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วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้

 เมือ่ศกึษาบทเรยีนน้ีแลว้นกัศกึษาสามารถ 

 1.  บอกความแตกต่างของโครงสรา้งแบบโฮโมโลกสัและอะนาโลกสัได ้

 2.  บอกหลกัเกณฑก์ารแบ่งหมวดหมูข่องสิง่มชีวีติ 

 3.  บอกหลกัเกณฑก์ารตัง้ชือ่วทิยาศาสตรข์องสิง่มชีวีติ 

 4.  บอกเกณฑท์ีใ่ชก้าํหนดลกัษณะสิง่มชีวีติในอาณาจกัรต่าง ๆ 

 5.  อธบิายและยกตวัอยา่งของสิง่มชีวีติในอาณาจกัรโมนีรา โปรตสีตา ฟงัไจ พชื 

สตัว ์และไวรา 

 6.  บอกประโยชน์และโทษของสิง่มชีวีติบางชนิดต่อมนุษย ์

 

 การศกึษาสิง่มชีวีติชนิดต่าง ๆ ทีเ่ป็นเพื่อนร่วมโลกของมนุษย์ ซึ่งส่วนใหญ่แลว้

มนุษย์ไดใ้ชป้ระโยชน์เพื่อการยงัชพีมาโดยตลอด เน่ืองจากสิง่มชีวีติมคีวามหลากหลาย

ทัง้ชนิดและจาํนวนมาก ระบบการจดัหมวดหมูใ่หม้คีวามเป็นสากลจงึเป็นวถิทีางเดยีวทีจ่ะ

ทาํใหส้ามารถทาํการศกึษาสิง่มชีวีติไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ การกําหนดชือ่ทีเ่ป็นวทิยาศาสตร์

ของสิง่มชีวีติทาํใหส้ามารถสือ่สารกนัไดอ้ยา่งเขา้ใจทัว่โลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในทางวชิาการ 

ทําให้เขา้ใจเรื่องราวของสิง่มชีวีติมากขึน้ มนุษย์จงึใช้ประโยชน์จากสิง่มชีวีติทัง้ในด้าน

ผลผลติเชงิอาหารและดา้นการป้องกนั เช่น ผลติภณัฑจ์ากสิง่มชีวีติทีใ่ชป้้องกนัโรค ทัง้หลาย

ทัง้ปวงน้ีกเ็พือ่การดาํรงชพีทีเ่ป็นปกตสิขุของมนุษย ์

 

5.1 การจดัหมวดหมู่ของส่ิงมีชีวิต 

 อรสิโตเตลิ (Aristotle : 384-322 B.C) จดัหมวดหมูส่ ิง่มชีวีติโดยพจิารณาจากรปูรา่ง

ลกัษณะ (structure) ทีอ่ยู่อาศยั (habitat) และการดาํรงชวีติ (mode of living) โดยแบ่งพชื

เป็น 3 กลุ่ม คอื ไมล้ม้ลุก ไมพุ้่มและไมย้นืตน้ แบ่งสตัวเ์ป็น 2 กลุ่ม คอื สตัวม์กีระดูกสนัหลงั 

บทท่ี 5 
ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต 
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(Enaima or Vertebrates) มเีลอืดสแีดง และ สตัวไ์ม่มกีระดูกสนัหลงั (Anaima or 

Invertebrates) ไมม่เีลอืดสแีดง 

 คาโรลสั ลนิเนียส (Carolus Linnaeus : ค.ศ. 1707-1778) จดัหมวดหมูส่ ิง่มชีวีติ 

ได้แก่ พชืดอกเป็นหมวดหมู่โดยใชจ้ํานวนเกสรตวัผูเ้ป็นเกณฑ ์ซึ่งปจัจุบนัยงัใชอ้ยู่ แบ่ง

สตัว์เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ สตัว์ไม่มกีระดูกสนัหลงั แมลง ปลา สตัว์ครึง่บกครึง่น้ํา นก และ

สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยน้ํานม ไดเ้ขยีนหนงัสอืเกีย่วกบัพชืชือ่ Species Plantarum และหนงัสอื

เกีย่วกบัสตัวช์ือ่ Systema Nature เป็นนกัวทิยาศาสตรค์นแรกทีค่ดิระบบเรยีกชือ่พชืและ

สตัวท์ีเ่ป็นสากล เรยีกวา่ ชือ่วทิยาศาสตร ์(Scinetific name) ลนิเนียสไดร้บัการยกย่องว่า

เป็นบดิาแหง่อนุกรมวธิาน เพราะเป็นผูว้างรากฐานวธิจีดัจาํพวกพชืและสตัว ์

 

ช่ือวิทยาศาสตรข์องส่ิงมีชีวิต 

 
รปูที ่5.1.1 Carolus Linnaeus  

(1707-78)  

(จาก George B. Johnson, 1997) 

ชื่อวทิยาศาสตร ์(Scientific name) เป็นชื่อของสิง่มชีวีติที่

ทําใหส้ื่อสารไดต้รงกนัในหมู่นัก วทิยาศาสตรแ์ละคนทัว่ไป 

ทําให้มกีารแลกเปลี่ยนความรูก้นัได้อย่างกวา้งขวาง คาโรลสั 

ลนิเนียส เป็นผู้คดิระบบการตัง้ชื่อสิง่มชีวีติที่ประกอบด้วย  

2 สว่น (Binomial Nomenclature System) คอืสว่นแรกเป็น

ชื่อสกุล (generic name) ส่วนที่ 2 เป็นชื่อเฉพาะตวั 

(Specific epithet) 

  

หลกัเกณฑส์าํคญัในการตัง้ช่ือวิทยาศาสตร ์

 1.  ชือ่วทิยาศาสตร ์ตอ้งเป็นภาษาละตนิ ไมว่า่จะมรีากศพัทม์าจากภาษาใด 

 2.  ชือ่วทิยาศาสตร ์ตัง้แต่ แฟมลิี ่ตอ้งลงทา้ยชือ่ตามกฎ แฟมลิีข่องพชืลงทา้ยดว้ย 

aceae แฟมลิีส่ตัวล์งทา้ยดว้ย idea 

 3.  ชือ่ในลําดบัสปีชสี ์ใชก้ฎ binomial system คอืประกอบดว้ยคาํ 2 คาํ คาํแรก

เป็นชื่อสกุล (genus) ใชอ้กัษรตวัใหญ่ขึน้ต้น คําหลงัเป็นชื่อเฉพาะตวัซึ่งมกัเป็นคําคุณศพัท ์ 

ทีแ่สดงลกัษณะของสิง่มชีวีติใชอ้กัษรตวัเลก็ขึน้ตน้ 
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 4.  เขยีนหรอืพมิพ์ในลําดบัสปีชสี์ต้องมคีวามแตกต่างจากขอ้ความทัว่ไปคอื ใช้

เป็นอกัษรตวัเอน หรอืขดีเสน้ใต ้

 

ลาํดบัในการจดัหมวดหมู่ของส่ิงมีชีวิต 

 ลําดบัหมวดหมู่ของสิง่มีชีวติจดัเรียงจากกลุ่มใหญ่ลงไปกลุ่มย่อยคือ Kingdom 

Phylum (หรอื Division) Class Order Family Genus และ Species 

 สปีชสี ์(species) เป็นหน่วยพืน้ฐานในการจดัหมวดหมู่ของสิง่มชีวีติประกอบดว้ย

ประชากรที่มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชดิทางบรรพบุรุษ สิง่มชีวีติสปีชสี์เดยีวกนัจะมี

อวยัวะทีม่โีครงสรา้งและหน้าทีอ่ยา่งเดยีวกนั สามารถผสมพนัธุก์นัไดล้กูทีไ่มเ่ป็นหมนั 

 

ตวัอย่างลาํดบัหมวดหมู่และช่ือของส่ิงมีชีวิต 

ลาํดบัหมวดหมู่ คน ผึง้ โอค๊แดง 

Kingdom 

Phylum  

Class 

Order 

Family 

Genus 

Species 

Animalia 

Chordata 

Mammalia 

Primates 

Hominidae 

Homo 

Homo sapiens 

Animalia 

Arthropoda 

Insecta 

Hymenoptera 

Apidae 

Apis 

Apis mellifera 

Plantae 

Anthophyta 

Dicotyledones 

Fagales 

Fagaceae 

Quercus 

Quercus rubre 

 ชือ่ของคน คอื Homo Homo rapines 

 ชือ่ของผึง้ คอื Apis Apis mellifera 

 ชือ่ของโอ๊คแดง คอื Quercus Quercus rubre 

 

ระบบการจดัจาํแนกส่ิงมีชีวิต 

 1.  Artificial System เป็นระบบการจดัจําแนกสิง่มชีวีติโดยพจิารณาลกัษณะ

โครงสรา้งภายนอกทีส่งัเกตได ้โดยจดัพวกทีม่ลีกัษณะคลา้ยกนัไวเ้ป็นพวกเดยีวกนั เป็น

ระบบทีใ่ชใ้นสมยัของอรสิโตเตลิ 
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 2.  Natural System เป็นระบบทีจ่ดัจาํแนกสิง่มชีวีติโดยพจิารณาจากลกัษณะตาม

ธรรมชาต ิลกัษณะโครงร่างภายนอกและภายในตลอดจนพฤตกิรรมและนิเวศวทิยา เป็น

ระบบทีล่นิเนียสใช ้

 3.  Phylogenetic System เป็นระบบทีพ่จิารณาจากความสมัพนัธท์างววิฒันาการ

ของสิง่มชีวีติทีม่บีรรพบุรุษร่วม ประกอบกบัความรูท้างชวีวทิยาและวทิยาศาสตรส์มยัใหม่

แขนงต่าง ๆ เป็นระบบทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจุบนั 

 4.  Modern System เป็นระบบการจดัหมวดหมู่ทีผ่สมผสานระหว่าง Natural 

System และ Phylogenetic System เขา้ดว้ยกนั โดยรวมถงึสณัฐานวทิยา กายวภิาค การ

ถ่ายทอดทางพนัธุกรรม การเจรญิและพฒันาของเอมบรโิอ องค์ประกอบทางชวีเคมขีอง

เซลลแ์ละ หลกัฐานจากซากดกึดาํบรรพม์าเป็นเกณฑร์ว่มกนั 

 

เกณฑก์ารจดัหมวดหมู่ของส่ิงมีชีวิต 

 ปจัจุบนัการจดัหมวดหมูข่องสิง่มชีวีติพจิารณาจากหลกัฐานต่าง ๆ  หลายดา้นประกอบกนั 

ไดแ้ก่ 

 1.  หลกัฐานทางววิฒันาการ พจิารณาจากสิง่มชีวีติทีม่คีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกนั จะ

มบีรรพบุรษุรว่มกนั โดยศกึษาจากซากดกึดาํบรรพข์องสิง่มชีวีติทีพ่บเหน็ในชัน้หนิในยุคต่าง ๆ 

เชน่ ซากมา้โบราณ นกโบราณ เป็นตน้ 

 2.  หลกัฐานทางกายวภิาค (anatomy) ของสิง่มชีวีติ โครงสรา้งทีม่จุีดกําเนิดเดยีวกนั 

แต่พฒันาแยกกนัไปทาํหน้าทีต่่างกนั (homologous structure) ของสิง่มชีวีติย่อมแสดงถงึ

ความสมัพนัธท์างววิฒันาการทีใ่กลช้ดิมากกวา่พวกทีม่จุีดกําเนิดของโครงสรา้งต่างกนัแต่

พฒันามาทาํหน้าทีอ่ยา่งเดยีวกนั (analogous structure) 

 3.  หลกัฐานแบบแผนการเจรญิเตบิโตของสิง่มชีวีติ เป็นสิง่สนับสนุนการมบีรรพบุรุษ

ร่วมกนั เช่น การเจรญิเตบิโตของตวัอ่อนสตัวม์กีระดูกสนัหลงัจะมลีกัษณะและแบบแผนการ

เจรญิเตบิโตทีค่ลา้ยคลงึกนั ตวัอ่อนจะมกีารเจรญิเตบิโตโดยทบทวนลกัษณะของบรรพบุรุษ

เสมอ 

 4.  หลกัฐานทางชวีเคม ีและกระบวนการทางสรรีวทิยาของสิง่มชีวีติตลอดจนการ

ถ่ายทอดทางกรรมพนัธุ ์สิง่มชีวีติยิง่มคีวามใกลช้ดิทางกรรมพนัธุม์ากเท่าใด ย่อมมโีครงสรา้ง

ของเซลลแ์ละองคป์ระกอบทางเคมทีีค่ลา้ยคลงึกนัมากเทา่นัน้ 
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 5. หลกัฐานทางพฤตกิรรม ความสมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มและการแพร่กระจายพนัธุ์

ตามสภาพภูมศิาสตร ์สิง่มชีวีติบางชนิดทีเ่ดมิเคยเป็นสิง่มชีวีติชนิดเดยีวกนัมาก่อน อาศยั

อยู่ในแหล่งทีอ่ยู่เดยีวกนั เมื่อมกีารแยกตวัของแผ่นดนิโดยมทีะเลมหาสมุทรขวางกัน้ ทํา

ใหต้อ้งแยกกนัอยูแ่ละต่างปรบัตวัเขา้กบัสิง่แวดลอ้มใหมเ่ป็นเวลานานมาก ๆ ทาํใหแ้ยกกนั

เป็นคนละสปีชสีโ์ดยไมม่กีารผสมพนัธุก์นัอกี 

 

5.2 อาณาจกัรของส่ิงมีชีวิต 

 แนวความคดิการจําแนกสิง่มชีวีติเป็นการจดัสิง่มชีวีติตามลกัษณะของเซลล์และ

องคป์ระกอบทางเคม ีระดบัเซลลท์ีเ่หมอืนกนัหรอืคลา้ยกนัมากทีสุ่ดจะจดัอยู่ในอาณาจกัร 

(Kingdom) เดยีวกนั ปจัจุบนัมกีารจดัสิง่มชีวีติเป็น 3-5 อาณาจกัร 

 วทิเทเคอร ์(Whittaker : 1969) แบ่งสิง่มชีวีติเป็น 5 อาณาจกัร คอื อาณาจกัรโมนีรา 

(Monera Kingdom) อาณาจกัรโปรตสิตา้ (Protista Kingdom) อาณาจกัรฟงัไจ (Fungi 

Kingdom) อาณาจกัรพชื (Plant Kingdom) และอาณาจกัร (Animal Kingdom) 

 นอกจากน้ีนกัวทิยาศาสตรพ์บว่าสิง่มชีวีติพวกไวรสัและไวรอยดม์ลีกัษณะแตกต่าง

จากสิง่มชีวีติในอาณาจกัรอื่น ๆ เป็นอย่างมากไม่มเีซลล ์ดํารงความมชีวีติโดยการอาศยั

อยูใ่นเซลลส์ิง่มชีวีติอื่น และทวจีาํนวนได ้ดว้ยเหตุน้ีนกัวทิยาศาสตรบ์างคนจงึจดัไวรสัและ

ไวรอยดไ์วเ้ป็นอาณาจกัรหน่ึงคอื อาณาจกัรไวรา (Vira Kingdom) 

 

5.3 อาณาจกัรโมนีรา (Monera Kingdom) 

 สิง่มชีวีติในอาณาจกัรโมนีราเป็นพวกเซลลย์คูารโิอต ม ี2 กลุ่ม คอื แบคทเีรยี และ

สาหรา่ยสเีขยีวแกมน้ําเงนิ 

 

แบคทีเรีย (Bacteria) 

 แบคทเีรยี จดัอยู่ในไฟลมัซโิซไมโคไฟตา (Phylum Schizomycophyta) ลกัษณะ

สําคญัคอื ผนังเซลล์ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรตและกรดอะมโิน บางชนิดมสีารสทีี่จบั

พลงังานแสงได ้คอื bacterio chlorophyll จงึสามารถสรา้งอาหารโดยกระบวนการสงัเคราะห์

ดว้ยแสงได ้ไมม่ ีmitochondria แต่ม ีMesosome มรีปูรา่งของเซลล ์3 แบบ คอื ลกัษณะ
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กลมหรอืร ี(coccus) ลกัษณะแท่งทรงกระบอก (rod 

หรอื bacillus) และลกัษณะเป็นเกลยีว (Spirillum) 

 แบคทเีรยีสามารถสรา้งเกาะขึน้ภายในเซลล์

คอื เอนโดสปอร์ (endospore) เมื่อสภาวะแวดล้อม

ไม่เหมาะสมหรอืเมื่อได้รบัการกระตุ้นทางเคมหีรอื

ฟิสกิส ์เป็นกรดไดพโิคลนิิก (dipicolinic acid ; DPA) 

ซึง่ไมพ่บในเซลลป์กตทิัว่ไป 

 

การดาํรงชีวิตของแบคทีเรีย 

 1. แบคทเีรยีทีใ่ชพ้ลงังานแสง (photothophic bacteria หรอื photosynthetic 

bacteria) เป็นพวกทีม่สีารส ีBacteriochlorophyll a, c และ d, Carotenoid (Carotene 

หรอื Xanthophyll) โดยการทาํปฏกิริยิาของ CO2 และแก๊ส H2S ทีไ่ดจ้ากการสลายตวัของ

สารอนิทรยี ์

 

12 H2S + 6 CO2     C6H12O6 + 12S + 6 H2O 

 

 2. แบคทเีรยีทีใ่ชพ้ลงังานจากปฏกิริยิาเคม ี(chemotrophic bacteria หรอื 

chemosynthetic bacteria) เป็นพวกทีใ่ชอ้อกซเิจนในการสนัดาปสารอนิทรยีแ์ละสารอนิ

นทรยี ์

   2 NH3 + 3 O2   HNO2 + 2H2O + พลงังาน 

   2 NH2 + O2   2 HNO3   

 แบคทเีรยีจงึแบง่ไดเ้ป็น 3 กลุม่ ตามความตอ้งการออกซเิจนคอื แบคทเีรยีที่

ตอ้งการออกซเิจน (aerobic bacteria) แบคทเีรยีทีไ่มต่อ้งการออกซเิจน (anaerobic 

bacteria) และแบคทเีรยีทีถ่า้มอีอกซเิจนกใ็ชแ้ละไมม่อีอกซเิจนกด็าํรงชวีติอยู่ได ้

(facultative bacteria) 

 

 

 

พลงัแสง 

Bacteriochlorophyll 

 
รปูที ่5.3.1 โครงสรา้งของแบคทเีรยี  

(จาก George B. Johnson, 1997) 
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สาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน (Blue green algae) 

 
รปูที ่5.3.2 Cyanobacterium : 

Anabaena 

(จาก George B. Johnson, 1997) 

สาหร่ายสเีขยีวแกมน้ําเงนิจดัอยู่ในPhylum Cyanophyta 

มลีกัษณะสาํคญัคอื เซลลม์สีาร chlorophyll กระจายอยู่

ในไซโตพลาสซมึ โดยไม่อยู่ใน Plastid นอกจากน้ีมี

สารสอีื่นไดแ้ก่ phycoerythrin phycocyanin ซึง่ไมพ่บ

ในสาหร่ายชนิดอื่น เซลล์มกัมีเมือกหุ้ม อาจอยู่เป็น

เซลลเ์ดยีว เป็นกลุ่ม หรอืต่อกนัเป็นสาย ไดแ้ก่ Nostoc 

Anabaena Oscillatoria 

5.4 อาณาจกัรโปรตีสตา (Kingdom Protista) 

 สิง่มชีวีติในอาณาจกัรโปรตสีตาเป็นพวกเซลลย์ูคารโิอต มทีัง้ชนิดเซลลเ์ดยีวหรอื

หลายเซลล์ทีไ่ม่ม ีdifferentiation ไดแ้ก่ สาหร่าย (algae) ไลเคนส ์(Lichens) ราเมอืก 

(slime mold) และโปรโตซวั (Protozoa) 

 

สาหร่าย (algae) 

 สาหร่ายเป็นเซลลท์ีม่ ีchlorophyll และสารอื่น ๆ มโีครงสรา้งของอวยัวะทีส่รา้ง

เซลล์สบืพนัธุ์เป็นเซลล์เดยีว สบืพนัธุ์ไดท้ัง้ไม่อาศยัเพศและอาศยัเพศ โดยไซโกต เจรญิ

เป็นสาหรา่ยหน่วยใหมโ่ดยไมผ่า่นระยะเอมบรโิอ 

 สาหรา่ยแบง่เป็น 4 ไฟลมั 

 

Phylum Chlorphyta (green algae) 

 
รปูที ่5.4.1 สาหรา่ยสเีขยีว 

(จาก George B. Johnson, 1997) 

ลกัษณะทัว่ไป : เซลลม์ ีchlorophyll a, b Carotenoid 

ผนงัเซลลป์ระกอบดว้ยเซลลโูลส Silicon และ Calcium 

ม ีflagellum 1-8 เสน้ มสีารอาหารสงูโดยเฉพาะโปรตนี 

ไดแ้ก่ Spirogyra Scenedesmus Chlorella ulothrix 

gonium 
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Phylum Chrysophyta (golden brown algae) 

 
รปูที ่5.4.2 สาหรา่ยสน้ํีาตาลแกมเหลอืงพวก

ไดอะตอม (จาก George B. Johnson, 1997) 

ลกัษณะทัว่ไป : เซลลม์ ีchlorophyll a, c ผนงัเซลล ์

ประกอบด้วยเซลลูโลส Silicon และสารเมือก 

สรา้งและสะสมน้ําตาล chrysolaminaria และหยด

น้ํามนั Diatom เป็นเซลลเ์ดยีว รปูรา่งหลายแบบ

คอื สีเ่หลี่ยม สามเหลี่ยม กลม ฯลฯ ลกัษณะเป็น

ฝา 2 ฝาประกบกนัสนิท ไดแ้ก่ Diatom 

  

 Diatom เป็นสาหรา่ยทีม่ปีระโยชน์ขณะมชีวีติเป็นแหล่งอาหารสาํคญัของสตัวท์ะเล 

เมื่อตายจะสะสมซากเป็นชัน้หนิใตท้ะเลคอื Diatomaceous earth เป็นแหล่งของแร่ธาตุ

และน้ํามนั ซึง่นํามาทําเป็นเชือ้เพลงิ หนิ นํามาใชใ้นอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ยาขดัโลหะ 

เงนิ ทองเหลอืง ยาสฟีนั สารฟอกส ีฉนวน และอุปกรณ์การกรองสาร 

Phylum Phaeophta (brown algae) 

 

 

 
รปูที ่5.4.3 สาหรา่ยสน้ํีาตาล 

(จาก George B. Johnson, 1997) 

ลกัษณะทัว่ไป : เซลลม์ ีchlorophyll a, c Carotene 

Xanthophyll และ fucoxanthin ผนังเซลลป์ระกอบดว้ย 

เซลลโูลส alginic acid Sulphate และ mucopoly- 

saccharide สร้างและสะสมน้ําตาล Laminarin 

และ manitol alcohol เซลล์รวมกลุ่มทําหน้าที่

คลา้ยราก (hold fast) ลําตน้ (stipe) และใบ (blade) 

ม ีTrumpet hyphae ชว่ยในการลาํเลยีง บางชนิด

มถุีงลมอยูท่ี ่stipe ชว่ยใหล้อยตวัได ้

  

 สาหรา่ยสน้ํีาตาลมคีวามสาํคญัใชเ้ป็นอาหาร สกดัสาร alginic acid ใชใ้นอุตสาหกรรม

ในรปูสารประกอบ algin ในการทาํส ียาน้ํา ขนมหวาน เพราะ algin มคีวามเหนียวและไม่

ตกตะกอนงา่ย นํามาเผาสกดั เอาไอโอดนีและโปแตสเซยีมนําไปใชใ้นรปูปุ๋ ยธรรมชาต ิ

 ไดแ้ก่ Sargassum Pudina Laminaria Dictyota Macrocystis 
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Phylum Rhodophyta (Red algae) 

 
รปูที ่5.4.4 สาหรา่ยสแีดง 

(จาก George B. Johnson, 1997) 

ลกัษณะทัว่ไป : เซลลม์ ีchlorophyll a, d Carotene 

Xanthophyll Phycocyanin และ Phycoerytrin ผนงั

เซลลป์ระกอบดว้ยเซลลโูลส เพคตนิ calcium มสีาร

เมอืกคอื Carageenan เคลอืบภายนอก สาหรา่ยสี

แดงมปีระโยชน์ใชเ้ป็นอาหาร เช่น Porphyra ทีค่น

จนีเรยีก จฉ่ีาย carageenan ใช้ผลิตวุ้นใช้ใน

อุตสาหกรรมอาหารกระป๋องและเครื่องสาํอาง ไดแ้ก่ 

Polysiphonia Porphyra 

 

ไลเคนส ์(Lichens) 

 ไลเคนสเ์ป็นสิง่มชีวีติ 2 ชนิด คอื สาหรา่ยและราทีอ่าศยัอยูด่ว้ยกนัแบบภาวะทีต่อ้ง

พึง่พา โดยสาหรา่ยทาํการสงัเคราะหด์ว้ยแสง จากความชุม่ชืน้ (H2O) และ CO2 ทีไ่ดจ้าก

กลุ่มเสน้ใย (mycelium) ของราที่หุ้มอยู่ภายนอก สาหร่ายส่วนใหญ่เป็นพวกสาหร่ายสเีขยีว 

(green algae) หรอืสาหรา่ยสเีขยีวแกมน้ําเงนิ (blue green algae) สว่นราสว่นใหญ่เป็น

พวก แอสโคไมซตีสี (Ascomycetes) และสว่นน้อยเป็นพวก เบสดิโิอไมซตีสี (basidomycetes)  

 ไลเคนสแ์บง่เป็น 3 กลุม่ตามรปูรา่ง 

 

  
  Crustose             fruticose       foliose 

รปูที ่5.4.5 ไลเคนสช์นิดต่าง ๆ (จาก George B. Johnson, 1997) 

 

 1. ครสัโตส (Crustose form) ลกัษณะเป็นแผน่บาง (Crust-like) ตดิแน่นกบัเปลอืก

ไม ้หรอืกอ้นหนิ 
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 2. ฟรตุโิคส (fruticose form) หรอืฝอยลมมลีกัษณะเป็นเสน้เลก็ ๆ แตกเป็นกิง่กา้น

คลา้ยพุม่ไมเ้ตีย้ ๆ ขนาดเลก็ 

 3. โฟลโิอส (foliose form) ลกัษณะเป็นแผน่แบนบางคลา้ยใบไม ้มบีางสว่นยดึตดิ

กบัเปลอืกไมห้รอืกอ้นหนิ 

 ไลเคนสเ์ป็นโปรตสิตท์ีม่ปีระโยชน์ 

 1. ทาํสยีอ้มในสมยัก่อนใชไ้ลเคนสส์าํหรบัยอ้มผา้สิง่ของเครือ่งใช ้

 2. เป็นยารกัษาแผล ไฟรวก และแกพ้ษิสตัว ์

 3. เป็นดชันีวดัมลพษิของอากาศ ไลเคนสท์ีเ่กาะอยู่ตามตน้ไมห้รอืกําแพงในเมอืง

จะดูดซบัสารมลพษิจากอากาศเขา้ไปสะสมถึงระดบัหน่ึงแล้วจะตาย ดงันัน้เขตเมอืงที่มี

อากาศเสยีมาก ๆ จงึไมพ่บไลเคนสต์ามตน้ไม ้กอ้นหนิ หรอืกาํแพง 

 

ราเมือก (Slime mold) 

 ราเมอืกจดัอยู่ในไฟลมั มกิโซไมโคไฟตา (Phylum Myxomycophyta) มวีงชวีติทีม่ ี

การเจรญิเป็นสองระยะ พลาสโมเดยีม (plasmodium) มลีกัษณะเป็นกอ้นเมอืก เน่ืองมาจากกลุ่ม

เซลล์ที่แบ่งตวัได้ จะไม่มกีารแบ่งไซโตพลาสซึม จึงเป็นก้อนโปรโตพลาสซึมที่มนิีวเคลียส

จํานวนมาก ไม่มีผนังเซลล์ ก้อนเมือกที่เคลื่อนที่ได้ช้าเป็นแบบอะมีบา (amoeboid 

movement) กินอาหารโดยวิธีฟาโกไซโตซิส ระยะน้ีจะเป็นช่วงที่มีความชื้นสูง ช่วง

ระยะเวลาที่แห้งแล้ง ก้อนเมอืกจะหยุดการเคลื่อนที่และสร้างก้านชูอบัสปอร์ ภายในอบั

สปอรจ์ะมสีปอร ์สปอรจ์ะปลวิไปตกในทีต่่าง ๆ เมือ่มคีวามชืน้พอเหมาะสปอรก์จ็ะงอกเป็น

เซลล ์2 ชนิด คอื myxamoeba cell กบั swarm cell ซึง่สามารถเปลีย่นกลบัไปมาได ้เซลล์

ทัง้ 2 ชนิดจะแบ่งเซลล ์และผสมพนัธุใ์นกลุ่มเซลลช์นิดเดยีวกนัไดเ้ป็น zygote ทีพ่ฒันาไป

เป็น plasmodium ต่อไป 

 ราเมอืกพบไดต้ามทีช่ืน้แฉะ เช่น กองไมผุ้ กองใบไมท้ีท่บัถมนาน ๆ ตามพืน้ดนิที่

รม่ชืน้ มสีต่ีาง ๆ เชน่ ขาว เหลอืง สม้ 
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    ก.      ข. 

รปูที ่5.4.6 ราเมอืกชนิดต่าง ๆ (ก) และวงจรชวีติของราเมอืก (ข)  

(จาก George B. Johnson, 1997) 

 

โปรโตซวั (Protozoa) 

 โปรโตซวั จดัอยู่ในไฟลมัโปรโตซวั (phylum protozoa) มทีัง้ชนิดทีเ่ป็นเซลลเ์ดีย่ว 

หรอืรวมเป็นกลุ่มเซลล ์รปูรา่งหลายแบบ รปูไข ่ยาวร ีบางชนิดมรีปูรา่งไมแ่น่นอน มทีัง้น้ํา

จดื น้ําเคม็ และพืน้ดนิ ดาํรงชวีติทัง้อสิระ ภาวะตอ้งพึง่พา และปรสติ แบง่เป็น 4 กลุม่ 

 

Class Mastigophora (Flagellata) 

 
Trypanosoma 

 
รปูที ่5.4.7 Flagellate Protozoa 

(จาก George B. Johnson, 1997) 

 

ลกัษณะทัว่ไป : เซลลม์แีส ้(Flagella) 

สําหรบัเคลื่อนที่ พบทัง้น้ําจดืและน้ําเคม็ 

ส่วนใหญ่ดํารงชวีติอสิระ พวกทีเ่ป็นปรสติ 

เช่น Trypanosoma เป็นปรสติในเลอืด

ของสตัวเ์ลีย้งและคน ทาํใหเ้กดิโรคอฟัรกินั

เหงาหลบั (African Sleeping Sickness) 
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Class Ciliata 

 
รปูที ่5.4.8  Paramecium ขณะสบืพนัธุ ์

 (จาก George B. Johnson, 1997) 

 

 

ลกัษณะทัว่ไป : เซลลม์ขีน (cilia) ใชพ้ดั

โบกในการเคลือ่นทีแ่ละพดัพาอาหารเขา้

สูเ่ซลล ์สว่นใหญ่อยูใ่นน้ําจดื 

Class Sarcodina  

 
Amoeba 

รปูที ่5.4.9 Sarcodin Protozoa 

(จาก George B. Johnson, 1997) 

ลกัษณะทัว่ไป : เคลื่อนทีโ่ดยการไหลเวยีน

ของไซโตพลาสซมึในเซลล์เป็นขาเทยีม 

(Pseudopodium) ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน

น้ําจดืมชีวีติอสิระ บางชนิดเป็นปรสติใน

ลําไสค้น เช่น Entamoeba histolytica 

ทาํใหเ้กดิโรคบดิ 

Class Sporozoa  

 
รปูที ่5.4.10 วฏัจกัรชวีติของพลาสโมเคยีม ขณะสรา้ง

สปอรใ์นเมด็เลอืดคน และสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศในตวั

ยงุ (จาก George B. Johnson, 1997) 

ลกัษณะทัว่ไป : เซลลไ์มม่โีครงสรา้งสาํหรบั

การเคลื่อนที่ต้องอาศยัพาหะ ดํารงชวีติ

เป็นปรสติทัง้หมด สบืพนัธุ์แบบไม่อาศยั

เพศโดยการสรา้งสปอรส์ลบักบัการสบืพนัธุ์

แบบอาศยัเพศ บางชนิดทําให้เกดิโรคที่

รา้ยแรง เช่น plasmodium เป็นเชือ้ไข้

มาลาเรยีในคน โดยมยีุงเป็นพาหะ 
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5.5 อาณาจกัรฟังไจ (Kingdom Fungi) 

 ฟงัไจเป็นสิง่มชีวีติที่เซลล์ไม่มคีลอโรฟิลลกัษณะเซลล์เป็นเส้นใย (hypha) เป็น 

พวกหลายเซลลร์วมเป็นกลุ่มเสน้ใยเรยีกวา่ ไมซเีลยีม (mycelium) ผนงัเซลลเ์ป็นสารพวก

ลกินิน และสารอืน่ ๆ เชน่ ไคตนิ แคลโลส และเซลลโูลส สว่นใหญ่ดาํรงชวีติเป็นแบบภาวะ

มีการย่อยสลาย (Saphophytism) บางชนิดเป็นปรสิต และภาวะที่ต้องพึ่งพา เช่น อยู่

ร่วมกับสาหร่ายในพวกไลเคนส์ สบืพนัธุ์ได้ทัง้แบบอาศยัเพศและไม่อาศยัเพศ ฟงัไจ

แบง่เป็น 4 กลุม่ 

 

Phylum Zygomycota  

 
Rhizopus Sp. 

รปูที ่5.5.1  วงชวีติของรา Rhizopus 

(จาก George B. Johnson, 1997) 

ลกัษณะทัว่ไป : เป็นเซลลเ์ดยีว mycelium ไมม่ี

ผนงักัน้ตามขวาง สบืพนัธุแ์บบไมอ่าศยัเพศ โดย

การสรา้งสปอร ์และสบืพนัธุ์แบบอาศยัเพศ โดย

วธิ ี Conjugation ราบางชนิดมปีระโยชน์ใน

อุตสาหกรรมผลติกรดฟูมารกิผลติอลักอฮอล์ รา

บางชนิดทําให้เกิดโรคพืช เช่น ราน้ําค้างใน

กะหลํ่า และองุน่ 

 

Phylum Ascomycota 

 

 

ลกัษณะทัว่ไป : mycelium มผีนงักัน้ตามขวาง

สบืพนัธุ์แบบไม่อาศยัเพศ โดยการสร้างสปอร ์

conidia บน sterigma สบืพนัธุ์แบบอาศยัเพศ

โดยการสรา้ง ascospore จาํนวน 4 หรอื 8 ภายใน 

ถุง (ascus) โดยวธิสีรา้งเซลล์อสิระ (free cell 

formation) 

        ราใน class น้ีมปีระโยชน์ในอุตสาหกรรม 



 

 

 

 

 CU 474 

 

186 

 

หมกัเหลา้เบยีร ์ทําขนมปงั เต้าเจี้ยว อลักอฮอล ์

บ่ม เนย ผลิตกรดอินทรีย์  วิตามิน  และยา

ปฏชิวีนะ 

          ชนิดที่ทําให้เกิดโทษ ได้แก่ ราที่ผลิต

สารพษิ afla toxin โรคระบบหายใจ และโรคพชื 

ไดแ้ก่ Aspergillus Sp. Penicillium Sp. 

รปูที ่5.5.2 วงชวีติของรา Ascomycota 

(จาก George B. Johnson, 1997) 

Phylum Basidiomycota  

  

 
รปูที ่5.5.3 วงชวีติของรา Baridiomycota 

(จาก George B. Johnson, 1997) 

 

ลกัษณะทัว่ไป : สบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศ โดยการ

สร้างสปอร์ บนเซลล์รูปกระบอง (Basidium) ที่

อยู่บน gills เรยีกวา่ basidiospore เสน้ใยรวมตวั

กนัสรา้งเป็น Fruiting body ซึง่เป็นทีเ่กดิของ 

basidium เรยีกว่า basidiocarp หรอืดอกเหด็

เห็ดหลายชนิดใช้เป็นอาหาร เช่น เห็ดหูหนู 

เหด็หอม เหด็นางรม เหด็เป๋าหือ้ เหด็ฟาง ฯลฯ 

เหด็บางชนิดมพีษิทีม่อีนัตรายถงึตาย 
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Phylum Deuteromycota (Fungi imperfecti) 

 ลกัษณะทัว่ไป : ยงัไมพ่บการสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศ มกีารสบืพนัธุแ์บบไม่อาศยั

เพศโดยการสรา้งสปอรด์ว้ยโครงสรา้ง Conidia ราใน class น้ี บางชนิดมปีระโยชน์ในการ

ผลติยาปฏชิวีนะ ผลติกรดซติรกิ บางชนิดทาํใหเ้กดิโรค เชน่ กลาก เกลือ้น และเทา้เป่ือย 

 

5.6 อาณาจกัรพืช (Kingdom Plantae) 

 สิง่มชีวีติทีจ่ดัเป็นพชื เป็นพวกหลายเซลล ์(multicellular organism) ทีก่ลุ่มเซลล์

พฒันาเป็นเน้ือเยือ่ทีท่าํหน้าทีเ่ฉพาะอยา่ง โครงสรา้งของอวยัวะสบืพนัธุป์ระกอบดว้ยเซลล์

ทีจ่ะเจรญิไปเป็นเซลล์สบืพนัธุ์จะถูกห่อหุ้มด้วยเซลล์ที่เป็นหมนั การเจรญิของไซโกตไป

เป็นตน้สปอโรไฟต์ (Sporophyte) จะผ่านระยะเอมบรโิอ เซลลม์คีลอโรฟิลอยู่ในพลาสตดิ 

เป็นพวกทีม่วีงชวีติแบบสลบั (alternation of generation) 

 อาณาจกัรพชืแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ในลาํดบั Division จากพชืชัน้ตํ่าไปยงัพชืชัน้สงู 

 

Division Bryophyta  

 
Liverwort 

 
Moss 

รปูที ่5.6.1 พชืในไฟลมัไบรดอไฟตา 

(จาก George B. Johnson, 1997) 

ลกัษณะทัว่ไป : ไมม่เีน้ือเยื่อลาํเลยีง เป็นพชืขนาดเลก็ 

ชว่งชวีติทีส่รา้งเซลลส์บืพนัธุ ์(gametophyte generation) 

ตน้แกมโีตไฟตม์หีลายแบบ บางชนิดเป็นแผ่นแบนตดิ

อยู่กับหิน ดิน เช่น ลิเวอร์เวิรต์ บางชนิดมีลักษณะ

คลา้ยตน้ไม ้เชน่ มอส ชว่งชวีติทีส่รา้งสปอร ์(sporophyte 

generation) ต้นสปอโรไฟต์จะมีฟุต (foot) ยึดติดกบั

ต้นแกมีโตไฟต์ ชูก้านอบัสปอร์ (seta) และสร้างอับ

สปอร ์(capsule หรอื sporangium) ทีป่ลายกา้น ชว่ง

แกมีโตไฟต์จะยาวนานถือว่า เ ป็นระยะเด่นกว่า

ช่วงสปอโรไฟต์ ซึง่เป็นระยะสัน้ ๆ สปอโรไฟต์ไม่เป็น

อสิระต่อแกมโีตไฟต์ คอืต้องอยู่บนแกมโีตไฟต์ตลอด

ชวีติ 
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Division Psilophyta (Psilotum หรือหวายทะนอย) 

 
รปูที ่5.6.2 หวายทะนอย 

(จาก George B. Johnson, 1997) 

ลกัษณะทัว่ไป : มเีน้ือเยื่อลาํเลยีง สปอโรไฟตท์ีอ่ยู่เหนือ

ดนิมสีเีขยีวสงัเคราะหด์ว้ยแสง แตกแขนงแบบสองแฉก 

ไม่มีราก ไม่มีใบ สร้างอปัสปอร์ตามกิ่ง มีลําต้นใต้ดิน 

(rhizome) ตน้แกมโีตไฟตจ์ะงอกรากสปอรม์ขีนาดเลก็ 

Division Lycophyta  

 
Lycopdium 

รปูที ่5.6.3 พชืไฟลมัไลโคไฟตา 

(จาก George B. Johnson, 1997) 

ลกัษณะทัว่ไป : ต้นสปอโรไฟต์มสี่วนทีอ่ยู่ใต้ดนิ 

(Rhizome) และสว่นทีอ่ยู่บนดนิ อาจตัง้ตรง หรอืทอดไป

ตามผวิดนิบางชนิดเกาะอยู่บนต้นไม ้(epiphyte) มรีาก 

และใบขนาดเล็ก (microphyll) เรียงเป็นเกลียวรอบกิ่ง

หรอืลําตน้ แตกกิง่แบบ 2 แฉก สรา้งสปอรใ์นอบัสปอรท์ี่

มใีบขนาดเลก็รองรบั อดัแน่นเป็น strobilus หรอื cone 

ทีป่ลายกิง่ แกมโีตไฟต์เจรญิมาจากสปอรอ์ยู่บนดนิหรอื

ใต้ดนิ มอีวยัวะสร้างเซลล์สบืพนัธุ์เพศผู ้(Antheridium) 

และเพศเมยี (Archegonium) อยูบ่นตน้เดยีวกนั 

 Lycopodium ในประเทศไทย เชน่ ชอ้งนางคล ีสรอ้ยสกุรม สามรอ้ยยอด หญา้รงั

ไก่ หางกระรอก สรอ้ยสดีา 

 Selaginella เชน่ เฟือยนก พอ่คา้ตเีมยี หญา้รอ้งไห ้ตนีตุ๊กแก 
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Division Sphenophyta (Equisetum หรือหญ้าถอดปล้อง) 

 
รปูที ่5.6.4 หญา้ถอดปลอ้ง 

ลกัษณะทัว่ไป : ตน้สปอโรไฟตม์ลีาํตน้ใตด้นิทีม่รีากแตก

ตามข้อ ลําต้นบนดินมสีเีขยีวเป็นข้อปล้อง เหนือข้อมี

เน้ือเยื่อเจริญทําให้ปล้องยืดตัวได้เหมือนพืชใบเลี้ยง

เดี่ยว ผวิลําต้นเป็นร่องและสนัตามยาว มใีบขนาดเล็ก 

(microphyll) ปลายกิง่มอีบัสปอรท์ีอ่ดัแน่นเป็น strobilus 

แกมีโตไฟต์มีลักษณะเป็นแผ่นแคลลัสมีไรซอยด ์

antheridium และ archegonium เกดิอยูบ่นตน้เดยีวกนั  

 

Division Pterophyta (Fern) 

 

 
รปูที ่5.6.5 วงชวีติเฟิรน์  

(จาก George B. Johnson, 1997) 

ลกัษณะทัว่ไป : สปอโรไฟตม์ลีาํตน้ใตด้นิ (Rhizome) ใบ

อ่อนมว้นงอจากปลายใบมายงัโคนใบ ซึง่เป็นลกัษณะทีม่ี

ในเฟิรน์เท่านัน้ ใบแก่มขีนาดและรปูร่างแตกต่างกนัมาก 

เรยีกฟรอนด ์(Frond) มทีัง้ชนิดใบเดีย่ว และใบประกอบ 

สรา้งสปอรเ์ป็นกลุม่เรยีกวา่ ซอรสั (sorus) ดา้นหลงัใบ 

แกมีโตไฟต์เป็นแผ่นขนาดเล็กรูปหัวใจมีไรซอยด ์

antheridium และ archegonium อยูบ่นตน้เดยีวกนั 

 เฟิรน์เป็นพชืทีอ่าศยัอยู่ทัง้บนบก ชายน้ํา ในน้ํา 

และเกาะอยู่บนพชือื่น เฟิรน์ทีอ่ยู่บนพืน้ดนิบางชนิดมลีํา

ตน้ขนาดใหญ่ คอื เฟิรน์ตน้ (tree fern) ทีม่ลีาํตน้สงู 50-

75 ฟุต เฟิรน์น้ํา เชน่ ผกัแวน่ แหนแดง จอกหหูนูพวกที ่

เป็น epiphyte เช่น ชายผา้สดีา เขากวาง เป็นตน้ บางชนิดนํามาเป็นอาหาร เช่น ผกักูด 

บางชนิดนํามาทาํเครือ่งจกัสาน เชน่ ยา่นลเิภา 
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Division Coniferophyta (Pine)  

 
รปูที ่5.6.6 วงชวีติของสน 

(จาก George B. Johnson, 1997) 

ลกัษณะทัว่ไป : สปอโรไฟตม์ลีาํตน้สงูใหญ่ 

มใีบเลก็เรยีวยาวคลา้ยเขม็ (Needle) อยู่เป็น

กลุ่ม ๆ ละ 2-3 ใบ มเียื่อหุม้ (fasicle) ลําต้น

มน้ํีามนัยางหรอื เรซนิ (resin) สรา้งโคน 2 ชนิด 

คอื โคนเพศผูม้ขีนาดเลก็เป็นกลุ่มอยู่ปลายกิง่ 

แต่ละอนัประกอบดว้ย microsporophyll ทีม่ี

ลกัษณะเป็นแผ่นแขง็รองรบั microsporangium 

2 อนั ซึ่งภายในมเีซลล์ทีจ่ะสรา้งเป็น microspor 

จะแบ่งไมโอซสิสร้างละอองเรณูที่มปีีกปลวิ

ไปผสมกบัไข่ได้ โคนเพศเมียมีขนาดใหญ่ 

ประกอบดว้ย megasporophyll ซึง่ภายในม ี

ovule ภายในโอวลุม ีmegasporangium ซึง่ 

แบ่งไมโอซสิ ได ้4 เซลล์ แลว้ 3 เซลล์สลายไป และ 1 เซลล์เจรญิไปเป็นแกมโีตไฟต์เพศ

เมยี ระยะแกมโีตไฟต์ เพศเมยีม ีarchegonium 2 หรอื 3 เซลล ์จงึมเีซลลไ์ข ่2 หรอื 3 

เซลล ์การผสมพนัธุ์เริม่จากการถ่ายละอองเรณู แลว้ระอองเรณูผลติสเปิรม์เขา้ไปผสมกบั

ไขไ่ดเ้ป็นไซโกตและพฒันาเป็นตน้อ่อนต่อไป  

        ไม้สนเป็นพชืเศรษฐกจิ เน่ืองจากเน้ือไมม้ลีายสวยงามจงึนิยมนํามาทําเครื่องใช้

พวกเฟอร์นิเจอร์ เปลอืกของลําต้นนํามาทํากระดาษ ทําส ีหมกึ และยา น้ํามนัสนใชเ้ป็น

เชือ้เพลงิได ้
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Division Ginkgophyta (Ginkgo หรือแป๊ะกว๊ย) 

 
รปูที ่5.6.7 พชืพวกแป๊ะก๊วย  

(จาก George B. Johnson, 1997) 

ลกัษณะทัว่ไป : สปอโรไฟตม์ลีาํตน้ขนาดใหญ่ แตก

กิง่ก้าน ไซเลมมเีทรคตี ไม่มเีวสเซล ใบเดี่ยวรูปพดั 

เป็นไม้ผลดัใบ ต้นตวัผู้สร้างโคนเพศผู้ที่ปลายกิ่ง ม ี

microsporophyll ทีม่ ีsporangium สรา้ง microspore 

ตน้ตวัเมยีสรา้งโคนเพศเมยีทีย่อดม ีovule ทีส่รา้ง 

megaspore ทีจ่ะเปลีย่นไปเป็นแกมโีตไฟต์เพศเมยี 

เมลด็ของแป๊ะก๊วยนิยมนํามาทําอาหาร ส่วนใบนํามา

สกดัเป็นอาหารเสรมิบาํรงุประสาท 

Division Cycadophyta (Cycad : ปรง) 

 
รปูที ่5.6.8 พชืพวกปรง  

(จาก George B. Johnson, 1997) 

ลกัษณะทัว่ไป : ระยะสปอโรไฟต์ ลําต้นคลา้ยต้น

มะพรา้วเตีย้ ๆ ใบประกอบแบบขนนก (pinnate) เรยีง

เป็นเกลยีวรอบยอด แกมโีตไฟตข์นาดเลก็อยู่บนตน้ส

ปอโรไฟต ์แยกตน้เพศผูก้บัเพศเมยี cone เพศผูอ้ยู่ที่

ปลายยอดประกอบดว้ย microsporophyll สรา้ง 

microspore ตน้เพศเมยีสรา้ง cone เพศเมยีประกอบ 

ดว้ย megasporophyll สรา้ง ovule ทีม่ไีข ่

Division Anthophyta (Flowering Plants : พืชดอก) 

 ลกัษณะทัว่ไป : สปอโรไฟตม์รีาก ลาํตน้ และใบทีแ่ทจ้รงิเป็นอสิระ อวยัวะสบืพนัธุ์

คอืดอก แกมโีตไฟต์มขีนาดเลก็อยู่บนสปอโรไฟต์ การผสมพนัธุไ์ม่อาศยัน้ํา มเีมลด็โดยมี

รงัไขห่่อหุม้ซึง่จะเจรญิไปเป็นผล พชืดอกม ี2 class คอื monocotyledonae เป็นพชืใบ

เลีย้งเดีย่วและ Dicotyledonae เป็นพชืใบเลีย้งคู ่
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Class Monocotyledonae Class Dicotyledonae 

1. ใบเลีย้งใบเดยีว 

2. เสน้ใบเรยีงแบบขนาน 

3. รากเป็นระบบรากฝอย 

4. กลุม่เน้ือเยือ่ลาํเลยีงกระจายไมเ่ป็น 

    ระเบยีบ 

5. ไมม่แีคมเบยีม ไมม่กีารเจรญิดา้นขา้ง 

6. สว่นประกอบของดอกมจีาํนวนเป็น 3  

    หรอืทวคีณูของ 3 

ใบเลีย้ง 2 ใบ 

เสน้ใบเป็นรา่งแห 

รากเป็นระบบรากแกว้ 

กลุม่เน้ือเยือ่ลาํเลยีงเป็นวงรอบตน้ 

มแีคมเบยีม มกีารเจรญิดา้นขา้ง 

สว่นประกอบของดอกมจีาํนวนเป็น 4-5 

หรอืทวคีณูของ 4-5 

 

5.7 อาณาจกัรสตัว ์(Kingdom Animalia) 

 ลกัษณะของสตัว์เป็นสิง่มชีวีติหลายเซลล์ (multicellular) ที่กลุ่มเซลล์รวมตวัเป็น

เน้ือเยือ่ (tissue) อวยัวะ (organ) และระบบอวยัวะ (system) เซลลไ์มม่ผีนงัเซลล ์ไมม่คีลอ

โรฟิล มรีะบบประสาท เพือ่ตอบสนองสิง่เรา้ 

 สตัวแ์บ่งเป็นไฟลมัสาํคญั 9 ไฟลมั 

 

Phylum Porifera (Sponge : ฟองน้ํา) 

 
รปูที ่5.7.1 ฟองน้ํา 

(จาก George B. Johnson, 1997) 

ลกัษณะทัว่ไป : มเีน้ือเยื่อ 2 ชัน้ มรีพูรุน 

รูด้านขา้ง เป็นทางน้ําเขา้ รู้ด้านบนเป็น

ทางน้ําออก มโีครงร่างแขง็ (spiacle) ซึ่ง

อาจเป็น calcium silicon หรอืโปรตนี 

ขึน้อยู่กบัชนิดของฟองน้ํา ไม่มอีวยัวะ มี

เซลล์พิเศษทําหน้าที่แทนอวยัวะ ได้แก่ 

choanocytes (collar cell) ในเยื่อชัน้ใน

ทาํหน้าทีจ่บัอาหาร amoebocytes อยู่ใน 

mesoglea ทาํหน้าทีล่าํเลยีงอาหาร และ 

เซลลส์บืพนัธุ ์บางชนิดใชถู้ตวั ในทาง 
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เภสชัวทิยามกีารวจิยัพบสารเคมใีนฟองน้ํามคีุณสมบตัทิางยาในการยบัยัง้เซลลม์ะเรง็หรอื

จุลนิทรยีบ์างชนิด 

 

Phylum Coelenterata (Sea anemone coral hydra jelly fish) 

 
รปูที ่5.7.2 Sea anemone  

(จาก George B. Johnson, 1997) 

ลกัษณะทัว่ไป : มเีน้ือเยื่อ 2 ชัน้ มชีอ่งวา่ง

ในลําตวัทําหน้าทีย่่อยอาหาร คอื gastrovascular 

cavity มปีากไม่มทีวารหนัก รอบปากมี

หนวด (tentacle) ซึง่มเีซลลท์ีส่รา้งเขม็พษิ 

(nematocyst) ใชแ้ทงเหยื่อใหส้ลบและเป็น

อมัพาต มเีสน้ประสาทเป็นร่างแหไม่มสีมอง

หรือศูนย์รวมประสาท สบืพนัธุ์แบบสลบั 

ช่วงสบืพนัธุ์แบบอาศยัเพศ มีรูปร่างเป็น 

medusa และชว่งสบืพนัธุไ์มอ่าศยัเพศ 

มรีปูรา่งเป็น polyp สตัวใ์นไฟลมัน้ีบางชนิดใชเ้ป็นอาหาร เชน่ แมงกระพรนุ แต่บางชนิดมี

อนัตรายมาก เชน่ แมงกะพรนุไฟ และแมงกะพรุนรบโปรตุเกส 

 

Phylum Platyhelminthes (Flat worms : Planaria Liver Fluke Tapeworm) 

 
รปูที ่5.7.3 พยาธติวัแบน, ตวัตดื 

ลกัษณะทัว่ไป : มเีน้ือเยื่อ 3 ชัน้ ลําตวั

แบนด้านหลังและท้อง (Dorsoventral) 

ร่างกายมหีลายชิ้นส่วนคล้ายกบัปล้องใน

ไสเ้ดอืน ระบบย่อยอาหารไม่สมบูรณ์มแีต่

ปากไม่มทีวารหนัก ในตวัตดืไม่พบระบบ

ทางเดินอาหารที่ชดัเจน กําจัดของเสีย

โดยใชเ้ซลลพ์เิศษ คอื flame cell พวกที่

เป็นปรสิตมีอวัยวะยึดเกาะที่เจริญมาก 

ไดแ้ก่ sucker และ/หรอื hook นอกจากน้ี

ยงัม ีcuticle เคลอืบผวิตวัหนา สว่นใหญ่

ทําให้เกิดโรคพยาธิซึ่งเป็นผลเสียต่อ

สขุภาพและเศรษฐกจิ 
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Phylum nemathelminthes (or nematoda) (round worm) 

 
รปูที ่5.7.4 พยาธติวักลม 

(จาก George B. Johnson, 1997) 

ลกัษณะทัว่ไป : ลาํตวัยาวเรยีว ไมม่ปีลอ้ง ม ีcuticle 

เคลอืบหนา ทางเดินอาหารสมบูรณ์ มรีมิฝีปาก ตวั

เมยีวางไข่ หรอืฟกัไข่ในร่างกาย ตวัอ่อนเจรญิโดย

ผ่านขัน้ตอนการลอก cuticle อก สตัวไ์ฟลมัน้ีทําให้

เกดิโรคพยาธหิลายชนิด ไดแ้ก่ พยาธไิสเ้ดอืน พยาธิ

ปากขอ พยาธิแส้ม้า พยาธิกล้ามเน้ือ พยาธิโรค

เทา้ชา้ง และไสเ้ดอืนฝอย ทีเ่ป็นปรสติในรากพชื 

 

Phylum Annelida (segment worms) 

 
รปูที ่5.7.5 หนอนปลอ้ง 

(จาก George B. Johnson, 1997) 

ลกัษณะทัว่ไป : ลาํตวัเป็นปลอ้ง แต่ละปลอ้งมรีะยางค์

เลก็ ๆ (setae) ผวิหนงัม ีcuticle เคลอืบ ระบบหมุนเวยีน

โลหิตระบบปิด มีเลือดสีแดง โดย Haemoglobin 

ละลายอยู่ในน้ําเลือด มีอวยัวะขบัถ่ายของเสีย คือ 

Nephridia ปลอ้งละ 1 คู่ ระบบประสาทเจรญิ มปีม

ประสาททีห่วั 1 คู่ มเีสน้ประสาทวงแหวนอ้อมหลอด

อาหารไปเชือ่มกบัประสาทเสน้ยาวดา้นทอ้ง สว่นใหญ่

ดํารงชีวิตอิสระ เช่น ไส้เดือนดิน แม่เพรียง มีส่วน

น้อยเป็นปรสติ เชน่ ปลงิน้ําจดื 

 

Phylum Arthropoda 

 ลกัษณะทัว่ไป : ลาํตวัแบ่งเป็น 3 สว่นคอื หวั (head) อก (thorax) และทอ้ง (abdomen) 

ลาํตวัเป็นปลอ้ง มรีะยางคเ์ป็นคู่ มโีครงร่างแขง็นอกลําตวั (exoskeleton) มอีวยัวะขบัถ่าย

ของเสยี คอื green gland หรอื malpighian tube ระบบหมุนเวยีนโลหติระบบเปิด เลอืดไม่

มสีหีรอืสน้ํีาเงนิ ซึง่ม ีhemocyanin ระบบประสาทมสีมองและเสน้ประสาทมปีมประสาท    

1 คู ่อยูด่า้นหลงัปาก เป็นวงแหวนออ้มไปบรรจบกบัเสน้ประสาทดา้นทอ้ง ยาวตลอดลาํตวั 

เป็นสตัวท์ีม่ปีระโยชน์เป็นสว่นใหญ่ในแงข่องอาหาร  



 

 

 

 

 

CU 474  

 

195 

 แบง่เป็น 6 class 

 Class crustacean กุ้ง ป ูไรน้ํา เพรียง 

 ลกัษณะทัว่ไป : มขีา 5 คู ่หวัและอกรวมกนั (cephalothorax) 

 Class insecta แมลง (insect) 

 ลกัษณะทัว่ไป : มขีาเดนิ 3 คู ่รา่งกายแบง่เป็นหวั อก และทอ้ง หายใจโดยใชท้อ่

ลม (trachea) ทีต่ดิต่อกบัรหูายใจ (spiracle) ทีข่า้งลาํตวั 

 Class arachnida แมงมมุ แมงป่อง เหบ็ 

 ลกัษณะทัว่ไป : มขีาเดนิ 4 คู ่หวัและอกรวมกนั หายใจโดยทอ่ลม หรอื แผงปอด 

(books lung) 

 Class chilopoda ตะขาบ 

 ลกัษณะทัว่ไป : ลาํตวัแบนมปีลอ้งลาํตวั 15-173 ปลอ้ง 

 Class diplopoda ก้ิงกือ 

 ลกัษณะทัว่ไป : ลาํตวักลมยาว มปีลอ้งลาํตวั 40-200 ปลอ้ง มขีาเดนิปลอ้งละ 2 คู ่

 Class merostomata แมงดาทะเล (King crap) 

 ลกัษณะทัว่ไป : หวัและอกรวมกนั สว่นทอ้งเลก็ หางแหลมยาว มขีาวา่ยน้ําตดิกนั

เป็นแผน่ 6 อนั หายใจดว้ย book gill 

 
         ก.       ข.             ค. 

 
           ง.             จ. 

รปูที ่5.7.6 สตัวพ์วกอารโ์ทรพอด กุง้ (ก) แมลง (ข) แมงมมุ (ค) ตะขาบ (ง) และกิง้กอื (จ) 

(จาก George B. Johnson, 1997) 
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Phylum Mollusca (หอย ปลาหมึก) 

 
รปูที ่5.7.7 หอย  

(จาก George B. Johnson, 1997) 

ลกัษณะทัว่ไป : ร่างกายมเีน้ือน่ิม เน้ือชัน้นอก คอื 

mantle ทําหน้าทีส่รา้งกาบ หรอืเปลอืก มกีลา้มเน้ือ เทา้ 

(foot) ที่พฒันาให้เหมาะสมกบัการใช้งาน ส่วนใหญ่ใช้

เคลื่อนที ่จบัอาหาร และขดุทราย มรีะบบขดุดนิ หรอืกดั

กนิอาหารโดย radula ในชอ่งปาก ระบบหมุนเวยีนโลหติ

เป็นระบบเปิด มหีวัใจ 1-2 Auricle และ 1 ventricle 

อวยัวะขบัถ่าย 

เจรญิ คอื ไต เป็นสตัวท์ีม่ปีระโยชน์ในทางเศรษฐกจิ คอื เป็นอาหาร มสีว่นน้อยทีใ่หโ้ทษ 

 

Phylum Echinodermata (starfish, sand dollars sea urchin) 

 
รปูที ่5.7.8 ดาวทะเล  

(จาก George B. Johnson, 1997) 

ลกัษณะทัว่ไป : ผวิหนงัหยาบขรุขระ เป็นสารประกอบ

พวกหนิปูน บางชนิดมหีนามยาวปกคลุม มรีูปร่างเป็น

แฉก ส่วนมากเป็น 5 แฉก มรีะบบจําเพาะ คอื ระบบน้ํา 

หมนุเวยีนทีใ่ชใ้นการเคลือ่นที ่และกจิกรรมการดาํรงชวีติ 

เช่น ลําเลยีงอาหาร หายใจ รบัสาร และขบัถ่าย น้ําจะ

ผา่นเขา้ทางแผ่นตะแกรงดา้นบน (madreporite) ผา่นไป

ตามท่อวงแหวนรอบปาก (ring canal) แยกเขา้ท่อแขน 

(radial canal) และถุง amplura บบีน้ําเขา้ท่อขา (tube 

feet) ทาํใหเ้คลือ่นทีไ่ด ้

 

Phylum Chordata 

 ลกัษณะทัว่ไป : ม ีNotochord เป็นเน้ือเยื่อทีป่ระกอบกนัเป็นท่อแขง็ อยู่ดา้นหลงั

ลําตวั เป็นโครงร่างของร่างกาย ที่ทําใหค้งรูปร่าง อาจมตีลอดชวีติหรอืเฉพาะตวัอ่อน มี

ชอ่งเหงอืก (gill slits) ใชห้ายใจ อาจมเีฉพาะตอนตวัอ่อนหรอืตลอดชวีติ ประสาทสนัหลงั 

(spinal cord) ต่อมาจากสมองทอดยาวตลอดลาํตวัทางดา้นหลงั notochord 
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Sub phylum Urochordata เพรียงหวัหอม เพรียงลอย 

 
รปูที ่5.7.9 เพรยีงหวัหอม  

(จาก George B. Johnson, 1997) 

ลกัษณะทัว่ไป : ลกัษณะสาํคญัทัง้ 3 ของไฟลมั พบเฉพาะ

ในช่วงตวัอ่อน ลกัษณะลําตวัอว้น ผวิหนังหยาบ ตวัเตม็

วยัมทีางเดนิอาหารเป็นรปูตวัย ูคอหอยมชีอ่งเหงอืก (gill 

slits) ร่างกายปกคลุมด้วยโครงสร้างที่เหนียว เรยีกว่า 

tunic มชีอ่งใหน้ํ้าเขา้ (incurrent siphon) ดา้นบน และ

ชอ่งน้ําออก (excurrent siphon) ทางดา้นขา้ง 

 

Sub phylum Cephalochordata Amphioxus (ปัจจบุนัคือ Branchiostoma) 

 
รปูที ่5.7.10 แอมฟิออกซสั   

(จาก George B. Johnson, 1997) 

ลกัษณะทัว่ไป : ลําตวัยาว 4-8 ซม. คลา้ยปลาพบตาม

หาดทราย ครบีหลงัและครบีท้อง บรรจบที่ปลายครีบ

หาง gill slits หลายคู ่notochord ยาวตลอดลาํตวั นํามา

ทําเป็นอาหารของชาวเอเชีย เคยมีรายงานว่าพบใน

ประเทศไทยบรเิวณอ่าวสตัหบี จงัหวดัชลบุร ี

 

Sub phylum Vertebrata 

 ลกัษณะทัว่ไป : ระยะตวัอ่อน (embryo) มพีฒันาการของ notochord ไปเป็นโครง

รา่งแขง็ คอื กระดกูอ่อน (cartilage) หรอืกระดกูแขง็ (bone) รา่งกายจงึแขง็แกรง่และยดืหยุ่น

ไดด้ใีนการเคลื่อนไหว กระดกูสนัหลงัจะห่อหุม้ spinal cord และ gill slits จะหายไปโดยมี

ปอดมาแทนทีเ่มือ่โตเตม็วยั 
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Class Cyclostoma ปลาปากกลม (Lamprey) 

 
รปูที ่5.7.11 ปลาปากกลม 

ลกัษณะทัว่ไป : ลําตวัยาวคลา้ยปลาไหล ปากกลมไม่มี

ขากรรไกร ครบีหลงัและทอ้งยาวพบกนัทีป่ลาย เป็นครบี

หาง ม ีgill slits หลายคู่ notochord ยาวตลอดลาํตวั มี

กระดกูอ่อนทัง้หมด ปากและเพดานปากมฟีนั ขดูเน้ือปลา

ชนิดอื่นกนิเป็นอาหาร 

 

Class Chondrichthyes ปลากระดกูอ่อน 

 
รปูที ่5.7.12 ปลากระดกูอ่อน  

(จาก George B. Johnson, 1997) 

ลกัษณะทัว่ไป : มโีครงกระดกูเป็นกระดกูอ่อนทัง้หมด gill 

slits 5-7 คู่ ไมม่กีระดกูแกม้ (operculum) ปิดชอ่งเหงอืก 

มีครีบเดี่ยว เกล็ดคม ปากอยู่ด้านล่าง มีฟนั ตัวผู้ม ี

classper 1 คู ่สาํหรบัผสมพนัธุภ์ายใน 

 

Class Osteichthyes ปลากระดกูแขง็ (Bony Fishes) 

 
รปูที ่5.7.13 ปลากระดกูแขง็  

(จาก George B. Johnson, 1997) 

ลกัษณะทัว่ไป : กระดกูแขง็ทัง้หมดหายใจดว้ยเหงอืก มี

กระดกูแกม้ปิดเหงอืก หวัใจม ี2 หอ้ง รบัเลอืดดาํสง่ไป

ฟอกทีเ่หงอืก แลว้สง่ไปเลีย้งรา่งกาย โดยเสน้เลอืดแดงที่

ไมผ่า่นหวัใจ มคีรบีเป็นคู่ 

 

Class Amphibia กบ งูดิน ซาลามานเดอร ์

 
รปูที ่5.7.14 สตัวค์รึง่บกครึง่น้ํา  

(จาก George B. Johnson, 1997) 

ลกัษณะทัว่ไป : ผวิหนงัมต่ีอมเมอืก ไมม่เีกลด็หรอืขน 

น้ิวเทา้ไมม่เีลบ็ ขาหลงัมแีผน่หนงั (web) ยดึระหวา่งน้ิว 

เป็นสตัวเ์ลอืดเยน็ หวัใจม ี3 หอ้ง Auricle 2 Ventricle 1 

เลอืดแดง หายใจดว้ยเหงอืก ปอด ผวิหนงั ผวิในปากและ 
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คอหอย มีรูจมูกที่ติดต่อกับช่องปากช่วยในการหายใจ ผสมพนัธุ์ภายนอก ตัวอ่อนม ี

metamorphosis ไปเป็นตวัเตม็วยั 

 

Class Reptilia จ้ิงจก ตุก๊แก เต่า งู ก้ิงก่า ตะกวด จรเข้ 

 
รปูที ่5.7.15 สตัวเ์ลือ้ยคลาน 

(จาก George B. Johnson, 1997) 

ลกัษณะทัว่ไป : ผวิหนงัแหง้มเีกลด็ปกคลุม ขามน้ิีวเทา้มี

กรงเลบ็ หายใจดว้ยปอด เป็นสตัวเ์ลอืดเยน็ หวัใจ 3 หอ้ง 

หรอื 4 หอ้งไมส่มบรูณ์ (ยกเวน้จรเข)้ 

 

Class Avis นก เป็ด ไก่ ห่าน 

 
รปูที ่5.7.16 นก (จาก George B. Johnson, 1997) 

ลกัษณะทัว่ไป : รา่งกายปกคลุมดว้ยขน

ประเภทขนนก (Feather) มีขา 2 คู ่

โดยคู่หน้าเปลี่ยนไปเป็นปีกใช้บิน ขา

หลงั ม ี4 น้ิว แข้งมเีกล็ด ปากมจีงอย

เป็นกระดกูแขง็ ไมม่ฟีนั กระดกูอก เป็น

สนัยาว เป็นสตัวเ์ลอืดอุ่น หวัใจ 4 หอ้ง 

หายใจดว้ยปอด มถุีงเกบ็ลม (air sac) แทรกอยูภ่ายในทัว่ไป ซึง่มชีอ่งทางตดิต่อกบัปอด 

 

Class Mammalia 

 ลกัษณะทัว่ไป : ตวัเมยีมน้ํีานมและเตา้นมใหล้กูอ่อนดดูกนิ รา่งกายมขีนเป็นเสน้ 

(hair) ปกคลุมรา่งกาย มต่ีอมเหงือ่ใตผ้วิหนงั มกีระดกูคอ 7 ชิน้ ปากมฟีนัทัง้ขากรรไกรบน

และลา่ง มฟีนั 2 ชดุ มลีิน้ มนียัน์ตาทีม่หีนงัตากระพรบิได ้มใีบห ูมกีล่องเสยีงบรเิวณคอ มี

เส้นเสยีง มเีส้นประสาท 12 คู่ เป็นสตัว์เลอืดอุ่น เม็ดเลอืดแดงเมื่อมอีายุใช้งานจะไม่มี

นิวเคลยีส เพศผูม้กัพบอณัฑะ 1 คู่ อยู่นอกช่องทอ้ง ผสมพนัธุภ์ายใน ตวัอ่อนเจรญิอยู่ใน

มดลกู 
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Sub Class Prototheria ตุ่นปากเป็ด (Duck-bill platypus) 

 ลกัษณะทัว่ไป : มพีฒันาการน้อย ไมม่ใีบห ูมดลกู หวันม ท่อน้ํานม มต่ีอมน้ํานมที่

ผวิหนงั รวมกนัเป็นกระจุก มรีอ่งขงัน้ํานมสาํหรบัใหต้วัอ่อนเลยีกนิ 

 

Sub Class Metatheria จิงโจ้ (Kangaroo) 

 ลกัษณะทัว่ไป : ออกลกูเป็นตวั เลีย้งลกูอ่อนไวใ้นกระเป๋าหน้าทอ้ง (Pouch หรอื 

Marsupium) 

 

Sub Class Eutheria 

 ลกัษณะทัว่ไป : ออกลกูเป็นตวั ลกูอ่อนเจรญิอยู่ในมดลกูของแมเ่ป็นเวลานาน โดย

มสีายสะดอืตดิต่อกบัรกทีผ่นังมดลูกของแม่ เป็นทางแลกเปลีย่นสารและของเสยีระหว่าง

แมก่บัลกู 

 

5.8 อาณาจกัรไวรา (Kingdom Vira) 

 ไวรสัเป็นสิง่มชีวีติทีไ่ม่มสีมบตัขิองเซลล ์เพราะไม่มทีัง้เยื่อหุม้เซลลแ์ละโปรโตพลาสซมึ 

จงึถอืว่าไวรสัเป็นอนุภาคเรยีกว่าไวรอิอน (virion) แต่ละไวรอิอนของไวรสั ประกอบดว้ย

กรดนิวคลอีกิชนิด DNA หรอื RNA ชนิดใดชนิดหน่ึงเท่านัน้ และอาจเป็นชนิดสายคู ่

(double strand) กไ็ด ้และมโีปรตนีเรยีกว่าแคปสดิ (capsid) หุม้ห่อโดยรอบกรดนิวคลอีกิ 

แคปสดิประกอบดว้ยหน่วยยอ่ยทีเ่รยีกวา่ แคปโซเมอร ์(capsomer) สว่นของกรดนิวคลอีกิ

และโปรตีนน้ีรวมเรยีกว่า นิวคลีโอแคปสดิ (nucleocapsid) ไวรอิอนของไวรสับางชนิด

พบวา่มสีารพวกไลปิคหรอืไลโปโปรตนีหุม้อยูร่อบนอกของแคปสดิอกีชัน้หน่ึง 
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รปูที ่5.8.1 โครงสรา้งของไวรสั (ก) และรปูรา่งของไวรสั (ข) (จาก George B. Johnson, 1997) 

 

 ไวรอิอนของไวรสับางชนิดเท่านัน้ทีพ่บว่ามเีอนไซมท์ีช่่วยจําลองกรดนิวคลอีกิเมื่อ

ไวรอิอนนัน้จะเพิม่จํานวน ดงันัน้การเพิม่จํานวนของไวรสัจงึต้องอาศยัเอนไซมแ์ละเมตา

บอไลต์ทัง้หมดจากเซลล์ทีไ่วรสัอาศยัอยู่ เพื่อใชจ้ําลองกรดนิวคลอีกิของตวัไวรสัเองและ

เพือ่สรา้งโปรตนีมาเป็นแคปสดิ จากนัน้โปรตนีทีส่รา้งขึน้จะไปหุม้กรดนิวคลอีกิทีส่รา้งใหม ่

เป็นไวรอิอนใหมท่ีเ่พิม่ขึน้จากเดมิมากมายอยูภ่ายในเซลลท์ีไ่วรสัอาศยัอยู ่

 รปูรา่งของไวรสัม ี3 ชนิด คอื 

 1.  helical symmetry รปูรา่งเป็นแทง่สีเ่หลีย่มผนืผา้ตรงหรอืโคง้งอ 

 2.  cuboidal symmetry เป็นรปูสีเ่หลีย่มลกูบาศกห์รอืหลายเหลีย่ม 

 3. binal symmetry เป็นรปูรา่งทีม่ ี2 สว่น คอื สว่นหวัละสว่นหาง 
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การจดัจาํแนกไวรสั 

 จาํแนกไวรสัตามหลกัของ เอ ลฟูฟ์ และผูร้ว่มงาน (A. Lwoff et al. 1962) 

 1.  ในระดบัไฟลมัใชช้นิดของกรดนิวคลอีกิว่าเป็น DNA หรอื RNA เป็นลกัษณะ

สาํคญั 

 2.  ในระดบัคลาสใชร้ปูรา่งของไวรสั ซึง่อาศยัการเรยีงตวัของแคปสดิ เป็นลกัษณะ

สาํคญั  

 3.  ในระดบัออรเ์ดอรพ์จิารณาการมหีรอืไมม่เีปลอืกหุม้ เป็นลกัษณะสาํคญั 

 4.  ในระดบัแฟมลิี่ พจิารณาขนาดของไวรอิอน หรอืจํานวนแคปโซเมอร์ต่อไวริ

ออนเป็นลกัษณะสาํคญั 

 5.  ในระดบัจนีัสและสปีชสี์พจิารณาจํานวนการเรยีงลําดบัของไนโตรเจนเบสใน

กรดนิวคลอีกิและจํานวนนิวคลไีอไทด์ รวมทัง้สมบตัทิางเคมแีละฟิสกิสข์องแคปโซเมอร์

เป็นลกัษณะสาํคญั 

 

การเรียกช่ือวิทยาศาสตรข์องไวรสั 

 ไวรสัทีท่ําใหเ้กดิโรคกบัพชืนิยมเรยีกตามชื่อพชืทีไ่วรสัอาศยั และอาการของโรคที่

เกดิจากไวรสันัน้ (host-symptom system) เชน่ TMV ทาํใหเ้กดิอาการใบดา่งของยาสบู 

 ไวรสัที่ทําให้เกิดโรคในสตัว์นิยมเรยีกตามอาการของโรคแล้วต่อท้ายด้วยคําว่า

ไวรสั เชน่ pox virus คอืไวรสัทีท่าํใหเ้กดิโรคฝีดาษ อาการเป็นตุ่มมน้ํีาเหลอืง (pox) หรอื

เรยีกตามวธิกีารแพรข่องโรคไวรสันัน้ เชน่ Arbovirus คอืไวรสัทีม่สีตัวใ์นไฟลมัอารโ์ทรโป

ดาเป็นพาหะชว่ยแพรโ่รค 

 ไวรสัทีอ่าศยัในแบคทเีรยี นิยมเรยีกชื่อแบคทเีรยีนัน้ต่อดว้ยคําว่า phage เช่น 

coliphage คอื ไวรสัทีอ่าศยัอยูใ่นเซลล ์Escherichia coli 
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Major Viral Diseases of Humans 

Disease Pathogen Vector/Reservoir Epidemiology 

AIDS HiV STD Destroys immune defensets, resulting 

in death by infection or cancer. Four 

million cases worldwide by 1995. 

Ebola fever Filoviruses Unknown Acute hemorrhagic fever; virus attacks 

connective tissue, leading to massive 

hemorrhaging and death; peak mortality 

of up to 90%  

Hepatitis B 

(viral) 

Hepatitis B virus 

(HBV) 

Humans Highly infectious thorugh contact with 

infected body fluids. Approximately 

1% of U.S. population infected. Vaccine 

available. No cure. Can be fatal. 

Influenza Influenza viruses Human, ducks Historically a major killer (22 million 

died in 18 months in 1918-19): wild 

Asian ducks are a major reservoir. 

The ducks are not affected by the flu 

virus, which shuffles its antigen genes 

while multiplying within them, leading 

to new flu strains 

Polio Poliovirus Humans Acute viral infection of the CNS that 

can lead to paralysis and is often fatal. 

Prior to the development of Salk’s 

vaccine in 1954. 60,000 people a year 

contracted the disease in the United 

States alone. 

Yellow fever Flavivirus Humans, 

mosquitoes 

Spread from individual to individual 

by mosquito bites; a notable cause of 

death during the construction of the 

Panama canal. If untreated, this disease 

has a peak mortality rate of 60% 

(จาก George B. Johnson, 1997) 
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

 

 1. ชือ่วทิยาศาสตร ์(Scientific names) ของสิง่มชีวีติ คอือะไร มหีลกัการสาํคญัใน

การกาํหนดชือ่อยา่งไร  

 2. หลกัสาํคญัในการจดัหมวดหมูข่องสิง่มชีวีติในปจัจุบนัคอือะไร 

 3. โครงสรา้งแบบโฮโมโลกสั (Homologous Structure) และโครงสรา้งแบบอะนาโลกสั 

(Analogous Structure) มลีกัษณะอยา่งไร 

 4. นักอนุกรมวธิานจดัหนอน เป็น 3 กลุ่ม ในระดบัไฟลมั คอื ตวัแบน ตวักลม                 

และหนอนปลอ้ง โดยใชห้ลกัเกณฑใ์นเรือ่งใดเป็นสาํคญั 

 5. แต่เดมินกัอนุกรมวธิานจดั เพรยีงหวัหอมไวใ้นพวก Mallusk ปจัจุบนัจดัอยู่ในพวก 

Chordates ดว้ยเหตุผลในเรือ่งใด 

 6. ลกัษณะสาํคญัทีแ่สดงวา่พชืและสตัวม์วีวิฒันาการสงูกวา่โปรตสีต ์คอือะไร 

 7. ลกัษณะที่บ่งบอกว่าพชืดอกมคีวามเจรญิก้าวหน้าและประสบผลสําเรจ็ในเชงิ

ววิฒันาการมากกวา่พชืพวกทีไ่มม่ดีอก เชน่ เฟิรน์  ปรง และสน คอือะไร 

 8. Species หมายถงึ อะไร และแตกต่างจาก Subspecies อยา่งไร 

 9. ลกัษณะสาํคญัทีเ่ป็นลกัษณะรว่มของสตัวใ์น Phylum Chordata ไดแ้ก่อะไร 

 10. แบคทเีรยีและสาหรา่ยสเีขยีวแกมน้ําเงนิ (blue green algae) เป็นสิง่มชีวีติที่

อยูใ่นอาณาจกัรเดยีวกนั เน่ืองจากมลีกัษณะอะไรรว่มกนั 


