
1. อาหารและการย่อยอาหาร 

ระบบย่อยอาหาร 
และการสลายสารอาหารระดับเซลล์ 



2. การสลายสารอาหารระดับเซลล ์
 การสลายสารอาหารแบบใช้ออกซิเจน 
 การสลายสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจน 

ระบบย่อยอาหาร 
และการสลายสารอาหารระดับเซลล์ 

 
 







กระบวนการแปรสภาพสารอาหารจาก
โมเลกุลขนาดใหญ่เป็นโมเลกุลขนาดเล็ก 

กระบวนการย่อยอาหาร (Digestion)  

สามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 



อาหารที่ย่อยไม่ได้ 

อาหาร 

เอนไซม์ 

อาหารที่ย่อยแล้ว 

ก าจัดออกนอกร่างกาย 

เข้าสู่เซลล์ 



1. อาหารที่มีขนาดใหญ่  

การกลืนเขา้ไปทั้งหมด เช่น ไส้เดือน  

 

   

 
กรรมวิธีการกินอาหารของสิ่งมีชวีิต  

 



1. อาหารที่มีขนาดใหญ่  
 การใชโ้ครงสรา้งบางส่วนจับและกลืนเหยื่อ เชน่ ไฮดรา  ดอกไม้ทะเล และ นก  

 

   

 
กรรมวิธีการกินอาหารของสิ่งมีชวีิต  

 



1. อาหารที่มีขนาดใหญ่  
 การน าอาหารเข้าไปโดยการเคีย้ว เช่น สัตว์มีกระดูกสันหลังทั่วไป 

   

 
กรรมวิธีการกินอาหารของสิ่งมีชวีิต  

 



2. อาหารที่มีขนาดเล็ก 

การสรา้งเป็นถุงอาหาร  

 (Food vacuole)  

อะมีบา  

พารามีเซยีม  

 

 

   

 
กรรมวิธีการกินอาหารของสิ่งมีชวีิต  

 



2. อาหารที่มีขนาดเล็ก 

การใชซ้ีเลีย (Cilia) พัดโบกเข้าไปในตัว เช่น พารามีเซียม  

 

   

 
กรรมวิธีการกินอาหารของสิ่งมีชวีิต  

 



2. อาหารที่มีขนาดเล็ก 

การสร้างน้ าเมือกออกมาเพื่อให้อนุภาคเล็กๆ เกาะติดอยู่ เช่น หอยทาก 

 

   

 
กรรมวิธีการกินอาหารของสิ่งมีชวีิต  

 



3. อาหารที่เป็นสารละลายของเหลว  

 ใช้การดูด เช่น ดูดน้ าหวาน ดูดเลือด หรอืดูดซมึผ่านผิวร่างกาย  

 

 
กรรมวิธีการกินอาหารของสิ่งมีชวีิต  

 



3. อาหารที่เป็นสารละลายของเหลว  

 การปล่อยน้ าย่อยออกมาย่อยอาหารแล้วจึงดูดซมึเข้าไป เช่น แมงมุม 

 
กรรมวิธีการกินอาหารของสิ่งมีชวีิต  

 



1. การย่อยภายในเซลล์ (Intracellular digestion)  

การที่เซลล์น าอาหารเข้าไปภายในจนท าให้เกิดถุงอาหาร แล้วใช้น้ าย่อยย่อย
อาหารภายในเซลล์นั้น ได้แก่ อะมีบา 

   

ประเภทของการย่อยอาหาร  



1. การย่อยภายในเซลล์ (Intracellular digestion)  

การที่เซลล์น าอาหารเข้าไปภายในจนท าให้เกิดถุงอาหาร แล้วใช้น้ าย่อย
ย่อยอาหารภายในเซลล์นั้น ได้แก่ พารามีเซยีม  

   

ประเภทของการย่อยอาหาร  



  2. การย่อยภายนอกเซลล์ (Extracellular digestion)  

การที่เซลล์ขับน้ าย่อยออกมาย่อยอาหารภายนอกเซลล์จนกลายเป็นโมเลกุล
เล็กๆ แล้วจงึดดูซมึไปใช้ประโยชน์ต่อไป ได้แก่ แบคทีเรยีและรา  

 

ประเภทของการย่อยอาหาร  



 
ประเภทของทางเดินอาหาร  

 1. ทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ (Complete digestive tract) 

 สัตว์ที่มีทางเดินอาหาร
สมบูรณ ์(Complete Digestive 
Tract)  
 ได้แก่ ไส้เดือนดิน แมลง 
ปลา สัตว์ปีก และสัตว์เลีย้งลกู
ด้วยนม 
 มีรูเปิดของทางเดินอาหาร 
2 ทาง คือ ปากและทวารหนกั 

http://www.slideshare.net/pisgahscience/31-lecture-ppt 



1. ทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ (Complete digestive tract) 

 สัตว์ที่มีทางเดินอาหาร
สมบูรณ์ (Complete Digestive 
Tract)  
 ได้แก่ ไส้เดือนดิน แมลง 
ปลา สัตว์ปกี และสัตว์เลีย้งลกู
ด้วยนม 
 มีรูเปดิของทางเดินอาหาร 
2 ทาง คอื ปากและทวารหนกั 

 
ประเภทของทางเดินอาหาร  

 



2. ทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete digestive tract) 

 สัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete Digestive Tract) 
 มีปากและทวารหนักร่วมกัน  
 อาหารเข้าทางปาก และกากอาหารออกทางเดียวกัน 



2. ทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ ์(Incomplete digestive tract) 

Figure 1: The planarian is a flatworm that has a gastrovascular cavity with 
one opening that serves as both mouth and anus.  



 
หน้าที่ของทางเดินอาหาร  

 

การกนิ 

การย่อยอาหาร 

การขับออก  

การดูดซมึ  



1. การย่อยเชิงกล (Mechanical digestion)  

 เป็นกระบวนการทีท่ าให้อาหารมีขนาดเล็กลง และชว่ยให้การย่อยเชงิเคมี
เกดิได้เร็วขึ้น เชน่ การบดหรอืเคี้ยวด้วยฟันในสตัว์ที่มีกระดูกสันหลัง 

   

The Mouth’s Mechanical Digestion 

ขั้นตอนของการย่อยอาหาร  



2. การย่อยเชิงเคมี (Chemical digestion)  

 เป็นการย่อยอาหารโดยใช้เอนไซม์หรือน้ าย่อยชว่ยในการย่อยอาหาร 

 เพื่อให้อาหารมีโมเลกุลเล็กที่สุด แล้วจงึท าการดดูซึมเข้าสูเ่ซลล ์ 

 

ขั้นตอนของการย่อยอาหาร  



 การย่อยอาหารของราและแบคทีเรีย 

 เป็นการย่อยภายนอกเซลล ์(Extracellular  digestion)   

 เอนไซมย์่อยสารโมเลกุลใหญใ่ห้เป็นสารโมเลกุลเล็กก่อน  

ดูดซมึสารโมเลกุลเล็กเข้าสู่เซลล์    

 

 
1. การย่อยอาหารของจุลินทรีย ์

 





  ไม่มีระบบทางเดินอาหารและระบบย่อยอาหารโดยเฉพาะ  

  อาหารที่เข้าไปภายในเซลล์จะอยู่ในฟูดแวคิวโอล (Food  vacuole) 

  ไลโซโซมภายในเซลล์จะย่อยอาหารซึ่งเป็นการย่อยภายในเซลล์    

    (Intracellular digestion)  

 กากอาหารจะถูกก าจัดออกโดยการแพร่  

 เช่น อะมีบา พารามเีซียม และยูกลีนา 

 

 

2. การย่อยอาหารสิ่งมีชวีิตเซลลเ์ดยีว 



2. การย่อยอาหารสิ่งมีชวีิตเซลลเ์ดยีว 

Food Vacuole Amoeba 

http://galleryhip.com/food-vacuole-amoeba.html


Food Vacuole Amoeba 

http://galleryhip.com/food-vacuole-amoeba.html




Paramecium 

Paramecium eating pigmented yeast.mpg


การย่อยอาหารของสัตว์ 



 โคแอนโนไซต ์เป็นเซลล์ท่ีมีแฟลกเจลลัม และมีปลอกหุ้ม (Collar)  

 แฟลกเจลลัมจะโบกพัดอาหารท่ีมากับน้ าเข้ามาในปลอก แล้วใช้เมอืกจับ
อนุภาคอาหารไว ้

 
1. การย่อยอาหารของสัตว์ที่ไม่มรีะบบทางเดินอาหาร 

 

Ostia = ช่องน้ าเขา้ 



 อาหารจะไหลลงมาที่ฐานปลอก จากนั้นตัวเซลล์จะโอบเอาอาหารเข้าไป
ด้วยกระบวนการฟาโกไซโทซิสเกิดเป็นฟูดแวควิโอล (Food vacuole) 

 
1. การย่อยอาหารของสัตว์ที่ไม่มรีะบบทางเดินอาหาร 

 

Ostia = ช่องน้ าเขา้ 



 มช่ีองภายในล าตัวท่ีเรียกว่า ช่องแกสโทรวาสคิวลาร์  

 ท าหน้าท่ีเป็นท้ังปากในการกนิอาหาร และเป็นทวารหนักในขับถา่ยของเสีย  

 
2.  การย่อยอาหารของสัตว์ท่ีมีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ ์

 

Gastrovascular 



 ใช้ Tentacle หรือหนวดเล็กๆ ที่มเีข็มพิษ (Nematocyst) ท ารา้ยเหยื่อ เหยื่อจะเข้าไปใน
ชอ่ง Gastrovascular 

 
2.  การย่อยอาหารของสัตว์ท่ีมีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ ์

 

Gastrovascular 



 ใช้คอหอยหรือฟาริงซ์ (pharynx) ยื่นออกมาจากปาก (mouth) เพื่อดูด
ของเหลวในตัวเหยื่อเป็นอาหารหรือกลืนเหยื่อเข้าไปในตัว  

 เซลล์ต่อมท่ีอยูต่ามผนังทางเดนิอาหารจะปลอ่ยเอนไซม์ออกมายอ่ยอาหาร
ซึ่งเป็นการยอ่ยภายนอกเซลล์       

 

พลานาเรีย (Planariaa) 



 ชิ้นส่วนที่ย่อยแล้วจะมีเซลล์ที่ผนังทางเดินอาหารโอบล้อมอาหารเข้าไป
ย่อยภายในเซลล์ต่อ ส่วนกากอาหารที่ย่อยไม่ได้ก็จะกลับออกมาทางปาก  

 

พลานาเรีย (Planariaa) 



คอหอย (Pharynx)    หลอดอาหาร (Esophagus)     กระเพาะพักอาหาร (Crop)  
     กระเพาะบดอาหาร(กึ๋น) (Gizzard)      ล าไส ้(Intestine)     ทวารหนัก (Anus)  

3. การย่อยอาหารของสัตว์ที่มทีางเดินอาหารสมบูรณ์ 



ปาก (Mouth)      คอหอย (Pharynx)     หลอดอาหาร (Esophagus)  
      กระเพาะพัก (Crop)     กระเพาะบดอาหาร (กึ๋น) (Gizzard )  
      ต่อมสร้างน้ าย่อย (Gastric caecum)     กระเพาะอาหาร (Stomach) 
      ล าไส้เล็ก     ล าไส้ใหญ ่    ทวารหนัก (Anus) 



ปาก (Mouth)      หลอดอาหาร (Esophagus)      กระเพาะพัก (Crop)  

     กระเพาะอาหาร (Stomach)     กระเพาะบด ( Gizzard )  

     ล าไส ้( Intestine )      ทวารหนัก (Anus) 

 



A 

B C D 

คือ …………. 

คือ …………. 



 ทางเดินอาหารของวัว 

 3 ส่วนแรกเป็นส่วนที่ขยายขนาดขึน้ของหลอดอาหาร ไม่มกีารสรา้งน้ าย่อย 
ส่วนที ่4 เป็นกระเพาะอาหารจรงิ 

A 

B C D 

หลอดอาหาร 

ล าไส ้



1. รูเมน (rumen) หรือ ผา้ขี้ริ้ว (มขีนาดใหญ่ท่ีสุด) 
2. เรตคิิวลัม (reticulum) หรือ กระเพาะรังผึ้ง (มขีนาดเล็กท่ีสุด) 
3. กระเพาะโอมาซัม (omasum) หรือ กระเพาะสามสบิกลีบ  
   ( ประกอบไปด้วยแผ่นกล้ามเนื้อท่ีเป็นกลีบชว่ยในการบดอาหาร ) 
4. อะโบมาซัม (abomasum) หรือ กระเพาะจริง  





1. รูเมน (Rumen) หรือกระเพาะผ้าขี้ริ้ว 



2. เรตคิิวลัม (Reticulum) หรือกระเพาะรงัผึ้ง 



3. โอมาซัม (Omasum)หรือกระเพาะสามสิบกลีบ 



4. แอบโอมาซัม (Aboamasum) กระเพาะแท้จริง 

The abomasum is the only 
glandular part of the 
stomach. It contains many 
folds and is white to gray in 
color. Feed should easily 
wash off of the surface. 



ภาพแสดงลักษณะกระเพาะอาหารของสัตว์เคีย้วเอื้อง 



อาหาร ปาก 
เคี้ยว 

เคี้ยวเอื้อง 

กลืน 

กลืน 
หลอดอาหาร 

รูเมน 
มีแบคทีเรีย/โพร
โทซัวช่วยย่อย

เซลลูโลส 
สังเคราะห์

กรดอะมิโนจากยู
เรีย/แอมโมเนีย 

กระเพาะส่วนเรตคิิวลัม 
บดและผสมอาหาร 

และย่อยนมเมื่อยังเล็ก 

กระเพาะส่วนโอมาซัม 
บดและผสมอาหาร 

ดูดซึมและซบัน้้าด้วย 

กระเพาะส่วนอะโบมาซัม 
หลั่งเอนไซม์ออกมาย่อยอาหาร 

ส้ารอก 

ล้าไส้เล็ก 
ย่อยและดดูซึมอาหาร ล้าไส้ใหญ ่ ทวารหนัก 

การย่อยอาหารตามปกติ 
 

การเค้ียวเอื้อง 

ทางเดินอาหารของวัว 



Q : กระเพาะอาหารของวัวแบ่งเป็น 4 ส่วน แต่ละส่วนท้าหน้าที่อะไรบ้าง 

การย่อยอาหารของสัตว์ 

Q : สัตว์เคี้ยวเอื้องได้โปรตีนมาจากแหล่งใด 

รูเมน เรติคิวลัม โอมาซัมและอะโบมาซัม ผลดีเพราะกระเพาะบางส่วน 
    ช่วยเก็บส้ารองอาหารไว้ 

จากพืชที่กิน  
การสังเคราะห์ของจุลินทรีย์ 
การย่อยเซลล์จุลินทรีย์ในกระเพาะอาหาร 



Q : เพราะเหตุใดสัตว์กินพืชจึงต้องกินอาหารปริมาณมากกว่าสัตว์ที่กินเนื้อ 

 สัตว์กินพืชมีกากอาหารมาก    และมี   สารอาหารน้อย  
 สัตว์กินเนื้อมีกากน้อย           และมี   สารอาหารมาก 

การย่อยอาหารของสัตว์ 



Q : ถ้าในกระเพาะอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้องปราศจากจุลินทรีย ์จะมีผลต่อ
การย่อยอย่างไร และความสัมพันธ์ของจุลินทรียก์ับสัตว์เคี้ยวเอื้องเป็น
ความสัมพันธ์แบบใด 

 ไม่สามารถย่อยเซลลูโลสได้ 
  ความสัมพันธ์เป็นแบบภาวะพึ่งพา ( Mutualism : +,+)    

การย่อยอาหารของสัตว์ 



ระบบย่อยอาหาร 
ของมนุษย์ 







1. อวัยวะที่เป็นทางเดินอาหาร  

 ปาก (Mouth)  
  ฟัน (Teeth)  

แบ่งออกเป็น 4 ชนิด  
1. ฟันตัด (Incisor)  
2. ฟันฉีก (Canine)  
3. ฟันกรามหน้า(Premolar)  
4. ฟันกรามหลัง(Molar) 





  สร้างน้ าลาย (Saliva)  ประกอบด้วย  

 เอนไซม์อะไมเลส 

 น้ า  

 เมือก   

ต่อมน้ าลาย (Salivary  gland) 



 ต่อมน้ าลายใต้ลิ้น  

   (Sublingual gland)   

 ต่อมน้ าลายใต้ขากรรไกร  

   (Submandibular gland  

   หรือSubmandibular gland)   

 ต่อมน้ าลายข้างกกหู  

   (Parotid gland)  

 

ประกอบด้วยต่อมน้ าลายม ี3 คู่  



 
กระบวนการย่อยในปาก   

 
Digestion of Carbohydrates  





เมื่อเริ่มการกลืน 

  

เพดานอ่อน (Soft plate) ยกขึ้น
ปิดช่องจมูก 

ฝาปิดกล่องเสียง (Epiglottis) จะ
ปิดหลอดลม  

กล้ามเน้ือบริเวณคอหอย หด 

ตัวดันก้อนอาหาร (Bolus) เคลื่อนเข้า 

สู่หลอดอาหาร 

 

คอหอย (Pharynx)    

ลิ้น 

คอหอย 

แผ่นปิด
กล่องเสียง 

เพดานออ่น 



หลอดอาหาร (Esophagus)   

 ผนังของหลอดอาหารไม่
มีตอ่มสรา้งน้ าย่อย มีแต่
เพยีงตอ่มขับน้ าเมือก 

 

 หลอดอาหารมีการบบี
ตัวแบบ เพอรสิตัลซิส 
(peristalsis) ท าให้
อาหารเคล่ือนลงสู่
กระเพาะอาหาร  

 

 



 
กระเพาะอาหาร (Stomach)  

 



 ตบัเปน็อวัยวะที่
ผลติน้ าด ีและเกลือ
น้ าดี 
 เพ่ือช่วยยอ่ย
สลายไขมัน 

อวัยวะที่ไม่ใช่ระบบทางเดนิอาหาร 



 ท าหน้าที่ทั้งเป็นต่อมมีท่อคอืการสร้างน ้าย่อยไปทีล่้าไส้เล็ก 

ตับอ่อน 



น้ าดี (Bile) สร้างมา
จากตับส่งมาเก็บไว้ที่ถุง
น้ าดี  
ส่งต่อไปยังล้าไส้เล็ก  
 น้ าดีประกอบด้วย
เกลือน้ าดี รงควัตถุน้ าดี  
โคเรสเตอรอล  
 ท าให้ไขมัน แตกตัว 
(Emulsion) และผสมกับ
เอนไซม์ไลเปส 

อวัยวะที่ไม่ใช่ระบบทางเดนิอาหาร 



การย่อยอาหารในล าไส้เล็ก 

1. ดูโอดีนัม (Duodenum)  
 ยาวประมาณ 25 ซม.  
 มตีอ่มสร้างน้ าย่อย
มากมาย 
 มท่ีอเปิดน าของเหลวจาก
ตับออ่น และน้ าดจีากถุงน้ าดี
เข้ามา  
 เป็นต าแหนง่ท่ีมี
กระบวนการย่อยเกดิขึ้น
มากทีสุ่ด  



การย่อยอาหารในล าไส้เล็ก 

2. เจจูนัม (Jejunum)  
 ยาว  2.5  เมตร  
 เป็นส่วนที่มีการดูดซึม
อาหารมากที่สุด 
 
3. ไอเลียม (Ileum)    
 เป็นล าไส้ส่วนสุดท้าย  
 ยาว 4 เมตร 
 ปลายของไอเลียมตดิตอ่
กับล าไสใ้หญ ่ 

 



การย่อยอาหารในล าไส้เล็ก 



 
ล าไส้ใหญ่ (Large intestine)   

 1. 

เป็นถุงยื่นลงมาประมาณ 

เซนตเิมตร มีไส้ติ่ง 

2

 แบง่ออกเป็น  







3

 เป็นท่ีพักกากอาหารก่อนขับออกสู่

ภายนอกรา่งกาย





การย่อยทางเคมีของคน 

ต าแหน่ง สารที่ยอ่ย น้ าย่อย สารที่ได ้

ปาก แป้ง * ไทยาลิน (อะไมเลส) เดกซ์ทริน 

กระเพาะ โปรตีน * เปปซิน กรดอะมโิน 

ล าไส้เล็ก แป้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไขมัน * 

โปรตีน* 

พอลเิปปไทด ์

เปปไทด ์

น้ าตาลโมเลกุลคู่ disaccharase มอลโทส 

น้ าตาลโมเลกุลเดีย่ว 

กรดอะมิโน 
เปปไทด ์ peptidase 

 
amylase 

 
lipase 

trypsin 
chymotrypasin 

carboxypeptidase 

 

มอลโทส 
 กรดไขมัน+กลีเซอรอล 

เปปไทด,์ กรดอะมโิน 

เปปไทด,์ กรดอะมโิน 

กรดอะมโิน 

 

สร้าง

จากตับ

อ่อน 

สร้างจาก

ผนังล าไส้

เล็ก 


