
อวัยวะในระบบสืบพันธ์ุของมนุษย์ (Menneskelige 

kjønnsorganer i reproduksjonssystemet) 

 

อวัยวะสืบพันธ์ุเพศชาย(mannens kjønnsorganer) 

อวัยวะสืบพันธ์ุเพศชายภายนอก(mannens ytre kjønnsorganer) 

ที่เราสามารถมองเห็นได้ ประกอบไปด้วย องคชาตหรือลึงค์(penis) ถงุอณัฑะ(pung)  

องคชาต(penis) เป็นอวยัวะที่ใช้ในการร่วมเพศ เป็นเส้นทางของสเปิร์มและน า้ปัสสาวะออกสูภ่ายนอก 

บริเวณปลายสดุขององคชาต 

เรียกว่า หวัองคชาต (penishode) ซึง่มีผิวหนงับางๆหุ้มอยู่ตอนปลาย(forhud) หวัองคชาตเป็นส่วนที่ไวต่อ

ความรู้สกึมากท่ีสดุ ภายในองคชาต 

ประกอบด้วยเนือ้เยื่อคล้ายฟองน า้(svamplegemer)สองท่อนคล้ายไส้กรอก ตัง้แต่โคนองคชาตจนถึงหวั

ลงึค์ เมื่อมีเลือดเข้าไปในเนือ้เยื่อทัง้สองแท่งนีจ้ะท าให้องคชาตแข็งตวัและตัง้ขึน้(ereksjon/reisning)  การ

แข็งตวัขององคชาตเกิดขึน้ได้ตลอดเวลา โดยปราศจากการเร้า(erotikk) และไม่สามารถควบคมุได้  

ในขณะที่ผู้ชายมีความต้องการทางเพศ(seksuelt opphisset) องคชาตมีการขยายมีขนาดใหญ่ขึน้และ

ต่ืนตวั เนื่องจากมีเลือดเข้าไปหลอ่เลีย้งที่องคชาต ซึง่ท าให้องคชาตนัน้แข็งตวั และสามารถสอดใสเ่ข้าไปนะ

ช่องคลอด(skjede)ของฝ่ายหญิงได้ในเมื่อมีการร่วมเพศ 

ถุงอัณฑะ(pung) เป็นสว่นของผิวหนงัที่ยื่นออกมาจากช่องท้อง อณุหภมูิของถงุอณัฑะจะต ่ากว่าอณุหภมูิ

ของร่างกายประมาณสององศา 

ซึง่เป็นอณุภมูิที่เหมาะสมต่อการสร้างสเปิร์มของลกูอณัฑะ  



อวัยวะสืบพันธ์ุเพศชายภายใน(mannens indre kjønnsorganer) 

ลูกอัณฑะ (testiklene) ในถงุอณัฑะจะมีลกูอณัฑะ(testikler)อยู่สองลกู ลกูอณัฑะมีหน้าที่ผลิตอสจุิจาก

หลอดเล็กๆจ านวนมาก ที่เรียกว่า หลอดสร้างตวัอสจุิ ซึง่ท าหน้าที่ในการผลิตสเปิร์มหรืออสจุิ(sædceller) 

สามารถผลิตอสจุิได้ประมาณ 100 ตวั ต่อวินาที ผู้ชายจะมีการผลิตอสจุิตัง้แต่ช่วงวยัรุ่นจนตลอดชีวิต โดย

ปกติลกูอณัฑะจะมีขนาดไม่เท่ากนั  

 

หลอดเก็บอสุจ ิ(bitestiklene)  

อยู่ในลกูอณัฑะทัง้สอง อสจุิหรือสเปิร์ม(sædceller) สเปิร์มจะถกูสง่ไปทางท่อพกัเก็บอสจุิซึง่อยู่ทางด้าน

หลงัของอณัฑะ ก่อนที่จะถกูสง่ไปตามท่อน าอสจุิ(sædleder)เมื่อมีการหลัง่น า้อสจุิ(ejakulasjon) โดยมีน า้

เมือกที่ถูกสร้างจากต่อมลกูหมาก(prostatakjertelen)ผสมอยู่ด้วย การหลัง่น า้อสจุิจะถกูสง่ผ่านท่อเดียวกนั

กบัท่อสง่ปัสสาวะ อสจุิมีสีเทา และถกูหลัง่ออกมาประมาณ 200 ล้านตวั ต่อครัง้เมื่อผู้ชายส าเร็จความใคร่ 

แต่อย่างไรก็ตามย่อมขึน้อยู่กบัแต่ละบคุคลเช่นกนั 

การหลัง่น า้อสจุิเกิดขึน้เมื่อมีความรู้สกึในการส าเร็จความใคร่(orgasmefølelse) จดุส าเร็จความใคร่หรือที่

เรียกว่าจุดสดุยอด(orgasme) เป็นความรู้สกึที่โลง่สบายและปลดปล่อย ที่แผ่ไปทัว่ร่างกาย   

 

ท่อน าอสุจิ (sædleder)  

ผู้ชายจะมีท่อน าอสจุิสองท่อที่เชื่อมต่อกบัหลอดเก็บอสจุิ อสจุิจะถกูสง่โดยท่อน าอสจุิไปยงัต่อมลกูหมาก

(prostata) 

ต่อมลูกหมาก(prostata)  



เป็นอวยัวะที่อยู่รอบๆท่อปัสสาวะและอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะของผู้ชาย มขีนาดเท่ากบัลกูสตรอเบอร่ี ที่ต่อม

ลกูหมากมีการผลิตน า้เมือก เพื่อผสมกบัอสจุิที่ถกูสง่มาจากหลอดเก็บอสจุิ  ต่อมลกูหมากท าหน้าที่กัน้น า้

ปัสสาวะไม่ให้ไหลออกมาขณะที่มีการหลัง่น า้กาม(sædutløsning) รวมถึงผลิตผลิตของเหลวสีขาวคล้าย

น า้นม มีฤทธ์ิเป็นด่างอ่อนเข้าผสมกบัตวัอสจุิในท่อปัสสาวะ เพื่อกระตุ้นการเคลื่อนไหวของอสจุิ และช่วย

ปรับสภาพความเป็นกรดจากน า้ปัสสาวะ และน า้หลอ่เลีย้งในช่องคลอดเพศหญิงให้เป็นกลาง เพื่อให้ตวั

อสจุิสามารถเคลื่อนที่ และมีชีวิตอยู่ได้ก่อนเข้าปฏิสนธิ 

ถุงผลิตน า้หล่อเลีย้งอสุจิ (vesiklene)  

เป็นต่อมขนาดเล็กเท่าเม็ดถัว่เขียว บริเวณ 2 ข้างของต่อมลกูหมาก มีรูเปิดเข้าสูห่ลอดปัสสาวะ ท าหน้าที่

สร้างเมือกเพื่อผสมกบัตวัอสจุิ ท าให้น า้อสจุิมีสีขาวข้น เรียกว่า น า้กาม (sædvæsken) รวมถึงช่วยให้ตวั

อสจุิมีชีวิต และเคลื่อนตวัได้สะดวกเมื่อมีการหลัง่น า้อสจุิ 

 

Figur 1: Mannens kjønnsorganer (Male reproductive system, wikimedia commons) 

 

 



อวัยวะสืบพันธ์ุเพศหญิง(kvinnens kjønnsorganer) 

 

อวัยวะสืบพันธ์ุเพศหญิงภายนอก(kvinnens ytre kjønnsorganer) 

แคม(kjønnsleppene)  

มีสองคู่เป็นส่วนที่ปกป้องช่องคลอด(skjedeåpningen) คลิทอริส(klitoris) และ ปากช่องปัสสาวะ แคมใหญ่

(de ytre kjønnsleppene)จะหนาและมีขนขึน้มากกว่าแคมเล็ก(de indre kjønnsleppene) รูปร่าง ขนาด 

และสีของแคมจะขึน้อยู่กบัแต่ละบุคคล 

ปากช่องคลอด(skjedeåpningen)  

อยู่ระหว่างแคมทัง้สองคู่ ผู้หญิงหลายคนจะมีเยื่อบางๆ ปกคลมุปากช่องคลอด เรียกว่าเยื่อพรหมจารี

(jomfruhinnen) บางคนอาจเป็นสาวพรหมจรรย์แต่ไม่มีเยื่อพรหมจารี บางคนอาจไม่มีเยื่อพรหมจารีตัง้แต่

เกิด กิจกรรมต่างๆ เช่น การป่ันจกัรยาน หรือการขี่ม้าอาจท าให้เยื่อพรหมจารีฉีกขาด และหายไปในที่สดุ 

นอกจากนีก้ารใสผ้่าอนามยัแบบสอด(tampong) ก็เป็นสาเหตขุองการไม่มีเยื่อพรหมจารี เช่นกนั ผู้หญิงที่มี

เยื่อพรหมจารี อาจรู้สึกเจ็บและมีเลือดออกในขณะที่มีเพศสมัพนัธ์ เนื่องจากเยื่อพรหมจารีฉีกขาด แต่ไม่ใช่

เร่ืองอนัตราย เลือดจะออกและเจ็บน้อยลงเมื่อมีเพศสมัพนัธ์ครัง้ต่อๆไป  

 

คลิทอริสหรือปุ่ มกระสัน(klitoris)  

เป็นอวยัวะที่รับความรู้สกึได้ไวที่สดุของอวยัวะสืบพนัธุ์ของผู้หญิง ด้านบนของแคมจะมีเนือ้นนูเล็กๆ

(hudfold) ซึง่ถ้าดงึเนือ้นนูส่วนนีข้ึน้ก็จะเห็นคลิทอริส สว่นด้านลา่งของคลิทอริสจะเป็นท่อปัสสาวะ 

 

อวัยวะสืบพันธ์ุเพศหญิงภายใน(kvinnens indre kjønnsorganer) 

ช่องคลอด(skjeden)  



ปากช่องคลอดอยู่ใกล้กบัช่องทวารหนกั ช่องคลอดมีความยาวประมาณ 7-10 เซ็นติเมตร 

หน้าที่ของช่องคลอดคือ เป็นช่องทางออกประจ าเดือน เป็นช่องทางการปฏิสนธิ และเป็นช่องทางคลอดของ

เด็ก นอกจากนีย้งัเป็นช่องที่สอดใส(่penetrering)องคชาตเข้าไปเมื่อมีเพศสมัพนัธ์  

 

มดลูก(Livmor)  

อยู่ภายในถดัจากช่องคลอด เป็นกล้ามเนือ้ที่ยืดขยายได้ มีลกัษณะคล้ายลกูแพร์ตัง้ขึน้ มีลกัษณะเป็นโพรง 

ที่เคลือบด้วยเนือ้เยื่อมากมาย เป็นอวยัวะที่ท าให้มีประจ าเดือนเกิดขึน้ เมื่อไข่ไม่ได้รับการปฏิสนธิ สว่น

ด้านลา่งที่แคบลงมา คือปากมดลกู(livmorhalsen) มดลกูมีผนงัที่สามารถยืดหยุ่นและบีบรัดตวัได้ 

พฒันาการและการเจริญเติบโตของเด็กทารกในครรภ์ เกิดขึน้ที่มดลกู ปกติแล้วมดลกูมีขนาดเท่าก ามือ(en 

knyttneve)ในระยะตัง้ครรภ์ มดลกูจะขยายเพิ่มขึน้พร้อมกบัเด็ก และจะค่อยๆหดและเล็กลงหลงัการคลอด 

 

ปากมดลูก(livmorhalsen)  

เป็นสว่นที่อยู่ระหว่างช่องคลอดกบัมดลกู มีรูเปิดปิด(livmormunnen)ที่ยืดหยุ่นและเปิดปิดได้ โดยปกติปาก

มดลกูจะปิดอยู่ จะเปิดเมื่อมีการคลอดบุตร เนื่องจากศีรษะของเด็กกดและดนัปากมดลกูมาจากด้านใน 

 

ท่อน าไข่(egglederne)  

เป็นอวยัวะที่เชื่อมต่อกบัมดลกู และท าหน้าที่ในการน าไข่ไปที่มดลกู ผู้หญิงจะมีท่อน าไข่สองท่อ หนึ่งท่ออยู่

ด้านซ้ายและอีกท่อด้านขวาของมดลกู เมื่อมีการตกไข่(eggløsning) ไข่จะถูกน าไปสู่มดลกู โดยผ่านท่อน า

รังไข่ 

 

 

 



รังไข่(eggstokkene) 

 มีขนาดประมาณลกูสตรอเบอร่ี เป็นอวยัวะที่ผลิตฮอร์โมนเพศ และไข่ ผู้หญิงจะมีรังไขส่องด้าน ซึง่เชื่อมต่อ

กบัท่อน าไข่ ไข่สกุ(den modne eggcellen)ที่รังไข่นีก้่อนที่จะสง่ไปรอการปฏิสนธิต่อไป  

ปกติแล้วไข่จะสกุเดือนละฟอง และการตกไข่เกิดขึน้เดือนละครัง้สลบัข้างกนั แต่การตกไข่อาจมีมากกว่า

หนึ่งฟอง นัน่หมายความว่ามีโอกาศตัง้ครรภ์ลกูแฝดได้ การตกไข่ในผู้หญิงวยัเจริญพนัธุ์(en fruktbar 

kvinne) จะเกิดประมาณทกุๆ 14 วนั หลงัจากเร่ิมมีประจ าเดือน ผู้หญิงจะมีการผลิตไข่ตัง้แต่วยัรุ่นจนถึง

อายุประมาณ 40-50 ปี เมื่อการผลิตไข่หยดุลง ผู้หญิงก็ไม่สามารถตัง้ครรภ์หรือมีบตุรได้อีก เราเรียกว่า วยั

ทองหรือวยัหมดประจ าเดือน(overgangsalderen) 

 

 

Figur 2: kvinnens kjønnsorganer (Bilde fra Scheme female reproductive system, wikipedia) 

 

แบบฝึกหัดเร่ือง จงตอบค าถามต่อไปนี ้

1. อสจุิหรือสเปิร์ม(sædceller)คืออะไร 

2. อสจุิหรือสเปิร์มถกูผลิตขึน้ที่ใด 

3. จงอธิบายการหลัง่น า้อสจุิ(ejakulasjon)ในผู้ชาย 

4. จงอธิบายว่าเลือดประจ าเดือน (menstruasjonsblodet) เกิดขึน้ได้อย่างไร 



5. การตกขาว(utflod)คืออะไร 

6. เยื่อพรหมจารี (jomfruhinne)คืออะไร 

7. วยัเจริญพนัธุ์ (fruktbar kvinne) ของผู้หญิงคืออะไร 

8. ท าไมผู้หญิงบางคนมีความรู้สกึเจ็บ และมีเลือดออกในขณะมีเพศสมัพนัธ์ 

9. ท าไมจึงไม่แนะน าให้ใช้ผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดจดุซ่อนเร้น หรืออวยัวะเพศ

(intimvaskprodukter) 

10. ท าไมเราจึงต้องศกึษาเร่ืองอวยัวะสืบพนัธุ์ทัง้ของผู้ชายและผู้หญิง 

11. ให้นกัเรียนค้นหาข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต เร่ือง การขลิบอวยัวะเพศ(omskjæring) ทัง้ในผู้ชายและใน

ผู้หญิง ว่าคืออะไร นกัเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไร 

 

Kilder ligger under: 

https://thaihealthlife.com/อวยัวะเพศชาย/ 

https://www.zanzu.no/no/ 

https://www.babyverden.no/gravid/en-eller-toeggede/ 

https://www.nokadietten.no/helsesider/anatomi-og-fysiologi/reproduksjonssystemet/ 

Hannisdal M., Haugan J, Munkvik M, 2007 Grunnbok, Naturfag for ungdomstrinnet.  
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