
ระบบประสาท  
 

ระบบประสาท (Nervous System) เป็นระบบการตอบสนองต่อสิ ่งเร้าของสัตว์ ทำให้สัตว์สามารถ 
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ รอบตัวอย่างรวดเร็ว ช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อให้สามารถตอบสนองได้ สัตว์ชั้นต่ำบางชนิด 
เช่น ฟองน้ำไม่มีระบบประสาท สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิดเริ ่มมีระบบประสาท สัตว์ชั ้นสูงขึ ้นมาจะมี
โครงสร้าง ของระบบประสาทซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยระบบประสาทในคนและสัตว์มีกระดูกสันหลังมีการพัฒนามาก 
เซลล์ประสาท ส่วนใหญ่จะรวมกันอยู ่ที ่ส่วนหัว และพัฒนาต่อไปเป็นสมองและไขสันหลัง ซึ ่งท ำหน้าที ่เป็น
ศูนย์กลางของระบบประสาท โดยระบบประสาทของมนุษย์แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ระบบประสาทส่วนกลาง (Central 
nervous system : CNS) และระบบประสาทรอบนอก (peripheral nervous system : PNS)  

การทำงานของระบบประสาท ระบบประสาทเมื่อพิจารณาตามตำแหน่งโครงสร้างเป็นเกณฑ์ จะแบ่งได้
เป็น 2 ระบบคือ  

2.1 ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous Systems หรือ CNS) ประกอบด้วยสมองและไขสันหลัง 
2.2 ระบบประสาทรอบนอก (Peripheral Nervous Systems หรือ PNS) ประกอบด้วยเส้นประสาท  

สมอง (12 คู่) และเส้นประสาทไขสันหลังไขสันหลัง (31 คู่)  
 

ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System หรือ CNS) หรือ (somatic nervous  
system): ได้แก่ สมอง (Brain) และไขสันหลัง (Spinal cord) เป็นศูนย์กลางควบคุมการทำงานของร่างกาย ซึ่ง
ทำงานพร้อมกันทั้งด้านกลไกและเคมี ภายใต้อำนาจจิตใจ และมีเส้นประสาท (neuron) หลายเส้นจากทั่วร่างกาย
จะส่งข้อมูล ในรูปกระแสประสาทออกจากบริเวณศูนย์กลาง ประกอบด้วย 

1) สมอง (Brain): สมองของคนหนักประมาณ 1.4 กิโลกรัม มีเยื้อหุ้ม 3 ชั้นเรียกกว่า Meninges ฃ 
- ชั้นนอก (Pura mater): เหนียว แข็งแรงมากโดยมีหน้าที่ป้องกันการกระทบกระเทือน  
- ชั้นกลาง (Arachoid mater): เป็นเยื่อบางๆ เกิดจากเส้นใยสานเป็นร่างแห และไม่มีหลอดเลือด
อยู ่ 
- ชั้นใน (Pia mater): มีเส้นเลือดดำจำนวนมาก ทำหน้าที่ส่งอาหารไปเลี้ยงสมอง มีของเหลวที่ 
เร ียกว ่า น้ ำเล ี ้ยงสมองและไขส ันหลัง 
(Cerebrospinal Fluid : CSF) อยู่ระหว่าง
ช่องว่างในสมองและ ไขสันหลัง ช่วยหล่อ
เลี ้ยง ระบายของเสีย และกันกระเทือน
ให้กับระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) 

ส่วนของสมอง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี ้ 
1. สมองส่วนหน้า (Forebrain): มีขนาดใหญ่สุด มี

รอยหยักเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วยซีรีบรัม (Cerebrum), 
ทาลามัส (Thalamus) และไฮโพทาลามัส (Hypothalamus)  



2. สมองส่วนกลาง (midbrain): เป็นสมองที่ต่อจากสมองส่วนหน้าเป็นสถานีรับส่งประสาทระหว่างสมอง
ส่วนหน้ากับส่วนท้าย และส่วนหน้ากับนัยน์ตา ทำหน้าที่เก่ียวกับการเคลื่อนไหวของลูกตาและม่านตา  

3. สมองส่วนท้าย (Hindbrain): ประกอบด้วยซีร ีเบลลัม (Cerebellum), เมดัลลาออบลองกาตา 
(Medulla Oblongata) และพอนส์ (Pons) 

 
 
 

 
2) ไขสันหลัง (Spinal Cord) : เป็นเนื้อเยื่อประสาททอดยาวจาก

สมองไปภายในโพรงกระดูกสันหลัง กระแสประสาทส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายจะผ่านไขสันหลัง มีทั้งกระแสประสาทเข้าและกระแสประสาท
ออกจากสมอง และกระแสประสาทที่ติดต่อกับไขสันหลังโดยตรง ลักษณะ
เป็นรูปแท่งทรงกระบอกและมีเยื่อหุ้มไขสันหลังปกคลุมอยู่ มีลักษณะ
คล้ายผีเสื้อ (Butterfly shape) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ มีเนื้อสีขาวด้าน
นอก (White matter) ไม่มีเซลล์ประสาท มีเฉพาะใยประสาทที่มีเยื่อไมอิ
ลินหุ้ม และมีสีเทาด้านใน (Grey matter) มีเซลล์ประสาทอยู่หนาแน่น 
จะถูกล้อมรอบด้วยเน้ือสีขาว 

 
 
 



ระบบประสาทอัตโนมัติ (autonomic nervous system : ANS)   
 
              ระบบประสารทอัตโนมัติ (ANS) เป็นส่วนหนึ่งของส่วน efferent part ของระบบประสาทส่วนปลาย 
ประกอบด้วย neuron ที่ทำหน้าที่ควบคุมอวัยวะภายใน กล้ามเนื้อหัวใจ กล้ามเนื้อเรียบและต่อมต่างๆในร่างกาย 
ระบบนี้ปกติเป็นระบบนอกเหนืออำนาจจิตใจที่ทำงานไปโดยสมองมิได้รับรู ้ 

ระบบประสาทซิมพาเทติก (Sympathetic Nervous System)  
เป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทอัตโนมัติหรืออัตโนวัติ (Autonomic Nervous System-ANS) มีหน้าที่

ควบคุมการทำงานของอวัยวะบางอย่าง ซึ่งทำงานอยู่นอกเหนืออำนาจจิตใจ มีศูนย์กลางอยู่ที่ไขสันหลังระดับอก
และเอว โดยเซลล์ประสาทในระบบนี้จะมีขนาดสั้น เรามักรู้จักระบบประสาทซิมพาเทติกในแง่ของการทำงานเมื่อมี
เหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ หรือกำลังจะมีอันตรายเกิดขึ้น ระบบจะสั่งให้สู้หรือหนี โดยเมื่อระบบถูกกระตุ้น มันจะสั่ง
ให้ต่อมหมวกไตชั้นใน (Adrenal Medulla) หลั่งฮอร์โมนออกมาเพื่อไปกระตุ้นกล้ามเนื้อหรือต่อมเป้าหมายให้
ทำงานตอบสนองต่อสิ่งที่มากระตุ้น 
โดยทั่วไประบบประสาทซิมพาเทติกจะทำงานควบคู่ไปกับระบบประสาทพาราซิมพาเทติก เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว 
หากระบบประสาทซิมพาเทติกทำงานในเชิงของการต่อสู้หรือความตื่นตัว ระบบประสาทพาราซิมพาเทติกจะ
ทำงานในเชิงของความผ่อนคลาย 
ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก (Parasympathetic Nervous System)  

เป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทอัตโนมัติหรืออัตโนวัติ (Autonomic Nervous System-ANS) มีหน้าที่
ควบคุมการทำงานของอวัยวะบางอย่าง ซึ่งทำงานอยู่นอกเหนืออำนาจจิตใจเช่นเดียวกับระบบประสาทซิมพาเทติก 
ระบบประสาทพาราซิมพาเทติกมีศูนย์กลางอยู่ที่เส้นประสาทสมองคู่ที่ 3 , 7, 9, 10 (บริเวณเมดัลลา ออบลองกา
ตา) และไขสันหลังส่วนกระเบนเหน็บ (ก้นกบ) โดยจะทำงานควบคู่กับระบบประสาทซิมพาเทติก เพื่อให้ร่างกาย
กลับสู่ภาวะปกติหรือภาวะผ่อนคลาย (Rest and Digest) 
 
 
 



 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระบบสืบพันธุ ์

  
 ระบบสืบพันธ์ุ เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นใหม่ด้วยการถ่ายทอดองค์ประกอบของตัวเอง
ผ่านทางพันธุกรรมหรือยีน ซึ่งจะสามารถสังเกตได้ว่าสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เช่น มนุษย์ สัตว์ ทีก่ำเนิดใหม่จะมีลักษณะ
คล้ายกับพ่อและแม่ผสมกัน บางคนก็อาจมีลักษณะคล้ายพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งมากกว่า 
 
ส่วนประกอบของระบบสืบพันธุ ์

ระบบสืบพันธุ์เพศชาย 
 ทำหน้าที่ผลิตและขนส่งอสุจทิี่เป็นเซลล์สืบพันธุ์ เข้าสู่ช่องคลอดของผู้หญิงระหว่างมีเพศสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิด
การปฏิสนธิ ระบบสืบพันธ์ุในเพศชายแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก ่
 1. ระบบสืบพนัธ์ุภายนอก 



 - องคชาต มีลักษณะเป็นทรงกรวยปกคลุมดว้ยผิวหนังหุ้มปลาย องคชาตเต็มไปด้วยเส้นประสาทที่ไวต่อ
ความรู้สึก ทำให้เกิดการแข็งตัวขึ้นเมื่อรู้สึกมีอารมณ์ทางเพศ นอกจากนี้ องคชาตยังเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในระบบ
ทางเดินปัสสาวะ  
 - ถุงอัณฑะ คอืถุงที่อยู่ใต้องคชาต ประกอบไปด้วยเส้นประสาทและหลอดเลือดจำนวนมาก มีหน้าทีค่วบคุม
อุณหภูมิให้เหมาะสมสำหรับการสร้างอสุจิ 
 - อัณฑะ เป็นอวัยวะรูปไข่ที่อยู่ภายในถุงอัณฑะทั้ง 2 ข้าง คอยสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (Testosterone) 
ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชาย เพื่อช่วยผลิตเซลล์อสุจิ 
 2. ระบบสืบพนัธ์ุภายใน 
- ทอ่อสุจิ เป็นทอ่นำส่งที่อยู่ภายในอวัยวะเพศหลังอัณฑะแต่ละข้าง เพื่อนำอสุจิออกมาจากอัณฑะ และคอย
กระตุ้นทำให้อสุจิเติบโตก่อนลำเลียงออกไปยังบริเวณปลายองคชาต 
 - หลอดนำอสจุิ อยู่ต่อจากท่ออสุจิ ทำหน้าที่ลำเลียงอสุจิไปยังท่อปัสาวะ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการหลั่งนำ
อสุจิออกมา 
 - ท่อปัสสาวะ เป็นท่อที่ใช้สำหรับลำเลียงปัสสาวะและน้ำอสุจิออกสู่ภายนอกร่างกาย 
 - ถุงน้ำเชื้อ มีหน้าที่ผลิตของเหลวที่อุดมด้วยน้ำตาล (ฟรุกโตส) เพื่อเพ่ิมพลังงานให้แก่อสุจิในการเคลือ่นไหว
เดินทางไปปฏิสนธิกับไข่ของผู้หญิง 
 - ต่อมลูกหมาก คืออวัยวะที่อยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะ ทำหน้าที่ผลิตสารหล่อลื่น ช่วยหลอ่เลี้ยงตัวอสุจิ และช่วย
ให้อสุจิเคลื่อนไหวได้ดี 
 

ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง 
ระบบสืบพันธ์ุของผู้หญิงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก ่
1. ระบบสืบพนัธุ์ภายนอก 
 - แคมใหญ่ เป็นอวัยวะที่มีผิวหนังนูนทั้ง 2 ข้าง บริเวณปากช่องคลอด สามารถขยายและหดตัวได้ เมื่อเข้าสู่
ช่วงวัยเจริญพันธุ์อวัยวะนี้จะมีการปกคลุมดว้ยเส้นขน 
 - แคมเล็ก มีลักษณะเป็นผิวหนังอ่อนนุ่มอยู่ระหว่างแคมใหญ่ มขีนาดกว้างไม่เกิน 2 นิ้ว ล้อมรอบช่องคลอด 
2. ระบบสืบพนัธุ์ภายใน 
 - ช่องคลอด เป็นอวัยวะที่เชื่อมกับปากมดลูกและระบบสบืพันธุ์ภายนอก เป็นช่องทางสำหรับการมี
เพศสัมพันธ์ การไหลออกของประจำเดือน และเป็นทางที่ทารกคลอดออกมา 
 - มดลูก เป็นจดุศูนย์กลางการเจริญเติบโตของตัวอ่อน เมื่อไข่ปฏิสนธิกับตัวอสุจิจะฝังตัวอยู่ในผนังมดลกู และ
พัฒนากลายเป็นทารก ขนาดของมดลูกสามารถขยายใหญข่ึ้นตามขนาดของทารกได้ 
 - รังไข่ เป็นอวัยวะที่อยู่ข้างปีกมดลูกทั้ง 2 ขา้ง มีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) และผลติไข่
ออกมาเมื่อถึงช่วงเวลาการตกไข่ 
 - ท่อนำไข่ เป็นท่อเล็ก ๆ ที่เชื่อมติดกับมดลูกส่วนบน ทำหน้าที่เป็นทางผ่านให้ไข่เคลื่อนตัวออกมารอการ
ปฏิสนธิจากอสุจิในมดลูก 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระบบต่อมไร้ท่อ 
 

 ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine System) คือ ระบบภายในที่มีหน้าที่ควบคมุการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและ
ควบคุมกระบวนการต่าง ๆ ที่สำคญัภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นระบบที่ทำงานสอดประสานร่วมกับระบบ
ประสาท (Nervous System) ในด้านต่าง ๆ เช่น การควบคุมปฏิกิริยาเคมี หรือการขนส่งสารเข้า – ออกภายใน
เซลล์ ซึ่งส่งผลต่อการสร้างและการใช้พลังงานของร่างกายที่นำไปสู่การเจริญเติบโตในด้านต่าง ๆ ทั้งการพัฒนาของ
โครงสร้างอวัยวะและระบบภายในอื่น ๆ รวมไปถึงการรักษาสมดุล และการตอบสนองทางด้านอารมณ์ของสิ่งมีชีวิต 
 ต่อมไร้ท่อสามารถจำแนกออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
 ต่อมไร้ท่อที่จำเป็นต่อร่างกาย (Essential Endocrine Gland) คือ ต่อมไร้ท่อที่ร่างกายไม่สามารถขาด
ได้ และหากร่างกายขาดต่อมเหล่านี้ไป สามารถทำให้เกิดการเสียชีวิตในทันที เช่น 
 
 1. ต่อมพาราไทรอยด์ (Parathyroid) คือ ต่อมไร้ท่อขนาดเล็กฝังอยู่ด้านหลังเนื้อเยื่อไทรอยด์ ทำหน้าที่
ผลิต “พาราทอร์โมน” (Parathormone) ซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการเมตา
บอลิซึมของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในร่างกาย ซึ่งส่งผลต่อการสร้างกระดูกและควบคุมสมดุลหรือการสลาย
แคลเซียมในอวัยวะต่าง ๆ โดยเฉพาะในกระดูกและฟัน 



2. ต่อมหมวกไต (Adrenal Gland) คือ ก้อน
เนื้อเยื่อรูปสามเหลี่ยมบริเวณด้านบนของไตทั้ง 2 
ข้าง  

ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 2 ชั้น ได้แก่  
2.1 เนื้อเยื่อชั้นนอก (Adrenal Cortex) เจริญมา

จากเซลล์มีเซนไคมาส (Mesenchymas) ในชั้นมีโซเดิร์ม 
(Mesoderm) ของตัวอ่อน ผลิตฮอร์โมนที่สำคัญ 3 ชนิด 
คือ 

- กลูโคคอร์ติคอยด์ (Glucocorticoid  
Hormone) ทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการเมตาบอลิซึม 
ของคาร์โบไฮเดรต 

- มินเนอราโลคอร์ติคอยด์ (Mineralocorticoid Hormone) ทำหน้าที่ควบคุมสมดุลของน้ำและเกลือ 
แร่ 
 - ฮอร์โมนเพศ (Sex hormone) ทำหน้าที่ช่วยควบคุมลักษณะทางเพศที่สมบูรณ์ในร่างกายทั้งเพศชาย
และหญิง 
 2.2 เนื้อเยื่อช้ันใน (Adrenal Medulla) อยู่ภายใต้การควบคุมของระบบประสาทซิมพาเทติก 

(Sympathetic Nervous System) ที่ควบคมุปฏิกิริยาตอบสนองจากสิ่งเร้าภายนอก โดยทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 2 
ชนิด คือ อะดรีนาลีน (Adrenalin/Epinephrine Hormone) และนอร์อะดรีนาลีน (Noradrenlin) ซึ่งกระตุ้นการ
ทำงานของหัวใจและหลอดเลือด 
 3. ต่อมไอส์เลตส์ของตับอ่อน (Islets of Langerhans) คือ กลุ่มเซลล์ขนาดเล็ก ในตับอ่อน (Pancreas) 
ที่ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนที่สำคัญ 2 ชนิด คือ อินซูลิน (Insulin) และกลูคากอน (Glucagon) ซึ่งทำหน้าที่ควบคุม
ระดับน้ำตาลในเลือด 
 
 ต่อมไร้ท่อที่จำเป็นน้อยต่อรา่งกาย (Non – Essential Endocrine Gland) คือ ต่อมไร้ท่อที่ถ้าหากขาด
ไป อาจไม่ส่งผลให้เสียชีวิตในทันที เช่น 
 1. ต่อมใต้สมอง (Pituitary) คือ ต่อมขนาดเล็กใต้สมอง ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่สำคัญ ได้แก ่
 - โกรท ฮอร์โมน (Growth Hormone) ทำหน้าที่ควบคุม การเจริญเติบโตของร่างกาย โดยเฉพาะกระดูก
และกล้ามเนื้อ 
 - โกนาโดโทรฟิก ฮอร์โมน (Gonadotrophic Hormone) ทำหน้าที่กระตุ้นการสร้างเซลล์สืบพันธุ ์
 - แอนติไดยูเรติก ฮอร์โมน (Antidiuretic Hormone) ทำหน้าที่ควบคุมสมดุลน้ำในรา่งกาย 
 2. ต่อมไทรอยด์ (Thyroid) คือ ต่อมไร้ท่อขนาดใหญ่บริเวณด้านหน้าของลำคอใกล้กบัหลอดลม ทำหน้าที่
สร้าง “ไทร็อกซิน” (Thyroxin) ฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเตบิโตของกระดูก สมอง และระบบประสาท 
ควบคุมอัตราเมตาบอลิซึมในร่างกาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและรูปร่าง เมือ่ถึงวัยผู้ใหญ ่



 3. ต่อมไพเนียล (Pineal Grand) คือ ต่อมไร้ท่อขนาดเล็กที่ผลิตสารเมลาโทนิน (Melatonin) ทำหน้าที่
ยับยั้งการเจริญเติบโตของต่อมเพศก่อนวัยหนุ่มสาว ควบคุมการนอนหลับ และกระตุน้การปรับเปลี่ยนระบบนาฬิกา
ชีวิตของร่างกาย 
 4. ต่อมไทมัส (Thymus Grand) คือ ต่อมไร้ท่อด้านหน้าทรวงอกที่ผลิตสารไทโมซิน (Thymosin) ซึ่ง
เป็นฮอร์โมนที่สร้างเสริมภูมิคุม้กันให้ร่างกาย โดยเป็นต่อมที่เจริญเต็มที่ตัง้แต่อยู่ในวัยทารกจนถึงอายุราว 6 ปี ก่อน
จะเสื่อมสภาพ และฝ่อไปในท้ายที่สุด 
 5. ต่อมเพศ (Gonads) คือ อัณฑะในเพศชาย และรังไข่ในเพศหญิง มีหน้าที่สำคัญ 2 ประการ คือ สร้าง
เซลลส์ืบพันธุ์ และสร้างฮอร์โมนที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธ์ุ และควบคุมลักษณะเด่นของเพศ 
ฮอร์โมนที่สำคัญ ได้แก ่เทสทอสเตอโรน (Testosterone) ในเพศชาย เอสโตรเจน (Estrogen) และโปรเจสเตอโรน 
(Progesterone) ในเพศหญิง 
 
วิธีการดูแลรักษาระบบในร่างกายให้ทำงานตามปกต ิ

1. รับประทานอาหารครบส่วน ครบหมู ่ 
2. พักผ่อนให้เพียงพอ  โดยเฉพาะการนอนหลับ ควรเข้านอนแต่หัวค่ำ ตื่นนอนตั้งแต่เช้า จะทำให้สมอง 

เจริญเติบโตเต็มที่ เวลานอนที่ดีที่สุด คือตั้งแต่เวลา 21.00 น. - 15.00 น. ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงฮอร์โมนการเจริญเติบโต 
(Growth Hormone) จะหลัง่ออกมาในสมองมากที่สุด 
 3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยการทำงาน ระบบประสาท และกล้ามเนื้อให้สามารถทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กิจกรรมการออกกำลังกายเป็นปจัจัยสำคัญ ที่ช่วยส่งเสรมิการประสานการทำงานระหว่างประสาท
กับกล้ามเนื้อ หรือกลไกของทักษะกีฬาต่างๆ 
 4. สังเกต หรือสำรวจความผิดปกติของระบบประสาท เช่น อาการปวดศีรษะ กล้ามเนือ้อ่อนแรง ชา ซึม หรือ
หมดสติ ชกั 
 5. ไม่สูบบุหรี ่และไม่ดื่มสรุา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะอาจทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ 
 6. ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาท อาจทำให้เปน็
อัมพาต หรือหลับตลอดชีวิต  
 

http://www.digitalschool.club/playvideo/pop.php?vdo=/mvdata/vdo07_2559/healthm1_1/vdo1_03.mp4
http://www.digitalschool.club/playvideo/pop.php?vdo=/datavdo/shortclip/m1_1_hl_hl_01_01_clip01.mp4

