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สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน บางชนิด
มีขนาดเล็กมาก แต่บางชนิดอาจมีขนาดใหญ่มาก บางชนิด
สามารถสร้างอาหารได้เอง แต่บางชนิดไม่สามารถสร้างอาหาร
ได้เอง จึงต้องกินส่ิงมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร แล้วนักเรียนทราบ
หรือไม่ว่า สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ  ที่กล่าวถึงนั้นมีลักษณะส�าคัญอย่างไร
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ธรรมชาติ
ของสิง่มชีวีติ

หน่วยการเรียนรูที่

1
ผลการเรียนรู

1.  อธิบายและสรุปสมบัติที่ส�าคัญของ
สิง่มชีวีติ ความสัมพันธ์ของการจัด
ระบบในส่ิงมีชีวิตที่ท�าให้สิ่งมีชีวิต
ด�ารงชีวิตอยู่ได้

2.  อธิบายและบอกความส�าคัญของ
การระบุป ัญหา ความสัมพันธ ์
ระหว่างปัญหา สมมติฐาน และวิธี
การตรวจสอบสมมติฐาน รวมทั้ง
ออกแบบการทดลองเพือ่ตรวจสอบ
สมมติฐานได้



สิง่มชีวีติตางจากสิง่ไมมชีวีติ
อยางไร

Prior Knowledge

บางชนิดมีขนาดใหญ หรือสิ่งมีชีวิตบางชนิดมีลักษณะคลายกับวาเปนสิ่งไมมีชีวิต ซึ่งดวยความรู

ทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน จึงมีเกณฑที่ใชในการจําแนกสิ่งตาง ๆ  วาเปนสิ่งมีชีวิตหรือไม

โดยพิจารณาจากลักษณะตอไปนี้

1.1 สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ
 สิง่มชีวิีตทกุชนดิลวนมกีารสบืพนัธุเพือ่เพิม่จํานวนประชากรและดํารงรกัษาเผาพนัธุใหคงอยู 

โดยสิ่งมีชีวิตแตละชนิดจะมีการสืบพันธุที่แตกตางกันไป ซึ่งสามารถจําแนกได 2 ประเภท ดังนี้

 1. การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ (asexual 
reproduction) เปนการสืบพันธุโดยไมตองอาศัยเซลลสืบพันธุ 

ซึ่งไดสิ่งมีชีวิตตัวใหมที่มีลักษณะเหมือนกับส่ิงมีชีวิตเดิม

ทุกประการ พบไดทัง้ในสิง่มชีวีติทีไ่มเปนเซลล ส่ิงมีชวีติเซลลเดียว

และสิง่มชีีวิตหลายเซลล เชน การแตกหนอ (budding) การสราง

สปอร (sporulation) การงอกใหม (regeneration) การแบงสองสวน

(binary fission) การหลดุเปนสวน (fragmentation) พารธีโนเจเนซสิ

(parthenogenesis) เปนตน

 1. ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
 สิ่งตาง ๆ  ที่เราพบเห็นอยูทั่วไปนั้น จะมีทั้งที่เปนสิ่งมีชีวิต

และเปนสิ่งไมมีชีวิต โดยส่ิงมีชีวิตบางชนิดมีขนาดเล็กมาก 

  ภาพที่ 1.1 การแบงสองสวน 
(binary fission) ของพารามีเซียม

ภาพที่ 1.2 การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ
ของแมลงปอจะมีการผสมกันระหวาง
อสุจิจากเพศผูและไขจากเพศเมีย

เพศผู เพศเมีย

 2. การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ (sexual reproduction) เปนการสืบพันธุที่ตองอาศัย

การรวมกันของเซลลสืบพันธุเพศผูและเซลลสืบพันธุเพศเมีย เรียกวา การปฏิสนธิ (fertilization) 

ซึ่งการปฏิสนธิแบงออกเปนการปฏิสนธิภายนอกรางกาย (external fertilization) และปฏิสนธิ

ภายในรางกาย (internal fertilization) หลังจากการปฏิสนธิแลวจะไดไซโกต (zygote) และเจริญ

เปนตัวออนของสิ่งมีชีวิตที่ได

รับการถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรมมาจากพอและแม

ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต 3
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1.2	 สิ่งมีชีวิตตองการสารอาหารและพลังงาน
 การด�ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อการอยู่รอด เช่น การ

เคลื่อนไหวเพื่อล่าเหยื่อ การงอกของเมล็ดพืช เป็นต้น  ซึ่งทุก ๆ  กิจกรรมล้วนต้องใช้

พลังงานทั้งสิ้น นักเรียนทราบหรือไม่ว่าสิ่งมีชีวิตได้รับพลังงานมาจากแหล่งใด

 ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งก�าเนิดพลังงานที่ส�าคัญต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก ซึ่งพืช

สาหร่ายบางชนิด และแบคทีเรียบางชนิดสามารถน�าพลังงานแสงมาใช้ใน

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ท�าให้ได้

สารอนิทรย์ีทีม่สีารอาหารและพลงังานอยู ่และ

สามารถน�ามาใช้ในกระบวนการต่าง ๆ  ได้ ซึง่สตัว์

อืน่ ๆ  รวมทัง้มนษุย์จะได้รบัการถ่ายทอดสารอาหาร

และพลังงานนั้น โดยการกินต่อกันเป็นทอด ๆ  ในรูปของ 

โซ่อาหารและสายใยอาหาร

 สารอาหารที่สิ่งมีชีวิตได้รับจะช่วยเสริมสร้างร่างกายให้

มีการเจริญเติบโต และซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนที่สึกหรอ รวมถึง

ใช้เป็นสารตั้งต้นของการเกิดปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์สิ่งมีชีวิต

ที่เรียกว่า กระบวนการเมแทบอลิซึม (metabolism) ซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต โดยสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ กระบวนการ

สร้างสารอินทรีย์โมเลกุลใหญ่จากสารโมเลกุลเล็กโดยใช้พลังงานจากเซลล์ เรียกว่า แอแนบอลิซึม

(anabolism) และกระบวนการสลายสารโมเลกลุใหญ่ให้เป็นสารโมเลกลุเลก็ เรยีกว่า แคแทบอลซิมึ

(catabolism)

  ภาพที่ 1.3 นกต้องใช้พลังงานใน
การเคลื่อนไหวเพื่อล่าปลา

 ตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน (law of conservation of energy) 

กล่าวว่า พลังงานเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่และไม่สามารถ

สูญหายไป แต่สามารถเปลี่ยนรูปจากพลังงานหนึ่งไปเป็น

อีกพลังงานหน่ึง เช่น พลังงานแสงเปลี่ยนเป็น

พลังงานเคมี พลังงานเคมีในสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนเป็น

พลังงานกล พลังงานศักย์เปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ 

เป็นต้น

กฎการอนุรักษพลังงาน

  ภาพที่ 1.4
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1.3	 สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโต	มีอายุขัย	และมีขนาดจ�ากัด
 เซลล์ของสิ่งมีชีวิตจะมีการขยายขนาด เพิ่มจ�านวน มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปท�าหน้าที่

เฉพาะอย่าง หรืออาจรวมกลุ่มเป็นเนื้อเยื่อ ซึ่งจะพัฒนาต่อไปเป็นอวัยวะและระบบอวัยวะต่าง ๆ  

ของร่างกาย สิ่งที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้นับเป็นการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต โดยการเจริญเติบโตของ

สิ่งมีชีวิตบางชนิดนั้น จะเริ่มต้นจากการมีตัวอ่อนขนาดเล็กที่มีลักษณะเหมือนพ่อแม่ และมีการ

เจรญิเตบิโตโดยขยายขนาดขึน้เป็นตวัเตม็วยั แต่ส่ิงมีชวิีตบางชนดิจะมีตัวอ่อนทีมี่ลักษณะแตกต่าง

จากพ่อแม่ และต้องผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในขณะเจริญเติบโต (metamorphosis)

จนกระทัง่เป็นตัวเต็มวยัจงึจะมีลกัษณะเหมือนกบัพ่อแม่ เช่น ยงุ แมลงวนั ผเีสือ้ กบ เขยีด เป็นต้น

 เมือ่สิง่มชีวีติเกดิขึน้มาแล้ว จะมกีารเจริญเติบโตจนเป็นตัวเต็มวัยทีพ่ร้อมจะสืบพนัธ์ุเพ่ือการ

ด�ารงเผ่าพันธุ์ และต่อมาเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง ร่างกายของสิ่งมีชีวิตจะเสื่อมสลายและตายไป

โดยช่วงเวลาตั้งแต่ท่ีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาจนตายไปนั้น เรียกว่า อำยุขัย (life span) ซึ่งส่ิงมีชีวิต

แต่ละชนิดจะมีอายุขัยแตกต่างกัน

โตเต็มวัย
กบโตเต็มวัยพร้อมที่จะสืบพันธุ์

ผสมพันธุ
ฤดูฝนเป็นฤดู
ผสมพันธุ์ของกบ

ไข่
ลักษณะกลม สีน�้าตาลอมเขียว 
และมีเมือกหุ้มอยู่

ลูกออด
ลักษณะคล้ายลูกปลา หัวโต 
หางยาว หายใจด้วยเหงือก

ขาหนางอก
ขาหน้าจะงอกออกมา
จนมีขาครบ 4 ขา

หางหดสั้น
หางจะหดสัน้ แล้วกบจะข้ึนมาอาศัย
อยู่บนบก ซึ่งหายใจด้วยปอด

กระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปรางของกบ

ขาหลังงอก
ขาหลงัจะงอกออกมาก่อน
และหางค่อย ๆ  หดสั้นลง

  ภาพที่ 1.5

ธรรมชาติ
ของสิ่งมีชีวิต
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  ภาพที ่1.7 การนบัอายขุองไม้ยนืต้น
นับได้จากจ�านวนวงปี

อายุขัย (สูงสุด) 
ของสัตวบางชนิด

หนู 3 ป

ค้างคาว13 ป

สุนัข 20 ป

แมว 27 ป

คางคก 36 ป

ลิงกอริลลา 39 ป

เหยี่ยว 46 ป

ช้างอินเดีย 70 ป

มนุษย์ 120 ป

จระเข้ปากยาว (อัลลิเกเตอร์) 52 ป

 พืชหลายป (perennial plant)
อาจเป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้น เช่น มะม่วง ชมพู่ ประดู่ แก้ว เป็นต้น

พืชสองป (biennial plant) 
เป็นพืชที่มีการเจริญทางล�าต้น ใบ และราก และสะสมอาหารในปีแรก แล้วจะพักตัวก่อนจะมี
การเจรญิในปีทีส่องเพือ่สบืพนัธุ ์ส่วนใหญ่เป็นพชืทีม่หีวัหรอืล�าต้นใต้ดนิ เช่น หอม กระเทยีม
แคร์รอต

 พืชปเดียว (annual plant)
เป็นพชืทีเ่มือ่ออกดอกออกผลแล้วกจ็ะตายไป เช่น 
ข้าว สับปะรด อ้อย

พืชที่มีชวงอายุสั้น (ephemeral plant) 
เป็นพืชที่มีวงชีวิตสั้น เจริญเติบโตและขยายพันธุ์
ในช่วงเวลาทีส่ิง่แวดล้อมเหมาะสมซึง่มอีย่างจ�ากดั 
เช่น ถั่วเขียว ดาวเรือง พืชทะเลทรายบางชนิด

อายุขัยของพืช

อายุขัยของสิ่งมีชีวิต

  ภาพที่ 1.6
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1.  ไม้ยืนต้น (tree) จะมีความสูง
มากกว่า 300 เซนติเมตรขึ้นไป 
เช่น มะพร้าว มะม่วง ทุเรียน 
สัก เป็นต้น

2.  ไม้พุม (shrub) จะมีความสูง
ระหว่าง 120 - 300 เซนติเมตร 
เช่น มะลิ กาแฟ เป็นต้น

 สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดน้ัน เม่ืออยู่ในระยะตัวเต็มวัยจะมีขนาดแตกต่างกัน บางชนิดมีขนาดเล็กมาก

จนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เป็นต้น บางชนิดมีขนาดใหญ่มาก เช่น

ช้าง วาฬ เป็นต้น  แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีขนาดที่จ�ากัด

 พืชแต่ละชนิดก็มีขนาดจ�ากัดเช่นเดียวกัน โดยสังเกตได้จากความสูงของยอด และขนาดล�าต้น 

ซึ่งนักชีววิทยาได้จัดแบ่งกลุ่มพืชตามความสูงออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

ขนาดของสิ่งมีชีวิต

3.  พชืล้มลุก (herb) มคีวามสงู
ไม่เกนิ 120 เซนตเิมตร เช่น 
หญ้า ข้าว ตะไคร้ เป็นต้น

  ภาพที่ 1.8

ธรรมชาติ
ของสิ่งมีชีวิต
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1.4	 สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองตอสิ่งเรา
 สิ่งเร้ำ (stimulus พหูพจน์ stimuli) คือ เหตุการณ์ ปัจจัย หรือสิ่งต่าง ๆ  ในสิ่งแวดล้อมที่มี

ผลกระตุ้นให้สิ่งมีชีวิตมีปฏิกิริยาตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรมออกมา (response)

ประเภทของสิง่เรา

สิ่งเร้าที่กระท�าต่อสิ่งมีชีวิตสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

  ส่ิงเร้ำภำยใน เป็นสิง่เร้าทีอ่ยูภ่ายในร่างกายสิง่มชีวีติ เช่น ปรมิาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกาย 

อุณหภูมิของร่างกาย ระดับฮอร์โมน เป็นต้น

  สิ่งเร้ำภำยนอก เป็นสิ่งเร้าที่อยู่ภายนอกร่างกายสิ่งมีชีวิต เช่น แสงแดด ความชื้น อุณหภูมิ เป็นต้น

 การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของส่ิงมีชีวิตนั้นเกิดขึ้นเพื่อท�าให้

สิ่งมีชีวิตสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งสิ่งเร้าหนึ่งอาจมีผลต่อการ

ตอบสนองรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบ ส่วนการตอบสนอง

จะเกิดขึ้นได้หลายกรณี ทั้งเพื่อเป็นการปรับตัวให้เหมาะสมกับ

สิ่งแวดล้อม การหลบเลี่ยงศัตรู หรือการหาอาหาร

 สัตว์แต่ละชนิดจะมีการแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองต่อ

สิง่เร้าแตกต่างกนัออกไป เช่น หมขีัว้โลกเหนอืจ�าศลีในฤดหูนาว 

นกอพยพย้ายถิ่นในฤดูหนาว อะมีบาเคลื่อนที่หนีแสง แมลงเม่า

บินเข้าหาแสงไฟ แมวไล่จับหนู นกไล่จิกแมลง กิ้งกือขดตัวเมื่อ

ถูกสัมผัส เป็นต้น

 ส่วนพืชก็มีพฤติกรรมเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ  เช่น 

ต้นต�าลึง บวบ น�้าเต้า ถั่วฝักยาวจะเลื้อยพันหลัก โดยมีมือเกาะ 

(tendril) พันอยู่กับหลักบริเวณใกล้เคียงเพื่อพยุงล�าต้นให้ขึ้น

ไปยังที่สูง ทั้งนี้เพื่อให้ใบได้รับแสงแดด ทานตะวันหันเข้าหา

แสงแดด ดอกบัวบางชนิดจะบานในตอนเช้าและหุบตอนเย็น 

ไมยราบจะหุบใบเมื่อถูกสัมผัส เป็นต้น

 กลไกการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตนั้นจะมีการพัฒนา

ตามล�าดับวิวัฒนาการ เห็นได้จากพัฒนาการในการตอบสนอง

ของสัตว์ชั้นสูง โดยการสร้างระบบต่าง ๆ  ของร่างกายเพื่อช่วย

ควบคุมพฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเร้า

  ภาพที่ 1.9 นกไล่จิกไส้เดือนเป็น
พฤติกรรมการตอบสนองเพ่ือหา
อาหาร โดยมีไส้เดือนเป็นสิ่งเร้า

  ภาพที่ 1.10 ทานตะวันมีการตอบ
สนองต่อแสง โดยจะหนัดอกเข้าหา
แสงแดด
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1.5 สิ่งมีชีวิตมีการรักษาดุลยภาพของรางกาย
 สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีกลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งตาง ๆ

ภายในรางกายใหอยูในสภาพสมดุล ในสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว 

เชน อะมีบา หรือพารามีเซียมที่อาศัยอยูในแหลงนํ้าจืด นํ้าจาก

ภายนอกเซลลจะออสโมซสิเขาสูเซลลตลอดเวลา ซึง่หากนํา้เขาสู

เซลลมากเกินไปอาจทําใหเซลลมีขนาดใหญขึ้นจนเซลลแตกได 

ดังนั้น จึงมีโครงสรางลักษณะเปนถุง เรียกวา คอนแทร็กไทล

แวควิโอล (contractile vacuole) ซึง่ทาํหนาทีร่กัษาสมดลุของนํา้

และสารละลายตาง ๆ  ภายในเซลล โดยการบีบตวัเพือ่ขบันํา้สวน

ที่เกินความตองการและของเสียออกจากเซลล

  ภาพที่ 1.11 พารามีเซียมจะมี
คอนแทรก็ไทลแวคิวโอล ทําหนาที่
รักษาสมดุลของนํ้าและสารละลาย
ภายในเซลล

เกล็ดปองกันนํ้าออสโมซิส
เขาสูรางกาย

เซลลพิเศษบริเวณเหงือกดูดซึมแรธาตุ ปสสาวะเจือจาง

เกล็ดปองกันนํ้าออสโมซิส
ออกจากรางกาย

เซลลพิเศษบริเวณเหงือกขับแรธาตุ ปสสาวะเขมขน

จากความรู  เ รื่ องการรักษา

ดุลยภาพของนํ้าในพืชนํามาใช

ในการชะลอความเหีย่วเฉาของ

พืช เชน การแชบริเวณโคนตน

หรือรากพืชไวในนํ้าและเด็ดใบ

บางสวนเพื่อชวยลดอัตราการ

คายนํ้าออกทางปากใบ

in real life
Biology

มีโครงสรางที่ชวยรักษาสมดุลของน้ําภายในรางกาย

โดยมีเกล็ดปองกันการออสโมซิสของนํ้าเขาสูรางกาย 

มีเซลลพิเศษบริเวณเหงือกที่ทําหนาที่ดูดแรธาตุเขาสู

รางกาย และมีการขับปสสาวะบอยและเจือจาง

มโีครงสรางทีช่วยรกัษาสมดลุของนํา้ภายในรางกาย โดย

มีเกล็ดเพื่อปองกันการสูญเสียนํ้าจากภายในรางกาย มี

เซลลพิเศษบริเวณเหงือกที่ทําหนาที่ขับแรธาตุออกจาก

รางกาย และมีการขับปสสาวะที่มีความเขมขนสูง

ปลานํ้าจืด ปลานํ้าเค็ม

 สิง่มชีวีติชัน้สงูมกีารรกัษาสมดลุภายในรางกาย โดยมกีลไก

ควบคุมการทํางานดวยระบบตาง ๆ  ของรางกาย เชน ระบบ

หายใจ ระบบขับถาย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบนํ้าเหลือง 

ระบบภูมิคุมกัน ระบบยอยอาหาร เปนตน 

 สวนพืชมีการรักษาดุลยภาพของนํ้า โดยการคายนํ้าทาง

ปากใบ (stoma พหูพจน stomata) ซึ่งการเปด - ปดของปากใบ

ขึน้อยูกบัปรมิาณของนํา้ในเซลลคมุ (guard cell) โดยถามนีํา้อยูใน

เซลลคมุปรมิาณมาก เซลลจะเตง ปากใบจะเปดออก แตถามนีํา้

อยูในเซลลคุมปริมาณนอย เซลลจะแฟบ ปากใบก็จะปด

คอนแทร็ก
ไทลแวคิวโอล

  ภาพที่ 1.12   ภาพที่ 1.13 

9การรักษาดุลยภาพของปลา 



อุณหภูมิกับการรักษาดุลยภาพของปลา

วธิปีฏบิตัิ

1.  เตรียมน�้าที่อุณหภูมิห้องใส่บีกเกอร์ใบที่ 1 แล้ว

น�าปลาใส่ลงไปในบีกเกอร์ สังเกตพฤติกรรมการ

ว่ายน�้าและการขยับแผ่นปิดเหงือกในระยะเวลา

1 นาที บันทึกผล

วสัดอุปุกรณและสำรเคมี

1.  ปลาน�้าจืดที่มีเกล็ด เช่น 
 ปลาสอด ปลาตะเพียน เป็นต้น 
2. น�้า (ที่อุณหภูมิห้อง)
3. น�้าแข็ง

4. น�้าร้อน
5. บีกเกอร์ขนาด 500 ml
6. เทอร์มอมิเตอร์

กิจกรรม ทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร

• การสังเกต

• การทดลอง

• การลงความเห็นจากข้อมูล

จิตวิทยำศำสตร

• ความสนใจใฝรู้

• ความรอบคอบ

บีกเกอร์ใบที่ 1
น�้าที่อุณหภูมิห้อง

บีกเกอร์ใบที่ 2
น�้าอุ่น

บีกเกอร์ใบที่ 3
น�้าเย็น

25 �C

40 �C

15 �C

2.  เตรียมน�้าใส่บีกเกอร์ใบที่ 2 โดยเติมน�้าร้อนลงไป

ในน�า้ทีอ่ณุหภมูห้ิอง เพือ่ท�าให้น�า้มอีณุหภมู ิ40 �C

แล้วน�าปลาจากบีกเกอร์ใบที่ 1 มาใส่ลงในบีกเกอร์

ใบที่ 2 สังเกตพฤติกรรมการว่ายน�้าและการขยับ

แผ่นปิดเหงอืกในระยะเวลา 1 นาท ีบนัทกึผล (หลงั

จากครบ 1 นาทแีล้ว ให้น�าปลากลบัไปใส่ในบีกเกอร์

ใบที่ 1 เช่นเดิม)

3.  เตรียมน�้าใส่บีกเกอร์ใบที่ 3 โดยเติมน�้าแข็งลงไป

ในน�า้ทีอ่ณุหภมูห้ิอง เพือ่ท�าให้น�า้มอีณุหภมู ิ15 �C

แล้วน�าปลาจากบีกเกอร์ใบที่ 1 มาใส่ลงในบีกเกอร์

ใบที่ 3 สังเกตพฤติกรรมการว่ายน�้าและการขยับ

แผ่นปิดเหงือกในระยะเวลา 1 นาที บันทึกผล 

(หลังจากครบ 1 นาทีแล้ว ให้น�าปลากลับไปใส่

ในบีกเกอร์ใบที่ 1 เช่นเดิม)

  ภาพที่ 1.14 
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1. อัตราการขยับแผ่นปิดเหงือกของปลาก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน�า้แตกต่างกัน อย่างไร

2. การขยับแผ่นปิดเหงือกของปลาเกี่ยวข้องกับการรักษาดุลยภาพของปลาอย่างไร

 จากกิจกรรม จะเห็นได้ว่าอุณหภูมิของน�้ามีผลต่ออัตราการขยับแผ่นปิดเหงือกของปลา ซึ่งเม่ือสภาพ

แวดล้อมมีอุณหภูมิสูง อัตราเมแทบอลิซึมในร่างกายของปลาจะเพิ่มสูงขึ้นด้วย ปลาต้องการแก๊สออกซิเจน

จากน�้าปริมาณสูงขึ้นจึงต้องเพิ่มอัตราการหายใจ โดยการขยับแผ่นปิดเหงือกให้น�้าไหลผ่านเหงือกได้มากขึ้น 

เพื่อช่วยท�าให้แก๊สออกซิเจนแพร่เข้าสู่หลอดเลือดในเหงือกได้มากขึ้น และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ร่างกาย 

ไม่ต้องการจะแพร่สู่น�า้ได้มากเช่นกัน แต่เมื่อสภาพแวดล้อมมีอุณหภูมิต�่า กลไกต่าง ๆ  ก็จะเกิดขึ้นในลักษณะ

ตรงกันข้ามนี้

ค�ำถำมท้ำยกจิกรรม
?

อภิปรายผลการทดลอง

1.6	 สิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวทางวิวัฒนาการ
 จากแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของชาลส์ ดาร์วิน 

(Charles Darwin) ที่ว่า สิ่งมีชีวิตมีความหลากหลายตาม

ธรรมชาติ และปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น ปริมาณอาหารที่มีอยู่

อย่างจ�ากัด ท�าให้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเหมาะสมกว่าเท่านั้นที่จะ

สามารถมีชีวิตรอด และถ่ายทอดลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพ

แวดล้อมนัน้ไปยงัลกูหลานได้ ท�าให้สิง่มชีวีติในปัจจบุนัมลีกัษณะ

แตกต่างจากสิง่มชีวีติในอดตี ซึง่ลกัษณะดงักล่าวเป็นการปรบัตัว

ทางวิวัฒนาการ (evolutionary adaptation) เพื่อเกิดส่ิงมีชีวิต 

สปีชีส์ใหม่ ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าวนั้น ท�าให้เกิดทฤษฎีการ 

คัดเลือกโดยธรรมชาติ (theory of natural selection) 

 ตัวอย่างเช่น ลักษณะคอของยีราฟ ในอดีตบรรพบุรุษของ

ยรีาฟมทีัง้พวกคอสัน้และคอยาว พวกคอยาวสามารถกนิยอดไม้

ได้ทั้งไม้พุ่มเตี้ยและไม้ที่มีต้นสูง ในขณะที่พวกคอส้ันสามารถ 

กินยอดไม้ได้เฉพาะไม่พุ่มเต้ียเท่านั้น ดังนั้นยีราฟพวกคอยาว

จงึสามารถด�ารงชวีติและมีลกูหลานได้มากกว่าพวกคอส้ัน ท�าให้

ยรีาฟพวกคอยาวเพิม่จ�านวนได้มากขึน้ในรุน่ต่อ ๆ  มา จนปัจจุบนั

มีเฉพาะยีราฟพวกคอยาวเท่านั้น

1

2

3

  ภาพที่ 1.15 การปรับตัวทางวิวัฒนาการ
 ของประชากรยีราฟในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ธรรมชาติ
ของสิ่งมีชีวิต
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