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 เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ชีววิทยา 1 รหัส BI01101 นี้ จัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการ
เรียนการสอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้เรียบเรียงได้จัดท าค าอธิบายไว้ใน
หลักสูตร ได้แบ่งเนื้อหาเป็น 8 บท แต่ละบทใช้เวลาในการสอนอย่างน้อย 3 ช่ัวโมง บางเนื้อหา
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา  ชีววิทยา 1 

 

แผนบริหารการสอนประจ าวชิา 
 

ชื่อวิชา ชีววิทยา 1  (Biology I)      รหัสวิชา BI01101 

จ านวนหน่วยกิต 3(3-0-6)         3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์(42 ชั่วโมง) 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาสารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ คุณสมบัติของ
สิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การสืบพันธุ์และการเจริญของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย
ของสิ่งมชีีวติ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมชีีวติกับสิ่งแวดล้อม 
 

วัตถุประสงค์ท่ัวไป เพื่อให้ผู้เรยีน 

1. สามารถบอกความหมายและความส าคัญของชีววิทยาได้ 
2. สามารถบอกคุณสมบัติของสิ่งมีชีวติได้ 
3. สามารถอธิบายโครงสรา้ง องค์ประกอบทางเคมี และความส าคัญของ 

สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวติได้ 
4. สามารถอธิบายโครงสรา้งและองค์ประกอบเซลล์ได้ 
5. สามารถเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างไมโทซีสและไมโอซีสได้ 
6. สามารถบอกอวัยวะภายในระบบสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวติที่เกี่ยวข้องกับการสบืพันธุ์ได้ 
7. สามารถอธิบายกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเจรญิเติบโตของสิ่งมชีีวติได้ 
8. สามารถอภปิรายเกี่ยวกับทฤษฎีและกลไกวิวัฒนาการของสิ่งมชีีวติได้ 
9. สามารถบอกลักษณะที่ส าคัญของสิ่งมีชีวติทั้ง 3 โดเมนได้ 
10. สามารถอธิบายหลักเกณฑ์ในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวติ และสามารถ 

จ าแนกชนดิสิ่งมชีีวติในระดับพื้นฐานได้ 
11. สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวติและสิ่งไม่มีชีวติกับสิ่งแวดล้อมได้ 
12. สามารถน าความรูพ้ืน้ฐานไปใช้ในการศกึษาชีววิทยาระดับสูงตอ่ไปได้ 
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เน้ือหา          จ านวน 

บทที่ 1  บทน า        3 ช่ัวโมง 
ความหมายของชวีวิทยา 

  ขอบข่ายการศกึษาชีววิทยา 
วิธีการศกึษาทางวิทยาศาสตร์  
คุณลักษณะและสมบัติของสิ่งมีชีวติ 

ความส าคัญของชีววิทยา 
  บทสรุป 

  แบบฝกึหัด 

  เอกสารอ้างองิ 
 

บทที่ 2  สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวติ     3 ช่ัวโมง 
สารเคมีในสิ่งมชีีวติ 

สารอนินทรีย์ 
สารอินทรีย์ 

  บทสรุป 

  แบบฝกึหัด 

  เอกสารอ้างองิ 
 

บทที่ 3  เซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์    3 ช่ัวโมง 
ประวัติการศึกษาเกี่ยวกับเซลล์      

  ขนาดและรูปร่างของเซลล์ 
  ชนิดของเซลล์ 
  โครงสรา้งและหน้าที่ของเซลล์ 
  การล าเลียงสารผา่นเยื่อหุ้มเซลล์ 
  บทสรุป 

  แบบฝกึหัด 

  เอกสารอ้างองิ 
 

บทที่ 4  การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวติ     6 ช่ัวโมง 
ความหมายของการสบืพันธุ์      
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เน้ือหา          จ านวน 

  การแบ่งเซลล์ 
  ชนิดของการสบืพันธุ์ 
  การสบืพันธุ์ของสัตว์ 
  การสบืพันธุ์ของพืช 

  บทสรุป 

  แบบฝกึหัด 

  เอกสารอ้างองิ 
 

บทที่ 5  การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวติ     6 ช่ัวโมง 
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเจรญิเติบโต    

  การเจรญิเติบโตของพชื 

การเจรญิเติบโตของสัตว์ 
การเจรญิเติบโตของมนุษย์ 

  บทสรุป 

  แบบฝกึหัด 

  เอกสารอ้างองิ 
 

บทที่ 6  วิวัฒนาการ       3 ช่ัวโมง 
หลักฐานเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมชีีวติ    

  ทฤษฎีและกลไกวิวัฒนาการของสิ่งมชีีวติ  

  วิวัฒนาการของพชื 

  วิวัฒนาการของมนุษย์ 
  บทสรุป 

  แบบฝกึหัด 

  เอกสารอ้างองิ 
 

บทที่ 7  ความหลากหลายของสิ่งมีชวีิต     12 ช่ัวโมง 
ความหมายและประเภทของความหลากหลายของสิ่งมีชีวติ  

  เกณฑก์ารจัดจ าแนกสิ่งมีชีวติ 

  การจัดหมวดหมูข่องสิ่งมชีีวติ 
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 เน้ือหา         จ านวน 

  ล าดับการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวติ 

  การตัง้ช่ือของสิ่งมชีีวติ 

  การล าดับหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวติในปัจจุบัน 

  โดเมนแบคทีเรยี 

  โดเมนอาร์เคีย 

  โดเมนยูคาเรีย 

  บทสรุป 

  แบบฝกึหัด 

  เอกสารอ้างองิ 
 

บทที่ 8  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวติกับสิ่งแวดล้อม   6 ช่ัวโมง 
นิเวศวิทยา        

  การหมุนเวียนแร่ธาตุในระบบนิเวศ 

  มลภาวะ 
  บทสรุป 

  แบบฝกึหัด 

  เอกสารอ้างองิ 
 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ศกึษาเอกสารประกอบการสอนชีววิทยา 1 
2. บรรยาย (Lecture) ให้ความรู้เนื้อหาทางชีววิทยาโดยใช้สื่อการเรียนการสอน 

โปรแกรมส าเร็จรูป พร้อมทั้งยกตัวอย่าง (Case study) 
3. จัดกิจกรรมการท างานกลุ่ม (Group Process) แบ่งกลุ่มศึกษาเนือ้หาและจัด 

กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาที่เรยีนรู้เร็วชว่ยเหลอืนักศึกษาที่เรยีนรู้ช้า 
4. มอบหมายงานให้นักศึกษา แล้วน าเสนอพูดรายงานปากเปล่า (Oral report)  
5. ร่วมอภิปรายเนือ้หาและท าแบบฝกึหัดในช้ันเรยีน 

6. มอบหมายแบบฝกึหัดเป็นการบ้าน 

7. ผูส้อนสรุปเนือ้หาเพิ่มเติม 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาชีววิทยา 1 
2. โปรแกรมส าเร็จรูป PowerPoint 

3. วีดีโอ 

4. เครื่องคอมพวิเตอร์ 
5. ใบงาน 

6. หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการเรียน หรอืงานวิจัย 

การวัดและประเมินผล 

 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมนิ 

สัดส่วนของ
การประเมิน 

(คะแนน) 
คุณธรรมจรยิธรรม 1. ประเมินจากการตรงตอ่เวลาในการเข้าเรียน 

2. ประเมินจากการแต่งกายถูกระเบียบ
มหาวทิยาลัย 

3. ประเมินจากการไมทุ่จริตในการสอบ 

4. ประเมินจากการไมค่ัดลอกงานผู้อื่น 

5. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมาย 

6. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมในรายวิชา
จัดขึ้น7. ประเมินจากการตรงต่อเวลาในการ
ส่งงาน 

ทุกสัปดาห์ 10 

ความรู้ 1. ประเมินจาการสอบระหว่างภาค 2 คร้ัง 
2. ประเมินจากการสอบปลายภาค 

สัปดาห์ท่ี 
4, 9 และ 
16 

30 

30 

ทักษะทางปัญญา 1. ประเมินจากงานที่ได้มอบหมาย 

2. ประเมินจากแบบฝึกหัดทบทวน 

3. ใบงาน 

ทุกสัปดาห์ 10 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1. ประเมินจากการมสี่วนร่วมในชัน้เรียน 

2. ประเมินจากการท างานเป็นกลุ่ม 

ทุกสัปดาห์ 5 

ทักษะการวเิคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. ประเมินจากการน าเสนองานแบบปากเปล่า  
2. ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 

3. ประเมินจากการส่งงานผ่านอินเทอร์เน็ต 

ทุกสัปดาห์ 15 
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การประเมินผล 

คะแนนระหว่าง 80-100   ได้ระดับ    A 

คะแนนระหว่าง 75-79   ได้ระดับ    B
+ 

คะแนนระหว่าง 70-74   ได้ระดับ    B 

คะแนนระหว่าง 65-69   ได้ระดับ    C
+ 

คะแนนระหว่าง 60-64   ได้ระดับ    C 

คะแนนระหว่าง 55-59   ได้ระดับ    D
+ 

คะแนนระหว่าง 50-54   ได้ระดับ    D 

คะแนนระหว่าง 0-49   ได้ระดับ    F 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 
 

บทที่ 1 บทน า 
หัวข้อเนื้อหา 
1.1   ความหมายของชวีวิทยา 
1.2   ขอบข่ายการศกึษาชีววิทยา 
1.3   วิธีการศกึษาทางวิทยาศาสตร์  
1.4   คุณลักษณะและสมบัติของสิ่งมีชีวติ 

1.5   ความส าคัญของชีววิทยา 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อให้ผู้เรยีน 

 

1.   สามารถอธิบายความหมายของชวีวิทยาได้ 
2.   สามารถบอกขอบข่ายการศกึษาชีววิทยาได้ 
3.   สามารถจ าแนกวิธีการศกึษาทางวิทยาศาสตร์ได้  
4.   สามารถบอกคุณลักษณะและสมบัติของสิ่งมีชีวติได้ 
5.   สามารถอธิบายความส าคัญของชวีวิทยาได้ 
 

วธิีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 

1.   ผูส้อนบรรยายเนือ้หาในแต่ละหัวข้อพร้อมยกตัวอย่างประกอบด้วยสไลด์ PowerPoint 

2.   ผูเ้รียนศกึษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3.   ผูส้อนกระตุน้ให้ซักถามและแสดงความคดิเห็น พร้อมทั้งสรุปเนือ้หา 
4.   ผูส้อนมอบหมายใหผู้เ้รียนค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสอื และอินเตอร์เน็ต 

5.   ผูเ้รียนท าแบบฝกึหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

 

1.   เอกสารประกอบการสอนวิชาชีววิทยา 1 
2.   สไลด์ในรูปแบบ PowerPoint 

3.   วดีีโอ 

4.   เครื่องคอมพวิเตอร์ 
 

การวัดผลและการประเมิน 
 

1.   ประเมินจากการซักถามในชัน้เรียน 

2.   ประเมินจากความร่วมมอืและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

3.   ประเมินจากการท าแบบฝกึหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
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บทที่ 1 
บทน า 

(Introduction) 

 
 

ชีววิทยามีความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์ ความรู้ทาง
ชีววิทยาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ เช่น การเลือกชนิดอาหาร การ
บริโภคอาหารให้มีประโยชน์และถูกสัดส่วน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามในการศึกษาทางชีววิทยา
จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึงการศึกษาวิชาชีววิทยา 
ตั้งแต่กระบวนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ความหมายของชีววิทยา ตลอดจนคุณสมบัติและ
ลักษณะของสิ่งมีชีวิต ซึ่งจะเป็นพื้นฐานความรู้เบื้องต้นที่ส าคัญเกี่ยวกับการศึกษาทางชีววิทยา
ต่อไป  
  

1.1   ความหมายของชีววทิยา  
ชีววิทยา (Biology) มาจากภาษากรีก คือไบออส (Bios) หมายถึงสิ่งมีชีวิต (Life) และ

โลกอส (Logos) หมายถึง ความคิดและเหตุผล (Thought and reasoning) ดังนั้น ชีววิทยาจึงมี
ความหมายว่า การศึกษาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอย่างมีเหตุผล เช่น การศึกษาเกี่ยวกับ
สิ่งมีชีวติระดับโมเลกุลซึ่งเป็นองค์ประกอบทางเคมีของเซลล์ การศึกษาเรื่องปฏิกิริยาเคมี และ
พลังงานที่เกิดขึ้นในร่างกายสิ่งมีชีวิต การศึกษาองค์ประกอบโครงสร้างและหน้าที่การท างาน
ของสิ่งมีชีวิต การด ารงชีวิต และการจัดจ าแนก สิ่งมีชีวิต ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชากรสิ่งมชีีวติและสิ่งแวดล้อม และการศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่างๆ เป็น
ต้น (ปรีชา สุวรรณพินิจ และนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ, 2555: 1) 
 

1.2   ขอบข่ายการศึกษาชีววทิยา 

การศึกษาชีววิทยาเป็นวิชาที่ว่าด้วยสิ่งมีชีวิตมีขอบข่ายครอบคลุมสาขาย่อยอีกหลายสาขา 
ได้แก่ 1) จุลชีววิทยา เป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากไม่สามารถมองเห็น
ด้วยตาเปล่าต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์ในการศึกษารายละเอียดต่างๆ นอกจากนั้นยังสามารถ
แยกสาขาจุลชีววิทยาเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องได้อกีมากเชน่ วิทยาไวรัสและวิทยาแบคทีเรีย สาหร่าย
วิทยา วิทยาเห็ดรา เป็นต้น 2) สัตววิทยา เป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ ทั้งสัตว์ที่ไม่มีกระดูก
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สันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลัง เช่น วิทยาของหนอนพยาธิ มีนวิทยา ปักษีวิทยา วิทยา
สัตว์เลือ้ยคลาน วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นต้น 3) พฤกษศาสตร์ เป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับ
พืชทุกชนิดโดยแบ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพืชช้ันต่ าซึ่งเป็นพืชที่ไม่มีท่อล าเลียง และการศึกษา
เกี่ยวกับพืชช้ันสูงจัดเป็นพืชที่มีท่อล าเลียง 4) สรีรวิทยา เป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับกลไกและ
หน้าที่การท างานโดยทั่วไปของอวัยวะและระบบต่างๆ ในร่างกาย นอกจากนี้ก็มี วิทยา
กล้ามเนื้อ ประสาทวิทยา โลหิตวิทยา และกายวิภาคศาสตร์ 5) ชีวเคมี เป็นสาขาที่ศึกษา
เกี่ยวกับโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุลในสิ่งมีชีวิต 6) วิวัฒนาการ เป็น
สาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับการเจริญ เปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้ง
แนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ 7) โภชนาการ เป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับสารอาหาร และ
ความส าคัญของสารอาหารต่อการด ารงชีพของสิ่งมีชีวิต 8) อนุกรมวิธาน เป็นสาขาที่ศึกษา
การจัดหมวดหมู่ การตั้งช่ือ และการเรียกช่ือของสิ่งมีชีวิต 9) นิเวศวิทยา เป็นสาขาที่ศึกษา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 10) พันธุศาสตร์ เป็นสาขาที่
ศึกษาลักษณะทางกรรมพันธุ์ และการถ่ายทอดลักษณะดังกล่าวไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน เช่น กฎ
ของเมนเดล เป็นต้น 11) วิศวกรรมพันธุศาสตร์ เป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนยีนและ
การตัดต่อยีน และ12) สัณฐานวิทยา เป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปร่างและโครงสร้างทั่วๆ ไป
ภายนอกของสิ่งมชีีวติ  

 นอกจากการศึกษาชีววิทยาพื้นฐานแล้ว ปัจจุบันยังมีการศึกษาชีววิทยาประยุกต์ที่มี
ความก้าวหน้ามาก โดยเฉพาะการศึกษาชีววิทยาระดับโมเลกุล (Molecular Biology) ได้แก่ 
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) และพันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) ซึ่งเป็นการตัดต่อ
ยีน และเปลี่ยนแปลงยีนในเซลล์ เพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตที่มีพันธุกรรมใหม่และมีศักยภาพสูง แล้ว
น ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การผลิตสารปริมาณมากและรวดเร็วกว่าในธรรมชาติ การ
ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการผลิตแก๊สชีวภาพ หรือใช้เป็นพลังงานทดแทน เป็นต้น 

นอกจากนี้ เทคโนโลยีชีวภาพ และพันธุวิศวกรรมยังน ามาใช้ประโยชน์ในการเปลี่ ยนแปลง
พันธุกรรมของพชืและสัตว์ เพื่อสร้างพืชและสัตว์ที่มีพันธุกรรมให้ผลผลิตสูง มีความทนทานต่อ
สิ่งแวดล้อมและต้านทานโรค เป็นต้น (เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักสูตรและสาระการ
เรียนรู้ชีววิทยาออนไลน์, 2558: 44) 
 

1.3   วธิีการศึกษาชีววิทยา  
การศึกษาชีววิทยา คือการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต (Living things) สามารถแบ่งออกเป็น 

2 ระดับคือ การศึกษาระดับใหญ่หรือภาพรวม เช่น การจ าแนกสิ่งมีชีวิต การด ารงชีวิต 
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ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต เป็นต้น และการศึกษาระดับย่อย เช่น โครงสร้างและหน้าที่ของ
สิ่งมีชีวติ เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต และอวัยวะของสิ่งมีชีวติ เป็นต้น สิ่งมีชีวติประกอบด้วยเซลล์และ
ส่วนประกอบของเซลล์หรอืเรียกว่า ออร์แกเนล (Organelle) ซึ่งเป็นพืน้ฐานของสิ่งมีชีวติจากนั้น 

พัฒนาเป็นเนื้อเยื่อ ระบบ อวัยวะ และเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด สิ่งส าคัญในการศึกษาชีววิทยา
คือ เป็นคนช่างสังเกต และตั้งค าถามเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ ความมีเหตุ
และผล มีการวางแผนการทดลอง แล้วท าการทดลอง รวมถึงค้นคว้าหาข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง มี
ความใจกว้าง แล้วท าการตรวจสอบสมมุติฐานที่ได้ตั้งไว้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
สรุปผลการทดลอง และวิจารณ์ผลการทดลองที่เกิดขึ้นได้และหมั่นหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ 
เพราะวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าและมีการพัฒนาไปเรื่อยๆ สิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะของ
นักวิทยาศาสตร์ 

ดังนั้นวิธีการศึกษาชีววิทยาต้องอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จัดเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้การศึกษาค้นคว้า
ทางวิทยาศาสตร์ประสบผลส าเร็จ และเจริญก้าวหน้าจนถึงปัจจุบันนี้  วิธีการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์สามารถน าไปใช้กับกระบวนการศึกษาค้นคว้า และรวบรวมความรู้ทุกสาขาวิชา 

ดังนัน้จงึไม่เป็นวิธีการเฉพาะของนักวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่เป็นวิธีการแสวงหาความรู้ทั่วๆ ไป 
วิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific process) 
คือ การสังเกต การก าหนดปัญหา การตั้งสมมติฐาน การตรวจสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์
ข้อมูล และการสรุปผล ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ (ปรีชา สุวรรณพินิจ และนงลักษณ์ สุวรรณ
พินจิ, 2540: 3)  

  1.3.1   การสังเกตและการก าหนดปัญหา (Observation and problem) เป็นกระบวนการ
หรือความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัส เพื่อหาข้อมูลหรือรายละเอียดของสิ่งต่างๆ ที่
ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง โดยไม่เพิ่มความคดิเห็นส่วนตัวลงไป เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของ
นักวิทยาศาสตร์ ความเป็นคนช่างสังเกตท าให้เกิดการค้นพบใหม่ๆ โดยปัญหาเกิดจากการ
สังเกต การสังเกตอาจจะเริ่มจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือการ
เจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต เช่น อเลกซานเดอร์เฟลมมิง (Alexander Fleming) นักชีววิทยาและ
นักเภสัชวิทยาชาวสก๊อตแลนด์ ได้สังเกตการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในจานเพาะเชื้อ 
พบว่าถ้ามีราเพนนิซิลเลียม (Penicillium notatum) อยู่ในจานเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียจะเจริญไม่
ดี โดยราสามารถสร้างยาปฏิชีวนะออกมายับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย หากไม่ เป็นคน
ช่างสังเกตคงไม่มีการค้นพบยาปฏิชีวนะ จากจานเพาะเชื้อที่ก าลังจะล้างทิ้ง ผลของการสังเกต
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ของ อเลกซานเดอร์เฟลมมิง น าไปสู่ประโยชน์ในวงการแพทย์ การสังเกตจึงเป็นขั้นแรกที่ส าคัญ
น าไปสู่ขอ้เท็จจริงบางประการ และมีสว่นใหเ้กิดปัญหาขึน้   

1.3.2   การตั้งสมมติฐาน (Formulation of hypothesis) เป็นการคาดคะเนค าตอบที่
เกี่ยวกับข้อเท็จจริง การตั้งสมมติฐาน ต้องยึดปัญหาเป็นหลัก ควรตั้งหลายๆ สมมติฐานเพื่อมี
แนวทางของค าตอบหลายๆ อย่าง แต่ไม่ยึดสมมติฐานใด สมมติฐานหนึ่งเป็นค าตอบ ก่อนที่จะ
พิสูจนต์รวจสอบสมมติฐานหลายวิธี และหลายครั้ง สมมติฐานที่เคยยอมรับอาจล้มเลิกได้ถ้ามี
ข้อมูลจากการทดลองใหม่มาลบล้าง แต่ก็มีบางสมมติฐานที่ไม่มีข้อมูลจากการทดลองมา
คัดค้านท าให้สมมติฐานเหล่านั้นเป็นที่ยอมรับว่าถูกต้อง เช่น สมมติฐานของเมนเดลเกี่ยวกับ
หน่วยกรรมพันธุ์ ซึ่งเปลี่ยนกฎการแยกตัวของยีน หรือสมมติฐานของอโวกาโดรเปลี่ยนเป็นกฎ
ของอโวกาโดร  

ลักษณะสมมติฐานที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ เข้าใจได้ง่าย อยู่ในขอบเขตของ
ข้อเท็จจริงที่ได้จากการสังเกตและสัมพันธ์กับปัญหาที่ตั้งไว้ สามารถทดสอบได้ด้วยข้อมูลและ
วิธีการทางสถิต ิตอบค าถามเพียงข้อเดียวหรอืประเด็นเดียว การตั้งสมมติฐาน มักจะใช้วลี “ถ้า
...ดังนั้น....” ถ้าจะระบุข้อความที่เป็นเหตุหรือเป็นค าตอบที่เป็นไปได้ ดังนั้นจะระบุข้อความที่
แนะวิธีตรวจสอบสมมติฐาน สมมติฐานมีค าตอบที่อาจเป็นไปได้ และค าตอบที่ยอมรับว่า
ถูกต้องเชื่อถือได้  เมื่อมีการพิสูจน ์หรอืกสนตรวจสอบหลายครั้ง 

 1.3.3 การตรวจสอบสมมติฐาน (Testing of hypothesis) เป็นการตรวจสอบสมมติฐาน
สามารถท าได้หลายวิธีคือ การสังเกต และรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกิดจากปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ หรือใช้การทดลองซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้มากที่สุด เพื่อท าการค้นคว้าหาและ
รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการวางแผนการทดลองอย่างมีล าดับขั้นตอน นอกจากนั้นผู้ทดลอง
จะต้องควบคุมปัจจัยที่มผีลตอ่การทดลอง เรียกว่า ตัวแปร (Variable) คือสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการ
ทดลอง ซึ่งควรจะมีตัวแปรน้อยที่สุด ตัวแปรแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 

 1)  ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือ ตัวแปรที่ต้อง
ศึกษาท าการตรวจสอบและดูผล เป็นตัวแปรที่เราก าหนดขึ้นมาและไม่อยู่ในความควบคุมของ
ตัวแปรใดๆ                    

 2)  ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ ตัวแปรที่ไม่มีความเป็นอิสระในตัว 
เปลี่ยนแปลงไปตามตัวแปรอิสระเพราะเป็นผลของตัวแปรอิสระ 

 3)  ตัวแปรควบคุม (Controlled variable) คือ ตัวแปรอื่นนอกจากตัวแปรต้น ที่
ท าให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อน  แต่เราควบคุมให้คงที่ตลอดการทดลอง (เอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ชีววิทยาออนไลน์, 2558: 47) 
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1.3.4   การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การ
ค้นคว้า การทดลอง การรวบรวมข้อมูลหรือข้อเท็จจริง มาท าการวิเคราะห์ผล อธิบาย
ความหมายของข้อเท็จจริง แล้วน าไปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ว่าสอดคล้องกับ
สมมติฐานอย่างไร โดยอาจจะแสดงออกมาในรูปแบบตัวเลขหรือกราฟหรือสมการ ใช้ค าพูดที่
เข้าใจง่าย บอกว่าผลการทดลองนั้นสอดคล้องกับทฤษฎีหรือไม่อย่างไร โดยอธิบายตามทฤษฎี 
ผลการทดลองควรเป็นอย่างไรเพราะเหตุใด และเมื่อท าการทดลองผลที่ได้ต่างกันอย่างไร 
พร้อมทั้งแสดงการน าผลการทดลองไปใช้หาปริมาณหรือความสัมพันธ์อื่นที่ซับซ้อนขึ้น 

1.3.5   การสรุปผลการทดลอง (Conclusion) เป็นขั้นตอนที่การสรุปผลที่ได้จากการ
ทดลอง การค้นคว้า รวบรวมข้อมูล สรุปข้อมูลที่ได้จากการสังเกตหรือการทดลองว่า
สมมติฐานถูกต้องหรือไม่ ผลที่ได้ให้ข้อมูลหรือค าตอบที่ต้องการศึกษาหรือไม่อย่างไร (ไม่ควร
น าทฤษฎีมาสรุป) ไม่ต้องอ้างถึงรูป หรือตารางอีก ผลที่ได้น าไปสู่การสรุปสมมติฐานหรือสร้าง
ทฤษฎีใหมห่รอืไม่อย่างไร ตัวอย่างในภาพที่ 1.1 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 ตัวอย่างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece, 2014: 17 

 

นอกจากนั้นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สามารถส่งไปตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิทยาศาสตร์ทั้งภายในและต่างประเทศ ท าให้นักวิทยาศาสตร์คนอื่นรู้ถึงข้อมูลดังกล่าวด้วย 

โดยผลการทดลองนักวิทยาศาสตร์จะต้องท าการทดลองซ้ าเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และงานที่
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จะได้รับการตพีิมพ์ก็จะต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์และเช่ือถือได้
หรือเรียกว่าผู้วิจารณ์ (Reviewer) ดังนั้นบางเรื่องอาจจะถูกปฏิเสธในการลงตีพิมพ์ เมื่อผู้
วจิารณ์เห็นวา่มีปัญหาในการออกแบบการทดลองเรื่องนั้น (อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร และคณะ, 
2556: 18; ปรีชา สุวรรณพินิจ และนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ, 2555: 4)  

 

1.4   คุณลักษณะและสมบัติของสิ่งมีชีวิต 

สิ่งมีชีวติมคีวามหลากหลายแตกต่างกันทั้งจุลินทรีย์ พืช และสัตว์ แต่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะ
มีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกัน สิ่งมีชีวิตมีการจัดระเบียบของร่างกายที่ซับซ้อน โดยเริ่มจาก
โมเลกุลเล็กๆ มารวมกันจนกลายเป็นโมเลกุลใหญ่อยู่ภายในเซลล์ซึ่งจัดเป็นหน่วยพื้นฐานที่เล็ก
ที่สุดของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตมีทั้งเซลล์เดียวและหลายเซลล์ (Cell) หลายเซลล์มารวมกัน
กลายเป็นเนื้อเยื่อ (Tissues) เนื้อเยื่อรวมกันเป็นอวัยวะ (Organs) จากนั้นอวัยวะต่างๆ ท างาน
ร่วมกันเรียกกว่า ระบบอวัยวะ (Organ systems) ซึ่งจะท างานภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตแต่ละ
ชนิด  สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีการอยู่ร่วมกันเป็นระดับ ได้แก่ สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันอาศัยอยู่
ร่วมกันในแหล่งที่อยู่เดียวกันเรียกว่า ประชากร (Population) ประชากรหลายๆ ประชากรอาศัย
อยู่รวมกัน เรียกว่า กลุ่มสิ่งมีชีวิต (Community) แต่ละกลุ่มสิ่งมีชีวิตมีปฏิสัมพันธ์กันและกับ
สิ่งแวดล้อมเกิดเป็นระบบนิเวศ (Ecosystem) และระบบนิเวศหลายๆ ระบบรวมกันเป็นชีวภาค 
(Biosphere) (ภาพที่ 1.2) 

 

 
 

ภาพท่ี 1.2 การจัดเรียงของหนว่ยต่างๆ ในสิ่งมีชีวติ 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece, 2014: 2-3 
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คุณสมบัติที่ส าคัญของสิ่งมีชีวติมีดังนี ้ 
 1.4.1   มีการจัดเรียงโครงสร้างเป็นลักษณะเฉพาะและเป็นระบบ (The unique 

structural organization) สิ่งมีชีวิตประกอบด้วยเซลล์ที่มีรูปร่างแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรหัส
พันธุกรรม (Genetic code)  ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด (Miller and Levine, 2010: 17) ในสิ่งมีชีวิต
ช้ันสูง จะมีการท างานของระบบต่างๆ ประสานกันเป็นระบบตั้งแต่ระดับหน่วยย่อยภายในเซลล์ 
(Organelle) เนือ้เยื่อ (Tissue) และอวัยวะ (Organ) อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโครงสรา้ง 
ไม่ซับซ้อนเหมือนสัตว์ช้ันสูง (ภาพที่ 1.3)  

 

 
 

ภาพท่ี 1.3 โครงสรา้งของสิ่งมชีีวติเซลล์เดียวและหลายเซลล์ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece, 2014: 4 

 

 1.4.2   มีกระบวนการเมแทบอลิซึม (Metabolism) เป็นปฏิกิรยิาเคมีและการแลกเปลี่ยน
พลังงานในสิ่งมชีีวติ (Enger et al., 2005; 12) 

1.4.2.1   การเจริญเติบโตและพัฒนารูปร่าง (Growth and Development) ใน
สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์จะเจริญเติบโตและพัฒนาเซลล์ในระดับเซลล์ (Cell Differentiation) เพื่อที ่
จะเปลี่ยนแปลงไปท าหนา้ที่เฉพาะเจาะจงของสว่นนั้นๆ (ภาพที่ 1.4) 
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ภาพท่ี 1.4 การเปลี่ยนแปลงรูปร่างเซลล์ไปท าหน้าที่เฉพาะอย่าง 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece, 2014: 12 

 

 1.4.2.2   การสร้างพลังงาน (Energy) สิ่งมีชีวิตมีการจัดการสสารและ
พลังงานให้เหมาะสมกับความต้องการในการด ารงชีพ โดยใช้ปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อเปลี่ยน
สารอาหาร เพื่อให้ได้พลังงานและหน่วยย่อยของสารชีวโมเลกุล (Biomolecules) เช่น น้ าตาล
โมเลกุลเดี่ยวที่เป็นหน่วยย่อยของคาร์โบไฮเดรต หน่วยย่อยของสารชีวโมเลกุลเหล่านี้จะถูก
น าส่งไป ตามความต้องการของแต่ละเซลล์เพื่อน าไปผลิตพลังงานต่อไป หรือผลิตสารชีว
โมเลกุลต่างๆ ตามความต้องการของแต่ละเซลล์หรือแต่ละส่วนประกอบของร่างกาย 
กระบวนการดังกล่าวประกอบด้วยกระบวนการเปลี่ยนโมเลกุลใหญ่ให้เป็ นหน่วยย่อย 
(Catabolism) และการน าหนว่ยย่อยมาจัดเรียงตัวเป็นสารที่มีโมเลกุลใหญ่ (Anabolism) เรียกทั้ง
กระบวนการทั้งสองที่เกิดขึ้นนี้ว่า เมแทบอลิซึม (Metabolism) เช่น กระบวนการสังเคราะห์ด้วย
แสง (Photosynthesis) (ภาพที่ 1.5) (เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักสูตรและสาระการ
เรียนรู้ชีววิทยาออนไลน์, 2558: 42) 

 
 

ภาพท่ี 1.5 การถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวติ 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece, 2014: 7 
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 1.4.3   มีกระบวนการสืบพันธุ์ (Reproduction) เป็นการผลิตหน่วยใหม่ของสิ่งมีชีวิต
เพื่อให้ด ารงเผ่าพันธุ์อยู่ต่อไป สิ่งมีชีวิตสามารถสืบพันธุ์ได้และถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
(Heredity) เพื่อด ารงเผ่าพันธุ์ของตนเองไว้ (ภาพที่ 1.6) โดยอาศัยวิธีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ 
(Sexual reproduction) หรือแบบไม่อาศัยเพศ (Asexual reproduction) รวมถึงมีการถ่ายทอด
พันธุกรรมเพื่อใหม้ีลักษณะเหมือนบรรพบุรุษ โดยอาศัยสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ (DNA) และอาร์
เอ็นเอ (RNA) ท าให้เกิดการแสดงออกในรูปของโปรตีนซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญ (ภาพที่ 1.7) 
(เอกสารประกอบการสอนเรื่องธรรมชาติของสิ่งมีชีวติออนไลน์, 2013: 5) 

 

 
 

ภาพท่ี 1.6 การสบืพันธุ์ของสิ่งมีชีวติ 

ที่มา: Reece, 2014: 5 

 

            
 

ภาพท่ี 1.7 การแสดงออกของยีน (Gene expression) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece, 2014: 6 
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1.4.4   มีกระบวนการตอบสนองต่อสิ่งเร้า (Responsibility) เป็นกลไกการตอบสนองต่อ
สิ่งมีชีวติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ได้แก่ 

1.4.4.1   การตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้น (Sensitivity) เป็นคุณสมบัติที่ท า
ให้สิ่งมีชีวติสามารถรับรู้สิ่งที่เป็นอันตรายและสามารถหนีหรือป้องกันตัวเองได้ โดยสิ่งมีชีวิตจะ
มีระบบการรับรู้สิ่งที่มากระตุ้นและมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า เช่น การเจริญเข้าหาแสงของต้น
พืชการเจรญิเติบโตช้าลงของจุลินทรีย์เมื่ออยู่ในที่อุณหภูมิต่ า 4 องศาเซลเซียส และการเคลื่อน 

ที่เข้าหาสารอาหารของพารามีเซียม เป็นต้น   
1.4.4.2   มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม (Interaction) สิ่งมีชีวิตมีปฏิสัมพันธ์กับ

สิ่งแวดล้อมเพื่อรับพลังงานและขับถ่ายของเสียสู่สิ่ งแวดล้อมแต่สิ่งมี ชีวิตก็จะต้องมี
ความสัมพันธ์กับสิ่งมี ชีวิตอื่นๆ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัย 
(Symbiosis) และการเบียดเบียนสิ่งมีชีวติอื่น (Parasitism) เป็นต้น (อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร และ
คณะ, 2556: 3)   

1.4.4.3   มีการปรับตัว (Adaption) สิ่งมีชีวิตจะต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่
รอดของสิ่งมีชีวิต โดยจะปรับตัวใหร้อดจากสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เชน่ การเปลี่ยนสีผิวตาม
อุณหภูมิ การเปลี่ยนสีของผิวหนังในสัตว์เลื้อยคลาน เพื่ออ าพรางศัตรู ปลามีรูปร่างที่เพรียว
เพื่อไม่ให้ตา้นแรงน้ า การลดรูปของใบในต้นกระบองเพชรเพื่อลดการสูญเสียน้ าเพราะเจริญอยู่
ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นทะเลทราย ซึ่งการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตนั้นเพื่อให้สามารถอยู่รอดใน
สิ่งแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่และสามารถสืบทอดลูกหลานต่อไปได้นั่นเอง  

1.4.5   มีการรักษาดุลยภาพของร่างกาย (Homeostasis) สิ่งมีชีวิตจะต้องมีการรักษา
สมดุลร่างกายเพื่อให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ เช่น ค่าความเป็นกรดเบส อุณหภูมิ และน้ าในร่างกาย
เพื่อให้อยู่ในจุดที่ไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์ 

สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมีลักษณะที่แตกต่างกัน สิ่งมีชีวิตแรกเริ่มเกิดขึ้นได้เองจาก
ปฏิกิรยิาทางเคมขีองก๊าซที่มีอยู่ในบรรยากาศของโลกขณะนั้น เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งมีชีวิตแรกเริ่ม
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อกี สิ่งมีชีวติรุน่ต่อมาจงึเกิดจากสิ่งมีชีวติที่เป็นบรรพบุรุษเท่านั้น โดยอาศัย
กระบวนการสืบพันธุ์  สิ่งมีชีวิตมีความหมายในเชิงรูปธรรม หมายถึงสิ่งที่มี โครงสร้าง
ประกอบด้วยกรดนิวคลีอิกที่เป็นสารควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม และมีกระบวนการทาง
ชีววิทยา สิ่งมชีีวติในโลกนีม้ีมากมาย จากรายงานพบว่ามีสิ่งมีชีวติไม่ต่ ากว่า 1.7 ล้านชนิด จึงได้
มีการจัดสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มๆ เช่น พืช สัตว์ ยีสต์ รา และแบคทีเรีย นอกจากนี้ยังสามารถแบ่ง
สิ่งมีชีวิตตามวิธีการได้มาซึ่งอาหารและการด ารงชีวิตได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ผลิต กลุ่ม
ผู้บริโภค และกลุ่มผู้ย่อยสลาย ทั้ง 3 กลุ่มจะด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลในธรรมชาติ 
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ถึงแม้จะสามารถตอบและแยกได้ว่าสิ่งมีชีวิตคืออะไร และอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ก็มีค าถาม
ตามมาว่า สิ่งมีชีวิตแรกเริ่มในโลกถือก าเนิดมาได้อย่างไร และอะไรคือสิ่งมีชี วิตแรกเริ่ม 

การศกึษาสิ่งมีชีวติสามารถศึกษาได้หลายแนวทาง เช่น ศกึษาจากโครงสร้างทั่วไปของสิ่งมีชีวิต
หรือส่วนประกอบของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ หรือศึกษาจากระบบนิเวศ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
การที่เรามองดูสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราแล้วสามารถตอบได้ทันทีว่าสิ่งใดเป็นสิ่งมีชีวิตนั้น เป็น
เพราะสิ่งมีชีวิตมีลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต เป็นการอาศัยกระบวนการทาง
ชีววิทยาที่เป็นลักษณะเฉพาะประการหนึ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแยกสิ่งมีชีวิตออกจาก
สิ่งไม่มชีีวติอย่างง่ายๆ (สถาบันนวัตกรรมการเรียนรูม้หาวิทยาลัยมหิดลออนไลน์, 2012) 
 

1.5   ความส าคัญของชีววทิยา 
ปัจจุบันความรู้ทางชีววิทยาได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในหลายๆ เรื่องที่ส าคัญในชีวิตของ

เรา เช่น เรื่องของสุขภาพอนามัย การรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพ
อาหารที่ใช้บริโภคให้มีคุณค่ามากขึ้น การพิสูจน์หลักฐานทางกฎหมาย รวมทั้งการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงทุกวัน จะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านชีววิทยาเป็นอย่างดีจนสามารถประยุกต์น ามาใช้ประโยชน์ได้ในที่สุดซึ่งจะเห็นได้ว่า
ชีววิทยาเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมนุษย์มาก การที่เราสามารถเข้าใจสิ่งมีชีวิตและกระบวนการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวติก็เปรียบเสมือนกับการที่เราเข้าใจตัวเองจนสามารถน าความรู้ดังกล่าวมา
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ นอกจากชีววิทยาจะเกี่ยวข้องกับมนุษย์แต่ละคนแล้วก็ยัง
เกี่ยวข้องกับสังคมส่วนรวม ซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอีกด้วย โดยความรู้ทางด้าน
ชีววิทยาสามารถน ามาใช้แก้ปัญหาในระดับประเทศและระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อด ารง
เผ่าพันธุ์มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นเอาไว้ไม่ให้สูญพันธุ์ไปในระยะเวลาอันรวดเร็ว และสามารถ
ด ารงชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขสมบูรณ์ (สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2012) ประโยชน์และการประยุกต์ใชค้วามรูท้างชีววิทยามีทั้งทางตรงและทางอ้อมได้แก่ 1) ด้าน
โภชนาการ มีน าความรู้ทางชีววิทยาไปใช้ประโยชน์ในการเลือกชนิดของอาหารเพื่อการบริโภค
อาหารให้มีประโยชน์และได้สัดส่วน 2) ด้านการเกษตร  เพื่อเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ มีการ
น าเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) มาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ การเพิ่มผลผลิต เช่นการถ่าย
ฝากตัวอ่อนของสัตว์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การผลิตปุ๋ยชีวภาพ การผสมเทียมเป็นต้น 
นอกจากนี้ยังใช้ความรู้ชีววิทยาในสาขาอนุกรมวิธาน (Taxonomy) และนิเวศวิทยา (Ecology) 

การควบคุมศัตรูพืชและสัตว์โดยชีววิธี (Biological Control) 3) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
การดูแลรักษาร่างกาย การป้องกันโรคและการรักษาโรค  รวมถึงการผลิตยาเพื่อใช้ในการ
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รักษาโรคต่างๆ 4) ด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันมลภาวะ
ของสิ่งแวดล้อม พืชผัก ธัญพืช ที่ใช้บริโภคและส่งเป็นสินค้าออก การใช้พลังงานทดแทน เช่น 
มูลสัตว์ ซากสัตว์ น ามาใช้ผลิตก๊าซชีวภาพ อ้อยและมันส าปะหลังใช้ผลิตแอลกอฮอล์ การใช้
พลังงานทดแทน เช่น มูลสัตว์ ซากสัตว์ ใช้ผลิตก๊าซ ชีวภาพอ้อยและมันส าปะหลังใช้ผลิต
แอลกอฮอล์ 5) ด้านอื่น ๆ เช่น การส่งออกพืชผัก ธัญพืช และผลไม้ซึ่งต้องใช้ความรู้พื้นฐาน
ทาง พฤกษศาสตร์และสาขาอื่น ๆ ทางชีววิทยาร่วมกันเป็นอย่างมาก การขาดความรู้ทางด้าน
ชีววิทยา เกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมก็จะน าไปสู่สิ่งแวดล้อม มีผลเสียต่างๆ ดัง
เหตุการณอ์ุทกภัยและดินถล่มที่เกิดขึน้ที่จังหวัดเชยีงใหม่ แพร่ และพิษณุโลก ในเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2555 ถ้าวเิคราะหแ์ล้วจะพบว่า สาเหตุส าคัญเนื่องจากการตัดไม้ท าลายป่า นักอนุรักษ์จึง
ต้องช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจความส าคัญของป่า ซึ่งเป็นแหล่งของต้นน้ าล าธาร และ
แหลง่ซับน้ าในดิน (วิกิพีเดีย, 2558) 
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บทสรุป 

 

 ชีววิทยา (Biology) เป็นการศึกษาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอย่างมีเหตุผล โดย
อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เริ่มจากการสังเกต แล้วรวบรวมข้อเท็จจริงที่ได้เพื่อหา
ค าอธิบายหรือเหตุผลที่เช่ือถือได้มาสนับสนุนสิ่งที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นตั้งสมมติฐานจากการ
สังเกต สมมติฐานจะได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือไม่ จากการทดลองโดยออกแบบการ
ทดลองเพื่อให้ได้ผลการทดลองเป็นไปตามที่ต้องการ ผลที่ได้จากการทดลองเรียกว่า  ข้อมูล 
(Data) แล้วท าการวิเคราะหข์้อมูลเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าสมมติฐานนั้นเป็นจริงหรือไม่ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งมีชีวติเป็นพืน้ฐานที่ส าคัญของการศึกษาชีววิทยา โดยทั่วไปสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
มีลักษณะต่างๆ ที่เหมือนและแตกต่างกันโดยสิ่งมีชีวิตจะมีการจัดระเบียบของหน่วยต่างๆ มี
ความต้องการอาหารและพลังงาน มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก มีการสืบพันธุ์และการ
เจริญ และมีการปรับตัว เป็นต้น เมื่อสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ร่วมกันในสิ่งแวดล้อมจะท าให้เกิดสังคม
ขึ้น สามารถแบ่งเป็นระดับต่างๆ คือ ประชากร กลุ่มสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ และชีวภาค ส่วน
สิ่งไม่มชีีวติจะมคีุณสมบัติและลักษณะตรงกันข้ามกับสิ่งมีชีวติ  

ชีววิทยามีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ชีววิทยามี
ประโยชน์และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในด้านการรู้จักจัดหาและผลิตอาหาร การรู้จักตนเอง
ท าให้สามารถดูแลรักษาสุขภาพและป้องกันตนเองให้รอดพ้นจากโรคภัย ส าหรับด้าน
สิ่งแวดล้อมท าใหเ้รียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ ตลอดจนการใชป้ระโยชน์และการรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน เป็นต้น 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที ่1 
 

1.   จงอธิบายความหมายของชวีวิทยา 
2.   จงบอกขอบข่ายการศกึษาชีววิทยา 
3.   จงจ าแนกวิธีการศกึษาทางวิทยาศาสตร์ 
4.   จงบอกคุณลักษณะและสมบัติของสิ่งมีชีวติ 

5.   จงอธิบายความส าคัญของชวีวิทยา 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 
 

บทที่ 2 สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต 

หัวข้อเนื้อหา 
2.1   สารเคมีในสิ่งมชีีวติ 

2.2   สารอนินทรีย์ 
2.2.1 น้้า 

2.2.2 แรธ่าตุ 
2.3   สารอินทรีย์ 

2.3.1 คารโ์บไฮเดรต 

2.3.2 ลิพิด 

2.3.3 โปรตนี 

2.3.4 กรดนิวคลีอิก 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อให้ผู้เรยีน 

 

1.   สามารถอธิบายความส้าคัญและยกตัวอย่างสารอนินทรีย์และสารอินทรีย์ต่อสิ่งมีชีวติได้ 
2.   สามารถอธิบายความส้าคัญและยกตัวอย่างน้้า และแรธ่าตุตอ่สิ่งมีชีวติได้ 
3.   สามารถระบุประเภทของคารโ์บไฮเดรตและยกตัวอย่างประกอบได้ 
4.   สามารถบอกคุณสมบัติและจ้าแนกประเภทของกรดไขมันและลิพิดได้ 
5.   สามารถบอกหน้าที่ของลิพิดและกรดไขมันได้  
6.   สามารถอธิบายลักษณะโครงสรา้งและคุณสมบัติของกรดอะมิโนและโปรตนีได้ 
7.   สามารถจ้าแนกชนดิของกรดอะมโินและโปรตนีได้ 
8.   สามารถบอกหน้าที่และความส้าคัญของกรดอะมิโนและโปรตนีได้ 
9.   สามารถบรรยายลักษณะดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอได้ 
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วธิีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 

1.   ผูส้อนบรรยายเนือ้หาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบด้วยสไลด์ PowerPoint 

2.   ผูเ้รียนท้าการศกึษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3.   ผูส้อนกระตุน้ให้ซักถามและแสดงความคดิเห็น พร้อมทั้งสรุปเนือ้หา 

4.   ผูส้อนแจกใบงานให้ผูเ้รียนท้าในห้อง 
5.   ผูส้อนมอบหมายใหผู้เ้รียนค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสอื และอินเตอรเ์น็ต 

6.   ผูเ้รียนท้าแบบฝกึหัดเพื่อทบทวนบทเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 
 

1.   เอกสารประกอบการสอนวิชาชีววิทยา 1 
2.   สไลด์ในรูปแบบ PowerPoint 

3.   วีดิทัศน ์

4.   เครื่องคอมพวิเตอร์ 
 

การวัดผลและการประเมิน 
 

1.   ประเมินจากการซักถามในชัน้เรียน 

2.   ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

3.   ประเมินจากการท้าใบงาน 

4.   ประเมินจากการท้าแบบฝกึหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
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บทที่ 2 

สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต 

(Chemical compounds in living things) 

 
 

สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิตแบ่งออกเป็น สารอนินทรีย์ และสารอินทรีย์ การศึกษา
สิ่งมีชีวิตต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารประกอบเคมีซึ่งจะช่วยให้มีความเข้าใจถึงโครงสร้าง
ของสิ่งมีชีวิตได้ชัดเจนขึ้น สารอนินทรีย์ประกอบด้วยน้้า และแร่ธาตุต่างๆ ส่วนสารอินทรีย์ใน
สิ่งมีชีวิตหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สารชีวโมเลกุล (Biomolecule) แบ่งออกเป็น 4 ชนิดใหญ่ 
ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) ไขมัน (Lipid) โปรตนี (Protein) และกรดนิวคลีอิก (Nucleic 

acid) รวมถึงวิตามินซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของโครงสร้างสิ่งมีชีวิต ความรู้ที่ได้จะเป็นพื้น
ฐานความรูเ้บือ้งตน้ทั่วไปเกี่ยวกับชีววิทยาและการน้าความรูไ้ปอธิบายในเรื่องอื่นๆ ต่อไป  
  

2.1   สารเคมีในสิ่งมีชีวติ 

สารเคมีในสิ่งมีชีวิตมีทั้งสารอนินทรีย์และสารอนินทรีย์  เนื่องจากสิ่งมีชีวิตมีรูปร่างและ
โครงสรา้งที่แตกต่างกัน แต่ประกอบด้วยหน่วยพืน้ฐานที่เล็กที่สุดเหมอืนกันเรียกว่า เซลล์ (Cell)  
ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยโมเลกุลของสารเคมีหลายชนิด โมเลกุลที่เล็กที่สุดคือ
อะตอม และธาตุที่พบมากได้แก่ คาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และออกซิเจน ซึ่งสามารถ
รวมตัวกันเป็นโมเลกุล โดยมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และ
กรดนิวคลีอิก เป็นต้น นักวิทยาศาสตร์ได้มกีารศกึษาสารเคมีในร่างกายของคนซึ่งประกอบด้วย
สารเคมีที่แตกต่างกันโดยประมาณดังนี้ น้้า 75% โปรตีน 12.5% คาร์โบไฮเดรต 3.75% ลิพิด 
2.5% สารเคมีอื่นๆ 1.75% ในสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันจะมีปริมาณของสารแตกต่างกัน เช่น พืช
และสัตว์ก็จะมีปริมาณของสารไม่เท่ากัน นอกจากนี้ยังพบว่าสารเหล่านี้ บางประเภทมีธาตุ
ไฮโดรเจนและคารบ์อนเป็นองค์ประกอบและบางประเภทไม่มี นักวิทยาศาสตร์จึงได้จ้าแนกสาร
ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ สารอนินทรีย์ (Inorganic substance) และสารอินทรีย์ (Organic 

substance)  
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2.2   สารอนินทรีย์ (Inorganic compound) 

   สารอนินทรีย์ เป็นสารประกอบที่ไม่มีธาตุคาร์บอน (C) เป็นองค์ประกอบ ได้แก่ น้้า และ
แรธ่าตตุ่างๆ มีความส้าคัญต่อสิ่งมชีีวติดังนี้ 

 

2.2.1   น้ า (Water) 

        เป็นสารประกอบที่พบมากที่สุดในเซลล์และมีความส้าคัญต่อเซลล์ สิ่งมีชีวิตทุก
ชนิดต้องอาศัยน้้าในการด้ารงชีวิต น้้าเป็นส่วนประกอบของของเหลวต่างๆ ในร่างกายแบ่งเป็น 
2 ส่วนคือ ส่วนประกอบภายในเซลล์ (Intracellular fluid) และส่วนประกอบภายนอกเซลล์ 
(Extracellular fluid) โดยจะมีอยู่ 2 รูปแบบคือ น้้าอิสระ (Free water) และน้้ารวม (Bound 

water) ซึ่งยึดกับโมเลกุลอื่นเช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต เป็นต้น โมเลกุลของน้้ามีโครงสร้าง
แสดงความมีขั้วโดยอะตอมออกซิเจนจะแสดงความเป็นขั้วลบและอะตอมของไฮโดรเจนแสดง
ความเป็นขั้วบวก มีสภาพเป็นกลาง น้้ามีคุณสมบัติมากมายและมีความส้าคัญต่อสิ่งมีชีวิต 
(Carlson et al., 2013; 27) ได้แก่ 

2.2.1.1 ตัวท าละลาย จากโครงสร้างโมเลกุลของน้้าท้าให้น้้าจัดเป็นโมเลกุลมีขั้ว 
สถานะเป็นของเหลว น้้าเป็นตัวท้าละลายที่ดมีาก และอยู่รวมกับสารอินทรีย์อื่นๆ ได้ดี เช่น แป้ง 
เซลลูโลส หรอืโปรตนี จงึเป็นผลท้าให้เกิดการล้าเลียงน้้าในสิ่งมีชีวติ (ภาพที่ 2.1) 

 
 

                       
 

ภาพท่ี 2.1 การละลายของเกลือ (a) และโปรตนีในน้้า (b) 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece et al., 2014: 49 

 

2.2.1.2 ตัวเร่งหรือตัวคะตะไลซ์ปฏิกิริยาเคมี โมเลกุลของน้้าเกี่ยวข้องกับ
ปฏิกิรยิาเคมี ปฏิกิรยิาการสลายด้วยน้้าเรียกว่าไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) เมื่อโมเลกุลไฮโดรเจน
ไอออน (H+) หรอืเรียกว่าโปรตอนและไฮโดรเจนไอออน (OH

-) ของน้้าแตกตัวได้เท่ากันจะท้าให ้

(a) (b) 
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pH ของน้้าเป็นกลางและเมื่อน้้ามะนาว ซึ่งมีรสเปรี้ยวเป็นกรด ละลายในน้้าจะแตกตัวให้
ไฮโดรเจนไออนมากกว่าโปรตอน (อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร และคณะ, 2556: 35) (ภาพที่ 2.2) 

 
 

ภาพท่ี 2.2 ค่า pH ของน้้าและของเหลวต่างๆ ที่มนี้้าเป็นตัวละลาย 

ที่มา: Reece et al., 2014: 52 

 

2.2.1.3 ตัวควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ น้้ามีค่าความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
และการหลอมเหลวสูง การลดความรอ้นเกิดจากน้้ากลายเป็นไอระเหยออกไป เมื่อสัตว์ระบาย
ความร้อนออกทางเหงื่อ เหงื่อระเหยกลายเป็นไอ อุณหภูมิจึงลดลง นอกจากนี้น้้ามีค่าความ
ร้อนจ้าเพาะสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสารประกอบอย่างอื่น น้้าสามารถดูดพลังงานความร้อนไว้ได้
มาก จึงเป็นประโยชน์ต่อการด้ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตโดยอุณหภูมิไม่เพิ่มสูงขึ้น และกระบวนการ
เมทาบอลิซึมจงึคงที่ 

2.2.1.4 ตัวช่วยขนส่งและล าเลียงสาร กระบวนการเมทาบอลิซึมต่างๆ และการ
ขนส่งสารอาหารในสิ่งมีชีวิตเช่น สัตว์อาศัยเลือดซึ่งมีน้้าเป็นองค์ประกอบ ท้าหน้าที่เป็นตัวพา
สารต่างๆ เข้าและออก ส่วนเซลล์พืชน้้าท้าให้สารอาหารล้าเลียงไปยังส่วนต่างๆ ของพืชได้ โดย
อาศัยแรงดึงโคฮีช่ัน (Cohesion) และแรงแอดฮีชัน (Adhesion) เป็นต้น (Reece et al., 2011: 93) 
(ภาพที่ 2.3) 
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ภาพท่ี 2.3 การล้าเลียงน้้าในพืช 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece et al., 2014: 46 

 

น้้ามีอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตประมาณ 70-90% (อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร 
และคณะ, 2556: 31) ปริมาณน้้าที่ร่างกายต้องการต่อวันไม่ต่้ากว่า 8 แก้ว (แก้วละ 240 ซีซี) 
ดังนั้นในแต่ละวันร่างกายจะควบคุมให้มีความสมดุลของน้้า (Water balance) ระหว่างปริมาณ
น้้าที่ร่างกายสูญเสียไม่ว่าจะเป็นเหงื่อ ปัสสาวะ หรืออุจจาระ ปริมาณน้้าที่ร่างกายได้รับหรือ
เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย กรณีที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมให้มีความสมดุลของน้้า 
เช่น คนที่เป็นโรคเกี่ยวกับไตไม่สามารถขับน้้าออกจากร่างกายในรูปปัสสาวะได้ เป็นผลให้เกิด
ภาวะน้้าเกิน (Over hydration) หรือในกรณีออกก้าลังกายอย่างหนักเสียเหงื่อมากและทดแทน
น้้าไม่ทัน หรือผู้ป่วยท้องร่วง ที่สูญเสียน้้าในปริมาณที่มากเป็นผลให้เกิดภาวะขาดน้้า 
(Dehydration) และเมื่อรา่งกายเริ่มขาดน้้าจะรู้สกึว่า น้้าลายแห้งและเกิดความไม่สมดุลโดยการ
ขาดน้้าจะกระตุ้นให้สมองส่วนล่าง (Hypothalamus) เกิดความรู้สึกกระหายน้้า ซึ่งเป็นสิ่งชี้ว่า
ร่างกายต้องการน้้า (พจน์ ศรบีุญลือ และคณะ, 2543: 26) 
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2.2.2   แร่ธาตุ (Mineral)  

    เปนสารอนินทรีย์ที่มีความส้าคัญต่อร่างกาย โดยร่างกายต้องได้รับเพียงพอจึง
จะสามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่และสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย แร่ธาตุพบได้ใน
อาหารทั่วไปซึ่งมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของอาหาร ในร่างกายของมนุษย์มีแร่ธาตุ
ประมาณ 4% ของน้้าหนักร่างกายทั้งหมด แร่ธาตุในร่างกายสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตาม
จ้านวนมีมากน้อยภายในร่างกาย คือ 1) แร่ธาตุที่ต้องการมาก (Major elements) คือ ) เปนแร
ธาตุที่มีมากในรางกายสัตว และจะตองมจี้านวนเพียงพอในอาหารสัตว แรธาตุกลุมนี้ไดแก Ca, 

P, Na, K, Cl , Mg และ S 2) แร่ธาตุรอง (Minor or trace elements) เปนแรธาตุที่สัตวตองการ
นอ้ยแตขาดไมได แรธาตุเหลานีไ้ดแก Fe, I, Cu, Co, Mn, Zn, Se, Cr โดยทั่วไปร่างกายต้องการ
วันละไม่เกิน 20 มิลลิกรัม หน้าที่ส้าคัญของแร่ธาตุ เช่น เปนสวนประกอบของกระดูก ฟน 
กล้ามเนื้อ อวัยวะ เซลลของเลือด เนื้อเยื่อที่ออนนุมภายในรางกายสัตว น้้ายอย ฮอรโมน และ
วิตามินตางๆ รวมทั้งผลิตผลตางๆ เชน เนื้อ นม ไข และลูกสัตวในทอง เกี่ยวของกับแรงดัน
ออสโมซิส ชวยรักษาระดับpH ของของเหลวภายในรางกายใหมี pH ประมาณ 7.0 เกี่ยวกับการ
ยืดหดตัวของกลามเนือ้และการท้างานของประสาท เป็นต้น  
 

2.3   สารอินทรีย์ (Organic compound) 
   เป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่โดยเกิดจากการจัดเรียงตัวซ้้ากันของสารที่มีโมเลกุล

ขนาดเล็ก บางครั้งเรียกว่า“สารชีวโมเลกุล” (Biomolecules) โดยมีธาตุคาร์บอน (C) ไฮโดรเจน
(H) และออกซิเจน (O) เป็นองค์ประกอบหลัก ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต, ลิพิด, โปรตีน และกรด
นิวคลีอกิ เป็นต้น 

 

2.3.1   คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate)  

เป็นสารชีวโมเลกุลที่พบมากที่สุดในธรรมชาติทั้งในพืชและสัตว์ ประกอบด้วย
ธาตุคาร์บอน, ไฮโดรเจน, และออกซิเจน เป็นแหล่งพลังงานที่ส้าคัญของสิ่งมีชีวิต และเป็น
องค์ประกอบของโครงสรา้งที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับเซลล์ มสีูตรโมเลกุลคือ (CH2O)n  และ
มีอัตราส่วนของ H:O เป็น 2:1 หน้าที่ส้าคัญของคาร์โบไฮเดรตคือให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี่ต่อ
กรัม และเป็นแหล่งคาร์บอนให้กับสิ่งมีชีวิต เป็นแหล่งสะสมพลังงานโดยพืชจะเก็บสะสม
พลังงานในรูปของแป้ง (Starch) ส่วนสัตว์จะเก็บสะสมพลังงานในรูปของไกลโคเจน (Glycogen) 
และนอกจากนี้ยังเป็นโครงสร้างของพืชและสัตว์เช่น  เซลลูโลส และไคติน (Miller and Levine, 

2010: 46) คารโ์บไฮเดรตแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81
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2.3.1.1  น้้าตาลโมเลกุลเดี่ยวหรือมอโนแซคคาไรด์ (Monosaccharide) มีสูตร
ทั่วไปคือ (CH2O)n เมื่อ n แทนจ้านวนอะตอมของคาร์บอนตั้งแต่ 3-7 อะตอม สูตรโครงสร้าง
เป็นได้ทั้งแบบเส้นตรงและแบบวง (ภาพที่ 2.4) น้้าตาลโมเลกุลเดี่ยวจัดเป็นน้้าตาลที่เล็กที่สุด มี
รสหวานและผลึกสีขาว ละลายน้้าได้แต่ไม่ละลายในตัวท้าละลายอินทรีย์ ดูดซึมจากล้าไส้เล็ก
ได้โดยไม่ผ่านการย่อย การเรียกช่ือน้้าตาลโมเลกุลเดี่ยวสามารถเรียกได้หลายแบบเช่น 1) 
จ้านวนอะตอมของคาร์บอน (ตารางที่ 2.1) ได้แก่ น้้าตาลเฮกโซส (Hexose) เป็นน้้าตาลที่มี
จ้านวนคารบ์อน 6 อะตอมพบมากที่สุดได้แก่ น้้าตาลกลูโคส (Glucose) กาแล็กโทส (Galactose) 
และฟรักโทส (Fructose) น้้าตาลทั้ง 3 ชนิดจะมีสูตรโครงสร้างเหมือนกันแต่สูตรโมเลกุลต่างกัน 
ส่วนน้้าตาลเพนโตส เป็นน้้าตาลที่มีจ้านวนคาร์บอน 5 อะตอม ได้แก่น้้าตาลดีออกซีไรโบสและ
ไรโบส น้้าตาลในกลุ่มนี้จะเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญของกรดนิวคลีอิกเช่น ดีเอ็นเอ (DNA) และ 
อารเ์อ็นเอ (RNA)  

 

 
 

 

ภาพท่ี 2.4 โครงสร้างของน้้าตาลกลูโคส 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece et al., 2014: 69 

 

ตารางท่ี 2.1 น้้าตาลโมเลกุลเดี่ยวตามจ้านวนอะตอมของคาร์บอน 

จ านวนคาร์บอน ชื่อ สูตรโมเลกุล 

3 Triose C3H6O3 

4 Tetrose C4H8O4 

5 Pentose C5H10O5 

6 Hexose C6H12O6 

7 Heptose C7H14O7 
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2) ต้าแหน่งของหมู่คาร์บอนิล ได้แก่ น้้าตาลอัลดีไฮด์ (Aldehyde) หรือน้้าตาลอัลโดส (Aldose) 
โดยมีหมู่คาร์บอนิลอยู่ที่ปลายโมเลกุล เช่น น้้าตาลกลูโคส น้้าตาลกาแล็กโทส ส่วนน้้าตาลคี
โตน (Ketone) มีหมู่คาร์บอนิลอยู่ภายในโมเลกุล เช่น น้้าตาลฟรักโตส ดังนั้นน้้าตาลโมเลกุล
เดี่ยวจะมีหมู่ฟังก์ชั่น 2 หมู ่ได้แก่ หมู่อัลดีไฮด์และหมูค่ีโตน (ภาพที่ 2.5) 

 

         
 

 

ภาพท่ี 2.5 โครงสร้างหมูอ่ัลดีไฮด์และหมู่คโีตนของน้้าตาลโมเลกุลเดี่ยว (Monosaccharide) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece et al., 2014: 68 

 

2.3.1.2  น้้าตาลโมเลกุลคู่ (Disaccharide) เป็นน้้าตาลที่เกิดจากน้้าตาลโมเลกุล
เดี่ยวตั้งแต่ 2 โมเลกุลรวมกันด้วยปฏิกิริยาที่เรียกว่า คอนเดนเซช่ัน (Condensation) และมีการ
สร้างพันธะเกิดขึ้นเรียกว่าพันธะไกลโคซิดิก (Glycosidic bond) ซึ่งเป็นพันธะโคเวเลนต์ 
(Covalent bond) น้้าตาลโมเลกุลเดี่ยวสามารถพบได้ในธรรมชาติ ได้แก่ น้ าตาลมอลโทส 
(Moltose) เกิดจากน้้าตาลกูลโคส 2 โมเลกุลรวมกันพบมากในข้าวบาร์เลย์ เมล็ดข้าวมอลต์ที่
ก้าลังงอก ข้าวเจ้า และข้าวเหนียว น้ าตาลซูโครส (Sucrose) เกิดจากน้้าตาลกลูโคสและ
ฟรักโทสรวมกันพบมากในอ้อยและน้้าตาลทราย ส่วนน้ าตาลแล็กโทส (Lactose) เกิดจาก
น้้าตาลกลูโคสและกาแล็กโทสรวมกันพบในนมสัตว์เท่านั้นโดยถูกย่อยด้วยเอนไซม์แล็กเทสซึ่งมี
มากในเด็กทารกและจะลดลงเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ คาร์โบไฮเดรตที่ประกอบด้วยน้้าตาลโมเลกุล
เดี่ยว ตั้งแต่ 2-3 โมเลกุลขึ้นไปจะเรียกว่า โอลิโกแซคคาไรด์ (Oligosaccharide) โอลิโกแซคคา
ไรด์ที่มนี้้าตาลโมเลกุลเดี่ยว 2 โมเลกุลรวมกันจะเรียกว่า ไดแซคคาไรด์ (Disaccharide) ส่วนโอ
ลิโกแซคคาไรด์มีน้้าตาลโมเลกุลเดี่ยว 3 โมเลกุลรวมกันจะเรียกว่าไตรแซคคาไรด์ 
(Trisascharide) (ภาพที่ 2.6) 

 

Glyceraldehyde     Ribose              Glucose          Galactose Dihydroxyacetone       Ribulose            Fructose 
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ภาพท่ี 2.6 น้้าตาลโมเลกุลคู่ (Disaccharide) ที่เกิดจากการรวมกันของน้้าตาลโมเลกุลเดี่ยว 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece et al., 2014: 69 

 

2.3.1.3   พอลิแซคคาไรด์ (Polysaccharide) เป็นน้้าตาลที่ประกอบด้วยน้้าตาล
โมเลกุลเดี่ยวตั้งแต่ 10 โมเลกุลขึ้นไปเช่ือมต่อกัน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “น้้าตาลหลาย
โมเลกุล” พบได้ในธรรมชาติมากที่สุด มีสูตรทางเคมี (C5H10O5)n เมื่อ n แทนจ้านวนอะตอมของ
คารบ์อน (ภาพที่ 2.7) พอลิแซคคาไรด์ไม่มีรสหวาน ละลายน้้าได้ยากหรือไม่ละลาย และไม่ตก
ผลึก (Carlson et al., 2013: 39) พอลิแซคคาไรด์ที่มีความส้าคัญทางชีววิทยาแบ่งออกเป็น 3 
กลุ่ม คือ 

 

 
 

ภาพท่ี 2.7 พอลิแซคคาไรด์ (Polysaccharide) แป้ง (a) เซลลูโลส (b) 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece et al., 2014: 71 

 

1) กลุ่มที่ เกี่ยวข้องกับโครงสร้างได้แก่ ไคติน (Chitin) เป็น
ส่วนประกอบของเปลือกสัตว์ชนิดตา่งๆ เชน่ ปู กุ้ง แมลง เขาสัตว์ เมล็ดพืช ใช้ในทางการแพทย์ 
ผลิตเครื่องส้าอางและอาหาร (ภาพที่ 2.8) เซลลูโลส (Cellulose) เป็นส่วนประกอบของผนัง
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เซลล์พืช เมื่อคนกินเซลลูโลสเข้าไปไม่สามารถย่อยได้ ต่างจากสัตว์กินพืชสามารถย่อย
เซลลูโลสได้เนื่องจากมเีอนไซม์เซลลูเลส (Cellulase) จากแบคทีเรียในทางเดินอาหาร ดังนั้นคน
ต้องกินผักเพราะผักจะเป็นกากอาหารกระตุ้นให้เกิดการขับถ่าย ลิกนิน (Lignin) พบที่ผนังเซลล์
พืชท้าหนา้ที่เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับเนือ้เยื่อของพชื  

 

 
 

ภาพท่ี 2.8  โครงสร้างของไคติน (a) พบในเปลือกของแมลง (b) ใช้ในทางการแพทย์ (c) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece et al., 2014: 72 

 

2) กลุ่มที่สะสมอาหารได้แก่ แป้ง (Starch) พบในเซลล์พืชส่วนของ
ราก เช่น เผือก และมัน รูปร่างของเม็ดแป้งมีทั้งรูปร่างกลมและรี โมเลกุลของแป้งมี
ส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรต 2 ชนิดคือ อะไมโลส (Amylose) ประกอบด้วยน้้าตาลกลูโคส
หลายโมเลกุลต่อกันเป็นเส้นตรง และอะไมโลเพคติน (Amylopectin) ประกอบด้วยน้้าตาล
กลูโคสต่อกันหลายโมเลกุล และมีการแตกกิ่ง แป้งจะท้าปฏิกิริยากับสารละลายไอโอดีนให้สีน้้า
เงินเขม้ ไกลโคเจน(Glycogen) พบในเซลล์สัตว์ซึ่งพบมากในเซลล์ตับและกล้ามเนื้อ เมื่อร่างกาย
มีกลูโคสสะสมมากเกินไปจะถูกเปลี่ยนเป็นไกลโคเจนแล้วไปสะสมไว้ที่ตับเมื่อร่างกายขาด
น้้าตาลไกลโคเจนจะถูกเปลี่ยนเป็นน้้าตาล  ไกลโคเจนจะท้าปฏิกิรยิากับสารละลายไอโอดีนให้สี
แดง (ภาพที่ 2.9) 
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ภาพท่ี 2.9 โครงสร้างของแป้ง (a) ไกลโคเจน (b) เซลลโูลส (c) 
ที่มา: Reece et al., 2014: 70 

 

3)   กลุ่มที่เป็นส่วนประกอบของเซลล์ ได้แก่ เฮปาริน (Heparin) 
เกีย่วข้องกับการหา้มเลือดและแข็งตัวพบได้ในปอด ตับ และผนังเส้นเลือดแดง กรดไฮยาลูโรนิก 
(Hyaluronic acid) พบได้ตามเนื้อเยื่อๆ เช่น ผิวหนังและของเหลวในลูกตา ช่วยหล่อลื่นและลด
การเสียดสีของกระดูกโดยปกติร่างกายสามารถผลิตขึ้นเองได้ แต่เมื่ออายุมากขึ้นก็จะลด
น้อยลง ผลที่ตามมาคือจะท้าให้ผิวสูญเสียความชุ่มช่ืน ผิวแห้งขึ้น ขาดความยืดหยุ่น ดังนั้นจึงมี
การน้ากรดไฮยาลูโรนิกมาผสมกับผลิตภัณฑ์บ้ารุงผิว คอนโดรอิทิน (Chondroitin) ช่วย
เสริมสรา้งกระดูก พบตามกระดูกอ่อน คอร์เนียของลูกตา เอ็นและผิวหนัง  

 

2.3.2   ลิพิด (Lipids)  
เป็นสารชีวโมเลกุลที่ไม่ละลายน้้า แต่ละลายในตัวท้าละลายอินทรีย์ เช่น อีเทอร์ 

คลอโรฟอร์ม และเบนซีน ประกอบด้วยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน มีบทบาท
ส้าคัญในการใช้เป็นแหล่งพลังงาน และเป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด 
(McDonald et al., 2011) โดยปกติลิพิดจะมีโครงสรา้ง 2 ส่วนคือส่วนที่ชอบน้้า (Hydrophilic) ซึ่ง
เป็นส่วนไม่มขีั้ว (ไฮโดรคาร์บอน) และส่วนที่ไม่ขอบน้้า (Hydrophobic) ซึ่งเป็นส่วนมีขั้ว (หมู่คาร์
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บอกซิล) ท้าให้ลิพิดแสดงคุณสมบัติทั้ง 2 อย่างเรียกว่าแอมฟิไฟล์ (Amphiphile) (ภาพที่ 2.10) 
เมื่อน้าลิพิดมาละลายน้้าจะท้าให้มีโครงสร้างได้หลายแบบคือ  1) ไมเซลล์ (Micelle) มีลักษณะ
ของลิพิดหันส่วนมีขั้วไว้ด้านนอกเพื่อสัมผัสกับน้้าและเอาส่วนไม่ชอบน้้าไว้ด้านใน 2) แผ่นสอง
ช้ัน (Bilayer) เป็นลักษณะโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ ลิพิดจะหันส่วนที่ชอบน้้าไว้ด้านนอกผิว 2 
ด้าน และเอาส่วนที่ไม่ชอบน้้าไว้ข้างในตรงกลาง นอกจากนี้เมื่อน้าฟอสโฟกลีเซอไรด์มาเขย่า
ในน้้าและผา่นคลื่นเสียงทีม่คีวามถี่สูงจะเกิดการเรียงตัวของฟอสโฟกลีเซอไรด์เป็นถุงโดยหันหัว
เข้าหากัน 2 ช้ัน และมีน้้าอยู่ภายในถุงซึ่งเรียกว่า ลิโปโซม (Liposome) มีการน้ามาใช้ใน
อุตสาหกรรมเครื่องส้าอางและยาเป็นตัวในการน้าส่งยาเข้าสู่อวัยวะเป้าหมาย (ภาพที่ 2.11) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.10  โครงสร้างของลพิิดที่เป็นแอมฟิไฟล์ (Amphiphile) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece et al., 2014: 74 

 

     
            

ภาพท่ี 2.11 โครงสรา้งของลิพิดที่เป็นแบบแผ่นสองช้ัน (Bilayer) ไมเซลล์ (Micelle) 
ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Micelle 
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ลิพิดประกอบด้วยหน่วยย่อย 2 ชนิด ได้แก่ กรดไขมัน (Fatty acid) และกลีเซอรอล (Glycerol) 
โดยกรดไขมัน ประกอบด้วยสายยาวของคาร์บอนที่มีหมู่คาร์บอกซิล (COOH) อยู่ปลายด้าน
หนึ่ง มีสูตรทั่วไปคือ R-COOH ส่วนกลีเซอรอล ประกอบด้วยสารประกอบที่มีหมู่ไฮดรอกไซด์ 
(OH

-
) รวม 3 หมู่ เป็นสารที่มีขั้วจึงท้าให้กลีเซอรอลละลายน้้าได้ เมื่อหมู่คาร์บอกซิลของกรด

ไขมัน 3 โมเลกุลท้าปฏิกิริยากับหมู่ไฮดรอกไซด์ของกลีเซอรอล เรียกปฏิกิริยานี้ว่า การ
ควบแน่น หรือดีไฮเดรช่ัน (Dehydration) ได้เป็นไขมันและน้้า 3 โมเลกุล และเมื่อกลีเซอรอล
รวมกับกรดไขมัน 3 โมเลกุลจะเรียกว่า ไตรเอซิลกลีเซอรอล (ภาพที่ 2.12) (Carlson et al., 

2013: 39)  
 

 

       
 

ภาพท่ี 2.12 ปฏิกิรยิาดีไฮเดรช่ันของกลีเซอรอลกับกรดไขมัน (a) ไตรเอซิลกลีเซอรอล (b) 
ที่มา: Reece et al., 2014: 73 

 

2.3.2.1   ประเภทของกรดไขมัน  
           กรดไขมันจ้าแนกตามคุณสมบัติของสายไฮโดรคาร์บอนแบ่งเป็น 2 

ประเภท คือ 

1)  กรดไขมันอิ่มตัว (Saturated fatty acid) เป็นกรดไขมันที่
ประกอบด้วยอะตอมของคาร์บอนและไฮโดรเจนที่เช่ือมกันด้วยพันธะเดี่ยวทั้งหมดตลอดสาย 
เป็นกรดไขมันที่ร่างกายได้รับจากอาหารหรอืสังเคราะหข์ึน้ได้เอง ได้แก่ กรดพาลมิติก (Palmitic 

acid) และ กรดสเตียริค (Stearic acid) เป็นต้น (ภาพที่ 2.13a) 

2) กรดไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated fatty acid) เป็นกรดไขมันที่
คารบ์อนบางอะตอมเชื่อมกันด้วยพันธะคู่พบระหว่างคาร์บอนอะตอมที่ 9 และ 10 ในธรรมชาติ
จะพบกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวมากกว่าชนิดอิ่มตัว นอกจากนี้กรดไขมันไม่อิ่มตัวมีการจัดเรียงตัว

(a) (b) 
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ตรงต้าแหน่งพันธะคู่ได้ 2 แบบคือ Cis (หักงอ) กับ Trans (ตรง) ได้แก่ กรดลิโนเลอิก (Linoleic) 
กรดลิโนเลนิก (Linolenic) เป็นต้น (ภาพที่ 2.13b) 

 

   
 

ภาพท่ี 2.13 เปรียบเทียบโครงสรา้งกรดไขมันอิ่มตัว (a) กรดไขมันไม่อิ่มตัว (b) 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece et al., 2014: 73 

 

กรดไขมันจ้าแนกตามความจ้าเป็นของร่างกายแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
คือ  

1)   กรดไขมันที่จ้าเป็น (Essential fatty acids) เป็นกรดไขมันที่ร่างกาย
ไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นได้ ดังนั้นจึงต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นเช่น กรดไลโนเลอิก กรดไล
โนเลนิก และกรดอะราชิโดนิก ซึ่งมีในกรดไขมันโอเมก้า 3 (Omega-3 fatty acid) ช่วยป้องกัน
โรคหัวใจได้ และกรดไขมันโอเมก้า 6 (Omega-6 fatty acid) ช่วยให้ร่างกายเผาผลาญไขมัน
อิ่มตัวได้ดีขึ้น เสริมสรา้งความแข็งแรงให้กับผนังหลอดเลือดและเยื่อหุ้มเซลล์ ซึ่งพบมากในปลา
และน้้ามันพชื 

2)   กรดไขมันที่ไม่จ้าเป็น (Nonessential fatty acids) เป็นกรดไขมันที่
ร่างกายสามารถสังเคราะห์ขึ้นได้ พบในไขมันจากสัตว์ส่วนพืชเช่น น้้ามันมะพร้าว ตัวอย่างเช่น
กรดไขมันที่ไม่จ้าเป็นคือ กรดพาลมิติค กรดสเตียริค และกรดโอลิอิค เมื่อเปรียบเทียบ
คุณสมบัติอื่นๆ ของกรดไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว เช่น จุดหลอมเหลว พบว่ากรดไขมันอิ่มตัวมี
จุดหลอมเหลวสูงกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัว จ้านวนอะตอมของคาร์บอนในโมเลกุลเท่ากันพบว่า
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จ้านวนอะตอมของไฮโดรเจนในกรดไขมันไม่อิ่มตัวน้อยกว่ากรดไขมันอิ่มตัว จ้านวนอะตอม
คาร์บอนเท่ากันพบว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวท้าปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศเกิดสารใหม่ที่มี
ลักษณะเหม็นหืน ถ้ามีความร้อนเพิ่มขึ้นจะท้าให้การเหม็นหืนเกิดขึ้นได้เร็ว ดังนั้นไม่ควรใช้
น้้ามันที่ทอดแล้วทอดซ้้าอีก 

2.3.2.2   ประเภทของลิพิด (Lipid) สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ 
คือ  

1)   ลิพิดอย่างง่าย (Simple Lipid) เป็นลิพิดที่ประกอบด้วยกรดไขมัน 
1-3 โมเลกุล และกลีเซอรอล 1 โมเลกุลรวมกันและจะปล่อยน้้าออกมา 1 โมเลกุล ถ้ามีกรด
ไขมันรวมกับกลีเซอรอล 1 โมเลกุล เรียกว่าโมโนกลีเซอไรด์ (Monoglyceride) กรดไขมัน 2 
โมเลกุล เรียกว่าไดกลีเซอร์ไรด์ (Diglyceride) และกรดไขมัน 3 โมเลกุล เรียกว่าไตรกลีเซอไรด์ 
(Triglyceride) ซึ่งเป็นไขมันที่พบมากที่สุดในธรรมชาติ และสามารถแบ่งลิพิดอย่างง่ายออกเป็น 
3 ชนิด คือ  

- ไขมัน (Fat) มีสถานะเป็นของแข็งในอุณหภูมิห้องเกิดจาก           
กลีเซอรอลกับกรดไขมัน เรียกว่ากลีเซอไรด์ (Glyceride) 

- น้้ามัน (Oil) มีสถานะเป็นของเหลวในอุณหภูมหิอ้ง 
- ขีผ้ึ้ง (Wax) เป็นเอสเทอร์ของกรดไขมันกับแอลกอฮอล์อื่นๆ  

2)   ลิพิดเชิงประกอบ (Compound Lipid) เป็นลิพิดที่ประกอบด้วยกรด
ไขมันกับแอลกอฮอล์และมีสารอื่นด้วย เชน่ PO4, N, S แบ่งได้ 3 ชนิด 

- ฟอสฟอลิพิด (Phospholipids) ประกอบด้วยกรดไขมัน 2 

โมเลกุลรวมกับกลีเซอรอล และหมู่ฟอสเฟต (Phosphate group) จับกับหมู่ฟังก์ช่ันที่มีขั้วแทน
ด้วย R (ภาพที่ 2.13) เป็นองค์ประกอบหลักของเยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane)  

- ไกลโคลิปิด (Glycolipid) ประกอบด้วยกรดไขมัน 2 โมเลกุลรวม
กับกลีเซอรอล และคาร์โบไฮเดรต พบเป็นองค์ประกอบหลักของเนื้อเยื่อประสาทและไมอิลีน
ชีท (Myelin sheath) ท้าให้การน้ากระแสประสาทเร็วขึ้นพบที่เยื่อเซลล์สมอง  

- ลิพิดเชิงประกอบชนิดอื่นๆ เช่น ลิโพโปรตีน (Lipoproteins) 
ประกอบด้วยลิพิดกับโปรตนี หรอืซัลโฟลิพิด (Sulfolipids) ประกอบด้วยลิพิดกับซัลเฟอร์  

3)   อนุพันธ์ของลิพิด (Derived lipid) คือลิพิดที่เกิดจากการย่อยสลาย
ของลิพิดอย่างง่าย หรือลิพิดเชิงประกอบที่ยังคงคุณสมบัติของลิพิดอยู่ ได้แก่ กรดไขมัน โมโน
เอซิลกลีเซอรอล (Monoacylglycerol) และไดเอซิลกลีเซอรอล (Diacylglycerol) เป็นต้น 
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4)   ลิพิดอื่นๆ (Miscellaneous lipid) คือลิพิดที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้ 
(นัยนา, 2553) เชน่ 

- สเตียรอยด์ (Steroid) ประกอบด้วย คาร์บอน 17 ตัว เรียงตัว
เป็นวงแหวน 4 วงเช่ือมกัน (ภาพที่ 2.14) พบเฉพาะในเซลล์ยูคาริโอต (ศุภณัฐ ไพโรหกุล, 

2558: 8) แตกต่างจากลิพิดชนิดอื่นๆ คือ สเตียรอยด์ มีคุณสมบัติไม่ละลายน้้าเหมือนลิพิดอื่น 
สเตียรอยด์มีหมู่ฟังช่ัน (Functional group) ติดอยู่กับคาร์บอนอะตอมต่อกับวงแหวนที่แตกต่าง
กันท้าให้มีหลายชนิด สเตียรอยด์ที่รู้จักกันมากที่สุด คือ คอเลสเทอรอล (Cholesterol) ซึ่งเป็น
สารตั้งต้นในการสังเคราะหส์ารต่างๆ เชน่ น้้าดีท้าหนา้ที่ช่วยในการย่อย และดูดซึมไขมันที่ล้าไส้
เล็ก นอกจากนั้นยังเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ฮอร์โมเพศเช่น แอนโดรเจน (Androgen) 
เอสโตรเจน (Estrogen) และโปรเจสเทอโรน (Progesterone) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.14 โครงสร้างของสเตียรอยด์ 
ที่มา: Reece et al., 2014: 75 

 

 2.3.3   โปรตีน (Protein)   
ประกอบด้วยกรดอะมิโน (Amino acid) ต่อกันเป็นสายยาวเรียกว่าโพลีเปปไทด์ 

(Polypeptide) ซึ่งเช่ือมต่อกันด้วยพันธะเปปไทด์ (Peptide bond) ประกอบด้วยธาตุ C, H, O, N 
และบางชนิดจะพบ S, P, Fe, Cu, Zn และ I เป็นองค์ประกอบ โปรตีนแต่ละชนิดท้างานได้และมี
รูปร่าง (Conformation) ที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว มนุษย์มีโปรตีนมากกว่า 10,000 ชนิด แต่ละ
ชนิดมีโครงสร้างและหน้าที่แตกต่างกัน โดยที่กรดอะมิโนเป็นสารอินทรีย์ประกอบด้วยหมู่คาร์
บอกซิล (Carboxylic group,-COOH) หมู่อะมิโน (Amino group,-NH2) อะตอมของไฮโดรเจน 
และหมู ่R (Side chain) ต่อกับอะตอมของคาร์บอน กรดอะมิโนแต่ละชนิดจะแตกต่างกันตรงหมู่ 
R ที่เข้ามาเกาะในโครงสรา้งหลัก และมีสมบัติเป็นทั้งกรดและเบส แต่ประจุของโปรตีนส่วนใหญ่
เป็นประจุบวก (ภาพที่ 2.15) 
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ภาพท่ี 2.15 โครงสร้างของกรดอะมโิน 

ทีม่า: Reece et al., 2014: 75 

 

2.3.3.1   ประเภทของกรดอะมิโน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  
1)   กรดอะมิโนจ้าเป็น (Essential amino acid) เป็นกรดอะมิโนที่

ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นมาได้ ต้องได้มาจากอาหาร มีความจ้าเป็นส้าหรับการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ ทริปโตเฟน (Tryptophan) เมไธโอนีน 
(Methionine) วาลีน (Valine) ทริโอนีน (Threonnnine) ฟีนิลอลานีน (Phenylalanine) ลิวซีน 
(Leucine) ไอโซลิวซีน (Isoleucine) ไลซีน (Lysine) (ในทารกมีคือ Histidine และ Arginine เพิ่ม) 

2)   กรดอะมิโนที่ไม่จ้าเป็น (Nonessential amino acid) เป็นกรดอะมิโน
ที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์ขึ้นมาได้เอง ได้แก่ ไกลซีน  (Glycine) ซีรีน (Serine) ซีสเทอีน
(Cystein) กลูตามิก (Glutamic) แอสพาร์ติก (Aspartic) ไทโรซีน (Tyrosine) โพรลีน (Proline) 

แอสพาราจีน (Asparagine) อะลานีน (Alanine) และกลูทามีน (Glutamine) (ปรีชา สุวรรณพินิจ 
และนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ, 2555: 60) 

2.3.3.2   พันธะที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของโปรตีน 

  1)   พันธะเปปไทด์ (Peptide bond) เป็นพันธะโควาเลนท์ที่เช่ือม
กรดอะมิโนเป็นสายยาว (ภาพที่ 2.17) โดยเกิดขึ้นระหว่างหมู่คาร์บอกซิลของกรดอะมิโนตัวที่
หนึ่งกับหมู่อะมิโนของกรดอะมิโนตัวที่อยู่ถัดไป กรดอะมิโน 2 ตัวจับกันด้วยพันธะเพปไทด์ 
เรียกว่า ไดเพปไทด์ (Dipeptide) และกรดอะมิโน 3 ตัวจับกัน เรียกว่า ไตรเพปไทด์ (Tripeptide) 
และ กรดอะมิโน 3-10 ตัวจับกัน และมากกว่า 10 ตัวจับกัน เรียกว่า โอลิโอเพปไทด์ 
(Oligopeptide) และ โพลีเปปไทด์ ส่วนปลายที่มีหมู่อะมิโน (Amino) เรียก N-terminus และส่วน
ปลายที่มีหมู่คาร์บอกซิล (Carboxyl) เรียกว่า C- triminus โปรตีนสามารถท้างานได้ต้องมี
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รูปร่าง (Conformation) ที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว โปรตีนที่ท้างานได้ประกอบด้วยโพลีเปปไทด์ 1 
สายหรอืมากกว่า 1 สาย ซึ่งม้วนพับไปมาตามแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง side chain ของกรดอะมิโน 
และรูปร่างของโปรตนีขึน้อยู่กับล้าดับของกรดอะมโินที่เรยีงกันอยู่ (ภาพที่ 2.16a) 

 

   
 

ภาพท่ี 2.16 พันธะเปปไทด์ (a) พันธะไดซัลไฟด์ (b)   

ที่มา: Reece et al., 2014: 78, 81 

 

2)   พันธะไดซัลไฟด์ เป็นพันธะโควาเลนท์ที่เกิดขึ้นจากหมู่ไธออล 
(Thiol group, -SH) ของกรดอะมิโน 2 โมเลกุลในโพลีเพปไทด์สายเดียวกันหรือต่างสายจับกัน 

(ภาพที่ 2.16b) 

3)   พันธะไฮโดรเจน เป็นพันธะที่เกิดขึ้นจากไฮโดรเจนอะตอมของ
หมูอ่ะมิโน (-NH-) กับหมูค่ารบ์อนิล (C=O) ในสายโพลีเพปไทด์สายเดียวกันหรือต่างสายจับกัน 
และพันธะนีส้ามารถถูกท้าลายได้ท้าให้โปรตนีเสียสภาพธรรมชาติ (Denaturation) 

2.3.3.3   โครงสร้างของโปรตีน แบ่งออกเป็น 4 ชนิด 

 1)   โครงสร้างปฐมภูมิ (Primary structure) เป็นโครงสร้างของโปรตีน
ที่เกิดจากกรดอะมิโนเรียงต่อกันเป็นสายยาวด้วยพันธะเพปไทด์ บางช่วงของสายโปรตีนอาจมี

(a) 

(b) 
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การจับกันระหว่างอะตอมของก้ามะถัน เช่น โครงสร้างอินซูลิน  (Inulin) ไซโทโครม ซี 
(Cytochrome C) (ภาพที่ 2.17) 

 

 
 

 

ภาพท่ี 2.17 โครงสร้างปฐมภูม ิ(Primary structure) 
ที่มา: Reece et al., 2014: 80 

 

2)   โครงสร้างทุติยภูมิ (Secondary structure) โครงสร้างของโปรตีนที่
เกิดจากโพลีเพปไทด์มาขดม้วนเป็นเกลียว เรียกว่าเกลียวอัลฟา (α Helix) และโพลีเพปไทด์
รูปแบบซิกแซกเรียงขนาน เรียกว่า แผ่นจีบ (Pleated sheet) โดยเกิดจากการจับตัวโดยพันธะ
ไฮโดรเจน H-bond ระว่างอะตอมของไฮโดรเจนจากหมู่คาร์บอนิล (Carbonyl group, C=O) กับ
หมู่อะมิโน (Amino group, -NH-) ท้ายืดหยุ่นตัวได้ดี (Elastic) พบในโปรตีนเส้นใยเช่น ไมโอซิน
จากกล้ามเนื้อและโปรตีนในเส้นผมและขนแกะ (Keratin) คอลลาเจน (Collagen) และเส้นไหม 
(Silk fibroin) เป็นต้น (ภาพที่ 2.18) 
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ภาพท่ี 2.18 โครงสร้างทุติยภูมิ (Secondary structure) 
ที่มา: Reece et al., 2014: 80, 81 

 

3)   โครงสร้างตติยภูมิ (Tertiary structure) โครงสร้างโปรตีนที่เกิด
จากสายโพลีเพปไทด์ที่ขดม้วนลักษณะกลมด้วยพันธะโควาเลนท์ที่เรียกว่า พันธะไดซัลไฟด์ 
(Disulfide bond) โดยเกิดจากการผลักหรือดูดกันของ R group ของกรดอะมิโนในสายโปรตีน 
เชน่ เอนไซม์ และไมโอโกลบิน (ภาพที่ 2.19)  

 

     
 

ภาพท่ี 2.19 โครงสร้างของเอนไซม์แบบ Ribbon model 

ที่มา: Reece et al., 2014:  

 

4)   โครงสร้างจตุรภูมิ (Quaternary structure) โครงสร้างโปรตีนที่เกิด
จากสาย โพลีเพปไทด์หลายสายที่พันกันเป็นก้อนด้วยพันธะอ่อน (Weak bond) เช่น พันธะ
ไฮโดรเจน (Hydrogen bond) เป็นต้น เชน่ ฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) (ภาพที่ 2.20)ประกอบด้วย
โพลีเพปไทด์ 4 สายรวมกันกลายเป็นโปรตนีที่มีรูปร่างเป็นก้อน  
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ภาพท่ี 2.20 โครงสร้างฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece et al., 2014: 81 

 

2.3.3.4   คุณสมบัติของโปรตีน 

 รูปร่างของโปรตนีบางชนิดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าสภาพแวดล้อม
ของโปรตนีเปลี่ยนไป  เช่น pH อุณภูมิ  ตัวท้าลายเป็นต้น เนื่องจากแรงยึดเหนี่ยวต่างๆระหว่าง
กรดอะมิโนในสายโพลีเพปไทด์ถูกท้าลาย การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่า Denaturationโปรตีนบาง
ชนิดเมื่อเสียสภาพไปแล้วยังสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ เรียกว่า  Renaturation (ภาพที่ 
2.21) 

 
 

ภาพท่ี 2.21 คุณสมบัติของโปรตนี 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece et al., 2014: 82 

สลาย 

กลับคืน 

โปรตีนสลาย โปรตีนปกติ 

เม็ดเลือดแดง 

(ฮีโมโกลบิน) 
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หน้าที่ส้าคัญของโปรตีนได้แก่ สะสมอาหาร เช่น Albumin (ในไข่ขาว) 
Casein (ในน้้านม) เป็นโครงสรา้งส้าคัญของสิ่งมีชีวติ เช่น Keratin เป็นส่วนประกอบของเล็บ ผม 
ขนส่งออกซิเจน เช่น ฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) ควบคุมการท้างานของร่างกาย เช่น ฮอร์โมน 
(Hormones) การเคลื่อนไหว เช่น แอคติน (Actin) และ ไมโอซิน (Myocin) ในกล้ามเนื้อ  เป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีต่างๆ เช่น เอนไซม์ (Enzymes) ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรีต่อกรัม (ภาพที่ 
2.22) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.22 หน้าที่โปรตนี เอนไซม์ (a) ฮอร์โมน (b) การเคลื่อนไหว (c) เนือ้เยื่อเกี่ยวพัน (d)  
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece et al., 2014: 76 

 

2.3.4   กรดนวิคลีอิก (Nucleic acid)  
   เป็นสารพันธุกรรม รวบรวมข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวติ และมีการถ่ายทอด

จากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลานได้  กรดนิวคลีอิกที่พบในสิ่งมีชีวิตจะอยู่ในรูปดีเอ็นเอ DNA 

(Deoxyribonucleic Acid) และอาร์เอ็นเอ RNA (Ribonucleic Acid) ปริมาณแตกต่างกันไปตาม
ชนิดของสิ่งมีชีวิต ปริมาณ DNA ทั้งหมดที่มีอยู่ในโครโมโซมชุดหนึ่งๆ ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
เรียกว่า “จีโนม (Genome)” จีโนมของสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่เป็น DNA แต่จีโนมของไวรัสอาจเป็น
DNA หรือ RNA ก็ได้และไม่มีองค์ประกอบอื่นๆ กรดนิวคลีอิกประกอบด้วยธาตุ C, H, O, N, P 
เป็นพอลิเพปไทด์ (Polypeptide) ที่เกิดจากการต่อกันของนิวคลีโอไทด์ (nucleotide) โดยพันธะ
ฟอสโฟไดเอสเทอร์ (Phosphodiester bond) คือ พันธะที่เช่ือมโยงระหว่างนิวคลีโอไทด์แต่ละ
หน่วยระหว่างหมู่ไฮดรอกซี่ (OH Group) ที่คาร์บอนต้าแหน่งที่ 3 ของน้้าตาลดีออกซีไรโบส 
(Deoxyribose Sugar) ตัวแรกและหมู่ฟอสเฟต (Phosphate Group) ที่ต่อกับคาร์บอนต้าแหน่งที่ 
5 ของน้้าตาลดีออกซีไรโบสตัวถัดไป เรียกกว่า พันธะ 3, 5 – Phosphodiester ท้าให้นิวคลิโอ
ไทด์ทั้งสองเช่ือมต่อกันได้โดยมีหมู่ฟอสเฟตอยู่ตรงกลาง และมีพันธะเอสเทอร์ทั้ งสองข้าง แรง
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ยึดเหนี่ยวที่เกิดขึ้นในลักษณะ นี้ เรียกว่า Phosphodiester linkageมี 2 ประเภทคือ ดีเอ็นเอ 
(DNA) และ อารเ์อ็นเอ (RNA) ซึ่งเป็นสายพันธุกรรมของเซลล์พบในนิวเคลียส ท้าหน้าที่ควบคุม
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสูลู่กหลาน การสังเคราะหโ์ปรตนี (ปรีชา สุวรรณพินิจ และ
นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ, 2550: 68) 

 2.3.4.1   องค์ประกอบของกรดนิวคลีอิก 

  1)   น้้าตาลเพนโตส เป็นองค์ประกอบของนิวคลีโอไทด์ มี 2 ชนิด คือ 
น้้าตาลดีออกซีไรโบส (Deoxyribose) พบใน DNA และน้้าตาลไรโบส (Ribose) พบใน RNA  

  2)   ไนโตรเจนเบส (Nitrogenous base) กลุ่มเบสพิวรีน (Purine) 

ได้แก่ อะดีนีน (Adenine : A) และกวานีน (Guanine : G) และกลกุ่มเบสไพริมิดีน (Pyrimidine) 

ได้แก่ ไซไทซีน (Cytosine : C) และ ไทมีน (Thymine : T) พบใน DNA ถ้าใน RNA จะถูกแทนที่ 
ไทมีน ดว้ย ยูราซิว (Uracil) 

  3)   หมู่ฟอสเฟต (Phosphate group) ท้าให้กรดนิวคลีอิกมีคุณสมบัติ
เป็นกรดและมปีระจุเป็นลบ 

  เมื่อสว่นของไนโตรเจนเบส กับน้้าตาลรวมกันจะเรียกว่า นิวคลีโอไซด์ 
(Nucleoside) และถ้าน้าส่วนของไนโตรเจนเบส น้้าตาล และหมูฟ่อสเฟตรวมกันเรียกว่านิวคลีโอ
ไทด์ (Nucleotide) ดังนั้นนิวคลีโอไทด์ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ หมู่ฟอสเฟต (Phosphate: PO4) 
น้้าตาลที่มคีารบ์อน 5 อะตอม (Pentose sugar) และไนโตรจีนัสเบส (Nitrogenou base)  (ภาพที่ 
2.23) 

 
 

ภาพท่ี 2.23 ส่วนประกอบของกรดนิวคลีอิก 

ที่มา: Reece et al., 2014: 85 
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2.3.4.2   ประเภทของกรดนวิคลีอิก  
    แบ่งออกเป็น2 ประเภท คือ กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอกิ (Deoxyribo- 

nucleic acid: DNA) และกรดไรโบนิวคลีอกิ (Ribonucleic acid: RNA)  
1)   กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (Deoxyribonucleic acid: DNA)  นัก

ชีวเคมีชาวอเมริกันช่ือ เจมส์ ดี. วอตสัน (James D. Watson) และนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษช่ือ 
ฟรานซิส เอช.ซี. คริก (Francis H.C. Crick) ได้เสนอโครงสร้างจ้าลองของ DNA มีลักษณะ
ส้าคัญดังนี้ ประกอบด้วยสายพอลินิวคลีโอไทด์ 2 สาย เรียงสลับทิศทางกันคือปลายข้าง 3′ 
ของสายหนึ่งจะประกบกับปลายข้าง 5′ ของอกีสายหนึ่ง สายพอลินวิคลีโอไทด์จะบิดเป็นเกลียว
คู่ (Double Helix) เวียนขวาหรือหมุนตามเข็มนาฬิกา ดูคล้ายบันไดเวียน โดยน้้าตาลดีออกซีไร
โบสและหมูฟ่อสเฟตเปรียบเสมือนราวบันได ส่วนคู่เบสแต่ละคู่เปรียบเสมือนขั้นบันได โดยมีโพ
ลีนิวคลีโอทด์ทั้ง 2 สายนี้เรียงตัวในแนวที่ตรงกันข้ามกันหรือพันกันในลักษณะทิศสวนทาง
ตรงกันข้ามกัน (Anti-parallel) ซึ่งพอลินิวคลีโอไทด์ (Polynucleotide) สายหนึ่งเรียงตัวในทิศทาง
จาก 3’ ไป 5’ ส่วนพอลินิวคลีโอไทด์อีกสายหนึ่งเรียงตัวในทิศทาง 5’ ไป 3’ DNA สามารถ
จ้าลองตัวเองได้ (Replication) DNA ควบคุมการสังเคราะห์โปรตีน การจับคู่เบสในสายดีเอ็นเอ
เป็นการจับคู่เบสแบบวัทสัน-คริก (Watson-Crick base pairing) เกลียวแต่ละรอบจะมีจ้านวนคู่
เบสเท่ากัน ดังนั้นระยะของเกลียวแต่ละรอบจึงเท่ากัน เบส G กับเบส C เกาะกันด้วยพันธะ
ไฮโดรเจน 3 พันธะ ส่วนเบส A กับเบส T เกาะกันด้วยพันธะไฮโดรเจน 2 พันธะ DNA ประกอบ 
ด้วยพอลินิวคลีโอไทด์สายคู่ ซึ่งมีความยาวหลายหมื่นคู่เบส การจัดเรียงล้าดับเบสที่แตกต่าง
กันจะท้าใหโ้มเลกุลของ DNA มีลักษณะแตกต่างกันมากมาย จากการศึกษาดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิต
หลายชนิดพบว่ามีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่ขนาดเล็ก เช่น ดีเอ็นเอของไวรัส ไปจนถึงขนาดใหญ่ 
เช่นดีเอ็นเอในโครโมโซมของคน ท้าหน้าที่ควบคุมพันธุกรรม การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต 

(ภาพที่ 2.24) 
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ภาพที่ 2.24 โครงสรา้งของดีเอ็นเอ (DNA structure) 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Raven et al., 2011: 48-49 

 

2)   กรดไรโบนิวคลีอิก (Ribonucleic acid: RNA) อาร์เอ็นเอเป็นกรดนิว
คลีอิคที่มีโครงสร้างคล้ายกันกับดีเอ็นเอ คือ ประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์ เช่ือมโยงด้วยพันธะ
ฟอสโฟไดเอสเทอร์ ส่วนประกอบที่ส้าคัญที่ต่างไปจากดีเอ็นเอ ได้แก่น้้าตาลไรโบส และเบส 4 

ตัว คือ adenine (A)  Guanine (G)  Uracil (U) และCytosine (C) ปกติอาร์เอ็นเอจะมีโครงสร้าง
เป็นเส้นเดี่ยว (Single stranded) (ภาพที่ 2.25) ท้าหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดลักษณะ
พันธุกรรม และในเซลบางชนิด อาร์เอ็นเออาจเป็นสารพันธุกรรมด้วย ชนิดของอาร์เอ็นเอ แบ่ง
ออกเป็น 3 ชนิด คือ  

-   เมสเซนเจอร์อาร์เอ็นเอ (Messenger RNA: mRNA) มีขนาด
ใหญ่ที่สุด ท้าหน้าที่เป็นแม่พิมพ์ (Template) หรือตัวกลางน้าข้อความทางพันธุกรรมจากดีเอ็น
เอในนิวเคลียสไปยังไรโบโซมในไซโตพลาซึม เพื่อใช้ในการสรา้งโปรตนี mRNA ซึ่งในเซลล์มีมาก 

มายหลายชนิด มักมีช่วงชีวติการท้างานสั้นเมื่อถูกใช้งานเสร็จก็จะสลายตัวไป  
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ภาพท่ี 2.25 โครงสรา้งของอาร์เอ็นเอ (RNA structure) 

ที่มา: Raven et al., 2011: 49 

 

-   ทรานสเฟอร์อาร์เอ็นเอ (Transfer RNA: tRNA) เป็นโมเลกุล
สายเดี่ยวที่มีขนาดเล็กที่สุด ท้าหน้าที่ขนส่งกรดอะมิโนไปยังไรโบโซมเพื่อสังเคราะห์โปรตีน 

tRNA มีบริเวณที่มีเบสสามเบสเรียกแอนติโคดอน (Anti-Codon) ซึ่งจะจับกับโคดอนหรือรหัส
พันธุกรรม (Codon) บน mRNA  ส่วน tRNA แต่ละชนิดจะจับกับกรดอะมิโนตัวเดียวเท่านั้น แต่
รหัสพันธุกรรมอาจจะมีหลายรหัสที่ก้าหนดกรดอะมิโนตัวเดียวกัน  

-   ไรโบโซมอลอาร์เอ็นเอ (Ribosomal RNA: rRNA) มีมากที่สุดใน
เซลล์ ท้าหน้าที่เป็นบริเวณของการสังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์ (รูปที่ 2.28) การท้างานของ
rRNA เกี่ยวข้องกับกลไกการถอดรหัส (Transcription) จาก mRNA ไปเป็นกรดอะมิโน และท้า
ปฏิกิริยากับ  tRNA ที่น้ากรดอะมิโนเข้ามาต่อกันระหว่างแปลรหัส  หรือทรานสเลช่ัน 

(Translation)  
 

 

 

 

 

 

http://www.thaibiotech.info/what-is-messenger-rna-or-mrna.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-cell.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-transcription.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-transcription.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-messenger-rna-or-mrna.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-trna-or-transfer-rna.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-translation.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-translation.php
http://www.thaibiotech.info/what-is-translation.php
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บทสรุป 

 

 สารอนินทรีย์ที่พบในสิ่งมีชีวิตได้แก่ น้้า และแร่ธาตุ โดยน้้าเป็นสารอนินทรีย์ที่พบมาก
ที่สุดในร่างกายของสิ่งมีชีวิต เป็นของเหลวที่มีจุดหลอมเดือด-จุดหลอมเหลวสูงเพราะมีพันธะ
ไฮโดรเจน ท้าใหเ้กิดการล้าเลียงและการขับถ่าย เป็นตัวเข้าร่วมในเมทาบอลิซึมที่ดี ส่วนแร่ธาตุ
เป็นสารที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อยแต่ขาดไม่ได้ เป็นสารอาหารที่มีความส้าคัญยิ่งต่อ
ร่างกายท้าให้ร่างกายเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่และแข็งแรงส่วนสารอินทรีย์ที่พบในสิ่งมีชีวิต
หรอืเรียกว่า สารชีวโมเลกุล (Biomolecule) มี 4 ชนิด คือ คาร์โบไฮเดรต จัดเป็นสารชีวโมเลกุล
ที่พบมากที่สุดในธรรมชาติ ได้แก่ น้้าตาล แป้ง ไกลโคเจน และเซลลูโลส ท้าหน้าที่เก็บกัก
พลังงานให้กับสิ่งมีชีวิต และเป็นโครงสร้างที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเซลล์ เช่น ผนังเซลล์พืช 
เป็นต้น ไขมันและน้้ามันจะประกอบด้วย กลีเซอรอล และกรดไขมัน เรียกรวมว่า ไตรกลีเซอไรด์ 
ซึ่งประกอบด้วยกรดไขมันอิ่มตัว (ไม่มีพันธะคู่) จะเป็นของแข็งเรียกว่า ไขมัน ถ้าไตรกลีเซอไรด์
ประกอบด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัว (มีพันธะคู่) จะเป็นของเหลวเรียกว่า น้้ามัน มีความสามารถใน
การละลายน้้าน้อยมากหรือไม่ละลาย แต่จะละลายได้ดีในตัวท้าละลายอินทรีย์ไม่มีขั้ว  ส่วน
โปรตีนเป็นสายโพลีเปปไทด์ประกอบด้วยกรดอะมิโนหลายชนิด มีโครงสร้าง 4 แบบ คือ 
โครงสรา้งปฐมภูมิ โครงสรา้งทุติยภูม ิโครงสร้างตตยิภูมิ และโครงสรา้งจตุรภูมิ สุดท้ายคือกรด
นิวคลีอิค ประกอบด้วย นิวคลีโอไทด์หลายๆ สายมาเรียงต่อกัน ได้แก่ดีเอ็นเอ และอาร์เอ็นเอ 
ซึ่งเกิดจากน้้าตาลที่มีคาร์บอน 5 อะตอม ไนโตรเจนเบส และหมู่ฟอสเฟต ดีเอ็นเอเป็นสายคู่
และรูปร่างเป็นเกลียวคู่ สว่นอาร์เอ็นเอเป็นตัวที่ช่วยดีเอ็นเอในการสังเคราะห์โปรตีน มีลักษณะ
เป็นสายเดี่ยวจึงไม่มรีูปร่างเป็นเกลียวคู่   
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แบบฝึกหัดทบทวน 

 

1. จงอธิบายความส้าคัญและยกตัวอย่างสารอนินทรีย์และสารอินทรีย์ตอ่สิ่งมีชีวติ 

2. จงอธิบายความส้าคัญและยกตัวอย่างน้้า และแรธ่าตุต่อสิ่งมีชีวติ 

3. จงระบุประเภทของคาร์โบไฮเดรตและยกตัวอย่างประกอบ 

4. จงบอกคุณสมบัติและจ้าแนกประเภทของกรดไขมันและลิพิด 

5. จงบอกหน้าที่ของลิพิดและกรดไขมัน 

6. จงอธิบายลักษณะโครงสร้างและคุณสมบัติของกรดอะมิโนและโปรตนี 

7. จงจ้าแนกชนิดของกรดอะมิโนและโปรตนี 

8. จงบอกหน้าที่และความส้าคัญของกรดอะมิโนและโปรตนี 

9. จงบรรยายลักษณะดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

 

บทที่ 3 เซลล ์โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล ์

หัวข้อเนื้อหา 
3.1   ประวัติการศกึษาเกี่ยวกับเซลล ์

 3.1.1   ทฤษฎีเซลล์  
3.2   ขนาดและรูปร่างของเซลล์ 

  3.2.1   ขนาดของเซลล์ 
  3.2.2   รูปร่างของเซลล์ 
  3.2.3   วิธีศกึษาเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

  3.2.4   การแยกเซลล์และชิน้ส่วนของเซลล์ 
3.3   ชนิดของเซลล์  

  3.3.1   โพรคาริโอติกเซลล์ (Prokaryotic cell) 
  3.3.2   ยูคาริโอติกเซลล์ (Eukaryotic cell) 

3.4   โครงสรา้งและหน้าที่ของเซลล์ 
3.5   การล าเลียงสารผา่นเยื่อหุ้มเซลล์ (Traffic across membranes) 

  3.5.1   การล าเลียงสารผา่นเยื่อหุ้มเซลล์แบบไม่ใช้พลังงาน (Passive transport)  
  3.5.2   การล าเลียงสารผา่นเยื่อหุ้มเซลล์แบบใช้พลังงาน (Active transport)  
  3.5.3   การล าเลียงสารขนาดใหญ่ (Exocytosis and endocytosis)  

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อให้ผู้เรียน 

 

1.   สามารถยกตัวอย่างบุคคลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการศกึษาเซลล์ได้ 
2.   สามารถสรุปเกี่ยวกับทฤษฎีเซลล์ได้ 
3.   สามารถระบุโครงสรา้งและหน้าที่ของออร์แกเนลภายในเซลล์ได้ 
4.   สามารถเปรียบเทียบออร์แกเนลที่พบในพืชและสัตว์ได้ 
5.   สามารถบอกลักษณะโครงสรา้งของเยือ่หุม้เซลล์ของสิ่งมชีีวิตได้ 
6.   สามารถอธิบายกระบวนการเคลื่อนของสารผ่านเยื่อหุม้เซลล์ได้ 
7.   สามารถสรุปเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสารแบบใช้พลังงานกับแบบไม่ใช้พลังงาน 

8.   สามารถยกตัวอย่างการล าเลียงสารโมเลกุลขนาดใหญ่เข้าออกเซลล์ได้ 
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วธิีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 

1.   บรรยายเนือ้หาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบด้วยสไลด์ PowerPoint 

2.   นักศกึษาท าการศกึษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3.   ผูส้อนกระตุน้ให้ซักถามและแสดงความคดิเห็น พร้อมทั้งสรุปเนือ้หา 
4.   นักศึกษาแบ่งกลุ่มท าใบงาน 

5.   มอบหมายใหผู้เ้รียนค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ และอินเตอรเ์น็ต 

6.   ท าแบบฝกึหัดเพื่อทบทวนบทเรียน 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 

1.   เอกสารประกอบการสอนวิชาชีววิทยา 1 
2.   สไลด์ในรูปแบบ PowerPoint 

3.   วีดิทัศน ์

4.   เครื่องคอมพวิเตอร์ 
5.   ใบงาน 

 

การวัดผลและการประเมิน 
 

1.   ประเมินจากการซักถามในชัน้เรียน 

2.   ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

3.   ประเมินจากการท าใบงาน 

4.   ประเมินจากการท าแบบฝกึหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
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บทที่ 3 

เซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 
(Cell, Structure and function of cells ) 

 
 

เซลล์เป็นโครงสรา้งพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมชีีวติ โครงสร้างของเซลล์เริ่มต้นจากการ
ที่มโีมเลกุลชนดิต่างๆ  มาประกอบรวมกันเป็นสารชีวโมเลกุล ได้แก่ DNA ซึ่งเป็นสารพันธุกรรม
ของสิ่งมชีีวติ โดยที่ DNA จะอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์ สิ่งมีชีวิตบางชนิดเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
นั่นคือ 1 เซลล์คือ 1 ชีวิต และสิ่งมีชีวิตบางชนิดมีการจัดระเบียบของร่างกายที่ซับซ้อน เช่น พืช
กับสัตว์ เป็นต้น การจัดระเบียบของโครงสร้างสิ่งมีชีวิตจากหน่วยพื้นฐานเซลล์ไปสู่โครงสร้างที่
ซับซ้อนขึ้น จะเริ่มจากเมื่อเซลล์หลายเซลล์มาอยู่รวมกันและท าหน้าที่อย่างเดียวกัน จะเรียกว่า 
เนื้อเยื่อ (Tissue) และเมื่อเนื้อเยื่อหลายเนื้อเยื่อมาอยู่ร่วมและท าหน้าที่เฉพาะร่วมกัน จะ
เรียกว่าอวัยวะ (Organs) และเมื่ออวัยวะที่เกี่ยวข้องกันท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบจะรวม
เรียกว่า ระบบอวัยวะ (Organ systems) แล้วระบบอวัยวะหลายระบบจะท างานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่ภายในรา่งกายของสิ่งมีชีวิต การศึกษาโครงสร้างเซลล์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด
จึงเป็นพื้นฐานการศึกษาที่ส าคัญ เพื่อที่จะเข้าใจการท างานของระบบในสิ่งมีชีวิตได้ดียิ่งขึ้น ใน
ร่างกายของเราประกอบด้วยเซลล์หลายร้อยชนิดที่อยู่ร่วมกันและท างานร่วมกัน เซลล์แต่ละ
ชนิดจะมีความแตกต่างกันทั้งขนาด รูปร่างและลักษณะเฉพาะในการท าหน้าที่ของแต่ละเซลล์   
ฉะนั้นการศึกษาสิ่งมีชีวิตโดยเริ่มต้นตั้งแต่ระดับเซลล์จะท าให้เราเข้าใจระบบการท างานของ
สิ่งมีชีวติได้มากยิ่งขึน้ 

  

3.1   ประวัติของการศกึษาเกี่ยวกับเซลล ์(Enger et al., 2007: 65) 
Robert Hooke (ค.ศ. 1635-1703) ชาวอังกฤษค้นพบเซลล์เป็นคนแรก เขาได้ใช้กล้อง

จุลทรรศน์มาท าการศึกษาชิ้นส่วนตัวอย่างพืชโดยส่องดูไม้คอร์กที่เฉือนบางๆ และพบลักษณะ
เป็นห้องเล็กๆ เขาจึงเรียกห้องว่างแต่ละห้องว่าเซลล์ (Cell) ซึ่งแต่ละห้องเป็นส่วนของเซลล์ที่
ตายแล้ว หลงัจากนั้น Hooke จึงได้ช่ือวา่เป็นผู้ค้นพบและตั้งช่ือเซลล์เป็นคนแรก และได้มีการใช้
ค าวา่เซลล์มาจนถึงปัจจุบัน (ภาพที่ 3.1) 

Anthony van Leeuwenhoek (ค.ศ. 1632-1723) ชาวดัตช์ได้ค้นพบเซลล์ที่มีชีวิต จาก
การประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์เดียวที่มีก าลังขยาย 270 เท่า และน ามาศึกษากับเซลล์
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ที่มีชีวิตจากหยดน้ าจากบึงและแม่น้ า เขาได้เห็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆ มากมาย เช่น แบคทีเรีย และ 
โปรโตซัว เป็นต้น (ภาพที่ 3.2) 

 

 
  

ภาพท่ี 3.1 Robert Hooke กล้องจุลทรรศน์ และเซลล์ไม้คอร์กภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
ที่มา: https://www.emaze.com/@AIITCQTT/cell-theory 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3.2 Anthony van Leeuwenhoek และกล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์เดียว  
ที่มา: https://www.emaze.com/@AIITCQTT/cell-theory 

 

Robert Brown (ค.ศ. 1773) ชาวอังกฤษเป็นผู้ค้นพบนิวเคลียส โดยพบว่ามีโครงสรา้งเป็น
ก้อนกลมในเซลล์พืช เป็นครั้งแรก  

Matthias Schleiden (ค.ศ. 1838) ชาวเยอรมัน ได้ท าการศึกษาเนื้อเยื่อพืชประกอบด้วย
เซลล์ และเขาพบว่าเนือ้เยื่อพืชทุกชนิดประกอบด้วยเซลล์  

https://www.emaze.com/@AIITCQTT/cell-theory
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Theodor Schwann (ค.ศ. 1839) ชาวเยอรมัน ได้ท าการศึกษาเนื้อเยื่อสัตว์ทุกชนิดและ
สรุปว่าเนื้อเยื่อทุกชนิดประกอบด้วยเซลล์ ท าให้นักวิทยาศาสตร์ทั้งสองจึงร่วมกันตั้งทฤษฏี
เซลล์ (Cell Theory) คือ 1) เซลล์คือหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตที่ท าหน้าที่ได้ 2) 
สิง่มชีีวติทุกชนิดประกอบด้วยเซลล์หนึ่งเซลล์หรอือาจหลายเซลล์ 

Rudolf Virchow (ค.ศ. 1858) เป็นผู้เสนอว่าสิ่งมีชีวิตต้องเกิดมาจากสิ่งมีชีวิต หรือไบโอ
เจเนซิส (Biogenesis) ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ “เซลล์ทุกชนิดย่อมมีก าเนิดมาจากเซลล์ที่
มีอยู่ก่อน”  

 3.1.1   ทฤษฎีเซลล์ (Cell Theory) 

ทฤษฎีเซลล์เป็นการรวมเอาแนวความคิดของนักวิทยาศาสตร์ 3 คน ได้แก่ 
Matthias Jacob Schleiden, Theodor Schwann และ Rudolf Virchow (ภาพที่ 3.3) มีสาระที่
ส าคัญดังนี้ 

1)  เซลล์ซึ่งเป็นหนว่ยพืน้ฐานของสิ่งมีชีวติ สามารถด ารงกิจกรรมต่างๆ ได้ 
2)  สิ่งมีชีวติทุกชนิดตอ้งประกอบด้วยเซลล์และผลติภัณฑ์ของเซลล์ 
3) เซลล์ทุกเซลล์ของสิ่งมชีีวติจะต้องมาจากเซลล์ที่มีอยู่ก่อนโดยผ่านกระบวน 

การแบ่งเซลล์ 
 

            
 

ภาพท่ี 3.3 ผูเ้สนอทฤษฎีเซลล์ Matthias Jacob Schleiden (a), Theodor Schwann (b)  

                     และ Rudolf Virchow (c) 
ที่มา: https://www.emaze.com/@AIITCQTT/cell-theory 

 

เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ยกเว้นสิ่งมีชีวิตบางชนิด ได้แก่ ไวรัสและไวรอยด์ 
ดังนัน้คุณสมบัติพื้นฐานของเซลล์ (Fundamental Properties of Cell) จึงมีความซับซ้อนและการ

(a) (b) (c) 
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จัดการภายในเซลล์ที่เป็นระบบ อีกทั้งยังมีการเก็บข้อมูลทางพันธุกรรม (Genetic program) ซึ่ง
สามารถน ามาใช้และถ่ายทอดต่อให้กับเซลล์รุ่นถัดไปได้ นอกจากนี้ เซลล์ยังสามารถแบ่งตัว
เพิ่มจ านวนตัวเองได้ มีความต้องการและมีการใช้พลังงาน มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นมากมาย
ภายในเซลล์ สามารถท ากิจกรรมทางกล (Mechanical activities) มีความสามารถในการ
ตอบสนองตอ่สิ่งเร้า และสามารถควบคุมสมดุลภายในเซลล์เองได้ (Self-regulation) 
 

3.2   ขนาดและรูปร่างของเซลล ์ 

 3.2.1  ขนาดของเซลล์ เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีอยู่หลายชนิด แต่ละชนิดมีหน้าที่แตกต่าง
กันออกไป บางเซลล์มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของอวัยวะ บางเซลล์มีหน้าที่เกี่ยวกับ
ระบบสืบพันธุ์ ระบบย่อยอาหาร ระบบไหลเวียนโลหิต เป็นต้น  จึงท าให้เซลล์แต่ละชนิดมีขนาด
และรูปร่างที่แตกต่างกัน เนื่องจากเซลล์มีขนาดเล็กมาก จึงท าให้ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ใน
การศกึษาขนาดของเซลล์ (ปรีชา สุวรรณพินิจ และนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ, 2555: 179) เซลล์
ที่มีขนาดเล็กที่สุด คือ เซลล์แบคทีเรีย มีขนาดประมาณ 1 ไมโครเมตร (1 ไมโครเมตร มีค่า
เท่ากับ 10-6เมตร หรือ 0.000001 เมตร) จนถึงเซลล์ขนาดใหญ่ เช่น เซลล์พืชทั่วไป มีขนาด
ประมาณ 100 ไมโครเมตร ส าหรับเซลล์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ เซลล์ไข่นกกระจอกเทศซึ่งมี
ขนาดหลายเซนติเมตร ในการวัดขนาดหรือความยาวของเซลล์ นิยมใช้ระบบเมตริกเป็นหน่วย
วัด ซึ่งจะเป็นหน่วยที่มีความละเอียดมากเนื่องจากเซลล์มีขนาดเล็ก ตัวอย่างเช่น 1 เมตร 
เท่ากับ 102 เซนติเมตร หรือเท่ากับ 103  มิลลิเมตร หรือเท่ากับ 106 ไมโครเมตร หรือเท่ากับ 
109  นาโนเมตร หรอืเท่ากับ 1010 อังสตอม เป็นต้น (Enger et al., 2007: 69) (ภาพที่ 3.4)  
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ภาพท่ี 3.4 ขนาดของเซลล์ต่างๆ  
ที่มา: Reece et al., 2014: 94 

 

3.2.2   รูปร่างของเซลล์ เซลล์ของสิ่งมชีีวติจะมรีูปร่างแตกต่างกันหลายแบบ เซลล์แต่
ละแบบจะมีลักษณะเฉพาะซึ่งถูกควบคุมด้วยยีน (Gene) จึงมีผลท าให้เซลล์มีลักษณะรูปร่าง
แตกต่างกันตามกิจกรรมที่ท า เชน่ 

3.2.2.1   เซลล์ขนราก (Root hair cell) ของพืช จะมีขนาดใหญ่ มีการสร้างขน
รากยื่นเข้าไปในดินเพื่อดูดน้ าและแร่ธาตุ โดยขนรากที่ยื่นออกมานั้นจะมีพื้นที่ผิวเพิ่มขึ้น ท าให้
รากสามารถดูดน้ าและแรธ่าตุได้มากขึ้น (ภาพที่ 3.5a) 

3.2.2.2   เซลล์เม็ดเลือดแดง (Red blood cell) และเซลล์เม็ดเลือดขาว (White 

blood cell) ที่อยู่ในกระแสเลือดของมนุษย์และสัตว์ เซลล์เม็ดเลือดแดงขณะเกิดใหม่จะมี
นิวเคลียส แต่เมื่อโตเต็มที่นิวเคลียสจะสลายไป เซลล์เม็ดเลือดแดงมีลักษณะกลมแบนคล้าย
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จาน โดยบริเวณกลางเซลล์เว้าเข้าหากันทั้ง 2 ข้าง ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงมีสารฮีโมโกลบิน 
ซึ่งเป็นสารสีแดงท าหน้าที่รับออกซิเจนจากถุงลมไปเลี้ยงเซลล์ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
รูปร่างของเซลล์เม็ดเลือดแดงช่วยใหส้ามารถไหลไปตามเส้นเลือดได้ดี ทั้งในเส้นเลือดที่มีขนาด
ใหญ่และเส้นเลือดที่มีขนาดเล็ก (ภาพที่ 3.5b) 

3.2.2.3   เซลล์ประสาท (Nerve cell) มีหน้าที่สง่กระแสประสาทจากจุดหนึ่งไป
ยังอีกจุดหนึ่งภายในระบบประสาท รูปร่างและโครงสร้างของเซลล์ประสาทประกอบด้วยส่วนที่
เป็นตัวเซลล์ (Cell body) ซึ่งมีลักษณะค่อนข้างกลมและส่วนที่เป็นแขนงแยกออกจากตัวเซลล์ 
เรียกว่าเดนไดรต์ (Dendrite) และแอกซอน (Axon) (ภาพที่ 3.5c) 

 

    
 

ภาพท่ี 3.5 ตัวอย่างเซลล์พืชและสัตว์ ได้แก่ เซลล์ขนรากพืช (a) เซลล์เม็ดเลือดแดง (b) และ
เซลล์ประสาท (c) 

ที่มา: http://biology.tutorvista.com/cell/nerve-cell.html  
 

3.2.3   วิธีศึกษาเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ เนื่องจากเซลล์ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก 
เซลล์บางชนิดไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จึงมีความจ าเป็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ใน
การศกึษาโครงสรา้งและรายละเอียดของเซลล์ กล้องจุลทรรศน์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 
คือ 1) กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดา 
และกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ 2) กล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอน ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ 
คือ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 
(ภาพที่ 3.6) เซลล์ที่จะน ามาใช้ศึกษาอาจจะเป็นเซลล์ที่ยังมีชีวิต เช่น เซลล์สาหร่าย โปรโตซัว 
หรือเซลล์ใบพืช ล าต้น และราก เป็นต้น โดยตัดชิ้นส่วนด้วยมือ (Free hand section) และส่วน
ใหญ่นิยมใช้ใบมีดโกนคมๆ ตัด แล้วหยดสีย้อมบางชนิดลงบนตัวอย่างเซลล์เพื่อให้เห็นส่วน
ต่างๆ ของเซลล์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน หรอืใช้เซลล์ที่ฝังช้ินส่วนลงในพาราฟิน (Embed) แล้ว
น าไปตัดด้วยเครื่องตัดที่เรยีกว่า ไมโครโตม (Microtome) แล้วผ่านกระบวนการตา่งๆ จากนั้นน า
ตัวอย่างเซลล์ไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

(a) (b) (b) 
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ภาพท่ี 3.6 ลักษณะของเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิดตา่งๆ ได้แก่ Light Microscopy-LM 

                 (a-b) Scanning electron microscopy-SEM (c) Transmission 

                 electronmicroscopy-TEM (d)  

ที่มา: Reece et al., 2014: 95 

 

3.2.4   การแยกเซลล์และชิ้นส่วนของเซลล์ กระบวนการพื้นฐานส าหรับการแยก
ส่วนประกอบต่างๆของเซลล์ ท าได้โดยการน าเนื้อเยื่อมาบด แล้วน าไปปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องปั่น
เหวี่ยง (Centrifuge) ด้วยความเร็วรอบที่แตกต่างกัน ซึ่งจะท าให้ส่วนประกอบของเซลล์ที่มี
ขนาดแตกต่างกันสามารถแยกออกจากกันได้ (Cell fractionation) (ภาพที่ 3.7) (Reece et al., 

2011, 2014)  

 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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ภาพท่ี 3.7 การปั่นเหวี่ยงแยกเซลล์และส่วนประกอบของเซลล์ 
ที่มา: Reece et al., 2014: 96 

 

3.3   ชนิดของเซลล์ (อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร และคณะ, 2556: 62) 

 เซลล์สิ่งมีชีวิตทั้งแบบเซลล์เดียวและหลายเซลล์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
โพรคาริโอติกเซลล์หรือโพรคาริโอต (Prokaryotic cell หรือ prokaryote) และ ยูคาริโอติกเซลล์
หรอืยูคาริโอต (Eukaryotic cell หรอื eukaryote) มีโครงสรา้งแตกต่างกันดังนี้ 

3.3.1   โพรคารโิอติกเซลล์ (Prokaryotic cell) 
เป็นเซลล์ที่มีขนาดเล็กมาก มีขนาดเสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 1-10 ไมครอน 

และมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนเหมือนเซลล์ยูคาริโอต (ภาพที่ 3.8) ตัวอย่างเซลล์โพรคาริโอต 
ได้แก่ แบคทีเรยี และสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงิน ลักษณะเซลล์มีทั้งอยู่เป็นเซลล์เดียวและอยู่กัน
เป็นโคโลนี หน้าที่ที่ส าคัญ เช่น เป็นผู้ย่อยสลายและตรึงไนโตรเจน เป็นต้น ลักษณะทั่วไปของ
เซลล์โพรคาริโอตประกอบด้วย นิวคลียสที่ไม่มีเยื่อหุ้ม จึงท าให้สารพันธุกรรมไม่รวมเป็นกลุ่ม
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ก้อน  มีโครโมโซมเป็นวงกลม (Circular) ขดอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า นิวคลีออยด์ (Nucleoid) 

นอกจากนั้นยังมีพลาสมิด (Plasmid หรือ Extrachomosomal DNA) ซึ่งเป็น DNA ขนาดเล็ก 
ภายในพลาสมิดจะมียีนที่ต่อต้านสารปฏิชีวะ ภายในเซลล์โพรคาริโอตไม่มีออแกเนลล์ที่มีเยื่อ
หุม้ในไซโทพลาซึม มีไรโบโซมขนาด 70 s และมีระยางค์ ที่เรียกว่า แฟลกเจลลา ท าหน้าที่ช่วย
ในการเคลื่อนที่ของเซลล์  ผนังเซลล์ของโพรคาริโอต ประกอบด้วยเปปติโดไกลแคน 
(Peptidoglycan) บางชนิดมีสารลิโพโพลีแซคคาไรด์ (Lipopolysacharide) บางครั้งเซลล์
แบคทีเรียอาจมีช้ันแคปซูลห่อหุ้มด้วย ช้ันแคปซูล ประกอบด้วยไกลโคคาลิก (Glycocalyx) และ
ช้ันของโพลิแซคคาไรด์ ซึ่งท าหน้าที่ช่วยให้เซลล์แบคทีเรียสามารถต้านทานต่อระบบภูมิคุ้มกัน
ของโฮสต์และช่วยในการยึดเกาะของเซลล์ (Carlson et al., 2013:64) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.8 ลักษณะของเซลล์โพรคาริโอต 

ที่มา: Reece et al., 2014: 97 

 

 3.3.2   ยูคารโิอติกเซลล์ (Eukaryotic cell) 
   เป็นเซลล์ที่มีขนาดใหญ่กว่าเซลล์โพรคาริโอต 10-20 เท่า (ภาพที่ 3.9, 3.10) 

เซลล์มีขนาดเสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 10-100 ไมครอน มีเยื่อหุ้มเซลล์ชัดเจนภายในเซลล์มีเยื่อ
หุม้นิวเคลียส และพบว่ามีนิวคลีโอลัสอยู่ภายในนิวเคลียส จึงท าให้เห็นลักษณะของเซลล์ยูคาริ
โอตมีนิวเคลียสที่แท้จริง นอกจากนี้ภายในเซลล์ยังมีโครงสร้างขนาดเล็กเรียกว่า ออร์แกเนล 
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(Organelle) ลักษณะทั่วไปของเซลล์ยูคาริโอต ได้แก่ นิวเคลียสมีเยื่อหุ้มจึงท าให้สารพันธุกรรม
อยู่เป็นกลุ่ม มีโครโมโซมหลายอัน และมักพบว่ามีโปรตีนฮิสโทนปนอยู่ การเจริญเพิ่มจ านวน
ของเซลล์มีได้ทั้งแบบไมโทซิสและไมโอซิส เซลล์จะมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ซึ่งเซลล์
สืบพันธุ์มีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสและอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงโครโมโซมทั้งอันได้ เซลล์ยู
คาริโอตบางชนิดที่สังเคราะห์ด้วยแสงได้ จะมีส่วนที่ช่วยสังเคราะห์ด้วยแสงบรรจุอยู่ในออร์
แกเนลที่เรียกว่าคลอโรพลาสต์ มีโครงสร้างที่ช่วยในการเคลื่อนไหวของเซลล์ ได้แก่ แฟล
เจลลัมและซีเลีย ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าของพวกโพรคาริโอต เซลล์ยูคาริโอตมีออร์แกเนลที่มีเยื่อ
หุ้มอยู่ในไซโทพลาซึม เช่น เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม (Endoplasmic reticulum) ไมโทคอนเดรีย 
(Mitochondria) ไรโบโซม (Ribosome) แวคิวโอล (Vacuole) และไลโซโซม (Lysosome) เป็นต้น 

ตัวอย่างเซลล์ยูคารโิอต ได้แก่ เซลล์พืช และเซลล์สัตว์ เป็นต้น 
 

 
 

ภาพท่ี 3.9 ลักษณะของเซลล์ยูคารโิอต (เซลล์สัตว์) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece et al., 2014: 100 
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ภาพท่ี 3.10 ลักษณะของเซลล์ยูคารโิอต (เซลล์พืช) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece et al., 2014: 101 

 

3.4   โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์  
  3.4.1  ผนังเซลล์ (Cell wall) เป็นโครงสร้างที่พบได้ในเซลล์หลายชนิด เช่น โพรคาริ

โอต ฟังไจ สาหร่าย และพืช สารประกอบที่พบในโครงสร้างผนังเซลล์ของเซลล์แต่ละชนิด
แตกต่างกัน เช่น ผนังเซลล์แบคทีเรียประกอบด้วยเปปติโดไกลแคน (Peptidoglycan) ผนังเซลล์
ฟังไจประกอบด้วยสารเพคติน ส่วนเซลล์สาหร่ายกับพืชประกอบด้วยเซลลูโลสที่เรียงขนาน
ซ้อนกันและรวมกันเป็นมัดโดยมีเพคตินเป็นตัวเช่ือม นอกจากนี้ยังมีสารประกอบอื่นๆ เช่น 
ลิกนิน เฮมิเซลลูโลส เป็นองค์ประกอบในโครงสร้างผนังเซลล์ด้วย ผนังเซลล์พืชมีองค์ประกอบ
หลักเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดต่างๆ แล้วแต่ชนิดของสิ่งมีชีวิต ในเซลล์พืชจะมีพลาสโมเดสมาตา 
(Plasmodesmata) ซึ่งเป็นช่องเล็กอยู่ที่ผนังเซลล์ ช่วยในการแลกเปลี่ยนสารระหว่างเซลล์พืช 

เซลล์พืชทุกชนิดจะมีผนังเซลล์ปฐมภูมิ (Primary cell wall) เป็นองค์ประกอบหลัก และพืชจะมี
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การสร้างสารสะสมเพิ่มเติมเกิดเป็นผนังเซลล์ทุติยภูมิ (Secondary cell wall) อยู่ด้านใน ซึ่ง
นอกจากเซลล์พืชแล้ว ยังสามารถพบได้ในเซลล์แบคทีเรีย สาหร่าย เห็ด รา (ปรีชา สุวรรณ
พินจิ, นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ, 2540, 2555) 

ผนังเซลล์ท าหน้าที่ ให้ความแข็งแรง ช่วยป้องกันและค้ าจุนเซลล์ให้กับเซลล์
สิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ยังช่วยให้เซลล์สามารถทนทานต่อแรงกดดันต่างๆได้  ผนังเซลล์เป็น
ทางผ่านของสารละลายได้อย่างอิสระทุกชนิด เช่น น้ า ก๊าซและสารละลายเกลือแร่ (ภาพที่ 
3.11) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.11  ผนังเซลล์ (Cell wall) 
ที่มา: Reece et al., 2014: 118 

 

3.4.2   เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane) เป็นออร์แกนเนลล์ที่อยู่นอกสุดของเซลล์ยูคา
ริโอต ประกอบดวยโปรตีน และไขมันประเภทฟอสโฟลิพิดที่เรียงตัวเป็นสองช้ัน (Phopholipid 

bilayer) (ภาพที่ 3.12) โดยหันด้านหัวที่ชอบน้ า (Hydrophilic head) ออกด้านนอก และหันด้าน
หางที่ไม่ชอบน้ า (Hydrophobic tail) เข้าทางด้านใน ในโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์จะมีโปรตีน
ขนาดใหญ่แทรกอยู่ มีสารประกอบพวกคารโ์บไฮเดรต ไกลโคโปรตนี และคอเลสเตอรอล (ภาพ
ที่ 3.13) เป็นองค์ประกอบด้วย เยื่อหุ้มเซลล์ เป็นโครงสร้างที่มีลักษณะยืดหยุ่นได้ เรียก
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โครงสรา้งแบบนีว้่า โครงสร้างของฟอสโฟลิพิดแบบฟลูอิดโมเซอิค หรือ “Fluid Mosaic Model” 
(Miller and Levine, 2010: 205) โครงสรา้งดังกล่าวเป็นแบบจ าลองโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์
สามารถแสดงให้เห็นโปรตนีหลายชนดิ (ภาพที่ 3.14)  

 
 

ภาพท่ี 3.12 ฟอสโฟลิพิดที่เรยีงตัว 2 ช้ัน (Phopholipid bilayer) บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์  
ที่มา: Reece et al., 2014: 125 

 

 
 

ภาพท่ี 3.13 เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane) 
ที่มา: Reece et al., 2014 
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ภาพท่ี 3.14 โมเดลโครงสร้างของเยื่อหุม้เซลล์ที่พบในเซลล์สัตว์ 
ที่มา: Reece et al., 2014: 125 

 

เยื่อหุ้มเซลล์มีคุณสมบัติ เป็นเยื่อกึ่ งซึมได้หรือเยื่อ เลือกผ่าน ( Selectively 

permeable membrane) เยื่อหุ้มเซลล์จึงท าหน้าที่ควบคุมปริมาณและชนิดของสารที่ผ่านเข้า
ออกเซลล์ สารบางชนิดผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้งา่ยและเร็ว เช่น น้ า ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ 
และไขมัน เป็นต้น แต่สารที่มีประจุ จะผ่านเข้าออกเยื่อหุ้มเซลล์ได้ยาก นอกจากนี้เยื่อหุ้มเซลล์
ยังช่วยแบ่งเซลล์กับสภาพแวดล้อมภายนอก เยื่อหุม้เซลล์อาจมีการดัดแปลงรูปร่างไปท าหน้าที่
อย่างอื่น เช่น ขนราก ไมโครวิลไล เป็นต้น โครงสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ประกอบด้วยสาร                   
ไกลโคโปรตีนที่ท าหน้าที่ในการจดจ า จึงท าให้เซลล์จ ากันได้ในกลุ่มเซลล์ที่ท าหน้าที่เดียวกัน 
และมีโปรตีนตัวรับ (Receptor protein) เป็นตัวรับสาร จึงท าให้เซลล์เกิดการตอบสนองทาง
ภูมคิุ้มกัน ท าให้เซลล์สามารถสื่อสารระหว่างเซลล์ได้ (Cell-cell communication) 

3.4.3   ไซโทพลาซึม (Cytoplasm) เป็นของเหลว มีลักษณะคล้ายเจล ประกอบด้วย
เกลือแร่ สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ รวมทั้งเอนไซม์หลายชนิด ในไซโทพลาซึมจะมีออร์
แกเนลล์ แขวนลอยอยู่ภายในเซลล์ เ ช่นนิวเคลียส (Nucleus) เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม 

(Endoplasmic reticulum)  กอลจิบอดี (Galgibody) ไรโบโซม (Ribosome) ไลโซโซม (Lysosome)  
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แวคิวโอล (Valcuole) และสิ่งไม่มีชีวิต (Inclusion body) ซึ่งเป็นสารที่เซลล์สร้างและสะสมไว้ 
เป็นต้น 

3.4.3.1   นิวเคลียส (Nucleus) เป็นออร์แกเนลที่ส าคัญของยูคาริโอต มีรูปร่างกลม
หรอืรูปไข่  มักอยู่บริเวณกลางเซลล์  (ภาพที่ 3.15) ภายในนิวเคลียสมีของเหลว เรียกว่า นิวคลี
โอพลาสซึม (Nucleoplasm) หนา้ที่บรรจุสารพันธุกรรม DNA ซึ่งเป็นศูนย์กลางควบคุมกิจกรรม
ต่างๆ ของเซลล์และควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึม การเจริญเติบโต และการสืบพันธุ์ของ
เซลล์ เซลล์สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่จะมีนิวเคลียส 1 อันต่อ 1 เซลล์ แต่เซลล์บางชนิดไม่มีนิวเคลียส 
เช่น เซลล์เม็ดเลือดแดงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เซลล์ซีฟทิวในท่อล าเลียงอาหาร เป็นต้น 
นิวเคลียสประกอบด้วยส่วนส าคัญดังนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 3.15 นิวเคลียส (Nucleus) 
ที่มา: Reece et al., 2014: 103 
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1)  เยื่อหุ้มนิวเคลียส (Nuclear envelope) เป็นเยื่อหุ้ม 2 ช้ัน มีรูพรุน
กระจายทั่วไป ช้ันนอกของเยื่อหุ้มนิวเคลียสจะเช่ือมติดกับเอนโดพลาสมิกเรติคูลัม (Raven et 

al., 2011: 65) 
2)  โครมาทิน (Chromatin) หรือโครโมโซม (Chromosome) โครงสร้าง

ของโครโมโซม ประกอบดวยสาย DNA ถาโครโมโซมเขาสูระยะการแบงเซลลจะมีกระบวนการ
จ าลองโมเลกุล DNA สงผลใหโครโมโซมมี 2 โครมาทิด (Chromatid) และรูปรางโครโมโซมจะ
เห็นไดชัดเจนที่สุด ในระยะเมทาเฟส (Metaphase)  

3)  นิวเคลียร์พอร์ (Nuclear pore) เป็นกลุ่มโปรตีนที่พบในเยื่อหุ้ม
นิวเคลียสที่ท าให้เกิดรู ส าหรับคัดเลือกสารผ่านเข้าออกระหว่างเยื่อหุ้มนิวเคลียสและไซโทพลา
ซึม 

4)  นิวคลีโอลัส (Nucleolus) มีลักษณะกลมและย้อมติดสีเข้มภายใน
นิวเคลียส อาจมีมากว่า 1 อัน เป็นบริเวณที่มี RNA และโปรตีนมาก เกี่ยวข้องกับการสร้างไรโบ
โซม (rRNA)  

5)  นิวเคลียร์ลามินา (Nuclear lamina) ท าหนา้ที่ให้ความแข็งแรง 
6)  RNA และโปรตีนชนิดตางๆ ที่พบในนิวเคลียส จะเกี่ยวข้องกับ

กระบวนการจ าลองโมเลกุล DNA กระบวนการถอดรหัสพันธุกรรม และกระบวนการแปลรหัส
พันธุกรรม เปนตน 

3.4.3.2  ไรโบโซม (Ribosomes) เป็นออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้ม มีขนาดเล็ก สร้าง
จากนิวคลีโอลัสในนิวเคลียส สามารถพบได้ทั้งในเซลล์โพรคาริโอตและยูคาริโอต ประกอบด้วย
หน่วยย่อย (Subunit) 2 หน่วย ที่มีขนาดไม่เท่ากัน แต่ละหน่วยย่อยประกอบด้วยโปรตีนกับ 
ribosomal RNA (rRNA) ไรโบโซมที่พบในเซลล์โพรคาริโอตมีขนาด 70 s (30s & 50s) ส่วนไรโบ
โซมที่พบในเซลล์ยูคาริโอตมีขนาด 80s (40s & 60s) S คือ Svedberg unit เป็นหน่วยวัดขนาด
ของไรโบโซมโดยวัดจากค่าความเร็วในการตกตะกอนของไรโบโซมในเครื่องปั่น ไรโบโซมที่พบ
ในเซลล์สิ่งมีชีวติ มี 2 ชนิด คือ  

1)   ไรโบโซมชนิดอิสระ (Free ribosomes) เป็นไรโบโซมที่กระจายอยู่
ทั่วๆ ไปในเซลล์ ท าหนา้ทีส่ังเคราะห์โปรตีนที่ใช้ในไซโทพลาซึมหรือในออร์แกเนล เช่น เอนไซม์
ที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึมในไซโทพลาซึมของเซลล์ 

2)   ไรโบโซมชนิดเกาะ (Bound ribosomes) เป็นไรโบโซมที่พบในออร์
แกเนลอื่นๆ เชน่ ไรโบโซมที่เกาะอยู่ด้านนอกของ ER ท าหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนส าหรับส่งออก
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นอกเซลล์ เช่น เซลล์ตับอ่อนหรือต่อมอื่นที่สร้างน้ าย่อยจะมีไรโบโซมเกาะ เป็นจ านวนมาก 

หรอืไรโบโซมที่พบในคลอโรพลาสตแ์ละไมโทคอนเดรีย (ภาพที่ 3.16) 
 

 
 

ภาพท่ี 3.16 ไรโบโซม (Ribosome) 

ที่มา: Reece et al., 2014: 103 

 

3.4.3.3   เอนโดพลาสมกิเรติคูลัม (Endoplasmic Reticulum: ER) เป็นออร์แกเนลที่
มีเยื่อหุ้ม 2 ช้ัน เหมือนกับเยื่อหุ้มเซลล์ มีลักษณะเป็นท่อนหรือช่องบางๆ ขดตัวพับซ้อนไปมา
เป็นช้ันๆ ภายในไซโทพลาซึม มีช่องติดต่อถึงกันตลอด (Channels network) และมีบางส่วน
ติดตอ่กับเยื่อหุ้มเซลล์ (ภาพที่ 3.17) เยื่อหุ้มนิวเคลียส และกอลจิคอมเพล็กซ์ ท าหน้าที่เป็นทาง
ติดต่อและล าเลียงสารระหว่างนิวเคลียสกับไซโทพลาซึม เป็นโครงสร้างที่มีเยื่อหุ้มที่มีลักษณะ
เป็นท่อแบนหรือกลมกระจายอยู่ในไซโทพลาซึม มีช่องว่างภายในท่อเรียกว่า Cisternal space 

ซึ่งท่อนี้มีการเช่ือมติดต่อกับช่องว่างที่อยู่ระหว่างเยื่อหุ้มนิวเคลียสช้ันนอกและช้ันในด้วย ชนิด
ของเอนโดพลาสมิกเรติคูลัม   

1)  เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดขรุขระ (Rough Endoplasmic Reticulum: 

RER) เป็นเอนโดพลาสมกิเรติคูลัมที่มไีรโบโซมมาเกาะ ไรโบโซมที่พบในเอนโดพลาสมิกเรติคูลัม 
ท าหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีน โดยโปรตีนที่สังเคราะห์ขึ้นจะถูกบรรจุในถุงเล็กๆ ที่โป่งออก
มาแล้วล าเลียงไปตามท่อหรอืช่องของเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมเพื่อไปยังกอลจิ บอดี และกอลจ ิ
บอดีจะท าหนา้ที่เติมน้ าตาล (Glycosylation) ให้กับโปรตนีที่ถูกสังเคราะหข์ึน้ 

2)  เอนโดพลาสมกิเรติคูลัมชนิดเรียบ (Smooth Endoplasmic Reticulum: 

SER) เป็นเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมที่ไม่มีไรโบโซมมาเกาะ จึงไม่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์
โปรตีน ท าหน้าที่สังเคราะห์ลิพิด เกี่ยวข้องกับการดูดซึมไขมันในล าไส้เล็ก ก าจัดสารพิษ 
ควบคุมการสะสมและหลั่ง Ca

2+ภายในเซลล์กล้ามเนือ้  
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ภาพท่ี 3.17 เอนโดพลาสมิกเรตคิูลัม (Endoplasmic Reticulum : ER) 
ที่มา: Reece et al., 2014: 105 

 

3.4.3.4   กอลจิคอมเพล็กซ์ หรือกอลจิ บอดี หรือกอลจิ แอพพาราตัส (Golgi 

complex or Golgi body or Golgi apparatus) เป็นออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้ม 1 ช้ัน มีลักษณะเป็นถุง
แบนๆคล้ายจาน เรียกว่า ซิสเตอร์นา (Cisterna) เรียงซ้อนกันเป็นตั้งบริเวณปลายทั้งสองด้าน
โป่งออกเป็นถุง (ภาพที่ 3.18) ซึ่งจะหลุดออกไปเป็นออร์แกเนลที่เรียกว่า ไลโซโซม (Lysosome) 
(ภาพที่ 3.19) ท าหนา้ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะหส์ารประกอบต่างๆ เช่น เมื่อรับเอาโปรตีนมา
จากเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดขรุขระแล้วจะมีการเติมคาร์โบไฮเดรตให้กลายเป็นไกลโค
โปรตีนเพื่อส่งไปใช้นอกเซลล์  สร้างและสะสมสารประกอบต่างๆ เช่น แป้ง ไขมัน เอนไซม์ 
ฮอร์โมน สร้างอะโครโซม (Acrosome) ที่อยู่ส่วนหัวของอสุจิช่วยในการย่อยสลายเยื่อหุ้มเซลล์
ไข่ สร้างอีนาเมล (Enamel) เคลือบฟันในเซลล์พืชจะท าหน้าที่สร้างผนังเซลล์ขึ้นมาใหม่ในช่วง
ปลายของการแบ่งเซลล์ หรอืสร้างเมอืกทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
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ภาพท่ี 3.18 กอลจคิอมเพล็กซ์ (Golgi complex) 
ที่มา: Reece et al., 2014: 106 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 3.19 การล าเลียงสารจากนิวเคลียสไปที่เยื่อหุม้เซลล์เพื่อส่งออกนอกเซลล์ 
ที่มา: Reece et al., 2014: 109 
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3.4.3.5   ไมโตคอนเดรีย (Mitochondria) เป็นออร์แกเนลที่พบในเซลล์ยูคาริโอตที่
มีการหายใจแบบใช้ออกซิเจน มีรูปร่างกลมหรอืรี มีเยื่อหุ้ม 2 ช้ันในลักษณะที่เป็นยูนิตเมมเบรน 
(Unit membrane) เยื่อหุ้มด้านนอก (Outer membrane) ของไมโตคอนเดรียท าหน้าที่เป็นเยื่อ
เลือกผ่าน ส่วนเยื่อหุ้มช้ันใน (Inner membrane) มีลักษณะยื่นพับเข้าไปภายในกลายเป็น
โครงสร้างคล้ายท่อที่เรียกว่าคริสตี (Cristae) ซึ่งยื่นเข้าไปในของเหลวที่พบในไมโตคอนเดรีย
หรือเมตริกซ์ (Matrix) ท าหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างสารให้พลังงานสูงในรูปของสารประกอบ 

Adenoine Triphosphate หรือ ATP จึงเปรียบเสมือนเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าให้แก่เซลล์ (Power 

House of Cell) ภายในไมโตคอนเดรียมีDNAและไรโบโซมเป็นของตัวเอง จึงท าหน้าที่ในการ
สังเคราะหโ์ปรตนีมาใช้ในไมโทคอนเดรีย นอกจากนีย้ังสร้างเอนไซม์เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ 
ATP และเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ในวัฏจักรเครบส์ (Krebs’ cycle) และยังเกี่ยวข้องกับ
การสร้างสารประกอบฟอสโฟลิพิดซึ่งเป็นโครงสร้างที่ส าคัญของเยื่อหุ้มเซลล์อีกด้วย (ภาพที่ 
3.20 

 

 
 

 

ภาพท่ี 3.20 ไมโตคอนเดรีย (Mitochondria) 
ที่มา: Reece et al., 2014: 111 

 

3.4.3.6   พลาสติด (Plastid) เป็นออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้ม 2 ช้ัน พบเฉพาะในเซลล์
พืชและสาหร่ายเท่านั้น แต่ไม่พบในเซลล์สัตว์ เป็นออร์แกเนลที่มีขนาดใหญ่ มี DNA อยู่ภายใน
และสามารถจ าลองตัวเองได้ พลาสตดิท าหนา้ที่ที่ส าคัญในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและ
สะสมอาหารพวกคารโ์บไฮเดรต ไขมัน และโปรตนี แบ่งเป็น 3 ชนิด ได้แก่  

1)    คลอโรพลาสต์  (Chloroplast) เป็นพลาสติดที่ มีรูปร่างกลมรี 
ประกอบด้วยเยื่อหุ้ม 2 ช้ัน ได้แก่ เยื่อหุ้มช้ันนอก (Outer membrane) และเยื่อหุ้มช้ันใน (Inner 
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membrane) (ภาพที่ 3.21) พับไปมาอัดเป็นช้ันเรียกว่า กรานา (Grana) กรานามีลักษณะคล้าย
เหรียญเรียงซ้อนกันเป็นตั้ง แต่ละช้ัน เรียกว่า ไทลาคอยด์ (Thylakoid) ภายในไทลาคอยด์มี
คลอโรฟิลล์บรรจุอยู่ (ภาพที่ 3.22) และมีสโตรมา (Stroma) ซึ่งเป็นของเหลวที่อยู่ภายในคลอ
โรพลาสต ์คลอโรพลาสต์ท าหนา้ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะหด์้วยแสง  

 

 
 

ภาพท่ี 3.21 คลอโรพลาสต์ (Chloroplast) 

ที่มา: Reece et al., 2014: 111 

 

 
 

ภาพท่ี 3.22 ตัวอย่างคลอโรพลาสต์ในสาหร่ายหางกระรอก 

ที่มา: ผูเ้ขียน 
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2)   โครโมพลาสต์ (Chromoplast) เป็นพลาสติดที่บรรจุเม็ดสี (Pigment) 
เช่น แคโรทีนอยด์ ไฟโคบิลิน ท าให้พืชมีสีต่างๆ เช่น สีส้ม สีแดง สีเหลือง โครโมพลาสต์มี
รูปร่างหลายแบบ เช่น กลม รี หรือรูปกรวย พบในพืชหลายชนิด ได้แก่ มะละกอสุก มะม่วงสุก 
หัวแครอต รวมทั้งดอกไม้ที่มีสตี่างๆ (ภาพที่ 3.23) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.23  โครโมพลาสต์ (Chromoplast) 

ที่มา: ผูเ้ขียน 

 

3)   ลิวโคพลาสต ์(Leucoplast) เป็นพลาสติดที่ไม่มีสี ดังนั้นในการศึกษา
จึงต้องใช้สีย้อมเพื่อให้มองเห็นดังภาพที่ 3.24 ลิวโคพลาสต์ท าหน้าที่ในการสะสมอาหาร เช่น 
แป้ง ไขมัน และโปรตีน เรียกลิวโคพลาสตที่ท าหนาที่สะสมอาหารดังกล่าวว่า อะไมโลพลาสต์ 
โปรตโีนพลาสต ์และอีไลโอพลาสต ตามล าดับ (ภาพที่ 3.24) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.24 ลิวโคพลาสต์ (Leucoplast) 

ที่มา: ผูเ้ขียน 
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3.4.3.7   ไลโซโซม (Lysosome) เป็นออร์แกเนลที่พบในเซลล์สัตว์และโปรติสต์บาง
ชนิด มีลักษณะเป็นถุงกลมที่มีเยื่อหุ้มช้ันเดียว ภายในบรรจุเอนไซม์ที่ใช้ย่อยสลายสารต่างๆ 
โดยจะท างานในดีในสภาวะเป็นกรด (Raven et al.,2011: 71) เอนไซม์เหล่านี้สร้างโดยไรโบโซม
ที่อยู่บนเอนโดพลาสมกิเรติคูลัม แล้วส่งมายังกอลจิบอดีซึ่งจะท าหน้าที่สร้างเยื่อมาหุ้มเอนไซม์
ให้กลายเป็นถุงไลโซโซมระยะแรก (Primary lysosome) ซึ่งบรรจุน้ าย่อยที่สังเคราะห์มาจากไร
โบโซมจากเอนโดพลาสมิกเรติคูลัม หลังจากนั้นจะเกิดไลโซโซมระยะที่สอง (Seconday 

lysosome) โดยเกิดจากไลโซโซมระยะแรกรวมกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในเซลล์แล้วเกิดการ
ย่อยสิ่งแปลกปลอมนั้น หลังจากไลโซโซมระยะที่สองเกิดการย่อยแล้วแต่ไม่สมบูรณ์ เหลือกาก
อาหารอยู่ จะเรียกว่า เรซิดวล บอดี (Residual body) และจะถูกขับออกทางเยื่อหุ้มเซลล์หรือ
สะสมไว้เป็นเวลานาน ซึ่งสามารถใช้บอกอายุ (Aging) ของเซลล์ได้ และนอกจากนี้ไลโซโซมที่
ท าหนา้ที่ก าจัดหรอืกินส่วนตา่งๆ ของเซลล์ตัวเองที่หมดอายุแล้ว จะเรียกว่า ออโตฟาจิค แวคิว
โอล หรือออโตฟาโกโซม (Autophagic vacuole หรือ Autophagosome) พบมากในเซลล์ตับ ท า
หน้าที่ย่อยสลายสารโมเลกุลใหญ่ที่เซลล์กินเข้าไป เช่น การย่อยสลายอาหารของยูกลีนา การ
ย่อยสลายโครงสร้างของเซลล์ที่เสียหาย หรือท าลายตัวเอง (Autolysis) เช่น การย่อยสลายตัว
เองของเซลล์เม็ดเลือดแดง ย่อยสลายสารแปลกปลอมทีเ่ข้าสู่รา่งกาย (ภาพที่ 3.25) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.25  ไลโซโซม (Lysosome) 
ที่มา: Reece et al., 2014: 107 
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3.4.3.8   แวคิวโอล (Vacuole) เป็นออร์แกเนลที่มีโครงสร้างเยื่อหุ้มช้ันเดียว มี
ลักษณะเป็นก้อนถุง รูปร่างกลมหรือเหลี่ยมขึ้นกับชนิดของเซลล์ แวคิวโอลแบ่งได้หลาย
ประเภทซึ่งแตล่ะประเภทท าหนา้ที่แตกต่างกัน ได้แก่ (Raven et al.,2011: 73) 

1)   แซพแวคิวโอลหรือเซนทรัลแวคิวโอล (Sap vacuole หรือ Central 

vacuole) พบในเซลล์พืชที่มีอายุมาก มีลักษณะเป็นถุงขนาดใหญ่ ถ้าพืชยังอายุน้อยอยู่จะมี
ขนาดเล็ก หลายๆอัน เป็นแวคิวโอลที่ท าหนา้ที่ในการสะสมสาร เช่น ผลึกแคลเซียมออกซาเลต 

น้ าตาล กรดอะมโิน คาเฟอีน น้ ามันหอมระเหยและออิอนต่างๆ (ภาพที่ 3.26) 

 
 

ภาพท่ี 3.26 แซพแวคิวโอล (Sap vacuole) 
ที่มา: Reece et al., 2014: 108 

 

2)   คอนแทรคไทล์แวคิวโอล (Contractile vacuole) พบในโปรโตซัวน้ า
จืด เช่น ยูกลีนา พารามีเซียม ท าหน้าที่ช่วยรักษาระดับน้ าภายในเซลล์ให้อยู่ในภาวะสมดุล 

(ภาพที่ 3.27) 

 
 

ภาพท่ี 3.27 คอนแทรคไทล์แวคิวโอล (Contractile vacuole) ของพารามีเซียม 

ที่มา: Reece et al., 2014: 133 
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3)   ฟูดแวคิวโอล (Food vacuole) เป็นแวคิวโอลใช้บรรจุอาหารที่เซลล์
กินเข้าไป ก่อนที่จะถูกย่อยด้วยเอนไซม์จากถุงไลโซโซม พบในโปรโตซัวบางชนิด  เช่น อะมีบา 
พารามีเซียม เป็นต้น (ภาพที่3.28) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.28 ฟูดแวคิวโอล (Food vacuole) 

ที่มา: http://herbmitchell.info/SECONDSESSION.htm#TBH 

 

3.4.3.9   เพอรอกซิโซม (Peroxisome) เป็นออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้ม 1 ช้ัน มี
ลักษณะเป็นถุงกลม คล้ายไลโซโซม (ภาพที่ 3.29) หนา้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและสะสม H2O2 

การสลายกรดไขมัน ก าจัดแอลกอฮอล์ส่วนเกินในร่างกาย และยังท าหนา้ที่เกี่ยวข้องกับการเกิด 
Photorespiration ในพืช C3 

 

 
 

ภาพท่ี 3.29 เพอรอกซิโซม (Peroxisome) 
ที่มา: Reece et al., 2014: 112 
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3.4.3.10   ไมโครทูบูล (Microtubule) เป็นไซโตสเกเลตัล (Cytoskeleton) หรือเส้น
ใยที่มขีนาดใหญ่ที่สุด ประกอบด้วยโปรตนีที่มีลักษณะเป็นท่อกลวงเรียงต่อกันเป็นวง ท าให้เกิด
เป็นลักษณะท่อกลวง พบได้ทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ไมโครทูบูลท าหน้าที่เป็นองค์ประกอบ
ของเซนตริโอลในเซลล์สัตว์ เป็นองค์ประกอบของเส้นใยสปินเดิลที่ท าหน้าที่ดึงโครโมโซมใน
ระหว่างการแบ่งนิวเคลียส ควบคุมการเคลื่อนไหวของไซโทพลาซึม และเป็นส่วนประกอบของ
เซนตรโิอล (Centriole) ซิเลีย  (Cilia) แฟลกเจลลา (Flagella) และเบซัลบอดี (Basal body) (ภาพ
ที่ 3.30a) 

3.4.3.11   ไมโครฟิลาเมนต ์(Microfilament) เป็นไซโตสเกเลตัลที่มีขนาดเล็กที่สุด 
ประกอบด้วยโปรตีนแอกติน (Actin) กระจายอยู่ในไซโทพลาซึม ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนไหว การยืดหดตัวภายในเซลล์เป็นหลัก การหมุนเวียนไซโทพลาซึม การเคลื่อนที่ของ
อะมีบา การท างานของกล้ามเนื้อในสัตว์ และการแบ่งไซโทพลาซึมของเซลล์สัตว์ (ภาพที่ 
3.30b)   

3.4.3.12   อินเตอร์มีเดียต ฟิลาเมนต์ ( Intermediate filaments) เป็นไซโตส
เกเลตัลที่มีขนาดปานกลาง ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรักษารูปร่างและค้ าจุนภายในเซลล์ เช่น 
เป็นองค์ประกอบของนิวเคลียร์ลามินา และเกี่ยวข้องกับการยึดนิวเคลียสและออร์แกเนลต่างๆ 
ภายในเซลล์ (ภาพที่ 3.30c) 

 

  

  
 

ภาพท่ี 3.30 เปรียบเทียบโครงสรา้งไมโครทูบูล (Microtubule) ไมโครฟิลาเมนต์ 
                          (Microfilament) และ อินเตอร์มีเดียต ฟิลาเมนต์ (Intermediate filaments) 

ที่มา: Reece et al., 2014: 113 

(a) (b) (c) 
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3.4.3.13   เบซัล บอดี (Basal body) สร้างจากเซนตริโอล ประกอบด้วยไมโคร
ทูบูล 9 ชุด เรียงตัวเป็นวง แต่ละชุด ประกอบด้วยไมโครทูบูล 3 แท่ง (9+0) พบอยู่ที่ฐานของซิ
ลียและแฟลเจลลา  

3.4.3.14   เซนตริโอล (Centriole) เป็นออร์แกเนลที่พบในเซลล์สัตว์และโปรติสต์
บางชนิด มีลักษณะเป็นท่อทรงกระบอก 2 อัน วางตั้งฉากกัน แต่ละอันประกอบด้วยท่อไมโคร
ทูบูล 9 ชุด ชุดละ 3 ท่อ เรียงกันเป็นรัศมี ตรงกลางกลวง เรยีกโครงสร้างของเซนตริโอลว่าเป็น
แบบ 9+0 เซนตริโอลท าหน้าที่สร้างเส้นใยสปินเดิล และท าหน้าที่สร้างเบซัล บอดี (ภาพที่ 
3.31) 

 

 
 

 ภาพท่ี 3.31 เซนตรโิอล (Centriole) 
ที่มา: Reece et al., 2014: 114 

 

3.4.3.14   ซิเลียและแฟลกเจลลา (Cilia and flagella) เป็นระยางค์ที่ใช้ในการ
เคลื่อนที่ โครงสร้างของขนเซลล์และแฟลกเจลลัม (ภาพที่ 3.32) ประกอบด้วยท่อไมโครทูบูล 
ที่มกีารจัดเรยีงตัวแบบ 9+2 มีต้นก าเนดิจากเบซัลบอดี (Basal body) ที่อยู่ใต้เยื่อหุม้เซลล์ ซิเลีย
เป็นระยางค์ที่มีความยาวสั้นกว่าแฟลกเจลลา หน้าที่ของซิเลียและแฟลกเจลลาช่วยในการ
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เคลื่อนที่ของเซลล์ ช่วยในการโบกพัดฝุ่นละอองหรือสิ่งแปลกปลอม เช่น ขนเซลล์ที่อยู่ในเซลล์
เยื่อบุผนังหลอดเลือดมนุษย์ การเคลื่อนที่ของขนเซลล์และแฟลกเจลลาใช้พลังงานจาก ATP  

 

 
 

ภาพท่ี 3.32 โครงสร้างแฟลกเจลลาและขนเซลล์ (Cilia and flagella) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece et al., 2014: 116 

 

3.4.3.13 อินคลูชัน (Inclusion) เป็นสารไร้ชีวิตที่เป็นผลผลิตจากกระบวนการ             
เมตาบอลิซึมที่สะสมภายในไซโทพลาซึมของเซลล์ เช่น เม็ดแป้ง น้ ามันหอมระเหย ไกลโคเจน 
เมือก ผลึกของสารตา่งๆ อาหารสะสมในไข่แดง ลิพิด สารสีเชน่ เมลานนิ เป็นต้น 

 

3.5   การล าเลยีงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ (Traffic across membranes) 
  เยื่อหุ้มเซลล์มีคุณสมบัติที่ยอมให้สารบางอย่างผ่านเข้าไปในเซลล์ได้ง่ายกว่าสาร

บางอย่างชนิดอื่น  เรียกคุณสมบัตินี้ว่า เยื่อเลือกผ่าน (Selective permeable membrane) เยื่อ
หุ้มเซลล์จึงท าหน้าที่ควบคุมชนิดและอัตราการล าเลียงโมเลกุลของสารผ่านเข้าและออกจาก
เซลล์ คุณสมบัติเยื่อเลือกผ่านของเยื่อหุ้มเซลล์ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ฟอสโฟลิพิด 
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(Phospholipid bilayer) โปรตีนที่อยู่บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ (Specific integral transport proteins) 
เป็นต้น การล าเลียงสารผา่นเยื่อหุ้มเซลล์มหีลายวิธี ได้แก่  

3.5.1   การล าเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบไม่ใช้พลังงาน (Passive transport)  
  เป็นการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากไปยัง

บริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยจนกระทั่งถึงจุดสมดุล โดยไม่ต้องการใช้พลังงานในการท าให้สาร
เกิดการเคลื่อนที่ ได้แก่ 

3.5.1.1   การแพร่ (Diffusion) เป็นการแพร่หรือการล าเลียงสารจากบริเวณที่มี
ความเข้มข้นของสารมากกว่าไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อยกว่า จนกว่าจะอยู่ใน
สภาพสมดุล (Dynamic  equilibrium) เมื่ออยู่ในสภาพสมดุลแล้ว โมเลกุลของสารยังคงเคลื่อน
อยู่แต่เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่ากันทั้งสองบริเวณ ไม่ต้องใช้พลังงานเพื่อเกิดการล าเลียงสาร 
อย่างไรก็ตามเยื่อหุ้มเซลล์มีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลอืกผ่าน หรือ selective permeable ดังนั้นอัตรา
การแพร่ของสารชนิดต่างๆ จะไม่เท่ากัน โมเลกุลของน้ าจะสามารถแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้
อย่างอิสระซึ่งมีความส าคัญมากส าหรับการด ารงอยู่ในเซลล์ (Miller and Levine, 2010: 208) 

(ภาพที่ 3.33) 
 

     
 

ภาพท่ี  3.33 การแพร ่(Diffusion) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece et al., 2014: 131 
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3.5.1.2   ออสโมซิส (Osmosis) เป็นการแพร่ของโมเลกุลของน้ าผ่านเยื่อเลือก
ผ่าน (Selective membrane) จากบริเวณที่มีโมเลกุลของน้ าหนาแน่นมากกว่าหรือสารละลายที่
เจือจางกว่า (Hypoosmotic solution) ไปยังบริเวณที่มีโมเลกุลของน้ าน้อยกว่าหรือสารละลายที่
เข้มขน้กว่า (Hyperosmotic solution) โดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ (ภาพที่ 3.34)  

 

 
 

ภาพท่ี 3.34 ออสโมซิส (Osmosis) 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece et al., 2014: 131 

 

ความเข้มข้นของสารละลายมีผลต่อรูปร่างของเซลล์ดังภาพที่ 3.35 คือ  

1)  Isotonic solution เป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นของสารภายนอก
เท่ากับภายในเซลล์ เซลล์จึงอยู่ในรูปร่างปกติ 

2 ) Hypotonic solution เป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นของสาร
ภายนอกต่ ากว่าภายในเซลล์ น้ าจึงออสโมซิสเข้าเซลล์มากกว่า ถ้าเซลล์สัตว์อยู่ในสารละลาย
ชนิดนี้ จะ เกิดปรากฎการณ์ที่ เ รี ยกว่ า  เซลล์แตก ( Cytolysis)แต่ถ้ า เป็น เซลล์พื ชจะ
เกิดปรากฎการณท์ี่เรยีกว่า เซลล์เต่ง (Turgid) เนื่องจากมีผนังเซลล์ 

3)  Hypertonic solution เป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นของสาร
ภายนอกสูงกว่าภายในเซลล์ น้ าจงึออสโมซิสออกจากเซลล์ ถ้าเซลล์สัตว์อยู่ในสารละลายชนิด
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นี้จะเกิดปรากฎการณ์เซลล์เหี่ยว (Shriveled) ส่วนเซลล์พืชจะเกิดปรากฎการณ์เซลล์เหี่ยว
เรียกว่า Plasmolysis โดยไซโทพลาซึมจะเหี่ยวและหดจนเกิดเป็นช่องว่างภายในเซลล์  

 
 

ภาพท่ี 3.35 ความสมดุลของน้ าของเซลล์ที่มีชีวติ (The water balance of living cells) 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece et al., 2014: 132 

 

3.5.1.3   ฟาซิลิเทต ดิฟฟิวช่ัน (Facilitated diffusion) เป็นการล าเลียงสาร จาก
บริเวณที่มีความเข้มข้นของสารสูงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ ากว่า โดยอาศัยโปรตีนที่
เกี่ยวข้องกับการขนส่ง (Transport proteins) หรือโปรตีนที่มีลักษณะเป็นช่อง (Channel protein) 
ช่วยในการน าโมเลกุลของสารเหล่านั้นผา่นเยื่อหุ้มเซลล์และไม่ต้องใช้พลังงาน เช่น การล าเลียง
น้ าเข้าสู่เซลล์พืช การน าสารเข้าสู่เซลล์สัตว์ผ่านโปรตนี Aquaporin (ภาพที่ 3.36) 

 

        
 

ภาพท่ี 3.36 ฟาซิลิเทต ดิฟฟิวชั่น (Facilitated diffusion) 

ที่มา: Reece et al., 2014: 133 
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3.5.2   การล าเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบใช้พลังงาน (Active transport)  
   การล าเลียงสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารต่ าไปยังบริเวณที่มีความ

เข้มข้นของสารสูงกว่า ซึ่งต้องการพลังงานในรูปของ ATP และมีการใช้โปรตีนตัวพา (Carrier 

protein) ในการล าเลียง เช่น เซลล์ขับโซเดียม (Na
+) ออกนอกเซลล์และน าโปรแตสเชียม (K+) 

เข้าไปในเซลล์ ซึ่งเรียกว่าโซเดียมโปรแทสเซียมปั้ม (Sodium-potassium pump) เป็นการรักษา
สมดุลของไอออนในเซลล์ หรือการล าเลียงน้ าตาลกลูโคสเข้าสู่เซลล์เยื่อบุผิวในล าไส้เล็ก เป็น
ต้น 

   Sodium-potassium pump เป็นกระบวนการที่เริ่มต้นจาก Na
+ ที่อยู่ภายใน

เซลล์เข้าจับกับโปรตนีซึ่งเป็น Transport protein หลังจากนั้น ATP จะให้พลังงานแก่โปรตีนท าให้
โปรตีนเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและปล่อย Na

+ ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ออกไปข้างนอกเซลล์ ใน
ขณะเดียวกัน K+ ภายนอกเซลล์จะเข้าจับกับโปรตีนขนส่งตัวเดิม ท าให้โปรตีนเปลี่ยนแปลง
รูปร่างอีกครั้งหนึ่ง ส่งผลท าให้ K+ ถูกปล่อยเข้าไปในเซลล์ หลังจากนั้นโปรตีนจะกลับไปมี
รูปร่างเหมอืนเดิมอกีครั้งและพร้อมที่จะเริ่มตน้กระบวนการใหม่ต่อไปดังภาพที่ 3.37 

 

 
 

ภาพท่ี 3.37 แอคทีฟทรานสปอร์ต (Active transport) 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece et al., 2014: 135 
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3.5.3   การล าเลียงสารขนาดใหญ่ (Exocytosis and endocytosis)  

3.5.3.1   เอกโซไซโตซิส (Exocytosis) เป็นการล าเลียงสารผ่านการสร้างถุง 
โดยอาศัยการเช่ือมรวมกันของถุง (Vesicle) ที่อยู่ภายในเซลล์เข้ากับเยื่อหุ้มเซลล์และน าสาร
ออกข้างนอกเซลล์ เชน่ การส่งเอนไซม์หรอืฮอร์โมนออกจากเซลล์ เป็นต้น (ภาพที่ 3.38) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.38 เอกโซไซโตซิส (Exocytosis) 

ที่มา: Raven et al., 2011: 117 

 

3.5.3.2   เอนโดไซโตซิส (Endocytosis) เป็นการล าเลียงสารผ่านการสร้างถุง 
โดยอาศัยการพับเว้าของเยื่อหุ้มเซลล์ในการล้อมรอบสารที่ต้องการน าเข้าสู่เซลล์ก่อนจะหลุด
ออกเป็นถุง (Vesicle) เข้าสู่เซลล์ตอ่ไป แบ่งออกเป็น 3 แบบ (ภาพที่ 3.39) ได้แก่  

1)   Phagocytosis เป็นการน าสารที่เป็นของแข็งเข้าสู่เซลล์หรือเซลล์
กิน โดยเซลล์จะยื่นส่วนไซโทพลาซึม (Cytoplasm) ไปโอบล้อมสารนั้น แล้วน าเข้าไปสู่เซลล์ ถ้า
สารนั้นเป็นโมเลกุลอาหาร (Food) จะกลายเป็นถุงอาหาร (Food vacuole) จากนั้นถุงอาหารจะ
ไปรวมกับไลโซโซม (Lysosome) ซึ่งภายในมีเอนไซม์ (Hydrolytic enzymes) ที่จะย่อยสลาย
โมเลกุลอาหารต่อไป ตัวอย่างการล าเลียงสารที่เป็นของแข็งอื่นเข้าสู่เซลล์ ได้แก่ การกินอาหาร
ของอะมีบา การกินเชื้อโรคหรอืสิ่งแปลกปลอมของเซลล์เม็ดเลือดขาวบางชนิด เป็นต้น 

2)   Pinocytosis เป็นการน าสารที่เป็นของเหลวเข้าเซลล์หรือเซลล์ดื่ม 
โดยเยื่อหุ้มเซลล์จะเว้าเพื่อล้อมรอบสารที่จะน าเข้าสู่เซลล์ กลายเป็นถุงขนาดเล็กอยู่ในไซ
โทพลาซึม (Cytoplasm) เชน่ การแลกเปลี่ยนสารบริเวณหลอดเลือดฝอย เป็นต้น 
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3)   Receptor-mediated endocytosis เป็นการน าสารเฉพาะบางชนิด
เข้าไปในเซลล์ โดยผา่นตัวรับเฉพาะ (Receptor) ทีพ่บที่ผวิเซลล์สารบางชนิดเหลา่นั้นทีเ่ข้ามาจับ
กับตัวรับจ าเพาะแล้ว จะถูกน าเข้าสู่เซลล์เพื่อใช้ในกระบวนการต่างๆ ต่อไป ตัวอย่างการ
ล าเลียงสารในลักษณะนี้ เช่น การล าเลียงไข่แดง (Yolk) การล าเลียงคอเลสเตอรอลเข้าสู่เซลล์ 
รวมไปถึงการล าเลียงโปรตนีในเลือด ฮอร์โมน และแอนตบิอดี เป็นต้น  

 
 

                   
 

                              
 

ภาพท่ี 3.39 การเคลื่อนที่ของสารขนาดใหญ่ 
ที่มา: Reece et al., 2014: 138 
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บทสรุป 

 

เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานและเป็นส่วนประกอบที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต มีการศึกษาเรื่อง
เซลล์จากอดีตจนถึงปัจจุบันโดยนักวิทยาศาสตร์มากมาย เช่น Robert Hooke ชาวอังกฤษ ผู้ซึ่ง
ค้นพบเซลล์เป็นคนแรก และ Robert Brown ชาวอังกฤษ เป็นผู้ค้นพบนิวเคลียสเป็นคนแรก 
ภายในเซลล์ประกอบด้วยออร์แกเนลที่ท าหน้าที่เฉพาะต่างๆ มากมาย ได้แก่ ผนังเซลล์ เยื่อหุ้ม
เซลล์ นิวเคลียส ไรโบโซม เอนโดพลาสมิก เรติคูลัม กอลจิคอมเพล็กซ์ ไมโตคอนเดรีย ไลโซ
โซม แวคิวโอล และไซโตสเกเลตัล เป็นต้น ออรแ์กเนลล์ตา่งๆ เหล่านีส้ามารถพบได้แตกต่างกัน
ในเซลล์โพรคาริโอตและยูคาริโอต นอกจากนี้เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ยังมีออร์แกเนลที่
เหมือนกันและต่างกันบ้าง เพราะเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์บางเซลล์มีการท างานที่แตกต่างกัน
ออกไป  

การเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ การล าเลียงสารผ่าน
เยื่อหุ้มเซลล์แบบไม่ต้องใช้พลังงาน โดยสารจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นสารมากไป
ยังบริเวณที่มีความเข้มข้นสารน้อย (Passive transport) เชน่ การแพร่ ออสโมซิส และฟาซิลิเทต 
ดิฟฟิวช่ัน เป็นต้น และการล าเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบใช้พลังงาน โดยสารเคลื่อนที่จาก
บริเวณที่มีความเข้มข้นสารน้อยไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นสารมาก (Active transport) เช่น 

Sodium-potassium pump ซึ่งการเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ทั้ง 2 แบบเป็นการ
เคลื่อนที่ของสารที่มโีมเลกุลขนาดเล็ก ส่วนโมเลกุลขนาดใหญ่จะใช้วิธี เอนโดไซโตซิส และเอก
โซไซโตซิส 
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แบบฝึกหัดทบทวน 

 

1. จงยกตัวอย่างบุคคลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการศกึษาเซลล์ 
2. จงสรุปเกี่ยวกับทฤษฎีเซลล์ 
3. จงระบุโครงสรา้งและหนา้ที่ของออร์แกเนลภายในเซลล์ 
4. จงเปรียบเทียบออร์แกเนลที่พบในพืชและสัตว์ 
5. จงบอกลักษณะโครงสรา้งของเยื่อหุม้เซลล์ของสิ่งมชีีวติ 

6. จงอธิบายกระบวนการเคลื่อนของสารผา่นเยื่อหุ้มเซลล์ 
7. จงสรุปเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสารแบบใช้พลังงานกับแบบไม่ใช้พลังงาน 

8. จงยกตัวอย่างการล าเลียงสารโมเลกุลขนาดใหญ่เข้าออกเซลล์ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 
 

บทที่ 4 การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต 

หัวข้อเนื้อหา 
4.1   ความหมายของการสืบพันธุ์ 
4.2   การแบ่งเซลล์ 
       4.2.1   การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส 

       4.2.2   การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิส 

4.3   ชนิดของการสืบพันธุ์ 
       4.3.1   การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 

       4.3.2   การสบืพันธุ์แบบอาศัยเพศ 

4.4 การสบืพันธุ์ของสัตว์ 
4.4.1   โครงสร้างและการสืบพันธุ์ของสัตว์ 
4.4.2   การสบืพันธุ์ในมนุษย์ 
4.4.3   การตัง้ครรภ์ 

4.5   การสบืพันธุ์ของพืช 

 4.5.1   โครงสร้างและการสืบพันธุ์ของพืช 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อให้ผู้เรียน 

 

1.   สามารถบอกความหมายการสบืพันธุ์ของสิ่งมีชีวติได้ 
2.   สามารถเปรียบเทียบการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสกับการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสได้ 
3.   สามารถจ าแนกการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวติได้ 
4.   สามารถยกตัวอย่างการสบืพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 

5.   สามารถยกตัวอย่างการสรา้งเซลล์สบืแบบอาศัยเพศได้ 
6.   สามารถอธิบายการสรา้งเซลล์สบืพันธุ์เพศผู้และเพศเมียของคนได้ 
7.  สามารถอธิบายการสรา้งเซลล์สบืพันธุ์เพศผู้และเพศเมียของพชืได้ 
8.   สามารถอธิบายการปฎิสนธิของมนุษย์ได้ 
9.   สามารถอธิบายการปฏิสนธิซ้อนของพืชดอกได้ 
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วธิีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 

1.   บรรยายเนือ้หาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบด้วยสไลด์ PowerPoint 

2.   นักศกึษาท าการศกึษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3.   ผูส้อนกระตุน้ให้ซักถามและแสดงความคดิเห็น พร้อมทั้งสรุปเนือ้หา 
4.   มอบหมายใหผู้เ้รียนค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสอื และอินเตอรเ์น็ต 

5.   ท าแบบฝกึหัดเพื่อทบทวนบทเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 
 

1.   เอกสารประกอบการสอนวิชาชีววิทยา 1 
2.   สไลด์ในรูปแบบ PowerPoint 

3.   วีดีทัศน ์

4.   เครื่องคอมพวิเตอร์ 
 

การวัดผลและการประเมิน 

 

1.   ประเมินจากการซักถามในชัน้เรียน 

2.   ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

3.   ประเมินจากการส่งงานที่มอบให้ 
4.   ประเมินจากการท าใบงาน 

5.   ประเมินจากการท าแบบฝกึหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
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บทที่ 4 

การสบืพันธุ์ของสิ่งมชีวีิต 

(Reproduction of organisms) 

 
 

การสืบพันธุ์ (Reproduction) เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ขาดไม่ได้ 
เพราะสิ่งมีชีวิตต้องมีการสร้างชีวิตใหม่ทั้งนี้เพื่อด ารงเผ่าพันธุ์  การสืบพันธุ์พบในสิ่งมีชีวิตทุก
ชนิดตั้งแต่ระดับต่ าเซลล์เดียวไปจนถึงสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์  โดยทั่วไปการสืบพันธุ์ การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ และการส่งต่อลักษณะต่างๆ ทางพันธุกรรมไปให้ลูกหลาน จะ
ด าเนินไปไม่ได้เลยถ้าปราศจากการสืบพันธุ์ของเซลล์ หรือการแบ่งเซลล์ เซลล์สืบพันธุ์ในเพศ
ชาย คือ อสุจิ และเซลล์สบืพันธุ์ในเพศหญิง คือ ไข่ เมื่ออสุจิและไข่ มีการปฏิสนธิ จะมีการแบ่ง
เซลล์ เจริญและพัฒนาจนเป็นเอมบริโอ และเป็นตัวที่สมบูรณ์แล้ว เมื่อคลอดออกมาก็จะมีการ
เจริญและพัฒนาอีกครั้งหนึ่ง จนกระทั่งเข้าสู่วัยรุ่นจะมีการเจริญทางเพศที่สมบูรณ์ และ
สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้อีก ซึ่งในบทเรียนนีจ้ะกล่าวถึงการสบืพันธุ์ของสิ่งมีชีวติ 
  

4.1 ความหมายของการสบืพันธุ์ 
การสืบพันธุ์ (Reproduction) หมายถึง  ความสามารถในการผลิตหน่วยใหม่ของสิ่งมีชีวิต

ที่คล้ายตนเอง การสืบพันธุ์เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิต ท าให้สามารถด ารงเผ่าพันธุ์ให้
คงอยู่ได้ การสืบพันธุ์พบได้ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดตั้งแต่ระดับต ่ากว่าเซลล์ เซลล์เดียวและหลาย
เซลล์  
 

4.2   การแบ่งเซลล์ (Cell division)  

การแบ่งเซลล์เป็นการเพิ่มจ านวนเซลล์โดยผลของการแบ่งเซลล์ท าให้เซลล์มีขนาดเล็ก
ลง แตม่ีจ านวนเซลล์เพิ่มขึ้นท าใหส้ิ่งมีชีวติชนิดนัน้เจรญิเติบโตขึน้ การแบ่งเซลล์ประกอบด้วย 2 
ขั้นตอน คือ การแบ่งนิวเคลียส (Karyokinesis) และการแบ่งไซโทพลาซึม (Cytokinesis) ซึ่งการ
แบ่งนวิเคลียสมีอยู่ 2 แบบ คอื การแบ่งตัวแบบไมโทซิส และการแบ่งตัวแบบไมโอซิส  

4.2.1   การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส (Mitosis)  

เป็นการแบ่งตัวของเซลล์ร่างกายเพื่อที่จะเพิ่มจ านวนเซลล์หรือเพื่อทดแทน
เซลล์ที่ตายไป การแบ่งแบบนี้จะพบว่าเริ่มจากเซลล์เดิม (Mother cell) หนึ่งเซลล์ จะให้เซลล์



[92] 
 

บทที่ 4 การสบืพันธุ์ของสิ่งมีชีวติ  ชีววิทยา 1 

 

ใหม่เกิดขึ้น 2 เซลล์ ซึ่งเรียกว่าเซลล์ลูก (Daughter cell) โดยมีชนิดและจ านวนของโครโมโซม
ใหม่เหมือนกับเซลล์เดิมทุกประการ การแบ่งตัวของเซลล์วิธีนี้แบ่งออกเป็นระยะได้ 5 ระยะดัง
ภาพที่ 4.1 ได้แก่ (โครงการต าราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน, 2555: 4) 

 

 
 

 
 

ภาพท่ี 4.1 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (Mitosis) 

ที่มา: Reece et al., 2014: 236 
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1)   ระยะอินเตอร์เฟส (Interphase) เป็นระยะที่เซลล์อยู่ในสภาพปกติและท า
หน้าที่ตามปกติ อย่างไรก็ตามทั้งนี้ช่วงเวลาที่อยู่ในระยะอินเตอร์เฟสอาจสั้นหรือยาวขึ้นอยู่กับ
ชนิดของเซลล์ที่เป็นองค์ประกอบในแต่ละต าแหน่งของเซลล์ร่างกาย เซลล์ที่อยู่ระยะนี้
โครโมโซมในนิวเคลียสยังไม่ปรากฏให้เห็นเป็นแท่งแต่ที่เห็นได้ชัดในระยะนี้ คือ นิวคลีโอลัส 
(Nucleolus) และเยื่อหุ้มนิวเคลียส และเช่ือว่าเซลล์ในระยะนี้เป็นเซลล์ที่ตื่นตัว (Active) ที่สุด
ในทางสังเคราะห์ด้วยและในทางเมแทบอลิซึม (Metabolism) ระยะอินเตอร์เฟสซึ่งประกอบด้วย
ระยะย่อยๆ ทั้งหมด 3 ระยะ คือ G1 (First growth phase), S (Synthesis phase) และ G2 

(Second growth phase) การเปลี่ยนแปลงในระยะดังกล่าวมีดังนี้ 
-  ระยะ G1 เป็นระยะก่อนที่ดีเอ็นเอจะจ าลองตัวเอง แต่ละเซลล์จะเพิ่มออร์

แกเนล เช่น ไมโตรคอนเดียและไรโบโซมเป็นสองเท่า รวมทั้งมีการสะสมส่วนประกอบที่ใช้ใน
การจ าลองดีเอ็นเอ มีการสร้างโปรตีน เอนไซม์ และอาร์เอ็นเอ ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 40% 

ของเวลาที่ใชใ้นหนึ่งวัฏจักร 
-  ระยะ S เป็นระยะที่มีการสังเคราะหด์ีเอ็นเอเพื่อใช้ในกระบวนการจ าลอง

ดีเอ็นเอ (DNA replication) ท าให้ได้โครโมโซมเพิ่มเป็นสองเท่าใช้เวลาประมาณ 30% ของเวลา
ที่ใชใ้นหนึ่งวัฏจักร 

-  ระยะ G2 เป็นระยะที่เกิดขึ้นหลังระยะ S ระยะนี้เซลล์ต้องสังเคราะห์
โปรตนีที่จ าเป็นต่อการแบ่งเซลล์ใช้เวลาประมาณ 20% ของเวลาที่ใชใ้นหนึ่งวัฏจักร 

2)  ระยะโพรเพส (Prophase) เป็นระยะที่โครโมโซมเห็นเป็นแท่ง แต่ละแท่งจะ
ประกอบด้วย 2 โครมาทิด หรือ sister Chromatids ซึ่งจะยังยึดติดกันอยู่บริเวณหนึ่งที่เรียกว่า 
เซนโทรเมียร์ (Centromere) และมีโครงสร้างที่เป็นโปรตีนที่อยู่บริเวณเซนโทรเมียร์ เรียกว่า 
ไคเนโตคอร์ (Kinetochore) ในขณะเดียวกัน เซนโทรโซม (Centrosome) หรือเซนตริโอ 
(Centriole) ก็จะจ าลองตัวเองออกเป็น 2 อัน (ในกรณีของเซลล์สัตว์) แล้วแต่ละอันจะเคลื่อนตัว
แยกจากกันไปคนละขั้วของเซลล์ จากนั้นจะเกิดเส้นใยสปินเดิล (Spindle fiber) ขึ้นโดยปลาย
หนึ่งของเส้นใยสปินเดิลจะรวมกันตรงขั้วของเซลล์ ส่วนอีกปลายหนึ่งของเส้นใยแต่ละเส้น จะ
ยึดโครโมโซมแต่ละแท่งไว้ตรงต าแหน่งเซนโทรเมียร์ ในตอนปลายของระยะนี้เยื่อหุ้มนิวเคลียส 
และนิวคลีโอลัสจะสลายไป 

3) ระยะเมทาเฟส (Metaphase) เป็นระยะที่โครโมโซมแต่ละแท่งซึ่งประกอบด้วย 
2 โครมาทิด เคลื่อนที่มาอยู่ตรงกึ่งกลางของเซลล์ และเส้นใยสปินเดิลเตรียมพร้อมที่จะดึง      
โครมาทิดแตล่ะแท่งให้แยกออกจากกันไปยังคนละขัว้ของเซลล์ซึ่งอยู่ตรงข้าม 
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4)  ระยะแอนาเฟส (Anaphase) เป็นระยะทีโ่ครมาทิดของโครโมโซมแต่ละแท่งจะ
ถูกดึงให้แยกออกจากกันแล้วเคลื่อนที่ห่างออกจากกันเพื่อไปยังขั้วของเซลล์ โครมาทิดที่แยก
จากกันนี ้เรียกช่ือใหมว่่า โครโมโซมลูก (Daughter chromosome)  

5)  ระยะเทโลเฟส (Telophase) เป็นระยะที่โครโมโซมลูกเคลื่อนที่มารวมกันตรง
ขั้วของเซลล์ที่อยู่ตรงข้ามกัน จากนั้นโครโมโซมลูกแต่ละแท่งจะยืดตัวออกแล้วประสานกันเป็น
เส้นใยโครมาทิน ขณะเดียวกันเส้นใยสปินเดิลจะสลายไป เกิดนวิคลีโอลัส และเยื่อหุ้มนิวเคลียส
ขึน้ล้อมรอบเส้นใยโครมาทิน ดังนั้นตอนปลายของระยะนี้จะเห็นเซลล์มีนิวเคลียส ปรากฏอยู่ 2 

นิวเคลียส ซึ่งเป็นระยะที่สิน้สุดขบวนการแบ่งตัวของนวิเคลียส (ภาพที่ 4.2) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.2 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (เซลล์หัวหอม) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece et al., 2014: 241 

 

จากนั้นจะเกิดการแบ่งตัวของไซโทพลาซึมตามมาและจะเป็นเซลล์ลูก 2 

เซลล์ จ านวนโครโมโซมเท่ากับเซลล์เริ่มต้น ซึ่งเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์จะเกิดการแบ่งไซโทพลา
ซึมแตกต่างกันดังนี้ 

การแบ่งไซโทพลาซึมของเซลล์พืช จะมีการสะสมสารเซลล์ลูโลส 
(Cellulose) ขึน้บริเวณกลางเซลล์แนวสะสมของเซลล์ลูโลสนี้ เรียกกว่า เซลล์เพลท (Cell plate) 

จากนั้นแนวเซลล์เพลทจะขยายตัวออกไปจนจรดผนังเซลล์เดิมทั้ง 2 ข้าง เรียกแนวเซลล์เพลท
ใหม่นีว้่า มดิเดิลลาเมลล่า (Middle lamella) ท าให้เกิดเซลล์ลูก 2 เซลล์ โดยสมบูรณ์ (Raven et 

al., 2011: 281) 

การแบ่งไซโทพลาซึมของเซลล์สัตว์ จะเกิดการคอดเข้าไปข้างในของเยื่อ
หุ้มเซลล์ เรียกว่า Cleavage furrow โดยเริ่มที่ขอบนอกของเซลล์ท าให้เซลล์แบ่งเป็น 2 เซลล์ 
แตล่ะเซลล์ม ี1 นิวเคลียส (Raven et al., 2011: 281) 
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4.2.2   การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิส (Meiosis) 

เป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสรา้งเซลล์สบืพันธุ์ในวัยเจริญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต โดยพบใน
อัณฑะ (Testes), รังไข่ (Ovary), และเป็นการแบ่งเพื่อสร้างสปอร์ (Spore) ในพืชพบในอับ
ละอองเรณู (Pollen sac) และอับสปอร์ (Sporangium) หรือโคน (Cone) หรือในออวุล (Ovule) มี
การลดจ านวนชุดโครโมโซมจาก 2n (Diploid) เป็น n (Haploid) เมื่อสิ้นสุดการแบ่งจะได้ 4 เซลล์
ที่มีโครโมโซมเซลล์ละ n (Haploid) ซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งต้น และเซลล์ที่ได้เป็นผลลัพธ์ 
ไม่จ าเป็นต้องมีขนาดเท่ากัน การแบ่งแบบไมโอซิสแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ไมโอซิส I 
(Meiosis I) และไมโอซิส II (Meiosis II) (โครงการต าราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอ
วน, 2555: 6) 

4.2.2.1   ไมโอซิส I (Meiosis I) ประกอบด้วยระยะต่างๆ ดังน้ี 

1) ระยะอนิเตอร์เฟส I (Interphase I) เป็นระยะที่มีการสังเคราะห์ DNA 

เพิ่มอีก 1 เท่าตัว หรือมีการจ าลองโครโมโซม อีก 1 ชุด และยังติดกันอยู่ที่เซนโทรเมียร์ ดังนั้น 
โครโมโซม 1 แท่ง จงึม ี2 โครมาทิด 

2) ระยะโพรเพส I (Prophase I) เป็นระยะที่ใช้เวลานานที่สุดและมี
ความส าคัญต่อการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวติมากที่สุด เนื่องจากมีการแปรผันของยีนเกิดขึ้น 
โดยโครโมโซมคู่เหมอืน (Homologous Chromosome) จะมาเข้าคู่และแนบชิดตดิกัน เรียกว่า เกิด
ไซแนปซิส (Synapsis) ซึ่งคู่ของโฮโมโลกัสโครโมโซมที่เกิดไซแนปซิสกันอยู่นั้น เรียกว่า ไบแว
เลนท์ (Bivalent) ซึ่งแต่ละไบแวเลนท์มี 4 โครมาทิดเรียกว่า เทแทรด (Tetrad) ในคน มี
โครโมโซม 23 คู่ จึงมี 23 ไบแวเลนท์ จากนั้นโฮโมโลกัสโครโมโซมที่ไซแนปซิสกัน จะผละออก
จากกันบริเวณกลางๆ แต่ตอนปลาย ยังไขว้กันอยู่ เรียกว่า เกิดไคแอสมา (Chiasma) มีการ
แลกเปลี่ยนชิน้ส่วนโครมาทิด ระหว่างโครโมโซมที่เป็นโฮโมโลกัสกัน กับบริเวณที่เกิดไคแอสมา 
เรียกว่า ครอสซิ่งโอเวอร์ (Crossing over) ท าให้เกิดการผันแปรของยีน (Geng variation) ส่งผล
ให้เกิดการแปรผันของลักษณะสิ่งมีชีวติ (Variation) (Raven et al., 2011: 304) 

3) ระยะเมทาเฟส I (Metaphase I) เป็นระยะที่ไบแวเลนท์หรือโฮ
โมโลกัสโครโมโซมจะมาเรียงตัวกัน อยู่ในแนวกึ่งกลางเซลล์  

4) ระยะแอนาเฟส I (Anaphase I) เป็นระยะที่เส้นใยสปินเดิลหดตัวดึง
ให้โฮโมโลกัสโครโมโซม แยกออกจากกัน จ านวนชุดโครโมโซมในเซลล์ระยะนี้ยังคงเป็น 2n 

เหมอืนเดิม (2n เป็น 2n) แตล่ะโครโมโซมประกอบด้วย 2 โครมาทิด 

5) ระยะเทโลเฟส I (Telophase I) เป็นระยะที่โครโมโซมไปรวมอยู่แต่
ละขั้วของเซลล์ และในเซลล์บางชนิด ในระยะนี้จะมีการสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสมาล้อมรอบ
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โครโมโซม และแบ่งไซโทพลาซึมออกเป็น 2 เซลล์ เซลล์ละ n (จ านวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่ง) 
แตใ่นเซลล์บางชนิด จะไม่แบ่งไซโทพลาซึม โดยจะมีการเปลี่ยนแปลง ของโครโมโซมเข้าสู่ระยะ
โพรเฟส II เลย 

4.2.2.2   ไมโอซิส II (Meiosis II) ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังน้ี 

1)  ระยะอนิเตอร์เฟส II (Interphase II) เป็นระยะพักตัวซึ่งมีหรือไม่ก็ได้ 
ขึน้อยู่กับชนิดของเซลล์ ไม่มกีารสังเคราะห ์DNA หรอืจ าลองโครโมโซมแตอ่ย่างใด 

2)  ระยะโพรเพส II (Prophase II) เป็นระยะที่โครมาทิดจะหดสั้นมาก
ขึน้ ไม่มกีารเกิดไซแนปซิส ไคแอสมา ครอสซิ่งโอเวอร์ 

3)  ระยะเมทาเฟส II (Metaphase II) เป็นระยะที่โครโมโซมมาเรียงตัว 
อยู่ในแนวกึ่งกลางเซลล์ 

4)  ระยะแอนาเฟส II (Anaphase II) เป็นระยะที่มีการแยกโครมาทิด
ออกจากกัน ท าให้จ านวนชุดโครโมโซมเพิ่มจาก n เป็น 2n (ระยะสั้นๆ) 

5)  ระยะเทโลเฟส II (Telophase II) เป็นระยะเยื่อหุ้มนิวเคลียสเกิด
รอบๆ โครมาทิด แต่ละข้างของเซลล์ แต่ละโครมาทิดเปลี่ยนสภาพไปเป็นโครโมโซม เยื่อหุ้ม
เซลล์คอดเข้าหากันแล้วแยกเป็น 2 เซลล์ แต่ละเซลล์มีจ านวนโครโมโซมเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์
เริ่มต้น และจากเริ่มต้น 1 เซลล์ จะได้เซลล์ใหม่ 4 เซลล์ (ภาพที่ 4.3) (ปรีชา สุวรรณพินิจ และ
นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ, 2557: 465) 
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ภาพท่ี 4.3 การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส (Meiosis) 

ที่มา: Reece et al., 2014: 258-259 
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เมื่อเปรียบเทียบการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสกับไมโอซิส จะพบว่ามีความ
แตกต่างกัน โดยในระยะอินเตอร์เฟสเป็นระยะเตรียมพร้อมของการแบ่งเซลล์ทั้งสองแบบ
เหมือนกัน ส่วนระยะหลังจากระยะอินเตอร์เฟสจะมีความแตกต่างกัน และเมื่อสิ้นสุดการแบ่ง
เซลล์ (เริ่มตน้ 1 เซลล์) การแบ่งแบบไมโทซิส จะได้เซลล์ใหม่ 2 เซลล์ จ านวนโครโมโซมเท่าเดิม 
ส่วนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส จะได้เซลล์ใหม่ 4 เซลล์ จ านวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งของ
เซลล์เริ่มต้น ดังภาพที่ 4.4 

 

 
 

ภาพท่ี 4.4 เปรียบเทียบการแบ่งเซลล์ระหว่างไมโทซิสกับไมโอซิส 

ที่มา: Reece et al., 2014: 261 

 

 

 



[99] 
 

บทที่ 4 การสบืพันธุ์ของสิ่งมีชีวติ  ชีววิทยา 1 

 

4.3   ชนิดของการสบืพันธุ์ 
  การสืบพันธุ์ของสัตว์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 

(Asexual reproduction) เป็นการสบืพันธุ์ทีไ่ม่อาศัยเซลล์สืบพันธุ์โดยการแบ่งเซลล์แบบไมโตซีส 
(Mitosis) ได้สิ่งมชีีวติใหม่ที่มรีูปร่างหน้าตาเหมือนเดิม ลักษณะทางพันธุกรรมของลูกเหมือนพ่อ
แม่ทุกประการ พบในสิ่งมีชีวิตพวกโปรติสต์ พืชและสัตว์ช้ันต่ า ได้แก่ การแบ่งตัวออกเป็นสอง 
การแตกหน่อ การงอกใหม่ หรือการสร้างสปอร์  ส่วนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (Sexual 

reproduction) เป็นสืบพันธุ์ที่ตอ้งมกีารรวมกันของนิวเคลียสของเซลล์สบืพันธุ์ของเพศผู้และเพศ
เมียเข้าด้วยกันให้เกิดการแปรผันทางพันธุกรรม (variation) ซึ่งได้จากการแบ่งเซลล์แบบไมโอ
ซิส (Meiosis) การรวมตัวของนิวเคลียสดังกล่าวเรียกว่า การปฏิสนธิ (Fertilization) 

4.3.1   การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (Asexual reproduction) 

         เป็นกระบวนการสร้างสิ่งมีชีวิตโดยไม่อาศัยเซลล์สืบพันธุ์ ได้สิ่งมีชีวิตใหม่ที่มี
รูปร่างหน้าตาเหมือนเดิม โดยใช้วิธีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส และการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัย
เพศดังภาพที่ 4.5 มีหลายรูปแบบได้แก่ (ปรีชา สุวรรณพินิจ และนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ, 
2557: 449) 

 
 

ภาพท่ี 4.5 ตัวอย่างการสบืพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 

ที่มา: https://sbi3uplantsjan2012.wikispaces.com/Asexual+Reproduction+In+Plants+Wiki 
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4.3.1.1 การแบ่งตัวออกเป็น 2 ส่วน (Binary fission) คือ การแบ่งตัวของ
นิวเคลียสและไซโตพลาสซึม ตามล าดับจนได้เป็น 2 เซลล์ ที่มีขนาดเท่ากัน ดังภาพที่ 4.6 พบ
ในสิ่งมชีีวติเซลล์เดียว เชน่ ยูกลีนา แบคทีเรยี อะมีบา เป็นต้น  

 

 
 

ภาพท่ี 4.6 การแบ่งเซลล์แบบ Binary fission ของแบคทีเรยี 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece et al., 2014: 241 

 

4.3.1.2 การแตกหน่อ (Budding) คือ การแบ่งตัวของนิวเคลียสได้ 2 ส่วนเท่าๆ 
กัน แต่แบ่งไซโทพลาซึมได้ไม่เท่ากัน ท าให้หน่อที่แตกออกมานั้นมีขนาดเล็กกว่าตัวเดิม พบ
ในช่วงชีวติหนึ่งของสิ่งมีชีวติหลายเซลล์ เชน่ กล้วย ไผ ่ฟองน้ า ยีสต์ และไฮดรา เป็นต้น 

4.3.1.3 การงอกใหม่ (Regeneration) คือ การสร้างส่วนที่ขาดหายไปแล้วงอก
ขึ้นมาทดแทนส่วนที่ขาดหายไป เช่น จิ้งจก เป็นต้น รวมถึงการงอกขึ้นใหม่ จากส่วนที่ขาดออก
จากกันแล้วท าให้ได้ตัวใหม่เกิดขึ้น 2 ตัว ซึ่งพบใน ไฮดรา ดอกไม้ทะเล ปลาดาว พลานาเรีย 
ไส้เดือนดิน ปลิง เป็นต้น 
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4.3.1.4 การขาดออกเป็นท่อน (Fragmentation) คือ การหักเป็นท่อนๆ แต่ละท่อน
ที่หลุดไปก็จะแบ่งตัวแบบไมโทซิสได้เซลล์ใหม่ที่ต่อกันเป็นเส้นสายเจริญต่อไป พบในสิ่งมีชีวิตที่
มีเซลล์ตอ่กันเป็นเส้นสาย เชน่ พวกหนอนตัวแบน สาหร่ายทะเล เป็นต้น 

4.3.1.5 การสรา้งสปอร์ (Sporulation) คือ การแบ่งนิวเคลียสหลายๆ ครั้งในเซลล์
เดียว และมีผนังหุ้มกลายเป็นสปอร์อยู่ในเซลล์ใหม่อันเดียวที่เรียกว่า อับสปอร์ ภายในมีสปอร์
จ านวนมากมาย พบใน เห็ด รา มอสส์ เฟิร์น สาหร่ายบางชนิด และ พลาสโมเดียม เป็นต้น 
ยกเว้นในแบคทีเรยี เมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมจะสร้างเอนโดสปอร์ (Endospore) ซึ่งไม่
จัดเป็นการสบืพันธุ์เป็นเพียงการสรา้งแทนตัวเดิมเท่านั้น 

4.3.1.6   การสร้างสโตลอน (Stolon) คือ ส่วนของล าต้นงอกออกมาและทอด
ยาวไปตามพื้นดิน เรียกว่า สโตลอน หรือบางท้องถิ่น เรียกว่า ไหล ซึ่งส่วนนี้สามารถเจริญไป
เป็นต้นใหม่ได้ เชน่ ต้นเศรษฐี เรือนนอก สตรอเบอรี่ บัวบางชนิด เป็นต้น 

4.3.1.7   การใช้ส่วนต่างๆ ที่ไม่ใช่เมล็ด (Vegetative propagation) คือ การใช้
ส่วนต่างๆ ของพืชที่ไม่ใช่เมล็ดในการสืบพันธุ์ ได้แก่ การตอนกิ่ง ต่อกิ่ง ต่อตา ทาบกิ่ง ใบ ราก 
และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  

4.3.1.8   การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue culture) คือ การขยายพันธุ์โดยการน า 
protoplast หรือเนื้อเยื่อเจริญจากบริเวณยอด ล าต้น ราก ใบ ดอก หรือผล มาเลี้ยงในอาหาร
สังเคราะห์ซึ่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พืชที่ประสบความส าเร็จในการเพาะเนื้อเยื่อ เช่น 
กล้วยไม้ ข้าว ส้ม คาร์เนช่ัน บอน สตรอเบอรี่ แอปเปิล ข้าวโพด ถั่ว อ้อย มันฝรั่ง กล้วย ยาสูบ 

เป็นต้น 

4.3.1.9   การเจริญเป็นตัวอ่อนโดยไม่ต้องผสมพันธุ์ (Parthenogenesis) คือ การ
เกิดเซลล์ไข่ (egg cell) และเซลล์ไข่เจริญเป็นตัวใหม่ได้เลย โดยไม่ต้องแบ่งตัวแบบไมโอซิส 
ดังนัน้จ านวนโครโมโซมจึงไม่ลดลง พบได้ในสัตว์หลายชนิด เช่น ปลา สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 
สัตว์เลื้อยคลาน และแมลงบางชนิด เป็นต้น ในสัตว์จ าพวกผึ้ง หากไข่ได้รับการปฏิสนธิ ไข่จะ
เจริญเป็นผึ้งตัวเมียท าหน้าที่เป็นผึ้งงาน ส่วนไข่ที่ไม่ได้รับการปฏิสนธิจะเจริญเป็นผึ้งตัวผู้ท า
หนา้ทีผ่สมพันธุ์เท่านัน้ (อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร และคณะ, 2556: 215) 

4.3.1.10   การสืบพันธุ์ของไวรัส นักชีววิทยาถือว่าไวรัสไม่เป็นสิ่งมีชีวิตระดับ
เซลล์ แต่มีการสืบพันธุ์ที่เหมอืนตัวเดิมทุกประการโดยเมื่อไวรัสจะเข้าไปอาศัยอยู่ในสิ่งมีชีวิตอื่น
การสืบพันธุ์ของไวรัสเหมือนกับการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (ปรีชา สุวรรณพินิจ และนง
ลักษณ์ สุวรรณพินิจ, 2557: 454) 
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 4.3.2   การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (Sexual reproduction) 

           เป็นกระบวนการสบืพันธุ์ที่ตอ้งอาศัยการรวมนวิเคลียสของเซลล์สืบพันธุ์เซลล์
เพศผู้และเพศเมียเข้าด้วยกันและกระบวนการรวมตัวของนิวเคลียสเรียกว่า การปฏิสนธิ 
(Fertilization) แล้วได้เซลล์ใหม่เซลล์เดียวเรียกว่าไซโกท (Zygote) เป็นเซลล์เริ่มต้นของ
สิ่งมีชีวิตรุ่นต่อไปซึ่งมีลักษณะเหมือนพ่อกับแม่ (ปรีชา สุวรรณพินิจ และนงลักษณ์ สุวรรณ
พินจิ, 2557: 456) 

4.3.2.1   ลักษณะเซลล์สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวติ 

สิ่งมีชีวิตมีเซลล์สืบพันธุ์ที่มีรูปร่างและลักษณะแตกต่างกันดังภาพที่ 
4.7 และสร้างจากอวัยวะสืบพันธุ์ ซึ่งสามารถแบ่งตามรูปร่างของเซลล์สบืพันธุ์ได้ 2 แบบได้แก่ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.7 รูปร่างลักษณะของเซลล์สืบพันธุ์ ได้แก่ Isogametes (a) Heterogamete (b)  

                    Oogamete (c) 

ที่มา: http://schools.aglasem.com/18706 

 

1)   ไอโซแกมีต (Isogamete) เป็นเซลล์สืบพันธุ์ที่มีรูปร่างและขนาด
เหมือนกัน เช่น มีลักษณะกลมเหมือนกัน เล็กเท่ากัน ไม่สามารถแยกว่าเป็นเซลล์สืบพันธุ์ตัวผู้
หรอืตัวเมียได้ พบในโปรตสิต์บางชนิด เป็นต้น 

 2)  เฮตเทอโรแกมีต (Heterogamete)  เป็นเซลล์สืบพันธุ์ที่มีความ
แตกต่างกันแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 

-  แอนไอโซแกมีต (Anisogamete) มีรูปร่างเหมือนกัน แต่
ขนาดต่างกัน เชน่ กลมเหมอืนกัน แตม่ีขนาดเล็กกับใหญ่ พบในโปรตสิต์บางชนิด เป็นต้น 
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          -  โอโอแกมีต (Oogamete) มีรูปร่างและขนาดต่างกัน โดยที่
เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้มีขนาดเล็ก มีหัว มีหางเคลื่อนที่ได้ เรียกว่าสเปิร์ม ส่วนเซลล์สืบพันธุ์เพศ
เมียจะมีรูปร่างกลม และขนาดใหญ่ เคลื่อนที่ไม่ได้ ซึ่งเรียกว่าไข่ พบในสัตว์ช้ันสูงและพืชช้ันต่ า
บางชนิด เป็นต้น  

4.3.2.2   การปฏิสนธิ (Fertilization) คือกระบวนการรวมของนิวเคลียส 
พบได้ทั้งในพืชและสัตว์ ได้แก่ 

1)  การปฏิสนธิซ้อน (Double fertilization) คือการรวมของนิวเคลียส 
2 ครั้ง โดยการปฏิสนธิจะเริ่มตัง้แต่ละอองเรณูตกบนยอดเกสรตัวเมีย จากนั้นเกิดการงอกของ
ละอองเรณูซึ่งเรียกว่า การถ่ายละอองเรณู (Pollination) สามารถพบในพืชดอก ดังภาพที่ 4.8 

 

 
 

ภาพท่ี 4.8 การปฏิสนธิซ้อน (Double fertilization) 

ที่มา: https://www.studyblue.com/notes/note/n/angiosperm-reproduction/deck/10382278 

 

2)   การปฏิสนธิภายใน (Internal fertilization)  คือ การปฏิสนธิ
ภายในตัวแม่ โดยตัวผู้และตัวเมียจะจับคู่กันแล้วตัวผู้จะปล่อยอสุจิเข้าไปในร่างกายของตัวเมีย
แล้วเกิดการปฏิสนธิได้เป็นไซโกต จากนั้นไซโกตก็มีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเจริญไปเป็น
เอ็มบริโอ ซึ่งเอ็มบริโออาจเจริญภายนอกตัวแม่ เช่น สัตว์ปีก พวกนก ไก่ เป็ด หรือสัตว์เลี้ยง
ลูกน้ านม กลุ่ มที่ มีอวั ยวะสืบพันธุ์ ทั้ ง เพศอยู่ ในตั ว เดียวกัน  หรือสัตว์ที่ เป็นกะเทย 
(hermaphrodite)  
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3) การปฏิสนธิภายนอก (External Fertilization) คือการผสมระหว่าง
ไข่และตัวอสุจิภายนอกตัวของสัตว์เพศเมีย พบได้ในสัตว์ที่อยู่ในน้ าโดยจะอาศัยน้ าเป็นตัวกลาง
ในการปฏิสนธิ ได้แก่ สัตว์ครึ่งน้ าครึ่งบก ปลาตา่ง ๆ และสัตว์น้ าที่ออกลูกเป็นไข่ทุกชนิดเป็นต้น 

(ศุภณัฐ ไพโรหกุล, 2558: 126)  
 

4.4   การสืบพันธุ์ของสัตว ์

       4.4.1   โครงสร้างและการสืบพันธุ์ของสัตว์ การปฏิสนธิของสัตว์มีหลายรูปแบบ บาง
ชนิดมีสองเพศในตัวเดียวกันหรือกะเทย (Hermaphrodite) แต่ผสมข้ามตัว (Cross fertilization) 

เช่น ไส้เดือนดิน พลานาเรีย เป็นต้น เนื่องจากไข่และอสุจิเจริญไม่พร้อมกัน แต่บางชนิด
สามารถผสมร่วมตัวกันได้ (Self-fertilization) เช่น ฟองน้ า ไฮดรา พยาธิใบไม้ พยาธิตัวตืด  
พลานาเรีย ซึ่งมี 2 เพศในปล้องเดียวกัน บางชนิดสัตว์มีการแยกเพศกัน (Dioecious) แบ่งเป็น
เพศผู้และเพศเมีย เช่น หนอนตัวกลม หมึก กุ้ง เป็นต้น ตัวอย่างการสืบพันธุ์ของสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง เช่น ฟองน้ า (sponge) มีการสืบพันธุ์ทั้งแบบไม่อาศัยเพศโดยการแตกหน่อ 
(Budding) การสร้างเจมมูล (Gemmules) และการงอกใหม่ (Regeneration) หรือแบบอาศัยเพศ
โดยสร้างเซลล์อสุจิและเซลล์ไข่ซึ่งอาจมี 2 เพศในตัวเดียวกัน แต่ไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ในตัว
เดียวกัน ส่วนไฮดรา แมงกะพรุน มีการสืบพันธุ์แบบสลับ (Alternation of generation) การ
สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการแตกหน่อ ส่วนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยสร้างเซลล์อสุจิ
และเซลล์ไข่สัตว์ ส่วนหนอนตัวแบนเช่น พยาธิตัวตืด พยาธิใบไม้ชนิดต่างๆ มีการสืบพันธุ์แบบ
ไม่อาศัยเพศด้วยการหักเป็นท่อน (Fragmentation) ส่วนการงอกใหม่ (Regeneration) พบใน 
พลานาเรีย การสบืพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ สามารถผสมพันธุ์กันภายใน
ตัวเองได้ บางชนิดขา้มตัวเป็นเพศรวม (Monoecioius) โดยเซลล์สืบพันธุ์ เป็นต้น 

4.4.2   การสืบพันธุ์ในมนุษย์  
4.4.2.1   โครงสรา้งอวัยวะสบืพันธุ์เพศชาย ประกอบด้วย 

1)   อัณฑะ (Testis) มี 1 คู่ อยู่ภายในถุงหุ้มอัณฑะ (Scrotum) ภายนอก
ร่างกาย ท าหน้าที่ป้องกันอันตราย และปรับอุณหภูมิให้ต ่ากว่าในช่องท้องประมาณ 3 องศา
เซลเซียส เพื่อให้เหมาะกับการสร้างอสุจิ ภายในอัณฑะมีหลอดสร้างอสุจิ (Seminiferous 

tubule) ซึ่งมี Spermatogonium cell ท าหนา้ที่สรา้งอสุจิ อสุจิที่สร้างจะถูกส่งไปตาม ท่อสั้น ๆ ที่
ต่อกับหลอดสร้างอสุจไิปรวมกันที่หลอดเก็บอสุจิ (Epididymis)  

2)   หลอดน าอสุจิ (Vas Deferens) เป็นหลอดที่ต่อมาจากหลอดเก็บ
อสุจิเขา้สู่ช่องท้องไปเชื่อมตอ่กับท่อปัสสาวะ (Urethra) ซึ่งฝังอยู่ในลึงค์ (Penis) 
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3)   หลอดฉีดอสุจิ (Ejaculatory Duct) เป็นท่อที่ต่อเช่ือมระหว่างหลอด
น าอสุจิกับท่อปัสสาวะ ท าหนา้ที่บีบตัวขับน ้าอสุจิเขา้สู่ท่อปัสสาวะ 

4)   ลึงค์ (Penis) เป็นอวัยวะช่วยน าอสุจิเข้าสู่ช่องสืบพันธุ์เพศเมีย 
ป้องกันการสูญเสียอสุจิ และช่วยให้มีการผสมพันธุ์ของไข่ภายในท่อสืบพันธุ์เพศเมีย ภายใน
ประกอบด้วยเนื้อเยื่อคล้ายฟองน า้ และท่อปัสสาวะ เป็นท่อน าน้ าปัสสาวะและน ้าอสุจิออก จาก
ร่างกาย 

5)   ต่อมสร้างน ้าเลี้ยงอสุจิ (Seminal Vesicle) มีท่อติดต่อกับหลอดน า
อสุจิท าหน้าที่สรา้งอาหารส าหรับอสุจิ น้ าอสุจิ (semen) ประกอบด้วยน้ าตาลฟรุกโทสจากต่อม
สร้างน้ าเลี้ยงอสุจิ เบสจากต่อมลูกหมาก สารหล่อลื่นจากต่อมคาวเปอร์ และอสุจิ เพศชาย
หลั่งน้ าอสุจิแต่ละครั้งประมาณ 2-7 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีอสุจิประมาณ 300-500 ล้านตัว 
อาจกล่าวว่า 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีอสุจิประมาณ 70 ล้านตัว ถ้าหากมีจ านวนอสุจิน้อยกว่า 
30 ล้านตัวแสดงวา่เป็นหมัน อสุจิมีชีวิตอยู่ในหลอดเก็บอสุจิหรือหลอดน้ าอสุจิได้ 40 วัน แต่ใน
ปีกมดลูกมีชีวติเพียง 2 วันเท่านั้น ดังภาพที่ 4.9  

 

 
 

ภาพท่ี 4.9 โครงสร้างอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย 

ที่มา: Reece et al., 2014: 1019 
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4.4.2.2  โครงสรา้งอวัยวะสบืพันธุ์เพศหญิง ประกอบด้วย 

          1)   รังไข่ (Ovary) มี 2 ข้างของมดลูก มีเยื่อยึดติดกับมดลูก ในรังไข่มี
เซลล์ Primary Oocyte ที่ห่อหุ้มด้วย Follicle Cell เรียกว่า Primary Follicle เมื่อเข้าสู่วัยเจริญ
พันธุ์จะมีการเจริญของ Primary Oocyte 1 ใบ ทุกๆ เดือนสลับกันระหว่างรังไข่ ซีกซ้ายกับซีก
ขวา 

2)   ท่อน าไข่ (Oviduct) เป็นบริเวณปลายทางด้านที่ติดกับรังไข่ มี
ลักษณะเป็นปากแตร ขณะที่เกิดการตกไข่ ไข่จะเข้าสู่ท่อน าไข่ ถัดจากปากแตรเข้าไปจะพอง
เล็กน้อยเรียกว่า พลิคาออฟแอมพูลลา (Pical of ampulla) เป็นส่วนที่เกิดปฏิสนธิขึน้  

3)   มดลูก (Uterus) มีรูปร่างคล้ายลูกชมพู่คว ่ามีท่อน าไข่ (Oviduct 

หรือ Uterine Tube) ยื่นออกไปทั้งซ้ายและขวาปลายท่อบานออกเพื่อรับเซลล์ไข่จากรังไข่เข้าสู่
ท่อน าไข่ ภายในท่อมีเยื่อบุที่มซีีเลียชว่ยในการพัดโบกไข่เข้าสู่เนือ้เยื่อมดลูก (ภาพที่ 4.10) 

    
 

ภาพท่ี 4.10 โครงสร้างอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง 
ที่มา: Reece et al., 2014: 1021 

 

4.4.2.3   การสรา้งเซลล์สบืพันธุ์ (Gametogenesis) 

           การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ส่วนใหญ่แยกกันสร้างในอวัยวะเพศผู้และ
อวัยวะเพศเมียเมื่อจะมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ เซลล์ที่จะเจริญไปท าหน้าที่สืบพันธุ์จะแบ่งตัว
แบบไมโอซิสเพื่อลดจ านวนโครโมโซมลงเหลือครึ่งหนึ่ง (Haploid, n) เซลล์ที่แบ่งได้จากไมโอซิส
จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์สืบพันธุ์ที่สมบูรณ์  (Enger et al., 2007: 417) 

1)   การสร้างอสุจิ (Spermatogenesis) อัณฑะเป็นอวัยวะที่ท าหน้าที่
สร้างเซลล์สืบพันธุ์ อัณฑะประกอบด้วย ถุงอัณฑะ (Serotum) หลอดสร้างอสุจิ (Semiferous 

tubules) หลอดเก็บอสุจิ (Epididymis) เซลล์อินเตอร์สติเชียล (Interstitial cell) อัณฑะแต่ละข้าง



[107] 
 

บทที่ 4 การสบืพันธุ์ของสิ่งมีชีวติ  ชีววิทยา 1 

 

มีขนาดเล็กกว่าลูกกอล์ฟ ประกอบด้วยหลอดสร้างอสุจิ ภายในผนังของหลอดสร้างอสุจิมี 
Primordial germ cell หรือสเปอร์มาโตโกเนีย (Spermatogonia) ที่เป็นดิพพลอยด์ (2n) เซลล์ที่
เป็นเซลล์ต้นก าเนิดที่จะเจริญไปเป็น Primary Spermatocyte เซลล์เหล่านี้จะแบ่งตัวแบบไมโอ
ซิสเซลล์ที่ได้จากการแบ่งไมโอซิส I คือ Secondary Spermatocyte 2 เซลล์ซึ่งจะแบ่งไมโอซิส II 
ได้เป็น Spermatid 4 เซลล์แต่ละเซลล์มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเป็น Sperm อสุจิที่สร้างขึ้น
จะถูกเก็บไว้ในหลอดเก็บอสุจิก่อนเข้าสู่ท่อน าอสุจิ ส่วนเซลล์อินเตอร์สติเชียลแทรกอยู่ระหว่าง
หลอดสร้างอสุจิ มีหน้าที่สร้างฮอร์โมนเพศชาย คือ เทสโทสเทอโรน (Testosterone) ลักษณะ
ของ Sperm เป็นเซลล์ขนาดเล็ก แบ่งได้ 3 ส่วน คือ ส่วนหัว (Head) ซึ่งมีลักษณะรูปไข่ปลายหัว
ค่อนข้างแหลม ภายในมีนิวเคลียสเกือบเต็ม มี Acrosome ท าหน้าที่สร้างสารพวกเอ็นไซม์ที่ใช้
ย่อยผนังของไข่ในการปฏิสนธิ ส่วนคอและล าตัว (Mid Peice) มีขนาดเล็กกว่าหัว ตอนกลางมี
แกน (Axial Filament) ซึ่งมีเยื่อหุ้ม มี Centrosome 2 อัน และ ส่วนหาง (Tail) ได้แก่ แกนกลางที่
ไม่มเียื่อหุ้ม ท าหนา้ที่ในการเคลื่อนที่ของตัว Sperm (ภาพที่ 4.11)  

 

 
 

ภาพท่ี 4.11  การสร้างอสุจิ (Spermatogenesis) 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece et al., 2014: 1022 
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2)   การสรา้งไข่ (Oogenesis) เป็นกระบวนการสร้างไข่ (Egg) เกิดขึ้นใน
รังไข่ (Ovary) เริ่มในผู้หญิงจะมี Primordial germ cell ซึ่งเป็นกลุ่มเซลล์ที่อยู่นอกรังไข่ เกิดมา
ก่อน มีโครโมโซม 2n ต่อมารังไข่สร้างเสร็จกลุ่มเซลล์นี้จะเคลื่อนตัวไปอยู่ที่รังไข่ เรียกใหม่ว่า 
โอโอโกเนียม  (Oogonium) เซลล์นี้เจริญไปเป็น Primary Oocyte และมีการแบ่งเซลล์แบบไมโอ
ซิส I ได้ 2 เซลล์ที่มีขนาดไม่เท่ากัน เซลล์ที่มีขนาดใหญ่ เรียกว่า Secondary Oocyte ส่วนเซลล์
ขนาดเล็ก เรียกว่า First polar body ในช่วงไมโอซิส I นี้จะเป็นระยะเวลาของการตกไข่ 
(Ovulation) และมีการปฏิสนธิเกิดขึ้น Secondary oocyte จะแบ่งไมโอซิส II ได้ 2 เซลล์ที่มีขนาด
ต่างกัน เซลล์ที่มีขนาดใหญ่ เรียกว่า ไข่ (Egg หรือ Ovum) เซลล์ขนาดเล็ก เรียกว่า Secondary 

polar Body ขณะเดียวกัน First polar body จะแบ่งตัวได้ 2 Secondary polar body ด้วย ซึ่งทั้ง 3 

Polar Body จะสลายตัวในเวลาต่อมา ไข่ที่ตกจากรังไข่เป็นเซลล์ไข่ที่อยู่ในระยะ secondary 

oocyte (n)  เมื่ออายุมากขึ้นจ านวนโอโอไซต์จะลดลง ต่อเมื่อหมดประจ าเดือนก็ไม่มีโอโอไซด์ที่
จะเจริญและตกไข่เหลอือยู่เลย (ภาพที่ 4.12) (Carlson et al., 2013: 176) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.12 การสร้างไข่ (Oogenesis) 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece et al., 2014: 1023 
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4.4.3   การตั้งครรภ์ 
           ในเพศชายเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์จะมีการสร้างอสุจิไปจนถึงอายุประมาณ 60-

70 ปี ในการร่วมเพศแต่ละครั้งจะมีการหลั่งน ้าอสุจิประมาณ 2-7 ลูกบาศก์เซนติเมตร โดยมี
จ านวนตัวอสุจิประมาณ 180-500 ลา้นตัว อสุจจิะมีชีวติอยู่ในร่างกายเพศหญิงประมาณ 2 วัน 
ในเพศหญิงเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์จะมีการสร้างไข่เดือนละ 1 ใบ โดย Primary Oocyte จะแบ่ง   
ไมโอซิส I ได้ Secondary Oocyte ซึ่งถ้าได้รับการกระตุน้จากอสุจิ Oocyte นี้ ก็จะแบ่งไมโอซิส II 
ได้เป็น Ootid พร้อมกับมีการปฏิสนธิ Secondary Oocyte จะมีชีวติได้ 1 วัน หลังการตกไข่ ถ้าไม่
มีการผสมก็จะสลายไป ในการปฏิสนธิ อสุจิจ านวนมากจะปล่อยเอนไซม์จาก Acrosome 

ออกมาย่อยผนังเซลล์ไข่ซึ่งประกอบไปด้วยเซลล์หลายช้ัน (Cumulus Oophorus) ซ้อนกันอยู่ 
อสุจิหลายตัวอาจเจาะผ่านเข้าไปได้ บริเวณภายในจะเรียกว่า “เขตโปร่งใส” (Zona Pellucida) 
(ภาพที่ 4.13) ที่มเีซลล์บาง ๆ และช้ันของเนื้อเยื่อชนิดหนึ่งห่อหุ้มอยู่ ซึ่งเขตนี้เป็นเขตหวงห้ามที่
จะมีตัวอสุจิตัวหนึ่งจะเข้าผสมโดยใช้เฉพาะส่วนหัวซึ่งเป็นนิวเคลียสเท่านั้น (ภาพที่ 4.14) ไข่จะ
สร้างเยื่อปฏิสนธิ (Fertilization Membrane) ห่อหุ้มเพื่อป้องกันไม่ให้อสุจิอื่นเข้าผสมได้อีก การ
ปฏิสนธิเกิดขึน้ที่บริเวณปีกมดลูก โดยอสุจิเดินทางจากปากมดลูก (Cervix) เข้าสู่มดลูก ผ่านไป
ตามท่อน าไข่ และเข้าผสมกับไข่ที่ปีกมดลูก หัวอสุจิที่บรรจุข้อมูลทางพันธุกรรมหรือโครโมโซม 
23 แท่ง จะจับคู่เข้าหาโครโมโซมของไข่อีก 23 แท่ง รวมเป็น 46 แท่ง (อิศนันท์ และคณะ, 
2556:224)  

 
 

ภาพท่ี 4.13 การปฏิสนธิในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece et al., 2014: 1041 
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การมีประจ าเดือนเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของรังไข่ (Ovarian cycle) และ
การเปลี่ยนแปลงของผนังมดลูก (Uterine cycle) ซึ่งเกิดจาการท างานร่วมกันของฮอร์โมน 5 
ชนิดคือ GnRH (Gonadotropin releasing hormone), FSH (Follicle stimulating hormone), LH 

(Luteinizing hormone), Estrogen และ Progesterone อย่างมีรูปแบบที่สัมพันธ์กัน ผู้หญิงจะเริ่ม
มีประจ าเดือนครั้งแรก (Menarche) เมื่ออายุประมาณ 11-12 ปี หลังจากนั้นจะมีเรื่อยจนกระทั่ง
อายุประมาณ 50 ปี ประจ าเดือนจะหมดไปจนเข้าสู่ระยะวัยทอง (Menopause)  การมี
ประจ าเดือนจะสัมพันธ์กับการตกไข่ รอบเดือนของผู้หญิงจะเริ่มต้นจาการที่สมองส่วนไฮโพทา
ลามัสหลั่งฮอร์โมน GnRH ออกมากระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้าให้สร้างฮอร์โมนและหลัง
ฮอร์โมน FSH ซึ่งฮอร์โมนนี้จะไปกระตุ้นเซลล์ฟอลลิเคิล (Follicle) ที่อยู่รอบเซลล์ไข่ให้เกิดการ
พัฒนาขึ้น เมื่อเซลล์ฟอลลิเคิลเจริญมากขึ้นเซลล์ฟอลลิเคิลเหล่านี้จะสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจน 
(Estrogen) ออกมาเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสูงเพียงพอที่จะไปกระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้าให้หลั่ง
ฮอร์โมน LH ออกมา ซึ่งปริมาณ LH ที่สูงมากนี้จะท าให้เซลล์ Secondary oocyte หลุดออกจาก
รังไข่เกิดการตกไข่ (Ovulation) ขึ้น หลังจากที่ไข่ตกไปแล้วส่วนของเซลล์ฟอลลิเคิลเดิมจะ
เปลี่ยนไปเป็นกลุ่มเนือ้เยื่อสเีหลอืงที่เรียกว่า คอร์ปัสลูเทียม (Corpus luteum) ซึ่งจะท าหน้าที่ใน
การสร้างและหลั่งฮอร์โมน Progesterone และ Estrogen โดยฮอร์โมนทั้งสองชนิดนี้จะกระตุ้น
การเจริญของเยื่อบุผนังมดลูกช้ันใน (Endometrium) ถ้าหากไข่หลุดออกมาแต่ไม่ได้รับการ
ปฏิสนธิ ส่วนของคอร์ปัสลูเทียม จะฝ่อไป และท าให้เยื่อบุผนังมดลูกช้ันในเกิดการหลุดออกไป
กลายเป็นประจ าเดือน (Menstruation) และมีการเจรญิของเซลล์ ฟอลลิเคิลใหมอ่ีกครั้ง (ศุภณัฐ 
ไพโรหกุล, 2558: 132) (ภาพที่ 4.14) แต่ถ้าช่วงที่เกิดการตกไข่ ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะท า
ให้เยื่อบุมดลูกหนาตัวขึ้นเป็นสองเท่าพร้อมส าหรับการฝังตัวของเอมบริโอ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.14 การเกิดประจ าเดือน (Menstruation) 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece et al., 2014: 1026 
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4.5   การสืบพันธุข์องพืช 

การปฏิสนธิของพืชเป็นการปฏิสนธิซ้อน (Double fertilization) เมื่อละอองเรณู
ไปตกบนยอดเกสรตัวเมีย ละอองเรณูจะงอกท่อยาว เรียกว่า หลอดเรณู (Pollen tube) ลงไปใน
ก้านเกสรตัวเมียจนถึงรังไข่ จากนั้นละอองเรณูจะมีการปฏิสนธิ 2 ครั้ง คอื การปฏิสนธิครั้งแรก
เป็นการรวมนิวเคลียสของสเปิร์มกับไข่ ได้ผลผลิตเป็นไซโกต (Zygote, 2n) และการปฏิสนธิ
ครั้งที่สองเป็นการรวมนิวเคลียสของสเปิร์มกับโพลาร์นิวเคลียส ได้ผลผลิตเป็นเอนโดสเปิร์ม 
(endosperm) (ภาพที่ 4.15)  

 

 
 

ภาพท่ี 4.15 การปฏิสนธิของพชืดอก 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece et al., 2014: 819 
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การสืบพันธุ์ที่ต้องอาศัยเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย เกิดขึ้น
ภายในอวัยวะสืบพันธุ์ คือ ดอก โดยมีการปฏิสนธิระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้หรือสเปิร์ม 
(Sperm) กับเซลล์สบืพันธุ์เพศเมียหรอืไข่ (Egg) แล้วได้ไซโกต (Zygote) แล้วเจริญเป็นเอ็มบริโอ 
(Embryo) หรือต้นอ่อน ซึ่งจะเจริญเป็นพืชต้นใหม่ต่อไป การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชมี
ส่วนประกอบที่ส าคัญในการสืบพันธุ์ดังนี ้ 

4.3.4.1    โครงสรา้งของดอก ที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบ
ดอก ฐานรองดอก เกสรตัวผู้ (Stamen) และเกสรตัวเมีย (Carpel or pistil) เกสรตัวผู ้
ประกอบด้วย ก้านชูเกสรตัวผู ้(Filament) และอับละเรณู (Anther) ส่วนเกสรตัวเมียประกอบ 

ด้วยยอดเกสรตัวเมีย (Sigma) ก้านเกสรตัวเมีย (Style) รังไข่ (Ovary) และออวุล (Ovule) ดัง
ภาพที่ 4.16 (ศุภณัฐ ไพโรหกุล, 2558: 157) ดังนี้ 

 

 
   

ภาพท่ี 4.16 โครงสรา้งของดอกไม้ 
ที่มา: Reece et al., 2014: 816 

 

4.3.4.2   การจ าแนกประเภทของดอกไม้ สามารถจ าแนกออกได้เป็น 4 
ประเภท  คอื 1) ดอกสมบูรณ์ (Complete flower)  คือ ดอกไม้ที่มีครบทั้ง 4 อย่างคือ  กลีบเลี้ยง  
กลีบดอก เกสรตัวผู้  และเกสรตัวเมีย  เช่น มะเขือ  พริก  และชบา เป็นต้น  2) ดอกสมบูรณ์
เพศ (Perfect  flower)  คือ ดอกที่มีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่น มะม่วง  
กุหลาบ  และชบา  เป็นต้น 3) ดอกไม่สมบูรณ์ (Incomplete flower) คือดอกไม้ที่มีส่วนประกอบ
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ไม่ครบทั้ง 4 วง  อาจขาดวงใดวงหนึ่งหรือ 2 วงก็ได้  เช่น กาฝาก  หน้าวัว  ข้าวโพด และต าลึง  
เป็นต้น 4) ดอกไม่สมบูรณ์เพศ (Imperfect  flower)  คือดอกไม้ที่มแีต่เกสรตัวผู้หรือเกสรตัวเมีย
เพียงอย่างเดียวในแตล่ะดอก  เชน่ แตง  บวบ  และข้าวโพด เป็นต้น (ศุภณัฐ ไพโรหกุล, 2558: 

158) 

4.3.4.3  การสรา้งเซลล์สบืพันธุ์ของพืชดอก 

1)  การถ่ายละอองเรณู (Pollination) เป็นกระบวนการที่ละอองเรณู
จะปลิวออกมาและกระจายไปยังที่ต่างๆ หากละอองเรณูไปตกบนยอดเกสรตัวเมียที่มีสาร
เหนียวจะท าให้ละอองเรณูตดิอยู่ได้ โดยอาศัยลม น้ า แมลง หรอืคน     

2)  การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ เพศผู้  หรือการสร้างละอองเรณู 
(Microsporogenesis) เริ่มจากไมโครสปอร์มาเทอร์เซลล์ (Microspore mother cell) จ านวนชุด
โครโมโซม (2n) แบ่งเซลล์แบบไมโอซีสได้ไมโครสปอร์ (Microspore) จ านวน 4 เซลล์ แต่ละ
เซลล์มจี านวนโครโมโซม (n) แล้วนวิเคลียสของไมโครสปอร์จะแบ่งเซลล์แบบไมโทซีส 1 ครั้ง ได้
ทิวป์นิวเคลียส (Tube nucleus) (n) และเจเนอเรทีฟนิวเคลียส (Generative nucleus) (n) เรียก
เซลล์ในระยะนีว้่าละอองเรณู (Pollen gain) หรือแกมีโทไฟต์เพศผู้ (Male gametophyte) ละออง
เรณูจะมีผนังหนา ผนังช้ันนอกอาจมีผิวเรียบหรือเป็นหนามขนาดเล็กแตกต่างกันตามชนิดของ
พืช เมื่อแก่เต็มที่อับเรณูจะแตกออกท าให้ละอองเรณูกระจายออกไปพร้อมที่จะผสมพันธุ์ต่อไป  

3 )  ก า ร ส ร้ า ง เ ซ ล ล์ สื บ พั น ธุ์ เ พ ศ เ มี ย  ห รื อ ก า ร ส ร้ า ง ไ ข่ 
(Megasporogenesis) เกิดขึ้นภายในรังไข่ซึ่งมีออวุล (Ovule) หลายเซลล์แต่จะมีเซลล์หนึ่งที่
ขนาดใหญ่เรียกว่าเมกะสปอร์มาเทอร์เซลล์ (Megaspore mother cell) จ านวนโครโมโซม (2n) 

จะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ได้เมกะสปอร์ (Megaspore) จ านวน 4 เซลล์ โครโมโซม (n) แต่จะ
สลายตัวไป 3 เซลล์ เหลือเพียง 1 เซลล์ จากนั้น 1 เซลล์จะแบ่งเซลล์แบบไมโตซีส 3 ครั้ง ได้   
8 นิวเคลียส และมีไซโทพลาซึมล้อมรอบ เป็น 7 เซลล์ 3 เซลล์อยู่ตรงข้ามกับไมโครไพล์ 
(Micropyle) เรียกว่าแอนติโพดอล (Antipodals) ตรงกลาง 1 เซลล์มี 2 นิวเคลียสเรียก เซลล์โพ
ลาร์นวิคลีไอ (Polar nuclei cell) ด้านไมโครไพล์ม ี3 เซลล์ ตรงกลางเป็นเซลล์ไข่ (Egg cell) และ
2 ข้างเรียก ซินเนอร์จิดส์ (Synergids) ในระยะนี้ 1 เมกะสปอร์ได้พัฒนามาเป็นแกมีโทไฟต์ที่
เรียกว่า ถุงเอ็มบริโอ (Embryo sac) หรือแกมีโทไฟต์เพศเมีย (Female gametophyte) (กฤษณ์ 
มงคลปัญญา และอมรา ทองปา, 2540: 174) 
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บทสรุป 

 

 สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องมีการด ารงเผ่าพันธุ์โดยวิธีการสืบพันธุ์ ซึ่งการสืบพันธุ์ของ
สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน การสืบพันธุ์ของสัตว์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือการ
สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ(Asexual reproduction) และการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (Sexual 

reproduction) อาศัยกระบวนการแบ่งเซลล์ ซึ่งมี 2 ขัน้ตอน คือ การแบ่งนวิเคลียส และการแบ่ง
ไซโทพลาซึม การแบ่งนิวเคลียสจะมี 2 แบบคือ การแบ่งแบบไมโทซิส และการแบ่งแบบไมโอ
ซิส ส่วนการแบ่งไซโทพลาซึม มี 2 แบบคือ แบบที่เยื่อหุ้มเซลล์คอดกิ่ว และแบบมีการเซลล์
เพลทกั้น การสืบพันธุ์ของมนุษย์เป็นแบบอาศัยเพศ โครงสร้างของระบบสืบพันธุ์ มีความ
ซับซ้อน การสืบพันธุ์ไม่เป็นไปตามฤดูกาลเหมือนสัตว์ชนิดอื่น มีกลไกในร่างกายควบคุมระบบ
การสืบพันธุ์ ซึ่งกลไกนี้เกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนหลายชนิด ส่วนการสืบพันธุ์ของพืชมีทั้งการ
สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และการสบืพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ พืชจะมีการถ่ายละอองเรณู หลังจาก
นั้นจะเกิดการปฏิสนธิ ซึ่งเป็นการปฏิสนธิซ้อน (Double fertilization) พบเฉพาะพืชดอกเท่านั้น 
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แบบฝึกหัดทบทวน 

 

1.   จงบอกความหมายการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวติ 

2.   จงเปรียบเทียบการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสกับการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส 

3.   จงจ าแนกการสืบพันธุ์ของสิ่งมชีีวติ 

4.   จงยกตัวอย่างการสบืพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 

5.   จงยกตัวอย่างการสรา้งเซลล์สืบแบบอาศัยเพศ 

6.   จงอธิบายการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียของคน 

7.  จงอธิบายการสรา้งเซลล์สบืพันธุ์เพศผู้และเพศเมียของพชื 
8.   จงสรุปการตัง้ครรภ์ของมนุษย์ 
9.   จงอธิบายการปฎิสนธิของมนุษย์ 
10.  จงอธิบายการปฏิสนธิซ้อนของพืชดอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[116] 
 

บทที่ 4 การสบืพันธุ์ของสิ่งมีชีวติ  ชีววิทยา 1 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

กฤษณ์ มงคลปัญญา และอมรา ทองปาน. (2540). ชีววิทยา. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์. 
โครงการต าราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน. (2555). ชีววิทยา (สัตววิทยา 2) 

(พิมพ์ครัง้ที่ 7). กรุงเทพ: มูลนิธิ สอวน. 
ปรีชา สุวรรณพินจิ และนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ. (2557). ชีววิทยา 2 (พิมพ์ครั้งที่ 11). กรุงเทพ: 

โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.E 

ศุภณัฐ ไพโรหกุล. (2558). Essential Biology. กรุงเทพ: บริษัท แอคทีฟ พริน้ท์ จ ากัด.  
อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร, พหล โกสิยะจินดา, ณัฐพล อ่อนปาน และระพี บุญเปลื้อง. (2556). 

หลักชวีวิทยา 2 (พิมพ์ครัง้ที่ 3). กรุงเทพ: ส านักพิมพ์แมคกรอ-ฮลิ.  

Enger, E.D., Ross, F.C., Bailey, D.B. (2007). Concepts in biology. New York, United States 

of America: The McGraw-Hill Companies, Inc. 

Raven, P.H., Johnson, G.B, Mason, K.A, Losos JB, Singer S.R. (2011). Biology (9
th
 Ed). New 

York, United States of America: The McGraw-Hill Companies, Inc. 

Reece, J.B, Urry, L.A, Cain, M.L, Wasserman, S.A, Minorsky, P.V, Jackson, R.B. (2014). 

Campbell biology (10
th
 ed). Glenview, IL, U.S.A: Pearson Education, Inc. 

SBI3UPlantsJan2012. (2015). Asexual reproduction in plants wiki. Retrieved from https:// 

sbi3uplantsjan2012.wikispaces.com/Asexual+Reproduction+In+Plants+Wiki 

Schools. (2015). Ncert class XII Biology: Chapter1-Reproduction in organisms. Retrieved 

from http://schools.aglasem.com/18706 

Studyblue. (2015). Angiosperm reproduction.  Retrieved from https://www.studyblue.com/ 

notes/note/n/angiosperm-reproduction/deck/10382278 



บทที่ 5 การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวติ  ชีววิทยา 1 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 
 

บทที่ 5 การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต 

หัวข้อเนื้อหา 
 

5.1   กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเจรญิเติบโต 

5.2   การเจรญิเติบโตของพืช 

5.3   การเจรญิเติบโตของสัตว์ 
5.5   การเจรญิเติบโตของมนุษย์ 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อให้ผู้เรียน 

 

1.   สามารถอธิบายกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเจรญิเติบโตได้ 
2.   สามารถเปรียบเทียบการเจรญิเติบโตของพชืใบเลี้ยงคู่กับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวได้ 
3.   สามารถสรุปการเจรญิเติบโตของพชืได้ 
4.   สามารถอธิบายการแบ่งตัวของไซโกตได้ 
5.   สามารถยกตัวอย่างและอธิบายการเจรญิเติบโตของสัตว์ได้ 
6.   สามารถอธิบายการเจรญิเติบโตของมนุษย์ได้ 
 

วธิีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 

1.   บรรยายเนือ้หาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบด้วยสไลด์ PowerPoint 

2.   นักศกึษาท าการศกึษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3.   นักศึกษาท าการค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติมและท ารายงาน 

4.   ผูส้อนกระตุน้ให้ซักถามและแสดงความคดิเห็น พร้อมทั้งสรุปเนือ้หา 
5.   ท าแบบฝกึหัดเพื่อทบทวนบทเรียน 

 

 

 

 



[118] 
 

บทที่ 5 การเจรญิเติบโตของสิ่งมีชีวติ  ชีววิทยา 1 

 

 

สื่อการเรียนการสอน 
 

1.   เอกสารประกอบการสอนวิชาชีววิทยา 1 
2.   สไลด์ในรูปแบบ PowerPoint 

3.   วีดีทัศน ์

4.   เครื่องคอมพวิเตอร์ 
5.   ใบงาน 

 

การวัดผลและการประเมิน 

 

1.   ประเมินจากการซักถามในชัน้เรียน 

2.   ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

3.   ประเมินจากรายงานและการน าเสนอรายงานในรูปแบบ PowerPoint 

4.   ประเมินจากการท าใบงาน  
5.   ประเมินจากการท าแบบฝกึหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
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บทที่ 5 

การเจริญเติบโตของสิ่งมชีวีิต 

(Growth of organisms) 

 
 

การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต เป็นผลมาจากการท างานของระบบต่างๆ ที่เป็นไป
ตามปกติ ถ้าหากระบบใดหรืออวัยวะใดที่ท างานผิดปกติไป ก็จะมีผลกระทบไปถึงการท างาน
ของระบบอื่นได้ด้วย การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ
ความชืน้ และอื่นๆ สภาพแวดล้อมมทีั้งสภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน เช่น 
ฮอร์โมน และยังขึ้นกับอิทธิพลของกรรมพันธุ์ด้วย การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าพืชหรือ
สัตว์ ต่างก็มีแบบแผนของการเจริญเติบโต อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ธรรมชาติที่คล้ายคลึงกันดังนั้น
ในบทนี้จะกล่าวถึงการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตซึ่งเริ่มจากเซลล์เพียงเซลล์เดียวแล้วแบ่งตัว
และให้ก าเนิดอวัยวะมากมายและเป็นการเจริญเติบโตที่มีการเปลี่ยนแปลงตามล าดับขั้นเป็น
แบบแผนส าหรับพืช สัตว์ และมนุษย์ 

การเจริญเติบโต (Growth) คือ การเจริญเติบโตเป็นการเพิ่มปริมาณของไซโทพลาซึมของ
เซลล์ซึ่งท าให้เกิดการแบ่งเซลล์อันเป็นการเพิ่มจ านวนของเซลล์ในร่างกายพร้อมกันนั้นก็เพิ่ม
ขนาดของเซลล์อีกด้วย ท าให้ขนาดและน้ าหนักของสิ่งมีชีวิตเพิ่มมากขึ้น 

การพัฒนา (Development) การพัฒนาเป็นการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้ง
ด้านรูปร่างลักษณะ ทางสรีรวิทยา และทางชีวเคมี ท าให้เซลล์มีการแปรสภาพทั้งรูปร่างและ
หน้าที่ เกิดเป็นเนื้อเยื่อ และเมื่อเนื้อเยื่อต่างชนิดกันเคลื่อนที่มาท างานร่วมกัน ท าให้เกิดเป็น
โครงสรา้งของอวัยวะขึน้ ผลคอืเกิดเป็นรา่งกายขึน้มา  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาควบคุมถึงค าว่าการเจริญด้วย และการพัฒนาต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นล าดับขั้นตอนที่แน่นอนและจ าเพาะส าหรับมนุษย์ พืช และสัตว์แตล่ะชนิด 
 

5.1   กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต 

การเจริญเติบโต เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตทุกระดับ
ทั้งโครงสร้างและหน้าที่ กระบวนการของการเจริญเติบโตแบ่งเป็น 4 กระบวนการดังนี้ (ปรีชา 
สุวรรณพินิจ และนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ, 2557: 505) 
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5.1.1   การเพิ่มจ านวนเซลล์ (Cell multiplication) ในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว การแบ่งเซลล์
ถือเป็นการสืบพันธุ์ เนื่องจากเกิดชีวิตใหม่ขึ้น มีหลายแบบ เช่น การแบ่งแยกตัวเป็นส่วนๆ การ
แตกหน่อเป็นต้น ในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ การแบ่งเซลล์เป็นการเพิ่มจ านวนเซลล์ให้มากขึ้น ไซ
โกตเป็นเซลล์เดี่ยว มีโครโมโซม 2n ซึ่งได้มาจากสเปิร์ม (n) และไข่ (n) ไซโกตจะแบ่งตัวแบบไม
โตซิสที่นิวเคลียสก่อนแล้วแบ่งเซลล์จนได้สิ่งมชีีวติที่เจริญเต็มที่ บางครัง้เจรญิเต็มที่แล้วก็มีการ
แบ่งเซลล์ได้อีก ยกตัวอย่างเช่น ในคนมีการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเม็ดเลือดแดง แบ่งเซลล์เพื่อ
ทดแทนเซลล์ช้ันผิวหนังที่ตายไป 

5.1.2  การเพิ่มขนาดเซลล์ (Growth) เป็นกระบวนการสะสมและสังเคราะห์สารอินทรีย์
ภายโมเลกุลของเซลล์ ท าให้โมเลกุลมีขนาดใหญ่ขึ้น หรือมีการรวมกันระหว่างโมเลกุลกับ
โมเลกุล เป็นผลใหเ้ซลล์ตอ้งขยายขนาดตามไปด้วย จึงเกิดการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต เช่น งู
จะมีการลอกคราบเมื่อมีขนาดตัวใหญ่ขึ้น  

5.1.3  การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ (Cell differentiation) เนื่องจากในระยะแรก
เซลล์อาจจะท าหน้าที่อย่างหนึ่งแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การท างาน จะเกิดการเปลี่ยน
สภาพเซลล์ตามไปด้วยเพื่อให้ได้เซลล์ที่สามารถท าหน้าที่ได้ไม่แตกต่างกัน การเปลี่ยนสภาพ
ของเซลล์เกิดได้ทั้งทางกายภาพและชีวเคมี ทั้งในระดับโมเลกุล ระดับเซลล์ ระดับเนื้อเยื่อ 
ระดับอวัยวะ และระดับระบบอวัยวะ เซลล์ที่ได้ใหมจ่ะมีหน้าตาต่างไปจากเซลล์เดิม 

5.1.4   การเกิดรูปร่างที่แน่นอน (Organogenesis morphogenesis) สิ่งมีชีวิตจะมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างตลอดเวลาตั้งแต่แรกเกิดจนเป็นตัวเต็มวัย เนื่องจากมีการแบ่งเซลล์หรือ
เพิ่มจ านวนเซลล์ รูปร่างตอนโตอาจจะแตกต่างจากตอนแรกเกิดมากหรือไม่เหมือนกันเลย เช่น 
กบ ผีเสื้อ เป็นต้น การเจริญเติบโตในสิ่งมีชีวิตช้ันสูงจะหยุดเมื่อโตเต็มวัย โดยการใช้ความสูงที่
หยุดเป็นเกณฑ ์ไม่ค านึงว่าน้ าหนักจะเพิ่มหรอืลดลง  
 

5.2   การเจรญิเติบโตของพืช 

การเจริญเติบโตและพัฒนาของพืชดอกตลอดชีพจักร (Life cycle) นั้น พืชจะต้องอาศัย
ขั้นตอนตางๆ นับตั้งแต่การงอกจากเมล็ด (Seed germination) ไปเป็นต้นกล้า (Seedling) เมื่อ
ต้นกลามีอายุมากขึน้ก็จะกลายเปนตนพืช (Plant) ที่มสี่วนประกอบต่างๆ จากนั้นตนพืชจะมีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาตอไป ซึ่งการเจริญและพัฒนาในชวงแรกๆ นี้จะเป็นไปในทางการเพิ่ม
ขนาดและน้ าหนักของตนพืช เมื่อพืชมีอายุที่เหมาะสม หรือพัฒนาการมาจนถึงที่สุด โดยไดรับ
การกระตุนหรือชักน าจากสภาพภายนอก ก็จะออกดอก ติดผล และสรางเมล็ดขึ้นมา จากนั้น
เมล็ดก็จะพัฒนาการเปนตนพืชต่อไป ส่วนพืชต้นเดิมนั้นบางชนิดอาจตายไป (Annual plant) แต
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บางชนิดอาจมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการตอไปในลักษณะเดียวกับชวงที่ตนพืชยังไม่ออก
ดอก (Perennial plant) และเมล็ดพืช (Seed) พืชมีส่วนประกอบที่ส าคัญดังแสดงในภาพที่ 5.1 
ดังนี้ (กฤษณ์ มงคลปัญญา และอมรา ทองปาน, 2540: 190) 

 

 
 

ภาพท่ี 5.1 ส่วนประกอบของพชืดอก 

ที่มา: Reece et al., 2014: 753 

 

1)  เปลือกหุ้มเมล็ด (Seed coat) ท าหน้าที่ป้องกันอันตรายให้กับเอมบริโอ ป้องกันการ
สูญเสียน้ า บริเวณเปลือกมีรอยเว้าเข้าไปคล้ายไตจะมีรอยเล็กๆ เรียกว่า ไฮลัม (Hilum) เป็น
รอยที่เมล็ดติดอยู่กับรังไข่ ใกล้ๆ รอยมีรูเล็กๆ เรียกว่า ไมโครไพล์ ส าหรับท่อเรณูงอกเข้าไป
เมื่อเกิดการสบืพันธุ์ 
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2) เอนโดสเปิร์ม (Endosperm) ท าหน้าที่สะสมอาหารพวกแป้ง ไขมัน โปรตีน และ 
น้ าตาลใหแ้ก่เอมบริโอ ส าหรับพืชตระกูลถั่ว เอนโอสเปิร์มจะถูกดูดไปเก็บไว้ในใบเลี้ยงหมด ใบ
เลี้ยงจึงหนา  

3)  เอมบริโอ (Embryo) หรอืต้นออ่น เจรญิจากไซโกต มีสว่นประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ ใบ
เลี้ยง (Cotyledon) มหีนา้ที่เก็บสะสมอาหารให้แก่เอมบริโอ และป้องกันการบุบสลายของเอมบริ
โอขณะที่มีการงอก และล าต้นอ่อน (Caulicle) ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ล าต้นอ่อนเหนือใบ
เลี้ยง เรียกว่า เอปิคอติล (Epicotyl) ซึ่งเจริญเป็นล าต้น กิ่ง ก้าน ใบ และดอก ส่วนล าต้นอ่อนใต้
ใบเลี้ยง เรียกว่า ไฮโปคอตอล (Hypocotyl) จะเจริญเป็นรากแก้ว (ภาพที่ 5.2) 
 

   
 

 
 

ภาพท่ี 5.2 โครงสร้างของเมล็ด ได้แก่ พืชใบเลี้ยงคู่ (ใบเลี้ยงหนา) (a)  

       พืชใบเลี้ยงคู่ (ใบเลี้ยงบาง) (b) พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (c) 
ที่มา: Reece et al., 2014: 823 

 

5.2.1   การเจริญระยะเอมบรโิอของพืชดอก  

การเจริญเติบโตของเอมบริโอเกิดอยู่ภายใน โดยเริ่มจากไซโกตแบ่งแบบไมโต
ซิสครั้งแรกได้ 2 เซลล์ หลังจากนั้นจะแบ่งแบบไมโตซิสอีกหลายครั้งในแนวเดียวและจะเรียงตัว
เป็นแถวเดียวยาวโดยเซลล์ล่างสุดขยายใหญ่กว่าเซลล์อื่นๆ เรียกว่าซัสเปนเซอร์ (Suspensor) 

ส าหรับยึดเอมบริโอให้ติดกับ Embryo Sac ส่วนอีกหนึ่งเซลล์จะแบ่งตัวเป็น 2 แนวทาง คือ 
แนวตั้งและแนวนอน ท าให้ได้กลุ่มเซลล์เป็นรูปทรงกลม (Globular) อยู่ที่ปลายสุดของซัสเปน
เซอร์ (ภาพที่ 5.3) กลุ่มเซลล์นี้จะพัฒนาไปเป็นเอมบริโอ (Globular Embryo) โดยเซลล์จะเติบโต

(a) (b) 

(c) 
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และจัดกลุ่มสร้างรูปของต้นอ่อน ที่ประกอบด้วย ใบเลี้ยงและต้นอ่อน (Raven et al., 2011: 

754) 

 

 
 

ภาพท่ี 5.3 การเจรญิระยะเอมบรโิอในพืชดอก 

ที่มา: Reece et al., 2014: 823  

 

5.2.2   การงอกของเมล็ด (Seed germination) ม ี2 แบบ คอื 

5.2.2.1   การงอกที่ชูใบเลี้ยงขึ้นมาเหนือดิน (Epigeal germination) รากอ่อน
งอกโผล่พ้นเมล็ดออกทางรูไมโครโพล์ เจริญสู่พื้นดินจากนั้น ไฮโปคอติล (Hypocotyl) จะงอก
และเจริญยึดยาวตามอย่างรวดเร็วดึงส่วนของใบเลี้ยงและเอปิคอติลขึ้นมาเหนือดิน เช่น การ
งอกของพืชในเลี้ยงคู่ต่างๆ และเมล็ดพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบางชนิด เชน หอมหัวใหญ เป็นต้น ดัง
ภาพที่ 5.4 (ศุภณัฐ ไพโรหกุล, 2558: 163) 
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ภาพท่ี 5.4 การงอกของพืชใบเลี้ยงคู่ชูใบเลี้ยงขึ้นมาเหนือดิน (Epigeal germination) 

ที่มา: Reece et al., 2014: 824 

 

5.2.2.2   การงอกที่ใบเลี้ยงอยู่ใต้ดิน (Hypogeal germination) ไฮโปคอติลสั้น 
เจริญช้า ส่วนเอปิคอติลและยอดอ่อน (Plumule) เจริญยืดยาวได้อย่างรวดเร็วเช่น เมล็ดข้าว 
ข้าวโพด หญ้า เป็นต้น ดังภาพที่ 5.5 

 

ภาพท่ี 5.5 การงอกของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวชูใบเลี้ยงอยู่ใต้ดิน (Hypogeal germination) 

ที่มา: Reece et al., 2014: 824 

 

5.2.3   การเจริญของพืชในระยะหลังเอมบรโิอของพืชดอก 

การเจริญของพืชจะมีขอบเขตจ ากัดน้อยกว่าการเจริญของสัตว์ ทั้งนี้เนื่องจาก
พืชมีเนื้อเยื่อเจริญที่สามารถแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสได้ตลอดเวลา และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
ไปท าหน้าที่เฉพาะอย่าง (Miller and Levine, 2010: 667) เนื้อเยื่อของพืช แบ่งได้หลายชนิด 
ได้แก่ เนื้อเยื่อเจริญ (Meristematic tissue) เป็นเนื้อเยื่อเจริญที่เกิดขึ้นใหม่มีการแบ่งเซลล์อย่าง
รวดเร็ว เซลล์มีรูปร่างใกล้เคียงกัน และขนาดเท่ากันหมด ส่วนใหญ่พบบริเวณปลายราก 
(Apical root meristem) และปลายยอด (Apical shoot meristem) เมื่อแบ่งเซลล์จะท าให้รากและ
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ล าตน้ยืดยาวออกไปสร้างใบ ส่วนเนือ้เยื่อถาวร (Permanent tissue) เนือ้เยื่อที่ประกอบด้วยกลุ่ม
เซลล์ที่ เจริญเปลี่ยนแปลงมาจากเนื้อเยื่อเจริญจะไม่มีการแบ่งเซลล์อีกต่อไป มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่าง ขนาด เพื่อไปท าหนา้ที่เฉพาะอย่าง  

5.2.3.1   การเจริญของล าต้นพืชใบเลี้ยงคู่ มีการเจริญเติบโตของล าต้นและ
รากของพืชใบเลี้ยงคู่ มีการเจริญ 2 ระยะ คือ การเจริญเติบโตระยะแรก (Primary growth) 

และการเจริญเติบโตระยะที่สอง (Secondary growth) โดยพบการแบ่งเซลล์และการ
เจริญเติบโตบริเวณปลายยอด และปลายราก 

1)   การเจริญเติบโตระยะแรก (Primary growth) เป็นเปลี่ยนแปลง
เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายที่เรียกว่า Apical meristem ไปเป็นเนื้อเยื่อถาวรขั้นต้น เนื้อเยื่อเจริญ
ส่วนปลายมีการแบ่งเซลล์อยู่ตลอดเวลา โดยเนือ้เยื่อเจริญปลายยอดจะถูกดันขึน้ไปเรื่อยๆ แล้ว
จะท าให้เกิดการยดืยาวออก เรียกบริเวณนั้นว่า บริเวณเซลล์ยืดตัว (Region of elongation) เมื่อ
ตัดเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายกับบริเวณเซลล์ยืดตัวจะพบว่าเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายมีการ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นเนือ้เยื่อถาวรขั้นแรกดังนี้ Protoderm เจริญเปลี่ยนแปลงเป็น Epidermis เช่น 
เซลล์ผิว ปากใบ ขน ต่อม โตเต็มที่มักมี vacuole ขนาดใหญ่ Procambium เจริญเปลี่ยนแปลง
เป็น Cambium และ Primary vascular tissue และมีท่ออาหาร (Primary phloem) อยู่วงนอก 
ท่อน้ า (Primary xylem) อยู่วงใน และมีแคมเบียมคั่นกลาง และ Ground meristem เจริญ
เปลี่ยนแปลงไปเป็น Cortex Pith และ Pith ray ซึ่งเนื้อเยื่อทั้ง 3 ส่วนนี้รวมเรียกว่า Primary 

meristem (ปรีชา สุวรรณพินิจ และนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ, 2557: 513) ดังภาพที่ 5.6 
 

 
 

ภาพที่ 5.6 เนือ้เยื่อ Primary meristem  
ที่มา: Reece et al., 2014: 757 
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2)   การเจรญิเติบโตระยะที่สอง (Secondary growth) เป็นการเจริญ
ด้านข้างที่ท าให้พืชมีขนาดใหญ่ขึ้นตามเส้นรอบวงและปลายยอดพืชก็ยังคงเจริญเติบโต ท าให้
พืชมีอายุยืนยาวขึ้น เรียกเนื้อเยื่อในขั้นการเจริญระยะนี้ว่า เนื้อเยื่อถาวรขั้นที่สอง (Reece et 

al., 2011: 792) ซึ่งประกอบด้วยเนื้อเยื่อตา่งๆ ดังนี้ 
- เกิดการสร้าง Vascular cambium ซึ่งเป็นกลุ่มท่อล าเลียง

อาหารระยะที่ 2 (Secondary phloem) โดยเซลล์แบ่งตัวจากเนื้อเยื่อแคมเบียมออกด้านนอก 

และกลุ่มท่อล าเลียงน้ าระยะที่ 2 (Secondary xylem) โดยเซลล์แบ่งตัวจากเนือ้เยื่อแคมเบียมเข้า
ด้านใน นอกจากนีพ้บว่ากลุ่มท่อล าเลียงน้ าระยะที่ 2 จะเพิ่มเร็วกว่ากลุ่มท่ออาหารระยะที่ 2 จึง
ดัน แคมเบียมและกลุ่มท่อล าเลียงอาหารระยะที่ 2 ออกไปข้างนอก ท าให้ล าต้นพืชจึงมีขนาด
ใหญ่ขึน้ 

- เกิดการสร้างคอร์ก แคมเบียม (Cork cambium) หรือ 
Phellogen ซึ่งเปลี่ยนสภาพมาจากพาเรนไคมาหรือคลอเรนไคมา (Parenchyma, collenchyma) 

ในช้ันคอร์เทกซ์ โดยสร้างคอร์เทกซ์ดันเอพิเดอร์มิสจนหลุดออกไป เซลล์คอร์กมีอายุสั้นมาก 
มักมี ซูเบอริน และลิกนิน สะสมช่วยป้องกันความร้อน แมลง และเชื้อโรคได้ (ภาพที่ 5.7) 

 

 
 

ภาพท่ี 5.7 การเจรญิเติบโตของล าต้นระยะแรกและระยะที่ 2  
ที่มา: Reece et al., 2014: 766 
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ต้นไม้ที่ เจริญเติบโตแล้วเมื่อตัดล าต้นตามขวาง พบว่ามี
ส่วนประกอบ ส าคัญ 2 ส่วน คอื เปลือกไม้ และเนื้อไม้  โดยที่เปลือกไม้ (Bark) จะประกอบด้วย
เนื้อเยื่อตั้งแต่ ช้ันวาสคิวลาร์แคมเบียม  ออกมาด้านนอกทั้งหมด ส่วนเนื้อไม้  (Wood) 

ประกอบด้วยเนื้อเยื่อตั้งแต่ช้ันวาสคิวลาร์แคมเบียมเข้าไปถึงแกนในสุด คือ กลุ่มท่อล าเลียงน้ า
ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และพิธ ตามล าดับ ในฤดูใบไม้ผลิ มีน้ ามาก แคมเบียมแบ่งตัวเร็ว ท าให้
ไซเลมมีขนาดใหญ่อวบน้ า มีลิกนินสะสมน้อย เนื้อไม้จึงมีแถบกว้าง สีจาง เรียกว่า Spring 

wood ในขณะที่ฤดูแล้งหรือฤดูหนาว มีน้ าน้อย แคมเบียมแบ่งตัวช้า ท าให้ไซเลมมีขนาดเล็ก 
ผนังเซลล์หนา แข็งแรง เนื้อไม้จึงมีแถบแคบ สีเข้ม เรียกว่า Summer wood หรือ Autum wood 

ดังนั้นใน 1 ปีจึงเกิด Spring wood และ Summer wood 1 ครั้ง เห็นเป็นวงจึงเรียกว่า วงปี 
(Annual ring) ซึ่งใช้บอกอายุของต้นไม้โดยประมาณได้ (Carlson et al., 2013: 448) (ดังภาพที่ 
5.8)  

 

 
 

ภาพท่ี 5.8 เปลือกไม้และเนื้อไม้ของพืช 

ที่มา: Reece et al., 2014: 766 

 

5.2.3.2 การเจริญเติบโตของล าต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีเฉพาะการเจริญเติบโต
ขั้นต้น ท าให้ล าต้นสูงขึ้นแต่มีการขยายขนาดด้านข้างน้อยมากเพราะไม่มีเนื้อเยื่อแคมเบียม 
ยกเว้นในพืชบางชนิด เมื่อตัดล าต้นตามขวางของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะพบช้ันต่างๆ ในระยะการ
เจริญระยะที่ 1 คือ เอพิเดอร์มิส ไฟเบอร์ เซลล์พาเรนไคมา และมัดท่อน้ าท่ออาหาร ท่อ
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ล าเลียงจะกระจายทั่วล าต้น พบมากบริเวณใกล้เอพิเดอร์มิส เซลล์พาเรนไคมาและท่อล าเลียง
อาจตายท าให้ล าต้นกลวง เรียกว่า Pith cavity เช่น ไผ่ หญ้า หญ้าหลายชนิดมีเนื้อเยื่อเจริญที่
โคนปล้อง (Intercalary meristem) จึงท าให้ปล้องยาวขึ้นเรื่อยๆ ดังภาพที่ 5.9 (ปรีชา สุวรรณ
พินจิ และนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ, 2557: 521)  

 

 
 

ภาพท่ี 5.9 ภาพตัดตามขวางล าต้นพชืใบเลี้ยงคู่ (a) พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (b) 

ที่มา: Reece et al., 2014: 764 

 

5.2.3.3   การเจริญเติบโตของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ บริเวณ
ปลายรากแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ หมวกราก (Root cap) เป็นเยื่อบางอยู่ปลายสุด ท าหน้าที่
ป้องกันอันตรายให้เนื้อเยื่อปลายราก เมื่อตายจะกลายเป็นเมือก ถัดเข้าไปเป็นบริเวณที่มีการ
แบ่งตัวของเซลล์ (Cell division) อยู่ถัดจากหมวกรากขึ้นมาประมาณ 1 มิลลิเมตรประกอบด้วย
เซลล์ที่แบ่งตัวตลอดเวลา ถัดขึ้นมาอีกเป็นบริเวณบริเวณที่มีการยืดตัวของเซลล์ (Cell 

enlargement) ประกอบด้วยเนื้อเยื่อเจริญขั้นต้น แต่มีการจัดเรียงตัวต่างจากล าต้น คือ 
Protoderm อยู่รอบนอกสุด ประกอบด้วยเนื้อเยื่อเจริญขั้นต้น ถัดเข้าไปเป็น Ground meristem 

และ Procambium อยู่ตรงกลาง ถัดไปเป็นบริเวณที่เซลล์มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปท าหน้าที่
เฉพาะอย่าง (Zone of differentiation) ถัดเข้าไปเป็นบริเวณที่มีเซลล์เจริญเต็มที่แล้ว (Region of 

maturation) บริเวณขนราก (Root hair) และรากแขนง (Lateral root) เป็นบริเวณที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของเซลล์เอพิเดอร์มิสไปท าหน้าที่ดูดน้ าและเกลือแร่ (Miller and Levine, 2010: 

670)  
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1)   การเจริญเติบโตระยะแรก (Primary growth) บริเวณรากพืช
ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 3 ช้ัน ได้แก่ Protoderm Ground meristem และ Procambium  เนื้อเยื่อ
เจริญบริเวณปลายรากเหล่านี ้ท าให้รากยาวขึน้และชอนไชลงดนิ (ภาพที่ 5.10) 
 

 
 

ภาพท่ี 5.10 การเจริญเติบโตระยะแรกของราก (Primary growth of a root) 
ที่มา: Reece et al., 2014: 761 

 

2)   การเจรญิเติบโตระยะที่ 2 (Secondary growth) พบในพืชใบเลี้ยง
คู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบางชนิด เช่น หมากผู้หมากเมีย ว่านหางจระเข้ ศรนารายณ์ เข็มกุดั่น 
จันทร์แดง เป็นต้น คือ (Reece et al., 2011: 794) เกิดจาก Vascular cambium แบ่งเซลล์ท าให้
เกิดโฟเอมและไซเลมระยะที่ 2 ดันให้โฟลเอมระยะที่ 1 คอร์เทกซ์ และเอพิเดอร์มิส หลุดออกไป
ได้ ดังนั้นรากที่โตเต็มที่จึงไม่พบ คอร์เทกซ์ และเอพิเดอร์มิส แต่พบคอร์กเป็นช้ันนอกสุดของ
ราก รากจึงมีวงปีได้เช่นเดียวกับล าต้น ส่วนคอร์ก แคมเบียม (Cork cambium) หรือเฟลโลเจน 
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(Phellogen) ซึ่งเจริญจากเพอริไซเคิลแบ่งเซลล์สร้างคอร์กด้านนอก และเฟลโลเดิม 

(Phelloderm) ด้านในรวมเรียกว่า เพอริเดิม (Periderm) ดังภาพที่ 5.11 
 

 

 
 

ภาพท่ี 5.11 ภาพตัดตามขวางรากพืชใบเลี้ยงคู่ (a) พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (b) 

ที่มา: Reece et al., 2014: 762 

 

5.3   การเจริญเตบิโตของสัตว์ 
การเจริญของสัตว์จะนับจากระยะไซโกตเป็นต้นไป ไซโกตจะเจริญพัฒนามาจากไข่ที่

ผสมแล้วซึ่งต่อไปจะมีการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิสเพิ่มจ านวนมากมายจนกลายเป็นสัตว์ชนิด
ต่างๆ การเจริญเติบโตแบ่งออกเป็น 4 ขั้น คือ 1) Cell multiplication คือการเพิ่มจ านวนเซลล์
โดยการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิส และแบ่งไซโทพลาซึมต่อไป 2) Growth คือการเจริญเติบโต 
เซลล์แต่ละเซลล์ที่แบ่งแล้วจะมีการขยายขนาดขึ้น ผลท าให้เอมบริโอมีขนาดใหญ่ขึ้น  3) Cell 

differentiation คือการเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ อาจจะเปลี่ยนรูปร่างให้เหมาะเพื่อไปท า

(a) (b) 
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หน้าที่เฉพาะอย่าง 4) Organogenesis morphogenesis คือ กระบวนการสร้างอวัยวะและการ
เกิดรูปร่างที่แนน่อน 

การเจรญิเติบโตของสัตวห์ลังการปฏิสนธิได้ไซโกต จะเวลาแตกต่างกันในสัตว์แต่ละชนิด 
และตัวอ่อนต้องอาศัยอาหารซึ่งก็คือไข่แดง (Yolk) ในการเจริญก่อนคลอดหรือฟักออกจากไข่ 
ไข่แดงจะมีปริมาณมากหรือน้อยแล้วแต่ชนิดของสัตว์ เมื่อไข่แดงกระจายครึ่งหนึ่ง (Moderately 

telolecithal egg) และอยู่ครึ่งล่าง เรียกว่า Vegetial pole ส่วนครึ่งบนไม่มไีข่แดง เรียกว่า Animal 

pole เช่น ไข่ของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก ดังภาพที่ 5.12 ส่วนไข่แดงกระจายเกือบเต็มเซลล์ 
(Heavily telolecital egg) โดยมีส่วนของไซโทพลาซึมเล็กน้อย เช่น ไข่ของสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์
ปีกและปลาบางชนิด ส่วนบนไข่แดงจะมีจุดเล็ก สีขาวเรียกว่า Germinal disc คือ จุดที่เป็น
นิวเคลียสและไซโทพลาซึม ส่วนไข่ไก่ส่วนที่เป็นเซลล์ คือ เฉพาะไข่แดงกับจุดขาวๆ ส่วนไข่ขาว 
เป็นอาหารส าหรับเลี้ยงเอมบริโอ (โครงการต าราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน., 
2555: 34) 

 

 

ภาพท่ี 5.12 ส่วนบนไม่มีไข่แดง (Animal pole)  และส่วนล่างไข่แดงสะสมมาก (Vegetal pole)  
ที่มา: https//www.mwit.ac.th/~t2050101/Bio40145/human%20development.doc 

 

การแบ่งตัวไซโกตแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ คลีเวจ บลาสตูเลชัน แกสตรูเลชัน และการเกิด
อวัยวะและรูปร่างของเอมบริโอ  

5.3.1   คลีเวจ (Cleavage) เป็นระยะที่ไซโกตแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสทั้งในแนวดิ่งและ
แนวขวางอย่างรวดเร็ว ท าให้ได้เซลล์เพิ่มขึ้นจาก 1 เป็น 2, 4, 6, 8...เซลล์ขนาดเล็กลงติดกัน
เป็นกันเป็นกระจุกคล้ายผลน้อยหน่า เรียกว่า มอรูลา (Morula) ดังภาพที่ 5.13 (โครงการต ารา
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์มูลนิธิ สอวน., 2555: 35) 
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5.3.2   บลาสทูเลชัน (Blastulation) เป็นระยะที่มีการเคลื่อนที่ของกลุ่มเซลล์ช้ันในของ 
มอรูลามาเรียงตัวรอบนอกจึงเกิดช่องว่างข้างในเรียกว่า บลาสโทซีล (Blastocoel) ส่วนเซลล์ที่
เรียงตัวกันรอบนอกเรียกว่า บลาสโทเมียร์ (Blastomere) การจัดเรียงตัวของเซลล์เป็นช้ันเดียว 
เรียกว่า บลาสโทเดิร์ม (Blastoderm) และเรียกกระบวนการนี้วา่ บลาสทูเลชัน (Blastulation) แต่
ละเซลล์เรียกว่า บลาสทูลา (Blastula) ซึ่งจะมีขนาดเล็กและมวลทั้งหมดของบลาสทูลาจะน้อย
กว่าเซลล์ไข่ที่ปฏิสนธิใหม่ๆ  เนื่องจากอาหารที่สะสมอยู่ภายในถูกใช้ไปในกระบวนการแบ่งเซลล์
ระยะแรก เชน่ การเจรญิระยะเอมบริโอของกบ (ภาพที่ 5.13) 

 
 

ภาพท่ี 5.13 การเจรญิระยะเอมบริโอของกบ 

ที่มา: Reece et al., 2014: 1024 

 

5.3.3   แกสตรูเลชัน (Gastrulation) เป็นระยะที่มีการสร้างเนื้อเยื่อ 3 ช้ัน คือ เนื้อเยื่อ
ช้ันนอก (Ectoderm) เนื้อเยื่อช้ันกลาง (Mesoderm) และเนื้อเยื่อช้ันใน (Endoderm) และมีการ
สร้างช่องว่างใหม่เรียกว่า Gastrocoel หรือ อาร์เคนเทอรอน (Arechenteron) เรียกกระบวนการ
นีว้่า Gastrulation (อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร และคณะ, 2556: 227)     

5.3.4   ระยะการเกิดอวัยวะและรูปร่างของเอมบริโอ (Organogenesis และ 
morphogenesis) เป็นการเปลี่ยนแปลงเนือ้เยื่อช้ันตา่งๆ เป็นรูปร่างของเอมบริโอที่สมบูรณ์ต่อไป 
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ประกอบด้วย (กฤษณ์ มงคลปัญญา และอมรา ทองปาน, 2540: 200) อวัยวะที่เปลี่ยนแปลง
มาจากเนื้อเยื่อช้ันนอก (Ectoderm) ได้แก่ ผิวหนัง ขน ขนนก เขา เล็บ เกล็ด กีบสัตว์ ระบบ
ประสาท อวัยวะรับสัมผัส ต่อมหมวกไตส่วนเมดัลลา และต่อมใต้สมองส่วนท้าย อวัยวะที่
เปลี่ยนแปลงมาจากเนื้อเยื่อช้ันกลาง (Mesoderm) ได้แก่ ระบบกล้ามเนื้อ โครงกระดูก ระบบ
ขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ และระบบหมุนเวียนโลหิต ส่วนอวัยวะที่เปลี่ยนแปลงมาจากเนื้อเยื่อ
ช้ันใน ได้แก่ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดิน และหูส่วนกลาง ต่อมทอนซิล ต่อมไทรอยด์ 
ต่อมพาราไทรอยด์ แอนแลนทอยส์ กระเพาะปัสสาวะ ถุงไข่แดง ดังภาพที่ 5.14 

 

 
 

ภาพท่ี 5.14 ระยะการเกิดอวัยวะและรูปร่างของเอมบริโอไก่ ได้แก่ Early organogenesis (a) 

                 Late organogenesis (b) 

ที่มา: Reece et al., 2014: 1049 

 

5.4   การเจริญเติบโตของมนุษย์  
5.4.1   การเจรญิเติบโตของเอมบริโอในครรภ์ แบ่งออกได้เป็น 4 ระยะคอื 

1)   คลีเวจ เป็นการแบ่งตัวของไซโกตตลอดทั้งเซลล์ (Holoblastic cleavage) 

2)   บลาสตูเลชัน เอมบริโอจะมีการเคลื่อนที่แยกเซลล์เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่อยู่
รอบนอก คือ Trophoblast เซลล์เรียงตัวช้ันเดียว ต่อไปจะเจริญร่วมกับเยื่อมดลูกเป็นรก
(Placenta) กลุ่มเซลล์ดา้นใน คือ Inner Cell Mass จะเจริญไปเป็นตัวเอมบริโอ ตัวอ่อน ระยะนี้มี
ลักษณะเป็นถุง เรียกว่า Blastocyst มีช่องว่าง Blastocoel อยู่ด้านล่าง 

3)   แกสตรูเลชัน เหมือนกับสัตว์ปีก คือ Inner Cell Mass จะเรียงตัวเป็นแผ่น
เป็นเนื้อเยื่อช้ันนอก (Ectoderm) และเกิดช่องว่างขึ้นทางด้านบน เป็นที่บรรจุน ้าคร ่า (Amniotic 

Cavity) ต่อมา Inner Cell Mass จะแยกตัวเป็นเอนโดเดิร์ม และ Epiblast Endoderm จะแผ่ตัว

(a) (b) 
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เป็นเยื่อช้ันใน เป็นถุงไข่แดง (Yolk Sac) และเป็นจุดเริ่มต้นของระบบย่อยอาหาร ส่วน Epiblast 

ซึ่งอยู่ด้านบน จะเคลื่อนเข้าสู่แนวกลางตัวเกิดเป็น Primitive Streak ม้วนตัวเข้าภายใน เพื่อ
สร้างเป็น Mesoderm ส่วนที่ไม่ได้เข้าไปจะเป็น Ectoderm เมื่อมีเนื้อเยื่อ 3 ช้ัน แล้วจะมีการ
สร้างอวัยวะเกิดรูปร่างของเอมบริโอ 

4)   การเกิดรูปร่างของตัวอ่อน เมื่อสิ้นสุดกระบวนการแกสตรูเลชัน กลุ่ม
เนื้อเยื่อจะจับกลุ่มเป็นอวัยวะตามต าแหน่งต่าง ๆ และเริ่มท างานประสานกัน เนื้อเยื่อช้ันนอก
พัฒนาไปเป็นระบบประสาท ระบบห่อหุ้มร่างกาย เนื้อเยื่อช้ันกลางพัฒนาไปเป็นระบบ
กล้ามเนือ้ ระบบสืบพันธุ์ ระบบขับถ่าย และระบบหมุนเวียนโลหิต ส่วนเนื้อเยื่อช้ันในพัฒนาเป็น 

ระบบย่อยอาหาร เมื่ออวัยวะครบแล้ว เรียกว่า ฟีตัส (Fetus) เป็นระยะของการเจริญเติบโตของ
อวัยวะต่างๆ ที่เริ่มสร้างขึ้นในระยะเอมบริโอเพื่อที่จะให้ท าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ และเมื่ออายุ
ครบ 40 สัปดาห์ หรือครบก าหนดคลอด ระยะนี้ศีรษะของทารกจะเคลื่อนลงไปในอุ้งเชิงกราน 
และคลอดออกมา  

5.4.2  การเกิดฝาแฝด มี 2 ประเภท คือ ฝาแฝดแท้ (Identical twins) เป็นแฝดที่เกิด
จากไข่ใบเดียวผสมกับอสุจิตัวเดียว ไซโกตแบ่งตัวแล้วแยกเป็น 2  เซลล์ แต่ละเซลล์พัฒนาไป
เป็น 1 คน ในขณะอยู่ในครรภ์อาจจะอยู่ในถุงน้ าคร่ าเดียวกันหรือแยกกันได้ ส่วนฝาแฝดเทียม 
(Fraternal twins)  เป็นแฝดที่เกิดจากไข่มากว่า 1 ใบ ที่ตกในเวลาใกล้เคียงกันและไข่ทุกใบได้รับ
การผสมกับอสุจิ ท าให้ได้ตัวอ่อนมากกว่า 1 คน อยู่คนละถุงน้ าคร่ า (ภาพที่ 5.15)  

 

 
 

ภาพที่ 5.15 การเกิดฝาแฝด 

ที่มา: http://latinoheat321.weebly.com/ 

 

5.4.3   การวัดการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวติ (Measurement of growth) 

  สิ่งมีชีวิตเริ่มแรกจะมีขนาดเล็กกว่าตอนมีอายุมาก นอกจากนั้นยังพบการ
เปลี่ยนแปลงของน้ าหนักด้วย วิธีวัดการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตสามารถท าได้หลายวิธี เช่น 
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การวัดน้ าหนักหรือการหามวลของสิ่งมีชีวิตที่เพิ่มขึ้น การวัดความสูงที่เพิ่มขึ้น การวัดปริมาตร
ที่เพิ่มขึ้น การนับจ านวนเซลล์ที่เพิ่มขึ้น การนับจ านวนเซลล์จะใช้กับสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กๆ ได้ 
เช่น การเพิ่มจ านวนเซลล์ของสาหร่าย แต่จะใช้กับสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ไม่ได้เลยจึงไม่นิยมใช้
เชน่กัน 

กราฟการเจริญเติบโต (growth curve) สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่จะมีเส้นโค้งของ
การเจรญิเติบโตเป็นรูปตัวเอส (S) หรือ Sigmoid curve เสมอ แบ่งออกได้เป็นออกเป็น 4 ระยะ 
ดังภาพที่ 5.16 คือ 

5.5.5.1 ระยะเริ่มต้น (Lag phase) เป็นระยะที่สิ่งมีชีวติชนิดเริ่มการเจริญเติบโต 
ระยะแรกจะเป็นไปอย่างช้าๆ เส้นโค้งการเจรญิเติบโตจงึมคีวามชัน (Slope) น้อย 

5.5.5.2  ระยะเติบโตอย่างรวดเร็วหรือระยะทวีคูณ (log phase) เป็นระยะที่
สิ่งมีชีวติชนิดจะมีการเพิ่มจ านวนเซลล์จากเดิมเป็น 2n มีการสร้างสารสะสมในเซลล์มากขึ้นท า
ให้น้ าหนักความสูงหรือว่าจ านวนเซลล์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนโค้งการเจริญเติบโตจึงชัน
มากกว่าระยะอื่น ๆ 

5.5.5.3  ระยะคงที่ (Stationary phase) เป็นระยะที่มีการเจริญเติบโตสิ้นสุด
แล้ว ท าให้น้ าหนัก ความสูงหรือขนาดของสิ่งมีชีวิตนั้น ไม่เพิ่มขึ้นและค่อนข้างจะคงที่อยู่อย่าง
นั้นตลอดไป 

5.5.5.4  ระยะสิ้นสุด (Dead phase) เมื่อสิ่งมีชีวิตเติบโตถึงที่สุดแล้วและถ้า
ปล่อยเวลาตอ่ไปอีกก็จะถึงระยะเวลาที่ร่วงโรยเสื่อมโทรมในที่สุดก็จะตายไปซึ่งก็คือระยะสิ้นสุด
นั่นเอง 
 

 
 

ภาพท่ี  5.16 กราฟการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวติ 

ที่มา: http://biology4ibdp.weebly.com/53-populations.html 
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บทสรุป 

 

 การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเป็นกระบวนการที่ท าให้เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง
โครงสร้างและหน้าที่โดยอาศัยกระบวนการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ การเพิ่มจ านวนเซลล์ การเพิ่ม
ขนาดของเซลล์ การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง และการเกิดรูปร่างเพื่อไปท าหน้าที่ต่างๆ แล้วเกิดเป็น
สิ่งมีชีวติขึน้แตล่ะชนิดไม่วา่จะเป็นพืชหรอืสัตว์ การเจรญิเติบโตของพืชมีความเหมือนและความ
แตกต่างกันระหว่างพืชใบเลี้ยงคู่กับพืชใบเลี้ยงเดี่ยว โดยการเจริญเติบโตจะเริ่มตั้งแต่การงอก
ออกจากเมล็ดจนได้เป็นต้นอ่อนและเข้าสู่การเจริญระยะแรก (Primary growth) และการเจริญ
ระยะที่ 2 (Secondary growth) โดยเกิดที่บริเวณปลายยอดและราก ส่วนการเจริญเติบโตของ
สัตว์แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนที่ส าคัญ ได้แก่ ระยะคลีเวจ ระยะบลาสตูเลชัน ระยะแกสตรูเลชัน และ
ระยะออรแ์กโนเจเนซิส ซึ่งจะมีความเหมือนและแตกต่างกันในสัตว์แต่ละชนิด การเจริญเติบโต
ของมนุษย์ เมื่อเซลล์ไข่ปฏิสนธิกับเซลล์อสุจิจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์กลายเป็นเอมบริ
โอ ทารกและคลอดออกมา หลังจากนั้นมีพัฒนาโครงสร้างที่ซับซ้อนและต่อเนื่องจนเป็นผู้ใหญ่ 
ซึ่งเรียกกระบวนการนี้วา่ การเจริญเติบโต การวัดการเจรญิเติบโตท าได้โดยการ ช่ังน้ าหนักและ
วัดความสูง เป็นต้น  
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แบบฝึกหัดทบทวน 

 

1.   การเจรญิเติบโต (Growth) คอือะไร 
2.   การพัฒนา (Development) คืออะไร 
3.   จงอธิบายขั้นตอนกระบวนการเจริญเติบโตของสิ่งมชีีวติ 

4.   จงเปรียบเทียบการเจรญิเติบโตของพชืใบเลี้ยงคู่กับพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 
5.   จงสรุปการเจรญิเติบโตของพชื 
6.   จงอธิบายการแบ่งตัวของไซโกต 

7.   จงยกตัวอย่างและอธิบายการเจรญิเติบโตของสัตว์ 
8.   จงอธิบายการเจรญิเติบโตของมนุษย์ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 
 

บทที่ 6 ววิัฒนาการ 

หัวข้อเนื้อหา 
 

6.1   หลักฐานเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมชีีวติ 

6.2   ทฤษฎีและกลไกวิวัฒนาการของสิ่งมชีีวติ 

6.3   วิวัฒนาการของพชื 

6.4   วิวัฒนาการของมนุษย์ 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อให้ผู้เรียน 

 

1.   สามารถบอกความส าคัญของวิวัฒนาการของสิ่งมชีีวิตได้ 
2.   สามารถจ าแนกหลักฐานที่ใช้ในการสนับสนุนการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวติได้ 
3.   สามารถสรุปทฤษฎีและกลไกวิวัฒนาการของสิ่งมชีีวติได้ 
4.   สามารถอธิบายวิวัฒนาการของพชืได้ 
5.   สามารถอธิบายวิวัฒนาการของมนุษย์ได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 

1.   บรรยายเนือ้หาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบด้วยสไลด์ PowerPoint 

2.   นักศกึษาท าการศกึษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3.   ผูส้อนกระตุน้ให้ซักถามและแสดงความคดิเห็น พร้อมทั้งสรุปเนือ้หา 
4.   มอบหมายใหผู้เ้รียนค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสอื และอินเตอรเ์น็ต 

5.   ท าแบบฝกึหัดเพื่อทบทวนบทเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 
 

1.   เอกสารประกอบการสอนวิชาชีววิทยา 1 
2.   สไลด์ในรูปแบบ PowerPoint 
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3.   วีดิทัศน ์

4.   เครื่องคอมพวิเตอร์ 
 

การวัดผลและการประเมิน 
 

1.   ประเมินจากการซักถามในชัน้เรียน 

2.   ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

3.   ประเมินจากการท าแบบฝกึหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
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บทที่ 6 

วิวัฒนาการ 

(Evolution) 

 
 

ปัจจุบันโลกประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดมีลักษณะโครงสร้าง
และรูปร่างที่แตกต่างกัน และมีรูปแบบการด ารงชีวิตที่ แตกต่างกัน สิ่งมีชีวิตจะมีรูปร่าง 
ลักษณะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่อยู่อาศัยได้อย่างเหมาะสม 
สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มาจากไหน และสามารถด ารงเผ่าพันธุ์อยู่ได้อย่างไร บางชนิดอาจมีการสูญ
พันธุ์ไปเพราะการปรับตัวไม่ทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การค้นหาค าตอบเหล่านี้ต้อง
อาศัยองค์ความรู้ที่เรียกว่า วิวัฒนาการ ซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงมาจากบรรพบุรุษ
ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลายาวนาน ท าให้ปัจจุบันมีสิ่งมีชีวติมากมายหลายชนดิ  
 วิวัฒนาการ (Evolution) คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงลักษณะพันธุกรรมในประชากร
ของสิ่งมีชีวิต ที่สืบทอดจากรุ่นบรรพบุรุษ (Ancestor) สู่รุ่นลูกหลาน (Descendent) ต่อเนื่องกัน
มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานและยังคงด าเนินต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด และการเปลี่ยนแปลงนี้
อาจน าไปสู่การเกิดสปีชีส์ ใหม่ (Speciation) ได้  เกิดเป็นความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Biodiversity) ตอ่ไป  
 

6.1   หลักฐานเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

วิวัฒนาการไม่สามารถอธิบายพร้อมกับการทดลองในห้องปฏิบัติการได้โดยตรงเหมือน
กระบวนการศึกษาเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ดังนั้นจึงต้องค้นหาหลักฐานในอดีต และ
การสังเกตมาประกอบกับการทดลองของการเจริญของสิ่งมีชีวิตในหลายด้าน หลักฐานทาง
วิวัฒนาการมีมากมายที่ส าคัญ ได้แก่ (ปรีชา สุวรรณพินิจ และนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ, 2557: 

971) 

6.1.1   หลักฐานจากซากโบราณหรอืซากดึกด าบรรพ์ของสิ่งมีชีวติ (Fossil) 

เป็นหลักฐานที่ส าคัญหลักฐานหนึ่งในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เกิด
จากซากของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ถูกทับถมอยู่ในช้ันหินยุคต่างๆ เช่น บริเวณหินช้ันหรือหิน
ตะกอน (Sedimentary rock) หรอืถูกทับถมโดยโคลนหรือตะกอนในน้ าอย่างรวดเร็ว ซากดึกด า
บรรพ์อาจปรากฏเป็นรอยพิมพ์ เปลือกแข็งหรือกระดูกของสิ่งมีชีวิต  ซากเหล่านี้จัดเป็น
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หลักฐานทางธรณีวิทยา (Geological evidence) บอกให้ทราบว่าในอดีตกาลโลกเรามีสิ่งมีชีวิต
อะไรบ้าง และมีอายุนานเพียงใด  

 

ซากดึกด าบรรพ์เป็นหลักฐานส าคัญที่ท าให้เราทราบว่าเคยมีสิ่งมีชีวิตมากมายที่เกิดขึ้น
ในอดีต หลายชนิดสูญพันธุ์ไปแล้ว และส่วนใหญ่ที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันก็มีลักษณะทางสัณฐาน
เปลี่ยนแปลงไป ดังภาพที่ 6.1 

 

     
 

ภาพท่ี 6.1 ซากดึกด าบรรพ์ทั้งตัวของสิ่งมีชีวติ ได้แก่ ซากแมลงในอ าพัน (a)  

                         ซากช้างแมมมอธในไซบีเรยี (b) 

ที่มา: http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/150charles-darwin/Less4_1_1.html 

 

  6.1.2   หลักฐานทางกายวิภาคเปรียบเทยีบ (Comparative anatomy) 

          เป็นการศึกษาเปรียบเทียบความเหมอืนหรอืแตกต่างกันของลักษณะโครงสร้าง
ตัวเต็มวัยของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ท าให้บอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้  สามารถแบ่ง
โครงสรา้งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังภาพที่ 6.2 คือ 

 

      
 

ภาพที่ 6.2 โครงสร้าง Analogous (a) Homologous (b)  

ที่มา: Reece et al., 2014: 473 

(a) (b) 
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1) Analogous structure เป็นโครงสร้างที่มีต้นก าเนิดแตกต่างกัน แต่ท าหน้าที่
เหมอืนกัน ตัวอย่างเชน่ ปีกนกกับปีกแมลงท าหน้าที่ในการบินเหมือนกัน แต่มีต้นก าเนินต่างกัน 
ปลาฉลามกับนกเพนกวิน อาศัยอยู่ในน้ ามีรูปร่างและรยางค์ที่เปลี่ยนแปลงไปใช้ในการว่ายน้ า 
แต่พบว่าโครงสร้างของปลาฉลามกับนกเพนกวินไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันที่จะจัดเป็นพวก
เดียวกัน แตเ่นื่องจากมีวิวัฒนาการอยู่ในแหล่งที่อยู่คล้ายกันเท่านั้น หรือแขนคนกับปีกค้างคาว 
เป็นต้น 

2) Homologous structure เป็นโครงสร้างที่มีต้นก าเนิดเดียวกัน แต่มีหน้าที่
แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น แขนคน ปีกค้างคาว ปีกนก ครบีวาฬ ขาหน้าของแมว ซึ่งมีการ
เรียงตัวของชนิดกระดูกใกล้เคียง แตจ่ะท าหนา้ที่แตกต่างกันออกไปเป็นต้น 

6.1.3   หลักฐานการเจริญของตัวอ่อน (Embryology) 

          การเจริญเติบโตของสัตว์จากระยะตัวอ่อนจนถึงขั้นตัวเต็มวัยจะเป็นการย้อน
รอยหรือแสดงลักษณะที่เหมือนกับการวิวัฒนาการของบรรพบุรุษการเจริญของสัตว์จากระยะ
ไซโกต (Zygote) เป็นตัวอ่อน (Embryo) จนเป็นตัวเต็มวัย (Adult) สิ่งมีชีวิตใดที่มีบรรพบุรุษ
ร่วมกันหรือมีความใกล้ชิดกันทางสายวิวัฒนาการย่อมจะมีแบบแผนการเจริญ (Development 

pattern) ที่คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือ การเจริญของตัวอ่อนปลา กบ เต่า นก 
กระต่าย และคน จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก โดยมีช่องเหงือก (Gill slit) ซึ่งมีช่วงแรกของ
การเจริญเติบโต แต่เมื่อเจริญมากขึ้นลักษณะต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงและแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ ดังนั้นหลักฐานชีววิทยาการเจริญจึงเป็นหลักฐานหนึ่งที่ใช้
สนับสนุนวิวัฒนาการได้เป็นอย่างดี ดังภาพที่ 6.3 (ปรีชา สุวรรณพินิจ และนงลักษณ์ สุวรรณ
พินจิ, 2557: 1004) 

 
 

ภาพท่ี 6.3 เปรียบเทียบการเจรญิของตัวอ่อนของสัตว์ 
ที่มา: Reece et al., 2014: 473 
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 6.1.4   หลักฐานทางชีวภูมิศาสตร์ (Biogeography) 

                    การแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตตามภูมิศาสตร์บนโลกของเราจะมีความแตกต่าง
กัน ส่งผลให้มีการกระจายพันธุ์พืชและสัตว์หลากหลายสปีชีส์ออกไปตามที่ต่างๆ ขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเรามักคิดว่าในสิ่งแวดล้อมที่มีความคล้ายกันนั้น กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่
อาศัยอยู่น่าจะมีความคล้ายคลึงกันด้วย แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่าในสภาพแวดล้อม
เดียวกันสิ่งมีชีวิตจะมีลักษณะแตกต่างกัน สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินใหญ่จะมีลักษณะ
ใกล้เคียงกับสิ่งมีชีวติบนเกาะใกล้เคียง เช่น นกฟินช์ในหมูเ่กาะกาลาปากอส มลีักษณะคล้ายกับ
นกฟินช์ที่อาศัยอยู่บนทวีปอเมริกาใต้ จึงอาจเป็นไปได้ว่าบรรพบุรุษของนกฟินช์อาจอพยพและ
แพร่กระจายจากทวีปอเมริกาใต้มาอยู่บนเกาะ เมื่อเวลาผ่านไปก็เกิดวิวัฒนาการจนกลายเป็น
นกฟินช์หลายสปีชีสด์ังภาพที่ 6.4 

 

 
 

ภาพท่ี 6.4 นกฟินช์ชนิดต่างๆ ที่พบในหมูเ่กาะกาลาปากอส 

ที่มา: http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/150charles-darwin/Less4_1_1.html 
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6.1.5  หลักฐานทางสรีรวทิยาเปรยีบเทยีบ (Comparative Physiology)  

  สมบัติทางสรีรวิทยาและชีวเคมี จะด าเนินไปด้วยกันกับลักษณะทางกายภาพ
ของสิ่งมีชีวิตซึ่งท าให้สิ่งมีชีวิต มีความแตกต่างกัน เช่น ลักษณะโครงสร้างของผลึกออกซิ
ฮีโมโกลบิน (Oxyhemoglobin) จากเลือดของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังต่างชนิดกัน จะมีลักษณะ
ต่างกัน แต่ในสกุล (Genus) เดียวกันจะมีลักษณะร่วมบางอย่างเหมือนกัน หรือเอนไซม์ในระบบ
ทางเดินอาหารหลายชนิดในสัตว์ต่างชนิด จะมีปฏิกิริยาทางสรีระคล้ายกัน เช่น  ทริปซิน 
(Tripsin) ย่อยโปรตนี พบได้ในสัตว์ตั้งแตส่ัตว์เซลล์เดียวไปจนถึงมนุษย์ และอะไมเลส (Amylase) 
ย่อยแป้ง พบได้ในฟองน้ าไปจนถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นต้น 

 6.1.6   หลักฐานทางชีววทิยาระดับโมเลกุล (Molecular biology) 
           ในปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ก้าวหน้าไปมาก นับตั้งแต่ที่เมนเดลได้จุด
ประกายการศึกษาสารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต และจุดเปลี่ยนส าคัญที่เจมส์ วัตสัน ( James 

Watson) และฟรานซิส คริก (Francis Crick) ได้ค้นพบโครงสร้างสามมิติของดีเอ็นเอ ในปี พ.ศ.
2496 ความรู้ทางพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการศึกษาสารพันธุกรรมก็ก้าวหน้า
นับตั้งแต่นั้นมา สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีดีเอ็นเอเป็นสารพันธุกรรม (ยกเว้นไวรัสบางชนิด) ความ
เหมือนหรือความแตกต่างของล าดับเบสในดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดสามารถใช้บ่งชี้ถึง
ความใกล้ชิดกันทางวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้ เช่น ความต่างของล าดับเบสในไซโทโครม ซี 
ของมนุษย์ (Human_cytc) และลิงชิมแพนซี (Chimp_cytc) มีเบสต่างกันเพียง 4 ตัว จาก 318 
เบส หรือคิดเป็นความแตกต่าง 1.2% แสดงว่ามนุษย์และลิงชิมแพนซีน่าจะมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกันในเชงิวิวัฒนาการ (ไซโทโครม ซี เป็นโปรตีนตัวส าคัญที่ช่วยในการหายใจระดับเซลล์ 
พบในไมโทคอนเดรีย) (ภาพที่ 6.5) 
 

 
 

ภาพท่ี 6.5 ความต่างของล าดับเบสของมนุษย์และลิงชิมแพนซี 
ที่มา: http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/150charles-darwin/Less4_1_1.html 
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6.2   ทฤษฎีและกลไกววิัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

6.2.1   ทฤษฎีววิัฒนาการของสิ่งมีชีวติ 

อริสโตเติล (Aristotle, 384 ก่อนค.ศ.) เริ่มมีแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการโดย
กล่าวว่าสิ่งมีชีวติที่ถูกสร้างขึ้น มีลักษณะเฉพาะเจาะจงแลไม่มกีารเปลี่ยนแปลง 
  ลินเนียส (Carolus Linnaeus, ค.ศ. 1707-1778) เป็นบิดาวิชาอนุกรมวิธานได้
คิดค้นระบบการตั้งช่ือ Binomial nomenclature และการศึกษาและจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิตเป็น
หมวดหมู่ โดยเขามีความเช่ือว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนั้นต้องมีลักษณะถาวร ไม่เปลี่ยนแปลงจาก
แบบดั้งเดิม (Fixity of species) 

ฌอง ลามาร์ค  (Jean Lamarck, ค.ศ. 1744-1829) เป็นนักชีววิทยาชาว
ฝรั่งเศสได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์มากมายและพบว่าสัตว์ต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก
บรรพบุรุษอย่างต่อเนื่องจึงได้ตั้งทฤษฎีวิวัฒนาการของตนเองขึ้น (Lamarck’s theory) พิมพ์
เผยแพร่ในปีค.ศ. 1802 มีแนวคิด 2 แนวคิดคือ 

1) ทฤษฎีใช้และไม่ใช้ (Law of use and disuse) 

2)  ทฤษฎีการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่ (Law of inheritance of acquired 

characteristics) (ศุภณัฐ ไพโรหกุล, 2554: 201) 
โครงสร้างหรืออวัยวะใดของสิ่งมีชีวิตที่มีการใช้บ่อยมีแนวโน้มที่จะพัฒนาให้มี

ขนาดใหญ่ขึ้น ขณะที่โครงสร้างหรืออวัยวะใดของสิ่งมีชีวิตไม่ได้ใช้จะมีการลดรูปไป เนื่องจาก
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ดว้ยการใชห้รอืไม่ใช้นีจ้ะคงอยู่และถ่ายทอดต่อไปโดยการสืบพันธุ์ เช่น 
1) ยีราฟ ที่คอยาวเพราะเดิมยีราฟคอสั้น แต่หาอาหารไม่พอกินจึงกินใบไม้จากต้นไม้สูงแทน
หญ้า ท าให้เกิดการยืดคออยู่เสมอ ท าให้คอยาวได้ และเนื่องจากยืดคออย่างเดียวยังไม่พอต้อง
เขย่งขาด้วย จึงท าให้ทั้งขาและคอยาวไปด้วย รุ่นลูกหลานที่เกิดมาจึงมีคอและขายาวต่อไป 
หรอืนกที่หากินในน้ า ตอ้งการใหเ้ท้าโบกพัดน้ าได้เร็วขึน้ ผิวหนังที่นิ้วเท้าจึงขยายออกต่อกันเป็น
พืดในที่สุด 2) งู อยู่ในที่รกเคลื่อนที่ไม่สะดวกใช้เลื้อยไป ในที่สุดขาค่อยๆ หายไป 3) นกโคโม
แรนท์ ส่วนใหญ่ที่บินเก่งปีจะใหญ่แข็งแรง เทียบกับโคโมแรนท์ที่เกาะกาลาปากอส ซึ่งบินไม่ได้ 
จะมีปีกสั้น 4) นกยาง หากินตามชายน้ ามีขายาวเพื่อให้สามารถยืนได้สะดวกซาลาเมนเดอร์ 
(Salamender) อยู่ในถ้ ามดืไม่ได้ใชต้า ตาก็จะบอด  

ทฤษฎีของลามาร์คมีการตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1802 แต่ไม่มีการ
ทดลองที่จะพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ August Weisman นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันท าการทดลอง
ตัดหางหนูประมาณ 20 ช่ัวรุ่นปรากฏว่าหนูที่เกิดใหม่ยังคงมีหางตามปกติเป็นการคัดค้าน
หลักเกณฑ์ของทฤษฏีนี้ นอกจากนี้การศึกษาต่อมาพบว่าการถ่ายทอดลักษณะจะผ่านทาง
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เซลล์สืบพันธุ์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ลามาร์คไม่ยอมรับความเช่ือที่ว่าสิ่งมีชีวิตมีความถาวรไม่มี
การเปลี่ยนแปลง ดังภาพที่ 6.6 

 
 

ภาพท่ี 6.6 ทฤษฎีของลามาร์คเกี่ยวกับยีราฟคอยาว 
ที่มา: http://biology.org.ua/files/lib/Raven_Johnson_McGraw-Hill_Biology.pdf 

 

ชาร์ล ดาร์วิน (Charles Darwin, ค.ศ. 1809 – 1882) เป็นนักธรรมชาติวิทยา
ชาวอังกฤษที่ได้รับยกย่องเป็นบิดาแห่งวิชาวิวัฒนาการ ได้เดินทางไปส ารวจฝั่งอเมริกาข้าม
มหาสมุทรไปกับเรือบีเกิล (Beagle) ในฐานะนักธรรมชาติวิทยาเขาได้น าประสบการณ์จากการ
สังเกตลักษณะของพืชและสัตว์ที่อยู่ในหมู่เกาะกาลาปากอส (Galapagos) มาวิเคราะห์และ
พบว่านกกระจอกในหมู่เกาะกาลาปากอสและนกฟินช์ (Finch) 10 ชนิด แต่ละชนิดปรับตัวให้มี
ความสามารถในการรวบรวมและการกินอาหารที่แตกต่างกันไป นกฟินซ์ที่อาศัยบนต้นไม้มี
จงอยปากที่ปรับเปลี่ยนไปเพื่อกินแมลง หรือบางครั้งก็กินพืช ส่วนนกฟินซ์ตามพื้นดิน มีจงอย
ปากที่ปรับไปเพื่อกินอาหาร เป็นต้น (อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร และคณะ, 2556: 265) ชาร์ล 
ดาร์วนิ เชื่อว่าบรรพบุรุษของนกฟินชข์องหมู่เกาะกาลาปากอส น่าจะสืบเชื้อสายมาจากนกฟินช์
บนแผ่นดนิใหญ่ ซึ่งเมื่อก่อนเป็นผืนแผ่นดินเดียวกัน นกฟินช์ 10 ชนิดดังกล่าวในปัจจุบันเป็นผล
ของการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของหมู่เกาะนี้  โดยมีสาเหตุจากภูเขาไฟระเบิดร่วมกับการ
แปรผันทางพันธุกรรมของบรรพบุรุษนกฟินช์และระยะเวลาที่นานพอจนเกิดวิวัฒนาการเป็น 
สปีชีสใ์หม่ตามทัศนะของดาร์วนิเกี่ยวกับวิวัฒนาการ คือ สภาพแวดล้อมท าให้เกิดการคัดเลือก
ทางธรรมชาติเพื่อจะให้ลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม มีโอกาสสืบสายพันธุ์ไม่ให้สูญสิ้น
ไป จากข้อมูลข้างต้นนี้เองท าให้ชาร์ล ดาร์วินเริ่มเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการเกิดวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิตที่เขาคิดว่าสิ่งมีชีวิตมีความหลากหลายตามธรรมชาติ และปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น 
ปริมาณอาหารและน้ าที่จ ากัด ท าให้สิ่งมีชีวิตตัวที่เหมาะสมเท่านั้นที่จะมีชีวิตอยู่รอด (survival 
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of the fittest) และถ่ายทอดลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้นไปสู่ลูกหลาน แนวคิดของ
ชาร์ล ดาร์วิน เรียกว่า ทฤษฏีการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (Theory of natural selection) (ภาพที่ 
6.7) 

 

 
 

ภาพท่ี 6.7 รูปร่างจงอยปากของนกฟินซ์ในหมู่เกาะกาลาปากอสของดาร์วิน 

ที่มา: http://biology.org.ua/files/lib/Raven_Johnson_McGraw-Hill_Biology.pdf 

 

จากทฤษฎีการคัดเลือกทางธรรมชาติของดาร์วิน ได้อธิบายการมียีราฟคอยาว
ไว้ว่า สมัยก่อนยีราฟมีทั้งแบบคอสั้นและคอยาวเนื่องมาจากความแปรผันทางพันธุกรรม แต่
ต่อมาเมื่อเกิดการขาดแคลนอาหาร ยีราฟที่มีคอสั้นไม่สามารถกินอาหารที่อยู่บนยอดไม้ได้ 
ดังนัน้พวกที่มคีอสั้นจงึค่อยๆ ตายไปเนื่องจากขาดอาหาร ในท้ายที่สุดก็จะเหลือแต่พวกคอยาว
เท่านั้นที่จะสามารถสืบพันธุ์และถ่ายทอดลักษณะคอยาวมายังลูกหลาน (ภาพที่ 6.8) 

 
 

ภาพท่ี 6.8 แนวคิดของดาร์วินเกี่ยวกับยีราฟคอยาว 
ที่มา: http://biology.org.ua/files/lib/Raven_Johnson_McGraw-Hill_Biology.pdf 
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แอร์นสต์ ไมเออร์ (Ernst Mayr, พ.ศ. 2447-2548) นักชีววิทยาวิวัฒนาการ
ชาวเยอรมัน ได้วิเคราะห์และสรุปทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติของดาร์วินที่ปรากฏอยู่ใน
หนังสือ The Origin of  Species by  Means  of  Natural  Selection โดยสามารถสร้างข้อสรุป
ทฤษฏีของดาร์วนิในประเด็นหลักดังนี้ 

1) สิ่งมีชีวิตย่อมมีลักษณะที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยในสปีชีส์เดียวกัน เรียก
ความแตกต่างนี้วา่ การแปรผัน (Variation) 

2) สิ่งมีชีวติมจี านวนประชากรแต่ละสปีชีส์ในแต่ละรุ่นจ านวนเกือบคงที่ เพราะ
มีสิ่งมชีีวติจ านวนหนึ่งตายไป 

3) สิ่งมีชีวิตต้องมีการต่อสู้เพื่อความอยู่รอด หากลักษณะที่แปรผันของ
สิ่งมีชีวตินั้นเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวตินั้นจะสามารถด ารงชีวิตอยู่และถ่ายทอดลักษณะ
ดังกล่าวไปยังลูกหลานได้ 

4) สิ่งมีชีวติตัวที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่สุดจะอยู่รอด และสามารถด ารง
เผา่พันธุ์ไว้ ท าให้เกิดความแตกต่างไปจากสปีชีสเ์ดิมมากขึ้นจนในที่สุดเกิดสิ่งมีชีวติสปีชีสใ์หม่ 

เกรกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel, พ.ศ. 2365-2427) ได้ท าการทดลองผสม
พันธุ์ถั่วในช่วงปี พ.ศ. 2399-2406 และพบว่ามีการถ่ายทอดลักษณะของรุน่พ่อแม่ผา่นไปยังลูก
ด้วยสัดส่วนที่คงที่และสามารถส่งผ่านลักษณะของบรรพบุรุษไปยังลูกหลานได้ (สถาบัน
นวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558) 

ทฤษฎีววิัฒนาการปัจจุบัน (Modern synthesis or Synthetic theory) ในปัจจุบัน 
(ตั้งแตป่ี 1935 เป็นต้นมา) เป็นช่วงที่มกีารน าความรูใ้หม่ในสาขาวิชาการต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งพันธุศาสตร์ประชากร พันธุศาสตร์โมเลกุล และวิทยาศาสตร์สาขาอื่นมาผสมผสานอธิบาย
ร่วมกับทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติ และกลายเป็นทฤษฎีวิวัฒนาการที่นิยมเรียกว่า 
Synthetic Theory หรือ Modern Synthesis หรือ Neo-Darwinism ซึ่งเน้นความส าคัญของ
ประชากร โดยสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวในประชากรเดียวกันมีความผันแปรแตกต่างกัน ลักษณะทาง
พันธุกรรมใดที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมนั้นก็จะประสบความส าเร็จในการสืบพันธุ์ และ
ถ่ายทอดลักษณะดังกล่าวไปยังรุ่นต่อไป ปัจจุบันเมื่อความก้าวหน้าของความรู้พันธุศาสตร์
โมเลกุลได้พัฒนาขึ้นอย่างมาก ก็ยิ่งมีงานวิจัยมาศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ทางสายพันธุ์
และสนับสนุนการศกึษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวติมากขึ้น  

6.2.2   กลไกของววิัฒนาการ  

 การเกิดวิวัฒนาการในกลุ่มประชากรสิ่งมีชีวิตใดๆ อาจเกิดขึ้นได้จากกลไก
หลายอย่างด้วยกัน ได้แก่ การคัดเลือกโดยธรรมชาติ (Natural selection) การลอยห่างจากกัน
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ทางพันธุกรรม (Genetic drift) การถ่ายเทเคลื่อนย้ายยีน (Gene flow) และการกลายพันธุ์ 
(Mutation) กลไกเหล่านีส้่งผลใหส้มาชิกในกลุ่มประชากรเกิดการแปรผันทางพันธุกรรม และยิ่ง
ระยะเวลายาวนานขึ้น ประชากรในแต่ละรุ่นจะมีความแปรผันต่างกันออกไปจนในที่สุดเกิดการ
วิวัฒนาการในระดับสปีชีสข์องสิ่งมชีีวติ (Microevolution) 

6.2.2.1 การคัดเลือกทางธรรมชาติ (Natural selection) สิ่งมีชีวิตมีแนวโน้มที่
เพิ่มปริมาณประชากรมากขึน้เรื่อยๆ ถ้าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเกิดมาแล้วไม่ตาย ภายในระยะเวลาไม่
นานก็จะท าใหป้ระชากรเพิ่มมากขึ้น แต่ความเป็นจริงสิ่งมีชีวิตจะคงที่เนื่องจากถูกคัดเลือกทาง
ธรรมชาติ (Natural selection) ซึ่งดาร์วนิเป็นผู้เสนอความคิดนี้ แต่การที่จะอยู่รอดไม่รอดขึ้นกับ
ความสามารถที่จะปรับตัวใหเ้ข้ากับสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้เพียงใด ทั้งผู้ล่า ปรสิตหรือ
สิ่งแวดล้อมตา่งๆ เชน่ อุณหภูม ิแสงแดด อาหาร น้ า ถ้าสิ่งมีชีวิตใดปรับตัว (Adaptation) ให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อมได้ดีก็จะอยู่รอด เช่น การปรับตัวของสิ่งมีชีวติให้ความหลากสีไปตามธรรมชาติที่
อาศัยอยู่ ซึ่งจะท าให้รอดจากการถูกกินโดยสัตว์ใหญ่แต่ละพื้นที่สภาพแวดล้อมแตกต่างกัน 
สัตว์หรือแมลงจะมีลักษณะแตกต่างกันด้วย ถ้าสีต่างไปจากสิ่งแวดล้อมก็จะถูกกินหมด ท าให้
สิ่งมีชีวติเหล่านั้นไม่สูญพันธุ์ดังภาพที่ 6.9 

 

     
 

ภาพท่ี 6.9 การคัดเลือกทางธรรมชาติ (Natural selection) 

ที่มา: Reece et al., 2014: 470 

 

6.2.2.2  การลอยห่างจากกันทางพันธุกรรม (Genetic drift) การเปลี่ยนแปลง
ขนาดของประชากรจากโอกาส ความบังเอิญ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโดยกะทันหัน



[151] 
 

บทที่ 6 วิวัฒนาการ  ชีววิทยา 1 

 

หรือภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดหรือการขาดแคลนอาหาร ท าให้ประชากรที่
เหลืออยู่มีโอกาสแพร่พันธุ์สืบทอดลักษณะยังรุ่นต่อไปได้ เช่น กลุ่มประชากรแมลงกลุ่มหนึ่ง 
บังเอิญมีคนเดินมาเหยียบโดยบังเอิญท าให้แมลงส่วนหนึ่งตายไป ส่งผลให้กลุ่มประชากรที่
เหลืออยู่เปลี่ยนไป (ภาพที่ 6.10a) 

6.2.2.3 การถ่ายเทเคลื่อนย้ายยีน (Gene flow) การถ่ายเทเคลื่อนย้ายยีนผ่าน
กลุ่มประชากรที่มกีารอพยพ ท าให้สูญเสียยีนบางส่วนไปหรอืได้ยีนใหมเ่ข้ามาในประชากรส่งผล
ให้เกิดการแปรผันทางพันธุกรรมไปจากกลุ่มประชากรเดิม การถ่ายเทเคลื่อนย้ายยีนนอกจาก
จะเกิดจากการอพยพย้ายถิ่นฐานของประชากรแล้ว หรือการแพร่กระจายของละอองเรณู 
สปอร์หรอืเมล็ดพันธุ์พืชจากพืน้ที่หนึ่งไปยังพืน้ที่อื่นได้ (ภาพที่ 6.10b) 

 

         
 

 

ภาพท่ี 6.10 การลอยห่างจากกันทางพันธุกรรม  (a) การถ่ายเทเคลื่อนย้ายยีน (b) 

ที่มา: Reece et al., 2014: 488, 491 
 

6.2.2.4 การกลายพันธุ์ (Mutation) ป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือ
จากการชักน าโดยมนุษย์ ท าให้ยีนหรือ DNA มีการเปลี่ยนแปลงในล าดับและจ านวนของเบสใน 
DNA ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะที่เปลี่ยนไปและเกิดการแปรผันทางพันธุกรรมในกลุ่ม
ประชากรเมื่อมีการถ่ายทอดลักษณะที่แปรผันนี้ไปยังรุ่นต่อๆไป การกลายพันธุ์เป็นกระบวนการ
ที่เกิดขึน้แบบสุ่มและสามารถส่งผลดี ผลร้ายหรือไมม่ีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตซึ่งขึ้นอยู่กับจ านวน
และต าแหน่งของเบสที่ถูกท าให้เปลี่ยนแปลงไป การกลายพันธุ์สามารถเกิดได้ทั้งกับเซลล์
ร่างกายหรอืเซลล์สบืพันธุ์ แตก่ารกลายพันธุ์ที่สง่ผลต่อกระบวนการวิวัฒนาการ คือ การกลาย
พันธุ์ที่เกิดกับเซลล์สืบพันธุ์เป็นส าคัญและโดยส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นตามธรรมชาติดังภาพที่ 6.11 
(สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558) 

(a) 

(b) 
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ภาพท่ี 6.11 การกลายพันธุ์ (Mutation) 

ที่มา: http://biology.org.ua/files/lib/Raven_Johnson_McGraw-Hill_Biology.pdf 

 

 6.2.3   การเกิดสปีชสี์ใหม่ (Speciation) 

   สปีชีส์ หมายถึง กลุ่มของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมีทั้งรูปร่างและกรรมพันธุ์
เหมือนกันรวมทั้งสามารถผสมพันธุ์กันได้ โดยที่ลูกหลานออกมาไม่เป็นหมัน สปีชีส์เดิมอาจ
เปลี่ยนเป็นสปีชีสใ์หม่ได้ (ภาพที่ 6.12)  
 

 
 

ภาพท่ี 6.12 การเกิดสปีชีส์ใหม่ (Speciation) 

ที่มา: Reece et al., 2014: 514 

 

การเกิดสปีชสี์ใหมไ่ด้สามารถเกิดได้ 2 วธิีหลักคือ  

  6.2.3.1  การเกิดสปีชีส์ใหม่จากการแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์  (Geographical 

isolation) เกิดจากการที่เดิมประชาการเคยอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน ต่อมาเกิดมีสิ่งกีด
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ขวางทางภูมิศาสตร์ (Geographic barrier) ระหว่างประชากรเดิม เช่น มีแม่น้ า ภูเขากั้น ท าให้
เกิดการแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด ดังนั้นประชากรแต่ละกลุ่มก็จะเกิดวิวัฒนาการแยกจาก
กัน ท้ายที่สุดประชากรทั้งสองบริเวณจะไม่สามารถผสมพันธุ์กันได้ จึงเกิดเป็นสปีชีส์ใหม่ขึ้น 

เช่น คางคก Bufo fowleri กับคางคก B. americanus อยู่ใกล้กัน แต่สถานที่ผสมพันธุ์และวางไข่
ต่างกัน คือ B. fowleri ผสมพันธุ์กันในล าธารที่น้ านิ่งในขณะที่ B. americanus ผสมพันธุ์กันใน
แอง่น้ าตื้นที่เกิดจากน้ าฝนขังอยู่ (ศุภณัฐ ไพโรหกุล, 2558: 211) 

  6.2.3.2  การเกิดสปีชีส์ใหม่ในเขตภูมิศาสตร์เดียวกัน (Sympatric speciation) 
การเกิดสปีชีส์ใหม่แบบนี้มักเกิดในพืชมากกว่าสัตว์ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจ านวนชุดของ
โครโมโซมภายในเซลล์จากความผิดปกติของการแบ่งเซลล์ ท าให้ลูกที่เกิดขึ้นมีจ านวนชุด
โครโมโซมเพิ่มขึ้นเป็นลักษณะ Polyploidy (มีจ านวนชุดของโครโมโซมมากกว่า 2 ชุด เป็น 3  4  
5 ชุด) ซึ่งอาจมีประโยชน์ในแง่ที่ให้ผลใหญ่กว่าเดิม ทนทานดีขึ้น แต่ไม่สามารถผสมพับพันธุ์
ดั้งเดิมได้ (ศุภณัฐ ไพโรหกุล, 2558: 211) 

 

6.3   ววิัฒนาการของพืช  

ยุคพรีแคมเบรียน เป็นยุคที่สิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้เอง (Autotroph) ได้ถือ
ก าเนิดขึ้นในมหาสมุทร โดยเริ่มต้นจากสิ่งมีชีวิตกลุ่มโพรคาริโอต (Prokaryote) ที่สามารถ
เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมี ซึ่งพลังงานเคมีที่ได้จะน ามารีดวิซ์คาร์บอนไดออกไซด์เพื่อ
สร้างสารอินทรีย์ วิวัฒนาการเริ่มแรกเป็นบรรพบุรุษของกลุ่มแบคทีเรียสีม่วง (Green/purple 

sulfur bacteria) ต่อมาได้มีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้อีกพวกหนึ่ง คือ บรรพ
บุรุษของกลุ่มไซยาโนแบคทีเรีย (Cyanobacteria) ซึ่งรู้จักกันดีในช่ือสาหร่ายสีน้ าเงินแกมเขียว 
(Blue-green algae)  

สิ่งมีชีวิตกลุ่มยูคาริโอตที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้หรือมีคลอโรพลาสต์ได้ เกิด
วิวัฒนาการตัวเองไปเป็นสาหร่ายชนิดต่างๆ มากมาย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ สาหร่ายสีเขียว 
การศึกษาโครงสร้างของพืชรวมทั้งล าดับพันธุกรรม น ามาสู่การตั้งสมมติฐานว่าพืชพัฒนามา
จากสาหร่ายสีเขียวกลุ่มคาโรไฟต์ (Green algae หรือ chlorophytes) ซึ่งมีลักษณะหลายอย่าง
ใกล้เคียงกับพืช เช่น มีการสะสมอาหารในเซลล์ในรูปของแป้ง  ผนังเซลล์เป็นสารประกอบพวก
เซลลูโลส มีคลอโรฟิลล์เอและบี และเบตาแคโรทีนเป็นรงควัตถุที่ใช้ในการสังเคราะห์แสง เช่ือ
กันว่าการที่พืชขึน้มาอยู่บนบก เกิดขึน้เมื่ออาหารและปัจจัยในการด ารงชีวิตในน้ าเริ่มขาดแคลน 
ข้อได้เปรียบของการอยู่บนพื้นดิน คือ ปริมาณแร่ธาตุอาหารในดินที่มีมากมาย ทั้งยังสามารถ
รับออกซิเจนและแสงแดดส าหรับการสังเคราะห์ด้วยแสงได้อย่างเต็มที่ 
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จากสาหร่ายสีเขียวที่มีวิวัฒนาการต่อไปเป็นพืชนั้นสิ่งส าคัญที่เป็นวิวัฒนาการก้าว
ส าคัญ คือ พืชได้พัฒนาวงชีวิตแบบสลับ (Alternation of generation) ขึ้นมาเพื่อปกป้องเซลล์
สืบพันธุ์จากภาวะแห้ง การลดการสูญเสียน้ าด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสร้างปากใบและการ
พัฒนาการล าเลียงน้ าเพื่อหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในขั้นแรกมีสายวิวัฒนาการแยกออกเป็นสองสาย 
คือ กลุ่มพืชไม่มีเนื้อเยื่อล าเลียง (Nonvascular plant) และกลุ่มพืชมีเนื้อเยื่อล าเลียง (Vascular 

plant) สายวิวัฒนาการของพืชบกซึ่งเริ่มต้นในช่วงยุคออร์โดวิเชียนในมหายุคพาลีโอโซอิก
ประมาณ  400 ล้านปีมาแล้ว  แบ่งเป็นกลุ่มพืชไม่มีเนื้อเยื่อล าเลียง และกลุ่มพืชมีเนื้อเยื่อ
ล าเลียง ซึ่งประกอบด้วย พืชมีเนื้อเยื่อล าเลียงแบบไม่มีเมล็ด (Seedless vascular plant) พืช
เมล็ดเปลือย (Gymnosperm) และพืชดอก (Angiosperm) (สถาบันนวัตกรรมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558) 
 

6.4   ววิัฒนาการของมนุษย์  

มนุษย์มสีายวิวัฒนาการมาจากสัตว์กลุ่มไพรเมต (Primate) ซึ่งถือเป็นกลุ่มของสัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนมที่มีพัฒนาการสูงที่สุด สืบเชื้อสายมาจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีรก อาศัยและห้อย
โหนอยู่บนต้นไม้เป็นส่วนใหญ่ ลักษณะส าคัญคือ สมองเจรญิดีและมีขนาดใหญ่ มีขากรรไกรสั้น
ท าให้หน้าแบน ระบบสายตาใช้งานได้ดีโดยมองไปข้างหน้า ระบบการดมกลิ่นไม่ดีเมื่อ
เปรียบเทียบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น มีเล็บแบนทั้งนิ้วมือและนิ้วเท้า มีพฤติกรรมทาง
สังคมที่ซับซ้อน สัตว์ในกลุ่มไพรเมต ได้แก่ กระแต ลิงลม ลิง ชะนี อุรังอุตัง กอริลล่า ชิมแพนซี
และมนุษย์ 

สัตว์กลุ่มไพรเมตมีวิวัฒนาการแยกออกเป็นสองสาย ได้แก่ โพรซิเมียน (prosimian) ดัง
แสดงด้วยเส้นสีฟ้า ซึ่งเป็นสัตว์กลุ่มไพรเมตกลุ่มแรกที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ ได้แก่ นางอายหรือ
ลิงลม และลงิทารซ์ิเออร์ (tarsier monkey) ไพรเมตอีกสายหนึ่งคือ แอนโทรพอยด์ (anthropoid) 

ดังแสดงด้วยเส้นสีเทา ได้แก่ ลิงมีหาง ลิงไม่มีหางและมนุษย์ (ภาพที่ 6.13) (สถาบันนวัตกรรม
และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558) 
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ภาพท่ี 6.13 วิวัฒนาการของกลุ่มไพรเมต 

ที่มา: Raven et al., 2011: 479 

 

          บรรพบุรุษของมนุษย์เริ่มปรากฏครั้งแรกในสมัยไมโอซีน ในราวประมาณ 4.3 ล้านปี
ก่อน บรรพบุรุษที่มคีวามคล้ายมนุษย์มากที่สุด คือ ออสทราโลพิเทคัส (Australopithecus) จาก
หลักฐานของลักษณะรอยเท้าที่ปรากฏในเถ้าภูเขาไฟ จากกระดูกกะโหลกศีรษะและกระดูกเชิง
กรานท าให้สันนิษฐานได้ว่า Australopithecus afarensis มีแขนยาวจึงน่าสามารถด ารงชีวิต
บางส่วนอยู่บนต้นไม้และสามารถเดินสองขาบนพื้นดินได้ดีแต่ก็ยังไม่เหมือนมนุษย์ มีความจุ
สมองประมาณ 400-500 ลูกบาศก์ เซนติ เมตร มีฟันเขี้ยวที่ลดรูปลง ปัจจุบันเ ช่ือว่า              
A. afarensis เป็นบรรพบุรุษของออสทราโลพิเทคัสสปีชีสอ์ื่น และมนุษย์จีนัสโฮโมด้วย ดังภาพที่ 
6.14 (สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558) 
 

                     
 

ภาพท่ี 6.14 A. afarensis (a) โครงกระดูกลูซี (b) ซากดึกด าบรรพ์กระดูกกะโหลกศีรษะ (c) 
ที่มา: สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 

(a) 
(b) 

(c) 
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6.4.1   วิวัฒนาการของมนุษย์จีนัสโฮโม มีวิวัฒนาการเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 2 ล้านปี
ที่ผ่านมา ซากดึกด าบรรพ์ของจีนัสโฮโมที่พบว่ามีอายุมากที่สุดคือ Homo habilis ในช้ันหินอายุ 
1.8 ล้านปี ทางตอนใต้ของแอฟริกา มีความจุสมองประมาณ 750 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีความ
สูงประมาณ 1.5 เมตร มีกระดูกนิ้วมือที่คล้ายมนุษย์ปัจจุบันมากจึงน่าจะช่วยให้สามารถหยิบ
จับหรือใช้เครื่องมือได้ดี ซึ่งจากหลักฐานที่พบในบริเวณเดียวกับซากดึกด าบรรพ์โครงร่าง
กระดูก เช่น เครื่องมือหินและร่องรอยการอยู่อาศัย ท าให้สันนิษฐานได้ว่า H. habilis อาจเป็น
พวกแรกที่รูจ้ักการประดิษฐ์ขวาน สิ่ว มีดจากหินเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตก็เป็นได้ 
(ภาพที่ 6.15) (สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558) 

 

                
 

ภาพท่ี 6.15 H. habilis (a) กะโหลกศรีษะของ H. habilis (b) 

ที่มา: สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 

 

Homo erectus มีอายุประมาณ 1.8 ล้านปีถึง 500,000 ปีที่ผ่านมา มีความจุสมอง
ประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีความสูงประมาณ 1.6-1.8 เมตร ผู้ชายมีขนาดใหญ่กว่า
ผูห้ญิง เดินตัวตรงเหมอืนมนุษย์มากขึ้น สามารถประดิษฐ์และใช้เครื่องมือที่เฉพาะงาน และเริ่ม
รู้จักใช้ไฟ คาดว่ามนุษย์กลุ่มนี้น่าจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีสังคม วัฒนธรรมและภาษาเกิดขึ้น 

(ภาพที่ 6.16)  

           
 

ภาพท่ี 6.16 H. erectus (a) กะโหลกศรีษะของ H. erectus (b) 

ที่มา: สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 

(a) (b) 

(a) (b) 
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มนุษย์นแีอนเดอร์ทัล (Neanderthal man) มีสมองขนาดใหญ่เท่ากับหรือมากกว่ามนุษย์
ปัจจุบัน โครงร่างมีลักษณะเตี้ยล่ าแข็งแรง จมูกแบน รูจมูกกว้าง หน้าผากลาดแคบ มีสันคิ้ว
หนา คางแคบหดไปด้านหลัง มีการอยู่รว่มกันเป็นสังคม ใช้ไฟและมีเครื่องนุ่งห่ม มีร่องรอยของ
อารยธรรมในกลุ่ม เชน่ การบูชาเทพเจ้าและมีพธิีฝังศพ เป็นต้น  

มนุษย์โครมายอง (Cro-Magnon Man) มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับมนุษย์ปัจจุบัน 
กล่าวคือ มีกะโหลกศีรษะโค้งมน มากขึ้น ขากรรไกรหดสั้นลงกว่ามนุษย์นีแอนด์เดอร์ทัลมาก 
และแก้มนูนเด่นชัดขึ้น แม้ว่ามนุษย์ ชนิดนี้จะมีใบหน้าเล็กแต่ก็มีสมองขนาดใหญ่ประมาณ 
1300-1500 ลูกบาศก์เซนติเมตรซึ่งมีความเฉลียวฉลาดสามารถประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้
ต่างๆ ส าหรับด ารงชีพและรู้จักการเขียนภาพด้วย  

6.4.2   เผ่าพันธุ์ของมนุษย์ นักมนุษย์วิทยาแบ่งมนุษย์ปัจจุบันเป็น 4 เผ่าพันธุ์โดยใช้
ลักษณะต่างๆ ดังนี้ ลักษณะผม เชน่ เส้นตรง เรียบ หยักศก รวมทั้งสีผม ลักษณะสีผิว เช่น ขาว 
เหลือง น้ าตาล แดง หรือด า ลักษณะรูปศรีษะ เช่น อัตราระหว่างความยาวกับความกว้าว 
ลักษณะรูปของใบหน้า และความสูง เป็นต้น (ปรีชา สุวรรณพินิจ และนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ, 
2557: 1050) ได้แก่ 

1.   เผ่านิกรอยด์ (Negroids) มีลักษณะผิวด า ศีรษะยาว จมูกกว้า งริมฝีปาก
หนา ผมหยิก ได้แก่ นิโกรแอฟริกา (African Negroes) อยู่ในเขตร้อนของแอฟริกา กลุ่มคนป่า
ซูลู (Zulu) และเผ่าแคฟเฟอร์ (Kaffir) นิโกรตามชายฝั่งทะเล (Oceanic Negroes) เป็นคนเผ่าผิว
ด าอยู่ตามเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของนิวกิน ี(New Guinea) 

2.   มองโกลอยด์ (Mongoloids) มีลักษณะผิวเหลือง หรือแดง หนวดเคราและ
ขน ตามร่างกายมีน้อย จมูกแฟบ โหนกแก้มสูง ตาช้ันเดียว อาศัยอยู่ในเอเชียตะวันออกทาง
เหนือสุดของทวีปยุโรป พวกเอสกิโม (Eskimo) อินเดียนแดงในทวีปอเมริกาเหนือ 
(Americanindians) อินโดนีเซียน (Indonesian) และเม็กซิโก เป็นต้น 

3.   คอเคซอยด์ (Caucasoids) มีลักษณะสีผิวแตกต่างกันตั้งแต่ผิวขาวจนถึงด า 
จมูกโด่ง ผมเป็นลอน หนวดเคราดกขนยาว ได้แก่คนที่อาศัยอยู่ในเขตอบอุ่น คือ ยุโรปเมดิเตอ
เรเนียน (Mediteraneans) ยุโรปเหนือ (Nordics) พวกยุโรปกลาง รัสเซียและเปอร์เซีย (Alpines) 
และอาหรับ (Arab) เป็นต้น 

4.   ออสเตรลอยด์ (Australoids) ลักษณะผิวคล้ าด า ศีรษะยาว จมูกแบน ผม
เป็นลอนขนตามตัวมาก ได้แก่ คนพื้นเมืองในประเทศออสเตรเลีย (Aborigine) ทาสมาเนียชน
เผ่าที่อาศัยอยู่ตอนกลางของเอเชียใต้ (อินเดีย ปากีสถาน) และตอนกลางของแอฟริกาชนเผ่า
โบราณที่อยู่ตามภูเขาในศรีลังกา 
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บทสรุป 

 

วิวัฒนาการเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆ เกิดขึ้นไปตามกาลเวลา และเป็นเหตุผลของ
การอธิบายการเกิดพืชและสัตว์มากมายหลายชนิด ท าให้มีการขยายเผ่าพันธุ์ เปลี่ยนแปลง
ขนาดและรูปร่างของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ดังนั้นการศึกษาวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิตสามารถศึกษาได้จากหลักฐานมากมาย เช่น หลักฐานซากดึกด าบรรพ์ หลักฐานกาย
วิภาคเปรียบเทียบ หลักฐานการเจริญของตัวอ่อน หลักฐานทางชีวภูมิศาสตร์ หลักฐานทาง
ชีวเคมี และหลักฐานทางชีวโมเลกุล เป็นต้น มีทฤษฎีมากมายที่ใช้อธิบายกลไกการเกิด
วิวัฒนาการจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้แก่ ทฤษฎีวิวัฒนาการของฌอง ลามาร์ค  ทฤษฎี
วิวัฒนาการของ ชาร์ล ดาร์วนิ เป็นต้น และกลไกการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตประกอบด้วย 
4 กลไก คือ การคัดเลือกโดยธรรมชาติ การลอยห่างจากกันทางพันธุกรรม การถ่ายเท
เคลื่อนย้ายยีน และการกลายพันธุ์ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตเกิดความแปรผันทางพันธุกรรม
และเมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้น ประชากรเหล่านั้นในแต่ละรุ่นจะแปรผันไปจนเกิดวิวัฒนาการใน
ระดับสปีชีส์ของสิ่งมีชีวิต ความส าคัญของการศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตท าให้
เข้าใจต้นก าเนิดของสปีซีส์ต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต สามารถเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและความ
แตกต่างของสิ่งมีชีวติแตล่ะชนิดที่เกิดบนโลกและท าให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรม
และสิ่งแวดล้อม  
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แบบฝึกหัดทบทวน 

 

1. วิวัฒนาการคอือะไร 
2. จงบอกความส าคัญของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวติ 

3. จงจ าแนกหลักฐานเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมชีีวติมีอะไรบ้าง 
4. จงบอกความแตกต่างระหว่างโครงสร้างโฮโมโลกัสกับอนาโลกัสคืออะไรบ้าง 
5. จงอธิบายทฤษฎีววิัฒนาการของสิ่งมชีีวติ 

6. กลไกการเกิดวิวัฒนาการคืออะไรบ้าง 
7. สปีชีสค์ืออะไร 
8. พืชและสัตว์มวีัฒนาการเริ่มแรกเหมอืนหรอืต่างกันอย่างไร 
9. จงอธิบายวิวัฒนาการของมนุษย์จีนัสโฮโมพอสังเขป 

10. เผา่พันธุ์ของมนุษย์มีอะไรบ้าง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 
 

บทที่ 7 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

หัวข้อเนื้อหา 
 

7.1   ความหมายและประเภทของความหลากหลายของสิ่งมชีีวิต 

7.2   เกณฑก์ารจัดจ าแนกสิ่งมีชีวติ 

7.3   การจัดหมวดหมูข่องสิ่งมชีีวติ 

7.4   ล าดับการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวติ 

7.5   การตัง้ช่ือสิ่งมีชีวติ 

7.6   การล าดับหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวติในปัจจุบัน 

7.7   โดเมนแบคทีเรยี 

7.8   โดเมนอาร์เคีย 

7.9   โดเมนยูคาเรีย 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อให้ผู้เรียน 

 

1.   สามารถบอกความหมายและประเภทความหลากหลายได้ 
2.   สามารถบอกหลักเกณฑก์ารแบ่งหมวดหมู่ของสิ่งมชีีวติได้ 
3.   สามารถอธิบายหลักเกณฑ์การตัง้ช่ือวทิยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวติได้ 
4.   สามารถเปรียบเทียบเกณฑท์ี่ใชก้ าหนดลักษณะสิ่งมีชีวติในอาณาจักรต่างๆ ได้ 
5.   สามารถอธิบายและยกตัวอย่างสิ่งมีชีวติในอาณาจักรต่างๆ ได้ 
6.   สามารถน าเสนอความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในโดเมนต่างๆ ในรูปแบบ PowerPoint ได้ 
 

วธิีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 

1.   บรรยายเนือ้หาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบด้วยสไลด์ PowerPoint 

2.   นักศกึษาท าการศกึษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3.   ผูส้อนกระตุน้ให้ซักถามและแสดงความคดิเห็น พร้อมทั้งสรุปเนือ้หา 

4.   ท าแบบฝกึหัดเพื่อทบทวนบทเรียน 
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5.   นักศึกษาน าเสนองานในรูปแบบ PowerPoint 

สื่อการเรียนการสอน 
 

1.   เอกสารประกอบการสอนวิชาชีววิทยา 1 
2.   สไลด์ในรูปแบบ PowerPoint 

3.   วีดิทัศน ์

4.   คอมพิวเตอร์ 
 

การวัดผลและการประเมิน 
 

1.   ประเมินจากการซักถามในช้ันเรยีน 

2.   ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

3.   ประเมินจากการท าแบบฝกึหัดทบทวนท้ายบทเรียน 
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บทที่ 7 

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

(Biodiversity) 

 
 

การศกึษาสิ่งมีชีวติชนิดตา่ง ๆ ที่เป็นเพื่อนรว่มโลกของมนุษย์ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว มนุษย์ได้
ใช้ประโยชน์เพื่อการยังชีพมาโดยตลอด เนื่องจากสิ่งมีชีวิตมีความหลากหลาย ทั้งชนิดและ
จ านวนมาก ระบบการจัดหมวดหมู่ให้มีความเป็นสากลจึงเป็นวิถีทางเดียวที่จะท าให้สามารถ
ท าการศกึษาสิ่งมีชีวติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การก าหนดช่ือที่เป็นวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตท า
ให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางวิชาการท าให้เข้าใจ
เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตมากขึ้น มนุษย์จึงใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตทั้งในด้านผลผลิตเชิงอาหาร
และด้านสุขภาพ เชน่ ผลติภัณฑ์จากสิ่งมีชีวติที่ใช้ปูองกันโรคเพื่อการด ารงชีพของมนุษย์ 
 

7.1   ความหมายและประเภทของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต มาจากภาษาอังกฤษคือ Biodiversity หมายความถึง 
ความหลากหลายของสรรพชีวิตในทุกระดับ นับตั้งแต่ระดับประชากรของพืช และจุลินทรีย์
นานาชนิดที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic diversity) ในแต่ละพื้นที่จนถึงความ
หลากหลายของชนิดหรือสปีชีส์ (Species diversity) ที่จัดว่าเป็นหน่วยพื้นฐานของกระบวนการ
วิวัฒนาการ และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในชุมชนสิ่งมีชีวิตจนเกิดความหลากหลายทาง
นิเวศวิทยา (Ecological diversity) ในอาณาบริเวณต่างๆ ของโลก ความหลากหลายทางชีวภาพ
เป็นผลพวงจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบ (วิสุทธิ์ ใบไม้, 
2549) ความหลากหลายได้เป็น 3 ลักษณะ คอื (ศุภณัฐ ไพโรหกุล, 2558: 213) 

7.1.1   ความหลากหลายในระดับชนิดพันธุ์ (Species diversity) เป็นความหลากหลาย 
แตกต่างของสิ่งมีชีวิตต่างเผ่าพันธุ์ ซึ่งบางชนิดอาจมีความคล้ายคลึงกันมากกับอีกหนึ่งชนิด 
เช่น ช้างเอเชียกับช้างแอฟริกา บางชนิดอาจมีความแตกต่างกันมาก เช่น ต้นสักกับต้นกะเพรา 
ความแตกต่างในระดับชนิดพันธุ์นี้เกิดจากการสะสมความแตกต่างที่ เกิดขึ้นตามล าดับ
วิวัฒนาการ 

7.1.2   ความหลากหลายในระดับพันธุกรรม (Genetic diversity) เป็นความหลากหลาย
ที่เกิดขึ้นภายในชนิดพันธุ์เดียวกัน ท าให้สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมีความแตกต่างเกิดขึ้น เช่น สีผิวที่
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แตกต่างของมนุษย์ Homo sapiens sapiens เป็นผลเนื่องจากการมีพันธุกรรมควบคุมสีผิวที่
แตกต่างกัน  

7.1.3   ความหลากหลายในระดับระบบนิเวศ (Ecosystem diversity) สิ่งมีชีวิตชนิด
เดียวกัน มีพันธุกรรมแบบเดียวกันแต่เมื่ออาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ก็ท าให้
แตกต่างกันได้  
 

7.2   เกณฑ์การจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิต  

การจัดหมวดหมูข่องสิ่งมชีีวติพิจารณาจากลักษณะหลายด้านประกอบกัน ได้แก่  
7.2.1  วิวัฒนาการ พิจารณาจากสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน จะมีบรรพบุรุษ

ร่วมกัน โดยศึกษาจากซากดึกด าบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตที่พบเห็นในช้ันหินในแต่ละยุค เช่น สัตว์
จ าพวกนก และสัตว์เลือ้ยคลาน เป็นต้น 

7.2.2  กายวิภาค (Anatomy) โครงสร้างที่มีจุดก าเนิดเดียวกัน แต่พัฒนาแยกกันไปท า
หน้าที่ต่างกัน (Homologous structure) ของสิ่งมีชีวิต ย่อมแสดงถึงความสัมพันธ์ทาง
วิวัฒนาการที่ใกล้ชิดมากกว่าพวกที่มีจุดก าเนิดของโครงสร้างต่างกันแต่พัฒนามาท าหน้าที่
อย่างเดียวกัน (Analogous structure)  

7.2.3 แบบแผนการเจรญิเติบโตของสิ่งมีชีวติ สิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันมากเพียงใด
ก็ย่อมมีวิธีการเจริญคล้ายคลึงกัน แบบแผนการเจริญเติบโตของสัตว์มีกระดูกสันหลังพบว่า 
ปลา กบ หนู คน ในระยะเริ่มแรกของการเจริญในระยะเอมบริโอ สัตว์เหล่านี้ล้วนมีช่องเหงือก
อยู่ที่บริเวณคอหอยทั้งสิ้น แต่เมื่อเจริญเติบโตขึ้นช่องเหงือกของกบ นกและคนจึงปิดลงมีปอด
ท าหนา้ที่แลกเปลี่ยนก๊าซแทนเหงอืก ดังนัน้จงึจัด กบ นก คน  ปลา ไว้ในพวกใกล้เคียงกันแม้ใน
ระยะโตเต็มวัยจะไม่มช่ีองเหงอืกแล้วก็ตาม 

7.2.4  ชีวเคมี สิ่งมีชีวิตที่มีความใกล้ชิดสัมพันธ์กันย่อมจะสร้างสารเคมีได้คล้ายกัน
หรือเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีจ าพวกโปรตีนที่เซลล์ผลิตขึ้น เราสามารถใช้เป็น
เกณฑ์หาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตได้ โดยพิจารณาหรือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิง
วิวัฒนาการของโปรตีน (Protein evolution) 

7.2.5  พฤติกรรม ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและการแพร่กระจายพันธุ์ ตามสภาพ
ภูมศิาสตร์ สิ่งมีชีวติบางชนิดที่เดิมเคยเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมาก่อน อาศัย อยู่ในแหล่งที่อยู่
เดียวกัน เมื่อมีการแยกตัวของแผ่นดินโดยมีทะเลมหาสมุทรขวางกั้น ท าให้ต้องแยกกันอยู่และ
ต่างปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหมเ่ป็นเวลานานมากท าให้แยกกัน กลายเป็นคนละสปีชีส์โดยไม่
มีการผสมพันธุ์กันอีก  
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7.2.6 พันธุกรรม สิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางด้านพันธุกรรมมากเท่าใดก็
ย่อมจะมีความสามารถในการผสมพันธุ์และให้ลูกหลานได้ และจะมีโครงสร้างของเซลล์รวมทั้ง
ส่วนประกอบทางเคมีที่คล้ายคลึงกันเท่านั้น เช่น ถ้าผสมพันธุ์ระหว่างม้ากับลา ได้ลูกเป็นล่อ 
แต่ผสมม้ากับควายไม่ได้ลูกเกิดขึ้น แสดงว่าม้ากับลามีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมต่อกัน
มากกว่าม้ากับควาย หรอืผสมพันธุ์ระหว่างไก่กับนกกระทา ได้เป็นไก่กระทา แต่ผสมไก่กับเป็ด
ไม่ได้ลูกเกิดขึ้น แสดงวา่ไก่มคีวามใกล้ชิดทางพันธุ์กรรมกับนกกระทามากกว่าเป็ด 

7.2.7   โครงสรา้งของเซลล์ สิ่งมีชีวติที่มีความสัมพันธ์กันย่อมจะมีโครงสร้างทั่วไปของ
เซลล์คล้ายคลึงกัน เช่น ชนิดของเซลล์ (Prokaryotic cell and Eukaryotic cell) เซลล์พืชมีผนัง
เซลล์ และคลอโรพลาสตซ์ึ่งไม่พบในเซลล์สัตว์ ส่วนเซลล์สัตว์มีเซนตริโอลแต่ไม่พบในเซลล์พืช 
เป็นต้น (ปรีชา สุวรรณพินิจ และ นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ, 2557: 1058) 

 

7.3   การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต 

 สิ่งมีชีวติในโลกนี้มีมากกว่า 1.7 ล้านสปีชีส์ ในจ านวนนี้เป็�นสัตว์ถึง 1.15 ล้านสปีชีส์ พืช
และโปรติสต์ประมาณ 0.55 ล้านสปีชีส์ แต่ละชนิดมีลักษณะที่แตกต่างกันมากบ้างน้อยบ้าง มี
ทั้งที่อาศัยอยู่ในดิน บนดิน ในน้ าจืด น้ าเค็ม และในอากาศ นอกจากนี้ยังมีการค้นพบสิ่งมีชีวิต
ชนิดใหม่อยู่เสมอ ฉะนั้นการศึกษาสิ่งมีชีวิตจึงต้องมีการจ าแนกสิ่งมีชีวิตออกหมู่เพื่อความ
สะดวกในการศึกษา ซึ่งการศกึษาลักษณะนีเ้รียกว่า วิชาอนุกรมวิธาน (taxonomy) 

อนุกรมวิธาน (taxonomy) มาจากภาษากรีก taxis แปลว่า การจัด ส่วน nomos แปลว่า 
กฎ จึงหมายถึง การศึกษาทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต 
ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

7.3.1 Classification หมายถึง กฎเกณฑ์การจัดสิ่งมชีีวติออกเป็นหมวดหมู่ โดยอาศัยพื้น
ฐานความรูท้ีเ่ป็นหลักฐานความเกี่ยวข้องทางวิวัฒนาการ 

7.3.2 Identification หมายถึง การค้นหาตรวจสอบเพื่อให้ได้ช่ือวิทยาศาสตร์ประจ า
กลุ่มโดยอาศัยหลักฐานที่มีมาก่อน อาจเป็นการท าโดยอาศัยความรูค้วามช านาญที่มีมาก่อน 

7.3.3 Nomenclature หมายถึง กฎเกณฑ์การตัง้ช่ือสิ่งมชีีวติชนิดต่าง ๆ ตามที่ได้จ าแนก
เอาไว้แลว้ ซึ่งต้องมหีลักและวธิีการซึ่งเป็�นสากล 

อริสโตเติล (Aristotle) จัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตโดยพิจารณาจากรูปร่าง ลักษณะ 
(structure) ที่อยู่อาศัย (Habitat) และการด ารงชีวิต (Mode of living) โดยแบ่งพืชเป็น 3 กลุ่ม 
คือ ไม้ล้มลุก ไม้พุ่มและไม้ยืนต้น แบ่งสัตว์เป็น 2 กลุ่ม คือ สัตว์มีกระดูกสันหลัง (Enaima or 
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Vertebrates) มีเลอืดสีแดง และ สัตว์ไม่มกีระดูกสันหลัง (Anaima or Invertebrates) ไม่มีเลือดสี
แดง  

คาโรลัส ลินเนียส (Carolus Linnaeus) จัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิต ได้แก่ พืชดอก เป็น
หมวดหมู่โดยใช้จ านวนเกสรตัวผู้เป็นเกณฑ์ ซึ่งปัจจุบันยังใช้อยู่ แบ่งสัตว์เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง แมลง ปลา สัตว์ครึ่งบกครึ่งน ้า นก และ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน ้านม ได้
เขียนหนังสือเกี่ยวกับพืชช่ือ Species Plantarum และหนังสือ เกี่ยวกับสัตว์ช่ือ Systema Nature 

เป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่คิดระบบเรียกช่ือพชืและสัตว์ที่เป็นสากล เรียกว่า ช่ือวิทยาศาสตร์ 
(Scientific name) ลินเนียสได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งอนุกรมวิธาน เพราะเป็นผู้
วางรากฐานวิธีจัดจ าพวกพืชและสัตว์ 
 

7.4   ล าดับการจัดหมวดหมูของส่ิงมชีีวติ 

ล าดับหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตจัดเรียงจากกลุ่มใหญ่ลงไปกลุ่มย่อย ได้แก่ Kingdom 

Phylum (หรือ Division) Class Order Family Genus และ Species (ภาพที่ 7.1) ซึ่งเป็นหน่วย
พื้นฐานในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต ประชากรที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดทางบรรพ
บุรุษหรือ สิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันจะมี อวัยวะที่มีโครงสร้างและหน้าที่อย่างเดียวกัน สามารถ
ผสมพันธุ์กันได้ลูกที่ไม่เป็นหมัน  
 

 
 

ภาพท่ี 7.1 การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวติ 

ที่มา: Reece et al., 2014: 549 
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7.4.1   ระบบการจัดจ าแนกสิ่งมีชวีิต  

7.4.1.1 Artificial System เป็นระบบการจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิตโดยพิจารณา
ลักษณะโครงสร้างภายนอกที่สังเกตได้ โดยจัดพวกที่มีลักษณะคล้ายกันไว้เป็นพวกเดียวกัน 
เป็น ระบบที่ใชใ้นสมัยของอรสิโตเติล 

7.4.1.2 Natural System เป็นระบบการจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิตโดยพิจารณาจาก
ลักษณะตามธรรมชาติ ลักษณะโครงร่างภายนอกและภายในตลอดจนพฤติกรรมและ
นิเวศวิทยา เป็น ระบบที่ลินเนียสใช้  

7.4.1.3 Phylogenetic System เป็นระบบการจัดจ าแนกโดยพิจารณาจาก
ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่มีบรรพบุรุษร่วมกัน ประกอบกับความรู้ทาง
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ แขนงต่าง ๆ เป็นระบบที่ใชอ้ยู่ในปัจจุบัน  

7.4.1.4 Modern System เป็นระบบการจัดจ าแนกโดยพิจารณาจาก Natural 

System และ Phylogenetic System เข้าด้วยกัน โดยรวมถึงสัณฐานวิทยา กายวิภาค การ 

ถ่ายทอดทางพันธุกรรม การเจรญิและพัฒนาของเอมบริโอ องค์ประกอบทางชีวเคมีของ เซลล์
และหลักฐานจากซากดึกด าบรรพ์มาเป็นเกณฑ์ร่วมกัน (เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
หลักสูตรและสาระการเรียนรูชี้ววิทยา, 2558: 176) 
 

7.5   การต้ังชื่อส่ิงมชีีวติ 

สิ่งมีชีวติทุกชนิดที่รู้จักกันจะมีผู้ตั้งช่ือเพื่อใช้ในการอ้างถึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

7.5.1  ช่ือสามัญ (Common name) เป็นช่ือที่ใช้เรียกสิ่งมีชีวิตตามภาษาท้องถิ่นหรือภาษา
ประจ าชาติ ท าให้สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมีหลายช่ือ อาจเรียกช่ือตามลักษณะรูปร่าง เช่น ต้น
แปรงล้างขวด ปากกาทะเล ว่านหางจระเข้ หรืออาจเรียกตามถิ่นก าเนิดเช่น ผักตบชวา ยาง
อินเดีย กกอียีปต์ มันฝรั่ง นอกจากนี้อาจเรียกตามที่สถานที่อยู่ เช่น ดาวทะเล ดอกไม้ทะเล 
ทากบก หรือประโยชน์ที่ได้รับ เช่น หอยมุก วัวเนื้อ วัวนม เป็�นต้น นอกจากนี้ในแต่ละถิ่นอาจ 

เรียกช่ือสิ่งมชีีวติชนิดเดียวกันแตกต่างกันไปก็ได้ ซึ่งเรียกว่าช่ือท้องถิ่น (Local name) เช่น จิ้งโจ้
น้ า ทางแม่ฮ่องสอน เรียกว่า “หมาน้ า” แมลงปอทางภาคใต้เรียกว่า “แมงพี้” ปราจีนบุรี 
เรียกว่า “แมงฟูา” และทางภาคเหนือเรียกว่า “แมงกะบี้” ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงแมงฟูา อาจท าให้
เกิดการเข้าใจผิดได้ คนในภาคอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดปราจีนบุรีจะไม่ ทราบว่า “แมงฟูา” คือ
แมลงปอ  

7.5.2  ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) เป็�นช่ือเรียกสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นที่ยอมรับของ
นักวิทยาศาสตร์ และเป็�นช่ือที่ก าหนดขึ้นมาตามหลักสากล เป็�นภาษาลาติน ผู้วางหลักเกณฑ์
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การตั้งช่ือวิทยาศาสตร์ คือ คาโรลัสลินเนียส นักชีววิทยาชาวสวีเดนได้คิดวิธีการเรียกช่ือ
สิ่งมีชีวิตเพื่อการจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิตตามระบบไบโนเมียล (Binomial nomenclature) ในปัจจุบัน
เรียกว่า ช่ือวิทยาศาสตร์โดยก าหนดภาษาที่ใช้ตั้งช่ือสิ่งมีชีวิตเป็นภาษาลาตินหรือภาษาอื่นที่
เปลี่ยนแปลงเป็นภาษาลาตนิ  

7.5.2.1   หลักการตั้งช่ือวิทยาศาสตร์ ต้องเป็�นภาษาลาตินหรือรากศัพท์มาจากภาษา
ลาตินเสมอเพราะภาษาลาตินเป็�นภาษาที่ตายแล้วความหมายจึงไม่มีการปลี่ยนแปลงอีก ช่ือ
ต้องประกอบด้วยค า 2 ค า ค าแรกเป็นช่ือ จีนัส (Generic name) ขึ้นต้น ด้วยอักษรตัวใหญ่และ
ค าหลัง คือค าคุณศัพท์แสดงลักษณะที่เรียกว่า สเปซิฟิค เอพิเธต (specific epithet) ขึ้นต้น ด้วย
อักษรตัวเล็ก ทั้ง 2 ค ารวมเรยีกว่าช่ือ สปีชีส์ ต้องเขียนตัวเอนหรือขีดเส้นใต้ โดยเส้นใต้ระหว่าง 
2 ค าไมต่อ่กัน ถ้าทราบช่ือผู้ตั้งช่ือ จะลงช่ือย่อของผู้ตั้งช่ือตามหลังช่ือวิทยาศาสตร์ เช่น ต้นหาง
นกยูงไทยมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Caesalpinia pulcherrima (Linn.) ค าว่า Linn. เป็นช่ือย่อของ 
Linnaeus แต่ละหมวดหมู่ต้องมีช่ือวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเพียงช่ือเดียว โดยใช้ช่ือที่ตั้งก่อน การ
ก าหนดช่ือหมวดหมู่ตั้งแต่ family ลงมาต้องมีตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเป็�นแบบในการพิจารณา (ปรีชา 
สุวรรณพินิจ และ นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ, 2557: 1065) 

7.5.2.2   ไคโคโตมัสคีย์ (Dicotomous key) เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ใช้ในการจ าแนก
สิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่ได้โดยง่าย ที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เป็นแนวทางในการจัดจ าแนก
หมวดหมู่สิ่งมีชีวิต ซึ่งอาศัยความแตกต่างของโครงสร้างทีละลักษณะเป็นคู่ เช่น ไดโคโตมัสคีย์
ส าหรับจัดหมวดหมูไ่ฟลัมของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังต่อไปนี ้
 

1 ก ร่างกายไม่มสีมมาตรหรือมีสมมาตรแบบรัศมี ------------ดูข้อ 2 

1 ข ร่างกายมสีมมาตรแบบครึ่งซีก-----------------------ดูข้อ 3 

2 ก มีเทนตาเคิล (Tentacle)----------------------------Cnidaria  

2 ข ไม่มเีทนทาเคิล-----------------------------------ดูข้อ 4 

3 ก ผนังล าตัวมีรูจ านวนมาก----------------------------Porifera 

3 ข ผนังล าตัวไม่มีรู-----------------------------------Echinodermata 

4 ก มีโครงสรา้งภายนอกตัว (Exoskeleton)-------------------ดูข้อ 5 

4 ข ไมมีโครงสร้างภายนอกตัว---------------------------ดูข้อ 6 

5 ก รยางค์เป็นข้อ------------------------------------Arthropoda 

5 ข รยางค์ไม่เป็นข้อ----------------------------------Mollusca 

6 ก ล าตัวเป็นรูปทรงกระบอก----------------------------ดูข้อ 7 
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6 ข ล าตัวแบน--------------------------------------Platyhelmenthes 

7 ก ล าตัวแบ่งเป็นปล้องๆ------------------------------Annelida 

7 ข ล าตัวไม่เป็นปล้อง----------------------------------ดูข้อ 8 

8 ก รยางค์ไม่เป็นข้อ----------------------------------Mollusca 

8 ก ไม่มเีทนทาเคิล----------------------------------Nematoda 
 

7.6   การล าดับหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตในปัจจุบัน 

ค.ศ. 1969 Robert H. Whittaker ได้เสนอให้มกีารจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นอาณาจักร 
(kingdom) โดยอาศัยลักษณะและการจัดเรียงตัวของเซลล์และความแตกต่างของลักษณะการ
กินอาหาร โดยสามารถเรียงล าดับหมวดหมู่จากสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันมากกว่าไปหา
สิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันน้อยกว่า แบ่งเป็น ชนิด (Species) สกุล (Genus) วงศ์ (Family) 

อันดับ (Order) ช้ัน (Class) ไฟลัม (Phylum) อาณาจักร (Kingdom) และจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิต
ออกเป็น 5 อาณาจักร คือ (ศุภณัฐ ไพโรหกุล, 2558: 215) 

1) อาณาจักรโมเนอรา (Kingdom Monera) คือ พวกสิ่งมีชีวิตที่เป็นโพรคาริโอต 
(Prokaryote) เป็นสิ่งมีชีวติเซลล์เดียว ได้แก่ แบคทีเรยีและไซยาโนแบคทีเรยี 

2)  อาณาจักรโพรทิสตา (Kingdom Protista) เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว (Unicellular 

organisms) ที่เป็นพวกยูคาริโอต (Eukaryote) อาจจะอาศัยอยู่เดี่ยวๆ หรือเป็นกลุ่ม เช่น อะมีบา 
พารามีเซียม ยูกลีนา 

3) อาณาจักรฟังไจ (Kingdom Fungi) เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ (Multicellular 

organisms) ที่เป็นยูคาริโอต กินอาหารโดยการย่อยสลายสารอนิทรีย์ ได้แก่ เห็ด และรา 

4)  อาณาจักรพืช (Kingdom Plantae) เป็นสิ่งมีชีวิตพวกพืชซึ่งเป็นพวกยูคาริโอตที่มี
หลายเซลล์ มีผนังเซลล์ (Cell wall) ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง มีความสามารถในการ
สังเคราะหด์้วยแสง 

5)  อาณาจักรสัตว์ (Kingdom Animalia) เป็นสิ่งมีชีวิตพวกสัตว์ที่เป็นพวกยูคาริโอตที่มี
หลายเซลล์ ไม่มีผนังเซลล์ กินอาหารโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ได้
อย่างนอ้ยในช่วงใดชว่งหนึ่งของชีวติ 

ค.ศ.1977 Woese และคณะ ได้แบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็น 6 อาณาจักร เนื่องจากมีการ
พัฒนาของวิทยาการทางด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล มีการน าวิทยาการใหม่มาศึกษาด้านการ
จัดจ าแนกสิ่งมีชีวิต (Molecular systematics) ซึ่งจากการเปรียบเทียบล าดับเบส (Base 

sequence) ใน ribosomal RNA ของสิ่งมีชีวิตจ านวนมาก สามารถสรุปได้ว่าสิ่งมีชีวิตมีต้นก าเนิด

http://www.sci.nu.ac.th/Biology/Biodiversity/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/chap2_file5.htm
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มาจากบรรพบุรุษเดียวกันและเมื่อมีวิวัฒนาการแยกออกเป็น 3 สาย (Lineage) ตั้งแต่เมื่อ 1.5 

พันล้านปี และปี 1990 ได้แบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็น 3 โดเมน (Domain) ซึ่งเป็น taxon ที่ใหญ่กว่า 
Kingdom ซึ่งในปัจจุบันจึงแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็น 3 โดเมน และ 6 อาณาจักร (Reece et al., 

2014: 598) 
1)  โดเมนแบคทีเรยี (Domain Bacteria หรือ Domain Eubacteria) ได้แก่เป็นพวกโพรคา

ริโอต ที่มเีพียง 1 เซลล์และเป็นแบคทีเรียที่แท้จริง (Prokaryotic eubacteria) มี 1 อาณาจักร คือ 
อาณาจักรแบคทีเรยี (Kingdom Bacteria) 

2)  โดเมนอาร์เคีย (Domain Archaea) เป็นพวกโพรคาริโอตคล้ายแบคทีเรีย แต่มี
ความสามารถในการด ารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น ในบริเวณร่องน้ าลึกใต้ท้อง
ทะเลที่มอีุณหภูมิสูงมาก หรือในสภาพที่เป็นกรดจัดหรือเค็มจัด รวมทั้งบางพวกสามารถอาศัย
อยู่ในบริเวณที่หนาวจัดมีแต่น้ าแข็งได้ สิ่งมีชีวติในโดเมนนีจ้ัดอยู่ในอาณาจักรอาร์เคีย (Kingdom 

Archaea) 

3)  โดเมนยูคาเรีย (Domain Eukarya) เป็นพวกยูคาริโอตที่เหลือทั้งหมด สิ่งมีชีวิตใน
กลุ่มนี้สามารถจัดจ าแนกออกเป็น 4 อาณาจักร คือ อาณาจักรโพรทิสตา (Kingdom Protista) 

อาณาจักรฟังไจ (Kingdom Fungi) อาณาจักรพืช (Kingdom Plantae) และอาณาจักรสัตว์ 
(Kingdom Animalia) ดังภาพที่ 7.2 

 

 
 

ภาพท่ี 7.2 สิ่งมีชีวติ 3 โดเมน 

ที่มา: Reece et al., 2014: 549 

http://www.sci.nu.ac.th/Biology/Biodiversity/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202/chap2_file7.htm
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7.7   โดเมนแบคทเีรีย (Domain Bacteria) 

แบคทีเรียเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายมากที่สุด และมีปริมาณมากที่สุด
บนโลก แบคทีเรียหลายพันล้านตัวมีอยู่ในทุกตารางเมตรของดิน น้ า และอากาศ จัดเป็นพวก
โพรคาริโอตที่มีโครงสร้างภายในเซลล์น้อยกว่าพวกยูคาริโอต แบคทีเรียที่อยู่ในโดเมนนี้ได้แก่ 
แบคทีเรยีทั่วไป มี 1 อาณาจักร คือ อาณาจักรยูแบคทีเรยี (Kingdom Eubacteria)  

ลักษณะที่ส าคัญคือ เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์ดียวและมีเซลล์แบบโพรคาริโอติก (Prokaryotic 

cell) มีสารพันธุกรรมเป็นสารพวก DNA ที่มีลักษณะเป็นวงปิด (Circular DNA) และไม่มีโปรตีน
ฮิสโตน ทั่วไปแบคทีเรียมีรูปร่าง 3 แบบ คือ รูปทรงกลม (Spherical หรือ Coccus) เช่น 
Micrococcus sp. รูปทรงท่อน (Rod) เช่น Bacillus sp. และรูปทรงเกลียว (Spiral) (Reece et al., 

2014: 602) ดังภาพที่ 7.3 

 

 

       
 

ภาพท่ี 7.3 โครงสร้างของเซลล์แบคทีเรยี (a) รูปร่างของแบคทีเรยี (b) 

ที่มา: Reece et al., 2014: 568, 585 
 

บทบาทของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรยูแบคทีเรีย ท าหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลาย 
(Decomposer) ที่ส าคัญในระบบนิเวศ ช่วยในการหมุนเวียนสาร สามารถสังเคราะห์ด้วยแสง
ช่วยเพิ่มก๊าซออกซิเจน สามารถตรึงไนโตรเจน (N2) ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ
ของดินได้ เช่น Rhizobium sp. Anabaena sp. เป็นต้น น ามาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ การ
ผลิตน้ าส้มสายชู นมเปรี้ยว เนยแข็ง โยเกิร์ต ยา ปลาร้า ปลาส้ม และผักดอง เป็นต้น เช่น 
Lactobacillus sp. Streptomyces sp. เป็นต้น น ามาใช้ในทางพันธุวิศวกรรม (Genetic 

engineering) และ ก่อโรค เช่น Treponema sp. Vibrio cholera Clostridium botulinum เป็นต้น 

(a) (b) 
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7.8    โดเมนอาร์เคยี (Domain Archaea) 
เป็นเซลล์แบบโพรคาริโอต (Prokaryotic cell) เซลล์เดียว และผนังเซลล์ของแบคทีเรีย

กลุ่มนี้ไม่ได้ประกอบด้วย Peptidoglycan แต่จะเป็นสารประกอบไกลโคโปรตีนแทน การ
ด ารงชีวิตส่วนใหญ่จะอาศัยพลังงานจากการออกซิไดซ์สารอนินทรีย์หรือสารอินทรีย์ก็ได้ มี
ความสามารถในการด ารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น ในบริเวณร่องน้ าลึกใต้ท้อง
ทะเลที่มีอุณหภูมิสูงมาก หรือในสภาพที่เป็นกรดจัดหรือเค็มจัด เป็นต้น ดังภาพที่ 7.4 บทบาท
ส าคัญของอาร์เคียแบคทีเรียสามารถสลายกากของแข็งจากขยะให้เป็นปุ๋ยซึ่งสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ตอ่ไป 

 

 
 

ภาพท่ี 7.4 กลุ่มแบคทีเรยีชอบความรอ้น (Extreme thermophile) ในน้ าร้อน 

ที่มา: Reece et al., 2014: 580 

 

7.9   โดเมนยูคาเรีย (Domain Eukarya)  
จัดเป็นพวกยูคาริโอต สามารถจัดจ าแนกออกเป็น 4 อาณาจักร คือ อาณาจักร           

โพรทิสตา (Kingdom Protista) อาณาจักรฟังไจ (Kingdom Fungi) อาณาจักรพืช (Kingdom 

Plantae) และอาณาจักรสัตว์ (Kingdom Animalia) 

 7.9.1   อาณาจักรโพรทสิตา (Kingdom Protista) 
  สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรนี้ ได้แก่ โพรโทซัว (Protozoa) สาหร่าย (Algae) และรา
เมือก (Slime mold) 

7.9.1.1   โพรโทซัว มีทั้งพวกเซลล์เดียวและหลายเซลล์ การด ารงชีวิตทั้งแบบ
อิสระและอาศัยร่วมกับสิ่งชีวิตอื่น โครงสร้างในการขับถ่ายของเสียที่เป็นของเหลวเรียกว่าคอน
แทรกไทล์แวคิวโอล มีทั้งการการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศ โครงสร้างใน
การเคลื่อนที่มีทั้ง ซิเลีย (Cilia) แฟลเจลลา (Flagella) และใช้เท้าเทียม (Pseudopodium) และ
พวกที่ไม่มีโครงสร้างในการเคลื่อนที่ แบ่งออกได้ 4 คลาส (Reece et al., 2014: 625) ดังนี้ 
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1) คลาสไรโซโปดา (Class Rhizopoda) ประกอบด้วยโพรโทซัวที่
เคลื่อนที่โดยใช้เท้าเทียมหรือซูโดโปเดีย (Pseudopodia) ซึ่งเกิดจากการไหลของไซโทพลาสซึม
ภายในเซลล์ มีทั้งในน้ าจืดและน้ าทะเล ได้แก่ อะมีบา (Amoeba) บางพวกเป็นปรสิต เช่น 

Entamoeba histolytica ท าให้เกิดโรคบิดมตีัวหรอือาจท าให้ท้องร่วง  
2)  คลาสแฟลเจลลาตา (Class Flagellata) ประกอบด้วยโพรโทซัวที่

เคลื่อนที่โดยใช้แฟลเจลลัม มีทั้งด ารงชีวิตเป็นอิสระและเป็นปรสิตภายในของสัตว์ทั้งหมด พบ
ทั้งในน้ าจืดและน้ าเค็ม เช่น พวกที่ท าให้เกิดโรคเหงาหลับ (African sleeping sickness) ได้แก่  
ทริปาโนโซมา (Trypanosoma sp.) บางพวกท าให้เกิดความระคายเคืองในช่องคลอด ได้แก่   
ไตรโคโมนาส (Trichomonas sp.) บางพวกอยู่เป็นโคโลนี ได้แก่ พวกวอลวอกซ์ (Volvox)  

3) คลาสซิลิอาตา (Class Ciliata) ประกอบด้วยโพรโทซัวที่เคลื่อนที่
โดยใช้ซิเลียซึ่งมีขนาดสั้นกว่าแฟลกเจลลัม แต่มีจ านวนมากกว่า  พบทั้งในน้ าจืดน้ าเค็ม 
ด ารงชีวิตทั้งแบบอิสระและเป็นปรสิต เช่น พารามีเซียม (Paramecium) มีรูปร่างคล้ายรองเท้า
แตะ มีนิวเคลียส 2 ขนาดคือขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และวอร์ติเซลลา (Vorticella) มีรูปร่าง
คล้ายกระดิ่งคว่ า เป็นต้น 

4) คลาสสปอโรซัว (Class Sporozoa) ไม่มีซิเลียและแฟลเจลลา
ส่วนมากเป็นปรสิตในปลา ได้แก่ มิกโซสปอร์ริเดีย (Myxosporidia) ในสัตว์มีกระดูกสันหลังและ
ไม่มกีระดูกสันหลัง เช่น ไมโครสปอริเดีย (Microsporidia) เชื้อมาลาเรยี (Plasmodium sp.) โดยมี
ยงุเป็นพาหะ ดังภาพที่ 7.5  

 

     
 

 

ภาพท่ี 7.5 โพรโทซัว ได้แก่ อะมีบา (a) Trypanosoma (b) Trichomonas vaginalis (c)  

ที่มา: Reece et al., 2014: 591, 593, 594 

 

7.9.1.1 สาหร่าย (Algae) สิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ได้แก่ สาหร่ายชนิดต่างๆ อาศัยอยู่ใน
น้ าหรืออยู่ในสภาวะร่วมกันกับราที่เรียกว่า ไลเคนส์ ยังไม่มีราก ล าต้น ใบ ที่แท้จริง มีลักษณะ
เป็นท่อนๆ หรือบางชนิดอาจเป็นเซลล์เดียว เช่น สาหร่ายสีเขียว สาหร่ายสีน้ าตาล เป็นต้น 

(a) (b) 

(c) 
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ลักษณะคล้ายพืชช้ันสูง ยังไม่มีการสร้างอวัยวะสืบพันธุ์ขึ้นมาโดยเฉพาะ และยังไม่มีระยะ
เอ็มบริโอหรือต้นออ่น เหมือนกับในพืช ดังนั้นจึงไม่จัดอยู่ในอาณาจักรพืช โดยอาศัยหลักเกณฑ์
ประกอบหลายประการ ได้แก่ 1) สารที่มีสีหรือรงควัตถุในเซลล์ทั้งคลอโรฟิลล์และสารชนิดอื่น 

2) ชนิดอาหารที่สร้างขึ้นและเก็บสะสมไว้ในภายในเซลล์ 3) ส่วนประกอบทางเคมีที่อยู่ในผนัง
เซลล์ 4) จ านวนและต าแหน่งของแฟลเจลลัม และ 5) กระบวนการในการสืบพันธุ์ สาหร่าย
จ าแนกออกเป็น 7 ดิวิช่ัน ได้แก่  
            1) ดิวิชันคลอโรไฟตา (Division Chlorophyta) ประกอบด้วยสาหร่ายสี
เขียว (Green algae) เป็นดิวิชันที่ใหญ่ที่สุด มีรงควัตถุที่มีสีเขียวคลอโรฟิลล์ เอและบี รงควัตถุ
อื่นๆ ได้แก่ แคโรทีน และแซนโทฟิล เป็นต้น พบทั้งในน้ าจืด น้ าทะเล น้ ากร่อยและที่ชื้นแฉะ 
บางชนิดเป็นอิสระลอยอยู่ตามผิวน้ า สาหร่ายสีเขียวนับว่ามีความส าคัญมากและได้ช่ือว่าเป็น
ผู้ผลิตส าหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อยู่ในน้ า ปัจจุบันได้มีการสังเคราะห์โปรตีนจากสาหร่ายเซลล์
เดียวหลายชนิดเช่น Chlorella Scenedesmus Urothrix Spirogyra และ Acetabularia เป็นต้น ซึ่ง
บางชนิดเป็นประโยชน์ตอ่มนุษย์ทั้งโดยตรงและทางออ้ม 

                       2) ดิวิชันแคโรไฟตา (Division Charophyta) ประกอบด้วยสาหร่ายที่พบ
ได้ในน้ าจืดและน้ ากร่อย และมีลักษณะบางอย่างคล้ายพืชช้ันสูงมาก เช่น มีส่วนที่ท าหน้าที่
คล้ายล าต้น มองเห็นขอ้ และปล้องชัดเจน มีลักษณะแข็งและหยาบสามารถคงสภาพอยู่ได้นาน 
มีคลอโรฟิลล์เอและบี รงควัตถุอื่นๆ เหมอืนคลอโรไฟตา เชน่ Chara และ Nitelra เป็นต้น 

3) ดิวิชันยูกลีโนไฟตา (Division Euglenophyta) ประกอบด้วยสาหร่าย
ที่มีรูปร่างเป็นเซลล์เดี่ยวค่อนข้างยาวเคลื่อนที่ได้โดยใช้แฟลเจลลัม ไม่มีผนังเซลล์จึงท าให้
เปลี่ยนรูปร่างของเซลล์ได้ สามารถกินอาหารได้เหมือนโพรโทซัว พบสาหร่ายในน้ าจืด น้ าเค็ม 
และน้ ากร่อย มีการสืบพันธุ์แบบไม่ใช้เพศได้อย่างเดียวโดยการแบ่งตัวตามยาว ได้แก่ ยูกลีนา 
(Euglena) และ ฟาคัส (Phacus) เป็นต้น 

4) ดิวิชันฟีโอไฟตา (Division Phaeophyta) ประกอบด้วยสาหร่ายที่มี
รงควัตถุชนดิที่ท าให้เกิดสีน้ าตาล คอื ฟิวโคแซนทิน (Fucoxanthin) จงึเรียกว่า สาหร่ายสีน้ าตาล 

(Brown algae) เป็นสาหร่ายหลายเซลล์ที่รวมตัวกันมีรูปร่างคล้ายราก (Hold fast) ล าต้น 
(Stripe) และใบ (Blade) ได้แก่ ไจแอนดเ์คลพ์ (Giant kelp) สาหร่ายสีน้ าตาลที่พบมากที่สุด ส่วน
ใหญ่อยู่ในน้ าทะเล สาหร่ายสีน้ าตาลมีประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ นอกจากใช้เป็นอาหารแล้ว
พวกเคลพ์ซึ่งมีกรดแอลจินิกสามารถน ามาสกัดเอากรดนี้ออกมาใช้ประโยชน์ ในการ
อุตสาหกรรมหลายอย่างในรูปสารประกอบแอลจิน (Algin) เช่น การท าสี ยา วุ้น ปุ๋ย เป็นต้น 
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ได้แก่ Sargassum, Padina และ Dictyota เป็นต้น (Mader and Windelspecht, 2016; 380) ดัง
ภาพที่ 7.6 

 

     
 

 ภาพท่ี 7.6 สาหร่ายชนดิต่างๆ ได้แก่ สาหร่ายสีเขียว (a) สาหร่ายสีน้ าตาล (b) สาหรา่ยสีแดง 

(c) ไดอะตอม (d)  

ที่มา: Reece et al., 2014: 596-597, 603 

 

5) ดิวิชันคริสโซไฟตา (Division Chrysophyta) ประกอบด้วยสาหร่ายที่
มรีงควัตถุสีเขียวแกมเหลือง หรอืสีน้ าตาลแกมเหลือง ส่วนใหญ่เป็นเซลล์เดี่ยวอยู่เป็นอิสระตาม
ผิวน้ าพบทั้งในน้ าจืดและน้ าเค็ม มีความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ า  ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมการท ายาขัดต่าง ๆ เช่น ยาขัดเครื่องเงิน ทองเหลืองยาสีฟัน ใช้ในการฟอกสี เป็น
ฉนวนและเป็นตัวช่วยกรอง เชน่ ไดอะตอม (Diatom) ชนิดตา่งๆ 

6) ดิวิชันไพร์โรไฟตา (Division Pyrrophyta) ประกอบด้วยสาหร่ายสี
เปลวไฟ ซึ่งเป็นสาหร่ายเซลล์เดียวที่มีแฟลเจลลา 2 อัน โดยมีช่องอาหารใกล้ฐานแฟลเจลลา 
อาจเรียกว่าพวก Dinoflagellate อาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ าจืด น้ าเค็มและน้ ากร่อย มีลักษณะเป็น
เซลล์เดี่ยวๆ  ยกเว้นบางพวกที่อาจเพิ่มจ านวนมากมายอย่างรวดเร็ว (Bloom) ท าให้บริเวณนั้น
มีสีแดง เรียกว่า “Red tide” ท าให้สัตว์น้ าตายเพราะเกิดการไปอุดตันอวัยวะที่ใช้ในการหายใจ
ของสัตว์น้ า รวมทั้งมีสารพิษอยู่ในตัวสาหร่ายพวกนี้ด้วย เช่น Cryptomonas, Chilomonas, 

Ceratium, Gymnodinium และ Gonyaulax เป็นต้น (ภาพที่ 7.7) 
 

(a) 

(b) (c) 

(d) 
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ภาพท่ี 7.7 สาหรา่ย Dinoflagellate (a) ปรากฏการณ์ Red tide (b) 

ที่มา: Reece et al., 2014: 598 

 

7)   ดิวิชันโรโดไฟตา (Division Rhodophyta) ประกอบด้วยสาหร่ายสี
แดง (Red algae) มีทั้งเซลล์เดียวและหลายเซลล์ ส่วนมากอยู่ในน้ าเค็มและอยู่น้ าลึก มีรูปร่าง
เป็นกลุ่มเซลล์ 2 แบบ คือ พวกที่เป็นแผ่นแบนบางได้แก่ จีฉ่าย (Porphyra) และพวกที่มีการ
แตกแขนงได้แก่ Polysiphonia Batra chospermum พวกที่เป็นเซลล์เดียวก็มี เช่น Porphyridium 

สาหร่ายมีประโยชน์ทางการค้า เช่น กีลิเดียม (Gelidium) ใช้สกัดเพกตินเพื่อท าวุ้นผง ใช้เตรียม
อาหารเลี้ยงจุลินทรีย์ และท าขนม นอกจากนี้พวกพอร์ไฟรา (Porphyra) โรไดมีเนีย 
(Rhodymena) และคอนดรัสคริพตัส (Chondrus-Criptus) ยังใช้เป็นอาหารอีกด้วย 

7.9.1.3  ราเมือก (Slime mold) เป็นเซลล์ยูคาริโอต ไม่มีผนังเซลล์ ไม่มี
คลอโรฟิลล์ ประกอบด้วยกลุ่มของโพรโทพลาซึมที่แผ่กระจายมีลักษณะเป็นเมือก การสืบพันธุ์
คล้ายสัตว์กับพืช ในภาวะปกติจะมองดูคล้ายร่างแหเรียกว่า พลาสโมเดียม (Plasmodium) 

เคลื่อนที่และกินอาหารแบบอะมีบา ระยะสืบพันธุ์ราเมือกจะสร้างอับสปอร์ ภายในสปอร์มีผนัง
เซลล์ เป็นสารเซลลูโลสเช่นเดียวกับพืช ราเมือกด ารงชีวิตแบบภาวะมีการย่อยสลาย 
(Saprophytism) แตม่ีบางชนิด เช่น พลาสโมดิโอฟอรา (Plasmodiophora) พบลักษณะเมือก มัน
วาว สีเหลือง ขาว หรือแดง จับกินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กกว่า ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ พบในที่ชื้น
แฉะ เชน่ กองไม้ผุ ใบไม้ที่ทับถมกันนาน ท าหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลาย (Decomposer) ในระบบนิเวศ 

เซลล์ปกติเคลื่อนที่ได้ คล้ายอะมีบา เรียก พลาสโมเดียม ภาวะขาดแคลนจะพัฒนาเป็น fruiting 

body ที่สร้างอับสปอร์ เมื่ออับสปอร์แตก สปอร์งอกส่วนที่คล้ายวุ้นหรือเมือก เรียกว่าSwarm 

(a) 

(b) 
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cell ซึ่งเป็นแกมมีตที่มี flagella เมื่อผสมกันจะกลายเป็น zygote และจะพัฒนาไปเป็น พลาสโม
เดียมอีกครั้ง  (Reece et al., 2014: 640) (ภาพที่ 7.8) 

 

         
 

ภาพท่ี 7.8 ราเมือก  
ที่มา: Reece et al., 2014: 606 

 

7.9.2   อาณาจักรฟังไจ (Kingdom Fungi) 

เป็นสิ่งมีชีวิตที่ด ารงชีวิตแบบภาวะผู้ย่อยสลาย (Saprophyte) พบทั้งในน้ าและ
บนบก บางชนิดด ารงแบบปรสิต (Parasitism) บางชนิดด ารงชีวิตแบบพึ่งพากัน (Mutualism) 
ลักษณะส าคัญของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟังไจ มีดังนี้คือ มีลักษณะเป็นเซลล์เดียว (Unicellular 

fungi) เช่น ยีสต์ หรือเซลล์มากกว่า 1 เซลล์ (Mold) เช่น รา และเห็ด บางชนิดรวมกันเป็นกลุ่ม 
(Fruiting body) รูปร่างเป็นเส้นใยขนาดเล็กแต่ละเส้นเรียกว่า ไฮฟา (Hypha) ดังภาพที่ 7.9 เส้น
ใยจะรวมกันอยู่เป็นกลุ่มเรยีกว่า ไมซเีลียม (Mycelium) ยกเว้นยสีต์ไม่มีไมซีเลียม และไมซีเลียม
ของฟังไจบางชนิดจะมีการรวมกลุ่มพัฒนาเป็นโครงสร้างที่โผล่พ้นดิน เรียกว่า Fruiting body 

(ภาพที่ 7.10) ผนังเซลล์ประกอบด้วยสารไคติน (Chitin) และมีการสืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศ
และไม่อาศัยเพศด้วยการสร้างสปอร์ อาณาจักรฟังไจสามารถจ าแนกเป็น 5 ไฟลัม ดังนี้ 
(Reece et al., 2014: 683) 

 
 

ภาพท่ี 7.9 ลักษณะของไฮฟา (Hypha) 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece et al., 2014: 650 
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ภาพท่ี 7.10  โครงสร้างของเห็ด 

ที่มา: Reece et al., 2014: 649 

 

7.9.2.1  ไฟลัมไคทริดิโอไมโคตา (Phylum Chytridiomycota) เป็นเซลล์เดียวที่
เซลล์สบืพันธุ์และสปอร์ม ีFlagellum สันนิษฐานว่าวิวัฒนาการมาจากโพรติสต์ 

7.9.2.2 ไฟลัมไซโกไมโคตา (Phylum Zygomycota) เป็นเซลล์เดียว Hypha ไม่มี
ผนังกั้น มีอับปอร์ที่ชูขึ้นบนอากาศเรียกว่าสปอร์แรงจิโอฟอร์ (Sporangiophore) ภายในมีอับ
สปอร์ที่มีสปอร์ที่เรียกว่าไซโกสปอร์ (Zygospore) การสืบพันธุ์มีทั้งอาศัยเพศโดยวิธี 
Conjugation และแบบไม่อาศัยเพศ ได้แก่ ราด า (Rhizopus nigricans) ดังภาพที่ 7.11a ที่ขึ้นอยู่
บนขนมปัง และราน้ า (Saprolegnia)  

7.9.2.3 ไฟลัมแอสโคไมโคตา (Phylum Ascomycota) Hypha มีผนังกั้น การ
สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยการสร้างแอสโคสปอร์ (Ascospore) จ านวน 4 หรือ 8 อันภายในถุง 

(Ascus) ได้แก่ ราข้าวหมักหรือข้าวหมาก (Aspergillus sp.) ใช้ในอุตสาหกรรมรมการผลิต
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผลิตกรดซิตริก ส่วนราแดง ใช้ท าข้าวแดงและเต้าหู้ยี้ และราเขียว 
(Penicillium sp.) ใช้ท ายาปฏิชีวนะ ดังภาพที่ 7.11b ส่วนยีสต์ (Sacharomyces sp.) เป็นเซลล์
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เดียว และไม่มีไฮฟา และมีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการแตกหน่อ ประโยชน์ของยีสต์ใช้
ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และท าให้ขนมปังฟู ดังภาพที่ 7.11c 

 

       
 

ภาพท่ี 7.11 ราด า (Rhizopus sp.) (a) ราเขียว (Penicillium sp.) (b) ยีสต์ (c) 
ที่มา: Reece et al., 2014: 652-653, 656 

 

7.9.2.4 ไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา (Phylum Basidiomycota) เป็นราที่มีการชูอับ
สปอร์ (Basidium) รูปร่างคล้ายกระบอง (Club fungi) Hypha มีผนังกั้น มีการสืบพันธุ์แบบอาศัย
เพศโดยการสร้างสปอร์เรียกว่าแบสิดิโอสปอร์ (Basidiospore) (ภาพที่ 7.12) เส้นใยรวมตัวกัน
สร้างเป็น Fruiting body ขนาดใหญ่ หรอืดอกเห็ด (Basidiocarp) เห็ดแต่ละชนิดมีรูปร่างลักษณะ
แตกต่างกัน แต่มีโครงสร้างคล้ายกัน คือ หมวกเห็ด ครีบดอก ก้านดอก เยื่อหุ้มดอกเห็ด และ
สปอร์ เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 7.12 ลักษณะของดอกเห็ด  

ที่มา: เกษม สรอ้ยทอง, 2537 

(a) (b) (c) 
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สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย (2543) ได้จ าแนกเห็ดกินได้และ
เห็ดพิษในประเทศไทยได้หลายกลุ่ม ซึ่งเราสามารถดูลักษณะเห็ดพิษและเห็ดรับประทานได้ เช่น
เห็ดหูหนูเห็ดหอม เห็ดนางรม เห็ดเป๋าหื้อ และเห็ดฟาง เป็นต้น และจากงานวิจัยส ารวจเห็ดใน
อุทยานประวัตศิาสตร์ภูมิพระบาทพบเห็ดหลากชนิดทั้งกินได้และไม่ได้มากมาย ดังภาพที่ 7.13 

 

 

          
 

ภาพท่ี 7.13 เห็ดในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ได้แก่ Ganoderma 

lucidum (a) Dictyophora sp. (b)  Xylaria cubensis (c)  

ที่มา: Kulsantiwong et al, 2014a 

 

7.9.2.5   ไฟลัมดิวเทอโรไมโคตา (Phylum Deuteromycota) มกีารสืบพันธุ์แบบ
ไม่อาศัยเพศโดยการสร้างสปอร์ หรืออาจเรียกว่า Fungi imperfect มีทั้งพวกปรสิตและพวก
ย่อยสลาย ได้แก่ ราที่ท าให้เกิดโรคกลาก เกลื้อน และท าให้เกิดในพืช (Reece et al., 2014: 

696) (ภาพที่ 7.14) 

 
 

ภาพท่ี 7.14 ราในไฟลัมดิวเทอโรไมโคตาที่ท าให้เกิดโรคในพืช 

ที่มา: Reece et al., 2014: 663 

(a) (b) (c) 
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7.9.2.6  ไลเคนส์ (Lichens) เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด คือ
สาหร่ายและรา แบบภาวะพึ่งพากัน ไลเคนส์มีประโยชน์มากมาย เช่น ท าสีย้อม เป็นยารักษา
แผลไฟลวกและแก้พิษสัตว์ และเป็นดัชนีวัดมลพิษของอากาศ ไลเคนส์ที่เกาะอยู่ตามต้นไม้หรือ
ก าแพงในเมืองจะดูดซับสารมลพิษจากอากาศเข้าไปสะสมถึงระดับหนึ่งแล้วจะตาย ดังนั้นเขต
เมืองที่มอีากาศเสียมากจึงไม่พบไลเคนส์ตามตน้ไม้ก้อนหนิหรอืก าแพง ไลเคนส์แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
ตามรูปร่าง 

1)   ฟรุติโคส (Fruticose form) หรือฝอยลม ลักษณะเป็นฝอย ฟู
หรอืเส้นเล็ก แตกเป็นกิ่งก้านคล้ายพุ่มไมเ้ตี้ย ขนาดเล็ก ดังภาพที่ 7.15a 

2)   โฟลิโอส (Foliose form) ลักษณะเป็นแผ่นแบนบางคล้ายใบไม้ มี
บางสว่นยึดติดกับเปลือกไม้หรอืก้อนหนิ ดังภาพที่ 7.15b 

3)  ครัสโตส (Crustose form) ลักษณะเป็นแผ่นบาง (Crust-like) ติด
แนน่กับเปลือกไม้หรอืก้อนหนิ ดังภาพที่ 7.15c 

 

   
 

ภาพท่ี 7.15 รูปร่างไลเคนส์ 3 แบบ ฟรุติโคส (a) โฟลิโอส (b) และครัสโตส (c) 
ที่มา: Reece et al., 2014: 662 

 

7.9.2.7 ราไมคอร์ไรซา (Mycorrhiza) เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตแบบ
พึ่งพาอาศัยกัน 2 ชนิดคอื ราไมคอร์ไรซากับรากพืช โดยราไมคอร์ไรซาช่วยในการเพิ่มความชื้น
ให้กับรากพืช และช่วยในการเพิ่มแร่ธาตุในดิน 

7.9.3  อาณาจักรพชื (Kingdom Plant) 

ประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์รวมกลุ่มกันเป็นเนื้อเยื่อซึ่งมีการเปลี่ยนสภาพ
ของเซลล์ไปท าหน้าที่เฉพาะ (Differentiation) มีวงชีวิตแบบสลับ (Alternation of generation) 

หมายถึง มีระยะแกมโีตไฟต์ (Gemelophyte) สร้างเซลล์สืบพันธุ์ผสมกันแบบอาศัยเพศ สลับกับ
ระยะสปอโรไฟต์ (Sporophyte) สร้างสปอร์เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ แบ่งออกเป็น 12 

ดิวิช่ัน (อิศนัน วิวัฒนรัตนบุตร, 2556: 310) ได้แก่  

(a) (b) (c) 
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7.9.3.1   ดิวิชันไบรโอไฟตา (Division Bryophyta) เป็นพืชขนาดเล็กเรียงกัน
หนาแน่นมองดูคล้ายพรม ไม่มีเนื้อเยื่อล าเลียง มีสีเชียวสด มีระยะแกมีโตไฟต์เด่นกว่าระยะ 
สปอโรไฟต์ โดยระยะแกมีโตไฟต์มีลักษณะคล้ายสาหร่ายเรียกว่า โพรโทนีมา (Protonema) 
ส่วนระยะสปอโรไฟต์ประกอบด้วย ฟุท (Foot) ซึ่งท าหน้าที่ยึดติดกับต้นแกมีโตไฟต์ ก้านชูอับ
สปอร์ (Stalk) และอับสปอร์ (Sporangium) จะอยู่บนต้นแกมีโตไฟต์ ได้แก่ มอส (Moss) (ภาพที่ 
7.16a) 

7.9.3.2   ดิวิชันแอนโทซีโรไฟตา (Division Anthocerophyta) เป็นพืชที่มีระยะ
แกมีโตไฟต์เด่นกว่าระยะสปอโรไฟต์ ระยะแกมีโตไฟต์มีลักษณะเป็นแผ่น มีรอยหยักที่บริเวณ
ขอบ ส่วนระยะสปอโรไฟต์มีลักษณะเป็นท่อ เรียวแหลม บริเวณปลายคล้ายเขาสัตว์ มีเนื้อเยื่อ
เจริญบริเวณโคนต้น ได้แก่ ฮอร์นเวิร์ต (Hornwort) (ภาพที่ 7.29b) 

7.9.3.3 ดิวิชันเฮปาโทไฟตา (Division Hepatophyta) เป็นพืชที่มีระยะแกมีโต
ไฟต์เด่นกว่าระยะสปอโรไฟต์ ระยะแกมีโตไฟต์มีทั้งแบบที่มีส่วนคล้ายใบและที่เป็นแผ่นบาง 
แยกออกเป็นพูๆ ระยะสปอโรไฟต์มีอับสปอร์ (Sporangium) ภายในมีสปอร์จ านวนมาก ได้แก่  
ลิเวอร์เวิรต์ (Liverwort) (ภาพที่ 7.16c) 

 

      
 

 
 

ภาพท่ี 7.16 พืชไม่มที่อล าเลียง มอส (a) ฮอร์นเวิรต์ (b) ลิเวอร์เวิรต์ (c) 

ที่มา: Reece et al., 2014: 620 

(a) (b) 

(c) 
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7.9.3.4 ดิวิชันไซโลไฟตา (Division Psilophyta) เป็นพืชที่มีเนื้อเยื่อล าเลียง ใบ
ขนาดเล็กเป็นเกล็ด ไม่มีรากแท้จริง มีล าต้นใต้ดินเรียกว่า Rhizome มีโครงสร้างคล้ายราก
เรียกว่า ไรซอยด์ (Rhizoid) ใช้ในการดูดน้ าและแร่ธาตุ ได้แก่ หวายทะนอย (Psilotum sp.) ดัง
ภาพที่ 7.17a 

7.9.3.5 ดิวิชันไลโคไฟตา (Division Lycophyta) เป็นพืชที่มีล าต้นใต้ดิน ราก 
และใบขนาดเล็ก เรียกว่า ไมโครฟิลล์ (Microphyll) เรียงเป็นเกลียวรอบกิ่งหรือล าต้นแตกกิ่ง
แบบ 2 แฉก สร้างสปอร์ในอับสปอร์ที่มใีบขนาดเล็กรองรับอัดแน่นเรียกว่า Strobilus ที่ปลายกิ่ง 
มีพชือยู่หลายในดิวิช่ันนี ้ได้แก่ 1) ไลโคโปเดียม (Lycopodium) เช่น สนหางสิงห์ สร้อยนางกรอง
ช้องนางคลี่ สามร้อยยอด เป็นต้น 2) ซีแลกจิเนลลา (Selaginella) เช่น เฟือย นก พ่อค้าตีเมีย 
หญ้าร้องไห้ ตีนตุ๊กแก เป็นต้น (Reece et al., 2014: 668) ดังภาพที่ 7.17b 

7.9.3.6 ดิวิชันสฟีโนไฟตา (Division Sphenophyta) เป็นพืชที่มีล าต้นไม่มีใบ แต่
เนื้อไม้มีสีเขียวท าการสังเคราะห์ด้วยแสงแทนใบ ใบมีขนาดเล็กเรียกว่าไมโครฟิลล์ ปลายกิ่งมี
อับสปอร์ที่อัดแน่นเรียกว่า สตรอบิลัส (Strobilus) ที่มีอับสปอร์เรียกว่า สปอร์แรงเกียม 
(Sporangium) ได้แก่ หญา้ถอดปล้องหรอืสนหางมา้ (Equistetum sp.) ดังภาพที่ 7.17c 

7.9.3.7 ดิวิชันเทอโรไฟตา (Division Pterophyta) เป็นพืชที่มีล าต้นขนาดใหญ่ 
ใบอ่อนม้วนงอจากปลายใบมายังโคนใบ ใบแก่มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันมากเรียกว่า 
ฟรอนด์ (Frond) มีทั้งชนิดใบเดี่ยวและใบประกอบสร้างสปอร์เป็นกลุ่มเรียกว่าซอรัส (sorus) 

ด้านหลังใบแกมีโตไฟต์เป็นแผ่นขนาดเล็กรูปหัวใจเรียกว่า โปรทัลลัส (Prothallus) ซึ่งมี
โครงสร้างแอนเทอริเดียม (Antheridium) ส าหรับสร้างสเปิร์ม และอาร์คีโอเนียม 
(Archegonium)  ส าหรับสร้างไข่ อยู่บนต้นเดียวกัน ได้แก่ เฟิร์น ผักแวน่ แหนแดง และจอกหูหนู 
เป็นต้น ดังภาพที่ 7.17d 

 

           
 

ภาพท่ี 7.17 พืชมีเนื้อเยื่อล าเลียงแตไ่ม่มเีมล็ด หวายทะนอย (a) ต ีนตุก๊แก (b)   

                             สนหางม้า (c) เฟิร์น (d)  

ที่มา: Reece et al., 2014: 626 

(a) (b) (c) (d) 
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7.9.3.8 ดิวิชันโคนิเฟอโรไฟตา (Division Coniferophyta) เป็นพืชที่มีใบลักษณะ
คล้ายเข็ม หรอืใบเกล็ด สีเขียว เมล็ดไม่มผีนังหุ้มรังไข่ จงึไม่มเีปลือกหุม้เมล็ด (เมล็ดเปลือยหรือ 

Gymnosperm) มีออวุลและละอองเรณูติดบนกิ่งหรือแผ่นใบซึ่งรวมกันที่ปลายกิ่งเรียกว่า โคน 
(Cone) โดยจะแยกเป็นเพศผู้ (Male cone) และเพศเมีย (Female cone) ได้แก่ สนสองใบ สน
สามใบ สนสามพันปี และพญาไม้ ดังภาพที่ 7.18a 

7.9.3.9 ดิวิชันกิงโกไฟตา (Division Ginkgophyta) เป็นพืชที่มีล าต้นขนาดใหญ่
แตกกิ่งก้าน ใบเดี่ยวรูปพัดเป็นไม้ผลัดใบ เมล็ดของนิยมน ามาท าอาหาร ส่วนใบน ามาสกัดเป็น
อาหารเสริมบ ารุงประสาท พืชกลุ่มนี้เหลือเพียงชนิดเดียว ได้แก่ แปะก๊วย (Ginkgo biloba) พบ
มากในแถบประเทศจนี เกาหลี และญี่ปุุน ดังภาพที่ 7.18b 

7.9.3.10 ดิวิชันไซแคโดไฟตา (Division Cycadophyta) เป็นพืชที่มีล าต้นคล้าย
ต้นมะพร้าวเตี้ย ใบประกอบแบบขนนก (Pinnate) เรียงเป็นเกลียวรอบยอด ระยะแกมีโตไฟต์มี
ขนาดเล็กอยู่บนต้นสปอโรไฟต์ แยกต้นเพศผู้กับเพศเมีย โคน (Cone) เพศผู้อยู่ที่ปลายยอด 
ได้แก่ ปรง ปรงปุา ปรงเขา (Cycas sp.) ดังภาพที่ 7.18c 

7.9.3.11 ดิวิชันนีโตไฟตา (Division Gnetophyta) เป็นพืชที่ต่างจากพืชเมล็ด
เปลือยกลุ่มอื่น เนื่องจากมีเวสเซล (Vessel) ในการล าเลียงน้ า มีการปฏิสนธิซ้อนคล้ายพืชดอก 
แตจ่ะไม่มอีาหารเลี้ยง (Endosperm) ได้แก่ มะเมื่อย (Gnetum sp.) ดังภาพที่ 7.18d 

 

 

   
 

ภาพท่ี 7.18 พืชมีเนื้อเยื่อล าเลียงแต่เมล็ดไม่มีสว่นห่อหุม้ Coniferophyta (a) Ginkgophyta (b)  

                       Cycadophyta (c) Gnetophyta (d) 

ที่มา: Reece et al., 2014: 636-637 

 

7.9.3.12 ดิวิชันแอนโทไฟตา (Division Anthophyta) เป็นพืชดอก (Angiosperm) 

และเมล็ดมีเครื่องหุ้มห่อ หรือมีรังไข่ห่อหุ้มส่วนของออวุลไว้ ถือว่าเป็นกลุ่มพืชที่มีวิวัฒนาการ
สูงสุด ต้นสปอโรไฟต์เมื่อเจรญิเต็มที่มอีวัยวะสืบพันธุ์ คือ ดอก ม ีSpore 2 ชนิด คือ Microspore 

สร้างในอับเรณู (Anther) และ Megaspore สร้างในออวุล (Ovule) ระยะแกมีโตไฟต์มีอายุสั้น

(a) (b) (c) (d) 
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มาก เมื่อมีการถ่ายละอองเรณูและปฏิสนธิ ซึ่งเป็นปฏิสนธิซ้อน (double fertilization) มีรากล า
ต้นและใบที่แท้จริง มีท่อล าเลียงที่สมบูรณ์ โครงสร้างของดอก (Flower) ส าหรับใช้ในการ
สืบพันธุ์ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ กลีบเลี้ยง (Sepal) กลีบดอก (Petal) เกสรเพศผู้ (Stamen) 
และเกสรตัวเมีย (Pistal) ดังภาพที่ 7.19 

 

 
 

ภาพท่ี 7.19 โครงสร้างของดอก 

ที่มา: http://www.ext.colostate.edu/mg/gardennotes/135.html 

 

พืชดอกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (Monocotyledon) และ พืชใบ
เลี้ยงคู่ (Dicotyledon) พืชดอกมีการปฏิสนธิซ้อน (Double fertilization) ได้เป็นเอ็มบริโอ 
(Embryo) และอาหารเลี้ยง (Endosperm) เมล็ดมีรังไข่ห่อหุ้ม และเจริญเป็นผลต่อไป พืชใบเลี้ยง
คู่และใบเลี้ยงเดี่ยวมีความแตกต่างกันดังแสดงในตารางที่ 7.1 

 

ตารางท่ี 7.1 ความแตกต่างของพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี่ยงเดี่ยว 
 

ลักษณะ พชืใบเลีย้งคู ่ พชืใบเลีย้งเดี่ยว 

จ านวนใบเลีย้ง (Cotyledon) 2 1 

การจัดเรียงตัวของเสน้ใบ (Venation) รา่งแห ขนาน 

จ านวนกลีบเลีย้ง/กลีบดอก 4, 5 หรือทวีคูณ 4, 5 3 หรือทวีคูณ 3 

การเรียงตัวของเนือ้เยือ่ล าเลยีงในล าต้น เรียงตัวแบบวง กระจายรอบล าต้น 

การเรียงตัวของเนือ้เยือ่ล าเลยีงในราก 3-4 แฉก แฉกจ านวนมาก 

ระบบราก ระบบรากแกว้ ระบบรากฝอย 

การเจริญขั้นทุติยภูม ิ(Secondary growth) ม ี ไม่ม ี
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7.9.4   อาณาจักรสัตว์ 
เป็นพวกยูคาริ โอต มีระยะตัวอ่อนภายหลังการปฏิสนธิแล้วไซโกตจะ

เจริญเติบโตขึ้นมาโดยจะมีการเจริญในระยะตัวอ่อนอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นตัวเต็ม
วัย ไม่มผีนังเซลล์ และไม่มคีลอโรพลาสต์ เคลื่อนที่ได้ แบ่งออกเป็น 9 ไฟลัมและมีเกณฑ์เฉพาะ
ในการจัดจ าแนกสัตว์ออกเป็นไฟลัมต่างๆ อาศัยเกณฑเ์ฉพาะหลายประการดังนี้  พิจารณาจาก
จ านวนช้ันของเนื้อเยื่อ (Germ layer) เนื้อเยื่อช้ันนอก (Ectoderm) ช้ันกลาง (Mesoderm) และ
ช้ันใน (Endoderm) พิจารณาลักษณะสมมาตร (Symmetry) แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ ไม่มี
สมมาตร (Asymmetry) สมมาตรแบบครึ่งซีก (Bilateral symmetry) และสมมาตรรัศมี (Radial 

Symmetry) ดังภาพที่ 7.20 

 

    
 

ภาพท่ี 7.20 ลักษณะสมมาตร สมมาตรแบบรัศม ี(a) สมมาตรแบบครึ่งซีก (b) 

ที่มา: Reece et al., 2014: 673 

 

พิจารณาช่องภายในล าตัว (Coelom) ช่องว่างที่เกิดหรือเจริญอยู่ในเนื้อเยื่อช้ันกลาง 
(Mesoderm) แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ ไม่มีช่องภายในล าตัว (Acoelom) ช่องล าตัวแบบเทียม 

(Pseudocoelom) และช่องล าตัวแบบแท้ (Eucoelom) ดังภาพที่ 7.21 
 

   
 

 
 

ภาพท่ี 7.21 ช่องภายในล าตัว (Coelom) ได้แก่ มีช่องว่าง (a) ช่องว่างเทียม (b) ไม่มช่ีองว่าง (c)  
ที่มา: Reece et al., 2014: 674 

(a) (b) 
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พิจารณาทางเดินอาหาร (Type of digestive tract) แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ ทางเดินอาหาร
ชนิดไม่แท้จริง ทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete digestive tract) และทางเดินอาหาร
แบบสมบูรณ์ (Complete disgestive tract) พิจารณาจากระบบเลือด (Circulatory system) แบ่ง
ได้เป็น 3 กลุ่ม คือ สัตว์ที่ยังไม่มีระบบเลือด สัตว์ที่มีระบบเลือดแบบวงจรเปิด (Open 

circulatory system) และสัตว์ที่มีระบบเลือดแบบวงจรปิด (Closed circulatory system) 

พิจารณาเป็นปล้อง (Segmentation) ซึ่งมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ ไม่มีการแบ่งเป็นปล้องที่แท้จริง 

(Nonmetameric) การแบ่งเป็นปล้องอย่างแท้จริง (Metameric) พิจารณาจากแกนพยุงร่างกาย
โดยพิจารณาว่ามีโนโตคอร์ด (Notochord) ในระยะตัวอ่อนหรือไม่ และต่อมามีกระดูกสันหลัง
เป็นแกนพยุงรา่งกายหรอืไม่ พิจารณาจากแบบแผนการเจริญของตัวอ่อน (Embryo) ศึกษาจาก
การมีช่องเหงอืก (Gill slit) หรอืไม่ในระยะใดระยะหนึ่งของชีวิต พิจารณาจากสารเคมีที่สิ่งมีชีวิต
สร้างขึ้น โดยเฉพาะโปรตีนในเชิงวิวัฒนาการของโปรตีน (Protein evolution) (ปรีชา สุวรรณ
พินจิ และ นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ, 2557: 1069) 

7.9.4.1   Phylum Porifera ได้แก่ ฟองน ้า (Sponge) มีเนื้อเยื่อ 2 ช้ัน มีรูพรุน รู
ด้านข้างเป็นทางน ้าเข้ารู้ด้านบนเป็นทางน ้าออกมีโครงร่างแข็ง (Spiracle) ซึ่งอาจเป็น Calcium 

Silicon หรือโปรตีน ขึ้นอยู่กับชนิดของฟองน ้า มีโครงสร้างที่ใช้ในการจับอาหารเรียกว่า 

Choanocytes หรอืเซลล์ปลอกคอ (Collar cell) ภาพที ่7.22  
 

 
 

ภาพท่ี 7.22 ลักษณะฟองน้ า (Sponge) 

ที่มา: Reece et al., 2014: 684 

 

7.9.4.2   Phylum Cnidaria หรือ Coelenterata เช่น ไฮดรา ดอกไม้ทะเล 
แมงกะพรุน และปะการัง มีเนื้อเยื่อ 2 ช้ัน มีสมมาตรแบบรัศมี มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์ 
มีปาก ไม่มีทวารหนัก รอบปากมีหนวด (Tentacle) ซึ่งมีเซลล์ที่สร้างเข็มพิษ (Nematocyst) ใช้
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แทงเหยื่อให้สลบและเป็นอัมพาต การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการแตกหน่อ และแบบ
อาศัยเพศโดยมีการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย มรีูปร่าง 2 แบบ คอื รูปร่างแบบเมดูซา (Medusa) 

ลักษณะคล้ายร่มหรือระฆังคว่ า เช่น แมงกะพรุน และรูปร่างแบบโพลิป (Polyp) ลักษณะคล้าย
ต้นไม ้ดังภาพที่ 7.23 เชน่ ไฮดรา ปะการัง โอบีเลีย ดอกไม้ทะเล ปะการัง กัลปังหา 

 

 
 

ภาพท่ี 7.23 รูปร่างสิ่งมชีีวิตใน Phylum Coelenterata ได้แก่ Polyp (a) Medusa (b) 

ที่มา: Reece et al., 2014: 685 

 

7.9.4.3  Phylum Platyhelminthes ได้แก่หนอนตัวแบน (Flatworm) เช่น     
พลานาเรีย พยาธิใบไม้ (Fluke) ดังภาพที่ 7.24 พยาธิตัวตืด (Tapeworm) มีเนื้อเยื่อ 3 ช้ัน 
ทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ มีแต่ปาก ไม่มีทวารหนัก ก าจัดของเสียโดยใช้ Flame cell การ
สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการงอกใหม่ และแบบอาศัยเพศโดยการปฏิสนธิภายในหรือข้าม
ตัว (Cross fertilization) เป็นสัตว์กระเทย (Hermaprodite) คือ มี 2 เพศในตัวเดียวกัน พวกที่เป็น
ปรสิตมีส่วนหัว (Scolex) อวัยวะยึดเกาะที่เจริญมากได้แก่ Sucker และ Hook ส่วนใหญ่ท าให้
เกิดโรคพยาธิซึ่งเป็นผลเสียต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ  

 

         
 

ภาพท่ี 7.24 พยาธิใบไม้ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Reece et al., 2014: 691  

(a) (b) 



[189] 
 

บทที่ 7 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวติ  ชีววิทยา 1 

 

7.9.4.4   Phylum Nematoda เช่น หนอนตัวกลม มีเนื้อเยื่อ 3 ช้ัน มีช่องว่าง
ล าตัวแบบเทียม ล าตัวยาวเรียว ไม่มปีล้อง ทางเดินอาหารสมบูรณ์ ระบบสืบพันธุ์แบบแยกเพศ 
(Dioecious) และมีการปฏิสนธิภายใน ไฟลัมนี้ท าให้เกิดโรคพยาธิหลายชนิด ได้แก่ พยาธิ
ไส้เดือน พยาธิปากขอ พยาธิแส้มา้ พยาธิในกล้ามเนือ้ เป็นต้น ดังภาพที่ 7.25 

 

               
 

ภาพท่ี 7.25 พยาธิตัวกลม (a) ตัวอ่อนพยาธิตัวกลม (Trichinella spiralis) ในเนื้อเยื่อ
กล้ามเนือ้คน (b) 

ที่มา: Reece et al., 2014: 699 

 

7.9.4.5   Phylum Mollusca ได้แก่ หมึก ลิ่นทะเล และหอย พบได้ทั้งน้ าจืดและ
น้ าเค็ม มีสมมาตรแบบครึ่งซีก มีช่องว่างล าตัวแบบแท้จริง ระบบทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ 
ล าตัวอ่อนนุ่มแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแมนเทิล (Mantle) ท าหน้าที่สร้างเปลือก ส่วน
อวัยวะภายใน (Visceral mass) และส่วนเท้า (Foot) มีโครงสร้างคล้ายฟันส าหรับขูดอาหาร
เรียกว่า Radula ขับถ่ายโดยใช้ Metanephridia (ภาพที่ 7.26a) ได้แก่ ตัวอย่างหอยฝาเดียวที่พบ
ในพืน้ที่อุทยานประวัตศิาสตร์ภูพระบาท ดังภาพที่ 7.26b 

 

 

 
 

ภาพท่ี 7.26 โครงสรา้งภายนอกหอย (a) หอยที่พบในพืน้ที่อุทยานประวัตศิาสตร์ภูพระบาท  

                  อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (b) 

ที่มา: Kulsantiwong et al., 2014b 

(a) (b) 

(a) (b) 
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7.9.4.6   Phylum Annelida เช่น ไส้เดือนดิน แม่เพรียง ปลิงน้ าจืด ทากดูด
เลือด มลี าตัวเป็นปล้อง แตล่ะปล้องมีรยางค์ขนาดเล็ก (Setae) ระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด มี
เลือดสีแดงโดย Haemoglobin ละลายอยู่ในน ้าเลือด มีอวัยวะขับถ่ายของเสีย คือ Nephridia 
ปล้องละ 1 คู่ (Mader and Windelspecht, 2016: 530)  

7.9.4.7   ไฟลัมเอไคโนเดอร์มาตา (Phylum Echinodermata) เช่น ดาวเปราะ 
(Brittle star) เม่นทะเล (Sea urchin) ปลิงทะเล (Sea cucumber) หรือขนดาว (Feather star) 
เป็นต้น มีสมมาตรแบบครึ่งซีกในระยะตัวอ่อน แตต่ัวเต็มวัยมีสมมาตรแบบรัศมี มีเนื้อเยื่อ 3 ช้ัน 
ช่องว่างล าตัวแบบแท้จรงิ ดังภาพที ่7.27 

 

   
 

ภาพท่ี 7.27 เม่นทะเล (a) ขนดาว (b) ปลิงทะเล (c) 
ที่มา: Reece et al., 2014: 709 

 

7.9.4.8  ไฟลัมอาร์โทรโพดา (Phylum Arthropoda) สัตว์กลุ่มนี้มีความ
หลากหลายสูงที่สุด โดยมีมากกว่า 1 ล้านชนิด มีสมมาตราแบบครึ่งซีก มีล าตัวแบ่งเป็น 3 ส่วน 
คือหัว (Head) อก (Thorax) และท้อง (Abdomen) ล าตัวเป็นปล้อง มีระยางค์เป็นคู่ มีโครงร่าง
แข็งนอกล าตัว (Exoskeleton) มีอวัยวะขับถ่ายของเสียคือต่อมเขียว (Green gland) หรือ 
Malpighian tube ระบบหมุนเวียนเลือดระบบเปิด เลือดไม่มีสีหรือมีสีน ้าเงินซึ่งมี Hemocyanin 

บางชนิดมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขณะที่มีการเจริญเติบโต เรียกว่า Metamorphosis (ภาพที่ 
7.28) 

 

 
 

ภาพท่ี 7.28 การเปลี่ยนแปลงรูปร่างในขณะมีการเจริญเติบโต (Metamorphosis) 
ที่มา: Reece et al., 2014: 705 

(a) (b) (c) 
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ไฟลัมอาร์โทรโพดา สามารถจัดจ าแนกได้เป็น 6 คลาส ดังภาพที่ 7.29 

1) คลาสครัสเตเชียน (Class Crustacean) เช่น กุ้ง ปู ไรน ้า เพรียง มีขา 5 คู่หัว
และอกรวมกัน (Cephalothorax)  

2) คลาสอินเซคตา (Class Insecta) เช่น แมลง (Insect) มีขา 3 คู่ ร่างกาย
แบ่งเป็นหัวอก และท้อง หายใจโดยใช้ท่อลม (Trachea) ที่ติดต่อกับรูหายใจ (Spiracle) ที่ข้าง
ล าตัว 

3) คลาสอะแรชนิดา (Class Arachnida) เช่น แมงมุม แมงปุอง เห็บ มีขา 4 คู่ 
หัวและอกรวมกัน หายใจโดยท่อลมหรอืแผงปอด (Books lung)  

4) คลาสชิโลโพดา (Class Chilopoda) เช่น ตะขาบ มีล าตัวแบน มีปล้องล าตัว 

15-173 ปล้อง 
5) คลาสดิโพลโพดา (Class Diplopoda) เช่น กิ้งกือ มีล าตัวกลมยาว มีปล้อง

ล าตัว 40-200 ปล้อง มีขาเดินปล้องละ 2 คู่ 
6) คลาสเมอโรสโตมาตา (Class Merostomata) เช่น แมงดาทะเล (King crap) 

หัวและอกรวมกัน ส่วนท้องเล็ก หางแหลมยาว มีขาว่ายน ้าติดกันเป็นแผ่น 6 อัน หายใจด้วย 

Book gill 

 
 

    
 

ภาพท่ี 7.29 ปู (a) ผึ้ง (b) ตะขาบ (c) กิ้งกือ (d) 

ที่มา: Reece et al., 2014: 703 

 

7.9.4.9   ไฟลัมคอร์ดาตา (Phylum Chordata) มีแกนค้ าจุน (Notochord) เป็น
โครงร่างของร่างกาย ดังภาพที่ 7.30 ที่ท าให้คงรูปร่าง อาจมีตลอดชีวิตหรือเฉพาะตัวอ่อน มี
ช่องเหงือก (Gill slits) ใช้หายใจ อาจมีเฉพาะตอนตัวอ่อนหรือตลอดชีวิต มีประสาทสันหลัง 

(Spinal cord) ต่อมาจากสมองทอดยาวตลอดล าตัวทางดา้นหลัง แบ่งออกเป็น 3 ซับไฟลัม  
 

(a) (b) (c) (d) 
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ภาพท่ี 7.30 โครงสรา้งทั่วไปของสัตว์ Phylum Chordata 

ที่มา: Reece et al., 2014: 714 

 

 1)   ซับไฟลัมยูโรคอร์ดาตา (Suphylum Urochordata) เช่น เพรียงหัว
หอม เพรียงลอย ตัวอ่อนมลีักษณะส าคัญของคอร์เดต แต่ตัวเต็มวัยจะเหลือแค่ช่องเหงือก (Gill 

slits) ร่างกายปกคลุมด้วยโครงสร้างที่เหนียวเรียกว่า Tunic มีช่องให้น ้าเข้า (Incurrent siphon) 

ด้านบนและช่องน ้าออก (Excurrent siphon) ทางดา้นข้าง (ภาพที่ 7.31a) 

2)   ซับไฟลัมเซฟาโลคอร์ดาตา (Subphylum Cephalochordata) เช่น 
แหลนทะเล (Amphioxus) มีรูปร่างเรียวยาว คล้ายปลา พบตามหาดทราย ครีบหลังและครีบ
ท้องบรรจบที่ปลายครีบหาง ระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด กลุ่มเดียวที่มีลักษณะส าคัญของ
คอร์เดตครบทั้ง 4 ประการตลอดช่วงชีวติ (ภาพที่ 7.31b) 

 

 
 

ภาพท่ี 7.31 เพรียงหัวหอม (Tunicate) (a) แหลนทะเล (Amphioxus) (b) 

ที่มา: Reece et al., 2014: 715 

(a) (b) 
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3)  ซับไฟลัมเวอร์ทีบราตา (Subphylum Vertebrata) มีระยะตัวอ่อน 

(Embryo) มีพัฒนาการของโนโตคอร์ดไปเป็นโครงร่างแข็งคือกระดูกอ่อน (Cartilage) หรือ
กระดูกแข็ง (Bone) ร่างกายจึงแข็งแกร่งและยืดหยุ่นได้ดี ในการเคลื่อนไหวกระดูกสันหลังจะ
หอ่หุม้ Spinal cord และ ช่องเหงอืกจะหายไปโดยมีปอดมาแทนที่เมื่อโตเต็มวัย  

- คลาสไซโคลสโตมา (Class Cyclostoma) ได้แก่ ปลาที่ไม่มี
ขากรรไกร เชน่ ปลาปากกลม (Lamprey และ Hagfish) มลี าตัวยาวคล้ายปลาไหล ปากกลม ไม่
มีขากรรไกร (Jawless fish) ครีบหลังและท้องยาวพบกันที่ปลายเป็นครีบหางมี Gill slits หลายคู่ 
โนโตคอร์ดยาวตลอดล าตัว มีกระดูกอ่อนทั้งหมดปากและเพดาน ปากมีฟันขูดเนื้อปลาชนิดอื่น
กินเป็นอาหาร ดังภาพที่ 7.32 

 

     
 

ภาพท่ี 7.32 ปลา Lamprey (a) Hagfish (b) 

ที่มา: Reece et al., 2014: 717 

 

- คลาสคอนดริกไทอิส (Class Chondrichthyes) ได้แก่ ปลากระดูก
อ่อน เช่น ฉลาม กระเบน ฉนาก มีโครงกระดูกเป็นกระดูกอ่อนทั้งหมด ช่องเหงือก 5-7 คู่ไม่มี
กระดูกแก้ม (Operculum) ปิดช่องเหงือกมีครีบเดี่ยวเกล็ดคม ปากอยู่ด้านล่าง มีฟัน (ภาพที่ 
7.33) 

 

         
 

ภาพท่ี 7.33 ตัวอย่างปลากระดูกอ่อน ได้แก่ ฉลาม (a) กระเบน (b)   
ที่มา: Reece et al., 2014: 721 

(a) (b) 

(a) (b) 
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- คลาสออสเทอิกไทอิส (Class Osteichthyes) ได้แก่ ปลากระดูกแข็ง 

(Bony Fishes) เชน่ ปลากระดูกแข็งชนิดต่างๆ และม้าน้ า โครงร่างค้ าจุนเป็นกระดูกแข็งทั้งหมด 
หายใจด้วยเหงือก มีกระดูกแก้มปิดเหงือก หัวใจมี 2 ห้อง รับเลือดด าส่งไปฟอกที่เหงือกแล้ว
ส่งไปเลี้ยงรา่งกายโดยเส้นเลือดแดงที่ไม่ผ่านหัวใจมีครบีเป็นคู่ (ภาพที่ 7.34) 

 

    
 

ภาพท่ี 7.34 ทูน่า (a) ม้าน้ า (b) 

ที่มา: Reece et al., 2014: 723 

 

- คลาสแอมฟิเบีย (Class Amphibia) ได้แก่ สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 
เชน่ กบ งูดนิ ซาลาเดอร์  

- คลาสเรพทิเลีย (Class Reptilia) ได้แก่ สัตว์เลื้อยคลาน เช่น จิ้งจก 
ตุ๊กแก เต่า งู กิ้งก่า ตะกวด จระเข้ ผิวหนังแห้ง มีเกล็ดปกคลุมขา มีนิ้วเท้า มีกรงเล็บ หายใจ
ด้วยปอด เป็นสัตว์เลือดเย็น มหีัวใจ 3 หอ้งหรอื 4 หอ้งไม่สมบูรณ์ (ยกเว้นจระเข้)  

- คลาสเอวีส (Class Aves) ได้แก่ สัตว์ปีก เชน่ นก เป็ด ไก ่หา่น  
- คลาสแมมมาเลีย (Class Mammalia) ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

จัดจ าแนกเป็น 3 ซับคลาส (subclass) คือ ซับคลาสโปรโตทีเรีย (Subclass Prototheria) ได้แก่
สัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ เช่น ตุ่นปากเป็ด ซับคลาสเมตาทีเรยี (Subclass Metatheria) ได้แก่สัตว์ที่มี
ถุงหน้าทอง เชน่ จิงโจ้ และซับคลาสยูทีเรยี (Subclass Eutheria) ได้แก่สัตว์ที่มีรกในการเลี้ยงตัว
อ่อน เชน่ ช้าง ม้า วัว ควาย ลิง หมี คน  

 

 

(b) 

(a) 



[195] 
 

บทที่ 7 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวติ  ชีววิทยา 1 

 

บทสรุป 

 

ค.ศ. 1969 Robert H. Whittaker ได้เสนอให้มกีารจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นอาณาจักร
ต่างๆ (Kingdom) โดยอาศัยลักษณะและการจัดเรียงตัวของเซลล์และความแตกต่างของ
สิ่งมีชีวิตอื่นโดยสามารถเรียงล าดับหมวดหมู่จากสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันมากกว่าไปหา
สิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันน้อยกว่าโดยอาศัยเกณฑ์ต่างๆ สามารถจัดได้เป็น อาณาจักร 
(Kingdom) ไฟลัม (Phylum) ช้ัน (Class) อันดับ (Order) วงศ์ (Family) สกุล (Genus) และชนิด 
(Species) และการจัดจ าแนกสิ่งมีชีวติสามารถแบ่งออกเป็น 5 อาณาจักร คือ อาณาจักรโมเนอ
รา (Kingdom Monera) ได้แก่ แบคทีเรียและไซยาโนแบคทีเรีย อาณาจักรโพรทิสตา (Kingdom 

Protista) ได้แก่ อะมีบา พารามีเซียม ยูกลีนา อาณาจักรฟังไจ (Kingdom Fungi) ได้แก่ เห็ด 
และรา อาณาจักรพืช ( Kingdom Plantae) ได้แก่ พืชทุกชนิด และอาณาจักรสัตว์ (Kingdom 

Animalia) ได้แก่ สัตว์ทุกชนิด ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาของวิทยาการทางด้านชีววิทยาระดับ
โมเลกุล มีการน าวิทยาการใหม่ๆ มาศึกษาด้านการจัดจ าแนกสิ่ งมี ชีวิต ( Molecular 

systematics) ซึ่งจากการเปรียบเทียบล าดับเบส (Base sequence) ใน Ribosomal RNA ของ
สิ่งมีชีวิตจ านวนมาก สามารถสรุปได้ว่าสิ่งมีชีวิตมีต้นก าเนิดมาจากบรรพบุรุษเดียวกันและเมื่อ
มีวิวัฒนาการแยกออกเป็น 3 สาย (Lineage) แต่ละสายวิวัฒนาการ เรียกว่า โดเมน (Domain) 

ซึ่งใหญ่กว่า Kingdom โดยแบ่งออกเป็น 3 โดเมนและ 6 อาณาจักรคือ โดเมนแบคทีเรีย 
(Domain Bacteria) มี 1 อาณาจักร ได้แก่ อาณาจักรยูแบคทีเรีย (Kingdom Eubacteria) โดเมน
อาร์เคีย (Domain Archaea) เป็นเซลล์แบบโพรคาริโอต (Prokaryotic cell) เซลล์เดียวได้ที่มี
ความสามารถในการด ารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงมาก 
หรือในสภาพที่กรดจัดหรือเค็มจัด และโดเมนยูคาร์ยา (Domain Eukarya) มี 4 อาณาจักร 
ได้แก่ อาณาจักรโพรทิสตา (Kingdom Protista) อาณาจักรฟังไจ (Kingdom Fungi) อาณาจักร
พืช (Kingdom Plantae) และอาณาจักรสัตว์ (Kingdom Animalia) 
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แบบฝึกหัดทบทวน 

 

1.   จงบอกความหมายและประเภทความหลากหลาย 

2.   จงบอกหลักเกณฑ์การแบ่งหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวติ 

3.   จงอธิบายหลักเกณฑ์การตัง้ช่ือวทิยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวติ 

4.   จงเปรียบเทียบเกณฑท์ี่ใชก้ าหนดลักษณะสิ่งมีชีวติในอาณาจักรต่างๆ  
5.   จงอธิบายและยกตัวอย่างสิ่งมชีีวติในอาณาจักรต่างๆ  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 
 

บทที่ 8 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมชีีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อเนื้อหา 

8.1   นิเวศวิทยา  

 8.1.1   ระบบนิเวศ  
8.1.2   องค์ประกอบของระบบนิเวศ 

8.1.3   การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 

8.1.4   ประชากร 

8.2 การหมุนเวียนแร่ธาตุในระบบนิเวศ 

 8.2.1   การหมุนเวียนของคาร์บอน 

 8.2.2   การหมุนเวียนของออกซิเจน 

 8.2.3   การหมุนเวียนของไนโตรเจน 

 8.2.4   การหมุนเวียนของซัลเฟอร์ 
 8.2.5   การหมุนเวียนของฟอสฟอรัส 

 8.2.6   การหมุนเวียนของน้้า 

8.3 มลภาวะ 

 8.3.1   มลภาวะทางน้้า 

 8.3.2   มลภาวะทางอากาศ 

 8.3.3   มลภาวะทางเสียง 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อให้ผู้เรียน 

 

1.   สามารถบอกความหมายของนิเวศวิทยาและระบบนิเวศได้ 
2.   สามารถอธิบายองค์ประกอบภายในระบบนิเวศและการถ่ายทอดพลังงานได้ 
3.   สามารถเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศได้ 
4.   สามารถสรุปการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศได้ 
5.   สามารถสืบค้นข้อมูลและน้าเสนอเกี่ยวกับการหมุนเวียนสารต่างๆ ในระบบนิเวศได้ 
6.   สามารถอธิบายมลภาวะที่เกิดขึน้ในธรรมชาตไิด้ 
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วธิีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 

1.   บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2.   ศกึษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3.   ผูส้อนสรุปเนือ้หา 

4.   ท้าแบบฝกึหัดเพื่อทบทวนบทเรียน 

5.   ผูเ้รียนถามข้อสงสัย 

6.   ผูส้อนท้าการซักถาม 

7.   มอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสาร ต้ารา หรอือินเทอร์เน็ต 

8.   ผูเ้รียนน้าเสนอผลงานหนา้ช้ันเรยีน 

 

สื่อการเรียนการสอน 
 

1.   เอกสารประกอบการสอนวิชาชีววิทยา 1 
2.   เอกสารประกอบการสอนในรูปแบบ PowerPoint 

3.   วีดิทัศน์ 
4.   คอมพิวเตอร์ 
 

การวัดผลและการประเมิน 
 

1.   ประเมินจากการซักถามในชัน้เรียน 

2.   ประเมินจากความรว่มมอืและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

3.   ประเมินจากการท้าแบบฝกึหัดทบทวนท้ายบทเรียน 

4.   ประเมินจากการน้าเสนอผลงานในรูปแบบ PowerPoint 

5.   ประเมินจากการท้าใบงาน 
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บทที่ 8 

ปฏสิัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  

(Interactions between organisms and the environment) 

 
 

ในการด้ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตจ้าเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยในการด้ารงชีวิต
สิ่งแวดล้อมจัดเป็นปัจจัยที่ไม่มีชีวิต สิ่งแวดล้อมที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิต  ได้แก่ แสง   
อุณหภูมิ น้้า ดิน และแร่ธาตุในดิน อากาศ โดยเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ในอดีตกาลที่ผ่านมา
ทรัพยากรเหล่านี้มีความอุดมสมบูรณ์มนุษย์สามารถน้ามาใช้ได้ตลอดเวลา แต่ในช่วงหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ประชากรโลกได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท้าให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เคยมีต้องถูกใช้และถูกท้าลายเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ การให้
ความรู้เพื่อให้ประชาชนได้รู้สึก ส้านึก และมีทัศนคติ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีสภาพสมบูรณ์ซึ่งสามารถเอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์ได้อย่างยั่งยืน ในบทนี้เนื้อหา
เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถที่จะ
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้เพราะมีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบนิเวศ การหมุนเวียนของแร่ธาตุ
และสารอาหาร รวมถึงมลภาวะสามารถน้าไปปรับใช้ได้ในชีวติประจ้าวันได้ 

 

8.1   นิเวศวิทยา 

นิเวศวิทยา (ecology) มาจากภาษากรีก 2 ค้า คือ Oikos หมายความถึง "บ้าน" หรือ "ที่
อยู่อาศัย" (Habitat) และ Logos หมายถึง "การศึกษา" (Study) ดังนั้นนิเวศวิทยา จึงเป็นศาสตร์
แขนงหนึ่งว่าด้วยการศึกษาสิ่งมีชีวิตในแหล่งอาศัยและรวมถึงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในระบบนิเวศ การศึกษานิเวศวิทยาสามารถศึกษา
ได้ตั้งแต่ระดับสิ่งมีชีวิต (Individual, species, organism) ระดับประชากร (Population) ระดับ
กลุ่มของสิ่งมีชีวิต (Community) ระดับระบบนิเวศ (Ecosystem) ระดับชีวนิเวศ (Biome) 
จนกระทั่งถึงระดับโลกของสิ่งมีชีวิต (Biosphere) ซึ่งแสดงดังภาพที่ 8.1 (Reece et al., 2014: 

1190) 
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ภาพที่ 8.1 ระดับสิ่งมีชีวติ 

ที่มา: Reece et al., 2014: 1159 

 

กลุ่มสิ่งมชีีวติจะมีการอยู่รว่มกันระหว่างสิ่งมีชีวติต่างชนิดหลายแบบ คือ 

1) ภาวะการล่าเหยื่อ (Predation, +/-) คือ การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตโดยมีฝุาย
หนึ่งเป็นผู้ลา่ (Predator) อีกฝาุยหนึ่งเป็นเหยื่อ (Prey) เช่น แมวล่าหนู เสือล่ากวาง กบกินแมลง 
และเหยี่ยวกินกบ เป็นต้น 

2) ภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกัน (Protocooperation, +/-) คือ การอยู่ร่วมกันของ
สิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดอยู่ร่วมกันได้ประโยชน์ทั้งคู่และสามารถแยกจากกันได้ เช่น 
นกกระยางกับแรด ดอกไม้กับแมลง นกเอีย้งบนหลังควาย และมดกับเพลีย้ เป็นต้น 
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3) ภาวะพึ่งพาอาศัย (Mutualism, +/+) คือ การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตโดย
สิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดอยู่ด้วยกันอย่างได้ประโยชน์ทั้งคู่ แต่แยกจากกันไม่ได้ แยกแล้วตาย เช่น 

ไลเคนส์ (Lichens) ซึ่งประกอบด้วยรากับสาหร่าย ราให้ความชื้นกับสาหร่าย สาหร่าย
สังเคราะห์อาหารให้ราได้กินด้วย หรือ โปรโตซัวในล้าไส้ปลวก โดยปลวกกินไม้แต่ย่อยไม่ได้
ต้องให้โปรโตซัวในล้าไส้ปลวกช่วยย่อยไม้ก่อนดูดซึมไปใช้ เป็นต้น 

4) ภาวะการเกื้อกูล (Commensalism, +/0) คือ การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตโดย
ฝุายหนึ่งได้ประโยชน์ อีกฝุายหนึ่งไม่ได้ และไม่เสียประโยชน์ เช่น กล้วยไม้อาศัยอยู่บนต้นไม้
ใหญ่ กล้วยไม้มีที่อาศัย ต้นไมใ้หญ่ไม่ได้ไม่เสียประโยชน์ เป็นต้น 

5) ภาวะปรสิต (Parasitism, +/-) คือ การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตโดยฝุายหนึ่งได้
ประโยชน์อีกฝุายหนึ่งเสียประโยชน์ เช่น พยาธิในล้าไส้คน โดยผู้ถูกอาศัยเรียกว่า โฮสต์ (Host) 
ส่วนสิ่งมีชีวติที่เข้าไปอาศัยสิ่งมีชีวติอื่นเรียกว่า ปรสิต (Parasite) 

6) ภาวะอะเมนซาลิซึม (Amensalism, 0/-) คือ การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตที่
สิ่งมีชีวิตหนึ่งไปมีผลท้าให้สิ่งมีชีวิตหนึ่งไม่เจริญแต่ไม่มีการหลั่งสารออกมายังยั้ง เช่น ต้นไม้
ใหญ่กับต้นไม้เล็ก ตน้ไม้ใหญ่บังแสงต้นไม้เล็ก ท้าให้ต้นไม้เล็กไม่เจริญและต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ได้รับ
และไม่เสียประโยชน์แต่อย่างใด 

7) ภาวะแข่งขัน (Competition, -/-) คือ การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิต 
2 ฝุาย (อาจเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกัน) ที่มีความต้องการปัจจัยอย่างหนึ่งร่วมกันและ
ปัจจัยนั้นมีจ้ากัดหรือต่างแข่งขันกันเพื่อแสวงหาสิ่งแวดล้อมที่ต้องการ โดยต่างฝุายต่างเสีย
ประโยชน์ดว้ยกันทั้งคู่ เชน่ หมาปุาแย่งอาหารกัน และเพรียงหินสองสายพันธุ์บนโขดหิน เป็นต้น 

8) ภาวะเป็นกลาง (Neutralism,0/0) คือ การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิต
ทั้ง 2 ฝุาย ต่างไม่มีอะไรต่อกัน ต่างคนต่างอยู่โดยไม่ได้และไม่เสียประโยชน์ระหว่างการอยู่
ร่วมกัน เชน่ กระตา่ยและนกฮูกในทุ่งนา ซึ่งทั้งคู่ไม่มคีวามสัมพันธ์กัน เป็นต้น 

9) ภาวะมีการย่อยสลาย (Saprophytism +/-) คือ การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต
ของเห็ดราและแบคทีเรียที่อาศัยซากสิ่งมีชีวิตโดยการหลั่งเอนไซม์ออกมานอกเซลล์ 
(Exoenzyme) เพื่อย่อยซากเหล่านั้นแล้วจึงดูดซึมสารที่ได้จากการย่อยเข้าสู่เซลล์ในรูปของ
ของเหลวสิ่งมีชีวิตที่ด้ารงชีวิตเช่นนี้เรียกว่าผู้ย่อยสลาย (Decomposer) เช่น ราขึ้นบนผลไม้ที่สุก
งอมตามตอไม้ผุมีเห็ดขึ้น เป็นต้น 

10) ภาวะมีการหลั่งสารห้ามการเจริญ (Antibiosis 0/-) คือ การอยู่ร่วมกันของ
สิ่งมีชีวติโดยสิ่งมีชีวติชนิดหนึ่งหลั่งสารออกมานอกเซลล์แลว้สารนั้นไปมีผลต่อการเจริญเติบโต
หรือการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง เช่น ราเพนิซิลเลียม (Penicillium) สร้างสารปฏิชีวนะ 
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(Antibiotics) ช่ือ เพนิซิลลิน (Penicillin) ออกมามีผลยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียโดยราเพนิซิล
เลียมไม่ได้รับหรือเสียประโยชน์ หรือสาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงิน (Microcystis sp.) หลั่งสารเคมี
ช่ือ ไฮดรอกซิลเอมีน (Hydroxylamine) ลงสู่น้้าในบ่อมีผลท้าให้สัตว์ที่ดื่มน้้านั้นตาย (ปรีชา 
สุวรรณพินิจ และนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ, 2557: 865; ศุภณัฐ ไพโรหกุล, 2558: 267) 

8.1.1   ระบบนิเวศ (Ecosystem) เซอร์อัลเฟรด แทนสเลย์ (Sir Alfred Tansley) นัก
ชีววทิยาชาวอังกฤษเป็นคนแรกที่ใชค้้าวา่ Ecosystem ในปีค.ศ. 1935 ความจริงแนวคิดเกี่ยวกับ
ระบบนิเวศได้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นานแล้ว เพียงแต่เรียกช่ือแตกต่างกันออกไปเท่านั้นมา ดังนั้น
ระบบนิเวศจึงมีความหมายว่าการอยู่ร่วมกัน การมีความสัมพันธ์กันของสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิต
กับปัจจัยแวดล้อมอื่นที่ไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นบนพื้นที่หนึ่ งก่อให้เกิดการถ่ายทอดพลังงาน การ
หมุนเวียนธาตุอาหาร มีการรักษาสมดุลของระบบ ท้าให้ระบบนั้นอยู่ได้ การจ้าแนกระบบนิเวศ
แบบต่างๆ โดยทั่วไปสามารถจ้าแนกระบบนิเวศออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ดังนี้  (เอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชา ชีวภูมิศาสตร์, 2558: 60) 

8.1.1.1 ระบบนิเวศแหล่งน้้า (Aquatic ecosystems)  

- ระบบนิเวศน้้าจืด (Freshwater ecosystem) มีทั้งสภาพธรรมชาติ
และที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น แม่น้้า ล้าคลอง หนอง คู บึง ทะเลสาบ และอ่างเก็บน้้า เป็นต้น มีทั้ง
แหล่งน้้านิ่งและน้้าไหล ระบบนิเวศน้้าจืดอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งมีชีวิต แร่ธาตุและอินทรีย์สาร 
ต่างๆ โดยเป็นแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัย และประกอบอาชีพที่ส้าคัญของมนุษย์ด้วย  

 -  ระบบนิเวศทางทะเล (Marine ecosystem) เป็นระบบนิเวศน้้าเค็มที่
เป็นแหล่งรวม ของสิ่งมชีีวติชนิดตา่งๆ 

 8.1.1.2 ระบบนิเวศบนบก (Terrestrial ecosystems) 

- ระบบนิเวศปุาชายเลน (Mangrove forest) เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
นิเวศน้้ากร่อย มีสภาพแวดล้อมต่างจากปุาบกทั้งสภาพกลุ่มพืชในปุาชายเลน ได้แก่ แสม 
โกงกาง ล้าพู มีรากค้้าจุนช่วยในการพยุงล้าต้น ปุาชายเลนเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์อ่อนของสัตว์
น้้า ที่มีความส้าคัญต่อระบบนิเวศในทะเลมากที่สุด เพราะเป็นแหล่งที่ตัวอ่อนของสัตว์น้้าพวก 
กุ้ง หอย ปู และปลา เข้ามาอาศัยร่มเงาและหาอาหาร  

- ระบบนิเวศปุาไม้ (Forest ecosystems) เป็นสังคมของพืชและ
สิ่งมีชีวติในพื้นที่ปุาแห่งหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และมีการไหลเวียนของแร่ธาตุ ที่
มีความเกี่ยวข้องและความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือปุาผลัด
ใบ (Deciduous Forest) เช่น ปุาเบญจพรรณ และปุาเต็งรัง เป็นต้น และปุาไม่ผลัดใบ 
(Evergreen Forest) เชน่ ปุาดิบชื้น ปุาดิบแล้ง และปุาดิบเขา เป็นต้น  
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8.1.2   องค์ประกอบของระบบนิเวศ (ปรีชา สุวรรณพินิจ และนงลักษณ์ สุวรรณ
พินจิ, 2557: 878) 

8.1.2.1 องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต (Abiotic component) สารที่อยู่ใน
สภาพแวดล้อมได้แก่ สารอนินทรีย์ (Inorganic compound) เช่น คาร์บอน ไนโตรเจน ออกซิเจน 
คาร์บอนไดออกไซด์ และน้้า เป็นต้น ซึ่งเกี่ยวข้องในวัฏจักรของสาร สารอินทรีย์ (Organic 

compound) เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ลิพิด เป็นต้น ปัจจัยทางกายภาพอื่นๆ หรือ
สภาพแวดล้อม เชน่ แสง อุณหภูมิ ความช้ืน ความเป็นกรดด่าง และความเค็ม เป็นต้น 

8.1.2.2   องค์ประกอบที่มีชีวิต (Biotic component) ระบบนิเวศมีกลุ่มสิ่งมีชีวิต
เป็นองค์ประกอบและท้าหน้าที่เฉพาะของตัวเองซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตอื่นในรูปแบบของ
การกินอาหารหรอืการถ่ายทอดพลังงาน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังภาพที่ 8.2 คือ 

 

 
 

ภาพท่ี 8.2 ระดับขององค์ประกอบในระบบนิเวศ 

ที่มา: http:///C:/Users/Powerbuy%20UD/Downloads/eng83279_ch05_079_109.pdf 
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1)  ผูผ้ลติ (Producer) คือ สิ่งมีชีวติที่สามารถสร้างอาหารได้เองเรียก 

วา่ ออโตโทรป (Autotrophs) ซึ่งอาจใช้พลังงานจากแสงโดยการสังเคราะหด์้วยแสง (Photo-  

synthesis) ได้แก่ สิ่งมีชีวิตที่มีคลอโรฟิล หรือคลอโรพลาสต์ เช่น พืช สาหร่าย และแบคทีเรีย
บางชนิด กับสิ่งมีชีวิตที่ใช้พลังงานจากการปฏิกิริยาเคมี (Chemosynthesis) เช่น แบคทีเรีย 
(Nitrifying bacteria) บางชนิด 

2)  ผู้บริโภค (Consumer) คือ สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้
เอง เรียกว่า พวกเฮเทอโรโทรป (Heterotroph) ต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารจึงได้รับพลังงาน
ในรูปของสารอินทรยี์โดยตรงไม่ตอ้งสรา้งอาหารเอง แบ่งได้หลายล้าดับขั้นตอนของการกินหรือ
การบริโภคดังนี้ ผู้บริโภคพืชเป็นอาหาร (Herbivore) ได้แก่ สัตว์เคี้ยวเอื้องเช่น วัว ควาย และ
สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง เช่น กระต่าย ลิง ซึ่งสัตว์พวกนี้จะมีฟันบดที่แข็งแรงและมีไส้ติ่งยาวกว่าสัตว์
พวกอื่น ผู้บริโภคที่กินสัตว์กินพืช (Carnivore) ได้แก่ เสือ สิงโต หมาปุา ซึ่งพวกนี้ต้องมีเขี้ยว
แหลมคมฟันตัดที่คมเล็บยาวแหลมคม ผู้บริโภคได้ทั้งพืชและสัตว์ (Omnivore) ได้แก่ คน ซึ่งมี
ฟันเขี้ยวและฟันบดไม่แหลมคม ผู้บริโภคซากสัตว์ (Scavenger) ได้แก่ สิ่งมีชีวิตที่กินของที่เริ่ม
เน่าเปื่อยแล้ว เช่น แร้ง หนอน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผู้บริโภคเศษอินทรียสาร (Detritivore) 
รวมอยู่ด้วย เช่น ไส้เดือน กิ้งกือ ปลวก มอด ไรดิน บางชนิด ซึ่งสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้จะย่อยเศษเนื้อ
หนังของสิ่งมีชีวิตให้เล็กลงต่อไปผู้ย่อยอินทรีย์สารจะน้าเศษอินทรียสารเหล่านั้นไปย่อยสลาย
ต่อไป 

3)  ผู้ย่อยสลายอินทรียสาร (Decomposer) คือสิ่งมีชีวิตสลายสาร 
อินทรีย์ให้เป็นสารอนนิทรีย์ ได้แก่ รา และแบคทีเรยี เป็นต้น ซึ่งพชืสามารถน้ากลับไปใช้ได้อกี 

8.1.3   การถ่ายทอดพลังงานในระบบนเิวศ  

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดในระบบนิเวศมีกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกร่างกาย
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจ้าเป็นต้องใช้พลังงานและสารอาหารจากสิ่งแวดล้อมเพื่อการด้ารงชีวิต
ส้าหรับแหล่งก้าเนิดพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของโลกสิ่งมีชีวิตคือ ดวงอาทิตย์ (ประมาณ 99%) นัก
ชีววิทยาพิจารณาพลังงานที่ถ่ายทอดในระบบนิเวศได้จาการสังเคราะห์แสงหรือการสังเคราะห์
เคมีของผู้ผลิต และผู้บริโภคกับผู้ย่อยสลายได้รับพลังงานและสารอาหารจากผู้ผลิตอีกต่อหนึ่ง
โดยผู้ผลิตจะน้าพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นพลังงานศักย์ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้
เพียงประมาณร้อยละ 1-2 ของพลังงานแสงทั้งหมด และการกินอาหารในแต่ละขั้นนั้น ผู้บริโภค
จะได้พลังงานในอาหารเพียงบางส่วนมาใช้สร้างเนื้อเยื่อ เติบโตและสืบพันธุ์ ที่เหลือเสียไปใน
กระบวนการหายใจ ขับถ่าย หรอืใช้ไม่ได้ (ภาพที่ 8.3)  
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ภาพท่ี 8.3 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ  

ที่มา: Reece et al., 2014: 1235 

 

การบริโภคเป็นขั้นๆ (Trophic level) สามารถจัดระดับขั้นของการบริโภคได้ดังนี้ 
คือ Trophic level ที่ 1 ได้แก่ ผู้ผลิต Trophic level ที่ 2 ได้แก่ ผู้บริโภคพืช และTrophic level ที่ 
3-n ได้แก่ ผูบ้ริโภคสัตว์ (ภาพที่ 8.4) 

 
 

ภาพท่ี 8.4 ระดับขั้นอาหารในระบบนิเวศ  
ที่มา: http://C:/Users/Powerbuy%20UD/Downloads/eng83279_ch05_079_109.pdf 
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ในระบบนิเวศการกินอาหารต่อกันเป็นทอดๆ เพื่อการถ่ายทอดพลังงานของ
สิ่งมีชีวติซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

8.1.3.1   ห่วงโซ่อาหาร (Food chain) คือ กระบวนการถ่ายทอดพลังงานใน
รูปอาหารจากสิ่งมีชีวิตระดับหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่ง นิยมเริ่มต้นห่วงโซ่อาหารจากผู้ผลิตโดยมี
ลูกศรแทนการกิน หัวลูกศรจะมีทิศทางชีไ้ปยังสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภค หรือผู้ได้รับการถ่ายทอด
พลังงานมา ต้าแหน่งหน้าที่เชิงอาหาร และล้าดับขั้นของอาหารของสิ่งมีชีวิตในกลุ่มสิ่งมีชีวิต 
จากตัวอย่างห่วงโซ่อาหาร เราสามารถแสดงต้าแหน่งหน้าที่เชิงอาหารและล้าดับขั้นของอาหาร
ได้ดังภาพที่ 8.5 

 

 

ภาพท่ี 8.5 หว่งโซ่อาหาร 

ที่มา: Reece et al., 2014: 1218 
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หว่งโซ่อาหารแบ่งเป็น 4 แบบ คือ 

1)   ห่วงโซ่อาหารแบบผู้ล่า (Predator food chain หรือ Grazing food 

chain) คือห่วงโซ่อาหารแบบจับกินเป็นล้าดับขั้นโดยเริ่มจากผู้ผลิตหรือพืชถูกกินโดยผู้บริโภค
พืช จากนั้นผู้บริโภคพืชถูกกินต่อโดยผู้บริโภคสัตว์และผู้บริโภคสัตว์ถูกกินโดยผู้บริโภคสัตว์
ล้าดับต่อไป ดังนัน้การถ่ายทอดพลังงานในห่วงโซ่อาหารแบบนี้จึงประกอบด้วยผู้ล่า (Predator) 

และเหยื่อ (Prey) โดยมีตัวอย่างรูปแบบหว่งโซ่อาหารดังภาพที่ 8.6 

 

                        พืช     →    หนอน     →     ลูกไก่    →       งู 
 

ภาพท่ี 8.6 หว่งโซ่อาหารแบบผูล้่า 

ที่มา: ผูเ้ขียน 

 

2)   หว่งโซ่อาหารแบบปรสิต (Parasitic food chain) คือห่วงโซ่อาหารที่เริ่ม
จากผู้ถูกอาศัย (Host) จะถ่ายทอดพลังงานไปสู่ปรสิตและจากปรสิตไปสู่ปรสิตอันดับสูงกว่า 

โดยมีตัวอย่างรูปแบบหว่งโซ่อาหารดังภาพที่ 8.7 

 

ไก่      →    ไรไก่     →     โปรโตซัว    →    แบคทีเรยี 
 

 

ภาพท่ี 8.7 หว่งโซ่อาหารแบบปรสิต 

ที่มา: ผูเ้ขียน 

 

3)   หว่งโซ่อาหารแบบเศษอินทรีย์ (Detritus food chain) คือห่วงโซ่อาหาร
ที่เริ่มจากซากพืชหรือซากสัตว์ (Detritus) จะถูกกินโดยผู้บริโภคซากพืชหรือซากสัตว์ จากนั้น
ผูบ้ริโภคซากพืชซากสัตว์ถูกกินต่อโดยผู้บริโภคสัตว์หรอืเริ่มจากซากพืชซากสัตว์ถูกย่อยโดยรา 
และราถูกกินโดยผู้บริโภคราเป็นอาหาร โดยมีตัวอย่างรูปแบบหว่งโซ่อาหารดังภาพที่ 8.8 

 

      ซากพืชซากสัตว์   →   ไส้เดือนดิน   →    นก   →    เหยี่ยว 
 

 

ภาพท่ี 8.8 หว่งโซ่อาหารแบบเศษอินทรีย์ 
ที่มา: ผูเ้ขียน 
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4)   ห่วงโซ่อาหารแบบผสม (Mixed food chain) คือห่วงโซ่อาหารที่มีการ
ถ่ายทอดพลังงานระหว่างสิ่งมีชีวิตหลายประเภท ซึ่งในแต่ละห่วงโซ่อาหารอาจมีทั้งแบบผู้ล่า 
และแบบปรสิต เช่น เริ่มต้นจากผู้ผลิตจะถ่ายทอดพลังงานไปยังผู้บริโภคที่กินพืช และผู้บริโภค
พืชจะถ่ายทอดพลังงานต่อไปยังปรสิต เป็นต้น โดยมีตัวอย่างรูปแบบห่วงโซ่อาหารดังภาพที่ 
8.9 

สาหร่ายสีเขียว   →    หอยขม   →    พยาธิใบไม้   →    นก 
 
 

ภาพท่ี 8.9 หว่งโซ่อาหารแบบผสม 

ที่มา: ผูเ้ขียน 

 

8.1.3.2   สายใยอาหาร (Food web) คือ ห่วงโซ่อาหารที่ซับซ้อน (Complex 

food chain) ความสัมพันธ์เชิงอาหารระหว่างสิ่งมีชีวิตในลักษณะสายใยอาหารจะเกิดใน
ธรรมชาติจริงมากกว่าในลักษณะห่วงโซ่อาหาร เพราะว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดกินอาหารได้หลาย
ชนิดและสิ่งมีชีวิตบางชนิดเป็นอาหารของสัตว์ได้หลายชนิด จึงเกิดห่วงโซ่อาหารเช่ือมโยงกัน
คล้ายใยแมงมุม กลุ่มของสิ่งมีชีวติในสายใยอาหารสามารถแสดงให้เห็นว่าดังภาพที่ 8.10 

 

 
 

ภาพท่ี 8.10 สายใยอาหารในระบบนิเวศ  
ที่มา: Reece et al., 2014: 1218 
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8.1.3.3   ประสิทธิภาพในการถ่ายทอดพลังงาน 

 ประสิทธิภาพในการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต พลังงานอาหาร
ส่วนใหญ่สะสมอยู่ในสิ่งมีชีวิตสีเขียว สิ่งมีชีวิตที่มากินต่อจะสะสมพลังงานเอาไว้ประมาณ  10 

เปอร์เซ็นต์ของพลังงานอาหารจากพืชและสัตว์ทุกชนิดที่มากินต่อ ส่วนอีกประมาณ   90 
เปอร์เซ็นต์ ถูกใช้ไปเพื่อเมตาบอลิซึม แล้วยังสูญเสียไปในรูปของความร้อนเหลือไว้ส้าหรับส่ง
ต่อไปได้เพียง   10  เปอร์เซ็นต์เท่านั้น   พลังงานที่เก็บไว้จะลดลงจากเดิมมากยิ่งขึ้นเมื่อห่วงโซ่
อาหารยาวขึ้นหรือล้าดับขั้นอาหารเพิ่มขึ้นเรียกว่า “กฎ 10 เปอร์เซ็นต์” หรือ “Ten percent of 

law” สรุปได้วา่เป็น “พลังงานศักย์ที่สะสมในรูปเนื้อเยื่อของผู้บริโภคแต่ละล้าดับขั้นจะน้อยกว่า 
พลังงานศักย์ที่สะสมในเนื้อเยื่อผู้บริโภคล้าดับขั้นต่้ากว่าที่ถัดกันลงมาประมาณ 10 เท่า” ดัง
แสดงในภาพที่ 8.11 (ปรีชา สุวรรณพินิจ และนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ, 2557: 886) 

 

 
 

ภาพท่ี 8.11 ประสิทธิภาพการส่งต่อพลังงาน 

ที่มา: Reece et al., 2014: 1241 

 

ปิรามิดอาหาร (Food pyramid) หมายถึง รูปแบบแผนภาพรูปแท่ง
ซ้อนๆ กัน เพื่ออธิบายการถ่ายทอดพลังงานในห่วงโซ่อาหาร แต่ละระดับขั้นของอาหาร โดย
ผู้ผลิตเป็นแท่งอยู่ในระดับต่้าสุด และสิ่งมีชีวิตที่มีล้าดับขั้นของอาหารสูงขึ้นจะอยู่สูงขึ้นไป
ตามล้าดับ ลักษณะของปิรามิดแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ 

-   ปิรามิดแสดงจ้านวน (Pyramid of number) เป็นปิรามิดที่บอก
จ้านวนสิ่งมีชีวิตในแต่ละล้าดับขั้นอาหาร ใช้หน่วยเป็นต้น หรือตัว ต่อหน่วยพื้นที่ หรือปริมาตร 
ข้อดีคือวัดได้ง่ายโดยการนับ เช่น ต้นสักขนาดใหญ่แต่ละต้นจะนับเป็น 1 หน่วยเหมือนกับ
ต้นหญ้าเล็กๆ ทั้งๆที่ ต้นสัก 1 ต้นมีพลังงานศักย์สะสมในเนื้อเยื่อมากกว่าต้นหญ้า 1 ต้นหลาย
เท่า (ภาพที่ 8.12) 
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ภาพท่ี 8.12 ปิรามิดแสดงจ้านวน 

ที่มา: ผูเ้ขียน 

 

-   ปิรามิดแสดงน้้าหนักหรือมวลของสิ่งมีชีวิต (Pyramid of biomass) 

เป็นปิรามิดแสดงปริมาณสิ่งมีชีวิตในแต่ละล้าดับขั้นอาหารในหน่วยน้้าหนักแห้ง (Dry weight) 

หรือน้้าหนักสดของสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่อบแห้ง (Wet weight) หรือจ้านวนแคลอรี (Calorie value) 

ต่อหน่วยพื้นที่หรือปริมาตร โดยปกติปิรามิดจ้านวน และน้้าหนักหรือมวลของสิ่งมีชีวิตอาจหัว
ตั้งหรอืหัวกลับก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของห่วงโซ่อาหาร (ภาพที่ 8.13) 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8.13 ปิรามิดน้้าหนัก  
ที่มา: ผูเ้ขียน 

 

-   ปิรามิดแสดงพลังงาน (Pyramid of Energy) เป็นปิรามิดแสดง
ปริมาณสิ่งมีชีวิตในอัตราของการถ่ายทอดพลังงานหรือผลผลิตของแต่ละล้าดับขั้นอาหารโดย
ใช้หน่วยของน้้าหนักหรือพลังงานต่อหน่วยพื้นที่หรือปริมาตรต่อหน่วยเวลา เช่น กิโลแคลอรี/
ตารางเมตร/ปี โดยปกติ ปิรามิดพลังงานจะเป็นรูปหัวตั้งเสมอ (ภาพที่ 8.14) 
 

 

 

 

ภาพท่ี 8.14 ปิรามิดพลังงาน  
ที่มา: ผูเ้ขียน 

 

นกกระจอก 5 ตัว/ตารางเมตร 

เพลี้ย 20 ตัว/ตารางเมตร 

ต้นมะม่วง 1 ตน/ตารางเมตร 

 

งูเหลอืม 1 ตัว/ตารางเมตร 

หนูนา 6 ตัว/ตารางเมตร 

ตนอ้อย 500 ตน/ตารางเมตร 

 

นกกระจอก 200 กรัม/ตารางเมตร 

เพลี้ย 10 กรัม/ตารางเมตร 

จ้าปี 500 กรัม/ตารางเมตร 

งูเหลอืม 600 กรัม/ตารางเมตร 

หนูนา 400 กรัม/ตารางเมตร 

ขาวโพด 200 กรัม/ตารางเมตร 

คน 10 Kcal/ตารางเมตร/ป 

วัว 100 Kcal/ตารางเมตร/ป 

หญา 1000 Kcal/ตารางเมตร/ปี 
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8.1.4   ประชากร (Population) คือ กลุ่มของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัย
อยู่รวมกันในแห่งเดียวกันในช่วงเวลาหนึ่ง พื้นฐานของประชากรก็คือ ขนาดหรือความหนาแน่น
ของประชากร (Population size) ขั้นอยู่กับ การเกิด (Natality) การตาย (Mortality) การอพยพ
เข้า (Migration) และการอพยพออก (Emigration) การแพรกระจายประชากร ความหนาแน่น
ของประชากร (Population density) คือ จ้านวนสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันต่อพื้นที่หรือปริมาตร 
วิธีการนับจ้านวนสิ่งมีชีวติสามารถท้าได้หลายวิธีคือ 1)  การนับตัวอย่าง (Count sampling) เป็น
การนับประชากรหรือตัวอย่างทุกตัว วิธีนี้ช้าเสียเวลา ใช้ค่าใช้จ่ายมากเพราะต้องนับทุกตัวเช่น 
ต้นสักในปุา ช้างในปุา คนในรถเมล์ นักเรียนในห้องเรียน หรือส้ามะโนประชา 2) การสุ่ม
ตัวอย่าง (Random sampling) เป็นการเลือกจากจุดแล้วเทียบพื้นที่ทั้งหมด วิธีนี้นิยมมากแต่ผู้
นับหรือผู้สุ่มตัวอย่างจะต้องไม่มีอคติ (Bias) เช่น ไม่เลือกสุ่มเฉพาะสิ่งที่สวยงาม หรือเฉพาะที่
สมบูรณ์ 3) การหาความหนาแน่นสัมพัทธ์ของประชากรวิธีนี้ไม่อาจบอกความหนาแน่น
ประชากรได้ แต่ใช้เชิงเปรียบเทียบ การแพร่กระจายของประชากร (Population dispersion) มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยจ้ากัด (Limiting factors) ของประชากร คือ ปัจจัยทางกายภาพ (ความ
สูงจากระดับน้้าทะเล อุณหภูมิ ความเป็นกรดเป็นด่าง แสง เป็นต้น) ปัจจัยทางชีวภาพ (ผู้ล่า 
อาหาร ปรสิต โรคระบาด เป็นต้น) ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ (สิ่งขวางกั้น) การแพร่กระจายของ
ประชากรสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ การแพร่กระจายแบบสุ่ม (Random distribution) 
คือ ปัจจัยอุดมสมบูรณ์อย่างสม่้าเสมอ อยู่ที่ไหนก็เหมือนกัน เช่น ต้นไม้ในปุาดงดิบ  การ
แพร่กระจายแบบกลุ่ม (Clumped distribution) คือปัจจัยกระจายไม่สม่้าเสมอ จึงต้องอยู่ในที่มี
ปัจจัยนั้นๆ เชน่ ฝูงสัตว์ โอเอซิสกลางทะเลทราย และการแพร่กระจายแบบสม่้าเสมอ (Uniform 

distribution) คือ ปัจจัยขาดแคลนทั่วกัน จึงอยู่ห่างเท่ากัน จะได้ไม่แก่งแย่งปัจจัย เช่น พืชใน
โอเอซิสกลางทะเลทรายดังภาพที่ 8.15 (Reece et al., 2014: 1187) 
 

 
 

ภาพท่ี 8.15  การแพรก่ระจายของประชากร 

ที่มา: Reece et al., 2014: 1187 
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8.1.4.1   การวัดการเติบโตของประชากร เมื่อวัดการเจริญเติบโตใน
ประชากรของสิ่งมีชีวติแลว้น้าผลมาวิเคราะห์จะได้เส้นโค้งซึ่งแบ่งออกเป็น  1) ระยะเริ่มต้น (Lag 

phase) เป็นช่วงที่สิ่งมีชีวิตมีจ้านวนน้อยเริ่มเพิ่มจ้านวนช้าๆ 2) ระยะทวีคูณ (Log phase) เป็น
ช่วงระยะสิ่งมีชีวติเพิ่มจ้านวนอย่างรวดเร็ว อัตราการเกิดสูงกว่าอัตราการตายอย่างมาก กราฟ
จะสูงชันที่สุด ถ้าน้าการเปลี่ยนแปลงประชากรในช่วงนี้ไปเขียนกราฟในค่าของ Log จะได้กราฟ
เส้นตรงซึ่งเป็นการเพิ่มแบบอันดับเรขาคณิต 3) ระยะคงที่ (Stationary phase) เป็นระยะที่
ประชากรอยู่ในภาวะสมดุล (Dynamic equilibrium) โดยมีอัตราการเกิดเท่ากับอัตราการตาย
และ 4) ระยะสิ้นสุด (Decline phase) เป็นระยะที่ประชากรลดลงมาก เพราะอัตราการตายสูง
กว่าอัตราการเกิดจนอาจตายหมด ดังภาพที่ 8.16 (ศุภณัฐ ไพโรหกุล, 2558: 263) 

 

 
 

ภาพท่ี 8.16 กราฟการเติบโตของประชากร 

ที่มา: http://academic.pgcc.edu/~kroberts/Lecture/Chapter%206/growth.html 

 

8.1.4.2   โครงสร้างของประชากร คือ จ้านวนประชากรในช่วงอายุ
ต่างๆ กัน ท้าให้มคีวามหมายกับความสามารถในการสืบพันธุ์และการอยู่รอดของประชากรนั้น 

เมื่อนับจ้านวนอายุ และน้ามาเขียนเป็นกราฟแทนเรียงซ้อนกันขึ้นไป โดยมีช่วงก่อนการสืบพันธุ์
อยู่ล่างสุด จะกลายเป็นปิรามิดอายุ (Age pyramid) สามารถแบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ แบบ (ก) 
ฐานกวาง ยอดแหลม แสดงวาประชากรเพิ่มขึ้นรวดเร็ว พบใน กัวเตมาลา เคนยา และไนจีเรีย 

แบบ (ข) รูปกรวย ปากแคบ แสดงประชากรเพิ่มขึ้นอย่างชาๆ เชน อเมริกา ออสเตรเลีย 
แคนาดา และไทย แบบ (ค) ระฆังคว่้า แสดงวาประชากรมีขนาดคงที่ เชน สเปน เดนมารก 
ออสเตรีย อิตาลี และแบบ (ง) รูปดอกบัวตูม แสดงวาประชากรลดลง เชน สิงคโปร เยอรมัน 
สวีเดน ฮังการ ีและบัลกาเรีย (ภาพที่ 8.17) (ศุภณัฐ ไพโรหกุล, 2558: 265) 
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ภาพท่ี 8.17 โครงสร้างประชากรของมนุษย์ได้แก่ พีระมิดฐานกว้างยอดแหลม (ก) พีระมดิทรง
รูปกรวยปากแคบ (ข) พีระมิดรูประฆังคว่้า (ค) พีระมิดรูปดอกบัวตูม (ง) 

ที่มา: http://www.vcharkarn.com/exam/set/2059 

  

 จากการศึกษาเปรียบเทียบความหนาแน่ของประชากรจากประเทศญี่ปุุน จีน และ
อเมริกา และน้ามาแสดงเป็นปิรามิดแสดงความหนาแน่นปี 1990 พบว่าประเทศญี่ปุุนมีจ้านวน
ประชากรในวัยท้างานมาก แต่ปัจจุบันมีจ้านวนประชากรวัยเด็กลดลง และมีวัยผู้สูงอายุ
มากกว่า 60 ปี เพิ่มมากขึ้น ส่งผลใหป้ีค.ศ. 2050 จะมีผู้สูงอายุ 70 ปี มากและเกิบจะไม่มีวัยรุ่น
เลย ประเทศจีน ปี 1990 มีวัยรุ่นมาก และไม่มีวัยผู้สูงอายุ แต่จากกราฟจะเห็นว่ามีการเพิ่มขึ้น
ของวัยท้างานอย่างรวดเร็วในปีต่อมา สว่นในประเทศอเมรกิา จะพบว่าจ้านวนประชากรไม่ค่อย
มีการเปลี่ยนแปลงมากในแตแ่ละปี เพราะว่ามีการควบคุมประชากรอย่างด ีดังภาพที่ 8.18 

 

 
 

ภาพท่ี 8.18 เปรียบเทียบประชากรในแต่ละปีของประเทศอเมริกาและจนี 

ที่มา: http://www.businessinsider.com/population-charts-china-japan-the-us-2014-7 
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8.1.4.3   การเปลี่ยนแปลงแทนที่กลุ่มสิ่งมีชีวิต (Ecological succession) 
เกิดขึ้นอย่างมีแบบแผน จากกลุ่มชีวิตที่ไม่ซับซ้อน มีห่วงโซ่อาหารไม่ซับซ้อน ประชากรไม่กี่
กลุ่ม มวลชีวภาพน้อย แล้วเกิดกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนมากขึ้น ห่วงโซ่อาหารเพิ่มขึ้น ประชากร
หลากหลายกลุ่มจนกระทั่งได้สังคมสมบูรณ์ (Climax community) ซึ่งมีลักษณะกลุ่มสิ่งมีชีวิต
ซับซ้อน กลุ่มสิ่งมีชีวิตเด่นปรากฏชัด มวลชีวภาพสูง มีเสถียรภาพและความอยู่ตัว เช่น ปุาไม้ 
มหาสมุทร การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1) การเปลี่ยนแปลงแทนที่ขั้นปฐม
ภูมิ (Primary succession) เป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่ที่เกิดขึ้นบนที่ที่ไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตมาก่อน 
เชน่ ก้อนหิน เกาะเกิดใหม ่ทรายบนหาด โดยจะมีมอสและไลเคนส์เป็นสิ่งมีชีวิตบุกเบิก 2) การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ขั้นทุติยภูมิ (Secondary succession) เป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่ที่เกิดขึ้น
ทดแทนที่ที่เคยมีสิ่งมชีีวิตอยู่ก่อนหน้า แต่ถูกท้าลายด้วยปัจจัยบางอย่าง เช่น ไฟปุา สร้างเขื่อน 
ภัยธรรมชาติ ดังภาพที่ 8.19 (อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตรและคณะ, 2556: 263) 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 8.19 การเปลี่ยนแปลงแทนที่กลุ่มสิ่งมีชีวติ (a) การเปลี่ยนแปลงแทนที่ขัน้ปฐมภูมิ  
                     (b) การเปลี่ยนแปลงแทนที่ขัน้ทุติยภูมิ 

ที่มา: http://global.britannica.com/science/ecological-succession 

(a) 

(B) 

(b) 
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8.2   การหมุนเวยีนแรธ่าตุในระบบนเิวศ 

8.2.1   การหมุนเวียนของคาร์บอน 

คาร์บอนเป็นองค์ประกอบส้าคัญอย่างหนึ่งของอินทรียสารในสิ่งมีชีวิต เช่น 
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และวิตามิน พืชใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ใน
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหาร สัตว์ได้รับสารอาหารที่มีคาร์บอนเป็น
องค์ประกอบโดย การกินอาหาร ผู้ย่อยสลายอินทรียสารได้รับสารที่มีคาร์บอนจากการดูดซึม
สารอินทรีย์ที่ย่อยสลายแล้ว สิ่งมีชีวิตทุกชนิดปล่อยคาร์บอนกลับคืนสู่บรรยากาศในรูปของ
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นผลจากกระบวนการหายใจ พืชจะน้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่
สิ่งมีชีวติปล่อยสู่บรรยากาศ ไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงต่อไป ดังนั้น ในระบบนิเวศ 
จึงมีการหมุนเวียนของสารที่มีคาร์บอนตลอดเวลา ปัจจุบันคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมี
ปริมาณเพิ่มขึน้กว่าภาวะปกติตามธรรมชาติอย่างมาก เนื่องจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในโรงงาน
อุตสาหกรรม การ ใ ช้ ยานพาหนะที่ เ พิ่ มขึ้ น  การใ ช้สาร เคมี บางครั้ ง เป็ นการ เพิ่ ม
คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ประกอบกับการลดปริมาณของต้นไม้และปุาไม้ จึงท้าให้เกิด
มลภาวะอากาศตามมา ดังภาพที่ 8.20 (อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตรและคณะ, 2556: 283) 

 
 

ภาพท่ี 8.20 วัฎจักรคาร์บอน 

ที่มา: Reece et al., 2014: 1245 
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8.2.2   การหมุนเวียนของออกซิเจน 

ออกซิเจนมักอยู่ในรูปของก๊าซออกซิเจนอสิระทั้งในบรรยากาศ น้้าและดินในรูป
ของสารประกอบคาร์บอนไดออกไซด์ น้้าและสารอินทรีย์ในเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ โดยเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเป็นวัฏจักร แหล่งสะสมของออกซิเจน คือ บรรยากาศโดยอยู่ในรูปของออกซิเจน
โมเลกุลและโอโซนการหมุนเวียนของออกซิเจนระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมเกิดโดย
กระบวนการหายใจรว่มกับกระบวนการสังเคราะหแ์สงจากปฏิกิรยิาการหายใจ ดังสมการ 

C6H12O6 + 6O2→6CO2 + 6H2O 

ออกซิ เจนอิสระในบรรยากาศถูกน้า ไปใ ช้ ในการท้าปฏิกิ ริยาได้ เป็น
องค์ประกอบของน้้าส่วนออกซิเจนในสารอินทรีย์ถูกเผาผลาญกลายเป็นองค์ประกอบของ
คาร์บอนไดออกไซด์ ส่วนกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง จะได้ออกซิเจนออกมาในรูป
สารประกอบอินทรีย์ (CH2O) และออกซิเจนอิสระอีกครั้งหนึ่ง ออกซิเจนอิสระได้จากการแตก
ตัวของน้้าส่วนออกซิเจนในสารประกอบอินทรีย์ได้มาจากคาร์บอนไดออกไซด์ ดังสมการ         
(ภาพที ่8.21) 

                                             CO2 + H2O →CH2O + O2 
 

 
 

ภาพท่ี 8.21 วัฏจักรออกซิเจน  
ที่มา: http://www.assignmenthelp.net/nitrogen-and-oxygen-cycle 
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8.2.3   การหมุนเวียนของไนโตรเจน 

ในบรรยากาศมีก๊าซไนโตรเจน ประมาณร้อยละ 78 สิ่งมีชีวิตไม่สามารถน้าก๊าซ
ไนโตรเจนมาใช้ได้โดยตรง แต่จะใช้เมื่ออยู่ในสภาพของสารประกอบแอมโมเนีย ไนไตรต์ และ 
ไนเตรต ไนโตรเจนในบรรยากาศ ตอ้งเปลี่ยนรูปให้อยู่ในสภาพที่สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ใช้ได้ วัฏจักร
ไนโตรเจนประกอบด้วย กระบวนการตรึงไนโตรเจน (Nitrogen fixation) เป็นกระบวนการสร้าง
แอมโมเนีย (Ammonification) กระบวนการสร้างไนเตรท (Nitrification) และกระบวนการสร้าง
ไนโตรเจน (Denitrification) กระบวนการทั้งหมดต้องอาศัยจุลินทรีย์ และแบคทีเรียต่างๆ 
จ้านวนมาก ธาตุไนโตรเจน เป็นส่วนประกอบหลักของอากาศที่ห่อหุ้มโลก สารประกอบ
ไนโตรเจนจะมีอยู่ในดิน น้้า สิ่งมชีีวติทุกชนิดตอ้งการธาตุไนโตรเจนเพื่อสร้างโปรตีนส้าหรับการ
เจริญเติบโต พืชจะใช้ไนโตรเจนในรูปของสารประกอบ ได้แก่ เกลือแอมโมเนีย เกลือไนไตรท์ 
เกลือไนเตรท เพื่อน้าไปสร้างสารประกอบในเซลล์ ส่วนสัตว์ได้รับไนโตรเจนจากการกินอาหาร
ซึ่งจะมีการถ่ายทอดจากพืชมาตามห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหาร การขับถ่ายของสัตว์ จะอยู่
ในรูปสารประกอบไนโตรเจน คือ แอมโมเนีย ท้าให้มีไนโตรเจนกลับคืนสู่บรรยากาศต่อไปดัง
ภาพที่ 8.22 

 

 
 

ภาพท่ี 8.22 วัฏจักรไนโตรเจน  

ที่มา: Reece et al., 2014: 1246 
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8.2.4   การหมุนเวียนของซัลเฟอร์ 
การหมุนเวียนของซัลเฟอร์หรือวัฏจักรก้ามะถัน ก้ามะถันหรือซัลเฟอร์ (Sulfur 

cycle) เป็นธาตุส้าคัญธาตุหนึ่งในการเจริญเติบโต เมตาบอลิซึม และการสังเคราะห์โปรตีน
หลายชนิด แหล่งก้ามะถัน ส่วนใหญ่ได้จากการสลายตัวของสารอินทรีย์ที่ทับถมในดิน หรือ
ตกตะกอนทับถมกันในดิน ในบรรยากาศพบก้ามะถันเป็นจ้านวนน้อย ก้ามะถันที่พบในน้้า ดิน 
บรรยากาศ จะอยู่ในรูปของสารประกอบหลายชนิด ถ้าขาดก้ามะถันจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ 
เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และซัลเฟต สารประกอบอินทรีย์ในพืชและสัตว์ จะถูกย่อยสลาย
เป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ โดยปฏิกิรยิาของแบคทีเรีย และถูกเปลี่ยนต่อจนกลายเป็นซัลเฟต พืชจะ
น้ากลับไปใช้ได้ ก้ามะถันในซากของพืชและสัตว์บางส่วนจะถูกสะสมและถูกตรึงไว้ในถ่านหิน 
และน้้ามันปิโตรเลียม เมื่อมีการน้ามาใช้เป็นเชื้อเพลิง เกิดการเผาไหม้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เมื่อก๊าซนีอ้ยู่ในบรรยากาศจะรวมตัวกับละอองน้้า ตกลงมาเป็นเม็ดฝนกรดก้ามะถันหรือ
กรดซัลฟิวริก (H2SO4) ซึ่งจะกัดและท้าให้สิ่งก่อสร้างสึกกร่อน และเป็นอันตรายต่อการหายใจ
ของคน ดังภาพที่ 8.23 

 

 
 

ภาพท่ี 8.23 วัฏจักรซัลเฟอร์ 
ที่มา: http://slideplayer.com/slide/3514662/ 
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8.2.5   การหมุนเวียนของฟอสฟอรัส 

ฟอสฟอรัสเป็นธาตุที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวติของสิ่งมชีีวติ เพราะฟอสฟอรัสเป็น
องค์ประกอบของกรดนิวคลีอิก (DNA,  RNA) ฟอสโฟไลปิด และ ATP เป็นธาตุที่อยู่ในธรรมชาติ
น้อยมาก ฟอสฟอรัสส่วนใหญ่อยู่ในรูปของแร่ฟอสเฟต คือ แคลเซียมฟอสเฟต หรือหิน
ฟอสเฟต เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระ เบิด เมื่อ
ฟอสฟอรัสถูกกัดกร่อนโดยน้้า และกระแสลมปะปนอยู่ในดินแล้วถูกน้้าชะล้างให้อยู่ ในรูปที่
ละลายน้้าได้ แล้วพืชจะสามารถน้าไปใช้ได้และถ่ายทอดในระบบนิเวศตามห่วงโซ่อาหาร เมื่อ
พืชและสัตว์ตายลงจะถูกย่อยสลายด้วยแบคทีเรีย (Phosphatizing bacteria) ให้อยู่ในรูปที่
ละลายน้้าได้กลับสู่ดินและน้้าอีก ฟอสฟอรัสที่ละลายน้้าได้นี้จะถูกพืชน้าไปใช้โดยตรง หรือ
อาจจะถูกชะล้างพัดพาลงสู่ทะเล มหาสมุทรปะปนอยู่ในดินตะกอนทั้งทะเลลึกและตื้น และถูก
สิ่งมีชีวติเล็กในทะเลทั้งแพลงก์ตอนและตัวปลา น้ามาใช้ถ่ายทอดไปตามห่วงโซ่อาหาร เมื่อสัตว์
พวกนี้ตายลงจะเกิดการสะสมเป็นแหล่งสะสมชนิดกัวโน (Guano) เป็นการสะสมตัวของมูลนก
และกระดูกนก ธาตุไนโตรเจนที่เกิดรว่มอยู่ด้วยในมูลสัตว์เหลา่นีจ้ะละลายน้้าได้ดมีาก จึงถูกพัด
พาไปหมด คงเหลือไว้แต่ธาตุฟอสฟอรัสที่สลายตัวยาก น้ามาใช้ไม่ได้ จากนั้นจะเริ่มวัฎจักรใหม่
อีก ดังภาพที่ 8.24 (อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตรและคณะ, 2556: 281) 

 

 
 

ภาพท่ี 8.24 วัฏจักรฟอสฟอรัส 

ทีม่า: Reece et al., 2014: 1245 
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8.2.6   การหมุนเวียนของน้ า 

การหมุนเวียนของน้้าหรือวัฏจักรน้้า (ภาพที่ 8.32) น้้าเป็นสารอนินทรีย์ที่มีมาก
ที่สุดบนโลกคือมปีระมาณ 73 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมดของโลก จากการวิเคราะห์เซลล์ของ
สิ่งมีชีวิตพบว่าในเซลล์สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีน้้าเป็นองค์ประกอบถึง 95 เปอร์เซ็นต์เนื่องจากน้้า
เป็นตัวกลางในการเกิดปฏิกิริยาเคมีของกระบวนการต่างๆ ในสิ่งมีชีวิตและเกิดการหมุนเวียน
เป็นวัฏจักรตลอดเวลา โดยเริ่มจาก น้้าจากแหล่งเก็บน้้าใหญ่ เชน่ เขื่อน ทะเล ทะเลสาบ ระเหย
สู่บรรยากาศ แล้วรวมตัวเป็นเมฆตกลงมาเป็นฝนไหลกลับลงสู่พื้นดินและแหล่งเก็บน้้าอีก โดย
ในวันหนึ่งๆ น้้าทะเลระเหยกลายเป็นไอประมาณ 875 ลูกบาศก์กิโลเมตรและจะกลั่นตัวกลับสู่
ทะเล 775 ลูกบาศก์กิโลเมตร ในรูปของฝนและหิมะ 100 ลูกบาศก์กิโลเมตร ที่เหลือลมทะเล
พัดเข้าสู่แผ่นดนิ ในวันหนึ่งฝนตกโดยเฉลี่ยทั่วโลก 260 ลูกบาศก์กิโลเมตร ซึ่งได้จากน้้าที่ระเหย
ไปจากแม่น้้าล้าธารบ่อบึงและอื่นๆ 160 ลูกบาศก์กิโลเมตรส่วนอีก 100 ลูกบาศก์กิโลเมตรได้
จากลมพัดมาจากทะเลน้้าบนพื้นทวีปได้จากฝนตกเฉลี่ย 71 เซนติเมตรต่อพื้นที่ทวีปต่อปีใน
จ้านวนนีม้ีการระเหย 47 เซนติเมตรต่อพื้นที่ทวีปต่อปีที่เหลือเป็นส่วนที่ไหลลงสู่ทะเลและซึมลง
สู่ใต้ผิวดินซึ่งพืชจะน้าไปใช้ได้บางสว่นและบางสว่นกลายเป็นน้้าใต้ดิน ดังภาพที่ 8.25 
 

 
 

ภาพท่ี 8.25 วัฏจักรน้้า 

ที่มา: Reece et al., 2014: 1244 
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8.3    มลภาวะ (Pollution) 

มลภาวะ หมายถึง ของเสีย วัตถุอันตราย และมวลสารอื่นๆ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือ
สิ่งตกคางจากสิ่งเหลานั้น ที่ถูกปลอยทั้งจากแหลงก้าเนิดมลภาวะ หรือที่มีอยูในสิ่งแวดลอม
ตามธรรมชาติ ซึ่งกอใหเกิดหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือภาวะที่
เป็นภัยอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนได รวมถึง รังสี ความร้อน แสง เสียงกลิ่น 
ความสั่นสะเทือนหรือเหตุร้าคาญอื่นๆ ที่เกิดหรือถูกปลอยออกจากแหลงก้าเนิดมลภาวะดวย 

ประเภทมลภาวะทางสิ่งแวดลอมในทางวิทยาศาสตร์ที่ส้าคัญมีดังนี้คือ มลภาวะทางน้้า 
มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางกายภาพ มลภาวะทางสารพิษในเครื่องอุปโภคบริโภค 
มลภาวะทางการเกษตร และมลภาวะที่เกิดจากการใชพลังงาน เป็นต้น 

8.3.1   มลภาวะทางน้ า (Water pollution) 

มลภาวะทางน้้า หมายถึง น้้าที่เสื่อมคุณภาพ หรือน้้าที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนไป
จากธรรมชาติ ทั้งนี้เนื่องมาจากมีสารพิษ หรือสารปนเปื้อนปะปนเกินมาตรฐานที่กรมควบคุม
มลภาวะก้าหนด จนท้าให้ไม่สามารถน้าน้้าไปใช้ประโยชน์ได้ สารมลภาวะในน้้า ได้แก่ HS2 ฟี
นอล ไซยาไนด์ ยาฆ่าแมลง ปรอท และจุลินทรีย์ในน้้า รวมถึงความร้อนจากอุตสาหกรรม เป็น
ต้น ซึ่งส่วนใหญ่มากจากอุตสาหกรรมต่างๆ สาเหตุที่ท้าให้เกิดมลภาวะทางน้้าคือ 1) การ
เปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมี หรือฟิสิกส์ของน้้า เช่น อุณหภูมิ ความเป็นกรดเบสจะไม่เหมาะสม
ต่อการด้ารงชีพของสิ่งมีชีวิต 2) เชื้อโรคต่างๆ เช่น ไทฟอยด์ อหิวาตกโรค เป็นต้น 3) สิ่ง
สกปรกที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวติ เช่น ตะกั่ว ปรอท และยาปราบศัตรูพืช เป็นต้น 4) สิ่งสกปรกชนิด
ที่สามารถย่อยสลายได้ เช่น น้้าล้างจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ แหล่งที่ท้าให้เกิดมลภาวะ
ทางน้้าแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ น้้าเสียจากแหล่งชุมชน น้้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม น้้า
เสียจากการเกษตรกรรม และจากแหล่งอื่นๆ  

8.3.2   มลภาวะทางอากาศ (Air pollution) 

มลภาวะทางอากาศ หมายถึง ภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูง
กว่าระดับปกติเป็นเวลา นานพอที่จะท้าให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ สัตว์ พืช หรือทรัพย์สินต่างๆ 
อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหวฝุุนละอองจากลมพายุ ภูเขาไฟระเบิด ไฟไหม้ปุา 
ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ส่วนใหญ่มลภาวะทางอากาศเกิดจากการกระท้าของมนุษย์ ได้แก่ 
มลภาวะจากท่อไอเสีย ของรถยนต์จากโรงงานอุตสาหกรรมจากขบวนการผลิตจากกิจกรรม
ด้านการเกษตรจากการระเหยของก๊าซบางชนิด ซึ่งเกิดจากขยะมูลฝอยและของเสีย เป็นต้น  

ปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse effects) หมายถึง สภาพที่ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซต่าง ๆ ในบรรยากาศผิวโลกมีปริมาณเกินภาวะสมดุล ท้าให้เกิด
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ปรากฏการณ์คล้ายกระจกหลังคาที่หุ้มเรือนกระจก และท้าให้อุณหภูมิระหว่างผิวโลกกับก๊าซ
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและดินฟูาอากาศ
ของโลก สาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์เรอืนกระจก ได้แก่ 1) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
และก๊าซคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน (Chiorofluorocarbons, CFC) เป็นก๊าซที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น
เพื่อใช้ส้าหรับท้าความเย็นในตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ ใช้เป็นสารขับดันในกระป๋องสเปรย์ต่าง ๆ 
เช่น สเปรย์ปรับอากาศ สีกระป๋อง เมื่อมนุษย์น้าสารซีเอฟซี ขึ้นมาใช้ในอุตสาหกรรม หรือน้า
ผลิตภัณฑ์มาใช้ สารซีเอฟซี จะระเหยเป็นไอลอยสู่บรรยากาศและจะดูดกลืนอยู่ในช้ัน
บรรยากาศได้นานกว่า 100 ปี และมากกว่าก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ถึง 1 หมื่นเท่า  

  ผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจกจะท้าให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ท้าให้
น้้าแข็งในขั้วโลกเหนอืละลาย ระดับน้้าทะเลสูงขึน้ เกิดความแหง้แล้งในพืน้ที่ต่างๆ มากขึ้น พื้นที่
เพาะปลูกลดน้อยลง แต่ทะเลทรายเพิ่มขึ้น มีผลท้าให้ฤดูกาลและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 
นอกจากนีร้ะดับน้้าทะเลที่สูงขึน้อาจท้าให้บริเวณหาดทรายหรือเกาะต่างๆ จมหายไปใต้น้้า เกิด
ภาวะน้้าท่วม ปัญหามลภาวะทางน้้า ผลผลิตทางการเกษตรลดลงหรือต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
เพราะสภาพดินฟูา อากาศ และพื้นที่ไม่เอื้ออ้านวย ความเหมาะสมลดลง มีการระบาดของ
แมลงศัตรูพืชมากขึ้น เกิดความเสียหายทางการเกษตร อาหารจะขาดแคลน ท้าให้มีการ
เคลื่อนย้ายพืน้ที่เพาะปลูกไปยังพืน้ที่ที่เหมาะสม  

8.3.3  มลภาวะทางเสียง (Noise pollution) 

หมายถึง ภาวะแวดลอมที่มีเสียงที่ไมพึงปรารถนารบกวนโสตประสาท จนได
รับอันตราย ตอสุขภาพของมนุษยและสัตวท้าใหหยอนสมรรถภาพในการรับฟง รวมทั้งกอให
เกิดโรคประสาทได เสียงที่ไมพึงปรารถนานั้นจะตองเกิดขึ้นในขนาดที่เกินขีดจ้ากัดและนาน
พอที่จะกอใหเกิดเปนภัยตอสุขภาพของมนุษยและสัตว บางครั้งเสียงที่ไมพึงปรารถนานั้นอาจมี
ในภาวะแวดลอมแตไมนาน พอที่จะรบกวนโสตประสาทจนเปนพิษภัยได ในขณะเดียวกันขนาด
ของเสียงนั้นอาจเปนพิษภัยตอบุคคลหนึ่งแตไมเปนพิษตออีกคนหนึ่งก็ได้อาจขึ้นอยู่กับอายุเพศ 
ลักษณะรูปรางของมนุษย มลภาวะทางเสียงส่งผลต่อการได้ยินสามารถแบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ 
หูหนวกทันที เกิดขึ้นจากการที่อยู่ในบริเวณที่มเีสียงดังเกิน 120 เดซิเบลเอ หูอื้อช่ัวคราว เกิดขึ้น
เมื่ออยู่ในที่มีระดับเสียงดังตั้งแต่ 80 เดซิเบลเอขึ้นไปในเวลาไม่นานนัก หูอื้อถาวร เกิดขึ้นเมื่อ
อยู่ในบริเวณที่มีระดับความดังมากเป็นเวลานานๆ  
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บทสรุป 

 

 ความรู้เกี่ยวกับนิเวศวิทยาของระบบนิเวศและกลุ่มสิ่งมีชีวิตมีความส้าคัญท้าให้เรา
เข้าใจผลของมนุษย์ที่ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม กลุ่มสิ่งมีชีวิต คือ แหล่งรวม
ประชากรของสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ต่างๆ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในพื้นที่หนึ่ง และระบบ
นิเวศ คือ ระบบที่ประกอบด้วยสิ่งมชีีวติที่มีความสัมพันธ์ต่อกันและต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
เมื่อ สปีชีส์ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเกิดเป็นรูปแบบความสัมพันธ์กันขั้น 
เชน่ ภาวะแข่งขัน ภาวะการล่าเหยื่อ หรอืภาวะองิอาศัย เป็นต้น กลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศจะมี
การถ่ายทอดพลังงานในรูปแบบที่เรียกว่า ห่วงโซ่อาหารหรือสายใยอาหาร ประชากรของบาง 
สปีชีสเ์ป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้ ในขณะที่ประชากรของบางสปีชีส์สร้างอาหารเองไม่ได้
ก็จะกลายเป็นผู้บริโภค นอกจากนั้นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้กลุ่มอื่น เช่น พวกผู้ย่อย
สลายอินทรียสาร ได้แก่ แบคทีเรยีและฟังไจ มีบทบาทในการย่อยสลายของสารอินทรีย์ ภายใน
ห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารจะมีพลังงานไหลผ่านระบบนิเวศที่เริ่มต้นด้วยพืช ซึ่งสามารถ
เขียนแสดงออกมาเป็นปิรามิด ส่วนการหมุนเวียนแร่ธาตุ จะเกิดขึ้นภายในระบบนิเวศโดยเกิด
ผ่านเป็นวัฏจักรของสาร เช่น วัฏจักรคาร์บอน วัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรออกซิเจน เป็นต้น แต่
กิจกรรมมนุษย์เปลี่ยนแปลงอัตราการส่งผ่านสารไปตามวัฏจักรอย่างมีนัยส้าคัญ ในปัจจุบัน
สังคมใช้พลังงานและวัตถุดิบมากในขณะที่มีของเสียและพลังงานที่สูญเสียออกมาในรูปของ
ความรอ้นปริมาณมาก ฉะนั้นเราควรตระหนักและเน้นความส้าคัญในเรื่องของการอนุรักษ์และ
รักษาโดยเราควรรักษาระบบนิเวศเอาไว้เพื่อให้ได้สังคมที่ยั่งยืน 
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แบบฝึกหัดทบทวน 

 

1.   จงบอกความหมายของนิเวศวิทยา 

2.   ระบบนิเวศคอือะไรและมีความส้าคัญอย่างไร 

3.   จงอธิบายองค์ประกอบของระบบนิเวศ 

4.   จงเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวติที่อยู่ในระบบนิเวศ 

5.   หว่งโซ่อาหารและสายใยอาหาร มคีวามแตกต่างกันอย่างไร 

6.   จงบอกความแตกต่างการเปลี่ยนแปลงแทนที่ปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
7.   จงอธิบายการหมุนเวียนแร่ธาตุที่ส้าคัญในระบบนิเวศ 

8.   จงอธิบายความสัมพันธ์ของวัฏจักรคาร์บอน วัฏจักรออกซิเจน และวัฏจักรน้้า 

9.   จงอธิบายว่าการตัดไม้ท้าลายปุาสง่ผลอย่างไรต่อปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ 

10.  จงอธิบายมลภาวะที่ส้าคัญต่อสิ่งมีชีวติ 
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