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บทท่ี 1
สารอาหาร

อาหาร (Food)

คอื ส่ิงท่ีรบัประทานเขาไปแลวกอใหเกิดประโยชนและไมมโีทษตอรางกาย

เสรมิสรางใหรางกายเจรญิเติบโต

ชวยเพิม่ภูมคิุมกันและความแข็งแรง
ของรางกาย

ใหพลงังานแกรางกาย

ชวยใหเซลลและอวยัวะตางๆ
ทํางานได

ซอมแซมสวนท่ีสึกหรอ
ของรางกาย

คอื องคประกอบของอาหาร เมือ่รบัประทานเขาไปแลวกอใหเกิดประโยชนตอรางกาย เชน การเจรญิ

เติบโต กระบวนการสรางและสลายพลงังาน (Metabolism) ซ่ึงไดรบัมาจากส่ิงแวดลอม

สารอาหารท่ีให้พลังงาน ไดแก คารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมนั
ลำาดับการใช้พลังงาน

คารโบไฮเดรต

ไขมนั

โปรตนี

คารโบไฮเดรต 1 กรมั 
ใหพลงังาน 4 กิโลแคลอรี

โปรตนี 1 กรมั 
ใหพลงังาน 4 กิโลแคลอรี

ไขมนั 1 กรมั 
ใหพลงังาน 9 กิโลแคลอรี

สารอาหารท่ีไม่ให้พลังงาน แตชวยใหรางกายทํางานไดปกติ 

ไดแก วติามนิ เกลอืแร และนํา้                  

สารอาหาร (Nutrients)

8 ติวเข้ม! เตรียมเข้า ม.4 ชีววิทยา

page_p001-063.indd   8 24/9/2563 BE   09:40



Date :

สารอาหารท่ีให้พลังงาน คาร์โบ

C

ไฮเดรต

H2O

น�า้ตาลโมเลกุลเด่ียว (Monosaccharide) เปนนํ้าตาลที่เล็กที่สุดของคารโบไฮเดรต มรีสหวาน  

           เปนผลึก และละลายนํา้ได

น�า้ตาลท่ีมคีาร์บอน 5 อะตอม มสูีตร C5H10O5 เชน นํา้ตาลไรโบส นํา้ตาล

    ดีออกซีไรโบส

น�า้ตาลท่ีมคีาร์บอน 6 อะตอม มสูีตร C6H12O6 มโีครงสรางแตกตางกัน

1. คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate)  มสูีตรท่ัวไปคอื CnH2nOn

 พบมากในขาว แปง เผอืก มนั นํา้ตาล กลวย ออย

กลูโคส (Glucose)
โมเลกุลเลก็ท่ีสุด เปนแหลงพลงังาน

รางกายดูดซึมไปใชไดทันที 
พบในองุน เลือด (พลาสมา)

ฟรกัโทส (Fructose)
รสหวานท่ีสุด พบมากในผลไม 

ขาวโพด นํา้ผึง้ 

และเปนอาหารเลีย้งอสุจิ

กาแลกโทส (Galactose)
พบในรปูนํา้ตาลโมเลกุลคู 
(แลกโทส) ในนํา้นม และ
อาจพบในปสสาวะของ

หญงิต้ังครรภ

เผอืก

แปง นํา้ตาล

มนั
ขาว

ติวเข้ม! เตรียมเข้า ม.4 ชีววิทยา 9
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เพิม่เติม

น�า้ตาล 3 โมเลกุล (Trisaccharide) เชน ราฟฟโนส 

(Raffinose) เกิดจาก Glucose + Galactose + Fructose

พบในบีทรทู กะหลํา่ปลี ถ่ัวแดง เหงาพทุธรกัษา

กลูโคส + กลโูคส = มอลโทส
พบในขาว ธญัพชื และใชผลติเบียร

กลูโคส + ฟรกัโทส = ซูโครส
พบในออย บีทรทู และใชผลตินํา้ตาล

กลูโคส + กาแลกโทส = แลกโทส
พบในนํา้นมของคนและสัตว

บีทรูท

น�า้ตาลโมเลกุลคู ่(Disaccharide) เกิดจากนํา้ตาลโมเลกุลเดีย่ว 2 โมเลกุลมาเช่ือมตอกัน

        ดวยพนัธะไกลโคซิดิก มีรสหวาน เปนผลกึ และละลายนํา้ได

น�า้ตาลรดิีวซิงชกูาร์ (Reducing sugar)  เกิดปฏกิิรยิากับสารละลายเบเนดิกตไดเมือ่

ใหความรอน จะไดตะกอนสีแดงอฐิของคอปเปอร (I) ควิปรสัออกไซด (Cu2O) 

ไดแก นํา้ตาลมอลโทส และนํา้ตาลแลกโทส

น�า้ตาลนอนรดิีวซิงชูการ์ (Non-Reducing sugar) ไมเกิดปฏกิิรยิากับสารละลาย

เบเนดิกต ไดแก นํา้ตาลซูโครส

10 ติวเข้ม! เตรียมเข้า ม.4 ชีววิทยา
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เปนหนวยพืน้ฐานท่ีเลก็ท่ีสุดของส่ิงมชีวีติ ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา ตองดูดวยกลองจุลทรรศน 

ขนาดของเซลลจะใชหนวยวดัเปน “ไมโครเมตร” หรอื “ไมครอน” (10-6 m)

Golgi
apparatus

Peroxisome

Plasma membrame

Mitochondrion

Endoplasmic
reticolum

Vesicles

Nucleus

Cytosol

Vacuole

Chloroplasts

รปูรางคอนขางเหลีย่ม

มผีนงัเซลล คลอโรพลาสต 

เซ็นทรลัแวควิโอล

เซลลพื์ช

บทท่ี 2
         เซลล์

เซลล์ (Cell)

Cell wall

ติวเข้ม! เตรียมเข้า ม.4 ชีววิทยา 27
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Lysosome

Plasma 
membrane

Cytoskeleton

Cytosol

Mitochondrion

Golgi apparatus

Endoplasmic
reticulum

Vesicles

Nucleus

ส่ิงมชีวีติอาจประกอบข้ึนมาจากเซลล
Noncellular organism = ส่ิงมชีวีติท่ีไมเปนเซลล (Virus, Viroid, Prion)
Unicellular organism = ส่ิงมชีวีติเซลลเดียว
Multicellular organism = ส่ิงมชีวีติหลายเซลล
เซลลยงัคงเปนหนวยการทํางานพืน้ฐานของส่ิงมชีวีติทุกชนดิ
กิจกรรมของส่ิงมชีวีติเกิดจากกิจกรรมของเซลล
เซลลทุกชนดิเกิดมาจากเซลลเกาท่ีมอียูแลวโดยการแบงเซลล
เซลลบรรจุสารพนัธกุรรมซ่ึงถายทอดจากเซลลหนึง่ไปอกีเซลลหนึง่ขณะแบงเซลล
เซลลมรีปูรางและขนาดท่ีหลากหลาย  ความหลากหลายของส่ิงมชีวีติ

อดีต

ปัจจุบัน

ส่ิงมชีวีติประกอบดวยเซลล และผลติภัณฑของเซลล (เลบ็ ไขขาว)
ถูกล้มล้างโดยพบวา Virus, Viroid, Prion เปนส่ิงมชีวีติ แตไมใชเซลล

รปูรางไมแนนอน ไมมผีนงัเซลล

พบ Lysosome และ Centriole 

เฉพาะในเซลลสัตว

เซลลสั์ตว์

Nucleus
envelope

หลักจำา
เซลลพชื “3C”  Chloroplast    Cell wall    Central vacueole 

เซลลสัตว “ลายเซ็น”    Lysosome    Centriole

28 ติวเข้ม! เตรียมเข้า ม.4 ชีววิทยา
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1. Meiosis I  จะเกิดหลงัจากท่ีมกีารสังเคราะห DNA เปน 2 เทาแลว แบงเปน 4 ระยะยอย คอื

Anaphase I คูของ Homologous chromosome จะถูกดงึ
     แยกออกจากกันไปคนละข้ัวเซลล

Telophase I ในส่ิงมชีวีติบางชนดิ โครโมโซมคลายตัวกลับไป 
    เปนโครมาทิน และมกีารสรางเยือ่หุมนวิเคลียส
    กอนจะแบง Meiosis II แตบางชนดิเขาสู   
    Meiosis II เลย จะเกิด Cytokinesis

Prophase I Homologous chromosome จะเขาคูกัน เกิดการ
   แลกเปลีย่นสารพนัธกุรรม (Crossing over) ซ่ึง
   จะทําใหลกูท่ีไดมคีวามแปรผนัทางพนัธกุรรม

Prophase I
(2n = 4)

Metaphase I

Anaphase I

Cytokinesis

(n = 2)

 Meiosis II

Metaphase I Homologous chromosome จะมาเรยีงกันเปนคู
     อยูก่ึงกลางเซลล

Telophase I

ไมโอซิส (Meiosis)

เปนการแบงนิวเคลียสท่ีไดเซลลลูก มีจํานวนโครโมโซมลดลงจากเซลลเดิมครึ่งหนึ่ง คือ ในการสราง

เซลลท่ีใชในการสืบพนัธุแบบอาศัยเพศ การแบงนวิเคลยีสแบบไมโอซิสจะไมมวีฏัจักรของเซลล เนือ่งจากเซลล

ท่ีไดจะหลดุจากวฏัจักรเซลลไปปฏสินธ ิซ่ึงจะไมกลบัมาแบงเซลลอกี โดยไมโอซิสประกอบดวย 2 ขัน้ตอน คอื

Date :

38 ติวเข้ม! เตรียมเข้า ม.4 ชีววิทยา
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2. Meiosis II  เกิดตอจาก Meiosis I แบงเปน 4 ระยะยอย คอื

Prophase II เหมอืนใน Meiosis I แตไมมกีาร
    แลกเปลีย่นสารพนัธกุรรม

Metaphase II โครโมโซมจะมาเรยีงกันอยู
    ก่ึงกลางเซลล

Prophase II
(n = 2)

Metaphase II

Anaphase II โครโมโซมจะถูกแยกเปนคูของ
    Sister chromatid และจะถูกดึง
    แยกออกจากกันไปคนละข้ัวเซลล

Telophase II โครโมโซมคลายตัวกลบัไปเปน
    โครมาทิน มกีารสรางเยือ่หุม 
    นวิเคลยีสมาหอโครมาทิน
    เปนนวิเคลียส

Anaphase II

Telophase II

Cytokinesis
(n = 2)

Mitosis  การเติบโต

Meiosis O = อสุจิ = egg การสืบพนัธุ ทอง โออะเอก

Trick น่าจำา

 = อสุจิ = egg การสืบพนัธุ ทอง โออะเอก

Metaphase II

Date :

ติวเข้ม! เตรียมเข้า ม.4 ชีววิทยา 39
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รากพืชใบเล้ียงคู่ รากพืชใบเล้ียงเด่ียว

 มดัทอลาํเลยีงตรงกลาง (Stele) จะมขีนาดเลก็
  ท่ีวางระหวางขอบรากถึงขอบวงกลมตรงกลาง  
  (Cortex) จะกวางมาก

 มดัทอลาํเลยีงตรงกลาง (Stele) 
  จะกวาง และยอมติดสี (Safranin)
  ท่ีขอบ

 ทอลาํเลียงตรงกลางมลีกัษณะเปนแฉก
  คลายดาว 3-5 แฉก

 ทอลาํเลยีงตรงกลางมแีฉกจํานวนมาก

 ตรงกลางของทอมดัลาํเลยีงจะประกอบดวย
  ไซเลม็ (Xylem : รใูหญๆ  ท่ีเปนแฉกๆ)
  และโฟลเอม็ (Phloem : อยูรอบๆ ไซเล็ม)

 ตรงกลางของทอมดัลาํเลยีงจะเปนเซลล
  ธรรมดาท่ีไมไดทําหนาท่ีลาํเลยีง

บทท่ี 3

ดูดซึมนํา้และแรธาตุ
ยดึตนไวใหมัน่คง
เก็บสะสมอาหารในพชืบางชนดิ
อาจสังเคราะหดวยแสงได เชน
รากกลวยไม

โครงสรา้งต่างๆ ของพืช

1. ราก (Root)
ราก 

         พืช

48 ติวเข้ม! เตรียมเข้า ม.4 ชีววิทยา
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 รากสะสมอาหาร เชน มนัเทศ แครอต ไชเทา กระชาย 
 มนัแกว มนัสําปะหลงั (มนัฝรัง่เปนลาํตนสะสม)
 รากสังเคราะหดวยแสง เชน กลวยไม
 รากหายใจ เชน โกงกาง แสม ลาํพู
 รากยดึเกาะ เชน พล ูพรกิไทย
 รากปรสิต (Haustoria) เจาะดูดทอลาํเลยีงอาหารของ Host 
 เชน กาฝาก ฝอยทอง

รากพิเศษชนิดต่างๆ

เอพเิดอรมสิ

คอรเทกซ

เพรไิซเคลิ

โฟลเอม็

ไซเลม็

ขนราก

เอนโดเดอรมสิ

พธิ

รากพืชใบเล้ียงคู่ รากพืชใบเล้ียงเด่ียว
พธิ

รากพืชใบเล้ียงคู่ รากพืชใบเล้ียงเด่ียวเอพเิดอรมสิ

ไซเลม็

โฟลเอม็

คอรเทกซ

เพรไิซเคลิ

เอนโดเดอรมสิ
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 : จะเกิดบรเิวณไซเลม็ โดยอาศัยแรงหลกัๆ ชวยกัน ดังนี้

การลำาเลียงนำ้าของพืช

 : จะเกิดบรเิวณไซเลม็ โดยอาศัยแรงหลกัๆ ชวยกัน ดังนี้

  1. Transpiration pull  เปนแรงดึงท่ีเกิดจากการคายนํา้ เปนแรงดงึหลกัและสําคญัท่ี
จะชวยดึงจากรากไปถึงยอดไมได

   2. Cohesion & Adhesion เปนแรงยดึเหนีย่วระหวางโมเลกุลนํา้ดวยกันเอง 
(Cohesion) และแรงยดึเหนีย่วระหวางโมเลกุลนํา้และผวิอืน่ๆ (Adhesion) เชน ผนงัของเวสเซลในไซเลม็ 

ซ่ึงชวยดงึโมเลกุลนํา้ใหขึน้ไปอยางตอเนือ่งได

  3. Capillary force   เปนแรง Adhesion ของนํา้ตอผวิทอลําเลยีงซ่ึงมเีสนผานศูนยกลาง
ท่ีเล็กมาก ชวยใหนํา้สามารถเกาะผนงัทอลาํเลยีงขึน้ไปได และลาํเลยีงนํา้ไดสูงข้ึนกวาปกติ

ไซเลม็
ซีฟทิวบ แหลงสราง

ซูโครส

นํา้
นํา้

นํา้
แหลงรบั

นํา้

นํา้
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Root Pressure เปนแรงดันท่ีเกิดจากความแตกตางของความเขมขนของนํา้ระหวางในเซลล

รากพชืและในดิน ซ่ึงพชืจะพยายามปรบัใหรากมคีวามเขมขนของนํา้นอยกวาในดินเสมอ

จึงทําใหนํา้ออสโมซิสเขาสูรากตลอด โดยมากจะมผีลในเวลากลางคนืซ่ึงพชืไมคายนํา้ 

เนือ่งจากปากใบปด

การดูดนำ้าของรากพืช
 (Water absorption)

Root pressure

นํา้และเกลือแร

ขนราก

เอพเิดอรมสิ เซลลของเนือ้เยือ่
คอรเทกซ

เอนโดเดอรมสิ

ไซเลม็

แคสพาเรยีนสตรปิ
อโพพลาส

ซิมพลาส
ขนราก

ไซเลม็

เอนโดเดอรมสิ
คอรเทกซ
เอพเิดอรมสิ

  1. ออสโมซิส (Osmosis)
 กระบวนการหลกัในการดูดนํา้เขาสูรากพชื

 มขีนรากชวยเพิม่พืน้ท่ีผวิในการออสโมซิสนํา้

 นํา้จะออสโมซิสจากดินท่ีมคีวามเขมขนต่ํา  รากพชืท่ีมคีวามเขมขนสูงกวา

 เปนกระบวนการการลาํเลยีงท่ีไมตองใชพลงังาน (Passive transport)

  2. แอ็กทีฟทรานสปอร์ต (Active transport)
 เปนกระบวนการท่ีใชพลงังานพาสารเขาสูรากพชื  นํา้วิง่ตามแรธาตเุขาสูรากพชื
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พันธุศาสตร์

โครงสร้างมลีกัษณะเป็นเส้นยาวๆ เล็กๆ เรยีกว่า โครมาทิน
โดยขณะท่ีเซลล์มกีารแบ่งตวั โครมาทินจะขดแน่นหนามากข้ึน
และหดส้ันลงจนมลัีกษณะเป็นแท่ง เรยีกว่า โครโมโซม

แต่ละโครโมโซมประกอบด้วย
แขน 2 ข้าง เรยีกว่า

โครมาทิด ซ่ึงแขนท้ังสองจะมจุีดเช่ือมกัน 
เรยีกว่า เซนโทรเมยีร์

มนษุย์มโีครโมโซม 2 ชนดิ

Autosome คอื โครโมโซมร่างกาย
พบได้ท้ังในชายและหญงิ (ไม่ข้ึนกับเพศ)

ในคนม ี22 คู ่หรอื 
44 โครโมโซม ครึง่หนึง่ได้มาจากพ่อ

และครึง่หนึง่ได้มาจากแม่

Sex chromosome คอื โครโมโซมเพศ
ในเพศชายและเพศหญงิจะแตกต่างกัน

ม ี1 คู ่: เพศหญงิเป็น XX
และเพศชายเป็น XY

โครโมโซม

Chromatid

Centromere

Chromosome

Chromatid

เสรมินิดพิชิตขอ้สอบ
 แอลลลี (Allele) คอื รปูแบบการแสดงออกของยนี แบ่งออกเป็น 2 แบบ

 - แอลลีลเด่น (Dominant allele) คอื แอลลีลท่ีสามารถแสดงลกัษณะออกมาแม้มแีอลลลีเด่นบนยนี

  เพยีงตวัเดียว มกัเขยีนแทนด้วยตัวอกัษรภาษาองักฤษท่ีเป็นตัวพมิพ์ใหญ่ เช่น A, T

 - แอลลลีด้อย (Recessive allele) คอื แอลลลีท่ีสามารถแสดงออกเมือ่มแีอลลลีด้อยบนยนีท้ังคู่

  มกัเขียนแทนด้วยตัวอกัษรภาษาองักฤษท่ีเป็นตัวพมิพ์เลก็ เช่น a, t

บทท่ี 4

พันธุศาสตร์

เป็นวชิาท่ีศึกษาเก่ียวกับสารพนัธกุรรม และการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรมจากรุน่สู่รุน่
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การค�านวณหาอัตราส่วนทางพันธุศาสตร์

 1. การหาชนดิและอตัราส่วนของเซลล์สืบพนัธุ์

  จ�านวนชนดิของเซลล์สืบพนัธุ ์= 2n

  n คอื จ�านวนคูข่องยนีในสภาพ Heterozygous

 2. การค�านวณหาชนดิและอตัราส่วนของจีโนไทปและฟโนไทป

  - การสร้างเป็นตาราง (Punnet square)

  - การใช้สูตร

     ชนดิของจีโนไทป = 3n

     ชนดิของฟีโนไทป = 2n

     n คอื จ�านวนคูข่องยนีท่ีอยูใ่นสภาพ Heterozygous

 3. การนบัชนดิของชนดิเซลล์สืบพนัธุ ์(Gamete) จากยนี

*เจอตัวซ�า้ นบัตัวเดียว เช่น 

AABbCcDD จะได้ Gamete

คอื A, B, b, C, c, D 

ท้ังหมด 6 ชนดิ

โครงสร้างของดีเอ็นเอ

บันไดวน เกิดจากสายพอลนิวิคลโีอไทด์ 2 สายมาจับคูกั่นแล้ววนตามเข็มนาฬกา (เวยีนขวา)   

สายหนึง่เรยีงจากปลาย 5, ไป 3, เข้าคูกั่บอกีสายท่ีเรยีงจาก 3, ไป 5,

สายพอลนิวิคลโีอไทด์ (Polynucleotide) แต่ละสายจะอยูห่่างกัน 20 องัสตรอม (2 นาโนเมตร) 

หนึง่รอบเกลยีวม ี10 คูเ่บส จะยาว 34 องัสตรอม ดงันัน้เบสแต่ละคูจ่ะอยูห่่างกัน 3.4 องัสตรอม

เบสใน DNA จะจับคูข่องมนัเรยีกว่า เบสคูส่ม (Complementary base) ด้วยพนัธะไฮโดรเจน

 คูข่องเบส A=T จับกันด้วย 2 พนัธะไฮโดรเจน

 คูข่องเบส C G จับกันด้วย 3 พนัธะไฮโดรเจน

กฎของชาร์กาฟฟพบว่า DNA ประกอบด้วยเบส A, T, C, G

 อตัราส่วนของเบส A : T และเบส C : G จะคงท่ีเสมอ และจะมค่ีาใกล้เคยีงหรอืเท่ากับ 1

Date :
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กลไกของสัตว์และมนุษย์
บทท่ี 5

ระบบย่อยอาหารของสัตว์

คอื กระบวนการท่ีท�าให้ได้สารอาหาร โดยสัตว์จะมกีระบวนการจัดการกับอาหารให้เลก็ลงและดดูซึม

ได้เป็นสารอาหาร (Food processing) ประกอบด้วย 4 กระบวนการหลกั คอื

กลไกของสัตว์

Mechanical
digestion

Chemical digestion
(Enzymatic hydrolysis)

Pieces
of food

Small
molecules

Nutrient
molecules
enter body

cells

Undigested
material

1 Ingestion 2 Digestion 3 Absorption 4  Elimination

การกินอาหาร
การย่อยอาหาร

เพือ่ให้มโีมเลกุลเลก็ลง

ขับถ่าย

เพือ่ขบักากอาหารซ่ึง

ย่อยไม่ได้ออกจากร่างกาย

การดูดซึม

โมเลกุลของอาหารท่ีย่อย

แล้วเข้าสู่ร่างกาย
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ทางเดินอาหารของสัตว์

สัตว์ท่ีมวีวิฒันาการสูงต้ังแต่ฟองน�า้เป็นต้นไปจะเริม่มกีารพฒันาอวยัวะท่ีเฉพาะ เพือ่ใช้ในการย่อยอาหาร

ข้ึนมา คอื ท่อทางเดินอาหาร (Digestive tract) แบ่งเป็น 2 ประเภท คอื

Polyp and medusa forms
Mouth

Mouth

Tentacle

Tentacle
Medusa type

Polyp type

Gastrodermis

Gastrovascular
cavity

Epidermis

Mesoglea

บีทรูททางเดินอาหารแบบสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์

ทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ (Incomplete digestive tract)

เป็นช่องเปดช่องเดียว พบในพวกไฮดรา แมงกะพรนุ 

ดอกไม้ทะเล และหนอนตัวแบน [เข้า-ออกทางเดยีวกัน]

ทางเดินอาหารสมบูรณ์ (Complete digestive tract)

มท่ีอปลายเปด 2 ด้าน คอื ปากและทวารหนกั พบในสัตว์ เช่น

พวกหนอนตัวกลม ประกอบด้วยอวยัวะหลกัๆ คอื ปาก (Mouth)

หลอดอาหาร (Esophagus) กระเพาะอาหาร (Stomach)

ล�าไส้ (Intestine) และทวารหนกั (Anus)
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บทท่ี 6
นิเวศวิทยา

คอื สาขาวชิาท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมชีวีติกับส่ิงมชีวีติ และส่ิงมชีีวติกับส่ิงแวดล้อม

นิเวศวิทยา

ประชากร (Population) : ส่ิงมชีีวติสายพนัธุเ์ดียวกัน อาศัยอยูใ่นท่ีเดยีวกัน 

     ในช่วงเวลาเดียวกัน

กลุม่ส่ิงมชีวีติ (Community) : ส่ิงมชีวีติต่างสายพนัธุ ์อาศัยอยูใ่นท่ีเดียวกัน   

     ในช่วงเวลาเดียวกัน (หลายๆ ประเภทรวมกัน)

ระบบนิเวศ (Ecosystem) : ความสัมพันธ์ของกลุ่มส่ิงมีชีวิตกับส่ิงไม่มีชีวิต

     ท่ีเป็นสภาพแวดล้อมในแหล่งท่ีอยู่อาศัย

ค�าศัพท์ท่ีควรรู้

ส่ิงมชีีวติ

ประชากร
กลุ่มส่ิงมชีวีติ

ระบบนเิวศ

โลกของสิ่งมชีวีติ
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ภาวะความสัมพันธข์องกลุ่มส่ิงมีชีวิต

ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมชีีวติ

ภาวะพ่ึงพา (Mutualism) : การได้ประโยชน์กันท้ังสองฝ่าย (+/+) แต่แยกจากกันไม่ได้
 ปลวกกับโพรโทซัว (Trichonympha sp.) ซ่ึงช่วยสร้างเซลลเูลสมาช่วยย่อยเซลลโูลสให้ปลวก

 ราและสาหร่าย เรยีกว่า ไลเคน (Lichen)

 พืชตระกูลถ่ัวและแบคทีเรยีท่ีปมรากถ่ัว (Rhizobium sp.)

นกเอ้ียงกับควาย

Rhizobium  พืชตระกูลถ่ัวและแบคทีเรยีท่ีปมรากถ่ัว ( พืชตระกูลถ่ัวและแบคทีเรยีท่ีปมรากถ่ัว (Rhizobium 

ปลวกกับโพรโทซัว

ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน (Protocooperation) : ได้ประโยชน์ร่วมกันท้ังคู ่(+/+)
แต่แยกกันอยูไ่ด้

 นกเอีย้งกับควาย

 ดอกไม้ทะเลกับปูเสฉวน

 มดด�ากับเพลีย้
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ฉลามกับเหาฉลาม

ภาวะเก้ือกูลหรืออิงอาศัย (Commensalism) : ฝ่ายหนึง่ได้ประโยชน์ แต่อกีฝ่าย
ไม่ได้และไม่เสียประโยชน์ (+/0)

 พชือิงอาศัย (Epiphyte) พวกกล้วยไม้ ชายผ้าสีดา ได้ท่ีอยูจ่ากต้นไม้ ต้นไม้ไม่เสียอะไร

 ปลาฉลามกับเหาฉลาม โดยเหาฉลามจะเกาะกับฉลามและรอกินเศษอาหารท่ีฉลามกินไม่หมด

 ปลาเลก็ๆ กับฟองน�า้หรอืปะการงั, นกท�ารงับนต้นไม้

ภาวะล่าเหย่ือ (Predation) : ผูล่้า (Predator) ได้ประโยชน์/เหยือ่หรอืผูถู้กล่า (Prey) 
เสียประโยชน์ (+/-) เป็นการควบคมุปรมิาณส่ิงมชีวีติในระบบ ท�าให้ผูล่้าและเหยือ่มไีม่มากเกินไป 

และช่วยคดัเลอืกส่ิงมชีวีติท่ีมลีกัษณะเหมาะสม

 ผูล่้าจะมกีารปรบัตัว โดยมรีะบบประสาทรบัความรูสึ้กดี และมโีครงสร้างส�าหรบัล่า เช่น เข้ียว  

   เข็มพษิ รวดเรว็

 เหยือ่ก็มกีารปรบัตัว เช่น สร้างสารพษิ พรางตวัให้มสีีคล้ายสภาพแวดล้อมหรอืสีสดใสเพือ่

   เตือนภัย เช่น สิงโตจับเหยือ่กิน ววัเล็มหญ้า ว่านกาบหอยแครงกินแมลง (การกินพชื

    กินสัตว์ ก็ถอืว่าเป็นการล่าเหยือ่)
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Date :

ความหลากหลายของส่ิงมชีวีติเกิดจากการววิฒันาการ นกัวทิยาศาสตร์

ได้จ�าแนกส่ิงมีชวีติออกเป็น 5 อาณาจักร ดังนี้

Kingdom Monera

เป็นเพยีงอาณาจักรเดียวท่ีส่ิงมชีวีติมเีซลล์โพรคารโิอต

ส่วนใหญ่มผีนงัเซลล์เป็นสาร Peptidoglycan ซ่ึงประกอบด้วยสารท่ีเป็นอนพุนัธ์ของน�า้ตาลกลโูคส

ตัวอย่างส่ิงมชีวีติ 

   พวกท่ีมผีนงัเซลล์หนา : Streptococcus sp., Lactobacillus sp., Staphylococcus sp.

   พวกท่ีมผีนงัเซลล์บาง : Rhizobium sp., Escherichia coli, Anabaena sp.

ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต

Lactobacillus sp.

Rhizobium sp. Anabaena sp.

Staphylococcus sp.
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Kingdom Protista 

 ส่ิงมชีวีติเป็นเซลล์ยคูารโิอต

 มคีวามหลากหลายสูงมาก เนือ่งจากเป็นอาณาจักรของส่ิงมชีีวติ

 ยคูารโิอตท่ีมคีณุสมบัติไม่ตรงกับอาณาจักรท้ังสาม คอื Fungi, Plantae และ 

   Animalia มารวมกันอยู่

 ตัวอย่างส่ิงมชีวีติ    

    โพรโทซัว (Protozoa) : Amoeba sp., Paramecium sp., Vorticella sp.

    สาหร่าย (Algae) : Euglena sp., Sargassum sp., Diatom

Paramecium sp.
Vorticella sp.

DiatomEuglena sp.
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138 ติวเข้ม!	เตรียมเข้ำ	ม.4	ชีววิทยำ

Date	:

แนวขอ้สอบ
บทท่ี	1	สำรอำหำร

1. 	 ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่ประโยชน์ของอำหำร

	 ก.	ให้พลังงานแก่ร่างกาย	 	 	 ข.	ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย

	 ค.	ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน		 	 	 ง.	ช่วยก�าจัดสิ่งแปลกปลอม

2. 	 ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่จัดเป็นสำรอำหำรท่ีให้พลังงำน

	 ก.	คาร์โบไฮเดรต	 	 	 	 ข.	โปรตีน	

	 ค.	เกลือแร่	 	 	 	 ง.	ไขมัน

3. 	 ถ้ำไม่ได้รบัประทำนอำหำรเป็นเวลำนำน	สำรอำหำรชนิดใดจะถกูน�ำมำใช้เป็นล�ำดับแรก

	 ก.	คาร์โบไฮเดรต	 	 	 	 ข.	โปรตีน	

	 ค.	เกลือแร่	 	 	 	 ง.	ไขมัน

4. 	 คำร์โบไฮเดรตไม่มีธำตุใดเป็นองค์ประกอบ

	 ก.	C	 	 	 	 	 ข.	N	 	

	 ค.	O	 	 	 	 	 ง.	H

5. 	 น�้ำตำลชนิดใดไม่พบในรูปของน�้ำตำลโมเลกุลเด่ียว

	 ก.	กลูโคส		 	 	 	 ข.	ฟรักโทส	

	 ค.	กาแลกโทส	 	 	 	 ง.	ไรโบส
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Date :
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6. 	 ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่น�้ำตำลโมเลกุลคู่
	 ก.	มอลโทส	 	 	 	 ข.	ดีออกซีไรโบส		

	 ค.	ซูโครส		 	 	 	 ง.	แลกโทส

7. 	 พอลิแซ็กคำไรด์ใดต่อไปน้ีไม่เกิดจำกมอนอเมอร์ท่ีเป็นกลูโคส

	 ก.	ไคทิน		 	 	 	 ข.	อะไมโลส	

	 ค.	อะไมโลเพกทิน	 	 	 	 ง.	ไกลโคเจน

8. 	 หน่วยพ้ืนฐำนของโปรตีนคืออะไร

	 ก.	กรดอะมิโน	 	 	 	 ข.	กรดนิวคลีอิก	 	

	 ค.	กลูโคส		 	 	 	 ง.	กรดไขมัน

9. 	 พันธะท่ีเช่ือมแต่ละกรดอะมิโนเขำ้ด้วยกันคือขอ้ใด

	 ก.	พันธะเพปไทด์	 	 	 	 ข.	พันธะไฮโดรเจน	 	

	 ค.	พันธะไกลโคซิดิก		 	 	 ง.	พันธะเอสเทอร์

10.	 ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่ประโยชน์ของโปรตีน

	 ก.	เป็นเอนไซม์หน่วงปฏิกิริยาต่างๆ	 	

	 ข.	ช่วยในการเคลื่อนไหว

	 ค.	เก็บสะสมเป็นแหล่งพลังงานส�ารอง		

	 ง.	ขนส่งสารภายในร่างกาย
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176 ติวเข้ม!	เตรียมเข้ำ	ม.4	ชีววิทยำ

Date	:เฉลยแนวขอ้สอบ
บทท่ี	1	สำรอำหำร

1. 	 ตอบ	ง.

	 ประโยชน์ของอาหารหลักๆ	คอื	1.	ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ	2.	ช่วยให้เซลล์และอวยัวะต่างๆ	ท�างาน

	 	 ได้ปกติ	3.	ให้พลงังานแก่ร่างกาย	4.	เสรมิสร้างให้ร่างกายเจรญิเติบโต	5.	ช่วยเพิม่ภูมคิุม้กันและ	

	 	 ความแขง็แรงของร่างกาย

2. 	 ตอบ	ค.

	 	 สารอาหารท่ีให้พลงังาน	ได้แก่	คาร์โบไฮเดรต	4	kcal/g,	โปรตนี	4	kcal/g,	ไขมนั	9	kcal/g		

	 	 ส่วนสารอาหารท่ีไม่ให้พลังงาน	ได้แก่	วติามนิ	เกลือแร่	น�า้

3. 	 ตอบ	ก.

	 	 ล�าดับการดึงสารอาหารมาใช้	คอื	คาร์โบไฮเดรต โปรตนี ไขมนั

4. 	 ตอบ	ข.

	 	 คาร์โบไฮเดรตประกอบจากธาตุดงันี	้คาร์บอน	ไฮโดรเจน	ออกซิเจน	โดยอตัราส่วนจ�านวนอะตอม

  ของไฮโดรเจนต่อออกซิเจนเป็น	2	:	1

5. 	 ตอบ	ค.

	 	 น�า้ตาลโมเลกุลเด่ียวมกีลโูคส	(มอียูใ่นธรรมชาติท่ัวไป	พบในพชื	ผกั	ผลไม้	องุน่	ข้าวโพด	น�า้ผึง้)		

	 	 ฟรกัโทส	(เป็นน�า้ตาลท่ีมรีสหวานกว่าน�า้ตาลชนดิอืน่	พบมากในน�า้ผึง้	และยงัพบในเกสรดอกไม้		

	 	 กากน�า้ตาล	ผกั	ผลไม้ท่ีมรีสหวาน	เช่น	มะม่วงสุก	นอกจากนีย้งัพบในอาหารเลีย้งอสุจิอกีด้วย)		
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Date	:

177

	 	 กาแลกโทส	(ไม่พบน�า้ตาลชนดินีใ้นธรรมชาติ	เพราะปกติจะรวมอยูกั่บน�า้ตาลกลโูคสเป็นแลกโทส

	 	 ท่ีมีอยูเ่ฉพาะในอาหารประเภทนมและผลติผลของนมท่ัวๆ	ไป)

6. 	 ตอบ	ข.

	 	 น�า้ตาลดีออกซีไรโบส	เป็นน�า้ตาลโมเลกุลเดีย่วท่ีมคีาร์บอนเป็นองค์ประกอบ	5	อะตอม	พบใน	DNA  

	 	 ของส่ิงมชีวีติ	ส่วนน�า้ตาลโมเลกุลคู	่ได้แก่	มอลโทส	ซูโครส	แลกโทส

7. 	 ตอบ	ก.

	 	 ไคทินมมีอนอเมอร์คอื	N-Acetylglucosamine	พบในโครงสร้างของเปลอืกแมลง	กุ้ง	กระดองปู

8. ตอบ	ก.

	 	 โปรตีนมมีอนอเมอร์คอื	กรดอะมโิน	กรดนวิคลอีกิมมีอนอเมอร์คอื	กรดนวิคลอีกิ		 	 	

	 	 คาร์โบไฮเดรตมมีอนอเมอร์คอื	กลูโคส	ไขมนัมมีอนอเมอร์คอื	กรดไขมนัและกลเีซอรอล

9. 	 ตอบ	ก.

	 	 โปรตีนมกีรดอะมโินเป็นมอนอเมอร์ท่ีประกอบจากหมูค่าร์บอกซิลกิและหมูอ่ะมโินเชือ่มกัน	ดงันัน้	 	

	 	 กรดอะมโินแต่ละชนดิจะมพีนัธะเพปไทด์	ซ่ึงเป็นพนัธะท่ีเชือ่มระหว่างหมูอ่ะมโินและหมูค่าร์บอกซิลกิ

	 	 เข้าด้วยกันในแต่ละกรดอะมโิน	ท�าให้เกิดเป็นพอลิเพปไทด์	และใหญ่ข้ึนเป็นพอลิเมอร์	คอื	โปรตีนในท่ีสุด

10. 	 ตอบ	ก.

	 	 ประโยชน์ของโปรตีน	ได้แก่	1.	เป็นเอนไซม์เร่งปฏกิิรยิาต่างๆ	 	2.	ช่วยในการเคลือ่นไหว	

	 	 		 	 	 3.	เก็บสะสมเป็นแหล่งพลงังานส�ารอง		4.	ขนส่งสารภายในร่างกาย	

		 	 		 	 	 5.	เสรมิสร้างเนือ้เยือ่และโครงสร้างของร่างกาย
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