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คํานํา
ชุดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต
สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ชุดที่ 5 อาณาจัก รฟง ไจ จัดทําขึ้นโดยมีจุดมุง หมายเพื่อใช
ประกอบการจัดการเรียนรู โดยมีมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด ผลการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรู
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาสาระการนําเสนอเหมาะสําหรับ
ผูเรียน รูป แบบของชุดกิจกรรมจะชวยใหผูเ รียนไดเรียนรูและทําความเขาใจ ตามกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจและสนุกกับการเรียน พรอมทั้งยังสามารถประยุกต
สิ่งที่ไดเรียนไปสูการสรางประสบการณของตนเอง ซึ่งจะชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดอยาง
เต็มศักยภาพ
ชุดกิจกรรมการเรียนรูมีทั้งหมด 7 ชุด โดยใชรูปแบบการเรียนตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู
7 ขั้น ภายในชุดกิจกรรมแตละชุด ประกอบดวย
1. คําชี้แจง
2. แผนผังแสดงขั้นตอนการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู
3. สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด ผลการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรู
4. บัตรนําทาง 7 ขั้น
5. บัตรกิจกรรม
6. บัตรความรู
7. บัตรเฉลยกิจกรรม
สําหรับชุดกิจกรรมนีเ้ ปนชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดที่ 5 เรื่องอาณาจักรฟงไจ ใชเวลา 3
ชั่วโมง ผูจัดทําหวังเปนอยางยิง่ วาชุดกิจกรรมการเรียนรูนี้จะสงผลตอการเรียนของผูเ รียนตรงตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษา เพื่อเปนการยกระดับทางการศึกษาในลําดับตอไป
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คําชี้แจง
ในการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เรื่อง อาณาจักรของ
สิ่ง มีชีวิต สําหรับ นัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ชุดที่ 5 อาณาจักรฟง ไจ ใหนักเรียนปฏิบัติตาม
ขั้นตอนโดยไมเวนหนาหรือเปดขามเพราะทําใหการเรียนรูในชุดกิจกรรมไมตอเนื่องกัน ทั้งนี้ตองยึด
หลักความซื่อสัตยและตั้งใจ ดังนี้
1. ศึกษา สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด ผลการเรียนรูและจุดประสงคการ
เรียนรู
2. อานบัตรนําทางและปฏิบัติตามชุดกิจ กรรมการเรียนรูโดยใชก ระบวนการเรียนรูตาม
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น ดังนี้
1. ขั้นสํารวจความรูเดิม (Elicitation Phase)
2. ขั้นเราความสนใจ (Engagement Phase)
3. ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration Phase)
4. ขั้นอธิบาย (Explanation Phase)
5. ขั้นขยายความคิด (Elaboration Phase)
6. ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase)
7. ขั้นนําความรูไปใช (Extension Phase)
3. หลั ง จากทํ า กิ จ กรรมเสร็ จ สิ้ น แล ว ให นั ก เรี ย นตรวจคํ า ตอบในบั ต รกิ จ กรรมและ
แบบทดสอบจากเฉลยในภาคผนวก
4. ให นัก เรี ย นบัน ทึ ก คะแนนที่ ไ ดแ ละคะแนนที่ คิ ด เป น ร อ ยละเพื่ อ เปรี ย บเทีย บระดั บ
คุณภาพ ดังนี้
4.1 เกณฑการใหคะแนน
1. แบบทดสอบกอนเรียนจํานวน 10 ขอ (ไมนํามาคํานวณเกณฑผาน)
2. กิจกรรมระหวางเรียน 40 คะแนนไดจาก บัตรกิจกรรมที่ 3 และบัตรกิจกรรมที่ 5
3. แบบทดสอบหลังเรียนจํานวน 10 ขอ (10 คะแนน)
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4.2 ระดับคุณภาพ
รอยละ 80-100
ระดับคุณภาพ ดีมาก
รอยละ 70-89
ระดับคุณภาพ ดี
รอยละ 60-69
ระดับคุณภาพ พอใช
ต่ํากวารอยละ 60
ระดับคุณภาพ ไมผานเกณฑ
5. การผานเกณฑ
1. เกณฑการผานกิจกรรมระหวางเรียน (บัตรกิจกรรม) ตองผานเกณฑรอยละ 60 ขึ้นไป
2. เกณฑการผาน แบบทดสอบหลังเรียน ตองผานเกณฑรอยละ 60 ขึ้นไป
3. กรณีคะแนนไมถึงรอยละ 60 ในบัตรกิจกรรมหรือแบบทดสอบหลังเรียน ใหนักเรียน
ยอนกลับไปทําใหมแลวตรวจคําตอบอีกครั้งพรอมกับบันทึกคะแนนสงครูผูสอน
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แผนผังขั้นตอนการใชชุดกิจกรรม
ชุดที่ 5 เรือ่ งอาณาจักรฟงไจ
1. อานคําชี้แจงการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู

2. ศึกษาชุดกิจกรรมตามคําชี้แจงในบัตรนําทางตามรูปแบบวัฏจักรการ
เรียนรู 7 ขั้น ดังนี้
1. ขั้นสํารวจความรูเ ดิม (Elicitation Phase)
2. ขั้นเราความสนใจ (Engagement Phase)
3. ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration Phase)
4. ขั้นอธิบาย (Explanation Phase)
5. ขั้นขยายความคิด (Elaboration Phase)
6. ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase)
7. ขั้นนําความรูไปใช (Extension Phase)

3. ตรวจคําตอบในบัตรกิจกรรมและแบบทดสอบจากเฉลยในภาคผนวก

4. การประเมินผล

ผานเกณฑ

5. ศึกษาชุดกิจกรรมตอไป
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สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด ผลการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรู
1.สาระการเรียนรู
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว1.2 เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยี ชีวภาพที่มีผลกระทบตอ
มนุษยและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู และ
นําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัดที่ 3 สืบคนขอมูลและอภิปรายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีตอมนุษยและ
สิ่งแวดลอม
มาตรฐาน ว2.1 เขาใจสิ่ ง แวดลอมในทองถิ่น ความสัม พันธร ะหวางสิ่ง แวดลอมกั บ
สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและ
จิตวิทยาศาสตรสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัดที่ 3 อธิบายความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และเสนอแนะแนวทาง
ในการดูแลและรักษา
มาตรฐาน ว8.1 ใชก ระบวนการทางวิท ยาศาสตรและจิตวิท ยาศาสตรในการสืบ เสาะหา
ความรู การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน
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3. ผลการเรียนรู
1. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
การจัดหมวดหมูของสิ่งมีชีวิต พรอมทั้งระบุชนิดได
2. สืบคนขอมูล อภิปราย และสรุปเกณฑที่ใชในการจัดจําแนกสิ่งมีชีวิตออกเปนอาณาจักรได
3. สืบคนขอมูล อภิปรายถึงคุณคาของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกับการใชประโยชนและ
โทษแกมนุษยได
4. จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู
1. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับลักษณะและการจัดหมวดหมูของสิ่งมีชีวิต
ในอาณาจักรฟงไจได
2. สืบคนขอมูล อภิปรายถึงคุณคา การใชประโยชนและโทษ สิ่งมีชีวิตในอาณาจักร
ฟงไจได
3. สรุปเกณฑ จําแนกและออกแบบผังความคิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักร
ฟงไจได
ดานทักษะกระบวนการ
1. ทักษะกระบวนการกลุม
2. ปฏิบัติกิจกรรมได
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค
1. ซื่อสัตย สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝเรียนรู
4. อยูอยางพอเพียง
5. มุงมั่นในการทํางาน
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รายละเอียดชุดกิจกรรมประกอบดวย

- คําแนะนําการใชชุดกิจกรรมสําหรับครู
- คําแนะนําการใชชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียน
- แบบทดสอบกอนเรียน
- บัตรคําสั่ง
- บัตรกิจกรรม
- บัตรความรู
- แบบทดสอบหลังเรียน
- เฉลยบัตรกิจกรรม
- เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน
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คําแนะนําการใชชุดกิจกรรมสําหรับครู
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น
เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ชุดที่ 5 อาณาจักรฟงไจ
ครูควรปฏิบัติตามคําแนะนําดังตอไปนี้
1. บทบาทของครู
ครูควรมีบทบาทดังนี้
1.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใชชุดกิจกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู และ
การเตรียมสื่อการเรียนรูที่ใชประกอบการจัดการเรียนรู
1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูครูตองจัดใหครบตามที่ระบุไวในการจัดการเรียนรู
เพื่อใหกิจกรรมเปนไปอยางตอเนื่องและบรรลุตามวัตถุประสงค
1.3 กอนทํา กิจกรรมทุกครั้งครูตองอธิบาย ชี้แจงวิธีการปฏิบัติใหชัดเจนใหนักเรียน
เขาใจตรงกัน จึงจะทําใหการจัดการเรียนรูบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ
1.4 ครูควรกระตุนใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม เพื่อเปนการฝกให
นักเรียนรูจักการทํางานรวมกันเปนกลุม ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และรับผิดชอบตอหนาที่
1.5 หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสร็จสิ้นลง ในแตละกิจกรรมครูเปน
ผูประเมินผลการเรียนของนักเรียน
2. สิ่งที่ครูตองเตรียม
ครูตองเตรียมสื่อการเรียนใหครบถวนตามชุดกิจกรรม ดังนี้
2.1 แบบทดสอบกอนเรียน
2.2 บัตรคําสั่งที่ 1 เรื่อง ใครอะไรเมื่อไหรที่ไหนทําไมและอยางไร (5W 1H)
2.3 บัตรกิจกรรม 1 เรื่อง ใครอะไรเมื่อไหรที่ไหนทําไมและอยางไร (5W 1H)
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2.4 บัตรคําสั่งที่ 2 เรื่อง ศึกษาลักษณะของฟงไจ
2.5 บัตรกิจกรรม 2 เรื่อง ศึกษาลักษณะของฟงไจ
2.6 บัตรความรูที่ 1 เรื่อง อาณาจักรฟงไจ
2.7 บัตรกิจกรรมที่ 3 เรื่อง อาณาจักรฟงไจ
2.8 บัตรคําสั่งที่ 4 เรื่อง สรางผังความคิดของอาณาจักรฟงไจ
2.9 บัตรกิจกรรมที่ 4 เรื่อง สรางผังความคิดของอาณาจักรฟงไจ
2.10 แบบทดสอบหลังเรียน
2.11 บัตรคําสั่งที่ 5 เรื่อง ประโยชนของอาณาจักรฟงไจ
2.12 บัตรกิจกรรมที่ 5 เรื่อง ประโยชนของอาณาจักรฟงไจ
2.13 เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน เรื่อง อาณาจักรฟงไจ
2.14 เฉลยบัตรกิจกรรม 1 เรื่องใครอะไรเมื่อไหรที่ไหนทําไมและอยางไร (5W1H)
2.15 เฉลยบัตรกิจกรรม 2 เรื่อง ศึกษาลักษณะของฟงไจ
2.16 เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 3 เรื่อง อาณาจักรฟงไจ
2.17 เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 4 เรื่อง สรางผังความคิดของอาณาจักรฟงไจ
2.18 เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 5 เรื่อง ประโยชนของอาณาจักรฟงไจ
3. การจัดชั้นเรียน
ในการจัดชั้นเรียนขณะใชชุดกิจกรรม นักเรียนทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม กลุมละ 4-5 คน
จํานวนกลุมขึ้นอยูกับนักเรียนในชั้น นักเรียนนั่งทํากิจกรรมเปนกลุม แตบันทึกผลกิจกรรมและ
ทําแบบทดสอบเปนรายบุคคล
4. การประเมินความรู
ในชุดกิจกรรมการเรียนรูแตละหนวย มีการประเมินผลดังนี้
4.1 ประเมินจากผลการทํากิจกรรม
4.2 ประเมินจากผลการทําแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน
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คําแนะนําการใชชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียน
1. อานคําแนะนําการใชชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียนใหเขาใจกอนลงมือศึกษาชุดกิจกรรม
2. ศึกษาจุดประสงคของชุดกิจกรรม
3. ศึกษาแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมใหมีความเขาใจอยางถองแท และปฏิบัติกิจกรรมดวย
ความตั้งใจอยางเต็มความสามารถ หากพบปญหาหรือไมเขาใจใหสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากครู
4. ปฏิบัติกิจกรรมตางๆที่กําหนดใหดังนี้
4.1 ทําแบบทดสอบกอนเรียน
4.2 ศึกษาบัตรคําสั่งที่ 1 เรื่อง ใครอะไรเมื่อไหรที่ไหนทําไมและอยางไร (5W 1H)
4.3 ทําบัตรกิจกรรม 1 เรื่อง ใครอะไรเมื่อไหรที่ไหนทําไมและอยางไร (5W 1H)
4.4 ศึกษาบัตรคําสั่งที่ 2 เรื่อง ศึกษาลักษณะของฟงไจ
4.5 ทําบัตรกิจกรรม 2 เรื่อง ศึกษาลักษณะของฟงไจ
4.6 ศึกษาบัตรความรูที่ 1 เรื่อง อาณาจักรฟงไจ
4.7 ทําบัตรกิจกรรมที่ 3 เรื่อง อาณาจักรฟงไจ
4.8 ศึกษาบัตรคําสั่งที่ 4 เรื่อง สรางผังความคิดของอาณาจักรฟงไจ
4.9 ทําบัตรกิจกรรมที่ 4 เรื่อง สรางผังความคิดของอาณาจักรฟงไจ
4.10 ทําแบบทดสอบหลังเรียน
4.11 ศึกษาบัตรคําสั่งที่ 5 เรื่อง ประโยชนของอาณาจักรฟงไจ
4.12 ทํา บัตรกิจกรรมที่ 5 เรื่อง ประโยชนของอาณาจักรฟงไจ
5. การทํากิจกรรมในแตละกิจกรรม เมื่อทําเสร็จแลวใหตรวจคําตอบโดยดูจากเฉลย
**************************************************************
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บัตรนําทาง
ขั้นตรวจสอบความรูเดิม
(Elicitation Phase)

คําชี้แจง
1) นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน
2) ตรวจแบบทดสอบและบันทึกคะแนนลงในตารางบันทึกคะแนน
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แบบทดสอบกอนเรียน
เรื่องอาณาจักรฟงไจ (Kingdom Fungi)
คําชี้แจง : ใหนักเรียนเลือกขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว แลวทําเครื่องหมายกากบาท (X)
ลงในกระดาษคําตอบ
1. ขอใด ไมได จัดอยูในอาณาจักรฟงไจ
ก. ราเมือก
ข. ราดํา
ค. ราแดง
ง. ราน้ําคาง
2. สารพิษทีเ่ รียกวา อะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) เกิดจากราชนิดใด
ก. Saccharomyces cerevisiae
ข. Rizopus nigricans
ค. Aspergillus flavus
ง. Penicillium notatum
3. ขอใด ไมใช ผลิตภัณฑทเี่ กิดจากสิง่ มีชีวิตในอาณาจักรฟงไจ
ก. สาโท ขาวหมาก
ข. เตาเจี้ยว เนยแข็ง
ค. น้ําปลา น้ําสมสายชู
ง. เบียร ขนมปง
4. สิ่งมีชีวิตกลุม แรกที่วิวัฒนาการมาจากโพรทิสตทมี่ เี เฟลเจลลา คือขอใด
ก. Batrachochytrium sp.
ข. ราดํา (Rhizopus sp.)
ค. ยีสต (Saccharomyces sp.)
ง. เห็ดโมเรล (morchella sp.)
5. สิ่งมีชีวิตในขอใดที่มีการสราง ไซโกสปอร (zygospore) เพื่อใชในการสืบพันธุค ือขอใด
ก. Batrachochytrium sp.
ข. ราดํา (Rhizopus sp.)
ค. ยีสต (Saccharomyces spp.) ง. เห็ดโมเรล (Morchella sp.)
6. ขอใด ไมถูกตอง เกี่ยวกับเห็ดทรัฟเฟล (truffle)
ก. เปนเห็ดทีร่ าคาแพงทีส่ ุดในโลก
ข.นิยมรับประทานมี 2 สายพันธุคือ ชนิดพันธุสีขาว และชนิดพันธุสีดํา
ค. พบอยูใตดินประมาณ 30-40 เซนติเมตร
ง. พบขึ้นอยูบริเวณตนโอกและตนบีช
7. ขอใด ไมจัด อยูในไฟลัมเบสิดิโอไมโคต า(Phylum Basidiomycota)
สุธิดา อินทรเกษตร
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ก. เห็ดโมเรล (Morchella sp.)
ข. เห็ดโคน (Termitomyces fuliginosus)
ค. เห็ดฟาง (Volvariella volvacea)
ง. เห็ดหอม (Lentinula edodes)
8. ไมคอรไรซา (mycorrhiza) เปนการอาศัยอยูรวมกันระหวางฟงไจกับรากพืชในลักษณะใด
ก. ภาวะแบบอิงอาศัย
ข. ภาวะแบบปรสิต
ค. ภาวะแบบลาเหยือ่
ง. ภาวะแบบพึ่งพา
9. สิ่งมีชีวิตในขอใดที่นิยมนํามาทําขนมปง และเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ก. ราดํา (Rhizopus sp.)
ข. เห็ดโคน (Termitomyces fuliginosus)
ค. ยีสต (Saccharomyces spp.)
ง. Batrachochytrium sp.
10. สิ่งมีชีวิตในขอใดใชในการผลิตเตาหูยี้
ก. Batrachochytrium sp.
ข. ราดํา (Rhizopus sp.)
ค. ราแดง (Monascus sp.)
ง. เห็ดโมเรล (Morchella sp.)

ทํากันไดไหมครับ...ไมไดไมเปนไรครับ
เรามาตั้งใจศึกษาบทเรียนกันดีกวา
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กระดาษคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน

ชื่อ.......................................................................เลขที่....................หอง..............
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ผลคะแนน

ข

ค

ง

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

.....สูๆนะครับ...
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บัตรนําทาง
ขั้นเราความสนใจ
(Engagement Phase)

คําชี้แจง
1) นักเรียนทําตามบัตรกิจกรรมที่ 1
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บัตรคําสั่งที่ 1 ใครอะไรเมื่อไหรที่ไหนทําไมและอยางไร (5W 1H)

คําชี้แจง : ใหนักเรียนศึกษาและปฏิบัตกิ จิ กรรมดังตอไปนี้
1. แบงกลุมนักเรียนเปน 6 กลุม กลุมละ 5 คน โดยคละความสามารถ คือ เกง 2 คน
ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน
2. เลือกประธานกลุมเพื่อเปนผูนําในการดําเนินกิจ กรรม และเลขานุการกลุม เพื่อ
บันทึกขอมูลจากการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ
3. ประธานรับและอานบัตรกิจกรรมที่ 1 และมอบหมายใหสมาชิกปฏิบัติตามหนาที่
และเปนไปตามเวลาที่กําหนด
4. ตัวแทนกลุมรับและแจกบัตรกิจกรรม และบันทึกกิจกรรม ใหกับสมาชิกในกลุม
5. นักเรียนรวมกันศึกษาบัตรกิจกรรมใหเขาใจ
6. ตัวแทนกลุมออกมารับอุปกรณที่ครูเตรียมไวสําหรับทํากิจกรรม
7. ทํากิจกรรมเรื่อง ใครอะไรเมื่อไหรที่ไหนทําไมและอยางไร (5W 1H)
8. บันทึกผลในใบบันทึกกิจกรรมเรื่องใครอะไรเมื่อไหรที่ไหนทําไมและอยางไร(5W 1H)
9. ประธานกลุมรับบัตรเฉลยเรื่อง ใครอะไรเมื่อไหรที่ไหนทําไมและอยางไร (5W 1H)
10. สมาชิกทุกคนชวยกันเก็บเอกสารและอุปกรณใหเรียบรอย
**************************************************************
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บัตรกิจกรรมที่ 1 ใครอะไรเมื่อไหรที่ไหนทําไมและอยางไร (5W 1H)
จุดประสงค
เพื่อเราความสนใจของนักเรียน กระตุนใหนักเรียนฝกการตั้งคําถาม และตอบคําถามฝกการ
ตั้งสมมติฐาน คาดการตําตอบ กําหนดประเด็นที่จะศึกษาอาณาจักรฟงไจตอไป
วิธีปฏิบัติ
ตอนที่ 1
1. ใหประธานกลุมทั้ง 6 กลุมจับสลากวากลุมใดเปนกลุมที่ 1 – 6 ตามลําดับ
2. แตละกลุมดําเนินการตั้งคําถาม ดังนี้
- กลุมที่ 1 ใหสมาชิกตั้งคําถาม Who (ใคร) เกี่ยวกับอาณาจักรฟงไจ พรอมบันทึกผล
- กลุมที่ 2 ใหสมาชิกตั้งคําถาม What (อะไร) เกี่ยวกับอาณาจักรฟงไจ พรอมบันทึกผล
- กลุมที่ 3 ใหสมาชิกตั้งคําถาม When (เมื่อไหร) เกี่ยวกับอาณาจักรฟงไจ พรอมบันทึกผล
- กลุมที่ 4 ใหสมาชิกตั้งคําถาม Where (ที่ไหน) เกี่ยวกับอาณาจักรฟงไจ พรอมบันทึกผล
- กลุมที่ 5 ใหสมาชิกตั้งคําถาม Why (ทําไม) เกี่ยวกับอาณาจักรฟงไจ พรอมบันทึกผล
- กลุมที่ 6 ใหสมาชิกตั้งคําถาม How (ใคร) เกี่ยวกับอาณาจักรฟงไจ พรอมบันทึกผล
3. ใหสมาชิกแตละกลุมวิเคราะหคําถามที่ดีที่สุด 1 คําถาม พรอมบันทึกในผลการทํากิจกรรม
ตอนที่ 2
1. ตัวแทนกลุมออกมานําเสนอคําถามหนาชั้นเรียนเพื่อหาคําตอบรวมกัน ทั้งชั้นเรียน พรอม
บันทึกในผลการทํากิจกรรม

สุธิดา อินทรเกษตร

17

อาณาจักรฟงไจ

บันทึกผลการทํากิจกรรม
กลุมที่ ……………
ตอนที่ 1
สมาชิกคนที่
1
2
3
4
5
คําถามที่ดีที่สุดในกลุม

คําถามที่ตั้งขึ้น

ตอนที่ 2
กลุมที่
1
2
3
4
5
6

คําถามทีด่ ีที่สุดในกลุม

คําตอบที่รวมกันอธิบาย
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บัตรนําทาง
ขั้นสํารวจและคนหา
(Exploration Phase)

คําชี้แจง
1) นักเรียนทําตามบัตรกิจกรรมที่ 2
2) นักเรียนศึกษาบัตรความรูที่ 1
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บัตรคําสั่งที่ 2 ศึกษาลักษณะของฟงไจ

คําชี้แจง : ใหนักเรียนศึกษาและปฏิบัตติ ามหัวขอตอไปนี้
1. แบงกลุมนักเรียนเปน 6 กลุม กลุมละ 5 คน โดยคละความสามารถ คือ เกง 2 คน
ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน ตามเดิม
2. เลือกประธานกลุมเพื่อเปนผูนําในการดําเนินกิจ กรรม และเลขานุการกลุม เพื่อ
บันทึกขอมูลจากการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ
3. ประธานรับและอานบัตรกิจกรรมที่ 2 และมอบหมายใหสมาชิกปฏิบัติตามหนาที่
และเปนไปตามเวลาที่กําหนด
4. ตัวแทนกลุมรับและแจกบัตรกิจกรรม และบันทึกกิจกรรม ใหกับสมาชิกในกลุม
5. นักเรียนรวมกันศึกษาบัตรกิจกรรมใหเขาใจ
6. ตัวแทนกลุมออกมารับอุปกรณที่ครูเตรียมไวสําหรับทํากิจกรรม
7. ทํากิจกรรมเรื่อง ศึกษาลักษณะของฟงไจ
8. บันทึกผลในใบบันทึกกิจกรรมเรื่อง ศึกษาลักษณะของฟงไจ
9. ประธานกลุมรับบัตรเฉลยเรื่อง ศึกษาลักษณะของฟงไจ
10. สมาชิกทุก คนชวยกันตรวจคําตอบของกลุมที่แลกเปลี่ยนกันตรวจ และประธาน
กลุมรวบรวมสงครู
11. สมาชิกทุกคนชวยกันเก็บเอกสารและอุปกรณใหเรียบรอย
**************************************************************

สุธิดา อินทรเกษตร
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บัตรกิจกรรมที่ 2 ศึกษาลักษณะของฟงไจ
จุดประสงค
เพื่อศึกษาลักษณะและรูปรางของฟงไจ
วัสดุอุปกรณและสารเคมี
1. ขนมปงที่มีราขึ้น
2. เห็ดชนิดใดชนิดหนึ่ง (เห็ดฟาง เห็ดนางฟา เห็ดหอม เห็ดเข็มทอง เห็ดนางรม)
3. น้ําผลไมที่มียีสต
.
4. แวนขยาย
5. กลองจุลทรรศน
6. สไลดและกระจกปดสไลด
7. มีดโกน
8. เข็มเขี่ย
9. หลอดหยด
10. กลีเซอรีน 50%
11. สียอม เชน อะนิลินบลู (aniline blue) อินเดียนอิงค (Indian ink) เจนเชียนไวโอเลต
(gentian violet)

สุธิดา อินทรเกษตร
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วิธีปฏิบัติ
1. ใหนักเรียนแบงกลุมออกเปน 6 กลุมเพื่อศึกษาเกี่ยวกับเห็ด (กลุม ที่ 1,2) ราขนมปง (กลุม ที่ 3,4)
และยีสต (กลุมที่ 5,6) ตามลําดับ
กลุมที่ 1,2 ศึกษาเห็ดตามขั้นตอนดังนี้

1. นําดอกเห็ดมาฉีกตามยาวของ
ครี บ ให้มีครี บติดกันประมาณ 3-4
ครี บ

2. ใช้มีดโกนตัดครี บเห็ดใน ข้อ 1
ตามขวาง แล้วนําไปวางบนสไลด์

3. หยดกลีเซอรี น 50% ลงบนสไลด์
แล้วปิ ดด้วยกระจกปิ ดสไลด์

4. นําสไลด์ไปศึกษาด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ บันทึกและวาดภาพ
ลักษณะทีสังเกตได้

สุธิดา อินทรเกษตร
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กลุมที่ 3,4 ศึกษาราขนมปงตามขั้นตอน ดังนี้
1. ใชเข็มเขี่ยเขี่ยเสนใยและสปอรลงบนสไลด แลวหยดสียอมชนิดหนึ่งลงไปแลวปด
ดวยกระจกปดสไลด
*ควรทําดวยความระมัดระวัง ใชผาคาดปดปากและจมูกเพื่อปองกันปลิวสูปากและจมูก*
2. นําสไลดไปศึกษาดวยกลองจุลทรรศน บันทึกและวาดภาพลักษณะที่สังเกตได

กลุมที่ 5,6 ศึกษายีสตตามขั้นตอน ดังนี้
1. หยดน้ําผลไมที่มียีสตลงบนสไลด แลวปดดวยกระจกปดสไลด
2. นําสไลดไปศึกษาดวยกลองจุลทรรศน บันทึกและวาดภาพลักษณะที่สังเกตเห็น

2. ใหนักเรียนแตละกลุมไปศึกษาสไลดของเพื่อนกลุมอื่นๆ บันทึกและวาดภาพลักษณะที่สังเกตเห็น

สุธิดา อินทรเกษตร
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บันทึกผลการทดลอง
กลุมศึกษาเห็ด
ลักษณะที่สังเกตได
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
วาดภาพลักษณะที่สังเกตได

สรุปผล
..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

สุธิดา อินทรเกษตร
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กลุมศึกษารา
ลักษณะที่สังเกตได
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
วาดภาพลักษณะที่สังเกตได

สรุปผล
..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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กลุมศึกษายีสต
ลักษณะที่สังเกตได
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
วาดภาพลักษณะที่สังเกตได

สรุปผล
..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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คําถามทายกิจกรรม
1. เห็ด รา และยีสตมีลักษณะรวมกันอยางไร
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
2. สปอรของเห็ดและราเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
3. จํานวนของสปอรมีผลตอการดํารงชีวิตของเห็ดและราอยางไร
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
4. ยีสตมีการสืบพันธุอยางไร
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...

สุธิดา อินทรเกษตร
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บัตรความรูที่ 1
อาณาจักรฟงไจ (Kingdom fungi)

สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟงไจ (Kingdom fungi) มีทั้งพวกที่เปนเซลลเดียวและหลายเซลล แต
เซลลยัง ไมพัฒ นาไปเปนเนื้อเยื่อ มีลัก ษณะแตกตางจากสิ่งมีชีวิตกลุมยูแคริโ อตอื่นๆ ในดานการ
ดํารงชีวิต การเจริญเติบโตและการสืบพันธุ
จากหลักฐานซากดึกดําบรรพของฟงไจ ที่มีอายุประมาณ 460 ลานปกอน ซึ่งเปนชวงเวลา
เดียวกับที่พืชเริ่มมีวิวัฒนาการขึ้นมาดํารงชีวิตบนบก อีกทั้งในซากดึก ดําบรรพของพืชกลุมที่มีทอ
ลําเลียงในชวงปลายยุคซิโลเลียนยังพบพวกไมคอรไรซา (mycorrhiza) อยูดวย ดังนั้น จึงอาจเปนไป
ไดวาฟงไจและพืชที่มีวิวัฒนาการขึ้นมาอยูบนบกนั้นกําเนิดขึ้นในระยะเวลาเดียวกัน
สิ่งมีชีวิตพวกฟงไจมีลักษณะรวมกันดังนี้
- ผนังเซลลมีสารไคตินเปนองคประกอบ
- มีการดํารงชีวิตแบบยอยสลาย และบางชนิดเปนปรสิต
- สวนใหญมีลัก ษณะเป นเสนใย เรีย กวา ไฮฟา (hypha) ซึ่ง อาจมีเ ยื่อกั้น (Septate
hypha)หรือไมมีเยื่อกั้น(Coenocytic hypha)
นองๆ รูห รือไม . ..การศึกษาสิ่งมีชีวิตใน
อาณาจักรฟงไจ เปนการศึกษาเห็ดราหรือ
วิทยาเชื้อราหรือกิณวิทยา (mycology)
ซึ่งเปนการศึกษาเกี่ยวกับเห็ดราและยีสต
ตางๆนั่นเองครับ...

สุธิดา อินทรเกษตร
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(ก)

(ข)

ภาพประกอบที่ 1 (ก) เสนใยแบบมีผนังกั้น (ข) เสนใยแบบไมมีผนังกั้น
ทีมา: https://sites.google.com/site/apisak102ton/?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftem
plates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1.(online: 3 กรกฎาคม 2560)
เรื่องนารู
Pier’ Antonio Micheli นัก พฤกศาสตรชาวอิตาเลียน นับ เปนคนแรกที่ได
ทําการศึกษาราโดยใชกลองจุลทรรศน และจากการศึกษาทําให Micheli ไดเขียนหนังสือสําคัญเลม
หนึ่งชื่อ “Nova Plantorum Genera” ซึ่งเขียนเปนภาษาลาติน และไดตีพิมพในป 1729 ซึ่งไดเขียน
ถึงราไวประมาณ 900 ชนิด และพืชตางๆ อีก 1,000 ชนิด และยังเปนคนแรกที่อธิบายลักษณะของ
ascus และ ascospore ใน lichen และ truffle นอกจากนั้นยังไดจัดทําคูมือในการจําแนกเห็ด รา
จนถึงระดับ species อีกดวยจึงทําให Micheli ไดรับการยกยองใหเปน “ บิดาแหง เห็ด รา”

(ก)

(ข)

ภาพประกอบที่ 2 Pier’ Antonio Micheli (ก), Nova Plantorum Genera (ข)
ที่มา : (ก) : https://www.first-nature.com/fungi/~biog-micheli.php.(online: 3 กรกฎาคม
2560)
(ข) : https://archive.org/details/novageneraplanta00thun.(online: 3 กรกฎาคม
2560)
สุธิดา อินทรเกษตร
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- ไมซีเ ลียมในฟง ไจบางชนิดจะพัฒ นาเปนโครงสรางที่ เ รียกวา ฟรุตติง บอดี (fruiting
body) ทําหนาที่สรางสปอรจากการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ
- กลุมของเสนใยไฮฟา เรียกวา ไมซีเลียม (mycelium) ทําหนาที่ยึดเกาะอาหาร และสง
เอนไซมไปยอยสลายอาหารภายนอกเซลล แลวดูดซับอาหารที่ยอยแลวเขาสูเซลล
- มีการสืบพันธุทั้งแบบอาศัยเพศ และแบบไมอาศัยเพศ
- พวกที่ดํารงชีวิตเปนปรสิต ไฮฟาจะเปลี่ยนไปเปนโครงสรางที่สามารถดูดซับสารอาหาร
จากเซลลของโฮสได

ภาพประกอบที่ 3 ไฮฟา ไมซีเลียม และฟรุตติงบอดี
ที่มา : http://biology.ipst.ac.th/?p=969.(online: 3 กรกฎาคม 2560)

ฟงไจทีร่ ูจกั กันโดยทั่วไป และสามารถนํามาจําแนกไดมอี ยูประมาณ 100,000 สปชีส ซึง่
จากการวิเคราะหลําดับเบสในฟงไจ สามารถแบงฟงไจออกเปน 4 ไฟลัม โดยฟงไจกลุมไคทริด เปน
กลุมแรกทีม่ ีวิวัฒนาการเกิดขึ้นกอน จึงยังคงมีลักษณะคลายคลึงกับบรรพบุรุษของฟงไจ คือเซลล
สืบพันธุยังคงเปนเฟลเจลลา ซึ่งฟงไจในไฟลัมอื่นๆ จะไมมลี กั ษณะเชนนี้แลว นอกจากนี้ยงั พบวา
ฟงไจมีความสัมพันธทางวิวัฒนาการใกลชิดกับสัตวมากกวาพืชดวย

สุธิดา อินทรเกษตร
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ไฟลัมไคทริดโิ อไมโคตา

ไฟลัมไซโกไมโคตา

(ก)

(ข)

อาณาจักรฟงไจ
ไฟลัมแอสโคไมโคตา

ไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา

ภาพประกอบที่ 4 ตัวอยางสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟงไจ
(ก). ภาพ Rhizophydium species(ที่มา: https://nnoey1127.wordpress.com.(online: 3
กรกฎาคม 2560))
(ข). ภาพราดํา(ที่มา:
http://warungkopi.okezone.com/thread/525068?PageSpeed=noscript.(online: 3
กรกฎาคม 2560))
(ค). ภาพยีสต(ทีม่ า: https://craftingbeerthailand.com.(online: 3 กรกฎาคม 2560))
(ง). ภาพเห็ดฟาง(ที่มา: http://puechkaset.com.(online: 3 กรกฎาคม 2560))

สุธิดา อินทรเกษตร
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ไฟลัมไคทริดิโอไมโคตา(Phylum Chytridiomycota)
ไฟลัมไคทริดิโอไมโคตา (Phylum Chytridiomycota) เปนกลุมแรกที่มีวิวัฒนาการ
มาจากโพรทิสตที่มีแฟลเจลลา เรียกโดยทั่วไปวา ไคทริด (Chytrid)
ลักษณะ : - สวนใหญอาศัยอยูในน้ําจืดและในดิน
- บางสปชีสเปนผูยอยสลายอินทรีย บางชนิดเปนปรสิตในโพรทิ สต พืช
และสัตว
- สืบพันธุแบบอาศัยเพศโดยสรางเซลลสืบพัน ธุที่มีแฟลเจลลาเพื่อใชใน
การเคลื่อนที่
ตัวอยาง : -Batrachochytrium sp. ซึ่งเปนปรสิตในกบ

(ข)
(ก)
ภาพประกอบที่ 5 ตัวอยางสิ่งมีชีวิตในไฟลัมไคทริดิโอไมโคตา(Phylum Chytridiomycota)
(ก). Batrachochytrium salamandrivorans sp.
(ที่มา :http://www.pnas.org/content/110/38/15325.(online: 3 กรกฎาคม
2560))
(ข). วัฏจักรชีวิตของ Batrachochytrium sp. ในกบ
(ที่มา : https://www.researchgate.net/figure/Life-cycle-ofBatrachochytrium-dendrobatidis-shown-in-a-Harlequin-frog-Atelopussp_fig1_304781477.(online: 3 กรกฎาคม 2560))

สุธิดา อินทรเกษตร
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ไฟลัมไซโกไมโคตา (Phylum Zygomycota)
ฟงไจในไฟลัมไซโกไมโคตา (Phylum Zygomycota) หรือเรียกวา ไซโกตฟงไจ
ลักษณะ : - ไฮฟาไมมีเยื่อกั้น
- สื บ พั น ธุ แ บ บ ไ ม อ า ศั ย เ พ ศ โ ด ย ก า ร ส ร า ง ส ป อ ร แ ร ง จิ โ อ ส ป อ ร
(Sporangiospore)
- ดํารงชีวิตบนพื้นดิน
- หากอยู ใ นสภาวะที่ ไ ม เ หมาะสมจะสื บ พั น ธุ แ บบอาศั ย เพศโดยกา ร
สราง ไซโกสปอร (Zygospore)
ตัวอยาง : - ราดํา (Rhizopus sp.)
- ราแดง (Mucor sp.)

(ข)

(ก)

ภาพประกอบที่ 6 ตัวอยางสิง่ มีชีวิตในไฟลัมไซโกไมโคตา (Phylum Zygomycota)
(ก). ราดํา (Rhizopus sp.)(ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/304274518548274432/.
(online: 3 กรกฎาคม 2560))
(ข). ราแดง (Mucor sp.) (ที่มา : http://www.sciencephoto.com/media/156704/view/
bread-mold-mucor-sp-sem.(online: 3 กรกฎาคม 2560))

สุธิดา อินทรเกษตร
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ภาพประกอบที่ 7 วัฏจักรชีวิตของฟงไจในไฟลัมไซโกไมโคตา
ที่มา : http://www.digitalschool.club.(online: 3 กรกฎาคม 2560)

สุธิดา อินทรเกษตร
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ไฟลัมแอสโคไมโคตา (Phylum Ascomycota)
ฟงไจในไฟลัมแอสโคไมโคตา (Phylum Ascomycota) หรือเรียกวา แซคฟงไจ (sac fungi)
เปนกลุมที่พบมากที่สุด โดยเฉพาะในทะเล น้ําจืด และบนดิน
ลักษณะ : - ไฮฟามีเยื่อกั้น แตมีชองเชื่อมตอระหวางเซลลเพื่อลําเลียงสารอาหาร
- สืบพันธุแบบอาศัยเพศโดยสราง แอสโคสปอร (ascospore) ภายในถุงที่เรียกวา
แอสคัส (ascus) ซึ่งอยูเปนกลุมในโครงสรางที่เกิดจากเสนใยที่เรียกวา
ฟรุตติงบอดีรูปถวย
- สืบพันธุแบบไมอาศัยเพศโดยการสรางสปอร
- มีทั้งพวกที่เปนเซลลเดียวและหลายเซลล
ตัวอยาง : - ยีสต (Saccharomyces sp.)
- เห็ดโมเรล (Morchella sp.)
- เห็ดถวย (Cookeina institia)
- เห็ดทรัฟเฟล (Astraeus sp.)

(ข)
(ก)
ภาพประกอบที่ 8 แอสโคสปอร (ascospore)
(ก) ภาพวาดแสดงแอสโคสปอร(ascospore)
(ข) ภาพถายแสดงแอสโคไมโคตา
ที่มา : http://chaleeprom.com/plantdisease/doku.php/user/ant080/ant080job_scab_11.(online: 3 กรกฎาคม 2560)

สุธิดา อินทรเกษตร
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(ก)

(ค)

(ข)

(ง)

ภาพประกอบที่ 9 ตัวอยางสิ่งมีชีวิตในไฟลัมแอสโคไมโคตา (Phylum Ascomycota)
(ก) ยีสต (Saccharomyces sp.)
ที่มา : http://www.digitalschool.club.(online: 3 กรกฎาคม 2560)
(ข) เห็ดโมเรล (Morchella sp.)
ที่มา : http://www.digitalschool.club.(online: 3 กรกฎาคม 2560)
(ค) เห็ดถวย (Cookeina institia)
ที่มา : https://thiteaw.blogspot.com/2016/05/tripkhochamao.html.(online: 3 กรกฎาคม
2560)
(ง) เห็ดทรัฟเฟล (Astraeus sp.)
ที่มา : http://foodstorythai.com/.(online: 3 กรกฎาคม 2560)

สุธิดา อินทรเกษตร
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ภาพประกอบที่ 10 วัฏจักรชีวิตของฟงไจในไฟลัมแอสโคไมโคตา (Phylum Ascomycota)
ที่มา : http://www.digitalschool.club.(online: 3 กรกฎาคม 2560)

สุธิดา อินทรเกษตร
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เรื่องนารู
เห็ดที่ราคาแพงที่สุดในโลก
เห็ดทรัฟเฟล (Truffle) ไดชื่อวาเปนเห็ดที่หายากที่สุดในโลกซึ่งดวยความหายากนี้เองทําใหมี
มูลคาสูง ที่นิยมบริโภคกันจะมีอยู 2 ชนิด คือ ชนิดพันธุสีขาว (tuber magnatum) และชนิดพันธุ
สีดํา (tuber melanosporum) พบอยูใตดินลึกประมาณ 5-40 เซนติเมตร บริเวณรอบๆตนโอกและ
ตนบีช ซึ่งพบในแถบยุโรป โดยเฉพาะอิตาลีและฝรั่งเศส

(ก)

(ข)

ภาพประกอบที่ 11 ตัวอยางสิง่ มีชีวิตในไฟลัมแอสโคไมโคตา (Phylum Ascomycota)
(ก) เห็ดทรัฟเฟล (Truffle)
ที่มา : https://board.postjung.com/1056025.html.(online: 3 กรกฎาคม 2560)
(ข) อาหารจากเห็ดทรัฟเฟล (Truffle)
ที่มา : http://eataroi.com/audrey-café-des-fleurs.(online: 3 กรกฎาคม 2560)

สุธิดา อินทรเกษตร
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เรื่องนารู : ไลเคนส (Lichens)
ไลเคนสประกอบดวยราและสาหรายที่อยูรวมกันแบบภาวะที่ตองพึ่ง พากัน (mutualism)
สาหรายที่มาอยูรวมกันกับราเปนสาหรายสีเขียวในไฟลัมคลอโรไฟตา สวนราเปนพวกราถุง (sac
fungi) ในไฟลัมแอสโคไมโคตา สาหรายสีเขียวมีหนาทีส่ ังเคราะหดวยแสงและสรางอาหารใหแกกลุม
ของไลเคนส สวนรามีห นาที่ดูดความชื้นและใหกาซคารบ อนไดออกไซดแกส าหราย ไลเคนสแบง
ออกเปน 3 ชนิด
1. ครัสโทสไลเคนส (crustrose lichens) เปนไลเคนสที่มีลักษณะเปนแผนแบนๆ บางๆ
(crust-like) และมักเกาะแนนอยูตามกอนหินหรือเปลือกไม
2. โฟลิโอสไลเคนส (foliose lichens) เปนไลเคนสที่มีลักษณะเปนแผนบางๆ คลายใบไม
เกาะกับกอนหินหรือเปลือกไมไมแนนนัก
3. ฟรูทิโคสไลเคนส (fruticose lichens) มีลักษณะเปนฝอยๆ จึงเรียกวาฝอยลม ซึ่งแตก
กิ่งกานสาขาและหอยอยูตามกิ่งไมแกวงไปมาไดเมื่อถูกลมพัด

(ข)
(ค)
ภาพประกอบที่ 12 ชนิดของไลเคนส
(ก) ครัสโทสไลเคนส (crustrose lichens) (ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Crustose.
(online :3 กรกฎาคม 2560))
(ข) โฟลิโอสไลเคนส (foliose lichens)
(ที่มา:https://en.wikipedia.org/wiki/Foliose_lichen.(online: 3 กรกฎาคม 2560))
(ค) ฟรูทิโ คสไลเคนส (fruticose lichens) (ที่ม า: http://www.backyardnature.net/lichen3.htm.(online: 3 กรกฎาคม 2560))
ไลเคนสมีความสําคัญ ในแงของการกัดกรอนหิน เพราะสรางกรดได ดังนั้น จึง เปนตัวการ
สําคัญในการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบแทนที่แบบสภาพที่เคยเปนที่แหงแลงมากอน นอกจากนี้
ยังเปนอาหารของสัตวบางชนิด และตรวจมลพิษของอากาศได เพราะไลเคนสจะดูดซึมสารพิษใน
อากาศเขาไปเมื่อตายเราสามารถสกัดสารพิษจากไลเคนสมาศึกษาได
(ก)

สุธิดา อินทรเกษตร
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ไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา (Phylum Basidiomycota)
ฟงไจในไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา (Phylum Basidiomycota) หรือเรียกวา คลับฟงไจ
(club fungi) เปนกลุมที่พบมากที่สุด โดยพบไดทั้งในทะเล น้ําจืด และบนดิน
ลักษณะ : - ไฮฟามีเยื่อกั้น
- สืบพันธุแบบอาศัยเพศ โดยการสราง เบสิดิโอสปอร (basidiospore) บนปลาย
เสนใยที่เรียกวา เบสิเดียม (basidium) ซึ่งมีลักษณะโปงพองเหมือนกระบอง
และอยูดานลางของฟรุตติงบอดี
- สืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ โดยการสรางสปอร
ตัวอยาง : - ราสนิม ( Puccinia sp.)
- เห็ดโคน (Termitomyces fuliginosus)
- เห็ดฟาง (Volvariella volvacea)
- เห็ดหอม (Lentinula edodes)
- เห็ดหูหนู (Auricularia auricular-judae)
- เห็ดเปาฮื้อ (Pleurotus sp.)

ภาพประกอบที่ 13 ฟรุตติงบอดี และแหลงสรางเบสิดิโอสปอร
ที่มา : http://www.digitalschool.club.(online: 3 กรกฎาคม 2560)

สุธิดา อินทรเกษตร
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

ภาพประกอบที่ 14 ตัวอยางสิ่งมีชีวิตในไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา (Phylum Basidiomycota)
(ก) ราสนิม ( Puccinia sp.)
(ข) เห็ดโคน (Termitomyces fuliginosus)
(ค) เห็ดฟาง (Volvariella volvacea)
(ง) เห็ดหอม (Lentinula edodes)
(จ) เห็ดหูหนู (Auricularia auricular-judae)
(ฉ) เห็ดเปาฮื้อ (Pleurotus)
ที่มา : http://www.digitalschool.club.(online: 3 กรกฎาคม 2560)

สุธิดา อินทรเกษตร
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ภาพประกอบที่ 15 วัฏจักรชีวิตของฟงไจในไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา (Phylum Basidiomycota)
ที่มา : http://www.digitalschool.club.(online: 3 กรกฎาคม 2560)
ไมคอรไรซา (mycorrhiza) เปนฟงไจในไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา ซึ่งเปนการอยู รวมกันแบบ
ภาวะพึ่งพา (mutualism) ระหวางฟงไจกับรากพืช ชวยใหพืชสามารถดูดน้ําและธาตุอาหารจากดินได
มากขึ้น สวนฟงไจจะไดสารอาหารจากพืช อีกทั้งไมคอรไรซายังชวยยับยัง้ การเจริญเติบโตของราที่เปน
สาเหตุของโรคพืชบางชนิด

ภาพประกอบที่ 16 แสดงไมคอรไรซาบริเวณรากพืช
ที่มา : http://biology.ipst.ac.th/?p=903.(online: 6 กรกฎาคม 2560)

สุธิดา อินทรเกษตร
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ฟงไจเปนสิ่งมีชีวิตที่มีบ ทบาทเปนผูยอยสลายสารอินทรีย ซึ่ง ทําใหเกิดการหมุนเวียนสาร
คารบอน ไนโตรเจน และสารอื่นๆ ในระบบนิเวศ

ภาพประกอบที่ 17 บทบาทผูยอยสลายของฟงไจ
ที่มา : https://www.bansuanporpeang.com/node/15544.(online: 6 กรกฎาคม
2560)
เรื่องนารู
ซุปเยื่อไผ ทําจากไผ..จริงหรือไม ? ...ความเปนจริงแลว ซุปเยื่อไผนั้นไมไดทําจากไผ แตทํา
จากเห็ดชนิดหนึ่ง เรียกวา เห็ดเยื่อไผ หรือเห็ดรางแหก็ได โดยเห็ดชนิดนี้เปนเห็ดที่จัดอยูในไฟลัมเบสิดิ
โอไมโคตา มีเขตกระจายพันธุทั่วทุกภาคของประเทศไทย มักขึ้นเปนดอกเดี่ยวบนพื้นดินที่มีใบไมเนา
เปอยผุพัง พบมากในชวงฤดูฝน ลักษณะเดนอันเปนที่มาของชื่อคือ ที่ใตหมวกดอกเห็ดมีเยื่อบางๆ
คลายรางแหกางหอยลงมาคลุมกานดอก

(ก)

(ข)

ภาพประกอบที่ 18 เห็ดเยื่อไผ หรือเห็ดรางแห(ก) , ซุบเยือ่ ไผ (ข)
ที่มา : https://th.openrice.com/th/bangkok/article/.(online: 6 กรกฎาคม
2560)
สุธิดา อินทรเกษตร
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ในปจจุบันไดนําฟงไจมาใชประโยชนในหลายๆ ดาน ทั้งทางดานการคาและเศรษฐกิจหลาย
อยาง เชน
ประโยชน
ตัวอยาง
นําไปยอยสลายขยะมูลฝอยและสารอินทรีย
ตางๆ และสามารถนําสารบางอยางกลับมา
ใชใหมได

ภาพประกอบที่ 19 แสดงการยอยสลายสารอินทรีย
ที่มา : https://koedphon.wordpress.com/.(online: 6 กรกฎาคม 2560)
ใชในการประกอบอาหาร เชน เห็ดฟาง เห็ด
หูหนู เห็ดหอม เห็ดนางฟา เห็ดโคน

ภาพประกอบที่ 20 เห็ดฟาง(Volvariella volvacea) (ซาย)
เห็ดโคน(Termitomyces fuliginosus) (ขวา)
ที่มา : http://www.digitalschool.club.(online: 6 กรกฎาคม 2560)

สุธิดา อินทรเกษตร
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ประโยชน
นําไปทําขนมปง หมักไวน หมักเบียร

ตัวอยาง

ภาพประกอบที่ 21 ยีสต (Saccharomyces spp.)
ที่มา : http://www.digitalschool.club.(online: 6 กรกฎาคม 2560)
ใชราแดง (Monascus sp.) ในการผลิต
เตาหู

ภาพประกอบที่ 22 ราแดง (Monascus spp)
ที่มา : http://www.digitalschool.club.(online: 6 กรกฎาคม 2560)
ใชราแอสเพอจิลลัส (Aspergilus niger)
ในการผลิตกรดซิตริก

ภาพประกอบที่ 23 ราแอสเพอจิลลัส (Aspergilus niger)
ที่มา : https://educator.co.th/product/AA-aspergil/.(online: 6 กรกฎาคม 2560)
ในทางการแพทยไดนํา ราเพนนิซลิ เลียม
(penicilium sp.) ผลิตยาปฏิชีวนะเพนิซิ
ลินเพื่อ ใชรักษาโรคทีเ่ กิดจากแบคทีเรีย

ภาพประกอบที่ 24 ยาปฏิชีวนะเพนิซิ ลิน(ซาย) ราเพนนิซลิ เลียม (penicilium sp.) (ขวา)
ที่มา : http://www.vcharkarn.com/varticle/44132.(online: 6 กรกฎาคม 2560) (ซาย)
ที่มา : http://www.dipbot.unict.it/sistematica/penicill.html.
(online: 6 กรกฎาคม 2560) (ขวา)
สุธิดา อินทรเกษตร
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อยางไรก็ตาม ฟงไจไมนอยกวา 30 ชนิด ที่เปนปรสิตกอใหเกิดโรคในพืช ไดแก

โทษ
ราสนิม (Puccinia sp.) ทําใหเกิดโรค
ราสนิม

ตัวอยาง

ภาพประกอบที่ 25 ราสนิม ( Puccinia sp.)(ซาย) โรคราสนิม(ขวา)
ที่มา : http://www.digitalschool.club.(online: 6 กรกฎาคม 2560) (ซาย)
ที่มา :http://cyberlab.lh1.ku.ac.th/elearn/faculty/agriculture/agri05/basidio.htm.
(online: 6 กรกฎาคม 2560) (ขวา)
ราเขมาดํา (Ustilago coicis) ทําใหเกิดโรค
ราเขมาดํา

ภาพประกอบที่ 26 ราเขมาดํา (Ustilago coicis)
ที่มา : http://www.digitalschool.club.(online: 6 กรกฎาคม 2560)
ราแอสเพอจิลลัส(Aspergilus flavus )
สรางสารอะฟลาทอกซิน (aflatoxin) ซึ่ง
เปนสารกอมะเร็ง โดยเขาไปทําลายและ
เจริญในถั่วเมล็ดแหง เชน เมล็ดถั่วลิสง ถัว่
เหลือง เปนตน
ภาพประกอบที่ 27 ราแอสเพอจิลลัส (Aspergilus flavus)
ที่มา : https://educator.co.th/product/AA-aspergil/.(online: 6 กรกฎาคม 2560)

สุธิดา อินทรเกษตร
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เรื่องนารู
เห็ดพิษ สีสันสดใสแตอันตรายถึงชีวิต เห็ดพิษมีลักษณะดังนี้
1. สีเขมจัด เชน สีแดง สีดํา สีสม หรือมีสีฉูดฉาด
2. มีวงแหวนพันบนกานดอกเห็ด วงแหวนนี้จะเปนตัวเชื่อมเนื้อเยื่อของหมวกเห็ดและกาน
ดอกใหติดกัน เมื่อดอกเห็ดบาน
3. มีขนหรือนามเล็กๆกระจายโดยทั่วไป
4. มีน้ําเมือก หรือมีน้ํายางสีขาวออกมาเมื่อกรีดที่หมวกเห็ด
5. มีแผนหรือเกร็ดขรุขระที่หมวกเห็ด
6. ครีบที่อยูใตหมวกมีสีขาว สปอรในครีบก็มีสีขาว

ภาพประกอบที่ 28 สวนประกอบของเห็ดพิษ
ที่มา : http://sk.nfe.go.th/sadao/index.php?name=
knowledge&file=readknowledge&id=24.(online: 7 กรกฎาคม 2560)
สารพิษจากเห็ด เห็ดพิษสามารถสรางสารพิษชีวภาพที่กอใหเกิดอันตรายได ในเห็ด
พิษชนิดเดียวกันอาจมีสารพิษอยูหลายชนิดตางๆ กัน ตามพื้นที่ที่งอก ซึ่งจะสงผลตอสวนตางๆ ใน
รางกายแตกตางกัน ดังนี้
- พิษตอตับ
- พิษตอระบบประสาทกลาง
- พิษตอระบบประสาทอัตโนมัติ
- พิษตอไต
- พิษตอทางเดินอาหาร
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บัตรนําทาง
ขั้นอธิบาย
(Explanation Phase)

คําชี้แจง
1) นักเรียนทําตามบัตรกิจกรรมที่ 3
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บัตรกิจกรรมที่ 3 เรื่องอาณาจักรฟงไจ

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของฟงไจ
คําชี้แจง : ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย () หนาขอความที่กลาวถูก และเครื่องหมาย ()
หนาขอความที่กลาวผิด
.............(1) สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟงไจทุกชนิดดํารงชีวิตแบบปรสิต
.............(2) ฟงไจบางชนิดมีคลอโรฟลล จึงสามารถสังเคราะหดวยแสงได
.............(3) ลักษณะเสนใยของฟงไจมี 2 แบบ คือ เสนใยที่มีผนังกั้น (Septate hypha) และเสน
ใยที่ไมมีผนังกั้น (Non septate hypha)
.............(4) ไลเคน (Lichen) เปนรูปแบบการดํารงชีวิตแบบภาวะพึ่งพาของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด
คือ รา และสาหราย
.............(5) ฟรุตติงบอดี (Fruiting body) คือไมซีเลียมที่โผลขึ้นมาเหนือดิน
.............(6) ผนังเซลลของฟงไจเปนสารประกอบที่เรียกวา เซลลูโลส (Cellulose)
.............(7) สิ่งมีชวี ิตในอาณาจักรฟงไจมีลักษณะเซลลเปนโพรคาริโอต
.............(8) ยีสตสวนใหญสืบพันธุดวยวิธีการแตกหนอ (Budding)
.............(9) สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟงไจมีรูป แบบการสืบพันธุทั้งแบบอาศัยเพศและไมอาศัย
เพศ
.............(10) ฟงไจสวนใหญมีบทบาทดํารงชีวิตเปนผูยอยสลายในระบบนิเวศ

สู้ ๆ นะครับ...น้ องๆ

ชื่อ-สกุล..........................................................ชั้น ม.6/............เลขที.่ .............ไดคะแนน
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บัตรกิจกรรมที่ 3 เรื่องอาณาจักรฟงไจ

ตอนที่ 2 ลักษณะทั่วไปของฟงไจ
คําชี้แจง : เติมขอความเกี่ยวกับอาณาจักรฟงไจลงในชองวางใหถูกตอง
ไฟลัม

ไฮฟา
(มี/ไมมเี ยื่อหุม )

สปอรที่ใชในการสืบพันธุ
แบบอาศัยเพศ

1. ทริดิโอไมโคตา
2. ไซโกไมโคตา
3. แอสโคไมโคตา
4. เบสิดิโอไมโคตา

ตัวอยางสิ่งมีชีวิต

ไซโกสปอร
เห็ดโคน , เห็ดฟาง

...น้ องๆ ทํากันได้ ไหมครับ....

ชื่อ-สกุล.............................................ชั้น.ม.6/.........เลขที.่ ...............ไดคะแนน
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บัตรกิจกรรมที่ 3 เรื่องอาณาจักรฟงไจ
ตอนที่ 3 ปริศนาฟงไจ

ACROSS
(Saccharomyces
1. ยีสต์ (Saccharomyces
spp.)spp.)
3. ฟังไจทีเป็ นปรสิตในกบ
5. การผลิตกรดซิตริ ก
(Lentinula edodes)
7. เห็ดหอม (Lentinula edodes)
(Rhizopus sp.)
9. ราดํา (Rhizopus sp.)
10. ทําให้เกิดโรคราสนิม

DOWN
2. การศึกษาเห็ดราหรื อวิทยาเชือราหรื อกิณวิทยา
4. ผลิตยาปฏิชีวนะเพนิซิลิน
6. ทําหน้าทียึดเกาะอาหาร และส่งเอนไซม์ไปย่อย
สลายอาหารภายนอกเซลล์
8. บิดาแห่ง “เห็ด รา”

ชื่อ-สกุล.............................................ชั้น.ม.6/.........เลขที.่ ...............ไดคะแนน
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... ลองฝึ กทํา กัน ดู น ะ

ชื่อ-สกุล.............................................ชั้น.ม.6/.........เลขที.่ ...............ไดคะแนน
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บัตรนําทาง
ขั้นขยายความคิด
(Elaboration Phase)

คําชี้แจง
1) นักเรียนทําตามบัตรกิจกรรมที่ 4

สุธิดา อินทรเกษตร
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บัตรคําสั่งที่ 4 สรางผังความคิดของอาณาจักรฟงไจ

คําชี้แจง : ใหนักเรียนศึกษาและปฏิบัติตามหัวขอตอไปนี้
1. แบงกลุมนักเรียนเปน 6 กลุม กลุมละ 5 คน โดยคละความสามารถ คือ เกง 2 คน
ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน ตามเดิม
2. เลือกประธานกลุมเพื่อเปนผูนําในการดําเนินกิจ กรรม และเลขานุการกลุม เพื่อ
บันทึกขอมูลจากการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ
3. ประธานรับและอานบัตรกิจกรรมที่ 4 และมอบหมายใหสมาชิกปฏิบัติตามหนาที่
และเปนไปตามเวลาที่กําหนด
4. ตัวแทนกลุมรับและแจกบัตรกิจกรรม และบันทึกกิจกรรม ใหกับสมาชิกในกลุม
5. นักเรียนรวมกันศึกษาบัตรกิจกรรมใหเขาใจ
6. ตัวแทนกลุมออกมารับอุปกรณที่ครูเตรียมไวสําหรับทํากิจกรรม
7. ทํากิจกรรมเรื่อง สรางผังความคิดของอาณาจักรฟงไจ
8. บันทึกผลในใบบันทึกกิจกรรมเรื่อง สรางผังความคิดของอาณาจักรฟงไจ
9. สมาชิกทุกคนชวยกันเก็บเอกสารและอุปกรณใหเรียบรอย
**************************************************************
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บัตรกิจกรรมที่ 4 สรางผังความคิดของอาณาจักรฟงไจ
จุดประสงค
นักเรียนสามารถสรางผังความคิดอาณาจักรฟงไจได
วัสดุอุปกรณ
1. ครูผสู อนจัดเตรียมแผนคําศัพทไวให 6 ชุด
แตละชุดมีคําศัพท ดังนี้
1. Fungi
2. Chytridiomycota
3. Zygomycota
4. Ascomycota
5. Basidiomycota
6. Primitive
7. Chytrid
8. Zygospore
9. Rhizopus sp.
10. Ascospore
11. Yeast
12. Basidiospore
13. Mushroom
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วิธีปฏิบัติ
1. ใหนักเรียนในกลุมรวมกันจัดหมวดหมูของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟงไจใหถูกตองและสัมพันธ
กันภายในระยะเวลา 10 นาที
2. โดยมีลักษณะการจัดเรียงคําศัพทดังนี้
แถวที่ 1 ชื่ออาณาจักร
แถวที่ 2 ชื่อไฟลัม
แถวที่ 3 ลักษณะที่สําคัญ
แถวที่ 4 ชื่อตัวอยางฟงไจที่สําคัญ
3. ครูและนักเรียนรวมกันตรวจสอบความถูกตอง นักเรียนรวมกันอธิบายลักษณะสําคัญและการ
จัดหมวดหมู (ครูแนะนําแกไขสวนที่นักเรียนเขาใจคลาดเคลื่อน)
4. เมื่อแลวเสร็จ นักเรียนแตละคนวิเคราะหและสรางผังความคิดสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟงไจ
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ผังความคิด อาณาจักรฟงไจ

ชื่อ-สกุล......................................................................ชั้น.ม.6/.......เลขที่..........
ไดระดับคุณภาพ ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
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บัตรนําทาง
ขั้นประเมินผล
(Evaluation Phase)

คําชี้แจง
1) นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน
2) ตรวจแบบทดสอบและบันทึกคะแนนลงในตารางบันทึกคะแนน
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่องอาณาจักรฟงไจ (Kingdom Fungi)
คําชี้แจง : ใหนักเรียนเลือกขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว แลวทําเครื่องหมายกากบาท (X) ลง
ในกระดาษคําตอบ
1. สิ่งมีชีวิตในขอใดที่นิยมนํามาทําขนมปง และเครื่องดื่มแอลกอฮอร
ก. ราดํา (Rhizopus sp.)
ข. เห็ดโคน (Termitomyces fuliginosus)
ค. ยีสต (Saccharomyces sp.)
ง. Batrachochytrium sp.
2. สารพิษที่เรียกวา อะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) เกิดจากราชนิดใด
ก. Saccharomyces cerevisiae
ข. Rizopus nigricans
ค. Aspergillus flavus
ง. Penicillium notatum
3. สิ่งมีชีวิตกลุมแรกที่วิวัฒนาการมาจากโพรทิสตที่มีเฟลเจลลา คือขอใด
ก. Batrachochytrium sp.
ข. ราดํา (Rhizopus sp.)
ค. ยีสต (Saccharomyces sp.)
ง. เห็ดโมเรล (Morchella sp.)
4. สิ่งมีชีวิตในขอใดใชในการผลิตเตาหูยี้
ก. Batrachochytrium sp.
ข. ราดํา (Rhizopus sp.)
ค. ราแดง (Monascus spp.)
ง. เห็ดโมเรล (Morchella sp.)
5. ขอใด ไมจัด อยูในไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา(Phylum Basidiomycota)
ก. เห็ดโมเรล (Morchella sp.)
ข. เห็ดโคน (Termitomyces fuliginosus)
ค. เห็ดฟาง (Volvariella volvacea)
ง. เห็ดหอม (Lentinula edodes)
6. ไมคอรไรซา (mycorrhiza) เปนการอาศัยอยูรวมกันระหวางฟงไจกับรากพืชในลักษณะใด
ก. ภาวะแบบอิงอาศัย
ข. ภาวะแบบปรสิต
ค. ภาวะแบบลาเหยื่อ
ง. ภาวะแบบพึ่งพา
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7. สิ่งมีชีวิตในขอใดที่มีการสราง ไซโกสปอร (zygospore) เพื่อใชในการสืบพันธุคือขอใด
ก. Batrachochytrium sp.
ข. ราดํา (Rhizopus sp.)
ค. ยีสต (Saccharomyces sp.)
ง. เห็ดโมเรล (Morchella sp.)
8. ขอใด ไมถูกตอง เกี่ยวกับเห็ดทรัฟเฟล (truffle)
ก. เปนเห็ดที่ราคาแพงที่สุดในโลก
ข. นิยมรับประทานมี 2 สายพันธุคือ ชนิดพันธุสีขาว และชนิดพันธุสีดํา
ค. พบอยูใตดินประมาณ 30-40 เซนติเมตร
ง. พบขึ้นอยูบริเวณตนโอกและตนบีช
9. ขอใด ไมได จัดอยูในอาณาจักรฟงไจ
ก. ราเมือก
ข. ราดํา
ค. ราแดง
ง. ราเขียว
10. ขอใด ไมใช ผลิตภัณฑที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟงไจ
ก. สาโท ขาวหมาก
ข. เตาเจี้ยว เนยแข็ง
ค. น้ําปลา น้ําสมสายชู
ง. เบียร ขนมปง
*************************************************************************

...ง่ายมากเลยใช่ไหมครับ..น้องๆ..
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กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน

ชื่อ.......................................................................เลขที่....................หอง..............
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ผลคะแนน

ข

ค

ง

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

.....สูๆนะครับ...
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บัตรนําทาง
ขั้นนําความรูไปใช
(Extension Phase)

คําชี้แจง
1) นักเรียนทําบัตรกิจกรรมที่ 5
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บัตรกิจกรรมที่ 5 ประโยชนของอาณาจักรฟงไจ
ชือ่ -สกุล..................................................................ชั้น.ม.6/..........เลขที.่ ............ไดคะแนน
คําชี้แจง
ใหนักเรียนอธิบายขั้นตอนกระบวนการนําฟงไจมาใชใหเกิดประโยชน เลือกหัวขอสนใจ
คนละ 1 เรื่อง เชน การทําขนมปง การทํายาปฏิชีวนะ การทําอาหารจากเห็ดรา
1. ชื่อเรื่อง
ตอบ....................................................................................................................................................
2. เหตุทสี่ นใจ
ตอบ....................................................................................................................................................
3. วัสดุอุปกรณ
ตอบ....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ตอบ....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5. การประยุกตใชใหเกิดความนาสนใจและเกิดประโยชนแกตนเอง
ตอบ....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ตารางบันทึกคะแนน อาณาจักรฟงไจ
ชื่อ-สกุล...................................................................................ชั้น ม.6/......เลขที.่ ..............
ที่

รายการ

1
2

ทดสอบกอนเรียน
คะแนนระหวางเรียน
กิจกรรมที่ 3 ตอนที่ 1
กิจกรรมที่ 3 ตอนที่ 2
กิจกรรมที่ 3 ตอนที่ 3
กิจกรรมที่ 5
ทดสอบหลังเรียน

3

คะแนน คะแนน
รวม
เต็ม
ที่ได คะแนนที่ได
10

รอยละของ
คะแนนที่ได

10
10
20
10
10

สรุปผลการประเมิน  ผาน

 ไมผาน

ลงชื่อ.......................................................ผูบันทึก/ผูป ระเมิน
ลงชื่อ..........................................................ครูประจําวิชา
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ภาคผนวก
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บัตรเฉลยแบบทดสอบกอนเรียน

ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คําตอบ
ก
ค
ค
ก
ข
ค
ก
ง
ค
ค
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บัตรเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คําตอบ
ค
ค
ก
ค
ก
ง
ข
ค
ก
ค
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บัตรเฉลยกิจกรรมที่ 1 ใครอะไรเมื่อไหรที่ไหนทําไมและอยางไร (5W 1H)

ตอบ... นักเรียนสรางคําถามไดอยางอิสระ ตัวอยางแนวคําถาม เชน ในอาณาจักรฟงไจมีสมาชิกเปน
ใครบาง , สิ่งมีชีวิตอะไรอยูในอาณาจักรฟงไจ , ฟงไจคนพบตั้งแตเมื่อไหร , ฟงไจสามารถพบไดที่ไหน
, ทําไมฟงไจจึงไมใชพืช , ฟงไจมีผลตอการดํารงชีวิตของมนุษยอยางไร ฯลฯ...
...........นักเรียนตอบไดอยางอิสระตามประสบการณเดิมของนักเรียน...........

หมายเหตุ กิจกรรมนี้มีจุดประสงคเพื่อใหนักเรียนฝกการตั้งคําถาม การตั้งคําถามมี
ความสําคัญมากกวาคําตอบ เนื่องจากเปนการสรางประเด็นในการศึกษาและสืบเสาะหาความรู การ
ตอบคําถามเพื่อใหนักเรียนฝกการตั้งสมมติฐาน คาดการคําตอบ โดยยังไมตัดสินวาถูกหรือผิด จูงใจให
นักเรียนอยากคนหาคําตอบที่ถูกตองในกระบวนการเรียนรูตอไป
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บัตรเฉลยกิจกรรมที่ 2 ศึกษาลักษณะของฟงไจ
บันทึกผลการทดลอง
กลุมที่ 1 ศึกษาเห็ด
ลักษณะที่สังเกตได
มีเสนใยจํานวนมากอัดแนน ซึ่งมีเบสิดิโอสปอรบรรจุสปอรไว
วาดภาพลักษณะที่สังเกตได

(ก)
(ข)
ภาพประกอบที่ 29 (ก) ภาพวาดครีบเห็ดตัดตามขวาง, (ข) ภาพเห็ดตัดตาวขวาง
ที่มา : (ก) : https://sites.google.com/site/funginewtream/home/khwam-hlakhlay-khxng-fang-ci/fi-lam-besi-di-xo-mi-kho-ta.(online: 7 กรกฎาคม 2560)
(ข) : http://biology.ipst.ac.th/?p=969.(online: 7 กรกฎาคม 2560)

สรุปผล
เห็ดมีลักษณะประกอบดวยเสนใยจํานวนมากอัดแนน ซึ่งมีเบสิดิโอสปอรเรียงอยูเปนจํานวน
มากโดยเห็ด 1 ดอก อาจมีสปอรจํานวน 10,000 – 100,000 สปอร ซึ่งจะสืบพันธุและแพรกระจาย
พันธุไดครั้งละมากๆ และกระจายไปไดไกล
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กลุมที่ 2 ศึกษารา
ลักษณะที่สังเกตได
สปอรของราดําที่มีลักษณะเปนกระเปาะอยูบริเวณ ปลายของไมซีเลียม
วาดภาพลักษณะที่สังเกตได

ภาพประกอบที่ 30 สปอรของรา
ที่มา : http://biology.ipst.ac.th/?p=969.(online: 7 กรกฎาคม 2560)
สรุปผล
รามีสปอรอยูรวมกันเปนกลุม รูปรางกลมจํานวนมาก สามารถสืบพันธุและแพรกระจายพันธุ
ไดครั้งละมาก ๆ และกระจายไปไดไกล
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กลุมที่ 3 ศึกษายีสต
ลักษณะที่สังเกตได
เปนเซลลเดียว มีลักษณะรูปยาว ทรงกลมหรือรูปไข ไมมีสี
วาดภาพลักษณะที่สังเกตได

ภาพประกอบที่ 31 ลักษณะของยีสต
ที่มา : https://home.kku.ac.th/pracha/Yeast%20Culture.htm.(online: 7 กรกฎาคม 2560)
สรุปผล
ยีสตมีเซลลเพียงเซลลเดียว และมีการแพรกระจายพันธุโดยการแตกหนอ
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คําถามทายกิจกรรม
1. เห็ด รา และยีสตมีลักษณะรวมกันอยางไร
ตอบ. 1. เซลลเปนแบบ Eucaryotic cell มีเยื่อหุมนิวเคลียส
2. ไมมีคลอโรฟลล ดํารงชีวิตเปนผูยอยสลายสารอินทรียที่เนาเปอย
3. ผนังเซลลเปนสารไคตินกับเซลลูโลส
4. มีทั้งเซลลเดียวและเปนเสนใยเล็ก เรียกวาไฮฟา (Hypha) รวมกลุม เรียกวาขยุมรา
(mycelium) ลักษณะของเสนใยแบงออกเปน 2 ชนิด
4.1 เสนใยมีผนังกั้น (Septate hypha)
4.2 เสนใยที่ไมมีผนังกั้น (Nonseptate hypha or coencytic hypha)
2. สปอรของเห็ดและราเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
ตอบ สปอรของเห็ดและราเหมือนกันที่อยูรวมกันเปนกลุม และแตกตางที่ราดําสรางสปอรที่บริเวณ
ปลายเสนใยของไมซีเลียม
จํานวนของสปอรมีผลตอการดํารงชีวิตของเห็ดและราอยางไร
ตอบ เห็ดและรามีสปอรจํานวนมาก โดย 1 ดอกอาจมีสปอรมากถึง10,000 – 100,000 สปอรซึ่งจะ
สืบพันธุและแพรกระจายไดครั้งละมาก ๆ และกระจายไปไดไกล
4. ยีสตมีการสืบพันธุอยางไร
ตอบ การสื บ พั น ธุ ข องยี ส ต มี ทั้ ง แบบอาศั ย เพศและไม อ าศั ย เพศ แบบไม อ าศั ย เพศจะใช
วิธีการแตกหนอ(budding) สวนแบบอาศัยเพศจะใชวิธีการสรางสปอร ที่เรียกวา ascospore
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บัตรเฉลยกิจกรรมที่ 3 เรื่องอาณาจักรฟงไจ
ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของฟงไจ
คําชี้แจง : ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย () หนาขอความที่กลาวถูก และเครื่องหมาย ()
หนาขอความที่กลาวผิด
..... ....(1) สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟงไจทุกชนิดดํารงชีวิตแบบปรสิต
.... ....(2) ฟงไจบางชนิดมีคลอโรฟลล จึงสามารถสังเคราะหดวยแสงได
.... ...(3) ลักษณะเสนใยของฟงไจมี 2 แบบ คือ เสนใยที่มีผนังกั้น (Septate hypha) และเสน
ใยที่ไมมีผนังกั้น (Non septate hypha)
.... ...(4) ไลเคน (Lichen) เปนรูปแบบการดํารงชีวิตแบบภาวะพึ่งพาของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด
คือ รา และสาหราย
.... ..(5) ฟรุตติงบอดี (Fruiting body) คือไมซีเลียมที่โผลขึ้นมาเหนือดิน
..... ..(6) ผนังเซลลของฟงไจเปนสารประกอบที่เรียกวา เซลลูโลส (Cellulose)
..... ...(7) สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟงไจมีลักษณะเซลลเปนโพรคาริโอต
.... ...(8) ยีสตสวนใหญสืบพันธุดวยวิธีการแตกหนอ (Budding)
.... ...(9) สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟงไจมีรูปแบบการสืบพันธุทั้งแบบอาศัยเพศและ
ไมอาศัยเพศ
.... ..(10) ฟงไจสวนใหญมีบทบาทดํารงชีวิตเปนผูยอยสลายในระบบนิเวศ
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บัตรเฉลยกิจกรรมที่ 3 เรื่องอาณาจักรฟงไจ
ตอนที่ 2 ลักษณะทั่วไปของฟงไจ
คําชี้แจง : เติมขอความเกี่ยวกับอาณาจักรฟงไจลงในชองวางใหถูกตอง
ไฟลัม
1. ทริดิโอไมโคตา
2. ไซโกไมโคตา
3. แอสโคไมโคตา
4. เบสิดิโอไมโคตา

ไฮฟา
(มี/ไมมเี ยื่อหุม )
ไมมี
ไมมี
มี
มี

สปอรที่ใชในการ
สืบพันธุแบบอาศัยเพศ
สปอรที่มีแฟลเจลลา
ไซโกสปอร
แอสโคสปอร
เบสิโอสปอร

ตัวอยางสิ่งมีชีวิต
รากลุม ไคทริด
ราดํา
ยีสต ราแดง โมเรล ทรัฟเฟล
เห็ดหอม เห็ดฟาง

...เป็ นอย่ างไรบ้ างครับ...น้ องๆ ทํา
ถูกกันไหมครับ....
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บัตรเฉลยกิจกรรมที่ 3 เรื่องอาณาจักรฟงไจ
ตอนที่ 3 ปริศนาฟงไจ

ACROSS
(Saccharomyces spp.)
1. ยีสต์ (Saccharomyces spp.)
3. ฟังไจทีเป็ นปรสิตในกบ
5. การผลิตกรดซิ(Lentinula
ตริ ก edodes)
(Rhizopus sp.)
7. เห็ดหอม (Lentinula
edodes)
9. ราดํา (Rhizopus sp.)
10. ทําให้เกิดโรคราสนิม

DOWN
2. การศึกษาเห็ดราหรื อวิทยาเชือราหรื อกิณวิทยา
4. ผลิตยาปฏิชีวนะเพนิซิลิน
6. ทําหน้าทียึดเกาะอาหาร และส่งเอนไซม์ไปย่อย
สลายอาหารภายนอกเซลล์
8. บิดาแห่ง “เห็ด รา”
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...ไม่ยากเลยใช่ ไหมครับน้องๆ..
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บัตรเฉลยกิจกรรมที่ 4 สรางผังความคิดอาณาจักรฟงไจ

ลักษณะของฟังไจ : ยังไม่
พัฒนาเป็ นเนือเยือ มีเส้น
ใย เรี ยกว่า “ไฮฟา”

สปอร์ ของเชื อรา :
ไซโกสปอร์ ,แอสโคสปอร์
,เบสิ ดิโอสปอร์
ไมคอร์ ไรซา :
อยูร่ ่ วมกันแบบพึงพา
ระหว่างฟังไจกับรากพืช

อาณาจักรฟังไจ
ไมซีเลียม :
กลุ่มเส้นใยของไฮฟา ยึดเกาะ
อาหาร พัฒนาเป็ นฟรุ ตติงบอดี
(สร้างสปอร์ )

แบ่ งได้ 4 ไฟลัม

ไฟลัมไคทริดิโอไมโคตา : กลุ่มแรกทีพัฒนาจากโพรทิสติ มีสปอร์ ใช้แฟลเจลลา อาศัยอยูใ่ นนํา
เช่น Bactrachochytrium sp เป็ นต้น
ไฟลัมไซโกไมโคตา : อยู่บนบก เช่น ราดํา (ขึนบนขนมปั ง) ไฮฟาไม่มีเยีอกันเซลล์, สร้ างไซโก
สปอร์ เป็ นต้น
ไฟลัมแอสโคไมโคตา : พบมากทีสุ ด สื บพันธุ์แบบอาศัยเพศ สร้ างแอสโคสปอร์ เช่ น ยีสต์ ราแดง
เป็ นต้น
ไฟลัมเบสิ ดิโอไมโคตา : สื บพันธุ์แบบอาศัยเพศ สร้างเบสิ ดิโอสปอร์ เช่น เห็ดหอม เห็ดฟาง เป็ นต้น
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บัตรเฉลยกิจกรรมที่ 5 ประโยชนของอาณาจักรฟงไจ
ตอบ....นักเรียนอธิบายขั้นตอนกระบวนการตามหัวขอที่นักเรียนสนใจไดอยางอิสระ โดย
นักเรียนสามารถตอยอดนําความรูไปใชไดในชีวิตประจําวัน เกิดประโยชนตอตนเองในอนาคต...
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