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ຄ ານ າ 
 
 ເພ ົ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລ ຸ3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດ າເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກ ຄ  3 ເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020 
ໂດຍຖ ເອົານະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລົງເທ ົ່ອລະກ້າວ, ນ າພາປະເທດຊາດ ໃຫ້
ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດ້ຖ ເອົາວຽກງານ ການກ ົ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດດາ້ນກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜ ົ່ງທີົ່ມີຄວາມສ າຄັນ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງ 
ການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ 
 ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທົົ່ວປະເທດ ຍັງບ ົ່ທັນມີຄຸນນະພາບດີເທົົ່າທີົ່ຄວນ ແລະ ມີຈ ານວນບ ົ່ພຽງພ  ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງ
ຖິົ່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ກ ານົດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການສ ກ
ສາດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມແ້ຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິົ່ງຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕ ຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການພັດທະນາ
ສີມ ແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊ ົ່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບລະບົບການ
ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຕະຫ າດແຮງງານ, ການສ້າງຫ ັກສູດທີົ່ເນັັ້ນຄວາມຊ ານານ, ການສິດສອນທີົ່ເນັັ້ນເອົາຜູ້ຮຽນເປັນ
ສູນກາງ. ດັົ່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈ ົ່ງມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້
ມກີານປັບປຸງ ແລະ ກ ົ່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝ ກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ 
ເພ ົ່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີົ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊ ານານ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດທີົ່ເໝາະສົມ. 
ເພ ົ່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັົ່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ 
ຈ ົ່ງໄດ້ພັດທະນາຫ ກັສູດຊັັ້ນສູງ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂ ັ້ນ ເຊິົ່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ ເຊັົ່ນ: 
ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກ າ. ຫ ັກສູດນີັ້ ໄດ້ເນັັ້ນຄວາມຊ ານານ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ເພ ົ່ອກ ົ່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການດ້ານການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກ
ຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜ ອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂ ັ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫ ັກສູດແຫ່ງຊາດລະດັບຊັັ້ນສູງທຸກປະການ 
 ເພ ົ່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີົ່ສ າຄັນຂອງຫ ັກສູດ ເຊັົ່ນ: ເອກະສານຫ ັກສູດ, ຄ າອະທິບາຍເນ ັ້ອໃນຫຍ ັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ, 
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນ ັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫ   ເອີັ້ນວ່າ: ປ ັ້ມຄູ່ມ ການ
ຮຽນການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈ ົ່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ຂອງແຕ່ລະວິຊາທີົ່ມີໃນຫ ັກສູດດັົ່ງກ່າວນີັ້ ເພ ົ່ອຕອບ
ສະໜອງຈຸດປະສົງຂອງຫ ັກສູດ ທີົ່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອົງປະກອບຫ ັກດັົ່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊ ານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນັັ້ນການເຮັດ
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ 
 ໃນການພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ເຫ ົົ່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫ ັກ ແລະ 
ອາຈານຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂ ັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີົ່ຈ າເປັນຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ການຝ ກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບຫ ັກການ, ການໄປທັດສະນະສ ກສາ, ການຄົັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມູນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ
ແລກປ່ຽນຄ າຄິດເຫັນ ແລະ ຂ ຄ າປ ກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ຈາກສະຖາບັນການສ ກ
ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອ ົ່ນໆ. ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ກ ໄດ້ມີການກວດແກ້ເນ ັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນ າ ແລະ ຄະນະກ າມະ 
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ການພັດທະນາຫ ັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິົ່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄ າຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ 
ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອ າໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ, ທ່ານ 
ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜ ົ່ຄ າ ວິລະວົງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວົງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວົງແສນເມ ອງ, ທ່ານ 
ມຸນິຊາ ພົງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວົງ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກ ຍັງມີ ທ່ານ 
ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫົວໜ້າໂຄງການປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສກິ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜ ອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີົ່ປ ກສາທາງດ້ານເຕັກນິກ ທັງພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈ ານວນໜ ົ່ງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ 
 ວຽກງານພັດທະນາຫ ັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສົງໜ ົ່ງທີົ່ສ າຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີົ່ໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທ ນ
ຈາກອົງການຮ່ວມ  ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົັ້ນມາ, ແລະ 
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫ ັກສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ, 
ປ່າໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL) 
 ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປາ່ໄມ້ ພາກເໜ ອ ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນ າທຸກ
ພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີົ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທ ນຮອນ ແລະ ວິຊາການ, ການມສີ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມ ນີັ້ຂ ັ້ນ ເພ ົ່ອນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັັ້ນ 
ເອກະສານດັົ່ງກ່າວນີັ້ ຍັງສາມາດນ າໄປປັບໃຊ້ໃນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທົົ່ວປະເທດ. ໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງນັັ້ນ, ຖ້າຫາກພົບເຫັນຂ ັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບ ົ່ສອດຄ່ອງເໝາະສົມ
ປະການໃດ ກະລຸນນາສົົ່ງຂ ັ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຄ າຕ າໜິຕິຊົມໄປທີົ່ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ພາກເໜ ອ
ຊາບ ເພ ົ່ອຈະໄດນ້ າໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກົົ່າໃນອະນາຄົດ 
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ປ ັ້ມຄູ່ມ ກ່ຽວກັບ “ຈຸລະຊີບວິທະຍາ” ເຫ ັັ້ມນີັ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ຂຽນຂ ັ້ນ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພ ົ່ອແນໃສ່ຮັບ
ໃຊ້ການຮຽນການສອນ ໃນລະບົບຊັັ້ນສູງ ຂອງວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ ເຊິົ່ງໄດ້ຮວບຮວມ 
ແລະ ຮຽບຮຽງຂ ັ້ນມາຈາກເອກະສານ ແລະ ປ ັ້ມຄູ່ມ ທີົ່ເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ, ຜົນຂອງການ
ທົດລອງກ່ຽວກັບບັນດາເຊ ັ້ອຈຸລິນຊີ ແລະ ຈາກການແລກປ່ຽນບົດຮຽນນ າຜູ້ປະສົບຜົນສ າເລັດໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາ. 

ຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕ ແຕ່ລະບົດຮຽນໃນປ ັ້ມເຫ ັັ້ມນີັ້ ແມ່ນເພ ົ່ອເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ເປັນທິດທາງອັນໜ ົ່ງໃຫ້
ແກ່ບັນດານັກວິຊາການ, ນກັສ ກສາ ແລະ ຜູ້ທີົ່ປະກອບອາຊບີກ່ຽວກັບຈຸລິບຊີ ໄດ້ເຂົັ້າໃຈເຖິງເຕັກນິກວິທີ
ການຕ່າງໆ ໃນການຮັກສາ, ການນ າໃຊ້ປະໂຫຍດ, ການປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຈາກເຊ ັ້ອຕ່າງໆ. 

ເນ ັ້ອໃນປ ັ້ມຄູ່ມ ເຫ ັັ້ມນີັ້ ໄດ້ເວົັ້າເຖິງ ການຈ າແນກ ແລະ ການຈັດໝວດໝູ່ຂອງຈຸລິນຊີ, ລັກສະນະ
ຂອງເຊ ັ້ອຈຸລິນຊີຊະນິດຕ່າງໆ, ການນ າໃຊ້ປະໂຫຍດ ແລະ ຜົນຮ້າຍຂອງບັນດາເຊ ັ້ອຕ່າງໆ ຕະຫ ອດຮອດ
ການປ້ອງກັນກ າຈັດເຊ ັ້ອ. 

ປ ັ້ມເຫ ັັ້ມນີັ້ໄດ້ຈັດພິມຂ ັ້ນເປັນເທ ົ່ອທ າອິດ, ປາສະຈາກບ ົ່ໄດ້ ຂ ັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບ ົ່ຄົບ
ຖ້ວນ ອາດຈະເປັນດ້ານເນ ັ້ອໃນ, ຄ າສັບ ຫ   ສ ານວນ ຕະຫ ອດຮອດຫ ັກໄວຍາກອນຕ່າງໆ, ເພາະສະນັັ້ນ ໃນ
ນາມຜູ້ຂຽນ ຂ ສະແດງຄວາມຍິນດີຮັບເອົາຄ າຕ ານິຕິຊົມ ແລະ ຂ ຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ ຕ ົ່ຄ າແນະນ າຈາກຜູ້ອ່ານ 
ແລະ ຜູ້ໃຊ້ທຸກໆທ່ານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ເພ ົ່ອຈະໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂເພີົ່ມເຕີມ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມການ
ປ່ຽນແປງຂອງຍຸກສະໄໝ ເພ ົ່ອໃຫ້ເກີດມີຄວາມຄົບຖ້ວນສົມບູນຍິົ່ງຂ ັ້ນ 
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ບດົທ ີ1 
ຄວາມໝາຍ ແລະ ການຈ າແນກໝວດໝູຂ່ອງຈລຸນິຊີ  

 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ົ່ອໃຫ້ນັກສ ກສາມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ 

 ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງຈຸລິນຊີ 
 ການຈ າແນກ ແລະ ການຈັດໝວດໝູ່ຂອງຈຸລິນຊີ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
1.1 ຄວາມໝາຍຂອງຈລຸນິຊ/ີຈລຸະຊບີ 

 ຈຸລິນຊີ ມາຈາກ 2 ຄ າສັບໂຮມເຂົັ້າກັນ ຄ : ຈຸລະ ແປວ່າ ນ້ອຍ, ອິນຊີ/ຊີບ ແປວ່າ ຊີວິດ, 
ດັົ່ງນັັ້ນ ຈຸລິນຊີ/ຈຸລະຊີບ ຈິົ່ງໝາຍເຖິງສິົ່ງທີົ່ມີຊີວິດນ້ອຍໆ ເຊິົ່ງມັກເອີັ້ນກັນທົົ່ງໄປວ່າ: ເຊ ັ້ອຕ່າງໆ 

 ຈຸລະຊີບວິທະຍາ ໝາຍເຖິງ ວິທະຍາສາດທີົ່ສ ກສາກ່ຽວກັບຈຸລິນຊີ ແລະ ກິດຈະກ າຕ່າງໆ
ຂອງພວກມັນ ເຊັົ່ນ: ການສ ກສາກ່ຽວກັບຮູບຮ່າງ, ການເຮັດວຽກ, ຂະບວນການ Metabolism, ການສ ບ
ພັນ, ການຈ າແນກຊະນິດ ລວມທັງການກະຈາຍຢູ່ຕາມທ າມະຊາດ, ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງໄດ້ສ ກສາເຖິງ
ປະໂຫຍດ ແລະ ໂທດຂອງຈຸລິນຊີທີົ່ມີຕ ົ່ຄົນ, ພ ດ, ສັດ ແລະ ສິົ່ງແວດລ້ອມ 
 
1.2 ປະຫວດັການສ ກສາເຊ ັ້ອຈລຸນິຊ ີ
 ແຕ່ກ່ອນມະນຸດເຮົາເຊ ັ້ອວ່າສິົ່ງທີົ່ມີຊີວິດ ແມ່ນເກີດຈາກສິົ່ງທີົ່ບ ົ່ມີຊີວິດ ເອີັ້ນວ່າ: Abiogenesis 
ຫ   Spontaneous generation ແລະ ມີການເຊ ົ່ອກັນມາວ່າ ສິົ່ງທີົ່ມີຊີວິດຈະເກີດຈາກສິົ່ງທີົ່ບ ົ່ມີຊີວິດ 
ເຊັົ່ນ: ຂີັ້ຕົມໃນທະເລ ຫ   ຕາມແມ່ນ ັ້າລ າຄອງ, ດິນ ນ ັ້າ ລວມທັງເຫ ົ່ອຂອງມະນຸດ ຄວາມເຊ ົ່ອດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນ
ມມີາຈົນຮອດສັດຕະວັດທີ 17 
 ຕ ົ່ມາ ມີນັກວິທະຍາສາດການແພດ ຊາວອິຕາລີ ຊ ົ່ວ່າ: Francesco  Redi (1626-1697) 
ເປັນຜູ້ທ າອິດທີົ່ລົບລ້າງທິດສະດີດັົ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ຢັັ້ງຢ ນວ່າ: ສິົ່ງທີົ່ມີຊີວິດ ແມ່ນເກີດຈາກສິົ່ງທີົ່ມີຊີວິດ 
Biogenesis ໂດຍລາວໄດ້ທົດລອງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໜອນ ບ ົ່ໄດ້ເກີດຈາກຊີັ້ນທີົ່ເໝົົ່າ, ລາວໄດ້ທົດລອງໂດຍເອົາ
ຊີັ້ນ 4 ຊະນິດ ໃສ່ລົງໄປໃນຈອກປາກກວ້າງ 8 ໜ່ວຍ (ແບ່ງເປັນ 2 ຊຸດ), ຊຸດໜ ົ່ງເປີດຝາປະໄວ້ ແລະ ອີກ
ຊຸດໜ ົ່ງ ແມ່ນປິດຝາແຈບປະໄວ້ ຜົນປະກົດວ່າ ຊຸດທີົ່ເປີດຝາໄວ້ນັັ້ນ ມີແມງວັນບິນເຂົັ້າ-ອອກ ແລະ ມີໜອນ
ເກີດຂ ັ້ນ, ສ່ວນຊຸດທີົ່ປິດຝານັັ້ນ ບ ົ່ປະກົດມີໜອນ ລາວຈິົ່ງສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ: ໜອນ ແມ່ນເກີດຈາກແມງວັນທີົ່ມາ
ວາງໄຂ່ໃສ່ຊີັ້ນດັົ່ງກ່າວ  ສ່ວນຊີັ້ນເປັນພຽງບ່ອນສ າລັບແມງວັນມາວາງໄຂ່ໃສ່ 
 ນັກວິທະຍາສາດ ຊ ົ່ວ່າ: Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723) ເປັນຜູ້ໃຊ້ກ້ອງ 
ຈຸລະທັດທີົ່ລາວຜະລິດຂ ັ້ນເອງ ສ່ອງເບີົ່ງຢົດນ ັ້າຈາກແຫ ົ່ງຕ່າງໆ ເຊິົ່ງສາມາດສ່ອງເຫັນສິົ່ງທີົ່ມີຊີວິດນ້ອຍໆຈ າ
ນວນຫ າຍ ແລະ ເປັນຜູ້ທ າອິດທີົ່ລາຍງານສິົ່ງທີົ່ສັງເກດເຫັນ ພ້ອມທັງແຕ້ມເປັນຮູບລາຍລະອຽດຕ່າງໆໄວ້ເປັນ
ຢ່າງດີ ແລະ ຂຽນຈົດໝາຍລາຍງານໄປຍັງສະມາຄົມແຫ່ງນະຄອນຫ ວງລອນດອນ ເຖິງສິົ່ງທີົ່ມີຊີວິດນ້ອຍໆທີົ່
ລາວພົບ 
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 ນັກວິທະຍາສາດ ຊ ົ່ວ່າ: Louis Pasteur (1822-1895) ເປັນຄົນທ າອິດທີົ່ພິສູດວ່າ ສິົ່ງທີົ່ມີ
ຊີວິດ ຕ້ອງເກີດຈາກສິົ່ງທີົ່ມີຊີວິດເທົົ່ານັັ້ນ ແລະ ຍັງເປັນຜູ້ພົບຂະບວນການໝັກຂອງຈຸລິນຊີ (Fermenta- 
tion) ເຊິົ່ງເກີດຈາກການເຮັດວຽກຂອງຈຸລິນຊີຫ າຍຊະນິດ ທີົ່ເປັນພວກຢິດສ ແລະ ຍັງພົບວ່າ ການທີົ່ເຫ ົັ້າອະ
ງ່ນເສຍນັັ້ນ ເກີດຈາກການເຮັດວຽກຂອງແບກທີເຣຍບາງຊະນິດທີົ່ສ້າງກົດນ ັ້າສົັ້ມ ດັົ່ງນັັ້ນ ຈ ົ່ງຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້
ກ າຈັດຈຸລິນຊີທີົ່ບ ົ່ຕ້ອງການ ໂດຍການໃຊ້ຄວາມຮ້ອນຕ ົ່າທີົ່ບ ົ່ທ າລາຍກິົ່ນ ແລະ ລົດຊາດຂອງເຫ ົັ້າອະງ່ນ 
ດັົ່ງນັັ້ນ, ເມ ົ່ອພົບວ່າ ຖ້າເຊ ັ້ອແບັກທີເຣຍເປັນສາເຫດພາໃຫ້ເຫ ົັ້າອະງ່ນເສຍ ຈ ົ່ງຄິດວ່າ ກ ໜ້າຈະເປັນສາເຫດ
ການເກີດພະຍາດໃນຄົນ ແລະ ສັດໄດ້ເຊັົ່ນກັນ 
 ຕ ົ່ມານັກວິທະຍາສາດການແພດ ຊາວເຢຍລະມັນ ຊ ົ່ວ່າ: Rober Koch (1843-1910) ທີົ່
ກ າລັງສ ກສາ ສາເເຫດຂອງພະຍາດບາດທະຍັກທີົ່ເກີດກັບງົວຄວາຍ ແລະ ຕິດຕ ົ່ມາໃສ່ຄົນ ເຊິົ່ງ Koch 
ສາມາດແຍກເຊ ັ້ອແບກັທີເຣຍ ອອກຈາກເລ ອດຂອງງົວທີົ່ຕາຍ ມາລ້ຽງໃຫ້ເປັນເຊ ັ້ອບ ລິສຸດ ແລະ ສາມາດ
ແຍກໄດ້ວ່າ: ເປັນເຊ ັ້ອ Bacillus anthracis ນອກຈາກນີັ້ ຍັງໄດ້ສ ກສາສາເຫດຂອງພະຍາດຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: 
ພະຍາດວັນນະໂລກ ເປັນຕົັ້ນ. Rober Koch ເປັນຄົນທ າອິດທີົ່ໄດ້ລວບລວມຂ ັ້ມູນ ແລະ ພິສູດຈົນເຮັດໃຫ້
ເຫັນວ່າ: ຈຸລິນຊີ ເປັນສາເຫດທີົ່ພາໃຫ້ເກີດພະຍາດໃນສັດໄດ້ ຈ ົ່ງໄດ້ຕັັ້ງເປັນສົມມຸດຖານທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ການເກີດພະຍາດ ທີົ່ເອີັ້ນວ່າ: ສົມມຸດຖານຂອງຄອດສ (Koch’ s postulate) ເຊິົ່ງມີໃຈຄວາມດັົ່ງນີັ້: 

1. ຕ້ອງພົບຈຸລິນຊີໃນສັດ ຫ   ສິົ່ງທີົ່ມີຊີວິດທີົ່ເປັນພະຍາດ 
2. ສາມາດແຍກຈຸລິນຊີອອກຈາກສິົ່ງທີົ່ມີຊີວິດນັັ້ນໄດ້ ແລະ ສາມາດລ້ຽງໃຫ້ເປັນເຊ ັ້ອບ ລິສຸດໄດ້ 

(Pure culture) 
3. ໃຊ້ເຊ ັ້ອບ ລິສຸດນັັ້ນປູກ (Inoculate) ລົງໃນສັດທົດລອງທີົ່ບ ົ່ເປັນພະຍາດ ກ ສາມາດເຮັດ

ໃຫ້ເກີດພະຍາດໄດ້ 
4. ສາມາດແຍກເຊ ັ້ອບ ລິສຸດອອກຈາກສັດເປັນພະຍາດໄດ້ ແລະ ເປັນເຊ ັ້ອຊະນິດດຽວກັນກັບ

ເຊ ັ້ອທີົ່ແຍກໄດ້ໃນຄັັ້ງທ າອິດ 
 ຈາກສົມມຸດຖານດັົ່ງກ່າວ ຈ ົ່ງເປັນຈຸດເລີົ່ມຕົັ້ນຂອງຍຸກທອງຄ າຂອງວິຊາຈຸລະຊີບວິທະຍາ 

 
1.3 ການຈດັໝວດໝູຂ່ອງຈລຸນິຊີ 
 ໃນເມ ົ່ອກ່ອນ ເພິົ່ນຈັດແບ່ງຈຸລິນຊີອອກເປັນ 2 ພວກ ຄ : ພ ດ ແລະ ສັດ ເຊິົ່ງມີລັກສະນະທີົ່ແຕກ
ຕ່າງກັນຢ່າງຊັດເຈນ ຄ : 

1) ຈຸລັງພ ດມີພະນັງທີົ່ແຂງ ແລະ ຄົງຮູບຮ່າງ ສ່ວນຈຸລັງສັດ ແມ່ນສາມາດຫົດຢ ດໄດ້ ເພາະມີແຕ່
ເຫຍ ົ່ອຫຸ້ມຈຸລັງ 

2) ພ ດບ ົ່ສາມາດເຄ ົ່ອນທີົ່ໄດ້ ແຕ່ສັດ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນເຄ ົ່ອນທີົ່ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ 
3) ໃນພ ດຈະມີສານສີຂຽວ (Chlorophyll) ເຊິົ່ງສາມາດສັງເຄາະທາດອາຫານຈ າພວກແປ້ງ  

(Carbohydrate) ໂດຍການສັງເຄາະແສງ ແຕ່ສັດບ ົ່ສາມາດສ້າງໄດ້ 
4) ພ ດເກັບສະສົມອາຫານໄວ້ໃນຮູບຂອງແປ້ງ ແຕ່ສັດເກັບໄວ້ໃນຮູບຂອງ Glycogen 
5) ຈາກການສ ກສາພົບວ່າ ຈຸລິນຊີບາງຊະນິດ ມີລັກສະນະຄ້າຍພ ດ, ບາງຊະນິດມີລັກສະນະ

ຄ້າຍສັດ ແລະ ບາງຊະນິດຄ້າຍທັງພ ດ ແລະ ສັດ ຈິົ່ງບ ົ່ສາມາດຈ າແນກໄດ້ຊັດເຈນ ອີງຕາມລັກສະນະຂອງຈຸ
ລັງ ເພິົ່ນແບ່ງຈຸລິນຊີອອກເປັນ 2 ພວກ ຄ : 

 ພວກ Procaryote or Procaryotic cell ຈຸລິນຊີພວກນີັ້ ບ ົ່ມີເຫຍ ົ່ອຫຸ້ມ Nuclear 
ເຊິົ່ງໄດ້ແກ່: ແບັກທີເຣຍ ແລະ ພວກເທົາ (Algae) ສີຂຽວແກມຟ້າ 
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 ພວກ Eucaryote or Eucaryotic cell ຈຸລິນຊີພວກນີັ້ມີເຫຍ ົ່ອຫຸ້ມ Nuclear ເຊິົ່ງ
ໄດ້ແກ່: Protozoa, Fungi, Algae ຍົກເວັັ້ນພວກເທົາສີຂຽວແກມຟ້າ 
 
ຕາຕະລາງທີ 1  ລກັສະນະຄວາມແຕກຕາ່ງກນັລະຫວາ່ງ Procaryotic cell ແລະ Eucaryotic cell 
  

ລກັສະນະທີົ່ສ າຄນັ Procaryotic cell Eucaryotic cell 
1. ກຸ່ມຈຸລິນຊີທີົ່ພົບ ແບັກທີເຣຍ ແລະ ພວກເທົາ 

(Algae) ສີຂຽວແກມຟ້າ 
Protozoa, Fungi, 
Algae ພ ດ, ສັດ 

2. ຂະໜາດ 1-2x1-4 m ຫ   ນ້ອຍກວ່າ ກວ້າງກວ່າ 5 m 
3. ໂຄງສ້າງຂອງ Nucleus   

 ເຫຍ ົ່ອຫຸ້ມ ບ ົ່ມີ ມ ີ
 ລັກສະນະຂອງ Chromosome ເປັນວົງກົມ ເປັນເສັັ້ນ 
 ຈ ານວນ Chromosome 1 1 ຫ   ຫ າຍກວ່າ 1 

4. ໂຄງສ້າງຂອງເຫຍ ົ່ອຫຸ້ມຈຸລັງ   
 ປະກອບດ້ວຍ Sterol ສ່ວນຫ າຍບ ົ່ມີ ມ ີ
 ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການ

ຫາຍໃຈ ແລະ ການສັງເຄາະແສງ 
ມ ີ ບ ົ່ມີ 

5. ໂຄງສ້າງຂອງພະນັງຈຸລັງ Peptidoglycan ພ ດ ແລະ Algae ເປັນ 
Cellulose, Fungi ເປັນ
Chitin  

6. ຕີນທຽມ ບ ົ່ມີ ມີໃນບາງພວກ 
7. ຂະບວນການ Metabolism ມີຫ າຍແບບແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍ

ສະເພາະແບບທີົ່ໄດ້ພະລັງງານ
ໂດຍບ ົ່ໃຊ້ O2 

ໃຊ້ຂະບວນການ 
Glycolysis ໃນການສ້າງ 
ພະລັງງານໂດຍບ ົ່ໃຊ້ O2 

 
ແຫ ົ່ງທີົ່ມາ:  ນງົລກັ ແລະ ປີຊາ (2552) 
 
 ຕ ົ່ມາ ໃນປີ 1969  ທ່ານ Whittaker ສະເໜີໃຫ້ຈັດສິົ່ງທີົ່ມີຊີວິດອອກເປັນ 5 ອານາຈັກ ໂດຍ
ອີງໃສລ່ັກສະນະການສັງເຄາະແສງ, ການດູດຊ ມອາຫານ ແລະ ການກິນອາຫານ ດັົ່ງນີັ້: 

 ອານາຈກັ Monera: ໄດ້ແກຈຸ່ລິນຊີທີົ່ເປັນພວກ Eucaryote ສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ສານອາຫານ
ມາຈາກການດູດຊ ມ ອາດໄດ້ຈາກການສັງເຄາະບາງສ່ວນ, ສ່ວນໃຫຍ່ສ ບພັນແບບບ ົ່ອາໄສເພດ 

 ອານາຈກັ Protista: ໄດ້ແກຈຸ່ລິນຊີທີົ່ເປັນພວກ Eucaryote ຈຸລັງດຽວ ໄດ້ອາຫານມາ
ຈາກ 3 ວິທີຄ : ການສັງເຄາະແສງ, ການດູດຊ ມ ແລະ ການກິນອາຫານ. ພວກ Algae ຂະໜາດນ້ອຍໄດ້
ອາຫານມາຈາກການສັງເຄາະແສງ, ພວກ Protozoa ໄດ້ອາຫານມາຈາກການກິນ, ບາງຊະນິດໄດ້ອາຫານ
ໂດຍການດູດຊ ມ 

 ອານາຈກັ Fungi: ໄດ້ແກ່ພວກເຊ ັ້ອເຫັດຣາຊັັ້ນສູງທີົ່ມີຫ າຍ Nucleus, ມີພະນັງຈຸລັງ ແລະ 
ໄດ້ອາຫານມາຈາກການດູດຊ ມ 
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 ອານາຈກັ Plantae: ໄດ້ແກພ່ວກ Algae ຊັັ້ນສູງ ແລະ ພວກພ ດສີຂຽວທີົ່ມີຫ າຍຈຸລັງ 
ສ່ວນໃຫຍ່ສາມາດສັງເຄາະແສງໄດ້ ເພາະມີສານສີຂຽວ, ມີພະນັງຈຸລັງທີົ່ແຂງ, ມີຄວາມສາມາດໃນການ
ປ່ຽນແປງເນ ັ້ອເຫຍ ົ່ອໃຫ້ເປັນຮາກ, ລ າຕົັ້ນ, ມີວົງຈອນຊີວິດທີົ່ສັບສົນ, ມີການສ ບພັນທັງແບບອາໄສເພດ 
ແລະ ບ ົ່ອາໄສເພດ 

 ອານາຈກັ Animalia: ໄດ້ແກສ່ັດຫ າຍຈຸລັງ, ບ ົ່ມີພະນັງຈຸລັງ, ເຄ ົ່ອນທີົ່ໄດ້, ດ າລົງຊີວິດໂດຍ
ການກິນອາຫານ, ສ ບພັນໄດ້ທັງແບບອາໄສເພດ ແລະ ບ ົ່ອາໄສເພດ
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ບດົທ ີ2 

ໂປຣໂຕຊວາ (Protozoa) 
 

ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ົ່ອໃຫ້ນັກສ ກສາມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ: 

 ການຈັດໝວດໝູ່ຂອງໂປຣໂຕຊວາ 
 ການດ າລົງຊີວິດ, ການສ ບພັນ ແລະ ການກິນອາຫານຂອງໂປຣໂຕຊວາ 
 ການນ າໃຊ້ປະໂຫຍດ ແລະ ໂທດ ຂອງໂປຣໂຕຊວາ 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
2.1 ລກັສະນະຂອງ  Protozoa 
 ໂປຣໂຕຊວາເປັນ Eucaryotic protis ຈຸລັງດຽວເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກ 
Eucaryotic protis ອ ົ່ນ ໂດຍສາມາດເຄ ົ່ອນທີົ່ໄດ້ໃນບາງໄລຍະຂອງວົງຈອນຊີວິດ ແລະ ບ ົ່ມີພະນັງຈຸລັງ 
ສ່ວນໃຫຍ່ມີຂະໜາດເສັັ້ນຜ່າກາງປະມານ 5-250 m 
 ໂປຣໂຕຊວາ ພົບໃນບ່ອນທີົ່ຊຸ່ມຊ ົ່ນ ມັກພົບໃນທະເລ, ດິນ, ນ ັ້າຈ ດ ສາມາດທົນທານຕ ົ່ສະພາບ
ແວດລ້ອມທີົ່ບ ົ່ເໝາະສົມໄດ້ ໂດຍການປ່ຽນສະພາບເປັນ Cyst ເຊິົ່ງແບ່ງໂປຣໂຕຊວາອອກເປັນ 2 ກຸ່ມຄ : 
ກຸ່ມທີົ່ດ າລົງຊີວິດເປັນອິດສະຫ ະ (Free living) ແລະ ກຸ່ມທີົ່ຢູ່ໂດຍອາໄສສິົ່ງທີົ່ມີຊີວິດອ ົ່ນ (Symbiont) 
 
2.2 ລກັສະນະທາງສາລລິະວທິະຍາ 
 ໂປຣໂຕຊວາມີຂະໜາດແຕກຕ່າງກັນ ຈັດເປັນສິົ່ງທີົ່ມີຊີວິດທີົ່ມີໂຄງສ້າງຂອງຈຸລັງ ທີົ່ເປັນແບບ 
Eucaryote ໂດຍມີເຫຍ ົ່ອຫຸ້ມຈຸລັງຫ ົ່ຫຸ້ມ Cytoplasm ແລະ Nuclear 

2.2.1 Cytoplasm 
 ປະກອບດ້ວຍໂປຣຕີນ ຊະນິດ Globular ທີົ່ເກາະຍ ດກັນແບບຫ ົມໆເປັນໂຄງຮ່າງ
ຂອງຈຸລັງ ນອກນີັ້ ຍັງປະກອບດ້ວຍໂປຣຕີນທີົ່ລຽງຕົວແບບຂະໜານກັນເປັນ Fibrill ເຊັົ່ນ: Fibrillar 
bundled ການຫົດຕົວຂອງໂປຣໂຕຊວາ ແມ່ນເນ ົ່ອງມາຈາກການທ າງານຂອງ Fibrill ເຫ ົົ່ານີັ້ ໂປຣໂຕຊວາ
ບາງຊະນິດມີສີຕ່າງໆກະຈາຍຢູທົ່ົ່ວ Cytoplasm ເຮັດໃຫ້ມີສີຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ຂຽວ, ນ ັ້າຕານ, ສີອິດ ເປັນຕົັ້ນ 
 ນອກນີັ້ ໃນ Cytoplasm ຍັງມີລະບົບເນ ັ້ອເຫຍ ົ່ອຕ່າງໆ ລຽນກັນເປັນຕາໜ່າງ ເຊິົ່ງ
ເປັນອົງປະກອບຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: Endoplasmic reticulum, Ribosome, Golgi 
body, Mitochondria, Kinetosome ເຊິົ່ງເປັນຖານຍ ດຂອງ Cilia ຫ   Flagella, ຖົງອາຫານ ແລະ 
Nucleus 

2.2.2 Nucleus 
 ໂປຣໂຕຊວາທຸກຊະນິດ ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງມີ Nucleus ແບບ Eucaryote 1 ອັນ ແຕ່
ກ ມີໂປຣໂຕຊວາຫ າຍຊະນິດ ທີົ່ມີ Nucleus ຫ າຍກວ່າ 1 ອັນ ເຊິົ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນພວກ Ciliate ທັງໝົດ 
ຈະມີ Nucleus ສອງອັນທີົ່ແຕກຕ່າງກັນ ຄ : Macronucleus ແລະ Micronucleus 
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 Macronucleus ມີໜ້າທີົ່ຄວບຄຸມຂະບວນການ Metabolism ຂອງຈຸລັງ ແລະ 
ຂະບວນການໃນການແບ່ງຕົວຂອງຈຸລັງ (Regeneration), ສ່ວນ Micronucleus ແມ່ນເຮັດໜ້າທີົ່
ກ່ຽວກັບລະບົບການສ ບພັນແບບອາໄສເພດ (Sexul reproduction) 

2.2.3 ເຫຍ ົ່ອຫຸມ້ຈລຸງັ (Cell envelop) 
 ເຫຍ ົ່ອຫຸ້ມຈຸລັງ ເຮັດໜ້າທີົ່: 

 ປ້ອງກັນຈຸລັງບ ົ່ໃຫ້ເກີດການກະທົບຈາກຂ້າງນອກ 
 ຄວບຄຸມການແລກປ່ຽນສານຕາ່ງໆ 
 ເປັນບ່ອນຮັບການກະຕຸ້ນທາງເຄມີ ແລະ ກາຍະພາບ 
 ເປັນສ່ວນສ າພັດກັບຈຸລັງອ ົ່ນ 

 ຜິວຊັັ້ນນອກສຸດຂອງເຫຍ ົ່ອຫຸ້ມຈຸລັງ ຮຽກວ່າ: Pellicle ມີໜ້າທີົ່ໃນການປ້ອງກັນ
ຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ສານເຄມີ, Pellicle ເປັນຊັັ້ນໜ ົ່ງຂອງເຫຍ ົ່ອຫຸ້ມຈຸລັງ ສ າລັບພວກ Ciliate ເຫຍ ົ່ອ
ຫຸ້ມຊັັ້ນນີັ້ ຈະມີຄວາມໜາ, ມີຂອບ, ລວດລາຍ ແລະ ບ ົ່ລຽບ, ເຫຍ ົ່ອຫຸ້ມຊະນິດອ ົ່ນ ໄດ້ແກ່: Shell, Test, 
Lorica, Cyst wall 
 
2.3 ການເຄ ົ່ອນທີົ່ 
 ໂປຣໂຕຊວາບາງຊະນິດສາມາດເຄ ົ່ອນທີົ່ໄດ້ ໂດຍໃຊ້ອະໄວຍະວະໃນການເຄ ົ່ອນທີົ່ ເຊິົ່ງມີຄວາມ
ແຕກຕ່າງກັນ ອະໄວຍະວະທີົ່ໃຊ້ໃນການເຄ ົ່ອນທີົ່ປະກອບມີ: Pseudopodium, Flagella, Cilia 

2.3.1 Pseudopodia 
 ເປັນອະໄວຍະວະທີົ່ເກີດຈາກການໄຫ ອອກມາຂອງ Cytoplasm ກາຍເປັນຕີນທຽມ 
ທີົ່ຍ ົ່ນອອກມາຈາກຈຸລັງ ໃນບ ລິເວນທີົ່ບ ົ່ມີ Pellicle ແຂງຫຸ້ມຢູ່ ເປັນອະໄວຍະວະທີົ່ໃຊ້ໃນການເຄ ົ່ອນທີົ່
ຂອງ ພວກອາມີບາ ຈິົ່ງເປັນລັກສະນະປະຈ າຂອງພວກ Charcodina 

2.3.2 Flagella ແລະ Cilia 
 ເປັນເສັັ້ນສາຍທີົ່ຍ ົ່ນອອກມາຈາກ Cytoplasm ມີຈ ານວນ 1-8 ເສັັ້ນ, ສ່ວນໃຫຍ່ມີ 
1-2 ເສັັ້ນ  ປະກອບດ້ວຍ 2 ສ່ວນ ຄ : Elastic filament or Exoneme ແລະ ສ່ວນຫຸ້ມຫ ົ່ 
(Contractile cytoplasmic sheath) ທີົ່ອ້ອມຮອບ Exoneme 
 ພວກ Flagella ທີົ່ເປັນກາຝາກ ເຊັົ່ນ: Trypanosoma ມີເນ ັ້ອເຫຍ ົ່ອທີົ່ລະອຽດ
ອ່ອນ ຍ ົ່ນອອກມາທາງດ້ານຂ້າງຂອງລ າຕົວ ເມ ົ່ອເນ ັ້ອເຫຍ ົ່ອເຄ ົ່ອນໄຫວ ຈິົ່ງມີລັກສະນະເປັນຄ ັ້ນ ເນ ັ້ອເຫຍ ົ່ອ
ນີັ້ຮຽກວ່າ: Undulating membrane 
 Cilia ນອກຈາກຊ່ວຍໃນການເຄ ົ່ອນທີົ່ແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍໃນການກິນອາຫານ ແລະ ຊ່ວຍ
ເປັນອະໄວຍະວະໃນການສ າພດັ Cilia ມີລັກສະນະເປັນຂນົສັັ້ນ ລະອຽດ ຍ ົ່ນອອກມາຈາກຈຸລັງ ອາດມີ
ຄວາມຍາວສະໝ ົ່າສະເໝີກັນ ຫ   ແຕກຕ່າງກັນ ແລ້ວແຕ່ຕ າແໜ່ງຂອງມັນ 
 
2.4 ການດ າລງົຊວີດິ 

2.4.1 ໂປຣໂຕຊວາທີົ່ດ າລງົຊວີດິເປນັອດິສະຫ ະ (Free living) 
 ພົບໄດ້ທົົ່ວໄປໃນແຫ ົ່ງນ ັ້າ ເຊັົ່ນ: ນ ັ້າເຄັມ, ນ ັ້າຈ ດ, ດິນຊາຍ ຫ   ດິນບ ລິເວນທີົ່ມຊີາກອິນ
ຊີຜຸພັງເນົົ່າເປ ົ່ອຍ ໃນລະດັບຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງທີົ່ເໝາະສົມລະຫວ່າງ pH 6-8 (ບາງຊະນິດສາມາດທົນ
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ຢູໄ່ດ້ໃນລະດັບ pH 3.2-8.7) ສ່ວນອຸນຫະພູມທີົ່ເໝາະສົມລະຫວ່າງ 16-25oC ແລະ ໃນບ ົ່ນ ັ້າຮ້ອນທີົ່ມີ
ອຸນຫະພູມລະຫວ່າງ 30-56 oC ກ ພົບວ່າ ມໂີປຣໂຕຊວາອາໄສຢູ່ດ້ວຍ 

2.4.2 ໂປຣໂຕຊວາທີົ່ຢູໂ່ດຍອາໄສສິົ່ງທີົ່ມີຊວີດິອ ົ່ນ (Symbiont) 
 ໂປຣໂຕຊວາກຸ່ມນີັ້ອາໄສຄວາມສ າພັນ ລະຫວ່າງໂປຣໂຕຊວາກັບສິົ່ງທີົ່ມີຊີວິດອ ົ່ນ ທີົ່
ຕົນເກາະອາໄສຢູ່ ເຊິົ່ງແບ່ງຄວາມສ າພັນນີັ້ອອກເປັນ 3 ລັກສະນະ ເຊັັົ່ນ: 

1. ລັກສະນະການຢູ່ຮ່ວມກັນໂດຍບ ົ່ໄດ້ເສຍປະໂຫຍດ ແລະ ບ ົ່ໄດ້ປະໂຫຍດຈາກ
ກັນ ແລະ ກັນ (Commensalism) ເຊິົ່ງແບ່ງອອກເປັນ 2 ຊະນິດຄ : ໂປຣໂຕຊວາອາໄສຢູ່ທີົ່ໂຄນແຂ້ວ
ເພ ົ່ອລ ກິນເສດອາຫານ ແລະ ໂປຣໂຕຊວາທີົ່ອາໄສຢູ່ໃນລ າໄສ້ ເພ ົ່ອລ ກິນແບກັທີເຣຍໃນລ າໄສ້ 

2. ລັກສະນະເພິົ່ງພາເຊິົ່ງກັນ ແລະ ກັນ (Mutualism) ເປັນການຢູ່ຮ່ວມກັນໂດຍ
ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຜົນປະໂຫຍດ ເຊັົ່ນ: ໂປຣໂຕຊວາທີົ່ມີຊ ົ່ວ່າ: Trichonympha ເປັນຈ າພວກທີົ່ອາໄສຢູ່ໃນ
ລ າໄສ້ປວກ ເພ ົ່ອຊ່ວຍຍ່ອຍໄມ້ໃຫ້ເປັນອາຫານໃຫ້ແກ່ປວກ ດັົ່ງນັັ້ນ, ໂປຣໂຕຊວາພວກນີັ້ກັບປວກ ຈະແຍກ
ອອກຈາກກັນບ ົ່ໄດ ້

3. ລັກສະນະເປັນກາຝາກ (Parasitism) ເປັນການທີົ່ກາຝາກເຂົັ້າໄປອາໄສຢູ່ກັບ
ຮ່າງກາຍອ ົ່ນ ໂດຍອາດຈະເຂົັ້າໄປໃນເນ ັ້ອເຫຍ ົ່ອ ຫ   ຈຸລັງຂອງຮ່າງກາຍນັັ້ນ ທີົ່ພາໃຫ້ເກີດເປັນພະຍາດໄດ້ 
ເຊັົ່ນ: ຈ າພວກພະຍາດສານໝູ ຫ   ຈ າພວກກາຝາກຕົວກົມຕົວແປຕ່າງໆ 

 
2.5 ການສ ບພນັ 
 ໂປຣໂຕຊວາຈ ານວນຫ າຍ ສາມາດເພີົ່ມຈ ານວນດ້ວຍວິທີອາໄສເພດ ແລະ ບ ົ່ອາໄສເພດ 

2.5.1 ການເພີົ່ມຈ ານວນແບບອາໄສເພດ (Sexual reproduction) 
 Conjugation ເກີດຈາກການທີົ່ໂປຣໂຕຊົວ 2 ຕົວ ສາມາດເຊ ົ່ອມຕິດກັນ

ຊົົ່ວຄາວ ເພ ົ່ອແລກປ່ຽນຂ ັ້ມູນທາງກ າມະພັນເຊິົ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ຈະແຍກຈາກກັນເໝ ອນເດີມ
ການສ ບພັນວິທີນີັ້ ພົບໃນພວກ Ciliate ເຊັົ່ນ: Balantidium coli 

 Syngamy ເປັນຂະບວນການສ ບພັນແບບອາໄສເພດ ໂດຍທີົ່ຈະມີການສ້າງຈຸ
ລັງ ແລະ (Gamete) ເຊິົ່ງປະກອບດ້ວຍເພດແມ່ (Macrogamete) ແລະ ຈຸລັງເພດຜູ ້
(Microgamete) ຈະມີການປະຕິສົນທິ (Fertilizstion) ໂດຍຈຸລັງເພດແມ່ ຈະລວມຕົວກັບຈຸລັງເພດຜູ້
ເປັນຈຸລັງດຽວກັນ (Zygote) ວິທີນີັ້ພົບໄດ້ໃນພວກ plasmodium spp. 

 Sporogony  ຂະບວນການນີັ້ເກີດຈາກການທີົ່ຈຸລັງເພດຜູ້ ແລະ ຈຸລັງເພດ
ແມລ່ວມຕົວກັນເປັນ Oocyst ເຊິົ່ງພາຍໃນ Oocyst ຈະມີການແບ່ງຕົວເພີົ່ມຈ ານວນໄດ້ຈຸລັງໃໝ່ຫ າຍຈຸ
ລັງ ແລະ ເຊິົ່ງແຕ່ລະຈຸລັງຮຽກວ່າ: Sporozoite ເຊິົ່ງພົບໄດ້ໃນໂປຣໂຕຊວາພວກ Sporozoa 
(Leventhal and Cheadle, 1996) 

2.5.2 ການເພີົ່ມຈ ານວນແບບບ ົ່ອາໄສເພດ (Non-sexual reproduction) 
1. ການແບງ່ຕວົຈາກໜ ົ່ງເປນັສອງ (Binary fission) 

 ການແບ່ງຕົວແບບນີັ້ ພົບຫ າຍທີົ່ສຸດ ເຊິົ່ງມີທັງການແບ່ງຕົວຕາມລວງຍາວ ແລະ 
ລວງຂວາງ: ການແບ່ງຕົວຕາມລວງຍາວພົບໃນພວກ Flagella ແລະ ການແບ່ງຕົວຕາມຂວາງໄດ້ແກ່ ພວກ 
Cilia 
 
 



8 

 

2. ການແບງ່ຕວົແບບທະວຄີນູ (Multiple fission) 
 ຈຸລັງແມ່ຈະເກີດການແບ່ງ Nucleus  ຢ່າງຫ ວງາຍ ຈາກນັັ້ນ Cytoplasm ຈະ
ເຂົັ້າໄປລ້ອມຮອບແຕ່ລະ Nucleus ເພ ົ່ອກາຍເປັນຈຸລັງລູກຈ ານວນຫ າຍ ການແບ່ງຕົວແບບນີັ້ພົບຫ າຍໃນ
ພວກ Foraminifera, Radiolaria ແລະ Sporozoa 

3. ການແຕກໜ ົ່ (Budding) 
 ເປັນຂະບວນການສ້າງຈຸລັງໃໝ່ທີົ່ນ້ອຍກວ່າຈຸລັງເດີມ ໂດຍທີົ່ຈຸລັງແມ່ຢູ່ກັບທີົ່ ແຕ່
ຈຸລັງລູກທີົ່ເປັນຈຸລັງໃໝ່ ປ່ອຍຫຼຸດອອກໄປ ການແຕກໜ ົ່ແບບນີັ້ພົບໃນພວກ Suctoria 
 
2.6 ການຈດັໝວດໝູ ່ 
 ໂປຣໂຕຊວາຈັດຢູ່ໃນອານາຈັກ Protista ຈັດເປັນ 3 ໝວດ (ໄຟລັມ) ໃຫຍ່ໆດັົ່ງນີັ້: 

2.6.1 ໝວດ Sarcomastigophora 
 ໝວດນີັ້ມີລັກສະນະສ າຄັນຄ : ມີນິວເຄລຍຊະນິດດຽວ ຍົກເວັັ້ນພວກ 
Foraminiferida ໃນໄລຍະກ າລັງພັດທະນາ, ມີການສ ບພັນແບບອາໄສເພດແບບ Syngamy, ບ ົ່ສ້າງສະ
ປ  ແລະ ເຄ ົ່ອນທີົ່ໂດຍໃຊ້ Flagella ໄດ້ແກ່: ພວກ Mastigophora, Sarcodina, Rhizophoda 
ແລະ ພວກແພລງຕອນ Actinophoda. 

2.6.2 ໝວດ Apicomplexa 
 ໝວດນີັ້ມີລັກສະນະສ າຄັນຄ : ມີການສ້າງສະປ , ສ ບພັນແບບອາໄສເພດ ໂດຍມີ 
Syngamy, ບ ົ່ມີ Cillia ແລະ ທຸກຊະນິດເປັນກາຝາກທັງໝົດ ເຊິົ່ງໄດ້ແກ່: ພວກ Sporozoa, 
Gregarinia ແລະ Coccidia 

2.6.3 ໝວດ Ciliophora 
 ໝວດນີັ້ມີລັກສະນະສ າຄັນຄ : ມີ Cillia ໃນໄລຍະໜ ົ່ງຂອງວົງຈອນຊີວິດ, ມີ 
Nucleus ສອງແບບຄ : ແບບ Macronucleus ແລະ ແບບ Micronucleus, ສ ບພັນໄດ້ສອງແບບຄ :
ແບບບ ົ່ອາໄສເພດ ໂດຍແບ່ງຈາກໜ ົ່ງເປັນສອງຕາມລວງຂວາງ ແລະ ແບບອາໄສເພດ ໂດຍວິທີ 
Conjugation, ສ່ວນໃຫຍ່ດ າລົງຊີວິດເປັນອິດສະລະ ແລະ ສ່ວນໜ້ອຍທີົ່ເປັນກາຝາກ  
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ບດົທ ີ3 
ເຊ ັ້ອຣາ (Fungi) 

 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ົ່ອໃຫ້ນັກສ ກສາມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ: 

 ຄວາມໝາຍຂອງເຊ ັ້ອຣາ 
 ການດ າລົງຊີວິດ, ການສ ບພັນ ແລະ ການກິນອາຫານຂອງເຊ ັ້ອຣາ 
 ການນ າໃຊ້ປະໂຫຍດ ແລະ ໂທດຂອງເຊ ັ້ອຣາ 

 
3.1 ນຍິາມ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງເຊ ັ້ອຣາ 

3.1.1 ນຍິາມຂອງເຊ ັ້ອຣາ 
 ເຊ ັ້ອຣາຈະມີຄ ານິຍາມສະເພາະດັົ່ງນີັ້: 

 ບ ົ່ມີຄ ຣໂຣຟີນ ຈິົ່ງບ ົ່ສາມາດສັງເຄາະແສງໄດ້ ຕ້ອງອາໄສສິົ່ງທີົ່ມີຊີວິດ ຫ   ຊາກສິົ່ງ
ມີຊີວິດອ ົ່ນໆ 

 ມີຮູບຮ່າງແບບ Filament ເອີັ້ນວ່າ: ເສັັ້ນໄຍ (Hypha) ກຸ່ມຂອງເສັັ້ນໄຍ ເອີັ້ນ
ວ່າ:ໄມຊີລຽມ (Mycelium) ແລະ ໄມຊີລຽມບ ົ່ມີການຈະເລີນຕົວ, ວິວັດທະນາການໄປເປັນເນ ັ້ອເຫຍ ົ່ອ 
(Tissue) 

 ມີນີວເຄຣຍແບບ Eukaryotic nucleus ຄ ນີວເຄຣຍທີົ່ມີເຫຍ ົ່ອຫຸ້ມນວິເຄຣຍ
ຫ ົ່ຫຸ້ມ ແລະ ມີພະນງັຈຸລັງ 

 ສ້າງສະປ ເພ ົ່ອການສ ບພັນ 
3.1.2 ຄວາມໝາຍຂອງເຊ ັ້ອຣາ 

 ເຊ ັ້ອຣາ ຫ   ຣາ ເປັນຈຸລິນຊີເປັນຈຸລັງຢູຄາຣິໂອດທີົ່ຢູ່ໃນອານາຈັກເຫັດຣາ, ມີໂຄຣໂມ
ໂຊມພຽງຈຸດດຽວ (Haploid), ມີພະນັງຈຸລັງ ສ່ວນໃຫຍ່ປະກອບດ້ວຍໄຄຕີນ (Chitin), ບ ົ່ມີຄລ ໂຣຟີນ,
ດ າລົງຊີບແບບ Saprophyte ຄ  ລັົ່ງເອັນໄຊມອອກນອກຈຸລັງ ເພ ົ່ອຍ່ອຍສະລາຍສານອິນຊີທີົ່ມີໂມເລກູນ
ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ສັບຊ້ອນໃຫ້ໄດ້ເປັນໂມເລກູນທີົ່ນ້ອຍທີົ່ສຸດ ແລ້ວຈ ົ່ງດູດຊັບເຂົັ້າໄປພາຍໃນຈຸລັງເຊ ັ້ອຣາ
ມີຄວາມຫ າກຫ າຍ ພົບທັງທີົ່ສິົ່ງມີຊີວິດຈຸລັງດຽວເຊັົ່ນ: ຢີນເສັັ້ນໄຍ (Hypha) ແລະ ດອກເຫັດ 
(Mushroom) ເສັັ້ນໄຍ ຫ   ໄຣຟາ (Hypha) ເມ ົ່ອລວມກຸ່ມຈ ານວນຫ າຍ ເອີັ້ນວ່າ: Mycelium ເສັັ້ນໄຍ
ແບ່ງໄດ ້3 ລັກສະນະ 

 ເສັັ້ນໄຍແບບບ ົ່ມີພະນງັຈຸລັງກັັ້ນ (Non-septate ຫ   Coenocytic Hypha) 
ເສັັ້ນໄຍຈະເປັນທ ົ່ທະລຸເຖິງກັນ, ມີໄຊໂຕພລາສຊ ມ ແລະ ນິວເຄ ຍຕ ົ່ເນ ົ່ອງກັນ 
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ຮບູທ ີ1 ເສັັ້ນໄຍແບບບ ົ່ມພີະນງັຈຸລງັກັັ້ນ 

 
 ເສັັ້ນໄຍແບບມີພະນັງຈຸລັງກັັ້ນ (Septate) ແລະ ມີນີວເຄ ຍອນັດຽວໃນແຕລ່ະຈຸລັງ 

 

 
 
ຮບູທ ີ2 ເສັັ້ນໄຍແບບມພີະນງັຈລຸັງກັັ້ນ (Septate) ແລະ ມນີວີເຄ ຍອນັດຽວໃນແຕລ່ະຈລຸງັ 
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 ເສັັ້ນໄຍແບບມີພະນັງຈຸລັງກັັ້ນ (Septate) ແລະ ມີຫ າຍນີວເຄ ຍອັນດຽວໃນແຕ່
ລະຈຸລັງ 
 

 
 
ຮບູທ ີ3 ເສັັ້ນໄຍແບບມພີະນງັຈລຸັງກັັ້ນ ແລະ ມຫີ າຍນວີເຄ ຍໃນແຕລ່ະຈລຸງັ 
 
3.2 ເງ ົ່ອນໄຂລກັສະນະຂອງການດ າລງົຊວີດິຂອງເຊ ັ້ອຣາ 

3.2.1 ລກັສະນະຮບູຮາ່ງຂອງເຊ ັ້ອຣາ 
 ໂດຍທົົ່ວໄປເຊ ັ້ອຣາຈະມີຂະໜາດປະລິມານ 10 µ  m ຂ ັ້ນໄປ ເມ ົ່ອປຽບທຽບ
ກັບແບັກ ທີເຣຍແລ້ວ ຈະໃຫຍ່ກວ່າປະມານ 10 ເທົົ່າ, ຮູບຮ່າງມີທັງເປັນຈຸລັງຮູບວົງຮີ ຫ   ກົມ ທີົ່ເອີັ້ນວາ່: 
ສານ ຫ   Yeast ແລະ ເປັນເສັັ້ນທີົ່ມີລັກສະນະເປັນທ ົ່ຍາວ ທີົ່ເອີັ້ນວ່າ: ເຊ ັ້ອຣາເສັັ້ນສາຍ (Mold), Mould 
ບ ົ່ສາມາດແນມເຫັນຈຸລັງເຫ ົ່ົານີັ້ດ້ວຍຕາເປົົ່າ ຕ້ອງເບິົ່ງດ້ວຍກອ້ງຈຸລະທັດກ າລັງຂະຫຍາຍຢ່າງໜ້ອຍ 100 ເທົົ່າ 
ເມ ົ່ອຈຸລັງຫ າຍຈຸລັງລວມກັນເປັນກຸ່ມ ກ ລະນີຢິສຈະເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາເປົົ່າເປັນສີຂາວ ຫ   ຄຣີມ ກ ລະນີເຊ ັ້ອຣາ
ເສັັ້ນສາຍ ຫ   ເຊ ັ້ອຣາສາຍໄຍ ຈະເຫັນເປັນຈຸດສີດ າສີເທົາຂຽວ ຂ ັ້ນກັບຊະນິດຂອງເຊ ັ້ອຣາ ສາມາດສັງເກດ
ເຫັນຕາມຂອບຢາງຂອງຕູ້ເຢັນ, ຕາມພະນັງຫ້ອງນ ັ້າ, ຟ ັ້ນໄມອ້ັດ ເປັນຕົັ້ນ ຫ   ເທິງເຂົັ້າໜົມປັງ ຫ   ອາຫານ
ຕ່າງໆ ນອກນີັ້ ຍັງມີເຊ ັ້ອຣາທີົ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ທີົ່ເຮົາພົບເຫັນໃນຊີວິດປະຈ າວັນຄ  ເຫັດ 

3.2.2 ໂຄງສາ້ງຂອງເຊ ັ້ອຣາ 
 ເຊ ັ້ອຣາປະກອບດ້ວຍເສັັ້ນໄຍທີົ່ເອີັ້ນວ່າ: Mycelium ທີົ່ມີຄວາມກ້ວາງ 5-10 µ m 
ແລະ ມີຄວາມຍາວຫ າຍ ແລ້ວແຕ່ຄວາມອຸດົມສົມບູນ. Mycelium ປະກອບດ້ວຍ Cell wall, Cell 
membrane ແລະ Protoplasm. Cell wall ປະກອບດ້ວຍ Hemicellulose ຫ   Chitin ແລະ ຣາ
ຊັັ້ນຕ ົ່າ Cell wall ປະກອບດ້ວຍ Cellulose 

3.2.3 ການດ າລງົຊວີດິ ແລະ ວງົຈອນຊວີິດຂອງເຊ ັ້ອຣາ 
 ຣາເປັນຈລຸິນຊີທີົ່ສາມາດທົນຕ ົ່ສະພາບແວດລ້ອມທີົ່ບ ົ່ເໝາະສົມ ໄດ້ດີກວ່າຈຸລິນຊີ
ຊະນິດອ ົ່ນໆ ໂດຍສາມາດຈະເລີນໃນອາຫານທີົ່ມີຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນຂອງນ ັ້າຕານຫ າຍໆ ເຊິົ່ງໂດຍປົກກະຕິ
ຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນນີັ້ ຈະຢັບຢັັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຈຸລິນຊີສ່ວນໃຫຍ່ ນອກຈາກນີັ້ ຣາຍັງສາມາດທົນຕ ົ່
ສະພາບຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງໄດ້ດີກວ່າຈຸລິນຊີຊະນິດອ ົ່ນໆດ້ວຍ. ເຊ ັ້ອຣາສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີໃນ
ອຸນຫະພູມທີົ່ເໝາະສົມ ລະຫວ່າງ 22-30oC ແລະ ໃນຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງທີົ່ເໝາະສົມລະຫວ່າງ 3.8-
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5.6  ສ່ວນເຊ ັ້ອຣາທີົ່ມັກກ ົ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ ມັກຢູ່ໃນອຸນຫະພູມ 30-37oC ແລະ ເຊ ັ້ອຣາທີົ່ເຮັດໃຫ້ອາຫານ
ໃນຕູ້ເຢັນເໜົົ່າເສຍ ແມ່ນສາມາດທົນຢູ່ໄດ້ໃນອຸນຫະພູມທີົ່ຕ ົ່ົ່າກວ່າ 0 oC 

 
3.3 ການສ ບພນັຂອງເຊ ັ້ອຣາ 
 ຣາມີການສ ບພັນ 2 ແບບຄ : ການສ ບພັນແບບບ ົ່ອາໄສເພດ ແລະ ການສ ບພັນແບບອາໄສເພດ 

3.3.1 ການສ ບພນັແບບບ ົ່ອາໄສເພດ (Asexual reproduction) 
 ການສ ບພັນແບບບ ົ່ອາໄສເພດຂອງເຊ ັ້ອຣາ ປະກອບດ້ວຍ 4 ແບບ ໄດ້ແກ່: 

1. ການແຕກຫັກເປັນທ່ອນໆ (Fragmentation): ຄ ເສັັ້ນໄຍທີົ່ຈີກຂາດເປັນ 
ທ່ອນໆ ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕເປັນເສັັ້ນໄຍໃໝ່ໄດ້ 

2. ການແຕກໜ ົ່ (Budding): ໂດຍຈຸລັງແມ່ມີສ່ວນຍ ົ່ນອອກມາເປັນໜ ົ່ນ້ອຍໆ 
ແລວ້ໜ ົ່ນ້ອຍນີັ້ ກ ຈະເລີນເຕີບໂຕຂ ັ້ນຈົນແຍກຈາກຈຸລັງແມ່ 

3. ການແບ່ງຕົວ (Fission): ຈຸລັງແຕ່ລະຈຸລັງຈະຫົດຂອດສ່ວນກາງ ແລ້ວແບ່ງ
ອອກເປັນສອງສ່ວນ ເຊິົ່ງພົບໃນ Yest ບາງຊະນິດ 

4. ການສ້າງສະປ  (Sporulation): ເປັນການສ້າງສະປ ແບບບ ົ່ອາໄສເພດຂອງຣາ 
ແຕ່ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຕ ົ່ໄປດ້ວຍສະປ ທີົ່ສ້າງຂ ັ້ນມາ 

3.3.2 ການສ ບພນັແບບອາໄສເພດ (Sexual reproduction) 
 ອະໄວຍະວະທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເພດ ເອີັ້ນວ່າ: Gametangium ເຊິົ່ງພາຍໃນມີຈຸລັງສ ບ
ພັນ Gamete ໂດຍ Gametangium ເພດຜູ ້ເອີັ້ນວ່າ: Antheridium ແລະ Gametangium ເພດ
ແມ ່ເອີັ້ນວ່າ: Oogonium, Ascogonium 
 ການສ ບພັນແບບອາໄສເພດ ເປັນການລວມກັນຂອງນິວເຄ ຍຂອງສອງຈຸລັງຄ : ຈຸລັງສ ບ
ພັນເພດແມ່ ແລະ ຈຸລັງສ ບພັນເພດແມ່ ມາລວມກັນເປັນຈຸລັງດຽວເອີັ້ນວ່າ: Plasmogamy ແລະ ຕ ົ່ມາ 
ນິວເຄ ຍລວມກັນເປັນ Karyogamy ເປັນ 2n. 
 ວິທີການສ ບພັນແບບອາໄສເພດທີົ່ມີການລວມກັນຂອງນິວເຄ ຍວີຫ າຍວິທີຄ : 

1. ການລວມກັນຂອງ Gametic copulation: ເປັນການລວມກັນຂອງຈຸລັງສ ບ
ພັນ ເຊິົ່ງຈຸລັງສ ບພັນອັນໃດອັນໜ ົ່ງມີການເຄ ົ່ອນທີົ່ 

2. ການລວມກັນຂອງ Gamete-gametangial copulation: ເປັນການທີົ່ 
Gametangium ສອງອັນມາໃກ້ກັນ ແລະ ສ າພັດກນັ ເຊິົ່ງນິວເຄ ຍເພດຜູ້ ຈະເຄ ົ່ອນທີົ່ຜ່ານຮູ 
Fertillization tube ເຂົັ້າໄປໃນ Gametangium ເພດແມ່ 

3. ການລວມກັນຂອງ Gametangial copulation ເປັນການທີົ່ 
Gametangium ສອງອັນມາເຊ ົ່ອມກັນ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕເປັນ Zygospore 

4. ການລວມກັນຂອງ Somatic copulation ເປັນການເຊ ົ່ອມກັນຂອງຈຸລັງ 
Somatic ໂດຍບ ົ່ສ້າງອະໄວຍະວະເພດ 

5. ການລວມກັນຂອງ Spermatization: ເປັນການລວມກັນຂອງຈຸລັງສ ບພັນ
ເພດຜູ ້ທີົ່ເອີັ້ນວາ່: Spermatium  ກັບຈຸລັງສ ບພັນເພດແມ່ 
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3.4 ການຈດັໝວດໝູຂ່ອງເຊ ັ້ອຣາ 
 ການຈັດຈ າແນກໝວດໝູ່ຂອງເຊ ັ້ອຣາ ແມ່ນມີການຈັດໝວດໝູ່ ແລະ ຄ າລົງທ້າຍທີົ່ເປັນມາດຕະ 
ຖານຂອງແຕ່ລະລ າດັບໄວ້ ດັົ່ງນີັ້: 
 ໃນລ າດັບ Divisions: ລົງທ້າຍດ້ວຍຄ າວ່າ (- mycota) 
 ໃນລ າດັບ Subdivisions: ລົງທ້າຍດ້ວຍຄ າວ່າ (- mycotina) 
 ໃນລ າດັບ Classes: ລົງທ້າຍດ້ວຍຄ າວ່າ (- mycetes) 
 ໃນລ າດັບ Subclass: ລົງທ້າຍດ້ວຍຄ າວ່າ (- mycetidae) 
 ໃນລ າດັບ Orders: ລົງທ້າຍດ້ວຍຄ າວ່າ (- ales) 
 ໃນລ າດັບ Families: ລົງທ້າຍດ້ວຍຄ າວ່າ (-aceae) 
 ໃນລ າດັບ Genus ແລະ Species: ບ ົ່ມີມາດຖານທີົ່ແນ່ນອນ 
 ຫ ັກການຂອງ Alexopoulos ນັກວິທະຍາສາດຣາ ຊາວອາເມຣິກາໄດ້ຈັດຣາໃຫ້ຢູ່ໃນອານາຈັກ
ເຫັດ-ຣາ (Kingdom Fungi) ຫ   (Myceteae) 
 ຫ ັກການຂອງ Constantine J. Alexopoulos ແລະ Charles W.Mims 
ນັກວິທະຍາສາດ ຣາໃນປີ 1979 ໄດ້ແຍກຣາອອກເປັນ 3 Divisions ຄ :  

 Gymnomycota: ເປັນຣາເມ ອກ (Slime mold) ຣາເມ ອກທີົ່ຮູ້ກັນດີຄ  
Myxomycetes ເຊິົ່ງມາຈາກພາສາກຣິສ myxa ແປວ່າ: ເມ ອກ (Slime) ຣາຊະນິດນີັ້ຈະມີລັກສະນະ
ເປັນເມ ອກ, ມີລັກສະນະພິເສດສາມາດເຄ ົ່ອນທີົ່ຄ້າຍຄ ສັດໄດ້ 

 Mastigomycota: ເປັນຣາແສ້ ເຊິົ່ງໄດ້ມາຈາກພາສາກຣິສ mastigos ແປວ່າ: ແສ້ ແລະ 
myketos ແປວ່າ: ຣາ ໂດຍຣາແສ ້ເປັນຣາທີົ່ມີລັກສະນະຂອງຈຸລັງ Flegella ເຄ ົ່ອນທີົ່ຄ້າຍຄ ລັກສະນະແສ້ 

 Amastigomycota: ເປັນຈ າພວກຣາທີົ່ບ ົ່ມີ Flegella ແລະ ບ ົ່ສາມາດເຄ ົ່ອນທີົ່ໄດ້ 
 
3.5 ຄນຸປະໂຫຍດ ແລະ ໂທດຂອງເຊ ັ້ອຣາ 
 ໃນຊີວິດປະຈ າວັນທີົ່ເຮົາຮູ້ວ່າ ເຊ ັ້ອຣາບ ົ່ວ່າຈະເປັນອາຫານ ຫ   ໃນສິົ່ງແວດລ້ອມຕ່າງໆເຊັົ່ນ: ໃນ
ອາຫານປະເພດຕົັ້ມສົັ້ມກຸ້ງ,  ຕົັ້ມຍ າເຫັດ, ກ ົ່ຈະມີເຫັດເພ ອງ, ຢູ່ໃນຍ າສະລັດ ຫ   ໝີົ່ ກ ົ່ຍັງມີເຫັດຢູ່ຄ ກັນ
ນອກຈາກໄດ້ລອງຊິມອາຫານທີົ່ແຊບແລ້ວ ເຮົາຍັງໄດ້ສານອາຫານປະເພດໂປຣຕີນ ແລະ ໄຍອາຫານ 
(Fiber) ດ້ວຍ, ບາງອັນນ າມາໃຊ້ເປັນຢາອາຍຸວັດທະນະ ເຊັົ່ນ: ເຫັດຫ ິນຈ  ເຊິົ່ງເປັນເຫັດອີກຊະນິດໜ ົ່ງໃນ
ລະດູຝົນ ເປັນຊ່ວງເວລາທີົ່ພົບເຫັນເຫັດໃນທ າມະຊາດ ບ ົ່ວ່າຈະເປັນຕາມນ ັ້າຕົກ, ໃນສວນໃຕ້ຕົັ້ນໄມ້ 
ເປັນຕົັ້ນ ເຫັດທີົ່ເກີດຂ ັ້ນຕາມທ າມະຊາດຈະມີທັງເຫັດທີົ່ກິນໄດ້ ແລະ ກິນບ ົ່ໄດ ້  ເຫັດທີົ່ກິນບ ົ່ໄດ້ສ່ວນໃຫຍ່
ມີສານພິດ ຫ   ທີົ່ເຮົາເອີັ້ນວ່າ: ເຫັດເບ ົ່ອ ທີົ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ຖອກທ້ອງ, ປະສາດຫ ອນ ໃນ
ກ ລະນີໄດ້ຮັບສານພິດທີົ່ຮຸນແຮງ ອາດເຖິງຕາຍໄດ້ ທັງນີັ້ອາການຈະຂ ັ້ນກັບຊະນິດຂອງສານພິດທີົ່ໄດ້ຮັບເຂົັ້າ
ໄປ ສະນັັັ້ນ ຫາກຫ ີກເວັັ້ນໄດ້ ບ ົ່ຄວນເກັບເຫັດຕາມທ າມະຊາດມາກິນ ຫາກຍັງບ ົ່ຮູ້ຊ ົ່ເຫັດຊະນິດນັັ້ນດີ ໃນ
ສະໄໝກ່ອນ ຊາວອິນເດຍແດງ ຫ   ຊາວຊົນນະບົດບາງເຜົົ່າ ຈະໃຊ້ສານສະກັດຈາກເຫັດພິດ ໃນການສະກົດ
ຈິດ ຫ   ເຮັດໃຫ້ເກີດປະສາດຫ ອນ ນອກຈາກນີັ້ ເຫັດຍັງເປັນສັນຍາລັກໜ ົ່ງທີົ່ນິຍົມໃນກ າເດັກນ້ອຍ ທີົ່ໃຫ້
ຄວາມບັນເທິງອີກດ້ວຍ 
 ດັົ່ງທີົ່ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ ໃນປີ ພສ 2471 ນັກວິທະຍາສາດຊາວອັງກິດ ຊ ົ່: ອາເລັກຊານເດີ ເຟລມມິົ່ງ 
ພົບເຊ ັ້ອຣາຂຽວ ສາມາດທ າລາຍເຊ ັ້ອແບັກທີເຣຍ Staphylococcus ໄດ້ຂະນະທີົ່ຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ
ພະຍາບານລອນດອນ ການພົບຄັັ້ງນີັ້ສ າຄັນຫ າຍ ຄ ພົບຄຸນສົມບັດການເປັນຢາຕ້ານເຊ ັ້ອຂອງເຊ ັ້ອຣາ, ເຊ ັ້ອຣາ
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ບາງປະເພດ ສາມາດສ້າງນ ັ້າຍ່ອຍໃນການຍ່ອຍສານອິນຊີຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ:  Aspergillus Rhizopus ເປັນ 
ຕົັ້ນ ສາມາດຍ່ອຍຄາໂບໄຣເດຣດໃນເຂົັ້າຈ້າວ ແລະ ມີຢີສຍ່ອຍໂມເລກູນຍ່ອຍທີົ່ເກີດຂ ັ້ນເປັນແອລກ ຮ ໄດ້
ເປັນເຂົັ້າຫ າຍ ແລະ ດ້ວຍຄຸນສົມບັດຂອງຢີສ Genus Saccharomyces ໃນການຍ່ອຍນ ັ້າຕານເປັນ
ແອລກ ຣ ໄດ້ ຈິົ່ງໄດ້ຄຸນສົມບັດນີັ້ໃນອຸດສາຫະກ າການຜະລດິເຫ ົັ້າ, ການຜະລິດວ່າຍ ດ້ວຍຄຸນສົມບັດຂອງ
ເຊ ັ້ອຣາໃນການຜະລິດ Secondary metabolites ພົບວ່າ ມີທັງສານທີົ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ເປັນໂທດທີົ່
ເປັນປະໂຫຍດ ເຊັົ່ນ: ເຊ ັ້ອຣາທີົ່ອາໄສຕາມຕົັ້ນໄມ້ ແລະ ສາມາດຄວບຄມຸຕົັ້ນໄມ້ນັັ້ນໆ ໃຫ້ປາສະຈາກການ
ເກີດພະຍາດໄດ້ ເປັນຕົັ້ນ, ໃນແງ່ຂອງໂທດ ເຊັົ່ນ: ການສ້າງສານພິດຫ າຍໆກຸ່ມ  ເຊິົ່ງກຸ່ມທີົ່ສ າຄັນ ຄ : 
Aflatoxin ຫາກມີປະມານຫ າຍສະສົມໃນຕັບ ຈະເປັນສາເຫດຂອງອາການຕັບອັກເສບໄດ້ ນອກຈາກນີັ້ ຍັງ
ມີສານພິດອ ົ່ນທີົ່ພົບໃນເມັດພັນພີ ດ ເມ ົ່ອນ າທັນຍາຫານນັັ້ນ ໄປແປງເປັນຜະລິດຕະພັນສານ, ພິດບາງຊະນິດ
ຍັງຕົກຄ້າງກ ົ່ເກີດອັນຕະລາຍໄດ້ 
 ເຊ ັ້ອຣາບາງຊະນິດ ອາໄສໃນຮ່າງກາຍຄົນເຮົາເປັນເຊ ັ້ອປະຈ າຖິົ່ນ ແລະ ຢູ່ກັບຈຸລິນຊີອ ົ່ນຢ່າງ
ສາມັກຄ ີເຊັົ່ນ: ເຊ ັ້ອຢສີ ແລະ ເຊ ັ້ອແບັກທີເຣຍໃນທາງເດີນອາຫານ ແລະ ເມ ົ່ອໃດກ ົ່ຕາມທີົ່ມີປັດໃຈເຮັດໃຫ້
ຊຸມຊົນມີການປ່ຽນສະພາບໄປ ເຊັົ່ນ: ການໃຫ້ຢາຕ້ານເຊ ັ້ອເປັນເວລາດົນນານ ຈະເຮັດໃຫ້ແບັກທີເຣຍຫຼຸດ
ຈ ານວນລົງຫ າຍ, ເຊ ັ້ອຢີດກ ົ່ຈະເພີົ່ມຈ ານວນ ແລະ ສາມາດຊັກນ າ ແລະ ມີຜົນກ ົ່ໃຫ້ເກີດອາການ ຫ   ເກີດ
ພະຍາດໄດ້ ໃນບາງກ ລະນີພູມຄຸ້ມກັນຮ່າງກາຍເສຍຄວາມສົມດູນ ກ ົ່ທ າໃຫ້ເກີດເຊ ັ້ອຣາປະຈ າຖິົ່ນ ກາຍເປັນ
ເຊ ັ້ອກ ົ່ເກີດເປັນພະຍາດໄດ້ ເຊັົ່ນ: ການເກີດຝ້າຂາວທີລິນ ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມຜູ້ປ່ວຍເອດ ນອກຈາກນີັ້
ເຊ ັ້ອຣາທີົ່ເກີດພະຍາດຜີວໜັງ ເຊັົ່ນ: ພະຍາດຂີັ້ເຮ ັ້ອນ, ຂີັ້ກາກ ແລະ ພະຍາດທີົ່ໄວຍະວະຕາ່ງໆ, ເຫຍ ົ່ອຫຸ້ມ
ສະໝອງ, ເຫຍ ົ່ອບຸສະໝອງ ແລະ ແຜ່ກະຈາຍໃນກະແສເລ ອດ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍເຖິງຕາຍໄດ້  
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ບດົທ ີ4 
ແບັກທເີຣຍ (Bacteria) 

   
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ົ່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ: 

 ນິຍາມ ແລະ ລັກສະນະຂອງແບັກທີເຣຍ 
 ການດ າລົງຊີວິດ, ການສ ບພັນ, ການນ າໃຊ້ປະໂຫຍດ ແລະ ໂທດຂອງແບັກທີເຣຍ 

 
4.1 ນຍິາມຂອງ Bacteria 
 ແບັກທີເຣຍ ແມ່ນກຸ່ມຂອງຈຸລິນຊີທີົ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ເຊິົ່ງອາໄສຢູ່ຕາມທ າມະຊາດ ມີທັງພວກທີົ່
ໃຫ້ປະໂຫຍດ ແລະ ພວກທີົ່ໃຫ້ໂທດ, ການດ າລົງຊີວິດ ມີທັງພວກທີົ່ຕ້ອງການອົກຊີເຈນ ແລະ ບ ົ່ຕ້ອງການ
ອົກຊີເຈນ 

 
4.2 ລກັສະນະທາງສະລລິະວທິະຍາຂອງ Bacteria 

4.2.1 ຂະໜາດຂອງແບກັທີເຣຍ 
 ໂດຍທົົ່ວໄປ ແບັກທິເຣຍມີຂະໜາດກວ້າງປະມານ 0.5-1 µ m, ຍາວປະມານ 2-5 µ 
m ເຊັົ່ນ: Streptococcus ແລະ Staphylococcus ມີເສັັ້ນຜ່າສູນກາງ 0.75-1.25 µ m. ສ່ວນແບັກ
ທີເຣຍທີົ່ມີຮູບຮ່າງແບບທ່ອນ ເຊັົ່ນ: ເຊ ັ້ອພະຍາດຖອກທ້ອງມີຂະໜາດກວ້າງ 0.5-1 µ m, ຍາວ 2-3 µ m 

4.2.2 ຮບູຮາ່ງ ແລະ ການລຽງຕວົຂອງແບກັທີເຣຍ 
 ຮູບຮ່າງຂອງແບັກທີເຣຍໂດຍທົົ່ວໄປມີ 3 ແບບນ າກັນຄ : ຊົງກົມ (Sphere) ເອີັ້ນວ່າ:  
ຄັອກຄັດ (Coccus) ຫ   ຄັອກໄຄ (Cocci), ຊົງກະບອກ ຫ   ຮູບທ່ອນ (Rod) ເອີັ້ນວ່າ: ບາຊິລສັ 
(Bacillus) ຫ   ບາຊິນໄລ (Bacilli), ແລະ ຮູບກຽວ (Spiral) ທີົ່ຮຽກເອີັ້ນວ່າ: ສະໄປລິນລ າ 
(Spirillum) ຫ   ສະໄປລິນໄລ  (spirilli). ຈຸລັງເຫ ົົ່ານີັ້ ມີການຈັດລຽງຕົວທີົ່ແຕກຕ່າງກັນຄ : ຖ້າຄັອກຄສັ 2 
ຈຸລັງມາຮຽງຕິດກັນ ເອີັ້ນວ່າ: ດິໂພຄັອກໄຄ (Diplococci) ຫ າຍຈຸລັງຮຽງກັນເປັນສາຍຍາວ ເອີັ້ນວ່າ: 
ສະເຕຣັບໂຕຄັອກໄຄ (Streptococci), ສີົ່ຈຸລັງຮຽງກັນ ເອີັ້ນວ່າ: ເຕແທ ດ (Tetrad), ແປດຈຸລັງຮຽງເປັນ
ກ້ອນ ຮຽກວ່າ: ຊາສິນາ (Sarcina), ຫ າຍຈຸລັງຮຽງເປັນກຸ່ມຄ້າຍພວງອະງ່ນ ຮຽກວ່າ: ສະຕາຟິໂລຄັອກໄຄ 
(Staphylococci) ເປັນຕົັ້ນ 
 ແບັກທີເຣຍທີົ່ມີຮູບຮ່າງຈຸລັງຊົງກະບອກ ບ ົ່ຄ່ອຍມີແບບແຜນການຮຽງຕົວຂອງຈຸລັງ ທີົ່
ຈະແຈ້ງ ເທົົ່າຂອງຈຸລັງຊົງກົມ ແຕ່ອາດມີການຮຽງຕົວຂອງຈຸລັງ ເນ ົ່ອງມາຈາກໄລຍະຂອງການຈະເລີນເຕີບ
ໂຕ ຫ   ຂ ັ້ນກັບສະພາບຂອງການເພາະລ້ຽງໃນອາຫານນັັ້ນໆ ໂດຍທົົ່ວໄປຈຸລັງບາຊິລັສ ມັກຢູ່ດ່ຽວໆ ຍົກເວັັ້ນ
ຈຸລັງບາງຊະນິດ ທີົ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຄ ຕີບ, ເຊ ັ້ອ Corynebacterium diphteriae ມັກມີຈຸລັງຮຽງ
ຕິດກັນເປັນຊັັ້ນ ຫ   ເປັນແຖວ (Palisade arrangement) ໃນຂະນະທີົ່ຈຸລັງທີົ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດ
ວັນນະໂລກມັກຈະລຽງກັນ 3 ຈຸລັງເປັນກິົ່ງກ້ານເປັນຕົັ້ນ 
 ຈຸລັງສະໄປລິນລ າ ມັກຢູ່ເປັນຈຸລັງດ່ຽວໆ ແຕ່ລະຊະນິດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານ
ຄວາມຍາວ ຈ ານວນກຽວຄວາມແຂງແຮງຂອງພະນັງບາງຊະນິດ ຈຸລັງຍາວ ແລະ ບິດເປັນກຽວຫ າຍກຽວ
ເຊັົ່ນ: Treponema ເຊິົ່ງຈັດເປັນສະໄປໂລຄດີ (Spirochete) 
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 ການທີົ່ແບັກທີເຣຍມີຮູບຮ່າງແຕກຕ່າງກັນ ເປັນການປັບຕົວໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບແວດ
ລ້ອມທີົ່ດີຂ ັ້ນ ເຊັົ່ນ: ຈຸລັງຄັອກຄັສ ມີຊົງກົມ ເຮັດໃຫ້ຮູບຮ່າງຈຸລັງຄົງທົນຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີົ່ແຫ້ງແລ້ງ
ໄດ້ດີ ແຕ່ພວກມີຮູບທ່ອນ ຈະມີພ ັ້ນທີົ່ຜິວຕ ົ່ບ ລິມາດຫ າຍກວ່າພວກຄັອກຄັສ ຈ ົ່ງຊ່ວຍໃນການແລກປ່ຽນ
ສານອາຫານກັບສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ດີກວ່າ ສ່ວນພວກບິດເປັນກຽວ ເມ ົ່ອມີການເຄ ົ່ອນທີົ່ ຈະເຄ ົ່ອນໃນ
ລັກສະນະຕະປູວົງ ຫ   ສະວ່ານ ຈ ົ່ງບ ົ່ຄ່ອຍມີແຮງສຽດທານຈາກສິົ່ງແວດລ້ອມໃນຂະນະເຄ ົ່ອນທີົ່ 
 

 
 
ຮບູທ ີ4 ການລຽງຕວົຂອງແບກັທີເຣຍຊະນດິຕາ່ງໆ 
 

4.2.3 ໂຄງສາ້ງຂອງແບກັທເີຣຍ 
 ແບັກທີເຣຍ ເປັນພວກໂປຣຄ່າຣີອົດທີົ່ຕ່າງຈາກຢູຄ່າຣອີົດ ໂຄງສ້າງຂອງແບັກທີເຣຍ ມີ
ຢູ່ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຈຸລັງ ເຊິົ່ງໂຄງສ້າງທີົ່ພົບໄດ້ທົົ່ວໄປ ໄດ້ແກ່: 

1. Flegella: ເປັນສ່ວນທີົ່ຍ ົ່ນອອກມາຈາກ Cellwall ເຊິົ່ງໂຄງສ້າງຂອງ 
Flegella ແບ່ງອອກເປັນ 3 ສ່ວນ ຄ : ສ່ວນທີົ່ຍ ດກັບຮາກຖານ (Basal structure), ສ່ວນທີົ່ເປັນຂ  
(Hook) ແລະ ສ່ວນທີົ່ເປັນເສັັ້ນຍາວອອກມາຈາກພະນັງຈຸລັງ (Filament). Flegella ມີເສັັ້ນຜ່າກາງ
ປະມານ 0.01-0.02 µ m 

2. Fimbriae ຫ   Pili: Fimbriae ຫ   Pili ມີລັກສະນະຄາ້ຍກັນຫ າຍ ສ າລັບ 
Fimbriae ຈະມີລັກສະນະເປັນຂົນຄ້າຍໆ Flegella ແຕ່ມຂີະໜາດນ້ອຍກວ່າ Flegella ຫ າຍ ເນ ົ່ອງຈາກ
ມີຂະໜາດນ້ອຍຫ າຍ ຈິົ່ງຕ້ອງເບິົ່ງດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດອິເລັກຕຣອນເທົົ່ານັັ້ນ ແລະ ບ ົ່ມີລັກສະນະເປັນຄ ົ່ນ
ແບບ Flegella ບ ົ່ມີໜ້າທີົ່ໃນການເຄ ົ່ອນທີົ່ ແຕ່ຊ່ວຍແບັກທເີຣຍໃນການເກາະຕິດກັບຜິວວັດສະດຸ. ສ່ວນ 
Pili ມີໂຄງສ້າງຄ້າຍ Fimbriae ແຕ່ມີຂະໜາດຍາວກວ່າ ເຊິົ່ງມີໜ້າທີົ່ເປັນຕົວຮັບຈ າເພາະ (Specific 
receptor) ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການສ ບພັນແບບອາໄສເພດຂອງແບັກທີເຣຍ ໂດຍອາໄສ F-pili 
ແລະ Sex-pili ທີົ່ເຮັດໜ້າທີົ່ເປັນທາງຜ່ານຂອງສານກ າມະພັນ (DNA) ຈາກແບັກທີເຣຍຕົວໃຫ້ (Donor) 
ໄປສູ່ແບັກທີເຣຍຕົວຮັບ (Recepient) 
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3. Capsule: ມີລັກສະນະເປັນສານໜຽວຄ້າຍຄ  Gel ຫຸ້ມປົກຄຸມຈຸລັງ 
Capsule ສາມາດກວດເບິົ່ງດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດທ າມະດາໄດ້ ໂດຍອາໄສວິທີການຍ້ອມສີແບບ Negative. 
Capsule ມີຄວາມສ າຄັນດັົ່ງນີັ້: 

 ເຮັດໃຫ້ແບັກທີເຣຍທົນຕ ົ່ສະພາບແວດລ້ອມທີົ່ບ ົ່ເໝາະສົມໄດ້ 
 ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຕ ົ່ກກັບແບັກທິເຣຍ ແລະ ຕາຍໄດ້ ຖ້າສູນເສຍ 

Capsule 
 ເປັນບ່ອນສະສົມອາຫານ ຫ   ສະສົມຂອງເສຍ 
 ມີຄຸນສົມບັດເປັນ K-antigen ເພ ົ່ອປ້ອງກັນຜວິພາຍນອກຂອງຜະນັງຈລຸັງ 
 ເຮັດໃຫ້ອາຫານປະເພດນົມ ແລະ ນ ັ້າຫວານເປັນຢາງໜຽວ ສ້າງຜົນເສຍທາງ

ເສດຖະກິດ 
4. Microcapsule: ເປັນຊັັ້ນບາງໆຫ ົ່ຫຸ້ມຜິວຈຸລັງໄວ້ ເຊິົ່ງມີຂະໜາດບາງຫ າຍເກີນ

ກວ່າທີົ່ຈະສາມາດເບິົ່ງເຫັນໄດ້ດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດ. Microcapsule ມີຄຸນສົມບັດເປັນ Somatic 
antigen ເພ ົ່ອປ້ອງກັນຮ່າງກາຍຂອງແບັກທີເຣຍ 

5. Cell wall: ມີຄວາມໜາປະມານ 10-25 µ m, ກວມ 10-40 ຂອງນ ັ້າໜັກ
ແຫ້ງ ເປັນໂຄງສ້າງທີົ່ເຮັດໃຫ້ຈຸລັງແບັກທີເຣຍຄົງຮູບຮ່າງໄດ້ ໂດຍມີໜ້າທີົ່ດັົ່ງນີັ້: 

 ປ້ອງກັນເພ ົ່ອບ ົ່ໃຫ້ຈຸລັງແຕກ 
 ເປັນບ່ອນຍ ດເກາະຂອງ Flegella 
 ເຮັດໃຫ້ແບກັທີເຣຍຄົງຮູບຮ່າງໄດ້ 
 ມີຄຸນສົມບັດເປັນ Somatic antigen 
 ເຮັດໃຫ້ເກີດການແບ່ງຈຸລັງ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕຕ ົ່ໄປ 

4.2.4 ການດ າລງົຊວີດິຂອງແບກັທີເຣຍ 
 ສ່ວນປະກອບທາງເຄມີຂອງອາຫານລ້ຽງເຊ ັ້ອ ແຫ ົ່ງຂອງພະລັງງານ ມັກໃຊ້ສານ
ປະກອບເຄມີ ຫ   ແສງເປັນແຫ່  ງພະລັງງານ, ແຫ ົ່ງຂອງຄາບອນ ເພ ົ່ອໃຊ້ສັງເຄາະສ່ວນປະກອບຂອງຈຸລັງ ແຫ ົ່ງ 
ຂອງໄນໂຕຣເຈນ ເປັນສ່ວນປະກອບໃນການສ້າງໂປຣຕີນ (Protein) ແລະ ກົດນີວຄລີອິກ ແຫ ົ່ງຊັນເຟີ 
ແລະ ຟອສເຟດ, ໃຊ້ເພ ົ່ອສັງເຄາະ Amino acid ສ່ວນຟອສເຟດໃຊ້ໃນຮູບຂອງເກ ອຟອສເຟດ ເພ ົ່ອສ້າງ
ກົດນິວຄລອີິກ ຟອສໂຟລີປິດ, ແຮ່ທາດຈະເຮັດໜ້າທີົ່ເປັນ Cofactor ຊ່ວຍໃນການທ າງານຂອງເອັນໄຊມ
ບາງຕົວ, ວິຕາມິນ B1, B2, B6, ກົດເເພນໂທເທນິກ (Panthothenic acid) ແລະ ໄບໂອຕນິ, ນ ັ້າເປັນ
ສິົ່ງຈ າເປັນສ າລັບສີົ່ງທີົ່ມີຊີວິດທຸກຊະນິດ, ແຮທ່າດຈະຕ້ອງຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງສານລະລາຍ ກ່ອນທີົ່ຈະຊ ມ
ເຂົັ້ໄປໃນຈຸລັງ ແລະ ປ້ອງກັນການປ່ຽນແປ່ງຂອງອຸນຫະພູມ 
 ສິົ່ງແວດລ້ອມອ ົ່ນໆ ທີົ່ມີຜົນຕ ົ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຈຸລັງ, ຄ່າ pH, ອຸນຫະພູມ 
ການຕ້ອງການໃຊ້ອົກຊີເຈນ, ແຮງດັນອອສໂມຊີສ ຖ້າສະພາບພາຍນອກ ຫ   ອາຫານທີົ່ໃຊ້ລ້ຽງມີຄວາມເຂັັ້ມ
ຂຸ້ນສູງ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງສູນເສຍນ ັ້າ ແລະ ຢຸດການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ລັງສີໃຊ້ໃນການສັງເຄາະແສງຂອງເຊ ັ້ອ
ແບັກທີເຣຍ 

 
4.3 ການຈດັໝວດໝູຂ່ອງ Bacteria 
 ເຮົາສາມາດຈັດແບ່ງໝວດໝູ່ຂອງແບັກທີເຣຍ ຕາມລັກສະນະສ າຄັນ ດັງນີັ້: 
 



18 

 

4.3.1 ແຫ ົ່ງພະລງັງານທີົ່ໃຊໃ້ນການຈະເລນີເຕບີໂຕ 
 ໃຊ້ພະລັງງານຈາກແສງ 
 ໃຊ້ພະລັງງານຈາກການປະຕກິລິິຍາເຄມີຕ່າງໆ 

4.3.2 ການເຄ ົ່ອນທີົ່ 
 ມ້ວນຕົວ ຫ   ກິັ້ງ 
 ໃຊ້ແຟລກັເຈລລາ 

4.3.3 ການຍອ້ມສ ີ
 ວິທີການຍ້ອມສີ  gram 

 

 
 

ຮບູທ ີ5 ລກັສະນະຂອງສແີບກັທີເຣຍ 
 
 ການຍ້ອມສີວິທີ Gram ຈັດເປັນ Differential stain ທີົ່ສ າຄັນທີົ່ສຸດໃນການ
ຈ າແນກແບັກທີເຣຍ ການຍ້ອມສີວິທີນີັ້ ຈະແບ່ງແບັກທີເຣຍອອກເປັນ 2 ພວກ ເຊິົ່ງຂ ັ້ນຢູ່ກັບການຕິດສີແບັກ
ທີເຣຍທີົ່ຍັງຄົງຕິດສີ Crystal violet (ສີຟ້າ ຫ   ສີມ່ວງ) ຫ ັງຈາກການລ້າງດ້ວຍແອນກ ຮ  ເອີັ້ນວ່າ: "Gram 
positive" ສ່ວນພວກທີົ່ບ ົ່ຕິດສີຂອງ Crystal violet ແຕ່ຕິດສີທີົ່ຍ້ອມທັບ (Counter stain) ຂອງ 
Safranin (ສີແດງ) ເອີັ້ນວ່າ: "Gram negative" ປະຕິກິລິຢາທີົ່ເກິດຂ ັ້ນເມ ົ່ອຍ້ອມສີມີດັົ່ງນີັ້: 
 ການຍ້ອມສ ີ Gram ໃນຂັັ້ນທ າອິດຍ້ອມ Smear ດ້ວຍສີ Crystal violet ຈຸ
ລັງແບັກທີເຣຍທຸກຈຸລັງເທິງ Smear ຈະຕິດສຟີ້າ ຫ   ສີມ່ວງ ເນ ົ່ອງຈາກພະນັງຈຸລັງຂອງແບັກທີເຣຍແກຣມ
ບວກ ມີພະນັງໜາ ຈ ົ່ງຕິດສີ Crystal violet ໄດ້ດີ ແລະ ເມ ົ່ອເຕີມສານລະລາຍໄອໂອດິນລົງໄປ ຈະລວມ

http://www.school.net.th/library/create-web/10000/science/10000-6111/pic1.jpeg
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ກັບສ ີCrystal violet ກາຍເປັນຜະຫລ ກທີົ່ມີໂຄງສ້າງຊັບຊ້ອນ (Crystal violet iodine complex) 
ເຮັດໃຫ້ສີຕິດດີຍິົ່ງຂ ັ້ນ ຕ ົ່ມາເມ ົ່ອລ້າງຈຸລັງແບັກທີເຣຍດ້ວຍ Ethyl alcohol 95 ຂັັ້ນຕອນນີັ້ແບັກທີເຣຍ
ແກຣມລົບ ເຊິົ່ງມີໄຂມັນຢູ່ໃນສ່ວນປະກອບຂອງພະນັງຈຸລັງຫ າຍ ໄຂມັນຈະຖ ກລະລາຍອອກມາກັບແອນກ 
ຮ  ເຮັດໃຫ້ລຸພະນັງຈຸລັງກວ້າງຂ ັ້ນ, ເສດຂອງສ ີຈ ົ່ງຫຼຸດອອກມາກັບພະນັງຈຸລັງ ຕອນນີັ້ແບັກທີເຣຍແກຣມລົບ 
ຈ ົ່ງບ ົ່ຕິດສີ, ສ່ວນແບັກທີເຣຍແກຣມບວກ ທີົ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງພະໜັງຈຸລັງທີົ່ເປັນໄຂມັນຢູ່ໜ້ອຍ ເສດ
ຂອງສີຍັງຄົງຕິດແໜ້ນຢູ່ (Crystal violet ສີນ ັ້າເງນິ ຫ   ມ່ວງ) ເຊິົ່ງຕ ົ່ມາເມ ົ່ອຍ້ອມທັບດ້ວຍ Safranin 
(ສີແດງ) ພະນັງຂອງແບັກທີເຣຍພວກແກຣມລົບ ເຊິົ່ງທ າອິດບ ົ່ຕິດສີ ຈະຕິດສີແດງໃນຂັັ້ນຕອນນີັ້ ຈ ົ່ງເຫັນ
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງແບັກທີເຣຍທັງ 2 ກຸ່ມຢ່າງຊັດເຈນ 

 
4.4 ການສ ບພນັຂອງ Bateria 
 ສ ບພັນແບບບ ົ່ອາໄສເພດໂດຍການແບ່ງຕົວເປັນສອງສ່ວນ (Binaryfission) ໃນພາວະແວດ
ລ້ອມທີົ່ເໝາະສົມ ແບັກທີເຣຍອາດແບ່ງຕົວທຸກ 20-40 ນາທີ, ແບັກທີເຣຍແບ່ງຕົວທຸກ 30 ນາທີ ພາຍໃນ 
15 ຊົົ່ວໂມງ ແບັກທີເຣຍ 1 ຈຸລັງ ສາມາດເພີົ່ມຈ ານວນເຖິງໜ ົ່ງພັນລ້ານຈຸລັງ ກາຍເປັນກຸ່ມເອີັ້ນວ່າ: ໂຄໂລນີ
(Colony) ເຊິົ່ງອາດເບິົ່ງເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາເປົົ່າ, ແບັກທີເຣຍບາງຊະນິດ ເມ ົ່ອຢູ່ໃນພາບແວດລ້ອມທີົ່ບ ົ່ເໝາະ
ສົມ ສາມາດປ່ຽນແປງຂະບວນການແບ່ງຕົວ ໃຫ້ສ້າງເອນໂດສະປ ຂ ັ້ນ ພາຍໃນຈຸລັງມີຝາຫຸ້ມໜາ, ທົນທານ
ໄດ້ຕັັ້ງແຕ່ອຸນຫະພູມ -250oC, ເຖິງຫ າຍກວ່າ 100oC, ການສ້າງເອນໂດສະປ ບ ົ່ຖ ວ່າເປັນການສ ບພັນ ເພາະ
ໜ ົ່ງຈຸລັງ ສ້າງພຽງໜ ົ່ງເອນໂດສະປ ເທົົ່ານັັ້ນ, ບ ົ່ມີການເພີົ່ມຈ ານວນຂ ັ້ນ, ປົກກະຕິແລ້ວແບັກທີເຣຍ 
(Bacteria) ຈະເລີນເຕີບໂຕ ໂດຍການແບ່ງຕົວແບບທະວີຄູນ 1, 2, 4, 8, 16, 32 ການແບ່ງຈຸລັງແບັກ
ທີເຣຍທີົ່ມີຮູບຮ່າງເປັນທ່ອນ (Bacillus) ແລະ ເປັນກຽວ (Spirillum) Bacteria ທີົ່ສົມບູນຈະແບ່ງ
ອອກເປັນ 2 Nucleoid ເປ ອກຫຸ້ມຈຸລັງຈະແບ່ງອອກ ເປັນ 2 ຈຸລັງ ແຕ່ຍັງຕິດກັນຢູ່ ເມ ົ່ອແຕ່ລະຈຸລັງ
ສົມບູນກ ົ່ຈະແຍກອອກຈາກກນັ. ການແບ່ງຕົວຂອງແບັກທີເຣຍເປັນຮູບກົມ ການແບ່ງຕົວຂອງແບັກທີເຣຍ 
Streptococcus ເປັນ Bacteria ທີົ່ສົມບູນ ພ້ອມທີົ່ຈະແບ່ງຕົວອອກເປັນ 2 Nucleoid ຈຸລັງທີົ່ແບ່ງ
ອອກຈະເລີນເຕີບໂຕມາເປັນຈຸລັງກົມໆ ແລະ ຕ ົ່ກັນເປັນສາຍເຊັົ່ນ: 

 ການແບ່ງຕົວຂອງຂອງຈຸລັງ Micrococcus ຈຸລັງທີົ່ພ້ອມຈະແບ່ງຕົວ ຈະແບ່ງເປັນສີົ່ສ່ວນ
ໂດຍທີົ່ເປ ອກຫຸ້ມຈຸລັງຕິດກັນຢູ່ 

 ການແບ່ງຕົວຂອງຈຸລັງຂອງພວກສະຕາຟີໂລຄັອກຄັສ (Straphylococcus)  ຈຸລັງຄ
ອັກຄສັ (Coccus) ທີົ່ສົມບູນ ມີການສ້າງມີການສ້າງເຈ້ຍຫຸ້ມຈຸລັງອອກເປັນສອງສ່ວນ ສ່ວນໜ່ ົ່ງຂອງຈຸລັງ
ຖ ກແບ່ງເປັນຄັັ້ງທີ 2 ອອກເປັນ 2 ສ່ວນ. 

 
4.5 ປະໂຫຍດ ແລະ ໂທດຂອງແບກັທເີຣຍ 

4.5.1 ແບກທເີຣຍທີົ່ເປນັປະໂຫຍດ 
 ເຊ ັ້ອ Bacteria ມີປະໂຫຍດຫ າຍໃນທາງການຜະລິດ ແລະ ອຸດສາຫະກ າ ເຊັົ່ນ: 

1 ຂະບວນການໝກັ 
 ໃຊ້ເຊ ັ້ອແບັກທເີຣຍໃນຂະບວນການຕົັ້ມກັົ່ນ ແລະ ການຜະລິດເນີຍ ສ່ວນໃຫຍ່
ໃຊ້ Bacteria ຈ າພວກ Lactobacillus ຮ່ວມກັບ Yeast ແລະ Fungi ໃນຂະບວນການໝັກອາຫານ 
ເນີຍ, ການດອງ, ການເຮັດສະອິັ້ວ, ການເຮັດເຫ ົັ້າວາຍ ແລະ ການເຮັດ Yogurt 
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2 ອດຸສາຫະກ າທາງເຄມ ີ
 ແມ່ນໃຊ້ໃນການຜະລິດເຫ ົັ້າປະເພດຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ເຫ ົັ້າ Ethanol, ເຫ ົັ້າ 
Acetone, ຜະລິດເປັນ Organic acid, ຜະລິດເປັນ Enzymes, ຜະລິດນ ັ້າຫອມ ແລະ ອ ົ່ນໆ 

3 ການຍອ່ຍອາຫານ 
 Bacteria ບາງຊະນິດອາໄສຢູ່ໃນທາງເດີນອາຫານຂອງງົວ, ມ້າ ແລະ ສັດກິນ
ຫຍ້າອ ົ່ນໆ ມັນສາມາດລັົ່ງ Cellulase ເຊິົ່ງຊ່ວຍຍ່ອຍພະນັງຈຸລັງພ ດທີົ່ມີ Cellulose ເປັນສ່ວນປະກອບ
ຢູ,່ Cellulose ແມ່ນແຫ່  ງພະລັງງານຫ ັກສ າລັບສັດຈ າພວກນີັ້. ນອກນີັ້ ຍັງມີ Bacteria ບາງຊະນິດທີົ່
ອາໄສຢູ່ໃນກະເພາະຂອງງົວ ເຊິົ່ງຈະຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍພວກ Cellulose ເຊັົ່ນກັນ 

4 ການສງັເຄາະວຕິາມນິ 
 Bacteria ກຸ່ມເຊ ັ້ອ Escherichia Coli (E-Coli) ທີົ່ອາໄສຢູ່ໃນລ າໄສ້ໃຫຍ່
ຂອງຄົນ ສາມາດຊ່ວຍສັງເຄາະວິຕາມິນ B ແລະ ປ່ອຍອອກມາ ເພ ົ່ອໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບພວກ 
Clostridium butyclicum ໃຊ້ໃນການຕຽມ Riboflavin ແລະ Vitamin B ໃນທາງການຄ້າ 

5 ການຄວບຄມຸສດັຕູພ ດ 
 Bacteria ສາມາດໃຊ້ແທນຢາປາບສັດຕູພ ດໄດ້ ດ້ວຍວິທີການຄວບຄຸມທາງ
ຊີວະວິທະຍາ ປົກກະຕິມກັໃຊ ້Bacillus Thuringiensi (BT) ເປັນ Gram positive Bacteria ທີົ່
ອາໄສຢູ່ໃນດິນ ຢາປາບສັດຕູພ ດແບບນີັ້ ເປັນມິດຕ ົ່ສິົ່ງແວດລ້ອມ, ບ ົ່ມີຜົນກະທົບຕ ົ່ຕົນ, ສັດ ແລະ ສັດປ່າ, 
ແມງໄມ້ທີົ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ບ ົ່ເປັນຕົັ້ນເຫດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ 

4.5.2 ແບກທີເຣຍກ ົ່ພະຍາດໄດ ້
 Bacteria ບາງຊະນິດ ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນຮ້າຍ ເຊັົ່ນ: ເປັນເຊ ັ້ອສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດ
ພະຍາດຕິດແປດຕ່າງໆ ນັບທັງໃນພ ດ ແລະ ສັດ ຫ   ເຮັດໃຫ້ອາຫານບູດເໜົົ່າ ຄ : 

1. ແບກັທິເຣຍທີົ່ກ ົ່ໃຫ້ເກດີພະຍາດໃນຄົນ ແລະ ສດັ 
 ແບັກທີເຣຍທີົ່ກ ົ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ ຫ   ອາດເອີັ້ນວ່າ: ການຕິດເຊ ັ້ອ ຫ   ການອັກເສບ
ຕິດເຊ ັ້ອ (Infection) ໃຫ້ແກ່ມະນຸດ ແລະ ສັດໄດ້ ດ້ວຍວິທີການຫ າຍຢ່າງ ເຊັົ່ນ: 

 ສ້າງສານພິດ (Toxin) ອອກມາຈາກຕົວແບັກທີເຣຍ ແລະ ສານພິດນັັ້ນ ຈະ
ທ າລາຍຈຸລັງຂອງມະນຸດ ຫ   ເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຂອງມະນຸດເຮັດໜ້າທີົ່ຜິດໄປ ເຊັົ່ນ: ເຊ ັ້ອ Staphylococcus ຈະ
ສ້າງສານ Coagulase ຄອຍຖ້າຂັດຂວາງການແຂງຕົວຂອງເລ ອດ ຫ   ອີໂຄໄລ (E-coli ຫ   Escherichia 
coli) ສ້າງສານພິດເອັນໂດທັອກຊິນ (Endotoxin) ເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະຊັອກ 

 ກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍຕອບສະຫນອງ ດ້ວຍການອັກເສບ, ເກີດອາການປອດ
ບວມແດງຮ້ອນ ໃນບ ລິເວນທີົ່ມີການຕິດເຊ ັ້ອ ແລະ ຜົນຂອງການອັກເສບສ່ວນໜ ົ່ງ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການ
ທ າລາຍເນ ັ້ອເຫຍ ົ່ອປົກກະຕິທີົ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ແລະ ເກີດອາການໄຂ້ຕົວຮ້ອນ 

 ແບັກທີເຣຍບາງຊະນິດ ຈະເຂົັ້າໄປຢູ່ພາຍໃນຈຸລັງຂອງມະນຸດ ແຍ່ງອາຫານ
ຂອງຈຸລັງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕາຍຂອງຈຸລັງ 
 ແບັກທີເຣຍບາງຊະນິດ ຈະເຂົັ້າໄປຢູ່ພາຍໃນຈຸລັງຂອງມະນຸດ, ແຍ່ງອາຫານຂອງຈຸ
ລັງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕາຍຂອງຈຸລັງ ອັນໜ ົ່ງ ແບັກທີເຣຍຈະແບ່ງຕົວເພີົ່ມປະລິມານໃນຮ່າງກາຍມະນຸດ
ແລະ ແຜ່ກະຈາຍໄປທົົ່ວຮ່າງກາຍໄດ້ ໂດຍໄປທາງຫ ອດນ ັ້າເຫ  ອງ ແລະ ຫ ອດເລ ອດ ເກີດພາວະຕິດເຊ ັ້ອໃນ
ກະແສເລ ອດ (ເລ ອດ) ຫ   ພາວະເລ ອດເປັນພິດເຫດຕິດເຊ ັ້ອ (Septicemia) ກ ົ່ໃຫ້ເກີດການອັກເສບ ແລະ
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ການທ າລາຍອະໄວຍະວະອ ົ່ນໆ ເພີົ່ມຫ າຍຂ ັ້ນເລ ົ່ອຍໆ ຈົນເກີດພາວະຊັອກຈາກການຕິດເຊ ັ້ອ (Septic 
shock) ແລະ ເສຍຊີວິດໄດ້ 

2. ສ າລບັພະຍາດພ ດ Plant pathogenic bacteria 
 Bacteria ບາງຊະນິດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດໄດ້ທັງໃນພ ດ ແລະ ໃນສັດບາງ
ຊະນິດ ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດກບັສັດຫ າຍກວ່າພ ດ ບັນດາເຊ ັ້ອທີົ່ຢູ່ຕາມຜິວໜັງ, ປາກ ແລະ ລ າໄສ້ຂອງມະນຸດ 
ກ ົ່ເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດ ໃນກ ລະນີຂາດຄວາມສົມດູນ ຫ   ພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍຫຼຸດລົງ 
 Bacteria ຊະນິດກຸ່ມ Saprotrophic Bacteria ເປັນພວກທີົ່ຍ ດເກາະທ າລາຍ 
ແລະ ຍ່ອຍສະລາຍອິນຊີວັດຖຸ ເຊິົ່ງເປັນບັນຫາຕ ົ່ກັບອາຫານ ແລະ ການເກັບຮັກສາຜະລິດຕະພັນ ເຊັົ່ນ: ເມັດ
ພ ດ, ຊີັ້ນ, ປາ, ພ ດຜັກ, ໝາກໄມ້ ເຮັດໃຫ້ເກີດການເໜົົ່າເສຍ, ເຊັົ່ນດຽວກັບນົມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນນົມ ກ ົ່
ງ່າຍຕ ົ່ການປົນເປ ັ້ອນຂອງເຊ ັ້ອ ແລະ ເໜົົ່າເສຍໄດ້  



22 

 

ບດົທ ີ5 
ໄວຣສັວທິະຍາ (Virology) 

 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ົ່ອໃຫ້ນັກສ ກສາມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ: 

 ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ Virus 
 ລັກສະນະໂຄງສ້າງ, ການສ ບພັນ ແລະ ຜົນຮ້າຍຂອງເຊ ັ້ອ Virus 

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
 Virus ຄ ສິົ່ງທີົ່ມີຊີວິດນ້ອຍຫ າຍ, ມີກົດນິວເຄ ຍດຽວ ອາດເປັນ DNA ຫ   RNA ຢ່າງໃດຢ່າງໜ ົ່ງ 
ບ ົ່ເພີົ່ມຈ ານວນເມ ົ່ອຢູ່ນອກຈຸລັງ Host. ຄ າວ່າ Virus ໄດ້ມາຈາກພາສາລາຕິນແປວ່າ: ພິດ (Poison) ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດໄດ້ 
  
5.1 ປະຫວດັຄວາມເປນັມາຂອງເຊ ັ້ອ Virus 
 ພະຍາດຂອງ Virus ທີົ່ເກີດກັບຄົນມາຕັັ້ງແຕ່ສະໄໝບູຮານໄດ້ແກ່: ໂປລີໂອ ສ່ວນໝາກສຸກ ພົບ
ໃນບັນທ ກຂອງຊາວຈນີໃນສັດຕະວັດທີ 10 ກ່ອນ ຄສ ແລະ ພະຍາດໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ມີກນລະບາດຫ າຍໃນຢູ
ໂຣບ ລະຫວ່າງສັດຕະວັດທີ 16 
 ພະຍາດຂອງ Virus ພົບທ າອິດໃນປີ ຄສ 1898 ພົບໂດຍທ່ານ Loeffer ແລະ Frosch ເຊິົ່ງ
ສ ກສາໃນພະຍາດປາກເປ ົ່ອຍລົງເລັບຂອງງົວ-ຄວາຍ 

 
5.2 ລກັສະນະໂຄງສາ້ງ ແລະ ອງົປະກອບຂອງ Virus 
 ອົງປະກອບຂອງໄວຣັສທີົ່ສົມບູນ ເອີັ້ນວ່າ: Virion ເຊິົ່ງ Virus ທຸກຊະນິດປະກອບດ້ວຍກົດນິວ
ເຄ ຍອິກ ແລະ ໂປຣຕິນຫ ົ່ຫຸ້ມ ທີົ່ເອີັ້ນວ່າ: Capsid ເຊິົ່ງປະກອບດ້ວຍໜ່ວຍທີົ່ຄ ກັນມາຮຽງກັນຊ ັ້າໆຈ ານວນ
ຫ າຍ ແລະ ໜ່ວຍຍ່ອຍ ເອີັ້ນວ່າ: Capsomer 
 Virus ມີຂະໜາດຕັັ້ງແຕ່ 20-250 nm ໂດຍທົົ່ວໄປມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ ທີົ່ຈະເບິົ່ງເຫັນໄດ້
ດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດ ທີົ່ໃຊ້ແສງທ າມະດາ ເຊິົ່ງການວັດແທດຂະໜາດຂອງ Virus ເຮັດໄດ້ 3 ວິທີຄ : 

1. ການກັົ່ນຕອງຜ່ານແຜ່ນເຈ້ຍຕອງ ທີົ່ຮູ້ຂະໜາດຂອງຮູຂອງແຜ່ນຕອງນັັ້ນ ໂດຍທີົ່ສິົ່ງອ ົ່ນບ ົ່
ສາມາດຜ່ານເຈຍ້ຕອງນີັ້ໄດ້ ແຕ່ໄວຣັດສາມາດຜ່ານໄດ ້

2. ການໃຊ້ເຄ ົ່ອງໝູນວຽນດ້ວຍຄວາມໄວສູງ (Ultra centrifuge) ເຊິົ່ງສາມາດຄ ານວນຂະ
ໜາດຂອງໄວຣັສໄດ້ຈາກອັດຕາທີົ່ອະນຸພາກຕົກຕະກອນ 

3. ອາໄສເບີົ່ງດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດອິເລັກຕຣອນ 
 ການສ ກສາຂະໜາດຮບູຮ່າງຂອງ Virus ໂດຍອາໄສກ້ອງຈຸລະທັດອີເລັກຕຣອນ ເຮັດໄດ້ 5 ວິທີ ຄ : 

1. ການເຮັດໃຫ້ເກີດເງົາ (Shaddow-casting) ໂດຍການໃຊ້ສານທ ບແສງ ເຊັົ່ນ: ຄ າ, ຢູເຣ
ນຽມ ເຄ ອບບົນຜິວ Virus ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດເງົາ ເມ ົ່ອຖ່າຍພາບອອກມາຈະເຫັນເງົາ ແລ້ວນ າມາທຽບກັບ
ຮູບຈ າລອງທີົ່ສ້າງຂ ັ້ນ ເຊິົ່ງເຮັດໃຫ້ຄາດຄະເນຮູບຮ່າງຂອງ Virus ໄດ້ 
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2. ການຍ້ອມສີດ້ວຍໂລຫະໜັກ (Negative staining): ໃຊ້ສານ Phospho tungstate 
ແລະ Unaryl acetate ໃນການຍ້ອມ ເຊິົ່ງສານນີັ້ຈະຊ ມເຂົັ້າໄປໃນຊ່ອງຫວ່າງ ເມ ົ່ອຖ່າຍຮູບຜ່ານກ້ອງ 
ຈຸລະທັດອິເລັກຕຣອນຈະເຫັນເປັນເງົາດ າໆ 

3. ການເບິົ່ງດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດແບບເບິົ່ງເຫັນຜ່ານ Scanning eletroon microscope
ສາມາດເບິົ່ງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ 

4. ການສ ກສາດ້ວຍວິທີໃຊ້ລັງສີຊ່ອງຜ່ານ (X-ray diffraction): ເຮັດໃຫ້ສາມາດສ ກສາລາຍ
ລະອຽດ ແລະ ຮູບຮ່າງໄດ້ 

5. ການສ ກສາດ້ວຍການຕັດຊອນໃຫ້ບາງໆ (Ultrathin section): ເຮັດໃຫ້ຮູ້ເຖິງການປ່ຽນ 
ແປງພາຍໃນຈຸລັງໄດ້ ແລະ ຜົນຂອງ Virus ທີົ່ມີຕ ົ່ຈຸລັງດ້ວຍ 
 ເຊິົ່ງຮູບຮ່າງຂອງ Virus ແບ່ງເປັນ 3 ແບບ ຄ : 

1. ແບບຫ າຍລ່ຽມ (Icosahedral): ເມ ົ່ອໝູນເບິົ່ງໃນມູມຕ່າງໆ ຈະເຫັນການຮຽງຕົວກັນ
ຂອງໂປຣຕນີນັັ້ນຄ ກັນໝົດ ເຊິົ່ງ Capsid ໜ ົ່ງຈະມີ 12 ມູມ (ຍອດ) ແຕ່ລະຍອດຈະປະກອບດ້ວຍກຸ່ມ
ຂອງ  Capsomer ທີົ່ລວມກັນເປັນໜ້າ 3 ລ່ຽມ ທີົ່ຄ ກັນ 5 ໜ້າ ເຊິົ່ງໜ ົ່ງ Capsid ມີ 20 ໜ້າ  ແຕ່ລະ
ໜ້າມີຈ ານວນ Capsomer ເທົົ່າໆກັນ Virus ທີົ່ມີການຮຽງຕົວກັນເປັນຮູບຫ າຍຫ ົ່ຽມໄດ້ແກ່: Polio 
virus, Wart virus, Rota virus, Adeno virus ແລະ Bluetongue virus 

2. ແບບຊົງກະບອກ ຫ   ແບບແທ່ງ (Helical): Capsomer ຈະຮຽງຕົວກັນເປັນກຽວແບບ
ໝູນທາງດຽວ (Single rotational axes) ເຊິົ່ງແຕ່ລະ Capsomer ຈະຢູ່ຕິດຕ ົ່ກັນໄປ ໄວຣັສທີົ່ມີການ
ຮຽງຕົວແບບນີັ້ ໄດ້ແກ່: Tabacco mosaic virus: TMV ສ່ວນໄວຣສັໃນສັດທີົ່ມີການຮຽງຕົວກັນແບບ
ຊົງກະບອກ ໄດ້ແກ່: ໄວຣັສໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ (Influenza) ແລະ ໄວຣັສຂອງພະຍາດວ ັ້ໝາ 

3. ແບບສັບສົນ (Complex) ໄວຣັສແບບນີີ໊ມີລັກສະນະແປກໆ ໄດ້ແກ່: ຮູບຮ່າງຂອງໄວຣັສ
ທີົ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຊະນິດຕ່າງໆໃນຄົນ ເຊັົ່ນ: ໄວຣັສຂອງພະຍາດໝາກສຸກ 

 
5.3 ການຈດັຈ າແນກໄວຣສັ 

5.3.1 ຖາ້ໃນລະດບັໄຟລ າ  
 ຖ້າໃນລະດັບໄຟລ າ ໃຊ້ຊະນິດຂອງກົດນິວຄີ  ອິກເປັນເກນ ແບ່ງໄວຣັສໄດ້ 2 ຊະນິດ
ໃຫຍ່ຄ : ໄວຣັສທີົ່ອາໄສຢູ່ໃນແບັກທີເຣຍ (T4 Bacteriophage) ເປັນໄວຣັສທີົ່ມີ DNA ແລະ ໄວຣັສທີົ່
ມ ີRNA ເຊັົ່ນ: ໄວຣັສທີົ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດໃບດ່າງຂອງຢາສູບ (Tobacco mosac virus: TMV). 

5.3.2 ໃນລະດບັ Class 
 ຖ້າໃນລະດັບ Class ໃຊ້ຮບູຮ່າງຂອງໄວຣັສ ເຊິົ່ງອາໄສການລຽງຕົວຂອງແຄບຊິດ ຫ   
ໂປຣຕີນເປັນເກນ ແບ່ງໄວຣັສໄດ້ 3 ຊະນິດ ຄ : 

 ມີຮູບຮ່າງເປັນແທ່ງ ອາດກົົ່ງ ຫ   ໂຄ້ງງ  ທັງແຄບໂຊເມີລ໌ ແລະ ກົດນິວຄີ  ອິກ ຈະ
ລຽງເປັນກີບ ຄ້າຍຂັັ້ນໄດວຽນ ເຊັົ່ນ: ໄວຣັສທີົ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ (Infuenza virus)  

 ມີຮູບຮ່າງເປັນແບບລ່ຽມຮູບກ້ອນ ອາດມີແບບຫ າຍລ່ຽມ ເຊິົ່ງອາດເປັນ 6 ລ່ຽມ 
ເຊັົ່ນ: ໄວຣັສທີົ່ຢູ່ໃນແບກທີເຣຍ ຫ   ອາດເປັນຮູບຫ າຍລ່ຽມ 20 ຮູບຕ ົ່ກັນ ເຊັົ່ນ: ໄວຣັສທີົ່ເຮັດໃຫ້ເກີດ
ພະຍາດໂປລໂີອ (Polio virus) 

 ມີຮູບຮ່າງແບ່ງເປັນ2 ສ່ວນ ຄ : ສ່ວນຕົວ ແລະ ສ່ວນຫາງ ເຊັົ່ນ: ໄວຣັສທີົ່ອາໄສຢູ່
ໃນແບັກທີເຣຍ 
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5.3.3 ໃຊກ້ານລຽງຕວົຂອງແຄບຊດິ ແລະ ການມ ີຫ   ບ ົ່ມເີຫຍ ົ່ອຫຸມ້ (Envelope) 
 ອາດມີຮູບຮ່າງກົມເປັນແທ່ງເປັນສາຍຍາວ ຫ   ມີຮູບຮ່າງໄດ້ຫ າຍກວ່າໜ ົ່ງແບບ ເຊິົ່ງພົບ
ໃນໄວຣັສທີົ່ມີເຫຍ ົ່ອຫຸ້ມບາງຊະນິດ ແລະ ບາງຊະນິດມີຮູບຮ່າງສະເພາະຕົວ ເຊັົ່ນ: ໄວຣັສໝາກສຸກ ມີຮູບ
ຮ່າງຄ້າຍກ້ອນດິນຈີົ່ ຫ   ຮູບໄຂ່, ໄວຣັສວ ັ້ ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍລູກປ ນ, Rotavirus ມຮີູບຮ່າງຄ້າຍຄ ກົງກວຽນ
ແລະ ອ ົ່ນໆ 
 
5.4 ການສ ບພນັ ຫ   ການເພີົ່ມຈ ານວນຂອງ Virus 
 Virus ເມ ົ່ອຢູ່ນອກຈຸລັງ Host ຈະບ ົ່ມີການເພີົ່ມຈ ານວນ, ການເພີົ່ມຈ ານວນໂດຍຈ າລອງຕົວເອງ
ຂ ັ້ນມາ ເກີດຂ ັ້ນໃນຈຸລັງ Host  ເທົົ່ານັັ້ນ ເຊິົ່ງຂະບວນການເພີົ່ມຈ ານວນຂອງ Virus ປະກອບມີ 5 ຂະບວນ
ການຄ : 

1. ການເກາະຕິດ (Adsorption): Virus ຈະເຂົັ້າຈັບກັບຜິວຂອງຈຸລັງ ໂດຍອາໄສສ່ວນ
ປະກອບພິເສດຄ ເສັັ້ນໄຍສ່ວນກາງ (Tail fiber) ເຊັົ່ນ: ພວກເຊ ັ້ອໂປລີໂອໄວຣັສ ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້
ດີໃນຈຸລັງຂອງຄົນ ແລະ ລີງ, ຊ່ອງມີຕົວຮັບທີົ່ເອີັ້ນວ່າ: Receptor ເປັນສານ Lyphoprotein ທີົ່ເຮັດໃຫ້
ເຊ ັ້ອໂປລີໂອເກາະ 

2. ການເຂົັ້າສູ່ຈຸລັງ ແລະ ການຖອດເປ ອກໂປຣຕິນ (Penetration and Uncoating): 
ໄວຣັສຈະແຊກຊ ມເຂົັ້າຈຸລັງນັັ້ນ ຂ ັ້ນຢູ່ກັບລັກສະນະຂອງຈຸລັງ ໂດຍສະເພາະໂຄງສ້າງຂອງຜິວຈຸລັງ ເຊັົ່ນ: 
Bacteia ມີພະນັງຈຸລັງທີົ່ໜາແໜ້ນ, ແຂງແຮງ, ຄົງຮູບ ແຕ່ຈຸລັງສັດມີເນ ັ້ອເຫຍ ົ່ອຫຸ້ມບາງໆ 

3. ການສັງເຄາະອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງໄວຣັສ (Biosynthesis of virus): ເມ ົ່ອໄວຣັສເຂົັ້າ
ຫາຈຸລັງແລ້ວ ຈະກວດຫາໄວຣັສບ ົ່ພົບໃນຈຸລັງ ເພາະວ່າ ໄລຍະນີັ້ໄວຣັສກ າລັງສັງເຄາະກົດນິວເຄ ຍອິກ ແລະ 
ໂປຣຕິນ ເຊິົ່ງແບ່ງເປັນຂັັ້ນຕອນໃນການຖອນລະຫັດດັົ່ງນີັ້: 

 ການຖອນລະຫັດໃນໄລຍະຕົັ້ນ (Early transcription): ເປັນການສ້າງ mRNA 
(messenger RNA) ຈາກກົດນິວເຄ ຍອິກ ຄ : DNA ຫ   RNA ເຊິົ່ງຖ້າໄວຣສັເປັນຊະນິດ DNA ຈະ
ສ້າງ mRNA ໂດຍອາໄສ Polymerates Enzyme ແຕ່ຖ້າໄວຣສັເປັນຊະນິດ RNA ສາຍລົບຈະໃຊ້ 
RNA Polymerates ສ້າງ mRNA ສາຍບວກ ສ່ວນໄວຣັສທີົ່ເປັນ RNA ສາຍບວກ ກ ຈະເຮັດໜ້າທີົ່
ເປັນ mRNA ໄດ້ເລີຍ 

 ການແປລະຫັດໄລຍະຕົັ້ນ (Early translation): ເປັນການສ້າງໂປຣຕິນທີົ່ຈ າເປັນ
ໃນການເພີົ່ມຈ ານວນຂອງໄວຣັສ ໂປຣຕິນນີັ້ ເອີັ້ນວ່າ: ໂປຣຕິນໄລຍະຕົັ້ນ (Early protein)  ເຊິົ່ງມັກຈະບ ົ່
ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງໄວຣັດສ (Non structural protein) 

 ການເພີົ່ມຈ ານວນຂອງໄວຣັສ (Replication of viral genome): ເປັນການ
ເພີົ່ມຈ ານວນ RNA ຫ   DNA ຈະແຕກຕ່າງໄປຕາມຊະນິດຂອງໄວຣັສ ວ່າເປັນ RNA ຫ   DNA ສາຍດ່ຽວ 
ຫ   ສາຍຄູ່, ສາຍລົບ ຫ   ສາຍບວກ ເຊິົ່ງການເພີົ່ມຈ ານວນໃນນິວເຄ ຍ ມັກພົບໃນໄວຣສັຊະນິດ DNA ແລະ 
ຖ້າເປັນການເພີົ່ມຈ ານວນໃນ Cytoplasm ມັກພົບໃນໄວຣັສຊະນິດ RNA 

 ການຖອນລະຫັດ ແລະ ການແປລະຫັດໄລຍະຫ ັງ (Late transcript and Late 
translation): ຈາກການເພີົ່ມຈ ານວນຂອງໄວຣັສທີົ່ຈ າລອງຕົວເອງໄດ້ເປັນຈ ານວນຫ ວງຫ າຍ ເຊິົ່ງໄວຣັສ
ຈະຖອນລະຫັດ (Transcribed) ເປັນ mRNA ແລະ ແປລະຫັດໄປສ້າງໂປຣຕິນທີົ່ເປັນໂຄງສ້າງຂອງ
ໄວຣັສ 
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4. ການລວມເປັນໄວຣັດສທີົ່ສົມບູນ (Assembly or maturation): ເມ ົ່ອສ້າງຈ ານວນຂອງ
ໄວຣັດ ແລະ ສ້າງໂປ ຕິນລວມຈະລວມເປັນໄວຣັດສທີົ່ສົມບູນ ເຊິົ່ງການລວມກັນນີັ້ອາດເກີດຂ ັ້ນໃນນິວເຄ ຍ 
ຫ   ໄຊໂຕພ າດຊ ມ ໄວຣັດສທີົ່ມີຮູບຮ່າງຫ າຍຫ ົ່ຽມສາມາດລວມກັນໄດ້ ເຖິງວ່າຈະບ ົ່ມີນິວເຄ ຍອິກຢູ່ນ າ ແຕ່ 
Capsid ຂອງໄວຣັດສທີົ່ມີຮູບຮ່າງເປັນທ່ອນຍາວບ ົ່ສາມາດລວມກັນໄດ້ຖ້າບ ົ່ມີກົດນິວເຄ ຍອິກ ຕົວຢ່າງ: 
Tobacco mosaic virus ແຕ່ລະ Capsomer ຈະມາລວມຕ ົ່ໆກັນໂດຍມີການປະຕິກິລິຍາຂອງ 
Capsomer ແລະ RNA 
 ໄວຣັສໃນສັດທີົ່ກົດນິວເຄ ຍອິກແບບ DNA ແລະ ມີຮູບຮ່າງເປັນຫ າຍຫ ົ່ຽມຈະສ້າງໂປຣຕິນ
ໜ່ວຍຍ່ອຍໃນໄຊໂຕພລາດຊ ມ ແລ້ວຈ ົ່ງເຄ ົ່ອນເຂົັ້າສູ່ນິວເຄ ຍ 
 ສ່ວນໃຫຍ່ໄວຣັສທີົ່ມີກົດນິວເຄ ຍອິກຊະນິດ DNA ຈະລວມຕົວເປັນອະນຸພາບທີົ່ສົມບູນ
ໃນນິວເຄ ຍ ແລະ ໄວຣັດສທີົ່ມີກົດນິວເຄ ຍອິກຊະນິດ RNA ສ່ວນໃຫຍ່ຈະລວມຕົວເປັນອະນຸພາກທີົ່
ສົມບູນໃນໄຊໂຕພລາດຊ ມ. 

5. ການອອກຈາກຈຸລັງ (Release): ເປັນການປອ່ຍໄວຣັສອອກຈາກຈຸລັງຕົວກາງ (Host) 
ເຊິົ່ງຈະແຕກຕ່າງໄປຕາມຊະນດິຂອງໄວຣັສ ເຊັົ່ນ: Bacteriophate ຈະໃຊ້ Enzyme ຍ່ອຍຊັັ້ນພະນັງຈຸ
ລັງຂອງແບັກທີເຣຍ ທີົ່ເຮັດໃຫ້ຈຸລັງແຕກ ໄວຣັສຈ ົ່ງອອກນອກຈຸລັງໄດ້ ນອກນັັ້ນ, ໄວຣັສບາງຊະນິດມີວິທີ
ການອອກຈາກຈຸລັງແບບດຽວກັນກັບ Bacteriophate ເຊິົ່ງໄດ້ແກ່: Polio virus ແຕ່ບາງຊະນິດມີວິທີ
ການອອກຈາກຈຸລັງ ໂດຍການແຕກໜ ົ່ຜ່ານເຫຍ ົ່ອຫຸ້ມນິວເຄ ຍ ເຊັົ່ນ: Poxvirus  
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ບດົທ ີ6 
ການຕດິເຊ ັ້ອ ແລະ ການຕາ້ນເຊ ັ້ອຂອງຮ່າງກາຍ 

 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພ ົ່ອໃຫ້ນັກສ ກສາມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ: 

 ນິຍາມຂອງການຕິດເຊ ັ້ອ 
 ເຈົັ້າຂອງກາງ, ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການແຜ່ເຊ ັ້ອໃນເຈົັ້າຂອງກາງ 
 ຊະນິດເຊ ັ້ອ ແລະ ການຄວບຄຸມພະຍາດຕິດເຊ ັ້ອ 
 ນິຍາມການຕ້ານເຊ ັ້ອ ແລະ ຊະນິດຂອງຄວາມຕ້ານທານ 

 
6.1 ນຍິາມຂອງການຕດິເຊ ັ້ອພະຍາດ 
 ການຕິດເຊ ັ້ອແມ່ນເກີດຈາກສິົ່ງທີົ່ມີຊີວິດນ້ອຍໆ ເຊິົ່ງເອີັ້ນວ່າ: ເຊ ັ້ອພະຍາດ ໄດ້ແກ:່ ເຊ ັ້ອ Virus, 
ເຊ ັ້ອ Bacteria, ເຊ ັ້ອ Rickettsia, ເຊ ັ້ອລາ (Fungi), ເຊ ັ້ອ Protozoa ແລະ ເຊ ັ້ອກາຝາກຕ່າງໆ 
(Parasites) ເປັນຕົັ້ນ. ໂດຍເຊ ັ້ອພະຍາດຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີການປ່ຽນແປງຜິດຈາກປົກກະຕິ ຄວາມ
ຜິດປົກກະຕິດັົ່ງກ່າວ ເອີັ້ນວ່າ: ອາການ ເຊິົ່ງອາການສະແດງອອກ ເຊັົ່ນ: ໄຂ້ຂ ັ້ນສູງ, ຫາຍໃຈຝ ດ, ຕົນຕົວສັົ່ນ, 
ເຫງົາ, ມີອາການຮາກ, ຖອກທ້ອງ, ບ ົ່ກິນອາຫານ, ຍ່າງຂາຫ້ານ, ເຈັບປາກ, ມີນ ັ້າລາຍໄຫ , ເປັນບາດແຜ, ໃຄ່
ບວມ ຫ   ມີເລ ອດໄຫ ອອກຈາກປາກ ແລະ ດັງ ຫ   ອະໄວຍະວະເພດ 

 
6.2 ຊະນດິຂອງເຊ ັ້ອ 
 ອີງຕາມສາເຫດ ເຮົາແບ່ງເຊ ັ້ອພະຍາດອອກເປັນ 4 ຊະນິດຄ : 

1. ພະຍາດຕດິເຊ ັ້ອ (Infectious diseases) 
ແມ່ນບັນດາພະຍາດທີົ່ມີສາເຫດມາຈາກເຊ ັ້ອຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: Virus, Baceria, Rickettzia, 

Fungi ແລະ ອ ົ່ນໆ ໄດ້ແກ່: ພະຍາດບາດທະຍັກ, ພະຍາດປອດບວມ 
2. ພະຍາດຕດິແປດ ຫ   ພະຍາດລະບາດ (Epidemic diseases) 

 ແມ່ນບັນດາພະຍາດຕິດເຊ ັ້ອປະເພດໜ ົ່ງ ເຊິົ່ງເມ ົ່ອເກີດພະຍາດຂ ັ້ນກັບສັດໂຕໃດໂຕໜ ົ່ງ ຫ   
ຝູງໃດຝູງໜ ົ່ງແລ້ວ ມັນຍັງສາມາດແຜ່ກະຈາຍຈາກສັດທີົ່ເຈັບປວ່ຍໄປຫາໂຕອ ົ່ນ ຫ   ຝູງອ ົ່ນໄດ້ຢ່າງໄວວາ ໂດຍ
ທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມເຊັົ່ນ: ພະຍາດປາກເປ ົ່ອຍລົງເລັບ, ພະຍາດອະຫິວາໝູ, ພະຍາດນິວຄາເຊິນ. 

3. ພະຍາດກາຝາກ (Parasites) 
 ແມ່ນພະຍາດທີົ່ເກີດມາຈາກແມ່ກາຝາກຊະນິດຕ່າງໆ ທີົ່ມີຊີວິດເກາະຫ້ອຍກັບສິົ່ງທີົ່ມີ
ຊີວິດອ ົ່ນໆ ເຊັົ່ນ: ເຊ ັ້ອ Protozoa ພວກແມ່ກາຝາກພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຕ່າງໆ ພະຍາດກາຝາກມີຄ : 
ພະຍາດທ້ອງບິດສັດປີກ, ພະຍາດລ ຊ , ແມ່ທ້ອງໂຕກົມ, ໂຕແປ ແລະ ອ ົ່ນໆ 

4. ພະຍາດທ າມະດາ ຫ   ພະຍາດບ ົ່ຕດິແປດ (Non infectious diseases) 
ແມ່ນພະຍາດທີົ່ເກີດກັບສັດ ແລ້ວບ ົ່ສາມາດຕິດແປດແຜ່ລາມໄດ້ ເຊັົ່ນ: ການຂາດອາຫານ, 

ການຂາດວິຕາມິນ, ການເບ ົ່ອເມົາທາດພິດຕ່າງໆ, ບາດແຜ, ໄຟໃໝ້ ແລະ ອ ົ່ນໆ 
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6.3 ການຄວບຄມຸພະຍາດຕດິເຊ ັ້ອ 
 ໝາຍເຖິງການຈັດການ ເພ ົ່ອບ ົ່ໃຫ້ສິົ່ງທີົ່ມີຊີວິດທີົ່ເປັນພະຍາດ ແຜ່ເຊ ັ້ອຕິດຕ ົ່ໄປໃຫ້ສິົ່ງທີົ່ມີຊີວິດ
ອ ົ່ນ ຫ   ການຈັດການບ ົ່ໃຫ້ສິົ່ງທີົ່ມີຊີວິດທີົ່ເຄີຍເປັນພະຍາດມາກ່ອນ ແລະ ປິົ່ນປົວດີ ແລ້ວເກີດການຕິດເຊ ັ້ອ 
ແລະ ເປັນພະຍາດຂ ັ້ນມາອີກ 
 ການຄວບຄຸມພະຍາດຕິດເຊ ັ້ອ ແມ່ນເພ ົ່ອບ ົ່ໃຫ້ມີການແຜ່ເຊ ັ້ອພະຍາດ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ສິົ່ງທີົ່ມີ
ຊີວິດທີົ່ຍັງບ ົ່ຕິດເຊ ັ້ອພະຍາດນັັ້ນປາສະຈາກພະຍາດ ເຊິົ່ງມີຫ ັກການດັົ່ງນີັ້: 

 ປ້ອງກັນບ ົ່ໃຫ້ມີການສ າພັດກັນ ລະຫວ່າງສິົ່ງທີົ່ມີຊີວິດທີົ່ເຈັບເປັນຍ້ອນພະຍາດ ແລະ ສິົ່ງທີົ່ມີ
ຊີວິດທີົ່ປົກກະຕິດີ 

 ປິົ່ນປົວສິົ່ງທີົ່ມີຊີວິດທີົ່ເປັນພະຍາດໃຫ້ຫາຍດີຈາກພະຍາດ ແລະ ສ້າງພູມຕ້ານທານພະຍາດ
ໃຫ້ແກ່ສິົ່ງທີົ່ມີຊີວິດນັັ້ນ 

 ສ້າງ ຫ   ເພີົ່ມຄວາມຕ້ານທານພະຍາດໃຫ້ແກ່ສິົ່ງທີົ່ມີຊີວິດທີົ່ດີປົກກະຕ ິ
 
6.4 ນຍິາມຕາ້ນທານພະຍາດ 
 ພູມກຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍ ໝາຍເຖິງການທີົ່ສະພາບຮ່າງກາຍມີຄວາມຕ້ານທານຕ ົ່ພະຍາດ ຕາມທ າ
ມະຊາດ ໂດຍທົົ່ວໄປຈະມີເຊ ັ້ອພະຍາດຢູ່ທົົ່ວທຸກບ່ອນ ເຊັົ່ນ: ໃນດິນ, ໃນນ ັ້າ, ໃນອາກາດ, ຕະຫ ອດຮອດ
ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ ແມ້ກະທັັ້ງແຕ່ໃນຕົວຮ່າງກາຍຂອງສິົ່ງທີົ່ມີຊີວິດເອງ ແຕ່ວ່າສິົ່ງທີົ່ມີ
ຊີວິດບາງຕົວຍັງສາມາດມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ ໂດຍບ ົ່ເປັນພະຍາດ ທັັ້ງໆທີົ່ບ ົ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນແຕ່ຢ່າງໃດ ນີັ້ກ 
ເພາະວ່າ ຮ່າງກາຍກ ມີອິດທິພນົໃນການຕ້ານທານເຊ ັ້ອພະຍາດ ຍ້ອນຮ່າງກາຍໄດ້ມີການປບັຕົວໃຫ້ເຂົັ້າກັບ
ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສາມາດສ້າງທາດກາຍຕ້ານ ມາຕ້ານກັບເຊ ັ້ອພະຍາດຕ່າງໆໄດ້ 

 
6.5 ຊະນດິຄວາມຕາ້ນທານ 
 ຄວາມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍມີ 2 ຊະນິດຄ : 

6.5.1 ຄວາມຕາ້ນທານ ຫ   ພມູຄຸມ້ກນັທ າມະຊາດ 
 ແມ່ນຄວາມຕ້ານທານທີົ່ທ າມະຊາດສ້າງໃຫ້, ມີຫ າຍສາເຫດທີົ່ພາໃຫ້ເກີດມີພູມຄຸ້ມກັນ
ທ າມະຊາດ 

1) ຂ ັ້ນກບັປະເພດສດັ 
 ຕາມທ າມະຊາດມີເຊ ັ້ອພະຍາດຕິດແປດຫ າຍລັກສະນະ ເຊັົ່ນ: 

- ພະຍາດຕິດແປດຂອງຄົນ ແລະ ສັດ ເຊັົ່ນ: ພະຍາດໄຂ້ເລ ອດດ າ, ພະຍາດວ ັ້ 
ໄຂ້ຫວັດສັດປີກ 

- ພະຍາດຕິດແປດສະເພາະຄົນ ຫ   ສັດ ເຊັົ່ນ: ຄົນບ ົ່ຕິດພະຍາດນິວຄາເຊິນ
ຈາກໄກ່ ແລະ ປາກເປ ົ່ອຍລົງເລັບ ຂອງງົວ-ຄວາຍ, ສັດບ ົ່ຕິດພະຍາດຂີັ້ທູດຈາກຄົນ 

- ພະຍາດຕິດແປດສະເພາະປະເພດສັດ ເຊັົ່ນ: ມ້າບ ົ່ຕິດພະຍາດອະຫິວາໝູ 
ແລະ ອະຫິວາສັດປີກ, ສັດປີກບ ົ່ຕິດພະຍາດໄຂ້ເລ ອດດ າ 

2) ຂ ັ້ນກບັແຕລ່ະໂຕສດັ 
 ຢູ່ໃນຝູງສັດປະເພດໃດໜ ົ່ງ ຄວາມຕ້ານທານຂອງສັດແຕ່ລະໂຕ ຕ ົ່ພະຍາດໜ ົ່ງກ ົ່ມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ສັງເກດໃນເວລາພະຍາດອະຫິວາໝູລະບາດເທ ົ່ອທ າອິດ ມີໝູຈ ານວນຫ ວງຫ າຍເຈັບ
ປ່ວຍ ແລະ ຕາຍ ແຕ່ກ ົ່ມີໝູບາງໂຕບ ົ່ສະແດງອາການເປັນພະຍາດ ແລະ ບ ົ່ຕາຍ 
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6.5.2 ຄວາມຕາ້ນທານ ຫ   ພມູຄຸມ້ກນັທີົ່ກ ົ່ໃຫເ້ກດີ 
 ທ າມະຊາດບ ົ່ສາມາດສ້າງພູມຄຸມ້ກັນໃຫ້ແກ່ສັດໄດ້ທຸກພະຍາດ, ດັົ່ງນັັ້ນ ຄົນ ແລະ ແມ່
ຂອງສັດ ຕ້ອງກ ົ່ໃຫ້ເກີດພູມຄຸ້ມກັນຊ່ວຍພູມກຸ້ມກັນທີົ່ກ ົ່ໃຫ້ເກີດ ໄດ້ມາຈາກ 2 ທາງຄ : 

1) ພມູຄຸມ້ກນັທາງອອ້ມ  
 ພູມຄຸ້ມກັນທາງອ້ອມມາຈາກ 2 ວິທີຄ : 

- ເຊ ັ້ອພະຍາດ ຫ   ພິດເບ ົ່ອຂອງມັນເຂົັ້າໄປໃນຮ່າງກາຍຂອງສັດ ເຮັດໃຫ້
ຮ່າງກາຍຜະລິດທາດກາຍຕ້ານອອກມາຕ້ານກັບເຊ ັ້ອ ຫ   ພິດເບ ົ່ອດັົ່ງກ່າວ ມັນແມ່ນການຕ ົ່ສູ້ກັນລະຫວ່າງຮ່າງ 
ກາຍ ແລະ ເຊ ັ້ອພະຍາດ ແລະ ໃນນີັ້ຮ່າງກາຍສາມາດເອົາຊະນະໄດ້ ຍ້ອນຮ່າງກາຍມີຄວາມແຂງແຮງ ແຕ່ເຊ ັ້ອ
ພະຍາດພັດອ່ອນເພຍ ຫ   ເຊ ັ້ອພະຍາດມີຄວາມຮ້າຍແຮງສູງ ແຕ່ຈ ານວນພັດມີໜ້ອຍບ ົ່ສາມາດເອົາຊະນະຮ່າງ 
ກາຍໄດ ້

- ໄດ້ມາຈາກການສັກຢາວັກຊິນ: ວັກຊິນແມ່ນເຊ ັ້ອພະຍາດທີົ່ຕາຍແລ້ວ ຫ   ຍັງ
ມີຊີວິດຢູ່ ແຕ່ຄວາມຮ້າຍແຮງຖ ກຫຼຸດຜອ່ນລົງ ຈົນບ ົ່ສາມາດກ ົ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດໃນໂຕສັດທີົ່ຖ ກສັກນັັ້ນໄດ້ 
ພ້ອມກັນນັັ້ນມັນຍັງກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍສ້າງທາດກາຍຕ້ານຂ ັ້ນມາ ເພ ົ່ອຕ້ານກັບເຊ ັ້ອຕາມທ າມະຊາດທີົ່ກົງກັບ
ເຊ ັ້ອວັກຊິນນັັ້ນໄດອ້ີກ 

2) ພມູຄຸມ້ກນັທາງກງົ 
 ສ າລັບພູມຄຸມ້ກັນທາງກົງ ຮ່າງກາຍບ ົ່ໄດ້ຜະລິດທາດກາຍຕ້ານ ແຕ່ໄດ້ຮັບທາດ
ກາຍຕ້ານໂດຍກົງດ້ວຍ 2 ວິທີ ຄ : 

- ທາດກາຍຕ້ານມີຢູ່ໃນເລ ອດຂອງສັດແມ່ຖ ພາ ແລະ ຢູ່ໃນນ ັ້ານົມມ ັ້ທ າອິດ 
(ນົມເຫ  ອງ) ຫ ັງຈາກເກີດລູກ, ແມ່ຖ ພາສົົ່ງທາດກາຍຕ້ານໃຫ້ລູກມັນດ້ວຍທາງເສັັ້ນເລ ອດ ຄ ຈາກເລ ອດຂອງ
ແມ່ ຜ່ານມົດລູກເຂົັ້າໄປຫາກະແສເລ ອດຂອງລູກໃນທ້ອງ, ສັດເກີດໃໝ່ດູດນົມແມ່ມ ັ້ທ າອິດ ເຊິົ່ງໃນນັັ້ນມີ
ທາດກາຍຕ້ານທີົ່ມັນສະສົມໄວ້, ທາດກາຍຕ້ານຜ່ານລ າໄສ້ເຂົັ້າໄປໃນກະແສເລ ອດ, ສັດປີກສາມາດສົົ່ງທາດ
ກາຍຕ້ານໃຫ້ລູກທາງຮວຍໄຂ່ 

- ການສັກເຊຣອມຕ້ານພະຍາດໃຫ້ສັດ, ຢູ່ໃນເຊຣອມມີທາດກາຍຕ້ານຢ່າງ
ຫ ວງຫ າຍ ເຊຣອມແຍກອອກມາຈາກເລ ອດໂຕສັດທີົ່ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊິນຫ າຍເທ ົ່ອຕິດຕ ົ່ກັນ, ເວົັ້າລວມ
ພູມຄຸ້ມກັນທາງກົງ ແມ່ນສາມາດຕ້ານພະຍາດໄດ້ທັນທີ ແຕ່ໄລຍະຄຸ້ມກັນສັັ້ນ, ຫ ັງຈາກສັກເຊຣອມໄດ້ 1-2 
ມ ັ້ ຮ່າງກາຍກ ົ່ສາມາດຕ້ານພະຍາດໄດ້ ຈາກນັັ້ນ 15 ມ ັ້ - 1 ເດ ອນ ທາດກາຍຕ້ານກ ົ່ຄ່ອຍໆໝົດໄປ ກົງກັນ 
ຂ້າມ ພູມຄຸ້ມກັນທາງອ້ອມປະກົດຕົວຊ້າ (7 - 15 ມ ັ້) ແຕ່ຄຸ້ມກັນໄດ້ດົນຄ ແຕ ່3 ເດ ອນ ຫາ 1 ປີ ຂ ັ້ນກັບ
ຊະນິດຂອງວັກຊິນ 
 
ຕາຕະລາງທີ  2 ການສມົທຽບລະຫວາ່ງພມູຄຸມ້ກນັທາງອ້ອມ ແລະ ທາງກງົ 
 

ພູມຄຸ້ມກັນທາງອ້ອມ ພູມຄຸ້ມກັນທາງກົງ 
ໄດ້ມາຈາກການສັກວັກຊິນ ຫ   ພະຍາດເຂົັ້າໄປໃນ
ຮ່າງກາຍ ແຕ່ຮ່າງກາຍເອົາຊະນະໄດ ້

ໄດ້ຈາກການສກັເຊຣອມ, ແມ່ສົົ່ງທາດກາຍຕ້ານ
ໃຫ້ລູກດ້ວຍທາງມົດລູກ, ນ ັ້ານົມ ແລະ ຮວຍໄຂ່ 

ຮ່າງກາຍໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງທາດ ກາຍ
ຕ້ານ ມາຕ້ານກັບເຊ ັ້ອພະຍາດ ຫ   ພິດເບ ົ່ອຂອງມັນ 

ຮ່າງກາຍບ ົ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງທາດກາຍ
ຕ້ານ ເພາະວ່າໄດ້ຮັບໂດຍກົງ 
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ຫ ັງຈາກສັກວັກຊິນໄດ້ 1 - 3 ອາທິດ ຮ່າງກາຍຈິົ່ງ
ສາມາດຕ້ານກັບພະຍາດໄດ ້

ຮ່າງກາຍບ ົ່ເສຍເວລາໃນການສ້າງທາດກາຍຕ້ານ, 
ດັົ່ງນັັ້ນພູມຄຸ້ມກັນຈ ົ່ງເກີດຂ ັ້ນໃນທັນ ໃດ 

ອາຍຸການຄຸ້ມກັນແຕ່ 3 ເດ ອນ ຫາຕະຫ ອດຊວີິດ ໄລຍະກຸ້ມກັນບ ົ່ຍາວ ມີພຽງແຕ່ 15 ມ ັ້ ຫາ 1 
ເດ ອນ 

ໃຊ້ປ້ອງກັນໃນສັດທີົ່ແຂງແຮງ, ໃນເຂດທີົ່ມັກມີ
ພະຍາດລະບາດ 

ໃຊ້ສົບທົບກັບການສັກວັກຊິນໃນເຂດທີົ່ພະຍາດ
ກ າລັງລະບາດ, ໃຊ້ປິົ່ນປົວໂຕສັດທີົ່ເປັນພະຍາດ
ແລ້ວ 
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ເອກະສານອາ້ງອີງ 
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