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 ชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร      
                                                                                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

 

ค าน า 

  

ชุดกิจกรรม ชุดที่ 1 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร จัดทําขึ้น เพ่ือประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง “ระบบอวัยวะ” รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 22101 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ซ่ึงผู้สอนได้พัฒนาให้มีความสมบูรณ์ทางด้านข้อมูล รูปแบบและ
กิจกรรม เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิด การวิเคราะห์และสื่อสาร โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้
และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ได้เรียนรู้ทีละน้อยตามลําดับขั้น ตามศักยภาพและความสามารถของ
ตนเอง อีกท้ังพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ นําไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป 

 ผู้สอนหวังว่าชุดกิจกรรมเล่มนี้ คงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้เรียน ครูผู้สอน และผู้ที่สนใจ
นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
และมีความสุขในการดํารงชีวิตในอนาคต 

   

นางสาวดาวรัตน์     สงไกรรัตน์ 
         ตําแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

ก 

www.kr
oobannok.c

om



 ชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร      
                                                                                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

 

 

สารบัญ 
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คําชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียน      ค 

จุดประสงค์การเรียนรู้        ง 

บัตรคําสั่งที่ 1.1 กิจกรรมการย่อยแป้ง           2 

บัตรกิจกรรมที่ 1.1 การย่อยแป้ง                3 

บัตรเนื้อหาที่ 1.1 โครงสร้างของระบบทางเดินอาหาร           6 

บัตรฝึกเสริมทักษะที่ 1.1 โครงสร้างของระบบทางเดินอาหาร             8 
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บัตรเนื้อหาที่ 1.2 กระบวนการย่อยอาหารของมนุษย์            13 

บัตรฝึกเสริมทักษะที่ 1.2 กระบวนการย่อยอาหารของมนุษย์                     18 
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               ค าชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับนักเรียน 

 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม ชุดที่ 1 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ใช้เวลาในการทํา
กิจกรรมทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง ให้นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนด้วยความซื่อสัตย์และตั้งใจ ดังนี้  

1. อ่านทําความเข้าใจข้อแนะนําการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมนี้ให้ชัดเจน 
2. ศึกษาจุดประสงค์ประจําชุดกิจกรรม 
3. รู้สึกอิสระที่จะแสดงออกอย่างเต็มที่ตามกิจกรรมที่เตรียมไว้ให้ในชุดกิจกรรม 
4. อ่านเขียนปฏิบัติอย่างรอบคอบในทุกขั้นตอนของชุดกิจกรรมใช้เนื้อท่ีกระดาษท่ีจัดไว้สําหรับ

เขียนให้เต็มโดยไม่ปล่อยให้เหลือว่างเปล่าเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเอง 
5. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตามบัตรกิจกรรมเรียบร้อย ให้ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลยกิจกรรมที่ครู

แจกให้แล้วบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนน 
6. ทําแบบทดสอบประจําชุดกิจกรรมที่ 1 ระบบย่อยอาหาร เมื่อเสร็จแล้วให้ตรวจคําตอบจากบัตร

เฉลยแบบทดสอบแล้วบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนน 
7. หากนักเรียนมีข้อสงสัยในการทํากิจกรรมให้ปรึกษาครูผู้สอนทันที 
8. เกณฑ์การประเมินในบัตรกิจกรรมและแบบฝึกเสริมทักษะ คิดเป็นร้อยละ 80 หากนักเรียน   

ไม่ผ่านการประเมินในบัตรกิจกรรมใดหรือแบบฝึกทักษะใด ให้นักเรียนศึกษาบัตรเนื้อหาและทํา
กิจกรรมในบัตรกิจกรรมอีกครั้ง แล้วทําการประเมินใหม่ ถ้าทําคะแนนได้มากขึ้นแสดงว่า
นักเรียนเข้าใจมากขึ้น 
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   จุดประสงค์ประจ าชุดกิจกรรม 

 
  

 
 
เมื่อนักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร แล้วนักเรียนสามารถ 
 

1. อธิบายส่วนประกอบและหน้าที่ของระบบย่อยอาหารของมนุษย์ 
2. อธิบายกระบวนการย่อยที่เกิดขึ้นในทางเดินอาหารส่วนต่างๆ ของมนุษย์ 
3. ตระหนักถึงความสําคัญท่ีจะต้องดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ทําหน้าที่เป็นปกติ 
4. ระบุโครงสร้างที่สําคัญของระบบย่อยอาหารของสัตว์บางชนิด 
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     สวัสดีค่ะ…วันนี้เพื่อนๆ รับประทานอาหารกันหรือยัง 

          เพื่อนๆ ทราบหรือไม่ว่า…. 

          อาหารที่เรารับประทานจะไปอยู่ที่ไหน 

     และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร  

      เรามาหาค าตอบไปพร้อมๆ กันดีกว่า….. 

 

 

 

    มาเริ่มจากกิจกรรม “การย่อยแป้ง”  กันเลย 
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  บัตรค าสั่งที่    
                  1.1        กิจกรรมการย่อยแป้ง 

 

 

 ค าชี้แจง   ให้นักเรียนศึกษาและปฏิบัติตามหัวข้อต่อไปนี้ 

1. เลือกประธานกลุ่มเพ่ือเป็นผู้นําในการดําเนินกิจกรรม 
2. ประธานกลุ่มอ่านบัตรคําสั่งแล้วให้สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติตามหน้าที่ในเวลาที่

กําหนด 
3. นักเรียนร่วมกันศึกษาบัตรกิจกรรมให้เข้าใจ 
4. ตัวแทนกลุ่มรับอุปกรณ์ท่ีครูเตรียมไว้สําหรับกิจกรรม 
5. สมาชิกในกลุ่มวางแผนการทดลอง ทําการทดลองตามบัตรกิจกรรมและบันทึก 
6. สมาชิกในกลุ่มศึกษาบัตรคําถามหลังกิจกรรม ร่วมอภิปรายสรุปผล ตอบคําถาม

หลังกิจกรรม 
7. ตัวแทนกลุ่มรับบัตรเฉลยกิจกรรม และเฉลยคําถาม 
8. ประธานกลุ่มอ่านเฉลยให้สมาชิกในกลุ่มฟัง และตรวจคําตอบ 
9. นักเรียนตัวแทนรับบัตรฝึกเสริมทักษะ แจกให้สมาชิกในกลุ่ม 
10. สมาชิกในกลุ่มศึกษาบัตรเนื้อหาให้เข้าใจ แล้วตอบคําถามลงในบัตรฝึกเสริมทักษะ 
11. ประธานกลุ่มรับบัตรเฉลย แล้วตรวจคําตอบ 
12. สมาชิกในกลุ่มแลกเปลี่ยนกันตรวจคําตอบ 
13. สมาชิกบันทึกคะแนนบัตรฝึกเสริมทักษะลงในตารางบันทึกคะแนน 
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   บัตรกิจกรรมที่ 1.1 การย่อยแป้ง 

กลุ่มท่ี…………….       วัน…………..เดือน…………………………………………ปี………………………. 

รายชื่อสมาชิก 1. …………………………………………    2. ……………………………………………… 

   3. …………………………………………    4. ……………………………………………… 

5. ………………………………………….   6. ……………………………………………… 

 
  จุดประสงค์ของกิจกรรม 

 
 
  เมื่อทํากิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนสามารถ 
 

1. ทํากิจกรรมเพ่ือตรวจสอบสมบัติของน้ําลาย 
2. สรุปได้ว่าน้ําลายมีเอนไซม์เปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ําตาล 

 

 

  วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี 

 

รายการ จ านวน/กลุ่ม 
1. หลอดทดลอง 2 หลอด 
2. ช้อนตักสาร 1 คัน 
3. ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่ก้ันลม 1 ชุด 
4. หลอดหยด 1 อัน 
5. กระบอกตวง ขนาด 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร 1 อัน 
6. ข้าวสุก 1 ช้อนโต๊ะ 
7. สารละลายเบเนดิกต์ 2 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
8. น้ํากลั่น 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
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  วิธีการทดลอง 

 

1. นําข้าวสุกประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ มาแบ่งออกเป็นสองส่วนแล้วปฏิบัติดังนี้ 
- ข้าสุกส่วนที่ 1 บดเล็กน้อยแล้วใส่ในหลอดทดลองหลอดที่ 1 เติมน้ําลงไป 1 ลูกบาศก์

เซนติเมตร 
- ข้าวสุกส่วนที่ 2 เคี้ยวให้ละเอียดประมาณ  30 วินาที (ก่อนเคี้ยวข้าวควรบ้วนปากให้

สะอาด) แล้วใส่ลงในหลอดทดลองหลอดที่ 2 
2. หยดสารละลายเบเนดิกต์ประมาณ 7 หยดลงในหลอดทดลองทั้งสองหลอด นําไปต้มใน   

น้ําเดือดประมาณ 2 นาที สังเกตและบันทึกผล 

 

   ผลการท ากิจกรรม 

 

หลอดทดลอง ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ก้อนต้ม หลังต้ม 

หลอดที่ 1 ข้าวสุกบด + น้ํา + สารละลายเบเนดิกต์  
 

 

หลอดที่ 2 ข้าวสุกท่ีเคี้ยวละเอียด + สารละลายเบเนดิกต์  
 

 

 

   อภิปรายหลังท ากิจกรรม 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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ค าถามหลังกิจกรรม 

 
 การเปลี่ยนแปลงในหลอดทั้งสองเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 มีสารใดเกิดขึ้นในหลอดที่ 2 สารนี้เกิดข้ึนได้อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

ท ากิจกรรมเสร็จแล้ว 
ล้างท าความสะอาดอุปกรณ์เก็บให้เรียบร้อย 

และท าความสะอาดโต๊ะที่ท าการทดลองด้วยนะคะ 
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   บัตรเนื้อหาที่  
         1.1       โครงสร้างของระบบทางเดินอาหาร 
 

ระบบย่อยอาหาร (Digestive  system) เป็นการทําให้สารอาหารที่มีโมเลกุลขนาด

ใหญ ่กลายเป็นสารอาหารที่มีโมเลกุลเล็กลงจนกระทั่งแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ การย่อยอาหาร
ในร่างกายมี 2 วิธี คือ 
      1. การย่อยเชิงกล (Mechanical digestion)  คือการบดเคี้ยวอาหารโดยฟัน การหด
ตัวและคลายตัวของทางเดินอาหารเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุลทําให้สารอาหารมี ขนาด
เล็กลง 
      2. การย่อยเชิงเคมี(Chemical digestion)  คือการเปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุลของ
สารอาหาร  โดยใช้เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องทําให้โมเลกุลของสารอาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ได้โมเลกุลที่มีขนาดเล็กลง จนร่างกายสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ 

 

 

เอนไซม์ (enzyme) เป็นสารประกอบประเภทโปรตีนชนิดหนึ่ง ซึ่งสิ่งมีชีวิตผลิต

ขึ้นมาเพ่ือทําหน้าที่ช่วยให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างสารได้ เอนไซม์จะทําหน้าที่ได้ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
สภาวะที่เหมาะสม เช่น ค่า pH อุณหภูมิ เป็นต้น   

ตัวอย่างเอนไซม์ที่พบในร่างกายมนุษย์ 

อะไมเลส  ย่อย แป้ง   น้ําตาลมอลโทส 

เปปซิน  ย่อยโปรตีน   เพปไทด์ 

ทริปซิน  ย่อยเพปไทด์   กรดอะมิโน 

ไลเพส  ย่อยไขมัน   กรดไขมัน + กลีเซอรอล 

แลกเทส  ย่อยน้ําตาลแลกโทส  กลูโคส + กาแลกโทส 

ซูเครส  ย่อยน้ําตาลซูโครส  กลูโคส + ฟรักโทส 

มอลเทส  ย่อยน้ําตาลมอลโทส  กลูโคส + กลูโคส 
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ระบบย่อยอาหารประกอบด้วย ทางเดินอาหาร มีลักษณะเป็นท่อกลวงยาวติดต่อกันโดยตลอด

ทางเดินอาหารของคนที่อาหารจะผ่านเข้าไปเพื่อเกิดการย่อยอาหาร  การดูดซึมอาหารและบางส่วนจะ
ถูกกําจัดออกไป  ประกอบด้วย 

 

ปาก (Mouth)  คอหอย (Pharynx) หลอดอาหาร (Esophagus)  

กระเพาะอาหาร (Stomach)   ล าไส้เล็ก (Small  intestine)   

ล าไส้ใหญ่ (Large  intestine)   ทวารหนัก (Anus) 

 

 
ภาพระบบย่อยอาหารของมนุษย์ 

ที่มาของภาพ : กระทรวงศึกษาธิการ. (2554).  หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน   
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         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. 

 บัตรฝึกเสริมทักษะที ่1.1  

            โครงสร้างของระบบทางเดินอาหาร 

 
 

ทบทวนความรู้..ด้วยการตอบคําถามต่อไปนี้นะครับ 

 

 

1. จงเรียงลําดับอวัยวะ ที่เป็นส่วนประกอบของทางเดินอาหาร  (ข้อละ 1 คะแนน) 

 

       ปาก   1.1           1.2        1.4 

 

1.7                1.6                       1.5 
 

2. ตอบคําถามต่อไปนี้ (ข้อละ 1 คะแนน) 
2.1  บอกชื่ออวัยวะอ่ืนๆที่อยู่ในระบบย่อยอาหาร ที่ไม่ได้ประกอบเป็นทางเดินอาหาร 

ตอบ ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2.2 เพราะเหตุใดเมื่อเคี้ยวอาหารจําพวกแป้งจึงมีรสหวาน 
ตอบ ………………………………………………………..……………………………………………………….. 

 
2.3 การเค้ียวอาหารมีความสําคัญต่อการย่อยอย่างไร 

ตอบ  ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.4 ถ้าเค้ียวอาหารไม่ละเอียดจะมีผลต่อการย่อยอาหารโดยเอนไซม์หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ  ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3. จงจําแนกการย่อยต่อไปนี้ ว่าจัดเป็นการย่อยเชิงกล หรือการย่อยเชิงเคมี (ประโยคละ 1 
คะแนน) 

 

การย่อยแป้งของอะไมเลส  การบีบตัวของหลอดอาหาร การย่อยไขมันของไลเปส 

การบดเคี้ยวของฟัน  การบีบตัวของกระเพาะอาหาร    การย่อยโปรตีนของเปปซิน 

การย่อยโดยน้ําลาย 

 

การย่อยเชิงกล การย่อยเชิงเคมี 
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            เพื่อนๆ คงอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่า 

      ระบบย่อยอาหารมีกระบวนการท างานอย่างไร 

  

 

      

  แต่ผมว่าก่อนที่เราจะไปศึกษารายละเอียดกัน 

    เรามาช่วยกัน น าบัตรชื่ออวัยวะในระบบย่อยอาหาร 

 ไปใส่ให้ตรงกับภาพก่อนดีกว่า….. 

 

 

          ไปดูค าสั่งกันเลย 
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  บัตรค าสั่งที่    
                   1.2        กิจกรรมหาฉันให้เจอ 

          

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนตัวแทนกลุ่มรับซองกิจกรรมที่ 1.2 หาฉันให้เจอ อ่านบัตรคําสั่งและ 
   ปฏิบัติตาม ดังนี้ 
 
 
 
1. สมาชิกในกลุ่มพิจารณาภาพระบบย่อยอาหารของมนุษย์ที่ได้รับ 
2. ช่วยกันนําบัตรชื่ออวัยวะในระบบทางเดินอาหารไปวางให้ถูกต้อง ตรงกับลูกศร ที่ชี้ 

ภาพอวัยวะนั้น  
3. เมื่อวางชื่ออวัยวะครบแล้ว ให้บันทึกชื่ออวัยวะลงในบัตรกิจกรรมที่ 1.2  

หาฉันให้เจอ  
4. ตัวแทนกลุ่มรับบัตรเฉลย ตรวจคําตอบและบันทึกคะแนน คะแนนเต็ม 16 คะแนน 
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  บัตรกิจกรรมที่ 1.2 หาฉันให้เจอ 
 

 
 
 

 
    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1……………….. 

14………………
.. 

10………………
.. 

9……………….. 

7……………….. 

13………………
.. 

8…………………
.

……………….. 

 
1……………….. 

 
1……………….. 

6……………….. 

4……………….. 

5……………….. 

3……………….. 

2……………….. 

12………………
.. 

11………………
.. 

16…………….. 

15………………
.. 

ภาพระบบทางทางเดินอาหารมนุษย์ 
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   บัตรเนื้อหาที่  
        1.2        กระบวนการย่อยอาหารของมนุษย์ 
 

อวัยวะในระบบย่อยอาหารของคน   
อาหารที่คนเรานําเข้าสู่ร่างกายจะผ่านไปตามทางเดินอาหารซึ่งยาวประมาณ 9 เมตร 

ทางเดินอาหารนี้ถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนจะมีโครงสร้างและหน้าที่แตกต่างกันดังนี้ 
 

 
1. ปากและโพรงปาก (Mouth and mouth cavity )  

 
 ประกอบด้วยขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง เพดานแข็ง เพดานอ่อน ฟัน ลิ้นและ

ต่อมน้ําลาย 
  

 
 

ภาพปากและฟัน 
 

ปาก (Mouth)  เป็นอวัยวะส่วนแรกของระบบทางเดินอาหาร มีหน้าที่เป็นทางเข้าของ 
อาหาร เมื่ออาหารเข้าสู่ปาก จะถูกบดด้วยฟัน มีลิ้นช่วยคลุกเคล้าอาหารให้เข้ากับน้ําลาย 
 
          ฟัน (Teeth) มีหน้าที่ในการตัด ฉีก และบดอาหาร ซึ่งฟันแท้แบ่งออกเป็น 4 ชนิดตามลักษณะ
รูปร่างและหน้าที่ คือ ฟันตัด(Incisor) ฟันฉีก(Canine) ฟันกรามหน้า (Premolar) ฟันกรามหลัง(Molar) 

รมิฝีปาก 

ลิ้น 

เพดานแข็ง 

เพดานอ่อน 

ลิ้นไก่ 

เหงือก   ฟันล่าง
ล่าง 

  ฟันบน 
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ลิ้น (Tongue) ลิ้นทําหน้าที่บอกตําแหน่งอาหาร  
กลืนอาหารและเปล่งเสียง และมีหน่วยในการรับรสอาหาร           
และคลุกเคล้าอาหารให้เป็นก้อน แล้วช่วยส่งอาหาร   
เข้าสู่ทางเดินอาหารส่วนถัดไป  

  
  

           
        
  

ต่อมน้ําลาย (Salivary  gland) สร้างน้ําลาย (Saliva) ซึ่งประกอบด้วยเอนไซม์อะไมเลส น้ํา
และเมือก ประกอบด้วยต่อมน้ําลายมี 3 คู่ คือ ต่อมน้ําลายใต้ลิ้นต่อมน้ําลายใต้ขากรรไกรและต่อม
น้ําลายข้างกกหู  

 2  คอหอย (Pharynx)    

     อาหารถูกกลืนโดยลิ้นดันก้อนอาหารไปทางด้านหลังลงสู่ช่องคอ เมื่อเริ่มการกลืน เพดาน
อ่อนยกข้ึนปิดช่องจมูก ฝาปิดกล่องเสียงจะปิดหลอดลม กล้ามเนื้อบริเวณคอหอย หดตัวดันก้อนอาหาร 
เคลื่อนเข้าสู่หลอดอาหาร 
 

  
 3.  หลอดอาหาร (Esophagus)   

 
     ไม่มีต่อมที่ทําหน้าที่สร้างน้ําย่อย เมื่ออาหารผ่านลงสู่ 

หลอดอาหารจะทําให้เกิดการหดตัวติดต่อกันเป็นลูกคลื่นของ           
ผนังกล้ามเนื้อหลอดอาหาร ซึ่งเรียกว่า เพอริสทัลซิส (Peristalsis)       
ไล่ให้อาหารตกลงสู่กระเพาะอาหาร 

  
  

  
 

  
 
 
  
 
 

 

ก้อนอาหาร 

หลอดอาหาร 

กระเพาะอาหาร 

รับรสเปรี้ยว 

รับรสเค็ม 
รับรสหวาน 

รับรสขม 

ภาพลิ้น 

 ภาพการเคลื่อนของอาหารผ่านหลอดอาหาร 
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4. กระเพาะอาหาร (Stomach)    
 

   เป็นถุงกล้ามเนื้อที่ยืดขยายได้ดี  แข็งแรงมาก  สามารถขยาย
ความจุได้ถึง  500 – 2,000 ลูกบาศก์ มีกล้ามเนื้อหูรูดอยู่ 2 แห่งคือ
กล้ามเนื้อหูรูด ที่ต่อกับหลอดอาหาร และกล้ามเนื้อหูรูดที่ต่อกับลําไส้   

        
 
 
กระเพาะอาหารจะหลั่งกรดไฮโดรคลอริก เปลี่ยนเพปซิโนเจน

เป็นเพปซิน ซึ่งเพปซินจะย่อยโมเลกุลของโปรตีนให้มีขนาดโมเลกุลเล็กลง
เพ่ือส่งต่อไปยังลําไส้เล็ก ภายในกระเพาะอาหารจะมีการสร้างน้ําเมือกช่วยเคลือบ 
ผนังกระเพาะอาหารไม่ให้ถูกย่อยและมีการสร้างเซลล์ใหม่มาทดแทน แต่หากสร้างทดแทนไม่ทัน
เนื่องจากเซลล์ถูกทําลายมากกว่าปกติ หรือมีการหลั่งเอนไซม์และกรดไฮโดรคลอริกโดยไม่มีอาหาร 
อยู่ในกระเพาะอาหาร ผนังกระเพาะอาหารจะถูกทําลายจนทําให้เป็นแผลในกระเพาะอาหารได้ 

 
5  ล าไส้เล็ก (Small intestine)   
 
    ลําไส้เล็กมีลักษณะเป็นท่อยาวประมาณ 6 – 7 เมตร กว้าง 2.5 เซนติเมตร ขดอยู่ใน 

ช่องท้อง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนต้นเรียก ดูโอดีนัม ยาวประมาณ 25 เซนติเมตร ส่วนถัดไป เรียกว่า 
 เจจูนัม ยาวประมาณ 2.50  เมตร ส่วนท้ายเรียก ไอเลียม ยาวประมาณ 4 เมตร 

 
ลําไส้เล็กมีการผลิตเอนไซม์หลาย

ชนิด และรับเอนไซม์จากอวัยวะอ่ืนๆ เช่น 
ตับอ่อนสร้างเอนไซม์ และโซเดียม-
ไฮโดรเจนคาร์บอเนต ซึ่งมีฤทธิ์เป็น
เบส  เพ่ือลดความเป็นกรดจากกระเพาะ
อาหาร 

ตับที่ผลิตน้ําดี ช่วยทําให้ไขมัน
แตกตัวเป็นเม็ดเล็กๆ จากนั้นจึงใช้เอนไซม์
ย่อยไขมันและอาหารทุกประเภท จนมี
โมเลกุลเล็กท่ีสุดแล้วดูดซึมบริเวณเซลล์  
บุผนังลําไส้เล็กเข้าสู่หลอดเลือดฝอยและ
หลอดน้ําเหลือง นําไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆของ
ร่างกาย ส่วนวิตามิน แร่ธาตุและน้ํา 
สามารถดูดซึมที่เซลล์บุผนังลําไส้เล็กโดย
ไม่ต้องย่อย 

 
                    ภาพลําไส้เล็ก 

หลอดอาหาร 

ลําไส้เล็กส่วนต้น
ต้น 

ดูโอดีนัม 
กระเพาะอาหาร 

ลําไส้ใหญ่ 

เจจูนัม 

ไอเลียม 

ภาพกระเพาะอาหาร 
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    6. ล าไส้ใหญ่ (Large intestine)   
 
     อาหารที่ย่อยไม่หมดหรือย่อยไม่ได้เรียกว่ากากอาหาร รวมทั้งน้ํา วิตามินและแร่ธาตุ 

บางส่วน ที่ไม่ถูกดูดซึมจากลําไส้เล็ก จะเข้าสู่ลําไส้ใหญ่ ลําไส้ใหญ่ของคนยาวประมาณ1.50 เมตร   
ลําไส้ใหญ่มีหน้าที่ดูดซึมน้ําและวิตามินบี 12 ที่แบคทีเรียในลําไส้ใหญ่สร้างขึ้นและส่ง กากอาหารออก
ทางไส้ตรงต่อไป 
  

  
         ภาพลําไส้ใหญ่ 
 

7. ทวารหนัก (Anus)   
 

               เป็นกล้ามเนื้อหูรูด ทวารหนักอยู่ต่อกับไส้ตรง มีกล้ามเนื้อแข็งแรงบีบตัวช่วยใน
การขับถ่ายกากอาหารกากอาหารที่อยู่ในลําไส้ใหญ่จะรวมกันเป็นอุจจาระเพ่ือรอกําจัดออกทุกวัน ดังนั้น
เราจึงต้องถ่ายอุจจาระเป็นประจําทุกวัน ถ้าหากไม่ขับออกมาจะค้างอยู่ในลําไส้ใหญ่นานถึง 2 วัน น้ําใน
กากอาหารจะถูกดูดกลับสู่ร่างกาย ทําให้อุจจาระแห้งแข็ง เคลื่อนตัวยากและขับถ่ายลําบากทําให้เกิด
ท้องผูกและเป็นสาเหตุของโรคอ่ืนตามมา 

  
                                                        อวัยวะที่ช่วยย่อยอาหารแต่ไม่ใช่ทางเดินอาหาร   

 
1  ตับ (Liver) และถุงน้ าดี (Gallbladder) 
             ตับ (Liver)  ทําหน้าที่สร้างน้ําดีส่งให้ถุงเก็บน้ําดี ถุงน้ําดี (Gallbladder) เป็นที่เกบ็ 
น้ําดีที่สร้างจากตับ มีฤทธิ์เป็นเบส   
2  ตับอ่อน (Pancreas)  

   ตับอ่อน ทําหน้าที่สร้างเอนไซม์ ดังนี้ ทริปซิโนเจน ไคโมทริปซิโนเจนเจน โพรคาร์บอกซิ-    
เพปติเดส ส่งไปยังลําไส้เล็ก อะไมเลส ย่อยคาร์โบไฮเดรต ไลเพส ย่อยไขมัน สร้างโซเดียมไฮโดรเจน
คาร์บอเนต (NaHCO3) มีฤทธิ์เป็นเบส เพ่ือลดความเป็นกรด จากกระเพาะอาหาร 

ไส้ตรง 
ไส้ติ่ง 
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                      การดูดซึมสารอาหาร  
                 

การดูดซึมสารอาหาร หมายถึง การที่สารอาหารถูกย่อยสลายจนมีโมเลกุลมีขนาด เช่น กลูโคส     
กรดอะมิโน แล้วถูกส่งเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือด เพื่อนําอาหารเหล่าน้ําไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย  ส่วนกรดไขมันและกลีเซอรอล จะดูดซึมเข้าสู่หลอดน้ําเหลืองฝอย  
  

ล าไส้เล็ก เป็นบริเวณท่ีมีการดูดซึมสารอาหารต่าง ๆ มากที่สุด ลําไส้เล็กมีการเพิ่ม 
พ้ืนที่ผิวโดยมีส่วนที่ยื่นขึ้นมาในท่อของลําไส้มีลักษณะคล้ายนิ้วมือ เรียกว่า วิลลัส เป็นผลให้
ประสิทธิภาพในการดูดซึมของลําไส้เล็กสูงมาก    
  
 
  
 

 
 

 
 

ภาพลําไส้เล็ก 
ที่มาของภาพ : กระทรวงศึกษาธิการ. (2554).หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน   

         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. 
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บัตรฝึกเสรมิทักษะที ่1.2  

             กระบวนการย่อยอาหารของมนุษย ์

 
  
                                          

ทบทวนความรู้..ด้วยการตอบคําถามต่อไปนี้นะครับ 

 

ตอนที่ 1   จากเรื่องระบบย่อยอาหาร  จงตอบคําถามต่อไปนี้  (ข้อละ 1 คะแนน) 

1. เพราะเหตุใด นักเรียนจึงไม่ควรคุยหรือเล่นในขณะที่รับประทานอาหาร 
ตอบ…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. การรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาต่อเนื่องเป็นเวลานาน จะมีผลอย่างไรต่อระบบย่อยอาหาร 
ตอบ …………………….……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. เพราะเหตุใดกระเพาะอาหารจึงไม่ถูกย่อยโดยเอนไซม์ในกระเพาะอาหาร                     
ตอบ  ……………………………………………………………………...……………………….………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….                            

4. เหตุใดวิตามิน แร่ธาตุและน้ํา จึงแพร่เข้าสู่ผนังลําไส้เล็กโดยไม่มีการย่อย 
ตอบ……………………………………………………………………………………………………….…...……………….. 

5. ถ้าผนังลําไส้เล็กเรียบ ไม่มีส่วนยื่นคล้ายนิ้วมือ การดูดซึมอาหารจะเป็นอย่างไร 
ตอบ……………………………………………………………………………………………………….…...……………….. 

6. หากนักเรียนไม่ขับถ่ายจะทําให้มีกากอาหารค้างในลําไส้ใหญ่เป็นเวลานานจะส่งผลอย่างไรกับ
ร่างกาย 
ตอบ…………………………………………………………………………………………………….…...………………… 

7. นักเรียนควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอาการท้องผูก 
ตอบ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนที่  2   จากภาพการเคลื่อนที่ของอาหารในอวัยวะต่างๆ  จงตอบคําถาม (ข้อละ 1 คะแนน) 

 

 
 

     
 

1. อาหารถูกย่อยในอวัยวะใดนานที่สุด 

ตอบ………………………………………………………………………………………….……….…...………………….. 

2. การย่อยและการดูดซึมอาหารในลําไส้เล็กใช้เวลานานเท่าไร 

ตอบ…………………………………………………………………………………………………….…...…………………. 

3. เวลาทั้งหมดที่ใช้ในการย่อยอาหารตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น ใช้เวลาประมาณเท่าไร 

ตอบ……………………….…………………………………………………………………………….…...………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.00 น. 7.10 น. 12.00 น. 15.00 น.-เช้าวันรุ่งขึ้น 
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ตอนที่ 3   นําตัวอักษรหน้าข้อความด้านขวามือมาเติมในช่องว่างหน้าคําด้านซ้ายมือที่มีความสัมพันธ์กัน  
(15 คะแนน) 
 
…………. 1.  ปาก     ก.  สร้างน้ําดีเก็บไว้ในถุงน้ําดี 
…………. 2.  หลอดอาหาร    ข.  ย่อยแป้งให้เป็นกลูโคส 
…………. 3.  กระเพาะอาหาร   ค.  ย่อยมอลโทสได้กลูโคสสองโมเลกุล  
…………. 4.  ลําไส้เล็ก    ง.  ทําให้ไขมันแตกตัว 
…………. 5.  ลําไส้ใหญ่    จ.  ย่อยโปรตีนเป็นกรดอะมิโน 
…………. 6.  ตับ     ฉ.  ย่อยไขมันให้เป็นกรดไขมันและกลีเซอรอล 
…………. 7.  ตับอ่อน    ช.  ย่อยโปรตีนให้มีโมเลกุลเล็กลง 
…………. 8.  อะไมเลส ซ.  บริเวณย่อยสารอาหารทุกชนิดที่ยังย่อยไม่ 

               หมดแล้วดูดซึม 
…………. 9.  ไลเพส ฌ. สร้างเอนไซม์และสารโซเดียมไฮโดรเจน 
      คาร์บอเนต 
…………. 10. ทริปซิน    ญ. บีบตัวเพ่ือให้อาหารเคลื่อนที่ผ่านไปได้ 
…………. 11. เพปซิน    ฎ. ย่อยซูโคสได้กลูโคสและฟรักโตส 
…………. 12. มอลเทส    ฏ  ย่อยแลกโทสได้กลูโคสและกาแลกโทส 
…………. 13. ซูเครส    ฐ.  มีทั้งการย่อยเชิงกลและเชิงเคมี 
…………. 14. แลกเทส    ฒ. ดูดน้ํา แร่ธาตุบางชนิดกลับสู่ร่างกาย 
…………. 15. น้ําดี    ณ. หลั่งกรดเกลือเพ่ือทําให้เอนไซม์ทํางานได้ 
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 บัตรเนื้อหาที่  
    1.3       ระบบย่อยอาหารของสตัว์ 

 
 

ระบบย่อยอาหารของไฮดรา 
 

 
 

ไฮดรา ดํารงชีวิตอยู่ในน้ํา ใช้หนวดจับสัตว์น้ํา
ขนาดเล็กเข้าปาก อาหารเข้าสู่ช่องกลวงภายในลําตัว ซึ่ง
เป็นบริเวณท่ีใช้ย่อยอาหาร เซลล์บริเวณเยื่อบุภายในจะ
สร้างเอนไซม์ ออกมาย่อยอาหารจนมีขนาดเล็ก จึงลําเลียง
เข้าสู่เซลล์เพ่ือย่อยต่อไป ส่วนกากอาหารจะถูกขับออกทาง
ปากเช่นเดิม 

 
 

 
 

                 ระบบย่อยอาหารของปลา 
  

อาหารจะเข้าทางปากผ่านคอหอยไปยังกระเพาะอาหารและลําไส้ ปลามีอวัยวะ 
ในการย่อยอาหาร ได้แก่ ตับ ตับอ่อน เช่นเดียวกับคน หลังจากการย่อยและการดูดซึม กากอาหารจะ 
ถูกขับออกทางทวารหนัก 

 
 

หนวด 

สัตว์น้ํา 

ช่องกลวงภาย 
ในลําตัว 

ปาก 

ทวารหนัก 
กระเพาะอาหาร 

ปาก 

หลอดอาหาร 

ลําไส้ 

ภาพทางเดินอาหารของปลา 

ภาพทางเดินอาหารของไฮดรา 
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ระบบย่อยอาหารของแมลง 

  
  ทางเดินอาหารของแมลงเป็นท่อยาวเช่นเดียวกับทางเดินอาหารของคน และปลา  
โดยแบ่งออกเป็น ทางเดินอาหารส่วนต้น ส่วนกลางและส่วนท้าย อาหารเข้าสู่ปากซึ่งเป็นทางเดินอาหาร
ส่วนต้น มีกระเพาะบดอาหาร หรือก๋ึน  ช่วยในการกรองและบดอาหาร จากนั้นย่อยในกระเพาะอาหาร
และดูดซึมที่ทางเดินอาหารส่วนกลางและส่วนท้าย กากอาหารจะถูกขับออกทางทวารหนัก 

 
 

 

 
         

ภาพทางเดินอาหารของแมลง 

 
 

 
เรียนรู้ระบบย่อยอาหาร ของสัตว์แล้ว 

มาช่วยกันท าบัตรฝึกเสริมทักษะ      

ดีกว่า…ไปกันเลย 

 

 

 

ทวารหนัก 

ทางเดินอาหาร 
ส่วนต้น 

ไส้ตรง 
ทวารหนัก 

บริเวณย่อยและดูดซึม 

กระเพาะพักอาหาร 

ปาก 

ทางเดินอาหาร 
ส่วนกลาง 

ทางเดินอาหาร 
ส่วนปลาย 
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บัตรฝึกเสรมิทักษะที ่1.3 

                ระบบย่อยอาหารของสัตว ์

 
 1.  จงเขียนล าดับทางเดินอาหารของสัตว์ต่อไปนี้ (ข้อละ 1 คะแนน) 

 
1.1 ไฮดรา 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

1.2 ปลา 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

1.3 แมลง 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ทางเดินอาหารของไฮดราต่างจากแมลงและปลาอย่างไร (2 คะแนน) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

จบเนื้อหาในชุดกิจกรรมที่ 1 ระบบย่อยอาหารแล้ว 

เพื่อนๆ..ลองมาท าแบบทดสอบหลังชุดกิจกรรมกันเถอะ 
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แบบทดสอบหลังชุดกิจกรรม 

ชุดที่ 1 ระบบย่อยอาหาร 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วท าเครื่องหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ 

1.  ข้อใดกล่าวถึงความหมายของการย่อยอาหารได้ถูกต้อง 
ก. การทําให้มีขนาดเล็ก  
ข. การแปรสภาพของอาหาร   
ค. การที่อาหารเคลื่อนผ่านทางเดินอาหาร  
ง. การทําให้อาหารที่มีอนุภาคใหญ่มีขนาดเล็กลง 

2.  อาหารในข้อใดไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยอาหาร 
 ก.  น้ํา  ไขมัน  วิตามิน 
 ข.  โปรตีน  ไขมัน  วิตามิน 
 ค.  วิตามิน  เกลือแร่   น้ํา 
 ง.  เกลือแร่  คาร์โบไฮเดรต ไขมัน 
3.   อวัยวะใด ไม่มี การย่อยอาหารเกิดขึ้น 
 ก.   ปาก   ข.  กระเพาอาหาร  

ค.   ลําไส้เล็ก   ง.  ลําไส้ใหญ่ 
4.  ข้อใดเรียงลําดับการย่อยอาหารตั้งแต่แรกจนถึงอันดับสุดท้ายได้ถูกต้อง 
 ก.  ปาก  หลอดอาหาร    กระเพาะอาหาร ลําไส้เล็ก ลําไส้ใหญ่ 
 ข.  ปาก  กระเพาะอาหาร  ลําไส้เล็ก ลําไส้ใหญ่ 
 ค.  หลอดอาหาร  กระเพาะอาหาร  ลําไส้เล็ก ลําไส้ใหญ่ 
 ง.  ปาก       หลอดอาหาร      กระเพาะอาหาร   ตับ    ลําไส้เล็ก ลําไส้ใหญ่ 
5.  การเค้ียวอาหารให้ละเอียดมีผลดีอย่างไร 
 ก.  ทําให้บริหารฟันอยู่เสมอ 
 ข.  ทําให้ลิ้นผลิตน้ําย่อยมากขึ้น 
 ค.  ทําให้อาหารสัมผัสน้ําย่อยมากขึ้น 
 ง.  เป็นการลดเนื้อที่ของชิ้นอาหาร ทําให้อาหารย่อยเร็วขึ้น 
6. การสําลักในขณะรับประทานอาหาร เกิดจากการบกพร่องในการทํางานของโครงสร้างใด  
          ก.  เพดานอ่อน  
          ข.  หลอดอาหาร  
          ค.  ต่อมน้ําลาย  
          ง.  ฝาปิดกล่องเสียง  
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7. อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตถูกย่อยทางเคมีเป็นครั้งแรกท่ีอวัยวะในข้อใด  
              ก. ปาก  
              ข. หลอดอาหาร  
              ค. กระเพาะอาหาร  
              ง. ลําไส้เล็ก  
8. อาหารประเภทโปรตีนถูกย่อยจนเสร็จสมบูรณ์แล้วจะได้สารในข้อใด  
             ก. กรดไขมัน   
             ข. กรดอะมิโน  
             ค. น้ําตาลโมเลกุลคู่  
             ง. น้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว   
9. ต่อมน้ําลายมีกี่คู่ ทําหน้าที่สําคัญอย่างไร  
             ก. 1 คู ่สร้างสารเมือก  
             ข. 2 คู ่หล่อลื่นอาหาร  
             ค. 3 คู ่สร้างน้ําย่อย  
             ง. 4 คู ่รับรสอาหาร  
10. เอนไซม์คืออะไร มีหน้าที่อะไร  
            ก. สารประกอบประเภทโปรตีน, มีหน้าที่ย่อยอาหาร  
            ข. สารประกอบโปรตีน, ช่วยเร่งปฏิกิริยาในสิ่งมีชีวิต  
            ค. สารประกอบประเภทไขมัน ช่วยให้ร่างกายมีการลําเลียง  
            ง. สารประกอบประเภทแร่ธาตุ, ช่วยกําจัดของเสียในร่างกาย  
11.  ข้อใดบอกชื่อเอนไซม์และอวัยวะที่สร้างได้ถูกต้อง 

ก.  เพปซินสร้างจากตับ 
ข.  น้ําดีสร้างจากตับอ่อน 
ค.  มอลเทสสร้างจากลําไส้เล็ก 
ง.  ไลเพส สร้างจากกระเพาะอาหาร 

12. ข้อใดไม่ใช่การย่อยเชิงกล  
            ก. การเค้ียว  
            ข. การสับอาหาร  
            ค. ข้าวปนกับน้ําลาย  
            ง. การบีบตัวของทางเดินอาหาร  
13. การที่อาหารเคลื่อนที่จากส่วนหนึ่งไปอีกส่วนหนึ่งของระบบทางเดินอาหารได้โดยการบีบตัวเป็น 
     ชว่งๆ เรียกว่าอะไร  
           ก.  digestion 
           ข.  peristalsis  
           ค.  diaphagm  
           ง.  Oesophagus 
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14. ถ้าไม่มีกระเพาะอาหารอาหารประเภทใดที่ได้รับความกระทบกระเทือนต่อกระบวนการย่อยมาก 
     ที่สุด  
           ก. ไขมัน  
           ข. โปรตีน  
           ค. คาร์โบไฮเดรต 
           ง. อาหารทุกประเภท  
15. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการย่อยอาหาร  
           ก. การดูดซึมสารอาหารเกิดที่ลําไส้เล็ก 
           ข. ในกระเพาะอาหารมีการย่อยโปรตีน  
           ค. สารอาหารชนิดแรกที่ถูกย่อยทางเคมีคือคาร์โบไฮเดรต  
           ง. น้ําดีเป็นน้ําย่อยท่ีมีฤทธิ์เป็นเบสอ่อนสําหรับย่อยไขมัน  
16. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของตับ 
           ก. สร้างน้ําย่อยไขมัน  
           ข. สร้างสารทําลายเม็ดเลือด 
           ค. สร้างไกลโคเจนจากกลูโคส 
           ง. สร้างน้ําดีทําไปช่วยทําให้ไขมันแตกตัว  
17. ถ้าท่อน้ําดีเกิดการอุดตันสิ่งใดเกิดข้ึน  
           ก. ตับสร้างน้ําดีไม่ได้  
           ข. ไขมันดูดซึมได้น้อย  
           ค. กรดไขมันมีขนาดใหญ่  
           ง. การย่อยไขมันเกิดได้ยาก  
18.  ก๋ึน  เป็นอวัยวะในระบบย่อยอาหารที่พบในสัตว์ชนิดใดและมีหน้าที่อย่างไร 
 ก.  ไฮดรา ย่อยอาหาร 
 ข.  แมลง  บดอาหาร 
 ค.  กบ     ย่อยอาหาร 
 ง.  ปลา    บดอาหาร 
19.  “มีช่องว่างกลางลําตัว ช่องทางเข้าของอาหารและช่องทางออกของกากอาหารอยู่ช่องเดียวกัน”  
        คํากล่าวนี้พบในสัตว์ชนิดใด 
 ก.  แมลง  ข.  ปลา   ค.  ไฮดรา  ง.  พลานาเรีย 
20.  ทางเดินอาหารต่อไปนี้ พบในสัตว์ข้อใด 

 
ปาก   หลอดอาหาร   กระเพาะอาหาร       ลําไส้เล็ก       ลําไส้ใหญ่       ทวารหนัก  
 

 ก.  ฟองน้ํา  ข.  พยาธิใบไม้  ค.  พลานาเรีย  ง.  ไส้เดือนดิน 
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แบบบันทึกคะแนน 
ชุดกิจกรรม ชุดที่ 1 ระบบย่อยอาหาร 

 
 

กิจกรรม คะแนนเต็ม 
 

ได้ 

กิจกรรมที่ 1.2 16  
 

บัตรฝึกเสริมทักษะที่ 1.2 25  
 

บัตรฝึกเสริมทักษะที่ 1.3 5  
 

แบบทดสอบหลังชุดกิจกรรม 20  
 

 
รวม 
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