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ชุดแบบฝกึรายวิชาชีววทิยา (ว30245) 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ความหลากหลายทางชวีภาพ และ 

ความยั่งยนืของส่ิงแวดล้อม  

ชุดท่ี 1  
 

 

 

ชื่อ-สกุล…………………….………….……………………………………….. 

ชั้น………………..เลขท่ี ………..…….. 

ชื่อเล่น…………………………...เบอรโ์ทร………………………………. 

 

 

 

 

ครูประจ าวิชา 

ครูนันทนา   ส าเภา 

 

 

 

โรงเรียนปทุมราชวงศา  จังหวัดอ านาจเจริญ 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต  29 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                

กระทรวงศกึษาธิการ 
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ผลการเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมลู อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกบัความหมายและองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ 
2. สืบค้นข้อมลู อภิปราย และอธิบายการศึกษาความหลากหลายของสิง่มีชีวิต การจัด หมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต  
   ช่ือของสิ่งมีชีวิต และการระบุชนิด 
3. สืบค้นข้อมลู อภิปราย อธิบายและสรุปเกี่ยวกับก าเนิดของชีวิต ก าเนิดของเซลลโ์พรคาริโอตและ 
   เซลล์ยูคาริโอต 
4. สืบค้นข้อมลู ทดลอง อภิปราย อธิบาย และสรปุเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นโดเมนและ 
   อาณาจักร ลักษณะที่เหมือนและแตกต่างกันของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอราอาณาจักรโพรทสิตา  
   อาณาจักรพืช อาณาจักรฟังไจ และอาณาจกัร สัตว์ 
5. สืบค้นข้อมลู อภิปราย อธิบาย และน าเสนอคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพกับการใช้ประโยชน์ของ 
   มนุษย์ที่มีผลต่อสังคมและสิง่แวดล้อม 
6. สืบค้นข้อมลู อภิปราย และน าเสนอสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศ ไทยและผลกระทบ 
   จากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
7. ออกแบบสถานการณ์จ าลองที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงปจัจัยต่างๆ ของสิง่แวดล้อมที่มี ผลต่อการอยูร่อด 
   ของสิ่งมีชีวิต 
8. วิเคราะห ์อภิปราย และสรุปได้ว่าการอยูร่อดของสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กบัความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
9. สืบค้นข้อมลู อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกบัความหมายของประชากร ความหนาแน่นของประชากร อัตรา 
   การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร และปัจจัยส าคัญที่มผีลต่อการ เปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร 
10. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเรือ่งประชากรมนุษย์ การเติบโต และ โครงสร้างอายุ 
   ของประชากรมนุษย ์
11. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ 
12. อภิปราย อธิบาย และสรุปแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม รวมทั้ง การอนุรกัษ์ 
   และพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทัง้เสนอแนวทางในการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
13. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกบัชนิดพันธ์ุต่างถ่ินที่สง่ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
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กิจกรรมท่ี 1.1 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพคืออะไร 
ตอนท่ี 1. ให้นักเรียนศึกษาข้อความต่อไปนี ้และเขียนแผนภาพแสดงความสมัพันธ์ของ ความหลากหลายทาง
พันธุกรรม ความหลากหลายทางสปีชีส์ ความหลากหลายของระบบนเิวศ และ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

ความหลากหลายทางพันธุกรรม(Genetic Diversity) ซึ่งเป็นผลมาจากการแปรผันทางพันธุกรรม ถ้า
สภาพแวดล้อมมกีารเปลี่ยนแปลงสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมย่อมมีโอกาสอยูร่อดและสบืทอด
ลูกหลานต่อไปได้ดีกว่าสิง่มีชีวิตที่ไม่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม 
 
ความหลากหลายทางสปีชีส์ (Species diversity) หรือความหลากหลายทางชนิด เกิดข้ึนในระยะเวลาที่
ยาวนานหลายช่ัวรุ่น และผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ หรืออาจเกิดจากการคัดเลอืกพันธ์ุโดยมนุษย์
ท าให้เกิดสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ใหม่ เช่นกล้วยไม้บางชนิดมลีักษณะคล้ายกันแต่ผสมพันธ์ุกันไม่ได้ เนื่องจาก
เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละชนิด 
 
ความหลากหลายของระบบนิเวศ (Ecological diversity) ในโลกมรีะบบนิเวศมากมายหลายชนิด กระจัด
กระจายตามภูมิศาสตร์ต่างๆระบบนิเวศแต่ละประเภทจะมีชนิดของสิ่งมีชีวิตที่พบไมเ่หมอืนกันทัง้นี้เนื่องจากมี
ปัจจัยทางกายภาพที่สิง่มีชีวิตต้องการไม่เหมือนกัน 
 
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ความหลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปีชีส์ 
และความหลากหลายของระบบนิเวศ เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ก่อให้เกิดความหกลากหลายทางชีวภาพ ซึ่ง
ความหลากหลายทางชีวภาพก่อให้เกิดความสมดลุของโลก 

แผนภาพ ความสัมพันธ์ของ ความหลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางสปีชีส์ ความหลากหลาย
ของระบบนเิวศ และ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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ตอนท่ี  2. ให้นักเรียนพร้อมจบัคู่ข้อความที่สัมพันธ์กับรูปภาพ 
 
ความหลากหลายทางพันธุกรรม  ความหลากหลายทางสปีชีส ์
ความหลากหลายของระบบนเิวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ  
 
2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ที่มา http://pair36.blogspot.com/2009/12/1_15.html[2556 , เมษายน 1]) 

 

2.2 

(ที่มา http://schoolworkhelper.net/frogs-species-overview/[2556 , เมษายน 1]) 
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2.3  

 
2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ที่มา http://aris.ormansu.gov.tr/index.php?q=en/biodiversity/biodiversity [2556 , เมษายน 1]) 

 

การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
 สิ่งมีชีวิตที่พบในปจัจบุันเป็นผลมาจากการเกิดวิวัฒนาการ ของสิง่มีชีวิตในช่วงระยะเวลากว่า 3,500 
ล้านปี โดยในแต่ละยุคจะมสีิ่งมีชีวิตเกิดข้ึนใหม่ หรืสญูพันธ์ุไปบ้าง บางส่วนกท็ิ้งร่องรอย แสดงให้เห็นถึงความ
รุ่งโรจน์ของสปีชีส์นั้น แต่ส่วนใหญ่มักสูญหายไปโดยไม่ปรากฏร่องรอยเหลือไว้เลย อย่างไรก็ตามนักธรณีวิทยา 
(Geologist) และนักบรรพชีวิน (Palaeontologist) ได้พยายามสร้างตารางเวลาเพื่อบันทึกล าดับเหตุการณ์ 
ก าเนิดของสิ่งมีชีวิต ต่างๆในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยใช้หลักฐานซากดึกด าบรรพ์ (fossil) ที่สามารถค านวณอายุ
ได้ ดังแสดงในตารางธีณีกาล (Geologic time scale) 
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กิจกรรมที่ 1.2 เรื่อง ตารางธรณีกาล 

 ให้นักเรียนศึกษาข้อมลูจากตารางธรณีกาลแล้วตอบค าถาม 
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1. สิ่งมีชีวิตพวกแรกทีเ่กิดข้ึนบนโลก นี้คือสิ่งมีชีวิตใดมีอายุกีล่้านป ี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. เริ่มมพีืชเกิดข้ึนในยุคใด 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. จากตารางธรณีกาลการสญูพันธ์ุของสิ่งมีชีวิตจ านวนมากเกิดประมาณกี่ครัง้และเกิดในยุคใดบ้าง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. สิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์ยูคารโิอตเริ่มเกิดข้ึนเมือ่ใด 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. เริ่มปรากฏมนุษย์ในยุคใด และเมื่อประมาณกีป่ีทีผ่่านมา 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต 

เนื่องจากสิง่มีชีวิตที่เกิดมาต้ังแต่อดีตจนถึงปจัจบุันมีมากมาย หลากหลายแตกต่างกันไปตามแต่สาย
พันธ์ุ  หากไม่มีระบบในการศึกษาที่เป็นระบบเดียวกันจะท าให้เกิดความยุ่งยากในการศึกษา จึงมีศาสตร์วิชาที่
ช่วยในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมชีวิตเพื่อใหง้่ายต่อการศึกษาคือวิชา อนุกรมวิธาน (Taxonomy) จะท าการจัด
จ าแนกสิง่มีชีวิต (Classification) โดยการจัดล าดับหมวดหมู่ของสิง่มีชีวิตเริม่จัด เป็นกลุ่มใหญ่ก่อน  แล้วจงึ
แบ่งแยกออกเป็นกลุม่ย่อย ๆอีกหลายระดบั  กลุ่มใหญสุ่ดของสิง่มีชีวิต คือ อาณาจักร(Kingdom)  กลุ่มย่อย
รองลงมาส าหรบัพืชเรียก ดิวิชัน (Division)  ส าหรบัสัตว์เรียกไฟลัม (Phylum)  ในดิวิชันหรือไฟลัมหนึง่ 
ๆ  แยกออกเป็นคลาส หลายคลาส (Class)  หรือช้ัน ในแต่ละคลาสแยกออกเป็นหลายออร์เดอร์ (Order) หรือ
อันดับแต่ละ ออร์เดอร์แยกออกเป็นหลายแฟมลิี (Family) หรือวงศ์  ในแต่ละแฟมลิียังแยกออกเป็นจีนัส 
(Genus) หรอืสกลุ  แต่ละจีนสัแบง่ย่อยออกเป็นหลายสปีชีส์ (species) หรือชนิด 

              อาณาจักร (Kingdom) 

                            ดิวิชัน (Division) หรือ ไฟลัม (Phylum) 

                                        คลาสหรือช้ัน (Class) 

                                                    แฟมิลีห่รอืวงศ์ (Family) 

                                                                  จีนัสหรือสกุล (Genus) 

                                                                                 สปีชีสห์รอืชนิด (species) 

ในระหว่างกลุ่ม  อาจมีกลุม่ย่อยอกี  เช่น Sub  Kingdom,Sub  division เป็นต้น  พืชแต่ละชนิด อาจมี
ลักษณะต่างกันเลก็น้อย เรียกว่า พันธ์ุ    สิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในสปีชีส์ เดียวกันต้องมีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกันทาง
บรรพบรุุษสามารถสบืพันธ์ุกันได้ ลูกที่ได้จะต้องไมเ่ป็นหมัน  
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ชื่อของสิ่งมีชีวิต 
 

ชื่อของสิ่งมีชีวิต โดยปกติแล้วการเรียกช่ือของสิง่มีชีวิต มีดังนี้ คือ 
            1. ช่ือพื้นเมือง  เรียกตามทอ้งถ่ิน  
            2. ช่ือสามัญ (common name) คือ ช่ือที่เรียกกนัทั่ว ๆ ไป อาจเรียกตามลักษณะรูปร่าง ถ่ินก าเนิด
หรือสถานที่อยู่ก็ไดเ้ช่น ปากกาทะเล หอยมุก เป็นต้น ซึ่งช่ือดังกล่าวอาจเรียกต่างกัน ในแต่ละที่ท าใหเ้กิดความ
เข้าใจผิดได ้
 3. ช่ือวิทยาศาสตร์ (scientific name) คาโรลสั ลินเนียส (Carolus Linnaeus) ผู้ที่ได้รับการยกยอ่ง
ว่าเป็นบิดา แห่งอนุกรมวิธาน เป็นคนก าหนดช่ือวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตแบบทวินาม ประกอบด้วยสองส่วน
หลัก และ อีกหนึง่ส่วนรอง (Binomail nomenclature) คือ ส่วนแรกเป็นส่วนของช่ือสกลุ (generic name) 
ส่วนที่สองเป็นช่ือทีร่ะบสุปีชีส์ (Specific epithet) ทั้งสองสว่นต้องท าให้เป็นค าในภาษาลาตินเสมอและเป็นผู้
เริ่มใช้เป็นคนแรก ช่ือจีนัสตัวแรกเขียนด้วยอักษรตัวใหญเ่สมอ ตัวแรกของสปีชีสเ์ป็นช่ือตัวเล็กธรรมดา ต้อง
เขียนให้ต่างจากอักษรอื่นเช่น คือ พิมพ์หรือเขียนจะต้องขีดเส้นใต้ หรือ พิมพ์หรือเขียนเป็นตัวเอนไม่ต้องขีด
เส้นใต้ ทั้ง 2 ช่ือไม่ติดกัน หรืออาจมสี่วนทีส่าม ก็คือช่ือผู้ตัง้หรือผู้คนพบสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น เรียกระบบนี้ว่า การ
ตั้งช่ือแบบทวินาม (binomial nomenclature)  

 

การระบุชนิดของสิ่งมีชีวิต 

สิ่งมีชีวิตมีความหลากหลายแตกต่างกันนักวิทยาศาสตร์มเีครื่องมอืที่ใช้ในการระบุชนิดของสิ่งมีชีวิต 
คือ ไดโคโตมัสคีย์ ไดโคโตมัสคีย์ (dichotomous) คือ เครื่องมือในการแบ่งกลุม่ย่อยสิง่มีชีวิต โดยเปรียบเทียบ
ความแตกต่างทีละคู่ของโครงสร้างลักษณะหนึง่ หรือหลายลกัษณะ การแบ่งสิ่งมีชีวิตทีละ2 กลุม่ท าใหพ้ิจารณา
ได้ง่าย ไม่สับสน และสิง่มีชีวิตแต่ละกลุ่มจะมีไดโคโตมสัคีย์ทีเ่หมาะสมเฉพาะ ใช้แยกกลุ่มย่อยของสิ่งมีชีวิตน้ัน  
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กิจกรรมที่ 1.3 
1.ให้นักเรียนระบุจีนัส และ สปีชีส์  จากชื่อวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตท่ีก าหนด 

ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร ์ จีนัส สปีชีส ์

กระเจี๊ยบแดง Hibiscus sabdariffa L.   
ฝรัง่ Psidium guajava L.   
ขมิ้น Curcumalonga L.   

กระเทียม Allium sativum L.   
ตะขบฝรั่ง Muntingia calabura L.   

หางนกยงูไทย Caesalpinia pulcherrima L.   
มะพร้าว Cocos nucifera L.   
มะขาม Tamarindus indica L.   

 

 
กิจกรรมที่ 1.4 

การระบุชนิดของสิ่งมีชีวิต (Identification)  
 
1.ให้นักเรียนศึกษาวิธีการสร้างไดโคโตมสัคีย ์
 

 
                              แมงปอ     แมลงทับ 
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         ผีเสื้อ        ด้วง 

  
                        แมลงเต่าทอง    จิ้งหรีด 
 
1. แผนผังพิจารณาความแตกต่างออกเป็นรายคู่ของการจ าแนกแมลง 
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2. แนวการสรา้งไดโคโตมัสคีย์ของแมลง 
1. ก. แมลงปกีแข็ง........................................................................................... ........... ดูข้อ 2 
1. ข. แมลงปีกไม่แข็ง.............................................................................................. .... ดูข้อ 3 
2. ก. มีหนวด  1 คู่.............................................................................................. ....... ดูข้อ 4 
2. ข. ไม่มีหนวด.......................................................................................................... ด้วง 
3. ก. ปีกมีช้ันเดียว............................................................................................... ....... ดูข้อ 5 
3. ข. ปีกมี 2 ช้ัน.......................................................................................................... จิ้งหรีด 
4. ก. ปีกมีเดียว.................................................................................................... ....... แมลงทับ 
4. ข. ปีกมีลายจุด....................................................................................................... แมลงเต่าทอง 
5. ก. ปีกโปร่งแสง................................................................................................. ...... แมงปอ  
5. ข. ปีกทึบแสง..........................................................................................................ผี้เสือ้  
 
3. การระบุชนิดสิ่งมีชีวิตจากไดโคโตมัสคีย ์
   3.1 แมลงทับ เป็นแมลงปีกแข็งที่มหีนวด 1 คู่ มีปีกสเีขียวมีจุดสองจุดบริเวณปีกด้านบน 
   3.2 ด้วง เป็น แมลงปีกแข็งที่ไม่มหีนวด 
   3.3 แมลงเต่าทอง เป็น แมลงปีกแข็งทีม่ีหนวด 1 คู่ปีกมีลายจุด 
   3.4 จิ้งหรีด เป็นแมลงทีป่ีกไม่แข็งและมปีีก 2 ช้ัน 
   3.5 แมงปอ เป็นแมลงปีกไม่แข็งมีปีกช้ันเดียว และมีปกีโปร่งแสง 
   3.6 ผีเสื้อ เป็นแมลงปกีไม่แข็งมปีีกช้ันเดียว และมปีีกทบึแสง 
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2. ให้นักเรียนจัดจ าแนกพิจารณาความแตกต่างของดอกไม้แต่ละชนิดต่อไปนี้พรอ้มสร้างไดโคโตมัสคีย์ 

 
 
 
1.1 แผนผังพิจารณาความแตกต่างออกเป็นรายคู่ 
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1.2 การสร้างไดโคโตมสัคีย์  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.3 3. การระบุชนิดสิง่มีชีวิตจากไดโคโตมสัคีย ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ก าเนดิของชีวิต 
 

สิ่งมีชีวิตเกิดข้ึนมาได้อย่างไรไม่มีนกัวิทยาศาสตรท์่านใดสามารถพิสจูน์ ได้อย่างชัดเจน มีเพียง
สมมติฐานเกี่ยวกับการก าเนิดของสิ่งมีชีวิตเท่านั้นซึ่งนกัวิทยาศาสตร์ในอดีตหลายท่านต้ังสมมติฐานเพือ่อธิบาย
ถึง ก าเนิดของสิง่มีชีวิตชนิดแรกบนโลก 

 
กิจกรรม 1.5  

แนวความคิดเกี่ยวกับก าเนิดของสิ่งมีชีวิต 
1.ให้นักเรียนศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับก าเนิดของสิง่มีชีวิตของนักวิทยาศาสตร์ตอ่ไปนี้พร้อมสรปุใจความ
ส าคัญ  

1.  ลุย ปาสเตอร์ (Louis Pasteur)  

2. อเล็กซานดร์ อีวาโนวิช โอพาริน (Alexsandr Ivannovich Oparin)  

3. สแตนเลย์ มลิเลอร์ (Stanley Miller) 

4. ซิดนีย์ ฟอกซ์ (Sidney Fox) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

อ้างอิงข้อมูลจาก 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. จับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างนกัวิทยาศาสตรก์ับแนวความคิดที่เกี่ยวกับการก าเนิดของสิ่งมีชีวิต 
 
……………ลุย ปาสเตอร์ (Louis Pasteur)  

A  แนวความคิดที่แสดงให้เห็นว่าสิง่มีชีวิตเริม่แรก
วิวัฒนาการมาจากสารเคม ี

 
…………….อเล็กซานดร์ อีวาโนวิช โอพาริน  
 

B การทดลองที่แสดงใหเ้ห็นว่ากรดอะมโิน และยูเรีย
ซึ่งเป็นสารสารอินทรีย์ เกิดจากการรวมตัวกันของสาร
อย่างง่ายเช่น แอมโมเนีย น้ า และก๊าซไฮโดรเจน โดย
มีแหลง่พลังงานจากไฟฟ้า 

 
……………..สแตนเลย์ มลิเลอร์ (Stanley Miller) 

C  แนวคิดที่ยืนยันว่าสิ่งมีชีวิตต้องเกิดจากสิ่งมีชีวิต
เท่านั้น 

 
……………..ซิดนีย์ ฟอกซ์ (Sidney Fox) 

D การทดลองทีส่นบัสนุนว่า เซลลเ์ริม่แรกเกิดจากการ
รวมตัวกันของกรดอะมโินที่ได้รบัความร้อน 

3. จากแนวความคิดว่าสิ่งมีชีวิต เกิดจากวิวัฒนาการของสารเคมี จงเรียงล าดับวิวัฒนาการของสารเคมีต่อไปนี้
ให้ถูกต้อง 
สารอนินทรีย ์ อะตอมธาตุ สารประกอบ 
สารอินทรีย ์ น้ า ก๊าซไฮโดรเจน  
DNA แอมโมเนีย กรดอะมโิน 
RNA ไขมัน น้ าตาล 
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ก าเนิดเซลล์โพรคาริโอต และ เซลลย์ูคาริโอต 
  

จากแนวความคิดของนักวิทยาศาสตรเ์กี่ยวกับก าเนิด ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นที่ยอมรบัมากที่สุดใน
ปัจจุบันก็คือ สิ่งมีชีวิตก าเนิดมาจากวิวัฒนาการของสารเคมี โดยเซลลเ์ริม่ต้นเกิดจากโปรตีนที่ได้รับความรอ้น
แล้วรวมตัวกันกลายเป็นเซลลอ์ย่างง่ายและเซลลเ์ริ่มต้นที่เกดิข้ึน คือเซลล์แบบโพรคารโิอต (Prokaryotic cell) 
ซึ่งปจัจบุันหลงเหลืออยูเ่พียงสิ่งมีชีวิตกลุ่มเดียวคือแบคทีเรีย 

ลักษณะส าคัญของเซลล์โพรคาริโอตคือ ในเซลล์ไม่พบนิวเคลียส พบเพียงสารพันธุกรรม ทีเ่กาะกลุ่ม
กัน เรียกว่านิวคลีออยด์ (Nucleoid) ภายในเซลล์ไม่พบออรก์าแนลลท์ี่มีเยือ่หุม้ ทุกประเภท (เช่น RER, SER 
Golgi body ,Lysosome, Vacuole, Mitochondria, Chloroplast) พบเพียงไรโบโซมขนาด 70s 

มีผนังเซลลท์ี่มีองค์ประกอบแตกต่างจากพืช และพบเยื่อหุ้มเซลล์ โดยเซลลจ์ะมีขนาดเลก็ กว่าเซลล์
พืชและเซลล์สัตว์ซึง่เป็นเซลล์ที่พบในปจัจบุันมาก  

นักวิทยาศาสตรเ์ช่ือว่าสิ่งมีชีวิตพวกโพรคาริโอตในยุคเริ่มแรกมีการด ารงชีวิตอย่างหลากหลายเนื่อง
โลกในยุคนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และพวกโพรคาริโอตน้ีเองที่เป็นส่วนส าคัญที่ท าใหบ้รรยากาศบนโลกมี
ปริมาณก๊าซออกซิเจนเพิม่มากข้ึนเนื่องจากบางชนิดสามารถสังเคราะห์แสงและปล่อยก๊าซออกซเิจนออกมาได้ 
เช่นสาหร่ายสเีขียวแกมน้ าเงิน (Blue green algae)  
 เมื่อโลกมปีรมิาณก๊าซออกซเิจนเพิ่มมากขึ้นท าใหเ้ซลลม์ีการวิวัฒนาการมาเป็นเซลล์ยูคาริโอต 
(Eukaryotic cell) ซึ่งส่วนใหญ่เซลล์กลุ่มนีจ้ะหายใจโดยใช้ก๊าซออกซิเจน โดยการเปลี่ยนแปลงจากเซลล์โพร
คาริโอตมาเป็นยูคาริโอตน้ันจะเกิดจากการที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลลพ์วกโพรคาริโอตเจริญเข้ามาห่อหุ้มส่วนของ
สารพันธุกรรมจนเกิดเป็นนิวเคลียส และเกิดเป็นออร์กาเนลล์ที่มเียื่อหุม้เกิดข้ึน ในบรรดาออร์กาเนลล์ต่างๆของ
เซลล์ยูคารโิอต นักวิทยาศาสตรเ์ช่ือว่าไมโทคอนเดรีย และ คลอโรพลาสต์ เป็นสิ่งมีชีวิตพวกโพรคาริโอต ซึ่งมี
ขนาดเซลล์เล็กกว่ายูคาริโอตมาก เข้ามาอาศัยอยู่ในเซลล์ยูคาริโอต และมิวิวัฒนาการร่วมกันมายาวนานจงึอยู่
ร่วมกันตลอดมา โดยหลักฐานทีส่นับสนุนแนวคิดดงกล่าว มี 3 ประการ คือ 
ประการที่ 1 ไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต์ มี DNA เป็นของตัวเอง ประการทีส่อง ไมโทคอนเดรียและคลอ
โรพลาสต์มเียื่อหุ้มสองช้ันซึง่ค่อนข้างจะแตกต่างจากออร์กาเนลล์อื่นๆซึง่มีเยือ่หุม้เพียงช้ันเดียว โดย
นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ว่า เยื่อหุ้มช้ันนอกเปรียบเหมอืนผนังเซลล์ ของเซลล์พวกโพรคาริโอต ส่วนเยื่อหุม้
ช้ันในเปรียบเสมือนเยื่อหุม้เซลล์นั้นเอง และประการทีส่าม ไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสตส์ามารถเพิ่ม
จ านวนตัวเองได้ ซึ่งทัง้สามประการนี้แสดงให้เห็นว่าไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสตเ์คยเป็นสิง่มีชีวิตพวก 
โพรคาริโอต ที่ด ารงชีวิตแบบอิสระมาก่อนแล้วค่อยมาอาศัยอยู่ในเซลล์ยูคารโิอตแบบพึ่งพา  
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กิจกรรมท่ี 1.6  
เรื่อง ความแตกต่างของเซลลโ์พรคาริโอตและยูคาริโอต 

 
ตอนที่ 1 ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับเซลลโ์พรคาริโอต และ เซลล์ยูคาริโอต 
 
เซลล์ของสิง่มีชีวิตสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามลักษณะความซับซ้อนของโครงสร้างภายในเซลล์ คือ 
เซลล์โพรคาริโอต และเซลล์ยูคาริโอต ลกัษณะที่แตกต่างกนัระหว่างเซลล์โพรคาริโอต และ เซลล์ยูคาริโอต 
ได้สรุปไว้ในตาราง 
 
ตารางที1่ แสดงความแตกต่างระหว่างเซลล์โพรคาริโอต และเซลล์ยูคาริโอต 

ส่วนประกอบของเซลล์ เซลล์โพรคาริโอต เซลล์ยูคารโิอต 
 

1. ขนาดเซลล ์ 
(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง) 
 

1-10 ไมโครเมตร 10-100 ไมโครเมตร 

2. นิวเคลียร์บอด ี 
(nuclear body ) 
 

-เรียก “นิวคลีออย” -เรียก “นิวเคลียส” 

    - นิวเคลียร์เมมเบรน 
      (nuclear membrane) 
 

ไม่มี มี 

    - โครโมโซม     - เป็นวงกลมประกอบด้วย 
DNA และโปรตีนที่คล้ายฮีสโตน 
(histone) 
 

- เป็นแท่งประกอบด้วย DNA 
และโปรตีนฮสีโตน 

    - จ านวนโครโมโซม 1 
 

>1 

    - นิวคลีโอลัส ไม่มี 
 

มี 

3. การแบ่งเซลล ์ - แบ่งตัวจาก 1 เป็น2 (binary 
fission) และไม่มีไมโอซสิ 
(meiosis) เพราะสิ่งมีชีวิตเป็น

- ไมโทซิส (mitosis) และ มี  
ไมโอซิส ส าหรับสร้างเซลล ์
สืบพันธ์ุ (sex cell) เนื่องจาก 
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ส่วนประกอบของเซลล์ เซลล์โพรคาริโอต เซลล์ยูคารโิอต 
 

ชนิดแฮพลอยด์ (haploid) สิ่งมีชีวิตเป็นชนิดดิพลอยด์  
(diploid) 
 

4. เยื่อหุ้มเซลล ์ - ประกอบด้วยช้ันฟอสโฟลิพิด2 
ช้ัน (phospholipid bilayer) 
ที่ไม่มีคาร์โบไฮเดรตและสเต
อรอล (sterol)แต่มีโฮพานอยด์ 
(hopanoid) ซึ่งมีคุณสมบัติ
คล้ายสเตอรอลแทน 
-ไม่สามารถเกิดเอนโดไซโทซสิ 
(endocytosis) และ 
เอกโซไซโทซิส (exocytosis) 
 

- ประกอบด้วยช้ันฟอสโฟลิพิด  
2 ช้ัน (phospholipid bilayer ) 
ที่มีคาร์โบไฮเดรต และสเตอรอล  
- สามารถเกิด เอนโดไซโทซิส 
และเอกโซไซโทซสิ  

5. ไรโบโซม 70 S 
(50 S และ 30 S) 
 

80 S 
(60 S และ 40 S) 

6. ออร์แกเนลลท์ี่มเียื่อหุม้  
(ไมโทคอนเดรีย, คลอโรพลาสต ์ 
เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม, กอลจิ
แอพพาราตัส ,แวคิวโอล 
และไลโซโซม) 
 

ไม่มี มี 

7. การสังเคราะห์แสง -เกิดที่เยื่อหุ้มเซลล ์
 

-เกิดที่คลอโรพลาสต ์

8. สายใยไมโทติก 
(mitotic spindle) 
 

ไม่มี มี 

9.ไซโทสเกลเลตอน 
 

ไม่มี 
 
 

มี 
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ส่วนประกอบของเซลล์ เซลล์โพรคาริโอต เซลล์ยูคารโิอต 
 

10. เอนไซม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
กับกระบวนการหายใจ 
และระบบถ่ายทอดอิเลกตรอน 
 

-อยู่ที่เยื่อหุม้เซลล ์ -อยู่ที่ไมโทคอนเดรีย 

11.ผนังเซลล ์ - ยูแบคทีเรีย(eubacteria)  
มีผนังเซลล์ ประกอบด้วยเพปติ
โดไกลแคน(peptidoglycan)  
- อาร์เคียแบคทีเรีย 
(archaebacteria) มีผนังเซลล์ 
ประกอบด้วยโปรตีน 
คาร์โบไฮเดรตทีซ่ับซอ้น หรือ
โมเลกุลที่คล้ายเพปติโดไกลแคน 
 

- เซลล์พืช  สาหร่าย และรา ม ี
ผนังเซลลป์ระกอบด้วย 
เซลลูโลส (cellulose) หรือ 
ไคติน (chitin) 
-เซลล์สัตว์และโปรโตซัว ไม่มีผนัง
เซลล ์ 

12. ออร์แกเนลลท์ี่ใช้ส าหรับ  
การเคลื่อนที ่ 

  

- มีแฟลเจลลา ซึง่แต่ละอันไม่
ถูก หุ้มด้วยเยื่อหุม้  
- ไม่มีซีเลีย 

- มีแฟลเจลลา และซเิลีย ที่
ประกอบด้วยไมโครทูบลู โดยไม
โครทูบลูมกีารจัดเรียงตัวใน
รูปแบบจ าเพาะและถูกหุม้ด้วย
เยื่อหุม้ 
 

13. ชนิดของสิ่งมีชีวิต -แบคทีเรีย (ยูแบคทีเรีย และ
อาร์เคียแบคทเีรีย) 

-เซลล์สัตว์ เซลล์พืชเซลล์สาหร่าย 
เซลล์โปรโตซัว และเซลล์รา 
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ตอนที่ 2 ให้นักเรียนพจิารณาภาพเซลล์โพรคารโิอต และเซลล์ยูคารโิอตแล้ว ใช้ข้อความในตารางเติมค าลงใน
ช่องว่าง 

2.1 โครงสร้างของเซลลโ์พรคาริโอต 

นิวคลีออยด์ ไรโบโซมขนาด 70s ไซโทรพลาซมึ 
เยื่อหุม้เซลล ์ ผนังเซลล ์ แฟลกเจลลา 
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2.2 โครงสร้างของเซลล์ยูคาริโอต 
 
     เซลล์พืช 
 
ไรโบโซมขนาด 80s แวคิวโอล ผนังเซลล ์
เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดขุขระ ไซโทรพลาซมึ คลอโรพลาสต ์
ไมโทคอนเดรีย กอลจิแอพพาราตัส นิวเคลียส 
 

 
ที่มา http://www.sciencegeek.net/Biology/review/U1plantcells.htm [2556 , เมษายน 3]) 
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