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ค าช้ีแจง 
 

สื่อประกอบการสอนวชิาชวีวทิยาเรือ่ง อาณาจกัรโพรทสิตา เป็นตอนหน่ึงของสื่อ

ประกอบการสอนเรือ่ง ความหลากหลายทางชวีภาพซึง่มทีัง้หมด 9 ตอน คอื 

1. ความส าคญัของความหลากหลายทางชวีภาพ 
2. หลกัการเบือ้งตน้ทางอนุกรมวธิาน 
3. แบบทดสอบดา้นการจ าแนกและการระบุสิง่มชีวีติ 
4. อาณาจกัรมอเนอรา 
5. อาณาจกัรโพรทสิตา 
6. อาณาจกัรฟงัไจ 
7. อาณาจกัรพชื 
8. ความหลากหลายของสตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงั 
9. ความหลากหลายของสตัวม์กีระดกูสนัหลงั 
 

คู่มอืการใชส้ื่อประกอบการสอนวชิาชวีวทิยา เรือ่ง  อาณาจกัรโพรทสิตา จดัท าขึน้เพื่อช่วย

ใหผู้ส้อนเขา้ใจจดุประสงคข์องสื่อประกอบการสอนทีผ่ลติขึน้ รวมทัง้ทราบขอบเขตของเนื้อหาสาระทีส่ ื่อ

ประกอบการสอนเรือ่งนี้กล่าวถงึ และมแีนวทางในการใชส้ื่อประกอบการสอนอยา่งเหมาะสม เพื่อช่วย

ส่งเสรมิความเขา้ใจในเนื้อหาบทเรยีนของผูเ้รยีน ตลอดจนกระตุน้ความสนใจ และเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน

ไดบ้รูณาการความรูท้ีไ่ดร้บัจากการอภปิราย  ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เพื่อใหก้ารจดัการเรยีนการสอนมี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
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จดุประสงค ์
 
 เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถ 

1. อธบิายลกัษณะของสิง่มชีวีติในอาณาจกัรโพรทสิตาได้ 
2. อธบิายรปูแบบการด ารงชวีติของสิง่มชีวีติในอาณาจกัรโพรทสิตาได ้
3. ยกตวัอยา่งของสิง่มชีวีติในอาณาจกัรโพรทสิตาแต่ละกลุ่มได้ 
4. บอกความส าคญัของสิง่มชีวีติในอาณาจกัรโพรทสิตาต่อมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้มได ้

 

 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

 
 เมือ่ผูเ้รยีนไดด้สูื่อประกอบการสอนตอนน้ีแลว้สามารถ 

1. อธบิายลกัษณะส าคญัของสิง่มชีวีติในอาณาจกัรโพรทสิตาได้ 
2. อธบิายบทบาทการด ารงชวีติของสิง่มชีวีติกลุ่มโพรทสิตใ์นระบบนิเวศน์ได้ 
3. ยกตวัอยา่งสิง่มชีวีติทีส่ าคญัในอาณาจกัรโพรทสิตาได้ 
4. อธบิายความส าคญัของสิง่มชีวีติในอาณาจกัรโพรทสิตาต่อมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้มได้ 
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เน้ือหา 
 

อาณาจกัรโพรทิสตา (Kingdom Protista) 

ก าเนิดโพรทิสต ์

ถา้เรามองไปรอบ ๆ  ตวัเราในทุกหนทุกแห่ง ทัง้บนบก ในน ้า ในอากาศ บนตน้ไม ้บนดนิ ใน

อาคารบา้นเรอืน บนรา่งกายของสตัว ์รวมถงึบนรา่งกายของมนุษยเ์อง จะพบมสีิง่มชีวีติต่าง ๆ จ านวน

มากมาย ทัง้ทีม่องเหน็ดว้ยตาเปล่า หรอือาจจะตอ้งมองผ่านกลอ้งจลุทรรศน์ จงึจะมองเหน็รปูรา่งที่

แทจ้รงิ ในอดตีสิง่มชีวีติเหล่านี้ถูกแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 อาณาจกัรใหญ่ ๆ คอื  อาณาจกัรพชืและ

อาณาจกัรสตัว ์

ต่อมาเมือ่มกีารศกึษาสิง่มชีวีติจ านวนมากขึน้ท าใหเ้กดิปญัหาการจดักลุ่มสิง่มชีวีติบางกลุ่มทีม่ ี

ลกัษณะรว่มทีค่ลา้ยทัง้พชืและสตัวอ์ยูใ่นตวัเดยีวกนั เป็นสาเหตุใหน้กัพฤกษศาสตรจ์ดัสิง่มชีวีตินัน้ ๆ ไว้

ในอาณาจกัรพชื และนกัสตัววทิยากจ็ดัไวใ้นอาณาจกัรสตัว์  ซึง่ไมน่่าจะเป็น การจดัจ าแนกทีด่นีกัที่

สิง่มชีวีติชนิดเดยีวกนัจะถูกจดัใหอ้ยูใ่นทัง้สองอาณาจกัร 

  ในปี ค.ศ. 1866  Ernst Haeckel  นกัชวีวทิยาชาว

เยอรมนั  (รปูที ่1) ไดเ้สนอชื่อเรยีกกลุ่มสิง่มชีวีติเหล่านี้ว่า 

โพรทิสตา (protista) ซึง่หมายถงึ “ส่ิงมีชีวิตพวกแรก ๆ ”  

ขึน้มาใช้  จงึท าใหแ้ยกสิง่มชีวีติทีไ่มม่ลีกัษณะของพชืหรอื

สตัวอ์ยา่งชดัเจนออกจากอาณาจกัรพชืและอาณาจกัรสตัว ์

แลว้ตัง้เป็นอาณาจกัรใหม ่ชื่อ "อาณาจกัรโพรทิสตา"  โดย

เรยีกสิง่มชีวีติในกลุ่มนี้ว่า  “โพร ทิสต์” ซึง่สามารถพบ

สิง่มชีวีติ ในอาณาจกัรโ พรทสิตาไดทุ้กหนทุกแห่ง ไมว่่าจะ

เป็นบนบก ในน ้า  บนตน้ไม ้บนดนิ ในอาคารบา้นเรอืน และ

บนรา่งกายของสตัวช์นิดต่าง ๆ  นกัวทิยาศาสตรเ์ชื่อว่ามี

โพรทสิตอ์ยูใ่นโลกนี้ไมน้่อยกว่า 60,000 ชนิด 

 

 

 

รปูท่ี 1  Ernst Heinrich Philipp 
August Haeckel (February 
16, 1834–August 9, 1919) 
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ลกัษณะส าคญัของโพรทิสต ์

สิง่มชีวีติในอาณาจกัรโพรทสิตามลีกัษณะส าคญั ดงันี้ 

1. เซลลแ์บบยแูครโิอต (eukaryotic cell) สิง่มชีวีติในอาณาจกัรโพรทสิตา เป็นสิง่มชีวีติกลุ่มแรก

ทีม่เีซลลแ์บบยแูครโิอต ซึง่เป็นเซลลท์ีม่เียือ่ห่อหุม้ DNA ไวใ้หม้องเหน็เป็นนิวเคลยีส  (nucleus) ของ

เซลลไ์ดอ้ยา่งชดัเจน รวมทัง้มอีอรแ์กเนลลต่์าง ๆ ภายในเซลลแ์ตกต่างกนัไปในแต่ละกลุ่มสิง่มชีวีติ เช่น 

เซลลส์าหรา่ยมผีนงัเซลล์  (cell wall) และคลอโรพลาสต ์ (chloroplast) ทีช่ดัเจน ในขณะทีเ่ซลล์โพรทสิต์

อื่น ๆ เช่น เซลลข์องยกูลนีา ผนงัเซลลม์รีปูรา่งไมแ่น่นอน มอีายสปอตช่วยในการรบัแสงเพื่อส่งสญัญาน 

กระตุน้ใหห้นวด (flagellum) มกีารเคลื่อนที ่(รปูที ่2) เป็นตน้  

 

รปูท่ี 2   เซลลแ์บบยแูครโิอตทีพ่บในยกูลนีา (จาก http://www.flashcardmachine.com/organismal- 

biology-test1.html)  

2. วงชพีไมม่รีะยะเอม็บรโิอ (embryo)  สิง่มชีวีติอาณาจกัรโพรทสิตา ไมพ่บ เอม็บรโิอปรากฏใน

วงชพีซึง่ต่างจากพชืและสตัว์ ทีม่เีอม็บรโิอพัฒนามาจากไซโกต ( zygote) ในวงชพี ส าหรบัโพรทสิตเ์มือ่

เซลลส์บืพนัธุป์ฏสินธแิละได้ ไซโกตแลว้ ไซโกตจะมกีารแบ่งแบบไมโอซสิ  (meiosis) ไดเ้ซลลท์ีม่ ี

โครโมโซม 1 ชุด (n) เจรญิเป็นโพรทสิตต์น้ใหมต่่อไป  เช่น Chlamydomonas sp. แต่มโีพรทสิตบ์างกลุ่ม

ทีไ่ซโกตเจรญิเป็นตน้ใหมท่ีม่โีครโมโซม 2 ชุด (2n) อยูใ่นธรรมชาต ิแลว้ค่อยแบ่งแบบไมโอซสิ เพื่อสรา้ง

เซลลส์บืพนัธุท์ีม่โีครโมโซม 1 ชุด (n) ในภายหลงั เช่น Derbesia sp. (รปูที ่3) เป็นตน้ 
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รปูท่ี 3   วงชพีของโพรทสิตบ์างชนิด (ก) Derbesia sp. (ข) Chlamydomonas sp.  
 (ก) จาก http://doral bio5.wikispaces.com/Red,+Brown+%26+Green+Algae  
 (ข) จาก http://www.nicerweb.com/bio3400/Locked/media/ch07/Chlamydomonas_life_ 

cycle.html 
 
 3. รปูรา่ง ประกอบดว้ยเซลลแ์บบงา่ย ๆ ไมซ่บัซอ้น มหีลายรปูแบบ (รปูที ่4) เช่น  

3.1 เซลลเ์ดีย่ว (unicellular) พบอาศยัแขวนลอยอยูใ่นน ้าหรอืองิอาศยับนพชืน ้า 
3.2 เซลลร์วมกนัเป็นกลุ่ม เรยีกว่า คอโลนี (colony)  
3.3 เซลลเ์รยีงต่อกนัเป็นสายเซลล ์(filament) แต่ยงัไมท่ าหน้าทีร่ว่มกนั 
3.4 เซลลม์าเรยีงตวักนัเป็นเน้ือเยือ่  (tissue) หรอือวยัวะ ( organ) โดยแต่ละเซลล์

สามารถท าหน้าทีข่องความเป็นสิง่มชีวีติไดอ้ยา่งครบถว้นและเป็นอสิระ 
 

 
รปูท่ี 4 รปูรา่งของสาหรา่ยแบบต่าง ๆ  (1 ) unicellular 
 (2) colony   (3) filament   (4) tissue  
 (จาก http://www.daviddarling.info/ 
 encyclopedia/ A/algae.html) 

 

 

 

 

Mitosis 

Meiosis (2n) 
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(n) 
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ข
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4. การเคลื่อนที่ ของโพรทิสต์ ส่วนใหญ่เคลื่อนทีไ่มไ่ดแ้ต่มี บางกลุ่มเคลื่อนทีไ่ดโ้ดยอาศยั       

ออรแ์กเนลลพ์เิศษ ไดแ้ก่ 

4.1 การเคลื่อนทีโ่ดยขนเซลลห์รอืซเีลยี (Cilia) ซเีลยีเป็นส่วนทีย่ดืออกไปของเยือ่หุม้

เซลลม์ลีกัษณะคลา้ยขน ซึง่ มโีครงสรา้งประกอบดว้ยสายโปรตนี  (microtubule) 9 คู่ ลอ้มรอบแกนกลาง

ซึง่เป็นสายโปรตนี 1 คู่ และยดึอยูก่บั basal body ซึง่เกดิมาจากเซนทรโิอล ( centriole)  (รปูที ่5) ซเีลยี

ยาวประมาณ 5-10 ไมครอน ลกัษณะการเคลื่อนทีข่องซเีลยีจะพดัโบกเป็นจงัหวะพรอ้ม  ๆ กนั 

ตวัอยา่งเช่น ซเีลยีทีพ่บในพารามเีซยีม (รปูที ่6) 

 

 

 

รปูท่ี 5 โครงสรา้งของซเีลยีและแฟลคเจลลา  
 (จาก http://www.biokhem.info/e-book/pdf/biology1/bio1.htm) 
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รปูท่ี 6   พารามเีซยีมใชซ้เีลยี (cilia) ช่วยในการเคลื่อนที่  (ก) ภาพจ าลองแสดงโครงสรา้งของ 
 พารามเีซยีม (ข) ภาพถ่ายพารามเีซยีมจากกลอ้งจลุทรรศน์  
 (ก) จาก http://www.infovisual.info/02/004_en.html  
 ( ข) จาก http://101science.com/paramecium.htm 

 

4.2 การเคลื่อนทีโ่ดย หนวดหรอืแฟลกเจลลมั (Flagellum) ซึง่หนวดมโีครงสรา้งแบบ

เดยีวกบัซเีลยี  (รปูที ่5) แต่มขีนาดยาวกว่าคอื ตัง้แต่ 150 ไมครอนหรอืมากกว่า พบในสิง่มชีวีติเซลล์

เดยีว การโบกพดัของหนวด ท าใหเ้ซลลเ์คลื่อนทีไ่ปขา้งหน้าหรอืหมนุ ตวัอยา่งเช่น แฟลกเจลลมัใน     

ไดโนแฟลกเจลลา และยกูลนีา (รปูที ่7)   

 

 

รปูท่ี 7   ยกูลนีาใชห้นวด ( flagellum) ช่วยในการเคลื่อนที ่(ก) ภาพจ าลองแสดงโครงสรา้งของยกูลนีา     

(ข) ภาพถ่ายยกูลนีาจากกลอ้งจลุทรรศน์ (ก) จาก http://www.infovisual.info/02/001_en. 

html (ข) จาก http://www.fcps.edu/islandcreekes/ecology/euglena.htm) 

 

ก ข 

ก ข 
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4.3 การเคลื่อนทีโ่ดยขาเทยีม หรอืซโูดโปเดยีม (Pseudopodium) นอกจากออร์ แก 

แนล ล์พเิศษทีเ่ซลลส์รา้งขึน้มาแลว้เซลลอ์าจเคลื่อนทีไ่ดโ้ดยการเคลื่อนไหลของโพรโทพลาสต์  

(protoplast) ภายในเซลล ์ท าใหเ้กดิลกัษณะคลา้ยขาเทยีม เช่น ขาเทยีมในอะมบีา (รปูที ่8) 

 

 

 
รปูท่ี 8  พารามเีซยีมสรา้งซโูดโพเดยีม ( pseudopodium) ช่วยในการเคลื่อนที ่(ก) ภาพจ าลองแสดง

โครงสรา้งของพารามเีซยีม (ข) ภาพถ่ายพารามเีซยีมจากกลอ้งจลุทรรศน์  
 (ก)  จาก http://www.Infovisual. info/02/003_en.html  
 (ข) จาก  http://bangkok-guide.z-xxl.com/snack-knowledge/2319) 

 
 

รปูแบบการด ารงชีวิตของโพรทิสต ์

สิง่มชีวีติในอาณาจกัรโพรทสิตา ส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นน ้าหรอืในบรเิวณทีช่ืน้แฉะ เป็นกลุ่มทีม่ ี

บทบาทต่อห่วงโซ่อาหารมาก แบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คอื 

1. ผูผ้ลติ (producer) ไดแ้ก่ โพรทสิตท์ีม่อีอรแ์กเนลลท์ีเ่รยีกว่าพลาสตดิ สามารถสงัเคราะหด์ว้ย

แสงไดจ้งึผลติอาหารหรอื เปลีย่นพลงังานจากแสงอาทติยม์า ไวใ้นรปูของพลงังานเคมเีพื่อถ่ายทอดไปยงั

สิง่มชีวีติอื่น ๆ เช่น สาหรา่ยต่าง ๆ (รปูที ่9)  

2. ผูบ้รโิภค (consumer) ไดแ้ก่ โพรทสิต์ทีก่นิผูผ้ลติเพื่อใหไ้ดพ้ลงังาน ไมส่ามารถสรา้งอาหาร

เองได ้เป็นกลุ่มโพรทสิตท์ีไ่มม่พีลาสตดิหรอืพลาสตดิไมส่ามารถท างานได ้เช่น กลุ่มดพิโพรโมแนด สกุล 

Giardia สกุล Trichomonas และกลุ่มอะมบีา (รปูที ่10) เป็นตน้ 

 

 

ข 

ก 
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รปูท่ี 9  โพรทสิตท์ีเ่ป็นผูผ้ลติ  (ก) Euglyna sp.  (ข) Macrocystis pyrifera  (ค) Acetabularia 

ryukyuensis  (ก) จาก http://vivadiversa.wikispaces.com/Euglena  
(ข) จาก http://www.nationalgeographicstock.com/ngsimages/explore/explore.jsf   
(ค) จาก http://web.ku.edu/~ifaa/jpg/Inouye/Inouye_01.html) 
 
 

   
 

รปูท่ี 10  โพรทสิตท์ีเ่ป็นผูบ้รโิภค  (ก) Giardia intestinalis  (ข) Trichomonas sp.  (ค) Amoeba sp.  
(ก) จาก http://www.thaigoodview.com/node/46207 (ข) จาก http://microbewiki.kenyon. 
edu/index.php/ Trichomoniasis  (ค) จาก http://carnegiescience.edu/first_ light_ 
case/horn/lessons/cellimages.html) 

 

 

3. ผูส้ลายสารอนิทรยี์ (decomposer) เป็นโพรทสิต์ทีไ่ดพ้ลงังานโดยการยอ่ยสลายซากอนิทรยี์

ต่าง ๆ เช่น กลุ่มราเมอืก (รปูที ่11)   

 

 

ข ก 

ข ก ค 

ค 
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รปูท่ี 11 โพรตสิทท์ีเ่ป็นผูย้อ่ยสลายอนิทรยีสารในกลุ่มราเมอืก ( slime mold) (ก) Hemitrichia calyculata 
(ข) Physarum sp. (ค) Physarum polycephalum (ก) จาก http://blog.sciencegeekgirl.com/ 
2008/10/02/  beautiful-slime-molds/ (ข )  จาก http://www.nanowerk.com/news/newsid 
=12477.php (ค) จาก http:// uwstudentweb.uwyo.edu/N/NROISING/SlimeMoldimages.htm 

 

การสืบพนัธุข์องโพรทิสต ์

1. การสบืพนัธุ์แบบไมอ่าศยัเพศ  (asexual reproduction) สิง่มชีวีติในอาณาจกัรโพรทสิตา 

สามารถสบืพนัธุแ์บบไมอ่าศยัเพศโดยการแบ่งเซลลแ์บบไมโทซสิ (mitosis) เพื่อใหก้ าเนิดเซลลใ์หม ่โดย

เซลลท์ีเ่กดิขึน้น้ีมสีารพนัธุกรรมเหมอืนเดมิทุกประการ เรยีกเซลลใ์หมท่ีไ่ดว้่า ซู โอสปอร ์(zoospore) มกั

พบในกลุ่มสิง่มชีวีติทีเ่ป็นแบบเซลลเ์ดยีว (รปูที ่12) 

 

 
รปูท่ี 12   แผนผงัแสดงการสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศและไมอ่าศยัเพศของโพรทสิต ์ 
 (จาก http://www. silverfalls.k12.or.us/staff/read_shari/Chapter_27_AB.htm) 
 
 

ก ข ค 
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2. การสบืพนัธุ์แบบอาศยั (sexual reproduction) โดยทัว่ไปเซลลข์องโ พรตสิตจ์ะสรา้งเซลล์

สบืพนัธุข์ ึน้มาจากเซลลท์ีเ่ป็นเซลลเ์วจเกตเททฟี (vegetative cell) หรอืเซลลท์ีเ่ตบิโตเตม็ที ่ (mature 

cell) โดยการเปลีย่นแปลงตวัเซลลเ์อง ในกรณทีีม่โีครโมโซมเพยีง 1 ชุด หรอืผ่านกระบวนการแบ่งเซลล์

แบบไมโอซสิ (meiosis) ในกรณทีีม่โีครโมโซม 2 ชุด เพื่อใหไ้ดเ้ซลลส์บืพนัธุท์ีม่จี านวนโครโมโซมเพยีง 

1 ชุด เมือ่เซลลส์บืพนัธุ์ทีต่่างแบบกนัแต่อาจจะมรีปูรา่งและขนาดเหมอืนกนัหรอืต่างกนัมารวมกนั จะได้

เซลลท์ีม่โีครโมโซมจ านวน 2 ชุด เรยีกว่า  ไซโกสปอร ์ (zygospore) ซึง่อาจจะเจรญิเป็นเซลลใ์หม ่หรอื

อาจจะแบ่งเซลลแ์บบไมโอซสิ ไดซ้โูอสปอร์ ทีม่โีครโมโซม 1 ชุด จ านวน  4 สปอร ์เจรญิเป็น โพรทสิต์ตน้

ใหมต่่อไป (รปูที ่12) 

3. การสบืพนัธุ์แบบคอนจเูกชนั (conjugation) เกดิในโพรทสิตท์ีม่เีซลลส์บืพนัธุท์ีเ่คลื่อนทีไ่มไ่ด ้

อาจมรีปูรา่งและขนาดเหมอืนกนัแต่มพีนัธุกรรมแตกต่างกนั สรา้งหลอดมาเชื่อมตดิกนัแลว้ถ่ายทอด    

โพรโทพลาสตจ์ากเซลลห์นึ่งไปยงัอกีเซลลห์นึ่ง ผ่านหลอด ทีต่่อ ระหว่างเซลล ์ (conjugation tube) 

ภายหลงัจากการรวมกนัของโพรโทพลาสตท์ัง้สอง และเกดิการปฏสินธิ ได้ไซโกต (zygote) ที่มี

โครโมโซม 2 ชุดแลว้ ไซโกตจะเกดิการแบ่งเซลลแ์บบไมโอซสิ ไดเ้ป็นสปอรท์ีม่โีครโมโซม 1 ชุด แลว้แต่

ละสปอรจ์ะเจรญิต่อไปเป็นสาหรา่ยตน้ใหม่  เช่น ทีพ่บในโพรทสิตส์กุลสไปโรไจรา (รปูที ่13) 

 

รปูท่ี 13   การสบืพนัธุ์แบบคอนจเูกชนั ในสาหรา่ยสไปโรไจรา (Spirogyra sp.)  
 (จาก http://people.bethel.edu/~johgre/bio114d/Bacteriaprotoza.html)  
 

 

Conjugation 

tube 

Zygote Male 

gamete 

Female 

gamete 
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การจ าแนกกลุ่มของส่ิงมีชีวิตในอาณาจกัรโพรทิสตา 

การจัดจ าแนกกลุ่มสิง่มชีวีติในอาณาจกัรโพรทสิตา โดยใชล้กัษณะสณัฐานวทิยาจากการศกึษา

ดว้ยกลอ้งจลุทรรศน์อเิลคตรอน และขอ้มลูโมเลกุลดเีอน็เอ แบ่ง ออกเป็นกลุ่ม ต่าง ๆ ไดจ้ านวน 8 กลุ่ม 

ดงัรปูที ่14 (เฉพาะทีร่ะบายสเีหลอืง) ซึง่มรีายละเอยีดโดยสงัเขป ดงันี้ 

 

รปูท่ี 14    แผนภาพการจดัจ าแนกและแสดงววิฒันาการชาตพินัธุ ์ (phylogeny) ของสิง่มชีวีติ    
 (จาก http://sharon-taxonomy 2009-p2.wikispaces.com/Protista) 

 
1. กลุ่มดโิพลโมนาดิดา (Diplomonadida) เป็นกลุ่มโพรทสิตท์ีเ่ป็นเซลลย์แูครโิอตที่ ไมม่พีลาส 

ตดิและไมโตคอนเดรยีทีเ่ปลีย่นแปลงไปเป็นไมโตโซม (mitosome) ยงัไมส่ามารถเกดิการถ่ายทอด

อเิลคตรอนเพื่อสรา้ง ATP โดยใชอ้อกซเิจนได ้ดงันัน้จงึ ไดพ้ลงังานจาก การหายใจแบบไมใ่ชอ้อกซเิจน

เท่านัน้ นอกจากนี้ยงัไมม่อีอรแ์กเนลล ์รา่งแหเอนโดพลาสมกิเรตคิลูมั กอลจคิอมเพลก็ซแ์ละเซนทรโิอล 

แต่มหีนวดหลายเสน้ และมนีิวเคลยีส 2 อนั เช่น Giardia lamblia ซึง่เป็นปรสติในล าไสข้องคน          

(รปูที ่15) 
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รปูท่ี 15  Giardia lamblia  (ก)-(ข) ภาพถ่ายจากกลอ้งจลุทรรศน์แบบใชแ้สง (ค) ภาพถ่ายจากกลอ้ง
จลุทรรศน์อเิลคตรอนแบบส่องกราด (SEM)  (ก) จาก http://craig.f12network.com/ 
microbiology/ch24_ck/giardiasis_and_cryptosporidosis_ck.htm  
(ข) จาก http://umanitoba.ca/science/zoology/ faculty/dick/z346/giardiahome.html  
(ค) จาก http://mrogers.wikispaces.com/Protista+-+4th+Hour) 

 
2. กลุ่มพาราบาซาลา (Parabasala) หรอืกลุ่มพาราบาซาลดิ (Parabasalids) เป็นโพรทสิตท์ีม่ ี

ไมโตคอนเดรยีทีล่ดรปู เรยีก ไฮโดรจโีนโซม (hydrogenosome) ไดพ้ลงังานจากการหายใจแบบไมใ่ช้

ออกซเิจน ถ่ายปล่อยไฮโดรเจนออกมา ตวัอยา่งโพรทสิตก์ลุ่มนี้ไดแ้ก่ ไตรโคนิมฟา (Trichonympha) 

อาศยัอยูใ่นล าไสข้องปลวก (รปูที ่16) มกีาร ด ารงชวีติแบบภาวะพึง่พากนั โดยการสรา้งเอนไซมม์าช่วย

ยอ่ยเซลลโูลสในไมใ้หก้บัปลวก อกีชนิดคอื ไตรโคโมแนส (Trichomonas) เป็นพาราบาซาลดิ ทีเ่ป็น

สาเหตุใหเ้กดิการตดิเชือ้ในช่องคลอด (รปูที ่17) 

 

รปูท่ี 16  Trichonympha sp. (ก) ภาพถ่ายจากกลอ้งจลุทรรศน์อเิลคตรอนแบบส่องกราด (SEM)          
(ข)ไดอะแกรมแสดงลกัษณะสณัฐานวทิยา (ค) ปลวก (ก) จาก http://skepticwonder. 
fieldofscience.com/2008/10/sunday-protist-trichonympha.html (ข) จาก http:// 
accessscience.com/search.aspx?root ID=796752 (ค) จาก http://www. 
connecticutvalleybiological.com/termites-c-598_640_643.html 

 

ก ข ค 

ก ข ค 
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รปูท่ี 17 Trichomonas vaginalis  (ก) ภาพถ่ายจากกลอ้งจลุทรรศน์  (ข) ไดอะแกรมแสดงลกัษณะ
สณัฐานวทิยา (ก) จาก http://leucorrhea.msherbs.com/  

  (ข) จาก http://www.trichomoniasis.org/gfx/trichomonad_diagram.gif 

 
3. กลุ่มยกูลโีนซวั (Euglenozoa) เป็นโพรทสิตเ์ซลลเ์ดยีวทีม่ผีลกึโปรตนีรปูแท่งอยูใ่นหนวด 

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มยอ่ย คอื  

3.1 กลุ่มยอ่ยยกูลนีอยด ์ (Euglenoids)  ภายในเซลลม์คีลอโรพลาสตท์ีม่สีารสี ชนิด

คลอโรฟิลลแ์ละแคโรทนี สามารถด ารงชวีติไดท้ัง้ในฐานะผูผ้ลติเมือ่มแีสงและเป็นผูบ้รโิภคเมือ่ไมม่แีสง 

ไดแ้ก่ ยกูลนีา (Euglena) (รปูที ่18) 

 

 

รปูท่ี 18 ยกูลนีา  (ก) ภาพถ่ายจากกลอ้งจลุทรรศน์ (ข) ภาพไดอะแกรมแสดงโครงสรา้งของยกูลนีา       
(ก) จาก http://www.photomacrography.net/forum/viewtopic.php?t=12911&start=0& 
postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=860b0a067f32582a52d133bdd333b8ed; 
(ข) จาก http://images.yourdictionary.com/euglena 

 

ข ก 

ก ข 
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  3.2 กลุ่มยอ่ยไคนีโตพลาสตดิ (Kinetoplastids) เป็นกลุ่มทีม่ไีมโตคอนเดรยีเพยีง 1 อนั

ในเซลลซ์ึง่มสีารพนัธุกรรมหดตวัเป็นโครงสรา้งไคนีโตพลาสต์  และไมม่คีลอโรพลาสต์  เป็นโพรทสิตท์ี่

ด ารงชวีติแบบอสิระในน ้าจดื น ้าเคม็ และในสภาพแวดลอ้มทัว่ไป รวมทัง้เป็นปรสติในเลอืดของสตัวม์ี

กระดกูสนัหลงั เช่น เชือ้ทรปิพาโนโซมา (Trypanosoma cruzi) ซึง่เป็นสาเหตุท าใหเ้กดิโรคเหงาหลบั    

ในคน (รปูที ่19) 

   

รปูท่ี 19 Trypanosoma cruzi (เซลลส์มีว่ง)  (ก)-(ข) ภาพถ่ายจากกลอ้งจลุทรรศน์ (ค) ภาพจ าลอง
รปูรา่งของเชือ้และเมด็เลอืดแดง  (ก) จาก  http://archive.microbelibrary.org/ASMOnly/ 
Details.asp?ID=1259   (ข) จาก http://faculty.ccbcmd.edu/courses/bio141/ labmanua/ 
lab22/ trypan.html (ค) จาก http://www.clfs.umd.edu/biology/machadolab/research_ 
cruzi.htm 

 
4. กลุ่มแอลวโีอลาตา (Alveolata) เป็นโพรทสิตเ์ซลลเ์ดยีวทีม่ลีกัษณะรว่มกนัคอื มถุีงแบน ๆ ที่

เรยีกว่า แอลวโีอไล (alveoli) เรยีงตวัเป็นชัน้ใตเ้ยือ่หุม้เซลล ์(รปูที ่20) ซึง่ยงัไมท่ราบหน้าทีท่ีช่ดัเจนของ

ถุงนี้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ 

 

รปูท่ี 20  ต าแหน่งของแอลวโีอไลทีพ่บใตเ้ยือ่หุม้เซลลข์องพารามเีซยีม (เครือ่งหมายชีข้องวงสแีดง)             
(จาก http://www.bio.miami.edu/dana/160/160S10_9print.html) 

ข ค ก 
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4.1 กลุ่มยอ่ยไดโนแฟลเจลเลต  (Dinoflagellates) เป็นโพรทสิตเ์ซลลเ์ดยีวทีม่ ี สารส ี  

แคโรทนีและคลอโรฟิลลใ์นพลาสตดิ ผนงัเซลล์ เป็นเซลลโูลสและสรา้งผนงัเซลลเ์ป็นแผ่นมาประกอบกนั

หนวดม ี 2 เสน้ วางตวัในแนวรอบเซลลแ์ละแนวดา้นหลงัของเซลลอ์ยา่งละเสน้ (รปูที ่21) ไดโนแฟลก 

เจลเลตบางชนิดมกีารสะสมสารพษิในตวั เมือ่น ้าทะเลมสีารอนิทรยีซ์ึง่เป็นแหล่งอาหารในปรมิาณมาก 

ท าใหม้กีารเพิม่จ านวนประชากร ไดโนแฟลเจลเลตอยา่งรวดเรว็ ท าใหท้ะเลมสีแีดง อนัเน่ืองจากสขีองแค

โรทนีอยดใ์นพลาสตดิของโดโนแฟลเจลเลต ก่อใหเ้กดิเป็นปรากฏการณ์ขีป้ลาวาฬหรอื  red tide ขึน้  

(รปูที ่22) ซึง่ท าใหเ้กดิสารพษิของโซ่อาหารในทะเลและเกดิอนัตรายต่อสตัวน์ ้าเป็นจ านวนมาก 

 

รปูท่ี 21 โครงสรา้งของ Dinoflagellate (จาก http://withfriendship.com/user/sathvi/dinoflagellate.php) 

 

รปูท่ี 22  (ก) การเกดิปรากฏการณ์ขีป้ลาวาฬหรอื red tide อนัเกดิมาจาก Dinoflagellate Blooming      
(ข) ซากสตัวน์ ้าทีต่ายเนื่องจากความเป็นพษิของไดโนแฟลเจลเลต 

 (ก) จาก http://www.Travelstarcom/red-tide-natural-phenomenon-algal-bloom/  
 (ข) จาก http://naturalunseenhazards.wordpress.com/tag/red-tide/  

ก ก 
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4.2 กลุ่มยอ่ยเอพคิอมเพลกซา  (Apicomplexas) เป็นโพรทสิตท์ีม่ขีนาดเลก็ส่วนใหญ่ จะ

ด ารงชวีติเป็นปรสติ ไดแ้ก่ พลาสโมเดยีม (Plasmodium) ชนิดทีท่ าใหเ้กดิโรคมาลาเรยีในคนและสตัวอ์ื่น 

โดยมยีงุกน้ปล่องเป็นพาหะคอื Plasmodium falciparum (รปูที ่23) 

   

รปูท่ี 23 Plasmodium falciparum  (ก) ภาพจ าลองพลาสโมเดยีม (ข) พลาสโมเดยีมระยะต่าง ๆ 
ภายในเซลลเ์มด็เลอืดแดง  (ค) ภาพถ่ายเมด็เลอืดแดงถูกท าลายโดยพลาสโมเดยีม  

 (ก)-(ค) จาก http://www.thedaragunterproject.webs.com/apps/photos/photo? 
 

4.3 กลุ่มยอ่ยซลิเิอต (Ciliates) เป็นโพรทสิตก์ลุ่มทีใ่ชซ้เิลยีในการเคลื่อนที ่มกัอาศยัอยู่

ในสภาพแวดลอ้มทีม่นี ้าขงัหรอืความชืน้สงู โพรทสิตก์ลุ่มนี้จะมคีวามหลากหลายของชนิดมากทีสุ่ด เช่น 

พารามเีซยีม (Paramecium sp.) และ วอรต์เิซลลา (Vorticella sp.) (รปูที ่24) เป็นตน้ 

   

รปูท่ี 24  ( ก) พารามเีซยีม  (ข)ว อรต์เิซลลา  (ก) จาก http://www.fcps.edu/islandcreekes/ecology/ 
paramecium.htm  (ข) จาก http://www.microimaging.ca/protozoa/vorticella.html 

 
 

5. กลุ่มสตรามโีนพลิา (Stramenopila) ส่วนใหญ่ เป็นโพรทสิตท์ีส่งัเคราะหด์ว้ยแสง ได ้และ

โพรทสิตท์ีเ่ป็นผูบ้รโิภคหลายกลุ่ม  ลกัษณะรว่มกนั ของสตรามโีนไพล์ คอื เซลลส์บืพนัธุม์แีฟลเจลลาทีม่ ี

ขนและแฟลเจลลาทีไ่มม่ขีน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ 

ก ข 

ก ค ข 
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      5.1 กลุ่มยอ่ยโอโอไมซเีทส (Oomycetes) เป็นกลุ่มโพรทสิตค์ลา้ยราทีม่ลีกัษณะเป็นเสน้

ใยทีไ่มม่ผีนงัเซลลก์ัน้ ภายในมนีิวเคลยีสจ านวนมากมาย และมเีซลลโูลสเป็นส่วนประกอบของผนงัเซลล ์

สามารถสบืพนัธุไ์ดท้ัง้แบบอาศยัเพศและไมอ่าศยัเพศ  มกีารด ารงชวีติโดยเป็นผูย้อ่ยสลายและปรสติ 

บางชนิดอาศยัอยูใ่นน ้า เรยีกว่า water molds มกัท าใหเ้กดิโรคในสตัวน์ ้า เช่น  การตดิเชือ้ราบน

เกลด็ปลาจากเชือ้ Saprolegnia parasitica (รปูที ่25) 

  

รปูท่ี 25   ( ก) ลกัษณะเสน้ใยและการสรา้งสปอร์ เชือ้ Saprolegnia parasitica (ข) ปลาทีต่ดิเชือ้  water 
mold (ก) จาก http://www.matay.gen.tr/Urunler/11_Halamid/Halamid_organism.htm  
(ข)  จาก http://datacd-production.com/naklad/cddemoe/chov/nemoci2e.html) 
 

5.2 กลุ่มยอ่ยไดอะตอม (Diatom) เป็นโพรทสิตท์ีม่ลีกัษณะเซลลเ์ดยีว อยูเ่ดีย่ว ๆ หรอื

รวมกนัเป็นกลุ่มกไ็ด ้มลีกัษณะส าคญัคอื ผนงัเซลลป์ระกอบดว้ยสารพวกซลิกิาเป็นจ านวนมาก และมี

ลกัษณะคลา้ยฝากล่องและกล่องคอื มฝีากล่องเรยีก epitheca และกล่องเรยีก hypotheca ประกอบกนั 

และมคีวามแขง็แรงมาก (รปูที ่26) 

  

รปูท่ี 26  ( ก) โครงสรา้งของไดอะตอม (ข) ไดอะตอมรปูทรงต่าง ๆ  (ก) จาก http://oceandatacenter. 
ucsc.edu/PhytoGallery/dinos20vs20diatoms.Html (ข) จาก http://images. 
nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/093/cache/various-diatoms_ 
9363_990x742.jpg 

ก ข 

ข ก 
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5.3 กลุ่มยอ่ยสาหรา่ยสทีอง (Golden Algae) เป็นโพรทสิตเ์ซลลเ์ดยีวทีม่สีเีหลอืงทอง 

อนัเน่ืองมาจากการสะสมสารสพีวกแคโรทนีอยดไ์วภ้ายในเซลล ์แต่ละเซลลม์หีนวด 2 เสน้ และเซลลม์กั

ต่อเรยีงกนัเป็นเสน้สายหรอืค อโลนี โดยการยดึกนัของหนวด เช่น  ไดโอบรอิอน  (Diobryon sp.) ยโูรกลี

นา (Uroglena sp.) และ ซนูีรา (Synura sp.) (รปูที ่27) เป็นตน้ 

 

รปูท่ี 27 ความหลากหลายของสาหรา่ยสทีอง (ก) Dinobryon sp. (ข) Uroglena volvox (ค) Synura 
sp. (ก) จาก http://biocanvas.tumblr.com/post/7950148776/a-colony-of-golden-algae-
as-seen-with (ข) จาก http://www.glerl.noaa.gov/seagrant/GLWL/Algae/Chrysophyta/ 
Cards/Uroglena.html (ค) จาก http:// www.sciencephoto.com/media/118225/enlarge 

 
5.4 กลุ่มยอ่ยสาหรา่ยสนี ้าตาล  (Brown Algae)  เป็นสาหรา่ยทีม่ขีนาดใหญ่และมี

โครงสรา้งซบัซอ้นมากทีสุ่ด บางชนิดมเีนื้อเยือ่ทีห่นาและ มอีวยัวะทีค่ลา้ยราก คลา้ยล าตน้ และคลา้ยใบ  

(รปูที ่28) สาหรา่ยกลุ่มน้ี ในธรรมชาตมิกัพบมี สนี ้าตาล อนัเน่ืองมาจากมกีารสะสมสารสชีนิดฟิวโคแซน

ทนิ มากกว่าแคโรทนีและคลอโรฟิลล ์  

 

รปูท่ี 28   ความหลากหลายของสาหรา่ยสาหรา่ยสนี ้าตาล (ก) Postelsia sp. (ข) Laminaria digitata  
(ค) Laminaria sp. (Kelp) (ก) จาก http://http://www.nicerweb.com/bio1152/Locked/ 
media/ch28/sea weed.html (ข) จาก http://www.floressencetea.com/KelpINFO.html 
#tab=Home (ค) จาก http://wn.com/Brown_algae 

ก ข ค 

ก ข 
ค 
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ถงึแมส้าหรา่ยสนี ้าตาลจะมโีครงสรา้งคลา้ยพชื แต่อยา่งไรกต็ามในเชงิววิฒันาการพบว่า 

สาหรา่ยกลุ่มน้ีมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัสาหรา่ยเซลลเ์ดยีวมากกว่าพชืชัน้สงู สาหรา่ยสนี ้าตาลบางชนิด

เจรญิอยูใ่นบรเิวณเดยีวกนัเป็นจ านวนมาก และมคีวามยาวไดถ้งึ 60 เมตร เช่น สาหรา่ยเคลป์  (Kelp) 

หรอื Laminaria spp. ซึง่เป็นแหล่งทีม่คีวามส าคญัต่อสิง่มชีวีติทีอ่าศยัอยูใ่นน ้าทะเล เพราะเป็นทัง้แหล่ง

อาหาร ทีอ่ยูอ่าศยั และทีห่ลบภยัของบรรดาสตัวน์ ้า และน ามาท าเป็นอาหารของมนุษย์ 

 สาหรา่ยสนี ้าตาล หลายชนิดมคีุณค่าทางเศรษฐกจิ เช่น  สาหรา่ยลามนิาเรยี (Laminaria sp.) 

และสาหรา่ยทุ่นหรอืซารก์สัซมั (Sargassum sp.) นิยมน ามาท าเป็นอาหารเน่ืองจากมธีาตุไอโอดนีสงู                                                                                                                  

สาหรา่ยพาไดนา (Padina sp.) และสาหรา่ยฟิวกสั (Fucus sp.) น ามาใชผ้ลติปุ๋ ยโพแทสเซยีม (รปูที ่29)

เป็นตน้ 

 

รปูท่ี 29  ( ก) สาหรา่ยทุ่น (Sargassum sp.) (ข) สาหรา่ยพาไดนา (Padina sp.) (ค) สาหรา่ยฟิวกสั 
(Fucus sp.) (ก) จากhttp://manuel.gonzales.free.fr/pages/sargassum%20vulgare.html  
(ค) จาก http://www.stayinkauai.com/kauai-photo-of-the-day-padina-algae-at-poipu-
beach/192/ (ค) จาก http://www.theseashore.org.uk/theseashore/SpeciesPages/ 
Bladderwrack%20French.jpg.html 

  
6. กลุ่มโรโดไฟตา (Rhodophyta) หรอืกลุ่มสาหรา่ยสแีดง (red algae) สาหรา่ยกลุ่มน้ีมกีาร

สรา้งเนื้อเยือ่ และกิง่กา้นสาขาคลา้ยพชื บางชนิดอาศยัอยูใ่นน ้าจดืแต่ส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นน ้าเคม็ 

เนื่องจากสาหรา่ยสแีดงมสีารสเีสรมิชนิดไฟโคอรีทีรนิ (phycoerythrin) ซึง่สามารถดดูกลนืแสงช่วงความ

ยาวคลื่นแสงสเีขยีวและสนี ้าเงนิทีส่่องผ่านน ้าไดล้กึกว่าแสงสอีื่น ๆ สาหรา่ยสแีดงจงึสามารถเจรญิเตบิโต

ในบรเิวณน ้าลกึกว่าสาหรา่ยสนี ้าตาลและสาหรา่ยสเีขยีวได ้และทีแ่ตกต่างจากสาหรา่ยกลุ่มอื่น ๆ คอื 

สาหรา่ยกลุ่มน้ีสรา้งเซลลส์บืพนัธุเ์พศผู ้ (sperm) แบบไมม่หีนวด  กลุ่มสาหรา่ยสแีดงทีพ่บไดแ้ก่ 

Porphyra sp. หรอืจฉ่ีาย น ามาท าเป็นอาหาร Gracilaria sp. หรอืสาหรา่ยผมนาง  ใช้เป็นวตัถุดบิในการ

ผลติวุน้ (รปูที ่30) เป็นตน้ 

ก ข ค 
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รปูท่ี 30   ความหลากหลายของสาหรา่ยสแีดง (ก) Porphyra tenera (ข) Gracilaria sp. (ค) Fauchea 
laciniata  (ก) จาก http://www.fao.org/fishery/species/2790/en  

 (ข) จาก http://ecologicalaquaculture.org/welcome/2011/07/12/seaweeds-have-omega-
fatty-acids-preparing-gracilaria-salads-in-your-kitchen/  

 ( ค) จาก http://pt-lobos.com/algae.html 

 
7. กลุ่มคลอโรไฟตา (Chlorophyta) หรอืกลุ่มสาหรา่ยสเีขยีว (green algae) จดัแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

ตามลกัษณะววิฒันาการและความซบัซอ้นของลกัษณะสณัฐานวทิยา และโครงสรา้งสบืพนัธุ ์ไดแ้ก่  

7.1 กลุ่มยอ่ยคลอโรไฟต ์ (Chlorophytes) เป็นกลุ่มทีม่ลีกัษณะคลา้ยพชืทัง้ลกัษณะ

โครงสรา้งผนงัเซลล ์และส่วนประกอบของสารส ีคอื คลอโรฟิลลบ์ ีและแคโรทนี บางชนิดมหีนวดช่วยใน

การเคลื่อนที ่ส่วนใหญ่จะพบในแหล่งน ้าจดื มบีางชนิดเท่านัน้ทีพ่บในน ้าทะเล เป็นแหล่งอาหารทีส่ าคญั

ของสตัวน์ ้า และช่วยเพิม่ปรมิาณออกซเิจนในน ้า กลุ่มสาหรา่ยสเีขยีวมี ความหลากหลายมาก จดั แบ่ง

ตามลกัษณะนิสยั ไดด้งันี้ 

  7.1. 1 สาหรา่ยเซลลเ์ดยีว ( unicellular algae) สาหรา่ยกลุ่มน้ีมกัพบลอยอยูใ่นน ้า อาจ

เรยีกอกีอยา่งว่า “แพลงกต์อนพชื” เซลลม์รีปูรา่งร ีจนถงึกลม ทุกชนิดมคีลอโรฟิลลแ์บบต่าง ๆ อยูภ่ายใน

เซลล ์บางชนิดอาจมหีนวดหลายเสน้ช่วยในการเคลื่อนที ่เป็นกลุ่มสาหรา่ยทีม่คีวามหลากหลายมากทีสุ่ด

ในกลุ่มสาหรา่ยสเีขยีว เช่น  คลาไมโดโมแนส (Chlamydomonas sp.) (รปูที ่31) เป็นสาหรา่ยเซลลเ์ดยีว

ทีน่ ามาใชเ้ป็นตวัอยา่งในการศกึษาดา้นชวีวทิยาโมเลกุล โดยเฉพาะการเคลื่อนทีด่ว้ยแฟลเจลลา และการ

เพิม่จ านวนและพนัธุกรรมของคลอโรพลาสต์  อกีชนิดคอื คลอเรลลา (Chlorella sp.)  (รปูที ่32) เป็น

สาหรา่ยสเีขยีวเซลลเ์ดยีวทีม่กีารสะสมโปรตนีสงู จงึนิยมน ามาผลติเป็นอาหารเสรมิ  

7.1.2 สาหรา่ยทีอ่ยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม (colonial algae) สาหรา่ยกลุ่มน้ีเกดิจากการรวมกนั

ของสาหรา่ยเซลลเ์ดยีวชนิดเดยีวกนัหลาย ๆ เซลล ์เกาะกลุ่มกนัอยูเ่ป็นค อโลนีรปูทรงต่าง ๆ เช่น  วอล 

วอกซ ์(Volvox sp.) ซนีีเดสมสั (Scenedesmus sp.) และโกเนียม (Gonium sp.) เป็นตน้ (รปูที ่33) 
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รปูท่ี 31   Chlamydomonas moewusii   (ก) ภาพถ่ายจากกลอ้งจลุทรรศน์   (ข) ภาพถ่ายจากลอ้ง
อเิลคตรอนแบบส่องกราด (SEM)   

 (จาก http://www.bch.umontreal.ca/protists/chlamy/appearance.html) 
 

 

รปูท่ี 32   Chlorella sp. (ก) ลกัษณะเซลลข์อง Chlorella sp. (ข) ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิทีผ่ลติจาก 
Chlorella (ก) จาก http://plantphys.info/plant_biology/labaids/zygnemophyceae.shtml 
(ข) จาก http://www.shamansmarket.com/-strse-3667/ Raw-Chlorella-Tablets--dsh-
/Detail.bok 

 

 

รปูท่ี 33  ลกัษณะสาหรา่ยทีอ่ยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม (colony) (ก) Volvox sp. (ข) Scenedesmus sp.   
(ค) Gonium sp. (ก) จาก http://www.warrenphotographic.co.uk/med.php?n=05613  
(ข) จาก http://jcoll.org/genoma/vida_microsubmarina/microalgas/scenedesmus.html  
(ค) จาก http://protist.i.hosei.ac.jp/pdb/images/Chlorophyta/Gonium/index.html 
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7.1.3 สาหรา่ยทีม่ลีกัษณะเป็นเสน้ (filamentous algae) สาหรา่ยชนิดน้ีพบลอยอยูใ่น

แหล่งน ้าหรอืยดึเกาะอยูก่บัสิง่ต่าง ๆ ใตน้ ้า มลีกัษณะเป็นเสน้ทีเ่กดิจากเซลลเ์ดีย่วเรยีงต่อกนัเป็นสาย

ยาว แต่ละชนิดมคีลอโรพลาสตร์ปูรา่งแตกต่างกนัไป และมอีอรก์าเนลต่าง ๆ ทีท่ าหน้าทีส่มบรูณ์ภายใน

แต่ละเซลล ์ไดแ้ก่  สไปโรไจรา (Spirogyra sp.) หรอืเทาน ้า (รปูที ่34) เป็นสาหรา่ยสเีขยีวทีม่คีลอโรพ

ลาสตเ์รยีงตวัเป็นเกลยีวอยูใ่นเซลล ์มกีารสะสมแป้งภายในเซลลม์าก  อกีชนิดคอื คลาโดฟอรา 

(Cladophora sp.) หรอืไก (รปูที ่35 ) เป็นสาหรา่ยสเีขยีวทีม่คีลอโรพลาสตเ์รยีงกนัเป็นรา่งแห  

(recticulate Chloroplast) รบัประทานได ้มโีปรตนีสงู 

 

รปูท่ี 34  Spirogyra (เทาน ้า) (ก) ลกัษณะถิน่อาศยัในล าธารน ้าใส (ข) ลกัษณะเสน้สายมองเหน็คลอโร- 
พลาสตเ์ป็นแถบ (ค) การสบืพนัธุแ์บบ conjugation ไดเ้ซลลไ์ซโกต  (zygote) เจรญิเตบิโต
เป็นตน้ใหมต่่อไป  (ก) จาก http://www.buzzle.com/articles/what-is-spirogyra.html  

 (ข) จาก  http://chokchaischool.com/elearning/Chantana/kingdom/_2.html  (ค) จาก 
http://protist.i.hosei.ac.jppdb/Images/Chlorophyta/Spirogyra/group_C/longata_1.html 

 

  

รปูท่ี 35  Cladophora sp. (ไก)  (ก) โครงสรา้งแบบเสน้สาย  (ข) คลอโรพลาตแ์บบรา่งแห  
 (ก) จาก http://www.rbgsyd.nsw.gov.au/science/Plant_Diversity_Research/australian_ 

freshwater_algae/ algpic/simple_branched_algae2 (ข) จาก http://protist.i.hosei.ac.jp/ 
pdb/images/Chlorophyta/Clado phora/index.html 

 

ก 
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7.1.4 สาหรา่ยทีม่ลีกัษณะเป็นแผ่น (thallus algae) สาหรา่ยกลุ่มน้ีมลีกัษณะเป็นแผ่น

ของโครงสรา้งทีป่ระกอบดว้ยเซลลเ์รยีงซอ้นกนัหนามากกว่าหนึ่งชัน้ มสี่วนทีย่ดึเกาะกบัพืน้ดนิคลา้ยราก 

คลา้ยล าตน้ และคลา้ยใบ แต่ยงัไมม่รีะบบท่อล าเลยีงใดๆ ไดแ้ก่  Ulva sp. และสาหรา่ยใบมะกรดู 

(Halimeda sp.) (รปูที ่36) เป็นตน้ 

 

รปูท่ี 36   สาหรา่ยทีม่โีครงสรา้งเป็นแผ่น (ก) Ulva sp. (ข) Halimeda discoidea (ค) Halimeda sp. 
(ก) จาก http://sarinp.com/unit2/protista.htm  

 (ข) จาก http://www.algaebase.org/search/species/detail/ ?species_id=3804  
 ( ค) จาก http://www.botany.hawaii.edu 
 
 

7.2 กลุ่มยอ่ยคาโรไฟเซยีน (Charophyceans) หรอื กลุ่มสาหรา่ยไฟ สาหรา่ยกลุ่มน้ี

แตกต่างจากคลอโรไฟต ์คอื สรรีวทิยาของการสงัเคราะหด์ว้ยแสง การสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศแบบ

ซบัซอ้น และเซลลว์ทิยา พบไดท้ัว่ไปในบรเิวณน ้าตืน้และใส  ตวัอยา่งสาหรา่ยในกลุ่มน้ี เช่น สาหรา่ยไฟ 

(Chara sp.) และนิเทลลา (Nitella sp.) (รปูที ่37) เป็นสาหรา่ยกลุ่มทีม่โีครงสรา้งทีป่ระกอบดว้ยเซลล์

เรยีงซอ้นกนัหลายชัน้ มสี่วนยดึเกาะกบัพืน้ดนิคลา้ยราก ส่วนทีต่ ัง้ขึน้คลา้ยล าตน้และมกีารแตกกิง่กา้น

หลายชัน้ใกลเ้คยีงกบัพชืชัน้สงูมาก โครงสรา้งสบืพนัธุเ์พศผูแ้ละโครงสรา้งสบืพนัธุเ์พศเมยีมคีวาม

แตกต่างกนัอยา่งชดัเจน และเมือ่เจรญิเตบิโตเตม็ทีจ่ะมสีเีหลอืง สม้ จนถงึสแีดง การศกึษาววิฒันาการ

ของพชืในปจัจบุนัพบว่าสาหรา่ยไฟมี ความสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัพชืทีเ่จรญิบนบกมากทีสุ่ด หรอือาจถอืได้

ว่าพชืทีเ่จรญิบนบกมวีวิฒันาการมาจากสาหรา่ยไฟนัน่เอง 
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รปูท่ี 37  สาหรา่ยไฟ (Nitella sp.)  (ก) ลกัษณะการแตกกิง่ของสาหรา่ยไฟ   (ข) โครงสรา้งสบืพนัธุ์
เพศเมยี (Oogonium)  (ค) โครงสรา้งสบืพนัธุเ์พศผู ้(Antheridium)  

 
8. กลุ่มอะมโีบซวั (Amaebozoa) เป็นกลุ่มสิง่มชีวีติทีน่ ามาจดักลุ่มโดยขอ้มลูจากโมเลกุลดเีอน็เอ 

มกีารด ารงชวีติมทีัง้เป็นผูย้อ่ยสลาย ผูบ้รโิภคและปรสติ ซึง่จะพบในบรเิวณทีช่ืน้แฉะและตามขอนไม้ หรอื

ใบไมเ้น่าเป่ือยในปา่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มยอ่ย คอื  

 8.1 ราเมอืกชนิดพลาสโมเดยีม (plasmodium slime molds) ซึง่เป็นเซลลท์ีม่หีลาย

นิวเคลยีสภายในเซลล์  และอกีชนิดเป็นราเมอืกชนิดเซลลลูาร ์ (cellular slime molds) เป็นเซลลท์ีม่ ี1 

นิวเคลยีส  หลายเซลลม์าอยูร่วมกนั  ราเมอืกมบีทบาทเป็นผูย้อ่ยสลายทีส่ าคญัในระบบนิเวศ ไดแ้ก่ สเต

โมนิทสิ (Stemonitis sp.) และ ไฟซาลมั (Physarum sp.) เป็นตน้ (รปูที ่38) 

   

รปูท่ี 38  กลุ่มราเมอืก (ก) Stemonitis axifera (ข) Physarum nutans (ค) Physarum polycephalum  
(ก) จาก http://sanamyan.com/myxomycetes/stemonitis_axifera.php  
(ข) จาก http://www.naturephoto-cz.eu/physarum-nutans-picture-6400.html   
(ค) จาก http://www.flickr.com/photos/randomtruth/ 4350484166/ 

 
 8.2 แอนตามบีา ( entamoeba) เป็นโพรทสิตท์ีถู่กจดัไวใ้นกลุ่มเดยีวกนัดว้ยขอ้มลู

โมเลกุลดเีอน็เอ ลกัษณะทัว่ไปมี เทา้เทยีม (Pseudopodium) หรอืเพื่อใชใ้นการเคลื่อนทีห่รอืกนิอาหาร 

โดยการยืน่เทา้เทยีมไปลอ้มรอบอาหาร ส่วนใหญ่จะด ารงชวีติแบบอสิระ ทีรู่จ้กักนัด ีคอื Amoeba 

proteus แต่บางชนิดเป็นปรสติทีส่ าคญั เช่น Entamoeba histolytica เป็นสาเหตุของโรคบดิ (รปูที ่39) 

ข ค ก 

ข ค ก 



คู่มือส่ือการสอนวิชาชีววิทยา โดยความร่วมมือระหวา่ง 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

- 29 - 
 

 

รปูท่ี 39   โพรทสิตก์ลุ่มอะมบีา (ก)  Amoeba proteus (ข) Entamoeba histolytica ระยะ trophozoite 
(ก) จาก http://archive.microbelibrary.org/ASMOnly/details.asp?ID=508  

 (ข) จาก http://www.uvm.edu/ cmb/student_details.php?people_id=435 
 
วิวฒันาการของโพรทิสต ์

จากการศกึษาหลกัฐานทางววิฒันาการของสิง่มชีวีติในอาณาจกัโพรทสิตา พบฟอสซลิทีเ่ก่าแก่

ทีสุ่ดอายุ 2,100 ลา้นปี โดยซากดกึด าบรรพท์ีพ่บเป็นสิง่บ่งชีถ้งึการด ารงชวีติของกลุ่มโพรทสิตท์ีอ่ยูใ่น

น ้า จากขอ้มลูซากดกึด าบรรพ ์ลกัษณะสณัฐานวทิยา และโมเลกุลดเีอน็เอของโพรทสิตก์ลุ่มต่าง ๆ ทีไ่ด้

ศกึษาเป็นสิง่ยนืยนัไดว้่าสิง่มชีวีติในอาณาจกัรโพรทสิตา เป็นบรรพบุรษุของสิง่มชีวีติในกลุ่มรา พชื และ

สตัว ์(รปูที ่40)   

 

รปูท่ี 40  แผนภาพแสดงความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติในอาณาจกัรโพรทสิตา (เสน้สเีหลอืง) กบัสิง่มชีวีติ
กลุ่มอื่น ๆ (จาก http://plantphys.info/organismal/lechtml/protista.shtml) 

ก ข 
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บทบาทของโพรทิสต ์

 สิง่มชีวีติในอาณาจกัรโพรทสิตา เป็นกลุ่มทีม่คีวามส าคญัต่อระบบนิเวศน์เป็นอยา่งยิง่ในฐานะที่

เป็นสิง่มชีวีติกลุ่มแรกทีเ่ป็นผูผ้ลติ เป็นผูส้รา้งออกซเิจนใหก้บัแหล่งน ้า และสามารถน ามาแปรรปูในเชงิ

อุตสาหกรรมไดอ้กีมากมาย เช่น อาหาร อาหารเสรมิเพื่อสุขภาพ เครือ่งส าอางค ์น ้ายาขดัเงา ยาสฟีนั ปุ๋ ย 

และผลติน ้ามนัเชือ้เพลงิ เป็นตน้ 



คู่มือส่ือการสอนวิชาชีววิทยา โดยความร่วมมือระหวา่ง 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

- 31 - 
 

แนวทางในการจดัการเรียนรู ้
 

 การเรยีนการสอนเรือ่งอาณาจกัรโพรทสิตา เป็นหวัขอ้ทีม่เีนื้อหามาก ดงันัน้วธิกีารทีจ่ะใหผู้เ้รยีน
มคีวามสนใจมากยิง่ขึน้ ผูส้อนตอ้งออกแบบกจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดท้ดสอบความรูค้วามสามารถของตนเอง
ใหรู้จ้กัสิง่มชีวีติในอาณาจกัรโพรทสิตาเพิม่มากขึน้ โดยมกีจิกรรมดงันี้ 
 
1. กิจกรรมก่อนถึงชัว่โมงเรียน 
 ผูส้อนเตรยีมผลติภณัฑห์รอืแผ่นโฆษณาเกีย่วกบัการใชป้ระโยชน์ของสาหรา่ยในชวีติประจ าวนั
มาใหผู้เ้รยีนสงัเกตและศกึษาในหอ้งเรยีน ตวัอยา่งผลติภณัฑ ์เช่น อาหาร อาหารเสรมิ ยาสฟีนั และ
เครือ่งส าอางค ์เป็นตน้ ใหผู้เ้รยีนช่วยกนัคน้ควา้เพิม่เตมิ จากใน internet หรอืเอกสารต่าง ๆ เพื่อบอกว่า
ผลติภณัฑต่์าง ๆ เหล่านัน้ท ามาจากสาหรา่ยอะไรบา้ง 
 
2. กิจกรรมภายในชัว่โมงเรียน 
ชื่อกจิกรรม ตามล่าหาโพรทสิต ์
วตัถุประสงค ์เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถบอกลกัษณะส าคญัของสิง่มชีวีติกลุ่มของโพรทสิตไ์ด้ 
วสัดุอุปกรณ์  สไลด ์กระจกปิดสไลด ์กลอ้งจลุทรรศน์ หลอดหยด ปากคบี เขม็เขีย่ ภาชนะเกบ็ตวัอยา่ง 
วธิกีาร ผูส้อนแบ่งผูเ้รยีนเป็นกลุ่ม ๆ ละไมเ่กนิ 5 คน เพื่อไปตามล่าโพรทสิตใ์นแหล่งน ้าทีก่ าหนด 
หลงัจากนัน้ผูเ้รยีนน าน ้าทีเ่กบ็มาจดัเตรยีมสไลดแ์บบ whole mouth method เพื่อน าตวัอยา่งสิง่มชีวีติใน
น ้าส่องดใูตก้ลอ้งจลุทรรศน์ หลงัจากนัน้ใหผู้เ้รยีนกรอกขอ้มลูลงในตารางรายงานผลการศกึษา  ผูส้อน
อาจจะมกีารจดัรางวลัใหส้ าหรบักลุ่มทีส่ามารถหาโพรทสิตไ์ดม้ากทีสุ่ด 
 
ตารางบนัทกึผล 

ชนิด ลกัษณะโพรทิสต ์
(วาดภาพ) รปูทรง สี ลกัษณะส าคญั สภาพแหล่งน ้า 

1.     
2.     
3.     
 
การอภปิรายผล จากผลการศกึษาทีไ่ดร้บั ผูส้อนใหผู้เ้รยีนช่วยกนัรายงานผลทลีะกลุ่มตามหวัขอ้ดงันี้ 

1.1 รปูทรงของโพรทสิต ์ไดแ้ก่ เซลลเ์ดีย่ว คอโลนี เสน้สาย เนื้อเยือ่ เป็นตน้ 
 1.2 สขีองโพรทสิต ์ไดแ้ก่ สเีขยีว สแีดง สนี ้าตาล  เป็นตน้ 
 1.3 ลกัษณะเด่นของโพรทสิต ์ไดแ้ก่ โครงสรา้งในการเคลื่อนที ่เซลลบ์างรปูทรงไมแ่น่นอน หรอื
พบโครงสรา้งพเิศษบางอยา่ง เช่น โครงสรา้งสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศ เป็นตน้ 
 1.4 ถิน่อาศยัของโพรทสิต ์มปีจัจยัทางกายภาพ เช่น สขีองน ้า ความขุน่ของน ้า อุณหภมูนิ ้า
ปรมิาณแสง การอยูร่ว่มกบัสิง่มชีวีติอื่นในน ้า เป็นตน้ 
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 1.5 ประโยชน์ของโพรทสิตท์ีพ่บ เช่น เพิม่ออกซเิจนใหก้บัน ้า ช่วยลดภาวะโลกรอ้น บางชนิด
เป็นอาหารของโปรโตซวั บางชนิดเป็นอาหารของคน เป็นตน้ 
 1.6 โทษทีค่าดว่าน่าจะเกดิจากโพรทสิต ์เช่น ถา้โพรทสิตต์ายจะท าใหเ้กดิน ้าเน่าเสยี ถา้มมีาก
เกนิไปจะขดัขวางทางสญัจรของสตัวน์ ้า เป็นตน้ 
 
การอภิปรายผูส้อนอาจเสริมค าถามเพ่ือให้ผูเ้รียนได้คิดและใช้ประสบการณ์จริงในการตอบ
ค าถาม โดยมีค าถามและมีแนวทางค าตอบดงัน้ี 
 

1. ค าถาม : ถา้เราพบสิง่มชีวีติทีม่รีปูทรงแบบเสน้สาย (filament) จะใชล้กัษณะอะไรเป็นเกณฑ์
ตดัสนิว่าตวัอยา่งทีพ่บนัน้เป็นสิง่มชีวีติในอาณาจกัรมอเนอรา หรอือาณาจกัรโพรตสิตา  
 

ตอบ :  ถา้เป็นตวัอยา่งมเีมอืกห่อหุม้ หรอืสรา้งเซลลเ์ฮเทอรโ์รซสิ หรอืสรา้ง dead cell จดัให้
อยูใ่นอาณาจกัรมอเนอรา ถา้ไมพ่บลกัษณะดงักล่าวเลยกค็วรจะจดัไวใ้นอาณาจกัรโพรตสิตา 
 

2. ค าถาม: โพรทสิตก์ลุ่มสาหรา่ยไฟ พบลกัษณะอะไรบา้งทีแ่ตกต่างจากสาหรา่ยกลุ่มอื่น ๆ 
 

ตอบ : 1) โครงสรา้งของตน้พชืทีม่สี่วนคลา้ยราก คลา้ยล าตน้ และคลา้ยใบ  
 2) โครงสรา้งเซลลส์บืพนัธุเ์พศผู ้และเพศเมยี ปรากฏใหเ้หน็อยา่งชดัเจน  
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ภาคผนวก 
 
ก. ค าอธิบายศพัท ์
 
ไฟโลเจนนีตกิทร ี
phylogenetic tree 
 

ผงัแสดงล าดบัววิฒันาการชาตพินัธุข์องสิง่มชีวีติ โดยอาศยัขอ้มลูจากการศกึษา
ทางสณัฐานวทิยาและชวีโมเลกุลควบคู่กนัไป ลกัษณะทีไ่ดจ้ะบ่งบอกความใกล้
หรอืห่างกนัทางววิฒันาการของสิง่มชีวีติแต่ละกลุ่ม 
 

ทลัลสั 
thallus 

การจดัเรยีงตวัของเซลลห์ลาย ๆ เซลลท์ีเ่ป็นแผ่นมคีวามหนามากกว่า 1 ชัน้ หรอื
เพยีง 1 ชัน้เซลล ์
 

ซโูอสปอร ์
zoospore 
 

สปอรท์ีม่หีนวด (flagellum) เพื่อใชใ้นการเคลื่อนที ่พบในการสบืพนัธุแ์บบไม่
อาศยัเพศ ของกลุ่มรา แบคทเีรยี และสาหรา่ย 
 

ไซโกสปอร ์
zygospore  
 

โครงสรา้งระยะดพิลอยดข์องวงชพี เจรญิมาจากเซลลท์ีเ่กดิจาก การรวมกนัของ
นิวเคลยีสท าใหม้โีครโมโซม 2 ชุด (zygote) ซึง่จะแบ่งแบบไมโอซสิใหเ้ซลลท์ีม่ ี
โครโมโซม 1 ชุด จ านวน 4 เซลล ์เพื่อเจรญิ ในระยะแฮพลอยดต่์อไป  พบในกลุ่ม
รา และโพรทสิต ์

 
ไซโกต  
zygote 

เซลลท์ีเ่กดิจากการรวมกนัของนิวเคลยีสเซลลส์บืพนัธุเ์พศผูแ้ละนิวเคลยีสเซลล์
สบืพนัธุเ์พศเมยี มโีครโมโซม 2 ชุด (2n) ซึง่จะเจรญิต่อไปเป็นไซโกสปอรใ์นกลุ่ม
โพรทสิต ์หรอือาจจะเจรญิต่อไปเป็นเอมบรโิอทีพ่บในอาณาจกัรพชื 
 

 
 
 
ข.    แหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม 

1. Reece, J.B, L.A. Urry, M.J. Cain, S.A. Wasserman, P.V. Minorsky and R.B. Jackson. 
2011. Campbell Biology, 9th edition (Global Edition). Pearson Education, Inc., San Francisco. 

2. Barnes. 1998. The Diversity of Living Organisms. Blackwell Publishing, University of 
Cambridge, Cambridge, UK. 
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รายช่ือส่ือการสอนวิชาชีววิทยาจ านวน  92   ตอน 
 
ตอน
ท่ี 

ช่ือตอน อาจารยผ์ูจ้ดัท าส่ือ 

1 ชวีวทิยาคอือะไร รศ.ดร.ประคอง  ตงัประพฤทธิกุ์ล 

2 ชวีจรยิธรรม รศ.ดร.สุจนิดา มาลยัวจิติรนนท ์

3 การวางแผนการทดลอง และการตรวจสอบสมมตฐิาน ผศ.ดร.พงชยั หาญยทุธนากร 

4 ตวัอยา่งการทดลองทางชวีวทิยา ผศ.ดร.พงชยั หาญยทุธนากร 

5 ส่วนประกอบและวธิกีารใชก้ลอ้งจลุทรรศน์แบบใชแ้สง อ.ดร.จริารชั  กตินะ 

6 
การเตรยีมตวัอยา่งเพื่อศกึษาและประมาณขนาดดว้ยกลอ้ง
จลุทรรศน์แบบใชแ้สง 

อ.ดร.จริารชั  กตินะ 

7 ปฎกิริยิา polymerization และ hydrolysis  อ.ดร.จฑุาพนัธุ ์ พณิสวสัดิ ์

8 โปรตนี ผศ.ดร.พงชยั หาญยทุธนากร  

9 กรดนิวคลอีคิ ผศ.ดร.พงชยั หาญยทุธนากร  

10 การด ารงชวีติของเซลล ์ ผศ.ดร.พงชยั  หาญยทุธนากร 

11 การสื่อสารระหว่างเซลล;์ บทน า ผศ.ดร.อรวรรณ สตัยาลยั 

12 การสื่อสารระหว่างเซลล;์ การสื่อสารระยะใกลใ้นพชืและสตัว ์ ผศ.ดร.อรวรรณ สตัยาลยั 

13 การสื่อสารระยะไกลในสตัว ์ ผศ.ดร.อรวรรณ สตัยาลยั 

14 องคป์ระกอบของการสื่อสารระหว่างเซลล ์ ผศ.ดร.อรวรรณ สตัยาลยั 

15 ทางเดนิอาหารและกระบวนการยอ่ยอาหารของสตัวเ์คีย้วเอือ้ง ผศ.ดร.พชันี  สงิหอ์าษา 

16 การยอ่ยอาหารในล าไสเ้ลก็ ผศ.ดร.พชันี  สงิหอ์าษา 

17 ภาพรวมของการสลายอาหารระดบัเซลล ์ อ.ดร.จฑุาพนัธุ ์ พณิสวสัดิ ์

18 ลกูโซ่หายใจ อ.ดร.จฑุาพนัธุ ์ พณิสวสัดิ ์

19 oxidative phosphorylation อ.ดร.จฑุาพนัธุ ์ พณิสวสัดิ ์

20 การแลกเปลีย่นแก๊สของสตัวน์ ้าและสตัวบ์ก รศ.ดร.ประคอง  ตงัประพฤทธิกุ์ล 

21 เรือ่งกลไกการหายใจและศูนยค์วบคุมการหายใจในคน รศ.ดร.ประคอง  ตงัประพฤทธิกุ์ล 

22 ไต: หน่วยไต และการสรา้งปสัสาวะของไตคน รศ.ดร.ประคอง  ตงัประพฤทธิกุ์ล 
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23 
ระบบหมนุเวยีนเลอืดแบบเปิด ( open circulatory system) และ
แบบปิด (closed circulatory system) 

รศ.ดร.วทิยา  ยศยิง่ยวด 

24 องคป์ระกอบของเลอืด  หมูเ่ลอืด  และการแขง็ตวัของเลอืด รศ.ดร.วทิยา  ยศยิง่ยวด 

25 การป้องกนัตนเองของรา่งกาย และระบบภมูคิุม้กนั รศ.ดร.วทิยา  ยศยิง่ยวด 

26 การเคลื่อนทีข่องปลา รศ.วณีา เมฆวชิยั 

27 กลไกการหดตวัของกลา้มเนื้อโครงรา่ง    รศ.ดร.ประคอง  ตงัประพฤทธิกุ์ล 

28 การท างานของเซลลป์ระสาท อ.ดร.นพดล  กตินะ 

29 การถ่ายทอดกระแสประสาทระหว่างเซลลป์ระสาท อ.ดร.นพดล  กตินะ 

30 เซลลร์บัความรูส้กึ รศ.ดร.ประคอง  ตงัประพฤทธิกุ์ล 

31 หแูละการไดย้นิ รศ.ดร.ประคอง  ตงัประพฤทธิกุ์ล 

32 ฮอรโ์มนคอือะไร รศ.ดร.สุจนิดา  มาลยัวจิติรนนท ์

33 ชนิดของฮอรโ์มนและชนิดของเซลลเ์ป้าหมาย รศ.ดร.สุจนิดา  มาลยัวจิติรนนท ์

34 
การสบืพนัธุร์ะดบัเซลล ์ 1  วฏัจกัรเซลล ์อนิเทอรเ์ฟส และ 
division phase    

ผศ.ดร.อรวรรณ สตัยาลยั 

35 
การสบืพนัธุร์ะดบัเซลล ์ 2  วฏัจกัรเซลล์    division phase   
mitosis 

ผศ.ดร.อรวรรณ สตัยาลยั 

36 
การสบืพนัธุร์ะดบัเซลล ์ 3 วฏัจกัรเซลล์ ; division phase; 
meiosis 

ผศ.ดร.อรวรรณ สตัยาลยั 

37 เซลลพ์ชื ผศ.ดร.มานิต  คดิอยู ่

38 เนื้อเยือ่พชื ผศ.ดร.มานิต  คดิอยู ่

39 ปากใบและการควบคุมการเปิด-ปิดของปากใบ อ.ดร.อญัชล ี ใจด ี

40 การล าเลยีงน ้าของพชื รศ.ดร.ปรดีา  บุญ-หลง 

41 พลงังานชวีติ รศ.ดร.ศุภจติรา  ชชัวาลย ์

42 ปฏกิริยิาแสง (Light reaction) รศ.ดร.ศุภจติรา  ชชัวาลย ์

43 ปฏกิริยิาคารบ์อน (carbon reaction) – Calvin cycle ผศ.ดร.บุญธดิา  โฆษติทรพัย ์

44 กลไกการเพิม่ความเขม้ขน้ของคารบ์อนไดออกไซดใ์นพชื C4 ผศ.ดร.บุญธดิา  โฆษติทรพัย ์

45 กลไกการเพิม่ความเขม้ขน้ของคารบ์อนไดออกไซดใ์นพชื CAM ผศ.ดร.บุญธดิา  โฆษติทรพัย ์
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46 ปจัจยัจ ากดัในการสงัเคราะหด์ว้ยแสง รศ.ดร.ปรดีา  บุญ-หลง 

47 โครงสรา้งของดอก (Structure of Flower) ผศ.ดร.ต่อศกัดิ ์ สลีานนัท ์

48 การปฏสินธใินพชืดอก ผศ.ดร.ต่อศกัดิ ์สลีานนัท ์

49 การเกดิและโครงสรา้งผล อ.ดร.สรอ้ยนภา  ญาณวฒัน์ 

50 การงอกของเมลด็  รศ.นนัทนา  องักนินัทน์ 

51 การวดัการเจรญิเตบิโตของพชื อ.ดร.อญัชล ี ใจด ี

52 ออกซนิ ผศ.ดร.กนกวรรณ  เสรภีาพ   

53 การใชส้ารควบคุมการเจรญิเตบิโตของพชืในการเกษตร ผศ.พชัรา  ลมิปนะเวช 

54 การเคลื่อนไหวของพชื ผศ.ดร.กนกวรรณ  เสรภีาพ   

55 ความน่าจะเป็นและกฎแห่งการแยก ผศ. เรอืงวทิย ์บรรจงรตัน์ 

56 กฎแห่งการรวมกลุ่มอยา่งอสิระ ผศ. เรอืงวทิย ์บรรจงรตัน์ 

57 มลัตเิปิลแอลลลี (Multiple alleles) อ.ดร.วราลกัษณ์  เกษตรานนัท ์

58 พอลยินี (Polygene) อ.ดร.วราลกัษณ์  เกษตรานนัท ์

59 โครงสรา้งของดเีอน็เอ (DNA structure) อ.ดร.เพลนิพศิ  โชคชยัช านาญกจิ 

60 โครงสรา้งของโครโมโซม (Chromosome structure) อ.ดร.เพลนิพศิ  โชคชยัช านาญกจิ 

61 การถอดรหสัพนัธุกรรม (Transcription) อ.ดร.ธนะกาญจน์  มญัชุพานี 

62 การแปลรหสัพนัธุกรรม (Translation) อ.ดร.ธนะกาญจน์  มญัชุพานี 

63 แนะน าพนัธุวศิวกรรม อ.ดร.ปฐมวด ี ญาณทศันียจ์ติ 

64 ขัน้ตอนของพนัธุวศิวกรรม อ.ดร.ปฐมวด ี ญาณทศันียจ์ติ 

65 
สิง่มชีวีติดดัแปรพนัธุกรรม (Genetically modified organisms: 
GMOs) 

อ.ดร.รชันีกร  ธรรมโชต ิ

66 ชารล์ ดารว์นิ คอืใคร ผศ.ดร.เจษฎา  เด่นดวงบรพินัธ ์

67 หลกัฐานการเกดิววิฒันาการ ผศ.ดร.เจษฎา  เด่นดวงบรพินัธ ์

68 ทฤษฎวีวิฒันาการของดารว์นิ ผศ.ดร.เจษฎา  เด่นดวงบรพินัธ ์

69 ววิฒันาการของเชือ้ดือ้ยา ผศ.ดร.เจษฎา  เด่นดวงบรพินัธ ์
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70 ววิฒันาการของมนุษย ์ ผศ.ดร.เจษฎา  เด่นดวงบรพินัธ ์

71 อาณาจกัรมอเนอรา ผศ.ดร.รสรนิ  พลวฒัน์ 

72 อาณาจกัรโพรทสิตา ผศ.ดร.รสรนิ  พลวฒัน์ 

73 อาณาจกัรฟงัไจ ผศ.ดร.จติรตรา  เพยีภเูขยีว 

74 ความหลากหลายของสตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงั ผศ.ดร.อาจอง  ประทตัสุนทรสาร 

75 ความหลากหลายของสตัวม์กีระดกูสนัหลงั รศ.วณีา  เมฆวชิยั 

76 กลไกของพฤตกิรรม รศ.ดร.อุษณยี ์ยศยิง่ยวด 

77 พฤตกิรรมการเรยีนรูแ้บบต่าง ๆ รศ.ดร.อุษณยี ์ยศยิง่ยวด 

78 การสื่อสารระหว่างสตัว ์ รศ.ดร.อุษณยี ์ยศยิง่ยวด 

79 แนวคดิเกีย่วกบัระบบนิเวศ   ผศ.ดร.อาจอง ประทตัสุนทรสาร 

80 ไบโอมบนบก   ผศ.ดร.อาจอง ประทตัสุนทรสาร 

81 การส ารวจระบบนิเวศบนบก ผศ.ดร.อาจอง ประทตัสุนทรสาร 

82 ความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่มชีวีติกบัปจัจยัทางกายภาพ ผศ.ดร.วเิชฎฐ ์ คนซื่อ 

83 ความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่มชีวีติชนิดต่างๆ ในระบบนิเวศ ผศ.ดร.วเิชฎฐ ์ คนซื่อ 

84 โซ่อาหารและใยอาหาร ผศ.ดร.วเิชฎฐ ์ คนซื่อ 

85 วฏัจกัรสาร ผศ.ดร.วเิชฎฐ ์ คนซื่อ 

86 
ความหมายของค าว่าประชากร( population) และประวตัิ
การศกึษาประชากร 

รศ.ดร.ก าธร   ธรีคุปต ์

87 
วธิกีารหาค่าความหนาแน่นของประชากรโดยวธิกีารสุ่มตวัอยา่ง
แบบวางแปลง (quadrat sampling method) 

รศ.ดร.ก าธร   ธรีคุปต ์

88  การเพิม่ขนาดของประชากร (population growth) รศ.ดร.ก าธร   ธรีคุปต ์

89 โครงสรา้งอาย ุ(age structure) ของประชากร รศ.ดร.ก าธร   ธรีคุปต ์

90 ประเภทของทรพัยากร อ.ดร.พงษ์ชยั  ด ารงโรจน์วฒันา 

91 ปญัหาทีม่ต่ีอทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้ม อ.ดร.พงษ์ชยั  ด ารงโรจน์วฒันา 

92 หลกัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ อ.ดร.พงษ์ชยั  ด ารงโรจน์วฒันา 

 


