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ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ 
 

หน่วยของส่ิงมีชีวติ และการด ารงชีวติของพืช 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 
หน่วยท่ี 3 

การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของส่ิงมีชีวิต 

 
 
ท่ีมา : พรรณี   ชิโนรักษ,์  ผูแ้ปล.  (2544).  หนังสือชุดขุมทรัพย์โลกวทิยาศาสตร์ เล่ม  โลกพชื. : 61 
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ชุดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ 
หน่วยท่ี 3 

การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของส่ิงมีชีวิต 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เม่ือเรียนจบเร่ืองน้ีแลว้ นกัเรียนสามารถ 

1. อธิบายการตอบสนองของพืชต่อส่ิงเร้าบางชนิดได ้
2. ยกตวัอยา่งพืชท่ีตอบสนองต่อส่ิงเร้าบางชนิดได ้
3. อธิบายลกัษณะการตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืชได ้
4. บอกสาเหตุของการตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืชได ้
5. ท ากิจกรรมเพื่อศึกษาการตอบสนองของพืชจากส่ิงท่ีก าหนดมาใหไ้ด ้
6. น าความรู้เร่ือง การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืชไปใชป้ระโยชน์ได ้

เวลาทีใ่ช้ 2 คาบ 
กจิกรรมที ่3.1  การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช (2 คาบ) 
กจิกรรมที ่3.2  การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของสัตว ์(2 คาบ) 
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โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์   รายวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน รหัส ว 21182 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1    ผู้สอน...ครูมนวภิา   อ่อนศรี 

 

 

ใบกจิกรรม 3 
 

 
กจิกรรมที ่3.1 

เร่ือง     การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพชื 
 
สาระส าคัญ 
  พืชสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มไดเ้ช่นเดียวกบัสัตว ์แต่การ
ตอบสนองของพืชแสดงออกดว้ยการเคล่ือนไหวอนัเน่ืองมาจากการเจริญเติบโต ซ่ึงเป็นไปอยา่ง
เช่ืองชา้ส่วนมากเห็นไม่ชดัเจน และมีแบบแผนคลา้ยคลึงกนัแมใ้นพืชต่างชนิดกนั การตอบสนอง
ของพืชมีแตกต่างกนั เช่น การตอบสนองต่อแสง การตอบสนองต่ออุณหภูมิ การตอบสนองต่อน ้า 
การตอบสนองต่อการสัมผสั 
 

♠♠♠ ก่อนท ากิจกรรมใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้ให้เขา้ใจก่อน ♠♠♠ 
 
จุดประสงค์กจิกรรม 

เม่ือเรียนจบกิจกรรมน้ีแลว้นกัเรียนสามารถ 
1. ท าการทดลองและอธิบายไดว้า่ พืชมีการตอบสนองต่อความช้ืน 
2. สังเกต ส ารวจ และรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการตอบสนองของพืชในทอ้งถ่ินต่อส่ิงเร้า

บางชนิด 
เวลาทีใ่ช้ 2 คาบ 
 

พืชมีการตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มอะไร 
อยา่งไรบา้ง 
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วสัดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 

รายการ จ านวน/กลุ่ม 
1. แผน่กระจกหรือแผน่พลาสติกใส ขนาด 9 cm x 9 cm 
2. เทปกาว 
3. เมล็ดถัว่เขียว 
4. กระดาษเยือ่ 

2 แผน่ 
1 มว้น 
10 เมล็ด 

1 มว้น/ต่อห้อง 
 
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทีต้่องการเน้น 

1. การสังเกต 
2. การทดลอง 
3. การตีความหมายขอ้มูลและการลงขอ้สรุป 

วธีิท ากจิกรรม  
1. แช่เมล็ดถัว่เขียวในน ้าเป็นเวลา 1 คืน 
2. น าเมล็ดถัว่เขียวในขอ้ 1 มาวางเรียงเป็นแถวตรงกลางของแผน่กระจกหรือแผน่พลาสติกใส 

ดงัรูป 

 
ภาพ 3.1   การจดัอุปกรณ์ทดลอง 

ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี (2548).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม 
ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ. : 60 

 
3. น ากระดาษเยือ่มาพบัซอ้นกนัหลายๆ ชั้น โดยพบัจ านวน 2 แผน่ แผน่หน่ึงชุบน ้าใหเ้ปียก

แลว้น ามาวางท่ีดา้นหน่ึงของกระจก อีกแผน่หน่ึงไม่ตอ้งชุบน ้า วางลงท่ีอีกดา้นหน่ึง ปิดทบั
ดา้นบนดว้ยกระจกใส แลว้ใชเ้ทปกาวปิดโดยรอบเพื่อไม่ใหค้วามช้ืนระเหยออกไป สังเกต
การเจริญของราก 
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แบบรายงานผลการท ากจิกรรมวทิยาศาสตร์ 
 
กจิกรรมที ่3.1   
เร่ือง การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช 
สมาชิกในกลุ่มท่ี   
 1)     เลขท่ี    2)     เลขท่ี   
 3)     เลขท่ี    4)     เลขท่ี   

5)     เลขท่ี    6)     เลขท่ี   
 
ผลของกจิกรรม 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
สรุปผลการท ากจิกรรม 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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ค าถามท้ายกจิกรรม 
 
จงเติมค าหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
ศึกษาภาพต่อไปน้ี แลว้ตอบค าถาม 
 

 
 
 
                    ตน้ไมยราบ   ตน้จามจุรี         ตน้กาบหอยแครง 
 
ท่ีมา : พิมพนัธ์   เดชะคุปต ์ และคณะ.  (2550).  วทิยาศาสตร์ ช่วงช้ันที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2. : 20 

 
1. เพราะเหตุใด เมื่อน ามือสัมผัสต้นไมยราบ ใบไมยราบจึงหุบ  

                
2. เพราะเหตุใดใบจามจุรีจึงหุบในตอนเยน็หรือใกล้ค ่า  

                
3. เพราะเหตุใดใบกาบหอยแครงจึงหุบได้  

                
4. เหตุใดต้นไม้ใหญ่ๆ กลางทุ่ง เช่น ต้นตาล ต้นมะพร้าว ล าต้นจึงสูงชะลูด 

                
5. จากภาพพชืมีการตอบสนองต่อแสงอย่างไรบ้าง 

 

 

 

 

        ดอกคุณนายต่ืนสาย  ดอกทานตะวนั                ตน้มะละกอ      ตน้กลา้ถัว่ 
 
 
 
                     ดอกพุดตานเวลาเชา้   ดอกพุดตานเวลาสาย            ดอกพุดตานเวลาบ่าย 
 
ท่ีมา : พิมพนัธ์   เดชะคุปต ์ และคณะ.  (2550).  วทิยาศาสตร์ ช่วงช้ันที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2. : 21 

ช่วยกนัคิด
หน่อยนะคะ 
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6.  ดอกบัวบานในเวลา    และหุบในเวลา    เป็นการ
ตอบสนองของพชืต่อส่ิงเร้าที่เป็น     ส่วนดอกบัวสวรรค์จะบาน
เมื่ออุณหภูมิ   และจะหุบเมื่ออุณหภูมิ       

7. การหุบใบของต้นแคจะเกดิขึน้ในช่วงเวลา     โดยมีสาเหตุ
มาจาก           

8. ในธรรมชาติใบของต้นกาบหอยแครงจะหุบเมื่อ      
      โดยมีสาเหตุการตอบสนองต่อส่ิงเร้า
เช่นเดียวกบัพชืชนิดใด         

 

 
ภาพ 3.2   การหุบใบของตน้กาบหอยแครงขณะมีแมลงมาสัมผสั 

ท่ีมา : พรรณี   ชิโนรักษ,์  ผูแ้ปล.  (2544).  หนังสือชุดขุมทรัพย์โลกวทิยาศาสตร์ เล่ม  โลกพชื. : 1 

 
9. การปิด – เปิดของปากใบเป็นการตอบสนองของพชืต่อส่ิงเร้าทีเ่ป็น   และ

เซลล์ทีเ่กีย่วข้องกบัการปิด – เปิดของปากใบ คือ       
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ใบกจิกรรม 
 
 
 

กจิกรรมที ่3.2 
เร่ือง     การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของสัตว์ 

 
สาระส าคัญ 

คนและสัตวต์อบสนองต่อส่ิงเร้าโดยผา่นประสาทสัมผสัทั้ง 5 ตอบสนองต่อแสงโดยการ
เห็น ตอบสนองต่ออุณหภูมิโดยกายสัมผสั ตอบสนองต่อกล่ินโดยจมูก ตอบสนองต่อเสียงโดยหูได้
ยนิ และตอบสนองต่อรสโดยการรับรู้จากล้ินหรืออวยัวะรับรสอ่ืนๆ  
 

♠♠♠ ก่อนท ากิจกรรมใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้ให้เขา้ใจก่อน ♠♠♠ 
 
จุดประสงค์กจิกรรม 

เม่ือเรียนจบกิจกรรมน้ีแลว้นกัเรียนสามารถ 
  1.  ระบุวตัถุประสงคข์องการท ากิจกรรมได ้
  2.  คาดคะเนผลการทดลองได ้
  3.  อธิบายการตอบสนองของคนต่อส่ิงเร้าได ้
เวลาทีใ่ช้ 2 คาบ 
วสัดุอุปกรณ์ 
  ภาพการตอบสนองของคนต่อส่ิงเร้า 
 
 
 

   

คนยนืกลางลมหนาว     คนจุ่มเทา้ในบ่อน ้าร้อน      คนมองแสงสวา่งจา้              คนไดย้นิเสียงดงั 
 
 
 

สัตวมี์การตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มอะไร 
อยา่งไรบา้ง 
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คนมองอาหารท่ีมีรสเปร้ียว  คนไดก้ล่ินอาหาร                             คนไดก้ล่ินเหมน็ 
 
ท่ีมา : พิมพนัธ์   เดชะคุปต ์ และคณะ.  (2550).  วทิยาศาสตร์ ช่วงช้ันที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2. : 23 

 
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทีต้่องการเน้น 

1. การสังเกต 
2. การตีความหมายขอ้มูลและการลงขอ้สรุป 

วธีิท ากจิกรรม  
  1.  สังเกตภาพการตอบสนองของคนต่อส่ิงเร้า แลว้ร่วมกนัอภิปรายเพื่อหาค าตอบของ

ปัญหา 
  2.  บนัทึกผล 
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แบบรายงานผลการท ากจิกรรมวทิยาศาสตร์ 
 
กจิกรรมที ่3.2   
เร่ือง การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของสัตว ์
สมาชิกในกลุ่มท่ี   
 1)     เลขท่ี    2)     เลขท่ี   
 3)     เลขท่ี    4)     เลขท่ี   

5)     เลขท่ี    6)     เลขท่ี   
 
บันทกึผลการท ากจิกรรม 
ตาราง การตอบสนองของคนต่อส่ิงเร้าภายนอก 
 

ภาพ การตอบสนองของคน 
 
- คนยนืกลางลมหนาว  
 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
- คนจุ่มเทา้ในบ่อน ้าร้อน 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
- คนมองแสงสวา่งจา้  
 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
- คนไดย้นิเสียงดงั 
 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 
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ภาพ การตอบสนองของคน 
 
- คนมองอาหารท่ีมีรสเปร้ียว 
 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
- คนไดก้ล่ินอาหาร 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
- คนไดก้ล่ินเหม็น  

 
-----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
สรุปผลการท ากจิกรรม 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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ค าถามท้ายกจิกรรม 
 
จงเติมค าหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

 
1. คนมีการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมอะไรบ้าง และผ่านประสาทสัมผสัใดบ้าง 

            
           
            

2. พฤติกรรมใดเป็นการตอบสนองต่อแสง  
             

3. พฤติกรรมใดเป็นการตอบสนองต่ออุณหภูมิ  
             

4. พฤติกรรมใดเป็นการตอบสนองต่อเสียง  
             

5. พฤติกรรมใดเป็นการตอบสนองต่อกลิน่  
             

6. พฤติกรรมใดเป็นการตอบสนองต่อการสัมผสัด้วยตา  
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วยกนัคิด
หน่อยนะคะ 
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ใบความรู้ 
 

หน่วยของส่ิงมีชีวติ และการด ารงชีวติของพืช 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 
หน่วยท่ี 3 

การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของส่ิงมีชีวิต 

 
 
ท่ีมา :  พรรณี   ชิโนรักษ,์  ผูแ้ปล.  (2544).  หนังสือชุดขุมทรัพย์โลกวทิยาศาสตร์ เล่ม  โลกพชื. : 46 
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โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์   รายวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน รหัส ว 21102 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1    เวลาทีใ่ช้ 1 คาบ 
 

 

ใบความรู้ที ่3 

การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของส่ิงมีชีวติ 
 
การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพชื 

 
การตอบสนองต่อส่ิงเร้า (Irritability) เป็นสมบติัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของส่ิงมีชีวติท่ีมีผลต่อ

การด ารงชีวติ ท าใหไ้ดรั้บอาหารหรือหลีกเล่ียงจากส่ิงท่ีเป็นอนัตรายได ้ 
เม่ือพืชถูกกระตุน้ดว้ยส่ิงเร้าต่างๆ เช่น แสงสวา่ง อุณหภูมิ น ้า การสัมผสั แรงโนม้ถ่วงของ

โลก เป็นตน้ จะท าใหส่้วนต่างๆ ของพืชมีการตอบสนองส่ิงเร้าเหล่าน้ีในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั 
การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพชืสังเกตจากการทีพ่ชืมีการเคลือ่นไหว ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 2 

ประเภท คือ 
1.   การตอบสนองต่อส่ิงเร้าเน่ืองจากการเจริญเติบโต 
2.   การตอบสนองต่อส่ิงเร้าเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณน า้ภายในเซลล์ 

การตอบสนองต่อส่ิงเร้าเน่ืองจากการเจริญเติบโต แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 
1. การตอบสนองของพชืทีม่ีความสัมพนัธ์กบัทศิทางของส่ิงเร้า โดยส่วนของพืชจะโคง้

เขา้หาส่ิงเร้าหรือหนีจากส่ิงเร้าท่ีมากระตุน้ ไดแ้ก่ 
1.1 แสงเป็นส่ิงเร้า จะท าใหป้ลายยอดของพืชเจริญเอนเขา้หาแสง ส่วนปลายรากของ

พืชจะเจริญในทิศทางหนีแสง  
 การทีป่ลายยอดของพชืโค้งเข้าหาแสง (positively phototropic) เน่ืองจากแสง

ท าใหส้ารเคมีชนิดหน่ึงหรือฮอร์โมนพืชชนิดหน่ึงในเน้ือเยื่อกระจายไปดา้น
ตรงกนัขา้มกบัแสง มีผลท าใหเ้ซลลด์า้นท่ีอยูต่รงขา้มกบัแสงยดืตวัไดม้ากกวา่
อีกดา้นหน่ึง ล าตน้จึงเอนเขา้หาแสง  
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 การทีป่ลายรากของพชืเจริญในทิศทางหนีแสง (negatively phototropic) 
เน่ืองจากปลายรากตอ้งการสารเคมีนอ้ยกวา่ปลายยอด ดงันั้นดา้นท่ีอยูต่รงขา้ม
กบัแสงจะมีสารเคมีมากกวา่ดา้นท่ีไดรั้บแสง จึงถูกยบัย ั้งการเจริญ ท าใหเ้ซลล์
ดา้นท่ีไดรั้บแสงยดืตวัมากกวา่ ปลายรากจึงโคง้หนีแสง 

1.2 แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นส่ิงเร้า จะท าใหป้ลายรากเจริญในทิศทางเขา้หาแรงโนม้
ถ่วงของโลก (positively geotropic) ส่วนปลายยอดเจริญในทิศทางหนีแรงโนม้
ถ่วงของโลก (negatively geotropic) 

 
 

ภาพ 3.3   แรงโนม้ถ่วงของโลกเป็นส่ิงเร้า 
ท่ีมา : อุษณีย ์  ยศยิง่ยวด,  ผูแ้ปล.  (2544).  ชีววทิยา หลกัสูตรแห่งชาติระดบัมัธยมศึกษา (GCSC) ของประเทศองักฤษ. : 227 

 
1.3 สารเคมีเป็นส่ิงเร้า เช่น การท่ีหลอดละอองเรณูเจริญเขา้หาออวลุ เน่ืองจากภายใน

ออวลุมีสารละลายน ้าตาลเป็นส่ิงเร้า 

  
 

ภาพ 3.4     หลอดละอองเรณูเจริญเขา้หาออวลุ 
ท่ีมา : อุษณีย ์  ยศยิง่ยวด,  ผูแ้ปล.  (2544).  ชีววทิยา หลกัสูตรแห่งชาติระดบัมัธยมศึกษา (GCSC) ของประเทศองักฤษ. : 222 
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1.4 น า้หรือความชื้นเป็นส่ิงเร้า เช่น การท่ีรากของพืชเจริญในทิศทางเขา้หาน ้าหรือ
ความช้ืน 

1.5 การสัมผสัเป็นส่ิงเร้า เช่น การเจริญของมือเกาะของต าลึง ฟักทอง องุ่น ถัว่ หรือพืช
ตระกลูแตง โดยเม่ือสัมผสักบัหลกัหรือตน้ไมอ่ื้น จะเจริญพนักบัหลกัหรือตน้ไมท่ี้
สัมผสั 

 
 

ภาพ 3.5     การเจริญของมือเกาะของแตงกวา 
ท่ีมา : พรรณี   ชิโนรักษ,์  ผูแ้ปล.  (2544).  หนังสือชุดขุมทรัพย์โลกวทิยาศาสตร์ เล่ม  โลกพชื. : 31 
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2. การตอบสนองของพชืทีไ่ม่สัมพนัธ์กบัทศิทางของส่ิงเร้า การตอบสนองแบบน้ีเก่ียวกบั
การหุบและการบานของดอกไม ้ซ่ึงเกิดจากการเจริญของกลุ่มเซลลด์า้นในและ 
ดา้นนอกของกลีบดอกไม่เท่ากนั โดยเป็นผลจากส่ิงเร้าต่อไปน้ี 
2.1 เม่ือมีแสงเป็นส่ิงเร้า เช่น ดอกบวัจะบานในเวลากลางวนัและหุบในเวลากลางคืน 

ดอกกระบองเพชรจะบานในเวลากลางคืนและจะหุบในเวลากลางวนั 

 
 
 
ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี (2548).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม 
ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ. : 81 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3.6     ดอกบวับานและหุบเม่ือความเขม้แสงเปล่ียนแปลง 
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2.2 เม่ือมีอุณหภูมิเป็นส่ิงเร้า เช่น ดอกบวัสวรรคแ์ละดอกทิวลิปจะบานเม่ืออุณหภูมิสูง
และจะหุบเม่ืออุณหภูมิต ่าลง 

 
 
 
 
ท่ีมา : พรรณี   ชิโนรักษ,์  ผูแ้ปล.  (2544).  หนังสือชุดขุมทรัพย์โลกวทิยาศาสตร์ เล่ม  โลกพชื. : 61 

 
การตอบสนองต่อส่ิงเร้าเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงปริมาณน า้ภายในเซลล์ 

เม่ือมีส่ิงเร้ามากระตุน้ใหพ้ืชเกิดการเปล่ียนแปลงปริมาณน ้ าภายในเซลล ์จะมีผลท าให้
แรงดนัเต่งภายในเซลลเ์กิดการเปล่ียนแปลงไปดว้ย แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1. การหุบใบของพชืบางชนิดตอนพลบค ่าเมื่อมีแสงเป็นส่ิงเร้า เม่ือความเขม้ของแสง
ลดลง จะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงปริมาณของน ้าภายในกลุ่มเซลลท่ี์โคนกา้นใบ โดย
น ้าจะเคล่ือนท่ีออกนอกเซลลใ์นบริเวณน้ี ท าใหแ้รงดนัเต่งภายในเซลลล์ดลงใบจะหุบลู่
ลง เม่ือไดรั้บแสงสวา่งในเวลากลางวนัเซลลจ์ะไดรั้บน ้ากลบัคืนมา แรงดนัเต่งภายใน
เซลลจ์ะเพิ่มข้ึน ท าใหใ้บกางออกเหมือนเดิม พืชท่ีมีลกัษณะขา้งตน้ ไดแ้ก่ กา้มปู แค 
กระถิน ผกักระเฉด และถัว่ต่างๆ 

ภาพ 3.7     ดอกทิวลิปจะบานเม่ืออุณหภูมิสูงและจะหุบเม่ืออุณหภูมิต ่าลง 
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2. การหุบใบของพชืบางชนิดเมื่อมีการสัมผสัหรือการกระเทือนเป็นส่ิงเร้า พืชบางชนิด
เม่ือไดรั้บการสัมผสัหรือการกระเทือน กลุ่มเซลลท่ี์โคนกา้นใบจะสูญเสียน ้าใหก้บั
ช่องวา่งระหวา่งเซลล ์ซ่ึงจะเป็นไปอยา่งรวดเร็วและไม่ถาวร ไดแ้ก่  
- การหุบใบของตน้ไมยราบ ผกักระเฉด เม่ือถูกสัมผสัหรือถูกระเทือน 
- การหุบใบของพืชพวกท่ีเปล่ียนโครงสร้างมาจบัแมลง เม่ือมีแมลงมาสัมผสั เช่น 

กาบหอยแครง หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง หยาดน ้าคา้ง เป็นตน้ 

 
 
ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี (2548).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม 
ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ. : 79 

 
3. การปิด – เปิดของปากใบเมื่อมีแสงเป็นส่ิงเร้า ในเวลากลางวนั เซลลคุ์มมีกระบวนการ 

สังเคราะห์ดว้ยแสง ท าใหมี้น ้าตาลสะสมอยูภ่ายในเซลลคุ์มเป็นจ านวนมาก เป็นผลใหค้วามเขม้ขน้
ของสารละลายน ้าตาลในเซลลคุ์มสูงกวา่ความเขม้ขน้ของสารในเซลลข์า้งเคียง น ้าจากเซลล์
ขา้งเคียงจึงแพร่ผา่นเขา้สู่เซลลคุ์มจนเซลลคุ์มเต่งออก ท าใหป้ากใบเปิด ในทางกลบักนัในเวลา
กลางคืนเม่ือพืชไม่ไดรั้บแสง จึงไม่มีกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงเกิดข้ึน ท าใหน้ ้าตาลในเซลล์
คุมลดนอ้ยลง เป็นผลใหค้วามเขม้ขน้ของสารละลายน ้าตาลในเซลลคุ์มนอ้ยกวา่ความเขม้ขน้ของ
สารในเซลลข์า้งเคียง น ้าจากเซลลคุ์มจึงสูญเสียออกไปใหเ้ซลลข์า้งเคียง ท าใหเ้ซลลคุ์มเห่ียว ปากใบ
ท่ีอยูร่ะหวา่งเซลลคุ์มจึงปิด 

ภาพ 3.8     การหุบของใบไมยราบเม่ือไดรั้บการสัมผสั 
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ท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี (2548).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม 
ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ. : 61 

 

การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของสัตว์ 
พฤติกรรมของคนและสัตว์ที่ตอบสนองต่อส่ิงเร้าภายนอก 

คนและสัตวส์ามารถแสดงพฤติกรรมบางอยา่งเพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้าภายนอก ซ่ึงไดแ้ก่ 
แสง อุณหภูมิ น ้า และการสัมผสั ไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะของส่ิงเร้าและ
สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อความปลอดภยัและการอยูร่อดของชีวติ โดยอาศยัการท างานท่ี
ประสานระหวา่งระบบประสาท ระบบกลา้มเน้ือรวมทั้งระบบต่อมไร้ท่อและระบบต่อมมีท่อ ดงัน้ี 

1. การตอบสนองเมื่อได้รับแสงเป็นส่ิงเร้า 
คนและสัตวบ์างชนิดสามารถตอบสนองไดอ้ยา่งรวดเร็วเม่ือไดรั้บแสง เช่น 

 การหร่ีตาเม่ือมีแสงสวา่งมากเกินไป  
 การท่ีแมลงต่างๆ บินเขา้หาแสงสวา่ง 

ภาพ 3.9     ปากใบและเซลลคุ์ม 
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 เม่ือเกิดสุริยปุราคา นกจะบินกลบัรังเน่ืองจากมีสภาพคลา้ยเวลาพลบค ่า 
 การหนีแสงของไส้เดือนดิน  
 การใหแ้สงสวา่งในการเล้ียงไก่ เพื่อใหไ้ก่กินอาหารเป็นเวลานาน ท าให ้

เจริญเติบโตเร็วในระยะเวลาสั้นกวา่ปกติ 
 สัตวบ์างชนิดจะออกหาอาหารในเวลาท่ีเร่ิมมีแสงสวา่ง เช่น การท่ีนกบิน 

ออกจากรังในตอนเชา้ 
 ไก่ขนับอกเวลาในตอนเชา้ 
แต่ก็มีสัตวบ์างชนิดจะออกหาอาหารในเวลาท่ีไม่มีแสง เช่น นกเคา้แมว  

คา้งคาว หนู  
2. การตอบสนองเมื่อได้รับอุณหภูมิเป็นส่ิงเร้า 

คนและสัตวจ์ะด ารงชีวติในสภาวะอุณหภูมิท่ีเหมาะสม ถา้อุณหภูมิเปล่ียนไป  
ส่ิงมีชีวติจะมีพฤติกรรมท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิเพื่อความปลอดภยั และการ
ด ารงชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงัตวัอยา่งท่ีจะกล่าวต่อไป 

เมื่ออากาศร้อนหรือมีอุณหภูมิสูง 
 คนจะเหง่ือออกมาก เป็นการระบายความร้อน 
 คนเม่ือสัมผสัวตัถุท่ีร้อนจดั จะเกิดอาการสะดุง้ และดึงอวยัวะส่วนท่ี 

สัมผสัออกทนัที 
 สุนขั ววั ควาย แกะ จะระบายความร้อนโดยน ้าระเหยออกจากล้ินและ 

เพดานปากดว้ยการหอบ 
 แมว กระต่าย จิงโจ ้จะระบายความร้อนโดยการเลียอุง้เทา้ และน ้าลายจะ 

พาความร้อนออกไป 
 ควายจะหนีร้อนดว้ยการแช่แอ่งน ้า 
 สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้า เช่น กบ อ่ึงอ่าง คางคก จะหนีร้อนดว้ยการจ าศีล  

( Estivation ) 
 สัตวเ์ล้ือยคลาน เช่น จ้ิงเหลน ก้ิงก่า งู จะหลบร้อนอยูต่ามโพรงไมห้รือใน 

ท่ีร่มเม่ืออากาศเยน็หรือมีอุณหภูมิต ่า 
 คนจะขนลุก หนาวสั่น เป็นการป้องกนัการสูญเสียความร้อนและเพิ่ม 

ความร้อนใหแ้ก่ร่างกาย 
 คนเม่ือสัมผสัวตัถุท่ีเยน็จดั จะเกิดอาการสะดุง้ และดึงอวยัวะส่วนท่ีสัมผสั 

ออกทนัที 
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 นกนางแอ่นบา้นและนกปากห่างจะอพยพยา้ยถ่ินจากไซบีเรียมายงั 
ประเทศไทย 

 สัตวเ์ล้ือยคลาน เช่น จ้ิงเหลน ก้ิงก่า งู จะนอนผึ่งแดด 
3.  การตอบสนองเมื่อได้รับน า้เป็นส่ิงเร้า 

น ้าเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการด ารงชีวติของคนและสัตว ์ช่วยล าเลียงสารอาหาร 
ไปยงัส่วนต่างๆ ของร่างกาย ช่วยรักษาผวิหนงัใหชุ่้มช้ืน ดงันั้นเม่ือสภาพแวดลอ้มมีปริมาณน ้า 
ไม่เหมาะสม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 ไส้เดือนจะเคล่ือนท่ีเขา้หาความช้ืน เพื่อใหผ้ิวหนงัชุ่มช้ืน เน่ืองจาก 
ไส้เดือนหายใจโดยใชผ้วิหนงัจึงจ าเป็นท่ีผวิหนงัจะตอ้งชุ่มช้ืนตลอดเวลา 

 น ้าท าใหส้ัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้า เช่น กบ คางคก ออกหากินในเวลากลางคืน  
เพื่อใหมี้ความช้ืนพอเหมาะ 

4.  การตอบสนองเมื่อได้รับการสัมผสัเป็นส่ิงเร้า 
ผวิหนงัของคนและสัตวจ์ะมีประสาทสัมผสัอยูท่ี่บริเวณผิวหนงั ดงันั้น 

เม่ือไดส้ัมผสั ระบบประสาทกบัระบบกลา้มเน้ือจะท างานประสานกนั และแสดงอาการตอบสนอง
ต่อส่ิงเร้าได ้ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 อ่ึงอ่างเม่ือไดรั้บการสัมผสัจะพองตวั 
 ก้ิงกือจะขดตวัเม่ือสัมผสั 
 เต่าจะหดหวัเม่ือสัมผสั 
 เม่ือผงเขา้ตา นยัน์ตาจะขบัน ้าตาออกมาเพื่อก าจดัผง 
 การกระพริบตาเม่ือรู้สึกวา่มีวตัถุเขา้ใกลน้ยัน์ตา เพื่อป้องกนัอนัตราย 

ใหแ้ก่นยัน์ตา 
นอกจากน้ียงัพฤติกรรมอ่ืนๆ ของสัตวท่ี์ตอบสนองต่อส่ิงเร้าอ่ืนๆ เช่น สุนขัน ้าลายไหลเม่ือ

เห็นอาหาร เม่ือโยนขนมปังลงในบ่อปลา ปลาก็จะวา่ยเขา้มาหากินอาหาร หรือถา้โยนวตัถุลงในน ้า 
ปลาก็จะวา่ยน ้าหนีเพื่อความปลอดภยั การตอบสนองต่อส่ิงเร้าบางอยา่งตอ้งใชเ้วลานาน เช่น การ
เปล่ียนสีผวิของจ้ิงจก เพื่อให้ดูกลมกลืนกบัฝาผนงัเพื่อความปลอดภยั นกัเรียนอาจศึกษาพฤติกรรม
การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของสัตวต่์างๆ โดยส ารวจในทอ้งถ่ินหรือศึกษาคน้ควา้จากแหล่งความรู้
ต่างๆ เช่น ห้องสมุด โทรทศัน์ และสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต แต่ควรระวงัในเร่ืองการสังเกต
อาการหรือพฤติกรรมท่ีสามารถมองเห็นได ้เม่ือมีส่ิงเร้าภายนอก จึงจะถือวา่เป็นการตอบสนองต่อ
ส่ิงเร้า 

 
 


