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Introduction
Physiology “ศาสตร์ที่ว่าด้วยการทาํงานของระบบกลไกต่างๆ ในสิ่งมีชีวติ”      

เป็นการศกึษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่เกี่ยวข้องกบักลไกการทาํงานของระบบต่างๆ ใน

ร่างกายของสตัว์ ทั้งสภาวะปกตแิละผดิปกติ

ระบบต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต เป็นสิ่งที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกก็่อให้เกดิประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจ

ก่อให้เกดิโทษ                                                  

สรีรวิทยาจึงต้องค้นคว้าอยู่เสมอ เนื่องจากสิ่งแวดล้อมโดยรอบของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลง

อยู่ตลอดเวลา  เพื่อความอยู่รอดแล้ว สิ่งมีชีวิตต้องปรับตวัให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อมให้ได้  

ฉะนั้นการทาํงานของทุกระบบในร่างกายต้องมีประสทิธภิาพ ซึ่งจะต้องมีระบบควบคุม 

(controlling system) ประสานการทาํงานของทุกอวัยวะในร่างกายให้เกดิภาวะสมดุล 

(homeostasis or homeodynamic)
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ATP
energy

Function of system

Small internal Large external

Controlling system

O2

food

Homeostatic 
Homeodynamic

Animal 
organism
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สตัว์มีกระดูกสนัหลังโดยทั่วไป มีการกาํหนดการรักษาสมดุลย์ของร่างกายเพื่อให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อม

Water and Ion

Water and Ion
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ความรูพ้ื้ นฐานทีจ่ําเป็นตอ้งใชใ้นการศึกษาสรีรวิทยา

Anatomy  ตําแหน่ง/ลกัษณะ/หนา้ทีข่องอวยัวะ

Biochemistry      ปฏิกิริยาทางเคมีภายในและภายนอกเซลล์

Biophysics     กลไกทางไฟฟ้า/อุณหภูมิ/ความดนั

Embrio/Genetic    การถา่ยทอดทางพนัธุกรรม/วิวฒันาการ/การเจริญเติบโต

Environment ecology สภาวะแวดลอ้มทีส่ิง่มีชีวิตอาศยั

Observation  
Chemical analysis     
Injection method     
Graphic method   
Microscopic examination 
Tissue culture 

วธิีการศึกษาทางสรีรวทิยา
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1. Aquatic Environment1. Aquatic Environment
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2. Aquatic environment
“จุดกาํเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตมาจากทะเล”

แต่ละขั้นตอนของวิวฒันาการ จะมีการเปลีย่นแปลงสรีระเพือ่ปรบัสมดุล  

ของร่างกายใหอ้ยู่รอดในสภาวะแวดลอ้มนั้นๆ

Sea      Litteral Zone      Brackish water      Freshwater      Inland
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http://universe-review.ca/F10-multicell.htm

brackish water animal  

marine animal  

fresh water animal  
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ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกบั
สรีรวิทยาของสตัว์นํา้ 

(ส่วนประกอบต่างๆ ที่คล้ายกนั ต่างกนัในแง่ปริมาณ)
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Water 

(H2O)
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1. ขยายตัวเมื่ออณุหภมูิสงูขึ้น                                            
หดตัวเมื่ออณุหภมูิตํ่าลง                                        

(ที่ระดับ 0o c  ขยายตัวอกี 9%)

2. โมเลกุล จับทาํมุมกนั 105-108 องศา                                             
เป็นตัว ทาํละลายที่ดีที่สดุ
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4. เกบ็ความร้อนได้ดี 
(องค์ประกอบสาํคัญในร่างกายของ
สิ่งมีชีวิต 70-80% ของนํา้หนักตัว)

3. มีขั้วบวกและลบในตัวเองมีคุณสมบัติเป็นกลาง                                         

    เป็น Polymerization
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Temperature
มีผลกระทบต่อการละลายได้
ของ O2 (DO 8-10 ppm.)

และมีผลต่ออตัรา 
Metabolism ของสตัว์นํา้

การเปลี่ยนแปลงของ T นี้ ถ้าสตัว์นํา้
มีการปรับตวัได้กจ็ะอยู่รอด

S.Janyong Trang RMUTSV. Physiology of Aquatic Animal



LightLight
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แห ล่ ง นํ้ า ธ ร ร ม ช า ติ จ ะมี ส า ร

แขวนลอยอยู่ด้วย แสงจึงเกิดการ

หักเห/สะท้อน/ดูดซับ  แหล่งนํา้

ใดที่ แสงส่องลงไปได้ลึก  จะมี

ความอุดมสมบูรณ์สงู จะเป็นที่อยู่

ของสตัว์นํา้นานาชนิด



Body fluid concentrate
ประกอบด้วย ปริมาณแร่ธาตแุละสารประกอบอนิทรีย์ต่างๆ ของเหลวในร่างกายของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด 

จะมีสารละลายเกลืออยู่

Hypo Hypo

Iso

Hyper

Hyper
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Extracellular 
fluid (ECF)

Intercellular fluid 
(ICF)
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Osmotic pressure
การปรับสมดุลและควบคุมของความเข้มข้นของของเหลวในร่างกาย ที่เรียกว่าแรงดันออสโมซีส 

(osmosis pressure)  มีความสาํคัญมาทางด้านสรีระของสตัว์นํา้ ต้องอยู่ในภาวะปกติ

ตลอดเวลา สิ่งมีชีวิตถงึจะมชีีวิตอยู่รอดได้

Hypo Hypo

Iso

Hyper

Hyper
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2. Biological cell membrane2. Biological cell membrane
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cellcell
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cell membrane หรือ plasma membrane
มีลักษณะเป็นชั้นไขมัน 2 ชั้นอยู่ติดกนัเรียกว่า

lipid bilayer
โดยหันด้านหัว(d)ออกและหันด้าน(e)หางชนกนั

a คือส่วนของ สายคาร์โบไฮเดรตซึ่งมักจะติดอยู่กบัโปรตีน จึงเรียกรวมกนัว่า glycoprotien ดังเช่นที่จุด b
c คือโมเลกุลของคาร์โบไฮเดรต

d คือส่วนหัวของไขมันซึ่งเป็นด้านที่มปีระจุ (polar group)  ส่วนที่ดูดซึมนํา้ (hydrophilic)

e คือส่วนหางของไขมันซึ่งเป็นด้านที่ไม่มีประจุ (nonpolar group) ส่วนที่ไม่ดูดซึมนํา้ (hydrophobic)

f คือลักษณะ lipid bilayer หมายถงึ ชั้นไขมันที่ประกบกนัอยู่ 2 ชั้น

g คือพวกโครงร่างของเซลล์ (cytoskeleton) ได้แก่ microtubule ,microfilament,intermediate filament
h คือโปรตีนก้อนที่แทรกอยู่ในชั้นไขมนั

i คือคลอเลสเตอรอลที่แทรกอยู่ในชั้นไขมนั

j คือโปรตีนก้อนที่แทรกอยู่ในชั้นไขมันและมีปลายด้านหนึ่งเป็นรเูปิด (nuclear pore)เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนสารกบัสิ่งแวดล้อม

ภายนอก

cell membranecell membrane
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เยื่อหุ้มเซลล์ เป็นของเหลว มีรปูร่างไม่แน่นอน  

โดยเฉพาะ protein ไม่ได้อยู่คงที่ จะเคลื่อน
ไปมาอยู่บริเวณใดของชั้นไขมันกไ็ด้ ขึ้นอยู่กบัว่า

ในขณะนั้นทาํหน้าที่อะไร

cell membranecell membrane

1. ทาํหน้าที่ให้เซลล์คงรปู

2. เป็น enzyme ช่วยเร่งปฏกิริิยา
3. เป็น carrier ขนส่งสารจากนอกเซลล์เข้าในเซลล์
4. เป็นตัวคั่นกลางระหว่างโมเลกุลของไขมัน ซึ่งทาํให้เกดิช่อง (pore) และทาํ

ให้เกดิขบวนการทางชีวเคมีของเซลล์ เช่นการดูดซึม, การผ่านเข้าออกของนํา้

และยูเรีย
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cell membranecell membrane

หนา้ทีข่อง cell membrane
 เยื่อหุ้มเซลล์มีความหนาประมาณ 7-8 นาโนเมตร  เปรียบเสมือนประตูเลือกผ่านของสาร,ออกซิเจน

,และสารโมเลกุลต่างๆ ที่จะเข้าออกนอกเซลล์ได้ ทาํให้ปริมาณของสารต่างๆ ภายในเซลล์มีอย่างเหมาะสม เรียก

คุณสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์แบบนี้ว่า semipermeable membrane 

มีความสาํคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ หรือสิ่งแวดล้อมภายนอกเซลล์ โดยทาํหน้าที่เป็นตัวรับ

สญัญาณเพื่อก่อให้เกดิปฏกิริิยาบางอย่างภายในเซลล์ หรือเพื่อถ่ายทอดไปสู่เซลล์อื่นๆ 
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http://kvhs.nbed.nb.ca/gallant/biology/biology.html

Organism มีการสญูเสยีและสร้างโมเลกุลใหม่
ตลอดเวลา เพื่อทดแทนส่วนที่ เสียหายและใช้ไป 

สิ่งมีชีวิตถงึจะมีชีวิตรอด ในการสร้างโมเลกุลใหม่นั้น 

จาํเป็นต้องใช้วัตถุดิบ คือสารอาหารและออกซิเจน 

นาํไปใช้ในขบวนการ metabolism สารอาหาร
เหล่านั้นจําเป็นที่จะต้องเคลื่อนที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์

อะไรกแ็ล้วแต่ที่จะเข้าไปอยู่ในเซลล์ได้ (เกอืบทั้งหมด) 

ต้องอยู่ในรปูของสารละลาย (solution) 

Membrane transport
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Intercellular fluid 
Extracellular fluid

< K+

Cl- >

Na+ >

Solution = solute+solvent

ICF

ECF

K+ >

<Cl-

<Na+
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Intercellular fluid 
Extracellular fluid

Solution = solute+solvent

K+ >     <Cl-

<Na+

< K+

Cl- >

Na+ >

K+ >     <Cl-

<Na+

K+ >     <Cl-

<Na+

K+ >     <Cl-

<Na+

ECF

ICF

ICF

ICF

ICF
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การเคลือ่นทีข่องสารผ่านเยือ่เซลล ์แบ่งได ้2 แบบ

Passive transport 

Active transport

(ไม่ต้องใช้พลังงาน)

(ต้องใช้พลังงาน : ATP)
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Passive transport (ไม่ต้องใช้พลังงาน)

Diffusion

Osmosis

Filtration
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Diffusion

1. การแพร่ในตัวกลางที่เป็นนํา้ อนุภาคมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา มีทศิทางไม่

แน่นอน โมเลกุลแพร่ออกไปอย่างอสิระ (เป็นการแพร่ธรรมดา เรียกว่า flux)

http://www.biologycorner.com/bio1/diffusion.html http://www.coolschool.ca/lor/BI12/unit4/U04L03.htm

Diffusion is the movement of particles (solutes) across a semi-permeable membrane. Diffusion is the 
movement from the side with the highest concentration of particles, to the side with the lowest 
concentration 

ไม่มีเยื่อกั้น
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1.1 เป็นสารที่ไม่มีประจุระหว่างเยื่อเซลล์ (concentration gradient) อตัราการเคลื่อนที่ของสารจะ
เคลื่อนที่จากด้านที่มีความเข้มข้นมากไปด้านที่มคีวามเข้มข้นน้อย ผลรวมของการเคลื่อนที่ ของสารจะมี

ทศิทางจากด้าน A ---B จนเท่ากนั Net flux = 0 เรียกสภาวะนี้ว่า Dynamic equilibrium

กรณมีีเยื่อกั้น
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1.2 เป็นสารที่มีประจุระหว่างเยื่อเซลล์ (electrochemical gradient) อตัราการเคลื่อนที่ของ
สารจะเคลื่อนที่จากด้านที่มีความเข้มข้นและแรงไฟฟ้าเคมีสงู -- แรงไฟฟ้าเคมีตํ่า จนเท่ากนั Net 
flux = 0  เรียกสภาวะนี้ว่า Dynamic equilibrium
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2. การแพร่ในตวักลางที่เป็นกา๊ซ

อตัราการเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กบัผลต่างของความดันของกา๊ซ ที่ละลายในของเหลวทั้งสองด้านของเยื่อเซลล์  

การแพร่จะแพร่จากที่ที่มคีวามดนัสงู ----ความดันตํ่า

http://www.diffusionpharma.com/?page_id=42



3. การแพร่โดยอาศยัตวัพา

สารที่จะแพร่จะเกาะไปกบัตัวพาที่อยู่บริเวณเยื่อเซลล์  ตัวพาแต่ละตวัจะมคีวามจาํเพาะเจาะจง            

กบัสารใดสารหนึ่งเท่านั้น



Osmosis
Bulk flow is the mass movement of one or more substances in response to pressure, gravity, 

or some other external force, like the flow of blood in the circulatory system. Osmosis is the passive 
movement of water across a differentially permeable membrane in response to solute concentration 
gradients, pressure gradients, or both. 

Osmotic movements are affected by the relative concentrations of solutes (called 

tonicity) in the fluids inside and outside the cell.

H2O (solvent) height concentration -------- H2O (solvent) low concentration 
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Three conditions can occur: (Osmotic pressure)
A hypotonic fluid has a lower concentration of solutes than does the fluid in the cell; cells 

immersed in it may swell. In a hypOtonic solution, a cell will swell until it looks like an O, and 
eventually burst. 

A hypertonic fluid has a greater concentration of solutes than does the fluid in the cell; cells in 
it may shrivel. In a hypERtonic solution, a cell will shrivel. 

An isotonic fluid has the same concentration of solutes as the fluid in the cell; immersion in it 
causes no net movement of water. In an isotonic solution, a cell will remain the same size. 

Iso osmotic    Hyper osmotic  Hypo osmotic 
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Filtration
เป็นการเคลื่อนที่ของสาร เมื่อมีความแตกต่างของความดันบนด้านตรงข้ามสิ่งกั้น ที่มีขนาดช่องใหญ่กว่า

โมเลกุลที่จะแพร่ผ่าน แรงดันที่แตกต่างกนันี้จะดันให้โมเลกุลของสารเคลื่อนที่ผ่านช่องไปได้

การกาํจัดของเสยีโดยการซึมผ่านผนัง

หลอดเลือดฝอย อาศยัความดันของ

เลือดเป็นตัวนาํ
S.Janyong Trang RMUTSV. Physiology of Aquatic Animal



Active transport
(ต้องใช้พลังงาน : ATP)

เป็นการเคลื่อนที่ของสาร ผ่านเยื่อเซลล์ ที่มีลักษณะพิเศษ จากด้านที่มีความเข้มข้นตํ่า----ด้านที่มี

ความเข้มข้นสงูกว่า การเคลื่อนที่ของสารแบบนี้จะขึ้นอยู่กบัสารอาหารในการสร้างพลังงาน 

(glucose & O2) ถ้าขาดตัวใดตวัหนึ่ง หรือได้รับสารพิษ จะทาํให้การเคลื่อนที่ของสารหยุดชะงัก
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http://faculty.clintoncc.suny.edu/faculty/michael.gregory/files/bio%20101/bio%20101%20lectures/membranes/membrane.htm
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< K+

Na+ >

K+ >

<Na+

Passive transport 

Active transport

Passive efflux

Passive influx

Active efflux

Active influx

Passive influx = Active efflux

Passive efflux = Active influx
Sodium-Potassium pump

โดยปกติแลว้ K+ จะเคลือ่นทีอ่อกจากเซลลไ์ดเ้ร็วกว่า Na+ เพราะ K+ มีขนาด 4 A0
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1.Carrier medicated transport

http://faculty.southwest.tn.edu/rburkett/GB1-osmosis.htm
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2. Endocytosis

http://faculty.southwest.tn.edu/rburkett/GB1-osmosis.htm
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2. Exocytosis

http://faculty.southwest.tn.edu/rburkett/GB1-osmosis.htm
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หน้าที่สาํคัญของเยื่อเซลล์อย่างหนึ่งคือ มีศักย์ไฟฟ้า

แตกต่างระหว่างผนังด้านนอกและด้านในของเซลล์ 

ในสภาวะปกติค่าความต่างศักย์จะอยู่ในสภาวะพัก

เรียกว่า Resting membrane potential 
(ER) โดยในแต่ละเซลล์จะมีค่าไม่เท่ากนั แต่จะมีค่า

ภายในเป็น - เมื่อเทยีบกบัภายนอก

Nerve cell  ER (-60) – (-70) mV
Muscle cell ER (-60) – (-70) mV

Membrane potential

+

-

+

-
Action potential

Resting membrane 
potential
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< K+

Na+ >

K+ >

<Na+

Resting 
membrane 

potential (ER) 
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Action potential 
(AR) 

เซลล์ จะถูกเร้าหรือถูกกระตุ้นได้ โดยเมื่อเซลล์ถูกกระตุ้น มันจะตอบสนองได้รวดเรว็ในตวัเอง

< K+

Na+ >

K+ >

<Na+

+

-

1 .  เ ซ ล ล์ ถู กก ร ะตุ้ น  ทํา ใ ห้ เ กิ ด ก า ร

เปลี่ยนแปลงคุณสมบตัขิองเยื่อเซลล์

2. Na+เข้าเซลล์ได้เรว็ ก่อนที่ K+จะออก

จากเซลล์

- เยื่อเซลล์ถูก depolarization
- เมื่อถงึจุด spike จะหยุด

3. K+เริ่มไหลออกจากเซลล์ เยื่อเซลล์ถูก 

repolarization 

4. Na+ เริ่มไหลออก K+ เริ่มไหลเข้า 

(Na+-K+ pump)

+

-

สิ่งมีชีวิตถ้าขาด Na+-K+ pump กะทนัหันจะสลบ 

( ไซยาไนต์ และ ยา DPN = Dinitrophenol ยับยั้ง 
Na+-K+ pump )

5. K+ เริ่มไหลออก Na+ เริ่มไหลเข้า 

(ER)

ทางชีววิทยา ใช้ไฟฟ้ากระตุ้น เรียกว่า Threshold = การกระตุ้น (ใช้กระแสไฟฟ้า)ที่น้อยที่สดุที่ทาํให้เกดิปฏกิริิยาขึ้น
S.Janyong Trang RMUTSV. Physiology of Aquatic Animal



http://www.holisticeducator.com/neuron.htm

http://www.ucsd.tv/greymatters/lesson-addiction-study.shtml
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3.1 Properties of nerve3.1 Properties of nerve

http://www.holisticeducator.com/neuron.htm

http://www.ucsd.tv/greymatters/lesson-addiction-study.shtml
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Nervous tissueNervous tissue

หน้าที่พิเศษ 

-สร้างสญัญาณไฟฟ้าได้เอง

-หลั่ง transmitter 
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http://www.swiftpublishers.com/page14.htm
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ระบบประสาทมี 3 ระบบ คือ

1. CNS = Cranium and spinal cord

2. PNS = Cranium and spinal cord

3. ANS = Medulla of longata and spinal cord

brain
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การทํางานของเซลลป์ระสาท

Sensory nerve
Nerve synaptic

Nerve impulas

brain

Motor nerve

http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/library/onlinebio/BioBookNERV.html
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http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/neuro/c8.50x2.stretch.jpg S.Janyong Trang RMUTSV. Physiology of Aquatic Animal



K+ >

<Na+

-
+

การนาํคลืน่สญัญาณประสาท มี 4 ขั้นตอน

< K+

Na+ >

1. Polarization 
             เป็นภาวะปกติของเซลล์ประสาท เซลล์ยังไม่ได้รับการ

กระตุ้น แต่ภายในเซลล์มีความต่างศักย์ไฟฟ้า เนื่องจาก

คุณสมบัติของเยื่อเซลล์ ยอมให้ K+ออกจากเซลล์ได้ง่าย 

ขณะที่ยอมให้ Na+เข้าเซลล์ได้ยาก 

2. Depolarization 
             เซลล์ประสาท ได้รับการกระตุ้น ทาํให้ความต่างศักย์

ของเซลล์เปลี่ยนไป Na+เข้าเซลล์ได้ง่ายเร็ว ขณะที่

K+จะออกจากเซลล์ช้าและยากกว่า

3. Repolarization 
 K+เริ่มไหลออกจากเซลล์ (10 โมเลกุล)

4. Hyperpolarization 
 K+ ไหลออกจากเซลล์มาก (20 โมเลกุล) 

          เกดิ Na+-K+ pump 

+
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Eddy current

ความเร็วในการเคลือ่นทีข่องสญัญาณประสาท

1. ขนาดของเส้นใยประสาท  เส้นใยประสาทขนาดใหญ่ นาํสญัญาณได้ดีกว่าขนาดเลก็ เพราะต้านทานต่อการ

ไหล eddy current น้อย

2. การมีหรือไม่มีเยื่อ myelin หุ้ม การมีเยื่อ myelin หุ้ม จะนาํสญัญาณได้เรว็กว่า เพราะสญัญาณจะ

เคลื่อนที่แบบก้าวกระโดด (saltatory conduction)

http://www.colorado.edu/intphys/Class/IPHY3430-200/006neurons.htm S.Janyong Trang RMUTSV. Physiology of Aquatic Animal



ความเร็วในการเคลือ่นทีข่องสญัญาณประสาท

1. ขนาดของเส้นใยประสาท  เส้นใยประสาทขนาดใหญ่ นาํสญัญาณได้

ดีกว่าขาดเลก็ เพราะต้านทานต่อการไหล eddy current น้อย

2. การมีหรือไม่มีเยื่อ myelin หุ้ม การมีเยื่อ myelin หุ้ม จะนาํ

สญัญาณได้เรว็กว่า เพราะสญัญาณจะเคลื่อนที่แบบก้าวกระโดด 

(saltatory conduction)
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ในสตัว์ชั้นตํ่า axon จะไม่มีเยื่อ myelin หุ้ม 

Invertebrate (giant axon  1 mm. : 10 เท่า)

 ในสตัว์ชั้นสงู axon จะมีเยื่อ myelin หุ้ม 

Vertebrate  (axon  15 micron : >10 เท่า)
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1. All-or-none law = คุณสมบตัิการทาํงานของเซลล์ประสาท ที่ตอบสนองต่อสิ่งที่มา

กระตุ้น (ถ้ากระตุ้นเซลล์ประสาทในระดบัความแรงระดบั threshold แล้ว ทาํให้เกดิ
คลื่นสญัญาณได้สงูสดุแล้ว  การกระตุ้นโดยการเพิ่มหรือลดความแรงในระดบัสงูกว่าหรือตํ่า

กว่า threshold กจ็ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ อกี

คุณสมบตัิบางประการของเซลลป์ระสาท

2. Refractory period = เมื่อกระตุ้นเส้นใยประสาทจนเกดิการตอบสนองและทาํให้เกดิ
ความต่างศกัย์ไฟฟ้าแล้ว มันจะอยู่ในระยะดื้อชั่วขณะ (ถ้ามีการกระตุ้นครั้งที่สอง ห่างจากครั้ง

แรกในระยะเวลาสั้นๆ จะไม่มีการตอบสนองเกดิขึ้น

3. Accommodation = สภาวะที่เส้นใยประสาทไม่สามารตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น (ต้องเพิ่ม

ความแรง)

4. เส้นประสาทที่ประกอบด้วยเส้นใยประสาทหลายๆ เส้น จะมี threshold ที่แต่ต่างกนั
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 ในสตัว์ชั้นสงู axon จะมีเยื่อ myelin หุ้ม 

Vertebrate  (axon  15 micron : >10 เท่า)

Synaptic transmission

 คลื่นประสาทในร่างกาย เป็นการทาํงานของเซลล์

ประสาทและระบบประสาท เกดิพลังงาน

ส่งออกไปในรูปของศักย์ไฟฟ้า กว่าจะไป

ถงึจุดหมายได้ต้องถ่ายทอดสญัญาณ

ประสาทไปสู่เซลล์ประสาทอื่นอกีมากมาย

โดยการทาํงานต่อกนัเป็นลูกโซ่

http://computer.act.ac.th/webproject5_2548/st/m51/Nervous/typeofneuron.htm

SynapseSynapse
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1. Electrical synapse  เกดิบริเวณตอนปลายสดุของ axon มีช่องว่างระหว่างเยื่อพียง 0.002 ไมโครเมตร          

ไม่ต้องการเวลาในการผ่าน synapse 
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2. Chemical synapses  มีการหลั่ง
สารเคมีที่ปลายสดุของเซลล์ (axon) 
ทาํหน้าที่เป็นสื่อนาํสญัญาณประสาท จาก

ปลายเซลล์หนึ่งไปสู่อกีเซลล์หนึ่ง 

Presynaptic neuron

Postsynaptic neuron

Postsynaptic membrane

Presynaptic membrane

http://www.colorado.edu/intphys/Class/IPHY3430-200/006neurons.htm
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Axodendritic synapse

Axoaxonic synapse

Axosomatic synapse
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http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/neuro/c8.50x2.stretch.jpg

http://217.72.131.116/index.php?id=1345
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3.2. Osmoregulation

เป็นการรักษาความเข้มข้นของนํา้และเกลือแร่ ภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิต ให้มีความแตกต่างกบั

สิ่งแวดล้อมภายนอก  สตัว์นํา้ที่อาศยัอยู่ในแหล่งนํา้แต่ละแหล่ง จะมีสภาพ Osmosis แตกต่าง
กนั  สตัว์นํา้ที่อยู่ในแหล่งนํา้เดียวกนั แต่คนละชนิดกจ็ะมีสภาพ Osmosis แตกต่างกนั  การ

ปรับสมดุลของนํา้และเกลือแร่จึงขึ้นอยู่กบัสรีระวิทยาของสตัว์แต่ละตวั
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Hypo osmotic Iso osmoticHyper osmotic

Hypo solution Hyper solution Iso solution
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Hypo osmotic

Iso osmotic

Hyper osmoticHypo solution

Hyper solution

Iso solution

- +

-+
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เหงือกปลา มีบทบาทเกีย่วกบั 

Osmoregulation เนือ่งจากเป็นส่วนที่

ใชแ้ลกเปลีย่นกา๊ซในนํ้ากบัเลือดโดยตรง

http://www.dfo-mpo.gc.ca/canwaters-eauxcan/bbb-lgb/creatures-animaux/fish-poissons/index_e.asp
http://trc.ucdavis.edu/mjguinan/apc100/modules/Respiratory/gill/gill0/gill3.html

1. Respiratory cell เป็นเซลลแ์บนขนาด 

3-5 ไมครอน  ใชใ้นการแลกเปลี่ยนแก๊ซ

2. Non-respiratory component 
เป็นเซลลท์รงสูงมีความหนามาก ภายในมีไมโต

คอนเดรีย จาํนวนมากเป็นเซลลท์ี่ใชใ้นการผา่น

เขา้ออกของนํ้าและเกลือแร่ เรียกวา่ chloride 
cell

http://www.sci.sdsu.edu/classes/bio100/Lectures/Lect16/lect16.html

S.Janyong Trang RMUTSV. Physiology of Aquatic Animal



+
-

นํ้าจะแพร่เ ข้าสู่ ร่ างกายอย่างต่อเ นื่อง 

สิ่งมีชีวิตต้องรักษาสมดุลโดยการดูด

กลับอย่างต่อเนื่อง  

ปลานํา้จืดจะไม่ค่อยกินนํา้ ไตจะ

ขับถ่าย urea ออกมามาก เพิ่ม

สารละลายเกลือโดยการกินอาหาร

หรือแพร่ผ่านทางเหงือกและทาง

ผวิหนัง

Freshwater osmoregulation 
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นํ้าจะแพร่ออกจากร่างกายอย่างต่อเนื่อง 

ปลาทะเลจะต้องกินนํา้เข้าไปเยอะๆ 

ลดสารละลายเกลือโดยการขับถ่าย 

uric สญูเสยีนํา้ทางเหงือกและทาง
ผวิหนัง

1. Weak hyporecgulator inver/ver/
กระดูกอ่อน ทนต่อการเปลี่ยนแปลงความเคม็ต่างๆ 

ไม่ได้

2. Strong hyporecgulator   ปลากระดูกแขง็
ในทะเลทั้งหมด ทนต่อการเปลี่ยนแปลงความเคม็

ต่างๆได้

Marine osmoregulation 
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20100 Salinity (ppt.)

Oligohaline
True esturies Eury haline

30

Fresh water Sea water

Steno haline

สตัวท์ะเล จําแนกออกตาม osmoregulation

1. Invertebrate  : ทนต่อการเปลี่ยนแปลงความเคม็มากๆ ไม่ได้ จัดเป็นพวก stenohaline             
มีความเข้มข้นของเหลวในร่างกายเป็น iso-osmotic
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2. Cartilaginous Fish: มีความเข้มข้นของเหลวในร่างกายเป็น iso-osmotic ไม่มีปัญหาเรื่อง
การสญูเสยีนํา้ และไม่ต้องกนินํา้ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีเกลือแร่ในตัวมากเกนิไป ขบัถ่ายออกเป็น 

isotonic urine ปลากระดูกอ่อนจะมีต่อมขบัเกลือ (rectal salt gland)  Na สามารถซึม
ผ่านทางเหงือกได้ แต่ NH3 ไม่สามารถซึมผ่านทางเหงือกได้ ต้องดูดกลับที่ไต

http://www.marinebiodiversity.ca/shark/english/internal%20anatomy.htmS.Janyong Trang RMUTSV. Physiology of Aquatic Animal



Urea (NH3) ในปลากระดูกอ่อนเป็นสารอนิทรีย์พวก Trimethylamin oxide (TMAO) ไตของ
ปลากระดูกอ่อนจะดูดซึม urea นี้ ให้อยู่ในเลือดสงูกว่า vertebrate อื่นๆ 10 เท่า  ปลากระดูก

อ่อนจะขาด urea ในเลือดไม่ได้เลย  

Urea ในปลากระดูกอ่อน ซึมผ่านเนื้อเยื่อได้รวดเรว็ สามารถขบัออกทางไตได้ดกีว่าทางเหงือก

http://www.marinebiodiversity.ca/shark/english/internal%20anatomy.htmS.Janyong Trang RMUTSV. Physiology of Aquatic Animal
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3. teleost: มีความเข้มข้นของเหลวในร่างกายเป็น hypo-osmotic มีความต้องการนาํเข้าตัว
ตลอดเวลา ในขณะเดียวกนัจะสญูเสยีนํา้โดยการแพร่ออกทางเหงือก ปลาจะกลืนนํา้ทะเลเข้าไปแทน 

นํา้จะถูกดูดซึมจากทางเดนิอาหารเข้าสู่กระแสเลือดและมีเกลือต่างๆ ที่เข้ามาพร้อมกบันํา้ ปลาต้อง

กาํจัดออกไป โดยผ่านทางเหงือก โดยขบวนการ active transport
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4. Reptile and avel : กนิสตัว์หรือปลาทะเลเป็นอาหาร มีการขบัเกลือออกทางต่อมขบัเกลือใต้ตา 
(nasal salt gland) และถ่ายออกเป็น uric 

http://www.marinebiodiversity.ca/shark/english/internal%20anatomy.htm S.Janyong Trang RMUTSV. Physiology of Aquatic Animal



5. Deep sea animal : ไม่มี osmoregulation ความเข้มข้นของเหลวในร่างกาย
เป็น Iso-osmotic

http://www.elasmo-research.org/education/classification/coelacanth.htm
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Brackish water osmoregulation 

20100 Salinity (ppt.)

Oligohaline
Eury haline

30

Fresh water Sea water

Steno haline

Migratory

สตัว์ที่อยู่ในนํา้กร่อย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงความเคม็ตลอดเวลา พวกที่อาศยัอยู่ได้จะต้องเป็นพวกที่ทนต่อ

การเปลี่ยนแปลงความเคม็ได้กว้าง (euryhaline)  เพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องการปรับสมดุลของนํา้
และเกลือแร่ (osmoregulation) จึงเป็นปัญหาที่สาํคัญมาก
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1. Volume regulation

เกดิช่วงความเคม็ของนํา้ลดลง นํา้จะซึมผ่านเข้าไปในตวัได้เรว็ สตัว์จะได้รับนํา้

จาํนวนมาก นํา้หนักตวัจึงเพิ่มและพองในทนัท ี อตัรา metabolism จะผดิปกต ิ

สตัว์จะกาํจัดออกโดยการขบัถ่าย Iso-osmotic urine 

                     

(สตัว์นํา้ที่อยู่บริเวณปากแม่นํา้จะต้องปรับ Volume regulation มาก)
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ภายในเซลล์จะม ีnon-essential amino acid ที่จะช่วยปรับสภาพนํา้ภายในเซลล์ได้  

โดยจะปรับสภาพกรดอะมโินต่างๆ ในเนื้อเยื่อ ถ้านํา้เคม็จะปรับจาํนวนกรดอะมิโนให้เพิ่มขึ้น ถ้า

นํา้จืดกจ็ะปรับให้ลดลง  

(สตัว์นํา้ที่อยู่บริเวณตอนในของแม่นํา้จะต้องปรับ intracellular regulation มาก)

2. intracellular regulation

สตัว์นํา้กร่อยหลายๆ ชนิด จะมีพื้นฐานทางสรีระวิทยาที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ

แวดล้อมภายนอกได้ดี และมีกลไกทางพฤติกรรมร่วมด้วย

- การรู้จังหวะเวลา (biological clock)
- การปิด-เปิดเปลือกในสตัว์พวกหอย
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Hypersaline osmoregulation 

สตัว์พวกที่อยู่ในนํา้ที่มีความเคม็จัด สภาพของของเหลวในร่างกายจะเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ 

ระหว่าง hypo - osmotic และ hyper - osmotic 

Artemia spp.
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Migration          
Organism
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Diadromous (3)

Potadromous

Oceanodromous

Diadromous (3)

Potadromous

Oceanodromous

M
igration

M
igration
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Diadromous fish are fish that migrate between 

freshwater and saltwater. The migration patterns differ for each 

species and have seasonal and lifecycle variations. Only one 

percent of all fish in the world are diadromous.

Some diadromous fish migrate great distances, while 

others migrate much shorter distances. In either case, these fish 

undergo  physiological change that allow them to survive as they 

migrate from freshwater to saltwater or vice versa. There are 

several types of diadromous fish, differing in their specific 

migration patterns:
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S. Janyong  Coastal  Ecology  Faculty of Science and Fisheries RMUT Trang 

Immigration

Emigration

Anadromous
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Anadromous
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Anadromous

Ale wife

Striped bass

SturgeonRainbow smelt
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S. Janyong  Ccoastal Ecology  Faculty of Science and Fisheries RMUT Trang 

Catadromous
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Catadromous Eel
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Amphidromous

Coastal Cutthroat Trout (Oncorhynchus clarki clarki)

The coastal cutthroat trout is

amphidromous, and migrates between fresh,

estuarine, and seawater depending on life stage.

Spawning individuals that return to their natal

stream from the sea are known as "sea-run".

They migrate up and down a stream, and

b e t w e e n t h e s t r e a m a n d e s t u a r y .

www.chartingnature.com
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3.3 Muscular activity
การทาํงานของกล้ามเนื้อในสตัว์แต่ละชนิดจะแตกต่างกนั ขึ้นอยู่กบัวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
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กล้ามเนื้อมีอยู่ 3 ชนิด 
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เป็นกล้ามเนื้อที่เจริญได้ดีที่สดุ ในสตัว์นํา้ชั้นสงู จะเกาะยึดตดิกบักระดูกโดยมเีส้นเอน็ยึด ทาํให้เกดิการ

เคลื่อนไหวของร่างกายและอวัยวะ

Skeleton muscle 

http://www.castlefordschools.com/kent/07-08%20lessons/Lessons/Advanced%20Biology%20Lessons/chapter%2037/Advanced%20Biology%20Chapter%2037%20Introduction%20to%20Body%20Structure.htm S.Janyong Trang RMUTSV. Physiology of Aquatic Animal



Filament ประกอบด้วย โปรตนี 2 ชนิด (actin and myosin)                                        
Actin filament (thin filament) hook                                                       
Myosin filament (thick filament) gross bridge

http://www.besthealth.com/besthealth/bodyguide/reftext/html/musc_sys_fin.html S.Janyong Trang RMUTSV. Physiology of Aquatic Animal



http://www.colorado.edu/intphys/Class/IPHY3730/09motorsystems.html
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http://www.colorado.edu/intphys/Class/IPHY3730/09motorsystems.html
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การหดตวั

การหดและคลายตวัของกลามเนื้อลาย 

http://www.castlefordschools.com/kent/07-08%20lessons/Lessons/Advanced%20Biology%20Lessons/chapter%2037/Advanced%20Biology%20Chapter%2037%20Introduction%20to%20Body%20Structure.htm

เมื่อได้รับการกระตุ้นจากเซลล์ประสาท Ca2+ จะเข้ามาอยู่ที่ sarcomere จะพยายามให้ hook 
และcross bridge มาเกาะกนั โดยใช้ Ca2+ -ATPเป็นตัวเร่ง (เมื่อหดตัวเตม็ที่เรียก 

actomyosin)

ปัจจยัทีส่าํคญัในการหดตวัและคลายตวั คือ

Ca2+, ATP, Mg-ATPase
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การคลายตวั

http://www.castlefordschools.com/kent/07-08%20lessons/Lessons/Advanced%20Biology%20Lessons/chapter%2037/Advanced%20Biology%20Chapter%2037%20Introduction%20to%20Body%20Structure.htm

Mg -ATPase จะไปย่อย Ca2+-ATP ทาํให้ hook กบั cross bridge หลุดออกจากกนั
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http://www.castlefordschools.com/kent/07-08%20lessons/Lessons/Advanced%20Biology%20Lessons/chapter%2037/Advanced%20Biology%20Chapter%2037%20Introduction%20to%20Body%20Structure.htm

ปัจจยัทีส่าํคญัในการหดตวัและคลายตวั คือ 

Ca2+, ATP, Mg-ATPase

1. ขณะกลา้มเนื้ อหดตวั Ca2+ จะสูง Mg จะนอ้ย

2. ขณะกลา้มเนื้ อคลายตวั Mg จะสูง Ca2+ จะนอ้ย

Ca2+- ATP ถูกย่อยโดย Mg-ATPase
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Smooth muscle 

ส่วนใหญ่เป็นอวัยวะภายในทั้งหมด มี actin กบั myosin เหมือนกนั แต่กระจายอยู่ทั่วไป การหด

ตัวและคลายตัวจะนานและช้า การเรียงตัวของกล้ามเนื้อไม่เป็นระเบยีบ สามารถยืดและหดตวัได้ 

โดยไม่ฉีกขาด 

กล้ามเนื้อเรียบมีคุณสมบตัิ หดตัวได้เอง เนื่องจากมี pace maker cell อยู่ในกล้ามเนื้อที่จะ
ก่อให้เกดิคลื่นประสาทได้เอง แล้วแผ่กระจายไปทั่วใยกล้ามเนื้อ และการแผ่กระจายนี้เองที่ทาํให้

คลื่นไฟฟ้าแผ่ไปได้อย่างรวดเรว็ กล้ามเนื้อเรียบชิ้นหนึ่งๆ จึงเกดิการทาํงานไปพร้อมๆ กนั  

เรียกว่า syncytium
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Cardiac muscle 

เรียงตัวเหน็เป็นลาย ใยกล้ามเนื้อต่อกนั ทาํงานได้เองและพร้อมๆ กนั  มีหน้าที่ 2 อย่างคือ 

1. Systol = บบีตัว

2. Diastole = คลายตัว
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กล้ามเนื้อลายในสตัว์นํา้ (ปลา ,มีกระดูกสนัหลัง) ประกอบด้วย fiber 2 ชนิด

กลามเนื้อปลา 

1. Twitch fiber or fast fiber : เป็นกล้ามเนื้อที่มี myoglobin น้อย  ทาํให้กล้ามเนื้อมีสี

ซีด ใยกล้ามเนื้อชนิดนี้ใช้เพื่อการเคลื่อนตัว, เคลื่อนไหวอย่างรวดเรว็ มีเส้นใยประสาทใหญ่มา

ควบคุมการทาํงาน นาํความรู้สกึและตอบสนองได้อย่างรวดเรว็ (นาํกระแสประสาท 8-40 m/s)

2. Tonic fiber or slow fiber : เป็นกล้ามเนื้อที่มี myoglobin จาํนวนมาก  ทาํให้

กล้ามเนื้อมีสแีดงเหน็ชัดเจน  ใยกล้ามเนื้อชนิดนี้ใช้เพื่อการเคลื่อนตัว, อริิยาบถ โดยทั่วไป การ

ตอบสนองไม่ต้องกระจายคลื่นไปในกล้ามเนื้อทั้งหมด เป็นการตอบสนองเฉพาะส่วน มีเส้นใย

ประสาทใหญ่ขนาดเลก็มาควบคุมการทาํงาน นาํความรู้สกึและตอบสนองได้ช้า (นาํกระแสประสาท 2-8 

m/s)
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ในกล้ามเนื้อปลา มีทั้ง twitch fiber (white muscle) และ tonic fiber (dark muscle) แยก
เป็นมัดๆ มองเหน็ได้ชัดเจน (เรียกกล้ามเนื้อทั้งหมดว่า myotome)  โดยในกล้ามเนื้อปลาจะมสี่วน
ต่างกบักล้ามเนื้อของสตัว์นํา้อื่นๆ คือ ตอนปลายของมัดกล้ามเนื้อจะมเีนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เรียกว่า 

myofibrillar protein ซึ่งทาํให้กล้ามเนื้อปลาเป็นเจลและมีความเหนียว
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White muscle Dark (red) muscle

1. มี sarcomere ใหญ่และหนา 1. มี sarcomere เลก็และบางกว่า ประมาณ 

3 เท่า

2. มี glycogen สงู 2. มี glycogen ตํ่า

3. มี fatty acid และ myoglobin ตํ่า 3. มี fatty acid และ myoglobin สงู

4. Ca2+ มาก หดตัวได้เรว็ 4. Ca2+ น้อย หดตวัได้ช้า

5. ใช้พลังงานจากการสงัเคราะห์ 

carbohydrate ในสภาพที่ไม่ใช้ O2
(anaerobic) เพื่อการจู่โจมหรือว่ายนํา้อย่าง
รวดเรว็

5. ใช้พลังงานจากการสงัเคราะห์ fatty acid 
ในสภาพที่ใช้ O2 (aerobic) เพื่อรักษาความ
ต่อเนื่องในการทาํงาน
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ในสตัว์นํา้ พวกไม่มีกระดูกสนัหลัง ส่วนมากจะมีแต่กล้ามเนื้อเรียบ   ในสตัว์กลุ่มหอยสองฝา กล้ามเนื้อ

ปิดเปิดฝา (abductor muscle) เป็นกล้ามเนื้อเรียบ จะหดตวัช้าๆ และรักษาสภาพการหด

ตัวนี้ได้นานเป็นวัน กล้ามเนื้อจะอยู่ในสภาพขาดออกซิเจน
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การทาํงานของกลามเนื้อรวมกบัโครงราง

1. Rigid skeleton

- ridge endoskeleton

- ridge exoskeleton

2.   Hydraulic skeleton

ระบบโครงร่างของสตัว์นํา้ 2 แบบ

S.Janyong Trang RMUTSV. Physiology of Aquatic Animal



Locomotion in water

การว่ายนํ้าของปลา :  ส่วนใหญ่ปลาจะเคลื่อนที่โดยการโบกพัดส่วนหางหรือ
ครีบหาง (caudal fin) จากการทาํงานของกล้ามเนื้อทั้งสองข้างของตวัปลา
ที่ยึดเกาะกบักระดูกสนัหลังเป็นช่วงๆ

http://www.kentuckylake.com/fishing/fishfacts/anatomy.html S.Janyong Trang RMUTSV. Physiology of Aquatic Animal
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- Life and buoyancy  -Gravity 
- Thrust   -Drag

L > G

T > D

L

G

T D
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กล้ามเนื้อจะหดตัวและคลายตวัสลับกนัเป็นจังหวะ ทาํให้ลาํตัวบดิซ้าย-ขวา สลับกนั เกดิการโบกพัดของ

ครีบหาง โดยมตีวัควบคุมการหดและคลายตวัของกล้ามเนื้อ เรียกว่า mouther neurone

http://www.flmnh.ufl.edu/fish/education/HowSwim/HowSwim.html
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ปลาหลายชนิดที่มแีรงลอยตวัและควบคุมตาํแหน่งโดยไม่ได้ส่ายที่ลาํตวั ใช้เพียงแต่ pactoral fin 
เท่านั้น เพราะมีถุงลม (air bladder) อยู่ภายใน โดยเฉพาะ กลุ่ม herbivore
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Pelagic fishes: ไม่มีกระเพาะลม แต่ลอยตัวได้ เพราะมีแรง L>G โดยการพัฒนาโครงสร้างของ 
pectoral fin และ caudal fin ให้กางใหญ่ ทาํมุมพอดกีบันํา้ 
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Tuna fish : ปรับคอดหางให้เรียว (slander) 
caudal fin แผ่กว้างในแนวตั้ง เป็นรปูวง
เดือน ทาํมุมโค้งพอดีในระดบัที่ก่อให้เกดิแรง 

thrust ที่มีประสทิธภิาพ

eel fish : ต้องเพิ่มความถี่ในการส่ายไปมาของ
ลาํตัว ถงึจะว่ายนํา้ได้เรว็ เพราะตัวยาวจะมแีรง 

drag มาก จึงต้องทาํตวัให้โค้งงอแทน
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ประสทิธภิาพและความเร็วของการวายนํ้าของปลา

1. Cruising :ว่ายนํา้ช้าๆ หรือว่ายอยู่กบัที่  ต้องใช้พลังงานอย่าง

ต่อเนื่อง ใช้ dark muscle มาก

2. Bursts :ว่ายนํา้เรว็ ไล่ล่า จู่โจมหรือ
หลบหนี ต้องใช้พลังงานเป็นช่วงๆ ใช้ 

white muscle มาก ให้พลังงาน 3-5 เท่า
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ปลาจะวายนํ้าได ดแีคไหน....ขึน้อยูกบั

Lift, buoyancy, thrust

Body formFin

Muscular activity
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3.4 Food  processing
อาหารเป็นปัจจยัหนึ่งในการดาํรงชีวิตของสตัว์นํา้ สิ่งมีชีวิตรับเข้ามาแล้วเปลี่ยนแปลง เผาผลาญให้เป็น

สารโมเลกุลเลก็ ได้พลังงานมาใช้ประโยชน์
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การกนิอาหาร ม ี2 ขบวนการ 

Physical processing              
การย่อยเชิงกล เป็นการย่อยที่ไม่ใช้เอนไซม์                                            

แต่ใช้ฟันบดเคี้ยวอาหาร 

Chemical processing          
เป็นการย่อยที่ใช้เอนไซม์หรือนํา้ย่อย ทาํให้อาหารมีขนาดโมเลกุล

เลก็ลง เอนไซม์ที่ย่อยมีหลายชนิด เช่น อะไมเลสในนํา้ลาย ใน

ลาํไส้เลก็ เพปซิน ในกระเพาะอาหาร และทริปซินในลาํไส้เลก็
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สมองส่งคลื่นประสาท กระตุ้นให้หลอดอาหาร

ไล่อาหารต่อกนัเป็นคลื่นเรียกว่า 

peristaltic wave เมื่ออาหารตก
ลงในกระเพาะ จะมีแรงตงึเรียกว่า 

tonus wave กระตุ้นให้ผนัง
กระเพาะปล่อยนํา้ย่อยออกมา นํา้ย่อย

ตัวแรกที่กระเพาะปล่อยออกมาเมื่อ

อาหารตกลงมาถงึคือ HCl 
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1.Tonus contraction: การเคลื่อนไหวลักษณะของคลื่น ทาํให้นํา้ย่อยหลั่งออกมา                  

2. Peristaltic : การเคลื่อนไหวเพื่อไล่อาหารไปยังลาํไส้เลก็                                     3. 

Hunger contraction : การเคลื่อนไหวที่เกดิเมื่อกระเพาะว่าง เกดิการบบีตัวอย่างรนุแรง

การเคลือ่นไหวทีเ่กดิขึน้ในกระเพาะ 
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1. Tonus change: การหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบ                      2. 

Pendular movement : การแกว่งไปมาเพื่อให้เกดิการย่อย                     3. 

Segmentation contraction : การหดตวัของผนังลาํไส้เลก็เป็นข้อปล้อง                       

4. Peristaltic contraction : การเคลื่อนไหวเพื่อไล่อาหารไปยังลาํไส้ใหญ่                     

5. Antiperistaltic contraction : การชะลออาหาร เพื่อไม่ให้อาหารปล่อยผ่านไปหมด

การเคลือ่นไหวทีเ่กดิขึน้ในลาํไสเล็ก

S.Janyong Trang RMUTSV. Physiology of Aquatic Animal



การกินอาหารโดยทัว่ไปของสตัวน์ํ้ า (ปลา) 

Herbivore : ปากกว้าง ทางเดนิอาหารยาว 6-8 เท่า

ของความยาวลาํตวั กระเพาะแบบ pseudo stomach

Carnivore : ปากกว้าง ทางเดนิอาหารสั้นกว่าความยาวลาํตวั กระเพาะแบบ 

true stomach รปู J

Ommivore : ปากค่อนข้างกว้าง ทางเดนิอาหารยาว 2 เท่าของความยาวลาํตวั 

กระเพาะแบบ true stomach รปู Y, U

Planktivore : ซี่เหงือกยาว ทางเดนิอาหารยาว 12 เท่าของความยาวลาํตวั
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การย่อยอาหาร 
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1. กระเพาะหลั่ง HCl 
2. กระตุ้นให้นํา้ย่อย pepsinogen เปลี่ยนเป็น pepsin                                        
3. pepsin ย่อย protein                                                                              
4. ได้ chyme ส่งไปยังลาํไส้เลก็                                                                         

5. ลาํไส้เลก็ย่อย chyme ได้ amino acid                                                        
6. ลาํไส้เลก็ดูดซึม

การย่อย protein ทีก่ระเพาะอาหาร 

การย่อย carbohydrate

1. Cellulose bacteria ปล่อย cellulase 
2. cellulase ย่อย cellulose                                                              
3. ได้ monosaccharide  (glucose, galactose, fructose)                                     
4. ดูดซึม
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การย่อย lipid
1. นํา้ดถีูกปล่อยลงสู่กระเพาะ เพื่อย่อย lipid 
2. ได้ และ fatty acid (triglyceride)              

3. เข้าระบบนํา้เหลือง

Protein----amino acid
Carbohydrate----monosaccharide (glucose, 
galactose, fructose) 
Lipid---- triglyceride (glycerol, fatty acid)
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การดดูซมึอาหาร 

Protein----amino acid—liver—blood system—cell 
(สร้างส่วนประกอบ/ซ่อมแซม, เหลือเปลี่ยนเป็น glucose)

Carbohydrate----monosaccharide (glucose, galactose, fructose) 

—liver—blood system—tissue           
(อาหารหลักที่ให้แคลอรี่ 50 %, เหลือเปลี่ยนเป็น glycogen ที่ตับ ถ้าไม่ถูกใช้จะเปลี่ยนเป็น lipid)

Lipid----triglyceride (glycerol, fatty acid) —lymphatic system 
—vein—tissue                                                                       (อาหาร
หลักที่ให้พลังงานมากที่สดุ, เหลือเกบ็สะสม สามารถเปลี่ยนเป็น glucose ได้)
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forgut

midgut

hindgut
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3.5 Mechanism of respiration
ขบวนการที่นาํออกซิเจนเข้าและออกจากร่างกาย เรียกว่าหายใจ (respiration) โดยสตัว์บกจะรับ

ออกซิเจนจากอากาศโดยตรง ส่วนสตัว์นํา้จะรับออกซิเจนจากที่ละลายอยู่ในนํา้

   สือ่ในการหายใจ 

ของสตัวน์ํ้ า    

คือ            

อากาศ+นํ้า
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skin พบในสตัว์ชั้นตํ่า และสตัว์นํา้วัยอ่อนบางชนิด ออกซิเจนจะแพร่เข้าสู่ร่างกาย

โดยอาศยัความแตกต่างของความเข้มข้น

gill

อวยัวะทีใ่ชใ้นการหายใจของสตัว์

พบในสตัว์พวกแมลงair tube

lungs พบในสตัว์ทั่วไป, ปลาปอด, เลื้อยคลาน

พบในสตัว์พวกปลาทั้งหมด, ครัสเตเซียน
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การทาํงานของ gill
1. Mobile gill : ใช้เหงือกเคลื่อนที่ผ่านนํา้ เหงือกต้องใช้แรงโบกพัด 

เป็นโครงสร้างหายใจในตัวกลางที่เป็นนํา้ มีผนังบางๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนกา๊ซ 

2. Immobile gill : ใช้นํา้เคลื่อนที่ผ่านเหงือก โดยการโบกพัดหรือมีกลไกในการ

ปั๊มนํา้ให้ผ่านเหงือก 

Gill 
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กลไกการหายใจดวยเหงือกของปลา  

โดยการทํางานของกล้ามเนื้อช่องปาก 

(buccal cavity) ขยายตัวและลด
เพดานปากลง นํ้าจะไหลเข้าช่องปาก 

operculum จะปิด
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10 8 6 4 2 0

เลือดกบันํา้จะไหลไปในทศิสวนทางกนั 

(counter current exchange)                           
ทาํให้มีการแลกเปลี่ยนกา๊ซได้เป็นอย่างดี
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ปลาที่ว่ายนํา้เร็ว จะมีพื้นผิวเหงือกใหญ่กว่าปลาที่ว่ายนํา้ช้า  เช่นปลาทูน่า จะว่ายนํา้เร็วและเปิดปาก

ตลอดเวลา เพื่อให้นํา้ผ่านเหงือก gill ต้องได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ เรียกการแลกเปลี่ยนกา๊ซ

แบบนี้ว่า ram jet ventilation

ปลาบางชนิดจะมีอวัยวะช่วยหายใจเพิ่มพิเศษ ทาํให้อดทนได้ดีเมื่อไม่อยู่ในนํา้ เช่น dendrite ของ

ปลาดุก diverticula ปลาช่อนและ labyrinth organ ของปลาหมอ, กดัไทย, กระดี่
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3.6 Circulatory system

เป็นการเคลื่อนที่ของๆ เหลวในร่างกายสตัว์นํา้ ซึ่งในสตัว์นํา้ส่วนใหญ่ จะมีการพัฒนาระบบทอ่เลือดและ

อวัยวะสบูฉีดเพื่อใช้ในการปั๊มหรือดันเลือดให้กระจายทั่วร่างกาย
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Blood = Blood corpusclesPlasma +

Plasma เป็นของเหลวใส สเีหลือง 

ส่วนประกอบคล้ายกบั ECF
(นํา้ 90% สารอาหาร 10%)
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Red blood cell (erythrocytes) 

มีสแีดง ถ้าปริมาณเลือดน้อยๆ 

จะมองไม่เหน็สแีดง แต่

จะเหน็เป็นสเีหลือง

1. Hemoglobin (Hb) = ประกอบด้วย Fe2+ เป็น

องค์ประกอบ อยู่ในรปู ferrus oxide  ถ้ามี O2 อยู่

เตม็ที่ เลือดจะมีสแีดงสด ถ้ามี O2 อยู่น้อย เลือดจะมีสคีลํา้ 

(เลือดดาํ) 
1. Hemocyanin (Hcy) = ประกอบด้วย Cu2+ เป็น

องค์ประกอบ ถ้ามี O2 อยู่เตม็ที่ เลือดจะมีสฟี้า ถ้ามี O2 อยู่

น้อย เลือดจะมีสใีส (เลือดดาํ)
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ที่ระดบัความเข้มข้นของ O2 สงู hemoglobin จะรวมตวักบั O2 อยู่ในรปู Oxyhemoglobin Hb(O2)4

ที่ระดบัความเข้มข้นของ O2 สงู hemocyanin จะรวมตวักบั O2 อยู่ในรปู Oxyhemocyanin  Hcy(O2)4

Reaction between Hemoglobin (Hb) and oxygen 

Hb + O2 ↔ HbO
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ถ้า Oxyhemoglobin H(bO2)4      เปลี่ยนแปลงไป โดยมี CO2 มาเกาะแทน O2 เรียกว่าCarboxy 
hemoglobin และจะทาํปฏกิริิยากบันํา้ในเลือด ได้เป็นกรด (ควบคุม pH ในร่างกาย)
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มีอายุ 120 วัน ถูกทาํลายโดยตบัและม้าม                                              

โดยเมด็เลือดแดงจะแตกออกแต่ Hb ยังอยู่ และตับจะนาํ Hb ไปสร้างเป็นนํา้ดี  

-Vertebrate    Hb   ----  (plasma)

-Invertebrate    Hb   ----  (RBC)

RBC ของสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

(mammal) จะเป็น

ลั ก ษ ณ ะ  biconcave 
ไม่มี nucleus ภายใน 

แ ต่ ใ น สั ต ว์ อื่ น ๆ  จ ะ มี 

nucleus ภายใน  แต่จะ

ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่าง

ขนาดของสตัว์
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White blood cell (leukocytes) 

ไม่มี Hemoglobin ที่จะใช้จบักบั O2 และ CO2 มีหลายชนิด ทาํหน้าที่แตกต่างกนัออกไป มีอายุ

ไม่แน่นอน จาํนวนในระบบน้อยกว่า RBC 700 ส่วน  สร้างจากไขกระดูก ต่อมนํา้เหลืองและ

ม้าม 
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Platelets (thrombocytes) 

เป็นเซลล์ขนาดเลก็ ไม่มี nucleus รปูร่างกลม รีและแบน เปราะง่าย มีหน้าที่ช่วยให้เลือดแขง็ตัวเวลาที่

เกดิบาดแผล เป็นการป้องกนัการเสยีเลือดอย่างหนึ่ง (hemostasis)
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เลือดจะมีคุณสมบัติที่แขง็ตัวได้ (clot)                            

แต่มันจะไม่แขง็ตัวในระบบไหลเวียนของร่างกาย 

จะเกดิการแขง็ตัวกต็่อเมื่อร่างกายได้รับบาดแผลเลือดไหลออกมา

การแข็งตวัของเลือด

กลไกที ่1 และ 2
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Blood platelets

thromboplastin

prothrombin
ทาํให้

ปล่อย

thrombin

เปลี่ยน

เป็น Ca2+

ย่อย

fibrinogen
Ca2+

ให้เป็น

fibrin

Fibrin thermal 
สานเป็นร่างแห ปิดปากแผล ยึดติดกบัเมด็เลือด                     และ

กล้ามเนื้อข้างๆ  แล้วหดรัดแน่น                                      

ดึงแผลให้ติดกนั

กลา้มเนื้ อทีเ่ป็นแผล จะปล่อยสาร

ออกมายบัยั้งการไหลของเลือด

A

B
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Blood Clot Formation (blood cells, platelets, fibrin clot) (SEM x10,980). 
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หัวใจเป็นตัวที่ทาํให้เลือดไหลเวียน จากการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ   

หัวใจของสตัว์แต่ละชนิดจะแตกต่างกนัออกไป  หอย, หมึก, กุ้งและปลา   มี

หัวใจ 2 ห้อง
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3.7 Excretion  system

เป็นการรกัษาสภาพแวดลอ้มภายในร่างกายใหค้งที ่กาํจดัของเสียและควบคุมปริมาณสารต่างๆ
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สตัว์ ขบัถ่ายเพื่อ.......
1. รักษาความเข้มข้นของเกลือแร่ภายในร่างกาย

2. รักษานํา้ในร่างกายให้มีปริมาณเหมาะสม

3. ขบัผลผลิตจาก metabolism (urea, uric, ammonia)
4. ขบัสิ่งแปลกปลอมเพื่อลดความเป็นพิษ

ขบวนการในการกาํจดัสาร (ขบัถา่ย) 2 ขบวนการ

1. Ultrafiltration =การกรองของเสยีจากระบบไหลเวียนเข้าระบบขบัถ่าย

2. Active transport =การขบัออกและดูดกลับ
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Skin

Digestive treat
gill

kidney

ทางในการขบัถ่ายของสตัว ์
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2. Cartilaginous Fish = rectal salt gland

1. Crustacean = coelomic sac (green grand)

3. Reptile and avel = nasal salt gland

4. Amphibians = skin

5. vertebrates = skin, kidney

อวยัวะทีช่่วยในการขบัถา่ยของสตัว ์
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Nephron

bowman’s 
capsule

glomerulus

Renal tubule

Proximal tube Lob of henle

Renal 
copuscles

ไตของสตัวน์ํ้ า 
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Nephron

bowman’s 
capsule

glomerulus
(crystalloid)

Renal tubule

Renal 
copuscles

การทํางานของไตปลา

1.ultrafiltration

2. Active transport
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Renal tubule

การทํางานของไตปลา

2. Active transport

Tubular secretion (1%)

Tubular reabsorbtion (99%)
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ของเสยีพวก N2 จะเกดิจากอาหารที่สตัว์กนิเข้าไป โดยเฉพาะ

อาหารพวก protein  amino group ที่เหลือจาก
การใช้แล้วจะต้องถูกทาํลาย  โดยจะถูกขับถ่ายออกมาเป็น 

C + O2 --- CO2+H2O และจะถูกนาํไปสงัเคราะห์อกี

ครั้งเป็น amino acid ตัวใหม่  ส่วนที่ถูกขับออกมาจะ

มี 3 รูปแบบคือ ammonia (NH3), urea 
(N2H4CO2) และ uric acid

การขบัถา่ยของเสียพวกไนโตรเจน (nitrogenous wash)
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Ammonia (NH3)

ปลากระดูกแขง็ทั้งหมด จะขับถ่ายออกมาในรูปของ NH3 เนื่องจาก NH3 มีความเป็นพิษสงู 

ละลายนํ้าได้ดี จะไม่เก็บสะสมในร่างกาย มีนํ้าหนักน้อยและผ่านเหงือกได้ง่าย 

เพราะฉะนั้นร่างกายสัตว์นํา้จาํเป็นต้องใช้นํา้มากๆ ในการละลายและกาํจัด NH3 โดย

ต้องใช้นํา้ 300-500 ml. เพื่อละลาย NH3 1 g.
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Urea (N2H4CO2)

พบในสตัว์บกและปลากระดูกอ่อน โดย protein สลายได้ 2NH2 + CO2 ---- N2H4CO2 มี

ความเป็นพิษน้อยกว่า NH3 สตัว์ต้องใช้นํา้ 50 ml. เพื่อละลาย N2H4CO2  1 g. 
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Uric acid

สตัว์ปีก นก และสตัว์เลื้อยคลาน จะขับถ่ายออกมาในรูปของ uric acid โดยที่ NH3 จะ

ตกตะกอนจนคล้ายแป้งเปียก ก่อนที่สตัว์จะขบัถ่ายออกมา
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Urea > Uric acid > Ammonia

Urea > Uric acid > Ammonia

toxin

dilution
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3.8 Endocrine system
เป็นระบบหนึ่งของสตัว์ที่ต้องทาํงานร่วมกบัระบบประสาท ก่อให้เกดิผลต่ออวัยวะเป้าหมาย อยู่ภายใต้

การควบคุมของระบบประสาท  การทาํงานของต่อมไร้ทอ่จะหลั่งสารเคมีออกมา เรียกว่า 

hormone เข้าสู่ระบบไหลเวียนเพื่อส่งไปตามส่วนต่างๆของร่างกาย
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ระบบต่อมไร้ท่อ (endocrine system) เป็นระบบหนึ่งของสตัว์ที่
ทาํงานร่วมกับระบบประสาท คือระบบประสาทจะควบคุมการ

ทาํงานของกล้ามเนื้อและต่อมต่างๆ โดยการส่งกระแสไฟฟ้าหรือ

สารเคมีไปตามเส้นประสาทที่ มีความเร็วสูงมาก ส่วนระบบ 

Endocrine จะหลั่งสารเคมีที่เรียกว่า Hormone แพร่ไปตาม
กระแสเลือดและมีผลต่ออวัยวะเป้าหมาย (target organ) ซึ่ง
จะเรว็หรือช้ากข็ึ้ นอยู่กับชนิดของฮอร์โมนนั้นๆ ฮอร์โมนทุกชนิด

จะมีครึ่งชีวิตในเลือดและมีช่วงเวลาน้อย หลั่งแล้วไหลไปกับ

กระแสประสาท
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Hormone มีฤทธิ์ 3 อย่างและมี 3 กลุ่ม

1. Synergistic (Stidulating)

2. Inhibiting

3. Permissive
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Hormone มี 3 กลุ่ม

1. Polypeptide hormone สร้างจาก mRNA เกบ็ที่ Secretory 
granules แล้วหลั่งสู่กระแสเลือด ฮอร์โมนในกลุ่มนี้จะถูกทาํลายโดยไต

2. Thyroid hormone สร้างจากต่อม thyroid ใน chromaffin cell จาก 

adrenal medulla เกบ็ที่ Secretory granules

3. Steroid hormone สร้างจากเซลล์ของ adenal cortex และ gonads โดย
ได้จาก cholesterol ผสมกบัคาร์บอน ฮอร์โมนในกลุ่มนี้จะถูกทาํลายโดยตบั
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ในสตัว์ไม่มีกระดูกสนัหลัง ส่วนมากจะไม่มีระบบต่อมไร้ทอ่ แต่จะมีสารที่หลั่งมาจาก Nerve cell 
เรียกว่า Neurosecvetory cell ส่งผ่านไปที่ axon บริเวณใกล้เคียงระบบหมุนเวียน 

เพื่อขบัสารไปยังอวัยวะเป้าหมาย
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Crustacean

มีต่อมสร้าง hormone หลักอยู่ 2 บริเวณ คือ 

X-organ อยู่บริเวณก้านตา และ Y-organ 
อยู่บริเวณตอนบนของ maxillary segment 
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Hormone หนา้ที่ แหล่งสรา้ง/เก็บ

Chomatophototrophic peptide hormone ควบคุมการสรา้งเม็ดสี, ควบคุมสี Postcommissural organ

Pigment dispesing hormone ควบคุม chromatophore X-organ/Sinus gland 

Pigment concentration hormone ควบคุม chromatophore X-organ/Sinus gland 

Light adapting distal retinal pigment hormone ควบคุมการเปลีย่นสีตา X-organ/Sinus gland 

Dark adapting distal retinal pigment hormone ควบคุมการเปลีย่นสีตา X-organ/Sinus gland 

Crustacean hyperglycemic hormone ควบคุมไกลโคเจน X-organ/Sinus gland 

Methyl farnesoate hormone กระตุน้การลอกคราบ Thoracic glanglion /Mandibular organ

Ecdysteroides กระตุน้การลอกคราบ Y-organ/ Y-organ

Methyl farnesoate inhibiting hormone ยบัยั้งการลอกคราบ X-organ/Sinus gland 

Molt inhibiting hormone ยบัยั้งลอกคราบ, สมดุลเกลือแร่ X-organ/Sinus gland

Gonad stidulating hormone กระตุน้การสรา้งไข่ Thoracic glanglion /Y-organ

Vitellogenic stidulating hormone กระตุน้การสรา้งไข่ Ovary/ Ovary

Ovarian hormone กระตุน้การสรา้งไข่ Ovary/ Ovary

Gonad inhibiting hormone ยบัยั้งการสรา้งไข่ X-organ/Sinus gland 

Androgenic gland hormone สรา้ง sperm เพศผู ้ Androgenic gland

Limb growth stidulating hormone กระตุน้การงอกใหม่ของรยางค์ Y-organ/ Y-organ

Limb growth inhibiting hormone ยบัยั้งการงอกใหม่ของรยางค์ X-organ/Sinus gland 

Neurodepressing hormone ควบคุมการเคลือ่นไหวปกติ X-organ/Sinus gland 

5st/DOPA ควบคุมการดีดตวั, การทํางาน
ของหวัใจ

Thoracic glanglion /Pericardial organ



Hormone หนา้ที่ แหล่งสรา้ง/เก็บ

Chomatophototrophic peptide hormone ควบคุมการสรา้งเม็ดสี, ควบคุมสี Postcommissural organ

Pigment dispesing hormone ควบคุม chromatophore X-organ/Sinus gland 

Pigment concentration hormone ควบคุม chromatophore X-organ/Sinus gland 

Light adapting distal retinal pigment hormone ควบคุมการเปลีย่นสีตา X-organ/Sinus gland 

Dark adapting distal retinal pigment hormone ควบคุมการเปลีย่นสีตา X-organ/Sinus gland 

Crustacean hyperglycemic hormone ควบคุมไกลโคเจน X-organ/Sinus gland 

Methyl farnesoate hormone กระตุน้การลอกคราบ Thoracic glanglion /Mandibular organ

Ecdysteroides กระตุน้การลอกคราบ Y-organ/ Y-organ

Methyl farnesoate inhibiting hormone ยบัยั้งการลอกคราบ X-organ/Sinus gland 

Molt inhibiting hormone ยบัยั้งลอกคราบ, สมดุลเกลือแร่ X-organ/Sinus gland

Gonad stidulating hormone กระตุน้การสรา้งไข่ Thoracic glanglion /Y-organ

Vitellogenic stidulating hormone กระตุน้การสรา้งไข่ Ovary/ Ovary

Ovarian hormone กระตุน้การสรา้งไข่ Ovary/ Ovary

Gonad inhibiting hormone ยบัยั้งการสรา้งไข่ X-organ/Sinus gland 

Androgenic gland hormone สรา้ง sperm เพศผู ้ Androgenic gland

Limb growth stidulating hormone กระตุน้การงอกใหม่ของรยางค์ Y-organ/ Y-organ

Limb growth inhibiting hormone ยบัยั้งการงอกใหม่ของรยางค์ X-organ/Sinus gland 

Neurodepressing hormone ควบคุมการเคลือ่นไหวปกติ X-organ/Sinus gland 

5st/DOPA ควบคุมการดีดตวั, การทํางาน
ของหวัใจ

Thoracic glanglion /Pericardial organ



Fishes

ปลาเป็นสตัว์เลือดเยน็ จะมีการตอบสนองต่อ hormone ค่อนข้างช้ากว่าสตัว์เลือดอุ่น และการ

ทาํงานของ hormone ในปลาแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกนั 
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Gonadotrophin relasing hormone (GnRH)

กระตุน้
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Gonadotrophin relasing hormone (GnRH)

กระตุน้

S.Janyong Trang RMUTSV. Physiology of Aquatic Animal



4. Neuro coordination
การควบคุมการทาํงานของระบบหรืออวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย ต้องอาศยัการทาํงานร่วมกนัของระบบ

ประสาทและระบบของ hormone ตัวทาํงานคือกล้ามเนื้อและระบบต่างๆ
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การทาํงานประสานโดยระบบประสาท ประกอบด้วย

1. Stimulus receptor : หน่วยรับข้อมูล

2. Impulse conductor : หน่วยนาํข้อมูล

3. Effectors : หน่วยตอบสนอง
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1. Stimulus receptor
1. Internal Stimulus receptor : changing Gas, O2, CO2 pH, Ion

2. Homeodynamic stimulus receptor : กระเพาะลม, กระดูกหูชั้นใน

3. External environment stimulus receptor 
3.1. Photo receptor : ตารวม, ตาเดี่ยว

3.2. Mechano receptor : heat, touch, equilibrium, hearing

3.3. Chemo receptor : การรับกลิ่น



2. Impulse conductor (all nerve)

target organ

Sensory neuron

Association neuron 

CNS 

Motor neuron

Stimulus receptor
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3. Effectors (response)
organ, gland, muscle เมื่อได้รับสญัญาณกจ็ะตอบสนอง โดยการหดตัว/คลายตัว, 

การผลิตและหลั่งฮอร์โมน เป็นต้น

Stimulus receptor

Impulse conductor

Effectors
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Behavior

Effector

Stimulus receptor

Impulse conductor 

CNS 

Motor neuron

Stimulus

Behavior
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1. Instinctive behavior : มีมาแต่กาํเนิด (สญัชาติญาณ)  ควบคุมโดยยีน 

(gene) ถ่ายทอดสู่ลูกหลานได้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะสิ่งแวดล้อม โดยใน

สิ่งมีชีวิตชนิดเดยีวกนั จะมีรปูแบบเหมือนกนั

ชนิดของพฤตกิรรม
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สตัว์ สิ่งแวดล้อม

ความรู้

ฝึกทดลอง

การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะที่ใช้ฝึก

ความรู้ เฉพาะตวัจากการใช้อวัยวะ

สญูหายไปกบัการตาย

ลูกหลาน gene

ฝึกทดลอง

สญัชาตญิาณ

การกําเนดิความรูแ้ละสญัชาติญาณ

               สัตว์จะเปลี่ยนแปลงใช้อวัยวะให้

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

ไป และสัญชาติญาณจะเปลี่ยนแปลงไปตาม

อวัยวะที่ เกิดใหม่ด้วย และจะถ่ายทอดสู่

ลูกหลานต่อไป
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ชนิดของพฤตกิรรม

2. Learned behavior : จะมีสิ่งแวดล้อมเข้ามากระตุ้น การตอบสนองจะแสดงออก

ซับซ้อนและเกดิเฉพาะตัวเท่านั้น ไม่สามารถถ่ายทอดสู่ลูกหลานได้ ต้องทดสอบและ

ฝึกฝนบ่อยๆ 
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ชนิดของพฤตกิรรม

3. Social behavior : จะแสดงออกเมื่ออยู่ในสงัคมของสตัว์กลุ่มเดียวกนั โดยเฉพาะ

สตัว์ที่รวมอยู่กนัเป็นฝงู  
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