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■  อธิบายกระบวนการสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางาน
ของระบบอวัยวะตางๆ (พ ๑.๑ ม.๔-๖/๑)
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สาระการเรียนรู

■  กระบวนการสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
อวัยวะตางๆ

 - การทํางานของระบบอวัยวะตางๆ
 -  การสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพของอวัยวะตางๆ (อาหาร 

การออกกําลังกาย นันทนาการ การตรวจสุขภาพ ฯลฯ)

ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ และระบบตอมไรทอ

 ระบบอวัยวะตางๆ ลวนมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตทั้งสิ้น โดยระบบ
อวัยวะตางๆ ในรางกายลวนมีการทํางานที่สัมพันธกัน ไมสามารถที่จะแยกออก
จากกันได หากระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบทํางานผิดปกติ ยอมสงผลให
สภาวะสขุภาพโดยรวมเกดิปญหาขึน้ได ทัง้การเจบ็ปวย หรอือาจทาํใหเสยีชวีติได
เชนเดียวกัน การสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางานของระบบอวัยวะ
ตางๆ จึงเปนกระบวนการที่ควรศึกษา เพื่อจะไดดูแลอวัยวะตางๆ ใหสามารถ
ทํางานไดอยางปกติ



สมองสวนหนา (Forebrain)

สมอง
(Brain)

๑. ระบบประสาท
 (Nervous System)

ทาลามัส (Thalamus)
อยูเหนือไฮโพทาลามัส
(Hypothalamus) ทําหนาทีถ่ายทอด
สญัญาณไปยงัสมองสวนทีเ่กีย่วของ
กับกระแสประสาทนั้น

 ระบบประสาทเปนระบบที่คอยควบคุม

การทาํงานของอวยัวะภายในรางกายใหประสาน

สมัพันธกัน อีกท้ังยงัมีหนาทีใ่นการรบัความรูสกึ

และตอบสนองตอส่ิงเราตางๆ เพื่อใหรางกาย

สามารถปรับตัวตอสิ่งแวดลอมและสามารถ

ดํารงชีวิตอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๑.๑ โครงสรางและหนาที่ของ
ระบบประสาท

 ระบบประสาทสามารถแบงสวนสาํคญัใหญๆ

ได ๒ สวน คือ ระบบประสาทสวนกลางและ

ระบบประสาทสวนปลาย

๑) ระบบประสาทส วนกลาง
(Central Nervous System) ประกอบไปดวย

สมอง (Brain) และไขสันหลัง (Spinal Cord)

ซึ่งประกอบไปดวยเซลลประสาท (Neuron)

จํานวนมากมาย โดยระบบประสาทสวนกลาง

จะคอยทําหนาที่เปนศูนยกลางควบคุมและ

ประสานการทาํงานของอวัยวะตางๆ ในรางกาย

ใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

    ๑.๑) สมอง (Brain) เปนอวยัวะ

ที่สําคัญและสลับซับซอนมาก ประกอบไปดวย

กลุมเนื้อเยื่อที่มีความออนนุม บรรจุอยูภายใน

กะโหลกศีรษะ ซึ่งสมองจะแบงออกเปน ๓ สวน 

โดยแตละสวนมีหนาที่แตกตางกัน ดังแผนภาพ

เซรีบรัม (Cerebrum)
เปนสวนท่ีใหญที่สุดของสมอง
อยูบรเิวณดานหนา แบงออก
เปนสมองซีกซายและ

สมองซกีขวา โดยมรีองลกึอยูตรงกลาง
ทาํหนาท่ีเกีย่วกบัความจาํ ไหวพรบิ 
ความรูสึกนึกคิด และความรูสึก
ผดิชอบ นอกจากนี ้ยงัเปนศนูยกลาง
ควบคุมการทํางานของสวนตางๆ 
ของรางกายที่อยูใตอํานาจจิตใจ 
เชน ควบคุมการทํางานของกลามเนือ้ 
การรับสัมผัส การพูด การมองเห็น เปนตน

ไฮโพทาลามัส (Hypothalamus)
อยู ด านหนาตอนลางของสมอง 
ทําหนาที่เปนศูนยกลางควบคุม
กระบวนการและพฤติกรรมบางอยาง

ของรางกาย เชน ควบคุมอุณหภูมิของรางกาย 
การเตนของหัวใจ การนอนหลับ ความดันโลหิต 
ความหิว ความอ่ิม เปนตน นอกจากนี้ ยังเปน
ศูนยกลางควบคุมอารมณและความรู สึกตางๆ 
เชน อารมณเศราโศก เสียใจ อารมณดีใจ เปนตน
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สมองสวนทาย (Hindbrain)

สมอง
(Brain)

สมองสวนกลาง (Midbrain)

เปนสวนเชื่อมตอระหวางสมองสวนหนา
กับสมองสวนหลงั ทาํหนาท่ีรับความรูสึก
จากไขสันหลังและสวนตางๆ ของสมอง 
และมีหนาที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของ

ลูกตาและมานตา เชน ทําใหลูกตากลอกไปมาได ปด
เปดมานตาขณะที่มีแสงเขามามาก หรือนอยได เปนตน

เซรีเบลลัม (Cerebellum) 
หรอืสมองนอย จะอยูสวนลางของ
เซรีบรัม (Cerebrum) ทําหนาที่
ควบคุมการทรงตัวของรางกาย 
โดยดูแลการทํางานของสวนตางๆ ของรางกาย 

และระบบกลามเนื้อตางๆ ใหประสานสัมพันธ
กันอยางเหมาะสม อีกทั้งยังเปนตัวที่คอยรับกระแส

ประสาทจากอวัยวะควบคมุการทรงตวั ซึง่อยูในหชูัน้ใน 
ขอตอ และกลามเนื้อตางๆ อีกดวย

เมดัลลา ออบลองกาตา
(Medulla Oblongata)

เปนสมองสวนทายท่ีมีความสําคัญที่สุด ซ่ึง
ตอนปลายของสมองสวนนีจ้ะตอกบัไขสนัหลงั
จงึเปนทางผานของกระแสประสาทระหวางสมองกบัไขสันหลงั 
ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางควบคุมการทํางานของอวัยวะภายใน
ท่ีสาํคัญ เปนศูนยควบคุมกจิกรรมของระบบประสาทอัตโนมัติ 
เชน การเตนของหัวใจ การหายใจ การหมุนเวียนของโลหิต 
การกลืน การไอ การจาม เปนตน 

พอนส (Pons)
สวนของกานสมองที่อยูดานหนาเซรีเบลลัม 
(Cerebellum) ติดกับสมองสวนกลาง และ
มีหนาที่ควบคุมการทํางานกิจกรรมบางอยาง 

เชน การเคี้ยวอาหาร การเคลื่อนไหวของกลามเนื้อ
ตรงบริเวณใบหนา การหายใจ การฟง เปนตน

หมายเหต ุ :  สมองสวนกลาง พอนส และเมดลัลา ออบลองกาตาเปนสวนประกอบของ “กานสมอง”
(Brain stem) มหีนาทีร่บัความรูสึก ควบคมุการทาํงาน การเตนของหัวใจ และการหายใจ
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๑.๒) ไขสันหลงั (Spinal Cord) เปนสวนหนึง่

ของระบบประสาทสวนกลาง โดยเปนสวนท่ีตอจากสมอง

ลงไปตามแนวชองของกระดูกสันหลัง ซึ่งเริ่มจาก

กระดกูสนัหลงัขอแรกไปจนถงึกระดูกบัน้เอวขอที ่๒

มีเสนประสาทแตกออกจากขอสันหลังมากมาย

ไขสนัหลงัจะมเีย่ือหุม ๓ ชัน้ และมขีองเหลวบรรจุ

อยูในเย่ือหุมทีเ่รยีกวา “นํา้เลีย้งไขสนัหลงั” เมือ่มกีาร

เจาะนํา้เลีย้งสมองและไขสนัหลงั หรอืมีการฉีดยาเขา

เสนสนัหลงั แพทยจะเจาะ หรอืฉดีบรเิวณตํา่กวากระดูกบัน้เอว

ขอท่ี ๒ ลงไป เพราะบริเวณนี้จะเปนมัดของเสนประสาท

ไขสนัหลงั ซึง่ไมมไีขสันหลงัปรากฏอยู โอกาสทีจ่ะเกดิอนัตราย

กบัไขสนัหลงัจงึมนีอยกวาการฉดีเขาไปบรเิวณอืน่ นอกจากนี้ 

หากเจาะ หรอืฉดีบรเิวณอืน่อาจมีเชือ้แบคทเีรยี หรอืเชือ้ไวรสั

หลุดเขาไปในเยื่อหุมไขสันหลัง ซึ่งเชื้อโรคจะกระจายได

อยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการอักเสบของไขสันหลังอยาง

รุนแรงได 

    ไขสันหลังจะทําหนาที่ถายทอดกระแส

ประสาทระหวางสมองและสวนตางๆ ของรางกาย

นอกจากนี ้ ยงัควบคมุปฏกิิรยิารเีฟลก็ซ (Reflex Action)

หรือปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งเราอยางกะทันหัน เชน 

เมื่อมือบังเอิญถูกไฟ หรือของรอนจะรีบกระตุกมือหนี

ทันที เปนตน 

    ปฏิกิริยารีเฟล็กซนี้ถือเปนสัญญาณ

ที่แสดงใหเห็นถึงพยาธิสภาพของรางกายเกี่ยวกับ

ระบบประสาท ซึง่แพทยจะสามารถนาํมาวินจิฉัยโรค

บางชนิดได

สมอง

กานสมอง

โครงสรางของระบบประสาทสวนกลางประกอบไปดวยสมอง 
ไขสันหลังและเสนประสาท

เสนประสาท

ไขสันหลัง

กระดูกสันหลังสวนคอ

กระดูกสันหลังสวนอก

กระดูกสันหลังสวนบั้นเอว

กระดูกสันหลังสวน
กระเบนเหน็บ
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    ๒.๑) เสนประสาทสมอง 

(Cranial Nerves) มีอยู ๑๒ คู โดยจะทอด

ออกมาจากสมองแลวผานไปยังรูตางๆ ของ

กะโหลกศีรษะ ไปเล้ียงบริเวณศีรษะและลําคอ 

ซึ่งจะประกอบไปดวยเสนประสาทรับความรูสึก 

เสนประสาทท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว 

และเสนประสาทที่คอยทําหนาที่รวม คือ ทั้งรับ

ความรูสึกและเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว 

    ๒.๒) เสนประสาทไขสันหลัง 

(Spinal Nerves) เปนเสนประสาทท่ีออกจาก

ไขสนัหลงัเปนชวงๆ ผานรรูะหวางกระดกูสันหลงั

ไปสูรางกาย มีอยู ๓๑ คู ทุกคูจะทําหนาที่รวม 

คือ ทั้งรับความรูสึกและเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว

    โดยปกติแลวเสนประสาทสมอง

และเสนประสาทไขสันหลังจะประกอบไปดวย

๒) ระบบประสาทสวนปลาย (Peripheral Nervous System) เปนระบบประสาทที่

เชือ่มตอจากสวนตางๆ ของสมองและไขสนัหลงัไปยังสวนตางๆ ของรางกาย ซึง่จะประกอบไปดวย 

เสนประสาทสมอง เสนประสาทไขสันหลัง และระบบประสาทอัตโนมัติ 

ใยประสาท ๒ จําพวก ไดแก “ใยประสาทรับความรูสึก” ซึ่งจะนําสัญญาณจากหนวยรับความรูสึก

ไปยังสมอง หรอืไขสนัหลัง และอีกพวกหนึง่ คือ “ใยประสาทสัง่การ” จะนําคําส่ังจากระบบประสาท

สวนกลางไปยงักลามเนือ้ลายตางๆ ทียึ่ดตดิกบักระดกูใหทํางาน ซึง่จะชวยใหสามารถแสดงอริยิาบถ

ในการเคลื่อนไหวตางๆ ได

๒.๓) ระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic Nervous System) เปนศูนยกลาง

การควบคมุของระบบประสาท ซึง่อยูในกานสมองและสวนทีลึ่กลงไปในสมองเรียกวา “ไฮโพทาลามัส”

(Hypothalamus) ซึ่งระบบประสาทอัตโนมัติจะทํางานประสานกันอยางใกลชิดกับฮอรโมนจาก

ระบบตอมไรทอ เปนอิสระอยูนอกอํานาจจิตใจ ทําหนาที่ควบคุมการทํางานของอวัยวะภายในของ

รางกายใหเปนปกติ เชน ควบคุมการไหลเวียนของโลหิต การยอยอาหาร การหายใจ การกําจัด

ของเสียออกจากรางกาย เปนตน ซึ่งสามารถแบงออกเปน ๒ สวน คือ

(๑) ระบบประสาทซิมพาเทติก (Sympathetic Nervous System) เปน

ระบบประสาทของการทํางานแบบเกิดขึ้นทันทีทันใด เชน ในขณะตื่นเตน ประสบภาวะฉุกเฉิน 

การทีเ่ราสามารถแสดงอริิยาบถตางๆ ไดนัน้ เปนผลมาจาก
ใยประสาทสั่งการ ซึ่งนําคําสั่งไปยังกลามเนื้อลายตางๆ
ที่ยึดติดกับกระดูกใหทํางาน

๕



ระยะเจบ็ปวย เปนตน โดยจะสงผลทาํใหหวัใจเตนเรว็ รมูานตาขยาย เพือ่เปนการเตรยีมความพรอม

ของรางกายตอสถานการณนั้นๆ โดยมีศูนยกลางอยูที่ไขสันหลังและมีเสนใยประสาทออกมาจาก

ไขสันหลังสวนอกและเอว มีลกัษณะเปนเสนสัน้ๆ โดยมกีลุมของเซลลประสาทและเสนใยประสาท

ตอเชือ่มโยงกนัเปนลูกโซอยูดานหนาเยื้องไปทางดานขางตลอดความยาวของไขสันหลัง 

(๒) ระบบประสาทพาราซมิพาเทตกิ (Parasympathetic Nervous System)

เปนระบบประสาทที่มีเสนใยประสาทมาจากสมองสวนกลาง เมดัลลา ออบลองกาตา และบริเวณ

ไขสันหลังสวนกระเบนเหน็บและกนกบ ทําหนาที่ควบคุมการทํางานของอวัยวะภายใน เสนเลือด 

และตอมตางๆ ใหอยูในสภาพที่พรอมทํางาน เชน ทําใหหัวใจเตนชาลง เสนเลือดคลายตัว เปนตน 

ทั้งนี้ เพื่อไมใหอวัยวะตางๆ ทํางานหนักมากจนเกินไป 

     จะเห็นไดวาระบบประสาททั้งสองระบบนี้ ทําหนาที่ในทางตรงขามกันเสมอ 

เชน ระบบประสาทซมิพาเทตกิทาํหนาทีก่ระตุนใหหวัใจเตนเร็ว แตระบบประสาทพาราซมิพาเทติก 

ทําหนาที่ใหหัวใจเตนชาลง เพื่อเปนการรักษาความสมดุลของรางกายใหสามารถดํารงชีวิตได

อยางปกติ

๑.๒ การสรางเสริมและดํารงประสิทธิภาพการทํางาน
ของระบบประสาท

 ระบบประสาทเปนระบบที่มีความสําคัญ

ตอการทํางานของอวัยวะตางๆ ในรางกายให

สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ การ

สรางเสรมิและดาํรงประสทิธภิาพการทาํงานของ

ระบบประสาทจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง

 ขอควรปฏิบัติเพื่อสรางเสริมและดํารง

ประสทิธิภาพการทํางานของระบบประสาท มดีงันี้

   ๑. หมัน่สาํรวจและดแูลสขุภาพของ

ตนเองอยางสมํา่เสมอ โดยการตรวจสมรรถภาพ

รับความรูสึกของระบบประสาท เชน การตรวจ

สายตา การตรวจการไดยิน เปนตน

   ๒. ระมัดระวังการกระทบกระเทือน

บริเวณศีรษะ เพราะอาจทําใหความจําเสื่อม

หรืออาจทําใหเปนอัมพาตได

การตรวจสมรรถภาพการมองเห็นโดยการตรวจสายตา
เปนส่ิงทีบุ่คคลควรใหความสาํคญั โดยควรตรวจเปนประจาํ
อยางนอยทุกๆ ๒ ป

๖



สามารถดําเนินการรักษาไดอยางทันทวงที

   ๔. ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 

เพื่อชวยใหรางกายแข็งแรง โดยเลือกกิจกรรม

ใหเหมาะสมกบัวัยและความสามารถของตนเอง 

   ๕. เลือกรับประทานอาหารท่ีมี

ประโยชนตอรางกาย โดยเฉพาะอาหารท่ีให

วิตามินบี ๑ สูง เชน อาหารจําพวกขาวกลอง 

ขาวซอมมือ ถั่วลิสง เครื่องในสัตว ผัก ผลไม 

เมล็ดทานตะวัน เปนตน เพราะวิตามินบี ๑ จะ

ชวยทําใหระบบประสาท แขน และขา ทํางาน

ไดเปนปกติ อีกทั้งยังชวยปองกันโรคเหน็บชา

และบํารุงสายตาอีกดวย 

   ๖. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทท่ีมีไขมันสูง หรืออาหารทอด ตลอดจน

อาหารจานดวน (Fast Food) รวมถึงเครื่องดื่มประเภทนํ้าอัดลม เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล 

ยาชนิดตางๆ ที่มีผลตอสมอง รวมท้ังสารเสพติด ซึ่งอาจสงผลใหเกิดอุบัติเหตุและอวัยวะตางๆ 

เกิดอันตรายได

   ๗. ถนอมและบํารุงอวัยวะตางๆ ที่เกี่ยวของกับระบบประสาท เชน การใชสายตากับ

แสงทีเ่พยีงพอ หลกีเลีย่งการใชเครือ่งคอมพวิเตอรเปนเวลานาน การแคะห ูหรอืจมกู การเจาะลิน้

ใสหมุดตามแฟชั่น เปนตน เพราะอาจเกิดอันตราย หรือเกิดโรคติดเชื้อตามมาได

   ๘. พักผอนอยางเพียงพอ ตลอดจนหากิจกรรมเพื่อชวยผอนคลายความเครียดใน

กิจวัตรประจําวัน เนื่องจากหากปลอยใหความเครียดสะสมเปนเวลานาน จะกอใหเกิดผลเสีย

ทัง้ตอรางกายและจิตใจ ดังนัน้ จงึควรผอนคลายดวยวธิกีารตางๆ เชน การออกกาํลงักาย การนัง่สมาธิ 

การทองเที่ยว การสังสรรคกับเพ่ือนฝูง การทําจิตใจใหราเริงแจมใส การพักผอนอยางเพียงพอ 

เปนตน  โดยเฉพาะการนอนหลับ เพราะเปนการพักผอนสมองและรางกายอยางดีที่สุด โดยขณะที่

นอนหลบัประสาททกุสวนทีอ่ยูในอาํนาจของจิตใจไดรบัการพกัผอนอยางเตม็ท่ี  และระบบประสาท

ที่อยูนอกอํานาจจิตใจก็จะทํางานนอยลงดวย

   ๓. ระมดัระวงัปองกนัไมใหเกดิโรคทางสมอง โดยใชวธีิการตางๆ เชน ฉดีวคัซนีปองกัน

โรคไขสมองอักเสบในเด็กตามที่แพทยกําหนด หรือรีบใหแพทยตรวจสอบเมื่อเกิดความผิดปกติ

ที่เกี่ยวของกับสมอง หรือระบบประสาท เปนตน เพ่ือปรึกษาและหาแนวทางแกไข ซึ่งจะทําให

การนอนหลับถือเปนการพักผอน เพื่อใหระบบประสาท
ไดเกิดการผอนคลาย

๗



  เปนระบบที่มีความเกี่ยวพันกันกับระบบขับถายปสสาวะของรางกาย 
เนื่องจากถุงเก็บตัวอสุจิกับกระเพาะปสสาวะอยูในตําแหนงที่ใกลเคียงกันมาก 
และตัวอสุจิกับนํ้าปสสาวะก็จะเคลื่อนออกมาทางทอปสสาวะเชนเดียวกัน

๒. ระบบสืบพันธุ (Reproductive System)
 การสืบพันธุของมนุษยเปนระบบการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ (Sexual 

Reproductive System) ซึง่เกีย่วของกบัการสบืทอดและการดาํรงเผาพนัธุ

ของมนุษยใหมีจํานวนมากขึ้นตามธรรมชาติ 

๒.๑ โครงสรางและหนาที่ของระบบสืบพันธุ

 ระบบสบืพนัธุมลีกัษณะโครงสรางและหนาทีแ่ตกตางกนัระหวาง

ระบบสืบพันธุเพศชายและเพศหญิง ดังนี้

ระบบสืบพันธุเพศชาย
(Male Reproductive System)

สวนหัว

สวนคอ

สวนหาง

การสรางเซลลสืบพันธุเพศชาย

  เมือ่เริม่เขาสูวยัรุน เพศชายจะเริม่สรางเซลลสบืพนัธุท่ีเรยีกวา “ตวัอสจุิ” (Sperm)
โดยตัวอสุจิถูกสรางขึ้นในทอผลิตตัวอสุจิของลูกอัณฑะ มีลักษณะคลายลูกออด 
ประกอบไปดวยสวนสําคัญ ๓ สวน คือ สวนหัวท่ีมีขนาดโต ซึ่งเปนสวนที่มีนิวเคลียสอยู 
และถือวาเปนสวนที่สําคัญที่สุดในการสืบพันธุ สวนคอมีลักษณะเปน
ทรงกระบอกยาว และสวนหางยาวเรียว ซึ่งเปนสวนท่ีใชในการ
เคลื่อนท่ี ภายหลังจากที่ตัวอสุจิถูกสรางขึ้นแลวก็จะเคลื่อนตัว
ไปยังหลอดเก็บอสุจิจนกวาเจริญเติบโตเต็มที่ จากน้ันเคล่ือน
ไปยังหลอดนําอสุจิ โดยในระยะน้ีตอมลูกหมากและตอมอื่นๆ 
ชวยกันผลิตและสงของเหลวมาเลี้ยงตัวอสุจิ เมื่อตัวอสุจิ
ออกสู ภายนอกจะมีชีวิตอยู ไดเพียง ๒-๓ ชั่วโมง 
แตถาอยูในมดลูกของเพศหญิงจะอยูไดนาน
ประมาณ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง

๘



องคชาต หรือลึงค (Penis) 
มีลักษณะยื่นออกเปนหลอดกลวง

เมื่อมีความรูสึกทางเพศ องคชาตจะ
แข็งตัวและขยายขนาดเพิ่มขึ้น ทําหนาที่

เปนทางผานของนํ้าอสุจิ เพื่อเขาไปผสมพันธุ
กับไขของเพศหญิงขณะมีเพศสัมพันธ

ตอมขับเมือก (Cowper’s Gland)
ทําหนาท่ีสรางนํ้าหลอลื่นเปนเมือกใสๆ 

เกิดในชวงแรกของการมีเพศสัมพันธ เพื่อชาํระ
ลางกรดของนํ้าปสสาวะที่เคลือบทอปสสาวะ ชวยให

ตัวอสุจิยังมีชีวิตอยูในขณะเคลื่อนที่ออกมา

ลูกอัณฑะ (Testis) 
มีลักษณะคลายรูปไข
อยูภายในถุงหุมอัณฑะ
ทําหนาที่ผลิต
ฮอรโมนเพศชาย คือ
ฮอรโมนเทสโทสเทอโรน 
(Testosterone)
และตัวอสุจิ

เสนสองสลึง (Frenulum) 
เนื้อเยื่อที่ยืดหยุนได มีลักษณะเปนเสน หรือ
เปนสายอยูใตหัวขององคชาต มีหนาที่ชวยให
หนังหุมปลายอวัยวะเพศเคลื่อนปด-เปดไดสะดวก

หลอดเก็บอสุจิ (Epididymis)
เปนหลอด หรือทอเล็กๆ ที่ขดไปมา 
มีลักษณะคลายลูกนํ้าตัวเต็มวัย 
ทําหนาท่ีเปนท่ีพักชั่วคราวของตัว
อสุจิที่เจริญเติบโตเต็มที่ กอนที่จะ
สงผานไปยังหลอดนําอสุจิ

ตอมลูกหมาก
(Prostate Gland)

ทําหนาท่ีสรางนํ้าเมือกสีขาวขนเหลว
ทีม่ฤีทธิเ์ปนดางออนๆ เพือ่ชวยทาํให
ชองคลอดของเพศหญิงซึ่งมีสภาพ
เปนกรดเปลีย่นสภาพเปนกลาง ทําให
ตัวอสุจิมีชีวิตรอดเมื่อเขาสูชองคลอด

ตอมสรางนํ้าเลี้ยงอสุจิ 
(Seminal Vesicle)

มีลักษณะคลายกับถุงยาวๆ ๒ ถุง 
ทําหนาที่สรางของเหลวสีเหลืองออน
ประกอบไปดวยเมือก กรดอะมิโน 
(Amino Acid) และนํ้าตาลฟรักโทส 
(Fructose) ซึ่งเปนแหลงพลังงาน
ของตัวอสุจิ

หลอดนําอสุจิ (Vas Deferens)
ม ี๒ หลอด ทาํหนาทีเ่ปนชองทางใหตวัอสจุเิคลือ่นทีผ่าน
ตอมสรางนํา้เลีย้งอสจุแิละตอมลกูหมาก แลวมปีลายเปด

เขาสูทอปสสาวะ

๙



ระบบสืบพันธุเพศหญิง
(Female Reproductive System)

  ระบบสืบพันธุของเพศหญิงประกอบไปดวยอวัยวะตางๆ ที่ทํางานสัมพันธกัน
ทั้งอวัยวะที่อยูใกลกันและบางสวนที่อยูไกลออกไป ระบบสืบพันธุเพศหญิง
เปรียบเสมือนถนนที่นําพาตัวอสุจิของฝายชายไปพบกับไขท่ีทอนําไข 
และพาตัวออนที่ปฏิสนธิแลวกลับมาฝงตัวในโพรงมดลูก 

เตานม (Breast)
มี ๒ ขาง บริเวณเตานมของแตละขาง
มีหลอดเลอืด และเสนประสาทไปเลีย้ง
อยูมาก จึงมีความไวตอการสัมผัส 
ตรงกลางของเตานมที่ยื่นออกมา
เรียกวา “หัวนม” โดยรอบๆ 
หัวนมจะลอมรอบ

ดวยผิวสีคลํ้า เตานมจะทําหนาที่ผลิต
นํ้านมสําหรับทารก

การสรางเซลลสืบพันธุ
เพศหญิง
  เซลลสืบพันธุเพศหญิง หรือไข
สรางข้ึนโดยรังไข ซึ่งรังไขแตละขางจะผลิต
ไขสลับกันขางละประมาณ ๒๘-๓๐ วัน โดยผลิต
ครั้งละ ๑ ใบ เมื่อไขสุกจะหลุดออกจากรังไขมายังทอนําไข
ในระยะนี้ผนังมดลูกจะมีเลือดมาหลอเลี้ยงเยื่อบุมดลูกมากขึ้น 
เพื่อเตรียมรอรับการฝงตัวของไขที่จะไดรับการผสม เมื่อไขไดรับการผสมจาก
ตัวอสุจิแลว ก็จะมาฝงตัวที่เยื่อบุมดลูกและเจริญเติบโตเปนทารกตอไป แตถาไข
ไมไดรับการผสมจากตัวอสุจิ ไขก็จะสลายพรอมกับเยื่อบุมดลูก ไหลออกมา
พรอมกับเลือด (ซ่ึงเปนเลือดที่มาจากผนังเยื่อบุมดลูกบริเวณที่ไขสามารถฝงตัวได) 
เรียกวา “ประจําเดือน”

ปากมดลูก (Cervix) 
เปนกลามเนื้อที่บีบตัวเปนจังหวะ ซึ่งจะเปด
อาออกเลก็นอย เพือ่ใหตวัอสจิุผานเขาไปไดใน
ขณะที่มีเพศสัมพันธ และจะยืดตัวอยางเต็มที่ 
เพื่อใหทารกเคลื่อนตัวผานออกไปในระหวาง
การคลอด
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