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นายศรัณยพงษ  เหลาทองสาร 

ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการ 
 

โรงเรียนบานโนนทองหวยบาก 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 

บทเรียนสําเร็จรูป 
 



 

คาํนํา 

 

บทเรียนสาํเร็จรูป  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษยแ์ละสัตว ์ วชิา

วทิยาศาสตร์ ว 21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เล่มที ่1 ระบบย่อยอาหาร  

จดัทาํข้ึนเพื่อใชเ้ป็นส่ือการเรียนรู้ประกอบการจดัการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2551  

บทเรียนสาํเร็จรูป เล่มน้ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั ความหมายของการยอ่ยอาหาร โครงสร้างและหนา้ท่ี

ของอวยัวะในระบบยอ่ยอาหาร โรคท่ีเกิดกบัระบบยอ่ยอาหาร และการดูแลรักษาระบบยอ่ยอาหาร โดยได้

จดัทาํเป็นกรอบความรู้และมีแบบทดสอบหลงัจากการเรียนรู้ในเร่ืองนั้น ๆ มีรูปภาพประกอบและตวัอยา่ง 

เพื่อใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  

ผูจ้ดัทาํหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่บทเรียนสาํเร็จรูปเล่มน้ีจะ เป็นประโยชน์ในการจดักิจกรรมการเรียน

การสอนของครูผูส้อน มีส่วนช่วยใหน้กัเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรฯ และช่วยพฒันา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

ผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณ นายวชัระ  คงแสนคาํ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นโนนทองหว้ยบาก และ

คณะครูโรงเรียนบา้นโนนทองหว้ยบาก ท่ีไดก้รุณาสละเวลาใหค้าํแนะนาํอนัเป็นประโยชน์ จนกระทัง่

บทเรียนสาํเร็จรูปเล่มน้ีประสบผลสาํเร็จดว้ยดี หากมีขอ้ผดิพลาดประการใดตอ้งกราบขออภยัมา ณ ท่ีน้ี  
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บทเรียนสาํเร็จรูปท่ีนกัเรียนศึกษาอยูน้ี่ เป็นบทเรียนท่ีนกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ขอใหさ้

นกัเรียนอ่านคาํแนะนาํ การใช้บทเรียนสาํเร็จรูป  และทาํตามคาํแนะนาํ แต่ごละขั้นตอนตั้งแต่ごตน้จนจบ แลว้

นกัเรียนจะไดさ้รับความรู้さอยา่งครบถว้น ขอใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1.  อ่านจุดประสงคじ์การเรียนรู้さ 

2.  ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน จาํนวน 10 ขอ้ ในกระดาษคาํตอบท่ีเตรียมไวใ้ห ้หา้มเปิดบทเรียน

สาํเร็จรูปคน้หาคาํตอบในขณะทาํแบบทดสอบ และหา้มดูเฉลย 

3.  ศึกษาบทเรียนสาํเร็จรูปกรอบท่ี 1 แลว้ตอบคาํถามลงในกระดาษบนัทึกการเรียนรู้ท่ีเตรียมไว ้

ให ้ตรวจคาํตอบจากเฉลย และบนัทึกคะแนนท่ีไดさ้ทนัที 

4.  ถา้ตอบคาํถามถูกตอ้งใหさ้ศึกษากรอบต่อไป ถา้ตอบผดิใหย้อ้นกลบัไปศึกษาใหม่ご 

5.  เม่ือศึกษาครบทุกกรอบแลว้ ให้ นกัเรียน ทาํแบบ ทดสอบหลงัเรียน  จาํนวน 10 ขอ้ ใน

กระดาษคาํตอบท่ีเตรียมไวใ้ห ้หา้มเปิดบทเรียนสาํเร็จรูปคน้หาคาํตอบในขณะทาํแบบทดสอบ และหา้มดู

เฉลย 

6.  ตรวจคาํตอบกบัเฉลย บนัทึกคะแนน ดูคะแนนพฒันาการของตนเอง 

7.  นกัเรียนตอ้ง มีความซ่ือสัตยじ์ต่อตนเองในขณะศึกษาบทเรียน โดยไม่ごดูเฉลย และไม่ลอก

คาํตอบจากเพื่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํแนะนําการใช้บทเรียนสําเร็จรูป 

 



 

 

 

 

 1.  อธิบายความหมายของการยอ่ยอาหารไดถู้กตอ้ง 

2.  ระบุอวยัวะต่าง ๆ ในระบบยอ่ยอาหารได ้

3.  สรุปกระบวนการยอ่ยอาหารในส่วนต่าง ๆ ของทางเดินอาหารได้ 

4.  บอกสาเหตุและวธีิป้องกนัโรคท่ีเกิดกบัระบบยอ่ยอาหารได้ 

5.  อธิบายโครงสร้างและการทาํงานของระบบยอ่ยอาหารของปลา แมลง และไฮดรา ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 



 

       

 

เร่ือง  ระบบย่อยอาหาร 

     คําช้ีแจง 

      1.  ขอ้สอบเป็นแบบปรนยั จาํนวน 10 ขอ้ คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

2.  ใหさ้นกัเรียนเลือกคาํตอบ ก , ข , ค หรือ ง ท่ีเห็นวา่ถูกตอ้งและเหมาะสมท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว  

แลว้ทาํเคร่ืองหมายกากบาท (×�) ลงในกระดาษคาํตอบ 

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

1. การปฏิบติัตนของใครท่ีอาจทาํใหเ้ป็นโรคกรดไหลยอ้นกลบั  

 ก.  ตอ้มด่ืมนํ้าสะอาดวนัละ 8-10 แกว้   

ข.  ต๋อมชอบรับประทานนํ้าผลไมป่ั้น 

 ค.  ตอ้ยเดินดูตน้ไมห้ลงัรับประทานอาหารเยน็  

ง.  ต๋อยนอนพกัหลงัรับประทานอาหารเชา้ 

ใช้ข้อมูลต่อไปนีป้ระกอบการตอบคําถามข้อ 2-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  อวยัวะใดท่ีผลิตนํ้ายอ่ยเพื่อยอ่ยอาหารจาํพวกแป้ง 

ก.  5  และ 7    ข.  2  และ 8 

ค.  1  5  และ 8    ง.  1  3  และ 8 

4.  อวยัวะหมายเลขใดท่ีมีการยอ่ยอาหารประเภทโปรตีนดว้ยการยอ่ยเชิงเคมี 

ก.  1 และ 5    ข.  5 และ 9 

ค.  8 และ 9    ง.  5 และ 8 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

 

1 2 

3 
4 

5 6 
7 

8 
9 

10 

2.  อวยัวะหมายเลขใดท่ีผลิตเอนไซมไ์ปช่วยยอ่ย

อาหารในลาํไส้เล็ก 

ก.  7    

 ข.  6 

ค.  5    

 ง.  4 

 
 



5.  ถา้นกัเรียนรับประทานขา้วมนัไก่จะมีการยอ่ยส้ินสุดท่ีอวยัวะหมายเลขใด 

ก.  5     ข.  8 

ค.  9     ง.  10 

6.  สารอาหารใดท่ีร่างกายดูดซึมไปใชไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งยอ่ยอีก 

ก.  เพปไทด ์     ข.  นํ้าตาลมอลโทส 

ค.  นํ้าตาลกลูโคส   ง.  ไลปิด 

7.  ขอ้ใดเป็นหนา้ท่ีของนํ้าดี 

 ก.  ช่วยยอ่ยสารอาหารประเภทโปรตีน ข.  เป็นตวัยอ่ยสารอาหารประเภทไขมนั 

 ค.  ช่วยทาํใหแ้ป้งแตกตวักลายเป็นนํ้าตาล  ง .  ช่วยใหไ้ขมนัแตกตวัอกเป็นเมด็เล็ก ๆ 

8.  สัตวช์นิดใดมีระบบยอ่ยอาหารคลา้ยมนุษยม์ากท่ีสุด 

 ก.  ปลาหมอ    ข.  ไฮดรา  

 ค.  ผเีส้ือ    ง.  ไส้เดือนดิน  

9.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัความหมายของการยอ่ยอาหาร 

ก. การแปรสภาพของอาหารเพื่อนาํไปสร้างเน้ือเยือ่ของร่างกาย  

ข. การแปรสภาพของอาหารเพื่อใหไ้ดพ้ลงังาน โดยรวมตวักบัออกซิเจน 

ค. การแปรสภาพอาหารอยา่งหน่ึงเปล่ียนเป็นอาหารอีกอยา่งหน่ึง  

ง. การแปรสภาพของอาหารจากอนุภาคขนาดใหญ่ใหเ้ล็กลงจนผา่นเยือ่หุม้เซลลไ์ด้ 

10.  ถา้ตอ้งการใหร่้างกายขบัถ่ายเป็นปกติควรรับประทานอาหารประเภทใดในแต่ละวนั  

 ก.  เน้ือสัตวช์นิดต่าง ๆ   ข.  อาหารจาํพวกแป้งและนํ้าตาล  

 ค.  ผกั ผลไม ้   ง.  นม เนย ถัว่เมล็ดแหง้  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 การย่อยอาหาร ( Digestion) หมายถึง กระบวนการท่ีร่างกายเปล่ียนสภาพอาหารท่ีมีขนาดใหญ่

ใหเ้ป็นสารอาหารท่ีมีขนาดเล็กพอท่ีร่างกายสามารถนาํไปใชไ้ด ้ 

 การยอ่ยอาหารในร่างกายมี 2 วธีิ คือ  

  1.  การยอ่ยเชิงกล  คือการบดเค้ียวอาหารโดยฟันหรือการบีบตวัของทางเดินอาหาร เป็น

การเปล่ียนขนาดโมเลกุล ทาํใหอ้าหารมีขนาดเล็กลง 

  2.  การยอ่ยเชิงเคมี  คือการเปล่ียนแปลงขนาดโมเลกุลของสารอาหารโดยใชเ้อนไซมท่ี์

เก่ียวขอ้งทาํใหโ้มเลกุลของสารอาหารเกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีไดโ้มเลกุลท่ีมีขนาดเล็กลง เช่น เม่ือเรา

เค้ียวขา้วนาน ๆ แลว้รู้สึกหวาน เพราะเอนไซมอ์ะไมเลสในนํ้าลายไดย้อ่ยแป้งใหเ้ปล่ียนเป็นนํ้าตาล 

สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ไขมนั และโปรตีนเท่านั้นท่ีตอ้งผา่นกระบวนการยอ่ยเชิงเคมีเสียก่อน 

ส่วนเกลือแร่ วติามินและนํ้า มีโมเลกุลขนาดเล็กสามารถดูดซึมเขา้ไปยงัเซลลไ์ดเ้ลย 

 

 

 

 

 

 

1.  การยอ่ยอาหารหมายถึงอะไร 

2.  การยอ่ยอาหารมีก่ีประเภท อะไรบา้ง 

3.  การยอ่ยอาหารวธีิใดมีเอนไซมม์าเก่ียวขอ้ง 

ความหมายและประเภทของการย่อยอาหาร 

 

 

 

กรอบที่ 1 

คําถามกรอบที่ 1 

·íÒäÁÃ‹Ò§¡ÒÂ¨Ö§µŒÍ§ÁÕ 

¡ÒÃÂ‹ÍÂÍÒËÒÃ¤ÃÑº 

ÍÒËÒÃ·ÕèàÃÒÃÑº»ÃÐ·Ò¹à¢ŒÒä»¹Ñé¹ÁÕ¢¹Ò´ãËÞ‹ 

Ã‹Ò§¡ÒÂäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶´Ù´«ÖÁà¢ŒÒÊÙ‹à«ÅÅ�à¾×èÍ¹íÒä»ãªŒä´Œ 

¨Ö§µŒÍ§à»ÅÕèÂ¹ÍÒËÒÃãËŒÍÂÙ‹ã¹ÃÙ»¢Í§ÊÒÃÍÒËÒÃ·Õè

ÁÕ¢¹Ò´àÅç¡Å§ 

àÍ¹ä«Á� à»š¹ÊÒÃ»ÃÐàÀ·â»ÃµÕ¹·íÒË¹ŒÒ·ÕèàÃ‹§» Ô̄¡ÔÃÔÂÒà¤ÁÕ

ã¹ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ àÍ¹ä«Á�¨Ð·íÒ§Ò¹ä´Œ´Õ·ÕèÍØ³ËÀÙÁÔáÅÐÊÀÒÇÐ

¤ÇÒÁà»š¹¡Ã´àºÊ·ÕèàËÁÒÐÊÁ 



 

 

1.  การยอ่ยอาหาร หมายถึง กระบวนการท่ีร่างกายเปล่ียนสภาพอาหารท่ีมีขนาดใหญ่ใหเ้ป็นสารอาหารท่ี

มีขนาดเล็กพอท่ีร่างกายสามารถนาํไปใชไ้ด ้

2.  การยอ่ยอาหารมี 2 ประเภท ไดแ้ก่ การยอ่ยเชิงกล และการยอ่ยเชิงเคมี 

3.  การยอ่ยเชิงเคมี 

 

 

 

 

 ระบบยอ่ยอาหารประกอบดว้ย 2 ส่วน  

 1.  ทางเดินอาหาร มีลกัษณะเป็นท่อกลวงยาวติดต่อกนัโดยตลอดตั้งแต่ ปาก คอหอย หลอด

อาหาร กระเพาะอาหาร ลาํไส้เล็ก ลาํไส้ใหญ่ จนถึงทวารหนกั  

 2.  อวยัวะอ่ืน ๆ ท่ีช่วยในการยอ่ยอาหาร ประกอบดว้ยต่อมนํ้าลาย ตบั ตบัอ่อน ถุงนํ้าดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  ระบบยอ่ยอาหารของมนุษย ์

(ท่ีมา : http://qqq.thaigoodview.com/library/contest1/science04/110/week10.html) 

 

 

 

1.  ทางเดินอาหารประกอบดว้ยอวยัวะใดบา้งเรียงตามลาํดบั 

2.  อวยัวะอ่ืน ๆ ท่ีช่วยในการยอ่ยอาหารประกอบดว้ยอวยัวะใดบา้ง 

เฉลยกรอบที่ 1 

อวยัวะในระบบย่อยอาหารของมนุษย์ 

 

 

 

กรอบที่ 2 

คําถามกรอบที่ 2 

http://qqq.thaigoodview.com/library/contest1/science04/110/week10.html


 

 
 

1.  ทางเดินอาหารประกอบดว้ย ปาก คอหอย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลาํไส้เล็ก ลาํไส้ใหญ่ และ

ทวารหนกั  

2.  อวยัวะอ่ืน ๆ ท่ีช่วยในการยอ่ยอาหาร ประกอบดว้ยต่อมนํ้าลาย ตบั ตบัอ่อน ถุงนํ้าดี 

 

 

 

 

 เม่ือรับประทานอาหาร อาหารจะเคล่ือนท่ีผา่นอวยัวะท่ีเป็นทางเดินอาหารและเกิดการยอ่ย

ตามลาํดบั ดงัน้ี 

 1.  ปาก (mouth) มีการยอ่ยเชิงกลโดยการบดเค้ียวของฟัน และมีการยอ่ยทางเคมีโดยเอนไซม์  

อะไมเลส หรือไทยาลีน ซ่ึงทาํงานไดดี้ ในสภาพท่ี เป็นเบสเล็กนอ้ย  

 

 

 

 2.  คอหอย (pharynx) เป็นทางผา่นของอาหาร ซ่ึงไม่มีการยอ่ยใด ๆ ทั้งส้ิน  

 

 
                               ก. ขณะหายใจเขา้                                                     ข. ขณะกลืนอาหาร 

 

ภาพท่ี 2 การทาํงานของกล่องเสียงและฝากล่องเสียง 

(ท่ีมา : http://www.pw.ac.th/bodysystem/dig/page/p3.html) 

 

 

เอนไซมใ์นนํ้าลายยอ่ยอาหารประเภทใด ยอ่ยแลว้ไดส้ารอาหารใด 

คําตอบกรอบที่ 2 

กรอบที่ 3 

การย่อยอาหารในทางเดินอาหาร 

 

 

 

á»‡§ ¹éíÒµÒÅÁÍÅâ·Ê (maltose) 
ÍÐäÁàÅÊ ËÃ×Íä·ÂÒÅÕ¹ 

คําถามกรอบที่ 3 

 
 

  



 
 

 

ยอ่ยอาหารประเภทแป้ง ยอ่ยแลว้ไดน้ํ้าตาลมอลโทส 

 

 

 

 

3.  หลอดอาหาร ( esophagus) มีลกัษณะเป็นกลา้มเน้ือเรียบ มีการยอ่ยเชิงกล โดยการบีบตวั และ

คลายตวั ของกลา้มเน้ือ หลอด อาหารเป็นช่วง  ๆ เรียกวา่ “เพอริสตั ลซิส” (peristalsis) เพื่อใหอ้าหาร

เคล่ือนท่ีลงสู่กระเพาะอาหาร 

 

 
 

ภาพท่ี 3 กลา้มเน้ือหลอดอาหารบีบตวัและคลายตวัเพื่อใหอ้าหารเคล่ือนท่ีลงสู่กระเพาะอาหาร 

(ท่ีมาของภาพ : http://www.pw.ac.th/bodysystem/dig/page/p3.html) 

 

 

 

การบีบตวัและคลายตวัของกลา้มเน้ือหลอดอาหารเป็นช่วง ๆ เพื่อใหอ้าหารเคล่ือนท่ีลงสู่กระเพาะอาหาร 

เรียกวา่อะไร 

 

 

 

เฉลยกรอบที่ 3 

 
 

  

กรอบที่ 4 

การย่อยอาหารในทางเดินอาหาร (ต่อ) 

 

 

 

คําถามกรอบที่ 4 

 
 

  



 

 

เพอริสตลัซิส 

 

 

 

 

 4.  กระเพาะอาหาร (stomach) มีการยอ่ยเชิงกลโดยการบีบตวัของกลา้มเน้ือทางเดินอาหาร และ

มีการยอ่ยทางเคมีโดย ยอ่ยสารอาหารประเภทโปรตีนเท่านั้น ท่ีกระเพาะอาหารไม่มีการยอ่ยไขมนัและ

คาร์โบไฮเดรต  

      ชั้นในสุดของกระเพาะ อาหาร จะสร้างนํ้าเมือกและ นํ้ายอ่ยซ่ึงมี เอนไซม์เพปซิน  และ  กรด

ไฮโดรคลอริก  เป็นส่วนประกอบ นํ้าเมือกในกระเพาะอาหารช่วยในการหล่อล่ืนและและเคลือบผนงั

ชั้นในของกระเพาะอาหารไม่ใหถู้กยอ่ย เอนไซมเ์พปซินจะยอ่ยโปรตีน จนมีขนาดโมเลกุลเล็กลงเป็น

โปรตีนสายสั้น ๆ เรียกวา่ เพปไทด์ ( peptide) ในกระเพาะอาหารน้ี ยงัมีเอนไซมอ์ยูอี่กชนิดหน่ึงช่ือวา่ 

“เรนนิน” ทาํหนา้ท่ียอ่ยโปรตีนในนํ้านม  ในขณะท่ีไม่มีอาหารกระเพาะอาหารจะมีขนาด 50 ลูกบาศก์

เซนติเมตร แต่เม่ือมีอาหารจะมีการขยายไดอี้ก 10 – 40 เท่า 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 กระเพาะอาหาร 

(ท่ีมา http://www.pw.ac.th/bodysystem/dig/page/p3.html) 

â»ÃµÕ¹ 
à¾»«Ô¹ 

à¾»ä·´� 

àÍ¹ä«Á�à¾»«Ô¹·íÒ§Ò¹ä´Œ´Õ
ã¹ÊÀÒÇÐ·Õèà»š¹¡Ã´ 

  

หลอดอาหาร 

กล้ามเนือ้หูรูด 
กระเพาะอาหารช้ันใน 

ไปลาํไส้เลก็ 

นํา้เมือก เอนไซม์และ 

กรดไฮโดรคลอริก 

เฉลยกรอบที่ 4

 
 

  

การย่อยอาหารในทางเดินอาหาร (ต่อ) 

 

 

 

กรอบที่ 5 



  

5.  ลาํไส้เลก็ (small intestine) เป็นบริเวณท่ีมีการยอ่ยและการดูดซึมมากท่ีสุด โดยเอนไซมใ์น

ลาํไส้เล็กจะทาํงานไดดี้ในสภาพท่ีเป็นเบส ซ่ึงเอนไซมท่ี์ลาํไส้เล็กสร้างข้ึนจะยอ่ยคาร์โบไฮเดรตใหเ้ป็น

นํ้าตาลโมเลกุลเด่ียว ไดแ้ก่ 

1)  มอลเทส (maltase) เป็นเอนไซมท่ี์ยอ่ยนํ้าตาลมอลโทส ใหเ้ป็นกลูโคส 

2)  ซูเครส (sucrase) เป็นเอนไซมท่ี์ยอ่ยนํ้าตาลทรายหรือนํ้าตาลซูโครส (sucrose) ให ้

เป็นกลูโคสกบั ฟรักโทส (fructose) 

3)  แลก็เทส (lactase) เป็นเอนไซมท่ี์ยอ่ยนํ้าตาลแล็กโทส (lactose) ใหเ้ป็นกลูโคสกบั   

กาแล็กโทส (galactose) 

 ตับอ่อน (pancreas) ผลิตเอนไซมย์อ่ยโปรตีน ไขมนั และแป้ง ท่ีลาํไส้เล็ก ไดแ้ก่ 

1) ทริปซิน (trypsin) เป็นเอนไซมท่ี์ยอ่ยโปรตีนโปรตีนหรือเพปไทดใ์หเ้ป็นกรดอะมิโน  

2) ไลเปส (lipase) เป็นเอนไซมท่ี์ยอ่ยไขมนัใหเ้ป็นกรดไขมนัและกลีเซอรอล 

3) อะไมเลส (amylase) เป็นเอนไซมท่ี์ยอ่ยแป้งใหเ้ป็นนํ้าตาลมอลโทส 

นอกจากน้ียงัผลิตโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตซ่ึงมีสมบติัเป็นเบส เพื่อปรับสภาพความเป็นกรด-เบส ให้

เหมาะสมกบัการทาํงานของเอนไซม์ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 ตบั ถุงนํ้าดี และตบัอ่อน อวยัวะท่ีช่วยในการยอ่ยอาหารท่ีลาํไส้เล็ก 

(ท่ีมา :  http://www.pw.ac.th/bodysystem/dig/page/p3.html) 

 
 

  

           ตับ (liver) ทาํหนา้ท่ีผลิต  นํา้ดี (bile) เก็บไวท่ี้ถุงนํ้าดี ( gall bladder) นํ้าดีไม่ใช่เอนไซม์  เพราะ

ไม่ใช่สารประกอบประเภทโปรตีน นํ้าดีจะทาํใหไ้ขมนัแตกตวัเป็นเมด็เล็ก ๆ แลว้นํ้ายอ่ยจากตบัอ่อนจะ

ยอ่ยต่อทาํใหไ้ดก้รดไขมนัและกลีเซอรอลซ่ึงเป็นอนุภาคท่ีเล็กท่ีสุด สามารถแพร่เขา้สู่เซลลไ์ด ้

 

 

 

1.  ในกระเพาะอาหารมีการยอ่ยสารอาหารประเภทใด ดว้ยเอนไซมช์นิดใด ยอ่ยแลว้ไดส้ารใด  

2.  ลาํไส้เล็กทาํหนา้ท่ียอ่ยสารอาหารประเภทใดบา้ง 

คําถามกรอบที่ 5 

 
 

  



 
 

1. ในกระเพาะอาหารมีการยอ่ยโปรตีน ดว้ยเอนไซมเ์พปซินและเรนนิน ยอ่ยแลว้ไดเ้พปไทด์  

2.  ลาํไส้เล็กทาํหนา้ท่ียอ่ยอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมนั  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           1. ลาํไส้เล็กยอ่ยคาร์โบไฮเดรตใหเ้ป็นสารใดบา้งท่ีร่างกายสามารถดูดซึมได ้

2. ลาํไส้เล็กยอ่ยโปรตีนใหเ้ป็นสารใดท่ีร่างกายสามารถดูดซึมได ้

3. ลาํไส้เล็กยอ่ยไขมนัใหเ้ป็นสารใดบา้งท่ีร่างกายสามารถดูดซึมได ้
 

เฉลยกรอบที่ 5

 
 

  

กรอบที่ 6 
การย่อยอาหารในทางเดินอาหาร (ต่อ) 

 

 

 

á»‡§ ¹éíÒµÒÅÁÍÅâ·Ê ÍÐäÁàÅÊ  

¹éíÒµÒÅÁÍÅâ·Ê ¹éíÒµÒÅ¡ÅÙâ¤Ê + ¹éíÒµÒÅ¡ÅÙâ¤Ê 

¹éíÒµÒÅ«Ùâ¤ÃÊ 

¹éíÒµÒÅáÅç¡â·Ê 

ÁÍÅà·Ê 

¹éíÒµÒÅ¡ÅÙâ¤Ê + ¹éíÒµÒÅ¿ÃÑ¡â·Ê 
«Ùà¤ÃÊ 

¹éíÒµÒÅ¡ÅÙâ¤Ê + ¹éíÒµÒÅ¡ÒáÅç¡â·Ê

 

áÅç¡à·Ê 

¤ÒÃ�âºäÎà´Ãµ 

â»ÃµÕ¹ 
à¾»ä·´� ¡Ã´ÍÐÁÔâ¹ 

ä¢ÁÑ¹ 
ä¢ÁÑ¹ + ¹éíÒ´Õ ä¢ÁÑ¹âÁàÅ¡ØÅàÅç¡ 

ä¢ÁÑ¹âÁàÅ¡ØÅàÅç¡ ¡Ã´ä¢ÁÑ¹ + ¡ÅÕà«ÍÃÍÅ 

·ÃÔ»«Ô¹ 

äÅà¾Ê 

ÊÃØ»¡ÒÃÂ‹ÍÂÊÒÃÍÒËÒÃ»ÃÐàÀ·µ‹Ò§ æ 

ã¹ÅíÒäÊŒàÅç¡ä´Œ´Ñ§¹Õé¤ÃÑº 

 

คําถามกรอบที่ 6 

 
 

  



                              1.  นํ้าตาลกลูโคส นํ้าตาลฟรักโทส และนํ้าตาลกาแล็กโทส 

                              2.  กรดอะมิโน 

        3.  กรดไขมนั และกลีเซอรอล  

 

 

 

อาหารเม่ือถูกยอ่ยเป็นโมเลกุลเล็กท่ีสุดแลว้จะถูกดูดซึมท่ีลาํไส้เล็กโดยโครงสร้างท่ี

เรียกวา่ “วลิลสั” (villus) ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยน้ิวมือยืน่ออกมาจาก ผนงัลาํไส้เล็ก ช่วยเพิ่มพื้นท่ีผวิในการดูด

ซึมอาหาร  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 ภาพขยายของวลิลสัในผนงัลาํไส้เล็กท่ีทาํหนา้ท่ีดูดซึมสารอาหาร 

(ท่ีมา : http://qqq.thaigoodview.com/library/contest1/science04/110/week10.html) 

 นํ้าตาลโมเลกุลเด่ียว กรดอะมิโน กรดไขมนั และกลีเซอรอล รวมทั้งวติามิน แร่ธาตุ และนํ้า จะ

ถูกดูดซึมเขา้สู่เซลลบุ์ผนงัลาํไส้เล็กเขา้สู่หลอดเลือดฝอยและหลอดนํ้าเหลือง เพื่อลาํเลียงไปยงัเซลลต์่าง ๆ 

ทัว่ร่างกายต่อไป 

 

 

1.  เพราะเหตุใดวติามิน แร่ธาตุ และนํ้า จึงแพร่เขา้สู่ 

เซลลบุ์ผนงัลาํไส้เล็กไดเ้ลยโดยไม่มีการยอ่ย 

2.  ถา้ผนงัลาํไส้เล็กมีลกัษณะเรียบ ไม่มีส่วนยืน่คลา้ยน้ิวมือ  

การดูดซึมอาหารจะเป็นอยา่งไร 

คําถามกรอบที่ 7 

 
 

  

เฉลยกรอบที่ 6  

กรอบที่ 7 
การย่อยอาหารในทางเดินอาหาร (ต่อ) 

 

 

 

http://qqq.thaigoodview.com/library/contest1/science04/110/week10.html


 

   

1.  เพราะโมเลกุลของวติามิน แร่ธาตุ และนํ้ามีขนาดเล็กพอท่ีจะแพร่เขา้สู่เซลลไ์ด้  

2.  ลาํไส้เล็กจะดูดซึมสารอาหารไดน้อ้ยลง  

 

 

 

 6.  ลาํไส้ใหญ่ ( large intestine) อาหารท่ีเหลือจากการยอ่ยท่ีลาํไส้เล็กและอาหารท่ียอ่ยไม่ได ้

เช่น เซลลูโลส จะถูกส่งมาท่ี ลาํไส้ใหญ่ ท่ีลาํไส้ใหญ่ไม่มีการยอ่ย แต่ลาํไส้ใหญ่จะดูดซึมแร่ธาตุ นํ้า และ

วติามินบางชนิดออกจากอาหารกลบัสู่ร่างกาย ส่วนท่ีเหลือเป็นกากอาหารจะเคล่ือนไปรวมกนัท่ีส่วน

ปลายของลาํไส้ใหญ่ รอการกาํจดัออกจากร่างกายทางทวารหนกั  

 7.  ทวารหนัก (anus) เป็นส่วนสุดทา้ยของทางเดินอาหาร ทาํหนา้ท่ีเป็นช่องทางขบัถ่ายอุจจาระ  

ลาํไส้ตรงจะบีบตวัทาํใหก้ากอาหารหลุดออกจากทวารหนกัออกมาเป็นอุจจาระ 

  ระยะเวลาท่ีอาหารเคล่ือนไปตามทางเดินอาหารเร่ิมตั้งแต่ปากจนถึงทวารหนกัสรุปไดด้งั

ภาพต่อไปน้ี 
 

   7.00 น.          7.10 น.     12.00 น.            15.00 น. – เชา้วนัรุ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 การเคล่ือนท่ีของอาหาร (แสดงโดยใชลู้กศร) ขณะอยูใ่นทางเดินอาหารในเวลาต่าง ๆ  

(ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555 หนา้ 42) 

 

 

1.  อาหารถูกยอ่ยในอวยัวะใดนานท่ีสุด 

2.  ลาํไส้ใหญ่ทาํหนา้ท่ีอะไร 

3.  เวลาท่ีใชท้ั้งหมดในการยอ่ยตั้งแต่ปากจนกระทัง่เป็นกากอาหาร 

เพื่อรอกาํจดัออกทางทวารหนกัใชเ้วลานานประมาณเท่าไร                                                                                                                                        

เฉลยกรอบที่ 7 

 
 

  

กรอบที่ 8 
การย่อยอาหารในทางเดินอาหาร (ต่อ) 

 

 

 

คําถามกรอบที่ 8

 
 

  



   

1.  กระเพาะอาหาร  

2.  ดูดซึมแร่ธาตุ นํ้า และวติามินบางชนิดออกจากอาหารกลบัสู่ร่างกาย เป็นทางผา่นของกากอาหาร 

3.  ประมาณ 24 ชัว่โมง หรือ 1 วนั  

 

 

 โรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางเดินอาหารหรือโรคทางเดินอาหาร คือความผดิปกติต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบั

เน้ือเยือ่หรืออวยัวะต่าง ๆ ในทางเดินอาหาร ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ ปาก คอหอย หลอดลม หลอดอาหาร กระเพาะ

อาหาร ลาํไส้เล็ก ลาํไส้ใหญ่ จนถึงทวารหนกั  ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงโรคท่ีพบบ่อยและสามารถดูแลรักษา

ตวัเองเพื่อป้องกนัโรคเหล่าน้ีได ้ไดแ้ก่ 

 1.  โรคแผลในกระเพาะอาหาร  ส่วนใหญ่มีอาการปวดทอ้งบริเวณยอดอกหรือใตล้ิ้นป่ี (เหนือ

สะดือ) บางรายมีอาการจุก เสียด แน่น เจบ็แสบหรือร้อน อาการจะสัมพนัธ์กบัการกิน หรือชนิดของ

อาหาร เช่น อาจปวดมากตอนหิว หลงัอาหารอาการจะทุเลา แต่ผูป่้วยบางคนอาการปวดเป็นมากข้ึนหลงั

อาหาร โดยเฉพาะเม่ือ รับประทาน อาหารรสเผด็จดั เปร้ียวจดั เป็นตน้ บางรายอาจมีอาการปวดทอ้งตอน

กลางคืน  สาเหตุเกิดจากสภาวะมีกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไป เช่น การรับประธานอาหารไม่ตรง

เวลา การรับประทานยาแกป้วดจาํพวกแอสไพรินขณะทอ้งวา่ง การด่ืมสุรา และการสูบบุหร่ี หรือติดเช่ือ

แบคทีเรียบางชนิด เป็นตน้  การป้องกนั ควรรับประทานอาหารใหต้รงเวลาทุกม้ือ ไม่สูบบุหร่ี หลีกเล่ียง

อาหารรสจดั เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ชา กาแฟ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 2.  โรคกรดไหลย้อนกลบั ปัจจุบนัพบคนเป็นโรคน้ีจาํนวนมากโรคน้ีเกิดจากกลา้มเน้ือหูรูดส่วนท่ี

ติดต่อกบัหลอดอาหารมีการคลายตวัอยา่งผดิปกติ ทาํใหก้รดไฮโดรคลอริกในกระเพราะอาหารไหล

ยอ้นกลบัไปยงัหลอดอาหาร จึงทาํใหเ้กิดอาการบางอยา่ง เช่น แน่นหนา้อก หรือล้ินป่ี เจบ็แสบคอ รู้สึกมี

กอ้นอยูใ่นคอ หรือรู้สึกมีรสขมหรือรสเปร้ียวของกรดในปากหรือคอ เป็นต้ น การป้องกนัทาํไดโ้ดยไม่

รับประทานอาหารจนอ่ิมเกินไป หลงัรับประทานอาหารเสร็จใหม่ ๆ ควรนัง่พกั เพื่อใหร้ะบบยอ่ยอาหาร

เฉลยกรอบที่ 8 

 
 

  

กรอบที่ 9 
โรคทีเ่กีย่วข้องกบัทางเดินอาหาร 

 

 

 

ภาพท่ี 8 แผลในกระเพาะอาหาร 

(ท่ีมา :  

http://www.widemagazine.com/10357

 



ทาํงานอยา่งปกติ หลีกเล่ียงอาหารประเภททอด อาหารท่ีมีไขมนัสูง อาหารรสจดั สวมใส่เส้ือผา้ไม่คบั

แน่น ออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ 
 
          
      ภาพท่ี 9 การเกิดกรดไหลยอ้นในกระเพาะอาหาร 

                                                                                  (ท่ีมา : http://www.surachetclinic.com/index.php?lay 

                                                                                   =show&ac=article&Id=538632951) 
 
  

3.  โรคท้องผูก  โดยปกติกากอาหารจะถูกขบัออกจากร่างกายทางทวารหนกัเป็นประจาํทุกวนั 

บางคร้ังกากอาหารอาจจะอยูใ่นลาํไส้ใหญ่เป็นเวลานานเกินไปโดยไม่ไดถ่้ายออก ทาํใหเ้กิดอาการทอ้งผกู  

คือขบัถ่ายลาํบาก อุจจาระแขง็ การท่ีทอ้งผกูบ่อย  ๆ อาจเป็นสาเหตุใหเ้กิดโรคอ่ืน  ๆ ตามมา เช่น โรค

ริดสีดวงทวาร โรคมะเร็งในลาํไส้ใหญ่ เป็นตน้  การป้องกนัทาํไดโ้ดยด่ืมนํ้าสะอาดใหเ้พียงพอ 8-10 แกว้

ต่อวนั รับประทานผกั ผลไมท่ี้มีเส้นใยและช่วยกระตุน้การขบัถ่าย เช่น มะละกอสุก มะขาม ออกกาํลงักาย

อยา่งสมํ่าเสมอ ไม่กั้นอุจจาระ เป็นตน้ 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 ทอ้งผกูเป็นสาเหตุของมะเร็งลาํไส้ 

(ท่ีมา : http://www.yaforyou.com/product-th-0-3593624) 

 

                                       1.  นกัเรียนควรปฏิบติัตวัอยา่งไรเพื่อป้องกนัโรคแผลในกระเพาะอาหาร  

2.  ยาลดกรดเป็นยาท่ีช่วยบรรเทาอาการท่ีเกิดจากโรคกรดไหลยอ้นกลบั นกัเรียนคิดวา่ยาลดกรดมีหนา้ท่ี

อะไร 

3.  นกัเรียนควรปฏิบติัตวัอยา่งไรเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดอาการทอ้งผกู  

คําถามกรอบที่ 9

 
 

  

http://www.surachetclinic.com/index.php?lay


ภาพท่ี 11 ทางเดินอาหารของปลา 

(ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการสอน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555 

หนา้ 43) 

 

                                          1.  ควรรับประทานอาหารใหต้รงเวลาทุกม้ือ ไม่สูบบุหร่ี หลีกเล่ียงอาหารรสจดั 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ชา กาแฟ  

2.  มีหนา้ท่ีปรับสภาพความเป็นกรดในทางเดินอาหารใหล้ดนอ้ยลง  

3.  ด่ืมนํ้าสะอาดใหเ้พียงพอ 8-10 แกว้ต่อวนั รับประทานผกั ผลไมท่ี้มีเส้นใยและช่วยกระตุน้การขบัถ่าย 

เช่น มะละกอสุก มะขาม ออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ ไม่กั้นอุจจาระ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

สัตวช์นิดอ่ืนๆ  ตอ้งกินอาหารและมีการยอ่ยตลอดจนการดูดซึมอาหารเช่นเดียวกนักบัมนุษยแ์ต่

ความซบัซอ้นของโครงสร้างในระบบยอ่ยอาหารและกระบวนกรยอ่ยอาจแตกต่างกนัไปบา้งเน่ืองจาก

ลกัษณะของอาหารท่ีสัตว์  แต่ละชนิดกินเขา้ไปนั้นไม่เหมือนกนั  นกัเรียนจะไดศึ้กษาตวัอยา่ง  ระบบยอ่ย

อาหารของสัตวบ์างชนิดต่อไป  

    1.  ปลา  ส่วนใหญ่มีอวยัวะในระบบยอ่ยอาหาร ดงัภาพท่ี 11 อาหารจะเขา้ทางปากผา่นคอหอยไป

ยงักระเพราะอาหารและลาํไส้  จะเห็นวา่ปลามีอวยัวะท่ีช่วยในการยอ่ยอาหาร ไดแ้ก่ ตบั  และตบัอ่อน

เช่นเดียวกบัคน หลงัจากการยอ่ยและการดูดซึม กากอาหารจะถูกขบัออกทางทวารหนกั  ปลาท่ีกินพืชและ

สาหร่ายเป็นอาหารจะมีทางเดินอาหารยาวกวา่ปลาท่ีกินเน้ือ  ทางเดินอาหารของปลาเรียงตามลาํดบั

ต่อไปน้ี             

  

 

 

 

 

 

 

 

 ระบบยอ่ยอาหารของปลาเหมือนหรือแตกต่างจากมนุษยอ์ยา่งไร  

 

 

เฉลยกรอบที่ 9

 
 

  

กรอบที่ 10 
ระบบย่อยอาหารของสัตว์บางชนิด 
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คําถามกรอบที่ 10

 
 

  



ภาพท่ี 12 ทางเดินอาหารของแมลง 

(ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการสอน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555 

หนา้ 43) 

 

ภาพท่ี 12 ทางเดินอาหารของไฮดรา 

(ท่ีมา : http://www.slideshare.net/seksan082/animal-

system) 

 

 

                                            

 ระบบยอ่ยอาหารของปลาเหมือนกบัระบบยอ่ยอาหารของมนุษยคื์อ อาหารจะเขา้ทางปากผา่นคอ

หอยไปยงักระเพราะอาหารและลาํไส้  มีอวยัวะท่ีช่วยในการยอ่ยอาหาร ไดแ้ก่ ตบั  และตบัอ่อน  หลงัจาก

การยอ่ยและการดูดซึมกากอาหารจะถูกขบัออกทางทวารหนกั 

 

 

 

2.  แมลง ทางเดินอาหารของแมลงเป็นท่อยาวเช่นเดียวกบัทางเดินอาหารของคนและปลาโดยมี

ต่อมนํ้าลายและต่อมสร้างนํ้ายอ่ยสาํหรับยอ่ยอาหารดงัภาพ ท่ี 12 อาหารเขา้สู่ร่างกายทางปากซ่ึงเป็นส่วน

หน่ึงของทางเดินอาหารส่วนตน้  จากนั้นจะถูกยอ่ยและดูดซึมบริเวณทางเดินอาหารส่วนกลางและ

ส่วนทา้ย กากอาหารจะถูกขบัออกจากร่างกายทางทวารหนกั  

 

 

 

  

 

  3. ไฮดรา  ใชห้นวดจบัสัตวน์ํ้าเล็ก  ๆ เขา้ปาก อาหารจากปากเขา้สู่ช่องกลวงภายในลาํตวัซ่ึงเป็น

บริเวณท่ีใชใ้นการยอ่ยอาหาร  เซลลบ์ริเวณเยือ่บุภายในลาํตวัสร้างเอ นไซมแ์ละขบัออกมายอ่ยอาหาร

จนกระทัง่มีขนากเล็กลงจึงลาํเลียงเขา้สู่ภายในเซลลอี์กชนิดหน่ึงเพื่อยอ่ยต่อไปอีก  ส่วนกากอาหารจะถูก

ขบัออกทางปาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทางเดินอาหารของไฮดราต่างจากแมลงและปลาอยา่งไร 

เฉลยกรอบที่ 10

 
 

  

กรอบที่ 11 

ระบบย่อยอาหารของสัตว์บางชนิด (ต่อ) 

 

 

 

คําถามกรอบที่ 11

 
 

  



 

                                            

 ทางเดินอาหารของไฮดราไม่ซบัซอ้น ไม่มีกระเพาะอาหาร ลาํไส้และทวารหนกั กินอาหารเขา้

ทางปากและขบัถ่ายกากอาหารออกทางปาก 

 

 

 

1.  การย่อยอาหาร  หมายถึง  กระบวนการท่ีร่างกายเปล่ียนสภาพอาหารท่ีมีขนาดใหญ่ใหเ้ป็น

สารอาหารท่ีมีขนาดเล็กพอท่ีร่างกายสามารถนาํไปใชไ้ด ้การยอ่ยอาหารในร่างกายมี 2 วธีิ คือ  

1)  การยอ่ยเชิงกล คือ การบดเค้ียวอาหารโดยฟันหรือการบีบตวัของทางเดินอาหาร   

2)  การยอ่ยเชิงเคมี คือ การแปรสภาพอาหารโมเลกุลใหญ่ ใหมี้ขนาดเล็กลงโดยใช ้

เอนไซม ์ 

 2.  ระบบย่อยอาหาร ประกอบดว้ย 2 ส่วน 

  1)  ทางเดินอาหาร มีลกัษณะเป็นท่อกลวงยาวติดต่อกนัโดยตลอด เรียงตามลาํดบั ดงัน้ี  

ปาก          คอหอย       หลอดอาหาร             กระเพาะอาหาร           ลาํไส้เล็ก    

    ลาํไส้ใหญ่          ทวารหนกั  

  2)  อวยัวะอ่ืน ๆ ท่ีช่วยในการยอ่ยอาหาร ประกอบดว้ยต่อมนํ้าลาย ตบั ตบัอ่อน ถุงนํ้าดี  

3.  เอนไซม์  เป็นสารประกอบประเภทโปรตีน  ท่ีร่างกายสร้างข้ึนเพื่อทาํหนา้ท่ีเร่งอตัราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย  

4.  โมเลกุลขนาดเลก็ทีสุ่ดของอาหารทีเ่กดิจากการย่อยร่างกายดูดซึมไปใช้ได้ ประกอบดว้ย 

กรดอะมิโน (ไดจ้ากการยอ่ยโปรตีน)  นํ้าตาลโมเลกุลเด่ียว (กลูโคส ฟรักโทส และกาแล็กโทส ไดจ้ากการ

ยอ่ยคาร์โบไฮเดรต) และกรดไขมนักบักีเซอรอล (ไดจ้ากการยอ่ยไขมนั)  

5.  สารอาหารทีร่่างกายดูดซึมไปใช้ได้เลย โดยไม่ตอ้งยอ่ยไดแ้ก่ นํ้า วติามิน และแร่ธาตุ  

 6.  โรคทีเ่กีย่วข้องกบัทางเดินอาหาร   ท่ีพบบ่อย ไดแ้ก่ โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคกรดไหล

ยอ้นกลบั และโรคทอ้งผกู 

7.  ทางเดินอาหารของปลา เรียงตามลาํดบั ดงัน้ี  

     ปาก             คอหอย            กระเพาะอาหาร          ลาํไส้            ทวารหนกั 

8.  ทางเดินอาหารของแมลง  เรียงตามลาํดบั ดงัน้ี  

     ปาก             ทางเดินอาหาร          ทวารหนกั 

9.  ทางเดินอาหารของไฮดรา  เรียงตามลาํดบั ดงัน้ี  

     ปาก              ช่องกลวงภายในลาํตวั             ปาก   

เฉลยกรอบที่ 11

 
 

  

กรอบสรุป 

ระบบย่อยอาหารของมนุษย์และสัตว์บางชนิด 
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     คําช้ีแจง 

      1.  ขอ้สอบเป็นแบบปรนยั จาํนวน 10 ขอ้ คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

2.  ใหさ้นกัเรียนเลือกคาํตอบ ก , ข , ค หรือ ง ท่ีเห็นวา่ถูกตอ้งและเหมาะสมท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว  

แลว้ทาํเคร่ืองหมายกากบาท (×�) ลงในกระดาษคาํตอบ 

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

1. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัความหมายของการยอ่ยอาหาร 

ก. การแปรสภาพของอาหารเพื่อนาํไปสร้างเน้ือเยือ่ของร่างกาย  

ข. การแปรสภาพของอาหารเพื่อใหไ้ดพ้ลงังาน โดยรวมตวักบัออกซิเจน 

ค. การแปรสภาพอาหารอยา่งหน่ึงเปล่ียนเป็นอาหารอีกอยา่งหน่ึง  

ง. การแปรสภาพของอาหารจากอนุภาคขนาดใหญ่ใหเ้ล็กลงจนผา่นเยือ่หุม้เซลลไ์ด้ 

ใช้ข้อมูลต่อไปนีป้ระกอบการตอบคําถามข้อ 2-6 

 

 

 

 

 

 

 

3.  อวยัวะใดท่ีผลิตนํ้ายอ่ยเพื่อยอ่ยอาหารจาํพวกแป้ง 

ก.  2  และ 8    ข.  5 และ 7 

ค.  1  5  และ 8    ง.  1  3  และ 8 

4.  ถา้นกัเรียนรับประทานขา้วมนัไก่จะมีการยอ่ยส้ินสุดท่ีอวยัวะหมายเลขใด 

ก.  5     ข.  8 

ค.  9     ง.  10 

 

 

แบบทดสอบหลงัเรียน 

 

1 2 

3 

4 

5 6 

7 
8 
9 

10 

2.  อวยัวะหมายเลขใดท่ีมีการยอ่ยอาหารประเภท

โปรตีนดว้ยการยอ่ยเชิงเคมี 

ก.  1 และ 5   

ข.  5 และ 8 

ค.  8 และ 9   

ง.  5 และ 9 
 



5.  อวยัวะหมายเลขใดท่ีผลิตเอนไซมไ์ปช่วยยอ่ยอาหารในลาํไส้เล็ก 

ก.  4     ข.  5 

ค.  6     ง.  7 

6.  ขอ้ใดเป็นหนา้ท่ีของนํ้าดี 

 ก.  ช่วยยอ่ยสารอาหารประเภทโปรตีน ข.  เป็นตวัยอ่ยสารอาหารประเภทไขมนั 

 ค.  ช่วยทาํใหแ้ป้งแตกตวักลายเป็นนํ้าตาล  ง .  ช่วยใหไ้ขมนัแตกตวัอกเป็นเมด็เล็ก ๆ 

7.  สารอาหารใดท่ีร่างกายดูดซึมไปใชไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งยอ่ยอีก 

ก.  เพปไทด ์     ข.  นํ้าตาลมอลโทส 

ค.  นํ้าตาลกลูโคส   ง.  ไลปิด 

8.  ถา้ตอ้งการใหร่้างกายขบัถ่ายเป็นปกติควรรับประทานอาหารประเภทใดในแต่ละวนั  

 ก.  ผกั ผลไม ้   ข.  อาหารจาํพวกแป้งและนํ้าตาล  

 ค.  เน้ือสัตวช์นิดต่าง ๆ   ง.  นม เนย ถัว่เมล็ดแหง้  

9.  การปฏิบติัตนของใครท่ีอาจทาํใหเ้ป็นโรคกรดไหลยอ้นกลบั  

 ก.  ตอ้มด่ืมนํ้าสะอาดวนัละ 8-10 แกว้   

ข.  ต๋อมชอบรับประทานนํ้าผลไมป่ั้น 

 ค.  ต๋อยนอนพกัหลงัรับประทานอาหารเชา้  

ง.  ตอ้ยเดินดูตน้ไมห้ลงัรับประทานอาหารเยน็ 

10.  สัตวช์นิดใดมีระบบยอ่ยอาหารคลา้ยมนุษยม์ากท่ีสุด 

 ก.  ไส้เดือนดิน    ข.  ปลาหมอ  

 ค.  ผเีส้ือ    ง.  ไฮดรา  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ คาํตอบ ขอ้ คาํตอบ 

1 ง 6 ค 

2 ก 7 ง 

3 ข 8 ก 

4 ง 9 ง 

5 ข 10 ค 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ คาํตอบ ขอ้ คาํตอบ 

1 ง 6 ง 

2 ข 7 ค 

3 ก 8 ก 

4 ข 9 ค 

5 ง 10 ข 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

 

ทําถูกก่ีขอคะ ขอเชิญเพ่ือน ๆ ตรวจดูเฉลยนะคะ ทําถูก 5 ขอข้ึนไป 

ผานเกณฑ  ทําถูก 8 ขอข้ึนไป คุณเยี่ยมมาก ขอปรบมือให  

ถาไมผานไมตองเสียใจ ใหทบทวนบทเรียนใหมนะคะ 
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บทเรียนสําเร็จรูป เล่มที ่1 ระบบย่อยอาหาร 

ช่ือ...........................................................................ชั้น..............เลขท่ี.............. 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน  แบบทดสอบหลงัเรียน 

ขอ้ ก ข ค ง ตรวจ  ขอ้ ก ข ค ง ตรวจ 

1       1      

2       2      

3       3      

4       4      

5       5      

6       6      

7       7      

8       8      

9       9      

10       10      

 

 

 

 

 

แบบทดสอบ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีทาํได ้ หมายเหตุ 

ก่อนเรียน 10   

หลงัเรียน 10   

ผลการพฒันา   

กระดาษคาํตอบ 
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บทเรียนสําเร็จรูป เล่มที ่1 ระบบย่อยอาหาร 

ช่ือ...........................................................................ชั้น..............เลขท่ี.............. 

กรอบท่ี คาํตอบ ตรวจ 
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กระดาษบันทกึการเรียนรู้ 
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	การย่อยอาหาร (Digestion) หมายถึง กระบวนการที่ร่างกายเปลี่ยนสภาพอาหารที่มีขนาดใหญ่ให้เป็นสารอาหารที่มีขนาดเล็กพอที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้
	การย่อยอาหารในร่างกายมี 2 วิธี คือ
	1.  การย่อยเชิงกล คือการบดเคี้ยวอาหารโดยฟันหรือการบีบตัวของทางเดินอาหาร เป็นการเปลี่ยนขนาดโมเลกุล ทำให้อาหารมีขนาดเล็กลง
	/  2.  การย่อยเชิงเคมี คือการเปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุลของสารอาหารโดยใช้เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องทำให้โมเลกุลของสารอาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้โมเลกุลที่มีขนาดเล็กลง เช่น เมื่อเราเคี้ยวข้าวนาน ๆ แล้วรู้สึกหวาน เพราะเอนไซม์อะไมเลสในน้ำลายได้ย่อยแป้งให้เปลี...
	1.  การย่อยอาหารหมายถึงอะไร
	2.  การย่อยอาหารมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
	3.  การย่อยอาหารวิธีใดมีเอนไซม์มาเกี่ยวข้อง
	1.  การย่อยอาหาร หมายถึง กระบวนการที่ร่างกายเปลี่ยนสภาพอาหารที่มีขนาดใหญ่ให้เป็นสารอาหารที่มีขนาดเล็กพอที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้
	ระบบย่อยอาหารประกอบด้วย 2 ส่วน
	1.  ทางเดินอาหาร มีลักษณะเป็นท่อกลวงยาวติดต่อกันโดยตลอดตั้งแต่ ปาก คอหอย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ จนถึงทวารหนัก
	2.  อวัยวะอื่น ๆ ที่ช่วยในการย่อยอาหาร ประกอบด้วยต่อมน้ำลาย ตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี
	/
	ภาพที่ 1  ระบบย่อยอาหารของมนุษย์
	(ที่มา : http://qqq.thaigoodview.com/library/contest1/science04/110/week10.html)
	1.  ทางเดินอาหารประกอบด้วยอวัยวะใดบ้างเรียงตามลำดับ
	2.  อวัยวะอื่น ๆ ที่ช่วยในการย่อยอาหารประกอบด้วยอวัยวะใดบ้าง
	1.  ทางเดินอาหารประกอบด้วย ปาก คอหอย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก
	2.  อวัยวะอื่น ๆ ที่ช่วยในการย่อยอาหาร ประกอบด้วยต่อมน้ำลาย ตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี
	เมื่อรับประทานอาหาร อาหารจะเคลื่อนที่ผ่านอวัยวะที่เป็นทางเดินอาหารและเกิดการย่อยตามลำดับ ดังนี้
	1.  ปาก (mouth) มีการย่อยเชิงกลโดยการบดเคี้ยวของฟัน และมีการย่อยทางเคมีโดยเอนไซม์ อะไมเลส หรือไทยาลีน ซึ่งทำงานได้ดี ในสภาพที่ เป็นเบสเล็กน้อย
	2.  คอหอย (pharynx) เป็นทางผ่านของอาหาร ซึ่งไม่มีการย่อยใด ๆ ทั้งสิ้น
	/
	ก. ขณะหายใจเข้า                                                     ข. ขณะกลืนอาหาร
	ภาพที่ 2 การทำงานของกล่องเสียงและฝากล่องเสียง
	(ที่มา : http://www.pw.ac.th/bodysystem/dig/page/p3.html)
	เอนไซม์ในน้ำลายย่อยอาหารประเภทใด ย่อยแล้วได้สารอาหารใด
	ย่อยอาหารประเภทแป้ง ย่อยแล้วได้น้ำตาลมอลโทส
	3.  หลอดอาหาร (esophagus) มีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อเรียบ มีการย่อยเชิงกล โดยการบีบตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อหลอดอาหารเป็นช่วง ๆ เรียกว่า “เพอริสตัลซิส” (peristalsis) เพื่อให้อาหารเคลื่อนที่ลงสู่กระเพาะอาหาร
	/
	ภาพที่ 3 กล้ามเนื้อหลอดอาหารบีบตัวและคลายตัวเพื่อให้อาหารเคลื่อนที่ลงสู่กระเพาะอาหาร
	(ที่มาของภาพ : http://www.pw.ac.th/bodysystem/dig/page/p3.html)
	/การบีบตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อหลอดอาหารเป็นช่วง ๆ เพื่อให้อาหารเคลื่อนที่ลงสู่กระเพาะอาหาร เรียกว่าอะไร
	เพอริสตัลซิส
	4.  กระเพาะอาหาร (stomach) มีการย่อยเชิงกลโดยการบีบตัวของกล้ามเนื้อทางเดินอาหาร และมีการย่อยทางเคมีโดยย่อยสารอาหารประเภทโปรตีนเท่านั้น ที่กระเพาะอาหารไม่มีการย่อยไขมันและคาร์โบไฮเดรต
	ชั้นในสุดของกระเพาะอาหารจะสร้างน้ำเมือกและน้ำย่อยซึ่งมีเอนไซม์เพปซิน และ กรดไฮโดรคลอริก เป็นส่วนประกอบ น้ำเมือกในกระเพาะอาหารช่วยในการหล่อลื่นและและเคลือบผนังชั้นในของกระเพาะอาหารไม่ให้ถูกย่อย เอนไซม์เพปซินจะย่อยโปรตีนจนมีขนาดโมเลกุลเล็กลงเป็นโ...
	/
	6.  ลำไส้ใหญ่ (large intestine) อาหารที่เหลือจากการย่อยที่ลำไส้เล็กและอาหารที่ย่อยไม่ได้ เช่น เซลลูโลส จะถูกส่งมาที่ลำไส้ใหญ่ ที่ลำไส้ใหญ่ไม่มีการย่อย แต่ลำไส้ใหญ่จะดูดซึมแร่ธาตุ น้ำ และวิตามินบางชนิดออกจากอาหารกลับสู่ร่างกาย ส่วนที่เหลือเป็นกากอาหาร...
	7.  ทวารหนัก (anus) เป็นส่วนสุดท้ายของทางเดินอาหาร ทำหน้าที่เป็นช่องทางขับถ่ายอุจจาระ ลำไส้ตรงจะบีบตัวทำให้กากอาหารหลุดออกจากทวารหนักออกมาเป็นอุจจาระ
	ระยะเวลาที่อาหารเคลื่อนไปตามทางเดินอาหารเริ่มตั้งแต่ปากจนถึงทวารหนักสรุปได้ดังภาพต่อไปนี้
	//   7.00 น.          7.10 น.     12.00 น.            15.00 น. – เช้าวันรุ่งขึ้น
	//
	โรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารหรือโรคทางเดินอาหาร คือความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่าง ๆ ในทางเดินอาหาร ซึ่งเริ่มตั้งแต่ ปาก คอหอย หลอดลม หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ จนถึงทวารหนัก ในที่นี้จะกล่าวถึงโรคที่พบบ่อยแ...
	2.  ระบบย่อยอาหาร ประกอบด้วย 2 ส่วน
	1)  ทางเดินอาหาร มีลักษณะเป็นท่อกลวงยาวติดต่อกันโดยตลอด เรียงตามลำดับ ดังนี้
	2)  อวัยวะอื่น ๆ ที่ช่วยในการย่อยอาหาร ประกอบด้วยต่อมน้ำลาย ตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี

