
 
 

  ธรรมชาติของสิง่มีชีวิต  
1. การได้มาซึ่งอาหาร (nutrition) ได้แก่ สารประกอบต่างๆทัง้สารอนินทรีย์และสารอินทรีย์ที่น าเข้าสู่

เซลลห์รือร่างกายของสิง่มีชีวิต สารต่างๆ เหล่าน้ีจะเป็นวัตถุดิบ (raw material) ที่ใช้ในการสร้างพลงังาน และการ
เจริญเตบิโต เพื่อการด ารงชีวิตของสิง่มีชีวิตต่อไป  

2. การหายใจระดับเซลล ์(cellular respiration) เป็นวิธีการได้มาซึง่พลงังานของสิ่งมีชีวิตโดยการ
สลายสารอินทรียโ์มเลกลุใหญ ่เช่น คาร์โบไฮเดรตใหเ้ป็นกลโูคส และสลายต่อไปจนได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
(CO2) และน้ า (H2O) วิธีการดังกล่าวจะมีการปลดปล่อยพลงังานออกมา โดยพลงังานส่วนหนึ่ง จะออกมาในรูป
พลังงานความร้อนท าให้ร่างกายอบอุ่น และพลังงานอีกส่วนหนึ่งจะสะสมไว้ในรปูของพลังงานเคมทีี่เรียกว่า
สารประกอบพลังงานสงู อะดีโนซีนไตรฟอสเฟต  (adenosine triphosphate) หรือ ATP ซึ่งจะน าไปใช้ใน
กระบวนการต่างๆ ของการด ารงชีวิตต่อไป  

3. การสังเคราะห์ (synthesis) เป็นวิธีการในการสร้างสารต่างๆ โดยใช้วัตถุดิบจากสารอาหารและใช้
พลังงานจากการหายใจระดับเซลลม์าสร้างสารโมเลกุลเล็ก เช่น สังเคราะห์โปรตีนจากกรดอะมิโน สังเคราะห์ไขมัน
จากกรดไขมันและกลีเซอรอล สังเคราะห์ไกลโคเจนจากกลูโคส เป็นต้น ส าหรบัการสังเคราะห์ด้วยแสง  
(photosynthesis) เป็นการสังเคราะห์พิเศษที่เกิดข้ึนในพืชและสาหร่ายเท่านั้น โดยพืชสามารถใช้พลังงานจากแสง
สว่างเปลี่ยนให้เป็นพลังงานเคมีในรูปของสารประกอบคาร์โบไฮเดรตและ ATP ได ้ 

4. การสืบพันธุ์ (reproduction) เป็นการเพิม่ลกูหลานของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นผลใหเ้กิดการด ารงเผ่าพันธ์ุ
ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเอาไว้  

5. การปรับตัวและวิวัฒนาการ (adaptation and evolution) ผลจากการตอ่สู้ดิ้นรนเพือ่การอยู่รอด
ท าให้เกิดการปรบัตัวในด้านต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมเมือ่ระยะเวลายาวนานมากๆ ก็ท าใหเ้กิด
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตน้ันๆ  
 
 
 
 
 
 
       
 
 

ใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง สิ่งมีชีวิตคืออะไร 
 



  สิ่งมีชีวิต คือ อะไร  
  สมบัติของสิ่งมีชีวิต คือ คือ เป็นหน่วยที่ต้องใช้พลังงาน  และพลังงานที่ใช้นั้นต้องเกิดจากปฏิกิริยาเคมี 

ในเซลล ์ สิ่งมีชีวิตมีสมบัติทางกายภาพและชีวภาพ ดังนี ้ 
 

1. สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์  
การสบืพันธ์ุ (reproduction) หมายถึง การเพิ่มจ านวนลูกหลานที่มลีักษณะเหมือนเดิมของสิง่มีชีวิต   

โดยสิ่งมีชีวิตรุ่นใหม่ทีเ่กิดข้ึนน้ีจะทดแทนสิ่งมีชีวิตรุ่นเก่าทีล่ม้หายตายจากไป ท าใหส้ิ่งมีชีวิตเหลือรอดอยู่ในโลกได ้
โดยไม่สูญพันธ์ุไป การสบืพันธ์ุม ี2 วิธี คือ  

- แบบไม่อาศัยเพศ (asexual reproduction) เป็นการเพิม่จ านวนลูกหลานที่ไม่ต้องอาศัย 
เพศเข้ามาเกี่ยวข้องและไม่มีการผสมกันของเซลลส์ืบพันธ์ุ ข้อด ีคือ ได้จ านวนลูกมากและรวดเร็วและมีพันธุกรรม

เหมอืนรุ่นพอ่แม ่ข้อเสีย คือ พันธุกรรมทีเ่หมือนกบัพ่อแม่ไม่ก่อเกิดความหลากหลาย จึงอาจไม่เหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมทีเ่ปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  

- แบบอาศัยเพศ ( sexual reproduction ) เป็นการสบืพนัธ์ุที่ต้องอาศัยเพศโดยทีม่ีการ 
สร้างเซลล์สบืพันธ์ุเพศผู้และเซลลส์ืบพันธ์ุเพศเมีย แล้วผสมกันเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตหน่วยใหมซ่ึ่งมีลกัษณะเหมือนพ่อ

และแม ่แต่มีลกัษณะบางประการที่แตกต่างออกไปอันเป็นผลจากการผสมกันของเซลลส์ืบพันธ์ุ ลูกทีเ่กิดมาจึงมี

ความหลากหลายมีทั้งลักษณะทีเ่หมาะสมและไมเ่หมาะสม ลักษณะที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกไว้ในธรรมชาติ    

ส่วนลักษณะที่ไมเ่หมาะสมกจ็ะถูกก าจัดออกจากธรรมชาติไป  

 
การสบืพันธ์ุของพลานาเรียและดาวทะเล 



 
การสบืพันธ์ุของกบ 

 
2. สิ่งมีชีวิตต้องการสารอาหารและพลังงาน  
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องการสารอาหารและพลังงาน เพื่อใช้ในกจิกรรมต่างๆ ของตัวสิ่งมีชีวิตเอง กิจกรรม

ต่างๆ ของสิง่มีชีวิตจะต้องประกอบด้วยกระบวนการ เมแทบอลซิึม (metabolism) ซึ่งเป็นกระบวนการทางเคมี   
ที่เกิดข้ึนภายในเซลล ์หรือภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิต กระบวนการนี้แบง่ได้เป็น 2 กระบวนการย่อย คือ                 

- แคแทบอลิซึม (catabolism) หรอืกระบวนการสลาย เป็นการเปลี่ยนแปลงของสารทีม่ ี
โมเลกุลใหญ่ให้เป็นสารที่มโีมเลกลุเล็กลง กระบวนการนี้มักมีพลงังานและความร้อนถูกปลดปล่อยออกมาจาก

กระบวนการ  

- แอแนบอลิซึม (anabolism) หรือกระบวนการสร้างเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารโมเลกุล 
เล็กให้เป็นสารที่มีขนาดโมเลกลุใหญ่ข้ึน เป็นผลใหม้ีการเกบ็พลังงานไว้ในสารโมเลกุลใหญ่นั้น  

กระบวนการเมแทบอลซิึมทัง้สองนี้ต้องมีเอนไซม ์(enzyme) และพลงังานต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง 

และร่วมกระบวนการเสมอ  

 



3. สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโต มีอายุขัยและขนาดจ ากัด 
การเจริญเติบโตจะประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ 4 กระบวนการ คือ  

1. การเพ่ิมจ านวนเซลล์ (cell multiplication) ในสิ่งมีชีวิตที่เป็นเซลล์เดียวเมื่อมกีารแบง่
เซลลเ์พื่อเพิ่มจ านวนเซลล์กจ็ะท าให้เกิดการสืบพันธ์ุแบบไมอ่าศัยเพศข้ึน ส่วนในพวกสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์เมื่อเกิด
ปฏิสนธิแล้ว เซลลท์ี่ได้ก็คือไซโกต ซึ่งจะมีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซสิเพือ่เพิม่จ านวนเซลล์ใหม้ากขึ้น แต่ชนิดของ
สิ่งมีชีวิตน้ันว่ามีขนาดเลก็หรือใหญ่เท่าใด  

2. การเจริญเติบโต (growth) ในสิ่งมีชีวิตเซลลเ์ดียว การเพิ่มของโพรโทพลาซึมกจ็ัดว่าเป็นการ
เจริญเตบิโต เมื่อเซลล์ของสิ่งมีชีวิตแบ่งเซลล์ในตอนแรกเซลล์ใหมท่ี่ได้จะมีขนาดเล็กกว่าเซลลเ์ดิม ในเวลาต่อมา
เซลล์ใหม่ที่ได้จะสร้างสารต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ท าให้ขนาดของเซลล์ใหม่นั้นขยายขนาดข้ึน ซึ่งจัดเป็นการเจรญิเติบโต
ด้วย ในสิ่งมีชีวิตพวกทีเ่ป็นหลายเซลลผ์ลจากการเพิ่มจ านวนเซลล์ก็คือการขยายขนาดให้ใหญ่โตข้ึน ซึ่งจัดเป็นการ
เจริญเตบิโตด้วยเช่นกัน  

3. การเปลี่ยนแปลงของเซลลเ์พ่ือไปท าหน้าท่ีต่างๆ (cell differentiation) สิ่งมีชีวิตที่เป็น
เซลลเ์ดียวก็มีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เพื่อไปท าหน้าที่ต่างๆ เหมอืนกัน ในสิ่งมีชีวิตที่มีการสืบพันธ์ุแบบมเีพศ 
เมื่อไข่และอสจุิผสมกันก็จะไดเ้ซลล์ใหม่ คือ ไซโกต ซึ่งมเีพียงเซลลเ์ดียว ต่อมาไซโกตจะแบง่ตัวเพิ่มจ านวนเซลล์ให้
มากขึ้น เซลล์ใหม่ๆ ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปเพื่อท าหน้าที่ต่างๆ กัน เซลล์ภายในร่างกายของเราจะเริ่มต้นมาจากเซลล์
เดียวกันแต่มีการเปลี่ยนไปเพื่อท าหน้าที่ต่างๆ กันไป เพื่อใหส้ิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆ สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สภาพแวดล้อมต่างๆ กันได ้ 

4. การเกิดรูปร่างท่ีแน่นอน (morphogenesis) เป็นผลจากการเพิ่มจ านวนเซลล์การ
เจริญเตบิโต การเปลี่ยนแปลงของเซลล์เพือ่ไปท าหน้าที่ต่างๆ กระบวนการเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนในระยะเอม็บริโอ             
อยู่ตลอดเวลา มีการสร้างอวัยวะต่างๆ ข้ึน อัตราเร็วของการสร้างในแตล่ะแหง่บนร่างกายจะไมเ่ท่ากัน ท าให้เกิด
รูปร่างของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดข้ึนโดยที่สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีแบบแผนและลักษณะต่างๆ เป็นแบบที่เฉพาะตัว
และไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ ลักษณะต่างๆ เหล่าน้ีจะเป็นลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งถูกควบคุมโดยยีนบน
โครโมโซมของสิ่งมีชีวิตน้ันๆ  

สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีขนาดไม่เท่ากันบางชนิดใหญ่มาก เช่น ช้าง สูงถึง 7 เมตร ขนาดใหญ ่เช่น 
วัว ควาย ขนาดเล็ก เช่น หน ูกุ้ง ปู ขนาดเล็กมาก เช่น แมลงวัน แมลงหว่ี ไรน้ า สิ่งมีชีวิตเหล่าน้ีเมื่อเตบิโตระยะ
หนึ่งก็ตายไป อายุของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเรียกว่า อายุขัย (life span) อายุขัยของสิง่มีชีวิตแต่ละชนิดจะแตกต่าง
กันไป ดังตาราง 

 
 
 



ชนิดของสิ่งมีชีวิต  อายุขัยสูงสุด 
คน  
เต่า  
ช้างอินเดียนและช้างแอฟริกา  
จระเข้ 
 เหยี่ยว  
กอรลิล่า  
คางคก  
สัตว์ตระกลูแมว  
สุนัข  
นกพิราบ  
หน ู

120 ป ี
100+ป ี
70 ป ี
52 ป ี
46 ป ี
39 ป ี
36 ป ี
27 ป ี
20 ป ี
10 ป ี
3 ป ี

ตาราง แสดงอายุขัยของสัตว์ชนิดต่างๆ 
 

 ส่วนอายุขัยของพืชจะมีความแตกต่างกันมากโดยแบ่งเป็น พชืที่มีช่วงอายุ 1 ปี (annual plant) เป็น
ไม้ล้มลุก (herb) เช่น ข้าว อ้อย ข้าวโพด สับปะรด ถ่ัวเหลือง พืชที่มีช่วงอายุ 2 ปี (biennial plant) เป็นไม้ลม้ลุก 
(herb) พืชพวกนี้มักมีล าต้นใต้ดิน เมื่อใบและล าต้นเหี่ยวไปยังมีล าต้นใต้ดิน ซึ่งสามารถงอกใหม่ได้ เช่น หอม 
กระเทียม ว่านทิศ เป็นต้น พืชที่มีช่วงอายุยืนกว่า 2 ปี (perenial plant) ซึ่งอาจจะเป็นไม้พุม่ (shrub) มีความสูง
ประมาณ 120-130 เวนติเมตร หรอือาจเป็นไม้ยืนต้น(free) ซึ่งมีความสูงมากกว่า 300 เซนติเมตรข้ึนไป เช่น
มะขาม มะปราง มะม่วง ล าไย ประดู่ มงัคุด ต้นสัก เงาะ เต็ง เงาะ เต็ง รัง เป็นต้น พืชบางชนิดเมื่อออกดอกและ
ผลแล้วก็จะตายไป เช่น ไผ่ หญ้า ลาน และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอีกหลาย ๆ ชนิด เป็นต้น 

4. สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า เป็นการตอบสนองของสิง่มีชีวิตต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
และทางเคมีทีเ่กิดข้ึน สิ่งเร้า (stimulus) อย่างเดียวกันอาจจะตอบสนอง (respon) ไม่เหมือนกันก็ได้ ใน
สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด เช่น แสง เป็นสิง่เร้าที่พืชเอนเข้าหาส่วนโพรโทซัวหลายชนิดจะเคลื่อนหนีตัวอย่างของการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้า เช่น มีเกาะ (tendril) ของบวบ น้ าเต้า ฟัก จะพันรอบกิ่งไม่ทีอ่ยู่ใกล้ๆ  เพื่อพยงุล าต้นให้สงูข้ึน 
พืชเอนเข้าหาแสง พืชตระกูลถ่ัวจะหุบใบในตอนเย็นหรือกลางคืน ซึ่งเรียกว่าต้นไม้นอน ส าหรับสัตว์การตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้า โดย การปรบัตัว เช่น หลบหนาว การต่อสูเ่พื่อแย่งชิงอาหาร ที่อยู ่หรือการผสมพันธ์ุ เป็นต้น 



  
 

 
 
5. สิ่งมีชีวิตมีการรักษาดลุยภาพของรา่งกาย เซลล์ของสิง่มีชีวิตทั้งหลายจะด ารงชีวิตและท าหน้าที่ต่างๆ 

ได้อย่างปกตสิุขได้น้ันจะต้องอยู่ในภาวะทีเ่หมาะสมจงึเป็นสิง่จ าเป็นอย่างยิง่ส าหรบัเซลล์และร่างกายสิง่มีชีวิต 
ตัวอย่างเช่น การรักษาสมดลุของน้ าในสิ่งมีชีวิต การรกัษาสมดุลของร่างกายสิ่งมีชีวิต หมายถึง ความสามารถใน
การปรับระดับสภาพแวดล้อมภายในร่างกาย ของสิ่งมีชีวิตให้มีความเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตท าให้เซลล์ต่างๆ 
ท างานได้อย่างปกติเป็นผลใหร้่างกายของสิง่มีชีวิตด ารงอยู่ได้อย่างปกติด้วย ภาวะดังกล่าวเรียกได้อีกอย่างว่า  
ภาวะธ ารงดุล (homeostasis) การรกัษาสมดลุน้ า ในสิ่งมชีีวิตแต่ละชนิดมีน้ าเป็นส่วนประกอบส าคัญของ
ร่างกาย คนมีน้ าอยู่ประมาณร้อยละ 60 – 70 ในคนแต่ละคนจะมีน้ าในร่างกายแตกต่างกันไป เนื่องจากแตล่ะคนมี
ไขมันไม่เท่ากันในเนือ้เยื่อทั่วไปจะมีน้ าอยู่ประมาณรอ้ยละ 75 ส่วนในเนื้อเยื่อไขมันมีน้ าเป็นองค์ประกอบอยู่เพียง
ร้อยละ 10 – 20 เท่านั้น ดังนั้นคนผอมจึงมรี้อยละของน้ าสงูกว่าคนอ้วน  และผู้ชายก็มีร้อยละของน้ าสงูกว่าผูห้ญิง
เนื่องจากผูห้ญงิมีไขมันเป็นส่วนประกอบของร่างกายเป็นรอ้ยละสงูกว่าผู้ชาย การรักษาสมดุลน้ าโดยรักษาปริมาณ
น้ าในร่างกายให้คงที่ดังนั้นในแต่ละวันน้ าที่รบัเข้าสูร่่างกาย เช่น น้ าดื่ม น้ าที่อยู่ในอาหาร จะต้องสมดลุกบัน้ าที่ออก
จากร่างกาย เช่น น้ าปัสสาวะ เหงื่อ และไอน้ าทีอ่อกทางลมหายใจ เป็นต้น  



การรกัษาสมดลุน้ าของพืชคือ การดูดน้ าทางราก และคายน้ าทางใบ ซึ่งตอ้งสมดุลกันและเหมาะสม การ
คายน้ า คือ การสูญเสียน้ าของพืชในรปูของไอน้ า น้ าที่พืชดดูข้ึนไปจะใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพียง
ร้อยละ 1-2 เท่านั้น น้ าส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 98-99 จะสูญเสียไปในรูปของการคายน้ าโดยน้ าเปลี่ยนเป็นไอและ
ระเหยออกไป น้ าส่วนใหญร่ะเหยออกทางปากใบ (stomata) เรียกว่า สโตมาทอลทรานสพิเรชัน (stomatal 
transpiration )  

นอกจากนี้น้ าอาจสญูเสียทางผิวใบและส่วนของล าต้นอ่อนๆ เรียกว่า คิวทิคิวลาร์ทรานสพเิรชัน                                             
การคายน้ าทางผิวใบและเลนทิเซลถือว่าน้อยมากเมือ่เทยีบกบัการคายน้ าทางปากใบแต่ในสภาพที่พืชขาดน้ า   
ปากใบจะปิด ดังนั้นการคายน้ าทางผิวใบ และเลนทิเซลจะช่วยลดอุณหภูมิให้กบัพืชท าใหล้ าต้นพืชไม่รอ้นมาก
จนเกินไป ทีผ่ิวใบพืชมเีซลล์ช้ันเอพิเดอร์มสิ (epidermis layer) เซลล์ช้ันน้ีเป็นช้ันที่อยู่นอกสุดปกคลมุส่วนที่อยู่
ข้างในทั้งทางด้านบนคือ เอพเิดอรม์ิสด้านบน (upper epidermis) และทางด้านล่างคือ เอพิเดอร์มสิด้านล่าง 
(lower epidermis) เซลลเ์อพเิดอรม์ิสมีรปูร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียงตัวแถวเดียวตลอดทั่วไป เซลล์ช้ันต้นน้ีไม่มี
คลอโรฟิลล์อยู่ด้วย จึงท าให้สงัเคราะห์ด้วยแสงไม่ได้ เซลลเ์อพิเดอร์มสิบางเซลลเ์ปลี่ยนแปลงไปท าหน้าที่เป็นเซลล์
คุม (guard cell) อยู่กันเป็นคู่ ผนังด้านในของเซลล์คุมหนากว่าผนังด้านนอก ระหว่างเซลล์คุมเป็นปากใบ 
(stomata) พบว่าทางด้านล่างของใบมปีากใบอยูม่ากกว่าทางด้านบนเซลล์คุมท าหน้าทีป่ิดและเปิดปากใบ เซลล์คุม
แตกต่างจากเซลลเ์อพเิดอรม์ิสอื่น คือ เซลล์คุมมีคลอโรฟิลลอ์ยู่ด้วย จึงสามารถสงัเคราะห์ด้วยแสงได้และการ
สังเคราะห์ด้วยแสงนี้เป็นกลไกส าคัญที่ท าให้เกิดการเปิดปิดของปากใบ การคายน้ า และการล าเลียงสารของพืช  
ผิวของเซลล์ช้ันเอพเิดอรม์ิสมีสารพวกขี้ผึง้ เรียกว่า คิวทิน (cutin) ฉาบอยู่ช่วยป้องกันการระเหยของน้ า ออกจาก
ผิวใบพืช  

การรกัษาอุณหภูมิภายในร่างกาย อุณหภูมิภายในร่างกายสตัว์สามารถใช้ในการแบง่สัตว์ออกได้เป็น 2 
พวกใหญ่ๆ คือ สัตว์เลือดอุ่น (homiothermic animal) และสัตว์เลอืดเย็น (poikilothermic animal) 
สัตว์เลือดอุ่น หมายถึง สัตว์ที่มีอุณหภูมิของร่างกายค่อนข้างคงที่ ถึงแม้อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนไป
มาก แต่อุณหภูมิของร่างกายกจ็ะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ สัตว์ปีก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ส่วนสัตว์เลือดเย็น 
หมายถึง สัตว์ที่อุณหภูมิของร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของสภาพแวดล้อม ดังนั้นในวันหนึ่งๆ อุณหภูมิ
ของสัตว์เลือดเย็นจะเปลี่ยนแปลงไปมาก ได้แก่ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์เลือดอุ่น อุณหภูมิของ
ร่างกายค่อนข้างคงที่ ดังนั้น สัตว์เลือดอุ่นจึงต้องมีกลไกในการรักษาอุณหภูมิของร่างกาย ซึ่งตอ้งสมดลุกันทัง้การ
สร้างความร้อนและการสูญเสียความร้อนของร่างกาย  

การรกัษาสมดลุของแร่ธาตุหรือเกลือแร่ การรกัษาสมดลุของเกลอืแร่ในร่างกาย มีความใกล้ชิดกบัการ
รักษาสมดลุของน้ าในร่างกายมาก เนื่องจากเกลือแร่ต่างๆ มกัจะอยู่ในรูปของไอออน และละลายน้ าได้ ดังนั้นถ้า
สูญเสียน้ ากจ็ะท าให้สญูเสียเกลือแร่ไปด้วย สัตว์แต่ละชนิดจะมีการรักษาสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายแตกต่างกัน



ไป เช่น ปลาก าจัดของเสียในรปูแอมโมเนีย คนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก าจัดของเสียในรูปยเูรีย ส่วนนก 
สัตว์เลื้อยคลานและแมลงก าจัดในรูปของการกรดยูริก ซึ่งปรมิาณน้ าที่สูญเสียไปต่อการก าจัดของเสียจะไม่เท่ากัน 

6. สิ่งมีชีวิตมีลักษณะจ าเพาะ สิ่งมีชีวิตมีลักษณะจ าเพาะ เช่นลักษณะของคนจะมีลักษณะเฉพาะที่
เรียกว่าคน แมวก็เช่นกัน สุนัข หรือ แม้แต่ต้นพืชหรือสาหร่ายขนาดเล็กก็มีลักษณะเฉพาะเช่นกัน 

 

 

 


