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ชุ ด ที่  4  

การย่อยอาหารในปาก 

ค าน า 
 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 1  รหัสวิชา  ว31241  เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการ

สลายสารอาหารระดับเซลล์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดท าขึ้น
เพ่ือใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้  ปรับปรุงและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในหน่วยการเรียนรู้
เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4    
เป็นชุดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยจัดให้มี
ความยากง่ายเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน  เหมาะสมกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้  
ให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้   

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 1  รหัสวิชา  ว31241  เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการ
สลายสารอาหารระดับเซลล์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีจ านวน 
8 ชุด  ได้แก่ 
 ชุดที่  1  เรื่อง  การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และโพรโทซัว 
 ชุดที่  2  เรื่อง  การย่อยอาหารของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
 ชุดที่  3  เรื่อง  การย่อยอาหารของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
 ชุดที่  4  เรื่อง การย่อยอาหารในปาก  
 ชุดที่  5  เรื่อง การย่อยอาหารในกระเพาะอาหาร  
 ชุดที่  6  เรื่อง การย่อยอาหารในล าไส้เล็กและการดูดซึม 
 ชุดที่  7  เรื่อง  การสลายโมเลกุลของสารอาหารแบบใช้ออกซิเจน 
 ชุดที่  8  เรื่อง  การสลายโมเลกุลของสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจน 
 ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้ค าปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะอย่างดียิ่งในการจัดท า
ชุดกิจกรรม  ผู้จัดท าหวังว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่าง
ชัดเจน  มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และมีประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษา  ที่จะน าเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

 
 

โสภิต  ทิวาพัฒน์ 
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  ชุ ด ที่  4  
การย่อยอาหารในปาก 

 
สารบัญ 

   
                     หน้า 
ค าน า .............................................................................................. ..................................... ก 
สารบัญ .......................................................................................................................... ...... ข 
ค าชี้แจง ............................................................................................................................. .. 1 
ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับนักเรียน ……………………………………………………………  3 
มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู้……………………………  4 
แบบทดสอบก่อนเรียน  ชุดที่ 4 การย่อยอาหารในปาก …………………………………………….. 5 
กิจกรรมที่ 1 เรื่อง โครงสร้างและชุดของฟัน ……………………………………………………………. 7 
เนื้อหาประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง โครงสร้างและชุดของฟัน …………………. 9 
แบบฝึกหัดที่ 1  เรื่อง โครงสร้างและชุดของฟัน ……………………………………………………….  11 
เนื้อหาประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ต่อมน้ าลายและการย่อยในปาก …………. 12 
กิจกรรมที่ 2    เรื่อง การย่อยแป้งในปาก ……………………………………………………………….. 14 
แบบฝึกหัดที่  2  เรื่อง ต่อมน้ าลายและการย่อยอาหารในปาก …………………………………..  16 
เนื้อหาประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง ลิ้นและกลไกการกลืนอาหาร ……………  17 
กิจกรรมที่ 3 เรื่อง ลิ้นและกลไกการกลืนอาหาร ………………………………………………………  19 
แบบฝึกหัดที่ 3 เรื่อง  ลิ้นและกลไกการกลืนอาหาร ……………………………………………….…  20 
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องการย่อยอาหารในปาก …………………………………………….……   22 
แบบบันทึกคะแนน  ชุดที่ 4  การย่อยอาหารในปาก ………………………………………………… 24 
บรรณาณุกรม ..……………………………………………………………………………………………………   25 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

   3 

  ชุ ด ที่  4  
การย่อยอาหารในปาก 

ค าชี้แจง 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชาชีววิทยา 1  รหัสวิชา  ว31241  เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
และการสลายสารอาหารระดับเซลล์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  ประกอบด้วยชุดกิจกรรมทั้งหมด 8 ชุด ใช้เวลาในการเรียนรู้ทั้งหมด 19 ชั่วโมง 
โดยจัดเรียงตามล าดับ ดังนี้ 
 ชุดที่  1  เรื่อง  การย่อยอาหารของ จุลินทรีย์และโพรโทซัว 
 ชุดที่  2  เรื่อง  การย่อยอาหารของ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
 ชุดที่  3  เรื่อง  การย่อยอาหารของ สัตว์มีกระดูกสันหลัง 
 ชุดที่  4  เรื่อง  การย่อยอาหารในปาก  
 ชุดที่  5  เรื่อง  การย่อยอาหารในกระเพาะอาหาร  
 ชุดที่  6  เรื่อง  การย่อยอาหารในล าไส้เล็กและการดูดซึม 
 ชุดที่  7  เรื่อง  การสลายโมเลกุลของสารอาหารแบบใช้ออกซิเจน 
 ชุดที่  8  เรื่อง  การสลายโมเลกุลของสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจน 
  
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 4 เรื่อง การย่อยอาหารในปาก ซึ่ง
ภายในชุดกิจกรรมมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

-   ค าชี้แจง  ชี้แจงลักษณะของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
-  ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  แนะน าผู้เรียนในการใช้ชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ ก่อนการใช้  ระหว่างการใช้  และหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
-  ข้อมูลชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ประกอบด้วย ชื่อชุดกิจกรรม เวลาที่ใช้  มาตรฐานการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
-  แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 4 การย่อยอาหารในปาก   
-  กิจกรรมที่ 1 เรื่อง โครงสร้างและชุดของฟัน 
-  เนื้อหาประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 4 เรื่อง โครงสร้างและชุดของฟัน 
-  แบบฝึกหัดที่ 1  เรื่อง โครงสร้างและชุดของฟัน 
-  เนื้อหาประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ต่อมน้ าลายและการย่อยในปาก  
-  กิจกรรมที่ 2    เรื่อง การย่อยแป้งในปาก 
-  แบบฝึกหัดที่  2  เรื่อง ต่อมน้ าลายและการย่อยอาหารในปาก 
-  เนื้อหาประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 4  เรื่อง ลิ้นและกลไกการกลืนอาหาร 
-  กิจกรรมที่ 3 เรื่อง ลิ้นและกลไกการกลืนอาหาร 
-  แบบฝึกหัดที่ 3 เรื่อง  ลิ้นและกลไกการกลืนอาหาร 
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  ชุ ด ที่  4  
การย่อยอาหารในปาก 

-  แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องการย่อยอาหารในปาก   
-  แบบบันทึกคะแนน เป็นแบบฟอร์มส าหรับผู้เรียนบันทึกคะแนนจากการเรียนรู้ด้วยชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ 
-  บรรณาณุกรม 

 
ชุดกิจกรรมทั้ง  8 ชุด เป็นชุดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้สืบค้นและลงมือปฏิบัติจริง มี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้   โดยจัดให้มีความยาก ง่าย  เหมาะสมกับวัยและความสามารถ
ของผู้เรียน  เหมาะสมกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
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  ชุ ด ที่  4  
การย่อยอาหารในปาก 

ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับนักเรียน 
 

ก่อนใช้ชุดกิจกรรม 
  จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อม  

 
ระหว่างการใช้ชุดกิจกรรม 

ท ากิจกรรมตามล าดับขั้นตอน ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความกระตือรือร้น  
ให้ความร่วมมือ และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการท ากิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มที่ 
อภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และโต้แย้งกันอย่างสร้างสรรค์ หากมีข้อสงสัยใน
การท ากิจกรรมให้ปรึกษากันในกลุ่ม และ/หรือ ปรึกษาครูผู้สอน  โดยขั้นตอนของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้เป็นดังนี้ 

1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนเรือ่ง การย่อยอาหารในปาก 
2. ปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 เรื่อง โครงสร้างและชุดของฟัน 
3. ศึกษาเนื้อหาประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 4  เรื่อง โครงสร้างและชุดของฟัน 
4. ท าแบบฝึกหัดที่ 1  เรื่อง โครงสร้างและชุดของฟัน 
5. ศึกษาเนื้อหาประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ต่อมน้ าลายและการย่อยในปาก  
6. ปฏิบัติกิจกรรมที่ 2    เรื่อง การย่อยแป้งในปาก 
7. ท าแบบฝึกหัดที่  2  เรื่อง ต่อมน้ าลายและการย่อยอาหารในปาก 
8. ศึกษาเนื้อหาประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 4  เรื่อง ลิ้นและกลไกการกลืน 

อาหาร 
9. ปฏิบัติกิจกรรมที่ 3 เรื่อง ลิ้นและกลไกการกลืนอาหาร 
10. ท าแบบฝึกหัดที่ 3 เรื่อง  ลิ้นและกลไกการกลืนอาหาร 
11. ท าแบบทดสอบหลังเรียน เรื่องการย่อยอาหารในปาก   

 
หลังการใช้ชุดกิจกรรม 

   เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ควรร่วมกันรับผิดชอบท าความสะอาด ตรวจสอบ 
ความครบถ้วนของอุปกรณ์ และจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
ครั้งต่อไป จัดโต๊ะ เก้าอ้ี  ให้เป็นระเบียบ ปิดไฟ พัดลม และถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
ในห้องเรียนก่อนออกจากห้องเรียน  หากต้องการทบทวนเนื้อหาในเวลาว่างที่โรงเรียน หรือ
ที่บ้าน สามารถยืมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลชุดกิจกรรมการเรียนรู้จากครูผู้สอน  
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  ชุ ด ที่  4  
การย่อยอาหารในปาก 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบ
ต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปรายและสรุป โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการ
ย่อยอาหารในปาก 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สังเกต สืบค้นข้อมูล และอธิบายโครงสร้างและชนิดของฟัน 
2. สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับต่อมน้ าลายและสมบัติของน้ าลายในการย่อยอาหารใน

ช่องปาก 
3. สังเกต สืบค้นข้อมูล  และอธิบายการท างานนของลิ้นและกลไกการกลืนอาหาร 

 
   เวลาที่ใช้    2  ชั่วโมง 
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  ชุ ด ที่  4  
การย่อยอาหารในปาก 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง  การย่อยอาหารในปาก   

 
ค าชี้แจง   

1.  แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ  คะแนน 5 คะแนนใช้เวลา  
10 นาท ี

2.  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วท าเครื่องหมาย X  ลงในกระดาษค าตอบ   
 

1. ส่วนของฟันที่เรามองเห็นในช่องปากคือส่วนใดของฟัน 
 ก. enamel   

ข. cementum  
ค. root 
ง. dentine 

2. ในขณะที่เค้ียวข้าวจะรู้สึกว่ามีรสหวานเกิดข้ึน เพราะเหตุใด 
 ก. มีน้ าตาลปนอยู่ในข้าว    

ข. ข้าวมีรสหวานอยู่แล้ว 
 ค.เอ็นไซม์ในปากมีรสหวาน   

ง. แป้งในข้าวถูกเปลี่ยนเป็นน้ าตาล 
3. ลิ้น นอกจากท าหน้าที่รับรสแล้วยังท าหน้าที่อะไรบ้างเก่ียวกับการย่อยอาหาร 
 ก. ท าให้อาหารแตกตัว   

ข. ท าให้อาหารรวมกันเป็นก้อน 
 ค. ช่วยดันอาหารท าให้กลืนสะดวก             

ง. กลับอาหารให้คลุกเคล้าเอนไซม์ได้ทั่ว ๆ 
4.  เมื่อน าข้าวสุกมาทดสอบกับสารละลายไอโอดีนได้สีม่วงน้ าเงิน แต่เมื่อหยดน้ าลายลงไปประมาณ    
5 cm3  ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที สีม่วงน้ าเงินค่อย ๆ หายไป แสดงว่าน้ าลายมีบทบาทอย่างไรต่อการ
เปลี่ยนแปลง  
 ก. น้ าลายท าลายสีม่วงน้ าเงิน    

ข. น้ าลายละลายสีน้ าเงินให้จางลง 
ค. เอนไซม์ในน้ าลายย่อยแป้งในข้าวสุกให้เปลี่ยนเป็นสารชนิดอื่น 

 ง.  น้ าลายยับยั้งการท าปฏิกิริยาระหว่างแป้งกับสารละลายไอโอดีน   
   

5. น้ าย่อยที่อยู่ในน้ าลายคืออะไมเลสท าหน้าที่ย่อยอาหารประเภทใด 
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  ชุ ด ที่  4  
การย่อยอาหารในปาก 

 ก. แป้ง  
ข. เนื้อสัตว์  
ค. ไขมันสัตว์  
ง. ผักผลไม ้

6.  ต่อมน้ าลายที่อยู่ภายในปากของคนมีจ านวนกีคู่่  ท าหน้าที่ส าคัญอย่างไร  
 ก.  1 คู ่สร้างสารเมือก   

ข.  2 คู่ หล่อลื่นอาหาร   
ค.  3 คู่ สร้างน้ าย่อย  
ง.  4 คู่ รับรสอาหาร 

7.  ในคนปกติจะผลิตน้ าลายประมาณเท่าไหร่ต่อวัน 
ก. 0.5-1.0  ลิตรต่อวัน   
ข. 1.0-1.5  ลิตรต่อวัน   
ค.   1.5-2.0  ลิตรต่อวัน    
ง.  2.0-2.5  ลิตรต่อวัน 

8 .คาร์โบไฮเดรตเมื่ออยู่ในปากแล้วจะถูกย่อยให้อยู่ในรูปของโมเลกุลที่มขีนาดเล็กลงและส่วนใหญ่ จะ
อยู่ในรูปของสารประกอบใด 
 ก. มอลโทส   

ข. กลูโคส   
ค. เดกซ์ทริน   
ง. ซูโครส 

9. ข้อใดคือสูตรของฟันแท้ เฉพาะ 1/4 ของปาก 
 ก. 2-1-2-2   

ข. 1-2-2-3  
ค. 2-1-2-3  
ง. 2-1-3-2 

10.  ในขณะที่กลืนอาหาร   กล่องเสียงจะมีลักษณะอย่างไร 
      ก. กล่องเสียงลดต่ าลง รูเปิดของช่องคอขยายขึ้น     

ข. กล่องเสียงลดตัวลง  รูเปิดของช่องคอเล็กลง 
      ค. กล่องเสียงถูกยกไป  รูเปิดของช่องคอเล็กลง 

ง. กล่องเสียงถูกยกขึ้น  รูเปิดของช่องคอขยายใหญ่ขึ้น  
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  ชุ ด ที่  4  
การย่อยอาหารในปาก 

กิจกรรมที่ 1 
เรื่อง โครงสร้างและชุดฟัน 

 
จุดประสงค์ของกิจกรรม 
  สังเกต สืบค้นข้อมูล และอธิบายโครงสร้างและชุดฟันของคน 
 
สื่อ  

1. เนื้อหาประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 4  เรื่อง โครงสร้างและชุดฟันของ 
คน 

2. หนังสือเรียน  รายวิชาเพ่ิมเติมชีววิทยา เล่ม 1 ของ สสวท. 
3. กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์เคลื่อนที่ (smart phone) หรือ  เครื่องคอมพิวเตอร์ 

เคลื่อนที่ (tablet computer)  
 

ค าชี้แจง 
1. ให้นักเรียนนั่งจับคู่กับเพื่อน พูดคุย  ตกลงกันเพื่อศึกษาฟันภายในปากของกันและกัน 
2.  สังเกตรูปร่าง  ต าแหน่ง  จ านวนของฟันภายในช่องปากของเพ่ือน (นักเรียนสามารถ 

ใช้กล้องถ่ายรูป  โทรศัพท์เคลื่อนที่(smart phone) หรือ  เครื่องคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่(tablet 
computer) ช่วยบันทึกภาพเพ่ือความสะดวกในการศึกษา) 

3.  วาดภาพลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 1 เรื่อง โครงสร้างและชุดฟันของคน พร้อมตั้ง
ชื่อภาพ 

4. น าภาพวาดในข้อ 4 มาเปรียบเทียบกับภาพฟัน พร้อมวิเคราะห์รูปร่าง    ต าแหน่ง
ของฟัน  ปรึกษาหารือถึงสาเหตุของความแตกต่าง  แลกเปลี่ยนผลการศึกษา  พร้อมร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับลักษณะรูปร่าง  ที่สอดคล้องกับหน้าที่ของฟันทุกประเภท พร้อมเก็บข้อมูลผล
จากการอภิปรายและลงข้อสรุป 

5.  นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากเนื้อหาประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 4  เรื่อง  
โครงสร้างและชุดฟันของคน  อินเตอร์เน็ตหรือหนังสือ ที่เตรียมไว้ พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
ของรูปร่าง  ประเภท  และหน้าที่  จากการลงข้อสรุป    
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  ชุ ด ที่  4  
การย่อยอาหารในปาก 

แบบบันทึกกิจกรรม 
 
นักเรียนวาดภาพฟันที่ได้จากการสืบค้น   พร้อมระบุชื่อและหน้าที่ของฟันแต่ละประเภท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ชื่อภาพ.......................................................................... 
วาดโดย.................................................................วันที่................................  
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  ชุ ด ที่  4  
การย่อยอาหารในปาก 

เนื้อหาประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 
เรื่อง โครงสร้างและชุดของฟัน 

 
 ทางเดินอาหารของคนจะเริ่มตั้งแต่ปาก   ในบริเวณช่องปากมีฟันท าหน้าที่บดเคี้ยวอาหาร
ให้ละเอียดมีลิ้นช่วยคลุกเคล้าอาหาร   ช่วยในการกลืนและรับรสอาหาร 
 ฟัน (teeth) มีหน้าที่ในการตัด ฉีกและบดอาหาร  ซึ่งฟันแท้แบ่งออกเป็น 4 ชนิดตาม
ลักษณะรูปร่างและหน้าที่ คือ ฟันตัด(Incisor) ฟันฉีก(Canine)  ฟันกรามหน้า(Premolar)  
ฟันกรามหลัง(Molar) 

 
 

ภาพที ่1  แสดงต าแหน่งฟันทั้ง 4 ชนิด( Incisor ,Canine ,Premolar และ Molar) 
(ที่มา :  www.remedypost.com/site-images/teeth.jpg,  
2556) 

 
ฟันของคนเรามี  2  ชุด  คือ 
 1.  ฟันน้ านม (temporary  teeth )  เป็นฟันชุดแรก  มี  20  ซี่  บน 10 ล่าง 10 ฟัน
น้ านมจะงอกตั้งแต่  6 เดือน - 12 ปี ฟันน้ านมจะเริ่มหลุดตั้งแต่อายุประมาณ  2  ปีครึ่ง ถึง 12 ปี 
สูตรฟันน้ านมของคนเฉพาะ 1/4 ของปาก  คือ  I : C : PM : M  คือ  2 : 1 : 0 : 2    
 2.  ฟันแท้ (permanent  teeth)  เป็นฟันชุดที่  2  มีจ านวน  32  ซี่ จะงอกครบเมื่ออายุ 
ประมาณ  13  ปี  สูตรฟันแท้ของคนเฉพาะ1/4 ของปาก  คือ  I : C : PM : M  คือ  2 : 1 : 2 : 3 
 
 

http://www.remedypost.com/site-images/teeth.jpg
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  ชุ ด ที่  4  
การย่อยอาหารในปาก 

   
 

ภาพที่ 2  เปรียบเทียบชุดฟันน้ านม (Temporary  teeth )  กับฟันแท้ (Permanent  teeth)   
(ที่มา :  http://www.hpc4.go.th/director/dspm/index_dent.php?module=!&file=     
              dentKnowledge.php, 2556) 
 
ข้อแตกต่างระหว่างฟันแท้กับฟันน้ านม 
 1.  ขนาด ฟันแท้มีรูปร่างขนาดใหญ่กว่า 
 2.  สี ฟันน้ านมขาว ฟันแท้สีนวลขึ้น 
 3.  ส่วนของคอฟัน ฟันน้ านมคอคอดมากสั้น ฟันแท้คอดน้อยยาว 
 4.  รากฟัน ฟันน้ านมห่าง ฟันแท้จะถี่ 
 ฟันแต่ละซี่จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ตัวฟัน (crown) และรากฟัน (root) ส่วนนอกสุดของ
ตัวฟัน คือ สารเคลือบฟัน (enamel) ถัดเข้ามาเป็นชิ้นเนื้อฟัน (dentine)และโพรงฟัน(pulp cavity) 
ซึ่งภายในมีหลอดเลือดและเส้นประสาท   ส่วนรากฟันจะอยู่ในเบ้ากระดูกขากรรไกร   ชั้นนอกสุดของ
รากฟัน คือ สารเคลือบรากฟัน (cementum) ดังภาพ  
 

 
 

ภาพที ่3  ส่วนประกอบต่างๆ ของรากฟัน 
(ที่มา :  http://www.vcharkarn.com/lesson/1083, 2556) 

http://www.hpc4.go.th/director/dspm/index_dent.php?module=!&file=%20dentKnowledge.php
http://www.hpc4.go.th/director/dspm/index_dent.php?module=!&file=%20dentKnowledge.php
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  ชุ ด ที่  4  
การย่อยอาหารในปาก 

แบบฝึกหัดที่ 1 
เรื่อง โครงสร้างและชุดของฟัน 

 
 ค าชี้แจง ให้นักเรียนระบุชื่อชนิดของฟันตามหมายเลขที่ก าหนดให้ถูกต้อง (2 คะแนน) 
 

 
 
 
 

 
 
 

2 

4 

1 
1)………………………………………… 
2)………………………………………… 
3)………………………………………… 
4)…………………………………………
…… 

1 

2 

3 

4 

5 

1)……………………………………………… 
2)……………………………………………… 
3)……………………………………………… 
4)……………………………………………… 
5)……………………………………………… 
 

3 



 

 

   14 

  ชุ ด ที่  4  
การย่อยอาหารในปาก 

เนื้อหาประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 
เรื่อง ต่อมน้ าลายและการย่อยในปาก  

 
 ต่อมน้ าลาย  เป็นต่อมขับออกชนิดหนึ่งในมีหน้าที่สร้าง น้ าลาย, น้ าย่อยอาหารประเภทแป้ง
ที่เป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่ง เรียกว่า Amylase, และเมือกเพ่ือการหล่อลื่น  ในช่องปากมีต่อมน้ าลาย 3 คู่ 
อยู่ที่ข้างกกหู  ใต้ลิ้น และใต้ขากรรไกร ดังภาพที่ 
 

 
 

ภาพที ่4  ต่อมน้ าลาย 
(ที่มา :  http://www.scimath.org/socialnetwork/groups/viewbulletin, 2556) 
 
 1. ต่อมน้ าลาย ใต้กกหู (parotid gland) เป็นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ทางด้านล่างของหูทั้ง 2 
ข้าง ประกอบด้วยเซลล์ที่ท าหน้าที่สร้างน้ าลายชนิดใส (serous)ถ้าต่อมนี้ติดเชื้อไวรัสจะท าให้อักเสบ 
บวม เรียกว่าโรคคางทูม ในเพศชายเชื้ออาจรุกลามไปถึงลูกอัณฑะท าให้เป็นหมันในที่สุด 
 2. ต่อมน้ าลาย ใต้ขากรรไกร (submandibular gland) มีลักษณะคล้ายรูปไข่ เปิดสู่เพดาน
ล่างของปากทางด้นข้างของฟันตัดด้านล่าง ประกอบด้วยเซลล์ที่ท าหน้าที่สร้างน้ าลายชนิดใส และ
ชนิดข้นเล็กน้อย 
 3. ต่อมน้ าลายใต้ลิ้น (sublingual gland) อยู่ตรงกลางระหว่างขากรรไกรล่างบริเวณใต้ลิ้น
ประกอบด้วยเซลล์ที่ท าหน้าที่สร้างน้ าลายชนิดข้น (mucous) 
 ต่อมเหล่านี้ท าหน้าที่ผลิตน้ าลายออกมาวันละประมาณ 1-1.5 ลิตร  น้ าลายมีน้ าเป็น
องค์ประกอบอยู่ถึงร้อยละ 99.5 มีค่า pH อยู่ระหว่าง 6.2 - 7.4 มีส่วนประกอบที่เป็นเมือกท าหน้าที่
หล่อลื่นอาหารท าให้อาหารเคลื่อนสู่หลอดอาหารได้ง่าย  และมีเอนไซม์อะไมเลส ท าหน้าที่ย่อยแป้ง 
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  ชุ ด ที่  4  
การย่อยอาหารในปาก 

ให้มีโมเลกุลเล็กลง เช่น เดกซ์ทริน หรือเป็นไดเซ็กคาไรค์ คือ มอลโทส และอาจเป็นมอโนเซ็กคาไรด์ 
คือ กลูโคส ดังภาพที่ 3 ขึ้นอยู่กับว่าเอนไซม์อะไมเลสจะไปย่อยโมเลกุลของแป้งที่บริเวณใด   
เนื่องจากอาหารอยู่ในปากช่วงเวลาสั้น  การย่อยคาร์โบไฮเดรตจึงย่อยได้น้อยมาก 
 

 
 

ภาพที่ 5  การย่อยแป้งในปาก 
ที่มา :  http://www.vcharkarn.com/lesson/1083, 2556  

 
 นอกจากนี้ในน้ าลายยังมีสารท าความสะอาดให้กับช่องปากมีสารต่อต้านแบคทีเรียและไวรัส  
และมีสารยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย  การหลั่งของน้ าลายถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.vcharkarn.com/lesson/1083
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  ชุ ด ที่  4  
การย่อยอาหารในปาก 

กิจกรรมที่ 2 
เรื่อง การย่อยแป้งในปาก 

 
จุดประสงค์ของกิจกรรม 
  สืบค้นข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับต่อมน้ าลายและสมบัติของน้ าลายในการย่อยอาหารในช่อง
ปาก 
 
กิจกรรมที่ 2.1  
จุดประสงค์การทดลอง เมื่อเรียนจบหัวข้อนี้แล้ว นักเรียนควรจะสามารถ  

1. ท ากิจกรรมเพ่ือตรวจสอบสมบัติของน้ าลาย  
2. สรุปได้ว่าในน้ าลายมีเอนไซม์ที่เปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ าตาล  

 
วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี  

1. หลอดทดลองขนาดกลาง 2 หลอด 
2. ช้อนตักสาร 1 คัน 

  3. ชุดตะเกียงแอลกอฮอลล์พร้อมที่กั้นลม 1 ชุด 
4. หลอดหยด 1 อัน 
5. กระบอกตวง ขนาด 10 cm3   1  อัน 
6. ข้าวสุก 1 ช้อนโต๊ะ 
7. สารละลายเบเนดิกต์  2  cm3 
8. น้า กลั่น  1  cm 3  

 
วิธีทดลอง  

1. น้ าข้าวสุกประมาณ  1  ช้อนโต๊ะ  มาบดให้ละเอียดแล้วแบ่งเป็น 2 ส่วน ใส่ในหลอดทดลอง 
พร้อมท าเครื่องหมายหลอดที่ 1 และหลอดที่ 2 ตามล าดับ  

2. หลอดที่ 1 เติมน้ าลงไป 5  cm3 
3. หลอดที่ 2 เติมน้ าลาย  5 cm3   ใช้แท่งแก้วคนนาน 30 วินาที 
4. หยดสารละลายเบเนดิกต์ จ านวน  5  หยด  ลงในหลอดทดลองท้ังสอง น าไปต้มในน้ าเดือด

ประมาณ 2 นาที สังเกตและบันทึกผล 
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  ชุ ด ที่  4  
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ตารางบันทึกผลการทดลอง 

 หลอดทดลองที่ ผลการสังเกต 

ก่อนหยดสารละลายเบเนดิกต์ หลังหยดสารละลายเบเนดิกส์เมื่อผ่าน
การต้มในน้ าเดือด 

1      

2     

สรุปผลการทดลอง
..................................................................................................... ...........................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  

ค าถามท้ายกิจกรรม 

1.  การเปลี่ยนแปลงในหลอดทั้งสองเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

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

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

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

2.  สารที่ตรวจพบในหลอดทดลองท่ี 2 คืออะไร  เกิดข้ึนได้อย่างไร  

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

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

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

3.  แป้งในหลอดทดลองใดเกิดการย่อย  สังเกตได้อย่างไร 

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

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

............................................................................................................................. ................................... 
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  ชุ ด ที่  4  
การย่อยอาหารในปาก 

แบบฝึกหัดที่  2  
  เรื่อง ต่อมน้ าลายและการย่อยอาหารในปาก 

 
ค าชี้แจง 
1.  ให้นักเรียนเลือกหมายเลข (1, 2 หรือ 3 )  และพยัญชนะ (ก ข หรือ ค) เขียนลงในภาพที่มี
ความหมายตรงกัน (3 คะแนน) 

1. parotid gland  2. submandibular gland  3. sublingual gland 
ก. ท าหน้าที่สร้างน้ าลายชนิดใส (serous)  
ข. ที่ท าหน้าที่สร้างน้ าลายชนิดใส และชนิดข้นเล็กน้อย 
ค. ที่ท าหน้าที่สร้างน้ าลายชนิดข้น (mucous) 

 

 
 
2.  เอนไซม์ที่มีสมบัตยิ่อยโมเลกุลของแป้งในปากคือเอนไซม์ชนิดใดและถูกผลิตจากแหล่งใด          
(1  คะแนน) 
............................................................................................................. ................................................   
............................................................................................................................. ................................   
.............................................................................................................................................................   
 
 

………. และ………… 

………. และ………… 

………. และ………… 
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  ชุ ด ที่  4  
การย่อยอาหารในปาก 

เนื้อหาประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 
เรื่อง ล้ินและกลไกการกลืนอาหาร 

  
 ลิ้น (tongue)  เป็นกล้ามเนื้อโครงร่าง  มีเยื่อปกคุลม  ลิ้นท าหน้าที่บอกต าแหน่งอาหาร  
กลืนอาหารและเปล่งเสียง และมีหน่วยรับรู้สารเคมี (chemoreceptor)ในการรับรสอาหาร และ
คลุกเคล้าอาหารให้เป็นก้อน (bolus) แล้วช่วยส่งอาหารเข้าสู่ทางเดินอาหารส่วนถัดไป  
 

 
 

ภาพที่ 6  ลิ้นและต าแหน่งของต่อมรับรสชนิดต่าง ๆ 
 (ที่มา :  http://www.pw.ac.th/main/website/sci/3_data.files/image031.jpg, 2556) 
 
 ลิ้น (tongue) ประกอบด้วยกล้ามเนื้อเรียบ ผนังของลิ้นเป็นตุ่มนูนขึ้นมาซึ่งประกอบด้วย
เซลล์ประสาทมากมาย ลิ้นช่วยในการคลุกเคล้าอาหารและให้น้ าลายคลุกเคล้าอาหารได้ทั่วถึง และ
ช่วยในการกลืน นอกจากนี้ยังช่วยในการให้เกิดเสียงและช่วยรับรสอีกด้วย 
อาหารที่ถูกย่อยในช่องปากจะถูกลิ้นคลุกเคล้า   แล้วเคลื่อนที่ไปยังหลอดอาหาร (esophagus) โดย
การกลืน   ซึ่งเป็นกระบวนการที่ท างานร่วมกันของคอหอย(pharynx) ฝาปิดกล่องเสียง(epiglottis) 
และเพดานอ่อน (soft palate) เพดานอ่อนและลิ้นไก่ท าหน้าที่ปิดกั้นอาหารไม่ให้อาหารผ่านเข้าไปใน
โพรงจมูกขณะกลืนอาหาร 
             ขณะกลืนอาหาร   ลิ้นจะดันอาหารไปด้านหลังของช่องปากอาหารจะดันลิ้นไก่และเพดาน
อ่อนขึ้นด้านบนปิดกั้นทางเดินของลมหายใจเพ่ือป้องกันอาหารไม่ให้เข้าสู่โพรงจมูก   จากนั้นอาหาร
จะเคลื่อนที่เข้าสู่หลอดอาหาร   โดยอาศัยการบีบตัวของกล้ามเนื้อที่ผนังของคอหอย   และอาหารจะ
ไม่เข้าหลอดลม   โดยการที่กล่องเสียง(larynx) ถูกยกตัวขึ้นไปชนฝาปิดกล่องเสียงซึ่งเป็นกระดูกอ่อน
ปิดช่องเปิดของกล่องเสียงไว้ดังภาพ   ตามล าดับ 
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  ชุ ด ที่  4  
การย่อยอาหารในปาก 

 
 

ภาพที่  7  การกลืนอาหาร 
(ที่มา :  http://www.vcharkarn.com/lesson/1083, 2556) 
 
 หลอดอาหารมีความยาวประมาณ 25 เซนติเมตร   ท าหน้าที่น าอาหารจากปากลงสู่
กระเพาะอาหาร  การเคลื่อนที่ของอาหารเกิดจากการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้ อที่อยู่รอบๆ 
หลอดอาหารเรียกกระบวนการนี้ว่า เพอริสตัสซิล (peristalsis)   ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่อาหารยังอยู่ที่
บริเวณคอหอยและจะเกิดติดต่อไปจนสุดระยะของหลอดอาหาร   เมื่ออาหารถึงกระเพาะอาหารแล้ว
จะมีกล้ามเนื้อหูรูดของกระเพาะอาหารผิดกั้นไม่ให้อาหารย้อนกลับขึ้นสู่หลอดอาหาร 
 

 
 

ภาพที่ 8  การเกิดเพอรัสตัสซิสของหลอดอาหาร 
(ที่มา :  http://www.vcharkarn.com/lesson/1083, 2556) 

 
 
 
  

http://www.vcharkarn.com/lesson/1083
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  ชุ ด ที่  4  
การย่อยอาหารในปาก 

กิจกรรมที่ 3  
เรื่อง ล้ินและกลไกการกลืนอาหาร 

 
จุดประสงค์ของกิจกรรม 
          สังเกต สืบค้นข้อมูล  และอธิบายการท างานของลิ้นและกลไกการกลืนอาหาร 
 
สื่อ  

เนื้อหาประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 4 เรื่อง ลิ้นและกลไกการกลืนอาหาร 
 
วัสดุ / อุปกรณ์   

  เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (smart phone) หรือ  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เคลื่อนที่ (tablet computer) ที่สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  
 
แหล่งเรียนรู้จากเว็บไซต์ในระบบอินเทอร์เน็ต 

http://www.shutterstock.com/th/video/clip-4610585-stock-footage-
swallowing-process.html 

https://twitter.com/ajklui/status/560666230080552960 
http://study.com/academy/lesson/pharynx-anatomy-definition-quiz.html 
https://www.youtube.com/watch?v=zr4onA2k_LY 
https://www.youtube.com/watch?v=b20VRR9C37Q 

 
ค าชี้แจง 

  ศึกษาเนื้อหาประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่4 เรื่องลิ้นและกลไกการกลืนอาหาร
จากนั้นแตล่ะกลุ่มสืบค้นข้อมูล จากแหล่งเรียนรู้ในระบบอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการท างาน
ของลิ้นและกลไกการกลืนอาหาร  เสร็จแล้วให้ตอบต าถามต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.shutterstock.com/th/video/clip-4610585-stock-footage-swallowing-process.html
http://www.shutterstock.com/th/video/clip-4610585-stock-footage-swallowing-process.html
https://twitter.com/ajklui/status/560666230080552960
http://study.com/academy/lesson/pharynx-anatomy-definition-quiz.html
https://www.youtube.com/watch?v=zr4onA2k_LY
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  ชุ ด ที่  4  
การย่อยอาหารในปาก 

แบบฝึกหัดที่ 3 
เรื่อง  ลิ้นและกลไกการกลืนอาหาร 

 
1.  ให้นักเรียนเติมหมายเลขลงใน      ให้สอดคล้องกับอวัยวะที่เก่ียวข้องกับการกลืน 
อาหาร (2 คะแนน) 

1. เพดานอ่อน soft palate   2.  ฝาปิดช่องจมูก 
3.  ฝาปิดกล่องเสียง     4.  หลอดลม  
1. คอหอย      6.  หลอดอาหาร 
 

 
 
 
 

2.  การเกิด peristalsis มีลักษณะอย่างไร  และเกิดข้ึนบริเวณใด (1  คะแนน) 
............................................................................. ................................................................................   
............................................................................................................................. ................................   
.......................................................................................................................................... ...................   
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  ชุ ด ที่  4  
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3.   ให้นักเรียนอ่านข้อความที่ก าหนดให้  แล้วเขียนหมายเลขหน้าข้อความลงในช่อง      เรียง
ตามล าดับการกลืนอาหาร  ให้ถูกต้อง (1 คะแนน) 

1.  กล่องเสียง  (larynx)  ถูกยกข้ึนท าให้รูเปิดช่องคอมีขนาดใหญ่ขึ้น  
2.  เส้นเสียง(vocal cord) ถูกดึงให้มาชิดกัน  และฝาปิดกล่องเสียง (epiglottis) 

  จะเคลื่อนมาทางข้างหลังปิดหลอดลมเอาไว้ป้องกันไม่ให้อาหารตกเข้าสู่หลอดลม 
     3. เพดานอ่อน  (solf palate)  ถูกดันยกขึ้นไปปิดช่องจมูกเพ่ือไม่ให้เกิดการส าลักและ
ไม่ให้อาหารเข้าไปในช่องจมูก 
   4. กล้ามเนื้อบริเวณคอหอยหดตัวให้ก้อนอาหาร  (bolus)  เคลื่อนลงไปในหลอดอาหาร
ได้โดยไม่พลัดตกลงไปในหลอดลมหรือเคลื่อนขึ้นไปในช่องจมูก 
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  ชุ ด ที่  4  
การย่อยอาหารในปาก 

แบบทดสอบหลังเรียน  
 เรื่อง การย่อยอาหารในปาก   

 

ค าชี้แจง   
1. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ  คะแนน 5 คะแนนใช้เวลา  

10 นาท ี
2.  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วท าเครื่องหมาย X  ลงในกระดาษค าตอบ   

  
1. ส่วนของฟันที่เรามองเห็นในช่องปากคือส่วนใดของฟัน 
 ก. enamel   

ข. cementum  
ค. root 
ง. dentine 

2.  ต่อมน้ าลายที่อยู่ภายในปากของคนมีจ านวนกีคู่่  ท าหน้าที่ส าคัญอย่างไร  
 ก.  1 คู ่สร้างสารเมือก   

ข.  2 คู่ หล่อลื่นอาหาร   
ค.  3 คู่ สร้างน้ าย่อย  
ง.  4 คู่ รับรสอาหาร 

3. ในขณะที่เค้ียวข้าวจะรู้สึกว่ามีรสหวานเกิดข้ึน เพราะเหตุใด 
 ก. มีน้ าตาลปนอยู่ในข้าว    

ข. ข้าวมีรสหวานอยู่แล้ว 
 ค.เอนไซม์ในปากมีรสหวาน   

ง. แป้งในข้าวถูกเปลี่ยนเป็นน้ าตาล 
4.  ในคนปกติจะผลิตน้ าลายประมาณเท่าไหร่ต่อวัน 

ก. 0.5-1.0  ลิตรต่อวัน   
ข. 1.0-1.5  ลิตรต่อวัน   
ค.   1.5-2.0  ลิตรต่อวัน    
ง.  2.0-2.5  ลิตรต่อวัน 

5. ลิ้นนอกจากท าหน้าที่รับรสแล้วยังท าหน้าที่อะไรบ้างเกี่ยวกับการย่อยอาหาร 
 ก. ท าให้อาหารแตกตัว   

ข. ท าให้อาหารรวมกันเป็นก้อน 
 ค. ช่วยดันอาหารท าให้กลืนสะดวก             

ง. กลับอาหารให้คลุกเคล้าเอนไซม์ได้ทั่ว ๆ 
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6 .คาร์โบไฮเดรตเมื่ออยู่ในปากแล้วจะถูกย่อยให้อยู่ในรูปของโมเลกุลที่มขีนาดเล็กลงและส่วนใหญ่  
จะอยู่ในรูปของสารประกอบใด 
 ก. มอลโทส   

ข. กลูโคส   
ค. เดกซ์ทริน   
ง. ซูโครส 

7.  เมื่อน าข้าวสุกมาทดสอบกับสารละลายไอโอดีนได้สีม่วงน้ าเงิน แต่เมื่อหยดน้ าลายลงไปประมาณ    
5 cm3  ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที สีม่วงน้ าเงินค่อย ๆ หายไป แสดงว่าน้ าลายมีบทบาทอย่างไรต่อการ
เปลี่ยนแปลง  
 ก. น้ าลายท าลายสีม่วงน้ าเงิน    

ข. น้ าลายละลายสีน้ าเงินให้จางลง 
ค. เอนไซม์ในน้ าลายย่อยแป้งในข้าวสุกให้เปลี่ยนเป็นสารชนิดอื่น 

 ง.  น้ าลายยับยั้งการท าปฏิกิริยาระหว่างแป้งกับสารละลายไอโอดีน   
8. ข้อใดคือสูตรของฟันแท้ เฉพาะ 1/4 ของปาก 
 ก. 2-1-2-2   

ข. 1-2-2-3  
ค. 2-1-2-3  
ง. 2-1-3-2 

9. น้ าย่อยที่อยู่ในน้ าลายคือ อะไมเลส ท าหน้าที่ย่อยอาหารประเภทใด 
 ก. แป้ง  

ข. เนื้อสัตว์  
ค. ไขมันสัตว์  
ง. ผักผลไม ้

10.  ในขณะที่กลืนอาหาร   กล่องเสียงจะมีลักษณะอย่างไร 
      ก. กล่องเสียงลดต่ าลง รูเปิดของช่องคอขยายขึ้น     

ข. กล่องเสียงลดตัวลง  รูเปิดของช่องคอเล็กลง 
      ค. กล่องเสียงถูกยกไป  รูเปิดของช่องคอเล็กลง 

ง. กล่องเสียงถูกยกขึ้น  รูเปิดของช่องคอขยายใหญ่ขึ้น  
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  ชุ ด ที่  4  
การย่อยอาหารในปาก 

แบบบันทึกคะแนน 
ชุดที่ 4 การย่อยอาหารในปาก 

 
 

คะแนนแบบทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
ก่อนเรียน 5  
หลังเรียน 5  

 
คะแนนแบบฝึกหัด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

แบบฝึกหัดที่ 1: ความรู้ 2  
แบบฝึกหัดที่ 2 
ข้อที่ 1: ทักษะ 
ข้อที่ 2: ความรู้ 

 
3 
1 

 

แบบฝึกหัดที่  3 
ข้อที่ 1: ความรู้ 
ข้อที ่2: ความรู้ 
ข้อที่ 3 : ทักษะ 

 
2 
1 
1 

 

รวม   
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  ชุ ด ที่  4  
การย่อยอาหารในปาก 
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