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                                       ค าน า 
 

       ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง กระบวนการในการด ารงชีวิต
ของพืช2  เป็นชุดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   โดยให้
ผู้เรียนใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle : 5E)  ในการศึกษาหาความรู้และท า
กิจกรรม เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง และการใช้กระบวนการกลุ่ม  
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ ได้ช่วยเหลือกันและกัน 
นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน    
        การสร้างและการพัฒนา  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง 
กระบวนการในการด ารงชีวิตของพืช2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 
อ าเภอแม่ลาน้อย จั งหวัดแม่ ฮ่องสอน  ได้จัดท าขึ้ น เพื่ อ เป็ น ส่ือการเรียนการสอน                
มีทั้งหมด  7  ชุด   

ชุดที่ 1 ส่วนประกอบของพืชและการล าเลียงในพืช 
ชุดที่ 2 ส่วนประกอบของดอก  
ชุดที่ 3 การจ าแนกประเภทของดอกไม้ 
ชุดที่ 4 กระบวนการสืบพันธุ์ของพืชดอก 
ชุดที่ 5 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช 
ชุดที่ 6 เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับพืช 
ชุดที่ 7 การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช 

 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชุดนี้คงจะเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
และเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน สามารถตรวจสอบ
ความก้าวหน้า จากการท ากิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของแต่ละชุดได้ 
 
 
                                                               จิริสุดา  ธรรมขันธ์ 
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ส่วนประกอบ 
ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร ์เรื่อง  กระบวนการในการด ารงชีวติของพืช2   

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle : 5E) 

 
 
มีส่วนประกอบ ดังนี้ 
 
  

1. คู่มือครู     ประกอบด้วย 
  1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 
  1.2 ค าชี้แจงส าหรับครู 
  1.3 บทบาทคร ู
 
 
 2. คู่มือนักเรียน   ประกอบด้วย 
  2.1 บทบาทนักเรียน 
  2.2 เนื้อหาที่จะเรียน 
 
 
 
 3. สื่อการเรียนและอุปกรณ์การเรียน   ประกอบด้วย 
  3.1 แบบทดสอบก่อนเรียน 
  3.2 บัตรค าชี้แจง 
  3.3 บัตรเนื้อหา 
  3.4 บัตรกิจกรรม 
  3.5 บัตรเฉลยกิจกรรม 
                   3.6 แบบทดสอบหลังเรียน 
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                            ค าชี้แจงส าหรับครู 
 
 

        ครูผู้สอนควรศึกษาขั้นตอนในการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  เรื่อง  กระบวนการใน  
การด ารงชีวิตของพืช2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบ   
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle : 5E) ให้เข้าใจและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่าง
เคร่งครัด 
 1. ครูน าเข้าสู่บทเรียนและแจ้งจุดประสงค์ในการเรียน 
 2. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม 6  กลุ่ม 
 3. ครูอธิบายวิธีการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง กระบวนการในการด ารงชีวิตของ
พืช2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 4. อธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของนักเรียน 
 5. ครูให้โอกาสนักเรียนที่ไม่เข้าใจได้ซักถามเกี่ยวกับวิธีการเรียน ขั้นตอนการใช ้
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หรือบทบาทของนกัเรียนเอง ตลอดจนข้อข้องใจอื่น ๆ 
 6. ก่อนเรียนชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์แต่ละชุด ต้องให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อน
เรียน 
 7. เมื่อนักเรียนเข้านั่งประจ ากลุ่มของตนเองแล้ว ตัวแทนกลุ่มจะรับชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์  เรื่อง กระบวนการในการด ารงชีวิตของพืช2   ชุดที่ 7  การตอบสนองต่อส่ิงเร้า
ของพืช  กลุ่มละ 1  เล่ม  
 8. ให้นักเรียนประกอบกิจกรรมในเวลาที่ก าหนดให้ อย่างเคร่งครัด 
 9. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที 
 10. ถ้านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่ระบุไว้ ครูควรให้นักเรียนเรียนซ่อมเสริมแล้วท า
แบบทดสอบหลังเรียนให้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
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                                  บทบาทครู 
 
 
สิ่งท่ีครูควรปฏิบัติก่อน หลัง และขณะท่ีใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีดังนี้ 
 
 1. ครูศึกษาวิธีใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนรูปแบบ      
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle : 5E) การวัดและประเมินผลให้เข้าใจ 
 2. ครูค้นคว้า และอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 
 3. ครูเตรียมการสอนล่วงหน้า เตรียมสถานที่ ส่ือการสอนต่าง ๆ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์
อื่น ๆ ที่ไม่ได้จัดไว้ในชุดกิจกรรมให้พร้อมก่อนที่จะใช้ 
 4. การจัดห้องเรียนควรแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม  6 กลุ่ม  กลุ่มจัดวางส่ือการสอนตามผัง 
(อาจเปลี่ยนแปลงได้) 
 5. ครูดูแลตรวจส่ือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้เรียบร้อย
ก่อนและหลังการใช้ทุกครั้ง 
 6. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนทุกครั้ง 
 7. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่ม กลุ่มละ 1 คน และเลขานุการกลุ่ม   กลุ่มละ 
1 คน 
 8. ขณะที่นักเรียนประกอบกิจกรรม ครูผู้สอนควรดูแลอย่างใกล้ชิด ถ้าเกิดปัญหาใน
การเรียนจะได้ให้ความช่วยเหลือทันที รวมทั้งอธิบายข้อสงสัยในการเรียนเป็นรายบุคคลด้วย 
 9. นักเรียนทุกกลุ่มสรุปกิจกรรมในบทเรียนร่วมกัน 
 10. หลังการเรียนและสรุปบทเรียนแล้ว ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนประจ า
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทุกเล่ม  
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                                 บทบาทนักเรียน 
 

 ช้ีแจงให้นักเรียนทราบถึงบทบาทของนักเรียน ดังนี้ 
         1. การเตรียมตัวของนักเรียน 
    1.1 ศึกษาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ล่วงหน้าก่อนที่จะท าการทดลองหรือปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ วัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี วิธี
ทดลอง ข้อควรปฏิบัติในการทดลอง เทคนิคการใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
ต่าง ๆ และสามารถท าการทดลองได้อย่างถูกวิธี ประหยัดเวลาและมีความปลอดภัย 
             1.2 วางแผน และจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ของตนเองหรือของ
กลุ่มให้พร้อมส าหรับการปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2. หัวหน้ากลุ่ม มีหน้าท่ี ดังนี้ 
     2.1 เป็นผู้น าในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม โดยท าหน้าที่อ่านบัตรกิจกรรมเพื่อให้ทุก
คนท าตามค าชี้แจงในการประกอบกิจกรรม ให้เป็นไปตามขั้นตอน 
     2.2 ควบคุมดูแลการท างาน หรือการประกอบกิจกรรมภายในกลุ่มให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดังรบกวนกลุ่มอื่น 
     2.3 ตรวจเช็คการจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยหลังเสร็จกิจกรรมการเรียนแล้ว 
     2.4 เป็นผู้ติดต่อกับครูเมื่อมีปัญหาภายในกลุ่ม 
     2.5 เป็นผู้อ่านบัตรเฉลยแต่ละกิจกรรมให้เพื่อนฟังเพ่ือตรวจค าตอบ 
 3. เลขานุการ มีหน้าท่ีดังนี้ 
      3.1 เป็นผู้แจกบัตรกิจกรรมและรวบรวมส่งครูเมื่อสมาชิกทุกคนท าเสร็จเรียบร้อย
แล้ว 
 4. สมาชิกกลุ่ม มีหน้าท่ี ดังนี้ 

   4.1 ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจและให้ทันตามก าหนดโดยไม่ชวนเพื่อนคุยหรือ 
เล่นกัน 
    4.2 ศึกษาบัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม และปรึกษาหารือกันภายในกลุ่ม 
    4.3 ร่วมอภิปรายและสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม 
    4.4 ช่วยเก็บวัสดุอุปกรณ์ ส่ือการสอนต่าง ๆ ของกลุ่มตนเองใส่ซองให้เรียบร้อย 
นอกจากบัตรบันทึกกิจกรรมที่ต้องส่งให้ครูตรวจให้รวบรวมส่งครู 
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                              การประเมินผล 
 
 

1. ผลการเรียนประเมินจาก 
      1.1 ประเมินผลจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน - แบบทดสอบหลังเรียน 
      1.2 ประเมินผลจากผลงานของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมจากบัตรกิจกรรม 
      1.3 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
      1.4 สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
      1.5 ประเมินผลจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผล ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 สามารถเรียนชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่อไปได้แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 นักเรียนต้องเรียน
ซ่อมเสริม 
 
            ถ้านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ตามระบุไว้   ให้นักเรียนได้ศึกษาตามจุดประสงค์ที่ไม่ผ่าน 
 

แล้วท าแบบทดสอบหลังเรียนให้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยในการเรียนซ่อมเสริมให้นักเรียน
ปฏิบัต ิดังนี้ 
  1. ใช้เวลามากกว่าเดิม 
  2. ให้เพื่อนช่วยเหลือ 
                   3. ครูอธิบายเพิ่มเติม 

 

 

 
 
                                               ทดสอบให้ผ่านเกณฑ์ 

                            ร้อยละ 80 นะคะ จะได้ 
                               ไม่ต้องเรียนซ่อมเสริม 
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                              แผนภูมิการใช ้
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กระบวนการในการด ารงชีวิตของพืช2 
                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
           โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle : 5E) 

 

 

 

 

 

                  
 

 

ข้ันที่ 2 ข้ันส ำรวจและค้นหำ (Exploration) 

(Engagement) 

ข้ันที่ 3 ข้ันอธิบำยและลงข้อสรุป (Explanation) 

(Exploration) (Engagement) 

ข้ันที่ 4 ข้ันขยำยควำมรู้ (Elaboration) 

(Explanation) (Exploration) 

(Engagement) ข้ันที่ 5 ประเมิน (Evaluation) 

(Explanation) (Exploration) 

(Engagement) 

ไม่ผ่ำน 

ซ่อมเสริม ผ่ำน 

จบ 

ข้ันที่ 1 ข้ันสร้ำงควำมสนใจ (Engagement) 

(Engagement)Z((Engagement) 

เม่ือผ่านการประเมิน
แล้ว ศึกษาชุดต่อไป
นะคะ 
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ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  
เรื่อง  กระบวนการในการด ารงชีวิตของพืช2   

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle : 5E) 

ชุดที ่7  การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช 
 

 
  สัตว์ทุกชนิดมีการเคล่ือนที่ เคล่ือนไหวได้ เนื่องจากมีระบบประสาท ส่วนพืชจะไม่มี
การเคล่ือนที่ แต่จะมีการเคล่ือนไหวด้วยพืชจะตอบสนองต่อส่ิงแวดล้อมที่มากระตุ้น พืชจะ
แสดงพฤติกรรมออกมาต่อสิ่งเร้า ทั้งส่ิงเร้าภายนอกและส่ิงเร้าภายใน เป็นกลไกที่เกิดขึ้นจาก
การท างานของฮอร์โมนพืชหรือกลไกต่าง ๆ ของ เซลล์ท าให้พืชเกิดการเคล่ือนไหวเพ่ือให้พืช
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ และจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช  
  
 
 

 

ด้านความรู้ (K) 
 1.  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง  การตอบสนองของพืชและส่ิงเร้าต่อพืชได้ 
ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
 2.  นักเรียนทดลองการตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืชได้ 
ด้านคุณลักษณะ (A) 
 3. นักเรียนใฝ่เรียนรู้และรับผิดชอบต่อการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
 

สาระส าคัญ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
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สาระการเรยีนรู้ มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วดั 
 

สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
 มาตรฐาน ว 1. 1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและ
หน้าที่ของระบบต่างๆ ของส่ิงมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวิต 
 
สาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มาตรฐานการเรียนรู้ ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ใน
การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มี
รูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ใน
ช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดล้อมมีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กัน 
 
ตัวช้ีวัด 
           ว. 1.1 ม.1/12 ทดลองและอธิบายการตอบสนองของพืชต่อแสง น้ า และการสัมผัส   
            ว. 8.1 ม.1/1   ตั้งค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจ 
                               ตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและ 
                               เช่ือถือได้ 
           ว. 8.1 ม.1/2   สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการส ารวจ 
                               ตรวจสอบหลาย ๆ วิธี 
           ว. 8.1 ม.1/3   เลือกเทคนิควิธีการส ารวจ ตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
                                ที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม 
           ว. 8.1 ม.1/4    รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
           ว. 8.1 ม.1/5    วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับ               
                                ข้อสรุป ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐานและความผิดปกติ 
                                ของข้อมูลจากการส ารวจตรวจสอบ 
            ว. 8.1 ม.1/6   สร้างแบบจ าลอง หรือรูปแบบที่อธบิายผลหรือแสดงผลของการ 
                                ส ารวจตรวจสอบ 
 
 



  ชุดท่ี 7ชุดท่ี 7          การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช                                                9
   
  

 

            ว. 8.1 ม.1/7   สร้างค าถามที่น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง  
                                และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรืออธิบายเกี่ยวกับ  
                                แนวคิด กระบวนการและผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ  
             ว. 8.1 ม.1/8  บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การส ารวจ ตรวจสอบค้นคว้า 
                                เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เช่ือถือได้ และ  
                                ยอมรับการเปล่ียนแปลงความรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูลและประจักษ์ 
                                พยานใหม่เพ่ิมขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม 
            ว. 8.1 ม.1/9   จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด  
                                กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry Cycle : 5E) 

 
 
ข้ันท่ี 1 ข้ันสร้างความสนใจ (Engagement) 
 
 1. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช 
เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 
 2. ครนู ารูปภาพมาให้นักเรียนร่วมกันพิจารณา ว่าพืชที่เห็นในภาพเกิดจากการตอบสนอง
จากส่ิงเร้าใด 
 3. ครูแนะน าชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 7  การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช 
 และอธิบายขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนเข้าใจ 
 4. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช ให้นักเรียน
ทราบ 
 
ข้ันท่ี 2 ข้ันส ารวจและค้นหา (Exploration) 
  

5. ครูจัดกลุ่มนักเรียนเข้ากลุ่มย่อยโดยคละความสามารถทางการเรียนกลุ่มละ 5-6 คน  
จากนั้นแต่ละกลุ่มด าเนินการเลือกหัวหน้ากลุ่ม เพ่ือท าหน้าที่ผู้น าในการปฏิบัติกิจกรรมและ
เลขานุการกลุ่ม 
 6. หัวหน้ากลุ่มรับชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  กระบวนการในการด ารงชีวิตของพืช2  
ชุดที่ 7  การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช จากครูตามจ านวนสมาชิกและแต่ละกลุ่มจะได้รับ
เอกสารเพ่ิมเติม ได้แก่ บัตรกิจกรรมที่ 1-2  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  บัตรเฉลยกิจกรรม 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน แล้วจึงเริ่มปฏิบัติกิจกรรมตามล าดับ 
 7. หัวหน้ากลุ่มอ่านบัตรค าชี้แจง ให้เพื่อนฟังโดยไม่ให้รบกวนกลุ่มอื่นให้สมาชิกในกลุ่ม
ฟังเกี่ยวกับหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่ม เลขานุการกลุ่ม และสมาชิกในกลุ่มโดยครูคอยให้ค าปรึกษา
ชี้แนะขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนในกลุ่มย่อยว่าทุกคนต้องช่วยเหลือ
กันในกลุ่ม 
         8. เลขานุการกลุ่มแจกบัตรเนื้อหา ให้สมาชิกทุกคนในกลุ่ม และสมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ศึกษาบัตรเนื้อหาด้วยความตั้งใจ แล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาจนสมาชิกทุกคนมี
ความเข้าใจดี หากสมาชิกคนใดไม่เข้าใจให้สมาชิกคนอื่น ๆ ช่วยอธิบายจนเข้าใจดี 
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 9. หัวหน้ากลุ่มอ่านค าชี้แจงจากบัตรกิจกรรมให้สมาชิกในกลุ่มฟังและสมาชิกทุกคน
ร่วมอภิปรายและช่วยกันปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรกิจกรรม และขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
ให้ครูคอยให้ค าปรึกษาแนะน าอย่างใกล้ชิดทุกกลุ่ม เมื่อทุกกลุ่มท ากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจค าตอบจากบัตรเฉลยกิจกรรมโดยหัวหน้ากลุ่มเป็นผู้อ่านบัตรเฉลยกิจกรรมให้สมาชิก
ในกลุ่มฟัง 
 
ข้ันท่ี 3 ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
 
 10. นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปการท ากิจกรรมของกลุ่มแล้วน าเสนอผลจากการปฏิบัติ
กิจกรรมโดยครูแนะน าดูแลอย่างใกล้ชิด 
 
ข้ันท่ี 4 ข้ันขยายความรู้ (Elaboration) 
 
 11. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานของกลุ่มและร่วมกันอภิปราย ซักถาม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ ที่ได้รับจากการศึกษา ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เล่มที่ 
7 การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช โดยครูคอยชี้แนะ 
 12. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าผลงานที่ได้น าเสนอมาจัดป้ายนิเทศ 
 
ข้ันท่ี 5 ข้ันประเมิน (Evaluation) 
 
 13. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช   
แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
ชุดท่ี 7  การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช 

 
 

ค าชี้แจง 
   
    1. แบบทดสอบฉบั บนี้ เป็ นแบบ เลื อกตอบ  จ านวน 10 ข้ อ  ในแต่ ละข้ อค าถาม 
มีค าตอบ 4 ตัวเลือก ใช้เวลาท า 10 นาที 10 คะแนน 

2. ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว โดยท าเครื่องหมาย 
กากบาท (X)  ลงในช่องว่างที่ตรงกับอักษรที่เลือกในกระดาษค าตอบ 
     3. ห้ามท าเครื่องหมายหรือเขียนอักษรใด ๆ  ลงในแบบทดสอบฉบับนี้ 
     4. ให้นักเรียนเขียนชื่อ ชั้น เลขที่ ลงในกระดาษค าตอบ แล้วจึงลงมือท าแบบทดสอบ 
 

ตัวอย่าง 
 
0. พืชชนิดใดที่มีการตอบสนองต่อการสัมผัส 

ก. กระบองเพชร     ข. ดอกทานตะวัน     ค. ต้นไมยราบ    ง. ดอกบัว 
 

ข้อนี้ค าตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ก ให้ท าเครื่องหมาย×ลงในกระดาษค าตอบ ดังนี้ 
   
 
 

ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนค าตอบ เช่น จากข้อ ง เป็นข้อ ก ให้ท าดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที่ ก ข ค ง 

0   ×  
 

ข้อที่ ก ข ค ง 

0   × × 
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1. ส่ิงใด ไมม่ ีผลต่อการตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช 
ก. การสัมผัส  
ข. น้ า 
ค. แสง  
ง. กลิ่น 
 
2. ลักษณะการเคล่ือนไหวแบบใดของพืชที่ ไม่สัมพันธ์ กับทิศทางของส่ิงเร้า 
ก. การหุบบานของดอกไม้  
ข. การเจริญของรากเข้าหาน้ า 
ค. การเจริญของยอดพืชเข้าหาแสง  
ง. การหันหาแสงของดอกทานตะวัน 
 
3. การหันตามแสงแดดของดอกทานตะวันเป็นผลเนื่องมาจากสิ่งเร้าชนิดใด 
ก. น้ า  
ข. แสง 
ค. การสัมผัส  
ง. อุณหภูมิ 
 
4. ข้อใดเป็นพฤติกรรมการตอบสนองของพืช ที่เกิดจากแสง 
ก. การผลัดใบของพืชในเขตหนาว 
ข. การที่รากพืชชอนไชลงไปในพื้นดิน 
ค. การหุบหรือบานของดอกไม้บางชนิด 
ง. การงอกของเมล็ดในบริเวณที่มีส่ิงแวดล้อมเหมาะสม 

 
5. ข้อใด ไม่ใช่ ส่ิงเร้าที่ท าให้รากของพืชเคล่ือนที่ลงไปในพื้นดิน 
ก. อากาศในพื้นดิน  
ข. แร่ธาตุที่อยู่ในพื้นดิน 
ค. แรงโน้มถ่วงของโลก  
ง. ความชื้นใต้พื้นดิน 
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6. การผลิใบใหม่ของพืชเมื่อถึงฤดูฝนเป็นผลเนื่องมาจากสิ่งเร้าชนิดใด 
ก. การสัมผัส  
ข. ความเข้มของแสง 
ค. น้ า  
ง. แรงโน้มถ่วงของโลก 
 
7. ข้อใดอธิบายพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อการสัมผัสของกลุ่มเซลล์บริเวณโคนใบ 
ที่เรียกว่า พัลไวนัส (Pulvinus) ได้ถูกต้อง 
ก. เซลล์คายน้าอย่างรวดเร็ว ท าให้ใบพืชหุบได้ 
ข. เมื่อถูกสัมผัสหรือกระทบกระทั่งอย่างแรงผนังเซลล์จะหดตัวท าให้ใบพืชหุบได้ 
ค. ใบพืชปล่อยเอนไซมบ์างชนิดออกมาท าให้เซลล์บริเวณนั้นหดตัว ใบพืชจึงหุบได้ 
ง. เกิดการสูญเสียน้ าให้แก่ช่องว่างระหว่างเซลล์ที่อยู่ใกล้เคียงกัน ท้าให้ใบหุบทันท ี
 
8. การหุบของใบไมยราพเมื่อถูกกระทบเป็นผลเนื่องมาจากสิ่งเร้าชนิดใด 
ก. น้ า  
ข. แสง 
ค. อุณหภูมิ  
ง. การสัมผัส 
 
9. การเจริญของมือเกาะพืชตระกูลแตง เป็นการตอบสนองต่อส่ิงเร้าในลักษณะใด 
ก. สัมพันธ์กับทิศทางของส่ิงเร้า โดยมีแสงเป็นส่ิงเร้า 
ข. ไม่สัมพันธ์กับทิศทางของส่ิงเร้า โดยมีแสงเป็นส่ิงเร้า 
ค. เป็นการเคล่ือนไหวที่เกิดขึ้นจากการเจริญเติบโต 
ง. เป็นการเคล่ือนไหวที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงแรงดันเต่งภายในเซลล์ 
 
10. พฤติกรรมการตอบสนองของพืชที่เกิดจากสิ่งเร้าภายนอกมีความสัมพันธ์กับ 
กระบวนการในข้อใดมากที่สุด 
ก. การหายใจ  
ข. การคายน้ า 
ค. การสืบพันธุ์  
ง. การล าเลียงน้ าและอาหาร 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
ชุดท่ี 7  การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช 

 
 
 

ชื่อ…………………………………………………………ชั้น……………..เลขที่………… 
        1. เกณฑ์การให้คะแนน 
 
 
 
 
          
        
           2. ระดับคะแนน 
 
 
 
 
 
                      การประเมินผลของระดับคะแนนที่ได้ 

   คะแนนเต็ม 10 คะแนน     ร้อยละ 80 ขึ้นไป    ระดับคุณภาพ ดีมาก 

        ได้ ........... คะแนน    ร้อยละ 70      ระดับคุณภาพ ดี 
                                                    ร้อยละ 60      ระดับคุณภาพ พอใช้ 
                                                    ต่ ากว่าร้อยละ 60    ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 

หมายเหตุ  คะแนนได้ไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 60 จะต้องท าการซ่อมเสริมทันทีโดยย้อนกลับไปอีกครั้ง แล้วท า    
              แบบฝึกใหม่อีกครั้งจนกว่าจะผ่านเกณฑ์         
                       3. ผลการประเมิน            ผ่าน            ไม่ผ่าน 

 
                                                      ลงช่ือ........................................................ผู้ประเมิน 

                                                    (นางจิริสุดา  ธรรมขันธ์) 
 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

ระดับ
คะแนน 

รายการ 

1 ตอบค าถามได้ถูกต้อง 

0 ตอบค าถามไม่ถูกต้อง หรือไม่ตอบ 

ระดับคะแนน รายการ 
8 - 10 ดีมาก 
7  ดี 
6 พอใช้ 
0-5 ปรับปรุง 
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บัตรค าชี้แจง 

ชุดท่ี 7  การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช 
 

1. เมื่อนักเรียนรับชุดกิจกรรมจากครูแล้วด าเนินการเลือกหัวหน้ากลุ่มและเลขานุการ
กลุ่มนักเรียนที่เหลือเป็นสมาชิกกลุ่ม  เมื่อได้หัวหน้ากลุ่มแล้วให้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ด าเนิน
กิจกรรมต่อ 
 2. หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบส่ิงที่อยู่ในซองว่ามีครบถ้วนหรือไม่ โดยดูจากรายการ 
หน้าชุดกิจกรรมแล้วอ่านหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มให้เพื่อนฟัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. เมื่อแต่ละกลุ่มท ากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
4. สมาชิกทุกคนเก็บส่ือการสอนทุกอย่างใส่ซองให้เรียบร้อย 

 
 
 

 

หัวหน้ากลุ่ม 
* เป็นผู้น าในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
* ควบคุมดูแลการปฏิบัติกิจกรรมภายในกลุ่ม 
* ตรวจเช็คการจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย 
* เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับครูเมื่อมีปัญหา 
* อ่านบัตรเฉลยให้เพื่อนฟังเพื่อตรวจค าตอบ 
เลขานุการกลุ่ม 
* เป็นผู้แจกบัตรกิจกรรมและรวบรวมส่งครูเมื่อสมาชิกทุกคนท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
สมาชิกกลุ่ม 
* ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจและให้ทันตามก าหนดเวลา 
* ศึกษาบัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม 
* ร่วมอภิปรายและสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม 
* ช่วยเก็บวัสดอุุปกรณ ์ส่ือการสอนต่าง ๆ ใส่ซองให้เรียบร้อย 
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                             ข้ันสร้างความสนใจ (Engagement) 
                                               
ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนพิจารณาพืชที่เห็นในภาพต่อไปนี้เกิดจากการตอบสนองจากส่ิงเร้าใด 

 
พืช             สิ่งเร้า 
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                                 ข้ันส ารวจและค้นหา (Exploration) 
 
 
                     การทดลอง เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช 
 
 
     จุดประสงค์ 
   
1. นักเรียนมีความรู้ หลักการตอบสนองของพืชและส่ิงเร้าต่อพืชได้ 
 
    ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีต้องการเน้น 
 
  1. การสังเกต (observation) 
  2. การจัดกระท าและการสื่อความหมายข้อมูล  
                      (organizing data andcommunication ) 
  3. การทดลอง (experimenting) 
                  4. การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป  
                     (interpreting data conclusion) 
 
    ค าช้ีแจง            นักเรียนปฏิบัติการทดลอง เรื่อง การตอบสนองของพืช ดังนี้ 

นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติดังนี้ 
  1. ศึกษาการทดลอง จากชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เล่มที่ 7 การตอบสนองต่อ 
                      ส่ิงเร้าของพืช   
 2. ศึกษางานที่ต้องปฏิบัติ 
  3. ศึกษาจุดประสงค์การทดลอง 
  4. ศึกษาวิธีการทดลอง 
  5. อภิปรายร่วมกันก่อนการทดลองเพ่ือวางแผนการทดลองและบันทึกผลการ 
                      ทดลอง 
  6. ตัวแทนกลุ่มรับวัสดุอุปกรณ ์
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  7. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มก าหนดปัญหาและสมมติฐานในการทดลอง 
ปฏิบัติการทดลอง สังเกต และบันทึกผล 
  8. วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 
 
       วัสดุอุปกรณ์             
 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน/กลุ่ม 
1 เมล็ดถั่วเขียวแช่น้ า 1 คืน  5 เมล็ด 
2 แผ่นกระจก  2 แผ่น 
3 เทปกาว 1 ม้วน 
4 กระดาษทิชชู่ 1 ม้วน 
5 น้ า 1 แก้ว 

 
   วธิีการทดลอง 
   
        1. ก่อนการทดลองหนึ่งคืน ต้องน าเมล็ดถั่วเขียวมาแช่น้ าไว้ก่อน  
 2. น าเมล็ดถั่วเขียวที่แช่น้ ามาเรียงวางตรงกลางของแผ่นกระจก 
 3. น ากระดาษทิชชู่มาพับช้อนกันให้มีขนาดหนาพอสมควรท าขึ้น 
             มาจ านวน 2 ชุด 
 4. ชุดที่ 1 ท าให้ชุ่มน้ าพอสมควร น ามาวางที่ด้านหนึ่งของเมล็ด 
             ถั่วเขียวที่เรียงไว้ 
 5. อีกชุดหนึ่งไม่ต้องท าให้ชุ่มน้ าน ามาเรียงอีกด้านหนึ่งของถั่วเขียว 
             แล้วปิดทับด้านบนด้วยแผ่นกระจก แล้วใช้เทปกาวปิดโดยรอบ 
             เพ่ือไม่ให้ความชื้นออกไป 
 6. วางทิ้งไว้ 1 คืน 
 7. พอครบก าหนดให้กับมาสังเกตการเจริญของรากถั่ว 
 8. บันทกึผลการทดลอง วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 
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บัตรกิจกรรมที่ 1 

    1.1 บันทึกผลการทดลองการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช 
 

     ชื่อ..........................................สกุล..........................เลขที่................. 
 
1.ก าหนดปัญหา……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2.สมมติฐาน…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3.ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง 
  ตัวแปรต้น……………………………………………………………………………………………………. 
 ตัวแปรตาม............................................................................................................... 
 ตัวแปรควบคุม.......................................................................................................... 
 
 
4.ตารางบันทึกผลการทดลอง 

สิ่งท่ีสังเกต ผลการสังเกต 
 

ภาพทิศทางการเจริญเติบโต
ของราก  

รากพืช 
 
 
 
 
 

………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
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 ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 
 

บัตรกิจกรรมที่ 1 
                  1.2 สรปุผลการทดลองการตอบสนองต่อสิ่งเรา้ของพืช 

 
  ค าชีแ้จง        ให้นักเรียนตอบค าถามจากกิจกรรมการทดลอง เรื่อง การตอบสนอง 
                      ต่อสิ่งเร้าของพืช และสรุปผลการทดลองให้ถูกต้องสมบูรณ์ 

 
1.จากกิจกรรมการทดลอง เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้า 
   1.1 กิจกรรมนี้มีอะไรเป็นสิง่เร้า 

…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

 1.2 ปลายรากของต้นถั่วเขียว มีทิศทางการเจริญเติบโตอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

   1.3 การท่ีรากของพืชเจริญในทิศทางเข้าหาน้ าหรือความชื้นมีการตอบสนอง 
        ต่อสิ่งเร้าในลักษณะอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………..  
 

2. สรุปผลการทดลอง เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
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                                     ข้ันขยายความรู ้(Elaboration) 
 
 

บัตรเนื้อหำ 
กำรตอบสนองของพืชต่อส่ิงเร้ำ 

 
  การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช 

พืชสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมได้เช่นเดียวกับสัตว์ แต่การ
ตอบสนองต่อพืชแสดงออกด้วยการเคล่ือนไหว ซึ่งเป็นไปอย่างเช่ืองช้า ส่วนมากเห็นไม่ชัดเจน 
และมีลักษณะคล้ายคลึงกันแม้ในพืชต่างชนิดกัน  พืชจะมีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้ เมื่อ
มีส่ิงเร้ามากระตุ้น จะท าให้พืชเกิดการตอบสนองต่อส่ิงเร้า ซึ่งส่ิงเร้าที่ท าให้เกิดพฤติกรรมการ
ตอบสนองของพืชแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

1. สิ่งเร้าภายนอก เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ น้ า และแรงโน้มถ่วงของโลก 

2. สิ่งเร้าภายใน เช่น ระยะการเจริญเติบโต และการเปล่ียนแปลงแรงดันเต่งภายในเซลล์ 

 

 

 

 

 

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก 

ส่ิงเร้าภายนอก ได้แก่ แสง อุณหภูมิ น้ าและการสัมผัส ซึ่งส่ิงเร้าเหล่านี้จะไปกระตุ้นให้ฮอร์โมน
ที่เกี่ยวกับการเจริญเติมโตของพืชกระจายไปยังส่วนต่างๆ ในปริมาณที่ไม่เท่ากันโดยพืชมีการ
ตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่าง ๆ ดังนี้  

 นักเรียนรู้กันแล้วหรือยังคะ ว่าการ
ตอบสนองของพืชต่อส่ิงเร้าต่างๆ เกิดขึ้นได้
อย่างไร ส่วนการตอบสนองของพืชนั้น ยัง
แบบออกเป็นอีก 2 รูปแบบนะคะ    คือ 
การตอบสนองต่อส่ิงเร้าภายนอก และการ
ตอบสนองท่ีเกิดส่ิงเร้าภายใน 
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การตอบสนองต่อแสง 

พืชส่วนใหญ่จะมีการตอบสนองต่อแสง โดยเฉพาะพืชที่ได้รับความเข้มของแสงไม่เท่ากันทุก
ด้าน พืชจะโค้งไปทางที่มีความเข้มขันของแสงมากกว่า การตอบสนองต่อแสงที่ไม่เท่ากันนี้
มักจะพบกับพืชที่ปลูกในที่ร่ม ท าให้พืชพยายามที่หันไปทางด้านที่แสงส่องมา  เช่นการปลูก
ต้นไม้ใกล้หน้าต่าง ต้นไม้จะหันยอดไปทางหน้าต่าง ต้นทานตะวันจะหันดอกตามทิศทางการ
ส่องแสงของดวงอาทิตย์ตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจรดเย็น  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 การเบนเข้าหาแสงของต้นพืช 
ที่มา: https://board.postjung.com/684754.html 

            สืบค้น วันท่ี 14 ธันวาคม 2559 

ภาพที ่2 ดอกทานตะวันหันเข้าหาแสงอาทิตย ์
ที่มา: http://www.slideshare.net/dnavaroj/ss-         
       16267709                

           สืบค้น วันท่ี 14 ธันวาคม 2559 

ภาพที ่3 ดอกบัวจะบานเม่ือได้รับแสงแดดและจะหุบ  
    ลงเม่ือความเข้มของแสงลดลงในระดับหนึ่ง 

ท่ีมา:http://www.komchadluek.net/detail/20130126 
/150260/สวัสดีดอกบัว.htm          
           สืบค้น วันท่ี 14 ธันวาคม 2559 

ภาพที ่4 การเปลี่ยนสีของดอกพุดตานเม่ือ 
            ได้รับแสง 
ท่ีมา:http://kasetsamunphrai.blogspot.com/2
014/12/blog-post_9.html          
           สืบค้น วันท่ี 14 ธันวาคม 2559 

https://board.postjung.com/684754
http://www.slideshare.net/dnavaroj/ss-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2016267709
http://www.slideshare.net/dnavaroj/ss-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2016267709
http://www.komchadluek.net/detail/20130126
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การตอบสนองต่ออุณหภูมิ 

อุณหภูมิจะเปล่ียนแปลงไปตามระดับความสูงของพื้นที่ เช่น เมื่อเราขึ้นภูเขาสูง เรา 
จะรู้สึกว่าอากาศจะเย็นลงทีละน้อย และเราจะพบว่าที่ระดับความสูงต่างกันจะพบพืชต่าง 
ชนิดกัน  ซึ่งชนิดของพืชตามระดับความสูงของภูเขานั้นแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองต่อ
อุณหภูมิของพืชได้ชัดเจน เช่น ภูเขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเริ่มจาก 
บริเวณเชิงเขาซึ่งสภาพดินค่อนข้างแห้งแล้งจะพบป่าเต็งรังขึ้นอยู่ ป่าชนิดนี้จะผลัดใบใน 
ช่วงฤดูหนาวในสภาพอากาศที่ค่อนข้างแห้งแล้ง  

เมื่อขึ้นมาถึงความสูงประมาณ 900 เมตร อากาศจะเริ่มเย็นกว่าเชิงเขา สภาพป่าจึง
เปลี่ยนไปเป็นป่าดิบแล้ง ซึ่งประกอบด้วยไมสู้ง 
ใหญ่ จ าพวกไม้ยาง หว้า กระบก ใต้ต้นไม้ใหญ่จะพบพวกเฟิร์น บอน ขึ้นปกคลุมพื้นดิน 

เมื่อขึ้นไปสู่ระดับ 1,000 เมตร สภาพอากาศเริ่มเย็นตลอดไป ป่าส่วนใหญ่เป็น 
ป่าดิบเขา ต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นพวกชอบอากาศเย็น มีความชื้นสูง เช่น พวกจ าปีป่า  
ซึ่งต้นไม้จะไม่สูงใหญ่นัก บริเวณล าต้นพบมอส เฟิร์น ฝอยลมเกาะอยู่ตามกิ่งก้าน 
และล าต้น  

บนยอดเขาซึ่งสูงประมาณ 1,200 เมตร ขึ้นไป ซึ่งอากาศเย็นจัดตลอดปี  
ป่าจะเปล่ียนไปโดยสิ้นเชิง ส่วนใหญ่เป็นป่าสน นอกจากนี้ยังมีพวกพืชจับแมลง เช่น  
หยาดน้ าค้าง หม้อข้าวหม้อแกงลิง เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5 สวนสนบ่อแก้ว – เชียงใหม่ 
ท่ีมา: https://thai.tourismthailand.org/สถานที่
ท่องเท่ียว/สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว-สวนสนบ่อแก้ว-
-3954  
       สืบค้น วันท่ี 14 ธันวาคม 2559 
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การตอบสนองต่อน้ า  

การตอบสนองของพืชต่อปริมาณน้ า สังเกตได้จากพืชที่เจริญเติบโตในบริเวณที่แห้งแล้ง เช่น 
พืชในทะเลทราย ซึ่งบริเวณทะเลทรายแต่ละปีจะมีฝนตกเฉล่ียน้อยกว่า 250 มิลลิเมตรต่อปี 
ดังนั้นพืชที่ขึ้นในทะเลทรายจะต้องมีการปรับตัวเพ่ือตอบสนองต่อปริมาณน้ าที่มีน้อย โดยพืช
บางชนิดลดขนาดของใบหรือเปล่ียนให้อยู่ในรูปของหนามเพื่อลดการสูญเสียน้ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6 พืชทะเลทรายจะเปลี่ยนรูปจากใบกลายเป็นหนาม  
เพื่อลดการสูญเสียน้ าในเซลล์ 

    ท่ีมา: https://pxhere.com/th/photo/635789 
                     สืบค้น วันท่ี 14 ธันวาคม 2559 

 นักเรียนทราบแล้วใช่มั้ยคะ ว่าท าไม
ต้นกระบองเพชรจึงเจริญเติบโตในทะเลทราย
ได้ เพราะการปรับตัวโดยการเปล่ียนใบเป็น
หนาม เพื่อลดการคายน้ าท าให้สามารถด ารง
พันธุ์อยู่ในบริเวณท่ีแห้งแล้งได้นั่นเอง 
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การตอบสนองต่อการสัมผัส 

การตอบสนองต่อการสัมผัสของพืชมีหลายรูปแบบ เช่น ใบไมยราบเมื่อถูกสัมผัส ใบจะหุบ 
เนื่องจากที่โคนของใบ ท าให้ใบหุบได้ หรือต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง เมื่อแมลงตกลงไปฝาใบจะ
ปิดทันที หรือต้นกาบหอยแครง เมื่อแมลงมาสัมผัสในส่วนของใบที่มีลักษณะคล้ายฝา ฝานั้นจะ
ถูกปิดเข้าหากัน ท าให้แมลงไม่สามารถหลุดรอดออกมาได้ 

 
 
                                                                           
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7 ต้นกาบหอยแครงจะปิดฝาใบทันทีที่มีแมลงสัมผัส 
ท่ีมา:http://1.179.134.197/digitalschool/p2/sc2_1/lesson2/content1/index.php 

สืบค้น   เมื่อวันท่ี  14 ธันวาคม 2559 
 

ภาพที ่8 ต้นไมยราบเม่ือถูกสัมผัสใบจะหุบ 
ท่ีมา:http://1.179.134.197/digitalschool/p2/sc2_1/lesson2/content1/index.php 

สืบค้น   เมื่อวันท่ี  14 ธันวาคม 2559 
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 พืชบางชนิดมีการเคล่ือนไหวโดยตอบสนองต่อการสัมผัส เช่น การเจริญของมือเกาะ
ที่เป็นโครงสร้างที่ยื่นออกไปพ้นหลักหรือเกาะบนต้นไม้อื่น หรือพืชพวกที่มีล าต้นแบบเล้ือย จะ
พ้นหลักในลักษณะของการบิดล าต้นไปรอบๆ เป็นเกลียว เช่น ต้นพลู พริกไทย ฟักทอง 

 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่10 การตอบสนองต่อการสัมผัสของต้นแตงกวา 
ท่ีมา: http://www.saabza.com/blog/วิธีปลูก  
       แตงกวา-cucumber/ 
       สืบค้น  เมื่อวันท่ี  14 ธันวาคม 2559 

 

ภาพที่ 11 การตอบสนองต่อการสัมผัสของตน้พริกไทย 
ท่ีมา: http://cytoac.co.th/?p=2332 
            สืบค้น  เมื่อวันท่ี  14 ธันวาคม 2559 

 

ภาพที่ 9 มือเกาะของต้นต าลึง 
ท่ีมา: https://www.facebook.com/BotGeneChula/posts/361160024 
       054276:0 

สืบค้น  เมื่อวันท่ี  14 ธันวาคม 2559 
 
 

สืบค้น  เมื่อวันท่ี  14 ธันวาคม 2559 
 

http://www.saabza.com/blog/วิธีปลูก%20%20%20%20%20%20%20%20แตงกวา-cucumber/
http://www.saabza.com/blog/วิธีปลูก%20%20%20%20%20%20%20%20แตงกวา-cucumber/
http://cytoac.co.th/?p=2332
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การตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายใน 

ส่ิงเร้าภายในที่มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมการตอบสนองของพืช คือ ฮอร์โมน ซึ่ง
ฮอร์โมนจะควบคุมการเจริญเติบโตของพืชด้วย ฮอร์โมนพืชชนิดหนึ่ง คือ ออกซิน (Auxin) 
ออกซินจะถูกผลิตโดยเซลล์ที่อยู่บริเวณปลายรากและปลายยอดพืช ซึ่งจะกระตุ้นการ
เจริญเติบโตของยอดพืชแต่จะยับยั้งการเจริญของราก 
      ออกซิน จะถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอก คือ แสงและแรงดึงดูดของโลก 2 กรณี ดังนี้ 
     การตอบสนองของพืชต่อแสง (Phototropism)  เมื่อพืชได้รับความเข้มของแสงไม่เท่ากัน
ทุกด้าน พืชจะโค้งหรือเอียงยอดไปทางที่มีความเข้มข้นของแสงมากกว่าเสมอ 
     การตอบสนองของพืชต่อแรงโน้มถ่วงของโลก (Geotropism) รากพืชจะเจริญไปใน
ทิศทางเดียวกับแรงโน้มถ่วงของโลก ส่วนยอดพืชจะเจริญไปในทิศทางตรงข้ามกับแรงโน้มถ่วง
ของโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่12 รากพืชจะเจริญเข้าหาแรงโน้มถ่วงของโลก 
ยอดพืชจะเจริญในทิศทางตรงกันข้ามกับแรงโน้มถ่วงของโลก 

ท่ีมา: http://plant-response.exteen.com/20110103/growth- movement 
                          สืบค้น  เมื่อวันท่ี  14 ธันวาคม 2559 

 

http://plant-response.exteen.com/20110103/growth-%20movement
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การตอบสนองต่อส่ิงเร้าเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงแรงดันเต่ง     
 

เมื่อมีส่ิงเร้ามากระตุ้นให้พืชเกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ าภายในเซลล์ จะมีผลท าให้
แรงดันแต่งภายในเซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วย แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. การหุบใบของพืชบางชนิดตอนพลบค่ าเมื่อมีแสงเป็นสิ่งเร้า 
เมื่อความเข้มของแสงลดลงในตอนพลบค่ า จะท าให้แรงดันแต่งภายในเซลล์ลดลงใบจะ

หุบลู่ลง เมื่อได้รับแสงสว่างในเวลากลางวัน เซลล์จะได้รับน้ ากลับคืนมา แรงดันเต่งภายใน
เซลล์จะเพิ่มขึ้น ท าให้ใบกางออกเหมือนเดิม เช่น กระถิน แค ก้ามปู ผักกระเฉด  ถั่วต่าง ๆ 
เป็นต้น 

2. การหุบใบของพืชบางชนิดเมื่อมีการสัมผัสหรือการกระเทือนเป็นสิ่งเร้า  พืชบาง
ชนิดเมื่อได้รับการสัมผัสหรือกระเทือน กลุ่มเซลล์ที่โคนก้านใบจะสูญเสียน้ าให้กับช่องว่าง
ระหว่างเซลล์ซึ่งจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่ถาวร ได้แก่ การหุบใบของต้นไมยราบ ผัก
กระเฉด เมื่อถูกสัมผัสหรือถูกกระเทือนหรือการหุบใบของพืชพวกที่เปล่ียนโครงสร้างมาจับ
แมลงเมื่อแมลงมาสัมผัส เช่น กาบหอยแครง หม้อข้าวหม้อแกงลิง 

 
การหุบใบของต้นไมยราบ ตรงบริเวณโคนก้านใบและโค้นก้านใบย่อยของไมยราบจะมี

กลุ่มเซลล์ชนิดหนึ่ง เรียกว่า พัลไวนัส เป็นเซลล์ขนาดใหญ่ ผนังเซลล์บาง มีความไวสูงต่อส่ิง
เร้าเมื่อส่ิงเร้ามาสัมผัสจะท าให้แรงดันเต่งของกลุ่มเซลล์นั้น สูญเสียน้ าให้กับเซลล์ข้างเคียงท า
ให้ใบหุบลงในทันที หลังจากนั้น น้ าจะซึมผ่าน กลับเข้าสู่เซลล์ พัสไวนัส อีกท าให้แรงดันเต่ง
เพ่ิมขึ้นและกางใบออกตามเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่13  ภาพพัลไวนัสที่โคนก้านใบ 
ท่ีมา: http://www.thaigoodview.com/node/39954 

                          สืบค้น  เมื่อวันท่ี  15 ธันวาคม 2559 
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การหุบของใบพืชกินแมลง พืชพวกที่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างไปเมื่อจับแมลง ได้แก่ 
ใบของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง ต้นสาหร่ายข้าวเหนียว ฯลฯ พืชกินแมลงนี้  จะมีการ
เปล่ียนแปลงรูปร่างของใบเพื่อดักจับแมลง ภายในใบจะมีกลุ่มเซลล์หรือขนเล็ก ๆ ที่ไวต่อส่ิง
เร้าอยู่ทางด้านในของใบ เมื่อแมลงบินมาสัมผัสจะเกิดการสูญเสียน้ า ใบจะหุบทันที แล้วจึง
ปล่อยเอนไซม์เพ่ือย่อยโปรตีนของแมลงให้เป็น กรดอะมิโน จากนั้นจึงดูดซึมที่ผิวด้านในนั้น 
เอง 
 
 3. การปิด -เปิ ดของปากใบ  เมื่ อมีแสงเป็น ส่ิงเร้าในเวลากลางวัน เซลล์คุมมี
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ท าให้มีน้ าตาลสะสมอยู่ภายในเซลล์คุมเป็นจ านวนมาก เป็น
ผลให้ความเข้มข้นของสารละลายน้ าตาลในเซลล์คุมสูงกว่าความเข้มข้นของสารภายในเซลล์
ข้างเคียง น้ าจากเซลล์ข้างเคียงจึงแพร่ผ่านเข้าสู่เซลล์คุมจนเซลล์คุมเต่งออก ท าให้ปากใบเปิด 
ในทางกลับกันในเวลากลางคืนเมื่อพืชไม่ได้รับแสงจึงไม่เกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
ท าให้น้ าตาลในเซลล์คุมลดลง เป็นผลให้ความเข้มข้นของสารละลายน้ าตาลในเซลล์คุมน้อย
กว่าความเข้มข้นของสาร ในเซลล์ข้างเคียง น้ าจากเซลล์คุมจึงสูญเสียออกไปให้เซลล์ข้างเคียง 
ท าให้เซลล์คุมเห่ียว ปากใบที่อยู่ระหว่างเซลล์คุมจึงปิด 
 

 
                    ภาพ (a) ปากใบปิด                    ภาพ (b) ปากใบเปิด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่14  ภาพการปิด-เปิดของปากใบเนื่องจากความเต่ง 
ท่ีมา:http://119.46.166.126/self_all/selfaccess11/m5/biology5_2/lesson 
      4.php 
                          สืบค้น  เมื่อวันท่ี  15 ธันวาคม 2559 
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บัตรกิจกรรมที่ 1 
                                 1.3 สิง่เร้าคืออะไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อ......................................................สกุล...............................................ชั้น.........เลขที่............... 
        ค าช้ีแจง ให้นักเรียนศึกษาการตอบสนองของพืชต่อส่ิงเร้าต่างๆ ที่สังเกตเห็นได้  
พร้อมวาดภาพและเขียนค าบรรยายลงในใบงาน  
บันทึกผล 

ภาพวาด สิ่งเร้า ลักษณะการตอบสนอง 

 

 

(ตัวอย่าง)  
การสัมผัส 

ต้นไมยาราบจะหุบใบ  
เมื่อโดนสัมผัส 
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บัตรกิจกรรมที่ 2 
                           เรื่อง พืชน่ารู้ พิชิตค าถาม 

 
 
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
1. การเคล่ือนไหวของพืชที่เกิดจากการเจริญเติบโตของพืช ท าให้เกิด 
การเคล่ือนไหวอย่างไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. มือเกาะของพืชบางชนิดเจริญยืดยาวออกมา เป็นการเคล่ือนไหวที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. การหุบและกางของใบไมยาราบ เกิดจากกลุ่มเซลล์ชนิดใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. การเปล่ียนสีของดอกพุดตาน เป็นการตอบสนองต่อส่ิงเร้าชนิดใด 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
5. การสังเคราะห์ด้วยแสง มีผลต่อการปิด-เปิดของปากใบอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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      ข้ันประเมิน (Evaluation) 
 

แบบทดสอบหลังเรยีน 
ชุดท่ี 7  การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช 

 
ค าชี้แจง 
    1. แบบทดสอบฉบั บนี้ เป็ นแบบ เลื อกตอบ  จ านวน 10 ข้ อ  ในแต่ ละข้ อค าถาม 
มีค าตอบ 4 ตัวเลือก ใช้เวลาท า 10 นาที 10 คะแนน 

2. ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว โดยท าเครื่องหมาย 
กากบาท (X)  ลงในช่องว่างที่ตรงกับอักษรที่เลือกในกระดาษค าตอบ 
     3. ห้ามท าเครื่องหมายหรือเขียนอักษรใด ๆ  ลงในแบบทดสอบฉบับนี้ 
     4. ให้นักเรียนเขียนชื่อ ชั้น เลขที่ ลงในกระดาษค าตอบ แล้วจึงลงมือท าแบบทดสอบ 
 

ตัวอย่าง 
 

0. พืชชนิดใดที่มีการตอบสนองต่อการสัมผัส 
ก. กระบองเพชร     ข. ดอกทานตะวัน     ค. ต้นไมยราบ    ง. ดอกบัว 

ข้อนี้ค าตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ก ให้ท าเครื่องหมาย × ลงในกระดาษค าตอบ ดังนี้ 
   
 
 

ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนค าตอบ เช่น จากข้อ ง เป็นข้อ ก ให้ท าดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที่ ก ข ค ง 

0   ×  
 

ข้อที่ ก ข ค ง 

0   × × 
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1. พฤติกรรมการตอบสนองของพืชที่เกิดจากสิ่งเร้าภายนอกมีความสัมพันธ์กับ 
กระบวนการในข้อใดมากที่สุด 
 ก. การหายใจ  
 ข. การคายน้ า 
 ค. การสืบพันธุ์  
 ง. การล าเลียงน้ าและอาหาร 
 
2. ข้อใดเป็นพฤติกรรมการตอบสนองของพืช ที่เกิดจากแสง 
 ก. การผลัดใบของพชืในเขตหนาว 
 ข. การที่รากพืชชอนไชลงไปในพื้นดิน 
 ค. การหุบหรือบานของดอกไม้บางชนิด 
 ง. การงอกของเมล็ดในบริเวณที่มีส่ิงแวดล้อมเหมาะสม 
 
3. ข้อใดอธิบายพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อการสัมผัสของกลุ่มเซลล์บริเวณโคนใบ 
ที่เรียกว่า พัลไวนัส (Pulvinus) ได้ถูกต้อง 
 ก. เซลล์คายน้ าอย่างรวดเร็ว ท าให้ใบพืชหุบได้ 
 ข. เมื่อถูกสัมผัสหรือกระทบกระทั่งอย่างแรงผนังเซลล์จะหดตัวท าให้ใบพืชหุบได้ 
 ค. ใบพืชปล่อยเอนไซมบ์างชนิดออกมาท าให้เซลล์บริเวณนั้นหดตัว ใบพืชจึงหุบได้ 
 ง. เกิดการสูญเสียน้าให้แก่ช่องว่างระหว่างเซลล์ที่อยู่ใกล้เคียงกัน ท้าให้ใบหุบทันท ี
 
4. ส่ิงใด ไม่มี ผลต่อการตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช 
 ก. การสัมผัส  
 ข. น้ า 
 ค. แสง  
 ง. กลิ่น 
 
5. การเจริญของมือเกาะพืชตระกูลแตง เป็นการตอบสนองต่อส่ิงเร้าในลักษณะใด 
 ก. สัมพันธ์กับทิศทางของส่ิงเร้า โดยมีแสงเป็นส่ิงเร้า 
 ข. ไม่สัมพันธ์กับทิศทางของส่ิงเร้า โดยมีแสงเป็นส่ิงเร้า 
 ค. เป็นการเคล่ือนไหวที่เกิดขึ้นจากการเจริญเติบโต 
 ง. เป็นการเคล่ือนไหวที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงแรงดันเต่งภายในเซลล์ 
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6. การหุบของใบไมยราพเมื่อถูกกระทบเป็นผลเนื่องมาจากสิ่งเร้าชนิดใด 
 ก. น้ า  
 ข. แสง 
 ค. อุณหภูมิ  
 ง. การสัมผัส 
 
7. การหันตามแสงแดดของดอกทานตะวันเป็นผลเนื่องมาจากสิ่งเร้าชนิดใด 
 ก. น้ า  
 ข. แสง 
 ค. การสัมผัส  
 ง. อุณหภูมิ 
 
8. ลักษณะการเคล่ือนไหวแบบใดของพืชที่ ไม่สัมพันธ์ กับทิศทางของส่ิงเร้า 
 ก. การหุบบานของดอกไม้  
 ข. การเจริญของรากเข้าหาน้ า 
 ค. การเจริญของยอดพืชเข้าหาแสง  
 ง. การหันหาแสงของดอกทานตะวัน 
 
9. การผลิใบใหม่ของพืชเมื่อถึงฤดูฝนเป็นผลเนื่องมาจากสิ่งเร้าชนิดใด 
 ก. การสัมผัส  
 ข. ความเข้มของแสง 
 ค. น้ า  
 ง. แรงโน้มถ่วงของโลก 
 
10. ข้อใด ไม่ใช่ ส่ิงเร้าที่ท้าให้รากของพืชเคล่ือนที่ลงไปในพื้นดิน 
 ก. อากาศในพื้นดิน  
 ข. แร่ธาตุที่อยู่ในพื้นดิน 
 ค. แรงโน้มถ่วงของโลก  
     ง. ความชื้นใต้พื้นดิน 
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   กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
ชุดท่ี 7  การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช 

 
 
 

ชื่อ…………………………………………………………ชั้น……………..เลขที่………… 
        1. เกณฑ์การให้คะแนน 
 
 
 
 
          
        
           2. ระดับคะแนน 
 
 
 
 
 
                      การประเมินผลของระดับคะแนนที่ได้ 

   คะแนนเต็ม 10 คะแนน     ร้อยละ 80 ขึ้นไป    ระดับคุณภาพ ดีมาก 

        ได้ ........... คะแนน    ร้อยละ 70      ระดับคุณภาพ ดี 
                                                    ร้อยละ 60      ระดับคุณภาพ พอใช้ 
                                                    ต่ ากว่าร้อยละ 60    ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

หมายเหตุ  คะแนนได้ไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 60 จะต้องท าการซ่อมเสริมทันทีโดยย้อนกลับไปอีกครั้ง แล้วท า    
              แบบฝึกใหม่อีกครั้งจนกว่าจะผ่านเกณฑ์         
                       3. ผลการประเมิน            ผ่าน            ไม่ผ่าน 

 
                                                      ลงช่ือ........................................................ผู้ประเมิน 

                                                    (นางจิริสุดา  ธรรมขันธ์) 
 

 
  

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

ระดับ
คะแนน 

รายการ 

1 ตอบค าถามได้ถูกต้อง 

0 ตอบค าถามไม่ถูกต้อง หรือไม่ตอบ 

ระดับคะแนน รายการ 
8 - 10 ดีมาก 
7  ดี 
6 พอใช้ 
0-5 ปรับปรุง 
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            ภาคผนวก 
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                               แนวค าตอบ ขั้นสร้างความสนใจ 
        
ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนพิจารณาพืชที่เห็นในภาพต่อไปนี้เกิดจากการตอบสนองจากส่ิงเร้าใด 

 
พืช               สิ่งเร้า 

 

 
แสง 

 

 
การสัมผัส 

 
 

 

 
แสง 

 

 
 

น้ า 

 

 
 

การสัมผัส 

 



  ชุดท่ี 7ชุดท่ี 7          การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช                                                39
   
  

 

เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 1 
    1.1 บันทึกผลการทดลองการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช 

 
 
1.ก าหนดปัญหา ปลายรากต้นถั่วเขียวจะยืดตัวเข้าหาด้านใด ระหว่างกระดาษด้าน 
  ที่มีความชื้นกับด้านที่ไม่มีความชื้น 
 
2.สมมติฐาน  ปลายรากต้นถั่วเขียวจะยืดตัวเข้าหากระดาษด้านที่มีความชื้น 
 
 
3.ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง 
  ตัวแปรต้น ความชื้นของกระดาษทิชชู่ 
 ตัวแปรตาม ทิศทางการยืดตัวของปลายรากถั่วเขียว 
 ตัวแปรควบคุม เมล็ดถั่วเขียว , การปิดสนิดของกระจก ,ระยะเวลาในการทดลอง 
 
 
4.ตารางบันทึกผลการทดลอง 

สิ่งท่ีสังเกต ผลการสังเกต 
 

ภาพทิศทางการเจริญเติบโตของราก  

รากพืช 
 
 
 
 
 

รากพืชจะเจริญเข้าหา
กระดาษด้านที่มีความชื้น
(ด้านที่ชุ่มน้ า) 

 

 
กระดาษทิชชู่แห้ง           กระดาษทิชชู่ชุ่มน้ า 
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เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 1 
                  1.2 สรปุผลการทดลองการตอบสนองต่อสิ่งเรา้ของพืช 

 
  ค าชีแ้จง        ให้นักเรียนตอบค าถามจากกิจกรรมการทดลอง เรื่อง การตอบสนอง 
                      ต่อสิ่งเร้าของพืช และสรุปผลการทดลองให้ถูกต้องสมบูรณ์ 

 
1.จากกิจกรรมการทดลอง เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้า 
   1.1 กิจกรรมนี้มีอะไรเป็นสิง่เร้า 

     ความชื้น 
 
 

 1.2 ปลายรากของต้นถั่วเขียว มีทิศทางการเจริญเติบโตอย่างไร 
     ปลายรากของต้นถั่วเขียวจะยืดตัวเข้าหากระดาษด้านที่ชุ่มน้ า 
 
 

   1.3 การท่ีรากของพืชเจริญในทิศทางเข้าหาน้ าหรือความชื้นมีการตอบสนอง 
        ต่อสิ่งเร้าในลักษณะอย่างไร 

    ลักษณะการเคล่ือนไหวเข้าหาส่ิงเร้า 
 
 

2. สรุปผลการทดลอง เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช 
ปลายรากต้นถั่วเขียวจะยืดตัวเข้าหากระดาษด้านที่มีความชื้นแสดงว่าพืชจะมี 
การตอบสนองต่อความชื้น โดยรากจะมีทิศทางการเจริญเข้าหาความชื้นหรือน้ า 
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เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 1 
                                 1.3 สิง่เร้าคืออะไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   ค าช้ีแจง    ให้นักเรียนศึกษาการตอบสนองของพืชต่อส่ิงเร้าต่างๆ ที่สังเกตเห็นได้  
    พร้อมวาดภาพและเขียนค าบรรยายลงในใบงาน  
บันทึกผล 

ภาพวาด สิ่งเร้า ลักษณะการตอบสนอง 

 

(ตัวอย่าง) 
การสัมผัส 

ต้นไมยาราบจะหุบใบ  
เมื่อโดนสัมผัส 

 

แสง ดอกทานตะวันจะหันดอกตาม
ทิศทางการส่องแสงของ 
ดวงอาทิตย์ 

 

 

น้ า กระบองเพชรเปล่ียนรูปจาก
ใบกลายเป็นหนามเพ่ือลดการ
สูญเสียน้ าในเซลล์ 

 

                                                    ค าตอบนอกเหนือจากนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครู 
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เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 2 
                           เรื่อง พืชน่ารู้ พิชิตค าถาม 

 
 
 
จุดประสงค์ 

นักเรียนมีความรู้ หลักการตอบสนองของพืชและส่ิงเร้าต่อพืชได้ 
 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
1. การเคล่ือนไหวของพืชที่เกิดจากการเจริญเติบโตของพืช ท าให้เกิด 
การเคล่ือนไหวอย่างไรบ้าง 
ตอบ การเอนหรือโยกไปมาของยอดพืชตระกูลถั่ว , ปลายยอดพืช เช่น ต้นถั่ว 
ต้นพลู ต้นเถาวัลย์ จะบิดเป็นเกลียวเล้ือยโค้งอ้อมพันหลักหรือต้นไม้ 
และมือเกาะของพืชบางชนิด 
2. มือเกาะของพืชบางชนิดเจริญยืดยาวออกมา เป็นการเคล่ือนไหวที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากอะไร 
ตอบ การเจริญเติบโตของพืช 
3. การหุบและกางของใบไมยาราบ เกิดจากกลุ่มเซลล์ชนิดใด 
ตอบ กลุ่มเซลล์พัลไวนัส 
4. การเปล่ียนสีของดอกพุดตาน เป็นการตอบสนองต่อส่ิงเร้าชนิดใด 
ตอบ การตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงความเข้มของแสง 
5. การสังเคราะห์ด้วยแสง มีผลต่อการปิด-เปิดของปากใบอย่างไร 
ตอบ การสังเคราะห์ด้วยแสงท าให้น้ าจากเซลล์ข้างเคียงซึมผ่านเข้าเซลล์คุม 
ท้าให้เซลล์คุมมีแรงดันเต่งเพ่ิมขึ้น จึงท้าให้ปากใบเปิด เมื่อไม่มีการสังเคราะห์ด้วย 
แสงน้ าก็จะซึมออกจากเซลล์คุมท้าให้เซลล์เห่ียวและปากใบก็จะปิด 
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ข้อท่ี ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 ง ง 
2 ก ค 
3 ข ข 
4 ค ง 
5 ก ค 
6 ค ง 
7 ข ข 
8 ง ก 
9 ค ค 
10 ง ก 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 
 ชุดท่ี 7  การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช 
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