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บทคัดย่อ 
รายงานผลการศึกษาสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว 

ต้อยติ่งไทย 
 
 สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยวเป็นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างสมดุล สันติ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความเกี่ยวพัน ความสัมพันธ์ สัมพันธภาพ ความผูกพัน และดุลยภาพ 
 โรงเรียนตากพิทยาคม ได้จัดให้มีพื้นที่ศึกษาพืชศึกษา คือ ต้อยติ่งไทย ของโรงเรียน มีการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทุกกลุ่มสาระวิชา ทุกระดับชั้น ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ นักเรียนผู้ร่วมปฏิบัติจำนวน  ๒,๖๒๗  คน  ครูและบุคลากร  จำนวน ๑๔๓ คน 
 โรงเรียนมีการดำเนินการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต ด้านรูปลักษณ์ 
คุณสมบัติ  พฤติกรรมของปัจจัยชีวภาพอื่นที่ เข้ามาเกี ่ยวข้องกับปัจจัยหลัก  เรียนรู ้ด้านรูปลักษณ์  
คุณสมบัติ ของปัจจัยกายภาพ  เช่น ดิน น้ำ แสง อากาศ เป็นต้น  เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยอ่ืนๆ เช่น วัสดุ 
อุปกรณ์ เรียนรู้วิเคราะห์ธรรมชาติของความพันเกี่ยว 
 นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ ผูกพัน ของปัจจัยทางชีวภาพและกายภาพ ที่มีต่อปัจจัยหลัก ซึ่ง
ก่อให้เกิดความสมดุล ดุลยภาพ  ทรัพยากรที่เป็นปัจจัยในการพัฒนาอันอุดมและสมบูรณ์ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอบคุณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ให้แนวทางในการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตลอดจน  
คุณพรชัย  จุฑามาศ  รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ นางเพ็ญศรี  พืชพันธุ์   นางรัชนี
นรินทร์ คลังเงินวรากร  นายจรัญ  ไล้ทองคำ นางสาวประนอม  รัตนชัย นางพันทิพา    สิงหัษฐิษฐิต ที่
ปรึกษาและประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เขตภาคเหนือตอนล่าง และนายชนันต์ติณณ์ เทียน
ทอง  เจ้าหน้าทีโ่ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เขตภาคเหนือตอนล่าง 

ขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์  การอำนวยความสะดวกและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนขอขอบคุณคณะกรรมการโรงเรียน คณะครู  นักเรียน บุคลากร
สนับสนุนของโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน  ที่เป็นกำลังสำคัญ
ในการดำเนินงานจนทำให้ผลการดำเนินงานของโรงเรียนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 
 

คณะกรรมการดำเนินงาน  
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   

โรงเรียนตากพิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค 

 

สารบญั 
 
เรือ่ง           หนา้ 
บทคัดย่อ          ก 
กิตติกรรมประกาศ         ข 
คำนำ           ค 
สารบัญ             ง 
สารบัญภาพ          ฉ 
สารบัญตาราง          ช 
บทที่ 1 บทนำ 
 1.1 ความสำคัญและท่ีมา        1 
 1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา        4 
 1.3 ปัจจัยเป้าหมายรวม         4 
 1.4 ปัจจัยเป้าหมายเฉพาะ        4 
 1.5 ปัจจัยใช้เพ่ือช่วยในการศึกษา        4 
 1.6 ขอบเขตของการศึกษา        7 
บทที่ 2 การตรวจเอกสาร         8 
บทที่ 3 วิธีการ          19 
 3.1 การจัดการ         19 
  3.1.1 การจัดการเพ่ือให้เกิดการบริหาร     19 
  3.1.2 การจัดการเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้     27 
 3.2 การศึกษาสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว      28 
บทที่ 4 ผลการศึกษา         35 
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา         1๒๕ 
เอกสารอ้างอิง          ๑๒๘ 
ภาคผนวก          ๑๒๙ 
 - ภาพประกอบการศึกษา 
 - ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้  ใบงาน  
 - ผลงาน ชิ้นงานของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



ง 
 

สารบญัตาราง 
 
เรือ่ง           หนา้ 
ตารางที่ ๑ แสดงข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา      ๓ 

ตารางที่ ๒ แสดงข้อมูลนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม     ๓ 
ตารางที่ ๓  แสดงการกำหนดระยะการเจริญเติบโตของราก ๔ ระยะ    ๓๗ 
ตารางที่ ๔  แสดงการกำหนดระยะการเจริญเติบโตของลำต้น ๔ ระยะ    ๓๘ 
ตารางที่ ๕ แสดงการกำหนดระยะการเจริญเติบโตของใบ ๔ ระยะ    ๓๙ 
ตารางที่ ๖ แสดงการกำหนดระยะการเจริญเติบโตของดอก ๔ ระยะ    ๔๐ 
ตารางที่ ๗ แสดงการกำหนดระยะการเจริญเติบโตของผล ๔ ระยะ    ๔๑ 
ตารางที่ ๘ แสดงการกำหนดระยะการเจริญเติบโตของเมล็ด ๔ ระยะ    ๔๑ 
ตารางที่ ๙ แสดงการศึกษาธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้อง   ๔๖ 
 กับต้อยติ่งไทยช่วงเวลาเช้า 
ตารางที่ ๑๐ แสดงการศึกษาธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้อง   ๔๖ 
 กับต้อยติ่งไทยช่วงเวลากลางวัน 
ตารางที่ ๑๑ แสดงการศึกษาธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้อง   ๔๗ 
 กับต้อยติ่งไทยช่วงเวลาเย็น 
ตารางที่ ๑๒ แสดงการสรุปการสำรวจสิ่งมีชีวิตที่พบในแต่ละช่วงเวลา    ๔๘ 

ตารางที่  ๑๓  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปร่างส่วนหัวของมดแดง    ๕๕ 

ตารางที่  ๑๔  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปทรงส่วนหัวของมดแดง    ๕๖ 
ตารางที่  ๑๕  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องสีส่วนหัวของมดแดง     ๕๗ 
ตารางที่  ๑๖  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องผิวส่วนหัวของมดแดง     ๕๗ 
ตารางที่  ๑๗  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องขนาดส่วนหัวของมดแดง    ๕๘ 
ตารางที่  ๑๘  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปร่างส่วนอกของมดแดง    ๕๙ 
ตารางที่  ๑๙  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปทรงส่วนอกของมดแดง    ๖๑ 
ตารางที่  ๒๐  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องสีส่วนอกของมดแดง     ๖๒ 
ตารางที่   ๒๑ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องผิวส่วนอกของมดแดง     ๖๒ 
ตารางที่  ๒๒  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องขนาดส่วนอกของมดแดง    ๖๓ 
ตารางที่  ๒๓  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปร่างส่วนท้องของมดแดง    ๖๔ 
ตารางที่   ๒๔ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปทรงส่วนท้องของมดแดง    ๖๕ 
ตารางที่  ๒๕  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องสีส่วนท้องของมดแดง     ๖๖ 
ตารางที่   ๒๖ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องผิวส่วนท้องของมดแดง    ๖๖ 
ตารางที่   ๒๗ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องขนาดส่วนท้องของมดแดง    ๖๗ 
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สารบญัตาราง (ตอ่) 
 
เรือ่ง           หนา้ 
ตารางที่ ๒๘  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปร่างส่วนหัวของไส้เดือนดิน    ๗๐ 
ตารางที่  ๒๙ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปทรงส่วนหัวของไส้เดือนดิน    ๗๐ 
ตารางที่  ๓๐ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องสีส่วนหัวของไส้เดือนดิน    ๗๑ 
ตารางที่  ๓๑ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องผิวส่วนหัวของไส้เดือนดิน    ๗๑ 
ตารางที่  ๓๒ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องขนาดส่วนหัวของไส้เดือนดิน    ๗๒ 
ตารางที่  ๓๓ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปร่างส่วนกลางของไส้เดือนดิน    ๗๒ 
ตารางที่  ๓๔ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปทรงส่วนกลางของไส้เดือนดิน    ๗๓ 
ตารางที่  ๓๕ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องสีส่วนกลางของไส้เดือนดิน    ๗๓ 
ตารางที่  ๓๖ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องผิวส่วนกลางของไส้เดือนดิน    ๗๔ 
ตารางที่  ๓๗ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องขนาดส่วนกลางของไส้เดือนดิน    ๗๔ 
ตารางที่  ๓๘ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปร่างส่วนท้ายของไส้เดือนดิน    ๗๕ 
ตารางที่ ๓๙  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปทรงส่วนท้ายของไส้เดือนดิน    ๗๕ 
ตารางที่  ๔๐ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องสีส่วนท้ายของไส้เดือนดิน    ๗๖ 
ตารางที่  ๔๑ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องผิวส่วนท้ายของไส้เดือนดิน    ๗๖ 
ตารางที่  ๔๒ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องขนาดส่วนท้ายของไส้เดือนดิน    ๗๗ 
ตารางที่  ๔๔ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องกลิ่นส่วนอกของมดแดง     ๘๒ 
ตารางที่ ๔๕ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องกลิ่นส่วนท้องของมดแดง    ๘๓ 
ตารางที่  ๔๖ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความมันวาวส่วนหัวของมดแดง    ๘๔ 
ตารางที่ ๔๗ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความมันวาวส่วนอกของมดแดง    ๘๕ 
ตารางที่ ๔๘ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความมันวาวส่วนท้องของมดแดง    ๘๖ 
ตารางที่ ๔๙  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดแดง   ๘๗ 
ตารางที่ ๕๐ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดแดง   ๘๘ 
ตารางที่ ๕๑ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมดแดง   ๘๙ 
ตารางที่ ๕๒ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมดแดง   ๙๐ 
ตารางที่ ๕๓ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดแดง   ๙๒ 
ตารางที่ ๕๔ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดแดง   ๙๓ 
ตารางที่ ๕๕ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องกลิ่นส่วนหัวของไส้เดือนดิน    ๙๕ 
ตารางที่ ๕๖ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องกลิ่นส่วนกลางของไส้เดือนดิน    ๙๖ 
ตารางที่  ๕๗ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องกลิ่นส่วนท้ายของไส้เดือนดิน    ๙๗ 
ตารางที่ ๕๘ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความนิ่มส่วนหัวของไส้เดือนดิน    ๙๘ 
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สารบญัตาราง (ตอ่) 
 
เรือ่ง           หนา้ 
ตารางที่  ๕๙ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความนิ่มส่วนกลางของไส้เดือนดิน   ๙๙ 
ตารางที่  ๖๐ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความนิ่มส่วนท้องของไส้เดือนดิน   ๑๐๐ 
ตารางที่  ๖๑ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนส่วนหัวของไส้เดือนดิน   ๑๐๑ 
ตารางที่  ๖๒  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนส่วนกลางของไส้เดือนดิน  ๑๐๒ 
ตารางที่  ๖๓ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนส่วนท้ายของไส้เดือนดิน   ๑๐๓ 
ตารางที่ ๖๔  แสดงผลการเรียนรู้การจม – การลอย ของมดแดง    ๑๐๖ 
ตารางที่ ๖๕ การทดลองวัดความยาวของไส้เดือนดินขณะหดตัว    ๑๐๘ 

ตารางที่ ๖๖ การทดลองวัดความยาวของไส้เดือนดินขณะยืดตัว    ๑๐๘ 

ตารางที่ ๖๗ เปรียบเทียบความยาวของไส้เดือนดินขณะหดตัวและยืดตัว   ๑๐๘ 
ตารางที่ ๖๘  แสดงผลการจม การลอย ของไส้เดือนดิน     ๑๐๙ 

ตารางที่ ๖๙ แสดงผลการเรียนรู้ธรรมชาติของทรัพยากรกายภาพอ่ืนที่เข้ามา   ๑๑๔ 
 เกี่ยวข้องกับต้นต้อยติ่งไทย 
ตารางที่  ๗๐  แสดงผลการเรียนรู้คุณสมบัติของปัจจัยทางกายภาพ (ดิน)   ๑๑๗ 
ตารางที่  ๗๑ แสดงผลการเรียนรู้คุณสมบัติของปัจจัยทางกายภาพ (น้ำ)   ๑๑๗ 
ตารางที่  ๗๒  แสดงผลการเรียนรู้คุณสมบัติของปัจจัยทางกายภาพ (แสง)   ๑๑๘ 
ตารางที ่ ๗๓ แสดงผลการเรียนรู้คุณสมบัติของปัจจัยทางกายภาพ (อากาศ)   ๑๑๘ 
ตารางที่ ๗๔ แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพืชศึกษากับชีวภาพ   ๑๒๐ 

ตารางที่ ๗๕ แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพืชศึกษากับกายภาพ   ๑๒๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช 

 

สารบญัภาพ 
 
เรื่อง           หน้า 
ภาพที่ ๑  แสดงผังวิเคราะห์รูปลักษณ์ของมดแดง      ๓๐ 
ภาพที่ ๒  แสดงผังวิเคราะห์รูปลักษณ์ของไส้เดือนดิน     ๓๑ 
ภาพที่ ๓  แสดงผังวิเคราะห์คุณสมบัติของมดแดง      ๓๒ 
ภาพที่ ๔  แสดงผังวิเคราะห์คุณสมบัติของไส้เดือนดิน     ๓๒ 
ภาพที่ ๕  แสดงผังวิเคราะห์พฤติกรรมของมดแดง      ๓๓ 
ภาพที่ ๕  แสดงผังวิเคราะห์พฤติกรรมของไส้เดือนดิน     ๓๔ 
ภาพที่ ๖  แสดงรากต้อยติ่งไทย ๔ ระยะ       ๓๖ 

ภาพที่ ๗  แสดงลำต้นต้อยติ่งระยะที่ ๓       ๓๗ 
ภาพที่ ๘  แสดงการเรียงตัวของใบบนกิ่งเป็นแบบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก   ๓๙ 
ภาพที่ ๙ แสดงดอกต้อยติ่งไทย ๔ ระยะ       ๔๐ 
ภาพที่  ๑๐  แสดงโครงสร้างภายในของรากต้อยติ่งไทย     ๔๒  
ภาพที่ ๑๑  แสดงโครงสร้างภายในของลำต้นต้อยติ่งไทย     ๔๒ 
ภาพที่  ๑๒  แสดงโครงสร้างภายในของใบต้อยติ่งไทย     ๔๓ 
ภาพที่  ๑๓  แสดงโครงสร้างภายในของดอกต้อยติ่งไทย     ๔๔ 

ภาพที่ ๑๔ แสดงโครงสร้างภายในของผลต้อยติ่งไทย      ๔๔ 

ภาพที่ ๑๕ แสดงโครงสร้างภายในของเมล็ดต้อยติ่งไทย     ๔๕ 

ภาพที่ ๑๖  แสดงปัจจัยทางชีวภาพ (มดแดง)      ๕๐ 
ภาพที่ ๑๗  แสดงแผนผังการวิเคราะห์รูปลักษณ์ของมดแดง     ๕๑ 
ภาพที่ ๑๘  แสดงแผนผังการเรียนรู้รูปลักษณ์ของมดแดง     ๕๑ 
ภาพที่ ๑๙  แสดงการเรียนรู้รูปลักษณ์ของส่วนหัวมดแดง     ๕๔ 
ภาพที่ ๒๐  แสดงการเรียนรู้รูปลักษณ์ของส่วนอกมดแดง     ๕๙ 
ภาพที่ ๒๑  แสดงการเรียนรู้รูปลักษณ์ของส่วนท้องมดแดง     ๖๔ 
ภาพที่ ๒๒  แสดงปัจจัยทางชีวภาพ(ไส้เดือนดิน)      ๖๗ 
ภาพที่ ๒๓  แสดงแผนผังการวิเคราะห์รูปลักษณ์ภายนอกของไส้เดือนดิน   ๖๘ 
ภาพที่ ๒๔  แสดงการเรียนรู้รูปลักษณ์ภายนอกของไส้เดือนดิน    ๖๙ 
ภาพที่ ๒๕  แสดงแผนผังการวิเคราะห์รูปลักษณ์ภายในของไส้เดือนดิน   ๗๗ 
ภาพที่ ๒๖  แสดงผลการเรียนรู้โครงสร้างภายในของไส้เดือนดิน    ๗๙ 
ภาพที่ ๒๗  แสดงแผนผังการเรียนรู้ด้านคุณสมบัติของมดแดง     ๘๐ 
ภาพที่ ๒๘  แสดงการทดสอบการดมส่วนหัวของมดแดง     ๘๑ 
ภาพที่ ๒๙  แสดงการทดสอบการดมส่วนอกของมดแดง     ๘๒ 



ซ 

 

สารบญัภาพ (ตอ่) 
 
เรื่อง           หน้า 
ภาพที่ ๓๐  แสดงการทดสอบการดมส่วนท้องของมดแดง     ๘๓ 
ภาพที่ ๓๑  แสดงการทดสอบความมันวาวส่วนหัวของมดแดง     ๘๔ 
ภาพที่ ๓๒  แสดงการทดสอบความมันวาวส่วนอกของมดแดง     ๘๕ 
ภาพที่ ๓๓  แสดงการทดสอบความมันวาวส่วนท้องของมดแดง    ๘๖ 
ภาพที่ ๓๔  แสดงการทดสอบโปรตีนส่วนหัวของมดแดง     ๘๗ 
ภาพที่ ๓๕  แสดงการทดสอบโปรตีนส่วนอกของมดแดง     ๘๘ 
ภาพที่ ๓๖  แสดงการทดสอบโปรตีนส่วนท้องของมดแดง     ๘๙ 
ภาพที่ ๓๗  แสดงการทดสอบความเป็นกรด – เบสส่วนหัวของมดแดง    ๙๐ 
ภาพที่ ๓๘  แสดงการทดสอบความเป็นกรด – เบสส่วนอกของมดแดง    ๙๑ 
ภาพที่ ๓๙  แสดงการทดสอบความเป็นกรด – เบสส่วนท้องของมดแดง   ๙๓ 
ภาพที่ ๔๐  แสดงแผนผังการเรียนรู้ด้านคุณสมบัติของไส้เดือนดิน    ๙๔ 
ภาพที่ ๔๑  แสดงการทดสอบดมกลิ่นส่วนหัวของไส้เดือนดิน     ๙๕ 
ภาพที่ ๔๒  แสดงการทดสอบดมกลิ่นส่วนกลางของไส้เดือนดิน    ๙๖ 
ภาพที่ ๔๓  แสดงการทดสอบดมกลิ่นส่วนท้ายของไส้เดือนดิน    ๙๗ 
ภาพที่ ๔๔  แสดงการทดสอบความนิ่มส่วนหัวของไส้เดือนดิน     ๙๘ 
ภาพที่ ๔๕  แสดงการทดสอบความนิ่มส่วนกลางของไส้เดือนดิน    ๙๙ 
ภาพที่ ๔๖  แสดงการทดสอบความนิ่มส่วนท้ายของไส้เดือนดิน    ๑๐๐ 
ภาพที่ ๔๗  แสดงการทดสอบโปรตีนส่วนหัวของไส้เดือนดิน     ๑๐๑ 
ภาพที่ ๔๘  แสดงการทดสอบโปรตีนส่วนกลางของไส้เดือนดิน    ๑๐๒ 
ภาพที่ ๔๙  แสดงการทดสอบโปรตีนส่วนท้ายของไส้เดือนดิน     ๑๐๓ 
ภาพที่ ๕๐  แสดงผังการวิเคราะห์คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของมดแดง    ๑๐๕ 

ภาพที่ ๕๑  แสดงการเรียนรู้คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของมดแดง     ๑๐๕ 

ภาพที่ ๕๒  แสดงผังการวิเคราะห์การเรียนรู้คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของไส้เดือนดิน  ๑๐๖ 
ภาพที่ ๕๓  แสดงการเรียนรู้สภาพยืดหยุ่นของไส้เดือนดิน     ๑๐๗ 
ภาพที่ ๕๔  แสดงการเรียนรู้คุณสมบัติการจมการลอยของไส้เดือนดิน    ๑๐๙ 
ภาพที่ ๕๕  แสดงเรียนรู้ด้านพฤติกรรมของมดแดง      ๑๑๐ 
ภาพที่ ๕๖  แสดงเรียนรู้ด้านพฤติกรรมของไส้เดือนดิน     ๑๑๒ 
ภาพที่ ๕๗  แสดงทิศทางของปัจจัยทางกายภาพ      ๑๑๕ 
ภาพที่ ๕๘  แสดงการเรียนรู้รูปลักษณ์ปัจจัยทางกายภาพ     ๑๑๖ 
ภาพที่ ๕๙  แสดงภาพวาดดุลยภาพของความพันเกี่ยว     ๑๒๓ 



ฌ 

 

สารบญัภาพ (ตอ่) 
 
เรื่อง           หน้า 
ภาพที่ ๖๐ แสดงสรุปความสัมพันธ์  ความผูกพันและความสมดุลของ    ๑๒๗ 
 ปัจจัยทางชีวภาพและกายภาพ    
 
 


