
ใบความรู 
เร่ือง การร ักษาสมด ุลของกรด – เบสและอุณหภูมิในร างกาย 

 
3.3 การร ักษาสมด ุลของกรด – เบสในร างกาย 
 ความเปนกรดเบสภายในเซลลหรือภายในรางกายหากมกีารเปลี่ยนแปลงไปมาก ๆ เอนไซมตาง ๆ 
จะไมสามารถทํางานได เซลลหรือรางกายจึงตองมีกลไกสําหรับรักษาดุลยภาพ ของความเปนกรดเบสใน
รางกายเอาไวใหอยูในสภาพที่เหมาะสมอยูตลอดเวลา ความเปนกรดเบสในเลือดขึ้นอยูกับปริมาณความ 
เขมขนของไฮโดรเจนไอออน ( H+ ) ซ่ึงมักนิยมใชคา pH แทนความเขมขนของไฮโดรเจนไอออน ในภาวะ
ปกติ pH ของเลือดมีคาคอนขางคงที่ประมาณ 7.4 ( ระหวาง 7.35 – 7.45 ) ถามี pH ต่ํากวา 7.35 หมายความ
วา เลือดมีความเปนกรดมากกวาปกต ิที่เรียกวาสภาวะกรด ( acidosis ) แตถา pH มากกวา 7.45 หมายความ
วาเลือดมีความเปนเบสมากกวาปกติ ที่เรียกวาสภาวะเบส ( alkalosis ) ถารางกายมีความเปนกรดหรือเบส
มากเกินไป อาจเปนอันตรายตอชีวิตได  ตัวการที่ทําใหความเปนกรดเบสของรางกายเปลี่ยนแปลง คือ 
อาหาร เชน คารโบโฮเดรต เมื่อถูกเผาผลาญสมบูรณจะไดแกสคารบอนไดออกไซดและน้ํา ถาเผาผลาญไม
สมบูรณจะไดกรดแลกตกิ อาหารไขมันเมือ่ถูกเผาผลาญสมบูรณจะไดแกสคารบอนไดออกไซดและน้ํา สวน
อาหารโปรตีนเมื่อถูกเผาผลาญสมบูรณจะไดกรดฟอสฟอริก ( H3PO4) กรดซัลฟวริก (  H2 SO4) และกรด
ไฮโดรคลอริก ( HCl ) เปนตน   
 การควบคุมสมดุลกรดเบสในรางกาย เกิดจากการทํางานรวมกนัของระบบ 3 ระบบ คือ   

1. ระบบบัฟเฟอรในรางกาย   
2. ระบบการหายใจ   
3. ระบบการทาํงานของไต 
 

 1. ระบบการทํางานของบฟัเฟอร   
บัฟเฟอร   คือ สารละลายที่ตอตานการเปลีย่นแปลง pH ใหเปลี่ยนไปนอยที่สุด แมจะมีการเติมกรด

หรือเบสเขาไปในสารละลายนั้น บฟัเฟอรประกอบดวยกรดออนและเกลือของกรดออน หรือเบสออนกับ
เกลือของเบสออน   

ระบบบัฟเฟอรในรางกายทีสํ่าคัญ คือ ไฮโดรคารบอเนต ฟอสเฟต โปรตีน และฮีโมโกลบิน 
 ระบบบัฟเฟอรในรางกายสามารถแกไขคา pH ไดรวดเรว็ในเวลาไมถึงวนิาที แตมีกําลังในการแกไข
นอยที่สุด   

2. ระบบการหายใจ  ระบบนี้เปนดานที่สองของการควบคุมสมดุลกรดเบสเพราะระบบ
บัฟเฟอรทํางานแลวจะสงมาที่ระบบนี้   
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การทํางานของระบบนี้ โดยการเพิ่มหรือลดอัตราการหายใจ    ทําใหเพิม่หรือ ลดการขับแกส
คารบอนไดออกไซดออกจากรางกาย  เมื่อทํางานมากขึ้น ปริมาณคารบอนไดออกไซดจากเซลล จะเพิ่ม
สูงขึ้นและแพรออกมาสูเลือด โดยจะรวมกับน้ํากลายเปนกรดคารบอนิก (H2 CO3 ) และแตกตวัเปน
ไฮโดรเจนคารบอเนตไอออน (HCO3- ) กับไฮโดรเจนไอออน ( H+ ) 

 
CO2 +  H2O  H2CO3  H+ + HCO3

- 

 
 ดังนั้น CO2 เพิม่ขึ้น ทําให H+ เพิ่มขึ้น เปนเหตุให  pH ของเลือดลดลง เปนสัญญาณ สงไปยัง สมอง
สวน เมดัลลาออบลองกาตา ซ่ึงเปนศูนยควบคุม การหายใจ ใหกระตุนกลามเนื้อที่เกี่ยวของกับระบบหายใจ
ใหสูดลมหายใจ เขาออกใหเร็วขึ้น เพื่อกําจดัคารบอนไดออกไซด ออกจากรางกาย เมือ่ปริมาณ CO2 ในเลือด 
ลดลงจะไปยับยั้งศูนยควบคมุการหายใจ ทาํใหอัตราการหายใจลดลงเพื่อรักษาระดบั CO2 และ pH ใหคงที ่
 
    รางกายทํางานมาก 
 
 
    CO2 ในเลือดเพิ่มขึ้น 
 
 
CO2 ในเลือดลดลง      เมดัลลาออบลองกาตา 
 
 
    กลามเนื้อกะบงัลม และซี่โครง 
    ทํางานมากขึ้น 
 

ภาพที ่74 แผนภาพแสดงการควบค ุมปร ิมาณ CO2 ในเล ือด 
 
 ระบบการหายใจน ี้ไม ได แก ไขให  pH กล ับค ืนเป ็นปกต ิ แต แก ไขได เพ ียง 50 – 70 % เท าน ั้น เช น 
เม ื่อร างกายม ี pH ลดลงถ ึง 7.0 จะกระต ุนให ม ีการหายใจเพ ิ่มข ึ้น 4 – 5 เท า เพ ื่อข ับ CO2 ออกไป ทำให  pH 
เพ ิ่มเป ็น 7.2 – 7.3 แต ย ังไม ถ ึง 7.4 ต ัวกระต ุนการหายใจก ็หมดไปเส ียก อน กลไกน ี้ จ ึงม ีความสามารถ 
ในการแก ไขได ปานกลางแต ต องใช เวลาเป ็นนาท ี ( 2 – 3 นาท ี ) 
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ภาพที ่75 แสดงความส ัมพ ันธ ระหว างความเป ็นกรดเบสของเล ือดก ับอ ัตราการหายใจ 

 
 3. ระบบการทํางานของไต   

ระบบการทํางานของไตกินเวลานานหลายชั่วโมงจนถึงหลายวันแตมีกําลังในการแกไข pH  ที่
เปลี่ยนแปลงไปไดดีกวาระบบอื่น และแกไขไดอยางสมบรูณ การแกไขโดยการขับกรดหรือเบสออกทาง
ปสสาวะ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.4 การร ักษาอ ุณหภ ูม ิในร างกาย 
 มีสัตวอยูเพยีง 2 กลุมใหญเทานั้นที่มีอุณหภูมิรางกายคงที่ สัตว 2 กลุมนั้นคือ พวกนกและสัตวเล้ียง
ลูกดวยน้ํานม สวนสัตวกลุมอื่นลวนมีอุณหภูมิรางกายเปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดลอมทั้งสิ้น ลองดูอุณหภูมิ
รางกายของสัตวเล้ียงลูกดวยน้ํานมกับอุณหภูมแิหลงที่อยู 

ตารางเปรียบเทียบอุณหภูมใินรางกายของสัตวชนิดตาง  ๆ  กับอุณหภูมแิหลงที่อยู 
สัตว อุณหภูมิรางกาย 

(องศาเซลเซียส) 
อุณหภูมิของแหลงที่อยู 

(องศาเซลเซียส) 
นกกระจิบ  
นกนางนวลเขตหนาว 
 นกเพนกวิน  
นกกระจอกเทศ  
เปด  
ปลาวาฬ  
หนู  
คน 
 มา  
สุนัข  

41.1 1.0 
40.0 0.5 
39.0 0.2 
39.2 0.7 
43.1  0.3 
35.7  0.1 
39.3  1.3 
36.9  0.7 
37.7  0.5 
38.8  1.3 

4  ถึง  25 
-34  ถึง -1 
0 ถึง 10 

เขตศูนยสูตร* 
4  ถึง  25 
ไมต่ํากวา 4 
4  ถึง  25 

แตกตางกันกวาง 
แตกตางกันกวาง 

4  ถึง  25 
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ชาง  
อูฐ  
แมว 
 หมีขาว 
 หมี 

36.2  0.5 
37.5  0.5 
38.6  1.3 
37.5  0.4 

38.0 +/- 1.0 

เขตศูนยสูตร* 
เขตศูนยสูตร* 

4  ถึง  25 
-34  ถึง -1 
-7  ถึง  21 

 
 * อ ุณหภ ูม ิของเขตศ ูนย ส ูตรอาจส ูงเก ิน 43 ซ 
 กระบวนการตาง ๆ ภายในรางกายนัน้หากรางกายมีอุณหภูมิต่ําหรือสูงไป กระบวนการเหลานั้นจะ
เกิดไดชา และอุณหภูมิชวงทีเ่หมาะสมที่สุดสําหรับกระบวนการตาง ๆ นั้นอยูระหวาง 30 – 35  องศา
เซลเซียส แตในสภาพปกตกิระบนการตาง ๆ จะเกดิขึ้นไดในชวงอุณหภูมิ 25 – 40 องศาเซลเซียส   
 จากตารางจะเห็นไดวา อุณหภมูิรางกายของสัตวพวกนกสูงกวาอณุหภูมิรางกายของสัตวเล้ียงลูก
ดวยน้ํานมเลก็นอย แตสัตวทัง้สองกลุมนี้อุณหภูมิรางกายคงที่ไมเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดลอม แสดงวา
สัตวเหลานี้ตองมีกลไกในการรักษาอุณหภมูิรางกายใหคงที่ 
 อุณหภูมิในรางกายของสัตวทั้งสองกลุมไมเปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดลอม   

ในสัตวชนิดอืน่นอกจากนกและสัตวเล้ียงลูกดวยน้ํานม อุณหภูมิภายในรางกายเปลีย่นแปลงตาม
ส่ิงแวดลอมได จงึเรียกสัตวเหลานั้นวา สัตวเลือดเย็น แตการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิรางกายตามสิ่งแวดลอม
นั้นก็มีขีดจํากดัเพียงชวงหนึง่ของอุณหภูมเิทานั้น   

ส่ิงมีชีวิตกินอาหารเพื่อใหพลังงานในการดํารงชีวิต พลังงานยังตองนาํมาสลายอาหารใหเปนสาร
โมเลกุลเล็ก ในขณะสลายอาหารเกิดพลังงานความรอน ส่ิงมีชีวิตจึงไดรับพลังงานความรอนจากอาหารอยาง
ตอเนื่องตลอดเวลา ความรอนที่เกิดขึน้นี้ไมทาํใหเกิดอันตรายตอรางกายถึงแมอุณหภมูิส่ิงแวดลอมจะสูงกวา
หรือต่ํากวาอณุหภูมิรางกายก็ตาม 
 การปรับอุณหภูมิของรางกายใหคงท่ีนัน้ขึน้กับกลไกหลายประการคือ 
  ก. ความสัมพนัธระหวางอุณหภูมิของรางกายกับขนาดและพื้นท่ีผิดของรางกาย  
 ในกลุมของสัตวเลือดอุนซึ่งมีอุณหภูมิรางกายคอนขางคงที่ จะมีปญหากับอุณหภูมิส่ิงแวดลอม
มากกวาสัตวเลือดเย็น ตวัอยางที่เหน็เสมอในฤดูหนาวคือ อุณหภูมิภายนอกต่ํามาก รางกายสูญเสียความรอน
ออกไปอยางรวดเรว็ รางกายจึงตองพยายามผลิตความรอนใหมีปริมาณมากขึ้น ในทางตรงขามหากเปนฤดู
รอน อุณหภูมภิายนอกสูง รางกายจําเปนตองระบายความรอนออกไปตลอดเวลาเพื่อมิใหอุณหภูมิในรางกาย
สูงเกินไป   

ความรอนในรางกายเกิดจากกระบวนการเมแทบอลิซึม ซ่ึงใหพลังงานความรอนในปริมาณที่
แตกตางกันไปในสิ่งมีชีวิตแตละชนิด ในสัตวช้ันต่ําที่ไมมีไขมันเปนฉนวนหุมรางกาย การถายเทพลังงาน
ความรอนจากรางกายออกสูส่ิงแวดลอมเกดิโดยตรง เชน ในพวกไฮดราหรือพวกหนอนตวัแบน สําหรับ
สัตวช้ันสูง เชน คนมีกระบวนการระบายความรอนโดยมีเลือดนําความรอนมาปลอยบริเวณผิวหนัง ดังนั้น 
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สัตวที่มีพื้นที่ผิวมากนาจะมกีารระบายความรอนไดดีกวาสัตวที่มีพื้นที่ผิวนอยกวา ซ่ึงสามารถทดลอง
เปรียบเทียบ โดยใชหลอดทดลองตางขนาดใสน้ํากลั่นในปริมาณที่ตางกัน แลวนําไปแชในอางน้าํเดือดจน
ทุกหลอดมีอุณหภูมิ 70 C เทา ๆ กัน จากนั้นนําไปตั้งเปรียบเทียบดงัภาพที่ 76 แลวบันทึกอุณหภูมขิองหลอด
ทดลองแตละหลอดทุก ๆ 2 นาที ในชวงเวลา 18 นาที บนัทึกผลลงในตาราง นําคาอุณหภูมิที่เปลีย่นแปลง
ของน้ําในหลอดทดลองไปเขียนกราฟ เมื่อคํานวณหาพื้นที่ผิวเฉพาะบริเวณที่มนี้ําของแตละหลอด แลว
นําไปคํานวณหาอัตราสวนระหวางพื้นที่ผิว และปริมาตรของน้ําแตละหลอด 
 

 
ภาพที ่76 เคร ื่องม ือทดลองแสดงความส ัมพ ันธ ระหว างพ ื้นท ี่ผ ิวและปร ิมาตรก ับอ ุณหภ ูม ิ 

 
กราฟที่ไดควรจะมีลักษณะดงัภาพที่ 77 เมื่ออุณหภูมิหองประมาณ 27 C 

 
ภาพที ่77 กราฟแสดงการเปล ี่ยนแปลงอ ุณหภ ูม ิของน ำในหลอดทดลอง 
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สําหรับวัตถุที่มีรูปรางแบนบางจะมีพื้นที่ผิวมากกวา เชน สมุดหรือหนังสือขณะปดกับขณะที่กาง
ออกอาน พื้นที่ผิวตอนกางสมุดออกอานนั้นมีพื้นที่ผิวมากกวา 

การที่สุนัขของชาวเอสกิโมมีขนยาวมาก และแมวน้ํามีช้ันไขมันหนาอยูใตผิวหนัง  ลักษณะ
โครงสรางพิเศษดังกลาวมีประโยชนตอรางกาย ในแงของการรักษาอุณหภูมิของรางกายใหอบอุนอยูเสมอ 

 
ข. กลไกการรักษาอุณหภูมิภายในรางกาย 
กลไกการตอบสนองตอความเย็น  ถาอุณหภูมิอากาศภายนอกต่ํามาก ๆ รางกายจะมีกลไกเพื่อ

ปองกันไมใหความรอนในรางกาย ระบายออกสูภายนอกอยางรวดเร็ว เพื่อไมใหสูญเสียความรอนมากกวาที่
จะผลิตได โดยวิธีลดการระบายความรอน และเรงการผลิตความรอนมากขึ้น 

1. การลดการระบายความรอน โดย 
 1.1 การหดตัวของหลอดเลือดท่ีผิวหนัง เนื่องจากอุณหภูมิภายนอกที่ต่ํากวาอุณหภูมิใน

รางกาย จะกระตุนสมองสวนไฮโพทาลามัส มีผลใหหลอดเลือดที่มาเลี้ยงผิวหนังมีขนาดเล็กลง ปริมาณเลอืด
ที่มาเลี้ยงผิวหนังจึงลดลง ทําใหลดการสูญเสียงความรอน  

 1.2 อาการขนลุก เนื่องจากไฮโพทาลามัสกระตุนเสนประสาทที่ควบคุมการหดตัวของ
กลามเนื้อโคนขน จึงทําใหกลามเนื้อโคนขนหดตัว และดึงเสนขนตั้งขึ้น 

2. การเรงการผลิตความรอน โดย 
 2.1 การกระตุนกลามเนื้อลายใหหดตัวอยางรุนแรง  จนเกิดการสั่นของกลามเนื้อ เรียกวา  

อาการหนาวสั่น 
 2.2 การเพิ่มอัตราเมแทบอลิซึม โดยการหลั่งฮอรโมนบางชนิดโดยศูนยควบคุมอุณหภูมิ

รางกายอยูที่ไฮโพทาลามัส เมื่ออุณหภูมิรางกายต่ําลง จะไปกระตุนไฮโพทาลามัสใหสงกระแสประสาทซิม
พาเทติก ไปกระตุนใหกลามเนื้อบริเวณผิวหนังหดตัว พรอมกับไปกระตุนการหลั่งฮอรโมนตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับเมแทบอลิซึมของรางกายอันไดแก ฮอรโมนไทรอกซิน กับ นอรอะดรีนาลิน เพิ่มขึ้น ทําให
อัตราเมแทบอลิซึมสูงขึ้น พรอมกับทําใหหลอดเลือดหดตัว ซ่ึงพอจะสรุปเปนแผนภาพไดดังภาพที่ 6.80  
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รางกายคายความรอน 
 

       
 

กระตุน 
 
           กระตุน  

 
 

 
กระตุน      

 
 
 
หลอดเลือดหดตัว        

 
              
 
      เพิ่มอัตรา       เพิ่มอัตรา      เพิ่มปริมาณ 
      การเตน         เมแทบอลิซึม  กลูโคสใน 
      ของหัวใจ        เลือด 
    
 
       
  

 
 

                                          หลอดเลือดหดตวั                       เพิ่มอัตราเมแทบอลิซึม 
 

ภาพที่ 80 แผนภาพแสดงกลไกเพิ่มอุณหภูมิภายในรางกาย 

 อุณหภูมินอกรางกายต่ํา 

ประสาทอัตโนมัติ 
ชนิดซิมพาเทติก 

อุณหภูมิรางกายลดลง 

ไฮโพทาลามัส 

เสนประสาท 
บริเวณผวิหนัง 

กลามเนื้อโคนขน
หดตวัเกดิขนลก  

ตอมใตสมอง 

ตอมไทรอยด 

ไทรอกซิน 

ตอมหมวก

อะดรีนาลิน นอรอะดรีนาลนิ 
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ภาพสรุปกลไกการควบคุมอณุหภูมิของรางกายมนษุย 
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ภาพที่ 81  ผิวหนังเปนอวัยวะในการรักษาระดับอุณหภูมิ นอกจากไขมนัและขนที่เปน 
  ฉนวนกันความรอนออกจากรางกายแลวยังอาศัยการหดตัวของหลอด 
  เลือดท่ีผิวหนังและอาการขนลุก สวนการระบายความรอนเกิดโดยการ 
   ขยายตัวของหลอดเลือดท่ีผิวหนังและการขับเหงื่อ 

 
 ปริมาณเลือดที่มาเลี้ยงผิวหนังลดลง และการลุกชันของขน นาจะมีสวนเกี่ยวของกับการรักษา
อุณหภูมิของรางกาย คือ เมื่อเลือดไหลผานหลอดเลือดบริเวณผิวหนังมีปริมาณลดลง การระบายความรอน
จากเลือดสูภายนอกก็จะลดลงดวย ปริมาณความรอนที่จะสูญเสียออกไปสูภายนอกยอมลดลง สวนการลุก
ชันของขนเกิดขึ้นจากการหดตัวของกลามเนื้อโคนขน เปนการกักเก็บความรอนใหกับรางกาย และลดการ
สูญเสียความรอน 
 
 กลไกการตอบสนองตอความรอน เมื่ออากาศรอนขึ้น รางกายจะตอบสนองโดยการเรงระบายความ
รอนและลดการผลิตความรอน 
 1. การเรงระบายความรอน โดย 
  1.1 หลอดเลือดท่ีผิวหนังขยายตัวเพิ่มขึ้น เพื่อระบายความรอนออกสูผิวหนัง 
  1.2 การขับเหงื่อ โดยตอมเหงื่อเพิ่มการขับเหงื่อออกตามผิวหนังเมื่อเหง่ือระเหย ทําให
อุณหภูมิผิวหนังลดลง การระเหยของเหงื่อยังขึ้นกับความชื้นของอากาศดวย ถาความชื้นในอากาศมีนอย 
เหงื่อระเหยไดเร็ว ถาความชื้นในอากาศสูง เหงื่อระเหยไดยาก ทําใหระบายความรอนไดชา 
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 2. การลดการผลิตความรอน โดย 
  2.1 ลดการเคลื่อนไหวของรางกาย เพื่อลดการหดตัวของกลามเนื้อ เปนการลดอัตราเม
แทบอลิซึม 

 
 การขับเหงื่อและการเพิ่มปริมาณของเลือดที่ผิวหนังมีสวนในการลดอุณหภูมิของรางกาย โดย
ขณะที่เหงื่อระเหยออกจากผิวหนัง ความรอนจากรางกายถูกนําไปใชในการระเหยของเหงื่อ ทําใหมีการ
ระบายความรอนออกจากรางกาย รวมทั้งการที่เลือดไหลผานหลอดเลือดฝอยบริเวณผิวหนังมากขึ้น ทําให
เกิดการระบายความรอนจากเลือดสูภายนอก เปนเหตุใหอุณหภูมิรางกายลดลง 
 ในวันที่อากาศรอนและมีความชื้นสูง เรารูสึกรอนมากกวาวันที่อากาศรอนแตมีความชื้นต่ํา แมจะมี
อุณหภูมิอากาศเทากัน เนื่องจากในขณะที่ความชื้นในอากาศสูง การระบายความรอนดวยการระเหยของ
เหงื่อเปนไปไดยากกวาในขณะที่ความชื้นในอากาศต่ํากวา จึงทําใหเรารูสึกวาความรอนในวันนั้นสูงกวา
วันที่ความชื้นต่ํากวา ทั้ง ๆ ที่ทั้งสองวันนั้นมีอุณหภูมิเทากัน 
 กรณีรางกายขับเหงื่อออกมามาก เพราะรางกายมีอุณหภูมิสูง อาจเนื่องจากสภาพอากาศหรือเกิดจาก
การทํางาน การออกกําลังกาย ทําใหรางกายขับเหงื่อออกมามากเพื่อลดอุณหภูมิรางกาย 
 ในสัตวอ่ืน ๆ ยังมีวิธีระบายความรอนออกจากรางกาย โดยการระเหยของน้ําผานผิวหนังและระบบ
หายใจ เนื่องจากในสัตวบางชนิดไมระบายความรอนออกในรูปเหงื่อ เชน ในสุนัขเกือบจะไมมีเหงื่อ การ
ระบายความรอนของสุนัขใชการระเหยน้ําจากตัวที่บริเวณลิ้นและเพดานปาก ดังนั้น เมื่อน้ํามีปริมาณมากขึ้น
ที่บริเวณนี้ มักจะหายใจอยางรวดเร็วที่เรียกวา เกิดการหอบ เชน เดียวกับพวกแพะ แกะ หรือวัวควายจะใช
การระบายความรอนดวยวิธีนี้เชนกัน 

อุณหภูมิของสิ่งแวดลอมสูง 

อุณหภูมิรางกายเพิ่ม 

ไฮโพทาลามัส 

หลอดเลือดบริเวณผวิหนังขยายตัว ตอมเหงื่อเพิ่มปริมาณการขบัเหงื่อ 

กระตุน 
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 นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีการถายเทความรอนออกจากรางกายโดยการระเหยของน้ําผานผิวหนังในรูป
ของเหงื่อ และระเหยน้ําจากระบบหายใจโดยการหอบแลว ส่ิงมีชีวิตยังมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเพิ่ม
หรือลดความรอนของรางกาย เชน การผึ่งแดด การบินวนเวียนอยูกลางแดดเพื่ออบอุนรางกายในฤดูหนาว 
เพื่อใหอุณหภูมิเพิ่มขึ้น แตถาอากาศรอนเกินไป ก็จะหลบเขาไปอยูในรูหรืออยูใตกอนหิน หรือใตรมไม 
หรือลงไปแชอยูในน้ํา ซ่ึงในควายมีการระบายความรอนโดยการลงไปแชอยูในแองน้ําเล็ก ๆ  ที่เรียกวา ปลัก 
เพื่อเปนการระบายความรอนออกจากรางกายโดยตรง 

 
 

ภาพที่ 82 แสดงการระบายความรอนของควายโดยแชอยูในปลัก 
 ในแมว กระตาย และจิงโจ การระบายความรอนออกจากรางกายทําไดโดยการเลียอุงเทา เพราะ
บริเวณอุงเทาไมมีขน ทําใหอุงเทาเปยกน้ําลาย น้ําลายเปนตัวดึงความรอนออกจากรางกาย โดยการระเหย
ของน้ําลาย 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.5 การหลบหลีกสภาวะที่ไมเหมาะสม 

 
 

ภาพที่ 83   ก. การแลกเปล่ียนความรอนระหวางสัตวกับสิ่งแวดลอม ( อุณหภูมิ  C ) 
     ข. สุนัขระบายความรอนออกทางจมูกและปาก 
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 การหลบหลีกอุณหภูมิท่ีไมเหมาะสม 
 ในบางแหงอณุหภูมิของสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปมาก ๆ จนเกนิกวาความสามารถของรางกาย
ของสิ่งมีชีวิตจะใชกระบวนการตาง ๆ ที่กลาวมาแลวปรับสภาพรางกายใหเหมาะสมได สัตวตาง ๆ เหลานั้น
จะตองหลีกเลี่ยงสภาพแวดลอมที่วิกฤตเหลานั้น เชน การลงไปแชอยูในน้ําของควายปลัก สัตวบางชนิดอาจ
หลบลงไปอยูในโพรงไมหรือขุดรูอยูหรือออกหากินเฉพาะตอนกลางคืน เชน  สัตวทะเลทราย เปนตน 
 เหตุที่อุณหภูมขิองพื้นทะเลทรายแตกตางกันตามระดับความลึกนั้นเนือ่งจากดินเปนฉนวนกันความ
รอนที่ดีมาก เชน ที่ผิวหนาดนิอุณหภูมิอาจสูงถึง 71.5 องศาเซลเซียส แตลึกลงไปเพียง 10 เซนติเมตร 
อุณหภูมิเหลือเพียง 40.1 องศาเซลเซียส 
 สัตวเลือดอุนบางชนิด เชน หนูที่อาศัยอยูในทะเลทรายทีม่ีอากาศรอนมากในตอนกลางวัน มวีิธีการ
หลบหลีกสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมเชนนี้ไดดวยการออกหากินตอนกลางคืน เพราะอากาศเย็นลง สวน
ตอนกลางวันมักจะหลบรอนโดยนอนอยูแตในร ู
 สําหรับสัตวเลือดอุนที่มีปญหาเกี่ยวกับอุณหภูมิรางกายกับสิ่งแวดลอมเนื่องจากอุณหภูมิรางกายไม
เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิส่ิงแวดลอม แตสัตวเหลานั้นมีองคประกอบหลาย ๆ  อยางที่ทําใหรางกายสามารถอยู
ไดในสภาพแวดลอมเหลานั้น ไมวาจะเปนโครงสรางของผิวหนัง ระบบการทํางานของรางกาย รวมทั้ง
ความสามารถในการหลบหลีกสภาวะไมเหมาะสม ลวนทําใหสัตวเลือดอุนสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยาง
ปกติ สัตวแตละชนิดมีองคประกอบตาง ๆ ดังที่กลาวมาแลวมากนอยแตกตางกัน แตคนเปนสัตวเลือดอุนที่
ขาดองคประกอบสําคัญตาง ๆ เชน ไมมีผิวหนังที่หนามาก หรือช้ันไขมันหนา แตบางคนจําเปนตองอยูใน
สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมนั้น ดังนั้น จึงตองใชสติปญญาใหเปนประโยชน ในการรักษาอุณหภูมิรางกาย 
 คนมีความสามารถในการหลบหลีกสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมไดดวยการจัดที่อยูอาศัยหรือหา
อุปกรณ หรือเครื่องนุงหมที่เหมาะสมกับสภาพอากาศหนาวเย็น หรือรอนจัด ดวยการสวมใสเสื้อผาที่
เหมาะสมกับฤดูกาล การใชเครื่องปรับอุณหภูมิในบานเรือน ทั้งเครื่องทําความรอนและเครื่องทําความเย็น 
เปนตน 
 ในบางชวงของปเราอาจจะพบสิ่งมีชีวิตชนิดตาง ๆ มากมาย เชน อ่ึงอาง กบ คางคก จะพบได
มากมายในแหลงที่มีน้ําขัง บอ คู คลอง บางครั้งเมื่อมีฝนตกอาจไดยินเสียงรองระเบ็งเซ็งแซ แตเมื่อถึง
หนาแลงอาจจะไมพบสัตวเหลานี้หรือพบไดนอยมาก เพราะสัตวเหลานั้นจะหลบซอนตัวอยูในที่เหมาะสม 
โดยการอยูนิ่ง ๆ ไมเคลื่อนไหว อุณหภูมิภายในรางกายจะลดลง อัตราเมแทบอลิซึมลดต่ําลงมาก ๆ อัตราการ
หายใจและการเตนของหัวใจลดต่ํากวาปกติ สําหรับพลังงานที่ใชไดมาจากการสลายอาหารที่สะสมเอาไวใน
รางกาย สภาวะเชนนี้มักเรียกกันวา การจําศีล เมื่อถึงฤดูกาลที่เหมาะสมจึงเคลื่อนที่ออกจาที่ซอนออกมาหา
อาหาร และสืบพันธุตอไป พฤติกรรมของสัตวเชนนี้ถาเปนสัตวที่อยูในเขตหนาว เมื่ออุณหภูมิต่ํามาก ๆ มัก
เรียกวา การหนีหนาว ( hibernation ) แตถาเปนสัตวที่อยูในเขตรอนที่มีอุณหภูมิสูงมาก ๆ จะเรียกวา การหนี
รอน ( estivation ) สําหรับประเทศไทยอากาศไมรอนมาก จึงไมถือวาเปนการหนีรอน แตเปนการหนีความ
แหงแลง 
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 การหนีหนาวของสัตวเลือดเย็นกับสัตวเลือดอุนแตกตางกันมาก เพราะสัตวเลือดเย็นอุณหภูมิ
รางกายจะเปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดลอม ทําใหอัตราการใชออกซิเจนลดลงอยางมาก เชน อาจจะลดลงถึง 
1/30 หรือ 1/100 ของอัตราปกติ หัวใจของสัตวเหลานั้นจะเตนชาลง ซ่ึงตรงกันขามกับสัตวเลือดอุน ซ่ึงมี
อุณหภูมิรางกายคงที่ การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ จึงไมมากเหมือนสัตวเลือดเย็น ตัวอยางของสัตวเล้ียงลูกดวย
น้ํานมที่หนีหนาว ไดแก หนูบางชนิด กระรอกแถบขั้วโลก และคางคาวบางชนิด 
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