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ระบบนิเวศ 
 
 ระบบนิเวศ หมายถึง ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ซ่ึงสิ่งแวดลอมมีท้ังท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต 
 Biosphere คือ โลกของสิ่งมีชีวิต เปนระบบนิเวศที่ใหญท่ีสุด ประกอบดวยระบบนิเวศตางๆ ในระบบนิเวศ 
(Ecosystem) ประกอบดวยกลุมสิ่งมีชีวิต (Community) และสิ่งมีชีวิต (Organism) ชนิดเดียวกันท่ีอาศัยอยู
รวมกันเรียกวา ประชากร (Population) 

Organism → Population → Community → Ecosystem → Biosphere 
 ชีวนิเวศ (Biome) หมายถึง ระบบนิเวศที่แบงตามเขตภูมิศาสตร มีองคประกอบที่สําคัญ 2 สวน คือ
องคประกอบทางกายภาพหรือองคประกอบที่ไมมีชีวิต เชน แสง ดิน น้ํา อุณหภูมิ และองคประกอบทางชีวภาพ
หรือองคประกอบที่มีชีวิต ไดแก คน พืช มอส เห็ด รา ท่ีอาศัยอยูรวมกันในระบบนิเวศ องคประกอบทั้ง 2 มี
ความสัมพันธกัน ไบโอมแบงตามเขตภูมิศาสตร เชน ไบโอมปาดิบช้ืน ไบโอมทะเลทราย ไบโอมปาสน 

ระบบนิเวศ (Ecosystem)  =  กลุมสิ่งมีชีวิต (Community) + แหลงท่ีอยู (Habitat) 
 กลุมสิ่งมีชีวิต (Community) หมายถึง สิ่งมีชีวิตตั้งแต 2 ชนิด (Species) มาอยูรวมกันเปนกลุมตางจาก
ประชากร (Population) หมายถึง สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวอาศัยอยูรวมกัน 
 สิ่งมีชีวิตตางๆ ในระบบนิเวศตางมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ดังนี้ 
 1. ผูผลิต (Producer) เปนสิ่งมีชีวิตท่ีสามารถสรางอาหารได (Autotroph) โดยกระบวนการสังเคราะห  
ดวยแสง เชน พืช สาหราย หรือสังเคราะหเคมี เชน แบคทีเรียสีเขียว 
 2. ผูบริโภค (Consumer) เปนสิ่งมีชีวิตท่ีไมสามารถสรางอาหาร (Heterotroph) ไดแก ผูบริโภคสัตว 
(Carnivore) ผูบริโภคพืช (Herbivore) ผูบริโภคพืชและสัตว (Omnivore) 
 3. ผูยอยสลายอินทรียสาร (Decomposer) เปนสิ่งมีชีวิตท่ีไมสามารถสรางอาหารได แตสามารถยอย
สลายอินทรียสารใหเปนอนินทรียสารใหเปนประโยชนแกพืช โดยการปลอยน้ํายอยมายอยสลายอินทรียสาร และ 
ผูยอยสลายอินทรียสารจะดูดซึมสารอาหารเขาสูเซลล 
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การถายทอดพลังงานและสารอาหารในระบบนิเวศ 
 ดวงอาทิตยเปนแหลงพลังงานในระบบนิเวศ โดยพืชจะเปลี่ยนพลังงานแสงใหเปนพลังงานเคมีโดยกระบวนการ
สังเคราะหดวยแสง และพลังงานเคมีท่ีเกิดขึ้นจะถูกถายทอดในสิ่งมีชีวิตตางๆ ในระบบนิเวศผานทางหวงโซอาหาร
และสายใยอาหาร โดยการกินกันเปนทอดๆ แตพลังงานจะสามารถถายทอดไดเพียง 10% เทานั้น ดังน้ันอีก 90% 
จะถูกใชในกระบวนการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตแตละชนิด บางสวนจะเปลี่ยนเปนพลังงานความรอน และบางสวน
บริโภคไมได เชน เปลือก กระดูก ขน เล็บ 
 

ผูบริโภค
ลําดับสูงสุด
(10 Kcal)

ผูผลิต
(10000 Kcal)

ผูบริโภคลําดับที่ 1
(1000 Kcal)

ผูบริโภคลําดับที่ 2
(100 Kcal)

  
 
 ในการถายทอดพลังงานจะมีการถายทอดสารอาหารถึงผูบริโภคลําดับสูงสุด สารอาหารถูกสะสมในสิ่งมีชีวิต 
ในรูปของอินทรียสารและเมื่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศตายจะเกิดการยอยสลายโดยจุลินทรียไดเปนสารอนินทรีย
หมุนเวียนกลับไปยังผูผลิต แตพลังงานไมสามารถหมุนเวียนได โดยมีผูยอยสลายอินทรียสารเปนผูรับพลังงาน   
ขั้นสุดทาย 
 

ผูยอยสลายอินทรียสาร

ผูบริโภคผูผลิต

สารอนินทรีย
การเคลื่อนที่ของสารอาหาร
การเคลื่อนที่ของพลังงาน  
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พีระมิดทางนิเวศวิทยา (Ecological Pyramid) 
 การเขียนพีระมิดเพ่ือแสดงความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในแตละลําดับขั้นของหวงโซอาหาร โดยเริ่มจากผูผลิต
จนกระท่ังผูบริโภคสูงสุด 
 1. พีระมิดจํานวน (Pyramid of numbers) เปนพีระมิดท่ีใชจํานวนของสิ่งมีชีวิตของหวงโซอาหาร พีระมิด
จํานวนเปนแบบฐานกวางหรือฐานแคบไดขึ้นอยูกับหวงโซอาหาร 
 

นกกระจาบ 3 ตัว/ตารางเมตร
เพลี้ย 50 ตัว/ตารางเมตร
กุหลาบ 1 ตน/ตารางเมตร

งู 1 ตัว/ตารางเมตร
หนูนา 5 ตัว/ตารางเมตร
ตนขาว 400 ตน/ตารางเมตร  

 
 2. พีระมิดมวลชีวภาพ (Pyramid of Biomass) เปนพีระมิดท่ีใชมวลชีวภาพหรือเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตในรูป
ของน้ําหนักแหง พีระมิดมวลเปนแบบฐานกวางหรือฐานแคบไดขึ้นกับหวงโซอาหาร 
 

นกกระจาบ 200 กรัม/ตารางเมตร
เพลี้ย 20 กรัม/ตารางเมตร
กุหลาบ 500 กรัม/ตารางเมตร

งู 1000 กรัม/ตารางเมตร
หนูนา 400 กรัม/ตารางเมตร
ตนขาว 100 กรัม/ตารางเมตร  

 
 3. พีระมิดของพลังงาน (Pyramid of Energy) เปนพีระมิดท่ีใชพลังงานท่ีถายทอดในสิ่งมีชีวิตแตละลําดับขั้น
ของหวงโซอาหารท่ีถายทอดไดเพียง 10% รูปพีระมิดชนิดน้ีจึงมีลักษณะฐานกวางอยางเดียว 
 

คน 100 Kcal/ตารางเมตร/ป
วัว 1000 Kcal/ตารางเมตร/ป
หญา 10000 Kcal/ตารางเมตร/ป  
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ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับปจจัยทางกายภาพ 
 1. อุณหภูมิ มีผลตอสิ่งมีชีวิตดานตางๆ ดังน้ี 
  1.1 ปฏิกิริยาเคมีในรางกายของสิ่งมีชีวิตมีเอนไซมเปนตัวควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยา โดยปกติ
อุณหภูมิท่ีเหมาะแกการทํางานของเอนไซมจะอยูระหวาง 25-40 องศาเซลเซียส ถาอุณหภูมิสูงเอนไซมซ่ึงเปน 
สารโปรตีนจะเสียสภาพ ทําใหการเกิดปฏิกิริยาลดลง 
  1.2 เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา รางกายของสิ่งมีชีวิตมีกลไกในการปรับอุณหภูมิ เชน สัตวเลือดอุน 
จะมีการปรับอุณหภูมิรางกายใหคงท่ี 
  1.3 พฤติกรรมการอพยพ (Migration) เชน นกปากหางอพยพมาจากเขตหนาวมาไทย ซ่ึงเปนเขตท่ี
อบอุน 
  1.4 ปริมาณ O2 ท่ีละลายในน้ําจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ทําใหสิ่งมีชีวิตในน้ําลดลง  
 2. แสงมีผลตอสิ่งมีชีวิตดานตางๆ ดังนี้ 
  2.1 การสังเคราะหดวยแสงของพืชมากขึ้นถาแสงมีความเขมมาก จึงเกิดการสรางอาหารมาก 
  2.2 พฤติกรรมการดํารงชีวิต สิ่งมีชีวิตบางชนิดออกหากินในเวลากลางวัน บางชนิดออกหากินเวลา
กลางคืน เชน นกเคาแมว คางคาว ผีเสื้อกลางคืน 
  2.3 การหุบบานของดอกไม เชน ดอกบัวจะบานในเวลาเชา  
 3. น้ําและความชื้นมีผลตอสิ่งมีชีวิตดานตางๆ ดังนี้ 
  3.1 การแพรกระจายพันธุพืช เชน เขตท่ีมีความช้ืนสูงจะมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตมากกวาเขต
แหงแลง 
  3.2 ปฏิกิริยาเคมี เชน ปฏิกิริยาการยอยอาหารตองใชน้ํา  
 4. ดินมีผลตอสิ่งมีชีวิตดานตางๆ ดังนี้ 
  4.1 แหลงแรธาตุอาหารของพืช ทําใหพืชเจริญเติบโต 
  4.2 แหลงท่ีอยูอาศัยของสิ่งมีชีวิต 
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ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับปจจัยทางชีวภาพ 
 การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศตองมีความสัมพันธกันในหลายลักษณะ เชน ภาวะที่สิ่งมีชีวิตได
ประโยชนรวมกัน ไดแก ภาวะพ่ึงพากัน ภาวะการไดประโยชนรวมกัน ใชเครื่องหมาย +/+ ภาวะที่มีฝายหนึ่งได
ประโยชนอีกฝายเสียประโยชน ไดแก ภาวะปรสิต ภาวะการลาเหย่ือ ใชเครื่องหมาย +/- ภาวะที่มีผูไดประโยชน
ฝายเดียวอีกฝายไมเสียประโยชน ไดแก ภาวะอิงอาศัย ใชเครื่องหมาย +/0 ภาวะที่เสียประโยชนท้ัง 2 ฝาย    
ไดแก ภาวะการแกงแยงแขงขัน ใชเครื่องหมาย -/- 
 

ชื่อภาวะ สัญลักษณ ความหมาย ตัวอยาง 
ภาวะพ่ึงพากัน 
(Mutualism) 

+/+ ไดประโยชนรวมกัน ถา
แยกกันจะไมสามารถ
ดํารงชีวิตได หรือไดแต
ไมดี 

ไลเคนส (รา-สาหราย), โพรโทซัวในลําไสปลวก,
โพรติสตท่ีสังเคราะหดวยแสงไดกับไฮดรา, แบคทีเรีย
ในลําไสใหญของคนชวยสังเคราะหวิตามิน K และ 
B12, แบคทีเรียไรโซเบียมท่ีรากพืชตระกูลถั่ว, ปลา
การตูนกับดอกไมทะเล  

ภาวะการได 
ประโยชนรวมกัน 

(Protocooperation) 

+/+ ไดประโยชนร วม กัน 
เมื่อแยกกันยังสามารถ
ดํารงชีวิตได 

ดอกไมกับแมลง, มดกับเพลี้ย, ปูเสฉวนกับ
ดอกไมทะเล, นกเอี้ยงบนหลังควาย, เพลี้ยกับมดดํา 
  

ภาวะอิงอาศัย 
(Commensalism) 

+/0 ฝายหนึ่งไดประโยชน 
อีกฝายไมไดหรือไมเสีย
ประโยชน 

กลวยไม หรือชายผาสีดา หรือเฟนเกาะบนตนไม,
เหาฉลามกับปลาฉลาม 
  

ภาวะปรสิต 
(Parasitism) 

+/- ฝายหนึ่งไดประโยชน
(Parasite) อีกฝายหนึ่ง
เสียประโยชน (Host)

พยาธิตางๆ กับ Host, กาฝากบนตนไม, เห็บบน
ตัวสุนัข 
 
  

ภาวะการลาเหย่ือ 
(Predation) 

+/- ฝายหนึ่งไดประโยชน 
(Predator) อีกฝายหนึ่ง
เสียประโยชน (Prey)

วัวกินหญา, เสือกินกวาง, งูกินกบ, กบกินแมลง 
 
  

ภาวะแกงแยงแขงขัน 
(Competition) 

-/- ท้ัง 2 ฝายเสียประโยชน ตนไมท่ีอยูใกลกันแยงปจจัยในการดํารงชีวิต, ปลา
ฝูงหนึ่งแยงเหยื่อช้ินเดียวกัน, เสือ สิงโตแยงอาหาร 
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การปรับตัว (Adaptation) 
 การปรับตัวเปนคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตเพ่ือดํารงเผาพันธุ การปรับตัวมี 3 แบบ 
 1. การปรับตัวทางดานโครงสราง เปนการปรับโครงสรางของรางกายใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม เชน 
  1.1 หมีขั้วโลกหรือสัตวในเขตหนาวมีขนยาวปกคลุม และมีช้ันไขมันใตผิวหนังปองกันความหนาว 
  1.2 จระเขผิวลําตัวเปนเกล็ด ปองกันการสูญเสียน้ําออกจากรางกาย 
  1.3 โกงกางและพืชปาชายเลน มีใบอวบน้ําเพ่ือเก็บน้ําจืดใชในการดํารงชีวิตและผลของพืชปาชายเลน
งอกตั้งแตอยูบนตนเพ่ือปองน้ําพัดพาเมล็ด 
  1.4 ผักตบชวา มีกระเปาะเก็บอากาศ ชวยใหลอยน้ําได 
 2. การปรับตัวทางดานสรีระ เปนการปรับระบบการทํางานของอวัยวะตางๆ ภายในรางกายใหเหมาะกับ
สภาพแวดลอม 
  2.1 การขับเหงื่อเพ่ือลดอุณหภูมิรางกาย 
  2.2 สัตวเลือดอุนมีการผลิตฮอรโมนเพศท่ีเก่ียวกับการสืบพันธุเพ่ิมขึ้น เมื่อปริมาณแสงตอวันลดลง 
และเริ่มผสมพันธุในฤดูใบไมรวง 
  2.3 หนูแกงการู เปนสัตวท่ีอาศัยในทะเลทรายในทวีปอเมริกา จะกินอาหารเปนเมล็ดพืชท่ีแหงและไม
ดื่มน้ําเลย แตไดน้ําจากกระบวนการเมแทบอลิซึม 
 3. การปรับตัวทางดานพฤติกรรม เปนการปรับดานลักษณะนิสัยเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
  3.1 สัตวทะเลทรายออกหากินในเวลากลางคืน 
  3.2 การอพยพยายถิ่นฐานของนกจากเขตหนาวมาเขตอบอุน 
  3.3 สัตวปากินดินโปงท่ีมีแรธาตุอาหารท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต 
 
วัฏจักรสาร 
 ในรางกายของสิ่งมีชีวิตประกอบดวยธาตุตางๆ เชน O, C, H, N, Ca, P, S ซ่ึงอยูในรูปของสารอินทรีย
และสารอนินทรีย สามารถพบธาตุตางๆ เหลานี้ในสิ่งแวดลอมดวย แสดงวามีการหมุนเวียนสารระหวางสิ่งแวดลอม
และสิ่งมีชีวิตเปนวัฏจักร  
 วัฏจักรคารบอน 
 คารบอนเปนธาตุท่ีพบในสารอินทรียทุกชนิด และหมุนเวียนผานกระบวนการหายใจและการสังเคราะหดวย
แสงในรูปแกส CO2   

การสังเคราะหดวยแสง การหายใจ

OH2

2O

2CO

6126 OHC

OH2

2O   
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 วัฏจักรไนโตรเจน 
 ไนโตรเจนเปนธาตุท่ีเปนองคประกอบของโปรตีนในสิ่งมีชีวิต โดยมีการหมุนเวียนผานพืช สัตว และจุลินทรีย  

  
 วัฏจักรฟอสฟอรัส 
 ฟอสฟอรัสเปนธาตุท่ีเปนองคประกอบของกระดูก ฟนและสารพันธุกรรม และไมพบการหมุนเวียนสูบรรยากาศ  
 วัฏจักรน้ํา 
 น้ําเปนสารที่มีมากในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ความสําคัญของน้ําในสิ่งมีชีวิต เชน น้ําชวยลําเลียงสารตางๆ เปน
ตัวกลางในการทําปฏิกิริยา รักษาสมดุลของอุณหภูมิ 
 
ประชากร 
 ประชากร หมายถึง สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันท่ีอาศัยอยูในบริเวณเดียวกันในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 
    ความหนาแนนของประชากร = A

N  

   N = จํานวนประชากร A = พ้ืนท่ีหรือปริมาตร  
 การแพรกระจายประชากร 
 สิ่งมีชีวิตมีการกระจายตัวบริเวณตางๆ เน่ืองจากสิ่งแวดลอม ไดแก สิ่งแวดลอมทางกายภาพและชีวภาพ 
 ปจจัยทางกายภาพ เชน ความสูงจากระดับน้ําทะเล อุณหภูมิ แสง ความช้ืน และกรด-เบส 
 ปจจัยทางชีวภาพ เชน สิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยูรวมกันท่ีมีการแกงแยงแขงขัน แยงปจจัยในการดํารงชีวิต  
 ขนาดของประชากร  

การอพยพออก

ขนาดประชากร

การอพยพเขา

การเกิด การตาย
+

+ -
-
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โครงสรางประชากรของมนุษย  

เพศชาย เพศชาย เพศชาย เพศชาย

ก. ข. ค. ง.

อายุแรกเกิด-14 ป อายุ 15-44 ป อายุ 45 ปขึ้นไป

เพศหญิง เพศหญิง เพศหญิง เพศหญิง

  
 แบบ ก ฐานกวาง ยอดแหลม แสดงวาประชากรเพ่ิมขึ้นรวดเร็ว พบในกัวเตมาลา เคนยา ไนจีเรีย 
 แบบ ข รูปกรวย ปากแคบ แสดงวาประชากรเพ่ิมขึ้นชาๆ เชน อเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา ไทย 
 แบบ ค ระฆังคว่ํา แสดงวาประชากรมีขนาดคงที่ เชน สเปน เดนมารก ออสเตรีย อิตาลี 
 แบบ ง รูปดอกบัวตูม แสดงวาประชากรลดลง เชน สิงคโปร เยอรมัน สวีเดน ฮังการี บัลกาเรีย 
 
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ทางนิเวศวิทยา 
 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ หมายถึง กลุมสิ่งมีชีวิตในที่ใดท่ีหนึ่งถูกแทนท่ีโดยกลุมใหมอยูเรื่อยๆ และจะหยุดลง
เมื่อมีกลุมสิ่งมีชีวิตกลุมสุดทาย มีผลทําใหสิ่งแวดลอมนั้นไมเปลี่ยนแปลงอีกตอไป เรียกกลุมสิ่งมีชีวิตท่ีคงตัวนี้วา 
กลุมสิ่งมีชีวิตขั้นสุด (Climax Community) การเปลี่ยนแปลงแทนที่มี 2 แบบ 
 1. การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในบริเวณท่ีไมเคยมีสิ่งมีชีวิตอยูกอนเลย 
ตอมาจะมีกลุมสิ่งมีชีวิตปรากฏข้ึนพวกแรกเรียกกลุมสิ่งมีชีวิตนี้วา ผูบุกเบิกพวกแรก (Pioneer Species) และมี
การเปลี่ยนแปลงเปนลําดับขั้นจนกระทั่งถึงระยะขั้นสุด 
 ท่ีวาง → ไลเคน (Pioneer Species) → มอส ลิเวอรเวิรต → ไมพุม → ไมยืนตน → กลุมสิ่งมีชีวิตขั้นสุด 
 2. การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ เปนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ท่ีเกิดจากบริเวณท่ีมีสิ่งมีชีวิตขั้นสุด
จากการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิมากอนแลวและถูกทําลาย จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ไดกลุมสิ่งมีชีวิต
ขั้นสุดแบบเดิม หรือเกิดสิ่งมีชีวิตใหมท่ีไมเคยพบในบริเวณนั้นมากอน เชน เกิดไฟไหมปา เกิดโรคระบาด ทําให
สิ่งมีชีวิตถูกทําลายระบบนิเวศเสียสมดุลจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ 
  กลุมสิ่งมีชีวิตบุกเบิกพวกแรก (Pioneer Species) เปนกลุมสิ่งมีชีวิตกลุมแรกๆ ท่ีสามารถเจริญใน
บริเวณท่ีไมเคยมีสิ่งมีชีวิตมากอนเลย สิ่งมีชีวิตเหลานี้มักจะมีขนาดเล็กเจริญเติบโตและขยายพันธุไดรวดเร็ว มี
ความเหมาะสมที่จะดํารงชีวิตอยูในสภาพแวดลอมท่ีมีทรัพยากรจํากัด เชน ความช้ืน แรธาตุ แสง สิ่งมีชีวิตท่ีเปน 
ผูบุกเบิก เชน ไลเคนส แบคทีเรีย 
  สังคมของสิ่งมีชีวิตขั้นสุด (Climax Community) เปนกลุมสิ่งมีชีวิตท่ีทําใหเกิดความสมดุลในระบบ
นิเวศมีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก เชน สังคมปาในอุทยานแหงชาติหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี อุทยานแหงชาติ
ดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
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คนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ในปจจุบันพบวา ประชากรมีมากขึ้นทําใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติมาก ซ่ึงอาจจะทําใหระบบนิเวศใน
ธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลง เชน ภาวะโลกรอน โอโซนในอากาศถูกทําลาย นํ้าเนาเสีย มีสารพิษตกคางในดิน 
 
ภาวะโลกรอน (Global Warming) 
 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยของบรรยากาศโลก มีการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมสูงขึ้นในอัตราแบบทวีคูณ 
เปรียบเสมือนโลกอยูในสภาวะเรือนกระจก (Greenhouse) ท่ีปลูกตนไมในเขตหนาวจะมีการเก็บกักความรอน 
ปรากฏการณเชนนี้เรียก ปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ซ่ึงมีสาเหตุจากหลายประการ 
 1. ปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงในยานพาหนะ 
โรงงานอุตสาหกรรม แกสคารบอนไดออกไซดและไอน้ําในบรรยากาศจะดูดกลืนความรอนของรังสีจากดวงอาทิตย 
ทําใหอุณหภูมิของบรรยากาศโลกสูงขึ้น 
 2. การตัดไมทําลายปา ทําใหเกิดการสะสมแกสคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศมากขึ้น เพราะแกส
คารบอนไดออกไซดไมถูกใชในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง 
 3. การทําลายโอโซนในบรรยากาศ (Ozone Depletion) ทําใหรังสีอัลตราไวโอเลตชนิด UVc สองผาน
มายังโลกมากท่ีสุด ซ่ึงรังสีน้ีมีอันตรายตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมบนโลก เชน ทําใหเกิดมะเร็งผิวหนัง มะเร็งเรตินา 
เกิดตอกระจก ระบบภูมิคุมกันและสารพันธุกรรมถูกทําลาย พืชเจริญเติบโตชา วัสดุตางๆ ท่ีทําจากสารสังเคราะห
จะแตกหักเสียหายงาย สีซีดจางเร็ว สาเหตุท่ีโอโซนถูกทําลายเกิดจากสาร CFC ท่ีอยูในบรรจุภัณฑแบบฉีดพน 
สารทําความเย็น เชน ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ 
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แบบทดสอบ 
 
1. สิ่งมีชีวิตใดท่ีมีความสัมพันธแบบ commensalism และ mutualism ตามลําดับ 
  ก. ไลเคนสบนตนจําป   ข. เพรียงหินบนหอยแมลงภู 
  ค. โพรโทซัวไตรโคนิมฟาในลําไสปลวก ง. ไรโซเบียมในรากพืชตระกูลถั่ว 
 1) ก., ข. และ ค., ง.   2) ก., ค. และ ข., ง. 
 3) ก., ข., ค. และ ง.   4) ก. และ ข., ค., ง.  
2. จากพีระมิดมวลชีวภาพถาฉีด DDT ฆาแมลงชนิดหนึ่งในทุงหญา DDT จะตกคางในหญาปริมาณ 10-5% 

ขอสรุปใดเปนจริง 
     1) มวลชีวภาพของตั๊กแตนตําขาวเทากับ 1000 กิโลกรัม 

มี DDT 10-6% 
     2) มวลชีวภาพของกบเทากับ 100 กิโลกรัม มี DDT 

10-5% 
     3) มวลชีวภาพของงูเทากับ 10 กิโลกรัม มี DDT 10-2% 
     4) มวลชีวภาพของผูบริโภคลําดับตางๆ และ DDT จะ

ลดลง  
3. ในระบบนิเวศสวนสม (A) พบสิ่งมีชีวิต 3 ชนิด คือ แมลงวันทอง (B) ตั๊กแตนตําขาว (C) และนก (D) ขอใด

แสดงพีระมิดจํานวนและพีระมิดพลังงานของระบบนิเวศสวนสม 
 

D
C
B
A

D
C
B
A

D
C
B
A

D
C
B
A

ก. ข. ค. ง.   
 1) ก. และ ข. 2) ค. และ ง. 3) ค. และ ก. 4) ข. และ ง.  
4. ขอใดไมใชลักษณะของกลุมสิ่งมีชีวิตขั้นสุดทาย (Climax Community) 
 1) พบสิ่งมีชีวิตหลายชนิดท่ีมีความสัมพันธกันอยางเหมาะสม 
 2) มีการถายทอดพลังงานอยางซับซอน 
 3) พลังงานท่ีไดรับเทากับพลังงานท่ีสูญเสียไป 
 4) พลังงานท่ีถูกใชไปมากกวาพลังงานท่ีเขาสูระบบ  
5. ผูยอยสลายในระบบนิเวศมีบทบาทตอการหมุนเวียนธาตุใดนอยท่ีสุดและมากท่ีสุด ตามลําดับ 
 1) N, C 2) C, N 3) P, S 4) S, P  
6. กลุมสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน อาศัยอยูในบริเวณหนึ่งในชวงเวลาหนึ่งเรียกวาอะไร 
 1) ประชากร 2) กลุมสิ่งมีชีวิตขั้นสุด 3) กลุมสิ่งมีชีวิต 4) สปชีส 
  

หญา 10000 กิโลกรัม
ตั๊กแตนตําขาว

กบ
งู
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7. ระบบนิเวศแบบใดท่ีสัตวในดินอาจขาดแคลนออกซิเจนไดงาย 
  ก. ไรขาวโพด ข. นาขาว ค. ปาดิบช้ืน ง. ปาชายเลน จ. ปาพรุ 
 1) ก. และ ข. 2) ก. และ ค. 3) ก., ค. และ ง. 4) ข., ง. และ จ.  
8. ขอใดเปนการปรับตัวทางสรีรวิทยาของพืชในระบบนิเวศปาชายเลน 
 1) รากดูดเกลือแรและน้ําไดมาก 2) ปากใบคายน้ํานอยกวาปกติ 
 3) ใบพืชอวบน้ํา   4) อัตราการสังเคราะหดวยแสงลดลง  
9. กระบวนการในขอใดเปนปจจัยท่ีทําใหคา DO ของน้ําลดลง 
  ก. การหายใจของสิ่งมีชีวิตในน้ํา 
  ข. การสังเคราะหดวยแสงของสาหราย 
  ค. การยอยสลายสารอินทรียของ aerobic bacteria 
  ง. การยอยสลายสารอินทรียของแบคทีเรียแบบ anaerobic bacteria 
 1) ก. และ ข. 2) ค. และ ง. 3) ก. และ ค. 4) ข. และ ง.  
10. สิ่งมีชีวิตในขอใดเปนภาวะการยอยสลายทางชีวภาพ 
  ก. เห็ดขึ้นบนตอไม ข. พืชกินแมลง ค. งูกินปลา 
 1) ก. 2) ก. และ ข. 3) ข. และ ค. 4) ก., ข. และ ค.  
11. ในระบบนิเวศตูปลาแบบปดจะดําเนินตอไปไดโดยไมใหอาหารเพิ่มเติมจะตองมีกลุมสิ่งมีชีวิตใด 
  ก. ผูผลิต ข. ผูบริโภคพืช ค. ผูบริโภคสัตว ง. ผูยอยสลายอินทรียสาร 
 1) ก. และ ข. 2) ค. และ ง. 3) ก. และ ง. 4) ข. และ ค.  
12. การหมุนเวียนของธาตุใดมีตนกําเนิดมาจากหิน 
  ก. N ข. P ค. C ง. S 
 1) ก. และ ข. 2) ค. และ ง. 3) ก. และ ค. 4) ข. และ ง.  
13. แพลงตอนพืชและสาหรายรวมกันมีนํ้าหนัก 400 กิโลกรัม ในสระที่มีความจุ 10000 ลิตร จะพบปลาชอนท่ี

เปนผูบริโภคลําดับท่ี 2 มีนํ้าหนักเทาใดในปริมาณน้ํา 10 ลิตร 
 1) 0.4 กรัม 2) 4 กรัม 3) 0.4 กิโลกรัม 4) 4 กิโลกรัม  
14. ความสัมพันธในขอใดพบอยูในสายใยอาหาร 
  ก. การตอสูแกงแยงท่ีอยูอาศัย ข. การลา ค. ภาวะตองพ่ึงพา 
 1) ก. 2) ข. 3) ก. และ ข. 4) ก., ข. และ ค.  
15. พีระมิดใดท่ีกําหนดใหหวงโซอาหารตามปกติมีเพียง 4-5 ลําดับขั้นเทาน้ัน 
 1) พีระมิดพลังงาน   2) พีระมิดมวลชีวภาพ 
 3) พีระมิดจํานวน   4) พีระมิดความหลากหลายทางชีวภาพ  
16. ระบบนิเวศในขอใดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแทนที่มากท่ีสุด 
 1) กวานพะเยา   2) ทุงทานตะวันท่ีเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ 
 3) สวนปาปาสัก จังหวัดพะเยา 4) สวนพฤกษศาสตรพุแค 
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17. ขอใดถูกตองเก่ียวกับการจําศีลของสัตวบางชนิด 
  ก. เปนการหลบหลีกชวงวันท่ีมีแสงนอยลง 
  ข. สัตวท่ีจําศีลจะมีอัตราการหายใจและการเตนของหัวใจต่ําลง 
  ค. ระหวางจําศีลอัตราเมแทบอลิซึมต่ํา 
  ง. เปนการหลบหลีกสภาพแวดลอมท่ีขาดแคลนอาหารในฤดูรอน 
 1) ก., ข. และ ค. 2) ข., ค. และ ง. 3) ก., ข. และ ง. 4) ก., ข., ค. และ ง.  
18. ปจจัยใดตอไปนี้ไมมีความสัมพันธกับปรากฏการณผลกระทบจากเรือนกระจก 
 1) แกสคารบอนไดออกไซด  2) แกสออกซิเจน 
 3) โอโซน   4) รังสีอัลตราไวโอเลต  
19. กระบวนการใดท่ีไมเก่ียวของกับการหมุนเวียนแกสคารบอนไดออกไซดกลับสูบรรยากาศ 
 1) การเผาไหม   2) การหายใจ 
 3) การยอยสลายสารอินทรียของจุลินทรีย 4) การสังเคราะหดวยแสง  
20. สภาพทางนิเวศวิทยาของโลกในปจจุบันเปนเชนใด 
 1) ออกซิเจน โอโซน และคารบอนไดออกไซดลดลง 
 2) ไนโตรเจน  ออกซิเจนลดลง แตคารบอนไดออกไซดเพ่ิมขึ้น 
 3) คารบอนไดออกไซดเพ่ิมขึ้น โอโซนลดลง 
 4) ออกซิเจน และคารบอนไดออกไซดเพ่ิมขึ้น 
 

เฉลย 
 
1. 1) 2. 3) 3. 3) 4. 4)  5. 2) 6. 1) 7. 4) 8. 2) 9. 3) 10. 1) 
11. 3) 12. 4) 13. 2) 14. 2)  15. 1) 16. 1) 17. 2) 18. 2) 19. 4) 20. 3) 
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การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 
 
 เซลล คือ หนวยท่ีเล็กท่ีสุดของสิ่งมีชีวิต เซลลสวนใหญมีขนาดประมาณ 20 ไมครอน การศึกษาตองใช
กลองจุลทรรศนแบบใชแสงหรือกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน 
 
องคประกอบของเซลล 
 1. สวนหอหุม เปนสวนท่ีปองกันอันตรายใหกับเซลลมี 2 ชนิด 
  1.1 ผนังเซลล (Cell Wall) เปนสวนหอหุมช้ันนอกสุดของเซลลพืชไมพบในเซลลสัตว โครงสรางหลัก
คือ เซลลูโลส (Cellulose) ซ่ึงทําใหเซลลพืชคงรูปรางและเจริญตั้งตรงตานทานแรงโนมถวงของโลกได 
  1.2 เย่ือหุมเซลล (Cell Membrane) เปนสวนท่ีพบท้ังในเซลลพืชและเซลลสัตว ในเซลลพืชจะอยู  
ถัดจากผนังเซลล โครงสรางหลักเย่ือหุมเซลล คือ สารพวกไขมันเรียงตัวเปน 2 ช้ันและมีโปรตีนแทรกอยู เรียกวา  
ไลโพโปรตีน (Lipoprotein) 
 

คารโบไฮเดรต
(Carbohydrate)

ไกลโคโปรตีน
(Glycoprotein)

ไกลโคไลปด
(Glycolipid)

Filaments of
cytoskeletonPeripheral proteinIntegral proteinโคเลสเทอรอล

(Cholesterol) CYTOPLASM

EXTRACELLULAR
FLUID

  
ภาพโครงสรางของเยื่อหุมเซลล  

 2. นิวเคลียส (Nucleus) เปนศูนยควบคุมการทํางานของเซลลมีหนาท่ี ดังน้ี 
  2.1 ถายทอดลักษณะพันธุกรรม โดยมีโครโมโซมเปนแหลงขอมูลทางพันธุกรรม 
  2.2 ควบคุมการสังเคราะหโปรตีน 
  2.3 ควบคุมการแบงเซลล 
 
 
 
 



 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 _________________________ วิทยาศาสตร ชีววิทยา (15) 
2008 

 3. ไซโทพลาซึม (Cytoplasm) เปนของเหลวที่อยูภายในเซลล ซ่ึงมีออรแกเนลลท่ีเปนโครงสรางท่ีทําหนาท่ี
เฉพาะอยาง เชน 
  3.1 รางแหเอนโดพลาซึม ทําหนาท่ีสังเคราะหและลําเลียงโปรตีน และบางสวนทําหนาท่ีสังเคราะหไขมัน 
  3.2 กอลจิคอมเพลกซ ทําหนาท่ีเก็บรวบรวมโปรตีนและไขมันท่ีสงมาจากรางแหเอนโดพลาซึม เพ่ือ
สงไปยังสวนตางๆ เชน ภายในเซลลหรือนอกเซลล 
  3.3 ไรโบโซม ทําหนาท่ีสังเคราะหโปรตีน แหลงท่ีพบไรโบโซม คือ รางแหเอนโดพลาซึม หรือลอยอิสระ
ในไซโทพลาซึม หรืออยูภายในไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต 
  3.4 ไมโทคอนเดรีย ทําหนาท่ีผลิตสารพลังงานสูง คือ ATP เพ่ือใชในกิจกรรมตางๆ ของเซลล 
  3.5 คลอโรพลาสตเปนออรแกเนลลท่ีพบเฉพาะเซลลพืช มีบทบาทในการสังเคราะหนํ้าตาลโดยใช
พลังงานแสง 
  3.6 ไลโซโซม เปนออรแกเนลลท่ีพบเฉพาะในเซลลสัตว มีลักษณะเปนถุงซ่ึงภายในมีเอนไซม 
 
การลําเลียงสารผานเซลล 
 เซลลจําเปนตองรับและกําจัดสารเขาและออกจากเซลล เพ่ือการดํารงชีวิต 
 1. การลําเลียงสารผานเยื่อหุมเซลล 
  1.1 การแพร (Diffusion) 
  1.2 การออสโมซิส (Osmosis) 
  1.3 การลําเลียงแบบฟาซิลิเทต (Facilitated) 
  1.4 การลําเลียงแบบใชพลังงาน (Active Transport) 
 2. การลําเลียงสารแบบไมผานเยื่อหุมเซลล 
  2.1 เอกโซไซโทซิส (Exocytosis) 
  2.2 เอนโดไซโทซิส (Endocytosis)  
  การแพร คือ การเคลื่อนท่ีของอนุภาคของสารโดยพลังงานจลนท่ีอยูในสารทําใหสารไมหยุดน่ิงจึงเกิดการ
กระทบกันระหวางอนุภาค ดังน้ันบริเวณใดท่ีอนุภาคของสารมากจะกระทบกันมากจึงกระจายออกเปนบริเวณกวาง เชน 
การแพรของออกซิเจนในถุงลมเขาสูเสนเลือดฝอยที่หุมถุงลม การแพรของธาตุอาหารจากดินเขาสูรากพืช 
  การออสโมซิส คือ การแพรของน้ําผานเยื่อหุมเซลลจากบริเวณท่ีมีอนุภาคของน้ํามากไปบริเวณท่ีมี
อนุภาคน้ํานอยกวา หรือน้ําแพรจากบริเวณท่ีมีความเขมขนของสารละลายเจือจางไปบริเวณท่ีมีความเขมขนของ
สารละลายมากกวา 
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  เซลลพืช 
 

Isotonic solution

แวคิวโอล
นิวเคลียส

คลอโรพลาสต

น้ําผานเขา-ออก
เซลลปริมาณเทากัน

Hypotonic solution Hypertonic solution

ในสารละลายเขมขน
เทากับในเซลล

ในสารละลายเขมขน
นอยกวาในเซลล

ในสารละลายเขมขน
มากกวาในเซลล

น้ําออกจากเซลล น้ําเขาสูเซลล

เซลลไดรับน้ําเขา
เซลลมาก ทําใหเซลลเตง

ผนังเซลล

เมื่อเซลลสูญเสียน้ํา
เซลลจะเหี่ยว

เยื่อหุมเซลล

 
 
 
  เซลลสัตว 
 

Isotonic solution

น้ําออกจากเซลล

เซลลปกติ น้ําเขาออก
จากเซลลในปริมาณเทากัน

Hypotonic solution Hypertonic solution

ในสารละลายเขมขน
เทากับในเซลล

ในสารละลายเขมขน
นอยกวาในเซลล

ในสารละลายเขมขน
มากกวาในเซลล

น้ําเขาสูเซลล

ปริมาณน้ําที่เขาสูเซลลมากกวา
ปริมาณน้ําท่ีออกจากเซลล ทําใหเซลล

ขยายใหญ จนกระทั่งเซลลแตก

ปริมาณนํ้าที่ออกจากเซลล
มากกวาปริมาณน้ําท่ีเขาสูเซลล

ทําใหเซลลเห่ียว
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  ผลของการออสโมซิส 
  1. นํ้าเลือดจะมีความเขมขนเทากับความเขมขนภายในเซลล หรือเทียบไดกับสารละลายโซเดียมคลอไรด
ท่ีมีความเขมขนประมาณ 0.85% ทําใหเซลลคงสภาพ 
  2. เซลลพืชเตงทําใหพืชกางใบรับแสง ยอดตั้งตรง 
  การลําเลียงแบบฟาซิลิเทต เปนการลําเลียงสารเขาและออกจากเซลลในทิศทางเดียวกับการแพรแต
รวดเร็วกวาหลายเทาตัว เพราะมีโปรตีนท่ีเย่ือหุมเซลลเปนตัวพา เชน การลําเลียงกลูโคส กรดอะมิโนไอออนตางๆ 
ผานเยื่อหุมเซลล 
 

เยื่อหุมเซลล

สารที่ลําเลียงผานเยื่อหุมเซลล
โปรตีนตัวพา

  
ภาพการลําเลียงแบบฟาซิลิเทต  

  การลําเลียงแบบใชพลังงาน เปนการลําเลียงสารจากท่ีความเขมขนต่ําไปบริเวณท่ีมีความเขมขนสูง 
โดยมีโปรตีนท่ีเย่ือหุมเซลลเปนตัวพาและใชพลังงาน ATP จากเซลล เชน การดูดซึมกลูโคสท่ีผนังลําไสเล็กจะดูดซึม
ตลอดเวลาแมวาความเขมขนของกลูโคสนอกเซลลนอยกวาภายในเซลลแลว การลําเลียงไอออนของโซเดียมและ
โพแตสเซียมผานเยื่อหุมเซลลประสาทระหวางการสงกระแสประสาท 
 

เยื่อหุมเซลล

ภายนอกเซลล

ภายในเซลล

โปรตีนตัวพา

  
ภาพการลําเลียงแบบใชพลังงาน  
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  การลําเลียงสารแบบไมผานเยื่อหุมเซลล เปนการลําเลียงสารที่ขนาดโมเลกุลใหญท่ีไมสามารถผานเยื่อ
หุมเซลล ไดแก 
  1. เอกโซไซโทซิส (Exocytosis) เปนการสงสารท่ีขนาดโมเลกุลใหญท่ีอยูในถุง (Vesicle) ออกสูนอก
เซลลโดยการเช่ือมถุงกับเยื่อหุมเซลลและเกิดการหลั่งสารออกนอกเซลล เชน การหลั่งเอนไซมจากลําไสเล็กและ
กระเพาะอาหารเพื่อใชในการยอยหรือการลําเลียงฮอรโมนอินซูลินจากเซลลตับออน 
  2. เอนโดไซโทซิส (Endocytosis) เปนการลําเลียงสารขนาดใหญเขาสูเซลล โดยสารเหลาน้ันจะดัน
เย่ือหุมเซลลเวาเขาไปในไซโทพลาซึมจนเยื่อหุมเซลลปดสนิท ทําใหเกิดถุง (Vesicle) ภายในไซโทพลาซึมและถุงนํ้ายอย 
(Lysosome) ในเซลลจะยอย Vesicle เพ่ือนําสารท่ีรับเขามามาใชประโยชนตอไป การนําสารท่ีมีขนาดโมโลกุลใหญ
เขาสูเซลลในบางครั้งจะมีความจําเพาะเจาะจง โดยมีโปรตีนเปนตัวพาท่ีมีความจําเพาะเจาะจงตอสารทําใหเกิดการ   
นําสารเขาสูเซลล 
 

เยื่อหุมเซลล

ภายในเซลล

ภายนอกเซลล

สารที่ถูกลําเลียงเขาสูเซลล

สารที่หลั่งออกจากเซลล

  
ภาพกระบวนการเอกโซไซโทซิสและเอนโดไซโทซิส  

      กระบวนการเอกโซไซโทซิส  
      กระบวนการเอนโดไซโทซิส 
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กลไกการรักษาดุลยภาพ 
 สิ่งมีชีวิตจําเปนตองมีระบบในการรักษาสมดุลของรางกาย เพ่ือทําใหรางกายสามารถดํารงชีวิตไดปกติ 
 1. การรักษาดุลยภาพของน้ําในพืช 
  การคายน้ําของพืชจะทําใหเกิดการลําเลียงแรธาตุ และดูดนํ้าจากสิ่งแวดลอมเขาสูพืชเพ่ือใชในกระบวนการ
เมแทบอลิซึมตางๆ ดังนั้นน้ําท่ีพืชคายออกจะตองสมดุลกับการดูดน้ําเขาท่ีราก โครงสรางท่ีใชในการควบคุมสมดุล
นี้คือปากใบ ซ่ึงเปนโครงสรางท่ีประกอบดวยเซลลคุม 2 เซลลประกบกัน ในเซลลคุมจะมีคลอโรพลาสตจึงเกิด  
การสังเคราะหดวยแสงไดเมื่อปากใบเปดพืชจะเกิดการคายน้ํา และเมื่อปากใบปดพืชจะลดการคายน้ํา 
 

เซลลคุม
ปากใบ

  
  กลไกการคายน้ํา เมื่อเซลลคุมไดรับแสงจะเกิดการสังเคราะหดวยแสง ทําใหเกิดความเขมภายในเซลลคุม
สูงกวาเซลลขางเคียง จึงเกิดการออสโมซิสของน้ําจากเซลลผิวเขาสูเซลลคุม ทําใหเซลลคุมเตงเกิดแรงดันท่ี     
ผิวดานนอก ทําใหปากใบเปด กลไกการปดของปากใบเกิดจากการออสโมซิสของน้ําออกจากเซลลคุม ทําใหเซลล
คุมเหี่ยวปากใบปด 
 

ปากใบเปด ปากใบปด

เซลลคุม
ปากใบ

  
  ปจจัยท่ีมีผลตอการปดเปดของปากใบ 
  1. ความเขมของแสงสูงเกิดการสังเคราะหดวยแสงมากปากใบเปด ถาความเขมของแสงนอยปากใบปด 
  2. ความช้ืนในอากาศ ถาอากาศมีความช้ืนมากปากใบปด ถาอากาศมีความช้ืนนอยปากใบเปด 
  3. ปริมาณน้ําในดิน ถาน้ําในดินมีนอยปากใบปด น้ําในดินมีมากปากใบเปด 
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 2. การรักษาดุลยภาพของน้ําและแรธาตุในสิ่งมีชีวิตเล็กๆ 
  สิ่งมีชีวิตเซลลเดียวท่ีอาศัยอยูในน้ํา เชน อะมีบา พารามีเซียม จะมีโครงสรางภายในเซลลท่ีเรียกวา 
คอนแทร็กไทลแวคิวโอล (Contractile Vacuole) ทําหนาท่ีกําจัดนํ้าและของเสียออกจากเซลลเพ่ือรักษาระดับ
ความเขมขนของสารภายในเซลลและปองกันไมใหเซลลแตก เชน ถาพารามีเซียมแชอยูในน้ําฝนท่ีมีความเขมขนต่ํา
กวาความเขมขนของสารละลายภายในเซลล ทําใหนํ้าจากภายนอกออสโมซิสเขาสูเซลลมากเกินไป แตนํ้าท่ีเกิน
เหลาน้ีจะถูกลําเลียงเขาสูคอนแทร็กไทลแวคิวโอล หลังจากน้ันออรแกเนลลน้ีจะเคลื่อนท่ีไปชิดเย่ือหุมเซลลเพ่ือ
ปลอยน้ําออกสูภายนอกพรอมๆ กับการกําจัดของเสียจากกระบวนการเมแทบอลิซึมออกสูภายนอกเซลล 
 

Contractile vacuole

Cilia

Oral groove Micronucleus

Macronucleus

  
ภาพวาดของพารามีเซียม  

 3. การรักษาดุลยภาพน้ําและแรธาตุในปลา 
  นํ้าและแรธาตุท่ีอยูในสิ่งแวดลอมรอบตัวปลาจะเคลื่อนเขาและออกจากเซลลของตัวปลาตลอดเวลา ซ่ึง
ขึ้นกับความเขมขนของสารละลายภายในรางกายกับสิ่งแวดลอม 
  กรณีปลาน้ําจืด พบวาของเหลวที่อยูในสิ่งแวดลอมมีความเขมขนต่ํากวาความเขมขนของของเหลวใน
รางกายของปลา นํ้าจากภายนอกจึงออสโมซิสเขาสูรางกายของปลาทางผิวหนังและทางเยื่อบางๆ บริเวณเหงือก 
และน้ําเขาสูตัวปลาพรอมกับอาหาร ทําใหนํ้าในรางกายของปลามาก ปลาจึงตองรักษาสมดุลของน้ําโดยผิวหนัง
และเกล็ดปองกันน้ําและไตจะขับปสสาวะบอยๆ และปสสาวะคอนขางเจือจาง ทําใหสูญเสียแรธาตุไปบาง แตจะมี
เซลลพิเศษท่ีเหงือกของปลาดูดซึมแรธาตุท่ีจําเปนกลับเขาสูรางกาย โดยกระบวนการลําเลียงแบบใชพลังงาน 
(Active Transport) 
  กรณีปลาน้ําเค็ม พบวาในน้ําเค็มมีความเขมขนของแรธาตุตางๆ มาก จึงมีแรงดันออสโมติกสูงกวา
แรงดันออสโมติกของของเหลวในรางกายของปลา ซ่ึงตรงขามกับปลาน้ําจืด คือผิวหนังและเกล็ดของปลาน้ําเค็ม
ทําหนาท่ีปองกันแรธาตุไมใหเขาสูรางกาย และบริเวณเหงือกจะมีเซลลพิเศษทําหนาท่ีขับแรธาตุสวนเกินออกจาก
รางกายโดยการลําเลียงแบบใชพลังงาน (Active Transport) และไตของปลาน้ําเค็มจะขับปสสาวะนอย และปสสาวะ 
มีความเขมขนสูง สวนแรธาตุท่ีเขามาพรอมกับการกินอาหารจะขับถายออกทางทวารหนักและไมมีการดูดซึม   
เขาสูเซลล 
  สําหรับสัตวท่ีอาศัยอยูบริเวณทะเล เชน นกทะเล จะกินอาหารจากทะเลทําใหไดรับเกลือแรในรางกาย
เกินความจําเปนจึงมีตอมนาซัล (Nasal Gland) ขับเกลือออกในรูปน้ําเกลือเขมขน 
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ก. ปลาน้ําจืด

น้ําและแรธาตุเขาทางเหงือก

อาหารที่มีแรธาตุ

ไตขับปสสาวะที่เจือจาง (น้ํามาก)

 
 
 

แรธาตุถูกขับทางเหงือก

น้ําทะเล

กากอาหาร-แรธาตุ

ไตขับปสสาวะความ
เขมขนสูง (น้ํานอย)

ข. ปลาทะเล   
 ภาพการควบคุมสมดุลของน้ําและแรธาตุในปลา 

 
 

ตอมนาซัล

รูจมูกที่มีการขับน้ําเกลือ

น้ําเกลือ   
 ภาพตอมนาซัลของนกทะเล  
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 4. การรักษาดุลยภาพของน้ําและสารในรางกายของคน 
  ในรางกายของคนมีนํ้าประมาณ 65%-70% ถาปริมาณน้ํามากหรือนอยกวาน้ีจะเสียดุลยภาพ ซ่ึงสงผล
กระทบตอกระบวนการตางๆ ของรางกาย อวัยวะที่รักษาดุลยภาพของน้ําและสารตางๆ ในรางกายคือ ไต 
 

หลอดเลือดออกจากไต
นําเลือดท่ีขจัดของเสียแลว

ออกจากไตไปยังสวนตางๆ ของรางกาย
หลอดเลือดเขาไตนําเลือดจาก
สวนตางๆ ของรางกายมาสงท่ีไต

ไตขับถายปสสาวะ

กระเพาะปสสาวะ
เก็บปสสาวะ ทอปสสาวะ

นําปสสาวะออกจากรางกาย

ทอไตลําเลียงปสสาวะ
ไปเก็บไวท่ีกระเพาะปสสาวะ

  
ภาพโครงสรางและหนาที่ของไตและอวัยวะที่เกี่ยวของ  

  ไตของคนมี 2 ขาง อยูในชองทองบริเวณเอวยาวประมาณ 10-13 เซนติเมตร กวาง 6 เซนติเมตร 
และหนา 3 เซนติเมตร หนักขางละ 150 กรัม ไตทําหนาท่ีรับของเสียท่ีมากับเลือดเพ่ือกรองของเสียออกทางทอไต 
(Ureter) และเขาสูกระเพาะปสสาวะ (Urinary Bladder) เพ่ือขับออกจากรางกายทางทอปสสาวะ (Urethra) 
  ภายในเนื้อไตแตละขางประกอบดวยหนวยไต (Nephron) จํานวนมากประมาณ 1 ลานหนวย หนวยไต
แตละหนวยประกอบดวย โกลเมอรูลัส (Glomerulus) ซ่ึงเปนกลุมของเสนเลือดฝอยและทอหนวยไต 
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ทอหนวยไต
หลอดเลือดแดงนําเลือดเขาไต
หลอดเลือดดํานําเลือดออกจากไต

ทอไต
  

ภาพตําแหนงของหนวยไต 
 

แขนงของหลอดเลือดเขาไต
โกลเมอรูลัส แขนงของหลอดเลือดออกไต

ทอหนวยไต

ไปสูทอไต   
ภาพโครงสรางของหนวยไต  

  การทํางานของไต 
  เลือดท่ีเขาสูไตเปนเลือดแดงในเสนเลือดแดง นําเลือดท่ีมีออกซิเจนมาใหไตและนําของเสียจากกระบวนการ
เมแทบอลิซึมมาดวย เลือดจะเขาสูโกลเมอรูลัส ทําหนาท่ีเปนเยื่อกรองใหพลาสมาผานเขาสูโบวแมนส แคปซูล 
(Bowman’s Capsule) 
  สารท่ีถูกกรองออกจากโบวแมนส แคปซูล จะมีท้ังสารท่ีมีประโยชนและของเสีย ดังน้ันบริเวณทอของ
หนวยไตจึงพบการดูดกลับของสารที่มีประโยชนกลับเขาสูเสนเลือดฝอยที่ปกคลุมทอหนวยไต เพ่ือนํากลับเขาสู
กระแสเลือด เชน กลูโคส กรดอะมิโน ถูกดูดกลับหมด ดังน้ันในปสสาวะของคนปกติจะตองไมพบกลูโคสและ
กรดอะมิโน สวนสารท่ีไมสามารถกรองผานโกลเมอรูลัส ไดแก เซลลเม็ดเลือดแดง จึงไมควรพบเซลลเม็ดเลือด
แดงในน้ําปสสาวะดวย 
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ตารางเปรียบเทียบสารในของเหลวที่ผานเขาสูทอหนวยไตกับปสสาวะ  

สาร น้ําเลือด 
(g/100 cm3) 

ของเหลวที่กรองได
(g/100 cm3) 

ปสสาวะ 
(g/100cm3) 

นํ้า 90 90 95 
โปรตีน 8 0 0 
ยูเรีย 0.03 0.03 1.8 
กรดยูริก 0.004 0.004 0.05 
กลูโคส 0.1 0.1 0 
กรดอะมิโน 0.05 0.05 0 
ไอออนตางๆ เชน Na+, Cl-  0.9 0.9 <0.9 - 3.6   

  จากตารางพบวา สารกรองผานโกลเมอรูลัส ซ่ึงเปนสารท่ีมาจากกระบวนการเมแทบอลิซึมสามารถ
แยกเปนกลุม ดังน้ี 
  1. สารท่ีเปนของเสีย ไดแก ยูเรีย ยูริก ตองกําจัดออกจากรางกาย จึงพบในน้ําปสสาวะมาก 
  2. สารท่ีไมใชของเสีย แตมีมากเกินไปตองกําจัดออก สวนหนึ่งเก็บไวและบางสวนกําจัดออก เชน นํ้าและ
แรธาตุ 
  3. สารท่ีมีประโยชน แตถูกกรองผานโกลเมอรูลัส เชน กลูโคส กรดอะมิโน โปรตีน จะไมพบสาร
เหลาน้ีในปสสาวะเพราะมีการดูดกลับหมด 
  4. สารท่ีไมสามารถกรองผานโกลเมอรูลัส คือ เซลลเม็ดเลือดแดง 
   ในกระบวนการดูดกลับของสารจากทอหนวยไตกลับเขาสูกระแสเลือด จะใชวิธีการแพร การออสโมซิส 
และการลําเลียงแบบใชพลังงาน สําหรับการดูดกลับของน้ําท่ีทอหนวยไตจะขึ้นกับปริมาณน้ําในกระแสเลือด ถานํ้า
ในกระแสเลือดนอย ทําใหความดันเลือดลดลงและเลือดเขมขนกวาปกติ สงผลใหสมองสวนไฮโพทาลามัสสง
กระแสประสาทไปกระตุนตอมใตสมองสวนทาย (Posterior Pituitary Gland) ใหหลั่งฮอรโมนแอนติไดยูเรติก 
(Antidiuretic Hormone = ADH) หรือวาโซเปรสซิน ฮอรโมนนี้จะเขาสูกระแสเลือดทําใหเพ่ิมการดูดนํ้ากลับของ
ทอหนวยไตเขาสูกระแสเลือดทําใหปสสาวะนอยลง นอกจากนี้ภาวะการขาดน้ําของรางกายนี้จะกระตุนสมอง
สวนไฮโพทาลามัส ซ่ึงเปนศูนยควบคุมการกระหายน้ํา ทําใหกระหายน้ํามากจึงดื่มนํ้ามากขึ้น ดังน้ันฮอรโมน ADH 
และการดื่มนํ้าจึงทําใหเลือดมีความเขมขนเขาสูภาวะปกติ 
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สงสัญญาณไปยัง

เซลลประสาทในไฮโพทาลามัส

กระตุน

ความดันเลือดต่ํา เลือดขน
ปลายประสาทใน
ตอมใตสมองสวนทาย

เพิ่มการดูดน้ํากลับที่ทอหนวยไต
และทอรวม

หลั่ง ADH
สูกระแสเลือด   

ภาพกลไกควบคุมการหลั่ง ADH  
   ไฮโพทาลามัส (Hypothalamus) เปนสมองที่อยูดานลางของสมองสวนหนา ทําหนาท่ีเปนศูนยควบคุม
อุณหภูมิของรางกาย การนอนหลับ การเตนของหัวใจ ความดันเลือด ความหิว ความอิ่ม การดูดนํ้ากลับ และเปนศูนย
ควบคุมอารมณ ความรูสึกตางๆ นอกจากนี้ไฮโพทาลามัสยังควบคุมตอมใตสมอง (Pituitary Gland) ใหสรางฮอรโมน
หลายชนิด 
 

ไฮโพทาลามัส

ตอมใตสมอง
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   ความผิดปกติท่ีเก่ียวเนื่องกับไตและโรคของไต 
   1. รางกายขาดน้ํา (Dehydration) เชน เลนกีฬา ทํางานหนัก ทองเสีย จะทําใหเลือดขน ความดัน-
เลือดต่ํา ตองไดรับน้ําทดแทน 
   2. โรคเบาหวาน ถาเกิดภาวะติดเช้ือแบคทีเรียทําใหโกลเมอรูลัสเสียสมบัติในการกรอง ทําใหพบ 
อัลบูมินในปสสาวะ 
   3. กระเพาะปสสาวะอักเสบ พบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย เกิดจากการกลั้นปสสาวะทําใหเกิด
การสะสมแบคทีเรียในบริเวณทางเดินปสสาวะทําใหเกิดการอักเสบ และเช้ือสามารถเคลื่อนท่ีผานทอไตเขาสูไต  
ทําใหเกิดการอักเสบได 
   4. นิ่วในไต เกิดจากการบริโภคผักท่ีมีออกซาเลตสูง เชน ผักโขม ใบชะพลู แตสามารถปองกันได
โดยรับประทานอาหารประเภทโปรตีน 
   5. ไตวาย เปนภาวะที่ไตไมสามารถทํางานได อาจมีสาเหตุจากการติดเช้ือรุนแรง การสูญเสียเลือด
หรือของเหลวจํานวนมาก เปนโรคเบาหวานนานหรือเปนนิ่วอุดก้ันทางเดินปสสาวะ  
 5. การรักษาดุลยภาพของกรด-เบสในรางกาย 
  ปฏิกิริยาเคมีเกือบทั้งหมดในกระบวนการเมแทบอลิซึมในรางกายควบคุมโดยเอนไซม ซ่ึงเอนไซมแตละชนิด
จะทํางานไดในสภาพ pH ท่ีแตกตางกัน เชน เอนไซมในกระเพาะอาหารทํางานไดดีใน pH 1-2 เอนไซมในลําไสเล็ก
ทํางานใน pH 8 สภาพความเปนกรด-เบสในรางกายเกิดจากปฏิกิริยาของการหายใจไดแกสคารบอนไดออกไซด 
ทําใหเกิดกรดคารบอนิกซ่ึงเปนกรดแกสามารถแตกตัวให H+ ทําใหเกิดความเปนกรด ดังสมการ 

CO2 + H2O  H2CO3  H+ + -
3HCO  

  ไตมีบทบาทสําคัญในการรักษาความเปนกรด-เบสของเลือด เมื่อ pH ต่ําเกินไปหนวยไตจะขับสารที่มี
สวนประกอบของ H+ และ +

4NH  ออกจากเลือดและไตจะเพิ่มการดูดกลับไอออนบางประเภท ซ่ึงลดความเปน
กรดของเลือด ไดแก โซเดียมไอออน (Na+) และไฮโดรเจนคารบอเนตไอออน ( -

3HCO ) ถา pH ของเลือดสูง
เกินไปจะเกิดกระบวนการตรงขาม 
 

อัต
รา
กา

รท
ําง
าน

ขอ
งเอ

นไ
ซม



pH1 pH7 pH4   
กราฟแสดงอัตราการทํางานของเอนไซมชนิดหนึ่งที่ pH ตางๆ  
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 6. การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิภายในรางกาย 
  อุณหภูมิมีผลตอการทํางานของเอนไซม เพราะเอนไซมเปนโปรตีนเมื่อไดรับความรอนจะเสียสภาพ 
(Denature) โดยปกติอุณหภูมิภายในรางกายอยูระหวาง 35.8-37.7 องศาเซลเซียส ถาสูงหรือต่ํากวานี้จะทําให
เอนไซมไมสามารถทํางานได จึงสงผลกระทบตอกระบวนการตางๆ ในรางกาย 
 

อัต
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กา
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ําง
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ขอ
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ซม



0 10 20 30 40 50 60
อุณหภูมิ (C°)

  
กราฟแสดงอัตราการทํางานของเอนไซมอะไมเลสที่อุณหภูมิตางๆ  

  การควบคุมอุณหภูมิของรางกาย 
  ศูนยกลางในการควบคุมอุณหภูมิของรางกาย คือ สมองสวนไฮโพทาลามัส เมื่ออุณหภูมิสูงหรือต่ําจะมี
ผลตอสมองสวนไฮโพทาลามัสใหสงสัญญาณควบคุม 
 

ตําแหนงที่เปลี่ยนแปลง อุณหภูมิสูง อุณหภูมิตํ่า 
1. เสนเลือดฝอยที่ผิวหนัง ขยายตัว หดตัว 
2. เมแทบอลิซึม ลดลง เพ่ิมขึ้น 
3. ผิวหนัง ขับเหงื่อ, ขนราบ ไมขับเหงื่อ, ขนลุก 
4. การระเหยและการแผรังสี เพ่ิม ลด 

 
  สัตวเลือดอุน เปนสัตวท่ีมีกลไกในการรักษาอุณหภูมิรางกายไดคงท่ี ไมเปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดลอม 
เชน สัตวเลี้ยงลูกดวยนม สัตวปก 
  สัตวเลือดเย็น เปนสัตวท่ีไมมีกลไกในการรักษาอุณหภูมิของรางกายใหคงท่ี จะทําใหอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ตามสิ่งแวดลอม เชน ปลา สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา และสัตวเลื้อยคลาน 
 

10

20

30

40

10 20 30 40 อุณหภูมิสิ่งแวดลอม (C°)
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แมว
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กิ้งกา

  
กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิภายนอกและภายในรางกายสัตวมีกระดูกสันหลัง 3 ชนิด 
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แบบทดสอบ 
 
1. โครงสรางใดไมควรพบในเซลลผิวของสาหรายหางกระรอก 
  ก. คลอโรพลาสต ข. นิวเคลียส ค. ปากใบ ง. ผนังเซลล 
 1) ก. และ ข. 2) ค. และ ง. 3) ก. และ ค. 4) ข. และ ง.  
2. ออรแกเนลลใดนาจะเปนเซลลโพรคาริโอต (Prokaryote) ท่ีเขาไปอยูรวมกับเซลลสัตวแบบภาวะพึ่งพา 

(Mutualism) 
 1) Chloroplast 2) Mitochondria 3) Lysosome 4) Nucleus  
3. การกําจัดสารพิษ (Detoxification) เปนหนาท่ีของออรแกเนลลใดและพบมากที่อวัยวะใดของสัตว 
 1) ไลโซโซมในเม็ดเลือดขาว  2) RER ในเซลลตับออน 
 3) SER ในเซลลตับ   4) กอลจิคอมเพลกซในเซลลหนวยไต  
4. การสรางนํ้ายอยของตับออนเพ่ือสงไปที่ลําไสเล็กจะเกี่ยวของกับโครงสรางใดบาง ตามลําดับ 
  ก. ไรโบโซม ข. รางแหเอนโดพลาซึม ค. กอลจิคอมเพลกซ ง. เย่ือหุมเซลล 
  จ. นิวเคลียส 
 1) ก., ข., ค., จ. และ ง.   2) ข., ก., ค., จ. และ ง. 
 3) จ., ก., ข., ค. และ ง.   4) จ., ข., ก., ค. และ ง.  
5. ในสิ่งมีชีวิตหนึ่งถาไมโทคอนเดรียถูกทําลายจะมีผลกระทบกับกระบวนการใด 
 1) ไฮโดรไลซิส 2) ออสโมซิส 3) พิโนไซโทซิส 4) แอกทีฟทรานสปอรต  
6. ถานําเซลลเย่ือบุขางแกมในปากวางในหยดน้ําเกลือความเขมขน 2% ท้ิงไวสักครูนําไปตรวจดวยกลองจุลทรรศน

นาจะเกิดเหตุการณใด 
 1) เซลลเตง เพราะน้ําแพรเขาสูเซลล 2) เซลลเตง เพราะเกลือแพรเขาสูเซลล 
 3) เซลลเหี่ยว เพราะน้ําแพรออกจากเซลล 4) เซลลเหี่ยว เพราะเกลือแพรออกจากเซลล  
7. การใหนํ้าเกลือความเขมขน 0.85% แกผูปวยเพราะเหตุใด 
 1) นํ้าเกลือเปนสารละลายไอโซโทนิค 2) นํ้าเกลือเปนสารละลายไฮโปโทนิค 
 3) นํ้าเกลือเปนสารละลายไฮเปอรโทนิค 4) นํ้าเกลือเปนสารละลายไมโอโทนิค  
8. การนําสารเขาสูเซลลโดยวิธีย่ืนสวนของไซโทพลาซึมโอบลอมอนุภาคของสาร ทําใหมีลักษณะเปนถุงหลุดเขา

ไปในเซลลเหมือนการเคลื่อนท่ีของสิ่งใด 
  ก. อะมีบา ข. เม็ดเลือดขาว ค. พารามีเซียม ง. เม็ดเลือดแดง 
 1) ก. และ ข. 2) ค. และ ง. 3) ก. และ ค. 4) ข. และ ง.  
9. การลําเลียงสารวิธีใดตองใชโปรตีนเปนตัวพา 
  ก. Diffusion ข. Osmosis ค. Facilitated transport ง. Active transport 
 1) ก. และ ข. 2) ค. และ ง. 3) ก. และ ค. 4) ข. และ ง. 
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10. การลําเลียงสารตอไปนี้ขอใดใชวิธีการเหมือนกัน 
  ก. การหลั่งเอนไซมออกจากลําไสเล็ก ข. การดูดซึมกลูโคสท่ีผนังลําไสเล็ก 
  ค. การนําฮอรโมนเขาสูเซลลเปาหมาย ง. การสรางแอนติบอดีจากเซลลเม็ดเลือดขาว 
 1) ก. และ ข. 2) ค. และ ง. 3) ข. และ ค. 4) ก. และ ง.  
11. ปริมาณสารท่ีขับถายจากการกรองของไตมีความสัมพันธกับสิ่งตางๆ ยกเวนขอใด 
 1) แปรตามจํานวนน้ําท่ีดื่ม  2) แปรผกผันกับ ADH 
 3) แปรตามความดันโลหิต  4) แปนผกผันกับเกลือแกงท่ีรับประทาน  
12. อาการเริ่มแรกของความผิดปกติของหนวยไตท่ีเกิดกับผูปวยโรคเบาหวานคืออะไร 
 1) ทอหนวยไตดูดนํ้าตาลจากเลือดเพ่ิมขึ้น 2) ทอหนวยไตไมสามารถดูดนํ้าตาลเขาสูเลือดไดหมด 
 3) โกลเมอรูลัสทํางานบกพรอง 4) กระเพาะปสสาวะไมสามารถทําหนาท่ีได  
13. ถาอุณหภูมิของสิ่งแวดลอมสูงกวาอุณหภูมิรางกาย คนเราจะมีการระบายความรอนออกจากรางกายโดยวิธีใด 
 1) เพ่ิมอัตราเมแทบอลิซึม เพ่ือใหสารพลังงานสูงในรางกายลดลง 
 2) ละลายชั้นไขมันใตผิวหนัง ซ่ึงเปนฉนวนกับความรอนออกใหเหลือนอยลง 
 3) เพ่ิมการขับเหงื่อ เพ่ือใหนํ้าออกจากรางกายมากขึ้น 
 4) หายใจเขาออกอยางรวดเร็วเพ่ือระบายความรอน  
14. Contractile Vacuole เปนโครงสรางสําคัญภายในเซลลของสิ่งมีชีวิตในขอใด 
 1) โปรโตซัวและฟองน้ํา   2) โปรโตซัวนํ้าจืด 
 3) โปรโตซัวท่ีหากินอิสระ   4) โปรทิสตทุกชนิด  
15. ทอหนวยไตดูดกลับสารบางชนิดเขาสูเสนเลือดฝอยไดหลายวิธียกเวนขอใด 
  ก. การแพร ข. การแพรแบบฟาซิลิเทต ค. การออสโมซิส ง. ฟาโกไซโทซิส 
 1) ก. และ ข. 2) ค. และ ง. 3) ก. และ ค. 4) ข. และ ง.  
16. กระบวนการหลักท่ีสงผลตอระดับ H+ ในเลือดคือกระบวนการใด 
 1) การยอยอาหาร 2) การขับถาย 3) การหายใจของเซลล 4) ถูกทุกขอ  
17. ขอเปรียบเทียบการรักษาสมดุลของน้ําและแรธาตุในปลาน้ําจืดและน้ําเค็มขอใดไมถูกตอง  

 ขอเปรียบเทียบ ปลาน้ําจืด ปลาน้ําเค็ม 
1) อาหาร แรธาตุนอย แรธาตุมาก 
2) แรงดันออสโมติกของของเหลว

ในรางกายเทียบกับสิ่งแวดลอม ต่ํา สูง 

3) ปสสาวะ มาก เจือจาง นอย เขมขน 
4) หนาท่ีของเหงือก ดูดแรธาตุและน้ํา ขับแรธาตุ   
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18. จากกราฟ ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิรางกายของสัตวมีกระดูกสันหลังและอุณหภูมิสิ่งแวดลอมหมายเลข 
I และ II พบในสิ่งมีชีวิตใด 

 
     1) กราฟ I ปลา, กราฟ II อูฐ 
     2) กราฟ I นก, กราฟ II จระเข 
     3) กราฟ I คน, กราฟ II สุนัข 
     4) กราฟ I ก้ิงกา, กราฟ II แมว 
  
19. ฮอรโมนท่ีเก่ียวของกับการดูดเกลือแรกลับสรางจากตอมใด 
 1) ตอมใตสมองสวนหนา   2) ตอมใตสมองสวนทาย 
 3) ตอหมวกไตช้ันนอก   4) ตอมหมวกไตช้ันใน  
20. เสนเลือดใดควรพบยูเรียต่ําท่ีสุด 
 1) เสนเลือดแดงท่ีเขาไต   2) เสนเลือดดําท่ีออกจากไต 
 3) โกลเมอรูลัส   4) เสนเลือดแดงใหญบริเวณลําตัว 
 

เฉลย 
 
1. 3) 2. 2) 3. 3) 4. 3)  5. 4) 6. 3) 7. 1) 8. 1) 9. 2) 10. 4) 
11. 4) 12. 2) 13. 3) 14. 2)  15. 4) 16. 3) 17. 2) 18. 2) 19. 2) 20. 2) 
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ภูมิคุมกันของรางกาย 
 
 ภูมิคุมกัน (Immunity) เปนกลไกการปองกันตนเองจากโรค ซ่ึงเช้ือโรคสามารถเขาสูรางกายไดหลายทาง 
เชน ทางผิวหนัง ทางลมหายใจ หรือโดยทางระบบทางเดินอาหาร สิ่งแปลกปลอมที่เขาสูรางกายเรียกวา แอนติเจน 
(Antigen)  
 
การปองกันและทําลายเชื้อโรค 
 1. ผิวหนัง ทําหนาท่ีปองกันรางกายจากเช้ือโรคไมใหเขาสูรางกาย ถาผิวหนังถูกทําลายเกินกวา 80% 
ของผิวหนังท้ังหมดจะทําใหใหตายได บริเวณผิวหนังจะมีตอมเหงื่อ และรูขุมขนทําใหเช้ือโรคเขาสูรางกายได แต
เย่ือบุผิวตางๆ เชน ชองปาก ชองจมูก คอ เปลือกตาดานใน ทอปสสาวะ และทอเปดของอวัยวะสืบพันธุ เย่ือ
เหลาน้ีมีการปองกันจุลินทรียและสิ่งแปลกปลอม โดยการหลั่งสารเมือกเหนียวมาเคลือบไว เพ่ือดักแอนติเจนกอน
จะเขาสูเซลล เชน เปลือกตามีนํ้าตาหลอเลี้ยง และน้ําตามีเอนไซมสามารถกําจัดแบคทีเรีย เย่ือบุทางเดินหายใจมี   
ซิเลีย (Cilia) ซ่ึงเปนขนเล็กๆ พัดโบกเช้ือโรค 
 

รูขุมขน

ตอมเหงื่อ

  
ภาพตอมเหง่ือและรูขุมขนในผิวหนัง 
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ซิเลีย

  
ภาพซิเลียบนเยื่อบุทางเดินหายใจ  

 2. เซลลเม็ดเลือดขาว เปนเซลลท่ีสรางจากเซลลไขกระดูก และไปพัฒนาท่ีเน้ือเยื่อน้ําเหลืองและตอม
นํ้าเหลืองหรืออยูในกระแสเลือด เม็ดเลือดขาวมีหนาท่ีทําลายเช้ือโรคในรางกาย แบงเปน 2 กลุม 
  ฟาโกไซต (Phagocyte) ทําลายเช้ือโรคโดยการโอบลอมกินเช้ือโรคโดยวิธี Phagocytosis และปลอย
เอนไซมจากไลโซโซมไปยอยเช้ือโรค 
  ลิมโฟไซต (Lymphocyte) ทําลายเช้ือโรคโดยการสรางแอนติบอดี ซ่ึงเปนโปรตีนท่ีมีความจําเพาะตอ
แอนติเจน เชน แอนติเจนท่ีเปนสารพิษหรือเปนสวนหนึ่งของเช้ือโรค 
  

 

นิวเคลียส

 

แอนติเจน

แอนติบอดี

สิ่งแปลกปลอม เชื้อโรค
หรือเซลลที่มีความผิดปกติ

  
ภาพเซลลเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งของคน ภาพแอนติบอดีจับกับแอนติเจน ทําใหเชื้อโรคหรือสิ่ง

แปลกปลอมเกาะกันเปนกอนจึงหมดความเปนพิษ 
หรืออาจถูกทําลายโดยเซลลเม็ดเลือดขาวได  
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 3. ระบบน้ําเหลือง ประกอบดวยน้ําเหลือง ทอน้ําเหลือง และอวัยวะน้ําเหลือง 
  น้ําเหลือง เปนของเหลวที่ซึมผานผนังเสนเลือดฝอยออกมาอยูระหวางเซลล เพ่ือทําหนาท่ีเปนตัวกลาง
ในการนําสารตางๆ เขาสูเซลล ตอจากนั้นน้ําเหลืองจะไหลเขาสูทอน้ําเหลืองฝอยและทอน้ําเหลืองขนาดใหญเปน
ลําดับ และเปดเขาสูระบบเลือดท่ีเสนเลือดเวนใหญบริเวณใกลหัวใจ ทําใหน้ําเหลืองไปรวมกับเลือดใหมอีกครั้งหนึ่ง 
  อวัยวะน้ําเหลือง เปนอวัยวะที่ทําหนาท่ีผลิตเม็ดเลือดขาว เพ่ือตอตานเช้ือโรคและสิ่งแปลกปลอม 
อวัยวะน้ําเหลือง ไดแก ตอมน้ําเหลือง มาม ตอมไทมัส 
   - ตอมน้ําเหลือง เปนอวัยวะที่มีเม็ดเลือดขาวอยูรวมกัน ตอมน้ําเหลืองมีลักษณะคลายฟองน้ํา   
น้ําเหลืองซึมผานได มีลักษณะเปนรูปไขขนาดแตกตางกัน สามารถพบตอมน้ําเหลืองบริเวณรักแร โคนขา คอ 
(ทอนซิล) 
   - มาม เปนอวัยะน้ําเหลืองท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด อยูใตกะบังลมดานซาย ในระยะเอ็มบริโอมามสราง
เม็ดเลือด เมื่อคลอดแลวมามเปนแหลงท่ีอยูของเม็ดเลือดขาว และทําหนาท่ีทําลายเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดท่ี
หมดอายุ 
   - ตอมไทมัส เปนเนื้อเยื่อน้ําเหลืองท่ีเปนตอมไรทอท่ีมีตําแหนงบริเวณรอบหลอดเลือดใหญของ
หัวใจ ทําหนาท่ีสรางเม็ดเลือดขาวชนิดลิมไฟไซตเพ่ือสงเขาสูกระแสเลือด 
 

ตอมไทมัส ตอมน้ําเหลือง

มาม

  
ภาพอวัยวะน้ําเหลือง  
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 4. การสรางภูมิคุมกัน ในรางกายสามารถสรางภูมิคุมกันได ดังน้ี 
  4.1 ภูมิคุมกันท่ีเกิดตามธรรมชาติ เชน การสรางแอนติบอดีจากเม็ดเลือดขาว 
  4.2 ภูมิคุมกันแบบรับมา เปนการรับภูมิคุมกันมาโดยตรง เชน นมแม มีแอนติบอดีอยูแลว หรือเซรุม  
   เซรุม คือ แอนติบอดีท่ีไดจากการฉีดเช้ือโรคท่ีออนกําลังเขาไปในมาหรือกระตาย เพ่ือใหสัตวเหลาน้ัน
สรางแอนติบอดีท่ีตอตานโรคขึ้นมาในกระแสเลือด แลวนําเลือดของสัตวมาทําใหตกตะกอนเอาเฉพาะสวนใสเพ่ือฉีด
ใหกับผูปวย เชน เซรุมแกพิษงู 
  4.3 ภูมิคุมกันแบบกอเอง เชน การฉีดวัคซีนท่ีปองกันโรคตางๆ เปนการใหแอนติเจนแกรางกายเพ่ือให
รางกายสรางแอนติบอดี 
   ชนิดของวัคซีน 
   - วัคซีนท่ีเปนเช้ือโรคท่ีทําใหออนกําลัง เมื่อเขาสูรางกายจะเปนแอนติเจนท่ีกระตุนใหรางกาย
สรางแอนติบอดีตอเช้ือโรคนั้น เชน วัณโรค โปลิโอ หัด หัดเยอรมัน และคางทูม 
   - วัคซีนท่ีไดจากจุลินทรียท่ีตายแลว เชน ไอกรน ไทฟอยด และอหิวาตกโรค 
   - วัคซีนท่ีไดจากสารพิษของจุลินทรียท่ีทําใหหมดความเปนพิษ เรียกวา ทอกซอยด (Toxoid) 
เชน คอตีบ บาดทะยัก 
 5. ความผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน 
  5.1 ภูมิแพ (Allergy) เปนการสรางภูมิคุมกันตอบสนองตอแอนติเจนบางชนิดรุนแรงและกอใหเกิด
อันตรายตอรางกาย เชน ฝุนละออง เกสรดอกไม สารจากสัตวทะเล 
  5.2 โรคเอสแอลอี (Systemic Lupus Erythematosus ; SLE) เปนโรคภูมิแพท่ีเกิดจากรางกาย
สรางภูมิตานทานตอเนื้อเยื่อของตนเอง 
  5.3 โรคภูมิคุมกันบกพรองหรือโรคเอดส (Acquired Immune Deficiency Syndrome; AIDS) เปน
โรคที่เกิดจากเช้ือไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) ซ่ึงเช้ือนี้สามารถเปลี่ยนแปลงระบบภูมิคุมกัน
ได HIV แตกตางจากไวรัสอื่นๆ คือ สามารถทําลายเม็ดเลือดขาวโดยตรง โดยเมื่อ HIV อยูในเซลลเม็ดเลือดขาว
จะเพ่ิมจํานวนตัวเองโดยใชวัตถุดิบของเม็ดเลือดขาวในการสรางเซลล เช้ือนี้สามารถแพรกระจายไปตามอวัยวะ
ตางๆ เชน ไขกระดูก สมอง ปอด ไต และดวงตา และพบในสารคัดหลั่งตางๆ ของรางกาย เชน นํ้าเลือด นํ้าอสุจิ 
โรคเอดสสามารถติดตอทางเลือด การมีเพศสัมพันธ 
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สารพันธุกรรมบรรจุอยูในแคปซูล

  
ภาพแบบจําลองของไวรัส HIV 

 

ไวรัสที่เพิ่มจํานวนในเซลลแบคทีเรีย ไวรัสที่เพิ่มจํานวนในเซลลสัตว   
ภาพจําลองของไวรัส  

 6. หมูเลือด เม็ดเลือดแดงของคนมีแอนติเจนอยู 2 ชนิด คือ A และ B และในน้ําเลือดมีแอนติบอดี 2 
ชนิด คือ แอนติบอดี A และ B 
 

หมูเลือด แอนติเจนที่ผิวเซลลเม็ดเลือดแดง แอนติบอดีในน้ําเลือด 
A ชนิด A แอนติบอดี B 
B ชนิด B แอนติบอดี A 
AB ชนิด A + ชนิด B ไมมีแอนติบอดี A และ B 
O ไมมีท้ัง A และ B มีท้ังแอนติบอดี A และ B 

 
 การใหเลือด  

A

B AB

O
ปลายลูกศร คือ ผูรับ
ตนลูกศร คือ ผูให
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แบบทดสอบ 
 
1. เม็ดเลือดขาวชนิดฟาโกไซต (Phagocyte) ทําลายเช้ือโรคหรือสิ่งแปลกปลอมโดยวิธีใด 
 1) Phagocytosis   2) Pinocytosis 
 3) สราง Antibody   4) สราง Enzyme มายอยนอกเซลล  
2. แอนติบบอดีท่ีสรางจากเม็ดเลือดขาวเปนสารใด 
 1) คารโบไฮเดรต 2) โปรตีน 3) ไขมัน 4) สเตรอยด  
3. เม็ดเลือดขาวในภาพเปนชนิดใด (1) ทําหนาท่ีอะไร (2)  

  
 1) (1) Phagocyte, (2) สรางแอนติบอดี 
 2) (1) Phagocyte, (2) นําเช้ือโรคเขาสูเซลลและทําลายโดยไลโซโซม 
 3) (1) Lymphocyte, (2) สรางแอนติบอดี 
 4) (1) Lymphocyte, (2) นําเช้ือโรคเขาสูเซลลและทําลายโดยไลโซโซม  
4. แผลเปนหนองคืออะไร 
 1) เม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดงท่ีตายแลว 2) เม็ดเลือดแดงและแบคทีเรียท่ีตายแลว 
 3) เม็ดเลือดขาวและแบคทีเรียท่ีตายแลว 4) เม็ดเลือดแดงและแอนติบอดี  
5. ขอใดเปนภูมิคุมกันท่ีรับมา 
  ก. ซีรัม ข. ทอกซอยด ค. วัคซีน ง. นํ้านมแม 
 1) ก. และ ข. 2) ค. และ ง. 3) ก. และ ง. 4) ข. และ ค.  
6. จากตัวเลือกขอ 5 ภูมิคุมกันแบบกอเองเกิดจากขอใด 
 1) ขอ 1) 2) ขอ 2) 3) ขอ 3) 4) ขอ 4)  
7. ยาแกแพเปนสารประเภทใด 
 1) แอนติบอดี 2) แอนติเจน 3) ฮิสทามีน 4) แอนติฮิสทามีน  
8. บาดแผลท่ีเกิดจากสุนัขกัดบริเวณสําคัญ เชน ใบหนาและมีขนาดของบาดแผลใหญตองฉีดยาประเภทใด 
 1) ทอกซอยด 2) วัคซีน 3) ซีรัม 4) เม็ดเลือดขาว  
9. เม็ดเลือดแดงท่ีหมดอายุจะถูกทําลายท่ีใด 
 1) ตับและไต 2) ตับและตับออน 3) ตับและมาม 4) ตับออนและมาม 
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10. ขอใดถูกตองเก่ียวกับหมูเลือด 
 1) A มี antibody A, antigen B 2) B มี antibody A, antigen B 
 3) AB มี antigen AB, antibody AB 4) O มี antigen AB, ไมมี antibody  
11. ลักษณะของหมูเลือดท่ีเปน universal receipient ควรมีลักษณะเชนใด 
 1) มี antigen มี antibody  2) มี antigen ไมมี antibody 
 3) ไมมี antigen ไมมี antibody 4) ไมมี antigen มี antibody  
12. ไวรัส HIV ทําลายเซลลใด 
 1) เม็ดเลือดแดง 2) เม็ดเลือดขาว 3) เซลลของเนื้อเยื่อ 4) เซลลไขกระดูก  
13. อวัยวะน้ําเหลืองท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดและเปนตอมไรทอตามลําดับ 
  ก. ตอมทอนซิล ข. มาม ค. ตอมไทมัส ง. ตอมน้ําเหลือง 
 1) ก. และ ข. 2) ค. และ ง. 3) ข. และ ค. 4) ก. และ ง.  
14. การรับวัคซีนของโรคชนิดใดตางจากโรคชนิดอื่น 
 1) วัณโรค 2) ตับอักเสบบี 3) โปลิโอ 4) คอตีบ  
15. โรคเอสแอลอี มีกระบวนการสรางภูมิคุมกันตอตานสิ่งใด 
 1) อากาศ 2) สารเคมี 3) เกสรดอกไม 4) เน้ือเยื่อตนเอง 
 

เฉลย 
 
1. 1) 2. 2) 3. 2) 4. 3)  5. 3) 6. 4) 7. 4) 8. 3) 9. 3) 10. 2) 
11. 2) 12. 2) 13. 3) 14. 3)  15. 4)  
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การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
 
ลักษณะทางพันธุกรรม 
 คือ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตท่ีสามารถถายทอดตามสายเลือดได เชน ลักษณะตาช้ันเดียว-สองช้ัน, แนวผมท่ี
หนาผากตรง-แหลม, หูมีติ่ง-ไมมีติ่ง, สันจมูกโดง-ไมโดง, มีลักย้ิม-ไมมีลักย้ิม, ลิ้นพับได-พับไมได, นิ้วมือเรียวยาว-
นิ้วสั้น, นิ้วช้ีเทายาวกวาน้ิวหัวแมเทา-สั้นกวาน้ิวหัวแมเทา 
 
โครโมโซมและสารพันธุกรรม 
 ภายในนิวเคลียสมีสารพันธุกรรมเรียกวา ดีเอ็นเอ (DNA) เปนสายยาวท่ีพันรอบแกนโปรตีนฮิสโตน เสนใย
บางๆ นี้เรียกวา โครมาทิน (Chromatin) เมื่อมีการแบงเซลลโครมาทินจะหดสั้นเปนแทงเรียกวา โครโมโซม และมี
การจําลองโครโมโซมขึ้นมาเทาตัว  

Homologous
Chromosome

Sister Chromatid

Centromere

  
 จํานวนโครโมโซมในเซลลของคนมีจํานวน 46 แทง โดยโครโมโซมจะมีคูเหมือนเรียกฮอมอโลกัสโครโมโซม 
(Homologous Chromosome) จํานวนโครโมโซมในเซลลรางกายมี 2 ชุด เขียนแทนดวย 2n จํานวนโครโมโซมใน
เซลลสืบพันธุจะไมมีคูเหมือนมีเพียง 1 ชุด เขียนแทนดวย n 
 
การแบงเซลลแบบไมโทซิส 
 สิ่งมีชีวิตมีการแบงเซลลเพ่ือการเจริญเติบโต และเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวในการแลกเปลี่ยนสารกับสิ่งแวดลอม การแบง
เซลลแบบไมโทซิสเปนการแบงเซลลรางกายมีขั้นตอน ดังน้ี 
 1. ระยะอินเทอรเฟส (Interphase) เปนระยะที่เซลลเตรียมความพรอมในการแบงเซลล ไดแก การ
สังเคราะห เอนไซม โปรตีน ออรแกเนลล และมีการเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมเปน 2 เทา ทําใหเกิดการจําลอง
โครโมโซมจาก 1 Chromosome เปน 2 Chromatid 
 2. ระยะโพรเฟส (Prophase) เปนระยะที่โครโมโซมเริ่มเห็นชัดขึ้น เซนทริโอลสรางเสนใยสปนเดิล 
(Spindle Fiber)  
 3. ระยะเมทาเฟส (Metaphase) เปนระยะที่โครโมโซมหดสั้นท่ีสุด ขนาดใหญท่ีสุด เห็นไดชัดเจน โครโมโซม
มาเรียงตัวในแนวกลางเซลล โดยมีเสนใยสปนเดิลจับอยูตรงตําแหนงเซนโทรเมียร โดยยึดกับโปรตีนชนิดหนึ่งคือ 
ไคนีโทคอร (Kinetochore) ระยะนี้เย่ือหุมนิวเคลียสสลายตัวหมด 
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 4. ระยะแอนาเฟส (Anaphase) เปนระยะที่โครมาทิดแยกจากกันโดยการหดตัวของเสนใยสปนเดิล ทําให
โครโมโซมแยกเปน 2 กลุม ระยะนี้โครโมโซมจึงประกอบดวย 1 โครมาทิด 
 5. ระยะเทโลเฟส (Telophase) โครโมโซมที่แยกจากกันเปน 2 กลุม จะเริ่มสรางเย่ือหุมนิวเคลียส ทําให
เห็นนิวเคลียส 2 อัน ถือวาสิ้นสุดการแบงนิวเคลียส 
 การแบงไซโทพลาซึมมี 2 กรณี 
 1. การแบงไซโทพลาซึมในเซลลสัตว เกิดจากเย่ือหุมเซลลคอดเขาหากันจนกระทั่งเซลลขาดออกจากกันได
เซลลใหม 2 เซลล 
 2. การแบงไซโทพลาซึมในเซลลพืช เกิดจากการสรางแผนกั้นเซลล (Cell Plate) ตรงกลาง และมีการสะสม
สารเซลลูโลสตรงบริเวณนี้ทําใหเกิดเปนผนังก้ันเซลลใหเปน 2 เซลล  
 เซลลสัตว 
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 เซลลพืช 
 

Interphase Prophase Metaphase

Anaphase Telophase  
 
 

 
 
การแบงเซลลแบบไมโอซิส (Meiosis) 
 การแบงเซลลแบบไมโอซิส เปนกระบวนการแบงเซลลสืบพันธุโดยมีการแบงเปน 2 ระยะใหญ คือ ไมโอซิส I 
และไมโอซิส II 
 ไมโอซิส I 
 ระยะอินเตอรเฟส I เปนระยะเตรียมความพรอมเหมือนการแบงเซลลแบบไมโทซิส 
 ระยะโพรเฟส I เปนระยะที่โครโมโซมหดสั้นและมีการเขาคูกับของฮอมอโลกัสโครโมโซม และเกิดการ
แลกเปลี่ยนช้ินสวนโครโมโซม (Crossing Over) ทําใหเกิดความหลากหลายของเซลลสืบพันธุ 
 ระยะเมทาเฟส I โครโมโซมจะเรียงอยูกลางเซลลแบบคูฮอมอโลกัส โดยมีเสนใยสปนเดิลจับอยูตรงเซนโทรเมีย 
 ระยะแอนาเฟส I โครโมโซมที่เปนคูฮอมอโลกัส แยกจากกันไปคนละขั้วของเซลล และโครโมโซมจะมีจํานวน
ครึ่งหนึ่งของจํานวนโครโมโซมในระยะอินเตอรเฟส I  
 ระยะเทโลเฟส I โครโมโซมท่ีแยกไปคนละขั้วสรางเย่ือหุมนิวเคลียสลอมรอบ ไดนิวเคลียสใหม 2 นิวเคลียส 
 การแบงไซโทพลาซึมเหมือนการแบงเซลลแบบไมโทซิส แตในบางเซลลอาจจะไมเกิดการแบงไซโทพลาซึมใน
ระยะไมโอซิส I ก็ได 
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 ไมโอซิส II 
 ระยะอินเตอรเฟส II ไมมีการจําลองตัวเองของโครโมโซม เน่ืองจากแตละโครโมโซมมี 2 โครมาทิดแลว 
 ระยะโพรเฟส II แอนาเฟส II เทโลเฟส II จะคลายการแบงเซลลแบบไมโทซิส และจะเกิดการแบงไซโทพลาซึม
ในระยะนี้อีกครั้ง ในท่ีสุดจะได 4 เซลล 
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โครงสรางพ้ืนฐานทางดีเอ็นเอ 
 ในเซลลรางกายแตละเซลล เมื่อนําดีเอ็นเอมาเรียงตอกันจะมีความยาวประมาณ 2.2 เมตร เฉลี่ยแลว
โครโมโซมแตละแทงจะมีความยาวประมาณ 4.8 เซนติเมตร หรือ 4800 ไมโครเมตร แตขดเปนโครโมโซม 1 แทง 
ยาวประมาณ 6 ไมโครเมตร การขดตัวของดีเอ็นเอจะขดพันรอบโปรตีนฮิสโตน 
 

  
ภาพโครงสรางของโครโมโซม 

 
 โครงสรางพ้ืนฐานของดีเอ็นเอ 
 ดีเอ็นเอ ประกอบดวยหนวยยอย คือ นิวคลีโอไทด (Nucleotide) ตอกันเปนสายยาว แตละนิวคลีโอไทด
ประกอบดวย 
 1. น้ําตาลเพนโทส (S) เปนน้ําตาลท่ีคารบอน 5 อะตอม มีโครงสรางเปนรูปหาเหลี่ยม 
 2. หมูฟอสเฟต (P) PO4  
 3. ไนโตรจีนัสเบส เปนเบสที่มีไนโตรเจนเปนองคประกอบ มี 4 ชนิด ไดแก อะดีนิน (Adenine ; A) ไทมีน 
(Thymine ; T) ไซโทซีน (Cytosine ; C) กวานีน (Guanine ; G)  

S

AP

S

GP

S

P T

S

P C

นิวคลีโอไทดที่มี
เบสอะดีนีน

นิวคลีโอไทดที่มี
เบสกวานีน

นิวคลีโอไทดที่มี
เบสไทมีน

นิวคลีโอไทดที่มี
เบสไซโทซีน   

  สายดีเอ็นเอของคนประกอบดวยสายของนิวคลีโอไทด 2 สาย พันเกลียวแบบเวียนขวา โดยมีการจับคู
กันระหวางเบส A = T และ C ≡ G ลําดับของเบสบนสายดีเอ็นเอ เปนขอมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 
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C

  
ภาพแสดงโครงสรางดีเอ็นเอที่คลายเกลียวออกแลว 

 
 

  
ภาพโครงสรางดีเอ็นเอเปนเกลียวคู 
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 หนาที่ของสารพันธุกรรม 
 1. ดีเอ็นเอตนแบบในรุนหนึ่งสามารถถายทอดขอมูลผานไปรุนตางๆ ได  
 2. ลําดับของนิวคลีโอไทดในสายดีเอ็นเอเปนขอมูลของยีนท่ีมีบทบาทในการสังเคราะหโปรตีน 
 3. ถาลําดับของนิวคลีโอไทดในสายดีเอ็นเอเปลี่ยนแปลง จะทําใหลักษณะพันธุกรรมแตกตางไป ซ่ึงอาจเกิด
จากการแลกเปลี่ยนช้ินสวนของโครโมโซมในการแบงเซลลสืบพันธุหรือเกิดมิวเทชัน (Mutation) ทําใหเกิดวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต 
 

ฮอมอโลกัส
โครโมโซม

ฮอมอโลกัสโครโมโซม
ในระยะการแบงเซลล

A

N

a

N

A A

N N

a a

N N

 
 
 โครโมโซมของสิ่งมีชีวิตจะพบเปนคูโฮโมโลกัส ซ่ึงประกอบดวยยีนท่ีเปนคูกันเรียกวา แอลลีล เชน ยีน A เปน
แอลลีลกับ a โดยยีน A เปนยีนเดน a เปนยีนดอย ซ่ึงจะพบอยูในตําแหนงท่ีตรงกันของคูฮอมอโลกัส 
 ถาให N เปนยีนท่ีควบคุมลักษณะคางบุม n เปนยีนท่ีควบคุมคางไมบุม N เปนแอลลีลกับ n จะมีลักษณะ
โครโมโซมได 3 แบบ 
 

แบบที่ 1 มียีน N
จีโนไทปเปน NN

ฟโนไทปเปนคางบุม

แบบที่ 2 มียีน N, n
จีโนไทปเปน Nn

ฟโนไทปเปนคางบุม

แบบที่ 3 มียีน n
จีโนไทปเปน nn
ฟโนไทปคางไมบุม

N N N N N N n n n n n n
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 การถายทอดลักษณะคางบุม  

  

Nnพอ สรางเซลลสเปรมได 2 ชนิด

Nnแม สรางเซลลไขได 2 ชนิด และ

และ

N

N n

n

(แอลลีล N และ n อยางละ 50%)

(แอลลีล N และ n อยางละ 50%)
 

 
  เซลลไข    
 

 
 
 

 
N   

 
n   

เซลลอสุจิ 
 

N
  

 
NN   

 
Nn   

 
 

n
  

 
Nn   

 
nn   

 ลูกท่ีไดมีจีโนไทป 3 ชนิด 
 NN : Nn : nn = 1 : 2 : 1 
 มีฟโนไทป 2 ชนิด 
 คางบุม : คางไมบุม = 3 : 1 

 
การศึกษาการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
 การศึกษาการถายทอดลักษณะ สามารถเขียนเปนแผนผังการถายทอดลักษณะเรียกวา เพดดีกรี (Pedigree)
โดยใชสัญลักษณ ดังนี้ 
 
    ชายปกติ 
 
    หญิงปกติ 
 
    ชายท่ีมีลักษณะท่ีศึกษา 
 
    หญิงท่ีมีลักษณะท่ีศึกษา 
 
  ชายหญิงแตงงานกัน 
 

  ชายหญิงแตงงานกันมีลูก 3 คน เปนหญิง 2 คน ชาย 1 คน 
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 การถายทอดลักษณะที่พบบนโครโมโซมรางกาย  
 โครโมโซมในเซลลของคนมี 2 ชนิด คือ โครโมโซมรางกายมี 22 คู โครโมโซมเพศ 1 คู ยีนท่ีพบบน
โครโมโซมรางกายมี 2 แบบ ยีนเดนและยีนดอย ลักษณะท่ีพบบนโครโมโซมรางกายและเปนยีนเดน เชน ลักย้ิม 
นิ้วเกิน โรคเทาแสนปม และคนแคระ ลักษณะท่ีพบบนโครโมโซมรางกายและเปนยีนดอย เชน ทาลัสซีเมีย เปน
โรคทางโลหิตท่ีผูปวยมีอาการโลหิตจางมาแตกําเนิด และมีดีซานรวมดวย จะมีลักษณะไมเติบโตสมอายุ ตับมามโต 
ดั้งจมูกยุบ กะโหลกศีรษะหนา โหนกแกมสูง คางและกระดูกกรรไกรกวาง ฟนบนยื่น กระดูกเปราะ ผิวคล้ํา      
ติดเช้ืองาย ลักษณะผิวเผือกเปนลักษณะท่ีเซลลไมสามารถผลิตรงควัตถุเมลานิน ทําใหผิวหนัง ขน ผม และตาไมมีสี 
ลักษณะท่ีพบในยีนดอยนี้จะมีโอกาสเกิด 1 ใน 4 กรณีมีพอและแมมียีนดอยแฝงอยู (พาหะ) 
 

รุนที่ 1

รุนที่ 2

รุนที่ 3   
 แผนผังการถายทอดลักษณะนี้เปนยีนเดน เชน ลักษณะมีลักย้ิม นิ้วเกิน ซ่ึงอยูบนโครโมโซมรางกาย  แสดง
ลักษณะ 3 รุน  
 การถายทอดลักษณะที่พบบนโครโมโซมเพศ 
 ในคนมีโครโมโซมรางกาย 22 คู โครโมโซมเพศ (Sex Chromosome) 1 คู ซ่ึงมี 2 แบบ XX เปนหญิง XY 
เปนชาย ยีนท่ีพบอยูบนโครโมโซม X มักพบเปนยีนดอย เชน ยีนตาบอดสี ยีนโรคภาวะบกพรองเอนไซม กลูโคส-
6-ฟอสเฟต ยีนโรคเลือดไหลไมหยุด ลักษณะดังกลาวจะพบในเพศชายมากกวาเพศหญิง เนื่องจากเพศชายมี
โครโมโซม X เพียง 1 แทง แตเพศหญิงมี X 2 แทง โอกาสเกิดในเพศชายจึงสูงกวา เชน  
 ยีนตาบอดสีแทนดวยยีนดอย c ยีนตาปกติ C 
 เพศหญิงมีจีโนไทปได 3 แบบ XCXC, XCXc ตาปกติ 
     XcXc ตาบอดสี 
 เพศชายมีจีโนไทปได 2 แบบ XCY ตาปกติ 
     XcY ตาบอดสี 
 เพศหญิงโอกาสตาบอดสี 3

1 , เพศชายโอกาสตาบอดสี 2
1  หรือ 50% 
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 การถายทอดลักษณะที่มีหลายแอลลีล 
 ลักษณะโดยทั่วไปมียีน 2 แอลลีล คือ แอลลีลเดน และแอลลีลดอย แตลักษณะที่มีแอลลีลมากกวา 2 แอลลีล 
เชน ลักษณะหมูเลือด A B O ของคนมี 3 แอลลีล คือ IA, IB, i แอลลีล A สรางแอนติเจนท่ีผิวเม็ดเลือดแดง
แบบ A แอลลีล B สรางแอนติเจนท่ีผิวเม็ดเลือดแดงแบบ B สวนแอลลีล i เปนแอลลีลท่ีไมสรางแอนติเจนท่ีผิว
เม็ดเลือดแดง จึงพบจีโนไทปและฟโนไทปไดดังตาราง 
 

จีโนไทป ฟโนไทป 
IAIA, IAi หมูเลือด A 
IBIB, IBi หมูเลือด B 

IAIB หมูเลือด AB 
ii หมูเลือด O  

 
จีโนไทปพอแม จีโนไทปของลูก 

 IAIA × IAIA IAIA 
 IAi × IAi IAIA, IAi, ii 
 IAi × ii IAi, ii 
 IAIA × IBIB IAIB 
 IAi × IBi IAIB, IAi, IBi, ii 
 IAIB × IAIB IAIA, IBIB, IAIB 
 IAIA × ii IAi 
 IBIB × ii IBi 
 IAIB × ii IAi, IBi 
 ii × ii ii  

 
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
 พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงได เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เชน การผาเหลา การ
คัดเลือกโดยธรรมชาติ การปรับปรุงพันธุโดยคน การเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีทําใหเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
 การผาเหลา (Mutation) คือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมท่ีสามารถถายทอดไปสูลูกหลานได
มี 2 แบบ คือ การกลายพันธุของโครโมโซม การกลายพันธุของยีน 
 การกลายพันธุของโครโมโซม เชน การเปลี่ยนแปลงจํานวนโครโมโซม เชน พืชท่ีมีจํานวนโครโมโซม 3n, 
4n พืชเหลานี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตมากกวาพืชท่ีมีจํานวนโครโมโซมปกติ (2n) 
 การกลายพันธุของยีน เชน โรคทางพันธุกรรม ลักษณะผิวเผือก ลักษณะลวดลายบนใบหรือดอกของพืช 
 สาเหตุของการเกิดการกลายพันธุ 
 1. เกิดเองตามธรรมชาติ ซ่ึงอาจเกิดจากความผิดปกติขณะแบงเซลล 
 2. รังสีสามารถทําใหเกิดการกลายพันธุได เชน รังสีแกมมา ซ่ึงใชในพืช เชน พุทธรักษา เบญจมาศ ปทุมมา 
 3. สารเคมี เชน อะฟลาทอกซินท่ีไดจากราในอาหาร ไนโตรซามีนท่ีไดจากดินประสิวในการถนอมอาหาร 
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 การคัดเลือกโดยธรรมชาติ (Theory of Natural Selection) เปนแนวความคิดของ ชารล ดารวิน 
(Charles Darwin) เขาไดเสนอทฤษฎีวิวัฒนาการ ซ่ึงกลาวถึงสิ่งมีชีวิตท่ีมีความเหมาะสมที่สุดจะคงอยู เนื่องจากมี
การแขงขันกันเพ่ือแยงทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด สิ่งมีชีวิตท่ีอยูรอดเปนสิ่งมีชีวิตท่ีไดรับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ 
 จากการเดินทางไปกับเรือบีเกิลของ ดารวิน เขาพบวา นกจาบบนเกาะกาลาปากอสมีลักษณะจะงอยปาก
แตกตางกัน เนื่องจากอาหารของนกเหลานั้นแตกตางกัน แสดงวา นกจาบมีการปรับพันธุกรรม (Genetic Adaptation) 
ใหเหมาะสมกับอาหาร 
 ผลจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ทําใหสิ่งมีชีวิตท่ีอยูรอดไดมีความแข็งแรงและมีความหลากหลายทาง
พันธุกรรม 
 การคัดเลือกพันธุและการปรับปรุงพันธุโดยคน การคัดเลือกโดยคนจะเกิดสิ่งมีชีวิตท่ีมีลักษณะดีเดนตาม
ความตองการของคน เชน 
 - การคัดเลือกพันธุปลาทับทิม ซ่ึงเปนปลาที่มีลักษณะดีเดน คือ การเจริญเติบโตเร็วมีสวนท่ีเปนเนื้อมาก
ถึง 40% โครงกระดูกเล็ก กางนอย เสนใยกลามเน้ือละเอียด รสชาติดี ไมมีกลิ่นท่ีเกิดจากไขมันปลา ตานทานตอโรค 
พันธุปลาทับทิมมีการพัฒนามาจากพันธุปลานิลท่ัวโลกนํามาผสมขามพันธุ และเลี้ยงลูกผสมท่ีมีลักษณะดีเดนหลายๆ คู 
เพ่ือนําคูผสมดีเดนเหลานั้นมาผสมกันเองอีกครั้งจนกระท่ังไดปลาทับทิม 
 - การปรับปรุงพันธุขาว พันธุขาวพันธุดีท่ีนํามาใชปรับปรุงพันธุคือพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 เปนขาวเจา
ท่ีปลูกไดทุกภาค ใชเวลาปลูก 160 วัน ทนแลง ทนดินเปรี้ยวดินเค็ม เมื่อนําพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 มาอาบรังสี
แกมมา ทําใหเกิดมิวเทชันไดพันธุขาว กข 6 กข 10 และกข 15 ท่ีมีลักษณะดีขึ้นคือ กข 6 เปนพันธุขาวเหนียวท่ีมี
กลิ่นหอม ใหผลผลิตสูง ทนแลง ตานทานโรคไหมและโรคใบจุดสีน้ําตาลไดดี กข 15 เปนพันธุขาวเจาท่ีใหผลผลิต
เทากับขาวดอกมะลิ 105 แตกข 15 มีอายุสั้นกวา 10 วัน เก็บเกี่ยวไดเร็วกวา ตานทานโรคไดดีกวาขาวดอกมะลิ 105 
 
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 
 เทคโนโลยีชีวภาพเปนการนําความรูดานชีววิทยา ในสาขาพันธุศาสตรมาประยุกตเพ่ือใหเกิดประโยชนแก
มนุษย เชน การทําพันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) การโคลน (Cloning) การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ (Tissue 
Culture) การศึกษาลายพิมพดีเอ็นเอ (DNA Fingerprint) 
 พันธุวิศวกรรม 
 การศึกษาพันธุวิศวกรรมเปนเทคนิคการสรางสิ่งมีชีวิตมีลักษณะตามท่ีตองการ โดยการสราง DNA สายผสม 
(Recombinant DNA) โดยการถายยีนท่ีตองการลงไปแบคทีเรีย เพ่ือใหเปนตัวพายีนเหลานั้นเขาไปในสิ่งมีชีวิตท่ี
ตองการสรางพันธุกรรมใหม เราเรียกสิ่งมีชีวิตท่ีเกิดจากวิธีพันธุวิศวกรรมนี้วา สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรือ
จีเอ็มโอ (Genetically Modified Organism ; GMO) ปจจุบันสิ่งมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมตางๆ เชน 
 - ฝายบีทีและขาวโพดบีที เปนพืช GMO ท่ีไดจากการถายยีนจากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ซ่ึง
เปนแบคทีเรียท่ีสามารถสรางโปรตีนท่ีเปนพิษตอแมลง พืชท่ีมียีนนี้จึงตานทานแมลงได 
 - พริก มะละกอ ตานทานไวรัส เปนการนํายีนท่ีสามารถสังเคราะหโปรตีนท่ีหอหุมอนุภาคไวรัส ทําให
ไวรัสไมสามารถทําอันตรายใหแกพืชได 
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 - การผลิตอินซูลินโดยแบคทีเรีย ทําโดยตัดยีนอินซูลินจากคนปกติถายลงไปในพลาสมิดของแบคทีเรีย 
(Plasmid เปน DNA ท่ีเปนวงกลมขนาดเล็กของแบคทีเรีย) เมื่อแบคทีเรียแบงเซลลจะทําใหไดแบคทีเรียท่ีมียีน
อินซูลินเปนจํานวนมาก และแบคทีเรียนี้จะสามารถสังเคราะหอินซูลินไดดังแผนผังน้ี 
 

ตัดยีนดวยเอนไซมตัดจําเพาะ

ดีเอ็นเอลูกผสม
นําดีเอ็นเอลูกผสมกลับเขาไปในแบคทีเรีย

แบงเซลล
แบคทีเรียรุนลูกที่มียีนอินซูลินอยู

แบคทีเรีย
พลาสมิด

ยีนอินซูลินใน
โครโมโซมของคน

 
 
 การโคลน (Cloning) 
 การโคลน หมายถึง การสรางสิ่งมีชีวิตใหมใหมีลักษณะพันธุกรรมเหมือนเดิม เปนการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ 
เชน การโคลนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม เชน แกะ วัว ในประเทศไทยมีการโคลนวัวเนื้อตัวแรกของโลกช่ือ  นิโคลและ
การโคลนวัวนมตัวแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใตช่ือ อิง ซ่ึงเกิดจากการโคลนเซลลใบหูของตัวตนแบบ 
 

เซลลรางกายของผูให เซลลไขที่ไมมีนิวเคลียส

นํามารวมกันโดยการใชกระแสไฟฟา

ไดเซลลใหม

แบงเซลล

สิ่งมีชีวิตที่เหมือนสิ่งมีชีวิตที่เปนผูใหเซลลรางกาย  
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 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture) 
 การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อเปนการโคลนในพืช โดยการนําเอาสวนของพืชมาเลี้ยงในอาหารสังเคราะหท่ีพืช
ตองการในสภาพปลอดเชื้อ ควบคุมแสงสวาง อุณหภูมิ ความช้ืน และกระตุนการเจริญของพืชดวยฮอรโมนพืช 
เชน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน  
 ประโยชนของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
 1. ไดพืชจํานวนมากท่ีมีลักษณะเหมือนเดิม 
 2. ใชเวลาสั้นในการผลิตตนพันธุดี 
 3. ตนพันธุท่ีไดปราศจากโรค 
 4. ใชผลิตตนพันธุท่ีผสมกันเองในธรรมชาติยาก เสี่ยงตอการสูญพันธุ  
 ลายพิมพดีเอ็นเอ (DNA fingerprint) 
 ลายพิมพดีเอ็นเอของคนเปนเอกลักษณของแตละบุคคล เพราะคนทุกคนจะมีลายพิมพดีเอ็นเอท่ีแตกตางกัน 
ยกเวนแฝดแทท่ีลายพิมพดีเอ็นเอจะเหมือนกัน ลายพิมพดีเอ็นเอของลูกจะไดจากดีเอ็นเอของพอและแมอยางละครึ่ง  
 ประโยชนของการศึกษาสายพันธุดีเอ็นเอ 
 1. พิสูจนเพ่ือบุคคลในกรณีฆาตกรรม กรณีบุคคลสูญหาย 
 2. พิสูจนความสัมพันธของพอแมและลูก  
 ความกาวหนาทางพันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
 1. ดานการเกษตร สรางพืช GMO ท่ีมีลักษณะตามท่ีตองการ เชน ตานทานโรค ทนแลง ใหผลผลิตท่ีมี
คุณคาทางอาหาร 
 2. การพัฒนาผลิตสัตว เชน การผสมเทียม การถายฝากตัวออน การโคลน 
 3. การแพทยและสาธารณสุข เชน การตรวจโรคหาความบกพรองกอนแตงงาน การรักษาโรคดวยวิธียีน
บําบัด (Gene Therapy) ซ่ึงทําโดยการตัดช้ินสวนของยีนท่ีเปนโรคทิ้งไปกอนท่ีจะเปนโรค 
 4. เทคโนโลยีดีเอ็นเอ เชน การตรวจสอบดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตเพ่ือการพิสูจนเอกลักษณ บุคคล พันธุพืช 
พันธุสัตว เพ่ือดูความสัมพันธพอแมลูก เพ่ือการสืบคนผูตองสงสัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 _________________________ วิทยาศาสตร ชีววิทยา (51) 
2008 

แบบทดสอบ 
 
1. ยีน A และ B อยูบนโครโมโซมแทงเดียวกัน แผนภาพใดท่ีแสดงยีน A และ B ท่ีอยูบนโครโมโซมในระยะ 

Prophase ไดถูกตอง 
 

I II III VIV

A

B A
B

A
A

B
B

A
B

A
B

A A

B B

  
 1) I และ III 2) II และ V 3) III และ IV 4) IV และ V  
2. จากภาพเปนระยะเมตาเฟสของการแบงเซลลแบบใด และจํานวนโครโมโซมใน Somatic Cell มีจํานวน

เทาใด ตามลําดับ 
 

  
 1) Mitosis, 3 2) Mitosis, 6 3) Meiosis II, 3 4) Meiosis II, 6  
3. ยีนของสิ่งมีชีวิตแสดงออกในรูปของสารใด 
 1) คารโบไฮเดรตและโปรตีน  2) กรดนิวคลีอิกและโปรตีน 
 3) โปรตีน   4) ฮอรโมน  
4. การแบงเซลลไขกระดูกของคนในระยะใดที่มีจํานวนโครโมโซมเปน 92 เสน 
 1) Interphase 2) Prophase 3) Metaphase 4) Anaphase  
5. ขอเปรียบเทียบระหวาง DNA และ RNA ขอใดท่ีไมถูกตอง  

 ขอเปรียบเทียบ DNA RNA 
1) น้ําตาล C5H10O5 C5H10O4 
2) ไนโตรเจนเบส A T C G A U C G 
3) จํานวนสาย คู เดี่ยว 
4) ตนแบบในการเพ่ิมจํานวน DNA DNA  

 
 
 
 



วิทยาศาสตร ชีววิทยา (52) _________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 
2008 

6. โครโมโซมในภาพใดเปน Homologous Chromosome และ Heterozygous gene  

 1) 
A a

b B

A a

b B
   2) 

A A

b b

a a

B B
 

 

 3) 
A a B b

   4) 
A
B

A
B

a
B

a
B

 

 
7. หมูเลือด ABO เปนลักษณะพันธุกรรมท่ีมีแอลลีล (Allele) จํานวนเทาใด 
 1) 2 2) 3 3) 4 4) 6  
8. การเกิดมิวเทชันมีสาเหตุจากส่ิงใด 
  ก. ธรรมชาติ ข. อะฟลาทอกซิน ค. ไนโตรซามีน ง. รังสีแกมมา 
 1) เฉพาะ ก. 2) เฉพาะ ข. และ ค. 3) เฉพาะ ง. 4) ก., ข., ค. และ ง.  
9. การทําพันธุวิศวกรรมสามารถถายยีนใหกับสิ่งมีชีวิตใด 
 1) ไวรัส 2) แบคทีเรีย 3) โปรโตซัว 4) เช้ือรา  
10. พลาสมิด (Plasmid) ในแบคทีเรียมีลักษณะในขอใด 
 1) เปน DNA ท่ีเปนวงกลม  2) เปน DNA ท่ีเปนทอนสั้นๆ  
 3) เปน RNA ท่ีเปนวงกลม  4) เปน RNA ท่ีเปนทอนสั้นๆ  
11. Gene Therapy คืออะไร 
 1) การตัดตอยีนเพ่ือการรักษาโรค 2) การเปลี่ยนแปลงยีน 
 3) การใชสมุนไพรเพ่ือการรักษาโรคทางพันธุกรรม 4) การใชรังสีเพ่ือการรักษาโรคทางพันธุกรรม  
12. ขอใดเปน Genetic Adaptation 
 1) คนแตละเช้ือชาติมีสีผมไมเหมือนกัน 2) นกจาบมีปากหลายแบบ 
 3) พุทธรักษามีกลีบดอกเปนลายดาง 4) เกงดําเปนเกงเผือก  
13. ลักษณะพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในขอใดไมเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม 
 1) เชาวปญญา 2) สีผิว 3) ความสูง 4) กลุมเลือด  
14. เด็กชายหญิง 6 คนเปนพ่ีนองกันมีหมูเลือด A 3 คน หมูเลือด B 2 คน หมูเลือด AB 1 คน บิดามารดาจะไม

มีโอกาสเปนหมูเลือดใด 
 1) AB × A 2) AB × B 3) A × B 4) AB × O  
15. ชายคนหนึ่งตาสีฟาแตงงานกับหญิงตาสีน้ําตาล ลูกคนแรกมีตาสีฟา และลูกคนท่ีสองมีโอกาสตาสีน้ําตาลกี่

เปอรเซ็นต ถาตาสีน้ําตาลเปนลักษณะเดน ตาสีฟาเปนลักษณะดอย 
 1) 0% 2) 25% 3) 50% 4) 75% 
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16. คนเผือกมักหรี่ตาเมื่อแสงจาเพราะเหตุใด 
 1) มานตาเล็ก   2) มานตามีรงควัตถุนอย 
 3) มานตามีรงควัตถุมาก   4) มานตาไมมีรงควัตถุ  
17. ลักษณะท่ีปรากฏในเพดดีกรีขอใดท่ีมีลักษณะเปนยีนดอยบนโครโมโซม X 
 

 1)  2)  

 

 3)  4)  

 
18. โรคที่ถายทอดทางพันธุกรรมคือขอใด 
  ก. ทาลัสซีเมีย ข. ฮีโมฟเลีย ค. ลิวคีเมีย 
 1) ก. และ ข. 2) ข. และ ค. 3) ก. และ ค. 4) ก., ข. และ ค.  
19. ชายคนหนึ่งปกติแตงงานกับหญิงปกติ แตลูกมีท้ังท่ีเปนทาลัสซีเมียและปกติ ดังน้ันจีโนไทปของชายหญิงคูนี้

ควรเปนอยางไร 
  ก. ชายพาหะ หญิงปกติ  ข. ชายปกติ หญิงพาหะ ค. ชายพาหะ หญิงพาหะ 
 1) ก. และ ข. 2) ก. หรือ ค. 3) เฉพาะ ค. 4) ก., ข. และ ค.  
20. Natural Selection ของสิ่งมีชีวิตจะทําใหสิ่งมีชีวิตมีลักษณะใด 
 1) แข็งแรงท่ีสุด   2) มีลูกหลานจํานวนมาก 
 3) ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมดี 4) ถูกทุกขอ 
 

เฉลย 
 
1. 4) 2. 4) 3. 3) 4. 4)  5. 1) 6. 2) 7. 2) 8. 4) 9. 2) 10. 1) 
11. 1) 12. 2) 13. 4) 14. 4)  15. 3) 16. 4) 17. 3) 18. 1) 19. 3) 20. 1) 
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ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
 ความหลากหลายทางชีวภาพมี 3 ชนิด 
 1. ความหลากหลายทางนิเวศวิทยา หมายถึง ระบบนิเวศแตละแหงมีความแตกตางของชนิดและจํานวน
ของสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตท่ีอยูรวมกัน 
 2. ความหลากหลายของสปชีส หมายถึง ชนิดของสิ่งมีชีวิตตางๆ บนโลก ซ่ึงมีประมาณ 10-50 ลานชนิด 
 3. ความหลากหลายทางพันธุกรรม หมายถึง ลักษณะของสิ่งมีชีวิตแตละชนิดมีความแตกตางกัน 
 
สปชีสของสิ่งมีชีวิต 
 สปชีส คือ กลุมสิ่งมีชีวิตท่ีเปนประชากรชนิดเดียวกันผสมพันธุกันแลวไดลูกหลานสืบทอดตอไป เนื่องจาก
ความคลายคลึงกันในระดับโครโมโซม ทําใหโครโมโซมจากพอและแมสามารถเขาคูกันได เชน  
  Homo sapiens คนทุกชาติ Canis familiaris สุนัขบาน 
  Zea  mays ขาวโพดทุกชนิด Canis lupus สุนัขปา  
 สุนัขบานและสุนัขปา มีความใกลชิดทางพันธุกรรมจึงสามารถผสมพันธุกันไดลูกผสม 
 ลักษณะของสิ่งมีชีวิตแตละสปชีสจะมีลักษณะเดนเฉพาะไมเหมือน Species อื่น แตภายในสปชีสเดียวกัน
อาจจะมีความแตกตางกันในเรื่องตางๆ เชน สายพันธุ เพศผูและเพศเมีย ความแตกตางระหวางวัยท่ีเจริญเติบโต
และชวงท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ีแลว  
 การเกิดสปชีสใหม 
 การเกิดสปชีสใหม มีสาเหตุจากความแตกตางของส่ิงแวดลอมทางกายภาพและชีวภาพ ทําใหเกิดการคัดเลือก
ตามธรรมชาติ จะทําใหเกิดประชากรเปนกลุมยอยที่มีพันธุกรรมท่ีแตกตางกันจนไมสามารถผสมพันธุกันไดหรือ 
ผสมพันธุไดแตเปนหมัน เชน สิ่งมีชีวิตสปชีสหนึ่งอาศัยอยูรวมกลุมกัน แตมีเหตุการณท่ีทําใหพ้ืนท่ีท่ีอาศัยอยูแยกกัน 
เชน มีแมน้ําขวางกลาง ทําใหแบงสิ่งมีชีวิตสปชีสนี้เปน 2 กลุม และสิ่งมีชีวิตนี้ไมสามารถอพยพยายขามถ่ินกันได 
ทําใหเกิดพฤติกรรมการดํารงชีวิตท่ีแตกตางกันไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเกิดเปนสปชีสใหม ในปจจุบันสามารถจําแนก
สิ่งมีชีวิตไดประมาณ 1.5 ลานสปชีส และพบวาแมลงเปนสิ่งมีชีวิตท่ีมีสปชีสมากท่ีสุดประมาณ 750,000 สปชีส 
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ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
 นักชีววิทยาไดจัดจําแนกหมวดหมูของสิ่งมีชีวิตโดยเกณฑตางๆ ดังน้ี 
 1. โครงสรางของสิ่งมีชีวิต จุดกําเนิดของอวัยวะ 
 2. สารเคมีภายในเซลล 
 3. ออรแกเนลลในเซลล 
 4. โปรตีนท่ีสรางขึ้น 
 5. แบบแผนการเจริญเติบโต 
 6. หลักฐานทางวิวัฒนาการ 
 7. การแพรกระจายตามสภาพภูมิศาสตร  
 ในปจจุบันนักชีววิทยาไดจําแนกสิ่งมีชีวิตเปน 5 อาณาจักร 
 1. อาณาจักรมอเนอรา (Monera) 
 2. อาณาจักรโพรทิสตา (Protista) 
 3. อาณาจักรเห็ดราและยีสต (Fungi) 
 4. อาณาจักรพืช (Plantae) 
 5. อาณาจักรสัตว (Animalia)  
 อาณาจักรมอเนอรา 
  สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอรา เปนสิ่งมีชีวิตพวกแรกท่ีเกิดขึ้นในโลก ลักษณะของเซลลจะไมมีนิวเคลียส 
(Prokaryote) การดํารงชีวิตสวนใหญเปนผูยอยสลายอินทรียสาร บางชนิดเปนปรสิตหรือสรางอาหารไดเอง 
สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรนี้ ไดแก แบคทีเรียและสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน 
  ความสําคัญของแบคทีเรียและสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน 
  1. ทําใหเกิดการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ 
  2. ผลิตสารเคมี เชน แอซิโตน กรดแลกติก ยาปฏิชีวนะ 
  3. ผลิตนมเปรี้ยว เนยแข็ง ผักดอง น้ําสมสายชู ปลารา 
  4. ตรึงไนโตรเจน เชน ไรโซเบียม แอนาบีนา นอสตอก 
  5. เปนสาเหตุของโรคปอดบวม วัณโรค อหิวาตกโรค ฉี่หนู และแอนแทรกซ  
 อาณาจักรโพรทิสตา 
  อาณาจักรโพรทิสตา มีสิ่งมีชีวิตท่ีมีความหลากหลายมากที่สุด มีท้ังท่ีเปนเซลลเดียวและหลายเซลล 
บางชนิดมีลักษณะคลายพืช คือมีคลอโรพลาสต สามารถท่ีจะสังเคราะหดวยแสงไดบางชนิดเปนสาเหตุของโรค 
  โพรทิสตแบงได ดังนี้ 
  1. โพรทิสตท่ีหากินอิสระ เชน ยูกลีนา อะมีบา วอรติเซลลา 
  2. โพรทิสตท่ีเปนสาเหตุของโรค เชน ทริปพาโนโซมเปนสาเหตุของโรคเหงาหลับ 
  3. โพรทิสตท่ีสามารถสังเคราะหดวยแสง เชน ยูกลีนา ไดอะตอม สาหรายสีน้ําตาล เชน สาหราย
เคลป ซารกัสซัม ลามินาเรีย พาไดนา สาหรายสีแดง เชน จีฉาย สาหรายผมนาง สาหรายสีเขียว เชน คลอเรลลา    
สไปโรไจรา สาหรายไฟ 
  4. โพรทิสตท่ีเปนอาหารของคน เชน สาหรายสีแดง สาหรายสีเขียว 
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 อาณาจักรฟงไจ 
  ฟงไจเปนสิ่งมีชีวิตท่ีมีท้ังเซลลเดียวและหลายเซลล แตยังไมพัฒนามาเปนเนื้อเยื่อ สืบพันธุโดยการ
สรางสปอร การดํารงชีวิตเปนแบบปรสิตหรือผูยอยสลายอินทรียสาร 
  ความสําคัญของฟงไจ 
  1. ทําหนาท่ีเปนผูยอยสลายอินทรียสารในระบบนิเวศ เชน ราไมคอรไรซา 
  2. ผลิตกรดฟูมาริก เชน ไรโซปส 
  3. เปนอาหารของคน เชน เห็ดตางๆ  
  4. ยีสตใชทําขนมปง แอลกอฮอล และเปนอาหารเพิ่มวิตามิน B12  
  5. เพนนิซิเลียม ใชผลิตยาเพนนิซิลิน เปนยาปฏิชีวนะ 
  6. ราแอสเพอจิลัสในธัญพืช ผลิตสารพิษอะฟลาทอกซินเปนสารกอมะเร็งตับ 
  7. ฟงไจเปนปรสิตในพืช เชน ราน้ําคางในองุน ราสนิม ปริสิตในคน เชน เช้ือราท่ีเทา เช้ือราท่ีปอด  
 อาณาจักรพืช 
  พืชเปนสิ่งมีชีวิตหลายเซลล มีการจัดเรียงตัวเปนเนื้อเยื่อ สรางอาหารไดเองดวยการสังเคราะหดวยแสง 
โดยใชคลอโรพลาสตท่ีอยูภายในเซลล มีผนังเซลลเปนสารพวกเซลลูโลส แบงเปนกลุมใหญ 2 กลุม ตามลักษณะ
ของทอลําเลียง คือ พวกท่ีไมมีทอลําเลียง ไดแก มอส และกลุมท่ีมีทอลําเลียงเปนกลุมใหญ ไดแก เฟน ตีนตุกแก 
หญาถอดปลอง สน ปรง แปะกวย มะเมื่อย พืชใบเลี้ยงเดี่ยว พืชใบเลี้ยงคู 
  พืชกลุมตางๆ ไดแก 
  1. ไบรโอไฟต เปนพืชท่ีไมมีทอลําเลียง เชน ขาวตอกฤๅษีหรือสแฟกนัมมอส เปนพืชท่ีทนทานตอการ
สูญเสียน้ําดี ใชเปนวัสดุคลุมดินหรือใชเปนวัสดุใหความช้ืนในการปลูกพืช 
  2. เฟน เปนพืชท่ีมีทอลําเลียงแตไมมีดอก เปนพืชท่ีพบในยุคดีโวเนียนประมาณ 400 ลานปมาแลว 
กลุมของเฟนมีหลายสปชีส มีความสําคัญตางๆ ดังนี้ 
   - ใชเปนไมประดับ เชน ขาหลวงหลังลาย ชายผาสีดา เฟนกานดํา เฟนใบมะขาม 
   - ใชเปนอาหาร เชน ผักแวน กูดเก๊ียะ 
   - ทําเครื่องจักสาน เชน ยานลิเภา 
   - เปนปุยไนโตรเจนใหกับตนขาว เชน แหนแดง 
  3. พืชท่ีมีทอลําเลียงท่ีไมมีดอกแตมีเมล็ด เปนพืชท่ีพบประมาณ 360 ลานป สวนสืบพันธุคือโคน (Cone) 
ซ่ึงมี 2 ชนิด คือ โคนเพศผูและโคนเพศเมีย เมล็ดจะเกิดอยูในโคนเพศเมียจึงเรียกพืชชนิดนี้วา พืชเมล็ดเปลือย 
(Gymnosperm)  
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   ความสําคัญของพืชเมล็ดเปลือย 
   1. ปรง เปนพืชท่ีใชเปนไมประดับท่ีมีราคาแพง 
   2. แปะกวย เปนพืชท่ีเมล็ดมีอาหารสะสมนํามารับประทานได สารสกัดจากใบแปะกวยชวยรักษา
ความสมบูรณของผนังหลอดเลือดฝอย และปรับระบบหมุนเวียนเลือด ตอตานการอักเสบ การบวม ปองกันการ
เกิดอัมพาต ใชรักษาโรคเก่ียวกับความชรา 
   3. สน เปนพืชท่ีมีความหลากหลายมากที่สุดในกลุมพืชเมล็ดเปลือย สามารถนําตนมาใชสรางบาน 
ทําเครื่องเรือน ทําเย่ือกระดาษ 
   4. มะเมื่อย เปนพืชท่ีมีลักษณะแตกตางจากพืชเมล็ดเปลือยกลุมอื่น คือพบเวสเซลในทอลําเลียงน้ํา
คลายพืชดอก 
  4. พืชดอก เปนกลุมพืชมีจํานวนสปชีสมากท่ีสุดในอาณาจักรพืช มีดอกเปนอวัยวะสืบพันธุสรางเมล็ด
ในรังไข แบงเปน 2 กลุมใหญ คือ ใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู 
   ความสําคัญของพืชดอก 
   1. ธัญพืชเปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวท่ีเปนแหลงคารโบไฮเดรตของคน เชน ขาวเจา ขาวสาลี 
   2. ตนไมยืนตน ใชสรางบาน ทําเครื่องเรือนตางๆ เชน ไมสัก ไมมะคา ฯลฯ 
   3. ไมดอก, ไมผล, พืชผัก ใชเปนไมประดับไมผลและพืชผัก ใชเปนอาหาร มีความสําคัญตอ
เศรษฐกิจ เชน กลวยไม ผลไมตางๆ  
 อาณาจักรสัตว 
  สัตวเปนสิ่งมีชีวิตท่ีมีหลายเซลล มีการเรียนรูและตอบสนองตอสิ่งเรา และมีการเคลื่อนไหวโดยการ
ทํางานของเน้ือเยื่อประสาทและกลามเนื้อ ไมสามารถสรางอาหารได เปนผูบริโภค แบงเปนหลายกลุม ดังนี้ 
  1. ฟองนํ้า เปนสัตวยังไมมีเนื้อเยื่อท่ีแทจริง ลําตัวมีรูพรุนใหน้ําเขาและออกทางชองเปดใหญ ฟองน้ํามี
ความสําคัญกับระบบนิเวศโดยเปนท่ีอาศัยของสัตวน้ําขนาดเล็ก และเปนอาหารของหอยและปลา ตัวอยางของ
ฟองน้ํา ไดแก ฟองนํ้าแกว ฟองนํ้าหินปูน ฟองน้ําถูตัว 
  2. ปะการัง เปนสัตวท่ีมีเนื้อเยื่อท่ีแทจริง เปนสัตวท่ีลําตัวกลวงมีหนวดรอบปาก ปะการังมีความสําคัญ
กับระบบนิเวศทางทะเล คือ เปนท่ีอยูอาศัยของตัวออนของสัตวน้ําในทะเล ทําใหเพ่ิมผลผลิตทางทะเล ตัวอยาง
ของสัตวในกลุมเดียวกับปะการัง ไดแก ไฮดรา แมงกะพรุน ซีแอนีโมนี กัลปงหา 
  3. หนอนตัวแบน เปนสัตวท่ีมีลําตัวแบน มีท้ังท่ีเปนปรสิตและหากินอิสระ ตัวอยางของสัตวในกลุมนี้ท่ี
เปนปรสิต ไดแก พยาธิใบไม พยาธิตัวตืด และสัตวท่ีหากินอิสระ ไดแก พลานาเรีย 
  4. หนอนตัวกลม เปนสัตวท่ีลําตัวรูปทรงกระบอก ไมมีปลอง สัตวในกลุมนี้สวนใหญเปนปรสิต เชน 
พยาธิเสนดาย 
  5. แอนเนลิดา เปนสัตวท่ีลําตัวเปนปลอง เปนสัตวท่ีมีระบบเลือด ตัวอยางของสัตวกลุมนี้ ไดแก 
ไสเดือนดิน เปนสิ่งมีชีวิตท่ีขุดรูในดิน ทําใหดินมีอากาศถายเท เหมาะแกการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ทําใหเกิด
การยอยสลายไดดี ไสเดือนกินซากพืชและซากสัตวและเมื่อขับถายออกมาจะเปนปุยใหแกพืช สัตวในกลุมนี้ท่ีเปน
ปรสิตช่ัวคราว เชน ปลิงและทาก จะดูดเลือดของสัตวและคนโดยปลิงและทากจะปลอยสารที่ทําใหสัตวท่ีถูกดูด
เลือดชาและปลอยสารฮิรูดิน (Hirudin) เพ่ือปองกันไมใหเลือดแข็งตัว 
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  6. มอลลัสก ไดแก หอย หอยทาก หอยนางรม หอยงวงชาง หมึกยักษ หมึกกระดอง และหมึกกลวย 
สัตวในกลุมนี้เปนอาหารของมนุษย 
  7. อารโทรพอด สัตวในกลุมนี้ท่ีมีจํานวนสปชีสมาก ไดแก แมลง อารโทรพอดมีลําตัวเปนปลอง มี
รยางคเปนขอตอกัน มีเปลือกแข็ง ประกอบดวย ไคทิน พบไดเกือบทุกแหงบนโลก เปนอาหารของมนุษย เชน กุง 
ปู แมงดาทะเล เปนสัตวท่ีมีพิษ เชน แมงมุม แมงปอง เห็บ ตะขาบ เปนสัตวท่ีมีสวนชวยแพรกระจายพันธุของ  
พืชดอก เชน แมลง 
  8. เอไคโนเดิรม เปนสัตวทะเลทั้งหมด เชน ปลิงทะเล พลับพลึงทะเล ดาวขนนก ดาวมงกุฎหนาม  
ดาวทะเล 
  9. โพรโทคอรเดต เปนสัตวกลุมเดียวกับสัตวมีกระดูกสันหลัง แตไมมีโครงรางแข็งคํ้าจุนภายในรางกาย 
เชน เพรียงหัวหอม แอมฟออกซัส 
  10. สัตวมีกระดูกสันหลัง เปนสัตวท่ีมีกระดูกสันหลัง มีระบบเลือดและระบบประสาทดีกวาสัตวท้ังหลาย 
แบงเปนกลุมใหญ ไดแก ปลา สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก สัตวเลื้อยคลาน สัตวปก สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 
   ปลาเปนอาหารที่มีความสําคัญตอคน เชน ปลาน้ําจืด ปลาน้ําเค็ม 
   สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก ไดแก กบ เขียด คางคก ซาลามานเดอร งูดิน 
   สัตวเลื้อยคลาน ไดแก จระเข เตา จ้ิงเหลน และไดโนเสารท่ีสูญพันธุแลว 
   สัตวปก เปนสัตวเลือดอุนท่ีกระดูกมีรูพรุน ทําใหน้ําหนักเบา จึงบินได 
   สัตวเลี้ยงลูกดวยนม เปนสัตวเลือดอุนท่ีมีตอมน้ํานมใหลูก กลุมท่ีออกลูกเปนไข เชน ตุนปากเปด 
ตัวกินมดท่ีคลายเมน กลุมท่ีมีกระเปาหนาทอง เชน จิงโจ โอพอสซัม โคอาลา กลุมท่ีตัวแมมีมดลูกและรกเจริญดี 
เชน คน ลิง ชาง มา วัว ควาย 
   ไวรัส เปนสิ่งมีชีวิตท่ีไมมีลักษณะเปนเซลล โครงสรางของไวรัสประกอบดวยโปรตีนหุมสารพันธุกรรม 
ไวรัสมีขนาดเล็กมากประมาณ 20-250 นาโนเมตร ตองใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนดูเทาน้ัน 
   ไวรัสสามารถเพ่ิมจํานวนตัวเองเมื่ออยูในเซลลของสิ่งมีชีวิตอื่น แตถาไวรัสอยูนอกเซลลของสิ่งมีชีวิต
อื่นจะไมสามารถทํากิจกรรมใดๆ มีลักษณะเปนอนุภาค ไวรัสมีรูปรางหลายแบบ ไวรัสเปนสาเหตุของโรคตางๆ เชน 
เอดส ไขหวัดใหญ โปลิโอ ตับอักเสบ งูสวัด พิษสุนัขบา และไขหวัดนก ในปจจุบันยังไมมียาท่ีจะฆาไวรัสได แตมีวัคซีน
ท่ีสามารถปองกันไวรัสไดบางชนิด 
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อาณาจักรมอเนอรา เปนสิ่งมีชีวติ
ที่เซลลไมมีนิวเคลียส บางชนิดสราง
อาหารไดเอง สวนใหญเปนผูยอยสลาย

อาณาจักรโพรทิสตาเปนสิ่งมีชีวิต
เซลลเดียวหรือหลายเซลล บางชนิด
สรางอาหารไดดวยการสังเคราะห
ดวยแสงบางชนิดตองการอาหารจาก
สิ่งมีชีวติ

อาณาจักรเห็ดราและยีสต
ยีสตมีเซลลเดียว เห็ดรามี

หลายเซลล บางชนิดดํารงชีพ
โดยการยอยสลายสารอินทรีย

บางชนิดเปนปรสิต

อาณาจักรพืช
สิ่งมีชีวติหลายเซลล

เซลลจัดเรียงเปนเนื้อเยื่อ
สรางอาหารไดเองดวยการ

สังเคราะหดวยแสง ผนังเซลล
มีเซลลูโลสเปนองคประกอบ

อาณาจักรสัตว
สิ่งมีชีวิตหลายเซลล

เซลลจัดเรียงเปนเนื้อเยื่อ
เคลื่อนไหวได สัตวไมสามารถ
สรางอาหารไดเองตองอาศัย

อาหารจากสิ่งมีชีวติอื่น

แบคทีเรีย สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน

โพรทิสตท่ีมีแฟลกเจลลา

โพรทิสตท่ีมีรูปรางคลายอะมีบา

โพรทิสตท่ีมีซิเลีย

สาหรายสีเขียว
สาหรายสีแดง

สาหรายสีนํ้าตาล
ไบรโอไฟต

พืชไรดอกมีทอลําเลียง

สน

พืชใบเลี้ยงเดี่ยว

พืชใบเลี้ยงคู

แอสโคไมโคตา

เบสิดิโอไมโคตา

คิวเทอโรไมโคตา

ไซโกไมโคตา
ราเมือก

ฟองน้ํา

ปะการัง

หนอนตัวแบน

หนอนตัวกลม

มอลลัสก

แอนเนลิด

อารโทรพอด

เอไคโนเดิรม

โพรโทคอรเดต

สัตวมีกระดูกสันหลัง

 

 
 คุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพ 
 1. ความสําคัญตอระบบนิเวศ สิ่งมีชีวิตแตละชนิดมีความเก่ียวของกัน ใหประโยชนตอโลก เชน แนวปะการัง
เปนแหลงอนุบาลของสัตวน้ําในทะเล 
 2. ความหลากหลายของสายพันธุในสปชีสเดียวกัน มีประโยชนตอการอยูรอดของสิ่งมีชีวิต เชน ขาวพันธุ
พ้ืนบานไทยมียีนท่ีตานทานตอเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 
 3. ความหลากหลายของสปชีส ทําใหเกิดประโยชนในภาคอุตสาหกรรมอยางกวางขวาง เชน ตนยางให 
น้ํายางท่ีใชในอุตสาหกรรมยาง พืชและสัตว เปนแหลงอาหารที่สําคัญของมนุษย สารสกัดจากสิ่งมีชีวิตสามารถ
นํามาใชประโยชนในทางยารักษาโรคหลายชนิด เชน สารเปลาโนทอล (Plaonotol) จากตนเปลานอย ใชรักษาโรค
กระเพาะและลําไสได 
 4. ความหลากหลายทางชีวภาพ ทําใหเกิดความหลากหลายชีวิตในธรรมชาติ กอใหเกิดจินตนาการและ
เกิดความรื่นรมยใจ 
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แบบทดสอบ 
 
1. หมวดหมูของสิ่งชีวิตในลําดับใดประกอบดวยสิ่งมีชีวิตท่ีมีความคลายคลึงกันมากท่ีสุด 
 1) Order 2) Phylum 3) Class 4) Genus  
2. สุนัขบานและสุนัขปามีช่ือวิทยาศาสตรตามลําดับดังน้ี Canis familiaris และ Canis lupus ขอใดไมถูกตอง 
 1) สุนัขท้ัง 2 อยูใน genus เดียวกัน 
 2) สุนัขท้ัง 2 อยูใน species เดียวกัน แตตางสายพันธุ 
 3) สุนัขท้ัง 2 ผสมพันธุกันได และไดลูกท่ีเปนหมัน 
 4) โครโมโซมของสุนัขท้ัง 2 ไมสามารถเขาคูกันได  
3. สิ่งมีชีวิตในขอใดท่ีมีกระบวนการสังเคราะหดวยแสงภายในคลอโรพลาสต 
  ก. ไดอะตอม   ข. ยูกลีนา 
  ค. สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน ง. อะมีบา 
 1) ก. และ ข. 2) ค. และ ง. 3) ข. และ ค. 4) ก. และ ง.  
4. ช่ือวิทยาศาสตรของคนคือ Homo sapiens ขอใดถูกตอง 
  ก. คนอยูในจีนัส Homo  ข. คนอยูในสปชีส Sapiens 
  ค. คนทุกชาติมีช่ือวิทยาศาสตรเหมือนกันหมดท้ังโลก 
 1) ก. และ ข. 2) ก. และ ค. 3) ข. และ ค. 4) เฉพาะ ค.  
5. สิ่งมีชีวิตในโลกนี้ท่ีมีจํานวนสปชีสมากท่ีสุดคือขอใด 
 1) แบคทีเรีย 2) พืชดอก 3) แมลง 4) ไวรัส  
6. สิ่งมีชีวิตพวกใดพบในน้ําเค็มเทานั้น 
 1) มอลลัสก 2) โพรโทคอรเดต 3) ฟองน้ํา 4) เอไคโนเดิรม  
7. สัตวเลี้ยงลูกดวยนมกลุมใดท่ีมีวิวัฒนาการการเจริญเติบโตของตัวออนต่ํากวาพวกอื่นๆ  
 1) จิงโจ  ปลาโลมา   2) หนูหริ่ง  คางคาว 
 3) ปลาโลมา  ปลาวาฬ   4) ตุนปากเปด  ตัวกินมดคลายเมน  
8. ขอใดเปนสัตวตางไฟลัมกัน 
 1) แมงกะพรุน  ปะการัง  ไฮดรา 2) ทาก  หมึก  หอยทาก 
 3) พยาธิตัวกลม  ไสเดือนฝอย  พยาธิปากขอ 4) นก  จระเข  มาน้ํา  
9. พืชท่ีสืบพันธุโดยเมล็ดคือขอใด 
 1) มอส 2) แหนแดง 3) ปรง 4) สนหางมา  
10. พืชพวกไบรโอไฟตมีขนาดเล็กไมเกิน 2 นิ้ว เนื่องจากสาเหตุใด 
 1) ระบบทอลําเลียง 2) ระบบสืบพันธุ 3) การแพรกระจายพันธุ 4) ถูกทุกขอ  
11. โครงสรางใดท่ีพบในขาวและขาวโพดแตไมพบในสน 
 1) Ovary 2) Ovule 3) Seed 4) Endosperm 
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12. พืชพวกไบรโอไฟตแตกตางจากพืชกลุมอื่นอยางไร 
 1) ไมมีเนื้อเยื่อลําเลียง   2) ชองสปอโรไฟตยาวนาน 
 3) มีดอกขนาดเล็ก   4) เปนพืชท่ีเจริญในท่ีความช้ืนสูงหรือในน้ําเทาน้ัน  
13. โรคใดตอไปนี้เกิดจากแบคทีเรีย 
 1) บิดไมมีตัว อหิวาตตกโรค คอตีบ 2) ไทฟอยด ปอดบวม งามนิ้วมือนิ้วเทาเปอย 
 3) วัณโรค บาดทะยัก ไขจับสั่น กลาก 4) โรคเรื้อน เกลื้อน ไขจับสั่น  
14. สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินและแบคทีเรียมีลักษณะใดคลายกัน 
 1) มีขนาดเล็ก   2) มีสีเขียวเหมือนกัน 
 3) สามารถตรึงไนโตรเจนได  4) ไมมีเย่ือหุมนิวเคลียส  
15. ลักษณะรวมกันของสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินและสาหรายหางกระรอกคือขอใด 
 1) มีคลอโรฟลล 2) มีคลอโรพลาสต 3) มีนิวเคลียส 4) ถูกทุกขอ  
16. ผลิตภัณฑอาหารในขอใดเปนผลิตภัณฑท่ีไดจากรา 
 1) ซีอิ๊ว  เตาเจ้ียว  เนยแข็ง  2) ซีอิ๊ว  เตาเจ้ียว  น้ําสมสายชู 
 3) เตาเจ้ียว เนยแข็ง  นมเปรี้ยว 4) ขาวหมาก  น้ําสมสายชู  นมเปรี้ยว  
17. การเลี้ยงแหนแดงในนาขาวเพ่ือจุดประสงคใด 
 1) แหนแดงเพ่ิมปุยไนโตรเจนแกขาว 
 2) แหนแดงมีธาตุฟอสฟอรัสมาก ทําใหขาวไดรับฟอสฟอรัสมากจึงออกรวงเร็วขึ้น 
 3) ซากแหนแดงดูดน้ําไดดีกวาซากของพืชอื่นๆ  
 4) ถูกทุกขอ  
18. สิ่งมีชีวิตในขอใดสามารถสรางอาหารไดเองและกินอาหารจากสิ่งมีชีวิตอื่น 
  ก. เห็ด รา ยีสต ข. มอเนอรา ค. โพรทิสตา ง. พืช 
 1) ก. และ ข. 2) ค. และ ง. 3) ก. และ ง. 4) ข. และ ค.  
19. ความสําคัญของปาชายเลนและแนวปะการังคือขอใด 
  ก. เปนแหลงอนุบาลของตัวออนของสิ่งมีชีวิตในทะเล ข. เปนแหลงสมุนไพร 
  ค. นําไปทําเช้ือเพลิง     ง. ปองกันคลื่นและลม 
 1) ก. และ ข. 2) ค. และ ง. 3) ก. และ ง. 4) ข. และ ค.  
20. สารเปลาโนทอล (Plaonotol) จากตนเปลานอยมีคุณสมบัติอยางไร 
 1) ฆาเช้ือรา 2) รักษาแผลสด 3) ใชในเครื่องสําอาง 4) รักษาโรคกระเพาะและลําไส 
 

เฉลย 
 
1. 4) 2. 2) 3. 1) 4. 2)  5. 3) 6. 4) 7. 4) 8. 2) 9. 3) 10. 1) 
11. 1) 12. 1) 13. 1) 14. 4)  15. 1) 16. 1) 17. 1) 18. 4) 19. 3) 20. 4) 
 

 


