
ก าเนิด               
ส่ิงมีชีวติ 

ผุสต ีปริยานนท์ 

ภาควชิาชีววทิยา 

ปัจจุบัน 

โปรคาริโอท 

สัตว์มีกระดูกสันหลงั 

สัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลงั ก าเนิดโลก 



สันนิษฐานว่า  
 

มีเซลล์เดยีว 
เกดิขึน้ในทะเล 
ประมาณ   

3,900 ล้านปี 

มาแล้ว 

ก าเนิด 
ส่ิงมีชีวติ 
ชนิดแรก 



 น่าจะมต้ีนก าเนิดมาจาก 
โมเลกลุของสารประกอบอนิทรีย์ในทะเล 
ในขณะทีโ่ลกตอนน้ันมคีวามร้อนสูง  

นักวทิยาศาสตร์ ปัจจุบัน 
อธิบายก าเนิดของส่ิงมีชีวติชนิดแรก   



  “ชีวติเกดิจากส่ิงไม่มีชีวติ”   

(Spontaneous generation) 

1) Spontaneous generation 
อริสโตเติล  (Aristotle)  

นักวทิยาศาสตร์ชาวกรีก     
ก่อนคริสตศักราชที่ 17  

ตั้งทฤษฎกี าเนิดของส่ิงมีชีวติว่า    



เน่ืองจาก 
พบเห็นหนอนอยู่ในเนือ้เน่า    
หนูวิง่ออกมาจากกองผ้าขีร้ิ้ว     

 

โดยยกตัวอย่าง   
หนอนเกดิมาจากเนือ้เน่า  
หนูเกดิจากกองผ้าขีร้ิ้ว  
เช้ือโรคเกดิมาจากดนิ  

 



เรด ิ (F. Redi)  ค.ศ.1626 –1697  

ท าการทดลองเพือ่พสูิจน์ 

 โดยทิง้เนือ้ให้เน่า   ไม่ให้มีแมลงวนัตอม 
เนือ้ทีเ่น่า   ไม่มีหนอน 

เปรียบเทยีบกบั  การตั้งเนือ้ทิง้ไว้ให้เน่า 
เปิดทิง้ไว้ในอากาศ    และมีแมลงวนัตอม 

พบว่ามีหนอนเกดิขึน้  

ฝาปิด 

ช้ินเนือ้ 



การทดลองของ หลุยส์ ปาสเตอร์   
(Louis Pasteur) 

นักวทิยาศาสตร์ชาวฝร่ังเศส 
 ค.ศ. 1822-1895     

กล่าวว่า  
“ชีวติเกดิขึน้เองไม่ได้”  

  



ท าการทดลอง 
ต้มน า้ซุบเพือ่ฆ่าเช้ือในขวดแก้ว 

ทีม่ีคอยาวและโค้งงอ 
ส่วนทีโ่ค้งงอ  

สามารถป้องกนัจุลนิทรีย์จากอากาศ 
ไม่ให้ตกลงไปในน า้ซุบ 

ท าให้ไม่มจุีลนิทรีย์เกดิขึน้   

ปากขวดเปิด 

คอขวดงอ ที
จุลนิทรีย์ถูก
ดกัเกบ็ไว้ 

น า้ซุบต้ม
ฆ่าเช้ือแล้ว 



ยงัน าไปใช้ในการเกบ็รักษาและถนอมอาหาร 
ให้ปราศจากเช้ือจุลนิทรีย์ 

สามารถเกบ็รักษาอาหารได้นาน  
 

 “ปลาสเจอร์ไรเซช่ัน”   

นอกจากจะพสูิจน์ให้เห็นว่า 
ส่ิงมีชีวติ  ไม่ได้เกดิจาก   ส่ิงทีไ่ม่มีชีวติแล้ว      

 



          มีความคดิเห็นตรงกนัว่า           
ส่ิงมีชีวติชนิดแรกบนโลกน่าจะมีต้นก าเนิด 
มาจากโมเลกลุของอนิทรีย์สารในทะเล 

2)   ทฤษฎ ีโอพาริน และ ฮอลเดน  
โอพาริน  (Oparin)  ชาวรัสเซีย (1924) 

ฮอลเดน (Haldane)  ชาวองักฤษ (1966)     



แต่การอธิบายเหตุผล 
แตกต่างไปจากหลกัเกณฑ์ 

ของอริสโตเติล   

จากหลกัเกณฑ์ของทฤษฎ ี     
เป็นการยอมรับว่า 

ส่ิงมีชีวติชนิดแรก   ก าเนิดจากส่ิงทีไ่ม่มีชีวติ 



  โลกเป็นดาวเคราะห์ เกดิประมาณ 5,000 ล้านปี 

บรรยากาศของโลกขณะน้ัน   ประกอบด้วย   
ก๊าซ มีเทน (CH4)  ไฮโดรเจน (H2)   แอมโมเนีย 

(NH3)    

ไนโตรเจน (N2)   และ  ไอน า้ (H2O) 
รวมตัวกลายเป็น สารประกอบอนินทรีย์  

3) ทฤษฎกี าเนิดของสารอนิทรีย์ 
จากทฤษฎโีอพาริน และฮอลเดน        



 สารประกอบ อนินทรีย์ รวมตัวเป็น 
สารประกอบ อนิทรีย์  เช่น กรดอะมิโน 

สามารถรวมตัว กลายเป็นโมเลกลุใหญ่ขึน้ 

เรียก proteniod      

Proteniod จับตัว  
กลายเป็น polypeptide 

(โมเลกลุ โปรตนี)   
 



จาก  โมเลกลุสารประกอบ (โปรตีน) จ านวนมาก   
รวมตัวกบัน า้ ในสภาวะที่เหมาะสม   ของ  ion และ
ความเป็นกรดเป็นด่าง เกดิเป็นเยือ่หุ้ม (membane) 
ล้อมรอบ  เรียก 

Coacervates 
(Earliest cellular  

organization) 



ลกัษณะนีจ้ัดเป็น 

สมบัติหน่ึงของส่ิงมีชีวติ 

จาก Coacervates  เพิม่ขนาดใหญ่ขึน้   
และ มีการแบ่งตัวออกโดยอตัโนมัติ 

Self  replicating  systems     เพิม่จ านวน 



 ต่อจากน้ัน    มีววิฒันาการกลายเป็น 

พวกที่สามารถสร้างอาหารเองโดยการสังเคราะห์แสง 

นักวทิยาศาสตร์เช่ือว่า   
ส่ิงมีชีวติชนิดแรกที่เกดิขึน้ 

ไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง 
ด ารงชีวติโดยการน าพลงังาน 

จากรังสีอลุตราไวโอเลต็มาเกบ็ไว้ในเซลล์  



กลายเป็นบรรยากาศช้ันในของโลก  
ป้องกนั   รังสีอลัตราไวโอเลต็ 

จากดวงอาทติย์ 

จากการสังเคราะห์แสง ท าให้ 

ปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศเพิม่ขึน้   
มีการรวมตัวของออกซิเจนอสิระ 
เปลีย่นสภาพเป็นโอโซน (O3)  



    จากสมมติฐานของปรากฎการณ์นี ้
มิลเลอร์ (Miller) นักเคมีชาวอเมริกนั  

และ  
เคลวนิ  (Kelvin)  นักชีวเคมีชาวเยอรมัน 

ท าการทดลอง 
เพือ่พสูิจน์ปรากฏการณ์เหล่านี ้  



  ผลที่ได้ 
สารประกอบอนิทรีย์     หลายชนิด  

 ได้แก่ กรดอะมิโน  กรดไขมัน และ เบสอนิทรีย์ 

  มิลเลอร์  
ทดลองน าบรรยากาศเทียม   ประกอบด้วย     

ก๊าซ มีเทน (CH4)   ไฮโดรเจน (H2)   แอมโมเนีย 
(NH3)   

 ไนโตรเจน (N2)   และ  ไอน ้า (H2O)     
ใส่หลอดทดลองในห้องปฏิบัติการ   

ผ่านด้วยกระแสไฟฟ้า เข้าไปท าปฏิกริิยา   



ปรากฏว่าเกดิโมเลกลุ  น า้ตาล  กรดอะมิโน  
และ   สารที่เป็นองค์ประกอบของกรดนิวคลอีกิ     

 

เคลวนิ  (Kelvin)  นักชีวเคมีชาวเยอรมัน   
ทดลองน าบรรยากาศเทียม เช่น เดยีวกบัมิลเลอร์  

ใส่เคร่ืองมือทดลองในห้องปฏิบัติการ 
ผ่านด้วยรังสีแกมม่า     

 



1) บรรยากาศของโลกในอดีต 
ขณะน้ันอาจจะสามารถสร้าง

สารประกอบที่เป็นองค์ประกอบของ
ส่ิงมีชีวติได้   

จากผลของการศึกษาทดลองในห้องปฏิบัติการ 
ท าให้สรุปได้ว่า   



  

อย่างไรกต็าม 
ปัจจุบัน    ไม่ปรากฎว่า   
มนัีกวทิยาศาสตร์ผู้ใด 

สามารถสร้างเซลล์ที่มีชีวติ 
ขึน้ได้ในห้องปฏิบัติการ 

 



ปัจจุบัน 

โปรคาริโอท 

สัตว์มีกระดูกสันหลงั 

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลงั 

ก าเนิดโลก 

ส่ิงมีชีวติชนิดแรก ก าเนิดขึน้มาบนโลกประมาณ   
3,900 ล้านปีมาแล้ว   

ปัจจุบันพบว่า   
  มส่ิีงมชีีวติมากมาย 

หลายล้านชนิด     
แต่ละชนิด 

มรูีปร่างลกัษณะ 
แตกต่างกนัไป  



ค าถาม  ส่ิงมีชีวติ มาจากใหน   

และ 

สามารถด ารงเผ่าพนัธ์ุอย ูไ่ด้อย่างไร 

ค าตอบ คือ  

ส่ิงมีชีวติมีววิฒันาการ 



         เมือ่มกีารสะสม........ในปริมาณทีม่ากขึน้ น าไปสู่
การก าเนิด  ส่ิงมชีีวติชนิดใหม่หรือสปีชีส์ (Species) วงค์ 
(Family) ตลอดจน  อนัดับ (Order) และ  ไฟลัม่ 
(Phylum)  ในทีสุ่ด 

   ววิฒันาการ    

     คือ การเปลีย่นแปลง  ลกัษณะพนัธุกรรมใน
ประชากร ของส่ิงมชีีวติท่ีน าไปสู่การเปลีย่นแปลง
โครงสร้าง   รูปร่าง ลกัษณะ หรือ หน้าทีก่ารท างาน 



เมนเดล    ได้ช่ือว่า   

บิดาแห่งพนัธุศาสตร์ 

ดาร์วนิ   ได้ช่ือว่า   

บิดาแห่งววิฒันาการ 



1 micron (10-6m).  

The cell itself. 

1 ไมครอน เซลล์
ใบไม ้1 เซลล ์



A plant cell 



An animal cell 



Relationships among organelles of the 

endomembrane system 



GENERAL BODY ORGANIZATION IN ANIMALS 

-สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ (multicellular organism) มีการจัดเรียงตัวของหน่วยต่าง ๆ 
เป็นล าดับขัน้ดังนี ้

-เซลล์เป็นหน่วยย่อยที่เลก็
ที่สุด 

-ในแต่ละล าดับขัน้จะมีการ
ท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

เซลล์ 

เนือ้เย่ือ 

อวัยวะ 

ระบบอวัยวะ 

สิ่งมีชีวิตหน่ึงหน่วย 



มนุษย์เป็นสัตว์เลีย้งลูกด้วยนม  
มีช่ือวทิยาศาสตร์ Homo sapien sapien 

มีการด ารงชีวติมา 
ประมาณ 3 หมื่น-1 แสนปี มาแล้ว 

 
นักมนุษยวทิยาส่วนใหญ่ ลงความเห็นว่า  

มนุษย์ และ ลงิไร้หาง (ape) มีบรรพบุรุษร่วมกนั 

ววิฒันาการของมนุษย์ 



ข้อแตกต่าง ระหว่าง มนุษย์และลงิ 

1. การเดิน    มนุษย์เดิน 2 ขา ล าตัวตั้งตรง ลงิเดิน 4 ขา 
2. กระดูกเชิงกราน  มนุษย์มีช้ินถัดไปเรียงตัวในแนวตั้ง  
    กระดูกเชิงกรานลงิมีลกัษณะลาดเอยีง  ดึงโน้มให้กระดูกคอ 
    และกระโหลกศรีษะเรียงตัวในแนวนอน 

เปรียบเทยีบ 

ลกัษณะการเดนิ 

และ 
กระดูกเชิงกราน  

ระหว่างลงิไร้หาง กบั คน 



3. ปริมาตรของสมอง              มนุษย์มมีากขึน้ 

4. ส่วนของหน้าและขากรรไกร  มนุษย์ลดขนาดลง 

เปรียบเทยีบขนาดของสมอง ระหว่าง 
ชิมแพนซี มนุษย์โบราณ  มนุษย์ปัจจุบัน  

ขากรรไกรมนุษย์  
ลดขนาดลง 



5. ลกัษณะมือ  มนุษย์และลงิคล้ายกนั แต่การใช้งานต่างกนั  
    เน่ืองจาก       ขนาดของนิว้หัวแม่มือยาวไม่เท่ากนั  

    นิว้หัวแม่มือของลงิชิมแพนซี ส้ันกว่าฐานข้อที่ 1 ของนิว้ช้ี  
    ส่วนนิว้หัวแม่มือของมนุษย์   ยาวเกอืบกึง่กลางของข้อที่ 2  

ชิมแพนซี มนุษย์ 



Australopithecines 
Neanderthal man 

Homo sps. 

สายวิวฒันาการของมนุษย์ 

Cromayon 



The Australopithecines (มนุษย์วานร) 

บรรพบุรุษของมนุษย์ชนิดน้ี 

ปรากฏขึน้คร้ังแรก สมัยไมโอซีน  
พบว่า มีความสัมพนัธ์ใกล้ชิดกบั African ape  

และ เช่ือว่าววิฒันาการมาจากบรรพบุรุษเดยีวกนั 

เมื่อประมาณ 4-8 ล้านปีมาแล้ว 

มีการค้นพบฟอสซิล Australopithecines  4 สปีชีส์ คอื  
Australopithecus afarensis,    

A. africanus ,   A. robustus ,  A. bosei 



Human species 

มนุษย์ ม ี1 สกลุ คอื สกลุ Homo  

ประกอบด้วย 3 สปีชีส์ ได้แก่ 
Homo habilis,  Homo erectus , Homo sapiens  

H. habilis และ H. erectus 

จัดเป็นมนุษย์โบราณ  

ทีสู่ญพนัธ์ุไปหมดแล้ว 



มนษุยปั์จจบุนั  Homo sapiens  

มีเพยีง 1 สปีชีส์  แบ่งออกเป็น  

มนุษย์ปัจจุบันสมัยสุดท้าย  
Homo sapiens sapiens 

มนุษย์ปัจจุบันสมัยแรก   
 Homo sapiens Neanderthal    



มนุษย์ปัจจุบนัสมยัสุดท้าย  
Homo sapiens sapiens  

ด ารงชีพเมื่อ 
ประมาณ 3 หมื่น ถงึ 1 แสนปี มาแล้ว  

มีการค้นพบฟอสซิล   ของ มนุษย์โครมนัยอง  

สมอง 
มขีนาดใหญ่กว่ามนุษย์ปัจจุบันเลก็น้อย  

ประมาณ 1,350  ลบ.ซม. 



มนุษย์โครมนัยอง 
มคีวามสามารถในการวาดรูป 

ภาพวาดทีพ่บในถ า้  

สามารถ 
เยบ็เส้ือผ้าใส่    
กนิเนือ้สัตว์ 
ปรุงอาหาร 



ววิฒันาการทางอารยธรรมของมนุษย์ 
แบ่งออกเป็น 3 ช่วง 

1. Scavenging-gathering-Hunting   เป็นช่วงแรกของ 
 Homo habilis, H. erectus, Neanderthal (Modern man) 

2. ท าเกษตรกรรม (Agriculture)            เป็นช่วงที ่2 

3. ช่วงอุตสาหกรรม (The machine age) เป็นช่วงที ่3 



ช่วงต่างๆ ของววิฒันาการด้านอารยธรรม 

Scavenging-gathering- 

Hunting 

The machine age 

Agriculture 



การแบ่ง เผ่าพนัธ์ุมนุษย์ (Races) 
แบ่งออกเป็น  

คอเคซอยด์ (Caucasoid)   มองโกลอยด์ (Mongoloid)  

นีกรอยด์ (Negroid)  และ ออสเตรลอยด์ (Australoid) 

คอเคซอยด์ (Caucasoid) 


