บทเรียนสาเร็จรูป
เรื่อง 6 ระบบสาคัญในร่างกายมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เล่มที่

1

ระบบย่อยอาหาร

นางสุวรรณา เทพแก้ว
โรงเรียนบ้านไทรงาม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ก
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คานา
ในสภาพปัจจุบันการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองให้มาก
ที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่เรี ยน ใฝ่รู้อยู่เสมอ ดังนั้นการจัดทาบทเรียนสาเร็จรูป เป็นแนวทางหนึ่งที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์และการสืบเสาะหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจ
โดยใช้ ข้อ มูล หลากหลายและประจั ก ษ์พ ยานที่ ตรวจสอบได้ ผู้ เรี ยนจึง ได้ รับ การพั ฒ นาในการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะได้นาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การศึกษาค้นคว้าและจัดทาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง 6 ระบบสาคัญในร่างกายมนุษย์ จานวน 6
เล่ม ได้จัดทาคู่มือการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป สาหรับเล่มนี้เป็นบทเรียนสาเร็จรูป
เล่ ม ที่ 1 เรื่ อ ง ระบบย่ อ ยอาหาร ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน การวั ด ผลและประเมิ น ผลครอบคลุ ม
องค์ประกอบการเรียนรู้ ด้านพฤติ กรรมความดีหรือจิตพิสัย ด้านทักษะความรู้หรือพุทธิพิสัย และด้าน
ทักษะกระบวนการที่เป็นสุขหรือมีความสุขจากการเรียนรู้
ขอขอบคุณเจ้ าของตาราที่นามาอ้างอิงไว้ในเอกสาร ดร.วรรณดี สุ ธาพาณิช ย์ ศึ ก ษานิ เ ทศก์
เชี ่ ย วชาญพิ เ ศษ ส านั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสตู ล และนาย บั ญ ญั ติ รัก ศิล ป์
ผู้อานวยการโรงเรีย นบ้า นไทรงาม ที่ให้การสนับ สนุน แนะนา และให้คาปรึกษา ขอขอบคุณคณะครู
อาจารย์ที่ให้คาแนะนามา ณ โอกาสนี้ด้วย
สุวรรณา เทพแก้ว
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านไทรงาม

ข
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1

คาแนะนาในการใช้บทเรียนสาเร็จรูป
สาหรับครูผู้สอน
1. ครูชี้แจงและอธิบายวิธีการศึกษาบทเรียนสาเร็จรูปให้นักเรียนเข้าใจและพร้อมที่จะศึกษาโดยให้เรียน
ไปทีละกรอบ
2. ครูแจกบทเรียนสาเร็จรูปให้นักเรียนศึกษาวิธีการใช้บทเรียนสาเร็จรูปจนเข้าใจดีแล้วให้นักเรียนเริ่ม
ศึกษาบทเรียนด้วยตนเองได้
3. ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน ก่อนที่จะศึกษาบทเรียนสาเร็จรูป
4. ให้นักเรียนทากิจกรรมตามบทเรียนสาเร็จรูปอย่างอิสระ
5. ให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนอีกหนึ่งครั้ง หลังจากศึกษาบทเรียนจบแล้ว
6. การประเมิ น ผลการเรี ย นของนั ก เรี ย นหลั งจากเรี ยนบทเรี ยนนี้ แ ล้ ว ถ้ า นั ก เรีย นท าแบบทดสอบ
หลังเรียนได้เกินร้อยละ 80 ถือว่าผ่าน/ถ้าได้ไม่ถึงร้อยละ 80 ทาการสอนซ่อมเสริม
7. บทเรียนสาเร็จรูปเล่มนี้ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
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2

คาแนะนาในการใช้บทเรียนสาเร็จรูป
สาหรับนักเรียน
1. นักเรียนต้องทาแบบทดสอบก่อนเรียนจานวน 10 ข้อ เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ใช้
เวลาทา 10 นาที
2. นักเรียนอ่านบทเรียนสาเร็จรูปไปทีละกรอบ ห้ามนักเรียนอ่านข้ามไปกรอบอื่นเป็นอันขาด
3. เมื่อนั กเรี ย นอ่านแล้ว ถ้ามีคาถามในกรอบใดให้ นักเรียนตอบคาถามลงในกรอบนั้น และนักเรียน
สามารถตรวจคาตอบได้ในกรอบหน้าถัดไป
4. นักเรียนตรวจคาตอบแล้วคาตอบถูกก็อ่านหน้าต่อไปได้ แต่ถ้าตอบไม่ถูกให้นักเรียนย้อนกลับไปอ่าน
ใหม่
5. นักเรียนอย่าเปิดดูคาตอบก่อนล่วงหน้าและอย่าแก้คาตอบที่ตอบผิดนักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง
6. เมื่อนักเรียนอ่านบทเรียนสาเร็จรูปเสร็จแล้ว ให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน จานวน 10 ข้อ ใช้
เวลาทา 10 นาที และตรวจคาตอบจากเฉลยคาตอบหน้าถัดไป นักเรียนทาแบบทดสอบได้เกินร้อยละ
80 ถือว่าผ่าน
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จุดประสงค์การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อธิบายความหมายของคาว่า การย่อยอาหาร การย่อยเชิงกล การย่อยเชิงเคมี และเอนไซม์ได้
อธิบายความแตกต่างระหว่างการย่อยเชิงกลและการย่อยเชิงเคมีได้
อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการทางานของเอนไซม์ และคุณสมบัติของเอนไซม์ได้
ชี้บ่งตาแหน่งอวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะในการย่อยอาหารได้
อธิบายกลไกการทางานของอวัยวะต่างๆ เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารได้
เป็นคนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการเสาะแสวงหาความรู้ เพียรพยายามและซื่อสัตย์
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แบบทดสอบก่อนเรียน
คาชี้แจง ให้ นั ก เรี ย นเลื อ กค าตอบที่ ถู ก ต้ อ งที่ สุ ด เพี ย งค าตอบเดี ย วและท าเครื่ อ งหมาย × ลงใน
กระดาษคาตอบ
1. ข้อใดหมายถึงการย่อยอาหาร
ก. การที่อาหารเปลี่ยนลักษณะไปอย่างชัดเจน
ข. การที่อาหารอนุภาคใหญ่สลายตัวออกเป็นอนุภาคเล็ก
ค. การที่อาหารอย่างหนึ่งเปลี่ยนไปเป็นอาหารอีกอย่างหนึ่ง
ง. การที่อาหารมีการเผาผลาญ โดยการรวมตัวกับออกซิเจน
2. ข้อใดไม่ใช่การย่อยเชิงกล
ก. การเคี้ยว
ข. การสับอาหาร
ค. ข้าวปนกับน้าตาล
ง. การบีบตัวของทางเดินอาหาร
3. การย่อยอาหารโดยเอนไซม์เกิดขึ้นครั้งแรกที่ใด
ก. ปาก
ข. ลาไส้เล็ก
ค. หลอดอาหาร
ง. กระเพาะอาหาร
4. ความแตกต่างของการย่อยเชิงกลและการย่อยเชิงเคมีคืออะไร
ก. ปริมาณของอาหาร
ข. ประเภทของอาหาร
ค. การใช้เอนไซม์ในการย่อย
ง. การบีบตัวของทางเดินอาหาร
5. เอนไซม์ในน้าลายทางานได้ดีขึ้นอยู่กับปัจจัยใด
ก. พื้นที่ของอาหารที่สัมผัสกับเอนไซม์
ข. อุณหภูมิประมาณ 37°c
ค. pH ที่เป็นกลาง
ง. ถูกทุกข้อ
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6. เอนไซม์ คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร
ก. สารประกอบประเภทโปรตีนมีหน้าที่ย่อยอาหาร
ข. สารประกอบโปรตีน ช่วยเร่งปฏิกิริยาในสิ่งมีชีวิต
ค. สารประกอบประเภทไขมัน ช่วยให้ร่างกายมีการลาเลียง
ง. สารประกอบประเภทแร่ธาตุ ช่วยกาจัดของเสียในร่างกาย
7. เนยแข็งที่เรารับประทานจะถูกย่อยที่บริเวณใด
ก. ลาไส้เล็ก
ข. ลาไส้ใหญ่
ค. กระเพาะอาหาร
ง. ไม่มีการย่อย เพราะเนยแข็งจะถูกดูดซึมเข้าหลอดเลือดฝอยได้ทันที
8. บริเวณใดที่มีการย่อยและดูดซึมมากที่สุด
ก. ปาก
ข. ลาไส้เล็ก
ค. ลาไส้ใหญ่
ง. ทวารหนัก
9. สารอาหารที่ย่อยแล้วจะถูกดูดซึมเข้าสู่หลอดเลือด เพื่อไปเลี้ยงร่างกายที่อวัยวะใด
ก. ปาก
ข. ลาไส้เล็ก
ค. ลาไส้ใหญ่
ง. กระเพาะอาหาร
10. อวัยวะใดที่ไม่มีการย่อยอาหารเกิดขึ้น
ก. คอหอย – ลาไส้เล็ก
ข. คอหอย – หลอดอาหาร
ค. ลาไส้เล็ก – กระเพาะอาหาร
ง. หลอดอาหาร – กระเพาะอาหาร

5
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กระดาษคาตอบ
แบบทดสอบก่อนเรียน
เล่มที่ 1 ระบบย่อยอาหาร
ชื่อ......................................................................................................เลขที่..................
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

แบบทดสอบก่อนเรียน
เกณฑ์การให้คะแนน

ก

ข

ค

ง

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
10
ถูก 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คาตอบ
ข
ค
ก
ค
ง
ข
ก
ข
ข
ข
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กรอบที่ 1
การย่อยอาหาร (Digestion) คือ กระบวนการแปรสภาพอาหารโมเลกุลใหญ่ให้มีขนาดเล็ก
ลง เพื่อการดูดซึมเข้าไปยังเซลล์ สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เท่านั้น ที่ต้องผ่าน
กระบวนการย่อยอาหารเสียก่อน ส่วนเกลือแร่ วิตามิน น้า สามารถดูดซึมเข้าไปยังเซลล์ได้โดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ทางเคมี

ภาพระบบย่อยอาหาร
ที่มา: http://www.friskogfunksjonell.no/fordoyelsessystemet/.
คาถาม 1. อาหารประเภทใดที่ต้องผ่าน
กระบวนการย่อย
พลิกหน้าต่อไป
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เฉลย

1. คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน

กรอบที่ 2

การย่อยเชิงกล : เป็นการแปรสภาพอาหารโมเลกุลใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงด้วยการบดเคี้ยวด้วย
ฟัน หรือการบีบตัวของทางเดินอาหาร
การย่อยเชิงเคมี : เป็นการแปรสภาพอาหารโมเลกุลใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงโดยใช้เอนไซม์

การย่อยอาหาร
การย่อยอาหาร มี 2 ขั้นตอน ได้แก่
♣

การย่อยเชิงกล
เป็นกระบวนการทาให้อาหารโมเลกุลใหญ่
มีขนาดเล็กลงด้ว ยการบดเคี้ย วด้ว ยฟัน
หรือการบีบตัวของทางเดินอาหาร

การย่อยเชิงเคมี
เป็นการย่อยคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และ
โปรตีนให้มีขนาดโมเลกุลเล็กลง ซึ่งเป็น
กระบวนการเกิดปฏิกิริยาเคมี ระหว่าง
เอ็นไซม์กับโมเลกุลของอาหาร

คาถาม 2. การย่อยประเภทใดที่เกี่ยวข้องกับ
เอนไซม์

พลิกหน้าต่อไป

10

เล่มที่ 1 ระบบย่อยอาหาร

เฉลย

2. การย่อยเชิงเคมี

กรอบที่ 3
เอนไซม์ (enzyme) เป็นสารประกอบประเภทโปรตีน ที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อทาหน้าที่เร่ง
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย เอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยสารอาหารเรียกว่า “น้าย่อย”
ปัจจัยที่มีผลต่อการทางานของเอนไซม์
1. อุณหภูมิ โดยเอนไซม์จะทางานได้ดีที่อุณหภูมิเหมาะสม ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ส่วนใหญ่
เอนไซม์จะทางานได้ดีที่อุณหภูมิ 37°c
2. pH เหมาะสม ถ้า pH ไม่เหมาะสม ประสิทธิภาพของเอนไซม์จะลดลง หรือทางานไม่ได้
3. พื้นผิวของสารอาหารที่สัมผัสกับเอนไซม์ สารอาหารชิ้นเล็กจะถูกย่อยได้ง่าย

ภาพจาลองการเร่งปฏิกิริยาทางเคมีของเอนไซม์
ที่มา: http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/enzyme/chapter4/ch4l1.htm.

คาถาม 3. พื้นผิวของอาหาร
ทีม่ ผี ลต่อการย่อย
อย่างไร
พลิกหน้าต่อไป
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เฉลย

3. อาหารที่มีขนาดเล็กจะถูกย่อยได้
ง่าย

กรอบที่ 4

คุณสมบัติของเอนไซม์
เอนไซม์ แต่ละชนิดมีความเฉพาะในการย่อยอาหารแต่ละประเภท เช่น
เอนไซม์ อะไมเลส ทาหน้าที่ย่อยแป้งให้เป็นน้าตาลมอลโทส
เอนไซม์ โปรตีเอส ทาหน้าที่ย่อยโปรตีนให้เป็นกรดอะมิโน
เอนไซม์ ไลเปส ทาหน้าที่ย่อยไขมันให้เป็นกรดไขมันและกลีเซอรอล
ซึ่งเอนไซม์ทั้ง 3 ชนิดนี้ถูกสร้างขึ้นที่ตับอ่อน (pancrese)
การเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์
E เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (เอนไซม์)
S เป็นสารตั้งต้น เรียกว่า สับสเตรต
P เป็นสารผลิตภัณฑ์
E+S

ES
(สายเชิงซ้อน)

E+P

คาถาม 4. คุณสมบัติเฉพาะของเอนไซม์คือ
อะไร

พลิกหน้าต่อไป
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เฉลย

4. มีความเฉพาะในการย่อยอาหาร
แต่ละประเภท

กรอบที่ 5

อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหาร
1. ปาก (mouth) มีการย่อยเชิงกลโดยการบดเคี้ยวของฟัน และมีการย่อยเชิงเคมี
โดยเอนไซม์อะไมเลส

ภาพปาก
ที่มา: http://legacy.owensboro.kctcs.edu/gcaplan/anat2/notes/
APIINotes8%20Digestive%20Anatomy.htm.
คาถาม 5. ภายในปากมีการย่อยประเภทใด

พลิกหน้าต่อไป
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เฉลย

5. การย่อยเชิงกลและการย่อยเชิง
เคมี

กรอบที่ 6

2. คอหอย (pharymx) เป็นทางผ่านของอาหารซึ่งไม่มีการย่อยเป็นทางผ่านของอาหารจาก
ปากไปยังหลอดอาหาร
3. หลอดอาหาร (esophagus) มีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อเรียบ มีการย่อยเชิงกล โดยการบีบ
ตัวของกล้ามเนื้อทางเดินอาหารเป็นช่วงๆ

ที่มา:

ภาพคอหอยและหลอดอาหาร
https://www.studyblue.com/notes/note/n/digestive-system/deck/6444918.

คาถาม 6. อาหารผ่านหลอดอาหารได้
โดยวิธีใด
พลิกหน้าต่อไป
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เฉลย

6. โดยการบีบตัวของกล้ามเนื้อ

กรอบที่ 7

4. กระเพาะอาหาร (stomach) ปกติถ้าไม่มีอาหารอยู่จะมีปริมาตร 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร
แต่เมื่อมีอาหารเข้าไปสามารถขยายได้ถึง 40 เท่า ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร มี
การหลั่งกรดเกลือ (HCL) เพื่อปรับสภาพให้เหมาะสมแก่การทางานของเอนไซม์ มีการ
ย่อยเชิงกลและเชิงเคมี ส่วนใหญ่เป็นการย่อยโปรตีน

ภาพกระเพาะอาหาร
ที่มา: http://www.scottbaldwinmd.com/gastric-cancer/
คาถาม 7. กรดเกลือในกระเพาะอาหารมี
ประโยชน์อย่างไร

พลิกหน้าต่อไป
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เฉลย

7. ปรับสภาพให้เหมาะสมกับ
การทางานของเอนไซม์

กรอบที่ 8

5. ลาไส้เล็ก (small intestine) เป็นบริเวณที่มีการย่อยอาหารและดูดซึมมากที่สุด เอนไซม์
ที่ลาไส้เล็กสร้างได้เอง คือ
1. มอลเทส (maltase) เป็นเอนไซม์ที่ย่อยน้าตาลมอลโทสให้เป็นกลูโคส
2. ซูเครส (sucrose) เป็นเอนไซม์ที่ย่อยน้าตาลทรายหรือน้าตาลซูโครส (sucrose) ให้
เป็นกลูโคสกับฟรักโทส (fructose)
3. แล็กเทส (lactase) เป็นเอนไซม์ที่ย่อยน้าตาลเล็กโทส (lactose) ให้เป็นกลูโคสกับ
กาแล็กโทส (galactose)

ภาพลาไส้เล็ก
ที่มา: http://www.sccollege.edu/StudentServices/ HealthWellnessCenter/
AlcoholEffects/Pages/intestines.aspx.
คาถาม 8. หน้าที่สาคัญของลาไส้เล็ก
คืออะไร

พลิกหน้าต่อไป
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เฉลย

8. เป็นบริเวณที่มีการย่อยอาหารและ
ดูดซึมมากที่สุด

กรอบที่ 9

6. ลาไส้ใหญ่ (large intestine) ที่ลาไส้ใหญ่ไม่มีการย่อย แต่ทาหน้าที่เก็บกากอาหารและ
ดูดซึม แร่ธาตุ วิตามินบางชนิด ออกจากกากอาหารกลับเข้าสู่ร่างกาย
7. ทวารหนัก (anus) เป็นส่วนสุดท้ายของระบบย่อยอาหาร ทาหน้าที่เป็นช่องทางขับถ่าย
อุจจาระ ลาไส้ตรงจะบีบตัวทาให้กากอาหารหลุดออกจากทวารหนักเป็นอุจจาระ

ภาพลาไส้ใหญ่ ทวารหนัก
ที่มา: http://www.slideshare.net/mrtangextrahelp/08-human-organ-systems.

คาถาม 9. หน้าที่ของ
ทวารหนัก
คืออะไร
พลิกหน้าต่อไป
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9. เป็นช่องทางขับถ่ายอุจจาระ

กรอบที่ 10

8. ตับ (liver) มีหน้าที่สร้างน้าดีส่งไปเก็บที่ถุงน้าดี (gall bladder)
9. ตับอ่อน (pancreas) มีหน้าที่สร้างเอนไซม์ส่งไปย่อยอาหารที่ลาไส้เล็ก

ภาพตับ ตับอ่อน
ที่มา: http://www.dhammadrops.org/news_detail.php?id=10.
คาถาม 10. หน้าที่ของตับคืออะไร

พลิกหน้าต่อไป
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10. สร้างน้าดี

กรอบสรุป

การย่อยอาหาร หมายถึง กระบวนการแปรสภาพอาหารโมเลกุลใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง เพื่อ
การดูดซึมเข้าไปยังเซลล์ การย่อยอาหารในร่างกายมี 2 วิธี คือ
1. การย่อยเชิงกล คือ การบดเคี้ยวอาหารโดยฟันหรือการบีบตัวของทางเดินอาหาร
2. การย่อยเชิงเคมี คือ การแปรสภาพอาหารโมเลกุลใหญ่ ให้มีขนาดเล็กลงโดยใช้เอนไซม์
เอนไซม์ เป็ น สารประกอบประเภทโปรตีน ที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อทาหน้าที่เร่งอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย
ขั้นตอนการย่อยอาหาร
ปาก  คอหอย  หลอดอาหาร  กระเพาะอาหาร  ลาไส้เล็ก
 ลาไส้ใหญ่  ทวารหนัก

ไปทาแบบทดสอบหลังเรียนกันนะคะ

พลิกหน้าต่อไป
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แบบทดสอบหลังเรียน
คาชี้แจง ให้ นั ก เรี ย นเลื อ กค าตอบที่ ถู ก ต้ อ งที่ สุ ด เพี ย งค าตอบเดี ย วและท าเครื่ อ งหมาย × ลงใน
กระดาษคาตอบ
1. ความแตกต่างของการย่อยเชิงกลและการย่อยเชิงเคมีคืออะไร
ก. ปริมาณของอาหาร
ข. ประเภทของอาหาร
ค. การใช้เอนไซม์ในการย่อย
ง. การบีบตัวของทางเดินอาหาร
2. เอนไซม์ คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร
ก. สารประกอบประเภทโปรตีนมีหน้าที่ย่อยอาหาร
ข. สารประกอบโปรตีน ช่วยเร่งปฏิกิริยาในสิ่งมีชีวิต
ค. สารประกอบประเภทไขมัน ช่วยให้ร่างกายมีการลาเลียง
ง. สารประกอบประเภทแร่ธาตุ ช่วยกาจัดของเสียในร่างกาย
3. สารอาหารที่ย่อยแล้วจะถูกดูดซึมเข้าสู่หลอดเลือด เพื่อไปเลี้ยงร่างกายที่อวัยวะใด
ก. ปาก
ข. ลาไส้เล็ก
ค. ลาไส้ใหญ่
ง. กระเพาะอาหาร
4. ข้อใดหมายถึงการย่อยอาหาร
ก. การที่อาหารเปลี่ยนลักษณะไปอย่างชัดเจน
ข. การที่อาหารอนุภาคใหญ่สลายตัวออกเป็นอนุภาคเล็ก
ค. การที่อาหารอย่างหนึ่งเปลี่ยนไปเป็นอาหารอีกอย่างหนึ่ง
ง. การที่อาหารมีการเผาผลาญ โดยการรวมตัวกับออกซิเจน
5. อวัยวะใดที่ไม่มีการย่อยอาหารเกิดขึ้น
ก. คอหอย – ลาไส้เล็ก
ข. คอหอย – หลอดอาหาร
ค. ลาไส้เล็ก – กระเพาะอาหาร
ง. หลอดอาหาร – กระเพาะอาหาร

เล่มที่ 1 ระบบย่อยอาหาร

6. บริเวณใดที่มีการย่อยและดูดซึมมากที่สุด
ก. ปาก
ข. ลาไส้เล็ก
ค. ลาไส้ใหญ่
ง. ทวารหนัก
7. ข้อใดไม่ใช่การย่อยเชิงกล
ก. การเคี้ยว
ข. การสับอาหาร
ค. ข้าวปนกับน้าตาล
ง. การบีบตัวของทางเดินอาหาร
8. การย่อยอาหารโดยเอนไซม์เกิดขึ้นครั้งแรกที่ใด
ก. ปาก
ข. ลาไส้เล็ก
ค. หลอดอาหาร
ง. กระเพาะอาหาร
9. เอ็นไซม์ในน้าลายทางานได้ดีขึ้นอยู่กับปัจจัยใด
ก. พื้นที่ของอาหารที่สัมผัสกับเอนไซม์
ข. อุณหภูมิประมาณ 37°c
ค. pH ที่เป็นกลาง
ง. ถูกทุกข้อ
10. เนยแข็งที่เรารับประทานจะถูกย่อยที่บริเวณใด
ก. ลาไส้เล็ก
ข. ลาไส้ใหญ่
ค. กระเพาะอาหาร
ง. ไม่มีการย่อย เพราะเนยแข็งจะถูกดูดซึมเข้าหลอดเลือดฝอยได้ทันที

20
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กระดาษคาตอบ
แบบทดสอบหลังเรียน
เล่มที่ 1 ระบบย่อยอาหาร
ชื่อ......................................................................................................เลขที่..................
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

แบบทดสอบหลังเรียน
เกณฑ์การให้คะแนน

ก

ข

ค

ง

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
10
ถูก 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คาตอบ
ง
ง
ก
ค
ง
ง
ก
ข
ข
ก
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