โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวทิ ยา พุทธมณฑล
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ชีววิทยาคืออะไร

วิชา ชีววิทยา 1 รหัสวิชา ว30241
ครู ผ้สู อน นางสาวสุ ดารัตน์ คาผา

ชีววิทยาคืออะไร
จุดประสงค์
1. บอกความหมายของชีววิทยา
2. ระบุการลาดับของการจัดระเบียบสิ่งมีชีวิตจากโมเลกุลถึงชีวนิเวศ
3. ยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ในสิ่งมีชีวิต
4. บอกความหมายของกลไกป้อนกลับแบบยับยั้งและแบบกระตุ้น
5. อธิบายความหมายของระบบนิเวศ
6. ยกตัวอย่างความเป็นเอกภาพและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
7. อธิบายความหมายของวิวัฒนาการ
8. ยกตัวอย่างการศึกษาชีววิทยาตามกลุ่มสิ่งมีชีวิต
9. ยกตัวอย่างผลผลิตจากเทคโนโลยีชีวภาพ
ชีววิทยาคืออะไร
ชีววิทยา มาจากภาษาอังกฤษว่า Biology ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า Bios (ไบ-ออส)
หมายถึง สิ่งมีชีวิต และ logos (โล-กอส) หมายถึง การมีเหตุผลหรือวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา จึงหมายถึง
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต เนื่องจากวิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ธรรมชาติ และมีการแสวงหาความจริงที่ปรากฏตามเหตุและผล โดยมีการพิสูจน์ในกรณีที่สามารถทดลองให้
เห็นได้ ผู้ศึกษาชีววิทยา หรือ นักชีววิทยา จึงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต โดย
ใช้หลักการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ ซึ่งทาได้ 2 แบบ คือ
1. วิทยาศาสตร์การค้นพบ (discovery science) เป็นการค้นหาความจริงจากการสังเกต
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ แล้วรวบรวมข้อมูลเพื่อหาความจริงของปรากฏการณ์นั้น ตัวอย่างเช่น
การศึกษารูปแบบการเจริญของต้นถั่ว และ
2. วิทยาศาสตร์การตั้งสมมติฐาน (hypothetical deduction science) โดยการตั้งสมมติฐานที่
น่าจะเป็นคาอธิบายของปราก ฏการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วดาเนินการพิสูจน์สมมติฐานที่ตั้งไว้ตามลาดับ ตัวอย่างเช่น
นักวิทยาศาสตร์ ตั้งสมมติฐาน ว่าไข่ไก่ต้มกับไข่ไก่สดมีสมบัติในการให้น้าแพร่เข้าในไข่ไก่ได้แตกต่างกัน แล้วจึง
ทาการทดลองเพื่อศึกษาสมมติฐานดังกล่าว
ความพยายามในการตอบคาถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตรอบๆ ตัวอยู่ตลอดเวลา เป็นสิ่งยืนยัน
ได้ว่ามนุษย์เรามีความสนใจและศึกษาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตหรือชีววิทยามาเป็นเวลานานแล้ว และปัจจุบันมี
การศึกษาด้านชีววิทยามากขึ้น เพราะชีววิทยาเป็นสิ่งที่อยู่ทั้งในตัวเราและรอบตัวเรา และดูเหมือนว่ายิ่งศึกษา
มากเท่าไร ก็พบว่ามีสิ่งที่เรายังไม่รู้มากมาย นั่นอาจจะเป็นเพราะว่า สิ่งมีชีวิตมีความซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะ

คาดคิด การศึกษาชีววิทยา จึงเป็นเรื่องท้าทาย เพราะมีการค้นพบใหม่ๆ ซึ่งบางครั้งอาจเป็นข้อมูลที่ไม่เคย
ค้นพบมาก่อน หรือข้อมูลที่เคยคิดว่าเป็นจริง แต่เมื่อมีวิทยาการมากขึ้น กลับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น แนวคิด
หลักในการศึกษาชีววิทยา เพื่อให้การเรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและความซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตเป็นเรื่องที่น่ารู้ สนุก
และท้าทาย จึงได้นาแนวคิดหลักทางชีววิทยามาเป็นแนวทางการศึกษา ซึ่งจะสามารถทาให้เราเข้าใจชีววิทยา
เป็นอย่างดี ได้แก่
1. ลาดับของการจัดระเบียบสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตมีการจัดระเบียบเป็นลาดับขั้นที่แน่นอน ซึ่งในแต่ละ
ขั้นจะมีโครงสร้างที่เหมาะสมสาหรับการทาหน้าที่แต่ละอย่างควบคู่กันไป นักชีววิทยาจึงศึกษาสิ่งมีชีวิตใน
ลาดับขั้นต่างๆ โดยเริ่มจากอะตอมของธาตุรวมเป็นโมเลกุล เช่น โมเลกุล DNA พบอยู่ในนิวเคลียส ซึ่ง
นิวเคลียสเป็นออร์แกเนลล์ (organelle) อย่างหนึ่งของเซลล์ ออร์แกเนลล์หลายอย่างทางานร่วมกันในเซลล์
เซลล์จัดเป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โดยเซลล์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิดสามารถดารงชีวิตได้เป็นอิสระ
เช่น อะมีบา พารามีเซียม ซึ่งเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว หรือ unicellular organism ส่วนสิ่งมีชีวิตหลาย
เซลล์ (multicellular organism) เซลล์ชนิดเดียวกันจะมาจัดเรียงตัวเป็น เนื้อเยื่อ (tissue) เพื่อทาหน้าที่
เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ จัดเรียงเป็นเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจ จากนั้นเนื้อเยื่อต่าง
ชนิดจะมาจัดเรียงตัวกันเป็น อวัยวะ (organ) ทาหน้าที่เฉพาะในลาดับที่สูงกว่า เช่น เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจ
เป็นส่วนประกอบของหัวใจ เมื่ออวัยวะหลายอวัยวะมาทางานร่วมกันในด้านใดด้านหนึ่ง จะได้ลาดับการ
จัดเรียงตัวและการทางาน ที่สูงขึ้นเป็น ระบบอวัยวะ (organ system) เช่น หัวใจ เป็นอวัยวะหนึ่ง ในระบบ
หมุนเวียนเลือด (circulatory system)
สิ่งมีชีวิต (organism) แต่ละตัวประกอบด้วยระบบอวัยวะหลายระบบที่ทางานร่วมกันเพื่อช่วยทาให้
สิ่งมีชีวิตดารงชีวิตได้อย่างมีปกติสุข เช่น มีระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ และระบบขับถ่าย รวมถึงระบบ
สืบพันธุ์ เพื่อช่วยให้สามารถผลิตลูกหลานสืบทอดเผ่าพันธุ์ ต่อไปได้ด้วยกระบวนการทางชีววิทยา
สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกับหลายตัวอยู่รวมกันในอาณาบริเวณใดบริเวณหนึ่งจัดเป็น
ประชากรของ
สิ่งมีชีวิต (population)
ประชากรของช้างในธรรมชาติดารงชีวิตอยู่ร่วมกับประชากรของสิ่งมีชีวิตอื่น เช่น ประชากรกวาง
ประชากรพืช จัดเป็นลาดับทางชีววิทยาที่สูงขึ้นอีกขั้นหนึ่งเป็น สังคมสิ่งมีชีวิต (biological community)
สังคมสิ่งมีชีวิตที่พบอยู่ในแหล่งทางธรรมชาติต่างๆ กัน เช่น ในป่า ทุ่งหญ้า แหล่งน้า จัดเป็น ระบบนิเวศ
(ecosystem) ระบบนิเวศหลายระบบรวมกันเป็นโลกสิ่งมีชีวิต หรือ ชีวนิเวศ (biosphere)
การศึกษาชีววิทยาในแต่ละลาดับจะช่วยทาให้เราเข้าใจการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในลาดับขั้นที่
แตกต่างกัน และจัดเป็นพื้นฐานในการศึกษาชีววิทยา คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตในลาดับต้นๆจะส่งผลสะท้อนไป
ถึงสมบัติในลาดับที่สูงขึ้น จึงทาให้ชีววิทยาเป็นการศึกษาระบบที่มีความซับซ้อน
2. เซลล์: หน่วยพื้นฐานของชีวิต เซลล์มี 2 พวก คือ
1. Prokaryotic cell หรือ Prokaryote ได้แก่ พวกแบคทีเรีย (bacteria) และอาร์เคีย (archaea)
2. Eukaryotic cell หรือ Eukaryote พบทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เช่น อะมีบา พารามีเซียม
สาหร่าย และที่เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ เช่น พืช สัตว์ และเห็ด รา

3. ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ สิ่งมีชีวิตมีโครงสร้างของส่วนประกอบต่างๆ ที่สัมพันธ์
กับหน้าที่หรือการทางานในทุกระดับ การศึกษาจากโครงสร้างจะทาให้ทราบว่าส่วนประกอบต่างๆ นั้นทา
หน้าที่อะไรและอย่างไร เช่น ในใบพืช ที่ทาหน้าที่สร้างอาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง โครงสร้าง
ภายในของใบไม้ด้านที่รับแสงโดยตรงจะเป็นเซลล์ที่มีคลอโรพลาสต์อยู่หนาแน่นกว่าเซลล์ที่อยู่ทางด้านล่าง ซึง่
ได้รับแสงน้อยกว่า เนื่องจากคลอโรพลาสต์เป็นออร์แกแนลล์หลักในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
4. กลไกการควบคุม สิ่งมีชีวิตใช้กลไกป้อนกลับ หรือ feedback mechanism ในการควบคุมการ
ทางานของร่างกาย กลไกป้อนกลับที่ว่านี้มีทั้งแบบป้อนกลับยับยั้ง หรือ negative feedback ซึ่งหมายความ
ว่า ถ้ามีผลผลิตมาก จะไปยับยั้งทาให้การผลิตลดลง แต่หากผลผลิตมีน้อย ก็จะไปกระตุ้นให้ผลิตเพิ่มขึ้น
สิ่งมีชีวิตยังใช้กลไกป้อนกลับยับยั้งในการทาให้เกิด ภาวะธารงดุล (homeostasis) ของร่างกาย เพื่อให้
ดารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข เช่น การรักษาอุณหภูมิภายในร่างกายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนก ส่วนกลไก
ป้อนกลับกระตุ้น หรือ positive feedback ซึ่งหมายถึงว่า ถ้ามีผลผลิตมากก็ยิ่งกระตุ้นให้ผลิตได้มากขึ้น (งมี
ชีวิตใช้กลไกนี้ในเหตุการณ์เฉพาะอย่าง เช่น การหลั่งฮอร์โมนในขณะคลอดบุตร กล่าวคือ เมื่อฮอร์โมน
oxytocin (ออกซีโทซิน ) กระตุ้นการบีบตัวของมดลูกเพื่อให้ทารกหลุดออกมา ยิ่งมดลูกบีบตัวแรงเท่าไรก็จะ
ไปเพิ่มการหลั่งฮอร์โมนมากขึ้นและมากระตุ้นให้มดลูกบีบตัวแรงขึ้น จนทารกหลุดออกมา กลไกป้อนกลับ
ดังกล่าวจึงยุติ
5. DNA : สารพันธุกรรมในการดารงเผ่าพันธุ์ จากโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตทาให้เราเข้าใจถึง
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างกับหน้าที่การทางาน และกลไกการควบคุม เพื่อตอบสนองความต้องการในการ
ดารงชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งถ้าหากสิ่งมีชีวิตไม่มีการสืบพันธุ์โดย
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมต่อเนื่องกันมาหลายรุ่น เราก็คงไม่มีโอกาสศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอย่างใน
ปัจจุบันได้ ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์
จะถูกบรรจุอยู่ในโมเลกุลลักษณะพิเศษ ที่เหมาะสมในการทาหน้าที่สาคัญนี้ นั่นก็คือ กรดดีออกซีไรโบนิวคลิอิก
(Deoxyribonucleic acid) หรือ DNA
DNA เป็นส่วนประกอบของ gene ที่สามารถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต จากรุ่นพ่อ
แม่ไปสู่รุ่นลูก และถ่ายทอดไปยังรุ่นถัดๆ ไปได้ Watson และ Crick พบว่า โมเลกุลของ DNA นั้น
ประกอบด้วยสายพอลินิวคลีโอไทด์ (polynucleotides) 2 สาย พันเป็นเกลียวคู่ โดยมีเบสคู่สม คือ อะดีนีน
(Adenine (A)) จับกับ ไทมีน (Thymine (T)) และ กัวนีน (Guanine (G)) จับกับ ไซโทซีน (Cytosine (C))
เรียงซ้อนกันเป็น แกนกลางของเกลียวคู่ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมี รหัสพันธุกรรม (genetic code) ที่จาเป็นในการ
ดารงชีวิตมากเหมือนๆ กัน โดยแต่ละตัวมีความแตกต่างทั้งในเรื่องลาดับของนิวคลีโอไทด์ (nucleotide) การ
แสดงออกของยีนที่มีความหลากหลาย และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ขึ้นอยู่กับการสาเนา DNA
จากพ่อและแม่ที่ไปยังลูก เพื่อให้สามารถดารงเผ่าพันธุ์ได้
6. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โลกที่เราอาศัยอยู่ ประกอบด้วยสิ่งที่เป็นพื้นฐาน 2
ชนิด คือ สสาร และ พลังงาน ที่เปลี่ยนสภาพกลับไปมาได้ การจัดระเบียบของสสารและพลังงานเป็นไปได้ทั้ง
กับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ซึ่งต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยผ่านวิวัฒนาการกาเนิดสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เมื่อ

3,000 ล้านปีมาแล้ว สิ่งที่มีชีวิตเป็นองค์ประกอบทางชีวภาพและสิ่งไม่มีชีวิตเป็นองค์ประกอบทางกายภาพ อยู่
ร่วมกันเป็นระบบนิเวศ จนกลายเป็นโลกของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศมีองค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่
1. วัฎจักรสารอาหาร (cycling of nutrient)
2. การไหลของพลังงาน (flow of energy)
การถ่ายทอดพลังงานระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง พลังงานรูปแบบ
หนึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง เช่น ผู้ผลิตจะเปลี่ยนพลังงานรังสีจากแสงแดดเป็นพลังงานเคมีในโมเลกุลของน้าตาล
ในพืช เมื่อสัตว์กินพืชพลังงานเคมีในโมเลกุลน้าตาลจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ของเซลล์กล้ามเนื้อในการ
เคลื่อนที่ แล้วจึงปล่อยพลังงานที่เหลือออกสู่สิ่งแวดล้อมในรูปของความร้อน
7. เอกภาพและความหลากหลาย สิ่งมีชีวิต มีทั้งความเป็น เอกภาพ (unity) และความหลากหลาย
(diversity) ความเป็นเอกภาพของสิ่งมีชีวิตพบในลาดับขั้นต้นๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตโพรแคริโอตหรือยูแคริ
โอต ก็ล้วนใช้ DNA เป็นโมเลกุลที่บรรจุข้อมูลทางพันธุกรรม ซึ่งความสามารถในการจาลองตัวเองได้ของ DNA
มีความสาคัญต่อสมบัติของการเป็นสิ่งมีชีวิต นั่นคือ การสืบพันธุ์ผลิตลูกหลานต่อเนื่องไปหลายๆ รุ่น
ส่วนความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการสืบพันธุ์ ที่นามาสู่ความแตกต่างแปร
ผันทางพันธุกรรมในประชากรของสิ่งมีชีวิต ซึ่งจัดเป็นพื้นฐานสาคัญสาหรับการเปลี่ยนแปลงในระดับประชากร
ที่นาไปสู่การเกิดวิวัฒนาการ เราจึงพบความหลากหลายซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต ในโลกประมาณ
1.5 ล้านชนิด โดยในแต่ละปีจะพบสิ่งมีชีวิตใหม่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งคาดกันว่าเราน่าจะมีสิ่งมีชีวิตมากกว่า 30
ล้านชนิดบนโลก
ด้วยเหตุนี้ นักชีววิทยาจึง จาแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่ (classfication) และให้ชื่อชนิดของ
สิ่งมีชีวิตให้เป็นสากล (nomenclature) และ ตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง (identification) เพื่อให้ผู้
ศึกษาเข้าใจตรงกัน เมื่อเอ่ยถึงสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่ง ปัจจุบันนักชีววิทยา แบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็น 3
domains (โดเมน) ด้วยกันคือ
โดเมน 1 แบคทีเรีย (Bacteria) ซึ่งเป็นพวกโพรแคาริโอตทั่วไป คือ แบคทีเรียและไซยาโนแบคทีเรีย
ซึง่ เดิมเรียกว่าสาหร่ายสีน้าเงินแกมเขียว (Blue green algae)
โดเมน 2 อาร์เคีย (Archaea) เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ผิดธรรมดาอย่างที่สุด เช่น
ในทะเลที่น้าเค็มจัด หรือในน้าพุร้อน
โดเมน 3 ยูคาเรีย (Eukarya) พวกยูคาริโอต ที่แบ่งออกเป็น 4 อาณาจักร (Kingdom) ได้แก่
1. Protista (โพรทิสตา) เป็นพวกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
2. Plantae (แพลนที ) สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ ที่สร้างอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสง เช่น
พืชทั่วไป
3. Fungi (ฟังไจ) สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ ที่ได้อาหารโดยการดูดซึมสารอาหารหลังจากย่อย
สลายสารอินทรีย์จากบริเวณรอบๆ
4. Animalia (อะนิมาเลีย ) ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ ที่ได้อาหารโดยการกินสิ่งมีชีวิตชนิด
อื่น

8. วิวัฒนาการ (Evolution) วิวัฒนาการ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในประชากร
ของสิ่งมีชีวิต จากรุ่นบรรพบุรุษสืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลา ยาวนานและยังคงดาเนินต่อไปอย่างไม่มี
วันสิ้นสุด นักชีววิทยาอาจถือว่า วิวัฒนาการเป็นแนวคิดหลักหรือเป็นแกนของชีววิทยา
9. วิธีการศึกษาชีววิทยา การศึกษาชีววิทยาของสิ่งชีวิตนั้น มีทั้งความซับซ้อนและความหลากหลาย
ดังนั้นนักชีววิทยาจึงพยายามศึกษาหาคาตอบ โดยการศึกษาสิ่งมีชีวิตในด้านต่างๆ เช่น
1. การศึกษาตามกลุ่มการศึกษาตามกลุ่มสิ่งมีชีวิต ที่เน้นด้านสัณฐานวิทยา (morphology) โดยดู
จากรูปลักษณ์ภายนอก หรือ กายวิภาคศาสตร์ (anatomy) ซึ่งเป็นการศึกษาโครงสร้างภายในร่างกายโดย
การผ่าตัด และ อนุกรมวิธาน (taxonomy) เช่น
1.1 Zoology (สัตววิทยา) ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งแยกตามประเภทของสัตว์ เช่น
Entomology (กีฎวิทยา) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับแมลง
Herpetology (วิทยาสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกและพวกสัตว์เลื้อยคลาน)
1.2 Botany (พฤกษศาสตร์) ศึกษาทางพืช เช่น
Bryology ศึกษาพวกมอส
Pteridology ศึกษาพวกเฟิร์น
1.3 Microbiology (จุลชีววิทยา) เช่น
Bacteriology (วิทยาแบคทีเรีย) ศึกษาเกี่ยวกับแบคทีเรีย
Mycology (วิทยาเห็ดรา) ศึกษาเกี่ยวกับเห็ดรา
Virology (วิทยาไวรัส) ศึกษาเกี่ยวกับไวรัส
2. การศึกษาสิ่งมีชีวิตจากด้านกระบวนการและกลไก เช่น
Physiology (สรีรวิทยา) ซึ่งเป็นการศึกษาการทางานและหน้าที่ของระบบอวัยวะต่างๆ
Genetics (พันธุศาสตร์) ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
Molecular Biology ชีววิทยาโมเลกุล
Biosystematics การจัดจาแนกหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับความสัมพันธ์และความ ต่อเนื่อง
ทางวิวัฒนาการ Evolution (วิวัฒนาการ)
Ecology (นิเวศวิทยา) การศึกษาสิ่งมีชีวิตด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
10. เทคโนโลยีชีวภาพ ( Biotechnology) อาจกล่าวได้ว่า ชีววิทยาก็เป็นเช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์
แขนงอื่น นั่นคือมีทั้งด้านพื้นฐาน และด้านประยุกต์ เทคโนโลยีที่ประยุกต์มาจากวิทยาศาสตร์เพื่อนามาใช้ให้
เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ เทคโนโลยีที่ประยุกต์มาจากองค์ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา ก็คือ
เทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การผลิตวัคซีน ป้องกันโรคต่างๆ พันธุวิศวกรรม การตัดต่อยีน เช่น พืช GMO Cloning
DNA Technology ใช้ในทางการแพทย์ เภสัชกรรม การเกษตร และสิ่งแวดล้อม
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คาถาม เรื่อง ชีววิทยาคืออะไร
1. บอกความหมายของ ชีววิทยา
2. เขียนไดอะแกรมลาดับของการจัดระเบียบสิ่งมีชีวิตจากโมเลกุลถึงชีวนิเวศ
3. ยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ในสิ่งมีชีวิต
4. บอกความหมายพร้อมกับยกตัวอย่างของกลไกป้อนกลับแบบยับยั้งและแบบกระตุ้น
5. อธิบายความหมายของระบบนิเวศ
6. ปัจจุบันได้มีการแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็นกี่โดเมน อะไรบ้าง พร้อมทั้ง ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิต
7. อธิบายความหมายของวิวัฒนาการ
8. การศึกษาชีววิทยาแบ่งตามกลุ่มสิ่งมีชีวิตเป็นกี่กลุ่ม อะไรบ้าง
9. ยกตัวอย่างวิธีการศึกษาสิ่งมีชีวิตจากด้านกระบวนการและกลไกมา 5 ตัวอย่าง
10. ยกตัวอย่างการศึกษาสิ่งมีชีวิตด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมมา 3 ตัวอย่าง
11. ยกตัวอย่างเทคโนโลยีชีวภาพมา 5 ตัวอย่าง

