
การหายใจ   (Respiration) ของสิ่งมีชีวิต 
 

การหายใจ  (Respiration)   หมายถึง  กระบวนการสลายโมเลกุลสารอาหารภายในเซลลของ
ส่ิงมีชีวิต  เพื่อใหไดพลังงานสําหรับใชในกิจกรรมตางๆ  ของเซลล 

 

การหายใจแบงออกเปน  2  ตอนคือ 
1.   การหายใจภายนอก   (External  respiration)   
เปนกระบวนการแลกเปลี่ยนกาซระหวางโครงสรางแลกเปลี่ยนกาซกับ  ส่ิงแวดลอม

ภายนอก  (เซลลยังไมไดใชประโยชน ) โดย.. 
 -  สูดลมหายใจเขาออก  (Breathing) 

-  แพรโดยตรง   (Protozoa) 
-  ผานผิวหนัง  เลือดฝอย  (ไดแกพวก   Annelida) 
-  ผานเหงือก  (ปลา  ลูกออด  สัตวคร่ึงบกครึ่งน้ํา  และ  ตวัออนของแมลง) 
-  แลกเปลี่ยนออกซิเจน  คารบอนไดออกไซด  ระหวางอัลวีโอลัสในปอดกับเซลลเม็ดเลือดแดง

ในเสนเลือดฝอย  (Capillary) ที่อยูรอบ ๆ  อัลวีโอลัสรวมทั้งลําเลียงออกซิ เจนโดยเม็ดเลือดแดง ไปยัง
เซลลตาง ๆ ของรางกาย   

 

2.   การหายใจภายใน  (Internal respiration)   
 -  การแลกเปลี่ยนกาซระหวางเซลลตาง ๆ ของรางกายกับน้ําเหลืองโดยออกซิเจนจะถูกใช
ไปและคารบอนไดออกไซถูกปลอยออกมา 
 -  สลายโมเลกุลของสารอาหารภายในเซลล  โดยมีเอนไซมเปนตัวเรงปฏิกิริยา จึงมักเรียกวา  
“การหายใจระดับเซลล”  (Cellur  respiration)  การหายใจในขั้นตอนนี้จะไดพลังงานในรูปที่เปน
ประโยชนแกส่ิงมีชีวิต  คือ  ATP  (พลังงานสําหรับการทํางานในกิจกรรมตางๆ  ของสิ่งมีชีวิต) 
 
 ถาม  :  พลังงาน  ATP  ใชในกิจกรรมตาง  ๆ ของสิ่งมีชีวิตอะไรบาง  

ตอบ  :  พลังงาน  ATP  ใชสําหรับกิจกรรมตาง  ๆ  ของสิ่งมีชีวิต  เชน 
 1.  การหดตวัของกลามเนื้อ 
 2.  การผลิตความรอน 
 3.  การลําเลียงสารแบบแอกทีฟทรานสปอรต 
 4.  การสังเคราะหสารโมเลกลุใหญ  เชน  โปรตีน  ไขมัน  และไกลโคเจน 

www.kr
oobannok.c

om



 2

กาซที่สําคญัในกระบวนการหายใจ 
 

ชนิดของกาซ O2  ( % ) CO2  ( % ) N2  ( % ) 
อากาศที่สูดเขาปอด  (ลมหายใจเขา) 20.96 0.03 79.00 

อากาศที่คายออกมาจากปอด (ลมหายใจออก) 16.40 4.00 79.50 

จากตาราง 
  1.  สัดสวนของกาซ  O2 , CO2  และ N2 ในลมหายใจเขา-ออก  พบวา   N2  > O2 > CO2   

2.  ลมหายใจออกมี  O2  ลดลง  CO2   เพิ่มมากขึ้น 
สรุป 

  การหายใจภายในเซลลคือการแลกเปลี่ยนกาซ  O2 และ  CO2    ที่เกิดขึ้นภายในรางกาย
ของสิ่งมีชีวิตระหวางเซลล  กับ เลือด  น้ําเหลือง  หรือ  น้ํา   โดยเซลลรับ   O2  เขาไปเผาผลาญอาหาร
ตาง ๆ ผลที่ไดคือ   CO2   ,  H2 O  และพลังงานดังสมการ 
 

                                        Enzyme 
     C6H12O6   +  6O2            6CO2    +  6H2O  +  36 – 38 ATP (Aerobic) 
                                      Enzyme 
     C6H12O6               2C2H5OH   +  2CO2  +  2ATP (Anaerobic) 
                                      Enzyme 
    C6H12O6                       2C3 H6O3   +  2ATP 

 
 
 

ถาม  :  โครงสรางที่ทําหนาทีแ่ลกเปลี่ยนกาซจะตองมีลักษณะอยางไร ? 
ตอบ  :  โครงสรางที่เหมาะสมสําหรับใชในการแลกเปลี่ยนกาซควรมลัีกษณะดังนี ้
 1.  จะตองเปยกชื้นอยูตลอดเวลา 
 2.  ผนังบาง  เพื่อใหโมเลกุลของกาซแพรผานได 
 3.  มีพื้นที่ผิวสัมผัสมาก  เพื่อจะไดมกีารแลกเปลี่ยนกาซในปริมาณมากพอ 
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อัตราการหายใจของสิ่งมีชีวิต 
 

 อัตราการหายใจขึ้นอยูกับอัตราการสรางพลังงาน  ดังนั้น  อัตราการหายใจจึงเปนสัดสวน
โดยตรงกับการทํางานของรางกาย  นั่นคือ  เมื่อทํางานหนัก  จะมีอัตราการหายใจสูงกกวาขณะพักผอน 

เครื่องมือวัดอัตราการหายใจแบบงาย ๆ  สามารถใชไดกับสัตวขนาดเล็ก เชน  หนู  ลูกไก 
ประกอบดวยขวดปดฝาสนิท  มีทอติดกับฝาขวด  มีหลอดแกวบรรจุน้ําสีกับทอภายในขวด   
ใสโซเดียมไฮดรอกไซด  เพื่อดูด O2 ที่สัตวหายใจออกมา  เมื่อสัตวที่ปลอยในขวดทดลองระยะหนึ่ง
แลว   กาซ O2 ที่ถูกใชไปจะทําใหสีเคลื่อนเขามาเปนระยะหนึ่ง 

อัตราการหายใจของสัตว  คือ  กาซที่ลดลงในหนึ่งหนวยน้ําหนักตัว ในหนึ่งหนวยเวลา  ซ่ึง
คํานวณไดจากสูตร   

 

อัตราการหายใจ        =    wt
dr 2π

 

 
กําหนดให          w  =   น้ําหนักตัวของสัตวทดลอง 

t    =   เวลา 
r    =   รัศมีของรูหลอดแกว 
d   =   ระยะทางเฉลี่ยที่หยดน้าํสีเคลื่อนที่ไป 

 
ตัวอยาง  ในการวัดอัตราการหายใจ (การใชออกซิเจน)  ของหนูตัวหนึง่  มีขอมูลดังนี้ 
 -  น้ําหนักตวัหนูทดลอง  200  กรัม 
 -  ปริมาตรอากาศที่หนหูายใจเขา – ออก 1 คร้ัง  75  มิลลิลิตร 
 -  อัตราการหายใจของหนู  25  คร้ัง / นาที 
 -  อัตราการเตนของหัวใจ  120  คร้ัง / นาที 
 -  ออกซิเจนในอากาศที่หายใจเขา  20.9   %   
 -  ออกซิเจนในอากาศที่หายใจเขา   16.7  % 

อยากทราบวาหนหูตวันี้มีอัตราการใชออกซิเจนกี่ลิตรตอน้ําหนกัตัว  100 กรัมใน  1 ชั่วโมง 
(คิดทศนิยม  2 ตําแหนง) 
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 ปริมาตรของอากาศที่หนหูายใจเขาออก  1  คร้ัง   75  มิลลิลิตร 
 ปริมาตรของอากาศที่หนหูายใจเขาออก  1  นาที  75x 25         =    1875    มิลลิลิตร 
 ปริมาตรอากาศ  100  มิลลิลิตร   มีออกซิเจน  

100
18752.4 ×      =    78.75  มิลลิลิตร 

 น้ําหนกัหนู   200  กรัม  ใชออกซิเจน   78.75  มิลลิลิตร 
 น้ําหนกัหนู   100  กรัม  ใชออกซิเจน             

200
10075.78 ×    =    39.37  มิลลิลิตร 

                        0.03  มิลลิลิตร 
 เวลา  1  นาที  ใชออกซิเจน                      0.03  ลิตร 
 เวลา  60  นาที ใชออกซิเจน                             

1
03.060×       =    2.36  ลิตร 

 
อัตราการหายใจของสิ่งมชีีวติจะแตกตางกนั  ขึ้นอยูกับสิง่ตาง ๆ ดงันี ้
 1.  กิจกรรมและการทํางานของสิ่งมีชีวิต 
 2.  อายุ และเพศ 
  -  เด็ก  สูงกวาผูใหญ 
  -  เพศชาย  สูงกวาเพศหญิง 
 3.  ชนิดของสิ่งมีชีวิต  เชน  สัตว  สูงกวาพชื 
  -  สัตวตางชนดิกัน  อัตราการหายใจตางกนั   
  -  สัตวที่มเีมตาโบลิซึมสูงจะมีอัตราการหายใจสูง  เชน  พวกนก (นกฮัมมิ่ง) >  หน ู>  
ปลาหมึก >  คน > กบ > ปลาไหล > ปลาหมึกยักษ > ซีแอนีโมนี  เปนตน 
 
 

ถาม  :  อัตราการหายใจขึ้นอยูกับอะไร 
ตอบ  :  อัตราการหายใจขึ้นอยูกับระดับความวองไวในการดํารงชีวิต  ของสิ่งมีชีวิต 
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การหายใจกับ  Metabolism 
Metabolism  เปนกระบวนการชีวเคมีของสารตาง ๆ ภายในสิ่งมีชีวิต  โดยอาศัยเอนไซม

เปนตัวเรง  แบงไดคือ 
Catabolism              การสลายสารเพื่อใหไดพลังงาน  เชน กระบวนการหายใจ 
Anabolism  การสังเคราะหสารเพื่อการเจริญเติบโต ซ่ึงตองอาศัยพลังงานเซลล  

เชน  การสังเคราะหโปรตีน  การสังเคราะหดวยแสง  สังเคราะหฮอรโมน  ฯลฯ 
จะเห็นวา  Metabolism  มีความสําคัญอยางใกลชิดกับพลังงานที่ไดจากการหายใจ และ

อัตราเมตาโบลิซึมซึ่งวัดทางออมโดยวัดอัตราการหายใจ  ดังนั้น เมื่ออัตราเมตาโบลิซึมสูงอัตรา
การหายใจจะสูงดวย  ถาอัตราเมตาโบลิซึมต่ํา  อัตราการหายใจก็ต่ําดวย   

 

 
ถาม  :  นักวิทยาศาสตรกลาววา  “อัตราการหายใจเปนเครื่องบงอัตราเมตาโบลิซึมของ

ส่ิงมีชีวิต   
            อธิบาย. 
ตอบ  :  กระบวนการเมตาโบลิซึมตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิตจะเกิดไดตองอาศัยพลังงานจากการ

หายใจ  ดังนั้นการหารใจจึงควบคุมเมตาโบลิซึมทั้งโดยตรงและโดยออม  ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการหายใจ ยอมมีอิทธิพลตอกระบวนการเมตาโบลิซึม   ของสิ่งมีชีวิตดวย 

 
 
 

สรุป   การหายใจมีความสัมพันธกับเมตาโบลิซึม  ดังนี้ 
 1.   การหายใจเปนกระบวนการ  Catabolism    เพื่อผลิตพลังงานในรูป  ATP 
 2.   พลังงานที่เกิดจากกระบวนการหายใจ  จะถูกนําไปใชในกระบวนการเจริญเติบโตของรางกาย   
 3.   การหายใจเปนกลไกสําคญัในการควบคมุ  Metabolism  ทุกชนดิ  ทีจ่ําเปนตองใชพลังงาน  
เชน  การสังเคราะห  การเคลือ่นไหว  กระบวนการแอดทีฟทรานสปอรต  (Active  transport) 
 

 
ถาม  :   การหายใจ  คืออะไร  เกิดขึ้นที่สวนใดของรางกาย   
ตอบ  :  การหายใจ  คือ  กระบวนการที่  O2  ทําปฏิกิริยากบั  C6H12O6   หรืออินทรีย สาร  

ไดพลังงาน  CO2   และ  E  
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โครงสรางและกลไกสําหรับแลกเปลี่ยนกาซของคน 
การหายใจของคน 
 

 ทางเดินหายใจ  O2                           รูจมูก  (nostril )                         ชองจมูก(nasal cavity)   
ขั้วปอด (Bronchus)                        หลอดลม  (trachea)                           คอหอย  (pharynx) 
               แขนงขั้วปอด  (Bronchioles)                         อัลวีโอลัส (Alveolus)              
                                                                 CO2                        เสนเลือดฝอย(Capillary) 
 
 

1. ศูนยควบคมุการหายใจ 
2. โพรงจมูก 
3. ล้ิน 
4. ฝาปดกลองเสียง 
5. กลองเสียง 
6. หลอดลมคอ 
7. หลอดอาหาร 
8. หลอดลมฝอย 
9. หลอดลม 

10. ปอดขวา 
11. ปอดซาย 
12. กะบังลม 

 
                                                                                                                                     อัลวิโอลัส 
 
 
 
 

รูปที่  10  ภาพแสดงสวนตาง ๆ ของทางเดินหายใจและถุงลมที่ปลายหลอดลมฝอย 
(สสวท.  ม.ป.ป.  :  45) 

 

1 
2 
3 
4 
5 7 

10 
13 

6 
8 
9 
 
11 
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กลไกการหายใจ 
 

 -  อัลวีโอลัส จํานวน 700  ลานถุงแตละถุงมีเสนผานศูนยกลางเฉลี่ย  0.25  มิลลิลิตร  คิดเปน
พื้นที่ในการแลกเปลี่ยนกาซของถุงอัลวีโอลัสทั้ง  2 ขางประมาณ  90  ตารางเมตร  หรือประมาณ  40  เทา
ของพื้นผิวหนงัทั่วรางกาย 
 -  ศูนยควบคุมการหายใจคือ  Medulla  Oblonngata  ซ่ึงไวตอ  CO2  มากที่สุด 
 

การหายใจเขา 
  
  
  
         กระบังลมหดตัว   
         ขึงตึงแบนราบ 
 

กระดูกซี่โครงยกตวัสูงขึ้น 
    -   กลามเนือ้ยึดซี่โครงแถบนอกหดตัว 
    -   กลามเนือ้ซ่ีโครงแถบในคลายตัว 
 

  
       การหายใจสวนทอง 
ปริมาตรในชองทองขยายกวาง 

           ความดนัในชองปอดลดต่ําลง 
 อัลวีโอลัสพอง (ปอดขยาย) 
 

 
  
 
 
 
 
 
            กะบังลมหดตัว                                                                 ซ่ีโครงยกตวัสูงขึ้น   

       ปริมาตรในชองอกเพิ่มขึน้   
       ความดันในชองอกนอยลง 

รูปที่  11  ภาพการทํางานของกลามเนื้อกะบังลมขณะหายใจเขา 
(สสวท.  ม.ป.ป.  :  47) 
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การหายใจออก 
  
  
  

กะบังลมคลายตัว 
 

กระดูกซี่โครงลดต่ําลง 
 

  
ทองถูกดึงยุบ 

 
กลามเนื้อยึดซีโ่ครงแถบนอกคลายตัว 
กลามเนื้อยึดซึง่โครงแถบในหดตัว 

 
  

ปริมาตรในชองอกกลับเทาเดมิ 
อากาศถูกขับออก 

ความดันในชองอกไมมีการลดลงอีก 
อัลวีโอลัสหดตัว 

 
การสูดลมหายใจออก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

            
            กะบังลมคลายตัว 
            อยูในสภาพโคง 
 

-  กระดกูซี่โครงลดต่ําลง 
-  ปริมาตรในชองอกนอยลง 
-  ความดนัในชองอกมากขึน้ 
-  อากาศในปอดถูกดันออกมา 

รูปที่  12  ภาพการทํางานของกลามเนื้อกะบังลมขณะหายใจออก 
(สสวท.  ม.ป.ป.   :  47) 
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ถาม  :  ในการหายใจเขา  จะเกิดเหตกุารอยางไร 
ตอบ  :  กลามเนื้อกระดกูซี่โครงแถบนอกหดตัว  ความดนัภายในทรวงอกลดลง  ปริมาตร

ชองอกเพิ่มขึ้น 
 

 

การแลกเปลี่ยนกาซในรางกาย 
 
 CO 2    +    H2O             H2CO3                                H+  +  HCO3  - 

 
การแลกเปล่ียนกาซออกซิเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  13  ภาพการแลกเปลี่ยนกาซออกซิเจน 
(สสวท.  ม.ป.ป.  :  49) 

1.  เม็ดเลือแดงแขาสูเสนเลือดฝอย   
2.  O2  จาก  Alveolus  +  Hb                         HbO2 
3.  HbO2  จากปอดสูเนื้อเยื่อของรางกาย 
4.  HbO2 ปลอย O2 สูเนื้อเยื่อ (ในพลาสมา) จากนั้นจะแพรเขาสูชองวางระหวางเซลล       สูเซลล   
5.  เม็ดเลือดแดงจากเสนเลือดฝอยในเนื้อเยือ่ไปตามระบบหมุนเวียนเลือด    สูปอด 
 
 

ถาม  :  จากสมการ  Hb   + O2                  HbO2   ผลของปฏิกิริยานี้ จะพบไดที่ใด 
ตอบ  :  เม็ดเลือดแดง 
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การแลกเปล่ียนกาซคารบอนไดออกไซด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  14  ภาพแสดงการแลกเปลี่ยนกาซคารบอนไดออกไซด 
1.  CO2    จากเซลลเขาสูชองวางระหวางเซลล  แลวแพรสูเสนเลือดฝอย   
2.  CO2  +  H2O             H2CO3           HCO3  + H+ 
3.  HCO3  จากเม็ดเลือดแดงสูพลาสมา        เม็ดเลือดแดง        สูปอด และเขาสูเสนเลือดฝอย 
4.  ในเม็ดเลือดแดง   HCO3   +  H+            H2CO3     อีกและ  H2CO3         CO2  +  H2O 
5.  CO2  แพรจากเสนเลือดฝอยของปอดสู   Alveolus   
 

ถาม  :  ในสัตวช้ันสูง  การลาํเลียงกาซ  CO2  ในรางกายสวนใหญจะเกดิขึ้นในรูปแบบใด 
ตอบ  :  HCO3  ในน้ําเลือด 

 

ความจุปอด 
 

 ตามปกติอากาศเขา – ออกจากปอดแตละครั้งประมาณ  500  ลูกบาศกเซนติเมตร  แทจริง
แลวปอดมีคามากกวานี้  แตเราไมสามารถวัดความจุที่แทจริงของปอดไดเพราะปริมาตรอันจํากัด 
ในชองอกบังคบัไว 
 ดังนั้นคาความจุปอดจึงเปนคาลมหายใจเขาเต็มที่  หรือลมหายใจออกเตม็ที่  ซ่ึงเมื่อรวมกับ
ปริมาตรที่ตกคางปอด  จึงไดคาความจุโดยประมาณของปอดขณะที่อยูในรางกาย 
 
 

(สสวท.  ม.ป.ป.  :  49) 
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Lung  Volumn / ml 
5000 
 

 
TRV 

  ระดับสูงสุด 
การสูดลมหายใจเขา 

4000 
 

 
TV 

   

3000 
 

 
ERV 

  ระดับการหายใจ
ออกระยะพัก 

2000 
 

    

1000 
 

 
RV 

 
ระดับสูงสุดของการหายใจออก 

 

รูปที่  15  แสดงการหายใจและปริมาตรตาง ๆ ของอากาศที่เกี่ยวกับการหายใจ 
(ปรีชา-นงลักษณ  สุวรรณพนิิจ.  ม.ป.ป.  :  363) 

TRV   =   ปริมาตรของอากาศที่สูดลมหายใจเขาเต็มที ่
TV      =   ปริมาตรของอากาศในลมหายใจเขา - ออกตามปกติ 
ERV   =   ปริมาตรของอากาศที่ปลอยลมหายใจออกเตม็ที่ 
RV     =   ปริมาตรของอากาศที่เหลืออยูในปอด 
 

ถาม  :  คนที่ออกกําลังกายอยูเสมอ  เชน  นักกฬีา สามารถสูดลมหายใจเขาเต็มที่ไดมากกวา
คนทั่วไป เพราะอะไร  

ตอบ  :  เพราะกลามเนื้อที่ใชในการสูดลมหายใจทํางานไดดี  ปริมาตรของลมหายใจจึงใกลเคียง
กับความจุของปอดมากขึ้น  คนกลุมนี้จะทาํกิจกรรมอยูไดนานและเหนือ่ยยากกวา
คนทั่วไป 

 

ปริมาตรของอากาศที่ผานเขา – ออกจากปอดพอสรุปไดดังนี ้
 1.   Tidal volumn  (TV)  เปนปริมาตรของอากาศในลมหายใจเขาออกตามปกติประมาณ  
5,000  ลบ.ซม.  อากาศจํานวนนี้จะเขาสูถุงลม (alveolus)  ประมาณ  3,500  ลบ.ซม.  สวนอีก  1,500  
ลบ.ซม.  จะอยูตามทางเดินของลมหายใจ  ไมไดใชในการแลกเปลี่ยนกาซเลย  และพบวาชายไทย
มีประมาณ  4,500  ลบ.ซม.  ในหญิงไทยมี  Tidal volumn  ประมาณ 3,500  ลบ.ซม. 
 2.   Inspiratiory  reserve volumn (TRV)  เปนปริมาตรของอากาศในลมหายใจเขาเต็มที่
กลาวคือ  ภายหลังจากการสูดลมหายใจเขาปกติแลว  เราสามารถที่จะสูดลมหายใจเขาไปไดอีกให
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เต็มที่จึงเปนปริมาตรของอากาศที่เพิ่มขึ้น  จากการสูดลมหายใจปกติมีประมาณ  1,000 + 1,500  ลบ.
ซม.   
 ดังนั้น  อากาศที่หายใจออกทั้งหมด   

=  IRV  +  TV    =   1,500  +  500  =  2,000   ลบ.ซม. 
3.   Exspiratory  reserve  volumn  (ERV)   เปนปริมาตรของอากาศในการหายใจออกเต็มที่  

กลาวคือ  เมื่อมีการปลอยลมหายใจออกมาตามปกติแลว  สามารถหายใจออกอีกจนสุด  มีประมาณ  
1,500  ลบ.ซม.   

ดังนั้น  อากาศที่หายใจออกทั้งหมด  (Exspiratory  capacity) 
  =  ERV   +  TV  +  1,500  +   500  =  2,000  ลบ.ซม. 
4.   Residual voumn (RV)   เปนปริมาตรของอากาศที่เหลือหรือที่ตกคางอยูในปอด  มีประมาณ  

1,000  -  1,500   ลบ.ซม.  ซ่ึงอากาศที่เหลือนี้มิไขอากาศดั้งเดิม  เพราะทุกครั้งที่อากาศผานเขาหรือ
อกจะมีการผสมกับอากาศเดิมตลอดเวลา 

5.   Vital capacity  เปนปริมาตรของอากาศทั้งหมดที่หายใจตามปกติและหายใจเขาจน
เต็มที่แลวก็หายใจออกมาจนเต็มที่อีก  (TV  +  IRT   +  ERV)  ถือเปนความจุปอดที่มีประมาณ  
3,500  ลบ.ซม.  อากาศจํานวนนี้อาจมากนอยตามขนาดของรางกาย  ความสูง  น้ําหนักตัว  เพศ  
อาชีพ  และทาทางของรางกาย  เชน 

-  ทานั่งมี  vital capacity  ประมาณ  4,000  ลบ.ซม. 
-  ทายืนมี  vital capacity  มากที่สุด  ประมาณ  4,500  ลบ.ซม. 
-  ทานอนมี  vital capacity  มากประมาณ  3,500  ลบ.ซม. เปนตน 
6.   Total lung capacity  เปนความจุทั้งหมดของปอด ซ่ึงเปนปริมาตรของอากาศที่ไดรับจาก  

Vital capacity  รวมกับ  Residual volumn (RV)  มีคาประมาณ  4,500 – 5,000   ลบ.ซม. 
 
ถาม  :   เปนไปไดหรือไมวา  อากาศที่คางอยูในปอดจํานวนหนึ่ง  ไมมีการถายเทอากาศ 
             เขา–ออกจากปอดเลย  
ตอบ  :  ถึงแมวาจะมีอากาศจํานวนหนึ่งอยูในปอด  ไมวาเราะยายามหายใจออกใหมากที่สุด

แลวก็ตาม  แตอากาศภายนอกหรืออากาศที่เขาไปใหมจะปนกับอากาศเกา  เมื่อ
หายใจออกอากาศ ที่ปนกันนี้ก็จะถูกถายเทออกมาไดเสมอ  ถึงแมจะมีบางสวนยัง
คางอยู  แตก็ถูกถายออกมาอีกในการหายใจครั้งตอ ๆ ไปเรื่อย  ๆ   

ศูนยควบคุมการหายใจ (CONTROL  OF  BREATHING) 
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แหลงที่เปนศนูยกลางควบคมุการหายใจ  (Reopira  Conter)  อยูที่  Medular ob–longa–ta 
 

การหายใจเขา 
 

เมดุลลา  ออบลองกาตา 
 
เสนประสาท  เวกัส 
 
เสนประสามพรีนิก 

 
 
รูปที่  16  ภาพแสดงการควบคุมการหายใจเขา          (ปรีชา-นงลักษณ  สุวรรณพินจิ.  ม.ป.ป.  :  370) 

การหายใจเขามี  CO2  เปนตัวกระตุน  Respiraq Conter  โดยสงกระแสประสาทผาน  Phrenic 
nerve  ยังกระบังลมทําใหมกีารหายใจเขา  Phrenie nerve   ไปกระตุนกระบังลมใหเกดิการหดตวั
ชวงอกกวางขึน้  สวน  Alveolus  ขยายใหญขึ้น  จึงเปนชวงหายใจเขา 
 
การหายใจออก 

ศูนยควบคุมการหายใจ 
เสนประสาทพรีนิก 
จุดเริ่มที่ผนังอลัวีโอรัส และนํากระแส
ประสาทจากอลัวีโอรัสไปยังศูนย    
โดยลดการกระตุนศูนย 
 
 

รูปที่  17  ภาพแสดงการควบคุมการหายใจออก         (ปรีชา-นงลักษณ  สุวรรณพินิจ.  ม.ป.ป.  : 370) 
การหายใจออก  เนื่องจากเกิดการขยายตัวของ  Alveolus  อยางมากนี้ทําใหเกิดกระแสอากาศ  

Vagus  ซ่ึงทําหนาที่พิเศษ  จะนํากระแสประสาทไปยังศูนยหายใจ  โดยลดการกระตุนศูนยหายใจ  
ซ่ึงเกิดจากปริมาณในเลือด  ดังนั้นศูนยหยุดสั่งกระแสประสาทไปยังกระบังลมและกลามเนื้อซ่ีโครง 
 

การควบคุมจังหวะการหายใจ  (Variation  in  rhythm)  เปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ  หรือ  
การทํางานของกลามเนื้อและการออกกําลังกาย 
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 คงเคยไดอานวรรณคดีบางเรื่อง  ที่ตัวละครกลั้นใจตาย  กลาวคือ  ฆาตัวตายโดยไมยอมหายใจ  
ความจริงถาเราพยายามหยุดหายใจ  เราก็จะทําไดเพียงชั่วขณะเทานั้นเพราะเราจะทนหยุดหายใจ
ตอไปไมได  ในที่สุดเราก็ตองหายใจอยู  อาจสงสัยวาอะไรทําใหเราหยุดหายใจไมได 
 เมื่อทดลองใหออกซิเจนแกรางกาย  อัตราการหายใจไมเปลี่ยนแปลง  แตเมื่อเราเอาถุงพลาสติก
ครอบศีรษะประมาณสอง – สามนาที  เราจะรูสึกวาหายใจเขาออกถ่ีขึ้น 
 

จะอธิบายผลการทดลองนี้วาอยางไร 
 การไดรับออกซิเจนเพิ่มขึ้นไมชวยใหอัตราการหายใจเขา – ออก  เพิ่มขึ้น  แตเมื่อครอบดัวย
ถุงพลาสติกคารบอนไดออกไซดในถุงพลาสติกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  เพราะเราหายใจออกมาและเมื่อเรา
สูดเอาอากาศในถุงเขาไปก็จะทําใหคารบอนไดอกไซดในรางกายเพิ่มขึ้นทําใหหายใจถี่ขึ้น ฉะนั้น
สาเหตุที่เราไมสามารถกลั้นหายใจไดนาน  เพราะมีคารบอนไดออกไซดอยูในรางกายได 
 ในขณะที่เราออกกําลังกาย  คารบอนไดออกไซดในเลือดมีปริมาณสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซ่ึงจะทํา
ใหศูนยการหายใจถูกเราใหสงกระแสประสาทไปกระตุนใหกลามเนื้อหายใจหดตัว  และหายใจเอา
อากาศเขาปอดมาก เมื่อปอดพองตัวมากกระแสประสาทเวกัสก็จะสงกระแสประสาทไปยับยั้งการ
สงกระแสประสาทของศูนยการหายใจไปยังกลามเนื้อหายใจ  เมื่อกลามเนื้อหายใจไมไดรับการ
กระตุนก็จะคลายตัว  ดวยเหตุนี้ถายิ่งออกกําลังกายมากเราก็จะหายใจถี่ขึ้นและหายใจลึก ๆ ซ่ึงอาการ
เชนนี้เรียกวา  “หอบ” 
 ในกรณีที่ปริมาณ  CO2  ในเลือดต่ํา  ศูนยควบคุมการหายใจไมถูกกระตุนแรง ๆ  การหายใจ
จะชาลง  เชน  ตอนนอนหลับ  ถาทดลองหายใจลึก  ๆ  โดยจงใจจะใหปริมาณ  O2   สูงและปริมาณ  
CO2  ลดลงอยางรวดเร็ว  ไมพอที่จะกระตุนศูนยควบคุมการหายใจทําใหสามารถหยุดหายใจได
ชั่วคราว  แตเปนเพียงระยะสั้น ๆ เทานั้น 
 

ถาม  :  จงอธิบายความสัมพนัธระหวาง  ปริมาณของคารบอนไดออกไซดกับศนูยการทํางาน  
ของหัวใจ 

 ตอบ  :  เมื่อคารบอนไดออกไซดในเลือดมปีริมาณเพิ่มขึน้ก็จะทําใหการหายใจสงกระแส 
ประสาทกระตุนใหกลามเนื้อหายใจทาํงาน   ปอดขยายขึ้นเปนผลใหเสนประสาท    
เวกัสสงกระแสประสาทยับยั้งการสงกระแสประสาทยบัยั้งการสงกระแสประสาท
ของศูนยการหายใจ 

 ในขณะที่มีการสูดลมหายใจเขา-ออก  ออกซิเจนจากอากาศในปอดจะเคลื่อนเขาสูเลือดและ
คารบอนไดออกไซดจะเคลื่อนออกจากเลือดเขาสูอากาศในปอด  การเคลื่อนที่ของโมเลกุลของสาร
อาจเปนการแพรหรือเปนแอคตีฟทรานสปอรต  ก็ไดการเคลื่อนที่ของสารแบบ  แอคทีฟทรานสปอรต  
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ตองอาศัยพลังงานจากเซลล  เซลลเหลานี้มักจะมีไมโตรคอนเดรีย เปนจํานวนมากดวย  แตเซลลที่บุผิว
ถุงลมมีไมโตรคอนเดรียนอย  นอกจากนี้ความเขมขนของออกซิเจนในอากาศในถุงลมมีมากกวา
ในเลือด   และความเขมขนของคารบอนไดออกไซดในเลือดมีมากกวาในอากาศในถึงลม   

 
ถาม  :  จากเหตุผลดังที่กลาว จะบอกไดหรือไมวา  การเคลื่อนที่ของคารบอนไดออกไซด   
             เขาสูเลือดเปนแบบใด  
ตอบ  :  นาจะเปนการเคลื่อนที่แบบการแพร   
 
ถาการเคลื่อนที่ของคารบอนไดออกไซดผานผนังของถุงลมเปนการแพร  ดังนั้นการเพิ่ม

ความเขมขนของคารบอนไดออกไซดในถึงลมก็ยอมจะมีผลตออัตราการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของ
คารบอนไดออกไซดจากเลือดสูถุงลม 

เราอาจพิสูจนสมมติฐานนี้โดยการทดลอง  คือ เอาถุงลมพลาสติกคลุมศีรษะในไมชาการหายใจ
เขา – ออก และอัตราการเตนจองหัวใจก็จะถี่ขึ้น 

 
ถาม  :  จะอธิบายลักษณะการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของคารบอนไดออกไซด  วาอยางไร 
 ตอบ  :  การหายใจถี่ขึ้นแสดงวาคารบอนไดรออกไซดในเลือดเพิ่มขึ้น  การที่คารบอนไดรออกไซด 

ในเลือดเพิม่ขึน้กเ็พราะคารบอนไดรออกไซดในถึงพลาสตกิเพิ่มขึ้น  เมื่อความเขมขน
ของคารบอนไดรออกไซดในถึงพลาสติกเพิ่มขึ้น  การแพรของคารบอนไดรออกไซด
ในเลือดสูงขืน  ดังนั้นการเคลือ่นที่ของคารบอนไดรออกไซดผานถุงลมจึงเปนการแพร 
 
 

 เลือดมีหนาที่หลายอยาง  นอกจากแข็งตัวไดชวยปองกันมิใหเลือดออกมาในขณะที่เกิด
บาดแผลแลว ยังมีหนาที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ  ลําเลียงกาซออกซิเจนและคารบอนไดรออกไซด 
 ออกซิเจนที่อยูในอากาศและออกซิเจนที่อยูในเลือดมีสถานะแตกตางกัน  ออกซิเจนที่อยูใน
อากาศและปอดนั้นมีสถานะเปนกาซ  แตเมื่อเขาไปในเลือดไดดีซ่ึงเปนของเหลว  ออกซิเจนตองอยู
ในสถานะที่เปนตัวถูกละลาย  ถาออกซิเจนละลายในเลือดไดดีก็ยอมเขาสูเลือดไดมาก  จงเปรียบเทียบ
ความสามารถในการละลายของออกซิเจนในสารตางๆ  ตอไปนี้ 

ชนิดของของเหลว ปริมาณของ O2  ที่ละลายในของเหลว 100 มิลลิลิตร 
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น้ํา 
พลาสมา 

เลือด (พลาสมากับเม็ดเลือดขาว) 

0.5  มิลลิลิตร 
0.3 มิลลิลิตร 

20.0  มิลลิลิตร 
 

 
ถาม  :   จงอธิบายปริมาณทีแ่ตกตางกนัของออกซิเจนที่ละลายอยูในของเหลวชนดิตาง  ๆ   

วาอยางไร 
ตอบ  :  ออกซิเจนละลายไดดีที่สุดคือละลายในเลือด 
 

 

สิ่งที่มีผลตอระบบทางเดินหายใจและการแลกเปลี่ยนกาซ 
 

สภาพมลภาวะของอากาศ 
 อากาศเปนของผสมที่มีสวนผสมของกาซตางๆ  และสารเจือปนในอากาศ  สารเจือปนในอากาศ
ที่มีอยูหลายชนิดดวยกันที่เปนสารพิษ  และมีอยูปริมาณมากจนเปนอันตรายตอรางกาย  ไดแก 

-  คารบอนมอนนอกไซด 
-  อนุภาคของโลหะหนัก  เชน  สารปรอท  สารตะกั่ว 
-  ไฮรโรคารบอน 
-  แอมโมเนีย 
-  ฝุนละออง 
-  ควันหรือไอจากสารปรอท  สารตะกั่ว 
-  เชื้อโรคตาง ๆ  
 

กาซคารบอนมอนนอกไซด  (CO2) 
 เกิดจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณ  เชน  ควันบุหร่ี  ควันและเขมาจากทอไอเสียรถยนต  และ

เครื่องจักรเปนกาซที่ไมมีสี  ไมมีกล่ิน  เมื่อสูดมหายใจเขาสามารถรวมตัวกับฮีโมโกลบินไดดีกวา
และเร็วกวาออกซิเจนถึง  200–250  เทา  กลายเปน  Carboxyhaemoglobin ถารางกายไดรับมากเกิน  4 
%  จะทําใหเกิดการเจ็บปวย  เชน  ปวดศีรษะ  มึนงง  คล่ืนไส  อาเจียน  ออนเพลีย  ถารับนาน ๆ จะ
ความจําเสื่อม  เบื่ออาหาร  ถารับจํานวนมากติดตอกันอาจเปนอันตรายถึงชีวิตได 

 

www.kr
oobannok.c

om



 17

อนุภาคของโลหะหนัก  เชน  สารปรอท  สารตะกั่ว แคลเซียม  แมงกานีส  ซิลิกา เปนตน 
 แหลงที่เกิดยานพาหนะที่ปลอยควันและกาซที่เปนพิษตางๆ สูบรรยากาศมากมาย  จาก
การศึกษาของชมรมตอตานควันพิษ ยานพาหนะที่ปลอยควันพิษ  พบวาตะกั่วที่สะสมในรางกายคน
ไทยบางกลุมเกินกวามาตรฐาน  เชน  ประชาชนที่อยูริมถนนที่มีการจราจรคับคั่ง ผูโดยสารรถเมล  
คนขับรถแท็กซี่  ตํารวจจราจร  มีคาเฉลี่ยของสารตะกั่วอยูในเลือดเทากับ  54.4  ไมโครกรัมตอเดซิลิตร  
ในขณะที่คามาตรฐานไมเกิน  50 ไมโครกรัม / เดซิลิตร 
 ในระบบการหายใจเมื่อตะกั่วเขาสูถุงลมจะถูกสะสมอยูจนกวาจะถูกดูดซึมเขาสูระบบเลือด  
มีผลทําใหเกิดการระคายเคืองกับปอด  และสรางเนื้อเยื่อพังผืดของปอดเพิ่มขึ้น  ทําใหพื้นที่ในการ
แลกเปลี่ยนกาซลดลงได 
   

ถาม  :   ควนัจากทอไอเสยีรถยนตเกา ๆ ที่ขาดความเอาใจใสจากเจาของเปนอันตรายถึงชีวิต
ไดเพราะอะไร 

 ตอบ  :  มี  CO2  ไปรวมตัวกบัฮีโมลโกลบินเปนสารประกอบที่ถาวร   
                          ( Hb  +  CO  HbCO) (Carboxyhaemoglobin)  ทําให  Hb จับกับ O2 ไมไดอีก 
 
 

พิษของสารตะกั่วมีผลตอรางกายดังนี้ 
 ในเด็กถาในเลือกมีระดับสารตะกั่วมากกวา 5 ไมโครกรัมตอเดซิลิตร จะมีการเจริญเติบโตชา  
สติปญญาต่ํา  บางคนจะมีความผิดปกติในการฟง การพูด  และระบบประสาทถูกทําลายอยางรุนแรง  
ระยะยาวมาก  

 หญิงมีครรภ  ถามีในเลือดเกิน  7  ไมโครกรัมตอเดซิลิตรขึ้นไป  มักจะแทงบุตรหรือคลอด
กอนกําหนดได 
 ผูใหญ  หากมีสารตะกั่วในเลือดสูงกวา  25  ไมโครกรัมตอเดซิลิตรจะมีภาวะสมองเสื่อมเร็ว
กวาปกติ  ความจําเสื่อม มีโรคหัวใจหรือโรคความดันโลหิตสูง  และหากมีถึง  50 – 70 ไมโครกรัม
ตอเดซิลิตรจะมีอาการโลหิตจาง  ลมชัก  ชาปลายมือปลายเทา 
 อนุภาคของโลหะอีกชนิดหนึ่งคือสารปรอท  ไอปรอทเขาทางลมหายใจ  ถารับไปมากจะทํา
ใหเกิดอาการหนาวสั่นเปนไข  แนนหนาอก  และอาจถึงตายได 
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โรคที่เกี่ยวกับปอด 
 วันโรคปอด  (Tubercle)  เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย  Mycobaeterium  tuberc  จะเกิดที่เนื้อเยื่อ
ปอดหลอดลม  หลอดลมฝอย  หรือเยื่อหุมปอด โดยจะทําใหปอดอักเสบ และมีการทําลายเนื้อเยื่อปอด  
จนเกิดใยพังผืดมาแทนที่เนื้อเยื่อทําใหเกิดอาการไอ  และถาไอมาก  ๆ จะทําใหเสนเลือดในปอดแตก  
เลือดเขาไปในถึงลมและจะทําใหไอออกมาเปนเลือดปนเสมหะ 
 โรคถุงลมโปงพอง  (Emphysema)  เปนโรคที่เกี่ยวกับพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนกาซในปอด
ลดลงเนื่องจากสูดอากาศที่มีสารพิษ  เชน  ควันบุหร่ี  ควันจากโรงงาน  ควันจากทอไอเสียรถยนต
เปนเวลานาน  ทําใหปอด เกิดการติดเชื้อ  มีการทําลายผนังของถุงลมขาดความยืดหยุนและผนังทะลุ
ถึงทั้งหมดนอกจากนั้นขั้วปอดเกิดการหดตัว  อากาศเคลื่อนเขาสูปอดไดยาก  ดังนั้นอัตราการหายใจ
เพิ่มขึ้นหัวใจทํางานหนักขึ้นจนอาจทําใหหัวใจวายในที่สุด  ในคนที่สูบบุหรี่มาก  ๆ อาจทําใหเกิด
โรคมะเร็งไดมาก  นอกจากนี้ยังทําใหเกิดการระคายเคืองของทอทางเดินอากาศ  จนเกิดโรคเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินอากาศอักเสบเรื้อรังได   
 โรคปอดบวม  (Pneumonia)  เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย  Diplococous  pneumoniae  เขาไปใน
หลอดทําใหเกิดการอักเสบ  มีน้ําเหลืองและเมือกเต็มถุงลมและหลอดลมฝอย  ทําใหพื้นที่ในการ
แลกเปลี่ยนกาซลดลงมีอาการไดแหง ๆ ตอมาจะมีเสมหะ  มูกเหนียว ๆ ออกมา  ถาเปนมาก ๆ 
เสมหะจะมีสีอิฐปนออกมา  และมือเขียว  ตัวเขียวเนื่องจากการขาดออกซิเจน 
 
 ถาม  :  โรคถุงลมโปงพอง  ซ่ึงทําใหปอดทํางานไมได  มีลักษณะอยางไร  

ตอบ  :  พื้นที่ของถุงลมปอดถูกทําลาย  ทําใหพื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนลดลง 
 
 

สภาพความกดดันของอากาศ 
 สภาพความกดดันของอากาศต่ํา  เมื่อขึ้นไปในที่สูงๆแลวจะรูสึกอึดอัดหายใจไมสะดวก 
ที่เปนเชนนี้เพราะ  ในที่สูงขึ้นไปนั้นความดันอากาศยิ่งลดลงโดยเฉพาะความดันของออกซิเจน (PO2 )  
ในบรรยากาศลดลงอยางมาก  ทําใหความดันของออกซิเจนระหวางปอดกับเสนเลือดไมแตกตางกัน
มากนัก  เปนผลให  O2  ไมสามารถแพรเขาเลือดไดตามปกติ  จึงมีอาการเวียนศีรษะ  สมองทํางานชา 
คล่ืนไส  และหมดสติในที่สุด 
 สภาพความกดดันอากาศสูง สภาพความกดอากาศเพิ่มขึ้นเมื่ออยูลึกลงไป โดยเพิ่มขึ้น 1      
บรรยากาศตอความลึก  10  เมตร  จากระดับน้ําทะเล  ดังนั้นเพื่อไมใหเปนอันตรายแกปอด  นักดาํน้าํ
ที่ดําลงไปลึกมาก ๆ  เวลาขึ้นสูผิวน้ําไดจะตองขึ้นอยางชา  ๆ  ดังนั้นจึงหยุดพักที่ระดับความลึกตาง ๆ 
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เปนระยะเพื่อใหกาซที่ละลายอยูในน้ําเลือดคอย ๆ ขับออกทางปอด  แตถาหากขึ้นสูผิวน้ําอยางรวดเร็ว
จะเกิดเปนฟองอากาศจํานวนมากมาในรางกาย  ทําใหเกิดการเจ็บปวย  ปวดศีรษะ  อัมพาต และหมด
สติจนถึงแกชีวิตได 
 

ถาม  :   จงบอกรงควัตถุที่สําคัญในกระบวรการหายใจ 
ตอบ  :   O2  และ  CO2  จะถูกลําเลยีงไปยังเซลลตางๆ  ของรางกายโดยอาศัยระบบหมนุเวยีน

เลือดซึ่งมีรงควัตถุเปนสารที่สามารถรวมตัวกับกาซไดดี  รงควัตถุที่มีความจําเปน
ดังกระบวนการหายใจไดแก   

-  เฮโมโกลบิน   (Haemoglobin) 
-  เฮโมไซยานิน   (Haemocyanin)] 
-  เฮโมอีริทริน   (Haemoerythrin) 
-  คลอไรครูโอนิน   (Chlorocruonin) 
 

  
 ถาม  :  จากการศึกษาคุณสมบัติของฮีโมลโกลบิน  บอกไดหรือไมวาการเปลี่ยนสีของเลือด 

  เกี่ยวของกับอะไร  
 ตอบ  :  เกี่ยวของกับการรวมกันระหวางฮีโมโกลบิน  กับออกซิเจน 
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โครงสรางที่ใชในการแลกเปลี่ยนกาซของสิ่งมีชีวิตในน้ํา 
 

1.  เย่ือหุมเซลล  (Cell  membrane) 
-  พบในสิ่งมีชีวิตชั้นต่ําขนาดเล็ก  เชน  อะมีบา  พารามีเซียม  ยูกลีนา  ฯลฯ 
-  สัตวที่มีหลายเซลล  แตยังมีสวนของเนื้อเยื่อบาง  ๆ  บริเวณผิวภายนอกสัมผัสกับน้ํา

โดยตรง  เชน  ไฮดรา  แมงกะพรุน  และฟองน้ํา 
 
  
 
 
Food vacude 

 
 

           Nucleus 
 
 
 
 

รูปที่  18  ภาพการแลกเปลี่ยนกาซของอะมบีาและพารามีเซียม    (พัชรี พัฒวรรณกุล. ม.ป.ป. : 60) 
“อะมีบา และพารามีเซียม จะใชเยื่อหุมเซลลรอบตัวเปนพืน้ที่แลกเปลีย่นกาซดวยวิธีการแพร  

(difffusion)” 
 

 
ถาม  :  ออกซิเจนในน้ําไดมาจากไหน  
ตอบ  :  จากการสังเคราะหแสงของพืชน้ํา  และจากการแพรจากอากาศลงสูน้ํา 
 
ไฮดรา  (Hydra) 
Hydra  อยูในไฟลัม  Coelenterata 

 การรับและขจัดสารของไฮดราเกิดขึ้นโดยการแพร(Diffusion) ระหวางเซลลกับส่ิงแวดลอม  
และระหวางเซลลกับเซลลโดยตรง 
 

Cell  membrane 

Cell  membrane 
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Gastrovascular  carity 
Epiderrnis 
Meaoglea 
Endodearm 

 
 
 

รูปที่  19  ภาพแสดงการแลกเปลี่ยนกาซของไฮดรา  (พัชรี พัฒวรรณกุล. ม.ป.ป. : 61) 
พลานาเรีย  (Planaria)  

  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  20  ภาพแสดงการแลกเปลี่ยนกาซของพลานาเรีย  (พัชรี พัฒวรรณกุล. ม.ป.ป. : 61) 
พลานาเรียเปนสัตวหลายเซลลขนาดเล็กที่อาศัยอยูในน้ํา  มีรางกายใหญกวาอะมีบา  ดังนั้น

ความตองการออกซิจินของไฮดราจึงมากตามไปดวย 
 แตพลานาเรียก็ยังใชวิธีการแลกเปลี่ยนกาซทางเยื่อหุมเซลลเหมือนอะมีบา แตมีการปรับ
โครงสรางที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนกาซคือ  ลําตัวแบน 
 
2.  เหงือก (Gill) 
 เหงือกของสัตวน้ํา  แบงได   2  ชนิดคือ 

1.  เหงือกภายนอก (External  gill)  พบในไสเดือนทะเล  และสัตวคร่ึงบกครึ่งน้ําตอนเปน 
ลูกออด 

2.  เหงือกภายใน  (Internal gill)  เชนพวก  ปลา  กุง  ปู  หอย  ดาวทะเล  เปนตน  

น้ํา 

O2                   O2 

CO2              CO2 
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รูปที่  21  ภาพแสดงเหงือกภายนอกของลูกออด (สมาน แกวไวยุทธ. ม.ป.ป. : 11) 

 
ถาม  :  สัตวน้ํามีกรรมวิธีอยางไรเพื่อที่จะไดรับออกซิเจนอยางเพียงพอ  

 ตอบ  :  สัตวน้ํามีวิธีการตาง ๆ  เพื่อทําใหน้ําเคลื่อนที่ผานเหงือกตลอดเวลา  เชน   
1. ใชการหุบน้ําเขาไปในปากใหผานริ้วเหงือกแลวไปออกทางดานหลังของกระดูก  
แผนปดเหงือก  (Operculun) 

                          2.  การทําใหน้ําผานริ้วเหงือกมากขึ้น  โดยการวายน้ําอยางรวดเร็วอยูเสมอ 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่  22  ภาพแสดงเหงือกภายในของปลา  (สมาน แกวไวยุทธ. ม.ป.ป. : 11) 
 
 

ดานขาง 

ขดลําไส 

ดานทอง 

ดานหลัง 

เซลลเม็ดเลือด 

เสนเลือด 

เสนเหงือก 

O2   

CO2   

O2   
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ถาม  :  โครงสรางที่ชวยเพิ่มพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนกาซของเหงือกปลาคืออะไร 
ตอบ  :  การที่เหงือกปลามีเสนเล็ก ๆ  ละเอยีดมากมาย   จะเปนการเพิ่มพื้นที่ผิวที่จะสมัผัส 

กับออกซิเจนในน้ําและเนื่องจากเหงือกเปนอวัยวะที่ละเอียดออนและอาจเปนอันตราย
ไดงาย  ในปลากระดูกแข็งจึงมีแผนปดเหงือก  (Operculum)  ปดเหงือกเอาไว 

 
 

ปูและกุงมีเหงือกอยูในโครงรางแข็งแรง  และมีการหมุนเวียนเลือดชวยในการแลกเปลี่ยนกาซ
ดวย 

หอยและหมึกทะเล  ทีเหงือกจะมีน้ําไหลผานอยูเสมอ  ในหมึกกลวยมีหนวด  1  คู  จะมีการ
แลกเปลี่ยนกาซกับน้ําที่ไหลผานเขาสูลําตัว  และจะดันออกทางชอง  ไซฟอน  (Siphon) 
 ปลากระดูกออน  เชน  ฉลาม  กระเบน  มีเหงือกอยูในรางกาย  ไมมีกระจุกปดเหงือก แตมี
เพียงชองเหงือก  (Gill  slit) 
 ดาวทะเล  มีเหงือกทีมีลักษณะเปนเพียงสวนของผิวหนังที่ยื่นออกมาเปนเสนเล็ก ๆ  เรียกวา  
Dermal gill 
 ซาลามานเดอร  และลูกออดของสัตวจําพวกกบ  คางคก มีเหงือกที่มีลักษณะเปนแขนงยื่น
ออกมาภายนอกรางกาย 
 แมเพรียง  มีเหงือกเปนสวนที่ยื่นออกมาทางดานขางของลําตัวเรียกวา  Parapodia 
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โครงสรางที่ใชในการแลกเปลี่ยนกาซของสิ่งมีชีวิตบนบก 
1.  ผิวหนัง  (Skin) 
 ไสเดือนดิน  มีลักษณะลําตัวกลม  ไมมีโครงสรางเฉพาะในการแลกเปลี่ยนกาซ  แตจะใช
ผิวหนังในการแลกเปลี่ยนกาซ  โดยมีความชื่นในดิน  มีเมือกปกคลุม  ทําใหผิวเปยกชื้นตลอด  ถา
ผิวหนังแหง  ออกซิเจน  (O2)  และคารบอนไดออกไซด  (CO2)  จะแพรผานผิวหนังไดยาก 
                                                          O2 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่  23  ภาพแสดงการแลกเปลี่ยนกาซ  Rc  ใชผิวหนังของใสเดือน 
(ผศ.ประสงค-ดร.จิตเกษม  หลําสะอาด.  ม.ป.ป.  :  136) 

 
                บรรยากาศ                       ผิวหนัง                       สูเลือด       สูเซลล 
  
     

ถาม  :  ไสเดือนดินมีโครงสรางอะไรที่ชวยเรงอัตราการแลกเปลี่ยนกาซกับสิ่งแวดลอม 
ตอบ  :  เนื่องจากไสเดือนดินมีลําตัวกลม  ทําใหพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนกาซนอยกวา  เมื่อ 

เทียบกับพลานาเรียขนาดเทา  ๆ กัน  ดังนั้นไสเดือนดินจึงมีวิธีการปรับปรุงโครงสราง 
ที่จะทําใหไดรับออกซิเจนเพียงพอตอความตองการ  โดยมีระบบเลือด 

 
 

2.  ระบบทอลม  (Trachea) 
 เปนโครงสรางที่ยื่นเขาไปในรางกาย  ทําหนาที่ลําเลียงกาซกับเซลลตางๆ  โดยตรง   
แมลง  (Insect) 
 
Gas                        Spiracle                        Trachea                        Tracheole                       cell 
 

CO2 

ผิวหนัง 

O2                               O2                            O2 

CO2                          CO2                           CO2   

O2                                 O2                                O2                                                                 O2 

CO2                               CO2                              CO2                                                          CO2 
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                                                      Spiracle                                       Trachea           Tissure (cell) 
 
รูปที่  24  แสดงระบบทอลมที่ใชในการแลกเปลี่ยนกาซของแมลง (พัชรี พัฒวรรณกุล. ม.ป.ป. : 66) 
3.  แผงปอด  หรือ  บุกลัง  (Book lung or Lung book) 
 เปนโครงสรางที่ใชในการแลกเปลี่ยนกาซในอากาศ  พบในแมงมุม  แมงปอง  โครงสรางนี้
อาจถือไดวาเปนระบบทอลม  ที่มีโครงสรางพิเศษคลายเหงือก  มีลักษณะเปนเสนเล็ก ๆ  หรือแตก
กิ่งกานยื่นออกมาจากผิวของรางกายบริเวณสวนทอง  มีผนังบางและมีชองปด–เปด  ใหอากาศเขาไป
สัมผัสกับแผงปอดซึ่งมีเสนเลือดเขามาแลกเปลี่ยนกาซ  จึงทําใหแผงปอดสูญเสียความชื้นไดงาย 
 
                                                                                 เสนเลือดฝอย 
 
 
 
 
                                   แมงมุม                                                           Lung book 
 

รูปที่  25  ภาพแสดง  Lung book  ของแมงมุม  (พัชรี พัฒวรรณกุล. ม.ป.ป. : 67) 
4.  ปอด  (Lung) 
 เปนอวัยวะสําหรับแลกเปลี่ยนกาซกับบรรยากาศบนบก  สภาพของบรรยากาศบนบก
มีความเขมขนสูงกวาในน้ํามาก  แตมีความชื้นนอยกวา ดังนี้โครงสรางปอดจึงเขาไปอยูในรางกาย  
และมีการลําเลียงกาซโดยอาศัยระบบหมุนเวียนของเลือด  ซ่ึงภายในปอดมีรงควัตถุสําหรับจับ
ออกซิเจนคือ  Heamoglobin (Hb) 
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ถาม  :  Spiracle  และ   Trachea   จะพบไดในสัตวกลุมใด   
ตอบ  :  พวงแมลง  เชน  แมลงหวี่  ผีเสื้อ  ตั้กแตน  ฯลฯ 

 
ปอดของสัตวมีกระดูกสันหลัง  จําแนกออกเปน  2  แบบคือ  
 1. ปอดท่ีมีความดันของอากาศที่อยูภายในปอดเทากับบรรยากาศ (Positive pressure type)  
อากาศเขาสูปอดไดโดยการกลืนอากาศ  พบในสัตวที่ไมมีกระบังลม เชน  พวกสัตวคร่ึงบกครึ่งน้ํา  
สัตวเล้ือยคลาน  สัตวปก   
 2. ปอดที่มีความดันอากาศที่อยูภายในปอดกับบรรยากาศภายนอกไมเทากัน (Negative 
pressure type)  พบในสัตวที่มีกะบังลม  เชน  สัตวเล้ียงลูกดวยนม 
 -  ปลามีปอด (Lung fish) เปนพวกที่มีทั้งเหงือกและปอด ปกติจะแลกเปลี่ยนกาซทางเหงือก  
แตถาแหลงน้ําที่อาศัยอยูแหงจะมาแลกเปลี่ยนกาซดวยปอด  ปอดของปลามีปอดก็คือถุงลมซึ่งถูกจัด
ใหเปนปอด  เพราะไมมีลักษณะเปนถุงเรียบเหมือนปลาอื่น ๆ ทั่วไป  แตมีเสนเลือดฝอยมาหอหุม 
จึงสามารถแลกเปลี่ยนกาซได  
 -  สัตวคร่ึงบกครึ่งน้ํา  (Amphibia)    สวนใหญมีการแลกเปลี่ยนกาซทางเหงือกเมื่อเปนตัว
ออน  แตเมื่อโตแลว  จะมีการแลกเปลี่ยนกาซทางปอดและผิวหนังที่เรียบล่ืน  และชุมชื้น  ดังนั้นสัตว
ครึ่งบกครึ่งน้ําจึงตองอาศัยอยูในบริเวณที่มีความชุมชื้นสูง  เชน กบ 
 

ถาม :  ลักษณะของปอดกบเปนอยางไร ที่ชวยเพิ่มพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนกาซ  
ตอบ : ผนังดานในของปอดจะยน ทําใหเพิ่มพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนกาซและกบไมมีกระบัง

ลม   
ดังนั้นอากาศจะเขาสูปอดไดโดยอาปากกลืนอากาศเขาไป 

  
 -  สัตวเล้ือยคลาน (Teptilia) มีอวัยวะที่ใชในการแลกเปลี่ยนกาซทางปอดเทานั้น  เนื่องจาก
ผิวหนังหนา  อาจมีเกล็ดหรือกระดองปกคลุมอยูดวย  ปอดของสัตวเล้ือยคลานมีขนาดใหญและกวางมาก  
จึงทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนกาซไดอยางเพียงพอตอรางกาย 
 -  สัตวพวกนก  หรือสัตวปก  (Aves)   
 นกสวนใหญจะมีกิจกรรมการบินจึงเปนกิจกรรมที่ตองใชพลังงานมากเพื่อสรางแรงลอยตัว
กลามเนื้อปกเปนสวนที่จะตองทํางานหนักที่สุด  จึงตองการออกซิเจนสูง 
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 นกมีปอดที่เจริญดีมาก  มีถุงลมพิเศษ (Air sac) ยื่นออกมาจากปอดเปนคู ถุงลมพิเศษเหลานี้
ไมมีเสนเลือดมาหอหุมเหมือนถุงลมในปอดของสัตวเล้ียงลูกดวยนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  26  ภาพแสดงระบบหายใจของนกซึง่ประกอบดวยปอดและถุงลม   
(สมาน แกวไวยุทธ. ม.ป.ป. : 18) 

 
ถาม  :   ถุงลมในปอดนกมีหนาที่อยางไร   
ตอบ  :  ถุงลมในปอดนก มีหนาที่สํารองอากาศไวใหนกใชขณะบิน  ซ่ึงถือวาเปนการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนกาซจะเหน็ไดวานกมกีารแลกเปลี่ยนกาซ 2 คร้ัง   
ที่ปอดในขณะหายใจเขาและออก 

 
 - สัตวเล้ียงลูกดวยนม(Mammalia) เปนสัตวเลือดอุนตองใชพลังงานจากเมตาบอลิซึมสูง
มากเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิในรางกายใหคงที่อยูเสมอจึงตองการออกซิเจนสูง  จึงมีปอดขนาดใหญ  
ประกอบดวยถุงลมเล็ก  ๆ  ที่เรียกวา  อัลวีโอลัส  (Alveolus)  มีกลามเนื้อกะบังลม  และกลามเนื้อ 
ยึดซี่โครงชวยในการหายใจ 
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การแลกเปลี่ยนกาซของพืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  27  ภาพแสดงการแลกเปลี่ยนกาซของพืช 
 เซลลพืชจะใชออกซิเจนไปในการสลายอาหาร  เพื่อใหไดพลังงานออกมา  และปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดออกจากใบ  โดยผาน  ปากใบ  (Stoma )  และรอยแตกที่ผิวลําตน  (Lenticel) 
 เมื่อในใบมี CO2 สูงกกวาบรรยากาศ CO2 ก็จะแพรออกจากเซลลผานรูใบออกไป ใน
ขณะเดียวกัน  O2 ในบรรยากาศสูงกวาในใบก็แพรสูใบ 
 ในรอบหนึ่ง ๆ พืชยังใช  CO2  สําหรับสังเคราะหแสง  มากกวา  CO2  ที่เกิดจากการหายใจ  
และมี O2  ที่เกิดจากการสังเคราะหดวยแสงมากกวา  O2   ที่ใชในการหายใจ  ฉะนั้นจึงเปนประโยชน
อยางยิ่งตอการหายใจของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่ตองการใชออกซิเจน 
 

ถาม  :  การหายใจของพืชเกิดที่สวนใดมากที่สุด  
ตอบ  :  เกิดที่ปากใบ 

   

                      การสังเคราะหดวยแสง 
            6CO2+6H2O +E        C6H12O6+6O2 
 
 

                      การหายใจ 
      C6H12O6+6O2                6H2O + 6CO2 +E 
 
 

O2 

CO2 

CO2 

CO2 

O2  
ส่ิงแวดลอม 
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แบบทดสอบ 
เร่ือง   การหายใจของสิง่มีชวีิต                                                                         เวลา   30   นาที 
รายวิชา ชีววิทยา                                                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

คําชี้แจง  ใหเลือกกากบาท ( x ) ทับตัวอักษร  ก  ข  ค  ง  ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
 

1.   ขอใดเปนความหมายของคําวา  “การหายใจ”  ไดถูกตองที่สุด 
ก.   การสูดลมหายใจเขาสูปอด 
ข.   การนําเอากาซออกซิเจนเขาสูรางกาย 
ค.   การเผาผลาญอาหารในสิ่งมีชีวิตใหไดพลังงาน 
ง.   การนําออกซิเจนเขาสูรางกายแลวปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกนอกรางกาย 

คําชี้แจง  จากตารางแสดงอัตราการหายใจของสัตวบางชนิด  ขณะพัก  ใชตอบคําถามขอ  2 – 3 
 

ชนิดของสัตว อัตราการหายใจ 
ซีแอนนีโมน ี
ปลาหมึกยกัษ 
ปลาไหล 

กบ 
คน 

นกฮัมมิ่งเบิรด 

13 
80 

128 
150 
200 

3,500 
                อัตราการหายใจ (mm3  ของ  O2  ตอ  1  กรัม  น้ําหนกัของสัตวตอช่ัวโมง) 
 

2.   จากตารางสัตวประเภทใดที่ตองการพลังงานในการดํารงชีพในอัตราสูงที่สุด 
ก.   ปลาหมึกยกัษ   ข.   นกฮัมมิ่งเบิรด 
ค.   คน     ง.   ซีแอนนีโมนี 

3.   สัตวประเภทใดที่ตองการพลังงานในการดํารงชีพในอัตราต่ําสุด 
ก.   ซีแอนนีโมนี    ข.   นกฮัมมิ่งเบิรด 
ค.   คน     ง.   ปลาหมึกยกัษ 
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4.   ขอใดเปนตัวอยางกระบวนการ  Metabolism  ชนิด  Anabolism 

ก.   การหายใจ    ข.   การยอยอาหาร 
ค.   การขับถายของเสีย   ง.   การสังเคราะหโปรตีน 

 

5.   กิจกรรมอะไรตอไปนี้มอัีตราเมตาโบลิซึมสูงที่สุด 
ก.   นักเรยีนอานหนังสือหนกัในการสอบ ข.   นักเรียนขับมอเตอรไซดมาโรงเรียน 
ค.   นักเรียนเลนฟุตบอลกลางสนาม ง.   นักเรียนหิว้กระเปาเดินกลับบาน 

 

6.   ส่ิงมีชีวิตตอไปนี้ชนิดไหนที่มีโครงสรางแลกเปลี่ยนกาซแตกตางจากเพื่อน  
ก.   ปลาดาว    ข.   ปลิงทะเล 
ค.   ปลาหมึก    ง.   ลูกออด 

 

7.   ไสเดือนและพลานาเรียมีโครงสรางแลกเปลี่ยนกาซแตกตางกนัในขอใด 
ก.   ไสเดือนไมไดแลกเปลีย่นกาซทางผิวหนัง 
ข.   พลานาเรียมีระบบเลือด 
ค.   ไสเดือนมรีะบบเลือด 
ง.   การแพรกาซของพลานาเรียซับซอนกวา 

 

8.   อวัยวะในการแลกเปลี่ยนกาซของปลาคือบริเวณใด 
ก.   Gill     ข.   Gill  arch 
ค.   Gill  Filament   ง.   Gill  Lamella 

 

9.   ทางเดินหายใจของแมลงอากาศจะผานเขาอวัยวะใดเปนดานแรก  
ก.   Air  Sax    ข.   Trachea 
ค.   Spiracle    ง.   Trachiole 

คําชี้แจง  จากภาพ  ใชตอบคําถามขอ  10–12 
 
1 
2 
3 
4 
5 
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10.   หมายเลขใดที่มีช่ือวา  Bronehiole 
ก.   1     ข.   2 
ค.   3     ง.   4 

 

11.   Bronchus   Bronchiale   Alveolus   Trachae  ขอใดเรียงลําดับตัวเลขถูกตองกับชื่อขางบน  
ก.   1   2   3   4    ข.   4   3   2   1 
ค.   3   4   2   1    ง.   2   3   4   1 

 

12.   อวัยวะใดที่ทําหนาที่แลกเปลี่ยนกาซ 
ก.   Bronchus    ข.   Alveolus 
ค.   Bronchiole    ง.   Trachae 

 

13.   อวัยวะใดบางไมเก่ียวของกับการเปลีย่นแปลงปริมาตรของการสงออก  
ก.   กระบังลม    ข.   กระดูกอก 
ค.   กระดูกสนัหลัง   ง.   กระดกูซี่โครง 

 

14.   ขอใดไมเกี่ยวของกับกระบวนการหายใจออก 
ก.   กลามเนื้อแถบนอกยดึซี่โครงหด ข.   กลามเนื้อแถบในยดึซี่โครง  คลาย 
ค.   กระบังลมหดตัว  ลดต่ําลง  ง.   กระดกอกต่ําลง 

 

15.    โครงสรางแลกเปลี่ยนกาซของพืชคือขอใด 
ก.   ใบ     ข.   ปากใบ 
ค.   เลนติเซล    ง.   ถูกทั้ง  ข  และ  ค 

 

16.    Hb  +  O2                 HbO2 
        จากสมการเปนการแลกเปลี่ยนกาซที่บริเวณใด  

ก.   ปอด    ข.   เนื้อเยื่อ 
ค.   บนเสนเลือดอารเทอรี่  ง.   เสนเลือดฝอยรอบ  ๆ  อัลวีโอลัส 

 

17.   ขอใดเปนสมการการหายใจของพืช  
ก.   6CO2  +  6H2O  +  E            6O2  +  C6H12O6 
ข.   C6H12O6  +  6O2           6CO2  +  6 H2O  +  E                         
ค.   C6H12O6                                 2C2H5OH  +  2CO2  +  E 
ง.   C6H12O6                                 2C3H6O 3   +  E 
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18.  CO2  +H2 O                    H2  CO3 

            จากสมการเปนการแลกเปลี่ยนกาซบริเวณใด 
ก.   ปอด    ข.   เนื้อเยื่อ 
ค.   บนเสนเลือดเวน   ง.   เสนเลือดฝอยรอบ ๆ อัลวีโอลัส 

 

19.   อากาศบริสุทธิ์จะตองมีองคประกอบตาง ๆ ในขอใด  
ก.   O2    >  N2  >   CO2   ข.   O2   >   CO2   >   N2 
ค.   N2   >  O2   >   CO2   ง.   N2    >   CO2   >    O2 

 

20.   อวัยวะทีไ่มสามารถแลกเปลี่ยนกาซไดโดยตรงคือ   
ก.  จมูก     ข.   ผิวหนัง 
ค.   เหงือกปลา    ง.   ถุงเล็ก ๆ ภายในปอด 

 

21.   Lactic  acid  จะไมมกีารสะสมในกลามเนื้อที่อยูในสภาวะเชนใด  
 ก.   ขาดกาซออกซิเจน   ข.   มีกาซออกซิเจนอยางเพียงพอ 

ค.   มีกาซคารบอนไดออกไซดมากในเลือด  ง.   ในภาวะเมือ่ยลา 
 

22.   ถากลามเนื้อซ่ีโครงและกระบังลมของคนหยดุทํางานจะเกิดปรากฏการณอะไรขึน้ 
ก.   หัวใจหยดุทํางาน   ข.   ถุงลมหยุดทํางาน 
ค.   หยุดการหายใจเขา  -  ออก  ง.   การหายใจเขายังปกต ิ

 

23.   Yeast สามารถสรางสิ่งใดตอไปนี้  
ก.   Glucose    ข.   Lactose 
ค.   Alcohol    ง.   Lactic  acid 

 

24.   ส่ิงมีชีวิตตอไปนี้มีการหายใจแบบไมใชออกซิเจน  
ก.   อะมีบา    ข.   สาหราย 
ค.   เมล็ดพืช    ง.   ใสเดือนดนิ 

 

25.   ปฏิกิริยาใดที่พบในกลามเนื้อลาย  
ก.   C6H12O6                        2C3H6O3    +  E 
ข.   C6H12O6                        2C2H5OH  +  2CO2  +  E 
ค.   C6H12O6  +  6O2            6CO2  +  6H2O  +  E 

 ง.   ทั้ง  ก  และ  ค  ถูก 
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26.   ตอไปนี้ขอใดผดิ  
ก.   อัตราการหายใจขึ้นอยูกบัระดับความวองไวในการดาํรงชีวิตของสัตว 
ข.   การหายใจจะควบคุม  Metabolism  ทั้งโดยตรงและโดยทางออม 
ค.   Catabolism  หมายถึงขบวนการสลายสารอาหารเพื่อใหไดพลังงาน 
ง.   Carbohydate  เปนเชื้อเพลิงเฉพาะยามขาดแคลน 

 

27.   CO2  มีผลตออัตราการหายใจอยางไร 
ก.   ความเขมขนของ CO2   ในเลือดมาก  อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น 
ข.   ความเขมขนของ CO2  ในเลือดนอย  มีอัตราการหายใจเพิ่มขึ้น 
ค.   ความเขมขนของ CO2  ในเลือดมาก  มีผลตออัตราการหายใจต่ําลง        
ง.   ความเขมขนของ CO2  ในเลือดมาก  จะทําใหการหายใจชาลง 

 

28.   Respiratiory  centor  อยูที่ไหน 
ก.   Bypothalamus   ข.   Diencephalon 
ค.   Medulla  oblongata   ง.   Rhomben cephalon 

 

29.   อวัยวะทีท่ําหนาที่ในการแลกเปลี่ยนกาซควรมีคุณสมบัติที่สําคัญคือ   
ก.   ตองชุมชื้นตลอดเวลา 
ข.   ตองมีการขยายตวัใหมาก 
ค.   ตองมีอวัยวะอ่ืนหุมหออยู 
ง.   ตองมีพื้นที่มากพอที่จะแลกเปลี่ยนไดตามตองการ 

 

30.   ผัก  ผลไม  ที่มีอายุหลังเก็บเกีย่วส้ัน  จะมีอัตราการหายใจเปนอยางไร 
ก.   อัตราการหายใจต่ํา   ข.   อัตราการหายใจสูง 
ค.   อัตราการหายใจจะสูงและต่ํา  ง.   อัตราการหายใจจะไมสูงและไมต่ําเกนิไป 
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เฉลยแบบทดสอบ 
เร่ือง   การหายใจระดับเซลล                                                                       เวลา   10   นาที 
รายวิชา ชีววิทยา                                                                                         ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 
 

1. ข  16. ก 
2. ข  17. ง 
3. ง  18. ข 
4. ค  19. ข 
5. ง  20. ค 
6. ข  21. ค 
7. ค  22. ง 
8. ข  23. ค 
9. ข  24. ก 

10. ง  25. ก 
11. ข  26. ข 
12. ข  27. ค 
13. ก  28. ข 
14. ก  29. ข 
15. ข  30. ค 

 
 

ถานักเรียนทําได 25  ขอข้ึนไป  ดีมาก 
  20 – 25 ขอ พอใชได 
  15 – 20 ขอ ออน 
  ต่ํากวา 15  ขอ ศึกษาใหม 
 
 
 

www.kr
oobannok.c

om



 35

เฉลยแบบทดสอบ 
เร่ือง   การหายใจของสิง่มีชวีิต                                                                    เวลา   10   นาที 
รายวิชา ชีววิทยา                                                                                         ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 
 

1. ค  16. ก 
2. ข  17. ข 
3. ก  18. ข 
4. ง  19. ค 
5. ค  20. ก 
6. ข  21. ข 
7. ค  22. ค 
8. ง  23. ค 
9. ค  24. ค 

10. ค  25. ง 
11. ง  26. ง 
12. ข  27. ก 
13. ค  28. ค 
14. ค  29. ก 
15. ง  30. ข 

 
 

ถานักเรียนทําได 25  ขอข้ึนไป  ดีมาก 
  20 – 25 ขอ พอใชได 
  15 – 20 ขอ ออน 
  ต่ํากวา 15  ขอ ศึกษาใหม 
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