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ระบบสืบพันธุ ์

เมื่อสิ่งมีชีวิตเกิดข้ึนอวัยวะต่างๆในร่างกายส่วนใหญ่จะเริ่มท างานไปพร้อมๆกับการเจริญเติบโตของร่างกาย 
ยกเว้น อวัยวะในระบบสืบพันธุ์ โดยจะเริ่มท างานเมื่อร่างกายเจริญเติบโตมาจนย่างเข้าสู่วัยรุ่น 
ระบบสืบพันธุ์เพศชาย 
     ระบบสืบพันธุ์เพศชายประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ดังนี้ 
1. อัณฑะ (Testis) และถุงอัณฑะ (Scrotum)  
     อัณฑะ มีลักษณะรูปร่างคล้ายไข่ฟองเล็ก ยาว 3-4 cm หนาประมาณ 2-3 cm หนักประมาณ 50 กรัม อัณฑะมี 
2 ข้างและขนาดใกล้เคียงกันอยู่ภายใน ถุงอัณฑะ ซึ่งท าหน้าที่ปรับอุณหภูมิภายในถุงอัณฑะให้เหมาะแก่การ
เจริญเติบโตของอสุจิ คือ ประมาณ 34 องศาเซลเซียส ภายในอัณฑะประกอบด้วยหลอดสร้างตัวอสุจิ มีลักษณะเป็น
ท่อเล็ก ๆ ขดเรียงกันอยู่มากมาย เพื่อท าหน้าที่สร้างตัวอสุจิ (Sperm) นอกจากนั้นยังมีเซลล์ที่ท าหน้าที่สร้างฮอร์โมน
เพศชาย ซึ่งควบคุมลักษณะต่าง ๆ ของเพศชาย เช่น เสียงห้าว มีหนวดเครา 
2. หลอดเก็บตัวอสุจิ  
    เป็นที่พักของตัวอสุจิที่สร้างจากหลอดสร้างตัวอสุจิจะอยู่บริเวณด้านบนของอัณฑะต่อเชื่อมกับหลอดน าตัวอสุจิ  
3. หลอดน าตัวอสุจิ   
    อยู่ต่อจากหลอดเก็บอสุจิ ท าหน้าที่ล าเลียงอสุจิไปเก็บไว้ที่ต่อมสร้างน้ าเลี้ยงอสุจิ  
4. ต่อมสร้างน้ าเลี้ยงอสุจิ(seminal vesicle)  
    อยู่ต่อจากหลอดน าตัวอสุจิ ท าหน้าที่สร้างอาหารให้แก่ตัวอสุจิ ส่วนมากเป็นน้ าตาลฟรักโตส และสารประกอบอื่นๆ
ที่ท าให้เกิดสภาพที่เหมาะกับตัวอสุจิ 
5. ต่อมลูกหมาก(prostate gland)  
    อยู่บริเวณตอนต้นของท่อปัสสาวะ ท าหน้าที่หลั่งสารบางชนิดที่เป็นเบสอย่างอ่อน เข้าไปในท่อปัสสาวะปนกับน้ า
เลี้ยงอสุจิ และสารที่ท าให้ตัวอสุจิแข็งแรงและว่องไว 
6. ต่อมคาวเปอร(์cowper gland) 
    มีหน้าที่หลั่งสารของเหลวใสๆไปหล่อลื่นท่อ
ปัสสาวะในขณะเกิดการกระตุ้นทางเพศ 
7. อวัยวะเพศชาย(pennis) เป็นกล้ามเนื้อท่ีหด
และพองตัวได้คล้ายฟองน้ าในเวลาปกติจะอ่อนและ
งอตัวอยู่ แต่เมื่อถูกกระตุ้นจะเเข็งตัวเพราะมีเลือดมา
คั่งมาก ภายในจะมีท่อปัสสาวะท าหน้าที่เป็นทางผ่าน
ของตัวอสุจิและน้ าปัสสาวะ 
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ขั้นตอนในการสร้างตัวอสุจิและการหลั่งน้ าอสุจิ มีดังนี้ 
    เริ่มจากหลอดสร้างตัวอสุจิ ซึ่งอยู่ภายในอัณฑะสร้างตัวอสุจิออกมา จากนั้นตัวอสุจิจะถูกน าไปพักไว้ที่หลอด
เก็บอสุจิก่อนจะถูกล าเลียงผ่านไปตามหลอดน าตัวอสุจิ เพ่ือน าตัวอสุจิไปเก็บไว้ที่ต่อมสร้างน้ าเลี้ยงตัวอสุจิรอการหลั่ง
ออกสู่ภายนอก ต่อมลูกหมากจะหลั่งสารเข้าผสมกับน้ าเลี้ยงอสุจิเพ่ือปรับสภาพให้เหมาะสมกับตัวอสุจิก่อนที่จะหลั่ง
น้ าอสุจิออกสู่ภายนอกทางท่อปัสสาวะ 
    โดยปกติเพศชายจะเริ่มสร้างตัวอสุจิได้เมื่ออายุประมาณ 12 - 13 ปี และจะสร้างไปจนตลอดชีวิต ส่วนการ
หลั่งน้ าอสุจิในแต่ละครั้งจะมีของเหลวออกมาเฉลี่ยประมาณ 3 - 4 ลูกบาศก์เซนติเมตรและมีตัวอสุจิเฉลี่ยประมาณ 
350 - 500 ล้านตัว ส าหรับชายที่เป็นหมันจะมีตัวอสุจิน้อยกว่า 30 - 50 ล้านตัว ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร หรือมีตัวอสุจิ
ที่ผิดปกติมากกว่าร้อยละ 25  ตัวอสุจิที่หลั่งออกมาจะเคลื่อนที่ได้ประมาณ 3 - 4 มิลลิเมตรต่อนาที และมีชีวิตอยู่นอก
ร่างกายได้ประมาณ 2 ชั่วโมง แต่จะมีชีวิตอยู่ในมดลูกของเพศหญิงได้นานประมาณ 24 - 48 ชั่วโมง 

 ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง 
     ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง  ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ดังนี้ 
   1.  รังไข ่  ท าหน้าที่ผลิตไข่และฮอร์โมนเพศหญิง ซึ่งจะก าหนดลักษณะต่างๆในเพศหญิง เช่น ตะโพกผาย เสียง
แหลม ส าหรับรังไข่จะมี 2 อัน ซึ่งจะอยู่คนละข้างของมดลูกจะมีลักษณะคล้ายเม็ดมะม่วงหิมพานต์ยาวประมาณ 2 - 3 
เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร 
   2.  ท่อน าไข่  เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ปีกมดลูก เป็นทาง
เชื่อมต่อระหว่างรังไข่ทั้งสองข้างกับมดลูก ท าหน้าที่เป็น
ทางผ่านของไข่ท่ีออกจากรังไข่เข้าสู่มดลูกและเป็นบริเวณท่ี
อสุจิจะเข้าปฏิสนธิกับไข่ ท่อน าไข่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 2 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 6 - 7 เซนติเมตร 
   3.  มดลูก  มีรูปร่างคล้ายผลชมพู่หัวกลับลง กว้าง
ประมาณ 4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6 - 8 เซนติเมตร 
หนาประมาณ 2 เซนติเมตร อยู่ในบริเวณอุ้งกระดูกเชิง
กรานระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับทวารหนัก ท าหน้าที่เป็น
ที่ฝังตัวของไข่ท่ีได้รับการผสมแล้วและเป็นที่เจริญเติบโต
ของทารกในครรภ์ 
   4. ช่องคลอด อยู่ต่อจากมดลูกลงมา ท าหน้าที่เป็นทางผ่านของตัวอสุจิเข้าสู่มดลูกและเป็นทางออกของทารกเมื่อ
ครบก าหนดคลอด 
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การตกไข่ 
    การตกไข่  หมายถึง  การที่ไข่สุกและออกจากรังไข่เข้าสู่ท่อน าไข่ โดยปกติรังไข่แต่ละข้างจะสลับกันผลิตไข่ในแต่ละ
เดือน ดังนั้น จึงมีการตกไข่เกิดขึ้นเดือนละ 1 ใบ ในช่วงก่ึงกลางของรอบเดือน เมื่อมีการตกไข่ มดลูกจะมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยมีผนังหนาขึ้นทั้งมีเลือดมาหล่อเลี้ยงเป็นจ านวนมาก ซึ่งต่อไปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใน 2 กรณีต่อไปนี้ 
   1.  ถ้ามีอสุจิเคลื่อนที่เข้ามาในท่อน าไข่ในขณะที่มีการตกไข่ อสุจิจะเข้าปฏิสนธิกับไข่ท่ีบริเวณท่อน าไข่ด้านที่ใกล้กับรัง
ไข่ ไข่ท่ีได้รับการผสมแล้วจะเคลื่อนตัวเข้าสู่มดลูก เพื่อฝังตัวที่ผนังมดลูกและเจริญเติบโตต่อไป  
   2.  ถ้าไม่มีตัวอสุจิเข้ามาในท่อน าไข่  ไข่จะสลายตัวก่อนที่จะผ่านมาถึงมดลูก จากนั้นผนังด้านในของมดลูกและเส้น
เลือดที่มาหล่อเลี้ยง เป็นจ านวนมากก็จะสลายตัว แล้วไหลออกสู่ภายนอกร่างกายทางช่องคลอด 
เรียกว่า ประจ าเดือน โดยปกติผู้หญิงจะเริ่มมีประจ าเดือนเมื่ออายุประมาณ 12 ปี ขึ้นไป รอบของการมีประจ าเดือนแต่
ละเดือนจะแตกต่างกันไปในแต่ละคน โดยทั่วไปประมาณ 28 วัน และจะมีทุกเดือนไปจนกระทั่งอายุประมาณ 50 - 55 
ปี จึงจะหยุดการมีประจ าเดือน โดยจะข้ึนอยู่กับความสมบูรณ์ของร่างกาย 
การตั้งครรภ์และการคลอด 
    การตั้งครรภ์จะเริ่มต้นเมื่อตัวอสุจิเข้าผสมกับไข่ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณท่อน าไข่ตอนปลายใกล้กับรังไข่ 
โดยปกติ ไข่ 1 ใบจะถูกผสมด้วยอสุจิเพียง 1 ตัวเท่านั้น เพราะเมื่อมีตัวอสุจิตัวหนึ่งเข้าผสมแล้วเยื่อหุ้มเซลล์ของไข่จะ
หนาขึ้นจนท าให้อสุติตัวอ่ืนไม่สามารถเข้าผสมได้อีก  หลังจากไข่ได้รับการผสมแล้วภายในเวลาประมาณ 10 - 12 
ชั่วโมง นิวเคลียสของตัวอสุจิจะเข้าผสมกับนิวเคลียสของไข่ซึ่งเรียกว่าเกิดการปฏิสนธิ  ภายหลังการปฏิสนธิประมาณ 
30 - 37 ชั่วโมง ไข่ท่ีได้รับการผสมแล้วจะแบ่งเซลล์จาก 1 เซลล์เป็น 2 เซลล์ เป็น 4 เซลล์และแบ่งต่อไปเรื่อยๆ
จนกระท่ังได้กลุ่มเซลล์ เรียกว่า เอ็มบริโอจากนั้นเอ็มบริโอจะเคลื่อนตัวไปฝังที่ผนังมดลูกต่อไป 
     หลังจากท่ีเอ็มบริโอฝังตัวกับผนังมดลูกจะมีการสร้างเยื่อบางๆขึ้น เรียกว่า ถุงน้ าคร่ า ห่อหุ้มทารก ซึ่งภายในมี
ของเหลวไว้ป้องกันการกระทบกระเทือน ส่วนเอ็มบริโอก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งอายุประมาณ 8 
สัปดาห์ จึงมีลักษณะต่างๆเหมือนทารก  จากนั้นอวัยวะต่างๆทั้งอวัยวะภายในและภายนอกจะเจริญต่อไป เพื่อให้
สมบูรณ์เต็มที่และพร้อมที่จะท างาน ส าหรับทารกในครรภ์จะได้รับอาหารและแก๊สรวมทั้งการก าจัดของเสียในร่างกาย
โดยผ่านทางรก รกเป็นส่วนที่ติดต่อกับมดลูกของแม่เชื่อมต่อถึงตัวทารกทางสายสะดือ จะมี
เส้นเลือดจากตัวแม่มาหล่อเลี้ยงเป็นจ านวนมาก ดั่งนั้นการเจริญเติบโต ของทารกในครรภ์จึง
ขึ้นอยู่กับการบ ารุงรักษาสุขภาพของมารดาทั้งทางร่างกายและจิตใจ  
    ทารกจะเจริญเติบโตอยู่ในครรภ์มารดาจนกระทั่งครบก าหนดคลอด โดยใช้เวลา
ทั้งสิ้นประมาณ 9 เดือน หรือ 38 สัปดาห์ หรือ 280 วัน นับจากวันแรกของการมีประจ าเดือน
ครั้งสุดท้ายของมารดา เมื่อครบก าหนดคลอดต่อมใต้สมองจะหลั่งฮอร์โมนชนิดหนึ่งออกมา
กระตุ้นให้มดลูกบีบตัว ขณะเดียวกันกล้ามเนื้อท้องจะหดตัวท าให้ปากมดลูกเปิดออก ทารกใน
ครรภ์จึงถูกดันให้ออกมาทางช่องคลอดได้ 
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