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ธรรมชาตขิองสิ่งมีชีวิต

      การศึกษาเก่ียวกบัส่ิงมีชีวิต คือวิชาวิทยาศาสตร ์

แขนงหน่ึงท่ีเรียกว่า ชีววิทยา (biology) 



1. สิ่งมีชีวิตคืออะไร



สิ่งมีชีวิตคืออะไร

• สิ่งมีชีวิต คือ สิ่งที่  เคล่ือนไหวได ้หายใจได ้

สืบพนัธุไ์ด ้เจริญเตบิโตได ้ฯลฯ 

• นักชีววิทยาใชเ้กณฑอ์ะไรในการจ  าแนกสิ่งที่

พบเห็นว่าเป็นสิ่งมีชีวิต



ลกัษณะของสิ่งมีชีวิต

1. สิ่งมีชีวิตมีการสืบพนัธุไ์ด ้

2. สิ่งมีชีวิตตอ้งการอาหารและพลงังาน

3. สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเตบิโต มีอายุขยัและขนาดจ ากดั

4. สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองตอ่สิ่งเรา้

5. สิ่งมีชีวิตมีการรกัษาดุลยภาพของรา่งกาย

6. สิ่งมีชีวิตมีลกัษณะจ าเพาะ

7. สิ่งมีชีวิตมีการจดัระบบ



1.สิ่งมีชีวิตมีการสืบพนัธุไ์ด ้



การสืบพนัธุ์ (reproduction)
เป็นลกัษณะส าคญัของสิ่งมีชีวิต 

การสืบพนัธุเ์ป็นกระบวนการเพิม่จ  านวน

ของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกนั (species) 
เพื่อด ารงรกัษาเผ่าพนัธุไ์ว ้โดยการถ่ายทอด

ลกัษณะทางพนัธุกรรมจากรุน่หน่ึงไปสูอี่กรุน่

หน่ึง



การงอกใหม่





2.สิ่งมีชีวิตตอ้งการ

สารอาหารและพลงังาน

• สิ่งมีชีวิตจะไม่สามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดถ้า้ปราศจากอาหารและ

พลงังาน

• ในอาหารมีสารอาหารช่วยเสรมิสรา้งใหร้า่งกายเจรญิเติบโต

ซ่อมแซมเน้ือท่ีช ารุด สารอาหารเหลา่น้ี บางชนิดสลายแลว้จะให้

พลงังานเพื่อใชใ้นการท ากิจกรรมตา่งๆ ของรา่งกาย เช่น การ

เคล่ือนไหวรา่งกาย การงอกของรากพืช รวมทั้งปฏิกิรยิาเคมี

ภายในเซลลข์องสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า เมแทบอลิซึม  

(metabolism) ก็ตอ้งใชพ้ลงังานจากสารอาหาร  



ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งก าเนิดของพลังงานที่ส  าคัญของ

สิ่งมีชีวิตบนโลก พืชและสาหร่ายสีเขียวสามารถเปลี่ยนพลงังาน

แสงใหเ้ป็นพลงังานเคมีในโมเลกุลของสารอินทรียท่ี์อยูใ่นเน้ือเยื่อ

ของพืช โดยกระบวนการสังเคราะหด์ว้ยแสง คนและสัตวไ์ดร้บั

การถ่ายทอดพลงังานมาโดยการกินกันเป็นทอดๆ จากโซ่อาหาร

และสายใยอาหารท าใหไ้ดร้ับสารอาหารและพลังงานเพื่อการ

ด ารงชีวิต



• กระบวนการสรา้ง (Anabolism)
หมายถึง    กระบวนการสงัเคราะหชี์วโมเลกุลท่ีจ  าเป็นในการด ารงชีวิตของ

เซลล์

• กระบวนการสลาย (Catabolism)
หมายถึง กระบวนการสลายสารอาหารเพ่ือน าพลงังานไปใชใ้นการท า

หนา้ท่ีตา่งๆ  ของสิ่งมีชีวิต



3.สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเตบิโต 

มีอายุขยัและขนาดจ ากดั

• การเจริญเตบิโต (development) ของสิ่งมีชีวิต เซลล์
มีการเพิ่มจ  านวน มีการเพิ่มขนาด มีการเปล่ียนแปลงเพือ่ท า

หนา้ท่ีเฉพาะอยา่งและมีการรวมกลุม่ของเซลลเ์พื่อพฒันาเป็น

เน้ือเยือ่และอวยัวะตา่งๆ

• สิ่งมีชีวิตบางชนิดขณะเจริญเตบิโตไม่มีการเปล่ียนแปลง

รูปรา่งแตส่ิ่งมีชีวิตบางชนิด ขณะเจริญเติบโตมีการ

เปลี่ยนแปลงรูปรา่งแตกตา่งไปจากเดิมอยา่งเห็นไดช้ดัเจน 

เช่น ผีเส้ือ ยุง กบ เป็นตน้  





เม่ือสิ่งมีชีวิตเจริญเตบิโตระยะหน่ึงก็จะ

ตายไป อายุของส่ิงมีชีวิต ตัง้แตเ่กิดจนตาย

เรียกว่า  อายุขยั (life span) อายุขยัของ
สิ่งมีชีวิตแตล่ะชนิดแตกตา่งกนัอยา่งไร 

สิ่งมีชีวิตแตล่ะชนิดมีอายุขยัจ  ากดั ซ่ึงมียนี

เป็นตวัก าหนด



ส่ิงมีชีวิต อายุขยัสงูสุด (ปี)

คน

เตา่กาลาปากอส

ชา้งอินเดีย

จระเขป้ากยาว (อลัลิเดเตอร)์

เหยีย่ว

กอริลลา

คางคก

แมว

สุนัข

คา้งคาว

หนู

120

100+

70

52

46

39

36

27

20

13

3

อายุขยัของสิ่งมีชีวิตชนิดตา่งๆ



อายุขยัของพืช

• พืชท่ีมีช่วงอายุสั้นมาก (ephemeral plant)  เช่น 
บานช่ืน ดาวเรอืง บานเยน็ แพงพวยฝรัง่ ถัว่เขียว ถัว่ลิสง 

และพืชตระกูลแตง เป็นตน้

• พืชที่มีช่วงอายุ 1 ปี (annual plant) เช่น ขา้ว ออ้ย 
สบัปะรด เป็นตน้

• พืชกลุม่ที่มีช่วงอายุ 2 ปี (biennial plant) พืชพวกน้ี
มกัมีล าตน้ใตด้ิน เม่ือใบและล าตน้แหง้เห่ียวไป ยงัมีล าตน้ที่

อยูใ่ตด้ิน สามารถงอกและเกิดดอกออกมาในปีถดัมา เช่น 

ว่านสี่ทิศ หอม กระเทียม เป็นตน้



• พืชท่ีมีช่วงอายุนานกว่า 2 ปี (perennial plant) 

อาจเป็นไมพุ้ม่หรือไมย้นืตน้ เช่น มะมว่ง  โพธ์ิ หางนกยงู 

ประดู่ เต็ง แกว้ ขอ่ย จ าปี เป็นตน้ การนับอายุของไมย้นืตน้ 

อาจนับไดจ้ากจ านวนวงปี พืชบางชนิดเมื่อออกดอกและผล

แลว้ตาย เช่น ไผ่ ลาน เป็นตน้

อายุขยัของพืช



ขนาดของส่ิงมีชีวิตมีขนาดจ  ากดัหรือไม่ 

ภาพท่ี 1-4 ขนาดของสตัวเ์ล้ือยคลานท่ีโตเต็มท่ี 3 ชนิด

ก. จิ้ งจก  *(x1/3) ข. ก้ิงก่า * (x1/3) ค. จระเข ้*(x1/44)



       

• ในพืช  เรือนยอดของตน้ไมใ้นป่าจะมีความสูงแตกตา่งกนั 

และขนาดเสน้รอบวงของล าตน้ก็จะมีขนาดแตกตา่งกนัดว้ย

ถา้พิจารณาล าตน้ตามขนาดความสูง เม่ือพืชโตเต็มท่ีแลว้ 

อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุม่ คือ พืชลม้ลกุ (herb) ซ่ึงมีความ

สูงไม่เกน 120 เซนติเมตร ไมพุ้ม่ (shrub) มีความสูง

ประมาณ 120-300 เซนตเิมตร และพวกท่ีสูงกว่าน้ี

จดัเป็น ไมย้นืตน้ (tree) 

ขนาดของสิ่งมีชีวิตมีขนาดจ ากดัหรือไม่ 



4. สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองตอ่สิ่งเรา้

• พืชหลายชนิดมกัเล้ือยพนัหลกั เช่น บวบ น ้าเตา้ ฟัก ถัว่ฟักยาว 

ต าลึง เป็นตน้ โดยอาศยัล าตน้พนัไปรอบๆ หลกั และมีมือเกาะ 

(tendril) พนัรอบก่ิงไมท่ี้อยูใ่กล้ๆ  เพ่ือพยุงล าตน้ข้ึนท่ีสูง
เพื่อใหใ้บไดร้บัแสงแดด ตน้ไมบ้างชนิด เช่น ทานตะวนัจะหนั

ดอกเขา้หาแสงอาทิตย ์ดอกบวับางชนิดจะบานในตอนเชา้และจะ

หุบในตอนเยน็ ใบพืชตระกูลถัว่ในตอนบ่ายและเวลากลางคืนจะ

หุบใบหอ้ยลงมา เรยีกว่า ตน้ไมน้อน



• สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองตอ่สิ่งแวดลอ้มเพื่อหา

อาหาร หลบหลีกภยัจากศตัรู และมีการปรบัตวัให้

เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม เช่น อากาศที่หนาว

จดัหรอืรอ้นจดัเกินไป ทั้งน้ี เพื่อความอยูร่อด 

สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองตอ่สิ่งเรา้



สิ่งเรา้ (stmulation)
และการตอบสนอง

(response)

• สภาพการณข์องสิ่งแวดลอ้มท่ีท าใหส้ิ่งมีชีวิตแสดง

พฤติกรรม เรียกว่า สิ่งเรา้ (stmulation) สิ่งเรา้ของ
ส่ิงมีชีวิตมีทั้งส่ิงเรา้ภายในและภายนอกรา่งกายของ

สิ่งมีชีวิต และปฏิกิริยาท่ีตอบสนองตอ่ส่ิงเรา้ เรียกว่า การ

ตอบสนอง (response)



ทิศทางการเจริญของรากและยอดของหวัหอม



5. สิ่งมีชีวิตมีการรกัษาดลุยภาพ

ของรา่งกาย



สิ่งมีชีวิต จ  าเป็นตอ้งมีกลไกในการ

รกัษาดลุยภาพภายในรา่งกายใหอ้ยูใ่น

สภาพที่สมดลุ ซ่ึงรวมถึงการรกัษาสมดลุ

ของน ้า อุณหภมิู และ  pH เป็นตน้





การรกัษาดลุยภาพของรา่งกายของคน เม่ือดืม่

น ้าเขา้ไปมากๆ รา่งกายก็จะขบัน ้าออกจากรา่งกายใน

รูปของปัสสาวะ ท าใหต้อ้งปัสสาวะบ่อยครั้งข้ึน หรือ

การท่ีรา่งกายมีอุณหภูมิคงท่ีประมาณ 37 องศา
เซลเซียส ไม่ว่าอากาศภายนอกจะรอ้นหรือเยน็ เป็น

การรกัษาสมดลุของอณุหภูมิของรา่งกาย





6. สิ่งมีชีวิตมีลกัษณะจ าเพาะ



สิ่งมีชีวิตแตล่ะชนิดก็จะมีลกัษณะเฉพาะเป็น

เอกลกัษณต์ามชนิดของตนซ่ึงแตกตา่งจากสิ่งมีชีวิตอ่ืน

ภาพ สิ่งมีชีวิตเซลลเ์ดียว

ก.Closterium sp.

ข.Euglena sp.



7.  สิ่งมีชีวิตมีการจดัระบบ
สิ่งมีชีวิตแมป้ระกอบดว้ยเซลลเ์ดียว

ก็มีการจดัระบบ (organization) 
หนา้ท่ีในการท างานของโครงสรา้งตา่งๆ 

ภายในเซลล ์เช่น คลอโรพลาสต ์ท า

หนา้ท่ีสรา้งอาหารใหแ้ก่เซลล ์ไมโทคอน

เดรียเป็นแหล่งใหพ้ลงังาน แวคิว

โอลควบคุมสมดลุของน ้า หรือเป็นท่ีเก็บ

ผลึกของสารพิษ นิวเคลียาท าหนา้ท่ี

ควบคุมการท ากิจกรรมตา่งๆ ของเซลล ์

เป็นตน้ 



7.  สิ่งมีชีวิตมีการจดัระบบ
สิ่งมีชีวิตท่ีมีหลายเซลลก็์มีการ

จดัระบบภายในรา่งกายมีการท างานร่วมกนั 

เพ่ือท าใหด้  ารงชีวิตอยูไ่ด ้สิ่งมีชีวิตหลาย

ชนิดท่ีอยูใ่นบริเวณเดียวกนัเป็นกลุ่ม

สิ่งมีชีวิต ส่วนสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกนัรวมกนั

อยู ่ณ บริเวณใดบริเวณหน่ึง ในช่วงเวลา

หน่ึงเรียกว่า ประชากร และส่ิงมีชีวิตแตล่ะ

ตวัมีหน่วยพ้ืนฐานท่ีมีชีวิตคือ เซลล ์

ภาพ การจดัระบบของสิ่งมีชีวิต



2. ชีววิทยาคืออะไร



ชีววิทยาคืออะไร

ชีววิทยา ตรงกบัค าภาษาองักฤษว่า biology 

ซ่ึงมาจากศพัทก์รีกโบราณ 2 ค า คือ 

bios  หมายถึง ชีวิต

logos หมายถึง ความคิดเหตผุล

ดงันั้นชีววิทยา จงึมีความหมายว่า 

“การศึกษาที่เก่ียวขอ้งกบัสิ่งมีชีวิต”



สาขาตา่งๆของชีววิทยา zoology Botany

Microbiology

Endocrinology

Cell biolody

Entomology

Embryology

Enviroinmental science
Evolution

Genetics

Parasitology

Anatomy



3. ชีววิทยากบัการ

ด ารงชีวิต



1.น าไปใชใ้หเ้ป็นประโยชนท์างดา้นการเกษตร



2.เทคโนโลยชีีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ทางการแพทยส์่วนใหญไ่ดม้า

จากความรูท้างชีววิทยา การศึกษาในปัจจบุนักา้วหนา้สามารถ

ตดัตอ่ยีนจากส่ิงมีชีวิต ในกระบวนการพนัธุวิศวกรรม 

(genetic engineering) ซ่ึงน ามาใชท้างการแพทย ์
เช่น สามารถใชย้สีตผ์ลิตฮอรโ์มนซูลินเพื่อรกัษาโรคเบาหวาน 

สามารถใชสุ้กรสรา้งโกรทฮอรโ์มน (GH: growth 

hormone) เพื่อรกัษาเด็กท่ีมีความสูงหรือต า่กว่าปกต ิ

และใชย้นีบ าบดั (gene therapy) ในการรกัษาโรคทาง

พนัธุกรรมบางชนิด เป็นตน้



3.น ามาใชใ้นการขยายพนัธุส์ตัว์

เศรษฐกิจและอนุรกัษส์ตัวท์ี่หายาก 

ความรูท้างชีววิทยาอาจน ามาใชใ้นการขยายพนัธุส์ตัวเ์ศรษฐกิจ

และอนุรกัษส์ตัวท์ี่หายาก เช่น การโคลน (cloning) สตัวช์นิด
ตา่งๆ 

ก. โคแบรงกสัสีด าทีเ่กิดจากการโคลนตวัแรกของประเทศไทยโดยคณะสตัวแพทยแ์ห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั

ข. แกาะดอลล่ีที่เกิดจากการโคลนตวัแรกของโลก โดยนักวิจยัของประเทศองักฤษ



เซลลเ์ตา้นม(2n)

เซลลไ์ข่ยงัไมผ่สม(1n)

กระตุน้ดว้ยไฟฟ้า ฯลฯ

ใส่ในมดลกู

แกะหนา้ด า

แกะสีขาว

(Finn Dorset)

แกะหนา้ด า

(Scottish Blackface)

(2n)

Dolly



4.การดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม

ความรูท้างดา้นวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม ท าใหเ้ราตระหนกัถึง

ความส าคญัของสิ่งแวดลอ้มที่มีตอ่มวลมนุษยช์าต ิพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัภูมิพลอดยุเดชฯ ทรงคน้พบว่า หญา้แฝกเป็นพืชที่มีรากยาว

มาก แข็งแรงและหนาแน่น สามารถปลกูเพื่อช่วยป้องกนัการกดัเซาะและ

การพงัทลายของดินไดด้ี จงึทรงแนะน าใหเ้ผยแพรแ่ก่ประชาชนทัว่ไป



4. ชีวจริยธรรม



การทรมานสตัว์

นกัเรยีนจะตอ้งหลีกเลี่ยงการทรมานสตัวต์าม

ขอ้ก าหนดในจรรยาบรรณการใชส้ตัวท์ดลอง โดย

ผูใ้ชส้ตัวท์ดลองจะตอ้งตระหนกัถึงคณุค่าของสตัว์

และตระหนกัว่า สตัวเ์ป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกบัมนุษย ์

ตอ้งใชส้ตัวจ์  านวนนอ้ยที่สุด และการใชส้ตัวป่์าตอ้ง

ไม่ขดัตอ่กฎหมาย



การโคลนมนุษย์

การโคลนมนุษย ์อาจจะโคลนในระดบัเอ็มบริโอเพื่อ

จะน าอวยัวะของเอ็มบริโอมาปลกูถ่ายใหแ้ก่ผูป่้วยหรือเพื่อ

การวิจยั การโคลนมนุษยท์ั้งตวัเป็นส่ิงท่ีตอ้งพิจารณากนั

อยา่งมาก เพราะว่าเอ็มบริโอก็คือเอ็มบริโอของมนุษย ์

และถา้มีมนุษยท่ี์ไดจ้ากการโคลนจะมีปัญหาตอ่สถาบนั

ครอบครวัอยา่งไร และส่ิงที่จะตอ้งพิจารณาอีกประการ

หน่ึงก็คือ มีความเส่ียงเพียงใดท่ีจะเกิดมนุษยท่ี์มียนี

ผิดปกตจิากกระบวนการโคลนท่ีขาดประสิทธิภาพ



การท าแทง้

ในวงการแพทยมี์ปัญหาที่อาจขดัตอ่ศาสนาและ

กฎหมาย คือการท าแทง้ กรณีพบว่าทารกในครรภมี์

ขอ้บกพรอ่งทางพนัธุกรรมควรหรอืไม่ที่จะอนุญาตให้

มีการวิจยัทารกในครรภม์ารดาและการบ าบดัทาง

พนัธุกรรม หลายประเทศมีกฎหมายหา้มการท าแทง้

เพราะขดัตอ่ศาสนา ซ่ึงถือว่าทารกในครรภมี์จติ

วิญญาณและเป็นสิ่งมีชีวิต



การใชฮ้อรโ์มน 

การใชส้ารเคมีที่เป็นสารพิษ 

การใชฮ้อรโ์มนฉีดใหแ้ก่สตัวเ์ล้ียง เช่น ไก่ สุกร เพ่ือ

เรง่การเจรญิ ท าใหมี้สารพวกฮอรโ์มนตกคา้งในเน้ือสตัวท่ี์

น ามาเป็นอาหารเม่ือคนบริโภคเขา้ไปก็อาจก่อใหเ้กิด

โรคมะเร็งได ้ซ่ึงเป็นผลรา้ยตอ่รา่งกาย นอกจากน้ีการใช้

สารเคมีท่ีเป็นสารพิษ เช่น ฟอรม์าลินเพื่อรกัษาพืชผกั 

และเน้ือสตัวใ์หมี้ความสด รวมทั้งการใชส้ารบอแรกซท์ า

ใหอ้าหารกรอบ การใชส้ียอ้มผา้มาผสมอาหาร 



อาวุธชีวภาพ (Biological 
Weapons) 

Anthrax เป็นเช้ือแบคทีเรียท่ีเป็นรูปแทง่ ท าใหเ้กิดโรคใน

สตัวส์ว่นใหญเ่ป็นสตัวกิ์นหญา้ เช่น โค กระบือ และตดิตอ่มาถึง

คน

Smallpox หรือ ไขท้รพิษ เป็นเช้ือไวรสัท่ีอยูใ่นสภาพแหง้
ไดน้าน 

Anthrax Bacillus anthracis

Smallpox



Botulism เป็นแบคทีเรียรูปแท่ง สามารถสรา้งสารพิษที่มีผลตอ่ระบบ

ประสาทท าใหเ้กิดอมัพาตของกลา้มเน้ือส่วนตา่งๆ รวมทั้งกลา้มเน้ือหวัใจ ตดิตอ่กนั

ไดท้างการกินและบาดแผล เช่น กินอาหารกระป๋องท่ีมีพิษของแบคทีเรียน้ีเขา้ไปอาจ

ท าใหต้ายได ้พบว่าเพียง 1 กรมั ท าใหค้นตายไดถึ้ง 1.5 ลา้นคน 

อาวุธชีวภาพมีฤทธ์ิและพิษภยัรา้ยแรงมากกว่าสารเคมีหลายเท่า เรามอง ไม่

เห็น ไม่รูร้ส และไม่ไดก้ล่ิน รบัเขา้สู่ร่างกายโดยไม่รูต้วั การป้องกนัจงึท าไดย้าก 

อาวุธชีวภาพ (Biological 
Weapons) 



อยา่ลืมทบทวนนะครบั


