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แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา เรื่องระบบประสาทและอวัยวะรับ
ความรู้สึก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีทั้งหมด 6 ชุด  ชุดนี้เป็นชุดที่ 1 การรับรู้และการ
ตอบสนอง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการจัดการเรียนรู้ ตาม
แนวการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส าหรับเนื้อหาสาระในเล่มนี้  เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการรับรู้และการตอบสนองของส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว และสัตว์ ประกอบไปด้วย 
แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา  แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ แบบทดสอบหลังเรียนและ
สรุปความรู้จากเรื่อง 

แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ชุดนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้  และสามารถใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ คู่กับหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้   

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา เรื่องระบบประสาท
และอวัยวะรับความรู้สึก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ซึ่งมีทั้งหมด 6 ชุด  ชุดนี้เป็นชุดที่ 1 
การรับรู้และการตอบสนอง  จะเป็นประโยชน์ ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และสามารถ
บรรลุผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่วางไว้ ขอขอบคุณ ทุกท่านที่กรุณาให้ค าแนะน าไว้ ณ 
โอกาสนี้ 

         
 
 
 เจนภพ  ยศบุญเรือง 
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สำรบญั 
 
เรื่อง               หน้ำ  
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สารบัญ   ข 
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จุดประสงค์การเรียนรู้                                                                   2 
ค าแนะน าส าหรับครู                                                                  3 
ค าแนะน าส าหรับนักเรียน  4 
แผนภูมิล าดับขั้นตอนการเรียน  5 
แบบทดสอบก่อนเรียน  6 
การรับรู้และการตอบสนอง      10 
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แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ที่ 3  25 
แนวค าตอบแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ที่ 1  26 
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แนวค าตอบแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ที่ 3  29 
แบบทดสอบหลังเรียน      30 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน    34 
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แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู ้      เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก 1 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องระบบประสาทและวัยวะรับความรู้สึก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 
ค าชี้แจง 

 
การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         

เรื่องระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีทั้งหมด 6 ชุด  
ชุดนี้เป็นชุดที่ 1       การรับรู้และการตอบสนอง จัดท าขึ้น เพื่อมุ่งพัฒนาให้นักเรียนมี
ความรู้ บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 และช่วยให้เกิดความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์ ซึ่งประกอบ ไปด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งหมด 6 ชุด ดังนี้ 
 ชุดที่ 1  การรับรู้และการตอบสนอง (Perception and Response)   2   ชั่วโมง 
 ชุดที่ 2  เซลล์ประสาท (Nerve Cells)                          2   ชั่วโมง 
 ชุดที่ 3  การท างานของเซลล์ประสาท (Neuronal Function)      3   ชั่วโมง 
 ชุดที่ 4  ศูนย์ควบคุมระบบประสาท  (Control Centre of    4   ชั่วโมง 

  Nervous System)           
 ชุดที่ 5  การท างานของระบบประสาท (Nervous System Function)    3   ชั่วโมง 
 ชุดที่ 6  อวัยวะรับความรู้สึก (Sensory Organs)               4   ชั่วโมง 
 

รวม   18  ช่ัวโมง 
 
            ในการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ ผู้ใช้ควรวางแผนการด าเนินงาน และ
ศึกษารายละเอียดจากเอกสาร ดังนี้ 

1. ศึกษาแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ ตามล าดับขั้นตอนกิจกรรม 
2. จัดเตรียมอุปกรณ ์ส่ือ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
3. ท ากิจกรรมตามที่ก าหนด 
4. สรุปและประมวลความรู้ที่ได้รับ 
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                               ชุดท่ี 1 การรับรู้และการตอบสนอง              

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องระบบประสาทและวัยวะรับความรู้สึก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
  
 

1.  นักเรียนเข้าใจความหมาย “ส่ิงเร้า” ได้อย่างถูกต้อง 
         2.  นักเรียนสามารถอธิบายโครงสร้างที่ใช้ในการรับรู้และตอบสนองของจุลินทรีย์
และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังได้ 
 3.  สืบค้น อภิปราย อธิบายและเปรียบเทียบ วิธีการรับรู้และตอบสนองของ
ส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียว ที่มีเส้นใยประสานงาน สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีร่างแหประสาท 
สัตว์ที่มีปมประสาท และเส้นประสาทและสัตว์ที่มีสมองและไขสันหลังได้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องระบบประสาทและวัยวะรับความรู้สึก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 

ค าแนะน าส าหรบัคร ู
 
 

1. ครูควรเตรียมแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน 
2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
3. แจกแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้ศึกษาและแนะน าวิธีการใช้

เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
4. ด าเนินการตามกิจกรรมการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
5. หากนักเรียนคนใดเรียนไม่ทัน  ครูควรให้ค าแนะน าหรือมอบหมายงานหรือให้

ศึกษาแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ในเวลาว่าง 
6. การจัดชั้นเรียนจะจัดให้นักเรียนนั่งศึกษาเป็นรายบุคคลหรือนั่งเป็นกลุ่มก็ได้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องระบบประสาทและวัยวะรับความรู้สึก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 

ค าแนะน าส าหรบันักเรียน 
 

1. ตั้งใจฟังค าอธิบายจากครูถึงบทบาทของนักเรียน  แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู ้
ข้อตกลงในการเรียนจนเข้าใจ 

2. ศึกษาแผนภูมิล าดับขั้นตอนการเรียน  สาระส าคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้
เพ่ือให้ทราบว่าเมื่อจบทุกขั้นตอนการเรียนรูแ้ล้วนักเรียนสามารถเรียนรู้อะไรบ้าง 

3. ศึกษาจากแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ ชุดที่ 1 การรับรู้และการตอบสนอง 
4. ระหว่างการปฏบิัติทุกขั้นตอนการเรียนรู้  นักเรียนควรมีความรอบคอบ             

มีวิจารณญาณท างานให้เป็นระบบและมีระเบียบวินยั 
5. สรุปความรู้ทุกครั้งหลังท ากิจกรรม 
6. น าเสนอผลงานเพ่ือน าข้อคิดที่ได้จากการเสนอแนะของผู้ประเมินทั้งครูและเพ่ือน 

เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาเรื่องอื่นต่อไป 
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แผนภูมิล าดับขั้นตอนการเรียน 

 
 อ่านค าช้ีแจง อ่านค าแนะน า  

 

 

ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

- อ่านจุดประสงค์การเรียน 

- ศึกษาตัวอย่าง 

- ถามตอบก่อนเรียนรู้กับครูและเพื่อน ๆ 

- ศึกษาใบความรู้ 

- แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ 

- ตรวจค าตอบ 

- ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ให้ท าแบบทดสอบหลังเรียนเพิ่มอีกครั้ง 

 

 

การประเมินผล 

 

           
        ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80               ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
 

 
               ศึกษาแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ชุดต่อไป 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

 

  จงเลือกค าตอบท่ีถูกต้อง 

1. แมลงเม่าจะมีการตอบสนองต่อแสงอย่างไร 

ก. บินออกจากแสงไฟ 

ข. บินเข้าหาแสงไฟ 

ค. บินเรียงกันเป็นแถว 

ง. บินกระจายเป็นวงกว้าง 

 

2. การที่อึ่งอ่างพองตัวเมื่อเห็นศัตรูเพราะอะไร 

ก. พร้อมจะต่อสู้ 

ข. ให้ดูสวยงาม 

ค. เตรียมกระโดดหนี 

ง. แกล้งท าเป็นตาย 

 

3. ถ้าเราเอามือแตะหอยที่ยังมีชีวิตอยู่จะเป็นอย่างไร 

ก. หอยจะรีบปิดฝา 

ข. หอยจะรีบเปิดฝา 

ค. หอยจะคลานหนี 

ง. หอยจะตายทันที 
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4. ส่ิงมีชีวิตชนิดใดไม่มีเซลล์ประสาท 

 ก.  แมงกะพรุน  

ข.  อะมีบา   

ค.  กุ้ง   

ง.  พลานาเรีย 

 

5. เส้นใยประสานงาน (Coordinating  fiber) ของพารามีเซียมท าหน้าที่ใด 

 ก.  รับความรู้สึก      

ข.  ตอบสนองส่ิงเร้า 

 ค.  ควบคุมการพัดโบกของซิเลีย    

ง.  ทั้ง  ก, ข และ ค 

 

6. การรับรู้และตอบสนองต่อส่ิงเร้าของส่ิงมีชีวิต  กลุ่มใดจะเร็วที่สุด 

 ก.  อะมีบา   

ข.  พารามีเซียม   

ค.  ไฮดรา   

ง.  แมลง 
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7. ประสาทที่เป็นร่างแหของไฮดราขาดส่ิงใด 

 ก.  การเชื่อมโยง   

ข.  เดนไดรต์  

ค.  ใยประสาท  

ง.  ทิศทางกระแสประสาท 

 

8. ลักษณะของร่างแหประสาทในไฮดรานั้นจะพบในสัตว์มีกระดูกสันหลังบ้างหรือไม้ 

ก. ไม่พบ  เพราะไฮดราเป็นสัตว์ชั้นต่ ามาก 

ข. ไม่พบ  เพราะสัตว์มีกระดูกสันหลังมีระบบประสาทพัฒนาไปมากแล้ว 

ค. พบเฉพาะบริเวณใกล้สมอง 

ง. พบบ้าง  เช่นผนังล าไส้ 

 

9. ส่ิงมีชีวิตชนิดใดเริ่มมีเซลล์ประสาทเป็นพวกแรก 

ก.  แมงกะพรุน   

ข.  อะมีบา   

ค.  กุ้ง   

ง.  พลานาเรีย 
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10. สัตว์กลุ่มใดเป็นพวกแรกที่เริ่มมีสมอง 

ก.  แมงกะพรุน   

ข.  อะมีบา   

ค.  กุ้ง   

ง.  พลานาเรีย 
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การรับรูแ้ละการตอบสนอง 

 

 ขณะที่อากาศร้อนจัดร่างกายจะขับเหง่ือออกมามาก แต่เมื่อเข้าไปในห้องที่มี

เครื่องปรับอากาศจะรู้สึกเย็นสบาย และมีเหง่ืออกน้อยลง แสดงว่าร่างกาย มีระบบที่รับรู้

ต่อการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม และถ่ายทอดการรับรู้ไปยังหน่วยแปลความรู้สึก 

พร้อมทั้งออกค าส่ังให้หน่วยปฏิบัติงานท างาน  

 โดยปกติการตอบสนองของสัตว์จะเป็นการท างานร่วมกันระหว่างระบบประสาท

และระบบต่อมไร้ท่อ ระบบประสาทจะควบคุมการตอบสนอง ที่เกิดขึ้นและส้ินสุดเร็ว  

เช่น การหดตัวของกล้ามเนื้อ ท าให้การเกิดการเคล่ือนไหวได้รวดเร็ว ขณะที่ระบบต่อมไร้

ท่อ จะควบคุมการตอบสนองที่ เกิดช้ากว่า แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลต่อเนื่องเป็น

เวลานาน เช่น การเจริญของเซลล์ไข่ในรังไข่อย่างไรก็ตามแม้ทั้ง 2 ระบบ จะท างาน

แตกต่างกันแต่ท างานสัมพันธ์กันจึงเรียกว่า ระบบประสานงาน (coordinating system) 

 

      สิ่งเร้า                 หน่วยรับความรู้สึก                        หน่วยส่ังการ 

                                                  หน่วยแปลความรู้สึก 

                                                                             หน่วยปฏิบัติงาน 

                                                                              การตอบสนอง 
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สิ่งเร้าหมายถึง  ส่ิงที่มากระตุ้นให้ส่ิงมีชีวิตแสดงพฤติกรรมออกมา หรือ ส่ิงเร้าคือ

สัญญาณหรือการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลต่อกิจกรรมของส่ิงมีชีวิต  

 สิ่งเร้าแบ่งได้เป็นสองชนิดคือ 

 1. ส่ิงเร้าภายในร่างกาย  ได้แก่  ส่ิงเร้าที่เกิดจากความต้องการทางกายภาพ เช่น

ความ-หิว  ความกระหาย  ความต้องการทางเพศ  ความเครียด  ฮอร์โมน  เอนไซม์   

เป็นต้น 

 2. ส่ิงเร้าภายนอกร่างกาย  ได้แก่  ส่ิงกระตุ้นต่างๆ  ส่ิงแวดล้อมทางสังคมที่

สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาททั้ง 5 คือ หู ตา คอ จมูก การสัมผัส  เช่น  แสง  เสียง  

อุณหภูมิ  อาหาร น้ า การสัมผัส สารเคมี  เป็นต้น 

 

ที่มาของภาพ : http://ib.bioninja.com.au/standard-level/topic-6-human-

physiology/65-neurons-and-synapses/stimulus-response.html 
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การรับรูแ้ละการตอบสนองของสิ่งมชีีวติ 

 

                            การรับรู้และการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 

  

      ส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียวยังไม่มีเซลล์ประสาท  แต่สามารถรับรู้และตอบสนองได ้

เพราะมีโครงสร้างบางส่วนของเซลล์ที่ท าหน้าที่ตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น

แสงสว่าง  อุณหภูมิ  สารเคมีและวัตถุที่มาสัมผัส  โดยการเคล่ือนที่เข้าหาหรือเคล่ือนที่

หนี เช่น  

1) อะมีบา (Amoeba) เป็นพวกโปรติสต์ที่ไม่มีเซลล์ประสาท มีการตอบสนอง

ต่อส่ิงเร้าประเภทอาหารและแสง โดยอาศัยการไหลของไซโทพลาซึมเพ่ือให้เกิดการ

เคล่ือนที่เข้าหาหรือหนีสิ่งเร้า  

 

 

ที่มาของภาพ : http://lungtp.com/protoctista/e_dedcdd.html 
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 2) ยูกลีนา (Euglena) เป็นพวกโปรติสต์ ไม่มีเซลล์ประสาทแต่ที่ตัวมี Eyespot 

เป็นบริเวณรับแสง ท าให้ทราบความเข้มแสงและทิศทางของแสงได้ 

 

ที่มาของภาพ : https://www.pinterest.com/pin/145100419214290295 

3) พารามีเซียม (Paramecium) 

-  มีเส้นใยประสานงาน (Coordinating Fiber)  อยู่ที่โคนของซีเลีย               

(Cilia) ท าให้พารามีเซียมสามารถควบคุมการพัดโบกของซีเลียได้ 

 

ที่มาของภาพ : http://watchawan.blogspot.com/2010/04/blog-post_30.html 

 

 

http://watchawan.blogspot.com/2010/04/blog-post_30.html
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องระบบประสาทและวัยวะรับความรู้สึก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 

การรับรู้และการตอบสนองของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

 

  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเริ่มมีความซับซ้อนของการรับรู้และการตอบสนอง

เพ่ิมขึ้น บางชนิดเริ่มมีเซลล์ประสาท และมีการพัฒนาเซลล์ประสาทสัมพันธ์กับการ

วิวัฒนาการของสัตว์แต่ละชนิด เช่น 

   1) ฟองน้ า (Sponges) 

-  เซลล์แต่ละเซลล์ของฟองน้ ามีการรับรู้และการตอบสนองต่อน้ าและ

อาหาร แต่ยังไม่มีการประสานงานกันของแต่ละเซลล์ 

 

 
 

ที่มาของภาพ : http://bilingualbiology10.blogspot.com/2013/08/topic-10a-simple-

invertebrates-sponges.html 

 

 

http://bilingualbiology10.blogspot.com/2013/08/topic-10a-simple-invertebrates-sponges.html
http://bilingualbiology10.blogspot.com/2013/08/topic-10a-simple-invertebrates-sponges.html
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2) ไฮดรา (Hydra) 

-  มีร่างแหประสาท (Nerve Net) หรือเซลล์ประสาทที่เช่ือมกันเป็น

ร่างแหทั่วร่างกาย 

-  เมื่อถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าจะเกิดกระแสประสาทเคล่ือนที่กระจายไปตาม

ร่างแหประสาทที่อยู่ทั่วล าตัวท าให้ไฮดรามีการตอบสนองต่อส่ิงเร้า 

  -  Tentacle รอบปากสามารถรับรู้และตอบสนองได้ 

 

 
 

ที่มาของภาพ : http://www.thaigoodview.com/node/105624 
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3) พลานาเรีย (Planaria) 

- มีลักษณะพิเศษที่ช่วยในการส่งกระแสประสาท   ประกอบด้วย 

  ปมประสาท (Nerve Ganglion) หรืออาจเรียกว่าสมอง              

 (Brain) เป็นกลุ่มของเซลล์ประสาทที่รวมกันอยู่บริเวณหัว  

 ของพลานาเรีย 

  วงแหวนประสาท (Nerve Ring) 

 เป็นเส้นประสาทที่วนอยู่รอบล าตัว 

  เส้นประสาทใหญ่ (Nerve Cord) จ านวน 2 เส้น  

 เป็นเส้นประสาทที่ขนานอยู่รอบล าตัวแบบขั้นบันได   

 (Ladder Type) เช่ือมอยู่กับวงแหวนประสาท 

 

 

ที่มาของภาพ : https://sites.google.com/site/aofbiology54/kar-txb-snxng-

khxng-sing-mi-chiwit-sell-deiyw 
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4) ไส้เดือนดิน  กุ้ง  หอย  และแมลง (Earthworm , Shrimp , Shellfish 

and Insect)  

- มีปมประสาทที่หัวเหมือนพลานาเรีย แต่มีขนาดใหญ่ขึ้น รวมถึงมี

เส้นประสาทเช่ือมปมประสาทที่อยู่ตามล าตัวในแต่ละปล้อง 

- ลักษณะพิเศษอื่น ๆ เช่น 

  ไส้เดือนดิน  มีวงแหวนประสาทอยู่ตรงระหว่างปล้องที่ 2 

และ 3 

 กุ้ง หอย มีประสาทที่หัว  ล าตัวและขา อย่างละ 1 คู่ 

 แมลง มีวงแหวนประสาทอยู่รอบปากและมีปมประสาทเรียง

ตามยาวที่ท้องของล าตัว 

 

 

ที่มาของภาพ : https://www.britannica.com/animal/annelid 
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ที่มาของภาพ : http://slideplayer.com/slide/8762000 

 

 
 

ที่มาของภาพ : https://en.wikipedia.org/wiki/Scallop 
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ที่มาของภาพ : https://www.britannica.com/animal/crustacean/ 

Form-and-function-of-internal-features 

 

 

 

 การรับรู้และการตอบสนองของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 

 

 

- คนและสัตว์มีกระดูกสันหลังมีระบบประสาทที่เจริญดีกว่าสัตว์

ประเภทอื่นมาก 

- ส่วนใหญ่แล้วเซลล์ประสาทเกือบทั้งหมดรวมกันอยู่ที่ส่วนหัว ซึ่งมี

ขนาดใหญ่ และเจริญมาก 

- มีสมอง (Brain) และไขสันหลัง (Spinal Cord) 
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ที่มาของภาพ : http://slideplayer.com/slide/7402473/ 

 

ที่มาของภาพ : http://www.meiwoscience.com/sensor-and-nervous-

system/brain-and-spinal-cord-specimens-plastinated-specimens.html 
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hidol.ac.th/e-  

  สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว : อะมีบา, ยูกลีนา, พารามีเซียม  มีเส้นใยประสานงาน 

          (Co-Ordinating fiber) + Bassal Body 

  Coelenterate : ไฮดรา , seaanemone ร่างแหประสาท (neave fiber) 

               ใน Vertebrate พบในกระบวนการ Preistalsis 

  Platyhelminthes : พยาธิตัวแบน เริ่มมีปมประสาท (Nerve Ganglion) 

  Arthropod : กุ้ง , แมลง มี Major Ganglia คล้ายสมอง 

  Vertebrate ระบบประสาทเปลี่ยนแปลงจากชั้น Ectoderm  

  ตอนเป็น Embryo ที่เรียกว่า Neuron Tube ได้แก่ สมอง และ  

  ไขสันหลัง (ส่วนที่เล็กที่สุดคือ เซลล์ประสาท) เป็นระบบแรกที่เจริญ 

  เติบโตมากที่สุดตอนเป็นตัวอ่อน 

   

 

 

  



แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู ้      เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก 22 

                               ชุดท่ี 1 การรับรู้และการตอบสนอง              

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องระบบประสาทและวัยวะรับความรู้สึก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 

แบบฝึกเสริมทักษะการเรยีนรูท้ี่ 1 

 

 ให้นักเรียนอธิบายการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของคนหรือสัตว์ในลักษณะต่าง ๆ 

1. การตอบสนองเมื่อได้รับแสงเป็นส่ิงเร้า 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. การตอบสนองเมื่อได้รับอุณหภูมิเป็นส่ิงเร้า 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 



แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู ้      เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก 23 

                               ชุดท่ี 1 การรับรู้และการตอบสนอง              

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องระบบประสาทและวัยวะรับความรู้สึก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

3. การตอบสนองเมื่อได้รับน้ าเป็นส่ิงเร้า 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. การตอบสนองส่ิงเร้าเมื่อได้รับเสียงเป็นสิ่งเร้า 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

5. การตอบสนองส่ิงเร้าเมื่อได้รับความเครียดเป็นสิ่งเร้า 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

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



แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู ้      เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก 24 

                               ชุดท่ี 1 การรับรู้และการตอบสนอง              

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องระบบประสาทและวัยวะรับความรู้สึก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 

แบบฝึกเสริมทักษะการเรยีนรู้ที่ 2 

 

 ให้นักเรียนจัดสิ่งมีชีวิตให้เข้ากลุ่มกันตามชนิดระบบประสาท 

 อะมีบา   พารามีเซียม   ไฮดรา 

แมลง   ไส้เดือน   พลานาเรีย 

ยูกลีนา   กุ้ง    หอย 

 

1. ยังไม่มีระบบประสาท ได้แก่

........................................................................................................................ 

2. มีร่างแหประสาท        ได้แก่

....................................................................................................................... 

3. มีปมประสาท              ได้แก่

..................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู ้      เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก 25 

                               ชุดท่ี 1 การรับรู้และการตอบสนอง              

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องระบบประสาทและวัยวะรับความรู้สึก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 

 

แบบฝึกเสริมทักษะการเรยีนรู้ที่ 3 

 

 

  ให้นักเรียนอธิบายการท างานของระบบประสาทในสิ่งมีชีวิต ระหว่างสิ่งมีชีวิต

ท่ีมีร่างแหประสาทกับมีปมประสาท เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู ้      เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก 26 

                               ชุดท่ี 1 การรับรู้และการตอบสนอง              

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องระบบประสาทและวัยวะรับความรู้สึก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 

แนวค าตอบ 

แบบฝึกเสริมทักษะการเรยีนรู้ที่ 1 

 

 ให้นักเรียนอธิบายการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของคนหรือสัตว์ในลักษณะต่าง ๆ 

1. การตอบสนองเมื่อมีแสงเป็นส่ิงเร้า 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. การตอบสนองเมื่อมอีุณหภูมิเป็นส่ิงเร้า 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

คนหรือสัตว์จะเคล่ือนที่หนีแสง หรือหาส่ิงของบางอย่างมาปกปิดป้องกันแสง 

คนหรือสัตว์จะมีกลไกการตอบสนองต่ออุณหภูมิที่แตกต่างกัน อาทิ เมื่อ 

อุณหภูมิลดลงต่่าสัตว์บางชนิดจะจ่าศีลอยู่นิ่ง ๆ เพ่ือป้องกันการสูญเสียพลังงาน 

หรือสัตว์บางชนิดเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง ซึ่งมีอุณหภูมิสูง จะพากันอพยพย้ายถิ่น 



แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู ้      เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก 27 

                               ชุดท่ี 1 การรับรู้และการตอบสนอง              

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องระบบประสาทและวัยวะรับความรู้สึก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

3. การตอบสนองเมื่อมีน้ าเป็นสิ่งเร้า 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. การตอบสนองส่ิงเร้าเมื่อมเีสียงเป็นส่ิงเร้า 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

5. การตอบสนองส่ิงเร้าเมื่อมคีวามเครียดเป็นสิ่งเร้า 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

สัตว์จะมีการตอบสนองเมื่อมีน ่าเป็นส่ิงเร้า อาทิ ไส้เดือนจะเคล่ือนที่ไปยัง  

บริเวณที่มีน ่าอยู่เยอะ หรือค่อนข้างชื น นั่นเอง  

สัตว์จะมีการตอบสนองเมื่อมีเสียงเป็นสิ่งเร้า อาทิ แม่ไก่เรียกลูกไก่ หรือค้างคาว  

ปล่อยคล่ืนเสียงในการสื่อสาร และเดินทาง  

สัตว์จะมีการตอบสนองเมื่อมีความเครียดเป็นสิ่งเร้า อาทิ สุนัขในภาวะปกติจะ  

เป็นมิตรกับคน แต่เมื่อโดนแกล้งบ่อย ๆ ท่าให้เกิดความเครียด และส่งผลให้มี  

พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ดุร้ายขึ น หรือซึมเศร้า  



แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู ้      เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก 28 

                               ชุดท่ี 1 การรับรู้และการตอบสนอง              

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องระบบประสาทและวัยวะรับความรู้สึก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 

แนวค าตอบ 
แบบฝึกเสริมทักษะการเรยีนรู้ที่ 2 

 

 ให้นักเรียนจัดสิ่งมีชีวิตให้เข้ากลุ่มกันตามชนิดระบบประสาท 

 อะมีบา   พารามีเซียม   ไฮดรา 

แมลง   ไส้เดือน   พลานาเรีย 

ยูกลีนา   กุ้ง    หอย 

 

1. ยังไม่มีระบบประสาท ได้แก่

........................................................................................................................ 

2. มีร่างแหประสาท        ได้แก่

....................................................................................................................... 

3. มีปมประสาท              ได้แก่

..................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

อะมีบา ยูกลีนา พารามีเซียม  

ไฮดรา   

แมลง ไส้เดือนดิน พลานาเรีย กุ้ง หอย   



แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู ้      เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก 29 

                               ชุดท่ี 1 การรับรู้และการตอบสนอง              

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องระบบประสาทและวัยวะรับความรู้สึก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 

แนวค าตอบ 
แบบฝึกเสริมทักษะการเรยีนรู้ที่ 3 

 

 

  ให้นักเรียนอธิบายการท างานของระบบประสาทในสิ่งมีชีวิต ระหว่างสิ่งมีชีวิต

ท่ีมีร่างแหประสาทกับมีปมประสาท เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

สัตว์ที่มีร่างแหประสาทจะมีระบบการรับรู้และตอบสนองที่ต่่า และไม่สามารถแยก  

ความซับซ้อนของส่ิงเร้า และการตอบสนองได้ เช่น ไฮดรา เมื่อถูกกระตุ้นที่ผิว  

กระแสประสาทจะไหลไปทั่วทั งตัวท่าให้กล้ามเนื อหดทุกจุด ไม่สามารถตอบสนองได้  

ในจุดใดจุดหนึ่งที่ถูกกระตุ้น ส่วนสัตว์ที่มีปมประสาทจะมีการท่างานคล้ายสมอง  

ท่าให้ตอบสนองต่อส่ิงเร้าได้รวดเร็ว และแยกแยะความซับซ้อนของส่ิงเร้าได้ดีกว่า  



แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู ้      เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก 30 

                               ชุดท่ี 1 การรับรู้และการตอบสนอง              

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องระบบประสาทและวัยวะรับความรู้สึก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 

แบบทดสอบหลังเรยีน 

 

 จงเลือกค าตอบท่ีถูกต้อง 

 

     1. การที่อึ่งอ่างพองตัวเมื่อเห็นศัตรูเพราะอะไร 

ก. พร้อมจะต่อสู้ 

ข. ให้ดูสวยงาม 

ค. เตรียมกระโดดหน ี

ง. แกล้งท าเป็นตาย 

 

    2. แมลงเม่าจะมีการตอบสนองต่อแสงอย่างไร 

       ก. บินออกจากแสงไฟ 

ข. บินเข้าหาแสงไฟ 

ค. บินเรียงกันเป็นแถว 

ง. บินกระจายเป็นวงกว้าง 

 

     3. ส่ิงมีชีวิตชนิดใดไม่มีเซลล์ประสาท 

 ก.  แมงกะพรุน  

ข.  อะมีบา   

ค.  กุ้ง   

ง.  พลานาเรีย 
 



แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู ้      เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก 31 

                               ชุดท่ี 1 การรับรู้และการตอบสนอง              

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องระบบประสาทและวัยวะรับความรู้สึก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 

     4. ถ้าเราเอามือแตะหอยที่ยังมีชีวิตอยู่จะเป็นอย่างไร 

ก. หอยจะรีบปิดฝา 

ข. หอยจะรีบเปิดฝา 

ค. หอยจะคลานหนี 

ง. หอยจะตายทันที 

 

     5. การรับรู้และตอบสนองต่อส่ิงเร้าของส่ิงมีชีวิตกลุ่มใดจะเร็วที่สุด 

 ก.  อะมีบา   

ข.  พารามีเซียม   

ค.  ไฮดรา   

ง.  แมลง 

 

     6. เส้นใยประสานงาน (Coordinating  fiber) ของพารามีเซียมท าหน้าที่ใด 

 ก.  รับความรู้สึก      

ข.  ตอบสนองส่ิงเร้า 

 ค.  ควบคุมการพัดโบกของซิเลีย    

ง.  ทั้ง  ก, ข และ ค 

 

     

 

 

 



แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู ้      เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก 32 

                               ชุดท่ี 1 การรับรู้และการตอบสนอง              

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องระบบประสาทและวัยวะรับความรู้สึก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 

     7. ลักษณะของร่างแหประสาทในไฮดรานั้นจะพบในสัตว์มีกระดูกสันหลังบ้างหรือไม้ 

          ก. ไม่พบ  เพราะไฮดราเป็นสัตว์ชั้นต่ ามาก 

ข.  ไม่พบ  เพราะสัตว์มีกระดูกสันหลังมีระบบประสาทพัฒนาไปมากแล้ว 

ค.  พบเฉพาะบริเวณใกล้สมอง 

ง.  พบบ้าง  เช่นผนังล าไส้ 

 

     8. ประสาทที่เป็นร่างแหของไฮดราขาดส่ิงใด 

 ก.  การเชื่อมโยง   

ข.  เดนไดรต์  

ค.  ใยประสาท  

ง.  ทิศทางกระแสประสาท 

 

     9. สัตว์กลุ่มใดเป็นพวกแรกที่เริ่มมีสมอง 

ก.  แมงกะพรุน   

ข.  อะมีบา   

ค.  กุ้ง   

ง.  พลานาเรีย 
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    10. ส่ิงมีชีวิตชนิดใดเริ่มมีเซลล์ประสาทเป็นพวกแรก 

ก.  แมงกะพรุน   

ข.  อะมีบา   

ค.  กุ้ง   

ง.  พลานาเรีย 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

1. ข 2. ก 3. ก 4. ข 5. ค 

6. ง 7. ง 8. ง 9. ข 10. ง 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรยีน 

 

1. ก 2. ข 3. ข 4. ก 5. ง 

6. ค 7. ง 8. ง 9. ง 10. ข 
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