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ส่วนประกอบของชุดกจิกรรมการเรียนรู ้

 
 

 
  

ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มที่ 1 เรื่อง การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิต    
เซลล์เดียว  ประกอบด้วย 

 ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครู 
 ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 
 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 ผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ผังโครงสร้างการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
 แบบทดสอบก่อนเรียน 
 กิจกรรมการเรียนรู้ เล่มที่ 1 เรื่อง การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
- บัตรน าทาง  
- บัตรกิจกรรม 
- บัตรเนื้อหา  
- บัตรงาน 
- แบบฝึกหัด 
 แบบทดสอบหลังเรียน 
 ภาคผนวก 
- เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
- เฉลยบัตรกิจกรรม 
- เฉลยบัตรงาน 
- เฉลยแบบฝึกหัด 
- เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
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ค าแนะน า 
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับคร ู

 
  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับ
เซลล์  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดนี้ เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และ
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว  ใช้เวลาในการท ากิจกรรม 2 ชั่วโมง  ครูควรเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามค าแนะน า 
ดังต่อไปนี้ 
 
1. บทบาทของครู 

 
 
1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่

ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูต้องจัดให้ครบตามที่ระบุไว้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้กิจกรรมเป็นไป

อย่างต่อเนื่องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
3. ก่อนท า กิจกรรมทุกครั้งครูต้องอธิบาย ชี้แจงวิธีการปฏิบัติให้ชัดเจนให้นักเรียนเข้าใจตรงกันจึงจะ

ท า ให้การจัดการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
4. ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการท า กิจกรรมเพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการท า 

งานร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
5. หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จสิ้นลงในแต่ละกิจกรรมครูเป็นผู้ประเมินผลการเรียนของ

นักเรียน 
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2. สิ่งที่ครูต้องเตรียม 
      

ครูจะต้องเตรียมสื่อการเรียน ให้ครบถ้วนตามชุดกิจกรรม ดังนี้   
  2.1 แบบทดสอบก่อนเรียน 
  2.2 บัตรน าทาง เรื่อง การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
  2.3 บัตรกิจกรรม เรื่อง การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
  2.4 ใบบันทึกกิจกรรม เรื่อง การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
  2.5 บัตรเนื้อหา การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
  2.6 บัตรงานเรื่อง การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
  2..7 เฉลยบัตรงานเรื่อง การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
  2.8 แบบฝึกหัดเรื่อง การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
  2.9 เฉลยแบบฝึกหัดเรื่อง  
  2.10 แบบทดสอบหลังเรียน 
  2.11 เฉลยแบบทดสอบก่อน-หลังเรียนเรื่อง  
  2.12 ครูและนักเรียนใช้เวลานอกเวลาเรียนเตรียมอุปกรณ์ก่อนที่จะท ากิจกรรม 
 
3. การจัดชั้นเรียน 
 
 ในการจัดชั้นเรียนขณะใช้ชุดกิจกรรม นักเรียนท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน 
จ านวนกลุ่มขึ้นอยู่กับนักเรียนในชั้น นักเรียนนั่งท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม แต่บันทึกผลกิจกรรมและท าแบบทดสอบ
เป็นรายบุคคล 
 
 
4. การประเมินความรู้ 
 
 
 ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละเล่ม มีการประเมินผลดังนี้ 
  4.1 ประเมินจากผลการท าแบบฝึกหัด 
  4.2 ประเมินจากผลการท าแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 
 

 
เวลาที่ใช้   2  ช่ัวโมง 
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ค าแนะน า 
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 

 
 

 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับ

เซลล์  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองตามค าแนะน า และปฏิบัติ
กิจกรรมตามข้ันตอน  จะท าให้ได้รับความรู้อย่างครบถ้วน 

ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ใช้เวลาใน
การท ากิจกรรม 2 ชั่วโมง นักเรียนควรเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามค าแนะน าดังต่อไปนี้ 

 
1. อ่านค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน  และแผนผังขั้นตอนการใช้ชุด 

กิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนลงมือศึกษาชุดกิจกรรม 
2. ศึกษา สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ ของชุด 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ศึกษาแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ มีวินัย มีความชื่อสัตย์ใน 

ตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจ อย่างเต็มความสามารถ หากพบปัญหาหรือไม่เข้าใจ ให้สอบถามข้อมูล
เพ่ิมเติมจากครู 

4. ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามขั้นตอนที่ก าหนดให้ ดังนี้ 
1) ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2) ศึกษาบัตรน าทางที่ 1 
3) ท าบัตรกิจกรรม ที่ 1  
4) ศึกษาบัตรเนื้อหา เรื่อง การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
5) ท าบัตรงาน 
6) ท าแบบฝึกทบทวนความรู้ 
7) ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

5. หลังจากท ากิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วให้นักเรียนตรวจค าตอบในบัตรกิจกรรมและแบบทดสอบ 
เฉลยในภาคผนวก 

6. เกณฑ์การผ่านการประเมิน  จะผ่านเมื่อนักเรียนท าคะแนนได้ คิดเป็นคะแนนร้อยละ 70 หาก 
นักเรียนไม่ผ่านการประเมิน  ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหา และท าบัตรกิจกรรมอีกครั้ง แล้วท าการประเมินผลใหม่ 
จนกว่าจะได้คะแนนผ่านเกณฑ์ เพ่ือให้นักเรียนมั่นใจว่ามีความรู้ ความเข้าใจ ตามจุดประสงค์การเรียนรู้และ
พร้อมที่จะเรียนรู้ในชุดต่อไป 
 
 
 
 



       5 

     

 

สาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้ 
 

 
1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

 
สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบ 

ต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้
ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

สาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ 

การแก้ปัญหา  รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูล และเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงชั้นนั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ
สิ่งแวดล้อม มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 

 

2. ผลการเรียนรู้ 
สืบค้นข้อมูล อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างและการท างานของระบบย่อยอาหารของ

จุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวบางชนิด 
 

    3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 1. ด้านความรู้ (Knowledge) 

1.1 อธิบายการย่อยอาหารภายนอกเซลล์ของจุลินทรีย์บางชนิดได ้
1.2 อธิบายการย่อยอาหารภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวบางชนิดได้  

 2. ด้านกระบวนการ (Process) 
2.1 ท าการทดลองเพ่ือสังเกตการกินอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
2.2 การให้ความร่วมมือและลงความคิดเห็นต่อข้อมูลที่รวบรวมมา  

 3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attribute) 
3.1 ใฝ่เรียนรู้การเรียนในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง การย่อยอาหารของจุลินทรีย์

และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว  
3.2 ตระหนักถึงความส าคัญของการย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มีผลต่อ

การด ารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  
3.3 น าความรู้เรื่องการย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวัน  
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แผนผังขั้นตอนการเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 

เรื่อง การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
 
 

ครูแนะน าวิธีการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และช้ีแจงบทบาทของนักเรียน 
ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
 

ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรม เวลาที่ใช้จัดกิจกรรม 
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 

 
 
 

นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที 
 
 
 

ปฏิบัติชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามล าดับ ดังนี้ 
บัตรน าทาง 
บัตรกิจกรรม 
บัตรเนื้อหา 
บัตรงาน 
แบบฝึกทบทวนความรู้ 

 
 
 
 

นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที 
 
 
 

 ผ่านเกณฑ์                                            ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
 
  
ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เล่มต่อไป                     รับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปศึกษาเพิ่มเติม 
                   นอกเวลาเรียน และท าแบบทดสอบหลังเรียน 
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เรื่อง  การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมชีีวิตเซลล์เดียว 
 
 
ค าชี้แจง   
  

1. แบบทดสอบก่อนเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อละ 1 คะแนน ใช้เวลา 10 นาที 
2. ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงใน 

กระดาษค าตอบ 
 
1. สิ่งมีชีวิตพวกรา ย่อยอาหารโดยวิธีใด 

ก. น าอาหารเข้าไปย่อยในเซลล์โดยตรง 
ข. ใช้กระบวนการ phagocytosis เหมือนอะมีบา 
ค. ปล่อยเอนไซม์ออกไปย่อยนอกเซลล์ แต่ละเซลล์ต่างได้รับอาหาร 
ง. ปล่อยเอนไซม์ออกไปย่อยนอกเซลล์ แต่ละเซลล์ต่างดึงอาหารโมเลกุลเล็กท่ีถูกย่อยแล้วมาย่อยต่อ 

2. กระบวนการกนิอาหารของอะมีบา เป็นแบบใด 
ก. ออสโมซีส (Osmosis) 
ข. พิโนไซโทซีส (pinocytosis) 
ค. ฟาโกไซโทซีส(Phagocytosis) 
ง. การแพร่ (Diffusion) 

3. สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวชนิดใดที่เป็นได้ทั้ง autotroph  และ heterotroph 
ก. ไฮดรา 
ข. ยูกลีนา 
ค. พารามีเซียม 
ง. พลานาเรีย 

4. “saprophytism” เป็นการย่อยนอกเซลล์อีกประเภทหนึ่ง พบได้ในสิ่งมีชีวิตพวกใด 
ก. ฟังไจ และแบคทีเรีย 
ข. พารามีเซียม 
ค. อะมีบา 
ง. ไส้เดือนดิน 

5. สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวส่วนใหญ่ มีการย่อยอาหารในรูปแบบใด 
ก. Intracellular  digestion 
ข. Extercellular digestion 
ค. Intercellular digestion 
ง. Extracellular  digestion  
 



       8 

     

 
 

6. การย่อยของปุ๋ยหมัก  เกิดขึ้นจากอะไร 
ก. การใช้สารเคมีเร่งการสลายตัว 
ข. ใช้ไส้เดือนเป็นตัวเร่งในการย่อยสลายตัว 
ค. เกิดจากจุลินทรีย์ชนิดต่างๆที่มากับวัสดุ 
ง. ถูกทุกข้อ 

7. ออร์แกเนลล์ใดที่มีบทบาทในการย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวมากที่สุด 
ก. Ribosome 
ข. Golgi body 
ค. Lysosome 
ง. Contractile vacuole 

8. วิธีการกินอาหารของอะมีบา และพารามีเซียมต่างกันอย่างไร 
ก. อะมีบากินโดย phagocytosis พารามีเซียมมี  oral  groove 
ข. อะมีบามี  oral  groove  พารามีเซียมมี   phagocytosis 
ค. อะมีบามี  phagocytosis พารามีเซียมมี   ซิเลีย 
ง. อะมีบามี   ขาเทียม  พารามีเซียมมี   ซิเลีย 

9. น้ าย่อยที่พบในโพรโทซัวที่ช่วยย่อยอาหารให้แก่ปลวก  คือ 
ก. น้ าย่อย  cellulase 
ข. น้ าย่อย  lipase 
ค. น้ าย่อย maltase 
ง. น้ าย่อย amylase 

10. อุตสาหกรรมในข้อใดที่ได้ประโยชน์จากการด ารงชีวิตของจุลินทรีย์พวกแบคทีเรียและเชื้อราบางชนิด 
ก. การหมักนมเปรี้ยวและโยเกิร์ต 
ข. การหมักเต้าเจี้ยว 
ค. การหมักน้ าปลา 
ง. ถูกทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตั้งใจท ำข้อสอบ 

กันนะคะ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดที่ 1 การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

************************************** 
 

ชื่อ...................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/......เลขท่ี.......... 
 

   แบบทดสอบก่อนเรียน           แบบทดสอบหลังเรียน      
คะแนนเต็ม   

10 
คะแนนที่ได ้

 
ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 
 
 
 
 

ทดสอบเสร็จแลว้ เรำ
ไปท ำกจิกรรมต่ำงๆ

ต่อไปกันนะ 
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   ค าชี้แจง     ให้นักเรียนศึกษาและปฏิบัติตามหวัข้อต่อไปนี้ 

 
 

1. เลือกประธานกลุ่มเพ่ือเป็นผู้น าในการด าเนินกิจกรรม และเลขานุการกลุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูล จาก
การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
 2. ประธานรับและอ่านบัตรค าสั่ง และมอบหมายให้สมาชิกปฏิบัติตามหน้าที่ และ เป็นไปตามเวลาที่
ก าหนด 
 3. ตัวแทนกลุ่มรับและแจกบัตรกิจกรรม และบัตรบันทึกกิจกรรม ให้กับสมาชิกในกลุ่ม 
 4. นักเรียนร่วมกันศึกษาบัตรกิจกรรมให้เข้าใจ 
 5. ตัวแทนกลุ่มออกมารับอุปกรณ์ท่ีครูเตรียมไว้ส าหรับท ากิจกรรม 
 6. ท ากิจกรรมที่ 1 เรื่อง การกินอาหารของพารามีเซียม 
 7. บันทึกผลในใบบันทึกกิจกรรมเรื่อง การกินอาหารของพารามีเซียม 
 8. ประธานกลุ่มรับบัตรเฉลยเรื่อง การกินอาหารของพารามีเซียม 
 9. สมาชิกทุกคนช่วยกันตรวจค าตอบของกลุ่มที่แลกเปลี่ยนกันตรวจ และประธานกลุ่ม รวบรวม   
ส่งครู 
 10. สมาชิกทุกคนช่วยกันเก็บเอกสารและอุปกรณ์ให้เรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตั้งใจท ำกจิกรรม 

นะจ๊ะ..สู้ๆ 
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เรื่อง  การการกินอาหารของพารามีเซียม 
 
 
 
 
จุดประสงค์ของกิจกรรม 
 

1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถสังเกตการณ์กินอาหารของพารามีเซียม 
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอาหารเมื่อเข้าไปในเซลล์ของพารามีเซียม 

 
 
วัสดุ/อุปกรณ์ 

 
1. ยีสต์ 
2. พารามีเซียม 
3. สารละลายกลูโคสเข้มข้น 10 % 
4. สีคองโกเรด 30 mg 
5. เมทิลเซลลูโลสความเข้มข้น 0.1% 
6. สไลด์และกระจกปิดสไลด์ 
7. กล้องจุลทรรศน์ 

 
วิธีการทดลอง 

 
1. การเตรียมสีที่ใช้ย้อมเซลล์ยีสต์ โดยเตรียมสารละลายกลูโคส 10 % (เตรียมจากน้ าตาลกลูโคส 

 10 กรัม ละลายในน้ ากลั่น 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร ) ผสมกับสีคองโกเรด 30 มิลลิกรัมใช้แท่งแก้วคนให้เข้า
กัน น าไปต้มเดือดนาน 10 นาที ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นลงจนถึงอุณหภูมิ ประมาณ 40-50 องศาเซลเซียส 

2. เติมยีสต์ผง 0.5 กรัมลงในสารละลายในข้อ 1 ผสมให้เข้ากันโดยใช้แท่งแก้วคนให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 
ประมาณ 10-15 นาที เพ่ือให้ยีสต์ติดสีอย่างทั่วถึง  

3. หยดสารละลายเมทิลเซลลูโลส เข้มข้น 0.1 % ลงบนแผ่นสไลด์ 1 หยด เพื่อท าให้พารามีเซียม 
เคลื่อนที่ได้ช้าลง 

4. ใช้หลอดหยด ดูดน้ าที่เลี้ยงพารามีเซียมเอาไว้ แล้วหยดลงบนแผ่นสไลด์ที่เตรียมไว้ในข้อ 3  
จากนั้นหยดสารละลายในข้อ 2 ที่มียีสต์ย้อมสีลงไปบนสไลด์อีก 1 หยด ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ 

5. น าสไลด์นี้ไปศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
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บันทึกผลการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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เรื่อง  การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมชีีวิตเซลล์เดียว 
 
 
 

 
 

 ออโตโทรฟ ( autotroph ) หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ โดยกระบวนการ 
สังเคราะห์ด้วยแสง ได้แก่ พืชและโพรทิสต์ ที่สร้างอาหารได้ 
  เฮเทอโรโทรฟ ( heterotroph ) หมายถึงกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ ต้อง
อาศัยสารอินทรีย์ที่เป็นสารอาหารจากภายนอก ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 

1 ฮอโลทรอฟิก (holotrophic) กินอาหารที่มีโลเลกุลใหญ่และซับซ้อน แล้วยังมีการบด 
ให้ละเอียดและย่อยสลาย การย่อยนั้นต้องใช้เอนไซม์หรือน้ าย่อยเป็นตัวสลาย 

2.แซโพรทรอฟิก (saprotrophic) เป็นการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่ได้รับอาหารพวก 
สารอินทรีย์จากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้ว หรือเศษอินทรีย์ 
 
 

 
การย่อยอาหาร (Digestion) คือ กระบวนการแปรสภาพอาหารโมเลกุลใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง เพ่ือ

การดูดซึมเข้าไปยังเซลล์ สารอาหารจ าพวก คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีนเท่านั้นที่ต้องผ่านกระบวน 
การย่อยอาหารก่อน ส่วน เกลือแร่ วิตามิน น้ า สามารถดูดซึมเข้าไปยังเซลล์ได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
ทางเคมี การย่อยอาหารมี 2 ขั้นตอน คือ 

1.การย่อยเชิงกล (Mechanical digestion) เป็นกระบวนการทีท่ าให้อาหารมีขนาดเล็กลง  
โดยการบดเคี้ยว และการบีบตัวเพ่ือให้อาหารมีขนาดเล็กลง ท าให้เพ่ิมพ้ืนที่ผิวมากขึ้น อัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมีในการย่อยเร็วขึ้น  กระบวนการที่ส าคัญเช่น 
 - การบดเคี้ยวอาหารโดยฟันหรือก๋ึน (gizzard) พบในไส้เดือนดิน แมลง และสัตว์ปีก 
 - การหดคลายเป็นระลอกคลื่นของกล้ามเนื้อเรียบ เรียก เพอริสตัลซีส (peristalsis) เกิดที่หลอด
อาหาร ล าไส้ กระเพาะอาหาร 
 - การแตกโมเลกุลไขมันโดยใช้น้ าดี 

2. การย่อยทางเคมี (Chemical digestion) เป็นการย่อยอาหาร โดยการใช้เอนไซม์หรือน้ าย่อยเข้า
เร่งปฏิกิริยา ผลจากการย่อยทางเคมีเมื่อถึงจุดสุดท้าย จะได้สารโมเลกุลเล็กท่ีสุดที่สามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์ได้ 
ซึ่งอาหารที่ต้องมีการย่อย ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน ส่วนเกลือแร่ และวิตามินจะดูดซึมเข้าสู่
ร่างกายโดยตรง 
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การย่อยภายในเซลล์ (intracellular digestion) คือ การที่เซลล์น าสารอาหารหรืออาหารเข้า

ไปภายในจนท าให้เกิดถุงอาหาร (Food vacuole) แล้วให้ lysosome ย่อยอาหารภายในเซลล์นั้น 
กระบวนการที่น าสารอาหารเข้าเซลล์ (endocytosis) เช่น การใช้เท้าเทียม (phagocytosis) การเว้าของเยื่อ
หุ้มเซลล์ (pinocytosis) พบในฟองน้ า ไฮดรา และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว (อะมีบา พารามีเซียม) 

การย่อยภายนอกเซลล์ (extracellular digestion) คือ การที่เซลล์ขับน้ าย่อยออกมาย่อย
อาหารภายนอกเซลล์จนกลายเป็นโมเลกุลเล็ก ๆ แล้วดูดซึมไปใช้ประโยชน์ต่อไป เช่น อาณาจักรสัตว์ตั้งแต่
ไฟลัม Cnidaria (ไฮดรา) จนถึง ไฟลัม Chordata (สัตว์มีกระดูกสันหลัง) รวมทั้ง เห็ด รา และแบคทีเรีย 
 
 

 

 
จุลินทรีย์ (microorganism) เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจึง ต้องใช้

กล้องจุลทรรศน์ ได้แก่ แบคทีเรียอาร์เคีย รา และยีสต์ เป็นต้น เราสามารถพบจุลินทรีย์ได้ทุกสภาวะแวดล้อม
แม้แต่ในสภาวะแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตอ่ืนอยู่ไม่ได้ แต่จุลินทรีย์บางชนิดสามารถปรับตัวอาศัยอยู่ได้ เช่น ในน้าพุ
ร้อนบริเวณภูเขาไฟใต้ทะเลลึก หรือภูเขาไฟธรรมดา ใต้มหาสมุทรที่มีความกดดันของน้าสูงๆ ในน้าแข็งที่มี
อุณหภูมิเย็นจัด บริเวณท่ีมีสภาพความเป็นกรดด่างสูง หรือแม้กระทั่งในบริเวณท่ีไม่มีออกซิเจนส่วนใหญ่
หมายถึงสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว หรือหลายๆเซลล์ โดยแต่ละเซลล์เป็นอิสระจากกัน 

เราอาจแบ่งจุลินทรีย์ออกเป็นกลุ่มตามขนาด รูปร่างและคุณสมบัติอ่ืนๆ ได้ดังนี้ 
เชื้อไวรัส (Virus)เป็นจุลินทรีย์ที่ขนาดเล็กท่ีสุดต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่มีกาลังขยาย 

เป็นหมื่นเท่าจึงจะมองเห็นได้ เชื้อไวรัสเจริญเพิ่มจานวนได้เมื่ออยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเท่านั้น ตัวอย่างโรค 
ที่เกิดจากเชื้อไวรัส ได้แก่ ไข้ทรพิษ พิษสุนัขบ้า โปลิโอ หัด คางทูม และอีสุกอีใส เป็นต้น 

เชื้อแบคทีเรีย (Bacteria) มีขนาดใหญ่กว่าเชื้อไวรัส สามารถมองเห็นได้เมื่อส่องขยายด้วย 
กล้องจุลทรรศน์ธรรมดา ส่วนมากทาหน้าที่เป็นผู้ย่อยลสลายในธรรมชาติ แต่อาจมีบางชนิดที่สามารถ 
สังเคราะห์แสงได้ 

เชื้อรา (Fungus) มีขนาดใหญ่กว่าเชื้อบัคเตรี พบว่ามีรูปร่าง 2 แบบ คือ ราแบบรูปกลม เรียกว่า
ยีสต์ และราแบบเป็นสาย เรียกว่า สายรา ราบางชนิดจะมีรูปร่างได้ท้ัง 2 แบบ ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมใน
ธรรมชาติ เราอาจมองเห็นกลุ่มของเชื้อราได้ด้วยตาเปล่า ราบางชนิดจะสร้างสปอร์สาหรับสืบพันธุ์เกิดเป็นเห็ด
ขึ้น 

สาหร่ายเซลล์เดียว (Blue green algae)เป็นจุลินทรีย์ที่สามารถสังเคราะห์แสงเองได้ เพราะมี
รงคว์ัตถุเพ่ือการสังเคราะห์แสงอยู่ในเซลล์ จัดเป็นผู้ผลิตเริ่มต้นของห่วงโซ่อาหาร 
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 การยอ่ยอาหารของเห็ด รา ยสีต ์และแบคทีเรยี 

 
1. เห็ด รา ยสีต ์(Fungus,Fungi) คือสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่ง เดิมเคยจัดอยู่อาณาจักรเดียวกับพืช 

แต่ปัจจุบันจัดอยู่ใน อาณาจักรเห็ดราหรือฟังไจ (Kingdom Fungi) เป็นเซลล์ยูแคริโอต (eukaryote) พบได้
ทั้งท่ีเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เส้นใย และ ดอกเห็ด ไม่มีคลอโรฟิลล์ ได้รับสารอาหารจากการย่อยสลาย
สารอินทรีย์โดยปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่และซับซ้อนจนเป็นโมเลกุล
เล็กและดูดซึมเข้าเซลล์ (saprophyte)ได้แก่ สิ่งมีชีวิตประเภทเห็ด รา และยีสต์ 
 

การย่อยอาหารของเห็ด รา ยีสต์ เนื่องจากรามีผนังเซลล์ จึงไม่สามารถน าสารโมเลกุลใหญ่ เข้าสู่เซลล์
ได้ การย่อยอาหารจึง เป็นการย่อยภายนอกเซลล์ (Extracellular digestion) โดยส่งน้ าย่อยหรือเอนไซม์
ออกมาย่อยสารโมเลกุลใหญ่ให้เป็นสารโมเลกุลเล็กก่อนแล้วจึงดูดซึมเข้าสู่เซลล์ การย่อยสาร โมเลกุลใหญ่โดย
ราและแบคทีเรีย จะข้ึนอยู่กับเอนไซม์อย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ยีสต์เจริญได้ดีในอาหารพวก น้าตาลเพราะยีสต์
มีเอนไซม์อินเวอร์เทส ในการย่อยสลายน้ าตาลซูโครส ให้ได้น้ าตาลฟรักโทสและน้ าตาล กลูโคส หรือ น้ าตาลอิน
เวอร์ทที่น ามาเป็นส่วนผสมในขนมเค้ก ลูกกวาดและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ เป็นต้น 

 
 

 
ภาพที่ 1-1   ราที่ข้ึนบนขนมปัง 

ท่ีมา :  http://www.greenektar.com 
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ภาพที่  1-2   Rhizopus stolonifer หรือราขนมปัง (bread mold) 
ท่ีมา : http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1819/rhizopus 

 
 

 ยสีตก์บัอตุสาหกรรม จุลินทรีย์มักน ามาใช้ส่วนใหญ่จะเก่ียวกับอุตสาหกรรมอาหาร เช่น 
ยีสต์(Yeast) Saccharomyces cerevisiae เป็น
จุลินทรีย์ที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มประเภท
แอลกอฮอล์ เช่น   เบียร์ เหลา้และไวน์ เชื้อรา 
Aspergillus oryzae       ใชผ้ลิตอาหารและ
อาหารเสริม เช่น ซีอ้ิว เต้าเจี้ยว น้ าปลา น้ าส้มสายชู 
ปลาร้า แบคทีเรีย (Bacteria)     ในจีนัสแลคโตเบ
ซิลัส(Lactobacillus) ใช้ในการผลิต   นมเปรี้ยว 
(cultured milk) ทุกชนิดได้ เชื้อรา Aspergillus 
niger ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร  เป็นเครื่องปรุงรส
อาหาร   ในอุตสาหกรรมน้ าหมึก สีย้อม และใช้ใน
วงการแพทย์ เชื้อรา Aspergillus oryzae ใช้ใน
การท าให้ ไวน์ เบียร์และน้ าผลไม้ใสขึ้น ยีสต์ 
Saccharomyces cerevisiae ใช้ในอุตสาหกรรม

ท าลูกกวาด ไอศกรีม 
 

ภาพที่ 1-3 ผงยีสต์ 
ที่มา :  https://www.tes.com/lessons/KTi--DL1POAQsA/yeast 

 

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
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1819/rhizopus
https://www.tes.com/lessons/KTi--DL1POAQsA/yeast
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ภาพที่ 1-4 ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ใช้หมักเหล้าเบียร์ 

ที่มา : http://www.vcharkarn.com/varticle/42039 
 

 
1.2 แบคทีเรยี แบคทีเรียมีผนังเซลล์ จึงไม่สามารถน าสารโมเลกุลใหญ่เข้าสู่เซลล์ได้ 

การย่อยอาหารจึงเป็นการย่อยภายนอกเซลล์ (Extracellular digestion) เช่นเดียวกับยีสต์ คือ 
มีการย่อยอาหาร โดยส่งน้ าย่อยออกมาย่อยสารโมเลกุลใหญ่ให้เป็นสารโมเลกุลเล็กก่อนแล้วจึงดูด
ซึมสารโมเลกุลเล็กเข้าสู่เซลล์ แบคทีเรียบางชนิดสามารถย่อยสารอินทรีย์ท่ีมีโครงสร้างสลับซับซ้อน
ได ้แต่บางชนิดอาจจะย่อยได้เฉพาะสารอินทรีย์ท่ีมีโมเลกุลขนาดเล็ก 
 
 

 
ภาพที่ 1-5 ภาพแสดงรูปร่างของแบคทีเรียชนิดต่างๆ 

ที่มา http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0197 

http://www.vcharkarn.com/varticle/42039
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0197
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ภาพที่ 1-6 ภาพแสดงแบคทีเรีย Lactobacillus ใช้ในการผลิตนมเปรี้ยว 

ที่มา : https://fermentationstations.wordpress.com/2016/09/23/lactobacillus-acidophilus/ 
 
 

 
ภาพที่ 1-7  โครงสร้างของแบคทีเรีย 

ที่มา : http://ployzara.blogspot.com/2013/02/bacteria-prokariotic-cell-microbial.html 
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  อะมีบา (Amoeba ) เป็นโพรโทซัวที่เคล่ือนท่ีด้วยเท้าเทียม (pseudopodium) 
อาหารของอะมีบาประกอบ ด้วยเศษสารอินทรีย์ เซลล์แบคทีเรีย สาหร่ายและ สิ่งมีชีวิตเล็กๆ 
อะมีบาจะมีวิธีการน าอาหารเข้าสู่เซลล์ โดยกระบวนการฟาโกไซโทซิส (phagocytosis) โดยการ
ยื่นส่วนไซโทพลาซึมที่เรียกว่า ซูโดโพเดียม (pseudopodium) ออกไปโอบล้อมอาหารท าให้
อาหารตกเข้าไปอยู่ภายในเซลล์แล้วท าให้มีลักษณะเป็นถุง เรียกว่า ฟูดแวคิวโอล (food 
Vacuole) แล้วไปรวมกับไลโซโซม (lysosome) ซึ่งมีเอนไซม์ไลโซไซม์อยู่มากมายจึงเกิดการย่อย
แบบภายในเซลล์ขึ้น การเคลื่อนไหวของไซโทพลาสซึม ท าให้สารอาหารต่างๆ ถูกล าเลียงไปทั่ว ๆ 
เซลล ์ส่วนกากอาหารท่ีเหลือขนาดเล็กจะถูกขับออกทางเยื่อหุ้มเซลล์โดยการแพร่ 

 
 
 
 
 
ภาพประกอบของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว แผนผังการย่อยอาหาร 

 
ภาพที่ 1-8 ภาพแสดงโครงสร้างของอะมีบา 

ที่มา : http://www.myfirstbrain.com/student_ 
 
 
 

 
 
   อาหาร          เท้าเทียม           ถุงอาหาร 
 
 
เยื่อหุ้มเซลล์        กากอาหาร        lysosome 
                                        ปล่อยเอนไซม์ 
                                         ออกมาย่อย 
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 พารามีเซียม ( paramecium ) เคล่ือนท่ีด้วยขนเซลล์ (cilia) อาหารของ          

พารามีเซียม ก็คล้ายกับของอะมีบา พารามีเซียมจะรับอาหารจากส่ิงแวดล้อมเข้าสู่เซลล์ทาง     
ร่องปาก (oral groove) โดยซีเลียท่ีอยู่บริเวณ  ร่องปากช่วยโบกพัดอาหารเข้าไปจนถึงส่วน  
ปาก (cytostome) ท่ีอยู่ปลายสุดของช่องนี้ อาหารนั้นจะถูกน าเข้าเซลล์อยู่ในฟูดแวคิวโอล
(food vacuole) ขณะที่ฟูดแวคิวโอลเคลื่อนท่ีไปจะมีการย่อยอาหารเกิดขึ้น โดยเอนไซม์จาก   
ไลโซโซม (lysosome) ท าให้ฟดูแวคิวโอลมีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ สารอาหารท่ีได้จากการย่อย     
ก็จะกระจาย และแพร่ไปได้ทั่วทุกส่วนของเซลล์ ส่วนท่ีเหลือจากการย่อยก็จะถูกขับออกจากเซลล์
ในรูปของกากอาหารในช่อง    anal pore ต่อไป 

 
 

 
 
 

ภาพประกอบของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว แผนผังการย่อยอาหาร 
 

 
ภาพที่ 1-9 ภาพแสดงโครงสร้างของพารามีเชียม 

ที่มา : https://www.dreamstime.com/royalty-
free-stock-photos-structure-paramecium 
 

 
 
อาหาร        oral groove      cytostome 
 
 
กากอาหาร        lysosome        ถุงอาหาร    
                    ปล่อยเอนไซม์ 
 
Anal  pore 
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 ยกูลีนา (euglena) สามารถสร้างอาหารได้ด้วยตัวเอง (autotroph) เพราะมี   
คลอโรพลาสต์    ในตัวเอง ในสภาวะไม่เหมาะสมจะเป็น heterotroph อาหารจะเข้าทางช่องคอ
คอดเล็กๆ เรียกว่า gullet หรือ cytopharynx แล้วสร้างเป็น ฟูดแวคิลโอล (food vacuole)    
ถัดมา  ไลโซโซม (lysosome) จะหลั่งเอนไซม์ออกมาย่อย และของเสียจะออกทางช่องปาก 
(cytostome) ซึ่งติดต่อกับคอนแทร็กไทล์แวคิวโอล (contractile vacuole) ส าหรับก าจัดน้ า  
และของเสียออกทางร่างกาย เมื่อยูกลีนามีการสังเคราะห์ด้วยแสง   จะเก็บสะสมแป้งในรูปของ 
paramylon 

 
 
 
 

 
ภาพประกอบของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว แผนผังการย่อยอาหาร 

 

 
ภาพที่ 1-12 ภาพแสดงโครงสร้างของยูกลีนา 

ที่มา : https://www.algoidtech.com/ 
 

 
 
อาหาร             gullet           ถุงอาหาร 
 
 
                 cytostome           lysosome            
                                        ปล่อยเอนไซม์ 
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บัตรงานที่ 1.1 

เรือ่ง การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
 
 

 
ค าชี้แจง          ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูก (√ ) หน้าข้อความที่กล่าวถูก และ เขียนเครื่องหมาย  
                    ผิด (X) หน้าข้อความที่กล่าวผิด 
 
 
..........(1) สิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ เรียก heterotroph 
..........(2) ฟังไจ มีการปล่อยน้ าย่อยอกมาย่อยซากอินทรีย์ที่เกาะ แล้วดูดซึมอนุภาคสารเข้าเซลล์ 
..........(3) Saprophytism เป็นการย่อยอาหารภายนอกเซลล์อีกแบบหนึ่งท่ีพบในแบคทีเรีย 
  เท่านั้น  
..........(4) การย่อยอาหารของเห็ด ราและยีสต์ จะเป็นแบบ extracellular digestion 
..........(5) เชื้อรา Aspergillus oryzae ใช้ผลิตอาหารและอาหารเสริม เช่น ซีอ้ิว เต้าเจี้ยว 
……….(6) การย่อยอาหารของอะมีบา เป็นการย่อยภายนอกเซลล์ Extracellular digestion 
..........(7) การย่อยอาหารของพารามีเซียม เป็นการย่อยภายในเซลล์ Intracellular digestion 
..........(8) อะมีบามีโครงสร้างในการกินอาหารที่เรียกว่า oral groove ทาให้มีการกินอาหารที่ 

จ าเพาะเจาะจงกว่าพารามีเซียม     
……….(9) อะมีบามีการกินอาหารแบบฟิโนไซโทซิส 
..........(10) ยูกลีนาปกติจะเป็นพวก autotroph แต่ในภาวะท่ีไม่มีแสงก็สามารถเป็นพวก   
  heterotroph ได้โดยการดดูซึมสารต่างๆเข้าหาตัว     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไม่ยำกเลยใชไ่หมล่ะ.. 

ท ำใบงำนต่อไปกันเลย.....    
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1…………………………………………………… 

2………………………………………………….. 

3………………………………………………… 

 

1 

2 

 
 

บัตรงานที่ 1.2 

เรือ่ง  การย่อยอาหารของอะมีบาและพารามีเซียม 
 

 
ค าชี้แจง          ให้นักเรียนตอบค าถามที่ก าหนดใหแ้ล้วเขียนค าตอบให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
 
 
1. นกัเรยีนศึกษาภาพของอะมีบา  แลว้เติมโครงสรา้งใหถ้กูตอ้ง 

 

 
 
 
 
2. นกัเรยีนศึกษาภาพของพารามีเซียม  แลว้เติมโครงสรา้งใหถ้กูตอ้ง 

 
               1                             2 

 
  
                            3 
 
 
 
 
 
 
 

1………………………………………………… 

2………………………………………………… 

3………………………………………………. 

4………………………………………………. 
3 

4 

1 
2 

ง่ายมากๆ  ....หนูๆเก่งยุ

แลว้.. 
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แบบฝึกหัดประจ าชุดกจิกรรม เล่มที ่1  
เร่ือง  การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 

 
 

 
ค าชี้แจง     ให้นักเรียนเติมค าตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 

1. การย่อยอาหารคืออะไร 
ตอบ ......................................................................................................................... ......................... 

2. รูปแบบการย่อยอาหารมีก่ีประเภท  อะไรบ้าง 
ตอบ ............................................................................................................................. .................... 
.............................................................................................................. ............................................. 

3. สิ่งมีชีวิตที่มีการสลายอินทรีย์ภายนอกเซลล์ มีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างไร 
ตอบ.................................................................................................................. ................................. 
.............................................................................................................................. ............................. 

4. ยีสต์ (yeast) เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการย่อยอาหารแบบการย่อยภายนอกเซลล์ อาหารส่วนใหญ่ของยีสต์คือ
อะไร  และยีสต์มีเอนไซม์ใดในการย่อยอาหารนี้ 
ตอบ ......................................................................................................................... ......................... 
...........................................................................................................................................................  

5. วิธีการย่อยอาหารของรา และ แบคทีเรีย เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
ตอบ ....................................................................... .......................................................... ................. 
............................................................................................................................. .............................. 

6. อะมีบาและพารามีเซียมมีกระบวนการย่อยอาหารเหมือนหรือแตกต่างจากราอย่างไร 
ตอบ ................................................................................................................... .............................. 
...........................................................................................................................................................  

7. การย่อยอาหารของอะมีบาและพารามีเซียมเกิดท่ีส่วนใดของเซลล์ 
ตอบ ................................................................................................... .............................................. 

8. ยูกลีนาจัดเป็น autotroph และ heterotroph ได้ทั้งนี้เพราะอะไร 
ตอบ ................................................................................................................... .............................. 

9. จงยกตัวอย่างจุลินทรีย์ที่นักเรียนรู้จัก มา 3 ตัวอย่าง 
ตอบ ................................................................................................................... .............................. 
......................................................................................................................................................... .. 

10. จงยกตัวอย่างประโยชน์ของจุลินทรีย์ มา 3 ตัวอย่าง 
ตอบ ........................................................................... ...................................................................... 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

เร่ืองที่ 1 การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
 
 
ค าชี้แจง 
    

1. แบบทดสอบหลังเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อละ 1 คะแนน ใช้เวลา 10 นาที 
2. ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงใน 

กระดาษค าตอบ 
 

 
1. วิธีการกินอาหารของอะมีบา และพารามีเซียมต่างกันอย่างไร 

ก. อะมีบากินโดย phagocytosis พารามีเซียมมี  oral  groove 
ข. อะมีบามี  oral  groove  พารามีเซียมมี   phagocytosis 
ค. อะมีบามี  phagocytosis พารามีเซียมมี   ซิเลีย 
ง. อะมีบามี   ขาเทียม  พารามีเซียมมี   ซิเลีย 

2. ออร์แกเนลล์ใดที่มีบทบาทในการย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวมากที่สุด 
ก. Ribosome 
ข. Golgi body 
ค. Lysosome 
ง. Contractile vacuole 

3. สิ่งมีชีวิตพวกรา ย่อยอาหารโดยวิธีใด 
ก. น าอาหารเข้าไปย่อยในเซลล์โดยตรง 
ข. ใช้กระบวนการ phagocytosis เหมือนอะมีบา 
ค. ปล่อยเอนไซม์ออกไปย่อยนอกเซลล์ แต่ละเซลล์ต่างได้รับอาหาร 
ง. ปล่อยเอนไซม์ออกไปย่อยนอกเซลล์ แต่ละเซลล์ต่างดึงอาหารโมเลกุลเล็กท่ีถูกย่อยแล้วมาย่อยต่อ 

4. อุตสาหกรรมในข้อใดที่ได้ประโยชน์จากการด ารงชีวิตของจุลินทรีย์พวกแบคทีเรียและเชื้อราบางชนิด 
ก. การหมักนมเปรี้ยวและโยเกิร์ต 
ข. การหมักเต้าเจี้ยว 
ค. การหมักน้ าปลา 
ง. ถูกทุกข้อ  
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5. สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวชนิดใดที่เป็นได้ทั้ง autotroph  และ heterotroph 
ก. ไฮดรา 
ข. ยูกลีนา 
ค. พารามีเซียม 
ง. พลานาเรีย 

6. “saprophytism” เป็นการย่อยนอกเซลล์อีกประเภทหนึ่ง พบได้ในสิ่งมีชีวิตพวกใด 
ก. ฟังไจ และแบคทีเรีย 
ข. พารามีเซียม 
ค. อะมีบา 
ง. ไส้เดือนดิน 

7. สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวส่วนใหญ่ มีการย่อยอาหารในรูปแบบใด 
ก. Intracellular  digestion 
ข. Extercellular digestion 
ค. Intercellular digestion 
ง. Extracellular  digestion  

8. การย่อยของปุ๋ยหมัก  เกิดขึ้นจากอะไร 
ก. การใช้สารเคมีเร่งการสลายตัว 
ข. ใช้ไส้เดือนเป็นตัวเร่งในการย่อยสลายตัว 
ค. เกิดจากจุลินทรีย์ชนิดต่างๆที่มากับวัสดุ 
ง. ถูกทุกข้อ 

9. น้ าย่อยที่พบในโพรโทซัวที่ช่วยย่อยอาหารให้แก่ปลวก  คือ 
ก. น้ าย่อย  cellulase 
ข. น้ าย่อย  lipase 
ค. น้ าย่อย maltase 
ง. น้ าย่อย amylase 

10. กระบวนการกินอาหารของอะมีบา เป็นแบบใด 
ก. ออสโมซีส (Osmosis) 
ข. พิโนไซโทซีส (pinocytosis) 
ค. ฟาโกไซโทซีส(Phagocytosis) 
ง. การแพร่ (Diffusion) 
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กระดาษค าตอบ 
 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดที่ 1 การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
************************************** 

 
ชื่อ...................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/......เลขท่ี.......... 

 
   แบบทดสอบก่อนเรียน          แบบทดสอบหลังเรียน      

คะแนนเต็ม 
10 

คะแนนที่ได ้
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

เก่งมำกเลย ...ผ่ำนแล้ว     
ไปต่อกิจกรรมชุดที่ 2 กัน

เลยนะคะ 
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บรรณานุกรม 
 
 

 
จรัส  เจนพาณิชย์. BIOLOGY for high school student. พิมพ์ครั้งท่ี 19, กรุงเทพฯ :  
             บูมคัลเลอร์ไลน์, 2552. 
ปรีชา  สุวรรณพินิจ. High School Biology ชีววิทยา เล่ม 1 (รายวิชาเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ : 
             ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, 2555. 
ประดิษฐ์  เหล่าเนตร์. หนังสือเรียน ชีววิทยา เพิ่มเติม เล่มที่ 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6. กรุงเทพฯ : 
             แม็ค, 2555.   
ประพันธ์  พนธารา. Core รับตรง ชีววิทยา. กรุงเทพฯ :  แม็คเอ็ดดูเคชั่น, 2557. 
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบัน. กระทรวงศึกษาธิการ. หนังสือเรียน รายวิชา 
             เพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 7, กรุงเทพฯ : องค์การค้าของ สกสค. จัดพิมพ์   
              จ าหน่าย, 2557. 
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบัน. กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือครู รายวิชา 
             เพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : องค์การค้าของ สกสค. จัดพิมพ์    
              จ าหน่าย, 2556. 
สมาน  แก้วไวยุทธ.Hi-ED,sBiology ชีววิทยา ม.4-6 เล่ม 1 (รายวิชาเพิ่มเติม) . กรุงเทพฯ:  

   ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง,2554 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดที่ 1 การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

************************************** 
 

ชื่อ...................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/......เลขท่ี.......... 
 

คะแนนเต็ม 
10 

คะแนนที่ได ้
 

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

 
 
 
 
 
 
 

เก่งกันทุกคน
เลย 
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แนวค าตอบบัตรกิจกรรมที่ 1   

 
 
จุดประสงค์ของกิจกรรม 
 

1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถสังเกตการณ์กินอาหารของพารามีเซียม 
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอาหารเมื่อเข้าไปในเซลล์ของพารามีเซียม 

 
วัสดุ/อุปกรณ์ 

 
1. ยีสต์ 
2. พารามีเซียม 
3. สารละลายกลูโคสเข้มข้น 10 % 
4. สีคองโกเรด 30 mg 
5. เมทิลเซลลูโลสความเข้มข้น 0.1% 
6. สไลด์และกระจกปิดสไลด์ 
7. กล้องจุลทรรศน์ 

 
วิธีการทดลอง 

 
1. การเตรียมสีที่ใช้ย้อมเซลล์ยีสต์ โดยเตรียมสารละลายกลูโคส 10 % (เตรียมจากน้ าตาลกลูโคส 

 10 กรัม ละลายในน้ ากลั่น 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร ) ผสมกับสีคองโกเรด 30 มิลลิกรัมใช้แท่งแก้วคนให้เข้า
กัน น าไปต้มเดือดนาน 10 นาที ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นลงจนถึงอุณหภูมิ ประมาณ 40-50 องศาเซลเซียส 

2. เติมยีสต์ผง 0.5 กรัมลงในสารละลายในข้อ 1 ผสมให้เข้ากันโดยใช้แท่งแก้วคนให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 
ประมาณ 10-15 นาที เพ่ือให้ยีสต์ติดสีอย่างทั่วถึง  

3. หยดสารละลายเมทิลเซลลูโลส เข้มข้น 0.1 % ลงบนแผ่นสไลด์ 1 หยด เพื่อท าให้พารามีเซียม 
เคลื่อนที่ได้ช้าลง 

4. ใช้หลอดหยด ดูดน้ าที่เลี้ยงพารามีเซียมเอาไว้ แล้วหยดลงบนแผ่นสไลด์ที่เตรียมไว้ในข้อ 3  
จากนั้นหยดสารละลายในข้อ 2 ที่มียีสต์ย้อมสีลงไปบนสไลด์อีก 1 หยด ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ 

5. น าสไลด์นี้ไปศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
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บันทึกผลการทดลอง 
 
 ภาพตัวอย่างการย่อยอาหารของพารามีเซียม 
 

(ก) จากกล้องจุลทรรศน์     (ข) ภาพวาด 

 
 
 
 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 

พารามเีซียม ใช้ซีเลียพัดโบกน้าให้เข้าร่องปาก ยีสต์ที่ติดสีย้อมถูกพัดเข้าไปด้วย เมื่อยีสต์เข้าไปใน 
เซลล์พารามีเซียมแล้ว จะอยู่ในฟูดแวคิวโอล ซึ่งจะค่อยๆ เปลี่ยนสภาพ จนกระทั่งถูกขับออกนอกเซลล์ 
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เฉลยบัตรงานที่ 1.1  

 
 
ค าชี้แจง  

          ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูก (√ ) หน้าข้อความที่กล่าวถูก และ เขียนเครื่องหมายผิด (X) 
หน้าข้อความที่กล่าวผิด 
 
 
.....X....(1) สิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ เรียก heterotroph 
  (สิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้ เรียก Autotroph) 
.... √.....(2) ฟังไจ มีการปล่อยน้ าย่อยอกมาย่อยซากอินทรีย์ที่เกาะ แล้วดูดซึมอนุภาคสารเข้าเซลล์ 
......X....(3) Saprophytism เป็นการย่อยอาหารภายนอกเซลล์อีกแบบหนึ่งท่ีพบในแบคทีเรีย 
  เท่านั้น 
  (Saprophytism เป็นการย่อยอาหารภายนอกเซลล์อีกแบบหนึ่งที่พบในแบคทีเรีย 

และฟังไจ)  
..... √.....(4) การย่อยอาหารของเห็ด ราและยีสต์ จะเป็นแบบ extracellular digestion 
.......√...(5) เชื้อรา Aspergillus oryzae ใช้ผลิตอาหารและอาหารเสริม เช่น ซีอ้ิว เต้าเจี้ยว 
……X….(6) การย่อยอาหารของอะมีบา เป็นการย่อยภายนอกเซลล์ Extracellular digestion 

( อะมีบามีรูปแบบการกินอาหารภายในเซลล์ Intracellular digestion ภายใน    
 แวคิโอล) 

...... √....(7) การย่อยอาหารของพารามีเซียม เป็นการย่อยภายในเซลล์ Intracellular digestion 

......X....(8) อะมีบามีโครงสร้างในการกินอาหารที่เรียกว่า oral groove ทาให้มีการกินอาหารที่ 
จ าเพาะเจาะจงกว่าพารามีเซียม 
( พารามีเซียมมีโครงสร้างการกินที่จาเพาเจาะจงกว่าะอะมีบา โดยพารามีเซียมใช้ 
ซีเลีย ที่อยู่บริเวณร่อง ปาก (oral groove) โบกพัดอาหารเข้าสู่เซลล์ ส่วนอะมีบามี 
วิธีการนาอาหารเข้าสู่เซลล์ด้วยวิธี phagocytosis โดยใช้เท้าเทียม )     

……X….(9) อะมีบามีการกินอาหารแบบฟิโนไซโทซิส 
  (อะมีบามีการกินอาหารแบบ phagocytosis โดยใช้เท้าเทียม) 
..... √...(10) ยูกลีนาปกติจะเป็นพวก autotroph แต่ในภาวะท่ีไม่มีแสงก็สามารถเป็นพวก   
  heterotroph ได้โดยการดดูซึมสารต่างๆเข้าหาตัว     
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1…ฟูดแวคิวโอล (food Vacuole) 
2…คอนแทร็กไทล์แวคิวโอล..
(contractile  vacuole)...….. 

3……ร่องปาก ( oral grove)…… 

 
1 

2 

1 

 
 
 
 

เฉลยบัตรงานที ่1.2  

 
 
ค าชี้แจง          ให้นักเรียนตอบค าถามที่ก าหนดใหแ้ล้วเขียนค าตอบให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
 
 
1. นกัเรยีนศึกษาภาพของอะมีบา  แลว้เติมโครงสรา้งใหถ้กูตอ้ง 

 
 

 
 
 
 
2. นกัเรยีนศึกษาภาพของพารามีเซียม  แลว้เติมโครงสรา้งใหถ้กูตอ้ง 

 
               1                             2 

 
  
                            3 
 
 
 
 

1…ซูโดโพเดียม (pseudopodium) 

2…ฟูดแวคิวโอล (food Vacuole)  

3…คอนแทร็กไทล์แวคิวโอล..
(contractile  vacuole)... 

4……นิวเคลียส…nucleus…. 3 

4 

2 
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เฉลยแบบฝึกหัดประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มที่ 1  
เร่ือง  การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 

 
 
 
ค าชี้แจง           ให้นักเรียนเติมค าตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 

1. การย่อยอาหารคืออะไร 
แนวค าตอบ การย่อยอาหาร (Digestion) คือ กระบวนการแปรสภาพอาหารโมเลกุลใหญ่ให้มีขนาด
เล็กลงเพื่อการดูดซึมเข้าไปยังเซลล์ สารอาหารจาพวก คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีนเท่านั้นที่ต้องผ่าน
กระบวนการย่อยอาหารก่อน ส่วนเกลือแร่ วิตามิน น้า สามารถดูดซึมเข้าไปยังเซลล์ได้โดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี 

2. รูปแบบการย่อยอาหารมีก่ีประเภท  อะไรบ้าง 
แนวค าตอบ รูปแบบการย่อยอาหาร มี 2 ประเภทดังนี้ 

1. การย่อยภายในเซลล์ (intracellular digestion) คือ การที่เซลล์นาอาหารเข้าไปภายในจน
ทาให้เกิดถุงอาหาร (Food vacuole) แล้วใช้น้าย่อยย่อยอาหารในเซลล์นั้น 

2. การย่อยภายนอกเซลล์ (extracellular digestion) คือ การที่เซลล์ขับน้าย่อยออกมาย่อย
อาหารภายนอกเซลล์จนกลายเป็นโมเลกุลเล็ก ๆ แล้วดูดซึมไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

3. สิ่งมีชีวิตที่มีการสลายอินทรีย์ภายนอกเซลล์ มีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างไร 
แนวค าตอบ การที่สิ่งมีชีวิตมีการปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยสลายสารอินทรีย์ต่างๆที่เป็นอาหารท าให้
ได้ผลผลิตบางชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์  ปัจจุบันมีการน าเอนไซม์ของจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์
มากขึ้น โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ยีสต์ ซึ่งใช้ในการหมักน้ าผลไม้ เพ่ือท าไวน์ ท าข้าว
หมาก เป็นต้น พวกแบคทีเรียใช้ในการท าแหนม ท านมเปรี้ยว แต่จุลินทรีย์บางชนิดก็ผลิตสารที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ เช่น โบทูลิมัมทอกซิน(botulinum toxin) ที่พบในหน่อไม้ดองในปี๊บ อะฟลาทอก
ซิน(aflatoxin)ท่ีพบในถั่วลิสง ธัญพืช เป็นต้น 

4. ยีสต์ (yeast) เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการย่อยอาหารแบบการย่อยภายนอกเซลล์ อาหารส่วนใหญ่ของยีสต์คือ
อะไร  และยีสต์มีเอนไซม์ใดในการย่อยอาหารนี้ 
แนวค าตอบ อาหารส่วนใหญ่ของยีสต์ คือน้ าตาล และยีสต์มีเอนไซม์อินเวอร์เทส(invertase)ในการ
ย่อยสลายน้ าตาล  
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5. วิธีการย่อยอาหารของรา และ แบคทีเรีย เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
แนวค าตอบ  ราและแบคทีเรียจะมีการย่อยอาหารแบบการย่อยภายนอกเซลล์ (extracellular 
digestion) โดยการปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยสารโมเลกุลใหญ่ให้เล็กลงก่อนจากนั้นจึงดูซึมสารที่มี
โมเลกุลเล็กเข้าสู่เซลล์ เหมือนกัน  

6. อะมีบาและพารามีเซียมมีกระบวนการย่อยอาหารเหมือนหรือแตกต่างจากราอย่างไร 
แนวค าตอบ  อะมีบาและพารามีเซียม มีกระบวนการย่อยอาหารภายในเซลล์ ส่วนรามีการย่อยอาหาร
ภายนอกเซลล์  

7. การย่อยอาหารของอะมีบาและพารามีเซียมเกิดท่ีส่วนใดของเซลล์ 
แนวค าตอบ การย่อยอาหารของอะมีบาและพารามีเซียมเกิดภายในฟูดแวคิวโอล  

8. ยูกลีนาจัดเป็น autotroph และ heterotroph ได้ทั้งนี้เพราะอะไร 
แนวค าตอบ ได้อาหารโดยวิธีการสังเคราะห์ด้วยแสง เนื่องจากมีโครมาโทฟอร์ 
(Chromatophore)ซึ่งเป็นรงควัตถุ จึงสังเคราะห์แสงได้ นอกจากนี้ยังดารงชีพด้วยการย่อยสารอาหาร
ที่อยู่รอบๆตัวแล้วส่งเข้าร่องปาก ตัวยูกลีนาจะรับอาหารจากสิ่งแวดล้อมที่มีอินทรีย์สารละลายอยู่ใน
ปริมาณสูงได้ 2 วิธี คือ 

1. การดูดเอาอินทรีย์สารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าสู่ภายในเซลล์โดยตรง 
2. ใช้ช่องบริเวณรอบ ๆ โคนแฟลกเจลลัม (Gullet ) ซึ่งที่ปลายบนสุดของช่องนี้จะมี 

ปาก (Mouth) เปิดอยู่ อาหารที่ลอยอยู่ในน้าจะผ่านเข้าสู่ช่องนี้ แล้วเข้าสู่ภายในเซลล์ 
9. จงยกตัวอย่างจุลินทรีย์ ที่นักเรียนรู้จักมา 3 ตัวอย่าง 

แนวค าตอบ  
1. เชื้อไวรัส (Virus)    
2. เชื้อแบคทีเรีย (Bacteria) 
3. เชื้อรา (Fungus)   
4. สาหร่ายเซลล์เดียว ( Blue green algae) 

10. จงยกตัวอย่างประโยชน์ของจุลินทรีย์ มา 3 ตัวอย่าง 
แนวค าตอบ  

1. Aspergillus niger ใช้ผลิตกรดซิตริก 
2. Aspergillus oryzae ใช้ท าเหล้า กระแซ่ ฯลฯ 
3. Penicilium sp. ใช้ผลิตยาปฏิชีวนะเพนิซิลลิน 
4. Saccharomyces cerevisiae (Yeast) ใช้หมักเหล้าเบียร์ ท าขนมปัง ฯลฯ 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดที่ 1 การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
************************************** 

 
ชื่อ...................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/......เลขท่ี.......... 

 
คะแนนเต็ม 

10 
คะแนนที่ได ้

 
 

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