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อาหารท่ีสิ่งมีชีวิตกินเขาไป ประกอบด้วยสารอาหารที่จ�าเป็นต่อร่างกายของส่ิงมีชีวิต	 ซึ่งอาหาร
ต่าง	ๆ 	 นั้นล้วนมีโมเลกุลขนาดใหญ่	 ในขณะที่สารที่สามารถล�าเลียงผ่านเซลล์ได้จะต้องมีโมเลกุล
ขนาดเล็ก	 ดังนั้น	 ร่างกายของสิ่งมีชีวิตจึงมีกระบวนการย่อยอาหารเพื่อให้มีขนาดโมเลกุล

ที่เล็กลง	และสามารถล�าเลียงสารเหล่านั้นไปใช้ในกระบวนการต่าง	ๆ 	ของร่างกายได้

ให้นักเรียนพิจารณาข้อความตามความเข้าใจของนักเรียนว่าถูกหรือผิดแล้วบันทึกลงในสมุด

UnderstandingUnderstanding

สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวจะไม่มีระบบย่อยอาหาร	จึงย่อยอาหารภายนอกเซลล์แล้วจะดูดซึมเข้าสู่เซลล์

กระเพาะอาหารของวัวมีลักษณะเหมือนกระเพาะอาหารของมนุษย์

ฟันท�าหน้าที่ย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กลง

การย่อยอาหารจะสิ้นสุดลงที่กระเพาะอาหาร	แล้วไปดูดซึมที่ล�าไส้เล็ก

การรับประทานอาหารจ�าพวกเส้นใยจะช่วยให้ขับถ่ายได้ดี

Che��Che��
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อาหารสําคัญตอการดํารง
ชีวิตของสิ่งมีชีวิต
อยางไร

Prior Knowledge

(digestion) สิง่มชีวีติแตละชนดิจะมกีระบวนการยอยอาหารตางกนั ซึง่สามารถแบงลกัษณะการยอย

อาหารไดเปน 2 แบบ คือ การยอยภายนอกเซลล (extracellular digestion) และการยอยภายในเซลล

(intracellular digestion) 

1.1 การยอยอาหารของจุลินทรีย
 จุลินทรีย (microorganism) เปนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก สวนใหญไมสามารถมองเห็นไดดวย

ตาเปลา พบไดทุกสภาวะแวดลอม ซึ่งจะยกตัวอยางการยอยอาหารของจุลินทรียตาง ๆ  ไดดังนี้

 1. แบคทีเรีย (bacteria) จะมีกระบวนการยอยอาหารภายนอกเซลล โดยปลอยเอนไซม

ออกมายอยสลายอาหารที่มีโมเลกุลใหญใหไดเปนสารที่มีโมเลกุลเล็ก หรือโมเลกุลเดี่ยว กอนที่จะ

 1.  การยอยอาหารของสิ่งมีชีวิต
 เมื่อสิ่งมีชีวิตกินอาหาร จะเกิดกระบวนการที่ทําใหอาหาร

มีโมเลกุลเล็กลง กระบวนการดังกลาวนี้ คือ การยอยอาหาร 

ดูดซึมเขาสูเซลล

 2. รา (fungi) มีกระบวนการยอยอาหารเชนเดียวกับ

แบคทีเรีย โดยสรางเอนไซมและปลอยออกมายอยสลายอาหาร

จนไดเปนสารโมเลกุลขนาดเล็ก แลวดูดซึมเขาสูเซลล ซึ่งเรียก

การดํารงชีวิตแบบนี้วา ภาวะมีการยอยสลาย (saprophytism)

ตัวอยางที่เห็นไดชัด คือ ราบนขนมปง โดยเมื่อทิ้งไวระยะหนึ่ง 

ขนมปงบรเิวณทีม่รีาขึน้จะคอย ๆ  หายไป และรากจ็ะเพิม่จํานวนขึน้ 

เนื่องจากรายอยสลายขนมปงเพื่อนําสารอาหารไปใชในการ

เจริญเติบโต

 3. ยีสต (yeast) มีกระบวนการยอยอาหารเชนเดียวกับ

แบคทีเรีย ซึ่งอาหารของยีสตสวนใหญเปนนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว

ไดแก กลูโคสและฟรักโทส จึงตองมีเอนไซมอินเวอรเทส 

(invertase) ที่สามารถยอยนํ้าตาลซูโครสใหเปนนํ้าตาลกลูโคส 

และฟรักโทส กอนดูดซึมเขาสูเซลล 

  จุลินทรียแตละชนิดจะเจริญเติบโตไดดีในอาหารตางชนิดกัน เอนไซมที่จุลินทรียแตละ

ชนิดปลอยออกมา จึงมีความจําเพาะตอสารที่แตกตางกัน

  ภาพที่ 5.1 ราบนขนมปงสราง
เอนไซมออกมายอยสลายขนมปง 
เพือ่นาํสารอาหารไปใชในการดาํรง
ชีวิต

 ที่มา : คลังภาพ อจท. 
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1.2 การยอยอาหารของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว
	 สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว	เช่น	พารามีเซียม	อะมีบา	ยูกลีนา	เป็นต้น	ส่วนใหญ่มีขนาดประมาณ	

5	-	250	ไมโครเมตร	มักพบด�ารงชีวิตอยู่อย่างอิสระ	แต่บางชนิดอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม	เรียกว่า	

โคโลนี	(colony)

	 กระบวนการย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว	 เริ่มจากการน�าอาหารเข้าสู่เซลล์	 แล้วจึง

เกดิการสร้างฟดูแวควิโอล	(food	vacuole)	ภายในไซโทพลาซมึ	จากนัน้จะหลัง่เอนไซม์มาย่อยสลาย

อาหารนั้น	ๆ 	ซึ่งวิธีการน�าอาหารเข้าสู่เซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน

	 1. อะมีบา	 (amoeba)	 เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวจ�าพวกโพรโทซัว	 (protozoa)	 ไม่สามารถ
สร้างอาหารเองได้	 ไม่มีทางเดินอาหารและระบบย่อยอาหารโดยเฉพาะ	อะมีบาจะน�าอาหารเข้าสู่

เซลล์ด้วยวิธีฟาโกไซโทซิส	(phagocytosis)	มีกระบวนการ	ดังนี้

		ภาพท่ี 5.2	 การน�าอาหารเข้าสู่เซลล์ของอะมีบาด้วยวิธีฟาโกไซโทซิส
ที่มา	:	คลังภาพ	อจท.	

อาหาร

นิวเคลียส

ไซโทพลาซึม กากอาหาร

ซูโดโพเดียม
(pseudopodium)
อะมีบายื่นเท้าเทียม	 หรือ
ซโูดโพเดยีมออกไปโอบล้อม
อาหาร

ฟูดแวคิวโอล
(food vacuole)
เมือ่อาหารเข้าสูเ่ซลล์จะเกดิ
เป็นถุง	หรือฟูดแวคิวโอล

ฟาโกไลโซโซม
(phagolysosome)
เอนไซม์จากไลโซโซมย่อย
สลายอาหารให้มีขนาดเล็ก
ลง	และล�าเลียงไปทั่วเซลล์

เอกโซไซโทซิส
(exocytosis)
กากอาหารที่เหลือจากการ
ย่อยจะถกูขบัออกนอกเซลล์	
โดยฟูดแวคิวโอลจะเคลื่อน
ไปชิดกับเยื่อหุ้มเซลล์	แล้ว
รวมตัวกับเยื่อหุ้มเซลล์เพื่อ
น�ากากอาหารออกนอกเซลล์
ด้วยวิธีเอกโซไซโทซิส
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  ภาพท่ี 5.3 การยอยอาหารของ
พารามีเซียม

 ที่มา : คลังภาพ อจท. 

  ภาพที่ 5.4 โครงสรางของยูกลีนา
 ที่มา : คลังภาพ อจท. 

 2. พารามีเซียม (paramecium) มีวิธีนําอาหารเขาสู

เซลลโดยการพดัโบกของซิเลยีทีอ่ยูรอบปาก เพือ่นาํอาหารเขาสู

รองปาก (oral groove) ซึ่งอาหารจะถูกบรรจุอยูในฟูดแวคิวโอล

แลวถูกยอยสลายโดยเอนไซมจากไลโซโซม สารอาหารที่ได

จากกระบวนการยอยสลายจะถูกสงไปทั่วเซลล สวนกากอาหาร

จะถูกขับออกจากเซลลเชนเดียวกับอะมีบา

 3. ยกูลีนา (euglena) เปนโพรโทซัวท่ีสามารถสังเคราะห

อาหารไดเองโดยกระบวนการสังเคราะหดวยแสง เนื่องจากมี

โครมาโทฟอร (chromatophore) ซ่ึงเปนรงควัตถทุีม่คีลอโรฟลลอยู

แตเมื่อไมไดอยูในสภาพที่มีแสง ยูกลีนาจะดํารงชีวิตดวยการ

ยอยอาหารที่อยูรอบเซลล แลวนําเขาสูเซลลทางรองปาก หรือ

แพรผานเยื่อหุมเซลลโดยตรง

Biology 
     Focus

 หากใชการเคลื่อนที่เปนเกณฑ สามารถแบงโพรโทซัวออกเปน 4 กลุม ดังนี้

 1. พวกเเฟลเจลเลต (flagellate) เคลื่อนที่โดยเเฟลเจลลัม ซึ่งมีลักษณะเปนเสนยาว 1 หรือ 

2 เสน ที่ยื่นออกมาจากตัวเซลล เชน ยูกลีนา โพรโทซัวในลําไสปลวก (Trichonympha sp.) เปนตน

 2. พวกซิลิเอต (ciliate) เคลื่อนที่ดวยซิเลีย ซึ่งมีลักษณะเปนเสนสั้น ๆ  จํานวนมาก ที่ยื่นออก

มาจากเซลล เชน พารามีเซียม วอรติเซลลา (Vorticella sp.) เปนตน

 3. พวกซารโคดนิา (sarcodina) เคลือ่นทีด่วยการไหลของไซโทพลาซมึภายในเซลล ทาํใหเกดิ

เทาเทียม หรือซูโดโพเดียม เชน อะมีบา เอนทามีบา (Entamoeba sp.) เปนตน

 4. พวกสปอโรซัว (sporozoa) จะไมมีโครงสรางทีใ่ชในกระบวนการเคลือ่นที ่เชน พลาสโมเดยีม

(Plasmodium sp.) เปนตน

โพรโทซัว

กากอาหาร

ฟูดแวคิิวโอล

อาหาร

โครมาโทฟอร
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กิจกรรม

วสัดอุปุกรณ์

1.	 ยีสต์

2.	 พารามีเซียม

3.	 สารละลายกลูโคส	10%

4.	 สีคองโกเรด	30	mg

5.	 เมทิลเซลลูโลส	0.1%

วธิปีฏบิตัิ

1.	 	เตรียมยีสต์เพื่อใช้เป็นอาหารของพารามีเซียม	
โดยผสมยีสต์	0.5	g	 ในสารละลายกลูโคส	10%		
แล้วเติมสีคองโกเรด	30	mg	ทิ้งไว้	15	นาที

3.	 	น�าสไลด์ไปศึกษาการกินอาหารของพารามีเซียม
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์

2.	 	เตรียมสไลด์	โดยหยดเมทิลเซลลูโลสลงบนสไลด์	
แล้วน�าพารามีเซียมใส่ลงไป	 จากนั้นเติมยีสต์
ทีเ่ตรียมไว้ในข้อ	1.	ลงไปบนสไลด์	ปิดด้วยกระจก
ปิดสไลด์

4.	 	สังเกตลักษณะการกนิอาหารของพารามเีซยีม	และ
ลักษณะของยีสต์เมื่อเข ้าไปอยู ่ในเซลล์ของ
พารามีเซียม	แล้วบันทึกผล

ศึกษาลักษณะการกินอาหารของพารามีเซียม

6.	 สไลด์และกระจกปิดสไลด์

7.	 กล้องจุลทรรศน์

8.	 หลอดหยด

9.	 บีกเกอร์

กิจกรรม ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์

•	การสังเกต

•	การทดลอง

•		การตีความหมายข้อมูล
และการลงข้อสรุป

จิตวิทยาศาสตร์

•	ความสนใจใฝ่รู้

•	ความรอบคอบ

การกนิอาหารของพารามเีซยีม

		ภาพที่ 5.5	กิจกรรมการกินอาหารของอะมีบา
	 ที่มา	:	คลังภาพ	อจท.	

จดุประสงค์
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1. พารามีเซียมมีวิธีการกินอาหารอยางไร

2.  เมื่อยีสตเขาไปอยูภายในเซลลของพารามีเซียมแลว เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม อยางไร

 จากกิจกรรม พบวา พารามีเซียมจะใชซิเลียพัดโบกนํ้าและยีสตเขาสูเซลล แลวสรางเปนฟูดแวคิวโอล 

ซึ่งเมื่อยีสตเขาไปอยูในฟูดแวคิวโอลแลว จะถูกยอยโดยเอนไซมในไลโซโซม

คาํถามทายกจิกรรม
?

อภิปรายผลกิจกรรม

1.3 การยอยอาหารของสัตว
 สตัวแตละชนดิมีระบบยอยอาหารแตกตางกนั โดยสตัวบางชนดิไมมทีางเดนิอาหารทีแ่ทจรงิ 

แตมสีวนทีเ่ปนชองวางอยูกลางลาํตวัเพือ่ใชเปนทางเขาและออกของอาหาร สตัวบางชนดิมทีางเดนิ

อาหารไมสมบูรณ มีชองเปดเพียงทางเดียว ทําหนาที่เปนทั้งปากและทวารหนัก แตสัตวบางชนิด

มีทางเดนิอาหารสมบูรณ ประกอบดวยปากเปนทางเขาของอาหาร และทวารหนกัเปนทางออกของ

ของเสียตาง ๆ  ซึ่งสามารถแบงการยอยอาหารของสัตวออกเปนประเภทตาง ๆ  ได ดังนี้

 1. การยอยอาหารของสัตวที่ไมมีทางเดินอาหาร (non digestive tract) สัตวกลุมนี้

จะมีโครงสรางที่ทําหนาที่ยอยสลายอาหาร แตไมมีทางเดินอาหารที่ชัดเจน ซึ่งมีเพียงเซลล

ท่ีทําหนาท่ีดักจับอาหารแลวสรางเปนฟูดแวคิวโอล และยอยสลายอาหารนั้นดวยเอนไซมจาก

ไลโซโซม สัตวในกลุมนี้ ไดแก ฟองนํ้าแกว ฟองนํ้าหินปูน และฟองนํ้าถูตัว

Biology 
     Focus

 แวคิวโอล (vacuole) เปนออรแกเนลลที่พบในเซลลสิ่งมีชีวิตหลายชนิด มีลักษณะเปนถุงที่มี

เยื่อหุมชั้นเดียว ภายในบรรจุสารชนิดตาง ๆ  แวคิวโอลมี 3 ชนิด ดังนี้

 1. แซปแวคิวโอล (sap vacuole) พบในเซลลพืชเทานั้น ซึ่งในชวงที่เซลลพืชมีอายุนอยจะมี

แซปแวคิวโอลขนาดเลก็จาํนวนมาก แตเมือ่เซลลอายมุากขึน้ แวควิโอลจะรวมกนัจนมขีนาดใหญเกอืบ

เต็มเซลล ทําหนาที่สะสมสารตาง ๆ  เชน สารสี ไอออน นํ้าตาล สารพิษ เปนตน

 2. คอนแทร็กไทลแวคิวโอล (contractile vacuole) พบในโพรโทซัว เชน อะมีบา พารามีซียม 

ทําหนาที่รักษาสมดุลของนํ้าในเซลล และกําจัดของเสียที่ละลายนํ้าออกจากเซลล

 3. ฟูดแวคิวโอล (food vacuole) พบในโพรโทซัว เชน อะมีบา พารามีซียม และพบในเซลล

เม็ดเลือดขาว ซึ่งเกิดจากการนําอาหารเขาสูเซลลดวยวิธีฟาโกไซโทซิสและพิโนไซโทซิส

แวคิวโอล

PB
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		ภาพที่ 5.6	ฟองน�้ามีเซลล์ท�าหน้าที่ดักจับและย่อยอาหารภายในเซลล์
	 ที่มา	:	คลังภาพ	อจท.	

	 	 ฟองน�้า	(sponge)	เป็นสัตว์ในไฟลัมพอริเฟอรา	(Phylum	Porifera)	ล�าตัวมีลักษณะเป็น

ทรงกระบอก	รอบล�าตวัมรีเูลก็	ๆ 	เรยีกว่า	ออสเทยี	(ostia)	ซึง่เป็นช่องทางให้น�า้และอาหารไหลผ่าน

เข้าสู่ล�าตัว	และมีช่องขนาดใหญ่บริเวณด้านบนของล�าตัว	เรียกว่า	ออสคูลัม	(osculum)	เป็นช่อง

ทางให้น�้าออกจากล�าตัว	

	 	 ฟองน�้าไม่มีปาก	 ทวารหนัก	 และทางเดินอาหารที่แท้จริง	 มีเพียงช่องว่างกลางล�าตัว	

(spongocoel)	 ที่เป็นทางเข้า-ออกของอาหารและสารต่าง	ๆ 	 ภายในช่องว่างกลางล�าตัวมีเซลล์

ชนิดหนึ่ง	เรียกว่า	โคเอโนไซต์	(choanocyte)	ที่มีแฟลเจลลัมโบกพัดอาหารเข้าสู่เซลล์	ซึ่งอาหาร

จะเข้าสู่เซลล์โดยวิธีฟาโกไซโทซิส	 เกิดเป็นฟูดแวคิวโอล	 จากนั้นอาหารจะถูกย่อยโดยเอนไซม์

จากไลโซโซม	 นอกจากนี้	 ยังพบเซลล์ท่ีมีลักษณะคล้ายกับอะมีบาอยู่บริเวณใกล้กับโคเอโนไซต์	

เรียกเซลล์นี้ว่า	อะมีโบไซต์	(amoebocyte)	ซึ่งสามารถน�าสารอินทรีย์ขนาดเล็กเข้าสู่เซลล์ได้

Biology 
     Focus

	 ฟาโกไซโทซิส	(phagocytosis)	เป็นการล�าเลียงสารเข้าสู่เซลล์รูปแบบหนึ่ง	ซึ่งสารที่ถูกล�าเลียง

จะอยู่ในรปูของของแขง็	โดยเซลล์จะยืน่ไซโทพลาซมึออกมาล้อมรอบอนภุาคของสาร	ก่อนทีจ่ะน�าเข้าสู่

เซลล์ในรูปของเวสิเคิล	(vesicle)	จากนั้นจะรวมตัวกับไลโซโซมซึ่งเป็นออร์แกเนลล์ที่มีเอนไซม์ส�าหรับ

การย่อยสลายอยู่ภายใน

ฟาโกไซโทซิส

ออสคูลัม

ออสเทีย

อาหาร

แฟลเจลลัม

โคเอโนไซต์

ฟูดแวคิวโอล

อะมีโบไซต์
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	 2. การย่อยอาหารของสัตว์ที่่มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์	 (incomplete	 digestive	

tract)	ทางเดินอาหารจะมีช่องเปิดเพียงทางเดียว	ซึ่งท�าหน้าที่เป็นทั้งปากและทวารหนัก

	 	 1) ไฮดรา	(hydra)	อยูไ่ฟลมัไนดาเรยี	(Phylum	Cnidaria)	มอีวยัวะทีม่ลีกัษณะคล้ายหนวด

อยูบ่รเิวณรอบปาก	เรยีกว่า	เทนทาเคิล	(tentacle)	ซึง่บรเิวณปลายของเทนทาเคลิมเีซลล์ไนโดไซต์

(cnidocyte)	ที่มีเข็มพิษ	(nematocyst)	อยู่	ท�าหน้าที่ดักจับอาหาร	โดยอาหารของไฮดรา	คือ	ไรน�้า

(daphnia)

	 	 	 ทางเดินอาหารของไฮดรามีลักษณะเป็นช่องเปิดเพียงทางเดียว	 ที่เรียกว่า	 ช่อง

แกสโตรวาสคิวลาร์	(gastrovascular	cavity)	ท�าหน้าที่เป็นทางเดินอาหาร	ซึ่งเนื้อเยื่อบุผิวภายใน

ประกอบด้วยเซลล์	2	ชนิด	ดังนี้

	 	 	 - เซลล์ต่อม	(gland	cell)	ท�าหน้าที่สร้างเอนไซม์ส่งออกไปย่อยอาหารที่อยู่ในช่อง

แกสโตรวาสคิวลาร์	ซึ่งเป็นการย่อยภายนอกเซลล์	(extracellular	digestion)	โดยกากอาหารจะถูก

ขับถ่ายออกทางช่องปาก

	 	 	 - เซลล์ย่อยอาหาร	(digestive	or	nutritive	cell)	จะมแีฟลเจลลมัท�าหน้าทีจ่บัอาหารทีม่ี

ขนาดเลก็เข้าสูเ่ซลล์	แล้วสร้างฟดูแวคิวโอล	จากนัน้จงึเกดิการย่อยอาหารภายในเซลล์	(intracellular

digestion)

		ภาพที่ 5.7	โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารของไฮดรา
	 ที่มา	:	คลังภาพ	อจท.	

เทนทาเคิล

อาหาร

เซลล์ย่อยอาหาร

ฟูดแวคิวโอล

เอนไซม์

เซลล์ต่อม

เข็มพิษ
ไนโดไซต์
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	 	 2) พลานาเรีย	(planaria)	อยู่ในไฟลัมแพลทีเฮลมินทิส	(Phylum	Platyhelminthes)	มี

การด�ารงชีพแบบอิสระในน�้าจืด	มีทางเดินอาหารทอดยาวไปตามล�าตัว	และแตกแขนงออกไปสอง

ข้างของล�าตวั	โดยแต่ละแขนงจะแตกออกเป็นแขนงย่อย	ๆ 	เรียกว่า	ไดเวอร์ทิคิวลัม	(diverticulum)	

ลักษณะคล้ายกิ่งไม้กระจายอยู่ตลอดทางเดินอาหาร	ซึ่งช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวของทางเดินอาหาร	

	 	 	 ทางเดินอาหารบริเวณกลางล�าตัวใต้ท้องของพลานาเรีย	 จะมีท่อเปิดเป็นช่องปาก	

ถัดมาจากปากเป็นคอหอย	 (pharynx)	 ท่ีมีลักษณะคล้ายงวงยาวยื่นออกมา	 พลานาเรียจะมีการ

ย่อยอาหารในช่องว่างกลางล�าตัว	ซึ่งเป็นการย่อยอาหารภายนอกเซลล์	โดยมีเซลล์บุผนังทางเดิน

อาหารท�าหน้าที่น�าสารอาหารเข้าสู่เซลล์ด้วยวิธีฟาโกไซโทซิส	 ส่วนกากอาหารจะถูกขับออกทาง

ช่องปาก

	 	 3) พยาธใิบไม้	(fluke)	เป็นปรสติ	(parasite)	ทีอ่าศยัอยูใ่นร่างกายของส่ิงมชีวีติอืน่	(host)	

มีทางเดินอาหารคล้ายกับพลานาเรีย	ซึ่งกินอาหารโดยใช้ปากดูด	(oral	sucker)	แล้วอาหารจะผ่าน

ไปยังคอหอย	และถูกย่อยในช่องว่างกลางล�าตัว	ส่วนกากอาหารจะถูกขับออกทางปากเช่นกัน

		ภาพที่ 5.8	ทางเดินอาหารของพลานาเรีย
	 ที่มา	:	คลังภาพ	อจท.	

คอหอย

ปาก

ไดเวอร์ทิคิวลัม

		ภาพที่ 5.9	ทางเดินอาหารของพยาธิใบไม้
	 ที่มา	:	คลังภาพ	อจท.	

คอหอย

ปากดูด

ล�าไส้
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