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Carl Woese และ George Fox (1977) แบ่งกลุ่มของสิง่มีชีวิตออกเป็น 3 domains ตาม

วิวัฒนาการ ได้แก ่Archae, Bacteria และ Eucarya โดยสิ่งมีชวีิตใน 3 domain ซึ่งจะมี

วิวัฒนาการที่แตกต่างกันตามข้อมูลวิวัฒนาการของสารพันธุกรรม 

1.. Domain Bacteria: 

- Kingdom Eubacteria  

2.  Domain Archaea:  

- Kingdom Archaebacteria  

3.  Domain Eukarya:  

- Kingdom Protista  

- Kingdom Fungi 

- Kingdom Plantae  

- Kingdom Animalia  

 



คณุลกัษณะ Bacteria Archae Eucarya 

เยือ่หุม้นวิเคลยีส - - + 

ออรก์าแนลทีซ่บัซอ้นภายในเซลล์ - - + 

ผนังเซลล ์ มี muramic acid ไมม่ี muramic acid ไมม่ี muramic acid 

ลิปิดทีเ่ยือ่หุม้เซลล์ Unbranched 

hydrocarbon 

Some branced 

hydrocarbon 

Unbranched 

hydrocarbon 

ขนาดไรโบโซม 70S 70S 80S 

RNA polymerase 1 ชนิด >1 >1 

Initiator amino acid for 

protein synthesis 

Formyl-

methionine 

Methionine methionine 

DNA histone - +/- + 

Circular chromosome + + - 

เจรญิทีอ่ณุหภูมิ > 100 C - +/- - 



Kingdom Eubacteria หรือ Kingdom Prokaryotae 

ประกอบดว้ยสิ่งมีชีวิตในกลุ่มของแบคทีเรีย (bacteria) และสาหร่าย

สีเขียวแกมน ้าเงิน หรือ ไซยาโนแบคทีเรีย (blue green algae or 

cyanobacteria) 

ลักษณะส้าคัญประจ้าอาณาจักร 

เซลล์เป็นชนิดโปรคาริโอต (prokaryotic cells) : ไม่มีเยื่อแบ่งบริเวณของ

นิวเคลียส (nucleus) 

ด้ารงชีวิตแบบ unicellular  

 



 เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเพิม่จ้านวนโดยกระบวนการ binary fission 

 ส่วนใหญ่ด้ารงชีวิตแบบอิสระ (free living) 

 ที่เป็นปรสิต (Obligate intracellular parasits) ได้แก่ : 

Chlamydia และ Rickettsia 

 มีไรโบโซมขนาด 70S  

 โครโมโซม เป็น single circular chromosomes ประกอบดว้ย 

double strand DNA 
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 แบคทีเรียส่วนใหญ่มีโครงสร้างห่อหุ้มเซลล์ (cell envelop) ซึ่งรวมถึงเยือ่

หุ้มเซลล์ (plasma membrane) และ ผนังเซลล์ (cell wall) ซึ่ง

ประกอบด้วย proteins และ polysaccharides 

 แบคทีเรียบางชนิดสร้าง capsules หรือ slimes 

 อาจมีระยางค ์คือ flagella และ pili 

 แบคทีเรียบางชนิดมีการสร้าง endospores ภายในเซลล ์

 แบคทีเรียบางชนิดมี cytoplasmic inclusion bodies หรือ energy 

storage granules 

 แบคทีเรียอาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ เนื่องจากความแตกต่างของผนังเซลล ์

คือ แบคทีเรียแกรมบวก (gram positive bacteria) และ แบคทีเรียแกรม

ลบ (gram negative bacteria) 
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 ขนาด (Size) 

 ~0.5 m;  

 length : 2-5 m  

 รปูรา่ง (shape) 

 กลม (cocci) เชน่ Micrococcus, Staphylococcus, Streptococcus และ Neisseria 

 ท่อน (bacilli, rods) เชน่ Bacillus, Lactobacillus, Escherichia และ Pseudomonas 

 เกลยีว (spirillum) เชน่ Leptospira และ Treponema 
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(Postlethwait and Hopson, 2006; p.463) 



 ทรงกลม (Cocci) 

 Coccus 

 Diplococci : แบง่ตวัระนาบเดยีว 

 Streptococci 

 Tetrad  แบง่ตวั 2 ระนาบตั งฉากกนั 

 Sarcinae : แบง่ตวั 2 ระนาบตั งฉากกนั 

 Staphylococci: แบง่ตวั 3 ระนาบ หรือมากกวา่แบบไม่มทีศิทาง 
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 รปูรา่งทอ่น (Rod shape) 

 Bacillus 

 Diplobacilli 

 Streptobacilli 

 Palisades: rods side by side 
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โครงสร้างเซลล์ของแบคทเีรยี 
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ผนังเซลล์ (cell wall) 
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ม ีcell wall 3 แบบจากการยอ้มส ีGram stain 

Gram-positive eg. Staphylococcus aureus 

Gram-negative eg. Escherichia coli 

Acid-fast eg. Mycobacterium tuberculosis 



องคป์ระกอบทางเคม ี แบคทีเรยีแกรมบวก แบคทีเรยีแกรมลบ 

Peptidoglycan 

Teichoic acid/teichuronic 

acid 

Polysaccharide 

Protein 

Lipid 

Lipopolysaccharide 

Lipoprotein 

+ 

+ 

 

+ 

        +  (not   all) 

- 

- 

- 

+ 

- 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

องคป์ระกอบทางเคมขีองผนงัเซลลแ์บคทเีรยี 
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ที่มา: Campbell et al., 2008, p.557 



เยือ่หุม้เซลล ์(cell membrane) 
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มีลักษณะเปน็เยือ่บางๆ หอ่หุม้ protoplasm ไว ้

ประกอบด้วย phospholipids,  proteins, และ carbohydrate เรยีงตวักนัเปน็ 

fluid-mosaic 

เปน็ selective permeable membrane เปน็บรเิวณทีค่วบคมุการผ่านเข้าออกของ

สารละลาย และออิอน 

เปน็ทีอ่ยู่ของเอนไซมท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้ง พลงังาน และการหายใจ 



ไซโตพลาสซึม (cytoplasm) 
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เป็นของเหลวข้นที่ประกอบด้วย น ้าตาล amino acids และเกลือแรต่่างๆ 

70-80%  เป็นน า้ 

ท้าหน้าที่เป็นตัวท้าละลายสารต่างๆ ที่จ้าเป็นต่อการท้างานของเซลล์ 



โครโมโซม (chromosome) 
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มี 1 ชุด เป็น circular double-stranded DNA  

เป็นที่อยู่ของสารพันธกุรรมที่จะถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ของแบคทีเรยี 

บริเวณที่เกดิการ aggregated ของ DNA molecule เรียกวา่ nucleoid 



ไรโบโซม (ribosome) 
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ประกอบด้วย 60% ribosomal 

RNA  และ 40% protein 

มี 2 subunits: large (50S) & 

small (30S) = 70S 

เป็นบริเวณที่เกิดการสังเคราะห์

โปรตีน (protein synthesis) 

 





• Parasites คือเป็นปรสิตในสิ่งมีชีวิตอื่น 

– การก่อโรคของแบคทีเรียมาได้จาก 2 สาเหตุ คือจากตัวเซลล์แบคทีเรีย 

หรือจากสารพิษที่แบคทีเรียสร้างขึ น 

• Saprophytes หรือ decomposer เป็นผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ 



ประโยชน ์และโทษของแบคทีเรีย 

• เป็นผู้ย่อยสลายในสิ่งแวดล้อม 

• รักษาสมดุลของระบบทางเดินอาหารของคน 

• ช่วยในระบบย่อยอาหารของสัตว์ 

• ใช้ในการท้าผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น โยเกิร์ต 

• เป็นแบคทีเรยีก่อโรค 

 



แบคทเีรยี Gram รปูรา่ง การใช ้

Lactobacillus bulgaricus +ve Bacilli โยเกิร์ต 

Streptococcus thermophilus +ve Cocci โยเกิร์ต 

Streptococcus cremoris +ve Cocci cheese 

Escherichia coli -ve Rod Insulin 

Bacillus subtilis +ve Bacilli ถั่วเน่า 

Pseudomonas dentrificans -ve Rod Vitamin 12 



http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/occupation/45301/image/naam7.jpg 
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Lactobacillus bulgaricus 

Streptococcus thermophilus 

Pediococcus, Lactobacillus, 

Streptococcus 

Bacillus 
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แบคทเีรยีทรีากพชื 

Atmospheric N
2 

N “fixer” 

Plant roots 



Nitrogen Cycle 



แบคทีเรยีสรา้ง Vitamin K 



การใช้แบคทเีรียในการบา้บัดน ้าเสีย 



แบคทเีรยีช่วยขจดัน า้มนั 



แบคทเีรยี Gram รปูรา่ง โรค 

Staphylococcus aureus -ve cocci ฝีหนอง 

Salmonella typhimurium -ve rod อาหารเป็นพิษ 

Salmonella typhi -ve Rod ไทฟอยด ์

Neisseria gonorrhoea -ve cocci หนองใน 

Treponema pallidum variable Long spiral ซิฟลิิส 

Mycobacterium tuberculosis variable Fine rod วัณโรค 

Leptospira interrogans -ve Spiral  ฉี่หนู 

Vibrio cholerae -ve Curve rod อหิวาห ์

ไทฟอยด์ 



Cyanobacteria  

• เป็น prokaryotes ที่สามารถสังเคราะห์แสงได ่เนือ่งจากมี Chlorophyll A 

• การสังเคราะห์แสงเป็นแบบ oxygenic photosynthesis 

• ลักษณะโดยทั่วไป 

– Phycobilisomes 

– Thylakoids 

– 70s ribosomes 

– DNA microfibrils central 

– Gas vesicles 

• แหล่งที่อยู่อาศัย : พบไดท้ั งในน ้าจืด น ้าทะเล และดนิ รวมทั งสภาวะที่เป็น extreme 

environment ได้ด้วยเช่น ขั วโลก และน ้าพุร้อน เป็นต้น  

• Examples- Anabaena, Nostoc, Oscillatoria, Lyngbya, Synechococcus, 

Synechocystis 

 



http://www.slideshare.net/mksateesh/mks-cyanobacteria 

Phycobilisomes: 

phycoerythrin, phycocyanin, 

allophycocyanin 

Chlorophyll a 

http://www.slideshare.net/mksateesh/mks-cyanobacteria
http://www.slideshare.net/mksateesh/mks-cyanobacteria
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Morphological types of cyanobacteria 

Unicellular,Gloeothece; a 

single cell measures 5–6 

m in diameter 

Colonial, Dermocarpa; a 

large cell is about 8 m in 

diameter 

Filamentous, Oscillatoria; a 

single cell measures about 

15 m wide 

Filamentous heterocystous, 

Anabaena; a single cell 

measures about 5 m wide 

Filamentous branching, 

Fischerella; a cell is about 10 

m wide 
ที่มา: Madigan et al., 2011; p.533 



การสืบพันธุ์ของไซยาโนแบคทีเรีย 

 Fragmentation- การแตกหักของเซลล์ 

 

 

 Hormogonia- ท่อนสั นๆ ในสายซึ่งมีความแตกต่างจาก vegetative cells โดยที่เมื่อหลุด

ออก สามารถเจรญิไปเป็นโคโลนีใหม่ได้ 

 

 

 

 Akinetes- เป็น resting spores ซึ่งทนต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม 

 

 

 

 Binary Fission 

ที่มา : Singh and Montgomery, 2011 
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• Heterocyst- เป็นเซลล์ที่มีผนังหนา มีต้าแหน่งที่จ้าเพาะภายในสาย และภายใน

ใส มีเอนไซม์ nitrogenase ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรึงก๊าซไนโตรเจนจากอากาศ 

เปลี่ยนให้เป็นสารประกอบไนโตรเจนที่เซลล์น้าไปใช้ได้ ซึ่งเอนไซม์นี จะท้างานใน

สภาวะ anaerobic เท่านั น 

• ตัวอย่างเช่นใน Anabaena ในนาข้าว 
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ประโยชนข์องไซยาโนแบคทีเรีย 

• เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ และสิ่งมีชีวิตอื่นในแหล่งน ้า 

• สาหรา่ยเกลียวทอง Spirulina platensis  เป็นอาหารได้ single cell 

protein 

 

 

 

 

 

• การใช้ Anabaena เป็นปุ๋ยชีวภาพ 



สารพษิของไซยาโนแบคทีเรีย (Cyanotoxins) 

Neurotoxins- เป็นสารในกลุ่มของ alkaloids ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท 

Anatoxin และ saxitoxin. 

อาการ : เดินเซ กล้ามเนื อกระตุก หายใจไม่ออก และชักเกร็ง 

Anabaena, Aphanizomenon, Oscillatoria 

Hepatotoxins- สารประกอบที่ออกฤทธิ์ต่อตับ 

Microcystins และ nodularins 

อาการ – อ่อนเพลีย อาเจียน ท้องร่วง 

Anabaena, Microcystis, Oscillatoria, Nodularia, Nostoc 

 



 

Microcystis 



Kingdom Archaebacteria  

• เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง เช่น น ้าพุร้อน 

ภูเขาไฟ หรือทะเลสาบน ้าเค็ม เป็นสิ่งมีชวีิตเซลล์เดียว มีรูปแบบเซลล์

แบบโปรคาริโอต มีทั ง autotrophic และ heterotrophic ผนังเซลล์

ไม่ม ีpeptidoglycan อาจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก ่

– Methanogens  

– Halophiles 

– Thermoacidophiles  

 

 



• เป็น Archebacteria ที่เป็น anaerobes คือไม่ต้องการออกซิเจนในการเจริญ ได้

พลังงานจากคารบ์อนไดออกไซด์ และไฮโดรเจน สามารถผลิตก๊าซมเีทนได้ พบได้ใน

ตะกอนน ้าเสีย ขยะฝังกลบ และทางเดินอาหารของสัตว์เคี ยวเอื อง ช่วยย่อยสลาย

เซลลูโลสในกระเพาะวัว รวมทั งยังสามารถใช้ประโยชน์ในการการบ้าบัดน ้าเสียหรือการ

ด้าเนินการฝังกลบเพื่อผลิตก๊าซมีเทน  

• เป็นกลุ่ม strict anaerobes 

• ตัวอย่างเช่น Methanobacterium, Methanococcus, Methanomicrobium และ 

Methanosarcina 

Methanosarcina Methanobrevibacter Willey et al., 2008 
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• ส้าหรับ archaebacteria กลุ่มนี ต้องการเกลอืในการเจริญ หรือชอบอยู่ในที่ที่มี

ความเข้มข้นของเกลือสูง เช่นทะเลสาบน ้าเค็ม หรือบ่อเกลือ  

• มีสาร rhodopsin เป็นรงควัตถุที่ใช้ในการสังเคราะห์แบบที่ไม่ได้ออกซิเจนเป็น

ผลิตภัณฑ์ และต้องการออกซิเจนในการเจริญด้วย 

• นอกจากนี ยังมี Extreme halophiles ซึ่งเป็น archaebacteria ที่จะชอบอยู่ใน

ที่มีความเข้มข้นของเกลือสูงมาก หรือเค็มมาก สามารถสังเคราะห์แสงได้โดยใช้ 

bacteriorhodopsin ซึ่งมีสีม่วงแทนคลอโรฟิลล์ ท้าให้เซลล์ของแบคทีเรียกลุ่มนี 

มีสีม่วง 

• โดยทั่วไปต้องการ NaCl  1.5M ในการเจรญิ 

• ตัวอย่างเช่น Halobacterium, Halococcus และ Natronobacterium 



http://waynesword.palomar.edu/plsept98.htm 

คราบเกลือทางหลวงหมายเลข 50 ทางตะวันออก

ของ Fallon, Nevada มีสีแดงชมพูเนื่องจากมี 

halophilic archaebacteria ในปริมาณสูง 

โรงงานของ บริษัท Pittsburgh Plate Glass 

Company ที่ Bartlett จะเป็นสีแดงสดเนื่องจากมี 

halophilic archaebacteria 

http://waynesword.palomar.edu/plsept98.htm
http://waynesword.palomar.edu/plsept98.htm
http://waynesword.palomar.edu/plsept98.htm


• หรือ Thermoacidophiles โดย archaebacteria กลุ่มนี จะอาศัยอยู่ในน ้าพุร้อนและ

อื่น ๆ ที่สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง (70-110C) 

• เป็นกลุ่ม anaerobes ไม่ใช้ออกซิเจนในการเจริญ (strict anaerobes) แต่บางชนิด

เป็นก็เป็น facultative anaerobes หรือ aerobes ได ้

• ใช้ก้ามะถัน (S) ในการสร้างพลังงานได้ สามารถรีดิวส ์S0 ไปเป็น H
2
S ในสภาพไร้

ออกซิเจน และรีดิวส์ H
2
S ไปเป็น H

2
SO

4
 ในสภาวะทีม่ีออกซิเจน 

• ตัวอย่างเช่น Desulforococcus, Pyrococcus, Sulfolobus, Thermococcus  

และ Thermoproteus เป็นต้น 

• จุลินทรีย์ในกลุม่ของ thermophiles เป็นที่น่าสนใจเพราะมีเอนไซมท์ี่ทนความร้อนซึง่มี

มูลค่าในอุตสาหกรรม และทางการแพทย์ ตัวอย่างเช่น  Taq polymerase ซึ่งได้จาก 

Thermus aquaticus ที่แยกได้จากน ้าพุร้อน Yellowstone โดยเอนไซมน์ี จะใช้ใน

วิธีการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในกระบวนการ Polymerase chain reaction (PCR) ซึง่

เป็นงานที่จ้าเป็นในงานวิจัยทางเทคโนโลยชีีวภาพ และทางการแพทย์ ในแต่ละปีจะมี

การซื อขาย Taq polymerase ประมาณ 500 ลา้นดอลลาร์ 

 



(Campbell et al., 2008) 

โคโลนสีีส้ม และเหลืองของ thermophilic archae ที่เจริญในน ้าพรุ้อน 



ฟังไจ 

(Fungi) 

ศรีกาญจนา คล้ายเรือง 

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้จ.เชยีงใหม่ 



ลักษณะโดยทั่วไปของฟังไจ 

– เป็น eukaryotic cells 

– ทั งหมดเป็น chemoheterotrophs โดยการปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยสลาย

สารอินทรีย์ก่อนดูดซึมเข้าไปในเซลล์ 

– ส่วนใหญ่เป็นพวก aerobes หรือ facultative anaerobes 

– เกือบทั งหมดเป็น saprophytes (เจริญบนซากพืชซากสัตว์) 

– บางชนิดด้ารงชีวิตแบบปรสิต เชน่ เป็นเชื อก่อโรคในสิ่งมีชีวิตอื่น 
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– มีทั งที่เป็น multicellular และ unicellular 

– ผนังเซลล์ประกอบด้วย chitin 

– ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ 

– ท้าหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลาย (decomposer) ในระบบนิเวศ มีความส้าคัญ

ในวัฏจักรธาตุอาหาร 

– มีการสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ ทั ง sexual และ asexual spores 

–  การจ้าแนกชนดิเชื อราจ้าแนกตามโครงสร้างการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ 

(sexual reproductive structures) 

 

 

ลักษณะโดยทั่วไปของฟังไจ (ต่อ) 



สิ่งมชีวีติในอาณาจกัรฟงัไจ 

• Molds 

– เป็นฟังไจที่มีลักษณะเป็นเส้นสาย เช่น ราที่เจริญบนขนมปัง 

– เป็น multicellular fungi 

• Yeasts 

– เป็น unicellular fungi 

– ลักษณะการเจรญิคล้ายกับแบคทีเรีย 

– เช่น ยีสต์ที่ใช้ในการท้าขนมปัง หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

• Dimorphic fungi 

– Fungi ที่มีลักษณะการเจริญทั งแบบ mold และ yeast ทั งนี ขึ นกับสภาวะที่

เจริญอยู่ 
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Molds Yeast 



โครงสรา้งของฟงัไจ (Structre of fungi) 

• Hyphae  (เอกพจน์: hypha) 

– เป็นเส้นใยซึ่งจะสามารถเห็นได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 

• Hyphae มี 2 แบบ คือ 

– Septate hyphae : แต่ละเซลลท์ี่เชื่อมต่อกันมีผนังกั น 

 

 

 

 

 

– Coenocytic hyphae : หรือ aseptate hyphae เป็น hyphae ไม่มีผนงักั น

หรือประกอบด้วย fused cells 
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• ผนังเซลล์ของ hyphae ประกอบด้วยสารเคมี คือ chitin  

• Hyphae จะมีการเจริญ หรือยืดยาวออกที่ปลาย เรียกว่า hyphal tip growth 

• ถ้า hyphae มีการเจริญอยู่ร่วมกันจนเห็นได้ด้วยตาเปล่าเรียก mycelium 
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mycelium 

Germinating spore 



Yeasts  

• Unicellular, nonfilamentous, ovaloid 

• ทั งหมดเปน็ facultative anaerobes 

• ในสภาวะที่มีออกซิเจนจะหมักคารโ์บไฮเดรตไปเปน็ ethanol และ CO
2 

• อาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ  

• Budding yeasts 

– มีการแตกหน่อจากเซลล์แม่ (mother cell) ไปเป็นเซลล์ใหม่ (daugther cell) เมื่อเซลล์ลูกมี

ขนาดใหญ่ขึ นก็จะแยกออกจากเซลล์แม่ 

– ถ้าไม่แยกออกจะเกิดลักษณะที่เรียกว่า pseudohyphae 

• Fission yeasts 

– มีการแบ่งตัวจากเซลล์แม่โดยเซลล์แม่มีการขยายขนาดก่อนแบ่งเซลล์ 
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Asexual Reproduction 

• Fragmentation : เกิดการแตกหักของเส้นใย ส่วนที่แตกหักสามารถเจริญไป

เป็น hyphae ใหม่ได้ 

• Budding 

• Fission 

• การสร้าง asexual spores 

– Sporangiospores  

– Conidiospores หรือ conidia  
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เปน็สปอรท์ีถ่กูสรา้งในโครงสรา้งที่เรียกว่า 

sporangium 

Sporangium จะอยูม่ีป่ลาย hyphae ทีเ่รยีกวา่ 

sporangiophore 

ใน 1 sporangium ม ีsporangiospores หลาย

รอ้ยสปอร ์

 

59 



• Spores ทีถ่กูสรา้งขึ นทีป่ลายเสน้ใยที่

เรยีกวา่ conidiophore 

• ชนิดของ conidiospores 

60 



61 



สปอรข์องฟงัไจ 

• Asexual spores 

– สรา้งบนเสน้ใยจากฟังไจ 1 ชนิด 

– เมือสปอรง์อกจะมลีกัษณะเหมือนเดมิทกุประการ 

• Sexual spores 

– สรา้งหลงัจากเกดิการรวมตวัของ nuclei จากเชื อราทีม่ ีmating type 

ตา่งกนั แต ่species เดียวกนั 

– เมื่องอกจะมลีกัษณะของเชื อราจากทั งตวัที่รวมกนั 
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Sexual reproduction 

• Gametogamy: เกิดการรวมตัวกันของ เซลล์สบืพันธุ์ (Gametes) 

• Gametangiogamy เกิดการรวมตัวกันของ โครงสร้างสืบพันธุ์ (gametangia) 

ท้าให้เกิด  zygote และกลายเป็น zygospore หรือ  oospore 

• Spermatization เซลล์สืบพันธุ์ของ male type จะเป็น spermatia ซึ่งมีขาด

เล็ก สามารถเคลื่อนที่ไปรวมกับ female gamete ใน female gametangium 

ได้ 
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Sexual spores 

• เกิดจากการรวมตัวของ n+n ได้ 2n zygote จากนั นแบ่งตัวแบบ meiosis ได้ 

haploid spore 

• มี 3 ชนิด 

– Zygospore 

– Ascospore 

– basidiospores 
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A: Gametangia of Allomyces 

•Male gametangium (a) 

•Female gametangium (b) 

B : Oogonium and antheridium of Achlya 

•Antheridium (a) 

•Oogonium (b) 

•Oospore (c) 

C: Zygospore of Phycomyces 

•Zygospore (a) 

•Suspensor (b) 

D: Ascus containing of Neurospora  

•Ascospore (a) 

E: Basidium with basidiospores 

•Basidiospores (a) 

•Sterigma (b) 

•Basidium (c) ทีม่า: Chang and Miles (2004) 65 

C: Zygospore of Phycomyces 

E: Basidium with basidiospores 

D: Ascus 



Basic taxonomy of fungi 

66 

Phylum Type of hyphae Sexual spore Asexual spore 

Chytridiomycota Asepate Oospore Motile zoospores 

Zygomycota Aseptate  Zygospore Nonmotile 

sporangiospores 

Ascomycota Septate Ascospore Conidiospores 

Basidiomycota Septate Basidiospore Rare 

Deuteromycota Septate None observed conidiospores 



http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/PathogenGroups/Pages/Oomycetes.aspx 

สร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่เคลื่อนที่ได้ โดยมี flagella  

พบทั งที่อยู่ในน ้าและในดิน ส่วนใหญ่ด้ารงชีวิตแบบอิสระ มีความส้าคัญทาง

เศรษฐกิจน้อยมาก มีบางชนิดที่เป็นสาเหตุโรคพืช  

ส่วนใหญ่เป็นเซลล์เดียว รูปกลมหรือรูปใข่ มีหลายนิวเคลียส 

บางที่เรียกว่า chytrids 

http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/PathogenGroups/Pages/Oomycetes.aspx


Zygomycota 

• Conjugation fungi: molds 

• Coenocytic hyphae 

• Asexual spore = sporangiospore 

• Sexual spore = zygospores 

• เชน่ Rhizopus, Mucor 
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Ascomycota 

• sac fungi: yeasts และ molds 

• รวม Cup fungi, morels, truffles 

• septate hyphae 

• Asexual spore = conidiospore 

• Sexual spore = ascospores 

• เชน่ Saccharomyces, Aspergillus  
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Basidiomycota 

• Conjugation fungi: mushrooms 

• septate hyphae 

• Asexual spore = conidiospore 

• Sexual spore = Basidiospores 

• Basidiospores อยู่บน basidia: ซึ่งอยูท่ี่ gill ใต้หมวกดอกเห็ด 

• พบการสืบพันธุ์แบบ Asexual reproduction น้อยมาก 

• ดอกเห็ดที่เห็น คือ fruiting body 

• Annulus คือวงแหวนที่ก้านดอกเห็ด ใช้สังเกตความเป็นพิษได้ 

• เส้นใยของดอกเห็ดจะอยู่ใต้ดิน 
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http://www.usask.ca/biology/fungi/graphics/glossary_pictures/glossary_pic4 



http://botit.botany.wisc.edu/toms_fungi/images/acparts.jpg 
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Amanita phalloides  “Death Cap” 



สรุปวงจรชีวิตของ fungi 



Fungi ผลติภณัฑ ์

Aspergillus ซีอิ ว เต้าเจี ยว 

Penicillium Blue cheese, Roquefort cheese, 

Camembert cheese 

Rhizopus Tempeh 

Saccharomyces ขนมปัง เบียร์ ไวน์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์



ชนดิของอาหาร Fungi  

เนยแข็ง (cheese) 

 

 

 

Penicillium 

เบียร์ และไวน ์ Saccharomyces carlsbergensis และ 

Saccharomyces cerevisiae 

 

Soy products 

 

 

 

Aspergillus , Rhizopus sp., Mucor sp. 

ขนมปัง Saccharomyces 



Fungi ผลติภณัฑ ์

Aspergillus Amylase, protease, pectinase, 

citric acid 

Metarhizium Herbicides 

Mucor Rennin 

Saccharomyces invertase 

Claviceps Ergot alkaloids 

Penicillium Penicillin, griseofulvin 



• ยาปฏิชีวนะ 

– Penicillin: Penicillium 

– Cephalosporin : Cephalosporium 

• วัคซีน 

– Hepatitis B : Saccharomyces cerevisiae 



Mycotoxin เชื อรา ความเป็นพษิ 

Aflatoxin Aspergillus flavus เป็นพิษกับตับ 

ท้าลายระบบภูมิคุ้มกัน 

ท้าให ้DNA replication ผิดพลาด

อาจก่อให้เกิดมะเร็ง 

Citrinin Penicillium และ 

Aspergillus sp. 

ท้าลายไต และรบกวนการเกิด 

metabolism 

Ochratoxins Penicillium sp. ท้าลายไต 



ตัวอย่าง Fungal diseases 

โรค เชื อรา/phylum 

กลาก (Ringworm หรือ 

dermotophytosis) 

 

 

 

 

Trichophyton และ Microsporum 

/Ascomycota 

โรคเทา้นกักีฬา หรือน ้ากัดเท้า หรือ ฮ่องกง

ฟุต (Athlete’s foot) 

 

 

 

 

Trichophyton และ Epidermophyton 

/Ascomycota 

 



ตัวอย่าง Fungal diseases ในพืช 

โรค เชื อรา/phylum 

โรคเน่าแห้ง หรือ โรคเหี่ยว (wilt) 

 

 

 

 

 

 

Fusarium 

โรคราแป้ง (Powdery mildew) 

 

 

 

 

 

 

Oidium mangiferae  



• คือการอยู่รว่มกนัของ fungi กบัพชื  

• เปน็การอยูร่ว่มกนัแบบเอื อประโยชนซ์ึ่งกนัและกนั (mutualism) 

• Fungi : ใหแ้หล่งอาหาร และน ้ากบัพชื 

• พืช : สังเคราะหแ์สงเปน็แหล่งคารโ์บไฮเดรตใหก้บั fungi 
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เปน็การอยูร่ว่มกนัแบบ 

Mutualism ระหวา่ง 

Fungus (โครงสรา้ง) 

Algae or cyanobacteria 

(เปน็แหลง่อาหาร) 



• http://www.visualphotos.com/image/1x7576504/fungus_tri

chophyton_soudanense 

• http://hardinmd.lib.uiowa.edu/cdc/3050.html 

• http://www.agriqua.doae.go.th/plantclinic/Clinic/plant/man

go/powdery_mildew.html 

• http://www.bitterrootrestoration.com/mango/powdery-

mildew.html 

 

 

 

http://www.visualphotos.com/image/1x7576504/fungus_trichophyton_soudanense
http://www.visualphotos.com/image/1x7576504/fungus_trichophyton_soudanense
http://www.visualphotos.com/image/1x7576504/fungus_trichophyton_soudanense
http://www.visualphotos.com/image/1x7576504/fungus_trichophyton_soudanense
http://www.visualphotos.com/image/1x7576504/fungus_trichophyton_soudanense
http://www.visualphotos.com/image/1x7576504/fungus_trichophyton_soudanense
http://hardinmd.lib.uiowa.edu/cdc/3050.html
http://hardinmd.lib.uiowa.edu/cdc/3050.html
http://hardinmd.lib.uiowa.edu/cdc/3050.html
http://www.agriqua.doae.go.th/plantclinic/Clinic/plant/mango/powdery_mildew.html
http://www.agriqua.doae.go.th/plantclinic/Clinic/plant/mango/powdery_mildew.html
http://www.bitterrootrestoration.com/mango/powdery-mildew.html
http://www.bitterrootrestoration.com/mango/powdery-mildew.html
http://www.bitterrootrestoration.com/mango/powdery-mildew.html

