
ววัิฒนาการ (evolution) 



วิวัฒนาการ  เป็นการเปลยีนแปลง

ลกัษณะทางพนัธุกรรมในประชากรของ

สงิมีชีวติ ลกัษณะทางพนัธุกรรมที

เปลยีนแปลงไป นําไปสูก่าร

เปลยีนแปลงโครงสร้าง รูปร่าง ลกัษณะ

ของสงิมีชีวติ เมอืมีการสะสมปริมาณ

มากขนึ นําไปสูก่ารเกิดสงิมีชีวิตชนิด

ใหมห่รือ species       family    

order             phylum ใน

ทีสดุ



แนวคดิเกียวกับวิฒนาการของสิงมีชีวิต

แนวคดิเกียวกับวฒินาการของ Lamarck

Jean Baptiste de Lamarck

1. Law of use and disuse

2. Law of inheritance of acquired 

characteristic



แนวคดิสนับสนุน กฎการใช้และไม่ใช้ของ 
Jean Baptiste de Lamarck



Jean Baptiste de Lamarck

August Weismann



แนวคดิเกียวกับวฒินาการของ Darwin

Charles Darwin

Natural selection









การเปลียนแปลงใดๆ ทีเกิดขนึเนืองจากกระบวนการวิวัฒนาการ

ทีส่งผลให้สิงมีชวีิตสามารถปรับตัวได้ดีในสิงแวดล้อมทีตนเองอาศัย

อยู่ จะทาํให้สิงมีชีวตินันมีโอกาสทีจะมีชีวติอยู่รอดและถ่ายทอด

ลักษณะทางพนัธุกรรมให้กับรุ่นต่อๆไปได้

ถกูเลอืกโดยธรรมชาติ

การคัดเลือกตามธรรมชาติ (Natural selection)



เปรียบเทียบแนวคิดของ Lamark กับ Dawin



ความหลากหลายทางชีวภาพ 

Biodiversity



ความหลากหลายทางชีวภาพ

หมายถึง การมีชนิดพนัธ์ุของสิงมีชีวติหลากหลายชนิดมาอยู่ร่วมกนั ณ 

สถานทีหนึงหรือระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึง



ความหลากหลายทางชวีภาพม ี3 ระดบั

1. Genetic diversity หมายถงึ ลกัษณะทางพนัธุกรรมทีสงิมีชีวติแตล่ะ

ชีวิตได้รับการถา่ยทอดมาจากรุ่นพอ่แม ่และสง่ตอ่ไปยงัรุ่นถดัไป  

 

             2. Species diversity หมายถงึจํานวนชนิด และจํานวนหนว่ยสงิมีชีวิตที

เป็นสมาชิกของแตล่ะชนิดทีมีอยูใ่นแหลง่ทีอยูอ่าศยัของประชากรนนัๆ หรือหมายถงึ

ความหลากหลายของชนิดสงิมชีีวิต (species) ทีมีอยูใ่นพืนทีหนงึนนัเอง  

             3.  Ecological diversity หมายถงึ ความซบัซ้อนของลกัษณะพืนทีที

แตกตา่งกนัในแตล่ะภมูิภาคของโลก



Genetic Diversity

ความหลากหลายของยนี (genes) ทังด้านจาํนวนและการ
ผสมผสานของยนีทีแตกต่างกนั ทส่ีงผลให้สิงมีชีวติแต่ละชนิด

แตกต่างกนั หรือสิงมีชีวิตชนิดเดียวกันแตกต่างกนั

สิงมีชีวิตชนิดทีมีความใกล้เคยีงกันทางพนัธุกรรมมากจะมีลักษณะที

คล้ายคลึงกนัมากกว่าสิงมีชีวติทีมีความห่างไกลกนัในทางพันธุกรรม



ความแตกต่างกันทางพนัธุกรรมสามารถพบได้ระหว่างพีน้อง 

เช่น พน้ีองอาจมีสีผม สีผิว และสีของนัยน์ตาทีแตกต่างกนั



พืชแต่ละต้นก็มีความแตกต่าง

กันทางพนัธุกรรมถงึแม้ว่าจะ

ได้มาจากการผสมพนัธ์ุ

ของต้นพ่อแม่เดียวกนั



พชืในระบบเกษตร ถูกคดัเลอืกมาเพอืลกัษณะพเิศษบางอย่างทมีนุษย์

ต้องการ (Artificial selection) และทงิพชืทมีลีกัษณะที

ไม่ต้องการไป เมอืเวลาผ่านไปทาํให้ฐานพนัธุกรรมของพชืเกษตรแคบลง เมอื

เปรียบเทยีบกบัพชืป่าทไีม่ถูกเลอืกเกบ็โดยมนุษย์แต่ถูกเลอืกโดยภาวะแวดล้อมทาง

ธรรมชาติ



สาเหตุการเกิดความหลากหลายทางพนัธุกรรม

• Natural selection
• Migration
• Mutation ในระดับ gene หรือในระดับ chromosome
• Recombination
• Biotechnology
• Breeding
• Artificial selection เช่น ข้าวหอมมะลิ 105 -> ฉายรังสี -> 

ข้าวเหนียว กข6 กข15



Species diversity

 โลกของเรามีสิงมีชวีิตหลากหลายชนิดกว่า 1.5 ล้านชนิด เพือความ
สะดวกในการศึกษาจึงมีการจัดแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ โดยในแต่ละกลุ่มทีมี

การจัดกลุ่มย่อยทเีลก็ลงไปตามลาํดับจนถงึกลุ่มย่อยพนืฐานทสุีดในระบบ

จาํแนกสิงมีชีวิตเรียกว่า สปีชส์ี ( species )

 species คือ กลุ่มสิงมีชีวติทีเป็นประชากรเดียวกนัผสมพันธ์ุกนัแล้วได้
ลูกหลานสืบทอดต่อไป



Species diversity

Homo sapiens Poecilia wingei



 ระบบนิเวศแต่ละระบบเป็นแหล่งทอียู่อาศัยของสิงมชีีวติมากมาย หลายชนิด โดยมี

สภาวะทเีหมาะสมกบัสิงมชีีวติแต่ละชนิด  โดยทรีะบบนิเวศจะมคีวามหลากหลายที

สามารถแยกออกได้ 4 ลกัษณะ คอื 

         ระบบนิเวศแหล่งนําจดื

ระบบนิเวศในทะเล

ระบบนิเวศป่าชายเลน

ระบบนิเวศป่าไม้ 

Ecological diversity 



ระบบนเิวศแหลง่นําจดื



ระบบนเิวศในทะเล



ระบบนเิวศป่าชายเลน



ระบบนเิวศป่าไม้



ผลของ Biodiversity

 1. ผลทมีต่ีอมนุษย์ ทาํให้มนุษย์สามารถคดัเลอืกสายพนัธ์ุพชืและสัตว์มาใช้
ประโยชน์ตามต้องการได้

 2. ผลทมีต่ีอสัตว์และพชื ทาํให้สัตว์และพชือยู่ร่วมกนัในธรรมชาตอิย่างสมดุล 
เช่น แบบองิอาศัย หรือ ภาวะปรสิต

 3. ผลทมีต่ีอสิงแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ทาํให้สิงแวดล้อมมคีวาม
สมดุลทงัทางอากาศ ดนิ และนํา 



สาหตกุารสญูเสยีความ Biodiversity 

1. การเปลยีนแปลงรูปแบบการผลติและบริโภค ททีาํการเกษตรแบบมุ่งเน้นการค้า 

มกีารใช้สารเคมมีากขึนในการเกษตร เช่น ยาฆ่าแมลงและยาปราบศัตรูพชื เกดิ

สารพษิตกค้างในดนิและแหล่งนํา กระทบต่อสิงมชีีวติขนาดเลก็ในดนิ และสัตว์นํา

2. การเตบิโตของประชากรและการกระจายตวัของประชากร ทาํให้เกดิการรุกลาํ

เข้าไปในพนืททีมีคีวามหลากหลายทางชีวภาพสูง ซึงกระทบต่อความสมดุลของ

ระบบนิเวศ



3. การทาํลายถินทอียู่อาศัยตามธรรมชาตขิองสัตว์นานาพนัธ์ุ   เช่น  การทาํลายป่า  
การล่าสัตว์ 

4. มกีารนําทรัพยากรธรรมชาตไิปใช้ประโยชน์มากเกนิไป 

5. การตกัตวงผลประโยชน์จากชนิดพนัธ์ุของพชืและสัตว์ป่า  เพอืผลประโยชน์ทาง
การค้า โดยการค้าขายสัตว์และพชืป่าแบบผดิกฎหมาย 

6. การนําเข้าชนิดพนัธ์ุต่างถิน ซึงมผีลกระทบต่อการทาํลายสายพนัธ์ุท้องถนิ

7. การสร้างมลพษิต่อสิงแวดล้อม เช่น มลพษิทางนํา มลพษิทางอากาศ และขยะ เป็น
ต้น 

สาเหตกุารสญูเสยีความ Biodiversity 



การจัดหมวดหมู่ของสิงมีชีวติ



การจําแนกสิงมีชีวติตามลกัษณะทางธรรมชาติ 

อาศัยลักษณะทางธรรมชาติ ลักษณะภายนอกหรือลกัษณะต่างๆ ทีสังเกตเห็นได ้

เช่น ลกัษณะทางกายวภิาคศาสตร์ สรีรวทิยา การเจริญเติบโตของตวัอ่อน เป็นตน้

ปลา ซาลามานเดอร์ กระตา่ย มนษุย์

การจาํแนกสิงมีชีวิตโดยอาศัยลักษณะทางพันธุกรรม 
อาศยัลกัษณะทางพนัธุกรรมและการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม

การจาํแนกสิงมชีีวติ



• ลกัษณะภายนอกและโครงสร้างภายในของร่างกาย:  ใชแ้บ่งสิงมีชีวิตออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 

• แบบแผนของการเจริญเติบโต: ใชห้ลกัง่ายๆ คือ สิงมีชีวิตใดทีมีลกัษณะของตวัอ่อน

คลา้ยคลึงกนัมาก ยอ่มมีววิฒันาการใกลก้นัมากดว้ย

• ซากดึกดําบรรพ์: สิงมีชีวิตใดทีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกัน ย่อมมีซากดึกดําบรรพ์

คลา้ยคลึงกนั และอาจทาํใหท้ราบถึงบรรพบุรุษของสิงมีชีวตินนัๆ ดว้ย

ลกัษณะทใีช้ในการจดัจาํแนกสิงมชีีวติ



• โครงสร้างของเซลล์และออร์แกเนลล์: เป็นการศึกษาในระดบัเซลลแ์ละส่วนประกอบ

ของเซลล์

• สรีรวทิยาและการสังเคราะห์สารเคม:ี สิงมีชีวติแต่ละชนิดจะมีโครงสร้างทางสรีรวทิยา

ต่างกนั ดงันนัการสงัเคราะห์สารต่างๆ ในร่างกายยอ่มต่างกนัดว้ย

• ลกัษณะทางพนัธุกรรม: เป็นวธีิทีมีกระบวนการซบัซอ้นและยุง่ยาก



• ไดโคโตมสัคีย ์เป็นเครืองมือทีใช้จดัจาํแนกสิงมีชีวิตออกเป็นกลุ่มย่อย โดยพิจารณา

โครงสร้างทีแตกต่างกนัเป็นคู่ๆ ทีละลกัษณะ ซึงทาํใหก้ารพิจารณาง่ายขึน 

• สิงมีชีวติแต่ละกลุ่มจะมีไดโคโตมสัคียที์ใชแ้ยกกลุ่มยอ่ยของสิงมีชีวตินนัๆ

เกณฑ์ในการจดัจาํแนกสิงมชีีวติ

1. ก. มีขน..........................................ดูขอ้ 2.

ข. ไม่มีขน..................................... ดูขอ้ 3.

2. ก. ขนเป็นเส้น...................................................สัตวเ์ลียงลูกดว้ยนม

ข. ขนเป็นแผงแบบขนนก..................................สัตวปี์ก

3. ก. มีครีบคู่ มีช่องเหงือก............................................สัตวน์าํพวกปลา

    ข. ไม่มีครีบคู่.........................................................ดูขอ้ 4.

4. ก. ผวิหนังมีเกลด็.......................................................สัตวเ์ลือยคลาน

    ข. ผวิหนังไม่มีเกลด็.....................................สัตวส์ะเทินนาํสะเทินบก



สปีชีส์ (Species)

จีนัส (Genus)

แฟมลีิ (Family)

ออร์เดอร์ (Order)

คลาส (Class)

ไฟลัม (Phylum) หรือดวิชัิน (Division)

อาณาจกัร (Kingdom)

คาโรลสั  ลินเนียส  นักธรรมชาติวิทยาชาวสวีเดน  ได้ริเริมการจดัจาํแนกสิงมีชีวิต 

โดยการคดัเลือกประเภททีมีความใกลเ้คียงกนัไวด้้วยกนั  ซึงจะเริมจากขอบเขตทีกวา้ง   

แลว้ค่อยๆ แคบลง

ลาํดบัในการจดัจาํแนกสิงมชีีวติ



การจดัหมวดหมู่ของสิงมชีีวติ (Taxonomic category)

การจดัจาํแนกสิงมชีีวติออกเป็นหมวดหมู่ มลีาํดบัขนัจากกลุ่มใหญ่ลงไปหากลุ่มเลก็

จนถึงระดบัสิงมชีีวติแต่ละชนิด แต่ละลาํดบัขันเรียกว่า Taxonomic rank หรือ 

Taxonomic unit

อาณาจกัร (Kingdom)

หมวด (Division/Phylum)

ชัน (Class)

อนัดบั (Order)

วงศ์ (Family)

สกลุ (Genus)

ชนิด (Species)



ชือสามัญ 
• ชือทีเรียกกนัทวัไป ตามลกัษณะหรือรูปร่างของสิงมีชีวติชนิดนนั ตวัอยา่งเช่น  ดาวทะเล 

วา่นหางจระเข ้ ทากบก  เป็นตน้

ชือวิทยาศาสตร์
• ชือทีกาํหนดขึนตามหลกัสากลและเป็นทียอมรับกนัในกลุ่มนกัวทิยาศาสตร์ ซึง

คาโรลสั ลินเนียส เป็นผูริ้เริมการใชชื้อวทิยาศาสตร์ โดยกาํหนดใหสิ้งมีชีวติทุกชนิด

ประกอบดว้ยชือ 2 ชือ โดยชือหนา้ คือ ชือสกลุ และชือหลงั คือ คาํระบุชนิด 

• การเรียกชือดงักล่าวเรียกวา่ การตงัชือแบบทวนิาม

ชือของสิงมชีีวติ



มะม่วงหมิพานต์  ชือวิทยาศาสตร์: 

Anacardium occidentale L.

ข้าว  ชือวิทยาศาสตร์: Oryza sativa L.

หลกัเกณฑ์การตังชือแบบทวนิาม

• อักษรตัวแรกของชือสกุลต้องเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอักษรทีเหลือเป็น

ตวัพิมพเ์ลก็ทงัหมด

• การเขียนจะตอ้งแตกต่างจากอกัษรตวัอืน โดยการเขียนตวัเอน ตวัหนา หรือขีดเส้นใต ้

อยา่งใดอยา่งหนึง



โลมาปากขวด  ชือวิทยาศาสตร์: 

Tursiops truncatus (Montagu, 1821)

ลิงแสม  ชือวิทยาศาสตร์: 

Macaca  fascicularis (Raffles, 1821)

ไก่ฟ้าพญาลอ  ชือวิทยาศาสตร์: 

Lophura diardi (Bonaparte, 1856)



อาริสโตเตลิ 
จดัจาํแนกสิงมีชีวติ ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่

1. กลุ่ มพืช ใช้อายุและความสูงเป็น

เกณฑ์  แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ไมย้ืนตน้ 

ไมพุ้ม่ และไมล้ม้ลุก

2. กลุ่มสัตว์ ใช้สีของเลือดเป็นเกณฑ ์

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทีมีเลือดสีแดง 

และกลุ่มทีไม่มีเลือดสีแดง 

แนวคดิการจดัจาํแนกสิงมชีีวติ



เอิร์นสต์  แฮคเกล 
จดัจาํแนกสิงมีชีวติ เป็น 3 อาณาจกัร

1. อาณาจักรพืช  คือ  พวกทีสามารถสร้าง

อาหารเองได ้และเคลือนทีดว้ยตวัเองไม่ได้

2. อาณาจักรสัตว์  คือ  พวกทีไม่สามารถ

สร้างอาหารเองได ้และเคลือนทีดว้ยตวัเองได้

3. อาณาจักรโพรทิสตา  คือ  พวกทีกาํกึง

ระหวา่งพืชและสัตว ์มีโครงสร้างไม่ซบัซอ้นนกั 

เช่น  ยกูลีนา  พารามีเซียม  เป็นตน้



เฮอร์เบิร์ต โคปแลนด์ 
จดัจาํแนกสิงมีชีวติ เป็น 4 อาณาจกัร
1. อาณาจักรมอเนอรา  คือ  สิงมีชีวิตทีมี

เซลลแ์บบโพรแคริโอต (ไม่มีเยือหุ้มนิวเคลียส) 
ไดแ้ก่ แบคทีเรีย  และสาหร่ายสีเขียวแกมนาํเงิน

2. อาณาจักรโพรทิสตา  คือ  สิงมีชีวิตทีมี
เซลล์แบบยูแคริโอต (มีเยือหุ้มนิวเคลียส) แต่
เซลล์ยงัไม่รวมกลุ่มกันเป็นเนือเยือและอวยัวะ 
ไดแ้ก่  โพรโตซวั  รา  สาหร่าย  และราเมือก 

3. อาณาจักรพืช  คือ  สิงมีชีวิตทีมีเซลล์
แบบยูแคริโอต  ซึงมีเซลล์หลายเซลล์ทํางาน
ร่วมกันเป็นระบบเกิดเป็นเนือเยือและอวยัวะ  
และสามารถสงัเคราะห์ดว้ยแสงได ้

4. อาณาจักรสัตว์  คือ  สิงมีชีวิตทีมีเซลล์แบบยูแคริโอต ไม่สามารถสังเคราะห์
ดว้ยแสงได ้ จึงตอ้งไดรั้บอาหารจากสิงมีชีวติอืน 



รอเบิร์ต  วิตเทเกอร์ 
จดัจาํแนกสิงมีชีวิต เป็น 5 อาณาจักร ซึง

เป็นทีนิยมในปัจจุบนั

1. อาณาจักรมอเนอรา  คลา้ยกับแนวคิด

ของโคปแลนด์

2. อาณาจกัรโพรทสิตา  คือ  กลุ่มสิงมีชีวิต

ทีมีลกัษณะแตกต่างกนัมาก และมีลกัษณะกาํกึง

ระหวา่พืชและสตัว ์

3. อาณาจักรฟังไจ  คือ  กลุ่มสิงมีชีวิตที 

ไม่สามารถสร้างอาหารเองได ้ไดรั้บอาหารจาก

การดูดซึมจากภายนอก โดยการปล่อยเอนไซม์

ไปยอ่ยอาหารภายนอกเซลล์
4. อาณาจกัรพชื คือ กลุ่มสิงมีชีวติทีมีลกัษณะคลา้ยกบัแนวคิดของโคปแลนด ์

5. อาณาจกัรสัตว์  คือ  กลุ่มสิงมีชีวติทีมีลกัษณะคลา้ยกบัแนวคิดของโคปแลนด ์



สิงมีชีวติในอาณาจกัรนีมีโครงสร้างง่าย  ๆ ไม่ซบัซอ้น  อาจมีเซลลเ์ดียว

หรือประกอบดว้ย หลายเซลลก็์ไดแ้ต่ยงัไม่รวมเป็นเนือเยอื  เซลลไ์ม่มีเยอืหุม้

นิวเคลียส (Prokaryote cell) สารพนัธุกรรมไดแ้ก่กรดนิวคลิอิคประกอบดว้ย DNA 

และ RNA กระจายอยูใ่นไซโทพลาซึม  ภายในเซลลมี์ไรโบโซมขนาดเลก็  ไม่มี

ระยะเอมบริโอ  บางชนิดสามารถสงัเคราะห์ดว้ยแสงได ้ แต่คลอโรฟิลลไ์ม่ไดอ้ยูใ่น

คลอโรพลาสต ์

อาณาจกัรของสิงมชีีวติ

อาณาจกัรโมเนอรา (Kingdom Monera)



สิงมีชีวติในอาณาจกัรโปรติสตา เรียกรวม ๆ วา่ กลุ่มโปรติสต ์

ลกัษณะของสิงมีชีวติในอาณาจกัรโปรติสตา คือ

•เป็นเซลลแ์บบ Eukaryotic Cell

* ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเซลลเ์พียงเซลลเ์ดียว หรือมีหลายเซลล ์ไม่มีการ

จดัตวัเป็นเนือเยอื 

 * มีลกัษณะของทงัพืช และสตัว ์คือ 

มีคลอโรฟิลลเ์ช่นเดียวกบัพืช และมีโครงสร้าง

ทีใชใ้นการเคลือนที เช่นเดียวกบัสตัว์

อาณาจกัรโพรทสิตา (Kingdom Protista)



หมายถึงสิงมีชีวติพวกเห็ดรา ตวัอยา่งเช่น ราขนมปัง ยสีต ์ราเขียว ราดาํ เห็ต

ต่าง ๆ มีบทบาทสาํคญัในระบบนิเวศโดยทาํหนา้ทีเป็นผูย้อ่ยสลายอินทรียสาร ทาํใหมี้

การหมุนเวยีนในระบบนิเวศ 

ลกัษณะสําคญัของสิงมชีีวติในอาณาจกัฟังไจ 

       *    เซลล์เดียว เช่น ยสีต ์แต่ส่วนใหญ่เป็นพวกหลายเซลล์

       *   พวกหลายเซลล์ ประกอบดว้ยกลุ่มเซลล์

ทีมีลกัษณะเสน้ใย เสน้ใยแต่ละเสน้เรียกวา่ 

ไฮฟา(Hypha) ไฮพามกัรวมกนัเป็นกระจุก

เรียกวา่ไมซีเลียม(mycelium) ไฮฟามีไรซอยด์

ช่วยยดึเห็ดราใหติ้ดแน่นกบัที และบางส่วนของ

ไฮฟาทาํหนา้ทีสร้างสปอร์

อาณาจกัรฟังไจ (Kingdom Fungi)



พืชเป็นสิงมีชีวติหลายเซลล ์เซลลเ์ป็นชนิดยแูคริโอต มีสารสีเพือการ

สงัเคราะห์ดว้ยแสงเรียกวา่คลอโรฟิลล ์ซึงมีหลายชนิด มีผนงัเซลลเ์ป็นสาร 

เซลลูโลส สืบพนัธ์ุทงัแบบอาศยัเพศและไม่อาศยัเพศ มีวฏัจกัรชีวติแบบ

สลบั  (alternation of generation) การจาํแนกเป็นไฟลมัหรือดิวชินัใชล้กัษณะ

วฏัจกัรชีวติแบบสลบัทีมีระยะแกมีโทไฟต ์(gemetophyte) และสปอโรไฟต ์

(sporophyte) การมีท่อลาํเลียงอาหารและนาํ มีรากและใบ และมีดอก (fower) 

หรือไม่มีดอก

อาณาจกัรพชื (Kingdom Plantae)



สิงมีชีวติหลายเซลล ์ประกอบดว้ยเซลลช์นิดยแูคริโอต การจาํแนกเป็น

ไฟลมัต่างๆใชล้กัษณะสาํคญัคือ จาํนวนชนัของเนือเยอื ช่องภายในตวั ปลอ้งขา 

ลาํตวั ชนิดของท่อทางเดินอาหาร สมมาตร (symmetry) ของลาํตวั และชนิดของ

ระบบไหลเวยีน

อาณาจกัรสัตว์ (Kingdom Animalia)


