โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวทิ ยา พุทธมณฑล
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง อาณาจักรสัตว์

วิชา ชีววิทยา

4 รหัสวิชา ว30244
ครู ผ้สู อน นางสาวสุ ดารัตน์ คาผา

สมองสัตว์และคน
สมองสัตว์และคน
การรับข้ อมูล ประสานงาน และออกคาสั่ง เพื่อให้ กจิ กรรมที่ซับซ้ อน เช่น การจราจรใน
กรุงเทพมหานครเป็ นไปได้ อย่างถูกต้ องและราบรื่น จาเป็ นต้ องอาศัยเครื่องมือที่มีหน่วยประมวลผลกลางที่มี
ความสลับซับซ้ อนจานวนมาก เช่น เครื่องควบคุมสัญญาณไฟ และ คอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น แต่หน่วย
ประมวลผลกลางที่สาคัญที่สดุ และมีความสลับซับซ้ อนที่สดุ ไม่ได้ อยู่ท่เี ครื่องมือเหล่านี้ แต่อยู่ท่อี วัยวะของ
ระบบประสาทที่มีนา้ หนัก 1.4 กิโลกรัม บรรจุอยู่ในกะโหลกศีรษะของคนเรา ที่ร้ ูจักกันในชื่อ “สมอง"
สมองคน
สมองเป็ นส่วนหนึ่งของ
ระบบประสาท
ส่วนกลาง (central nervous system, ภาพที่ 1) ที่
ประกอบด้ วยสมอง และไขสันหลัง (spinal cord) โดย
ภายในสมองประกอบด้ วย เซลล์ประสาท (nerve cell
หรือ neuron) จานวนมาก มาทางานประสานร่วมกัน
เพื่อให้ การรวบรวมข้ อมูล และแปลผลเป็ นไปอย่าง
ถูกต้ อง

ภาพที่ 1 ระบบประสาทส่วนกลางของคนประกอบด้ วยสมองและไขสันหลัง

ในการเจริญของสมองคน
เริ่มจากการเจริญของระบบประสาทจากเนื้อเยื่อในระยะเอ็มบริโอ
(embryonic tissue) ที่เรียกว่า เอ็คโทเดิรม์ (ectoderm) มีการเจริญเป็ น neural plate และ neural groove
เมื่อเอ็มบริโอมีอายุได้ 16 วัน ขณะอยู่ในครรภ์มารดา (ภาพที่ 2 ก.) จากนั้นเมื่อเอ็มบริโออายุได้ 21 วัน จะ
เจริญไปเป็ น neural tube (ภาพที่ 2 ข.) โดยส่วนหัวของ neural tube จะเจริญไปเป็ นสมอง และส่วนท้ายของ
neural tube จะเจริญไปเป็ นไขสันหลัง

ก.

ข.

ภาพที่ 2 การเจริญของระบบประสาทคนจากเนื้อเยื่อในระยะเอ็มบริโอ ก. เมื่อเอ็มบริโอมีอายุ 16 วัน ในครรภ์มารดา และ ข.
เมื่อเอ็มบริโอมีอายุ 21 วัน ในครรภ์มารดา

เมื่อเอ็มบริโออายุได้ 4 สัปดาห์ หรือ1 สมองจะเริ่มขยายขนาดใหญ่ข้ นึ และแยกออกเป็ น 3 ส่วน คือ
สมองส่วนหน้า (forebrain) ส่วนกลาง (midbrain) และส่วนท้าย (hindbrain)
เมื่อเอ็มบริโออายุได้ 5 สัปดาห์ สมองส่วนหน้ าขยายใหญ่ข้ นึ มีการเจริญมากขึ้น และแบ่งออกเป็ น 2
ส่วนย่อย คือ เทเลนเซฟาลอน (telecephalon) และ ไดเอนเซฟาลอน (diencephalon) สมองส่วนกลางเจริญ
เป็ น มีเซนเซฟาลอน (mesencephalon) และสมองส่วนท้ายแบ่งเป็ น 2 ส่วนย่อย คือ มีเทนเซฟาลอน
(metencephalon) และไมอีเลนเซฟาลอน (myelencephalon) ซึ่งคาว่า cephalon หมายถึง ส่วนหัว

ก.

ข.

ภาพที่ 3 การเจริญของสมองคน ก. เมื่อเอ็มบริโอมีอายุ 4 สัปดาห์ ข. เมื่อเอ็มบริโอมีอายุ 5 สัปดาห์

เมื่อโตเต็มวัย สมองส่วน telencephalon จะเจริญเป็ น cerebrum ซึ่งมี 2 ซีก คือ ซีกซ้ าย และซีกขวา
เรียกว่า cerebral hemisphere ส่วน diencephalon จะเจริญ
ไปเป็ นสมองส่วน thalamus, epithalamus และ
hypothalamus ส่วน mesencephalon, metencephalon
และ myelencephalon จะเจริญไปเป็ น ก้านสมอง (brain
stem) ซึ่งเป็ นส่วนของสมองที่เชื่อมระหว่าง cerebrum กับ
ไขสันหลัง
และประกอบไปด้ วยสมอง ส่วนกลาง
(midbrain), pons และ medulla oblongata นอกจากนี้
สมองส่วน metencephalon บางส่วนจะเจริญไปเป็ น
ภาพที่ 4 สมองของคนเมื่อโตเต็มวัย
cerebellum
จากที่ได้ ทราบถึงการแบ่งสมองเป็ นส่วนต่างๆ แล้ ว ต่อไปจะได้ เข้ าใจถึงหน้ าที่ของสมองแต่ละส่วนใน
คน โดยจะไล่มาตั้งแต่สมองส่วนท้ายจนถึงสมองส่วนหน้ า
สมองส่วนท้าย ประกอบด้ วยส่วนต่างๆ ที่สาคัญ ได้ แก่
Cerebellum ทาหน้ าที่ควบคุมและประสานงานการเคลื่อนที่และการทรงตัวของร่างกาย นอกจากนี้ยัง
ทาหน้ าที่เกี่ยวกับการประมวลการรับรู้ และ ควบคุมการสั่งการ
Medulla oblongata เป็ นศูนย์ควบคุมการทางานเพื่อรักษา ภาวะธารงดุล (homeostasis) ของร่างกาย
เช่น หัวใจและหลอดเลือด , การกลืน , การอาเจียน, และการทางานแบบอัตโนมัติท่อี ยู่นอกเหนือการควบคุม
ของอานาจจิตใจ

Pons เป็ นสมองส่วนที่ประสานการนาสัญญาณจาก
cerebrum ลงมายัง cerebellum และ medulla oblongata หน้ าที่
ส่วนใหญ่ของ pons จะคล้ ายกับ medulla oblongata เช่น การได้
ยิน, ท่าทาง, การทรงตัว, และการนอนหลับ
ภาพที่ 5 สมองส่วนท้ ายของคน

สมองส่วนกลาง ทาหน้ าที่รับ ประมวล และส่งข้ อมูลไปยังสมองส่วนหน้ า
สมองส่วนหน้า ประกอบด้ วยส่วนที่มีบทบาทสาคัญ ดังนี้
Thalamus เป็ นศูนย์ประสานงาน ส่งต่อ sensory information ไปยัง cerebrum และรับคาสั่ง motor
information ออกจาก cerebrum นอกจากนี้ยังควบคุมเกี่ยวกับความตระหนักรู้ การนอนหลับ และการตื่นตัว
Hypothalamus มีบทบาทสาคัญต่อการรักษาภาวะธารงดุลของร่างกาย ทาหน้ าที่สร้ างฮอร์โมน ,
ควบคุมอุณหภูมิร่างกาย, ความหิว, ความกระหายนา้ , การสู้หรือหนี (fight-or-flight response), จังหวะรอบ
วัน (circadian rhythms) และ การตอบสนองทางเพศ
Cerebrum เป็ นศูนย์ประสานงานที่สาคัญที่สดุ ของร่างกายแบ่ง
ออกเป็ น 2 ซีก คือ cerebral hemisphere ซ้ ายและขวา โดยมีเส้ นใย
corpus callosum เชื่อมระหว่าง 2 ส่วน ซึ่งแต่ละซีกประกอบด้ วยชั้นนอก
ที่เป็ นสีเทา เรียกว่า cerebral cortex และชั้นในเป็ นสีขาว โดยมีกลุ่มของ
ตัวเซลล์ประสาทฝังลึกอยู่ภายในเป็ น basal nuclei ซึ่งเป็ นศูนย์ควบคุ ม
และส่งข้ อมูลไปยังระบบมอเตอร์ ทาให้ เคลื่อนไหวได้ เป็ นปกติ
ภาพที่ 6 สมองส่วนหน้ าของคน

วิวฒ
ั นาการของสมองสัตว์มีกระดูกสันหลัง
สมองของสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่นๆ ประกอบด้ วย
3 ส่วน เช่นเดียวกับสมองของคน คือ ส่วนหน้ า ส่วนกลาง
และส่วนท้าย ซึ่งแต่ละส่วนของสมองในสัตว์แต่ละชนิดก็จะ
มีขนาดแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กบั พฤติกรรมที่เหมาะกับการ
ดารงชีพ
ภาพที่ 7 สมองของสัตว์มกี ระดูกสันหลังชนิดต่างๆ

ในสัตว์เลี้ยงลูกด้ วยนม สมองส่วนหน้ ามีการเพิ่ม
รอยหยักเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิว ตามลาดับวิวัฒนาการของสัตว์
เมื่อเปรียบเทียบสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้ วยนม คือ ของ
หนูแรท กระต่าย แมว แกะ โลมา ชิมแพนซี และของคน
พบว่า สมองส่วนหน้ าของคนมีรอยหยักมากที่สดุ
ภาพที่ 8 ขนาดและรอยหยักของสมองส่วนหน้ าในสัตว์
เลี้ยงลูกด้ วยนมชนิดต่าง ๆ

วิวัฒนาการของสมองแต่ละส่วนในสัตว์แต่ละชนิด มีความเหมาะสมต่อการดารงชีวิตที่แตกต่างกัน ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
ฉลาม มีสมองส่วนหน้ า ในส่วน olfactory bulb
ขยายขนาดใหญ่ข้ นึ เพื่อทาหน้ าที่ช่วยประมวลผลเกี่ยวกับ
การรับกลิ่น ทาให้ ฉลามมีจมูกไวล่าเหยื่อได้ ดี

กบ มีสมองส่วนกลางขนาดใหญ่เด่นชัด เรียกว่า optic
lobe ทาหน้ าที่ช่วยในการประมวลผลเกี่ยวกับการรับภาพ ทาให้
กบสามารถมองเห็นเหยื่อที่เคลื่อนไหวได้ ดี ซึ่งสมองส่วนกลาง
ในสัตว์มีกระดูกสันหลังยกเว้ นสัตว์เลี้ยงลูกด้ วยนม จะมี optic
lobe ทาหน้ าที่เกี่ยวกับการมองเห็น

นก มีสมองส่วน cerebellum เจริญมาก ทาหน้ าที่ช่วยควบคุม
และประสานงานการเคลื่อนที่และการทรงตัวของร่างกาย ทาให้
นกบินเคลื่อนที่ใน 3 มิติได้

การทาหน้าทีเ่ ฉพาะของสมองแต่ละส่วนในการควบคุมการทางานของร่างกาย
ในการตรวจสอบการทางานของสมองส่วนต่างๆ สามารถทาได้ หลายวิธี ในสมัยโบราณการทดสอบว่า
สมองส่วนไหนของคนทาหน้ าที่เกี่ยวกับอะไร จะศึกษาได้ จากการผ่าศพ ซึ่งจะทาได้ กต็ ่อเมื่อ คนๆ นั้นตายไป
แล้ ว ในปัจจุบันนี้การทดสอบว่าสมองส่วนไหนรับผิดชอบกับกิจกรรมใด สามารถทาได้ ในขณะที่มีชีวิตอยู่ โดย
ใช้ การกระตุ้นด้ วยไฟฟ้ า หรือการใช้ electrode โดยอาจจะติดไว้ ภายนอกที่กะโหลกศีรษะ หรือฝังไว้ ภายใน
สมองโดยตรง หรือ การทา MRI (Magnetic Resonance Imaging) ที่จะให้ เป็ นภาพสมองออกมา
การทางานของสมองส่วน cerebrum ซึ่งมี cerebral hemisphere 2 ซีก ซ้ ายและขวา มีความแตกต่างใน
ด้ านการทางานของสมองซีกซ้ ายและสมองซีกขวา โดย cerebral hemisphere ซีกหนึ่งจะรับผิดชอบทางาน
เฉพาะอย่าง ที่ไม่เหมือนกับอีกซึกหนึ่ง โดยมีบทบาทหน้ าที่ (functional areas) บนแต่ละส่วน แตกต่างกันไป
เช่น สมองซีกซ้าย มีบทบาทเกี่ยวกับความคิดเชิงตรรกะ การวิเคราะห์ และความถูกต้ อง ส่วนสมองซีกขวา มี
บทบาทเกี่ยวกับความสวยความงาม ความรู้สกึ และความคิดเชิงสร้ างสรรค์
ในแต่ละซีกของ cerebral hemisphere จะแบ่ง
ออกเป็ น 4 พู คือ frontal lobe, parietal lobe,
temporal lobe และ occipital lobe และระหว่างพู
frontal และ parietal จะมีบริเวณ primary motor
cortex และ primary somatosensory cortex

Primary motor cortex ทาหน้ าที่
ควบคุมการทางานของกล้ ามเนื้อ skeleton
ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างเป็ นระบบ
และส่วน primary somatosensory cortex
ทาหน้ าที่รับข้ อมูลเกี่ยวกับการสัมผัส ความ

เจ็บปวด ความกด และอุณหภูมิจากส่วนต่างๆ
ของร่างกาย
จากแผนที่ sensory homunculus ซึ่ง
แสดงตาแหน่งของ primary sensory cortex ที่
รับรู้สกึ จากส่วนต่างๆ ของร่างกาย ถ้ าสัดส่วนของ
ร่างกายคนเทียบเท่าได้ กบั สัดส่วนสมองที่
รับผิดชอบแต่ละบริเวณ มนุษย์จะมีหน้ าตาเป็ นดัง
ภาพที่ 9
ภาพที่ 9 ภาพจาลองสัดส่วนของร่างกายคนเทียบกับสัดส่วนสมองที่รับผิดชอบ
แต่ละบริเวณ

สมองเป็ นอวัยวะที่ทางานหนัก มีอตั ราเมแทบอลิซึมสูงและต้ องการพลังงาน กลูโคส และออกซิเจน
ปริมาณมากตลอดเวลา แม้ กระทั่งเวลานอนหลับ การขาดออกซิเจนแม้ ในช่วงเวลาสั้นๆ อาจทาให้ เกิดอันตราย
อย่างรุนแรงต่อสมอง
การเสื่อมสภาพของสมอง อาจเกิดมาจากปัจจัยภายนอก เช่น การดื่มสุรา การเสพยาเสพติด หรือ อาจ
เกิดจากปัจจัยภายใน ดังตัวอย่างโรคเกี่ยวกับสมองต่อไปนี้
โรคพาร์กินสัน (Parkinson disease) มีสาเหตุของการเกิดโรคมาจากเซลล์ประสาทบริเวณ basal
nuclei ในสมองส่วน cerebral cortex เสื่อมลงหรือถูกทาลายไป
โรคอัลไซเมอร์หรือโรคสมองเสือ่ ม (Alzheimer’s ddisease) มีสาเหตุมาจากเซลล์สมองส่วนที่
เกี่ยวกับความจา คือ hippocampus ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของสมอง cerebrum มีกลุ่มโปรตีนที่พันกันภายในเซลล์
(neurofibrillary tangle) และมีสารบีต้าอะมีลอยด์ (ß-amyloid) อยู่ภายนอกเซลล์ ทาให้ เกิดการตายของ
เซลล์ประสาท และสมองมีขนาดลดลง
สรุป
สมองเป็ นอวัยวะที่สาคัญของสัตว์ มีความซับซ้ อน และสัมพันธ์กบั วิวัฒนาการของสัตว์ สามารถทา
หน้ าที่ควบคุมการทางานต่างๆ ในร่างกาย ทั้งการทางานที่อยู่ภายใต้ อานาจจิตใจและนอกอานาจจิตใจ ให้
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทีม่ า
นพดล กิตนะ. 2555. คู่มือประกอบสื่อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง สมองสัตว์และคน. ภาควิชา
พฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โครงการตาราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน. 2547. ชีววิทยา สัตววิทยา 1. ด่านสุทธาการพิมพ์, กรุงเทพมหานคร.

คำอธิ บำยศัพท์
Alzheimer’s disease
(โรคอัลไซเมอร์ หรือ โรคสมองเสือ่ ม)

เป็ นกลุม่ อาการความจาเสือ่ มทีพ่ บในผูส้ ูงอายุ โดยมีลกั ษณะอาการที่
สาคัญคือ การสับสน และ การสูญเสียความจา

Brain (สมอง)

อวัยวะในระบบประสาทส่วนกลางทีอ่ ยู่บริเวณส่วนหัวของสัตว์ ทา
หน้าทีร่ วบรวมข้อมูล ประมวลผล และส่งคาสัง่

Brain stem (ก้านสมอง)

โครงสร้างสมองของสัตว์มกี ระดูกสันหลังทีม่ คี วามหมายรวมถึง
สมองส่วนกลาง pons และ medulla oblongtana ทาหน้าที่
เกี่ยวกับภาวะธารงดุล การเคลือ่ นที่ และการส่งสัญญาณระหว่าง
cerebrum กับไขสันหลัง

Central Nervous System
(ระบบประสาทส่วนกลาง)

ส่วนของระบบประสาททีท่ าหน้าทีร่ วบรวมข้อมูล ประมวลผล และส่ง
คาสัง่ สาหรับสัตว์มกี ระดูกสันหลัง ระบบประสาทส่วนกลาง
ประกอบด้วย สมอง และ ไขสันหลัง

Cerebellum

ส่วนของสมองส่วนท้ายของสัตว์มกี ระดูกสันหลัง ทาหน้าทีค่ วบคุม
และประสานงานการเคลือ่ นทีแ่ ละการทรงตัวของร่างกาย

Cerebral cortex

ชัน้ นอกสุดของสมองส่วน cerebrum ซึง่ เป็ นทีอ่ ยู่ของเซลล์ประสาท
เป็ นส่วนของสมองทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ุดเมือ่ สัตว์มกี ระดูกสัน
หลังมีววิ ฒั นาการสูงขึ้น

Cerebral hemisphere

ซีกซ้าย หรือ ซีกขวา ของสมองส่วน cerebrum

Cerebrum

เนื้อสมองด้านหลังของสมองส่วนหน้าของสัตว์มกี ระดูกสันหลัง
แบ่งเป็ น 2 ซีก คือ cerebral hemisphere ทาหน้าทีเ่ ป็ นศูนย์
ประสานงานเกี่ยวกับความจา การเรียนรู ้ อารมณ์ และการทางานที่
สลับซับซ้อนของระบบประสาทส่วนกลาง

Epithalamus

ส่วนของสมองส่วนหน้าของสัตว์มกี ระดูกสันหลัง ทาหน้าที่
ประสานงานเชื่อมต่อระหว่างระบบลิมบิก (limbic system) และ
สมองส่วนอื่น นอกจากนี้เนื้อสมอง epithalamus บางส่วนยังมีช่อื
จาเพาะ เช่น ต่อมไพเนียล ซึง่ สามารถหลังฮอร์
่ โมนเมลาโทนินได้

Hypothalamus

เนื้อสมองด้าน ventral ของสมองส่วนหน้าของสัตว์มกี ระดูกสันหลัง
ทาหน้าทีร่ กั ษาภาวะธารงดุล โดยเฉพาะอย่างยิง่ การประสานงาน
ระหว่างระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ

Olfactory bulb

ส่วนของสมองส่วนหน้าของสัตว์มกี ระดูกสันหลัง ทาหน้าที่
ประมวลผลเกี่ยวกับการรับกลิน่ เช่น ในปลาฉลาม สาหรับสัตว์มี
กระดูกสันหลังทีม่ วี วิ ฒั นาการสูงขึ้น เช่น คน สมองส่วนนี้ทาหน้าที่
นาคาสัง่ เกี่ยวกับกลิน่ จากจมูกไปยังสมอง

Optic lobe

ส่วนของสมองส่วนกลางของสัตว์มกี ระดูกสันหลังส่วนใหญ่ (ยกเว้น
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม) ทาหน้าทีป่ ระมวลผลเกี่ยวกับการรับภาพ

Parkinson disease (โรคพาร์กนิ สัน)

มีลกั ษณะอาการทีส่ าคัญคือ ขยับตัวเพือ่ เคลือ่ นทีล่ าบาก หรือ
เคลือ่ นทีช่ า้ หรือ ร่างกายแข็งเกร็ง

Spinal cord (ไขสันหลัง)

ไขสันหลัง หรือ อวัยวะในระบบประสาทส่วนกลางทีอ่ ยู่ในโพรง
กระดูกสันหลังของสัตว์มกี ระดูกสันหลังทีต่ ่อมาจากสมองส่วนเมดัล
ลา ออบลองกาตา (medulla oblongata) ทาหน้าทีน่ าคาสัง่ เข้าและ
ส่งคาสัง่ ออกจากสมอง

Thalamus

ส่วนของสมองส่วนหน้าของสัตว์มกี ระดูกสันหลัง ทาหน้าทีเ่ ป็ นศูนย์
ประสานงาน ส่งต่อ sensory information ไปยัง cerebrum และ
รับคาสัง่ motor information ออกจาก cerebrum

