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ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน  เร่ือง  การยอยอาหารของคน 
ศูนยที่ 2  การยอยอาหารในปาก 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

j  ประธานแจกบัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา และบัตรกิจกรรมใหกับสมาชิกในกลุม 
k  สมาชิกทุกคนรวมกันศึกษาบัตรคําสั่ง  บัตรเนื้อหา  และบัตรกิจกรรม 
l  สมาชิกทุกคนแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการปฏิบัติกิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย 
m  สมาชิกทุกคนรวมกันประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยการตรวจคําตอบ 

จากบัตรเฉลย  และใหคะแนนขอที่ถูกตองขอละ 2 คะแนน 
 

 เมื่อประกอบกิจกรรมเรียบรอยแลว 
ขอใหทุกคนชวยกันเก็บสื่อการสอน 
ทุกอยางเขาที่ใหเรียบรอยกอนที่จะยาย 
ไปทํางานศูนยตอไป..นะครับ 

บัตรคําสั่ง 
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ภาพสวนประกอบตางๆ ของฟน 

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน  เร่ือง  การยอยอาหารของคน 
ศูนยที่ 2  การยอยอาหารในปาก 

 
การยอยอาหารในปาก 

 ในบริเวณท่ีเปนชองปากมีฟนทําหนาท่ีในการบดเคี้ยวอาหารใหละเอียด  มีล้ินชวย   
ในการคลุกเคลาอาหาร  ชวยในการกลืนและรับรสอาหาร  ฟนแตละซ่ีจะแบงออกเปน  2  สวน คือ 

1. ตัวฟน (crown)  เปนสวนนอกสุดของตัวฟนคือสารเคลือบฟน(enamel) ถัดเขามาเปนช้ัน
เนื้อฟน(dentine) และโพรงฟน(pulp  cavity) ซ่ึงภายในมีหลอดเลือดและเสนประสาท 

2. รากฟน (root) ฝงอยูในเบากระดูกขากรรไกร  ช้ันนอกสุดของฟนคือ สารเคลือบรากฟน
(cementum)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ในชองปากมีตอมน้ําลาย (Salivary Gland)  เปนตอมมีทอ  ทําหนาท่ีผลิตน้ําลาย  (Saliva)                
ตอมน้ําลายของคน  มีอยู  3  คูคือ  ตอมน้ําลายใตล้ิน  (Sublingual  Gland)  1  คู   ตอมน้ําลาย             
ใตขากรรไกรลาง  (Submandibulary Gland)  1  คู  และ ตอมน้ําลายขางกกหู  (Parotid Gland)     
1  คู 

 
 

บัตรเนื้อหา ศูนยที่ 2 
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ภาพการยอยแปงในปาก 

อะไมเลส อะไมเลส 

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน  เร่ือง  การยอยอาหารของคน 
ศูนยที่ 2  การยอยอาหารในปาก 

 
 

น้ําลาย  มีสวนประกอบดังนี ้
1. น้ํา 99.5 %   มีคา pH ประมาณ 6.2 – 7.4   
2. สารเมือกทําหนาท่ีหลอล่ืนอาหารทําใหอาหารกลืนลงสูหลอดอาหารไดดีขึ้น   
3. เอนไซมอะไมเลสทําหนาท่ียอยแปงเปนเดกซทริน หรือมอลโทส และอาจเปน 

  มอโนแซ็กคาไรด คือ กลูโคส  ขึ้นอยูกับวาเอนไซมอะไมเลสจะไปยอยโมเลกุลของแปง       
 ท่ีบริเวณใด 

4.  สารทําความสะอาดชองปากตอตานแบคทีเรียและไวรัสยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย 
เนื่องจากอาหารอยูในปากชวงเวลาส้ัน  การยอยคารโบไฮเดรตจึงยอยไดนอยมาก 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
เริ่มตนจากการเคี้ยวอาหารโดยการทํางานรวมกันของ  ฟน  ล้ิน  และแกม  ซ่ึงถือเปน 

การยอยเชิงกล  ทําใหอาหารกลายเปนช้ินเล็กๆมีพ้ืนท่ีผิวสัมผัสกับเอนไซมไดมากขึ้น 
ในขณะเดียวกันตอมน้ําลายก็จะหล่ังน้ําลายออกมาชวยคลุกเคลาใหอาหารเปนกอนล่ืนสะดวก                 
ตอการกลืน  เอนไซมในน้ําลาย  คือ  ไทยาลิน  หรืออะไมเลสจะยอยแปงในระยะเวลาส้ันๆ  ในขณะ
ท่ีอยูในชองปากใหกลายเปนเดกซทริน  (Dextrin)  ซ่ึงเปนคารโบไฮเดรตท่ีมีโมเลกุลเล็กกวาแปง  
แตใหญกวาน้ําตาล 

 

บัตรเนื้อหา ศูนยที่ 2 
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ภาพการกลืนอาหาร 
  

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน  เร่ือง  การยอยอาหารของคน 
ศูนยที่ 2  การยอยอาหารในปาก 

 
 
อาหารท่ีถูกยอยในชองปากจะถูกล้ินคลุกเคลา  แลวเคล่ือนท่ีไปยังหลอดอาหาร

(esophagus) โดยการกลืน  ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีทํางานรวมกันของคอหอย (pharynx)  ฝาปดกลอง
เสียง (epiglottis)  และเพดานออน (soft  palate)  เพดานออนและล้ินไกทําหนาท่ีปดกั้นอาหารไมให
อาหารผานเขาไปในโพรงจมูกขณะกลืนอาหาร  ขณะกลืนอาหาร  ล้ินจะดันอาหารไปดานหลัง              
ของชองปาก  อาหารจะดันล้ินไกและเพดานออนขึ้นดานบนปดกั้นทางเดินของลมหายใจ                      
เพ่ือปองกันอาหารไมใหเขาสูโพรงจมูก  จากนั้นอาหารจะเคล่ือนท่ีเขาสูหลอดอาหาร  โดยอาศัย 
การบีบตัวของกลามเนื้อท่ีผนังของคอหอย  และอาหารจะไมเขาหลอดลม  โดยการท่ีกลองเสียง 
(larynx) ถูกยกตัวขึ้นไปชนฝาปดกลองเสียงซ่ึงเปนกระดูกออนปดชองเปดของกลองเสียงไว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรเนื้อหา ศูนยที่ 2 
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ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน  เร่ือง  การยอยอาหารของคน 
ศูนยที่ 2  การยอยอาหารในปาก 

 
 

หลอดอาหารมีความยาวประมาณ  25 เซนติเมตร  ทําหนาท่ีนําอาหารจากปากลงสู
กระเพาะอาหาร  การเคล่ือนท่ีของอาหารเกิดจากการหดตัวและคลายตัวของกลามเนื้อท่ีอยู 
รอบ ๆ หลอดอาหารเรียกกระบวนการนี้วา เพอริสตัลซิส (peristalsis) ซ่ึงเกิดขึ้นตั้งแตอาหาร 
ยังอยูท่ีคอหอยและจะเกิดติดตอกันจนสุดระยะของหลอดอาหาร  เม่ืออาหารถึงกระเพาะอาหาร
แลวจะมีกลามเนื้อหูรูดของกระเพาะอาหารปดกั้นไมใหอาหารยอนกลับขึ้นสูหลอดอาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  2546 : 13-15) 
 

บัตรเนื้อหา ศูนยที่ 2 

ภาพการเกิดเพอริสตัลซิสของหลอดอาหาร 
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ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน  เร่ือง  การยอยอาหารของคน 
ศูนยที่ 2  การยอยอาหารในปาก 

 
 

 
 

 

บัตรกิจกรรม ศูนยที่ 2 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง  (10  คะแนน) 

1. การเปล่ียนแปลงของอาหารท่ีเกิดขึ้นในชองปากโดยการทํางานของฟนและเอนไซม                         
อะไมเลส  แตกตางกันอยางไร 
ฟนจะบดเคี้ยวอาหารใหมีขนาดเล็กลงทําใหพ้ืนท่ีผิวของอาหารท่ีจะสัมผัสกับเอนไซมมี
มากขึ้น สวนเอนไซมอะไมเลสจะมีหนาท่ีสลายพันธะท่ียึดระหวางโมเลกุลยอย  ๆ   ของ
สารอาหารประเภทแปงทําใหมีขนาดโมเลกุลเล็กลง  โดยมีน้ําเขารวมทําปฏิกิริยา    ดวย 
 2.  การพูดคุยหรือหัวเราะในขณะท่ีเคี้ยวอาหารและกลืนอาหารจะมีผลอยางไร  เพราะเหตุใด 

- อาหารอาจพลัดตกลงไปในกลองเสียงและหลอดลม  หรือขึ้นไปอยูท่ีจมูกได  เพราะขณะท่ี
หัวเราะหรือพูดคุยนั้นฝาปดกลองเสียงไมสนิท  และเปนจังหวะท่ีล้ินไกและเพดานออนปด
ชองทางติดตอกับชองจมูกไมสนิทเชนเดียวกันรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร 

3. การรับประทานอาหารท่ีแหงแข็ง  และช้ินใหญเกินไป  หรืออาหารท่ีเคี้ยวไมละเอียด  
ขณะกลืนจะรูสึกแนนท่ีบริเวณหนาอก  เปนเพราะเหตุใด 

- เพราะอาหารจะเคล่ือนตัวไปตามหลอดอาหารไดลําบาก  หลอ  ดอาหา รบีบตัวยาก และ                  
เกีดการเกร็งของกลามเนื้อหลอดอาหารทําใหรูสึกจุกแนนบริเว  ณหนาอกรรรรรรรรรร 

5. นายเอกสิทธ์ิรับประทานขาวเหนียวกับไกยาง  นักเรียนคิดวาอาหารชนิดใดจะถูกยอยท่ีปาก  
เพราะเหตุใด 

- ขาว  เพราะในน้ําลายมีเอนไซมอะไมเลสท่ีสามารถยอยขาวท่ีเปนสารอาหารประเภทคาร
โบไฮเดรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรต 

4.  เพอริสตัลซิส (peristalsis) ท่ีเกิดในหลอดอาหารเปนการยอยหรือไม  อยางไร 
- ไม  เพราะกระบวนการเพอริสตัลซิส (peristalsis) เปนกระบวนการนําอาหารจากปากลงสู

กระเพาะอาหารiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


<< เอกสารเผยแพร โดย  นางกัลยา  ดวงแกว >> 

 

14 

1. การเปล่ียนแปลงของอาหารท่ีเกิดขึ้นในชองปากโดยการทํางานของฟนและเอนไซม                         
อะไมเลส  แตกตางกันอยางไร 
ฟนจะบดเคี้ยวอาหารใหมีขนาดเล็กลงทําใหพ้ืนท่ีผิวของอาหารท่ีจะสัมผัสกับเอนไซม       
มีมากขึ้น สวนเอนไซมอะไมเลสจะมีหนาท่ีสลายพันธะท่ียึดระหวางโมเลกุลยอยๆ ของ
สารอาหารประเภทแปงทําใหมีขนาดโมเลกุลเล็กลง  โดยมีน้ําเขารวมทําปฏิกิริยาดวย 
 2.  การพูดคุยหรือหัวเราะในขณะท่ีเคี้ยวอาหารและกลืนอาหารจะมีผลอยางไร  เพราะเหตุใด 
อาหารอาจพลัดตกลงไปในกลองเสียงและหลอดลม  หรือขึ้นไปอยูท่ีจมูกได  เพราะขณะ   
ท่ีหัวเราะหรือพูดคุยนั้นฝาปดกลองเสียงไมสนิท  และเปนจังหวะท่ีล้ินไกและเพดานออน
ปดชองทางติดตอกับชองจมูกไมสนิทเชนเดียวกัน 

3. การรับประทานอาหารท่ีแหงแข็ง  และช้ินใหญเกินไป  หรืออาหารท่ีเคี้ยวไมละเอียด  
ขณะกลืนจะรูสึกแนนท่ีบริเวณหนาอก  เปนเพราะเหตุใด 
เพราะอาหารจะเคล่ือนตัวไปตามหลอดอาหารไดลําบาก  หลอดอาหารบีบตัวยาก และ                  
เกีดการเกร็งของกลามเนื้อหลอดอาหารทําใหรูสึกจุกแนนบริเวณหนาอก 

5. นายเอกสิทธ์ิรับประทานขาวเหนียวกับไกยาง  นักเรียนคิดวาอาหารชนิดใดจะถูกยอยท่ีปาก  
เพราะเหตุใด 
ขาว  เพราะในน้ําลายมีเอนไซมอะไมเลสท่ีสามารถยอยขาวท่ีเปนสารอาหารประเภท
คารโบไฮเดรต 

4. เพอริสตัลซิส (peristalsis) ท่ีเกิดในหลอดอาหารเปนการยอยหรือไม  อยางไร 
ไม  เพราะกระบวนการเพอริสตัลซิส (peristalsis) เปนกระบวนการนําอาหารจากปากลงสู
กระเพาะอาหาร 

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน  เร่ือง  การยอยอาหารของคน 
ศูนยที่ 2  การยอยอาหารในปาก 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรเฉลย ศูนยที่ 2 

เฉลยกิจกรรม 
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