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สาระส าคัญ (Overview / Annotation) 
  การเจริญเติบโตของพืชตอ้งการสารอาหารและปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่างๆ เพื่อใชใ้นการเพิ่มจ านวนเซลล ์ขยายขนาด
ของเซลล ์ละเปล่ียนแปลงรูปร่างของเซลล ์และในขณะท่ีพืชเจริญเติบโตยอ่มไดรั้บส่ิงเร้าต่างๆ ท่ีแตกต่างกนั ท าให้พืช
มีการตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่างกนั จึงท าใหส่้วนต่างๆ ของพืชมีลกัษณะการเจริญเติบโตท่ีแตกต่างกนัไป 
 

มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาข้ันพืน้ฐาน (Local / National Standards) 
  มาตรฐานการเรียนรู้  : มาตรฐาน  ว 1.1 เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวติ   ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างและ
หนา้ท่ีของระบบต่าง ๆ  ของส่ิงมีชีวติท่ีท างานสัมพนัธ์กนั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสาร
ส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
  มาตรฐานช่วงช้ัน :  ส ารวจตรวจสอบ   สืบคน้ขอ้มูล   อภิปราย  และอธิบายโครงสร้าง  การท างานของระบบ
ต่าง  ๆของส่ิงมีชีวติ  (พืช  สัตว ์ และมนุษย)์  การท างานท่ีสัมพนัธ์กนัของระบบต่างๆ และน าความรู้ไปใช้ 
 

ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั (Content Standards) 
  1.นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการเจริญเติบโต ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
ส่วนประกอบของเมล็ด และการตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช  
  2. นกัเรียนมีทกัษะในการทดลองเพื่อศึกษาส่วนประกอบของเมล็ด การเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช
ต่อส่ิงเร้าบางชนิด 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) 
ด้านความรู้  (K =  Knowledge)  
  1.อธิบายกระบวนการเจริญเติบโตของพืช พร้อมทั้งระบุปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได ้
  2. วเิคราะห์และอธิบายการตอบสนองของพืชต่อส่ิงเร้าต่างๆ ได ้
ด้านทกัษะ / กระบวนการ (P  =  Practice)  
   1.ท าการทดลองและอธิบายส่วนประกอบภายนอกและภายในของเมล็ดและการงอกของเมล็ดพืชได ้
  2. ท าการทดลองและเขียนแผนภาพแสดงการตอบสนองของพืชต่อส่ิงเร้าบางชนิดได ้
ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A  =  Attitude ) เพื่อให้นกัเรียน 
  1.  มีความสนใจใฝ่รู้     2.  กลา้แสดงออก       3.  มีความรับผดิชอบ   4.  มีระเบียบวนิยั 



 

สาระการเรียนรู้/เนือ้หาสาระ (Content) 
เร่ือง  การเจริญเติบโตของพืช 

 
 

                                                       

แหล่งท่ีมา http://web.ku.ac.th/nk40/nk/data/17/nk17k3.htm 
การงอกของเมลด็  
เมล็ดท่ีจะงอกไดจ้ะตอ้งมีปัจจยัท่ีเหมาะสมทั้งเมล็ดและสภาพแวดลอ้มภายนอก ดงัน้ี  

1. การมีชีวติของเมล็ด นบัวา่เป็นปัจจยัส าคญัในการเพาะเมล็ด การท่ีเมล็ดมีชีวิตอยูไ่ดน้อ้ยอาจเน่ืองจาก 
การเจริญเติบโตของเมล็ดไม่เหมาะสมในขณะท่ียงัอยูบ่นตน้แม่ หรือเน่ืองจากไดรั้บอนัตรายขณะท าการเก็บเก่ียวหรือ
กระบวนการในการผลิตเมล็ดไม่ดีพอ  
  2.  สภาพแวดลอ้มในขณะเพาะเมล็ดจะตอ้งอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม  

  

 

ปัจจยัส าหรับการเจริญเติบโตของพืช 
        1.  แสง 
        2.  ดิน 
        3.  น ้าหรือความช้ืน 
        4.  อากาศและอุณหภูมิ 

 
 
การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพชื (  Irritability )   

http://web.ku.ac.th/nk40/nk/data/17/nk17k3.htm


  การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพชื (  Irritability )  เป็นสมบติัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของส่ิงมีชีวติท่ีมีผลต่อการ
ด ารงชีวิต  ท าใหไ้ดรั้บอาหารหรือหลีกเล่ียงจากส่ิงท่ีเป็นอนัตรายได ้ การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืชนอกจากจะ
เกิดข้ึนในลกัษณะของการเคล่ือนไหวซ่ึงสามารถสังเกตไดง่้ายแลว้  ยงัพบวา่ส่ิงเร้าภายนอกยงัมีผลต่อการสร้างอาหาร
ของพืชดว้ย 
      การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืชสังเกตจากการท่ีพืชมีการเคล่ือนไหว ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
  1. การตอบสนองต่อส่ิงเร้าเน่ืองจากการเจริญเติบโต 

2. การตอบสนองต่อส่ิงเร้าเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงปริมาณน ้าภายในเซลล ์
 

 การตอบสนองต่อส่ิงเร้าเน่ืองจากการเจริญเติบโต    แบ่งออกไดด้งัน้ี 
 1. การตอบสนองของพชืทีม่ีความสัมพนัธ์กบัทศิทางของส่ิงเร้า โดยส่วนของพืชจะโคง้เขา้หาส่ิงเร้าหรือหนี
จากส่ิงเร้าท่ีมากระตุน้ ไดแ้ก่ 
        1.1) แสงเป็นส่ิงเร้า จะท าใหป้ลายยอดของพืชเจริญเอนเขา้หาแสง ส่วนปลายรากของพืชจะเจริญในทิศทาง
หนีแสง 
        1.2) แรงโนม้ถ่วงของโลกเป็นส่ิงเร้า   จะท าใหป้ลายรากเจริญในทิศทางเขา้หาแรงโนม้ถ่วงของโลก   ส่วน
ปลายยอดเจริญในทิศทางหนีแรงโนม้ถ่วงของโลก 
        1.3) สารเคมีเป็นส่ิงเร้า เช่น การท่ีหลอดละอองเรณูเจริญเขา้หาออวลุ เน่ืองจากภายในออวลุมีสารละลาย
น ้าตาลเป็นส่ิงเร้า 
        1.4) น ้าหรือความช้ืนเป็นส่ิงเร้า เช่น  การท่ีรากของพืชเจริญในทิศทางเขาหาน ้าหรือความช้ืน 
        1.5) การสัมผสัเป็นส่ิงเร้า   เช่น การเจริญของมือเกาะของต าลึง ฟักทอง องุ่น ถัว่หรือพืชตระกลูแตง  โดย
เม่ือสัมผสักบัหลกัหรือตน้ไมอ่ื้นจะเจริญพนักบัหลกัหรือตน้ไมท่ี้สัมผสั 
 

การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพชื(Plant    sensitivity) 
               Phototropism:   การตอบสนองต่อแสง เป็นการตอบสนองของพืชต่อแสงอาทิตยเ์รียกการตอบสนองน้ีวา่เฮริ
โอทรอปิซึม ใบและล าตน้พืชส่วนใหญ่เจริญ โดยการหนัเขา้หาแสงอาทิตย ์
               Haptotropism or thigmotropism: การตอบสนองต่อการสัมผสั เป็นการตอบสนองของพืชต่อการสัมผสั 
เช่น การมว้นใบของตน้หยาดน ้าคา้ง    เพื่อจบัแมลงเม่ือมีแมลงบินมาเกาะ 
 
 
 
 
 
 



                   Hydrotopism:   การตอบสนองต่อน า้ ตวัอยา่งเช่น    รากพืชจะงอกออกดา้นขา้งถา้บริเวณนั้นมีปริมาณน ้า
มาก 
                   Geotropism:การตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงของโลกซ่ึงส่วนใหญ่พืชจะแสดงการตอบสนองน้ี ตวัอยา่งเช่น
การเจริญของรากลงสู่ดิน 
                  Photoperidism:การตอบสนองของพชืต่อช่วงเวลาทีม่ีแสง    เป็นการตอบสนองช่วงความยาวเวลากลางวนั
หรือกลางคืนต่อการออกดดอกของพืช 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Procedures / Activities) 
1. น าเข้าสู่บทเรียน (20 นาท)ี 
  1.1 ครูถามวา่ “คนเรานั้นเม่ือสัมผสักบัวตัถุท่ีร้อนจดั จะเกิดอาการอยา่งไร (แนวค าตอบ เกิดอาการสะดุง้ และ
ดึงอวยัวะท่ีสัมผสัออกทนัที)” 
  1.2 ครูกล่าววา่ “อาการท่ีนกัเรียนตอบครูมานั้นเกิดข้ึนเฉพาะกบัสัตวห์รือไม่ (แนวค าตอบ ไม่ เกิดกบัพืชก็ได)้ 
แลว้ถา้เกิดกบัพืชไดเ้ช่นกนั ถา้สมมติพืชไดรั้บความร้อน เช่น ไฟเผา นกัเรียนคิดวา่จะเกิดอะไรข้ึนกบัพืช (แนวค าตอบ 
พืชจะเห่ียวเฉา และอาจตายได)้” 

1.3 ครูอธิบายวา่ “ส่ิงมีชีวติทั้งพืชและสัตวไ์วต่อการรับความรู้สึกและตอบโตต่้อส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบ ๆ ตวั เช่น 
แสง อุณหภูมิ น ้า และการสัมผสั ซ่ึงเรียกวา่ ส่ิงเร้า ส่วนพฤติกรรมหรืออาการท่ีอวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงของส่ิงมีชีวติ
แสดงออกหรือท่ีปรากฏใหเ้ห็นเม่ือถูกส่ิงเร้ามากระตุน้ ณ ชัว่ขณะหน่ึง เรียกวา่ การตอบสนอง เช่น 

เม่ืออากาศเยน็หรือมีอุณหภูมิต า่ คนจะขนลุก หนาวสั่น เป็นการป้องกนัการสูญเสียความร้อน และเพิ่มความ
ร้อนใหแ้ก่ร่างกาย” 
 

 



2. ขั้นด าเนินกจิกรรมการเรียนการสอน (60 นาท)ี 
  2.1 ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัส่ิงท่ีพืชใชใ้นการด ารงชีวติ (แนวการอภิปราย การสร้างอาหาร
ของพืช  เรียกวา่  กระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง   สารท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการสังเคราะห์แสง คือ คลอโรฟิลล ์ซ่ึงมีสีเขียว
และมีอยูท่ี่ใบของพืช  พืชจะใชพ้ลงังานจากแสงอาทิตยเ์ปล่ียนก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละน ้าใหเ้ป็นน ้าตาล  และก๊าซ
ออกซิเจนมีคลอโรฟิลลเ์ป็นตวัช่วยโดยคาร์บอนไดออกไซคจ์ะผา่นเขา้ไปทางรูใบขณะท่ีรากดูดน ้าข้ึนมาน ้าตาลจะถูก
เปล่ียนไปเป็นแป้งสะสมไวท่ี้ใบและล าเลียงไปสะสมตามส่วนต่างๆ อีกการเจริญเติบโตเป็นคุณสมบติัอยา่งหน่ึงของ
ส่ิงมีชีวติทุกชนิดซ่ึงรวมถึงพืชดว้ย) 
  2.2 ครูใหน้กัเรียนสังเกตภาพการงอกของใบเล้ียงของตน้ถัว่และขา้วโพดจากใบความรู้วา่แต่ละภาพมีล าดบั
การงอกต่างกนัอยา่งไร (ตน้ถัว่= รากแรกเกิด – ตน้อ่อนท่ีอยูใ่ตใ้บ – ใบเล้ียง – ยอดแรกเกิด, ตน้ขา้วโพด = รากแรกเกิด 
– ตน้อ่อนท่ีอยูเ่หนือใบเล้ียง – ยอดแรกเกิด) 
  2.3 ครูถามวา่ “เราจะสังเกตวา่พืชเจริญเติบโตไดอ้ยา่งไร (แนวค าตอบ การเจริญของพืชสังเกตไดจ้ากการเพิ่ม
ขนาดหรือเพิ่มจ านวน เช่น มีใบเพิ่มจากหน่ึงเป็น 2 ใบ มีรากยาวข้ึนหรือมีล าตน้สูง  เป็นตน้   การเจริญของพืชจะเกิด
อยา่งมีขั้นตอนและต่อเน่ืองกนัไป ท าใหมี้ขนาดยาวใหญ่ข้ึนเร่ือยๆมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาโครงสร้างท่ีมีลกัษณะ
ง่ายๆ จนกลายเป็นโครงสร้างท่ีซบัซอ้น เพื่อท าหนา้ท่ีเฉพาะอยา่ง)” 
  2.4 ครูกล่าวสรุปเก่ียวกบัปัจจยัส าหรับการเจริญเติบโตของพืช (1. แสง 2.  ดิน  3.  น ้าหรือความช้ืน และ
4.  อากาศและอุณหภูมิ) 
  2.5 ครูใหค้วามหมายของการตอบสนองต่อส่ิงเร้าวา่ “การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพชื (Irritability )  เป็น
สมบติัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของส่ิงมีชีวติท่ีมีผลต่อการด ารงชีวติ  ท าใหไ้ดรั้บอาหารหรือหลีกเล่ียงจากส่ิงท่ีเป็นอนัตรายได ้ 
การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืชนอกจากจะเกิดข้ึนในลกัษณะของการเคล่ือนไหวซ่ึงสามารถสังเกตไดง่้ายแลว้  ยงั
พบวา่ส่ิงเร้าภายนอกยงัมีผลต่อการสร้างอาหารของพืชดว้ย 
      การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืชสังเกตจากการท่ีพืชมีการเคล่ือนไหว ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น  2  ประเภท คือ 

1)   การตอบสนองต่อส่ิงเร้าเน่ืองจากการเจริญเติบโต 
2) การตอบสนองต่อส่ิงเร้าเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงปริมาณน ้าภายในเซลล”์ 

   

  2.6 ครูใหน้กัเรียนสังเกตดูภาพจากใบความรู้ท่ีแสดงการงอกของเมล็ดพืช  

 
จากนั้นใหน้กัเรียนอภิปรายเก่ียวกบัการงอกของเมล็ดพืช (แนวการอภิปราย เมล็ดพืชงอกออก โดยมีล าตน้ช้ีข้ึนเหนือ
ดิน และรากช้ีลงสู่ดา้นล่างคือใตดิ้น) 



  2.7 ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบค าถาม “การท่ีเมล็ดพืชจะเจริญเติบโตไดน้ั้น นกัเรียนคิดวา่น่าจะมีส่ิงเร้ามาจาก
อะไรบา้ง (แนวค าตอบ แสง อุณหภูมิ อากาศ น ้า แร่ธาตุต่างๆ)” 
  2.8 ครูถามต่อไปวา่ ถา้สมมติครูปลูกพืชในกล่องทึบแสงและเจาะรูเล็กๆ เอาไวห้น่ึงรู นกัเรียนคิดวา่ตน้พืชท่ี
ครูปลูกจะเจริญเติบโตไดห้รือไม่ อยา่งไร (แนวค าตอบ เจริญเติบโตได ้และยอดของพืชจะเบนมาทางช่องท่ีเจาะรูเอาไว ้
ซ่ึงถือเป็นการตอบสนองของพืชต่อส่ิงเร้าท่ีเป็นแสงสวา่งโดยการโคง้เขา้หาแสง) 
 

3.ขั้นอภิปราย และสรุปผล (20 นาท)ี 
  3.1 ครูกล่าวสรุป 
การเคล่ือนไหวเน่ืองจากส่ิงเร้าภายนอก  
1. การเคล่ือนไหวท่ีมีทิศทางสัมพนัธ์กบัทิศทางของส่ิงเร้า รากพืชจะเจริญเขา้หาแรงโนม้ถ่วงของโลก และยอดพืชจะเจริญใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัแรงโนม้ถ่วงของโลก ดงัภาพ 
 

                  
 
 

แผนภาพแสดงการเคลือ่นไหวของปลายรากเข้าหาแรง                      ภาพการเคลือ่นไหวโดยมีแสงเป็นสิง่เร้า 

โน้มถ่วงของโลกและปลายยอดหนีแรงโน้มถ่วงของโลก 

  3.2 ครูตวัอยา่งการเคล่ือนไหวโดยตอบสนองต่อการสัมผสั เช่น มือเกาะ (tendril) ยืน่ออกไปจากล าตน้ ไปยดึ
ส่ิงท่ีสัมผสัหรือตน้ไมอ่ื้นหรือหลกั เพื่อเป็นการพยงุล าตน้ เช่น ต าลึง องุ่น พืชตระกลูแตง เป็นตน้  

 

  

มอืเกาะของต าลงึ มอืเกาะของกระทกรก 



                  การเคล่ือนไหวโดยมีน ้าเป็นส่ิงเร้า (hydrotropism) เช่น รากของพืชจะเจริญเขา้หาน ้าหรือความช้ืนเสมอ  
การตอบสนองท่ีเกิดจากการกระตุน้ของแสง เช่น  
  - การหุบและบานของดอกไม ้เกิดจากการกระตุน้ของแสงหรืออุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลงไป   
  - ดอกบวัส่วนมากจะหุบในตอนกลางคืน จะบานในตอนกลางวนั   
  - ดอกกระบองเพชรส่วนมากจะบานในตอนกลางคืนและหุบในตอนกลางวนั  
  การบานและหุบของดอกไม ้เกิดเน่ืองจากกลุ่มเซลลท์างดา้นนอกและดา้นในขยายขนาดไม่เท่ากนั ดอกไมจ้ะ
บานเม่ือกลุ่มเซลลท์างดา้นใน ของกลีบดอก ขยายขนาดมากกวา่ดา้นนอก ส่วนการท่ีดอกไมหุ้บลงเพราะกลุ่มเซลล์
ทางดา้นนอกขยายขนาดมากกวา่ดา้นใน  
 การตอบสนองเน่ืองจากการสัมผสั ปกติพืชจะตอบสนองต่อการสัมผสัไดช้า้มาก แต่มีพืชบางชนิดท่ีสามารถ
ตอบสนอง ต่อการสัมผสัไดร้วดเร็วแต่ไม่ถาวร เช่น การหุบ และกางของใบไมยราบ นอกจากน้ีใบไมยราบยงัมีความ
ไวต่อส่ิงเร้าสูงมาก เพียงใชมื้อแตะเบา ๆ ท่ีใบ ใบจะหุบเขา้หากนัทนัที เป็นตน้ 

 
 

การกินแมลงของตน้กาบหอยแครง 

ส่ือการเรียนการสอน /แหล่งการเรียน รู้  ) Materials, Equipment and Resources( 
1. ใบความรู้และใบกิจกรรม เร่ืองโครงสร้างและการตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช 
2. หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พื้นฐาน ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวิต  

 

การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ )Assessment and Evaluation( 
วธีิวดัและประเมิน 
   - ท าแบบฝึกหดัในใบความรู้ 
  - ประเมินพฤติกรรมการถาม-ตอบ 

เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
  - บนัทึกคะแนนการถาม-ตอบ 
  -  แบบฝึกหดัในใบกิจกรรม 
 
 

บันทกึหลงัการสอน 



วชิา วทิยาศาสตร์ 2   รหัสวชิา  ว31102            ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
เร่ือง  โครงสร้างและการตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพชื                                              ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2559 
 

1.  ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2.  ปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
3. วธีิแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

                                                                      ลงช่ือ………………………………ครูผู้สอน 
                   (อาจารยช์ลธิชา เก็นซ์)  

วนัท่ี…………../……………./…………                                                                                                                                                                                                               
 


