
ใบความรู 
เร่ือง การลาํเลียงสารในรางกายสัตว 

 
4. ระบบหมนุเวียนเลือด ระบบน้ําเหลอืงกับการรักษาดุลยภาพของรางกาย 

หนวยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต คือ เซลล ทุกเซลลจึงตองการอาหาร ออกซิเจนและตองขับถายของ
เสียออกจากเซลล การแลกเปลี่ยนสารเหลานี้เกิดขึ้นระหวางเซลลกับสิ่งแวดลอม ในสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กและ
ไมมีโครงสรางที่ซับซอน การแลกเปลี่ยนสารระหวางเซลลับสิ่งแวดลอมเกิดโดยวิธีแพร  แตในสิ่งมีชีวิตที่มี
เซลลจํานวนมาก และมีขนาดรางกายใหญโตซับซอน การแพรอยางเดียวไมเพียงพอที่จะแลกเปลี่ยนสารกับ
เซลลทุกเซลลได จึงตองมีกระบวนการลําเลียงสารตาง ๆ เขาและออกจากเซลล โดยมีโครงสรางพิเศษที่ดี
และมีประสิทธิภาพ เพื่อใชในการลําเลียงสาร โครงสรางนั้นประกอบดวยอวัยวะหลายอยางทํางานรวมกัน
เปนระบบหมุนเวียนเลือด 

4.1 การลําเลียงสารในรางกายสัตว 
4.1.1 การลําเลียงสารในรางกายสัตวท่ีไมมีระบบหมุนเวียนเลือด 
ฟองน้ํา ( Sponges ) 
ฟองน้ํามีกลุมเซลลทําหนาที่แตกตางกัน แตยังไมรวมกันเปนกอนเนื้อเยื่อ การลําเลียงของฟองน้ํา

อาศัยน้ําที่ไหลผานเขาออกเซลลดวยการพัดโบกของแฟลเจลลัมที่เซลลปอกคอ   ( Choanocyte หรือ  collar 
cells )  พัดพาใหน้ําไหลผานเขาพรอมอาหารและขับถายของเสียออกไปพรอมกับน้ําที่ออกจากตัวแกส
ออกซิเจนและคารบอนไดออกไซดที่ผานออกลวนปะปนไปกับน้ําทั้งสิ้น 
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ภาพที่ 84 การรับและลําเลียงสารของฟองน้าํ 

ซีเลนเตอเรต ( Coelenterrates )  
 ในซีเลนเตอเรตซ่ึงไฮดราเปนตัวอยาง มีชองแกสโทรวาสคิวลาร ทําหนาที่เปนทั้งทางเดิน

อาหารและทอลําเลียงสาร การนําอาหารเขานั้นเกิดกับเซลลเนื้อเยื่อช้ันที่บุชองแกสโทรวาสคิวลาร และแพร
สูเนื้อเยื่อช้ันนอก เชนเดียวกับการแพรของเสียจะแพรออกจากเซลลสูภายนอกโดยตรง 

หนอนตัวแบน ( Flatworms ) 
ในพวกหนอนตัวแบน ตัวอยางเชน พลานาเรีย ซ่ึงเปนสัตวขนาดเล็ก ถึงแมจะมีเซลลหลายชั้นกวา

ไฮดราก็ตาม แตการแพรของสารก็ยังใชกระบวนการเดียวกันกับไฮดรา คือการแพรจากเซลลหนึ่งไปสูอีก
เซลลหนึ่งซึ่งอยูถัดไป 
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ภาพที่ 85   ทอลําเลียงของสัตวไรกระดูกสันหลังชั้นต่ํา 
     ก. ดอกไมทะเลมีทางเดินอาหารเหมือนกับไฮดรา 
     ข. ไฮดรามีชองแกสโทรวาสคิวลาร ซ่ึงเปนท้ังทางเดินอาหารและทอลําเลียง 
     ค. หนอนตัวแบนใชทางเดินอาหารซึ่งแตกแขนงสงสารอาหารไปยังเซลลท่ัวตัว 
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 ภาพที่  88  แสดงการแลกเปลี่ยนสารของสิ่งมีชีวิตชนิดตาง ๆ โดยการแพรผานผิวลําตัว  
                                    ในสิ่งมีชีวิตชั้นต่ํา ไดแก    ก. อะมีบา ข. ไฮดรา ค. พลานาเรีย 
       ง. ดาวทะเลมีระบบหมุนเวียนแตใชน้ําทะเลหมุนเวียนในตัว 
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 พลานาเรียมีโครงสรางรางกายซับซอนกวาไฮดรา แตก็สามารถแลกเปลี่ยนสารโดยตรงกับ
ส่ิงแวดลอมไดเชนเดียวกับไฮดรา เพราะนอกจากบริเวณผิวหนังเปยกชื้นอยูเสมอแลว ลําตัวยังแบนบางจึงมี
พื้นที่ผิวสัมผัสกับสิ่งแวดลอมมากกวา ทําใหอาหารและออกซิเจนแพรจากภายนอกเขาสูเซลลได และของ
เสียแพรออกจากเซลลได ทําใหพลานาเรียดํารงชีวิตอยูได ถึงแมจะมีรางกายซับซอนกวาไฮดราก็ตาม 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 4.1.2 การลําเลียงสารในรางกายของสัตวท่ีมีระบบหมุนเวียนเลือด 
 แอนเนลิด 
 สัตวช้ันต่ําพวกแรกที่มีการลําเลียงสารโดยใชการหมุนเวียนเลือด คือ ไสเดือนดิน โดยอาศัยหลอด
เลือดในการลําเลียง หลอดเลือดสําคัญของไสเดือนดินมีอยู 2 เสน คือ หลอดเลือดดานบน      ( Dorsal blood 
vessel ) และหลอดเลือดดานลาง ( Ventral blood vessel ) และมีหวงเลือด 5 คู พองออกรอบบริเวณหลอด
อาหาร เรียกหวงเลือดเหลานี้วา หัวใจเทียม ( Pseudoheart ) ซ่ึงสามารถหดตัวทําหนาที่สูบฉีดเลือดให
ไหลเวียนไปตามหลอดเลือดได และเปนตัวเชื่อมระหวางหลอดเลือดดานบนและหลอดเลือดดานลาง โดย
หลอดเลือดทางดานบนนําเลือดจากหางไปทางหัว และจะดันเลือดผานหัวใจเทียมลงมาสูหลอดเลือด
ทางดานลางซึ่งเปนเสนยาวอยูใตทางเดินอาหารใหเลือดไหลผานไปทางหาง จากหลอดเลือดใหญนี้มีหลอด
เลือดฝอย ( capillary ) แตกแขนงแทรกเขาไปสูเนื้อเยื่อในบริเวณตาง ๆ ทั่วตัว เลือดจะไหลไปยังหลอดเลือด
ที่มีผนังบางแลวแพรสารระหวางเลือดกับเซลลหลอดเลือดฝอยตาง ๆ จะรวมกันจากเนื้อเยื่อเขาสูหลอดเลือด
ที่มีขนาดใหญขึ้นเขาสูหลอดเลือดทางดานบน ซ่ึงเปนเสนยาวเหนือทางเดินอาหาร เมื่อหลอดเลือดทางดาน
บนบีบตัว เลือดจะไหลไปทางดานหัวเมื่อถึงหัวใจเทียมเลือดจะไหลลงสูหลอดเลือดดานลางตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 87 แผนภาพแสดงการไหลเวียนเลือดของไสเดือนดิน 
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 สรุปไดวาหลอดเลือดในไสเดือนดินมีสวนที่เปนทางใหเลือดเคลื่อนตัวไปตามสวนตาง ๆ ของ
รางกายกับสวนสูบฉีดเลือดใหไหลไปตามทอ สัตวสวนใหญจะมีระบบหมุนเวียนเลือดลักษณะคลายคลึงกับ
ไสเดือนดิน แตสัตวบางพวกมีลักษณะการหมุนเวียนเลือดแปลกออกไป ดังรูป ที่ 6.88 
 

 
 

 
ภาพที่ 88  การหมุนเวียนเลือดแบบวงจรเปดในแมลง ( ก ) และกุง  ( ข ) 

 
 อารโทรพอด 
 จากภาพที่ 88 จะเห็นไดวา เลือดของแมลงสามารถไหลออกนอกหลอดเลือดแทรกซึมเขาสูเนื้อเยื่อ
ไดเองโดยไมตองมีหลอดเลือดฝอยนําไป จากนั้นเลือดจะออกจากเนื้อเยื่อเขาสูหัวใจทาง รูเปดออสเทีย ( 
Ostia ) เมื่อหัวใจคลายตัวการที่เลือดสามารถหมุนเวียนโดยไมตองมีหลอดเลือดตลอดเวลาเชนนี้เรียกวา 
ระบบหมุนเวียนเลือดชนิดวงจรเปด ( Open circulartory system ) ระบบเลือดชนิดนี้นอกจากจะพบไดใน
อารโทรพอดแลวยังพบไดในหอยบางพวก สวนระบบเลือดที่มีการหมุนเวียนอยูภายในหลอดเลือด
ตลอดเวลานั้นเรียกวา ระบบหมุนเวียนเลือดวงจรปด ( Closed circulartory system ) เชน ในไสเดือนดิน
และสัตวมีกระดูกสันหลังทั่วไป 
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ภาพที่ 89 แผนภาพแสดงการหมุนเวียนเลือดของกุง ซ่ึงเปนระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปด 

 
 การหมุนเวียนเลือดแบบวงจรเปดและแบบวงจรปดตางกันดังนี้ 
 การหมุนเวียนเลือดแบบวงจรเปด เลือดไหลผานจากหัวใจไปตามหลอดเลือดแลวไหลออกจาก
หลอดเลือดแทรกเขาชองวางสําหรับรับเลือดหรือฮีโมซีล ( Hemocoel ) แลวสองเขาสูเนื้อเยื่อโดยตรง เมื่อ
ผานไปเลี้ยงเนื้อเยื่อตาง ๆ ในลําตัวแลวไหลกลับเขาหัวใจอีกครั้งดวยการบีบตัวของกลามเนื้อลําตัวและการ
คลายตัวของหัวใจ ทั้งนี้อาจผานเหงือกเพื่อแลกเปลี่ยนแกส หรือมีระบบนําแกสสงไปแลกเปลี่ยนที่เนื้อเยื่อ
โดยตรงก็ได 
 สวน การหมุนเวียนเลือดแบบวงจรปด หมายถึง การหมุนเวียนของเลือด เมื่อออกจากหัวใจมีหลอด
เลือดขนาดใหญรับออกไปแลวสงไปตามหลอดเลือดขนาดเล็กลงจนถึงหลอดเลือดฝอยสงไปยังเนื้อเยื่อ แต
หลอดเลือดไมไดสัมผัสเนื้อเยื่อโดยตรง ใชการแพรสารเขาออกจาหลอดเลือดฝอย จานั้นไหลกลับเขาหลอด
เลือดขนาดใหญขึ้นจนกระทั่งกลับเขาหัวใจอีกครั้ง การหมุนเวียนเกิดโดยการบีบตัวของกลามเนื้อหัวใจ 
สวนการแลกเปลี่ยนแกสอาจเกิดกอนเลือดโดยการบีบตัวของกลามเนื้อหัวใจ สวนการแลกเปลี่ยนแกสอาจ
เกิดกอนเลือดหมุนเวียนเขาหัวใจหรือหลังจากผานหัวใจออกมาแลว แลวแตชนิดของสัตวนั้น ๆ  
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เขียนแผนภาพเปรียบเทียบไดดงัรูปตอไปนี้ 

 
ระบบเลือดแบบวงจรเปด   

 

 
 

ระบบเลือดแบบวงจรปด 

 
ภาพที่ 90  แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบการหมุนเวียนเลือดชนิดวงจรเปด 
     ( อารโทพอด ) กับการหมนุเวียนเลือดชนิดวงจรปด ( แอนเนลิต และ 

    สัตวมีกระดูกสันหลัง ) จากภาพตดัลําตวัตามขวาง จะเห็นวาสัตวท่ีมีการ 
    หมุนเวียนเลือดชนิดวงจรเปดนั้นเลือดจะไหลไปตามฮีโมซีลไดโดยไม 
    ตองมีหลอดเลือด 
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ภาพที่ 91   แผนภาพเปรียบเทียบระหวางระบบหมุนเวียนเลือดชนิดวงจรเปด (บน) 
      และระบบหมุนเวียนเลือดชนดิวงจรปด (ลาง ) 

 สัตวมีกระดูกสันหลัง 
 ในสัตวมกีระดูกสันหลัง มีระบบหมุนเวยีนเลือดเปนระบบปด เราสามารถศึกษาการไหลเวยีนของ
เลือดที่บริเวณหลอดเลือดฝอยที่หางปลาหรอืนิ้วเทากบ ดังกิจกรรมตอไปนี้ 

ปลา 
ปลามีระบบหมุนเวียนเลือดระบบปด โดยมีหัวใจสองหองคือ หองบน เรียก เอเตรียม          ( 

Atrium ) และหองลางเรียก เวนตริเคิล ( Ventricle ) เลือดท่ีไหลผานหัวใจปลามีแตเลือดเสีย หรือเลือดที่มี
ออกซิเจนนอย เมื่อเลือดไหลจากเอเตรียมเขาสูเวนตริเคิลบีบตัว เลือดจะสงไปยังหลอดเลือดบริเวณเหงือก 
เพื่อทําการแลกเปลี่ยนแกสกับน้ําที่อยูรอบ ๆ เหงือก จากนั้นเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนมากจะถูกสงไปเลี้ยง
สวนตาง ๆ ของรางกาย พรอมกับปลอยอาหารและออกซิเจนใหกับเนื้อเยื่อตาง ๆ ที่หลอดเลือดฝอยผาน 
หลอดเลือดที่ออกจากเนื้อเยื่อตาง ๆ จึงมีออกซิเจนนอยกวาและหมุนเวียนกลับสูเอเตรียมอีกครั้งวนเวียนอยู
เชนนี้ตลอดไป 
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ภาพที่ 94 แผนภาพแสดงการหมุนเวียนเลือดของปลา 
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ภาพที่ 95 แผนภาพแสดงการหมุนเวียนเลือดของปลา 

 
 ระบบหมุนเวยีนเลือดของปลามีทั้งที่เหมือนและแตกตางจากระบบหมนุเวียนเลือดของไสเดือนดนิ 
คือ สวนที่เหมอืนคือเปนระบบหมุนเวียนเลือดแบบปด แตที่ตางกนัคือปลามีหัวใจที่แทจริงแลว สามารถ
ทํางานดวยกลามเนื้อหวัใจ แตกตางจากหัวใจเทยีมของไสเดือนดินที่เปนทางผานของเลือดเทานั้น แตการ
ไหลเวยีนของเลือดขึ้นกับการบีบตัวของกลามเนื้อทั่วตวั 
 
 สัตวคร่ึงน้ําครึง่บก 
 สัตวคร่ึงน้ําครึ่งบกมีหัวใจ 3 หอง หัวใจหองบนหรือเอเตรียมแบงออกเปน 2 หอง คือ หองซายและ
หองขวา สวนเวนตริเคิลหรือหองลางมีเพียงหองเดียวเลือดที่ไหลกลับมาจากสวนตาง ๆ ของรางกายเปน
เลือดที่มีออกซิเจนนอย เขาสูหองบนขวาหรือเอเตรียมขวา สวนเลือดที่ไดรับออกซิเจนจากการแลกเปลี่ยน
แกสที่ปอดหรือผิวหนังจะเขาสูหัวใจหองเอเตรียมซาย เมื่อเลือดไหลลงสูเวนตริเคิลบางสวนของเลือดจะ
ปะปนกัน เมื่อเวนตริเคิลบีบตัวเลือดดีจะไหลไปเลี้ยงสวนหัว เลือดผสมจะไปเลี้ยงสวนตาง ๆ ของรางกาย 
สวนเลือดเสียจะถูกสงไปยังปอดหรือผิวหนังเพื่อแลกเปลี่ยนแกสใหกลายเปนเลือดที่มีออกซิเจนมากกลับ
เขาสูหองเอเตรียมซายอีกครั้ง 
 การหมุนเวียนเลือดของสัตวคร่ึงน้ําครึ่งบกแตกตางจากสัตวอ่ืนที่หัวใจมี 3 หอง เลือดที่มีออกซิเจน
มากและนอยมีโอกาสปะปนกัน เพราะเลือดจากเอเตรียมซายและขวาไหลลงมารวมกันที่เวนตริเคิล แต
เนื่องจากลิ้นที่กั้นระหวางเอเตรียมซายและเวนตริเคิลกับล้ินที่กั้นระหวางเอเตรียมขวากับเวนตริเคิลปด – 
เปดไมพรอมกัน เมื่อเวนตริเคิลบีบตัวเลือดที่มีออกซิเจนนอยถูกสงออกไปกอน และเขาไปในโคนัสอารเท
อริโอซัส ( Conus arteriosus ) ซ่ึงมีล้ินกั้นอยูชวยแยกเลือดใหสงไปปอดและผิวหนังเพื่อไปรับออกซิเจน 
สวนเลือดที่มีออกซิเจนมากจะเขาหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสวนหัวและเลือดผสมไปเลี้ยงรางกาย 



 12

 
 

ภาพที่ 96 แผนภาพแสดงการหมุนเวียนเลือดของปลา และ สัตวคร่ึงน้ําครึ่งบก 
 
 สัตวเล้ือยคลาน 
 สัตวเล้ือยคลานมีหัวใจ 4 หองไมสมบูรณ คือมีเอเตรียม 2 หองและเวนตริเคิล 2 หอง แตผนังกั้นเวน
ตริเคิลยังไมสมบูรณ ยกเวนจระเขที่มีผนังกั้นเวนตริเคิลสมบูรณ เลือดดีจากเอเตรียมซายกับเลือดเสียจากเอ
เตรียมขวาจะไหลปะปนกันในเวนตริเคิลไดเล็กนอย เลือดดีที่มีเลือดเสียผสมอยูบางจะไปเลี้ยงรางกายแลว
กลับเขาสูเอเตรียมขวา สวนเลือดเสียจะออกจากเวนตริเคิลไปฟอกที่ปอด 
 
 นกและสัตวเล้ียงลูกดวยน้ํานม 
 นกและสัตวเล้ียงลูกดวยน้ํานมมีหัวใจ 4 หองสมบูรณ คือ เอเตรียม 2 หอง และเวนตริเคิล 2 หอง 
เลือดดีจะเขาเอเตรียมซายไปสูเวนตริเคิลซายออกไปเลี้ยงรางกาย สวนเลือดเสียจะเขาเอเตรียมขวาลงสูเวน
ตริเคิลขวาไปฟอกที่ปอดใหเปนเลือดดีกลับเขาเอเตรียมซายอีก 
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ภาพที่ 97 แผนภาพแสดงการหมุนเวียนเลือดของนกและสัตวเล้ียงลูกดวยน้ํานม 
 

 
 
 ปลา   สัตวคร่ึงน้ําครึง่บก  สัตวเล้ียงลูกดวยน้ํานม 
 

ภาพที่ 98 การหมุนเวียนเลือดของปลา สตัวคร่ึงน้ําครึ่งบกและสัตวเล้ียงลูกดวยน้าํนม 
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ภาพที่ 99 วิวัฒนาการของหัวใจสัตวท่ีมีกระดูกสันหลัง 
 ก. ปลามีหัวใจหองบน ( Atrium ) หนึง่หอง  และหองลาง ( Ventricle ) หนึ่งหอง 
 ข. หัวใจสัตวคร่ึงบกครึ่งน้ํามหีองบนสองหองและหองลางหนึ่งหอง 
 ค. สัตวเล้ือยคลานมีหัวใจหองบนสองหอง หองลางสองหอง แตหองลาง 
     แยกเปนสองหองอยางไมสมบูรณ ทําใหเลือดผสมกันไดบาง 
 ง. นกและสัตวเล้ียงลูกดวยน้าํนมมีหัวใจ 4 หอง คือ หองบน 2 หอง 
    หองลาง 2 หอง แยกเลือดดกัีบเลือดเสียออกจากกัน 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ศักดิ์อนันต  อนันตสุข.  หนงัสือเรียนวิชาชีววิทยา  ชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 4. พิมพคร้ังที่ 1.  
               กรุงเทพมหาหาคร : โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว.  


