
ค ำแนะน ำกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ชีววิทยำ  

ชุดที่ 1 เร่ือง ระบบหำยใจกับกำรรักษำดุลยภำพในร่ำงกำย 

(ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง) 

ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  

 

  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยาท่ีนักเรียนจะได้ศึกษาต่อไปนี้ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้

นักเรียนได้สืบเสาะหาความรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นการใช้ค าถามและทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ในชุดกิจกรรม     

การเรียนรู้ตามล าดับดังนี้ 

1. นักเรียนศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้และขอบข่ายเนื้อหาสาระของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีก าหนดให้อย่าง

เคร่งคัดและมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง 

3. นักเรียนศึกษาวิธีการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ถ้านักเรียนคนใดสง สัยหรือมีปัญหาท่ีไม่เข้าใจ 

สามารถขอค าแนะน าจากครูผู้สอนได้ตลอดเวลา 

4. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนประจ าชุด จ านวน 15 ข้อ  

5. นักเรียนศึกษาและลงมือปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนสามารถตรวจค าตอบได้จากเฉลยในภาคผนวก

ของกิจกรรมและต้องมีความซื่อสัตย์ในการท ากิจกรรม  

6. เมื่อศึกษาครบทุกกิจกรรมนักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนประจ าชุดจ านวน 15 ข้อ  

7. เวลาท่ีใช้ในการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 จ านวน 3 ช่ัวโมง 
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บทบำทของนักเรียน  
 

 

  

1. นักเรียนศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และปฏิบัติตามกิจกรรมตามล าดับขั้นตอนอย่างต้ังใจ 
ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบในการท ากิจกรรม และระมัดระวังมากขึ้นในกิจกรรมการทดลอง 

2. ศึกษาตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ และขอบข่ายเนื้อหาสาระให้เข้าใจ  
3. ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนของกิจกรรม หากนักเรียนคนใดสงสัยหรือมีปัญหาท่ีไม่เข้าใจ 

สามารถขอค าแนะน าจากครูผู้สอนได้ตลอดเวลา 
4. ทุกกิจกรรมมีเวลาจ ากัด นักเรียนควรปฏิบัติงานให้ทันเวลา เนื่องจากการเรียนในแต่ละกิจกรรม 

การเรียนจะเป็นองค์ความรู้ส าหรับกิจกรรมการเรียนในล าดับถัดไป  
5. ในการท ากิจกรรมการเรียนให้นักเรียนปรึกษาหารือร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่ม เพื่อให้นักเรียน 

สามารถสร้างองค์ความรู้และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
6. เมื่อศึกษาครบทุกกิจกรรมให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนประจ าชุดกิจกรรม ไม่ควรถามกัน 

และลอกค าตอบเพื่อน  
7. นักเรียนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองในการเรียน โดยต้องลงมือปฏิบัติจริง ๆ ด้วยตนเอง 
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สำระกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด ผลกำรเรียนรู้และขอบข่ำยเนื้อหำสำระ 
ชุดที่ 1 เร่ือง ระบบหำยใจกับกำรรักษำดุลยภำพในร่ำงกำย 

(ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง) 
 

สำระกำรเรียนรู้  
สำระที่  1   สิ่งมีชีวิตกับกระบวนกำรด ำรงชีวิต 
มำตรฐำน ว 1.1  เข้าใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของ     

ระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้   
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวิต 

ตัวชี้วัด ว 1.1 ม.4-6/1 ทดลองและอธิบายการรักษาดุลยภาพของเซลล์ของส่ิงมีชีวิต 
ม.4-6/3  สืบค้นข้อมูลและอธิบายกลไกการควบคุมดุลยภาพของน้ า  แร่ธาตุ         

และอุณหภูมิ ของมนุษย์และสัตว์อื่น ๆ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
สำระที่  8   ธรรมชำติของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
มำตรฐำน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้         

การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน 
สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ 
เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

 ตัวชี้วัด ว 8.1  ม. 4-6/1 ต้ังค าถามท่ีอยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์   
        หรือความสนใจ หรือจากประเด็นท่ีเกิดขึ้นในขณะนั้น ท่ีสามารถท า   
        การส ารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลุมและเช่ือถือได้ 

ม. 4-6/3  ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลท่ีต้องพิจารณาปัจจัยหรือ ตัวแปรส าคัญ ปัจจัยท่ีมี 
        ผลต่อปัจจัยอื่น ปัจจัยท่ีควบคุมไม่ได้ และจ านวนครั้งของการส ารวจ  
        ตรวจสอบ เพื่อให้ได้ผลท่ีมีความเช่ือมั่นอย่างเพียงพอ 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
ส ารวจ ตรวจสอบสืบค้นข้อมูล อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของร่างกายสัตว์และ  

มนุษย์โดยการท างานของระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ าเหลืองและการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน 
 

ขอบข่ำยเนือ้หำสำระ 
 1. โครงสร้างท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนแก๊สของส่ิงมีชีวิตท่ีมีโครงสร้างไม่ซับซ้อน 
 2. โครงสร้างท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนแก๊สของไส้เดือนดิน 
 3. ระบบท่อลมของแมลง 
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ผ่านเกณฑ์ 

 

ขั้นตอนการใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 

ค าแนะน าการใช้ชุดกจิกรรมและบทบาทนักเรียน 

ท าแบบทดสอบก่อนเรียนประจ าชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

ลงมือปฏิบัติกจิกรรมแต่ละกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. ลงมือท ำกิจกรรม โดยร่วมกนัศึกษำภำยในกลุ่ม 
2. ร่วมกนัอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น 
3. ร่วมกนัเฉลยและสรุปองคค์วำมรู้แต่ละเน้ือหำ 
 

ท าแบบทดสอบหลงัเรียนประจ าชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

ตรวจค าตอบแบบทดสอบประจ าชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

ท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลงัเรียนครบทุกชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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แบบทดสอบก่อนเรียนชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ชีววิทยำ 
ชุดท่ี 1 เร่ือง ระบบหำยใจกับกำรรักษำดุลยภำพในร่ำงกำย 

(ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง) 

 
 

ค าช้ีแจง   1. แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ 

2. ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว ท าเครื่องหมายกากบาท (X)  

    ลงในกระดาษค าตอบ  

1.  ส่ิงมีชีวิตพวกโพรติสต์ เช่น อะมีบา พารามีเซียม และยูกลีนา มีกระบวนการแลกเปล่ียนแก๊สตรงกับข้อใด 
 ก. การแพร่ผ่าน epidermis       

ข. การแพร่ผ่าน cell membrane 
 ค. การแพร่ผ่านเหงือก (gill)       

ง. โพรติสต์หายใจแบบไม่ใช้ O2 
2.  อวัยวะท่ีท าหน้าท่ีแลกเปล่ียนแก๊สนั้น มีสมบัติประการท่ีส าคัญคือข้อใด 
 ก. ต้องมีพื้นท่ีผิวส าหรับแลกเปล่ียนแก๊สมากพอตามความต้องการของร่างกาย 
 ข. ต้องมีการขยายตัวได้มาก 
 ค. ต้องชุ่มช้ืนตลอดเวลา      
 ง. ต้องมีอวัยวะอืน่ห่อหุ้ม 
3.  อวัยวะแลกเปล่ียนแก๊สของสัตว์น้ า ส่วนใหญ่คือ 
 ก. trachea          ข. gills   

ค. Malpighian tubules      ง. book lungs 
4.  ส่ิงมีชีวิตกับโครงสร้างท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนแก๊สข้อใดถูกต้อง 
  A. กบ – เหงือก        B. ต๊ักแตน – แผงปอด 

C. ปลิงน้ าจืด – เรสไพราทอรี    D. พลานาเรีย – ผิวหนัง 
 ก. A และ B         ข. C และ D   

ค. B และ C         ง. D เท่านั้น 
5.  สภาพที่ไม่เหมาะสมในการแลกเปล่ียนแก๊สของสัตว์น้ าเมื่อเทียบกับสัตว์บก คือ 
 ก. การไหลเวียนของน้ าผ่านไปช้ามาก 
    ข. พื้นท่ีผิวของอวัยวะแลกเปล่ียนแก๊สในน้ ามักถูกท าลายได้ง่าย 
  ค. ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายอยู่ในน้ ามีน้อยมาก  

ง. ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ ามักมีน้อยกว่าบนบก 
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6. ต๊ักแตนมีวิธีท าให้แก๊สหมุนเวียนเข้าสู่พื้นท่ีผิวที่แลกเปล่ียนแก๊สได้โดย 

 ก. การเคล่ือนไหวกะบังลม        

 ข. การเคล่ือนไหวของซี่โครง 

 ค. การเคล่ือนท่ีของซิเลียเล็ก ๆ จ านวนมหาศาล 

 ง. จังหวะการเคล่ือนไหวของล าตัว 

7.  ส่ิงมีชีวิตในข้อใดต่อไปนี้ ไม่ได้ใช้กระบวนการแลกเปล่ียนแก๊สโดยการแพร่ผ่าน epidermis ของร่างกาย 

 ก. ไส้เดือนดิน        ข. พลานาเรีย 

 ค. ปลิง, ทาก        ง. งูดิน  

8. สัตว์คู่ใดท่ีมีอวัยวะท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนแก๊สคล้ายคลึงกันมากท่ีสุด 

ก. กุ้งกับปลิงทะเล       ข. ไส้เดือนดินกับหอยทากดูดเลือด 

ค. ปลาไหลกับงูดิน       ง. พลานาเรยีกับแมลงสาป 

9. สัตว์ชนิดใดไม่ใช้ปอดในการหายใจ 

ก. งูดิน          ข. ดาวทะเล 

ค. ปลามีปอด (lung fish)     ง. นกนางแอน่ 

10. สัตว์ในข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้หายใจด้วยเหงือก (gill) 

ก. ปลิง          ข. ปลาดาว 

 ค. ปลาหมึก         ง. แม่เพรียง 

11. พลานาเรียมีการแลกเปล่ียนแก๊สในลักษณะเดียวกับสัตว์ชนิดใด 

ก. อะมีบา 

ข. ไส้เดือนดิน 

ค. หอย 

ง. หอยทาก 

12. ส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียวพวกโพรทิสตาหรือโพรโทซัว มีการแลกเปล่ียนแก๊สด้วยวิธีใด 

 ก. แพร่ผ่านเย่ือหุ้มเซลล์           

ข. แพร่ผ่านผนังเซลล์ 

 ค. แพร่ผ่านผิวล าตัว          

ง. ไม่ใช้ออกซิเจน 
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13. เหตุใดระบบเลือดของแมลงไม่มีความจ าเป็นในการแลกเปล่ียนแก๊ส 

     ก. ระบบเลือดของแมลงไม่มีฮีโมโกลบิน                

 ข. แมลงมีระบบท่อลมแตกแขนงเป็นท่อเล็ก ๆ ไปสัมผัสเซลล์  

     ค. อวัยวะช่องหายใจหรือรูสไปเรเคิลท่ีเปิดปิดได้ ส่งอากาศเข้าสู่เซลล์        

ง. ไส้เดือนดินมีหลอดเลือดรับแก๊ส O2 ท่ีแพร่เข้าไป ส่วนพลานาเรียแก๊ส O2 ผ่านไปทีละเซลล์ 

14. ระหว่างไส้เดือนดินกับพลานาเรีย ซึ่งมีปริมาตรของล าตัวเท่ากัน ส่ิงมีชีวิตท่ีมีการแลกเปล่ียนแก๊ส 

ได้ดีกว่าคือ 

     ก. พลานาเรีย เพราะผิวหนังบางกว่า 

     ข. พลานาเรีย เพราะอวัยวะภายในไม่ซับซ้อน 

ค. ไส้เดือนดิน เพราะมีพื้นท่ีผิวมาก  

ง. ไส้เดือนดิน เพราะมีระบบไหลเวียนของเลือด 

15. Respiratory tree เป็นอวัยวะแลกเปล่ียนแก๊สของสัตว์ชนิดใด 

 ก. ดาวทะเล 

 ข. ปลิงน้ าจืด 

 ค. แม่เพรียง 

 ง. ปลิงทะเล  

************************************* 
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กระดำษค ำต ำตอบ 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียนชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้      ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/ 
ชื่อ/นำมสกุล                                            เลขที ่

แบบทดสอบก่อนเรียน          แบบทดสอบหลังเรียน 

ข้อ ก ข ค ง  ข้อ ก ข ค ง 

1      1     

2      2     

3      3     

4      4     

5      5     

6      6     

7      7     

8      8     

9      9     

10      10     

11      11     

12      12     

13      13     

14      14     

15      15     

 
แบบบันทึกคะแนนกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

 

ผลกำรประเมิน แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ผลต่ำงคะแนน 

คะแนนเต็ม 15 15 - 

คะแนนที่ได้    
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สมำชิกในกลุ่ม.................. ห้อง................. 

   

1. ………………………….…………………………… เลขที่.............. 

2. …………………………………….………………… เลขที่.............. 

3. ……………………………………………….……… เลขที่.............. 

4. ……………………………………………….……… เลขที่.............. 

5. …………………………………..…………………… เลขที่..............  

 

 

 

 

 

  

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรูช้ีววิทยำ 

ชุดที ่1 เรื่อง กำรหำยใจกบักำรรักษำดุลยภำพในร่ำงกำย 

(ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง) 

 

 
พร้อมแล้วใช่ไหมคะ 

เร่ิมได้เลยค่ะ 
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จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
1. บอกโครงสร้ำงท่ีใช้ในกำรแลกเปลี่ยนแก๊สของอะมีบำ พลำนำเรีย  
    และไส้เดือนดินได้ (K) 
2. เปรียบเทียบโครงสร้ำงท่ีใช้ในกำรแลกเปลี่ยนแก๊สของอะมีบำ พลำนำเรีย  
    และไส้เดือนดินได้ (K)  
3. มีทักษะกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม (P) 
4. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู ้(A) 
 

เวลำ 1 ช่ัวโมง 
 

 
เรามาเร่ิมเรียนกนัเลยครับ 
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ค ำถำมก่อนท ำกิจกรรม 
1. กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร 
   
   
2. โครงสร้างท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนแก๊สของอะมีบา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน เหมือนกันหรือไม่ 
   
   
วิธีปฏิบัติกิจกรรม 

  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม (กลุ่มละ 4-5 คน) ศึกษาภาพโครงสร้างท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนแก๊สของ
ส่ิงมีชีวิตของอะมีบา พลานาเรีย พารามีเซียม ไส้เดือนดินและบันทึกผลลงในตารางบันทึกผลการท า
กิจกรรม 
 

วัสดุอุปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพท่ี 1-1 โครงสร้ำงที่ใช้ในกำรแลกเปลี่ยนแก๊สของอะมีบำ พำรำมีเซียม พลำนำเรีย และไส้เดือนดิน 

ที่มำ http://www.vcharkarn.com/lesson/view.php?id=1173 

โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของส่ิงมีชีวติที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน 
 

 

 

 

อะมีบา 
CO2 แก๊สคำร์บอนไดออกไซดแ์พร่เขำ้สู่น ้ ำ 

O2 แก๊สออกซิเจนแพร่เขำ้สู่เซลล ์

 

พลานาเรีย 

 

ไส้เดือนดิน 

 
พารามีเซียม 

http://www.vcharkarn.com/lesson/view.php?id=1173
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ตำรำงบันทึกผลกำรท ำกิจกรรม 
ชนิดของสิ่งมีชีวิต อวัยวะที่ใช้ในกำรแลกเปลีย่นแก๊ส 

  
  
  

 

ค ำถำมหลังท ำกิจกรรม 
1.  โครงสร้างท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนแก๊สของอะมีบา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน เหมือนกันหรือไม่อย่างไร 
  
 
2.  พลานาเรียมีขนาดของร่างกายใหญ่ขึ้น ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 3 ช้ัน คือ เนื้อเยื่อช้ันนอก เนื้อเยื่อ          

ช้ันกลาง และเนื้อเยื่อช้ันใน พลานาเรียมีการปรับโครงสร้างของร่างกายอย่างไร เพื่อให้เซลล์ทุกเซลล์ 
ได้รับแก๊สออกซิเจนอย่างท่ัวถึง 

   
   
3. พลานาเรียและไส้เดือนดิน มีพื้นท่ีผิวล าตัวเท่า ๆ กัน แต่พลานาเรียอาศัยอยู่ในน้ า ไส้เดือนดินอยู่บนบก  
   นักเรียนคิดว่าพื้นท่ีผิวในการแลกเปล่ียนแก๊สระหว่างพลานาเรียและไส้เดือนดินเท่ากันหรือไม่ อย่างไร 
   

       

 
ควำมรู้เพ่ิมเติม 
  เยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane) เป็นโครงสร้างท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนแก๊สของอะมีบา และ   
พารามีเซียม ซึ่งเป็นโพรทิสต์ท่ีอาศัยอยู่ในน้ า 

พลานาเรียและไส้เดือนดินมีขนาดใหญ่ จ านวนเซลล์มากขึ้น แต่
การแลกเปล่ียนแก๊สยังใช้ผิวหนัง พลานาเรียมีการปรับโครงสร้างโดย
ล าตัวแบน เพื่อเพิ่มพื้นท่ีผิวในการแลกเปล่ียนแก๊ส และเนื้อเยื่อช้ัน
กลางของเซลล์จะเกาะกันหลวม ๆ เพื่อให้การแพร่ของแก๊สผ่านเข้าสู่
เนื้อเยื่อช้ันในได้เร็วขึ้นส่วนไส้เดือนดินอาศัยอยู่บนบก มีล าตัวกลม 
พื้นท่ีผิวบางส่วนสัมผัสกับดิน ท าให้พื้นท่ีผิวในการแลกเปล่ียนแก๊ส
น้อยลง ไส้เดือนดินจึงต้องมีการปรับโครงสร้างเพื่อให้เซลล์ทุกเซลล์
ได้รับแก๊สอย่างท่ัวถึง  

  

 
ภำพที่ 1-2 พลานาเรีย 

 ที่มำ http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/BP1/Program/chapter7/p8_5.html 

http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/BP1/Program/chapter7/p8_5.html
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จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
1. บอกลักษณะโครงสร้ำงท่ีใช้ในกำรแลกเปลี่ยนแก๊สของไส้เดือนดินได้ (K) 
2. บอกลักษณะโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีใช้ในแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตได้ (K) 
3. มีทักษะกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม (P) 
4. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู ้(A) 
 
เวลำ 1 ช่ัวโมง 

 
 

ผมพร้อมที่จะให้เพื่อน ๆ ศึกษำโครงสร้ำง

ที่ใช้ในกำรแลกเปลี่ยนแก๊สแล้วครับ 
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ค ำถำมก่อนท ำกิจกรรม 
1. กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร 
   
   
2. ไส้เดือนดินมีการปรับปรุงโครงสร้างอย่างไรเพื่อให้เซลล์ทุกเซลล์ได้รับแก๊สอย่างท่ัวถึง 
   
   
วิธีปฏิบัติกิจกรรม 
  1. ศึกษาลักษณะผิวหนังของไส้เดือนดินว่ามีผลต่อการแลกเปล่ียนแก๊สอย่างไร บันทึกผล 

2. ศึกษาลักษณะโครงสร้างภายในของไส้เดือนดินว่าช่วยในการล าเลียงแก๊สอย่างไร โดยใช้
เครื่องมือผ่าตัดชุดเล็กผ่าดูโครงสร้างภายใน ใช้แว่นขยายส่องดูลักษณะของเส้นเลือด บันทึกผลการสังเกต 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. ไส้เดือนดิน        1 ตัว 
2. ถาดเคลือบพาราฟิน      1 ใบ 
3. เครื่องมือผ่าตัดชุดเล็ก      1 ชุด 
4. เข็มหมุด         5-6 ตัว 
5. แว่นขยาย        1 อัน 

 
 

 
 
 
 
 

ภำพท่ี 1-3 กำรผ่ำตัดไส้เดือนดิน 
ท่ีมา : http://mamagrcthai2.blogspot.com/2012/11/45.html 

  

โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลีย่นแก๊สของไส้เดือนดนิ  

http://mamagrcthai2.blogspot.com/2012/11/45.html
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ตำรำงบันทึกผลกำรท ำกิจกรรม 
ลักษณะที่สังเกต ผลกำรสังเกต 

ผิวของล าตัวไส้เดือนดิน  
ลักษณะโครงสร้างภายใน  

 

ค ำถำมหลังท ำกิจกรรม 
1. ผิวหนังของไส้เดือนดินมีลักษณะอย่างไร ลักษณะดังกล่าวมีผลต่อการแลกเปล่ียนแก๊สอย่างไร  
  
2. แก๊สท่ีแพร่ผ่านทางผิวหนังจะถูกล าเลียงไปยังเซลล์ต่าง ๆ ท่ัวร่างกายได้อย่างไร 
   
3. ถ้าจับไส้เดือนดินใส่ในกองขี้เถ้า จะมีผลต่อการแลกเปล่ียนแก๊สอย่างไร 
    
4. โครงสร้างพื้นฐานท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนแก๊สมีลักษณะอย่างไร 
    
   

 
ควำมรู้เพ่ิมเติม 
 

 

 

 

 
ภำพที่ 1-4 กำรแลกเปลี่ยนแก๊สของไส้เดือนดิน 

ที่มำ : http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=72210 
ไส้เดือนดิน  อาศัยผิวหนังในการแลกเปล่ียนแก๊ส  ผิวหนังของไส้เดือนดินบางและมีความชุ่มช้ืนอยู่   

เสมอ ช่วยในการแลกเปล่ียนแก๊ส และมีระบบไหลเวียนเลือดช่วยในการล าเลียงแก๊ส 
 ลักษณะโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ใช้ในกำรแลกเปลี่ยนแก๊ส 
  1) ผิวหนังบางชุ่มช่ืน   2) พื้นท่ีผิวเพียงพอ   3) มีโครงสร้างในการล าเลียงแก๊ส 
  4) มีโครงสร้างป้องกันอันตรายให้กับโครงสร้างในการแลกเปล่ียนแก๊ส 

http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=72210
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จุดประสงค์กำรเรียนรู ้
1. อธิบำยลักษณะท่อลมของแมลงได ้(K) 
2. บอกควำมส ำคญัของระบบท่อลมได ้(K)   
3. มีทักษะกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม (P) 
4. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใฝ่เรียนรู ้(A) 
 
เวลำ 1 ชั่วโมง 

 
 

เพื่อน ๆ คดิว่าแมลงมอีวัยวะใด
ในการแลกเปลีย่นแก๊ส 
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ค ำถำมก่อนท ำกิจกรรม 
1. กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร 
   
   
3. นักเรียนคิดว่าท่อลมของแมลงมีลักษณะอย่างไร 
   
 

วิธีปฏิบัติกิจกรรม 
  ให้นักเรียนศึกษาแผนภาพระบบท่อลมของแมลง แล้วเขียนบันทึกผลการสังเกตลักษณะของ        
รูหายใจ ท่อลม ท่อลมฝอย ลงในตารางบันทกึผลการท ากิจกรรม  
 
วัสดุอุปกรณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 1-5 ระบบท่อลมของแมลง 
ท่ีมา : https://sites.google.com/site/bamzorigi 

ตำรำงบันทึกผลกำรท ำกิจกรรม 
 

อวัยวะที่สังเกต ลักษณะที่สังเกตเห็น 
รูหายใจ (spiracle)  
ท่อลม (trachea)  

ท่อลมฝอย (trachcole)  
 

ระบบท่อลมของแมลง  

 

https://sites.google.com/site/bamzorigi/bth-thi-6-kar-raksa-dulyphaph-ni-rangkay/6-1-rabb-hayci-kab-kar-raksa-dulyphaph-khxng-rangkay
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ค ำถำมหลังท ำกิจกรรม 
1. โครงสร้างท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนแก๊สของแมลงประกอบด้วยโครงสร้างใดบ้าง 
  
 
2. โครงสร้างท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนแก๊สของแมลงท่ีบินได้จะแตกต่างจากแมลงโดยท่ัวไปอย่างไร 
   
3. โครงสร้างท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนแก๊สของแมลง จ าเป็นต้องใช้ระบบไหลเวียนเลือดในการล าเลียงแก๊ส 
   หรือไม่ อย่างไร  
   
4. นักเรียนจะสรุปผลการท ากิจกรรมอย่างไร 
   

       
   

       

ควำมรู้เพ่ิมเติม 
 

ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่บนบก ถ้ามีโคร งสร้างไม่ซับซ้อนจะใช้ผิวหนังในการแลกเปล่ียนแก๊ส เช่น 
ไส้เดือนดิน ถ้ามีโครงสร้างท่ีซับซ้อนขึ้น โครงสร้างท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนแก๊สของส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิด        
จะแตกต่างกันไป ดังนี้ 

1. ท่อลม (trachea) เป็นโครงสร้างท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนแก๊สของแมลง และอาร์โทรพอด อื่น ๆ 
ท่ีอยู่บนบก 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 1-6 โครงสร้ำงที่ใช้ในกำรแลกเปลี่ยนแก๊สของแมลง 
ท่ีมา : http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/respiration/L1T1_new.html 

  

 

http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/respiration/L1T1_new.html
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ระบบท่อลมของแมลงประกอบด้วยโครงสร้างต่าง ๆ ตามแผนผังข้างล่างนี้ 
 
 
 
 

 
แผนภำพกำรแลกเปลี่ยนแก๊สของแมลง 

2. บุ๊คลัง (book lung) เป็นโครงสร้างท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนแก๊สในแมงมุมบางชนิดเท่านั้น ซึ่ง
แมงมุมส่วนใหญ่จะใช้ท่อลมในการแลกเปล่ียนแก๊ส บุ๊คลังมีลักษณะคล้ายเหงือกยื่นออกมานอกร่างกาย   
ท าให้สูญเสียความช้ืนได้ง่าย และต้องการของเหลวไหลเวียนในโครงสร้างนี้เพื่อล าเลียงแก๊สไปให้เนื้อเยื่อ    
ต่าง ๆ ท่ัวร่างกาย  

  
 
 

 
 
 
 

 
ภำพที่ 1-7 โครงสร้ำงที่ใช้ในกำรแลกเปลี่ยนแก๊สของแมงมุม 

ท่ีมา : http://www.mwit.ac.th/~t2050108/Bioelearning/files/  
3. ปอด (lung) เป็นโครงสร้างท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนแก๊สซึ่งพบในหอยบก เช่น หอยทาก และสัตว์ 

มีกระดูกสันหลัง ปอดมีโครงสร้างท่ีอยู่ภายในร่างกาย ท างานสัมพันธ์กับระบบไหลเวียนเลือดโดยตรง ปอด
เป็นโครงสร้างท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนแก๊สซึ่งมีวิวัฒนาการท่ีเหมาะสมในการด ารงชีวิต 
 

 

 

 

 
ภำพที่ 1-8 ลักษณะของปอดในหอยทำก   

ท่ีมา : http://school.obec.go.th/padad/scien32101/Animal/1Animal.html 

 
รูหำยใจ    ท่อลม    ท่อลมฝอย    เซลลต่์ำง ๆ ทัว่ร่ำงกำย 
 

 

กำรแลกเปลี่ยนแก๊สของแมงมุม 

 

 

บุ๊คลังของแมงมุม 

 

O2 

CO2 

O2 

CO2 

O2 

CO2 

http://www.mwit.ac.th/~t2050108/Bioelearning/files/Chapter5_respiratory%20system.pdf
http://school.obec.go.th/padad/scien32101/Animal/1Animal.html
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ค ำถำมเพิ่มเติม 
 
1. บุ๊คลัง และระบบท่อลม แตกต่างกันอย่างไร 
  
 
2. ปอดในส่ิงมีชีวิตชนิดต่าง ๆ มีวิวัฒนาการอย่างไร 
  
 

 

 

 

 

 

 

  



21 

 

แบบทดสอบหลังเรียนชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ชีววิทยำ 
ชุดที่ 1 เร่ือง ระบบหำยใจกับกำรรักษำดุลยภำพในร่ำงกำย 

(ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง) 

 
ค าช้ีแจง   1. แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ 

2. ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว ท าเครื่องหมายกากบาท (X)  

   ลงในกระดาษค าตอบ  

1.  อวัยวะท่ีท าหน้าท่ีแลกเปล่ียนแก๊สนั้น มีสมบัติประการท่ีส าคัญคือข้อใด 
 ก. ต้องมีพื้นท่ีผิวส าหรับแลกเปล่ียนแก๊สมากพอตามความต้องการของร่างกาย 
 ข. ต้องมีการขยายตัวได้มาก 
 ค. ต้องชุ่มช้ืนตลอดเวลา      
 ง. ต้องมีอวัยวะอืน่ห่อหุ้ม 
2.  ส่ิงมีชีวิตพวกโพรติสต์ เช่น อะมีบา พารามีเซียม และยูกลีนา มีกระบวนการแลกเปล่ียนแก๊สตรงกับข้อใด 
 ก. การแพร่ผ่าน epidermis      ข. การแพร่ผ่าน cell membrane 
 ค. การแพร่ผ่านเหงือก (gill)      ง. โพรติสต์หายใจแบบไม่ใช้ O2 
3.  ส่ิงมีชีวิตกับโครงสร้างท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนแก๊สข้อใดถูกต้อง 
  A. กบ – เหงือก        B. ต๊ักแตน – แผงปอด 

C. ปลิงน้ าจืด – เรสไพราทอรี    D. พลานาเรีย – ผิวหนัง 
 ก. A และ B         ข. C และ D   

ค. B และ C         ง. D เท่านั้น 
4.  อวัยวะแลกเปล่ียนแก๊สของสัตว์น้ า ส่วนใหญ่คือ 
 ก. trachea         ข. gills   

ค. Malpighian tubules     ง. book lungs 
5. ต๊ักแตนมีวิธีท าให้แก๊สหมุนเวียนเข้าสู่พื้นท่ีผิวที่แลกเปล่ียนแก๊สได้โดย 

 ก. การเคล่ือนไหวกะบังลม        

 ข. การเคล่ือนไหวของซี่โครง 

 ค. การเคล่ือนท่ีของซิเลียเล็ก ๆ จ านวนมหาศาล 

 ง. จังหวะการเคล่ือนไหวของล าตัว 
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6.  ส่ิงมีชีวิตในข้อใดต่อไปนี้ ไม่ได้ใช้กระบวนการแลกเปล่ียนแก๊สโดยการแพร่ผ่าน epidermis ของร่างกาย 

 ก. ไส้เดือนดิน        ข. พลานาเรีย 

 ค. ปลิง, ทาก        ง. งูดิน  

7.  สภาพที่ไม่เหมาะสมในการแลกเปล่ียนแก๊สของสัตว์น้ าเมื่อเทียบกับสัตว์บก คือ 
 ก. การไหลเวียนของน้ าผ่านไปช้ามาก 
    ข. พื้นท่ีผิวของอวัยวะแลกเปล่ียนแก๊สในน้ ามักถูกท าลายได้ง่าย 
  ค. ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายอยู่ในน้ ามีน้อยมาก  

ง. ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ ามักมีน้อยกว่าบนบก 
8. สัตว์ชนิดใดไม่ใช้ปอดในการหายใจ 

ก. งูดิน          ข. ดาวทะเล 

ค. ปลามีปอด (lung fish)     ง. นกนางแอน่ 

9. สัตว์ในข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้หายใจด้วยเหงือก (gill) 

ก. ปลิง          ข. ปลาดาว 

 ค. ปลาหมึก         ง. แม่เพรียง 

10. สัตว์คู่ใดท่ีมีอวัยวะท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนแก๊สคล้ายคลึงกันมากท่ีสุด 

ก. กุ้งกับปลิงทะเล       ข. ไส้เดือนดินกับหอยทากดูดเลือด 

ค. ปลาไหลกับงูดิน       ง. พลานาเรยีกับแมลงสาป 

11. ส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียวพวกโพรทิสตาหรือโพรโทซัว มีการแลกเปล่ียนแก๊สด้วยวิธีใด 

 ก. แพร่ผ่านเย่ือหุ้มเซลล์           

ข. แพร่ผ่านผนังเซลล์ 

 ค. แพร่ผ่านผิวล าตัว          

ง. ไม่ใช้ออกซิเจน 

12. พลานาเรียมีการแลกเปล่ียนแก๊สในลักษณะเดียวกับสัตว์ชนิดใด 

ก. อะมีบา 

ข. ไส้เดือนดิน 

ค. หอย 

ง. หอยทาก 
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13. ระหว่างไส้เดือนดินกับพลานาเรีย ซึ่งมีปริมาตรของล าตัวเท่ากัน ส่ิงมีชีวิตท่ีมีการแลกเปล่ียนแก๊ส 

ได้ดีกว่าคือ 

     ก. พลานาเรีย เพราะผิวหนังบางกว่า 

     ข. พลานาเรีย เพราะอวัยวะภายในไม่ซับซ้อน 

ค. ไส้เดือนดิน เพราะมีพื้นท่ีผิวมาก  

ง. ไส้เดือนดิน เพราะมีระบบไหลเวียนของเลือด 

14. Respiratory tree เป็นอวัยวะแลกเปล่ียนแก๊สของสัตว์ชนิดใด 

 ก. ดาวทะเล 

 ข. ปลิงน้ าจืด 

 ค. แม่เพรียง 

 ง. ปลิงทะเล  

15. เหตุใดระบบเลือดของแมลงไม่มีความจ าเป็นในการแลกเปล่ียนแก๊ส 

     ก. ระบบเลือดของแมลงไม่มีฮีโมโกลบิน                

 ข. แมลงมีระบบท่อลมแตกแขนงเป็นท่อเล็ก ๆ ไปสัมผัสเซลล์  

     ค. อวัยวะช่องหายใจหรือรูสไปเรเคิลท่ีเปิดปิดได้ ส่งอากาศเข้าสู่เซลล์        

ง. ไส้เดือนดินมีหลอดเลือดรับแก๊ส O2 ท่ีแพร่เข้าไป ส่วนพลานาเรียแก๊ส O2 ผ่านไปทีละเซลล์ 

 

************************************* 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรยีน 

ชุดที่ 1 เร่ือง ระบบหำยใจกับกำรรักษำดุลยภำพในร่ำงกำย 

(ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง) 

 

 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน       เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 
 
 
 
  

ข้อ ค าตอบ 

1 ข 

2 ค 

3 ข 

4 ง 

5 ค 

6 ง 

7 ง 

8 ข 

9 ข 

10 ก 

11 ข 

12 ก 

13 ข 

14 ง 

15 ง 
 

ข้อ ค าตอบ 

1 ค 

2 ข 

3 ง 

4 ข 

5 ง 

6 ง 

7 ค 

8 ข 

9 ก 

10 ข 

11 ก 

12 ข 

13 ง 

14 ง 

15 ข 
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ค ำถำมก่อนท ำกิจกรรม 
1. กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร 

1)  บอกโครงสร้างท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนแก๊สของอะมีบา พลานาเรีย และไส้เดือนได้ 
2)  เปรียบเทียบโครงสร้างท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนแก๊สของอะมีบา พลานาเรีย และไส้เดือนได้  

2. โครงสร้างท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนแก๊สของอะมีบา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน เหมือนกันหรือไม่ 
 ไม่เหมือนกันโครงสร้างท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนแก๊สของอะมีบาใช้เย่ือหุ้มเซลล์ ของพลานาเรียและ
ไส้เดือนดินใช้ผิวหนังในการแลกเปล่ียนแก๊ส  
ตำรำงบันทึกผลกำรท ำกิจกรรม 
  

ชนิดของสิ่งมีชีวิต อวัยวะที่ใช้ในกำรแลกเปลีย่นแก๊ส 
อะมีบา ใช้เย่ือหุ้มเซลล์ 

พลานาเรีย ใช้ผิวหนัง 
ไส้เดือนดิน ใช้ผิวหนังและมีระบบไหลเวียนเลือดช่วยในการล าเลียงแก๊ส 

    
 

ค ำถำมหลังท ำกิจกรรม 
1.  โครงสร้างท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนแก๊สของอะมีบา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน เหมือนกันหรือไม่อย่างไร 
 ไม่เหมือนกัน อะมีบาใช้เย่ือหุ้มเซลล์ ส่วนของพลานาเรียและไส้เดินดินใช้ผิวหนังในการแลกเปล่ียนแก๊ส 
 
2.  พลานาเรียมีขนาดของร่างกายใหญ่ขึ้น ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 3 ช้ัน คือ เนื้อเยื่อช้ันนอก เนื้อเยื่อ          

ช้ันกลาง และเนื้อเยื่อช้ันใน พลานาเรียมีการปรับโครงสร้างของร่างกายอย่างไร เพื่อให้เซลล์ทุกเซลล์ 
ได้รับแก๊สออกซิเจนอย่างท่ัวถึง 

 ล าตัวแบน เนื้อเย่ือช้ันกลางเกาะกันหลวม ๆ เพื่อให้ออกซิเจนแพร่ผ่านได้เร็วขึ้น แล้วแพร่เข้าสู่เนื้อเยื่อ
ช้ันใน   
3.  พลานาเรียและไส้เดือนดิน มีพื้นท่ีผิวล าตัวเท่า ๆ กัน แต่พลานาเรียอาศัยอยู่ในน้ า ไส้เดือนดินอยู่บนบก  
 นักเรียนคิดว่าพื้นท่ีผิวในการแลกเปล่ียนแก๊สระหว่างพลานาเรียและไส้เดือนดิน เท่ากันหรือไม่  
 อย่างไร 
 ไม่เท่ากัน พลานาเรียมีพื้นท่ีผิวในการแลกเปล่ียนแก๊สมากกว่า เพราะทุกส่วนของร่างกายสัมผัสกับน้ า 
แต่ไส้เดือนดินจะมีส่วนท้องท่ีสัมผัสดิน ซึ่งพื้นท่ีผิวส่วนนี้ไม่สามารถแลกเปล่ียนแก๊สได้  

       

เฉลยกิจกรรมท่ี 1.1 โครงสร้ำงท่ีใช้ในกำรแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตท่ีมีโครงสร้ำง

ไม่ซับซ้อน 
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ค ำถำมก่อนท ำกิจกรรม 
1. กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร 

1)  บอกลักษณะโครงสร้างท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนแก๊สของไส้เดือนดินได้  
2)  บอกลักษณะโครงสร้างพื้นฐานท่ีใช้ในแลกเปล่ียนแก๊สของส่ิงมีชีวิตได้  

2. ไส้เดือนดินมีการปรับปรุงโครงสร้างอย่างไรเพื่อให้เซลล์ทุกเซลล์ได้รับแก๊สอย่างท่ัวถึง 
 มีระบบไหลเวียนเลือดมาช่วยในการล าเลียงแก๊ส  
   
ตำรำงบันทึกผลกำรท ำกิจกรรม 

ลักษณะที่สังเกต ผลกำรสังเกต 
ผิวของล าตัวไส้เดือนดิน ผิวหนังของไส้เดือนดินจะบางและมีความชุ่มช้ืน 
ลักษณะโครงสร้างภายใน มีระบบไหลเวียนเลือดช่วยในการล าเลียงแก๊ส 

 
ค ำถำมหลังท ำกิจกรรม 
1.  ผิวหนังของไส้เดือนดินมีลักษณะอย่างไร ลักษณะดังกล่าวมีผลต่อการแลกเปล่ียนแก๊สอย่างไร  
  ผิวหนังของไส้เดือนดินจะล่ืน เพราะผิวหนังขับสารเมือกออกมาท าให้ผิวหนังชุ่มช้ืนท าให้มีการ
แลกเปล่ียนแก๊สดีขึ้น 
2.  แก๊สท่ีแพร่ผ่านทางผิวหนังจะถูกล าเลียงไปยังเซลล์ต่าง ๆ ท่ัวร่างกายได้อย่างไร 
 ไปกบัระบบไหลเวียนเลือด   
3.  ถ้าจับไส้เดือนดินใส่ในกองขี้เถ้า จะมีผลต่อการแลกเปล่ียนแก๊สอย่างไร 
 ขี้เถ้าจะหุ้มรอบล าตัวไส้เดือนดิน ท าให้สารเมือกบริเวณพื้นท่ีผิวในการแลกเปล่ียนแก๊สลดลง   
   
4.  โครงสร้างพื้นฐานท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนแก๊สมีลักษณะอย่างไร 
 ผนังบาง พื้นท่ีผิวเพียงพอ   

       
   
  

เฉลยกิจกรรมท่ี 1.2 โครงสร้ำงท่ีใช้ในกำรแลกเปลี่ยนแก๊สของไสเ้ดือนดิน 
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ค ำถำมก่อนท ำกิจกรรม 

1. กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร 
1) อธิบายลักษณะท่อลมของแมลงได้     
2) บอกความส าคัญของระบบท่อลมได้    

2. นักเรียนคิดว่าท่อลมของแมลงมีลักษณะอย่างไร 
 มีลักษณะเป็นท่อลมขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ตามล าดับ นักเรียนอาจตอบอย่างอื่นได้ตามความเข้าใจ  
   
ตำรำงบันทึกผลกำรท ำกิจกรรม 
 

อวัยวะที่สังเกต ลักษณะที่สังเกตเห็น 
รูหายใจ (spiracle) อากาศจะผ่านจากรูหายใจซึ่งอยู่ข้างล าตัวเข้าสู่ท่อลม 
ท่อลม (trachea) ซึ่งเป็นท่อขนาดเล็กแตกแขนงอยู่ภายในร่างกาย มีขนาดเล็ก 
ท่อลมฝอย (tracheole) มีขนาดเล็กและผนังบางลงเรื่อย ๆโดยจะแทรกไปตามเซลล์   

ต่าง ๆ ท่ัวร่างกาย 
 
ค ำถำมหลังท ำกิจกรรม 
1. โครงสร้างท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนแก๊สของแมลงประกอบด้วยโครงสร้างใดบ้าง 

  รูหายใจ (spiracle) ท่อลม (trachea)  ท่อลมฝอย (tracheole)  เซลล์ (cell) 
 
2.  โครงสร้างท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนแก๊สของแมลงท่ีบินได้ จะแตกต่างจากแมลงโดยท่ัวไปอย่างไร 

  รูหายใจ (spiracle) ท่อลม (trachea)  ถุงลม (air sac)  ท่อลมฝอย (tracheole)  

 เซลล์ (cell) 
3.  โครงสร้างท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนแก๊สของแมลง จ าเป็นต้องใช้ระบบไหลเวียนเลือดในการล าเลียงแก๊ส

หรือไม่ อย่างไร  
 ไม่จ าเป็นต้องใช้ระบบไหลเวียนเลือด เพราะเซลล์ได้รับแก๊สออกซิเจนโดยตรงจากระบบท่อลม   
4.  นักเรียนจะสรุปผลการท ากิจกรรมอย่างไร 
 โครงสร้างท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนแก๊สของแมลงประกอบด้วย รูหายใจ (spiracle) ซึ่งเป็นรูเล็กข้างล าตัว 
อากาศจะผ่านจากรูหายใจเข้าสู่ท่อลม (trachea) ซึ่งเป็นท่อเล็ก ๆ อยู่ภายในร่างกาย ท่อลมจะแตกแขนง มี
ขนาดและผนังบางลงเรื่อย ๆ เรียกว่า ท่อลมฝอย (tracheole) ซึ่งจะแทรกไปตามเซลล์ต่าง ๆ ท่ัวร่างกาย         

เฉลยกิจกรรมท่ี 1.3 ระบบท่อลมของแมลง 
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 ค ำถำมเพิ่มเติม 
 
1.  บุ๊คลัง และระบบท่อลม แตกต่างกันอย่างไร 
 แผงปอดต้องอาศัยระบบไหลเวียนเลือดมาช่วยในการล าเลียงแก๊ส 
 
2.  ปอดในส่ิงมีชีวิตชนิดต่าง ๆ มีวิวัฒนาการอย่างไร 
 ส่ิงมีชีวิตท่ีมีวิวัฒนาการมากข้ึน จะมีการเพิ่มพื้นท่ีผิวในปอดมากขึ้น  
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ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ชีววิทยำ 

ชุดที่ 1 เร่ือง ระบบหำยใจกับกำรรักษำดุลยภำพในร่ำงกำย 
(ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง) 

ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 

 

 

 

 

 

โดย  

นำงเกศศิรินทร์  เล้ำอำรยะรักษ์ 

ครู ช ำนำญกำร 

 

 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30 
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ค ำน ำ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา เรื่อง การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ชุดท่ี 1 เรื่อง ระบบหายใจ   
กับการรักษาดุลยภาพในร่างกาย (ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5      
จัดท าขึ้นด้วยความมุ่งหวังท่ีจะส่งเสริมความสามารถในการศึกษาค้นคว้า การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้      
สืบเสาะหาความรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และช่วยให้นักเรียนมีเอกสารประกอบการเรียน 
รายวิชาชีววิทยา เรื่อง การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ในการจัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การรักษาดุลยภาพในร่างกายในครั้งนี้     
ผู้จัดท าได้พัฒนา ปรับปรุงและเผยแพร่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมท้ังส้ินจ านวน 7 ชุด ดังนี้ 

ชุดท่ี 1 เรื่อง ระบบหายใจกับการรักษาดุลยภาพในร่างกาย (ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง) 
ชุดท่ี 2 เรื่อง ระบบหายใจกับการรักษาดุลยภาพในร่างกาย (ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง) 
ชุดท่ี 3 เรื่อง ระบบขับถ่ายกับการรักษาดุลยภาพในร่างกาย (ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง) 
ชุดท่ี 4 เรื่อง ระบบขับถ่ายกับการรักษาดุลยภาพในร่างกาย (ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง) 
ชุดท่ี 5 เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดกับการรักษาดุลยภาพในร่างกาย  (ของสัตว์ เซลล์เดียว         

และสัตว์บางชนิด) 
ชุดท่ี 6 เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดกับการรักษาดุลยภาพในร่างกาย (ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง) 
ชุดท่ี 7 เรื่อง เลือด ระบบน้ าเหลืองและระบบภูมิคุ้มกันกับการรักษาดุลยภาพในร่างกาย 
ขอขอบคุณคณะท่ีปรึกษาในการจัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้  นายสุรวิทย์  พลมณี  ผู้อ านวยการ   

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล นายนพรัตน์ ฦาชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชัยภูมิ-   
ภักดีชุมพล ขอบคุณคณะผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขชุดกิจกรรมการเรียนรู้       
และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลท่ีเป็นก าลังใจให้การจัดท า         
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ในครั้งนี้ส าเร็จไปด้วยดี 

 
 
เกศศิรินทร์  เล้าอารยะรักษ์ 

 
 
 
  

 

ก 
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