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บทที่ 12
ระบบสืบพันธุ
(Reproductive systems)
ระบบสืบพันธุสัตวเพศเมีย (female reproductive system)
อวัยวะสืบพันธุในระบบสืบพันธุสัตวเพศเมียประกอบดวยรังไข(ovary) ทอนําไข (oviduct)
มดลูก (uterus) ชองคลอด (vagina) และปากชองคลอด (vulva) อวัยวะสืบพันธุเพศเมียทําหนาที่
สําคัญในการผลิตเซลลไข
ผลิตฮอรโมนเพศไดแกเอสโตรเจน(estrogen)และโปรเจสเตอโรน
(progesterone) นอกจากนีย้ ังเกีย่ วของกับการปรับสภาพของระบบสืบพันธุสว นตางๆเชนทอนําไข
และมดลูก ใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของตัวออนตลอดระยะเวลาการตั้งทองจนกระทัง่ สัตว
คลอด อวัยวะสืบพันธุแขวนลอยในชองทองได โดยมี แผนเอ็น (broad ligament ) ยึดโยงอยู
รังไข
สัตวเลี้ยงลูกดวยนมมีรังไข 1 คู ในสัตวปก มีรังไขเพียงขางซายขางเดียว มีตําแหนงอยูใกล
กับไตทั้งสองขาง ทําหนาที่ผลิตเซลลไข (ovum) และ ฮอรโมนเพศ เชน ฮอรโมนเอสโตรเจน และ
ฮอรโมนโปรเจสเตอโรน สัตวเลี้ยงแตละชนิดมีขนาดและรูปรางของรังไขที่แตกตางกัน เชน รังไข
ของโค กระบือ แพะ และ แกะ มีรูปรางคลายเมล็ดถัว่ ลิสง รังไขของสุกรมีลักษณะคลายพวงองุน
และ รังไขของมามีรูปรางคลายไต เปนตน
ลําไสใหญ

คอมดลูก
ปากชองคลอด

แผนเอ็นยึดอวัยวะสืบพันธุ

ชองเปดทอปสสาวะ

รังไข

ตัวมดลูก
ทอนําไข

ปกมดลูก

ภาพที่ 12.1 อวัยวะสืบพันธุสุกรเพศเมีย
ที่มา : McCracken และคณะ ,1999

กระเพาะปสสาวะ
เตานม
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โครงสรางของรังไข
เนื้อเยื่อของรังไขแบงออกเปน 2 ชั้น คือ ชัน้ นอก (cortex) ประกอบดวยกระเปาะไขหรือถุง
ไข (follicle) และ/หรือ คอรปส ลูเตียม (corpus luteum) ในระยะตางๆกันของการเจริญเติบโต
ชั้นใน (medulla) ประกอบดวยเนื้อเยื่อเกีย่ วพัน (fibroelastic connective tissue) เสนเลือดและ
เสนประสาท รังไขชั้นนอกประกอบถุงไขซึ่งเปนสวนของเนื้อเยื่อชั้นนอกของรังไขที่สรางขึ้นมาหุม
ลอมรอบเซลลไข การพัฒนาของถุงไขบนรังไข( folliculogenisis ) เกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอเริม่
เกิดขึ้นเมื่อสัตวเพศเมียเจริญเติบโตถึงวัยเจริญพันธุ( puberty) โดยถูกควบคุมจากฮอรโมนที่ผลิต
จากตอมใตสมองสวนหนา สมารถแบงถุงไขในระยะตางๆของการเจริญเติบโตเปน 4 ประเภท คือ
ก. ถุงไขระยะแรก ( primary follicle ) เปนถุงไขที่พบมากที่สุดในรังไข ประกอบดวยเซลล
ไขออนที่ลอมรอบดวยเซลลชนั้ เดียวเรียกวา กลานูโลซาเซลล ( granulosa cell )
ข. ถุงไขระยะที่สอง (secondary follicular) พัฒนาจากถุงไขระยะที่หนึ่ง มีชั้นเซลลหลายๆ
ชั้นรอบเซลลไข มีชั้นโซนาเพลลูซิดา (zona pellucida) ปรากฎขึ้น
ค. ถุงไขระยะที่สาม (tertiary หรือ vesicular follicle) เปนถุงไขทมี่ ีชั้นเซลลที่ลอ มรอบ
เซลลไขเพิ่มจํานวนชัน้ มากขึ้น เริ่มเกิดชองวางระหวางชั้นเซลลภายในถุงไข (antrum) ชั้นโซนา
เพลลูซิดารอบเซลลไขถูกลอมรอบดวยชั้นเซลลโครโรนา เรดิเอตา (corona radiata)
ง. ถุงไขแก (graafian follicle) ถุงไขมีชอ งวางขนาดใหญ (antrum) มีของเหลวสะสมอยู
(follicular fluid) สวนใหญประกอบดวยฮอรโมนเอสโตรเจน มีหนาที่สําคัญเกีย่ วของกับการออน
ตัวของผนังของถุงไข ทําใหถุงไขแกแตกและเกิดการตกไขไดงายขึ้น เซลลไขจะยายตําแหนงมาชิด
อยูขางใดขางหนึง่ ของถุงไขดานใน
ถุงไขระยะที่สอง
ถุงไขเสื่อม

ถุงไขระยะแรก

รังไขชั้นใน

ถุงไขแก

ถุงไขระยะ
รังไขชั้นนอก

คอรปส อัลบีแคน
เกิดการตกไข
คอรปส ลูเตียม

ภาพที่ 12.2 โครงสรางของรังไข และถุงไขระยะตางๆ
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จํานวนของถุงไขที่มีการเจริญเติบโตจนกระทั่งเกิดการตกไขของสัตวแตละชนิด ในแตละ
วงรอบการเปนสัดแตกตางกันไป ในโค กระบือ และมา มีจํานวนถุงไขแกและพรอมที่เซลลไขจะเกิด
การตกไขออกมากไดเพียง 1ใบ เนื่องจากเปนสัตวที่ออกลูกครั้งละตัว สวนในสุกรมีการเจริญเติบโต
ของถุงไขพรอมๆกันหลายใบ( ประมาณ 10-25 ใบ ) เนื่องจากเปนสัตวที่ออกลูกเปนครอก
หลังจากที่เกิดการตกไขแลว เซลลของถุงไขที่ยังคงคางอยูบนรังไข จะเปลี่ยนแปลงเปนคอรปส ลู
เตียม ทําหนาที่ผลิตฮอรโมนโปรเจสเตอโรน ซึง่ มีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของตัวออนใน
ขณะที่เจริญเติบโตอยูในมดลูกของแมสัตว ในกรณีที่เกิดการปฏิสนธิ(fertilization) คอรปส ลู
เตียมที่เกิดขึ้นจะคงอยูบนรังไข และทําหนาที่สรางฮอรโมนโปรเจสเตอโรนตอไปตลอดระยะการตัง้
ทอง กรณีไมเกิดการปฏิสนธิ คอรปส ลูเตียม จะฝอตัวโดยอิทธิพลของฮอรโมนพรอสตาแกลนดิน
(prostaglandin) กลายเปนรอยแผลสีขาวบนรังไข เรียกวา คอรปส อัลบีแคน (corpus albican)
ทอนําไข
ทอนําไขมีลักษณะเปนทอเล็กๆขดไปมาบนมีโซซาลฟงซ มีโครงสรางแบงเปน 3 ชั้นคือ
ชั้นนอก(serous membrane) ชั้นกลางเปนชัน้ กลามเนื้อเรียบ (muscular layer)และชั้นใน
(mucous membrane) ผนังดานในของทอนําไขประกอบดวยเซลล 2 ชนิดคือ เซลลที่มีขน
(ciliated cells) และเซลลที่ทาํ หนาที่ในการหลัง่ ของเหลว (glandular cells) ทอนําไขทําหนาที่
สงผานเซลลไขและเซลลอสุจิ เกี่ยวของกับปรับสภาพภายในชองวางของทอนําไขใหเหมาะสมกับ
การปฏิสนธิ การแบงเซลล และการเจริญเติบโตของตัวออน ทอนําไขแบงออกไดเปน 3 สวน คือ
ก.ทอนําไขสวนตน (infundibulum) มีลักษณะเปนรูปปากแตร รอบๆปากแตรมีลักษณะ
หยักคลายนิ้วมือ (fimbria) ทําหนาทีพ่ ัดโบกใหเซลลไขตกลงไปในชองวางของทอนําไข
ข.แอมพูลา (ampulla) เปนสวนของทอนําไขที่มีความหนาและความยาวมากที่สุด มีความ
ยาวเฉลีย่ ประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวทั้งหมด ตอนปลายของแอมพูลาจะตอกับสวนอีสมัสตรง
รอยตอที่เรียกวา แอมพลูลารี อีสมัส จังชัน่ (ampullary isthmus junction) มีหนาที่ในการชะลอ
การเดินทางของเซลลไข ซึ่งเปนการเพิ่มโอกาสในการปฏิสนธิ
ค.อีสมัส (isthmus) เปนสวนปลายของทอนําไขที่มีขนาดเล็ก ตอนปลายของอีสมัสติดตอ
กับปกมดลูกตรงสวน ยูเทอโรทูบูลจังชัน่ (uterotubule junction)
การเปลี่ยนแปลงของเซลลในเนื้อเยื่อชั้นในและชั้นกลามเนื้อของทอนําไข ถูกควบคุมโดย
ฮอรโมนที่เกี่ยวของกับการสืบพันธุ โดยเฉพาะฮอรโมนเอสโตรเจน และฮอรโมนโปรเจสเตอโรน

200

มดลูก
มดลูกเปนบริเวณที่ตัวออนมาฝงตัวและมีการเจริญเติบโตจนกระทั่งคลอด มีสวนประกอบ
ที่สําคัญ คือ ปกมดลูก 2 ขาง (uterine horns) ตัวมดลูก (uterine body) และคอมดลูก (cervix)
รูปรางและลักษณะของสวนประกอบของมดลูกในสัตวแตละชนิดจะแตกตางกันไป ขึ้นกับสัดสวน
ของสวนประกอบดังกลาว เชน แมมา มีตวั มดลูกขนาดใหญกวาแมสกุ ร และแมแกะ สวนแมสุกรมี
ปกมดลูกยาวกวาแมโคและแมมา ประเภทของมดลูกแบงออกตามสวนประกอบได 4 แบบ คือ
ก.มดลูกแบบดูเพล็กซ มีปก มดลูก 2 ขาง ปกมดลูกเชื่อมตอกับคอมดลูกโดยตรง มีแผนกั้น
แยกมดลูกและคอมดลูกออกเปน 2 ขาง ตัวมดลูกไมคอยพัฒนา มดลูกแบบนี้พบไดในกระตาย หนู
และหนูกินี (guinea pig)
ข.มดลูกแบบไบคอรนูเอท มีปกมดลูกทีย่ าวมาก มีลกั ษณะพับไปพับมาสัตวที่มีมดลูกแบบ
นี้จะมีการตั้งทองลูกสัตวครั้งละหลายๆตัว มีตัวมดลูกที่ไมเดนชัด เชน มดลูกของสุกร
ค.มดลูกแบบไบพารไทร มีปก มดลูก 2 ขางที่แยกตัวเดนชัด ปกมดลูกสั้นกวามดลูกแบบไบ
คอรนูเอท และมีตัวมดลูกเดนชัด มดลูกชนิดนีพ้ บในโค กระบือ แพะ และ แกะ
ค.มดลูกแบบซิมเพล็กซ ที่มตี ัวมดลูกขนาดใหญ ไมมีปก มดลูก ตัวมดลูกจะติดตอโดยตรง
กับทอนําไข มดลูกชนิดนีพ้ บไดในคนและลิง
โครงสรางของมดลูกประกอบดวยเนื้อเยื่อ 3 ชั้นดวยกันคือ ชั้นใน (endometrium) ชั้น
กลางหรือชั้นกลามเนื้อ(myometrium) และชั้นนอก (perimetrium) ชั้นเอ็นโดมีเทรียมประกอบดวย
ชั้นเซลลเยื่อบุผิว (epithelium layer) และตอมมีทอ (uterine glands)มากมาย เอ็นโดมีเทรียมมี
หนาที่เกี่ยวของกับการฝงตัวของตัวออน (implantation) การสรางรก (placentation) และการ
เจริญเติบโตของตัวออน การเจริญเติบโตของตอมและทอตางๆที่ผนังเอ็นโดมีเทรียมเปนผลจาก
ฮอรโมนเอสโตรเจน และ โปรเจสเตอโรน ตอมที่ผนังเอ็นโดมีเทรียมจะหลั่งของเหลว (uterine milk)
ออกมา ซึง่ มีความสําคัญตอการมีชีวิตอยูของตัวออนกอนการฝงตัวในชั้นเอ็นโดมีเทรียม ชั้นไมโอมี
เทรียมเปนชัน้ กลามเนื้อเรียบมี 2 ชั้น ชั้นในเปนกลามเนื้อวงแหวน (circular layer) มีลักษณะแข็ง
และหนา สวนกลามเนื้อชัน้ นอกจะเปนกลามเนื้อทางยาว (longitudinal layer) ระหวางชัน้
กลามเนื้อทัง้ สองเปนสวนของเสนเลือดและเสนประสาท การบีบตัวของกลามเนื้อเรียบอยางเปน
จังหวะมีสว นสําคัญในการสงผานเซลลอสุจิและการคลอด
ชั้นเพอริมเี ทรียม เปนสวนชัน้ นอกสุดของมดลูก ทําหนาที่หอหุมสวนของมดลูก
มดลูกมีหนาทีส่ ําคัญคือ
ก.เปนทางผานของเซลลอสุจิเพื่อไปยังจุดที่เกิดการปฏิสนธิในทอนําไข โดยการบีบรัดตัว
ของกลามเนื้อมดลูก
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ข.เปนบริเวณที่เซลลอสุจิเกิดขบวนการคาพาซิเทชัน่ (capacitation) เพื่อเตรียมพรอมที่จะ
ผสมกับเซลลไข
ค.เปนบริเวณที่ตัวออนมาฝงตัว และมีการสรางรก ตัวออนจะเจริญเติบโตจนกระทั่งคลอด
ง.เกี่ยวของกับการคลอดและการขับรก โดยเฉพาะสวนของกลามเนื้อมดลูก โดยอิทธิพล
ของฮอรโมนเอสโตรเจน ออกซิโตซินและพรอสตาแกลนดิน
จ.ควบคุมการคงอยูของคอรปสลูเตียม บนรังไข โดยการผลิตฮอรโมนพรอสตาแกลนดิน
เอฟสองอัลฟา (PGF2∝)
คอมดลูกเปนสวนปลายของมดลูก
เปนกลามเนื้อที่มีลักษณะคลายกับกลามเนื้อหูรูด
(sphincter like structer) มีผนังหนาแข็งแรง ประกอบดวยกลามเนื้อเรียบ และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
พวกคอลลาเจน (collagenous connective tissue) คอมดลูกวางตัวอยูในชองเชิงกรานและเปน
สวนเชื่อมตอระหวางชองคลอดและตัวมดลูก คอมดลูกมีหนาที่สําคัญ คือ
ก. เกี่ยวของกับการสงผานเซลลอสุจิไปยังมดลูก
ข. เก็บสะสมเซลลอสุจิที่มีชวี ิตบริเวณแองในผนังดานในของคอมดลูก(cervical crypts)
ค. เกี่ยวของกับการคัดเลือกเซลลอสุจิที่มีชวี ติ และปองกันไมใหสงเซลลอสุจิที่ตายแลว
เขาไปในมดลูก
ง. ปองกันสิ่งแปลกปลอมโดยเฉพาะจุลนิ ทรียและเชื้อโรคไมใหเขาไปในมดลูก
ชองทางของคอมดลูกจะถูกปดตลอดเวลา ยกเวนในขณะที่เปนสัด และขณะคลอด ใน
ระยะเกิดการเปนสัด ผนังในคอมดลูกจะผลิตน้ําเมือกมาก สามารถสังเกตไดจากบริเวณปากชอง
คลอด น้ําเมือกผลิตจาก โกลบเลทเซลล (goblet cell) ในขณะเปนสัดน้ําเมือกจะมีลกั ษณะใสและ
หนืด แตในขณะตั้งทองน้าํ เมือกมีสีขุนขน ทําหนาที่ในการปองกันการติดเชื้อจากชองคลอด ใน
ระหวางการคลอดกลามเนื้อคอมดลูกจะออนตัวและขยายใหญมาก ทําใหชองวางในคอมดลูกมี
ขนาดใหญ และตัวออนสามารถเคลื่อนตัวผานออกไปได การออนตัวของกลามเนือ้ คอมดลูกเกิด
จากอิทธิพลของฮอรโมนรีแลคซินจากคอรปส ลูเตียม
ชองคลอด
ชองคลอดเปนชองทางที่เชื่อมตอระหวางปากชองคลอด (vulva) กับคอมดลูก มีลกั ษณะ
เปนกลามเนื้อยืดตัวได อาจแบงออกไดเปน 2 สวน คือ ชองคลอดตอนลึก และชองคลอดตอนตื้น
หรือวาจิเนลเวสทิบลู (vaginal vestibule) โดยใชจุดเปดของทอปสสาวะ (external urethral
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orifice) ที่อยูท างตอนลางชวงปลายของชองคลอดเปนจุดแบง ในสัตวบางชนิดบริเวณนี้ อาจพบ
เยื่อพรหมจรรยหรือไฮเมน (vestigial hymen) ซึ่งอาจเปนอุปสรรคในการผสมพันธุของสัตวเพศผู
ถาเยื่อนี้เจริญดี สวนของเวสทิบลูในโคมีความยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ผนังของเวสทิบลูดาน
ในมีตอมบารโทลิน (bartholin glands) ซึ่งทําหนาที่ขับน้ําเมือกทีม่ ีลกั ษณะเหนียวเฉพาะเวลาเปน
สัดจะมีการผลิตน้ําเมือกมากขึ้น ชองคลอดประกอบดวยเยื่อบุผวิ ชัน้ กลามเนื้อ และชั้นเซอโรซา
ชั้นเยื่อบุผวิ ชองคลอดจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปราง หรือขนาดตามอิทธิพลของฮอรโมนจากรังไข
หนาที่สาํ คัญของชองคลอด คือ
ก. เปนสวนที่รองรับองคชาตของสัตวเพศผูในขณะที่มีการผสมพันธุ
ข. แหลงสะสมเซลลอสุจิเมื่อมีการหลัง่ น้าํ เชือ้ ในสัตวบางชนิด เชน โค และแกะ
ค. เปนทางผานของเซลลอสุจิเพื่อไปยังมดลูก และทอนําไข
ง. เปนแหลงดูดซับของเหลวที่เปนสวนประกอบของน้ําเชื้อ
จ. เปนทางออกของรก และตัวออน
ปากชองคลอดเปนสวนประกอบของระบบสืบพันธุสวนนอกสุด ประกอบดวย แคมใหญ
(labia majora) และ แคมเล็ก (labia minora) มีสวนประกอบคือ เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ยืดหยุนได
กลามเนื้อเรียบรวมทัง้ มีตอมน้ํามันที่ผิวหนังมากมาย (sebaceous glands) ปากชองคลอดมีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะตามวงรอบการเปนสัด ในขณะเกิดการเปนสัดปากชองคลอดจะมีการขยาย
ใหญ มีการบวมและมีสีแดงเรื่อ ลักษณะดังกลาวสังเกตไดชัดในสุกรที่เปนสัด
ปุมกระสันตเปนปุมที่อยูตอนลางดานทายของเวสทิบลู มีความสําคัญเกี่ยวของกับการ
กระตุนความรูส ึกทางเพศ เนื่องจากที่ปุมกระสันตจะมีปลายประสาทรับความรูสึกมาหลอเลีย้ ง
มากมาย และพบวาเซลลทเี่ ปนตนกําเนิดของปุมกระสันต เปนเซลลชนิดเดียวกันกับที่จะเจริญไป
เปนสวนขององคชาติในสัตวเพศผู
เมื่อสัตวเพศเมียมีอายุถงึ วัยเจริญพันธุ สมองสวนไฮโปธาลามัสจะหลัง่ ฮอรโมนที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับการพัฒนาของระบบสืบพันธุคอื เอฟเอสเอช และแอลเอช ฮอรโมนจะมาที่รังไข มีผลให
เซลลไข และถุงไขมีการพัฒนา(folliculogenesis) จากถุงไขระยะแรกเปนถุงไขแกที่พรอมจะเกิด
การตกไข ขณะที่เกิดการพัฒนาของถุงไข จะมีการสรางฮอรโมนเอสโตรเจนในชองวางของถุงไข
เอสโตรเจนเปนสเตอรอยฮอรโมนทีม่ ีผลใหสัตวเพศเมียแสดงอาการเปนสัดออกมา เพื่อยอมรับการ
ผสมพันธุจากสัตวเพศผู โดยมีการแสดงพฤติกรรมการเปนสัด ซึ่งเกิดขึ้นอยางเปนวงรอบ เรียกวา
วงรอบการเปนสัด(estrus cycle) วงรอบการเปนสัดแบงออกเปน 4 ระยะคือ
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1.ระยะโปรเอสตรัส (proestrus)เปนระยะกอนการเปนสัด ภายในรังไขจะมีคอรปส ลูเตียมที่
กําลังฝอตัว ระดับของฮอรโมนโปรเจสเตอโรนจะลดลง และเริ่มมีการพัฒนาของถุงไขใบใหม
ฮอรโมนเอสโตรเจนเริ่มสูงขึน้ ในเลือด สวนตางๆของระบบสืบพันธุเริม่ มีการตืน่ ตัว สัตวเพศเมียเริ่ม
มองหาเพศผูเพื่อการผสมพันธุ
2.ระยะเอสตรัส (estrus) เปนระยะที่ระบบสืบพันธุมีการตื่นตัวอยางมาก เนื่องจากอิทธิพล
ของฮอรโมนเอสโตรเจนที่เกิดขึ้นมากภายในถุงไข สัตวเพศเมียมีการแสดงพฤติกรรมการเปนสัด
เกิดขึ้น สัตวเพศเมียจะยืนนิ่งยอมรับการผสมพันธุจากสัตวเพศผู ระยะนี้ระดับของเอสโตรเจนใน
เลือดจะสูงขึ้นมาก
3.ระยะเมทเอสตรัส(metestrus) เปนระยะที่เอสโตรเจนในเลือดเริ่มลดลง เนื่องจากมีการตก
ไขเกิดขึ้นและมีการสรางคอรปส ลูเตียมจากถุงไขที่คงคางอยูบนรังไข ระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรน
เริ่มเพิ่มมากขึน้ เปนลําดับผนังเอ็นโดมีเทรียมเจริญพัฒนาเพื่อรองรับการฝงตัวของตัวออน
4.ระยะไดเอสตรัส (diestrus) เปนระยะทีค่ อรปส ลูเตียมเจริญเติบโตมาก มีการหลัง่ ฮอรโมน
โปรเจสเตอโรนเพิม่ มากขึ้น ตอมมีทอและเซลลเยื่อบุในชั้นเยื่อเมือกของเอ็นโดมีเทรียมจะเจริยเพือ่
มากขึ้น
ตัวเมียแสดงอาการเปนสัด
และยอมรับการผสมพันธุ
ถุงไขแก (สรางเอสโตรเจน)
วันที่ 19-21

วันที่ 0

การตกไข

วันที่ 2-3
วันที่ 18

ถุงไข

วันที่ 4-5
วันที่ 7-17

คอรปส ลูเตียมเริ่มฝอ
ถาไมมีการตั้งทอง

ภาพที่ 12.3 วงรอบการเปนสัดในโค

เริ่มสรางคอรปส ลูเตียม

วันที่ 6-7

คอรปส ลูเตียมสรางโปรเจสเตอโรน
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นอกจากนีฮ้ อรโมน เอสโตรเจนยังมีผลใหสมองสวนไฮโปธาลามัสหลัง่ ฮอรโมนเอฟเอสเอชล
ดลง ขณะเดียวกันแอลเอชจะมีผลใหเกิดการตกไข เซลลไขจะเดินทางในสวนของทอนําไข เพื่อรอ
การปฏิสนธิจากเซลลอสุจิ สวนของถุงไขที่คงคางอยูบ นรังไขจะทําหนาที่สรางฮอรโมนโปรเจสเตอ
โรน ซึง่ ทําหนาที่สาํ คัญเกี่ยวของกับการมีชีวิตอยูรอดของตัวออนขณะเจริญเติบโตในมดลูก กรณีที่
เซลลไขที่ตกลงมาในทอนําไขไมไดรับการผสมจากเซลลอสุจิ คอรปส ลูเตียมจะสลายตัวโดย
อิทธิพลของฮอรโมนพรอสตาแกลนดินเอฟสองแอลฟา ที่ผลิตจากเอ็นโดมีเทรียมของมอลูก ระดับ
ฮอรโมนโปรเจสเตอโรนจะลดลง ซึง่ มีผลใหสมองสวนไฮโปธาลามัสหลั่งฮอรโมนหลั่งฮอรโมนเอฟ
เอสเอช และแอลเอชออกมา การพัฒนาของถุงไขในวงรอบตอไปจึงเกิดขึ้นตามมา กรณีที่ไขที่ตก
มาในทอนําไขไดรับการผสมจากเซลลอสุจิ ในทอนําไขจะเกิดเปนตัวออน จากนัน้ ตัวออนจะมีการ
พัฒนาเปนลําดับเริ่มจากการคลีเวท(clevage) การเปลี่ยนแปลงของเซลลเพื่อเจริญเปนอวัยวะ
ตางๆ(differentiation) และการเจริญเติบโตของลูกออน(fetus growth) ขณะที่ตัวออนเจริญเติบโต
ในทองแมจะมีการสรางรกเพือ่ ทําหนาที่แทนอวัยวะหลายๆอยางของตัวออน
ในขณะที่ตัวออน
กําลังพัฒนารางกาย ระยะเวลาตัง้ แตเซลลไขผสมกับเซลลอสุจิในขบวนการปฏิสนธิจนกระทั่งลูก
สัตวคลอด เรียกวาระยะเวลาการตั้งทอง(gestation period) สัตวแตละชนิดจะมีระยะเวลาการตั้ง
ทองที่แตกตางกันไป นอกจากนี้ยงั มีปจจัยอื่นที่มาเกีย่ วของเชน จํานวนลูกออนในทอง เพศของลูก
และอายุของแมเปนตน
การคลอดเปนขั้นตอนที่เกิดขึ้นเมื่อลูกออนในทองเจริญเติบโตเต็มที่และพรอมทีจ่ ะออกมา
ภายนอกได กอนคลอดแมสัตวจะแยกตัวออกจากฝูง หาที่เงียบๆ เพือ่ คลอดลูกสัตว สัตวที่ออกลูก
เปนครอกจะทํารังเพื่อเตรียมคลอด ระยะกอนคลอดระดับโปรเจสเตอโรนจะลดต่ําลง เอสโตรเจน
และพรอสตาแกลนดินจะสูงขึ้นเล็กนอย ฮอรโมนรีแลคซินจากรังไขจะมีผลใหเอ็นเชิงกรานคลายตัว
เพื่อใหลูกสัตวคลอดออกมาไดงายขึ้น แมสัตวจะมีการเบงเปนจังหวะและระยะในการเบงจะถี่ขนึ้
เรื่อยๆ ในขั้นตอนแรกจะมีการบีบตัวของกลามเนื้อมดลูกเพียงอยางเดียว จนกระทั่งมีการแตกของ
ถุงน้าํ อันแรกทีม่ ีของเหลวสีเหลือง ลูกสัตวจะเคลื่อนตัวผานมาที่คอมดลูก จากนัน้ จะมีการบีบตัว
ของกลามเนื้อทองรวมกับกลามเนื้อมดลูกในขั้นตอนทีส่ องของการคลอด
โดยมีอิทธิพลของ
ฮอรโมนออกซิโตซินจากตอมใตสมองสวนทาย
ขัน้ ตอนที่สามของการคลอดคือการขับรกออก
กลามเนื้อมดลูกจะบีบตัวอยางเปนจังหวะสลับไปมาจากปกมดลูกมาที่คอมดลูกและจากคอมดลูก
ไปที่ปกมดลูก ลักษณะการบีบตัวนี้จะชวยใหรกหลุดออกจากเอ็นโดมีเทรียมไดงา ย หลังจากทีล่ ูก
สัตวคลอกออกมาแมสัตวจะอยูใกลๆ และชวยพยุงใหลกู สัตวยนื ขึ้นเพื่อใหลูกไดกนิ นมน้าํ เหลือง ที่
เปนอาหารสําคัญสําหรับลูกสัตว หลังจากที่รกถูกขับออกจากรางกายตัวแม สวนของมดลูกจะมี
การเปลี่ยนแปลงเพื่อใหมีความพรอมในการสืบพันธุในวงรอบการเปนสัดรอบตอไป เรียกขบวนการ
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ดังกลาววา การกลับเขาอูของมดลูก เปนการบีบตัวของมดลูกเพื่อลดขนาดของเซลลในชั้นเอ็นโดมี
เทรียมและชัน้ ไมโอมีเทรียม

ระบบสืบพันธุสัตวเพศผู(Male reproductive organs)
ระบบสืบพันธุส ัตวเพศผูมหี นาที่สรางเซลลสืบพันธุ และ ฮอรโมนเพศผู สวนประกอบของ
ระบบสืบพันธุใ นสัตวเลี้ยงแตละชนิดจะคลายคลึงกัน ประกอบดวยอวัยวะสืบพันธุสวนตางๆ คือ
อัณฑะ (testis) 1 คู ระบบทอสงน้าํ เชื้อ (duct system) ตอมรวม (accessory glands) และอวัยวะ
ที่ใชในการผสมพันธุ (copulatory organ) เปนตน
ถุงหุมอัณฑะ
ถุงหุม อัณฑะ (scrotum) เปนสวนทีห่ อหุมลูกอัณฑะเพื่อปองกันอันตรายจากภายนอก
และชวยควบคุมอุณหภูมิของลูกอัณฑะ ประกอบดวยเนื้อเยื่อหลายชัน้ เนื้อเยื่อชั้นนอกสุด เปนชัน้
หนังกําพรา (epidermis) ชั้นถัดลงไปเปนชั้นของหนังแท (dermis) ชั้นของทูนกิ า ดาโตส (tunica
dartos) ซึ่งเปนชั้นกลามเนือ้ และเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่รวมกันอยูอยางหลวมๆ ทําหนาที่สําคัญในการ
ควบคุมอุณหภูมิของลูกอัณฑะ และแบงแยกอัณฑะแตกละขางออกจากกันตรงสวนกนกระเปาะ
ของทูนกิ า ดาโตส ชั้นถัดเขาไปเปนชั้นทูนกิ า วาจินาลิส (tunica vaginalis) เปนชัน้ ทีม่ ีเนื้อเยื่อหนา
ไมมีความยืดหยุน มีเสนเลือดดําและเสนเลือดแดงมาหลอเลี้ยงมากมาย ถัดจากทูนิกา วาจินาลิส
เขาไปเปนชัน้ ของทูนกิ า อาลบูจิเนีย (tunica albuginea) ระหวางทูนิกาวาจินาลิส และทูนิกา
อาลบูจิเนียจะมีของเหลวใสหลอลื่นอยู ชั้นทูนิกาอาจบูจิเนีย เปนชั้นที่อยูติดกับเนื้ออัณฑะ ทํา
หนาทีห่ อหุม ใหอัณฑะคงรูปอยูได
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อัณฑะ
สัตวเลี้ยงลูกดวยนมยกเวน ชาง อัณฑะจะอยูภายในถุงหุมอัณฑะอยูภายนอกรางกาย
เนื้ออัณฑะเจริญพัฒนามาจากสวนของเจนนิเทิล รีจ ( genital ridge ) ซึ่งมีตาํ แหนงอยูใกลกบั
เนื้อเยื่อที่เจริญไปเปนไต กอนคลอดลูกอัณฑะจะถูกดึงลงมาอยูในถุงหุมอัณฑะโดยอาศัยกลไกขอ
งกลูเบอรนาคูลัม ( gubernaculum testis ) อัณฑะมีหนาที่ ผลิตเซลลเซลลอสุจิ (sperm) และ
ผลิตฮอรโมนเพศผู (androgen) ในสัตวเลี้ยงแตละชนิดอัณฑะจะมีรปู ราง ขนาด และตําแหนงบน
รางกายที่แตกตางกันไป เชน ในโคมีอัณฑะคลายรูปไข (ovoid) หอยอยูบริเวณใตทอง ในสุกร
อัณฑะจะมีตาํ แหนงคอนมาทางขางหลังใตทวารหนัก และอยูชิดกับลําตัว
ลําไสใหญ

ตอมคาวสเปอร

สวนโคนองคชาต

ตอมเวสซิคูลาร
กระเพาะปสสาวะ
ทอนําน้ําเชื้อ

ลูกอัณฑะ

ถุงตันดานบน
สายรั้งลูกอัณฑะ

ถุงหุมอัณฑะ

ทอพักอสุจิ

ภาพที่ 12.4 อวัยวะสืบพันธุสุกรเพศผู
ที่มา : McCracken และ คณะ, 1999

องคชาตสวนปลาย
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เนื้ออัณฑะ (testicular parenchyma) ประกอบดวยทอสรางเซลลอสุจิ (seminiferous
tubules) และเซลลที่อยูระหวางทอสรางเซลลอสุจิ (interstitial cells) เชน เลยดิกเซลล (leydig
cell) ทําหนาที่ผลิตฮอรโมนเพศผู นอกจากนี้มีเสนเลือด เสนน้าํ เหลือง และเสนประสาทที่มาหลอ
เลี้ยงเนื้ออัณฑะดวย ทอสรางเซลลอสุจแิ ตละทอจะมีลักษณะเปนรูปทรงกระบอก มีความยาวมาก
และมีปลายเปดที่ทอรางแห (rete testis)
ทอสรางเซลลอสุจิประกอบดวยเซลล 2 ประเภท คือ เซลลทจี่ ะเจริญไปเปนเซลลอสุจิ
(spermatogenic cell) และเซลลพี่เลีย้ ง (sertoli cell หรือ nutrient cell) ซึ่งเปนเซลลที่มีขนาด
ใหญทําหนาทีผ่ ลิตของเหลว ใชหลอเลีย้ งเซลลอสุจิโดยถูกใชเปนแหลงพลังงาน และชวยพยุงตัว
อสุจิใหลอยอยูในชองวางของทอสรางเซลลอสุจิได
ทอพักอสุจิ
ทอพักอสุจิเปนทอยาวขนาดเล็กๆ อยูใตชั้นของทูนิกา วาจินาลิส เชื่อมตอระหวางทอ
รางแหและทอนําอสุจิ แบงออกเปน 3 สวน คือ สวนหัว (caput epididymis) เปนทอที่ตอมาจาก
ทอรางแห (rete testis) ของอัณฑะ ประกอบดวยทอเล็กๆ 6-20 ทอ โดยรวมกันอยูท ขี่ ั้วอัณฑะดาน
หนึง่ ในโคสวนหัวของทอพักอสุจิจะอยูบริเวณสวนปลายดานบนของอัณฑะ และมีลักษณะคลาย
รูปตัวยู (u-shape) , สวนลําตัว (corpus epididymis) เปนทอพักสวนที่เชื่อมตอระหวางทอพัก
อสุจิสวนหัวและทอพักอสุจสิ วนหาง โดยทั่วไปจะมีลักษณะขดไปมาไมมากนัก และแนบยาว
ติดตามความยาวของลูกอัณฑะ และสวนหาง (cauda epididymis) เปนสวนของทอพักอสุจิที่
เชื่อมตอระหวางทอพักอสุจสิ วนลําตัว และทอนําน้ําเชื้อ
โครงสรางของทอพักอสุจิ ประกอบดวยชัน้ เยื่อบุผวิ ภายในมีเยื่อบุผวิ ทีม่ ีขน ชนิดของเซลล
เยื่อบุจะแตกตางกันไปตามสวนของทอพัก ทอพักอสุจสิ วนหัวเปนบริเวณที่มเี ซลลที่มีลักษณะขน
ยาวเกือบเต็มชองวางในทอ แตทอพักอสุจิสวนหางทีม่ ีเซลลที่มีขนสัน้ อยูทั่วไป เนื้อเยื่อชั้นกลางคือ
กลามเนื้อเรียบ และชั้นนอกคือ ชั้นเซอโรซา ทอพักอสุจิ มีหนาที่ คือ
ก.ลําเลียงเซลลอสุจิจากอัณฑะเพื่อสงผานไปยังทอนําน้ําเชื้อ
ระยะเวลาที่ใชในการ
ลําเลียงเซลลอสุจิ จะแตกตางกันไปในสัตวแตละชนิด และ ความถี่ในการรีดเก็บน้าํ เชื้อ
ข.ทําใหนา้ํ เชื้อมีความเขมขน เยื่อบุผิวของทอพักอสุจทิ ําหนาที่ดูดน้าํ และของเหลวออก
จากสวนผสมที่ไดจากทอสรางเซลลอสุจิ ความสามารถในการดูดน้าํ ของแตละสวนของทอพักอสุจิ
แตกตางกันไป โดยเฉพาะทอพักอสุจิสวนหัวและตอนตนของทอพักอสุจิสวนลําตัว ประมาณกันวา
จะสามารถทําใหนา้ํ เชื้อเขมขนขึ้นไดประมาณ 40 เทา
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ค.เปนแหลงสะสมเซลลอสุจิ โดยจะถูกเก็บสะสมไวทที่ อ พักอสุจิสวนทายเปนสวนใหญ ใน
พอแกะ ถานับเฉพาะเซลลอสุจิที่อยูน อกอัณฑะประมาณ รอยละ 15 เก็บไวทที่ อพักอสุจิสวนหัว
รอยละ 4 เก็บไวที่ทอพักอสุจิสวนลําตัว และรอยละ 68 ถูกเก็บไวทที่ อพักอสุจิสวนหาง
ง.เปนแหลงที่เซลลอสุจิเจริญเต็มวัย ทําใหมีความสามารถในการผสมติดสูงขึ้น ในสุกร
พบวา ตัวอสุจิในทอพักอสุจิสวนหาง มีความสามารถในการผสมติดสูงกวาตัวอสุจใิ นทอพักอสุจิ
สวนลําตัว
ทอสรางเซลลอสุจิ
ทอพักอสุจิสวนหัว

ทอพักอสุจิสวนลําตัว
เซลลอสุจิ
ทอสรางเซลลอสุจิ
ทอพักอสุจิสวนทาย

ภาพที่ 12.5 ระบบทอในสวนอัณฑะของโค
ดัดแปลงจาก : Garner and Hafez., 1987
ทอนําน้าํ เชือ้
เปนทอที่เชื่อมตอระหวางทอพักอสุจิสวนหางและทอปสสาวะสวนตน ทอนําน้าํ เชื้อจะเขาสู
ชองทองทางชองขาหนีบ (inguinal canal) โดยรวมอยูในโครงสรางของสายรั้งลูกอัณฑะ
(spermatic cord) ซึ่งประกอบดวย เสนเลือด เสนประสาท ทอน้ําเหลือง กลามเนื้อครีมาสเตอร
(cremaster muscle) และทอนําน้าํ เชื้อ สวนประกอบทั้งหมดจะรวมกันอยูเ ปนกลุม โดยมีชนั้ ของ
ทูนกี า วาจีนาลีส ที่ลอมรอบเนื้ออัณฑะหอหุมอยู ทอนําน้ําเชื้อเมื่อเขาสูชองทองจะตองแยกตัวออก
จากสวนอืน่ แลวเขาตอกับทอปสสาวะสวนตน ตอนปลายของทอปสสาวะขยายตัวโปงออกเปน
กระเปาะ เรียกวา แอมพูลา (ampulla) เชื่อกันวาถูกใชเปนที่เก็บสะสมเซลลอสุจิไดสําหรับสัตวบาง
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ชนิด หนาที่สาํ คัญของทอนําน้าํ เชื้อ คือ เกี่ยวของกับสงผานเซลลอสุจิไปยังทอปสสาวะเมื่อจะมี
การหลัง่ น้าํ เชือ้
ในการสรางเซลลอสุจินั้นอุณหภูมิเปนสิง่ สําคัญอยางยิง่
โดยเฉลีย่ แลวอุณหภูมขิ องลูก
อัณฑะตองต่ํากวาอุณหภูมิรางกายเล็กนอย
และควรมีอุณหภูมิทคี่ งที่ไมเปลี่ยนแปลงมากนัก
รางกายจึงตองมีกลไกในการควบคุมอุณหภูมิของลูกอัณฑะ เพื่อใหขบวนการสรางเซลลอสุจิใน
อัณฑะดําเนินไปได
สายรั้งลูกอัณฑะและถุงหุมอัณฑะเปนสวนสําคัญอยางยิง่ ในการควบคุม
อุณหภูมิของลูกอัณฑะ คือ
ก.กลไกการระเหยของน้ําที่ผวิ ของถุงหุมอัณฑะ โดยตอมเหงื่อที่มีอยูท ั่วไปที่ผวิ ของถุงหุม
อัณฑะ ทําหนาที่สาํ คัญในการระบายความรอนจากลูกอัณฑะ โดยการขับเหงื่อ หรือน้ําออกมา
ข.กลไกการหดตัวและคลายตัวของกลามเนื้อชั้นในทูนิกา ดาโตส โดยกลามเนื้อเล็กๆที่
กระจายอยูโดยรอบในชั้นของทูนิกา ดาโตส เมื่ออุณหภูมิภายนอกสูงกวาปกติ กลามเนื้อในสวนนี้
จะขยายตัวหรือคลายตัว ทําใหพนื้ ที่ผวิ ของถุงหุมอัณฑะเพิ่มมากขึ้น ถุงหุมอัณฑะจะบางลง ทําให
สามารถถายเทความรอนไดดีขึ้น และลูกอัณฑะจะหอยยานอยูห างจากลําตัวมากขึ้น
ค.กลามเนื้อครีมาสเตอรในสวนของสายรัง้ ลูกอัณฑะ
เปนสวนที่ชวยทําใหอัณฑะมี
อุณหภูมิคงที่ไดโดยการยืดหรือหดตัว ใหลูกอัณฑะเขาชิดหรือหางจากลําตัวได โดยเฉพาะในพอ
มามีกลามเนื้อที่สําคัญคือ อินเทอรเนอร ครีมาสเตอร (internal cremaster) ทําหนาที่ชวยดึงหรือ
หยอนตัวใหลกู อัณฑะเขาชิดหรือหางจากลําตัวได
ง.กลไกการขดวนเวียนไปมาของเสนเลือดที่มาหลอเลี้ยงลูกอัณฑะ โดยเสนเลือดดําทีน่ ํา
เลือดเขาสูรางกายเปนเสนเลือดที่มีขนาดใหญ และมีอณ
ุ หภูมิต่ํากวาอุณหภูมิรางกาย แตเสนเลือด
แดงที่นาํ เลือดออกจากรางกายมาหลอเลีย้ งลูกอัณฑะ เปนเสนเลือดแดงขนาดเล็กที่กระจายอยู
และถูกลอมรอบเสนเลือดดํา ลักษณะเชนนีท้ ําใหเกิดการถายเทความรอนจากเสนเลือดแดงที่ออก
จากรางกายไปใหเสนเลือดดํา การลดความรอนดังกลาวทําใหเสนเลือดแดงที่เขาไปหลอเลี้ยงเนือ้
อัณฑะ มีอณ
ุ หภูมิลดลงพอเหมาะกับอุณหภูมิของอัณฑะ สวนเสนเลือดดําทีเ่ ขาสูรางกาย จะมี
อุณหภูมิใกลเคียงกับอุณหภูมิรางกาย เนือ่ งจากรับความรอนทีถ่ ายเทมาจากเสนเลือดแดง
ตอมรวม
ตอมรวม หมายถึง สวนของระบบสืบพันธุสัตวเพศผูท ที่ ําหนาที่ในการผลิตของเหลว หรือ
น้ําคัดหลัง่ ทีเ่ ปนสวนประกอบของน้ําเชื้อ
มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของเซลลอสุจิ
ประกอบดวยตอมที่สําคัญ 3 ตอม คือ ตอมเวสซิคูลาร (vesicular gland) ตอมพรอสเตท
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(prostate gland) และตอมคาวสเปอร (cowper’s gland) ในสัตวแตละชนิด ขนาด ตําแหนง
ลักษณะและรูปราง ของตอมรวมจะแตกตางกันไป
ตอมเวสซิคูลาร หรือ ตอมเซมินอล เวสซิเคิล (seminal vesicle) เปนตอมคูขนาบอยูทั้ง
สองขางของทอนําน้ําเชื้อตอนปลาย ขนาดและรูปรางของตอมนี้ในสัตวแตละชนิดจะแตกตางกัน
ไป ในโคและสุกรตอมนี้จะมีลักษณะเปนกอนๆเล็กๆรวมกันอยู ตอมเวสซิคูลารผลิตน้ําคัดหลัง่ ที่
ประกอบดวยน้ําตาลฟรุกโตส (fructose) ซอรบิทอล (sorbital) อินโนซิตอล (inositol) และเออร
โกไธโอนิน (ergothionine) เปนตน
ตอมพรอสเตท มีลกั ษณะเปนตอมเดี่ยวอยูโดยรอบของทอปสสาวะ อาจแบงไดเปน 2
สวน คือ สวนที่อยูรอบทอปสสาวะ ซึง่ นับเปนสวนนอกหรือสวนลําตัวของตอม และสวนที่อยูใตชนั้
กลามเนื้อของทอปสสาวะ
ตอมนีท้ ําหนาที่สาํ คัญในการผลิตน้ําคัดหลัง่ ทีม่ ปี ระจุอนินทรียสูง
(inorganic ion) เชน โซเดียมไอออน แคลเซี่ยมไอออน และคลอไรดไอออน เปนตน
1. ทอไต

1
4

3
5
6
7
โค

6

4. ทอนําน้ําเชื้อ

2
4
6
8

2
3 5 4
7

มา

8
1
2

5. ตอมเวสซิคูลาร

3

สุนัข

2. กระเพาะปสสาวะ
3. แอมพูลลา

8
1

1

5 4

6. ตอมพรอสเตท

7

7. ตอมคาวเปอร
8. โคนขององคชาต

ภาพที่ 12.6 สวนประกอบของตอมรวมในชองเชิงกรานเมื่อมองจากดานบน
ดัดแปลงจาก : Meijier and Van Vlissingen., 1993

8
สุกร
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ตอมคาวสเปอร เรียกอีกชื่อหนึ่งวา ตอมบลูโบยูรีธรัล (bulbourethral gland) เปนตอมคูที่
อยูดานบนของทอปสสาวะ
ในพอโคตอมนี้จะถูกปกคลุมดวยกลามเนื้อบลูโบสปองจิโอซัส
(bulbospongiosus muscle) เชื่อกันวาทําหนาที่ในการผลิตน้ําคัดหลัง่ เพื่อขับปสสาวะที่คา งอยูใน
ทอปสสาวะกอนที่มกี ารหลัง่ น้าํ เชื้อ จัดวาเปนการทําความสะอาดทอปสสาวะกอนที่จะมีการหลั่ง
น้ําเชื้อจริง ในสุกรตอมนี้จะมีขนาดใหญมาก วางตัวอยูบ นทอปสสาวะสวนตน ทําหนาที่สาํ คัญใน
การผลิตเม็ดสาคู (gel-like component) ซึ่งชวยปองกันการไหลกลับของน้าํ เชื้อ จากระบบสืบพันธุ
เพศเมียหลังจากมีการหลัง่ น้าํ เชื้อ ในสุกรสามารถใชความแตกตางของตอมนี้ในการแยกสุกรที่ตอน
จากสุกรที่ไมไดตอนไดเมื่อลวงคลําผานทางทวารหนัก
ทอปสสาวะ
ทอปสสาวะเปนทอยาวในโครงสรางขององคชาตใชเปนทางผานของเซลลอสุจิขณะมีการ
ผสมพันธุ ทําหนาที่สาํ คัญของทอปสสาวะคือการขับน้ําปสสาวะและการหลัง่ น้าํ เชือ้ สามารถแบง
ออกไดเปน 3 สวน คือ ทอปสสาวะสวนตน หรือสวนพิววิกค (pelvic urethra) เปนสวนของทอ
ปสสาวะที่วางตัวบนพืน้ กระดูกเชิงกราน ทอปสสาวะสวนนี้จะมีกลามเนื้อหนาหอหุมอยู และเปน
บริเวณที่มกี ารรวมกันระหวางน้าํ คัดหลั่งจากตอมรวม และเซลลอสุจิจากทอนําน้าํ เชื้อกอนที่จะมี
การหลัง่ น้าํ เชือ้ (ejaculation) เรียกวา ขบวนการอิลมิสชั่น (emission) สวนถัดมาคือ ทอปสสาวะ
สวนกลาง (bulk of urethra) เปนสวนของทอปสสาวะทีอ่ ยูในสวนขององคชาติ ซึ่งมีลักษณะโคงงอ
สวนที่สาม คือ ทอปสสาวะสวนปลายซึง่ อยูในสวนขององคชาติเชนกัน
องคชาตและหนังหุม
องคชาต (penis) เปนสวนของอวัยวะที่ใชในการผสมพันธุ (copulatory organ) ซึ่งทํา
หนาที่ในการหลั่งน้าํ เชื้อและปสสาวะ ในสัตวเศรษฐกิจยกเวน สุนัข สวนองคชาตจําเปนจะตองมี
การแข็งตัวกอน จึงจะสอดใสเขาไปในชองคลอดของสัตวเพศเมีย และหลั่งน้าํ เชื้อได การแข็งตัว
ขององคชาตเกิดจากการขยายตัวของสวนที่เปนโพรงขององคชาต เนื่องจากการคั่งของเลือดทีม่ า
หลอเลี้ยง รวมกับการหดตัวของกลามเนือ้ ที่สวนโคนขององคชาต และสวนที่เปนโพรงขององคชาต
สวนประกอบที่เปนโพรง (cavernous body) ขององคชาตทีห่ อหุมลอมรอบทอปสสาวะเปนสวนที่
ทําใหเกิดเปนรูปรางขององคชาตขึ้นมาแบงออกเปน 3 สวนสําคัญคือ
ก.คอรปส คาเวอรโนซุม พินสิ (corpus carvernosum penis) เปนโพรงใหญซึ่งมีตําแหนง
อยูดานบนของทอปสสาวะ สวนนี้จะขยายตัวไดมากเมือ่ มีเลือดมาคั่ง
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ข.คอรปส สปองจิโอซุม พินสิ (corpus spongiosum penis) เปนโพรงอยูตอนลางของทอ
ปสสาวะโดยรอบ ขยายตัวเมื่อมีเลือดมาคั่งเชนเดียวกับ คอรปส คาเวอรโนซุม พินิส แตอัตราการ
ขยายตัวนอยกวา
ค.คอรปส สปองจิโอซุม แกลนดิส (corpus spongiosum glandis) เปนสวนของโพรงที่
เจริญมาจากเนื้อเยื่อใตผิวหนังขององคชาต สวนที่ไมตดิ กับหนังหุม สวนนี้เฉพาะในสัตวบางชนิด
เทานั้น เชน ในพอมา
องคชาตแบงออกไดเปน 3 สวน คือ สวนโคน (root) สวนลําตัว (body) และสวนปลายของ
องคชาต (glans penis) สวนปลายขององคชาตเปนบริเวณที่มีปลายเปดของทอปสสาวะปรากฏอยู
บริเวณสวนปลายขององคชาตมีหนังหุมองคชาต (prepuce) ปกคลุมอยู แบงออกไดสองสวน คือ
หนังสวนที่ติดกับองคชาต (penile prepuce) และหนังสวนที่ยนื่ พนองคชาต ( prepenile prepuce)
บริเวณหนังหุม องคชาตของสุกรมีถุงตันเจริญอยูภายใน เปนบริเวณที่มีการสะสมน้ําปสสาวะและ
เศษเยื่อบุผิว ทําใหเกิดการหมักหมม และเปนแหลงแพรเชื้อโรค องคชาตในสวนอิสระสามารถ
สังเกตเห็นได เมื่อสัตวมีการตื่นตัวทางเพศ ทําใหองคชาตแข็งตัว และยืดยาวออกมาแตสวนหนังหุม
องคชาตรนไปอยูดานหลัง ในการผสมพันธุเมื่อสัตวเพศผูกอนการหลั่งน้าํ เชื้อมีการผสมกันระหวาง
เซลลอสุจิจากทอนําน้าํ เชื้อ และของเหลวหรือน้ําคัดหลัง่ จากตอมรวมที่ทอปสสาวะสวนตน และเกิด
การหลัง่ น้าํ เชือ้ ในระบบสืบพันธุเ พศเมีย

