
แบบทดสอบเก็บคะแนน ชีววิทยา ม.4 ครั้งที่ 1 ระบบหายใจ 

ค าสั่ง เลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุด เพียงข้อเดียวแล้ว X ลงในกระดาษค าตอบ 

1. อวัยวะท่ีไม่สามารถท าหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สได้โดยตรงคือ 
 ก . เหงือกปลา      ข. ผิวหนังกบ 

ค. จมูก           ง. ถุงลมเล็กๆภายในปอด 
2. ระบบหายใจของสัตว์แบบใด ท่ีสามารถน าออกซิเจนไป
ให้เซลล์ต่างๆได้โดยตรง 
  ก. ระบบท่อลม      ข. ปอด 
  ค. เหงือก          ง. ผิวหนัง   

3. โครงสร้างในการแลกเปลี่ยนแก๊สของร่างกายไม่ว่าจะเป็น  
  ของสัตว์ชนิดใดจะมีลักษณะเหมือนกันคือ 

ก. ต้องมีเส้นเลือดฝอยมาหล่อเลี้ยง 
ข. ต้องบางและชื้นอยู่เสมอ 
ค. ต้องมีน้ ามาหล่อเลี้ยงตลอดเวลา 
ง. ต้องเป็นแผ่นบาง ๆ ที่ซ้อนหรือพับไปมา 

4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างในการหายใจของ    
  แมลง 
 ก. รูหายใจ (spiracle) มีเฉพาะในแมลงแต่ไม่มีในแมงมุม 
 ข. ภายในแขนงท่อลม ( tracheole) มีของเหลวเป็น 
     ตัวกลางให้ O2 แพร่ผ่านไปสู่เน้ือเยื่อ 
 ค. ถุงลม ( air sac) พบมากในแมลงท่ีบินเร็ว 
  ง. ท่อลม ( trachea) ท าหน้าที่น า O2 ไปให้เน้ือเยื่อ  
     ทั่วร่างกาย 
5.  ถุงลมของนก มีหน้าที่ 

ก. ช่วยให้น้ าหนักตัวเบาบินได้สะดวก 
ข. แลกเปลี่ยนแก๊สหายใจ 
ค. เก็บออกซิเจนให้ปอดใช้ 
ง. เป็นถุงพักอาหารชั่วคราว 

6.  ข้อใดเป็นสมบัติที่คล้ายคลึงกันระหว่าเทรเคีย  
  (Trachea) ของแมลงกับบรองคิโอลส์ (Bronchioles) 

ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

1. ล าเลียงอากาศเข้าและออกจากร่างกาย 
2. ผนังแข็งแรงเน่ืองจากมีแคลเซียม  
3. ไม่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซข้ึนที่บริเวณผิว 
4. อยู่ทางด้านล่างของทางเดินอาหาร 
ก.  1. และ 2.         ข.  1 และ 3 
ค  3. และ 4         ง.  2. และ 3 

7. การสูดลมหายใจเข้าออกเป็นผลเน่ืองมาจาก 
ก. ปริมาณของเซลล์เม็ดเลือดแดงลดลง 
ข. สภาพความเป็นด่างของเลือด 
ค. ความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือด 
ง. ความเข้มข้นของ CO2 ในเลือด 

8. ในขณะท่ีสูดลมหายใจเข้า การท างานของกล้ามเน้ือยึด    
   ซี่โครงและกระบังลมเป็นอย่างไร 

ก. กล้ามเน้ือแถบนอกหดตัว แถบในคลายตัว          
   กระบังลมหดตัว 
ข. กล้ามเน้ือแถบนอกหดตัวแถบในคลายตัวกระบังลม  
  คลายตัว 
ค. กล้ามเน้ือแถบนอกคลายตัวแถบในหดตัวกระบังลม 
  คลายตัว 
ง. กล้ามเน้ือแถบนอกคลายตัว แถบในหดตัว กระบังลม 
  หดตัว 

9. หากจะกลั้นใจตาย จะตายได้จริงหรือไม่ เพราะเหตุใด 
ก. ได้ เพราะ O2 จากบรรยากาศไม่สามารถผ่านเข้าสู่ปอด 
ข. ได้ เพราะ CO2 ภายในร่างกายเพ่ิมสูงข้ึนจนเป็นพิษ 
ค. ไม่ได้ เพราะ CO2 ที่เพิ่มข้ึนจะไปกระตุ้น medulla   
   Oblongata 
ง. ไม่ได้ เพราะ CO2 ที่ลดลงจะไปกระตุ้นสมอง 
 
 

 



10. ถ้านกท่ีบินได้ มีปอดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จะเกิด 
   ปัญหาอะไรกับการบินของนก 
 ก. บินได้ แต่ไม่นาน เพราะไม่มีถุงลมช่วยแลกเปลี่ยนแก๊ส 
 ข. บินได้ แต่ไม่นาน เพราะไม่มีถุงลมส าหรับส ารอง  
   อากาศ 
ค. ไม่สามารถบินได้ เพราะไม่มีถุงลม (air sac)  
ง. ไม่สามารถบินได้ เพราะ ไมมีถุงลมช่วยแลกเปลี่ยน  
  แกส๊ 

11.  การเปลี่ยนแปลงของ CO2 ในเลือดเป็นไปตามข้อใด 
ก. CO2 + H+      HCO3

+       H2O + H2CO3 
ข. CO2 + HCO3

-         H+           H2O + H2CO3 

ค. CO2 + H2O       H2CO3          HCO3
- + H+ 

ง. CO2 +H2CO3 + O2      H2O + CO2+H2CO3 
12. การหายใจถูกควบคุมโดย 
  ก. กระบังลม          ข. จมูก            
  ค. หลอดลม          ง. ปอด            
13. ข้อใดเป็นหน้าที่ของเยื่อบุจมูกและขนอ่อนในจมูก 
  ก. หายใจเข้า-ออก     ข. แลกเปลี่ยนแก๊ส    
  ค. ไอ จาม           ง. กรองฝุ่นละออง 
14. ปฎิกิริยาใดต่อไปน้ีที่พบได้ท่ีบริเวณถุงลมปอด     
   (alveolus) ขณะเกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซ 
  1. Hb + O2      HbO2 
  2. HbO2       Hb + O2       
  3. CO2 + H2O      H2CO3      H+ + HCO3 

  4. H+ + HCO3        H2CO3         CO2 + H2O 
    ก. 1 และ 3          ข.  1 และ 4 
    ค. 2 และ 3          ง.  2 และ 4 
15.  การขนส่งออกซิเจนในข้อใดเกิดข้ึนมากท่ีสุด      

ก. ละลายในพลาสมา  
ข. ละลายในไซโตพลาสซึมของเม็ดเลือดแดง  
ค. จับกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง 

ง. จับกับเยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลือดแดง 
16. การขนส่งคาร์บอนไดออกไซด์ในข้อใดเกิดมากท่ีสุด 
 ก. รวมกับโปรตีนในเลือด      
 ข . เปลี่ยนเป็นไบคาร์บอเนตในไซโตพลาซึมของเม็ด 
     เลือดแดง 
 ค . ละลายในพลาสมา    ง. เกาะกับฮีโมโกลบิน 
17. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก. ขณะหายใจออก ความดันภายในช่องอกน้อยกว่า 
     ความดันภายนอก 
 ข. ขณะหายใจออก ความดันในช่องอกเท่ากับความดัน 
     ภายนอก 
 ค . ขณะหายใจเข้า ความดันในช่องอกมากกว่าความดัน 
     ภายนอก 
 ง . ขณะหายใจเข้า ความดันในช่องอกน้อยกว่าความดัน 
     ภายนอก 
18. โรคถุงลมโป่งพอง ซึ่งท าให้ปอดท างานไม่ได้น้ันมี  
    ลักษณะ 

ก. พื้นที่ของถุงลมจะถูกท าลาย 
ข. มีน้ าเหลืองและน้ าเมือกเต็มถุงลม 
ค. ปอดพองตัวอยู่ตลอดเวลา 
ง. ปอดจะหดตัวอยู่ตลอดเวลา 

19. ปัจจัยใดต่อไปนี้เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการควบคุม  
   อัตราการหายใจของมนุษย์ 
 ก. ปริมาณก๊าซออกซิเจนในกระแสเลือด  
 ข. ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซต์ในกระแสเลือด  
 ค. ระดับค่า pH ในกระแสเลือด 
 ง. ปริมาณก๊าซออกซิเจนของเน้ือเยื่อบริเวณปอด  
20. ข้อใดเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากระบบการหายใจ 

ก. หอบ , หืด       ข. มะเร็งปอด                 
ค. ถุงลมโป่งพอง     ง. วัณโรค 
 



 


