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ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและการศึกษาชีววิทยา

สิ่งมีชีวิตคืออะไร
1. สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ (Reproduction)
 การสืบพันธุเปนสมบัตท่ีิสาํคัญของสิง่มชีีวติทุกชนดิ เพราะสิง่มชีีวติตองมกีารเพ่ิมจํานวนเพือ่ดาํรงเผาพันธุ

เอาไว การสืบพันธุแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1.1 การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ (Asexual Reproduction) เปนการสืบพันธุท่ีพบในสิ่งมีชีวิต

หลายชนิด ท้ังพวกโพรทิสต สาหราย ฟงไจ พืช และสัตว การสืบพันธุแบบนี้ทําใหสิ่งมีชีวิตสามารถเพ่ิมจํานวนได
อยางรวดเร็วโดยมีลักษณะทางพันธุกรรมคงเดิม ตัวอยางเชน
         - การแบงเซลลจากหนึ่งเปนสอง (Binary Fission) พบในสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว พวกโพรคาริโอต
(Prokaryoye) เชน แบคทีเรีย สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน และพวกยูคาริโอต (Eukaryote) เชน อะมีบา พารามี-
เซียม ยูกลีนา ฯลฯ
         - การแตกหนอ (Budding) พบในสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว เชน ยีสต สัตวหลายเซลล เชน ไฮดรา
และพืชบางชนิด เชน แหน กลวย ไผ เปนตน
         - การสรางสปอร (Sporulation) พบในพวกเห็ด รา และพืชบางชนิด เชน มอสส ลิเวอรเวิรต
ฮอรนเวิรต เฟน ฯลฯ
        - การงอกใหม (Regeneration) พบในพวกพลานาเรียและดาวทะเล

1.2 การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ (Sexual Reproduction) เปนการสืบพันธุท่ีมีการสรางเซลล
สืบพันธุเพศผูและเซลลสืบพันธุเพศเมียโดยการแบงเซลลแบบไมโอซิส เมื่อเกิดการปฏิสนธิกลายเปนไซโกตและ
เจริญเปนตัวออนจึงไดรับการถายทอดลักษณะพันธุกรรมจากทั้งพอและแม ทําใหเกิดความแปรผันทางพันธุกรรม
เกิดขึ้นในรุนลูกหลานได
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- พารามีเซียม (Paramecium) สืบพันธุแบบไมอาศัยเพศโดยการแบงเซลลแบบ Binary
Fission และอาจสืบพันธุแบบอาศัยเพศโดยวิธีคอนจูเกชัน (Conjugation)

- ไฮดรา (Hydra) สืบพันธุแบบไมอาศัยเพศโดยการแตกหนอและอาจสืบพันธุแบบอาศัยเพศ
โดยสรางเซลลสืบพันธุเพศผูและเซลลสืบพันธุเพศเมียผสมขามตัวกัน

2. สิ่งมีชีวิตมีลักษณะจําเพาะและมีการจัดระบบโครงสรางที่แนนอน (Specific Organization)
สิง่มชีีวติแตละชนดิมกีารจัดระบบโครงสรางของรางกายอยางมแีบบแผนแนนอน ทําใหมรีปูรางลกัษณะ

เปนเอกลักษณเฉพาะตัวไมเหมือนกัน
3. สิ่งมีชีวิตมีปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล (Metabolism)

ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึ้นภายในเซลลสิ่งมีชีวิต เรียกวา “เมแทบอลิซึม (Metabolism)” แบงออกเปน 2
ประเภท คือ

1. แคแทบอลิซึม (Catabolism) หมายถึง กระบวนการสลายสารประกอบอินทรียภายในเซลลใหมี
ขนาดเล็กลง และปลดปลอยพลังงานท่ีแฝงอยูในสารประกอบอินทรียนั้นออกมาเก็บสะสมไวในรูปของ ATP
(Adenosine Triphosphate)

2. แอแนบอลิซึม (Anabolism) หมายถึง กระบวนการนําสารท่ีมีโมเลกุลขนาดเล็กๆ มาสังเคราะห
สารโมเลกุลใหญท่ีจําเปนตอการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต โดยใชพลังงานจากกระบวนการแคแทบอลิซึม 

4. สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโต มีอายุขัยและมีขนาดจํากัด
สิง่มชีีวติเริม่เจรญิมาจากไซโกตซ่ึงเปนเซลลเพียงเซลลเดยีวท่ีเกิดจากการผสมระหวางอสจิุกับไข  จากน้ัน

จึงมีการเพ่ิมจํานวนเซลลและการขยายขนาดของเซลลทําใหรางกายมีขนาดใหญขึ้น ในขณะเดียวกันเซลลแตละ
เซลลก็จะมีการแปรสภาพไปทําหนาท่ีเฉพาะอยาง และมีการรวมกลุมของเซลลพัฒนาไปเปนเนื้อเยื่อและอวัยวะ
ตางๆ ตามสวนตางๆ ของรางกาย เชน สมอง กลามเนื้อ หัวใจ ปอด ผิวหนัง เม็ดเลือด เปนตน

หลงัจากสิง่มชีีวติเจรญิเตบิโตแลวจะมชีีวติอยูชวงระยะเวลาหนึง่ แลวก็ตาย  จากการศึกษาพบวาชวงเวลา
ตั้งแตเกิดจนตายของสิ่งมีชีวิตแตละชนิด ซ่ึงเรียกวา “อายุขัย (Life Span)” นั้นถูกควบคุมโดยยีน  

สําหรับอายุขัยของพืชนั้นพบวาพืชแตละชนิดก็มีอายุขัยแตกตางกันเชนกัน นักชีววิทยาจึงจําแนกพืช
ออกเปนกลุมๆ โดยใชอายุขัยเปนเกณฑ ดังนี้

1. Ephemeral Plant หมายถึง พืชท่ีมีชวงอายุสั้นมาก ตัวอยางเชน ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง บานช่ืน
บานเย็น ดาวเรือง แพงพวยฝรั่ง เปนตน

2. Annual Plant หมายถึง พืชท่ีมีชวงอายุเพียง 1 ป เมื่อออกดอกออกผลแลวก็จะตาย ตัวอยางเชน
ขาว สับปะรด ออย เปนตน

3. Biennial Plant หมายถึง พืชท่ีมีชวงอายุ 2 ป สวนใหญมักเปนพืชท่ีมีลําตนใตดิน จากการศึกษา
พบวาในปแรกพืชพวกน้ีจะงอกออกจากเมล็ดแลวเจริญเติบโตเปนตนเตี้ยๆ อยูเหนือพ้ืนดิน และอาจมีการสะสม
อาหารไวในราก ตอมาใบและลาํตนเหนอืพ้ืนดนิจะเหีย่วแหงไป เมือ่ขึน้ปท่ี 2 ก็จะงอกรากออกมาใหม มกีารออกดอก
ออกผล และตายไปอีกครั้งหนึ่ง โดยเหลือเมล็ดไวสําหรับขยายพันธุตอไป ตัวอยางพืชประเภทนี้ ไดแก หอม
กระเทียม วานสี่ทิศ บีท แครอท ฯลฯ
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4. Perennial Plant หมายถึง พืชท่ีมีชวงอายุยาวนานกวา 2 ป สวนใหญมักเปนไมยืนตนหรือไมพุมซ่ึง
มีใบเขียวชอุมตลอดป ไมมีการผลัดใบ เรียกวา “Evergreen Perennial Plant” บางกลุมมีการผลัดใบใน
ฤดูรอน มีการผลิใบใหมในฤดูฝน เรียกวา “Deciduous Perennial Plant”

พืชแตละชนิดก็มีขนาดและขอบเขตจํากัดในการเจริญเติบโต นักชีววิทยาจึงจําแนกพืชออกเปนกลุม
ไดดังนี้

- พืชลมลุก (Herb) มีความสูงไมเกิน 120 เซนติเมตร
- ไมพุม (Shrub) มีความสูงระหวาง 120-300 เซนติเมตร
- ไมยืนตน (Tree) มีความสูงมากกวา 300 เซนติเมตร

5. สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองตอสิ่งเรา (Irritability)
การตอบสนองตอสิ่งเราของสัตวจะแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมแบบตางๆ ตัวอยางเชน
- การอพยพของนกนางแอนในฤดูหนาว
- การจําศีลของสัตวในฤดูหนาวหรือฤดูรอน
สําหรับการตอบสนองตอสิ่งเราของพืชนั้น มีหลายรูปแบบเชนเดียวกัน ตัวอยางเชน
- การเอนเขาหาแสงของลําตน
- การเกาะหลักของมือเกาะตําลึง องุน พวงชมพู
- การหุบและกางของใบไมยราบเมื่อถูกสัมผัส

6. สิ่งมีชีวิตมีการเคลื่อนไหว (Movement)
การเคลือ่นไหวทําใหสิง่มชีีวติไดรบัสิง่ท่ีตองการและหลกีหนสีิง่ท่ีไมตองการได ตวัอยางเชน การเคลือ่นท่ี

เพ่ือหาอาหาร การเคลื่อนท่ีเพ่ือหลบหนีศัตรู เปนตน การเคลื่อนไหวในพืชสวนใหญอาจจะเห็นไมเดนชัดนัก เชน
การเอนเขาหาแสงสวางของปลายยอดลําตนพืช การปด-เปดของปากใบ การหุบและบานของดอกไม เปนตน

7. สิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม (Adaptation)
สิ่งมีชีวิตในแตละแหลงท่ีอยูอาศัยจะมีการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมแตกตางกันไป ตัวอยางเชน

การเปลี่ยนใบเปนหนามเพื่อลดการสูญเสียน้ําของตนกระบองเพชร การท่ีสัตวในเขตหนาวมีขนยาวปกคลุมรางกาย
เพ่ือรักษาความอบอุนใหรางกาย การปรับรูปรางสีสันของแมลงและกิ้งกาใหคลายกับแหลงท่ีอยู เปนตน

8. สิ่งมีชีวิตมีการรักษาดุลยภาพของรางกาย
สิ่งมีชีวิตเซลลเดียวพวกโพรโทซัวบางชนิด เชน พารามีเซียม ซ่ึงอาศัยอยูในแหลงนํ้าจืด จึงมีการออส-

โมซิสของน้ําเขาสูเซลลตลอดเวลา ทําใหเซลลขยายขนาดใหญขึ้น แตพารามีเซียมมีคอนแทร็กไทลแวคิวโอล
(Contractile Vacuole) ทําหนาท่ีกําจัดน้าํท่ีมากเกินไปออกจากเซลลได ทําใหสามารถควบคมุสมดลุน้าํภายในเซลล
และภายนอกเซลลไดอยางเหมาะสม

- ปลาน้ําจืดมีเกล็ดหรือผิวหนังหนาเพ่ือปองกันไมใหน้ําซึมผานเขาไปในรางกายได มีเซลลพิเศษ
บริเวณเหงือกทําหนาท่ีดูดแรธาตุท่ีจําเปนกลับเขาสูรางกาย มีปสสาวะเจือจางและปสสาวะบอยๆ ทําใหสามารถ
กําจัดน้ําท่ีมีมากเกินไปออกจากรางกายได

- ปลาน้ําเค็มมีเกล็ดปกคลุมรางกายปองกันเกลือแรจากนํ้าทะเลแพรเขาสูรางกาย นอกจากนี้ยังมี
เซลลท่ีเหงือกทําหนาท่ีขับเกลือและแรธาตุท่ีมากเกินไปออกทางทวารหนักโดยไมมีการดูดกลับ
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ชีววิทยากับการดํารงชีวิต
งานวิจัยดานชีววิทยาพื้นฐานและชีววิทยาประยุกตเพ่ือพัฒนาปรับปรุงพันธุสิ่งมีชีวิตใหมีลักษณะตามความ

ตองการของมนุษยโดยใชเทคนิคทางดานเทคโนโลยีชีวภาพท่ีทันสมัย ตัวอยางเชน
1. การใชเทคนคิเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ในการขยายพนัธุและปรบัปรงุพันธุพืช โดยการนาํเอาเนือ้เยือ่เจรญิ

ของพืชบริเวณปลายยอด ปลายกิ่ง ปลายราก หรืออาจจะเปนช้ินสวนของใบ ออวุล รังไข หรืออับเรณู มาเลี้ยงใน
อาหารสังเคราะหสูตรตางๆ ท่ีเหมาะสมเพื่อชักนําใหเจริญเติบโตกลายเปนตนใหมจํานวนมาก ในเวลารวดเร็ว พืช
ท่ีขยายพันธุโดยวิธีการน้ีจะเปนพืชท่ีมีลักษณะพันธุกรรมเหมือนเดิมและเปนพืชปลอดโรคอีกดวย ตัวอยางพืชท่ี
ประสบความสําเร็จในการขยายพันธุโดยวิธีเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ ไดแก ขนุนไพศาลทักษิณ เมล็ดถ่ัวแดงหลวง
กลวยไม ขาว เปนตน

2. การสรางพันธุพืชตานทานโรคและแมลงศตัรูพืช โดยการถายฝากยีนในพชืเพ่ือใหมลีกัษณะตามตองการ
ทําใหสามารถสรางพืชแปลงพันธุ (Transgenic Plant) หรอืพืชดดัแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Plant)
ไดหลายรูปแบบ ตัวอยางเชน

- การสรางพืชตานทานไวรัส โดยการถายฝากยีนท่ีควบคุมการสรางโปรตีนหอหุมไวรัสเขาไป ทําให
พืชมีความตานทานตอการบุกรุกของไวรัสได

- การควบคุมการสุกของผลมะเขือเทศ โดยการถายฝากยีน ACC Deaminase จากแบคทีเรีย ทําให
พืชไมมีการสรางเอทิลีน มะเขือเทศจึงไมสุกหรือสุกชาลง

เทคนิคในการถายฝากยีนในพืชมีหลากหลายรูปแบบ ตัวอยางเชน
การถายฝากยีนโดยตรง (Direct Gene Transfer) โดยการแยกโพรโทพลาสตจากเซลลพืชมาบมรวม

กับสารละลาย DNA ท่ีตองการ แลวใสสารละลาย PEG เพ่ือชวยใหเย่ือหุมเซลลออนตัวลง ทําให DNA จาก
ภายนอกมีโอกาสเขาไปภายในเซลลได

การถายฝากยีนโดยใชกระแสไฟฟา (Electroporation) โดยการนําโพรโทพลาสตหรือแคลลัสมาบมรวม
กับสารละลาย DNA ท่ีตองการ อาจเติมสารละลาย PEG ดวยก็ได แลวผานกระแสไฟฟาเขาไปเพ่ือใหเกิดชองท่ี
เย่ือหุมเซลล ทําให DNA จากภายนอกมีโอกาสแทรกเขาไปภายในเซลลได

การถายฝากยีนโดยใชเข็มฉีด (Microinjection) เปนการถายฝากยีนโดยการฉีด DNA เขาไปในโพร-
โทพลาสตของพืช

การถายฝากยีนโดยใชเครื่องยิง (Particle Gun) เปนการถายฝากยีนโดยใชทังสเตนหรือทองขนาดเล็ก
ประมาณ 1-4 ไมครอน เคลอืบดวย DNA แลวใชเครือ่งยงิเขาสูเซลลพืชดวยความเรว็ประมาณ 1400 ฟุตตอวนิาที
วิธีการน้ีสามารถใชถายฝากยีนในเซลลท่ีมีผนังเซลลไดโดยไมตองทําเปนโพรโทพลาสต และใชในการถายยีนไปยัง
ออรแกเนลลตางๆ ได เชน ไมโทคอนเดรีย คลอโรพลาสต เปนตน

การถายฝากยนีโดยใชแบคทเีรยี (Agrobacterium) ซ่ึงสามารถบกุรกุเขาสูพืชไดตรงบรเิวณท่ีมบีาดแผล
หรืออาจใชวิธีเลี้ยงแบคทีเรียชนิดนี้รวมกับโพรโทพลาสตก็ได
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ชีวจริยธรรม
การศึกษาวจัิยทางดานชีววทิยามกีารวจัิยคนควาทดลองโดยใชสิง่มชีีวติเปนกลุมทดลองอยูตลอดเวลา ดงันัน้

นักชีววิทยาทุกคนจึงจําเปนตองมีจริยธรรมในการใชสัตวทดลองอยางเหมาะสม ไมทําการทดลองที่เปนการทรมาน
สัตว มีจรรยาบรรณในการใชสัตวทดลองเพ่ืองานวิจัย โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของจริยธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม
และหลักวิชาการท่ีเหมาะสม

การศึกษาชีววิทยา
1. ชวีวิทยา (Biology) มรีากศัพทจากภาษากรกี 2 คํา คือ Bios หมายถงึ สิง่มชีีวติ และ Logos หมายถงึ

ความคิดหรือเหตุผล ดังนั้น ชีววิทยา จึงหมายถึง การศึกษาแนวคิดของคนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอยางมีเหตุผลนั่นเอง
2. องคประกอบของชีววิทยา มี 2 สวน คือ

2.1 กระบวนการ (Process) หมายถึง วิธีการท่ีใชในการคนควาหาขอเท็จจริงของปรากฏการณ
ตางๆ ในธรรมชาติ ซ่ึงก็คือ วิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific Method) นั่นเอง มีขั้นตอนดังน้ี

2.1.1 การสังเกต (Observation) เปนการรวบรวมขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นในธรรมชาติอยาง
ละเอียดรอบคอบตรงกับความเปนจริง ไมนําความคิดเห็นเขาไปปะปนกับขอมูลจากการสังเกต

2.1.2 การกําหนดปญหา (Problem) เกิดความอยากรูอยากเห็น ชางคิดชางสงสัย หรือการ
สงัเกตพบขอเท็จจรงิท่ีขดัแยงกับสิง่ท่ีเคยรู ปญหาทีด่ตีองชัดเจนไมคลมุเครอื มคุีณคาทางวทิยาศาสตร และตรวจสอบ
พิสูจนไดดวยการทดลอง การเสาะหาปญหาใหมๆ ตลอดเวลา ชวยใหเกิดความกาวหนาทางวิทยาศาสตร

2.1.3 การต้ังสมมติฐาน (Hypothesis) เปนการคาดคะเนคําตอบอยางมีเหตุผล อาจถูกหรือผิด
ก็ได สมมติฐานท่ีดีควรจะ

- กะทัดรัด ชัดเจน เขาใจงาย
- แนะชองทางตรวจสอบสมมติฐานได นิยมใช “ถา..............ดังนั้น...................................”
- มีความสัมพันธกับปญหาและขอเท็จจริงท่ีรวบรวมไดจากการสังเกต

2.1.4 การตรวจสอบสมมตฐิาน (Testing The Hypothesis) เปนการพิสจูนวาสมมตฐิานถูกตอง
หรือไม ซ่ึงทําไดหลายวิธี คือ

- การรวบรวมขอเท็จจริงจากการสังเกตปรากฏการณในธรรมชาติโดยตรง
- การศึกษาคนควารวบรวมจากเอกสารหรือผลงานวิจัยตางๆ ท่ีมีผูอื่นศึกษามากอน
- การทดลอง (Experiment) นิยมใชกันมากท่ีสุดในทางวิทยาศาสตรโดยมีการวางแผน

หรือออกแบบการทดลองอยางรอบคอบรัดกุมเพ่ือใหผลการทดลองเปนท่ียอมรับได โดยเฉพาะอยางย่ิงการควบคุม
ปจจัยซ่ึงอาจมีผลตอการทดลอง คือ ตัวแปร (Variable) ซ่ึงมีอยู 3 ชนิด คือ

1. ตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ (Independent Variable) หมายถึง ตัวแปรท่ี
ตองการศึกษาหรือเปนสาเหตุของสิ่งท่ีตองการตรวจสอบ

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) หมายถงึ ตวัแปรท่ีเปนผลซ่ึงเกิดจากตวัแปรตน
3. ตัวแปรควบคุม (Controlled Variable) หมายถึง ตัวแปรอื่นๆ ท่ีอาจมีผลตอการ

ทดลองและไมตองการศึกษาผลของตัวแปรเหลานี้จึงตองควบคุมใหคงท่ี
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การควบคุมตัวแปรเหลานี้ตองจัดชุดทดลองเปน 2 ชุด คือ
1. ชุดทดลอง (Experimental Group) หรือชุดทดสอบ (Treated Group) ใชศึกษาผลของตัวแปรตน
2. ชุดควบคุม (Controlled Group) ใชเปนมาตรฐานเปรียบเทียบกับชุดทดลอง เพ่ือสนับสนุนผลการ

ทดลองวาเกิดจากตัวแปรตนท่ีตั้งสมมติฐานไวจริง
2.1.5 การวเิคราะหและสรปุผล (Analysis And Conclusion) เปนการนาํขอมลูจากการทดลอง

มาหาความสัมพันธกันเพ่ืออธิบายและสรุปวาสมมติฐานถูกตองหรือไม
ตัวอยาง

ปญหา : ปุยคอกทําใหกุหลาบออกดอกมากขึ้นหรือไม
สมมติฐาน : ถาปุยคอกมผีลตอการออกดอกของกหุลาบ ดังนัน้กุหลาบทีไ่ดรบัปุยคอกยอมออกดอก

มากกวากุหลาบที่ไมไดรับปุยคอก
ตัวแปรตน : ปุยคอก
ตัวแปรตาม : การออกดอกของกุหลาบ
ตัวแปรควบคุม : ชนิดกุหลาบ ดิน น้ํา แสง แหลงท่ีปลูก อุณหภูมิ ฯลฯ
ผลการทดลอง : กุหลาบที่ใสปุยคอกออกดอกมากกวากุหลาบที่ไมใสปุยคอก
สรุปผล : ปุยคอกทําใหกุหลาบออกดอกมากขึ้น

2.2 ความรู (Knowledge) หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการศึกษาคนควาโดยใชกระบวนการทางดาน
วิทยาศาสตร คือ

2.2.1 ขอเท็จจริง (Fact) หมายถึง ความจริงท่ีปรากฏในธรรมชาติ สามารถสังเกตไดโดยตรง
ขอเท็จจริงในธรรมชาติยอมถูกตองเสมอ แตการสังเกตขอเท็จจริงอาจผิดพลาดได

2.2.2 ขอมูล (Data) หมายถึง ขอเท็จจริงท่ีไดจากการสังเกตปรากฏการณธรรมชาติหรือการ
ทดลองหรือเอกสารจากการวิจัยตางๆ ซ่ึงนํามารวบรวมไวอยางเปนระบบ

2.2.3 ทฤษฎี (Theory) หมายถึง สมมติฐานท่ีผานการตรวจสอบหลายๆ ครั้งจนสามารถนํามา
อธิบายหรือทํานายขอเท็จจริงอื่นๆ ท่ีคลายกันได ทฤษฎีอาจเปลี่ยนแปลงไดหากไดรับขอมูลหรือขอเท็จจริงใหมๆ
เพ่ิมขึ้น

2.2.4 กฎ (Law) หมายถึง ทฤษฎีท่ีสามารถอธิบายปรากฏการณในธรรมชาติไดอยางกวางขวาง
เปนเวลานานจนเปนท่ียอมรับสามารถทดสอบผลไดเหมือนเดิมทุกๆ ครั้งโดยไมมีขอโตแยงใดๆ เพราะเปนความ
จริงท่ีไมเปลี่ยนแปลงการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล
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3. การศึกษาดานชีววิทยา มีหลายสาขาวิชา ไดแก
3.1 สัตววิทยา (Zoology) ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสัตว เชน

- Protozoology ศึกษาเก่ียวกับโพรโทซัว
- Entomology ศึกษาเก่ียวกับแมลง
- Carcinology ศึกษาเก่ียวกับ กุง ปู ก้ังตั๊กแตน
- Acarology ศึกษาเก่ียวกับเห็บและไร
- Apiculture ศึกษาเก่ียวกับการเลี้ยงผ้ึง
- Malacology ศึกษาเก่ียวกับหอย
- Ichthyology ศึกษาเก่ียวกับปลา
- Ornithology ศึกษาเก่ียวกับนก
- Mammalogy ศึกษาเก่ียวกับสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม

3.2 พฤกษศาสตร (Botany) ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืช เชน
- Phycology หรือ Algology ศึกษาเก่ียวกับสาหราย
- Mycology ศึกษาเก่ียวกับเห็ดรา
- Bryology ศึกษาเก่ียวกับมอสส ลิเวอรเวิรตและฮอรนเวิรต
- Pteridology ศึกษาเก่ียวกับเฟรน
- Dendrology ศึกษาเก่ียวกับไมยืนตน

3.3 จลุชวีวิทยา (Microbiology) ศกึษาเกีย่วกบัสิง่มีชวิีตขนาดเลก็ๆ ทีม่องดวยตาเปลาไมเห็น เชน
- Virology ศึกษาเก่ียวกับไวรัส
- Bacteriology ศึกษาเก่ียวกับแบคทีเรีย

4. การศึกษาชีววิทยายังมีรูปแบบการศึกษาในแนวทางอื่นๆ อีกมากมาย ตัวอยางเชน
- สรีรวิทยา (Physiology) ศึกษาเก่ียวกับกลไกการทํางานและหนาท่ีของอวัยวะตางๆ ของสิ่งมีชีวิต
- สัณฐานวิทยา (Morphology) ศึกษาเก่ียวกับรูปรางลักษณะโครงสรางภายนอกของสิ่งมีชีวิต
- กายวิภาคศาสตร (Anatomy) ศึกษาเก่ียวกับโครงสรางภายในของสิ่งมีชีวิต
- ปรสิตวิทยา (Parasitology) ศึกษาเก่ียวกับปรสิตชนิดตางๆ ในสิ่งมีชีวิต
- คัพภะวิทยา (Embryology) ศึกษาเก่ียวกับการเจริญเติบโตของตัวออนของสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ
- เซลลวิทยา (Cytology) ศึกษาเก่ียวกับโครงสรางและหนาท่ีของเซลล
- พันธุศาสตร (Genetics) ศึกษาเก่ียวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
- อนุกรมวิธาน (Taxonomy) ศึกษาเก่ียวกับการจัดจําแนก การระบุช่ือและการตั้งช่ือสิ่งมีชีวิต
- นิเวศวิทยา (Ecology) ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม
- วิวัฒนาการ (Evolution) ศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
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การใชกลองจุลทรรศน
กลองจุลทรรศน (Microscope) เปนเครื่องมือท่ีใชขยายประสาทสัมผัสทางตา เพราะมนุษยมองเห็นวัตถุ

ขนาดเล็กท่ีสุดไดไมเกิน 0.1 มิลลิเมตร
กลองจุลทรรศนแบบใชแสง (Light Microscope ; LM)
- เปนกลองจุลทรรศนแบบเลนสประกอบ
- ใชแสงสวางจากดวงอาทิตยหรือหลอดไฟฟา มีกําลังขยายประมาณ 2000 เทา
- มีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้

องคประกอบ หนาที่
เลนสใกลตา (Ocular Len) ขยายภาพที่เกิดจากเลนสใกลวัตถุเปนภาพเสมือนหัวกลับ ขนาด

ใหญ (มีกําลังขยาย 5x, 10x หรือ 15x)
เลนสใกลวัตถุ (Objective Len) ทําใหเกิดภาพจริงหัวกลับ (มีกําลังขยาย 4x, 10x, 60x หรือ

100x)
ปุมปรับภาพหยาบ (Coarse Adjustment) ปรับหาภาพเมื่อใชเลนสกําลังขยายต่ํา เชน 4x, 10x
ปุมปรับภาพละเอียด (Fine Adjustment) ปรับดูภาพใหชัดเจนเมื่อใชเลนสกําลังขยายสูง เชน 40x, 60x,

100x
เลนสรวมแสง (Condenser) รวมแสงใหมีความเขมสูงมากพอ ทําใหมองเห็นภาพไดชัดเจนขึ้น
ไดอะแฟรม (Diaphragm) ควบคุมปริมาณแสงใหพอเหมาะ

หลักการใชกลองจุลทรรศนแบบใชแสง
- ตัวกลองตองตั้งตรง เพ่ือไมใหสไลดเลื่อนไถล
- ปรับกระจกใหแสงเขาลํากลองเต็มท่ี
- ใชเลนสใกลวัตถุกําลังขยายต่ําสุดกอนเสมอ เมื่อเห็นภาพชัดแลวจึงใชเลนสกําลังขยายสูงขึ้นตามลําดับ
- หมุนปุมปรับภาพเขาหาตัว เพ่ือใหลํากลองเลื่อนขึ้นไมใหชนกับสไลด
- ใชปุมปรับภาพละเอียดเสมอ เมื่อใชเลนสกําลังขยายสูง
- การเพ่ิมกําลงัขยายทาํใหเน้ือท่ีท่ีเหน็ภาพนอยลง แตเหน็รายละเอยีดของวตัถุท่ีศึกษามากขึน้ นอกจากนี้

อาจทําใหความสวางของภาพลดลง จึงตองปรับไดอะแฟรมใหแสงสวางพอเหมาะ
- ภาพท่ีเห็นในกลองเปนภาพเสมือนหัวกลับขนาดใหญกวาวัตถุ
ขอควรจํา
1. กําลังขยายกลองจุลทรรศน = กําลังขยายของเลนสใกลตา × กําลังขยายของเลนสใกลวัตถุ

2. ขนาดจริงของวัตถุ  = ทรรศนองกลองจุลกําลังขยายข
 องจุลทรรศนปรากฏในกลขนาดภาพที่
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กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน (Electron Microscope)
- ผูประดิษฐ คือ Max  Knoll และ Ernst Ruska นักวิทยาศาสตรชาวเยอรมัน ในป ค.ศ. 1932
- สามารถสองดูวัตถุท่ีมีขนาดเล็กมากถึง 0.0005 ไมโครเมตร ได
- มี 2 แบบ คือ

1. กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน (Transmission Eletron Microscope ; TEM) ใชศึกษา
ตัวอยางท่ีมีการเตรียมใหบางมากจนลําแสงอิเล็กตรอนผานได

2. กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning Electron Microscope ; SEM) ใชศึกษา
ลักษณะภายนอกของตัวอยางทึบแสง ทําใหเห็นภาพ 3 มิติของวัตถุไดชัดเจน

ขอควรจํา
เปรียบเทียบความแตกตางของกลองจุลทรรศนธรรมดาแบบใชแสงกับกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน

ลักษณะ LM TEM SEM
แหลงกําเนิดแสง แสงอาทิตยหรือหลอดไฟ ลําแสงอิเล็กตรอนในสุญญากาศ
อุปกรณควบคุมปริมาณแสง เลนสแกว เลนสแมเหล็กไฟฟา
การทําใหภาพชัด เลื่อนเลนสใกลวัตถุ ปรับสนามแมเหล็ก
กําลังขยาย 100-2000 เทา 100-800000 เทา 10-50000 เทา
ขนาดตัวอยางท่ีมองเห็นได 0.2 µm 0.0005 µm 6-10 nm
การเตรียมตัวอยาง ตัวอยางสดหรือแหง

บาง 6-10 µm
ตัวอยางแหง
บาง 60-90 µm

ตัวอยางแหง
ฉาบทอง
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แบบทดสอบ

1. ถาตองการศึกษาผลของปุยไนโตรเจนตอการเกิดใบใหมของตนกุหลาบ การใชตัวแปรในขอใดถูกตอง
ก. ตัวแปรอิสระ ไดแก ปริมาณปุยไนโตรเจน
ข. ตัวแปรอิสระ ไดแก ปริมาณน้ําท่ีรดตนกุหลาบแตละครั้ง
ค. ตัวแปรตาม ไดแก จํานวนใบใหมของตนกุหลาบ
ง. ตัวแปรควบคุม ไดแก อายุและพันธุของตนกุหลาบ

1) ขอ ก., ค. และ ง. 2) ขอ ข., ค. และ ง.
3) ขอ ก., ข. และ ค. 4) ถูกตองทุกขอ

2. จากการทดลองเลี้ยงปลาชนิดเดียวกัน 2 ตัว ในสิ่งแวดลอมเดียวกันทุกประการ ยกเวนอาหารปลา ใหตัวท่ี
1 กินลูกนํ้าและตัวท่ี 2 กินอาหารสํา.เร็จรูป ปรากฏวาในสัปดาหตอมาปลาตัวท่ี 2 ตาย สวนปลาตัวท่ี 1
ปกติดี ขอใดสรุปผลการทดลองถูกตอง
1) อาหารสําเร็จรูปทําใหปลาตัวท่ี 2  เปนโรคและตาย
2) อาหารสําเร็จรูปทําใหน้ํา.เนาเสีย ปลาตัวท่ี 2 จึงตาย
3) อาหารสําเร็จรูปมีสารพิษ ทําใหปลาตัวท่ี 2 ตาย
4) เปนไปไดทุกขอ

3. การศึกษาสาขาวิชาใดท่ีเก่ียวของกับการสรางพืชท่ีมีการดัดแปลงพันธุกรรมไดสําเร็จในปจจุบัน
1) Evolution 2) Morphology
3)  Genetic Engineering 4) Bacteriology

เฉลย

1. 1) 2. 4) 3. 3)
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เคมีที่เปนพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต

สารอนินทรีย
เกลือแร (Mineral)

เซลลของสิ่งมีชีวิตประกอบดวยสารอินทรียเปนสวนใหญ ธาตุท่ีมีมากท่ีสุดในเซลลโดยทั่วไป คือ
ไฮโดรเจน 65.40% รองลงมา คือ ออกซิเจน 25.60% คารบอน 7.50% และไนโตรเจน 1.25% ตามลําดับ

ความสําคัญของแรธาตุ

ธาตุ ความสําคัญ แหลงอาหาร
แคลเซียม (Ca) เปนสวนประกอบของกระดูกและฟน ชวยในการ

แข็งตัวของเลือดและดูดซึมวิตามิน B12
ปลาไสตัน นมผง เนยแข็ง กะป
ถ่ัวเมล็ดแหง ผักใบเขียวตางๆ

ฟอสฟอรัส (P) เปนสวนประกอบของกระดูกและฟน กรดนิวคลีอิก
ฟอสโฟลิพิด  AMP ADP และ ATP

เนื้อสัตว นม ไข ถ่ัวเมล็ดแหง
ผักและผลไม

กํามะถัน (S) เปนสวนประกอบของวิตามิน B1, อินซูลิน และมิว-
โคพอลิแซคคาไรด ซ่ึงพบมากในขน ผม เล็บ เอ็น
และกระดูกออน

เนื้อสัตว นม ไข ถ่ัวเมล็ดแหง
กะหล่ําปลี

โซเดียม (Na)
และโพแทสเซียม (K)

ควบคุมสมดุลของน้ําและกรด-เบสในรางกาย
เก่ียวของกับการสงกระแสประสาท

เกลือแกง เนื้อ นม ไข ถ่ัว
อาหารทะเล ผักและผลไม

แมกนีเซียม (Mg) เปนสวนประกอบของกระดูกฟนและเลือดเก่ียวของ
กับการสงกระแสประสาทและการยืดหดตัวของ
กลามเนื้อ

เนื้อ นม ไข ถ่ัวเมล็ดแหง
ผักใบเขียว อาหารทะเล

คลอรีน (Cl) ควบคุมสมดุลน้ําและกรด-เบสในรางกาย
เปนสวนประกอบของกรดในกระเพาะอาหาร

เกลือแกง เนื้อ ไข นม

เหล็ก (Fe) เปนสวนประกอบของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง
และไมโอโกลบินในกลามเนื้อ

เครื่องในสัตว ตับ ไขแดง หอย
ถ่ัวเมล็ดแหง ผักใบเขียว

ไอโอดีน (I) เปนสวนประกอบของฮอรโมนไธรอกซิน (Thyroxin)
ถาขาดจะเกิดโรคเออ (ในเด็ก) หรือโรคคอพอก (ใน
ผูใหญ)

อาหารทะเล เกลือสมุทร

ฟลูออรีน (F) เปนสวนประกอบของสารเคลือบฟนและชวยให
กระดูกแข็งแรง

อาหารทะเล ชา น้ําจากบอ
ธรรมชาติ

สังกะสี (Zn) เก่ียวของกับการสรางอสุจิและการหลั่งฮอรโมน
เพศชาย

เนื้อสัตว ไข อาหารทะเล
หอยนางรม
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น้ํา
เปนองคประกอบของเซลลสิ่งมีชีวิต รางกายมนุษยมีน้ํามากถึง 60% ของน้ําหนักตัว รองลงมา คือ

โปรตีน 18% แรธาตุ 4% คารโบไฮเดรต นอยกวา 1% และวิตามินมีปริมาณนอยมาก
เปนตัวทําละลายที่ดี เปนตัวกลางท่ีกอใหเกิดปฏิกิริยาเคมีในเซลล ชวยในการลําเลียงสาร ควบคุม

ความเปนกรด-เบส ควบคุมอุณหภูมิของรางกาย
แตละวันรางกายมนุษยสูญเสียน้ําประมาณ 2500 ลูกบาศกเซนติเมตร ทางเหงื่อ ปสสาวะ อุจจาระและ

ลมหายใจออก

สารอินทรีย
คารโบไฮเดรต (Carbohydrate)

เปนสารอาหารหลักท่ีใหพลังงานแกสิ่งมีชีวิต
ประกอบดวยธาตุ C, H และ O โดย H : O = 2 : 1 แบงเปน 3 ประเภท คือ

1. น้ําตาลโมเลกุลเด่ียว (Monosaccharide)
- เปนคารโบไฮเดรตที่มีโมเลกุลขนาดเล็กท่ีสุด รางกายสามารถนําไปใชประโยชนไดเลย
- มักเปนผลึกสีขาว มีรสหวาน ละลายน้ําไดดี มีช่ือเรียกตามจํานวนอะตอมของคารบอน

น้ําตาลโมเลกุลเด่ียว สูตรโมเลกุล ตัวอยาง
ไตรโอส (Triose)
เทโทรส (Tetrose)
เพนโทส (Pentose)
เฮกโซส (Hexose)

C3H3O3
C4H8O4
C5H10O5
C6H12O6

Glyceraldehyde
Erythrose

Ribose, Arabinose
Glucose, Fructose, Galactose

- น้ําตาลเฮกโซสเปนน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวท่ีพบมากท่ีสุดในธรรมชาติมีความสําคัญ ดังน้ี

น้ําตาลโมเลกุลเด่ียว ความสําคัญ แหลงที่พบ
กลูโคส (Glucose) - เปนแหลงพลังงานท่ีสําคัญท่ีสุด

- เปนองคประกอบของแปง เซลลูโลสและไกลโคเจน
น้ําผ้ึง องุน ผัก และผลไม

ฟรักโทส (Fructose) - เปนแหลงพลังงานของอสุจิ
- มีรสหวานที่สุด

น้ําผ้ึง ผลไมสุก

กาแล็กโทส (Galactose) - เปนองคประกอบของวุน ยาง เมือกไม และน้ํานม วุน ยาง เมือกไม น้ํานม

- กลูโคส ฟรักโทส และกาแล็กโทส มีสูตรโมเลกุลเหมือนกัน คือ C6H12O6 แตมีสูตรโครงสรางตางกัน
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2. น้ําตาลโมเลกุลคู (Disaccharide)
- เกิดจากน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว 2 โมเลกุล เช่ือมตอกันดวยพันธะโคเวเลนต เรียกวา “Glycosidic

Bond” ทําใหเกิดน้ําขึ้นมาดวยจึงเรียกปฏิกิริยานี้วา “Dehydration”
- โดยมากเกิดจากน้ําตาลเฮกโซส จึงมีสูตรโมเลกุลเปน C12H22O11  มีลักษณะดังตาราง

น้ําตาลโมเลกุลคู ลักษณะ แหลงที่พบ
ซูโครส (Sucrose) - เกิดจากกลูโคสกับฟรักโทส

- เปนผลึกใส รสหวาน ละลายน้ําดี
- นํามาทําเปนน้ําตาลอินเวอรท (Invert Sugar)  

ซ่ึงมีรสหวานกวาเดิม

ออย, มะพราว, ตาล,
หัวผักกาดหวาน

แล็กโทส (Lactose) - เกิดจากกลูโคสกับกาแล็กโทส
- เปนผงละเอียดคลายทรายละลายน้ําไมดี
 รสหวานเล็กนอย
- ใชเปนสวนประกอบของยาเม็ดบางประเภท

น้ํานมคนและสัตว

มอลโทส (Maltose) - เกิดจากกลูโคสกับกลูโคสตอกันดวย α-1,
4-Glycosidic Bond

- ละลายน้ําไดคอนขางดี รสหวานเล็กนอย

เมล็ดธัญพืช

เซลโลไบโอส (Cellobiose) - เกิดจากกลูโคสกับกลูโคสตอกันดวย β-1,
4-Glycosidic Bond

- คลายมอลโทส แตละลายน้ําไมดี และหวาน
นอยกวา

ผนังเซลลพืช โดยทั่วไป

น้ําตาลโมเลกุลคู
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3. น้ําตาลโมเลกุลใหญ (Polysaccharide)
- เปนคารโบไฮเดรตที่พบมากท่ีสุดในธรรมชาติ
- เกิดจากนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยวมากกวา 10 โมเลกุล เช่ือมตอกัน
- มักไมคอยละลายน้ําและไมมีรสหวาน มีหลายชนิดท่ีควรรูจัก ไดแก

ชนิด ลักษณะสําคัญ แหลงที่พบ
แปง (Starch)
- อะไมโลส (Amylose)

- อะไมโลเพคทิน
 (Amylopectin)

- ประกอบดวยน้ําตาลกลูโคสจํานวนมากตอกัน
ดวย α-1, 4-Glycosidic Bond เปนเกลียว

- ทําปฏิกิริยากับสารละลายไอโอดีนเกิดสีน้ําเงิน
ปนดํา

- ประกอบดวยน้ําตาลกลูโคสจํานวนมากเชื่อม
กันดวย α-1, 4-Glycosidic Bond และมี
แตกแขนงเปนกิ่งกานสาขา

- ทําปฏิกิริยากับสารละลายไอโอดีนเกิดสีมวง-
แดง

เมล็ดธัญพืช มันฝรั่ง
มันสําปะหลัง

ไกลโคเจน (Glycogen) - ประกอบดวยกลูโคสจํานวนมากตอกัน และ
แตกกิ่งกานสาขาเปนสายสั้นๆ มากมาย

- ทําปฏิกิริยากับสารละลายไอโอดีนเกิดสีแดง

ตับ หอย กลามเนื้อ
ตัวออนผ้ึง

เซลลูโลส (Cellulose) - ประกอบดวยกลูโคสเช่ือมกันเปนเสนใยยาว
และเหนียว ไมมีก่ิงกานสาขา

- ชวยในการขับถายและดูดซึมสารพิษในสําไส-
ใหญ

ผนังเซลลพืช

เฮมิเซลลูโลส (Hemicelluiose) ประกอบดวยกรดยูโรนิก, กลูโคส, กาแล็กโทส,
แมนโมส, อะราบิโนสและไซโลส

แกลบ รํา ซังขาวโพด
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แปง

ไกลโคเจน

เซลลูโลส
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โปรตีน (Protein)
เปนสารอินทรียโมเลกุลใหญประกอบดวยกรดอะมิโน (Amino Acid) เช่ือมตอกันดวยพันธะเพปไทด

(Peptide Bond)
ประกอบดวยธาตุ C, H, O, N หรืออาจมี S, P หรือ Fe ดวยก็ได

กรดอะมิโนประกอบดวยโครงสรางหลักคลายกัน คือ
กรดอะมิโนท่ีพบในธรรมชาติโดยทั่วไปมี 20 ชนิด แบงเปน 2 กลุม คือ

1. กรดอะมิโนที่จําเปน (Essential Amino Acid) เปนกรดอะมิโนท่ีรางกายไมสามารถสังเคราะหขึ้น
เองได ตองไดรับจากอาหารประเภท เนื้อ นม ไข หรือถั่วเหลือง มีอยู 8-10 ชนิดขึ้นกับชวงอายุ สําหรับอารจีนีน
และฮิสทิดีน นั้นมีความจําเปนสําหรับการเจริญเติบโตในวัยเด็ก

2. กรดอะมิโนที่ไมจําเปน (Nonessential Amino Acid) เปนกรดอะมิโนท่ีรางกายสังเคราะหขึ้นเองได

กรดอะมิโนที่จําเปน กรดอะมิโนที่ไมจําเปน
*ฮิสทิดิน (Histidine)
*อารจีนีน (Arginine)
ลิวซีน (Leucine)
ไอโซลิวซีน (Isoleucine)
ไลซีน (Lysine)
เมไทโอนีน (Methionine)
ฟนิลอะลานีน (Phenylalanine)
ทริปโตเฟน (Tryptophan)
ทรีโอนีน (Threonine)
วาลีน (Valine)

อะลานีน (Alanine)
แอสพาราจีน (Asparagine)
กรดแอสพารติก (Aspartic Acid)
กรดกลูตามิก (Glutamic Acid)
กลูตามีน (Glutamine)
โพรลีน (Proline)
ซีริน (Serine)
ซีสเทอิน (Cysteine)
ไทโรซิน (Thyrosine)
ไกลซีน (Glycine)

การเช่ือมตอกนัของกรดอะมโินจํานวนมากๆ กลายเปนสายยาวเรยีกวา “พอลเิพปไทด (Polypeptide)”
ซ่ึงมีการจัดเรียงตัวไดหลายรูปแบบตางๆ กัน ดังน้ี

1. โครงสรางปฐมภมู ิ (Primary Structure) มลีกัษณะเปนสายยาวเนือ่งจากการเช่ือมตอกนัของกรดอะมโิน
จํานวนมากดวยพันธะเพปไทด เชน ไซโทโครม ซี

2. โครงสรางทุติยภูมิ (Secondary Structure) มีลักษณะเปนเกลียวหรือลูกคลื่นเนื่องจากมีแรงดึงดูดของ
พันธะไฮโดรเจนภายในพอลิเทปไทดเสนเดียวกันหรือคนละเสนก็ได เชน อัลฟาเคราติน (α-Keratin) ไมโอซิน
(Myosin) คอลลาเจน (Collagen) เสนไหม (Silk Fibroin) เปนตน

3. โครงสรางตติยภูมิ (Tertiary Structure) มีลักษณะเปนกอนกลม (Glogubar Protein) เนื่องจาก
แรงดึงดูดของพันธะไฮโดรเจนหรือแรงดึงดูดระหวาง Side Chain และ Disulfide Bond ทําใหสายพอลิเพปไทด
ขดไปมาเปนกอน เชน ไมโอโกลบิน (Myoglobin) ในเซลลกลามเนื้อ เปนตน

4. โครงสรางจตุรภูมิ (Quarternary Structure) เกิดจากพอลิเพปไทดมากกวาหนึ่งเสนรวมกันเปน
กลุมดวยแรงแวนเดอรวาลส ทําใหมีโครงรูปท่ีเหมาะกับหนาท่ี เชน ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ประกอบดวย
พอลิเพปไทด 4 หนวยยอย
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โปรตีนในสิ่งมีชีวิตมีหนาท่ีแตกตางกันหลายประการ สรุปไดดังน้ี

หนาที่ของโปรตีน ตัวอยาง
1. เปนโครงสรางของรางกาย
2. เปนเอนไซม
3. ลําเลียงสาร
4. ชวยในการเคลื่อนไหว
5. เปนฮอรโมน

6. สะสมอาหาร
7. ปองกันอันตราย
8. เปนสารพิษ

คอลลาเจนในกระดูกออนและเอ็น อัลฟาเคราตินในเสนผม ขน เขา
อะไมเลสในน้ําลาย  เพปซินในกระเพาะอาหาร
ฮีโมโกลบินลําเลียงออกซิเจน ทรานซเฟอรินลําเลียงธาตุเหล็ก
ไมโอซินและแอคตินในเซลลกลามเนื้อ ทิวบิวลินในซิเลียและแฟลเจลลัม
อินซูลินชวยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
ออกซิโทซิน ควบคุมการหดตัวของมดลูก
เคซีนในนม โอวัลบูมินในไขขาว
อิมมูโนโกลบูลินเปนภูมิคุมกันโรค ไฟบรินและธรอมบิน ชวยใหเลือดแข็งตัว
พิษงู

โปรตีน

ลิพิด (Lipid)
เปนสารอินทรียท่ีไมละลายน้ํา แตละลายในอีเทอร คลอโรฟอรมและเบนซีน
ประกอบดวย C, H และ O เชนเดียวกับคารโบไฮเดรต แตมีอัตราสวน H : O แตกตางกันมีหลาย

ประเภทที่ควรรูจัก ไดแก
1. ลิพิดธรรมดา (Simple Lipid) เกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหวางกรดไขมันกับแอลกอฮอล พบท้ังอยูใน

สภาพน้ํามัน (Oil) และไขมัน (Fat)
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2. ลิพิดประกอบ (Compound Lipid) เกิดจากลิพิดธรรมดารวมตัวกับสารชนิดอื่นๆ ท่ีควรรูจัก ไดแก
- ฟอสโฟลิพิด (Phospholipid) เปนลิพิดท่ีมีหมูฟอสเฟตเปนองคประกอบ พบในเย่ือหุมเซลล ทําใหมี

สมบัติเปนเยื่อเลือกผาน
- ไกลโคลิพิด (Glycolipid) เปนลิพิดท่ีมีคารโบไฮเดรตเปนองคประกอบอยูดวย เชน Cerebroside

และ Ganglioside ซ่ึงพบมากในเซลลสมองและเสนประสาท
- ไลโพโปรตีน (Lipoprotrin) เปนลิพิดท่ีมีโปรตีนเปนองคประกอบพบที่เย่ือหุมเซลลและน้ําเลือด

3. ลิพิดเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Lipid) เปนสารอินทรียท่ีมีสมบัติคลายลิพิด มักพบปนกับลิพิดใน
ธรรมชาติ ตัวอยางเชน

- สเตรอยด (Steroid) ไดแก ฮอรโมนเพศของมนุษย คือ เทสโทสเทอโรน (Testosterone) กับ
โพรเจสเทอโรน (Progesterone), คอเลสเทอรอล (Cholesterol), เออรโกสเทอรอล (Ergosterol) เปนตน

- เทอรปน (Terpene) ไดแก สารท่ีพบในน้ํามันหอมระเหยจากพืช :- Geraniol, Phytol เปนตน
กรดไขมัน (Fatty Acid) ท่ีพบในเซลลของสิ่งมีชีวิตมีมากกวา 70 ชนิด แบงออกเปน 2 กลุมใหญ คือ
1. กรดไขมันอ่ิมตัว (Saturated Fatty Acid) เปนกรดไขมันท่ีอะตอมคารบอนในโมเลกุลมีพันธะเดี่ยว

จึงไมทําปฏิกิริยากับสารอื่น โดยมากมีจุดหลอมเหลวสูง พบในไขมันสัตว
2. กรดไขมันไมอ่ิมตัว (Unsaturated Fatty Acid) เปนกรดไขมันท่ีอะตอมคารบอนบางตัวในโมเลกุล

จับกันดวยพันธะคู จึงทําปฏิกิริยากับสารอื่นไดงายโดยเฉพาะกับออกซิเจนทําใหมีกลิ่นเหม็นหืน พบในน้ํามันพืช

กรดไขมันอ่ิมตัว กรดไขมันไมอ่ิมตัว
กรดลอริค (Lauric Acid)
กรดไมริสติค (Myristic Acid)
กรดพาลมิติค (Palmitic Acid)
กรดสเตียริค (Stearic Acid)

กรดไลโนลีอิค (Linoleic Acid)
กรดไลโนลีนิค (Linolenic Acid)
กรดพาลมิโทลีอิค (Palmitoleic Acid)
กรดโอลีอิค (Oleic Acid)

ไขมัน
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วิตามิน (Vitamin)
เปนสารอาหารท่ีไมใหพลังงาน แตรางกายขาดไมได เพราะอาจทําใหเกิดความผิดปกติตอรางกายได

แบงออกเปน 2 กลุม ดังตาราง

วิตามิน ความสําคัญ แหลงอาหาร
ละลายในน้ํา
B1 (Thiamine) - เปนโคเอนไซมสําหรับแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต

- ถาขาดจะเปนโรคเหน็บชา
ขาวซอมมือ เนื้อหมู ยีสต
ไขแดง ตับ

B2 (Riboflavin) - เปนสวนประกอบของโคเอนไซมท่ีเก่ียวของกับการ 
สรางพลังงาน

- ถาขาดจะเปนโรคปากนกกระจอก

ยีสต ไข นม ถ่ัวเมล็ดแหง
ผักท่ีมีสีเขียวแก

B5 (Niacin) - เปนสวนประกอบของโคเอนโซม NAD และ NADP
- ถาขาดจะเปนโรคเพลลากรา (ผิวหนังแหงแตก)

ยีสต ตับ ไต ขาวซอมมือ
เนื้อสัตว ถ่ัวเมล็ดแหง

B6 (Pyridoxin) - เปนโคเอนไซมสําหรับกระบวนการสังเคราะหกรด- 
อะมิโน

- ถาขาดทําใหระบบประสาทเสือ่ม ปวดบวมตามมอืเทา

ตับ ขาวไมขัดสี ผัก เนื้อไม
ติดมัน

B12 (Cyanocobalamin) - ชวยในการสรางเม็ดเลือดแดงและกรดนิวคลีอิก
- ถาขาดจะเปนโรคโลหิตจาง

เนื้อสัตว ปลา นม ไข
เนยแข็ง ตับ

C (Ascorbic Acid) - สรางคอลลาเจนเชื่อมเนื้อเยื่อใหติดกัน
- ถาขาดจะเปนโรคเลือดออกตามไรฟน แผลหายชา

ผลไมรสเปรี้ยว เชอรี่
มะเขือเทศ มะขามปอม
ผักสีเขียว

ละลายในไขมัน
A (Retinol) - ชวยในการมองเห็น

- ถาขาดจะเปนโรคตามองไมเห็นตอนกลางคืน
ตับ ไขแดง น้ํามันตับปลา
นม ผักผลไมสีเขียวและ
เหลือง ตําลึง

D (Calciferol) - ชวยใหกระดูกแข็งแรง
- ถาขาดจะเปนโรคกระดูกออน

น้ํามันตับปลา ไขแดง นม

E (α-Tocopherol) - ชวยปองกันการแตกของเย่ือหุมเซลล
- ถาขาดจะเปนโรคโลหิตจางและเปนหมัน

น้ํามันพืช ผักสีเขียว ไข
ตับ

K (Phylloquinone) - ชวยสังเคราะหโพรธรอมบิน ซ่ึงทําใหเลือดแข็งตัว
- ถาขาดทําใหเลือดแข็งตัวชา

ผักสเีขยีว ผักโขม ผักคะนา
กะหล่ําปลี
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กรดนิวคลีอิก (Nucleic Acid)

เปนแหลงรวบรวมขอมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต และมีการถายทอดจากบรรพบุรุษไปสูลูกหลานได
กรดนิวคลีอิกท่ีพบในสิ่งมีชีวิตจะอยูในรูป DNA (Deoxyribonucleic  Acid) และ RNA (Ribonucleic  Acid)
ซ่ึงจะมีปริมาณแตกตางกันไปตามชนิดของสิ่งมีชีวิต ปริมาณ DNA ท้ังหมดท่ีมีอยูในโครโมโซมชุดหนึ่งๆ ในเซลล
ของสิ่งมีชีวิตเรียกวา “จีโนม (Genome)”  จีโนมของสิ่งมีชีวิตสวนใหญเปน DNA แตจีโนมของไวรัสอาจเปน
DNA หรือ RNA ก็ไดและไมมีองคประกอบอื่นๆ   โดย DNA หรือ RNA นั้นอาจเปนสายเดี่ยว (Single Strand)
หรือเกลียวคู (Double Helix) มีลักษณะเปนเสนยาว (Linear) หรือเปนวงแหวน (Circular) หรือเปนช้ินสวน
(Fragment) สวนจีโนมของแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตช้ันสูงจะมี DNA และมีโปรตีนเปนสวนประกอบอยูดวยในสภาพ
ท่ีเรียกวา “โครมาทินหรือโครโมโซม”

สวนประกอบทางเคมีของ DNA
องคประกอบพื้นฐานสําคัญของ DNA มีอยู 3 ประการ คือ
1. ไนโตรจีนัสเบส (Nitrogenous Base) แบงเปน 2 กลุม คือ

1.1 พิวรีน (Purine) ไดแก อะดีนีน (Adenine : A) และกวานีน (Guanine : G)
1.2 ไพริมิดีน (Pyrimidine) ไดแก ไทมีน (Thymine : T) และไซไทซีน (Cytosine : C)

2. น้ําตาลเพนโทส (Pentose Sugar) เปนน้ําตาลท่ีมีคารบอนเปนองคประกอบ 5 อะตอม น้ําตาลท่ีเปน
องคประกอบของ DNA คือ น้ําตาลดีออกซีไรโบส (Deoxyribose)

3. หมูฟอสเฟต (Phosphate Group) เช่ือมตอกับน้ําตาลดีออกซีไรโบส และทําใหกรดนิวคลีอิกมีสมบัติ
เปนกรดแมวาจะมีไนโตรจีนัสเบสอยูก็ตาม
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ขอสังเกต
RNA มีโครงสรางพ้ืนฐานคลายกับ DNA ประกอบดวย
1. ไนโตรจีนสัเบส ซ่ึงประกอบดวยพิวรนีและไพรดินิเชนกนั แตไพรมิดินีของ RNA นัน้มยูีราซิล (Uracil : U)

แทนไทมีน
2. น้ําตาลเพนโทส เปนน้ําตาลไรโบส (Ribose)
3. หมูฟอสเฟต
จากการศึกษาพบวาไนโตรจีนัสเบส น้ําตาลเพนโทส และหมูฟอสเฟตจะจับเกาะกันเปนหนวยโครงสราง

พ้ืนฐานของกรดนิวคลีอิก เรียกวา “นิวคลีโอไทต (Nucleotide)” โดยนิวคลีโอไทดแตละหนวยในกรดนิวคลีอิกจะ
มีหมูฟอสเฟตเช่ือมตอกับคารบอนตําแหนงท่ี 5 ของน้ําตาลเพนโทส และมีไนโตรจีนัสเบสเช่ือมกับคารบอน
ตําแหนงท่ี 1 ของน้ําตาลเพนโทส

โครงสรางของ DNA
นักชีวเคมีชาวอเมริกันช่ือ เจมส ดี. วอตสัน (James D. Watson) และนักฟสิกสชาวอังกฤษช่ือ ฟรานซิส

เอช.ซี. คริก (Francis H.C. Crick) ไดเสนอโครงสรางจําลองของ DNA มีลักษณะสําคัญโดยสรุปดังน้ี
1. ประกอบดวยสายพอลินิวคลีโอไทด 2 สาย เรียงสลับทิศทางกัน กลาวคือ ปลายขาง 3′ ของสายหนึ่ง

จะประกบกับปลายขาง 5′ ของอีกสายหนึ่ง
2. สายพอลินิวคลีโอไทดจะบิดเปนเกลียวคู (Double Helix) เวียนขวาหรือหมุนตามเข็มนาฬิกา ดูคลาย

บันไดเวียน โดยน้ําตาลดีออกซีไรโบสและหมูฟอสเฟตเปรียบเสมือนราวบันได สวนคูเบสแตละคูเปรียบเสมือน
ขั้นบันได

3. เกลียวแตละรอบจะมีจํานวนคูเบสเทากัน ดังนั้นระยะของเกลียวแตละรอบจึงเทากัน
4. เบส G กับเบส C เกาะกันดวยพันธะไฮโดรเจน 3 พันธะ สวนเบส A กับเบส T เกาะกันดวยพันธะ

ไฮโดรเจน 2 พันธะ
5. DNA ประกอบดวยพอลินิวคลีโอไทดสายคู ซ่ึงมีความยาวหลายหมื่นคูเบส การจัดเรียงลําดับเบสที่

แตกตางกันจะทําใหโมเลกุลของ DNA มีลักษณะแตกตางกันมากมาย

เมแทบอลิซึม (Metabolism) แบงเปน
แคแทบอลิซึม (Catabolism) เปนกระบวนการสลายสารโมเลกุลใหญใหกลายเปนสารโมเลกุลเล็กลง

เชน ปฏิกิริยาการหายใจระดับเซลล ทําใหกลูโคสสลายเปนคารบอนไดออกไซดกับน้ํา จะเห็นวาปฏิกิริยานี้มีการ
ปลดปลอยพลังงานออกมา (ผลิตภัณฑมีพลังงานแฝงอยูต่ํากวาสารตั้งตน) จึงจัดเปนปฏิกิริยาคายพลังงาน
(Exergonic Reaction)

แอนาบอลิซึม (Anabolism) เปนกระบวนการสังเคราะหสารโมเลกุลใหญจากสารโมเลกุลเล็กๆ เชน
ปฏิกิริยาการสังเคราะหดวยแสง มีการสรางคารโบไฮเดรตจากคารบอนไดออกไซดและน้ํา จะเห็นวาปฏิกิริยานี้ มี
การนําพลงังานจากแสงเขารวมปฏกิิรยิาดวย (ผลติภณัฑมพีลงังานสงูกวาสารตัง้ตน) จึงจัดเปนปฏกิิรยิาดดูพลงังาน
(Endergonic Reaction)
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ปฏิกิริยาเคมีในเซลล มีเอนไซม (Enzyme) ทําหนาท่ีเรงปฏิกิริยา (Biological Catalyst) โดยไปลดระดับ
พลังงานกระตุน ทําใหปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้น

สมบัติของเอนไซม
เปนสารประเภทโปรตีนรูปทรงกลม (Globular Protein) ละลายไดในน้ําและกลีเซอรอลแตตกตะกอน

ในแอลกอฮอลเขมขน
เมื่อไดรับความรอนสูงหรือ pH ไมเหมาะสม จะเสียสภาพธรรมชาติ (Denature) เรงปฏิกิริยาไมได

การเสียสภาพธรรมชาติของเอนไซม

มีความจําเพาะเจาะจงตอปฏิกิริยา (Specificity)
มีประสิทธิภาพการทํางานสูงหลังเรงปฏิกิริยาแลวมีคุณสมบัติเหมือนเดิมสามารถเรงปฏิกิริยาใหมไดอีก

การทํางานของเอนไซม
มีความจําเพาะเจาะจงตอสารตั้งตน (Substrate) เปนไปตาม

1. ทฤษฎีแมกุญแจและลูกกุญแจ (Lock And Key Theory) มีใจความวา “โครงสรางเอนไซมเปรียบ
เหมือนลูกกุญแจ จึงสวมกันไดพอดีกับสารตั้งตน ซ่ึงเปรียบเสมือนแมกุญแจ โดยโครงสรางไมเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม”

2. ทฤษฎีเหนี่ยวนําใหเหมาะสม (Induced Fit Theory) มีใจความวา “สารต้ังตนเหนี่ยวนําใหเอนไซมปรับ
รูปรางจับกับสารตั้งตนไดอยางเหมาะสมเปรียบเสมือนการใสถุงมือ”

ปจจัยท่ีมีผลตอการทํางานของเอนไซม ไดแก
- อุณหภุมิ เหมาะสมในชวง 25-40°C
- ความเปนกรด-เบส สวนใหญทํางานไดดีชวง pH 6.7-7
- ความเขมขนของเอนไซมและสารตั้งตน ทําใหอัตราเร็วของปฏิกิริยาเพ่ิมขึ้น
โคแฟกเตอร (Cofactor) เปนไอออนของโลหะที่ชวยใหเอนไซมทํางานได เชน Zn2+, Fe2+, K+, Na+,

Cu2+ ฯลฯ
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โคเอนไซม (Coenzyme) เปนสารประกอบอนิทรยีท่ีชวยใหเอนไซมทํางานได  มหีลายชนดิท่ีมโีครงสราง
เปนอนุพันธของวิตามิน เชน

โคเอนไซม วิตามินที่เปนองคประกอบ
ไทอะมีนไพโรฟอสเฟต

NAD+, NADP+

FAD, FMN
โคเอนไซม A
โคบามิด

วิตามิน B1
วิตามิน B5
วิตามิน B2
วิตามิน B5
วิตามิน B12

ไอโซไซม (Isozyme) หมายถึง เอนไซมท่ีมีโครงสรางโมเลกุลตางกัน แตสามารถเรงปฏิกิริยาเหมือนกัน
ได เพราะมีความจําเพาะตอสารตั้งตนเหมือนกัน

การยับยั้งการทํางานของเอนไซม มี 3 แบบ
การยับยั้งแบบทวนกลับได (Reversible Inhibition) เปนการยับยั้งแบบชั่วคราว เพราะตัวยับยั้ง

จับกับเอนไซมดวยพันธะที่ไมแข็งแรง ไดแก
1. การยับยั้งแบบแขงขัน (Competitive Inhibition) เกิดจากตัวยับยั้ง (Inhibitor) มีโครงสราง

คลายกับสารตั้งตน จึงแยงจับกับเอนไซมได เชน
เอนไซมซักซินิกดีไฮโดรจิเนส

กรดซักซินิก    กรดฟูมาริก
เมื่อมีกรดมาโลนิกซ่ึงมีโครงสรางคลายกับกรดซักซินิก จะยับยั้งการทํางานของเอนไซมนี้ได

2. การยับยั้งแบบไมแขงขัน (Noncompetitive Inhibition) เกิดจากสารท่ีมีโครงสรางตางจาก
สารต้ังตน แตทําใหเอนไซมทํางานไมได เชน ปรอท ไซยาไนด สารหนู ตะกั่ว เปนตน

การยบัยัง้แบบไมทวนกลบั (Irreversible Inhibition) เกิดจากตวัยับยัง้รวมกับเอนไซมเปนสาร
ประกอบ ท่ีเสถียร ทําใหเรงปฏิกิริยาไมได เชน พาราไธออน, มาลาไธออน, แกสประสาท (Nerve Gas) ถาไดรับ
เขาสูรางกายปริมาณมากอาจทําใหเสียชีวิตได

- การศึกษาลําดับของปฏิกิริยาทําไดโดยใชตัวยับยั้งเอนไซมทดสอบการเปลี่ยนแปลงของสาร ตัวอยางเชน
เมื่อใสตัวยับยั้งเอนไซม x ลงไป พบวา สาร C มีปริมาณสูงขึ้น สาร B มีปริมาณลดลงและสาร A ปริมาณ

ปกติ แสดงวาปฏิกิริยานี้ลําดับดังนี้
.........................................................................................................................................................................................

สารเก็บพลังงานหมุนเวียนของเซลล เปนสารเคมีท่ีมีพลังงานสูง ไดแก
Adenosine Triphosphate (ATP) เปนสารพลังงานสูงท่ีพบมากท่ีสุดในเซลลของสิ่งมีชีวิตประกอบ

ดวยเบสอะดีนีน (Adenine) น้ําตาลไรโบส (Ribose) และหมูฟอสเฟต (Phosphate)
    การสลายพันธะเคมีของ ATP จะปลดปลอยพลังงานออกมา 7.3 กิโลแคลอรีตอโมล

สารพลังงานสูงอื่นๆ ไดแก Guanosine Triphosphate (GTP), Uridine Triphosphate (UTP),
Phosphoenol Pyruvate (PEP), NADH + H+, NADPH + H+ เปนตน

ปฏิกิริยาการสราง ATP เรียกวา “Phosphorylation” พบในไมโทคอนเดรียของเซลลยูคาริโอต หรือ
บริเวณเยื่อหุมเซลลของโพรคาริโอต
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แบบทดสอบ

1. แรธาตุ วิตามิน และน้ํามีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยในเรื่องใด
ก. ชวยใหเอนไซมทํางานไดดี
ข. ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการหายใจ
ค. ชวยในการสรางฮอรโมน
ง. ชวยในการสังเคราะหสารตางๆ

1) ขอ ก. และ ข. 2) ขอ ข. และ ค.
3) ขอ ก., ค. และ ง. 4) ขอ ข., ค. และ ง.

2. ธาตุใดพบในมอลเทส แตไมพบในมอลโทส
1) คารบอน 2) ไนโตรเจน 3) ออกซิเจน 4) ไฮโดรเจน

3. ในขณะทีร่างกายออนเพลยีมากๆ สารอาหารพวกใดท่ีเราควรรบัประทาน เพ่ือใหรางกายเปนปกตใินเวลาสัน้ๆ
เพราะเหตุใด
1) กรดอะมิโน เพราะถูกดูดซึมเขาสูกระแสโลหิตไดเร็ว
2) กรดไขมัน เพราะเปนสารที่ใหพลังงานสูงสุด
3) น้ําตาลกลูโคส เพราะจะถูกนําไปใชใหเกิดพลังงานไดเร็วกวาอาหารอื่น
4) น้ําเกลือ เพราะเปนสารอาหารท่ีใชทดแทนแรธาตุท่ีสูญเสียไป

4. โครงสรางระดับโมเลกุลของ ATP คลายกับโมเลกุลของสารใด
ก. นิวคลีโอไทดท่ีมีเบสไพริดีน ข. นิวคลีโอไทดท่ีมีเบสพิวริน
ค. กรดอะมิโน ง. กรดไขมัน

1) เฉพาะขอ ก. 2) เฉพาะขอ ข.
3) ขอ ก. และ ค. 4) ขอ ข. และ ง.

5. สิง่มชีีวติเก็บพลงังานท่ีไดจากการหายใจไวในรปูอนิทรยีสารทีม่พีลงังานสงูชนิดหนึง่ โดยพลงังานจะมคีาสงูมาก
ในพันธเคมีของสารใด
1) หมูฟอสเฟตกับหมูน้ําตาลไรโบส 2) หมูน้ําตาลไรโบสกับหมูเบสอะดีนีน
3) หมูเบสอะดีนีนกับหมูฟอสเฟต 4) หมูฟอสเฟตกับหมูฟอสเฟต

เฉลย

1. 3) 2. 2) 3. 3) 4. 2) 5. 4)
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เซลลของสิ่งมีชีวิต

เซลล (Cell) หมายถึง หนวยพ้ืนฐานท่ีเล็กท่ีสุดของสิ่งมีชีวิต มีรูปรางลักษณะและขนาดแตกตางขึ้นอยูกับ
ชนิดของสิ่งมีชีวิตและหนาท่ีของเซลลเหลานั้น

เซลลท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด คือ ไมโคพลาสมา (Mycoplasma) หรือ PPLO (Pleuropneumonia - Like
Organism) มีขนาดประมาณ 0.1-0.25 µm

เซลลท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด คือ เซลลไขนกกระจอกเทศ
เซลลของสิ่งมีชีวิต โดยทั่วไปมีโครงสรางหลักคลายกัน แตอาจมีลักษณะบางประการตางกันอยางเดนชัด

นักชีววิทยาจึงจําแนกสิ่งมีชีวิตออกเปน 2 กลุม ตามลักษณะโครงสรางเซลล คือ
โพรแคริโอต (Prokaryote) ไดแก พวกแบคทีเรีย ไมโคพลาสมา และสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน

แบคทีเรีย
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ยูแคริโอต (Eukaryote) ไดแก พวกโพรทิสต พืช และสัตว

เซลลสัตว
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เซลลพืช
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โครงสรางของเซลลยูแคริโอต โดยทั่วไปแบงเปน 3 สวน คือ สวนท่ีหอหุมเซลล  ไซโทพลาซึม และ
นิวเคลียส มีลักษณะสําคัญดังนี้

สวนที่หอหุมเซลล ประกอบดวย
1. ผนังเซลล (Cell Wall)

- พบในเซลลพืช รา ยีสต ไมพบในเซลลสัตว
- สรางความแข็งแรงทําใหเซลลคงรูปรางอยูได
- ยอมใหโมเลกุลของสารเกือบทุกชนิดผานเขาออกไดอยางอิสระ
- ประกอบดวยเซลลูโลสเรียงกันเปนมัดๆ เรียกวา “ไมโครไฟบริล (Microfibril)” โดยมีสารเพกทิก

(Pectin) เปนตัวเช่ือม
2. เยื่อหุมเซลล (Cell Membrane)

- พบในเซลลสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
- ควบคุมการผานเขาออกของสารเพราะมีสมบัติเปน เย่ือเลือกผาน (Semipermeable Membrane)
- ประกอบดวยไขมันและโปรตีนอยูรวมกันเปน Fluid Mosaic Model กลาวคือ โมเลกุลของฟอส-

โฟลิพิดเรียงกันเปน 2 ช้ัน หันดานมีขั้วซ่ึงชอบรวมตัวกับน้ํา (Hydrophilic) ออกดานนอก และหันดานไมมีขั้วซ่ึงไม
ชอบรวมตัวกับน้ํา (Hydrophobic) เขาขางในและมีการเคลื่อนท่ีไหลไปมาได สวนโปรตีนมีลักษณะเปนกอน
(Globular) ฝงหรือลอยอยูในช้ันไขมัน และอาจพบคารโบไฮเดรตเกาะที่ผิวโปรตีนดวย

ไซโทพลาซมึ (Cytoplasm) เปนของเหลวภายในเซลลท่ีอยูรอบๆ นวิเคลยีส ประกอบดวย น้าํ
คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และแรธาตุตางๆ  ไซโทพลาซึมมีออรแกเนลล (Organelle) หลายชนิด ทําหนาท่ี
ตางๆ กัน ดังนี้

1. รางแหเอนโดพลาซึม (Endoplasmic Reticulum)
- เปนเมมเบรนที่เช่ือมตอกับเยื่อหุมเซลลและเยื่อหุมนิวเคลียสได มองดูคลายทอหรือชองแคบๆ

เรียงตัวทบไปทบมากระจายทั่วไปในไซโทพลาซึม
- ไมพบในเซลลของโพรแคริโอต (แบคทีเรียและสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน)
- แบงออกเปน 2 รูปแบบคือ

รางแหเอนโดพลาซึมแบบผิวขรุขระ (Rough Endoplasmic Reticulum ; RER)
- มีไรโบโซมเกาะที่ผิวดานนอก
- พบมากในเซลลท่ีมีการสังเคราะหโปรตีนหรือเอนไซมตางๆ เชน เซลลในตับออน เปนตน
รางแหเอนโดพลาซึมแบบผิวเรียบ (Smooth Endoplasmic Reticulum ; SER)
- ไมมีไรโบโซมเกาะที่ผิวดานนอก
- พบมากในเซลลท่ีมีการสังเคราะหไขมันหรือเซลลท่ีมีหนาท่ีขับสารสเตรอยด เชน เซลลใน

ตอมหมวกไต เปนตน สวน SER ในเซลลตับ ทําหนาท่ีขนสงไกลโคเจนและกลูโคส
2. กอลจิคอมเพลกซ (Golgi Complex)

- เปนถุงแบนบางเรียบซอนกันเปนตั้งๆ 5-8 ช้ัน ภายในมีของเหลว สวนปลายทั้งสองขางย่ืนพอง
ออกเปนถุงเล็กๆ เรียกวา “เวซิเคิล (Vesicle)”

- มีบทบาทในการสรางไลโซโซม
- เปนแหลงสะสมสารตางๆ กอนนําไปใชในกิจกรรมของเซลล
- เก่ียวของกับการสังเคราะหเซลลูโลสเพ่ือสรางผนังเซลลหลังการแบงเซลล
- เก่ียวของกับการสรางสารเมือกในเซลลหมวกราก
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3. ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria)
- เปนแทงหรือกอนกลมรี เย่ือหุมช้ันนอกควบคุมการผานเขาออกของสาร เย่ือช้ันในพับยนไปมายื่น

เขาขางใน เรียกวา “คริสตี (Cristae)” มีของเหลวภายใน เรียกวา “เมทริกซ (Matrix)”
- มีหนาท่ีสรางพลังงานใหแกเซลล (สวนใหญอยูในรูป ATP)
- เช่ือกันวาไมโทคอนเดรียเปนโพรแคริโอตท่ีเขาไปอาศัยในเซลลยูแคริโอตแบบ Symbiosis จนกลาย

เปนสวนหนึ่งของเซลล
4. พลาสทิด (Plastid)

- พบในเซลลพืชและเซลลสาหรายท่ัวไป (ยกเวน สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน)
- เช่ือกันวาพลาสทิดเพ่ิมจํานวนโดยการแบงตัวเองได
- แบงออกเปน 3 ชนิด คือ

ลิวโคพลาสต (Leucoplast)  ไมมีสี มีหนาท่ีสะสมแปง น้ํามัน หรือ โปรตีน พบในเน้ือเยื่อท่ีมี
การสะสมอาหาร

โครโมพลาสต (Chromoplast) มีสีสมแดง เพราะมีรงควัตถุพวกแคโรทีน (Corotene) หรือมี
สีน้ําตาลเหลือง เพราะมีรงควัตถุพวกแซนโทฟลล (Xanthophyll)

คลอโรพลาสต (Chloroplast) มสีเีขยีว เพราะมรีงควตัถุ พวกคลอโรฟลล (Chlorophyll) มี
ความสาํคัญในการสรางอาหารโดยกระบวนการสังเคราะหดวยแสง

5. แวคิวโอล (Vacuole)
- มีลักษณะเปนถุงมีเย่ือหุมบางๆ เรียกวา “โทโนพลาสต (Tonoplast)”
- ภายในมีของเหลวหรือสารหลายชนิดบรรจุอยูแบงออกเปน 3 แบบคือ

ฟูดแวคิวโอล (Food Vacuole) เปนแวคิวโอลท่ีมีอาหารอยูภายใน พบในสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว
บางชนิด เชน อะมีบา

คอนแทร็กไทลแวคิวโอล (Contractile Vacuole) เปนแวคิวโอลท่ีทําหนาท่ีกําจัดของเสียหรือ
น้ําออกจากเซลล เพ่ือควบคุมสมดุลของสารละลายภายในเซลล พบในโพรโทซัวบางชนิด เชน พารามีเซียม

แซปแวคิวโอล (Sap Vacuole) เปนแวคิวโอลท่ีสะสมสารละลายตางๆ เชน โปรตีน น้ําตาล
เกลือ และรงควัตถุท่ีทําใหเกิดสีตางๆ ไดแก แอนโทไซยานิน ซ่ึงทําใหเซลลกลีบดอกมีสีฟา สีมวงหรือสีแดง

6. ไลโซโซม (Lysosome)
- พบเฉพาะในเซลลสัตว มีกําเนิดจากกอลจิคอมเพลกซ
- มีเอนไซมสําหรับยอยสลายสารตางๆ ภายในเซลล
- ยอยสลายเนื้อเยื่อหรือเซลลท่ีหมดอายุ เชน การยอยสลายคอรฟสลูเทียมหลังการตกไข การยอย-

สลายหางลูกออดกอนกลายเปนกบ เรียกกระบวนการนี้วา “ออโตลิซิส (Autolysis)”
ขอควรทราบ
ไรโบโซม (Ribosome)
- มีลักษณะเปนทรงกลมขนาดเล็กประมาณ 20 nm ประกอบดวย rRNA และโปรตีน
- เซลลยูแคริโอตมีไรโบโซม ชนิด 80 S ประกอบดวย 2 หนวยยอย คือ 40 S และ 60 S สวนเซลลโพร-

แคริโอต มีไรโบโซมชนิด 70 S ประกอบดวย 2 หนวยยอยคือ 30 S และ 50 S
- พบท่ัวไปในไซโทพลาซึม ไมโทคอนเดรีย คลอโรพลาสต หรือเกาะอยูบนรางแหเอนโดพลาซึม
- มีหนาท่ีสังเคราะหโปรตีนสําหรับใชภายในเซลลและสงออกไปใชนอกเซลล
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เซนทริโอล (Centriole)
- เปนทอกลวง ประกอบดวยไมโครทิวบูล 9 กลุม กลุมละ 3 ทอ เรียงกันเปนวงกลมเรียกวา 9 + 0 (ตรง

กลางไมมีไมโครทิวบูล)
- มีหนาท่ีสรางเสนใยสปนเดิล (Spindle Fiber) ดึงโครโมโซมในขณะที่มีการแบงเซลล
- ควบคุมการเคลื่อนท่ีของซิเลีย (Cilia) และแฟลเจลลัม (Flagellum) ซ่ึงมีไมโครทิวบูล 9 กลุม   กลุม

ละ 2 ทอ เรียงเปนวงกลม และตรงกลางมีไมโครทิวบูลอีก 2 ทอ จึงเรียกวา 9 + 2
ไมโครทิวบูล (Microtubule)
- ประกอบดวยโปรตีนพวกทิวบูลินเรียงตอกันเปนวงเห็นเปนทอ
- มหีนาท่ีเก่ียวของกบัการเคลือ่นไหวของเซลล (เพราะเปนสวนประกอบของซเิลยีและแฟลเจลลมั) การดึง

โครโมโซมขณะมีการแบงเซลลและการเคลื่อนไหวของไซโทพลาซึมซ่ึงเรียกวา “ไซโคลซิส (Cyclosis)”
นิวเคลียส (Nucleus) มีรูปรางคลายทรงกลม โดยทั่วไปมีเพียง 1 นิวเคลียสเทาน้ัน แตในสิ่งมีชีวิตช้ันต่ํา

บางชนิด มี 2 นิวเคลียส เชน พารามีเซียม สําหรับเซลลเม็ดเลือดแดงของสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมเมื่อเจริญเต็มท่ี
จะไมมีนิวเคลียส

นิวเคลียส ถือวาเปนศูนยกลางควบคุมการทํางานของเซลลมีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้
1. เยื่อหุมนิวเคลียส (Nuclear Membrane)

- เปนยูนิตเมมเบรน 2 ช้ัน ท่ีมีสมบัติเปนเยื่อเลือกผานเชนเดียวกับเยื่อหุมเซลล
- เย่ือหุมช้ันนอกมีไรโบโซมเกาะอยู
- ผิวของเยื่อหุมมีรูเล็กๆ (Annulus) กระจายทั่วไปเปนชองติดตอระหวางของเหลวในนิวเคลียสกับ

ของเหลวในไซโทพลาซึม
2. นิวคลีโอลัส (Nucleolus)

- เห็นชัดเจนในภาวะปกติท่ีเซลลยังไมมีการแบงตัว
- ไมมีเย่ือหุม เปนบริเวณท่ีสะสม RNA และสังเคราะหไรโบโซม
- ประกอบดวยโปรตีนเปนสวนใหญประมาณ 86 เปอรเซ็นต มี DNA 10 เปอรเซ็นต และ RNA 4

เปอรเซ็นต
3. โครโมโซม (Chromosome)

- เปนเสนใยเลก็ๆ เรยีกวา “โครมาทนิ (Chromatin)” ซ่ึงก็คือ โมเลกลุของ DNA  ท่ีมโีปรตนีหุมน่ันเอง
เมือ่มกีารแบงเซลลเสนใยโครมาทนิแจะขดพันกนัแนนคลายลวดสปรงิเหน็เปนแทงเรยีกวา “โครโมโซม (Chromosome)”

- โครโมโซมประกอบดวย 2 โครมาทิด (Chromatid) เช่ือมติดกันท่ี เซนโทรเมียร (Centromere)
โครงสรางของเซลลโพรแคริโอต   เปนเซลลที่ไมมีเยื่อหุมนิวเคลียสมีลักษณะสําคัญสรุปไดดังนี้
1. ผนังเซลล (Cell Wall)

- พบในสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินและแบคทีเรีย (เปนสารพวกมิวเรอินหรือเพปทิโดโกลแคน)
- ไมพบในพวกไมโคพลาสมา

2. เยื่อหุมเซลล (Cell Membrane)
- เปนเยื่อบางๆ 2 ช้ัน ซ่ึงประกอบดวยโปรตีนและลิพิด
- บางสวนอาจมวนยื่นเขาไปภายในเซลลเรียกวา “มีโซโซม (Mesosome)” ทําหนาท่ีแยก DNA ท่ี

จําลองตัวเองแลวออกไปที่ขั้วเซลล
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3. โครโมโซม (Chromosome)
- เปน DNA ท่ีไมมีโปรตีนหุม มีรูปรางเปนวงแหวน
- แบคทีเรียบางชนิด มี DNA ขนาดเล็ก เรียกวา “พลาสมิด (Plasmid)” อยูเปนอิสระภายในเซลล

แทรกตัวเขาหรือแยกตัวออกจากโครโมโซมได จึงนําเอาพลาสมิด มาใชในเทคนิคดานพันธุวิศวกรรม
4. เฟลเจลลัม (Flagellum)

- พบในแบคทีเรียประกอบดวยแฟลเจลลิน (Flagellin) พันกันไปมาคลายเชือก (ไมมีไมโครทิวบูล)
- ใชในการเคลื่อนท่ี

เปรียบเทียบโครงสรางเซลลของสิ่งมีชีวิต

โพรแคริโอต ยูแคริโอต
โครงสรางเซลล

มอเนอรา โพรทิสตา ฟงไจ พืช สัตว
ผนังเซลล
เย่ือหุมเซลล
นิวเคลียส
DNA
RNA
Chromosome (DNA + โปรตีน)
นิวคลีโอลัส
ไรโบโซม
รางแหเอนโดพลาซึม
กอลจิคอมเพลกซ
ไลโซโซม
ไมโครบอดี
ไมโทคอนเดรีย
คลอโรพลาสต
โครโมพลาสต
อะไมโลพลาสต
แวคิวโอล บางชนิด
ไมโครทิวบูล
ไมโทรฟลาเมนต
เซนทริโอล
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การลําเลียงสารผานเซลล
การแพร (Diffusion) เปนการเคลื่อนท่ีของโมเลกุลหรือไอออนของสารจากบริเวณท่ีมีโมเลกุลหรือไอออน

ของสารหนาแนนมากไปยังบริเวณท่ีมีโมเลกุลหรือไอออนของสารหนาแนนนอยกวา โดยการเคลื่อนท่ีนั้นจะอาศัย
พลงังานจลนในโมเลกลุหรอืไอออนของสารนัน้ สารท่ีมกีารแพรอาจอยูในสถานะแกส ของเหลว หรอือนภุาคของแขง็
ซ่ึงแขวนลอยอยูในตัวกลางท่ีเปนของเหลวก็ได โดยพบวาการเคลื่อนท่ีกระทบกันของโมเลกุล จะเปนผลใหโมเลกุล
ของสารกระจายออกไปทกุทิศทางในตวักลาง เรยีกวา “การเคลือ่นทีแ่บบบราวเนยีน (Brownian Movement)”
การเคลื่อนท่ีของอนุภาคสารนี้จะเกิดขึ้นจนกระทั่งบริเวณท้ังสองมีความเขมขนของสารเทากันเกิดเปนสภาวะ    
สมดุลของการแพร (Dynamic Equilibrium) ในท่ีสุด

จากการศึกษาพบวาปจจัยท่ีควบคุมอัตราการแพรของสารขึ้นอยูกับ
1. ความเขมขนของสารท่ีแพร สารท่ีมีความเขมขนสูงจะแพรไปยังบริเวณท่ีมีความเขมขนของสารต่ํากวา
2. อุณหภูมิ การเพ่ิมอุณหภูมิจะทําใหอัตราการแพรของสารรวดเร็วย่ิงขึ้น
3. ความดัน การเพ่ิมความดันจะทําใหโมเลกุลหรือไอออนของสารเคลื่อนท่ีไดดีย่ิงขึ้น
4. ความสามารถในการละลายของสารที่แพร สารท่ีละลายไดดีจะมีอัตราการแพรเร็วกวาสารท่ีละลายได

ไมดี
ออสโมซิส (Osmosis) เปนการแพรของโมเลกุลของน้ําจากบริเวณท่ีมีความเขมขนต่ํา (มีโมเลกุลของน้ํา

มาก) ไปยังบริเวณท่ีมีความเขมขนสูงกวา (มีโมเลกุลของน้ํานอยกวา) โดยผานเยื่อบางๆ ซ่ึงมีสมบัติพิเศษ คือ
ยอมใหโมเลกุลของน้ําผานไดสะดวก สวนสารอื่นท่ีละลายปนอยูในน้ําและมีโมเลกุลขนาดใหญจะไมสามารถผานได
สําหรับสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กจะสามารถผานไดแตไมสะดวก เย่ือบางๆ ท่ีมีสมบัติยอมใหสารผานเขาออกไดมาก
นอยตางกันเชนนี ้เรยีกวา “Differentially Permeable Membrane” หรือ “Semipermeable Membrane”

จากการศึกษาเปรียบเทียบความเขมขนของสารละลายที่อยูภายนอกเซลลกับความเขมขนของของเหลว
ภายในเซลล พบวามีความแตกตางกัน จําแนกไดเปน 3 แบบ คือ

1. Hypotonic Solution หมายถึง สภาพท่ีสารละลายภายนอกเซลลมีความเขมขนนอยกวาสารละลาย
ภายในเซลล ทําใหน้ําท่ีอยูภายนอกเซลลออสโมซิสเขาไปภายในเซลล ตัวอยางเชน เมื่อนําเซลลเม็ดเลือดแดงไปใส
ในน้ํากลั่น น้ําก็จะออสโมซิสเขาไปในเซลลเม็ดเลือดแดง ทําใหเซลลเม็ดเลือดแดงเตงและแตกในที่สุด เรียก
ปรากฏการณนี้วา “Hemolysis”

2. Hypertonic Solution หมายถึง สภาพท่ีสารละลายภายนอกเซลลมีความเขมขนมากกวาสารละลาย
ภายในเซลล ทําใหน้ําภายในเซลลออสโมซิสออกมาภายนอกเซลล ตัวอยางเชน เมื่อนําเซลลเม็ดเลือดแดงไปใส
น้ําเกลือท่ีมีความเขมขนสูงกวา 0.85 เปอรเซ็นต น้ําภายในเซลลเม็ดเลือดแดงจะออสโมซิสออกจากเซลลเม็ด
เลือดแดง ทําใหเซลลเม็ดเลือดแดงแฟบหรือเหี่ยวลง เรียกปรากฏการณนี้วา “Plasmolysis”

3. Isotonic Solution หมายถึง สภาพที่สารละลายภายนอกเซลลมีความเขมขนเทากับสารละลายภาย-
ในเซลล ทําใหการออสโมซสิของน้าํจากภายในเซลลและภายนอกเซลลไมแตกตางกัน รปูรางเซลลจึงไมเปลีย่นแปลง
ตัวอยางเชน การนําเซลลเม็ดเลือดแดงแชในสารละลายที่มีความเขมขน 0.85 เปอรเซ็นต ซ่ึงมีความเขมขนเทากับ
ของเหลวภายในเซลลเม็ดเลือดแดงพอดี จึงทําใหเซลลเม็ดเลือดแดงอยูในสภาพปกติ



วิทยาศาสตร ชีววิทยา (94) _________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008
2008

การแพรแบบฟาซิลิเทต (Facilitated Diffusion) เปนการเคลื่อนท่ีของโมเลกุลของสารบางชนิดท่ีไม
สามารถแพรผานเยื่อหุมเซลลไดโดยตรง จึงตองอาศัยตัวพา (Carier) ซ่ึงเปนโมเลกุลของโปรตีนท่ีเปนองค
ประกอบของเยื่อหุมเซลล ทําหนาท่ีจับกับโมเลกุลของสารเพื่อใหเคลื่อนท่ีผานเยื่อหุมเซลลเขาไปในไซโทพลาซึมได
การแพรแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อมีความแตกตางระหวางความเขมขนของสาร 2 บริเวณ โดยจะมีทิศทางการเคลื่อนท่ี
ของสารจากบริเวณท่ีมีความเขมขนสูงไปยังบริเวณท่ีมีความเขมขนต่ํากวาโดยไมตองอาศัยพลังงาน การแพรจะ
เกิดขึ้นจนกวาความเขมขนของสารท้ังสองบริเวณจะเทากันและเกิดสภาวะสมดุลของการแพร จากการศึกษาพบวา
การแพรแบบนี้มีความจําเพาะในการลาํเลยีงสารบางชนิดและมีอัตราเร็วมากกวาการแพรแบบธรรมดาหลายเทาตัว 
ตัวอยางเชน การเคลื่อนท่ีของน้ําตาลกลูโคสเขาสูเซลลกลามเนื้อ เปนตน

การลําเลียงแบบใชพลังงาน (Active Transport) เปนการเคลื่อนท่ีของโมเลกุลของสารผานเยื่อหุม-
เซลลจากบริเวณท่ีมีความเขมขนต่ําไปยังบริเวณท่ีมีความเขมขนสูงโดยใชพลังงานจากเซลลและตองอาศัยตัวพาซ่ึง
เปนโปรตีนท่ีเย่ือหุมเซลลทําหนาท่ีเปนตัวลําเลียงสารเชนเดียวกับการแพรแบบฟาซิลิเทต การลําเลียงสารแบบนี้
จะมีทิศทางการลําเลียงตรงขามกับการแพร จึงตองใชพลังงานจากการสลายพันธะสารเคมีท่ีมีพลังงานสูง คือ
ATP ชวยเปนแรงผลักดันในการเคลื่อนท่ี ตัวอยางเชน การดูดซึมกลูโคสที่ยอยแลวเขาสูเสนเลือด การเกิด
Sodium-Potassium Pump ท่ีเย่ือหุมเซลลประสาท การดูดแรธาตุจากดินเขาสูราก เปนตน

สารบางชนิดมีโมเลกุลขนาดใหญไมสามารถเคลื่อนท่ีผานเยื้อหุมเซลลไดโดยตรง โดยการแพร การแพร
แบบฟาซิลิเทตหรือการลําเลียงแบบใชพลังงาน แตเซลลก็มีวิธีการนําสารเหลาน้ีเขาสูเซลลไดโดยการสรางเวสิเคิล
(Vesicle) จากการย่ืนหรือคอดเวาของเยื่อหุมเซลลทําใหเย่ือหุมเซลลลอมรอบสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญและ
สามารถลําเลียงสารเหลานั้นเขาและออกจากเซลลได การลําเลียงสารโดยวิธีนี้แบงออกเปน 2 รูปแบบ ตามทิศ
ทางการลําเลียง คือ

1. เอนโดไซโทซิส (Endocytosis) เปนการลําเลียงสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญเขาสูเซลล มีกลไกแตกตาง
กัน 3 วิธี คือ

1.1 พิโนไซโทซิส (Pinocytosis หรือ Cell Drinking) เปนการนําสารโมเลกุลใหญท่ีมีสภาพเปน
ของเหลวเขาสูเซลล โดยการทําใหเย่ือหุมเซลลเวาเขาไปในไซโทพลาซึมทีละนอยๆ จนกระทั่งกลายเปนถุงเล็กๆ
หลุดเขาไปอยูในไซโทพลาซึมกลายเปนเวสิเคิล เรียกวา “Pinosome” จากการศึกษาพบวาสารท่ีลําเลียงโดยวิธีนี้
นั้นอาจจะเปนสารละลายหรือหยดน้ํามันก็ได ตัวอยางเชน การลําเลียงสารละลายเขาสูเซลลลําไส และเซลลไต
เปนตน

1.2 ฟาโกไซโทซิส (Phagocytosis หรือ Cell Eating) เปนการนําสารโมเลกุลใหญท่ีเปนของแข็ง
หรือสารที่ไมละลายน้ําเขาสูเซลลโดยการยื่นเทาเทียม (Pseudopodium) ออกไปโอบลอมสารเหลานั้นไวจนกลาย
เปนถุงเล็กๆ หรือเวสิเคิลในไซโทพลาซึม เรียกวา “Phagosome” จากน้ันถุงเล็กๆ เหลาน้ีก็อาจรวมตัวกับไลโซ-
โซมภายในเซลลและมีการยอยสลายสารเหลานี้เกิดขึ้น การลําเลียงสารเขาสูเซลลโดยวิธีนี้พบในเซลลบางชนิด
เชน เซลลเม็ดเลือดขาว เซลลอะมีบา เปนตน

1.3 การนําสารเขาสูเซลลโดยอาศัยตัวรับ (Receptor-Mediated Endocytosis) เปนการ
ลําเลียงสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญเขาสูเซลลโดยการใชโปรตีนตัวรับ (Receptor) บนเย่ือหุมเซลลจับกับสารที่มี
ความจําเพาะ จากน้ันเยื่อหุมเซลลจึงคอดเวาหลุดเขาไปเปนเวสิเคิลในไซโทพลาซึม
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2. เอกโซไซโทซิส (Exocytosis) เปนการนําสารท่ีมีโมเลกุลขนาดใหญออกจากเซลลโดยสารที่ตองการ
กําจัดออกจากเซลลจะอยูในเวสิเคิลในไซโทพลาซึม เมื่อเวสิเคิลเคลื่อนท่ีไปอยูชิดและเช่ือมกับเยื่อหุมเซลลก็จะทํา
ใหสารภายในเวสิเคิลเคลื่อนท่ีออกจากเซลลได ตัวอยางเชน การกําจัดของเสียออกจากเซลลอะมีบา การหลั่ง
เอนไซมออกจากเยื่อบุกระเพราะอาหาร เปนตน

การนําสารเขาเซลล
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การแบงเซลล
การแบงเซลลแบบไมโทซิส (Mitosis)

เปนการแบงเพ่ือเพ่ิมจํานวนเซลลของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล แตเปนการแบงเพ่ือการสืบพันธุของสิ่งมี
ชีวิตเซลลเดียว

พบในเซลลรางกาย (Somatic Cell) โดยทั่วไป
จํานวนโครโมโซมหลังการแบงเซลลยังคงเปนดิพลอยด (Diploid) หรือ 2n คงเดิม

กอนการแบงเซลลจะมีการเตรียมตัวใหพรอม จึงแบงออกเปน 2 ระยะ คือ
1. ระยะอินเตอรเฟส (Interphase)

- เซลลมีอัตราเมแทบอลิซึมสูงมาก เพราะมีการสังเคราะห DNA, RNA และโปรตีน จึงเปนชวงท่ีใช
เวลานานที่สุด

- นวิเคลยีสมขีนาดใหญเหน็นวิคลโีอลสัชัดเจน ภายในมเีสนใยโครมาทนิ (Chromatin) ซ่ึงตดิสยีอมได
เย่ือหุมนิวเคลียสยังไมสลายตัว

- แบงออกเปน 3 ชวง คือ
1. G1 phase หรือระยะกอนสังเคราะห DNA

- มีการสะสมเอนไซมท่ีมีความจําเปนตอการสังเคราะห DNA
- มีการสังเคราะห RNA และ โปรตีน
- มีการสรางออรแกเนลลท่ีจําเปนสําหรับกิจกรรมของเซลล
- ใชเวลาประมาณ 40% ของเวลาในหนึ่งวัฏจักรเซลล

2. S phase หรือระยะสังเคราะห DNA (DNA Synthetic Phase)
- มีการสังเคราะหท้ัง DNA, RNA และโปรตีนมากท่ีสุด
- DNAท่ีสรางขึ้นใหมมีสมบัติเหมือนชุดเดิมทุกประการจึงเรียกวา “การจําลอง DNA”

             (DNA Replication)
- ใชเวลาประมาณ 30% ของเวลาในหนึ่งวัฏจักรเซลล

3. G2 phase หรือระยะหลังสังเคราะห DNA
- มีการสังเคราะห RNA และโปรตีนลดนอยลง
- เซลลมีปริมาณ DNA, RNA และโปรตีนมากเพียงพอที่จะใชในการแบงเซลลระยะตอไป
- ใชเวลาประมาณ 20% ของเวลาในหนึ่งวัฏจักรเซลล

2. ระยะแบงเซลล (Cell Division)
- เปนระยะที่มองเห็นโครโมโซม (Chromosome)
- ใชเวลาประมาณ 5-10% ของเวลาในหนึ่งวัฏจักรเซลล แบงเปน 2 ชวง คือ
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การแบงนิวเคลียส (Karyokinesis)
1. ระยะโพรเฟส (Prophase)

- โครมาทนิขดตวับิดเปนเกลยีวสัน้ลงเหน็เปนแทงโครโมโซม (Chromosome) ซ่ึงประกอบดวย 2 โครมา-
ทิด (Chromatid) เช่ือมติดกันท่ีเซนโทรเมียร หรือ Kinetochore

- นิวคลีโอลัสและเยื่อหุมนิวเคลียสคอยๆ สลายไป
- ในเซลลสัตวพบวาเซนทริโอล (Centriole) มีการสรางไมโครทิวบูล (Microtubule) เรียงเปนรัศมี

รอบๆ ลักษณะคลายดาวเรียกวา “แอสเตอร (Aster)” และคอยๆ เคลื่อนท่ีไปยังขั้วเซลลแตละขาง
- ไมโครทิวบูลในเซลลมกีารตอกนัเปนสายยาว เรยีกวา “เสนใยสปนเดิล (Spindle Fiber)” โยงยึด

ระหวางเซนทริโอลที่ขั้วเซลลกับเซนโทรเมียรของแตละโครโมโซม
- เซลลพืชไมมีเซนทริโอลแตก็มีเสนใยสปนเดิลโยงระหวางขั้วเซลลกับเซนโทรเมียรของโครโมโซม

เชนกัน
2. ระยะเมทาเฟส (Metaphase)

- โครโมโซมขดพันกันแนน เรียงตรงกลางเซลลมองเห็นเปน 2 โครมาทิดชัดเจนท่ีสุด ระยะนี้จึง
เหมาะสมท่ีสุดในการนับจํานวนโครโมโซมและศึกษาความแตกตางของลักษณะโครโมโซม

- เย่ือหุมนิวเคลียสและนิวคลีโอลัสสลายไปหมดแลว
- เซนโทรเมียรในแตละโครโมโซมเริ่มแบงตัว ทําใหโครมาทิดแตละโครโมโซมเริ่มจะแยกกัน

3. ระยะแอนาเฟส (Anaphase)
1. เซนโทรเมียรมีกิจกรรมมากท่ีสุด เมื่อเสนใยสปนเดิลหดตัวก็จะดึงแตละโครมาทิดใหแยกออกจาก

กันไปยังขั้วเซลลแตละขางจึงมองเห็นโครมาทิดมีรูปรางตางกันหลายแบบขึ้นอยูกับตําแหนงเซนโทรเมียร คือ
- เซนโทรเมียรอยูปลายสุด รูปรางโครมาทิดเหมือนตัวไอ (I-Shane)
- เซนโทรเมียรอยูคอนไปทางปลาย รูปรางโครมาทิดเหมือนตัวเจ (J-Shape)
- เซนโทรเมียรอยูตรงกลาง รูปรางโครมาทิดเหมือนตัววี (V-Shape)

2. ระยะนี้ใชเวลานอยท่ีสุดเมื่อเทียบกับระยะอื่นๆ
4. ระยะเทโลเฟส (Telophase)

- โครมาทิดแยกจากกันอยูท่ีขั้วเซลลแตละขางและคลายตัวออกเปนเสนใยโครมาทินพันกันอยูเปน
กลุมเหมือนกับระยะอินเตอรเฟส

- เสนใยสปนเดิลสลายตัวไป เย่ือหุมนิวเคลียสและนิวคลีโอลัสเริ่มปรากฏใหเห็น
- เหน็นวิเคลยีสใหมเปน 2 นวิเคลยีส แตละนวิเคลยีสมจํีานวนโครโมโซมเทากันและเทากับเซลลเริม่ตน

การแบงไซโทพลาซึม (Cytokinesis)
เซลลสตัวเย่ือหุมเซลลจะคอดเขาหากนับรเิวณกลางเซลลจนแยกหลดุออกจากกนัเปนเซลลใหม 2 เซลล

ท่ีมีจํานวนโครโมโซมและสารพันธุกรรมเหมือนเซลลเดิมทุกประการ
เซลลพืช มีการสราง แผนกั้นเซลล (Cell Plate) เริ่มจากแนวกลางเซลลไปยังขอบเซลลท้ังสองขางจน

จรดกับผนังเซลลทุกดาน ตอมาเกิดการสะสมเซลลูโลสบนแผนกั้นเซลลนี้ เกิดเปนผนังเซลลก้ันกลางเซลลใหมท้ัง
2 เซลล



วิทยาศาสตร ชีววิทยา (98) _________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008
2008

การแบงเซลลแบบไมโอซิส (Meiosis)
เปนการแบงเพ่ือสรางเซลลสืบพันธุของสิ่งมีชีวิตท่ีมีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ
พบในเซลลสืบพันธุ (Sex Cell)
จํานวนโครโมโซมหลงัการแบงเซลลลดลงครึง่หนึง่จากดพิลอยด (Diploid) หรอื 2n กลายเปนแฮพลอยด

(Haploid) หรือ n
แบงออกเปน 2 ระยะ คือ
1. ระยะอินเตอรเฟส (Interphase)

- มีการจําลอง DNA มีการสังเคราะห RNA และโปรตีน เพ่ือเตรียมพรอมท่ีจะแบงเซลล
- โครโมโซมประกอบดวย 2 โครมาทิด
- เย่ือหุมนิวเคลียสยังไมสลายไป

2. ระยะแบงเซลล (Cell Division) แบงออกเปน 2 ระยะใหญ คือ
2.1 ไมโอซสิ I (Meiosis I) เปนระยะทีทํ่าใหลดจํานวนโครโมโซมลงครึง่หนึง่ แบงเปน  4 ระยะ คือ

2.1.1 ระยะโพรเฟส I (Prophase I) เปนระยะทีม่กีารเปลีย่นแปลงภายในโครโมโซมมากมาย
แบงยอยเปน 5 ระยะ คือ

เลปโททีน (Leptotene)
- โครโมโซมเปนเสนใยขนาดเลก็และยาวมากสานกนัไปมา เรยีกวา “โครโมนมีา

(Chromonema)” บางสวนพันกนัถีม่ากเมือ่ยอมสจีะตดิสเีขมดคูลายลกูปดเรยีกวา “โครโมเมยีร (Chromomere)”
- เห็นนิวคลีโอลัสชัดเจน
ไซโกทีน (Zygotene)
- Homologous Chromosome มาจับคูกันเรียงตามความยาวของโครโมโซม

ทําใหโครโมเมียรตรงกันทุกจุดเรียกวา “ซิแนปส (Synapse)”
- การเกิดซิแนปส ทําใหมีการเขาคูของแอลลีล (Allele) ดวย
แพคีทีน (Pachytene)
- โครโมนมีาพันแนนขึน้เหน็เปนเสนหนาชดัเจน เรยีกวา “โครโมโซม (Chromosome)”

โดย Homologous Chromosome อยูกันเปนคูเรียกวา “ไบเวเลนต (Bivalent)”
- แตละไบเวเลนตประกอบดวย 4 โครมาทดิ จึงเรยีกสภาพนีว้า “เทแทรด (Tetrad)”
- โครมาทิดของโครโมโซมเดียวกัน เรียกวา “ซิสเตอรโครมาทิด (Sister

Chromatid)” สวนโครมาทิดของโครโมโซมที่เปนฮอโมโลกัสกันเรียกวา “นอนซิสเตอรโครมาทิด (Non-Sister
Chromatid)”

ดิโพลทีน (Diplotene)
- เซนโทรเมียรของแตละ Homologous Chromosome แยกออกจากกัน แตมี

บางสวนของ Homologous Chromosome ยังพันกนัอยู เรยีกบรเิวณท่ีโครโมโซมพนักนันีว้า “ไคแอสมา
(Chiasma)” ซ่ึงอาจมีไดหลายตําแหนง

- มีการแลกเปลี่ยนช้ินสวนของนอนซิสเตอรโครมาทิด เรียกวา “ครอสซิง
โอเวอร (Crossing Over)” ทําใหยีน (Gene) มกีารเรยีงตวัใหมและเกดิการแปรผันทางพันธุกรรม (Variation) ขึน้
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ไดอะไคนีซีส (Diakinesis)
- โครโมโซมหดสั้นมากขึ้น ทําใหไบเวเลนตแยกตัวมากขึ้น โครโมโซมติดกัน

เฉพาะสวนปลาย
- นิวคลีโอลัสและเยื่อหุมนิวเคลียสเริ่มสลายไป ทําใหไบเวเลนตกระจายอยูใน

เซลล
2.1.2 ระยะเมทาเฟส I (Metaphase I)

โครโมโซมหดสั้นท่ีสุด เซนโทรเมียรของทุกไบเวเลนตเรียงตัวกลางเซลล
มีเสนใยสปนเดิลยึดท่ีเซนโทรเมียรของทุกไบเวเลนต ซ่ึงกําลังแยกจากกันไปยังขั้ว

เซลลแตละขาง
2.1.3 ระยะแอนาเฟส I (Anaphase I)

เสนใยสปนเดิลดึงโครโมโซมแตละคูของไบเวเลนตไปยังขั้วเซลลแตละขางมากขึ้น
โดยโครโมโซมยังประกอบดวย 2 โครมาทิด

โครมาทิดท่ีเกิด Crossing Over จะมียีนท่ีแตกตางจากโครมาทิดอีกแทงหนึ่ง
2.1.4 ระยะเทโลเฟส I (Telophase I)

โครโมโซมแยกไปถึงขั้วเซลล โดยแตละโครโมโซมยังประกอบดวย 2 โครมาทิด มี
จํานวนโครโมโซมเปนแฮพลอยด (n)

ในสิ่งท่ีมีชีวิตบางชนิดมีการสรางเย่ือหุมนิวเคลียส ทําใหเห็นเปน 2 นิวเคลียส
โครโมโซมคลายตัวเปนเสนยาวเพ่ือเขาสูระยะอินเตอรเฟสในชวงสั้นๆ กอนเขาสูระยะไมโอซิส II ตอไป

ในสิ่งมีชีวิตบางชนิดพบวาหลังผานระยะแอนาเฟส I ก็จะเขาสูระยะเมทาเฟส II
เลย

2.2 ไมโอซสิ II (Meiosis II) เปนระยะทีไ่มมกีารสังเคราะหโครโมโซมใหม (มขีัน้ตอนเชนเดยีวกบั
การแบงเซลลแบบไมโทซิส) ทําใหจํานวนโครโมโซมเปนแฮพลอยดเหมือนเดิม แบงเปน 4 ระยะ คือ

2.2.1 ระยะโพรเฟส II (Prophase II)
- โครโมโซมติดกันท่ีเซนโทรเมียร แขนของแตละโครมาทิดแยกกันชัดเจน
- นิวคลีโอลัสและเยื่อหุมนิวเคลียสเริ่มสลายไป

2.2.2 ระยะเมทาเฟส II (Metaphase II)
- โครโมโซมเคลือ่นทีม่าเรยีงกนัตรงกลางเซลล มเีสนใยสปนเดลิยดึตดิกับเซนโทรเมยีร
- เซนโทรเมียรเริ่มแบงตัวทําใหซิสเตอรโครมาทิดเริ่มแยกออกจากกัน

2.2.3 ระยะแอนาเฟส II (Anaphase II)
- เสนใยสปนเดิลหดสั้น ดึงใหแตละโครมาทิดแยกไปยังขั้วเซลลแตละขาง

2.2.4 ระยะเทโลเฟส II (Telophase II)
- แตละโครมาทิดท่ีขั้วเซลลเริ่มคลายตัว มีการสรางเย่ือหุมนิวเคลียสขึ้นมาเกิดเปน

นิวเคลียสใหม
- แตละนวิเคลยีสมโีครโมโซมเปน แฮพลอยด (n) หรอืลดลงครึง่หนึง่จากเซลลเริม่ตน
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การแบงไซโทพลาซึม
สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีการแบงไซโทพลาซึมหลังจากผานไมโอซิส I กลายเปนเซลลใหม 2 เซลล จากน้ันจึง

แบงอีกครั้งหลัง ไมโอซิส II กลายเปนเซลลใหม 4 เซลล
สิ่งมีชีวิตบางชนิดจะแบงไซโทพลาซึมหลังจากผานไมโอซิส II แลวเกิดเปนเซลลใหม 4 เซลลพรอมกัน

การแบงเซลลแบบไมโทซิสและไมโอซิส

ขอเปรียบเทียบ ไมโทซิส ไมโอซิส
1. แหลงท่ีพบ
2. จํานวนโครโมโซม
3. จํานวนการแบงนิวเคลียส
4. ซิแนปซิสและครอสซิงโอเวอร
5. ลักษณะพันธุกรรม
6. ความสามารถในการแบงเซลลใหม
7. จํานวนเซลลท่ีเกิดขึ้น

เซลลรางกาย
เทาเดิม
1 ครั้ง
ไมมี

คงเดิม
แบงตอไปไดอีก
1 → 2 เซลล

เซลลสืบพันธุ
ลดลงครึ่งหนึ่ง

2 ครั้ง
มี

แปรผันไปจากเดิม
แบงแบบไมโอซิสอีกไมได

1 → 4 เซลล
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แบบทดสอบ

1. โครงสรางของเซลลในขอใดไมพบในเซลลโพรแคริโอต
ก. เย่ือหุมเซลล ข.  เย่ือหุมนิวเคลียส
ค. ไรโบโซม ง. ไมโทคอนเดรีย

1) เฉพาะขอ ก. 2) เฉพาะขอ ข. 3) ขอ ก. และ ค. 4) ขอ ข. และ ง.
2. ออรแกเนลลใดพบในเซลลของสิ่งมีชีวิตทุกอาณาจักร

1) Mitochondria 2) Endoplasmic Reticulum
3) Golgi Apparatus 4)  Ribosome

3. การสังเคราะหฮอรโมนอินซูลินของเซลลตับออนและหลั่งออกนอกเซลล เก่ียวของกับโครงสรางใดของเซลล
ก. Rough Endoplasmic Reticulum
ข. Smooth Endoplasmic Reticulum
ค. Golgi Complex

1) เฉพาะขอ ก. 2) เฉพาะขอ ข. 3) ขอ ข. และ ค. 4) ขอ ก. และ ค.
4. ออรแกเนลลในขอใดท่ีสามารถเพ่ิมจํานวนไดเอง โดยไมตองอาศัยคําสั่งจากนิวเคลียส

ก. ไรโบโซม ข.  ไมโทคอนเดรีย ค. คลอโรพลาสต ง. ไลโซโซม
1) ขอ ก. และ ข. 2) ขอ ข. และ ค. 3) ขอ ค. และ ง. 4) ขอ ก. และ ง.

5. ขณะศึกษาเซลลเย่ือหอมโดยใชกลองจุลทรรศนแบบใชแสงพบวาภายในจอภาพสวาง แตภาพเซลลไมชัด แม
จะยอมดวยไอโอดีน และปรับปุมรับภาพแลวก็ตาม ปญหานี้จะแกไขไดตามขอใด
1) หมุนกระจกใหรับแสงมากขึ้น 2) ปรับใหชองไดอะแฟรมเล็กลง
3) เปลี่ยนใชเลนสใกลวัตถุกําลังขยายมากขึ้น 4) ปรับตําแหนงเลนสใกลวัตถุตรงกับเลนสรวมแสง

6. การทําโคลนนิ่งสัตวและพืชเหมือนกันในขอใด
1) มีจํานวนโครโมโซมเทาเดิม 2) ไมอาศัยเซลลสืบพันธุ
3) เริ่มตนจากเซลลเพียงเซลลเดียว 4) ถูกตองทุกขอ

เฉลย

1. 4) 2. 4) 3. 4) 4. 2) 5. 2) 6. 4)
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ระบบยอยอาหาร
และการสลายสารอาหารเพื่อใหไดพลังงาน

สิง่มีชวิีตทีส่รางอาหารเองไมได (Heterotroph) ดาํรงชีวติโดยการกินสิง่มชีีวติอืน่เปนอาหาร (Ingestion)
มีอยูหลายวิธี เชน

- สรางแวคิวโอลสะสมอาหาร โดยวิธี Pinocytosis, Phagocytosis เชน โพรโทซัว
- ใชซิเลียพัดโบกอาหารเขารางกาย เชน พารามีเซียม ฟองน้ํา หอยสองฝา
- ใชหนวดจับอาหารเขาปาก เชน ไฮดรา ปลิงทะเล
- กรองอนุภาคอาหารเขาในรางกาย เชน วาฬ ไรน้ํา
- กลืนอาหารทั้งกอน เชน ปลา งู นก ฯลฯ
- เค้ียวอาหารแลวจึงกลืน เชน แมว สุนัข คน ชาง ฯลฯ
- ดูดอาหารสภาพของเหลวเขาในรางกาย เชน ผีเสื้อ ผ้ึง ยุง ปลิง ฯลฯ
การยอยอาหาร (Digestion) เปนกระบวนการแปรสภาพโมเลกุลของสารอาหารขนาดใหญกลายเปน

โมเลกุลขนาดเล็กท่ีสามารถแพรเขาสูเซลลเพ่ือนําไปใชประโยชนได แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ
1. การยอยอาหารภายในเซลล (Intraceilular Digestion)

พบในสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว เชน อะมีบา เซลลเม็ดเลือดขาวและเซลลปลอกคอ (Choanocyte) ของ
ฟองน้ํา เปนตน มีการนําอาหารเขาสูเซลลโดยวิธีเอนโดไซโทซิสแลวหลั่งเอนไซมออกมายอยอาหารภายในเซลล

2. การยอยอาหารภายนอกเซลล (Extracellular Digestion)
พบในสิ่งมีชีวิตท่ีมีระบบทางเดินอาหารและพวกผูยอยสลายอินทรียสาร เชน เห็ด รา โดยเซลลจะหลั่ง

เอนไซมออกมายอยอาหารภายนอกเซลลแลวดูดซึมอาหารท่ียอยแลวเขาสูเซลล
การยอยอาหารในสัตวชั้นสูง มี 2 ขั้นตอน คือ
1. การยอยเชิงกล (Mechanical Digestion) เปนการทําใหอาหารมีขนาดเล็กลงโดยท่ีองคประกอบ

ทางเคมีของอาหารไมเปลี่ยนแปลง เชน การบดเคี้ยวของฟน การบีบตัวของทางเดินอาหาร
2. การยอยเชิงเคมี (Chemical Digestion) เปนการทําใหอาหารมีขนาดเล็กลงและมีองคประกอบทาง

เคมีเปลี่ยนไปจากเดิม เชน การยอยอาหารโดยเอนไซมชนิดตางๆ
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ระบบยอยอาหารของมนุษย มีสวนประกอบดังนี้

ระบบยอยอาหารของมนุษย
ปาก (Mouth) ประกอบดวย
1. ฟน (Teeth)

- มี 2 ชุด คือ ฟนน้ํานม 20 ซ่ี และฟนแท 32 ซ่ี
- ทําหนาท่ีฉีก กัด บดเค้ียวอาหารใหมีขนาดเล็กลง จัดเปนการยอยเชิงกล

2. ลิ้น (Tongue)
- ชวยคลุกเคลาอาหารขณะเคี้ยวและชวยดันอาหารเคลื่อนลงสูคอหอย
- มีตอมรับรส (Taste Bud) 4 ประเภท คือ รสขมบริเวณโคนลิ้น รสเปรี้ยวบริเวณขอบขางลิ้น    

รสหวานบริเวณปลายลิ้นและรสเค็มบริเวณปลายลิ้นและขอบขางลิ้น
3. ตอมน้ําลาย (Salivary Gland)

- ม ี3 คู ไดแก บรเิวณกกห ู(Parotid Gland) ซ่ึงหากตดิเช้ือไวรสัจะทาํใหกกหบูวม เรยีกวา “คางทมู
(Parotitis)” บริเวณใตขากรรไกรลาง (Submaxillary Gland) และบริเวณใตลิ้น (Sublingual Gland)

- ตอมน้ําลายที่ผลิตน้ําลายชนิดเหนียวจะสรางเมือก (Mucin) สวนตอมน้ําลายที่ผลิตน้ําลายชนิดใส
จะสรางน้ํายอย คือ ไทอาลิน (Ptyalin) หรือแอมิเลส (Amylase) ซ่ึงยอยแปงใหเปนน้ําตาล ดังนี้

แปง เดกซทริน มอสโทส
Amylase Amylase

- น้ําลายคนปกติมี pH 6.2-7.4 หากมีสมบัติเปนกรดมากเกินไปจะละลายแคลเซียมออกจากฟน   
ทําใหฟนผุ
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คอหอย (Pharynx)
- เปนทางผานของอาหารและอากาศ ขณะกลืนอาหารเพดานออนจะยกตัวขึ้นปดชองหายใจ ฝาปดกลอง

เสียง (Epiglottis) จะปดหลอดลม ทําใหอาหารไมตกลงไปในหลอดลม
- บริเวณคอหอยมีตอมทอนซิล 3 คู ชวยทําลายจุลินทรียไมใหผานเขาไปภายใน
หลอดอาหาร (Esophagus)
- เปนทางผานของอาหารลงสูกระเพาะอาหาร ไมมตีอมผลติเอนไซมยอยอาหาร มแีตน้าํเมอืกชวยหลอลืน่

อาหารใหเคลื่อนท่ีสะดวก
- มีการบีบตัวเปนชวงๆ ติดตอกัน เรียกวา “เพอริสทัลซิส (Peristalsis)” ทําใหอาหารเคลื่อนท่ีลงสู

กระเพาะอาหารได
กระเพาะอาหาร (Stomach)
- เปนสวนของทางเดินอาหารที่ใหญท่ีสุด ดานบนและดานลางสุดของกระเพาะอาหารมีกลามเนื้อหูรูด

(Sphincter) ควบคมุการเคลือ่นทีข่องอาหารในกระเพาะ ผนังดานในเปนรอยยนพับซอนกันเรียกวา “รูกี (Rugae)”
- ในภาวะปกติ กระเพาะอาหารมีขนาด 50 ลูกบาศกเซนติเมตร แตสามารถขยายไดถึง 10-40 เทา
- กลุมเซลลท่ีผนังดานในกระเพาะอาหารมีหนาท่ีตางกัน ดังนี้

1. Mucous Cell สรางเมือกหนา 1-1.5 มิลลิเมตร เคลือบกระเพาะอาหารปองกันเอนไซมหรือกรด
เกลือทําลายผนังกระเพาะอาหาร

2. Parietal Cell สรางกรดเกลือ pH ประมาณ 2-3 ชวยทําลายจุลินทรียในอาหารได
3. Chief Cell สรางเอนไซม Pepsinogen ซ่ึงจะแปรสภาพไปเปน Pepsin เมื่อถูกกระตุนดวยกรด

เกลือ
- การยอยในกระเพาะอาหารมีท้ังการยอยเชิงกลและการยอยเชิงเคมี น้ํายอยที่หลั่งออกมาประมาณวันละ

2000-3000 cc. เรยีกวา “Gastric Juice” ประกอบดวยกรดเกลือ, สารเมือก และเอนไซมหลายชนิด คือ
 โปรตีน

1. Pepsinogen  กรดเกลือ   Pepsin  

    พอลิเทปไทดสายสั้นๆ

เคซีนในนม

2. Prorennin  Rennin   

 แข็งตัวเปนลิ่ม
3. Lipase ในกระเพาะอาหารไมสามารถยอยไขมันได เพราะ pH ต่ําเกินไป

- อาหารอยูในกระเพาะอาหารนาน 0.5-3 ช่ัวโมง อาจมีการดูดซึมแรธาตุหรือน้ําบางเล็กนอย แต
ดูดซึมแอลกอฮอลไดดีถึง 30-40%
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ลําไสเล็ก (Small Intestine)
- มีความยาวมากที่สุด ประมาณ 6 เมตร แบงออกเปน 3 สวน คือ

1. Duodenum เปนลําไสเล็กตอนตน มีการหลั่งนํ้าดีจากถุงน้ําดีและน้ํายอยจากตับออนท่ีบริเวณนี้
สารอาหารเกือบทุกชนิดถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือดท่ีบริเวณนี้เปนสวนใหญ

2. Jejunum มีการดูดซึมอาหารพวกไขมันเปนสวนใหญ
3. Ileum มีการดูดซึมเกลือน้ําดีและวิตามิน B12

-  ผนังช้ันในของลําไสเล็กเปนปุมเล็กๆ จํานวนมาก เรียกวา “วิลไล (Villi)” ชวยเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวในการยอย
และดูดซึมสารอาหาร ภายในวิลไลมีหลอดเลือดฝอยและทอน้ําเหลืองมากมายทําหนาท่ีลําเลียงสารอาหารไปยัง
เซลลท่ัวรางกาย

- การยอยในลําไสเล็กมีท้ังการยอยเชิงกลและเชิงเคมี น้ํายอยที่หลั่งออกมาประมาณวันละ 3 ลิตร   
เรียกวา “Intestinal Juice” มี pH 7.0-7.5 ประกอบดวย

1. เอนไซมท่ียอยน้ําตาล เชน

Sucrose Sucrase  Glucose + Fructose

Lactose Lactase  Glucose + Galactose

Maltose Maltase  Glucose + Glucose
2. เอนไซมท่ียอยโปรตีน เชน

Polypeptide Aminopeptidase  Peptide + Amino Acid

Dipeptide Dipeptidase  Amino Acid

3. เอนไซมท่ียอยไขมัน เชน

Triglyceride Lipase  Glycerol + Fatty Acid

อวัยวะที่เก่ียวของกับการยอยในลําไสเล็ก
ตับออน (Pancreas)
1. ประกอบดวยตอมมีทอสรางเอนไซม เรียกวา “Pancreatic Juice” ผลิตออกมาวันละประมาณ 800

มิลลิลิตร
2. เมื่ออาหารผานมาถึงลําไสเล็ก สวนดูโอดินัมและเจจูนัมจะหลั่งฮอรโมน 2 ชนิด คือ

2.1 ซีคริติน (Secretin) กระตุนใหตับออนหลั่งน้ํายอยที่มีเกลือคารบอเนต ชวยลดสภาพกรดของ
อาหารจากกระเพาะอาหาร

2.2 แพนครีโอไซมิน (Pancreozymin) กระตุนใหตับออนหลั่งเอนไซมมีหลายชนิด ดังน้ี
เอนไซมที่ยอยแปง เชน

แปง Pancreatic Amylase  มอลโทส
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เอนไซมที่ยอยโปรตีน เชน

Trypsinogen

Chymotrypsinogen

TrypsinEntorokinase

กระตุน
Protein พอลิเพปไทดส้ันๆ

ChymotrypsinTrypsin

กระตุน
Protein พอลิเพปไทดส้ันๆ

Procarboxypeptidase CarboxypeptidaseTrypsin

กระตุน
Protein กรดอะมิโน

เอนไซมที่ยอยไขมัน เชน

ไขมัน Pancreatic Lipase  กลีเซอรอล, กรดไขมัน
ตับ (Liver)
1. เปนอวัยวะขนาดใหญท่ีสุดในชองทอง (1300-1600 กรัม)
2. มีกลุมเซลลทําหนาท่ีสรางน้ําดี (Bile) ประมาณวันละ 600-800 cc. เก็บสะสมในถุงน้ําดี (Gall

Bladder) ซ่ึงฝงอยูในตับบริเวณพูใหญดานขวา
3. น้ําดีมีสีเหลืองปนเขียว pH ประมาณ 7.5 ประกอบดวยเกลือน้ําดี (Bile Salt) ซ่ึงทําใหไขมันแตกตัว

เปนอนุภาคเล็กๆ กับรงควัตถุ (Bile Pigment) สีเหลืองปนเขียว (Biliverdin) และคอเลสเทอรอล (อาจกอใหเกิด
นิ่วในถุงน้ําดีหรืออุดตันทอน้ําดีจนเกิดโรคดีซานได)

ลําไสใหญ (Large Intestine)
1. เปนสวนสุดทายของระบบทางเดินอาหารยาวประมาณ 1.50 เมตร
2. ประกอบดวย ซีคัม (Caecum) ซ่ึงมีไสติ่ง (Appendix) ย่ืนออกมา โคลอน (Colon), ไสตรง (Rectum)

ซ่ึงมีอุจจาระ (Feces) เตรียมขับออกนอกรางกายและทวารหนัก (Anus) เปนสวนสุดทาย
3. ผนังช้ันในลําไสใหญไมมีวิลไล แตมี Globet Cell ผลิตสารเมือกชวยในการขับถาย ไมมีการยอย        

มีเพียงการดูดซึมน้ําและเกลือแร กลับคืนรางกาย
4. แบคทีเรียในลําไสใหญยอยสารบางอยางในกากอาหาร ทําใหเกิดแกสขึ้นประมาณ 500 มิลลิลิตรตอวัน

แกสท่ีเกิดขึ้นบางชนิด เชน ไฮโดรเจนซัลไฟดหรือสารพวกอะมีนท่ีระเหยได ทําใหเกิดกลิ่นเหม็น
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การยอยอาหารของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
ฟองน้ํา ไมมีทางเดินอาหาร ผนังดานในมีเซลลปลอกคอ (Collar Cell หรือ Choanocyte) คอยดักจับ

อาหารพวกแบคทีเรียหรืออินทรียสารขนาดเล็กท่ีลอยในน้ํา
ไฮดรา ปะการัง ดอกไมทะเล มีทางเดินอาหารไมสมบูรณ มีชองวางในลําตัว (Gastrovascular Cavity)

เปนท้ังปากและทวารหนัก มีเซลลทําหนาท่ีจับอาหารและหลั่งเอนไซมออกมายอยอาหารได
พลานาเรีย มีคอหอย (Pharynx) คลายงวงย่ืนออกมาดูดอาหาร ลําเลียงไปตามทางเดินอาหารที่แตก

แขนงแยกไปสองขางลําตัว
พยาธิใบไม มีอวัยวะดูดเกาะ (Sucker) ท่ีสวนหัว ทางเดินอาหารแตกแขนงไมมากนัก สวนพยาธิตัวตืดมี

อวัยวะดูดเกาะหลายอันท่ีสวนหัวเรียกวา “สโคเล็กซ (Scolex)” และไมมีทางเดินอาหาร
ไสเดือนดิน มีทางเดินอาหารสมบูรณ มีก๋ึน (Gizzard) เปนกลามเนื้อท่ีแข็งแรงทําหนาท่ีบดอาหาร
แมลง มทีางเดนิอาหารสมบรูณ มปีากหลายรปูแบบ มตีอมน้าํลายและเอนไซมในทางเดนิอาหารชวยในการยอย

 
ระบบยอยอาหารของสัตว

การยอยอาหารของจุลินทรีย
โพรโทซัว มีเอนไซมจากไลโซโซมยอยอาหารในฟูดแวคิวโอล (Food Vacuole) นําไปใชประโยชนได
อะมีบา ใชซูโดโพเดียม (Pseudopodium) โอบลอมอาหารและหลั่งเอนไซมยอยอาหารไปใชประโยชน
พารามีเซียม ใชซิเลียโบกพัดอาหารเขาในเซลลเปนฟูดแวคิวโอลแลวหลั่งเอนไซมยอยสลาย
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การสลายสารอาหารระดับเซลล
เปนกระบวนการสลายสารอาหารภายในเซลลเพ่ือสรางพลงังานออกมาใชในกจิกรรมของเซลลม ี 2 รูปแบบ

คือ
1. การหายใจแบบใชออกซิเจน (Aerobic Respiration)

เปนการสลายสารอาหารพวกคารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน โดยมีออกซิเจนเขารวมปฏิกิริยามีอยู
4 ขั้นตอน คือ

1.1 ไกลโคไลซิส (Glycolysis)
- เกิดในไซโทพลาซึม
- มีการสลายกลูโคส 1 โมเลกุลเปนกรดไพรูวิก 2 โมเลกุล
- เกิด 4 ATP ใชไป 2 ATP จึงเหลือสุทธิเพียง 2 ATP
- เกิด 4 H+ มี NAD+ รับไปเขาสูกระบวนการถายทอดอิเล็กตรอน
- ไมมี CO2 เกิดขึ้น และเกิดไดโดยไมตองมีออกซิเจน

1.2 การสรางแอซีติลโคเอนไซม เอ (Acetyl Coenzyme A)
- เกิดใน Matrix ภายในไมโทคอนเดรีย
- กรดไพรูวิกมีการเปลี่ยนแปลงเปนแอซีตัลดีไฮดและรวมตัวกับโคเอนไซมเอกลายเปนแอซีติล-

โคเอนไซมเอ
- เกิด CO2 2 โมเลกุล
- เกิด 4 H+ มี NAD+ รับไปเขาสูกระบวนการถายทอดอิเล็กตรอน
- ไมมี ATP เกิดขึ้น

1.3 วัฏจักรเครบส (Kreb’s Cycle)
- เกิดใน Matrix ภายในไมโทคอนเดรีย
- อาจเรียกวา Citric Acid Cycle หรือ TCA Cycle
- Acetyl Coenzyme A (C = 2) รวมตวักับ Oxaloacetate (C = 4) เกิดเปน Citrate (C = 6)

แลวมีการเปลี่ยนแปลงเปน Isocitrate (C = 6), ∝ - Ketoglutarate (C = 5), Succinyl Co A (C = 4),
Succinate (C = 4), Fumarate (C = 4), Malate (C = 4) และ Oxaloacetate เปนวัฏจักรตามลําดับ

- ถาใชกลูโคส 1 โมเลกุล เมื่อผานวัฏจักรเครบส จะเกิด 4 CO2, 2 GTP และ 16 H+ ซ่ึงจะมี
NAD+ และ FAD มารับ เขาสูกระบวนการถายทอดอิเล็กตรอน

1.4 การถายทอดอิเล็กตรอน (Electorn Transport System)
- เกิดท่ี Cristae ของไมโทคอนเดรีย
- เปนปฏิกิริยา Oxidation-Reduction หรือ Redox มีการรับสงอิเล็กตรอนและปลดปลอย

พลังงานออกมาในรูป ATP
- มี NAD+, FAD และ Cytochrome เปนตัวนําอิเล็กตรอน ตามลําดับ โดย O2 เปนตัวรับ

อิเล็กตรอนตัวสุดทายทําใหเกิดน้ําขึ้นจากปฏิกิริยา
- หาก NAD+ เปนตัวรับอิเล็กตรอน จะเกิด 3 ATP ตอ H2 1 โมเลกุล และ FAD เปนตัวรับ

อิเล็กตรอนจะเกิด 2ATP ตอ H2 1 โมเลกุล
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- H2 1 โมเลกุล เมื่อผานการถายทอดอิเล็กตรอน 1 รอบ จะเกิดน้ํา 1 โมเลกุล
- ผลจากการสลายกลูโคส 1 โมเลกุล เมื่อผานการถายทอดอิเล็กตรอน จะเกิด 34 ATP และ

12 H2O
- การสราง ATP ในขัน้ตอนการถายทอดอเิลก็ตรอน เรยีกวา “Oxidative Phosphorylation”

การสลายสารอาหารระดับเซลล

2. การหายใจแบบไมใชออกซิเจน (Anaerobic Respiration)
เปนกระบวนการสลายสารอาหารของสิ่งมีชีวิต โดยไมมี O2 เขารวมปฏิกิริยาแบงออกเปน 2 แบบ คือ
2.1 การหมักแอลกอฮอล (Alcoholic Fermentation)

- มีการสลายกลูโคส → กรดไพรูวิก → แอซิตัลดีไฮด → เอทานอล ตามลําดับ (จึงมีเฉพาะ
ไกลโคลิซิส ไมมีวัฏจักรเครบสและการถายทอดอิเล็กตรอน)

- การสลายกลูโคส 1 โมเลกุล เกิด 2 ATP, 2 CO2 และ 2 Ethyl Alcohol
- พบในเซลลยีสต และเซลลพืช

การหมักแอลกอฮอล
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2.2 การหมักกรดแลกติก (Lactic Acid  Fermentation)
- มีการสลายกลูโคส → กรดไพรูวิก → กรดแลกติก ตามลําดับ (จึงมีเฉพาะไกลโคลิซิส)
- การสลายกลูโคส 1 โมเลกุล เกิด 2 ATP และ 2 Lactic Acid แตไมมี CO2 เกิดขึ้น
- พบในเซลลกลามเนื้อลาย พยาธิตัวตืด และแบคทีเรียบางชนิด

การหมักกรดแลกติก

ขอสังเกต
- หากกรดแลกติกสะสมในเซลลมากๆ จะทําใหมีอาการเมื่อยลา
- แบคทเีรยีบางชนดิผลติกรดแลกตกิไดด ี จึงนํามาใชในการถนอมอาหาร เชน เตาเจ้ียว เตาหูย้ี นมเปรีย้ว

ผักผลไมดอง เปนตน
สรุปเปรียบเทียบการหายใจแบบใชออกซิเจนและแบบไมใชออกซิเจน

การหายใจแบบใชออกซิเจน การหายใจแบบไมใชออกซิเจน
1. มีครบ 4 ขั้นตอน
2. เกิด 36-38 ATP ตอกลูโคส 1 โมเลกุล
3. ผลิตผลคือ CO2, H2O, ATP
4. เกิดไนไซโทพลาซึมและไมโทคอนเดรีย

1. มีเฉพาะไกลโคลิซิส
2. เกิด 2 ATP ตอกลูโคส 1 โมเลกุล
3. ยีสต เกิด เอทานอล, CO2, ATP สัตวเกิดกรดแลกติก, ATP
4. เกิดเฉพาะในไซโทพลาซึม

การสลายไขมัน
ไขมันถูกเอนไซมไลเพลสลายเปนกลีเซอรอลและกรดไขมัน จากน้ัน
1. กลีเซอรอล → ฟอสโฟกลีเซอรอลดีไฮด (PGAL) ซ่ึงจะเขาสูไกลโคลิซิสตอไป
2. กรดไขมันถูกสลายโดยกระบวนการ β-Oxidation เกิดเปนแอซิติลโคเอนไซมเอ ซ่ึงจะเขาสูวัฏจักร

เครบสตอไป

การสลายโปรตีน
โปรตีนถูกเอนไซม Protease ยอยสลายเปนกรดอะมิโนชนิดตางๆ จากน้ันกรดอะมิโนจะถูกสลายโดย

กระบวนการ Oxidative Deamination เกิดเปน
1. แอมโมเนีย (NH3)  ซ่ึงเปนสารพิษ จึงถูกกําจัดออกนอกรางกายในรูปของยูเรีย (พวกสัตวเลื้อยคลาน

และสัตวเลี้ยงลูกดวยนม) หรือกรดยูริก (สัตวปก, แมลง)
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2. สารตัวกลาง ในขั้นตอนไกลโคลิซิส หรือวัฏจักรเครบส เชน

ชนิดกรดอะมิโน สารตัวกลางที่เปลี่ยนมาจากกรดอะมิโน
Alanine, Glycine, Serine

Leucine, Lysine, Phenylalanine
Histidine, Proline, Glutamic Acid
Isoleucine, Valine, Methionine

Pyruvic Acid
Acetyl co A

α-Ketoglutaric Acid
Succinic Acid

การสลายสารอาหาร (คารโบไฮเดรต, โปรตีน, ไขมัน)
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แบบทดสอบ

1. กิจกรรมในขอใดเกี่ยวของกับเซลลวิลลัสของลําไสเล็ก
ก.  ผลิตเอนไซมอะไมเลส
ข.  ยอยไดเพปไทดใหเปนกรดอะมิโน
ค.  ผลิตเอนไซมไลเพสยอยไขมัน กลายเปนกรดไขมันกับกลีเซอรอล

1) ขอ ก. และ ข. 2) ขอ ข. และ ค. 3) ขอ ก. และ ค. 4) ถูกตองทุกขอ
2. ความผิดปกติในขอใดท่ีจะทําใหไมมีการยอยไขมัน

ก. ตับไมสรางเอนไซมไลเพส ข. ตับไมสรางเกลือน้ําดี
ค. อาหารจากกระเพาะมีฤทธ์ิเปนกรด ง. ตับออนไมสรางเอนไซมทริปซิน

1) เฉพาะขอ ก. 2) เฉพาะขอ ข. 3) ขอ ข. และ ค. 4) ขอ ก. และ ง.
3. สัตวในขอใดมีทางเดินอาหารแบบไมสมบูรณ

ก. แมงกะพรุน ข. พยาธิใบไม ค. ปลิงทะเล ง. หอยทาก
1) ขอ ก. และ ข. 2) ขอ ข. และ ค. 3) ขอ ค. และ ง. 4) ขอ ก. และ ง.

4. สัตวในขอใดมีอวัยวะใชหายใจเหมือนกัน
ก. ปลิงน้ําจืด ข. พลานาเรีย ค. ผ้ึง ง. ปู

1) ขอ ก. และ ข. 2) ขอ ข. และ ค. 3) ขอ ค. และ ง. 4) ขอ ก. และ ง.
5. สารในขอใดไมเกิดขึ้นจากกระบวนการไกลโคลิซิส

ก. NADH ข. FADH2 ค. CO2
1) เฉพาะขอ ก. 2) เฉพาะขอ ข. 3) ขอ ก. และ ค. 4) ขอ ข. และ ค.

6. เหตุการณใดเกิดขึ้นระหวางการหายใจแบบใชออกซิเจน
ก. มีการลําเลียงอิเล็กตรอนจากสารอาหารผานตัวรับอิเล็กตรอนในไซโทพลาซึมและนิวเคลียส
ข. มีการผลิต ATP เฉพาะบริเวณเยื่อไมโทคอนเดรีย
ค. มีออกซิเจนเปนตัวรับอิเล็กตรอนแลวมารวมกับโปรตอนไดโมเลกุลน้ํา
ง. มีการผลิต ATP ในเมทริกซและไซโทพลาซึม

1) ขอ ก. และ ข. 2) ขอ ข. และ ค. 3) ขอ ค. และ ง. 4) ขอ ก. และ ค.

เฉลย

1. 2) 2. 2) 3. 1) 4. 1) 5. 4) 6. 3)
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การรักษาดุลยภาพในรางกาย

ระบบหายใจกับการรักษาดุลยภาพของรางกาย

ระบบหายใจ

การหายใจ (Respiration) เปนกระบวนการสลายสารอาหารของสิ่งมีชีวิตเพ่ือใหไดพลังงานออกมาใชใน
การดํารงชีพ ประกอบดวย

1. การหายใจภายนอก (External  Respiration)  เปนการนาํอากาศเขาสูรางกายและมกีารแลกเปลีย่น
แกสภายในปอด

2. การหายใจภายใน (Internal Respiration) เปนการแลกเปลี่ยนแกสท่ีเกิดขึ้นภายในเซลลและเกิด
พลังงานออกมาใชในกิจกรรมของเซลล

โครงสรางระบบหายใจของมนุษย แบงเปน 2 สวน คือ
1. สวนที่เปนทางผานอากาศ (Air Passage)

จมูก (Nose) มีรูจมูก (Nostril) 2 รู ภายในโพรงจมูกมีเย่ือเมือกและขนชวยจับฝุนละออง มี Globlet
Gland หลั่งสารใหความชุมช้ืน และมีหลอดเลือดสานเปนรางแห เมื่อฉีกขาดจะเกิดเลือดกําเดา (Epistaxis)

คอหอย (Pharynx) เปนทางผานของอาหารและอากาศยาวประมาณ 13 เซนติเมตร
กลองเสียง (Larynx) ทําใหเกิดเสียงเมื่ออากาศผานกลองเสียง มีฝาปดกลองเสียง (Epiglottis) ปด

กลองเสียงขณะกลืนอาหาร มีกระดูกออนช้ินใหญอยูดานหนา เรียกวา “ลูกกระเดือก (Adam’s Apple)”
หลอดลมคอ (Trachea) เปนทอกลวงอยูดานหนาหลอดอาหาร ประกอบดวยกระดูกออนรูปเกือกมา

16-20 อัน ปองกันไมใหแฟบ ผนังดานในมีขนและตอมน้ําเมือก
หลอดลม (Bronchus) แยกออกจากหลอดลมคอ เปน 2 ก่ิงซายขวา ประกอบดวยกระดกูออนรปูเกอืก

มา มีขนและเมือกภายใน
หลอดลมฝอย (Bronchiole) แยกออกจากหลอดลม เปนแขนงเล็กๆ จํานวนมาก มีผนังบางและมีขน

เสนเล็กๆ จํานวนมาก
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2. สวนแลกเปลี่ยนแกส (Air Exchange)
ถุงลม (Alveolus)  เปนถุงเล็กๆ มีเสนผานศูนยกลาง 0.25 มิลลิเมตร ประมาณ 300 ลานถุงตอปอด   

1 ขาง มีพ้ืนท่ีผิวประมาณ 90 ตารางเมตร หรือ 40 เทาของพ้ืนท่ีรางกาย ถุงลมมีผนังบางและมีหลอดเลือดฝอย
มาเลี้ยงเพ่ือแลกเปลี่ยนแกส

การนําอากาศเขาและออกจากปอด ควบคุมโดยศูนยควบคุมการสูดลมหายใจ ซ่ึงอยูท่ีสมองสวนทาย คือ
Medulla Oblongata มี 2 ขั้นตอน คือ

การหายใจเขา มีกลไกดังนี้
ปริมาณ CO2 ในเลือดสูง

เสนประสาทฟรีนิก (Phrenic Nerve) เสนประสาทอินเตอคอสตอล (Intercostal Nerve)

กลามเนื้อยึดกระดูกซ่ีโครงแถบบนอกหดตัว แถบในคลายตัว กลามเนื้อกระบังลมหดตัว

ปริมาตรชองอกเพ่ิมขึ้น ทําใหความดันภายในชองอกนอยกวาภายนอก

หายใจเขา
การหายใจออก มีกลไกดังนี้

อัลวิโอลัสพองตัวขยายใหญ

เสนประสาทเวกัส (Vagus Nerve)

ศูนยควบคุมหายใจเขาหยุดสงกระแสประสาท ศูนยควบคุมหายใจออกกระตุนกลามเนื้อ

กระบังลมคลายตัว กลามเนื้อยึดกระดูกซ่ีโครงแถบนอกคลายตัวแถบในหดตัว

ปริมาตรชองอกลดลง ทําใหความดันภายในชองอกมากกวาภายนอก

หายใจออก
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การแลกเปลี่ยนแกสในรางกายมนุษย เกิด 2 บริเวณ คือ
1. ปอด เปนการแลกเปลี่ยนระหวาง O2 ในอัลวิโอลัสกับ CO2 ในเสนเลือดฝอย โดย O2 รวมตัวกับ

ฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดงเปน Oxyhaemoglobin (HbO2) ลําเลียงไปเลี้ยงเซลลท่ัวรางกาย สวน CO2 เขาสู
อัลวิโอลัสแลวกําจัดออกจากรางกายทางลมหายใจออก

2. เนื้อเยื่อ เปนการแลกเปลี่ยนระหวาง O2 ในเสนเลือดฝอยกับ CO2 ในเน้ือเยื่อ โดย O2 แพรเขาสู
เซลลเพ่ือใชในการหายใจระดับเซลลและสรางพลังงานออกมา สวน CO2 แพรเขาสูเลือด ทําปฏิกิริยากับน้ําใน
เลือดกลายเปนกรดคารบอนิก และเปลี่ยนเปนไฮโดรเจนคารบอเนตไอออน เพ่ือลําเลียงไปกําจัดออกที่ปอดตอไป

สิ่งมีชีวิตแตละชนิดมีอัตราการหายใจแตกตางกัน ขึ้นอยูกับขนาดรางกาย อายุ เพศ กิจกรรมและการ
ดํารงชีวิต พบวาอัตราการหายใจของชายมากกวาหญิง เด็กมากกวาผูใหญ สัตวมากกวาพืช สัตวเลือดอุนมากกวา
สัตวเลือดเย็น ออกกําลังกายมากกวานอนหลับ ฯลฯ

โพรทิสต มีการแลกเปลี่ยนแกสโดยการแพรผานเขาออกเยื่อหุมเซลลโดยตรง
ฟองน้ํา ไฮดรา ปะการัง แมงกะพรุน มีการแลกเปลี่ยนแกสโดยการแพรผานเซลลผิว
พยาธิใบไม พลานาเรีย มีลําตัวแบนชวยเพ่ิมท่ีผิวในการแลกเปลี่ยนแกส ทําใหเกิดการแพรจากเซลลหนึ่ง

ไปยังอีกเซลลหนึ่งอยางรวดเร็วและทั่วถึง
ไสเดือนดิน มีผิวหนังชุมช้ืน ชวยในการแลกเปลี่ยนแกสท่ีผิวหนัง และมีระบบเลือดชวยลําเลียงออกซิเจน

เขาสูเซลลตางๆ ไดรวดเร็วขึ้น โดยออกซิเจนจับกับฮีโมโกลบินในน้ําเลือด ในขณะที่สัตวครึ่งบกครึ่งนํ้าก็มีการแลก-
เปลี่ยนแกสแบบนี้เชนเดียวกัน แตออกซิเจนจับกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง

สัตวที่อาศัยอยูในน้ํา มีการแลกเปลี่ยนแกสท่ีเหงือก ซ่ึงมีระบบเลือดมาหลอเลี้ยงและลําเลียงไปยังเซลล
ท่ัวรางกาย พบวา

ปลา กุง หอย ปู เปนพวกท่ีมีเหงือกในรางกาย (Internal Gill)
ไสเดือนทะเล ลูกออด ซาลามานเดอรบางชนิด มีเหงือกอยูนอกรางกาย (External Gill)
แมเพรยีง มแีผนเนือ้แบนๆ ย่ืนออกทางดานขางลาํตวัชวยในการหายใจ เรยีกวา “พาราโพเดียม (Parapodium)”
ปลิงทะเล มี Respiratory Tree อยูภายในรางกาย มีลักษณะเปนทอยาวแตกแขนงมากมาย ชวยในการ

แลกเปลี่ยนแกส
แมลง มทีอลม (Trachea) เปนอวยัวะแลกเปลีย่นแกส โดยอากาศจากภายนอกเขาสูรางกายแมลงผานทาง

รูหายใจ (Spiracle) ทอลมและแขนงทอลม (Tracheole) ซ่ึงแทรกอยูในเน้ือเยื่อท่ัวรางกาย สําหรับแมลงท่ีบินเร็ว
จะมีถุงลม (Air sac) เก็บอากาศไวสําหรับหายใจ เชน ผ้ึง ตอ แตน เปนตน

พวกแมงมุม แมงปอง มีปอดแผง (Book Lung) ทําหนาท่ีแลกเปลี่ยนแกส โดยอากาศเขาสูรางกายทาง
รูหายใจและปอดแผง ซ่ึงมีลักษณะเปนถุงยาวและบางซอนเปนช้ันพับไปมาเปนแผง

สัตวที่อาศัยบนบก สวนใหญหายใจโดยใชปอด (Lung) เชน หอยฝาเดียว หอยทาก ปลามีปอด
(Protopterus sp. พบในแอฟริกาและ Lepidosiren sp. พบในอเมริกาใต) สัตวครึ่งบกครึ่งนํ้า สัตวเลื้อยคลาน
สัตวปกและสัตวเลี้ยงลูกดวยนมทุกชนิด

กบ ไมมีกระบังลม จึงนําอากาศเขาสูปอด โดยการกลืนอากาศ
ปอดสัตวเลื้อยคลาน มีหองเล็กๆ และซับซอนกวาปอดสัตวครึ่งบกครึ่งนํ้า
ปอดสัตวปก มีถุงลม (Airsac) เจริญดีแทรกไปตามอวัยวะตางๆ ชวยใหตัวเบาและเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ถายเทอากาศ
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ระบบขับถายกับการรักษาดุลยภาพของรางกาย
การขับถาย (Excretion) เปนการกําจัดของเสียท่ีเกิดจากเมแทบอลิซึมของสิ่งมีชีวิต เชน แอมโมเนีย    

ยูเรีย กรดยูริก คารบอนไดออกไซด
สิ่งมีชีวิตแตละชนิดมีกลไกในการรักษาสมดุลของรางกายแตกตางกัน ดังนี้
สิ่งมีชีวิตเซลลเดียว มีการขับถายโดยการแพรของเสียผานเยื่อหุมเซลลโดยตรง พวกโพรโทซัวบางชนิด

เชน พารามีเซียม จะมีคอนแทรกไทลแวคิวโอล (Contractile Vacuole) ควบคุมสมดุลน้ําและกําจัดของเสียออก
ภายนอกเซลล

พวกฟองน้ําและซีเลนเทอเรต กําจัดของเสียโดยการแพรผานเยื่อหุมเซลลและขับออกทางชองวางภายใน
รางกาย (Gastrovascular Cavity) และปากตามลําดับ

พวกหนอนตัวแบน เชน พลานาเรีย มี เฟลมเซลล (Flame Cell) กระจายตลอดความยาวลําตัว ภายในมี
ซิเลีย (Cilia) โบกพัดน้ําและของเสียออกทางชองขับถายท่ีผนังลําตัว สวนแอมโมเนียแพรออกทางผิวหนัง

พวกแอนเนลิด เชน ไสเดือนดิน มีเนฟริเดียม (Nephridium) 1 คูตอปลอง ภายในมีซิเลียโบกพัดของเสีย
พวกแอมโมเนียและยูเรียออกภายนอกรางกาย

พวกอารโทรพอด เชน แมลง มี ทอมัลพิเกียน (Malpighian Tubule) อยูบริเวณรอยตอระหวางกระเพาะ
อาหารกับลําไส ของเสียถูกลําเลียงเขาสูทอนี้และขับออกมาพรอมกากอาหารในสภาพกึ่งเหลวกึ่งแข็ง

ปลาน้ําจืด อาศัยอยูในน้ําซ่ึงมีความเขมขนต่ํากวาสารละลายภายในรางกาย ทําใหน้ําแพรเขาสูรางกาย
ตลอดเวลา โดยเฉพาะบริเวณเหงือกซ่ึงสัมผัสน้ําตลอดเวลา ปลาจึงปรับตัว ดังน้ี

- มีเกล็ดหรือผิวหนังหนาเพ่ือปองกันไมใหน้ําซึมผานได
- ไตกรองและดูดกลับสารที่มีประโยชนทําใหปสสาวะปลาน้ําจืดมีความเขมขนต่ําหรือเจือจางและ

ปสสาวะบอย
- บริเวณเหงือกมีเซลลพิเศษดูดแรธาตุท่ีจําเปนกลับสูรางกายโดยวิธีแอกทีฟทรานสปอรต

ปลาน้ําเค็ม อาศัยอยูในน้ําซ่ึงมีความเขมขนสูงกวาสารละลายภายในรางกายจึงตองพยายามปรับตัวให
สารละลายภายในรางกายมีสภาพเปน Isotonic Solution กับน้ําทะเล ดังน้ี

- ปลาฉลาม ปลากระเบน สะสมยูเรียในเลือด และมี Rectal Gland กําจัดเกลือท่ีเกินความตองการ
- ปลากระดูกแข็ง มีเกล็ดปกคลุมปองกันเกลือแรแพรเขาสูรางกาย เซลลท่ีเหงือกขับเกลือท่ีมากเกิน

พอออกและกําจัดแรธาตุตางๆ ออกทางทวารหนัก โดยไมมีการดูดซึมเขาสูเซลล
นก มขีนปกคลมุรางกาย ปองกนัการสญูเสยีน้าํ ขบัถายโดยไต เปลีย่นของเสยีพวกแอมโมเนยีเปนกรดยรูกิ

ขับออกนอกรางกาย
นกทะเล กินอาหารที่มีเกลือมากเกินความจําเปนจึงตองกําจัดเกลือออกโดยใชตอมนาสิก (Nasal Gland)

และขับน้ําเกลือออกทางรูจมูก (Nostril)
สัตวเลื้อยคลาน มีผิวหนังหนาและมีเกล็ดปกคลุมรางกายปองกันการสูญเสียน้ํา มีไตขับถายออกมาในรูป

กรดยูริก เชนเดียวกับนก
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การขับถายของมนุษย

ระบบขับถาย

อวัยวะขับถายของมนุษย คือ ไต (Kidney) มี 1 คู รูปรางคลายเมล็ดถ่ัวสีน้ําตาลแดง ประกอบดวย
เน้ือเยือ่ 2 ช้ัน คือ คอรเทกซ (Cortex) อยูช้ันนอกและเมดลัลา (Medulla) อยูช้ันใน ซ่ึงมสีวนท่ีเรยีกวา “พาพลิลา
(Papilla)” ขึ้นไปจรดกับกรวยไต (Pelvis) ซ่ึงเช่ือมตอกับทอไต (Ureter) กระเพาะปสสาวะ (Urinary Bladder)
และทอปสสาวะ (Urethra) ตามลําดับ

ไตแตละขางประกอบดวย หนวยไต (Nephron) ประมาณ 1 ลานหนวย มีโครงสรางสําคัญ ดังน้ี
1. โบวแมนสแคปซูล (Bowman’s  Capsule) เปนเยือ่บางๆ สองช้ันคลายกระเปาะเชือ่มตอกบัทอหนวยไต
2. โกลเมอรูลัส (Glomerulus) เปนกลุมเสนเลือดฝอยอยูแนบชิดติดกับเยื่อช้ันในของโบวแมนสแคปซูล
3. ทอหนวยไต ประกอบดวย

- ทอขดสวนตน (Proximal Convoluted Tubule) ทําหนาท่ีดูดกลับสารที่มีประโยชน
- หวงเฮนเล (Loop Of Henle) ทําหนาท่ีปรบัปสสาวะใหเขมขนหรอืเจือจางตามเหมาะสม และดดูกลบั

สารท่ีมีประโยชน
- ทอขดสวนทาย (Distal Convoluted Tubule) ทําหนาท่ีเปลี่ยนของเหลวที่ผานมาเปนปสสาวะ

ปรับ pH และความเขมขนปสสาวะใหเหมาะสม
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การกรองของเสียที่หนวยไตมีข้ันตอน ดังนี้

เสนเลือดรีนัลอารเตอรี
(Renal Artery) โกลเมอรูลัสเลือด

ทอหนวยไต โบวแมนแคปซูลสารที่ผานการกรอง

ทอรวม

ดูดกลับสารที่มีประโยชน

กระเพาะปสสาวะทอไต ทอปสสาวะ

สารท่ีทอหนวยไตดูดกลับคืนโดยไมตองใชพลังงาน คือ น้ํา กลูโคส และกรดอะมิโน สวนการดูดกลับคืน
แรธาตุตองใชกระบวนการแอกทีฟทรานสปอรต ซ่ึงควบคุมโดยฮอรโมนแอลโดสเตอโรน (Aldosterone) จาก
ตอมหมวกไต สําหรับของเสียท่ีขับออกมานอกรางกาย คือ ยูเรีย กรดยูริก และแอมโมเนีย

การรักษาสมดุลของน้ําในรางกายมนุษย
สารท่ีกรองผานโกลเมอรูลัสประมาณวันละ 180 dm3 แตรางกายขับปสสาวะออกมาเพียงวันละ 1.5 dm3

แสดงวามีการดูดกลับภายในไตมากถึงวันละ 178.5 dm3

ศูนยควบคุมการกระหายน้ําอยูท่ีไฮโพทาลามัส เมื่อรางกายขาดน้ําเนื่องจากสูญเสียเหงื่อมาก รางกายจะมี
กลไกกระตุนใหเกิดอาการกระหายน้ํา เราจึงตองดื่มน้ําชดเชยน้ําท่ีสูญเสียไป

ความผิดปกติที่เกี่ยวของกับไตอาจกอใหเกิดโรคไดหลายอยาง เชน
โรคนิ่ว  เกิดจากตะกอนแรธาตุในน้ําปสสาวะจับตัวเปนกอนอุดตันทางเดินปสสาวะหรือการบริโภคอาหารที่

มีสารออกซาเลตสูง เชน ผักโขม ใบชะพลู การรับประทานอาหารซึ่งมีธาตุฟอสฟอรัสมากจะชวยไมใหออกซาเลต
จับตัวเปนผลึกได

โรคไตวาย อาจเกิดจากการติดเช้ือรุนแรง การสูญเสียเลือดจํานวนมากหรือโรคเบาหวานเรื้อรังนานๆ ทํา
ใหไตไมทํางาน มีการสะสมของเสียในเลือด สมดุลของสารในรางกายผิดปกติอาจทําใหเสียชีวิตได

โรคเบาหวาน  เกิดจากความผิดปกติของตับออนท่ีไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได ไตจึงดูดกลับ
น้ําตาลเขาสูเลือดไมหมด ทําใหมีน้ําตาลปนในปสสาวะของคนที่เปนโรคเบาหวาน
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ระบบหมนุเวียนเลอืด ระบบน้าํเหลอืงกับการรกัษาดลุยภาพของรางกาย
การลําเลียงสารในส่ิงมีชีวิต เปนการนําสารอาหารที่ยอยแลว ออกซิเจน เอนไซม ฮอรโมน แรธาตุตางๆ

ฯลฯ ไปยังเซลลท่ัวรางกาย และนําของเสียท่ีรางกายไมตองการ กําจัดออกจากรางกาย
สตัวช้ันต่าํเซลลเดยีวมกีารแลกเปลีย่นสารระหวางเซลลกับสิง่แวดลอมโดยตรง โดยการแพร สวนสตัวช้ันสงู

มีระบบหมุนเวียนเลือดชวยในการลําเลียงสารอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ
1. ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปด (Open Circulatory System) เปนระบบหมุนเวียนเลือดท่ีไหลออก

จากเสนเลอืดเขาสูชองวางในลาํตวัและทีว่างระหวางอวยัวะตางๆ ในรางกาย พบในสัตวพวกหอย และอารโทรพอด
2. ระบบหมุนเวียนเลือดแบบปด (Closed Circulatory System) เปนระบบหมุนเวียนเลือดท่ีมีเลือด

ไหลอยูในเสนเลือดโดยตลอด พบในสัตวพวกแอนเนลิด หมึก และสัตวมีกระดูกสันหลัง

ก. ข.
ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปด (ก.) และระบบหมุนเวียนเลือดแบบปด (ข.)

การลําเลียงสารในไสเดือนดิน
มีหัวใจเทียม (Pseudoheart) บริเวณปลองท่ี 7-11 บีบตัวสงเลือดไปยังสวนตางๆ ของรางกาย เซลลเม็ด-

เลือดแดงมีนิวเคลียสแตไมมีสี น้ําเลือดมีสีแดงเพราะมีฮีโมโกลบินละลายอยู
การลําเลียงสารในพวกมอลลัสค
หอย มีระบบหมุนเวียนแบบเปด โดยหัวใจสงเลือดไปตามหลอดเลือดและแทรกซึมไปตามชองรับเลือด

สัมผัสกับเนื้อเยื่อโดยตรง
หมึก มีระบบหมุนเวียนเลือดแบบปด เลือดมีฮีโมไซยานิน หัวใจมี 2 แบบ คือ Systemic Heart รับเลือด

จากเหงือกสงไปสวนตางๆ ของรางกายและ Branchial Heart สงเลือดไปแลกเปลี่ยนแกสท่ีเหงือก
การลําเลียงสารในแมลง
มีระบบหมุนเวียนเลือดแบบวงจรเปด โดยเลือดจะไหลเวียนจากหลอดเลือดเขาสูชองวางของเน้ือเยื่อ

(Haemocoel)
หัวใจของแมลงเกิดจากการพองตัวของหลอดเลือดในแตละปลองเกิดเปนหองประมาณ 9 หอง มีอัตราการ

เตนประมาณ 14-160 ครั้งตอนาที
เลือดแมลงประกอบดวย น้ําเลือด (Plasma) และเม็ดเลือด (Hemocyte) ไมมีรงควัตถุในเลือดสําหรับ

ลําเลียงแกส เพราะมีระบบทอลมลําเลียงแกสไดอยางมีประสิทธิภาพ
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การลําเลียงสารในสัตวมีกระดูกสันหลัง
ปลา มหีวัใจ 2 หอง (Atrium 1 และ Ventricle 1) มรีะบบการไหลเวยีนของเลอืดผานหวัใจ 1 ครัง้ตอรอบ

ดังนี้

หัวใจหองบน
(Atrium)

เซลลทั่วรางกาย
O2 มาก เหงือก

หัวใจหองลาง
(Ventricle)

สัตวคร่ึงบกครึ่งน้ํา มีหัวใจ 3 หอง (Atrium 2 และ Ventricle 1) มีหนาท่ีตางกัน ดังนี้
- หองบนขวารับเลือดท่ีมี CO2 มากจากสวนตางๆ ของรางกาย
- หองบนซาย รับเลือดท่ีมี O2 มากจากปอด
- หองลางสงเลือดท่ีมี O2 และ CO2 จากหองบนไปยังสวนตางๆ ของรางกาย
สัตวเลื้อยคลาน มีหัวใจ 3 หอง (Atrium 2 และ Ventricle 1) หองลางมีผนังก้ันแตไมตลอด ยกเวน

จระเขมีผนังก้ันโดยสมบูรณจึงถือวาหัวใจมี 4 หอง
สัตวปก มีหัวใจ 4 หอง (Atrium 2 และ Ventricle 2) และมีขนาดใหญเมื่อเทียบกับขนาดตัว เลือดท่ีมี

O2 มากและมี O2 นอยแยกจากกันโดยสมบูรณ
สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม มีหัวใจ 4 หอง การหมุนเวียนเลือดไหลผานหัวใจ 2 ครั้งตอรอบ โดยเลือดท่ีมี O2

มากไหลผานหัวใจซีกซาย สวนเลือดท่ีมี CO2 มากไหลผานหัวใจซีกขวาโดยไมปะปนกัน

        

with the right side of the heart on the left and
the left side on the right, as if the body is facing
you from the page. (c) Mammals have a four-
chambered heart and double circulation. Within
the heart, oxygen-rich blood is kept completely
segregated from oxygen-poor blood.
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การลําเลียงสารในรางกายมนุษย

ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย

หัวใจของมนุษยมีลักษณะดังนี้
1. มีเย่ือหุม (Pericardium) 2 ช้ัน ระหวางเย่ือหุมช้ันนอกกับช้ันในมีของเหลวใส (Pericardial Fluid)

ชวยหลอลื่นและลดแรงเสียดทานขณะหัวใจเตน
2. มีเสนเลือดโคโรนารี (Coronary Artery) นําอาหารและออกซิเจนมาเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ
3. มี 4 หอง หองบน (Atrium) 2 หอง หองลาง (Ventricle) 2 หอง ภายในมีลิ้นหัวใจ (Valve) ทําหนาท่ี

ปองกันไมใหเลือดไหลยอนกลับ ดังนี้
3.1 ลิ้นไบคัสพิด (Bicuspid Valve หรือ Mitral Valve) ก้ันหองบนซายกับลางซาย
3.2 ลิ้นไตรคัสพิด (Tricuspid Valve หรือ Atrioventricular Valve) ก้ันหองบนขวากับลางขวา
3.3 ลิ้นเอออรติกเซมิลูนาร (Aortic Semilunar Valve) อยูตรงบริเวณโคนเสนเลือดแดงใหญ (Aorta)
3.4 ลิ้นพัลโมนารีเซมิลูนาร (Pulmonary Semilunar Valve) อยูตรงบริเวณโคนเสนเลือดพัลโมนารี-

อารเทอรี ซ่ึงนําเลือดไปแลกเปลี่ยนแกสท่ีปอด
ความดันเลือด (Blood Pressure) เกิดจากการบีบตัวของหัวใจทําใหเกิดแรงดันในเสนเลือด 2 คา คือ
1. ความดันซิสโทลิก (Systolic Pressure) หมายถึง ความดันเลือดสูงสุดขณะหัวใจบีบตัว มีคาประมาณ

120 มิลลิเมตรปรอท
2. ความดนัไดแอสโทลกิ (Diastolic Pressure) หมายถงึ ความดนัเลอืดขณะทีห่วัใจคลายตวั มคีาประมาณ

80 มิลลิเมตรปรอท
2.1 ความดันเลือดคนปกติมีคา 120/80 มิลลิเมตรปรอท แตอาจเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับอายุ เพศ

อารมณ น้ําหนักตัว อาหาร และโรคบางอยาง
2.2 การวัดความดันเลือดใชเครื่องมือ เรียกวา “Sphygmomanometer” วัดท่ีเสนอารเตอรีบริเวณ

ตนแขน
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ชีพจร (Heart Rate) เกิดจากแรงดันเลือดทําใหเสนอารเตอรีหดและขยายตัวสลับกันตามจังหวะการเตน
ของหัวใจ คนปกติมีอัตราการเตนของชีพจรประมาณ 72 ครั้งตอนาที

เสนเลือด (Blood Vessel) แบงเปน 3 ชนิด คือ
1. เสนอารเตอรี (Artery) หมายถึง เสนเลือดท่ีนําเลือดออกจากหัวใจโดยมากเปนเลือดท่ีมีออกซิเจน

มากจึงเรียกกันวา “เสนเลือดแดง” ยกเวน Pulmonary Artery ซ่ึงนําเลือดจากหัวใจไปปอดมีออกซิเจนนอย
เสนอารเตอรีท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด คือ เอออรตา (Aorta)

2 เสนเวน (Vein) หมายถึง เสนเลือดท่ีนําเลือดเขาสูหัวใจ สวนใหญเปนเลือดท่ีมีออกซิเจนนอยจึงเรียก
กันวา “เสนเลือดดํา” ยกเวน Pulmonary Vein ซ่ึงนําเลือดจากปอดเขาสูหัวใจมีปริมาณออกซิเจนมาก เสนเวน
ท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดคือ เวนาคาวา (Vena Cava)

3. เสนเลือดฝอย (Capillary) หมายถึง เสนเลือดขนาดเล็กท่ีแทรกในเนื้อเยื่อ มีผนังบางมาก ทําหนาท่ี
แลกเปลีย่นแกสและสารตางๆ ระหวางเลอืดกบัเซลลท่ัวรางกาย เลอืดของมนษุยมปีระมาณ 7-8 % ของน้าํหนกัตวั
มีสวนประกอบดังนี้

3.1  น้ําเลือด (Plasma) เปนของเหลวสีเหลืองออนคอนขางใส มีประมาณ 55% ของเลือดท้ังหมด
ประกอบดวย

- น้ํา 90-93%
- โปรตีน 7-10% ไดแก อัลบูมิน (Albumin) โกลบูลิน (Globulin) ไฟบริโนเจน (Fibrinogen)
- ฮอรโมน, เอนไซม, แอนติบอดี
- สารอาหารที่ยอยแลว เชน กลูโคส กรดอะมิโน กรดไขมัน
- แรธาตุและวิตามินตางๆ
- ของเสียท่ีตองการกําจัดออก เชน ยูเรีย คารบอนไดออกไซด

ถานําเลือดท่ีแข็งตัวแลวมาปนแยกเอาเซลลเม็ดเลือด เพลตเลต และไฟบรินออกจะเหลือของเหลวใส
เรียกวา “ซีรัม (Serum)”

3.2 เม็ดเลือด (Blood Corpuscle) มีประมาณ 45% ของเลือดท้ังหมด ประกอบดวย
    เซลลเม็ดเลือดแดง (Red Blood Cell หรือ Erythrocyte)

- รูปรางกลมแบน ตรงกลางบุมเพราะไมมีนิวเคลียส (ตอนสรางใหมๆ มีนิวเคลียส) มีขนาด
7-8 ไมโครเมตร

- ในระยะเอมบริโอสรางจากตับ มาม ไขกระดูก เมื่อคลอดแลวสรางจากไขกระดูก มีอายุเฉลี่ย
100-120 วัน แหลงทําลาย คือ ตับและมาม

- เพศชายมีเม็ดเลือดแดง 5 ลานเซลลตอ 1 ลูกบาศกมิลลิเมตร สวนเพศหญิงมีเม็ดเลือดแดง
4.5-5 ลานเซลลตอ 1 ลูกบาศกมิลลิเมตร

- คนท่ีมีเม็ดเลือดแดงนอยกวาปกติ จะเปนโรคโลหิตจาง (Anemia) แตหากมีเม็ดเลือดแดง
มากกวาปกติอาจเกิดโรค Polycythema ทําใหเลือดขนและอุดตันได

- เย่ือหุมเซลลของเมด็เลอืดแดง ประกอบดวย “ฮีโมโกลบนิ (Hemoglobin)” ซ่ึงมเีหลก็อยู 4
อะตอมตอ 1 โมเลกลุ ดงันัน้ฮโีมโกลบนิจึงรวมกับ O2 ไดครัง้ละ 4 โมเลกลุกลายเปนออกซฮีโีมโกลบนิ (Oxyhemoglobin)
ลําเลียงไปยังเซลลท่ัวรางกาย



โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 ________________________ วิทยาศาสตร ชีววิทยา (123)
2008

เซลลเม็ดเลือดขาว (White Blood Cell หรือ Leucocyte)
- รูปรางกลม ขนาดใหญประมาณ 6-15 ไมโครเมตร เคลื่อนท่ีแบบอะมีบา นิวเคลียสมีรูปราง

ตางกันหลายแบบ เมื่อยอมดวยสี Wright’s Stain ติดสีน้ําเงิน
- สรางจากไขกระดูกและตอมน้ําเหลือง มีอายุประมาณ 2-3 วัน มีปริมาณนอย คือ 5000-

10000 เซลลตอเลือด 1 ลูกบาศกมิลลิเมตร แบงออกเปน 2 กลุม คือ
2.1 เม็ดเลือดขาวที่มีแกรนูล (Granule Leucocyte) นิวเคลียสมีหลายพู (Lobe) พบประมาณ

70% ของเม็ดเลือดขาว ไดแก
     นิวโทรฟล (Neutrophil) มีปริมาณมากที่สุด สรางจากไขกระดูก นิวเคลียสมี 3-5 พู หนาท่ี

กินสิ่งแปลกปลอม โดยวิธี Phagocytosis
อีโอซิโนฟล (Eosinophil) พบในเน้ือเยื่อมากกวากระแสเลือด นิวเคลียสมี 2 พู กํา.จัด

สิ่งแปลกปลอมโดยการจับกินและทําลายสารพิษ
เบโซฟล (Basophil) พบนอยที่สุด นิวเคลียสมี 2 พูขึ้นไป จับกินสิ่งแปลกปลอมและสราง

เฮพาริน (Heparin) ไมใหเลือดแข็งตัว รวมท้ังตอบสนองตอสิ่งแปลกปลอมที่กอใหเกิดอาการแพ
2.2 เม็ดเลือดขาวที่ไมมีแกรนูล (Nongranule Leucocyte) ไดแก

     โมโนไซต (Monocyte) มีขนาดใหญท่ีสุด นิวเคลียสใหญเกือบเต็มเซลล มีหนาท่ีกําจัดเช้ือโรค
หรือสิ่งแปลกปลอมโดยวิธี Phagocytosis

     ลิมโฟไซต (Lymphocyte) มีความสําคัญในการสรางแอนติบอดี (Antibody)เพ่ือตอบสนอง
ตอสิ่งแปลกปลอมอยางจําเพาะ

ลิมโฟไซตท่ีสรางจากตอมไธมัส เรียกวา “T-Lymphocyte” หรือ “T-cell” มีหนาท่ี
ตอตานเช้ือโรค สิ่งแปลกปลอมและอวัยวะที่ปลูกถายจากผูอื่นสวนลิมโฟไซตท่ีสรางจากไขกระดูก เรียกวา     
“B-Lymphocyte” หรือ “B-Cell” มีหนาท่ีสรางแอนติบอดี

เพลตเลต (Platelet หรือ Thrombocyte)
- เปนช้ินสวนของไซโทพลาซึมของเซลลในไขกระดูก อาจเรียกวา “เกล็ดเลือด แผนเลือด หรือเศษเม็ด-

เลือด”
- มีรูปรางไมแนนอนขนาดเล็ก 1-2 ไมโครเมตร มีอายุเพียง 10 วัน
- มีประมาณ 250000-500000 ช้ินตอ 1 ลูกบาศกมิลลิเมตร มีหนาท่ีเก่ียวกับการแข็งตัวของเลือด โดย

ทํางานรวมกับแคลเซียมและวิตามิน K
ระบบเลือด มนุษยมีหมูเลือดตางกันหลายระบบขึ้นอยูกับแอนติเจน (Antigen) ท่ีเย่ือหุมเซลลของ

เม็ดเลือดแดงและแอนติบอดี (Antibody) ในน้ําเลือด
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ระบบ ABO
หมูเลือดระบบนี้มีแอนติเจน 2 ชนิดและมีแอนติบอดี 2 ชนิด คือ A และ B ซ่ึงสามารถถายทอดทางพันธุ-

กรรมไดโดยยีนประเภทมัลติเปลแอลลีล (Multiple Allele) แบงออกเปน 4 หมู ดังนี้

การทําปฏิกิริยากับแอนติบอดี
หมูเลือด การกระจายในคนไทย แอนติเจน แอนติบอดี

A B
A
B
AB
O

22%
33%
8%
37%

A
B

A, B
ไมมี

B
A
ไมมี
A, B

+
-
+
-

-
+
+
-

หมายเหตุ + เม็ดเลือดแดงตกตะกอน
- ปกติ

***การใหเลือดควรจะมีหมูเลือดเดียวกันทั้งผูใหและผูรับหรือเลือดของผูใหตองไมมีแอนติเจนตรงกับ
แอนติบอดีของผูรับ เพราะเลือดจะตกตะกอนจนอาจเสียชีวิตได

สรุป
หมูเลือดผูให หมูเลือดผูรับ

A
B
AB
O

A, AB
B, AB
AB

A, B, AB, O

จะเห็นวาหมูเลือด AB รับเลือดไดทุกหมู (Universal Recipient) สวนหมูเลือด O ใหเลือดไดทุกหมู
(Universal Donor)

ผูบริจาคเลือดตองมีอายุ 17 ปขึ้นไป แพทยจะดูดเลือดจากเสนเวนบริเวณทองแขนแลวเก็บไวในธนาคาร
เลือดท่ี 4°C

ระบบ Rh
หมูเลือดระบบนี้มีแอนติเจนชนิดเดียว คือ แอนติเจน Rh ไมมีแอนติบอดีซ่ึงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ    

ยกเวนจะไดรับการกระตุน
คนท่ีมีแอนติเจน Rh ท่ีเย่ือหุมเซลลเม็ดเลือดแดง ถือวามีหมูเลือด Rh+ สวนคนที่ไมมีแอนติเจน Rh ถือวา

มีหมูเลือด Rh-

หากคนท่ีมีหมูเลือด Rh- ไดรับเลือดหมู Rh+ พบวา แอนติเจน Rh จะกระตุนใหคนท่ีมีหมูเลือด Rh- สราง
แอนติบอดี Rh ขึ้นมาได ดังนั้นการใหเลือดในครั้งตอๆ ไป อาจเกิดปญหาเลือดตกตะกอนจนถึงแกชีวิตได
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ระบบน้ําเหลือง (Lymphatic System)

ระบบน้ําเหลือง

น้ําเหลอืง (Lymph) เปนของเหลวซึง่ซึมผานเสนเลอืดฝอยออกมาหลอเลีย้งอยูรอบๆ เซลล ประกอบดวย
น้ํา กลูโคส อัลบูมิน ฮอรโมน เอนไซม แกส เซลลเม็ดเลือดขาว (แตไมมีเซลลเม็ดเลือดแดงและเพลตเลต)

ทอน้ําเหลือง (Lymph Vessel) มีหนาท่ีลําเลียงน้ําเหลืองท่ัวรางกายเขาสูเสนเวนใหญใกลหัวใจ
(Subclavian Vein) ปนกับเลือดท่ีมี O2 นอย ทอน้ําเหลืองมีลิ้นกั้นคลายเสนเวนและมีอัตราการไหลชามาก
ประมาณ 1.5 มิลลิเมตรตอนาที

อวัยวะน้ําเหลือง (Lymphatic Organ) ไดแก
1. ตอมน้ําเหลือง (Lymph Node)

- พบท่ัวรางกายภายในมีลิมโฟไซตอยูเปนกระจุก
- ตอมน้ําเหลืองบริเวณคอ มี 5 ตอม เรียกวา “ทอนซิล (Tonsil)” มีหนาท่ีปองกันจุลินทรียท่ีผาน

มาในอากาศไมใหเขาสูหลอดอาหาร และกลองเสียงจนอาจเกิดอักเสบขึ้นมาได
2. มาม (Spleen)

- เปนอวัยวะน้ําเหลืองท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด
- มีหนาท่ีผลิตเซลลเม็ดเลือด (เฉพาะในระยะเอมบริโอ) ปองกันสิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรคเขาสู

กระแสเลือด สรางแอนติบอดีทําลายเซลลเม็ดเลือดแดงและเพลตเลตที่หมดอายุ
3. ตอมไทมัส (Thymus Gland)

- เปนเนื้อเยื่อน้ําเหลืองท่ีเปนตอมไรทอ
- สรางลิมโฟไซตชนิดเซลลทีเพ่ือตอตานเช้ือโรคและอวัยวะปลูกถายจากผูอื่น
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ภูมิคุมกันของรางกายมนุษย ไดแก
1. ภมิูคุมกนัโดยกําเนดิ (Innate Immunity) เปนการปองกนัและกาํจัดแอนตเิจนท่ีเกิดขึน้เองในรางกาย

กอนท่ีรางกายจะไดรับแอนติเจน มีหลายรูปแบบ เชน
- เหงื่อ มีกรดแลกติกปองกันเช้ือโรคเขาสูรางกายทางผิวหนัง
- หลอดลม โพรงจมูกมี ขน ซิเลียและน้ําเมือกดักจับสิ่งแปลกปลอม
- กระเพาะอาหาร และลําไสเล็ก มีเอนไซม
- น้ําลาย น้ําตา น้ํามูก มีไลโซไซม (Lysozyme) ทําลายจุลินทรียได

2. ภูมิคุมกันจําเพาะ (Acquired Immunity) เกิดขึ้นเมื่อรางกายเคยไดรับแอนติเจนแลว การสราง
ระบบภูมิคุมกันเพ่ือตอตานเฉพาะโรคของมนุษย มี 2 วิธี

2.1 ภูมิคุมกันกอเอง (Active Immunization)
- เกิดจากการนําเช้ือโรคที่ออนกําลัง ซ่ึงเรียกวา “วัคซีน (Vaccine)” มาฉีด กิน ทา เพ่ือ

กระตุนใหรางกายสรางแอนติบอดีตอตานเช้ือนั้นๆ
- วัคซีนท่ีเปนสารพิษและหมดความเปนพิษแลวเรียกวา “ทอกซอยด (Toxoid)” ก็สามารถ

กระตุนใหสรางภูมิคุมกันได เชน วัคซีนคุมกันโรคคอตีบ บาดทะยัก
- วัคซีนท่ีไดจากจุลินทรียท่ีตายแลว เชน โรคไอกรน ไทฟอยด อหิวาตกโรค
- วัคซีนท่ีไดจากจุลินทรียท่ียังมีชีวิต เชน วัณโรค หัด โปลิโอ คางทูม หัดเยอรมัน
- ภูมิคุมกันกอเองคุมกันอยูไดนาน แตการตอบสนองคอนขางชา ประมาณ 4-7 วัน

2.2 ภูมิคุมกันรับมา (Passive Immunization)
- เปนการนําซีรัมท่ีมีแอนติบอดีอยูแลว มาฉีดใหผูปวยทําใหไดรับภูมิคุมกันโดยตรงตอตานโรค

ไดทันที
- ใชรักษาโรครุนแรงเฉียบพลัน เชน คอตีบ พิษงู
- ซีรมั ผลติจากการฉีดเช้ือโรคท่ีออนกาํลงัเขาในสตัวแลวนาํซีรมัของสตัวท่ีมแีอนตบิอดมีารกัษา

โรคในมนุษย
- ภูมิคุมกันท่ีแมใหลูกผานทางรกและน้ํานมหลังคลอดก็จัดเปนภูมิคุมกันรับมาเชนกัน
- ภูมิคุมกันรับมารักษาโรคไดทันที แตอยูไดไมนานและผูปวยอาจแพซีรัมสัตวก็ได

โรคภูมิแพ (Allergy) เปนอาการที่เกิดจากรางกายตอบสนองตอแอนติเจนบางอยางผิดปกติ อาจทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของรางกายหรือเปนอันตรายตอเนื้อเยื่อของรางกายก็ได โรคภูมิแพท่ีพบมาก
ไดแก การแพเกสรดอกไม ฝุนละออง อาหารทะเล สารเคมี แมลง ฯลฯ
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แบบทดสอบ

1. เลือดของสัตวชนิดใดไมมีสี
1) ปู  ก้ัง  ตั๊กแตน 2) พยาธิใบไม  ไสเดือนดิน
3) แมลงสาบ  ตั๊กแตน 4) ดาวทะเล  ปลิงทะเล

2. ขอใดทําหนาท่ีลําเลียงคารบอนไดออกไซดในรางกายของมนุษย
ก. Erythrocyte ข. Plasma ค. Platelets ง. Hemoglobin

1) ขอ ก. และ ข. 2) ขอ ค. และ ง.
3) ขอ ก., ข. และ ง. 4) ขอ ข., ค. และ ง.

3. คอนแทร็กไทลแวคิวโอลของพารามีเซียมเทียบไดกับอวัยวะในขอใด
ก. ลําไสเล็ก ข. ไต
ค. เนฟริเดียม ง. ทอมัลพิเกียน

1) เฉพาะขอ ก. 2) เฉพาะขอ ข.
3) ขอ ก., ข. และ ค. 4) ขอ ข., ค. และ ง.

4. ขอแตกตางระหวางสวนประกอบของสารภายใน Glomerulus และ Bowman’Capsule ของ Nephron
ของไตคือขอใด
1) ระดับโปรตีน 2) ระดับโปรตีนและกลูโคส
3) ระดับน้ําและยูเรีย 4) ระดับโปรตีน น้ํา ยูเรีย และ กลูโคส

5. เฟลมเซลล (Flame Cell) เปนอวัยวะที่ใชกําจัดของเสียในสิ่งมีชีวิตกลุมใด
ก. พลานาเรีย  พยาธิใบไม
ข. สัตวท่ีมีเนื้อเยื่อ 2 ช้ัน
ค. สัตวท่ีมีเนื้อเยื่อ 3 ช้ัน

1) เฉพาะขอ ก. 2) ขอ ก. และ ข. 3) ขอ ก. และ ค. 4) ถูกตองทุกขอ

เฉลย

1. 3) 2. 3) 3. 4) 4. 1) 5. 3)
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การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

 การเคลื่อนไหวแบบอะมีบา (Amoeboid Movement) เกิดจากการแปรสภาพกลับไปมาของเอ็กโท-
พลาซึม (Ectoplasm) ซ่ึงมีลักษณะขนหนืดกับเอนโดพลาซึม (Endoplasm) ซ่ึงมีลักษณะเหลวและไหลได โดย
การหดและคลายตัวของเสนใยโปรตีนในไซโทพลาซึม คือ ไมโครฟลาเมนต (Microfilament) ซ่ึงประกอบดวย
แอกทิน (Actin) และไมโอซิน (Myosin) ทําใหเกิด เทาเทียม (Pseudopodium) ย่ืนออกมา พบในโพรติสตหลาย
ชนิด เชน อะมีบา (Amoeba) อารเซลลา (Arcella) ดิฟฟลูเกีย (Difflugia) ฟอรามินิเฟอรา (Foraminifera) นอก
จากน้ียังพบในราเมอืก (Slime Mold) เซลลอะมีโบไซต (Amoebocyte) ของฟองน้ํา เซลลเม็ดเลือดขาวของมนุษย
เปนตน

การเคลื่อนไหวโดยใชแฟลเจลลัม (Flagellum) พบในพวกยูกลีนา (Euglena) เซอราเทียม (Ceratium)
วอลวอกซ (Volvox) คลามิโดโมแนส (Chlamydomonas) ทริปพาโนโซมา (Trypanosoma) ฯลฯ

แฟลเจลลัมโบกพัดจากโคนไปสูปลาย ทําใหแฟลเจลลัมเคลื่อนไหวแบบลูกคลื่นและเกิดแรงผลักให
โพรทิสตเคลื่อนท่ีไปยังทิศตางๆ ได

โครงสรางภายในประกอบดวย ไมโครทิวบูล (Microtubule) เรียงตัวแบบ 9 + 2 (อยูตรงแกนกลาง
2 หลอด ลอมรอบดวยไมโครทิวบูลท่ีอยูกันเปนคูเรียงโดยรอบ 9 คู)

การเคลื่อนไหวโดยใชซิเลีย (Cilia) พบในพวกพารามีเซียม (Paramecium) วอรติเซลลา (Vorticella)
ดิดิเนียม (Didinium) ฯลฯ

การโบกพัดกลับไปมาของซิเลียคลายกรรเชียงเรือ ทําใหโพรทิสตเคลื่อนท่ีไดทุกทิศทาง
โครงสรางภายในประกอบดวยไมโครทิวบูลเรียงตัวแบบ 9 + 2 เชนเดียวกับแฟลเจลลัม

การเคลื่อนไหวของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง มีรูปแบบแตกตางกันดังน้ี
แมงกะพรุน (Jelly Fish) เคลื่อนท่ีโดยการหดตัวของเนื้อเยื่อบริเวณของกระดิ่งและผนังลําตัว ทําให

เกิดการพนน้ําออกจากลําตัว เกิดแรงดันใหเคลื่อนท่ีในทิศทางตรงขามกับทิศทางที่น้ําพนออกมา
พลานาเรีย (Planaria) เคลื่อนท่ีโดยอาศัยการหดและคลายตัวสลับกันของกลามเนื้อวงกลม

(Circular muscle) และกลามเนือ้ตามยาว (Longitudinal Muscle) และมกีลามเนือ้ยดืระหวางสวนบนกบัสวน
ลางของลําตัว (Dorsoventral Muscle) ชวยทําใหลําตัวแบบพลิ้วไปในน้ํา

ไสเดือนดิน (Earth Worm) เคลื่อนท่ีโดยการหดและคลายตัวสลับกันแบบแอนตาโกนิซึม
(Antagonism) ของกลามเนื้อวงกลม ซ่ึงอยูช้ันนอก และกลามเนื้อตามยาวซ่ึงอยูช้ันในโดยแตละปลองมีเดือย
(Setae) ชวยยึดพ้ืน ทําใหการเคลื่อนท่ีมีทิศทางแนนอน

หอยฝาเดียว (Gastropods) เคลื่อนท่ีโดยใชเทา (Foot) ซ่ึงเปนกลามเนื้อหนาและแบนอยูดานทอง
สวนหอยสองฝา (Bivalves) นอกจากเคลื่อนท่ีโดยใชเทาซ่ึงเปนกลามเนื้อยื่นออกมาเพ่ือคืบคลานแลว ยังวายน้ํา
โดยการปดเปดฝาสลับกันอีกดวย

หมึก (Squid) เคลื่อนท่ีโดยการหดตัวของกลามเนื้อรอบทอพนน้ํา ซ่ึงเรียกวา “ไซฟอน (Siphon)”
ทําใหน้ําถูกพนออกมาเกิดแรงดันใหหมึกเคลื่อนท่ีไปในทิศตรงกันขาม
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การเคลื่อนไหวของมนุษย ตองอาศัยการทํางานรวมกันของระบบอวัยวะดังตอไปนี้
ระบบโครงกระดูก กระดูกมนุษยมีท้ังหมด 206 ช้ิน แบงออกเปน

ระบบโครงกระดูก
1. กระดูกแกน (Axial Skeleton) เปนโครงกระดูกแกนกลางของรางกาย มี 80 ช้ิน ไดแก

กะโหลกศีรษะ (Skull) 29 ช้ิน
กระดูกสันหลัง (Vertebrae) 26 ช้ิน ประกอบดวย
- กระดูกสันหลังบริเวณคอ (Cervical Vertebrae) 7 ช้ิน
- กระดูกสันหลังหลังบริเวณอก (Thoracic Vertebrae) 12 ช้ิน
- กระดูกสันหลังบริเวณสะเอว (Lumbar Vertebrae) 5 ช้ิน
- กระดูกกระเบนเหน็บ (Sacrum) 1 ช้ิน
- กระดูกกนกบ (Coccyx) 1 ช้ิน

2. กระดูกรยางค (Appendicular Skeleton) เช่ือมตอกับกระดูกแกนมี 126 ช้ิน ไดแก
กระดูกแขน (2 ขาง รวม 60 ช้ิน) ประกอบดวย
- กระดูกตนแขน (Humerus) - กระดูกปลายแขนทอนนอก (Radius)
- กระดูกปลายแขนทอนใน (Ulna) - กระดูกขอมือ (Carpals)
- กระดูกฝามือ (Metacarpals) - กระดูกน้ิวมือ (Phalanges)
กระดูกขา (2 ขางรวม 60 ช้ิน) ประกอบดวย
- กระดูกโคนขา (Femur) - กระดูกสะบา (Patella)
- กระดูกหนาแขง (Tibia) - กระดูกนอง (Fibula)
- กระดูกขอเทา (Tarsals) - กระดูกฝาเทา (Metatarsals)
- กระดูกน้ิวเทา (Phalanges)
กระดูกไหปลารา (Clavicle) 2 ช้ิน
กระดูกสะบัก (Scapula) 2 ช้ิน
กระดูกเชิงกราน (Pelvic Girdle) 2 ช้ิน
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ระบบกลามเนื้อ รางกายมนุษยประกอบดวยกลามเนื้อมากกวา 500 มัด แบงออกเปน 3 ประเภท คือ
1. กลามเนื้อเรียบ (Smooth Muscle)

เซลลมีรูปรางเรียว หัวทายแหลม มี 1 นิวเคลียส เห็นเดนชัด
อยูนอกอํานาจจิตใจ (Involuntary Muscle)
การหดและคลายตวัเกิดชาๆ พบในอวยัวะภายใน เชน ระบบยอยอาหาร ระบบขบัถาย ระบบสบืพันธุ

และหลอดเลือด
2. กลามเนื้อหัวใจ (Cardiac Muscle)

เซลลมีหลายนิวเคลียส มักแยกเปน 2 แฉกเรียงติดตอกับแฉกของเซลลอื่นๆ ดูคลายรางแห เห็น
เปนลาย

อยูนอกอํานาจจิตใจ
ทํางานติดตอกันตลาดเวลา พบเฉพาะที่หัวใจเทาน้ัน

3. กลามเนื้อลาย (Striated Muscle)
เซลลมีหลายนิวเคลียส ลักษณะเปนเสนใยคลายทรงกระบอกยาว
อยูในอํานาจจิตใจ (Voluntary Muscle) สั่งงานได โดยการควบคุมของระบบประสาทสวนกลาง
พบมากท่ีสุดในรางกายโดยยึดเกาะกับกระดูก ทําใหเกิดการเคลื่อนไหวได

ระบบกลามเนื้อลาย
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แบบทดสอบ

1. ขณะที่แมลงขยับปกขึ้น มีการทํางานของกลามเนื้ออยางไร

กลามเนื้อตามขวาง กลามเนื้อตามยาว
1) หดตัว หดตัว
2) หดตัว คลายตัว
3) คลายตัว หดตัว
4) คลายตัว คลายตัว

2. สัตวกลุมใดมีการเคลื่อนท่ีโดยอาศัยหลักการคลายกันมากที่สุด
ก. ไฮดรา ข. พลานาเรีย ค. ไสเดือนดิน ง. หมึก
จ. แมงกะพรุน

1) ขอ ก. และ ข. 2) ขอ ข. และ ค. 3) ขอ ค. และ ง. 4) ขอ ง. และ จ.
3. ขอใดแสดงความสัมพันธระหวางการทํางานของกลามเนื้อกับการเคลื่อนไหวไดถูกตอง

ชนิดกลามเนื้อ การทํางาน การเคลื่อนไหว
1) Biceps

Triceps
หดตัว
คลายตัว แขนงอเขา

2) Biceps
Triceps

คลายตัว
หดตัว แขนงอเขา

3) Flexor หดตัว ขาเหยียดออก
4) Extensor หดตัว ขางอเขา

4. กลุมสัตวในขอใดอาศัยระบบน้ําชวยในการเคลื่อนท่ี
1) พารามีเซียม  ไฮดรา 2) ยูกลีนา  ฟองน้ํา
3) แมงกะพรุน  ดาวทะเล 4) หมึก  ปลาฉลาม

5. การทํางานของกลามเนื้อแบบ Antagonism พบในสัตวชนิดใดบาง
ก. พลานาเรีย ข. ไฮดรา ค. ดอกไมทะเล ง. ไสเดือนดิน

1) ขอ ก. และ ง. 2) ขอ ค. และ ง. 3) ขอ ก., ค. และ ง. 4) ถูกตองทุกขอ

เฉลย

1. 2) 2. 4) 3. 1) 4. 3) 5. 1)
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การรับรูและการตอบสนอง

โพรโทซัว ยังไมมีเซลลประสาท แตตอบสนองตอสิ่งเรา เชน แสง อุณหภูมิ สารเคมี ไดเพราะมีเสนใย
ประสานงาน (Coordinating Fiber) ควบคุมการพัดโบกของซิเลียได เชน พารามีเซียม เปนตน

สัตวไมมีกระดูกสันหลัง เกือบทั้งหมดมีระบบประสาท ยกเวนพวกฟองน้ํา ซ่ึงการรับรูและการตอบสนอง
ขึ้นกับการทํางานของเซลลแตละเซลล

พวกซีเลนทอเรต เชน ไฮดรา เปนพวกแรกที่มีระบบประสาทเปนแบบรางแหประสาท (Nerve Net)
โดยเซลลประสาทจะเช่ือมโยงประสานกันท่ัวรางกาย เมื่อมีสิ่งเรากระตุนจะนําความรูสึกไปทุกทิศทางดังน้ัน การนํา
กระแสประสาทจะชาและมีทิศทางไมแนนอน

พวกดาวทะเล มีวงแหวนประสาท (Nerve Ring) ซ่ึงมีเสนประสาทตามแนวรัศมี (Radial Nerve)
แยกไปตามแฉกและเชื่อมโยงถึงกัน (คลายกับรางแหประสาทของไฮดรา)

พวกหนอนตัวแบน เชน พลานาเรีย มีปมประสาท (Nerve Ganglion) เปนศูนยรวมของระบบ
ประสาทซึ่งพัฒนาไปเปนสมอง และมีเสนประสาททอดยาวตลอดแนวลําตัวท้ัง 2 ดาน
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พวกแอนเนลิด (ไสเดือนดิน) และพวกอารโทรพอด (แมลง) มีปมประสาทสมอง (Cerebral Ganglia)
และเสนประสาทดานทอง (Ventral  Nerve  Cord) ทอดตามยาวลําตัว ปมประสาทของสัตวกลุมนี้มีจํานวน
เซลลประสาทมากกวาพยาธิตัวแบน

สัตวมีกระดูกสันหลังและมนุษยมีระบบประสาทเจริญดี ประกอบดวยสมอง (Brain) และไขสันหลัง
(Spinal Cord) ซ่ึงมีเซลลประสาท (Nerve Cell หรือ Neuron) จํานวนมากทําหนาท่ีเก่ียวกับการรับรูและตอบ
สนองตอสิ่งแวดลอม

เซลลประสาท ประกอบดวย 2 สวน คือ
1. ตัวเซลล (Cell Body) มีรูปรางตางกันตามชนิดเซลล มีขนาด 4-25 ไมครอน ประกอบดวยนิวเคลียส

ไซโทพลาซึมหรือนิวโรพลาซึม (Neuroplasm) และออรแกเนลลหลายชนิด
2. ใยประสาท (Nerve Fiber) เปนแขนงเล็กๆ ท่ีย่ืนออกมาจากตัวเซลลแบงเปน 2 ประเภท คือ

2.1 เดนไดรต (Dendrite) เปนใยประสาทที่นํากระแสประสาทเขาสูตัวเซลล อาจมีเพียงหนึ่งใยหรือ
หลายใยก็ได

2.2 แอกซอน (Axon) เปนใยประสาทที่นํากระแสประสาทออกจากตัวเซลล เซลลประสาทแตละ
เซลลจะมีเพียงแอกซอนเดียวเทานั้น

รูหรือไม
แอกซอนเสนยาวๆ จะมีเย่ือไมอีลิน (Myelin Sheath) ซ่ึงเปนสารพวกไขมันและเกิดจากเซลลชวาน

(Schwann Cell) หุมอยูรอยตอระหวางเซลลชวาน เรียกวา “โนดออฟแรนเวียร (Node of Ranvier)”
ใยประสาทที่มีเย่ือไมอีลินหุม จะสงกระแสประสาทไดเร็วถึง 120 เมตรตอวินาที ในขณะที่ใยประสาทซึ่ง

ไมมีเย่ือไมอีลินหุม สงกระแสประสาทไดเร็วเพียง 12 เมตรตอวินาที เทานั้น
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เซลลประสาทมีรูปรางลักษณะแตกตางกันหลายแบบ จําแนกเปน 3 ประเภท คือ
1. เซลลประสาทรับความรูสึก (Sensory Neuron หรือ Afferent Neuron)

ทําหนาท่ีรับความรูสึกจากอวัยวะตางๆ แลวสงกระแสประสาทไปยังระบบประสาทสวนกลาง
มีท้ังเซลลประสาทขั้วเดียว และเซลลประสาทสองขั้ว

2. เซลลประสาทสั่งการ (Motor Neuron หรือ Efferent Neuron)
ทําหนาท่ีนํากระแสประสาทจากสมองหรือไขสันหลังไปยังอวัยวะตางๆ
เปนเซลลประสาทหลายขั้ว

3. เซลลประสาทประสานงาน (Association Neuron หรือ Interneuron)
ทําหนาท่ีนํากระแสประสาทระหวางเซลลประสาทรับความรูสึกกับเซลลประสาทสั่งการ
เปนเซลลประสาทหลายขั้ว

สมอง (brain)
เจริญมาจากหลอดประสาทสวนหนาท่ีพองออกจนโตเต็มกะโหลกศีรษะ ภายในมีเซลลประสาทมากกวา

90% ของเซลลประสาททั้งหมด (สวนใหญเปนเซลลประสาทประสานงาน)
สมองแบงออกเปน 3 สวน คือ

โครงสรางสมองมนุษย

1. สมองสวนหนา (Forebrain หรือ Prosencepalon) ประกอบดวย
1.1 เซรีบรัม (Cerebrum) เปนสวนท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด ผิวดานนอกมีรอยหยักเปนรองมากมาย มี

หนาท่ีเปน
- ศูนยควบคุมการรับความรูสึก เชน การมองเห็น การรับรส การไดยิน การดมกลิ่น การพูด

และการรับรูภาษา
- ศูนยกลางการเรียนรูดานความคิด ความจํา เชาวนปญญา การคิดแกปญหา
- ศูนยควบคุมการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อ โดยสมองซีกขวาควบคุมกลามเนื้อซีกซาย และ

สมองซีกซายควบคุมกลามเนื้อซีกขวา
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1.2 ออลแฟกทอรีบัลบ (Olfactory Bulb) อยูดานหนาสุดของสมอง
- มีหนาท่ีเก่ียวกับการดมกลิ่น
- สัตวมีกระดูกสันหลังพวกปลา, สุนัข สมองสวนนี้เจริญดี เพราะตองดมกลิ่น เพ่ือหาอาหาร

แตในคนสมองสวนนี้ไมเจริญ
1.3 ทาลามัส (Thalamus) มีลักษณะกลมรี อยูถัดจากเซรีบรัมเหนือสมองสวนกลาง

- เปนศูนยรวมกระแสประสาทที่ผานเขามาแลวแยกกระแสประสาทไปยังสมองสวนตางๆ ท่ี
เก่ียวของ

- บอกความรูสึกอยางหยาบๆ ได โดยเฉพาะความรูสึกเจ็บปวด แตบอกตําแหนงความเจ็บปวด
ไมได

1.4 ไฮโพทาลามัส (Hypothalamus) อยูใตสมองสวนทาลามัส มีหนาท่ี
- สรางฮอรโมนประสาทเพื่อควบคุมการสรางฮอรโมนของตอมใตสมอง
- เปนศนูยควบคมุอณุหภมูขิองรางกาย การนอนหลบั การเตนของหวัใจ ความดนัเลอืด ความหวิ

ความอิ่ม ฯลฯ
- เปนศูนยควบคุมอารมณและความรูสึกตางๆ เชน โศกเศรา ดีใจ ความรูสึกทางเพศ

2. สมองสวนกลาง (Midbrain หรือ Mesencephalon) อยูถัดจากสมองสวนหนา มีหนาท่ี
- ควบคุมการเคลื่อนไหวของนัยนตา และการปดเปดของมานตา
- ในสตัวพวกปลา สตัวครึง่บกครึง่นํ้า และสตัวเลือ้ยคลาน มสีมองสวนนีข้นาดใหญย่ืนออกมาเรยีกวา

“Optic Lobe” ทําหนาท่ีเก่ียวกับการมองเห็นและการไดยิน
3. สมองสวนทาย (Hind Brain หรอื Rhombencephalon) อยูทายสดุตดิตอกบัไขสนัหลงั ประกอบดวย

3.1 เซรีเบลลัม (Cerebellum) อยูหลังเซรีบรัม ผิวดานนอกเปนคลื่นหยักนอยกวาเซรีบรัม มีหนาท่ี
- ควบคุมการทรงตัวของรางกาย
- เปนศูนยประสานการเคลื่อนไหวใหเปนไปอยางราบรื่นและสละสลวย (สัตวท่ีเคลื่อนไหว 3 มิติ

เชน นก ปลา มีสมองสวนนี้เจริญดีมาก)
3.2 พอนส (Pons) อยูดานหนาเซรีเบลลัมติดกับสมองสวนกลาง มีหนาท่ี

- ควบคุมการทํางานของอวัยวะบริเวณศีรษะ เชน การเค้ียวอาหาร การหลั่งนํ้าลาย การหลับตา
การยักค้ิว การย้ิม การเคลื่อนไหวบริเวณใบหนา เปนตน

- ควบคุมการหายใจ
- เปนทางผานของกระแสประสาทจากเซรีบรัมไปเซรีเบลลัม และเซรีเบลลัมไปไขสันหลัง

3.3 เมดัลลาออบลองกาตา (Medulla  Oblongata) อยูทายสุดติดกับไขสันหลัง มีหนาท่ี
- ควบคุมการเตนของหัวใจ การหายใจ และความดันเลือด
- เปนศูนยควบคุมการกลืน การไอ การจาม การสะอึก การอาเจียน
- เปนทางผานของกระแสประสาทระหวางสมองกับไขสันหลัง
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อวัยวะรับสัมผัส (Sense Organ)
นัยนตา

เปนอวัยวะรับแสงทําใหมองเห็นสิ่งตางๆ และบอกสีของวัตถุนั้นๆ ได
มีสวนประกอบปองกันอันตราย ลูกนัยนตา (Eyeball) ดังนี้
- ค้ิวและขนตา ปองกันฝุนละออง
- หนังตา ปองกันอันตรายจากสิ่งแปลกปลอมเขาตา
- น้ําตา ผลิตจากตอมน้ําตาท่ีขอบบนของหางตา ชวยหลอเลี้ยงลูกตาใหชุมช้ืน (ภายในน้ําตามีสาร

ชวยฆาจุลินทรียและน้ํามันเคลือบลูกนัยนตา)
นัยนตาคนคอนขางกลมอยูในเบาตา ขนาด 2.5 เซนติเมตร ประกอบดวยเนื้อเยื่อ 3 ช้ัน ดังนี้

1. สเคลอรา (Sclera)
- เปนเยื่อเหนียวไมยืดหยุนอยูช้ันนอกสุดของนัยนตา มีสีขาวจึงเห็นเปนสีขาว
- สวนหนาสุดเย่ือช้ันนี้โปรงใสและนูน เรียกวา “กระจกตา (Cornea)” เปนทางผานของแสงเขาสู

ดานในตา (ปจจุบันสามารถเปลี่ยนกระจกตาใหกับผูปวยท่ีมีกระจกตาพิการได)
2. โครอยด (Choroid)

- เปนเยื่อบางๆ มีเสนเลือดฝอยมาเลี้ยง และมีรงควัตถุกระจายอยูจํานวนมาก ปองกันไมใหแสงผาน
ไปดานหลังนัยนตา

- ดานหนาเลนสตามแีผนกลามเนือ้ยืน่ออกมาจากชัน้โครอยด เรยีกวา “มานตา (Iris)” ซ่ึงมสีตีางกัน
ขึ้นกับรงควัตถุ เชน มีเมลานิน (Melanin) มากทําใหเห็นตาสีดํา มีกวานีน (Guanine) ปนกับเมลานิน ทําใหเห็น
ตาสีฟา สวนคนเผือกไมมีรงควัตถุท่ีมานตา จึงเห็นมานตาเปนสีแดงของเสนเลือด

- ชองกลางมานตา คือ ปวปล (Pupil) จะเปลีย่นขนาดตามความเขมแสง กลาวคือ ในท่ีมแีสงสวางจา
มานตาจะคลายตัว ทําใหปวปลแคบลง แตในท่ีมืดสลัวมานตาจะหดตัว ทําใหปวปลกวางขึ้น มานตาจึงทําหนาท่ี
ควบคุมปริมาณแสงเขาสูนัยนตา

3. เรตินา (Retina) อยูช้ันในสุด ทําหนาท่ีเปนจอรับภาพ ประกอบดวยเซลลรับแสง 2 ชนิด คือ
3.1 เซลลรูปแทง (Rod Cell)

- มีความไวตอแสงมาก ทํางานไดดีแมในท่ีมีแสงสลัวๆ แตไมสามารถบอกความแตกตางของสีได
- ภายในเซลลรูปแทงมีสารสีมวงแดง เรียกวา “โรดอปซิน (Rhodopsin)” เมื่อไดรับแสงจะมี

การเปลี่ยนแปลงไปเปน Lumirhodopsin ซ่ึงทําใหเกิดกระแสประสาทขึ้น ถายทอดไปตามใยประสาทจากนั้น
Lumirhodopsin ก็จะเปลี่ยนเปน Metarhodopsin แลวสลายเปนออปซิน (Opsin) กับเรตินีน (Retinine) ซ่ึงจะ
รวมตัวกลับไปเปนโรดอปซินตามเดิม

3.2 เซลลรูปกรวย (Cone Cell)
- ทํางานไดดีในท่ีมีแสงสวางมาก สามารถบอกความแตกตางของสีตางๆ ได
- ภายในเซลลรูปกรวย มีสารไวแสง คือ ไอโอดอปซิน (Iodopsin หรือ Photopsin)
- เรตินาแตละขางมีเซลลรูปกรวยประมาณ 7 ลานเซลล กระจายอยูมากทางดานหลังเรตินา
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- เซลลรูปกรวยแบงเปน 3 ชนิด คือ ชนิดท่ีรับแสงสีแดง สีน้ําเงิน และสีเขียว ซ่ึงอาจทําใหเกิด
สีผสมได เชน หากกระตุนเซลลรูปกรวยดวยความเขมแสงเทากันจะเกิดสีใหมดังนี้

สีแดง + สีเขียว เห็นเปนสีเหลือง
สีแดง + สีน้ําเงิน เห็นเปนสีมวง

- บริเวณท่ีมีเซลลรูปกรวยหนาแนนท่ีสุด คือ จุดก่ึงกลางของเรตินา เรียกวา “โฟเวีย
(Fovea)” หากภาพตกท่ีจุดนี้จะเห็นภาพชัดเจนท่ีสุด

- บริเวณท่ีไมมีเซลลรับแสงอยูเลย คือ จุดบอด (Blind Spot) ซ่ึงมีเสนประสาทสมองคูท่ี 2 มา
รับกระแสประสาท จะไมสามารถรับภาพไดเลย

หู
เปนอวัยวะรับฟงเสียง โดยการรับความถ่ีคลื่นเสียงระดับตางๆและควบคุมการทรงตัว
หูของคนแบงออกเปน 3 สวนคือ

1. หูสวนนอก (Outer Ear) ประกอบดวย
- ใบหู (Pinna) เปนกระดูกออนยืดหยุนได พบเฉพาะสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม มีหนาท่ีรับและรวบรวม

คลื่นเสียงผานรูหู
- รูหู (External Auditary Canal) เปนทอกลวง ภายในมีขนเล็กๆ และตอมสรางขี้หู (Ceruminous

Gland) สรางสารคลายขี้ผ้ึงเคลือบไมใหรูหูแหง  นานๆเขาจะสะสมรวมกับฝุนละอองกลายเปนขี้หูหลุดออกมาเอง
โดยไมตองแคะ

- เย่ือแกวหู (Tympanic Membrane) เปนเยื่อบางๆ ก้ันระหวางรูหูกับหูสวนกลาง เมื่อคลื่นเสียง
ผานเขามาจะสั่นสะเทือนและสงแรงสั่นสะเทือนไปยังหูสวนกลาง

2. หูสวนกลาง (Middle Ear) ประกอบดวย
- กระดูกหูรูปคอน (Malleus) ท่ัง (Incus) และโกลน (Stapes) มีหนาท่ีขยายระดับคลื่นเสียงเพ่ิมจาก

หูสวนนอกประมาณ 22 เทา
- ทอยูสเตเชียน (Eustachian Tube) เปนทอเช่ือมตอกับคอหอย มีหนาท่ีปรับความดันระหวางภาย

นอกกับภายในหูใหเทากัน
3. หูสวนใน (Inner Ear) ประกอบดวย

- คอเคลีย (Cochlea) เปนหลอดยาวขดซอนกันคลายกนหอย ภายในมีของเหลว เรียกวา
“Endolymph” และอวัยวะรับเสียง เรียกวา “Organ Of Corti” ซ่ึงมีความไวตอการสั่นสะเทือนมาก และสง
คลื่นไปยังเสนประสาทสมองคูท่ี 8 เพ่ือสงตอไปยังเซรีบรัมตอไป

- เซมิเซอรคิวลารแคแนล (Semicircular Canal) เปนหลอดครึ่งวงกลม 3 หลอดวางตั้งฉากกัน
ปลายหลอดพองเปนกระเปาะ เรียกวา “Ampulla” ภายในกระเปาะมีกลุมเซลลประสาทรับความรูสึก เรียกวา
“Crista” และกอนหินปูนเล็กๆ เรียกวา “Otolith” ทําหนาท่ีควบคุมการทรงตัว รับรูตําแหนงและสมดุลของ
รางกายได

โรคซิฟลิสและยาพวกสเตร็ปโตมัยซิน กานามัยซิน อาจทําลายเสนประสาทรับฟงและการทรงตัวได
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จมูก
เปนอวัยวะสําหรับดมกลิ่น ประกอบดวยรูจมูกและโพรงจมูก เปนทางผานของอากาศ
เย่ือบุจมูก (Olfactory Membrane) มีเซลลรับกลิ่น (Olfactory Cell) ซ่ึงสงกระแสประสาทไปยังสมอง

สวน Olfactory Bulb และ Cerebrum ตามลําดับ
ลิ้น

เปนอวัยวะรับรส บริเวณผิวดานบนลิ้นมีปุมเล็กๆ มากมาย เรียกวา “ปาปลลา (Papilla)” ซ่ึงภายใน
มีตุมรับรัส (Taste Bud) ทําหนาท่ีรับรสชาติของอาหาร

ตุมรับรสมี 4 ชนิด คือ
- ตุมรับรสเปรี้ยวอยูบริเวณขางลิ้น
- ตุมรับรสเค็มอยูบริเวณปลายลิ้นและขางลิ้น
- ตุมรับรสหวานอยูบริเวณปลายลิ้น
- ตุมรับรสขมอยูบริเวณโคนลิ้น
เซลลรับรสในตุมรับรสจะสงกระแสประสาทไปตามเสนประสาทสมองคูท่ี 7 และ 9 ไปยังเซรีบรัม

แบบทดสอบ

1. อัตราการเตนของหัวใจถูกควบคุมดวยสารหรือสมองสวนใด
ก. เซรีบรัม ข. เมดัลลาออบลองกาตา
ค. อินซูลิน ง. อะดรีนาลีน

1) เฉพาะขอ ก. 2) เฉพาะขอ ข. 3) ขอ ก. และ ค. 4) ขอ ข. และ ง.
2. ความเร็วของการนํากระแสประสาทผานแอกซอนเกี่ยวของกับขอใด

ก. ขนาดเสนผานศูนยกลางของแอกซอน
ข. การมีเย่ือไมอีลินหุม
ค. จํานวนของเดนไดรต

1) ขอ ก. และ ข. 2) ขอ ก. และ ค. 3) ขอ ข. และ ค. 4) ถูกตองทุกขอ
3. ขอใดเปนความสัมพันธท่ีถูกตองเก่ียวกับการเปลี่ยนรูปรางของเลนตตาในขณะมองวัตถุ

ระยะวัตถุ เลนสตานูนโคง กลามเนื้อยึดเลนส เอ็นยึดเลนส
1) ไกล นอย คลาย หด
2) ไกล มาก หด คลาย
3) ใกล นอย หด คลาย
4) ใกล มาก คลาย หด
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4. กลุมสัตวในขอใดมีระบบประสาทในรูปแบบ ก., ข. และ ค. ตามลําดับ
ก. รางแหประสาท (Nerve Net)
ข. สมองและเสนประสาท (Nerve Cord) ขนานตามยาวและตามขวาง
ค. สมองและเสนประสาทดานทอง (Ventral) มีปมประสาท (Ganglion)

1) โอบิเลีย  จักจ่ันทะเล  ตัวสงกรานต 2) ไฮดรา  พลานาเรีย  กุง
3) แมงกะพรุน  ปู  ปลิงน้ําจืด 4) ดอกไมทะเล  จ้ิงหรีด  แมงดาทะเล

5. การท่ี Retina ของกวางชนิดหนึ่งซ่ึงหากินเวลากลางคืน มี Rod Cell เปนสัดสวนมากกวา Cone Cell
เนื่องจากสาเหตุใด
1) Rod Cell รับภาพไดชัดเจนกวา
2) Rod Cell  มีความไวในการรับภาพที่มีความเขมแสงนอยๆ ไดดีกวา
3) Cone Cell มีความไวในการรับภาพที่มีความเขมแสงนอยๆ ไดดีกวา
4) กวางไมสามารถใช Cone Cell ในการรับภาพตอนกลางคืนได

เฉลย

1. 4) 2. 1) 3. 1) 4. 2) 5. 2)
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ระบบตอมไรทอ

1. ระบบตอมไรทอ (Endocrine System) สรางสารเคมี เรียกวา “ฮอรโมน (Hormone)” เขาสู
กระแสเลือด ลําเลียงไปยังอวัยวะเปาหมาย (Target Organ) เพ่ือควบคุมการทํางานของอวัยวะใหเปนปกติ

ระบบตอมไรทอ

2. ตอมไรทอ (Endocrine Gland) มีขนาดเล็ก ประกอบดวยเซลลมีลักษณะพิเศษ ไมมีทอลําเลียง
ฮอรโมนที่สรางขึ้น ตองใชกระแสเลือดชวยหมุนเวียน มีตนกําเนิดจากเน้ือเยื่อช้ันตางๆ ดังนี้

เนื้อเยื่อ ตอมไรทอ
เอกโทเดิรม
มีโซเดิรม
เอนโดเดิรม

ตอมใตสมอง, ตอมไพเนียล, อะดรีนัลเมดัลลา
อัณฑะ, รังไข, อะดรีนัลคอรเทกซ
ไทรอยด, พาราไทรอยด, ไอสเลตออฟแลงเกอรฮานส

ตอมไรทอแบงเปน 2 กลุม คือ
1. ตอมไรทอที่จําเปนตอรางกาย ถาถูกทําลายหรือผิดปกติ จะทําใหดํารงชีวิตอยูไมได เชน ตอมพารา-

ไทรอยด  ไอสเลตออฟแลงเกอรฮานส และอะดรีนัลคอรเทกซของตอมหมวกไต
2. ตอมไรทอที่ไมจําเปนตอรางกาย แมจะถูกทําลายก็สามารถดํารงชีวิตอยูได แตมีความผิดปกติของ

รางกายเกิดขึ้น เชน ตอมใตสมอง ตอมไพเนียล ตอมไทรอยด ตอมไทมัส อะดรีนัลเมดัลลาของตอมหมวกไต
อัณฑะ และรังไข
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ฮอรโมนจากตอมไรทอตางๆ มีบทบาทตอมนุษย ดังนี้
1. ตอมใตสมอง (Pituitary Gland หรือ Hypophysis)

ตอมใตสมอง



วิทยาศาสตร ชีววิทยา (142) ________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008
2008

มีขนาดเล็กเทาเมล็ดถ่ัว อยูดานลางสมองสวนไฮโพทาลามัส
แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้

1.1 ตอมใตสมองสวนหนา สรางฮอรโมนมาควบคุมการทํางานของตอมไรทออื่นๆ จึงอาจเรียกวา
“Master Gland” ก็ได ฮอรโมนที่สรางจากตอมใตสมองสวนนี้ ไดแก

โกรทฮอรโมน (Growth Hormone : GH หรือ Somatotrophin Hormone : STH)
☺ ควบคุมการเจริญเติบโตโดยทั่วไปของรางกาย โดยเฉพาะการแบงเซลล การสังเคราะห

โปรตีนและการสรางกระดูก
 ☺ ถาขาดฮอรโมนนี้ในวัยเด็ก จะเปนโรคเตี้ยแคระ (Dwarfism) แตถาขาดในวัยผูใหญ จะเปน
โรคซิมมอน (Simmon’s Disease) ถามีฮอรโมนนี้มากเกินไปในวัยเด็ก จะเปนโรคยักษ (Gigantism) แตถามีมาก
ในผูใหญจะเปนโรคอะโครเมกาลี (Acromegaly)

โกนาโดโทรฟน (Gonadotrophin) ประกอบดวยฮอรโมน 2 ชนิด คือ
1. ฟอลลิเคิล สติมิวเลติงฮอรโมน (Follicle Stimulating Homone : FSH)

 ☺ กระตุนการเจริญของฟอลลิเคิลในรังไขของเพศหญิง และรวมกับฮอรโมน LH กระตุน
ใหฟอลลิเคิลสรางฮอรโมนเอสโทรเจน (Estrogen)
 ☺ กระตุนการเจริญของอัณฑะและหลอดสรางอสุจิของเพศชาย

2. ลูทิไนซิงฮอรโมน (Luteinizing Hormone : LH)
☺ ทําใหเกิดการตกไข (Ovulation) และทําใหฟอลลิเคิลกลายเปนคอรพัสลูเทียม ซ่ึงจะหลั่ง

ฮอรโมนโพรเจสเทอโรน (Progesterone) ออกมากระตุนผนังมดลูกช้ันใน (Endometrium) ใหเตรียมรับการฝงตัว
ของเอมบริโอ

☺ กระตุนกลุมเซลลอินเตอรสติเชียล (Interstitial Cell) ในอัณฑะใหหลั่งฮอรโมนเทสโทส-
เตอโรน (Testosterone) จึงอาจเรยีก LH อกีช่ือวา “Interstitial Cell Stimulating Hormone” หรอื “ICSH”

1.2 ตอมใตสมองสวนกลาง มีขนาดเล็กเห็นชัดในสัตวครึ่งบกครึ่งนํ้า ผลิตฮอรโมนเพียงชนิดเดียว คือ
เมลาโนไซตสติมิวเลติงฮอรโมน (Melanocyte Stimulating Hormone : MSH)
☺ กระตุนรงควัตถุเมลานิน (Melanin) ในเซลลเมลาโนไซต (Melanocyte) ท่ีผิวหนังใหกระจาย

ไปท่ัวเซลลทําใหผิวมีสีเขมขึ้น พบในสัตวพวกปลา สัตวครึ่งบกครึ่งนํ้า และสัตวเลื้อยคลาน
☺ ในสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม  MSH จะกระตุนการสรางเมลานินเชนกัน แตการเปลี่ยนสีผิว

เกิดขึ้นเพียงช่ัวคราวและคอนขางชา
1.3 ตอมใตสมองสวนหลัง ไมใชตอมไรทอท่ีแทจริง เพราะสรางฮอรโมนเองไมได แตรับฮอรโมนมา

จากนิวโรซีครีทอรีเซลล (Neurosecretory Cell) ของไฮโพทาลามัส ไดแก ออกซีโทซิน (Oxytocin)
☺ กระตุนการหดตัวของกลามเนื้อเรียบ เชน กลามเนื้อมดลูกบีบตัวขณะคลอดบุตร กลามเนื้อ

รอบตอมน้ํานมบีบตัวใหน้ํานมหลั่งออกมาเลี้ยงลูกออน
วาโซเพรสซิน (Vasopressin) หรือแอนติไดยูเรติกฮอรโมน (Antidiuretic Hormone : ADH)
☺ ควบคุมการดูดน้ํากลับของทอหนวยไตเพ่ือรักษาสมดุลของน้ําในรางกาย หากมี ADH ใน

เลือดนอยเกินไป จะเกิดโรคเบาจืด คือ มีน้ําในปสสาวะมากกวาปกติ
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2. ไอสเลตออฟแลงเกอรฮานส (Islets Of Langerhans)
2.1 อินซูลิน (Insulin)
☺ ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหเปนปกติ โดยกระตุนการนํากลูโคสเขาสูเซลลตับและกลามเนื้อ

เพ่ิมอัตราการสลายกลูโคสเพ่ือสรางพลังงาน และเปลี่ยนกลูโคสเปนไกลโคเจนสะสมไว
☺ ถารางกายขาดอนิซูลนิ จะทําใหระดบัน้าํตาลกลโูคสในเลอืดสงูเกิน 400 mg ตอเลอืด 100 cm3

เกิดเปนโรคเบาหวาน (Diabetes Millitus) มีอาการปสสาวะมาก มีน้ําตาลปนในปสสาวะ น้ําหนักลด ออนเพลีย
บาดแผลหายยาก มองภาพไมชัด

2.2 กลูคากอน (Glucagon)
☺ กระตุนการสลายไกลโคเจนจากตับเปนกลูโคสเขาสูระบบหมุนเวียนเลือดและกระตุนการสราง

กลูโคสจากสารชนิดอื่น (Gluconeogenesis) จะเห็นวาการหลั่งฮอรโมนอินซูลินและกลูคากอนถูกควบคุม โดย
ระดับน้ําตาลในเลือด

3. ตอมหมวกไต (Adrenal Gland)
เปนตอมไรทอ รูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก อยูสวนบนของไตทั้ง 2 ขาง
ประกอบดวยเนื้อเยื่อ 2 ช้ัน คือ

3.1 อะดรีนัลคอรเทกซ (Adrenal Cortex)
     เปนเนื้อเยื่อช้ันนอกของตอมหมวกไตเจริญมาจากเนื้อเยื่อ Mesoderm

     ผลิตฮอรโมนประเภทสเตรอยด มากกวา 50 ชนิด แบงเปน 3 กลุม คือ
กลูโคคอรติคอยดฮอรโมน (Glucocorticoid Hormone)
☺ ควบคุมเมทาบอลิซึมของคารโบไฮเดรต โดยกระตุนใหตับเปลี่ยนไกลโคเจนเปนกลูโคส ทําให

ระดับกลูโคสในเลือดสูงขึ้น
☺ มีหลายชนิด เชน คอรติซอล (Cortisol) คอรติโซน (Cortisone) คอรติคอสเตอโรน

(Corticosterone) เปนตน
มิเนราโลคอรติคอยดฮอรโมน (Mineralocorticoid Hormone)
☺ ควบคุมสมดุลของน้ําและแรธาตุในรางกาย โดยกระตุนใหทอหนวยไต ตอมเหงื่อ ผนังลําไส

ดูดน้ํา และ Na+ เขาสูเสนเลือดและขับ K+ ออกจากทอหนวยไต
ฮอรโมนเพศ (Sex Hormone)
☺ มีบทบาทนอยเมื่อเทียบกับฮอรโมนเพศท่ีสรางจากอวัยวะสืบพันธุ
☺ หากอะครีนิลคอรเทกซสรางฮอรโมนเพศมากเกินปกติจะทําใหเปนหนุมสาวเร็วขึ้น เสียงหาว

มีขนตามรางกายมากกวาปกติ ผูหญิงบางคนมีหนวดเคราเกิดขึ้น
3.2 อะดรีนัลเมดัลลา (Adrenal Medulla)

    เปนเนื้อเยื่อช้ันในสุดของตอมหมวกไต เจริญมาจากเนื้อเยื่อ Ectoderm
 ผลิตฮอรโมนที่สําคัญ 2 ชนิด คือ

อะดรนีาลนิฮอรโมน (Adrenalin Hormone) หรอืเอพเินฟรนิฮอรโมน (Epinephrine Hormone)
☺ กระตุนการสลายไกลโคเจนจากตับและกลามเนื้อเปนกลูโคส ทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้น
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☺ กระตุนระบบประสาทสวนกลางใหตื่นตัว ตัดสินใจเร็วและมีความกลาขณะที่เปลี่ยนอารมณ
รุนแรง เชน โกรธ กลัว ตกใจ เปนตน

นอรอะดรีนาลินฮอรโมน (Noradrenalin Hormone) หรือนอรเอฟเนฟรินฮอรโมน
(Norepinephrine Hormone)

☺ หลั่งจากอะดรีนัลเมดัลลาและปลายประสาทของเสนประสาทซิมพาเทติก
☺ มหีนาท่ีคลายอะดรนีาลนิ เชน กระตุนการเตนของหวัใจและเพิม่ระดบักลโูคสในเลอืดโดยสลาย

ไกลโคเจน แตมีผลนอยกวาอะดรีนาลินมาก
4. ตอมไทรอยด (Thyroid Gland)

เปนตอมไรทอขนาดใหญท่ีสุด ลักษณะเปนพู 2 พู อยูสองขางคอหอย มีเย่ือบางๆ เรียกวา
“Isthmus” เช่ือมตอกันระหวาง 2 พู
 กลุมเซลลภายในตอมไทรอยด สรางฮอรโมนได 2 กลุม คือ

4.1 ไทรอกซิน (Thyroxin)
☺ ควบคุมอัตราเมทาบอลิซึมในการใชออกซิเจนสลายอาหารใหเกิดพลังงาน
☺ ควบคุมการเจริญเติบโตของรางกายโดยเฉพาะพัฒนาการของสมอง

 ☺ กระตุนเมทามอรโฟซิสของสตัวครึง่น้าํครึง่บก ทําใหลกูออดเปลีย่นเปนกบ (หากขาดฮอรโมนนี้
ลูกออดจะไมเปลี่ยนเปนกบ หากไดรับมากจะเปลี่ยนแปลงรูปรางเร็วขึ้นและกบมีขนาดเล็กกวาปกติ)

4.2 แคลซิโทนิน (Calcitonin)
☺ มีหนาท่ีลดระดับแคลเซียมในเลือด โดยดึงแคลเซียมสวนเกินไปสะสมในกระดูกทําใหกระดูก

หนาขึ้น
5. ตอมพาราไทรอยด (Parathyroid Gland)

สรางฮอรโมนพาราทอรโมน (Parathormone : PTH) ทําหนาท่ีรักษาสมดุลของแคลเซียม โดยดึง
Ca2+ และ -3

4PO  ออกจากกระดูกและเพ่ิมการดูดกลับ Ca2+ ท่ีทอหนวยไต
พาราทอรโมนจะทํางานตรงขามกับแคลซิโทนินเพ่ือควบคุมสมดุลของแคลเซียม ดังน้ี

แคลซิโทนิน
ดออกจากเลือ Ca ดึง 2+

ดูกสะสมท่ีกระ Ca2+

นอยลง Ca ลําไสดูด 2+

ในเลือดต่ํา Ca ระดับ 2+ พาราทอรโมน

ในเลือดต่ํา Caระดับ 2+

ดออกจากเลือ Caดึง 2+

ดูกสะสมที่กระ Ca2+

นอยลง Ca ลําไสดูด 2+
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6. อวัยวะสืบพันธุ (Gonad) สรางฮอรโมนเพศออกมาควบคุมลักษณะทางเพศ ดังน้ี
6.1 อัณฑะ (Testis)

กลุมเซลลเรียกวา “เลยดิกเซลล (Leydig’s Cell)” ซ่ึงแทรกอยูระหวางหลอดสรางอสุจิ
จะสรางฮอรโมนเพศชาย เรยีกวา “แอนโดรเจน (Androgen)” ซ่ึงมหีลายชนดิ เชน เทสโทสเตอโรน (Testosterone)
แอนโดรสทีนไดโอน (Androstenedione) ดีไฮโดรเอพิแอนโดรสเตอโรน (Dehydroepiandrosterone)

ฮอรโมนเพศชายมีหนาท่ีควบคุมลักษณะเพศขั้นท่ีสอง (Secondary Sexual Characteristic)
ของเพศชาย เชน เสียงแตกหาว นมขึ้นพาน ลูกกระเดือกแหลม มีหนวดเครา มีขนบริเวณรักแร หนาอก หนาแขง
และอวัยวะเพศ กระดูกหัวไหลกวาง กลามเนื้อแขนขาแข็งแรง เปนตน

6.2 รังไข (Ovary)
กลุมเซลล เรยีกวา “ฟอลลคิลูาร เซลล (Follicular Cell)” ในรงัไข จะสรางฮอรโมนเพศหญิง

เรียกวา “อีสโทรเจน (Estrogen)” มีหนาท่ีดังน้ี
☺ ควบคุมลักษณะเพศขั้นท่ีสองของเพศหญิง เชน  มีเสียงแหลม สะโพกผาย เตานมและ

อวัยวะสืบพันธุขยายใหญ มีขนบริเวณรักแรและอวัยวะเพศ
☺ รวมกับฮอรโมนโพรเจสเทอโรนกระตุนการเจริญของตอมน้ํานม ควบคุมการมีประจําเดือน
☺ รวมกับฮอรโมนออกซีโทซิน กระตุนการบีบตัวของมดลูกขณะคลอดบุตร
คอรปสลูเทียม (Corpus Luteum) ท่ีเปลี่ยนแปลงมาจากกราเฟยนฟอลลิเคิลภายในรังไข จะ

สรางฮอรโมนโพรเจสเทอโรน (Progesterone) มีหนาท่ีดังน้ี
☺ รวมกับอีสโทรเจนกระตุนการเจริญของเยื่อบุผนังมดลูก เตรียมรับการฝงตัวของเอมบริโอ
☺ การกินสารสงัเคราะห ซ่ึงเรยีกวา “โพรเจสทนิ (Progestin)” จะยบัยัง้การหลัง่ฮอรโมน-

โกนาโด โทรฟนจากตอมใตสมองไดดี จึงชวยยับยั้งการตกไขได
7. ฟโรโมน (Pheromone) เปนสารเคมีท่ีสัตวหลั่งออกมาภายนอกรางกายแลวทําใหสัตวตัวอื่น ท่ีเปน

ชนิดเดียวกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือสรีระของรางกายได แบงออกเปนกลุม คือ
7.1 รีลีสเซอรฟโรโมน (Releaser Pheromone)

สารดึงดูดเพศตรงขาม (Sex Attractant) พบในผีเสื้อกลางคืนบางชนิด ชะมด สรางสารดึง
ดูดเพศตรงขามมาผสมพันธุได

สารนําทาง (Trail Substance) พบในมด ชวยใหเดินทางไปบริเวณตางๆ และกลับรังไดโดย
ไมหลงทาง

สารเตือนเหตุ (Alarm Substance) พบในมด เมื่อตายจะหลั่งสารออกมากระตุนใหตัวอื่นชวย
กันขนไปทิ้งนอกรัง

7.2 ไพรเมอรฟโรโมน (Primer Pheromone)
หลั่งออกมาทําใหมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ
พบในแมลงสังคมพวกมด ปลวก ผ้ึง เชน ผ้ึงราชินี จะหลั่งสาร Queen Substance ออกมา

ใหผ้ึงงานกินทําใหเปนหมัน
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แบบทดสอบ

1. ขอใดถูกตองเก่ียวกับฮอรโมน
ก. ฮอรโมนทุกชนิดในรางกายสรางจากตอมไรทอ
ข. ADH จากตอมใตสมองมีผลไปเพ่ิมการดูดนํ้ากลับจากทอหนวยไต
ค. อะดรีนาลีนและนอรอะดรีนาลีนสรางจากตอมตางชนิดกัน

1) เฉพาะขอ ก. 2) เฉพาะขอ ข. 3) ขอ ข. และ ค. 4) ถูกตองทุกขอ
2. ตอมหมวกไต ตับ และไอสเลตอฟแลงเกอรฮานสของสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมทําหนาท่ีรวมกันในเรื่องใด

1) กํา.จัดยูเรียและกรดยูริก 2) ควบคุมปริมาณน้ําตาลในเลือด
3) ควบคุมปริมาณไขมันในเลือด 4) ควบคุมปริมาณโปรตีนในเลือด

3. เมื่อนําปสสาวะของนางมะลิมาทดสอบกับสารละลายเบเนดิกตแลวนําไปตมจนเดือดไดตะกอนสีแดงอิฐ  
แสดงวานางมะลิขาดฮอรโมนชนิดใด
1) กลูคากอน 2) แอนติไดยูเรติฮอรโมน
3) โพรเจสเทอโรน 4) อินซูลิน

4. อวัยวะ ก หลั่งฮอรโมน ข มากกวาปกติ สงผลใหการดูดกลับของแคลเซียมท่ีไตลดลง ขอใดหมายถึง ก และ
ข ตามลําดับ
1) ตอมไทรอยดและไทรอกซิน 2) ตอมพาราไทรอยดและพาราทอรโมน
3) ตอมไทรอยดและแคลซิโทนิน 4) ตอมพาราไทรอยดและแคลซิโทนิน

5. หลังการปฏิสนธิ การขาดฮอรโมนใดท่ีมีผลใหเย่ือบุผนังมดลูกเจริญผิดปกติไมเหมาะสําหรับใหเอ็มบริโอฝงตัว
1) FSH 2) LH 3) Estrogen 4) Progesterone

เฉลย

1. 2) 2. 2) 3. 4) 4. 3) 5. 4)
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พฤติกรรมสัตว

พฤติกรรม (Behavior) เปนปฏิกิริยาท่ีสิ่งมีชีวิตแสดงออกมา เพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ-
แวดลอมท้ังภายนอกและภายในของสิ่งมีชีวิตน้ันๆ

กลไกการเกิดพฤติกรรม มีลําดับขั้นดังแผนภาพ

ส่ิงเรา หนวยรับความรูสึก ระบบประสาทสวนกลาง หนวยปฏิบัติงาน

พฤติกรรม

พฤติกรรมที่มีมาแตกําเนิด (Inherited Behavior)
เปนพฤติกรรมแบบงายๆ ท่ีมีแบบแผนแนนอน และมีลักษณะเฉพาะในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันสามารถ

ถายทอดทางพันธุกรรมไดโดยไมตองเรียนรูกอน
พฤติกรรมท่ีตอบสนองตอสิ่งแวดลอมเพ่ือใหเหมาะสมตอการดํารงชีวิต เรียกวา “โอเรียนเตชัน

(Orientation)” แบงออกเปน
1. พฤติกรรมแบบไคนีซีส (Kinesis)
☺ เปนการเคลื่อนท่ีเขาหาหรือหนีสิ่งเรา โดยไมมีทิศทางแนนอน
☺ พบในพวกโพรทิสตหรือสัตวช้ันต่ําท่ียังไมมีระบบประสาทเจริญดีพอ
ตัวอยางเชน

- การเคลื่อนท่ีเขาหาฟองแกส CO2 หรือบริเวณท่ีมีสภาพเปนกรดออนๆ ของพารามีเซียม
- การเคลื่อนท่ีหนีแสงสวางของอะมีบา
- การเคลื่อนท่ีของเหาไมในสภาพแวดลอมท่ีมีความช้ืนนอยๆ

2.  พฤติกรรมแบบแทกซิส (Taxis)
☺ เปนการเคลื่อนท่ีเขาหาหรือหนีสิ่งเราอยางมีทิศทางแนนอน เพราะมีหนวยรับความรูสึกเจริญดีพอ

สมควร
☺ พบในโพรทิสตและสัตวช้ันต่ําบางชนิด
ตัวอยางเชน

- การเคลื่อนท่ีเขาหาแสงสวางของยูกลีนา พลานาเรีย แมลงเมา และเห็บบางชนิด
- การเคลื่อนท่ีหนีแสงของหนอนแมลงวันและลูกนํ้ายุงลาย
- การบินเขาหาแหลงอาหารของคางคาวตามเสียงสะทอน

3. พฤติกรรมแบบรีเฟลกซ (Reflex)
☺ เปนการตอบสนองทันทีทันใดตอสิ่งเรา โดยไมตองรอคําสั่งจากสมอง มีแบบแผนการตอบสนองที่

แนนอนไมซับซอน
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☺ พบในสัตวท่ีมีระบบประสาทเจริญดีแลว
ตัวอยางเชน

- การชักเทาหนเีมือ่เหยยีบตะป ูการหดมอืหนไีฟ การกะพรบิตาเมือ่มฝุีน การไอจากเม่ือเกิดระคายเคอืง
- การหดตัวของหอยไปอยูในเปลือก

4. พฤติกรรมแบบรีเฟลกซตอเนื่อง (Chain Of Reflex)
☺ เปนพฤติกรรมท่ีมีมาแตกําเนิด แสดงออกไดโดยไมผานการเรียนรู มีแบบแผนที่แนนอนในสิ่งมีชีวิต

แตละชนิด จึงอาจเรียกวา “พฤติกรรมสัญชาติญาณ (Instinctive Behavior)”
☺ มีการตอบสนองโดยการแสดงออกตอเนื่องเปนลําดับ โดยพฤติกรรมรีเฟลกซท่ีเกิดกอนจะกระตุนให

เกิดพฤติกรรมตอไปตอเนื่องกันเปนลําดับ
☺ สวนใหญเปนพฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับการสืบพันธุ การเล้ียงดูตัวออน การสรางท่ีอยูอาศัย การหา

อาหาร การอพยพ พบในพวกแมลง ปลา สัตวเลื้อยคลาน และนก
ตัวอยางเชน

- การสรางรังของนก
- การชักใยและการสรางปลอกหุมไขของแมงมุม
- การฟกไขและการเล้ียงลูกออนของไก
- การดูดนมของเด็กออน
- การกล้ิงไขเขารังของหานเกรยแลค

พฤติกรรมทีเ่กดิจากการรบัรู (Learning Behavior) เกิดจากประสบการณตัง้แตแรกเกิดจนถงึตวัเตม็วยั
ทําใหมีการแสดงออกที่ซับซอนและมีประสิทธิภาพ มีหลายรูปแบบ คือ

1. พฤติกรรมแบบแฮบบิชูเอชัน (Habituation)
เปนพฤติกรรมของสัตวท่ีลดปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งเราท่ีไมเปนอันตรายทั้งๆ ท่ีสิ่งเรายังคงกระตุนอยู

พบในสัตวท่ีมีระบบประสาทเจริญดีซ่ึงสามารถจดจําสิ่งเราท่ีมากระตุนและแยกไดวาสิ่งเราใดมีอันตรายหรือไม   
ตัวอยางเชน

สุนัขจะเหาและหอน หรือตกใจเมื่อไดยินเสียงเครื่องบินในครั้งแรก ตอมาเมื่อไดยินซํ้าๆ จนเคยชินก็
ไมตอบสนองอีกเพราะไมมีผลตอตัวเอง

ลูกนกจะตกใจกลัวทุกสิ่งท่ีผานเหนือหัวจึงหมอบลง ตอมาจึงเรียนรูท่ีจะหมอบเฉพาะศัตรู เชน
เหยี่ยว แตถาเปนนกชนิดอื่นท่ีไมเปนอันตรายหรือใบไมหลนลงมาก็จะไมมีปฏิกิริยาตอบสนอง

นกจะตกใจบินหนีเมื่อเห็นหุนไลกาเคลื่อนไหวในครั้งแรกๆ ตอมาก็ไมมีปฏิกิริยาตอบสนองเพราะ
เรียนรูวาไมมีอันตราย

2. พฤติกรรมแบบฝงใจ (Imprinting Behavior)
เปนพฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้ในชวงเวลาสัน้ๆ เพ่ือตอบสนองตอสิง่เราท่ีประสบเปนครัง้แรกของชีวติ ความฝงใจท่ี

เกิดขึ้นอาจจดจําไปตลอดชีวิตหรือฝงใจเพียงระยะหนึ่งก็ได ตัวอยางเชน
การเดินตามวัตถุท่ีเคลื่อนไหวและมีเสียงไดจากการมองเห็นครั้งแรกของลูกเปด ไก หรือหาน หลัง

ฟกออกจากไข
การวางไขท่ีดอกหรือผลไมท่ียังออนของแมลงวันทอง หรือแมลงหวี่
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3. พฤติกรรมแบบลองผิดลองถูก (Trial And Error)
เปนพฤตกิรรมท่ีเรยีนรูจากการไดทดลองทําดกูอน แลวเลอืกตอบสนองตอสิง่เราท่ีเกิดผลด ี และหลกีเลีย่ง

การตอบสนองตอสิ่งเราท่ีเกิดผลเสียหรือเกิดอันตราย ตัวอยางเชน
การเคลื่อนท่ีของไสเดือนดินในกลองรูปตัว T หลังการทดลองซํ้าๆ ประมาณ 200 ครั้ง ไสเดือนดิน

จึงเลือกทางที่ถูกตอง คือ ทางท่ีมืดและช้ืน ถึง 90% ในขณะที่กอนฝก การเลือกทางที่เหมาะสมของไสเดือนดิน
ถูกตองเพียงประมาณ 50% เทาน้ัน

4. พฤติกรรมแบบมีเง่ือนไข (Conditioning)
เปนพฤตกิรรมท่ีเรยีนรูจากการตอบสนองสิง่เราแทและสิง่เราทีเ่ปนเง่ือนไขรวมกัน และเมือ่กระตุนโดย

สิ่งเราท่ีเปนเงื่อนไขเพียงอยางเดียวก็สามารถแสดงพฤติกรรมเชนเดิมได  ตัวอยางเชน
สุนัข + อาหาร (สิ่งเราแท) → นํ้าลายไหล
สุนัข + อาหาร + เสียงกระดิ่ง (สิ่งเราท่ีเปนเงื่อนไข) → นํ้าลายไหล
สุนัข + เสียงกระดิ่ง → นํ้าลายไหล

5. พฤติกรรมแบบใชเหตุผล (Reasoning)
เปนพฤติกรรมการเรียนรูขั้นสูงสุด โดยการนําประสบการณในอดีตมารวมเปนประสบการณใหม

เพ่ือแกปญหาเฉพาะหนาหรือแกปญหาในสถานการณใหม
พฤติกรรมแบบนี้ไมพบในสัตวไมมีกระดูกสันหลัง สวนสัตวมีกระดูกสันหลังเห็นไดชัดในคนและลิง

เทาน้ัน ตัวอยางเชน
- ลิงชิมแปนซี ใชกลองมาวางซอนกันเพ่ือใหสามารถหยิบกลวยในท่ีสูงๆ ได
- เด็กสามารถเดินออมรั้วหรือไขกุญแจออกมาหยิบอาหารนอกรั้วได

พฤติกรรมทางสังคม เปนการสงสัญญาณใหสัตวชนิดเดียวกันหรือตางชนิดกันแสดงพฤติกรรมออกมา
ทําใหสัตวในสังคมน้ันดํารงชีวิตอยูเปนระบบได ตัวอยางเชน

การสื่อสารดวยทาทาง (Visual Communication)
- การขยับปกขึ้นลงและถูขาตัวเองของแมลงวันเพศผู เพ่ือเก้ียวพาราสีกอนจะผสมพันธุ
- การราํแพนอวดหางของนกยงูเพศผูหรอืการเตนราํสายตวัไปมาของนกกระเรยีน เพ่ือเก้ียวพาราสเีพศเมยี
- การเตนรําของผ้ึงเพ่ือบอกแหลงอาหาร โดยพบวา

เตนแบบวงกลม เริม่เตนตามเข็มนาฬกิาและทวนเขม็นาฬกิา แสดงวาอาหารอยูใกลๆ  หางรงัไมเกิน 70 เมตร
เตนแบบเลขแปดหรอืเตนสายทอง (Waggle Dance) เริม่เตนตามเข็มนาฬกิาในวงแรกและทวนเขม็นาฬกิา

ในวงท่ีสองแสดงวาอาหารอยูไกลจากรังมากกวา 70 เมตร
การสื่อสารดวยเสียง (Sound Communication)
- การใชเสียงรองของกบตัวผู  ชะนีตัวเมีย กระตุนใหเพศตรงขามไดยินเพ่ือการผสมพันธุ
- การใชเสียงสะทอนกลับของคางคาวเพ่ือหาแหลงอาหาร
การสื่อสารดวยการสัมผัส (Tactile Communication)
พบในสัตวช้ันสูงเปนสวนใหญ แสดงถึงความเปนมิตร ความออนนอม และมีผลตอพัฒนาการทางอารมณ

ตัวอยางเชน
- สุนัขเลียปากสุนัขตัวอื่นท่ีเหนือกวา
- ลิงชิมแปนซีย่ืนมือใหตัวอื่นท่ีมีอํานาจเหนือกวาจับในลักษณะหงายมือ
- ลูกนกนางนวลใชจงอยปากจิกท่ีจงอยปากแม เพ่ือใหแมคายอาหารออกมา
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แบบทดสอบ

1. จากการสังเกตพบวาในชวง 2-3 สปัดาหกอน เมือ่เปดไฟแลวใหอาหารแกปลาทีเ่ลีย้งในตู พบวาปลาจะวายน้าํ
ขึ้นมายังผิวนํ้าเสมอ ตอมาเมื่อเปดไฟ ปลาจะรีบวายขึ้นมายังผิวนํ้าทันทีท้ังๆ  ท่ียังไมไดใหอาหารแกปลา
แสดงวาปลามีพฤติกรรมแบบใด
1) การเรียนรูแบบเคยชิน 2) การเรียนรูแบบมีเงื่อนไข
3) การเรียนรูแบบฝงใจ 4) การเรียนรูแบบใชเหตุผล

2. แมนกจะกมๆ เงยๆ ปอนอาหารใสปากลูกนกท่ีอาปากกวางๆ จนกวาอาหารท่ีนํามาจะหมด จัดเปนพฤติกรรม
แบบใด
1) การฝงใจโดยมีลูกนกกระตุนในระยะวิกฤต
2) การมีเงื่อนไขโดยมีปากลูกนกท่ีอากวาง เปนตัวกระตุนท่ีมีเงื่อนไข
3) การเรียนรูแบบแฮบบิซูเอชัน
4) รีเฟลกซตอเนื่องโดยมีปากลูกนกท่ีอากวางเปนตัวกระตุน

3. พฤติกรรมของสัตวในขอใดจัดเปนพฤติกรรมแบบแทกซิส
ก. แมงเมาบินเขากองไฟ ข. คางคาวบินเขาหาแหลงอาหารตามเสียงสะทอน
ค. การหดตัวของหอยทากเขาไปอยูในเปลือก

1).  ขอ ก. และ ข. 2. ขอ ข. และ ค. 3) ขอ ก. และ ค. 4. ถูกตองทุกขอ
4. การชักใยและการสรางปลอกหุมไขของแมงมุม จัดเปนพฤติกรรมแบบใด

1. การเรียนรูแบบแฮบบิชูเอชัน 2) การเรียนรูแบบลองผิดลองถูก
3) การเรียนรูแบบฝงใจ 4) พฤติกรรมแบบรีเฟลกซตอเนื่อง

5. ขอใดจัดเปนพฤติกรรมทางสังคม (Social Behavior)
ก. การส่ือสารดวยทาทาง ข. การส่ือสารดวยเสียง
ค. การเรียนรู ง. การส่ือสารดวยการสัมผัส

1) ขอ ก., ข. และ ค. 2) ขอ ข., ค. และ ง. 3) ขอ ก., ค. และ ง. 4) ขอ ก., ข. และ ง.

เฉลย

1. 2) 2. 4) 3. 1) 4. 4) 5. 4)



โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 ________________________ วิทยาศาสตร ชีววิทยา (151)
2008

การสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว

การสืบพันธุ (Reproduction) เปนสมบัติท่ีพบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด เพราะสิ่งมีชีวิตตองมีการสรางชีวิตใหม
ท่ีมีลักษณะพันธุกรรมเหมือนบรรพบุรุษเพ่ือใหสามารถดํารงเผาพันธุตอไปได

1. การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ (Asexual Reproduction) เปนการสรางชีวิตใหมโดยการแบงเซลล
แบบไมโทซิสทําใหมีลักษณะพันธุกรรมเหมือนเดิมทุกประการมีหลายวิธีดังน้ี

การแบงออกเปน 2 สวน (Binary Fission) พบในสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว เชน Amoeba,
Paramecium, Euglena, Protococcus ฯลฯ

การแตกหนอ (Budding) พบในยีสต (Yeast) และไฮดรา (Hydra)
การสรางสปอร (Sporuiation) พบในเห็ด, รา, มอส, เฟน และสาหรายบางชนิด
การงอกใหม (Regeneration) พบในพลานาเรีย และดาวทะเล
การสรางสโตลอน (Stolon) พบในสตรอเบอรี, บัว, หญา และเศรษฐีเรือนนอก ฯลฯ

2. การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ (Sexual Reproduction) เปนการสรางชีวิตใหมโดยมีการปฏิสนธิ
ระหวางเซลลสืบพันธุเพศผู คือ อสุจิ (Sperm) กับเซลลสืบพันธุเพศเมีย คือ ไข (Egg) ทําใหลักษณะพันธุกรรม
แปรผันไปจากเดิม

การสืบพันธุแบบอาศัยเพศของสัตว
สัตวบางชนิดมีสองเพศในตัวเดียวกัน (Hermaphrodite) แตมีการปฏิสนธิขามตัวกัน เชน พยาธิใบไม,

ไสเดือนดิน, ไฮดรา, พลานาเรีย สําหรับพยาธิตัวตืดมี 2 เพศในปลองเดียวกัน
สตัวท่ีมเีพศแยกกนั (Dioecious) เปนเพศผูและเพศเมยี เชน หนอนตวักลม หมกึ กุง และสตัวมกีระดกูสนัหลงั

โดยทั่วไป
การปฏิสนธิ มี 2 แบบ คือ
1. การปฏิสนธิภายนอก (External Fertilization) พบในสัตวนํ้า ออกลูกเปนไข เรียกวา “Oviparous”
2. การปฏิสนธิภายใน (Internal Fertilization) พบในสัตวบกและสัตวนํ้ามักออกลูกเปนตัว

- ถาเอมบริโอเจริญโดยอาศัยอาหารจากแม เรียกวา “Viviparous”
- ถาเอมบริโอเจริญโดยอาศัยอาหารที่สะสมในไข เรียกวา “Ovoviviparous”

การผสมเทียม (Artificial Insemination) หมายถึง การทําใหเกิดการปฏิสนธิโดยไมมีเพศสัมพันธตาม
ธรรมชาติ มีขั้นตอนดังน้ี

การรีดนํ้าเช้ือ การตรวจคณุภาพ เกบ็รักษานํ้าเช้ือ
- 20-25°C นาน 1-4 วัน
- 4-5°C นานเปนเดือน
- -196°C (N2 เหลว) นานเปนป

การฉีดนํ้าเชือ้
ในระยะท่ีตัวเมียเปนสัด
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การถายฝากตัวออน (Embryo Transfer) นิยมใชขยายพันธุสัตวท่ีออกลูกนอยๆ มีขั้นตอนดังน้ี

แมพันธุดี (ตัวให)
ฮอรโมนเรง
ใหตกไขมากๆ

ไข นํ้าเชือ้ พอพันธุดี

ปฏิสนธิ

ตัวออนอาย ุ7-8 วัน

แมพันธุพ้ืนเมือง (ตัวรับ)

ฮอรโมนกระตุนการเปนสัด

ลางตัวออนมาฝากไว

การสืบพันธุของมนุษย
กระบวนการสรางเซลลสืบพันธุ

Primordial Germ Cell

2nSpermatogonium 2n Oogonium 2n

Primary Spermatocyte 2n

Secondary Spermatocyte n

Spermatid n

Meiosis I

Meiosis II

Spermatozoa (Sperm) n

Primary Oocyte 2n

Secondary Oocyte n

Meiosis I

Polar Body

Egg n Polar Body n

Meiosis II

สลายตัว
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ระบบสืบพันธุเพศชาย

ระบบสืบพันธุเพศชาย

อัณฑะ (Testis) ประกอบดวย
1. ถุงอัณฑะ (Scrotum) หุมอัณฑะและควบคุมอุณหภูมิใหสม่ําเสมอ (32-34°C)
2. หลอดสรางอสจุ ิ(Seminiferous Tubules) ภายในม ีPrimordial Germ Cell  ซ่ึงจะเจรญิเปลีย่นแปลง

ไปเปนอสุจิ
3. หลอดเก็บอสุจิ (Epididymis) เปนแหลงเก็บอสุจิกอนเขาสูทอนําอสุจิ
4. เซลลอินเตอรสติเชียล (Interstitial Cell) แทรกอยูระหวางหลอดสรางอสุจิมีหนาท่ีสรางฮอรโมน

เพศชาย คือ เทสโทสเทอโรน (Testosterone)
ทอนําอสุจิ (Vas Defferens) เปนทอนําอสุจิผานไปยังทอปสสาวะ
ตอมสรางนํ้าเลี้ยงอสุจิ (Seminal Vesicle) สรางนํ้าหลอเลี้ยงและอาหารใหอสุจิ คือ นํ้าตาล

ฟรุกโทส
ตอมลูกหมาก (Prostate Gland) ผลิตเบสออนๆ ปองกันอันตรายจากภาวะเปนกรดในทอปสสาวะ

ตอมนี้มักมีขนาดใหญขึ้นเมื่อเพศชายมีอายุมาก
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ตอมคาวเปอร (Cowper’s Gland) ผลิตของเหลวใสและเหนียวชวยหลอลื่น
ทอฉีดอสุจิ (Ejaculatory Duct) ชวยบีบตัวฉีดนํ้าอสุจิผานทอปสสาวะเมื่อไดรับการกระตุนทางเพศ
ทอปสสาวะ (Urethra) เปนทออยูภายในองคชาต (Penis) เปนทางผานของนํ้าปสสาวะและน้ําอสุจิ

รูหรือไม
นํ้าอสุจิ (Semen) ประกอบดวยฟรุกโทส จากตอมสรางนํ้าเลี้ยงอสุจิ   เบส จากตอมลูกหมาก, สารหลอลื่น

จากตอมคาวเปอร และอสุจิ
ชายปกติหลั่งนํ้าอสุจิประมาณ 2-7 cm3 มีอสุจิประมาณ 300-500 ลานตัว (1 cm3 มีอสุจิ 70 ลานตัว

หากนอยกวา 30 ลานตัว มักจะเปนหมัน)
อสุจิมีชีวิตอยูในหลอดเก็บอสุจิหรือหลอดนําอสุจิได 40 วัน แตในปกมดลูกมีชีวิตเพียง 2 วันเทาน้ัน
อสุจิ ประกอบดวย 3 สวนคือ
- สวนหัว (Head) เปนนิวเคลียส สวนหนาสุดเปนถุงบรรจุเอนไซมสําหรับยอยสลายเยื่อหุมเซลลไข
- สวนกลาง (Middle Piece) มีไมโทคอนเดรียมากเปนแหลงพลังงานสําหรับเซลล
- สวนหาง (Tail) มีแฟลเจลลัมใชในการเคลื่อนท่ีของอสุจิ

การสรางสเปรม
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ระบบสืบพันธุเพศหญิง

ระบบสืบพันธุเพศหญิง
รังไข (Ovary) ภายในมี Primary Oocyte ประมาณ 2 ลานเซลลตั้งแตแรกเกิด  เมื่อถึงวัยหนุมสาว

จะมีเพียงประมาณ 400 เซลล เทาน้ันท่ีเจริญเปนไขซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงเปนขั้นๆ ดังแผนภาพ

ฟอลลิเคิล
(Follicle)

ฮอรโมน FSH

จากตอมใตสมอง
ฟอลลิเคิลเจริญข้ึน กราเฟยน ฟอลลิเคิล

ฮอรโมนเพศหญงิ
(Estrogen)

เกิดเน้ือเย่ือสีเหลือง
(Corpus Luteum)

ฮอรโมนโพรเจสเทอโรน
(Progesterone)

เกิดเน้ือเย่ือสีขาว
(Corpus Albicans)

เกิดการตกไข
(Ovulation)

ไข (ระยะ Secondary Oocyte)

เอมบริโอ
(Embryo)

กระตุนผนังมดลูกช้ันใน
เตรียมรับการต้ังครรภ

เย่ือบุมดลูกสลายตัว ประจําเดือน
(Mentruation)

ฝงตัวภายใน

วันที่ 7
ไซโกต

(Zygote)
ปฏิสนธิ

(Fertilization)
ทอนําไข (Oviduct)

อสุจิ (Sperm)

เพศสัมพันธ

ฮอรโมน LH
จากตอมใตสมอง

ไมเกิดการปฏิสนธิ

ไมเกิดการปฏิสนธิ
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ฮอรโมนเพศหญิง คือ เอสโทรเจน (Estrogen) สรางจากกลุมเซลล Theca Interna ท่ีอยูรอบๆ
Primary Follicle มีหนาท่ีควบคุมลักษณะขั้นท่ีสองของเพศหญิง เชน การมีเตานม  เสียงแหลมเล็ก สะโพกผาย
ผิวบางออนนุม มีขนท่ีอวัยวะสืบพันธุ และรักแร เปนตน

การสรางไข

การตกไขครั้งแรกเกิดหลังจากเด็กสาวเริ่มมีประจําเดือน และจะเกิดตอไปจนถึงวัยหมดประจําเดือน
(Menopause) ชวงอายุประมาณ 45-50 ป

มดลูก (Uterus) มีเน้ือเยื่อ 3 ช้ัน ช้ันในสุด (Endometrium) มีลักษณะคลายฟองน้ําเปนช้ันท่ีมีการ
สรางรก (Placenta) สําหรับแลกเปลี่ยนแกสและสงอาหารใหเอมบริโอขณะตั้งครรภ

รอบประจําเดือนของเพศหญิง (Menstrual Cycle) แบงเปนระยะ ดังน้ี

ระยะกอนตกไข
(Follicle Stage)

ระยะตกไข
(Ovulation)

ระยะมีประจําเดือน
(Mentruation Flow Stage)

ระยะหลังตกไข
(Corpus Luteum Stage)

13-15 วัน

13-15 วัน
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รอบประจําเดือน

การปฏิสนธิเกิดขึ้นจากการท่ีสวนหัวของอสุจิหลั่งเอนไซมสลายสารเคลือบเซลลไข ทําใหอสุจิเจาะลงไป
ถึงเย่ือหุมเซลลไข Secondary Oocyte จึงแบงเซลลแบบ Meiosis II กลายเปนไข (Egg) ผสมกับนิวเคลียสของ
อสุจิกลายเปนไซโกต และแบงเซลลกลายเปนเอมบริโอเคลื่อนท่ีไปฝงตัวท่ีผนังมดลูกช้ันใน เกิดการตั้งครรภ
(Pregnancy)

ระดับฮอรโมน FSH, LH และเอสโทรเจน จะเพ่ิมขึ้นจนสูงสุดในวันตกไข จากน้ันจึงคอยลดปริมาณลง
ในขณะที่โพรเจสเทอโรนจะเพิ่มขึ้นหลังจากมีการตกไขแลว ระหวางตั้งครรภโพรเจสเทอโรน จะมีระดับสูงกวาเอส-
โทรเจนจนกระทั่งถึงกําหนดคลอด ระดับโพรเจสเทอโรนจะลดลง ในขณะที่เอสโทรเจนจะรวมกับออกซีโทซิน
(Oxytocin) จากตอมใตสมอง กระตุนใหกลามเน้ือมดลูกหดตัวทําใหเกิดการคลอดทารกออกมา

การคุมกําเนิด (Contraception) หมายถึง การปองกันมิใหเกิดการตั้งครรภ มีหลายวิธี คือ
ก. ปองกันการฝงตัวของเอมบริโอ
ข. ปองกันไมใหอสุจิเคลื่อนท่ีเขาไปผสมกับไข
ค. ปองกันไมใหไขสุกและยับยั้งการตกไข
การเจริญเติบโต เกิดจาก

การเพ่ิมจํานวนเซลล (Cell Multiplication)
การขยายขนาดเซลล (Cell Expansion) โดยการเพ่ิมปริมาณ Protoplasm ซ่ึงเรียกวา

“Assimilation”
การแปรสภาพเซลล (Differentiation)
การรักษาสภาพเดิม (Maintenance)
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การวัดการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต มีหลายวิธี เชน
การวัดมวลหรือน้ําหนัก นิยมใชกันมากเพราะวัดงาย สะดวก แตอาจไมตรงกับความเปนจริง เน่ืองจาก

มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณของเหลวในรางกาย
การวัดนํ้าหนักแหง เปนวิธีท่ีใกลความจริงท่ีสุด เพราะวัดนํ้าหนักท่ีเกิดจากการเจริญเติบโตโดยการขจัด

ความช้ืนออกจนหมด แตมีขั้นตอนยุงยาก จึงมักใชวิธีสุมตัวอยางเปนตัวแทนของสิ่งมีชีวิตท้ังหมด
การวัดความสูง นิยมใชเพราะสะดวกและงาย แตไมสามารถใชกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดได
การนับจํานวนเซลล เหมาะสําหรับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆ เชน สาหราย เปนตน

เราอาจใชวิธีวัดแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับชนิดของสิ่งมีชีวิตก็ได เชน วัดความหนา วัดปริมาตร
วัดเสนรอบวง นับจํานวนใบหรือก่ิง เปนตน

กราฟแสดงอตัราการเจรญิเตบิโตของสิง่มชีีวติ โดยทัว่ไปมลีกัษณะเปนเสนโคงรปูตวั S เรยีกวา “Sigmoid
Curve” หรือ “S-Shape Curve” ซ่ึงแบงเปน 3 ระยะ คือ

A ระยะเริ่มตน มีการเจริญเติบโตอยางชาๆ

B ระยะที่มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว

C ระยะคงที่ เพราะมีการเจริญเติบโตเต็มท่ีแลว
สําหรับมนุษยมีแบบแผนการเจริญเติบโตของอวัยวะแตกตางกัน คือ
1. สมองมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดในชวง 5 ปแรก
2. อวัยวะสืบพันธุ มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดหลังจากอายุ 12 ปขึ้นไป
3. เมื่อโตเต็มวัย การเจริญเติบโตจะคงท่ี (20 ป)
(แตอวัยวะบางสวนยังคงมีการแบงเซลลตลอดชีวิต เชน ไขกระดูก, เซลลผิวหนัง, กลุมเซลลในอัณฑะและ

รังไข เปนตน สวนพืชพบในกลุมเซลลบริเวณปลายยอด ปลายกิ่ง และปลายราก)

การเจริญเติบโตของสัตว
การเจริญเติบโตในระยะเอมบริโอ เริ่มจากอสุจิปฏิสนธิกับไขกลายเปนไซโกต (Zygote) ซ่ึงจะมีการเปลี่ยน-

แปลงเปนระยะตางๆ ดังน้ี
ระยะคลีเวจ (Cleavage)

ไซโกตแบงเซลลอยางรวดเรว็เปนเซลลใหมขนาดเล็กลงตดิกันเปนกระจุกคลายนอยหนา เรยีกวา “Morula”
แบบแผนการแบงเซลลในระยะคลีเวจแตกตางกัน ขึ้นกับปริมาณและการกระจายตัวของไขแดงภายใน

เซลลไขของสัตวแตละชนิด ดังน้ี
1. Holoblastic Type หมายถึง การแบงเซลลไขตลอดท้ังเซลลมี 2 รูปแบบ คือ

- Equal Holoblastic Type : เซลลท่ีแบงแลวมีขนาดเทากันทุกเซลล พบในไขประเภท Isolecthal
Egg (มีไขแดงนอยมากหรือเกือบไมมีเลย) เชน ไขเมนทะเล ดาวทะเล แอมฟออกซัส ปลาปากกลม สัตวเลี้ยงลูก
ดวยน้ํานมรวมท้ังมนุษย

- Unequal Holoblastic Type : เซลลท่ีแบงแลวดาน Animal Pole มีจํานวนมากและขนาดเล็ก
เรียกวา “Micromere” เซลลดาน Vegetal Pole มีจํานวนนอยและขนาดใหญ เรียกวา “Macromere” พบใน
ไขประเภท Mesolecithal Egg (มีไขแดงปานกลางกระจายทั่วเซลลแตไมสม่ําเสมอ) เชน ไขปลากระดูกแข็ง
ไขสัตวครึ่งบกครึ่งนํ้า

นํ้าหนัก

เวลา
A

B

C



โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2008 ________________________ วิทยาศาสตร ชีววิทยา (159)
2008

2. Meroblastic Type หมายถึง การแบงเซลลไขไมตลอดท้ังเซลล มี 2 รูปแบบ คือ
- Discoidal Meroblastic Type : มีการแบงเซลลเฉพาะบริเวณ Animal Pole เทาน้ัน พบในไข

ประเภท Telolecithal Egg (มีไขแดงมาก) เชน ไขปลากระดูกออน สัตวปก สัตวเลื้อยคลาน
- Peripheral Meroblastic Type : มีการแบงเซลลเฉพาะบริเวณผิวรอบไขแดง ซ่ึงอยูตรงกลาง

เทาน้ัน พบในไขประเภท Centrolecithal Egg (มีไขแดงอยูกลางเซลล) เชน ไขแมลง
ระยะบลาสตูลา (Blastula)

มีการเคลื่อนท่ีของกลุมเซลลช้ันในของ Morula มาเรียงตัวรอบนอกจึงเกิดชองวางขางใน เรียกวา
“Blastocoel”  สวนเซลลท่ีเรยีงตวักันรอบนอก เรยีกวา “Blastomere” เรยีกกระบวนการน้ีวา “Blastulation”

Blastomere ของดาวทะเล เมนทะเล มีช้ันเดียว จึงเรียกวา “Blastoderm”
Blastulation ของไขไก นก หรอืสตัวเลือ้ยคลานเกดิตรง Germinal Disc มลีกัษณะเปนแผน จึงเรยีกวา

“Blastodisc”
ระยะแกสตรูลา (Gastrula)

มีการสรางเน้ือเยื่อ 3 ช้ัน คือ เน้ือเยื่อช้ันนอก (Ectoderm) เน้ือเยื่อช้ันกลาง (Mesoderm) และ
เน้ือเยื่อช้ันใน (Endoderm) เรียกกระบวนการน้ีวา “Gastrulation”

เน้ือเยื่ออาจบุมเขาไปขางในเกิดชองวางขึ้นใหม เรียกวา “Gastrocoel” หรือ “Archenteron” พบ
ในไขพวก Isolecithal Egg

การเกิดอวัยวะและรูปรางของเอมบริโอ (Organogenesis และ Morphogenesis)
เน้ือเยื่อมีการจัดเรียงตัวและจับกลุมกันเจริญเปนอวัยวะตางๆ และประสานงานกันเปนรูปรางท่ีมีแบบแผน

เฉพาะตัวตามชนิดของสิ่งมีชีวิตดังน้ี
Ectoderm เจริญเปน สมองและระบบประสาท ผิวหนังและระบบปกคลุมรางกาย (ผม ขน เล็บ เขา)
Mesoderm เจริญเปน ระบบกลามเนื้อ, ระบบสืบพันธุ  ระบบขับถาย, ระบบเลือด, ระบบโครงกระดูก
Endoderm เจริญเปน ระบบยอยอาหาร, ระบบหายใจ

การเจริญเติบโตของแมลง มีการเปลี่ยนแปลงรูปราง พฤติกรรมและการดํารงชีวิตแตกตางกันอยางเดนชัด
เรียกวา “เมทามอรโฟซิส (Metamorphosis)” แบงออกเปน 4 รูปแบบ คือ

1. Ametabola หรือ Without Metamorphosis
ไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางขณะเจริญเติบโต
พบในสัตวช้ันสูงและแมลงบางชนิด เชน แมลงสามงาม, แมลงหางดีด

2. Peurometabola  หรือ Gradual Metamorphosis
มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางทีละนอยๆ ในขณะเจริญเติบโต ตัวออนมีอวัยวะบางอยางไมครบ เรียกวา

“นิมพ (Nymph)”
พบในแมลงพวกตั๊กแตน แมลงสาบ จ้ิงหรีด เรือด เหา ไร ไก ปลวก จักจ่ัน เพลี้ย เปนตน

3. Hemimetabola หรือ Incomplete Metamorphosis
มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางเดนชัด ตัวออนอยูในน้ํา หายใจโดยใชเหงือก เรียกวา “ไนแอด (Naiad)”
พบในแมลงปอ ชีปะขาว
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4. Homometabola หรือ Complete Metamorphosis
 มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางอยางเดนชัดครบ 4 ขั้น
 พบในแมลงสวนใหญ เชน ผีเสื้อ ยุง แมลงวัน ดวง ผ้ึง ตอ แตน มด ไหม ฯลฯ

การเจริญเติบโตของมนุษย
หลังจากเกิดปฏิสนธิท่ีทอนําไขแลว ไซโกต (Zygote) ก็มีการแบงเซลลแบบ Holoblastic Type

เปลี่ยนเปน Morula และ Blastula ตามลําดับ
หลังปฏิสนธิ 5 วัน เอมบริโอระยะ Blastula มีลักษณะเปนถุงเรียกวา “Blastocyst” (ประกอบดวย

กลุมเซลลรอบนอกหรอื Trophoblast และกลุมเซลลภายใน หรอื Inner Cell Mass) จะฝงตวัท่ีผนังมดลูกในวนัท่ี 7
หากในชวงตั้งครรภ 2 เดือนแรก ไดรับสิ่งแปลกปลอมอาจทําใหทารกผิดปกติไดดังน้ี
ยากลอมประสาทพวก Thalidomide : ทําใหแขนและขาไมเจริญ
แอลกอฮอล : ทําใหอวัยวะผิดปกติและแทงได
หัดเยอรมัน : ทําใหเกิดอันตรายตอการเจริญของสมอง หัวใจ เลนสตา และหูสวนใน
รังสีเอกซ : การเจริญของเอมบริโอผิดปกติ
รก (Placenta) มหีนาท่ีแลกเปลีย่นแกสและรบัอาหารจากแม สวนถุงนํ้าคร่าํ (Amnion) เปนเยือ่บางใส

บรรจุนํ้าคร่ํา (Amniotic Fluid) ชวยปองกันการกระทบกระเทือน ควบคุมอุณหภูมิใหคงท่ีและทําใหเอมบริโอ
เคลื่อนตัวไดสะดวก

สายสะดือ (Umbilical Cord) เช่ือมตอระหวางรกกับเอมบริโอ ประกอบดวยเสนเลือดท่ีไหลเขาสูหัวใจ
เอมบริโอ 1 เสน และเสนเลือดท่ีรับเลือดจากเอออรตาของเอมบริโอ 2 เสน

มนุษยมีแอลแลนทอยสและถุงไขแดงเชนกัน แตไมเจริญในเอมบริโอของมนุษย
ครบ 280 วัน นับจากวันแรกของการมีประจําเดือนครั้งสุดทาย ฮอรโมน Oxytocin จะกระตุนใหมดลูก

บีบตัวถ่ีขึ้น จนถุงนํ้าคร่ําแตก ทารกจะคลอดออกมาจากนั้นจึงมีการหายใจเกิดขึ้นเปนครั้งแรกของชีวิต
ฝาแฝด (Twin) เปนความผิดปกติของการตั้งครรภ แบงออกเปน 2 รูปแบบ
1. ฝาแฝดแท (Identical Twin หรือ Monozygotic Twin) เกิดจากไข 1 ใบ ผสมกับอสุจิ 1 ตัว

แตการแบงเซลลครั้งแรกของไซโกตผิดปกติ ทําใหเกิด 2 เซลล ขาดจากกัน แตละเซลลตางก็เจริญเปนเอมบริโอ
ฝาแฝดแบบนี้จึงมีเพศเดียวกัน มีลักษณะพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการ

2. ฝาแฝดเทียม (Fraternal Twin หรือ Dizygotic Twin) เกิดจากการตกไขพรอมกัน 2 ใบ จึง
ปฏิสนธิกับอสุจิเกิดเปนฝาแฝดท่ีอาจมีเพศเดียวกันหรือไมก็ได และมีลักษณะทางพันธุกรรมตางกัน
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แบบทดสอบ

1. สิ่งมีชีวิตในขอใดมีการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศโดยการแตกหนอ
ก. ยีสต ข. พุทธรักษา ค. ขิง ง. ดาวทะเล

1) ขอ ก. และ ข. 2) ขอ ก., ข. และ ค. 3) ขอ ก., ข. และ ง. 4) ขอ ก., ค. และ ง.
2. ขอใดถูกตองเก่ียวกับการเจริญเติบโตของกบ

ก. อาหารท่ีสะสมภายในไขอยูคอนไปทางครึ่งลางของไข
ข. ระบบกลามเน้ือกบเจริญมาจากเน้ือเยื่อมีโซเดิรม
ค. การเปลี่ยนแปลงรูปรางจากลูกออดเปนกบตองอาศัยฮอรโมนจากตอมไทรอยด

1) ขอ ก. และ ข. 2) ขอ ข. และ ค. 3) ขอ ก. และ ค. 4) ถูกตองทุกขอ
3. ถุงแอลแลนทอยสของสัตวปกทําหนาท่ีอะไร

ก. ปองกันการกระทบกระเทือนของตัวออน ข. ปองกันการสูญเสียน้ํา
ค. แลกเปลี่ยนแกส ง. เก็บของเสียจําพวกกรดยูริก

1) ขอ ก. และ ข. 2) ขอ ข. และ ค. 3) ขอ ค. และ ง. 4) ขอ ก. และ ง.
4. แมลงในขอใดมีเมทาเมอรโฟซีสแบบสมบูรณ

1) ดวงมะพราว  มด  ตัวสามงาม 2)  แมลงหางดีด  แมลงวัน  แตน
3) ดวง  ไหม  ยุง 4) ชีปะขาว   แมลงปอ  ปลวก

5. โครงสรางใดไมไดเจริญมาจากเอกโทเดิรม (Ectoderm)
1) เลนสตา 2) ผิวหนัง 3) ไขสันหลัง 4) โนโทคอรด

เฉลย

1. 2) 2. 4) 3. 3) 4. 3) 5. 4)




