
บทที่ 7 
โปรโตซัว  

(Protozoa) 
 



โปรโตซัว 
• เป็นยูคาริโอตเซลล ์มีลักษณะเป็นเซลลเ์ดียวเป็นส่วนใหญ่ และอาจมีการรวมกัน

เป็นกลุ่มก้อนเรียกว่าโคโลนี (Colony) มีสายไซโทพลาสซึมทีเ่ชื่อมกัน ไม่มีผนัง
เซลลเ์คลื่อนที่ได้ในบางระยะของสิ่งมีชีวิต สามารถพบได้ทั่วไปในทะเล น ้าจืด 
และทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมด้วยการสร้างซิสต ์(Cyst) การศึกษา
วิชาเกี่ยวกับโปรโตซัวเรียกว่า วิทยาของสัตวเ์ซลลเ์ดียว (Protozoology) ค า
ว่าโปรโตซัวมาจากค าว่า Protos แปลว่า แรกเร่ิม และ Zoon แปลว่า สัตว ์ซึ่ง
เป็นภาษากรีก โดยพวกทีมี่หลายเซลลจ์ะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เซลลเ์ดีย่วต่าง ๆ จะ
เชื่อมต่อด้วยเส้นใยไซโตพลาสซึมหรือฝังอยู่ในโครงสร้างอย่างหน่ึงรวมกัน เซลล์
เดีย่วต่าง ๆ เหล่านีมั้กมีโครงสร้างและหน้าทีค่ล้ายกัน หรืออาจกล่าวได้ว่า โปรโต
ซัวทีมี่ลักษณะเป็นกลุ่ม เป็นการอยู่รวมกันของเซลลเ์ดีย่วอสิระต่าง ๆ  
 



ความส าคญัของโปรโตซัว  
 •  โปรโตซวัแบง่ออกเป็น 2 กลุม่คือ  

• 1. โปรโตซัวทีด่ ารงชีวิตเป็นอสิระ พบไดท้วัไปในแหล่งน า้ เช่น
น า้เคม็ น า้จดื ซากอนิทรียเ์น่าเป่ือยผุพัง ปัจจัยทีมี่อทิธิพลตอ่การ
กระจายของโปรโตซัวคอื ความชืน้ แสงสว่าง สารอาหารทีเ่พยีงพอ 
อุณหภมิู และสภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ 

 



 



2. โปรโตซัวทีอ่าศัยอยู่กบัส่ิงมชีีวติ มีดงัน้ีคือ 

  2.1 คอมเมนซาลิซมึ (Commensalism) เป็นการอยู่ร่วมกันที่
ไม่ได้ไม่เสียประโยชน ์เช่น Entamoeba gingivalis อาศัยทีฟั่นเพือ่คอย
กนิเศษอาหาร 

•  2.2 ภาวะพึง่พากัน (Mutualism) เป็นการอยู่ร่วมกันโดย
ต่างฝ่ายตา่งไดป้ระโยชนร่์วมกัน เช่น Trichonympha อยู่ในล าไส้
ของปลวก จะช่วยย่อยไม้ทีเ่ป็นอาหารของปลวก 

•  2.3 ภาวะปรสิต (Parasitism) เป็นการทีป่รสิตเข้าไป
อาศัยอยู่กับโฮสตอ์ืน่ เช่น สปอโรซัวเป็นปรสิตทีส่ าคัญทีสุ่ดทีท่ าให้
เกิดโรค 

 



 



 



 



• ลักษณะสัณฐานวทิยาและสรีรวทิยาของโปรโตซัว  
•   
• โปรโตซวัเป็นกลุม่ยคูารโิอต ประกอบดว้ยโครงสรา้งตอ่ไปนี ้ 
• ไซโทพลาสซมึ (Cytoplasm) โปรโตซัวบางชนิดมีรงควัตถุกระจายทั่วไปในไซโตพ

ลาสซมึ ท าใหโ้ปรโตซัวมีสีต่าง ๆ แบ่งเป็น 

• เอก็โทพลาสซมึ (Ectoplasm) มีลักษณะข้นเป็นเนือ้เดยีวกันอยู่ด้านนอกสุด มี
หน้าทีค่อืป้องกันอวัยวะภายใน ตอบสนองต่อสิ่งเร้า เคลื่อนทีห่าอาหารโดยใช้เทา้
เทยีม (Pseudopodium) ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจะไหลไปตามการเคลื่อนที่
ของร่างกาย นอกจากนีจ้ะสามารถเคลื่อนทีโ่ดยใช้ 

• ซเีลีย (Cilia) เป็นขนสัน้ ๆ  หรือใช้แฟลกเจลลา (Flagella) ซึง่เป็นเส้นยาว ๆ 
มักอยู่ด้านหน้าและ 

• อันดูแลติง้เมมเบรน (Undulating Membrane) ซึง่เป็นเยือ่บาง ๆ เกดิจาก
การตดิกันของขน 

 



• เอนโดพลาสซึม (Endoplasm) มีลักษณะใสเป็นเนือ้เดยีว 
ประกอบดว้ยโครงสร้างอืน่ ๆ เช่น ฟูดสแ์วคควิโอ (Food 
Vacuole) ท าหน้าทีเ่ก็บอาหารทีโ่ปรโตซัวกินเข้าไป เรียกว่า คอน
แทรกไทแวคคิวโอ (Contractile Vacuole) ควบคุมปริมาณน า้
ภายในเซลล ์และไกลโคเจนแมส (Glycogen Mass) ท าหน้าที่
ในการเก็บสะสมแป้ง 

• 4. นิวเคลียส (Nucleus) มีนิวเคลียสมากกว่า 1 อัน เช่น แมค
โครนิวเคลียส (Macronucleus) ท าหน้าทีค่วบคุมเมตาบอลิซมึ
ของเซลล ์และขบวนการรีเจนเนอเรช่ัน (Regeneration) ส่วน
ไมโครนิวเคลียส (Micronucleus) ท าหน้าทีเ่กี่ยวกับ
กระบวนการสืบพันธุ ์ส่วนใหญ่พบในพวกซลิิเอต 

 



 



• 5. เยือ่หุม้เซลล ์(Cell Envelope) ผิวชั้นนอกสุดเรียกว่า
เพลลิเคลิ (Pellicle) มีความหนาและยดืหยุ่นป้องกันความแห้ง
แล้งและสารเคมี เยือ่หุม้เซลลท์ าหน้าทีด่งันี ้คอื 

•  5.1 ควบคุมการแลกเปล่ียนสาร 

•  5.2 ป้องกันอันตรายใหแ้ก่เซลล ์

•  5.3 รับการกระตุ้นทางเคมีและกายภาพ 

•  5.4 มีการสร้างซสีตเ์ม่ือสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม 

 



 



• 6. อวัยวะทีใ่ช้ในการเคลื่อนทีข่องโปรโตซัว แบ่งเป็น 

• 6.1 ซูโดโพเดยี (Pseudopodia) เกดิจากการไหลเวียนของไซ
โตพลาสซึมกลายเป็นเทา้เทยีม พบในอมีบา  

• 6.2 แฟลกเจลลา (Flagella) เป็นส่วนทีย่ืน่ยาวออกมาจากไซโตพ
ลาสซึม ส่วนใหญ่มีมากกว่า 1 เส้น มีการเคลื่อนไหวในลักษณะทีเ่ป็น
คลื่น พบในพวกทริปพาโนโซมา (trypanosoma) 

• 6.3 ซิเลีย (Cilia) เป็นเส้นสัน้ ๆ ส่วนใหญ่มีมากกว่า 1 เส้น ช่วยใน
การเคล่ือนที ่การกนิอาหาร การรับสัมผัส พบในพวกพารามีเซียม 
(Paramecium)  

 



โปรโตซัวอมบีา (Amoeba  proteus) ประกอบด้วยซูโดโปเดยีมขนาดใหญ่ 3 อนัและขนาดเลก็หลายอนั 

 



2  แฟลกเจลลาเส้นเดยีวของทริปาโนโซมา 
(Trypanosoma)  

 



ซีเลียของโปรโตซวั Stenlor roeselie 



การสืบพนัธ์ุในโปรโตซัว  
 มีการสืบพนัธุ ์2 แบบ 

• 1. การสืบพันธุแ์บบไม่อาศัยเพศ (Asexual Reproduction) เกิดขึน้โดยวิธีง่าย ๆ 
โดยการแบ่งเซลลจ์ากหน่ึงเป็นสอง โดยเซลลลู์กทีไ่ด้อาจมีขนาดเท่ากันหรือไม่เทา่กัน หรือ
ถ้าแบ่งแล้วอาจได้หลาย ๆ เซลลเ์รียกว่า มัลตเิป้ิล ฟิชช่ัน (Multiple Fission) หรือ
อาจใช้วิธีการแตกหน่อ 
 

• 1.1 การแบ่งตัวจากหน่ึงเป็นสอง (Binary Fission) เป็นวิธีทีพ่บมากทีสุ่ดซึ่งมี
ทัง้วิธีการแบ่งตัวตามยาว เช่นพวกแฟลกเจลเลตและการแบ่งตัวตามขวาง เช่น 
พวกซิลิเอต  ในพวกแฟลกเจลเลตยกเว้นไดโนแฟลกเจลเลตการแบ่งตัวต้องเกิดขึน้
ตามยาว เพราะแฟลกเจลลาไม่สามารถแบ่งตัวได้ต้องสร้างจากเบซัลบอดี ้แต่พวก
ไดโนแฟลกเจลเลต การแบ่งตัวจะตัง้ฉากกับแกนของเซลลเ์พราะแฟลกเจลลาอยู่
ทางด้านข้างของเซลล ์การแบ่งตัวตามขวางพบในพวกซิลิเอตเป็นส่วนใหญ่ 



• การแบ่งตัวจะตัง้ฉากกับแกนความยาวของเซลล ์การแบ่งตัวเร่ิมด้วยการคอดตรง
ส่วนกลางของเซลลจ์นเกดิเป็นร่องแยกส่วนบนและล่างของเซลลอ์อกจากกัน และ
ได้เซลลใ์หม่ 2 เซลล ์

 



การแบ่งตัวแบบ Binary Fission ของโปรโตซัว 



• 1.2 การแบ่งตัวแบบทวคูีณ (Multiple Fission) 
•    เกิดภายในเซลล์แม่เกิดการแบ่งนิวเคลียส

มากมาย จากน้ันไซโตพลาสซึมจะเข้าไปล้อมรอบแต่ละนิวเคลียส
กลายเป็นเซลลลู์กจ านวนมาก การแบ่งตัวแบบนีพ้บได้บ่อยใน 

• สปอโรซัว (Sporozoa) ไม่ค่อยพบในพวกแฟลกเจลเลตและซิลิ
เอต 

• 1.3 การแตกหน่อ (Budding) 
•    เป็นกระบวนการสร้างเซลลใ์หม่ทีเ่ล็กกว่าเซลล์

เดมิ โดยทีเ่ซลลแ์ม่อยู่กับทีป่ล่อยใหเ้ซลลลู์กเคลื่อนทีอ่อกไป เซลลท์ี่
เคลื่อนทีไ่ด้ต่างจากเซลลแ์ม่ทีม่ีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงได้
ต ่ากว่า มีอวัยวะในการเคล่ือนทีท่ีพ่เิศษกว่า พบในพวกซิลิเอตทีอ่ยู่
กับทีเ่ป็นส่วนใหญ่  



 



 



• การแตกหน่ออาจมีการยืน่ออกด้านนอกเซลลมี์ซเิลียและว่ายน ้าออกไป 
(Exogenous Budding) เซลลลู์กเคลื่อนทีไ่ด้และมีการแตกหน่อภายใน
เซลลแ์ม่ (Endogenous Budding) 

•   1.4 การสร้างซสีต ์ 
•    เป็นกระบวนการทีสั่ตวเ์ซลลเ์ดยีวบางชนิด 

โดยเฉพาะพวกทีอ่าศัยอยู่ในน ้าจดืและพวกทีเ่ป็นปรสิต โดยสกัดสาร
บางอย่างเพือ่มาหอ่หุม้ตัวเองเม่ืออยู่ในสภาพแวดล้อมทีไ่ม่เหมาะสม โดย
เร่ิมต้นด้วยเซลลจ์ะสลัดโครงสร้างทีใ่ช้ในการเคลื่อนทีท่ิง้ไป พร้อมกับ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็นก้อนกลมและลดขนาดลง สารทีขั่บมาหอ่หุม้เซลล์
จะกลายเป็นผนังหนาและแขง็แรง เรียกสภาพของเซลลใ์นลักษณะนีว้่าซสีต ์
ซึง่พบว่าซสีตข์องสัตวเ์ซลลเ์ดยีวสามารถทนต่อสภาวะทีไ่ม่เหมาะสมเป็นเวลา
หลายเดอืนถงึหลายปี  

 



วงจรการสร้างซีสต์ของโปรโตซัว 



• 2. การสืบพันธุแ์บบอาศัยเพศ (Sexual Reproduction) 
•   มีการผสมกันของเซลลส์ืบพันธุท์ัง้ 2 ชนิดเรียกว่าซิ

นแกมมี (Syngamy) หรือแกมีโทแกมี (Gamytogamy) พบใน
โปรโตซัวหลายชนิด กระบวนการคอนจูเกช่ัน (Conjugation) 
เป็นการรวมตัวกันช่ัวคราวของเซลล ์เพือ่แลกเปลี่ยนนิวเคลียสซึ่งกัน
และกัน พบในพวกซิลิเอต  

  การสืบพันธุ์ที่มีรูปร่างเหมือนกันเรียกว่าไอโซแกมีต 
(Isogamete) แต่ถ้ารูปร่างไม่เหมือนกันเรียกว่าแอนนิโซแกมีต 
(Anisogamete) เซลลส์ืบพันธุท์ี่มีขนาดเล็กกว่าและเคลื่อนที่ได้
เรียกว่าไมโครแกมีต (Microgamete) เซลลส์ืบพันธุท์ี่มีขนาดใหญ่
กว่าและเคลื่อนทีไ่ด้เรียกว่า แมคโครแกมีต (Macrogamete) 

 



 



กระบวนการคอนจูเกช่ัน (conjugation) ของพารามเีซียม 

 



การจ าแนกประเภทของโปรโตซัว  
 •  โปรโตซัวมีทัง้หมดประมาณ 30,000 ชนิด แบ่งออกเป็น 4 ไฟลัม 

โดยแบ่งตามโครงสร้างทีใ่ช้ในการเคลื่อนที ่ดังนี ้ 
• 1. ไฟลัมมาสตโิกฟอรา หรือแฟลกเจลลาตา (Phylum 

Mastigophora or Flagellata) เป็นสัตวเ์ซลลเ์ดยีวที่
เคล่ือนทีโ่ดยใช้แส้เซลล ์ซ่ึงอาจมีเพยีงเส้นเดยีวหรือมากกว่า พบใน
น า้จดืและน า้เค็ม ส่วนใหญ่อยู่เป็นอิสระ เช่น นอคตลูิกา 
(Noctiluca) ซึ่งท าใหน้ า้ทะเลเรืองแสง บางชนิดเป็นปรสิตเช่นทริ
พาโนโซม ซ่ึงเป็นปรสิตในเลือดของคนและสัตว ์บางชนิดด ารงชีวติ
แบบพึง่พากัน เช่น ไตรโคนิมฟา ทีอ่าศัยอยู่ในล าไส้ของปลวก เป็น
ต้น 

 



• 2. ไฟลัมซารโ์คดนิา หรือ ไรโซโปดา (Phylum Sarcodina 
or Rhizopoda) เป็นพวกเคล่ือนทีด่ว้ยการไหลเวียนของไซ
โตพลาสซมึภายในเซลลโ์ดยใช้ไซโตพลาสซมึยืน่ออกไปเป็นเทา้
เทยีม (Pseudopodium) คบืคลานไปตามพืน้หรือใช้โอบ
ล้อมอาหาร ส่วนใหญ่พบในน า้จดื บางชนิดอยู่เป็นอสิระ เช่น 
Amoeba บางชนิดเป็นปรสิตในล าไส้คนเช่น Entamoeba 
histolytica ท าใหเ้กิดโรคบิด ล าไส้อักเสบและทอ้งร่วง บาง
พวกมีเปลือกหรือสารพวกหนิปูนเป็นซลิิกาหอ่หุม้ เช่นพวกแรดิ
โอลาเรีย (Radiolaria) เป็นต้น 

 



ปรโตซัวในไฟลมัมาสติโกฟอรา  



โครงสร้างของโปรโตซัว Amoeba ในไฟลมัซาร์โคดนิา 



• 3. ไฟลัมซิลิเอตา (Phylum Ciliata) เป็นพวกเคล่ือนทีโ่ดย
ใช้ขนเซลล ์(Cilia) พัดโบก ท าใหเ้คล่ือนทีไ่ดว่้องไวมาก ส่วน
ใหญ่อยู่เป็นอสิระในน า้จดื มีขนาดใหญ่ รูปร่างมีหลายแบบ 
ตัวอย่างเช่น พารามีเซยีม  (Paramecium) วอรต์เิซลลา 
(Vorticella) เป็นต้น 



โครงสร้างของโปรโตซัว Paramecium ในไฟลมัซิลเิอตา 



• 4. ไฟลัมสปอโรซัว (Phylum Sporozoa) เป็นพวกทีไ่ม่มี
โครงสร้างในการเคล่ือนที ่เพราะด ารงชีวิตเป็นปรสิตทัง้หมด มีการ
สืบพันธุแ์บบไม่อาศัยเพศด้วยการสร้างสปอรเ์ล็ก ๆ จ านวนมาก และ
มีการสืบพันธุแ์บบอาศัยเพศ ตัวอย่างเช่น พลาสโมเดยีม 
(Plasmodium sp.) ทีท่ าใหเ้กิดไข้จับส่ันเป็นตน้ 

 



โครงสร้างของโปรโตซัว Plasmodiun sp. 



ตัวอย่างโปรโตซัว  
 • พารามีเซียม (Paramecium sp.) เป็นโปรโตซัวทีเ่คล่ือนทีด่้วยการใช้

ขนเซลล ์จงึมักเรียกสัตวก์ลุ่มนีว่้าซิลิเอต มีลักษณะทีส่ าคัญคือ มีนิวเคลียส 
2 ชนิดคือแมคโครนิวเคลียสและไมโครนิวเคลียส ชนิดทีรู้่จักกันมากทีสุ่ด
คือ Paramecium caudatum ซ่ึงเป็นชนิดเดยีวทีพ่บได้ทั่วไปและมี
ขนาดใหญ่เหมาะแก่การศึกษา โดยลักษณะของ P. caudatum 



 



• เป็นสัตวเ์ซลลเ์ดยีวทีมี่ขนาดยาว 100-200 ไมครอน เยือ่ทีห่อ่หุม้
เซลลเ์ป็นเพลลิเคิล เซลลม์ีสมมาตรดา้นข้าง โดยข้างหน้ากลม 
ดา้นทา้ยเรียวแหลม ส่วนดา้นข้างของเซลลด์า้นหน่ึงเป็นร่องปาก 
(Oral Groove) ภายในร่องปากมีขนเซลลซ์ึง่ยาวกว่าขนเซลล์
ของตวัเซลลท์ีป่ลายของร่องปากมีช่องเปิดเล็ก ๆ เรียกว่า ไซ
โทสโตม (Cytostome) เปิดตดิตอ่เข้าสู่ไซโทฟาริงซ ์
(Cytopharynx) ซึง่เป็นทีเ่กิดของฟู๊ดแวคคิวโอ  
 



• ฟู๊ ดแวคควิโอทีห่ลุดออกจากไซโทฟาริงซจ์ะมีลักษณะเป็นก้อนถุงกลม
เคลื่อนทีไ่ปตามการไหลเวยีนของโปรโตพลาสซมึ ซึง่มีทศิทางการไหลวนไป
ข้างหน้าและวนกลับลงมา กากอาหารทีถู่กย่อยจะถูกก าจัดออกจาก
ช่องทวารหนักช่ัวคราว (Temporary Anus) ทีอ่ยู่ถัดลงมาจากไซโทฟา
ริงค ์

•  ภายในเอ็กโทพลาสซมึจะมีลักษณะบางใส จะพบไตรโคซิสต ์
(Trichocyst) มากมายเรียงตัวตัง้ฉากกับเพลลิเคลิ ไตรโคซสิตเ์ป็นถุงรูป
กระสวย ภายในมีสารพษิท าใหเ้ซลลข์องเหยือ่หรือศัตรูเกดิการบวมได้ เม่ือ
ไตรโคซสิตถ์ูกปล่อยออกมาจะมีลักษณะเป็นเส้นยาว ๆ และจะถูกสร้างขึน้มา
ใหม่ได้ ส าหรับภายในเอนโดพลาสซมึ จะมีออรแ์กนเนลลต์่าง ๆ มากมาย 
แต่ทีเ่หน็ได้ชัดภายใต้กล้องจุลทรรศนค์อื 

 



• 1.1 นิวเคลียส มีอยู่ 2 ชนิด คือแมคโครนิวเคลียส ของ P.caudatum มีลักษณะ
คล้ายเม็ดถ่ัวอยู่ตรงกลางเซลล ์ท าหน้าทีค่วบคุมการท างานของเซลล ์ในเวลาสืบพนัธุ ์
แมคโครนิวเคลียสจะมีการแบ่งตัวแบบอะไมโทซีส (Amitosis) ส่วนไมโครนิวเคลียส
มักมีรูปร่างเป็นรูปทรงกลมอยู่ใกล้แมคโครนิวเคลียสทางด้านส่วนเว้าของแมคโคร
นิวเคลียส ไมโครนิวเคลียสท าหน้าทีเ่กี่ยวกับการสืบพันธุ ์อย่างไรก็ดขีณะมีชีวิตอยู่
นิวเคลียสทัง้สองจะสังเกตเหน็ค่อนข้างยากเพราะเป็นก้อนทีค่่อนข้างใส 

•  1.2  ฟู๊ ดแวคคิวโอ เป็นถุงทีภ่ายในบรรจุอาหารทีเ่ซลลก์ินเข้าไป โดยทั่วไป 
• ฟู๊ ดแวคคิวโอมักมีสีตามชนิดของอาหารทีเ่ซลลก์ิน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเศษพชืเน่าเป่ือย

หรือแบคทเีรีย 
•   1.3  คอนแทรกไทลแ์วคคิวโอ (Contractile Vacuole) ใน 

P.caudatum มีอยู่ 2 อัน คือข้างหน้า 1 อันและทางด้านท้าย 1 อัน  แต่ละคอนแทรก
ไทลแ์วคคิวโอจะมีแขนงโดยรอบ ออกไปในแนวรัศมีเรียกแขนงในแนวรัศมีนีว่้า ทอ่น า้
รัศมี (radiating canal) ท าหน้าทีใ่นการรวบรวมน า้ทีม่ากเกินพอและของเสียสู่คอน
แทรกไทลแ์วคคิวโอเพือ่ก าจัดทิง้ ดังน้ันคอนแทรกไทลแ์วคคิวโอจึงเปรียบเสมือนไตของ
สัตวช้ั์นสูง 
 



•   1.3  คอนแทรกไทลแ์วคคิวโอ (Contractile 
Vacuole) ใน P.caudatum มีอยู่ 2 อัน คือข้างหน้า 1 อัน
และทางด้านท้าย 1 อัน  แต่ละคอนแทรกไทล์แวคคิวโอจะมี
แขนงโดยรอบ ออกไปในแนวรัศมีเรียกแขนงในแนวรัศมีนีว่้า ท่อ
น า้รัศมี (radiating canal) ท าหน้าทีใ่นการรวบรวมน า้ทีม่าก
เกินพอและของเสียสู่คอนแทรกไทล์แวคคิวโอเพื่อก าจัดทิ้ง 
ดงัน้ันคอนแทรกไทลแ์วคควิโอจงึเปรียบเสมือนไตของสัตวชั์้นสูง 

 



• 1.4  แกรนูล (Granules) ภายในเซลลข์องพารามีเซียมจะ
พบก้อนเล็ก ๆ กระจายอยู่ทั่วไป ก้อนเหล่านีอ้าจเป็นโครงสร้าง
ต่าง ๆ ของเซลลเ์ช่นไมดตคอนเดรียหรือเม็ดสารต่าง ๆ  

•  พารามีเซยีมแลกเปล่ียนก๊าซโดยการแพร่เข้าออกผ่านเพลลิ
เคิล มีการสืบพันธุแ์บบไม่อาศัยเพศโดยการแบ่งแยกตวัตามขวาง 
ซึง่จะพบเม่ืออาหารสมบูรณ ์ส่วนการสืบพันธุแ์บบอาศัยเพศพบ
การสืบพันธุแ์บบคอนจูเกต 



ภาพวาดโครงสร้างของ Paramecium 

 



• อมบีา (Amoeba proteus) 

 
•   เป็นโปรโตซัวที่พบในน ้าจืดทั่วไป มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางประมาณ 250 ไมครอน รูปร่าง

ของเซลลไ์ม่คงที่เน่ืองจากเยื่อหุ้มเซลลเ์ป็น พลาสมาเลมมา ส่วนของเซลลท์ี่ยื่นออกมาเมื่อมี
การเคล่ือนที่ คือ เท้าเทียมตัวเซลลไ์ม่มีสีและโปร่งแสง เวลาดูจากกล้องจุลทรรศนจ์ะเห็นเป็น
ก้อนคล้ายเยลล่ีซึ่งมีการเปล่ียนแปลงรูปร่างตลอดเวลา ก้อนเซลลนี์้จะเคล่ือนที่ไปตามเท้า
เทยีมทีย่ืน่ออกไปข้างหน้า ภายในเยือ่หุม้เซลลค์ือ โปรโตพลาสซึม ซึ่งอาจจะเหน็นิวเคลียสเป็น
ก้อนรี ช่องใสที่เห็นบริเวณตอนท้ายเซลล์ คือ คอนแทร็กไทล์แวคคิวโอ (Contractile 
Vacuole) นอกจากนี ้อาจสังเกตเหน็ฟู๊ ดแวคคิวโอ (Food Vacuole) ซึ่งมีสารอาหาร
ภายใน สารอาหารภายในฟู๊ ดแวคคิวโอเป็นสาหร่ายและพืชที่เน่าเป่ือย ฟู๊ ดแวคคิวโอจึงมักมีสี
ตามอาหารที่กินเข้าไปและก้อนสารเล็ก ๆ ที่เห็นในเซลล ์หรือถ้าย้อมติดสีจะติดสีเข้ม คือ
เมด็สารทีเ่ป็นของเสีย  

• ไซโตพลาสซมึของอมีบาจะแยกเป็น 2 ชัน้ เหน็ได้อย่างชัดเจน โดยชัน้นอกคือเอ็กโซพลาสซมึ 
ซึง่อยู่ตดิกับเยือ่หุม้เซลลโ์ดยจะมลัีกษณะขาวใสและเป็นชั้นบาง ๆ  ส่วนชัน้ในทบึกว่าและมี
ออรแ์กเนลอยู่ เป็นชัน้เอนโดพลาสซมึ อมบีาบางชนิดมขีนาดใหญ่มาก เช่น Giant 
Amoeba (Pelomyxa sp.) เซลลจ์ะมขีนาดถงึ 5 มลิลิเมตร และมนิีวเคลียสจ านวนมาก
กระจายอยู่ทั่วเซลล ์

 



 



 



ภาพวาดโครงสร้างของ Amoeba spp. 



สรุปท้ายบท 

 •  โปรโตซัวสามารถพบได้ทัง้ในน า้จดื และน า้ทะเล มีทัง้กลุ่มที่
ด ารงชีวติแบบอิสระและอาศัยอยู่กับสิ่งมีชีวติอื่น โครงสร้างประกอบ
ไปด้วยเยือ่หุม้เซลล ์ไซโทพลาสซึม ซ่ึงมีออรแ์กนเนลลต์่าง ๆ  
นิวเคลียสและอวัยวะทีใ่ช้ในการเคลื่อนที ่ลักษณะการเคลื่อนที่
น ามาใช้ในการจ าแนกโปรโตซัวแบ่งเป็นกลุ่มทีเ่คลื่อนทีโ่ดยเทา้เทยีม 
ซีเลีย และกลุ่มทีไ่ม่สามารถเคล่ือนทีไ่ด้ ส่วนการสืบพันธุแ์บ่ง
ออกเป็น 2 แบบคือ แบบอาศัยเพศโดยเป็นการรวมของเซลล์
สืบพันธุ ์และแบบไม่อาศัยเพศ เช่น การแตกหน่อ การแบ่งตัวจาก
หน่ึงเป็นสอง และการแบ่งแบบทวคูีณ 

 



แบบฝึกหัดท้ายบท 

 
• 1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างโปรโตซัวกับแบคทเีรียและสาหร่าย 
• 2. เกณฑส์ าคัญทีใ่ช้ในการจัดจ าแนกโปรโตซัวเป็นไฟลัมต่าง ๆ คืออะไร 
• 3. จงยกตัวอย่างส่ิงมชีวีติทีเ่ป็นโปรโตซัวมา 2 ชนิด 
• 4. พลาสโมเดยีม (Plasmodium sp.) ทีท่ าใหเ้กิดไข้จับส่ันน้ันเป็นโปรโตซัวทีอ่ยู่ในไฟลัมใด 
• 5. การสืบพนัธุข์องโปรโตซัวมกีี่แบบ อย่างไรบ้าง จงอธิบาย 
• 6. พารามเีซยีมมกีารสืบพันธุแ์บบใด 
• 7. โปรโตซัวชือ่ Entamoeba histolytica ทีท่ าใหเ้กิดโรคบดิในคน อยู่ในไฟลัมใด 
• 8. การสืบพนัธุแ์บบอาศัยเพศ (Sexual Reproduction) ของโปรโตซัวมลัีกษณะอย่างไร 
• 9. แมคโครนิวเคลียสของพารามเีซยีมท าหน้าทีอ่ะไร 
• 10. จงยกตัวอย่างโปรโตซัวทีเ่ป็นปรสิตในร่างกายคนหรือสัตวม์า 3 ชนิด 

•   
•   

 



THE END 

 


