
บทที่ 1
ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต	 6

บทที่ 2
เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต	 22

บทที่ 3
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต	 53

บทที่ 4
ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระหว่างเซลล์	 80

บทที่ 5
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์	 111

บทที่ 6
การรักษาดุลยภาพในร่างกาย	 143

บทที่ 7
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต	 186

บทที่ 8
ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก	 213

บทที่ 9
ระบบต่อมไร้ท่อ	 247

บทที่ 10
พฤติกรรมของสัตว์	 271

บทที่ 11
โครงสร้างและหน้าที่ของพืช	 282

สารบัญ

BioBook1-4_1-110.indd   4 3/26/2561 BE   2:21 PM



บทที่ 12
การสังเคราะห์ด้วยแสง	 312

บทที่ 13
การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต	 328

บทที่ 14
การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช	 348

บทที่ 15
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม	 356

บทที่ 16
ยีนและโครโมโซม	 367

บทที่ 17
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง	DNA	 384

บทที่ 18
วิวัฒนาการ	 394

บทที่ 19
ความหลากหลายทางชีวภาพ	 414

บทที่ 20
ประชากร		 450

บทที่ 21
มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม	 469

Index ค�าศัพท ์  487

BioBook1-4_1-110.indd   5 3/26/2561 BE   2:21 PM



ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

บทที่

BioBook1-4_1-110.indd   6 3/15/2561 BE   2:38 PM



7

1. ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

 Level 3 : เจอในข้อสอบมาก
 Level 2 : เจอในข้อสอบปานกลาง
 Level 1 : เจอในข้อสอบน้อย

 ค�ำศัพท์ ควำมหมำย

Organization กำรจัดระบบ การจดัระบบในสิง่มชีวีติเรยีงจากเล็กไปใหญ่ ดงันี้ 
อะตอม  โมเลกลุ  ออร์แกเนลล์  เซลล์ 

 เนื้อเยื่อ  อวัยวะ  ระบบอวัยวะ  
สิ่งมีชีวิต  ประชากร  กลุ่มสิ่งมีชีวิต  
ระบบนิเวศ  โลกของสิ่งมีชีวิต โดยเซลล์คือ
การจัดระบบแรกที่เริ่มนับเป็นสิ่งมีชีวิต

Organelle ออร์แกเนลล์ เป็นโครงสร้างเล็กๆ หรอือวัยวะในเซลล์ท่ีมหีน้าท่ี
เฉพาะ

*สังเกต ค�ำว่ำ Organ หมำยถึง อวัยวะ

Cell เซลล์ เป็นหน่วยท่ีเล็กที่สุดของส่ิงมีชีวิตและแสดง
คุณสมบั ติของการมีชีวิตของ ส่ิงมีชีวิต มี
โครงสร ้างหลักเหมือนกัน คือ นิวเคลียส  
ไซโทพลาซึม และส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์

Tissue เนื้อเยื่อ เป็นกลุ ่มของเซลล์ชนิดเดียวกัน อยู ่รวมกัน 
เพื่อท�าหน้าท่ีอย่างเดยีวเท่านัน้ เช่น  เนือ้เยื่อบผุวิ
ท�าหน้าทีป่กป้องพืน้ผวิอวยัวะต่างๆ

*เลือดก็จัดเป็นเนื้อเยื่อ

Organ อวัยวะ เป็นกลุ่มของเนือ้เยื่อหลายชนิดทีม่าอยูร่วมกนัและ
ต้องประสานงานกนัระหว่างเนือ้เยื่อ เพื่อท�าหน้าที่
เฉพาะ เช่น หัวใจ ประกอบด้วยกล้ามเนื้อหัวใจ 
เยื่อหุม้หวัใจ เส้นเลอืด เส้นประสาท ท�างานร่วมกนั
เพื่อท�าหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย
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ค�ำศัพท์ ควำมหมำย

Organism สิ่งมีชีวิต ประกอบขึ้นจากเซลล์ มีการจัดระบบในร่างกาย  
ต้องการพลังงาน มีการรักษาดุลยภาพ มีการ 
ตอบสนองต่อส่ิงเร้า มีการสืบพันธุ์ มีการเจริญ 
เติบโต มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
และมีวิวัฒนาการ

Organ system ระบบอวัยวะ หมายถึง อวัยวะหลายๆ อย่างที่มาอยู่รวมกันเพื่อ 
ท�าหน้าที่ประสานสัมพันธ์กัน มนุษย์มี 11 ระบบ 
อวัยวะ คือ ระบบทางเดินอาหาร ระบบกล้ามเนื้อ  
ระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือด ระบบต่อมไร้ท่อ 
ระบบปกคลมุร่างกาย ระบบน�า้เหลอืง ระบบสบืพนัธุ์ 
ระบบทางเดนิหายใจ ระบบโครงกระดกู ระบบขบัถ่าย

Population ประชำกร กลุ่มของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
เดยีวกนั ในช่วงเวลาเดยีวกนั และมคีวามสามารถที่
จะผสมพนัธุก์นัได้ เช่น ฝูงกวาง 10 ตวัอยูใ่นทุ่งหญ้า

Community กลุ่มสิ่งมีชีวิต เหมือน Population แต่เพิ่มสิ่งมีชีวิตมำกกว่ำ 
หนึ่งชนิดอาศัยอยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน ในช่วงเวลา
เดียวกัน มีความสัมพันธ์กัน โดยทางตรงหรือ 
ทางอ้อม เช่น ฝูงเก้งและฝูงกวำงในทุ่งหญ้า

Ecosystem ระบบนิเวศ ควำมสัมพันธ์ของกลุ่มส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 
โดยต้องมกีารถ่ายทอดพลังงานและหมนุเวยีนสาร 
เช่น ระบบนิเวศบนบก ระบบนิเวศในน�้า

*เน้นไปที่ควำมสัมพันธ์

Biomes ชีวนิเวศ ระบบนิเวศที่มีปัจจัยทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ 
และความช้ืน และปัจจัยทางชีวภาพ เช่น พืช 
และสัตว์ที่คล้ายๆ กัน พบได้หลำยที่ในโลก ไม่ 
จ�ำเป็นต้องเป็นพ้ืนทีต่ดิต่อกัน แต่เรียกชื่อไบโอม
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มาก    ปานกลาง      น้อย

ค�ำศัพท์ ควำมหมำย

 เหมือนกัน เช่น ไบโอมทะเลทรายพบได้ที่ทวีป 
อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย

Biosphere ชีวำลัย พ้ืนที่ทั้งหมดของโลกที่สิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู ่
ได้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เหนือพื้นโลก บน 
พื้นโลก และใต้พื้นโลก

Species สปีชีส์ กลุม่หรือประชากรของสิง่มชีวิีตทีม่กีลุม่ยนีร่วมกนั  
สามารถผสมพันธุ์กันได้ มีลูกท่ีไม่เป็นหมัน และ 
มลีกัษณะการปรบัตวัแตกต่างกนัในแต่ละท้องถิน่

Development กำรพัฒนำ เป็นกระบวนการท้ังหมดท่ีท�าให้ส่ิงมีชีวิตเจริญ 
เป็นตัวเต็มวัย มีกระบวนการย่อยๆ คือ การเจริญ
เติบโต (Growth) การเปล่ียนแปลงไปท�าหน้าท่ี
เฉพาะอย่างของเซลล์ (Cell differentiation) และ
การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (Morphogenesis) ให้มี
รูปร่างตามลักษณะทางพันธุกรรม

Growth กำร
เจริญเติบโต

เป็นกระบวนการท่ีส่ิงมีชีวิตเกิดการแบ่งเซลล ์
แล้วเพิ่มจ�านวนเซลล์ ขยายขนาดของเซลล์

Morphogenesis กำร
เปลี่ยนแปลง

รูปร่ำง

เป็นผลมาจากการเพ่ิมจ�านวนเซลล์ การเจริญ 
เติบโต และการเปลี่ยนแปลงไปท�าหน้าที่เฉพาะ 
อย่างของเซลล์ ท�าให้เกิดรูปร่างของสิ่งมีชีวิต 
ที่เฉพาะตัวและไม่เหมือนกัน เป็นลักษณะทาง 
พันธุกรรมที่ถูกควบคุมโดยยีนบนโครโมโซม

Cell 
differentiation

กำร
เปลีย่นแปลง
ไปท�ำหน้ำที่
เฉพำะอย่ำง
ของเซลล์

เซลล์เปลี่ยนแปลงไปมีลักษณะเฉพาะเพื่อท�า 
หน้าที่เฉพาะอย่าง เช่น เซลล์ในรากพืชบางส่วน 
เปลี่ยนแปลงไปเป็นขนราก

*ทริคคือ มันต้องมีหน้ำที่พิเศษกว่ำเป็นเซลล์เดิมๆ
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ค�ำศัพท์ ควำมหมำย

Stimulus สิ่งเร้ำ เป็นสิ่งที่ท�ำให้เรำเกิดกำรตอบสนอง (Response)  
ได้ สิ่งเร้ำมี 2 แบบ คือ สิ่งเรำ้ภำยนอก เช่น แสง  
อุณหภูมิ สัมผัส และสิ่งเรำ้ภำยใน เช่น อำรมณ์ 
ทำงเพศ ควำมหิว

Metabolism กระบวนกำร
เผำผลำญ
อำหำร

เป็นกระบวนกำรทำงเคมีท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดใน 
สิ่งมีชีวิต ได้แก่ Anabolism และ Catabolism

*ที่ส�ำคัญต้องมีเอนไซม์เป็นตัวเร่งและควบคุมปฏิกิริยำ 
ทุกขั้นตอน

Anabolism แอนำบอลิซึม กระบวนกำรสังเครำะห์สำรอินทรีย์โมเลกุลใหญ ่
จำกสำรโมเลกลุเลก็ๆ นกึถงึกำรร้อยลกูปัดแต่ละลูก 
ให้เป็นสร้อยหนึ่งเส้น เช่น กำรสังเครำะห์โปรตีน 
จำกกรดอะมิโน และกำรสังเครำะห์แสง

Catabolism แคทำบอลิซึม กระบวนกำรสลำยสำรโมเลกุลใหญ่ให้เป็นสำร 
โมเลกุลเล็กลง เช่น กำรย่อยอำหำร กำรสลำย 
น�้ำตำลกลูโคสในเซลล์จนได้พลังงำนออกมำ

*ต้องจ�ำตัวอย่ำงนี้เพรำะข้อสอบเคยถำมว่ำกำรสลำย 
น�้ำตำลกลูโคสเป็นกระบวนกำรใด

Reproduction กำรสืบพันธุ์ เป็นกระบวนกำรเพิ่มจ�ำนวนของสิ่งมีชีวิต แบ่ง 
ได้ 2 รูปแบบ คือ กำรสืบพันธุ์แบบไม่อำศัยเพศ 
(Asexual reproduction) และกำรสืบพันธุ์แบบ 
อำศัยเพศ (Sexual reproduction) 

Sexual 
reproduction

กำรสืบพันธุ์
แบบอำศยัเพศ

ต้องมเีซลล์สบืพนัธุ ์และลกูที่ได้จะมีควำมแตกต่ำง 
กัน เช่น พี่น้องท่ีคลอดจำกพ่อแม่คนเดียวกัน  
ไม่มทีำงเหมอืนกนั 100% แบ่งออกเป็น กำรปฏสินธิ  
(Fertilization) และคอนจูเกชัน (Conjugation)
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มาก    ปานกลาง      นอย

ค�ำศัพท์ ควำมหมำย

Fertilization กำรปฏิสนธิ เป็นกำรรวมตัวของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ (Sperm) 
และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย (Egg) ท่ีมีขนำดและ
รูปร่ำงต่ำงกัน จำกสิ่งมีชีวิตต้นก�ำเนิด 2 ตัว

Conjugation คอนจูเกชัน เป็นกำรรวมตัวของเซลล์สืบพันธุ์ที่มีขนำดและ
รูปร่ำงเหมือนกัน (Isogamete) พบในรำด�ำ 
พำรำมีเซียม สำหร่ำยสไปโรไจรำ

Asexual 
reproduction

กำรสืบพันธุ์
แบบไม

อำศัยเพศ

ไม่อำศัยเซลล์สืบพันธุ์ ไม่มีกำรปฏิสนธิ เช่น กำร
แบ่งออกเป็นสองส่วน กำรงอกใหม่ กำรสร้ำง
สปอร์ กำรแตกหน่อ

*เหมือนถ่ำยเอกสำร ตัวใหม่เหมือนตัวเดิมทุกอย่ำง ไม่มี
ควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรม

Binary fission กำรแบงออก
เปนสองสวน

พบในพำรำมีเซียม อะมีบำ ยูกลีนำ เหมือนกับ
กำรเอำมีดมำผ่ำคร่ึงตัว แล้วได้ออกมำ 2 ชิ้น

Macronucleus

Micronucleus

Oral groove

Meiosis

Mitosis Nuclei swapped Nuclei fuse

Macronuclei form

Disintegration of nuclei
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คําศัพท ความหมาย

 แตละชิ้นจะเจริญเติบโตขึ้นมาเปนอีกตัว

*2 สวนที่แบงตองมีขนาดเทากัน

Regeneration การงอกใหม การงอกใหม เชน พลานาเรีย ดาวทะเล เมื�อนํา
ดาวทะเลมาสับเปนชิ้นๆ แลวโยนลงทะเล จะพบ
วาแตละชิ้นมีการเติบโตเปนอีกตัวหนึ่ง

 พารธีโน
เจเนซิส

การเจรญิเปนตวัออนโดยไมตองผสมพนัธุ เปนการ
สบืพนัธุแบบไมอาศยัเพศของแมลงบางชนดิ เชน 
ตั๊กแตนกิ่งไม ไรนํ้า เพลี้ย ตัวเมียสามารถผลิตไข

Parthenogenesis
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มาก    ปานกลาง      นอย

คําศัพท ความหมาย

 ที่ฟกเปนตัวไดโดยไมตองมีการปฏิสนธิ ซ่ึงไขจะ
ฟกออกมาเปนตวัเมยีในสภาวะปกต ิและยงัพบใน
ผึ้ง มด ตอ แตน ซึ่งจะไดตัวออนเปนตัวผูเสมอ 
แตถาในภาวะที่ไมเหมาะสมตอการดํารงชีวิตจะ
เปนไดทั้งเพศผูและเพศเมีย

 Sporulation การสราง
สปอร

พบในพวกเห็ด รา มีเซลลเดียว แตในเซลลมี
นิวเคลียสหลายอัน และมีการแบงนิวเคลียส
หลายๆ ครั้งในเซลลเดียว จนมีนิวเคลียสจํานวน
มาก ตอมาโพรโทพลาซึมมาหุมนวิเคลียสกลายเปน
สปอร สวนเซลลเดิมผนังเซลลเกิดการหนาตัวขึ้น
กลายเปนอับสปอร เมื�ออับสปอรแตก สปอรก็จะ
ปลิวไปในท่ีตางๆ ถาตกในท่ีเหมาะสมกจ็ะงอก แต
ถาไมเหมาะสมก็จะไมงอก

Budding การแตกหนอ พบในไฮดรา ดอกไมทะเล ปะการัง เปนการสราง
สิ่งมีชีวิตตัวใหม ที่มีขนาดเล็กกว าสิ่ งมีชีวิต
ตนกําเนิด เรียกสิ่งมีชีวิตที่เกิดใหมวา หนอ (Bud)

Fragmentation การหัก
เปนทอน

พบในพวกหนอนตวัแบน สาหรายสไปโรไจรา เมื�อ
เกิดการหักเปนทอนออกมาแลว แตละทอนจะ
เจริญเติบโตไปเปนตัวใหมหรือตนใหม

หนอ
หนอ
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ค�ำศัพท์ ควำมหมำย

 

Homeostasis ภำวะธ�ำรงดุล การรักษาดุลยภาพภายในร่างกายให้สมดุลใน
ทกุด้าน เช่น กรด-เบส การขบัถ่าย อณุหภมู ิสงัเกต
ได้จากตอนที่อากาศร้อนๆ เราจะเหงื่อออกเพื่อ
ระบายความร้อนให้ร่างกายมีอุณหภูมิที่ปกติ

*ศัพท์น้ีจะโดนแยกออกเป็นเนื้อหำหลำยบทในชีวะ ม.4 
เทอม 2

 Life span อำยุขัย ระยะเวลาของการมีชีวิต ซึ่งแตกต่างกันไปตาม
สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด เช่น ต้นสนบริสเทิลโคนที่ชื่อ
เมธูเสลาห์ (Methuselah tree) มีอายุขัยยาวนาน
ประมาณ 4,800 ปี ในขณะทีม่นษุย์มอีายขุยัสงูสดุ
อยู่ที่ 120 ปี

Nucleus

Septa

Spiral 
chloroplast
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มาก    ปานกลาง      นอย

สิ่งที่มักเจอในข�อสอบ

      7 ลักษณะของการเปนสิ่งมีชีวิต ไดแก 
        1. มีการสืบพันธุ   2. ตองการสารอาหารและพลังงาน 
        3. มีการเจริญเติบโต  4.  มีอายุขัยและมีขนาดจํากัด
        5. มีการตอบสนองตอสิ่งเรา   6. มีการรักษาดุลยภาพของรางกาย 
        7. มีการจัดระบบ
     ตองเรียงลําดับหนวยจากเล็กไปใหญได

Molecule

Macromolecule

Organelle

Cell

Tissue

Organ

Organ system Organism

Population

Community

Ecosystem

Biosphere

Ecosystem

Biosphere
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สิ่งที่มักเจอในข้อสอบ

ในผึ้ง ถ้าไข่ไม่มีการปฏิสนธิจะเจริญเป็นผึ้งเพศผู้ (Drone)

 อำศัยเพศ

1. ได้จ�านวนน้อย
2. ใช้ระยะเวลาอุ้มท้องนาน
3. สิ่งมีชีวิตที่เกิดใหม่มี
   ความแตกต่างจากตัว
   ให้ก�าเนิด
4. เกิด Genetic variation

        ไม่อำศัยเพศ

1. ได้จ�านวนมาก
2. ใช้ระยะเวลาไม่นาน
3. สิ่งมีชีวิตที่เกิดใหม่ไม่มี    
   ความแตกต่างจากตัว
   ให้ก�าเนิด
4. ไม่มี Genetic variation

      ปฏกิริยิาอะไรเป็น Catabolism หรอื Anabolism : อะไรทีส่ร้างให้ใหญ่ 
      ขึ้นเป็น Anabolism ย่อยให้เล็กๆ เป็น Catabolism
      สิง่มีชวีติดงัต่อไปนีม้กีารสืบพนัธุแ์บบไหน เช่น ไฮดราสบืพันธุแ์บบไหน
      ข้อเปรียบเทียบของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ

• Organ system หมายถึง 1 ระบบอวัยวะ เช่น ระบบย่อยอาหาร    
   เป็นระบบๆ ไป ไม่ได้หมายถึงทุกระบบในร่างกาย
• จิ้งจกหางขาดไม่ใช่การสืบพันธุ์ เพราะหางท่ีขาดไปไม่งอกเป็นตัว 
  ใหม่ ดังนั้นจัดเป็นการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ไม่ใช่การสืบพันธุ์ 
   เพราะการสืบพันธุ์จะต้องได้จ�านวนสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้น
• ไวรัสไม่เป็นเซลล์ เพราะไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์ แต่ไวรัสยังเป็นสิ่งมีชีวิต  
   เพราะยงัมกีารเพิม่จ�านวนได้ แต่ต้องอาศยัในเซลล์ส่ิงมชีวิีตอื่นขณะ
 ที่ท�าการเพิ่มจ�านวน

 ระวัง
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