จํานวนสิงมีชีวิตทังหมดบนโลก

SCBI 123
Process of Life
ดร.ฐตนนท
ดร
ฐิตินันท์ สํสาราญวานช
าราญวานิช
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล
@
Email: sctcc@mahidol.ac.th

Reference

Estimated number of spp.

"Animal." World Book Encyclopedia. 16 vols.
Chicago: World Book, 2003.

2 - 50 million

1996 IUCN Red List of Threatened Animals. The
World Conservation Union (IUCN), 26 May 2003.

5 - 10 million

Wolosz, Thomas. How Many Species are There?
Center for Earth & Environmental Sciences, SUNY
at Plattsburgh, 1988.

30 - 50 million

Just How Many Species Are There, Anyway?
Society For Conservation Biology. 26 May 2003.

2 - 100 million

http://hypertextbook.com/facts/2003/FelixNisimov.shtml

Scientists have successfully classified over 1.5 million species

การจําแนกประเภทสิงมีชีวิต
¾ วชาทศกษาเกยวกบการจดหมวดหมู
วิชาทีศึกษาเกียวกับการจัดหมวดหม่สิ งมชวต
งมีชีวิต คืคออ

อนุกรมวิธาน (Taxonomy)
z
z
z

การจําํ แนกสิิ งมีีชีวิ ต (classification)
การตังชือสิ งมีชีวิต (nomenclature)
การระบุชือทางวิ ทยาศาตร์ของสิ งมีชีวิต (identification)

ลําดับในการจัดหมวดหม่
ลาดบในการจดหมวดหมู
Kingdom (อาณาจักร)
Phylum (ไฟลัม)
Class (คลาส)
Order (อันดับ)
Family (วงศ์ )
Genus (สกุุล)
Species (สปี ชีส์)

การตังชือของสิงมีชีวติ
การตงชอของสงมชวต
Binomial Nomenclature
ชือื วิทยาศาสตร์ข์ องยุงก้นปล่อง

Anopheles (Cellia) sundaicus Redenwaldt
Anopheles (Cellia) sundaicus Redenwaldt
Panthera tigris
g tigris
g ชือวิทยาศาสตร์ของเสือ

หลักเกณฑ์ การเขียนชือวิทยาศาสตร์
(Scientific name) ของสิงมีชีวติ

หลักเกณฑ์การเขียนชือวิทยาศาสตร์
(Scientific name) ของสิงมีชีวิต
ชือวิทยาศาสตร์จะต้องเป็ นภาษาลาตินหรือภาษาอืนทีเปลียนแปลงมา
จากภาษาลาติน
จากภาษาลาตน
¾ ให้เขียนชือ Family ด้วยอักษรตัวใหญ่เสมอ คําลงท้าย family group
ของพืชและสัตว์มดี งั นี
ของพชและสตวมดงน
z Family
พืช มักลงท้ายด้วย – aceae เช่น Rosaceae
z Family
F il สตว
ั ์ มกลงทายดวย
ั
้ ้ – idea
id
เชน
ช่ Culicidae
C li id
¾ ให้เขียนชือ genus ด้วยอักษรใหญ่ตวั เอน ถ้าไม่เขียนตัวเอนจะต้อง
ขีดี เส้น้ ใใต้ช้ อื genus เสมอ เช่น่ Anopheles
¾

ให้เขียนชือ subgenus ในวงเล็บด้วยอักษรตัวใหญ่ตวั เอน ถ้าไม่เขียนด้วย
ตัวเอนต้อง ขีดเส้นใต้ชอนั
ื นเสมอ โดยขีดไม่ต่อกับชือ genus เช่น
Anopheles, (Cellia)
¾ ให้เขียนชือ species ด้วยอักษรตัวเล็กตัวเอน ถ้าไม่เขียนด้วยตัวเอนต้อง
ขีดเส้นใต้ชอนั
ื นเสมอ โดยขีดไม่ต่อกับชือ genus และ subgenus เช่น
Anopheles (Cellia) sundaicus
¾ การเขียนชือผูต
้ งชื
ั อวิทยาศาสตร์ให้เขียนตามหลังชือวิทยาศาสตร์ดว้ ยตัว
ธรรมดา นําหน้าด้วยอักษรตัวใหญ่ เช่น Anopheles (Cellia) sundaicus
Redenwaldt ถ้าชือ genus ถูกเปลียนไปต้
ไ อง วงเล็บชือผูต้ งั ชือ
วิทยาศาสตร์คนแรกไว้
¾

ลักษณะต่ างๆ ทีใช้ ในการจําแนกสิงมีชีวติ
1.
2.
3.
4.
5.
6
6.
7
7.

ลักษณะภายนอก (morphology) &
โครงสร้างภายใน (anatomy)
โครงสรางภายใน
แบบแผนการเจริ ญเติ บโต
ซากดึึกดําํ บรรพ์์
โครงสร้างของเซลล์ ออร์กาเนลล์
สรีรวิ ทยา
ลักษณะทางพันธกรรม
ลกษณะทางพนธุ
กรรม เชน
เช่น จานวน
จํานวน
โครโมโซม
โครงสร้างของชีวโมเลกลล เช่
โครงสรางของชวโมเลกุ
เชนน
โปรตีน & กรดนิ วคลีอิก

ลักษณะปรากฏ
(phenetics)

แบบแผนของการสืบพันธ์
แบบแผนของการสบพนธุ
ก การสบพนธุ
ก.
การสืบพันธ์แบบไมอาศยเพศ
บบไม่อาศัยเพศ (Asexual reproduction)
z
z

วิววฒนาการชาตพนธุ
วฒ
ั นาการชาติ พนั ธ์
(phylogenics)

ฟิสชัน (fission)
¾ เป็ นการสืบพันธุท
์ พบในสิ
ี
งมีชวี ติ เซลล์เดียว

ทังพวกโมเนรา
และโพรทิสตา โดยเซลลตวพอแมจะแบงออกเปน
และโพรทสตา
โดยเซลล์ตวั พ่อแม่จะแบ่งออกเป็ น 2 สวนเทาๆ
ส่วนเท่าๆ
กัน การแบ่งอาจแบ่งได้ทงตามขวาง
ั
(transverse) หรือแบ่ง
ตามยาว (longitudinal)
(l it di l) ไดสงมชวตใหม
ไ ้ ิ ี ี ิ ใ ่ 2 ตวั

แฟรกเมนเทชัน (fragmentation)
แฟรกเมนเทชน
¾ เป็ นการสืบพันธุท
์ พบในสิ
ี
งมีชวี ติ หลายเซลล์ เช่น

พวกหนอนตัว
แบนและสาหร่าย โดยทีส่วนของร่างกายหลุดออกเป็ นท่อนๆ
หรือเป็ นส่วนๆๆ ซึงต่อมาแต่ละส่วนเหล่านีจะเจริญเป็ นสิงมีชวี ติ
ตัวใหม่ขนมา
ึ

z
z

ฟิ สชัน (fission): transverse, longitudinal
แฟรกเมนเทชัน (fragmentation)
การแตกหน่ อ (budding)
(
g)
การสร้างสปอร์ (sporulation)

ข. การสืืบพนธุ
ั แ์ บบอาศยเพศ
ั
(S
(Sexual
reproduction))
• ไอโซแกมีต (isogamete)
• เฮเทอโรแกมีต (heterogamete)

การแตกหน่ อ (budding)
¾ เป็ นการสืบพันธุ์ทีพบในสิงมีชีวิตหลายชนิด

เช่น ยีสต์ พืชชันสูง
และสัตว์พวกไนดาเรี ย การสบพนธุ
และสตวพวกไนดาเรย
การสืบพันธ์แบบนสงมชวตตวใหมเจรญ
บบนีสิงมีชีวิตตัวใหม่เจริ ญ
จากเซลล์หรื อกลุม่ เซลล์ทีเรี ยกว่าหน่อ ซึงงอกออกจากสิงมีชีวิต
ตัวั พ่อ่ แม่่ หน่อ่ จะเจริิ ญจนกระทังั ได้
ไ ้ เป็ นสิงิ มีีชีวิตใใหม่่ ซึงึ เหมืือน
ตัวพ่อแม่เดิมแต่มีขนาดเล็กกว่า ซึงต่อมาจะหลุดออกจากตัวพ่อ
แม่แล้ วเติบโตต่อไป

การแตกหน่ อของยีสต์์ (เซลล์เดียว) แตกต่างจาก fission
ของแบคทีเรียอย่างไร ?

Binary
a y fission
ss o vss Budding
udd g

การสร้างสปอร์ (sporulation)
การสรางสปอร
¾ เปนการสบพนธุ
เป็ นการสืบพันธ์แบบที
บบทเซลลมการแบงหลายๆ
เซลล์มีการแบ่งหลายๆ

ครงจนไดเปน
ครั
งจนได้ เป็ น
เซลล์จํานวนมาก แต่ละเซลล์เรี ยก สปอร์ การสืบพันธุ์แบบนี
พบในพวกโมเนราและโพรทสตา
ใ
โ
โ ิส
สป ์ ่ ี
สปอรเหลานจะแพรไปยง
่ไป ั
สถานทีต่างๆ โดยง่าย โดยอาศัยลมพัดพาไปหรื อตามนําเป็ น
ต้ น เป็ นประโยชน์ในการแพร่พนั ธุ์ เพราะสิงมีชีวิตทีมีการ
สืบพันธุ์แบบสร้ าง สปอร์ สว่ นมากจะเป็ นพวกทีอยูก่ บั ที

ข. การสืบพันธุแ์ บบอาศัยเพศ
1. ไอโซแกมี
ไ โ
ีต (isogamete)
เป็ นเซลล์สบื พันธุทุ์ มีี ลกั ษณะเหมือนกันทุกุ ประการ
o การรวมตัวของไอโซแกมีตเรียก ไอโซแกมี (isogamy)

การจัดั จําํ แนกสิิงมีีชีวติ ใในปัปั จจุบนั

o

2 เฮเทอโรแกมต
2.
เฮเทอโรแกมีต
2.1 แอนไอโซแกมีต (anisogamete)
เป็ นเซลล์ส์ บื พันธุท์ มี ขี นาดไม่
ไ เท่ากันแต่มรี ปู ร่างเหมือนกัน
2.2 โอโอแกมีต (oogamete)
เป็ นเซลล์สบื พันธุท์ มีี ขนาดและรูปร่างไม่เหมือนกัน เซลล์สบื พันธุเ์ พศ
ญ เซลล์สบื พันธุเุ์ พศผูมู้ ขี นาดเล็ก
เมียหรือไข่มขี นาดใหญ่
o การรวมตัวของเฮเทอโรแกมีต เรียก เฮเทอโรแกมี (heterogamy)

ปั จจุบนั นักวิทยาศาสตร์ ได้ จดั จําแนกสิงมีชีวติ
ออกเป็ น 5 อาณาจักร (Kingdom) โดยอาศัย
แนวคิดของวิตเทเกอร์ (Whittaker,
แนวคดของวตเทเกอร
(Whittaker 1969)

การจัดจําแนกสิงมีชีวติ
การจดจาแนกสงมชวต

2. อาณาจักรโพรทิสตา (Kingdom Protista)
เช่ น สาหร่ าย ราเมือก และโพรโทซัว

1 อาณาจกรโมเนรา
1.
อาณาจักรโมเนรา (Kingdom
(Ki d Monera)
M
)

สาหร่ายสีเขียวแกมนําเงิน
((blue-green
g
algae)
g )

3. อาณาจักรเห็ดรา
(Kingdom Fungi)

แบคทีเรีย
(bacteria)

4. อาณาจักรพืช (Kingdom Plantae)

Tree of lives

5. อาณาจักรสัตว์ (Kingdom Animalia)

3 domains

โครงสร้างของไวรัส

Kingdom
g Vira

envelope

อาศัยการเจริ ญอยู่เฉพาะใน
สิิ งมีีชีวิ ตเท่่านััน
o เป็ นปรสิ ตทีอาศัยอยู่ภายใน
เซลล์ของสิ งมีชีวิต
(intracellular obligate
parasite)
o ไม่มีเยือหุ้มเซลล์และไซ
โ
โทพลาสซึ
ึม
o ทวีจาํ นวนได้ในเซลล์ของ
สิ ีชี ิ ื
สงมชวตอน
o

capsid
(
(case)
)
DNA หรือ RNA

capsomere

Virion: a complete viral particle

วัฏจักรการสืบพันธุ์ของไวรัส

รูปร่างของไวรัส
รูปแท่ง e.g. TMV รูปหลายเหลียม (icosahedron)

Bacteriophage

o

L ti cycle
Lytic
l

o

Lysogenic cycle

Adenoviruses

-ในระยะ lysogenic cycle จะสามารถแยกระหว่าง bacterial chromosome กับ viral DNA ได้หรือไม่?
-มี viral DNA อยูใ่ น โครโมโซมมนุ ษย์หรือไม่

ไวรั สในคนและสัตว์

ไวรั สในพืช
ไวรสในพช
¾ TMV (tobacco mosaic virus)
¾ rhabdovirus

ไวรัสในแบคทีเรีย
¾ phage virus

ไวรอยด์ (viroid) และไพรออน (prion)
ไวรอยด
¾ ไวรอยด
ไ
์

- ประกอบดวยโมเลกุ
ป
้ โ
ลของ RNA
- ก่ อให้ เกิดโรคในพืช

¾ พริ ออน

(prion)

- proteinaceous infections particle

- ชินส่ วนของโปรตีนทีจําลองตัวเองได้
สม สอมในแกะ
ม น (sc
(scrapies)
ap es)
- โรคสมองเสื
- โรควัวบ้ า (Mad cow disease or Bovine
Spongiform Encephalopathy :BSE))

การทํางานของพริออน

