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ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้วิทยาศาสต
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วดั
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1 สิ่ งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต
มาตรฐานที่ ว 1.1 เข้าใจหน่ วยพืน้ ฐานของสิง่ มีชวี ติ
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าทีข่ อง
ระบบต่างๆของสิง่ มีชวี ติ ทีท่ างานสัมพันธ์กนั
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูส้ ่อื สารสิง่ ทีเ่ รียนรูแ้ ละนา
ความรูไ้ ปใช้ในการดารงชีวติ ของตนเองและดูแลสิง่ มีชวี ติ

ตัวชี้วดั
ว 1.1 ม.2/1 อธิบายโครงสร้างและการทางานของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด
ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุข์ องมนุ ษย์และสัตว์รวมทัง้ ระบบ
ประสาทของมนุษย์
ว 1.1 ม.2/2 อธิบายความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ของมนุษย์และนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 8.1
ใช กระบวนการทางวิทยาศาสตร และจิตวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหา
ความรู
การแก ป ญหารู ว าปรากฏการณ ทางธรรมชาติทเ่ี กิดขึน้ ส วนใหญ มีรปู แบบทีแ่ น
นอน
สามารถอธิบายและตรวจสอบได ภายใต ข อมูลและเครือ่ งมือทีม่ อี ยู ในช วงเวลานัน้ ๆ
เข าใจว า วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม
และสิง่ แวดล อมมีความเกี่ยวข องสัมพันธ กัน
ตัวชีว้ ดั
ว 8.1 ม.2/1 ตัง้ คาถามทีก่ าหนดประเด็นหรือตัวแปรทีส่ าคัญในการสารวจตรวจสอบ
หรือศึกษาค นคว าเรือ่ งทีส่ นใจได อย างครอบคลุมและเชื่อถือได
ว 8.1 ม.2/2 สร างสมมติฐาน
ทีส่ ามารถตรวจสอบได และวางแผนการสารวจตรวจสอบ
หลายๆ วิธ ี
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ (K)
1. อธิบายขัน้ ตอนการทางาน และอวัยวะทีใ่ ช้ในการย่อยอาหารได้
2. อธิบายขัน้ ตอนการย่อยอาหารในกระเพาะอาหารและในลาไส้เล็กได้
3. อธิบายอวัยวะ และลาดับขัน้ ตอนการทางานของการย่อยอาหารของปลา แมลง
และไฮดราได้
ด้านทักษะกระบวนการ (P)
1. ทดลองการย่อยอาหารในปากได้
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
1. นักเรียนมีความสนใจและให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
2. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
3. นักเรียนมีความสามัคคีและช่วยเหลือกัน
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดกิ จกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว22102
ใช้เวลา 10 นาที

คาชี้แจง ให้นกั เรียนทาเครือ่ งหมายกากบาท (x) ทับลงในกระดาษคาตอบทีถ่ ูกทีส่ ุดเพียงคาตอบเดียว
ในกระดาษคาตอบทีค่ รูแจกให้

1. ความหมายของการย่อยอาหารในข้อใดชัดเจนและถูกต้องทีส่ ุด
ก. การแปรสภาพอาหารโดยใช้เอนไซม์ในอวัยวะต่าง ๆ
ข. การแปรสภาพอาหารโดยใช้ฟันบดเคีย้ วอาหารให้มขี นาดเล็กลง
ค. การเปลีย่ นสารอาหารทีม่ ขี นาดใหญ่ให้เป็ นสารอาหารทีม่ ขี นาดเล็กลง
ง. การเปลีย่ นสารอาหารให้มขี นาดอนุ ภาคเล็กลงจนสามารถแพร่ผ่านเยือ่ หุม้ เซลล์ได้
2. เมือ่ เรารับประทานขนมปั ง จะถูกย่อยทีใ่ ดบ้าง
ก. ปาก ลาไส้เล็ก
ข. ลาไส้เล็ก ลาไส้ใหญ่
ค. ปาก กระเพาะอาหาร
ง. กระเพาะอาหาร ลาไส้เล็ก
3. อาหารทีถ่ ูกย่อยเป็ นอนุ ภาคทีเ่ ล็กทีส่ ุดจะดูดซึมเข้าสู่หลอดเลือดทีบ่ ริเวณใดของทางเดินอาหาร
เพือ่ ส่งไปเลีย้ งส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ก. ปาก
ข. ลาไส้เล็ก
ค. หลอดอาหาร
ง. กระเพาะอาหาร
4. เมือ่ เรารับประทานข้าวเอนไซม์อะไมเลสในน้ าลายจะย่อยข้าวให้เป็ นสารใด
ก. น้าแป้ ง
ข. น้าตาลกลูโคส
ค. น้าตาลซูโคส
ง. น้าตาลมอลโทส
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5. น้าดี มีหน้าทีอ่ ย่างไร
ก. ย่อยไขมันในลาไส้เล็ก
ข. ทาให้ไขมันแตกตัวเป็ นเม็ดเล็ก ๆ
ค. เป็ นฮอร์โมนทีเ่ กีย่ วกับการย่อยไขมัน
ง. ย่อยโปรตีนทีย่ อ่ ยในกระเพาะไม่หมด
6. ถ้าไม่มกี ระเพาะอาหาร
อาหารประเภทใดทีไ่ ด้รบั ความกระทบกระเทือนต่อกระบวนการย่อยมากทีส่ ุด
ก. คาร์โบไฮเดรต
ข. ไขมัน
ค. โปรตีน
ง. อาหารทุกประเภท
7. ข้อใดไม่ใช่การย่อยเชิงกล
ก. การเคีย้ ว
ข. การกัดอาหาร
ค. การบีบตัวของทางเดินอาหาร
ง. ข้าวปนกับน้าลาย
8. ข้อใดเรียงลาดับระบบย่อยอาหารของคนจากเริม่ ต้นถึงสุดท้ายได้ถูกต้องตามลาดับ
ก. ปาก คอหอย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลาไส้ใหญ่ ลาไส้เล็ก ทวารหนัก
ข. ปาก คอหอย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลาไส้เล็ก ลาไส้ใหญ่ ทวารหนัก
ค. ปาก หลอดอาหาร ลาไส้เล็ก คอหอย กระเพาะอาหาร ลาไส้ใหญ่ ทวารหนัก
ง. ปาก ลาไส้เล็ก หลอดอาหาร คอหอย ลาไส้ใหญ่ กระเพาะอาหาร ทวารหนัก
9. ข้อใดไม่ใช่อวัยวะทีใ่ ช้ในการย่อยอาหารของปลา
ก. ตับ
ข. ปาก
ค. ลาไส้
ง. กระเพาะอาหาร
10. ข้อใดเรียงลาดับโครงสร้างของระบบย่อยอาหารของแมลงจากส่วนต้นไปถึงส่วนท้ายได้ถูกต้อง
ก. ปาก ต่อมสร้างน้ าย่อย ต่อมน้าลาย ไส้ตรง ทวารหนัก
ข. ปาก ต่อมน้าลาย ไส้ตรง ต่อมสร้างน้ าย่อย ทวารหนัก
ค. ปาก ต่อมน้าลาย ต่อมสร้างน้าย่อย ไส้ตรง ทวารหนัก
ง. ปาก ต่อมสร้างน้ าย่อย ไส้ตรง ต่อมน้าลาย ทวารหนัก
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กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดกิ จกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว22102 ใช้เวลา 10
นาที

ชื่อ –
สกุล.............................................................................ชัน้ .........เลขที่........
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!!!!!.....เสร็จแล้ว…
ไปทากิ จกรรมกันเถอะ
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ใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง ระบบย่อยอาหารของมนุษย์

อาหารต่างๆ ทีบ่ ริโภคเข้าสู่รา่ งกาย
ล้วนแล้วแต่มโี มเลกุลขนาดใหญ่เกินกว่าทีจ่ ะลาเลียงเข้าสู่เซลล์ของร่างกายได้
จึงต้องผ่านกระบวนการทีท่ าให้มโี มเลกุลขนาดเล็กลงสามารถลาเลียงเข้าสู่เซลล์ได้เรียกว่า
การย่อย
การย่อยอาหาร หมายถึง
การทาให้อาหารทีม่ โี มเลกุลขนาดใหญ่กลายเป็ นสารอาหารทีม่ โี มเลกุลขนาดเล็กลงจนสามาร
ถผ่านเยือ่ หุม้ เซลล์และร่างกายนาไปใช้ได้
การย่อยอาหารในร่างกาย มี 2 วิ ธี คือ
1. การย่อยเชิงกล (Mechanical digestion) คือ
การทาให้อาหารมีขนาดเล็กลงโดยใช้ วิธกี ารทางกล เช่น ฟั นบดเคีย้ ว กล้ามเนื้อบีบรัด
แต่ยงั ไม่สามารถแปรสภาพอาหารทีม่ โี มเลกุลใหญ่ให้มโี มเลกุลเล็กลง
2. การย่อยทางเคมี (Chemical digestion) คือ
การทาให้อาหารมีขนาดเล็กลง โดยมีเอนไซม์
เป็ นตัวทาปฏิกริ ยิ ากับอาหารให้มโี มเลกุลเล็กลง

อาหารทีเ่ รากินเข้าไปประกอบด้วยสารอาหารโมเลกุลใหญ่หลายชนิด เช่น
ไขมัน คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ร่างกายยังดูดซึมไปใช้ประโยชน์ไม่ได้
จะต้องผ่านกระบวนการทีท่ าให้สารอาหารมีโมเลกุลขนาดเล็กจนสามารถผ่านเยือ่ หุ้
มเซลล์ได้ โดยมีเอนไซม์เข้ามาเกีย่ วข้องด้วย
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ระบบย่อยอาหารของมนุษย์ประกอบด้วย ทางเดิ นอาหาร
มีลกั ษณะเป็ นท่อกลวงยาวติดต่อกันโดยตลอด ตัง้ แต่ ปาก คอหอย หลอดอาหาร
กระเพาะอาหาร ลาไส้เล็ก
ลาไส้ใหญ่ จนถึงทวารหนัก ตามลาดับ และอวัยวะอื่นๆ ทีช่ ่วยในการย่อยอาหาร เช่น
ต่อมน้าลาย ตับ ตับอ่อน ถุงน้าดี ดังภาพ 1.1

ภาพที่ 1.1 ระบบย่อยอาหารของมนุษย์
ทีม่ า : http://www.samakkhi.ac.th:81/Education_Online/Data
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กิ จกรรมที่ 1.1 การย่อยแป้ ง

คาสัง่
ให้นกั เรียนแบ่งกลุ่ม 4-5
คนมอบหมายหน้าทีแ่ ละจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ปฏิบตั กิ จิ กรรม
ต่อไปนี้
หลักการ แป้ งเป็ นสารทีม่ อี นุภาคขนาดใหญ่สามารถเปลีย่ นเป็ นน้ าตาลซึง่ มีอนุ ภาคขนาดเล็กได้
โดยเอนไซม์ในน้ าลาย
จุดประสงค์ของกิ จกรรม
1. เพื่อตรวจสอบสมบัตขิ องน้าลาย
2. เพื่อตรวจสอบว่าในน้ าลายมีเอนไซม์ทเ่ี ปลีย่ นแป้ งให้เป็ นน้ าตาล
วัสดุอปุ กรณ์และสารเคมี
รายการ
1. หลอดทดลองขนาดกลาง
2. ช้อนตักสาร
3. ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมทีก่ นั ้ ลม
4. หลอดหยด
5. กระบอกตวง ขนาด 10 cm3
6. ข้าวสุก
7. สารละลายเบเนดิกซ์
8. น้ากลัน่

จานวน/กลุ่ม
2 หลอด
1 คัน
1 ชุด
1 อัน
1อัน
1 ช้อนโต๊ะ
2 cm3
1 cm3

วิ ธีการทดลอง
1. นาข้าวสุกประมาณ 1 ช้อนโต๊ะมาแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน แล้วปฏิบตั ดิ งั นี้
- ข้าวสุกส่วนที่ 1 บดเล็กน้อยแล้วใส่ลงในหลอดทดลองหลอดที่ 1 เติมน้าลงไปประมาณ 1
cm3
- ข้าวสุกส่วนที่ 2 เคีย้ วให้ละเอียดนานประมาณ 30 วินาที
แล้วใส่ลงในหลอดทดลองหลอดที่ 2
2. หยดสารละลายเบเนดิกซ์ประมาณ 7 หยด ลงในหลอดทดลองทัง้ สองหลอด นาไปต้มในน้าเดือด
ประมาณ 2 นาที สังเกตและบันทึกผล
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ใบบันทึกกิ จกรรมที่ 1.1 เรื่อง การย่อยแป้ ง
1. ตารางบันทึกผล (2 คะแนน)
หลอดทดลอง

ผลการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
ก่อนต้ม
หลังต้ม

หลอดที่ 1 ข้าวสุกบด + น้า+ สารละลายเบเนดิกซ์

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

หลอดที่ 2 ข้าวสุกทีเ่ คีย้ วละเอียด +
สารละลายเบเนดิกซ์

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

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

2. คาถามหลังทากิ จกรรม (2 คะแนน)
2.1 สีทส่ี งั เกตได้จากหลอดทดลองที่ 1 และ 2 ก่อนต้มคือสีอะไร
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
2.2 เมือ่ ตม้หลอดทดลองที่ 1 จะมีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ หรือไม่
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
2.3 หลอดทดลองทัง้ 2 หลอด มีการเปลีย่ นแปลงเหมือนหรือแตกต่างกันในลักษณะใด
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
2.4 สารสีเหลืองทีพ่ บในหลอดทดลองคืออะไร เกิดขึน้ ไดอ้ยา่ งไร
……………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………
3. สรุปกิ จกรรม (1 คะแนน)
...................................................................................................................................................
ชื่อ –
..........
สกุล.............................................................................ชัน้ .........เลขที่........
...................................................................................................................................................
.........
...................................................................................................................................................
..........
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ใบงาน ที่ 1.1
เรื่อง ระบบย่อยอาหารของมนุษย์
คาชี้แจง จากภาพระบบย่อยอาหารของมนุษย์ ให้นกั เรียนเติมชื่ออวัยวะลงในช่องว่าง
ให้ถูกต้อง (10 คะแนน)

1…………………………
..

2…………………………
..
3…………………………
…
4…………………………
.

5…………………………
.
6…………………………
8…………………………
..
7…………………………
…
9…………………………

10……………………….

ชื่อ –
สกุล.............................................................................ชัน้ .........เลขที่........
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ใบความรู้ที่ 1.2
เรื่อง อวัยวะในระบบย่อยอาหารของมนุษย์

1. ปาก (Mouth)
ปาก (Mouth)เป็ นอวัยวะแรกของระบบย่อยอาหาร
ประกอบด้วย ฟั น ลิน้ และต่อมน้าลาย
เมือ่ รับประทานอาหารเข้าปาก
ฟั นจะทาหน้าทีบ่ ดเคีย้ วอาหารทีม่ ลี กั ษณะเป็ นก้อนหรือชิน้ โต ๆ
ให้มขี นาดเล็กลงด้วยวิธกี ารย่อยเชิงกล
ลิน้ จะช่วยคลุกเคล้าอาหารให้ผสมกับน้ าลายเพื่อให้อาหารอ่อนนุ่ ม
ต่อมน้าลายสร้างน้ าลาย โดยในน้ าลายจะมีเอนไซม์ทม่ี ชี ่อื ว่า
อะไมเลส ซึง่ ช่วยในการย่อยอาหารจาพวกแป้ งให้เป็ น
น้าตาลมอลโทส ซึง่ เป็ นการย่อยเชิงเคมี
การย่อยอาหารในปากมีเฉพาะการย่อยแป้ งเท่านัน้

ภาพที่ 1.2 ปากและฟั น
ทีม่ า : http://legacy.owensboro.kctcs.edu/gcaplan/anat2
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2. คอหอย (Pharynx)
คอหอย (Pharynx)
เป็ นท่อทีม่ ชี ่องเปิ ดติดต่อกับอวัยวะหลายแห่ง เช่น จมูก ปาก
หลอดลม หลอดอาหาร และช่องหูตอนกลาง
อาหารจากปากจะลงสู่หลอดอาหารโดยการกลืน
ไปยังหลอดอาหาร ขณะทีก่ ลืนอาหาร
กล่องเสียงซึง่ อยูส่ ่วนต้นของท่อลมจะเลื่อนขึน้ ไปชนกับฝากล่องเสี
ยง เพื่อปิ ดกัน้ ไม่ให้อาหารตกลงสู่ท่อลม
และเป็ นการเปิ ดทางให้อาหารเคลื่อนลงสู่หลอดอาหาร ดังภาพที่
1.3 และ
ภาพที่ 1.4 ถ้าหากว่าอาหารตกลงสู่ท่อลม อาจทาให้สาลัก หรือ
หายใจไม่ออก อาจเป็ นอันตรายได้

ภาพที่ 1.3 คอหอย
ทีม่ า : http://www.doctorcaruana.org/c_pharynx.php.
อากาศ

อาหาร
ฝากล่องเสียง
กล่องเสียง
กล่องเสียง
หลอดอาหาร
ท่อลม

ฝากล่องเสียง
อาหาร
หลอดอาหา
ท่รอลม

ภาพที่ 1.4 การทางานของกล่องเสียงและฝากล่องเสียง
ซ้ายมือ ขณะหายใจเข้า
ขวามือ ขณะกลืนอาหาร
ทีม่ า : หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์พน้ื ฐาน ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 เล่ม 4 . สสวท.หน้าที่ 38
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3. หลอดอาหาร (Esophagus)
เป็ นหลอดทีต่ ่อจากคอหอย
เป็ นทางผ่านของอาหารเข้าสู่กระเพาะอาหาร ยาวประมาณ 25
เซนติเมตร ผนังหนา มีต่อมขับน้ าเมือก
ช่วยหล่อลื่นให้อาหารเคลื่อนที่ ง่ายขึน้
ผนังของหลอดอาหารสามารถยืดและหดตัวได้
ช่วยบีบตัวเป็ นเป็ นช่วงๆ ติดต่อกัน
เป็ นระลอก เรียกว่า เพอริสทัลซิส (Peristalsis)

ภาพที่ 1.5 หลอดอาหาร
ทีม่ า : http://www.bwc.ac.th/e-learning/virachai02/yoiarhan.htm.

ภาพที่ 1.6 การหดตัวและคลายตัวของหลอดอาหาร
ทีม่ า : http://f.ptcdn.info/052/020/000/1402636263-page3clipi-o.jpg
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4. กระเพาะอาหาร(stomach)
กระเพาะอาหาร (Stomach)
เป็ นอวัยวะในระบบทางเดินอาหารทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ
มีกล้ามเนื้อหนา และแข็งแรงมาก มีความยืดหยุน่ ดี ภาวะปกติมขี นาด 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร
เมือ่ มีอาหารจะขยายความจุได้ถงึ 1,000 – 1,200 ลูกบาศก์เซนติเมตร
อาหารจะเคลื่อนจากหลอดอาหารลงสู่กระเพาะอาหาร และจะถูกคลุกเคล้าโดยการหด
และคลายตัวของกล้ามเนื้อกระเพาะอาหาร เซลล์ภายในกระเพาะอาหารจะสร้างน้าเมือก
กรดไฮโดรคลอริก และเอนไซม์เพปซิ น ซึง่ อยูใ่ นสภาพไม่พร้อมทางาน เรียกว่า เพปซิ โนเจน
น้าเมือกในกระเพาะอาหารช่วยในการหล่อลื่น
และเคลือบผนังชัน้ ในของกระเพาะอาหารไม่ให้ถูกย่อย
กรดไฮโดรคลอริกทาให้เอนไซม์เพปซิโนเจนเปลีย่ นเป็ นเอนไซม์เพปซินทีพ่ ร้อมทางานได้
เอนไซม์เพปซินจะทาหน้าที่
ย่อยโปรตีนจนมีขนาดโมเลกุลเล็กเพปซิ
ลงเป็นนโปรตีนสายสัน้ ๆ ทีเ่ รียกว่า เพปไทป์
และไม่มกี ารย่โปรตี
อยไขมั
นน
โปรตีนโมเลกุล (เพปไทด์)

ภาพที่ 1.7 กระเพาะอาหาร
https://toey999.files.wordpress.com/2012/01/stomach.jpg?w=700&h
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เพื่อนๆ รูไ้ หมว่า โรคทีเ่ กิดกับระบบย่อยอาหาร คือ
โรคแผลในกระเพาะอาหาร เกิดจากภาวะมีกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไป
เช่น การรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา
การรับประทานยาแก้ปวดจาพวกแอสไพรินขณะท้องว่าง
การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ หรือการติดเชือ้ แบคทีเรียบางชนิด
นอกจากนี้ยงั มีโรคกรดไหลย้อนกลับ
เกิดจากกล้ามเนื้อหูรดู ส่วนทีต่ ดิ ต่อกับหลอดอาหารมีการคลายตัวอย่างผิดปก
ติ ทาให้กรดไฮโดรคลอริกในกระเพาะอาหาร ไหลย้อนกลับไปยังหลอดอาหาร
จึงทาให้เกิดอาการบางอย่าง เช่น
แน่นหน้าอก หรือลิน้ ปี่ เจ็บแสบคอ รูส้ กึ มีกอ้ นอยูใ่ นคอ
หรือรูส้ กึ มีรสขมหรือ
รสเปรีย้ วของกรดในปากหรือคอ

มารู้จกั ยาลดกรด กันเถอะ
ยาลดกรดเป็ นยาทีช่ ่วยบรรเทาอาการทีเ่ กิดจากโรคกรดไหลย้อนกลับ
ยาลดกรดส วนใหญ มีสมบัตเิ ป นเบส
เมือ่ ทาปฏิกริ ยิ ากับกรดในกระเพาะอาหาร
จะได้สารทีม่ สี มบัตเิ ป็ นกลางจึงเป็ นการช่วยบรรเทาอาการทีเ่ กิดจากโร
คกรดไหลย้อนกลับได้
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5. ลาไส้เล็ก (small intestine)
ลาไส้เล็กมีลกั ษณะเป็ นท่อยาวประมาณ 7 เมตร ขดอยูใ่ นช่องท้อง
ลาไส้เล็กส่วนต้นต่อจากกระเพาะอาหารยาวประมาณ 0.30 เมตร เรียก ดูโอดิ นัม
(Duodenum) ลาไส้เล็กส่วนกลางยาวประมาณ 2.5 เมตร เรียก เจจูนัม (Jejunum)
และส่วนของลาไส้เล็ก
ส่วนสุดท้ายยาวประมาณ 4 เมตร เรียกว่า ไอเลียม (ileum) ลาไส้เล็กเป็ นบริเวณทีม่ ี
การย่อยและการดูดซึมเกิดขึน้ มากทีส่ ุด ผนังด้านในของลาไส้เล็กมีลกั ษณะเป็ นปุ่ม
ไม่เรียบยื่นออกไปคล้ายนิ้วมือ เรียกว่า วิลลัส (villus)
ช่วยเพิม่ พืน้ ทีใ่ นการดูดซึมอาหาร

การย่อยอาหารในลาไส้เล็กเกิดจากการทางานขอ
งอวัยวะ 3 ชนิด คือ ตับ ตับอ่อน
และผนังลาไส้เล็ก
มารูจ้ กั หน้ าทีแ่ ละความสาคัญของตับ
และตับอ่อน
ทีม่ ตี ่อระบบย่อยอาหารกันเถอะ
ตับ (Liver)
ทาหน้าทีส่ ร้างน้ าดีเก็บไว้ทถ่ี ุงน้าดี จากถุงน้ าดีมที ่อเปิ ดเข้าสู่ลาไส้เล็กส่วนดูโอดีนมั
น้าดีจะช่วยกระจายไขมันให้แตกตัวออกเป็ นเม็ดเล็กๆ
แล้วเอนไซม์ไลเพสจะทาการย่อยต่อไปจนได้กรดไขมัน
และกลีเซอรอล
ตับอ่อน (pancraes)
ทาหน้าทีส่ ร้างเอนไซม์หลายชนิด เช่น เอนไซม์อะไมเลส เอนไซม์ไลเพส เอนไซม์ทริปซิน
นอกจากนี้ตบั อ่อนยังสร้างสารโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต ซึง่ มีฤทธ์เป็ นเบสปล่อยออกมา
เพื่อลดความเป็ นกรดของอาหารทีม่ าจา
กระเพาะอาหาร
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เอนไซม์ในลาไส้เล็กจะทางานได้ดใี นสภาวะทีเ่ ป็ นเบส เอนไซม์ทล่ี าไส้เล็กสร้างขึน้
ได้แก่
1. มอลเทส (maltase) เป็ นเอนไซม์ทย่ี อ่ ยน้ าตาลมอลโทสให้เป็ นกลูโคส
2.
ซูเครส
(sucrase)
เป็ นเอนไซม์ทย่ี อ่ ยน้ าตาลทรายหรือน้ าตาลซูโครสให้เป็ นกลูโคส
และฟรุกโทส
3.
แลกเทส
(lactase)
นเอนไซม์
้ าตาลแลกโทสให้
เป็ นบกลู
บกาแลกโทส
การย่เป็
อยในล
าไส้เล็ทกย่ี ต้อ่ ยน
องอาศั
ยเอนไซม์จากตั
อ่อโนคสกั
ซึง่ ประกอบด้
วยเอนไซม์ ดังนี้
1. ทริ ปซิ น (trypsin) เป็ นเอนไซม์ทย่ี อ่ ยโปรตีนหรือเพปไทด์ให้เป็ นกรดอะมิโน
2. อะไมเลส (amylase) เป็ นเอนไซม์ทย่ี อ่ ยคาร์โบไฮเดรตให้เป็ นน้ าตาลกลูโคส
3. ไลเพส (lipase)
เป็ นเอนไซม์ทย่ี อ่ ยไขมันให้เป็ นกรดไขมันและกลีเซอรอล

การย่อยสารอาหารประเภทต่างๆ
ในลาไส้เล็ก
การย่อยคาร์โบไฮเดรต
แป้ ง

อะไมเลส

กลูโคส

มอลเทส

มอลโทส

กลูโคส + กลูโคส
ซูเครส

ซูโครส

กลูโคส + ฟรุกโทส
แลกเทส

แลกโทส
กาแลกโทส

กลูโคส +
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การย่อยสารอาหารประเภทต่างๆ
ในลาไส้เล็ก (ต่อ)
โปรตีน
ทริปซิน

โปรตีนหรือเพปไทด์

กรดอะมิโน

ไขมัน
ไขมัน น้าดี
กลีเซอรอล

ไขมันขนาดเล็ก ไลเพส กรดไขมัน +

มารู้จกั กับ เอนไซม์ กันดีกว่า

เอนไซม์ คือ สารประกอบโปรตีนทีเ่ ซลลส์รา้ งขึน้ มาทาหน้าทีก่ ระตุ้นให้เกิดปฏิกริ ยิ า
การทางานของเอนไซม์นอกจากจะขึน้ อยูก่ บั อุณหภูม ิ
ความเป็ นกรด-เบส
ทีเ่ หมาะสมแล้ว
ยังขึน้ อยูก่ บั พืน้ ที่
ทีเ่ อนไซม์เข้าไปสัมผัส
ดังนัน้ การเคีย้ วอาหารให้ละเอียด
มีขนาดทีเ่ ล็กลง
จึงเป็ นการเพิม่ พืน้ ทีผ่ วิ ของอาหารให้สมั ผัสกับเอนไซม์ได้มากขึน้
เอนไซม์จงึ ทางานได้ดขี น้ึ
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โปรตีน คาร์โบไฮเดรตและไขมัน
จะถูกย่อยในลาไส้เล็กจนเป็ นโมเลกุลทีเ่ ล็กทีส่ ุดทีแ่ พร่ผ่านผนัง
ลาไส้เล็กเข้าสู่หลอดเลือด แล้วจึงถูกส่งไปเลีย้ งส่วนต่างๆ
ของร่างกาย ส่วนวิ ตามิ น
แร่ธาตุและน้าร่างกายไม่ตอ้ งย่อยอีก เพราะวิตามิน
แร่ธาตุและน้ ามีโมเลกุลเล็กมากพอทีจ่ ะสามารถแพร่ผ่านผนัง
ลาไส้เล็กเข้าสู่หลอดเลือดได้เลย
ส่วนกากอาหารทีเ่ หลือจะถูกบีบไปยังลาไส้ใหญ่ต่อไป
บริเวณผนังลาไส้ใหญ่มกี ารดูดน้าและเกลือแร่ออกจาก
กากอาหาร กากอาหารจึงเหนียวและแข็ง
ถ้าไม่ไดถ่ายหลายวัน
กากอาหารจะยิง่ แข็งมากขึน้
กากอาหารเคลื่อนลงไปสู่ลาไส้ใหญ่ ส่วนทีเ่ รียกว่า ลาไส้ตรง
ซึง่ อยูก่ ่อนถึงทวารหนัก แล้วถ่ายออกมาเป็ นอุจจาระ

สรุปการย่อยอาหาร
1. อวัยวะทีเ่ กีย่ วข้องกับการย่อยอาหาร ได้แก่ ปาก ลิน้ ฟั น ต่อมน้าลาย หลอดอาหาร
กระเพาะอาหาร ลาไส้เล็ก ตับ ถุงน้าดี ลาไส้ใหญ่
2. การย่อยอาหารในปาก กระเพาะอาหาร และลาไส้เล็ก เกิดได้ดเี มือ่ ความเป็ น กรด-เบส
และอุณหภูม ิ มีความเหมาะสม
3. สารอาหารทีใ่ ห้พลังานทัง้ สามชนิด คือ คาร์โบไฮเดรต ไขมนั และโปรตีน จะถูกย่อย
จนเป็ นโมเลกุลทีเ่ ล็กทีส่ ุดในลาไส้เล็ก จากนัน้ จึงแพร่ผ่านเข้าสู่หลอดเลือดฝอยได้โดย
ไม่ตอ้ งผ่านการย่อย
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ใบงานที่ 1.2
เรื่อง การย่อยอาหารของมนุษย์

ตอนที่ 1 แบบกาเครื่องหมายถูกผิด
คาชี้แจง ให้นกั เรียนกาเครื่องหมาย  หน้าข้อความทีถ่ ูกต้องและกาเครือ่ งหมาย  หน้าข้อความทีผ่ ดิ
10 ข้อ 5 คะแนน
.............

1. เอนไซม์อะไมเลสช่วยในการย่อยไขมัน

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

2. การย่อยเชิงกลเกิดขึน้ ภายในช่องปากและลาไส้เล็กเท่านัน้

..............3. อาหารทีถ่ ูกย่อยเป็ นอนุ ภาคทีเ่ ล็กทีส่ ุดจะถูกดูดซึมเข้าสู่หลอดเลือดทีบ่ ริเวณลาไส้เล็ก
..............4. เอนไซม์ทริปซินจะย่อยข้าวได้เป็ นน้าตาลมอลโทส
.............
5. น้าดีมคี วามสาคัญคือช่วยให้ไขมันแตกตัวเป็ นเม็ดเล็กๆ
ก่อนถูกย่อยต่อโดยเอนไซม์ไลเพส
.............

6. บริเวณกระเพาะอาหารมีการย่อยอาหารประเภท โปรตีนและไขมัน เกิดขึน้

.............
7. การย่อยเชิงกลเป็ นการทาให้อาหารมีขนาดเล็กลงโดยการเคีย้ ว
การกัดและการบีบตัว
ของทางเดินอาหาร
.............
เพอริสทัลซิส

8. การบีบตัวและคลายตัวของทางเดินอาหารเป็ นระลอกคลื่น เรียกว่า
(peristalsis)

.............
9. วิลลัส (villus) ทีบ่ ริเวณผนังด้านในของลาไส้เล็กมีความสาคัญคือ
ช่วยเพิม่ พืน้ ทีผ่ วิ
ชื่อ –
ในการดูดซึมอาหาร
สกุล.............................................................................ชั
น้ .........เลขที่........
.............

10. ไลเพส (lipase) เป็ นเอนไซม์ทย่ี อ่ ยโปรตีนให้เป็ นกรดอะมิโน
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ใบงานที่ 1.2
เรื่อง การย่อยอาหารของมนุษย์

ตอนที่ 2 แบบเขียนตอบ/อธิ บาย
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ( 5 คะแนน)
1. เพราะเหตุใด เมือ่ เคีย้ วอาหารจาพวกแป้ ง จึงมีรสหวาน
ตอบ........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.................
...................................................................................................................................................
.................
2. เพราะเหตุใดวิตามิน แร่ธาตุ และน้า จึงแพร่เข้าสู่เซลล์บุผนังลาไส้ได้เลยโดยไม่มกี ารย่อย
ตอบ........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.................
...................................................................................................................................................
.................
3. ถ้าผนังลาไส้เล็กมีลกั ษณะเรียบไม่มสี ่วนยื่นคล้ายนิ้วมือ การดูดซึมอาหารจะเป็ นอย่างไร
ตอบ........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.................
...................................................................................................................................................
.................
4. เพราะเหตุใดกระเพาะอาหารจึงไม่ถูกย่อยโดยเอนไซม์
ในกระเพาะอาหาร
ชื่อ –
สกุล.............................................................................ชัน้ .........เลขที่........
ตอบ........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.................
...................................................................................................................................................
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ใบความรู้ที่ 1.3
เรื่อง ระบบทางเดิ นอาหารของสัตว์

ระบบทางเดิ นอาหารของสัตว์

สัตว์ที่มีทางเดิ นอาหารสมบูรณ์
ทางเดินอาหารสมบูรณ์ หมายถึง ทางเดินอาหารทีม่ ชี ่องเปิ ดสองทาง ได้แก่
มีปากให้อาหารเข้า และมีทวารหนักเป็ นทางออกของกากอาหาร ดังภาพ

ภาพที่ 1.8 ทางเดินอาหารทีม่ ที างเปิ ด 2 ช่องทาง

ทีม่ า : https://sites.google.com/site/chiwwithya1/hawci-khxng-khn
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แมลง
แมลงมีทางเดินอาหารสมบูรณ์ มีต่อมน้าลาย ต่อมสร้างน้าย่อยสาหรับย่อยอาหาร
ทาให้มปี ระสิทธิภาพในการย่อยอาหารดี โดยอาหารเข้าทางปาก
แล้วเคลื่อนทีไ่ ปยังกระเพาะอาหาร ลาไส้เล็กและลาไส้ใหญ่ ตามลาดับ
กากอาหารผ่านไส้ตรงแล้วออกจากร่างกายทางทวารหนัก
ตัวอย่างทางเดินอาหารของตักแตน
๊
ดังภาพ

ภาพที่ 1.9 ระบบย่อยอาหารของตักแตน
๊
ทีม่ า : http://stu.rbru.ac.th/~s5415262039/auchara/imeges/9_%E5%89%AF%E6%9C%AC.jpg

ทางเดิ นอาหารของตั ๊กแ
ตน
ปาก

ทางเดิ นอาหารส่วนต้น

ทวารหนัก

ทางเดิ นอาหารส่วนกลาง

ทางเดิ นอาหารส่วนท้าย

25

ปลา
ปลาเป็ นสัตว์มกี ระดูกสันหลังทีม่ ที างเดินอาหารสมบูรณ์ มีปาก คอหอย กระเพาะอาหาร
ถุงน้าดี ลาไส้ ม้าม ทวารหนัก นอกจากนี้ยงั มีอวยัวะช่วยในการย่อยอาหาร ได้แก่ ตับและตับอ่อน
ปลาทีก่ นิ พืช มีทางเดินอาหารทีย่ าวกว่าปลาทีก่ นิ สัตว์หรือปลาทีก่ นิ เนื้อ แต่ในปลาฉลามมีลาไส้
เป็ นเกลียวเพื่อเพิม่ พืน้ ทีใ่ นการดูดซึมอาหารทีย่ อ่ ยแล้ว

ภาพที่ 1.10 ระบบย่อยอาหารของปลา
ทีม่ า : http://stu.rbru.ac.th/~s5415262039/auchara/imeges/8_%E5%89%AF%E6%9C%AC.jpg

ทางเดิ นอาหารของปล
า
ปาก → คอหอย → กระเพาะอาหาร → ลาไส้ → ทวารหนัก
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สัตว์ที่มีทางเดิ นอาหารไม่สมบูรณ์
สัตว์น้าขนาดเล็ก เช่น ไฮดรา มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ กล่าวคือ มีทางเข้าและทางออก
ของอาหารอยู่ทางเดียวกัน คือเป็ นทัง้ ปากและทัง้ ทวารหนัก
ไฮดรา
ไฮดรา
ไฮดราจับอาหารโดยใช้หนวด (tentacle) ขนาดเล็กจับเหยือ่ ทีบ่ ริเวณปลายหนวดมีเข็มพิษ
ใช้ยงิ เหยือ่
เมือ่ อาหารเข้าไปในช่องว่างภายในลาตัวไฮดราแล้วเซลล์ทบ่ี ชุ ่องว่างลาตัวจะปล่อยเอนไซม์ออกมา
ย่อยอาหารให้มขี นาดเล็กลง แล้วจึงถูกเซลล์อกี ชนิดหนึ่งจับอาหารเข้าไปย่อยภายในเซลล์
จนเป็ นกากอาหารแล้วถูกปล่อยออกมานอกเซลล์ ถูกขับออกนอกลาตัวทางปาก
ไฮดราจึงมีการย่อยอาหารทัง้ ภายนอกเซลล์และภายในเซลล์

ภาพที่ 1.11 การกินอาหารของไฮดรา
ทางเดิ นอาหารของไฮดทีม่ า : http://biology.ipst.ac.th/?p=716
รา
ปาก

ช่องว่างลาตัว
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ใบงานที่ 1.3
เรื่อง ระบบทางเดิ นอาหารของสัตว์
คาชี้แจง จงเติมอวัยวะให้ตรงกับลาดับขัน้ ตอนในระบบย่อยอาหารของสัตว์ทก่ี าหนดให้ (10
คะแนน)
ปลา

แมลง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ชื่อ –
สกุล.............................................................................ชัน้ .........เลขที่........
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แบบทดสอบหลังเรียน
ชุดกิ จกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว22102
ใช้เวลา 10 นาที

คาชี้แจง ให้นกั เรียนทาเครือ่ งหมายกากบาท (x) ทับลงในกระดาษคาตอบทีถ่ ูกทีส่ ุดเพียงคาตอบเดียว
ในกระดาษคาตอบทีค่ รูแจกให้

1. ความหมายของการย่อยอาหารในข้อใดชัดเจนและถูกต้องทีส่ ุด
ก. การแปรสภาพอาหารโดยใช้เอนไซม์ในอวัยวะต่าง ๆ
ข. การแปรสภาพอาหารโดยใช้ฟันบดเคีย้ วอาหารให้มขี นาดเล็กลง
ค. การเปลีย่ นสารอาหารทีม่ ขี นาดใหญ่ให้เป็ นสารอาหารทีม่ ขี นาดเล็กลง
ง. การเปลีย่ นสารอาหารให้มขี นาดอนุ ภาคเล็กลงจนสามารถแพร่ผ่านเยือ่ หุม้ เซลล์ได้
2. เมือ่ เรารับประทานขนมปั ง จะถูกย่อยทีใ่ ด
ก. ปาก ลาไส้เล็ก
ข. ลาไส้เล็ก ลาไส้ใหญ่
ค. ปาก กระเพาะอาหาร
ง. กระเพาะอาหาร ลาไส้เล็ก
3. เมือ่ เรารับประทานข้าวเอนไซม์อะไมเลสในน้าลายจะย่อยข้าวให้เป็ นสารใด
ก. น้าแป้ ง
ข. น้าตาลกลูโคส
ค. น้าตาลซูโคส
ง. น้าตาลมอลโทส
4. อาหารทีถ่ ูกย่อยเป็ นอนุ ภาคทีเ่ ล็กทีส่ ุดจะดูดซึมเข้าสู่หลอดเลือดทีบ่ ริเวณใดของทางเดินอาหาร
เพือ่ ส่งไปเลีย้ งส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ก. ปาก
ข. ลาไส้เล็ก
ค. หลอดอาหาร
ง. กระเพาะอาหาร

29

5. ถ้าไม่มกี ระเพาะอาหาร อาหารประเภทใดทีไ่ ด้รบั ความกระทบกระเทือนต่อ
กระบวนการย่อยมากทีส่ ุด
ก. คาร์โบไฮเดรต
ข. ไขมัน
ค. โปรตีน
ง. อาหารทุกประเภท
6. น้าดี มีหน้าทีอ่ ย่างไร
ก. ย่อยไขมันในลาไส้เล็ก
ข. ทาให้ไขมันแตกตัวเป็ นเม็ดเล็ก ๆ
ค. เป็ นฮอร์โมนทีเ่ กีย่ วกับการย่อยไขมัน
ง. ย่อยโปรตีนทีย่ อ่ ยในกระเพาะไม่หมด
7. ข้อใดเรียงลาดับระบบย่อยอาหารของคนจากเริม่ ต้นถึงสุดท้ายได้ถูกต้องตามลาดับ
ก. ปาก คอหอย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลาไส้ใหญ่ ลาไส้เล็ก ทวารหนัก
ข. ปาก คอหอย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลาไส้เล็ก ลาไส้ใหญ่ ทวารหนัก
ค. ปาก หลอดอาหาร ลาไส้เล็ก คอหอย กระเพาะอาหาร ลาไส้ใหญ่ ทวารหนัก
ง. ปาก ลาไส้เล็ก หลอดอาหาร คอหอย ลาไส้ใหญ่ กระเพาะอาหาร ทวารหนัก
8. ข้อใดไม่ใช่การย่อยเชิงกล
ก. การเคีย้ ว
ข. การกัดอาหาร
ค. การบีบตัวของทางเดินอาหาร
ง. ข้าวปนกับน้าลาย
9. ข้อใดไม่ใช่อวัยวะทีใ่ ช้ในการย่อยอาหารของปลา
ก. ตับ
ข. ปาก
ค. ลาไส้
ง. กระเพาะอาหาร
10. ข้อใดเรียงลาดับโครงสร้างของระบบย่อยอาหารของแมลงจากส่วนต้นไปถึงส่วนท้ายได้ถูกต้อง
ก. ปาก ต่อมสร้างน้ าย่อย ต่อมน้าลาย ไส้ตรง ทวารหนัก
ข. ปาก ต่อมน้าลาย ไส้ตรง ต่อมสร้างน้ าย่อย ทวารหนัก
ค. ปาก ต่อมน้าลาย ต่อมสร้างน้าย่อย ไส้ตรง ทวารหนัก
ง. ปาก ต่อมสร้างน้ าย่อย ไส้ตรง ต่อมน้าลาย ทวารหนัก
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กระดาษคาตอบแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดกิ จกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว22102 ใช้เวลา 10
นาที
ชื่อ –
สกุล.............................................................................ชัน้ .........เลขที่........
ข้อ 1
ก
ข
ค
ง

2

3

4

5

6

7

8

9 10

คะแนน
เต็ม 10
ได้
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แบบบันทึกผลการประเมิ น
ชุดกิ จกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง
ระบบย่อยอาหาร
ชื่อ –
สกุล.............................................................................ชัน้ .........เลขที่........
คะแนน
กิ จกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมที่ 1 การย่อยแป้ ง
ใบงานที่ 1 ระบบย่อยอาหารของมนุษย์
ใบงานที่ 2 การย่อยอาหารของมนุษย์
ใบงานที่ .3
ระบบทางเดินอาหารของสัตว์
รวม
คิดเป็ นร้อยละ
ผลการทาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1

เต็ม

ได้

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน
10
10

5

10
10
10
35

 ผ่าน

 ไม่ผา่ น

ลงชื่อ............................ผู้ประเมิ น
(นางสาวลาไพ เสนามาตย์)
ครูชานาญการ

เกณฑ์การผ่านชุดกิจกรรม ได้คะแนนตัง้ แต่รอ้ ยละ 80 ขึน้ ไป (28 คะแนนขึน้ ไป)
เกณฑ์การประเมิ นแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
ได้คะแนน 8 คะแนนขึน้ ไป หรือร้อยละ 80 ถือว่า ผ่าน
หมายเหตุ หากนักเรียนมีผลการประเมินไม่ผ่านให้กลับไปทบทวนและทาชุดกิจกรรมนี้อกี ครัง้
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เฉลยแบบทดสอบ
ก่อนเรียน – หลังเรียน
ชุดกิ จกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว22102

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

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
1. ง 2. ก 3. ง 4. ข 5. ค
6. ข 7. ข 8. ง 9. ก 10. ค
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เฉลยใบบันทึกกิ จกรรมที่ 1.1
เรื่อง การย่อยแป้ ง
1. ตารางบันทึกผล (2 คะแนน)
หลอดทดลอง

ผลการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
ก่อนต้ม
หลังต้ม

หลอดที่ 1 ข้าวสุกบด + น้า+ สารละลายเบเนดิกซ์

............สีฟ้า..........

...ไม่เปลีย่ นแปลง….

หลอดที่ 2 ข้าวสุกทีเ่ คีย้ วละเอียด +
สารละลายเบเนดิกซ์

.............สีฟ้า..........

.....สีเหลือง.....

2. คาถามหลังทากิ จกรรม (2 คะแนน)
2.1 สีทส่ี งั เกตได้จากหลอดทดลองที่ 1 และ 2 ก่อนต้มคือสีอะไร
แนวคาตอบ หลอดที่ 1 และหลอดที่ 2 มีสฟี ้ า เหมือนกัน
2.2 เมือ่ ต้มหลอดทดลองที่ 1 จะมีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ หรือไม่
แนวคาตอบ ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง จะยังมีสฟี ้ าเหมือนเดิม
2.3 หลอดทดลองทัง้ 2 หลอด มีการเปลีย่ นแปลงเหมือนหรือแตกต่างกันในลักษณะใด
แนวคาตอบ ต างกัน หลังจากต มสาร ในหลอดที่ 1
ปรากฏว าสารละลายมีสฟี าเหมือนเดิม
ส วนใน หลอดที่ 2 สารละลายเปลีย่ นจากสีฟ าเป นเหลือง
2.4 สารสีเหลืองทีพ่ บในหลอดทดลองคืออะไร เกิดขึน้ ไดอ้ยา่ งไร
แนวคาตอบ สารทีเ่ กิดขึน้ คือ น้าตาลทีเ่ กิดจากการย อยแป ง
ซึง่ เป นคาร โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ
ให เป นน้าตาลทีม่ โี มเลกุลเล็กลง ในน้าลายจึงน่ าจะมีสารทีส่ ามารถย อยแป งได
3. สรุปกิ จกรรม (1 คะแนน)
แนวคาตอบ ในน้ าลายมีเอนไซม์ทเ่ี ปลีย่ นแป้ งให้เป็ นน้าตาล
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เฉลยใบงาน ที่ 1.1
เรื่อง ระบบย่อยอาหารของมนุษย์

คาชี้แจง จากภาพระบบย่อยอาหารของมนุษย์ ให้นกั เรียนเติมชื่ออวัยวะลงในช่องว่าง
ให้ถูกต้อง (10 คะแนน)

1…ปาก…..

2..ต่อมน้าลาย...
3…คอหอย……
4…หลอดอาหาร
….

5…ตับ….
6…ถุงน้าดี…
7……ตับอ่อน…
…

8…กระเพาะอาหาร
…..
9…ลาไส้เล็ก……
10…ลาไส้ใหญ่….
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เฉลยใบงานที่ 1.2
เรื่อง การย่อยอาหารของมนุษย์

ตอนที่ 1 แบบกาเครื่องหมายถูกผิด
คาชี้แจง ให้นกั เรียนกาเครื่องหมาย  หน้าข้อความทีถ่ ูกต้องและกาเครือ่ งหมาย  หน้าข้อความทีผ่ ดิ
10 ข้อ 5 คะแนน
.........

1. เอนไซม์อะไมเลสช่วยในการย่อยไขมัน

.........

2. การย่อยเชิงกลเกิดขึน้ ภายในช่องปากและลาไส้เล็กเท่านัน้

.........3. อาหารทีถ่ ูกย่อยเป็ นอนุ ภาคทีเ่ ล็กทีส่ ุดจะถูกดูดซึมเข้าสู่หลอดเลือดทีบ่ ริเวณลาไส้เล็ก
..........4. เอนไซม์ทริปซินจะย่อยข้าวได้เป็ นน้าตาลมอลโทส
.........5. น้าดีมคี วามสาคัญคือช่วยให้ไขมันแตกตัวเป็ นเม็ดเล็กๆ
ก่อนถูกย่อยต่อโดยเอนไซม์ไลเพส
.........

6. บริเวณกระเพาะอาหารมีการย่อยอาหารประเภท โปรตีนและไขมัน เกิดขึน้

.........7. การย่อยเชิงกลเป็ นการทาให้อาหารมีขนาดเล็กลงโดยการเคีย้ ว การกัดและการบีบตัว
ของทางเดินอาหาร
.........8. การบีบตัวและคลายตัวของทางเดินอาหารเป็ นระลอกคลื่น เรียกว่า เพอริสทัลซิส
(peristalsis)
.........9. วิลลัส (villus) ทีบ่ ริเวณผนังด้านในของลาไส้เล็กมีความสาคัญคือ ช่วยเพิม่ พืน้ ทีผ่ วิ
ในการดูดซึมอาหาร
.........

10. ไลเพส (lipase) เป็ นเอนไซม์ทย่ี อ่ ยโปรตีนให้เป็ นกรดอะมิโน
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เฉลยใบงานที่ 1.2
เรื่อง การย่อยอาหารของมนุษย์

ตอนที่ 2 แบบเขียนตอบ/อธิ บาย
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ( 5 คะแนน)
1. เพราะเหตุใด เมือ่ เคีย้ วอาหารจาพวกแป้ ง จึงมีรสหวาน
แนวคาตอบ เนื่องจากน้ าลายมีเอนไซม อะไมเลส
ช วยย อยแป งให เป นน้ าตาล ดังนัน้ เราจึง
ได รับรู ถึงรสหวานจากน้าตาล ทีเ่ กิดจากการทีแ่ ป งถูกย อย
2. เพราะเหตุใดวิตามิน แร่ธาตุ และน้า จึงแพร่เข้าสู่เซลล์บุผนังลาไส้ได้เลยโดยไม่มกี ารย่อย
แนวคาตอบ
เพราะโมเลกุลมีขนาดเล็กพอทีจ่ ะแพร เข าสู เซลล ของผนังลาไส ได เลย
3. ถ้าผนังลาไส้เล็กมีลกั ษณะเรียบไม่มสี ่วนยื่นคล้ายนิ้วมือ การดูดซึมอาหารจะเป็ นอย่างไร
แนวคาตอบ ถ าผนังลาไส เล็กมีลกั ษณะเรียบ จะทาให การดูดซึมอาหารลดลง
เพราะมีพน้ื ทีผ่ วิ
ในการดูดซึมอาหารลดลง
4. เพราะเหตุใดกระเพาะอาหารจึงไม่ถูกย่อยโดยเอนไซม์ในกระเพาะอาหาร
แนวคาตอบ เพราะภายในกระเพาะอาหารสร างน้าเมือก ช วยเคลือบผนังชัน้ ในของ
กระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารจึงไม ถูกย อย
อย างไรก็ตามเซลล ในกระเพาะอาหารก็ถูกทาลายได
แต จะมีการสร าง เซลล์ใหมขึน้ มาทดแทน ในกรณีท่ี
ไม่สามารถสร้างเซลล์ใหม่ทดแทนได้ทนั เนื่องจาก
เซลล์ถูกทาลายมากกว าปกติ หรือในขณะทีม่ กี ารหลังเพปซินและกรดไฮโดรคลอริก
แต ไม มีอาหาร
อยู ในกระเพาะอาหาร
ผนังกระเพาะอาหารจะถูกทาลายจนเป นแผลในกระเพาะอาหารได
5. นักเรียนควรปฏิบตั ติ วั อย่างไรเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดอาการท้องผูก
แนวคาตอบ ควรดื่มน้ามากๆ รับประทานอาหารทีม่ เี ส นใยอาหารมากๆ
พักผ อนอย างเพียงพอ
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เฉลยใบงานที่ 1.3
เรื่อง ระบบทางเดิ นอาหารของสัตว์
คาชี้แจง จงเติมอวัยวะให้ตรงกับลาดับขัน้ ตอนในระบบย่อยอาหารของสัตว์ทก่ี าหนดให้ (10
คะแนน)
ปลา

แมลง

ปาก

ปาก

คอหอย

กระเพาะอาหา
ร

ทวารหนัก

ลาไส้

ทางเดินอาหารส่วนต้
น

ทวารหนัก

ทางเดินอาหารส่วนกลา
ง

ทางเดินอาหารส่วนท้า
ยส่วนกลาง

