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การสืบพนัธุแ์ละการเจริญเติบโต

ของมนุษยแ์ละสตัว์

 ระบบประสาท

ฮอรโ์มนจากต่อมไรท่้อ

 ระบบนิเวศและมลพิษส่ิงแวดลอ้ม



บทที่ 1 

การสืบพนัธุแ์ละการเจริญเติบโตของมนุษยแ์ละสตัว์

1. การสืบพนัธุแ์บบอาศยัเพศและไม่อาศยัเพศ

2. ระบบสืบพนัธุม์นุษย์

3. การปฏิสนธิในมนุษย์

4. การเจริญเตบิโตของ

เอ็มบริโอและตวัอ่อน



การสืบพนัธุข์องส่ิงมีชีวิต (Reproduction)

 เป็นกระบวนการในการผลิตส่ิงมีชีวติใหมท่ี่เหมือนตนเองใหค้งอยูโ่ดย

ไม่สูญพนัธุไ์ป 

การสืบพนัธุแ์บบอาศยัเพศและไม่อาศยัเพศ

 Asexual reproduction 

การเพิ่มจ านวนส่ิงมีชีวติโดยไม่ใชเ้ซลล์

สืบพนัธุ ์ลูกท่ีเกิดจะมีลกัษณะเหมือน

พอ่แม่

Regeneration

 Binary fission

 Parthenogenesis

 Spore formation

 Fragmentation



Regeneration

การงอกส่วนท่ีขาดหายไป เพื่อเพิ่ม

จ านวน พบในสตัวช์ั้นต า่ เช่น 

ปลาดาว พลานาเรีย

 Binary fission

การแบ่งตวัจาก 1 เป็น 2 เซลล์

พบในส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียว เช่น 

อะมีบา

พารามีเซียม



Parthenogenesis

เพศเมียสามารถผลิตไข่ท่ีฟักเป็นตวั

ไดโ้ดยไมต่อ้งปฏิสนธิ พบในแมลง

บางชนิด เช่น ตั๊กแตนกิง่ไม้ มด ผ้ึง 

 Spore formation

การสรา้ง spore โดยการแบ่ง nucleus 

และ cytoplasm หลาย ครั้ง พรอ้มกบั

สรา้งเยือ่กั้นเป็นส่วนๆ พบในโปรโตซวั 

ชนิด Plasmodium ท่ีเป็นสาเหตุของโรค

ไขม้าลาเรีย



Spore formation



 Fragmentation

การแบ่งแบบ mitosis ของ

ส่ิงมีชีวติท่ีเซลลต่์อกนัเป็นสาย 

เช่น สาหร่ายทะเล



 Sexual reproduction 

การสืบพนัธุท่ี์เกิดจากการรวมตวั

ของ nucleus เซลลสื์บพนัธุเ์พศผู้

กบัเพศเมียท่ีไดจ้ากการแบ่งเซลล์

แบบ meiosis 

 กลุ่มท่ีมีอวยัวะสืบพนัธุท์ั้ง 2 เพศอยูใ่นตวัเดียวกนั

 กลุ่มท่ีมีอวยัวะสืบพนัธุอ์ยูแ่ยกเพศ



 กลุม่ท่ีมีอวยัวะสืบพนัธุท์ั้ง 2 เพศอยูใ่นตวัเดียวกนั

Self fertilization = เซลลสื์บพนัธุท์ั้ง 2 ชนิดเจริญพรอ้มกนั ท าใหเ้กิด

ปฏิสนธิในตวัเองได ้เช่น พยาธิตวัตืด

Cross fertilization = เซลลสื์บพนัธุท์ั้ง 2 ชนิดเจริญไมพ่รอ้มกนั ท าให้

เกิดปฏิสนธิขา้มตวัเช่น ไสเ้ดือน



กลุ่มท่ีมีอวยัวะสืบพนัธุอ์ยูแ่ยกเพศ

External fertilization = พบในสตัวน์ ้าและ

สตัวส์ะเทินบกสะเทินน ้า เช่น กุง้ ปู  ปลา กบ 

และคางคก โดยแต่ละเพศจะปล่อยเซลลสื์บพนัธุ์

ออกมาจ านวนมาก

Internal fertilization = เกิดการปฏิสนธิ

ภายในตวัแม ่ได ้zygote embryo

ประเภทของ Embryo

 Oviparous animals
 Ovoviviparous animals
 viviparous animals



ระบบสืบพนัธุม์นุษย์

 ระบบสืบพนัธุเ์พศชาย

Testis (อณัทะ) ภายในมี 

seminiferous tubule ท าหน้าท่ีผลิต 

sperm และ H. Testosterone



Scrotum (ถุงหุม้อณัทะ) ช่วย

ควบคุมอุณหภูมิ ท าให้ seminiferous

tubule สรา้ง sperm ได้

Epididymis (หลอดเก็บอสุจ)ิ ท า

หน้าท่ีเก็บ sperm เพื่อใหแ้ข็งแรงมากขึ

 Vas deferens เป็นทางผ่านของ 

sperm เขา้สู่ท่อปัสสาวะ

 Seminal vesicle (ตอ่มสรา้ง

น ้าเล้ียงอสุจ)ิ ช่วยสรา้งวติามิน ฟรุกโตส 

และโปรตีนโกลบูลิน เพื่อเล้ียง sperm



Prostate gland (ตอ่มลกูหมาก) 

สรา้งเบสอ่อนๆ เพื่อปรบัสภาพความเป็น

กรดท่ีท่อปัสสาวะ

Cowper gland (ตอ่มคาวเปอร)์ 

ช่วยหลัง่สารหล่อล่ืนในท่อปัสสาวะ

 Penis (องคชาต)ิ ภายในในมีท่อ

ปัสสาวะ เป็นช่องเปิดให ้sperm และ

น ้าปัสสาวะออกมา



 กระบวนการสรา้ง sperm (Spermatogenesis)







 ส่วนประกอบของ sperm

Head (ส่วนหวั) ภายในบรรจุ 

neucleus ส่วนหน้าสุดเรียก acrosome มี

เอนไซม ์hyaluronidase หรือ hydrolytic ท่ี

ช่วยยอ่ยผนังเซลลไ์ข่

Midpiece (ส่วนล าตวั) มี 

mitochondria จ านวนมาก ช่วยสรา้ง

พลงังานให ้sperm

 Tail (ส่วนหาง) เป็นหลอดโปรตีน 

microtubule ช่วยท าให ้sperm เคล่ือนท่ีได้



 ระบบสืบพนัธุเ์พศหญงิ

Ovary (รงัไข่) ท าหน้าท่ีผลิตเซลล์

ไข่และฮอรโ์มนเพศหญิง

Fallopian tube (ท่อน าไข่/

ปีกมดลกู) เป็นทางผ่านของเซลลไ์ข่จาก

รงัไข่เขา้สู่มดลูก และเป็นบริเวณท่ี sperm 

เขา้ปฏิสนธิกบัเซลลไ์ข่ 

Uterus (มดลกู) เป็นท่ีฝังตวัของ

เซลลไ์ข่ท่ีปฏิสนธิแลว้ และเป็นท่ีเจริญของ

ทารก

Vagina (ช่องคลอด) เป็นทางผ่าน

ของ sperm และเป็นทางออกของทารก

เมื่อคลอด



 กระบวนการสรา้งเซลลไ์ข่ (Oogenesis)





 การมีประจ  าเดือน

Follicular phase

= H. estrogen และ H. progesterone 

ต า่สุด 

= H. FSH สูง ท าใหไ้ข่ในรงัไข่สุก 

= เยือ่บุผนังหนาตวัเพื่อเตรียมรบัการ

ฝังตวั

= H. estradiol ค่อยๆสูง และสูงกอ่น

วนัท่ี 14 ท่ีไข่ตก (ovulation)

= H. LH และ FSH สูงวนัท่ี 14 ท าให้

ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้ น



Ovulation and Secretory

(Luteal) phase

= H. FSH สูงขึ้ น สรา้ง H. LH เกิดการ

ตกไข่

= corpus luteum (เน้ือเยือ่รอบๆ

ไข่ตก) สรา้ง H. progesterone

= H. progesterone ท าใหเ้ยือ่บุหนา

ตวั มีเลือดไปเล้ียงมดลูกมากข้ึน

= เกิด premenstrual period

= H. progesterone และ H. estradiol

ลดลง 



การปฏิสนธิในมนุษย์

การเกิด Fertilization

 Capacitation = ขั้นท าให ้

sperm ท างานได ้โดยโปรตีนท่ี

acrosome หลุดออก

 Acrosome reaction = 

acrosome membrane เชื่อมกบั 

plasma membrane ของ sperm





 ฮอรโ์มนขณะตัง้ครรภ์

 Human chorioinic gonadotropic (hCG) ยบัยัง้การสลายตวัของ 

corpus luteum และกระตุน้การผลิต H. progesterone

 Human chorioinic somatomamotropin (hCS) ช่วยพฒันาของเตา้นมเพื่อ

ผลิตน ้านม และเมตาบอลิซึมของอาหาร 

 Relaxin hormone ช่วยขยายเชิงกรานระหวา่งการตั้งครรภ ์ช่องคลอด

ขยายตวัขณะคลอดลูก และลดการบีบตวัของมดลูก



การเจริญของเอ็มบริโอและตวัอ่อน

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ zygote

 Cell multiplication = การเพิ่มจ านวนเซลล์

โดย zygote แบ่งเซลลแ์บบ mitosis

 Cell growth = การขยายขนาดของเซลล์

 Cell differentiation = เซลลเ์ปล่ียนสภาพ

เพื่อท าหน้าท่ีเฉพาะอยา่ง 

 Morphogenesis = ระยะ embryo มีการ

สรา้งอวยัวะตามลกัษณะทางพนัธุกรรมของ

ส่ิงมีชีวติ



การแบ่งเซลลข์อง zygote

 Cleavage = zygote แบ่ง mitosis เพิ่ม

จ านวนเซลลเ์ป็นทวคูีณ เกิดเป็นตวัอ่อนระยะ 

morula

การแบ่งเซลลร์ะยะ Cleavage



 Blastula = ตวัอ่อนระยะ morula เคล่ือนตวั 

ท าใหเ้กิดช่อง blastocoel ภายในล าตวั

ลอ้มรอบดว้ยเซลล ์blastomere

 Gastrula = ผนัง blastula เคล่ือนท่ี เกิด

gastrocoel และเน้ือเยือ่ชั้นต่างๆ คือ 

ectoderm , mesoderm,  endoderm 



 Embryogenesis = การเปล่ียนแปลงของเน้ือเยือ่ชั้นต่างๆ เป็น embryo

Ectoderm ผิวหนัง ระบบประสาท ไดแ้ก่ สมอง และไขสนัหลงั

Mesoderm ระบบกลา้มเน้ือ ไดแ้ก่ กลา้มเน้ือเรียบ 

กลา้มเน้ือลาย กลา้มเน้ือหวัใจ โครงกระดูก 

ระบบขบัถ่าย ระบบสืบพนัธุ ์และระบบหมุนเวยีน

โลหิต 

Endoderm ระบบทางเดินอาหาร และระบบทางเดินหายใจ



 การเจริญระยะเอ็มบริโอของกบ

Metamorphosis



 การเจริญระยะเอ็มบริโอของไก่

Germinal disc

 Epiblast Ectoderm 

 Hypoblast Endoderm 

 Epiblast blastocoel Mesoderm 





ส่วนประกอบของเอ็มบริโอไก่

1. York sac (ถุงไข่แดง) = 

บรรจุอาหารหรือไข่แดงส าหรบัเล้ียง

ตวัอ่อน เจริญมาจาก Endoderm 

และ Mesoderm 

2. Allantois (แอนแลนทอยส)์ = เจริญมาจาก Mesoderm ช่วยแลกเปล่ียน

แกส๊ และเก็บของเสียท่ี embryo ขบัออกมา



3. ถุงน ้าคร  า่ (amnion) และ

คอเรียน (chorion) = เกิดจากการ

พบัของ Ectoderm และ Mesoderm 

ช่วยป้องกนัการกระทบกระเทือน

ใหก้บั embryo 

4. เปลือกไข่ (shell) = ช่วยป้องกนัส่วนประกอบภายในทั้งหมดและ

ป้องกนัการสูญเสียน ้า



 การเจริญระยะเอ็มบริโอของมนุษย์

1. Cleavage (คลีเวจ) zygote แบ่งตวั mitosis 

แบบ holoblastic equal type เกิดเป็น morula

 2. Blastula (บลาสทูลา) เกิดช่อง blastocoel

อยูภ่ายใน เรียกเซลลท่ี์ลอ้มวา่ blastoderm



3. Gastrula (แกสทรูลา) เซลลแ์บ่งตวัเคล่ือนท่ี

เขา้ขา้งใน เกิด ectoderm mesoderm และ endoderm 

มีช่องวา่ง blastocoel และ archenteron และทา้ยระยะ 

จะมีการสรา้งระบบประสาทขึ้ น

4. Morphogenesis (การเกิดรูปรา่งท่ีแน่นอน) 

ectoderm mesoderm และ endoderm เปล่ียนแปลงไป

เป็นโครงสรา้งต่างๆ ของร่างกาย



 การเจริญระยะเอ็มบริโอของมนุษย์
สปัดาหท์ี่ 1

-zygote แบ่งตวัเป็นระยะ morula

และ blastula เกิดเป็นตวัอ่อน 

blastocyst

-เกิด implantation

-trophoblast เจริญเป็นรก และ

หลัง่ H. hCG

-corpus luteum หลัง่ H. 

progesterone และ H. estrogen 

-inner cell mass เจริญเป็นตวัอ่อน



สปัดาหท์ี่ 2 -inner cell mass แยกตวัออกจาก 

trophoblast

-hypoblast หนาตวัขึ้ น จะเจริญเป็น

ส่วนหวัของ embryo

-endoderm เจริญมาบุใน blastocyst

cavity เกิด primary yolk sac 

- syncytiotrophoblast เกิดเสน้เลือด

ขนาดเล็ก ท าใหส้ารจาก endometrial

gland ของแมน่ าอาหารมาสู่เซลลล์ูก

โดยการแพร่ได้



สปัดาหท์ี่ 3

-เกิด primitive streak และกระบวนการ gastrulation เรียก embryo ระยะน้ีวา่ 

gastrula แทรกระหวา่ง intraembryonic ectoderm และ intraembryonic endoderm 



 1. primitive streak เคล่ือนท่ี

เขา้หาแนวกลางของ blastoderm

2. Notochordal process เมื่อ

ตวัอ่อนเจริญมากข้ึนเกิดกระดูกสนัหลงั 

(vertebral column) ลอ้มรอบ notochord

ซ่ึงต่อมา notochord จะสลายไป

เกิดโครงสรา้งส าคญั คือ

3. Neurulation เน้ือเยือ่ชั้น ectoderm แบ่งเป็น epiderm เจริญไปเป็น

ผิวหนัง และ neuroderm เจริญไปเป็นระบบประสาท เกิด neural tube ซ่ึงจะเจริญ

ไปเป็นสมองและไขสนัหลงั



สปัดาหท์ี่ 4-8

-อวยัวะทุกอยา่งจะพฒันา เซลลจ์ะ

เจริญเปล่ียนแปลงไปเพื่อใหม้ี

รูปร่างลกัษณะท่ีสมบูรณ์

-เมื่อส้ินสุดระยะน้ีเอ็มบริโอยาว

ประมาณ 30 มม. 

-เห็นหน้าตา และหชูดัเจน แขนขา

เจริญ สามารถแยกไดว้า่เป็นมนุษย์



สปัดาหท์ี่ 9-คลอด

-embryo เปล่ียนเป็น fetus มี 

อตัราการเจริญรวดเร็ว 

-พฒันาการของระบบต่างๆ อวยัวะ

และกลา้มเน้ือเร่ิมท าหน้าท่ี

-กอ่นคลอด เด็กจะเจริญอยา่ง

รวดเร็ว พรอ้มท่ีจะคลอด ล าตวัจะ

ยาวประมาณ 20 น้ิว หนัก 2.5-4

กิโลกรมั 



 เยือ่หุม้ตวัเด็กและรก

Amnion (ถุงน ้าคร  า่) อยูล่อ้มรอบตวั

อ่อน เจริญมาจาก trophoblast ภายในมี

น ้าคร า่ (amniotic fluid) ช่วยควบคุม

อุณหภูมิ ป้องกนัการกระเทือน ใหเ้ด็ก

เคล่ือนไหวสะดวก และช่วยขยายปาก

ช่องคลอด



 chorion เจริญมาจาก cytrophoblast ,  

syncytiotrophoblast และ extraembryonic

mesoderm ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงเป็นเสน้เลือด

 yolk sac (ถุงไข่แดง) เจริญจาก 

endoderm และ extraembryonic mesoderm 

เป็นแหล่งอาหารและสรา้งเม็ดเลือดแดง

 Allantois เป็นถุงอยูเ่หนือ yolk sac 

ช่วงแรกท าหน้าท่ี excretion เมื่อเกิดรกจะ

กลายเป็นท่อตนัไมไ่ดแ้ลกเปล่ียนกา๊ซ หรือ

เก็บของเสีย



 Umbilical cord (สายสะดือ) มีเสน้

เลือดแดง 2 เสน้ และเสน้เลือดด า 1

เสน้  

 Placenta (รก) มีหน้าท่ีล าเลียง

อาหาร กา๊ซ ของเสีย สารคดัหลัง่ สรา้ง

H. hCG , progesterone , estrogen , 

relaxin



 การคลอด (parturition) 

-เมื่อใกลค้ลอดระดบั H. progesterone จะ

ลดลงและเพิ่มระดบัของ H. estrogen , 

prostagladins , oxytocin และ relaxin

การคลอดของทารก แบ่งได ้3 ขั้น คือ 

 stage of dilation

 stage of expulsion

 placenta stage



ค าถาม

 ขอ้ใดกล่าวเกี่ยวกบัการเจริญเติบโตของเน้ือเยือ่เอ็มบริโอ 3 ชั้น และส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งท่ีสุด (PAT’ 60)

1. ในสตัวม์ีกระดูกสนัหลงัส่วนใหญ่ โนโทคอรด์จะถูกแทนท่ีดว้ยกระดูกสนัหลงัหรือ

กระดูกอ่อนเม่ือโตเต็มวยั

2. เร่ิมเกิดเน้ือเยือ่เอ็มบริโอ 3 ชั้น เมื่อเอ็มบริโอเขา้สู่ระยะมอรูลา

3. เน้ือเยือ่เอ็มบริโอ 3 ชั้น ไดแ้ก่ เอกโทเดิรม์ เมโซเดิรม์ และเอนโดมีเทรียม

4. โนโทคอรด์ซ่ึงเป็นโครงสรา้งค ้าจุนร่างกาย มีการเจริญพรอ้มกบัไขสนัหลัง

5. ระบบทางเดินอาหารและระบบขบัถ่ายเจริญมากจากเน้ือเยือ่เอ็มบริโอชั้นเมโซเดิรม์



ค าถาม

 ขอ้ใดผิดเกี่ยวกบัการเจริญเติบโตของกบ

1. การปฏิสนธิเป็นแบบนอกล าตวั เพราะเพศผูไ้ม่มีอวยัวะถ่ายอสุจิไปใหต้วัเมีย

2. ในคลีเวจ การแบ่งเซลล ์2 แนวแรกเป็นแนวตั้ง โดยเป็นแนวจากดา้นบนสู่ดา้นล่าง

3. เอ็มบริโอกบไม่มีคอเรียมาช่วยแลกเปล่ียนแกส๊

4. บลาสโทซิสเป็นช่องวา่งทีมีของเหลวบรรจุอยูเ่ต็ม

5. กระดูก กระเพาะอาหาร เลือด และรงัไข่ เจริญมาจากมีโซเดิรม์



ค าถาม

 ขอ้ใดผิดเกี่ยวกบัการปฏิสนธิของคน (PAT’60)

1. การปฏิสนธิเกิดขึ้ นบริเวณท่อน าไข่

2. ผลลพัธแ์รกของการปฏิสนธิคือ ไซโกต

3. คลีเวจมีกระบวนการแบ่งแบบไมโอซิสเพื่อเพิ่มจ านวนเซลล์

4. หลอดเลือดอารเ์ทอรีของแม่ล าเลียงเลือดท่ีมีออกซิเจนในระดบัสูง

5. หลอดเลือดเวนของเอ็มบริโอล าเลียงเลือดท่ีมีออกซิเจนในระดบัสูง



ค าถาม

 ขอ้ใดเรียงล าดบัขั้นตอนการเจริญเติบโตของกบไดถู้กตอ้ง

1. Blastulation, Cleavage, Gastrulation, Organogenesis

2. Blastulation, Gastrulation,  Organogenesis,  Cleavage 

3. Cleavage, Gastrulation ,  Blastulation , Organogenesis

4. Cleavage, Gastrulation, Blastulation , Organogenesis

5. Cleavage, Blastulation, Gastrulation, Organogenesis


