or interneuron)





เซลล์ประสาทจ าแนกตามโครงสร้างได้เป็น



-เซลล์ประสาทหลายขัว้
-เป็นเซลล์ประสาทประสานงาน เซลล์ประสาทส่ังการ

พบที่สมอง ระบบประสาทกลาง
-เซลล์ประสาทสองขัว้

-เป็นเซลล์ประสาทรับความรู้สึก  เช่น ที่เรตนิา
- เซลล์ประสาทขัว้เดียว

-เซลล์ประสาทส่ังการ รับความรู้สึก 
เช่น ที่รากประสาทบน (dorsal root)ของไขสันหลัง





เซลล์ค า้จุนประสาท (Supporting cells หรือ accessory cells)

Glial cells (glia cells) มาจาก glue cells

-น ากระแสประสาทไม่ได้

-ในคนมีมากเป็น 10 เท่า ของเซลล์ประสาท

หน้าที่

-microgia จากเลือดเม่ืออยู่ใน CNS เป็น Scavenger cells

-Schwann cells -พันรอบ axon เป็น myelin sheath  
เป็นเส้นประสาทเช่ือม ตดิต่อกับส่วนต่างๆในร่างกายกับCNS





Schwann Cell



Schwann cells
Node of Ranvier

Axon

Depolarized

Node of Ranvier



Oligodendrocytes -พนัรอบ axon ใน CNS  



Astrocytes -บุตาม ผนัง capillaryในสมองสร้าง
เป็น blood-brain barrier 



Node of Ranvier
(Naked axon)



การท างานของระบบประสาท
-มีการท างานเป็นแบบวงจร

-ในสัตว์ชัน้ต ่าเป็นวงจรแบบง่าย ๆ 
เซลล์ประสาทรับความรู้สึก-รับสิ่งกระตุ้น

เซลล์ประสาทส่ังการ-น าสัญญาณสู่เซลล์ตอบสนอง

เซลล์ปฏิบัตงิาน-แสดงผลหรือพฤตกิรรม



ในสัตว์ชัน้สูงเป็นวงจรที่ซับซ้อนกว่า
ตัวรับความรู้สึก

เซลล์รับความรู้สึก

ระบบประสาทกลาง

เซลล์ประสาทส่ังการ

เซลล์ตอบสนอง



เซลล์ประสาท-ที่เยื่อหุ้มเซลล์ -ด้านในมีประจุลบ

-ด้านนอกมปีระจุบวก

K+

Cl- Na+

Cl- Na+

K+

A-

เซลล์ประสาทท างานอย่างไร ?





นอกเซลล์
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เยื่อหุ้มเซลล์มีศักย์ไฟฟ้าขณะพกั (resting potential)
ที่-70  mV. (-90 mV. ถงึ -50 mV.)

การรับส่งข่าวสารของ neuron เกดิจาก

1.ความแตกต่างของ ions ทีอ่ยู่ระหว่างผวิ mb. ทั้งสอง

2.การเกดิ permeability ของ mb.ช่ัวคราวเพือ่ให้ ions 
ผ่าน เข้า-ออก

Ions ทีเ่กีย่วข้อง -Na+, K+, Cl- และ Ca2+





ศักย์ไฟฟ้า (Membrane potential)Cl-

Cl- K+
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1. resting membrane potential

(-70 mV.)

2.Depolarization (excitation)
Na+ไหลเข้า

3.Repolarization -K+ ไหลออก 
        (Cl- ไหลเข้าน้อย)
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4. Hyperpolarization (Inhibition)
K+ ไหลออกมากขึน้  Cl- เข้าน้อย
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ความเร็วในการน ากระแสประสาท (Speed of propagation)

1.ขนาดของ axon และความต้านทาน
2.การปรับตัวโดยมี myelin sheath
ท าให้น ากระแสประสาทได้เร็ว (100 m/s)
เรียก “ Saltatory หรือJumping conduction”
(ไม่มี myelin sheath น าได้ 20 m/s)
3.อุณหภมูิ-สูง-ต ่า 
4.ได้รับการขัดขวางจากสารเคมีที่ช่องไซแนปส์
5.จ านวนและชนิดของไซแนปส์





ไซแนปส์และการส่งกระแสประสาท
(synapse and synaptic transmission)

ไซแนปส์มี 2 ชนิด
1.ไซแนปส์ชนิดใชสารเคมี (chemical synapse)

ช่องห่าง 20 nm.
ใช้สารส่ือประสาท
(neurotransmitter)
ส่งข่าวสารจาก
ปลาย axon สู่
dendrtie หรือเซลล์อ่ืน



2.ไซแนปส์ไฟฟ้า (Electrical synapses)

-ช่องว่างห่างกันเพยีง 2.7 nm (10-9m)
-gap junction –มีความต้านทานต ่า
-ส่งข่าวสารได้เร็วกว่า
-แต่ทศิทางไม่แน่นอน



Chemical Synapse Electrical Synapse

20 nm

2nm



Ion channel ปิด

ตัวรับสารส่ือประสาท Postsynapse
ของ dendrite

ถุงเกบ็สารส่ือประสาท

ปลาย axon

สารส่ือประสาท



- ที่พบทั้งใน-นอก CNS:-
acetylcholine, noradrenalin, (norepinephrine)

-ที่พบเฉพาะใน CNS:-
serotonin,dopamine, glutamate, 

และ   8 - aminobutaric acid  (GABA)

สารส่ือประสาท (Neurotransmitters)



พวกที่ให้ผลยบัยั้ง:- (Cl- ผ่านเข้าเซลล์)

GABA , glutamic acid, glycine



(GABA, glutamic acid, glycine)

และท าให้ผิวเซลล์เกดิ exciatatory postsynaptic potential 
(EPSP)

1.ไซแนปส์กระตุ้น -พวกที่ให้ผลในการกระตุ้น
-เกิด depolarization (Na+ ไหลเข้า)

-และท าให้ผิวเซลล์เกดิ (inhibitory postsynaptic potential
(IPSP)

2.ไซแนปส์ยับยัง้-พวกที่ให้ผลในการยับยัง้
-เกิด hyperpolarization (Cl- ไหลเข้าหรือ K+ ไหลออก)

ชนิดของไซแนปส์



เมื่อเสร็จภาระกจิแล้ว neurotransmitters 
ถูกก าจัดออกจากช่องว่าง (cleft) โดย

-noradrenalin-ดูดกลบัเข้า presynaptic mb.

-acetylcholine-ถูกสลายด้วยเอนไซม์
                         acetylcholinesterase 

ยงัไม่เสร็จ!



การแปลผลของสมอง (Interpretation  of  Messages)

1.ความแรงของส่ิงกระตุ้น-ท าให้เกดิความถี่ของ 
                                      action potential ต่างกนั

เบา แรง

2.ส่ิงกระตุ้นทีแ่รงจะให้ action potential นานกว่า

3.แต่ละ neuron ม ีthreshold หรือความไว ต่างกัน





-Opium (ฝ่ิน) ให้ opiates (สารฝ่ิน)

-opium derivatives:- morphine, demerol,
methadone, codeine และ heroin

Action -ไปจับที ่postsynaptic receptor ที ่brain
ขัดขวางการจับของ neurotransmitter

Endorphins -คล้าย morphine

ผลของสารเคมีต่อการท างานของระบบประสาท



ระบบประสาท

มวีวิฒันาการสัมพนัธ์กบั

1.ขนาด และการเคลือ่นที่

-ขนาดใหญ่  มกีารเคลือ่นทีเ่ร็ว-->มเีซลล์ประสาทมาก

2.สมมาตร-สมมาตรแบบคร่ึงซีก (Bilateral Symmetry)

การมทีศิทางในการเคลือ่นทีท่ าให้เกดิ
การแยกส่วนของร่างกายเป็น 



-ส่วนหัว-เป็นส่วนทีม่ีอวยัวะรับความรู้สึกทีส่ าคญั
   เช่น หู ตา เพือ่

-ค้นหาส่ิงที่เกดิขึน้ภายนอก

-หาอาหาร  หนีศัตรู

-เมื่อเจริญพฒันามากขึน้กส็ร้างเป็นสมอง (BrainX 
ท าหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย







จ านวนของเซลล์ประสาท -ขึน้อยู่กบัการววิฒันาการ
ของสัตว์

-หนอนตวักลม - 160 neuron
-หมึก (Octopus) - มากกว่าพนัล้าน neuron
-คน - มากกว่า 10 พนัล้าน neuron



สมองของสัตว์มีกระดูกสันหลัง (Vertebrate Nervous System)

แบ่งเป็น
1. ระบบประสาทส่วนกลาง (Central nervous system:CNS)

-สมอง (Brain)
-ไขสันหลัง (Spinal cord)

2.ระบบประสาทรอบนอก หรือส่วนปลาย 
(Peripheral nervous system :PNS)

-เส้นประสาท (Nerves)

- ปมประสาท   กลุ่มของเซลล์ประสาท (Ganglia) 



Skullmeninges
Cerebral cortex

hypothalamus

Pituitary gland

Corpus callosum

thalamus

Pineal gland

cerebellum
pons

medulla
Spinal cord



ระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) ประกอบด้วย 

-สมองถูกปกคลุมด้วย กะโหลกศรีษะ (skull)

-ไขสันหลังถูกปกคลุมด้วย กระดูกสันหลัง

ถัดจากกระดูกจะเป็น เยือ่ 3 ช้ันหุ้มสมองและไขสันหลงั
             เรียกว่า meninges -->มเีส้นเลอืดมาเลีย้งมาก 
             ท าให้ blood plasma ไหลซึมออกมาอาบ brain
             และ spinal cord -->Cerebrospinal fluid

(ependymal cells-สร้างน า้เลีย้งสมองและไขสันหลัง)



การเจาะน า้เลีย้งสมองและไขสันหลัง

-ระหว่างกระดูกสันหลงัส่วนสะเอวที่
L3-L5 เป็นส่วนที่ไม่มีไขสันหลงั



สมองของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
Neural tube

ventricle



สมองส่วนท้าย (Hindbrain) มี 2 ส่วน 

1. Medulla เป็นส่วนของ Sp. cord ที่ขยายเข้าไป ในสมอง
เป็นทางผ่านของข่าวสารระหว่างสมองและไขสันหลัง
ควบคุมการท างานที่มีมาแต่ดัง้เดมิ (primitive function)

หน้าที่ ควบคุม reflexes เกี่ยวกับการท างานของอวัยวะภายใน เช่น 
           หายใจ  กลืน  อาเจียน และการหดตัวของเส้นเลือด

(เปลีย่นแปลงน้อย เมือ่สัตว์มีการววิฒันาการไป)



3.ซีรีเบลลัม (Cerebellum)

หน้าที่ ประสานงานการเคล่ือนไหวของร่างกาย 
เป็นศูนย์ควบคุมการทรงตัว   การเคล่ือนที่ 
รักษาสมดุลร่างกาย

2.พอนส์ (pons) 
ควบคุมการเคีย้ว หล่ังน า้ลาย  การหายใจ เป็นทางผ่านของ

ข่าวสารจากซีรีบรัมกับซีรีเบลลัม   ซีรีเบลลัมกับไขสันหลัง



สมองส่วนกลาง (Midbrain)
เมื่อสัตว์ววิฒันาการไป  มีการเปล่ียนแปลงหน้าที่ 

 มากกว่าขนาดและโครงสร้างได้แก่ส่วน Optic lobe
ท าหน้าที่ควบคุมการเคล่ือนไหวของตา  รูม่านตา  เปลือกตา
ส่งข้อมูลการมองเหน็ให้สมองส่วนหน้า



สมองส่วนหน้า ได้แก่ 
-olfactory bulb-รับกลิ่น
-ไฮโปทาลามัส-ศูนย์ควบคุมอุณหภมูิ  การเต้นของหวัใจ  

แรงดนัเลือดความต้องการทางเพศ ศูนย์หวิ  กระหาย  สร้างฮอร์โมน
-ทาลามัส-ศูนย์รวบรวมกระแสประสาทและถ่ายทอดกระแส

ประสาท

-ซีรีบรัม->เจริญดีมากในสัตว์เลีย้งลูกด้วยน า้นม
(cerebral cortex) เก่ียวกับความคดิ เชาว์ปัญญา
ศูนย์ควบคุมการท างานด้านต่าง ๆ ของร่างกาย
เช่น รับรส สัมผัสการพดู การดมกลิ่น การท างานของ
กล้ามเนือ้



Cerebrum-->ส่วน เนือ้สีเทา (grey matter)-เป็นส่วนทีม่มีเียือ่
ไมอลีนิหุ้มอยู่ดานนอก

       -->ส่วน white matter -เป็นทางผ่านของมดั axon 
ไปยงัส่วนต่าง ๆของสมอง

มดัทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ myelinated tracts คอื Corpus callosum
-เช่ือม cerebrum คร่ึงซ้าย-ขวากบัสมองส่วนอืน่ๆ



Cerebrum คร่ึงซ้าย-ขวาควบคุมการท างาน
                   ของร่างกายด้านตรงข้ามกนั



สมองซีกซ้าย สมองซีกขวา

ถนัดมือขวา ถนัดมือซ้ายการค านวน
ความถนัดด้านดนตรี

การเขียน ความคดิเชิงตรรกวทิยา

ความสามารถ
ทางวทิยาศาสตร์

จินตนาการคดิฝัน

การเต้นร า
ความถนัดด้านศิลปะ

การรับรู้-มโนทัศน์

งานป้ัน

A+B+C

Corpus Callosum





Olfactory bulb Olfactory bulb

Olfactory bulb







The Spinal cord
เป็นส่วนของเนือ้เยือ่ประสาททีต่่อจาก hindbrain 

ไปยงัส่วนปลายของกระดูกสันหลงั
หน้าที ่-ถ่ายทอดข่าวสารระหว่าง brain และ 
             peripheral nervouse system

-เป็นต าแหน่งของ spinal reflexs -->ท าให้ร่างกายตอบสนอง
ต่อ ส่ิงกระตุ้นได้รวดเร็ว







2.Autonomic nervous system
มเีพยีง motor neuron เท่าน้ัน

อยู่นอกอ านาจจิตใจ เช่น 
การหลัง่สารจากต่อม  เพิม่แรงดนัเลอืด 
 การเคลือ่นทีข่องทางเดนิอาหาร 

เป็นการท างานเพือ่รักษา homeostasis  ของร่างกาย



Reflex Arcs

Reflex -การเคลือ่นทีต่อบสนองต่อส่ิงกระตุ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ

Reflex arcs -->เป็น pathway ของระบบประสาททีม่ีจ านวน
                         synapsesระหว่าง receptor และ effector 

น้อย จึงท าให้ตอบสนองต่อส่ิงกระตุ้นได้เร็ว



Sensory receptor
Sensory receptor

Effector Effector



-nervous system ทีเ่หลอืทีไ่ม่ใช่ CNS  ประกอบด้วย
 มดัของ axon ทีถู่กห่อหุ้มด้วย connective tissue เป็น nerve

ระบบประสาทรอบนอก (PNS)



ในคนมี  31 คู่ ส่งแขนงจาก
 ไขสันหลงั ไปบริเวณข้างเคยีง

บริเวณคอ 8 คู่
บริเวณอก 12 คู่
บริเวณเอว 5 คู่
บริเวณกระเบนเหน็บ 5 คู่
บริเวณก้นกบ 1 คู่

เส้นประสาทไขสันหลงั (spinal nerve)



Spinal nerves --> ออกจาก Sp. cord ม ี2 ส่วน คอื

      -รากประสาทบน (dorsal root) –เซลล์ประสาทรับความรู้สึก
รวมกนัเป็นปมประสาท

-รากประสาทล่าง (ventral root) ->มเีฉพาะ axon ของ 
motor neuron  เท่าน้ัน (ตัวเซลล์ gray matter ของ Sp. cord)



Gray matter
White matter
Dorsal root

Spinal ganglion
Dorsal branch
Spinal nerve

Ventral branch
Ventral root

Autonomic branch



เส้นประสาทสมอง (Cranial Nerves)

ในนก  reptile mammals ม ีcranial  nerves 12 คู่
เช่ือมต่อสมองกบัส่วนอืน่ๆ

ในปลา  กบ  มเีพยีง 10 คู่แรกเท่าน้ัน



Cranial Nerve คู่ใหญ่สุดได้แก่

Sensory nerve คู่ที ่1 ที ่จมูก -->ดมกลิม่
                        คู่ที ่2 ที่ retina -->รับภาพ
                        คู่ที ่8 ที่ Cochlea รับเสียง การทรงตัว

  Cranial nerves เส้นทีย่าวทีสุ่ด-->คู่ที ่10 --> Vagus nerve 
   ไปเลีย้งอวยัวะภายในส่วน อก และส่วนด้านบนของท้อง
   เป็นส่วนของ ANS 



ระบบประสาทส่ังการ (motor system)
เม่ือระบบประสาทกลางได้รับข้อมูลข่าวสารมาแล้ว 

จะส่งสัญญาณประสาทผ่าน
-ระบบประสาทโซมาตกิ (somatic nervous system:SNS)

หรือระบบประสาทอัตโนวัต ิ(autonomic nervous system:ANS)
ข้อแตกต่างของ SNS และANS

 1.SNS –อยู่ภายใต้อ านาจจติใจ
-มีเซลล์ประสาทส่ังการเพียง เซลล์เดยีวส่งไปถงึอวัยวะ

เป้าหมาย ขณะที่ ANS –อยู่นอกอ านาจจติใจ และมีเซลล์ประสาทสั่งการ
2 เซลล์ โดยมีไซแนปส์กันที่ CNS ก่อนแล้ว มี axon ไปสู่อวัยวะเป้าหมาย

2. SNS มีอวัยวะเป้าหมายเป็นกล้ามเนือ้ลาย ขณะที่ ANS เป็นอวัยวะ
ภายใน กล้ามเนือ้เรียบ



ระบบประสาทอตัโนมตัิ (Autonomic nervous system; ANS)

พบในสัตว์มกีระดูกสันหลงัทุกชนิด 
หน้าที ่- ควบคุม homeostasis ของร่างกาย
ANS ทีส่ าคญั มี 2 ส่วน :-

-Parasymphethetic Nervous system
-Sympathetic  Nervous system



Sympathetic  Nervous system 
-เด่นชัดในช่วงเวลาเกดิความเครียด
-เพิม่แรงดันเลอืด  , การเตน็ของหัวใจ , การหายใจ

Parasympathetic Nervous system
-ตรงข้ามกบั Sympathetic  N.S.
-ส่งเสริมการย่อย , การขับถ่าย





Sense Organ
Sense Organ :เซลล์  กลุ่มของ receptor cells ซ่ึงอาจเป็น 
เซลล์ประสาทรับความรู้สึกหรือเซลล์ทีอ่ยู่ใกล้กบั เซลล์ประสาท
รับความรู้สึก
Receptor  Cells ตอบสนองต่อส่ิงกระตุ้นโดยการสร้างกระแส

   ประสาท ส่งไปในระบบประสาท
บทบาทที่ส าคญัของ receptor

คอื การเปลีย่นพลงังาน (transduce) ของส่ิงกระตุ้น
ไปเป็นกระแสประสาท



Receptor -จ าแนกตามพลงังานของส่ิงกระตุ้นได้แก่ :-
1. พลงังานกล -mechanoreceptor  -รับแรงกดดนั  แรงตึง
2. พลงังานแสง - photoreceptor
3. พลงังานความร้อน - thermoreceptor
4. พลงังานเคมี - chemoreceptor
5. พลงังานไฟฟ้า - electroreceptor



การปรับตวั (Adaptation)

ถ้าส่ิงกระตุ้นกระท าต่อ receptor ด้วยความแรงคงที่เป็นเวลานาน
การเกดิกระแสประสาททีเ่ดนิทางไปใน เซลล์ประสาทรับความรู้สึก 
จะลดลงการลดลงในการตอบสนองต่อส่ิงกระตุ้นของ receptor 
เช่นนี ้เรียกว่า “ การปรับตวั” หรือ adaptation
เช่น การปรับตัวของอวยัวะรับสัมผสั (touch receptor) ของผวิหนัง



รีเซฟเตอร์รับทางกล (Mechanoreceptors)

1. รับสัมผสั(Touch receptor) - พบมากที่ลิน้  ริมฝีปาก  หน้าและ
ปลายนิว้
2. Proprioceptor -รับการยดื ตึง พบที่กล้ามเนือ้  tendon  ข้อต่อ
   1. ข้อต่อ (Joint receptor) - รับรู้การเคลือ่นที ่(หมุน) ของ
 ligament (เอน็) ทีย่ดึข้อต่อกระดูก
    2. เอน็(Golgi  tendon  organ) - รับรู้การตงึตวัของ tendon ทีย่ดึ
ระหว่างกล้ามเนือ้ทีย่ดึกบักระดูก
    3. กล้ามเนือ้ (Muscle spindles) -รับรู้เกีย่วกบัการเคลือ่นทีข่อง
กล้ามเนือ้ 





3. Hair cells -รับรู้เกีย่วกบัแรงโน้มถ่วงของโลก หรือ
การส่ันสะเทอืนของน า้  อากาศ (เสียง)

Motor
neuron

Sensory 
neuron

1. 2. 3.

M S M S SM



1.Statocysts -รีเซฟเตอร์รับรู้แรงโน้มถ่วงของโลก
          -ท าให้ทราบถงึต าแหน่งของร่างกาย
          -พบในสัตว์ไม่มกีระดูกสันหลงั  กุ้ง(อยู่ทีโ่คนของ

antenna)

Hair cells

Statoliths

Sensory neuron



2. Lateral line organs -พบในปลา  ลูกอ๊อด
     -รับรู้การส่ันสะเทอืนของน า้



3. อวยัวะช่วยในการทรงตัว (Labyrinth  of the Ear)

-ววิฒันาการจากเส้นข้างตัว (Lateral line organ)
-พบในหูส่วนใน ของสัตว์มีกระดูกสันหลงั
-รับรู้เกีย่วกบัทศิทาง และการเปลีย่นแปลงการเคลือ่นที ่ ของศรีษะ
-ประกอบด้วย 2 ส่วน :-

- Saccule (แนวระนาบ) ในคนท างานน้อยกว่าสัตว์
-Utricule (แนวดิง่)

ภายในมี Otoliths - ผลกึของ calcium carbonate ฝังอยู่ใน gelatin





Semicircular canal -เป็น sense organ ทีรั่กษาสมดุล
-ตรวจหาทศิทางการหมุนของศรีษะ
-ถูกกระตุ้นเมื่อศรีษะมกีารหมุน เช่น

รถเลีย้วโค้ง  
ประกอบด้วย

-ท่อเรียงเป็นวง 3 วง  คนละระนาบ
-แต่ละวงมี Cupula - เป็นรีเซฟเตอร์รับทางกล 

(mechanoreceptor) ฝังอยู่



Utricle

Saccule









การได้ยนิเสียง (Hearing)

เสียง Tympanic mb. ส่ันสะเทือน 

ทั่ง 
(incus,
anvil)

ฆ้อน
(malleus ,
hammer)

โกลน
(stapes, stirrup)

Oval windowCochlear

Organ of Corti

Auditory nerve สมอง









ท่อยูสเตเซียล (Eustachian tube)
ปรับแรงดนัในหูตอนกลาง

Round window

Oval window

เยือ่แก้วหู

คลืน่เสียง ฆ้อน ทัง่ โกลน Organ of Corti



หนุ่มสาว ได้ยนิเสียง 30- 20,000  cps (Hz)
คนชรา     ได้ยนิเสียง 50- 8,000 cps (Hz)



รีเซเฟเตอร์รับแสง (Photoreceptors)

ตา (Eye) มี 3 ชนิด :- 1. Simple eye -ไม่มี lens  
- พบในสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลงั

         - Eye spots
Photoreceptor cell



2. ตามี lens -พบในสัตว์มีกระดูกสันหลงั  
        -พวก cephalopods (หมึก)







เรตนิา - rod และ cone cells จะ synapse กบั sensory neuron 
ทีเ่รียงอยู่ด้านหน้า Retina

Neuron Photoreceptor



Photoreceptor -เปลีย่นพลงังานแสง (คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า) โดยอาศัย
pigments (colored molecules) ท าให้ได้กระแสประสาทออกมา

ใน Vert.   Cornea รวบรวมแสง     ม่านตา (iris)     รูม่านตา (pupil)

เรตินา (retina) เลนส์ (lens)

เรตินา -มี receptor รับแสง - rod cells - ไวต่อแสงสลวั
                   - cone cells - บอกรายละเอยีดของสีได้ด0ี00



The Visual  Cycle

Carotenoid pigment จากพชืในรูป       -carotene (ดูดกลนืแสงที่
300-800 nm) สลายได้ Vitamin A  2 โมเลกลุ น าไปสร้าง
Retinaldehyde -ม ี2 isomer คอื trans และ 
11- cis Retinaldehyde





Rod cells

11- cis Retinaldehyde  รวมกบัโปรตนี - Opsin

Rhodopsin (Visual pigment)

แสง (300-800 nm)

trans Retinaldehyde + Opsin

Enzyme

Depolarization (sensory neuron)                  Optic nerve



การมองเห็นภาพสี
เกดิจาก cone cells  มี 3 กลุ่ม
-red cones, green cones และ blue cones 
-แต่ละ cone cells มี Opsin ทีต่่างกนั 



Fovea

Cone cells อยู่หนาแน่น
มากทีสุ่ดที ่fovea
 ๆ 



ตาปกติ

สายตาส้ัน

สายตายาว





3. ตาประกอบ (Compound eye) -มี lens  มีหลายตา
     - แต่ละหน่วยเรียกว่า Ommatidia

- พบในแมลง
-อาจมีมากถึง ~ 20,000  Ommatidia

Cornea
Lens



แต่ละ Ommatidia มีโครงสร้างคล้ายเลนส์ -รวมแสง 
Receptor cells

แต่ receptor รับแสงได้ในช่วงแคบ ๆ มองเห็นโลกภายนอก
เป็นภาพ mosaic ท าให้สามารถวเิคราะห์ภาพได้ดกีว่าตามนุษย์
ถึง 6 เท่า                       



รีเซฟเตอร์รับอุณหภูมิ (Thermoreceptor)

เป็น receptor ทีต่รวจหาการเปลีย่นแปลงของคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า
-รังสีความร้อน
-รังสีอนิฟราเรด

สัตว์พวก -Blood -Sucking insects (ยุง)  ticks (หมัด, เห็บ) 
-สามารถรับรู้การเปลีย่นแปลงของอณุหภูมิได้ในช่วงส้ัน
0. 5 0 ซ. ท าให้สามารถค้นหา warm blood - host ได้ 



ตา

Infrared receptor

งูพษิ (pit viper) , งูหลาม,  เหลอืม (boas) -thermoreceptor 
- อยู่ที ่pit (รู) ที่หน้า 
- สามารถรับรู้ต าแหน่งของเหยือ่ได้ประมาณ 1 เมตร



ในสัตว์เลีย้งลูกด้วยนม -thermoreceptor เป็นปลายประสาท
   ไปส้ินสุดเท่าน้ัน

- กระจายทัว่ร่างกาย ทั้งภายใน - ใต้ผวิหนัง



ข่าวสารจาก thermoreceptor hypothalamus
Shivering (ส่ัน)
Sweating (เหงือ่ออก)

Thermoreceptor ในสัตว์เลีย้งลูกด้วยนม  
-Ruffini (รับอุณหภูมิสูง)   35 - 50 0 ซ.
-Krause’ corpuscle (รับอุณหภูมิเยน็)  40 - 10 0 ซ.



รีเซฟเตอรืรับทางเคมี (Chemoreceptor)

-รับรู้เกีย่วกบัสารเคมี
-ภายในร่างกายรับรู้เกีย่วกบั -อาหาร  oxygen
CO2  hormone และ neurotransmitter
-ภายนอกร่างกาย รับรู้เกีย่วกบั

-กลิน่ (Olfaction) - Olfactory mucosa
-รส , taste (Gustation) - หวาน  เปร้ียว  ขม และเคม็



ลิน้ของสัตว์มีกระดูกสันหลงัถูกปกคลุมด้วยปุ่ม หรือ 
papillae ข้าง ๆ papillae มี taste buds (ในคน ~ 2,000 taste bud

Taste bud ประกอบด้วย
-เซลล์ประสาทรับรสยืน่ไปในช้ันepithelium
- เซลล์พีเ่ลีย้ง





Olfactory receptor - รับกลิน่
-อยู่ส่วนบนของ nasal cavity (โพรงจมูก)
-เป็นส่วนที่มีปลาย dendrite ของเซลล์ประสาท

มาที่ Olfactory epithelium

Mucus



ในงูและสัตว์เลือ้ยคลานม ีOrgan of Jacobson ทีเ่พดานปาก
สัตว์จะแลบลิน้ออกมาสัมผสักบัสารเคมีในส่ิงแวดล้อม

แล้วส่งไปที่ Organ of Jacobson 

กลวังูยกัษ์



รีเซฟเตอร์รับทางไฟฟ้า (Electroreceptors)

พบในปลาที่อาศัยในน า้ลกึ  โคลน  ทีซ่ึ่งอวยัวะเกีย่วกบั
การมองเห็น รับกลิน่ ใช้การได้น้อย

เส้นข้างตัว (Lateral line organ) จะพฒันาไปท าหน้าที่
คล้ายกบัการสร้างสนามแม่เห็ลกไฟฟ้าออกมารอบ ๆ ตัว


