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What is Biology?
• Biology is the science of life. Biologists study the structure, function, growth, 

origin, evolution and distribution of living organisms. There are generally 
considered to be at least nine “umbrella” fields of biology, each of which consists of 
multiple subfields.

• Biochemistry: the study of the material substances that make up living things
• Botany: the study of plants, including agriculture
• Cellular biology: the study of the basic cellular units of living things
• Ecology: the study of how organisms interact with their environment
• Evolutionary biology: the study of the origins and changes in the diversity of life 

over time
• Genetics: the study of heredity
• Molecular biology: the study of biological molecules
• Physiology: the study of the functions of organisms and their parts
• Zoology: the study of animals, including animal behavior





การศึกษาชีววทิยา 

(The Science of Biology)
Bios ภาษากรีก หมายถงึ ชีวิต (life)
Logos ภาษากรีก หมายถงึ ความคิดอยา่งมีเหตผุล (reasoning)
ชีววิทยา ( Biology=The study of life) เป็นการศกึษาทางวิทยาศาสตร์ท่ี

เก่ียวกบัสิ่งมีชีวิตครอบคลมุถงึกระบวนการตา่ง ๆ ของสิ่งมีชีวิต ซึง่เป็นการศกึษา

อยา่งมีเหตผุล มีองค์ประกอบ 2 สว่น

1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

2. บทบาทเก่ียวกบัสิ่งมีชีวิต



บทบาทของส่ิงมชีีวติ 

(Characteristics of Living Things)

1. ความสลบัซบัซ้อน (Complex Organization)



2. การเผาผลาญอาหาร (Metabolism) 

การเผาผลาญอาหารจะเก่ียวพนักบัการสลายสารโมเลกลุใหญ่ให้มีขนาดเลก็ลง 

และสงัเคราะห์สารโมเลกลุใหญ่จากสารโมเลกลุเลก็ โดยอาศยัปฎิกิริยาเคมีและ

มีเอนไซม์เป็นตวัเร่งปฎิกิริยา 



3. การตอบสนอง (Responsiveness) 

สิ่งมีชีวิตทกุชนิดมีความสามารถตอบสนองตอ่การกระตุ้นจาก

สภาพแวดล้อม เช่น แสง เสียง ความร้อน และเคมี เป็นต้น ทัง้หมด

เหลา่นีจ้ดัเป็นตวักระตุ้นสําหรับสิ่งมีชีวิต 

http://3.bp.blogspot.com/-2CXsMVuONCg/Ul5w-5oDmdI/AAAAAAAADWI/zHunjU_Hdvs/s1600/Fight-Or-Flight.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-2CXsMVuONCg/Ul5w-5oDmdI/AAAAAAAADWI/zHunjU_Hdvs/s1600/Fight-Or-Flight.jpg


4. การเจริญเติบโต (Growth)

เป็นกิจกรรมท่ีสําคญัของสิ่งมีชีวิตท่ีจําเป็นต้องใช้สารอาหารมาเป็น

สว่นประกอบของโครงสร้าง มีการเพ่ิมจํานวนหรือการเพ่ิมขนาดของ

เซลล์



5. การสืบพนัธุ์ (Reproduction)

สิ่งมีชีวิตมีความสามารถสร้างหรือจําลองตวัเองขึน้มาก่อนท่ีตวัเองจะตาย 

เพ่ือต้องการดํารงเผ่าพนัธุ์ให้คงไว้ ในพืชหรือสตัว์ชัน้ตํ่าการสืบพนัธุ์จะ

เป็นเพียงการขยายขนาด และแบง่ตวั เช่น แบคทีเรียมีการแบง่ตวัเป็น

สองโดยกระบวนการสืบพนัธุ์แบบไมอ่าศยัเพศ (Asexual 
reproduction) เป็นการสืบพนัธุ์ท่ีไมต้่องอาศยัการผสมกนั
ระหว่างเซลล์สืบพนัธุ์เพศผู้และเพศเมีย แตถ้่าสิ่งมีชีวิตมีความซบัซ้อน

มากขึน้ ก็จะมีการสืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศ (Sexual 
reproduction) เป็นการสืบพนัธุ์ท่ีอาศยัการผสมกนัระหว่างเซลล์
สืบพนัธุ์เพศผู้และเพศเมีย



http://dkphoto.photoshelter.com/gallery-image/Asexual-Reproduction/G0000njPVPL1VlKA/I0000rY4rWRgzME4/C00006iIlXsmpZqE
http://dkphoto.photoshelter.com/gallery-image/Asexual-Reproduction/G0000njPVPL1VlKA/I0000rY4rWRgzME4/C00006iIlXsmpZqE
http://dkphoto.photoshelter.com/gallery-image/Asexual-Reproduction/G0000njPVPL1VlKA/I0000fm9hp.KQFkI/C00006iIlXsmpZqE
http://dkphoto.photoshelter.com/gallery-image/Asexual-Reproduction/G0000njPVPL1VlKA/I0000fm9hp.KQFkI/C00006iIlXsmpZqE
http://dkphoto.photoshelter.com/gallery-image/Asexual-Reproduction/G0000njPVPL1VlKA/I0000nFigaJ87i.Q/C00006iIlXsmpZqE
http://dkphoto.photoshelter.com/gallery-image/Asexual-Reproduction/G0000njPVPL1VlKA/I0000nFigaJ87i.Q/C00006iIlXsmpZqE
http://dkphoto.photoshelter.com/gallery-image/Asexual-Reproduction/G0000njPVPL1VlKA/I0000IgCrZ1JI.Gc/C00006iIlXsmpZqE
http://dkphoto.photoshelter.com/gallery-image/Asexual-Reproduction/G0000njPVPL1VlKA/I0000IgCrZ1JI.Gc/C00006iIlXsmpZqE


6. ววิฒันาการ (Evolution)

ประชากรของสิ่งมีชีวิตจะสามารถปรับตวัให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อมในบริเวณท่ี

อาศยั การวิวฒันาการจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไปโดย

อาศยัระยะเวลาเข้ามาเก่ียวข้อง



7. นิเวศวทิยา (Ecology)

สิ่งมีชีวิตถกูล้อมรอบด้วยสิ่งไมมี่ชีวิต ซึง่สิ่งไมมี่ชีวิตจะมีอิทธิพลตอ่

สิ่งมีชีวิตเป็นอย่างย่ิง นิเวศวิทยาเป็นการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง

สิ่งมีชีวิตกบัสภาพแวดล้อม สิ่งมีชีวิตจะสามารถปรับตวัให้เข้ากบั

สภาพแวดล้อมได้

http://www.house.gov/htbin/leave_site?ln_url=http://www.doi.gov/kids&ln_desc=U.S.+Department+of+Interior
http://www.house.gov/htbin/leave_site?ln_url=http://www.doi.gov/kids&ln_desc=U.S.+Department+of+Interior
http://en.wikipedia.org/wiki/File:FoodWeb.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:FoodWeb.jpg


กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

(Scientific Method)
• ชีววิทยาเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึง่ท่ีสําคญั ความรู้ทางชีววิทยาต้องใช้

วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาเป็นเคร่ืองสนบัสนนุ โดยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์จะเร่ิมจากการสงัเกต การตัง้คําถาม การรวบรวมข้อมลู

ของคําถาม การตัง้สมมตุิฐาน การทดลอง การวิเคราะห์ข้อมลู และการ

สรุปผล



1. การสังเกต (Observation) 

• เป็นขัน้ตอนแรกในวิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ีจะทําให้เกิดการสร้าง

คําถามขึน้มา ในขัน้ตอนนี ้นกัวิทยาศาสตร์จะมีคําถามมากมายท่ีเป็น

ประเดน็ปัญหา เพ่ือนําเข้าสูข่ัน้ตอ่ไป คือ การค้นหาข้อมลูจากแหลง่

ตา่ง ๆ การใช้ประสาทสมัผสัเข้าไปสมัผสัโดยตรงกบัวตัถหุรือเหตกุารณ์ 

ต้องไมใ่สค่วามคิดเห็นของผู้สงัเกตลงไปกบัข้อเท็จจริงท่ีสงัเกตได้



2. การตั้งคาํถาม 

(Questions & Problems) 

• การตัง้คําถามตอ่จากการสงัเกต ซึง่การตัง้

คําถามต้องเป็นคําถามท่ีสามารถหาคําตอบได้



3. การรวบรวมขอ้มูลของปัญหา 

(Accumulation of data) 

• อาจได้ข้อมลูมาจากหลายทาง เช่น การค้นคว้าจากเอกสาร การ

สอบถามจากผู้ รู้ 



4. การตั้งสมมุติฐาน (Hypothesis)

• สมมตุิฐานท่ีถกูตัง้ขึน้ไมจํ่าเป็นว่าต้องถกูเสมอไปจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบ

หรือทําการทดลองเสียก่อน สามารถตัง้สมมตุิฐานได้หลาย ๆ ข้อ



5. การทดลอง (Experimentation)

• นกัวิทยาศาสตร์จะทดสอบสมมตุิฐานท่ีตัง้ขึน้มาโดยการทําการทดลอง 

ท่ีมีทัง้ตวัแปรและตวัควบคมุ ซึง่ตวัแปร (Variable) คือ ปัจจยัท่ีมีผล
ตอ่การทดลองและทําให้ผลการทดลองเปลี่ยนไป การทดลองควรต้อง

ทําซํา้ ๆ กนัหลายครัง้ เพ่ือความถกูต้องแมน่ยํา การทดลองอาจมี 3 

ขัน้ตอน คือ การออกแบบ การปฏิบตัิการจริง และการบนัทกึผลการ

ทดลอง



6. การวเิคราะห์ขอ้มลู (Analysis)

• เม่ือได้ข้อมลูจากการทดลองมาแล้ว นกัวิทยาศาสตร์จงึเร่ิมวิเคราะห์

ข้อมลูอย่างรอบคอบ ข้อมลู (Data) ข้อเท็จจริงท่ีรวบรวมได้จากการ

สงัเกต หรือจากการศกึษาทดลอง สว่นข้อเท็จจริง (Fact) คือ 
ปรากฏการณ์หรือสิ่งท่ีเป็นอยู่จริงตามธรรมชาติ



7. การสรุปผล (Conclusions)

• หลงัจากการวิเคราะห์ข้อมลูเสร็จสิน้ลง นกัวิทยาศาสตร์จะต้องสรุปผล 

ซึง่การสรุปผลจะต้องอยู่บนฐานความจริงท่ีได้จากการทดลอง เป็นการ

สรุปความสมัพนัธ์ของข้อมลูทัง้หมด นําไปสูข้่อเท็จจริงหรือคําตอบของ

คําถาม





ทฤษฎ ี(Theory)

• ถ้าสมมติุฐานถกูทดสอบ และถกูยืนยนัวา่ถกูต้อง สมมุตฐิาน
นัน้จะกลายเป็นทฤษฏี ซึง่สามารถใช้อ้างอิงได้อย่างมีเหตผุล
เป็นท่ียอมรับ ซึง่ทฤษฏีทกุทฤษฏีย่อมมีข้อยกเว้น ทฤษฏีท่ีตัง้ใน
ปัจจบุนัตอ่ไปในอนาคตถ้าพิสจูน์ได้วา่ไม่จริงก็อาจเปลี่ยนแปลง
ไปได้  เม่ือมีข้อมลูใหม่มายืนยนั และข้อมลูใหม่นัน้มีผู้ยอมรับ
และเช่ือถือมากกวา่ เช่น ทฤษฎีเซลล์ (Cell theory) ทฤษฏี
วิวฒันาการ (The evolution theory)

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8F%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1


กฎ (Law)

• ในทางวิทยาศาสตร์เช่ือกนัว่ากฎจะเป็นความจริงและมีเพยีงหน่ึงเดยีว

ซึง่มกัเป็นความจริงหลกั ท่ีได้จากการสงัเกตปรากฏการณ์ในธรรมชาติ เน้น

ความสมัพนัธ์ระหว่างเหตกุบัผล มีความจริงในตวัทดสอบได้ เช่น กฎของ

เมนเดล แตใ่นทางชีววทิยากฎสามารถถกูล้มล้างได้ถ้ามีการทดลอง

ที่ยืนยันว่ากฎนัน้ไม่ถกูต้อง เช่น กฎของการใช้และไม่ใช้ (law of 
use and disuse)



ประวตัทิางชีววทิยา

• พ.ศ.2153 กาลิเลโอ (Galilaeo Galiiei) ประดิษฐ์แว่นขยายสอ่ง
ดสูิ่งมีชีวิตเลก็ ๆ มีกําลงัขยาย 2-5 เท่า



ประวตัทิางชีววทิยา

• พ.ศ.2208 (1665) โรเบิร์ต ฮกุ (Robert Hooke) ชาวองักฤษ ประดิษฐ์

กล้องจลุทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบ (compound microscope) เขา
สอ่งดไูม้คอร์กฝานบาง ๆ แล้วพบช่องเลก็ ๆ มากมาย เขาเรียกช่องเหลา่นัน้ว่า 

เซลล์ (cell) ซึง่หมายถงึห้องว่าง ๆ หรือห้องขงั โรเบิร์ต ฮกุจงึได้ช่ือว่าเป็นผู้ตัง้
ช่ือเซลล์ และพบเซลล์เป็นคนแรก

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C




ประวตัทิางชีววทิยา

• พ.ศ. 2215 (1676) แอนโทนี แวน ลิวเวนฮคุ (Antony Van 
Leeuwenhock) ชาวฮอลนัดาประดิษฐ์กล้องจลุทรรศน์ชนิดเลนส์

เดี่ยว (single microscope) จากแว่นขยายท่ีฝนขึน้เอง แว่น

ขยายบางอนัขยายได้ถงึ 270 เท่า เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้
ประดิษฐ์กล้องจลุทรรศน์





ประวตัทิางชีววทิยา

• พ.ศ. 2382 (1839) ชไลเดรและชวาน (Matthias J. 
Schleiden and Theodor Schwann) ร่วมตัง้ทฤษฏีเซลล์ 
(Cell Theory) คือ สิ่งมีชีวิตทัง้หลายประกอบด้วยเซลล์และ
ผลิตภณัฑ์ของเซลล์



All living things are made of cells.
The cell is the basic unit of all living things.
Cells only come from pre-existing cells.



ประวตัทิางชีววทิยา

• พ.ศ. 2475 นกัวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมนั ช่ือ แมกซ์นอลล์ และ อี.รุ

สกา (Max Knoll and Ernst Ruska) ได้เปลี่ยนแปลง
กระบวนการของกล้องจลุทรรศน์ท่ีใช้แสงและเลนส์มาใช้ลํา อิเลก็ตรอน 

ทําให้เกิดกล้องจลุทรรศน์อิเลก็ตรอนขึน้ ในระยะตอ่ ๆ มา ปัจจบุนัมี

กําลงัขยายกว่า 5 แสนเท่า 







http://dumais.us/newtown/blog/wp-content/uploads/2013/09/photo6.jpg
http://dumais.us/newtown/blog/wp-content/uploads/2013/09/photo6.jpg


ความสําคญัของการศึกษาชีววทิยา

1. เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจทางด้านชีววิทยาอยา่งถกูต้อง

2. เพ่ือให้สามารถปรับตวัให้เข้ากบัโลกปัจจบุนัได้อยา่งเหมาะสม

3. เพ่ือให้เลือกสรรสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การดํารงชีวิต

4. เพ่ือให้รู้จกัการป้องกนัอนัตรายจากโรคภยัไข้เจบ็ท่ีเกิดขึน้

5. เพ่ือให้รู้จกัและเข้าใจระบบกลไกในร่างกายได้อยา่งถกูต้อง

6. เพ่ือให้เข้าใจปรากฏการณ์ในโลกที่กําลงัเกิดขึน้และมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว

7. เพ่ือให้รู้จกัใช้เหตผุลตามกระบวนการวิทยาศาสตร์

8. เพ่ือสร้างบคุลากรให้มีความรู้และนําความรู้ไปใช้ได้อยา่งถกูต้อง



เคลด็ลบัสําหรับชีววทิยา

• ได้ concept หรือเข้าใจประเดน็หลกัในแตล่ะเร่ือง

• เช่ือมโยงเนือ้หาในแตล่ะเร่ืองหรือถ้าสามารถเช่ือมโยงเข้าใน

ชีวิตประจําวนัได้

• เกิดจินตนาการหรือสามารถเห็นภาพในหวัได้

• เข้าใจรากศพัท์ภาษาองักฤษ

• อา่นและใช้เวลาทําความเข้าใจให้มาก
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