
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค าน า 

 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน (QSCCS) หน่วยการเรียนรู้ ระบบย่อย

อาหารและการสลายสารอาหารระดบัเซลล์ ชุดท่ี 1 การย่อยอาหารของจลุินทรีย์และโพรโทซวั ใช้ในการจดั

กิจกรรมเรียนรู้รายวิชา ชีววิทยา 1 รหสัวิชา ว32041 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4  กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ 

ซึ่งเป็นชุดกิจกรรมที่ เน๎นให๎นักเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริง สํงเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร๑ การสังเกต 

ตั้งสมมติฐาน กระบวนการสืบค๎นความรู๎ การสร๎างองค๑ความรู๎อยํางมีเหตุผล การสื่อสารและน าเสนออยํางมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนการน าองค๑ความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎บริการสังคมให๎เกิดประโยชน๑อยํางสร๎างสรรค๑ โดยมีครู

เป็นผู๎ให๎ค าปรึกษา  แนะน า และคอยอ านวยความสะดวก ตลอดจนติดตามผลการศึกษาอยํางใกล๎ชิด 

 ผู๎จัดท าขอขอบพระคุณทํานผู๎อ านวยการโรงเรียนบางขันวิทยา นายนราวุธ  สุจิตะพันธ๑ ผู๎เชี่ยวชาญ  

และคณะครูทุกทํานที่ให๎ค าปรึกษา แนะน า และเป็นก าลังใจในการจัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ในครั้งนี้ส าเร็จ

ลุลํวงไปได๎ดี และหวังเป็นอยํางยิ่งวําชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ชุดนี้  จะสํงเสริมให๎นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ เกิดความคิดสร๎างสรรค๑ควบคูํกับการพัฒนาจิตวิทยาศาสตร๑ และสามารถน าไป

ประยุกต๑ใช๎อยํางมีเหตุผล มีคุณธรรมและด าเนินชีวิตอยูํในสังคมอยํางมีความสุข 

 

โรจนี  เลื่องสีนิล 
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เรื่อง 
 

หน้า 

ค าชี้แจง 1 
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 - เฉลยใบกิจกรรมที่  1.2 พารามีเซียมจอมเขมือบ  30 
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 - เฉลยใบงานที่  1.2  การยํอยอาหารของโพรโทซัว 35 
 - ใบความรู๎ที่ 1.3  ประโยชน๑ของจุลินทรีย๑ในด๎านตํางๆ 36 
 - ใบงานที่  1.3  ประโยชน๑ของจุลินทรีย๑ในด๎านตํางๆ  41 
 - เฉลยใบงานที่  1.3  ประโยชน๑ของจุลินทรีย๑ในด๎านตํางๆ  42 
 - ใบความรู๎ที่ 1.4  โพรโทซัวเพื่อนรัก 44 
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สารบัญภาพ 

ภาพที่ 
 

หน้า 

ภาพที่ 1 ราด าที่ขึ้นขนมปัง 
ภาพที่ 2 การยํอยเชิงกล (Mechanical  digestion) 

17 
19 

ภาพที่ 3 ประเภทการยํอยอาหาร 20 
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ค าช้ีแจง 

 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ 5 ขั้นตอน (QSCCS) หนํวยการเรียนรู๎ ระบบยํอย

อาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล๑ รายวิชา ชีววิทยา 1 รหสัวิชา ว32041  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุํม

สาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ ซึ่งเป็นชุดกิจกรรมที่เน๎นให๎นักเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริง สํงเสริมทักษะทาง

วิทยาศาสตร๑ มีกระบวนการสืบค๎นข๎อมูล การสร๎างองค๑ความรู๎แบบมีเหตุผล การสื่อสารและน าเสนออยํางมี

ประสิทธิภาพ มีการใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม ตลอดจนการน าองค๑ความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎บริการสังคมให๎เกิด

ประโยชน๑อยํางสร๎างสรรค๑ โดยมีครูเป็นผู๎ให๎ค าปรึกษา แนะน า และคอยอ านวยความสะดวก ตลอดจนติดตาม

ผลการศึกษาอยํางใกล๎ชิด 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ 5 ขั้นตอน (QSCCS) หนํวยการเรียนรู๎ ระบบยํอย

อาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล๑ รายวิชา ชีววิทยา 1 รหสัวิชา ว32041   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ประกอบด๎วยชุดการเรียนรู๎จ านวน 7 ชุด  ดังนี้ 

  ชุดที่  1  เรื่อง การยํอยอาหารของจุลินทรีย๑และโพรโทซัว 

ชุดที่  2  เรื่อง ระบบยํอยอาหารของสัตว๑บางชนิด (ทางเดินอาหารไมํสมบูรณ๑)  

ชุดที่  3  เรื่อง การยํอยอาหารของสัตว๑บางชนิด (ทางเดินอาหารสมบูรณ๑)   

ชุดที่  4  เรื่อง การยํอยอาหารและการดูดซึมสารอาหารของคน 

ชุดที่  5  เรื่อง การสลายสารอาหารระดับเซลล๑  

ชุดที่  6  เรื่อง การสลายสารอาหารแบบใช๎ออกซิเจน 

ชุดที่  7  เรื่อง การสลายสารอาหารแบบไมํใช๎ออกซิเจน 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ 5 ขั้นตอน (QSCCS) หนํวยการเรียนรู๎ ระบบยํอย

อาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล๑ ชุดที่ 1 เรื่อง การยํอยอาหารของจุลินทรีย๑และโพรโทซัว จะเป็น

แนวทางในการพัฒนาการเรียนรู๎ที่เน๎นนักเรียนเป็นส าคัญที่สุด ที่เน๎นให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะส าหรับการเป็น

พลเมืองในศตวรรษที่ 21   

1 



ผังมโนทัศน ์
 
 
 

                                             อาหารและการย่อยอาหาร    
 
 
                             
การอาหารของจุลินทรีย์และโพรโทซัว                      การย่อยอาหารของสัตว์บางชนิด  
                                                                        (ทางเดินอาหารสมบูรณ์) 
                                                   
      การย่อยอาหารของสัตว์บางชนิด                                การย่อยอาหารของคน 
       (ทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์)         

 
 

ระบบย่อยอาหาร 
และการสลายสารอาหารระดับเซลล ์

 
 
 
 

การสลายสารอาหารระดับเซลล์    การสลายสารอาหารแบบใช้ออกซิเจน 
 
 
 

การสลายสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจน 
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ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับครู 
 
 
 

ข๎อควรปฏิบัติในการใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการ QSCCS  ผู๎สอนควรด าเนินการดังนี้ 
 
ขั้นตอนการสอน 

1.ศึกษาคูํมือการใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎และแผนการจัดการเรียนรู๎ให๎เข๎าใจ 
2.ตรวจดูอุปกรณ๑ตําง ๆ ในชุดกิจกรรมการเรียนรู๎วํามีครบตามท่ีระบุหรือไมํ 
3.ศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู๎ในชุดกิจกรรมโดยละเอียด 
4.กํอนสอนต๎องเตรียมชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ไว๎บนโต๏ะ 
5.ครูเตรียมกระดาษค าตอบ หรือใช๎สมุดจดบันทึกของนักเรียนในการท ากิจกรรมเพ่ือดูความก๎าวหน๎า

ของนักเรียน 
6.แบํงนักเรียนเป็นกลุํมละ 3 – 5 คน คละนักเรียน เกํง ปานกลาง อํอน อยูํรํวมกัน 
7.ครูต๎องชี้แจงให๎นักเรียนทราบเกี่ยวกับบทบาทนักเรียนในการท ากิจกรรม 
8.จัดกิจกรรมการเรียนโดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ 5 ขัน้ตอน (QSCCS) 

8.1 ขั้น Q : Question (การตั้งค าถาม)  
8.2 ขั้น S : Search (การสืบค๎นความรู๎) 
8.3 ขั้น C : Construct (การสร๎างองค๑ความรู๎) 
8.4 ขั้น C : Communication (การสื่อสารและน าเสนออยํางมีประสิทธิภาพ) 
8.5 ขั้น S : Serve (การบริการสังคม) 

9.ขณะที่นักเรียนแตํละกลุํมท ากิจกรรม ครูควรเดินดูนักเรียนท ากิจกรรม และหากกลุํมใดมีปัญหาครู
ควรจะเข๎าไปชี้แนะ 
 
 
 

 

 

 

 

3 



ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับนักเรียน 
 
 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการ QSCCS  รายวิชาชีววิทยา เพ่ิมเติม 1 รหัสวิชา ว32041 

เรื่อง ระบบยํอยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล๑ ชุดที่ 1 การยํอยอาหารของจุลินทรีย๑และโพรโทซัว  

เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ ใช๎ประกอบการเรียน และเป็นชุดกิจกรรมที่นักเรียนสามารถศึกษาและ

ท าความเข๎าใจโดยให๎นักเรียนอํานค าแนะน า และปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนของกิจกรรม รวมทั้งสามารถ

สอบถามประเด็นสงสัยจากครูผู๎สอนโดยตรง ซึ่งนักเรียนจะได๎รับความรู๎อยํางครบถ๎วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน

ดังตํอไปนี้  

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการ QSCCS เรื่อง ระบบยํอยอาหารและการสลาย

สารอาหารระดับเซลล๑ ชุดที่ 1 การยํอยอาหารของจุลินทรีย๑และโพรโทซัว ใช๎เวลา 3 ชั่วโมง 

2. นักเรียนแบํงกลุํมออกเป็นกลุํม ๆ ละ 3 – 5 คน โดยคละนักเรียนในกลุํมเป็น 3 ระดับ คือ เกํง 

ปานกลาง และอํอน 

3. กํอนที่นักเรียนจะปฏิบัติชุดกิจกรรมให๎นักเรียนท าแบบทดสอบกํอนเรียน 10 ข๎อ ใช๎เวลา 10 นาท ี

4. นักเรียนแตํละกลุํมรํวมกันศึกษาสาระส าคัญ ตัวชี้วัด จุดประสงค๑การเรียนรู๎ ประจ าชุดกิจกรรมการ

เรียนรู๎ 

5. นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนในชุดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการ QSCCS 

ชุดที่ 1 การยํอยอาหารของจุลินทรีย๑และโพรโทซัว ถ๎านักเรียนมีข๎อสงสัยปรึกษาครูผู๎สอนทันที 

6. เมื่อนักเรียนท ากิจกรรมครบแล๎วนักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 10 ข๎อ ใช๎เวลา 10 นาที ซึ่งเป็น

ชุดเดียวกันกับแบบทดสอบกํอนเรียนเพ่ือวัดความรู๎ความเข๎าใจ และเปรียบเทียบความก๎าวหน๎า

ทางการเรียน 
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ล าดับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้  

                      ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ QSCCS 

 

อ่านค าแนะน า/ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรม 

 

ศึกษาสาระการเรียนรู้/มาตรฐานการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

ศึกษาโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

 

                                ผ่าน (ร้อยละ 80 )                                       ไม่ผ่าน      (ร้อยละ 80) 

                  ผ่านเกณฑ์                                                    ไม่ผ่านเกณฑ์       

                              

          ศึกษาชุดต่อไป 
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แผนผังการจัดชั้นเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน(QSCCS) 

 

                                            โต๊ะคร ู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

กลุ่มที่  1 กลุ่มที่  2 กลุ่มที่  3 

กลุ่มที่  4 กลุ่มที่  5 กลุ่มที่  6 

กลุ่มที่  7 กลุ่มที่  8 กลุ่มที่  9 



 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์  เวลา 20 ชั่วโมง 

 

    สาระท่ี 1   

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 

 มาตรฐานการเรียนรู้  ว1.1 

  เข๎าใจหนํวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ๑ของโครงสร๎างและหน๎าที่ของระบบตํางๆ ของ

สิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ๑กัน  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ และน าความรู๎ไปใช๎ในการ

ด ารงชีวิตตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

 มาตรฐานการเรียนรู้  ว8.1 

  ใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑และจิตวิทยาศาสตร๑ในการสืบเสาะหาความรู๎ การแก๎ปัญหา 

รู๎วําปรากฏการณ๑ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสํวนใหญํมีรูปแบบที่แนํนอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได๎ภายใต๎

ข๎อมูลและเครื่องมือที่อยูํในชํวงเวลานั้น ๆ เข๎าใจวําวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล๎อม มีความ

เกี่ยวเนื่องสัมพันธ๑กัน 

ผลการเรียนรู้ 

  1. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร๎างและการท างานของระบบยํอยอาหาร

และการสลายสารอาหารระดับเซลล๑ในรํางกายของสัตว๑และมนุษย๑  

  2. สืบค๎นข๎อมูล อภิปราย และน าความรู๎เกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
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ชุดที่ 1  เรื่อง การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และโพรโทซัว  เวลา 3 ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านพุทธิพิสัย/ความรู้  (K ) 
1. อธิบายกระบวนการยํอยอาหารของแบคทีเรีย เห็ด รา อะมีบา พารามีเซียม และยูกลีนา 
2. วิเคราะห๑ เปรียบเทียบและอธิบายความแตกตํางของการยํอยอาหารภายนอกเซลล๑

(extracellular digestion) และการยํอยอาหารภายในเซลล๑ (intracellular  digestion) ของแบคทีเรีย รา 
อะมีบา พารามีเซียม และยูกลีนา 
 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

3. สังเกต ทดลอง อภิปราย และสรุปผลการทดลองเกี่ยวกับการยํอยอาหารของ พารามีเซียม 
รา และยูกลีนาได๎ 

4. ทักษะการการเรียนรู๎ตามกระบวนการเรียนรู๎ 5 ขั้นตอน QSCCS  
   

ด้านเจตพิสัย (A)  
5. ตระหนักและยอมรับความส าคัญของจุลินทรีย๑และน าความรู๎เกี่ยวกับการยํอยอาหารของ

จุลินทรีย๑ มาใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวัน 
 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

1. มีความสนใจและกระตือรือร๎นที่จะเรียน 
2. มีการแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น 
3. นักเรียนเข๎าเรียนและสํงงานตรงตามเวลา 
4. ใฝ่เรียนรู๎ และมํุงมั่นในการท างาน 
5. ให๎ความรํวมมือแกํหมูํคณะ และปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว๎ในกิจกรรม 
 

 สมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน ( C ) 
 
   ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก๎ปัญหา  

ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต  ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 
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ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมโดยใช้กระบวนการ QSCCS 
เรื่อง   การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และโพรโตซัว 

 (เวลา 3 ชั่วโมง) 

 ขั้นก่อนจัดกิจกรรม (ใช้เวลา 20 นาที) 

1. ส ารวจความรู๎เดิม จัดกลุํมผู๎เรียน 
2. นักเรียนท าแบบทดสอบกํอนเรียน  
3. นักเรียนท ากิจกรรมกํอนเรียน  ฉันคือใคร 
 

 ขั้น Q : Question (การตั้งค าถาม) (ใช้เวลา 20 นาที) 

1. ดูวิดีโอกระตุ๎นความสนใจ  

2. การตัง้ค าถาม 

3. อภิปรายค าตอบของกลุํมและแนวทางหาค าตอบและความรู๎เพิ่มเติม   

 ขั้น S : Search (การสืบค้นหาความรู้) (ใช้เวลา 50 นาที) 

4. นักเรียนแตํละกลุํมศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามข้ันตอนในกิจกรรมที่ 1.1 
ขนมปังฉันหายไปไหน  

5. นักเรียนแตํละกลุํมศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามข้ันตอนในใบกิจกรรมที่ 1.2  
การกินอาหารของพารามีเซียม  

6. นักเรียนค๎นคว๎าหาความรู๎เพ่ือหาจาก  
- ใบความรู๎ที่ 1.1  การยํอยอาหารของจุลินทรีย๑ 
- ใบความรู๎ที่ 1.2  ประโยชน๑ที่เกิดจากการยํอยอาหารของจุลินทรีย๑ 
 

 ขั้น C : Contruct (การสร้างองค์ความรู้) (ใช้เวลา 50 นาที) 

  7. ศึกษาความรู๎เพ่ิมเติม 
- ใบความรู๎ที่ 1.3  การยํอยอาหารของโพรโตซัว 
- ใบความรู๎ที่ 1.4  โพรโทซัว....นํารู ๎

8. ครูและนักเรียนรํวมกันวิเคราะห๑ และสร๎างองค๑ความรู๎และแนวทางการน าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน๑  
       9. นักเรียนเขียนแผนผังความคิดความรู๎ที่ได๎ เรื่อง การยํอยอาหารของจุลินทรีย๑และโพรโทซัว  
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ขั้น C : Communication (การสื่อสารและน าเสนออยํางมีประสิทธิภาพ) (ใช้เวลา  20  นาท)ี 

10. ตัวแทนกลุํมน าเสนอผลงานจากการค๎นคว๎าหน๎าห๎องเรียน 
11. นักเรียนแตํละกลุํมจัดท าแผนผังความคิด ความรู๎ที่ได๎อยํางสร๎างสรรค๑ สวยงาม 
12. ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนวิจารณ๑และเสนอแนะผลงานรํวมกัน เพ่ือสร๎างพัฒนาผลงาน

ให๎ดียิ่งขึ้น 
 

ขั้น S : Serve (การบริการสังคม) (ใช้เวลา  10  นาที) 
13. นักเรียนแตํละกลุํมรวบรวมข๎อมูลผลการศึกษาจากการท ากิจกรรมของกลุํมจัดบอร๑ด

ความรู๎ให๎ความรู๎เกี่ยวกบัประโยชน๑โทษที่เกิดกระบวนการยํอยอาหารจุลินทรีย๑และโพรโทซัว หรือน าเสนอผําน

facebook, Line  หรืออินเทอร๑นเน็ตชํองทางอ่ืนๆ 

 ขั้นหลังเรียน (ใช้เวลา  10  นาที) 

  14.  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

  

    ดึจังเลย รู้สึกตื่นเต้น กับ 
      กิจกรรมการเรียนรู้แบบ QSCCS 
                                    เสียแล้วซิ...จริงไหม๊พวกเรา 
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แบบทดสอบก่อนเรียน   

เรื่อง การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และโพรโทซัว  

ค าชี้แจง  : 

1. แบบทดสอบกํอนเรียนใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ 1 เรื่อง การยํอยอาหารของจุลินทรีย๑และ 

โพรโทซัว นี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  จ านวน  10 ข๎อ คะแนน 10 คะแนนใช๎เวลา  10  นาท ี

2. ให๎นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท (X) ทับตัวเลือกที่ถูกต๎องที่สุดเพียงข๎อเดียวลงใน

กระดาษค าตอบ 

1. การยํอยอาหารของสิ่งมีชีวิตกลุํมจุลินทรีย๑และโพร
โทซัวมีกระบวนการยํอยอาหารแบบใด  
      ก. การยํอยเชิงกล (Mechanical digestion) 
      ข. การยํอยเชิงเคมี (Chemical digestion) 
      ค. การยํอยโดยการปลํอยน้ ายํอยออกมายํอย

อาหารนอกเซลล๑ 
      ง. ข๎อ ข และ ค ถูก 
2. สิ่งมีชีวิตจ าพวกรา ยํอยอาหารโดยวิธีใด 

ก. น าอาหารเข๎าไปยํอยในเซลล๑โดยตรง 
       ข. ใช๎กระบวนการ phagocytosis  เหมือน 
           อะมีบา 

ค. ปลํอยเอนไซม๑ออกไปยํอยนอกเซลล๑  และยื่น
เท๎าเทียมไปโอบล๎อมอาหารเข๎าสูํเซลล๑มายํอย
ตํอ 

ง. ปลํอยเอนไซม๑ออกไปยํอยนอกเซลล๑แตํละ
เซลล๑ตํางดึงอาหารโมเลกุลเล็กที่ถูกยํอยแล๎ว
เข๎าสูํเซลล๑ 
 

3. การยํอยอาหารของแบคทีเรียจัดอยูํในรูปแบบใด 
ก. Intracellular  digestion   
ข. Extercellular  digestion 

       ค. Extracellular  digestion    
       ง. Intercellular   digestion 
4. อุตสาหกรรมในข๎อใดใช๎ประโยชน๑จากการ
ด ารงชีวิตของจุลินทรีย๑พวกแบคทีเรียและเชื้อรา 
       ก. การหมักน้ าปลา    
       ข. การท าเต๎าเจี้ยว 
       ค. การท านมเปรี้ยวโยเกิร๑ต   
       ง.  ถูกต๎องทุกข๎อ 
5. นักเรียนสังเกตวํามูลสัตว๑ หรือใบไม๎ที่รํวงหลํนลง
สูํพื้นดิน เมื่อเวลาผํานไปปรากฏวํามีลักษณะ
เปลี่ยนไปจากเดิม คือมีลักษณะเปื่อยยุ๐ยกลายเป็น
ดิน เป็นเพราะสาเหตุใด 

ก. ความร๎อนจากแสงแดด   
ข. การยํอยอาหารของจุลินทรีย๑ชนิดตํางๆ  

       ค. การเหยียบย่ าของคนและสัตว๑ 
       ง. เกิดจากการชะล๎างของน้ าฝน 

 

 

 

11 



  

6. ในการศึกษาการกินอาหารของพารามีเซียม จะหยด
สารละลายเมทิลเซลลูโลส ( methyl cellulose ) 
ความเข๎มข๎น 0.1 เปอร๑เซนต๑ 1 หยด เพ่ือจุดประสงค๑
ใด 
      ก. ท าให๎พารามีเซียมเคลื่อนที่ช๎าลง      
      ข. เป็นการย๎อมสียีสต๑ให๎เห็นชัดเจน 
      ค. เป็นสารอาหารของยีสต๑ในขณะทดลอง 
      ง. ชํวยให๎เห็นการเคลื่อนไหวของซิเลียชัดเจนขึ้น 
7. การยํอยอาหารของโปรติสต๑เซลล๑เดียวเกิดขึ้นที่
บริเวณใด      
      ก. Contractile  vacuole  
      ข. Food   vacuole 
      ค. Mitochondria    
      ง. Cytoplasm  
8.  จากภาพ หมายเลขใด คือโครงสร๎างที่อะมีบาใช๎ใน
การจับกินอาหาร 
 

                                4                               
4                   3         3 

      2/2       2 
                  1 

       ก. หมายเลข  1   
       ข. หมายเลข  2 
       ค. หมายเลข  3    
       ง. หมายเลข  4 
 

9.  วิธีการกินอาหารของอะมีบาและพารามีเซียม
ตํางกันอยํางไร 
     ก. อะมีบามีซีเลีย  พารามีเซียมมีขาเทียม 
     ข. อะมีบามีซีเลียคอยโบกพัดอาหารเข๎า   ทาง

ปาก พารามีเซียม มีขาเทียม 
(Psudopodium) โอบล๎อมเข๎าทางรํองปาก 
(oral  groove) 

     ค. อะมีบามีวิธีการน าอาหารเข๎าสูํเซลล๑โดยวิธี 
phagocytosis พารามีเซียมใช๎ซีเลีย ที่อยูํ
บริเวณรํองปาก (oral  groove) โบกพัด
อาหารเข๎าสูํเซลล๑ 

      ง. อะมีบาใช๎ซีเลียทีอยูํบริเวณรํองปาก (oral  
groove)โบกพัดอาหารเข๎าสูํเซลล๑ พารามี
เซียมมีวิธีการน าอาหารเข๎าสูํเซลล๑โดยวิธี 
phagocytosis 

10. ญาดา สังเกตเห็นขนมปังมีสีเปลี่ยนไป และดู
ลักษณะสีด าเป็นจุดเล็กๆและแผํนบางลง ญาดาควร
ท าอยํางไร 
       ก. ทิ้งไปเลย ไมํควรน ามารับประทาน 
       ข. น าไปทาแยมและอบให๎ร๎อนฆําจุลินทรีย๑

สามารถน ามารับประทานตํอได๎ 
       ค. น าไปท าปุ๋ยหมักรวมกับเศษอาหารอ่ืนๆ 
       ง. ข๎อ ก และ ค ถูก 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
ชุดที่ 1  การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และโพรโทซัว 

 
 

ชื่อ.....................................................ชั้น................เลขที่............. 
 
 

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

 
 

คะแนนเต็ม  10  ได้..............................คะแนน 
เกณฑ์การผ่านต้องได้  8  คะแนนขึ้นไป 

 
  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

 
 
                                    
                                                          ตรวจค าตอบหน๎าถัดไป 
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เฉลยค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
ชุดที่ 1   การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และโพรโทซัว 

 
(คะแนนเต็ม 10)   

 

ตัวเลือก ก ข ค ง 
ข้อ 

1    X 

2    X 
3   X  

4    X 

5  X   
6 X    

7  X   

8 X    
9   X  

10    X 
 

                                   
  

     
                     ลองเรียนรู๎กับชุดกิจกรรมแบบ QSCCS  

                                               สไตล๑ ครูโรจนี ซิคะ.....แล๎วพวกเธอจะรู๎วํา 
                                                           งํายยยยย.....นิดเดียว 
 
 
        ไม่เป็นไรคะ....   
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 ว๎า...แยํจัง!                                         
ผิดตั้งหลายข๎อแนะ 



 
 

                                           กิจกรรมก่อนเรียน   ……ฉันคือใคร 
ขั้น learning to question   ( 10  คะแนน) 

ชื่อกลุ่ม.................................ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ………วันที่..............เดือน............................พ.ศ................ 
สมาชิกในกลุ่ม 
1..................................................................... ..................ผู๎น ากลุํม  
2.......................................................................................ผู๎จดบันทึก  
3......................................................................................ผู๎ระดมค าถาม  
4......................................................................................ผู๎รวบรวมค าถาม 
5......................................................................................ผู๎วางแผนหาค าตอบ 
 
ค าชี้แจง :  ให้นักเรียนจับคู่ภาพโดยชื่อทางขวามือมาใส่ช่องว่างหลังภาพทางซ้ายมือให้มีความหมาย

ตรงกัน 

1. .......................................................... 
 
           แบคทีเรีย (Bacteria) 

2. ......................................................... 
           รา (mold) 

3. ….............................................. 

 
          ยีสต๑ (Yeast) 

4. ............................................... 

 
          อะมีบา(Amoeba) 

5. ................................................ 

          
           เห็ด (Mushroom) 

 6. ......................................................... 

 
           พารามีเซียม (Pamecium) 

7. .................................................... 

 
          ยูกลีนา (Euglena) 
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ตรวจค าตอบหน้า

ถดัไป 



เฉลยกิจกรรมก่อนเรียน.......ฉันคือใคร 

ค าชี้แจง :  ให๎นักเรียนจับคูํภาพโดยชื่อทางขวามือมาใสํชํองวํางหลังภาพทางซ๎ายมือให๎มีความหมายตรงกัน 

...............ยูกลีนา (Euglena).............. 
 
           แบคทีเรีย (Bacteria) 

..................ยีสต๑ (Yeast)....................... 

 
           รา (mold) 

.............รา (mold)................. 
 
           ยีสต๑ (Yeast) 

 พารามีเซียม (Pamecium) 
 
           อะมีบา (Amoeba) 

.......อะมีบา (Amoeba)..................... 
          
           เห็ด (Mushroom) 

...........เห็ด (Mushroom)...................... 
 
          พารามีเซียม (Pamecium) 

.........แบคทีเรีย (Bacteria)................ 

 
          ยูกลีนา (Euglena) 
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รู๎จักแล๎ว....จ าหน๎าพวกเขาให๎ดีนะ 



 
 

ใบกิจกรรมที่ 1.1  ขนมปังฉันหายไปไหน  

ขั้น Learning  to  Search 

      (คะแนน 10 คะแนน) 

ชื่อกลุ่ม................................ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ………วันที่..............เดือน......................พ.ศ.................. 

สมาชิกในกลุ่ม 

1............................................................ผู๎น ากลุํม 2............................................................ผู๎จดบันทึก 

3............................................................ผู๎สังเกต 4............................................................ผู๎ท าการทดลอง 
5............................................................ผู๎สรุปและอธิบาย 
จุดประสงค์การท ากิจกรรม 

1. เพ่ือศึกษาการกินอาหารของเชื้อราบนขนมปัง 

ค าชี้แจง   ให๎นักเรียนสังเกตตัวอยํางราที่ขึ้นบนขนมปังซึ่งอยูํในถุงพลาสติกที่ปิดมิดชิดวํามีลักษณะ

อยํางไร แล๎วแตํกลุํมตั้งค าถามที่อยากรู๎เก่ียวกับการสังเกตเห็นของกลุํม เพื่อเป็นแนวในการ

สืบค๎นหาค าตอบ 

 

ภาพที ่ 1 ราด าที่ขึน้ขนมปัง 

ที่มา : โรจนี  เลื่องสีนิล ( 2559 )  

ให๎แตํละกลุํมรวบรวมค าถามของกลุํม 5 ค าถาม 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
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............................................................................................................................................................................ 

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

 

 

 

                                            
                                            ดีมากคะ...... 
                                  .งั้นเรามาตั้งใจศึกษา 
                               ใบเรียนรู๎ที่ 1.1  เรื่อง  การยํอยอาหาร 
                              ของจุลินทรีย๑ และโพรโทซัว   
                                     กันเลยดีไหม                         
                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอ้โห....แตล่ะค าถาม

นา่สนใจมากเลย  อยากรู้

ค าตอบจงัเลยครับ 
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ใบความรูท้ี่ 1.1  เร่ือง  การย่อยอาหารของจุลินทรีย์ 
ขั้น  Learning to Search         

อาหารคืออะไร 
 อาหาร (food) คือ สิ่งที่น าเข๎าสูํรํางกายกํอให๎เกิดประโยชน๑ตํอรํางกาย  เป็นสิ่งส าคัญเพราะเป็น
แหลํงพลังงานของทั้งเซลล๑และรํางกายของสิ่งมีชีวิต  ความต๎องการอาหารและการได๎มาซึ่งอาหารของสิ่งมีชีวิต
จะแตกตํางกัน  กรรมวิธีการได๎มาซึ่งอาหารของสิ่งมีชีวิตสามารถแบํงออกได๎ 2 กลุํม  ดังนี้ 

1. ออโตโทรฟ (autotroph) หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่สามารถสร๎างอาหารเองได๎ โดยกระบวนการ
สังเคราะห๑ด๎วยแสง ได๎แกํ พืชและโพรติสต๑ ที่สร๎างอาหารเองได๎ 

2. เฮเทอโรโทรฟ (heterotroph) หมายถึง กลุํมสิ่งมีชีวิตที่ไมํสามารถสร๎างอาหารเองได๎  ต๎องอาศัย
สารอินทรีย๑ที่เป็นสารอาหารจากภายนอก ซึ่งออกได๎เป็น 

2.1 ฮอโลทรอฟิก (holotrophic)  พวกที่กินอาหารที่มีโมเลกุลใหญํและซับซ๎อน แล๎วยังมีการบด
ให๎ละเอียดและยํอยสลาย การยํอยนั้นต๎องใช๎เอนไซม๑หรือน้ ายํอยเป็นตัวสลาย 

2.2 แซโพรทรอฟิก (saprotrophic) เป็นการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่ได๎รับอาหารสารอินทรีย๑จาก
สิ่งมีชีวิตที่ตายแล๎ว หรือเศษอินทรีย๑ 
การย่อยอาหารคืออะไร 
 การย่อยอาหาร (Digestion) คือ กระบวนการแปรสภาพอาหาร โมเลกุลใหญํให๎มีขนาดเล็กลง เพ่ือ
การดูดซึมเข๎าไปยังเซลล๑ สารอาหารจ าพวก คาร๑โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เทํานั้นที่ต๎องผํานกระบวนการยํอย
อาหารกํอน สํวน เกลือแรํ วิตามิน น้ า สามารถดูดซึมเข๎าไปยังเซลล๑ ได๎โดยไมํมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี  การ
ยํอยอาหารมี 2 ขั้นตอน คือ 
 1. การย่อยเชิงกล (Mechanical  digestion) เป็นกระบวนการท าให๎อาหารมีขนาดเล็กลง เพ่ือ
สะดวกตํอการเคลื่อนที่และการเกิดปฏิกิริยาเคมีตํอไป โดยการบดเคี้ยว รวมทั้งการบีบตัวของทางเดินอาหารยัง
ไมํสามารถท าให๎อาหารมีขนาดเล็กสุด จึงไมํสามารถดูดซึมเข๎าสูํเซลล๑ได๎ 

 
 

                                       ภาพที่ 2 การยํอยเชิงกล (Mechanical  digestion) 
                         ที่มา  http://www.slideshare.net/seksan082/digestive-system-36766760 
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 2. การย่อยเชิงเคมี (Chemical digestion) เป็นการการยํอยอาหารให๎มีขนาดเล็กสุด โดยการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีระหวํางอาหาร กับ น้ า โดยตรง และจะใช๎เอนไซม๑หรือน้ ายํอยเข๎าเรํงปฏิกิริยา ผลจากการยํอย
ทางเคมีเม่ือถึงจุดสุดท๎าย จะได๎สารโมเลกุลเล็กที่สุดที่สามารถดูดซึมเข๎าสูํรํางกายได๎ ซึ่งอาหารที่ต๎องมีการยํอย 
ได๎แกํ คาร๑โบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน สํวน เกลือแรํ และวิตามินจะดูดซึมเข๎าสูํรํางกายโดยตรง 

 
รูปแบบการยํอยอาหาร มี  2  ประเภท ดังนี้ 
 1.การย่อยภายในเซลล์ (Intracellular  digestion) คือ การที่เซลล๑น าอาหารเข๎าไปภายในจนท า
ให๎เกิดถุงอาหาร (food  vacuole) แล๎วใช๎น้ ายํอยยํอยอาหารในเซลล๑นั้น 
 2.การย่อยอาหารนอกเซลล์ (Extracellular  digestion) คือ การที่เซลล๑ขับน้ ายํอยออกมายํอย
อาหารภายนอกเซลล๑จนกลายเป็นโมเลกุลเล็ก ๆ แล๎วดูดซึมไปใช๎ประโยชน๑ตํอไป  

 
ภาพที่ 3  ประเภทการยํอยอาหาร (A) ฟองน้ า (B) การยํอยอาหารภายในเซลล๑ 

                                    ที่มา : www.sc.chula.ac.th/.../digestive-system19_6_3.ppt 

จุลินทรีย์ คืออะไร 
 
จุลินทรีย์ (microorganism) เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่ไมํสามารถมองเห็นได๎ด๎วยตาเปลํา จึงต๎องใช๎

กล๎องจุลทรรศน๑ ได๎แกํ แบคทีเรีย อาร๑เคีย และยีสต๑ เป็นต๎น เราสามารถพบจุลินทรีย๑ได๎ทุกสภาวะแวดล๎อม
แม๎แตํสภาวะแวดล๎อมท่ีสิ่งมีชีวิตอ่ืนอยูํไมํได๎ แตํจุลินทรีย๑บางชนิดสามารถปรับตัวอาศัยอยูํได๎ เชํน ในน้ าพุร๎อน
บริเวณภูเขาไฟใต๎ทะเลลึก หรือภูเขาไฟธรรมดา ใต๎มหาสมุทรที่มีความกดดันของน้ าสูง ๆ ในน้ าแข็ง ที่มี
อุณหภูมิเย็นจัด บริเวณที่มีสภาพความเป็นกรด-ดําง สูง หรือแม๎กระทั่งในบริเวณที่ไมํมีออกซิเจน สํวนใหญํ
หมายถึงสิ่งมีชีวิตเซลล๑เดียว หรือหลาย ๆ เซลล๑ โดยแตํละเซลล๑มีอิสระตํอกัน 

 เราอาจแบํงจุลินทรีย๑ออกเป็นกลุํมตามขนาด รูปรํางและคุณสมบัติอื่น ๆ ได๎ดังนี้ 
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1.1 ไวรัส (Virus) เป็นจุลินทรีย๑ที่ขนาดเล็กท่ีสุดต๎องใช๎กล๎องจุลทรรศน๑อิเล็กตรอนที่มีก าลังขยายเป็น
หมื่นเทําจึงจะเห็นได๎  ไวรัสเจริญเพิ่มจ านวนได๎เม่ืออยูํในเซลล๑ของสิ่งมีชีวิตเทํานั้น ตัวอยําง โรคที่เกิดจากไวรัส 
ได๎แกํ ไข๎ทรพิษ พิษสุนัขบ๎า โปลิโอ หัด คางทูม และอีสุกอีใส เป็นต๎น 

 
 

  
                          ( ก.)                                                (ข.) 
 
                                 ภาพที่ 4  รูปรํางตํางๆ ของไวรัส  
                                         (ก) ภาพจากกล๎องจุลทรรศน๑อิเลก็ตรอน 
                                         (ข) แสดงลักษณะของไวรัส 

                                            ที่มา : http://virology4u.weebly.com/.html 

 
  

1.2 แบคทีเรีย (Bacteria) มีขนาดใหญํกวําไวรัส สามารถมองเห็นได๎ เมื่อสํองขยายด๎วยกล๎อง
จุลทรรศน๑ธรรมดา สํวนมากท าหน๎าที่เป็นผู๎ยํอยสลายในธรรมชาติ แตํอาจมีบางชนิดที่สามารถสังเคราะห๑ด๎วย
แสงได ๎
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        ภาพที่ 5  เชื้อแบคทีเรียที่มีสามรูปทรงพื้นฐาน  
                  (a) ทรงกลม (coccus)  
                    (b) รูปแทํง (Bacillus)  
                    (ค) เกลียวรูป (spirilla) 

ที่มา : http://schoolbag.info/biology/humans/18.html 
 

 
   
                                     ภาพที ่6  โครงสร๎างของแบคทีเรยี  
                                     ที่มา : http://www.vcharkarn.com/lesson/1331 
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 1.3 รา (mold) มีขนาดใหญํกวําแบคทีเรีย พบวํามี 2 แบบ คือ ราแบบรูปกลม เรียกวํา ยีสต๑ และรา
แบบเป็นสาย เรียกวํา สายรา ราบางชนิดมีรูปรํางทั้ง 2 แบบ ขึ้นอยูํกับสิ่งแวดล๎อมในธรรมชาติ เราอาจ
มองเห็นกลุํมของเชื้อราได๎ด๎วยตาเปลํา ราบางชนิดจะสร๎างสปอร๑ส าหรับสืบพันธุ๑เกิดเป็นเห็ดขึ้น 

 
                                       ภาพที่  7 ลักษณะตํางๆ ของรา 
                                                 1.1 ราเซลล๑เดีย่ว ยีสต๑ 
      1.2 ราเส๎นใย 
      1.3 โครงสร๎างตํางๆ ของราเส๎นใย 
                                      ที่มา : http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/116 
 

 1.4 สาหร่ายเซลล์เดียว (Single – cell alge) เป็นจุลินทรีย๑ที่สามารถสังเคราะห๑ด๎วยแสงเองได๎ 
เพราะมีรงควัตถุเพ่ือการสังเคราะห๑ด๎วยแสงอยูํในเซลล๑ จัดเป็นผู๎ผลิตเริ่มต๎นของหํวงโซํอาหาร 
 

 
 
                                                    ภาพที่ 8  สาหรํายสเีขียวเซลล๑เดียว 
                              ที่มา : http://53010217057g4.blogspot.com/2011_11_01_archive.html 
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การย่อยอาหารของจุลินทรีย์บางชนิด 
1. การย่อยอาหารของเห็ด รา ยีสต์ และแบคทีเรีย 

 1.1 เห็ด รา (mushroom) คือ สิ่งมีชีวิตกลุํมหนึ่ง เดิมเคยจัดอยูํอาณาจักรเดียวกับพืช แตํปัจจุบัน
จัดอยูํในอาณาจักรเห็ดรา หรือฟังใจ (Kingdom fungi) เป็นเซลล๑ยูคาริโอต (Eukaryote) พบได๎ทั้งที่เป็น
สิ่งมีชีวิตเซลล๑เดียว เส๎นใย และดอกเห็ด ไมํมีคลอโรฟิลล๑ ได๎รับสารอาหารจากการยํอยสลายสารอินทรีย๑โดย
ปลดปลํอยเอนไซม๑ออกมายํอยสลายสารอินทรีย๑ที่มีโมเลกุลขนาดใหญํและซับซ๎อนจนเป็นโมเลกุลเล็ก และดูด
ซึมเข๎าสูํเซลล๑ (saprophyte) ได๎แกํสิ่งมีชีวิตประเภทเห็ด รา  และยีสต๑ 
 การย่อยอาหารของเห็ด รา ยีสต์ เนื่องจากรามีผนังเซลล๑ จึงไมํสามารถน าสารโมเลกุลใหญํเข๎าสูํเซลล๑
ได๎ การยํอยอาหารจึงเป็นการยํอยภายนอกเซลล๑ (Extracellular digestion) โดยสํงน้ ายํอยหรือเอนไซม๑
ออกมายํอยสารโมเลกุลใหญํให๎เป็นสารโมเลกุลเล็กกํอนแล๎วจึงดูดซึมเข๎าสูํเซลล๑ การยํอยสารโมเลกุลใหญํโดย
ราและแบคทีเรีย จะขึ้นอยูํกับเอนไซม๑อยํางเฉพาะเจาะจง เชํน ยีสต๑เจริญได๎ดีในอาหารพวกน้ าตาลเพราะยีสต๑
มีเอนไซม๑อินเวอร๑เทส ในการยํอยสลายน้ าตาลซูโครส ให๎ได๎น้ าตาลฟรักโทสและน้ าตาลกลูโคส หรือน้ าตาลอิน
เวอร๑ทที่น ามาเป็นสํวนผสมของขนมเค๎ก ลูกกวาดและเครื่องดื่มชนิดตําง ๆ เป็นต๎น 
 

 
 

ภาพที่ 9 การยํอยภายนอกเซลล๑ (Extracellular  digestion) ของราขนมปัง 
                                   ที่มา : http://www.slideshare.net/kwuazar/ss-52462044 

 
                          ภาพที ่ 10  ขนมปังท่ีมีราขึ้น 
             (ก.) ขนมปังท่ีมีราขึ้น      
                                            (ข.) แสดงภาพวาดแสดงราที่ขึน้บนขนมปัง 
                                   ที่มา : http://www.vcharkarn.com/lesson/1083 
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1.2 แบคทีเรีย แบคทีเรียมีผนังเซลล๑ จึงไมํสามารถน าสารโมเลกุลใหญํเข๎าสูํเซลล๑ได๎ การยํอยอาหาร

จึงเป็นการย่อยภายนอกเซลล์ (Extracellular  digestion) เชํนเดียวกับยีสต๑คือ มีการยํอยอาหารโดยสํง
น้ ายํอยออกมายํอยสารโมเลกุลใหญํให๎เป็นสารโมเลกุลเล็กกํอนแล๎วจึงดูดซึมสารโมเลกุลเล็กเข๎าสูํเซลล๑ 
แบคทีเรียบางชนิดสามารถยํอยสารอินทรีย๑ที่มีโครงสร๎างสลับซับซ๎อนได๎ แตํบางชนิดอาจจะยํอยได๎เฉพาะ
สารอินทรีย๑ที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก 
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ของชอบเราเสียด๎วยซิ....คงต๎องเลิก

กินแล๎วละ .........กลัวฟันผุ 

 

 



ใบงานที่ 1.1   การย่อยอาหารของจุลินทรีย์ 
          ขั้น  Learning to Construch   (10   คะแนน) 

ชื่อกลุ่ม..................................ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ………วันที่..............เดือน..........................พ.ศ............... 

สมาชิกในกลุํม 
1..................................................................... ..................ผู๎น ากลุํม  
2................................................................... ....................ผู๎จดบันทึก 
3......................................................................... .............ผู๎ระดมความคิด  
4................................................................... ...................ผู๎รวบรวมความคิด 
5......................................................................................ผู๎อธิบาย 
  
ค าชี้แจง  จงเติมข้อความลงในช่องว่างให้สมบูรณ์  

1.การยํอยอาหาร (digestion) คืออะไร 
............................................................................................................................. ................................ 
2.รูปแบบการยํอยอาหารมีก่ีประเภท อะไรบ๎าง 
......................................................................................................................... ................................... 
......................................................................................................................... ................................... 
3.ปัจจุบันมีการน ายีสต๑มาใช๎ประโยชน๑ในอุตสาหกรรมใดบ๎าง ยกตัวอยําง 2 ประเภท 
........................................................... ............................................................ .................................... 
........................................................................................................................ .................................. 
4.เพราะเหตุใดราและแบคทีเรียจึงมีรูปแบบการยํอยอาหารแบบ การยํอยภายนอกเซลล๑ 

     (Extracellular  digestion) 
     .......................................................................................................................... .............................. 
     5.ราที่ขึ้นบนขนมปังมีกระบวนการอยํางไร จึงสามารถน าแป้งไปใช๎ได๎ 
     ........................................................................................................................... ..............................     

                              
 
                                     อะ...อะ...อยําเพิ่งตรวจค าตอบนะคะ 
                                    ตั้งใจท าให๎สุดความสามารถกํอนคะ 
                                    ความซื่อสัตย๑เป็นสมบัติของคนดีคะ 
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ตรวจค าตอบหน๎าถัดไป 



 
 

เฉลยใบงานที่ 1.1   การย่อยอาหารของจุลินทรีย์ 
 
ค าชี้แจง   จงเติมข้อความลงในช่องว่างให้สมบูรณ์  
 

1. การย่อยอาหาร (digestion) คืออะไร 
แนวค าตอบ การยํอยอาหาร (Digestion) คือ กระบวนการแปรสภาพอาหาร โมเลกุลใหญํให๎มีขนาด

เล็กลง เพ่ือการดูดซึมเข๎าไปยังเซลล๑ สารอาหารจ าพวก คาร๑โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เทํานั้นที่ต๎องผําน
กระบวนการยํอยอาหารกํอน สํวน เกลือแรํ วิตามิน น้ า สามารถดูดซึมเข๎าไปยังเซลล๑ได๎โดยไมํมีการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี 

 
2. รูปแบบการย่อยอาหารมีกี่ประเภท อะไรบ้าง 

 
แนวค าตอบ  รูปแบบการยํอยอาหาร มี  2  ประเภท ดังนี้ 
      1.การยํอยภายในเซลล๑ (intracellular  digestion) คือ การที่เซลล๑น าอาหารเข๎าไปภายในจนท า

ให๎เกิดถุงอาหาร (food  vacuole) แล๎วใช๎น้ ายํอยยํอยอาหารในเซลล๑นั้น 
      2.การยํอยอาหารนอกเซลล๑ (extracellular  digestion) คือ การที่เซลล๑ขับน้ ายํอยออกมายํอย

อาหารภายนอกเซลล๑จนกลายเป็นโมเลกุลเล็ก ๆ แล๎วดูดซึมไปใช๎ประโยชน๑ตํอไป  
 

3. ปัจจุบันมีการน ายีสต์มาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมใดบ้าง ยกตัวอย่าง 2 ประเภท 
แนวค าตอบ  1. การผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑ ชนิด ๆ เชํน เบียร๑ ไวน๑ วสิกี้ 
  2. การผลิตเอธิลแอลกออล๑เพ่ือใช๎ป็นสารเคมี และเชื้อเพลิง 
  3. ใช๎เป็นสารที่ท าให๎ขึ้นฟู (leavening agent) เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ๑เบเกอรี (bakery) 

ใช๎เพื่อการผลิตขนมปัง (bread) โดนัทยีสต๑  

4. เพราะเหตุใดราและแบคทีเรียจึงมีรูปแบบการย่อยอาหารแบบ การย่อยภานอกเซลล์ 
(Extracellular  digestion) 
แนวค าตอบ  เนื่องจากแบคทีเรียและรา มีผนังเซลล๑จึงไมํสามารถน าสารโมเลกุลใหญํเข๎าสูํเซลล๑ได๎ 

การยํอยอาหารจึงเป็นการยํอยภายนอกเซลล๑(Extracellular  digestion) โดยสงน้ ายํอยหรือเอนไซม๑ออกมา
ยํอยสารโมเลกุลใหญํให๎เป็นสารโมเลกุลเล็ก แล๎วจึงดูดซึมสารโมเลกุลเล็กเข๎าสูํเซลล๑ 

5. ราที่ข้ึนบนขนมปังมีกระบวนการอย่างไร จึงสามารถน าแป้งไปใช้ได้ 
แนวค าตอบ  ราจะปลํอยเอนไซม๑ออกมาจากเซลล๑เพ่ือยํอยแป้งแล๎วจึงดูดซึมสารอาหารที่ยํอยได๎ไปใช๎ 
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http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1143/bread-%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%87


ใบกิจกรรมที่ 1.2    เรื่อง  พารามีเซียมจอมเขมือบ 
             ขั้น  Learning to Search   (10   คะแนน) 

 ชื่อกลุ่ม...............................ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ………วันที่..........เดือน........................พ.ศ............. 

สมาชิกในกลุํม 
1.......................................................................................ผู๎น ากลุํม  
2.......................................................................................ผู๎จดบันทึก  
3......................................................................................ผู๎ สงัเกต  
4......................................................................................ผู๎ท าการทดลอง 
5......................................................................................ผู๎ สรุปและอธิบาย 
จุดประสงค์ 

 สังเกต ทดลอง อภิปราย และสรุปผลการทดลองเกี่ยวกบัการยํอยอาหารของพารามีเซียมได๎ 

วัสดุอุปกรณ์ 

1.ยีสต๑   2. พารามีเซียม   3.  สารละลายกลูโคส  
4. สีคองโกเรด   3 mg 5.  เมทิลเซลลูโลส 0.1 %  6. สไลด๑และกระจกปิดสไลด๑ 
7.  กล๎องจุลทรรศน๑ 

วิธีการทดลอง 

1.  การเตรียมสีที่ใช๎ย๎อมเซลล๑ยีสต๑ที่เป็นอาหารของพารามีเซียม โดยผสมยีสต๑ 0.5 g ในกลูโคส 10 %    

( เตรียมจากน้ าตาลกลูโคส 10 กรัม ละลายในน้ ากลั่น 100 ลบ.ซม. ) ผสมกับสีคองโกเรด ( congo  red ) 

มิลลิกรัมใช๎แทํงแก๎วคนให๎เข๎ากัน น าไปต๎มนาน 10 นาที ตั้งทิ้งไว๎ให๎เย็นลงจนถึงอุณหภูมิประมาณ 40 – 50 

องศาเซลเซียส 

2. เติมยีสต๑ผง 0.5 กรมั ลงในสารละลายในข๎อ 1 ผสมให๎เข๎ากันโดยใช๎แทํงแก๎วคนให๎เข๎ากัน แล๎วทิ้งไว๎

ประมาณ 10 – 15 นาที เพื่อให๎ยีสต๑ติดสีอยํางทั่วถึง 

3.  หยดสารละลายเมทิลเซลูโลส ( methyl cellulose ) เข๎มข๎น 0.1 % ลงบนแผํนสไลด๑สะอาด 1 หยด

เพ่ือท าให๎พารามีเซียมเคลื่อนที่ได๎ช๎าลง 

4.  ใช๎หลอดดูด (medicine  dropper )ดูดน้ าที่เลี้ยงพารามีเซียมเอาไว๎แล๎วหยดลงบนแผํนสไลด๑ที่เตรียม

ไว๎ในข๎อ 3 จากนั้นหยดสารละลายในข๎อ 2 ที่มียีสต๑ย๎อมสีลงไปบนสไลด๑นี้ อีก 1 หยด ปิดด๎วยกระจกปิดสไลด๑ 

5.  น าสไลด๑นี้ไปศึกษาการกินอาหารของพารามีเซียมภายใต๎กล๎องจุลทรรศน๑ 
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6. ถ๎านกัเรียนไมํสามารถหาตัวพารามีเซียมและอุปกรณ๑ทดลองได๎ครบสามารถดูยูทูปการกินอาหารของ

พารามีเซียมได๎ทาง    https://www.youtube.com/watch?v=sbk5v-YcZL4 

บันทึกผลการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปและอภิปรายผล 

เซลล๑ของยีสต๑เมื่อเข๎าสูํภายในเซลล๑ของพารามีเซียมแล๎วมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนหรือไมํ อยํางไร 

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

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

  ค าถามท้ายการทดลอง 

 เซลล๑ของยีสต๑เมื่อเข๎าสูํเซลล๑ของพารามีเซียมแล๎วมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไมํ  อยํางไร 

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

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

                                                                    
                                                           เป็นไงบา้งคะ....พารามีเซียมน่ารักไหม นกัเรียนอยากเล้ียงดู 

                                                          บา้งไหมคะ  ศึกษาไดจ้ากน้ีเลยคะ https://www.youtube.com/              

watch?v=gGJNNAj3q                                 Lk&t=213s 
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ตรวจค าตอบหน้าถดัไป 

https://www.youtube.com/watch?v=gGJNNAj3qLk&t=213s


    เฉลยใบกิจกรรมที่ 1.2    พารามีเซียมจอมเขมือบ 

                  

บันทึกผลการทดลอง        

                     

                              วาดภาพการกินอาหารของพารามีเซียมที่สังเกตได้ 

                                จากกล้องจุลทรรศน์ 

                                        

 

ที่มา : http://www.curric.net/science/bio_it/para/parameciam.htm 

สรุปและอภิปรายผล 

-เซลล๑ของยีสต๑เมื่อเข๎าสูํภายในเซลล๑ของพารามีเซียมแล๎วมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไมํ อยํางไร 

 แนวค าตอบ  หลังจากที่พารามีเซียมรับอาหารเข๎าไปในรํางกายก็จะสร๎างฟองอากาศหรือ แวคคูโอล 

ขึ้นรอบอาหาร จากนั้นสารเคมีที่เรียกวําเอนไซม๑ จะยํอยอาหาร ในขณะที่แวคคูโอล เคลื่อนที่ไปทั่วรํางกายของ

เสียจะออกจากรํางกายทาง ชํองขับถําย 

  ค าถามท้ายการทดลอง 

 เซลล๑ของยีสต๑เมื่อเข๎าสูํเซลล๑ของพารามีเซียมแล๎วมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไมํ  อยํางไร 

แนวค าตอบ  ยีสต์จะรวมตวักนัอยูใ่นแวคคโูอลซึง่จะพองตวัออกเพ่ือรองรับ  เม่ืออาหารถกูทอนให้เล็ก

ลงแล้วจงึจะซมึซบัเข้าไปภายในร่างกายของพารามีเซียแวคคโูอลอ่ืนๆจะรวบรวมน า้ส่วนเกินท่ีซบัเข้าไปใน

ร่างกายและพน่ออกทางชอ่งขบัถ่าย 

30 



 
 

ใบความรู้ที่ 1.2  เร่ือง การย่อยอาหารของโพรโตซัว 

ขั้น Learning  to Search 

 

                                  ภาพที่  11   ภาพวาดตัวอยํางโพรโทซัวชนิดตํางๆ 
ที่มา : http://talkfishy.com/resources/fish-diseases/376-protozoa-what-they-are-and-why-you-should-care 
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          ภาพที ่12 : การกินอาหารของอะมีบา โดยการใช๎ซูโดโพเดยีม หรือเท๎าเทียมล๎อมรอบอาหาร 

                     ที่มา  :  http://thaigoodview.com/node/155035 
 
2.2.  พารามีเซียม (Paramecium) พารามีเซียมเป็นโพรโตซัวที่เคลื่อนที่ด๎วยขนเซลล๑ (Cilia) 

อาหารของพารามีเซยีม คล๎ายกับของอะมีบา พารามีเซียมจะรับอาหารจากสิ่งแวดล๎อมเข๎าสูํเซลล๑ทาง รํองปาก 
(oral groove) โดยซีเลียที่อยูํบริเวณรํองปากชํวยโบกพัดอาหารเข๎าไปจนถึงปาก (mouth) ที่อยูํปลายสุดของ
ชํองนี้ โดยเอนไซม๑จากไลโซโซม ท าให๎ฟูดแวคิวโอลมีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ สารอาหารที่ได๎จากการยํอยก็จะ
กระจาย และแพรํไปได๎ทั่วทุกสํวนของเซลล๑ สํวนที่เหลือจากการยํอยก็จะถูกขับออกจากเซลล๑ในรูปของกาก
อาหารตํอไป 

 

 
ภาพที่ 13 การยํอยอาหารของพารามีเซยีม   
       (ก.)  ภาพถํายจากกล๎องจลุทรรศน๑  

                                                         (ข.) ภาพวาด  
                                            ที่มา : http://www.vcharkarn.com/lesson/1083 
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2.3. ยูกลีนา  (euglena)  ได๎อาหารโดยวิธีการสังเคราะห๑ด๎วยแสง เนื่องจากมีโครมาโทฟอร๑
(Chromatophore) ซึ่งเป็นรงควัตถุ จึงสังเคราะห๑ด๎วยแสงได๎ นอกจากนี้ยังด ารงชีพด๎วยการยํอยสารอาหารที่
อยูํรอบ ๆ ตัว แล๎วสํงเข๎ารองปาก  ตัวยูกลีนาจะรับอาหารจากสิ่งแวดล๎อมที่มีอินทรีย๑สารละลายอยูํในปริมาณ
สูงได๎ 2 วิธี คือ 

  2.3.1. การดูดเอาอินทรีย๑สารผํานเยื่อหุ๎มเซลล๑เข๎าสูํภายในเซลล๑โดยตรง 
 2.3.2. ใช๎ชํองบริเวณรอบ ๆ โคนแฟลกเจลลัม (Gullet) ซึ่งที่ปลายสุดของชํองนี้มีปาก

(mouth) เปิดอยูํ อาหารที่ลอยอยูํในน้ าจะผํานเข๎าสูํชํองนี้ แล๎วเข๎าสูํภายในเซลล๑ 
 

 
                             ภาพที่ 14 โครงสร๎างของยูกลีนา 
ที่มา : http://www.biogang.net/blog/blog_detail.php?uid=46546&id=1376 

 

 
  

               ภาพที่ 15 ภาพยูกลีนาผํานกล๎องจุลทรรศน๑ 
               https://kingdomprotista2014.wordpress.com/ 
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ใบงานที่ 1.2  เรื่อง  การย่อยอาหารของโพรโตซัว 
 

                                    ขั้น   Learning  to Construct            (คะแนน 10 คะแนน) 
 
ชื่อกลุ่ม..............................ชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ ………วันที่..............เดือน.............................พ.ศ.............. 
สมาชิกในกลุํม 
1.......................................................................................ผู๎น ากลุํม   
2.......................................................................................ผู๎จดบันทึก  
3......................................................................................ผู๎ระดมความคิด   
4......................................................................................ผู๎รวบรวมความคิด  
5....................................................................... ...............ผู๎อธิบาย 
ค าชี้แจง       จงเขียนเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างหน้าข้อความที่เห็นว่าถูกและเขียนเครื่องหมาย  

ลงในช่องว่าหน้าข้อความที่เห็นว่าผิด (คะแนนเต็ม  10 ) 

...............1. การย่อยอาหารของอะมีบา เป็นการย่อยภายนอกเซลล์ (Extracellular  digestion) 

...............2. การย่อยอาหารของพารามีเซียม  เป็นการย่อยภายในเซลล์ (Intracellular  digestion) 

...............3. อะมีบามีโครงสร้างในการกินอาหารที่เรียกว่า oral  groove   ท าให้การกินอาหารจ าเพาะ

เจาะจงกว่าพารามีเซียม 

...............4. แบคทีเรียมีการย่อยภายนอกเซลล์ ส่วนอะมีบาและพารามีเซียมมีการย่อยภายในเซลล์ 

...............5. อะมีบาจะมีวิธีการกินอาหารโดยวิธีฟาโกไซโทซิส (phagocytosis) 

 
                                  

                                   จากใบความรู๎และใบงานที่ 1.2  นักเรียนคงรู๎จัก 
                         โพรโตซวัเพ่ิมข้ึนใชํไหมคะ...ยังไงก็อยําพ่ึงแอบ 

              
    
                                                                                    ตรวจค าตอบกํอนนะคะ.. 
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เฉลยใบงานที่ 1.2   การย่อยอาหารของโพรโตซัว  
 

ค าชี้แจง  :  จงเขยีนเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างหน้าข้อความที่เห็นว่าถูกและเขียนเครื่องหมาย            
ลงในช่องว่าหน้าข้อความที่เห็นว่าผิด  

 
...............1. การย่อยอาหารของอะมีบา เป็นการย่อยภายนอกเซลล์ (Extracellular  digestion) 

 ค าอธิบาย (อะมีบามีรูปแบบการกินอาหารภายในเซลล์ (Intracellular  digestion) ภายใน        

แวคิวโอล 

....... .....2. การย่อยอาหารของพารามีเซียม  เป็นการย่อยภายในเซลล ์(Intracellular  digestion) 

...... .......3. อะมีบามีโครงสร้างในการกินอาหารที่เรียกว่า oral  groove  ท าให้การกินอาหารจ าเพาะ

เจาะจงกว่าพารามีเซียม 

      ค าอธิบาย  (พารามีเซียมมีโครงสร้างการกินที่จ าเพาะเจาะจงกว่าอะมีบา  โดยพารามีเซียม 

ใช้ซีเลีย   ที่อยู่บริเวณร่องปาก  (oral  groove) พัดโบกอาหารเข้าสู่เซลล์  ส่วนอะมีบามีวิธีการน าอาหาร

เข้าสู่เซลล์ด้วยวิธี phagocytosis  โดยใช้เท้าเทียม) 

........ ....4. แบคทีเรียมีการย่อยภายนอกเซลล์ส่วนอะมีบาและพารามีเซียมมีการย่อยภายในเซลล์ 

...... ...5. อะมีบาจะมีวิธีการกินอาหารโดยวิธีฟาโกไซโทซิส (phagocytosis) 

                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

35 



ใบความรู้ที่ 1.3  ประโยชน์ของจุลินทรีย์ในด้านต่างๆ 
 

ขั้น   Learning  to Search 

 
จุลินทรีย์กับสิ่งแวดล้อม 

โลกของเรามีการพัฒนาทางด๎านเทคโนโลยีตําง ๆ มากมาย กํอให๎เกิด  สารพิษตกค๎างพวกโลหะหนัก
หรือสารอินทรีย๑ในสิ่งแวดล๎อม จุลินทรีย๑บางพวกสามารถยํอยสลายหรือท าให๎สารพิษเสื่อมสภาพ จึงมีการน า
จุลินทรีย๑มายํอยสลายสารอินทรีย๑ที่สะสมอยูํโดยเปลี่ยนเป็นก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑หรือมีเทน ที่น าไปใช๎ 
เป็นพลังงานได๎ คราบน้ ามันในทะเลท าให๎สิ่งมีชีวิตในน้ าขึ้นมาหายใจไมํได๎มีแบคทีเรียหลายชนิดสามารถยํอย
คราบน้ ามันหรือท าให๎คราบน้ ามันแตกออกเป็นหยดเล็กๆจมลงสูํก๎นทะเลได๎  แบคทีเรียในกลุํมเมธาโนโทรบ
สามารถสร๎างเอนไซม๑ในการยํอยสลายคราบน้ ามันตกค๎างให๎กลายเป็นสารที่ไมํเป็นพิษได๎ จุลินทรีย๑ยังชํวยก าจัด
ขยะพวกวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและซากสัตว๑ตําง ๆ โดยยํอยสลายวัสดุเหลือทิ้งพวกสารอนินทรีย๑
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ในดิน เป็นการรักษาสิ่งแวดล๎อมและรักษาสมดุลในธรรมชาติส าหรับสารปนเปื้อนในน้ า
เสียนั้นสามารถแบํงได๎เป็น 3 ชนิดด๎วยกัน คือ 

          1. สารอินทรีย๑จะพบได๎ในน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร น้ าเสียจากบ๎านเรือน โดย
สารอินทรีย๑จะเป็นสาเหตุให๎น้ าเสียนั้นมีคํา BOD (Biological Oxygen Demand) สูง 

     2. สารอนินทรีย๑จะพบได๎ในน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมผงซักฟอก น้ าเสียจากบ๎านเรือน 
โดย     สารอนินทรีย๑จะเป็นตัวการส าคัญที่ท าให๎สาหรํายและวัชพืชเจริญเติบโตได๎อยํางรวดเร็ว เชํน 
ฟอสฟอรัส  และ  ไนโตรเจน   

3. จุลินทรีย๑ที่กํอให๎เกิดโรค เชํน น้ าเสียที่มาจากโรงพยาบาล อาจจะมีจุลินทรีย๑ที่กํอให๎เกิด
โรคปนเปื้อนออกมาเชํน จุลินทรีย๑ที่กํอให๎เกิดโรคอุจจาระรํวง ไวรัสตับอักเสบ ดังนั้นการบ าบัดน้ าเสียก็คือการ
ก าจัดสิ่งปนเปื้อนตําง ๆ เชํน สารเคมีและจุลินทรีย๑ที่มีอยูํในน้ าเสียให๎เหลือน๎อยที่สุดที่จะไมํเป็นอันตรายเมื่อ
ปลํอยลงสูํแหลํงน้ าสาธารณะ เชํน แมํน้ า ล าคลอง ตัวอยําง จุลินทรีย๑ที่ชํวยในการบ าบัดน้ าเสีย  ได๎แกํ 

            – จุลินทรีย๑พวก Aerobic เป็นจุลินทรีย๑ที่ต๎องการอากาศในการเจริญและจะเจริญ
อยูํด๎านบน จุลินทรีย๑กลุํมนี้จะชํวยยํอยสลายสารอินทรีย๑ในน้ าเสียให๎เป็นคาร๑บอเนต ไนเตรต แอมโมเนีย 
ฟอสเฟตและซัลเฟตเชํน แบคทีเรียพวก Pseudomonas sp., Zoogloea sp.  เป็นจุลินทรีย๑พวก 
Heterotrophic สํวนเชื้อราก็จะเป็นพวก Fusarium sp.,  Ascoidea sp., Trisporon sp. ส าหรับจุลินทรีย๑ที่
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เจริญในชั้นลํางสํวนใหญํจะเป็นพวก Autotrophicnitrifying bacteria เชํน Nitrosomonas sp. ซ่ึงจะ 
oxidize แอมโมเนียไปเป็นไนไตรต และ Nitrobacter จะoxidize ไนไตรต๑ไปเป็นไนเตรต                

– จุลินทรีย๑กลุํม Anaerobic เป็นจุลินทรีย๑พวกนี้ไมํต๎องการใช๎ออกซิเจนเพ่ือการเจริญ 
จุลินทรีย๑กลุํมนี้จะชํวยยํอยตะกอนที่เหลือจากกลุํม Aerobic 

– จุลินทรีย๑กลุํม Acid-forming เป็นพวก obligate aerobes ซึ่งจะใช๎ไนเตรตเป็น electron 

– จุลินทรีย๑กลุํม Methane-forming สํวนใหญํจะเป็นจุลินทรีย๑พวก strictly anaerobes 
เชํน Methanobacterium Methanobacillus และ Methanococcus ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนอะซิเตตไฮได
รเจน และคาร๑บอนไดออกไซด๑ ให๎เป็น มีเทน (CH4) ได๎สาหรํายบางชนิด เชํน Nostoc muscorum ,           
Nostoc paludosum สามารถดึงไนโตรเจนและดึงสารประกอบพวกปูนออกจากน้ าเป็นการชํวยลดความ
กระด๎างของน้ าท าให๎พืชเจริญได๎ดีเมื่อสาหรํายตายก็จะกลายเป็นปุ๋ยท าให๎ดินสามารถอ๎ุมน้ าได๎ดีขึ้น และชํ วย
ป้องกันการกัดเซาะของผิวดิน 

จุลินทรีย์กับการแพทย์ 
 
           อเล็กซานเดอร๑เฟลมมิง (Alexander Fleming) เป็นบุคคลแรกที่ค๎นพบวําจุลินทรีย๑พวกราเพนนิซิล
เลียม (penicillium sp.) สร๎างสารปฏิชีวนะยังยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย สารปฏิชีวนะที่ค๎นพบคือ เพน
นิซิลิน ปัจจุบันมียาปฏิชีวนะมากมายหลายร๎อยชนิด ยาปฏิชีวนะสํวนใหญํที่ผลิตได๎มาจากแบคทีเรียในกลุํม
ของสเตรพโตมัยสีท (Streptomyces sp.) จุลินทรีย๑ยังถูกน ามาใช๎เป็นตัวกลางหรือเป็นโรงงานในการผลิตสาร
ที่จ าเป็นบางอยํางที่เกี่ยวข๎องกับทางการแพทย๑และการรักษาโรค ซึ่งตามปรกติแล๎วสารเหลํานี้จะสกัดมาจาก
คนหรือสัตว๑ซึ่งให๎ปริมาณน๎อยไมํเพียงพอตํอความต๎องการท าให๎มีราคาแพง การผลิตโดยจุลินทรีย๑อาศัยเทคนิค
ทางรีคอมบิแนนท๑ดีเอนเอ หรือพันธุวิศวกรรม ท าให๎เราสามารถท าการตัดตํอยีน ที่เกี่ยวข๎องกับการผลิตสาร
ชนิดนั้นๆจากสิ่งมีชีวิตที่ผลิตสารนั้นได๎ (เชํน สัตว๑) เข๎ากับดีเอ็นเอพาหะ แล๎วใสํเข๎าไปในจุลินทรีย๑เพ่ือหลอกให๎
จุลินทรีย๑สร๎างสารเหลํานี้ขึ้นมา เรียกสารรีคอมบิแนนท๑โดยมีคุณสมบัติเหมือนสารธรรมชาติจุลินทรีย๑ตัวกลางที่
นิยมใช๎คือยีสต๑ที่ได๎รับการพิสูจน๑วําปลอดภัย เนื่องจากมนุษย๑ใช๎ยีสต๑เหลํานี้ เป็นอาหารมานานนับหลายพันปี
แล๎วสาร  รีคอมบิแนนท๑หลายชนิดที่รู๎จักกันดีทางการแพทย๑ คือ 
           1. อินซูลิน (insulin) เป็นฮอร๑โมนที่มีความส าคัญในการควบคุมปริมาณน้ าตาลในเลือดสมัยกํอนสาร
อินซูลินเตรียมจากสารสกัดจากตับอํอนของหมูในปัจจุบันมีการผลิตรีคอมบิแนนท๑อินซูลินจากแบคทีเรีย อีโคไล 
(Escherichia coli )หรือยีสต๑ (Saccharomyces cerevisiae)            

2. ฮอร๑โมนเรํงการเจริญเติบโตในคน เป็นฮอร๑โมนที่หลั่งมาจากตํอมใต๎สมอง เพื่อควบคุมการเจริญของ
มนุษย๑ ในสมัยกํอนแยกฮอร๑โมนจากตํอมใต๎สมองเทํานั้น ตํอมามีการผลิตรีคอมบิ แนนท๑ฮอร๑โมนโดยใช๎           
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รีคอมบิแนนท๑แบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli. ) และมีการปรับโครงสร๎างบางสํวนของฮอร๑โมน ท าให๎มี
ผลการรักษาได๎ดียิ่งขึ้น 
          3.วัคซีนส าหรับป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ ไวรัสตับอักเสบมีผลท าลายตับและอาจถึงตายถ๎าไมํได๎รับ
การรักษาท่ีดีขณะนี้มีการผลิตวัคซีนการค๎าจากยีสต๑(Saccharomyces cerevisiae) 
          4. การผลิตวัคซีน ทอกซอยด๑และเซรุํม เชํน 
              – polio vaccine ใช๎ป้องกันโปลิโอ 
              – small pox vaccine ใช๎ป้องกันไข๎ทรพิษ 
              – rabies vaccine ใช๎ป้องกันโรคพิษสุนัขบ๎า 
          5. การผลิตสตีรอยด๑     สตีรอยด๑เป็นสารเคมีท่ีมีความส าคัญตํอรํางกาย น าไปใช๎เป็นยารักษาโรคตํางๆ
เชํน โรคข๎ออักเสบ โรคปวดตามข๎อและกล๎ามเนื้อ โรคเม็ดเลือดขาวมาก จุลินทรีย๑ที่สามารถสังเคราะห๑สตีรอยด๑
ได ๎เชํน ostridium sp. ,  Streptomyces sp. , Rhizopus sp., Aspergillus sp. 
          6. การผลิตวิตามิน เชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดสามารถใช๎ในการผลิตวิตามินบีสอง 
 

จุลินทรีย์กับอุตสาหกรรม 

           ยีสต๑ หรือ Saccharomyces cerevisiae เป็นจุลินทรีย๑ที่ใช๎ในการผลิตเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล๑  
( Alcohol beverage ) ที่รู๎จักกันดีคือ Saccharomyces cerevisiae หรือ Saccharomyces 
carlbergensis ใช๎ผลิตเบียร๑ เหล๎า วิสกี้ และ Saccharomyce  sellipsoideus ใช๎ผลิตไวน๑ เป็นต๎น เชื้อรา 
(Aspergillus oryzae),lactic acid bacteria (Lactobacillus delbrueckii) หรือ Pediococcus soyae 
และ Yeast (Saccharomyces rouxii)เป็นจุลินทรีย๑ที่ใช๎ผลิตอาหารและอาหารเสริม เชํน ซีอ้ิว เต๎าเจี้ยว 
น้ าปลา ส๎มสายชู ปลาร๎า เป็นต๎น แบคทีเรียในจีนัสแลคโตเบซิลัส (Lactobacillus sp.) สปอโรแลคโตเบสิลัส
(Sporolactobacillu sp.)  เสตรปโตคอกคัส  (Streptococcus sp.) เลียวโคนอสตอก (Leuconostoc sp.) 
ฟิดีโอคอกคัส (Pediococcus sp.) บิฟิโดแบคทีเรียม (Bifidobacterium sp.)สามารถเปลี่ยนน้ าตาลแลคโตส
ในนมให๎เป็นกรดแลคติก ใช๎ในการผลิตนมเปรี้ยว (cultured milk) ทุกชนิดได๎ สํวน Streptococcus 
thermophiles และ Lactobacillus bulgaricus ใช๎ในการผลิตโยเกิร๑ตเชื้อรา Aspergillus niger ใช๎ในการ
ผลิตกรดซิตริกหรือกรดส๎ม ที่ใช๎ในอุตสาหกรรมอาหาร เป็นเครื่องปรุงรสอาหาร ในอุตสาหกรรมน้ าหมึก สีย๎อม 
และใช๎ ในวงการแพทย๑ผลิตภัณฑ๑ อ่ืนที่ท าจากนม ได๎แกํ  เนยเหลว ( butter)เชื้อแบคที เรีย  ได๎แ กํ 
Streptococcus lactis รํวมกับ Leuconostoc citrovorum ซึ่งท าให๎เนยเหลวมีกลิ่นและรสชาติเฉพาะตัว 
สํวนการท าเนยแข็ง (cheese) ซึ่งมีแตกตํางกันหลายชนิดนั้นจะมีการเติมแบคทีเรียเชํน Streptococcus 
lactis หรือ Streptococcus cremoris ท าให๎ได๎เนยแข็งตํางชนิดกันการท าขนมปัง ใช๎จุลินทรีย๑พวกยีสต๑ 
(yeast) ใสํลงในแป้งที่จะท าขนมปังแล๎วนวดยีสต๑จะเกิดกระบวนหมักให๎ก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑และแป้งอ๎ุม
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ก๏าซไว๎จึงท าให๎แป้งอํอนนุํมและพองตัว การคัดเลือกยีสต๑ที่ดีจะท าให๎ขนมปังมีกลิ่นรสที่ดีและสามารถหมัก
น้ าตาลได๎มากและรวดเร็ว ท าให๎ขนมปังมีคุณภาพราและแบคทีเรียหลายชนิดที่สามารถสังเคราะห๑เอนไซม๑และ
ขับออกจากเซลล๑มาอยูํในอาหาร ในทางอุตสาหกรรม สามารถเลี้ยงเชื้อราและแบคทีเรียให๎สร๎างเอนไซม๑และ
ท าให๎เอนไซม๑บริสุทธิ์ได๎ เชํน           

1. Rhizopus delemar, Mucor rouxii และ Aspergillus oryzae สังเคราะห๑เอนไซม๑อะไมเลส 
(Amylase)ใช๎ ยํอยแป้งให๎เป็นเดกซ๑ทรินและน้ าตาล จึงใช๎เอนไซม๑นี้ในการเปลี่ยนแป้งให๎เป็นน้ าตาล เพ่ือการ
ผลิตแอลกอฮอล๑ ใช๎ในการท าให๎ไวน๑เบียร๑ และน้ าผลไม๎ใสขึ้น 
          2. ยีสต๑ Saccharomyces cerevisiae สังเคราะห๑เอนไซม๑อินเวอร๑เทส (Invertase) ใช๎ยํอยซูโครสให๎
เป็นกลูโคสกับฟรักโทส จึงใช๎ในอุตสาหกรรมท าลูกกวาด ไอศกรีม 
          3. Bacillus subtilis และ Aspergillus oryzae สังเคราะห๑โปรตีเอส (Protease) เป็นเอนไซม๑ที่ใช๎
ยํอยโปรตีนใช๎ในอุตสาหกรรมเครื่องหนัง การท ากาว การท าให๎เนื้อนุํม ท าให๎เครื่องดื่มใส 
          4. Aspergillus niger, Penicillium spp. และ Rhizopus spp. สังเคราะห๑เอนไซม๑เพกทิเนส 
(Pectinase)ใ ช๎ ใ นการท า ให๎ น้ า ผล ไม๎ ใ ส  และยํ อย เพกทิ น ในการแชํ ต๎ นแฟลกซ๑ เ พ่ื อท าผ๎ า ลิ นิ น  
Enterobacter aerogenes ผลิตกรดแอล-ไลซีน (L-lysine) และ แบคทีเรีย Micrococus sp., 
Arthrobacter sp. ผลิตกรดแอล-กลูตามิก (L-glutamic acid) ซึ่งกรดอะมิโนทั้ง 2 นี้จุลินทรีย๑หลายชนิด
สามารถสังเคราะห๑ได๎จากสารประกอบไนโตรเจน ซึ่งอาจสังเคราะห๑ได๎มากเกินความต๎องการ จึงขับออกมาใน
อาหารเลี้ยงเชื้อ จุลินทรีย๑บางชนิดสังเคราะห๑กรดอะมิโนได๎มากจนผลิตเป็นการค๎าได๎ 

จุลินทรีย์กับการเกษตร 
 
           จุลินทรีย๑เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกน ามาใช๎มากที่สุดเพ่ือลดปัญหาที่เกิดจากการท าการเกษตร ทั้งนี้เนื่องจาก
จุลินทรีย๑เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็ก พบได๎ท่ัวไปในสภาพแวดล๎อม สามารถเจริญเพ่ิมจ านวนได๎งําย และรวดเร็ว 
มีความหลากหลายของชนิดและจ านวนอยูํสูง สามารถยํอยสารประกอบตําง ๆ ให๎กลายเป็นสารที่มีโมเลกุลเล็ก
ลง จุลินทรีย๑ในดิน จึงเกี่ยวข๎องกับวัฏจักรของสารตํางๆ ในธรรมชาติ เชํน วัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรคาร๑บอน 
วัฏจักรซัลเฟอร๑ เป็นต๎น แบคทีเรียชื่อ ไรโซเบียม (Rhizobium sp.) เป็นจุลินทรีย๑ที่มีบทบาทส าคัญในการ
หมุนเวียนทรัพยากรให๎ใช๎ประโยชน๑ได๎ใหมํในวัฏจักรของธาตุอาหาร ไรโซเบียมอยูํรํวมกับรากพืชตระกูลถั่วแบบ
พ่ึงพาอาศัย แบคทีเรียบางชนิดตรึงก๏าซไนโตรเจนแบบอิสระได๎เชํน Rhodospirillum rubrum, 
Rhodopseudomonas vanniellii หรือไซยาโนแบคทีเรียที่อยูํในน้ า เชํน Anabaena spp., Nostoc 
spp.,Oscillatoria spp. เมื่อตรึงก๏าซไนโตรเจนแล๎วจะเปลี่ยนให๎เป็นแอมโมเนีย และพืชน าไปใช๎เปลี่ยนเป็น
โปรตีนในพืชEM (ปุ๋ยชีวภาพ) ได๎แกํ กลุํมจุลินทรีย๑สังเคราะห๑แสง แลกโตบาซิลัส (Lactobacillus)                
, เพนนิซีเลียม (penicillum sp.), ไตรโคเดอมา (Trichoderma sp.), ฟูซาเรียม (Fusarium sp.) 
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, สเตรปโตไมซิส (Streptomysis sp.), อโซโตแบคเตอ (Azotobacter sp.), ไรโซเบียม(Rhizobium sp.), ยีส 
(yeast sp.), รา (mold) ฯลฯ ประโยชน๑ของ EM (ปุ๋ยชีวภาพ) ได๎แกํ                                                                               
                      1) ชํวยปรับสภาพความเป็นกรดดํางในดินและน้ า 
                      2) ชํวยแก๎ปัญหาจากแมลงศัตรูพืชและโรคระบาดตําง ๆ  
                      3) ชํวยปรับสภาพดินให๎รํวนซุยอุ๎มน้ า และให๎อากาศผํานได๎อยํางเหมาะสม 
                      4) ชํวยยํอยสลายอินทรีย๑วัตถุให๎เป็นอาหารแกํพืช พืชจะสามารถดูดซึมไปใช๎ได๎เลย โดยไมํ
ต๎องใช๎พลังงานมากเหมือนการใช๎ปุ๋ยวิทยาศาสตร๑ 
                      5) ชํวยสร๎างฮอร๑โมนพืชให๎ผลผลิตสูงและคุณภาพดีขึ้น 
 
(แหลํงที่มา : https://bossnontawatbunplang.wordpress.com) 
 
 
 
 
                             โอโห............ประโยชน๑เยอะนะพวกเรานําสนใจนะ 
                  ชักอยากจะเรียนตํอสาขา Microbiologyเสียแล๎วซิ.............. 

                                  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

40 

https://bossnontawatbunplang.wordpress.com/


 
 

ใบงานที ่1.3 ประโยชน์ของจุลินทรีย์ในด้านต่างๆ  
ขั้น Learning  to Construct    (10 คะแนน) 

ชื่อกลุ่ม..............................ชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ ………วันที่..............เดือน.............................พ.ศ.............. 
สมาชิกในกลุํม 
1.......................................................................................ผู๎น ากลุํม   
2.......................................................................................ผู๎จดบันทึก  
3......................................................................................ผู๎ระดมความคิด   
4......................................................................................ผู๎รวบรวมความคิด  
5......................................................... .............................ผู๎อธิบาย 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอธิบายเติมค าตอบท่ีถูกต้องตรงกับหัวข้อค าถามข้างล่างนี้ 

1. ปัจจุบันสามารถน าความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในการดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร 
ตอบ
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

2. ปัจจุบันในวงการแพทย์และอุตสาหกรรมอาหารสามารถน าจุลินทรีย์มาท าประโยชน์อะไรได้บ้าง 
ตอบ
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

3. จุลินทรีย์มีประโยชน์ในวงการเกษตรอย่างไรบ้าง 
ตอบ
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
                                                         

 
                    สู๎สู๎คะ.....พยายามตอบค าถามอีกนิดเดียว 

ก็จะจบบทเรียนนี้แล๎ว.......คนเกํง 

                                                                                    
 

ตรวจค าตอบหน้าตอ่ไป

ตอ่ไป 
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เฉลยใบงานที่ 1.3  ประโยชน์ของจุลินทรีย์ในด้านต่างๆ  
ค าชี้แจง  : ให้นักเรียนอธิบายเติมค าตอบที่ถูกต้องตรงกับหัวข้อค าถามข้างล่างนี้ ( 10 คะแนน) 

 
1. ปัจจุบันสามารถน าความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในการดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร 

แนวค าตอบ จุลินทรีย๑บางพวกสามารถยํอยสลายหรือท าใหส๎ารพิษเสื่อมสภาพ จึงมีการน าจุลินทรยี๑มายํอยสลาย
สารอินทรีย๑ทีส่ะสมอยูโํดยเปลี่ยนเป็นก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑หรือมเีทน ท่ีน าไปใช๎เป็นพลังงานได๎  คราบน้ ามันในทะเลท าให๎
สิ่งมีชีวิตในน้ าข้ึนมาหายใจไมไํด๎มแีบคทีเรียหลายชนิดสามารถยํอยคราบน้ ามันหรือท าให๎คราบน้ ามันแตกออกเป็นหยดเล็กๆ
จมลงสูํก๎นทะเลได๎  แบคทีเรียในกลุํมเมธาโนโทรบสามารถสร๎างเอนไซม๑ในการยํอยสลายคราบน้ ามันตกค๎างให๎กลายเป็นสารที่
ไมํเป็นพิษได๎จลุินทรีย๑ยังชํวยก าจดัขยะพวกวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรและซากสัตว๑ตําง ๆ โดยยํอยสลายวัสดเุหลือท้ิงพวก
สารอนินทรีย๑ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั ในดิน เป็นการรักษาสิ่งแวดล๎อมและรักษาสมดุลในธรรมชาตสิ าหรบัสารปนเปื้อนในน้ า 

2. ปัจจุบันในวงการแพทย์และอุตสาหกรรมอาหารสามารถน าจุลินทรีย์มาท าประโยชน์อะไรได้บ้าง 
แนวค าตอบ ดร.อเล็กซานเดอร๑เฟลมมิง เป็นบุคคลแรกที่ค๎นพบวําจลุินทรีย๑พวกราเพนนิซิลเลียม (penicillium) 

สร๎างสารปฏิชีวนะยังยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรยี สารปฏิชีวนะที่ค๎นพบคือ เพนนิซิลิน ปัจจุบันมยีาปฏิชีวนะมากมาย
หลายร๎อยชนิด ยาปฏิชีวนะสํวนใหญํที่ผลิตได๎มาจากแบคทีเรยีในกลุํมของสเตรพโตมัยสีท Streptomyces sp.จุลินทรีย๑ยังถูก
น ามาใช๎เป็นตัวกลางหรือเป็นโรงงานในการผลิตสารที่จ าเป็นบางอยาํงที่เกี่ยวข๎องกับทางการแพทย๑และการรักษาโรค ซึ่งตาม
ปรกติแล๎วสารเหลาํนี้จะสกัดมาจากคนหรือสัตว๑ซึ่งให๎ปริมาณน๎อยไมเํพียงพอตํอความต๎องการ ท าให๎มรีาคาแพง การผลิตโดย
จุลินทรีย๑อาศยัเทคนิคทางรีคอมบแินนท๑ดีเอนเอ หรือพันธุวิศวกรรม ท าให๎เราสามารถท าการตัดตํอยีน ท่ีเกี่ยวข๎องกับการผลติ
สารชนิดนั้น ๆ จากสิ่งมีชีวิตที่ผลิตสารนั้นได๎ (เชํน สัตว๑) เข๎ากับดีเอ็นเอพาหะ แล๎วใสเํข๎าไปในจลุินทรีย๑เพื่อหลอกให๎จุลินทรยี๑
สร๎างสารเหลํานี้ขึ้นมา 

3. จุลินทรีย์มีประโยชน์ในวงการเกษตรอย่างไรบ้าง 
แนวค าตอบ จุลินทรยี๑เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกน ามาใช๎มากที่สุดเพื่อลดปญัหาที่เกิดจากการท าการเกษตร ท้ังนี้เนื่องจาก

จุลินทรีย๑เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเลก็ พบได๎ทั่วไปในสภาพแวดล๎อม สามารถเจริญเพิ่มจ านวนได๎งําย และรวดเร็ว มีความ
หลากหลายของชนิดและจ านวนอยูํสูง สามารถยํอยสารประกอบตําง ๆ ให๎กลายเป็นสารที่มโีมเลกุลเลก็ลง จุลินทรีย๑ในดิน จึง
เกี่ยวข๎องกับวัฏจักรของสารตํางๆ ในธรรมชาติ เชํน วัฏจักรไนโตรเจน วัฏจักรคาร๑บอน วัฏจักรซลัเฟอร๑ เป็นต๎น แบคทีเรียช่ือ 
ไรโซเบียม (Rhizobium) เป็นจุลนิทรีย๑ที่มีบทบาทส าคญัในการหมนุเวียนทรัพยากรให๎ใช๎ประโยชน๑ได๎ใหมํในวัฏจักรของธาตุ
อาหาร ไรโซเบยีมอยูรํํวมกับรากพืชตระกูลถั่วแบบพ่ึงพาอาศัย แบคทีเรียบางชนิดตรึงก๏าซไนโตรเจนแบบอิสระไดเ๎ชํน 
Rhodospirillum rubrum, Rhodopseudomonas vanniellii หรือไซยาโนแบคทีเรียที่อยูํในน้ า เชํน Anabaena spp., 
Nostoc spp.,Oscillatoria spp. เมื่อตรึงก๏าซไนโตรเจนแล๎วจะเปลีย่นให๎เป็นแอมโมเนีย และพืชน าไปใช๎เปลี่ยนเป็นโปรตีนใน
พืชEM (ปุ๋ยชีวภาพ) ได๎แกํ กลุมํจลุินทรีย๑สังเคราะห๑แสง แลกโตบาซิลัส (Lactobacillus sp.)  , เพนนิซเีลียม (penicillum 
sp.), ไตรโคเดอมา (Trichoderma sp.), ฟูซาเรียม (Fusarium sp.), สเตรปโตไมซสิ (Streptomysis sp.), อโซโตแบคเตอ 
(Azotobacter sp.),   ไรโซเบียม(Rhizobium sp.), ยีสต๑ (yeast sp.), รา (mold) ฯลฯ 
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ประโยชน์ของจุลินทรีย์ 
ด้านสิ่งแวดล้อม       
                                        
-ท าให๎สารพิษเสื่อมสภาพ                                      
-ยํอยสลายคราบน้ ามันในทะเล                                
-ชํวยบ าบัดน้ าเสีย                                                
-ยํอยสลายวัสดุเหลือทิ้งซาก
อินทรีย๑และอนินทรีย๑           
-ชํวยลดความกระด๎างของน้ า                                
-ท าให๎พืชน้ าเจริญเติบโตดี                                    
-ชํวยป้องกันการกัดเซาะของหน๎า
ดิน                            

ด้านการแพทย์           
                
-เป็นยาปฏิชีวนะฆําเชื้อ 
-รักษาโรค                             
-ใช๎ในการตัดตํอยีน                    
-สร๎างอินซูลิน                         
-ผลิตฮอร๑โมนเรํงการเจริญเติบโต     
-ผลิตวัคซีนป้องกันโรค                 
-โปลิโอ                              
-ไวรัสตับอักเสบ                                                                               
-ไวรัสตับอักเสบ                
-ไข๎ทรพิษ                            
-โรคพิษสุนัขบ๎า                       
-การผลิตสตีรอยด๑ 
-การผลิตวิตามินบีสอง 
 

ด้านอุตสาหกรรม 

 

-ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑ 
เชํน เบียร๑ เหล๎า วิสกี้  ไวน๑  
-ใช๎ผลิตอาหาร เชํน ซีอ้ิว เต๎าเจี้ยว 
น้ าปลา น้ าส๎มสายชู โยเกิร๑ต  
น้ าหมึก ปลาร๎า กะปิ นมเปรี้ยว 
สีย๎อม เนยเหลว เนยแข็ง ขนมปัง 
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ใบความรู้ที่ 1.4 เรื่อง  โพรโทซัว เพื่อนรัก  
ขั้น   Learning  to Search 

 โพรโทซัว (protozoa) เป็นยูคาริโอติกโพรทิสต๑ ที่พบเป็นเซลล๑เดียวเป็นสํวนใหญํ มีความแตกตําง

จากยูคาริโอติกโพรทิสต๑อ่ืนโดยสามารถเคลื่อนที่ได๎ในบางระยะของวงจรชีวิตและไมํมีผนังเซลล๑ โพรโทซัวมี

ขนาดเล็ก สํวนใหญํมีเส๎นผําศูนย๑กลางขนาด 5-250 ไมโครเมตร เซลล๑ของโพรโทซัวอาจมารวมกันเป็นกลุํมเป็น

ก๎อนที่เรียกวําโคโลนี่ (colony) โดยมีสายไซโทพลาซึมเชื่อมกัน การศึกษาเกี่ยวกับโพรโทซัวจัดเป็นวิชาวิทยา

สัตว๑เซลล๑เดียว 

 โพรโทซัวพบในแหลํงที่อยูํชื้อแฉะ มักพบในทะเล ดิน น้ าจืด สามารถทนตํอสภาพแวดล๎อมไมํ

เหมาะสมได๎โดยการแปรสภาพเป็นซีสต๑ ซึ่งแบํงโพรโทซัวเป็นสองกลุํม คือ พวกด ารงชีวิตแบบอิสระ (free 

living) และพวกท่ีอยูํอาศัยรํวมกับสิ่งมีชีวิตอ่ืน (symbiont) 

1. โพรโทซัวที่ด ารงชีวิตเป็นอิสระ พบได๎ท่ัวไปในแหลํงน้ า เชํน น้ าเค็ม น้ าจืด ดิน 
ทรายหรือบริเวณที่มีซากอินทรีย๑เนําเปื่อยผุพัง ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการกระจายและจ านวนของโพรโทซัวใน

แหลํงที่อยูํ คือ ความชื้น อุณหภูมิ แสงสวําง สารอาหารที่เพียงพอ และสภาวะแวดล๎อมซึ่งรวมถึงสภาวะทาง

กายภาพและชีวภาพ 

 อุณหภูมิ โพรโทซัวที่แปรสภาพเป็นซีสต๑ มีผนังหนาและไมํเคลื่อนที่ จะทนตํออุณหภูมิในชํวงกว๎างกวํา

เซลล๑ปกติ โพรโทซัวสํวนใหญํมีชํวงอุณหภูมิเหมาะสมอยูํระหวําง 16 -25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยูํ

ระหวําง 36-40 องศาเซลเซียส แม๎ในน้ าอุํน (30-56 องศาเซลเซียส) เชํน ในน้ าพุร๎อนก็พบโพรโทซัวด๎วย 

 แสงสว่าง โพรโทซัวที่มีรงควัตถุหรือเม็ดสี (chromatophore) ต๎องการแสงเพ่ือใช๎ในการสังเคราะห๑

แสง 

 ความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน โพรโทซัวบางชนิดทนตํอความเป็นกรดเบสในชํวงกว๎างได๎ เชํน 

pH 3.2-8.7 แตํสํวนใหญํแล๎ว pH ที่เหมาะสมตํอการเจริญของโพรโทซัวอยูํระหวําง 6.0-8.0 เพราะเหมาะตํอ

กระบวนการเมแทบอลิซึม 

 สารอาหาร โพรโทซัวที่อยูํในแหลํงน้ าต๎องการสารเคมีที่อยูํในน้ า โพรโทซัวบางชนิดอาศัยอยูํในน้ าที่มี

ออกซิเจนมาก แตํมีสารอนทรีย๑น๎อย (เชํน ตามน้ าพุ ล าธาร บํอ) บางชนิดต๎องการน้ าที่มีแรํธาตุมาก บางชนิด

อยูํในน้ าที่มีกระบวนการออกซิเดชันสูงและมีการยํอยสลายสารอินทรีย๑ เชํน พวกซิลิเอตที่อยูํในน้ าจืด หรือบาง

ชนิดชอบสภาพที่มีออกซิเจนปริมาณน๎อยแตํมีสารอินทรีย๑ที่ได๎จากการยํอยสลายมาก ดังนั้นสารอาหารในแหลํง
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ที่อยูํจึงเป็นตัวก าหนดการกระจายและจ านวนของโพรโทซัว ตัวอยํางเชํน พารามีเซียมและโพรโทซัวที่กิน

อาหารได๎จะต๎องการแบคทีเรียและ โพรโทซัวอ่ืนในแหลํงที่อยูํเป็นอาหาร ดังนั้นโพรโทซัวที่กินอาหารได๎มาก 

ชนิดจะอยูํแพรํกระจายได๎กว๎างขวาง ในขณะที่พวกเลือกอาหารจะถูกจ ากัดการกระจาย 

2. โพรโทซัวที่อาศัยอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอ่ืน ความสัมพันธ๑ระหวํางโพรโทซัวกับ 
สิ่งมีชีวิตอ่ืน แบํงเป็น 3 ชนิด ได๎แกํ 

1. คอมเมนซัลลิซึม (Commensalism) เป็นการอยูํรํวมกันโดยโฮสต๑ไมํเสียประโยชน๑และ 
ไมํได๎ประโยชน๑ ยังแบํงยํอยออกเป็น 2 ชนิด คือ 

 เอคโทคอมเมนซัลลิซึม (ectocommensalism) โดยโพรโทซัวจะอาศัยอยูํกับรํางกายของโฮสต๑ 

ตัวอยํางเชํน Entamoeba gingivalis อาศัยอยูํที่โคนฟันคอยกินเศษอาหาร 

 เอนโดคอมเมนซัลลิซึม (endocommensalism) โพรโทซัวจะอาศัยอยูํภายในรํางกายของโฮสต๑ เชํน 

ในล าไส๎ ตัวอยํางคือ Entamoeba coli เป็นโพรโทซัวที่คอยกินแบคทีเรียในล าไส๎ 

2. ภาวะพ่ึงพากัน (Mutualism) เป็นการอยูํรํวมกันโดยตํางฝ่ายตํางได๎ประโยชน๑ เชํน โพร 
โทซัวจ าพวกแฟลกเจลเลต ชื่อ Trichonympha sp. ที่อยูํในล าไส๎ปลวก ชํวยยํอยไม๎ให๎เป็นอาหารของปลวก 

โพรโทซัวและปลวกจะแยกออกจากกันไมํได๎ 

3. ภาวะเป็นปรสิต (Parasitism) เป็นากรที่ปรสิตเข๎าไปอาศัยอยูํกับโฮสต๑อื่น โดยอาจเข๎า 
ไปในเนื้อเยื่อหรือเซลล๑ของโฮสต๑ และอาจท าให๎เกิดพยาธิสภาพขึ้น โพรโทซัวพวกสปอโรซัวเป็นปรสิตที่ส าคัญ

ที่สุดที่ท าให๎เกิดโรค 

 (ที่มา; นงลักษณ๑ สุวรรณพินิจ, ปรีชา สุวรรณพินิจ. จุลชีววิทยาทั่วไป. พิมพ๑ครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ; ส านักพิมพ๑

แหํงจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2548) 
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ภาพที่ 16 ลักษณะของโพรโทซัวชนิดตําง ๆ  

ที่มา : http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/BP1/Program/chapter7/p8_3.html 

โปรโตซัว เป็นโปรติสต๑เซลล๑เดียวที่มีลักษณะคล๎ายสัตว๑ ในตอนแรกจึงถูกจัดอยูํในอาณาจักรสัตว๑ มี
ลักษณะส าคัญ ดังนี้ 

1. เป็นเซลล๑เดียวบางชนิดเป็นเซลล๑อยูํเดี่ยว ๆ บางชนิดรวมกันเป็นกลุํม (colony) มีขนาดเล็กต๎องดู
ด๎วยกล๎องจุลทรรศน๑  
          2. ไมํมีอวัยวะหรือเนื้อเยื่อใด ๆ มีออร๑กาแนลท าหน๎าที่ตําง ๆ ในเซลล๑  
          3. มีเซลล๑เมมเบรนเป็นกรอบของเซลล๑บางชนิดมีโครงรํางแข็งหุ๎มเป็นสารพวกเซลลูโลส หรือเจลาติน  
          4. ขับถํายของเสียที่เป็นของเหลว โดยคอนแทรกไทล๑ แวคิวโอล นอกจากนี้ยังท าหน๎าที่ ควบคุมสมดุล
น้ าภายในเซลล๑ด๎วย จึงเรียกคอนแทรไทล๑ของโปรโตซัววําเป็น ออสโมเรกูเลเดอร๑ (osmoregulator)  
          5. การด ารงชีวิตมีทั้งที่หากินเป็นอิสระในน้ าเนํา เชํน อะมีบา สังเคราะห๑ด๎วยแสง สร๎างอาหารได๎เอง 
เชํน ยูกลีนา เป็นปรสิต เชํน เชื้อไข๎จับสั่น  
         6. การสืบพันธุ๑ ตามปกติจะสืบพันธุ๑แบบไมํใช๎เพศ คือการแบํงตัวจาก 1 เป็น 2 นอกจากนี้ยังมีการ
สืบพันธุ๑แบบมีเพศ คือการเข๎าจับคูํกันหรือการคอนจูเกชัน (conjugation)  
         7. การเข๎าเกราะ (encystment) พบในโปรโตซัวหลายชนิด เชํนยูกลีนา จะเข๎าเกราะเมื่อ สิ่งแวดล๎อม
ไมํเหมาะสม  
         8. รูปรํางมีหลายแบบ สํวนใหญํเป็นรูปไขํ ยาวรี หรือมีรูปรํางไมํแนํนอน  
         9. อวัยวะเคลื่อนที่ของโปรโตซัวในแตํละกลุํมจะแตกตํางกัน ซึ่งจะน ามาใช๎ในการแบํง หมวดหมูํระดับ
คลาส เชํน มีแฟลกเจลลา ซีเลีย เป็นต๎น 
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 ไฟลัมโปรโตซัว แบ่งออกเป็น 4 คลาส คือ 

 คลาสแฟลกเจลลาตา (Class Flagellata) เคลื่อนที่โดยใช๎แฟลกเจลลัม ซึ่งอาจมีมากกวํา 1เส๎น มีทั้งพวกที่
ด ารงชีวิตเป็นอิสระและเป็นปรสิต อาศัยอยูํทั้งในน้ าจืดและน้ าเค็ม พวกที่เป็นปรสิต ได๎แกํ พวกที่ท าให๎เกิดเป็น
โรคเหงาหลับคือ ทริปาโนโซมา (Trypanosoma  sp.) 

 

  
ภาพที่ 17 โพรโทซัวทริปาโนโซมา  

ที่มา : http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/BP1/Program/chapter7/p8_3.html 

 คลาสซาโคดินา (Class Sarcodina) เคลื่อนที่โดยใช๎เท๎าเทียมหรือซูโดโปเดียม (Pseudopodium) ซึ่งเกิด
จากการไหลของไซโตพลาสซึม มีทั้งในน้ าจืดและน้ าเค็ม เชํน อมีบา (ameba sp.) ซึ่งเป็นปรสิตท าให๎เกิดโรค
บิดหรือท าให๎ท๎องรํวง 

 
ภาพที่ 18  ตัวโพรโทซัวอะมีบา  

ที่มา : http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/BP1/Program/chapter7/p8_3.html 
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 คลาสซีเลียตา (Class Ciliata) เคลื่อนที่โดยใช๎ซิเลีย (cilia) มีทั้งที่ด ารงชีพอยํางอิสระและเป็นปรสิต 
โดยทั่วไปมีนิวเคลียส 2 ขนาด  คือนิวเคลียสขนาดใหญํ  เรียกวํา มาโครนิวเคลียส (Macronucleus) 
นิวเคลียสขนาดเล็กเรียกวํา ไมโครนิวเคลียส ( Micronucleus)  เชํน พารามีเซียม ( Paramicium sp. ) 

 

ภาพที่ 19 โพรโทซวัพารามีเซียม  
ที่มา : http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/BP1/Program/chapter7/p8_3.html 

 คลาสสปอโรซัว (Class Sporozoa) พวกนี้ไมํมีอวัยวะที่ใช๎ในการเคลื่อนที่  ด ารงชีวิตเป็นปรสิต  สืบพันธุ๑
โดยการสร๎างสปอร๑  และรวมตัวกันคล๎ายการสืบพันธุ๑แบบอาศัยเพศ  เชํน พลาสโมเดียม (Plasmodium 
sp.)  ซึ่งเป็นเชื้อมาเลเรีย 

 
 

ภาพที่ 20 โพรโทซัวพลาสโมเดียม  
ที่มา : http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/BP1/Program/chapter7/p8_3.html 

 
 ดิวิชัน คลอโรไฟตา (Division Chlorophyta) สาหรํายในกลุํมนี้มีชื่อเรียกทั่วไปวํา สาหรํายสีเขียวจัดเป็น

กลุํมที่ใหญํที่สุด พบทั้งในน้ าจืด น้ าเค็ม และน้ ากรํอย บางชนิดลอยตามผิวน้ า บางชนิดเกาะกับ พืชอ่ืนหรือ
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ก๎อนหิน บางชนิดอาศัยอยูํในเซลล๑สิ่งมีชีวิตอ่ืน เชํน ในโปรโตซัว ไฮดรา หรือฟองน้ า ในแหลํงน้ าธรรมชาติ 
บางครั้งจะพบวําน้ ามีสีเขียวเข๎ม เกิดข้ึน สีเขียวดังกลําวคือ สาหรํายในกลุํมนี้เป็นสํวนใหญํ 

 
ภาพที่ 21 สาหรํายสีเขียวชนิดตําง ๆ  

ที่มา : http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/BP1/Program/chapter7/p8_3.html 

 ดิวิชัน ยูกลีโนไฟตา (Division Euglenophyta) สาหรํายในกลุํมนี้มีอยูํ 2 พวกคือ พวกที่สังเคราะห๑ อาหาร
เองได๎ และพวกที่สังเคราะห๑อาหารเองไมํได๎ สํวนใหญํจะมีรูปรํางเป็นเซลล๑เดียว เคลื่อนที่ได๎ มีลักษณะคล๎าย
โปรโตซัว  เรียกสิ่งมีชีวิตในดิวิชันนี้ วํา ยูกลีนา 

 
ภาพที่ 22 ยูกลีนาชนิดตําง ๆ  

ที่มา : http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/BP1/Program/chapter7/p8_3.html 
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 ดิวิชัน แคโรไฟตา (Division Charophyta) สาหรํายในกลุํมนี้พบมากในบํอน้ าจืดในทะเลสาบ หรือแหลํง
น้ าที่มีหินปูนละลายอยูํ สาหรํายในกลุํมนี้จะ มีลักษณะคล๎ายพืชชั้นสูงมาก เชํน มีสํวนที่ท าหน๎าที่ คล๎ายล าต๎น 
ใบ และราก 

 
ภาพที ่23 สาหรํายในดิวิชันแคโรไฟตา  

ที่มา : http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/BP1/Program/chapter7/p8_3.html 

 ดิวิชัน ฟีโอไฟตา (Division Phaeophyta) สาหรํายในกลุํมนี้มีชื่อเรียกทั่วไปวํา สาหรํายสีน้ าตาล เนื่องจาก
ภายในเซลล๑ของสาหรํายกลุํมนี้มี รงควัตถุพวก ฟูโคแซนทิน (fucoxanthin) ที่ท าให๎เกิดสีน้ าตาลมากกวํารงค
วัตถุอ่ืน สาหรํายในกลุํมนี้มีประโยชน๑ทางเศรษฐกิจมาก คือ บางชนิด ใช๎เป็นอาหารโดยตรง ซึ่งนิยม
รับประทานกันในยุโรป บางชนิดน ามาสกัดสารประกอบพวกแอลจิน (algin) เพ่ือใช๎ท าสี ท ายา และขนมหวาน
บางชนิด 

 
ภาพที่ 24 สาหรํายสีน้ าตาล  

ที่มา : http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/BP1/Program/chapter7/p8_3.html 
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 ดิวิชัน คริสโซไฟตา (Division Chrysophyta) สาหรํายในกลุํมนี้มีรงควัตถุฟูโคแซนทิน เหมือนสาหรํายสี
น้ าตาล แตํมีในปริมาณน๎อยกวํา แบํงได๎เป็น 3 พวกใหญํ คือ สาหรํายสีเขียวแกมเหลือง สีน้ าตาลแกมเหลือง 
และไดอะตอม กลุํมที่มีประโยชน๑ทางเศรษฐกิจมากคือ ไดอะตอม เนื่องจากการตาย ทับถม กันของพวกได
อะตอมเป็น เวลานาน จนกลายเป็นไดอะตอมมาเชียส เอิร๑ท (diatomaceous earth) ซึ่งมีประโยชน๑ในด๎าน
อุตสาหกรรมตํางๆ มากมาย เชํน ยาขัดเครื่องเงิน เครื่องทองเหลือง ใช๎ในการฟอกสี และเป็นฉนวน 

 
ภาพที่ 25 ไดอะตอมชนิดตาํง ๆ  

ที่มา : http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/BP1/Program/chapter7/p8_3.html 

 ดิวิชัน ไพร๑โรไฟตา (Division Pyrrophyta) สาหรํายในกลุํมนี้สํวนใหญํจะเป็นเซลล๑เดียว พบทั้งในน้ าจืด
และน้ าเค็ม ในทะเลบางครั้งจะเกิดปรากฏการณ๑ น้ าทะเลเปลี่ยนสี สํวนใหญํ จะเกิดจาก สาหรํายในกลุํมนี้
เจริญเติบโตและเพ่ิมจ านวนมากผิดปกติ (water boom) ซึ่งชาวทะเลเรียกวํา ขี้ปลาวาฬ 

 
ภาพที่ 26 สาหรํายในดิวิชันไพร๑โรไฟตา  

ที่มา : http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/BP1/Program/chapter7/p8_3.html 
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 ดิวิชัน โรโดไฟตา (Division Rhodophyta) สาหรํายในกลุํมนี้มีชื่อเรียกทั่วไปวํา สาหรํายสีแดง มีประโยชน๑
ตํอมนุษย๑เชํนเดียวกับสาหรํายสีน้ าตาล เนื่องจากสารเมือกที่สกัดออกจาก ผนังเซลล๑เรียกวํา คาร๑แรจีแนน 
(carrageenan) น ามาผลิตเป็นวุ๎นได๎ นอกจากนี้สาหรํายสีแดง ยังน ามาประกอบ เป็นอาหารโดยตรงที่ทุกคน
รู๎จักกันดีในชื่อ “จีฉําย” 

 
ภาพที่ 27 สาหรํายสีแดง  

ที่มา : http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/BP1/Program/chapter7/p8_3.html 

 
 ดิวิชันมิกโซไมโคไฟตา ( Division Myxomycophyta) เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะ เป็นเมือก ข๎นสีขาว สี

เหลืองหรือสีส๎ม อาศัยอยูํในบริเวณชื้นเเฉะ เชํน กองไม๎ผุ ตามพ้ืนดินรํมชื้น เชํนเดียวกับเห็ดรา สํวนใหญํด ารง
ชีพเเบบภาวะมีการยํอยสลาย เเตํก็มีบางชนิดเป็นปรสิต ตัวอยํางสิ่งมีชีวิตได๎เเกํ พวกราเมือก ( Slime mold ) 

 
ภาพท่ี 28 ราเมือก  

ที่มา : http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/BP1/Program/chapter7/p8_3.html 
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แผนผังความคิด(ผังมโนทัศน์)   

การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และโพรโตซัว 

ขั้น Learning  to Construct        (10  คะแนน)      

ชื่อกลุ่ม................................ ห้อง...........วันที่..........เดือน.........................พ.ศ................. 
สมาชิกในกลุํม 
1.......................................................................................ผู๎น ากลุํม   
2......................................................... ..............................ผู๎วาด 
3......................................................................................ผู๎ระดมความคิด   
4......................................................................................ผู๎รวบรวมความคิด  
5......................................................................................ผู๎อธิบาย  

 
ชี้แจง : ให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้เรียนจากชุดกิจกรรมนี้ เป็นแผนผังความคิดแบบแผนของนักเรียนเอง 
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แนวค าตอบแผนผังความคิด(ผังมโนทัศน์)  

เรื่อง  การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และโพรโตซัว  

ขั้น Leaning to Construt    (10  คะแนน)          

 
                                      เห็ด รา     
                                                                  ส่งเอนไซม์ออกมา 
                 จุลินทรีย์                                      ย่อยอาหารภายนอกเซลล์ 
                          
                                    แบคทีเรีย 
 
 
           การย่อยอาหารของสัตว์บางชนิด 
 
               น าเข้าโดยวิธีฟาโกไซโทซิส       ไลโซโซมปล่อยเอนไซม์ไลโซไซม์             
      อะมีบา                                     ฟูดแวคิวโอล               กากอาหาร    
                   น าเข้าโดยวิธีพิโนไซโทซิส       ไลโซโซมปล่อยเอนไซม์ไลโซไซม์             
 พารามีเซียม            ทางร่องปาก                ฟูดแวคิวโอล           กากอาหาร 
                   น าเข้าโดยวิธีพิโนไซโทซิส       ไลโซโซมปล่อยเอนไซม์ไลโซไซม์             
   ยูกลีนา             ช่องปาก                   ฟูดแวคิวโอล            กากอาหาร 
 
 
 

 

 
(เป็นประเด็นหลัก สํวนประเด็นยํอยและความคิดสร๎างสรรค๑ตกแตํงให๎นําสนใจ สวยงาม  

อยูํที่ดุลพินิจของครูผู๎สอน) 
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การ

ย่อย

ภาย 

ใน

เซลล์ 



 
 

  แบบทดสอบหลังเรียน  ชุดที่ 1  การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และโพรโทซัว 
 

ค าชี้แจง  :   1.แบบทดสอบกํอนใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ 1 เรื่อง การยํอยอาหารของจุลินทรีย๑และ         

โพรโทซัว นี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  จ านวน  10 ข๎อๆ ละ 1 คะแนน  ใช๎เวลา  10  นาท ี

     2.ให๎นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท (X) ทับตัวเลือกท่ีถูกต๎องที่สุดเพียงข๎อเดียวลงใน

กระดาษค าตอบ 

1. อุตสาหกรรมในข๎อใดใช๎ประโยชน๑รับจากการ
ด ารงชีวิตของจุลินทรีย๑พวกแบคทีเรียและเชื้อรา 

ก. ท าเต๎าเจี้ยว   
           ข.  การหมักน้ าปลา 
           ค.  การท านมเปรี้ยวโยเกิร๑ต  
           ง.  ถูกต๎องทุกข๎อ 
2. การยํอยอาหารของสิ่งมีชีวิตกลุํมจุลินทรียและโพรโท
ซัวมีกระบวนการยํอยอาหารแบบใด  

ก. การยํอยเชิงกล (Mechanical digestion) 
         ข. การยํอยเชิงเคมี (Chemical digestion) 
         ค. การยํอยโดยการปลํอยน้ ายํอยออกมายํอย

อาหารนอกเซลล๑ 
         ง. ข๎อ  ข และ ค ถูก 
3. สิ่งมีชีวิตจ าพวกรา ยํอยอาหารโดยวิธีใด 

ก. น าอาหารเข๎าไปยํอยในเซลล๑โดยตรง 
ข.  ใช๎กระบวนการ phagocytosis  เหมือน 

อะมีบา 
ค.  ปลํอยเอนไซม๑ออกไปยํอยนอกเซลล๑ ยื่นเท๎า

ไปโอบล๎อมอาหารสูํเซลล๑ 
ง. ปลํอยเอนไซม๑ออกไปยํอยนอกเซลล๑  
    แตํละเซลล๑ตํางดึงอาหารโมเลกุลเล็กท่ีถูกยํอย

แล๎วเข๎าสูํเซลล๑ 
 

 4.  นักเรียนสังเกตวํามูลสัตว๑ และใบไม๎ที่รํวงหลํน
ลงสูํพ้ืนดิน เมื่อเวลาผํานไปปรากฏวํามีลักษณะ
เปื่อยยุ๐ยกลายเป็นดิน เป็นเพราะสาเหตุใด 
      ก. ความร๎อนจากแสงแดด  
      ข. การยํอยอาหารของจุลินทรีย๑ชนิดตํางๆ 
      ค. การเหยียบย่ าของคนและสัตว๑ 
      ง. ข๎อ ข และ ค ถูก 
 5. การยํอยอาหารของโพรติสต๑เซลล๑เดียว เกิดขึ้น
ที่บริเวณใด 
       ก.  Contractile  vacuole   
       ข.  Food   vacuole 
       ค.  Mitochondria   
       ง.  Nucleus 
6. ในการศึกษาการกินอาหารของพารามีเซียม จะ
หยดสารละลายเมทิลเซลลูโลส ( methyl 
cellulose ) ความเข๎มข๎น 0.1 เปอร๑เซนต๑ 1 หยด 
เพ่ือจุดประสงค๑ใด 
      ก. ท าให๎พารามีเซียมเคลื่อนที่ช๎าลง      
      ข. เป็นการย๎อมสียีสต๑ให๎เห็นชัดเจน 
      ค. เป็นสารอาหารของยีสต๑ในขณะทดลอง 
      ง. ชํวยให๎เห็นการเคลื่อนไหวของซิเลียชัดเจน

ขึ้น 
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7.  โพรโตซัวมีการยํอยอาหาร แบบใด 
     ก. Intracellular  digestion 
     ข. Extracellular  digestion 
     ค. Intercellular  digestion 
     ง. Extracellular  digestion 

  8.  จากภาพ หมายเลขใด คือโครงสร๎างที่อะมีบาใช๎ใน
การจับกินอาหาร 

                                                               
4                           4 
                   3           3 

      2/2                  2 
                            1 

       ก. หมายเลข  1    
       ข. หมายเลข  2 
       ค. หมายเลข  3   
       ง. หมายเลข  4 

 

9.  อะมีบา และพารามีเซียมมีรูปแบบการกิน
อาหารตํางกันอยํางไร 
    ก. อะมีบามีขาเทียม  พารามีเซียมมีซีเลีย 
    ข. อะมีบามีซีเลียคอยโบกพัดอาหารเข๎าทาง

ปาก พารามีเซียมมีขาเทียมคอยจับเข๎าทาง
รํองปาก 

    ค. อะมีบามีวิธีการน าอาหารเข๎าสูํเซลล๑โดย
วิธี phagocytosis พารามีเซียมใช๎ซีเลีย  
ที่อยูํบริเวณรํองปาก (oral  groove) โบก
พัดอาหารเข๎าสูํเซลล๑ 

   ง. อะมีบาใช๎ซีเลียทีอยูํบริเวณรํองปาก (oral  
groove)โบกพัดอาหารเข๎าสูํเซลล๑ พารามี
เซียม มีวิธีการน าอาหารเข๎าสูํเซลล๑โดยวิธี 
phagocytosis    

10. ญาดา สังเกตเห็นขนมปังมีสีเปลี่ยนไป และ
ดูลักษณะแผํนบางลง ญาดาควรท าอยํางไร 
     ก. ทิ้งไปเลย ไมํควรน ามารับประทาน 
     ข. น าไปทาแยมและอบให๎ร๎อนฆําจุลินทรีย๑

สามารถน ามารับประทานตํอได๎ 
     ค. น าไปท าปุ๋ยหมักรวมกับเศษอาหารอื่นๆ 
     ง. ข๎อ ก และ ค ถูก 
 

 

  
 
 
                                                                                                  ตรวจค าตอบหน๎าถัดไป 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
ชุดที่ 1  การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และโพรโทซัว 

 
 

ชื่อ.....................................................ชั้น................เลขท่ี............. 
 

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

 
คะแนนเต็ม  10  ได้..............................คะแนน 

เกณฑ์การผ่านต้องได้  8  คะแนนขึ้นไป 
 

  ผ่าน  ไม่ผ่าน 
 
 

ถ๎าไมํผํานศึกษาใหมํอีกครั้งนะคะ....... 

คนส าเร็จได๎ด๎วยความเพียรคะ                     
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ตรวจค าตอบหน๎าถัดไป 
 



เฉลยค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
เร่ือง การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และโพรโทซัว 

 
(คะแนนเต็ม 10)   

 

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

            

 

 

58 

    โอโห...จริงด๎วยคับครู        
ถ๎าตั้งใจเรียนท ากิจกรรมครบ...
มันงํายอะไรเชํนนี้....จริงๆนะคับ
เพ่ือนๆ 



 
 

 

แบบบันทึกคะแนนผลการเรียนรวม(ประเมินตนเอง) 

 

ชื่อ...................................นามสกุล.........................เลขที่..................ชั้น........... 

 
ประเมินผล คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ คิดเป็นร้อยละ 

(100) 
ใบกิจกรรมที่ 1.1 10   
ใบกิจกรรมที่ 1.2 10  

ใบงานที่ 1.1 10  
ใบงานที่ 1.2 10  
ใบงานที่ 1.3 10  

แผนผังความคิด 10  
รวมคะแนนก่อนเรียน 60  10 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กํอนเรียน 50   
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 50   

 
              เย้........พวกเราท าได้ 

จริงๆด้วย 
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