
ท่องจำ�คืนน้ี

 ATP สกลุเงนิแลกเปล่ียนพลังงาน

¾ÅÑ§§Ò¹

  ATP → ADP + กรดฟอสฟอรกิ (คายพลังงาน) 

ADP + กรดฟอสฟอรกิ → ATP (ดดูพลังงาน)

¤ÒÂ ¡Ã´¿ÍÊ¿ÍÃÔ¡

´Ù´(ÊÐÊÁ¾ÅÑ§§Ò¹) (àÊÕÂ¾ÅÑ§§Ò¹)

¾ÅÑ§§Ò¹

¾ÅÑ§§
Ò¹

(อะดีโนซีนไตรฟอสเฟต) (เคมี)

6. พลังงานกับเมแทบอลิซึม ②

พลังงานที่ได้จากเมแทบอลิซึมเก็บสะสม 
ในร่างกายในรูปของ ATP

บท
ที่ 

1
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 วันที่   เดือน
 วันที่   เดือน

ทบทวนคืนน้ี

 ATP ( อะดีโนซีนไตรฟอสเฟต  ) สารประกอบท่ีมีพลังงานสูง กิจกรรม

ของรา่งกาย เชน่ สังเคราะหส์าร สรา้งความรอ้น เปล่งแสง  ใช้พลังงานจาก 

ATP เปน็หลัก
¡ÅŒÒÁà¹×éÍË´µÑÇ
(ÍÍ¡¡ÓÅÑ§¡ÒÂ)

à»Å‹§áÊ§

ÊÑ§à¤ÃÒÐË�ÊÒÃ

 ATP เกิดจากอะดีโนซีน (เบส อะดีนีน  + นํ้าตาล ไรโบส  ) จับกับ

หมู่ฟอสเฟต 3 หมู่  ระหว่างหมู่ฟอสเฟตเชื่อมต่อด้วยพันธะพลังงานสูง 

พลังงานจะถกูเก็บไวใ้นพันธะ

ATP → ADP + กรดฟอสฟอรกิ + พลังงาน  

ADP + กรดฟอสฟอรกิ + พลังงาน  → ATP 

¡Ã´¿ÍÊ-¿ÍÃÔ¡
¡Ã´¿ÍÊ-¿ÍÃÔ¡

ATP ÍÐ´Õâ¹«Õ¹äµÃ¿ÍÊà¿µ

ADP ÍÐ´Õâ¹«Õ¹ä´¿ÍÊà¿µ

¾Ñ¹¸Ð¾ÅÑ§§Ò¹ÊÙ§ÍÐ´Õ¹Õ¹
(àºÊ)

äÃâºÊ
(¹éÓµÒÅ)

¡Ã´¿ÍÊ-¿ÍÃÔ¡
¡Ã´¿ÍÊ-¿ÍÃÔ¡

¡Ã´¿ÍÊ-¿ÍÃÔ¡

เมื่อพันธะสลาย 
พลังงานจะออกมา

อีกครั้งก่อนนอน
ATP สกลุเงนิแลกเปล่ียนพลังงาน

ATP → ADP + กรดฟอสฟอรกิ (คายพลังงาน), 
ADP + กรดฟอสฟอรกิ → ATP (ดดูพลังงาน)
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จุดเด่นและวิธี ใช้หนังสือ

จุดเด่นและวิธี ใช้หนังสือ

วิธี ใช้หนังสือ

ท่องจ�ำอยำ่งมีประสิทธภิำพ เวลำท่ีเหมำะกับ 
กำรท่องจ�ำมำกท่ีสดุคือ “ก่อนนอน!” 

รวบรวมเฉพาะเนือ้หาส�าคัญของวิชาชวีวิทยาพืน้ฐานชัน้ ม.ปลาย โดยเชือ่ว่า 
“การท่องจ�าก่อนนอนเปน็วิธท่ีีท�าให้ความทรงจ�าฝังแนน่ท่ีสดุ” 

มาใช้เวลาท่ีเหมาะสมท่องจ�าให้เกิดประโยชน์ และทบทวนจุดส�าคัญของ
เนือ้หาวิชาชีววิทยาชั้น ม.ปลายอย่างมีประสิทธภิาพกันเถอะ

1 หวัขอ้ในหนงัสือเล่มนีมี้ 2 หนา้ เปน็เนือ้หาท่ีอ่านได้สบาย ๆ  ในเวลา 
5 นาที ผู้อ่านยังใช้แผ่นฟิล์มช่วยจ�ามาทบทวนค�าส�าคัญของเนื้อหาได้
อีกด้วย

หน้าแรกเป็นหัวข้อ “ท่องจ�าคืนนี้” 
รวบรวมเนื้อหาส�าคัญแสดงเป็น
รูปภาพและการเล่นค�าเพื่อให้เข้าใจ
งา่ยขึ้น

หน้าท่ี 2 เป็นหัวข้อ “เนื้อหาคืนนี้” 
อธิบายเนื้ อหาในหน้ าแรกอย่ าง
ละเอียดโดยใช้ประโยคท่ีเข้าใจง่าย 
อ่านเสร็จแล้วก็ทบทวนจุดส�าคัญ
อีกครัง้ด้วยหัวข้อ “อีกครัง้ก่อนนอน”
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ท่องจำ�คืนน้ี

1. ความหลากหลายทางชีวภาพและลักษณะร่วม ①

 ควำมหลำกหลำยเป็นหลักฐำนของวิวัฒนำกำร

 ลักษณะรว่มเป็นหลักฐำนของกำรมีบรรพบุรุษรว่มกัน

àËç´ËÍÁ

E. Coli

ÊÒËÃ‹ÒÂ·ÐàÅ

á´¹´ÔäÅÍÍ¹

¡Ù´à¡ÕêÂÐ

¾ÒÃÒÁÕà«ÕÂÁ

´ÒÇ·ÐàÅ

¼ÕàÊ×éÍ

»ÅÒª‹Í¹

à¾¹¡ÇÔ¹ àÊ×ÍªÕµÒË�
¤Ò§¤¡

¨Ôé§àËÅ¹

ÊÒËÃ‹ÒÂ

àÍä¤â¹à´ÔÃ�Á

áº¤·ÕàÃÕÂ

»ÅÒ

ÊÑµÇ�ÊÐà·Ô¹¹éÓÊÐà·Ô¹º¡

ÊÑµÇ�àÅÕéÂ§ÅÙ¡´ŒÇÂ¹éÓ¹ÁÊÑµÇ�»‚¡

ÍÒÃ�â·Ã¾Í´
(ÊÑµÇ�¢Ò»ÅŒÍ§)

ÊÑµÇ�àÅ×éÍÂ¤ÅÒ¹

à¿�Ã�¹

¾×ªÁÕàÁÅç´

â¾Ã·ÔÊµ�

â¾Ãá¤ÃÔâÍµ

ÊÑµÇ�

¿˜§ä¨

¾×ª

ºÃÃ¾ºØÃØÉ

บท
ที่ 

1

5

 วันที่      เดือน
 วันที่      เดือน



ทบทวนคืนน้ี

อีกครั้งก่อนนอน
ควำมหลำกหลำยเป็นหลักฐำนของวิวัฒนำกำร

ลักษณะรว่มเป็นหลักฐำนของกำรมีบรรพบุรุษรว่มกัน

 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  เกิดจาก วิวัฒนำกำร  ของส่ิงมีชีวิต

ท่ีอาศัยในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันบนโลก

 ส่ิงมีชีวิตมี ลักษณะรว่มกัน  หลายประการ

・รา่งกายประกอบจาก เซลล์

・ใช้ พลังงำน  ท่ีได้มาจาก เมแทบอลิซึม

・มี DNA  เปน็สารพันธกุรรม ถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลกู

・ตอบสนองต่อส่ิงเรา้

ÍÑ´á¹‹¹!ÍÑ´á¹‹¹!

ÊÔè§àÃŒÒ ÊÔè§àÃŒÒ¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§

¾ÅÑ§§Ò¹à¤ÁÕ

DNA

à«ÅÅ� à«ÅÅ�

ท�าให้คิดว่าส่ิงมีชีวิตมี บรรพบุรุษรว่มกัน  

แผนภาพในหน้า 5 คือพงศาวลี
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ท่องจำ�คืนน้ี

2. ความหลากหลายทางชีวภาพและลักษณะร่วม ②

 ส่ิงมีชีวิตท่ีมี 1 เซลล์เรยีกว่ำ ส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว

¾ÒÃÒÁÕà«ÕÂÁ ÍÐÁÕºÒ ÂÙ¡ÅÕ¹Ò

  ส่ิงมีชีวิตท่ีมีหลำยเซลล์เรยีกว่ำ ส่ิงมีชีวิตหลำยเซลล์

à«ÅÅ� à¹×éÍàÂ×èÍ ÍÇÑÂÇÐ à«ÅÅ�à¹×éÍàÂ×èÍÍÇÑÂÇÐ
Ã‹Ò§¡ÒÂ

¡ÃÐà¾ÒÐ
ÍÒËÒÃ

¡ÅŒÒÁà¹×éÍàÃÕÂº

à¹×éÍàÂ×èÍºØ¼ÔÇ

à«ÅÅ�
¡ÅŒÒÁà¹×éÍ

àÃÕÂº

à«ÅÅ�ºØ¼ÔÇ

ãº
à¹×éÍàÂ×èÍ
ªÑé¹¼ÔÇ

à«ÅÅ�à¹×éÍàÂ×èÍ
ªÑé¹¼ÔÇ

à«ÅÅ�
á¾ÅÔà«´

บท
ที่ 

1
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 วันที่      เดือน
 วันที่      เดือน



ทบทวนคืนน้ี

อีกครั้งก่อนนอน
ส่ิงมีชีวิตท่ีมี 1 เซลล์เรยีกว่ำ ส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว

ส่ิงมีชีวิตท่ีมีหลำยเซลล์เรยีกว่ำ ส่ิงมีชีวิตหลำยเซลล์

 ส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว  คือส่ิงมีชีวิตท่ีมีเพียง 1 เซลล์ เช่น พารามีเซียม 

มีออรแ์กเนลล์หลายอย่างรวมอยู่ใน 1 เซลล์ แต่ละเซลล์เป็นอิสระต่อกัน  

วอลวอกซก็์เปน็ส่ิงมีชวิีตเซลล์เดียว แต่อยูร่วมกันเปน็กลุม่เรยีกว่า โคโลนี

¾ÒÃÒÁÕà«ÕÂÁ
¹ÔÇà¤ÅÕÂÊ¿Ù´áÇ¤ÔÇâÍÅ

(Â‹ÍÂÍÒËÒÃ)

¤Í¹á·Ãç¡ä·Å�áÇ¤ÔÇâÍÅ (»ÃÑºÊÁ´ØÅ¹éÓ)

«ÔàÅÕÂ
(à¤Å×èÍ¹äËÇ)
Ã‹Í§»Ò¡ 

(¡Å×¹ÍÒËÒÃ)

ÇÍÅÇÍ¡«�

à«ÅÅ�ÃÇÁ¡ÅØ‹Á¡Ñ¹
ÁÒ¡ÁÒÂ

¢ÂÒÂ

 ส่ิงมีชีวิตหลำยเซลล์  ประกอบจากหลาย ๆ  เซลล์รวมกัน กลุ่มเซลล์ท่ีมี

รูปรา่งและหนา้ท่ีคล้ายกันจะรวมกลุ่มกันเปน็ เนื้อเยือ่  เนือ้เยื่อรวมกันเปน็

อวัยวะ  ในสัตว์ อวัยวะท่ีท�าหน้าท่ีเดียวกันจะรวมกันเป็น ระบบอวัยวะ

ในพืช เนือ้เยื่อท่ีท�าหนา้ท่ีเดียวกันจะรวมกันเปน็ ระบบเนื้อเยือ่  
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ท่องจำ�คืนน้ี

  จ�ำแนกเซลล์โพรแครโิอตกับเซลล์ยแูครโิอตจำก 

เยือ่หุม้นิวเคลียส

à«ÅÅ� â¾Ãá¤ÃÔâÍµ 
(äÁ‹ÁÕàÂ×èÍËØŒÁ¹ÔÇà¤ÅÕÂÊ)

à«ÅÅ�ÂÙá¤ÃÔâÍµ
(ÁÕàÂ×èÍËØŒÁ¹ÔÇà¤ÅÕÂÊ)

¹ÔÇà¤ÅÕÂÊ

à«ÅÅ�¾×ª à«ÅÅ�ÊÑµÇ�E. Coli

  เซลล์โพรแครโิอต → ส่ิงมีชีวิตแบบโพรแครโิอต 

เซลล์ยแูครโิอต → ส่ิงมีชีวิตแบบยแูครโิอต

3. ความหลากหลายและลักษณะร่วมของเซลล์ ①

สิ่งมีชีวิตแบบโพรแคริโอตทุกชนิด 
มีเซลล์เดียว สิ่งมีชีวิตแบบยูแคริโอต 
มีทั้งแบบเซลล์เดียวและหลายเซลล์

บท
ที่ 

1
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 วันที่      เดือน
 วันที่      เดือน



ทบทวนคืนน้ี

อีกครั้งก่อนนอน
จ�ำแนกเซลล์โพรแครโิอตกับเซลล์ยแูครโิอตจำกเยือ่หุม้นิวเคลียส

เซลล์โพรแครโิอต → ส่ิงมีชีวิตแบบโพรแครโิอต  
เซลล์ยแูครโิอต → ส่ิงมีชีวิตแบบยแูครโิอต

 เซลล์โพรแครโิอตไมม่ ี เยือ่หุม้  นวิเคลียส DNA จึงกระจายอยู่ในเซลล์ 

ขนาดเซลล์จะเล็กกว่าเซลล์ยูแครโิอต และไม่ค่อยมี ออรแ์กเนลล์  ส่วน

เซลล์ยูแครโิอตมี เยือ่หุม้  นิวเคลียส มี ออรแ์กเนลล์  ภายในเซลล์ เช่น 

ไมโทคอนเดรยี คลอโรพลาสต์

 ส่ิงมีชีวิตแบบโพรแครโิอต  เชน่ แบคทีเรยี E. coli  ไซยาโนแบคทีเรยี 

ส่ิงมีชีวิตแบบยูแครโิอต เช่น สัตว์ พืช ฟังไจ    

â¾Ãá¤ÃÔâÍµ = áº¤·ÕàÃÕÂ ÂÙá¤ÃÔâÍµ = Í×è¹ æ

áº¤·ÕàÃÕÂ

ä«ÂÒâ¹
áº¤·ÕàÃÕÂ

ÊÑµÇ� ¾×ª ¿˜§ä¨

àËç´

ÃÒ
E. Coli

เซลล์ทั้งสองมีลักษณะร่วมกันคือ DNA  
และเยื่อหุ้มเซลล์
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ท่องจำ�คืนน้ี

 มีออรแ์กเนลล์จ�ำนวนมำกภำยในเซลล์ยแูครโิอต

à«ÅÅ�¾×ª à«ÅÅ�ÊÑµÇ�
ÅÑ¡É³ÐÃ‹ÇÁ
¹ÔÇà¤ÅÕÂÊ

¤ÅÍâÃ¾ÅÒÊµ�

äÁâ·¤Í¹à´ÃÕÂ

àÂ×èÍËØŒÁà«ÅÅ�

ä«â·«ÍÅ

¼¹Ñ§à«ÅÅ�
áÇ¤ÔÇâÍÅ

  เซลล์มีชีวิตเท่ำนั้นจึงจะเกิดไซโคลซิส

ÇÙŒ

4. ความหลากหลายและลักษณะร่วมของเซลล์ ②

ออร์แกเนลล์ที่พบเฉพาะในเซลล์พืช คือ คลอโรพลาสต์ 
ผนังเซลล์ และแวคิวโอลบางชนิด

(การไหลเวียนของไซโทพลาซึมภายในเซลล์)

บท
ที่ 

1
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 วันที่      เดือน
 วันที่      เดือน



ทบทวนคืนน้ี

อีกครั้งก่อนนอน
มีออรแ์กเนลล์จ�ำนวนมำกภำยในเซลล์ยแูครโิอต

เซลล์มีชีวิตเท่ำนั้นจึงจะเกิดไซโคลซิส

 เซลล์ยูแครโิอตประกอบด้วยนิวเคลียสและ ไซโทพลำซึม  ภายใน

นวิเคลียสมี DNA  บรรจอุยู่

ออรแ์กเนลล์ในไซโทพลาซึม ได้แก่ ไมโทคอนเดรยี  มีหน้าท่ีผลิต

พลังงานให้แก่เซลล์ คลอโรพลำสต์  มีหน้าท่ีสังเคราะห์ด้วยแสง ช่องว่าง

ระหว่าง ออรแ์กเนลล์มีของเหลวในเซลล์หรอืไซโทซอลอยู่

เซลล์พืช เซลล์สัตว์

นิวเคลียส (DNA) ○ ○

ไซโท
พลำซึม

ไมโทคอนเดรยี ○ ○

คลอโรพลำสต์ ○ ×

แวคิวโอล ○ 　○※

เยือ่หุม้เซลล์ ○ ○

ผนังเซลล์ ○ ×

※ แวคิวโอลท่ีเจรญิแล้วพบแค่ในเซลล์พืช

 เมื่อน�าใบสนมาส่องดดู้วยกล้องจลุทรรศนจ์ะเห็นว่าออรแ์กเนลล์ เช่น 

คลอโรพลาสต์ไหลไปในทางเดียวกับออรแ์กเนลล์อ่ืน ๆ  เรยีกว่า 

กำรไหลเวียนของไซโทพลำซึมภำยในเซลล์   

ไซโคลซิสพบเฉพาะในเซลล์ที่มีชีวิต

○…มี
×…ไม่มี
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