
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2. เปรียบเทียบวิวัฒนาการตามแนวความคิดของลามาร์ค   
    กับ   ทฤษฎีของชาร์ล  ดาร์วินได ้

1. บอกหลักฐานที่ใช้ในการสนับสนุนการเกิดวิวัฒนาการได้ 

1.1 ล ำดับพัฒนำกำรของแนวควำมคิดที่เก่ียวกับวิวฒันำกำรของสิ่งมีชีวิตได้ 
1.2 อธิบำยควำมส ำคัญของกำรศึกษำวิวัฒนำกำรของสิ่งมีชวีิต 

http://kozmopolitaydinlar.wordpress.com/2012/09/20/evidence-for-evolution/ 

แหล่งอ้างอิง 
http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/150charles-darwin/test/test26_1.html 



3. อธิบายกลไกที่ท าใหเ้กิดวิวัฒนาการได ้

3.1 อธิบำยกลไกต่ำง ๆ ที่ท ำให้เกิดวิวฒันำกำรของสิ่งมีชวีิตได ้

4. อธิบายสาเหตุที่ท าใหเ้กดิสปชีีส์ใหม่ของสิ่งมีชีวิตได้ 

4.1 ระบุหลักฐำนที่สนับสนุนว่ำสิ่งมีชีวิตมีกำรเปลี่ยนแปลงวิวัฒนำกำร 

4.2 อธิบำยกระบวนกำรเกิดสปีชีสใ์หม่ 

4.3 ระบุผลกระทบที่มีต่อววิัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิต 
      อันเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก ำลังพัฒนำ 



ก ำเนดิสิ่งมีชีวิต 
(Origin of species) 

ยุคทำงธรณีวิทยำ  มี 4  มหำยุค 

มหำยุคที่ 1  มหำยุคพรีแคมเบรียน (Precambrian Era)  
เป็นชว่งของ 4,600 – 543 ล้านปีก่อน  

โลกก่อก าเนดิขึ้น เมื่อโลกเริ่มเย็นตัวลง จึงเกิดส่ิงมีชีวิตพวกแบคทีเรีย และ
เริ่มมอีอกซิเจนในบรรยากาศซึ่งเกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสงใน

พวกแบคทีเรยีสีเขียวแกมน้ าเงิน  
มีการเกิดขึ้นของสัตว์หลายเซลล์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ า เช่น ฟองน้ า  



มหำยุคที่ 2 มหำยุคพำลีโอโซอิก (Paleozoic Era)  
เป็นช่วงของ 543 – 245 ล้านปีก่อน  

เริ่มมสีัตว์ไม่มีกระดูกสันหลงัซึ่งมทีั้งที่อาศัยอยู่ในน้ าจืดและน้ าเค็ม  
เช่น ไตรโลไบต์ (trilobite) แอมโมไนต์ (ammonite) หอย ปลา รวมทัง้แมลง 

สัตว์เลื้อยคลำน และ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ ำ  
เริ่มพบสำหร่ำย เห็ดรำ  

พืชบกชัน้ต่ ำ เริ่มจากพืชไม่มีเนื้อเยื่อล ำเลียง เฟิรน์ ไปจนถึงพืชมีเนื้อเยือ่ล ำเลียง  
มหายุคพาลีโอโซอิกสิ้นสุดลงเมื่อมีการสญูพนัธุ์ครั้งใหญ่ ซึ่งอาจเกิดเนื่องจากการเกิด 
ยุคน้ าแข็งฉับพลันหรือเกิดภูเขาไฟระเบิด ท าให้มีการสญูพนัธุ์ของสิ่งมีชีวิตทั้งในทะเล

และบนพื้นดินจ านวนมาก 



มหำยุคที่ 3 มหำยุคมีโซโซอิก (Mesozoic Era)  
เป็นช่วงของ 245 – 65 ล้านปีก่อน  

ไดโนเสำร์   Dominance species 
ในยุคนี้เริ่มมสีัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพวกมีกระเป๋ำหนำ้ท้องและรก  
รวมทั้งแมลงต่างๆ และเกิดการกระจายพนัธุ์อย่างมากมายของพชื  

ในช่วงแรกของมหายคุมีโซโซอิกมพีืชเมล็ดเปลอืยมาก  
ทั้งเฟิร์นและสน เกิดพืชดอกชนิดแรก  

เชื่อกันว่าภูเขาไฟระเบิดครัง้ใหญ่หรือการพุ่งชนของอกุกาบาต  
ท าใหม้ีการสูญพันธุ์จ านวนมากและมหายุคมีโซโซอิกส้ินสุดลง 



มหำยุคที่ 4 มหำยุคซีโนโซอิก (Cenozoic Era)  
 

เป็นช่วงของ 65 ล้านปกี่อนจนถึงปัจจุบัน  
การสญูพันธุ์ของไดโนเสาร์เปิดทางให้เกิดการกระจายพันธุ์ของ 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนานาชนิดทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ เช่น  
ม้า สุนัข และหมี พบลิงไม่มีหำง (ape)  

และในราว 5-1.8 ล้านปีก่อน พบบรรพบุรุษของมนุษย์  
ส่วนบรรพบุรษุของมนุษย์ปัจจุบันนั้นพบในช่วง 1.8 ล้านปี - 11,000 ปกี่อน  

ในมหายุคซีโนโซอิกนี้พืชดอกกลายเปน็พืชกลุ่มเด่น 









มหำยุคที่ 4  
มหำยุคซีโนโซอิก 

(Cenozoic Era)  



ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิต 
กับกำรเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก 

ภาพสันนิษฐานลักษณะทวีปเดียวของโลกในช่วงยุคจูแรสซิก  
ก่อนที่จะมีการเคลื่อนตัวของแต่ละทวีปออกจากกัน 



สำยวิวัฒนำกำรของสิ่งมชีีวิตในระดับที่เหนือกว่ำอำณำจักร (kingdom)  



สำยวิวัฒนำกำรของสิ่งมชีีวิตในระดับที่เหนือกว่ำอำณำจักร (kingdom)  
สำมำรถแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็น 3 โดเมน (domain) ได้แก่  

• สิ่งมีชีวิตกลุ่มโพรคำริโอต โดเมนแบคทีเรีย 
(bacteria)  

• สิ่งมีชีวิตกลุ่มโพรคำริโอตที่อำศัย
อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ผิดปกต ิ

โดเมนอำร์เคีย 
(archaea)  

• กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เซลล์มีนิวเคลียสที่แท้จริง                      
(ยูคำริโอต) 

โดเมนยูคำเรีย 
(eukarya)  



วิวัฒนำกำร  (Evolution) 

วิวัฒนำกำร  คือ  อะไร 

วิวัฒนำกำร   
หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง  ลักษณะ พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต 

ในอดีต  อย่างคอ่ยเป็นค่อยไปตามกาลเวลา   
จนกระทั่งไดส้ิ่งมีชีวติในปัจจุบัน  

และจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีที่สิ้นสุด 





    1. หลักฐำนทีส่นับสนุนวิวัฒนำกำร 
 

ก. หลักฐำนจำกซำกดึกด ำบรรพ์ (fossil) 

ข. หลักฐำนจำกกำรเปรียบเทียบโครงสร้ำงและหน้ำที่ 

ค. หลักฐำนจำกกำรเจริญเติบโตของตัวอ่อน  (Embryo) 

ง. หลักฐำนจำกกำรปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ 

จ. หลักฐำนจำกกำรศึกษำในระดับโมเลกุล 



ก. หลักฐานจากซากดึกด าบรรพ์ (fossil) 

ซากดึกด าบรรพ์ของอาร์คีออปเทอริก 



Tree resin captures evolution  
of feathers on dinosaurs and birds 



ก. หลักฐานจากซากดกึด าบรรพ์ (fossil) 

หินชั้นบน    Fossil มีโครงสร้ำงซับซ้อน จ ำนวนมำกกว่ำ   
หินชั้นล่ำง   Fossil มีโครงสร้ำงง่ำยๆ จ ำนวนชนิดน้อยกว่ำ 



ก. หลักฐานจากซากดึกด าบรรพ์ (fossil) 

ต้องใช้ข้อมลูจากซากดึกด าบรรพ์ในยุคต่าง ๆ มากพอ   
และควรอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 



ซำกดึกด ำบรรพ์ที่นับว่ำสมบูรณ์มำก   
คือ   

ซำกดึกด ำบรรพ์ของม้ำ 

Eohippus    สูง 11 นิ้ว  คอและขาสั้น ฟันเล็ก  ขาหน้า 4  นิ้ว  ขาหลัง  3  นิ้ว 

Miohippus  สูง 24 นิว้ ฟันบดอาหารขนาดใหญ่ขึ้น ขาหน้าและขาหลังมี 3 นิ้ว 

ส่วนม้ำรุ่นต่อ ๆ มำ  มีขนำดสูงขึ้น   
นิ้วเท้ำลดลงเหมือนรุ่นปัจจุบัน 



http://laelaps.wordpress.com/2007/09/17/beating-fossil-horses-creationists-take-on-an-icon-of-evolution/












http://kozmopolitaydinlar.files.wordpress.com/2012/09/0343l.jpg












http://kozmopolitaydinlar.files.wordpress.com/2012/09/0345l.jpg


ค. หลักฐานจากการเจริญเติบโตของตัวอ่อน  (Embryo) 

ปลา  สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก  สัตว์เลื้อยคลาน  นก  และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

สัตว์ที่มีกระดูกสันหลงั 

ในระยะเอ็มบริโอจะมีชอ่งเหงือกปรากฏอยู่ที่คอหอยเป็นคู่ 

ดังนั้น  อาจเป็นไปได้ว่า  น่าจะมีบรรพบุรุษร่วมกันมากอ่น 



ค. หลักฐานจากการเจริญเติบโตของตัวอ่อน  (Embryo) 

ความรู้เพิ่มเติม  พืช และสัตว์ มีระยะเอ็มบริโอ 





ง. หลักฐานจากการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ 

Selection 

Variation 

ปอแก้ว   
เดิมมีหนาม  ผลผลิตต ้า 

ปอแก้ว    ไม่มีหนาม   
และให้ผลผลิตที มีเส้นใย

คุณภาพดีกว่า 

ดร.ณรงค์  โฉมเฉลา 



ง. หลักฐานจากการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ 

Selection 

Variation 
ธรรมชาติ 

เรียกว่า Natural  Selection 







จ. หลักฐานจากการศึกษาในระดับโมเลกุล 

การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของโปรตีนในสิ งมีชีวิตต่าง ๆ  
เท่ากับ 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของยีนในสิ งมีชีวิตเหล่านั้นด้วย 
ทั้งนี้   

เพราะโปรตีนเป็นผลผลิตของ  DNA  หรือ  ยีน โดยตรง 



http://kozmopolitaydinlar.files.wordpress.com/2012/09/0350al.jpg


ตัวอย่าง 
การศึกษาวิเคราะห์ล้าดับกรดอะมิโนในไซโตโครม ซี  ของคน  ลิงรีซัส  และม้า   

ซึ งมีกรดอะมิโน 104 ตัว  พบว่า 

คน  กับ  ลิงรีซัส มีกรดอะมิโนที แตกต่างกัน 1 ชนิด 

คน  กับ  ม้า  มีกรดอะมิโนที แตกต่างกัน 12 ชนิด 

ม้า   กับ  ลิงรีซัส มีกรดอะมิโนที แตกต่างกัน 11 ชนิด 

แสดงว่า  คนกับลิงรีซัส  น่าจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากกว่าม้า 



http://kozmopolitaydinlar.files.wordpress.com/2012/09/0352l.jpg


นักเรียนคิดว่า 
หลักฐานข้อใดน่าจะเชื อถือได้มากที สดุ  เพราะเหตใุด 

เฉลย     จ. หลักฐานจากการศึกษาในระดับโมเลกุล 

เพราะ สามารถบอกปริมาณเป็นตัวเลขได้   
โดยสะท้อนให้เห็นความแตกต่างของนวิคลีโอไทด์ของสิ งมีชีวติตา่ง ๆ  



 2. ทฤษฎีวิวัฒนาการ 
 

ก. แนวคิดของลามาร์ค 

ข. แนวคิดของดาร์วิน 

ค. แนวคดิของไวส์มันน์  (Weismann) 

ง. แนวคิดของเดฟรีส์  (De  Vries) 



 

 
ก. แนวคิดของลามาร์ค 

ชอง ลำมำร์ก (Jean Lamarck, พ.ศ. 2287-
2372) นักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศส เป็นคน
แรกๆ ที่ได้น าเสนอแนวคิดปฏิวัติเรื่องวิวัฒนาการ
จากการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตใน
ยุคนั้นกับหลักฐานซากดึกด าบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ ลา
มาร์กได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่
ส าคัญในสองประเด็นอันเป็นที่ถกเถียงกันอย่าง
แพร่หลาย  

http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/150charles-darwin/Less3_1_1.html 



 

 
ก. แนวคิดของลามาร์ค 

1. กฎกำรใช้และไม่ใช้  (Law of use and disuse) 

สิ่งแวดลอ้มมีผลต่อโครงสร้างของสัตว์  อวัยวะใดได้ใช้บ่อยจะเจริญใหญ่ขึ้น   
ส่วนอวัยวะใดไม่ได้ใช้ก็จะอ่อนแอ  และลดขนาดลงจนเสื่อมหายไป 





 

 
ก. แนวคิดของลามาร์ค 

2. กฎแห่งกำรถ่ำยทอดลกัษณะที่เกิดขึน้ใหม่   
   (Law of Inheritance of acquired characteristics) 

ลักษณะที่ไดม้าหรือเสียไปโดยอทิธิพลของสิ่งแวดล้อมจากการใช้และไม่ใช้นั้น   
จะคงอยู่และถ่ายทอดไปยังรุ่นตอ่ไปโดยการสืบพันธุ ์



แนวคิดนี้  มีข้อขัดแย้ง  คือ 

1. กฎข้อ 1  ใช้อธิบายกับพืชไม่ได้ 

2. Weismann  ได้น าหนูมาตัดหางถึง 20 รุ่น   
ผลปรากฎว่า  หนูรุ่นที่ 20  ยังมีหางที่ยาวเท่าเดิม 



ข. แนวคิดของดาร์วิน       บิดาแห่งวิวัฒนาการ  

ทฤษฎีกำรคัดเลือกโดยธรรมชำติ 
(natural selection theory)   

ทฤษฎทีี่ว่าด้วย “ธรรมชาต/ิ
สิ่งแวดล้อม เป็นผู้คัดเลือกสิ่งมีชีวิต” 

กำรคัดเลือกโดยธรรมชำติ ท ำให้สิ่งมีชีวิตทั้งสัตว์และพืชต้องกำรต่อสู้ดิ้นรน 
เพื่อมีชีวิตอยู่ ส่วนที่อ่อนแอ ไม่เหมำะสมก็จะตำยหรือสูญพันธุ์ไป  



ข. แนวคิดของดาร์วิน  

เงื่อนไขของทฤษฎีคัดเลอืกพันธุ์โดยธรรมชาติ  (Natural  Selection)   

1. สิ งมีชีวิตจะเพิ มจ้านวนอยา่งรวดเร็วแบบอนุกรมเรขาคณิต 

คือ   จาก  1   เป็น  2    

 จาก  2   เป็น  4    

 จาก   4   เป็น  8    

 จาก   8   เป็น  16    

 จาก  16  เป็น  32 

2. ปริมาณของสิ งมีชีวิตแต่ละรุ่นเกือบคงที   เนื องจากจะต้องมีสิ งมีชีวิตจ้านวนหนึ งตายไป   
    ดังนั้น  จะต้องมีการต่อสู่เพื อการอยู่รอด 



3. สิ งมีชีวิตแต่ละสปีชีส์  ย่อมมีความแปรผัน (variation)  ของลักษณะ 

4. ความแปรผันของลักษณะนั้น   
    ถ้าลักษณะใดเหมาะสมกับสิ งแวดล้อมก็จะด้ารงชีพได้ดี  และสืบพันธุ์ต่อไปได้ 

5. ในเวลาต่อมา  ความแตกต่างจากสปีชีส์เดิมย่อมมีมากขึ้น   
    จนเกิดเป็นสปีชีส์ใหม่ได้ 

ดาร์วินไม่สามารถแยกความแตกต่างลกัษณะแปรผนัที่เกิดจาก 
อิทธิพลของสภาพแวดล้อม 

กับ 
ลักษณะที่ถ่ายทอดไดท้างพันธุกรรม 



ค. แนวคิดของไวส์มันน์   
(Weismann) 

ลักษณะต่าง ๆ ที่ถ่ายทอดไปยังลูกหลานนั้น 
อยู่ที่โครมาตินของนิวเคลียสของเซลล์สืบพันธุ์เท่านั้น   

เซลล์ร่างกายไม่สามารถท าให้เกิดการถ่ายทอดของลักษณะต่าง ๆ ได้ 

ส าหรับพืช  อาจเกิดจากการงอกจากส่วนต่างๆ  ของพืชได้   
เช่น  การตัดกิ่งไปปกั  การตอน 



ง. แนวคิดของเดฟรีส์  (Hugo Marie de Vries ) 

ทฤษฎีกำรผ่ำเหล่ำ   
(theory  of  mutation)   

ลักษณะที่เกดิขึ้นใหม่อย่างกะทันหัน (sudden change)   
ซึ่งท าให้เกิดการแปรผัน (variation)  ของสิ่งมีชีวิตได ้

การแปรผันไม่จ าเป็นต้องเกิดจากมิวเตชันเสมอไป 



 3. กลไกกำรเกิดวิวัฒนำกำร 
 การเกดิวิวัฒนาการในกลุม่ประชากรสิง่มีชีวิตใดๆ 

เกิดขึ้นได้จากกลไกหลายอย่างด้วยกัน ได้แก่  

กำรคัดเลือกโดยธรรมชำต ิ(natural selection) 

กำรลอยห่ำงจำกกันทำงพันธุกรรม (genetic drift) 

กำรถ่ำยเทเคลื่อนย้ำยยีน (gene flow) 

กำรกลำยพันธุ์ (mutation) 



 3. กลไกกำรเกิดวิวัฒนำกำร 
 

กลไกเหล่านี้ส่งผลให้สมาชิกในกลุ่มประชำกรเกิดกำรแปรผันทำงพันธุกรรม 
และยิ่งระยะเวลำยาวนานขึ้น  

ประชากรในแต่ละรุ่นจะมีความแปรผันต่างกันออกไปจนในที่สุด 
เกิดกำรวิวัฒนำกำรในระดับสปีชีส์ของสิ่งมีชีวิต (microevolution) 



กลไกที่ 1 กำรคัดเลือกโดยธรรมชำติ (natural selection) 

การคัดเลือกโดยธรรมชาต ิ
ถือเป็นกลไกพื้นฐานของการเกิดวิวัฒนาการร่วมกับกลไกอื่นๆ  

กำรคัดเลือกโดยธรรมชำติท ำให้ประชำกรที่มีลักษณะเหมำะสมกบั
สิ่งแวดล้อมสำมำรถด ำรงชีวิตและแพร่พันธุ์ประชำกรในรุ่นต่อไปได้  

แต่ส าหรับประชากรที่ไม่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมนั้นกจ็ะถูกคัดทิ้งและลด
จ านวนลงไป ท าให้สิ่งมีชีวติที่ถูกคดัเลือกให้เหลืออยูเ่กิดวิวัฒนำกำรโดย

ปรับเปลี่ยน (adaptation) ให้มีลักษณะทำงสรีระ พฤติกรรมและรูปแบบ
กำรด ำรงชีวิตที่กลมกลืนกับสภำพแวดล้อมที่ประชำกรน้ันอำศัยอยู ่



กำรปรับตัว (adaptation)  ของแมลง  

จากภาพนกจะเลือกกินแมลงที่มีลักษณะเด่นสะดุดตากว่า  
แมลงตัวที่อยู่รอดจะมีลักษณะกลืนกับสิ่งแวดล้อมแสดงว่ามีลักษณะที่เหมาะกับ

สิ่งแวดล้อมมากกว่า ท าให้สามารถอ าพรางตัวและรอดจากการเป็นอาหารของนก 



  

ภาพนี้มีแมลงกี่ชนิด 
แมลงตัวใด 
น่าจะมีโอกาส 
อยู่รอดในสิ่งแวดล้อม
มากกว่าและเพราะ
เหตุใด? 
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Evidence from geographic variation. These are all considered to be the same species, but different geographic variants 
(subspecies), a common occurrence in widespread species. A similar situation exists in racers (Coluber constrictor), with the 
blue racer, black racer, and black-lipped racer all found in Shelby County, TN. In east Texas and western Louisiana, a 
similar situation exists between the blue racer, the buttermilk snake, and the black racer. Although each geographical 
variant is phenotypically distinct, intermediates exist between the populations 



กลไกที่ 2 กำรลอยห่ำงจำกกันทำงพันธุกรรม (genetic drift) 

กำรลอยห่ำงจำกกันทำงพันธุกรรม  
หมำยถึง 

กำรเปลี่ยนแปลงควำมถี่ของยีนในกลุ่มประชำกรเดิม  
อันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงขนำดของประชำกร 

จำกโอกำส ควำมบังเอิญ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อม
โดยกะทันหันหรือภัยธรรมชำติ 



กลไกที่ 2 กำรลอยห่ำงจำกกันทำงพันธุกรรม (genetic drift) 

เช่น แผ่นดินไหว ภเูขำไฟระเบิดหรือกำรขำดแคลนอำหำร  
ท ำให้ประชำกรที่เหลอือยูม่ีโอกำสแพร่พันธุส์ืบทอดลักษณะ 

ยังรุ่นต่อๆ ไปได้  
โดยกลไกกำรเกิดววิัฒนำกำรของประชำกรรุ่นตอ่ๆ 

มำไม่เกีย่วขอ้งกับกำรปรับตัวให้เข้ำกบัสภำพแวดล้อม 
เพรำะไม่ได้เกิดจำกกำรคัดเลือกโดยธรรมชำติ  



จากภาพจะเห็นได้ว่าภาพซ้ายสุดเป็นกลุ่มประชากรแมลงกลุ่มหนึ่ง 
บังเอญิมีคนเดินมาเหยียบโดยบังเอญิท าให้แมลงส่วนหนึ่งตายไป 

ส่งผลให้กลุ่มประชากรที่เหลืออยู่เปลี่ยนไป 



กำรสูญพันธุ์ของไดโนเสำร์น่ำจะมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับกลไกกำรลอยห่ำง
จำกกันทำงพันธุกรรมหรือไม่ 
อย่ำงไร? 



กลไกที่ 3 กำรถ่ำยเทเคลื่อนย้ำยยีน (gene flow) 

ในกลุ่มประชำกรของสิ่งมีชีวิตหนึ่งจะมีกำรอพยพเข้ำและออก 
ของสมำชิก  

 
กำรอพยพเคลื่อนย้ำยนี้ส่งผลให้เกิดกำรถ่ำยเทเคลื่อนย้ำยยนี 

ผ่ำนกลุ่มประชำกรที่มีกำรอพยพ 
  

ท ำให้สูญเสียยีนบำงส่วนไปหรือได้ยีนใหม่เข้ำมำในประชำกร 
ส่งผลให้เกิดกำรแปรผันทำงพันธุกรรมไปจำกกลุ่มประชำกรเดิม  



กลไกที่ 3 กำรถ่ำยเทเคลื่อนย้ำยยีน (gene flow) 
ดูภาพเคลื อนไหว http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/150charles-darwin/Less5_4.html 

สรุป  เมื่อแมลงตวัสีด ำ 1 ตัวอพยพมำอยู่ในกลุ่มประชำกรแมลงสี
น้ ำตำลและเกิดกำรผสมพันธุก์ับกลุ่มประชำกรเดมิ ท ำให้แมลงกลุ่มสี
น้ ำตำลมีลักษณะของประชำกรเปลี่ยนไป 



กลไกที่ 4 กำรกลำยพันธุ์ (mutation) 

กำรกลำยพันธุ์ / กำรผ่ำเหล่ำ 
เป็นกระบวนกำรที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติหรือจำกกำรชักน ำโดยมนุษย์  
ท ำให้ยีนหรือ DNA มีกำรเปลี่ยนแปลงในล ำดับหรือจ ำนวนของ

เบสใน DNA  
ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะที่เปลี่ยนไปและเกิดกำรแปรผันทำง

พันธุกรรมในกลุ่มประชำกรเมื่อมีกำรถ่ำยทอดลักษณะที่แปรผันนี้
ไปยังรุ่นต่อๆไป  



กระบวนกำรเกิดกำรกลำยพันธุ์จะส่งผลด ี
หรือร้ำยต่อสิ่งมีชีวิต? 

กำรกลำยพันธุ์เป็นกระบวนกำรที่เกิดขึน้แบบสุ่ม 
และสำมำรถส่งผลดี ผลร้ำยหรือไม่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต 

ซึ่งขึ้นอยู่กับจ ำนวนและต ำแหน่งของเบสที่ถูกท ำให้เปลี่ยนแปลงไป 



วิวัฒนำกำรของสตัว ์



 ร่องรอยของหนอน (worm) พบบนหินทรำยที่ประเทศออสเตรเลีย คำดว่ำ
มีอำยุเก่ำแกท่ี่สุดรำว 1.2 พันล้ำนปี ซึง่อยู่ในชว่งมหำยุคพรีแคมเบรียน 

(ที่มำ BBC News, 9 พ.ค. 45) 



ซำกดึกด ำบรรพ์ไตรโลไบท์ (trilobite) เป็นสัตว์โบรำณไม่มีกระดูกสันหลังที่สูญพันธุไ์ป
เมื่อ 250 ล้ำนปีก่อน ล ำตัวมีลักษณะเป็น 3 พู มีรยำงค์เป็นข้อปล้อง ไตรโลไบท์พวก

แรกๆอำศัยอยู่ตำมท้องทะเล   
บำงคนกล่ำวว่ำไตรโลไบท์มีลักษณะคล้ำยแมงดำทะเลในปัจจุบัน  

นักเรียนคิดว่ำสิ่งมีชีวิตทัง้สองน่ำจะมีควำมเกี่ยวพันกันในสำยวิวัฒนำกำรหรือไม่ 
อย่ำงไร? 



วิวัฒนำกำรของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
           บรรพบุรุษของสัตว์มีกระดูกสันหลังเริ่มจากสัตว์น้ ำที่มีรูปร่ำงคล้ำยปลำ                             
ไม่มีขำกรรไกร ต่อมาวิวัฒนาการออกเป็นสองสาย สายทีห่นึ่งคือพวกปลำปำกกลม 
(cyclostome) ซึ่งส่วนมากสูญพันธุ์ไปแล้ว ในปัจจุบันเหลือเพยีงปลำปำกกลมสมัยใหม่ 
อีกสายหนึ่งเป็นพวกปลาที่มีขากรรไกรและครีบคู่ เรียกว่า พลำโคเดิร์ม (placoderm)   

ปลำแฮคฟิช (ซ้ำย) ปลำแลมเพรย์ (ขวำ) เป็นปลำปำกกลมสมัยใหม่  
ไม่มีขำกรรไกรที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบัน 



ปลำไม่มีขำกรรไกรออสตรำโคเดริ์ม (ostracoderm) สูญพันธุไ์ปแล้ว  
มีก ำเนดิตั้งแต่ยุคแคมเบรยีนตอนปลำยจนถงึยุคดีโวเนียน  

และเป็นบรรพบุรุษของพลำโคเดิร์ม 



ดังเคิลออสเตียส (dunkleosteus) เป็นปลำขนำดใหญ่ที่มีขำกรรไกร  
ขนำดตัวยำวเกือบ 10 เมตร 

เป็นผู้ล่ำอันดับต้นๆในท้องทะเลช่วงยุคดีโวเนียน หรือประมำณ 409-363 ล้ำนปีก่อน 



พลำโคเดิร์ม มีวิวัฒนาการแยกออกเป็นปลา 2  กลุ่มคือ  
 1.  ปลากระดูกออ่น (cartilaginous fish)  
 2.  ปลากระดูกแข็ง (bony fish)  
 

กำรปรับตัวดา้นรูปร่างและโครงสร้าง  
เช่น การมีล าตัวเพรยีว การมีครีบ  

การพัฒนากระดูกเพือ่ช่วยค้ าจุนขากรรไกร และกล่องสมอง เป็นต้น 



 ปลากระดูกแข็ง  สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 
  



ซำกดึกด ำบรรพ์ Tiktaalik 
roseae มีอำยุประมำณ 
375 ล้ำนปี สมยัยุคดีโวเนียน 
เป็นปลำน้ ำต้ืนขนำดใหญ่ 
ที่อยู่ในช่วงรอยต่อของ 
สัตว์น้ ำกับสัตว์บก เพรำะ 
พบลักษณะของครีบ 
ที่มีกระดูกอยู่ภำยใน 



 สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก   สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกในปัจจุบัน  
       สัตว์เลื้อยคลาน 

ซำกดึกด ำบรรพ์ของ Seymouria  
เป็นสัตว์สะเทินน้ ำสะเทินบกพวกแรก 
ที่ขึ้นมำอำศัยบนบกอย่ำงแท้จริง  
มีลักษณะก้ ำกึ่งระหว่ำงสัตว์เลื้อยคลำน
และสัตว์สะเทินน้ ำสะเทินบก คำดว่ำ
สัตว์เลื้อยคลำนวิวัฒนำกำรมำจำกสัตว์
กลุ่มนี ้



 สัตว์เลื้อยคลาน       สัตว์เลื้อยคลานที่สูญพันธุ์ไปแล้ว (ไดโนเสาร์) 
                  สัตว์เลื้อยคลานในปัจจุบัน 
                  สัตว์ปีก 
                  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 







วิวัฒนำกำรของพืช 



บรรพบุรุษของพืช  คือ  สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่สำมำรถสังเครำะห์แสงได้  
=  แบคทีเรีย  cyanobacteria 



สิ่งมีชีวิตกลุ่มยูคำริโอต (eukaryote) เกิดขึ้นได้อย่ำงไร? 
 
 
 

ดูภำพเคลื่อนไหว 
http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/150charles-

darwin/Less2_4.html 



เชื่อกันว่ำกำรที่พืชขึ้นมำอยู่บนบก  
เกิดขึ้นเมือ่อำหำรและปัจจัยในกำรด ำรงชีวิตในน้ ำเริ่มขำดแคลน  

ข้อไดเ้ปรียบของกำรอยู่บนพื้นดิน 
คือ 

ปริมำณแร่ธำตุอำหำรในดินที่มีมำกมำย ทั้งยังสำมำรถรับออกซิเจน
และแสงแดดส ำหรับกำรสงัเครำะหด์้วยแสงได้อย่ำงเต็มที่ 

จากน้ าข้ึนสู่ดิน 



สำหร่ำยสีเขียว   พืช 

พืช  = มีวงชีวิตแบบสลับ (alteration of generation)    
         เพื่อปกป้องเซลล์สืบพันธุ์จำกภำวะแห้ง  
         กำรลดกำรสูญเสียน้ ำด้วยวิธีกำรต่ำงๆ เช่น  
         กำรสร้ำงปำกใบและกำรพัฒนำกำรล ำเลียงน้ ำ 



ในขั้นแรก  พืชมีสำยวิวัฒนำกำรแยกออกเป็นสองสำย คือ  
1. กลุ่มพืชไม่มีเนื้อเยื่อล ำเลียง (nonvascular plant) 
2. กลุ่มพืชมีเนื้อเยื่อล ำเลียง (vascular plant) 

"เนือ้เยื่อล ำเลียง"  
หมำยถึง  

เนื้อเยื่อทีใ่ช้ล ำเลยีงน้ ำและแร่ธำต ุ(xylem)  
และเนื้อเยื่อที่ใช้ล ำเลยีงอำหำร (phloem)  





ในขั้นแรก  พืชมีสำยวิวัฒนำกำรแยกออกเป็นสองสำย คือ  
1. กลุ่มพืชไม่มีเนื้อเยื่อล ำเลียง (nonvascular plant) 
2. กลุ่มพืชมีเนื้อเยื่อล ำเลียง (vascular plant) 
      2.1  พืชไม่มีเมล็ด (seedless vascular plant)  
 2.2  พืชเมล็ดเปลือย (gymnosperm)  
 2.3  พืชดอก (angiosperm) 
             2.3.1  พืชใบเลี้ยงเดี่ยว  
       2.3.2  พืชใบเลี้ยงคู่ 



ลิงเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ จริงหรือ? 



ล าดับหมวดหมู่ของมนุษย์ 

Kingdom 

Phylum 

Class 

Order 
Family 

Genus 
Species 

Animalia 

Chordata 

Mammalia 

Primate 

Hominidae 
Homo 
Homo sapiens 



Order   Primate เป็นออร์เดอร์ที่วิวัฒนำกำร 
แยกจำก Order Insectivora 

• มี 5 นิ้ว 

• เริ่มมีเล็บแบน  (nail)   
  แตกต่ำงจำกสัตว์อื่นที่มีกรงเล็บ (claw) 

• นิ้วหัวแม่มือและนิ้วหัวแม่เท้ำ 
  มักงอเข้ำหำอุ้งมืออุ้งเท้ำได้ 



Order   Primate 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/White-handed_Gibbon_Hylobates_lar_Orange_1900px.jpg


• มีกระบอกตำและดวงตำทั้งสองข้ำง 
  อยู่ชิดกันทำงด้ำนหน้ำ ท ำให้มองเห็นภำพ 3 มิติ 

• สมองใหญ่ 

• ขำกรรไกรห้อยต่ ำ 

• มีฟันเหมำะในกำรกินเนื้อและพืช 

Order   Primate 





ภำพแสดงสำยสัมพันธ์ทำงวิวฒันำกำรระหว่ำงมนษุย์กับไพรเมตชนิดอื่น ๆ  

ต้นตระกูล 
ไพรเมต 

ไพรเมต 
ชั้นสูง 

ไพรเมต 
ชั้นต่ ำ 

ลิงโลกเก่ำ 

ลิงโลกใหม ่

ลิงไม่มีหำง 

ลิงมีหำง 

ลิงไม่มีหำง 
ขนำดเล็ก 

ลิงไม่มีหำง 
ขนำดใหญ่ 

ลิงลม, ทำเชียร,์ ตัวลีเมอร ์

ลิงแสม, ค่ำง 



ไพรเมตชั้นต่ ำ 



ลิงมีหำงโลกใหม่ 

        มำโมเซต                 ฮำวเลอร์                        คำปูซิน 



ลิงโลกเก่ำ 

           บำบูน                       แมนดริล                       แลงกัว 



ลิงไม่มีหำง 
ขนำดใหญ่ 

ลิงไม่มีหำงขนำดใหญ ่
ในทวีปเอเชีย 

ลิงไม่มีหำงขนำดใหญ ่
ในทวีปแอฟริกำ 

ชิวำพิเทคัส 

อุรังอตุัง 

ใจแกนโต  อเิทคัส 

ออสตรำโล 
พีเทคัส 

ซิมแพนซี 

กอริลลำ 

Homo erectus 

Homo sapiens 



คนไม่ได้วิวัฒนำกำรมำจำกลิง  
แต่คนกับลิงมีบรรพบรุุษร่วมกัน  

วิวัฒนำกำรไม่ได้มีลักษณะเป็นขั้นบันได  
แต่มีลักษณะกำรแตกแขนงออกไปตำมแนวทำงต่ำงๆ  

จำกบรรพบุรุษของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ  
ดังนั้น 

รูปวิวัฒนำกำรของมนุษย์ที่เห็นข้ำงต้น  
จึงเป็นกำรน ำเสนอที่ท ำให้เกิดควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อนไปได้ว่ำ

คนมำจำกลิง 



สัตว์กลุ่มไพรเมต (primate)  
1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีพัฒนาการสูงที่สุด (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มรีก) 
2. อาศัยและห้อยโหนอยู่บนต้นไม้เป็นส่วนใหญ่  
3. ลักษณะส าคัญคือ สมองเจริญดีและมีขนาดใหญ่  
4. มีขากรรไกรสั้นท าใหห้น้าแบน  
5. ระบบสายตาใช้งานได้ดีโดยมองไปข้างหน้า  
6. ระบบการดมกลิ่นไม่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น  
7. มีเล็บแบนทั้งนิ้วมือและนิ้วเท้า  
8. มีพฤติกรรมทางสังคมที่ซับซ้อน  
9. สัตวใ์นกลุ่มไพรเมต ได้แก่ กระแต ลิงลม ลิง ชะนี อุรังอุตัง กอริลล่า 

ชิมแพนซี และมนุษย ์
 





บรรพบุรุษของมนุษย์ 
 1. ออสทรำโลพิเทคัส (Australopithecus)  
ในปี พ.ศ.2518 นักบรรพชีวินได้ค้นพบซากดึกด าบรรพ์ 
ที่มีความสมบูรณ์ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ในเอทิโอเปีย  
และได้ตั้งชื่อตามบริเวณที่พบคือ Afar Triangle ว่า  

Australopithecus afarensis 



A. afarensis  
1.      มีชีวิตอยูเ่มื่อประมาณ 2.9-3.9 ล้านปีก่อน  
2. มีแขนยาวจึงน่าสามารถด ารงชวีิต 
         บางส่วนอยู่บนต้นไม้ 
2. สามารถเดินสองขาบนพื้นดินได้ดี 
         แต่ก็ยังไม่เหมือนมนุษย์  
2. มีความจุสมองประมาณ 400-500 cm3 

3. มีฟันเขี้ยวที่ลดรูปลง  
4. ปัจจุบันเชื่อว่า A. afarensis เป็นบรรพบรุุษ 
         ของออสทราโลพิเทคัสสปีชีส์อื่นๆ  
         และมนุษย์จีนัสโฮโมดว้ย 



ซำกดึกด ำบรรพ์ของ  
A. afarensis พบที่เอธิโอเปีย  
หรือที่นักบรรพชีวินเรียกว่ำ  
ลูซี่ สูงประมำณ 1 เมตร  



ซำกดึกด ำบรรพ์กระดูกกะโหลกศีรษะ 
ของ Australopithecus 



บรรพบุรุษของมนุษย์ 
 2. โฮโมฮำบิลิส (Homo habilis)  “Handy  man”  
 
 มนุษย์จีนัสโฮโมมีวิวัฒนาการเกดิขึ้น 
เมื่อประมาณ 2 ล้านปีที่ผ่านมา ซากดึกด าบรรพ ์
ของจีนัสโฮโมที่พบว่ามีอายุมากที่สุด  คือ  
Homo habilis ในชั้นหินอายุ 1.8 ล้านป ี
ทางตอนใต้ของแอฟริกา 



 2. โฮโมฮำบิลิส (Homo habilis)  
 
 1. ความจุสมองประมาณ 750 cm3  
 2. มีความสูงประมาณ 1.5 เมตร  
 3. มีกระดูกนิ้วมือที่คล้ายมนุษย์ปัจจุบันมากจึงน่าจะช่วยให้สามารถ
หยิบจับหรือใช้เครื่องมอืไดด้ี  
 4. จากหลักฐานทีพ่บในบรเิวณเดียวกับซากดึกด าบรรพ์โครงร่าง
กระดกู เช่น เครื่องมอืหินและร่องรอยการอยู่อาศยั ท าให้สันนิษฐานได้ว่า 
H. habilis อาจเป็นพวกแรกที่รู้จักการประดิษฐ์ขวาน สิ่ว มีดจากหิน
เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตก็เป็นได ้



ซำกดึกด ำบรรพ์ กระดูกกะโหลกศีรษะของ  
H. habilis  



บรรพบุรุษของมนุษย์ 
 3. โฮโมอิเรกตัส (Homo erectus)  
 
เป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่อพยพมาจากแอฟริกา 
ไปยังเอเชียและยุโรป พบซากดึกด าบรรพ ์
โครงกระดูกมากในแถบเอเชียรวมทั้งหมู่เกาะ 
อินโดนีเชีย ซากดึกด าบรรพ์ทีพ่บในหมู่เกาะ 
ชวา และรู้จักกันในวงกว้างจะเรียกว่า  
มนุษย์ชวำ (Java man)  
และที่พบในปักกิ่ง ซึ่งเป็น สปีชีส์เดียวกัน  
เรียกว่า มนุษย์ปักกิ่ง  
(Beijing man หรือ Peking man)  
 



H. erectus  
 1.  มีอายุประมาณ 1.8 ล้านปีถึง 500,000 ปทีี่ผ่านมา  
 2.  มีความจสุมองประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เซนติเมตร  
 3.  มคีวามสงูประมาณ 1.6-1.8 เมตร  
 4.  ผู้ชายมีขนาดใหญ่กว่าผู้หญิง  
 5.  เดินตัวตรงเหมือนมนุษย์มากขึ้น  
 6.  สามารถประดิษฐ์และใช้เครื่องมือที่เฉพาะงาน  
 7.  เริ่มรู้จกัใช้ไฟ  
 
คาดวา่มนุษยก์ลุ่มนี้น่าจะอยู่รวมกัน 
เป็นกลุ่ม มีสังคม วัฒนธรรมและภาษาเกิดขึ้น 



ซำกดึกด ำบรรพ์กระดูกกะโหลกศีรษะของ H. erectus  



H. habilis และ H. erectus  
มีวิวัฒนำกำรมำจำกบรรพบุรุษร่วมกัน  

แต่มนุษย์ปัจจุบันนั้นมีวิวัฒนำกำรมำจำก  
H. erectus 



H. erectus ในแอฟรกิำถือเป็นบรรพบุรุษของ  
Homo sapiens หรือมนุษย์ปัจจุบัน 

พบมนุษย์ลักษณะกึ่งกลางระหว่าง H. erectus และ H. sapiens 
เกิดขึ้นเมื่อ 200,000-300,000 ปทีี่แล้ว 

คือ มนุษย์นีแอนเดอร์ทัล (Neanderthal man) 

มนุษย์นีแอนเดอร์ทัลนั้นมีสมองขนาดใหญ่เท่ากับหรือมากกว่ามนุษย์ปัจจุบัน                
โครงร่างมีลกัษณะเตี้ยล่ าแข็งแรง จมูกแบน รจูมูกกว้าง หน้าผากลาดแคบ                             
มีสันคิ้วหนา คางแคบหดไปด้านหลัง มีการอยูร่่วมกันเป็นสังคม ใช้ไฟ                              
และมีเครื่องนุ่งห่ม มีรอ่งรอยของอารยธรรม 



มนุษย์นีแอนเดอร์ทัล 
 1.  มีสมองขนาดใหญ่เท่ากับหรือมากกว่ามนุษย์ปัจจบุัน  
 2.  โครงร่างมีลักษณะเตี้ยล่ าแข็งแรง  
 3.  จมูกแบน รูจมูกกว้าง หน้าผากลาดแคบ มีสันคิ้วหนา  
 4.  คางแคบหดไปด้านหลัง  
 5.  มีการอยู่รว่มกันเป็นสังคม  
 6.  ใช้ไฟและมีเครื่องนุ่งห่ม  
 7.  มีร่องรอยของอารยธรรมในกลุ่ม เช่น การบูชาเทพเจ้า 
              มพีิธีฝังศพ เป็นต้น  
 



ภำพวำดลักษณะของกะโหลกศีรษะของมนุษย์
ปัจจุบัน (ซ้ำย)  

เปรียบเทียบกับมนุษย์นีแอนเดอร์ทลั (ขวำ)  



เปรียบเทียบกะโหลกศีรษะ 



นักมานุษยวิทยาได้จัดให้มนุษย์นีแอนเดอร์ทัล 
อยู่ในสปีชีส์เดียวกันกับมนุษย์ปัจจบุัน 

แต่แยกกันในซับสปีชีส ์

มนุษย์ปัจจุบัน          Homo sapiens sapiens 
มนุษย์นีแอนเดอร์ทัล  Homo sapiens neanderthalensis 

H. s. sapiens สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้
มากกว่า ในท่ีสุด H. s. neanderthalensis ก็สูญพันธุ์ไป  



ก ำเนิดของมนุษย์ปัจจุบันนั้นมำจำกไหน? 

สมมตฐิำน 1  
 

เชื่อว่ามนุษย์ปัจจุบันที่อยู่ในต่างทวีปนั้นมีวิวัฒนาการมาจาก  
H. erectus ที่แพร่กระจายจากแอฟรกิาไปอยู่ตามทีต่่างๆ เชน่  

ยุโรป เอเชยีและออสเตรเลีย เมือ่ประมาณเกือบสองล้านปีที่ผ่านมา  
จากนั้นจึงวิวฒันาการเป็นมนุษย์ปัจจุบันที่อาศยัอยูต่ามแต่ละทีท่ั่วโลก  
และการที่มนุษย์เชื้อชาติตา่งๆ เกิดความแตกตา่งกันในระดับสปีชสี์

จนเกิดสปีชีส์ใหม่  
เพราะมนุษยใ์นแต่ละที่ยงัคงมีการผสมผสานทางเผ่าพันธุ์มาโดยตลอด 



ก ำเนิดของมนุษย์ปัจจุบันนั้นมำจำกไหน? 

สมมตฐิำน 2  
 

เชื่อว่ามนุษย์ปัจจุบันที่อยู่ในต่างทวีปนั้นมีวิวัฒนาการมาจาก  
H. erectus ในแอฟริกา จากนั้น H. erectus ได้แพร่กระจายไปอยู่ตามที่

ต่างๆทั่วโลก แต่ในที่สุดก็สูญพันธุ์ไปจนหมด  
เหลือเพียงกลุ่ม H. erectus ในแอฟริกากลุ่มเดียวเท่านั้น  

จนกระทั่งเมื่อ 100,000 ปีที่ผา่นมาน้ีเอง H. erectus ในแอฟริกา  
กลุ่มที่มีสายวิวัฒนาการต่อเน่ืองมานี้จึงแพร่กระจายออกไปยังสถานที่ต่างๆ
โดยไม่มีการผสมผสานทางเผ่าพันธุ์กับมนุษย์โบราณที่อพยพมาก่อนหน้าน้ัน 



           สมมติฐานที่หนึ่ง                                 สมมติฐานที่สอง 
 

สมมติฐานของก าเนิดมนุษย์ในปัจจุบนั 

http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/150charles-darwin/Less8_p.html






นักเรยีนคิดว่ำมนุษย์ในปจัจุบันน้ีจะมวีิวัฒนำกำรเป็นอย่ำงไรตอ่ไป                 
ในอนำคต ลักษณะของมนุษย์อนำคตจะเป็นอย่ำงไร และเพรำะเหตใุด

นักเรยีนจึงคิดเช่นนั้น? 





เมื่อเวลำผ่ำนไปทุกสิ่งบนโลกนี้มีกำรเปลี่ยนแปลงไปเสมอ 
มนุษย์ก็เหมอืนสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ตอ้งมีวิวฒันำกำร

เปลี่ยนแปลงลักษณะไปตำมสภำพแวดล้อมและกลไกอื่นๆ
ที่ก่อให้เกิดววิัฒนำกำร 

แต่จะเปลี่ยนไปในแบบใดนั้นยังไม่สำมำรถบอกได้แน่นอน 
อย่ำงไรก็ตำม 

วิวัฒนำกำรที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปในทิศทำง 
ที่ท ำให้มนุษย์อยู่รอดได้ดีที่สุดบนโลกใบนี ้



 3. กลไกการเกิดวิวัฒนาการ 
 

วิวัฒนาการ พันธุศาสตร ์
พันธุศาสตร์เชิงประชากร 

เนื องจากสิ งมีชีวิตแต่ละหน่วยไม่สามารถเกิดวิวัฒนาการเองได้   
ต้องเกิดขึ้นใน                                เท่านั้น   

เพราะการเกิดการผสมพันธุ์ได้ลูกที ไม่เป็นหมัน 

  ระดับประชากร 

การผสมพันธุ์เป็นการแลกเปลี ยนยีนอย่างอิสระ    
เรียกยีนท้ังหมดในประชากรหนึ ง ๆ ว่า กลุ่มยีน  (gene pool) 



 กฎของฮาร์ดี - ไวน์เบริก ์
 

อัตราความถี ของยีนจะคงที ทุกรุ่น  เมื อ 

1. ประชากรนั้นมีขนาดใหญ่   
    และมีการผสมกันอย่างอิสระโดยไม่เลือกคู่ผสมพันธุ ์

2. ไม่มีการอพยพย้ายถิ น,  ไม่มีการผ่าเหล่า,   
    ไม่มีการคัดเลือกพันธุ์ตามธรรมชาติ   
     ตลอดจนการเปลี ยนแปลงความถี ของยีนอย่างกระทันหัน 



ถ้าก าหนดให ้     p = ความถี่ของยีนเด่น (A) 

      q = ความถี่ของยนีด้อย (a) 

ประชากรจะมียีนเด่น (A)  ยีนด้อย (a)  =       p + q  =    1 

โอกาสที ประชากรจะมีจีโนไทป์ AA = p2 

โอกาสที ประชากรจะมีจีโนไทป์ aa = q2 

โอกาสที ประชากรจะมีจีโนไทป์ Aa =      2pq 



                                       (p + q)2  =    12  

                        (p + q) (p + q)  =    12  

                p2     +    2pq    +    q2  =    12  



A  
(p) 

a  
(q) 

A  
(p) 

AA  
(p2) 

Aa  
(pq) 

a  
(q) 

Aa  
(pq) 

aa  
(q2) 

Sperm 

Egg 

ดังนั้นจีโนไทป์ทั้ง  3  แบบในประชากรนี ้

p2     +    2pq    +    q2  = 1 



ตัวอย่ำง 1 
หนูกลุ่มใหญ่  ซึง่มีขนสีด ำ  64 %  และขนสีน้ ำตำล  36%  ซึ่งเป็นลักษณะด้อย   

หำกประชำกรหนูอยู่ในสภำวะสมดุลของฮำร์ดี  -  ไวน์เบริ์กแล้ว   
จงค ำนวณควำมถี่ของยีน  และ  ควำมถี่ของจีโนไทป์ของหนูต่อไปนี้ 

จาก  p2     +    2pq    +    q2  = 1 

       q2  = aa =           36%  
  =  0.36 
       q  = a =           0.36  
  =   0.6 



ความถี ของยนี  a = 0.6 
ความถี ของยนี  A = 1 - 0.6 = 0.4 

จาก        p + q  =    1 

ความถี ของจีโนไทป์ AA =  p2  = (0.4)2 

    = 0.16 
ความถี ของจีโนไทป์ Aa = 2pq  = 2(0.4)(0.6) 

    = 0.48 

ดังนั้น หนูขนสีด า   64%   
จะพบว่า    เป็นพันธุ์แท้  16 %  และเป็นพันธุ์ทาง 48 % 



ตัวอย่ำง 2 
ในพื้นที่แห่งหนึ่งมีประชากรจ านวน  400  คน  ถ้าประชากรนี ้

มีความถี่ของยีน  A  =  0.6  และยีน a  =  0.4    
จงหาจ านวนประชากรที่อยูใ่นภาวะสมดุลของฮาร์ดี – ไวน์เบิร์ก    

ประกอบด้วยคนที่มีจีโนไทป์ใดบ้าง   และมีจ านวนคนเท่าใด 

  ประชากรที่มีจีโนไทป์ AA หรือ  p2  = 0.6 X 0.6  =  0.36 
                   ดังนั้น มีจ านวนประชากร  =  0.36  X 400  =  144  คน 
            ประชากรที่มีจีโนไทป์  Aa    หรือ  2  pq    =  2 X 0.6 X 0.4  =  0.48 
                   ดังนั้น มีจ านวนประชากร  =  0.48 X 400  =  192  คน 
            ประชากรที่มีจีโนไทป์  aa    หรือ    q2    =   0.4  X  0.4  =  0.16 
                   ดังนั้น มีจ านวนประชากร  =  0.16  X 400  =  64  คน 



ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีน 

มิวเตชันและความแปรผันทางพันธุกรรม  

การคัดเลือกพันธุ์ตามธรรมชาติ 

การอพยพ 

ขนาดของประชากร 

 

 

 

 ระบบการสืบพันธุ์ 



มิวเตชันและความแปรผันทางพันธุกรรม 

Mutation  and  variation 

มิวเตชัน 
เป็นกำรเปลี่ยนแปลงยีนที่แตกต่ำงไปจำกเดิม 

กำรสืบพันธุ์แบบอำศัยเพศ     
ท ำให้ยีนเก่ำ  และยีนใหม่   

มีกำรจับกลุ่มในรูปแบบต่ำง ๆ มำกมำย variation 



การคัดเลือกพันธุ์ตามธรรมชาติ 
Natural  Selection 

ความแปรผนัทางพันธุกรรมของสิ งมีชีวิต   
ช่วยให้สิ งมีชีวิตนั้นมีลักษณะสอดคล้องกับสิ งแวดล้อมนั้น 

เรียกว่า 

Genetic  adaptation 



ตัวอย่าง 
การต้านทานยาปฏิชีวนะของแบคทีเรีย 

การที แบคทีเรียมีความดื้อยา  

เกิดจากการเปลี ยนแปลงของยีนในธรรมชาติ   

ยีนที่ต้านยาไม่ได ้ ยีนที่ต้านยาได้ 

ตาย อยู่รอด แพร่พันธุ์สรา้งลูกหลาน 



การอพยพ 

(Migration) 

การอพยพ  เข้า - ออก  ของประชากร 
ท้าให้สัดส่วนความถี ของยีนในประชากรนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ 

เรียกว่า 

Gene flow 



ขนาดของประชากร 
(Size of Population) 

การแลกเปลี ยนยีนโดยการสืบพันธุ์นั้นมีข้อจ้ากัด 
เช่น 

• พืชที ใช้แมลงเป็นสื อในการถ่ายทอดละอองเกสร 
• แมลงบางชนิด  เลือกเอาน้้าหวานกับพืชชนิดใดชนิดหนึ งเท่านั้น 



นักเรียนคิดว่า   
ขนาดของประชากร 

มีผลต่อการเปลี ยนแปลงขนาดของยีนเหมือนหรือแตกต่างกันหรอืไม่   
อย่างไร 

แตกต่างกัน 

คือ 
ประชากรขนาดเล็ก  ยีนที ดี  อาจสูญไปโดยบังเอิญ   
และยีนที ไม่ดีอาจจะปรากฏในประชากรโดยบังเอญิ 



ระบบการสืบพันธุ์ 
(Reproductive System) 

กฎของฮาร์ดี -  ไวน์เบิร์ก 
เน้น 

ปัจจัยการผสมพันธุ์   
และ  การถ่ายทอดพันธุกรรมในรูปของการจับคู่ผสมกันแบบสุ่ม (Random)   



บางครั้งการจับคู่ผสมพันธุ์กันภายในกลุ่ม 
อาจท้าให้เกิดการผสมพันธุ์ในสายพันธุ์เดียวกัน 

   
 

มีผลต่อ 
การเปลี ยนแปลงความถี ของยีนในประชากร   

ซึ งอาจน้าไปสู่การเปลี ยนแปลงวิวัฒนาการของสิ งมีชีวิตได้ในที สุด 

Inbreeding 



การด ารงสปีชีส์เดิม 

ความหมายของสปีชีส์ทางชีววิทยา 

Species หมายถึง   
กลุ่มหรือประชากรของสิ งมีชีวิตที มี gene pool  ร่วมกัน 

โดยที สมาชิกของประชากรนั้นสามารถถ่ายทอดยีน 

หรือท้าให้เกิด gene flow  ระหว่างกันได ้



Gene pool  ของสปีชีส์หนึ ง 
จะไม่ผสมหรือถ่ายทอดร่วมกับ Gene pool  ของสปีชีส์อื นได้   

เพราะมีกลไกการแยกทางการสืบพันธุ์  
(reproductive isolating mechanisms RIM)   

เป็นปัจจัยส้าคัญในการแยกสปีชีส ์



มีความส้าคัญในการป้องกันมิให้เกิด gene flow   
ระหว่าง  gene pool  ที ซับซ้อนของสปชีีส์ที ต่างกัน   

กลไกในการแบ่งแยกในการสืบพันธุ์ 
(reproductive isolating mechanisms RIM) 

มี   2  ระดับ    ดังนี ้







1. กลไกกำรแบ่งแยกก่อนระยะไซโกต 

1.1  ช่วงเวลา (ฤดูกาล) ในการผสมพันธุ์ไม่พร้อมกัน 

ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๆ     ดังนี้ 

อาจเป็นวัน ฤดูกาล หรือช่วงเวลา
ของการผสมพันธุ์ ตัวอย่างเช่น 
แมลงหวี่ 
Drosophila pseudoobscura  
มีช่วงเวลาเหมาะสมในการผสม
พันธุ์ในตอนบ่าย แต่ Drosophila 
persimilis จะมีช่วงเวลาที่
เหมาะสมในตอนเช้า ท าให้ไม่มี 
โอกาส ในการผสมพันธุ์กันได้   



1. กลไกกำรแบ่งแยกก่อนระยะไซโกต 

1.2  ลักษณะทางนิเวศวิทยาแตกต่างกัน 

กบป่าอาศัยในแหล่งน้ าขนาดเล็ก   กบบูลฟรอกอาศัยในบึงขนาดใหญ่  



1. กลไกกำรแบ่งแยกก่อนระยะไซโกต 

1.2  ลักษณะทางนิเวศวิทยาแตกต่างกัน 



1. กลไกกำรแบ่งแยกก่อนระยะไซโกต 

1.3  รูปแบบในการเกี้ยวพาราสีแตกต่างกัน 



1. กลไกกำรแบ่งแยกก่อนระยะไซโกต 

1.4  การสร้างฟีโรโมนเพื่อดึงดูดเพศตรงข้ามแตกตา่งกัน 

Skunk 



1. กลไกกำรแบ่งแยกก่อนระยะไซโกต 

1.5  โครงสรา้งของอวัยวะสืบพันธุ์แตกต่างกัน 



1. กลไกกำรแบ่งแยกก่อนระยะไซโกต 

1.6  สรีรวิทยาของเซลล์สืบพันธุ์แตกต่างกัน 



2 1 

3 

1 = sperm of pig 
2 = sperm of human 
3 = sperm of rat 



2. กลไกกำรแบ่งแยกหลังระยะไซโกต 

ในกรณีที่การป้องกันระดับที ่1  ล้มเหลว   
จนท าให้เกดิลูกผสม (Hybrid)  ระหว่าง  2 สปีชีส ์

แต่  gene flow  ระหว่าง  2  สปีชีส์   
ก็ยังถูกขัดขวางเนื่องจากองค์ประกอบของยีนทั้งหมด (genome)  ขาดสมดุล   

ก็จะส่งผลให้ลูกผสมนั้นตาย  หรือเป็นหมัน  หรืออ่อนแอมาก 



2. กลไกกำรแบ่งแยกหลังระยะไซโกต 

1. ลูกผสมตำยก่อนถึงวัยเจริญพันธุ ์ 
    เช่น การผสมพันธุ์กบ (Rana spp.) ต่างสปีชีส์กัน 
พบว่าจะมีการตายของตัวอ่อนในระยะต่างๆ กัน  
และไม่สามารถ เจริญเติบโตเป็นตวัเต็มวัยได้  



2. กลไกกำรแบ่งแยกหลังระยะไซโกต 

2. ลูกผสมเป็นหมัน  
 

    เช่น ล่อ เกิดจากการผสมระหว่างม้ากับลา  
แต่ล่อเป็นหมันไม่สามารถให้ก าเนิดลูกในรุ่นต่อไปได้  



2. กลไกกำรแบ่งแยกหลังระยะไซโกต 

3. ลูกผสมล้มเหลว  
    เช่น  

การผสมระหว่างดอกทานตะวัน(Layia spp.) 2 สปีชีส์
พบว่า ลูกผสมที่เกิดขึ้นสามารถเจริญเติบโต  

และให้ลูกผสมในรุ่น F1 ได้ แต่ในรุ่น F2 เริ่มอ่อนแอ 
และเป็นหมันประมาณร้อยละ 80  
และจะปรากฏเช่นนี้ในรุ่นต่อๆ ไป  



กำรเกิดสปีชีส์ใหม ่

กระบวนกำรเกิดสปีชีส์ใหม่  (speciation) 
จ าแนกได้ 2   แบบ คือ 

1. วิวัฒนำกำรสำยตรง (Phyletic evolution หรือ Anagenesis) 

คือ   การเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการแบบคอ่ยเป็นค่อยไปตามกาลเวลา   
และสถานที่  จนกลายเป็นสปีชีส์ใหม่   

เช่น  กระบวนการวิวัฒนาการของมนุษย ์







2. กำรแยกแขนงของสปีชีส์  หรือสปิชิเอชัน (Speciation)   
หรือ  คลำโดเจเนซีส (Cladogenesis) 

คือ  การเติบโตหรือการแตกแยกออกไปเป็นประชากรย่อย ๆ  
ตามลักษณะพันธุกรรมที่แตกตา่งกัน   

ตามเวลา   และ   สถานที่   
จนกระทั่งมกีารแบ่งแยก gene pool  ที่แตกต่างกัน   

โดยหลักการแบ่งแยกทางการสืบพันธุ ์
และกลายเป็นสปีชีส์ใหม่ 

ท าให้สปีชีส์หนึ่งแยกแขนงเป็นสอง  หรอื  มากกว่าสองสปีชีส์    
จึงถือว่า  เป็นการเพิ่มสปีชีส์อยา่งแท้จริง 





หมำยเลข 1                หมำยเลข 2 





ประชากร 1 สปีชีส ์

1 กลุ่ม ประชากร 

Subspecies Subspecies สิ่งกีดขวาง 

Species Species 



 ก่อให้เกิดความหลากหลายของสปีชีส ์ (species diversity)    
โดยเฉพาะในแถบป่าช้ืนเขตร้อน 
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Species 

Species 

Species 

Species 

Species 
Species 



สปิชิเอชันเกิดได้ 2 ทำง 

ก. กำรแยกแขนงสปีชีส์ตำมสภำพภูมิศำสตร ์   
    (Geographical speciation  หรือ  Allopatric speciation) 

ผลจากการเปล่ียนแปลงโดยสภาพภมูิศาสตร์   
เช่น  ภูเขา  ทะเลทราย  แม่น้ า  ทะเล 

 
กระรอก 2  สปีชีส์มีลักษณะคลา้ยกันมาก   

กระรอกชนิดนี้  อาศัยอยู่ในรัฐอาริโซนา  ถูกแยกออกจากกันโดยแกรนด์แคนยอน   
ซึ่งเป็นหุบเขากว้างและลึกมาก  เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิศาสตร์ 

ตัวอย่ำง 



The Grand Canyon of northwestern Arizona 





ข. กำรแยกแขนงสปีชีส์ภำยในเขตภูมิศำสตร์เดียวกัน 
    (Sympatric speciation) 

การแยกแขนงแบบนี้   เห็นชัดในพืชชั้นสูง   
มีกลไกพื้นฐานของการเกิด  คือ  

กำรเพิ่มจ ำนวนชุดของโครโมโซมหรือโพลพิลอยดี (polyploidy)   
ซึ่งมีบทบาทมากในวิวฒันำกำรของพืช 

ส่วนใหญ่จะพบในพชืมีดอก  แตพ่บน้อยมากในสัตว์  เพราะมักเป็นหมัน 





ตัวอย่าง 
พืชจ้าพวก  Raphanobrassica   
ซึ งเป็นลูกผสมที เกิดขึ้นระหว่าง 

หัวผักกาดแดง (2n = 18)    กับ   กะหล ้าปลี (2n = 18)   
ดังแผนภาพนี้  

รุ่น  พ่อแม ่  หัวผักกาดแดง (2n = 18)     X    กะหล่ าปลี (2n = 18)  
        Raphanus  sativus     Brassica  oleracea 

รุ่น  F1  ลูกผสมเป็นหมัน  เนื่องจากมีโครโมโซมต่างกันมาก   
                        จนจับคู่กันไม่ได้      
   เมื่อแบ่งเซลล์แบบไมโอซสีจึงผลิตเซลล์สืบพันธุไ์ม่ได ้



ตัวอย่ำงกำรเกิดพอลิพลอยดีของสิ่งมีชีวิตต่ำงสปีชีส์กัน คือ กำรทดลองของคำร์ปิเชงโก 
(Karpechengo)    





พืชเศรษฐกิจ 



การเกิดโพลิพลอยดี 
ที มี    รุ่นพ่อ - แม ่  เป็นพืชต่างสปีชีส์กัน   

เรียกว่า   
อัลโลโพลิพลอยดี (allopolyploidy) 


