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วงจรประสาทและระบบประสาทสัตว์
ในสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ แสงแดด ปริมาณน้้า
และการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ เช่น สิ่งมีชีวิตที่เป็นเหยื่อ ศัตรู หรือผู้ล่า สัตว์จ้าเป็นต้องมีกลไกในการรักษา
สภาวะภายในร่างกายให้ค่อนข้างคงที่หรือเปลี่ยนแปลงไปน้อยที่สุดที่เรียกว่า ภาวะธารงดุล (homeostasis)
การตอบสนองของสัตว์ต่อสภาวะแวดล้อมทั้งกายภาพและชีวภาพเหล่านี้ เกิดจากการท้างานร่วมกัน
ระหว่างระบบต่อมไร้ท่อ (endocrine system) และ ระบบประสาท (nervous system)
ระบบต่อมไร้ท่อท้างานโดยอาศัยฮอร์โมน ซึ่งเป็นสารเคมีที่สร้างโดยเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ของต่อมไร้ท่อ
แล้วส่งไปตามกระแสเลือดเพื่อออกฤทธิ์ต่ออวัยวะหรือเซลล์เป้าหมายที่อยู่ไกลออกไปจากแหล่งสร้างฮอร์โมน
นั้น การควบคุมโดยฮอร์โมนสัตว์จะใช้เวลานานในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมแต่ผลที่เกิดต่อเนื่อง
ยาวนาน ในขณะที่ระบบประสาท (nervous system) จะท้างานช่วยให้สัตว์สามารถปรับตัวตอบสนองได้ใน
ระยะเวลาอันสั้นและผลการตอบสนองจะสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็ว
1. ระบบประสาท
ในระบบประสาท ประกอบไปด้วยอวัยวะจ้านวนมากมาท้างานร่วมกัน และในแต่ละอวัยวะก็ประกอบ
ไปด้วยเซลล์หลายชนิดมาท้างานร่วมกันเช่นกัน เซลล์ที่ส้าคัญและถือว่าเป็น หน่วยท้างานของระบบประสาท
คือ เซลล์ประสาท (neuron) ซึ่งเป็นเซลล์ที่มีสมบัติ
ทางสรีรวิทยาแตกต่างจากเซลล์อื่นของร่างกาย คือ เป็น
เซลล์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้าเยื่อเซลล์เพื่อ
ตอบสนองต่อตัวกระตุ้น และท้าหน้าที่ส่งสัญญาณในรูป
กระแสประสาทท้าให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์
ภายในร่างกายของเราได้
ภาพที่ 1 ลักษณะของเซลล์ประสาท
2. เซลล์ประสาท
เซลล์ประสาท สามารถแบ่งตามหน้าที่ได้เป็น 3 ชนิด คือ
1) เซลล์ประสาทรับความรู้สึก (sensory neuron)
2) เซลล์ประสาทเชื่อม (interneuron) และ
3) เซลล์ประสาทน้าค้าสั่ง (motor neuron)
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เซลล์ประสาททั้งสามชนิดนี้จะมีการท้างานร่วมกันเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม
อย่างเป็นล้าดับขั้น (ภาพที่ 3) ดังนี้
เริ่มจากตัวรับ (receptor) ท้าหน้าที่รับสิ่งเร้าจาก
สิ่งแวดล้อม และส่งค้าสั่งผ่านเซลล์ประสาทรับความรู้สึก
ไปยัง ศูนย์ควบคุม (integrating center) ที่ประกอบด้วย
เซลล์ประสาทเชื่อมซึ่งท้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล แปลผล และ
ส่งค้าเพื่อให้เกิดการตอบสนองผ่านทางเซลล์ประสาทน้า
ค้าสั่ง ไปยังหน่วยตอบสนอง (effector) ต่อไป
ภาพที่ 3 การท้างานของระบบประสาทในการตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม

3. วงจรประสาท
โดยปรกติการท้างานของระบบประสาทจะเกิดเป็นวงจรที่เรียกว่า วงจรประสาท (neural circuit)
ซึ่งประกอบด้วยเซลล์ประสาทที่ท้าหน้าที่แตกต่างกันตั้งแต่ 2 ชุด ขึ้นไปมาท้างานประสานกันโดยมีการส่ง
สัญญาณประสาท ผ่านจุดเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทที่เรียกว่า ไซแนปส์ (synapse)
วงจรประสาทที่ง่ายที่สุดจะประกอบด้วย
เซลล์ประสาทรับความรู้สึก มาเชื่อมต่อโดยตรงกับ
เซลล์ประสาทน้าค้าสั่ง ในขณะที่วงจรประสาทที่
ซับซ้อนขึ้น จะมีเซลล์ประสาทเชื่อมมาท้าหน้าที่เป็น
ตัวเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทรับความรู้สึกและ
เซลล์ประสาทน้าค้าสั่ง ตัวอย่างวงจรประสาทอย่าง
ง่าย เช่น รีเฟล็กซ์เอ็นสะบ้า (patellar reflex หรือ
knee jerk reflex, ภาพที่ 4)
ภาพที่ 4 รีเฟล็กซ์เอ็นสะบ้า

ในการเกิดรีเฟล็กซ์เอ็นสะบ้า จะเริ่มจากเมื่อเคาะเอ็นสะบ้าซึ่งติดกับกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าจะท้าให้
เกิดการกระตุ้นตัวรับที่อยู่ในกล้ามเนื้อต้นขา มีการแปลงค้าสั่งเป็นสัญญาณประสาทแล้วส่งไปยังเซลล์ประสาท
รับความรู้สึกเข้าสู่ไขสันหลัง จากนั้นสัญญาณประสาทจะแยกออกเป็นสองวิถี (pathway) โดยวิถีหนึ่งจะส่งไป
ยังเซลล์ประสาทน้าค้าสั่งที่ไขสันหลัง ซึ่งจะน้าค้าสั่งกระตุ้นไปยังกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าท้าให้เกิดการหดตัว
อีกวิถีหนึ่งนั้นเซลล์ประสาทรับความรู้สึกจะส่งสัญญาณผ่านเซลล์ประสาทเชื่อม ที่ส่งค้าสั่งยับยั้งการหดตัวไปยัง
เซลล์ประสาทน้าค้าสั่งกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง ท้าให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังคลายตัว และผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้
จากการเคาะเอ็นสะบ้า คือ การกระตุกขาไปข้างหน้า
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของระบบประสาทที่เกิดขึ้นโดยอัตโนวัติ นอกอานาจจิตใจ (involuntary)
หรือกิริยารีเฟล็กซ์ ท้าให้สัตว์สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดอย่างเฉียบพลันหรือ

3

ที่อาจเป็นอันตรายตัวสัตว์ เช่น การสะดุ้งเพื่อขยับมือหนีออกจากวัตถุที่ร้อน รวมถึงรีเฟล็กซ์ภายในร่างกายที่
เรามองไม่เห็น เช่น การท้างานเพื่อปรับความดันเลือด
4. วิวัฒนาการของระบบประสาทสัตว์
หากไม่นับสัตว์ในกลุ่มฟองน้้าแล้ว อาจกล่าวได้ว่าสัตว์ทุกชนิดที่มีวิวัฒนาการสูงกว่าฟองน้้ามีระบบ
ประสาทเพื่อใช้ในการควบคุมการท้างานของร่างกายและตอบสนองต่อสิ่งเร้า โดยระบบประสาทจะมีความ
ซับซ้อนมากขึ้นตามล้าดับขั้นทางวิวัฒนาการ และ การด้ารงชีวิต
4.1 ระบบประสาทอย่างง่าย (simple circuit) ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ในสัตว์กลุ่ม cnidarian เช่น แมงกะพรุน ไฮดรา และ
ดอกไม้ทะเล มีระบบประสาทอย่างง่ายแบบ ร่างแห (nerve
net) (ภาพที่ 5) โดยในระบบประสาทแบบร่างแห จะไม่มีเซลล์
ประสาทกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ท้าหน้าที่ควบคุมเซลล์ประสาทอื่น แต่
เซลล์ประสาทจะอยู่เชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายที่สามารถถูกกระตุ้น
ได้พร้อมๆ กัน สัตว์ที่มีระบบประสาทแบบนี้จึงสามารถ
ภาพที่ 5 ประสาทแบบร่างแห (nerve net)
เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้อย่างพร้อมเพรียงกัน
ในสัตว์กลุ่ม cnidarian

ในบรรดาสัตว์ที่มีระบบประสาทอย่างง่าย แต่มีการเคลื่อนที่ค่อนข้างมาก เช่น แมงกะพรุน จะมีร่างแห
ประสาท 2 ชุด เพื่อควบคุมการขยับของหนวด และควบคุมการขยับของล้าตัวและว่ายน้้า แยกออกจากกัน
ในสัตว์กลุ่ม echinoderm เช่น ดาวทะเล จะมีระบบประสาทที่
ประกอบด้วยวงแหวนประสาท (nerve ring) บริเวณรอบปาก และเชื่อมต่อกับ
เส้นประสาทแนวรัศมี (radial nerve) ระบบประสาทในแบบนี้ท้าให้ดาวทะเล
สามารถแยกการควบคุมการท้างานของปากและขาออกจากกันได้
ภาพที่ 5 วงแหวนประสาท (nerve ring)

ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ร่างกายมีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างพวก
หนอนตัวแบน (flatworm) เช่น พลานาเรีย จะมีเส้นประสาท (nerve cord)
พาดตามความยาวบริเวณด้านข้างของล้าตัวทั้งสองด้าน (lateral nerve cord)
และมีการพาดขวางเหมือนขั้นบันได (transverse nerve) นอกจากนี้ในสัตว์ที่มี
สมมาตรซ้า ยขวาหรือ สมมาตรแบบผ่าซีก (bilaterd syrnmetry) จะมีการ
รวมตัวกันของตัวเซลล์ประสาท(cell body) เพื่อท้าหน้าที่ประสานการท้างาน
และพฤติกรรมของร่างการซีกซ้ายขวาอยู่ ทางด้านหัว (cephalization) เรียกว่า
ภาพที่ 6 ระบบประสาทของพลานาเรีย
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ปมประสาท (เอกพจน์ = ganglion, พหูพจน์ = glanglia) หรือ กลุ่มของเซลล์ประสาทที่ท้าหน้าที่คล้ายกับ
สมองช่วยท้าหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากเซลล์ประสาทรับรู้สึก หรือประมวลผลข้อมูลเพื่อส่งไปยัง
เซลล์ประสาทน้าค้าสั่ง
สัตว์มีร่างกายที่ซับซ้อนขึ้นปมประสาทที่ส่วนหัวก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น
ปมประสาทที่ส่วนหัวนี้จึงอาจเรียกอีกชื่อว่า สมอง (brain) (ภาพที่ 7) นอกจากนี้สัตว์จะมีการจัดเรียงตัวของ
เส้นประสาทอยู่ทบี่ ริเวณด้านท้อง (ventral nerve cord)

ภาพที่ 7 ระบบของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีความซับซ้อนและมีปมประสาทที่ส่วนหัวเรียกว่าสมอง

4.2 ระบบประสาทในสัตว์มีกระดูกสันหลัง (The vertebrate nervous system)
ในสัตว์มีกระดูกสันหลัง (vertebrate) ร่างกายแต่ละส่วนมีความซับซ้อนและมีการท้าหน้าที่พิเศษ
จ้าเพาะ ระบบประสาทจึงมีความซับซ้อนมากขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระบบประสาทส่วนกลาง
(central nervous system) และระบบประสาทรอบนอก (peripheral nervous system) โดยระบบ
ประสาททั้งสองส่วนนี้มีความเชื่อมโยงกันทั้งด้านกายวิภาคและการท้างาน
ระบบประสาทส่วนกลาง ประกอบด้วย สมอง และ ไขสันหลัง (spinal cord) ซึ่งอยู่ตามแนวแกน
กลางของร่างกาย ท้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลและแปลผล โดยรับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายนอกและ
สิ่งแวดล้อมภายในร่างกายจากระบบประสาทรอบนอก และเมื่อประมวลผลเสร็จแล้วก็จะส่งค้าสั่งผ่านระบบ
ประสาทรอบนอก เพื่อน้าไปสู่การตอบสนองต่อไป
สมองของสัตว์มีกระดูกสันหลังแบ่งออกเป็น สมองส่วน
หน้า (forebrain) สมองส่วนกลาง (midbrain) และ สมอง
ส่วนท้าย (hindbrain) ซึง่ แต่ละส่วนจะแบ่งออกเป็น
ส่วนย่อยๆ ลงไปอีกเพื่อท้าหน้าที่เป็นควบคุมการท้างานของ
อวัยวะต่างๆ ในร่างกายให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว
ภาพที่ 8 สมองของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
ไขสันหลังเป็นมัดของเนื้อเยื่อประสาทที่ต่อจากสมองส่วนท้ายแล้วฝังตัวตามแนวกระดูกสันหลังตั้งแต่
ช่วงคอจนถึงช่วงเอว ช่วยท้าหน้าที่รับและส่งข้อมูลระหว่างสมองกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย และยังเป็นศูนย์
ประสานงานการเกิดรีเฟล็กซ์บางชนิดของร่างกายอีกด้วย
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ระบบประสาทรอบนอก ประกอบด้วยเส้นประสาทสมอง (cranial nerve) และ เส้นประสาทไข
สันหลัง (spinal nerve) รวมทั้งปมประสาทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบบประสาทเหล่านี้เกิดจาก เซลล์ประสาท และ
axon ของเซลล์ประสาท ที่ยื่นออกมาจากระบบประสาท
ส่วนกลาง ท้าหน้าที่รับและส่งข้อมูลเชื่อมต่อระหว่างระบบ
ประสาทส่วนกลางกับอวัยวะส่วนอื่นของร่างกาย
ในคนมีเส้นประสาทสมอง 12 คู่ ส้าหรับรับและส่ง
ข้อมูลระหว่างระบบประสาทส่วนกลางกับศีรษะและร่างกาย
ส่วนบน และเส้นประสาทไขสันหลัง 31 คู่ ส้าหรับรับและส่ง
ข้อมูลระหว่างระบบประสาทส่วนกลางกับส่วนอื่นๆ
ของ
ร่างกาย
ภาพที่ 9 ระบบประสาทรอบนอก

ดังจะเห็นได้ว่า ในการด้าเนินกิจกรรมต่างในชีวิตประจ้าวันของเรา เกิดจากการท้างานร่วมกันระหว่าง
ระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก ดังตัวอย่างเช่นในการแข่งขันบาสเก็ตบอล เริ่มจากแสง
จากภาพต่างๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งลูกบาสเก็ตบอลส่งค้าสั่งไปกระตุ้นตัวรับในตาของนักกีฬามีการแปลงแสงจาก
ภาพที่ได้เป็นกระแสประสาทส่งข้อมูลผ่านเซลล์ประสาทรับความรู้สึกในระบบประสาทรอบนอกเข้ามายังเซลล์
ประสาทเชื่อมในสมอง จากนั้นสมองของนักกีฬาก็จะประมวลผลและส่งข้อมูลผ่านไขสันหลังไปยังเซลล์
ประสาทน้าค้าสั่งในระบบประสาทรอบนอก หดและคลายตัวของกล้ามเนื้อ และท้ายที่สุดท้าให้เกิดการเซลล์
ประสาทน้าค้าสั่งก็จะส่งค้าสั่งไปยังหน่วยตอบสนอง นั่นคือ กล้ามเนื้อสเกเลตัลที่แขนขา จะท้าให้เกิดการ
เคลื่อนไหวร่างกายเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
การท้างานร่วมกันของระบบประสาทในร่างกายท้าให้เราสามารถรับรู้ได้ถึงเสียงที่ได้ยิน
ภาพที่
มองเห็น พร้อมกันนั้นก็มีการท้างานของร่างกายเพื่อรักษาอุณหภูมิ ควบคุมการหายใจ และ รักษาจังหวะการ
เต้นของหัวใจ ซึ่งเราอาจไม่รู้ตัว
ที่มา :
นพดล กิตนะ. 2552. คู่มือประกอบสื่อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เรื่อง วงจรประสาทและระบบประสาทสัตว์.
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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แบบฝึกหัด เรื่อง วงจรประสาทและระบบประสาทสัตว์
1. ระบบประสาทประกอบด้วยอะไรบ้าง
2. เซลล์ประสาทสามารถแบ่งตามหน้าที่ได้เป็นกีช่ นิดอะไรบ้าง
3. อธิบายการท้างานร่วมกันของเซลล์ประสาทต่างชนิดกัน
4. อธิบายการเกิดรีเฟล็กซ์เอ็นสะบ้า
5. อธิบายระบบประสาทของสัตว์กลุ่ม cnidarians
6. อธิบายระบบประสาทของดาวทะเล
7. อธิบายระบบประสาทของพลานาเรีย
8. อธิบายระบบประสาทของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
9. ระบบประสาทส่วนกลาง ประกอบด้วยอะไรบ้าง ท้าหน้าที่อะไร
10. ระบบประสาทรอบนอก ประกอบด้วยอะไรบ้าง ท้าหน้าที่อะไร
11. อธิบายความหมายของค้าศัพท์ต่อไปนี้ลงในด้านหลังสมุด (20 ค้า)
Brain, Central Nervous System, Effector, Ganglion, Integrating center, Interneuron,
Involuntary, Motor neuron, Nerve, Nerve net, Nerve ring, Nervous system, Neural circuit,
Neuron, Peripheral nervous system, Radial nerve, Receptor cell , Sensory neuron, Spinal
cord, Synapse
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คำอธิ บำยศัพท์
Brain (สมอง)

อวัยวะในระบบประสาทส่วนกลางที่อยู่บริเวณส่วนหัวของสัตว์
ท้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และส่งค้าสั่ง

Central Nervous System
(ระบบประสาทส่วนกลาง)

ส่วนของระบบประสาทที่ท้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ประมวลผล
และส่งค้าสั่ง ส้าหรับสัตว์มีกระดูกสันหลัง ระบบประสาท
ส่วนกลางประกอบด้วย สมอง และ ไขสันหลัง

Effector (หน่วยตอบสนอง)

เซลล์ของร่างกายที่ท้างานตอบสนองต่อสิ่งเร้าผ่านสัญญาณจาก
ระบบประสาท โดยทั่วไปหมายถึง เซลล์กล้ามเนื้อ และอาจมี
ความหมายรวมถึงเซลล์ในต่อมต่าง ๆ ของร่างกาย

Ganglion (ปมประสาท)

กลุ่มของเซลล์ประสาทในระบบประสาทส่วนกลาง

Integrating center (ศูนย์ควบคุม)

ส่วนของระบบประสาทที่ท้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ประมวลผล
และส่งค้าสั่ง โดยทั่วไปหมายถึง อวัยวะในระบบประสาท
ส่วนกลาง

Interneuron (เซลล์ประสาทเชื่อม)

เซลล์ในระบบประสาทส่วนกลางที่ท้าหน้าที่รับสัญญาณประสาท
ผ่านไซแนปส์จากเซลล์ประสาทรับความรู้สึก หรือส่งสัญญาณ
ประสาทผ่านไซแนปส์ไปยังเซลล์ประสาทน้าค้าสั่ง ท้าให้เกิดการ
ประมวลผลเชื่อมต่อข้อมูลที่รับเข้าและค้าสั่งที่ส่งออก

Involuntary

ค้าคุณศัพท์ใช้แสดงการท้างานของร่างกายที่เกิดนอกอ้านาจ
จิตใจ

Knee jerk reflex หรือ Patellar reflex
(รีเฟล็กซ์เอ็นสะบ้า)

กิริยาสนองฉับพลันที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินอกอ้านาจจิตใจของ
กล้ามเนื้อต้นขาเพื่อตอบสนองต่อการกระตุ้นที่เอ็นสะบ้า
สามารถทดสอบได้โดยให้ผู้รับการทดสอบนั่งห้อยขา แล้วเคาะ
เอ็นสะบ้าด้วยค้อนยางและสังเกตการกระตุกขาไป
เซลล์ประสาทที่น้าค้าสั่งจากสมองหรือไขสันหลังไปยังกล้ามเนื้อ
หรือต่อมของร่างกาย

Motor neuron (เซลล์ประสาทน้าค้าสั่ง)
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Nerve (เส้นประสาท)

เส้นใยที่ประกอบด้วยมัดของ axon ของเซลล์ประสาทในระบบ
ประสาทรอบนอก

Nerve net (ร่างแหประสาท)

ระบบประสาทแบบร่างแหประสาท เกิดจากเซลล์ประสาทอยู่
เชื่อมต่อกันเป็นโครงข่าย พบได้ในสัตว์ที่มีสมมาตรตามแนวรัศมี
เช่น สัตว์ในกลุ่ม cnidarian เช่น แมงกะพรุน ไฮดรา และ
ดอกไม้ทะเล

Nerve ring (วงแหวนประสาท)

วงแหวนประสาท หรือ องค์ประกอบของระบบประสาทของสัตว์
กลุ่ม echinoderm เช่น ดาวทะเล ที่มีการจัดเรียงตัวเป็นวง
แหวนอยู่บริเวณรอบปาก

Nervous system (ระบบประสาท)

ระบบอวัยวะภายในที่มีหน่วยท้างาน คือ เซลล์ประสาท และมี
การท้างานร่วมกับระบบต่อมไร้ท่อเพื่อช่วยให้สัตว์ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทั้งกายภาพและชีวภาพ โดยที่
ยังรักษาสภาวะภายในร่างกายให้ค่อนข้างคงที่หรือเปลี่ยนแปลง
ไปน้อยที่สุด

Neural circuit (วงจรประสาท)

วงจรประสาท หรือ โครงสร้างที่เกิดจากเซลล์ประสาทที่ท้าหน้าที่
แตกต่างกันตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไปมาท้างานประสานกันโดยการส่ง
สัญญาณประสาทผ่านจุดเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาท
(synapse)

Neuron (เซลล์ประสาท)

เซลล์ประสาท หรือ หน่วยท้างานในระบบประสาท โดยเซลล์
ประสาทสามารถเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้าเยื่อเซลล์ และท้าหน้าที่
จ้าเพาะในการสร้างและส่งกระแสประสาทได้

Radial nerve (ประสาทแนวรัศมี)

ประสาทแนวรัศมี หรือ องค์ประกอบของระบบประสาทของสัตว์
กลุ่ม echinoderm เช่น ดาวทะเล โดยมีประสาทแนวรัศมี
เชื่อมต่อจากวงแหวนประสาทไปยังส่วนที่ถือได้ว่าเป็นส่วนขาของ
สัตว์
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Receptor cell (เซลล์ตัวรับ)

เซลล์ของร่างกายที่ท้าหน้าที่รับสิ่งเร้าจากสิ่งแวดล้อมแล้วแปลง
เป็นสัญญาณประสาทเพื่อส่งไปยังเซลล์ประสาทรับความรู้สึก
โดยทั่วไปเซลล์ตัวรับอาจเป็นเซลล์ประสาท หรือ เซลล์บุผิวที่
ดัดแปลงไปท้าหน้าที่พิเศษ

Sensory neuron
(เซลล์ประสาทรับความรู้สึก)

เซลล์ประสาทที่น้าสัญญาณประสาทจากตัวรับส่งต่อไปยังสมอง
หรือไขสันหลัง

Spinal cord (ไขสันหลัง)

ไขสันหลัง หรือ อวัยวะในระบบประสาทส่วนกลางที่อยู่ในโพรง
กระดูกสันหลังของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ต่อมาจากสมองส่วน
เมดัลลา ออบลองกาตา (medulla oblongata) ท้าหน้าที่น้า
ค้าสั่งเข้าและส่งค้าสั่งออกจากสมอง

Synapse

จุดเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทสองเซลล์ หรือระหว่างเซลล์
ประสาทและเซลล์กล้ามเนื้อ ที่ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้า
เยื่อเซลล์ของเซลล์หนึ่งมีผลกระทบต่อศักย์ไฟฟ้าเยื่อเซลล์ของอีก
เซลล์หนึ่ง

