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ชุดการสอนแบบศูนยการเรียนเรื่องระบบในรางกายมนุษย
ชุดที่ 1 ระบบยอยอาหาร
ว32101 วิทยาศาสตร
ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

จัดทําโดย
นางไทยสวรรค วรรณภา
ตําแหนงครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
โรงเรียนสิงหสมุทร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

บทคัดยอ
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รายงานการใชชุดการสอนแบบศูนยการเรียน เรื่อง ระบบในรางกายมนุษย สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสิงหสมุทร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยใชกระบวนการ
เรียนรูแบบ 5E (Inquiry Cycle) มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม
สาระ การเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบในรางกายมนุษย ของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยชุด
การสอนแบบศูนยการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสิงหสมุทร อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี 2) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนโดยใชชดุ การสอนแบบศูนยการเรียน
เรื่อง ระบบในรางกายมนุษย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 2 โรงเรียนสิงหสมุทร อําเภอสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี และ 3) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนยการเรียน เรื่อง ระบบใน
รางกายมนุษย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 กลุมตัวอยางคือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนสิงหสมุทร อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี จํานวน 40 คน
ผลการศึกษาครั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องระบบ
ในรางกายมนุษย ดวยชุดการสอนแบบศูนยการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 คะแนนเฉลี่ยเจตคติของนักเรียนที่มตี อวิธีสอนโดยใชชุดการสอนแบบศูนย
การเรียน มีเจตคติอยูในระดับดีมาก และประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนยการเรียน
มีประสิทธิภาพของชุดการสอน 91.42/87.50 เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียนเรื่องระบบในรางกายมนุษย
ชุดที่ 1 ระบบยอยอาหาร
ศูนยที่ 2 กระเพาะอาหาร
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บัตรเนื้อหา

รูปที่ 4 แสดงกระเพาะอาหาร

ที่มา : บริษัทภูมิวิสูตร, ซีดีรอม, 2548

กระเพาะอาหาร

กระเพาะอาหารอยูภายในชองทองดานซายใตกะบังลม(Diaphragm) กวาง 5 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว
ผนังกระเพาะอาหารมีกลามเนื้อหนา แข็งแรงมากและยืดหยุน ไดดี ในสภาพที่ไมมอี าหารจะมี
ความจุประมาณ 50 ลูกบาศกเซนติเมตร แตเมื่อมีอาหารจะสามารถขยายได 10-40 เทา เวลาหดตัว
จะเกิดรอยยนขางใน และจะยืดตัวออกไดเมื่อมีอาหารอยูในกระเพาะมากๆ การยอยในกระเพาะ
อาหารมีดังนี้
- การยอยเชิงกล(Mechainic Digestion) เกิดจากผนังกระเพาะอาหารมีการบีบตัว ทําใหมี
การเคลื่อนไหวในกระเพาะอาหาร ชวยใหอาหารคลุกเคลากับเอนไซมไดดี
- การยอยเชิงเคมี (Chemical Digestion) เกิดจากเกระเพาะอาหารหลั่งกรดไฮโดรคลอริก
ซึ่งทําใหน้ํายอยมีความเปนกรด เซลลเยื่อบุผิวดานในกระเพาะอาหารทําหนาที่สรางและหลั่ง
น้ํายอยออกมายอยอาหาร สารเมือกและเอนไซม ออกมาที่ยอยอาหารประเภทโปรตีนในกระเพาะ
อาหาร
- สารที่พบในกระเพาะอาหาร ไดแก กรดไฮโดรคลอริก (HCl) มี pH อยูระหวาง 0.9-2.0
เพบซิโนเจน เปนเอนไซมทไี่ มพรอมจะทํางาน ตองไดรบั การกระตุนจากกรดไฮโดรคลอริก ให
เปลี่ยนเปนเพปซิน จึงทําหนาที่ยอยพันธะเพปไตดของโปรตีนได โพรเรนนินเจน เปนเอนไซมที่
ไมพรอมจะทํางาน ตองไดรบั การกระตุนจากกรดไฮโดรคลอริก ใหเปลี่ยนเปนเรนนิน ทําหนาที่
ยอยโปรตีนเคซินในนมใหแข็งตัวเปนลิ่มและถูกเพบซินยอยตอไป
ที่มา : ประดับ นาคแกว และคณะ, 2551, หนา 25

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียนเรื่องระบบในรางกายมนุษย
ชุดที่ 1 ระบบยอยอาหาร
ศูนยที่ 2 กระเพาะอาหาร
บัตรกิจกรรม
คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง (10 คะแนน)
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1 ขณะทีย่ ังไมมีอาหารอยูในกระเพาะอาหารมีจะขนาดเทาใด.................................................................
....................................................................................................................................................................

2. เมื่อมีอาหารเขาไปในกระเพาะอาหาร จะขยายไดประมาณ..................................................................
....................................................................................................................................................................

3. ในกระเพาะอาหารมีกรด........................................ทําหนาที่ ..............................................................
....................................................................................................................................................................

4. เอนไซมเพปซินในกระเพาะอาหารยอยอะไร ......................................................................................
....................................................................................................................................................................

5. การยอยเชิงกลในกระเพาะอาหารเกิดขึน้ หรือไม อยางไร ...................................................................
....................................................................................................................................................................

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียนเรื่องระบบในรางกายมนุษย
ชุดที่ 1 ระบบยอยอาหาร
ศูนยที่ 2 กระเพาะอาหาร
บัตรเฉลยกิจกรรม
คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง (10 คะแนน)
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1 ขณะทีย่ ังไมมีอาหารอยูในกระเพาะอาหารมีจะขนาดเทาใด 50 ลูกบาศกเซนติเมตร
2.

3.

เมื่อมีอาหารเขาไปในกระเพาะอาหาร จะขยายไดประมาณ 10- 40 เทา

ในกระเพาะอาหารมีกรดไฮโดรคลอริก ทําหนาที่ กระตุนเอนไซม เพปซิน โพรเรนนิน ใหมีสภาวะ
ที่ทํางานได

4. เอนไซมเพปซินในกระเพาะอาหารยอยอะไร ยอยพันธะเปบไทดในโปรตีน
5.

การยอยเชิงกลในกระเพาะอาหารเกิดขึน้ หรือไม อยางไร เกิดขึ้น จากการบีบตัวของผนังกระเพาะ
อาหาร ทําใหอาหารคลุกเคลาเอนไซมไดดี

เกณฑการใหคะแนน
ตอบถูกตอง สมบูรณ ตรงประเด็น 2 คะแนน
ตอบถูกตอง 1 คะแนน
ตอบขอความไมถูกตอง 0 คะแนน
เกณฑการตัดสินผล
ชวง 8-10 คะแนน ผาน
ชวง 0-7 คะแนนไมผาน

กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร( 10 คะแนน)
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1. จงวาดภาพและระบายสีการยอยอาหารในกระเพาะอาหาร ตามขอกําหนดตอไปนี้

ยอยคารโบไฮเดรต

ยอยโปรตีน

ยอยไขมัน

2. จงสรุปการยอยในกระเพาะอาหารมาพอสังเขป

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

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียนเรื่องระบบในรางกายมนุษย
ชุดที่ 1 ระบบยอยอาหาร
ศูนยที่ 3 ลําไสเล็ก

เผย
ww แพร
w.k ่บน
roo เว็บ
ban ไซ
nok ต์
.co
m

บัตรเนือ้ หา

รูปที่ 5 แสดงลําไสเล็ก
ที่มา : บริษัทภูมิวิสูตร, ซีดรี อม, 2548

ลําไสเล็ก (Small Intestine)
ลําไสเล็กเปนทอยาวประมาณ 6 เมตรเศษ ขดไปขดมาในชองทอง ประกอบดวย
1. ลําไสเล็กสวนตน (Duodenum : ดูโอดินัม )เปนสวนที่มกี ารยอยอาหารเกิดขึ้นมากทีส่ ุด
เนื่องจากมีน้ํายอยจากถุงน้ําดีและตับออนมายอยอาหาร
2. ลําไสเล็กสวนกลาง หรือ เจจูนัม ผนังดานในมีปุมยื่นออกมาเรียกวา วิลลัส (Villus) ผนัง
ดานนอกของ วิลลัส มีปุมเล็กๆยื่นออกมาอีกเปนจํานวนมาก เรียกวา ไมโครวิลลัส
(Microvillus) เพื่อเพิ่มพื้นทีใ่ นการดูดซึมสารอาหาร เปนสวนที่การดูดซึมสารอาหารมี
มากที่สุด
3. ลําไสเล็กสวนปลาย (Ileum : อีลีอัม) เปนสวนสุดทายในการดูดซึมสารอาหาร ทําหนาที่
ดูดซึมสารอาหารที่ยังเหลืออยูในลําไสเล็ก
ที่มา : ประดับ นาคแกว และคณะ, 2551, หนา 26

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียนเรื่องระบบในรางกายมนุษย
ชุดที่ 1 ระบบยอยอาหาร
ศูนยที่ 3 ลําไสเล็ก
บัตรเนือ้ หา
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การยอยอาหารในลําไสเล็ก มีทั้งเชิงกลและเชิงเคมี โดยการยอยเชิงกลเกิดขึ้นจาก
กลามเนื้อของ ลําไสเล็กบีบตัว ทําใหเกิดการเคลื่อนไหวของอาหารภายในลําไสเล็ก ซึ่งจะทํา
ใหอาหารถูกคลุกเคลากับ เอนไซมไดมากขึ้น สวนการยอยเชิงเคมีเกิดจากการหลัง่ เอนไซมจาก
ลําไสเล็ก และตับออน ทําใหเกิดการยอยอาหารจําพวกคารโบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน การยอย
ในลําไสเล็กเปนการยอยครั้งสุดทายในระบบ
ยอยอาหาร โดยน้ํายอยตางๆของลําไสเล็กจะ
ยอยอาหาร เชน
โปรตีน ทริปซิน เพปไทต เพปติเดส
กรดอะมิโน
เปบไทด
เปบซิเดส
กรดอะมิโน
มอลโทส
มอลเทส
กลูโคส + กลูโคส
ซูโครส
ซูเครส
ฟรักโทส + กลูโคส
แลกโทส
แลกเทส
กาแลกโทส + กลูโคส
ไขมัน
ไลเพส
กรดไขมัน + กลีเซอรอล
แปงสุก
อะไมเลส เด็กตรินซ อะไมเลส มอลโทส
สารอาหารตางๆที่ไดรับการยอยจนเปนโมเลกุลเล็กๆแลวจะถูกดูดซึมเขาลําไสเล็กมากที่สุด
รวมทั้ง วิตามิน และแรธาตุ หลายชนิด โดยมีผนังลําไสเล็กที่มีปุมวิลลัสยื่นออกมามากมาย ภายใน
วิลลัสจะมี
หลอดเลือดฝอยจํานวนมากมายเปนตาขายและมีทอน้ําเหลืองชวยลําเลียงไขมัน
และวิตามินเขาสูระบบ หมุนเวียนเลือด

ที่มา : ประดับ นาคแกว และคณะ, 2551, หนา 26

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียนเรื่องระบบในรางกายมนุษย
ชุดที่ 1 ระบบยอยอาหาร
ศูนยที่ 3 ลําไสเล็ก
บัตรกิจกรรม
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คําชี้แจง ใหนกั เรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง (10 คะแนน)

1 สวนใดของลําไสเล็กที่มีการดูดซึมมากทีส่ ุด.......................... ...............................................................
....................................................................................................................................................................

2.

ภายในวิลลัสประกอบดวย ....................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

จากขอ 2 อวัยวะนั้นทําหนาที่อะไร....................................................................................................
....................................................................................................................................................................

3.

การยอยไขมันใชเอนไซม............................... ......................................................................................
....................................................................................................................................................................
4.

5.

ถาคนปวยเปนนิว่ ถุงน้ําดี แลวตัดถุงน้ําดีทิ้ง จะมีผลตอการยอยอาหารอยางไร....................................
....................................................................................................................................................................

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียนเรื่องระบบในรางกายมนุษย
ชุดที่ 1 ระบบยอยอาหาร
ศูนยที่ 3 ลําไสเล็ก
บัตรเฉลยกิจกรรม
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คําชี้แจง ใหนกั เรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง (10 คะแนน)
1 สวนใดของลําไสเล็กที่มีการดูดซึมมากทีส่ ุด ดูโอดินมั

2. ภายในวิลลัสประกอบดวย หลอดเลือดและทอน้ําเหลือง

3. จากขอ 2 อวัยวะนั้นทําหนาที่อะไร ลําเลียงสารอาหารที่ดูดซึมเขามาแลวสงไปเลี้ยงเซลลตางๆทั่ว
รางกาย
4. การยอยไขมันใชเอนไซม ไลเพส

5. ถาคนปวยเปนนิว่ ถุงน้ําดี แลวตัดถุงน้ําดีทิ้ง จะมีผลตอการยอยอาหารอยางไร ยอยไขมันไมได

กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร
เกมฝกทักษะ เรื่อง เอนไซมในลําไสเล็ก (10 คะแนน)
1. ใหสมาชิกในกลุมเลือกคําที่อยูสวนทายตาราง แสดงชือ่ เอนไซมที่ยอยในลําไสเล็ก ชื่ออาหาร
และสารอาหาร
ที่ยอยเล็กที่สุด โดยแตละชุดประกอบดวยบัตร ดังนี้
- ชื่อเอนไซม
- ชื่ออาหาร
- สารอาหารที่ยอยที่สุด
2. ใหสมาชิกจัดบัตรแตละชนิดที่สัมพันธกันใหอยูในชุดเดียวกัน
3. นําบัตรที่จดั ชุดครบแลว เสนอตอครูผูสอนเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
เอนไซม

สารอาหารที่ยอยได

หมายเหตุ

เผย
ww แพร
w.k ่บน
roo เว็บ
ban ไซ
nok ต์
.co
m

อาหาร
โปรตีน

ไขมัน

คารโบไฮเดรต

บัตรคํา
อะไมเลส เนือ้ วัว ขาว ซูเครส น้ําตาลมอลโทส กรดไขมัน กรดอะมิโน กลูโคส แปงมัน
ขาวโพดอบกรอบ ทริปซิน น้ํามันพืช ปลา กลีเซอรอล น้ําตาลทราย น้ําตาลมอลโทส
กาแลกโทส ฟรักโทส กะทิ เปบติเดส น้ํานม เรนนิน เนย ไลเพส

