
 

  
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

รายวิชา ว30241 ชีววิทยาเพิ่มเติม 1 
 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 
 

เล่มที่ 3 การย่อยอาหารของสัตว์ที่มีทางเดินอาหารสมบูรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 
 

เรียบเรียงโดย 

นายพรศักดิ์ ร่างเจริญ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
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คำนำ  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 4 การย่อยอาหารและการสลาย
สารอาหารระดับเซลล์ เล่มที่ 3 เรื่อง การย่อยอาหาร
ของสัตว์ที ่มีทางเดินอาหารสมบูรณ์ เป็นชุดกิจกรรม    
ที่ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา ว30241 
ชีววิทยาเพิ่มเติม 1 ซึ่งเป็นรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ว ิทยาศาสตร์  โรงเร ียนห้วยต้อนพิทยาคม ส ังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จ ังหวัดชัยภูมิ       
ในชุดกิจกรรมเล่มนี้ ได้พัฒนาและปรับปรุงเนื ้อหา 
ภาพประกอบ  แบบทดสอบ  ให้ ง ่ าย และตรงกับ 
มาตรฐานการเร ียนรู้ ผลการเร ียนรู้ ของหลักสูตร
สถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
และปรับปรุงตามคำแนะนำของผู ้ทรงคุณวุฒิ จึงมี
ความมั่นใจในคุณภาพว่า สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ให้ได้มาตรฐาน และมีผลทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
ทักษะกระบวนการการคิดแก้ปัญหา จิตวิทยาศาสตร์ 
และเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  หวังเป็นอย่างยิ ่งว ่าชุดกิจกรรมเล่มนี ้จะเป็น
ประโยชน์ต ่อการเรียนของนักเร ียนหรือเป็นพื ้นฐาน             
แก่ผู้ที่สนใจศึกษา และ ขอบพระคุณ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การเรียบเรียงและจัดทำ เอกสารชุดนี้จนกระทั่งเสร็จสิ้น
สมบูรณ์ 
 
                                        พรศักดิ์ ร่างเจริญ 
 
 
                          
จุฑารัตน์ บรรจงปรุ 
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สารบัญ เรื่อง  หน้า 

คำนำ ก 
สารบญั ข 
คำแนะนำในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
แผนภาพการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ค 
ง 

จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ จ 
แบบทดสอบก่อนเรยีน 1 
กรอบความรู้ที่ 3.1 การย่อยอาหารของหนอนตัวกลม  
                      ไส้เดือนดิน และปลิงน้ำจืด 4 
กรอบกิจกรรมที่ 3.1 ศึกษาการยอ่ยอาหารของ  
                         ไส้เดือนดิน 7 
กรอบความรู้ที่ 3.2 การย่อยอาหารของแมลง 11 
กรอบกิจกรรมที่ 3.2 ศึกษาการยอ่ยอาหารของ  
                         แมลงสาบ 14 
สรุปองค์ความรู ้ 18 
บรรณานุกรม 19 
ภาคผนวก 20 
   ก. เฉลยกิจกรรมที่ 3.1 21 
   ข. เฉลยกิจกรรมที่ 3.2 24 
   ค. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 28 
   ง. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 31 

 

หน้าที่ 4-10 

หน้าที่ 11-17 
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คำแนะนำการใช้ชุดกิจกิจกรรมการเรียนรู้ 

 อ่านคำแนะนำในการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เล่มที่ 3 เรื่อง การย่อยอาหารของสัตว์
ที่มีทางเดินอาหารสมบูรณ์ ให้เข้าใจก่อนลงมือ
ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เล่มนี้ 

 ทำแบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน 10 ข้อ 
เพ่ือประเมินความรู้พื้นฐาน 

 ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
กิจกรรมตาม คำชี้แจงที่ระบุไว้ในกรอบเเนื้อหา 
กรอบกิจกรรม ตามขั้นตอนให้ครบถ้วนทุกเรื่อง 

 เมื ่อนักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แล้วมีข ้อสงสัยให้กลับไปศึกษาอีกครั ้งหรือ               
ขอคำแนะนำจากครูเพื่อให้เกิดความเข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น 

 ทำแบบทดสอบหลังเรียนจำนวน 10 ข้อ 
เพ่ือเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการเรียนของ
นักเรียน 

 ในการทำกิจกรรมขอให้นักเรียนทำด้วย
ตนเองและทำด้วยความตั ้งใจ และมีความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองโดยไม่เปิดดูเฉลยก่อน 
 

 เล่มที่ 3 เรื่อง การย่อยอาหารของสัตว์ที่มีทางเดิน
อาหารสมบูรณ ์

= แบบทดสอบ 

= ความรู้/ทฤษฏ ี

= กิจกรรม 

= สรุปองค์ความรู ้

สำหรับนักเรียน 
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ศึกษาชุดต่อไป 

อ่านคำแนะนำในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

> ศึกษากรอบความรู้ 

> ปฏิบัติตามกรอบกิจกรรม 

 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

ทำแบบทดสอบหลังเรียน 
 

ผ่านเกณฑ์ 
 

แผนภาพการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
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 สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของระบบย่อยอาหารและ               
การสลายสารอาหารระดับเซลล์ในร่างกายของสัตว์และมนุษย์ 
 
 

  
 1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะ บอกหน้าที่ ศึกษาทดลอง อวัยวะที่เป็นทางเดินอาหารของ                 
หนอนตัวกลม ไส้เดือนดิน และปลิงน้ำจืด 
 2. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะ บอกหน้าที่ ศึกษาทดลอง อวัยวะที่เป็นทางเดินอาหารของแมลง 
 
 

  
 1. การย่อยอาหารของหนอนตัวกลม ไส้เดือนดิน และปลิงน้ำจืด 
 2. การย่อยอาหารของแมลง 
 

        ผลการเรียนรู้ 

        จุดประสงค์การเรียนรู้ 

        สาระการเรียนรู้ 
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1. ทำหน้าที่เป็นแหล่งพักอาหารและทำหน้าที่บดอาหารในไส้เดือนดินคือโครงสร้างตามตัวเลือกใด 
 1. ลำไส้และก๋ึน ตามลำดับ 
 2. หลอดอาหารและปาก ตามลำดับ 

3. กระเพาะพักอาหารและกึ๋น ตามลำดับ 
4. กระเพาะพักอาหารและหลอดอาหาร ตามลำดับ 

2. ปัจจัยตามตัวเลือกใดที่ใช้จำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์และ
สิ่งมีชีวิตที่มีทางเดินอาหารสมบูรณ์ 
    ก. การมีกระบวนการย่อยเชิงกลและกระบวนการย่อยเชิงเคมี 
    ข. การมีกระบวนการย่อยภายนอกเซลล์และกระบวนการย่อยภายในเซลล์ 
    ค. การมีปากเป็นช่องทางเข้าของอาหารและทวารหนักเป็นช่องทางออกของกากอาหาร 
 1. เฉพาะข้อ ก. 
 2. เฉพาะข้อ ค. 
 3. เฉพาะข้อ ก. และ ข. 
 4. เฉพาะข้อ ข. และ ค. 
3. ทางเดินอาหารของไส้เดือนดินแตกต่างจากทางเดินอาหารของพลานาเรียตามตัวเลือกใด  
    ก. มีปากและทวารหนักแยกออกจากกันอย่างชัดเจน 
    ข. มีคอหอยสำหรับยื่นออกมาเพ่ือใช้ดูดกินอาหารที่มีขนาดเล็กได้ 
    ค. มีลำไส้ที่แตกแขนงออกไปทั่วร่างกายเพ่ือให้สามารถเลี้ยงส่วนต่างๆของไส้เดือนดินได้ทั่วถึง 
 1. เฉพาะข้อ ก. 
 2. เฉพาะข้อ ค. 
 3. เฉพาะข้อ ก. และ ข. 
 4. เฉพาะข้อ ข. และ ค. 
4. ไทโฟลโซล (Typhlosole) ในลำไส้ของไส้เดือนดินมีลักษณะและหน้าที่ตามตัวเลือกใด 
 1. ลักษณะยื่นเข้าไปในลำไส้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ผิวในการย่อยอาหาร 
 2. ลักษณะเป็นกล้ามเนื้อแข้งเพ่ือใช้บด อัด ให้อาหารมีขนาดเล็กลง 
 3. ลักษณะเป็นต่อมที่สามารถสร้างเอนไซม์เพ่ือใช้ในการย่อยอาหารได้ 
 4. ลักษณะเป็นท่อกลวงภายในเพื่อใช้ในการเก็บอาหารที่ไส้เดือนดินกินเข้าไป 
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5. สารไฮรูดิน (Hirudin) เป็นสารที่ปลิงน้ำจืดใช้ทำหน้าที่ใด 
 1. ใช้ย่อยอาหารภายในลำไส้ 
 2. ใช้หมักอาหารเพ่ือให้ย่อยได้ง่าย 
 3. ใช้ในการหล่อลื่นเพ่ือให้ง่ายต่อการกลืน 
 4. ใช้หลั่งออกมาพร้อมกับน้ำลายทำให้เลือดไม่แข็งตัว 
6. โครงสร้างท่ีทำหน้าที่สร้างน้ำย่อยหรือเอนไซม์สำหรับย่อยอาหารของแมลงคือตัวเลือกใด 
 1. ไฮโพฟาริงซ์ 
 2. เฮพาติกซีกา 
 3. โพเวนตริคูลัสหรือกึ๋น 
 4. ทางเดินอาหารส่วนกลาง 
7. ทางเดินอาหารของแมลงตามตัวเลือกใดที่มีลักษณะแตกต่างจากทางเดินอาหารของไส้เดือนดิน          
ที่ชัดเจนที่สุด 
    ก. แมลงมีลักษณะของปากท่ีแตกต่างกันไป 
    ข. แมลงมีต่อมน้ำลายที่ใช้ในการผสมกับอาหารก่อนดูดเข้าร่างกาย 
    ค. แมลงมี กึ๋น ซึ่งภายในมีโครงสร้างแข็งสำหรับบดอาหารไห้มีขนาดเล็กลงได้ 
 1. เฉพาะข้อ ข. และ ค. 
 2. เฉพาะข้อ ก. และ ข. 
 3. เฉพาะข้อ ก. และ ค. 
 4. ข้อ ก. ข. และ ค. 
8. ตัวเลือกใดคือบทบาทสำคัญของน้ำลายในแมลง 
 1. น้ำลายช่วยย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กลง 
 2. น้ำลายช่วยให้สามารถกลืนอาหารได้ง่ายขึ้น 
 3. น้ำลายช่วยให้คงสภาพของอาหารและเพ่ิมรสชาติ 
 4. น้ำลายช่วยในการดูดอาหารบางครั้งอาจช่วยให้เลือดแข็งตัวช้า 
9. โครงสร้างของแมลงท่ีเทียบได้กับลิ้นในสัตว์ช้ันสูงคือโครงสร้างตามตัวเลือกใด 
 1. คอหอย 
 2. หลอดอาหาร 
 3. ไฮโพฟาริงซ์ 
 4. โพเวนตริคูลัสหรือกึ๋น 
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10. กึ๋น (Gizzard) ที่พบในแมลงสาบเป็นโครงสร้างท่ีทำหน้าตามตัวเลือกใด 
   ก. บดอาหารให้มีขนาดเล็ก 
   ข. สร้างเอนไซม์เพ่ือย่อยอาหาร 
   ค. เป็นแหล่งพักอาหารก่อนส่งไปย่อยที่ลำไส้ 
 1. เฉพาะข้อ ก. 
 2. เฉพาะข้อ ค. 
 3. เฉพาะข้อ ก. และ ข. 
 4. เฉพาะข้อ ข. และ ค. 
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ภาพที่ 4.1 ภาพแสดงการเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตที่มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ และสิ่งมีชีวิตที่มีทางเดินอาหารสมบูรณ์ 
ที่มา : ปรับปรุงจาก http://bodell.mtchs.org/OnlineBio/BIOCD/text/chapter23/concept23.5.html 
 
 

ในสัตว์ชั้นสูงกว่าพลานาเรีย จะเริ่มมีทางเดินอาหารที่เปิด 2 ทาง คือมี ปาก (Mouth) เป็นทางนำ
อาหารเข้าและ ทวารหนัก (Anus) เป็นทางให้กากอาหารหรืออาหารที่ย่อยไม่ได้ออกมา สัตว์พวกแรก                
ที่มีช่องเปิดของทางเดินอาหาร 2 ทาง คือ หนอนตัวกลมในไฟลัมเนมาโทดา (Phylum Nematoda)   
จึงเป็นสัตว์พวกแรกที่มี ทางเดินอาหารสมบูรณ์ (Complete digestive tract) จะเห็นได้ว่าสัตว์ที่มี
ทางเดินอาหารเปิด 2 ช่องทาง คือมีปากและทวารหนักแยกจากกันที่เรียกว่า สัตว์ที่มีทางเดินอาหารสมบูรณ์
นั้นทางเดินอาหารแต่ละส่วนทำหน้าที่แตกต่างกันไปดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
 

มีกล้ามเนื้อแข็งแรง สำหรับดันอาหารให้ผ่านหลอดอาหาร 

หลอดอาหารเป็นทางผ่านของอาหารเข้าสู่กระเพาะอาหาร 

กระเพาะอาหาร ทำหน้าที่เป็นที่พักของอาหาร 

กึ๋นมีกล้ามเนื้อแข็งแรง ทำหน้าที่บดอาหาร  

ลำไส้เป็นบริเวณท่ีปล่อยเอนไซม์มาย่อยและดูดซึมอาหาร 

กากอาหารหรืออาหารที่ย่อยไม่ได้จะถูกขับออกทางทวารหนัก 

ปากและคอหอย  

หลอดอาหาร 

กระเพาะพักอาหาร 

ก๋ึน 

ลำไส้ 

ทวารหนัก 

http://bodell.mtchs.org/OnlineBio/BIOCD/text/chapter23/concept23.5.html
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ภาพที่ 4.2 ภาพแสดงทางเดินอาหารของไส้เดือนดิน 
ที่มา : ปรับปรุงจาก https://slideplayer.com/slide/6224090/20/images/5/Complete+Digestive+Tract+of+an+Earthworm.jpg 

 

 จากรูปโครงสร้างแสดงทางเดินอาหารของไส้เดือนดิน จะเห็นว่ามีระบบทางเดินอาหารแตกต่าง
จากไฮดราและพลานาเรียคือ มีปากเป็นทางเข้าของอาหารและทวารหนักเป็นทางออกของกากอาหาร   
ซึ่งแยกออกจากกันคนละทาง และทางเดินอาหารยังแยกเป็นส่วนต่างๆ มีลักษณะเฉพาะ แต่ละส่วน                 
ทำหน้าที่แตกต่างกันดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เมื่อศึกษาส่วนของลำไส้พบว่า ผนังลำไส้ทางด้านหลัง          
จะเจริญและยื ่นเข้าไปในช่องลำไส้เพื ่อเพิ ่มพื ้นที ่ในการย่อยอาหาร เกิดเป็นติ ่งเนื ้อที ่เร ียกว่า                 
ไทโฟลโซล (Typhlosole) 
 

ไฟลัมแอนนิลิดา (Phylum Annelida) ตัวอย่างของสัตว์กลุ่มนี้คือไส้เดือนดิน รวมทั้งปลิงน้ำจืด
และทากดูดเลือดเป็นสัตว์พวกแอนเนลิดด้วย แต่ทางเดินอาหารแตกต่างไปจากไส้เดือนดิน เพราะปลิง
ดำรงชีพแบบปรสิต ทางเดินอาหารของไส้เดือนดินแยกเป็นส่วนต่างๆ แต่ละส่วนทำหน้าที่แตกต่างกัน 
เริ่มจากปากเป็นทางเข้าของอาหาร เนื่องจากไส้เดือนเป็นสัตว์กินซากขนาดเล็ก (Detritivore) ปากยังไม่
มีฟัน อาหารจะถูกกลืนเข้าปากด้วยการทำงานของกล้ามเนื้อที่แข็งแรงบริเวณ คอหอย (Pharynx) จากนั้น
อาหารจึงผ่านไปยัง หลอดอาหาร (Esophagus) ส่งต่อไปยัง กระเพาะพัก (Crop) ก่อนที่จะถูกส่งไป
บดที ่ก๋ึน (Gizzard) ซึ่งมีกล้ามเนื้อแข็งแรง เมื่ออาหารถูกบดแล้วจึงส่งผ่านต่อไปยัง ลำไส้ (Intestine) 
ซึ่งเป็นบริเวณทางเดินอาหารที่มีความยาวมากที่สุด มีเอนไซม์ถูกปล่อยออกมาจากเซลล์บุผนังลำไส้  
สารอาหารที่ได้จากการย่อยแล้วจะถูกส่งเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือด ส่วนกากอาหารจะถูกขับออกทาง
ทวารหนัก (Anus) 
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ปาก (Mouth)   คอหอย (Pharynx)   หลอดอาหาร (Esophagus)  
กระเพาะพักอาหาร (Crop)  ก๋ึน (Gizzard)  ลำไส ้  (Intestine)  ทวารหนัก (Anus)  

สารไฮรูดิน (Hirudin)  ไทโฟลโซล (Typhlosole) 
ทางเดินอาหารสมบูรณ์ (Complete digestive tract)  

 

 

 

 

          ปลิงน้ำจืดมี สารไฮรูดิน (Hirudin) ที่ปล่อยออกมาจาก                  
ต่อมน้ำลาย ทำให้เลือดของเหยื่อไม่แข็งตัวดังนั้นจะพบว่าคนที่
ถูกปลิงน้ำจืดกัดเลือดจะไหลออกไม่หยุดและปลิงจะดูดเลือด
เก็บไว้ได้ในปริมาณมากโดยเก็บไว้ในกิ่งก้านที่แตกเป็นแขนง
ของทางเดินอาหาร ดังนั้นเมื่อปลิงดูดเลือดจนเต็มที่ขนาดตัว 

                                      จะใหญ่กว่าเดิมมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.3 ภาพแสดงลำตัวของปลิงน้ำจืดทีดู่ดเลือดจนมขีนาดลำตัวใหญข่ึน้ 
ที่มา : https://www.istockphoto.com/th/photos/leeches?assettype=image&sort=mostpopular&mediatype=photography&phrase=leeches 
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1. ชื่อกิจกรรม : ศึกษาการย่อยอาหารของไส้เดือนดิน 
 

2. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม : เพ่ือศึกษาลักษณะอวัยวะที่เป็นทางเดินอาหารของไส้เดือนดิน 
3. อุปกรณ์-สารเคมี 4. วิธีปฏิบัติกิจกรรม 

1. ไส้เดือนดิน 
2. ถุงมือ  
3. เข็มหมุด  
4. ผ้าปิดจมูก  
5. กระดาษเยื่อ  
6. ถาดพาราฟิน  
7. ชุดเครื่องมือผ่าตัด  
8. เตรียมอุปกรณ์บันทึกภาพ 
 
 
 
 
 
 

วางไส้เดือนดินบนถาดพาราฟินโดยใช้เข็มหมุดยึดไส้เดือนดิน
ให้ติดกับถาดพาราฟินโดยการปักส่วนหัวและส้วนท้ายจากนั้น
ศึกษาลักษณะของไส้เดือนดินดังนี้  
   1. ใช้กรรไกรผ่าตัดสอดเข้าทางปาก ผ่าตามแนวข้างลำตัว
ไปจนตลอดลำตัว  
   2. ใช้เข็มหมุดดึงผิวหนังให้แผ่กว้างตลอดลำตัว 
   3. ศึกษาลักษณะทางเดินอาหารตั้งแต่ปากจนถึงทวารหนัก 
   4. ใช้เข็มหมุดปักส่วนที่เป็นอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร 
   5. บันทึกผลการทดลองลงในแบบรายงานผลการปฏิบัติ
กิจกรรม 
 
 
 
 

5. คำถามเพื่อนำไปสู่การสรุปผลการทดลอง 
1. สิ่งมีชีวิตที่มีทางเดินอาหารสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร  
2. จงบอกลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะที่กำหนดให้ต่อไปนี้  
   “ปาก หลอดอาหาร กระเพาะพัก ก๋ึน ลำไส้  ทวารหนัก” 
3. ไทโฟลโซล (Typhlosole) ที่อยู่ในลำไส้ของไส้เดือนดินมีหน้าที่อย่างไร 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 
 
กิจกรรมที่..............เรื่อง.................................................................................  
วันที่......................เดือน...................................................พ.ศ.......................  
ชื่อผู้ทำการทดลอง ....................................................................................ชั้น.................เลขท่ี.................. 
 

1. ปัญหา  
 
 

 

2. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
 
 

 

3. สมมติฐาน        
 
 

 

4. กำหนดตัวแปร 
 
 
 
 

 

5. อุปกรณ์และสารเคมี 
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6. วิธีปฏิบัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. ผลการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. คำถามเพื่อนำไปสู่การสรุปผลการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 หน้า 10 หน้า 10 

 
 
 
9. สรุปผลการทดลอง  
 
 
 
 
 
 
 

 
10. อภิปรายและข้อเสนอแนะ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ข้อที่ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

คะแนนเต็ม 2 2 3 4 2 2 3 3 2 2 

คะแนนที่ได ้           

รวมคะแนน 
(25 คะแนน) 

 

 

 บันทึกคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมท่ี 3.1 ศึกษาการย่อยอาหารของไส้เดือนดิน 
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 แมลงจัดอยู่ในไฟลัมอาร์โทรโพดา (Phylum Arthropoda) ทางเดินอาหารของสัตว์ในกลุ่มนี้
คล้ายกับทางเดินอาหารของสัตว์ในไฟลัมแอนนิลิดาแต่อวัยวะต่างๆ เปลี ่ยนแปลงไปบ้างเพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการกินอาหาร หรือเพื่อให้เหมาะสมกับชนิดของอาหาร เช่น ในแมลงมีปากชนิดต่างๆ 
ซึ่งเหมาะสมกับอาหารที่แมลงชนิดนั้นๆ กิน เช่น ผีเสื้อมีปากเป็นงวงยาวที่สามารถม้วนเก็บได้  หลังจาก
ใช้ดูดน้ำหวานจากต่อมน้ำหวานของดอกไม้แล้ว หรือปากยุงที่ทำหน้าที่แทงดูดเลือดของสัตว์ ปากจิ้งหรีด
ทำหน้าที่กัดหรือตัด เป็นต้น 

 
              ก. ปากแบบดูดกิน                  ข. ปากแบบเจาะดูด                          ค. ปากแบบกัดกิน 
ภาพที่ 4.4 ภาพแสดง ก. ปากของผีเสื้อที่มีลักษณะเป็นงวงยาว  ข. ปากของยุงที่ทำหน้าที่ในการดูดกินเลือด และ ค. ปากของจิ้งหรีด 
ที่มา  : ปากของผีเสื้อ http://mazurekopticalservices.co.uk/how-insects-feed/ 
       : ปากของยุง https://www.npr.org/sections/health-shots/2016/06/07/480653821/                                                                 
                       watch-mosquitoes-use-6-needles-to-suck-your-blood 
       : ปากของจิ้งหรีด http://www.malangtord.com/tag/อาหารอนาคต/page/2 
 

 จากภาพแสดงปากของแมลงนั้นจะเห็นว่าแมลงมีปากหลายชนิด ส่วนใหญ่มักใช้น้ำลายช่วย                
ในการดูดอาหาร เช่น ยุงใช้น้ำลายพ่นใส่เลือดเพื่อไม่ให้เลือดแข็งตัวแล้วจึงดูดเลือดเข้าไปในร่างกายได้ 
ส่วนแมลงวันจะปล่อยน้ำลายออกมาละลายอาหารแล้วจึงดูดอาหารเข้าปาก ผีเสื้อดูดน้ำหวานโดยใช้งวง
ซึ่งม้วนเป็นวงดูดเข้าไป จึงเห็นได้ว่าการทำให้อาหารเปลี่ยนสภาพมีขนาดเล็กลงนั้นเริ่มต้นที่ปาก ซึ่งมีทั้ง
การกัด บด ฉีก เคี้ยว ให้อาหารมีขนาดเล็กลง สภาพการย่อยอาหารเช่นนี้จึงเรียกว่า การย่อยทางกล 
(Mechanical digestion) แต่สำหรับทางเดินอาหารแล้วจะมีลักษณะคล้ายๆกัน นอกจากนี ้ใน     
ทางเดินอาหารยังมี การย่อยทางเคมี (Chemical digestion) ที่อาศัยน้ำย่อยหรือเอนไซม์ทำหน้าที่
ย่อยอาหารชนิดต่างๆ  
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ภาพที่ 4.5 ภาพแสดงโครงสร้างทางเดินอาหารของแมลงสาบ  
ที่มา : ปรับปรุงจาก https://www.meritnation.com/ask-answer/question/explain-digestive-system-of-cockroach-with- 
        figure/study-of-animal-type/8736057 
         

 โครงสร ้างทางเด ินอาหารของแมลงสาบประกอบด ้วย  ปาก (Mouth)  ถ ัดไปเป็น                             
คอหอย (Pharynx) ถัดไปเป็น หลอดอาหาร (Esophagus) ซึ่งเป็นทางเดินอาหารที่จะค่อยๆ พองออก
จนเป็นถุงใหญ่ เรียกว่า กระเพาะพักอาหาร (Crop) สองข้างของหลอดอาหารมี ต่อมน้ำลาย 
(Salivary gland) สีขาวรูปร่างคล้ายกิ่งไม้ และอยู่ติดๆ กันเป็น ถุงเก็บน้ำลาย (Salivary reservoir) 
ท่อน้ำลายทั้งสองข้างจะไปเปิดที่ ไฮโพฟาริงซ์ (hypopharynx) หรืออาจเทียบได้กับลิ้น ที่บริเวณปลายของ 
ถุงพักอาหารนี้มีกระเปาะแข็งๆ เรียกว่า โพเวนตริคูลัสหรือกึ๋น (Proventriculus หรือ Gizzard) ซ่ึงภายใน
มีหนามแหลมๆ ยื่นออกไปรวมกันตรงกลางมีไว้เพื่อใช้กรองอาหาร ส่วนที่ต่อกับกึ๋นมีถุงเล็กๆ รูปร่าง
คล้ายนิ้วมือ 8 ถุง เรียกว่า เฮพาติกซีกาหรือไดเจสตีฟซีกา (Hepatic caeca หรือ Digestive caeca)              
เชื่อว่าทำหน้าที่สร้างน้ำย่อย ช่วงนี้จะต่อกับทางเดินอาหารส่วนกลาง (Midgut) เทียบได้กับลำไส้               
ในสัตว์ชั้นสูง ตอนกลางของลำตัวจะมีอวัยวะกำจัดของเสีย เรียกว่า หลอดมัลพิเกียน (Malpighian tubules) 
ลักษณะเป็นเส้นฝอยบางๆ สีเหลืองอยู่เป็นกระจุก ลำไส้ช่วงนี้มีหน้าที่สร้างน้ำย่อยและดูดอาหารที่ย่อยแล้ว 
จึงคล้ายกับลำไส้เล็กของสัตว์ชั้นสูง ถัดไปเป็น ไอเลียม (Ileum) คือลำไส้เล็กและ โคลอน (Colon) 
เป็นส่วนหนึ่งของลำไส้ใหญ่ ส่งกากอาหารต่อไปยัง ไส้ตรง (Rectum) แล้วจึงเปิดออกที่ ทวารหนัก (Anus) 
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การย่อยทางกล (Mechanical digestion)   การย่อยทางเคมี (Chemical digestion) 

ปาก (Mouth)       คอหอย (Pharynx)    หลอดอาหาร (Esophagus) 
กระเพาะพักอาหาร (Crop)    ต่อมน้ำลาย (Salivary gland) 

ถุงเก็บน้ำลาย (Salivary reservoir)      ไฮโพฟาริงซ์ (hypopharynx) 
โพเวนตริคูลัสหรือกึ๋น (Proventriculus หรือ Gizzard)   ทางเดินอาหารส่วนกลาง (Midgut) 

เฮพาติกซีกาหรือไดเจสตีฟซีกา (Hepatic caeca หรือ Digestive caeca) 

หลอดมัลพิเกียน (Malpighian tubules)     ไอเลียม (Ileum)     โคลอน (Colon) 
ไส้ตรง(Rectum)   ทวารหนัก (Anus) 
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1. ชื่อกิจกรรม : ศึกษาการย่อยอาหารของแมลงสาบ 
 

2. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม : เพ่ือศึกษาลักษณะอวัยวะที่เป็นทางเดินอาหารของแมลงสาบ 
3. อุปกรณ์-สารเคมี 4. วิธีปฏิบัติกิจกรรม 

1. แมลงสาบ 
2. ถุงมือ  
3. เข็มหมุด  
4. ผ้าปิดจมูก  
5. กระดาษเยื่อ  
6. ถาดพาราฟิน  
7. ชุดเครื่องมือผ่าตัด  
8. เตรียมอุปกรณ์บันทึกภาพ 
 
 
 
 
 
 

วางแมลงสาบบนถาดพาราฟินโดยใช้เข็มหมุดยึดแมลงสาบให้
ติดกับถาดพาราฟินโดยการปักส่วนหัวและส้วนท้ายจากนั้น
ศึกษาลักษณะของแมลงสาบดังนี้  
   1. ใช้กรรไกรผ่าตัดสอดเข้าทางปาก ผ่าตามแนวข้างลำตัว
ไปจนตลอดลำตัว  
   2. ใช้เข็มหมุดดึงผิวหนังให้แผ่กว้างตลอดลำตัว 
   3. ศึกษาลักษณะทางเดินอาหารตั้งแต่ปากจนถึงทวารหนัก 
   4. ใช้เข็มหมุดปักส่วนที่เป็นอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร 
   5. บันทึกผลการทดลองลงในแบบรายงานผลการปฏิบัติ
กิจกรรม 
 
 
 
 

5. คำถามเพื่อนำไปสู่การสรุปผลการทดลอง 
1. ลักษณะปากของแมลงที่กำหนดให้ต่อไปนี้มีลักษณะอย่างไร 
    “ปากของผีเสื้อ ปากของยุง ปากของจิ้งหรีด”  
2. จงบอกลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะที่กำหนดให้ต่อไปนี้  
   “ปาก หลอดอาหาร กระเพาะพักอาหาร ถุงเก็บน้ำลาย กึ๋น เฮพาติกซีกา  
     ลำไส้ ทวารหนัก” 
3. แมลงมีการย่อยเชิงกลและเชิงเคมีอย่างไรจงอธิบาย 
 

 
                                   
     



 

 

 หน้า 15 หน้า 15 

 
 
 

แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 
 
กิจกรรมที่..............เรื่อง.................................................................................  
วันที่......................เดือน...................................................พ.ศ.......................  
ชื่อผู้ทำการทดลอง ....................................................................................ชั้น.................เลขท่ี.................. 
 

1. ปัญหา  
 
 

 

2. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
 
 

 

3. สมมติฐาน        
 
 

 

4. กำหนดตัวแปร 
 
 
 
 

 

5. อุปกรณ์และสารเคมี 
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6. วิธีปฏิบัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. ผลการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. คำถามเพื่อนำไปสู่การสรุปผลการทดลอง 
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9. สรุปผลการทดลอง  
 
 
 
 
 
 
 

 
10. อภิปรายและข้อเสนอแนะ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ข้อที่ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

คะแนนเต็ม 2 2 3 4 2 2 3 3 2 2 

คะแนนที่ได ้           

รวมคะแนน 
(25 คะแนน) 

 

 
 

 บันทึกคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมท่ี 3.2 ศึกษาการย่อยอาหารของแมลงสาบ 
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การย่อยอาหารของสัตว์ทึ่มีทางเดินอาหารสมบูรณ์ 
 

  สัตว์ที ่มี ทางเดินอาหารสมบูรณ์ (Complete digestive tract) คือมีปากและทวารหนัก    
แยกจากกัน ปาก (Mouth) คอหอย (Pharynx) มีกล้ามเนื ้อแข็งแรง สำหรับดันอาหารให้ผ ่าน                             
หลอดอาหาร (Esophagus) ซึ่งเป็นทางผ่านของอาหารเข้าสู่ กระเพาะพัก (Crop) ซึ่งทำหน้าที่เป็นที่พัก
อาหาร กึ ๋น (Gizzard) มีกล้ามเนื ้อแข็งแรงทำหน้าที ่บดอาหาร ไส้เดือนดินไม่มีฟันในปาก ลำไส้ 
(Intestine) เป็นบริเวณท่ีปล่อยเอนไซม์มาย่อยและดูดซึมอาหาร พบว่า ผนังลำไส้ทางด้านหลัง จะเจริญ
และยื ่นเข้าไปในช่องลำไส้เพื ่อเพิ ่มพื ้นที ่ในการย่อยอาหาร เกิดเป็นติ ่งเนื ้อที ่เรียกว่า  ไทโฟลโซล 
(Typhlosole) กากอาหารหรืออาหารที่ย่อยไม่ได้จะถูกขับออกทาง ทวารหนัก (Anus) ในปลิงน้ำจืดมี 
สารไฮรูดิน (Hirudin) ที่ปล่อยออกมาจากต่อมน้ำลาย ทำให้เลือดของเหยื่อไม่แข็งตัว 

 

 การกัด บด ฉีก เคี ้ยว ให้อาหารมีขนาดเล็กลง สภาพการย่อยอาหารเช่นนี ้จ ึงเรียกว่า                      
การย่อยทางกล (Mechanical digestion) นอกจากนี ้ในทางเดินอาหารยังมี  การย่อยทางเคมี                      
(Chemical digestion) ที่อาศัยน้ำย่อยหรือเอนไซม์ทำหน้าที่ย่อยอาหารชนิดต่างๆโครงสร้างทางเดิน
อาหารของแมลงประกอบด้วย ปาก (Mouth) ถัดไปเป็น คอหอย (Pharynx) ถัดไปเป็น หลอดอาหาร 
(Esophagus) ซึ่งเป็นทางเดินอาหารที่จะค่อยๆ พองออกจนเป็นถุงใหญ่ เรียกว่า กระเพาะพัก (Crop) 
สองข้างของหลอดอาหารมี ต่อมน้ำลาย (Salivary gland) สีขาวรูปร่างคล้ายกิ่งไม้ และอยู่ติดๆ กัน
เป็น ถุงเก็บน้ำลาย (Salivary reservoir) ท่อน้ำลายทั้งสองข้างจะไปเปิดที่ ไฮโพฟาริงซ์ (hypopharynx) 
หรืออาจเทียบได้กับลิ้น ที่บริเวณปลายของ ถุงพักอาหารนี้มีกระเปาะแข็งๆ เรียกว่า                 โพเวนตริ
คูลัสหรือกึ๋น (Proventriculus หรือ Gizzard) ซ่ึงภายในมีหนามแหลมๆ ยื่นออกไปรวมกันตรงกลางมีไว้
เพื่อใช้กรองอาหาร ส่วนที่ต่อกับกึ๋นมีถุงเล็กๆ รูปร่างคล้ายนิ้วมือ 8 ถุง เรียกว่า เฮพาติกซีกาหรือไดเจ
สตีฟซีกา (Hepatic caeca หรือ Digestive caeca) เชื ่อว่าทำหน้าที่สร้างน้ำย่อย ช่วงนี้จะต่อกับ
ทางเด ินอาหารส่วนกลาง (Midgut) เท ียบได ้ก ับลำไส้  ในสัตว ์ช ั ้นส ูง ตอนกลางของลำตัวจะมี              
อวัยวะกำจัดของเสีย เรียกว่า หลอดมัลพิเกียน (Malpighian tubules) ลักษณะเป็นเส้นฝอยบางๆ สีเหลือง
อยู่เป็นกระจุก ลำไส้ช่วงนี้มีหน้าที่สร้างน้ำย่อยและดูดอาหารที่ย่อยแล้ว จึงคล้ายกับลำไส้เล็กของสัตว์ชั้นสูง 
ถัดไปเป็น ไอเลียม (Ileum) คือลำไส้เล็กและ โคลอน (Colon) เป็นส่วนหนึ่งของลำไส้ใหญ่ ส่งกาก
อาหารต่อไปยัง ไส้ตรง (Rectum) แล้วจึงเปิดออกที่ ทวารหนัก (Anus) 
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1. ปัจจัยตามตัวเลือกใดที่ใช้จำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์และ
สิ่งมีชีวิตที่มีทางเดินอาหารสมบูรณ์ 
    ก. การมีกระบวนการย่อยเชิงกลและกระบวนการย่อยเชิงเคมี 
    ข. การมีกระบวนการย่อยภายนอกเซลล์และกระบวนการย่อยภายในเซลล์ 
    ค. การมปีากเป็นช่องทางเข้าของอาหารและทวารหนักเป็นช่องทางออกของกากอาหาร 
 1. เฉพาะข้อ ก. 
 2. เฉพาะข้อ ค. 
 3. เฉพาะข้อ ก. และ ข. 
 4. เฉพาะข้อ ข. และ ค. 
2. ทำหน้าที่เป็นแหล่งพักอาหารและทำหน้าที่บดอาหารในไส้เดือนดินคือโครงสร้างตามตัวเลือกใด 
 1. ลำไส้และก๋ึน ตามลำดับ 
 2. หลอดอาหารและปาก ตามลำดับ 

3. กระเพาะพักอาหารและกึ๋น ตามลำดับ 
4. กระเพาะพักอาหารและหลอดอาหาร ตามลำดับ 

3. ไทโฟลโซล (Typhlosole) ในลำไส้ของไส้เดือนดินมีลักษณะและหน้าที่ตามตัวเลือกใด 
 1. ลักษณะยื่นเข้าไปในลำไส้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ผิวในการย่อยอาหาร 
 2. ลักษณะเป็นกล้ามเนื้อแข้งเพ่ือใช้บด อัด ให้อาหารมีขนาดเล็กลง 
 3. ลักษณะเป็นต่อมที่สามารถสร้างเอนไซม์เพ่ือใช้ในการย่อยอาหารได้ 
 4. ลักษณะเป็นท่อกลวงภายในเพื่อใช้ในการเก็บอาหารที่ไส้เดือนดินกินเข้าไป 
4. ทางเดินอาหารของไส้เดือนดินแตกต่างจากทางเดินอาหารของพลานาเรียตามตัวเลือกใด  
    ก. มีปากและทวารหนักแยกออกจากกันอย่างชัดเจน 
    ข. มีคอหอยสำหรับยื่นออกมาเพ่ือใช้ดูดกินอาหารที่มีขนาดเล็กได้ 
    ค. มีลำไส้ที่แตกแขนงออกไปทั่วร่างกายเพ่ือให้สามารถเลี้ยงส่วนต่างๆของไส้เดือนดินได้ทั่วถึง 
 1. เฉพาะข้อ ก. 
 2. เฉพาะข้อ ค. 
 3. เฉพาะข้อ ก. และ ข. 
 4. เฉพาะข้อ ข. และ ค. 
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5. สารไฮรูดิน (Hirudin) เป็นสารที่ปลิงน้ำจืดใช้ทำหน้าที่ใด 
 1. ใช้ย่อยอาหารภายในลำไส้ 
 2. ใช้หมักอาหารเพ่ือให้ย่อยได้ง่าย 
 3. ใช้ในการหล่อลื่นเพ่ือให้ง่ายต่อการกลืน 
 4. ใช้หลั่งออกมาพร้อมกับน้ำลายทำให้เลือดไม่แข็งตัว 
6. ทางเดินอาหารของแมลงตามตัวเลือกใดที่มีลักษณะแตกต่างจากทางเดินอาหารของไส้เดือนดิน          
ที่ชัดเจนที่สุด 
    ก. แมลงมีลักษณะของปากท่ีแตกต่างกันไป 
    ข. แมลงมีต่อมน้ำลายที่ใช้ในการผสมกับอาหารก่อนดูดเข้าร่างกาย 
    ค. แมลงมี กึ๋น ซึ่งภายในมีโครงสร้างแข็งสำหรับบดอาหารไห้มีขนาดเล็กลงได้ 
 1. เฉพาะข้อ ข. และ ค. 
 2. เฉพาะข้อ ก. และ ข. 
 3. เฉพาะข้อ ก. และ ค. 
 4. ข้อ ก. ข. และ ค. 
7. โครงสร้างท่ีทำหน้าที่สร้างน้ำย่อยหรือเอนไซม์สำหรับย่อยอาหารของแมลงคือตัวเลือกใด 
 1. ไฮโพฟาริงซ์ 
 2. เฮพาติกซีกา 
 3. โพเวนตริคูลัสหรือกึ๋น 
 4. ทางเดินอาหารส่วนกลาง 
8. โครงสร้างของแมลงท่ีเทียบได้กับลิ้นในสัตว์ช้ันสูงคือโครงสร้างตามตัวเลือกใด 
 1. คอหอย 
 2. หลอดอาหาร 
 3. ไฮโพฟาริงซ์ 
 4. โพเวนตริคูลัสหรือกึ๋น 
9. ตัวเลือกใดคือบทบาทสำคัญของน้ำลายในแมลง 
 1. น้ำลายช่วยย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กลง 
 2. น้ำลายช่วยให้สามารถกลืนอาหารได้ง่ายขึ้น 
 3. น้ำลายช่วยให้คงสภาพของอาหารและเพ่ิมรสชาติ 
 4. น้ำลายช่วยในการดูดอาหารบางครั้งอาจช่วยให้เลือดแข็งตัวช้า 
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10. กึ๋น (Gizzard) ที่พบในแมลงสาบเป็นโครงสร้างท่ีทำหน้าที่ใด 
   ก. บดอาหารให้มีขนาดเล็ก 
   ข. สร้างเอนไซม์เพ่ือย่อยอาหาร 
   ค. เป็นแหล่งพักอาหารก่อนส่งไปย่อยที่ลำไส้ 
 1. เฉพาะข้อ ก. 
 2. เฉพาะข้อ ค. 
 3. เฉพาะข้อ ก. และ ข. 
 4. เฉพาะข้อ ข. และ ค. 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 

กิจกรรมที่..............เรื่อง.................................................................................  
วันที่......................เดือน...................................................พ.ศ.......................  
ชื่อผู้ทำการทดลอง ....................................................................................ชั้น.................เลขท่ี.................. 
 

1. ปัญหา  
แนวทางการเขียนคำตอบ  ลักษณะของอวัยวะที่เป็นทางเดินอาหารของไส้เดือนดินเป็นอย่างไร 
โครงสร้างภายในของอวัยวะที่เป็นทางเดินอาหารของไส้เดือนดินเป็นอย่างไร 

 

2. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
แนวทางการเขียนคำตอบ เพื่อศึกษาลักษณะทางเดินอาหารของไส้เดือนดิน  
หรืออาจเพ่ิมเติมจากที่กำหนดให้เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาที่กำหนดขึ้น 

 

3. สมมติฐาน        
แนวทางการเขียนคำตอบ ลักษณะโครงสร้างอวัยวะภายในที่เป็นทางเดินอาหารของไส้เดือนดิน 
มีลักษณะแตกต่างกัน หรืออาจเพ่ิมเติมจากที่กำหนดให้เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาที่กำหนดขึ้น 

 

4. กำหนดตัวแปร 
แนวทางการเขียนคำตอบ 
ตัวแปรต้น = อวัยวะที่เป็นทางเดินอาหารของไส้เดือนดิน 
ตัวแปรตาม = ลักษณะของโครงสร้างภายในที่เป็นทางเดินอาหารของไส้เดือนดิน 
ตัวแปรควบคุม = ขนาดของไส้เดือนดิน อายุ  

 

5. อุปกรณ์และสารเคมี 
แนวทางการเขียนคำตอบ 
1. ไส้เดือนดิน     2. ถุงมือ    3. เข็มหมุด   4. ผา้ปิดจมูก   5. กระดาษเยื่อ   6. ถาดพาราฟิน 
7. ชุดเครื่องมือผ่าตัด     8. เตรียมอุปกรณ์บันทึกภาพ 
หรืออาจเป็นอุปกรณ์อ่ืนที่นักเรียนนำมาใช้ในการทดลอง 
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6. วิธีปฏิบัติกิจกรรม 
แนวทางการเขียนคำตอบ 
วางไส้เดือนดินบนถาดพาราฟินโดยใช้เข็มหมุดยึดไส้เดือนดินให้ติดกับถาดพาราฟิน 
โดยการปักส่วนหัว และส้วนท้ายจากนั้นศึกษาลักษณะของไส้เดือนดินดังนี้  
   1. ใช้กรรไกรผ่าตัดสอดเข้าทางปาก ผ่าตามแนวข้างลำตัวไปจนตลอดลำตัว  
   2. ใช้เข็มหมุดดึงผิวหนังให้แผ่กว้างตลอดลำตัว 
   3. ศกึษาลักษณะทางเดินอาหารตั้งแต่ปากจนถึงทวารหนัก 
   4. ใช้เข็มหมุดปักส่วนที่เป็นอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร 
   5. บันทึกผลการทดลองลงในแบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 
หรือเขียนลำดับขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมตามที่ปฏิบัติจริง 

 

7. ผลการทดลอง 
ออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองให้สอดคล้องกับปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน และตัวแปร

ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น 
 

8. คำถามเพื่อนำไปสู่การสรุปผลการทดลอง 
1. สิ่งมีชีวิตที่มีทางเดินอาหารสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร  
แนวทางการเขียนคำตอบ การมีปากและทวารหนักแยกจากกัน 
 
2. ไทโฟลโซล (Typhlosole) ที่อยู่ในลำไส้ของไส้เดือนดินมีลักษณะและหน้าที่อย่างไร 
แนวทางการเขียนคำตอบ 
ทีผ่นังลำไส้ทางด้านหลังของไส้เดือนดินจะเจริญและยื่นเข้าไปในช่องลำไส้เพ่ือเพ่ิมพื้นที่ 
ในการย่อยอาหาร เกิดเป็นติ่งเนื้อที่เรียกว่า ไทโฟลโซล (Typhlosole) 
 
3. จงบอกลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะที่กำหนดให้ต่อไปนี้  
   “ปาก หลอดอาหาร กระเพาะพัก ก๋ึน ลำไส้  ทวารหนัก” 
แนวทางการเขียนคำตอบ  
ในปากของไส้เดือนดินไม่มีฟัน มีกล้ามเนื้อแข็งแรง สำหรับดันอาหารให้ผ่านไปยัง  
หลอดอาหาร ซึ่งเป็นทางผ่านของอาหารเข้าสู่ กระเพาะพักอ มีลักษณะเป็นถุง ซึ่งทำหน้าที่ 
เป็นที่พักอาหาร กึ๋น มีกล้ามเนื้อแข็งแรงทำหน้าที่บดอาหาร ลำไส้ เป็นบริเวณที่ปล่อยเอนไซม์ 
ออกมาย่อยและดูดซึมอาหาร ทวารหนักเป็นช่องขนาดเล็กซึ่งทำหน้าที่เป็นทางออกของกากอาหาร 



 

 

 หน้า 23 หน้า 23 

เฉลย  
 
 
9. สรุปผลการทดลอง  
แนวทางการเขียนคำตอบ 
ไส้เดือนดินเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีปากเป็นทางเข้าของอาหารซึ่งได้แก่ ดิน เป็นต้นและมีทวารหนัก 
เป็นทางออกของกากอาหาร จากการศกึษาโครงสร้างภายในของไส้เดือนดินจะพบอวัยวะที่เป็น 
ทางผ่านของอาหารมีลักษณะและหน้าที่ต่างกัน เช่น ในปากของไส้เดือนดินไม่มีฟัน 
มีกล้ามเนื้อแข็งแรง สำหรับดันอาหารให้ผ่านไปยัง หลอดอาหาร ซึ่งเป็นทางผ่านของอาหารเข้าสู่  
กระเพาะพัก มีลักษณะเป็นถุง ซึ่งทำหน้าที่เป็นที่พักอาหาร กึ๋น มีกล้ามเนื้อแข็งแรง 
ทำหน้าที่บดอาหาร  ลำไสเ้ป็นบริเวณที่ปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยและดูดซึมอาหาร 
ทวารหนักเป็นช่องขนาดเล็กซึ่งทำหน้าที่เป็นทางออกของกากอาหาร 
 

 
10. อภิปรายและข้อเสนอแนะ  
แนวทางการเขียนคำตอบ 
เขียนให้สอดคล้องกับผลการทดลองที่นักเรียนปฏิบัติกับทฤษฏีที่นักเรียนเรียนใน กรอบความรู้ที่ 3.1 
หากมีข้อค้นพบว่าไม่เหมือนหรือไม่เป็นไปตามทฤษฏีให้เขียนอธิบายถึงสาเหตุหรือปัจจัยที่ 
ส่งผลให้ได้ผลการทดลองและเสนอแนะแนวทางเพ่ือใช้ในการปฏิบัติการครั้งต่อไป 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 

กิจกรรมที่..............เรื่อง.................................................................................  
วันที่......................เดือน...................................................พ.ศ.......................  
ชื่อผู้ทำการทดลอง ....................................................................................ชั้น.................เลขท่ี.................. 
 

1. ปัญหา  
แนวทางการเขียนคำตอบ  ลักษณะของอวัยวะที่เป็นทางเดินอาหารของแมลงสาบเป็นอย่างไร 
โครงสร้างภายในของอวัยวะที่เป็นทางเดินอาหารของแมลงสาบเป็นอย่างไร 

 

2. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
แนวทางการเขียนคำตอบ เพื่อศึกษาลักษณะทางเดินอาหารของแมลงสาบ  
หรืออาจเพ่ิมเติมจากที่กำหนดให้เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาที่กำหนดขึ้น 

 

3. สมมติฐาน        
แนวทางการเขียนคำตอบ ลักษณะโครงสร้างอวัยวะภายในที่เป็นทางเดินอาหารของแมลงสาบ 
มีลักษณะแตกต่างกัน หรืออาจเพ่ิมเติมจากที่กำหนดให้เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาที่กำหนดขึ้น 

 

4. กำหนดตัวแปร 
แนวทางการเขียนคำตอบ 
ตัวแปรต้น = อวัยวะที่เป็นทางเดินอาหารของแมลงสาบ 
ตัวแปรตาม = ลักษณะของโครงสร้างภายในที่เป็นทางเดินอาหารของแมลงสาบ 
ตัวแปรควบคุม = ขนาดของแมลงสาบ อายุ  

 

5. อุปกรณ์และสารเคมี 
แนวทางการเขียนคำตอบ 
1. แมลงสาบ    2. ถุงมือ    3. เข็มหมุด   4. ผ้าปิดจมูก   5. กระดาษเยื่อ   6. ถาดพาราฟิน 
7. ชุดเครื่องมือผ่าตัด     8. เตรียมอุปกรณ์บันทึกภาพ 
หรืออาจเป็นอุปกรณ์อ่ืนที่นักเรียนนำมาใช้ในการทดลอง 
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6. วิธีปฏิบัติกิจกรรม 
แนวทางการเขียนคำตอบ 
วางแมลงสาบบนถาดพาราฟินโดยใช้เข็มหมุดยึดแมลงสาบให้ติดกับถาดพาราฟิน 
โดยการปักส่วนหัว และส้วนท้ายจากนั้นศึกษาลักษณะของแมลงสาบดังนี้  
   1. ใช้กรรไกรผ่าตัดสอดเข้าทางปาก ผ่าตามแนวข้างลำตัวไปจนตลอดลำตัว  
   2. ใช้เข็มหมุดดึงผิวหนังให้แผ่กว้างตลอดลำตัว 
   3. ศกึษาลักษณะทางเดินอาหารตั้งแต่ปากจนถึงทวารหนัก 
   4. ใช้เข็มหมุดปักส่วนที่เป็นอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร 
   5. บันทึกผลการทดลองลงในแบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 
หรือเขียนลำดับขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมตามที่ปฏิบัติจริง 

 

7. ผลการทดลอง 
ออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองให้สอดคล้องกับปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน และตัวแปร

ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น 
 

8. คำถามเพื่อนำไปสู่การสรุปผลการทดลอง 
1. ลักษณะปากของแมลงที่กำหนดให้ต่อไปนี้มีลักษณะอย่างไร 
    “ปากของผีเสื้อ ปากของยุง ปากของจิ้งหรีด”  

แนวทางการเขียนคำตอบ 
ปากของผีเสื้อลักษณะเป็นปากแบบดูดกิน   ปากของยุงลักษณะเป็นปากปากแบบเจาะดูด                           
ปากของจิ้งหรีดลักษณะเป็นปากปากแบบกัดกิน 

 

2. แมลงมีการย่อยเชิงกลและเชิงเคมีอย่างไรจงอธิบาย 
แนวทางการเขียนคำตอบ 
การกัด บด ฉีก เคี้ยว ให้อาหารมีขนาดเล็กลง สภาพการย่อยอาหารเช่นนี้จึงเรียกว่า การย่อยทางกล  
นอกจากนี้ในทางเดินอาหารยังมี การย่อยทางเคมี ที่อาศัยน้ำย่อยหรือเอนไซม์ทำหน้าที่ 
ย่อยอาหารชนิดต่างๆ 
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3. จงบอกลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะที่กำหนดให้ต่อไปนี้  
   “ปาก หลอดอาหาร กระเพาะพักอาหาร ถุงเก็บน้ำลาย กึ๋น เฮพาติกซีกา ลำไส้ ทวารหนัก” 

แนวทางการเขียนคำตอบ 
 โครงสร้างทางเดินอาหารของแมลงสาบประกอบด้วยปาก ลักษณะแข็งและคมถัดไปเป็นคอหอย  
ถัดไปเป็นหลอดอาหารซึ่งเป็นทางเดินอาหารให้อาหารเคลื่อนที่ผ่านจะค่อยๆ พองออกจนเป็น 
ขนาดถุงขนาดใหญ่ เรียกว่า กระเพาะพักอาหาร สองข้างของหลอดอาหารมีต่อมน้ำลายสีขาวรูปร่าง 
คล้ายกิ่งไม้ และอยู่ติดๆ กันเป็น ถุงเก็บน้ำลายท่อน้ำลายทั้งสองข้างจะไปเปิดที่ ไฮโพฟาริงซ์หรือ 
อาจเทียบได้กับลิ้น ที่บริเวณปลายของ ถุงพักอาหารนี้มีกระเปาะแข็งๆ เรียกว่า โพเวนตริคูลัสหรือกึ๋น  
ซึ่งภายในมีหนามแหลมๆ ยื่นออกไปรวมกันตรงกลางมีไว้เพ่ือใช้กรองอาหาร ส่วนที่ต่อกับกึ๋นมีถุง 
เล็กๆ รูปร่างคล้ายนิ้วมือ 8 ถุง เรียกว่า เฮพาติกซีกาหรือไดเจสตีฟซีกาเชื่อว่าทำหน้าที่สร้าง 
น้ำย่อย ช่วงนี้จะต่อกับทางเดินอาหารส่วนกลางเทียบได้กับลำไส้ในสัตว์ชั้นสูง ลำไส้ช่วงนี้มีหน้าที่ 
สร้างน้ำย่อยและดูดอาหารที่ย่อยแล้ว จึงคล้ายกับลำไส้เล็กของสัตว์ชั้นสูง กากอาหารจะส่งต่อไป 
ยัง ไส้ตรง (Rectum) แล้วจึงเปิดออกที่ ทวารหนัก (Anus) 
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9. สรุปผลการทดลอง  
แนวทางการเขียนคำตอบ 
ปากของแมลงมีลกัษณะที่แตกต่างกันไปตามชนิดของแมลง ซึ่งปากของแมลงแต่ละชนิดอาจทำหน้าที่ 
การกัด บด ฉีก เคี้ยว ให้อาหารมีขนาดเล็กลง สภาพการย่อยอาหารเช่นนี้จึงเรียกว่า การย่อยทางกล  
นอกจากนี้ในทางเดินอาหารยังมี การย่อยทางเคมี ที่อาศัยน้ำย่อยหรือเอนไซม์ทำหน้าที่ย่อยอาหาร 
โครงสร้างทางเดินอาหารของแมลงสาบประกอบด้วยปาก ลักษณะแข็งและคมถัดไปเป็นคอหอย  
ถัดไปเป็นหลอดอาหารซึ่งเป็นทางเดินอาหารให้อาหารเคลื่อนที่ผ่านจะค่อยๆ พองออกจนเป็น 
ขนาดถุงขนาดใหญ่ เรียกว่า กระเพาะพักอาหาร สองข้างของหลอดอาหารมีต่อมน้ำลายสีขาวรูปร่าง 
คล้ายกิ่งไม้ และอยู่ติดๆ กันเป็น ถุงเก็บน้ำลายท่อน้ำลายทั้งสองข้างจะไปเปิดที่ ไฮโพฟาริงซ์หรือ 
อาจเทียบได้กับลิ้น ที่บริเวณปลายของ ถุงพักอาหารนี้มีกระเปาะแข็งๆ เรียกว่า โพเวนตริคูลัสหรือกึ๋น  
ซึ่งภายในมีหนามแหลมๆ ยื่นออกไปรวมกันตรงกลางมีไว้เพ่ือใช้กรองอาหาร ส่วนที่ต่อกับกึ๋นมีถุง 
เล็กๆ รูปร่างคล้ายนิ้วมือ 8 ถุง เรียกว่า เฮพาติกซีกาหรือไดเจสตีฟซีกาเชื่อว่าทำหน้าที่สร้าง 
น้ำย่อย ช่วงนี้จะต่อกับทางเดินอาหารส่วนกลางเทียบได้กับลำไส้ในสัตว์ชั้นสูง ลำไส้ช่วงนี้มีหน้าที่ 
สร้างน้ำย่อยและดูดอาหารที่ย่อยแล้ว จึงคล้ายกับลำไส้เล็กของสัตว์ชั้นสูง กากอาหารจะส่งต่อไป 
ยัง ไส้ตรง (Rectum) แล้วจึงเปิดออกที่ ทวารหนัก (Anus) 
 

10. อภิปรายและข้อเสนอแนะ  
แนวทางการเขียนคำตอบ 
เขียนให้สอดคล้องกับผลการทดลองที่นักเรียนปฏิบัติกับทฤษฏีที่นักเรียนเรียนใน กรอบความรู้ที ่3.2 
หากมีข้อค้นพบว่าไม่เหมือนหรือไม่เป็นไปตามทฤษฏีให้เขียนอธิบายถึงสาเหตุหรือปัจจัยที่ 
ส่งผลให้ได้ผลการทดลองและเสนอแนะแนวทางเพ่ือใช้ในการปฏิบัติการครั้งต่อไป 

 
 

 



 

 

 หน้า 28 หน้า 28 

เฉลย  

 

 

1. ทำหน้าที่เป็นแหล่งพักอาหารและทำหน้าที่บดอาหารในไส้เดือนดินคือโครงสร้างตามตัวเลือกใด 
 1. ลำไส้และก๋ึน ตามลำดับ 
 2. หลอดอาหารและปาก ตามลำดับ 

3. กระเพาะพักอาหารและกึ๋น ตามลำดับ 
4. กระเพาะพักอาหารและหลอดอาหาร ตามลำดับ 

2. ปัจจัยตามตัวเลือกใดที่ใช้จำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์และ
สิ่งมีชีวิตที่มีทางเดินอาหารสมบูรณ์ 
    ก. การมีกระบวนการย่อยเชิงกลและกระบวนการย่อยเชิงเคมี 
    ข. การมีกระบวนการย่อยภายนอกเซลล์และกระบวนการย่อยภายในเซลล์ 
    ค. การมีปากเป็นช่องทางเข้าของอาหารและทวารหนักเป็นช่องทางออกของกากอาหาร 
 1. เฉพาะข้อ ก. 
 2. เฉพาะข้อ ค. 
 3. เฉพาะข้อ ก. และ ข. 
 4. เฉพาะข้อ ข. และ ค. 
3. ทางเดินอาหารของไส้เดือนดินแตกต่างจากทางเดินอาหารของพลานาเรียตามตัวเลือกใด  
    ก. มีปากและทวารหนักแยกออกจากกันอย่างชัดเจน 
    ข. มีคอหอยสำหรับยื่นออกมาเพ่ือใช้ดูดกินอาหารที่มีขนาดเล็กได้ 
    ค. มีลำไส้ที่แตกแขนงออกไปทั่วร่างกายเพ่ือให้สามารถเลี้ยงส่วนต่างๆของไส้เดือนดินได้ทั่วถึง 
 1. เฉพาะข้อ ก. 
 2. เฉพาะข้อ ค. 
 3. เฉพาะข้อ ก. และ ข. 
 4. เฉพาะข้อ ข. และ ค. 
4. ไทโฟลโซล (Typhlosole) ในลำไส้ของไส้เดือนดินมีลักษณะและหน้าที่ตามตัวเลือกใด 
 1. ลักษณะยื่นเข้าไปในลำไส้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ผิวในการย่อยอาหาร 
 2. ลักษณะเป็นกล้ามเนื้อแข้งเพ่ือใช้บด อัด ให้อาหารมีขนาดเล็กลง 
 3. ลักษณะเป็นต่อมที่สามารถสร้างเอนไซม์เพ่ือใช้ในการย่อยอาหารได้ 
 4. ลักษณะเป็นท่อกลวงภายในเพื่อใช้ในการเก็บอาหารที่ไส้เดือนดินกินเข้าไป 
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5. สารไฮรูดิน (Hirudin) เป็นสารที่ปลิงน้ำจืดใช้ทำหน้าที่ใด 
 1. ใช้ย่อยอาหารภายในลำไส้ 
 2. ใช้หมักอาหารเพ่ือให้ย่อยได้ง่าย 
 3. ใช้ในการหล่อลื่นเพ่ือให้ง่ายต่อการกลืน 
 4. ใช้หลั่งออกมาพร้อมกับน้ำลายทำให้เลือดไม่แข็งตัว 
6. โครงสร้างท่ีทำหน้าที่สร้างน้ำย่อยหรือเอนไซม์สำหรับย่อยอาหารของแมลงคือตัวเลือกใด 
 1. ไฮโพฟาริงซ์ 
 2. เฮพาติกซีกา 
 3. โพเวนตริคูลัสหรือกึ๋น 
 4. ทางเดินอาหารส่วนกลาง 
7. ทางเดินอาหารของแมลงตามตัวเลือกใดที่มีลักษณะแตกต่างจากทางเดินอาหารของไส้เดือนดิน          
ที่ชัดเจนที่สุด 
    ก. แมลงมีลักษณะของปากท่ีแตกต่างกันไป 
    ข. แมลงมีต่อมน้ำลายที่ใช้ในการผสมกับอาหารก่อนดูดเข้าร่างกาย 
    ค. แมลงมี กึ๋น ซึ่งภายในมีโครงสร้างแข็งสำหรับบดอาหารไห้มีขนาดเล็กลงได้ 
 1. เฉพาะข้อ ข. และ ค. 
 2. เฉพาะข้อ ก. และ ข. 
 3. เฉพาะข้อ ก. และ ค. 
 4. ข้อ ก. ข. และ ค. 
8. ตัวเลือกใดคือบทบาทสำคัญของน้ำลายในแมลง 
 1. น้ำลายช่วยย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กลง 
 2. น้ำลายช่วยให้สามารถกลืนอาหารได้ง่ายขึ้น 
 3. น้ำลายช่วยให้คงสภาพของอาหารและเพ่ิมรสชาติ 
 4. น้ำลายช่วยในการดูดอาหารบางครั้งอาจช่วยให้เลือดแข็งตัวช้า 
9. โครงสร้างของแมลงท่ีเทียบได้กับลิ้นในสัตว์ช้ันสูงคือโครงสร้างตามตัวเลือกใด 
 1. คอหอย 
 2. หลอดอาหาร 
 3. ไฮโพฟาริงซ์ 
 4. โพเวนตริคูลัสหรือกึ๋น 
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10. กึ๋น (Gizzard) ที่พบในแมลงสาบเป็นโครงสร้างท่ีทำหน้าที่ใด 
   ก. บดอาหารให้มีขนาดเล็ก 
   ข. สร้างเอนไซม์เพ่ือย่อยอาหาร 
   ค. เป็นแหล่งพักอาหารก่อนส่งไปย่อยที่ลำไส้ 
 1. เฉพาะข้อ ก. 
 2. เฉพาะข้อ ค. 
 3. เฉพาะข้อ ก. และ ข. 
 4. เฉพาะข้อ ข. และ ค. 
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1. ปัจจัยตามตัวเลือกใดที่ใช้จำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์และ
สิ่งมีชีวิตที่มีทางเดินอาหารสมบูรณ์ 
    ก. การมีกระบวนการย่อยเชิงกลและกระบวนการย่อยเชิงเคมี 
    ข. การมีกระบวนการย่อยภายนอกเซลล์และกระบวนการย่อยภายในเซลล์ 
    ค. การมปีากเป็นช่องทางเข้าของอาหารและทวารหนักเป็นช่องทางออกของกากอาหาร 
 1. เฉพาะข้อ ก. 
 2. เฉพาะข้อ ค. 
 3. เฉพาะข้อ ก. และ ข. 
 4. เฉพาะข้อ ข. และ ค. 
2. ทำหน้าที่เป็นแหล่งพักอาหารและทำหน้าที่บดอาหารในไส้เดือนดินคือโครงสร้างตามตัวเลือกใด 
 1. ลำไส้และก๋ึน ตามลำดับ 
 2. หลอดอาหารและปาก ตามลำดับ 

3. กระเพาะพักอาหารและกึ๋น ตามลำดับ 
4. กระเพาะพักอาหารและหลอดอาหาร ตามลำดับ 

3. ไทโฟลโซล (Typhlosole) ในลำไส้ของไส้เดือนดินมีลักษณะและหน้าที่ตามตัวเลือกใด 
 1. ลักษณะยื่นเข้าไปในลำไส้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ผิวในการย่อยอาหาร 
 2. ลักษณะเป็นกล้ามเนื้อแข้งเพ่ือใช้บด อัด ให้อาหารมีขนาดเล็กลง 
 3. ลักษณะเป็นต่อมที่สามารถสร้างเอนไซม์เพ่ือใช้ในการย่อยอาหารได้ 
 4. ลักษณะเป็นท่อกลวงภายในเพื่อใช้ในการเก็บอาหารที่ไส้เดือนดินกินเข้าไป 
4. ทางเดินอาหารของไส้เดือนดินแตกต่างจากทางเดินอาหารของพลานาเรียตามตัวเลือกใด  
    ก. มีปากและทวารหนักแยกออกจากกันอย่างชัดเจน 
    ข. มีคอหอยสำหรับยื่นออกมาเพ่ือใช้ดูดกินอาหารที่มีขนาดเล็กได้ 
    ค. มีลำไส้ที่แตกแขนงออกไปทั่วร่างกายเพ่ือให้สามารถเลี้ยงส่วนต่างๆของไส้เดือนดินได้ทั่วถึง 
 1. เฉพาะข้อ ก. 
 2. เฉพาะข้อ ค. 
 3. เฉพาะข้อ ก. และ ข. 
 4. เฉพาะข้อ ข. และ ค. 
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5. สารไฮรูดิน (Hirudin) เป็นสารที่ปลิงน้ำจืดใช้ทำหน้าที่ใด 
 1. ใช้ย่อยอาหารภายในลำไส้ 
 2. ใช้หมักอาหารเพ่ือให้ย่อยได้ง่าย 
 3. ใช้ในการหล่อลื่นเพ่ือให้ง่ายต่อการกลืน 
 4. ใช้หลั่งออกมาพร้อมกับน้ำลายทำให้เลือดไม่แข็งตัว 
6. ทางเดินอาหารของแมลงตามตัวเลือกใดที่มีลักษณะแตกต่างจากทางเดินอาหารของไส้เดือนดิน          
ที่ชัดเจนที่สุด 
    ก. แมลงมีลักษณะของปากท่ีแตกต่างกันไป 
    ข. แมลงมีต่อมน้ำลายที่ใช้ในการผสมกับอาหารก่อนดูดเข้าร่างกาย 
    ค. แมลงมี กึ๋น ซึ่งภายในมีโครงสร้างแข็งสำหรับบดอาหารไห้มีขนาดเล็กลงได้ 
 1. เฉพาะข้อ ข. และ ค. 
 2. เฉพาะข้อ ก. และ ข. 
 3. เฉพาะข้อ ก. และ ค. 
 4. ข้อ ก. ข. และ ค. 
7. โครงสร้างท่ีทำหน้าที่สร้างน้ำย่อยหรือเอนไซม์สำหรับย่อยอาหารของแมลงคือตัวเลือกใด 
 1. ไฮโพฟาริงซ์ 
 2. เฮพาติกซีกา 
 3. โพเวนตริคูลัสหรือกึ๋น 
 4. ทางเดินอาหารส่วนกลาง 
8. โครงสร้างของแมลงท่ีเทียบได้กับลิ้นในสัตว์ช้ันสูงคือโครงสร้างตามตัวเลือกใด 
 1. คอหอย 
 2. หลอดอาหาร 
 3. ไฮโพฟาริงซ์ 
 4. โพเวนตริคูลัสหรือกึ๋น 
9. ตัวเลือกใดคือบทบาทสำคัญของน้ำลายในแมลง 
 1. น้ำลายช่วยย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กลง 
 2. น้ำลายช่วยให้สามารถกลืนอาหารได้ง่ายขึ้น 
 3. น้ำลายช่วยให้คงสภาพของอาหารและเพ่ิมรสชาติ 
 4. น้ำลายช่วยในการดูดอาหารบางครั้งอาจช่วยให้เลือดแข็งตัวช้า 
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10. กึ๋น (Gizzard) ที่พบในแมลงสาบเป็นโครงสร้างท่ีทำหน้าที่ใด 
   ก. บดอาหารให้มีขนาดเล็ก 
   ข. สร้างเอนไซม์เพ่ือย่อยอาหาร 
   ค. เป็นแหล่งพักอาหารก่อนส่งไปย่อยที่ลำไส้ 
 1. เฉพาะข้อ ก. 
 2. เฉพาะข้อ ค. 
 3. เฉพาะข้อ ก. และ ข. 
 4. เฉพาะข้อ ข. และ ค. 
 

 
 
 



 

  
 


