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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวติ กับกระบวนการดารงชีวิต
มาตรฐาน ว1.2 เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มี ผลกระทบ
ต่อมนุษย์และสิง่ แวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร สิ่งที่
เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้
การแก้ปัญหารู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอนสามารถ
อธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

ตัวชี้วัด
สารวจและอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ทา ให้สิ่งมีชีวิตดารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
สมดุล

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 โลกมีความหลากหลายของระบบนิเวศซึ่งมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มากมายหลายสปีชีส์ สิ่งมีชีวิต
สปีชีส์เดียวกันก็ยังมีความหลากหลายทางพันธุกรรม
 ความหลากหลายทางชีวภาพส่งผลทาให้มนุษย์ และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ได้ใช้ประโยชน์ในแง่ของ
การเป็นอาหาร ที่อยู่อาศัย แหล่งสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ ทาให้สิ่งมีชีวิตสามารถดารงพันธุ์อยู่ได้
 สิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีความต้องการปัจจัยต่าง ๆ ในการดารงชีวิต
แตกต่างกันซึ่งจะช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนโลกได้
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สาระสาคัญ
อาณาจักรมอเนอรา สิ่งมีชีวิตที่พบในอาณาจักรนี้คือ แบคทีเรียซึ่งมีเซลล์แบบโพรคาริ
โอต ผนังเซลล์ของแบคทีเรียโดยทั่วไปจะพบสารเพปทิโดไกลแคน รูปร่างของแคทีเรียมีหลาย
รูปแบบมีทั้งทรงกลม รูปแท่ง และรูปเกลียว การจาแนกแบคทีเรียพิจารณาหลายลักษณะและ
ตามวิวัฒนาการทาให้แบ่งแบคทีเรียออกเป็น 2 อาณาจักรย่อย คือ อาณาจักรย่อยยูแบคทีเรีย
และอาณาจักรย่อยอาร์เคียแบคทีเรีย

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ห

- นักเรียนสามารถ สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจาแนกสิ่งมีชีวิตใน
อาณาจักรต่างๆ สรุปลักษณะที่เหมือนกันและแตกต่างกันของสิ่งมีชีวิตอาณาจักรมอเนอรา

ผลการเรียนรู้
1. นักเรียนเข้าใจหลักการจาแนกสิ่งมีชีวิตในแต่ละอาณาจักรได้
2. นักเรียนสามารถอธิบาย ลักษณะเซลล์ของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอราได้
3. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะรูปร่างเซลล์ยูแบคทีเรียได้
4. นักเรียนบอกความแตกต่างของรูปแบบการดารงชีวิตของแบคทีเรียได้
5. นักเรียนบอกความแตกต่างระหว่างกลุ่มแบคทีเรียที่สาคัญได้

เวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เล่มที่ 2 อาณาจักรมอเนอรา จานวน 3 ชั่วโมง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2. มุ่งมั่นในการทางาน
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ใบความรู้ที่ 1
อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต
ก่อนทีจ่ ะมีการประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ขึ้น สิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่ศึกษาได้ก็คือ สิ่งมีชีวิตที่
เห็นด้วยตาเปล่า เท่านั้นดังนั้นในยุคเริ่มแรกจึงแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็น 2 อาณาจักร คือ
อาณาจักรพืช (Kingdom Plantae) คือสิ่งมีชีวิตที่มีคลอโรฟิลล์ สร้างอาหารเองได้ หรือ
อาจไม่มีคลอโรฟิลล์ก็ได้ แต่ไม่มีลักษณะที่เป็นสัตว์ ได้แก่ แบคทีเรีย, สาหร่าย, รา, มอส, เฟิน,
สนและ พืชดอก
อาณาจักรสัตว์ (Kingdom Animalia) คือ สิ่งมีชีวิตที่ไม่มีคลอโรฟิลล์ สร้างอาหารเอง
ไม่ได้ ต้องอาศัยอาหารจากพืช และสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเอง คือ สัตว์เซลล์เดียว ฟองน้า
ไนดาเรีย ตลอดจนสัตว์ชั้นสูงต่างๆ
ต่อมาเมื่อมีการผลิตกล้องจุลทรรศน์ขึ้นมา ทาให้พบสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากมาย บาง
ชนิดมีลักษณะเป็นพืช บางชนิดมีลักษณะเป็นสัตว์ บางชนิดมีลักษณะเป็นทั้งพืชและสัตว์ ทาให้
ยุ่งยากต่อการจาแนกมาก เช่นยูกลีนา (Euglena) คลามัยโดโมแนส (Chlamydomonas) และ
วอลวอกซ์ (Volvox)
ซึ่งสิ่งมีชีวิตทั้ง 3 ชนิดที่กล่าวมานี้มีลักษณะของสัตว์คือ มีแฟลเจลลัมช่วยในการ
เคลื่อนที่ มีอวัยวะรับแสง (Eye spot) และมีอวัยวะขับถ่าย (Contractile vacuole) แต่ก็มี
ลักษณะของพืช คือ มีคลอโรฟิลล์ และสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงและสร้างอาหารได้เอง มี
อาหารสะสมพวกแป้ง (Starch) และไพรีนอยด์ (Pyrenoid)
ดังนั้นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ นักสัตววิทยา (Zoologist) และนักพฤกษศาสตร์ (Botanist) ต่าง
ก็จัดไว้ในประเภทที่แตกต่างกัน จึงมีผู้เข้ามาแก้ไขปัญหานี้คือ เฮคเคล ซึ่งได้จดั จุลินทรีย์ ต่างๆ
ไว้ในอาณาจักรโพรทิสตา (Kingdom Protista) โดยแยกออกมาจากพืชและสัตว์
ทาให้ได้อาณาจักรทั้งหมด 3 อาณาจักรคือ
1.อาณาจักรโพรทิสตา (Kingdom Protista) ได้แก่สงิ่ มีชีวิตที่มีโครงสร้างเป็นแบบง่ายๆ
เช่น เป็นเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ ในกรณีของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ เซลล์จะไม่มีการรวมกันเป็น
เนื้อเยื่อเซลล์แต่แต่ละเซลล์ จะมีลักษณะของสิ่งมีชีวิตอย่างครบถ้วน (Fertile cell) ได้แก่ พวก
สาหร่าย แบคทีเรีย เห็ดรา ราเมือก โพรโทซัว
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2.อาณาจักรพืช (Kingdom Plantae หรือ Kingdom Metaphyta) ได้แก่สิ่งมีชีวิตที่มี
หลายเซลล์ เซลล์บางเซลล์มีการเปลี่ยนแปลงไปทา หน้าที่เฉพาะอย่างและรวมกันเป็นเนื้อเยื่อ
มีคลอโรฟิลล์สร้างอาหารเองได้ และมักเคลื่อนที่เองไม่ได้
3.อาณาจักรสัตว์ (Kingdom Animalia หรือ Kingdom Metazoa) ได้แก่สิ่งมีชีวิตพวก
ที่มีหลายเซลล์ เซลล์รวมกันเป็นเนื้อเยื่อ แต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เอง
โคปแลนด์ (Copeland) ได้แบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็น 4 อาณาจักร โดยแยกแบคทีเรียและ
สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินออกจากอาณาจักรโพรทิสตา มาตั้งเป็นอาณาจักรใหม่คือ “อาณาจักร
มอเนอรา” (Kingdom Monera)เนื่องจากแบคทีเรียและสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินมีเซลล์เป็น
แบบ โพรคาริโอต คือเซลล์ที่ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส
วิทเทเคอร์ (Whittaker) ได้แยกเห็ดราออกจากโพรทิสตา แล้วตั้งเป็น อาณาจักรฟังไจ
(Kingdom Fungi) จึงนับเป็นทั้งหมด 5 อาณาจักร คือ
1. อาณาจักรมอเนอรา (Kingdom Monera)
2. อาณาจักรโพรทิสตา (Kingdom Protista)
3. อาณาจักรฟังไจ (Kingdom Fungi)
4. อาณาจักรพืช (Kingdom Plantae)
5. อาณาจักรสัตว์ (Kingdom Animalia)
จากที่ผ่านมาจะพบว่าไวรัส (Virus) และไวรอยด์ (Viroid) ไม่ได้จดั ไว้ในอาณาจักรใดเลย
ทั้งที่มีคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตครบ คือ สามารถสืบพันธุ์และเพิ่มจานวนได้ ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์
บางท่านจึงจัดไวรัส และไวรอยด์ ไว้ในอีกอาณาจักรหนึ่งคือ อาณาจักรไวรา (Kingdom Vira)
คาร์ล วูสต์ (Carl Woese) และคณะได้นาความรู้ด้านชีวโมเลกุล มาใช้ในการวิเคราะห์
ลาดับนิวคลีโอไทด์ในยีนของ rRNA เพื่อตรวจสอบหาความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต แล้วเสนอให้มีการจัดจาแนกสิ่งมีชีวิตระบบใหม่ขึ้นมาเหนือกว่าระดับอาณาจักร คือ
ซูเปอร์คิงดอม (SuperKingdom) ต่อมามีการใช้รายละเอียดอื่นๆประกอบเพิ่มเติมในการจัด
กลุ่มสิ่งมีชีวิตจึงเรียกกลุ่มที่เหนือกว่าระดับอาณาจักรนี้ว่า โดเมน (Domain) ซึ่งสามารถแบ่ง
สิ่งมีชีวิตออกเป็น 3 โดเมน คือ โดเมนแบคทีเรีย(Domain Bacteria) , โดเมนอาร์เคีย
(Domain Archaea) และโดเมนยูคาเรีย (Domain Eukarya)
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ภาพที่ 1 แสดงสายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่แบ่งตามโดเมน
(ที่มา: http://bio1903.nicerweb.com)
จะเห็นได้ว่าการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตเป็นเพียงสมมติฐานของนักวิทยาศาสตร์ที่กาหนด
รูปแบบออกมาเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องที่สุดกับข้อมูลของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เรื่อยๆ
แต่ในแบบฝึกเล่มนี้จะใช้เกณฑ์ร่วมหลายเกณฑ์ในการจัดจาแนก โดยพิจารณาจากซาก
ดึกดาบรรพ์ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ความคล้ายคลึงกันของโครงสร้างการทางาน การ
เปรียบเทียบสารชีวโมเลกุล และความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ซึ่งจากหลักฐาน
ดังกล่าวเราจะศึกษาโดยแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็น 5 อาณาจักร คือ อาณาจักรมอเนอรา ,
อาณาจักรโพรทิสตา ,อาณาจักรพืช , อาณาจักรฟังไจ และอาณาจักรสัตว์ โดยสายวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิตแต่ละอาณาจักรเป็นดังนี้
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ภาพที่ 2 แสดงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตทั้ง 5 อาณาจักร
(ที่มา: http://www.klickeducacao.com )
แบบฝึกที่ 1
คาชี้แจง
ให้นักเรียนพิจารณาแผนภาพความสัมพันธ์ตามสายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
ทั้ง 5 อาณาจักรแล้วตอบคาถาม
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1. เติมข้อความลงในตารางให้ถูกต้องโดยพิจารณาว่า หมายเลขที่ระบุในภาพหมายถึงสิ่งมีชีวิต
ในอาณาจักรใดและแต่ละอาณาจักรมีเซลล์ประเภทใด
หมายเลข
อาณาจักร
ประเภทของเซลล์
หมายเลข 1
หมายเลข 2
หมายเลข 3
หมายเลข 4
หมายเลข 5
หมายเลข 6

ใบความรู้ที่ 2
อาณาจักรมอเนอรา (Kingdom Monera)
สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอรา (Kingdom Monera) หรือเรียกว่าแบคทีเรีย แบคทีเรีย
ที่รู้จัก และสามารถจาแนกได้มีประมาณ 5,000 สปีชีส์ นักวิทยาศาสตร์ได้ประมาณว่าน่าจะมี
จานวนมากถึง 4 ล้านสปีชีส์ แบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มีขนาดเล็กประมาณ 1-5
ไมโครเมตร การจะมองเห็น ตัวแบคทีเรียนั้น ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีกาลังขยายสูงอย่างน้อย
400 ถึง 1,000 เท่า
ลักษณะสาคัญของแบคทีเรีย
1. ลักษณะถิ่นอาศัย
แบคทีเรีย ซึ่งเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่ม แรก ๆ ที่มีวิวัฒนาการจนสามารถเจริญ เติบโตได้ในทุก
สภาพ แวดล้อม ไมว่าจะเป็นสภาพป่า ที่อุดม สมบูรณ์ ในบริเวณที่หนาวเย็นแบบขั้วโลก ใน
บริเวณที่ร้อนจัด เช่น ทะเลทราย หรือแหล่งน้าพุร้อน ตลอดจนในลาคลอง หนอง บึง และในทุก
บริเวณของบ้าน หรือแม้แต่ในอากาศรอบตัวเรา ถ้าทดลอง นาจานใส่อาหารสาหรับเลี้ยง
แบคทีเรียมาแกว่งไปมาในอากาศ แล้วนาจานอาหารดังกล่าวไปเก็บไว้ใน อุณหภูมิที่เหมาะสม
แก่การเพาะเลี้ยงเชื้อ เพียงไม่กี่วัน ก็จะพบแบคทีเรียในอากาศเจริญขึ้นมาเป็นกลุ่ม แยกกันแต่
ละกลุ่ม เรียกว่า โคโลนี (colony) ให้สังเกตโคโลนีของแบคทีเรียจะมีลักษณะกลมมันวาว สี
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ขาวขุ่น จนถึงสีเหลืองนวลซึ่งแตกต่างจากโคโลนีของเชื้อราซึ่งจะมีลักษณะเป็นเส้นใยปรากฏให้
เห็น และมีสีสันแตกต่างกันไป

ภาพที่ 3 ลักษณะของโคโลนีของแบคทีเรีย (ก) โคโลนีของแบคทีเรียในห้องทดลอง (ข) โคโลนี
ของ แบคทีเรียและราที่พบในธรรมชาติ (ค) โคโลนีของแบคทีเรียมีความมันวาวสีขาวขุ่น
(ที่มา: http://www.sysp.ac.th )
2. ลักษณะทางสัณฐานวิทยา เซลล์ของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอรา มีลักษณะเป็น
เซลล์โพรคาริโอต คือไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส โดยสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ ซึ่งมีลักษณะเป็นวง
แหวนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มอยู่ภายในไซโทรพลาสซึม (cytoplasm) เรียก นิวคลีออยด์
(nucleoid) ไม่มีระบบออร์กาเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม แต่พบไรโบโซม (ribosome) ชนิด 70S
นอกจากนั้นยังอาจพบดีเอ็นเอ ที่มีลักษณะเป็นวงแหวนขนาดเล็ก เรียก พลาสมิด (plasmid)
ซึ่งสามารถจาลองตัวเองได้เช่นเดียวกันกับโครโมโซมปกติ และถ่ายทอดไปยังเซลล์ของแบคทีเรีย
อื่นได้ เซลล์โพรคาริโอตจานวนมากยังอาจสร้างสิ่งปกคลุมเซลล์ที่เรียกว่า แคปซูล (capsule)
ซึ่งเป็นสารประกอบพอลีแซคคาไรด์ (polysaccharide) ที่มีความเหนียว และโปรตีนหุ้ม
ล้อมรอบผนังเซลล์อีกชั้นหนึ่งแคปซูลนี้ช่วยให้เซลล์ของแบคทีเรียทนทานต่อการทาลายของ
ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งยังช่วยให้เซลล์แบคทีเรียยึดเกาะอยู่
รวมกันเป็นกลุ่มได้
นอกจากนั้นเซลล์โพรคาริโอตบางชนิด อาจจะมีรยางค์ยื่นออกภายนอกเซลล์ โดยไม่มี
เยื่อหุ้มท่อกลวงและทาหน้าที่ยึดจับตัวเองเข้ากับสิ่งต่าง ๆ หรือยึดระหว่างเซลล์ของแบคทีเรีย
ด้วยกัน หากท่อนี้มีลักษณะเป็นท่อสั้น ๆ จานวนมากเกิดขึ้นรอบ ๆ เซลล์เรียก พิลไล (pili) ถ้ามี
ขนาดสั้นกว่าพิลไล เรียกว่า ฟิมบรี (fimbriae) นอกจากนี้ยังมีเส้นที่เกิดจากมัดของไมโคทิวบูล
(microtubules) ที่ค่อนข้างยาวแต่มีจานวนไม่มาก เรียก แฟลเจลลา (flagella) หรือหนวด
ช่วยในการเคลื่อนไหวของโพรคาริโอตเซลล์เดียว
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รูปที่ 4 โครงสร้างของเซลล์แบคทีเรียซึ่งมีเซลล์แบบโพรคาริโอต
(ที่มา: http://student.nu.ac.th)
เซลล์แบคทีเรียที่พบโดยทั่วไปมีรูปร่าง 3 แบบ คือ รูปทรงกลมหรือคอคคัส (coccus)
รูปแท่ง หรือบาซิลลัส (bacillus) และรูปเกลียวหรือสไปริลลัม (spirillum) โดยเซลล์อาจพบอยู่
เป็นเซลล์เดี่ยว หรือเกาะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม หรือคล้ายเป็นเส้นสายโดยลักษณะการเกาะกลุ่ม
ของแบคทีเรียที่มีความเฉพาะอาจนาเรียกชื่อของแบคทีเรียได้แตกต่างกัน เช่นหากแบคทีเรียที่มี
รูปทรงกลม มาเกาะกลุ่มกันสองเซลล์ก็จะเรียกว่า ไดโพลคอกไค (Diplococcli)เป็นต้น
เซลล์แบคทีเรียเป็นเซลล์ที่มีผนังเซลล์เป็นส่วนประกอบที่สาคัญที่ทาหน้าที่ให้เซลล์คงรูป
ให้ความแข็งแรงและป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น องค์ประกอบทางเคมีที่สาคัญของผนังเซลล์
เป็นสารกลุ่มที่เรียกว่า เพปทิโดไกลแคน (peptidoglycan) เป็ นโพลีเมอร์ของน้าตาล 2 ชนิด
คือ NAG (N-acetyl-D-glucosamine)-NAM (N-acetyl-D-muramic acid) ต่อกันด้วยพันธะ
β-(1, 4)-glycosidic bond ต่อสลับกันไประหว่างแถวจะถูกเชื่อมด้วยกรดอะมิโน อย่างไรก็
ตามมีแบคทีเรียกลุ่มหนึ่งคือ ไมโคพลาสมา (Mycoplasma) เป็นแบคทีเรียที่ไม่พบโครงสร้าง
ของผนังเซลล์เหมือนแบคทีเรียกลุ่มอื่นๆ
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ข.

ภาพที่ 5 แสดงโครงสร้างของเพปทิโดไกลแคน
(ก) แสดงการเชื่อมต่อของโมเลกุลเพปทิโดไกลแคน (ข) แสดงมอนอเมอร์ของเพปทิโดไกลแคน
(ก) (ที่มา: http://faculty.ccbcmd.edu )
(ข) (ที่มา:http://www.foodnetworksolution.com )

ก.

ข.

ภาพที่ 6 ไมโคพลาสมา (ก) โครงสร้างของไมโคพลาสมา (ข) ภาพถ่ายจากกล้อง
จุลทรรศน์ อิเลคตรอนแบบส่อ งกราด (SEM) ของไมโคพลาสมาบนเซลล์ สร้ างเส้ นใย
(fibroblast) ของคน (ที่มา: จาก http://www. tutorvista.com )
3. การจัดจาแนกแบคทีเรีย ซึ่งหากพิจารณาถึงโครงสร้างผนังเซลล์แบคทีเรีย อาจ
จาแนกแบคทีเรียตามลักษณะผนังเซลล์ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ แบคทีเรียแกรมบวก ( Gram
positive bacteria) และแบคทีเรียแกรมลบ (Gram negative bacteria)โดยอาศัยเทคนิคการ
ย้อมสีของผนังเซลล์ของแบคทีเรียที่เรียกว่า การย้อมสีแบบแกรม (gram stain) ซึ่งคิดค้นโดย
นักวิทยาศาสตร์ชื่อ แฮนส์ เครสตีแยน กรัม(Hans Christian Gram) ซึ่งเทคนิคของแกรมนี้
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สามารถจาแนกแบคทีเรียได้เป็นสองกลุ่มดังกล่าวตามความแตกต่างขององค์ประกอบทางเคมี
ของผนังเซลล์
แบคทีเรียที่พบในธรรมชาติมีโครงสร้างผนังเซลล์ที่แตกต่างกัน คือ ผนังเซลล์ของ
แบคทีเรีย แกรมบวกนั้น ประกอบขึ้นจากชั้นของเพปทิโดไกลแคนที่มีความหนามาก แต่ผนัง
เซลล์ของแบคทีเรีย แกรมลบจะมีความซับซ้อนกว่า คือ ผนังเซลล์จะแบ่งออกเป็น 2 ชั้น ชั้น
แรกที่อยู่ชิดกับเยื่อหุ้มเซลล์เป็นชั้นของเพปทิโดไกลแคนที่บางมาก และผนังเซลล์ชั้นนอกถัด
จากชั้นเพปทิโดไกลแคนออกมาเป็นเยื่อหุ้มชั้นนอก (outer membrane) มีลักษณะคล้ายเยื่อ
หุ้มเซลล์ แต่จะมีสารประกอบกลุ่มลิโพโพลีแซคคาไรด์(lipopolysaccharide) และโปรตีนแทรก
อยู่
หลังการย้อมสีแบบแกรม แบคทีเรียแกรมบวกจะย้อมติดสีม่วงน้าเงินของสีย้อมคริสตัล
ไวโอเลต (crystal violet) แต่แบคทีเรียแกรมลบจะติดสีแดงของสีย้อมซาฟรานิน (safranin)
ซึ่งหลักการย้อมสีแบบแกรมนี้เป็นประโยชน์อย่างมากในทางการแพทย์ เพราะเป็นวิธีที่ใช้ในการ
ระบุกลุ่มหรือชนิดของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคได้

ก.

ข.

ภาพที่ 7 เซลล์แบคทีเรียที่ผ่านการย้อมสีแบบแกรม (ก) แบคทีเรียแกรมบวกย้อมติดสีม่วงน้า
เงินของคริสตัลไวโอเลต (ข) แบคทีเรียแกรมลบย้อมติดสีแดงของซาฟรานิน
(ก) (ที่มา :http://www. Science photo.com)
(ข) (ที่มา http://www.search.com)
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ข.

ภาพที่ 8 ผนังเซลล์แบคทีเรีย (ก) ไดอะแกรมโครงสร้างผนังเซลล์ (ข) ภาพจาลองโครงสร้างผนัง
เซลล์ (ก) (ที่มา: http:// www.en.wikipedia.org )
(ข) (ที่มา: http://www.sigmaaldrich.com)
การดารงชีวิตของแบคทีเรีย
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีความต้องการสารอาหาร เพื่อใช้ในการเจริญเติบโต และการดารงชีวิต
ตามปกติ ดังนี้
แหล่งพลังงาน (Energy source) พืชสีเขียวต้องการแหล่งพลังงานจากดวงอาทิตย์
เรียกว่า โฟโตโทรป (Phototroph) สัตว์ได้พลังงานจากกระบวนการออกซิเดชันของสารเคมี
เรียกว่า เคโมโทรป (Chemotroph) แบคทีเรียก็สามารถได้พลังงานจากแหล่งดังกล่าวด้วย
แหล่งคาร์บอน (Carbon source) แหล่งคาร์บอนอาจอยู่ในรูป สารอินทรีย์ พืชและ
แบคที เรียหลายชนิดสามารถใช้คาร์บอนไดออกไซด์ และเปลี่ย นเป็น คาร์โ บไฮเดรต กลุ่ม นี้
เรี ยกว่า ออโตโทรป (Autotroph) ถ้ าได้พ ลัง งานจากแสงด้ว ยเรีย กว่ า โฟโตออโตโทรป
(Photoautotroph) ถ้าได้พลังงานจากกระบวนการออกซิเดชันสารเคมี เรียกสิ่งมีชีวิตนั้นว่า
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คีโมออโตโทรป (Chemoautotroph) แบคทีเรียอื่นๆ มีความต้องการสารอาหารคล้ายสัตว์คือ
ต้องการในรูปของสารอินทรีย์ จึงเรียกว่าพวกเฮเทอโรโทรป (Heterotroph)
แหล่งของอิเล็คตรอน (Electron source) สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องการแหล่งของ
อิเล็คตรอน เพื่อใช้ในกระบวนการเมแทบอลิซึม บางพวกสามารถใช้สารอนินทรีย์เป็นแหล่ง
อิเล็คตรอน จึงเรียกว่า ลิโธโทรป (Lithotroph) ซึ่งอาจมีทั้งโฟโตลิโธโทรป (Photolithotroph)
และ เคโมลิโธโทรป (Chemolithotroph) ส่วนพวกที่สามารถใช้สารอินทรีย์เป็นตัวให้อิเล็คตรอ
นเรี ย กว่ า ออร์ แ กโนโทรป (Organotroph)
ซึ่ ง มี ทั้ ง พวกเคโมออร์ แ กโนโทรป
(Chemoorganotroph) และ โฟโตออร์แกโนโทรป (Photoorganotroph)
การแบ่งประเภทแบคทีเรียตามความต้องการสารอาหาร
1.โฟโตลิโธโทรป (Photolithotroph) เป็นแบคทีเรียที่ได้พลังงานจากแสงสว่างโดย
อาศัยคลอโรฟิลล์พิเศษ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นแหล่งคาร์บอน ใช้สารอนินทรีย์เป็นตัว
ให้อิเล็คตรอน ได้แก่ เพอเพิลซัลเฟอร์แบคทีเรีย (purple sulfur bacteria) และ กรีนซัลเฟอร์
แบคทีเรีย (green sulfur bacteria)
2. โฟโตออร์แกโนโทรป (Photoorganotroph) เป็นแบคทีเรียที่ได้พลังงานจากแสง
เป็นแหล่งคาร์บอนจากสารอินทรีย์ และใช้สารอินทรีย์เป็นแหล่งให้อิเล็คตรอน เช่น แอลกอฮอล์
กรดไขมัน ได้แก่ เพอเพิลนอนซัลเฟอร์แบคทีเรีย (Purple non sulfur bacteria)
3. เคโมลิโธโทรป (Chemolithotroph) ป็นแบคทีเรียที่ได้พลังงานจากการออกซิเดชัน
ของสารเคมี แหล่งของคาร์บอน และอิเล็คตรอน ได้จากสารอนินทรีย์ ได้แก่ ซัลเฟอร์แบคทีเรีย
(sulfur bacteria) ไอรอน (iron bacteria) ไฮโดรเจนแบคทีเรีย (hydrogen bacteria)
4. เคโมออร์แกโนโทรป (Chemoorganotroph) เป็นแบคทีเรียที่ได้พลังงานจากการ
ออกซิเดชันของสารเคมี แหล่งของคาร์บอนและอิเล็คตรอนได้จากสารอินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย
ส่วนใหญ่ทั่วไป
พวกโฟโตลิโธโทรปและเคโมลิโธโทรป อาจจัดรวมเป็นพวกออโตโทรปเพราะเป็นพวกที่
สังเคราะห์อาหารได้เอง จากแหล่งคาร์บอนอนินทรีย์ ส่วนพวกโฟโตออร์แกโนโทรป และเคโม
ออร์แกโนโทรป อาจจัดรวมเป็นพวกเฮเทอโรโทรป เพราะไม่สามารถสังเคราะห์อาหารเองได้
ต้องอาศัยสารอินทรีย์จากสิ่งมีชีวิต ส่วนพลังงานอาจได้จาก แสงสว่างหรือปฏิกิริยาเคมี
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แบบฝึกที่ 2
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามเกี่ยวกับลักษณะสาคัญ และการดารงชีวิตของแบคทีเรีย
ตามหัวข้อต่อไปนี้
1. โคโลนีของแบคทีเรียแตกต่างจากของราอย่างไร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.พิจารณาองค์ประกอบของเซลล์ในตารางต่อไปนี้ เลือกเฉพาะ องค์ประกอบที่พบได้ใน
เซลล์ แบคทีเรีย
พิลไล
นิวเคลียส
โครโมโซม
ผนังเซลล์
ฟิมบรี
แคปซูล
ร่างเอนโดพลาสมิก
เยื่อหุ้มเซลล์
ไลโซโซม
แฟลเจลลา
แวคิวโอล
ไรโบโซม
องค์ประกอบที่พบได้ในเซลล์แบคทีเรียคือ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. พิจารณารูปภาพของแบคทีเรียต่อไปนี้พร้อมทั้งระบุว่า แบคทีเรียตามภาพมีรูปร่างแบบใด

(ที่มา : http://biyolojiegitim.yyu.edu.tr/k/Cocc) (ที่มา : http://3.imimg.com/data3/DV/BP)

3.1 ……………………………………………………….

3.2 ……………………………………………………
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(ที่มา : https://neurowiki2012.wikispaces.com)

3.3 …………………………………………………………
4. การเรียกชื่อตามการจับกลุ่มของแบคทีเรีย ในลักษณะต่อไปนี้หมายความว่าอย่างไร
4.1 Diplococci……………………………………………………………………………………………………………
4.2 Streptococci………………………………………………………………………………………………………..
4.3 Straphylococci……………………………………………………………………………………………………
4.4 Sarcina…………………………………………………………………………………………………………………
5. พิจารณาการเรียกชื่อตามการจับกลุ่มในข้อ 4 แล้วพิจารณาภาพต่อไปนี้ว่าแบคทีเรียตามภาพ
มีการจับกลุ่มแบบใด

(ที่มา: http://www.suriyothai.ac.th/files/)

(ที่มา : http://enfo.agt.bme.hu/drupal/sites)

5.1 ……………………………………………………. 5.2 …………………………………………………………
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(ที่มา : http://www.siamhealth.net/public)

5.3 ……………………………………………………. 5.4 …………………………………………………………..
6. ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการดารงชีวิตของแบคทีเรีย แล้วพิจารณาคาต่อไปนี้เติมลงใน
ช่องว่างให้ถูกต้อง
Chemoorganotroph
Hydrogen bacteria
Purple sulfur bacteria
Purple non sulfur bacteria Heterotroph
Sulfur Bacteria
Annabaena
Iron bacteria
Photolitrotroph
Chemolitrotroph
Photoorganotroph
แบคทีเรียส่วนใหญ่ที่พบได้ทั่วไป
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ใบความรู้ที่ 3
ความหลากหลายของแบคทีเรีย
สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอรา เชื่อว่ามีมากกว่า 5,000 ชนิด และคาดว่าน่าจะมีการ
ค้นพบเพิ่มอีกเป็นจานวนมาก โดยเมื่อมีการจัดจาแนกแบคทีเรียที่อยู่ในอาณาจักรมอเนอรา
ตามสายวิวัฒนาการ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 อาณาจักรย่อย คือ อาณาจักรย่อยอาร์เคีย
แบคทีเรีย (Subkingdom Archaebacteria) และอาณาจักรย่อยยูแบคทีเรีย (Subkingdom
Eubacteria) มีรายละเอียดดังนี้
1. อาณาจักรย่อยอาร์เคียแบคทีเรีย (Subkingdom Archaebacteria) สิ่งมีชีวิตใน
อาณาจักรย่อยนี้อาจเรียกอีกชื่อว่า อาร์เคีย (Archaea) เป็นโพรแคริโอตที่มีลักษณะแตกต่าง
จากยูแบคทีเรียหลายลักษณะ เช่น ผนังเซลล์ไม่มีสารเพปทิโดไกลแคน แต่เป็นสารพวกไกลโค
โปรตีน หรือ S-layer โปรตีน โครงสร้างเยื่อหุ้มเซลล์เป็นกลีเซอรอลอีเธอร์ไลปิด (glycerolether lipid) และกรดอะมิโนตัวแรกที่สังเคราะห์เพปไทด์ คือ เมเทโอนีน (methionine) เป็น
ต้น ด้วยคุณสมบัติของสารประกอบในผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์แบบดังกล่าว ทาให้อาร์เคีย
สามารถอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตกลุ่มอื่นไม่สามารถเจริญอยู่ได้ แบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ
ได้ดังนี้
1.1 กลุ่มเทอร์โมไฟล์ (thermophiles) เป็นกลุ่มอาร์เคียที่เจริญได้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิ
สูงตั้งแต่ 45-122 องศาเซลเซียส ใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจน แอมโมเนีย มีเทน และ
สารประกอบที่มีธาตุไฮโดรเจน มาใช้ในการสร้างสารอินทรีย์ที่จาเป็น
1.2 กลุ่มฮาโลไฟล์ (halophiles) เป็นพวกอาร์เคียที่สามารถเจริญได้ในบริเวณ
สภาพแวดล้อมที่มีความเค็มสูงมากกว่าน้าทะเลทั่วไปได้ถึง 5 เท่า เช่น ในทะเลสาบ Dead Sea
เป็นต้น โดยอาร์เคียกลุม่ นี้สามารถสะสมสารอินทรีย์ที่จาเป็นจากสิ่งแวดล้อมไว้ในไซโทรพลาซึม
เพื่อการเจริญเติบโต และมีการพัฒนาระบบการคัดเลือกโพแทสเซียมอิออน (K+) เข้าสู่
ไซโทรพลาซึมของเซลล์ได้เป็นอย่างดี
1.3 กลุ่มแอซิโดไฟล์ (acidophiles) เป็นกลุ่มอาร์เคียที่สามารถเจริญเติบโตอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่มีความเป็นกรดสูง pH 2 หรือต่ากว่า อาร์เคียกลุ่มนี้จะมีการพัฒนา
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เมทาบอลิซึมภายในเซลล์ให้ปล่อยโปรตอน (H+) ออกมานอกเซลล์เพื่อปรับสภาพ pH ในไซโท
รพลาซึมให้มีความเป็นกลางและให้เซลล์อยู่รอดต่อไปได้มาก อาร์เคียกลุม่ นี้สามารถนา
ไฮโดรเจนอิออนในรูปของไฮโดรเนี่ยม (H3O+) ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปในไซโทรพลาซึมเพื่อปรับ
สมดุลให้ได้ pH 8 ทาให้เซลล์สามารถเจริญอยู่ได้ในสภาพความเป็นด่างสูงได้
2. อาณาจักรย่อยยูแบคทีเรีย (Subkingdom Eubacteria) อาณาจักรย่อยนี้ถือว่า
เป็นแบคทีเรียที่แท้จริง มีลักษณะสาคัญคือ ผนังเซลล์ประกอบด้วยสารพวกเพปทิโดไกลแคน
(Peptidoglycan) เป็นองค์ประกอบ เยื่อหุ้มเซลล์มีไขมันที่มีพันธะ เอสเทอร์ ไขมันในเยื่อหุ้ม
เซลล์เป็นไขมันไม่แตกแขนง และกรดอะมิโนตัวแรกของการสร้างเพปไทด์ คือ ฟอร์มิลเมธิโอนิน
(formyl methionine) เป็นต้น แบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้ดังนี้
2.1 กลุ่มโพรทีโอแบคทีเรีย (proteobacteria) เป็นยูแบคทีเรียที่จัดกลุ่มจากการ
วิเคราะห์ลาดับเบสของยีน 16S RNA มีลักษณะเป็นแบคทีเรียแกรมลบ บางกลุ่มสามารถมี
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้คล้ายกับพืช บางกลุ่มสามารถดารงชีวิตได้โดยใช้
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และได้ซัลเฟอร์เป็นผลพลอยได้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เช่น
เพอเพิลซัลเฟอร์แบคทีเรีย (Purple sulfur bacteria) โพรทีโอแบคทีเรียบางกลุ่มมีบทบาท
ช่วยตรึงแก๊สไนโตรเจนในอากาศเพื่อนามาสร้างเป็นสารประกอบไนโตรเจนในดิน ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น แบคทีเรียสกุลไรโซเบียม (Rhizobium) ในปมรากถั่ว
เป็นต้น

ก.

ข.

ภาพที่9 โพรทีโอแบคทีเรียที่พบในธรรมชาติ (ก) Purple sulfur bacteria (ข) Rhizobium sp.
(ก) (ที่มา: http://www.jgi.doe.gov ) (ข) (ที่มา: http://www.sciencephoto.com )
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2.2 กลุ่มคลาไมเดีย (chlamydia) เป็นยูแบคทีเรียแกรมลบที่ไม่มีเพปทิโดไกลแคน และ
มีชีวิตอยู่ได้ในเซลล์สัตว์เท่านั้น ทาให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น โรคโกโนเรีย
(gonorrhoea) หรือหนองใน ซึ่งเกิดจากแบคทีเรียชนิด Neisseria gonorrhoea เป็นต้น

ข.

ก.

ภาพที่ 10 แบคทีเรียชนิด Neisseria gonorrhoea (ก) ตาแหน่งของแบคทีเรียที่อยู่ภายใน
เซลล์ (ลูกศรชี้) (ข) ภาพเซลล์แบคทีเรีย (สีแดง) ถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบ
ส่องกราด (ก) ที่มา:http://textbookofbacteriology.net)
(ข) ที่มา: http://biocanvas.tumblr.com)
2.3 กลุ่มสไปโรคีท (spirochete) เป็นยูแบคทีเรียแกรมลบ เซลล์รูปเกลียว มีความยาว
ประมาณ 0.25 มิลลิเมตร ยูแบคทีเรียในกลุ่มนี้ มีการดารงชีวิตแบบอิสระแต่บางชนิดเป็นสาเหตุ
ของโรค เช่น โรคซิฟิลิส (syphilis) เกิดจากเชื้อ Treponema pallidum และโรคฉี่หนู
(leptospirosis) เกิดจากเชื้อ Leptospira interogans เป็นต้น

ก.

ข.

ภาพที่ 11 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด (SEM) ของแบคทีเรียกลุ่ม
สไปโรคีท (ก) เชื้อ Treponema pallidum (ข) เชื้อ Leptospira interogans
(ก) (ที่มา: http://www.sciencedaily.com) (ข) (ที่มา: http://microblog.me.uk/59)
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2.4 กลุ่มแบคทีเรียแกรมบวก หรือ (gram-positive bacteria) เป็นยูแบคทีเรียที่มี
ความหลากหลายรองจากกลุ่มโพรทีโอแบคทีเรีย พบได้ทั่วไปในดินและอากาศ แบคทีเรียแกรม
บวกบางชนิดผลิตกรดแลคติกจากน้าตาลแลคโตสได้ เช่น Lactobacillus นามาใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหารหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น การผลิตเนย ผักดอง โยเกิร์ต นมเปรี้ยว เป็นต้น
แบคทีเรียบางชนิด นามาสกัดสารเพื่อใช้ทายาปฏิชีวินะที่ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อจาก
แบคทีเรีย เช่น ยาสเตร็บโตมัยซิน ยาเตตราซัยคลิน ยาคลอแรมเฟนิคอล ยาทอกซีซัยคลิน และ
ยาโมโนซัยคลิน เป็นต้น ยูแบคทีเรียบางชนิดทาให้เกิดโรคร้ายแรงต่อมนุษย์และสัตว์ เช่น โรค
แอนแทรกซ์ ที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย Bacillus anthracis เป็นยูแบคทีเรียที่สามารถอยู่ใน
ที่แห้งหรือในดินได้นาน 20-25 ปี มีความทนทานต่อความร้อนสูงถึง 140 องศาเซลเซียส ได้
นาน 1-3 ชั่วโมง แต่ถ้ามีความชื้นรวมอยู่ด้วย เช่น นาไปต้ม ก็จะทนความร้อนได้ประมาณ 100
องศาเซลเซียส หรือเท่ากับความร้อนที่น้าเดือด และอยู่ได้นานเพียง 5-30 นาที เท่านั้น ส่วนยู
แบคทีเรียแกรมบวกอีกกลุ่ม คือ Pneumococus sp. เป็นสาเหตุให้เกิดโรคปอดบวมในคนและ
วัวได้อีกเช่นกัน ยูแบคทีเรียกลุ่มนี้บางสปีชีส์ เช่น Bacillus sp. สามารถสร้างเอนโดสปอร์
(Endospore) ทาให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดี การสร้าง เอนโดสปอร์
(endospore) ซึ่งไม่ใช่เป็นการสืบพันธุ์ แต่เป็นการปรับตัวด้านโครงสร้างให้ทนทานต่อ
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ โดยเซลล์กาเนิดจะจาลองดีเอ็นเอขึ้นมา แล้วสร้างผนังเซลล์
หนาห่อหุ้มไว้ ซึ่งภายในเซลล์จะไม่มี เมตาบอลิซึมใดๆ เมื่อสร้างเอนโดสปอร์เสร็จแล้วเซลล์
เดิมจะตายไป เหลือเพียงเอนโดสปอร์ผนังหนามาก มีอายุได้นานเป็นศตวรรษ และจะเจริญเป็น
เซลล์ใหม่ได้หากสภาพแวดล้อมเหมาะสม

ภาพที่ 12 เซลล์แบคทีเรียที่มีการสร้างเอนโดสปอร์
(ที่มา http://archive.microbelibrary.org)
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นอกจากนี้ ยัง มียูแบคทีเรียแกรมบวกอีกกลุ่ม หนึ่ง คือ กลุ่มไมโคพลาสมา
(mycoplasma) เป็นยูแบคทีเรียที่มีขนาดเซลล์เล็กมากประมาณ 0.1 – 1.0 ไมโครเมตรเท่านั้น
มีเยื่อหุ้มเซลล์หนา ต้องใช้สเตอรอล (sterol) เพื่อศึกษาเสถียรภาพของเยื่อหุ้มเซลล์ ซึ่ง
ไมโคพลาสมาได้มาในรูปของโคเลสเตอรอลจากเซลล์เจ้าบ้านซึ่งเป็นสัตว์ มีรูปร่างไม่แน่นอน
อาจจะมีลักษณะ กลม รี แท่ง เกลียวหรือเส้นยาว ก็ได้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและแรงดัน
ออสโมติกของอาหารเลี้ยงเชื้อและระยะเวลาการเลี้ยงเชื้อ พบได้ทั่วไปในธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะ
มีชีวิตแบบอิสระ แต่มีบางชนิดที่สามารถก่อโรคได้ทั้งในคน สัตว์ และพืช ไมโคพลาสมาบางชนิด
ทาให้เกิดโรคในคน เช่น Mycoplasma pneumoniae เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจที่พบได้บ่อยในเด็ก ทาให้เกิดอาการไอ เป็นไข้ เจ็บคอ หลอดลมอักเสบ หรือปอดบวม
เป็นต้น
2.5 กลุ่มไซยาโนแบคทีเรีย (cyanobacteria) หรือเดิมรู้จักในชื่อ สาหร่ายสีเขียวแกมน้า
เงิน (blue green algae) เป็นสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอราเพียงกลุ่มเดียวที่มีการสังเคราะห์
ด้วยแสงที่มีโมเลกุลออกซิเจนเป็นผลพลอยได้ มีสารสีหลายชนิด เช่น คลอโรฟิลล์-เอ แคโรที
นอยด์ และไฟโคบิลิน เป็นต้น ผนังเซลล์ แบ่งออกเป็น 2 ชั้น มีองค์ประกอบคล้ายกับผนังเซลล์
ของแบคทีเรียชนิดแกรมลบ (gram- negative) ที่เรียกว่ามิวโคเพบไทด์ (mucopeptide) และ
ส่วนนอกของเซลล์ไซยาโนแบคทีเรียมักจะสร้างเมือกหรือมิวซิลาจินัสชีท (mucilaginous
sheath) ขึ้นมาเพื่อห่อหุ้มเซลล์ ทาให้สามารถทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ทั้งใน
บริเวณที่ร้อนจัด หรือเค็มจัด ไม่เพียงเท่านั้น เรายังอาจจะพบไซยาโนแบคทีเรีย อาศัยร่วมกันใน
สิ่งมีชีวิตอื่นได้ เช่น แอนนาบีนา (Anabaena sp.) ในใบของแหนแดง และ รากับสาหร่ายสี
เขียวแกมน้าเงินในไลเคน เป็นต้น
ไซยาโนแบคทีเรียเป็นผู้ผลิตที่สาคัญในระบบนิเวศ และบางชนิด สามารถตรึงแก๊ส
ไนโตรเจนในอากาศให้เป็นสารประกอบไนเตรตได้ เช่น แอนาบีนา (Anabaena sp.) นอสตอก
(Nostoc sp.) และ ออสซิลลาทอเรีย (Oscilatoria sp.) เป็นต้น

ชุดการสอน เล่มที่ 2 อาณาจักรมอเนอรา
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ข.

ภาพที่ 13 การอยู่ร่วมกันของไซยาโนแบคทีเรียร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่น (ก) แหนแดง (ข)
Anabaena (ที่มา: http://cfb.unh.edu )

ภาพที่ 14 แสดงสายเซลล์ของ Oscillatoria sp.
(ที่มา: http:// www.environmentalleverage.com)
หลักฐานจากซากดึกดาบรรพ์ของไซยาโนแบคทีเรีย ทาให้นักวิทยาศาสตร์สามารถ
คาดคะเนได้ว่าไซยาโนแบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกที่ทาให้มีออกซิเจนเกิดขึ้นในโลกยุคนั้น
ซึ่งก่อให้เกิดการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่หายใจด้วยออกซิเจนและกลุ่มยูแคริโอตในเวลาต่อมา
บทบาทและความสาคัญของยูแบคทีเรีย
แบคทีเรียในกลุ่มยูแบคทีเรียช่วยในการย่อยสลายสารเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนสารใน
ระบบนิเวศ ช่วยสลายคราบน้ามันสารเคมีตกค้าง นามาแปรรูปอาหาร เช่นน้าส้มสายชู ปลาร้า
ผักดอง ปลาส้ม นมเปรี้ยว และเนยแข็งเป็นต้น ยูแบคทีเรียบางชนิดเป็นสาเหตุของโรค โรค
ปอดบวม วัณโรค อหิวาตกโรค โรคฉี่หนู ซึ่งเป็นโรคที่พบได้ในคน โรคแอนแทรกซ์เป็นโรคที่พบ
ในวัว เรียก โรควัวบ้า เป็นต้น

ชุดการสอน เล่มที่ 2 อาณาจักรมอเนอรา
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แบบฝึกที่ 3
คาชี้แจงตอนที่ 1 ให้นักเรียนอ่านคาสั่ง และตอบคาถามต่อไปนี้
1.ให้นักเรียนพิจารณาภาพแบคทีเรียต่อไปนี้ แล้วใช้ข้อความในตารางที่มีความสัมพันธ์กับภาพ
เติมลงใต้ภาพให้ถูกต้อง
แอนาบีนา
สไปโรคีต
ออสซิลลาทอเรีย
แหนแดง
เพอเพิลซัลเฟอร์แบคทีเรีย
ไรโซเบียมในปมรากพืชตระกูลถั่ว
เชื้อโรคโกโนเรีย
ไมโคพลาสมา

(ที่มา:http://vichakarn.triamudom.ac.th)

(ที่มา: http://hcsupply.blogspot.com)

1.1 …………………………………………………….

1.2 ………………………………………………….

(ที่มา : https://lymelightfight.wordpress.com)

(ที่มา: http://www.plingfactory.de/Science/)

1.3 …………………………………………………..….

1.4 ………………………….………………………….

ชุดการสอน เล่มที่ 2 อาณาจักรมอเนอรา

(ที่มา : https://i.ytimg.com/vi/8nf2EddcZSU)

1.5 ……………………………………………………….

(ที่มา: http://www.ucmp.berkeley.edu/)
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(ที่มา: http://bioref.lastdragon.org)

1.6 ………………………………………….…………….

(ที่มา: http://1.bp.blogspot.com)

1.7 …………………………………………………… 1.8 …………………………..………………………….
2. ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ หากพิจารณาว่ากล่าวถูกให้ทาเครื่องหมาย 
หากผิดให้ทาเครื่องหมาย  หน้าข้อความ
ข้อที่ คาตอบ
ข้อความ
2.1
อาร์เคียแบคทีเรียเป็นแบคทีเรียที่ดารงชีวิตได้ในสภาวะแวดล้อมที่สุดขั้ว
(Extreme environment)
2.2
อาร์เคียแบคทีเรีย เป็นแบคทีเรียที่มนุษย์รู้จักและนามาใช้ประโยชน์มาก
ที่สุดในปัจจุบัน
2.3
ความแตกต่างหนึ่งด้านโครงสร้างเซลล์ของอาร์เคียแบคทีเรียและ ยู
แบคทีเรีย คือ โครงสร้างของผนังเซลล์
2.4
Halobacterium เป็นแบคทีเรียที่สามารถเจริญได้ดีในสภาพที่ไร้ออกซิเจน

ชุดการสอน เล่มที่ 2 อาณาจักรมอเนอรา
ข้อที่
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20

2.21

คาตอบ
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ข้อความ
Thermoproteus เป็นแบคทีเรียที่เจริญได้ดีในที่ที่อุณหภูมิสูง
Sulfolobus เจริญได้ดีในบริเวณที่มีความเค็มมาก
Methanococcus เจริญได้ดีในบริเวณภูเขาไฟ
แบคทีเรียแกรมบวกผนังเซลล์จะย้อมติดสีแดงของสีซาฟรานิน
แบคทีเรียแกรมลบผนังเซลล์จะย้อมติดม่วงของสีคริสตรัลไวโอเลต
แบคทีเรียแกรมลบ ได้แก่ โพรทีโอแบคทีเรีย, คลาไมเดีย, สไปโรคีท และ
สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน
โพรทีโอแบคทีเรีย ได้แก่ เพอเพิลซัลเฟอร์แบคทีเรีย และ ไรโซเบียม
Rhizobium sp. พบในปมรากพืชตระกูลถั่วช่วยตรึงก๊าซไนโตรเจนใน
อากาศให้พืชสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
โรคหนองใน มีสาเหตุมาจากยูแบคทีเรียกลุ่มคลาไมเดีย (Chlamydias)
Leptospira interrogans เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ทาให้เกิดโรคฉี่หนู ซึ่งจัดอยู่
ในกลุ่มโพรทีโอแบคทีเรีย
Lactobacillus sp. เป็นแบคทีเรียที่ใช้ในอุตสาหกรรมนมเปรี้ยวและผัก
ดอง เมื่อย้อมด้วยสีซาฟรานิน ผนังเซลล์จะย้อมไม่ติดสี
การสร้างเอนโดสปอร์ของของ Bacillus sp. จัดเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่
อาศัยเพศวิธีหนึ่ง
ยูแบคทีเรียที่มีขนาดเล็ก ไมโครพลาสมา (Microplasma) เป็นสาเหตุทาให้
เกิดโรคปอดบวมในคนและวัว
Cyanobacteria เป็นแบคทีเรียกลุ่มเดียวที่สามารถผลิตก๊าซออกซิเจนได้
สารสี(Pigment) ที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงของแบคทีเรียจะบรรจุอยู่ใน
คลอโรพลาสต์
สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินเป็นปัจจัยที่ช่วยให้โลกมีออกซิเจนปริมาณเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วในช่วงก่อนที่เซลล์โพรคาริโอตจะวิวัฒนาการมาเป็น
เซลล์ยูคาริโอต
ไรโซเบียม ,นอสตอก , ออสซิลาทอเรีย และแอนนาบีนา สามารถตรึงก๊าซ
ไนโตรเจนในอากาศ ให้อยู่ในรูปของไนโตรเจนที่พืชพร้อมใช้งานได้

ชุดการสอน เล่มที่ 2 อาณาจักรมอเนอรา
ข้อที่
2.22
2.23

คาตอบ
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ข้อความ
แบคทีเรียบางชนิดดารงชีวิตเป็นผู้ย่อยสลาย (Decomposer) เช่นเดียวกับ
เห็ด รา
การเลี้ยงแหนแดงในนาข้าวจะช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้กับ
เกษตรกรเนื่องจากแหนแดงมีส่วนช่วยเพิ่มปุ๋ยไนโตรเจนให้กับข้าว

3. พิจารณาจากข้อ 2 ในข้อที่นักเรียนลงความเห็นว่าเป็นข้อความที่ผิด  ให้นักเรียนอธิบาย
เพิ่มเติมว่าข้อดังกล่าว กล่าวผิดอย่างไร และที่ถูกต้องควรเป็นเช่นไร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชุดการสอน เล่มที่ 2 อาณาจักรมอเนอรา
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