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1. การยอยอาหาร (Digestion) 
เปนกระบวนการแปรสภาพโมเลกุลของสารอาหารขนาดใหญกลายเปนโมเลกุลขนาดเล็กที่สามารถแพรเขาสู
เซลลเพื่อนําไปใชประโยชนได แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ 

1. การยอยอาหารภายในเซลล   2. การยอยอาหารภายนอกเซลล  
การยอยอาหารในสัตวชั้นสูง มี 2 ขั้นตอน คือ 

1. การยอยเชิงกล (Mechanical Digestion) 2. การยอยเชิงเคมี (Chemical Digestion)  
ระบบยอยอาหารของมนุษย มีสวนประกอบดังนี้ 
ปาก (Mouth) ประกอบดวย 

ฟน (Teeth) 
ลิ้น (Tongue) 

ตอมน้ําลาย (Salivary Gland) 
คอหอย (Pharynx) 
หลอดอาหาร (Esophagus) 
 

 

 

 

 

 

 
การยอยอาหารในสัตวบางชนิด 
ฟองนํ้า---Collar Cell หรือ Choanocyte 
ไฮดรา ปะการัง ดอกไมทะเล(Gastrovascular Cavity)  
พลานาเรีย มีคอหอย (Pharynx)  
พยาธิใบไม มีอวัยวะดูดเกาะ (Sucker)  สโคเล็กซ (Scolex)”  
ไสเดือนดิน มีทางเดินอาหารสมบูรณ มีกึ๋น (Gizzard)  
แมลง มีทางเดินอาหารสมบูรณ มีปากหลายรูปแบบ  

2. ANIMAL PHISIOLOGY 

กระเพาะอาหาร (Stomach) 
 Mucous Cell  , Parietal Cell ,Chief Cell  

ลําไสเล็ก (Small Intestine)  
Duodenum   ,Jejunum  ,Ileum  
อวัยวะที่เกี่ยวของกับการยอยในลําไส

เล็ก ไดแก 
ตับออน (Pancreas)   ,   ตับ (Liver) 

ลําไสใหญ (Large Intestine) 

ANIMAL PHISIOLOGY 
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3. ระบบหายใจ 
การหายใจ (Respiration) เปนกระบวนการสลายสารอาหารของสิ่งมีชีวิตเพื่อใหไดพลังงานออกมาใชในการ
ดํารงชีพ ประกอบดวย 

1. การหายใจภายนอก (External Respiration) 
2. การหายใจภายใน (Internal Respiration) 

โครงสรางระบบหายใจของมนุษย แบงเปน 2 สวน คือ 
1. สวนที่เปนทางผานอากาศ (Air Passage) 
 จมูก (Nose 
 คอหอย (Pharynx 
 กลองเสียง (Larynx)  
 หลอดลมคอ (Trachea 
 หลอดลม (Bronchus)  
 หลอดลมฝอย (Bronchiole)  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ระบบขับถาย 
การขับถาย (Excretion) เปนการกําจัดของเสียที่เกิดจากเมแทบอลิซึมของสิ่งมีชีวิต เชน แอมโมเนียยู

เรีย กรดยูริก คารบอนไดออกไซด 
สิ่งมีชีวิตแตละชนิดมีกลไกในการรักษาสมดุลของรางกายแตกตางกัน  
- สิ่งมีชีวิตเซลล พารามีเซียม จะมีคอนแทรกไทลแวคิวโอล (Contractile Vacuole) ควบคุมสมดุลน้ํา และ
กําจัดของเสียออกภายนอกเซลล 
- พวกฟองนํ้าและพวกไนดาเรีย กําจัดของเสียโดยการแพรผานเยื่อหุมเซลล และขับออกทาง 
Gastrovascular Cavity และปาก ตามลําดับ 

2. สวนแลกเปลี่ยนแกส (Air Exchange) 
ถุงลม (Alveolus) เปนถุงเล็กๆ มีผนังบาง และมีหลอดเลือดฝอย
มาเลี้ยงเพื่อแลกเปลี่ยนแกสการนําอากาศเขาและออกจากปอด 
ควบคุมโดยศูนยควบคุมการสูดลมหายใจ ซึ่งอยูที่สมองสวนทาย 
คือ Medulla Oblongata มี 2 ขั้นตอน คือ 
 การหายใจเขา 
 การหายใจออก 
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- พวกหนอนตัวแบน มี เฟลมเซลล (Flame Cell) กระจายตลอดความยาวลําตัว 
- พวกแอนเนลิด เชน ไสเดือนดิน มี เนฟริเดียม (Nephridium) 1 คูตอปลอง ภายในมีซิเลียโบกพัดของเสียออก
ภายนอกรางกาย 
- พวกอารโทรพอด เชน แมลง มี ทอมัลพิเกียน (Malpighian Tubule)  
ปลาน้ําจดื        ปลาน้ําเค็ม                   นก            นกทะเล        สัตวเลื้อยคลาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อวัยวะขับถายของมนุษย คือ ไต (Kidney) ประกอบดวย 
เนื้อเยื่อ 2 ชั้น คือ คอรเทกซ (Cortex) อยูชั้นนอกและเมดัลลา (Medulla) อยูชั้นใน  
กรวยไต (Pelvis) ทอไต (Ureter) กระเพาะปสสาวะ (Urinary Bladder)และ ทอปสสาวะ (Urethra) ตามลําดับ  
ไตแตละขางประกอบดวย หนวยไต (Nephron) มีโครงสรางสําคัญ ดังนี้ 
1. โบวแมนสแคปซูล (Bowman’s Capsule)  
2. โกลเมอรูลัส (Glomerulus)  
3. ทอหนวยไต--- ทอขดสวนตน (Proximal Convoluted Tubule) หวงเฮนเล (Loop Of Henle) ทอขดสวนทาย 
(Distal Convoluted Tubule)  
การกรองของเสียท่ีหนวยไตมีขั้นตอน ดังนี้ 
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5.  ระบบหมุนเวียนเลือด 
สัตวชั้นสูงมีระบบหมุนเวียนเลือดชวยในการลําเลียงสารอยางมี 
ประสิทธิภาพ ซึ่งแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ 

1. ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปด  
2. ระบบหมุนเวียนเลือดแบบปด  

การลําเลียงสารในไสเดือนดิน 
การลําเลียงสารในพวกมอลลัสค หมึก และหอย 
การลําเลียงสารในแมลง 
การลําเลียงสารในสัตวมีกระดูกสันหลัง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสรางของหัวใจ ลิ้นหัวใจ  หองหัวใจ 
ความดันเลือด (Blood Pressure)  ความดันซิสโทลิก (Systolic Pressure)  ความดันไดแอสโทลิก (Diastolic 
Pressure)  
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2.    การสลายสารอาหารระดับเซลล 
1. การหายใจแบบใชออกซิเจน (Aerobic Respiration) 
1.1 ไกลโคไลซิส (Glycolysis) 
 
1.2 การสรางแอซีติลโคเอนไซม  
 
1.3 วัฏจักรเครบส (Kreb’s Cycle) 
 
1.4 การถายทอดอิเล็กตรอน  
 

 

2. การหายใจแบบไมใชออกซิเจน (Anaerobic Respiration)    
2.1 การหมักแอลกอฮอล (Alcoholic Fermentation)      2.2 การหมักกรดแลกติก (Lactic Acid Fermentation) 
 

 

 

 

 

เปรียบเทียบ Aerobic Respiration กับ Anaerobic Respiration 

Aerobic Respiration Anaerobic Respiration 

มีครบ 4 ขั้นตอน มีเฉพาะไกลโคไลซิส 

เกิด 36-38 ATP ตอกลูโคส 1 
โมเลกุล 

เกิด 2 ATP ตอ กลูโคส 1 
โมเลกุล 

ผลผลิต Co2   H2 O   ATP ยีสตเกิด เอทานอล Co2  ATP 

สัตว เกิด แลกติก  ATP 

เกิดในไซโทพลาสซึมและ              
ไมโทคอนเดรีย 

เกิดในเฉพาะไซโทพลาสซึม 
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เสนเลือด (Blood Vessel) แบงเปน 3 ชนิด คือ  
1. เสนอารเทอรี (Artery)  
2. เสนเวน (Vein)  
3. เสนเลือดฝอย (Capillary)  

3.1 น้ําเลือด (Plasma 
3.2 เม็ดเลือด (Blood Corpuscle)  

เซลลเม็ดเลือดขาว (White Blood Cell หรือ Leucocyte) 
เซลลเม็ดเลือดแดง (Red Blood Cell หรือ Erythrocyte) 

กลไกการแข็งตัวของเลือด* 
ระบบ ABO 
หมูเลือดระบบนี้มีแอนติเจน 2 ชนิด และมีแอนติบอดี 2 ชนิด คือ A และ B ซึ่งสามารถถายทอดทาง 
พันธุกรรมไดโดยยีนประเภทมัลติเปลแอลลีล (Multiple Allele) แบงออกเปน 4 หมู 
ระบบ Rh 
ระบบน้ําเหลือง 
 

 

 

 

ระบบน้ําเหลือง (Lymph) เปนของเหลวซึ่งซึมผานเสนเลือดฝอยออกมาหลอเลี้ยงอยูรอบๆ เซลล ประกอบดวย
น้ํา กลูโคส อัลบูมิน ฮอรโมน เอนไซม แกส เซลลเม็ดเลือดขาว (แตไมมีเซลลเม็ดเลือดแดงและเพลตเลต) 

ทอน้ําเหลือง (Lymph Vessel) 
อวัยวะน้ําเหลือง (Lymphatic Organ) ไดแก 

1. ตอมน้ําเหลือง (Lymph Node) 
2. มาม (Spleen) 
3. ตอมไทมัส (Thymus Gland) 

ภูมิคุมกันของรางกายมนุษย ไดแก 
1. ภูมิคุมกันโดยกําเนิด (Innate Immunity) เปนการปองกันและกําจัดแอนติเจนที่เกิดขึ้นเองในรางกายกอนที่
รางกายจะไดรับแอนติเจน  
2. ภูมิคุมกันกอเอง (Active Immunization)   
 

Granule Leucocyte 
นิวโทรฟล (Neutrophil)  
อีโอซิโนฟล (Eosinophil)  
เบโซฟล (Basophil)  
เฮพาริน (Heparin) 

Nongranule Leucocyte 
โมโนไซต (Monocyte)  
ลิมโฟไซต (Lymphocyte) 
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6.    การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต 
- การเคลื่อนไหวแบบอะมีบา (Amoeboid Movement)---เทาเทียม (Pseudopodium 
- การเคลื่อนไหวโดยใชแฟลเจลลัม (Flagellum)---ไมโครทิวบูล (Microtubule) เรียงตัวแบบ 9 + 2  
- การเคลื่อนไหวโดยใชซิเลีย (Cilia) พบในพวกพารามีเซียม (Paramecium) 
- การเคลื่อนไหวของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง มีรูปแบบแตกตางกันดังนี้ 

แมงกะพรุน (Jelly Fish)  
  พลานาเรีย (Planaria)    
ไสเดือนดิน (Earth Worm)    
หอยฝาเดียว (Gastropods)  
  หมึก (Squid)  
ดาวทะเล(star fish) 
 
 
 
 
 
 
 
 
แมลง 
ปลา  
นก  
เสือชีตา  
 
การเคลื่อนไหวของมนุษย ตองอาศัยการทํางานรวมกันของระบบอวัยวะดังตอไปนี้ 
ระบบโครงกระดูก กระดูกมนุษยมีทั้งหมด 206 ชิ้น แบงออกเปน 

1. กระดูกแกน (Axial Skeleton) เปนโครงกระดูกแกนกลางของรางกาย มี 80 ชิ้น  
2. กระดูกรยางค (Appendicular Skeleton) เชื่อมตอกับกระดูกแกนมี 126 ชิ้น  

ระบบกลามเนื้อ รางกายมนุษยประกอบดวยกลามเนื้อมากกวา 500 มัด แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 
1. กลามเนื้อลาย (Striated Muscle) 
2. กลามเนื้อหัวใจ (Cardiac Muscle) 
3. กลามเนื้อเรียบ (Smooth Muscle) 
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7. อวัยวะสืบพันธุ (Gonad)  
     7.1 อัณฑะ (Testis)  -----แอนโดเจน (Androgen) เชน เทสโทสเทอโร (Testoserone)  

      7.2 รังไข (Ovary)--------อีสโทรเจน (estrogen) และ  โพรเจสเทอโรน (progesterone) ออกมา 

8. รก ---- HCG  (Human chorionic gonadotropin)   และ โพรเจสเทอโรน (Progesterone)  

9. ตอมไธมัส (Thymus gland)  ------  ฮอรโมนไทโมซิน (Thymosin) 

10. กระเพาะอาหาร ---------แกสทริน (Gastrin) 

11.ลําไสเล็ก (intestin) ---------- ซีครีทิน (Secretin) 

 

9.  พฤติกรรมของสัตว 
พฤติกรรม (Behavior) เปนปฏิกิริยาที่สิ่งมีชีวิตแสดงออกมา เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายใน 
สิ่งเรา ---หนวยรับความรูสึก---ระบบประสาทสวนกลาง---หนวยปฏิบัติงาน---พฤติกรรม 

9.1 พฤติกรรมที่มีมาแตกําเนิด (Inherited Behavior) 
        1. พฤติกรรมแบบไคนีซีส (Kinesis) 
        2. พฤติกรรมแบบแทกซิส (Taxis) 
        3.พฤติกรรมแบบรีเฟลกซ (Reflex) 

        4.พฤติกรรมแบบรีเฟลกซตอเนื่อง (Chain Of Reflex) 

 
  9.3 พฤติกรรมทางสังคม  

การสื่อสารดวยทาทาง (Visual Communication) 
การสื่อสารดวยเสียง (Sound Communication) 
การสื่อสารดวยสารเคมี------ฟโรโมน (Pheromone) 
การสื่อสารดวยการสัมผัส (Tactile Communication) 

 

 

9.2 พฤติกรรมที่เกิดจากการรับรู (Learning 
Behavior)  
    1. พฤติกรรมแบบแฮบบิชูเอชัน (Habituation) 
    2. พฤติกรรมแบบฝงใจ (Imprinting Behavior) 
     3. พฤติกรรมแบบลองผิดลองถูก (Trial And Error) 
     4. พฤติกรรมแบบมีเงื่อนไข (Conditioning) 
      5. พฤติกรรมแบบใชเหตุผล (Reasoning) 
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7.  การรับรูและการตอบสนอง 
โพรโทซัว ยังไมมีเซลลประสาท มีเสนใยประสานงาน (Coordinating Fiber)  
สัตวไมมีกระดูกสันหลัง  
-ไนดาเรียน---รางแหประสาท (Nerve Net) 
-ดาวทะเล---วงแหวนประสาท (Nerve Ring) 
-หนอนตัวแบน เชน พลานาเรีย มีปมประสาท (Nerve Ganglion)  
-แอนเนลิด (ไสเดือนดิน) และพวกอารโทรพอด (แมลง) มีปมประสาทสมอง (Cerebral Ganglia) 
-สัตวมีกระดูกสันหลังและมนุษยมีระบบประสาทเจริญดี มี สมอง (Brain) และไขสันหลัง (Spinal Cord)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Myofibril 
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เซลลประสาท ประกอบดวย 2 สวน คือ 
1. ตัวเซลล (Cell Body)  
2. ใยประสาท (Nerve Fiber) คือ เดนไดรต (Dendrite) และ แอกซอน (Axon)  
จําแนกเปน 3 ประเภท คือ 
1. เซลลประสาทรับความรูสึก (Sensory Neuron หรือ Afferent Neuron) 
2. เซลลประสาทสั่งการ (Motor Neuron หรือ Efferent Neuron) 
3. เซลลประสาทประสานงาน (Association Neuron หรือ Interneuron) 
สมอง (brain) แบงออกเปน 3 สวน คือ 
1. สมองสวนหนา (Forebrain หรือ Prosencepalon) ประกอบดวย 

1.1 เซรีบรัม (Cerebrum)  
1.2 ออลแฟกทอรีบัลบ (Olfactory Bulb)  
1.3 ทาลามัส (Thalamus)  
1.4 ไฮโพทาลามัส (Hypothalamus)  

2. สมองสวนกลาง (Midbrain หรือ Mesencephalon)  
3. สมองสวนทาย (Hind Brain หรือ Rhombencephalon)  

3.1 เซรีเบลลัม (Cerebellum) 
3.2 พอนส (Pons)  
3.3 เมดัลลาออบลองกาตา (Medulla Oblongata) 
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อวัยวะรับสัมผัส (Sense Organ) 
1. นัยนตา ประกอบดวยเนื้อเยื่อ 3 ชั้น ดังนี้ 

1. สเคลอรา (Sclera) 
2. โครอยด (Choroid) 
3. เรตินา (Retina) พบ เซลลรูปแทง (Rod Cell) เซลลรูปกรวย (Cone Cell) 

2. หู ประกอบดวน สองสวนคือ 
1. หูสวนนอก (Outer Ear) ประกอบดวย 

o ใบหู (Pinna)  
o รูห ู(External Auditary Canal)  
o เยื่อแกวหู (Tympanic Membrane)  

2.  หูสวนกลาง (Middle Ear) ประกอบดวย 
- กระดูกหูรูปคอน (Malleus) ทั่ง (Incus) และโกลน (Stapes)  
- ทอยูสเตเชียน (Eustachian Tube)  

3. หูสวนใน (Inner Ear) - คอเคลีย (Cochlea) เซมิเซอรคิวลารแคแนล (Semicircular Canal 
3.จมูก  4. ลิ้น    5. ผิวกาย 
 
 

 

 

 
8. ระบบตอมไรทอ 
ระบบตอมไรทอ (Endocrine System) สรางสารเคมี เรียกวา “ฮอรโมน (Hormone)” เขาสูกระแสเลือด 
ลําเลียงไปยังอวัยวะเปาหมาย (Target Organ) เพื่อควบคุมการทํางานของอวัยวะใหเปนปกติ แบงออกเปน 2 
กลุมใหญ ๆ คือ 

(1) พวกท่ีรางกายพอจะขาดได (Non-essential endocrine gland)ไดแก  ตอมใตสมอง (Pituitary gland) 
ตอมหมวกไตสวนใน (Adrenal gland) อัณฑะ (Testis) และรังไข (Ovary) ตอมไพเนียล(Pineal gland)
ตอมไทรอยด (Parathyroid glad) 

(2) พวกท่ีรางกายขาดไมได (Essential endocrine gland)  ไดแก  ไอสเลตออฟแลงเกอรฮานส (Islets of 
Langerhans)ที่ตับออน   ตอมหมวกไตสวนนอก (Adrenal gland)      ตอมพาราไทรอยด (Thyroid 
gland)   
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1. ตอมไพเนียล  (pineal   gland ) สราง  ฮอรโมนเมลาโทนิน (Melatonin) 

2.  ตอมใตสมอง (Pituitary Gland หรือ Hypophysis)  
1.1 ตอมใตสมองสวนหนา  

 โกรทฮอรโมน (Growth Hormone : GH ) 
 โกนาโดโทรฟน (Gonadotrophin)  1. ฟอลลิเคิล สติมิวเลติงฮอรโมน (FSH) 
                                                        2. ลูทิไนซิงฮอรโมน (Luteinizing Hormone : LH) 
 ฮอรโมนโพรแลกติน (Prolactin)    
 ฮอรโมนอะดรีโนคอรติโคโทรฟน  (Aadrenocorticotropic hormone ; ACTH ) 
 ฮอรโมนไทรอยด (Thyroid stimulting hormone;TSH)  

1.2 ตอมใตสมองสวนกลาง--- เมลาโนไซตสติมิวเลติงฮอรโมน (MSH) 
1.3 ตอมใตสมองสวนหลัง--- ออกซีโทซิน (Oxytocin)  
                                          วาโซเพรสซิน (Vasopressin)  

3. ตอมไทรอยด (Thyroid Gland) ----- ไทรอกซิน (Thyroxin)                      แคลซิโตนิน(Calcitonin) 

4.ตอมพาราไทรอยด (Parathyroid Gland) ----พาราไทรอยดฮอรโมน (Parathyroid hormone ; PTH)  

5.  ไอสเลตออฟแลงเกอรฮานส (Islets Of Langerhans) ที่ตับออน 

 อินซูลิน (Insulin) 
 กลูคากอน (Glucagon)  

 
6. ตอมหมวกไต (Adrenal Gland) 

6.1 อะดรีนัลคอรเทกซ (Adrenal Cortex) 
 กลูโคคอรติคอยดฮอรโมน  

(Glucocorticoid Hormone) 
 มิเนราโลคอรติคอยดฮอรโมน 

 (Mineralocorticoid Hormone) 
 ฮอรโมนเพศ (Sex Hormone) 

6.2 อะดรีนัลเมดัลลา (Adrenal Medulla) 
 อะดรีนาลินฮอรโมน (Adrenalin Hormone)  
 นอรอะดรีนาลินฮอรโมน (Noradrenalin Hormone) 
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 10.   การสืบพันธุและการเจริญเติบโต 
การสืบพันธุ (Reproduction) สิ่งมีชีวิตมีการสรางชีวิตใหมที่มีลักษณะพันธุกรรมเหมือนบรรพบุรุษเพื่อให
สามารถดํารงเผาพันธุตอไปได 

1. การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ (Asexual Reproduction ) 
2. การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ (Sexual Reproduction)  

การปฏิสนธิ มี 2 แบบ คือ 
     1. การปฏิสนธิภายนอก (External Fertilization)  
     2. การปฏิสนธิภายใน (Internal Fertilization)  
 
การสืบพันธุของมนุษย 
ระบบสืบพันธุเพศชาย 
อัณฑะ (Testis)  
1. ถุงอัณฑะ (Scrotum)  
2. หลอดสรางอสุจิ (Seminiferous Tubules)  
3. หลอดเก็บอสุจิ (Epididymis)  
4. เซลลอินเตอรสติเชียล (Interstitial Cell)  
5.ทอนําอสุจิ (Vas Defferens)  
6. ตอมสรางน้ําเลี้ยงอสุจิ (Seminal Vesicle)  
7. ตอมลูกหมาก (Prostate Gland)  
8. ตอมคาวเปอร (Cowper’s Gland)  
9. ทอฉีดอสุจิ (Ejaculatory Duct)  
10. ทอปสสาวะ (Urethra)  

 น้ําอสุจิ (Semen)  
 อสุจิ (sperm) 
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ระบบสืบพันธุเพศหญิง 
1. รังไข (Ovary)  
2. ปกมดลูกหรือทอนําไข  (oviduct  หรือ  fallopian  tube)   
3.มดลูก (Uterus)  
4.ชองคลอด  (vagina)   

5.อวัยวะสืบพันธุสวนนอกของหญิง 

การสรางเซลลสืบพันธุเพศเมียหรือเซลลไข  (oogenesis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเจริญเติบโต  
 การเจริญเติบโตของสัตว ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเปนระยะตางๆ ดังนี้ 
ระยะคลีเวจ (Cleavage) 
ระยะบลาสทูลา (Blastula) 
ระยะแกสทูลา (Gastrula) 

 Ectoderm  
 Mesoderm  
 Endoderm  
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3. การศึกษาดานชีววิทยา 
4. การใชกลองจุลทรรศน 

กลองจุลทรรศนแบบใชแสง (Light Microscope ; LM) 
กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน (Electron Microscope) 

 

 

1.ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต---ลักษณะสําคัญของสิ่งมีชีวิต 
 สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ (Reproduction 
 สิ่งมีชีวิตมีการจัดระบบโครงสรางที่แนนอน 
 สิ่งมีชีวิตมีปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล (Metabolism)  
 สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโต มีอายุขัยและมีขนาดจํากัด  
 สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองตอสิ่งเรา (Irritability)  
 สิ่งมีชีวิตมีการเคลื่อนไหว (Movement)  
 สิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม 
 สิ่งมีชีวิตมีการรักษาดุลยภาพของรางกาย  

 

 

 

 

3. เคมีเปนพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 
สารอนินทรีย  
เกลือแร (Mineral) น้ํา 
สารอินทรีย 

- คารโบไฮเดรต (Carbohydrate) 
- โปรตีน (Protein) 
- ลิพิด (Lipid) 
- วิตามิน (Vitamin) 
- กรดนิวคลีอิก (Nucleic Acid) 

 

 

 

 

1. INTRO TO BIO & CYTOLOGY 

2. การศึกษาชีววิทยา 
ชีววิทยา (Biology)  
องคประกอบของชีววิทยา มี 2 สวน คือ 
กระบวนการ (Process)  

- การสังเกต (Observation)  
- การกําหนดปญหา (Problem)  
- การตั้งสมมติฐาน (Hypothesis)  
- การตรวจสอบสมมติฐาน (Testing The Hypothesis)  
- การวิเคราะหและสรุปผล (Analysis And 

Conclusion 
ความรู (Knowledge) 
 ขอเท็จจริง (Fact) ขอมูล (Data) ทฤษฎี (Theory) กฎ (Law) 
 

เมแทบอลิซึม (Metabolism) แบงเปน 
แคแทบอลิซึม (Catabolism)  
แอนาบอลิซึม (Anabolism)  

เอนไซม 
สมบัติของเอนไซม 
การเสียสภาพธรรมชาติของเอนไซม 
การทํางานของเอนไซม 
การยับย้ังการทํางานของเอนไซม มี 3 แบบ 

สารเก็บพลังงานหมุนเวียนของเซลล  

INTRO TO BIO & CYTOLOGY 
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4. เซลลของสิ่งมีชีวิต 
เซลล (Cell) หมายถึง หนวยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต มีรูปรางลักษณะและขนาดแตกตางขึ้นอยูกับชนิด
ของสิ่งมีชีวิต 
4.1 เซลลของสิ่งมีชีวิต  

โพรคาริโอต (Prokaryote) ไดแก พวกแบคทีเรีย ไมโคพลาสมา และสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน 
ยูคาริโอต (Eukaryote) ไดแก พวกโพรทิสต ฟงไจ พืช และสัตว  
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1. พันธุกรรมและการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
 พันธุศาสตร หมายถึง วิชาทางชีววิทยาแขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของยีนอันเปนตัวควบคุม

การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและความแปรผันตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิต 
 พันธุกรรม(กรรมพันธุ) หมายถึง การถายทอดลักษณะตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิตจากรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง 

หรือจากบรรพบุรุษไปสูลูกหลาน 
 ลักษณะทางพันธุกรรม คือ ลักษณะความเหมือนที่ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ 
 ความแปรผันทางพันธุกรรม  

แปรผันตอเนื่อง  
แปรผันไมตอเนื่อง 

สรุปคําตางๆที่จําเปนทางพันธุศาสตร 
 1. จีน (gene) คือ ลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครโมโซม โครโมโซมของคนมี 23 คู และ
มีจีนอยูประมาณ 50,000 จีน จีนเหลานี้จะกระจายอยูในโครโมโซมแตละคูและควบคุมการถายทอดลักษณะไดสู
ลูกประมาณ 50,000 ลักษณะ 
 2. แอลลีล (allele) คือ จีนที่เปนคูเดียวกันเรียกวาเปน แอลลีลิก (allelic) ตอกันหมายความวาแอลลีล
เหลานั้นจะมีตําแหนงเดียวกันบนโครโมโซมที่เปนคูกัน (homologous chromosome) 
 3. จีโนไทป (genotype) หมายถึงจีนที่ควบคุมลักษณะของสิ่งมีชีวิต เชน TT, tt, Tt 
 4. ฟโนไทป (phenotype) หมายถึง ลักษณะที่ปรากฏออกมาใหเห็นซึ่งเปนผลจากการแสดงออกของจี
โนไทปนั่นเอง เชน TT, Tt มีจีนไทปตางกันแตมีฟโนไทปเหมือนกัน คือ เปนตนสูงทั้งคู 
 5. ฮอมอไซกัส (homozygous) หมายถึง คูของแอลลีลซึ่งเหมือนกัน เชน TT จัดเปนฮอมอไซกัสโด
มิแนนต (homozygous dominant) เนื่องจากลักษณะทั้งคูเปนลักษณะเดนหรือ tt จัดเปนฮอมอไซกัสรีเซสซีฟ 
(homozygous recessive)เนื่องจากลักษณะทั้งคูเปนลักษณะดอย เราเรียกวาพันธุแท 
 6. เฮเทอโรไซกัส (heterozygous) หมายถึง คูของแอลลีลที่ไมเหมือนกัน เชน Tt ลักษณะของเฮเทอโร
ไซโกตเราเรียกวาเปนพันธทาง 
 7. ลักษณะเดน (dominant) คือลักษณะที่แสดงออกเมื่อเปนฮอมอไซกัสโดมิแนนตและเฮเทอโรไซโกต 
 8. ลักษณะดอย (recessive) คือลักษณะที่จะถูกขมเมื่ออยูในรูปของเฮเทอโรไซโกตและจะแสดงออก
เมื่อเปนฮอมอไซกัสรีเซสซีฟ 

3. GENERAL GENETICS GENERAL GENETICS 
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กฏขอที่ 1 กฏแหงการแยก (Law of Segregation) 
 สาระสําคัญ คือ ยีนที่อยูคูกันจะแยกตัวออกจากกันไปอยูในแตละเซลลสืบพันธุ กอนที่จะมารวมตัวกัน
ใหมเมื่อมีการปฏิสนธิ 
กฏขอที่ 2 กฏแหงการรวมกลุมอยางอิสระ (Law of independent assortment) 
 สาระสําคัญ คือ ยีนที่เปนคูกันเมื่อแยกออกจากกันแลว แตละยีนจะไปกับยีนอ่ืนใดก็ไดอยางอิสระ นั้น
คือ เซลลสืบพันธุจะมีการรวมกลุมของหนวยพันธุกรรมของลักษณะตางๆ โดยการรวมกลุมที่เปนไปอยางอิสระ 
ลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเหนือจากกฏของเมนเดล 
 
 
 

 

1 ลักษณะเดนไมสมบูรณ (Incomplete dominance)  

2 ลักษณะขมรวมกัน (Codominance) 
3 มัลติเปล อัลลีล (Multiple alleles)  
4 พอลียีนส (Polygenes) 
5. การถายทอดลักษณะโดยยีนในโครโมโซม (Sex linked gene) 
6. ยีนในโครโมโซมเดียวกัน  
7.พันธุกรรมที่ขึ้นกับอิทธิพลของเพศ (sex-influenced gene)    
8.พันธุกรรมจํากัดเพศ (sex-limited gene)  
พงศาวรีหรือพันธุประวัติ (Pedigree) 
 คือ ขอมูลที่ไดจากการสืบประวัติสายพันธุ การศึกษาลักษณะที่ผิดปกติหรือโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม 
นักพันธุศาสตรนิยมใชสัญลักษณแสดงบุคคลตางๆ ในครอบครัว ทั้งที่แสดงลักษณะและไมไดแสดงลักษณะ 
แลวเขียนเปนผังแสดงการถายทอด 
 

 

 

 

วิเคราะหไดอยางไร 
1. ถาเปน Monohybrid cross อัตราสวน Phenotype จะไมเทากับ 3:1 
2. ถาเปน Dihybrid cross อัตราสวน Phenotype จะไมเทากับ 9:3:3:1 
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2. โครโมโซมและสารพันธุกรรม 
โครงสรางของสารพันธุกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจําลองตัวของ DNA (DNA Replication) 
 

          DNA -----------------------> mRNA -----------------------------> โปรตีน 

 

 

Transcription Translation 

DNA Replication 

Reverse Transcription 



- 20 -

                                22 
 

วิชาชีววิทยา  อ.เจดา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transcription  

Transcription และ Translation เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเพื่อควบคุมการสรางสารที่ความสาคัญมาก
ในสิ่งมีชีวิตซึ่งสารนั้นคือ โปรตีน 

ชนิดของ RNA  
RNA แบงเปน 3 ประเภทคือ เมสเซ็นเจอรอารเอนเอ (messenger RNA ; mRNA) ทรานสเฟอรอารเอน

เอ (transfer RNA ; tRNA) และ ไรโบโซมอลอารเอนเอ (ribosomal RNA ; rRNA) RNA  
 
Translation 
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4.2 การลําเลียงสารผานเซลล การรักษาดุลยภาพของเซลลเปนหนาที่สําคัญของเยื่อหุมเซลล โดยเยื่อหุมเซลล
จะควบคุมการผานเขา-ออก 
ของสารระหวางสิ่งแวดลอมภายนอกกับภายในเซลล ซึ่งการลําเลียงสารเขา-ออกเซลลมี 2 รูปแบบดวยกัน ดังนี้ 

1. การลําเลียงสารแบบผานเยื่อหุมเซลล 
2. การลําเลียงสารแบบไมผานเยื่อหุมเซลล 

การลําเลียงสารแบบผานเยื่อหุมเซลล 
1. การลําเลียงสารแบบผานเยื่อหุมเซลลแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ คือ 
การลําเลียงแบบไมใชพลังงานซึ่งแบงออกเปน 3 วิธี คือ 

1.1 การแพร (Diffusion) 
1.2 ออสโมซิส (Osmosis) 
1.3 การแพรแบบฟาซิลิเทต (Facilitated Diffusion) 

การลําเลียงแบบใชพลังงาน หรือแอกทีฟทรานสปอรต (Active Transport) 
 

2. การลําเลียงสารแบบไมผานเยื่อหุมเซลล 
การลําเลียงสารแบบไมผานเยื่อหุมเซลลแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ คือ 
1. เอกโซไซโทซิส (Exocytosis) 
2. เอนโดไซโทซิส (Endocytosis) ซึ่งแบงออกเปน 3 วิธี คือ 

2.1 ฟาโกไซโทซิส (Phagocytosis) 
2.2 พิโนไซโทซิส (Pinocytosis) 

2.3 การนําสารเขาสูเซลลโดยอาศัยตัวรับ (Receptor-Mediated Endocytosis) 
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1.3 การแบงเซลล 
Mitosis เปนกระบวนการแบงเซลลเพื่อเพิ่มจํานวนเซลล เซลลใหมที่เกิดขึ้นจะมีจํานวนโครโมโซมเทากับเซลล
เริ่มตน 
 

 

 

 

 

 

 

 

Meiosis เปนกระบวนการแบงเซลลเพื่อลดจํานวนโครโมโซม โดยเซลลใหมที่เกิดขึ้นจะมีจํานวนโครโมโซมลดลง
เปนครึ่งหนึ่งของจํานวนโครโมโซมในเซลลเริ่มตน 
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วิวัฒนาการ (Evolution) 
 การเปลี่ยนแปลงในระดับประชากรของสิ่งมีชีวิต เปนการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของยีนในประชากร
ทีละเล็กทีละนอยสะสมตามระยะเวลาที่ผานไปจนกระทั่งประชากรใหมมีความแตกตางจากประชากรเดิม ใน
ที่สุดเกิดเปนสิ่งมีชีวิตสปชีสใหม 
ทฤษฎีทางวิวัฒนาการ  
 ลารมารค (Lamarck)  
 ชารลส ดารวิน (Charles Darwin) 

 

 

 

 

 

การคํานวณเกี่ยวกับพันธุศาสตรประชากร 
1. ความถี่ของแอลลีล (Allele Frequency) คือ การหาอัตราสวนของแอลลีลชนิดหนึ่งตอจํานวนของแอลลีล
ทั้งหมดในยีนพูลนั้น 
2. ความถี่ของจีโนไทป (Genotype Frequency) คือ อัตราสวนของจีโนไทปชนิดใดชนิดหนึ่งตอจํานวนจีโนไทป
ทั้งหมดในประชากร  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. EVOLUTION 

Hardy Weinberg Theory ทฤษฏีฮารดีไวนเบิรก 
หลักการหาคาความถ่ีของแอลลีลเมื่อทราบวาผานไปกี่รุน ใชหลักการสมการไบโนเมียล (Binomial Equation) 
กําหนด A และ a เปนแอลลีลทั้งหมดของยีน เอ โดยที่แอลลีล A มีความถ่ี p และแอลลีล a มีความถ่ี q 
โดยที่ p + q = 1 และ (p + q)2 = 1 และ (p + q)n = 1 โดยที่ n เปนจํานวนรุน เมื่อแตกสมการออกมา (p + q)2 = p2 + 2pq + q2 
โดยที่ในความเปนจรงิแลว p2 = ความถี่ของจีโนไทป AA   2pq = ความถี่ของจีโนไทป Aa q2 = ความถี่ของจีโนไทป aa 

EVOLUTION 
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ความหลากหลายทางชีวภาพ คือ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ ที่ดํารงชีวิตอยูในแหลงที่อยูอาศัย
เดียวกันหรือแตกตางกัน ซึ่งสิ่งมีชีวิตตางชนิดกันจะมีความแตกตางกันทั้งในดานชนิดและจํานวน หรือแมเปน
สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันก็อาจมีความแตกตางหลากหลายไดเชนกัน 
มี 3 ประเภท ดังนี้   

 ความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic diversity) 
 ความหลากหลายทางชนิดพันธุ (species diversity) 
 ความหลากหลายทางระบบนิเวศ(ecological diversity) 

ประเภทของสิ่งมีชีวิต 
สิ่งมีชีวิตแบงออกเปน 2 ประเภท ตามจํานวนเซลล  
1. สิ่งมีชีวิตเซลลเดียว  
2. สิ่งมีชีวิตหลายเซลล  
 
สิ่งมีชีวิตแบงออกเปน 5 อาณาจักร ตามลักษณะรวมภายนอกและภายในเซลล ดังนี้ 

1. อาณาจักรมอเนอรา (Monera Kingdom)  
2. อาณาจักรโพรทิสตา (Protista Kingdom) 
3. อาณาจักรฟงไจ (Fungi Kingdom) 
4. อาณาจักรพืช (Plantae Kingdom) 
5. อาณาจักรสัตว (Animalia Kingdom) 

อนุกรมวิธาน (Taxonomy) กฎเกณฑในการจัดจําแนกสิ่งมีชีวิตออกเปนหมวดหมูซึ่งมีสวนประกอบที่
สําคัญ 3 สวน คือ 

1. การจําแนกสิ่งมีชีวิตออกเปนหมวดหมู (Classification)  

เราสามารถจัดหมวดหมูของสิ่งมีชีวิตออกเปน 7 หมวดหมูหลักๆ จากใหญไปเล็กไดดังนี้ 
Kingdom      Phylum      Class     Order     Family     Genus    Species       

2. การตรวจสอบชนิดของสิ่งมีชีวิต (Identification) 

3. การต้ังชื่อสิ่งมีชีวิต (Nomenclature)  

 

6. BIODIVERSITY & TAXONOMY 

สิ่งมีชีวิตแบงเปน 2 ประเภท ตามการมีเยื่อหุมนิวเคลียส ดังนี้ 
1. โพรคาริโอต (Procaryotic Cells)  
2. ยูคาริโอต (Eucaryotic Cells)  

BIODIVERSITY & TAXONOMY 
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6. 1 โครงสรางและหนาที่ของพืช 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางและหนาที่ของราก 
สวนประกอบของราก 
1. Root cap  
2. Zone of cell division  
3. Zone of cell elongation  
4. Zone of cell maturation  
 

โครงสรางและหนาที่ของลําตน 
- Epidermis  
- Cortex  
- Stele  
 

 

6. BOTANY & PLANT PHYSIOLOGY 

ผังมโนทัศน เรื่อง เนื้อเยื่อพืช (plant tissue)

Apical 
Meristem

intercalary
Meristem

Lateral 
Meristem

Complex Permanent tissueSimple Permanent tissue

epidermis

parenchyma

collenchyma

endodermis

cork

xylem phloem

Vessel 
member

tracheid

xylem fiber

xylem
parenchyma

Sieve tube 
member

Companion 
cell

phloem
parenchyma

phloem fiber
sclereid fiber

แบงเปน

แบงตามความสามารถในการแบงตัว

แบงตามแหลงที่พบ

แบงเปน

แบงเปน แบงเปน

แบงเปน

แบงเปน

Plant tissues

Meristematic tissue

ปลายรากปลายยอด

ไดแก

Permanent tissue

sclerenchyma

BOTANY & PLANT PHISIOLOGY 
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โครงสรางและหนาที่ของใบ 

1. Epidermis  
2. Mesophyll  
3. vascular bundle  

 

 

6.2 การลําเลียงสารในพืช 
การเคลื่อนท่ีของนํ้าและการลําเลียงน้ํา 
1. จากในดินไปถึงชั้นเอนโดเดอรมิส 
   - Apoplast น้ําจะผานผนังเซลลหรือชองวางระหวางเซลล 
  - Symplast น้ําจะผานไซโทพลาซึมและชอง Plasmodesmata  
 
2. แรงที่ชวยในการลําเลียงในพืช 
  - Capillary Action  
  - Root Pressure  
  -Transpiration Pull  
 
การลําเลียงอาหารของพืช 

 

 

 

 

 

 

การไหลของมวลสาร (Mass flow) ในโฟลเอ็มเนื่องจากแรงดัน ซึ่งเกิดจากความแตกตางของแรงดันเตง 
(turgor pressure) ของเซลลตนทาง (ที่ใบ) ที่สูงกวาจะผลักดันเกิดการไหลของมวลสารจากซีฟทิวปไปยัง
ปลายทาง (ราก ลําตน) ที่มีแรงดันเตงตํ่ากวา  

 การลําเลียงทาง phloem เปนการลําเลียงสารอาหาร  

 โฟลเอ็ม คือ เซลลของโฟลเอ็มตองมีชีวิต 

ลําเลียงในแนวขึ้นและลง 
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6.3 การสังเคราะหดวยแสง (Photosynthesis) 
1. ปฏิกิริยาใชแสง (  light reaction ) 
การถายทอดอิเล็กตรอนเกิดขึ้นได 2 แบบคือ 

1.  ไมเปนวัฏจักร (Non Cyclic Electron Transport)  
 

 

 

 

 

 

2. แบบเปนวัฏจักร (Cyclic Electron Transport)  
 

 

 

 

 

2. ปฏิกิริยาตรึงคารบอนไดออกไซด  ( CO2 fixation reaction ) 
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6.4  การสืบพันธุของพืชดอก 
โครงสรางของดอก 
การสรางเซลลสืบพันธุของพืชดอก 

1. Pollen Grain or Male Gametophyte  
2. Embryo Sac or Female Gametophyte  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเภทของผล 

1. ผลเด่ียว (Simple Fruit)  
2. ผลกลุม (Aggregate Fruit)  
3. ผลรวม (Multiple Fruit)  
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6.5 การตอบสนองของพืช  
1. ฮอรโมนพืช 
1. Auxin  
2. Gibberellin  
3. Cytokinin  
4. Ethylene  
5. Abscicic Acid 
 
7.1 คํานิยามศัพทเกี่ยวกับระบบนิเวศ 

 ประชากร (Population)    
 กลุมสิ่งมีชีวิต (Community)  
 แหลงที่อยูอาศัย (Habitat)  
 ชีวบริเวณ (Biosphere)  

7.2 ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตในเชิงอาหาร 
1. ผูผลิต (Producers)  
2. ผูบริโภค (Consumers)  

                ผูบริโภคพืช (Herbivores) 
                ผูบริโภค สัตว (Carnivores) 
                ผูบริโภคทั้งพืชและสัตว (Omnivores) 

3.ผูยอยสลาย (Decomposers)   
7.3 รูปแบบของการถายทอดพลังงาน 
1. โซอาหาร (Food Chain)  
2. สายใยอาหาร (Food Web)  

การตอบสนองของพชืตอสิ่งแวดลอม

การเคลื่อนไหวที่เกิดจากการเจริญเติบโต การเคลื่อนไหวเนื่องจากความเตง

   การเคลื่อนไหวอัตโนวัติ 

การเคลื่อนไหว
   แบบนิวเตชั่น 

การเคลื่อนไหว
   แบบเกลียว

      การเคลื่อนไหวพาราโทนิก 

nasty
photonasty
thermonasty

phototropism
geotropism

hydrotropism
chemotropism

tropism

guard cell movement
Contaet  movement
sleep  movement

แบงเปน

แบงเปน

แบงเปน แบงเปน

ไดแก ไดแก

เชน

photonasty
thermonasty

ไดแก

thermonasty

ไดแก

7. ECOLOGY 

รูปแบบความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 

1. ซิมไบโอซิส (Symbiosis) คือ  

     1.1 ภาวะเกื้อกูล (Commensalism) 

     1.2 ภาวะพึ่งพา (Mutualism) 

     1.3 ภาวะไดประโยชนรวมกัน (Protocooperation) 

2. แอนทาโกนิซึม (Antagonism) คือ  

     2.1 ภาวะปรสิต (Parasitism) 

     2.2 ภาวะลาเหยื่อ (Predation) 

     2.3 ภาวะแขงขัน (Competition) 

     2.4 ภาวะการสรางสารยับยั้ง (Antibiosis) 

3. นิวทรัลลิซึม (Neutralism) คือ 

 

ECOLOGY 
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