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เอกสารประกอบการเรียน
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
วิชาวิทยาศาสตร ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
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หนวยที่ 2 ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว
เลม 1 ระบบยอยอาหาร

ศิราณี ปอมปราการ

ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ
โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

เอกสารประกอบการเรียน
เลม 1 ระบบยอยอาหาร
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คําแนะนําการใชเอกสารประกอบการเรียน

k.
c

เอกสารเลมนี้ เปนเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน รหัสวิชา ว22101
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หนวยที่ 2 ระบบตางๆ ในรางกายมนุษยและสัตว เลม 1
เรื่องระบบยอยอาหาร ใชเวลาในการศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเลมนี้จํานวน 3 ชั่วโมง นักเรียน
สามารถศึกษาเรียนรูไดดวยตนเอง ใหนักเรียนอานคําแนะนํา ปฏิบัติตามคําแนะนําตั้งแตตนจนจบ
นักเรียนจะไดรับความรูอยางครบถวนโดยการปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้
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1. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู จุดประสงคการเรียน เพื่อใหทราบวา
เมื่อนักเรียนศึกษาเอกสารเลมนี้แลว นักเรียนจะสามารถเรียนรูอะไรบาง
2. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนจํานวน 10 ขอ เพื่อวัดความรูพื้นฐานของนักเรียน
3. ตรวจคําตอบและบันทึกคะแนนที่ไดลงในตารางบันทึกคะแนนแบบทดสอบกอนเรียน
4. นักเรียนอาน และศึกษาเนื้อหาในเอกสารประกอบการเรียนเลม 1 เรื่องระบบยอยอาหาร
ใหเขาใจ และทําแบบฝกหัดตามลําดับ
5. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนจํานวน 10 ขอ เพื่อวัดความรูที่ไดรับหลังจาก
การศึกษาเอกสารประกอบการเรียนแลว
6. ตรวจคําตอบและบันทึกคะแนนที่ไดลงในตารางบันทึกคะแนนสอบ
7. นําผลการทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนมาเปรียบเทียบกัน เพื่อวัดผลการพัฒนา
การเรียนของนักเรียน

1

มาตรฐานการเรียนรู
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต
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สาระที่ 1
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เอกสารประกอบการเรียน
เลม 1 ระบบยอยอาหาร
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มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่
ของระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกันมีกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเอง
และดูแลสิ่งมีชีวิต

ตัวชี้วัด
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อธิบายโครงสราง และการทํางานของระบบยอยอาหาร
ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถาย ระบบสืบพันธุ รวมทั้งระบบประสาท
และการแสดงพฤติกรรม ของมนุษยและสัตว

2
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สาระการเรียนรู
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เอกสารประกอบการเรียน
เลม 1 ระบบยอยอาหาร
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1. ระบบยอยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถาย ระบบสืบพันธุ
ระบบประสาทและการแสดงพฤติกรรมของมนุษย ในแตละระบบประกอบดวย
อวัยวะหลายชนิดที่ทํางานอยางเปนระบบ
2. ระบบยอยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถาย ระบบสืบพันธุ
ระบบประสาทและการแสดงพฤติกรรมของสัตว ประกอบดวยอวัยวะหลายชนิดที่
ทํางานอยางเปนระบบ

จุดประสงคการเรียนรู

ทดลองและอภิปรายโครงสราง และการทํางานของระบบยอยอาหาร
ของมนุษยและสัตวบางชนิด
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แบบทดสอบกอนเรียนเรื่อง ระบบยอยอาหาร
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1. ขอใดเปนหนาที่ระบบยอยอาหาร
ก. นําอาหารและแกสออกซิเจนไปยังเซลลตางๆ
ข. ดูดซึมอาหารที่ยอยแลวเขาสูกระแสเลือด
ค. นําแกสออกซิเจนเขาสูรางกาย
ง. สรางพลังงานใหแกเซลล

k.
c

คําชี้แจง: จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว จํานวน 10 ขอ (ขอละ 1 คะแนน)

an

2. อวัยวะที่เกี่ยวของกับการยอยอาหารขอใดถูกตองทั้งหมด
ก. ปาก ลําไสเล็ก มาม
ข. กระเพาะอาหาร ลําไสใหญ หลอดลม
ค. ลําไสเล็ก กลองเสียง ลําไสใหญ ง. ปาก กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก

ob

3. อวัยวะสวนใดที่ ไมมี การยอยอาหารเกิดขึ้น
ก. ปาก
ข. ลําไสเล็ก
ค. ลําไสใหญ
ง. กระเพาะอาหาร
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4. กําหนดให 1= ปาก 2= กระเพาะอาหาร 3= ลําไสเล็ก 4= ลําไสใหญ
คารโบไฮเดรตถูกยอยที่บริเวณใด ของระบบยอยอาหารของคน
ก. 1, 2
ข. 2, 3
ค. 3, 4
ง. 1, 3
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5. อวัยวะใดตอไปนี้ที่มีการยอยเกิดขึ้นทั้งหมด
ก. ปาก กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก ข. กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก ลําไสใหญ
ค. หลอดอาหาร ตับ ลําไสใหญ
ง. ปาก หลอดอาหาร ลําไสเล็ก
6. สารอาหารใดที่รางกายดูดซึมเขาไปใชในเซลลไดดี
ก. โปรตีนและไขมัน
ข. กรดไขมันและกรดอะมิโน
ค. กลูโคสและมอลโทส
ง. กลีเซอรอลและแลกโทส
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8. สัตวในขอใดไดรับอาหารโดยการจับและกลืนเหยื่อโดยไมมีการเคี้ยว
ก. งู ปลา
ข. นก คน
ค. ไฮดรา แมลง
ง. ปลิง หอยทาก

om

7. อวัยวะใดบาง สรางน้ํายอยเพื่อยอยแปง
ก. ตอมน้ําลาย ลําไสเล็ก ตับ
ข. ตอมน้ําลาย ตับออน กระเพาะอาหาร
ค. ลําไสเล็ก ตอมน้ําลาย ตับออน ง. กระเพาะอาหาร ตับออน ลําไสเล็ก

no

9. สัตวในขอใดที่ไดรับสารอาหารโดยการดูดซึมผานผิวของรางกาย
ก. แมงมุม
ข. ตัวตืด
ค. หอยทาก
ง. เพลี้ยออน
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10. สิ่งมีชีวิตในขอใดที่มีระบบทางเดินอาหารไมสมบูรณ
ก. ฟองน้ํา พลานาเรีย
ข. ไฮดรา ตัวตืด
ค. พยาธิใบไม พลานาเรีย
ง. ถูกทุกขอ
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เอกสารประกอบการเรียน
เลม 1 ระบบยอยอาหาร
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ระบบยอยอาหาร
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อาหารประเภทตางๆ ที่เราบริโภคโดยเฉพาะสารอาหารที่ใหพลังงานแกรางกาย คือ
คารโบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน ลวนแตมีโมเลกุลขนาดใหญเกินกวาที่จะลําเลียงเขาสูเซลลสวนตางๆ
ของรางกายได ยกเวนวิตามินและเกลือแร
ระบบยอยอาหาร (Digestive System) เปนระบบที่เกี่ยวของกับการยอยอาหาร ไดแก
ทางเดินอาหารตั้งแตปากไปจนทวารหนัก
การยอยอาหาร (Digestion) หมายถึง การทําใหสารอาหารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ
กลายเปนสารอาหารที่มีโมเลกุลเล็กลง จนกระทั่งแพรผานเยื่อหุมเซลลได การยอยอาหารในรางกาย
มี2 วิธี คือ
1. การยอยเชิงกล คือ การบดเคี้ยวอาหารโดยฟน เปนการเปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุล
ทําใหสารอาหารมีขนาดเล็กลง
2. การยอยเชิงเคมี คือ การเปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุลของสารอาหารโดยใชเอนไซม
ที่เกี่ยวของทําใหโมเลกุลของสารอาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ไดโมเลกุลที่มีขนาดเล็กลง
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ระบบยอยอาหารของมนุษย
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ระบบทางเดินอาหารของคน
ปาก
เมื่อเรารับประทานอาหาร
อาหารจะเคลื่อนที่ผานอวัยวะที่เกี่ยวของ
กับทางเดินอาหาร เพื่อใหเกิดการยอย
ตามลําดับดังตอไปนี้
ตับ
1. ปาก (Mouth) มีการยอยเชิงกล
โดยการบดเคี้ยวของฟนและมีการยอย
ถุงน้ําดี
ทางเคมีโดยเอนไซมอะไมเลสหรือไทยาลีน
ซึ่งทํางานไดดีในสภาพที่เปนเบสเล็กนอย
ตับออน
แปง
น้ําตาลมอลโตส (Maltose)
ตอมน้ําลายมี 3 คู ไดแก ตอมน้ําลายใตลิ้น
1 คู ตอมน้ําลายใตขากรรไกรลาง 1 คู
ตอมน้ําลายใตกกหู 1 คู ตอมน้ําลาย
จะผลิตน้ําลายไดวันละ 1 – 1.5 ลิตร

ตอมน้ําลาย
คอหอย
หลอดอาหาร

กระเพาะอาหาร
ลําไสเล็ก
ลําไสใหญ
ทวารหนัก

ภาพที่ 1 ระบบทางเดินอาหารของมนุษย
ที่มา: http://www.med.cmu.ac.th, วันที่ 20 มีนาคม 2554
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2. คอหอย (Pharynx) เปนทางผานของอาหารเขาสูหลอดอาหาร โดยอาศัยการบีบตัว
ของกลามเนื้อที่ผนังคอหอย และยังเปนทางผานของอากาศเขาสูหลอดลมดวย ซึ่งไมมีการยอยใดๆ
ทั้งสิ้น
3. หลอดอาหาร (Esophagus) มีลักษณะเปนกลามเนื้อเรียบมีการยอยเชิงกลโดยการ
บีบตัวของกลามเนื้อทางเดินอาหารเปนชวงๆ เรียกวา “เพอริสตัสซิส (Peristalsis)” เพื่อใหอาหาร
เคลื่อนที่ลงสูก ระเพาะอาหาร ในหลอดอาหารไมมีตอมสรางน้ํายอย แตมีตอมขับน้ําเมือกชวยหลอลื่น
อาหารใหผานสะดวก

กลามเนื้อคลายตัว

no

กลามเนื้อหูรูดหดตัว
กอนอาหาร
กลามเนื้อหดตัว

an

กลามเนื้อคลายตัว
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กลามเนื้อหูรูดคลายตัว
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กระเพาะอาหาร
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ภาพที่ 2 การเกิดเพอริสตัลซิส
ที่มา: http://www.med.cmu.ac.th, วันที่ 20 มีนาคม 2554
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4. กระเพาะอาหาร (Stomach) เปนอวัยวะที่อยูตอจากหลอดอาหาร ตั้งอยูบ ริเวณใต
ทรวงอกของคนเรา สวนบนของกระเพาะอาหารจะเชื่อมตอกับหลอดอาหาร และสวนปลายเชื่อมตอ
กับลําไสเล็กมีลักษณะเปนกลามเนื้อหูรูด เพื่อปองกันไมใหอาหารที่อยูในลําไสเล็กยอนกลับสู
กระเพาะอาหารได กลามเนื้อขนาดใหญของกระเพาะอาหารทําหนาที่ผลิตน้ํายอยออกมา เพื่อยอย
อาหารพวกโปรตีนเทานั้น โดยทีก่ ระเพาะอาหารจะบีบรัดตัวใหอาหารคลุกเคลากับน้ํายอย
มีการยอยเชิงกลโดยการบีบตัวของกลามเนื้อทางเดินอาหาร และมีการยอยทางเคมี
โดยเอนไซมเพปซิน (Pepsin) ซึ่งจะทํางานไดดีในสภาพที่เปนกรด โดยชั้นในสุดของกระเพาะอาหาร
จะมีตอมสรางน้ํายอยซึ่งมีเอนไซมเพปซินและกรดไฮโดรคลอริกเปนสวนประกอบ เอนไซมเพปซิน
จะยอยโปรตีนใหเปนเพปไทด (peptide) ในกระเพาะอาหารนี้ยังมีเอนไซมอยูอีกชนิดหนึ่งชื่อวา
“เรนนิน” ทําหนาที่ยอยโปรตีนในน้ํานม ในขณะทีไ่ มมีอาหารกระเพาะอาหารจะมีขนาด
50 ลูกบาศกเซนติเมตร แตเมื่อมีอาหารเขามากระเพาะอาหารจะขยายขนาดไดอีก 10 – 40 เทา
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กระเพาะอาหารสวนตน
ขั้วกระเพาะ
กระเพาะอาหาร

k.
c

กระเพาะอาหาร

no

กระเพาะอาการ
สวนปลาย

an

ภาพที่ 3 กระเพาะอาหาร
ที่มา: http://www.med.cmu.ac.th, วันที่ 20 มีนาคม 2554
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5. ลําไสเล็ก (Small intestine) จะมีความยาวประมาณ 20 ฟุต กวางประมาณ 1 นิ้ว
เปนบริเวณที่ทํางานหนักมาก เพราะสารอาหารทุกชนิดจะถูกทําใหเปนโมเลกุลที่มีขนาดเล็กที่สุด
แลวจะซึมออกมาจากลําไสเล็กเขาสูกระแสเลือดตอไป สวนของลําไสเล็กที่ตอออกมาจาก
กระเพาะอาหารเรียกวา ดูโอดินัม (Duodenum) ยาวประมาณ 10-12 นิ้ว เปนบริเวณที่มีการยอย
และการดูดซึมมากที่สุด โดยเอนไซมใน ลําไสเล็กจะทํางานไดดีในสภาพที่เปนเบส ซึ่งเอนไซมที่
ลําไสเล็กสรางขึ้น ไดแก

ww
w

.k

- มอลเทส (Maltase) เปนเอนไซมที่ยอยน้ําตาลมอลโทสใหเปนกลูโคส
- ซูเครส (Sucrase) เปนเอนไซมที่ยอยน้ําตาลทรายหรือน้ําตาลซูโครส (Sucrose)
ใหเปนกลูโคส (Glucose) กับฟรักโทส (Fructose)
- แล็กเทส (Lactase) เปนเอนไซมที่ยอ ยน้ําตาลแล็กโทส (Lactose) ใหเปนกลูโคส
กับกาแล็กโทส (Galactose)
การยอยอาหารที่ลําไสเล็กใชเอนไซมจากตับออน (Pancreas) มาชวยยอย เชน
- ทริปซิน (Trypsin) เปนเอนไซมที่ยอยโปรตีนหรือเพปไทดใหเปนกรดอะมิโน
- อะไมเลส (Amylase) เปนเอนไซมที่ยอยแปงใหเปนน้ําตาลมอลโทส (Maltose)
- ไลเปส (Lipase) เปนเอนไซมที่ยอยไขมันใหเปนกรดไขมันและกลีเซอรอล (Glycerol)
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เอกสารประกอบการเรียน
เลม 1 ระบบยอยอาหาร

k.
c
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ภาพแสดงลําไสเล็ก

an

no

ลําไสเล็ก

ob

ภาพตัดขวางลําไสเล็ก
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ro

ผนังกลามเนื้อ

วิลไล
หลอดเลือด

ภาพที่ 4 ลําไสเล็ก
ที่มา: http://www.trueplookpanya.com, วันที่ 13 กุมภาพันธ 2553
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เอกสารประกอบการเรียน
เลม 1 ระบบยอยอาหาร

om

อวัยวะที่เกี่ยวของกับการยอยในลําไสเล็กไดแก ตับ (Liver) ตับออน (Pancreas)
และถุงน้ําดี (Gall Bladder) ซึ่งผลิตเอนไซมและสารตางๆ สงไปยังลําไสเล็กเพื่อยอยอาหาร

no

k.
c

ตับ

ตับออน

ro

ob

ถุงน้ําดี

an

ตอมน้ํายอย

.k

ภาพที่ 5 อวัยวะที่เกี่ยวของกับการยอยในลําไสเล็ก
ที่มา: http://www.trueplookpanya.com, วันที่ 13 กุมภาพันธ 2553
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w

6. ลําไสใหญ (Large intestine) มีความยาวประมาณ 5 ฟุต กวางประมาณ 2 นิ้ว
ซึ่งจะทําหนาที่เปนที่รับกากอาหารจากลําไสเล็ก พื้นที่ภายในเรียบมีตอมเมือกอยูบาง สําหรับให
กากอาหารเคลื่อนไปไดอยางสะดวกที่ลําไสใหญสวนตนจะมีไสติ่ง (Vermiform Appendix)
หอยออกมาจากบริเวณลําไสใหญสวนกลางเรียกวาโคลอน (Colon) จะเปนสวนที่ยาวที่สุดของลําไส
ใหญจะโคงคลายอักษร ก. ไก สวนปลายของลําไสใหญเรียกวาไสตรง (Rectum) ยาวประมาณ 5 นิ้ว
และไปสุดที่ชองทวารหนัก (Anus) ยาวประมาณ 1-1.5 นิ้ว รอบทวารหนักจะมีกลามเนื้อหูรูดหุม
2 ชั้น ที่ลําไสใหญไมมีการยอยแตทําหนาที่เก็บกากอาหาร และดูดซึมน้ําออกจากกากอาหาร ดังนั้น
ถาไมถายอุจจาระเปนเวลาหลายวันติดตอกัน จะทําใหเกิดอาการทองผูกถาหากเกิดขึ้นบอยครั้ง
จะทําใหเกิดโรคริดสีดวงทวาร
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เอกสารประกอบการเรียน
เลม 1 ระบบยอยอาหาร

om

ลําไสใหญกลาง

ลําไสใหญซาย

ลําไสใหญขวา

k.
c

กอนกากอาหาร

กระเปาะลําไสใหญ

no

ลําไสเล็กสวนปลาย

หูรูดทวารหนัก

ไสตรง

ทวารหนัก

an

ไสติ่ง

ob

ภาพที่ 6 สวนประกอบของลําไสใหญ
ที่มา: http://www.trueplookpanya.com, วันที่ 13 กุมภาพันธ 2553

ro

กระบวนการยอยอาหาร
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เมื่อคนเรารับประทานอาหารเขาไปในปาก ฟนจะบดเคี้ยวอาหารใหมีขนาดเล็กลง
และสามารถกลืนลงไปไดสะดวก โดยมีน้ําลายเปนตัวชวยใหอาหารออนนุมยิ่งขึ้น ซึ่งในน้ําลายนี้จะมี
เอ็นไซมชวยยอยอาหารพวกแปง เมื่ออาหารลงสูกระเพาะอาหาร อาหารก็จะถูกยอยไปอีกโดยใชเวลา
3-4 ชั่วโมง ซึ่งจะเร็วหรือชาขึ้นอยูกับปริมาณของอาหาร และชนิดของอาหาร โดยทีเ่ ยื่อหุมของ
กระเพาะอาหารจะผลิตกรดออกมาชวยยอยอาหารดวย หลังจากนั้นอาหารจะลงไปยอยในลําไสเล็ก
และถูกลําไสเล็กดูดซึมสารอาหารเขาสูกระแสเลือด เพื่อใหรางกายนําไปใชในการเสริมสรางซอมแซม
สวนที่สึกหรอ และเพื่อการเจริญเติบโตตอไป เมื่อกากอาหารเดินทางผานจากลําไสเล็กสูลําไสใหญ
ลําไสใหญก็จะดูดซึมน้ําในอาหารออกอีกครั้งหนึ่งจนเหลือเปนกากอาหาร จากนั้นจะถูกขับออก
ทางทวารหนักในรูปของอุจจาระ (Feces)
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เอกสารประกอบการเรียน
เลม 1 ระบบยอยอาหาร
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ob

an

no

k.
c

om

การเสริมสรางและการดํารงประสิทธิภาพการทํางาน ของระบบยอยอาหาร
1. รับประทานอาหารที่ยอยงายรสไมเผ็ดเกินไป ไมเปรี้ยวเกินไป ไมมากจนเกินไป
ในแตละมื้อ และควรงดเวนอาหารหมักดอง ตลอดจนอาหารที่ไมสะอาด
2. รับประทานอาหารใหเปนเวลา เพราะถาไมเปนเวลา กรดในกระเพาะอาหารจะถูกหลั่ง
ออกมาเมื่อไดเวลา ถาไมมีอาหารในกระเพาะอาหารอยูเ ลย ผนังดานในของกระเพาะอาหารก็จะถูก
กรดกัดไปดวย และจะทําใหเปนแผลในกระเพาะอาหารได
3. เคี้ยวอาหารใหละเอียดกอนกลืน เพื่อชวยลดภาระในการยอยอาหารของอวัยวะอื่นๆ
4. แปรงฟนอยางนอยวันละ 2 ครั้ง เชา และหลังอาหารเย็น และรักษาความสะอาดภายใน
ชองปากใหดี ควรไปตรวจฟนกับทันตแพทยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. ถายอุจจาระใหเปนเวลา ควรเปนชวงเวลาเชาทุกเชาอยาใหทองผูก เพราะการที่ทองผูก
บอยๆ จะทําใหเปนโรคริดสีดวงทวารได
6. พยายามอยาใหมีความเครียดเกิดขึ้น เพราะความเครียดจะทําใหเกิดกรดใน
กระเพาะอาหารและหลั่งออกมากัดกระเพาะอาหาร
7. ออกกําลังกายอยูเสมอจะทําใหระบบขับถายทํางานไดดีขึ้น
8. งดชากาแฟ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล เพราะชากาแฟจะไปกระตุนการหลั่งของกรด
ที่อยูภายในกระเพาะอาหาร สวนเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลจะทําใหหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร
เกิดการระคายเคือง
9. ดื่มน้ําสะอาดวันละมากๆ จะชวยใหระบบการทํางานของรางกายดีขึ้น แตในขณะที่เรา
กําลังรับประทานอาหารไมควรดื่มน้ําตามมากๆ เพราะจะทําใหน้ํายอยเจือจาง
10. เมื่อเกิดปญหาเกี่ยวกับระบบยอยอาหาร ควรรีบไปพบแพทย

12

เอกสารประกอบการเรียน
เลม 1 ระบบยอยอาหาร

13

om

ระบบการยอยอาหารในสัตว

no

k.
c

1. การยอยอาหารในสัตวมีกระดูกสันหลัง
สัตวมีกระดูกสันหลังทุกชนิด เชน ปลา กบ กิ้งกา แมว จะมีระบบทางเดินอาหารสมบูรณ
ซึ่งทางเดินอาหารของสัตวมีกระดูกสันหลังประกอบดวย
ปาก  หลอดอาหาร  กระเพาะอาหาร  ลําไสเล็ก  ลําไสใหญ  ทวารหนัก
ระบบยอยอาหารของปลา
อาหารจะเขาทางปากผานคอหอยไปยังกระเพาะอาหาร และลําไสปลามีอวัยวะในการชวย
ยอยอาหาร คือตับและตับออน เชนเดียวกับมนุษย หลังจากการยอย และการดูดซึมกากอาหารจะถูก
ขับออกทางทวารหนัก
ซีกัม

ro

ob

an

ถุงลม

คอหอย

.k

ตับ
ทวารหนัก ลําไส
กระเพาะอาหาร

ปาก

ww
w

อาหารสวนใหญจะถูกยอยที่ผนังลําไสสวนแรก ซึ่งสรางเอนไซมไดเอง และ
ยังไดรับเอนไซมจากตับและตับออน ซึ่งผนังสวนสุดทายจะดูดซึมอาหารที่ยอยแลว

ภาพที่ 7 ระบบยอยอาหารของปลา
ที่มา: ศรีลักษณ ผลวัฒนะ. วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2, 2553 หนา 10

เอกสารประกอบการเรียน
เลม 1 ระบบยอยอาหาร

om

2. การยอยอาหารในสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
2.1 การยอยอาหารในสัตวไมมีกระดูกสันหลังที่มีทางเดินอาหารไมสมบูรณ
- ฟองน้ํา ฟองน้ํายังไมมีทางเดินอาหารแตมีเซลลที่มีลักษณะพิเศษอยูผนังดานในเรียกวา
คอลลาเซลล (Collar Cell) มีลักษณะคลายแจกัน ภายในมีแฟลกเจลลัมยื่นออกมาใชพัดโบกใหอาหาร
เขาไป (ซึ่งทําหนาทีจ่ ับอาหาร) แลวสรางเปนแวคิวโอลอาหาร (Food Vacuole) เพื่อยอยอาหาร
ชองน้ําออก

k.
c

อาหารขนาดเล็ก
ปลอกคอ

แวคิวโอลอาหาร

no

สปคุล

ชองน้ําเขา

an

แฟลกเจลลัม

ฟองน้ํา

เซลลปลอกคอของฟองน้ํา

ro

ob

ภาพที่ 8 สวนประกอบของระบบการยอยอาหารในฟองน้ํา
ที่มา: หนังสือเรียนวิทยาศาสตรพนื้ ฐาน ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2, สสวท., 2552
ปาก

ww
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หนวด

สัตวน้ํา
(อาหาร)

เซลลบริเวณ
เยื่อบุภายในลําตัว
ชองกลวงภายในลําตัว

- ไฮดรา แมงกะพรุน ซีแอนนีโมนี
ไฮดรา มีระบบทางเดินอาหารไมสมบูรณ
มีชองเปดทางเดียวเปนปาก และทางขจัด
ออกของกากอาหาร อาหารจะผาน
บริเวณปากเขาไปในชองลําตัวที่เรียกวา
ชองแกสโตร-วาสคิวลาร
(Gastro-vascular cavity)
ซึ่งจะยอยอาหารบริเวณชองนี้ ไฮดรา
จับเหยื่อโดยวิธีใชเข็มพิษ ซึ่งอยูที่หนวด
หรือ เทนทาเคิล

ภาพที่ 9 สวนประกอบของระบบยอยอาหารในไฮดรา
ที่มา: ศรีลักษณ ผลวัฒนะและคณะ. วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2, 2553 หนา 11
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เอกสารประกอบการเรียน
เลม 1 ระบบยอยอาหาร

no

k.
c

om

- หนอนตัวแบน เชน
ปาก
คอหอย
พลานาเรีย พยาธิใบไม พลานาเรีย
มีระบบทางเดินอาหารไมสมบูรณมีชอง
ลําไส
เปดทางเดียวมีปากเปนทางผานเขา
ของอาหาร และเปนทางออกของ
กากอาหารคลายไฮดรา นอกจากนี้
ชองเปดคอหอย
ยังมีชองวางกลางลําตัวเชนเดียวกัน
แตจะมีการแตกแขนง มากมายเพื่อเพิ่ม
ตา (Eyespot)
ประสิทธิภาพในการยอยและดูดซึม
อาหาร สวนไฮดราไมมีการแตกแขนง
ออกไป พลานาเรียยังไมมีระบบเลือด
ชวยในการลําเลียง
ปมประสาท

เสนประสาท

an

ภาพที่ 10 สวนประกอบของระบบยอยอาหารในพลานาเรีย
ที่มา: ศรีลักษณ ผลวัฒนะและคณะ: วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2, 2553 หนา 11
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2.2 การยอยอาหารในสัตวไมมีกระดูกสันหลังที่มีทางเดินอาหารสมบูรณ
- หนอนตัวกลม เชน พยาธิไสเดือน พยาธิเสนดาย เปนพวกแรกที่มีทางเดินอาหาร
สมบูรณ คือมีชองปาก และทวารหนักแยกออกจากกัน สารอาหารมีการไหลไปในทิศทางเดียว
- หนอนตัวกลมมีปลอง เชน ไสเดือนดิน ปลิงน้ําจืด แมลง มีทางเดินอาหารสมบูรณ
และมีโครงสรางทางเดินอาหารที่มีลักษณะเฉพาะ แตละสวนมากขึ้น ไสเดือนดินมีอวัยวะที่ใช
บดอาหารเรียกวา กึ๋น (Gizzard)
กึ๋น

ลําไส

ww
w

.k

กระเพาะพั
กระเพาะพักกอาหาร
อาหาร
หลอดอาหาร
หลอดอาหาร
คอหอย

ทวาร

ปาก
รองของผนังลําไส
เพิ่มพื้นที่การดูดซึม
รูเมน

ภาพที่ 11 สวนประกอบของระบบยอยอาหารในไสเดือน
ที่มา: ศรีลักษณ ผลวัฒนะและคณะ. วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2, 2553 หนา 10
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เอกสารประกอบการเรียน
เลม 1 ระบบยอยอาหาร

หัวใจ

ob

ทวารหนัก

สวนกลาง

an

สวนทาย

no

ภาพ : ระบบยอยอาหารของตั๊กแตน

เสนเลือดแดง

สวนหัว

ทางเดินอาหาร

ปมประสาท

ตอมน้ําลาย
รังไข
ตอมสรางน้ําลาย

ปาก

ww
w

.k

ro

ชองคลอด ไสตรง

ภาพที่ 12 สวนประกอบของระบบยอยอาหารในตั๊กแตน
ที่มา: ศรีลักษณ ผลวัฒนะและคณะ: วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2, 2553 หนา 10
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เอกสารประกอบการเรียน
เลม 1 ระบบยอยอาหาร

om

แบบฝกหัดที่ 1

an

no

ก. สรางน้ําดีเก็บไวที่ถุงน้ําดี
ข. ยอยแปงใหเปนกลูโคส
ค. ยอยมอลโทสไดกลูโคส 2 โมเลกุล
ง. ทําใหไขมันขนาดเล็กลง
จ. ยอยโปรตีนใหเปนกรดอะมิโน
ฉ. ยอยไขมันขนาดเล็กใหเปนกรดไขมันและกลีเซอรอล
ช. ยอยโปรตีนโมเลกุลใหญใหเล็กลง
ซ. ยอยโปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน และอื่นๆ
ที่ยอยไมหมด
ฌ. สรางเอนไซมและสารโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต
ญ. บีบตัวเพื่อใหอาหารเคลื่อนที่ผานไปได
ฎ. ยอยซูโครสไดกลูโคสและฟรุกโทส
ฏ. ยอยแลกโทสไดกลูโคสและกาแลกโทส
ฐ. มีทั้งการยอยเชิงกลและการยอยทางเคมี
ฒ. ดูดน้ํา แรธาตุ และวิตามินบางชนิดจากอาหารกลับ
สูรางกาย

ww
w

.k

ro

ob

..................1. ปาก
..................2. กระเพาะอาหาร
..................3. ลําไสเล็ก
..................4. ลําไสใหญ
..................5. หลอดอาหาร
..................6. ตับ
..................7. ตับออน
..................8. อะไมเลส
..................9. ไลเพส
..................10. ทริปซิน
..................11. เพปซิน
..................12. มอลเทส
..................13. ซูเครส
..................14. แลกเทส
..................15. น้ําดี

k.
c

คําชี้แจง: จงนําตัวอักษรหนาขอความทางดานขวามือมาเติมลงในชองวางหนาขอความ
ดานซายมือที่มีความสัมพันธกัน จํานวน 15 ขอ (ขอละ 1 คะแนน)

ชื่อ.................................................................................................ชั้น...............................เลขที.่ .....
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เอกสารประกอบการเรียน
เลม 1 ระบบยอยอาหาร

คําชี้แจง: จงตอบคําถามตอไปนี้ จํานวน 15 ขอ (ขอละ 1 คะแนน)

om

แบบฝกหัดที่ 2

ww
w

.k

ro

ob

an

no

k.
c

1. ระบบยอยอาหารมีความสําคัญอยางไร
.......................................................................................................................................................
2. อวัยวะที่เกี่ยวของกับระบบยอยอาหารมีอะไรบาง
.......................................................................................................................................................
3. อาหารถูกยอยที่อวัยวะสวนใดบางในระบบยอยอาหาร
.......................................................................................................................................................
4. อวัยวะยอยอาหารตามขอ 3 แตละสวนยอยสารอาหารประเภทใดบาง
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. ตับมีความสําคัญอยางไรในระบบยอยอาหาร
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. ตับออนมีความสําคัญอยางไรในระบบยอยอาหาร
.......................................................................................................................................................
7. โมเลกุลที่เล็กที่สุดของแปง คือ
.......................................................................................................................................................
8. โมเลกุลที่เล็กที่สุดของโปรตีนที่รา งกายสามารถดูดซึมได คือ
.......................................................................................................................................................
9. โมเลกุลที่เล็กที่สุดของไขมันที่รางกายสามารถดูดซึมได คือ
.......................................................................................................................................................
10. น้ําดีเปนเอนไซมหรือไม อยางไร
.......................................................................................................................................................
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เอกสารประกอบการเรียน
เลม 1 ระบบยอยอาหาร

an

no

k.
c

om

11. ฟองน้ํามีอวัยวะใดที่ใชในการจับอาหาร
.......................................................................................................................................................
12. ปากของไฮดรามีหนาที่อยางไร
.......................................................................................................................................................
13. พลานาเรียมีอวัยวะใดเปนทางผานเขาออกของอาหาร
.......................................................................................................................................................
14. กึ๋น ของไสเดือนดิน มีหนาที่อะไร
.......................................................................................................................................................
15. แมลงจะมีทางเดินอาหารแบงเปนกี่สวน อะไรบาง
.......................................................................................................................................................

ww
w

.k

ro

ob

ชื่อ.................................................................................................ชั้น...............................เลขที.่ .....
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เอกสารประกอบการเรียน
เลม 1 ระบบยอยอาหาร

om

แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องระบบยอยอาหาร
คําชี้แจง: จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว จํานวน 10 ขอ (ขอละ 1 คะแนน)

an

no

2. ขอใดเปนหนาที่ระบบยอยอาหาร
ก. นําอาหารและแกสออกซิเจนไปยังเซลลตางๆ
ข. ดูดซึมอาหารที่ยอยแลวเขาสูกระแสเลือด
ค. นําแกสออกซิเจนเขาสูรางกาย
ง. สรางพลังงานใหแกเซลล

k.
c

1. สิ่งมีชีวิตในขอใดที่มีระบบทางเดินอาหารไมสมบูรณ
ก. ฟองน้ํา พลานาเรีย
ข. ไฮดรา ตัวตืด
ค. พยาธิใบไม พลานาเรีย
ง. ถูกทุกขอ

ob

3. สารอาหารใดที่รา งกายดูดซึมเขาไปใชในเซลลไดดี
ก. โปรตีนและไขมัน
ข. กรดไขมันและกรดอะมิโน
ค. กลูโคสและมอลโทส
ง. กลีเซอรอลและแลกโทส

.k

ro

4. อวัยวะสวนใดที่ ไมมี การยอยอาหารเกิดขึ้น
ก. ปาก
ข. ลําไสเล็ก
ค. ลําไสใหญ
ง. กระเพาะอาหาร

ww
w

5. กําหนดให 1= ปาก 2= กระเพาะอาหาร 3= ลําไสเล็ก 4= ลําไสใหญ
คารโบไฮเดรตถูกยอยที่บริเวณใด ของระบบยอยอาหารของคน
ก. 1, 2
ข. 2, 3
ค. 3, 4
ง. 1, 3
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เอกสารประกอบการเรียน
เลม 1 ระบบยอยอาหาร

om

6. สัตวในขอใดไดรับอาหารโดยการจับและกลืนเหยื่อโดยไมมีการเคี้ยว
ก. งู ปลา
ข. นก คน
ค. ไฮดรา แมลง
ง. ปลิง หอยทาก

k.
c

7. อวัยวะที่เกี่ยวของกับการยอยอาหารขอใดถูกตองทั้งหมด
ก. ปาก ลําไสเล็ก มาม
ข. กระเพาะอาหาร ลําไสใหญ หลอดลม
ค. ลําไสเล็ก กลองเสียง ลําไสใหญ ง. ปาก กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก

no

8. อวัยวะใดตอไปนี้ที่มีการยอยเกิดขึ้นทั้งหมด
ก. ปาก กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก ข. กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก ลําไสใหญ
ค. หลอดอาหาร ตับ ลําไสใหญ
ง. ปาก หลอดอาหาร ลําไสเล็ก

an

9. อวัยวะใดบาง สรางน้ํายอยเพื่อยอยแปง
ก. ตอมน้ําลาย ลําไสเล็ก ตับ
ข. ตอมน้ําลาย ตับออน กระเพาะอาหาร
ค. ลําไสเล็ก ตอมน้ําลาย ตับออน
ง. กระเพาะอาหาร ตับออน ลําไสเล็ก

ww
w

.k

ro

ob

10. สัตวในขอใดที่ไดรับสารอาหารโดยการดูดซึมผานผิวของรางกาย
ก. แมงมุม
ข. ตัวตืด
ค. หอยทาก
ง. เพลี้ยออน
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เอกสารประกอบการเรียน
เลม 1 ระบบยอยอาหาร

บรรณานุกรม

ww
w

.k

ro

ob

an

no

k.
c

om

วิชาการ, กรม. การจัดสาระการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรตามหลักสูตรการศึกษา
กกกกกกขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ:
กกกกกกโรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ , 2552.
. หนังสือเรียนวิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพรางกายของเรา. พิมพครั้งที่ 11.
กกกกกกกรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2533.
. หนังสือเรียน ว 203 วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เลม 3. กรุงเทพฯ:
กกกกกกกโรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2545.
ศรีลักษณ พลวัฒนะและคณะ. วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2. กรุงเทพฯ:
กกกกกกกสํานักพิมพนิยมวิทยา, 2553.
ศึกษาธิการ, กระทรวง. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ:
กกกกกกกกระทรวงศึกษาธิการ, 2553.
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, สถาบัน. การจัดสาระการเรียนรูกลุมวิทยาศาสตร
กกกกกกกหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2552.
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว). แผนการจัดการเรียนรูสองแนวทางที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
กกกกกกกวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2. กรุงเทพฯ: บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว), 2548.
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ. (2549). ระบบการยอยอาหาร. [ออนไลน].
กกกกกกกเขาถึงไดจาก: http://www.trueplookpanya.com.
กกกกกกก(วันที่คนขอมูล: 13 กุมภาพันธ 2553).
ถุงเงิน เจริญสุข. ระบบการยอยอาหาร. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http://www.med.cmu.ac.th.
กกกกกกก(วันที่คนขอมูล: 20 มีนาคม 2554).
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เอกสารประกอบการเรียน
เลม 1 ระบบยอยอาหาร
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ภาคผนวก
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เอกสารประกอบการเรียน
เลม 1 ระบบยอยอาหาร

k.
c

om

กระดาษคําตอบ

กอนเรียน
ง คะแนน

an

ค

ro

ob

ข

.k

ขอ ก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

no

ชื่อ............................................................................เลขที่.....................ชั้นมัธยมศึกษาปที่.........

ww
w

รวม

หลังเรียน

ขอ ก ข ค
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม

ง คะแนน

24

เอกสารประกอบการเรียน
เลม 1 ระบบยอยอาหาร

om

แบบบันทึกคะแนน

k.
c

ชื่อ..................................................ชั้น...................โรงเรียน................................

no

เรื่อง...................................................................................................................

คําชี้แจง: นักเรียนกรอกผลคะแนนจากการทําแบบฝกหัด

คะแนนเต็ม
10
10

คะแนนที่ได

คะแนนเต็ม
15
15
30

คะแนนที่ได

ob

an

แบบทดสอบ
แบบทดสอบกอนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบฝกหัด

ro

แบบฝกหัดที่ 1
แบบฝกหัดที่ 2

ww
w

.k

รวม
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เอกสารประกอบการเรียน
เลม 1 ระบบยอยอาหาร

ww
w

.k

แบบทดสอบหลังเรียน
1. ง
2. ข
3. ข
4. ค
5. ง
6. ก
7. ง
8. ก
9. ค
10. ข

no
an

ro

ob

แบบทดสอบกอนเรียน
1. ข
2. ง
3. ค
4. ง
5. ก
6. ข
7. ค
8. ก
9. ข
10. ง

k.
c

om

เฉลยแบบทดสอบ
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เอกสารประกอบการเรียน
เลม 1 ระบบยอยอาหาร

om

เฉลยแบบฝกหัดที่ 1

an

no

ก. สรางน้ํา ดีเก็บไวที่ถุงน้ําดี
ข. ยอยแปงใหเปนกลูโคส
ค. ยอยมอลโทสไดกลูโคส 2 โมเลกุล
ง. ทําใหไขมันขนาดเล็กลง
จ. ยอยโปรตีนใหเปนกรดอะมิโน
ฉ. ยอยไขมันขนาดเล็กใหเปนกรดไขมันและกลีเซอรอล
ช. ยอยโปรตีนโมเลกุลใหญใหเล็กลง
ซ. ยอยโปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน และอื่นๆ
ที่ยอยไมหมด
ฌ. สรางเอนไซมและสารโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต
ญ. บีบตัวเพื่อใหอาหารเคลื่อนที่ผานไปได
ฎ. ยอยซูโครสไดกลูโคสและฟรุกโทส
ฏ. ยอยแลกโทสไดกลูโคสและกาแลกโทส
ฐ. มีทั้งการยอยเชิงกลและการยอยทางเคมี
ฒ. ดูดน้ํา แรธาตุ และวิตามินบางชนิดจากอาหารกลับ
สูรางกาย

ww
w

.k

ro

ob

........ฐ......1. ปาก
........ช......2. กระเพาะอาหาร
........ซ......3. ลําไสเล็ก
........ฒ.....4. ลําไสใหญ
........ญ.....5. หลอดอาหาร
........ก......6. ตับ
........ฌ.....7. ตับออน
........ข......8. อะไมเลส
........ฉ......9. ไลเพส
........จ......10. ทริปซิน
........ช......11. เพปซิน
........ค......12. มอลเทส
........ฏ…...13. ซูเครส
........ฎ…...14. แลกเทส
........ง…....15. น้ําดี

k.
c

คําชี้แจง: จงนําตัวอักษรหนาขอความทางดานขวามือมาเติมลงในชองวางหนาขอความ
ดานซายมือที่มีความสัมพันธกัน จํานวน 15 ขอ (ขอละ 1 คะแนน)
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เอกสารประกอบการเรียน
เลม 1 ระบบยอยอาหาร

k.
c

คําชี้แจง: จงตอบคําถามตอไปนี้ จํานวน 15 ขอ (ขอละ 1 คะแนน)

om

เฉลยแบบฝกหัดที่ 2

1. ระบบยอยอาหารมีความสําคัญอยางไร
ตอบ ยอยอาหาร ดูดซึมอาหารที่ยอยแลวเขาสูกระแสเลือด

no

2. อวัยวะที่เกี่ยวของกับระบบยอยอาหารมีอะไรบาง
ตอบ ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก ถุงน้ําดี ตับ ตับออน

an

3. อาหารถูกยอยที่อวัยวะสวนใดบางในระบบยอยอาหาร
ตอบ ปาก กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก

ob

4. อวัยวะยอยอาหารตามขอ 3 แตละสวนยอยสารอาหารประเภทใดบาง
ตอบ ปากยอยคารโบไฮเดรต กระเพาะอาหารยอยโปรตีน ลําไสเล็กยอยไขมัน โปรตีน
และ คารโบไฮเดรต

.k

ro

5. ตับมีความสําคัญอยางไรในระบบยอยอาหาร
ตอบ สรางน้ําดี ทําลายเชื้อโรคและสารบางชนิดที่เปนอันตรายตอรางกาย เก็บสะสมวิตามิน
และ ธาตุเหล็ก

ww
w

6. ตับออนมีความสําคัญอยางไรในระบบยอยอาหาร
ตอบ สรางเอนไซม อะไมเลส ไลเพส ทริปซิน และสรางสารโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต
7. โมเลกุลที่เล็กที่สุดของแปง คือ
ตอบ กลูโคส
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เอกสารประกอบการเรียน
เลม 1 ระบบยอยอาหาร

10. น้ําดีเปนเอนไซมหรือไม อยางไร
ตอบ ไม เพราะน้ําดีไมเปนสารประเภทโปรตีน

no

11. ฟองน้ํามีอวัยวะใดที่ใชในการจับอาหาร
ตอบ แฟลกเจลลัม

k.
c

9. โมเลกุลที่เล็กที่สุดของไขมันที่รางกายสามารถดูดซึมได คือ
ตอบ กรดไขมันและกลีเซอรอล

om

8. โมเลกุลที่เล็กที่สุดของโปรตีนที่รางกายสามารถดูดซึมได คือ
ตอบ กรดอะมิโน

an

12. ปากของไฮดรามีหนาที่อยางไร
ตอบ เปนทางเขาของอาหาร และทางขจัดออกของกากอาหาร
13. พลานาเรียมีอวัยวะใดเปนทางผานเขาออกของอาหาร
ตอบ ปาก

ob

14. กึ๋น ของไสเดือนดิน มีหนาที่อะไร
ตอบ บดอาหาร

ww
w

.k

ro

15. แมลงจะมีทางเดินอาหารแบงเปนกี่สวน อะไรบาง
ตอบ มี 3 สวน คือ สวนตน สวนกลาง และสวนทาย
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