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 ชุดกิจกรรมวิชาชีววทิยา เรื่องอาณาจกัรของสิ่งมีชวีิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 เล่มน้ี 
จัดท าขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจดัการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวังสามหมอ 
วิทยาคาร ให้นักเรียนได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติจริง และปฏิบัติร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อส่งเสริมกระบวนการ 
สืบเสาะหาความรู ้(5E) กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตรต์ลอดจน
สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ชุดกจิกรรม มีทั้งหมด 7 หน่วย ดังนี ้
 หน่วยที่ 1 อาณาจกัรมอเนอรา 
 หน่วยที่ 2 อาณาจกัรโพรทิสตา 
 หน่วยที่ 3 อาณาจกัรพืช (พืชที่ไม่มีท่อล าเลียง) 
 หน่วยที่ 4 อาณาจกัรพืช (พืชที่มีท่อล าเลียง) 
 หน่วยที่ 5 อาณาจกัรฟังไจ 
 หน่วยที่ 6 อาณาจกัรสตัว์ (สัตว์ไม่มกีระดกูสันหลัง) 
 หน่วยที่ 7 อาณาจกัรสตัว์ (สัตว์มกีระดกูสันหลัง) 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งวา่นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ บรรลุวัตถุประสงค ์ตรงตามเป้าหมายทีว่างไว้ 
และส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
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 การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกจิกรรม วิชาชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยที่ 5 อาณาจกัรฟังไจ ครูควรปฏิบัติตามค าแนะน า ดังต่อไปน้ี 
 
1. บทบาทของครู 
 
 ครูควรมีการบทบาท ดังนี้ 
  1.1 ศึกษารายละเอียดเกีย่วกับการใช้ชุดกิจกรรม การจดักิจกรรมการเรียนรู้ และเตรียมสื่อ
การเรียนรูท้ี่ใช้ประกอบการจดัการเรียนรู้ 
  1.2 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ครตู้องจดัให้ครบตามที่ระบุไว้ในการจดัการเรียนรู้เพื่อให้
กิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและบรรลุตามวตัถุประสงค์ 
  1.3 ก่อนท า กิจกรรมทุกครั้งครตู้องอธิบาย ชี้แจงวิธีการปฏิบัติให้ชัดเจนให้นักเรียนเข้าใจ
ตรงกัน จึงจะท า ให้การจัดการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
  1.4 ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการท า กิจกรรมเพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียน
รู้จักการท า งานร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  1.5 หลังจากการจัดกจิกรรมการเรียนรู้เสรจ็สิ้นลงในแต่ละกิจกรรมครูเป็นผู้ประเมินผลการ
เรียนของนักเรียน 
 
2. สิ่งที่ครตู้องเตรียม 
    
  ครูจะต้องเตรียมสื่อการเรียน ให้ครบถ้วนตามชุดกิจกรรม ดังนี้ 
  2.1 แบบทดสอบก่อนเรียน 
  2.2 บัตรค าสั่ง เรื่อง อาณาจักรฟังไจ 
  2.3 บัตรกิจกรรม เรื่อง ศึกษาลักษณะของฟังไจ 
  2.4 ใบบันทึกกิจกรรม เรื่อง ศึกษาลักษณะของฟังไจ 
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  2.5 ใบความรู้เรื่อง อาณาจักรฟังไจ 
  2.6 บัตรงานเรื่อง อาณาจักรฟังไจ 
  2.7 เฉลยบัตรงานเรื่อง อาณาจกัรฟังไจ 
  2.8 แบบฝึกหัดเรื่อง อาณาจักรฟังไจ 
  2.9 เฉลยแบบฝึกหัดเรื่อง อาณาจักรฟังไจ 
  2.10 แบบทดสอบหลังเรียน 
  2.11 เฉลยแบบทดสอบก่อน-หลังเรียนเรื่อง อาณาจักรฟังไจ 
  2.12 ครูและนักเรียนใช้เวลานอกเวลาเรียนเตรียมอุปกรณ์ก่อนที่จะท ากิจกรรม 
  2.11 ครูและนักเรียนใช้เวลานอกเวลาเรียนเตรียมอุปกรณ์ก่อนที่จะท ากิจกรรม 
 
3. การจัดชั้นเรียน 
 
 ในการจัดชั้นเรียนขณะใช้ชุดกิจกรรม นักเรียนท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน จ านวน
กลุ่มขึ้นอยู่กับนักเรียนในชั้น นักเรียนนัง่ท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม แต่บันทึกผลกิจกรรมและท าแบบทดสอบเป็น
รายบุคคล 
 
4. การประเมินความรู ้
 
 ในชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ต่ละหน่วย มีการประเมินผลดังนี ้
  4.1 ประเมินจากผลการท าแบบฝึกหัด 
  4.2 ประเมินจากผลการท าแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 
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ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับนักเรียน 

          1. อ่านค าแนะน าการใช้ชดุกิจกรรมส าหรบันักเรียนให้เข้าใจก่อนลงมือศึกษาชุดกิจกรรม 
 2. ศึกษาจุดประสงค์ของชุดกิจกรรม 
 3. ศึกษาแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และปฏิบัติกิจกรร  
ด้วยความตั้งใจ อย่างเตม็ความสามารถหากพบปัญหาหรือไม่เข้าใจให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
จากคร ู
 4. ปฏิบัติกิจกรรมตา่งๆ ตามข้ันตอนที่ก าหนดให้ ดังนี้ 
       4.1 ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
       4.2 ท าบัตรกิจกรรมเรื่อง ลักษณะของฟังไจ 
       4.3 ศึกษาใบความรูเ้รื่อง อาณาจักรฟังไจ 
       4.4 ท าบัตรงาน 
       4.5 ท าแบบฝึกหัด 
       4.6 ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 5. การท ากิจกรรมในแตล่ะกิจกรรม เมื่อท าเสร็จแล้วให้ตรวจค าตอบทันทโีดยดูจากเฉลย 
 6. เมื่อนักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมจบแล้ว ให้นักเรยีนท าแบบทดสอบประจ าหน่วย  
พร้อมทั้งตรวจสอบค าตอบของแบบทดสอบประจ าหน่วย โดยดูจากเฉลย 
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 1. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุป ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟังไจ 

 

 
 1. ด้านความรู้ (Knowledge) 
     1.1 อธิบายลักษณะของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟังไจได้ 
     1.2 สืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับอาณาจักรฟังไจ 

 2. ด้านกระบวนการ (Process) 
     2.1 จ าแนกและสร้างเกณฑ์ในการจ าแนกสิ่งมชีีวิตของอาณาจักรฟังไจได้ 
     2.2 การให้ความร่วมมือและลงความคิดเห็นตอ่ข้อมูลที่รวบรวมมา  

 3. ด้านคุณลักษณะ (Attribute) 
      3.1 ตระหนักถึงความส าคัญของอาณาจกัรฟงัไจ กับการด ารงชวีิตของมนุษย์  
      3.2 น าความรู้เรื่องอาณาจกัรฟังไจ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  
 

 

 
 

 

   
 

ผลการเรียนรู้ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

เวลาทีใ่ช ้3 ชัว่โมง 
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บัตรค าสั่งที่ 5  เร่ืองอาณาจักรฟังไจ 
 

ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนศึกษาและปฏิบัติตามหัวข้อต่อไปน้ี 

6 

 1. เลือกประธานกลุ่มเพื่อเป็นผู้น าในการด าเนินกจิกรรม และเลขานุการกลุ่ม เพื่อ 
บันทึกข้อมูลจากการปฏิบัติกิจกรรมตา่ง ๆ 
 2. ประธานรับและอ่านบัตรค าสั่งและมอบหมายให้สมาชิกปฏิบัติตามหน้าที่และเป็นไป 
ตามเวลาทีก่ าหนด 
 3. ตัวแทนกลุ่มรับและแจกบัตรกิจกรรม และบัตรบันทึกกิจกรรม ให้กับสมาชิกในกลุ่ม 
 4. นักเรียนร่วมกันศึกษาบัตรกิจกรรมให้เข้าใจ 
 5. ตัวแทนกลุ่มออกมารบัอุปกรณ์ที่ครูเตรียมไว้ส าหรับท ากิจกรรม 
 6. ท ากิจกรรมเรื่อง ศึกษาลักษณะของฟังไจ 
 7. บันทึกผลในใบบันทึกกิจกรรมเรื่อง ศึกษาลักษณะของฟังไจ 
 8. ประธานกลุ่มรับบัตรเฉลยเรื่อง ศึกษาลักษณะของฟังไจ 
 9. สมาชิกทุกคนช่วยกันตรวจค าตอบของกลุ่มที่แลกเปลี่ยนกันตรวจ และประธานกลุ่ม 
รวบรวมส่งคร ู
 10. สมาชิกทุกคนชว่ยกนัเก็บเอกสารและอุปกรณ์ให้เรียบร้อย 
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ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษค าตอบ 
 
1. ฟังไจไฟลัมใดเป็นกลุม่แรกที่มีวิวัฒนาการขึ้นมาก่อน 

ก. ไฟลัมไซโกไมโคตา (Phylum Zygomycota)  
ข. ไฟลัมแอสโคไมโคตา (Phylum Ascomycota) 
ค. ไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา (Phylum Basidiomycota 
ง. ไฟลัมไคตรดิดิโอไมโคตา (Phylum Chytridiomycota)  

2. หากโลกร้อนข้ึนหรือมีอุณหภูมิสูงข้ึนจะมีผลกระทบต่อราอยา่งไร 
ก. ราเจริญเติบโตได้ดีขึ้น 
ข. ราจะเกิดการกลายพันธุ ์
ค. ราจะเจริญเติบโตน้อยลง 
ง. ราจะถูกท าลายหรือย่อยสลาย 

3. สมาชิกส่วนใหญ่ของอาณาจกัรฟังไจมีการจดัเรยีงตัวเป็นเส้นใยแต่ละเส้นเรียกว่าอะไร 
ก. แซนโทฟีลล์          
ข. แคโรทีน 
ค. ไฟโคบิลัน   
ง. ไฮฟา 

4. ข้อใดแสดงล าดับวิวัฒนาการของสิ่งมีชวีิตจากต่ าสุดไปน้อยสุด ได้ถูกตอ้ง 
ก. Ascomycota, Chytridiomycota, Zygomycophyta, Basidiomycota 
ข. Chytridiomycota, Zygomycophyta, Ascomycota, Basidiomycota 
ค. Chytridiomycota, Zygomycophyta, Ascomycota, Basidiomycota 
ง. Ascomycota, Zygomycophyta,Chytridiomycota, Basidiomycota 
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เรือ่ง อาณาจกัรฟงัไจ (kingdom ฟงัไจ) 
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5. ข้อใดไม่ได้จัดอยู่ในอาณาจักรฟังไจ 

ก. ราด า 
ข. ราแดง 
ค. ราเมือก 
ง. ราขนมปัง 

6. ฟรุตติง บอดี (Fruiting body) ท าหน้าที่ส าคญัอย่างไร 
ก. ยึดเกาะอาหาร 
ข. ดูดซับสารอาหาร 
ค. ส่งเอนไซม์ไปสลายสารอาหารภายนอกเซลล์ 
ง. สร้างสปอร์ที่ได้จากการสบืพันธุ์แบบอาศัยเพศ 

7. สารพิษที่เรียกว่า อะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) เกิดจากราชนิดใด 
ก. Aspergillus  flavus     
ข. Penicillium notatum 
ค. Rhizopus  nigricans  
ง.  Saccharomyces cerevisiae 

8. ข้อใดไม่ใช่ลกัษณะเดน่ของสิ่งมีชีวิตในไฟลัมไซโกไมโคตา ในอาณาจักรฟังไจ 
ก. เส้นใยไม่มีผนังกั้นเซลล์ 
ข. สืบพันธุ์โดยสรา้ง แอสโคสปอร์ 
ค. ไม่มีแฟลกเจลลัมในวงจรชีวิต 
ง. ตัวอย่างสิ่งมชีีวิตในไฟลมันี้คือ ราขนมปัง 

9. ข้อใดต่อไปน้ีไม่ใช่สิ่งมชีีวิตที่อยูใ่นไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา 
ก. เห็ดหอม    
ข. เห็ดเข็มทอง 
ค. เห็ดเป๋าฮื้อ   
ง. เห็นทรัฟเฟิล 

10. ข้อใดไม่ใช่ผลิตภัณฑท์ี่เกิดจากสิ่งมชีีวิตในอาณาจักรฟังไจ 
ก. สาโท ข้าวหมาก 
ข. เต้าเจี้ยว เนยแข็ง 
ค. น้ าปลา น้ าส้มสายช ู
ง. เบียร์ ขนมปัง 
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อาณาจักรฟงัไจ  
   

 
 

ชื่อ.....................................................................เลขที.่..................ห้อง................. 
 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
 
 

ผลคะแนน 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียนกระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน  



อาณาจักรฟงัไจ  
 

 

 

 
  
 เพื่อศึกษาลักษณะรูปร่างของฟังใจ 
 

 
  
 1. กล้องจุลทรรศน์ 
 2. สไลด์และกระจกปิดสไลด์ 
 3. บีกเกอร์ขนาด 250 cm3 
 4. หลอดหยด 
 

 
  
 1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาลักษณะของเห็ดฟางหรือเห็ดชนิดอื่นและราที่ขึ้นบนขนมปัง อาหารหรือ
ผลไม้ โดยพจิารณาลกัษณะโครงสรา้ง บันทึกลักษณะที่สังเกตได้ และวาดภาพประกอบ อาจใช้แว่นขยายช่วย
ในการสังเกต 
 2. กลุ่มที่เลือกศึกษาเห็ดชนิดต่าง ๆ ให้น าดอกเห็ดที่บานใหม่ ๆ มาฉีกตามยาวของครีบให้มีครีบตดิกัน 
3-4 อัน ใช้ใบมีดโกนตัดครีบเห็ดตามขวาง น าไปวางบนสไลด์หยดกลีเซอรีน 50 % ปิดจกปิดด้วยกระจกปิด
สไลด์ แล้วตรวจดดู้วยกลอ้งจุลทรรศน์ บันทึกและวาดภาพสิ่งที่สังเกตเห็น ในกรณีที่สปอร์ของเห็ดทีศ่ึกษามี
ลักษณะใสไม่มีสีให้เลือกย้อมชนิดใดชนดิหนึ่งหยดลงไปก่อนที่จะปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ 
 3. กลุ่มที่เลือกศึกษาราขึ้นที่ขมปัง อาหารหรือผลไม้ ให้ใช้เข็มเข่ีย เขี่ยเส้นใยและสปอร์ลงสไลด์ หยดสี
ย้อมชนิดใดชนดิหนึ่งลงไป แล้วปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ แล้วตรวจดดู้วยกลอ้งจุลทรรศน์ บันทึกและวาดภาพสิ่ง
ที่สังเกตเห็น 
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บัตรกิจกรรมที่ 5 ศึกษาลักษณะของฟังไจ 
 

จุดประสงค์ 
 

วัสดุอุปกรณ ์
 

วิธีการทดลอง 
 



อาณาจักรฟงัไจ  
 

 4. กลุ่มที่เลือกศึกษายีสต ์ให้น ายีสต์เตรียมไว้ในน้ าผลไม้ มาหยดลงบนแผ่นสไลด์และปิดด้วยกระจก
ปิดสไลด์ น าไปตรวจดูดว้ยกล้องจุลทรรศน์ บันทึกและวาดภาพที่สังเกตเห็น 
 5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปศึกษาเห็ด รา หรือยีสต์ของเพื่อนักเรียนกลุ่มอื่น โดยตรวจดูจากกล้อง
จุลทรรศน์ที่แต่ละกลุ่มเตรียมไว้ บันทึกและวาดภาพสิ่งที่สังเกตเห็น 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
ภาพประกอบที่ 1 ตัวอยา่งราบนขนมปังและโครงสร้างรา 

ที่มา : http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=asatisa&group=43 
 

  
 
เห็ดมีลักษณะประกอบด้วยเส้นใยจ านวนมากอัดกันแน่น ซึ่งมีเบสิดิโอสปอร์เรียงอยู่เป็นจ านวนมาก ขณะที่ราที่
พบมีสปอร์อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และยีสต์มีเซลล์เพียงเซลล์เดียวสปอร์ของเห็ดและรา มีรูปร่างกลมจ านวนมาก 
โดยเห็ด 1 ดอก อาจมีสปอร์จ านวน 10,000 - 100,000 สปอร์ ซึ่งจะสืบพันธุ์และแพร่กระจายพนัธุ์ได้ครั้งละ
มาก ๆ และกระจายไปได้ไกล สว่นยีสต์มีการแพร่กระจายพันธุ์โดยการแตกหน่อdg;fdjxgjkg;yddfflfiou;hj;’I’kj’og;io’io’ 

 

   
 

บันทึกผล 
 

สรุปผล 
 

ข้อควรระวัง : ในการศึกษารานักเรียนควรเลือกราท่ีสปอร์ยังไม่แก่ โดยสังเกตจากสีสปอร์ ถ้าสปอร์แก่จัดจะเป็นสีด า 

สปอร์อาจแตกและแพร่กระจาย เพื่อป้องกันไม่ให้สปอร์ของราปลิวเข้าสู่จมูกและปากให้ใช้ผ้าคาดจมูกและปากใน
ขณะที่ศึกษา 
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อาณาจักรฟงัไจ  
 

 

 

 
  
 เพื่อศึกษาลักษณะรูปร่างของฟังใจ 
 

 
  
 1. กล้องจุลทรรศน์ 
 2. สไลด์และกระจกปิดสไลด์ 
 3. บีกเกอร์ขนาด 250 cm3 
 4. หลอดหยด 
 

 
  
 1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาลักษณะของเห็ดฟางหรือเห็ดชนิดอื่นและราที่ขึ้นบนขนมปัง อาหารหรือ
ผลไม้ โดยพจิารณาลกัษณะโครงสรา้ง บันทึกลักษณะที่สังเกตได้ และวาดภาพประกอบ อาจใช้แว่นขยายช่วย
ในการสังเกต 
 2. กลุ่มที่เลือกศึกษาเห็ดชนิดต่าง ๆ ให้น าดอกเห็ดที่บานใหม่ ๆ มาฉีกตามยาวของครีบให้มีครีบตดิกัน 
3-4 อัน ใช้ใบมีดโกนตัดครีบเห็ดตามขวาง น าไปวางบนสไลด์หยดกลีเซอรีน 50 % ปิดจกปิดด้วยกระจกปิด
สไลด์ แล้วตรวจดดู้วยกลอ้งจุลทรรศน์ บันทึกและวาดภาพสิ่งที่สังเกตเห็น ในกรณีที่สปอร์ของเห็ดทีศ่ึกษามี
ลักษณะใสไม่มีสีให้เลือกย้อมชนิดใดชนดิหนึ่งหยดลงไปก่อนที่จะปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ 
 3. กลุ่มที่เลือกศึกษาราขึ้นที่ขมปัง อาหารหรือผลไม้ ให้ใช้เข็มเข่ีย เขี่ยเส้นใยและสปอร์ลงสไลด์ หยดสี
ย้อมชนิดใดชนดิหนึ่งลงไป แล้วปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ แล้วตรวจดดู้วยกลอ้งจุลทรรศน์ บันทึกและวาดภาพสิ่ง
ที่สังเกตเห็น 
 
   

   
 

แนวค าตอบบัตรกจิกรรมที่ 5 ศึกษาลักษณะของฟังไจ 
 

จุดประสงค์ 
 

วัสดุอุปกรณ ์
 

วิธีการทดลอง 
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อาณาจักรฟงัไจ  
 

 4. กลุ่มที่เลือกศึกษายีสต ์ให้น ายีสต์เตรียมไว้ในน้ าผลไม้ มาหยดลงบนแผ่นสไลด์และปิดด้วยกระจก
ปิดสไลด์ น าไปตรวจดูดว้ยกล้องจุลทรรศน์ บันทึกและวาดภาพที่สังเกตเห็น 
 5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปศึกษาเห็ด รา หรือยีสต์ของเพื่อนักเรียนกลุ่มอื่น โดยตรวจดูจากกล้อง
จุลทรรศน์ที่แต่ละกลุ่มเตรียมไว้ บันทึกและวาดภาพสิ่งที่สังเกตเห็น 
 
 
 
 
 
 

  
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 

  
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

 
 
 

 
 

   
 

บันทึกผล 
 

สรุปผล 
 

ข้อควรระวัง : ในการศึกษารานักเรียนควรเลือกราท่ีสปอร์ยังไม่แก่ โดยสังเกตจากสีสปอร์ ถ้าสปอร์แก่จัดจะเป็นสีด า 

สปอร์อาจแตกและแพร่กระจาย เพื่อป้องกันไม่ให้สปอร์ของราปลิวเข้าสู่จมูกและปากให้ใช้ผ้าคาดจมูกและปากใน
ขณะที่ศึกษา 
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อาณาจักรฟงัไจ  

 

ลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟังไจ 
 
  สิ่งมีชีวิตในอาณาจกัรฟงัไจหรืออาณาจักรราเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มยูแครีโอต (Eukaryote) คือ เซลล์มีเยื่อ
หุ้มนิวเคลียสเหมือนพืชและสัตว ์แต่จะแตกตา่งจากสิ่งมีชีวิตกลุ่มแบคทีเรียและอาร์เคียแบคทีเรียที่เป็น โพรแค
รีโอต (prokaryote) เซลล์ของรามีผนังเซลล์คล้ายเซลล์พืชแต่มีองค์ประกอบทางเคมีเป็นไคติน ราสว่นใหญ่
เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์แต่ยังไม่พัฒนาเป็นเนื้อเยื่อ และราบางกลุ่ม เช่น ยีสต์มีลักษณะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 

 
 

 
 

 
 

   
 

ลักษณะส ำคัญของฟังไจ 

1. เซลล์เป็นแบบยูคาริโอต (Eukaryotic cell) มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส 

2. ไม่มีคลอโรฟิลล์ ด ารงชีวิตเป็นผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ท่ีเน่าเปื่อย 

14 

ใบความรู้ที่ 5 

อาณาจักรฟังไจ (Kingdom Fungi) 

3. ผนังเซลล์เป็นสารไคตินกับเซลลูโลส 

4. มีทั้งเซลล์เดียวและเป็นเส้นใยเล็ก ๆ เรียกวา่ ไฮฟา (Hypha) รวมกลุ่ม 
เรียกว่า ขยุ้มรา (Mycelium) ลักษณะของเส้นใยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ เส้น
ใยมีผนังกัน (Septate hypha) และเส้นใยไม่มผีนังกั้น (Nonseptate hypha) 



อาณาจักรฟงัไจ  
 
 

 
ภาพประกอบที่ 2 (a) เส้นใยราแบบมีผนังกั้น (b) เส้นใยราแบบไม่มีผนังกั้น 
ที่มา : http://www.rogers.k12.ar.us/users/ehutches/hypha1.gif 

 
รูปแบบการด ารงชีวิตของรา  
 
 ราและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ เนื่องจากไม่มีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเหมือน
พืช แต่การได้มาของอาหารระหวา่งราและสัตว์นั้นมีความแตกต่างกัน โดยสัตว์จะกินสิ่งมีชวีิตอื่นเข้าไปและมี
กลไกของระบบย่อยอาหารที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย ส่วนรามีรูปแบบในการด ารงชีวติ 3 ลักษณะ ดงันี ้ 
           1. เป็นผู้ย่อยสลาย (saprophytes) ราจะได้รับสารอาหารโดยการสรา้งเอนไซม์แล้วปล่อยออกสู่
ภายนอกเซลล์เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เป็นซากสิ่งมีชีวิตและดดูซึมสารอาหารที่ย่อยแลว้กลับเข้าสู่ภายใน
เซลล์ เน่ืองจากราส่วนใหญ่มีการด ารงชีวิตในรูปแบบนี้ ดังนั้น ราจึงท าหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายสารอนิทรีย์ที่
ส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่การย่อยสลายสารลิกนนิและเซลลูโลสซึ่งเป็นชีวมวลที่มีปริมาณมากที่สดุ ส่งผลให้
เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคาร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ซึ่งจะสร้างความสมดุล
ให้กับระบบนิเวศ 
           2. เป็นปรสิต (parasite) ของสิ่งมีชีวิตอืน่ ในการด ารงชีวติแบบนี้เส้นใยราจะเปลี่ยนเป็นโครงสรา้ง
พิเศษเรียกว่า haustorium  ยื่นเข้าไปภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่รานั้นเกาะยึดอยู่ เพื่อดูดซับสารอาหาร 
ตัวอย่างราทีด่ ารงชีวติเชน่นี ้ได้แก่ ราที่ก่อโรคในใบพืช หรือราที่ขึ้นบนแมลง เป็นต้น 
            3. แบบภาวะพึ่งพา (symbiosis) กับสิ่งมีชีวิตอื่น เช่น การอยู่รว่มกันของรากับรากพชืชัน้สูง 
เรียกว่า ไมคอร์ไรซา (mycorrhiza) ซึ่งพืชจะไดร้บัน้ าและแร่ธาตุที่จ าเป็นต่อการด ารงชวีิตจากรา ส่วนรา
เองจะได้รับสารอาหาร จาพวกแป้ง น้ าตาล โปรตีน กรดอะมิโนและวติามนิจากพืชผา่นมาทางระบบรากท า
ให้พืชที่มีความสัมพันธ์ดงักล่าวมีการเจริญเติบโตดี อีกทั้งทนต่อสภาวะเครียดตา่งๆ เช่น ทนแล้ง ทนเค็ม 
ทนความเป็นพิษของโลหะหนักที่เจือปนในดิน เป็นต้น 
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อาณาจักรฟงัไจ  
 
การสืบพันธุ์ของรา  
 การสืบพันธุ์ของรามีทั้งการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและอาศัยเพศ โดยการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
จะไม่มีการรวมกันของนิวเคลียสหรือเซลล์สืบพันธุ์ (gametes) เช่น การหักของไมซีเลียม การแตกหน่อ หรือ
การสร้างสปอร์ที่เกดิจากการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส (mitosis) เรียกวา่ ไมโทสปอร์ (mitospores) การ
สร้างสปอร์ลักษณะเช่นน้ี สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ ่คือ sporangiospores และ conidia   
 ในขณะที่การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศจะเกิดจากการรวมตัวกันของนิวเคลียสที่มีพันธุกรรมแตกต่างกัน  
2 นิวเคลียส (karyogamy) จากนั้น จึงเกิดการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซีส (meiosis) ในการสืบพันธุ์แบบอาศัย
เพศของราบางกลุ่ม เส้นใยหรือไฮฟาที่มีพันธุกรรมแตกต่างกันสองสายมารวมตัวกัน และสานพันกันขึ้นมาเป็น
โครงสร้างที่มีขนาดใหญ่เรียกว่า ฟรุตติงบอดี (fruiting body) เพื่อท าหน้าที่สร้างสปอร์ที่เกิดจากการสืบพันธุ์
แบบอาศัยเพศ (sexual spore) รูปแบบหนึ่งของฟรุตติงบอดีที่พบเห็นได้ในชีวิตประจ าวัน คือ ดอกเห็ดชนิด
ต่าง ๆ ซึ่งอาจมีรูปร่างและสีสันที่หลากหลาย และมักจะโผล่พ้นจากพื้นดิน จึงสามารถมองเห็นได้ง่ายด้วยตา
เปล่า 

 
ภาพประกอบที ่3 ตัวอยา่งการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และการสร้างฟรตุตงิบอดีของรา  

ในไฟลัม Basidiomycota 
ที่มา : http://www.griswold.k12.ia.us/pcarlsonweb/fungi_kingdom.htm 
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อาณาจักรฟงัไจ  
  

การสืบพันธุ์แบไม่อาศัยเพศ การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ 
Fragmentation เกิดจากเส้นใยหักเป็นส่วน ๆ แต่
ละส่วนเรียก oidia สามารถเจริญเป็นเส้นใยใหม่ได้ 

การสืบพันธุแ์บบอาศัยเพศ มีการผสมกันระหว่างเซลล์
สืบพันธุแ์ละมีการรวมตัวของนิวเคลียส ซึ่งรวม 
แล้วเป็น diploid (2n) และมีการแบ่งตัวในขัน้ตอน
สุดท้ายแบบ meiosis เพื่อลดจ านวนโครโมโซมลงเป็น 
haploid (n) ตามเดิม กรรมวิธีในการรวมของ
นิวเคลียสม ี3 ระยะ ดงันี ้
 

Budding (การแตกหน่อ) เป็นการสืบพันธ์ทีพ่บได้
ในยีสต์ทั่วไป เกิดจากเซลล์ตั้งตน้แบ่งเซลล์โดย 
นิวเคลียสของเซลล์ตั้งตน้แบ่งออกเป็นสองนิวเคลียส 
นิวเคลียสอนัหนึ่งจะเคลือ่นย้ายไปเป็นนิวเคลียสของ
เซลล์ใหม ่ 

Binary fission การแบ่งตัวออกเป็น 2 ส่วนทีเ่ท่า 
ๆ กัน แตล่ะเซลล์จะคอดเว้าตรงกลางและหลุด 
ออกจากกันเป็น 2 เซลล์พบในยีสต์บางชนิดเท่านั้น 

1. Plasmogamy เป็นระยะที่ไซโตพลาสซึมของทั้งสอง
เซลล์มารวมกันท าใหน้ิวเคลียสในแต่ละเซลลม์าอยู่
รวมกันด้วย นิวเคลียสในระยะนีม้ีโครโมโซมเป็น n 

การสร้างสปอร์แบบไมอ่าศัยเพศ (Asexual 
sporulation) เป็นการสืบพันธุแ์บบไม่อาศยัเพศทีพ่บ
มากที่สุด สปอร์แตล่ะชนดิจะมีชื่อและวิธีสร้างที่
แตกต่างกันไป เช่น 
- Conidiospore หรือ conidia เป็นสปอร์ที่ไม่มสีิ่ง
หุ้ม เกิดที่ปลายเส้นใยทีท่ าหน้าที่ชูสปอร์ 
(Conidiophore) ที่ปลายของเส้นใยจะมีเซลล์ที่เรยีกว่า 
Sterigma ท าหน้าที่สร้าง Conidia เช่น 

Aspergillus sp. และ Penicillium sp. 
- Sporangiospore เป็นสปอร์ที่เกิดจากปลายเส้นใย
พองออกเป็นกระเปาะ แล้วต่อมามีผนังกั้น 
เกิดขึ้นภายใน กระเปาะจะมีผนังหนาและเจริญเป็นอับ
สปอร์ (Sporangium) นิวเคลียสภายในอับสปอร์จะมี
การแบ่งตัวหลาย ๆ ครั้ง ก่อนที่จะมีการแบ่งไซ
โทพลาซึมมาโอบลอ้มนิวเคลียส และสร้างผนังหนามา
หุ้มกลายเป็นสปอร์ที่เรียกว่า Sporangiospore 
จ านวนมากมาย 

2. Karyogamy เป็นระยะที่นิวเคลียสทั้งสองมา
รวมกัน ในฟังไจช้ันต่ าจะเกิดการรวมตัวของนิวเคลียส
อย่างรวดเร็วในทันทีทีม่ีนวิเคลียสทั้งสองทั้งสองอนัอยู่
ในเซลล์เดียวกัน ส่วนในฟังไจช้ันสูงจะเกิดการรวมตัว
ของนิวเคลียสช้ามาก ท าให้เซลล์ระยะนี้มีสอง
นิวเคลียส เรียกว่า Dikaryon 
3. Haploidization หรือไมโอซิส (Meiosis) เป็น
ระยะที่นิวเคลียสซึง่มีโครโมโซมเป็น 2n จะแบ่งตัว
แบบไมโอซิส เพื่อลดจ านวนโครโมโซมเป็น n 
การสืบพันธุแ์บบมีเพศในเห็ดราแต่ละชนิดจะมี
โครงสร้างที่เรียกว่า Gametangium ท าหน้าที่สร้าง 
เซลล์สืบพนัธุ ์(Gamete) เพศผู้และเพศเมีย การ
สืบพันธุแ์บบมีเพศของเหด็ราต่าง ๆ นี้ จะมีการสร้าง
สปอร์เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน สปอร์ที่ได้จากการสืบพันธุ์
แบบอาศัยเพศมีขนาดเล็กและจ านวนน้อยกว่า เช่น 
Ascospore, Basidiospore ,Zygospore และ 
Oospore 
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อาณาจักรฟงัไจ  
 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวติในอาณาจักรฟังไจ  
 
 จากหลักฐานทางชีวโมเลกุล พิสูจน์ให้เห็นว่าอาณาจักรฟังไจมวีิวัฒนาการใกล้ชิดกับอาณาจักรสัตว์
มากกวา่อาณาจักรพชื และมีบรรพบุรุษรว่มกับสิ่งมีชีวิตจ าพวกฟังจิสต ์(Protists)  
 

การจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟังไจ 
 สิ่งมีชีวิตในอาณาจกัรฟังไจสามารถจัดจ าแนกออกเป็น 4 ไฟลัม (Phylum) โดยอาศัยลักษณะสปอร์ที่
เกิดจากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและจากการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ ดังนี้  
 1. ไฟลัมไคตรดิดิโอไมโคตา (Phylum Chytridiomycota)  
 2. ไฟลัมไซโกไมโคตา (Phylum Zygomycota)  
 3. ไฟลัมแอสโคไมโคตา (Phylum Ascomycota) 
 4. ไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา (Phylum Basidiomycota)  

 
ภาพประกอบที่ 4 การจดัจ าแนกฟังไจ 

ที่มา : https://sites.google.com/site/bioppk/home/xanacakr-fang-ci 
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อาณาจักรฟงัไจ  
  

 
 ราในไฟลัมนี ้เรียกอีกชื่อว่า ไคตรดิ (Chytids) อาจมีลักษณะเป็นเซลล์เดียวรูปร่างกลม หรือเป็นกลุ่ม
เส้นใยที่ไม่มีผนังกั้นเซลล์ ส่วนใหญ่อาศัยอยูใ่นแหล่งน้ า ไคตริดจะสร้างสปอร์แบบไม่อาศัยเพศเรียกว่า 
zoospore ซึ่งเป็นสปอร์ที่มีหางหรือแฟลเจลลัม (flagellum) 1 เส้นที่ด้านหลังเพื่อใช้ในการเคลื่อนที่ และสร้าง
สปอร์แบบอาศัยเพศ เรียกว่า resting spore ราในไฟลัมนี้เป็นปรสิตของฟังไจ พืชและสัตว์น้ าโดยเฉพาะสัตว์
สะเทินน้ าสะเทินบก Chytrids ที่ส าคัญได้แก ่Olpidium Synchytrium และ Physoderma 
 

ลักษณะส าคญั 
1. มีไฮฟาแบบไม่มีผนังกั้น ผนังเซลล์ประกอบด้วยไคทินและกลูโคส 
2. สปอร์มีแฟลกเจลลาเส้นเดียว (Zoospore) ใช้เคลื่อนที่จึงเชื่อว่าเป็นฟังไจกลุ่มแรกที่มีวิวัฒนาการมาจากโพรทิสต์ มี
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัย โดยการผลิต Flagellate zoospore และมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ โดยการปฏิสนธิระหว่าง
ไข่กับสเปิร์ม 
3. เป็นปรสิตในโพรทิสต์ พืช และสัตว์น้ า เช่น ปลา และเชื่อว่าเป็นพวกที่ท าใหส้ัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกลดลง 
4. ส่วนใหญ่อาศัยในแหล่งน้ า (water molds) 
5. เป็นกลุ่มของเชื้อราที่โบราณ (primitive) กว่าราในกลุ่มอื่น ๆ 

 
ภาพประกอบที่ 5 วงชีวติของ Zygomycetes 

ที่มา : https://sites.google.com/site/gfopjrtigdioitwoirnlkfgoi/xanacakr-sing-mi-chiwit/xanacakr-
fang-ci-kingdom-fungi 
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1. ไฟลัมไคตริดดิโอไมโคตา (Phylum Chytridiomycota)  



อาณาจักรฟงัไจ  
 

 
  ราส่วนใหญ่ในไฟลัมนี้มักอาศัยบนพื้นดินหรือบนอินทรียวัตถุที่ก าลังย่อยสลาย เช่น ราด าบนขนมปัง 
ไฮฟาของราในไฟลัมนี้ไมม่ีผนังกั้นเซลล์ อาจมีโครงสร้างที่ยดึเกาะกับแหล่งอาหารเรียกว่าไรซอยด์ (rhizoid) 
ราพวกนี้จะสร้างผนังเซลล ์ในขณะที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เทา่นั้น  

ลักษณะส าคญั 
1. เซลล์เดี่ยวเจริญอยู่ในน้ า บนบก และซากพืชซากสตัว์ 
2. เส้นใยชนิดไม่มีผนังกั้น 
3. ต้องการความชื้น 
4. ด ารงชีวิตแบบปรสิต และผู้ย่อยสลาย 
5. การสืบพันธุ์ 
  - แบบไม่อาศัยเพศสร้างสปอร์ เรียกว่า Sporangiospore การสืบพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นแบบไม่อาศัยเพศ 
  - แบบอาศัยเพศสร้างสปอร์ เรียกว่า Zygospore 

 
ภาพประกอบที่ 6 ตัวอยา่งไคตรดิ Rhizophydium sp. 

ที่มา : http://www.bcrc.firdi.org.tw/fungi/fungal_detail.jsp?id 
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2. ไฟลัมไซโกไมโคตา (Phylum Zygomycota) 



อาณาจักรฟงัไจ  
 

 

 
ภาพประกอบที่ 7 Rhizopus stolonifer 

ที่มา : https://www.invasive.org/browse/detail.cfm?imgnum=1563319 
 

 
 ราชนิดในไฟลัมนี้จัดเป็นราชั้นสูง และจ านวนสมาชิกมากที่สุดถูกค้นพบแล้วราว 60,000 ชนิด ที่มอียู่
บนบก ในน้ า ทั้งน้ าจืดและน้ าเค็ม ซึ่งมีทั้งที่มีลักษณะเป็นเซลล์เดียว เช่น ยีสต์ชนิดต่างๆ และที่มีหลายเซลล์
เป็นกลุ่มเส้นใยหรือไมซีเลียม ลักษณะเส้นใยมีผนังกั้นเซลล์ ตัวอย่างเช่น ราในสกุล Aspergillus และสกุล 
Penicillium เป็นต้น 

ลักษณะส าคญั 
1. เส้นใยมีผนังกั้น แต่จะมีรูเล็ก ๆ อยู่ตรงกลางท าให้โพรโทพลาซึมไหลจากเซลล์หนึ่งไปอกีเซลล์หนึ่งได้ 
2. ด ารงชีวิตบนบกและในน้ า 
3. เซลล์เดียว ได้แก่ ยีสต์ และหลายเซลล์ ซึ่งเคล่ือนที่ได ้
4. การสืบพันธุ์ 
   - แบบไม่อาศัยเพศสรา้งสปอร์เรียกว่า conidia ที่ปลายไฮฟา ส่วนยีสต์จะแตกหน่อ 
   - แบบอาศัยเพศสร้างสปอร์ที่เรียกว่า ascospore อยู่ในถุงเรียกว่า ascus 
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ราด าที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายอีกชนิดหนึ่ง
คือ ราด า (Rhizopus stolonifer) 
ราชนิดน้ีจะงอกเส้นใย แผ่ครอบคลุม
อาหารและงอเส้นใยเจริญลงไปในอาหาร 
เมื่อเจริญเต็มที่จะสร้างอับสปอร์รูปกลม สี
ด า ชขูึ้นมาเหนือผวิของอาหารภายในมี
สปอร์จ านวนมากมาย เรียกว่า สปอแรง
จิโอสปอร์ (sporangiospore) ที่อยู่ใน
อับสปอร์หรือ (sporangium) ซึ่งเกิด
อยู่ที่ปลายไฮฟาเมือ่ปลิวไปตกในที่
เหมาะสมก็จะเจริญเป็นเส้นใยใหม่ได้ 

3. ไฟลัมแอสโคไมโคตา (Phylum Ascomycota)  



อาณาจักรฟงัไจ  
 

 
         Aspergillus sp.    Penicilium sp. 
 

ภาพประกอบที่ 8 ตัวอยา่งราใน Ascomycetes 
ที่มา : http://www.pfdb.net/html/species/s11.htm 

    

 
 

ภาพประกอบที่ 9 วงชีวติของ Ascomycetes 
ที่มา : https://www.scribd.com/doc/78258979/Ascomycota 
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ราในกลุ่มนี้จะม ี2 สภาพคือ 
สภาพที่สร้างถุง ascus ซึ่งเป็น
ระยะที่มีการสืบพันธุ์แบบอาศัย
เพศเรียกว่า Ascigerous หรือ 
Perfect stage และสภาพที่มี
การสร้าง Conidia ซึ่งเป็นระยะ
ที่มีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 
เรียกว่า Imperfect stage (รา
บางชนิดอาจมีแตก่ารสืบพันธุ์
แบบไม่อาศัยเพศเรียกว่าพวก 
Fungi Imperfecti  

 



อาณาจักรฟงัไจ  
 
 ราในกลุ่มนี้จึงมทีั้งราที่เป็นเซลล์เดี่ยว ราที่มีเส้นใยแบบมีผนังกั้นแบบปิดไม่สนิท เซลล์ในเส้นใยบาง
ชนิดมีนิวเคลียส 1 อัน (Homokaryotic hypha) บางชนิดมีหลายอัน (Heterokaryotic hypha) และเส้นใย
เทียม (Pseudomycelium) 
 

 
ภาพประกอบที ่10 Ascospore 8 อันในแต่ละ Ascus 

ที่มา : http://www.forestpathology.org/fungi.html 
 

 
ภาพประกอบที ่11 Conidia ของ (ซ้าย) Penicillium (ขวา) Aspergillus 

ที่มา : http://fungifest.com/wp-content/images/aspergillus_niger.jpg 
http://www.saber.ula.ve/micosis/contenido/capitulo20/capitulo20F/figuras/20F-0003.jpg 
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อาณาจักรฟงัไจ  
 

  
 เชื้อราในไฟลัมนี้มีประมาณ 25,000 ชนิด รวมทั้งพวกเห็ดชนิดต่าง ๆ เช่น เห็ด puffballs และ rust 
ชื่อไฟลัมมาจากค าว่า basidium ซึ่งเป็นระยะที่มีลักษณะเป็น diploid ของวัฏจักรชีวิต ลักษณะของ 
basidium จะมีรูปร่างคล้ายกระบอง (club like shape) จึงถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า club fungi 
Basidiomycetes เป็นเชื้อราที่มีความส าคัญในการย่อยสลายไม้และชิ้นส่วนของพืช ก่อให้เกิดการผุพังอย่าง
รวดเร็ว เห็ดราสามารถที่จะย่อยสลาย lignin ซึ่งเป็นสาร polymer ที่ซับซ้อน อันเป็นส่วนประกอบที่พบมาก
ในเนื้อไม้ นอกจากนี้ Basidiomycetes หลายชนิดจัดเป็น mycorrhiza บางชนิดเป็นปรสิต เช่น โรคราสนิม 
วัฏจักรชีวิตของ club fungi จะประกอบด้วย dikaryotic mycelium ที่ไวต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อสิ่งแวดล้อม
เหมาะสม จะมีการสร้าง fruiting bodies ที่เรียกว่า basidiocarp ซึ่งเป็นที่อยู่ของ basidia จ านวนมากสปอร์
แบบอาศัยเพศจะเกิดบน basidia นี้ ส่วนการสร้างสปอร์แบบไม่อาศัยเพศ จะเกิดน้อยกว่าสมาชิกของไฟลัม 
Ascomycetes ดอกเห็ดเป็นตัวอย่างของ basidiocarp หมวกของดอกเห็ดจะเป็นส่วนที่ป้องกันและยึดส่วนที่
เป็นครีบทางด้านล่างที่เป็นที่อยู่ของ basidia จ านวนมาก พื้นที่ผิวของครีบของดอกเห็ดแต่ละดอกอาจมากถึง 
200 ตารางเซนติเมตร เห็ด 1 ดอกสามารถที่จะปล่อยสปอร์ออกมาได้ถึงพันล้านสปอร์ ซึ่งจะร่วงลงทางด้านใต้
ดอกเห็ดและถูกลมพัดพาไป 
 

 
ภาพประกอบที ่12 วงชีวิตของราในกลุ่ม Basidiomycota 

ที่มา : http://www.biology.lsu.edu/heydrjay/1002/Chapter24/lifecycles/lifecycle.html 
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4. ไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา (Phylum Basidiomycota) 



อาณาจักรฟงัไจ  
 

ลักษณะส าคญั 
1. เส้นใยมีผนังกั้นและรวมตัวอัดแน่นเป็นแท่งคล้ายล าต้น เช่น ดอกเห็ด 
2. การสืบพันธุ ์
   - แบบไม่อาศัยเพศสรา้งสปอร์เรียกว่า codiospore ใน conidia 
   - แบบอาศัยเพศสร้างสปอร์ที่สร้างโดยอาศัยเพศสร้างบนอวัยวะคล้ายกระบองหรือเบสิเดียม (basidium) เรียกว่า 
Basidiospore 

 

ภาพประกอบที่ 13 ส่วนประกอบของเห็ด 
ที่มา: http://www.findaus.com/beverleyednie/prints.htm 
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อาณาจักรฟงัไจ  
 
   
 
ประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟังไจ 
           เห็ดราหลายชนดิสร้างฟรตุติงบอดีขนาดใหญ่สามารถน ามารับประทานได ้เช่น เห็ดระโงก เห็ดถ่าน 
เห็ดเผาะ เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีแหล่งหนึ่ง เห็ดบางชนิดสามารถเพาะเลี้ยงในเชิงการค้าได้ เช่น 
เห็ดนางฟ้า เห็ดหอม เห็ดฟาง เห็ดเข็มทอง เป็นต้น สร้างรายได้แก่ผู้เพาะเลี้ยงจานวนมาก 

ประโยชน์ ตัวอย่าง 
สามารถน ามารับประทานได้ 
เช่น เห็ดระโงก เห็ดถ่าน เห็ด

เผาะ เห็ดตะไคล 

 
ภาพประกอบที่ 14 เห็ดตะไคล Russula delica Fr. 

ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/chawsaun/2008/11/27/entry-1 
เห็ดบางชนิดสามารถ
เพาะเลี้ยงในเชิงการค้าได้ เช่น 
เห็ดนางฟ้า เห็ดหอม เห็ดฟาง 
เห็ดเข็มทอง เป็นต้น 

 
ภาพประกอบที่ 15 เห็ดนางฟ้า Pleurotus pulmonarius 

ที่มา : http://www.farmhed.com/ 
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บทบาทของสิง่มชีวีิตในอาณาจกัรฟงั
ไจ 

 



อาณาจักรฟงัไจ  
 
 ในทางอุตสาหกรรมอาหารมีการน าราหลายชนิดมาใช้ในการผลิตอาหาร เช่น การใช้ยีสต์ในการท า
ขนมปัง รวมถึงขนมไทยบางชนิด นอกจากนี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่น ไวน์ เบียร์และเหล้า ล้วนแต่ได้มาจาก
กระบวนการหมักของยีสต์ เต้าเจี้ยวและซีอิ้วได้จากการหมักถั่วเหลืองด้วยเชื้อรา Aspergillus oryzae 
นอกจากนี้ ในการท าเนยแข็งหรือ cheese บางชนิดนิยมบ่มด้วยรา Penicellium camemberti หรือ 
Penicellium roqueforti และในการท าข้าวหมากจะใช้ราในสกุล Mucor, Rhizopus และยีสต์ และอื่น ๆ 
ได้แก่ 

 

 
ภาพประกอบที่ 16 สารสกัดจากยีสต ์

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1087/yeast-extract 
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สารสกัดจากยีสต์ (yeast extract) 
คือ สารที่ได้จากการสกัด (extraction) 
จากไซโตพลาสซึม (cytoplasm) ซึ่ง
เป็นของเหลวภายในเซลล์ยีสต์ (yeast) 
มีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ าตาล มีสาร
ส่วนประกอบหลักคือโปรตีนและมี
วิตามิน แร่ธาตุหลายชนิด ที่มีประโยชน์
และมีกลิ่นหอมคล้ายเนื้อสัตว์ ใช้เป็นสาร
ปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร (flavoring 
agent) 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0555/yeast-%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0555/yeast-%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1189/protein-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1334/flavoring-agent-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AA
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1334/flavoring-agent-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AA


อาณาจักรฟงัไจ  
 
 ทางการแพทย์เห็ดบางชนิดมีฤทธิ์หรือสรรพคุณทางยา เช่น เห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum) 
ซึ่งมีสารที่ช่วยยับยั้งการเจริญของมะเร็ง กระตุ้นการท างานของเม็ดเลือดขาว และช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด 
และเห็ดหัวลิง (Hericium erinaceum) ที่มีสรรพคุณช่วยบ ารุงม้าม กระเพาะอาหาร และช่วยยับยั้ง
เซลล์มะเร็ง ราบางชนิดสามารถสร้างสารปฏิชีวนะซึ่งมีประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น รา Penicillium 
chrysogenum ผลิตสารเพนนิซิลลินที่ใช้เป็นยาปฏิชีวนะรักษาอาการที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย  
 

 
 

ภาพประกอบที ่17 เห็ดหลินจือ Ganoderma lucidum  
ที่มา : https://medthai.com 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 18 ปฏิกิริยาของราเพนิซิลเลียมทีม่ีต่อเชื้อแบคทีเรีย 
ที่มา : http://www.vcharkarn.com/varticle/44132 
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เนื้อเห็ดหลินจือบดเป็นผงบรรจุแคปซูล 
 

เพนิซิลเลียม (Penicillium)  เป็นราที่พบได้ทั่วไปทุก
หนทุกแห่ง มีชื่อเรียกกันว่า green mold และ blue 
mold  ตามสีสปอร์ของรา  ซึ่งเชื้อราชนิดนี้สามารถ
สร้างสารยับยั้งการเจริญต่อแบคทีเรียชนิดแกรมบวก
ได้  ดังเช่น ราPenicillium notatum ที่มีผลต่อ
แบคทีเรียแกรมบวกอย่าง Staphylococcus  ต่อมา
จึงมีการน าราเพนิซิลเลียมมาสกัดเป็น  
ยาเพนิซิลิน  ซึ่งถือว่าเป็นยาปฏิชีวนะตัวแรกของโลก 

 



อาณาจักรฟงัไจ  
 
โทษของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟังไจ 
 เน่ืองจากราสว่นใหญ่ด ารงชีวิตเป็นผู้ย่อยสลายสารอินทรีย ์จึงสามารถก่อให้เกิดผลเสียหรือความ
เสียหายต่าง ๆ กับมนุษย์ได้ เช่น การเน่าเสียของอาหาร ผักและผลไม้ ผนังอาคาร บ้านเรือน อุปกรณ์และ
เครื่องใช้ตา่ง ๆ ที่ท าจากไม้ กระดาษ หนังสัตว ์ยางและผ้า เป็นต้น ราบางชนิดเป็นปรสิตที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ 
ในพืชเศรษฐกิจ และท าให้เกิดความเสียหายทางการเกษตร เช่น โรคราสนิม โรคใบจดุและโรคใบไหม้ 
นอกจากนี้รายังมีผลต่อสขุภาพของมนุษย์และสัตว์ โดยสามารถท าให้เกิดโรคที่ผิวหนัง เช่น กลาก เกลื้อน 
ฮ่องกงฟตุ รวมไปถึงเกิดการติดเชื้อในรา่งกายไดห้ลายระบบได้แก่ หู ตา จมูก ไซนัส ปอด และสามารถลุกลาม
ไปยังกระดูก สมอง เย่ือหุ้มสมอง เห็ดราบางกลุ่มสร้างสารพิษที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ที่บริโภคอาหาร
ที่มีราเหล่านี้ปนเปื้อน เช่น ราในสกุล Aspergillus หลายชนิดทีพ่บในเมล็ดถั่วและธัญพืช และอาหารแห้งต่างๆ 
ซึ่งจะสร้างสารพิษอะฟลาทอกซิน (aflatoxin) ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งตับ เห็ดบางชนิดมีสารที่
ออกฤทธิ์กล่อมประสาทและจัดเป็นสารเสพติด เช่น กลุ่มเห็ดขี้ควาย หรือเห็ดบางชนิดมีพิษเมื่อรับประทานเข้า
ไปแล้วอาจถึงแก่ชีวิตได ้
 

 
ภาพประกอบที่ 19 สารอะฟาทอกซินที่พบในธัญพืช 

ที่มา : http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0568/aspergillus-flavus 
เชื้อรา Aspergillus flavus เข้าท าลายและเจริญในถั่วเมล็ดแห้ง เช่น เมล็ดถั่วลิสง ถ่ัวเหลือง เมล็ดธัญพืช เช่น ข้าว 
ข้าวโพด โดยเริ่มต้นจาก conidium ของเชือ้รา งอกเป็น germ tube หลังจากที่ conidium ตกลงสัมผัสแล้ว 
germ tube นี้เจริญแทงทะลุต่อของเซลล์ที่ผิวเมล็ดเข้าไปเจริญอยู่ระหว่างเซลล์ 
 

 
 

ฟังไจที่มีโทษ 
 Puccinia graministritici ท าให้เกิดโรคราสนิมในพืช  
 Ustilago coicis ท าให้เกิดโรคราเขม่าด าในเมล็ดเดือย 
 Puccinia graministritici ท าให้เกิดโรคราน้ าค้างในองุ่น 
 Aspergillus flavus พบในเมล็ดถ่ัวและธัญพืช สร้างสารพิษอะฟลาทอกซิน ถ้าสะสมมากในร่างกายท าให้เกิด
โรคมะเร็งตับ 
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อาณาจักรฟงัไจ  

 
เห็ดพิษ สีสันสดใสในอันตรายถึงชีวติ 

เห็ดพิษมีลักษณะ ดังนี้ 
1. สีเข้มจัด เช่น แดง ส้ม ด า หรือมีสฉีูดฉาด 
2. มีแผ่นหรือเกล็ดขรุขระบนหมวกเห็ด 
3. มีวงแหวนพันรอยบนก้านดอกเห็ด วงแหวนนี้จะเป็นตัวเชื่อมเน้ือเยื่อ

ของหมวกเห็ดและก้านดอกให้ติดกนัเมื่อดอกเห็ดบาน 
4. มีขนหรือหนามเล็ก ๆ กระจายทั่วไป 
5. มีกลิ่น 
6. มีน้ าเมือก หรือมีน้ ายางสีขาวออกมาเมื่อกรีดที่หมวกเห็ด 
7. ครีบที่อยู่ใต้หมวกมสีีขาว สปอร์ในครีบมีสีขาวเช่นกัน 

 
 

ภาพประกอบที่ 20 ส่วนประกอบของเห็ดพิษ 
ที่มา : https://sites.google.com/site/nuttun18661866/-hed-phis-sisan-sdsi-xantray-thung-chiwit 
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รู้หรือไม่ 



อาณาจักรฟงัไจ  
 

 สารพิษจากเห็ด เห็ดสามารถสร้างสารพิษชีวภาพที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ได้ ในเห็ดพิษชนิดเดียวกันอาจมี
สารชีวพิษอยู่หลายชนิดต่าง ๆ กัน ตามพื้นที่ทีเ่ห็ดงอก รวมทั้งการพิสจูน์ทราบว่าเป็นเห็ดชนิดใดอาจจะต้องใช้เวลามากจน
ให้การรักษาไมท่ันการ การวินิจฉัยและการรักษาภาวะพิษจึงขึ้นอยู่กับลักษณะทางคลินิก สารชีวพิษของเห็ดเมา แต่ละ
ตระกูลมีฤทธิ์ต่าง ๆ กัน ถงึมีผลต่อส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย ดังนี้ 
  พิษต่อตับ 
  พิษต่อระบบประสาทกลาง 
  พิษต่อระบบประสาทอัตโนมัติ 
  พิษต่อไต 
  พิษต่อทางเดินอาหาร 

 
ภาพประกอบที่ 21 ตัวอย่างเห็ดพิษ 

ที่มา : https://sites.google.com/site/nuttun18661866/-hed-phis-sisan-sdsi-xantray-thung-chiwit 
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อาณาจักรฟงัไจ  
 

 

เห็ดพิษที่ท าให้คนตายมากกว่าชนิดใดๆ คือ เห็ดแอมอะนิต้าเวอร์น่า หรือ ภาคอีสาน เรียกว่า เห็ดระโงกหิน ส่วน
ภาคเหนือ เรียกว่า เห็ดไขห่่านขาวตีนตัน จะมีลักษณะดอกเห็ดอ่อนเป็นก้อนกลมสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลาง 3-6 ซม. ยึด
เป็นรูปไข่ ผิวด้านบนบางแตกออกเป็นรูปถ้วยรองรับ บางส่วนติดอยู่ที่ผิวหมวกต่อมาเจริญเป็นรูปร่ม 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 22 เห็ดระโงกหิน Amanita phalloides 
ที่มา http://news.thaipbs.or.th/content/252771 
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…………..(1) สิ่งมีชีวิตในอาณาจกัรฟังไจเป็นมีลักษณะเซลล์แบบยูคาริโอต 
…………..(2) ผนังเซลล์ของฟังไจเป็นสารประกอบที่เรียกวา่ เซลลูโลส (Cellulose) 
…………..(3) ลักษณะเส้นใยของฟังไจมี 2 แบบ คือ เส้นใยที่มีผนังกั้น  (Septate hypha) และ 

เส้นใยที่ไม่มีผนังกั้น (Non septate hypha) 
…………..(4) สิ่งมีชีวิตในอาณาจกัรฟังไจมีรูปแบบการสืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพสและไม่อาศัยเพศ 
…………..(5) ไมซีเลียม (Mycelium) ในฟังไจบางชนิดจะพัฒนาเป็นโครงสร้างโผล่ขึ้นมาเหนือดิน

เรียกว่า ฟรตุติง บอดี (Fruiting body) 
…………..(6) ฟังไจบางชนิดมีคลอโรฟลิล์ จึงสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ 
…………..(7) สิ่งมีชีวิตในอาณาจกัรฟังไจบางชนิดด ารงชวีิตแบบปรสิต 
…………..(8) ฟังไจส่วนใหญ่มีบทบาทการด ารงชีวติเป็นผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศ 
…………..(9) ไลเคน (Lichen) เป็นรูปแบบการด ารงชวีิตแบบภาวะพึ่งพาของสิ่งมีชีวติ 2 ชนิด คอื 

ราและแบคทีเรีย  
………..(10) ยีสต์ส่วนใหญ่สืบพันธุ์ดว้ยวิธีการแตกหน่อ (Budding) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

บัตรงานที่ 5 เรื่องอาณาจักรฟังใจ   

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของฟังใจ 

 
 ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูก () หน้าข้อความที่กล่าวถูก และเขียนเครื่องหมายผิด ()   

              หน้าข้อความที่กล่าวผดิ 
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อาณาจักรฟงัไจ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

……..(1) สิ่งมีชีวิตในอาณาจกัรฟังไจเป็นมีลักษณะเซลล์แบบยูคาริโอต 
.……..(2) ผนังเซลล์ของฟังไจเป็นสารประกอบที่เรียกวา่ เซลลูโลส (Cellulose) 
……..(3) ลักษณะเส้นใยของฟังไจมี 2 แบบ คือ เส้นใยที่มีผนังกั้น  (Septate hypha) และ 

เส้นใยที่ไม่มีผนังกั้น (Non septate hypha) 
……..(4) สิ่งมีชีวิตในอาณาจกัรฟังไจมีรูปแบบการสืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพสและไม่อาศัยเพศ 
……..(5) ไมซีเลียม (Mycelium) ในฟังไจบางชนิดจะพัฒนาเป็นโครงสร้างโผล่ขึ้นมาเหนือดิน

เรียกว่า ฟรตุติง บอดี (Fruiting body) 
.……..(6) ฟังไจบางชนิดมีคลอโรฟลิล์ จึงสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได ้
……..(7) สิ่งมีชีวิตในอาณาจกัรฟังไจบางชนิดด ารงชวีิตแบบปรสิต 
……..(8) ฟังไจส่วนใหญ่มีบทบาทการด ารงชีวติเป็นผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศ 
.……..(9) ไลเคน (Lichen) เป็นรูปแบบการด ารงชวีิตแบบภาวะพึ่งพาของสิ่งมีชีวติ 2 ชนิด คอื 

ราและแบคทีเรีย  
.……..(10) เห็ดราส่วนใหญ่สืบพันธุ์ดว้ยวิธีการแตกหน่อ (Budding) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

เฉลยบัตรงานที่ 5 เรื่องอาณาจักรฟังใจ   

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของฟังใจ 

 
 ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูก () หน้าข้อความที่กล่าวถูก และเขียนเครื่องหมายผิด ()   

              หน้าข้อความที่กล่าวผดิ 
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 1. การสรา้งสปอร์ที่เกิดจากการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสในเห็ดรา 
 3. ไฟลัมที่มียีสต์เป็นสมาชิกอยู ่  
 4. สปอร์ของรา Phylum Chitridiomycota 
 6. ฟังไจที่มีวิวัฒนาการมาจากโพรทิสต์ 
 7. รูปร่างคล้ายกระบองเป็นที่อาศัยของสปอร์ 
 

 
 1. สารประกอบหลักในผนังเซลล์ของเห็ดรา 
 2. กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส  
 4. สปอร์ของรา Phylum Zygomycota 
 5. ขยุ้มรา 
 8. ดอกเห็ด 
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บัตรงานที่ 5 เร่ือง อาณาจักรฟังไจ      ตอนที่ 2 ปริศนาฟังไจ 
 

ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนอ่านข้อความที่ก าหนดให้ แล้ววงรอบค าตอบของข้อความแต่ละข้อในตาราง ดังนี้ 
 

แนวตั้ง 
 

แนวนอน 
 



อาณาจักรฟงัไจ  
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อาณาจักรฟงัไจ  
 

 
 

 
 
  

 
 1. การสรา้งสปอร์ที่เกิดจากการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสในเห็ดรา 
 3. ไฟลัมที่มียีสต์เป็นสมาชิกอยู ่  
 4. สปอร์ของรา Phylum Chitridiomycota 
 6. ฟังไจที่มีวิวัฒนาการมาจากโพรทิสต์ 
 7. รูปร่างคล้ายกระบองเป็นที่อาศัยของสปอร์ 
 
 

 
 1. สารประกอบหลักในผนังเซลล์ของเห็ดรา 
 2. กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส  
 4. สปอร์ของรา Phylum Zygomycota 
 5. ขยุ้มรา 
 8. ดอกเห็ด 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

เฉลยบัตรงานที่ 5 เร่ือง อาณาจักรฟังไจ      ตอนที่ 2 ปริศนาฟังไจ 
 

ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนอ่านข้อความที่ก าหนดให้ แล้ววงรอบค าตอบของข้อความแต่ละข้อในตาราง ดังนี้ 
 

แนวตั้ง 
 

แนวนอน 
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อาณาจักรฟงัไจ  
 

 

      
 

1. ผนังเซลล์ของราแตกต่างจากพืชอย่างไร............................................................................................. 
2. รามีรูปแบบในการด ารงชีวิต 3 ลักษณะ คือ ...................................................................................... 
3. สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟังไจสามารถจัดจ าแนกแกเป็น 4 ไฟลัม โดยอาศยัความแตกต่างของ............. 
................................................................................................................................................................ 
4. ยกตัวอย่างราใน ไฟลมัไคตริดดิโอไมโคตา.......................................................................................... 
5. ลักษณะเส้นใยของสิ่งมีชีวิต Phylum Zygomycota มีลักษณะเป็นอย่างไร ................................... 
................................................................................................................................................................ 
6. ไซโกสปอร์ (Zygospore) คือ ............................................................................................................ 
7. ลักษณะเซลล์ของสิ่งมีชีวิต Phylum Ascomycota มีลักษณะเป็นอย่างไร ...................................... 
................................................................................................................................................................ 
8. สิ่งมีชีวิต Phylum Ascomycota มีการสืบพันธุ์กี่แบบ อะไรบ้าง ..................................................... 
................................................................................................................................................................ 
9. อธิบายลักษณะของราใน Phylum Basidiomycota ……………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. Basidium คือ ................................................................................................................................. 
11. จงยกตัวอยา่งประโยชน์ของรา 3 อย่าง............................................................................................ 
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
12. จงยกตัวอยา่งโทษของรา 3 อย่าง..................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

 
 
 

 
 

แบบฝกึหดัประจ าหนว่ยที ่5 

 ค าช้ีแจง    ให้นักเรียนค าตอบลงในช่องวา่งให้ถูกต้อง 
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อาณาจักรฟงัไจ  
  

 

      
 

1. ผนังเซลล์ของราแตกต่างจากพืชอย่างไร มีสารไคตินเป็นองค์ประกอบหลักแต่ในพืชเป็นเซลลูโลส 
2. รามีรูปแบบในการด ารงชีวิต 3 ลักษณะ คือ 1) ภาวะปรสติ  2) ภาะพึ่งพา และ3) ผู้ย่อยสลาย 
3. สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟังไจสามารถจัดจ าแนกเป็น 4 ไฟลัม โดยอาศัยความแตกต่างของ 
  อาศัยลักษณะสปอร์ที่เกิดจากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและจากการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด ์ 

 4. ยกตัวอย่างราใน ไฟลมัไคตริดดิโอไมโคตา. Olpidium Synchytrium และ Physoderma 
5. ลักษณะเส้นใยของสิ่งมีชีวิต Phylum Zygomycota มีลักษณะเป็นอย่างไร  มีเส้นใยเป็นแบบไม่มี
ผนังกั้น (Nonsetate hypha)  
6. ไซโกสปอร์ (Zygospore) คือ สปอร์แบบมีเพศ (sexual spore) ของเชื้อรา (mold) ใน
ไฟลัม Zygomycota  
7. ลักษณะเซลล์ของสิ่งมีชีวิต Phylum Ascomycota มีลักษณะเป็นอย่างไร เส้นใยมีผนังกั้น 
ด ารงชีวิตบนบกและในน้ า พบทั้งแบบเซลล์เดียว ได้แก่ ยีสต ์และหลายเซลล์ ซึ่งเคลื่อนที่ได้ 
8. สิ่งมีชีวิต Phylum Ascomycota มีการสืบพันธุ์กี่แบบ อะไรบ้าง มี 2 แบบ 1) แบบไม่อาศัยเพศ 
สร้างสปอร์เรียกว่า conidia ที่ปลายไฮฟา สว่นยสีต์จะแตกหน่อ  2) แบบอาศัยเพศ สร้างสปอร ์ทีม่ีชื่อ
ว่า ascospore อยู่ในถุงเรียกว่า ascus  
9. อธิบายลักษณะของราใน Phylum Basidiomycota . เส้นใยมีผนังกั้นและรวมตัวอดัแน่นเป็นแท่ง
คล้ายล าต้น เช่น ดอกเห็ด 
10. Basidium คือ โครงสร้างที่ใช้ในการสรา้งสปอร์ของราในไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

40 

เฉลยแบบฝกึหดัประจ าหนว่ยที่ 5 

 ค าช้ีแจง    ให้นักเรียนเติมค าตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0831/mold-%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3161/zygomycota-%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B2


อาณาจักรฟงัไจ  
  

 

      
 

11. จงยกตัวอยา่งประโยชน์ของรา 3 อย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. จงยกตัวอยา่งโทษของรา 3 อย่าง 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Aspergillus  niger ใช้ผลิตกรดซิตริก 

 Aspergillus  oryzae ใช้ท าเหล้า กระแช่ ฯลฯ 

 ASpergillus  wendtii ใช้ในการท าเต้าเจี้ยว 

 Saccharomyces  carlsbergensis ใช้ในอุตสาหกรรมเหล้า เบียร์ 

 Penicilium  sp. ใช้ผลิตยาปฏิชีวนะเพนิซิลินรักษาโรคที่เกิดจากแบคทีเรีย 

 Puccinia graministritici ท าให้เกิดโรคราสนิมในพืช   

 Ustilago coicis ท าให้เกิดโรคราเขม่าด าในเมล็ดเดือย 

 Puccinia graministritici ท าให้เกิดโรคราน้ าค้างในองุ่น 

 Aspergillus flavus พบในเมล็ดถ่ัวและธัญพืช สร้างสารพิษอะฟลาทอกซิน ถ้าสะสมมากใน

ร่างกายท าใหเ้กิดโรคมะเร็งตับ 

เฉลยแบบฝกึหดัประจ าหนว่ยที่ 5 

 ค าช้ีแจง    ให้นักเรียนเติมค าตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
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อาณาจักรฟงัไจ  
 

 

 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษค าตอบ 
 
1. ฟังไจไฟลัมใดเป็นกลุม่แรกที่มีวิวัฒนาการขึ้นมาก่อน 

ก. ไฟลัมไซโกไมโคตา (Phylum Zygomycota)  
ข. ไฟลัมแอสโคไมโคตา (Phylum Ascomycota) 
ค. ไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา (Phylum Basidiomycota 
ง. ไฟลัมไคตรดิดิโอไมโคตา (Phylum Chytridiomycota)  

2. สมาชิกส่วนใหญ่ของอาณาจกัรฟังไจมีการจัดเรยีงตัวเป็นเส้นใยแต่ละเส้นเรียกว่าอะไร 
ก. แซนโทฟีลล์          
ข. แคโรทีน 
ค. ไฟโคบิลัน   
ง. ไฮฟา 

3. สารพิษที่เรียกว่า อะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) เกิดจากราชนิดใด 
ก. Aspergillus  flavus     
ข. Penicillium notatum 
ค. Rhizopus  nigricans  
ง. Saccharomyces cerevisiae  

4. ข้อใดไม่ได้จัดอยู่ในอาณาจักรฟังไจ 
ก. ราด า 
ข. ราแดง 
ค. ราเมือก 
ง. ราขนมปัง 

 

  
 

แบบทดสอบหลังเรยีน 
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5. ฟรุตติง บอดี (Fruiting body) ท าหน้าที่ส าคญัอย่างไร 

ก. ยึดเกาะอาหาร 
ข. ดูดซับสารอาหาร 
ค. ส่งเอนไซม์ไปสลายสารอาหารภายนอกเซลล์ 
ง. สร้างสปอร์ที่ได้จากการสบืพันธุ์แบบอาศัยเพศ 

6. ข้อใดแสดงล าดับวิวัฒนาการของสิ่งมีชวีิตจากต่ าสุดไปน้อยสุด ได้ถูกตอ้ง 
ก. Ascomycota, Chytridiomycota, Zygomycophyta, Basidiomycota 
ข. Chytridiomycota, Zygomycophyta, Ascomycota, Basidiomycota 
ค. Chytridiomycota, Zygomycophyta, Ascomycota, Basidiomycota 
ง. Ascomycota, Zygomycophyta,Chytridiomycota, Basidiomycota 

7. ข้อใดไม่ใช่ผลิตภัณฑท์ี่เกิดจากสิ่งมชีีวิตในอาณาจักรฟังไจ 
ก. สาโท ข้าวหมาก 
ข. เต้าเจี้ยว เนยแข็ง 
ค. น้ าปลา น้ าส้มสายช ู
ง. เบียร์ ขนมปัง 

8. ข้อใดต่อไปน้ีไม่ใช่สิ่งมชีีวิตที่อยูใ่นไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา 
ก. เห็ดหอม    
ข. เห็ดเข็มทอง 
ค. เห็ดเป๋าฮื้อ   
ง. เห็นทรัฟเฟิล 

9. ข้อใดไม่ใช่ลกัษณะเดน่ของสิ่งมีชีวิตในไฟลัมไซโกไมโคตา ในอาณาจักรฟังไจ 
ก. เส้นใยไม่มีผนังกั้นเซลล์ 
ข. ไม่มีแฟลกเจลลัมในวงจรชีวิต 
ค. สืบพันธุ์โดยสรา้ง แอสโคสปอร์ 
ง. ตัวอย่างสิ่งมชีีวิตในไฟลมันี้คือ ราขนมปัง 

10. หากโลกร้อนข้ึนหรือมีอุณหภูมิสูงข้ึนจะมีผลกระทบต่อราอย่างไร 
ก. ราเจริญเติบโตได้ดีขึ้น 
ข. ราจะเกิดการกลายพันธุ ์
ค. ราจะเจริญเติบโตน้อยลง 
ง. ราจะถูกท าลายหรือย่อยสลาย 
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ชื่อ.....................................................................เลขที.่..................ห้อง................. 
 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
 
 

ผลคะแนน 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

ข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ค าตอบ ง ก ง ข ค ง ก ข ง ค 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 

ข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ค าตอบ ง ง ก ค ง ข ค ง ค ก 
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