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บทคัดย่อ 

รายงานผลการศึกษาประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ต้อยติ่งไทย 

 
ประโยชน์แท้แก่มหาชนเป็นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน ตระหนัก เห็นคุณประโยชน์ของทรัพยากร และมี

ภูมิปัญญาในการนำผลการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างยั่งยืน ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต อย่าง
สะดวกสบาย มีความสุข โดยการศึกษานี้เพื่อที่จะเรียนรู้กระบวนการคิด วิเคราะห์ ศักยภาพ มีจินตนาการ 
และมีกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
  โรงเรียนตากพิทยาคมมีการดำเนินการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่
มหาชน เรียนรู้การวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษา พิจารณาศักยภาพด้านรูปลักษณ์ วิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านคุณสมบัติ จินตนาการศักยภาพด้านพฤติกรรม เรียนรู้จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพปัจจัยศึกษา 
จินตนาการจากการวิเคราะห์ศักยภาพ เรียนรู้สรุปคุณของศักยภาพที่ได้จินตนาการ สรรค์สร้างวิธีการ 
พิจารณาคุณที่เกิดจากจินตนาการ สร้างแนวคิด แนวทาง วิธีการ 
  



ข 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอบคุณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ให้แนวทางในการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตลอดจน  
คุณพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ นางเพ็ญศรี พืชพันธุ์ นางประสพศรี  
เตมียบุตร นางรัชนีนรินทร์ คลังเงินวรากร นายจรัญ ไล้ทองคำ นางสาวประนอม รัตนชัย นางพันทิพา  สิง
หัษฐิษฐิต ที่ปรึกษาและประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตภาคเหนือตอนล่าง  และนายเฉลิมพล  
ขยันกิจ เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เขตภาคเหนือตอนล่าง 

ขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การอำนวยความสะดวกและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนขอขอบคุณคณะกรรมการโรงเรียน คณะครู นักเรียน บุคลากร
สนับสนุนของโรงเรียน ผู้ปกครอง ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เป็นกำลังสำคัญใน
การดำเนินงานจนทำให้ผลการดำเนินงานของโรงเรียนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 

 
 

คณะกรรมการดำเนินงาน  
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   

โรงเรียนตากพิทยาคม 



ค 

 

คำนำ 
 

 การรายงานผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปี ๒๕๖๑ ได้จัดทำขึ้นเพ่ือรวบรวมผลการ
ดำเนินงานในสาระที่ ๓ ประโยชน์แท้แก่มหาชน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จาก
การเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน ๒. เพื่อศึกษาศักยภาพของปัจจัย (ด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ และ
พฤติกรรม) ๓. เพื่อศึกษาศักยภาพของปัจจัยทางชีวภาพ (ด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ และพฤติกรรม) ๔. เพ่ือ
ศึกษาศักยภาพของปัจจัยทางกายภาพ (ด้านรูปลักษณ์ และคุณสมบัติ) ๕. เพื่อศึกษาเรียนรู้จินตนาการเห็น
คุณของศักยภาพของปัจจัยศึกษา ,ปัจจัยทางชีวภาพ และปัจจัยทางกายภาพ ๖. เพื ่อศึกษา แนวคิด 
แนวทาง วิธีการสรรค์สร้างประโยชน์จากปัจจัยศึกษา ,ปัจจัยทางชีวภาพ และปัจจัยทางกายภาพ และ      
๗. เพื่อสรุปผลการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน  

คณะกรรมการดำเนินงาน และครูผู ้สอนได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ โดยใช้สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสื่อ เพื่อนำนักเรียนสู่การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้พรรณไม้เป็นสื่อการ
เรียนรู้ ทำให้เกิดความรู้ ทักษะการศึกษา ค้นคว้า เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์พรรณไม้ ตลอดจนการศึกษา
ศักยภาพของปัจจัยศึกษา ปัจจัยทางชีวภาพ และปัจจัยทางกายภาพ (ด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ และ
พฤติกรรม) เพื่อเรียนรู้จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพของปัจจัยศึกษา  แนวคิด แนวทาง วิธีการสรรค์
สร้างประโยชน์จากปัจจัยศึกษา สร้างให้เกิดประโยชน์แท้แก่มหาชน 

คณะกรรมการดำเนินงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาในรายงานผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนประโยชน์แก่มหาชนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯฉบับนี้ ได้เรียบ
เรียงมาจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจเป็นอย่างดี หากมีสิ่งใดในรายงานฉบับนี้จะต้องปรับปรุง คณะกรรมการ
ดำเนินงานขอน้อมรับในข้อชี้แนะและจะนำไปแก้ไขหรือพัฒนาให้ถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป 
 
 

       คณะกรรมการดำเนินงาน  
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   

                     โรงเรียนตากพิทยาคม  
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สารบัญ 

 
 หน้า 
บทคัดย่อ ก 
กิตติกรรมประกาศ ข 
คำนำ ค 
สารบัญ ง 
สารบัญภาพ จ 
สารบัญตาราง ฉ 
บทที่ ๑ บทนำ  

๑.๑ ความสำคัญและท่ีมา ๑ 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา ๔ 
๑.๓ ปัจจัยเป้าหมายรวม ๔ 
๑.๔ ปัจจัยเป้าหมายเฉพาะ ๕ 
๑.๕ ปัจจัยที่ใช้เพื่อช่วยในการศึกษา ๕ 
๑.๖ ของเขตของการศึกษา ๘ 

บทที่ ๒ การตรวจเอกสาร ๙ 
บทที่ ๓ อุปกรณ์และวิธีการ  

๓.๑ การจัดการ ๑๖ 
๓.๑.๑ การจัดการเพ่ือให้เกิดการบริหาร ๑๖ 
๓.๑.๒ การจัดการเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ๒๑ 

๓.๒ การศึกษาประโยชน์แท้แก่มหาชน ๒๗ 
บทที่ ๔ ผลการศึกษา ๓๕ 
บทที่ ๕ สรุปผลการศึกษา ๓๕ 
เอกสารอ้างอิง ๓๖ 
ภาคผนวก ๓๗ 
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สารบัญภาพ 

 

 หน้า 
ภาพที่ ๑ ต้นต้อยติ่งไทย ๘ 
ภาพที่ ๒ ต้นต้อยติ่งไทย ๒๖ 
ภาพที่ ๓ การพิจารณารูปลักษณ์ ๒๗ 
ภาพที่ ๔ การวิเคราะห์ศักยภาพธรรมชาติของปัจจัยศึกษาด้านรูปลักษณ์ ๒๗ 
ภาพที่ ๕ การวิเคราะห์ศักยภาพธรรมชาติของปัจจัยทางชีวภาพด้านรูปลักษณ์ ๒๘ 
ภาพที่ ๖ การพิจารณาศักยภาพด้านคุณสมบัติ ๒๘ 
ภาพที่ ๗ วิเคราะห์ศักยภาพธรรมชาติของปัจจัยศึกษาด้านคุณสมบัติ ๒๙ 
ภาพที่ ๘ การพิจารณาศักยภาพด้านพฤติกรรม ๒๙ 
ภาพที่ ๙ วิเคราะห์ศักยภาพธรรมชาติของปัจจัยศึกษาด้านพฤติกรรม ๓๐ 
ภาพที่ ๑๐ จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพของปัจจัยศึกษาด้านคุณสมบัติ ๓๐ 
ภาพที่ ๑๑ จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพของปัจจัยทางชีวภาพด้านรูปลักษณ์ ๓๑ 
ภาพที่ ๑๒ สังเกตด้านรูปลักษณ์ส่วนงวงตอนปลายของผึ้งมิ้ม ๓๑ 
ภาพที่ ๑๓ ศึกษาสังเกตปัจจัยศึกษาด้านคุณสมบัติ ๓๒ 
ภาพที่ ๑๔ ศึกษาสังเกตปัจจัยศึกษาด้านคุณสมบัติ ๓๒ 
ภาพที่ ๑๕ สรุปผลการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชนปัจจัยทางชีวภาพด้านรูปลักษณ์ ๓๓ 
ภาพที่ ๑๖ สรุปผลการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชนปัจจัยศึกษาด้านคุณสมบัติ ๓๓ 
ภาพที่ ๑๗ สรุปผลการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชนปัจจัยศึกษาด้านคุณสมบัติ ๓๔ 
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สารบัญตาราง 

 

 หน้า 
ตารางท่ี ๑ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา ๓ 
ตารางท่ี ๒ ข้อมูลนักเรียน ๔ 

 



๑ 

 

บทที่ ๑ 
บทนำ 

 
๑.๑ ความสำคัญและที่มา 
  จากพระราชดำริบางประการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความว่า 
“การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความ
งดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการ
อบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิด
ความเครียดซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ ณ อาคารที่
ประทับในสำนักงานชลประทาน เขต ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่มาของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
 โรงเรียนตากพิทยาคม ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริ เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้การจัดการเรียนรู้ให้
ตระหนักถึงการหวงแหน การอนุรักษ์ และการนำไปใช้ประโยชน์ ทางโรงเรียนได้จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนตามศักยภาพของผู้เรียนในทุกระดับชั้นและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
ข้อมูลสถานศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนตากพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ 
ตั้งอยู่เลขท่ี    ๑๒    ถนนพหลโยธิน     ตำบลระแหง     อำเภอเมืองตาก    จังหวัดตาก    ๖๓๐๐๐     
โทรศพัท์   ๐๕๕ – ๕๑๑๑๓๔           โทรสาร     ๐๕๕ – ๔๓๐๒๔๘    
E-mail :  mytakpit@hotmail.com   Website :  http://www.tps.ac.th 

โรงเรียนตากพิทยาคมเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มี
เขตพ้ืนที่บริการ ๖ ตำบล ได้แก่   

๑) ตำบลระแหง     ๒)  ตำบลน้ำรึม     ๓) ตำบลไม้งาม      
๔)  ตำบลหนองหลวง  ๕) ตำบลหนองบัวใต้    ๖)  ตำบลแม่ท้อ 

เครื่องหมายประจำโรงเรียน 

 
สัญลักษณ์ของโรงเรียน      
คบเพลิง หมายถึง แสงสว่าง ความรู้ ความดี เกียรติยศ ชื่อเสียงที่ปรากฏให้ผู้อื่นเห็นได้เป็นดวงประทีป 
ปรัชญาของโรงเรียน     การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
คติพจน์                      สุวิชชาโน ภวํ โหติ (ผู้รู้ดี  เป็นผู้เจริญ) 
อักษรย่อ                     ต.พ. 
สีประจำโรงเรียน          สีฟ้า-แดง 
วิสัยทศัน์ 

ตากพิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ เทียบเคียงมาตรฐานสากล  



๒ 

 

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เอกลักษณ์โรงเรียน 

ตากพิทยาคม เป็นผู้นำทางวิชาการ 
อัตลักษณ์โรงเรียน 

ใฝ่เรียนใฝ่รู้ เชิดชูสถาบัน 
พันธกิจ 

๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการเทียบเคียงมาตรฐานสากล ควบคู่คุณธรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้
ที่หลากหลายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

๓. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ 
๔. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน สื่อเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๕. พัฒนาสถานศึกษาร่วมกันชุมชนในการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
๖. สร้างภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งเครือข่ายผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียเพือ่ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์ 

๑. นักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒. มีหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

๓. ครูเป็นครูมอือาชีพ 
๔. มีระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
๕. มีแหล่งเรียนรู้ภายใน สื่อเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๖. มีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนตากพิทยาคม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งแรกของ
จังหวัดตาก ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดสีตลาราม” บริเวณที่ก่อตั้งครั้งแรกอยู่ภายในวัดสีตลาราม (วัดน้ำหัก) 
ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก เปิดทำการสอนแบบสหศึกษา เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๔๔๓ 
จำนวน ๖ ห้องเรียน จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๗๑ ต่อจากนั้นย้ายไปเปิดทำการสอน ณ บริเวณค่ายทหารพรานที่ ๖  
หรือบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในปัจจุบัน และได้ย้ายอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตั้งอยู่ใน
สถานที่ปัจจุบัน ซึ่งเดิมเป็นวัดร้างเก่าแก่ เรียกว่า  “วัดสระเกศ” โดยการสนับสนุนของนายหมัง สายชุ่ม
อินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตากในสมัยนั้น โดยช่วยประสานงานขอที่ดินของสาธารณะประโยชน์
และขอบริจาคจากเอกชนพร้อมทั้งขอใช้ที่ดินธรณีสงฆ์วัดสระเกศอีกส่วนหนึ่งโดยขอเช่าที่ดินจากกรมการ
ศาสนา 
 
 



๓ 

 

อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ  ติดกับ ถนนท่าเรือ 
ทิศใต้    ติดกับ ถนนเทศบาล ๖ 
ทิศตะวันออก  ติดกับ ถนนเทศบาล ๗ 
ทิศตะวันตก  ติดกับ วัดเวฬุวัน (ไผ่ล้อม) 

พื้นที่ 
โรงเรียนตากพิทยาคม มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น ๗๘ ไร่ ๓ งาน ๗๓ ตารางวา แบ่งออกเป็น ๒ บริเวณ ได้แก่ 

๑. บริเวณท่ีตั้งโรงเรียนตากพิทยาคม ๖๔ ไร่ ๒ งาน 
๒. บริเวณท่ีตั้งบ้านพักข้าราชการครู (นิคมครู) พ้ืนที่ ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๗๓ ตารางวา 

ตารางท่ี ๑ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง อ่ืน ๆ 
(ช่วยราชการ) 

ปีการศึกษา ๒๕๖1 5 131 5 2 2 
 

ข้อมูลนักเรียน  

       1) จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2561 รวม 2,6๓๙ คน (ณ วันที่ 10  มิถุนายน 256๑) 
       2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  2,6๓๙ คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน   
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
ม.1 11 ๑๘๕ 2๓6 4๒๑ ม.1 

ม.2 1๑ 2๑๕ 2๗๒ 4๘๗ ม.2 

ม.3 1๐ ๒๓๔ 2๑๙ 4๕๓ ม.3 

ม.4 11 1๕๗ 2๘๓ 4๔๐ ม.4 

ม.5 11 1๕๖ 2๕๑ 4๐๗ ม.5 

ม.6 11 1๖๔ 2๖๗ ๔๓๑ ม.6 

รวมทัง้หมด 65 11๑๑ 15๒๘ 26๓๙ รวมทัง้หมด 

 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 ๑. เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
 ๒. เพื่อศกึษาศักยภาพของปัจจัยศึกษา (รูปลักษณ์, คุณสมบัติ และพฤติกรรม) 
 ๓. เพื่อศึกษาศักยภาพของปัจจัยทางชีวภาพ (รูปลักษณ์, คุณสมบัติ และพฤติกรรม) 
 ๔. เพื่อศึกษาศักยภาพของปัจจัยทางกายภาพ (รูปลักษณ์ และคุณสมบัติ) 



๔ 

 

 ๕. เพ่ือศึกษาเรียนรู้จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพของปัจจัยศึกษา, ปัจจัยทางชีวภาพ และปัจจัย
ทางกายภาพ 
 ๖. เพื่อศึกษา แนวคิด แนวทาง วิธีการสรรค์สร้างประโยชน์จากปัจจัยศึกษา, ปัจจัยทางชีวภาพ 
และปัจจัยทางกายภาพ 
 ๗. เพ่ือสรุปผลการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
 
๑.๓ ปัจจัยเป้าหมายรวม  

ปัจจัยศึกษา (พืชศึกษา) ต้อยติ่งไทย จำนวน ๑ ชนิด 
ปัจจัยทางชีวภาพ ได้แก่ ผึ้งมิ้ม จำนวน ๑ ชนิด มดดำ จำนวน ๑ ชนิด 
ปัจจัยทางกายภาพ ได้แก่ ดิน น้ำ แสง อากาศ 
๑. เรียนรู้การวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษา 

๑.๑ พิจารณาศักยภาพด้านรูปลักษณ์ 
๑.๒ วิเคราะห์ศักยภาพด้านคุณสมบัติ 
๑.๓ จินตนาการศักยภาพด้านพฤติกรรม 

๒. เรียนรู้จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพของปัจจัยศึกษา 
๒.๑ จินตนาการจากการวิเคราะห์ศักยภาพ 
๒.๒ เรียนรู้สรุปคุณของศักยภาพที่ได้จากจินตนาการ 

๓. สรรค์สร้างวิธีการ 
๓.๑ พิจารณาคุณที่เกิดจากจินตนาการ 
๓.๒ สร้างแนวคิดแนวทางวิธีการ 

๔. สรุปผลการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
 
๑.๔ ปัจจัยเป้าหมายเฉพาะ :  ศึกษาศักยภาพ, เรียนรู้จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพ สรรค์สร้างวิธีการ        
ด้านรูปลักษณ์, ด้านคุณสมบัติ, ด้านพฤติกรรมของปัจจัยศึกษา ปัจจัยทางชีวภาพ และปัจจัยทางกายภาพ  

พืชศึกษา  ต้อยติ่งไทย     องค์ประกอบย่อย เช่น ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด  
สิ่งมีชีวิต  ที่พันเกี่ยวกับต้อยติ่งไทย  ศึกษาที่โรงเรียนตากพิทยาคม  

 ๑. โครงสร้างภายนอก ส่วนหัว ส่วนอก ส่วนท้อง 
 ๒. ไส้เดือนดิน ศึกษาโครงสร้างภายนอก โครงสร้างภายใน ส่วนหัว ลำตัว ส่วนหาง 

สิ่งไม่มีชีวิต  ที่พันเกี่ยวกับต้อยติ่งไทย 
 ๑. ดิน องค์ประกอบย่อย เช่น สี เนื้อดิน การตกตะกอนของดิน pH ของดิน 
 ๒. น้ำ  องค์ประกอบย่อย เช่น สี อุณหภูมิ pH ของน้ำ 
 ๓. แสง องค์ประกอบย่อย เช่น ความเข้มของแสง สีของแสงเมื่อกระทบวัตถุ 
 ๔. อากาศ องค์ประกอบย่อย เช่น อุณหภูมิของอากาศในเวลาต่างๆ 

 
๑.๕ ปัจจัยท่ีใช้เพื่อช่วยในการศึกษา :  แสดงรายละเอียด เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ใบงาน บุคลากร 

๑. เครื่องมือ ที่ใช้ในการศึกษาประโยชน์แท้แก่มหาชน ได้แก่ 



๕ 

 

๑.๑ แผนการดำเนินงานด้านการบริหารของโรงเรียนที่มีแผนงานสวนพฤกษศาสตร์รวมอยู่
ในแผนงานประจำปีของโรงเรียน 

๑.๒ แผนผังบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่แสดงวิธีการจัดการเรียนรู้ในทุก
ระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อศึกษาประโยชน์แท้แก่มหาชนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 

๑.๓ แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประโยชน์แท้แก่
มหาชนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๕ กลุ่มสาระ  

๑.๓.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๑.๓.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๑.๓.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
๑.๓.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๑.๓.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๒. วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการศึกษา 
๒.๑ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษาภาคสนาม 

๑. ดินสอ 
๒. ไม้บรรทัด 
๓. ปากกา 
๔. กล้องถ่ายรูป 
๕. เข็มทิศ 
๖. สีไม้ /สีน้ำ 
๗. แว่นขยาย 
๘. กล้องถ่ายรูป 
๙. เชือก 

๒.๒ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษาในห้องปฏิบัติการ 
๑. เข็มเข่ีย 
๒. หลอดหยด 
๓. กระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ 
๔. เทอร์มอมิเตอร์ 
๕. ไม้เมตร  ไม้บรรทัด  สายวัด 
๖. เชือก 
๗. ใบงานตามหัวข้อที่กําหนด 
๘. อุปกรณ์อ่ืนตามที่ใบงานกําหนด 
๙. คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น 
๑๐. เครื่องพิมพ์ 
๑๑. กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง 
๑๒. กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ 
๑๓. แผ่นสไลด์ และกระจกปิดสไลด์   
๑๔. จานแก้ว 



๖ 

 

๑๕. มีด 
๑๖. บีกเกอร์ 
๑๗. เวอร์เนียคาลิปเปอร์ 

๓. ใบงาน และใบความรู้การศึกษาสาระการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน ได้แก่ 
ใบความรู้ 

๑. ใบความรู้ เรื่อง โมเมนต์ของแรง 
๒. ใบความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์โมเมนตัมและการชน 
๓. ใบความรู้ เรื่อง ต้อยติ่งไทย 
๔. ใบความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ศักยภาพ 
๕. ใบความรู้ เรื่อง จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพของปัจจัยศึกษา 
๖. ใบความรู้ เรื่อง สรรค์สร้างวิธีการ 
๗. ใบความรู้ เรื่อง สรุปผลการเรียนรู้ ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

ใบงาน 
๑. ใบงาน เรื่อง โมเมนต์ของแรง 
๒. ใบงาน เรื่อง การเปรียบเทียบปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวในน้ำมันพืชกับน้ำมันสัตว์ 
๓. ใบงาน เรื่อง ปฎิกิริยาไฮโดรลิซิสน้ำมันหรือไขมันด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
๔. ใบงาน เรื่อง ประโยชน์จากไขมัน 
๕. ใบงาน เรื่อง การชนและการดีดตัวแยกออกจากกันของวัตถุในหนึ่งมิติ 
๖. ใบงาน เรื่อง วิเคราะห์ศักยภาพ ธรรมชาติของปัจจัยศึกษา 
๗. ใบงาน เรื่อง จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพ สร้างสรรค์แนวคิด แนวทาง และ

วิธีการ 
๘. ใบงาน เรื่อง สรรค์สร้างแนวคิด แนวทาง และวิธีการ 

 

๔. บุคคล ประกอบด้วย 
๔.๑ ครูโรงเรียนตากพิทยาคมที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๕ กลุ่มสาระฯ 

จัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามหัวข้อที ่กำหนดขอบเขตในแต่ละ
ระดับชั ้นเพื ่อศึกษาเรียนรู้การวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษา พิจารณาศักยภาพด้านรูปลักษณ์  
วิเคราะห์ศักยภาพด้านคุณสมบัติ จินตนาการศักยภาพด้านพฤติกรรม เรียนรู้จินตนาการเห็นคุณของ
ศักยภาพของปัจจัยศึกษาจินตนาการจากการวิเคราะห์ศักยภาพ เรียนรู้สรุปคุณของศักยภาพที่ได้จาก
จินตนาการ สรรค์สร้างวิธีการพิจารณาคุณที่เกิดจากจินตนาการ สร้างแนวคิดแนวทางวิธีการ และสรุปผล
การเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน ของปัจจัยศึกษา (พืชศึกษา) ต้อยติ่งไทย จำนวน ๑ ชนิด ปัจจัยทาง
ชีวภาพ ได้แก่ มดดำ จำนวน ๑ ชนิด ผึ้งมิ้ม จำนวน 1 ชนิด และปัจจัยทางกายภาพ ได้แก่ ดิน น้ำ  แสง 
อากาศ 

๔.๒ นักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลายจำนวน ๒,๖๒๗ คน ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติชีวิตของพืชศึกษาตามหัวข้อใบงาน ในแต่ละรายวิชาของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีผลงานการศึกษา 



๗ 

 

๔.๓ วิทยากรท้องถิ่น ได้แก่ ผู ้เชี ่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ให้ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้  
และการศึกษาท่ีถูกต้องด้านพฤกษศาสตร์ที่ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้เชิญมาตามกรณีศึกษา 
 
๑.๖ ขอบเขตของการศึกษา 
 ๑. รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
 ๒. ศึกษาศักยภาพของปัจจัย (รูปลักษณ์, คุณสมบัติ และพฤติกรรม) 
 ๓. ศึกษาศักยภาพของปัจจัยทางชีวภาพ (รูปลักษณ์, คุณสมบัติ และพฤติกรรม) 
 ๔. ศึกษาศักยภาพของปัจจัยทางกายภาพ (รูปลักษณ์ และคุณสมบัติ) 
 ๕. ศึกษาเรียนรู้จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพของปัจจัยศึกษา, ปัจจัยทางชีวภาพ และปัจจัยทาง
กายภาพ 
 ๖. ศึกษา แนวคิด แนวทาง วิธีการสรรค์สร้างประโยชน์จากปัจจัยศึกษา , ปัจจัยทางชีวภาพ และ
ปัจจัยทางกายภาพ 
 ๗. สรุปผลการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
 

  



๘ 

 

บทที่ ๒ 
การตรวจเอกสาร 

 
การเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชนของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม มี

ปัจจัยศึกษา (พืชศึกษา) ต้อยติ่งไทย จำนวน ๑ ชนิด ซึ่งจะศึกษาในหัวข้อต่อไปนี้ 
๑. ด้านรูปลักษณ์ของต้อยติ่งไทย 
๒. ด้านคุณสมบัติของต้อยติ่งไทย 
๓. ด้านพฤติกรรมของต้อยติ่งไทย 

 
ต้อยติ่งไทย 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Ruellia siamensis J.B. Imlay 
วงศ์  ACANTHACEAE 
ชื่อสามัญ Waterkanon, Watrakanu, Minnieroot, Iron Root, Feverroot,Popping   
  pod, Trai-no, Toi ting 
ชื่ออ่ืนๆ  อังกาบฝรั่ง, เป๊าะแป๊ะ 

เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กเป็นพืชในวงศ์เหงือกปลาหมอ (Acanthaceae) เติบโตได้ดีทั้งกลางแจ้งและ
ในร่ม ต้นเจริญเต็มที่สูง ๖ นิ้วครึ่ง ใบกลมรี ตาแตกยอดได้สี่ข้าง ออกดอกสีม่วงน้ำเงินเฉพาะตอนฤดูฝน เมื่อ
ผสมเกสรแล้วจะให้เมล็ด ประมาณ ๒๕-๓๒ เมล็ดอยู่ในฝัก เมื่อฝักแก่จะกลายเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำ พอฝัก
โดนน้ำ (โดยธรรมชาติคือน้ำฝน) ก็จะแตกออกทำให้เมล็ดกระเด็นไปตกที่อื ่น ซึ่งเป็นเทคนิคของ การ
ขยายพันธุ์ (เด็กๆ ชอบเล่นโดยนำฝักแก่ใส่ลงในน้ำให้แตก) ชื่ออื่นที่เรียก เช่น  อังกาบฝรั่ง, เป๊าะแป๊ะ, 
minnieroot, popping pod, cracker plant เป็นต้น 

รากของต้อยติ่งสามารถใช้เป็นยารักษาโรคไต โรคไอกรน หรือแม้แต่เป็นยาขับเลือด ถ้าใช้ในปริมาณ
ที่เจือจางก็สามารถกำจัดสารพิษในเลือด บรรเทาอาการสารพิษตกค้างในปัสสาวะ ส่วนใบของต้อยติ่ง
สามารถใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ หรือใช้พอกแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ แต่ต้อยติ่งมักจะถูกถอนทิ้งเพราะคนคิด
ว่าเป็นวัชพืช 

 
               

 

 

 

 

ภาพที่ ๑ ต้นต้อยติ่งไทย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/Acanthaceae
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%9D%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A


๙ 

 

๑. ด้านรูปลักษณ์ของต้อยติ่งไทย 
ต้นต้อยติ่ง เป็นไม้ล้มลุก มีลำต้นสูงประมาณ ๒๐-๓๐ เซนติเมตร ลำต้นแตกกิ่งตั้งแต่โคนต้น ทำให้

แลดูเป็นทรงพุ่มเตี้ยๆ ลำต้น และกิ่งมีขนาดเล็ก เปลือกลำต้น และก่ิงมีสีเขียว และมีขนอ่อนปกคลุม 
๑.๑ ราก 

รากต้อยติ่งไทยแตกแขนงออกจากโคนของลำต้น มีลักษณะอวบอ้วน รูปทรง กระบอกแผ่ออก
กว้างประมาณ ๙ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๐ เซนติเมตร มีสีน้ำตาล เป็นรากพิเศษชนิดสะสมอาหาร 
คล้าย Tuber ดังนั้นจะมีระบบรากเป็นแบบ Tuberous root รากจะมีการเจริญเติบโตยาวขึ้น มีขนาดความ
กว้างเพิ่มขึ้น มีสีน้ำตาลเข้มขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะการเติบโตจากสีน้ำตาลอ่อน จนกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มใน
ระยะสุดท้าย ทุกระยะมีผิวที่ขรุขระ เนื้อแข็ง เป็นรูปทรงกระบอก  ปลายรากเรียวแหลม 

๑.๒ ลำต้น  
พืชล้มลุก ต้นเป็นทรงพุ่มสูง ลำต้นตั้งตรงเหนือดิน ทรงกระบอก ลำต้นสีเขียวและเขียวเข้มขึ้น

เรื ่อยๆ มีความยาว และความกว้างเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโต  เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วมีความยาว
ประมาณ ๒๐-๓๐ เซนติเมตร ความกว้างของลำต้นประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร ตอนโคนกว้างกว่าตอนปลาย 
ระยะเริ่มต้นมีผิวเรียบ เมื่อเจริญเติบโตขึ้นจะมีขนอ่อนๆ ปกคลุม 

๑.๓ ใบ 
ต้อยติ่งไทยมีลักษณะของใบ เป็นใบเดี่ยว ลักษณะใบของพืชมีเส้นใบแตกแขนง เป็นพืชใบ

เลี้ยงคู่ หลังใบเรียบ ท้องใบขรุขระ รูปร่างของใบ เป็นแบบมนรี ปลายใบมน โคนใบสอบ ขอบใบเรียบเป็น
คลื่นเล็กน้อย สีของใบจะมีสีเขียวและเขียวเข้มข้ึนเรื่อยๆ ตามระยะการเจริญเติบโต เมื่อแก่มากๆ จะค่อยๆ
เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล การเรียงตัวของใบบนกิ่ง เป็นแบบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก (Opposite decussate) 
ขนาดของใบเพ่ิมข้ึนตามการเจริญเติบโต ในระยะที่ ๔ มีความกว้างประมาณ ๓-๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ 
๖–๙ เซนติเมตร 

๑.๔ ดอก 
ชนิดของดอกเป็นดอกช่อ ออกดอกตามยอดหรือตามซอกใบเป็นช่อๆ ๓-๕ ดอก บานไม่พร้อม

กัน มีกลีบเลี้ยงสีเขียว ๕ แฉก กลีบเลี้ยงยาว ปลายแหลม กลีบดอก สีม่วงอ่อน ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามระยะ
การเจริญเติบโตในระยะที่ ๑ มีสีเขียวอ่อน ระยะที่ ๒ เริ่มมีสีม่วงและเหลือง จนระยะที่ ๓ ดอกมีสีม่วง จน
ระยะสุดท้าย จะเป็นดอกสีม่วงน้ำตาล มีผิวขรุขระทุกระยะ ระยะที่ ๑ และ ๒ ดอกมีรูปทรงกระบอก และ
ระยะที่ ๓ และ ๔ ดอกมีรูปทรงกรวย โคนเชื่อมติดกัน เป็นทรงกระบอก ปลายแยกเป็น ๕ แฉกรูปปากแตร 
ปลายดอกแต่ละแฉกมีหยักตรงกลาง กว้างประมาณ ๔ เซนติเมตร เป็นดอกครบส่วน และดอกสมบูรณ์เพศ 
มีเกสรเพศผู้ แยกกันเป็น ๒ คู่ สั้น ๑ คู่ ยาว ๑ คู่ ส่วนเกสรเพศเมียจะยาวกว่าเกสรเพศผู้ทั้ง ๒ คู่ มี ๑ รังไข่ 
๑ placenta ๒ locule มี ovule ประมาณ ๒๐ - ๓๐ ovule รังไข่มีตำแหน่งอยู่เหนือวงกลีบ 

๑.๕ ผล 
ต้อยติ่งไทยมีผลเป็น ผลแห้งแล้วแตกได้เมื่อได้รับความชื้น มี ๒  ซีก ภายในมีเมล็ดประมาณ       

๒๐-๓๐ เมล็ด มีก้านเชื่อมเมล็ดทุกเมล็ด รูปทรงของผลหรือฝัก เป็นทรงกระบอก ปลายแหลม โคนแหลม สี
ของผลต้อยติ ่งไทย มีสีเข้มขึ ้นเรื ่อยๆ จากสีเขียวจนเป็นสีน้ำตาลเปลี ่ยนแปลงตามการเจริญเติบโต 
คลอโรฟิลล์เริ่มสลายไป ระยะที่ ๑-๒ มีผิวเรียบ ระยะที่ ๓–๔ มีผิวสาก (ผิวขรุขระ) ขนาดความยาวของผล
ต้อยติ่งไทย ประมาณ ๑-๒ เซนติเมตร ในระยะที่ ๑-๓ มีความยาวเพิ่มข้ึนตามการเจริญเติบโต แต่ระยะท่ี ๔ 
มีขนาดความยาวเล็กลงเล็กน้อยเนื่องจากผลแก่จะเริ่มแห้ง กว้างประมาณ ๐.๒–๐.๔ เซนติเมตร 



๑๐ 

 

๑.๖ เมล็ด 
มีจำนวนเมล็ดใน ๑ ผล ประมาณ ๒๐–๓๐ เมล็ด รูปร่างของเมล็ดแบน กลม ปลายแหลม 

ขนาดของเมล็ดกว้างประมาณ ๒ มิลลิเมตร สีของเมล็ดต้อยติ่งไทย มีสีเข้มขึ้นเรื่อยๆ จากสีเหลืองเขียวจน
เป็นสีน้ำตาลเข้มเปลี่ยนแปลงตามการเจริญเติบโต คลอโรฟิลล์เริ่มสลายไป และระยะท่ีแก่ที่สุด จะแห้งจนมี
สีน้ำตาลอ่อน เนื้อของเมล็ดต้อยติ่งไทย ในระยะที่ ๑-๒ จะมีเนื้อนิ่ม ส่วนระยะ ๓-๔ เมล็ดมีเนื้อแข็ง 
เนื่องจากเมล็ดแก่จะแห้ง เมล็ดแก่จะมีขน 

๒. ด้านคุณสมบัติของต้อยติ่งไทย 
๒.๑ สารสำคัญท่ีพบ 

สารลูทอีโอลิน 
ในเมล็ดมีสารลูทอีโอลิน (Luteolin) ซึ่งเป็นสารตัวเดียวกับที่พบในน้ำนมแม่ มีประโยชน์ต่อ

ร่างกาย มีแร่ธาตุและสารอาหารในปริมาณสูง ให้ความชุ่มชื้น และช่วยต้านอนุมูลอิสระ ช่วยต่อต้านเชื้อ
ไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อโปรโตซัว รวมทั้งมีคุณสมบัติในการเสริมสุขภาพและความงาม 
  



๑๑ 

 

๒.๒ สรรพคุณต้อยติ่งไทย 
๒.๒.๑ ราก  นำมาต้มดื่ม 

– ใช้ดับพิษไข้ ลดอาการร้อนใน 
– ช่วยขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะเล็ด 
– ช่วยขับเลือดประจำเดือน 
– บรรเทาอาการไอ และแก้เสมหะ 
– ช่วยให้เจริญอาหาร 
– ช่วยกระตุ้นทำให้อาเจียน 

๒.๒.๒ ใบ 
– ใบนำมาบดหรือขยำ ก่อนใช้ทาพอกรักษาแผล ทั้งแผลสด แผลเปื่อย แผลมีน้ำหนอง 
– ใบนำมาเค้ียว ช่วยแก้อาการปวดฟัน 
– ใบนำมาขยำ ใช้ทาบริเวณแมลงกัดต่อยเพื่อช่วยลดอาการบวม 
– ใบนำมาต้มน้ำอาย ช่วยแก้ผื่นคัน รักษาโรคผิวหนัง 

๒.๒.๓ ดอก  นำมาต้มหรือชงดื่ม 
– ป้องกัน และรักษามะเร็ง 
– ช่วยดับพิษไข้ 
– บรรเทาอาการไอ 
– ช่วยบำรุงสายตา 
– ช่วยให้ผ่อนคลาย และนอนหลับง่าย 
– ช่วยให้ผิวพรรณแลดูสดใส 

๒.๒.๔ เมล็ด    
พอกฝีเพื่อดูดหนอง ช่วยลดการอักเสบ พอกแผลเรื้อรัง ช่วยสมานบาดแผล ช่วยทำให้

แผลหายเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีสารลูทีโอลิน (Luteolin) ช่วยต่อต้านเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อโปรโต
ซัว 

๒.๓ ประโยชน์ของต้อยติ่งไทย 
๑. หมอยาพื้นบ้าน จะใช้ต้อยติ่งทั้งต้นเลือกเอาชนิดที่ไม่แก่ ดอกยังไม่โรย ถอนเอาทั้งรากอย่า

ให้รากขาด อย่าให้เมล็ดแตกสัก ๔-๕ ต้น นำไปล้างให้ สะอาดแล้วนำไปปรุงเป็นยา 
๒. ฝักใช้เป็นของเล่นของเด็กๆ ด้วยการสะสมฝักแก่จัด (สีน้ำตาลเข้มเกือบดำ) เก็บไว้ในที่แห้ง 

เมื่อมีโอกาสก็นำมาจุ่มน้ำ (หรือน้ำลาย) แล้วเอาไปโยนใส่เพื่อนๆ สักพักหนึ่งฝักก็จะแตกตัวออกดังแป๊ะ 
พร้อมกับดีดเมล็ดออกโดยรอบ ทำให้เพื่อนตกใจหรือเจ็บๆ คันๆ หรือบางครั้งก็แอบเอาไปใส่ในกระเป๋าเสื้อ 
กระเป๋ากางเกง หรือแม้แต่คอเสื้อ ซึ่งแม้จะรู้ตัวแต่ก็มักจะเอาออกไม่ทัน ฝักก็จะแตกออกเสียก่อน 

๓. ด้านพฤติกรรมของต้อยติ่งไทย  
๓.๑ การตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายใน 

สิ่งเร้าภายในที่มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมการตอบสนองของต้อยติ่งไทย คือ ฮอร์โมน ซึ่ง
ฮอร์โมนจะควบคุมการเจริญเติบโตของพืชด้วย ฮอร์โมนพืชชนิดหนึ่ง คือ ออกซิน (Auxin) ออกซินจะถูก



๑๒ 

 

ผลิตโดยเซลล์ที่อยู่บริเวณปลายรากและปลายยอดพืช ซึ่งจะกระตุ้ นการเจริญเติบโตของส่วนยอดแต่จะ
ยับยั้งการเจริญของรากออกซิน  

๓.๒ การตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก 
สิ่งเร้าภายนอก ไดแก ดิน น้ำ อากาศ และแสง ซึ่งสิ่งเร้าเหล่านี้จะไปกระตุ้นให้ฮอร์โมนที่

เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตจะกระจายไปยังส่วนต่างๆ ในปริมาณที่ไมเท่ากันโดยมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ต่างๆ ดังนี้ 

๓.๒.๑ การตอบสนองต่อดิน 
ดินกับต้นต้อยติ่งไทยมีความสัมพันธ์กันมากโดยเฉพาะดินชั้นบนเพราะเป็นที่ยึดเกาะ

และเป็นแหล่งให้น้ำ โดยมีสีน้ำตาลอ่อนไปจนถึงสีดำเข้ม มีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดนุ่มมือ มีขนาดประมาณ    
๑-๑๐ มิลลิเมตร มีความเป็นกลางทางกรด-เบส มีความเหนียวของดินเล็กน้อยถึงปานกลาง ทำให้สามารถ
ดูดซึมน้ำได้ค่อนข้างเร็วส่วนใหญ่ และมีอุณหภูมิที่ผิวดินประมาณ ๒๐ องศาเซลเซียส  ความอุดมสมบูรณ์
ของดินมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้อยติ่งไทย  

๓.๒.๒ การตอบสนองต่อน้ำ 
น้ำมีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตของต้นต้อยติ่งไทย เนื่องจากเป็นโมเลกุลที่มีมาก

ที่สุดภายในต้นพืช น้ำจะต้องมีความเป็นกลางทางกรด-เบส ไม่มีกลิ่น สีค่อนข้างใส และมีอุณหภูมิที่ผิวน้ำ
ประมาณ ๑๕ องศาเซลเซียส การเกิดปฏิกิริยาต่างๆ ต้องอาศัยน้ำทั้งสิ้น  เพราะน้ำทำหน้าที่เป็นตัวกลาง  
นอกจากนี้การดูดอาหารในดิน การเคลื่อนที่ของอาหารภายในต้นก็อาศัยน้ำเป็นตัวนำ ความเต่งของเซลล์ทำ
ให้สามารถตั้งตัวอยู่ได้ เนื่องจากน้ำทำให้เซลล์เต่งและน้ำยังเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิให้คงที่  เนื่องจากน้ำ
สามารถรับความร้อนต่อหน่วยได้สูง   

๓.๒.๓ การตอบสนองต่ออากาศ 
อากาศมีความสำคัญต่อต้นต้อยติ่งไทยมาก โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๕ องศา

เซลเซียส ส่วนรากของต้นต้อยติ่งไทยต้องการแก๊สออกซิเจนในการหายใจ โดยจะหายใจเข้าทางใบและราก 
ถ้าอากาศถ่ายเทเข้าไปในดินได้สะดวก ต้นต้อยติ่งไทยก็จะแข็งแรงและเติบโตได้ดี  

๓.๒.๔ การตอบสนองต่อแสง 
ส่วนใหญ่จะมีการตอบสนองต่อแสง โดยเฉพาะการรับความเข้มของแสงไมเท่ากันทุก

ด้าน ต้นต้อยติ่งไทยจะโค้งไปทางที่มีความเข้มข้นของแสงมากกว่า การหุบและการบานของดอกต้อยติ่งไทย 
มีแสงมากระตุ้นให้กลุ่มเซลล์ด้านนอกและด้านในมีอัตราการเจริญเติบโตแตกต่างกันซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได
อธิบายเหตุผลการหุบและการบานของดอกต้อยติ่งไทย ดังนี้ 

๑) การหุบ เกิดจากกลุ่มเซลล์ที่อยู่ด้านนอกของกลีบดอกมีการเจริญเติบโตเร็วกว่า
เซลล์ที่อยู่ด้านใน 

๒) การบาน เกิดจากกลุ่มเซลล์ที่อยู่ด้านในของกลีบดอกมีการเจริญเติบโตเร็วกว่ากลุ่ม
เซลล์ที่อยู่ด้านนอก  

นอกจากนี้ การหุบและกางใบ ภายในใบประกอบด้วยเซลล์ที่มีขนาดใหญ่ ผนังบาง เมื่อ
ไดรับน้ำเข้าไปจะทำให้เซลล์เหล่านี้เตง ใบจะกางออก ถาเซลล์เหล่านี้สูญเสียน้ำเซลล์ก็จะแฟบลง ทำให้ก้าน
ใบหุบ ทั้งนี้จะมีแสงเป็นสิ่งเร้าที่มากระตุ้นเมื่อไมมีแสงเซลล์ที่เต่งจะสูญเสียน้ำให้กับเซลล์ข้างเคียงและทำให้
ใบหุบลง เมื่อไดรับแสงในเวลากลางวัน เซลล์จะได้รับน้ำกลับคืนมาจนเซลล์เต่งเต็มที่และทำให้ใบกางออก
อีกครั้ง 



๑๓ 

 

การเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชนของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม ได้
ศึกษาปัจจัยทางชีวภาพ ได้แก่ มดแดง และไส้เดือนดิน ซึ่งจะศึกษาในหัวข้อต่อไปนี้ 

๑. ด้านรูปลักษณ์ 
๒. ด้านคุณสมบัติ 
๓. ด้านพฤติกรรม 

ผึ้งม้ิม 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Apis florea 
ชั้น: สปีชีส ์
สปีชีส:์ A. florae 
ไฟลัม: Arthropoda 
อันดับ: Hymenoptera 

ผึ้งมิ้ม มีขนาดตัวและรังเล็กกว่าผึ้งหลวง และผึ้งโพรง ขนาดของลำตัวใหญ่กว่าแมลงวันบ้าน
เล็กน้อย มีท้องปล้องแรกสีเหลือง ที่เหลือเป็นปล้องสีดำสลับขาวชัดเจน บางคนชอบเรียกว่า "ผึ้งแมลงวัน" 
พบอยู่ท่ัวไป ชอบตอมขนมหวาน ผึ้งมิ้มชอบสร้างรังบนต้นไม้ และในซุ้มไม้ ที่ไม่สูงจนเกินไปนัก ลักษณะรวง
รังมีชั้นเดียว มีขนาดใหญ่กว่าฝ่ามือผู้ใหญ่กางเต็มที่ (ขนาดประมาณ ๒๐-๓๐ เซนติเมตร) ผึ้งมิ้มมักจะปกปิด
รังของมันอยู่ในซุ้มไม้ และกิ่งไม้ เพื่อพรางตาป้องกันศัตรู  เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน เป็นช่วงเวลาที่
ผึ้งมิ้มให้น้ำผึ้งมากท่ีสุด 

 
มดดำ 

อาณาจักร: Animalia 
ไฟลัม: Arthropoda 
ชั้น: Insecta 
อันดับ: Hymenoptera 
วงศ์ใหญ่: Vespoidea 
วงศ์: Formicidae 

ส่วนหัว 
ส่วนหัวมด เป็นส่วนแรกของลำตัว มีรูปร่างหลายแบบ เช่น ห้าเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม วงรี หรือ

หัวใจ เป็นที่ตั้งของอวัยวะที่สำคัญบางชนิด ได้แก่ 
หนวด 
หนวด เป็นลักษณะหนึ่งที่แตกต่างไปจากแมลงกลุ่มอื่น คือ เป็นแบบหักข้อศอก (geniculate) 

โดยทั่วไปจำนวนปล้องหนวดของมดงานอยู่ในช่วง 4-12 ปล้อง ส่วนใหญ่มี 12 ปล้อง ปล้องแรกเรียกว่า 
ฐานหนวด (scape) มีลักษณะค่อนข้างยาวกว่า ปล้องที่เหลือรวมกัน พบได้ในมดงานและราชินี ส่วนเพศผู้ 
ส่วนมากมีฐานหนวดสั้นมากกว่าปล้องที่เหลือรวมกัน ปล้องที่เหลือ จากฐานหนวดเรียกว่า ปล้องหนวด 
(funiculus) มีจำนวน 3-11 ปล้อง แต่ละปล้องโดยทั่วไปสั้นกว่ามากเมื่อเทียบกับฐานหนวด หนวดส่วน
ใหญ่ทำหน้าที่ในการสื่อสารต่างๆ จัดเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในการรับความรู้สึก - ตา แบ่งออกได้เป็นตา
เดี่ยวกับตารวม มดส่วนใหญ่จะมีตารวม บางชนิดไม่มีตารวม ตั้งอยู่บริเวณส่วนหน้าหรือด้านข้า ของส่วนหัว 
มีขนาดตั้งแต่เป็นจุดเล็กๆจนถึงขนาดใหญ่ ส่วนมากเป็นรูปวงกลม มีบ้างที่เป็นรูปวงรี หรือรูปไต มีหน้าที่

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00SyJVWPn1AcjInbRHg3uKNsX8rzw:1597352587610&q=%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A1+%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK9INrXUMs5OttJPyszPyU-v1M8vSk_MyyzOjU_OSSwuzkzLTE4syczPsypOzkzNKwHxFfISc1MXsVo92LHwwY4tD3Z2AhkKD3Z0Pdix_cHOjgc71j7YsRwksWP6gx2LHuzY9GDHCjC56sGOqQ92LH6wswcAD7W2338AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwit5sKMipnrAhWbf30KHbH6CogQ6BMoADAWegQICRAC
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00SyJVWPn1AcjInbRHg3uKNsX8rzw:1597352587610&q=%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A1+%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK9INrXU0shOttJPyszPyU-v1M8vSk_MyyzOjU_OSSwuzkzLTE4syczPsypKzMtexCr5YMfCBzu2PNjZCWQoPNjR9WDHRjBnJgAYZTP4UwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwit5sKMipnrAhWbf30KHbH6CogQ6BMoADAYegQIDhAC
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00SyJVWPn1AcjInbRHg3uKNsX8rzw:1597352587610&q=%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A1+%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%8C&sa=X&ved=2ahUKEwit5sKMipnrAhWbf30KHbH6CogQ6BMoADAZegQIDxAC
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00SyJVWPn1AcjInbRHg3uKNsX8rzw:1597352587610&q=%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A1+%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1&sa=X&ved=2ahUKEwit5sKMipnrAhWbf30KHbH6CogQ6BMoADAaegQIERAC
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00SyJVWPn1AcjInbRHg3uKNsX8rzw:1597352587610&q=%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A1+%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A&sa=X&ved=2ahUKEwit5sKMipnrAhWbf30KHbH6CogQ6BMoADAbegQIEBAC
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00SyJVWPn1AcjInbRHg3uKNsX8rzw:1597352587610&q=Hymenoptera&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MM4tMFzEyu1RmZual19QklqUCAAplRawGgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwit5sKMipnrAhWbf30KHbH6CogQmxMoATAbegQIEBAD


๑๔ 

 

สำหรับการมองเห็น ส่วนตาเดี่ยว โดยทั่วไปมี 3 ตา อยู่เหนือระหว่างตารวม ส่วนมากพบในเพศผู้และราชินี 
สำหรับมดงานพบมากในมดเขตหนาวไม่ได้ใช้ในการมองเห็น  

ตา 
แบ่งได้เป็นสองประเภท คือ ไม่มีตารวมและตาเดี่ยว 
ตารวม คือ ตาที่มีอยู่เป็นคู่ อาจมีลักษณะอื่น ๆ ด้วย เช่น ตาเป็นมีตา 2 คู่ และไม่จำเป็นต้องอยู่

บริเวณข้างหน้าเสมอไป มดส่วนใหญ่จะมีตาเป็นประเภทตารวม 
ตาเดี่ยว คือ ตาที่ไม่ได้มีอยู่เป็นคู่ ส่วนใหญ่จะมีสามตา และอยู่บริเวณล่างของหนวด 
มดส่วนใหญ่จะมีตารวม บางชนิดไม่มีตารวมตั้งอยู่บริเวณส่วนหน้า หรือด้านข้างของส่วนหัว มี

ขนาดตั้งแต่เป็นจุดเล็ก ๆ จนถึงขนาดใหญ่ ส่วนมากเป็นรูปวงกลม มีบ้างที่เป็นรูปวงรีหรือรูปไต มีหน้าที่
สำหรับการมองเห็น ส่วนตาเดี่ยวโดยทั่วไปมี 3 ตา อยู่เหนือระหว่างตารวม ส่วนมากพบในเพศผู้และราชินี  
สำหรับมดงาน พบมากในมดเขตหนาว ไม่ได้ใช้ในการมองเห็น 

ปาก 
ปากของมดจะมีอยู่สองลักษณะ คือ แบบกัดกิน (Thorix) และปากแบบลักษะดูด (Thorase) 
ปากแบบกัดกิน จะมีลักษณะเป็นฟันสองซี่ จะคมมาก มีกรามที่แข็งแรงและขนาดใหญ่ เป็นส่วนที่

เห็นชัดที่สุดรูปสามเหลี่ยม กึ่งสามเหลี่ยมหรือเป็นแนวตรงถือเป็นอวัยวะที่สำคัญในการจับเหยื่อและ 
ป้องกันตัว ทำให้มดส่วนใหญ่เป็นพวกกินสัตว์ พบได้ในมดงาน 

ปากแบบลักษณะดูด จะมีไว้สำหรับ ดูดน้ำหวาน ตามเกสร พบในมดเพศเมีย และมดราชินี 
ร่องพักหนวด เป็นร่วมหรือแอ่งยาวคล้ายรอยพิมพ์ อยู่บริเวณหน้าของส่วนหัว เป็นที่เก็บหนวด

ขณะที่ไม่ใด้ใช้ โดยทั่วไปมี 1 คู่ มีลักษณะแตกต่างกันตั้งแต่เป็นร่องตื้น ๆ ไปถึงร่องลึกเห็นชัดเจน บางชนิด
ไม่มีร่องพักหนวดนี้ 

ส่วนอก 
ส่วนอกเป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่าง ส่วนท้อง และส่วนหัว โดยมากจะเป็นทรงกระบอก อาจมีตุ่ม

หนามอยู่ด้วย เป็นส่วนที่สองของลำตัวมดเป็นรูปทรงกระบอก อกของมดจะไม่ใช้คำว่า thorax แต่จะใช้ 
alitrunk แทน เนื่องจากอกของมดประกอบด้วย อกปล้องแรก อกปล้องที่ 2 และอกปล้องที่ 3 แต่อกปล้อง
ที่ 3 นี้จะรวมกับท้องปล้องที่ 1 ซึ่งเรียกว่า propodeum ส่วนอกจะเป็นที่ตั้งของส่วนขาและปีก (สำหรับ
ราชินีและมดเพศผู้) มดงานจะมีส่วนอกปกติ ยกเว้นมดราชินีมีอกขนาดใหญ่กวา ปีกจะพบที่มดเพศผู้และ
มดเพศเมียเท่านั้น มดบางชนิดอกปล้องที่ 1 อกปล้องที่ 2 เชื่อมติดกันเชื่อมติดกัน เช่นเดียวกับอกปล้องที่ 
3 กับปล้องที่ 1 มดบางชนิดสันหลังอกมีหนามหรือตุ่มหนาม บางชนิดอาจเป็นแผ่นคล้ายโล่ห์ ขาของมด
ส่วนมากค่อนข้างยาว ทำให้เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วว่องไวมาก ความยาวของขาและรูปร่างของมดนั้นจะ
ถูกกำหนดโดยพฤติกรรมต่างๆ 

ส่วนท้อง 
เป็นส่วนที่อยู่ท้ายสุดของมด บางชนิดจะแตกออกเป็น 2 ส่วน เรียกว่า Wasted twin ซึ่งมดบาง

ชนิดอาจมีเหล็กใน และบางชนิดก็มีช่องไว้ปล่อยสารป้องกันตัว เป็นส่วนที่ 3 มดมี 1 หรือ 2ปล้องขึ้นอยู่กับ
กลุ่มมด อาจมี 1 ปล้องคือ Petioleเป็นปล้องที่ 2 ของส่วนท้องอาจเป็นปุ่ม หรือแผ่น ส่วนถ้ามี 2 ปล้องคือ 
Petiole และ Postpetiole เป็นปล้องที่ 2 กับปล้องที่ 3 Postpetiole อาจเป็นปุ่มหรือรูปทรงกระบอกก็
ได้ มดบางชนิด petiole มีหนาม 1 คู่ ส่วนท้ายของลำตัว เรียก gaster โดยทั่วไปมีรูปร่างกลม แต่บางชนิด



๑๕ 

 

เป็นรูปหัวใจ หรือรูปทรงกระบอก ปลายส่วนท้องของมดงานส่วนใหญ่มีเหล็กไน บางชนิดสามารถทำให้เกิด
อาการเจ็บปวดได้ สำหรับบางชนิดไม่มีเหล็กไน ก็จะเปิดเป็นช่อง สำหรับขับสาร 

พฤติกรรม 
มดหลายชนิดมีพฤติกรรมในการทำการเกษตรหรือเพาะปลูกพืชหรือเชื้อราบางชนิดเพื่อใช้เป็น

อาหาร โดยเชื่อว่า มีพฤติกรรมเช่นนี้มานานถึง 30 ล้านปีแล้ว โดยการศึกษาของนักกีฏวิทยาพบว่า มด
หลายชนิดมีพฤติกรรมการรู้จักการเพาะปลูกในเชิงสลับซับซ้อนคล้ายกับการเพาะปลูกของมนุษย์ รู้จักที่จะ
ฝังเมล็ดพืชลงสู่พื้นดินอย่างไรถึงจะให้ผลผลิตที่ใช้เป็นอาหารได้ อีกทั้งรู้จักหลักในการควบคุมอุณหภูมิหรือ
ความชื้นอีกด้วย 

สังคมของมด 
มดเป็นแมลงสังคมที่แท้จริง (Eusocial insect) อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม (colony) ในแต่ละชนิด 

มีหลายรุ่นใน 1 กลุ่ม ภายใน กลุ่มแบ่งออกเป็นวรรณะต่างๆ ดังนี้ ราชินี (queen) มี 1 หรือมากกว่า 1 ตัว 
เป็นเพศเมียที่ท่ีสืบพันธุ์ได้ มดเพศผู้ (male) 
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บทที่ ๓ 
วิธีการ 

 
๓.๑ การจัดการ 
 ๓.๑.๑ การจัดการเพ่ือให้เกิดการบริหาร  

นายเสรี พรหมแก้ว 
นางภัทราภรณ์ เนื้อไม้ 
นายวรพงศ์ ทองมูล 
นายอภิศักดิ์ เทียมฉันท์ 

เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและเกิดกระบวนการการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาง
คณะผู้บริหารงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชนจึงได้จัดให้มี
การแต่งตั้งบุคลากรในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอำนวยการ จำนวน ๑๐ คน 

๑. นายภูธนภัส     พุ่มไม้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
๒. นายวรพงศ์      ทองมูล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
๓. นางภัทราภรณ์  เนื้อไม้ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
๔. นายอภิศักดิ์     เทียมฉันท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคลากร กรรมการ 
๕. นางสาวประไพ แดงไฝ หัวหน้างานทะเบียน กรรมการ 
๖. นางอุไรรัตน์     รัตนภักดิ์ดีกุล หัวหน้างานวัดผล กรรมการ 
๗. นางสาวปณัฐชา แดงไฝ หัวหน้างานนโยบายและแผน กรรมการ 
๘. นายเสรี          พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการและเลขานุการ 
๙. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. นายสุทินธ์     คำน่าน หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่  ๑. อำนวยความสะดวก สนับสนุน วางแผนการดำเนินงาน  

  ๒. ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตลอดจนติดต่อประสานงาน
กับทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ)  
         ๓. ประสานขอความร่วมมือกับชุมชนในการดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการดำเนินงาน สาระการเรียนรู้ที่ ๓ สารประโยชน์แท้แก่มหาชน จำนวน ๑๐ คน  
๑. นางอรวรรณ     จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นายสุทินธ์     คำน่าน หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวสุพิน     พลนิรันดร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๔. นางมณฑิรา    มาจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. นายวัชระ      วงษ์ดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ 
๖. นางสาวศิวพร  แพทย์ขิม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ 
๗. นางรุ่งเดือน    ศิริมิลินทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 



๑๗ 

 

๘. นายอนุชิต    ธรามานิตย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๙. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๐. นางสาวสายทิพย์   จารุวสุพันธุ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑. รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้  

 ๒. ออกแบบใบงาน กำหนดชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้พิจารณาศักยภาพด้านรู้ลักษณ์ 
วิเคราะห์ศักยภาพด้านสมบัติ จินตนาการศักยภาพด้านพฤติกรรม 

 ๓. ออกแบบใบงาน กำหนดชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู ้จินตนาการจากการวิเคราะห์
ศักยภาพ เรียนรู้สรุปคุณของศักยภาพที่ได้จากการจินตนาการ 

 ๔. ออกแบบใบงาน กำหนดชิ้นงาน ผลงานในการสรุปผลการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

๑. เรียนรู้การวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษา จำนวน ๘ คน  
๑. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นายสุทินธ์    คำน่าน หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวสุพิน    พลนิรันดร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๔. นางมณฑิรา     มาจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. นายวัชระ       วงษ์ดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ 
๖. นางสาวศิวพร   แพทย์ขิม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ 
๗. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๘. นางสาวสายทิพย์    จารุวสุพันธุ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนด

ชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้พิจารณาศักยภาพด้านรู้ลักษณ์ วิเคราะห์ศักยภาพด้านสมบัติ จินตนาการ
ศักยภาพด้านพฤติกรรม 

๑.๑ พิจารณาศักยภาพด้านรูปลักษณ์ จำนวน ๘ คน  
๑. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นายสุทินธ์    คำน่าน หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวสุพิน    พลนิรันดร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๔. นางมณฑิรา     มาจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. นายวัชระ       วงษ์ดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ 
๖. นางสาวศิวพร   แพทย์ขิม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ 
๗. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๘. นางสาวสายทิพย์    จารุวสุพันธุ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนด

ชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้พิจารณาศักยภาพด้านรู้ลักษณ์ 

๑.๒ วิเคราะห์ศักยภาพด้านคุณสมบัติ จำนวน ๘ คน 
๑. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นายสุทินธ์    คำน่าน หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 



๑๘ 

 

๓. นางสาวสุพิน    พลนิรันดร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๔. นางมณฑิรา     มาจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. นายวัชระ       วงษ์ดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ 
๖. นางสาวศิวพร   แพทย์ขิม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ 
๗. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๘. นางสาวสายทิพย์    จารุวสุพันธุ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนด

ชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้วิเคราะห์ศักยภาพด้านสมบัติ 

๑.๓ จินตนาการศักยภาพด้านพฤติกรรม จำนวน ๘ คน 
๑. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นายสุทินธ์    คำน่าน หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวสุพิน    พลนิรันดร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๔. นางมณฑิรา     มาจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. นายวัชระ       วงษ์ดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ 
๖. นางสาวศิวพร   แพทย์ขิม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ 
๗. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๘. นางสาวสายทิพย์    จารุวสุพันธุ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนด

ชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้จินตนาการศักยภาพด้านพฤติกรรม 

คณะกรรมการดำเนนิงาน สาระการเรียนรู้ที่ ๓ สารประโยชน์แท้แก่มหาชน จำนวน  6  คน ประกอบด้วย 
1. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
3. นางมณฑิรา   มาจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
4. นางสาวเย็นจิตร์ มั่นคงพิพัฒน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
5. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
6. นางสาวสายทิพย์ จารุวสุพันธุ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ

และเลขานุการ  
 มีหน้าที่ 1. รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้  
  2. ออกแบบใบงาน กำหนดชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้พิจารณาศักยภาพด้านรู้ลักษณ์ 
วิเคราะห์ศักยภาพด้านสมบัติ จินตนาการศักยภาพด้านพฤติกรรม 
  3. ออกแบบใบงาน กำหนดชิ ้นงาน ผลงานในการเรียนรู ้จินตนาการจากการวิเคราะห์
ศักยภาพ เรียนรู้สรุปคุณของศักยภาพที่ได้จากการจินตนาการ 
  4. ออกแบบใบงาน กำหนดชิ้นงาน ผลงานในการสรุปผลการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

      1. เรียนรู้การวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษา จำนวน  4  คน ประกอบด้วย 
 1. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 



๑๙ 

 

 2. นายสุทินธ์  คำน่าน         หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน     รองประธานกรรมการ 
 3. นางมณฑิรา   มาจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 4. นางสาวเย็นจิตร์  มั่นคงพิพัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนด
ชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้พิจารณาศักยภาพด้านรู้ลักษณ์ วิเคราะห์ศักยภาพด้านสมบัติ จินตนาการ
ศักยภาพด้านพฤติกรรม 

 ๑.๑ พิจารณาศักยภาพด้านรูปลักษณ์   จำนวน  4  คน ประกอบด้วย 
 1. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 2. นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 3. นางมณฑิรา   มาจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 4. นางสาวเย็นจิตร์  มั่นคงพิพัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการและเลขานุกา  
 มีหน้าที่ ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนด
ชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้พิจารณาศักยภาพด้านรู้ลักษณ์ 

 ๑.๒ วิเคราะห์ศักยภาพด้านคุณสมบัติ  จำนวน  4  คน ประกอบด้วย 
 1. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 2. นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 3. นางมณฑิรา   มาจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 4. นางสาวเย็นจิตร์  มั่นคงพิพัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่ ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนด
ชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้วิเคราะห์ศักยภาพด้านสมบัติ 

 ๑.๓ จินตนาการศักยภาพด้านพฤติกรรม  จำนวน  4  คน ประกอบด้วย 
 1. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 2. นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 3. นางมณฑิรา   มาจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 4. นางสาวเย็นจิตร์  มั่นคงพิพัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนด
ชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้จินตนาการศักยภาพด้านพฤติกรรม 

      2. เรียนรู้จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพของปัจจัย จำนวน  4  คน ประกอบด้วย 
 1. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 2. นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 3. นางมณฑิรา   มาจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 4. นางสาวเย็นจิตร์  มั่นคงพิพัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการและเลขานุการ 



๒๐ 

 

 มีหนา้ที่ ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนด
ชิ้นงานผลงานในการเรียนรู้จินตนาการจากการวิเคราะห์ศักยภาพ เรียนรู้สรุปคุณของศักยภาพท่ีได้จากการ
จินตนาการ 

 ๒.๑ จนิตนาการจากการวเิคราะห์ศกัยภาพ  จำนวน  4  คน ประกอบดว้ย 
 1. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 2. นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 3. นางมณฑิรา   มาจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 4. นางสาวเย็นจิตร์  มั่นคงพิพัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนา้ที่ ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนด
ชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้จินตนาการจากการวิเคราะห์ศักยภาพ 

  ๒.๒ เรยีนรูส้รปุคุณของศกัยภาพ ที่ไดจ้ากจนิตนาการ  จำนวน  4  คน ประกอบดว้ย 
 1. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 2. นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 3. นางมณฑิรา   มาจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 4. นางสาวเย็นจิตร์  มั่นคงพิพัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการและเลขานุการ
  

 มีหนา้ที่ ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนด
ชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้สรุปคุณของศักยภาพที่ได้จากการจินตนาการ 

      3. สร้างสรรค์วิธีการ จำนวน  4  คน ประกอบด้วย 
 1. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 2. นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 3. นางมณฑิรา   มาจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 4. นางสาวเย็นจิตร์  มั่นคงพิพัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนด
ชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้พิจารณาคุณที่เกิดจากจินตนาการ สรรค์สร้างแนวคิด แนวทางวิธีการ 

      4. สรุปผลการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน   จำนวน  4  คน  ประกอบด้วย 
 1. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 2. นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 3. นางมณฑิรา   มาจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 4. นางสาวเย็นจิตร์  มั่นคงพิพัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนา้ที่ ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนด
ชิ้นงาน ผลงานในการสรุปผลการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
  



๒๑ 

 

๓.๑.๒ การจัดการเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
การวางแผนการบูรณาการสู่การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ ทุกระดับชั้น โดยการแสดงผังมโนทัศน์ 

(Mind Mapping) โดยมีการจัดทำแผนบูรณาการในทุกกลุ่มสาระ ทุกระดับชั้น ดังนี้ เช่น การบูรณาการ
ประโยชน์แท้แก่มหาชน กับสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โดยการเขียนเรียงความบรรยายการวิเคราะห์
ศักยภาพของปัจจัยศึกษา บรรยายการจินตนาการเห็นคุณศักยภาพ ของปัจจัยศึกษา การสรรค์สร้างแนวคิด 
แนวทาง วิธีการ ที่จะนำไปสู่การเกิดประโยชน์แท้แก่มหาชน 

 
 
 
 
 



๒๒ 

 

ผังมโนทัศน์การจัดการเรียนรู้ บูรณาการสาระท่ี ๓ ประโยชน์แท้แก่มหาชน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

บูรณาการสาระที่ ๓ ประโยชน์แท้แก่มหาชน

โรงเรียนตากพิทยาคม

ฟิสิกส์

การดดีตวัแยกจากกนัของวตัถใุนหนึง่มติ ิม.๔

กฎชองปาสคาลแลเครือ่งอดัไฮโดรลกิ ม.๖

๑. เรียนรู้การวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษา

(๑.๑, ๑.๒ ,๑.๓ )

๒. เรียนรู้ จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพ ของปัจจัยศึกษา

(๒.๑, ๒.๒) 

๓. สรรค์สร้างวิธีการ

(๓.๑ ,๓.๒) 

๔. สรุปผลการเรียนรู้ ประโยชน์แท้แก่มหาชน

เคมี

สารชวีโมเลกลุ ม.๖

๑. เรียนรู้การวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษา

(๑.๑, ๑.๒ ,๑.๓ )

๒. เรียนรู้ จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพ ของปัจจัยศึกษา

(๒.๑, ๒.๒) 

๓. สรรค์สร้างวิธีการ

(๓.๑ ,๓.๒) 

๔. สรุปผลการเรียนรู้ ประโยชน์แท้แก่มหาชน

วิทยาศาสตร์ ม.๓

โมเมนต์ของแรง

๑. เรียนรู้การวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษา

(๑.๑, ๑.๒ ,๑.๓ )

๒. เรียนรู้ จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพ ของปัจจัย
ศึกษา

(๒.๑, ๒.๒) 

๓. สรรค์สร้างวิธีการ

(๓.๑ ,๓.๒) 

๔. สรุปผลการเรียนรู้ ประโยชน์แท้แก่มหาชน



๒๓ 

 

๓.๒ การศึกษาประโยชน์แท้แก่มหาชน  
สาระการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน  
หลักการ เรียนรู้ศักยภาพ เรียนรู้จินตนาการ รู้ประโยชน์  

 ศึกษาการวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษา จินตนาการเห็นคุณ สรรค์สร้างวิธีการเพ่ือ
ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

  อธิบายลำดับการเรียนรู้ 
  ในการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน  ได้มีการนำสาระนี้
บูรณาการเข้ากับ ๘ รายวิชา ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประกอบกับการศึกษาของกลุ่มสาระธรรมชาติ
แห่งชีวิต การศึกษาสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา
ตอนปลายได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ มีการจัดทำใบงานเพื่อเป็นแนวทางของการศึกษาที่ชัดเจนมากขึ้น  
ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มคณะกรรมการที่รับผิดชอบด้านการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือแก้ไขปัญหาและ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
  การวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษาเริ่มตั้งแต่การพิจารณาศักยภาพรูปลักษณ์ การ
วิเคราะห์ศักยภาพคุณสมบัติ และการจินตนาการศักยภาพของพฤติกรรม ของปัจจัยศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนรู้ศักยภาพ จินตนาการ พิจารณาคุณ สร้างแนวคิด แนวทาง วิธีการ 
ของรูปลักษณ์ คุณสมบัติ และพฤติกรรมของปัจจัยศึกษา ให้สัมผัสปัจจัยการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้ รู้ลึก รู้
ละเอียดในชีวิต เห็นศักยภาพของสิ่งที่เรียนรู้ บนฐานของการรู้จริง เห็นคุณ อันก่อเกิดเป็นประโยชน์แท้แก่
ตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยเป็นการจัดการเรียนสอน เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ การใช้กิจกรรม
กลุ่ม ใบความรู้ต่างๆ ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ และมีการฝึกทำใบงาน 

๑. เรียนรู้การวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษา  
๑.๑ พิจารณาศักยภาพด้านรูปลักษณ์  
๑.๒ จินตนาการศักยภาพด้านคุณสมบัติ  
๑.๓ วิเคราะห์ศักยภาพด้านพฤติกรรม 

วิธีจัดการเรียนรู้  
เรียนรู้การวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษา 

  ๑. ครูได้กล่าวถึงพืชศึกษาของโรงเรียน คือ ต้นต้อยติ่งไทย ซึ่งผลของต้นต้อยติ่งไทยมี
พฤติกรรมการแตกตัวเช่นเดียวกับการดีดตัวแยกออกจากกันของวัตถุ  

๒. ครูให้นักเรียนลงสำรวจต้นต้อยติ่งไทย ในพื้นที่ศึกษา ตามกลุ่มที่แบ่ง เพื่อสังเกตการ
แตกของผลต้อยติ่งไทย 

     ครูใช้คำถาม ดังนี้  
           - นักเรียนสังเกตเห็นหรือพบอะไรบ้างจากการแตกของฝักต้อยติ่งไทย 
  ๓. ครูให้นักเรียนร่วมกันบอกถึงสิ่งที่สังเกตได้จากผลต้อยติ่งไทยแตก และครูอธิบาย
เพิ่มเติมว่าในผลต้อยติ่งไทยต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็น ซึ่งสามารถทำให้ผลต้อยติ่งไทยแตกได้ โดย
เริ่มจากการอธิบายความหมายของคำว่าศักยภาพ  

๔. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ศักยภาพ ธรรมชาติของปัจจัยศึกษา 
  ๕. ครูให้นักเรียนทำใบงาน เรื่อง การฝึกแนวความคิดเกี่ยวกับศักยภาพของรูปลักษณ์  
คุณสมบัติ และพฤติกรรม ตามกลุ่มที่แบ่ง  



๒๔ 

 

  ๖. ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน  
๗. ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดและเปิดโอกาสให้นักเรียนถามในส่วนที่สงสัย 

  ๘. ครูให้นักเรียนทุกคนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้จากเรื่องประโยชน์แท้แก่มหาชน 

๒. เรียนรู้ จินตนาการเห็นคณุของศักยภาพ ของปัจจัยศึกษา  
๒.๑ จินตนาการจากการวิเคราะห์ศักยภาพ  
๒.๒ เรียนรู้สรุปคุณของศักยภาพ ที่ได้จากจินตนาการ  

วิธีจัดการเรียนรู้ 
  เรียนรู้ จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพ ของปัจจัยศึกษา     
  ๑. ครูนำผลการเรียนรู้จากสาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิตและสาระสรรพสิ่งล้วนพัน
เกี่ยว เรื่อง รูปลักษณ์ คุณสมบัติ และพฤติกรรม จากครูผู้สอนวิชาชีววิทยา โรงเรียนตากพิทยาคม ที่เชิญมา
สอนในชั่วโมงวิชาฟิสิกส์ โดยเลือกมาในแต่ละส่วนของปัจจัยให้นักเรียนศึกษา แล้วร่วมกันอภิปราย 
  ๒. ครูอธิบายความหมายของคำว่า “จินตนาการ” แล้วแจกใบความรู้ เรื่อง จินตนาการ
เห็นคุณของศักยภาพของปัจจัยศึกษา ให้นักเรียนได้ศึกษา 

๓. ครูแจกใบงาน เรื ่อง วิเคราะห์ศักยภาพ ธรรมชาติของปัจจัยศึกษา  ด้านรูปลักษณ์ 
คุณสมบัติ และพฤติกรรม  

๔. ครูให้นักเรียนสรุปผลการเรียนรู้ และศักยภาพลงในใบงาน เรื่อง จินตนาการเห็นคุณ
ของศักยภาพ สร้างสรรค์แนวคิด แนวทาง และวิธีการ  

๕. ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน  
๖. ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดและเปิดโอกาสให้นักเรียนถามในส่วนที่สงสัย 
๗. ครูแจกใบงาน เรื่อง จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพ สรรสร้างแนวคิด แนวทาง และ

วิธีการ โดยให้นักเรียนเลือกศักยภาพ ๑ ศักยภาพ จากใบงาน เรื่อง วิเคราะห์ศักยภาพ ธรรมชาติของปัจจัย
ศึกษา มาพิจารนาคุณของศักยภาพ ทั้งด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ และพฤติกรรม เพื่อหาแนวคิด บันทึกลง
ในใบงาน  

๘. ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน  
๙. ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดและเปิดโอกาสให้นักเรียนถามในส่วนที่สงสัย 
 

๓. สรรค์สร้างวิธีการ  
๓.๑ พิจารณาคุณที่เกิดจากจินตนาการ  
๓.๒ สร้างแนวคิด แนวทาง วิธีการ 

วิธีจัดการเรียนรู้ 
  สรรค์สร้างวิธีการ 
  ๑. ครูอธิบายความหมายของคำว่า “สรรค์สร้าง” แล้วแจกใบความรู้ เรื่อง สรรค์สร้าง
วิธีการ ให้นักเรียนได้ศึกษา 
  ๒. ครูแจกใบงาน เรื่อง พิจารณาคุณที่เกิดจากจินตนาการนำไปสู่การสรรค์สร้างแนวคิด 
แนวทาง และวิธีการ  

๓. ครูให้นักเรียนเลือก แนวคิดมา ๑ แนวคิด จากใบงาน เรื่อง จินตนาการเห็นคุณของ
ศักยภาพ สรรสร้างแนวคิด แนวทาง และวิธีการ มาหาแนวทาง แล้วเลือกแนวทางมา ๑ แนวทาง เพื่อมา
กำหนดวิธีการของแนวทางที่เลือก บันทึกลงในใบงาน  



๒๕ 

 

๔. ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน  
๕. ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดและเปิดโอกาสให้นักเรียนถามในส่วนที่สงสัย 
๖. ครูให้นักเรียนลงมือประดิษฐ์ชิ้นงานตามวิธีการทำที่วางแผนไว้นอกเวลาเรียนกำหนด

ส่งในอีก ๒ สัปดาห์ถัดไป 
๔. สรุปผลการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

 วิธีจัดการเรียนรู้ 
  ๑. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง สรุปผลการเรียนรู้ ประโยชน์แท้แก่มหาชน ให้นักเรียนได้ศึกษา 
การสรรค์สร้างวิธีการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน จะต้องมีคุณลักษณะทั้ง ๔ ประการ ได้แก่  

- ประโยชน์สืบเนื่องยาวนานไม่รู้จบ  
- ประโยชน์ขจัดความขาดแคลนทางกาย 
- ประโยชน์บำรุงจิตใจให้เบิกบาน 
- ประโยชน์ตกอยู่กับมหาชนคนส่วนใหญ่ 

  ๒. ครูแจกใบงาน เรื่อง การสรุปการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน ให้นักเรียนวาดภาพ
ชิ้นงานที่ได้จากใบงาน เรื่อง พิจารณาคุณที่เกิดจากจิตนาการ ไปสู่การสรรสร้างแนวคิด แนวทาง และ
วิธีการ และสรุปผลการเรียนรู้ทั้ง ๔ ประการลงในใบงาน  

๓. ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน 
๔. ครูให้นักเรียนเขียนแสดงความพึงพอใจที่ได้เรียนรายวิชาฟิสิกส์บูรณาการงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียนส่งในชั่วโมงถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

บทที่ ๔  
ผลการศึกษา 

 
สาระการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน  

เป็นการเรียนรู ้การวิเคราะห์ศักยภาพของอัญชัน  โดยมีการเรียนรู ้ด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ 
พฤติกรรม ผ่านอวัยวะสัมผัสทางตา หู จมูก ลิ ้น ผิวกาย ร่วมกับจิตที ่แน่วแน่ จดจ่อ นักเรียนเรียนรู้
สารประโยชน์แท้แก่มหาชนโดยเลือกศึกษาจากพรรณไม้ที่กำหนด ตัวอย่างผลงานการศึกษา มีดังนี ้

พืชศึกษา ต้นต้อยติ่งไทย รหัสประจำต้น ๗-๖๓๐๐๐-๐๐๔-๐๒๑  
ชื่อพ้ืนเมือง : ต้อยติ่งไทย, ต้อยติ่งนา (กรุงเทพฯ), น้ำดับไฟ (ประจวบคีรีขันธ์)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ruellia siamensis J. B. Imlay 
ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE 
ชื่อสามัญ : Waterkanon, Minnieroot, Iron root. 
 

 

ภาพที่ ๒ ต้นต้อยติ่งไทย 
 
 
 



๒๗ 

 

ผลการเรียนรู้  
๑. เรียนรู้การวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษา  

๑.๑ พิจารณาศักยภาพด้านรูปลักษณ์ 

         
ภาพที่ ๓ การพิจารณารูปลักษณ์  

 
 

   
ภาพที่ ๔ การวิเคราะห์ศักยภาพธรรมชาติของปัจจัยศึกษาด้านรูปลักษณ์ 

 
  



๒๘ 

 

 
ภาพที่ ๕ การวิเคราะห์ศักยภาพธรรมชาติของปัจจัยทางชีวภาพด้านรูปลักษณ์ 

๑.๒ การพิจารณาศักยภาพด้านคุณสมบัติ 

 
ภาพที่ ๖ การพิจารณาศักยภาพด้านคุณสมบัติ 



๒๙ 

 

 
ภาพที่ ๗ วิเคราะห์ศักยภาพธรรมชาติของปัจจัยศึกษาด้านคุณสมบัติ 

๑.๓ วิเคราะห์ศักยภาพด้านพฤติกรรม 

 
ภาพที่ ๘ การพิจารณาศักยภาพด้านพฤติกรรม 

  



๓๐ 

 

 
ภาพที่ ๙ วิเคราะห์ศักยภาพธรรมชาติของปัจจัยศึกษาด้านพฤติกรรม 

๒. เรียนรู้ จินตนาการเห็นคณุของศักยภาพ ของปัจจัยศึกษา 
๒.๑ จินตนาการจากการวิเคราะห์ศักยภาพ 
๒.๒ เรียนรู้สรุปคุณของศักยภาพ ที่ได้จากจินตนาการ 

 
ภาพที่ ๑๐ จินตนาการเห็นคณุของศักยภาพของปัจจัยศึกษาด้านคุณสมบัติ 



๓๑ 

 

 
ภาพที่ ๑๑ จินตนาการเห็นคณุของศักยภาพของปัจจัยทางชีวภาพด้านรูปลักษณ์ 

 
๓. สรรค์สร้างวิธีการ 

๓.๑ พิจารณาคุณที่เกิดจากจินตนาการ 
๓.๒ สร้างแนวคิด แนวทาง วิธีการ 

 
ภาพที่ ๑๒ ศึกษาสังเกตด้านรูปลักษณ์ส่วนงวงตอนปลายของผึ้งม้ิม 

  



๓๒ 

 

 
ภาพที่ ๑๓ ศึกษาสังเกตปัจจัยศึกษาด้านคุณสมบัติ 

 

 
ภาพที่ ๑๔ ศึกษาสังเกตปัจจัยศึกษาด้านคุณสมบัติ  



๓๓ 

 

๔. สรุปผลการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

 
ภาพที่ ๑๕ สรุปผลการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชนปัจจัยทางชีวภาพด้านรูปลักษณ์ 

(ส่วนงวงตอนปลายของผึ้งมิ้ม) 
 

 
ภาพที่ ๑๖ สรุปผลการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชนปัจจัยศึกษาด้านคุณสมบัติ 

 
 

 
 
 
 



๓๔ 

 

 
ภาพที่ ๑๗ สรุปผลการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชนปัจจัยศึกษาด้านคุณสมบัติ 

 
  



๓๕ 

 

บทที่ ๕  
สรุปผลการศึกษา 

 
ผลที่ได้รับจากการศึกษา  

จากผลการศึกษา ประโยชน์แท้แก่มหาชน ของนักเรียน ระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ สรุปผลการศึกษา ดังนี้ 
 โรงเรียนตากพิทยาคม มีการดำเนินการ เรียนรู ้การวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษาด้าน
รูปลักษณ์ จำนวน ๑ เรื่อง ศักยภาพ ด้านคุณสมบัติ จำนวน ๒ เรื่อง สรุปคุณที่ได้จากจินตนาการ จำนวน ๓ 
เรื่อง สรรค์สร้างวิธีการ แนวคิด แนวทาง จำนวน ๓ ผลงาน 
 ทางโรงเรียนได้เรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต และสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว มาวิเคราะห์หาศักยภาพ
ธรรมชาติของปัจจัยศึกษา เช่น การศึกษาปัจจัยศึกษาด้านคุณสมบัติของเมล็ดต้อยติ่งไทยประกอบกับ
ความรู ้เรื ่อง ไขมัน และน้ำมัน นำมาให้สร้างเป็นสบู ่จากเมล็ดต้อยติ ่งไทย (ToiTing Herbal Soap) , 
การศึกษาปัจจัยศึกษาด้านคุณสมบัติของผล (ฝัก) ต้อยติ่งไทยประกอบกับความรู้เรื่อง การดีดตัวแยกออก
จากกันของวัตถุ นำมาให้สร้างเป็นประทัดไร้ควัน และการศึกษาปัจจัยทางชีวภาพด้านรูปลักษณ์ ของงวง
ตอนปลายของผึ้งมิ้ม ประกอบกับความรู้เรื่อง โมเมนต์ของแรง นำมาให้สร้างเครื่องมือผ่อนแรง คือ กดกรึก-
เก็บกอล์ฟ ใช้เก็บลูกกอล์ฟ โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องก้มเก็บลูกกอล์ฟด้วยมือที่พ้ืน   
 การศึกษาประโยชน์แท้แก่มหาชนครั้งนี้ ส่งผลกับนักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน และชุมชน โดยได้
มีการทดลองใช้ตามบ้านเรือนภายในชุมชน ดังนี้ 

๑. ด้านวิชาการ 
วิทยาศาสตร์ คือ มีทักษะกระบวนการ คิดวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มทำงานอย่างเป็นระบบ มี

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สรีรวิทยา คือ เรียนรู้กลไกธรรมชาติ กระบวนการเปลี่ยนแปลง 
สังคมศาสตร์ คือ การทำงานร่วมกัน มีความเป็นประชาธิปไตย มีภาวะผู้นำกล้าแสดงออก 
ภาษา คือ การใช้คำในการสื่อสาร 
ศิลปะ คือ การออกแบบ การวาดภาพ การแสดงเรียนรู้การออกแบบสร้างสรรค์ วิธีการที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเองและมีส่วนร่วม  
๒. ด้านภูมิปัญญา  
รู้จักการจัดการชีวิต เข้าใจชีวิต ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รู้จักการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
๓. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
ความละเอียด รอบคอบ ความเอาใจใส่ของผู้สอนต่อผู้เรียน ความรัก ความเมตตา ความซื่อสัตย์ 

ความรับผิดชอบ 
 
  



๓๖ 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

การนำข้อความของผู้อื่นมาประกอบในรายงานของตน เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของข้อความ
นั้น จึงจำเป็นต้องมีการอ้างอิงตามที่ได้กล่าวไปแล้วในการตรวจเอกสารและผลการศึกษา โดยให้ใส่
รายละเอียดของหนังสือเล่มที่คัดลอกข้อความมาในรายการเอกสารอ้างอิง ตัวอย่างดังนี้ 

๑.หนังสือ 
สุนทรี สิงหบุตรา. ๒๕๔๐. สรรพคุณสมุนไพร ๒๐๐ ชนิด. โรงพิมพ์ดอกเบี้ย. กรุงเทพฯ. หน้า ๙๕. 

๒.วารสาร 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื ่องมาจากพระราชดำริ ฯ. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม           

บรมราชกุมารี งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน. กรุงเทพฯ. 

๓.อินเตอร์เน็ต 
พเยาว์  เหมือนวงษ์ญาติ. ๒๕๔๕. ประโยชน์ของสมุนไพรในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน. ภาควิชา

พฤกษศาสตร ์ จ ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล ัย. ๒๕๔๘ พฤกษศาสตร ์ .  www.sc.chula.ac.th.            
(๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒) 



๓๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


