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การหายใจ

ระบบหายใจ
(respiratory system)

ที่มา https://matterandenergytransformation.wikispaces.com/Cellular+Respiration

การหายใจ (respiration) เป็นการนําอากาศเข้าและออกจากร่างกาย ส่งผล
ให้แก๊สออกซิเจนทําปฏิกิริยากับสารอาหารได้พลังงาน น้ําและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
กระบวนการหายใจเกิดขึ้นทุกเซลล์ตลอดเวลา การหายใจจําเป็นต้องใช้โครงสร้าง 2 ชนิด
คือ กล้ามเนื้อกระบังลมและกระดูกซี่โครง

ที่มา https://www.goconqr.com/p/5888272-the-respiratory-system-slide_sets

การหมุนเวียนของแก๊ส

1.การหายใจเข้า (inspiration) กระบังลมจะจะเลื่อนต่ําลง กระดูกซี่โครงจะเลื่อนสูงขึ้น ทําให้ปริมาตรของ
ช่องอกเพิ่มขึ้น ความดันอากาศภายในบริเวณรอบๆ ปอดลดต่ําลงกว่าอากาศภายนอก อากาศภายนอกจึงเคลื่อนเข้าสู่
จมูก หลอดลม และไปยังถุงลมปอด
2. การหายใจออก (expiration) กระบังลมจะเลื่อนสูงขึ้น กระดูกซี่โครงจะเลื่อนต่ําลง ทําให้ปริมาตรของ
ช่องอกลดน้อยลง ความดันอากาศภายในบริเวณรอบๆ
ปอดสูงกวาอากาศภายนอกอากาศภายในถุงลมปอด
จึงเคลื่อนที่จากถุงลมปอดไปสู่หลอดลม และออกทางจมูก
สิ่งที่กําหนดอัตราการหายใจเข้าและออกคือ
ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด ถ้าปริมาณ
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดต่ําจะทําให้การหายใจช้าลง
เช่น เวลานอนหลับ แต่ถ้าปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ในเลือดสูงจะทําให้มีการหายใจเร็วขึ้น เช่น
เมื่อเราออกกําลังกาย

การหมุนเวียนของแก๊ส เป็นการแลกเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊ส
ออกซิเจน เกิดขึ้นที่บริเวณทุกลมปอด ด้วยการแพร่ของแก๊สออกซิเจนไปสู่เซลล์ต่างๆ ทั่ว
ร่างกาย และแก๊สออกซิเจนทําปฏิกิริยากับสารอาหารในเซลล์ของร่างกาย ทําให้ได้พลังงาน
และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างแก๊ส
ออกซิเจนกับอาหารจะแพร่ออกจากเซลล์เข้าสู่หลอดเลือดฝอยและลําเลียงไปยังปอด แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์จะแพร่เข้าสู่หลอดลมเล็กๆ ของปอด ขับออกจากร่างกายพร้อมกับลม
หายใจออก

ที่มา https://matterandenergytransformation.wikispaces.com/Cellular+Respiration

การหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส
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อาการที่เกี่ยวข้องกับการหายใจ

โรคที่เกิดขึ้นกับระบบหายใจ

1. การจาม เกิดจากการหายใจเอาอากาศที่ไม่สะอาดเข้าไปในร่างกาย ร่างกายจึงพยายาม
ขับสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นออกมานอกร่างกาย โดยการหายใจเข้าลึกแล้วหายใจออกทันที
2. การหาว เกิดจากการที่มีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สะสมอยู่ในเลือดมากเกินไป จึง
ต้องขับออกจากร่างกาย โดยการหายใจเข้ายาวและลึก เพื่อรับแก๊สออกซิเจนเข้าปอดและแลกเปลีย่ น
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเลือด
3. การสะอึก เกิดจากกระบังลมหดตัวเป็นจังหวะๆ ขณะหดตัวอากาศจะถูกดันผ่านลงสู่
ปอดทันทีทําให้สายเสียงสั่น เกิดเสียงขึ้น
4. การไอ เป็นการหายใจอย่างรุนแรงเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมหลุดเข้าไปในกล่อง
เสียงและหลอดลม ร่างกายจะส่งให้มีการหายใจเข้ายาวและหายใจออกอย่างแรง

โรคหอบหืด เป็นโรคของหลอดลมที่มีการอักเสบเรื้อรัง เป็นผลให้มี cell ต่างๆมาสะสมที่เยื่อบุผนังหลอดลม
ทําให้เยื่อบุผนังหลอดลมมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารภูมิแพ้ และสิ่งแวดล้อมมากกว่าคนปกติ[bronchial hyperreactivity] ผลจากการอักเสบจึงทําให้เยื่อบุผนังหลอดลมมีการหนาตัว กล้ามเนื้อหลอดลมมีการหดเกร็งตัว ทําให้
ผู้ป่วยมีอาการไอ แน่นหน้าอก หายใจมีเสียงหวีด และหอบเหนื่อย อาการหอบเหนื่อยจะเกิดขึ้นทันทีที่ได้รับสารภูมิแพ้
โรคปอดบวม หมายถึง ภาวะปอดซึ่งเกิดการอักเสบ อาจเป็นเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ซึ่งในสภาวะที่ผิดปกติ
อาจจะเกิดจาก เชื้อรา และ พยาธิ เมื่อเป็นปอดบวม จะมีหนอง และสารน้ําอย่างอื่นในถุงลม ทําให้ร่างกายไม่สามารถ
รับ oxygen ทําให้ร่างกายขาด oxygen และอาจถึงแก่ชีวิตได้
วัณโรค เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ เชื้อวัณโรคจะแพร่โดยเชื้อจนอยู่ในเสมหะซึ่งจะไปถึงถุงลมในปอดและ
ทําให้เกิดการติดเชื้อ เสมหะนี้จะเกิดจากการไอ จาม พูดหรือร้องเพลง เชื้อโรคอาจจะอยู่ที่กล่องเสียงหรือในปอด หาก
เสมหะมีขนาดใหญ่กว่านี้จะถูกติดที่เยื่อบุโพรงจมูกซึ่งไม่ทําให้เกิดโรค
หลอดลมอักเสบ หมายถึงการอักเสบของหลอดลม มีการบวมของเยื่อบุหลอดลม และมีเสมหะเป็นปริมาณ
มาก ทําให้ลมผ่านไปยังปอดได้น้อยลง สาเหตุอาจเกิดจาก การสูบบุหรี่ การติดเชื้อแบคทีเรียหรือติดเชื้อไวรัสบ่อยๆ
สิ่งแวดล้อม เช่นฝุ่น กลิ่น สารภูมิแพ้ ทําให้หายใจลําบาก

แนวทางในการป้องกันโรค

ระบบย่อยอาหารของสัตว์บางชนิด

1.
2.
3.
4.
5.
7.

พยายามอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ เพื่อปอดจะได้รับก๊าซออกซิเจนเพียงพอ
ไม่สวมเสื้อผ้าหรือเข็มขัดที่รัดตึงจนเกินไป เพราะปอดจะขยายตัวไม่สะดวก
สวมเสื้อผ้าให้อบอุ่นอยู่เสมอ ในขณะที่อากาศเย็น
ไม่สูบบุหรี่ และไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดหรือวัณโรค เพราะอาจจะติดเชื้อได้
ยืนหรือนั่งตัวตรง เพื่อให้ปอดทํางานได้สะดวก
ควรออกกําลังกายอยู่เสมอ

สัตว์บกที่มีกระดูกสันหลังบางชนิดมีปอดเป็นอวัยวะหายใจและทําหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊ส
คล้ายกับมนุษย์
ปลาและสัตว์น้ําหลายชนิด เช่น กุ้ง หอย ปู มีเหงือกเป็นอวัยวะที่ใช้สําหรับหายใจและ
แลกเปลี่ยนออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เหงือกมีลักษณะเป็นซี่ๆ แผ่เรียงกันเป็นแผง แต่
ละซี่มีหลอดเลือดฝอยมาเลี้ยงเป็นจํานวนมาก
แมลง อากาศเข้าและออกจากร่างกายของแมลงทางช่องหายใจที่อยู่เป็นแถวบริเวณท้อง
และผ่านเข้าสู่ท่อลมที่อยู่ติดกัน ท่อลมเป็นท่อเล็กๆ ที่แตกแขนงเข้าไปสู่เซลล์ทั่วร่างกายของแมลง
เพื่อแลกเปลี่ยนแก๊ส โดยแก๊สออกซิเจนในอากาศจะแพร่เข้าสู่เซลล์ในขณะที่แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ ภายในเซลล์จะแพร่ออกสู่อากาศภายในท่อลม และเคลื่อนที่ย้อนกลับสู่
ภายนอก
ไฮดรา ไฮดราไม่มีอวัยวะที่ใช้ในการหายใจ แก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
จะเข้าและออกจากเซลล์โดยการแพร่
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การขับถ่าย
ระบบขับถ่าย
(excretory system)

การขับถ่าย (excretion) เป็นการกําจัดของเสียออกนอกร่างกาย ใน
ส่วนของสารที่ไม่เป็นประโยชน์และร่างกายไม่ต้องการ เช่น แอมโมเนีย ยูเรีย และ
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นของเสียที่ร่างกายจําเป็นต้องกําจัดออกภายนอก
การกําจัดของเสียในร่างกายเกิดขึ้นได้หลายทาง เช่น ทางไต ทางผิว ทางผิวหนัง
ทางปอด ทางลําไส้ใหญ่เป็นต้น

ที่มา http://excretorysystem.organsofthebody.com/

ที่มา https://sites.google.com/a/st.cabarrus.k12.nc.us/kingdom-life-processes-haley-y/excretion

การขับถ่าย

การทํางานของระบบขับถ่าย
1. การกําจัดของเสียทางไต

ของเสีย หมายถึง สารที่เกิดจากกระบวนการเมแทบอลิซึม ภายในร่างกายของ
สิ่งมีชีวิตที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ยูเรีย นอกจากนี้สารที่มี
ประโยชน์แต่มีปริมาณมากเกินไปร่างกายก็จะกําจัดออก
เมแทบอลิซึม (metabolism) หมายถึง กระบวนการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทาง
ชีวเคมีที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิต

ไต ทําหน้าที่กําจัดของเสียในรูปของน้ําปัสสาวะ มี 1 คู่ รูปร่างคล้ายเมล็ดถั่วดําอยู่ใน
ช่องท้อง 2 ข้างของกระดูกสันหลังระดับเอว ถ้าผ่าไตตามยาวจะพบว่าไตประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 2
ชั้น คือ เปลือกไตชั้นนอก กับเปลือกไตชั้นใน มีขนาดยาวประมาณ 10 เซนติเมตร กว้าง 6
เซนติเมตร และหนา 3 เซนติเมตร บริเวณตรงกลางของไตมีส่วนเว้าเป็นกรวยไต มีท่อที่ขดไปมา
โดยมีปลายท่อข้างต้น เรียกปลายท่อที่ตันนี้ว่า โบว์แมนส์แคปซูล (Bowman’s capsule) ซึ่งมี
ลักษณะเป็นแอ่งคล้ายถ้วยภายในแอ่งจะมีกลุ่มหลอดเลือดฝอยพันกันเป็นกระจุกเรียกว่า โกล
เมอรูลัส (glomerulus) ซึ่งทําหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดที่ไหลผ่านไต
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การทํางานของระบบขับถ่าย
1. การกําจัดของเสียทางไต

การทํางานของระบบขับถ่าย
1. การกําจัดของเสียทางไต

ที่บริเวณท่อของหน่วยไตจะมีการดูดซึมสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น แร่ธาตุ น้ําตาลกลูโคส กรดแอมิ
โน รวมทั้งน้ํากลับคืนสู่หลอดเลือดฝอยและเข้าสู่หลอดเลือดดํา ส่วนของเสียอื่นๆ ที่เหลือก็คือปัสสาวะจะถูกส่งมาตาม
ท่อไตเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะ ซึ่งมีความจุประมาณ 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่กระเพาะปัสสาวะสามารถที่จะหดตัว
ขับปัสสาวะออกมาได้ เมื่อมีปัสสาวะมาขังอยู่ประมาณ 250 ลูกบาศก์เซนติเมตรซึ่งในวันหนึ่งๆ ร่างกายจะขับปัสสาวะ
ออกมาประมาณ 1-1.5 ลิตร
ปัสสาวะประกอบด้วยสารต่างๆ ดังนี้ คือ น้ําร้อยละ 95 โซเดียมร้อยละ 0.35 โพแทสเซียมร้อยละ 0.15
คลอรีนร้อยละ 0.6 ฟอสเฟตร้อยละ 0.15 แอมโมเนียมร้อยละ 0.04 ยูเรียร้อยละ 2.0 กรดยูริกร้อยละ 0.05 และคลี
เอทินินร้อยละ 0.75

ปัสสาวะประกอบด้วยน้ําและยูเรียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนแร่ธาตุมีอยู่เล็กน้อย ถ้ามีการตกตะกอนของแร่ธาตุไป
อุดตันทางเดินท่อปัสสาวะ จะทําให้ปัสสาวะลําบากเรียกลักษณะอาการอย่างนี้ว่า โรคนิ่ว เมื่อไตผิดปกติจะทําให้สาร
บางชนิดปนออกมากับปัสสาวะ เช่น เม็ดเลือดแดง กรดอะมิโน น้ําตาลกลูโคส ปัจจุบันแพทย์มีการใช้ไตเทียมหรืออาจ
ใช้การปลูกถ่ายไตให้กับผู้ป่วยที่ไตไม่ทํางาน
เมื่อไตผิดปกติจะทําให้สารบางชนิดปนออกมากับปัสสาวะ เช่น เม็ดเลือดแดง กรดแอมิโน น้ําตาลกลูโคส
ปัจจุบันแพทย์มีการใช้ไตเทียมหรืออาจใช้การปลูกถ่ายไตให้กบั ผู้ป่วยที่ไตไม่ทํางาน
ไตเทียม เป็นเครื่องมือที่อยู่ภายนอกร่างกาย ส่วนการปลูกถ่ายไตเป็นการนําไตของผู้อื่นมาใส่ให้กบั ผู้ป่วย

การทํางานของระบบขับถ่าย

การทํางานของระบบขับถ่าย

2. การกําจัดของเสียทางผิวหนัง
การขับถ่ายทางผิวหนัง ผิวหนังมีต่อมเหงื่อซึ่งประกอบด้วยท่อเล็กๆ ขดไปมา รอบท่อมีกลุ่มหลอดเลือด
ฝอยมาพันอยู่ การกรองของเสียออกจากเลือดจะเกิดที่ต่อมเหงื่อนี้ ของเสียในเหงื่อ ได้แก่ ยูเรีย เกลือแร่ และน้ํา จะ
ผ่านท่อออกจากต่อมเหงื่อมาสู่ภายนอกร่างกายที่รูต่อมเหงื่อบนผิวหนัง เหงื่อประกอบด้วยน้ําร้อยละ 99 นอกนั้น
เป็นเกลือโซเดียมคลอไรด์ ยูเรีย แอมโมเนีย กรดแอมิโน น้ําตาล และกรดแลกติก ยูเรียและแอมโมเนียเป็นสารที่มี
กลิ่น
ผิวหนัง มีการระบายความร้อนออกจากร่างกายทางต่อมเหงื่อประมาณร้อยละ87.5 ต่อมเหงื่อบางส่วนถูก
ควบคุมด้วยระบบประสาทอัตโนมัติ (nevous autonomic system) เมื่อตกใจจะมีอารมณ์เครียดจะมีการกระตุ้น
ให้เหงื่อออกมากผิดปกติ
ผู้ที่ออกกําลังกายมากๆ จะเสียน้ําและโซเดียมคลอไรด์ไปทางเหงื่อ จึงต้องดื่มน้ําและเกลือโซเดียมคลอไรด์
ทดแทน

3. การกําจัดของเสียทางลําไส้ใหญ่
หลังจากการย่อยอาหารเสร็จสิ้นลง อาหารส่วนที่เหลือและส่วนที่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้ จะ
ถูกกําจัดออกจากร่างกายทางลําไส้ใหญ่ (ทวารหนัก) ในรูปรวมที่เรียกว่า อุจจาระ ถ้าอุจจาระตกค้างอยู่ใน
ลําไส้ใหญ่หลายวัน ผนังลําไส้จะดูดน้ํากลับเข้าไปในหลอดเลือด ทําให้อุจจาระแข็งเกิดความยากในการ
ขับถ่าย เรียกว่า ท้องผูก ผู้ที่มีอาการท้องผูกจะรู้สึกแน่นท้อง อึดอัด บางรายอาจมีอาการปวดท้องหรือปวด
หลังด้วย อาการต่างๆ เหล่านี้จะหายไปเมื่อถ่ายอุจจาระออกจากร่างกาย ผู้ที่มีอาการท้องผูกนานๆ อาจ
เป็นสาเหตุของโรคริดสีดวงทวารได้ สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีกากใยอาหารน้อยเกินไป กิน
อาหารรสจัด ถ่ายไม่เป็นเวลา เครียด สูบบุหรี่จัด ดื่มน้ําชาหรือกาแฟมากเกินไป ในลําไส้ใหญ่มีแบคทีเรีย
อาศัยอยู่จํานวนมาก มีทั้งที่เป็นประโยชน์ (ช่วยสังเคราะห์วิตามิน B 12) และโทษ (เชื้อโรคต่างๆ)
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โรคที่เกิดขึ้นกับระบบขับถ่าย

4. การกําจัดของเสียทางปอด
ของเสียที่ถูกกําจัดออกจากร่างกายทางปอด ได้แก่ น้ํา และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเกิดขึ้น
จากกระบวนการหายใจของเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย
ขั้นตอนในการกําจัดของเสียออกจากร่างกายทางปอดมีดังนี้
1) แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ําที่เกิดขึ้นแพร่ออกจากเซลล์เข้าสู่หลอดเลือด โดยจะละลาย
ปนอยู่ในเลือด
2) เลือดที่มีของเสียละลายปนอยู่จะถูกลําเลียงส่งไปยังปอด โดยการลําเลียงผ่านหัวใจ เพื่อส่ง
ต่อไปแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอด
3) เลือดที่มีของเสียละลายปนอยู่เมื่อไปถึงปอด ของเสียต่างๆ ที่สะสมอยู่ในเลือดจะแพร่ผ่าน
ผนังของหลอดเลือดเข้าสู่ถุงลมปอด แล้วลําเลียงไปตามหลอดลม เพื่อกําจัดออกจากร่างกายทางจมูก
พร้อมกับลมหายใจออก ซึ่งส่วนใหญ่คือ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ํา

โรคท้องผูก เป็นอาการถ่ายอุจจาระลําบาก ซึ่งมักร่วมด้วยการมีอุจจาระแข็ง กากอาหารที่
เคลื่อนมาถึงลําไส้ใหญ่ใหม่ๆ จะยังค่อนข้างเหลวและมีน้ําอยู่มาก สําไส้ใหญ่จะดูดน้ําและสาร
บางอย่างกลับเข้าสู่ร่างกายทําให้อุจจาระแห้งขึ้นและเป็นรูปร่างหรือเป็นก้อนมากขึ้น ถ้าอุจจาระค้าง
อยู่ในลําไส้นานๆ หรือร่างกายมีภาวะขาดน้ํา น้ําในลําไส้ใหญ่จะถูกดูดกลับมากขึ้น ทําให้อุจจาระ
แข็งยิ่งขึ้นอาจเกิดจาก เช่น อุปนิสัยในการถ่ายอุจจาระ การขาดการออกกําลังกาย รับประทาน
อาหารหรือยาบางอย่างที่ลดการเคลื่อนไหวของลําไส้ ภาวะขาดน้ํา
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ เป็นการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะ เนื่องจากเชื้อแบคทีเรีย
เข้าไป ในกระเพาะปัสสาวะ ทําให้เกิดอาการขึ้นมามักจะเกิดในผูห้ ญิง เนื่องจากท่อปัสสาวะสั้น และ
รูเปิดของท่อปัสสาวะ อยู่ใกล้ทวารหนัก ทําให้เชื้อสามารถเข้าไปในท่อปัสสาวะ

โรคที่เกิดขึ้นกับระบบขับถ่าย

แนวทางในการป้องกันโรค

โรคลําไส้อักเสบ เกิดจากการติดเชื้ออะมีบาโรคนี้เกิดขึ้นจากเรื่องของอาหารการกิน คือ การ
กินอาหารไขมันสูง กากน้อย และยังพบว่าโรคนี้สัมพันธ์กับอารมณ์และจิตใจ เช่น เครียด คิดมาก วิตก
กังวลจะมีอาการแน่นท้อง ท้องอืด หรือปวดท้องร่วมกับมีอาการท้องเดิน
โรคริดสีดวงทวาร เกิดจากหลอดเลือดดําที่ขดบริเวณทวารหนัก เมื่อถ่ายอุจจาระจะไปครูดกับ
ผนังของหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดแตก ทําให้อุจจาระเป็นเลือดสดๆ มักมีสาเหตุมาจากอาหารท้องผูก
บ่อยๆ ทําให้ต้องออกแรงในการขับอุจาระ ส่งผลให้หลอดเลือดโป่งพอง หากเป็นนานๆ จะทําให้เป็น
แผลเรื้อรัง
โรคมะเร็งลําไส้ใหญ่ มีลักษณะอาการมีการเปลี่ยนแปลงนิสัยในการถ่ายอุจจาระ ทั้งจํานวน
ครั้งและลักษณะของอุจจาระที่ออกมามีเลือดเก่าๆ และมูกออกทางทวารหนักท้องอืด ท้องเฟ้อ เรื้อรัง
น้ําหนักลด อ่อนเพลีย ซีด หรือโลหิตจาง โดยหาสาเหตุไม่ได้คลําก้อนได้ที่บริเวณท้อง และมีการอุดตัน
ของลําไส้ใหญ่

1.ดื่มน้ําสะอาดวันละมาก ๆ รับประทานอาหารที่สุกใหม่ ๆ
2. กินอาหารที่มีกาก เช่น ผัก ผลไม้ เม็ดแมงลัก
3.ไม่กลั้นอุจจาระและปัสสาวะเป็นเวลานาน ๆ ขับถ่ายให้เป็นเวลา
4.ควรอาบน้ําชําระร่างกายทุกวัน
5.ออกกําลังกายอย่างเหมาะสม
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ระบบขับถ่ายของสัตว์บางชนิด
ระบบหมุนเวียนเลือด
(circulatory system)
แมลง มีอวัยวะในการขับถ่ายที่เรียกว่า ท่อมัลพิเกียน (malpighian tubule) น้ํา
และของเสียจะถูกดูดซึมเข้าสู่ท่อมัลพิเกียนผ่านเข้าสู่ทางเดินอาหารบริเวณนี้ น้ําซึ่งปนมากับ
ของเสียจะถูกดูดซึมกลับสู่ร่างกาย เป็นการรักษาสมดุลน้ํา ทําให้ของเสียมีลักษณะเป็นก้อน
แข็งและจะถูกขับออกนอกร่างกายทางทวารหนักต่อไป

ที่มา http://kidshealth.org/en/parents/heart.html

ระบบหมุนเวียนเลือด

ระบบหมุนเวียนเลือด
open circulatory system
(กุ้ง / ปู / หอย / แมลง)

circulatory system
หรือ
cardiovascular system

ระบบหมุนเวียนเลือด (circulatory system) เป็นระบบที่เลือดทําหน้าที่ลําเลียง
สารอาหารต่างๆ ไปให้เซลล์ ระบบหมุนเวียนเลือดในสิ่งมีชีวิตมี 2 ระบบ คือ
1. ระบบแบบวงจรเปิด พบในสัตว์์พวกแมลง หอย และดาวทะเล ซึ่งจะมีช่องว่างใน
ลําตัวทําหน้าที่คล้ายเป็นหลอดเลือดฝอย และเลือดจะสัมผัสกับเซลล์โดยตรง ดังนั้นสัตว์ที่มีการ
ไหลเวียนเลือดแบบระบบเปิดจะมีหลอดเลือดดํา หลอดเลือดแดงแต่ไม่มีหลอดเลือดฝอย
2. ระบบแบบวงจรปิด พบในสัตว์พวกไส้เดือนดิน หมึก และสัตว์มีกระดูกสันหลัง เลือด
จะไหลเวียนในหลอดเลือดอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น สัตว์ที่มีการไหลเวียนเลือดแบบระบบปิดจึงจําเป็น
ต้องมีหลอดเลือดฝอยในการแลกเปลี่ยนสารต่างๆระหว่างเซลล์กับเลือด

closed circulatory system
(ไส้เดือนดิน / ปลิงน้ําจืด / สัตว์มีกระดูกสันหลัง)
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ระบบหมุนเวียนเลือด

โครงสร้างและการทํางานของระบบหมุนเวียนเลือด
Blood

Blood

Blood vessels

ส่วนที่เป็นของเหลวในร่างกายที่มีความสําคัญต่อเซลล์ ในร่างกายมีอยู่ประมาณ ร้อยละ 9-10 ของน้ําหนักตัว

- Blood corpuscle
- Plasma

circulatory system

Heart

โครงสร้างและการทํางานของระบบหมุนเวียนเลือด
Blood

โครงสร้างและการทํางานของระบบหมุนเวียนเลือด
Blood

Blood corpuscle
1. Erythrocyte / red blood corpuscle
- hemoglobin + oxygen
2. Leukocyte / white blood corpuscle
- กําจัดเชื้อโรค , สิ่งแปลกปลอม
3. Platelet
- ช่วยให้เลือดแข็งตัว

Plasma

ที่มา https://health.kapook.com/view6775.html

ประกอบด้วยน้ําประมาณร้อยละ 91 ทําหน้าที่ลําเลียงเอนไซม์ ฮอร์โมน แก็ส แร่ธาตุ
วิตามิน และสารอาหารประเภทต่างๆ ที่ผ่านการย่อยอาหารมาแล้วไปให้เซลล์และรับของเสียจาก
เซลล์ เช่น ยูเรีย แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ น้ํา ส่งไปกําจัดออกนอกร่างกาย ช่วยลดความหนืดของ
เลือด ทําให้เกิดความดันเลือดที่เหมาะสมในระบบหมุนเวียนเลือด
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โครงสร้างและการทํางานของระบบหมุนเวียนเลือด

โครงสร้างและการทํางานของระบบหมุนเวียนเลือด
Blood vessels

ความดันเลือด (blood pressure) เกิดจากการบีบตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจเป็น
จังหวะสลับกัน เมื่อหัวใจบีบตัว แรงดันจะสูงขึ้น และความดันจะลดลงเมื่อหัวใจคลายตัว ความดันในแต่
ละคนจะแตกต่างกันตามสภาพอายุ เพศ น้ําหนัก ความดันเลือดของคนปกติจะอยู่ที่ประมาณ 120/80
มิลลิเมตรปรอท ในช่วงวัยหนุ่มสาวความดันเลือดสูงสุดขณะที่หัวใจบีบตัวอยู่ในช่วง 110-140
มิลลิเมตรปรอท และความดันเลือดต่ําสุด อยู่ในช่วง 65-90 มิลลิเมตรปรอท
ชีพจร หมายถึง แรงดันในผนังหลอดเลือดที่เกิดขึ้นตามจังหวะการเต้นของหัวใจ อัตราการเต้น
ของหัวใจจะอยู่ในช่วง 60-100 ครั้งต่อนาที

1. Artery มีผนังหนา แข็งแรง ส่งเลือดออกจากหัวใจ
- Aorta (ขั้วหัวใจ) ส่งเลือดไปยังร่างกาย
- Pulmonary Artery ส่งเลือดไปยังปอด
2. Vein มีผนังบางกว่า Artery นําเลือดเข้าสู่หัวใจ
- superior vena cava
- inferior vena cava
- pulmonary veins
3. Capillary บริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซ และสารต่างๆ ระหว่างเลือดกับเซลล์ร่างกาย

โครงสร้างและการทํางานของระบบหมุนเวียนเลือด

โครงสร้างและการทํางานของระบบหมุนเวียนเลือด
Heart

Heart
heart valve

- Bicuspid valve (Mitral valve)
- Tricuspid valve
- Aortic semilunar valve
- Pulmonary semilunar valve
ที่มา: https://th.wikipedia.org/
ที่มา :www.il.mahidol.ac.th
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โครงสร้างและการทํางานของระบบหมุนเวียนเลือด
Heart

โครงสร้างและการทํางานของระบบหมุนเวียนเลือด
Heart

ที่มา :www.il.mahidol.ac.th

ที่มา :www.il.mahidol.ac.th
ที่มา http://anatomyhumanchart.com/circulation-in-humans-diagram/

โรคที่เกิดขึ้นกับระบบหมุนเวียนเลือด

โรคที่เกิดขึ้นกับระบบหมุนเวียนเลือด

ที่มา https://www.bangkokhospital.com/hearthospital/th/heart-health-info/heart-disease-and-treatment/78/full_detail/disease

โรคหัวใจ การเรียกของ "กลุ่มอาการโรคหัวใจ" ซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของหัวใจ ซึ่งแยก
ได้เป็น 8 ประเภทหลัก คือ โรคหัวใจพิการแต่กําเนิด, โรคลิ้นหัวใจ, โรคกล้ามเนื้อหัวใจ, โรคหลอดเลือดหัวใจ,
โรคเยื่อหุ้มหัวใจ, โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ, ติดเชื้อที่หัวใจ และมะเร็งหัวใจ สาเหตุ คือ ไม่ออกกําลังกายน้ําหนัก
ตัวที่มากเกินปกติระดับไขมันในเลือดสูงและสูบบุหรี่

โลหิตจาง หรือ ภาวะเลือดจาง เป็นการลดลงของจํานวนเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ หรือปริมาณ
ฮีโมโกลบินในเลือดน้อยกว่าปกติ สาเหตุคือ สูญเสียเลือด ขาดสารอาหาร (ต้องทานอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะๆ)
เป็นโรคเรื้อรัง เช่น ไตวาย โรคตับทําให้สร้างเม็ดเลือดแดงได้น้อย
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โรคที่เกิดขึ้นกับระบบหมุนเวียนเลือด

โรคที่เกิดขึ้นกับระบบหมุนเวียนเลือด

ไขมันในเลือดสูง จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคอัมพาต เนื่องจากไขมันสูงจะ
ตกตะกอนที่ผิวของผนังหลอดเลือดที่เรียกว่าคราบไขมัน ซึ่งจะ
ทําให้หลอดเลือดตีบ หรือคราบอาจจะหลุดลอยไปอุดหลอด
เลือดทําให้เกิดโรค สาเหตุคือ กรรมพันธุ์ ร่างกายไม่สามารถ
กําจัดไขมันได้อย่างเพียงพอ โรคเบาหวาน ไม่ได้คุมอาหาร ไม่ได้
ออกกําลังกาย น้ําหนักเกิน

ที่มา http://haamor.com

ความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยมีความดันเลือดในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติทําให้หัวใจต้องบีบตัวมากขึ้น
เพื่อสูบฉีดเลือดให้ไหลเวียนไปตามหลอดเลือด สาเหตุคือ กรรมพันธุ์ อายุมากวัยก่อนหมดประจําเดือน
น้ําหนักมาก ทานเค็มมาก การขาดการออกกําลังกาย ความเครียดไขมันในเลือดสูงเบาหวาน
ที่มา https://www.pinterest.com/explore/heart-attack-symptoms/

แนวทางในการป้องกันโรคที่เกิดขึน้ กับระบบหมุนเวียนเลือด
1. รับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่และควบคุมปริมาณให้
เหมาะสม
2. ออกกําลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอ
3. หลีกเลี่ยง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และงดสูบบุหรี่
4. พยายามทําจิตใจให้แจ่มใสและร่าเริงอยู่เสมอ ไม่เครียด
5. ตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกปี

ระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์บางชนิด
สัตว์มีระบบหมุนเวียนเลือดส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับมนุษย์ ดังนี้
ปลา มีหัวใจ 2 ห้อง ระบบหมุนเวียนเลือดของปลาเป็นการลําเลียงเลือดที่มีแก๊สออกซิเจน
ต่ําจากส่วนต่างๆ ของร่างกายไหลเข้าสู่หัวใจห้องบน แล้วเคลื่อนที่ลงสู่หัวใจห้องล่าง แล้วสูบฉีด
เลือดไปยังเหงือกเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊ส เลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูงจากเหงือกจะไหลตามหลอดเลือด
ไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย จากนั้นเลือดก็จะไหลกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนอีก
แมลง หัวใจของแมลงมีลักษณะเป็นท่ออยู่ด้านบนของลําตัว หัวใจมีรูเปิดเป็นระยะๆ
เพื่อให้เลือดสามารถผ่านเข้าไปภายในท่อได้ แล้วท่อจะบีบตัวดันเลือดออกไปยังหลอดเลือดส่วนที่
แยกออกจากหัวใจ และไปสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกายภายนอกหลอดเลือด ซึ่งจะสัมผัสกับเนื้อเยื่อ
โดยตรง
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ระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์บางชนิด

ระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์บางชนิด

ที่มา http://learn.wattano.ac.th/tch/nakorn/Circulation%20%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201.htm
ที่มา http://www.krusarawut.net/wp/?p=1370

ระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์บางชนิด

What’s this?

ที่มา http://www.vcharkarn.com/lesson/1260
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Left Atrium

Right Atrium

Right Atrium

Left Ventricle

Left Ventricle
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Bicuspid valve

Aorta

Tricuspid valve

Pulmonary Artery

Aortic semilunar valve

Pulmonary Veins
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Pulmonary Veins

Left Atrium

Aorta

Right Atrium

Pulmonary Artery

Left Ventricle
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Tricuspid valve

Bicuspid valve

Pulmonary semilunar valve

Tricuspid valve

Aortic semilunar valve

Aortic semilunar valve
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ระบบประสาท
(nervous system)

???

pulmonary veins
superior vena cava
inferior vena cava

ระบบประสาท
ระบบประสาท (nervous system) เป็นระบบการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ ทําให้สัตว์
สามารถตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างรวดเร็ว สัตว์ชั้นต่ําบางชนิดเช่น ฟองน้ําไม่มีระบบ
ประสาท สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิดเริ่มมีระบบประสาท สัตว์ชั้นสูงขึ้นมาจะมีโครงสร้างของ
ระบบประสาทซับซ้อนยิ่งขึ้น
ระบบประสาทของมนุษย์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
- ระบบประสาทส่วนกลาง
- ระบบประสาทรอบนอก

ที่มา http://www.nutrakal.com/

ระบบประสาทส่วนกลาง
ระบบประสาทส่วนกลาง (the central nervous system หรือ somatic nervous
system) เป็นศูนย์กลางควบคุมการทํางานของร่างกาย ซึ่งทํางานพร้อมกันทั้งในด้านกลไกและทางเคมี
ภายใต้อํานาจจิตใจ ซึ่งประกอบด้วยสมองและไขสันหลัง โดยเส้นประสาทหลายเส้นจากทั่วร่างกายจะส่ง
ข้อมูลในรูปกระแสประสาทออกจากบริเวณศูนย์กลาง มีอวัยวะที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. สมอง (brain) แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
1.1 เซรีบรัมเฮมิสเฟียร์ (cerebrum hemisphere)
1.2 เมดัลลา ออบลองกาตา (medulla oblongata
1.3 เซรีเบลลัม (cerebellum)
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ระบบประสาทส่วนกลาง

ระบบประสาทส่วนกลาง

1. สมอง (brain)
- เซรีบรัม (cerebrum) เป็นส่วนหนึ่งของสมองส่วนหน้า ทําหน้าที่ควบคุมความคิด
ความจํา และสติปัญญา รวมทั้งความรู้สึกและการแสดงออกทางอารมณ์ เช่นการได้ยิน การรับรส การ
ทํางานของนิ้วมือ
- เมดัลลา ออบลองกาตา (medulla oblongata) เป็นส่วนหนึ่งของสมองส่วนท้าย
ที่อยู่ติดกับไขสันหลัง ทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของระบบประสาทอัตโนวัติ เช่น การหายใจ การกร
พริบตา การย่อยอาหาร การเต้นของหัวใจ และทําหน้าที่รับกระแสประสาทจากไขสันหลังไปยังสมอง
ส่วนเซรีบรัม
- เซรีเบลลัม (cerebellum) เป็นส่วนหนึ่งของสมองส่วนท้าย ทําหน้าที่ควบคุมการ
ทํางานของกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหวและการทรงตัวของร่างกาย เช่น การเดิน

2. ไขสันหลัง (spinal cord) เป็นเนื้อเยื่อประสาทที่ทอดยาวต่อจากปลายของเมดัลลา
ออบลองกาตา กระแสประสาทจากส่วนต่างๆของร่างกายจะผ่านขึ้นลงตามแกนยาวของไขสันหลัง ไข
สันหลังเป็นศูนย์กลางของการรีแฟลกซ์ต่างๆ และเป็นทางผ่านของกระแสความรู้สึกต่างๆ ที่ส่งผ่านไป
ยังสมอง และนําคําสั่งจากสมองลงมายังเซลล์ประสาทสั่งการในไขสันหลัง

ระบบประสาทส่วนกลาง

ระบบประสาทรอบนอก

3. เซลล์ประสาท (neuron) ประกอบด้วยตัวเซลล์และเส้นใยประสาทที่มี 2 แบบ คือ เดน
ไดรต์ (dendrite) ทําหน้าที่นํากระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์และแอกซอน (axon) ทําหน้าที่นํากระแส
ประสาทออกจากตัวเซลล์ไปยังเซลล์ประสาทอื่นๆ เซลล์ประสาทจําแนกตามหน้าที่การทํางานได้ 3
ชนิด คือ
- เซลล์ประสาทรับความรู้สึก ทําหน้าที่รับความรู้สึกจากอวัยวะสัมผัสต่างๆ เช่น ตา
หู จมูก ผิวหนัง แล้วส่งกระแสประสาทผ่านไปยังเซลล์ประสาทประสานงาน
- เซลล์ประสาทประสานงาน ทําหน้าที่เชื่อมโยงกระแสประสาทระหว่างเซลล์
ประสาทรับความรู้สึกกับสมอง และไขสันหลัง
- เซลล์ประสาทสั่งการ ทําหน้าที่รับคําสั่งจากสมองหรือไขสันหลัง เพื่อควบคุมการ
ทํางานของอวัยวะต่างๆ

ระบบประสาทรอบนอก (peripheral nervous system) ทําหน้าที่รับและนําความรู้สึกเข้า
สู่ระบบประสาทส่วนกลาง ได้แก่ สมองและไขสันหลังจากนั้นนํากระแสประสาทสั่งการจากระบบ
ประสาทส่วนกลางไปยังหน่วยปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วยหน่วยวัดความรู้สึกและอวัยวะรับสัมผัส ร่วม
ทั้งเซลล์ประสาทและเส้นประสาทที่อยู่นอกระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทรอบนอกจําแนก
การทํางานตามลักษณะได้ 2 แบบดังนี้
1. ระบบประสาทภายใต้อํานาจจิตใจ
2. ระบบประสาทนอกอํานาจจิตใจ
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พฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเร้า

พฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งเร้าเป็นปฏิกิริยาอาการที่แสดงออก เพื่อการตอบโต้ต่อสิ่งเร้าทั้ง
ภายในและภายนอกร่างกาย เช่น
- สิ่งเร้าภายในร่างกาย เช่น ฮอร์โมน เอนไซม์ ความหิว ความต้องการทางเพศ
- สิ่งเร้าภายนอกร่างกาย เช่น แสง เสียง อุณหภูมิ อาหาร น้ํา การสัมผัส สารเคมี

พฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเร้า

พฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเร้า

กิริยาอาการที่แสดงออกเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้า เรียกว่า พฤติกรรม (Behavior)
พฤติกรรมจําแนกได้ 2 ประเภท คือ
1. พฤติกรรมที่มีมาแต่กําเนิด (inherited behavior)
2. พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ (learned behavior)

พฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเร้า

1. พฤติกรรมที่มีมาแต่กําเนิด (inherited behavior)
เป็นพฤติกรรมที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยไม่ผ่านการเรียนรู้ มีแบบแผนการ
ตอบสนองที่แน่นอน เป็นพฤติกรรมแบบง่ายๆ เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้า แสงเสียง แบ่งเป็นแบบ
ต่างๆ ดังนี้
- รีเฟลกซ์ (reflex) เป็นพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าทันทีทันใด เช่นการชักนิ้ว
หนีไฟ การจามเมื่อมีสิ่งระคายเคือง
- รีเฟลกซ์ต่อเนื่อง (chain of reflex) เกิดเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้น เช่น การดูดนมแม่
กบจําศีล การอพยพย้ายถิ่นของนก

2. พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ (learned behavior)
เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการมีประสบการณ์ หรือมีการเรียนรู้มาก่อน อาจจะโดยการลอง
ผิดลองถูก เช่น สุนัขถูกฝึกให้ยืน 2 ขา การเล่นดนตรีหรือกีฬาของมนุษย์
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โรคที่เกิดขึ้นกับระบบประสาท

แนวทางในการป้องกันโรค

โรคระบบประสาท คือ โรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท ภาวะผิดปกติ
ของระบบประสาทที่สามารถพบบ่อย คือ การบาดเจ็บของระบบประสาทจากอุบัติเหตุ โรคหลอด
เลือดสมอง โรคติดเชื้อของระบบประสาทกลาง โรคสมองเสื่อม โรคเนื้องอก
โรคระบบประสาทและสมอง หากป่วยเป็นโรคนี้ ต้องพาผู้ป่วยไปที่ คลินิกโรคระบบ
ประสาท ให้บริการด้านการวินิจฉัยและรักษาโรคเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาททั้ง
ทางด้าน อายุรกรรมและศัลยกรรม อาทิเช่น โรคสมอง โรคลมชัก โรคไขสันหลัง เป็นต้น

1. ระวังไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือนบริเวณศีรษะ
2. ระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดโรคทางสมอง โดยใช้วิธีต่าง ๆ เช่น ฉีดวัคซีนป้องกัน
3. หลีกเลี่ยงยาชนิดต่าง ๆ ที่มีผลต่อสมอง รวมทั้งยาเสพติดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์
4. พยายามผ่อนคลายความเครียด หากปล่อยความเครียดสะสมเป็นเวลานาน จะก่อให้เกิด
ผลเสียทั้งต่อร่างกายและจิตใจ จึงควรหาทางผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การออก
กําลังกาย พบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง ทําตัวให้ร่าเริงแจ่มใส พักผ่อนให้เพียงพอ
5. รับประทานอาหารที่มปี ระโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะอาหารที่ให้วิตามินบี 1 สูง จะช่วย
ให้ประสาทแขน ขา และศีรษะทํางานปกติ ช่วยป้องกันอาการเหนื่อยง่าย

ระบบสืบพันธุ์

ระบบสืบพันธุ์
(reproductive system)

ระบบสืบพันธุ์ เป็นระบบที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์เพื่อดํารงเผ่าพันธุ์ โดยการสืบพันธุ์ของมนุษย์จะ
เกิดขึ้นใน “วัยเจริญพันธุ์” ซึ่งจะเริ่มเมื่ออายุไม่เท่ากัน โดยในวัยเจริญพันธุ์ต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะหลั่งฮอร์โมน
กระตุ้นต่อมเพศในผู้ชายคืออัณฑะ ส่วนต่อมเพศในผู้หญิงคือรังไข่

ที่มา http://watchawan.blogspot.com/2010/05/blog-post_6635.html

ที่มา https://elivenet.com/career-guidance-for-teenagers-in-todays-world/
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วัยเจริญพันธุ์

ที่มา: http://cmuonline.cmu.ac.th/059758/02/sexual2.html

เพศชาย อายุ 11 – 16 ปี
- หลั่งฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน (testosterone) --->> ทําให้ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยเจริญ
พันธุ์ เช่น ตัวใหญ่ ไหล่กว้าง มีหนวดเครา เสียงห้าว และมีความต้องการทางเพศ
เพศหญิง อายุ 10 – 15 ปี
- ฮอร์โมนอีสโทรเจน (estrogen) --->> ควบคุมความเป็นหญิง เช่น กระตุ้นให้ต่อมน้ํานมเจริญ รูปทรงดี
เสียงเล็กแหลม และมีความต้องการทางเพศ
- ฮอร์โมนโพรเจสเทอโรน (progesterone) --->> ทํางานร่วมกับฮอร์โมนอีสโทรเจน ควบคุมการทํางาน
ของมดลูก เปลี่ยนแปลงเยื่อบุโพรงมดลูกเพื่อเตรียมการฝังตัวของไข่ที่ผสมแล้ว

ต่อมสร้างน้ําเลี้ยงตัวอสุจิ
(seminal vesicle)

ต่อมลูกหมาก
(prostate gland)

หลอดนําตัวอสุจิ (vas deferens)
ต่อมคาวเปอร์
(cowper’s gland)

ท่อปัสสาวะ (urethra)

หลอดเก็บตัวอสุจิ
(epididymis)
ถุงหุ้มอัณฑะ
(scrotum)

อัณฑะ (testis)

ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
ท่อนําไข่ (fallopian tube)

เยื่อบุโพรงมดลูก
(Endometrium)
กล้ามเนื้อมดลูก
(myometrium)
ปากมดลูกด้านใน (internal os)
ปากมดลูกด้านนอก (external os)

ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
มดลูก (uterus)

รังไข่ (ovary)

มาตอบคําถามกันเถอะ !!

คอมดลูก (cervix)
ช่องคลอด (Vagina)
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ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง

ข้อที่ 1
อาหารของตัวอสุจิคืออะไร และสร้างจากที่ใด

ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง

ข้อที่ 2
อวัยวะที่ทําหน้าที่สร้างน้ําเมือกหล่อลื่นในท่อปัสสาวะ
เพื่อให้ตัวอสุจิเคลื่อนตัวได้สะดวกและเร็วขึ้น คืออะไร
ต่อมคาวเปอร์

น้ําตาลฟรักโทส วิตามินซี และโปรตีน สร้างจาก ต่อมสร้างน้ําเลี้ยงอสุจิ

ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง

ข้อที่ 3
ต่อมลูกหมากทําหน้าที่อะไร

ลดความเป็นกรดของท่อปัสสาวะ

ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง

ข้อที่ 4
ตัวอสุจ อิ าศัยอยู่ท่ ใี ด

หลอดเก็บตัวอสุจิ
19
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ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง

ประจําเดือน

ข้อที่ 5
เซลล์ไข่ เกิดที่ใด

เยื่อบุมดลูกถูกสร้างและค่อย ๆ เจริญหนาขึ้น
ระยะไข่ตก
ระยะไข่พัฒนา
ระยะมีประจําเดือน
เยื่อบุมดลูกสลายตัว
วัน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

รังไข่

การปฏิสนธิ (Fertilization)

การปฏิสนธิ และ การตั้งครรภ์
ไข่ + อสุจิ
(ที่บริเวณท่อนําไข่)

10 - 12 ชั่วโมง

พัฒนาอวัยวะต่าง ๆ

สัปดาห์ที่ 8 = มีอวัยวะครบ

นิวเคลียสของไข่ + นิวเคลียสของอสุจิ 30 - 37 ชั่วโมง
(เกิดการปฏิสนธิ)

เอ็มบริโอฝังตัวที่
ผนังมดลูก

7 เดือน

6 - 7 วัน

ไซโกต (zygote)

แบ่งเซลล์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
เป็นทวีคูณจนเกิดเป็นกลุ่มเซลล์
เรียกว่า เอ็มบริโอ (embryo)

กําหนดคลอด
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การตั้งครรภ์

ฝาแฝด

การตั้งครรภ์ใช้การนับอายุครรภ์เป็นสัปดาห์ช่วงเวลาที่มีโอกาสตั้งครรภ์มาก
ที่สุดคือช่วงกลางของรอบเดือน การตั้งครรภ์คือช่วงเวลาที่ไข่ซึ่งสุกแล้วเริ่มพัฒนาขึ้นใน
ครรภ์จนกระทั่งคลอดบุตรออกมา การตั้งครรภ์ใช้เวลาประมาณ 9 เดือนหรือ 40
สัปดาห์ การตั้งครรภ์เริ่มนับเวลาตั้งแต่วันแรกของประจําเดือนครั้งสุดท้าย หรือประมาณ
สองสัปดาห์ก่อนการปฏิสนธิเกิดขึ้นจริง การคลอดใช้เวลาประมาณ 40 สัปดาห์หลังจาก
ประจําเดือนครั้งสุดท้าย

ที่มา http://www.columbusobgyn.com/patient-education/obstetrics/having-twins

โรคที่เกิดขึ้นกับระบบสืบพันธุ์

การคุมกําเนิด
1. วิธีคุมกําเนิดแบบชั่วคราว ได้แก่ ยาเม็ดคุมกําเนิด ยาฉีดคุมกําเนิด
ยาฝังคุมกําเนิด ห่วงอนามัย ถุงยางอนามัย นับวันปลอดภัย
2. วิธีคุมกําเนิดแบบถาวร ได้แก่ ทําหมันชายทําหมันหญิง

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคในระบบสืบพันธุ์ทั่วไป

 หนองใน

 ช่องคลอดอักเสบ

 ซิฟิลิส

 ปีกมดลูกอักเสบ

 แผลริมอ่อน

 มะเร็งต่อมลูกหมาก

 เริมที่อวัยวะเพศ

 มะเร็งปากมดลูก

 หูดหงอนไก่
 โรคเอดส์
ที่มา: https://health.kapook.com/view102780.html
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แนวทางในการป้องกันโรค
1. ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายให้ดี
2. ไม่ควรกลั้นปัสสาวะนานๆ
3. ควรใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะผู้หญิง
4. สวมเสื้อผ้าที่สะอาด โดยเฉพาะชุดชั้นใน
5. ไม่สําส่อนทางเพศ
6. ควรใช้ถุงยางอนามัยในการร่วมเพศ
7. ไม่ควรใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ
11. ควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ เพราะทําให้สมรรถภาพทางเพศลดลง
12. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
13. ออกกําลังกายเป็นประจํา

ระบบสืบพันธุ์ของสัตว์บางชนิด
1. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (asexual reproduction)
- การแบ่งเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน (binary fission) การแบ่งเซลล์ของสัตว์เซลล์เดียว

http://www.sciencecounts2.com/binary-fission.html

ระบบสืบพันธุ์ของสัตว์บางชนิด
1. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (asexual reproduction)
- การแตกหน่อ (budding) เช่น ยีสต์ ฟองน้ํา ไฮดรา ปะการัง

ระบบสืบพันธุ์ของสัตว์บางชนิด
1. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (asexual reproduction)
- การงอกใหม่ (regeneration) เช่น พลานาเรีย ดาวทะเล ไส้เดือนดิน ปลิงน้ําจืด

https://jikoman.info/main/asexual-reproduction-budding.ben
http://www.mun.ca/biology/desmid/brian/BIOL3530/DEVO_14/devo_14.html
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ระบบสืบพันธุ์ของสัตว์บางชนิด

ระบบสืบพันธุ์ของสัตว์บางชนิด

1. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (asexual reproduction)

2. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (sexual reproduction)

- การขาดออกเป็นท่อน (fragmentation) เช่น หนอนตัวแบน
- พาธีโนเจเนซีส (parthenogenesis) เป็นการสืบพันธุ์ที่พบได้ในแมลงบางชนิด ในสภาวะปกติ ตัว
เมียจะผลิตไข่ได้โดยไม่ต้องมีการปฏิสนธิ

- การปฏิสนธิภายนอก (external fertilization) เซลล์อสุจิและเซลล์ไข่จะรวมกันภายนอกร่างกาย
ของสัตว์เพศเมีย สัตว์พวกนี้เพศเมียจะวางไข่ในน้ํา เพศผู้จะปล่อยเซลล์อสุจิลงในน้าํ ให้ว่ายไปผสมกับเซลล์ไข่ ซึ่ง
โอกาสที่ตัวอ่อนจะอยู่รอดปลอดภัยจึงมีน้อยกว่าสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายในหลังจากเซลล์ไข่ได้รับการปฏิสนธิ เช่น
สัตว์บางชนิดที่อาศัยอยู่ในน้ํา เช่น ปลา และสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก

http://lungtp.com/reproduction/e_ekecf.html

- การปฏิสนธิภายใน (internal fertilization) เกิดโดยวิธีที่เซลล์อสุจิของเพศผู้เข้าผสมกับเซลล์ไข่ที่
อยู่ในร่างกายของเพศเมีย จากนั้นเพศเมียจะอุ้มท้องระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงออกลูกในเวลาต่อมา เช่น สัตว์ปีก
สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และปลาบางชนิด

Biotechnology
ชีวิตสัตว์และเทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) หมายถึง การนําสิ่งมีชีวิตหรือ
ชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตมาปรับปรุง เพื่อให้เกิดการพัฒนา การเพิ่มผลผลิตของ
สิ่งมีชีวิต และการแปรรูปผลผลิต
การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ และการเพิ่มผลผลิตของสัตว์ด้วยการ
ใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่หลากหลาย เช่น การผสมเทียม การฝากถ่ายตัวอ่อน
พันธุวิศวกรรม การโคลน ที่นํามาใช้กับการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การใช้ฮอร์โมน การ
ฉีดวัคซีน เร่งความสมบูรณ์ของสัตว์เลี้ยง
ที่มา: https://www.matichon.co.th/news/332496

ผู้สอน คุณครูปรวีณ วิริยะภาพ
ครูพี่เลี้ยง คุณครูคุณครูปัทมาภรณ์ แก้วคงคา
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Artificial Insemination
การผสมเทียม (artificial insemination) หมายถึง การทําให้เกิด
การปฏิสนธิโดยไม่ต้องมีการผสมพันธุ์กันตามธรรมชาติ วิธีนี้ทําได้โดยให้มนุษย์
เป็นผู้ฉีดเชื้ออสุจิของสัตว์เพศผู้เข้าไปในอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศเมียในระยะที่
กําลังเป็นสัด เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิเป็นผลให้เกิดการตั้งท้องในเพศเมียได้

การผสมเทียมทําได้ทั้งสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายใน
เช่น กระบือ โค และสุกร และสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายนอก
เช่น ปลา

Artificial Insemination
การผสมเทียมสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายใน เช่น กระบือ โค สุกร มีขั้นตอนโดยทั่วๆ ไป ดังนี้
1. การรีดเก็บน้ําเชื้อ
คัดเลือกสัตว์เพศผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์มีอายุเหมาะสม  กระตุ้นด้วยเครื่องมือ  เกิดการหลั่ง
เชื้อ  รีดเก็บน้ําเชื้อ
2. การตรวจคุณภาพของน้ําเชื้อ
นําน้ําเชื้อที่รีดเก็บมาได้  ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อดูจํานวนและความแข็งแรงของตัวอสุจิ
3. การละลายน้ําเชื้อ
นําน้ําเชื้อที่ผ่านการตรวจคุณภาพแล้ว  เติมน้ํายาเลี้ยงเชื้อ + อาหารเพื่อยืดอายุให้ตัวอสุจิ
น้ํายาเลี้ยงเชื้อประกอบด้วย ไข่แดง เป็นอาหารของตัวอสุจิ โซเดียมซิเตรต ช่วยรักษาความเป็นกรด-เบส
ของสารละลายและยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อโรค

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=vyjNdnwrrtQ

Artificial Insemination
การผสมเทียมสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายใน เช่น กระบือ โค สุกร มีขั้นตอนโดยทั่วๆ ไป ดังนี้
4. การเก็บรักษาน้ําเชื้อ มี 2 แบบ ดังนี้
4.1 เก็บน้ําเชื้อสด
น้ําเชื้อที่ละลายแล้ว  เก็บใส่ขวดไว้ที่อุณหภูมิ 4-5 องศาเซลเซียส จะสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นเดือน แต่ถ้า
เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส จะเก็บได้นาน 4 วัน
4.2 เก็บน้ําเชื้อแช่แข็ง
น้ําเชื่อที่ละลายแล้ว  ทําให้เย็นจัดจนแข็ง  เก็บไว้ในไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิประมาณ – 196
องศาเซลเซียส จะสามารถเก็บได้นานเป็นปี
5. การฉีดน้ําเชื้อ

Artificial Insemination
การผสมเทียมสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายนอก เช่น ปลา มีขั้นตอนโดยทั่วๆ ไป ดังนี้
1.
2.
3.
4.

คัดเลือกปลาพ่อพันธุ์ที่มีน้ําเชื้อดี และแม่พันธุ์ที่มีไข่มาก
เตรียมฮอร์โมนที่ช่วยเร่งให้ปลามีไข่สุกเร็วขึ้น
นําฮอร์โมนฉีดเข้าเส้นข้างลําตัวของแม่ปลาทิ้งไว้ 5 – 12 ชั่วโมง
รีดไข่จากแม่ปลาและรีดน้ําเชื้อจาก
พ่อปลาลงผสมในอ่างพลาสติก
5. นําไข่ที่ผสมแล้วไปพักไว้ในที่ที่มี
น้ําไหลผ่านสะดวก ไข่ปลาจะฟักเป็น
ตัวอ่อนต่อไป
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Artificial Insemination
ข้อดีของการผสมเทียมสัตว์

Artificial Insemination
ข้อจํากัดของการผสมเทียมสัตว์

1. ได้สัตว์พันธุ์ดีตามความต้องการ ซึ่งเป็นการปรับปรุงพันธุ์
2. ประหยัดน้ําเชื้อจากพ่อพันธุ์ เพราะสามารถใช้น้ํายาละลายน้ําเชื้อเพื่อเพิ่ม
ปริมาณได้
3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงพ่อพันธุ์ หรือการสั่งซื้อพ่อพันธุ์จาก
ต่างประเทศ และการขนส่งพ่อพันธุ์ไปผสมพันธุ์เป็นระยะทางไกลๆ
4. เป็นการแก้ปัญหาการติดลูกยากและการตกลูกผิดฤดูกาลได้

1. ลักษณะบางประการที่ไม่พึงประสงค์จากพ่อพันธุ์อาจถูกถ่ายทอดมาสู่ลูก
จํานวนมากได้
2. ถ้าเจ้าหน้าที่ที่ทําการผสมเทียมขาดความชํานาญ เลินเล่อ อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายได้มาก เช่น ถ้าสัตว์ตั้งครรภ์อยู่ก่อนแล้วแต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้สังเกต เครื่องมือที่ใช้
ผสมเทียมอาจทําให้เกิดการแท้งได้
3. ทําได้เฉพาะในที่ที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว เพราะสามารถแจ้งเพื่อขอรับ
การผสมและเจ้าหน้าที่ที่ไปผสมได้ทันช่วงเวลาที่เป็นสัดเท่านั้น

Artificial Insemination

Embryo transfer

การผสมเทียมในมนุษย์
1. การสร้างเด็กหลอดแก้ว
สามารถทําได้โดยแพทย์นําไข่ของฝ่ายหญิงมาผสมกับกับอสุจิภายนอกร่างกาย เมื่อปฏิสนธิ
แล้วจึงนําตัวอ่อนกลับไปฝังตัวที่มดลูกเพื่อเจริญต่อไป
2. การทํากิฟต์
แพทย์จะเจาะหน้าท้องของเพศหญิง แล้วเครื่องมือดูดไข่ที่สุกแล้วจากรังไข่ เข้าไปในหลอด
ฉีด จากนั้นจะบรรจุเซลล์อสุจิของสามีเข้าไปในหลอดโดยมีฟองอากาศกั้นไว้ แล้วฉีดเข้าไปในท่อนํา
ไข่ของเพศหญิง

การถ่ายฝากตัวอ่อน (embryo transfer) หมายถึง การนําตัวอ่อน
ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างตัวอสุจิของพ่อพันธุ์และไข่ของแม่พันธุ์ที่
คัดเลือกไว้ แล้วเก็บออกมาจากมดลูกของแม่พันธุ์ ต่อจากนั้นนําไปฝากใส่ไว้ให้
เติบโตในมดลูกของตัวเมียอีกตัวหนึ่งจนคลอด การถ่ายฝากตัวอ่อน
ประกอบด้วยสัตว์เพศเมียที่เป็นตัวให้ (donor) และตัวรับ (recipients) ซึ่ง
มีได้หลายตัว
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Embryo transfer
หลักการของการถ่ายฝากตัวอ่อน

Embryo transfer
ข้อดีของการถ่ายฝากตัวอ่อน

1. เลือกแม่พันธุ์ที่ดี แล้วกระตุ้นให้สร้างไข่และตกไข่ครั้งละหลายๆ ฟองด้วยการฉีดฮอร์โมน
2. เตรียมตัวเมียที่จะรับฝากตัวอ่อนโดยใช้ฮอร์โมนฉีดกระตุ้นให้มีความพร้อมที่จะตั้งท้อง
3. ทําการผสมเทียมโดยฉีดน้ําเชื้อของตัวผู้ที่เป็นพ่อพันธุ์เข้าไปในมดลูกของแม่พันธุ์ในช่วงไข่ตกใน
ข้อ 1 หรือปล่อยให้ตัวผู้หรือพ่อพันธุ์ ผสมพันธุ์เองตามธรรมชาติ ทําให้ไข่หลายฟองได้รับการปฏิสนธิแล้ว
เจริญกลายเป็นเป็นตัวอ่อนอยู่ในมดลูกหลายตัวพร้อมกัน
4. ใช้เครื่องมือดูดเอาตัวอ่อน ออกจากมดลูกของแม่พันธุ์มาตรวจสอบและคัดเลือกเอาเฉพาะตัว
อ่อนที่สมบูรณ์ดี เท่านั้น โดยต้องใช้ตัวเมียเท่ากับจํานวนของตัวอ่อนที่จะถ่ายฝาก
5. นําตัวอ่อนที่ผ่านการตรวจสอบ และคัดเลือก แล้วนําไปใส่ฝากไว้ในมดลูกของตัวเมียที่เป็นตัวรับ
ฝากตัวอ่อนที่ได้เตรียมไว้ โดยต้องใช้ตัวเมียเท่ากับจํานวนของตัวอ่อนที่จะถ่ายฝาก

หลังจากการถ่ายฝากตัวอ่อนเรียบร้อยแล้ว ตัวอ่อนจะเจริญเติบโตอยู่ในมดลูกจนสมบูรณ์
ดี จึงคลอดออกมาพร้อม ๆ กัน การถ่ายฝากตัวอ่อน มีข้อดีดังนี้
1. ทําให้ได้ลูกจากพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์คู่เดียวจํานวนมากในการผสมพันธุ์กันเพียงครั้ง
เดียว
2. ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการผลิตสัตว์ได้เป็นอย่างดี
3. สามารถเก็บรักษาตัวอ่อนไว้ได้นานโดยการแช่แข็งซึ่งสามารถที่จะนํามาใช้ถ่ายฝาก
ให้กับตัวเมียอื่นๆ ได้ทุกเวลาตามที่ต้องการ
4. ทําให้ได้สัตว์ที่มีลักษณะดีตามความต้องการในปริมาณมาก

Embryo transfer

Embryo transfer

ข้อเปรียบเทียบของวิธีการผสมเทียมกับการถ่ายฝากตัวอ่อน
การผสมเทียม
การถ่ายฝากตัวอ่อน
1. ใช้แม่โคตัวเดียว
1. ใช้แม่โค 2 ชนิด คือ แม่โคตัวให้กับแม่โคตัวรับซึ่งแม่โค
2. ใช้แม่โคพันธุ์ดีผสมกับน้ําเชื้ออสุจิของพ่อโคพันธุ์ดี ตัวรับอาจมีหลายตัวได้
3. แม่โคพันธุ์ดีอุ้มท้องไปจนคลอดได้ลุก 1 ตัว
2. ใช้แม่โคพันธุ์ดีผสมกับน้ําเชื้ออสุจิของพ่อโคพันธุ์ดี
3. นําตัวอ่อนออกจากมดลูกของแม่โคตัวให้ไปฝากในแม่โค
ตัวรับจํานวน 5 ตัว
4. ให้แม่โคตัวรับทั้ง 5 ตัว อุ้มท้องไปจนคลอดได้ลูกโคพันธุ์
ดี 5 ตัว

การถ่ายฝากตัวอ่อนในมนุษย์
การอุ้มบุญ (Surrogate Mother) คือ ตัวอย่างของใช้เทคนิคการฝากถ่ายตัว
อ่อนในคน คือ การนําตัวอ่อนที่ได้จากการปฏิสนธิของไข่และตัวอสุจิของคู่สามีภรรยาใส่เข้าไป
ในโพรงมดลูกของสตรีอื่น เพื่อให้ตั้งครรภ์แทน เนื่องจากฝ่ายภรรยามีปัจจัยที่ไม่เหมาะสมต่อ
การตั้งครรภ์ เช่น มีเนื้องอกในมดลูก หรือ ไม่มีมดลูก หรือมีโรคประจําตัวทางร่างกายที่ไม่
สามารถตั้งครรภ์หรืออุ้มท้องเองได้
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Cloning

Cloning

การโคลน (cloning) หมายถึง การผลิตเซลล์หรือสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะทาง
พันธุกรรมเหมือนกันทุกประการเป็นการสร้างสัตว์ตัวใหม่ขึ้นมาโดยไม่ใช้อสุจิของเพศผู้ แต่
ใช้นิวเคลียสจากเซลล์เต็มวัยไปใส่แทนที่เซลล์ไข่ ทําให้ได้สัตว์ตัวใหม่ที่มีรูปร่างหน้าตา
เหมือนกับสัตว์ตัวที่เป็นเจ้าของเซลล์เดิมเกือบทุกประการ ถ้าเจ้าของเซลล์เป็นเพศเมียก็
จะได้สัตว์ที่เป็นเพศเมีย ถ้าเจ้าของสัตว์เป็นเพศผู้จะได้สัตว์ใหม่เป็นเพศผู้เหมือนกับ
เจ้าของเซลล์เดิมทุกประการ เหมือนแกะออกมาจากเบ้าพิมพ์เดียวกัน
ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B5_(%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%B0)#/media/File:Dolly_face_closeup.jpg

ร่างสตัฟของดอลลี

Cloning

การโคลน
ข้อดีและข้อเสียของการโคลน
ข้อดี
- เป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ให้แพร่ขยายจํานวนขึ้นได้
รวดเร็วกว่าการผสมกันตามธรรมชาติ
- มีประโยชน์ในการปรับปรุงพันธ์สัตว์ให้ดีขึ้น
ข้อเสีย
- ทําให้สูญเสียความมีเอกลักษณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ
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ตอบคําถามท้ายบทเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การผสมเทียมคืออะไร
เด็กหลอดแก้วเกิดจากอะไร
การถ่ายฝากตัวอ่อนคืออะไร สัตว์ที่นิยมถ่ายฝากตัวอ่อนมีอะไรบ้าง
การโคลนในมนุษย์ก่อให้เกิดปัญหาหรือไม่ ในด้านใด
การผลิตสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมดีตรงกับความต้องการ ควรใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์สัตว์ด้วยวิธีการใด เพราะอะไร
ถ้าหากเราคํานึงถึงด้านศีลธรรมและจริยธรรมแล้ว เราควรใช้เทคโนโลยีด้านการ
ผสมเทียม การถ่ายฝากตัวอ่อน หรือการโคลนหรือไม่ เพราะเหตุใด
การผสมเทียมมีข้อเสียกว่าการถ่ายฝากตัวอ่อนในเรื่องใด
การโคลนจะใช้เซลล์ส่วนใดของสัตว์
อธิบายลักษณะแม่พันธุ์ตัวรับ และตัวให้ของการถ่ายฝากตัวอ่อน

การแยกสาร

ที่มา http://glossary.periodni.com/glossary.php?en=distillation

การแยกสาร

การแยกสาร
การกรอง (Filtration)

การแยกสาร (Purification) สารต่างๆ ที่พบในชีวิตประจําวัน ส่วนใหญ่
จัดเป็นสารที่ไม่บริสุทธิ์ มีสารหลายชนิด ผสมอยู่ด้วยกัน ซึ่งไม่สามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้โดยตรง จึงจําเป็นต้องแยกสารที่ต้องการออกจากสารผสม โดยอาศัย
สมบัติที่ต่างจากสารอื่นแยกสารชนิดที่ต้องการออกมา
การแยกสาร คือ การทําให้องค์ประกอบของสารละลายแยกตัว ออกจากกัน
กลับมาเป็นบริสุทธิ์อีกครั้ง การแยกสารใดๆ อาจทําได้ หลายวิธี แต่สิ่งที่ต้องคํานึงถึง
คือ “ต้องเลือกวิธีที่ง่ายและเหมาะสม ที่สุด”

ใช้แยกของผสมที่เกิดจาก ของแข็ง+ของแข็ง ที่มีอนุภาคต่างกันมาก หรือ ของแข็ง+ของเหลว ซึ่ง
ของแข็งไม่ละลายในของเหลว
ตัวอย่าง ทราย+น้ํา, ผงเหล็ก+น้ํา เม็ดทรายที่มีขนาดไม่เท่ากัน คัดกรองขนาดผลได้
หลักการ ของผสม ของแข็ง+ของเหลว เกิดได้ 2 กรณี คือ สารละลายและสารแขวนลอย ถ้าอยู่ในรูปสารละลาย
การแยกสารสามารถทําได้โดยการกลั่น แต่ถ้าของแข็งไม่ละลายในของเหลว จะเกิดเป็นสารแขวนลอย สามารถ
ทํา ได้โดยวิธีการกรอง
ความเหมาะสม ใช้แยกของผสมที่อยู่ในรูปของ สารแขวนลอย โดยของแข็งจะไม่ สามารถผ่านกระดาษกรองได้
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การแยกสาร

การแยกสาร
การกลั่น

การตกผลึก (crystallization)

การกลั่นแบบธรรมดา (distillation)
ใช้แยกสารละลายที่เกิดจาก ของแข็ง+ของเหลว และของแข็ง ละลายจนอิ่มตัว
ตัวอย่าง การทํานาเกลือ การตกผลึกสารละลายจุนสี การตกผลึกสารส้ม
หลักการ เป็นการแยกตัวละลายออกจากสารละลายอิ่มตัวที่อุณหภูมิสูง เมื่ออุณหภูมิ ลดลงความสามารถในการ
ละลายลดลง โดยตัวทําละลายที่มีอยู่มากเกิน พอจะแยกตัวออกจากสารละลายเป็นของแข็งที่มีรูปทรงเรขาคณิต
เรียกว่า ผลึก (Crystal)
ความเหมาะสม ใช้แยกของผสมของแข็งละลาย ในของเหลว

ใช้แยกสารละลายที่เกิดจาก ของแข็ง+ของเหลว และเป็นเนื้อเดียวกัน
ตัวอย่าง เกลือ+น้ํา , น้าตาล+น้ํา , น้ําทะเล ไอโอดีน+คาร์บอนไดซัลไฟล์ โพแทสเซียมไอโอไดด์+น้ํา
หลักการ เมื่อให้ความร้อนแก่สารละลายที่เป็น ของเหลว+ของแข็ง ทําให้สารละลาย อุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ สารที่
เป็นของเหลวมีจุดเดือดต่ํากว่าจะกลายเป็นไอ และเข้าสู่เครื่องควบแน่น แยกออกมาก่อนที่เป็นของแข็ง ซึ่งมีจุด
เดือดสูงกว่า ของแข็งจึงตกค้างอยู่ภาชนะเดิม
ความเหมาะสม สารละลายต้องมีจุดเดือดต่างกัน มากๆ อย่างน้อย 20 ๐C ต่างกันมากเท่าไร ก็สามารถแยกออก
จากกันได้ดี ขึ้น

การแยกสาร
การกลั่น

การแยกสาร
โครมาโทกราฟี (chromatography)

การกลั่นลาดับส่วน (fractional distillation)
ใช้แยกสารละลายที่เกิดจาก ของเหลว+ของเหลว และเป็นเนื้อเดียวกัน
ตัวอย่าง น้ํามันดิบ , น้ําหอม , น้ําส้มสายชู น้ํา+แอลกอฮอล์ น้ํามัน+เฮกเซน
หลักการ สารละลายที่มีจุดเดือดต่างกันประมาณ 0-20 ๐C เมื่อกลั่นธรรมดา จะพบว่า ไม่สามารถแยกสารให้
บริสุทธิ์ได้เพราะจุดเดือดใกล้เคียงกันเกินไป จึงต้องใช้ การกลั่นลําดับส่วน โดยการใช้คอลัมน์แก้ว ทําหน้าที่ กั้น
สารให้ระเหยออกไปช้าลง ทําให้สารแยกออกจากกันได้ดี
ความเหมาะสม ใช้แยกสารละลายที่เกิดจาก ของเหลว+ของเหลว และ องค์ประกอบมีจุดเดือดต่างกันเล็กน้อย

ใช้แยกสารเนื้อเดียวที่มองเห็นเป็นสีเดียวกันให้เป็นสารบริสุทธิ์
ตัวอย่าง การทําโครมาโทกราฟี ของหยดหมึก
หลักการ สารต่างๆ ที่มีความสามารถในการละลายและความสามารถในการดูดซับ ในตัวทําละลายและตัวดูดซับ ได้
ไม่เท่ากัน เมื่อนําสารละลายซึ่งเป็น ของเหลว มาทดสอบการละลายและการถูกดูดซับ
ผลที่ได้ คือ 1. สารที่ละลายในตัวทําละลายได้ดี และถูกดูดซับด้วยตัวดูดซับได้น้อย จะเคลื่อนที่ได้ไกลกว่า
2. สารที่ละลายในตัวทําละลายได้ไม่ดี และถูกดูดซับด้วยตัวดูดซับได้มาก จะเคลื่อนที่ได้ใกล้
กว่า
ความเหมาะสม ใช้เมื่อต้องการแยกของ ผสมที่มีปริมาณน้อยๆ มองเห็นเป็นสีเดียว
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การแยกสาร
การสกัด

การแยกสาร
การสกัด

การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ํา (steam distillation)
ใช้แยกสารที่จุดเดือดต่ําและไม่ละลายน้ําออกจากของผสม
ตัวอย่าง การสกัดน้ามันหอมระเหยออกจาก พืช เช่น มะกรูด , ตะไคร้ , มะนาว ส้ม , ใบเตย , มะลิ
หลักการ การสกัดด้วยไอน้ํา คือ การกลั่นด้วยไอน้ํานั้นเอง ใช้สําหรับแยกสารที่ไม่ละลายน้ําและระเหยง่ายออก
จากสารละลาย การสกัดด้วยไอน้ํา เหมาะสําหรับสกัดน้ํามันหอมระเหยออกจากพืช
ความเหมาะสม สารที่ต้องการสกัดด้วยวิธีการนี้ต้องมีสมบัติ 3 ประการ คือ 1. ไม่ละลายน้ํา หรือแยกชั้นกัน
2. จุดเดือดต่ํากว่าน้ํา หรือระเหยง่าย 3. ไม่ทําปฏิกิริยากับน้า และแยกออกจากน้ําได้โดยง่าย

การแยกสาร
การแยกสารด้วยวิธีการอย่างง่าย
1. การระเหย สารละลายที่ประกอบด้วยของแข็งละลายยาก และตัวทําละลายที่ละลายง่าย สามารถแยก
ของผสมนี้ออกจากกันได้ด้วยความร้อน เมื่อสารละลายได้รับความร้อนตัวทําละลายจะระเหยออกไปเหลือของแข็ง
ที่ไม่ระเหยอยู่ที่ก้นภาชนะ
2. การใช้กรวยแยก วิธีนี้ใช้แยกของเหลวที่ไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกัน ของเหลวที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า
จะอยู่ชั้นบน ส่วนของเหลวที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าจะอยู่ชั้นล่าง เมื่อต้องการแยกของเหลวก็เปิดก๊อกให้
ของเหลวชั้นล่างไหลลงมาที่ก้นภาชนะที่รองรับ
3. การระเหิด วิธีนี้เหมาะสําหรับใช้แยกของแข็ง ซึ่งเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สได้ด้วยความร้อน โดยไม่ผ่าน
ขั้นตอนการเป็นของเหลว จึงใช้แยกของผสมซึ่งสารหนึ่งเป็นสารที่ระเหิดได้ออกจากสารที่ระเหิดไม่ได้
4. วิธีหยิบออก ถ้าของแข็งที่ผสมกันอยู่มีลักษณะเป็นก้อนโตก็ใช้วิธีหยิบออกที่ละชิ้นได้
5. ใช้แม่เหล็กดูดออก ใช้แยกสารแม่เหล็กออกจากสารที่ไม่ใช่สารแม่เหล็ก

การสกัดด้วยตัวทาละลาย (solvent extraction)
ใช้แยกของผสมที่มีความสามารถในการละลายไม่เท่ากัน
ตัวอย่าง ทราย+น้ําตาล ใช้น้ําเป็นตัวสกัด ผงกํามะถัน+ผงทราย ใช้ CS2 เป็นตัวสกัด
หลักการ ของผสมของแข็งปนกับของแข็ง และของแข็งผสมมีขนาดใกล้เคียงกัน ไม่สามารถกรองได้ การสกัดด้วย
ตัวทําละลายจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง โดยอาศัย หลักการความสามารถในการละลายของของแข็งในของเหลวชนิด
หนึ่ง ของแข็งที่ละลายได้ดีจะละลายไปกับของเหลว ส่วนของแข็งที่ไม่ละลายก็ สามารถกรองออกจากของเหลว
ได้โดยง่าย
ความเหมาะสม ต้องเลือกตัวทําละลายที่เหมาะสม สามารถละลายสารที่ต้องการได้มากและ ละลายสารที่ไม่
ต้องการได้น้อยที่สุด

เชื้อเพลิงธรรมชาติ (mineral fuels)
Petroleum

ที่มา https://www.indiamart.com/om-industrial-services/petrochemical-petroleum-products.html

Coal

ที่มา https://inhabitat.com/the-obama-administration-proposes-8-billion-in-loans-for-clean-fossil-fuel-technologies/

30

วิทยาศาสตร์ 3

ถ่านหิน (coal)

ถ่านหิน (coal)
พีต (Peat) มีคาร์บอน 60%

เป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติ เกิดจากการสะสมตัวตามธรรมชาติของซากพืชในแอ่ง
ตะกอนน้ําตื้น ถ่านหินเป็นหินตะกอนชนิดหนึ่งซึ่งสามารถติดไฟได้ มีส่วนประกอบที่
สําคัญคือ สารประกอบของคาร์บอน ซึ่งจะมีอยู่ประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดย
ปริมาณ

เป็นขั้นแรกในกระบวนการเกิดถ่านหิน ประกอบด้วย
ซากพืชซึ่งบางส่วนได้สลายตัวไปแล้ว แต่ซากพืชบางส่วนยัง
สลายตัวไม่หมด ยังมองเห็นเป็นลําต้น กิ่ง หรือใบ มีสีน้ําตาลถึง
สีดํา มีปริมาณคาร์บอนต่ํา ประมาณร้อยละ 50-60 โดยมวล มี
ปริมาณออกซิเจนและความชื้นสูงแต่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้

ที่มา http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/fuel/coal

ถ่านหิน (coal)

ถ่านหิน (coal)

ลิกไนต์ (Lignite) มีคาร์บอน 55 - 60%

ซับบิทูมินัส (Sub–bituminous) มีคาร์บอน 77 %

เป็นถ่านหินที่มีสีน้ําตาลผิวด้าน มีซากพืชหลงเหลืออยู่
เล็กน้อย มีคาร์บอนร้อยละ 55 - 60 มีออกซิเจนค่อนข้างสูง มี
ความชื้นสูงถึงร้อยละ 30-70 เมื่อติดไฟมีควันและเถ้าถ่านมาก
มีความชื้นมาก เป็นถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับผลิต
กระแสไฟฟ้า บ่มใบยาสูบ

เป็นถ่านหินที่ใช้เวลาในการเกิดนานกว่าลิกไนต์ มีสี
น้ําตาลถึงสีดํา ผิวมีทั้งด้านและเป็นมัน มีทั้งเนื้ออ่อนและเนื้อแข็ง
มีความชื้นประมาณร้อยละ 25-30 มีคาร์บอนสูงกว่าลิกไนต์ เป็น
เชื้อเพลิงที่มีคุณภาพเหมาะสมในการผลิตกระแสไฟฟ้าและงาน
อุตสาหกรรม

ที่มา http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/fuel/coal

ที่มา http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/fuel/coal
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ถ่านหิน (coal)

ถ่านหิน (coal)

บิทูมินัส (bituminous) มีคาร์บอน 80 – 90 %

แอนทราไซต์ (Anthracite) มีคาร์บอนมากกว่า 86 %

เป็ นถ่านหินที่ใช้ เวลาในการเกิดนานกว่าซับบิทมู ินสั
เนื ้อแน่น แข็ง มีสีนํ ้าตาลถึงสีดําสนิท ประกอบด้ วยชันถ่
้ านหิน
สีดํามันวาว ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงเพื่อการถลุงโลหะ และเป็ น
วัตถุดิบเพื่อเปลี่ยนเป็ นเชื ้อเพลิงอื่นๆ

เป็นถ่านหินที่ใช้เวลาในการเกิดนานกว่าบิทูมินัส มี
ลักษณะดําเป็นเงา มันวาวมาก มีรอยแตกเว้าแบบก้นหอย มี
ปริมาณคาร์บอนประมาณร้อยละ 86-98 ความชื้นต่ําประมาณ
ร้อยละ 2-5 มีค่าความร้อนสูงแต่ติดไฟยาก เมื่อติดไฟให้เปลว
ไฟสีน้ําเงิน ไม่มีควัน ใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมต่างๆ

ที่มา http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/fuel/coal

ปิโตรเลียม (Petroleum)
เป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยมีธาตุคาร์บอนและ
ไฮโดรเจเป็นองค์ประกอบหลัก และมีธาตุอื่นปนอยู่อยู่ด้วย

ที่มา http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/fuel/coal

ปิโตรเลียม (Petroleum)

ปิโตรเลียม แบ่งตามสถานะที่สําคัญได้ 2 ชนิด คือ
น้ํามันดิบ (Oil) และแก๊สธรรมชาติ(Natural Gases)

ปิโตรเลียม เกิดจากการทับถมและแปรสภาพของซากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์นับหลายล้านปี ที่ตกตะกอนหรือถูกกระแสน้ําพัดพามาจมลง ณ บริเวณที่เป็นทะเล
หรือทะเลสาบในขณะนั้น ถูกทับถมด้วยชั้นกรวด ทราย และโคลนสลับกันเป็นชั้นๆ เกิดน้ําหนักกด
ทับกลายเป็นชั้นหินต่างๆ ผนวกกับความร้อนใต้พิภพและการสลายตัวของอินทรีย์สารตาม
ธรรมชาติ ทําให้ซากพืชและซากสัตว์กลายเป็นน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติ หรือที่เราเรียกว่า
“ปิโตรเลียม” ดังนั้นเราจึงเรียกปิโตรเลียมได้อีกชื่อหนึ่งว่า “เชื้อเพลิงฟอสซิล”
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ปิโตรเลียม (Petroleum)
น้ํามันดิบ (Oil)
มีสถานะเป็นของเหลว โดยทั่วไปมีสีดําหรือสีน้ําตาล
มีกลิ่นคล้ายน้ํามันเชื้อเพลิงสําเร็จรูป แต่บางชนิดจะมีกลิ่นของ
สารผสมอื่นด้วย เช่น กลิ่นกํามะถัน และกลิ่นไฮโดรซัลไฟต์
หรือก๊าซไข่เน่า เป็นต้น

ที่มา http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/31754/044330

ที่มา http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/31200-043733

ปิโตรเลียม (Petroleum)

การแยกสาร

แก๊สธรรมชาติ (natural gas)
เป็นแก๊สที่พบตามบ่อน้ําหรือบ่อแก๊สธรรมชาติ เป็น
ของผสมของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
มีเทนและอีเทน เนื่องจากแก๊สธรรมชาติมีความหนาแน่นน้อย
กว่าน้ํามันดิบและน้ํา จึงมักลอยตัวอยู่เหนือน้ํามันดิบและน้ําใน
แหล่งกักเก็บปิโตรเลียม

ที่มา http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/31754/044330
ที่มา http://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-aguirre-federal-land-exchange-20170312-story.html
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ดิน (Soil)

กระบวนการเกิดดิน
อินทรียวัตถุ เช่น ซากพืชซากสัตว์

ฮิวมัส
ดิน

หินและแร่

วัตถุต้นกําเนิดดิน

ที่มา http://www.growthtechnology.com/growtorial/soil-and-coco/
่

Soil component

Soil Horizon
ชั้น O (Humus) มีอินทรียวัตถุ
หรือ ฮิวมัสมาก ดินมีสภาพเป็นกรด
ไม่ค่อยพบในพื้นที่การเกษตร ชั้น A (Topsoil) สีดําเข้ม มีแร่ธาตุ
และซากพืชซากสัตว์ที่สลายสมบูรณ์
แล้วอยู่ด้วยกัน ชั้น B (Subsoil) สีน้ําตาลปนแดง เป็นดิน
เหนียว มีการสะสมผลึกแร่ธาตุจํานวนมาก
ชั้น C (Weathered rock) ไม่มี
อินทรียวัตถุ เกิดจากหินชั้น R เริ่มผุผัง
เป็นก้อนเล็ก

ที่มา http://www.physicalgeography.net/fundamentals/10t.html

ชั้น R (Bedrocks) หินต้นกําเนิดดิน
ส่วนใหญ่เป็นหินดินดาน
ที่มา https://www.dreamstime.com/stock-illustration-soil-layer-tree-layers-horizon-form-isolated-vector-image50282683
ที่มา http://www.growthtechnology.com/growtorial/soil-and-coco/
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Soil texture

Soil texture
ดินทราย ประกอบด้วยอนุภาคทราย 80%, อนุภาคทรายแป้ง 10%, อนุภาคดินเหนียว 10%
ดินร่วน ประกอบด้วยอนุภาคทราย 40%, อนุภาคทรายแป้ง 40%, อนุภาคดินเหนียว 20%
ดินเหนียว ประกอบด้วยอนุภาคทราย 20%, อนุภาคทรายแป้ง 20%, อนุภาคดินเหนียว 60%

ที่มา http://www.physicalgeography.net/fundamentals/10t.html

ที่มา http://www.growthtechnology.com/growtorial/soil-and-coco/

ที่มา http://www.growthtechnology.com/growtorial/soil-and-coco/

Soil Color
1.ดินสีดําหรือคล้ํา คือ ดินที่มีฮิวมัสอยู่มาก
มีแร่เป็นองค์ประกอบ เหมาะแก่การเพาะปลูก
2.ดินสีแดง เป็นดินที่มีอายุมากผ่านการสลายตัวมานาน
ไม่มีแร่ธาตุที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช นิยมใช้ถมทําถนน
ดินลูกรัง

ที่มา http://www.growthtechnology.com/growtorial/soil-and-coco/

Soil Color

3. ดินที่มีสีเขียวปนน้ําเงิน เป็นดินที่มีธาตุเหล็ก (Fe)
เป็นสารประกอบ

ที่มา http://www.growthtechnology.com/growtorial/soil-and-coco/
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ความเป็นกรด-เบสของดิน
มีผลต่อการดูดซึมแร่ธาตุและการเจริญเติบโต
ของพืช พืชจะเจริญเติบโตได้ในช่วง pH ที่เหมาะสม
เท่านั้น
1. ดินที่มีสภาพเป็นกรด แก้ไขได้โดยการเติม
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (ปูนขาว) หรือดินมาร์ลลงในดิน
2. ดินที่มีสภาพเป็นเบส แก้ไขโดยการเติมแคลเซียม
ซัลเฟต (CaSO4) หรือผงกํามะถันลงในดินในปริมาณที่
พอเหมาะ
ที่มา http://www.growthtechnology.com/growtorial/soil-and-coco/

การทดสอบความเป็นกรด-เบสของดิน
1. กระดาษลิตมัส มี 2 สี คือ สีน้ําเงินและสีแดง เมื่อนํามา
ทดสอบ pH ของดินจะเปลี่ยนสีดังนี้
1. กระดาษลิตมัสสีน้ําเงิน  สีแดง = เป็นกรด
2. กระดาษลิตมัสสีแดง  สีน้ําเงิน = เป็นเบส
3. กระดาษลิตมัสไม่เปลี่ยนสี = เป็นกลาง

ที่มา http://www.growthtechnology.com/growtorial/soil-and-coco/

การทดสอบความเป็นกรด-เบสของดิน

ที่มา https://99papers.com/?ref_id=1077

2. ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ มีลักษณะเป็นตลับ ภายในมี
กระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์และด้านบนตลับมีแผ่นเทียบ
สีค่า pH ดังนี้
1. ค่า pH ตั้งแต่ 1-6
 เป็นกรด
2. ค่า pH เท่ากับ 7
 กลาง
3. ค่า pH ตั้งแต่ 7-14
 เป็นเบส

ที่มา https://profilab24.com/MACHEREY-NAGEL-Universal-indicator-papers-Refill

ที่มา http://www.growthtechnology.com/growtorial/soil-and-coco/
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สาเหตุที่ทําให้ดินเสื่อมสภาพ

การปรับปรุงคุณภาพของดิน

1. เกิดจากธรรมชาติ เช่น ดินในพื้นที่ลาดเอียงจะถูกกัดเซาะได้เร็ว ดินในพื้นที่
แห้งแล้งจะถูกกระแสลมพัดพาไปได้ง่าย การชะล้างหน้าดินด้วยฝนหรือลมเนื่องจากขาด
พืชคลุมดิน การกัดเซาะของกระแสน้ํา
2. เกิดจากการกระทําของมนุษย์ เช่น การตัดไม้ทําลายป่า ทําไร่เลื่อนลอย การ
สร้างถนน การทําเหมืองแร่ การใส่ปุ๋ยเคมี หรือเพาะปลูกจนดินจืด ขาตุธาตุอาหาร การ
ไถพรวน

- การปลูกพืชคลุมดิน
- การปลูกพืชหมุนเวียน ในพื้นที่เดียวกัน โดยเฉพาะพวกถั่วจะช่วยให้ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
- การเพิ่มอินทรียสารในดิน โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ จะช่วยให้ดินมีความพรุนมาก
ขึ้น และอุ้มน้ําได้ดี

การปรับปรุงคุณภาพของดิน

- การปลูกพืชตามแนวระดับ ทําได้โดยการไถพรวน หว่านปลูก และเก็บเกี่ยวพืช
ขนานไปตามแนวระดับเดียวกัน จะช่วยลดการไหลของน้ําและการพังทลายของหน้าดิน
- การปลูกพืชขั้นบันได จะช่วยลดความรุนแรงของเม็ดฝนกระทบผิวดินและ
ควบคุมการไหลบ่าของน้ํา
- การปลูกป่า จะช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และน้ําไม่ท่วม

สินในน้ํา
(Water)
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ที่มา https://montemalaga.pvpusd.net/apps/pages/Mr.Wells_Science

น้ํา (water)
เป็นสารที่มีอยู่เป็นปริมาณที่มากสุดบนโลก
โลกปกคลุมด้วยน้ํา 3 ส่วน และพื้นดิน 1 ส่วน
พื้นน้ํา เป็นน้ําทะเล 97% น้ําแข็ง 2% ที่เหลืออีก 1% เป็นน้ําจืด

ที่มา https://www.welovesolo.com/summer-holiday-yacht-with-sea-vector-background/

แหล่งน้ําบนดิน (Surface Water)

แหล่งน้ํา (source water)

หรือน้ําผิวดิน คือ น้ําที่เกิดจากน้ําฝนที่ตกลงมาแล้วดินไม่สามารถดูดซับไว้ได้หมด มีทั้งที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษย์สร้างขึ้น

แหล่งน้ําบนดิน (Surface Water)

น้ําจืด (fresh water)

น้ํากร่อย (brackish water)

น้ําเค็ม (saline water)

แหล่งน้ําใต้ดิน (Ground Water)
ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/James_River

ที่มา http://www.siamfishing.com/board/view.php?tid=66934

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=QX4j_zHAlw8
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แหล่งน้ําบนดิน (Surface Water)

น้ําจืด (fresh water)

เป็นแหล่งน้ําที่มีความเค็มไม่เกิน 0.5 ppt (น้ําที่มีเกลือละลายอยู่ไม่เกิน 0.5 ส่วน
ในพันส่วน ppt: part per thousand) นักวิทยาศาสตร์ แบ่งน้ําจืดออกเป็น 2 ประเภท
ได้แก่

แหล่งน้ําไหล

แหล่งน้ําบนดิน (Surface Water)
แหล่งน้ําไหล

น้ําจืด (fresh water)

เช่น แม่น้ํา ลําธาร น้ําจะไหลจากที่หนึ่งไปยังที่อื่น ๆ เสมอ
โดยจะไหลจากที่สูงไปที่ต่ํา

แหล่งน้ํานิ่ง
ที่มา https://sites.google.com/site/webthrrmchatiswy/haelng-na-lathar

ที่มา https://th.wikipedia.org

แหล่งน้ําบนดิน (Surface Water)
แหล่งน้ํานิ่ง

น้ําจืด (fresh water)

เช่น บึง หนอง ทะแลสาบน้ําจืด แหล่งน้ําเหล่านี้บางแห่งเป็น
แหล่งน้ําปิด บางแห่งมีทางออกติดต่อกับแม่น้ํา ลําธาร แหล่งน้ํานิ่ง
จะไม่มีการขึ้ลงของน้ํา น้ําจะเคลื่อนที่โดยอาศัยกระแสลม แหล่งน้ํา
เหล่านี้ได้รับน้ําจากน้ําฝน หรือน้ําที่ท่วมมาจากแม่น้ําในช่วงฤดูฝน

แหล่งน้ําบนดิน (Surface Water)
แหล่งน้ํานิ่ง

น้ําจืด (fresh water)

ทะเลสาบน้ําจืด (lake)
เป็นแหล่งน้ําปิด มักเกิดบริเวณ
แอ่งแผ่นดิน หรือบริเวณที่มีน้ําขังไม่มี
ทางออกโดยตรง ทะเลสาบมีทั้งน้ําจืด
และน้ําเค็ม

ที่มา http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9600000004198
ที่มา https://travel.thaiza.com/foreign/370983/
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แหล่งน้ําบนดิน (Surface Water)
แหล่งน้ํานิ่ง

น้ําจืด (fresh water)

บึง (swamp)

แหล่งน้ําบนดิน (Surface Water)
แหล่งน้ํานิ่ง

หนอง (marsh)

เป็นแหล่งที่ลุ่มมีน้ําขังตลอดทั้งปี
มีต้นไม้ขึ้นโดยรอบบริเวณบึง เช่นบึง
บอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

เป็นแหล่งที่ลุ่มมีน้ําท่วมเป็นครั้ง
คราว มีพืชล้มลุกปกคลุมอยู่บริเวณน้ํา
ตื้นรอบหนอง หนองส่วนใหญ่จะอยู่
ใกล้เคียงหรือติดกับแม่น้ํา

ที่มา https://www.tripadvisor.com

ที่มา http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9600000004198

แหล่งน้ําบนดิน (Surface Water)

น้ําจืด (fresh water)

น้ํากร่อย (brackish water)

เป็นแหล่งน้ําที่อยู่ระหว่างแหล่งน้ําจืดกับแหล่งน้ําเค็ม ซึ่งเป็นบริเวณที่มีน้ําทะเล
ขึ้นถึง น้ํากร่อยจะมีความเค็มประมาณ 0.5 – 25 ppt แหล่งน้ํากร่อยนี้จัดเป็นแหล่งรวม
ของพืชพรรณและสัตว์น้ํานานาชนิด

ที่มา http://www.siamfishing.com/board/view.php?tid=66934

แหล่งน้ําบนดิน (Surface Water)

น้ําเค็ม (saline water)

เป็นแหล่งน้ําที่ลึกและกว้างใหญ่ไพศาล ได้แก่ ทะเลและมหาสมุทร ซึ่งอุดม
สมบูรณ์ด้วยทรัพยากรต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก ทรัพยากรทางทะเลที่สําคัญ ได้แก่
ชายทะเล ป่าชายเลน ทรัพยากรประมง แนวปะการัง แร่ธาตุในน้ําทะเลและใต้ทะเล

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=QX4j_zHAlw8
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แหล่งน้ําบนดิน (Surface Water)

น้ําเค็ม (saline water)

พื้นผิวโลกที่อยู่ใต้ท้องทะเลและมหาสมุทรจะมีลักษณะภูมิประเทศและความลึกที่
แตกต่างกันซึ่งแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้

ที่มา http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/31431

แหล่งน้ําใต้ดิน (Ground Water)
แหล่งน้ําที่อยู่ลึกลงไปใต้ผิวดิน เกิดจากน้ําบนดินไหลซึมลงไปรวมกันอยู่ใต้ผิวดิน น้ําจะใส
เนื่องจากสารแขวนลอยถูกชั้นดินและหินกรองกักเอาไว้

น้ําในดิน

1. ไหล่ทวีป เป็นส่วนที่อยู่ติดกับแผ่นดินและเป็นเขตน้ําตื้น ซึ่งอาจแผ่ออกไปได้ไกลถึง 1,500
กิโลเมตร และลึกประมาณ 20–550 เมตร เป็นพื้นที่ที่มนุษย์ใช้ในการทําประมงและเลี้ยงสัตว์
2. ลาดทวีป ต่อจากไหล่ทวีปลึกลงไปสู่ก้นมหาสมุทร มีลักษณะความลาดชัน บริเวณนี้มีความ
ลึกประมาณ 180–360 เมตร
3. เนินทวีป เป็นส่วนที่อยู่ระหว่างลาดทวีปและแอ่งมหาสมุทร มีความลาดเอียงไม่มากนัก มี
ความลึก 1,400–5,100 เมตร
4. แอ่งมหาสมุทร เป็นส่วนที่อยู่ต่อจาก
เนินทวีป ประกอบด้วยที่ราบทะเลลึก
สันเขา มหาสมุทร เหวทะเลลึก และ
ภูเขาไฟใต้สมุทร

ที่มา http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/31431

แหล่งน้ําใต้ดิน (Ground Water)

น้ําในดิน

หรือ น้ําใต้ดินชั้นบน หลังจากดิน
ได้ดูดซับน้ําไว้ จนกระทั่งบริเวณผิวหน้าดิน
อิ่มตัวแล้ว น้ําจะไหลซึมลงไปในดินชั้นล่าง
เกิดเป็นแหล่งน้ํา

น้ําบาดาล

ที่มา http://www.siamchemi.com/
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แหล่งน้ําใต้ดิน (Ground Water)

น้ําบาดาล

เป็นแหล่งน้ําใต้ดินที่อยู่ลึกลงไป โดยซึมผ่านลงมาจากผิวดินแล้วซึม
ผ่านชั้นดินลงไปขังตัวอยู่ระหว่างช่องว่างหรือโพรงของชั้นหินเกิดเป็นชั้นน้ํา
บาดาล และเรียกระดับน้ําที่อยู่บนสุดของชั้นนี้ว่า ระดับน้ําบาดาล
น้ําบาดาลอาจเกิดเป็นชั้น ๆ มากกว่า 1 ชั้น แต่ละชั้นคั่นด้วยชั้นหิน
เนื้อแน่นหรือหินดินดาน

แหล่งน้ําใต้ดิน (Ground Water)

น้ําบาดาล

น้ําบาดาลเป็นน้ําที่มีคุณภาพดี เนื่องจากไหลผ่านชั้นดินทราย ซึ่ง
ทําหน้าที่คล้ายเครื่องกรองน้ําธรรมชาติ ระดับน้ําบาดาลมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตาฤดูการ หรือตามปริมาณการเพิ่มหรือสูญเสียน้ํา แต่การ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นช้า เพราะน้ําบาดาลอยู่ในชั้นหินซึ่งน้ําซึมผ่านได้ยาก
นอกจากมนุษย์จะสูบเอาไปใช้ประโยชน์

Water Cycle
ที่มา https://pmm.nasa.gov/education/water-cycle
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Evaporation - การระเหย
หมายถึง การที่น้ําในแหล่งน้ํา เช่น แม่น้ํา ทะเล และมหาสมุทร ฯลฯ
กลายเป็นไอเมื่อได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์

Transpiration - การคายน้ําของพืช
หมายถึง การแพร่ของน้ําออกจากใบของพืชโดยผ่านทางปากใบ

ที่มา https://pmm.nasa.gov/education/water-cycle

ที่มา https://pmm.nasa.gov/education/water-cycle

Condensation - การควบแน่น

Precipitation - การเกิดฝน

หมายถึง การที่ไอน้ําในบรรยากาศเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวในรูปของ
เมฆเมื่อได้รับความเย็น

ที่มา https://pmm.nasa.gov/education/water-cycle

หมายถึง ปรากฏการณ์ของการเกิดการรวมตัวของน้ําในอากาศ เกิดเป็นฝน
และหิมะตกสู่พื้นโลก ซึ่งส่วนใหญ่ตกลงสู่พื้นที่มหาสมุทร นอกจากนั้นบางส่วนก็ซึม
ลงดินและไหลลงสู่แหล่งน้ําต่าง ๆ

ที่มา https://pmm.nasa.gov/education/water-cycle
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การผุพังโดยการกระทําของน้ํา

Runoff - การรวมตัวของน้ํา
หมายถึง น้ําไหลผ่านเป็นการไหลของน้ําบนผิวดินไปสู่มหาสมุทร น้ําไหลลง
สู่แม่น้ําและไหลไปสู่มหาสมุทร ซึ่งอาจจะถูกกักชั่วคราวตาม บึง หรือ ทะเลสาบ
ก่อนไหลลงสู่มหาสมุทร น้ําบางส่วนกลับกลายเป็นไอก่อนจะไหลกลับลงสู่
มหาสมุทร

การกร่อนโดยคลื่น
การกร่อนโดยกระแสน้ํา
การกร่อนโดยธารน้ําแข็ง

ที่มา https://daily.rabbit.co.th/

การพัดพาและการทับถม
ที่มา http://nekozawa-kuromi.blogspot.com/2014/02/surface-water-groundwater-surface-water.html

ที่มา http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=517408
ที่มา https://pmm.nasa.gov/education/water-cycle

น้ําเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์

ใช้น้ําในการอุปโภคและบริโภค

ทางน้ําโค้งตวัดหรือบึงโค้ง
ที่ราบน้ําท่วมถึง
ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ํา
เนินตะกอนรูปพัด

การระบายน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ํา

ที่มา https://pantip.com/topic/35365206

การทําลายป่าไม้ซึ่งเป็นต้นกําเนิด
ของแหล่งน้ํา

ใช้แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
ใช้น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม

การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ํา

การกระทําของมนุษย์
ที่ส่งผลต่อแหล่งน้ํา

แหล่งน้ําเพื่อการคมนาคม

การชลประทาน

การใช้ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี
แหล่งน้ําเพื่อการนันทนาการและการพักผ่อน
แหล่งน้ําเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า

การขุดเจาะบ่อน้ําบ่าดาล
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น้ําเสีย

การตรวจวัดคุณภาพน้ํา

หมายถึง น้ําที่มีสิ่งเจือปนต่าง ๆ มากมาย จนกระทั่งกลายเป็นน้ําที่ไม่เป็นที่ต้องการ และน่า
รังเกียจของคนทั่วไป ไม่เหมาะสมสําหรับใช้ประโยชน์อีกต่อไป หรือถ้าปล่อยลงสู่ลําน้ําธรรมชาติก็จะ
ทําให้คุณภาพน้ําของธรรมชาติเสียหายได้

น้ํามันและสารลอยน้ําต่าง ๆ
สารก่อให้เกิดฟอง/สารซักฟอก

สารอินทรีย์

โลหะหนักและสารพิษ

สารอนินทรีย์

ธาตุอาหาร

จุลินทรีย์

ค่า DO - Dissolved Oxygen คือ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายได้ในน้ํา ถ้าน้ํามีค่า
DO ต่ํากว่า 3 มิลลิกรัม/ลิตร จัดว่าเป็นน้ําเสีย ค่า DO สูง = ดี
ค่า COD - Chemical Oxygen Demand คือ ปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการย่อย
สลายสารอินทรีย์ในน้ํา
ค่า BOD - Biochemical Oxygen Demand คือ ปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรีย
ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ํา โดยวัดที่ 20 องซาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน
COD และ BOD สูง = ไม่ดี

กลิ่น

ใช้น้ําอย่างประหยัดและเกิด
ประโยชน์สูงสุด

การปลูกป่า

การอนุรักษ์แหล่งน้ํา
ให้ความรู้แก่ประชาชน
การป้องกันการเกิดมลพิษทางน้ํา
การขุดลอกคูคลอง
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