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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

งานฐานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
สนองพระราชด าริโดย 

 
โรงเรียนตากพิทยาคม  ต าบลระแหง  อ าเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก 

 
บทคัดย่อ 

รายงานผลการศึกษาประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ต้อยติ่งไทย 

 
ประโยชน์แท้แก่มหาชนเป็นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน ตระหนัก เห็นคุณประโยชน์ของทรัพยากร และมี

ภูมิปัญญาในการนําผลการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างยั่งยืน ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต อย่าง
สะดวกสบาย มีความสุข โดยการศึกษานี้เพ่ือที่จะเรียนรู้กระบวนการคิด 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 

 

ค าน า 
 

 การรายงานผลการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปี ๒๕๖๒ ได้จัดทําขึ้นเพ่ือรวบรวมผลการ
ดําเนินงานในสาระท่ี ๓ ประโยชน์แท้แก่มหาชน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จาก
การเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน ๒. เพ่ือศึกษาศักยภาพของปัจจัย (ด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ และ
พฤติกรรม) ๓. เพ่ือศึกษาศักยภาพของปัจจัยทางชีวภาพ (ด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ และพฤติกรรม) ๔. เพ่ือ
ศึกษาศักยภาพของปัจจัยทางกายภาพ (ด้านรูปลักษณ์ และคุณสมบัติ) ๕. เพ่ือศึกษาเรียนรู้จินตนาการเห็น
คุณของศักยภาพของปัจจัยศึกษา ,ปัจจัยทางชีวภาพ และปัจจัยทางกายภาพ ๖. เพ่ือศึกษา แนวคิด 
แนวทาง วิธีการสรรค์สร้างประโยชน์จากปัจจัยศึกษา ,ปัจจัยทางชีวภาพ และปัจจัยทางกายภาพ และ      
๗. เพ่ือสรุปผลการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน  

คณะกรรมการดําเนินงาน และครูผู้สอนได้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ โดยใช้สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสื่อ เพ่ือนํานักเรียนสู่การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้พรรณไม้เป็นสื่อการ
เรียนรู้ ทําให้เกิดความรู้ ทักษะการศึกษา ค้นคว้า เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์พรรณไม้ ตลอดจนการศึกษา
ศักยภาพของปัจจัยศึกษา ปัจจัยทางชีวภาพ และปัจจัยทางกายภาพ (ด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ และ
พฤติกรรม) เพ่ือเรียนรู้จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพของปัจจัยศึกษา  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 ๗๓ 
๓.๑.๑ การจัดการเพ่ือให้เกิดการบริหาร ๗๓ 
๓.๑.๒ การจัดการเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ๗๗ 

๓.๒ การศึกษาประโยชน์แท้แก่มหาชน ๗๙ 
บทที่ ๔ ผลการศึกษา ๘๒ 
บทที่ ๕ สรุปผลการศึกษา ๙๑ 
เอกสารอ้างอิง ๙๓ 
ภาคผนวก ๙๔ 
  



จ 
 

สารบัญภาพ 

 

 หน้า 
ภาพที่ ๑ ต้นต้อยติ่งไทย ๘ 
ภาพที่ ๒ แสดงรากต้อยติ่งไทย ๔ ระยะ ๙ 
ภาพที่ ๓ แสดงลําต้นต้อยติ่งระยะที่ ๓ ๑๐ 
ภาพที่ ๔ แสดงการเรียงตัวของใบบนกิ่งเป็นแบบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก (Opposite 

decussate) 
๑๑ 

ภาพที่ ๕ แสดงดอกต้อยติ่งไทย ๔ ระยะ 12 
ภาพที่ ๖ แสดงโครงสร้างภายในของรากต้อยติ่งไทย ๑๓ 
ภาพที่ ๗ แสดงโครงสร้างภายในของลําต้นต้อยติ่งไทย 14 
ภาพที่ ๘ แสดงโครงสร้างภายในของใบต้อยติ่งไทย 15 
ภาพที่ ๙ แสดงโครงสร้างภายในของดอกต้อยติ่งไทย 15 
ภาพที่ ๑๐ แสดงโครงสร้างภายในของผลต้อยติ่งไทย ๑๖ 
ภาพที่ ๑๑ แสดงโครงสร้างภายในของเมล็ดต้อยติ่งไทย ๑๖ 
ภาพที่ ๑๒ แสดงปัจจัยทางชีวภาพ (มดแดง) ๒๑ 
ภาพที่ ๑๓ แสดงแผนผังการเรียนรู้รูปลักษณ์ของมดแดง ๒๒ 
ภาพที่ ๑๔ แสดงการเรียนรู้รูปลักษณ์ของส่วนหัวมดแดง ๒๖ 
ภาพที่ ๑๕ แสดงการเรียนรู้รูปลักษณ์ของส่วนอกมดแดง ๓๐ 
ภาพที่ ๑๖ แสดงการเรียนรู้รูปลักษณ์ของส่วนท้องมดแดง ๓๔ 
ภาพที่ ๑๗ แสดงปัจจัยทางชีวภาพ (ไส้เดือนดิน) ๓๗ 
ภาพที่ ๑๘ แสดงการเรียนรู้รูปลักษณ์ภายนอกของไส้เดือนดิน ๓๙ 
ภาพที่ ๑๙ แสดงผลการเรียนรู้โครงสร้างภายในของไส้เดือนดิน ๔๙ 
ภาพที่ ๒๐ แสดงแผนผังการเรียนรู้ด้านคุณสมบัติของมดแดง ๕๐ 
ภาพที่ ๒๑ แสดงการทดสอบการดมส่วนหัวของมดแดง ๕๑ 
ภาพที่ ๒๒ แสดงการทดสอบการดมส่วนอกของมดแดง ๕๒ 
ภาพที่ ๒๓ แสดงการทดสอบการดมส่วนท้องของมดแดง ๕๓ 
ภาพที่ ๒๔ แสดงการทดสอบความมันวาวส่วนหัวของมดแดง ๕๔ 
ภาพที่ ๒๕ แสดงการทดสอบความมันวาวส่วนอกของมดแดง ๕๕ 
ภาพที่ ๒๖ แสดงการทดสอบความมันวาวส่วนท้องของมดแดง ๕๖ 
ภาพที่ ๒๗ แสดงการทดสอบโปรตีนส่วนหัวของมดแดง ๕๗ 
ภาพที่ ๒๘ แสดงการทดสอบโปรตีนส่วนอกของมดแดง ๕๘ 
ภาพที่ ๒๙ แสดงการทดสอบโปรตีนส่วนท้องของมดแดง ๕๙ 
ภาพที่ ๓๐ แสดงการทดสอบความเป็นกรด – เบสส่วนหัวของมดแดง ๖๐ 
ภาพที่ ๓๑ แสดงการทดสอบความเป็นกรด – เบสส่วนอกของมดแดง ๖๑ 



ฉ 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

 

 หน้า 
ภาพที่ ๓๒ แสดงการทดสอบความเป็นกรด – เบสส่วนท้องของมดแดง ๖๒ 
ภาพที่ ๓๓ แสดงการทดสอบดมกลิ่นส่วนหัวของไส้เดือนดิน ๖๔ 
ภาพที่ ๓๔ แสดงการทดสอบดมกลิ่นส่วนกลางของไส้เดือนดิน ๖๕ 
ภาพที่ ๓๕ แสดงการทดสอบดมกลิ่นส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ๖๖ 
ภาพที่ ๓๖ แสดงการทดสอบความนิ่มส่วนหัวของไส้เดือนดิน ๖๗ 
ภาพที่ ๓๗ แสดงการทดสอบความนิ่มส่วนกลางของไส้เดือนดิน ๖๘ 
ภาพที่ ๓๘ แสดงการทดสอบความนิ่มส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ๖๙ 
ภาพที่ ๓๙ แสดงการทดสอบโปรตีนส่วนหัวของไส้เดือนดิน ๗๐ 
ภาพที่ ๔๐ แสดงการทดสอบโปรตีนส่วนกลางของไส้เดือนดิน ๗๑ 
ภาพที่ ๔๑ แสดงการทดสอบโปรตีนส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ๗๒ 
ภาพที ่๔๒ แสดงผังการวิเคราะห์คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของมดแดง ๗๓ 
ภาพที่ ๔๓ แสดงการเรียนรู้คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของมดแดง ๗๔ 
ภาพที่ ๔๔ แสดงผังการวิเคราะห์การเรียนรู้คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของไส้เดือนดิน ๗๕ 
ภาพที่ ๔๕ แสดงการเรียนรู้สภาพยืดหยุ่นของไส้เดือนดิน ๗๖ 
ภาพที่ ๔๖ แสดงการเรียนรู้คุณสมบัติการจมการลอยของไส้เดือนดิน ๗๗ 
ภาพที่ ๔๗ แสดงเรียนรู้ด้านพฤติกรรมของมดแดง ๗๘ 
ภาพที่ ๔๘ แสดงเรียนรู้ด้านพฤติกรรมของไส้เดือนดิน ๘๐ 
ภาพที่ ๔๙ แสดงทิศทางของปัจจัยทางกายภาพ ๘๓ 
ภาพที่ ๕๐ แสดงการเรียนรู้รูปลักษณ์ปัจจัยทางกายภาพ ๘๔ 
ภาพที่ ๕๑ แสดงภาพวาดดุลยภาพของความพันเกี่ยว ๙๑ 
  



ช 

 

สารบัญตาราง 

 

 หน้า 
ตารางที่ ๑ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา ๓ 
ตารางที่ ๒ ข้อมูลนักเรียน ๔ 
ตารางที่ ๓ แสดงการกําหนดระยะการเจริญเติบโตของราก ๔ ระยะ ๙ 
ตารางที่ ๔  แสดงการกําหนดระยะการเจริญเติบโตของลําต้น ๔ ระยะ ๑๐ 
ตารางที่ ๕ แสดงการกําหนดระยะการเจริญเติบโตของใบ ๔ ระยะ ๑๑ 
ตารางที่ ๖ แสดงการกําหนดระยะการเจริญเติบโตของดอก ๔ ระยะ ๑๒ 
ตารางที่ ๗ แสดงการกําหนดระยะการเจริญเติบโตของผล ๔ ระยะ ๑๓ 
ตารางที่ ๘ แสดงการกําหนดระยะการเจริญเติบโตของเมล็ด ๔ ระยะ ๑๓ 
ตารางที่ ๙ แสดงการศึกษาธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับต้อยติ่งไทย

ช่วงเวลาเช้า  (๗.๐๐  - ๘.๓๐ น.) 
๑๗ 

ตารางที่ ๑๐ แสดงการศึกษาธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับต้อยติ่งไทย
ช่วงเวลากลางวัน  (๑๑.๓๐  - ๑๒.๓๐ น.) 

๑๘ 

ตารางที่ ๑๑ แสดงการศึกษาธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับต้อยติ่งไทย
ช่วงเวลาเย็น  (๑๗.๐๐  - ๑๘.๓๐ น.) 

๑๘ 

ตารางที่ ๑๒ แสดงการสรุปการสํารวจสิ่งมีชีวิตที่พบในแต่ละช่วงเวลา ๑๙ 
ตารางที่ ๑๓ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปร่างส่วนหัวของมดแดง ๒๖ 
ตารางที่ ๑๔ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปทรงส่วนหัวของมดแดง ๒๗ 
ตารางที่ ๑๕ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องสีส่วนหัวของมดแดง ๒๘ 
ตารางที่ ๑๖ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องผิวส่วนหัวของมดแดง ๒๘ 
ตารางที่ ๑๗ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องขนาดส่วนหัวของมดแดง ๒๙ 
ตารางที่ ๑๘ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปร่างส่วนอกของมดแดง ๓๐ 
ตารางที่ ๑๙ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปทรงส่วนอกของมดแดง ๓๑ 
ตารางที ่๒๐ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องสีส่วนอกของมดแดง ๓๒ 
ตารางที ่๒๑ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องผิวส่วนอกของมดแดง ๓๒ 
ตารางที่ ๒๒ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องขนาดส่วนอกของมดแดง ๓๓ 
ตารางที่ ๒๓ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปร่างส่วนท้องของมดแดง ๓๔ 
ตารางที่ ๒๔ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปทรงส่วนท้องของมดแดง ๓๕ 
ตารางที่ ๒๕ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องสีส่วนท้องของมดแดง ๓๖ 
ตารางที่ ๒๖ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องผิวส่วนท้องของมดแดง ๓๖ 
ตารางที่ ๒๗ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องขนาดส่วนท้องของมดแดง ๓๗ 
ตารางที่ ๒๘ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปร่างส่วนหัวของไส้เดือนดิน ๓๙ 
ตารางที่ ๒๙ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปทรงส่วนหัวของไส้เดือนดิน ๔๐ 



ซ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

 หน้า 
ตารางที่ ๓๐ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องสีส่วนหัวของไส้เดือนดิน ๔๐ 
ตารางที่ ๓๑ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องผิวส่วนหัวของไส้เดือนดิน ๔๑ 
ตารางที ่๓๒ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องขนาดส่วนหัวของไส้เดือนดิน ๔๑ 
ตารางที ่๓๓ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปร่างส่วนกลางของไส้เดือนดิน ๔๒ 
ตารางที่ ๓๔ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปทรงส่วนกลางของไส้เดือนดิน ๔๒ 
ตารางที ่๓๕ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องสีส่วนกลางของไส้เดือนดิน ๔๓ 
ตารางที่ ๓๖ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องผิวส่วนกลางของไส้เดือนดิน ๔๓ 
ตารางที่ ๓๗ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องขนาดส่วนกลางของไส้เดือนดิน ๔๔ 
ตารางที ่๓๘ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปร่างส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ๔๔ 
ตารางที่ ๓๙ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปทรงส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ๔๕ 
ตารางที่ ๔๐ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องสีส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ๔๕ 
ตารางที่ ๔๑ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องผิวส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ๔๖ 
ตารางที่ ๔๒ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องขนาดส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ๔๖ 
ตารางที่ ๔๓  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องกลิ่นส่วนหัวของมดแดง ๕๑ 
ตารางที่ ๔๔ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องกลิ่นส่วนอกของมดแดง ๕๒ 
ตารางที่ ๔๕ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องกลิ่นส่วนท้องของมดแดง ๕๓ 
ตารางที่ ๔๖ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความมันวาวส่วนหัวของมดแดง ๕๔ 
ตารางที่ ๔๗ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความมันวาวส่วนอกของมดแดง ๕๕ 
ตารางที่ ๔๘ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความมันวาวส่วนท้องของมดแดง ๕๖ 
ตารางที่ ๔๙  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดแดง ๕๗ 
ตารางที่ ๕๐ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดแดง ๕๘ 
ตารางที่ ๕๑ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมดแดง ๕๙ 
ตารางที่ ๕๒ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมดแดง ๖๑ 
ตารางที่ ๕๓ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดแดง ๖๒ 
ตารางที่ ๕๔ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดแดง ๖๓ 
ตารางที่ ๕๕ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องกลิ่นส่วนหัวของไส้เดือนดิน ๖๔ 
ตารางที่ ๕๖ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องกลิ่นส่วนกลางของไส้เดือนดิน ๖๕ 
ตารางที ่๕๗ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องกลิ่นส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ๖๖ 
ตารางที่ ๕๘ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความนิ่มส่วนหัวของไส้เดือนดิน ๖๗ 
ตารางที่ ๕๙ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความนิ่มส่วนกลางของไส้เดือนดิน ๖๘ 
ตารางที่ ๖๐ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความนิ่มส่วนท้องของไส้เดือนดิน ๖๙ 
ตารางที่ ๖๑ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนส่วนหัวของไส้เดือนดิน ๗๐ 



ฌ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

 หน้า 
ตารางที่ ๖๒ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนส่วนกลางของไส้เดือนดิน ๗๑ 
ตารางที่ ๖๓ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ๗๒ 
ตารางที่ ๖๔ แสดงผลการเรียนรู้การจม – การลอย ของมดแดง ๗๔ 
ตารางที่ ๖๕ การทดลองวัดความยาวของไส้เดือนดินขณะหดตัว ๗๖ 
ตารางที่ ๖๖ การทดลองวัดความยาวของไส้เดือนดินขณะยืดตัว ๗๖ 
ตารางที่ ๖๗ เปรียบเทียบความยาวของไส้เดือนดินขณะหดตัวและยืดตัว ๗๗ 
ตารางที่ ๖๘  แสดงผลการจม การลอย ของไส้เดือนดิน ๗๘ 
ตารางที่ ๖๙ แสดงผลการเรียนรู้ธรรมชาติของทรัพยากรกายภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับต้น

ต้อยติ่งไทย 
๘๒ 

ตารางที่ ๗๐ แสดงผลการเรียนรู้คุณสมบัติของปัจจัยทางกายภาพ (ดิน) ๘๕ 
ตารางที ่๗๑ แสดงผลการเรียนรู้คุณสมบัติของปัจจัยทางกายภาพ (น้ํา) ๘๕ 
ตารางที ่๗๒ แสดงผลการเรียนรู้คุณสมบัติของปัจจัยทางกายภาพ (แสง) ๘๖ 
ตารางที่ ๗๓ แสดงผลการเรียนรู้คุณสมบัติของปัจจัยทางกายภาพ (อากาศ) ๘๖ 
ตารางที่ ๗๔ แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพืชศึกษากับชีวภาพ ๘๘ 
ตารางที่ ๗๕ แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพืชศึกษากับกายภาพ ๘๙ 
 

 



๑ 

 

บทที่ ๑ 
บทน า 

 
๑.๑ ความส าคัญและท่ีมา 
  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     
โทรศัพท์   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 

เครื่องหมายประจ าโรงเรียน 

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



๒ 

 

วิสัยทัศน์ 
ตากพิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนํา เทียบเคียงมาตรฐานสากล  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เอกลักษณ์โรงเรียน 
ตากพิทยาคม เป็นผู้นําทางวิชาการ 

อัตลักษณ์โรงเรียน 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ เชิดชูสถาบัน 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการเทียบเคียงมาตรฐานสากล ควบคู่คุณธรรมตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรมการ

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

ได้ส่วนเสียเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์ 

๑. นักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒. มีหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

๓. ครูเป็นครูมืออาชีพ 
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 โดยช่วยประสานงานขอที่ดินของสาธารณะ
ประโยชน์และขอบริจาคจากเอกชนพร้อมทั้งขอใช้ที่ดินธรณีสงฆ์วัดสระเกศอีกส่วนหนึ่งโดยขอเช่าที่ดินจาก
กรมการศาสนา 
  



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 ๒๕๖๒ ๔ ๑๓๒ ๓ ๓ ๑ 
 

ตารางท่ี ๒ ข้อมูลนักเรียน  
       ๑)  จํานวนนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวม ๒,๖๒๗ คน (ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๒) 
       ๒)  จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๒,๖๒๗ คน จําแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
ม.๑ ๑๑ ๒๑๖ ๒๔๒ ๔๕๘ ๔๑.๖๓ 
ม.๒ ๑๑ ๑๘๔ ๒๓๕ ๔๑๙ ๓๘.๐๙ 
ม.๓ ๑๑ ๒๑๓ ๒๗๓ ๔๘๖ ๔๔.๑๘ 
ม.๔ ๑๑ ๑๘๕ ๒๕๖ ๔๔๑ ๔๐.๐๙ 
ม.๕ ๑๑ ๑๕๑ ๒๗๙ ๔๓๐ ๓๙.๐๙ 
ม.๖ ๑๑ ๑๔๗ ๒๔๖ ๓๙๓ ๓๕.๗๒ 

รวมทั้งหมด ๖๖ ๑,๐๙๖ ๑,๕๓๑ ๒,๖๒๗  

 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 ๑. เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
 ๒. เพื่อศกึษาศักยภาพของปัจจัยศึกษา (รูปลักษณ์, คุณสมบัติ และพฤติกรรม) 
 ๓. เพื่อศึกษาศักยภาพของปัจจัยทางชีวภาพ (รูปลักษณ์, คุณสมบัติ และพฤติกรรม) 
 ๔. เพื่อศึกษาศักยภาพของปัจจัยทางกายภาพ (รูปลักษณ์ และคุณสมบัติ) 
 ๕. เพ่ือศึกษาเรียนรู้จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพของปัจจัยศึกษา, ปัจจัยทางชีวภาพ และ
ปัจจัยทางกายภาพ 



๔ 

 

 ๖. เพ่ือศึกษา แนวคิด แนวทาง วิธีการสรรค์สร้างประโยชน์จากปัจจัยศึกษา, ปัจจัยทางชีวภาพ 
และปัจจัยทางกายภาพ 
 ๗. เพ่ือสรุปผลการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
 
๑.๓ ปัจจัยเป้าหมายรวม  

ปัจจัยศึกษา (พืชศึกษา) ต้อยติ่งไทย จํานวน ๑ ชนิด 
ปัจจัยทางชีวภาพ ได้แก่ มดแดง จํานวน ๑ ชนิด ไส้เดือนดิน 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. มดแดง ศึกษาโครงสร้างภายนอก ส่วนหัว ส่วนอก ส่วนท้อง 
 ๒. ไส้เดือนดิน ศึกษาโครงสร้างภายนอก โครงสร้างภายใน ส่วนหัว ส่วนกลาง ส่วนท้าย 

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 
๑.๑ แผนการดําเนินงานด้านการบริหารของโรงเรียนที่มีแผนงานสวนพฤกษศาสตร์

รวมอยู่ในแผนงานประจําปีของโรงเรียน 
๑.๒ แผนผังบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่แสดงวิธีการจัดการเรียนรู้ในทุก

ระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อศึกษาประโยชน์แท้แก่มหาชนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 



๕ 

 

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 
๑๕. มีด 
๑๖. บีกเกอร์ 
๑๗. เวอร์เนียคาลิปเปอร์ 
 
 



๖ 

 

๓. ใบงาน และใบความรู้ การศึกษาสาระการเรียรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน ได้แก่ 
ใบความรู้ 

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

ใบงาน 
๑. ใบงาน เรื่อง ประโยชน์จากไขมัน 
๒. ใบงาน เรื่อง การชนและการดีดตัวแยกออกจากกันของวัตถุในหนึ่งมิติ 
๓. ใบงาน เรื่อง กฎของพาสคัลและเครื่องอัดไฮดรอลิค 
๔. ใบงาน เรื่อง วิเคราะห์ศักยภาพ ธรรมชาติของปัจจัยศึกษา 
๕. ใบงาน เรื่อง จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพ สร้างสรรค์แนวคิด แนวทาง และ

วิธีการ 
๖. ใบงาน เรื่อง สรรค์สร้างแนวคิด แนวทาง และวิธีการ 

 

๔. บุคคล ประกอบด้วย 
๔.๑ ครูโรงเรียนตากพิทยาคมที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๕ กลุ่มสาระฯ 

จัดทําแผนการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามหัวข้อที่กําหนดขอบเขตในแต่ละ
ระดับชั้นเพ่ือศึกษาเรียนรู้การวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษา พิจารณาศักยภาพด้านรูปลักษณ์  
วิเคราะห์ศักยภาพด้านคุณสมบัติ จินตนาการศักยภาพด้านพฤติกรรม เรียนรู้จินตนาการเห็นคุณของ
ศักยภาพของปัจจัยศึกษาจินตนาการจากการวิเคราะห์ศักยภาพ เรียนรู้สรุปคุณของศักยภาพที่ได้จาก
จินตนาการ สรรค์สร้างวิธีการพิจารณาคุณที่เกิดจากจินตนาการ สร้างแนวคิดแนวทางวิธีการ และสรุปผล
การเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน ของปัจจัยศึกษา (พืชศึกษา) ต้อยติ่งไทย จํานวน ๑ ชนิด ปัจจัยทาง
ชีวภาพ ได้แก่ มดแดง จํานวน ๑ ชนิด ไส้เดือนดิน จํานวน 1 ชนิด และปัจจัยทางกายภาพ ได้แก่ ดิน น้ํา  
แสง อากาศ 

๔.๒ นักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จํานวน ๒,๖๒๗ คน ศึกษาเรียนรู้ศักยภาพ เรียนรู้จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพ สรรค์สร้างวิธีการ 
ด้านรูปลักษณ์ ด้านคุณสมบัติ ด้านพฤติกรรมของปัจจัยศึกษา ปัจจัยทางชีวภาพ และปัจจัยทางกายภาพ 
ตามหัวข้อใบงานในแต่ละรายวิชาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีผลงานการศึกษา 

๔.๓ วิทยากรท้องถิ่น ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ให้ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้  
และการศึกษาท่ีถูกต้องด้านพฤกษศาสตร์ที่ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้เชิญมาตามกรณศีึกษา 
 
  



๗ 

 

๑.๖ ขอบเขตของการศึกษา 
 ๑. รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
 ๒. ศึกษาศักยภาพของปัจจัยศึกษา (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 ออกดอกสีม่วงน้ําเงินเฉพาะตอนฤดู
ฝน เมื่อผสมเกสรแล้วจะให้เมล็ด ประมาณ ๒๕-๓๒ เมล็ดอยู่ในฝัก เมื่อฝักแก่จะกลายเป็นสีน้ําตาลหรือสี
ดํา พอฝักโดนน้ํา (โดยธรรมชาติคือน้ําฝน) ก็จะแตกออกทําให้เมล็ดกระเด็นไปตกที่อ่ืน ซึ่งเป็นเทคนิคของ
การขยายพันธุ์ (เด็กๆ ชอบเล่นโดยนําฝักแก่ใส่ลงในน้ําให้แตก) ชื่ออ่ืนที่เรียก 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/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%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%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. รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต  
 จากการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต ที่ได้ผลการศึกษา ต้อยติ่งไทย ที่
เป็นพืชสนใจของโรงเรียน และมีการศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑.๑ รูปลักษณ์ภายนอกของต้อยติ่งไทย 
 
 
 
        
      ราก 
 
 
 
 
 
 

ราก 
 รากต้อยติ่งไทยแตกแขนงออกจากโคนของลําต้น มีลักษณะอวบอ้วน รูปทรงกระบอกแตกแขนงแผ่
ออกกว้างประมาณ ๙ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๐ เซนติเมตร มีสีน้ําตาล เป็นรากพิเศษชนิดสะสมอาหาร 
คล้าย Tuber ดังนั้นจะมีระบบรากเป็นแบบ Tuberous root รากจะมีการเจริญเติบโตยาวขึ้น มีขนาด
ความกว้างเพ่ิมขึ้น สีของรากจะมีสีน้ําตาลเข้มขึ้นเรื่อย ๆ ตามระยะการเติบโตจากสีน้ําตาลอ่อน จน
กลายเป็นสีน้ําตาลเข้มในระยะสุดท้าย ทุกระยะมีผิวที่ขรุขระ เนื้อแข็ง เป็นรูปทรงกระบอก  ปลายรากเรียว
แหลม 
ตารางท่ี ๓  แสดงการก าหนดระยะการเจริญเติบโตของราก ๔ ระยะ 

 
 
 
ราก 
 

ระยะที่ ๑ 
(อายุ ๐-๓๐ วัน) 

ระยะที่ ๒  
(อายุ ๓๑-๖๐ วัน) 

ระยะที่ ๓ 
(อายุ ๖๑-๑๒๐ วัน) 

ระยะที่ ๔ 
(อายุ ๑๒๑ วันขึ้นไป) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ ๒  แสดงรากต้อยติ่งไทย ๔ ระยะ 

๑ cm. ๑ cm. ๑ cm. ๑ cm. 



๑๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓  แสดงล าต้นต้อยติ่งระยะที่ ๓ 
ล าต้น 

 ลักษณะวิสัยเป็นพืชล้มลุก ต้นเป็นทรงพุ่มสูง ลําต้นตั้งตรงเหนือดิน ทรงกระบอก ลําต้นสีเขียว 
และเขียวเข้มขึ้นเรื่อย ๆ มีความยาว และความกว้างเพ่ิมขึ้นตามการเจริญเติบโต เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว
มีความยาวประมาณ ๒๐-๓๐ เซนติเมตรความกว้างของลําต้นประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร ตอนโคนกว้าง
กว้างตอนปลายระยะเริ่มต้นมีผิวเรียบ เมื่อเจริญเติบโตขึ้นจะมีขน 

ตารางท่ี ๔  แสดงการก าหนดระยะการเจริญเติบโตของล าต้น ๔ ระยะ 
 
 
 
ล าต้น 
 

ระยะที่ ๑ 
(อายุ ๐-๓๐ วัน) 

ระยะที่ ๒  
(อายุ ๓๑-๖๐ วัน) 

ระยะที่ ๓ 
(อายุ ๖๑-๑๒๐ วัน) 

ระยะที่ ๔ 
(อายุ ๑๒๑ วันขึ้นไป) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 cm. 
1 cm. 

1 cm. 

1 cm. 



๑๑ 

 

ใบ 
 ต้อยติ่งไทยมีลักษณะของใบ เป็นใบเดี่ยว  ลักษณะใบของพืชมีเส้นใบแตกแขนง  เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ 
หลังใบเรียบ ท้องใบขรุขระ รูปร่างของใบ เป็นแบบมนรี ปลายใบมน โคนใบสอบ ขอบใบเรียบเป็นคลื่น
เล็กน้อย สีของใบจะมีสีเขียว และเขียวเข้มขึ้นเรื่อย ๆ ตามระยะการเจริญเติบโต เมื่อแก่มากๆ  จะค่อยๆ
เปลี่ยนเป็นสีน้ําตาล การเรียงตัวของใบบนกิ่ง เป็นแบบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก (Opposite decussate) 
ขนาดของใบเพ่ิมขึ้นตามการเจริญเติบโต ในระยะที่ ๔ มีความกว้างประมาณ ๓ - ๕ เซนติเมตร ยาว
ประมาณ ๖ – ๙ เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๔  แสดงการเรียงตัวของใบบนกิ่งเป็นแบบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก (Opposite decussate) 

 
ตารางท่ี ๕ แสดงการก าหนดระยะการเจริญเติบโตของใบ ๔ ระยะ 

 
 
 
ใบ 
 

ระยะที่ ๑ 
(อายุ ๐-๓๐ วัน) 

ระยะที่ ๒  
(อายุ ๓๑-๖๐ วัน) 

ระยะที่ ๓ 
(อายุ ๖๑-๑๒๐ วัน) 

ระยะที่ ๔ 
(อายุ ๑๒๑ วันขึ้นไป) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
  

หลังใบ ท้องใบ 

1 cm. 1 cm. 

1 cm. 1 cm. 



๑๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕ แสดงดอกต้อยติ่งไทย ๔ ระยะ 
ดอก 

 ชนิดของดอกเป็นดอกช่อ ออกดอกตามยอดหรือตามซอกใบเป็นช่อๆ ๓ - ๕ ดอก บานไม่พร้อมกัน 
มีกลีบเลี้ยงสีเขียว ๕ แฉก กลีบเลี้ยงยาว ปลายแหลม กลีบดอก สีม่วงอ่อน ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามระยะการ
เจริญเติบโตในระยะที่ ๑ มีสีเขียวอ่อน ระยะที่ ๒ เริ่มมีสีม่วงและเหลือง จนระยะที่ ๓ ดอกมีสีม่วง จนระยะ
สุดท้าย จะเป็นดอกสีม่วงน้ําตาล มีผิวขรุขระทุกระยะ ระยะท่ี ๑ และ ๒ ดอกมีรูปทรงกระบอก และระยะที่ 
๓ และ ๔ ดอกมีรูปทรงกรวย โคนเชื่อมติดกัน เป็นทรงกระบอก ปลายแยกเป็น ๕ แฉกรูปปากแตร ปลาย
ดอกแต่ละแฉกมีหยักตรงกลาง กว้างประมาณ ๔ เซนติเมตร เป็นดอกครบส่วน และดอกสมบูรณ์เพศ มี
เกสรเพศผู้ ๔ อัน 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 
 

ตารางท่ี ๖ แสดงการก าหนดระยะการเจริญเติบโตของดอก ๔ ระยะ 
 
 
 
ดอก 
 

ระยะที่ ๑ 
(อายุ ๐ - ๗ วัน) 

ระยะที่ ๒ 
(อายุ ๘ - ๑๐ วัน) 

ระยะที่ ๓ 
(อายุ ๑๑ - ๑๓ วัน) 

ระยะที่ ๔ 
(อายุ ๑๔ วัน) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

ผล 
 ต้อยติ่งไทยมีผลเป็น ผลแห้งแล้วแตกได้เมื่อได้รับความชื้น มี ๒ ซีก ภายในมีเมล็ดประมาณ ๒๐ -
๓๐ เมล็ด มีก้านเชื่อมเมล็ดทุกเมล็ด รูปทรงของผลหรือฝัก  เป็นทรงกระบอก ปลายแหลม โคนแหลม สี
ของผลต้อยติ่งไทย มีสีเข้มขึ้นเรื่อย ๆจากสีเขียวจนเป็นสีน้ําตาลเปลี่ยนแปลงตามการเจริญเติบโต 
คลอโรฟิลล์เริ่มสลายไป ระยะที่ ๑ - ๒ มีผิวเรียบ ระยะที่ ๓ – ๔ มีผิวสาก (ผิวขรุขระ)  ขนาดความยาวของ
ผลต้อยติ่งไทย ประมาณ ๑ - ๒ เซนติเมตร ในระยะที่ ๑ - ๒ มีความยาวเพ่ิมขึ้นตามการเจริญเติบโต แต่
ระยะที่ ๓ - ๔ มีขนาดความยาวเล็กลงเล็กน้อยเนื่องจากผลแก่จะเริ่มแห้ง กว้างประมาณ ๐.๒ – ๐.๔ 
เซนติเมตร 

1 cm. 1 cm. 1 cm. 1 cm. 



๑๓ 

 

ตารางท่ี ๗ แสดงการก าหนดระยะการเจริญเติบโตของผล ๔ ระยะ 
 
 
 
ผล 
 

ระยะที่ ๑ 
(อายุ ๐ - ๗ วัน) 

ระยะที่ ๒ 
(อายุ ๘ - ๑๔ วัน) 

ระยะที่ ๓ 
(อายุ ๑๕ - ๒๑ วัน) 

ระยะที่ ๔ 
(อายุ ๒๒ – ๒๘ วัน) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

เมล็ด 
 มีจํานวนเมล็ดใน ๑ ผล ประมาณ ๒๐ – ๓๐ เมล็ด รูปร่างของเมล็ดแบน  กลม  ปลายแหลม 
ขนาดของเมล็ดกว้างประมาณ ๒ มิลลิเมตร สีของเมล็ดต้อยติ่งไทย มีสีเข้มขึ้นเรื่อย ๆจากสีเหลืองเขียวจน
เป็นสีน้ําตาลเข้มเปลี่ยนแปลงตามการเจริญเติบโต คลอโรฟิลล์เริ่มสลายไป และระยะที่แก่ที่สุด จะแห้งจนมี
สีน้ําตาลอ่อน เนื้อของเมล็ดต้อยติ่งไทย ในระยะที่ ๑ - ๒ จะมีเนื้อนิ่ม ส่วนระยะ ๓ - ๔ เมล็ดมีเนื้อแข็ง 
เนื่องจากเมล็ดแก่จะแห้ง เมล็ดแกจ่ะมีขน 
 

ตารางท่ี ๘ แสดงการก าหนดระยะการเจริญเติบโตของเมล็ด ๔ ระยะ 
 
 
 
เมล็ด 
 

ระยะที่ ๑ 
(อายุ ๐ - ๗ วัน) 

ระยะที่ ๒ 
(อายุ ๘ - ๑๔ วัน) 

ระยะที่ ๓ 
(อายุ ๑๕ - ๒๑ วัน) 

ระยะที่ ๔ 
(อายุ ๒๒ - ๒๘) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

๑.๒ รูปลักษณ์ภายในของต้อยติ่งไทย 
 ๑.๒.๑ รูปลักษณ์ภายในของรากต้อยติ่งไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  ๖  แสดงโครงสร้างภายในของรากต้อยติ่งไทย 
  
  

1 cm. 1 cm. 1 cm. 1 cm. 

1 cm. 1 cm. 1 cm. 1 cm. 

40X 



๑๔ 

 

จากการศึกษา พบว่า ลักษณะการเรียงตัวของ Xylem ใน Vascular bundle ใน ชั้น Stele ของ
ราก ในระยะแรกเรียงตัวเป็นแฉก ๔ แฉก อยู่ในระนาบวงกลมเดียวกัน ระยะที่ ๒ เรียงตัวเป็นแฉก ๖ แฉก 
อยู่ในระนาบวงกลมเดียวกัน ระยะที่ ๓ เรียงตัวเป็นแฉก ๘ แฉก อยู่ในระนาบวงกลมเดียวกัน ระยะที่ ๔ 
เรียงตัวเป็นแฉก ๙ แฉก อยู่ในระนาบวงกลมเดียวกัน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเมื่ออายุของต้นต้อยติ่งไทยมากขึ้น
จํานวนแฉกของ Xylem ใน Vascular bundle ใน ชั้น Stele ของราก ก็เพ่ิมขึ้นเช่นกัน 

 

๑.๒.๒ รูปลักษณ์ภายในของล าต้นต้อยติ่งไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๗  แสดงโครงสร้างภายในของล าต้นต้อยติ่งไทย 
 จากการศึกษาพบว่าต้นต้อยติ่งไทยในระยะที่ ๑ รูปร่างของเซลล์ชั้น Epidermis ของลําต้น มี
ลักษณะเซลล์สี่เหลี่ยมเรียงชิดติดกัน ๑ แถว ระยะที่ ๒ รูปร่างของเซลล์ชั้น Epidermis ของลําต้น มี
ลักษณะเซลล์สี่เหลี่ยมเรียงชิดติดกัน ๑ แถว เริ่มมีขนรอบ ๆ บาง ๆ ระยะที่ ๓ รูปร่างของเซลล์ชั้น 
Epidermis ของลําต้น มีลักษณะเซลล์สี่เหลี่ยมเรียงชิดติดกัน ๑ แถว มีขนรอบ ๆ และระยะที่ ๔ รูปร่าง
ของเซลล์ชั้น Epidermis ของลําต้น มีลักษณะเซลล์สี่เหลี่ยมเรียงชิดติดกัน ๑ แถว มีขนรอบ ๆ มาก ดังนั้น 
รูปร่างของเซลล์ชั้น Epidermis ของลําต้นตั้งแต่ระยะ ๑-๔ มีลักษณะเซลล์สี่เหลี่ยมเรียงชิดติดกัน ๑ แถว 
ในระยะที่ ๑ ไม่มีขนราก แต่เมื่อเจริญเติบโตขึ้นจะเริ่มมีขนราก จนระยะท่ี ๔ มีขนรากมากที่สุด 
  

40X 



๑๕ 

 

๑.๒.๓ รูปลักษณ์ภายในของใบต้อยติ่งไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  ๘  แสดงโครงสร้างภายในของใบต้อยติ่งไทย 
 จากการศึกษา พบว่าลักษณะการเรียงตัวของเนื้อเยื่อของใบต้อยติ่งไทย ประกอบด้วย ๓ ชั้น 
บนสุดคือชั้น Upper epidermis ตรงกลางคือชั้น Mesophyll (ด้านล่างเป็น Spongy mesophyll และ
ด้านบนเป็น Palisade mesophyll) และล่างสุด คือชั้น Lower epidermis 
 

๑.๒.๔ รูปลักษณ์ภายในของดอกต้อยติ่งไทย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 จากการศึกษาพบว่า ดอกของต้อยติ่งไทยระยะที่ ๑ มี่จํานวนเกสรเพศผู้อยู่ประมาณ ๒-๓ อัน 
เพราะเป็นระยะที่ดอกเริ่มมีการเจริญเติบโต ระยะที่ ๒ จํานวนเกสรเพศผู้อยู่ประมาณ ๔ อัน ระยะที่ ๓ 
จํานวนเกสรเพศผู้อยู่ ๔ อัน ระยะที่ ๔ ไม่มีเกสรเพศผุ้ เพราะเป็นระยะที่ดอกหยุดการเจริญเติบโต และ
เกสรจะหลุดหายไป ดังนั้นเกสรเพศผู้ของดอกต้อยติ่งไทย ตั้งแต่ระยะที่ ๑-๔ จะมีจํานวนเพ่ิมขึ้นจนสูงที่สุด
ที่จํานวน ๔ อัน และจะเริ่มหลุดหายไปจนไม่เหลือเกสรเพศผู้ 
  

40X 

7X 

ภาพที่  ๙  แสดงโครงสร้างภายในของดอกต้อยติ่งไทย 



๑๖ 

 

๑.๒.๕ รูปลักษณ์ภายในของผลต้อยติ่งไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากการศึกษาพบว่า ระยะที่ ๑- ๒ มีสีเขียวเข้ม ระยะที่ ๓ มีสีเขียวขี้ม้า ส่วนระยะสุดท้าย มีสี
น้ําตาลอ่อนปนเหลือง ดังนั้น ชั้น Exocarp ของผลต้อยติ่งไทย มีสีเข้มข้ึนเรื่อยๆ จากสีเขียวจนเป็นสีน้ําตาล
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามการเจริญเติบโต คลอโรฟิลล์เริ่มสลายไป จํานวน Ovule ในผลของต้อยติ่ง
ไทย ผลของต้อยติ่งไทยส่วนใหญ่ มี ๒๒ เมล็ด 
 

 ๑.๒.๖ รูปลักษณ์ภายในของเมล็ดต้อยติ่งไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากการศึกษาพบว่า Seed coat ของเมล็ดต้อยติ่งไทย ระยะที่ ๑ มีสีเขียวอมเหลือง ระยะที่ ๒ มีสี
เขียวเข้ม ระยะที่ ๓ มีสีน้ําตาล และระยะสุดท้ายไม่สามารถ ตรวจสอบได้เนื่องจากเมล็ดมีความแข็งมาก
เกินไป ทําให้ไม่สามารถทําการ Long – Section ได ้
  

10X 

เมล็ด 

 

 
15X 

ภาพที่ ๑๐ แสดงโครงสร้างภายในของผลต้อยติ่งไทย 

ภาพที่  ๑๑  แสดงโครงสร้างภายในของเมล็ดต้อยติ่งไทย 



๑๗ 

 

๒. เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก 
 การสํารวจธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับต้อยติ่งไทย  ได้ทําการศึกษา
ทั้งหมด ๓ ช่วงเวลาด้วยกัน คือ เวลาเช้า (๗.๐๐  - ๘.๓๐ น.) เวลากลางวัน  (๑๑.๓๐  - ๑๒.๓๐ น.)  และ
เวลาเย็น  (๑๗.๐๐  - ๑๘.๓๐ น.)  พบสิ่งมีชีวิตที่มีความพันเกี่ยวกับต้อยติ่งไทย ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๙ แสดงการศึกษาธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับต้อยติ่งไทยช่วงเวลา
เช้า  (๗.๐๐  - ๘.๓๐ น.) 

ล าดับ 
ชื่อสิ่งมีชีวิต 
(ชีวภาพ) 

ความเกี่ยวพัน 
(จ านวน ต าแหน่งท่ีพบ ท าอะไร อย่างไร กับปัจจัยหลัก) 

๑. มดแดง จํานวนมาก  เดินไปมารอบ ๆ ต้นต้อยติ่งไทย ตอบสนองต่อสิ่งเร้า
รอบ ๆ  

๒. มดดํา จํานวนมาก เดินเรียงแถวไปมา ผ่านต้นต้อยติ่งไทย บางตัวเดินขึ้น
ไปบนต้นต้อยติ่งไทย 

๓. ตั๊กแตน จํานวน ๒ ตัว  เกาะอยู่บนใบของต้นต้อยติ่งไทย  และกระโดดไป
ยังบริเวณรอบ ๆ ต้นต้อยติ่งไทย 

๔. ไส้เดือนดิน จํานวน ๘ ตัว  ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของต้นต้อยติ่งไทย 
ชอนไชลงพ้ืนดินบริเวณโคนต้นต้อยติ่งไทย 

๕. ยุง จํานวนมาก รอบ ๆ บริเวณต้นต้อยติ่งไทย บินวนไปมา 

๖. กิ้งกือ จํานวน ๑ ตัว  บริเวณโคนต้นต้อยติ่งไทย  เลื้อยผ่านต้นต้อยติ่ง
ไทยตามพ้ืนดิน 

๗. แมงมุม จํานวน ๑ ตัว  เกาะอยู่ที่ใบของต้นต้อยติ่งไทย 

 
  



๑๘ 

 

ตารางท่ี ๑๐ แสดงการศึกษาธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับต้อยติ่งไทยช่วงเวลา
กลางวัน  (๑๑.๓๐  - ๑๒.๓๐ น.) 

ล าดับ 
ชื่อสิ่งมีชีวิต 
(ชีวภาพ) 

ความเกี่ยวพัน 
(จ านวน ต าแหน่งท่ีพบ ท าอะไร อย่างไร กับปัจจัยหลัก) 

๑. มดแดง จํานวนมาก  เดินไปมารอบ ๆ ต้นต้อยติ่งไทย ตอบสนองต่อสิ่งเร้า
รอบ ๆ 

๒. ตั๊กแตน จํานวน ๒ ตัว เกาะอยู่บนใบของต้นต้อยติ่งไทย  และกระโดดไปยัง
บริเวณรอบ ๆ ต้นต้อยติ่งไทย 

๓. แมงมุม จํานวน ๑ ตัว  เกาะอยู่ที่ใบของต้นต้อยติ่งไทย 

๔. มดดํา จํานวนมาก เดินเรียงแถวไปมา ผ่านต้นต้อยติ่งไทย บางตัวเดินขึ้น
ไปบนต้นต้อยติ่งไทย 

๕. ไส้เดือนดิน จํานวน ๔ ตัว ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของต้นต้อยติ่งไทย 
ชอนไชลงพ้ืนดินบริเวณโคนต้นต้อยติ่งไทย 

๖. กิ้งกือ จํานวน ๑ ตัว ทางทิศเหนือของต้นต้อยติ่งไทย  เดินตามพ้ืนดิน
ตอบสนองต่อการสัมผัส 

๗. ผึ้งมิ้ม จํานวน ๒ ตัว บินมาเกาะที่ดอกของต้นต้อยติ่งไทย 

 

ตารางท่ี ๑๑ แสดงการศึกษาธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับต้อยติ่งไทยช่วงเวลา
เย็น  (๑๗.๐๐  - ๑๘.๓๐ น.) 

ล าดับ 
ชื่อสิ่งมีชีวิต 
(ชีวภาพ) 

ความเกี่ยวพัน 
(จ านวน ต าแหน่งท่ีพบ ท าอะไร อย่างไร กับปัจจัยหลัก) 

๑. มดแดง จํานวนมาก  เดินไปมารอบ ๆ ต้นต้อยติ่งไทย ตอบสนองต่อสิ่งเร้า
รอบ ๆ 

๒. มดดํา จํานวนมาก เดินเรียงแถวไปมา ผ่านต้นต้อยติ่งไทย บางตัวเดินขึ้น
ไปบนต้นต้อยติ่งไทย 

๓. ตั๊กแตน จํานวน ๒ ตัว เกาะอยู่บนใบของต้นต้อยติ่งไทย  และกระโดดไปยัง
บริเวณรอบ ๆ ต้นต้อยติ่งไทย 

๔. ไส้เดือนดิน จํานวน ๗ ตัว ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของต้นต้อยติ่งไทย 
ชอนไชลงพ้ืนดินบริเวณโคนต้นต้อยติ่งไทย 

๕. กิ้งกือ จํานวน ๑ ตัว ทางทิศเหนือของต้นต้อยติ่งไทย  เดินตามพ้ืนดิน
ตอบสนองต่อการสัมผัส 

 
 
 



๑๙ 

 

การสํารวจธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับต้อยติ่งไทยสามารถสรุปสิ่งมีชีวิต
ที่พบในแต่ละช่วงเวลาได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๑๒ แสดงการสรุปการส ารวจสิ่งมีชีวิตที่พบในแต่ละช่วงเวลา 
ช่วงเวลา ชนิด จ านวน(ตัว) 

ช่วงเวลาเช้า 
(๗.๐๐  - ๘.๓๐ น.) 

มดแดง จํานวนมาก 
มดดํา จํานวนมาก 

ตั๊กแตน ๒ ตัว 
ไส้เดือนดิน ๘ ตัว 

ยุง จํานวนมาก 
กิ้งกือ ๑ ตัว 
แมงมุม ๑ ตัว 

ช่วงเวลากลางวัน  
(๑๑.๓๐  - ๑๒.๓๐ น.) 

มดแดง จํานวนมาก 
ตั๊กแตน ๒ ตัว 
แมงมุม ๑ ตัว 
มดดํา จํานวนมาก 

ไส้เดือนดิน ๔ ตัว 
กิ้งกือ ๑ ตัว 
ผึ้งมิ้ม ๒ ตัว 

- ช่วงเวลาเย็น 
(๑๗.๐๐  - ๑๘.๓๐ น.) 

มดแดง จํานวนมาก 
มดดํา จํานวนมาก 

ต๊ักแตน ๒ ตัว 
ไส้เดือนดิน ๗ ตัว 

กิ้งกือ ๑ ตัว 
 
  



๒๐ 

 

แผนผังแสดงทรัพยากรชีวภาพอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับต้อยติ่งไทย 

 
 จากกิจกรรมการสํารวจปัจจัยทางชีวภาพพบว่า สิ่งมีชีวิตที่นักเรียนสามารถพบได้ทั้ง ๓ ช่วงเวลา
พบบ่อยและมีอยู่เป็นจํานวนมาก คือ มดแดง  และไส้เดือนดิน จึงเลือกสิ่งมีชีวิตทั้ง ๒ ชนิดนี้ มา
ทําการศึกษาเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ และพฤติกรรมของชีวภาพ 
  



๒๑ 

 

๒.๑ เรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ พฤติกรรม 
 เรียนรู้ด้านรูปลักษณ์โดยเริ่มจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นส่วนๆ  แล้วเรียนรู้แต่ละส่วนแต่ละ
เรื่อง เช่น รูปร่าง รูปทรง สี  ผิว ขนาด 
 เรียนรู้ด้านคุณสมบัติเรียนรู้แต่ละส่วนแต่ละเรื่องทั้งคุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมี เช่น สี กลิ่น รส 
ความเหนียว ความยืดหยุ่น 
 เรียนรู้ด้านพฤติกรรมเรียนรู้แต่ละส่วนแต่ละเรื่อง เช่น พฤติกรรมการกินอาหาร  การเดิน การขยับ 
การบิน การต่อสู้ และการสร้างรัง 

๒.๑.๑ เรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ 
ปัจจัยทางชีวภาพตัวที่ ๑ คือ มดแดง 

   
ภาพที่ ๑๒  แสดงปัจจัยทางชีวภาพ (มดแดง) 

มดแดงเป็นแมลงสังคมที่อยู่ในวงศ์ Formicidae จัดเป็นแมลงสังคมแท้จริงชั้นสูงที่ขนาดรังมี
ประชากรเป็นจํานวนมาก มีการสร้างรังอย่างประณีต และสมาชิกภายในรังมีการแบ่งชั้นวรรณะแยกออก
จากกันให้เห็นอย่างชัดเจนทั้งรูปร่าง ลักษณะและหน้าที่ ลําตัวของมดแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนหัว ส่วน
อก และ ส่วนท้อง มีลําตัวสีน้ําตาลแดง ปากมีสีน้ําตาลแดง มีหนวดแบบหักศอก  ผิวลําตัวมีความมันวาว มี
กลิ่นเฉพาะคล้ายกรดน้ําส้ม มีการใช้หนวด  โดยขยับไปมาซ้ายขวา และขึ้นลง มดจะปล่อยสารฟีโรโมนทํา
ให้สมาชิกเดินตามกันเป็นแถว เพ่ือไปยังแหล่งอาหารและกลับรัง 
  

 



๒๒ 

 

แผนผังแสดงการวิเคราะห์รูปลักษณ์ภายนอกของมดแดง 

 
การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ของมดแดง 

 
ภาพที่ ๑๓  แสดงแผนผังการเรียนรู้รูปลักษณ์ของมดแดง 

 

การตั้งชื่อเรื่องท่ีจะเรียนรู้ : ด้านรูปลักษณ์ของมดแดง (รูปร่าง)  ดังนี้ 
๑. รูปร่างหนวดซ้ายตอนโคน 
๒. รูปร่างของหนวดซ้ายตอนกลาง 
๓. รูปร่างของหนวดซ้ายตอนปลาย 
๔. รูปร่างของหนวดขวาตอนโคน 
๕. รูปร่างของหนวดขวาตอนกลาง 
๖. รูปร่างของหนวดขวาตอนปลาย 
๗. รูปร่างของเขี้ยวซ้ายตอนโคน 
๘. รูปร่างของเขี้ยวซ้ายตอนกลาง 
๙. รูปร่างของเขี้ยวซ้ายตอนปลาย 
๑๐. รูปร่างของเขี้ยวซ้ายตอนโคน 

๑๑. รูปร่างของเขี้ยวซ้ายตอนกลาง 
๑๒. รูปร่างของเขี้ยวซ้ายตอนปลาย 
๑๓. รูปร่างของตาซ้าย 
๑๔. รูปร่างของตาขวา 
๑๕. รูปร่างของขาซ้ายคู่หน้าตอนโคน 
๑๖. รูปร่างของขาซ้ายคู่หน้าตอนกลาง 
๑๗. รูปร่างของขาซ้ายคู่หน้าตอนปลาย 
๑๘. รปูร่างของขาซ้ายคู่กลางตอนโคน 
๑๙. รูปร่างของขาซ้ายคู่กลางตอนกลาง 
๒๐. รูปร่างของขาซ้ายคู่กลางตอนปลาย 



๒๓ 

 

๒๑. รูปร่างของขาซ้ายคู่หลังตอนโคน 
๒๒. รูปร่างของขาซ้ายคู่หลังตอนกลาง 
๒๓. รูปร่างของขาซ้ายคู่หลังตอนปลาย 
๒๔. รูปร่างของขาขวาคู่หน้าตอนโคน 
๒๕. รูปร่างของขาขวาคู่หน้าตอนกลาง 
๒๖. รูปร่างของขาขวาคู่หน้าตอนปลาย 
๒๗. รูปร่างของขาขวาคู่กลางตอนโคน 
๒๘. รูปร่างของขาขวาคู่กลางตอนกลาง 

๒๙. รูปร่างของขาขวาคู่กลางตอนปลาย 
๓๐. รูปร่างของขาขวาคู่หลังตอนโคน 
๓๑. รูปร่างของขาขวาคู่หลังตอนกลาง 
๓๒. รูปร่างของขาขวาคู่หลังตอนปลาย 
๓๓. รูปร่างของส่วนท้องด้านบน 
๓๔. รูปร่างของส่วนท้องด้านล่าง 
๓๕. รูปร่างของกน้

 

การตั้งชื่อเรื่องท่ีจะเรียนรู้ : ด้านรูปลักษณ์ของมดแดง (รูปทรง)  ดังนี้ 
๑. รูปทรงหนวดซ้ายตอนโคน 
๒. รูปทรงของหนวดซ้ายตอนกลาง 
๓. รูปทรงของหนวดซ้ายตอนปลาย 
๔. รูปทรงของหนวดขวาตอนโคน 
๕. รูปทรงของหนวดขวาตอนกลาง 
๖. รูปทรงของหนวดขวาตอนปลาย 
๗. รูปทรงของเขี้ยวซ้ายตอนโคน 
๘. รูปทรงของเขีย้วซ้ายตอนกลาง 
๙. รูปทรงของเขี้ยวซ้ายตอนปลาย 
๑๐. รูปทรงของเขี้ยวซ้ายตอนโคน 
๑๑. รูปทรงของเขี้ยวซ้ายตอนกลาง 
๑๒. รูปทรงของเขี้ยวซ้ายตอนปลาย 
๑๓. รูปทรงของตาซ้าย 
๑๔. รูปทรงของตาขวา 
๑๕. รูปทรงของขาซ้ายคู่หน้าตอนโคน 
๑๖. รูปทรงของขาซ้ายคู่หน้าตอนกลาง 
๑๗. รูปทรงของขาซ้ายคู่หน้าตอนปลาย 
๑๘. รูปทรงของขาซา้ยคู่กลางตอนโคน 

๑๙. รูปทรงของขาซ้ายคู่กลางตอนกลาง 
๒๐. รูปทรงของขาซ้ายคู่กลางตอนปลาย 
๒๑. รูปทรงของขาซ้ายคู่หลังตอนโคน 
๒๒. รูปทรงของขาซ้ายคู่หลังตอนกลาง 
๒๓. รูปทรงของขาซ้ายคู่หลังตอนปลาย 
๒๔. รูปทรงของขาขวาคู่หน้าตอนโคน 
๒๕. รูปทรงของขาขวาคู่หน้าตอนกลาง 
๒๖. รูปทรงของขาขวาคู่หน้าตอนปลาย 
๒๗. รูปทรงของขาขวาคู่กลางตอนโคน 
๒๘. รูปทรงของขาขวาคู่กลางตอนกลาง 
๒๙. รูปทรงของขาขวาคู่กลางตอนปลาย 
๓๐. รูปทรงของขาขวาคู่หลังตอนโคน 
๓๑. รูปทรงของขาขวาคู่หลังตอนกลาง 
๓๒. รูปทรงของขาขวาคู่หลังตอนปลาย 
๓๓. รูปทรงของส่วนท้องด้านบน 
๓๔. รูปทรงของส่วนท้องด้านล่าง 
๓๕. รูปทรงของก้น

การตั้งชื่อเรื่องท่ีจะเรียนรู้ : ด้านรูปลักษณ์ของมดแดง (สี)  ดังนี้ 
๑. สีหนวดซ้ายตอนโคน 
๒. สีของหนวดซ้ายตอนกลาง 
๓. สีของหนวดซ้ายตอนปลาย 
๔. สีของหนวดขวาตอนโคน 
๕. สีของหนวดขวาตอนกลาง 
๖. สีของหนวดขวาตอนปลาย 
๗. สีของเขี้ยวซ้ายตอนโคน 
๘. สีของเขี้ยวซ้ายตอนกลาง 
๙. สีของเขี้ยวซ้ายตอนปลาย 
๑๐. สีของเขี้ยวซ้ายตอนโคน 

๑๑. สีของเขี้ยวซ้ายตอนกลาง 
๑๒. สีของเขี้ยวซ้ายตอนปลาย 
๑๓. สีของตาซ้าย 
๑๔. สีของตาขวา 
๑๕. สีของขาซ้ายคู่หน้าตอนโคน 
๑๖. สีของขาซ้ายคู่หน้าตอนกลาง 
๑๗. สีของขาซ้ายคู่หน้าตอนปลาย 
๑๘. สีของขาซ้ายคู่กลางตอนโคน 
๑๙. สีของขาซ้ายคู่กลางตอนกลาง 
๒๐. สีของขาซ้ายคู่กลางตอนปลาย 



๒๔ 

 

๒๑. สีของขาซ้ายคู่หลังตอนโคน 
๒๒. สีของขาซ้ายคูห่ลังตอนกลาง 
๒๓. สีของขาซ้ายคู่หลังตอนปลาย 
๒๔. สีของขาขวาคู่หน้าตอนโคน 
๒๕. สีของขาขวาคู่หน้าตอนกลาง 
๒๖. สีของขาขวาคู่หน้าตอนปลาย 
๒๗. สีของขาขวาคู่กลางตอนโคน 
๒๘. สีของขาขวาคู่กลางตอนกลาง 

๒๙. สีของขาขวาคู่กลางตอนปลาย 
๓๐. สีของขาขวาคู่หลังตอนโคน 
๓๑. สีของขาขวาคู่หลังตอนกลาง 
๓๒. สีของขาขวาคู่หลังตอนปลาย 
๓๓. สีของส่วนท้องด้านบน 
๓๔. สีของส่วนท้องด้านล่าง 
๓๕. สีของก้น

 

การตั้งชื่อเรื่องท่ีจะเรียนรู้ : ด้านรูปลักษณ์ของมดแดง (ผิว)  ดังนี้ 
๑. ผิวหนวดซ้ายตอนโคน 
๒. ผิวของหนวดซ้ายตอนกลาง 
๓. ผิวของหนวดซ้ายตอนปลาย 
๔. ผิวของหนวดขวาตอนโคน 
๕. ผิวของหนวดขวาตอนกลาง 
๖. ผิวของหนวดขวาตอนปลาย 
๗. ผิวของเขี้ยวซ้ายตอนโคน 
๘. ผิวของเขี้ยวซ้ายตอนกลาง 
๙. ผิวของเขี้ยวซ้ายตอนปลาย 
๑๐. ผิวของเขี้ยวซ้ายตอนโคน 
๑๑. ผิวของเขี้ยวซ้ายตอนกลาง 
๑๒. ผิวของเขี้ยวซ้ายตอนปลาย 
๑๓. ผิวของตาซ้าย 
๑๔. ผิวของตาขวา 
๑๕. ผิวของขาซ้ายคู่หน้าตอนโคน 
๑๖. ผิวของขาซ้ายคู่หน้าตอนกลาง 
๑๗. ผิวของขาซ้ายคู่หน้าตอนปลาย 
๑๘. ผิวของขาซ้ายคูก่ลางตอนโคน 

๑๙. ผิวของขาซ้ายคู่กลางตอนกลาง 
๒๐. ผิวของขาซ้ายคู่กลางตอนปลาย 
๒๑. ผิวของขาซ้ายคู่หลังตอนโคน 
๒๒. ผิวของขาซ้ายคู่หลังตอนกลาง 
๒๓. ผิวของขาซ้ายคู่หลังตอนปลาย 
๒๔. ผิวของขาขวาคู่หน้าตอนโคน 
๒๕. ผิวของขาขวาคู่หน้าตอนกลาง 
๒๖. ผิวของขาขวาคู่หน้าตอนปลาย 
๒๗. ผิวของขาขวาคู่กลางตอนโคน 
๒๘. ผิวของขาขวาคู่กลางตอนกลาง 
๒๙. ผิวของขาขวาคู่กลางตอนปลาย 
๓๐. ผิวของขาขวาคู่หลังตอนโคน 
๓๑. ผิวของขาขวาคู่หลังตอนกลาง 
๓๒. ผิวของขาขวาคู่หลังตอนปลาย 
๓๓. ผิวของส่วนท้องด้านบน 
๓๔. ผิวของส่วนท้องด้านล่าง 
๓๕. ผิวของก้น

 

การตั้งชื่อเรื่องท่ีจะเรียนรู้ : ด้านรูปลักษณ์ของมดแดง (ขนาด)  ดังนี้ 
๑. ขนาดหนวดซ้ายตอนโคน 
๒. ขนาดของหนวดซ้ายตอนกลาง 
๓. ขนาดของหนวดซ้ายตอนปลาย 
๔. ขนาดของหนวดขวาตอนโคน 
๕. ขนาดของหนวดขวาตอนกลาง 
๖. ขนาดของหนวดขวาตอนปลาย 
๗. ขนาดของเขี้ยวซ้ายตอนโคน 
๘. ขนาดของเขี้ยวซ้ายตอนกลาง 
๙. ขนาดของเขี้ยวซ้ายตอนปลาย 

๑๐. ขนาดของเขี้ยวซ้ายตอนโคน 
๑๑. ขนาดของเขี้ยวซ้ายตอนกลาง 
๑๒. ขนาดของเขี้ยวซ้ายตอนปลาย 
๑๓. ขนาดของตาซ้าย 
๑๔. ขนาดของตาขวา 
๑๕. ขนาดของขาซ้ายคู่หน้าตอนโคน 
๑๖. ขนาดของขาซ้ายคู่หน้าตอนกลาง 
๑๗. ขนาดของขาซ้ายคู่หน้าตอนปลาย 
๑๘. ขนาดของขาซ้ายคู่กลางตอนโคน 



๒๕ 

 

๑๙. ขนาดของขาซ้ายคู่กลางตอนกลาง 
๒๐. ขนาดของขาซ้ายคู่กลางตอนปลาย 
๒๑. ขนาดของขาซ้ายคู่หลังตอนโคน 
๒๒. ขนาดของขาซ้ายคู่หลังตอนกลาง 
๒๓. ขนาดของขาซ้ายคู่หลังตอนปลาย 
๒๔. ขนาดของขาขวาคู่หน้าตอนโคน 
๒๕. ขนาดของขาขวาคู่หน้าตอนกลาง 
๒๖. ขนาดของขาขวาคู่หน้าตอนปลาย 
๒๗. ขนาดของขาขวาคู่กลางตอนโคน 
๒๘. ขนาดของขาขวาคู่กลางตอนกลาง 
๒๙. ขนาดของขาขวาคู่กลางตอนปลาย 
๓๐. ขนาดของขาขวาคู่หลังตอนโคน 
๓๑. ขนาดของขาขวาคู่หลังตอนกลาง 
๓๒. ขนาดของขาขวาคู่หลังตอนปลาย 
๓๓. ขนาดของส่วนท้องด้านบน 
๓๔. ขนาดของส่วนท้องด้านล่าง 
๓๕. ขนาดของก้น



๒๖ 

 

เรียนรู้เรื่องรูปลักษณ์ส่วนหัวของมดแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๑๔  แสดงการเรียนรู้รูปลักษณ์ของส่วนหัวมดแดง 
 

ตารางท่ี  ๑๓  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปร่างส่วนหัวของมดแดง 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
รูปร่างส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนหัวมีรูปร่างกลมรี  ตามีรูปร่างกลม  หนวดมีลักษณะหักศอก ๒ 

ท่อน รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า  เขี้ยวรูปร่างสามเหลี่ยม 
รูปร่างส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ ส่วนหัวมีรูปร่างค่อนข้างกลม  ตามีรูปร่างกลม  หนวดมีลักษณะหัก

ศอก ๒ ท่อน รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า  เขี้ยวรูปร่างสามเหลี่ยม 
รูปร่างส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ ส่วนหัวมีรูปร่างกลมรี  ตามีรูปร่างกลม  หนวดมีลักษณะหักศอก ๒ 

ท่อน รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า  เขี้ยวรูปร่างสามเหลี่ยม 
รูปร่างส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ ส่วนหัวมีรูปร่างกลม  ตามีรูปร่างกลมรี  หนวดมีลักษณะหักศอก ๒ 

ท่อน รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า  เขี้ยวรูปร่างสามเหลี่ยม 
รูปร่างส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ ส่วนหัวมีรูปร่างกลมรี  ตามีรูปร่างกลม  หนวดมีลักษณะหักศอก ๒ 

ท่อน รูปร่างสี่เหลี่ยม  เขี้ยวรูปร่างสามเหลี่ยม 
รูปร่างส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ ส่วนหัวมีรูปร่างกลม  ตามีรูปร่างกลมรี  หนวดมีลักษณะหักศอก ๒ 

ท่อน รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า  เขี้ยวรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม 
รูปร่างส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ ส่วนหัวมีรูปร่างกลมรี  ตามีรูปร่างกลม  หนวดมีลักษณะหักศอก ๒ 

ท่อน รูปร่างสี่เหลี่ยม  เขี้ยวรูปร่างสามเหลี่ยม 
รูปร่างส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ ส่วนหัวมีรูปร่างกลมรี  ตามีรูปร่างกลม  หนวดมีลักษณะหักศอก ๒ 

ท่อน รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า  เขี้ยวรูปร่างสามเหลี่ยม 
รูปร่างส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ ส่วนหัวมีรูปร่างกลมรี  ตามีรูปร่างกลมรี  หนวดมีลักษณะหักศอก 

๒ ท่อน รูปร่างสี่เหลี่ยม  เขี้ยวรูปร่างสามเหลี่ยม 
รูปร่างส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ ส่วนหัวมีรูปร่างกลมรี  ตามีรูปร่างกลม  หนวดมีลักษณะหักศอก 

๒ ท่อน รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า  เขี้ยวรูปร่างสามเหลี่ยม 

 



๒๗ 

 

 สรุป  ส่วนหัวของมดแดงมีรูปร่างกลม  ตาของมดแดงรูปร่างกลมรี  หนวดของมดแดงหักศอก ๒ 
ท่อน รูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า  เขี้ยวรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยมเนื่องจากปลายสุดมีลักษณะแหลม 
 

ตารางท่ี  ๑๔  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปทรงส่วนหัวของมดแดง 

 สรุป  ส่วนหัวของมดแดงมีรูปทรงเป็นทรงกลม  ตาของมดแดงมีรูปทรงเป็นทรงกลม  หนวดหัก
ศอก ๒ ท่อน มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก และเข้ียวมีรูปทรงคล้ายพีระมิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
รูปทรงส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนหัวมีรูปทรงเป็นทรงกลม  ตามีรูปทรงเป็นทรงกลม  หนวดหัก

ศอก ๒ ท่อน รูปทรงเป็นกระบอก เขี้ยวมีรูปทรงคล้ายพีระมิด 
รูปทรงส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ ส่วนหัวมีรูปทรงเป็นทรงกลม  ตามีรูปทรงเป็นทรงกลมรี  หนวดหัก

ศอก ๒ ท่อน รูปทรงเป็นกระบอก เขี้ยวมีรูปทรงคล้ายพีระมิด 
รูปทรงส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ ส่วนหัวมีรูปทรงเป็นทรงกลม  ตามีรูปทรงเป็นทรงกลม  หนวดหัก

ศอก ๒ ท่อน รูปทรงเป็นกระบอก เขี้ยวมีรูปทรงคล้ายกรวย 
รูปทรงส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ ส่วนหัวมีรูปทรงเป็นทรงกลม  ตามีรูปทรงเป็นทรงกลม  หนวดหัก

ศอก ๒ ท่อน รูปทรงเป็นกระบอก เขี้ยวมีรูปทรงคล้ายพีระมิด 
รูปทรงส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ ส่วนหัวมีรูปทรงเป็นทรงกลม  ตามีรูปทรงเป็นทรงกลม  หนวดหัก

ศอก ๒ ท่อน รูปทรงเป็นกระบอก เขี้ยวมีรูปทรงคล้ายกรวย 
รูปทรงส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ ส่วนหัวมีรูปทรงเป็นทรงกลม  ตามีรูปทรงเป็นทรงกลม  หนวดหัก

ศอก ๒ ท่อน รูปทรงเป็นกระบอก เขี้ยวมีรูปทรงคล้ายพีระมิด 
รูปทรงส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ ส่วนหัวมีรูปทรงเป็นทรงกลม  ตามีรูปทรงเป็นทรงกลม  หนวดหัก

ศอก ๒ ท่อน รูปทรงเป็นกระบอก เขี้ยวมีรูปทรงคล้ายพีระมิด 
รูปทรงส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ ส่วนหัวมีรูปทรงเป็นทรงกลม  ตามีรูปทรงเป็นทรงกลม  หนวดหัก

ศอก ๒ ท่อน รูปทรงเป็นกระบอก เขี้ยวมีรูปทรงคล้ายกรวย 
รูปทรงส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ ส่วนหัวมีรูปทรงเป็นทรงกลม  ตามีรูปทรงเป็นทรงกลม  หนวดหัก

ศอก ๒ ท่อน รูปทรงเป็นกระบอก เขี้ยวมีรูปทรงคล้ายพีระมิด 
รูปทรงส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ ส่วนหัวมีรูปทรงเป็นทรงกลม  ตามีรูปทรงเป็นทรงกลม  หนวด

หักศอก ๒ ท่อน รูปทรงเป็นกระบอก เขี้ยวมีรูปทรงคล้ายพีระมิด 



๒๘ 

 

ตารางท่ี  ๑๕  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องสีส่วนหัวของมดแดง 

 สรุป   ส่วนหัวของมดแดงมีสีส้มแดง  ตาของมดแดงมีสีดํา  หนวดของมดแดงมีสีส้มแดง  และเขี้ยว
ของมดแดงมีสีส้ม บริเวณหนวดและเข้ียวจะมีอ่อนกว่าบริเวณหัว 
 

ตารางท่ี  ๑๖  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องผิวส่วนหัวของมดแดง 
 

 สรุป  ส่วนหัวของมดแดงจะมีผิวเรียบ  บริเวณตาจะมีผิวที่นูนขึ้นมา  หนวดยื่นออกจากบริเวณหัว  
หนวดจะมีลักษณะเป็นปล้อง นับจํานวนได้ ๑๒ ปล้อง  ผิวของเขี้ยว ๒ ด้านจะต่างกัน ด้านหนึ่งจะมีผิวเรียบ  
อีกด้านหนึ่งจะมีลักษณะเหมือนใบเลื่อย เนื่องจากเข้ียวของมดมีไว้เพ่ือกัดกินอาหาร 
 
  

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
สีส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ มีสีส้มแดง  ตามีสีดํา  หนวดมีสีส้ม  และเขี้ยวมีสีส้ม 
สีส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ มีสีส้มแดง  ตามีสีดํา  หนวดมีสีส้ม  และเขี้ยวมีสีส้ม 
สีส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ มีสีส้ม  ตามีสีดํา  หนวดมีสีส้ม  และเขี้ยวมีสีส้ม 
สีส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ มีสีส้มแดง  ตามีสีดํา  หนวดมีสีส้ม  และเขี้ยวมีสีส้ม 
สีส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ มีสีส้มแดง  ตามีสีดํา  หนวดมีสีส้ม  และเขี้ยวมีสีส้ม 
สีส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ มีสีส้มแดง  ตามีสีดํา  หนวดมีสีส้ม  และเขี้ยวมีสีส้ม 
สีส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ มีสีส้ม  ตามีสีดํา  หนวดมีสีส้ม  และเขี้ยวมีสีส้ม 
สีส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ มีสีส้มแดง  ตามีสีดํา  หนวดมีสีส้ม  และเขี้ยวมีสีส้ม 
สีส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ มีสีส้มแดง  ตามีสีดํา  หนวดมีสีส้ม  และเขี้ยวมีสีส้ม 
สีส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ มีสีส้ม  ตามีสีดํา  หนวดมีสีส้ม  และเขี้ยวมีสีส้ม 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ผิวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้นมี มีหนวดและเข้ียวยื่นออกจากหัว 
ผิวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้นมี มีหนวดและเข้ียวยื่นออกจากหัว 
ผิวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้นมี มีหนวดและเข้ียวยื่นออกมา 
ผิวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้นมี มีหนวดและเข้ียวยื่นออกจากหัว 
ผิวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้นมี มีหนวดและเข้ียวยื่นออกจากหัว 
ผิวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้นมี มีหนวดและเข้ียวยื่นออกมา 
ผิวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้นมี มีหนวดและเข้ียวยื่นออกจากหัว 
ผิวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้นมี มีหนวดและเข้ียวยื่นออกจากหัว 
ผิวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้นมี มีหนวดและเข้ียวยื่นออกจากหัว 
ผิวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้นมี มีหนวดและเขี้ยวยื่นออกจาก

หัว 



๒๙ 

 

ตารางท่ี  ๑๗  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องขนาดส่วนหัวของมดแดง 

 สรุป  มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนหัวมีขนาด ๐.๓ เซนติเมตร  ตาขนาด ๐.๐๒ เซนติเมตร  เขี้ยวยาว 
๐.๐๖ เซนติเมตร หนวดหักศอก ๒ ท่อน ขนาด ๐.๑๘ เซนติเมตร 
 
  

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ขนาดส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนหัวมีขนาด ๐.๓ เซนติเมตร  ตา ๐.๐๒ 

เซนติเมตร  เขี้ยว ๐.๐๖ เซนติเมตร หนวด ๐.๑๘ เซนติเมตร   
ขนาดส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ ส่วนหัวมีขนาด ๐.๒ เซนติเมตร  ตา ๐.๐๒ 

เซนติเมตร  เขี้ยว ๐.๐๖ เซนติเมตร หนวด ๐.๑๘ เซนติเมตร   
ขนาดส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ ส่วนหัวมีขนาด ๐.๓ เซนติเมตร  ตา ๐.๐๒ 

เซนติเมตร  เขี้ยว ๐.๐๖ เซนติเมตร หนวด ๐.๑๘ เซนติเมตร   
ขนาดส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ ส่วนหัวมีขนาด ๐.๒ เซนติเมตร  ตา ๐.๐๑ 

เซนติเมตร  เขี้ยว ๐.๐๖ เซนติเมตร หนวด ๐.๑๘ เซนติเมตร   
ขนาดส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ ส่วนหัวมีขนาด ๐.๓ เซนติเมตร  ตา ๐.๐๒ 

เซนติเมตร  เขี้ยว ๐.๐๕ เซนติเมตร หนวด ๐.๑๘ เซนติเมตร   
ขนาดส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ ส่วนหัวมีขนาด ๐.๓ เซนติเมตร  ตา ๐.๐๒ 

เซนติเมตร  เขี้ยว ๐.๐๖ เซนติเมตร หนวด ๐.๑๘ เซนติเมตร   
ขนาดส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ ส่วนหัวมีขนาด ๐.๓ เซนติเมตร  ตา ๐.๐๒ 

เซนติเมตร  เขี้ยว ๐.๐๕ เซนติเมตร หนวด ๐.๑๘ เซนติเมตร   
ขนาดส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ ส่วนหัวมีขนาด ๐.๓ เซนติเมตร  ตา ๐.๐๒ 

เซนติเมตร  เขี้ยว ๐.๐๕ เซนติเมตร หนวด ๐.๑๘ เซนติเมตร   
ขนาดส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ ส่วนหัวมีขนาด ๐.๓ เซนติเมตร  ตา ๐.๐๒ 

เซนติเมตร  เขี้ยว ๐.๐๖ เซนติเมตร หนวด ๐.๑๘ เซนติเมตร   
ขนาดส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ ส่วนหัวมีขนาด ๐.๓ เซนติเมตร  ตา ๐.๐๒ 

เซนติเมตร  เขี้ยว ๐.๐๖ เซนติเมตร หนวด ๐.๑๘ เซนติเมตร   



๓๐ 

 

เรียนรู้เรื่องรูปลักษณ์ส่วนอกของมดแดง 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๑๕  แสดงการเรียนรู้รูปลักษณ์ของส่วนอกมดแดง 

 

ตารางท่ี  ๑๘  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปร่างส่วนอกของมดแดง 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
รูปร่างส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกัน มีขา ๓ คู่

ยื่นออกจากส่วนอก ขาคู่หน้า คู่กลาง และคู่หลังมีรูปร่างเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

รูปร่างส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกัน มีขา ๓ คู่
ยื่นออกจากส่วนอก ขาคู่หน้า คู่กลาง และคู่หลังมีรูปร่างเป็น
สี่เหลี่ยม 

รูปร่างส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกัน มีขา ๓ คู่
ยื่นออกจากส่วนอก ขาคู่หน้า คู่กลาง และคู่หลังมีรูปร่างเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

รูปร่างส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกัน มีขา ๓ คู่
ยื่นออกจากส่วนอก ขาคู่หน้า คู่กลาง และคู่หลังมีรูปร่างเป็น
สี่เหลี่ยม 

รูปร่างส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกัน มีขา ๓ คู่
ยื่นออกจากส่วนอก ขาคู่หน้า คู่กลาง และคู่หลังมีรูปร่างเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

รูปร่างส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกัน  มีขา ๓ คู่
ยื่นออกจากส่วนอก  ขาคู่หน้า คู่กลาง และคู่หลังมีรูปร่างเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

รูปร่างส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกัน มีขา ๓ คู่
ยื่นออกจากส่วนอก ขาคู่หน้า คู่กลาง และคู่หลังมีรูปร่างเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

รูปร่างส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกัน มีขา ๓ คู่
ยื่นออกจากส่วนอก ขาคู่หน้า คู่กลาง และคู่หลังมีรูปร่างเป็น
สี่เหลี่ยม 



๓๑ 

 

 สรุป  มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกัน มีขา ๓ คู่ยื่นออกจากส่วนอก ขาคู่
หน้า คูก่ลาง และคู่หลังมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
 

ตารางท่ี  ๑๙  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปทรงส่วนอกของมดแดง 

 สรุป  มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนอกมีรูปทรงกลม ๒ รูป ติดกัน  ประกอบด้วยขา ๓ คู่ ได้แก่ คู่หน้า คู่
กลาง และคู่หลัง ขาท้ัง ๓ คู่ มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
รูปร่างส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกัน มีขา ๓ คู่

ยื่นออกจากส่วนอก ขาคู่หน้า คู่กลาง และคู่หลังมีรูปร่างเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

รปูร่างส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกัน มีขา ๓ 
คู่ยื่นออกจากส่วนอก ขาคู่หน้า คู่กลาง และคู่หลังมีรูปร่างเป็น
สี่เหลี่ยม 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
รูปทรงส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนอกมีรูปทรงกลม ๒ รูป ติดกัน ประกอบด้วยขา 

๓ คู่ ได้แก่ คู่หน้า คู่กลาง และคู่หลัง มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
รูปทรงส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ ส่วนอกมีรูปทรงกลมรี ๒ รูป ติดกัน ประกอบด้วย

ขา ๓ คู่ ไดแ้ก่ คู่หน้า คู่กลาง และคู่หลัง มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
รูปทรงส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ ส่วนอกมีรูปทรงกลม ๒ รูป ติดกัน ประกอบด้วยขา 

๓ คู่ ไดแ้ก่ คู่หน้า คู่กลาง และคู่หลัง มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
รูปทรงส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ ส่วนอกมีรูปทรงกลม ๒ รูป ติดกัน ประกอบด้วยขา 

๓ คู่ ได้แก่ คู่หน้า คู่กลาง และคู่หลัง มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
รูปทรงส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ ส่วนอกมีรูปทรงกลมรี ๒ รูป ติดกัน ประกอบด้วย

ขา ๓ คู่ ไดแ้ก่ คู่หน้า คู่กลาง และคู่หลัง มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
รูปทรงส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ ส่วนอกมีรูปทรงกลม ๒ รูป ติดกัน ประกอบด้วยขา 

๓ คู่ ได้แก่ คู่หน้า  คู่กลาง และคู่หลัง  มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
รูปทรงส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ ส่วนอกมีรูปทรงกลม ๒ รูป ติดกัน  ประกอบด้วย

ขา ๓ คู่ ได้แก่ คู่หน้า คู่กลาง และคู่หลัง มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
รูปทรงส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ ส่วนอกมีรูปทรงกลม ๒ รูป ติดกัน ประกอบด้วยขา 

๓ คู่ ได้แก่ คู่หน้า คู่กลาง และคู่หลัง มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
รูปทรงส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ ส่วนอกมีรูปทรงกลม ๒ รูป ติดกัน ประกอบด้วยขา 

๓ คู่ ได้แก่ คู่หน้า คู่กลาง และคู่หลัง มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
รูปทรงส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่  ๑๐ ส่วนอกมีรูปทรงกลมรี  ๒ รูป ติดกัน  

ประกอบด้วยขา ๓ คู่ ได้แก่ คู่หน้า คู่กลาง และคู่หลัง มีรูปทรงเป็น
ทรงกระบอก 



๓๒ 

 

ตารางท่ี  ๒๐  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องสีส่วนอกของมดแดง 

 สรุป มดแดงตวัที่ ๑ ส่วนอกมีสีส้มแดง  ขาทั้ง ๓ คู่ มีสีส้มแดง 
 

ตารางท่ี   ๒๑ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องผิวส่วนอกของมดแดง 

 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
สีส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนอกมีสีส้ม  ขาทั้ง ๓ คู่ มีสีส้มแดง 
สีส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ ส่วนอกมีสีส้มแดง  ขาทั้ง ๓ คู่ มีสีส้มแดง 
สีส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ ส่วนอกมีสีส้มแดง  ขาทั้ง ๓ คู่ มีสีส้มแดง 
สีส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ ส่วนอกมีสีส้ม  ขาทั้ง ๓ คู่ มีสีส้มแดง 
สีส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ ส่วนอกมีสีส้มแดง  ขาทั้ง ๓ คู่ มีสีส้มแดง 
สีส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ ส่วนอกมีสีส้มแดง  ขาทั้ง ๓ คู่ มีสีส้มแดง 
สีส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ ส่วนอกมีสีส้มแดง  ขาทั้ง ๓ คู่ มีสีส้มแดง 
สีส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ ส่วนอกมีสีส้มแดง  ขาทั้ง ๓ คู่ มีสีส้มแดง 
สีส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ ส่วนอกมีสีส้ม  ขาทั้ง ๓ คู่ มีสีส้มแดง 
สีส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ ส่วนอกมีสีส้มแดง  ขาทั้ง ๓ คู่ มีสีส้มแดง 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ผิวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้ายและขวา บริเวณ

ขาท้ัง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคนและตอนกลาง ตอนปลายสุดขรุขระ 
ผิวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้ายและขวา บริเวณ

ขาท้ัง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคนและตอนกลาง ตอนปลายสุดเหมือนขอเกี่ยว 

ผิวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้ายและขวา บริเวณ
ขาท้ัง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคนและตอนกลาง ตอนปลายสุดขรุขระ 

ผิวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้ายและขวา บริเวณ
ขาท้ัง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคนและตอนกลาง ตอนปลายสุดเหมือนขอเกี่ยว 

ผิวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้ายและขวา บริเวณ
ขาท้ัง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคนและตอนกลาง ตอนปลายสุดขรุขระ 

ผิวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้ายและขวา บริเวณ
ขาท้ัง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคนและตอนกลาง ตอนปลายสุดเหมือนขอเกี่ยว 

ผิวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้ายและขวา บริเวณ
ขาท้ัง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคนและตอนกลาง ตอนปลายสุดขรุขระ 

ผิวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้ายและขวา บริเวณ
ขาท้ัง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคนและตอนกลาง ตอนปลายสุดขรุขระ 

ผิวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้ายและขวา บริเวณ
ขาท้ัง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคนและตอนกลาง ตอนปลายสุดขรุขระ 



๓๓ 

 

 สรุป  มดแดงตัวที่ ๑๐ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้ายและขวา บริเวณขาทั้ง ๓ คู่ผิว
เรียบตอนโคนและตอนกลาง ตอนปลายสุดขรุขระ 
 

ตารางท่ี  ๒๒  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องขนาดส่วนอกของมดแดง 

 สรุป  ส่วนอกของมดแดงมีขนาดยาว ๐.๔ เซนติเมตร  ประกอบไปด้วยขาซ้ายและขาขวา 
โดยขาคู่หน้ายาว ๐.๓ เซนติเมตร  ขาคู่กลางยาว ๐.๔๕  ขาคู่หลังยาว ๐.๕๗ เซนติเมตร 
 
  

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ผิวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้ายและขวา 

บริเวณขาทั้ง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคนและตอนกลาง ตอนปลายสุดขรุขระ 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ขนาดส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนอกมีขนาด ๐.๔ เซนติเมตร  ขาคู่หน้ายาว ๐.๓ 

เซนติเมตร  ขาคู่กลางยาว ๐.๔๕  ขาคู่หลังยาว ๐.๕ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ ส่วนอกมีขนาด ๐.๔ เซนติเมตร  ขาคู่หน้ายาว ๐.๓ 

เซนติเมตร  ขาคูก่ลางยาว ๐.๔๕  ขาคู่หลังยาว ๐.๕๗ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ ส่วนอกมีขนาด ๐.๔ เซนติเมตร  ขาคู่หน้ายาว ๐.๓ 

เซนติเมตร  ขาคู่กลางยาว ๐.๔๕  ขาคู่หลังยาว ๐.๕ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ ส่วนอกมีขนาด ๐.๔ เซนติเมตร  ขาคู่หน้ายาว ๐.๓ 

เซนติเมตร  ขาคู่กลางยาว ๐.๔๕  ขาคู่หลังยาว ๐.๕๗ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ ส่วนอกมีขนาด ๐.๔ เซนติเมตร  ขาคู่หน้ายาว ๐.๓ 

เซนติเมตร  ขาคู่กลางยาว ๐.๔๕  ขาคู่หลังยาว ๐.๔ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ ส่วนอกมีขนาด ๐.๔ เซนติเมตร  ขาคู่หน้ายาว ๐.๓ 

เซนติเมตร  ขาคู่กลางยาว ๐.๔๕  ขาคู่หลังยาว ๐.๕๗ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ ส่วนอกมีขนาด ๐.๔ เซนติเมตร  ขาคู่หน้ายาว ๐.๓ 

เซนติเมตร  ขาคู่กลางยาว ๐.๔๕  ขาคู่หลังยาว ๐.๕๗ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ ส่วนอกมีขนาด ๐.๔ เซนติเมตร  ขาคู่หน้ายาว ๐.๓ 

เซนติเมตร  ขาคู่กลางยาว ๐.๔๕  ขาคู่หลังยาว ๐.๕๗ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ ส่วนอกมีขนาด ๐.๔ เซนติเมตร  ขาคู่หน้ายาว ๐.๓ 

เซนติเมตร  ขาคู่กลางยาว ๐.๔๕  ขาคู่หลังยาว ๐.๕๗ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ ส่วนอกมีขนาด ๐.๔ เซนติเมตร  ขาคู่หน้ายาว 

๐.๔ เซนติเมตร  ขาคู่กลางยาว ๐.๕  ขาคู่หลังยาว ๐.๕๗ 
เซนติเมตร 



๓๔ 

 

เรียนรู้เรื่องรูปลักษณ์ส่วนท้องของมดแดง 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๑๖  แสดงการเรียนรู้รูปลักษณ์ของส่วนท้องมดแดง 
 

ตารางท่ี  ๒๓  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปร่างส่วนท้องของมดแดง 

 สรุป  ส่วนท้องมีรูปร่างคล้ายวงกลม บริเวณก้นมีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยม 
  

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
รูปร่างส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีรูปร่างวงกลม บริเวณก้นมีรูปร่างเป็น

สามเหลี่ยม 
รูปร่างส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ ส่วนท้องมีรูปร่างคล้ายวงกลม บริเวณก้นมีรูปร่าง

เป็นสามเหลี่ยม 
รูปร่างส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ ส่วนท้องมีรูปร่างกลมรี บริเวณก้นมีรูปร่างเป็น

สามเหลี่ยม 
รูปร่างส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ ส่วนท้องมีรูปร่างคล้ายวงกลม บริเวณก้นมีรูปร่าง

เป็นสามเหลี่ยม 
รูปร่างส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ ส่วนท้องมีรูปร่างคล้ายวงกลม บริเวณก้นมีรูปร่าง

เป็นสามเหลี่ยม 
รูปร่างส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ ส่วนท้องมีรูปร่างคล้ายวงกลม บริเวณก้นมีรูปร่าง

เป็นสามเหลี่ยม 
รูปร่างส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ ส่วนท้องมีรูปร่างคล้ายวงกลม บริเวณก้นมีรูปร่าง

เป็นสามเหลี่ยม 
รูปร่างส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ ส่วนท้องมีรูปร่างวงกลม บริเวณก้นมีรูปร่างมนๆ 
รูปร่างส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ ส่วนท้องมีรูปร่างคล้ายวงกลม บริเวณก้นมีรูปร่าง

เป็นสามเหลี่ยม 
รูปร่างส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ ส่วนท้องมีรูปร่างคล้ายวงกลม บริเวณก้นมีรูปร่าง

เป็นสามเหลี่ยม 

 



๓๕ 

 

ตารางท่ี   ๒๔ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปทรงส่วนท้องของมดแดง 

 สรุป  ส่วนท้องของมดแดงมีรูปทรงคล้ายทรงกลม บริเวณก้นรูปทรงพีระมิด 
 
  

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
รูปทรงส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีรูปทรงคล้ายทรงกลม บริเวณก้นรูปทรง

พีระมิด 
รูปทรงส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีรูปทรงลกลม บริเวณก้นรูปทรงพีระมิด 
รูปทรงส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีรูปทรงคล้ายทรงกลม บริเวณก้นรูปทรง

พีระมิด 
รูปทรงส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีรูปทรงคล้ายทรงกลม บริเวณก้นรูปทรง

พีระมิด 
รูปทรงส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีรูปทรงคล้ายทรงกลม บริเวณก้นรูปทรง

พีระมิด 
รูปทรงส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีรูปทรงคล้ายทรงกลม บริเวณก้นรูปทรง

พีระมิด 
รูปทรงส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีรูปทรงกลม บริเวณก้นรูปทรงพีระมิด 
รูปทรงส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีรูปทรงคล้ายทรงกลม บริเวณก้นรูปทรง

พีระมิด 
รูปทรงส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีรูปทรงคล้ายทรงกลม บริเวณก้นรูปทรง

พีระมิด 
รูปทรงส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีรูปทรงกลมรี บริเวณก้นรูปทรงพีระมิด 



๓๖ 

 

ตารางท่ี  ๒๕  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องสีส่วนท้องของมดแดง 

 สรุป  ส่วนท้องของมดแดงมีสีส้มแดง 
 

ตารางท่ี   ๒๖ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องผิวส่วนท้องของมดแดง 

 สรุป ส่วนท้องของมดแดง มีลักษณะเป็นปล้อง แต่ละปล้องมีผิวเรียบ 
 

  

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
สีส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีสีส้มแดง มีจุดสีดําด้านใน 
สีส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ ส่วนท้องมีสีส้มแดง 
สีส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ ส่วนท้องมีสีส้มแดง  มีจุดสีดําด้านใน 
สีส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ ส่วนท้องมีสีส้มแดง 
สีส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ ส่วนท้องมีสีส้มแดง 
สีส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ ส่วนท้องมีสีส้มแดง  มีจุดดําจาง ๆ  
สีส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ ส่วนท้องมีสีส้มแดง 
สีส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ ส่วนท้องมีสีส้มแดง 
สีส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ ส่วนท้องมีสีส้มแดง 
สีส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ ส่วนท้องมีสีส้มแดง 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ผิวส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีลักษณะเป็นปล้อง  ผิวเรียบ 
ผิวส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ ส่วนท้องมีลักษณะเป็นปล้อง แต่ละปล้องมีผิวเรียบ 
ผิวส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ ส่วนท้องมีลักษณะเป็นปล้อง มีผิวเรียบ 
ผิวส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ ส่วนท้องมีลักษณะเป็นปล้อง แต่ละปล้องมีผิวเรียบ 
ผิวส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ ส่วนท้องเป็นปล้อง แต่ละปล้องมีผิวเรียบ 
ผิวส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ ส่วนท้องมีลักษณะเป็นปล้อง แต่ละปล้องมีผิวเรียบ 
ผิวส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ ส่วนท้องเป็นปล้อง แต่ละปล้องมีผิวเรียบ 
ผิวส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ ส่วนท้องมีลักษณะเป็นปล้อง แต่ละปล้องมีผิวเรียบ 
ผิวส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ ส่วนท้องมีลักษณะเป็นปล้อง ผิวเรียบ 
ผิวส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ ส่วนท้องมีลักษณะเป็นปล้อง แต่ละปล้องมีผิว

เรียบ 



๓๗ 

 

ตารางท่ี   ๒๗ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องขนาดส่วนท้องของมดแดง 

 สรุป  ส่วนท้องของมดแดง มีขนาดยาว ๐.๓ เซนติเมตร ด้านบน ๐.๑๔ เซนติเมตร ด้านล่าง ๐.๑๔ 
เซนติเมตร  ก้น ๐.๐๒ เซนติเมตร 
 

ปัจจัยทางชีวภาพตัวที่ ๒ คือ ไส้เดือนดิน 

 
ภาพที่ ๑๗  แสดงปัจจัยทางชีวภาพ (ไส้เดือนดิน) 

 ไส้เดือนดินจัดเป็นสัตว์ที่อยู่ใน Pylum  Annelida และใน Class Oligochaeta เป็นสัตว์ที่มีลําตัว
เป็นปล้องตามลําตัวที่ยาวแต่ละปล้องๆนั้นมีหน้าที่ที่แตกต่างกัน ไส้เดือนดินจะมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่มี
ความชื้น ไส้เดือนดินมีขนแข็งที่มีลักษณะคล้ายเข็ม อาจมีขนาดยาวหรือสั้นตรงโครงร่างอาจอยู่เดียวหรือ
รวมเป็นกระจุก ส่วนพวกอาศัยอยู่ในน้ําขนแข็งยาวมากกว่าไส้เดือนดินลําตัวคอนมาทางหัว มีปล้องรวม

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ขนาดส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีขนาด ๐.๓ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ ส่วนท้องมีขนาด ๐.๓ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ ส่วนท้องมีขนาด ๐.๒ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ ส่วนท้องมีขนาด ๐.๓ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ ส่วนท้องมีขนาด ๐.๓ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ ส่วนท้องมีขนาด ๐.๓ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ ส่วนท้องมีขนาด ๐.๒ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ ส่วนท้องมีขนาด ๐.๓ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ ส่วนท้องมีขนาด ๐.๓ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ ส่วนท้องมีขนาด ๐.๔ เซนติเมตร 



๓๘ 

 

เรียกว่า Clitellum เป็นบริเวณสร้างถุงรังไข่ เพ่ือนําไปปฏิสนธิกับอสุจิ ไส้เดือนดินมีเพศ ๒ เพศในลําตัว
เดียวกัน การผสมพันธุ์ต้องใช้อสุจิของตัวอ่ืนมาผสม ไข่เจริญเป็นตัวโดยตรงไม่มีระยะตัวอ่อน ลําตัวของ
ไส้เดือนดินลักษณะเป็นปล้องตั้งแต่หัวจนถึงส่วนท้ายของร่างกายไส้เดือนดินมีรูปร่างทรง กระบอกยาว หัว
และหางค่อนข้างเรียวแหลมยาวประมาณ ๑๐ – ๒๐ เซนติเมตร เมื่อโตเต็มที่จะมี ๑๒๐ ปล้องมีช่องระหว่าง
ปล้อง คั่นแต่ละปล้องไว้ แต่ละปล้องมีเดือยเล็กๆ เรียงอยู่โดยรอบปล้องประมาณปล้องละ ๕๖ อัน ไม่มีส่วน
หัวที่ชัดเจน ไม่มีตาไม่มีหนวด แต่มี Clitellum เมื่อถึงระยะสืบพันธุ์ Clitellum จะเห็นได้ชัดเจนสีของลําตัว
ด้านบนคล้ํากว่าด้านล่าง และตามปกติจะมีเมือกเปียกที่ผิวหนังและไส้เดือนดินจะมีอวัยวะที่เกี่ยวกับการกิน
อาหารและการสืบพันธุ์ มีอยู่ตั้งแต่ปล้องท่ี ๑ ไปจนถึงปล้องที่ ๒๘ 
 ไส้เดือนดินมี ส่วนประกอบ หัว ปาก เดือย หาง ลําตัวมีปล้องที่ชัดเจน กําลังเคลื่อนที่ลงไปใต้ดิน
ลําตัวเปียกลื่นหดตัวแล้วก็คลายออกเวลาจะลงใต้ดินจะเอาส่วนหัวไชดิน ใช้เวลา ๓๐ วินาที ดินบริเวณใต้
ต้นต้อยติ่งไทยจะร่วนซุยจากนั้นก็จะหยุดแล้วงอตัวเข้า นําไส้เดือนดินมาวัดพบว่า ไส้เดือนดินมีความยาว 
๘–๙  เซนติเมตร  มีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแบบ ๓ step ลักษณะของไส้เดือนดินไม่เท่ากัน โดยบริเวณ
ส่วนหัวจะมีสีน้ําตาลเข้มกว่าส่วนท้ายของไส้เดือนดิน มีลวดลายเป็นปล้องๆ ตามลําตัว 
 

แผนผังแสดงการวิเคราะห์รูปลักษณ์ภายนอกของไส้เดือนดิน 

 
 

การตั้งชื่อเรื่องท่ีจะเรียนรู้ : ด้านรูปลักษณ์ภายนอกของไส้เดือนดิน (รูปร่าง)  ดังนี้ 
๑. รูปร่างตัวของไส้เดือนดิน     
๒. ขนาดความยาวของไส้เดือนดิน  
๓. รูปทรงตัวของไส้เดือนดิน 
๔. สีของตัวไส้เดือนดิน  
๕. ลักษณะผิวของไส้เดือนดิน  
๖. รูปร่างปากของไส้เดือนดิน 
๗. รูปทรงปากของไส้เดือนดิน 
๘. สีของปากไส้เดือนดิน   
๙. ลักษณะผิวปากของไส้เดือนดิน  
๑๐. รูปร่างส่วนหัวของไส้เดือนดิน  
๑๑. รูปทรงส่วนหัวของไส้เดือนดิน  
๑๒. สีส่วนหัวของไส้เดือนดิน 

ไส้เดือนดิน 

ส่วนต้น 

ปาก 

ส่วนกลาง 

ปล้อง 

อวัยวะเพศ 

ส่วนท้าย 

ทวารหนัก 



๓๙ 

 

๑๓. ขนาดหัวของไส้เดือนดิน 
๑๔. รูปร่างเดือยของไส้เดือนดิน 
๑๕. รูปทรงเดือยของไส้เดือนดิน 
๑๖. สีเดือยของไส้เดือนดิน 
๑๗. ผิวของเดือยไส้เดือนดิน 
๑๘. รูปร่างปล้องของไส้เดือนดิน 
๑๙. รูปทรงปล้องของไส้เดือนดิน 
๒๐. สีของปล้องไส้เดือนดิน 
๒๑. ลักษณะผิวปล้องของไส้เดือนดิน 
๒๒. ขนาดปล้องของไส้เดือนดิน 
๒๓. สีส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 
๒๔. ผิวส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 
๒๕. รูปทรงส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 
๒๖. รูปร่างส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 
๒๗. ขนาดส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 

 

เรียนรู้เรื่องรูปลักษณ์ส่วนหัวของไส้เดือนดิน 
 
  
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๘  แสดงการเรียนรู้รูปลักษณ์ภายนอกของไส้เดือนดิน 
 

ตารางท่ี ๒๘  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปร่างส่วนหัวของไส้เดือนดิน 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
รูปร่างส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปร่างส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๒ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปร่างส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๓ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปร่างส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๔ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปร่างส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๕ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปร่างส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๖ มีรปูร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปร่างส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๗ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปร่างส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๘ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปร่างส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๙ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปร่างส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑๐ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 



๔๐ 

 

 สรุป  ไส้เดือนดินส่วนหัวมีรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงปลายสุดค่อนข้างเรียว 
 

ตารางท่ี  ๒๙ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปทรงส่วนหัวของไส้เดือนดิน 

 สรุป  ไส้เดือนดินส่วนหัวมีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
 

ตารางท่ี  ๓๐ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องสีส่วนหัวของไส้เดือนดิน 

 สรุป  ไส้เดือนดินส่วนหัวมีสีน้ําตาลเข้ม 
 
  

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
รูปทรงส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑ มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
รูปทรงส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๒ มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
รูปทรงส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๓ มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
รูปทรงส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๔ มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
รูปทรงส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๕ มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
รูปทรงส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๖ มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
รูปทรงส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๗ มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
รูปทรงส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๘ มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
รูปทรงส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๙ มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
รูปทรงส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑๐ มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
สีส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑ มีสีน้ําตาลเข้ม 
สีส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๒ มีสีน้ําตาลแดง 
สีส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๓ มีสีน้ําตาลเข้ม 
สีส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๔ มีสีน้ําตาลเข้ม 
สีส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๕ มีสีน้ําตาลเข้ม 
สีส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๖ มีสีน้ําตาล 
สีส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๗ มีสีน้ําตาลแดง 
สีส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๘ มีสีน้ําตาล 
สีส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๙ มีสีน้ําตาลเข้ม 
สีส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑๐ มีสีน้ําตาล 



๔๑ 

 

ตารางท่ี  ๓๑ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องผิวส่วนหัวของไส้เดือนดิน 

 สรุป  ไส้เดือนดินส่วนหัวมีผิวขรุขระ เนื่องจากลําตัวมีข้อปล้อง และส่วนหัวจะมีเดือย 
 

ตารางท่ี  ๓๒ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องขนาดส่วนหัวของไส้เดือนดิน 

 สรุป  ไส้เดือนดินส่วนหัวมีขนาดประมาณ ๓ – ๔ เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับอายุของไส้เดือนดิน 
 
  

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ผิวส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑ มีผิวขรุขระ นิ่ม เป็นปล้อง 
ผิวส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๒ มีผิวขรุขระ นิ่ม เป็นปล้อง มีเดือย 
ผิวส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๓ มีผิวขรุขระ นิ่ม เป็นปล้อง 
ผิวส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๔ มีผิวขรุขระ นิ่ม เป็นปล้อง 
ผิวส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๕ มีผิวขรุขระ นิ่ม เป็นปล้องมีเดือย 
ผิวส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๖ มีผิวขรุขระ นิ่ม เป็นปล้อง มีเดือย 
ผิวส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๗ มีผิวขรุขระ นิ่ม เป็นปล้อง 
ผิวส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๘ มีผิวขรุขระ นิ่ม เป็นปล้อง มีเดือย 
ผิวส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๙ มีผิวขรุขระ นิ่ม เป็นปล้อง 
ผิวส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑๐ มีผิวขรุขระ นิ่ม เป็นปล้อง มีเดือย 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ขนาดส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑ ขนาด ๔ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๒ ขนาด ๔ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๓ ขนาด ๓ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๔ ขนาด ๔ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๕ ขนาด ๕ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๖ ขนาด ๔ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๗ ขนาด ๓ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๘ ขนาด ๔ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๙ ขนาด ๓ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑๐ ขนาด ๔ เซนติเมตร 



๔๒ 

 

เรียนรู้เรื่องรูปลักษณ์ส่วนกลางของไส้เดือนดิน 
ตารางท่ี  ๓๓ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปร่างส่วนกลางของไส้เดือนดิน 

 สรุป  ไส้เดือนดินส่วนกลางมีรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
 

ตารางท่ี  ๓๔ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปทรงส่วนกลางของไส้เดือนดิน 

 สรุป  ไส้เดือนดินส่วนกลางมีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
  

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
รูปร่างส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปร่างส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๒ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปร่างส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๓ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปร่างส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๔ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปร่างส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๕ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปร่างส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๖ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปร่างส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๗ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปร่างส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๘ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปร่างส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๙ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปร่างส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑๐ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
รูปทรงส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑ มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
รูปทรงส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๒ มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
รูปทรงส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๓ มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
รูปทรงส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๔ มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
รูปทรงส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๕ มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
รูปทรงส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๖ มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
รูปทรงส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๗ มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
รูปทรงส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๘ มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
รูปทรงส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๙ มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
รูปทรงส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑๐ มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 



๔๓ 

 

ตารางท่ี  ๓๕ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องสีส่วนกลางของไส้เดือนดิน 

 สรุป  ไส้เดือนดินส่วนกลางมีสีน้ําตาลเข้ม 
 

ตารางท่ี  ๓๖ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องผิวส่วนกลางของไส้เดือนดิน 

 สรุป  ไส้เดือนดินส่วนกลางมีผิวขรุขระ เนื่องจากลําตัวมีข้อปล้อง และส่วนกลางจะมีเดือย 
 
  

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
สีส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑ มีสีน้ําตาลเข้ม 
สีส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๒ มีสีน้ําตาลแดง 
สีส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๓ มีสีน้ําตาลเข้ม 
สีส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๔ มีสีน้ําตาลเข้ม 
สีส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๕ มีสีน้ําตาลเข้ม 
สีส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๖ มีสีน้ําตาล 
สีส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๗ มีสีน้ําตาลแดง 
สีส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๘ มีสีน้ําตาล 
สีส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๙ มีสีน้ําตาลเข้ม 
สีส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑๐ มีสีน้ําตาล 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ผิวส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑ มีผิวขรุขระ นิ่ม เป็นปล้อง 
ผิวส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๒ มีผิวขรุขระ นิ่ม เป็นปล้อง มีเดือย 
ผิวส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๓ มีผิวขรุขระ นิ่ม เป็นปล้อง 
ผิวส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๔ มีผิวขรุขระ นิ่ม เป็นปล้อง 
ผิวส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๕ มีผิวขรุขระ นิ่ม เป็นปล้องมีเดือย 
ผิวส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๖ มีผิวขรุขระ นิ่ม เป็นปล้อง มีเดือย 
ผิวส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๗ มีผิวขรุขระ นิ่ม เป็นปล้อง 
ผิวส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๘ มีผิวขรุขระ นิ่ม เป็นปล้อง มีเดือย 
ผิวส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๙ มีผิวขรุขระ นิ่ม เป็นปล้อง 
ผิวส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑๐ มีผิวขรุขระ นิ่ม เป็นปล้อง มีเดือย 



๔๔ 

 

ตารางท่ี  ๓๗ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องขนาดส่วนกลางของไส้เดือนดิน 

 สรุป  ไส้เดือนดินส่วนกลางมีขนาดประมาณ ๓ – ๔ เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับอายุของไส้เดือนดิน 
 
เรียนรู้เรื่องรูปลักษณ์ส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 
ตารางท่ี  ๓๘ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปร่างส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 

 สรุป  ไส้เดือนดินส่วนท้ายมีรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปลายสุดเรียวแหลม 
  

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ขนาดส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑ ขนาด ๔ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๒ ขนาด ๔ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๓ ขนาด ๓ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๔ ขนาด ๔ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๕ ขนาด ๕ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๖ ขนาด ๔ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๗ ขนาด ๓ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๘ ขนาด ๔ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๙ ขนาด ๓ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑๐ ขนาด ๔ เซนติเมตร 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
รูปร่างส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปร่างส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๒ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปร่างส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๓ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปร่างส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๔ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปร่างส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๕ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปร่างส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๖ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปร่างส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๗ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปร่างส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๘ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปร่างส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๙ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปร่างส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑๐ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 



๔๕ 

 

ตารางท่ี ๓๙  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปทรงส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 

 สรุป  ไส้เดือนดินส่วนท้ายมีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
 

ตารางท่ี  ๔๐ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องสีส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 

 สรุป  ไส้เดือนดินส่วนท้ายมีสีน้ําตาลเข้ม 
 
  

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
รูปทรงส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑ มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
รูปทรงส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๒ มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
รูปทรงส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๓ มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
รูปทรงส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๔ มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
รูปทรงส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๕ มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
รูปทรงส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๖ มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
รูปทรงส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๗ มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
รูปทรงส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๘ มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
รูปทรงส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๙ มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
รูปทรงส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑๐ มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
สีส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑ มีสีน้ําตาลเข้ม 
สีส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๒ มีสีน้ําตาลแดง 
สีส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๓ มีสีน้ําตาลเข้ม 
สีส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๔ มีสีน้ําตาลเข้ม 
สีส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๕ มีสีน้ําตาลเข้ม 
สีส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๖ มีสีน้ําตาล 
สีส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๗ มีสีน้ําตาลแดง 
สีส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๘ มีสีน้ําตาล 
สีส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๙ มีสีน้ําตาลเข้ม 
สีส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑๐ มีสีน้ําตาล 



๔๖ 

 

ตารางท่ี  ๔๑ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องผิวส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 

 สรุป  ไส้เดือนดินส่วนท้ายมีผิวขรุขระ เนื่องจากลําตัวมีข้อปล้อง และส่วนท้ายจะมีเดือย 
 

ตารางท่ี  ๔๒ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องขนาดส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 

 สรุป  ไส้เดือนดินส่วนท้ายมีขนาดประมาณ ๓ – ๔ เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับอายุของไส้เดือนดิน 
 
  

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ผิวส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑ มีผิวขรุขระ นิ่ม เป็นปล้อง 
ผิวส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๒ มีผิวขรุขระ นิ่ม เป็นปล้อง มีเดือย 
ผิวส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๓ มีผิวขรุขระ นิ่ม เป็นปล้อง 
ผิวส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๔ มีผิวขรุขระ นิ่ม เป็นปล้อง 
ผิวส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๕ มีผิวขรุขระ นิ่ม เป็นปล้องมีเดือย 
ผิวส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๖ มีผิวขรุขระ นิ่ม เป็นปล้อง มีเดือย 
ผิวส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๗ มีผิวขรุขระ นิ่ม เป็นปล้อง 
ผิวส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๘ มีผิวขรุขระ นิ่ม เป็นปล้อง มีเดือย 
ผิวส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดนิตัวที่ ๙ มีผิวขรุขระ นิ่ม เป็นปล้อง 
ผิวส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑๐ มีผิวขรุขระ นิ่ม เป็นปล้อง มีเดือย 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ขนาดส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑ ขนาด ๔ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๒ ขนาด ๔ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๓ ขนาด ๓ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๔ ขนาด ๔ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๕ ขนาด ๕ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๖ ขนาด ๔ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๗ ขนาด ๓ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๘ ขนาด ๔ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๙ ขนาด ๓ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑๐ ขนาด ๔ เซนติเมตร 



๔๗ 

 

แผนผังแสดงการวิเคราะห์โครงสร้างภายในของไส้เดือนดิน 

 
 

การตั้งชื่อเรื่องท่ีจะเรียนรู้ : ด้านรูปลักษณ์ภายนอกของไส้เดือนดิน (รูปร่าง)  ดังนี้ 
๑. รูปร่างหัวใจของไส้เดือนดิน 
๒. รูปทรงหัวใจของไส้เดือนดิน  
๓. สีหัวใจของไส้เดือนดิน  
๔. ขนาดหัวใจของไส้เดือนดิน  
๕. รปูร่างปากของไส้เดือนดิน  
๖. รูปทรงปากของไส้เดือนดิน  
๗. ขนาดปากของไส้เดือนดิน  
๘. รูปทรงกึ๋นของไส้เดือนดิน  
๙. รูปร่างก๋ึนของไส้เดือนดิน  
๑๐. สีกึ๋นของไส้เดือนดิน   
๑๑. รูปร่างหลอดอาหารของไส้เดือนดิน 31. 
๑๒. รูปทรงหลอดอาหารของไส้เดือนดิน 
๑๓. ขนาดหลอดอาหารของไส้เดือนดิน  
๑๔. รูปร่างอัณฑะของไส้เดือนดิน  
๑๕. รูปทรงอัณฑะของไส้เดือนดิน  
๑๖. ขนาดอัณฑะของไส้เดือนดิน 
๑๗. รูปร่างท่อนําไข่ของไส้เดือนดิน 
๑๘. รูปทรงท่อนําไข่ของไส้เดือนดิน 



๔๘ 

 

๑๙. ขนาดท่อนําไข่ของไส้เดือนดิน 
๒๐. รูปร่างรังไข่ของไส้เดือนดิน 
๒๑. รูปทรงรังไข่ของไส้เดือนดิน 
๒๒. ขนาดรังไข่ของไส้เดือนดิน 
๒๓. รูปร่างลําไส้ของไส้เดือนดิน 
๒๔. รูปทรงลําไส้ของไส้เดือนดิน 
๒๕. ขนาดเส้นเลือดของไส้เดือนดิน 
๒๖. รูปร่างเส้นเลือดของไส้เดือนดิน 
๒๗. รูปทรงเส้นเลือดของไส้เดือนดิน 
๒๘. รูปร่างคอหอยของไส้เดือนดิน 
๒๙. รูปทรงคอหอยของไส้เดือนดิน 
๓๐. ขนาดคอหอยของไส้เดือนดิน 
๓๑. สีคอหอยของไส้เดือนดิน 
๓๒. ลักษณะผิวของคอหอยไส้เดือนดิน 
๓๓. รูปร่างกระเพาะพักอาหารของไส้เดือนดิน 
๓๔. รูปทรงกระเพาะพักอาหารของไส้เดือนดิน 
๓๕. ขนาดกระเพาะพักอาหารของไส้เดือนดิน 
๓๖. ผิวกระเพาะพักอาหารของไส้เดือนดิน 
๓๗. รูปร่างทวารของไส้เดือนดิน 
๓๘. รูปทรงทวารของไส้เดือนดิน 
๓๙. ขนาดทวารของไส้เดือนดิน 
๔๐. ลักษณะผิวทวารของไส้เดือนดิน 

  



๔๙ 

 

ผลการเรียนรู้ 

 
ภาพที่ ๑๙  แสดงผลการเรียนรู้โครงสร้างภายในของไส้เดือนดิน 

 จากการเรียนรู้พบว่าอวัยวะภายในไส้เดือนดิน ระบบย่อยอาหารทางเดินอาหารของไส้เดือนดิน มี
รูปร่างเป็นหลอดตรงธรรมดา ที่เชื่อมต่อจากปากในช่องแรกยาวไปจนถึงทวาร อวัยวะขับถ่ายของเสียหลัก 
ในไส้เดือนดินคือ เนฟริเดีย ( Nephridia ) ระบบหมุนเวียนเลือดเป็นระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดที่ยังไม่
แบ่งเส้นเลือดแดง และ เส้นเลือดดํา โดยไส้เดือนดินจะใช้เส้นเลือด ( Vessel ) ใน การกระจายเลือดไปทั่ว
ร่างกายโดยตรง ไม่มีอวัยวะพิเศษที่ใช้ในการหายใจ แต่จะมีการแลกเปลี่ยนก๊าซผ่านทางผิวหนังโดยไส้เดือน
ดินจะขับเมือกและของเหลว ที่ออกมาจากรูขับถ่ายของเสียเพ่ือเป็นตัวทําละลายออกซิเจนจากอากาศแล้ว
ซึม ผ่านผิวตัวเข้าไปในหลอดเลือดแล้ว ละลายอยู่ใน น้ําเลือดต่อไป มีทั้งรังไข่และอัณฑะอยู่ในตัวเดียวกัน 
  



๕๐ 

 

๒.๑.๒ เรียนรู้ด้านคุณสมบัติ 
 ปัจจัยทางชีวภาพตัวที่ ๑ คือ มดแดง 
การเรียนรู้ปัจจัยชีวภาพด้านคุณสมบัติของมดแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ ๒๐ แสดงแผนผังการเรียนรู้ด้านคุณสมบัติของมดแดง 
 

การตั้งชื่อเรื่องท่ีจะเรียนรู้ : ด้านคุณสมบัติของมดแดง                        
ดังนี้ 

๑. กลิ่นส่วนหัวของมดแดง 
๒. กลิ่นส่วนอกของมดแดง 
๓. กลิ่นส่วนท้องของมดแดง 
๔. ความมันวาวส่วนหัวของมดแดง 
๕. ความมันวาวส่วนอกของมดแดง 
๖. ความมันวาวส่วนท้องของมดแดง 
๗. ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดแดง 
๘. ความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดแดง 
๙. ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมดแดง 
๑๐. ความเป็นกรดเบสส่วนหัวของมดแดง 
๑๑. ความเป็นกรดเบสส่วนอกของมดแดง 
๑๒. ความเป็นกรดเบสส่วนท้องของมดแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

 เรียนรู้เรื่องกลิ่นของมดแดง 
- กลิ่นส่วนหัวของมดแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ ๒๑  แสดงการทดสอบการดมส่วนหัวของมดแดง 
 

ตารางท่ี  ๔๓  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องกลิ่นส่วนหัวของมดแดง 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

กลิ่นส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนหัวมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ ส่วนหัวมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ ส่วนหัวมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ ส่วนหัวไม่มีกลิ่น 
กลิ่นส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ ส่วนหัวมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ ส่วนหัวมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ ส่วนหัวมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ ส่วนหัวมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ ส่วนหัวมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ ส่วนหัวมีกลิ่น 
 สรุป: จากการเรียนรู้คุณสมบัติเรื่องกลิ่นส่วนหัวของมดแดงบริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัวพบว่า
ส่วนหัวมดแดงส่วนใหญ่มีกลิ่น 
  

ทดสอบดมกลิน่ส่วนหัวของมดแดง 

 



๕๒ 

 

- กลิ่นส่วนอกของมดแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒๒  แสดงการทดสอบการดมส่วนอกของมดแดง 
 

ตารางท่ี  ๔๔ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องกลิ่นส่วนอกของมดแดง 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

กลิ่นส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนอกมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ ส่วนอกมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ ส่วนอกมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ ส่วนอกมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ ส่วนอกมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนอกของมดแดง มดแดงตวัที่ ๖ ส่วนอกมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ ส่วนอกมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ ส่วนอกมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ ส่วนอกมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ ส่วนอกมีกลิ่น 
 สรุป: จากการเรียนรู้คุณสมบัติเรื่องกลิ่นส่วนอกของมดแดงบริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัวพบว่า
ส่วนอกมดแดงส่วนใหญ่มีกลิ่น 
  

ทดสอบดมกลิน่ส่วนอกของมดแดง 

 



๕๓ 

 

- กลิ่นส่วนท้องของมดแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒๓  แสดงการทดสอบการดมส่วนท้องของมดแดง 
 

ตารางท่ี ๔๕ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องกลิ่นส่วนท้องของมดแดง 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

กลิ่นส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีกลิ่นฉุน 
กลิ่นส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ ส่วนท้องมีกลิ่นฉุนเป็นกลิ่นส้มๆ 
กลิ่นส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ ส่วนท้องมีกลิ่นฉุนคล้ายกรดส้ม 
กลิ่นส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ ส่วนท้องมีกลิ่นเหม็นฉุน 
กลิน่ส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ ส่วนท้องมีกลิ่นฉุนเป็นกลิ่นส้มๆ 
กลิ่นส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ ส่วนท้องมีกลิ่นฉุนคล้ายกรดส้ม 
กลิ่นส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ ส่วนท้องมีกลิ่นเหม็นฉุน 
กลิ่นส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ ส่วนท้องมีกลิ่นฉุนเป็นกลิ่นส้มๆ 
กลิ่นส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ ส่วนท้องมีกลิ่นฉุนคล้ายกรดส้ม 
กลิ่นส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ ส่วนท้องมีกลิ่นเหม็นฉุน 
 สรุป: จากการเรียนรู้คุณสมบัติเรื่องกลิ่นส่วนท้องของมดแดงบริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัว
พบว่าส่วนท้องมดแดงส่วนใหญ่มีกลิ่นเหม็นฉุนคล้ายกรดส้ม 
  

ทดสอบดมกลิน่ส่วนท้องของมดแดง 

 



๕๔ 

 

 เรียนรู้เรื่องความมันวาวของมดแดง 
- ความมันวาวส่วนหัวของมดแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒๔  แสดงการทดสอบความมันวาวส่วนหัวของมดแดง 
 

ตารางท่ี  ๔๖ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความมันวาวส่วนหัวของมดแดง 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

ความมันวาวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ผิวส่วนหัวมีความมันวาวแบบแก้ว 
ความมันวาวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ ผิวส่วนหัวมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ ผิวส่วนหัวมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 
ความมันวาวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ มีผิวส่วนหัวมีความมันวาวแบบแก้ว 
ความมันวาวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ มีผิวส่วนหัวมีความมันวาวแบบแก้ว 
ความมันวาวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ มีผิวส่วนหัวมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 
ความมันวาวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ มีผิวส่วนหัวมีความมันวาวแบบแก้ว 
ความมันวาวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ มีผิวส่วนหัวมีความมันวาว 
ความมันวาวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ มีผิวส่วนหัวมีความมันวาวแบบแก้ว 
ความมันวาวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ มีผิวส่วนหัวมีความมันวาวแบบแก้ว 
 สรุป : จากการเรียนรู้คุณสมบัติความมันวาวส่วนหัวของมดแดง บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัว
พบว่าส่วนหัวของมดแดง มีความมันวาวแบบแก้วเป็นส่วนใหญ่ 
  

ความมันวาวส่วนหัวของมดแดง 



๕๕ 

 

- ความมันวาวส่วนอกของมดแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒๕  แสดงการทดสอบความมันวาวส่วนอกของมดแดง 
 

ตารางท่ี ๔๗ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความมันวาวส่วนอกของมดแดง 
เรื่องที่เรียนรู้ บันทึกผล 

ความมันวาวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 
ความมันวาวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 
ความมันวาวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวแบบแก้ว 
ความมันวาวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวเล็กน้อย 
 สรุป : จากการเรียนรู้คุณสมบัติความมันวาวส่วนอกของมดแดง บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัว
พบว่าส่วนอกของมดแดงมีความมันวาวเล็กน้อยเป็นส่วนใหญ่ 
  

ความมันวาวส่วนอกของมดแดง 



๕๖ 

 

- ความมันวาวส่วนท้องของมดแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒๖  แสดงการทดสอบความมันวาวส่วนท้องของมดแดง 
 

ตารางท่ี ๔๘ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความมันวาวส่วนท้องของมดแดง 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

ความมันวาวส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ผิวส่วนท้องมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 
ความมันวาวส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที ่๒ มีผิวส่วนท้องมีความมันวาวแบบแก้ว 
ความมันวาวส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ ผิวส่วนท้องมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 
ความมันวาวส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ ผิวส่วนท้องมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 
ความมันวาวส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที ่๕ ผิวส่วนท้องมีความมันวาวแบบแก้ว 
ความมันวาวส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ ผิวส่วนท้องมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 
ความมันวาวส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ ผิวส่วนท้องมีความมันวาว 
ความมันวาวส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ ผิวส่วนท้องมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 
ความมันวาวส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ ผิวส่วนท้องมีความมันวาวแบบแก้ว 
ความมันวาวส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ ผิวส่วนท้องมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 
 สรุป : จากการเรียนรู้คุณสมบัติความมันวาวส่วนท้องของมดแดง บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัว
พบว่าส่วนท้องของมดแดงความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสงเป็นส่วนใหญ่ 
  

ความมันวาวส่วนท้องของมดแดง 



๕๗ 

 

 เรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนของมด (การทดสอบไบยูเร็ต) 
- ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดแดง 

 
ภาพที่ ๒๗  แสดงการทดสอบโปรตีนส่วนหัวของมดแดง 

 

ตารางท่ี ๔๙  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดแดง 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วง
เล็กน้อย) 

ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วง
เล็กน้อย) 

ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วง
เล็กน้อย) 

ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วง
เล็กน้อย) 

ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วง
เล็กน้อย) 

ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วง
เล็กน้อย) 

ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วง
เล็กน้อย) 

ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วง
เล็กน้อย) 

ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วง
เล็กน้อย) 

ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วง
เล็กน้อย) 



๕๘ 

 

 สรุป : จากการเรียนรู้คุณสมบัติความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดแดง บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ 
ตัวพบว่าส่วนหัวของมดแดง เมื่อเติมสารละลาย NaOH ลงไป แล้วตามด้วยสารละลาย CuSO4 จะได้สารสี
น้ําเงินม่วง แสดงว่ามีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ ซึ่งมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบมากน้อยขึ้นอยู่กับน้ําหนัก ผล
การทดสอบพบว่ามดแดงส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สารละลายมีสีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) เนื่องจากมี
น้ําหนักท่ีค่อนข้างเบา 
 

- ความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดแดง 

 
ภาพที่ ๒๘  แสดงการทดสอบโปรตีนส่วนอกของมดแดง 

 

ตารางท่ี ๕๐ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดแดง 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

ความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนอกมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปน
ม่วงเล็กน้อย) 

ความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ ส่วนอกมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปน
ม่วงเล็กน้อย) 

ความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ ส่วนอกมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปน
ม่วงเล็กน้อย) 

ความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ ส่วนอกมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปน
ม่วงเล็กน้อย) 

ความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ ส่วนอกมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปน
ม่วงเล็กน้อย) 

ความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ ส่วนอกมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปน
ม่วงเล็กน้อย) 

ความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ ส่วนอกมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปน
ม่วงเล็กน้อย) 

ความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ ส่วนอกมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปน
ม่วงเล็กน้อย) 



๕๙ 

 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ ส่วนอกมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปน

ม่วงเล็กน้อย) 
ความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ ส่วนอกมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปน

ม่วงเล็กน้อย) 
 สรุป : จากการเรียนรู้คุณสมบัติความมันวาวส่วนอกของมดแดง บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัว
พบว่าส่วนอกของมดแดง เมื่อเติมสารละลาย NaOH ลงไป แล้วตามด้วยสารละลาย CuSO4 จะได้สารสีน้ํา
เงินม่วง แสดงว่ามีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ ซึ่งมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบมากน้อยขึ้นอยู่กับน้ําหนัก ผลการ
ทดสอบพบว่ามดแดงส่วนอกมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สารละลายมีสีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) แต่มากกว่า
ส่วนหัวเนื่องจากส่วนอกมีน้ําหนักมากกว่าส่วนหัว 
 

- ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมดแดง 

 
ภาพที่ ๒๙  แสดงการทดสอบโปรตีนส่วนท้องของมดแดง 

 

ตารางท่ี ๕๑ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมดแดง 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีความเป็นโปรตีนน้อยมากๆ (สลล.มีสีฟ้า
เป็นส่วนใหญ่) 

ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ ส่วนท้องมีความเป็นโปรตีนน้อยมากๆ (สลล.มีสีฟ้า
เป็นส่วนใหญ่) 

ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ ส่วนท้องมีความเป็นโปรตีนน้อยมากๆ (สลล.มีสีฟ้า
เป็นส่วนใหญ่) 

ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ ส่วนท้องมีความเป็นโปรตีนน้อยมากๆ (สลล.มีสีฟ้า
เป็นส่วนใหญ่) 

ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ ส่วนท้องมีความเป็นโปรตีนน้อยมากๆ (สลล.มีสีฟ้า
เป็นส่วนใหญ่) 

 



๖๐ 

 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ ส่วนท้องมีความเป็นโปรตีนน้อยมากๆ (สลล.มีสีฟ้า

เป็นส่วนใหญ่) 
ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ ส่วนท้องมีความเป็นโปรตีนน้อยมากๆ (สลล.มีสีฟ้า

เป็นส่วนใหญ่) 
ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ ส่วนท้องมีความเป็นโปรตีนน้อยมากๆ (สลล.มีสีฟ้า

เป็นส่วนใหญ่) 
ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ ส่วนท้องมีความเป็นโปรตีนน้อยมากๆ (สลล.มีสีฟ้า

เป็นส่วนใหญ่) 
ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ ส่วนท้องมีความเป็นโปรตีนน้อยมากๆ (สลล.มีสี

ฟ้าเป็นส่วนใหญ่) 
 สรุป : จากการเรียนรู้คุณสมบัติความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมดแดง บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ 
ตัวพบว่าส่วนท้องของมดแดง เมื่อเติมสารละลาย NaOH ลงไป แล้วตามด้วยสารละลาย CuSO4 จะได้สารสี
น้ําเงินม่วง แสดงว่ามีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ ซึ่งมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบมากน้อยขึ้นอยู่กับน้ําหนัก ผล
การทดสอบพบว่ามดแดงส่วนท้องมีความเป็นโปรตีนน้อยมากๆ (สารละลายมีสีฟ้าเป็นส่วนมาก) ซึ่งมีความ
เป็นโปรตีนน้อยที่สุด 
 

 เรียนรู้เรื่องความเป็นกรด-เบสของมด (การทดสอบค่า PH) 
- ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมดแดง 

 
ภาพที่ ๓๐  แสดงการทดสอบความเป็นกรด – เบสส่วนหัวของมดแดง 

  



๖๑ 

 

ตารางท่ี ๕๒ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมดแดง 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ 1 ส่วนหัวมีความเป็นเบสสูง (PH   10) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ 2 ส่วนหัวมีความเป็นเบสสูง (PH ~ 10) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ 3 ส่วนหัวมีความเป็นเบสสูง (PH   10) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ 4 ส่วนหัวมีความเป็นเบสสูง (PH ~ 10) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ 5 ส่วนหัวมีความเป็นเบสสูง (PH    10) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ 6 ส่วนหัวมีความเป็นเบสสูง (PH ~ 10) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ 7 ส่วนหัวมีความเป็นเบสสูง (PH   10) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ 8 ส่วนหัวมีความเป็นกรดสูง (PH   3)  
ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ 9 ส่วนหัวมีความเป็นเบสสูง (PH ~ 10)  
ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ 10 ส่วนหัวมีความเป็นกรด (PH   5) 
 สรุป : จากการเรียนรู้คุณสมบัติความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมดแดง บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 
๑๐ ตัวพบว่าส่วนหัวของมดแดงส่วนใหญ่มีความเป็นเบสสูง (PH     ๑๐)   
 ***ผลการสังเกตอาจมีความคลาดเคลื่อนไปบ้างเนื่องจากสีของกระดาษลิตมัสจะจางลงหากท้ิงไว้
เป็นเวลานาน*** 
 

- ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดแดง 

 
ภาพที่ ๓๑  แสดงการทดสอบความเป็นกรด – เบสส่วนอกของมดแดง 

  

~ ~ 

~ 

~ ~ 

~ 

~ 

~ 

~ ~ 

~ 
~ 

~ 



๖๒ 

 

ตารางท่ี ๕๓ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดแดง 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH   ๕)  
ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH   ๕)  
ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH   ๕)  
ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH    ๕) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH    ๕) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH    ๕) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH    ๕) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH    ๖) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH    ๕) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH    ๕) 
 สรุป : จากการเรียนรู้คุณสมบัติความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมดแดง บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 
๑๐ ตัวพบว่าส่วนหัวของมดแดงส่วนใหญ่มีความเป็นกรด (PH     ๕)   
 ***ผลการสังเกตอาจมีความคลาดเคลื่อนไปบ้างเนื่องจากสีของกระดาษลิตมัสจะจางลงหากท้ิงไว้
เป็นเวลานาน*** 
 

- ความเป็นกรด-เบสส่วนท้องของมดแดง 

 
ภาพที่ ๓๒  แสดงการทดสอบความเป็นกรด – เบสส่วนท้องของมดแดง 

  

~ ~ 

~ 

~ 

~ ~ 



๖๓ 

 

ตารางท่ี ๕๔ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดแดง 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH   ๒)  
ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH   ๓)  
ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH   ๒)  
ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH    ๔) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH    ๒) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH    ๒) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH    ๒) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH    ๒) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH    ๓) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH    ๒) 
 สรุป : จากการเรียนรู้คุณสมบัติความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมดแดง บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 
๑๐ ตัวพบว่าส่วนหัวของมดแดงส่วนใหญ่มีความเป็นกรดสูง (PH     ๒)   
 ***ผลการสังเกตอาจมีความคลาดเคลื่อนไปบ้างเนื่องจากสีของกระดาษลิตมัสจะจางลงหากท้ิงไว้
เป็นเวลานาน*** 
 

 การเรียนรู้ปัจจัยชีวภาพด้านคุณสมบัติของไส้เดือนดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

~ ~ 

~ 

~ 

~ ~ 



๖๔ 

 

การตั้งชื่อเรื่องท่ีจะเรียนรู้ :ด้านคุณสมบัติของไส้เดือนดิน                         
ดังนี้ 

๑. ความนิ่มส่วนหัวของไส้เดือนดิน 
๒. ความนิ่มส่วนกลางของไส้เดือนดิน 
๓. ความนิ่มส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 
๔. กลิ่นส่วนหัวของไส้เดือนดิน 
๕. กลิ่นส่วนกลางของไส้เดือนดิน 
๖. กลิ่นส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 
๗. ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของไส้เดือนดิน 
๘. ความเป็นโปรตีนส่วนกลางของไส้เดือนดิน 
๙. ความเป็นโปรตีนส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 

 

 เรียนรู้เรื่องกลิ่นของไส้เดือนดิน 
- กลิ่นส่วนหัวของไส้เดือนดิน 

 
ภาพที่ ๓๓  แสดงการทดสอบดมกลิ่นส่วนหัวของไส้เดือนดิน 

 

ตารางท่ี ๕๕ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องกลิ่นส่วนหัวของไส้เดือนดิน 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

กลิ่นส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑ มีกลิ่นคาว 
กลิ่นส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๒ มีกลิ่นคล้ายกลิ่นของดินติดตามลําตัว 
กลิ่นส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๓ มีกลิ่นคาว 
กลิ่นส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๔ มีกลิ่นคาว 
กลิ่นส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๕ มีกลิ่นคาว 
กลิ่นส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๖ มีกลิ่นคล้ายกลิ่นของดินติดตามลําตัว 



๖๕ 

 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
กลิ่นส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๗ มีกลิ่นคล้ายกลิ่นของดินติดตามลําตัว 
กลิ่นส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๘ มีกลิ่นคล้ายกลิ่นของดินติดตามลําตัว 
กลิ่นส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๙ มีกลิ่นคาว 
กลิ่นส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑๐ มีกลิ่นคล้ายกลิ่นของดินติดตามลําตัว 

สรุป: จากการเรียนรู้คุณสมบัติเรื่องกลิ่นส่วนหัวของไส้เดือนดินบริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัว
พบว่าส่วนหัวมีกลิ่นคาวและกลิ่นของดินติดตามลําตัว 

 

- กลิ่นส่วนกลางของไส้เดือนดิน 

 
ภาพที่ ๓๔  แสดงการทดสอบดมกลิ่นส่วนกลางของไส้เดือนดิน 

 

ตารางท่ี ๕๖ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องกลิ่นส่วนกลางของไส้เดือนดิน 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

กลิ่นส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑ มีกลิ่นคล้ายกลิ่นของดินติดตามลําตัว 
กลิ่นส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๒ มีกลิ่นคล้ายกลิ่นของดินติดตามลําตัว 
กลิ่นส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดนิตัวที่ ๓ มีกลิ่นคล้ายกลิ่นของดินติดตามลําตัว 
กลิ่นส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๔ มีกลิ่นคล้ายกลิ่นของดินติดตามลําตัว 
กลิ่นส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๕ มีกลิ่นคล้ายกลิ่นของดินติดตามลําตัว 
กลิ่นส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๖ มีกลิ่นคาว 
กลิ่นส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๗ มีกลิ่นคล้ายกลิ่นของดินติดตามลําตัว 
กลิ่นส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๘ มีกลิ่นคาว 
กลิ่นส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๙ มีกลิ่นคล้ายกลิ่นของดินติดตามลําตัว 
กลิ่นส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑๐ มีกลิ่นคาว 
 



๖๖ 

 

สรุป: จากการเรียนรู้คุณสมบัติเรื่องกลิ่นส่วนกลางของไส้เดือนดินบริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัว
พบว่าส่วนกลางมีกลิ่นคาวและกลิ่นของดินติดตามลําตัว 
 

- กลิ่นส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 

 
ภาพที่ ๓๕  แสดงการทดสอบดมกลิ่นส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 

 

ตารางท่ี  ๕๗ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องกลิ่นส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

กลิ่นส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑ มีกลิ่นกลิ่นคาว 
กลิ่นส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๒ มีกลิ่นกลิ่นคาว 
กลิ่นส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๓ มีกลิ่นกลิ่นคาว 
กลิ่นส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๔ มีกลิ่นกลิ่นคาว 
กลิ่นส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๕ มีกลิ่นกลิ่นคาว 
กลิ่นส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๖ มีกลิ่นคล้ายกลิ่นของดินติดตามลําตัว 
กลิ่นส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๗ มีกลิ่นคล้ายกลิ่นของดินติดตามลําตัว 
กลิ่นส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๘ มีกลิ่นกลิ่นคาว 
กลิ่นส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๙ มีกลิ่นกลิ่นคาว 
กลิ่นส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑๐ มีกลิ่นกลิ่นคาว 

สรุป: จากการเรียนรู้คุณสมบัติเรื่องกลิ่นส่วนท้ายของมดแดงบริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัวพบว่า
ส่วนท้ายมีกลิ่นคาวและกลิ่นของดินติดตามลําตัว 
  



๖๗ 

 

 เรียนรู้เรื่องความนิ่มของไส้เดือนดิน 
ความนิ่มส่วนหัวของไส้เดือนดิน 

 
ภาพที่ ๓๖  แสดงการทดสอบความนิ่มส่วนหัวของไส้เดือนดิน 

 

ตารางท่ี ๕๘ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความนิ่มส่วนหัวของไส้เดือนดิน 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

ความนิ่มส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑ ส่วนหัวมีความนิ่มและเด้งได้ 
ความนิ่มส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๒ ส่วนหัวมีความอ่อนนุ่ม 
ความนิ่มส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๓ ส่วนหัวมีความอ่อนนุ่ม 
ความนิ่มส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๔ ส่วนหัวมีความอ่อนนุ่ม 
ความนิ่มส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๕ ส่วนหัวมีความนิ่มและเด้งได้ 
ความนิ่มส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๖ ส่วนหัวมีความนิ่มและอ่อน 
ความนิ่มส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๗ ส่วนหัวมีความอ่อนนุ่ม 
ความนิ่มส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๘ ส่วนหัวมีความอ่อนนุ่ม 
ความนิ่มส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๙ ส่วนหัวมีความอ่อนนุ่ม 
ความนิ่มส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑๐ ส่วนหัวมีความอ่อนนุ่ม 

สรุป : จากการเรียนรู้คุณสมบัติความนิ่มส่วนหัวของไส้เดือนดิน บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัว
พบว่าส่วนหัวของไส้เดือนดินส่วนใหญ่มีความความอ่อนนุ่ม 
 
  



๖๘ 

 

- ความนิ่มส่วนหัวของไส้เดือนดิน 

 
ภาพที่ ๓๗  แสดงการทดสอบความนิ่มส่วนกลางของไส้เดือนดิน 

 

ตารางท่ี  ๕๙ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความนิ่มส่วนกลางของไส้เดือนดิน 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

ความนิ่มส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑ ส่วนกลางมีความนิ่มและเด้งได้  
ความนิ่มส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๒ ส่วนกลางมีความนิ่มน้อยกว่าส่วนหัว 
ความนิ่มส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๓ ส่วนกลางมีความนิ่มและเด้งได้ 
ความนิ่มส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๔ ส่วนกลางมีความนิ่มและเด้งได ้
ความนิ่มส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๕ ส่วนกลางมีความนิ่มน้อยกว่าส่วนหัว 
ความนิ่มส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๖ ส่วนกลางมีความนิ่มน้อยกว่าส่วนหัว 
ความนิ่มส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๗ ส่วนกลางมีความนิ่มน้อยกว่าส่วนหัว 
ความนิ่มส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๘ ส่วนกลางมีความนิ่มน้อยกว่าส่วนหัว 
ความนิ่มส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๙ ส่วนกลางมีความนิ่มน้อยกว่าส่วนหัว 
ความนิ่มส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑๐ ส่วนกลางมีความนิ่มน้อยกว่าส่วนหัว 

สรุป : จากการเรียนรู้คุณสมบัติความนิ่มส่วนกลางของไส้เดือนดิน บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ 
ตัวพบว่าส่วนกลางของไส้เดือนดินส่วนใหญ่มีความนิ่มน้อยกว่าส่วนหัว 
 
 
  



๖๙ 

 

- ความนิ่มส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 

 
ภาพที่ ๓๘  แสดงการทดสอบความนิ่มส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 

 

ตารางที่  ๖๐ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความนิ่มส่วนท้องของไส้เดือนดิน 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

ความนิ่มส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑ ส่วนท้ายมีความอ่อนนุ่ม 
ความนิ่มส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๒ ส่วนท้ายมีความอ่อนนุ่ม 
ความนิ่มส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๓ ส่วนท้ายมีความนิ่มและเด้งได้ 
ความนิ่มส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๔ ส่วนท้ายมีความนิ่มและเด้งได้ 
ความนิ่มส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๕ ส่วนท้ายมีความอ่อนนุ่ม 
ความนิ่มส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๖ ส่วนท้ายมีความนิ่มและเด้งได้ 
ความนิ่มส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๗ ส่วนท้ายมีความนิ่มและเด้งได้ 
ความนิ่มส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๘ ส่วนท้ายมีความอ่อนนุ่ม 
ความนิ่มส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๙ ส่วนท้ายมีความนิ่มและเด้งได้ 
ความนิ่มส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑๐  ส่วนท้ายมีความนิ่มและเด้งได้ 

สรุป : จากการเรียนรู้คุณสมบัติความนิ่มส่วนท้ายของมดแดง บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัวพบว่า
ส่วนท้ายของไส้เดือนดินส่วนใหญ่มีความนิ่มและเด้งได้ 
 
 
  



๗๐ 

 

 เรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนของไส้เดือนดิน (การทดสอบไบยูเร็ต) 
- ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของไส้เดือนดิน 

 
ภาพที่ ๓๙  แสดงการทดสอบโปรตีนส่วนหัวของไส้เดือนดิน 

 

ตารางท่ี  ๖๑ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนส่วนหัวของไส้เดือนดิน 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสีน้ําเงินม่วง) 
ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๒ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสีน้ําเงินม่วง) 
ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดนิตัวที่ ๓ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสีน้ําเงินม่วง) 
ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๔ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสีน้ําเงินม่วง) 
ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๕ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสีน้ําเงินม่วง) 
ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๖ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสีน้ําเงินม่วง) 
ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๗ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสีน้ําเงินม่วง) 
ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๘ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสีน้ําเงินม่วง) 
ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๙ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสีน้ําเงินม่วง) 
ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑๐ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสีน้ําเงินม่วง) 

สรุป : จากการเรียนรู้คุณสมบัติความเป็นโปรตีนส่วนหัวของไส้เดือนดิน บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 
๑๐ ตัวพบว่าส่วนหัวของไส้เดือนดิน เมื่อเติมสารละลาย NaOH ลงไป แล้วตามด้วยสารละลาย CuSO4 จะ
ได้สารสีน้ําเงินม่วง แสดงว่ามีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ ซึ่งมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบมากน้อยขึ้นอยู่กับ
น้ําหนัก ผลการทดสอบพบว่าไส้เดือนดินส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนสูง (สารละลายมีสีน้ําเงินม่วง) เนื่องจาก
มีน้ําหนักตัวที่มาก 
  



๗๑ 

 

- ความเป็นโปรตีนส่วนกลางของไส้เดือนดิน 

 
ภาพที่ ๔๐  แสดงการทดสอบโปรตีนส่วนกลางของไส้เดือนดิน 

 

ตารางท่ี  ๖๒  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนส่วนกลางของไส้เดือนดิน 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

ความเป็นโปรตีนส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑ ส่วนกลางมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี
น้ําเงินม่วง) 

ความเป็นโปรตีนส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๒ ส่วนกลางมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี
น้ําเงินม่วง) 

ความเป็นโปรตีนส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๓ ส่วนกลางมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี
น้ําเงินม่วง) 

ความเป็นโปรตีนส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๔ ส่วนกลางมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี
น้ําเงินม่วง) 

ความเป็นโปรตีนส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๕ ส่วนกลางมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี
น้ําเงินม่วง) 

ความเป็นโปรตีนส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๖ ส่วนกลางมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี
น้ําเงินม่วง) 

ความเป็นโปรตีนส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๗ ส่วนกลางมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี
น้ําเงินม่วง) 

ความเป็นโปรตีนส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๘ ส่วนกลางมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี
น้ําเงินม่วง) 

ความเป็นโปรตีนส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๙ ส่วนกลางมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี
น้ําเงินม่วง) 

ความเป็นโปรตีนส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑๐ ส่วนกลางมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี
น้ําเงินม่วง) 



๗๒ 

 

สรุป : จากการเรียนรู้คุณสมบัติความเป็นโปรตีนส่วนกลางของไส้เดือนดิน บริเวณต้นต้อยติ่งไทย
ทั้ง ๑๐ ตัวพบว่าส่วนกลางของไส้เดือนดิน เมื่อเติมสารละลาย NaOH ลงไป แล้วตามด้วยสารละลาย 
CuSO4 จะได้สารสีน้ําเงินม่วง แสดงว่ามีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ ซึ่งมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบมากน้อย
ขึ้นอยู่กับน้ําหนัก ผลการทดสอบพบว่าไส้เดือนดินส่วนกลางมีความเป็นโปรตีนสูง (สารละลายมีสีน้ําเงิน
ม่วง) เนื่องจากมีน้ําหนักตัวที่มาก 
 

- ความเป็นโปรตีนส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 

 
ภาพที่ ๔๑  แสดงการทดสอบโปรตีนส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 

 

ตารางท่ี  ๖๓ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

ความเป็นโปรตีนส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑ ส่วนท้ายมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี
น้ําเงินม่วง) 

ความเป็นโปรตีนส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๒ ส่วนท้ายมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี
น้ําเงินม่วง) 

ความเป็นโปรตีนส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๓ ส่วนท้ายมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี
น้ําเงินม่วง) 

ความเป็นโปรตีนส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๔ ส่วนท้ายมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี
น้ําเงินม่วง) 

ความเป็นโปรตีนส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๕ ส่วนท้ายมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี
น้ําเงินม่วง) 

ความเป็นโปรตีนส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๖ ส่วนท้ายมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี
น้ําเงินม่วง) 

ความเป็นโปรตีนส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๗ ส่วนท้ายมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี
น้ําเงินม่วง) 

 



๗๓ 

 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ความเป็นโปรตีนส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๘ ส่วนท้ายมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี

น้ําเงินม่วง) 
ความเป็นโปรตีนส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๙ ส่วนท้ายมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี

น้ําเงินม่วง) 
ความเป็นโปรตีนส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑๐ ส่วนท้ายมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มี

สีน้ําเงินม่วง) 
สรุป : จากการเรียนรู้คุณสมบัติความเป็นโปรตีนส่วนท้ายของไส้เดือนดิน บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 

๑๐ ตัวพบว่าส่วนท้ายของไส้เดือนดิน มีเมื่อเติมสารละลาย NaOH ลงไป แล้วตามด้วยสารละลาย CuSO4 
จะได้สารสีน้ําเงินม่วง แสดงว่ามีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ ซึ่งมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบมากน้อยขึ้นอยู่กับ
น้ําหนัก ผลการทดสอบพบว่าไส้เดือนดินส่วนท้ายมีความเป็นโปรตีนสูง (สารละลายมีสีน้ําเงินม่วง) เนื่องจาก
มีน้ําหนักตัวที่มาก 
 

การเรียนรู้ปัจจัยชีวภาพด้านคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของมดแดง 

 
ภาพที่ ๔๒  แสดงผังการวิเคราะห์คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของมดแดง 

 

การตั้งชื่อเรื่องท่ีจะเรียนรู้ :ด้านคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของมดแดง 
ดังนี้ 

๑. การจมการลอยส่วนหัวของมดแดง 
๒. การจมการลอยส่วนอกของมดแดง 
๓. การจมการลอยส่วนท้องของมดแดง  

  



๗๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔๓  แสดงการเรียนรู้คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของมดแดง 
 

ตารางท่ี ๖๔  แสดงผลการเรียนรู้การจม – การลอย ของมดแดง 

ส่วน 
ประกอบ 

มวล 
เฉลี่ย 

(กิโลกรัม) 

ความ
ยาว 
เฉลี่ย 
(เมตร) 

ความ
กว้าง 
เฉลี่ย 
(เมตร) 

ความสูง 
เฉลี่ย
(เมตร) 

จ านวนครั้งในการทดลองการลอย-การจม 
ของมดแดง (ครั้ง) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ส่วนหัว 1.3×10-5 3.2×10-3 2.7×10-3 
1.9×10-

3 
ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย 

ส่วนอก 0.2×10-5 4.3×10-3 0.9×10-3 
0.8×10-

3 
ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย 

ส่วนท้อง 1.5×10-5 3.7×10-3 2.8×10-3 
1.5×10-

3 
ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย 

 

สรุปผลการเรียนรู้ 
จากการศึกษาคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของมดแดง เรื่อง แรงพยุง หรือ แรงลอยตัวของมดแดง พบว่า 

ส่วนหัว, ส่วนอก และส่วนท้องของมดแดง ลอยอยู่บนผิวน้ําทั้งหมด หมายถึง ความหนาแน่นของส่วนหัว, 

ส่วนหัวของมดแดง ส่วนอกของมดแดง ส่วนท้องของมดแดง 



๗๕ 

 

ส่วนอก และส่วนท้องของมดแดง มีค่าความหนาแน่นน้อยกว่าค่าความหนาแน่นของน้ํา ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 
1x103 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

จากการศึกษาได้สอดคล้องกับสูตรการคํานวณค่าความหนาแน่นใดๆ หาได้จากอัตราส่วนระหว่าง
มวลของวัตถุกับปริมาตรของวัตถุนั้นๆ เมื่อคํานวณหาค่าความหนาแน่นของส่วนต่างๆ ของมดแดง จะได้ค่า 
ดังต่อไปนี้ 

ความหนาแน่นของส่วนหัวของมดแดง เท่ากับ  0.79x103
 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

ความหนาแน่นของส่วนอกของมดแดง เท่ากับ  0.65x103
 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

ความหนาแน่นของส่วนท้องของมดแดง  เท่ากับ  0.97x103
 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

 

การเรียนรู้ปัจจัยชีวภาพด้านคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของไส้เดือน 

 
ภาพที่ ๔๔  แสดงผังการวิเคราะห์การเรียนรู้คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของไส้เดือนดิน 

 

การตั้งชื่อเรื่องท่ีจะเรียนรู้ :ด้านคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของไส้เดือนดิน 
ดังนี้ 

๑. สภาพยืดหยุ่นส่วนหัวของไส้เดือนดิน 
๒. สภาพยืดหยุ่นสวนกลางของไส้เดือนดิน 
๓. สภาพยืดหยุ่นส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 
๔. การจม การลอย ส่วนหัวของไส้เดือนดิน 
๕. การจม การลอย ส่วนกลางของไส้เดือนดิน 
๖. การจม การลอย ส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 

  



๗๖ 

 

 เรียนรู้คุณสมบัติสภาพยืดหยุ่นของไส้เดือนดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๔๕  แสดงการเรียนรู้สภาพยืดหยุ่นของไส้เดือนดิน 
 

ผลการเรียนรู้ 
ตารางท่ี ๖๕ การทดลองวัดความยาวของไส้เดือนดินขณะหดตัว 

ส่วน 
ประกอบ 

การทดลองวัดความยาวของไส้เดือนดินขณะหดตัว (เมตร) 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 10 ความยาวเฉลีย่ 

ส่วนหัว 2.5×10-2 2.6×10-2 2.5×10-2 2.4×10-2 2.4×10-2 2.7×10-2 2.5×10-2 2.5×10-2 2.6×10-2 2.4×10-2 2.5×10-2 
ส่วนกลาง 2.8×10-2 2.7×10-2 2.9×10-2 2.8×10-2 2.8×10-2 2.7×10-2 2.9×10-2 2.8×10-2 2.9×10-2 2.8×10-2 2.8×10-2 
ส่วนท้าย 2.7×10-2 2.9×10-2 2.5×10-2 2.4×10-2 2.6×10-2 2.7×10-2 2.5×10-2 2.5×10-2 2.6×10-2 2.8×10-2 2.6×10-2 

 

ตารางท่ี ๖๖ การทดลองวัดความยาวของไส้เดือนดินขณะยืดตัว 
ส่วน 

ประกอบ 
การทดลองวัดความยาวของไส้เดือนดินขณะหดตัว (เมตร) 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 10 ความยาวเฉลีย่ 
ส่วนหัว 4.9×10-2 4.7×10-2 4.9×10-2 4.9×10-2 4.7×10-2 5.0×10-2 5.2×10-2 4.8×10-2 5.1×10-2 4.8×10-2 4.9×10-2 
ส่วนกลาง 5.9×10-2 6.1×10-2 6.1×10-2 6.3×10-2 6.2×10-2 6.2×10-2 6.3×10-2 5.9×10-2 6.1×10-2 5.9×10-2 6.1×10-2 
ส่วนท้าย 5.5×10-2 5.2×10-2 5.7×10-2 5.2×10-2 5.4×10-2 5.4×10-2 5.1×10-2 5.6×10-2 5.2×10-2 4.7×10-2 5.3×10-2 

 
  
  

ส่วนหัวของไส้เดือนดิน ส่วนกลางของไส้เดือนดิน ส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 

ภาพของไส้เดือนดินขณะหดตัว 

ส่วนหัวของไส้เดือนดิน ส่วนกลางของไส้เดือนดิน ส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 

ภาพของไส้เดือนดินขณะยืดตัว 



๗๗ 

 

ตารางท่ี ๖๗ เปรียบเทียบความยาวของไส้เดือนดินขณะหดตัวและยืดตัว 

ส่วนประกอบ 
การทดลองวัดความยาวของไส้เดือนดิน (เมตร) 

หดตัว ยืดตัว ความยาวที่เพิ่มขึ้น 
ส่วนหัว 2.5×10-2 4.9×10-2 2.4×10-2 
ส่วนกลาง 2.8×10-2 6.1×10-2 3.3×10-2 
ส่วนท้าย 2.6×10-2 5.3×10-2 2.7×10-2 

สรุปผลการเรียนรู้ 
 จากการศึกษาคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของไส้เดือนดิน เรื่อง สภาพยืดหยุ่นของไส้เดือนดิน พบว่า ส่วน
หัว ,สว่นกลาง และส่วนท้ายของไส้เดือนดินมีความยืดหยุ่นที่แตกต่างกัน โดยส่วนหัวขณะยืดตัวมีความยาว
เพ่ิมข้ึน 2.4×10-2 เมตร ส่วนกลางขณะยืดตัวมีความยาวเพ่ิมข้ึน 3.3×10-2 เมตร และส่วนท้ายขณะยืด
ตัวมีความยาวเพิ่มข้ึน 2.7×10-2 เมตร หมายถึง ความยืดหยุ่นส่วนหัว, ส่วนกลาง และส่วนท้ายของ
ไส้เดือนดิน ทําให้ของไหลที่อยู่ภายในเกิดแรงดันส่งผลให้ไส้เดือนดินเคลื่อนที่ได้ 
 

 เรียนรู้คุณสมบัติการจม-การลอย ของไส้เดือนดิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔๖  แสดงการเรียนรู้คุณสมบัติการจมการลอยของไส้เดือนดิน 
 
  

ส่วนหัวของไส้เดือนดิน ส่วนกลางของไส้เดือนดิน ส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 



๗๘ 

 

ผลการเรียนรู้ 
ตารางท่ี ๖๘  แสดงผลการจม การลอย ของไส้เดือนดิน 

สรุปผลการเรียนรู้ 
จากการศึกษาคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของไส้เดือนดิน เรื่อง แรงพยุง หรือ แรงลอยตัวของไส้เดือนดิน 

พบว่า ส่วนหัว, ส่วนกลาง และส่วนท้ายของไส้เดือนดินจมอยู่ท่ีก้นบีกเกอร์ทั้งหมด หมายถึง ความหนาแน่น
ของส่วนหัว, ส่วนกลาง และส่วนท้ายของไส้เดือนดิน มีค่าความหนาแน่นมากกว่าค่าความหนาแน่นของน้ํา 
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1x103กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

จากการศึกษาได้สอดคล้องกับสูตรการคํานวณค่าความหนาแน่นใดๆ หาได้จากอัตราส่วนระหว่าง
มวลของวัตถุกับปริมาตรของวัตถุนั้นๆ เมื่อคํานวณหาค่าความหนาแน่นของส่วนต่างๆ ของไส้เดือนดิน จะได้
ค่า ดังต่อไปนี้ 

ความหนาแน่นของส่วนหัวของไส้เดือนดินเท่ากับ  1.37x103
   กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

ความหนาแน่นของส่วนกลางของไส้เดือนดินเท่ากับ 1.37x103
 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

ความหนาแน่นของส่วนท้ายของไส้เดือนดินเท่ากับ  1.27x103
 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

 

๒.๑.๓ เรียนรู้ด้านพฤติกรรม 
ปัจจัยทางชีวภาพตัวที่ ๑ มดแดง 

 
ภาพที่ ๔๗  แสดงเรียนรู้ด้านพฤติกรรมของมดแดง 

ส่วน 
ประกอบ 

มวล 
เฉลี่ย 

(กิโลกรัม) 

ความ
ยาว 
เฉลี่ย 
(เมตร) 

ความกว้าง 
เฉล่ีย 
(เมตร) 

ความสูง 
เฉลี่ย
(เมตร) 

จ านวนครั้งในการทดลองการลอย-การจม 
ของไส้เดือนดิน (ครั้ง) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ส่วนหัว 0.42×10-3 2.5×10-2 0.35×10-2 0.35×10-2 จม จม จม จม จม จม จม จม จม จม 
ส่วนกลาง 0.26×10-3 2.8×10-2 0.26×10-2 0.26×10-2 จม จม จม จม จม จม จม จม จม จม 
ส่วนท้าย 0.24×10-3 2.6×10-2 0.27×10-2 0.27×10-2 จม จม จม จม จม จม จม จม จม จม 



๗๙ 

 

การตั้งชื่อเรื่องท่ีจะเรียนรู้ :ด้านพฤติกรรมของมดแดง 
ดังนี้ 

๑. การกินของมดแดง 
๒. การเดินของมดแดง 
๓. การต่อสู้ของมดแดง 
๔. การสื่อสารของมดแดง 
๕. การสร้างรังของมดแดง 

 

พฤติกรรมการกินอาหารของมดแดง 
มดงาน (เพศเมีย) จะออกหาอาหารได้ทั้งกลางวัน และกลางคืนแต่ส่วนใหญ่จะพบมากในเวลา

กลางวัน มดงาน กินอาหารได้หลากหลาย ทั้งสามารถเป็นตัวห้ํา หรือกินสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน ๆ สิ่งมีชีวิตที่ตาย
แล้ว และกินได้ทั้งเมล็ดพืช หรือดูดกินอาหารที่เป็นของเหลว มดงาน (เพศเมีย) บางชนิดสามารถเก็บอาหาร
ที่เป็นของเหลวไว้ในกระเพาะจนเต็มแล้วนํากลับไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกตัวอ่ืน ๆ ภายในรังได้ โดยใช้วิธี
สํารอกออกมาในเวลาประมาณไม่เกิน ๒๐ ชั่วโมง 

พฤติกรรมการเดินของมดแดง 
 มดแดงจะมีการเดินตามกันไป โดยมดดําจะเดินตามกลิ่นของฟีโรโมนที่มดตัวหน้าปล่อยไว้ 

เพราะฉะนั้นปริมาณฟีโรโมนตามเส้นทางจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นตามจํานวนมดที่เดินไป ถึงแม้จะมีบางส่วน
ระเหยไปบ้างก็ตาม และพบว่ามดดําจะเดินไปตามเส้นทางที่มีปริมาณฟีโรโมนเข้มข้นกว่าเส้นทางที่มี
ปริมาณฟีโรโมนเจือจาง 

พฤติกรรมการต่อสู้ของมดแดง 
มดแดงจะต่อสู้กับผู้รุรานก็ด้วยเหตุผล คือ ปกป้องตัวมัน ปกป้องรัง มดราชินี หรือแหล่งอาหาร 

ส่วนวิธีการต่อสู้ก็ใช้กัน ๓  วิธีหลักๆ คือ ใช้กัด (ด้วยปากหรือกราม) และใช้ฉีดพ่นกรดมด (Formic acid) 
หรือสารพิษ (จากบริเวณส่วนปลายก้น) หรืออาจใช้ 2 วิธีร่วมกัน เช่น กัดและฉีดกรดมด เป็นต้น ซึ่งแล้วแต่
ชนิดของมด 

พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารของมดแดง 
มด มีการติดต่อสื่อสารโดยปล่อยสารที่เรียกว่า ฟีโรโมน (pheromone) ที่มดตัวอ่ืนจะรับการติดต่อ

ได้โดยอาศัยหนวดและขาคู่หน้า ฟีโรโมนมีหลายชนิด เช่น 
ฟีโรโมนนําทาง (trail pheromone) โดยมดจะปล่อยไว้ตามทางที่มันเดินผ่านเพ่ือให้สมาชิกตามไป

ยังแหล่งอาหารได้ถูกต้อง และเมื่อพบอาหารปริมาณมาก ๆ มดจะช่วยกันปล่อยฟีโรโมนทําให้มีมดเป็น
จํานวนมากกรูมาท่ีอาหารอย่างรวดเร็วเพ่ือนําอาหารกลับไปเลี้ยงสมาชิกตัวอ่ืน ๆ ภายในรัง 

ฟีโรโมนเตือนภัย (alarm pheromone) พบว่าเป็นฟีโรโมนที่เมื่อปล่อยออกมาในปริมาณน้อย ๆ 
จะใช้สื่อสารด้านการเตือนภัย แต่ถ้าปล่อยออกมาในปริมาณมาก ๆ จะสามารถควบคุมพฤติกรรมบางอย่าง
ของมดได้ด้วย เช่น ให้เข้าโจมตีศัตรู หรือขุดรูเพื่อหลบภัย และพบว่าฟีโรโมนชนิดนี้จะไม่จําเพาะเจาะจงกับ
ชนิดของมดเหมือนกับฟีโรโมนนําทาง 

ฟีโรโมนอ่ืน ๆ มดจะปล่อยออกมาในเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น มดตัวอ่อนสามารถปล่อยฟีโรโมน
กระตุ้นให้มดงานป้อนอาหารให้เมื่อมันรู้สึกหิว หรือฟีโรโมนที่มดราชินีปล่อยออกมาเพ่ือควบคุมกิจกรรมของ
ประชากรภายในรัง 



๘๐ 

 

พฤติกรรมการสร้างรังของมดแดง 
เมื่อประชากรภายในรังมีความหนาแน่นมาก และต้องการขยายรัง มดดําที่สามารถสืบพันธุ์ทั้งเพศผู้ 

และเพศเมียจะบินออกจากรังเดิมเพ่ือจับคู่กับมดจากรังอ่ืน โดยมดงานจะช่วยขุดรูให้เป็นทางออกของมดดํา
ที่สืบพันธ์ได้ แล้วเริ่มต้นสร้างรังใหม่ โดยจะสลัดปีกออกกลายเป็นมดราชินี และเริ่มต้นวางไข่ การวางไข่ครั้ง
แรกจะวางเป็นกลุ่มเล็ก ๆ มดรุ่นแรกนี้จะเป็นมดงานเพียงชนิดเดียว โดยมดราชินีจะทําหน้าที่หาอาหารมา
เลี้ยงดูตัวอ่อนชุดแรกเอง ทั้งนี้ ฤดูกาล และสภาพอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ตลอดจนความอุดม
สมบูรณ์ของอาหารจะมีอิทธิพลต่อการผสมพันธุ์  

 

ปัจจัยทางชีวภาพตัวที่ ๒ ไส้เดือนดิน 

 
ภาพที่ ๔๘  แสดงเรียนรู้ด้านพฤติกรรมของไส้เดือนดิน 

 

การตั้งชื่อเรื่องท่ีจะเรียนรู้ :ด้านพฤติกรรมของมดแดง 
ดังนี้ 

๑. การตอบสนองต่อความชื้อนของไส้เดือนดิน 
๒. การตอบสนองต่อสารเคมีของไส้เดือนดิน 
๓. การตอบสนองต่อแสงของไส้เดือนดิน 
๔. การกินอาหารของไส้เดือนดิน 
๕. การเคลื่อนที่ของไส้เดือนดิน 

  

พฤติกรรมการตอบสนองต่อความชื้นของไส้เดือนดิน 
 ไส้เดือนดินมีน้ําเป็นส่วนประกอบประมาณ ๗๕-๙๐ เปอร์เซ็นต์ของ น้ําหนักตัว เพ่ือรักษาความชื้น
ในตัว แต่ถ้าสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมมันจะเคลื่อนที่ไปหาที่มีความชื้นเหมาะสมความชื้นของดินมีอิทธิพล
ต่อกิจกรรมของไส้เดือนดิน ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ไส้เดือนดิน แต่ละชนิดมีความต้องการความชื้นแตกต่างกัน 
  



๘๑ 

 

พฤติกรรมการตอบสนองต่อสารเคมีของไส้เดือนดิน 
 ไส้เดือนดินมีพฤติกรรมที่ไม่ตอบสนองต่อสารเคมี  โดยในการศึกษาใช้สําลีชุบแอมโมเนีย แล้วนําไป
วางใกล้บริเวณส่วนหัวของไส้เดือนดิน ผลปรากฏคือ ไส้เดือนดินเคลื่อนที่ออกจากสารเคมี 
พฤติกรรมการตอบสนองต่อแสงของไส้เดือนดิน 
 ไส้เดือนดินมีพฤติกรรมที่ไม่ตอบสนองต่อแสง  โดยในการศึกษาใช้หลอดไฟต่อกับแบตเตอรี่  แล้ว
นําไปเปิดใกล้บริเวณส่วนหัวของไส้เดือนดิน ผลปรากฎคือ ไส้เดือนดินเคลื่อนที่ออกจากแสง เนื่องจาก
ไส้เดือนชอบที่ชื้น 
พฤติกรรมการเคลื่อนที่ของไส้เดือนดิน 
 ไส้ เดือนดินเคลื่อนที่ โดยจะใช้เดือยส่วนท้ายจิกดินไว้ เ พ่ือป้องกันไม่ให้ส่วนท้ ายเคลื่อนที่ 
ขณะเดียวกันกล้ามเนื้อวงจะหดตัว กล้ามเนื้อตามยาวคลายตัว ปล้องของลําตัวจะยืดยาวออก ทําให้ลําตัว
เคลื่อนไปข้างหน้าจากนั้นเดือยที่ปล้องส่วนหน้าจะจิกดินไว้ กล้ามเนื้อวงคลายตัว กล้ามเนื้อตามยาวหดตัว 
ทําให้ปล้องโป่งออกดึงส่วนท้ายของลําตัวให้เคลื่อนไปข้างหน้า การทํางานร่วมกันของกล้ามเนื้อวงและ
กล้ามเนื้อตามยาวโดยการหดและคลายตัวต่อเนื่องกันเป็นระลอกคลื่นทางด้านหน้ามาส่วนท้ายของลําตัว 
ทําให้ไส้เดือนดินสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ 
พฤติกรรมการกินอาหารของไส้เดือนดิน 
 ไส้เดือนดินสามารถใช้ประโยชน์จากชนิดของเศษอินทรียวัตถุได้หลากหลาย และในสภาพแวดล้อม
ที่ไม่เหมาะสมจะสามารถสกัดสารอาหารจากพวกจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในการ ดํารงชีวิตได้ปริมาณ และ 
ชนิดของอาหารมีความสําคัญต่อการเจริญเติบโต การเพ่ิมขนาดของลําตัว ของไส้เดือนดิน พ้ืนที่ที่มี
อินทรียวัตถุมากจะมีการผลิตโคคูนได้เร็ว และได้มากกว่าพื้นท่ีที่มีอินทรียวัตถุต่ํา 
 
  



๘๒ 

 

๓. เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยกายภาพ (ดิน น้ า แสง อากาศ) 
การเรียนรู้ธรรมชาติของทรัพยากรกายภาพอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับต้อยติ่งไทย ดังนี้ 
ตารางท่ี ๖๙ แสดงผลการเรียนรู้ธรรมชาติของทรัพยากรกายภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับต้นต้อยติ่งไทย 

  

ล าดับ ปัจจัยกายภาพ ลักษณะท่ีพบ เวลาที่พบ 
ความเกี่ยวพัน (จ านวน ต าแหน่งที่พบ 

ส่วนประกอบ ปริมาณ ลักษณะ) 
*ขึ้นกับประเภทของกายภาพที่พบ 

1  
ดิน 

ร่วนซุย ชื้น
เล็กน้อย 

07:00 น.- 09:00 น. บริเวณโดยรอบต้นต้อยติ่งไทย 

2 หยาบ แห้ง แข็ง 10:00 น.- 12:00 น. บริเวณโดยรอบต้นต้อยติ่งไทย 
3 แข็ง แห้ง 

กระด้าง 
13:00 น. - 15:00 น. บริเวณโดยรอบต้นต้อยติ่งไทย 

4  
น้ า 

แอ่งน้ําขนาดเล็ก 07:00 น.- 09:00 น. บริเวณใกล้เคียงต้นต้อยติ่งไทย 

5 น้ําเป็นหย่อมๆ  10:00 น.- 12:00 น. บริเวณใกล้เคียงต้นต้อยติ่งไทย 

6 น้ําเล็กน้อย 13:00 น. - 15:00 น. บริเวณใกล้เคียงต้นต้อยติ่งไทย 

7  
 

แสง 

แสงแดดสลัวๆ 
รําไร 

07:00 น.- 09:00 น. ส่องมากระทบบริเวณโดยรอบ 
ต้นต้อยติ่งไทย จากทิศตะวันออก 

8 แสงแดดปาน
กลาง 

10:00 น.- 12:00 น. ส่องมากระทบบริเวณโดยรอบ  
 ต้นต้อยติ่งไทย จากทิศตะวันออก 

9 แสงแดดแรง 13:00 น. - 15:00 น. ส่องมากระทบบริเวณโดยรอบ  
ต้นต้อยติ่งไทย จากทิศตะวันตก 

10  
 

อากาศ 

ลมแรงปานกลาง  07:00 น.- 09:00 น. พัดแรงปานกลางจากทางทิศเหนือ  

11 ลมแรงเล็กน้อย 10:00 น.- 12:00 น. พัดเอ่ือย ๆ จากทิศเหนือ  

12 ลมแรงเล็กน้อย 13:00 น. - 15:00 น. พัดเอ่ือย ๆ จากทิศเหนือ 



๘๓ 

 

แผนผังแสดงทรัพยากรกายภาพอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับต้นต้อยติ่งไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                ก าหนดสัญลักษณ์ดังนี้ 
                 แทนแสงแดด     แทนลม    แทนน้ํา 
 

ภาพที่ ๔๙  แสดงทิศทางของปัจจัยทางกายภาพ 
  

เวลาเช้า 
07:00 น.- 09:00 

น. 

เวลากลางวัน 
10:00 น.- 12:00 

น. 

เวลาเย็น 
13:00 น. - 15:00 

น. 



๘๔ 

 

๓.๑.๑ เรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ของปัจจัยทางกายภาพ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๕๐  แสดงการเรียนรู้รูปลักษณ์ปัจจัยทางกายภาพ 
 

การตั้งชื่อเรื่องที่จะเรียนรู้ : ด้านรูปลักษณ์ของปัจจัยกายภาพ มีดังนี้ 
 ปัจจัยทางกายภาพ (ดิน) 

๑. รูปร่าง/รูปทรงของดิน 
๒. สีของดิน 
๓. เนื้อสัมผัสของดิน 
๔. ขนาดของดิน 

 ปัจจัยทางกายภาพ (น้ า) 
๑. รูปร่าง/รูปทรงของน้ํา 
๒. สีของน้ํา 

 ปัจจัยทางกายภาพ (แสง) 
๑. สีของแสง 
 
 

 
 
 
 

  



๘๕ 

 

ตารางท่ี  ๗๐  แสดงผลการเรียนรู้คุณสมบัติของปัจจัยทางกายภาพ (ดิน) 

 

ตารางท่ี  ๗๑ แสดงผลการเรียนรู้คุณสมบัติของปัจจัยทางกายภาพ (น้ า) 

 
  

ปัจจัยทาง 
กายภาพ 

(ดิน) 

ข้อมูลด้านคุณสมบัติ 
ทางเคมี ทางฟิสิกส์ 
ค่า pH ความเหนียว การดูดซับน้ า อุณหภูมิ (C) 

บริเวณต้นที่ ๑ ๗ ปานกลาง ค่อนข้างเร็ว ๑๙ 

บริเวณต้นที่ ๒ ๖.๘ น้อย เร็ว ๒๐ 

บริเวณต้นที่ ๓ ๗ ปานกลาง ค่อนข้างเร็ว ๑๙ 
บริเวณต้นที่ ๔ ๗ ปานกลาง ค่อนข้างเร็ว ๑๙ 
บริเวณต้นที่ ๕ ๗ น้อย เร็ว ๒๐ 
บริเวณต้นที่ ๖ ๗.๒ ปานกลาง ค่อนข้างเร็ว ๒๐ 
บริเวณต้นที่ ๗ ๗ ปานกลาง ค่อนข้างเร็ว ๒๐ 
บริเวณต้นที่ ๘ ๖.๘ น้อย เร็ว ๒๐ 
บริเวณต้นที่ ๙ ๗ ปานกลาง ค่อนข้างเร็ว ๑๘ 

บริเวณต้นที่ ๑๐ ๗ น้อย เร็ว ๒๐ 

ปัจจัยทาง 
กายภาพ 

(น้ า) 

ข้อมูลด้านคุณสมบัติ 
ทางเคมี ทางฟิสิกส์ 

ค่า pH กล่ิน ความขุ่นใส อุณหภูมิ 

บริเวณต้นที่ ๑ ๗ ไม่มีกลิ่น ค่อนข้างใส ๑๕ 

บริเวณต้นที่ ๒ ๗.๒ ไม่มีกลิ่น ค่อนข้างใส ๑๘ 

บริเวณต้นที่ ๓ ๗ ไม่มีกลิ่น ค่อนข้างใส ๑๕ 
บริเวณต้นที่ ๔ ๗.๕ ไม่มีกลิ่น ค่อนข้างใส ๑๕ 
บริเวณต้นที่ ๕ ๗ คล้ายดิน ค่อนข้างใส ๑๖ 
บริเวณต้นที่ ๖ ๖.๘ ไม่มีกลิ่น ค่อนข้างใส ๑๕ 
บริเวณต้นที่ ๗ ๗ ไม่มีกลิ่น ค่อนข้างใส ๑๗ 
บริเวณต้นที่ ๘ ๗.๒ คล้ายดิน ค่อนข้างใส ๑๕ 
บริเวณต้นที่ ๙ ๗ ไม่มีกลิ่น ค่อนข้างใส ๑๕ 

บริเวณต้นที่ ๑๐ ๗ คล้ายดิน ค่อนข้างใส ๑๕ 



๘๖ 

 

ตารางท่ี  ๗๒  แสดงผลการเรียนรู้คุณสมบัติของปัจจัยทางกายภาพ (แสง) 

 

ตารางท่ี  ๗๓ แสดงผลการเรียนรู้คุณสมบัติของปัจจัยทางกายภาพ (อากาศ) 

 
  

ปัจจัยทาง 
กายภาพ 
(แสง) 

ข้อมูลด้านคุณสมบัติ 

ทิศทางของแสง ความเข้มของแสง 
(Lux) 

บริเวณต้นที่ ๑ ส่องจากทิศตะวันออก ๒๘๕๐ 

บริเวณต้นที่ ๒ ส่องจากทิศตะวันออก ๓๓๐๘ 

บริเวณต้นที่ ๓ ส่องจากทิศตะวันออก ๓๙๘๐ 
บริเวณต้นที่ ๔ ส่องจากทิศตะวันออก ๒๙๗๐ 
บริเวณต้นที่ ๕ ส่องจากทิศตะวันออก ๓๐๔๐ 
บริเวณต้นที่ ๖ ส่องจากทิศตะวันออก ๓๐๙๐ 
บริเวณต้นที่ ๗ ส่องจากทิศตะวันออก ๒๙๗๐ 
บริเวณต้นที่ ๘ ส่องจากทิศตะวันออก ๓๒๕๐ 
บริเวณต้นที่ ๙ ส่องจากทิศตะวันออก ๓๔๕๐ 

บริเวณต้นที่ ๑๐ ส่องจากทิศตะวันออก ๓๔๐๐ 

ปัจจัยทาง 
กายภาพ 
(อากาศ) 

ข้อมูลด้านคุณสมบัติ 

ทิศทางของลม อุณหภูมิของอากาศ 

บริเวณต้นที่ ๑ พัดจากทิศเหนือ ๒๔ 

บริเวณต้นที่ ๒ พัดจากทิศเหนือ ๒๕ 

บริเวณต้นที่ ๓ พัดจากทิศเหนือ ๒๔ 
บริเวณต้นที่ ๔ พัดจากทิศเหนือ ๒๕ 
บริเวณต้นที่ ๕ พัดจากทิศเหนือ ๒๕ 
บริเวณต้นที่ ๖ พัดจากทิศเหนือ ๒๔ 
บริเวณต้นที่ ๗ พัดจากทศิเหนือ ๒๓ 
บริเวณต้นที่ ๘ พัดจากทิศเหนือ ๒๔ 
บริเวณต้นที่ ๙ พัดจากทิศเหนือ ๒๕ 

บริเวณต้นที่ ๑๐ พัดจากทิศเหนือ ๒๔ 



๘๗ 

 

๓.๒ สรุปผลการเรียนรู้ 
๓.๒.๒ สรุปผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ของปัจจัยทางกายภาพ  
ดิน บริเวณพ้ืนที่ศึกษา ๑๐  แหล่ง สรุปได้ว่า ดินที่พบบริเวณรอบต้นต้อยติ่งไทย บริเวณพ้ืนที่

ศึกษานั้นมีรูปลักษณ์ คือ ส่วนใหญ่มีรูปทรงกลม พบเป็นแท่งเหลี่ยมบ้างบางจุด โดยมีสีน้ําตาลอ่อน ไปจนถึง
สีดําเข้ม มีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดนุ่มมือ และมีขนาดประมาณ ๑-๑๐ มิลลิเมตร  

น้ า บริเวณพ้ืนที่ศึกษา ๑๐  แหล่ง ในข้างต้นสรุปได้ว่า น้ําที่พบบริเวณรอบต้นต้อยติ่งไทย บริเวณ
พ้ืนที่ศึกษานั้นมีรูปลักษณ์ คือ จะเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะท่ีตัดน้ําใส่ โดยจะมีสีที่ค่อนข้างใส 

แสง บริเวณพ้ืนที่ศึกษา ๑๐  แหล่ง ในข้างต้นสรุปได้ว่า แสงที่พบบริเวณรอบต้นต้อยติ่งไทย 
บริเวณพ้ืนที่ศึกษานั้นมีรูปลักษณ์ คือ มีสีขาว 

๓.๒.๓ สรุปผลการเรียนรู้ด้านคุณสมบัติของปัจจัยทางกายภาพ  
ดิน บริเวณพ้ืนที่ศึกษา ๑๐  แหล่ง ในข้างต้นสรุปได้ว่า ดินที่พบบริเวณรอบต้นต้อยติ่งไทย บริเวณ

พ้ืนที่ศึกษานั้นมีคุณสมบัติ คือ คุณสมบัติทางเคมี ได้แก่ ค่า pH ประมาณ ๗ แสดงให้เห็นว่าดินมีความเป็น
กลางทางกรด-เบส มีความเหนียวของดินเล็กน้อยถึงปานกลาง ทําให้สามารถดูดซึมน้ําได้ค่อนข้างเร็วส่วน
ใหญ่ และมีอุณหภูมิที่ผิวดินประมาณ ๒๐ องศาเซลเซียส 

น้ า บริเวณพ้ืนที่ศึกษา ๑๐ แหล่ง ในข้างต้นสรุปได้ว่า น้ําที่พบบริเวณรอบต้นต้อยติ่งไทย บริเวณ
พ้ืนที่ศึกษานั้นมีคุณสมบัติทางเคมี ได้แก่ ค่า pH ประมาณ ๗ แสดงให้เห็นว่าน้ํามีความเป็นกลางทางกรด-
เบส ส่วนใหญ่ไม่มีกลิ่น แต่มีบ้างบางบริเวณท่ีมีดินผสมอยู่จึงทําให้มีกลิ่นคล้ายดิน มีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ คือ 
สีของน้ําค่อนข้างใส และมีอุณหภูมิที่ผิวน้ําประมาณ ๑๕ องศาเซลเซียส 

แสง บริเวณพ้ืนที่ศึกษา ๑๐  แหล่ง ในข้างต้นสรุปได้ว่า แสงที่พบบริเวณรอบต้นต้อยติ่งไทย 
บริเวณพ้ืนที่ศึกษานั้นมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ ได้แก่ แสงส่องมาทางทิศตะวันออกในตอนเช้าและเคลื่อนคล้อย
ไปในทางทิศตะวันตกในตอนบ่าย และมีค่าความเข้มของแสงอยู่ที่ประมาณ ๓๒๐๐ Lux 

อากาศ บริเวณพ้ืนที่ศึกษา ๑๐  แหล่ง ในข้างต้นสรุปได้ว่า อากาศที่พบบริเวณรอบต้นต้อยติ่งไทย 
บริเวณพ้ืนที่ศึกษานั้นมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ ได้แก่ ทิศทางของลม จะพัดมาจากทิศเหนือไปทิศใต้ และมีค่า
อุณหภูมิรอบบริเวณพ้ืนที่ศึกษาประมาณ ๒๕ องศาเซลเซียส 
 

๔. เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยอ่ืน ๆ (ปัจจัยประกอบ เช่น วัสดุอุปกรณ์ อาคาร สถานที่) 
ดินที่พบบริเวณรอบต้นต้อยติ่งไทย คุณสมบัติทางเคมี ได้แก่ ค่า pH ประมาณ ๗ แสดงให้เห็นว่า

ดินมีความเป็นกลางทางกรด-เบส มีความเหนียวของดินเล็กน้อยถึงปานกลาง ทําให้สามารถดูดซึมน้ําได้
ค่อนข้างเร็วส่วนใหญ่ และมีอุณหภูมิที่ผิวดินประมาณ ๒๐ องศาเซลเซียส 

น้ําที่พบบริเวณรอบต้นต้อยติ่งไทย คุณสมบัติทางเคมี ได้แก่ ค่า pH ประมาณ ๗ แสดงให้เห็นว่าน้ํา
มีความเป็นกลางทางกรด-เบส ส่วนใหญ่ไม่มีกลิ่น แต่มีบ้างบางบริเวณที่มีดินผสมอยู่จึงทําให้มีกลิ่นคล้ายดิน 
มีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ คือ สีของน้ําค่อนข้างใส และมีอุณหภูมิที่ผิวน้ําประมาณ ๑๕ องศาเซลเซียส 

แสงที่พบบริเวณรอบต้นต้อยติ่งไทย คุณสมบัติทางฟิสิกส์ ได้แก่ แสงส่องมาทางทิศตะวันออกใน
ตอนเช้าและเคลื่อนคล้อยไปในทางทิศตะวันตกในตอนบ่าย และมีค่าความเข้มของแสงอยู่ที่ประมาณ 
๓๒๐๐ Lux 

อากาศท่ีพบบริเวณรอบต้นต้อยติ่งไทย คุณสมบัติทางฟิสิกส์ ได้แก่ ทิศทางของลม จะพัดมาจากทิศ
เหนือไปทิศใต้ และมีค่าอุณหภูมิรอบบริเวณพ้ืนที่ศึกษาประมาณ ๒๕ องศาเซลเซียส 



๘๘ 

 

๕. เรียนรู้ธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัย 
 ๕.๑ เรียนรู้ วิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์ และสัมพันธภาพ 

ความสัมพันธ์ เป็นการศึกษาธรรมชาติของนความเกี่ยวพันระหว่างปัจจัย อย่างต่อเนื่องจนเข้าใจ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เชื่อมโยงกัน เป็นระบบธรรมชาติ 
 สัมพันธภาพ เป็นความเกี่ยวพันระหว่างชีวิตกับชีวิต/ไม่มีชีวิต มีได้หลากหลายรูปแบบ เห็นผล
การศึกษาได้ชัดเจน เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ของชีวภาพกับชีวภาพแล้วมีปัจจัยทางกายภาพเข้ามาเกี่ยวข้อง 
 ปัจจัยทางชีวภาพ และทางกายภาพในสิ่งแวดล้อมของต้อยติ่งไทย ต่างมีความพันเกี่ยวกับต้อยติ่ง
ไทยทั้งสิ้น ดินชุ่มชื้น แสงดี ทําให้ต้อยติ่งไทยเจริญดี เมื่อต้อยติ่งไทยเจริญดี แมลงและสัตว์ต่าง ๆ ที่มาอาศัย
อยู่ก็จะเจริญดีต่อเนื่องกันไป เมื่อทั้งหมดเจริญดีก็จะก่อให้เกิดความสมดุลขึ้นในระบบนิเวศแห่งนั้น 
 การวิเคราะห์และศึกษาความสัมพันธ์การตอบสนองต่อกันของพืชศึกษากับปัจจัยชีวภาพ โดย
การศึกษาความสัมพันธ์เป็นการศึกษาธรรมชาติของความเกี่ยวพันระหว่างปัจจัยอย่างต่อเนื่องจนเข้าใจ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบธรรมชาติ ส่วนความผูกพัน เป็นการศึกษาธรรมชาติของ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอย่างต่อเนื่องเป็นพันธะระหว่างปัจจัยเกิดเป็นธรรมชาติของความผูกพัน 
 

ตารางท่ี ๗๔ แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพืชศึกษากับชีวภาพ 

ที ่ ปัจจัยเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
ดุลยภาพความพันเกี่ยวและ 

ความผูกพัน 
1 ต้นต้อยติ่งไทยกับมดดํา เดินไปมารอบ ๆ บริเวณโคน

ต้อยติ่งไทย 
มดดําจํานวนมาก มาอาศัยอยู่
บริเวณโคนต้นต้อยติ่งไทย เพ่ือใช้
เป็นแหล่งอาศัย ซึ่งฝ่ายหนึ่งได้
ประโยชน์ อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ ไม่เสีย 

2 ต้นต้อยติ่งไทยกบัมดแดง เดินไปมารอบ ๆ บริเวณโคน
ต้อยติ่งไทย 

มดแดงจํานวนมาก มาอาศัยอยู่
บริเวณโคนต้นต้อยติ่งไทย เพ่ือใช้
เป็นแหล่งอาศัย ฝ่ายหนึ่งได้
ประโยชน์ อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ ไม่เสีย 

3 ต้นต้อยติ่งไทยกับแมลง
หวี่ 

บินรอบ ๆ ต้นต้อยติ่งไทย แมลงหวี่จํานวนมาก มาอาศัยอยู่
บริเวณต้นต้อยติ่งไทย  
ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์  
อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ ไม่เสีย 

4 ต้นต้อยติ่งไทยกับยุง บินรอบ ๆ ต้นต้อยติ่งไทย ยุงจํานวนมาก มาอาศัยอยู่บริเวณ
ต้นต้อยติ่งไทย  
ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์  
อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ ไม่เสีย 

5 ต้นต้อยติ่งไทยกับแมงมุม ชักใยบนต้นต้อยติ่งไทย แมงมุมสร้างแหล่งที่อยู่ โดยการชัก
ใยบนต้นต้อยติ่งไทย 
 



๘๙ 

 

ที ่ ปัจจัยเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
ดุลยภาพความพันเกี่ยวและ 

ความผูกพัน 
6 ต้นต้อยติ่งไทยกับไส้เดือน

ดิน 
ชอนไชดินบริเวณต้นต้อยติ่งไทย ไส้เดือนดินช่วยพรวนดินให้ต้อยติ่ง

ไทย ทําให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน 
7 ต้นต้อยติ่งไทยกับผีเสื้อ ดูดน้ําหนาวจากเกสร ผีเสื้อดูดน้ําหวาน และช่วยในการ

ผสมพันธุ์ ทําให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน 
8 ต้นต้อยติ่งไทยกับผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มดูดน้ําหนาว ผึ้งมิ้มดูดน้ําหวาน และช่วยในการ

สืบพันธุ์ ทําให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน 
 

ตารางท่ี ๗๕ แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพืชศึกษากับกายภาพ 

  
๕.๒ เรียนรู้ วิเคราะห์ให้เห็นความผูกพัน 

ความผูกพันเป็นการศึกษาธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอย่างต่อเนื่อง เป็นพันธะ
ระหว่างปัจจัย เกิดเป็นธรรมชาติของความผูกพัน 

  ๕.๒.๑ ความผูกพันระหว่างต้อยติ่งไทยกับผึ้งม้ิม    
ต้อยติ่งไทยเป็นแหล่งอาหารของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มช่วยต้อยติ่งในการผสมเกสร เพ่ือการ 

ขยายพันธุ์ ในธรรมชวาติต้อยติ่งไทย เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ จะออกดอกเพ่ือขยายพันธุ์ ผึ้งมิ้มจะช่วยผสม
เกสร หลังจากนั้นส่วนของรังไข่จะเจริญไปเป็นผลซึ่งภายในมีเมล็ด สําหรับขยายพันธุ์ ดังนั้นถ้าไม่มีผึ้งมิ้ม

ที ่ ปัจจัยเรียนรู้ ผลการเรียนรู ้ สรุปดุลยภาพ 
1 ต้นต้อยติ่งไทยกับดิน ดินมีสีน้ําตาลอ่อน เข้ม ไปจนถึงสีดํา มี

เนื้อสัมผัสที่นุ่มมือ มีความเหนียวของดิน
น้อย และปานกลาง การดูดซับน้ําปาน
กลาง และเร็ว แตกต่างกันไปตามบริเวณ 

ต้นต้อยติ่งไทยสามารถ
เจริญเติบโตได้ดีในดินที่
แตกต่างกันไป จึงมีความ
สมดุลกัน 

2 ต้นต้อยติ่งไทยกับน้ํา มีแอ่งน้ํารอบ ๆ ต้นต้อยติ่งไทย ซึ่งน้ําจะ
มีสีใส และค่อนข้างขุ่นบ้าง 

ต้นต้อยติ่งไทยจะสามารถ
เจริญเติบโตได้ดีในน้ําที่
ต่างกัน จึงมีความสมดุลกัน 

3 ต้นต้อยติ่งไทยกับ
อากาศ 

มีลมพัดรอบต้นต้อยติ่งไทย แบบเอื่อย ๆ 
น้อย ๆ และมีอุณหภูมิรอบบริเวณท่ี
ศึกษาราว ๒๕-๒๖ องศาเซลเซียส 

มีลมพัดเบาๆ พอดีกับต้น
ต้อยติ่งไทย ทําให้ต้นต้อยติ่ง
ไทยเกิดความพลิ้วไหว จึงมี
ความสมดุลกัน 

4 ต้นต้อยติ่งไทยกับ
แสง 

มีแสงแดดส่องมาบริเวณต้นต้อยติ่งไทย ป ริ ม า ณ แ ส ง พ อ ดี กั บ ต้ น
ต้อยติ่งไทย ทําให้สามารถ
เจริญเติบโตได้ดี ไม่มีเหี่ยวเฉา 
จึงมีความสมดุลกัน 



๙๐ 

 

การผสมเกสรเกิดข้ึนน้อย จะทําให้ต้อยติ่งไทยขยายพันธุ์ได้ลดลง ปริมาณประชากรต้อยติ่งไทยในธรรมชาติ
จะลดลงด้วย ส่วนผึ้งมิ้มได้อาหารก็สามารถเจริญเติบโตดํารงชีวิตอยู่ได้ 

  ๕.๒.๒ ความผูกพันระหว่างต้อยติ่งไทยกับมดด า    
ต้อยติ่งไทยเป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่ของมดดํา เนื่องจากบริเวณท่ีต้อยติ่งไทย 

เจริญเติบโตเป็นบริเวณที่มีความชื้นสูง จึงเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเพลี้ยที่รบกวนการเจริญเติบโต
ของต้อยติ่งไทย เพลี้ยจะดูดน้ําเลี้ยงจากใบ และลําต้นของต้อยติ่งไทย เมื่อมดดําจับเพลี้ยเหล่านี้เป็นอาหาร 
ก็ทําให้เพลี้ยเหล่านี้ลดปริมาณลง จะช่วยทําให้ต้อยติ่งไทยโกเจริญเติบโตได้ดี 

   ๕.๒.๓ ความผูกพันระหว่างต้อยติ่งไทยกับแสง  
ต้อยติ่งไทยเป็นพืชล้มลุกท่ีจําเป็นต้องใช้แสง ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เพ่ือสร้าง 

อาหารสําหรับใช้ในการดํารงชีวิต ต้อยติ่งไทยจะเก็บสะสมอาหารเก็บไว้ที่ราก ทําให้ต้อยติ่งไทยเมื่อเข้าสู่ฤดู
หนาวจะใช้อาหารที่สะสมไว้ที่ราก เพ่ือเป็นแหล่งอาหารในขณะที่ส่วนของใบหายไป และเพ่ือรอการกลับมา
ของฤดูฝน ต้อยติ่งไทยจะเจริญเติบโตขยายพันธุ์ และแพร่พันธุ์ต่อไป 

  ๕.๒.๓ ความผูกพันระหว่างต้อยติ่งไทยกับน้ า  
ต้อยติ่งไทยต้องการน้ําเพื่อใช้ในการดํารงชีวิต เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง  

น้ํามีความจําเป็นสําหรับต้อยติ่งไทย ตั้งแต่เริ่มงอกจนเจริญเติบโตเป็นต้นกล้า และเจริญเติบโตเข้าสู่ช่วง
สืบพันธุ์ เพราะน้ําจะช่วยให้ผลที่แก่เกิดการแตกออก เพ่ือกระจายเมล็ดซึ่งเป็นรูปแบบการขยายพันธุ์ อีกทั้ง
น้ําจะมีความสําคัญในด้านการการลําเลียงสารไปยังส่วนต่าง ๆ เพ่ือใช้ในกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้น
ภายในเซลล์  

  ๕.๒.๔ ความผูกพันระหว่างต้อยติ่งไทยกับดิน  
ดินเป็นที่ใช้ในการยืดเกาะ หรือแหล่งอยู่อาศัยของต้นไม้ และพืชทุกชนิดรวมถึงต้นต้อยติ่ง 

ไทย ในดินมีแร่ธาตุอาหารที่ต้อยติ่งไทยต้องการสําหรับใช้ในกระบวนการเจริญเติบโต ดังนั้นความผูกพันของ
ดินกับต้อยติ่งไทยจึงแยกจากกันไม่ได้ หากขาดแร่ธาตุในดินต้นจะแคระแกรนและอ่อนแอ ความทนทานต่อ
สภาพแวดล้อม โรคและแมลงต่าง ๆ จะลดลง จนเกิดการสูญพันธุ์และหายไปในที่สุด 

  ๕.๒.๔ ความผูกพันระหว่างต้อยติ่งไทยกับอากาศ  
อากาศ หมายถึง องค์ประกอบของแก๊สต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของต้อยติ่งไทย 

เช่นแก็สไนโตรเจน เป็นธาตุอาหารหลักในการเจริญเติบโต แก๊สคอร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สที่สําคัญใน
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหาร แก๊สออกซิเจน เป็นแก๊สที่ใช้ในการหายใจ 

ต้อยติ่งไทยยังเป็นตัวกลางในกลายหมุนเวียนของ วัฏจักรของน้ํา วัฏจักรแก๊สออกซิเจน วัฏจักร
คาร์บอน และการถ่ายทอดพลังงานที่เกิดจะจากกินเป็นทอด ๆ หรือเป็นผู้ผลิตในห่วงโซ่อาหาร อีกด้วย   
 

  



๙๑ 

 

๖. สรุปผลการเรียนรู้ ดุลยภาพของความพันเกี่ยว 

 

ภาพที่ ๕๑  แสดงภาพวาดดุลยภาพของความพันเกี่ยว 
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่พบบริเวณต้นต้อยติ่งไทยต่างมีความสัมพันธ์กับต้นต้อยติ่งไทย โดยใช้เป็นแหล่ง

อาหาร ที่อยู่อาศัย หลบภัย และสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นต่างก็มีความสัมพันธ์กัน ต้นต้อยติ่งไทยจะเจริญเติบโต
ดํารงชีวิตอยู่ได้  ก็ต้องสัมพันธ์กับปัจจัยกายภาพในสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่นั้น เช่น แสง น้ํา ดิน และอากาศ 
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ต่างมีความสัมพันธ์ผูกพันกันจนแยกออกจากกันไม่ได้ ต่างต้องพ่ึงพา อาศัยซึ่งกันและกัน จน
ก่อให้เกิดความสมดุลและดุลยภาพในระบบนิเวศ 
 จากการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างต้นต้อยติ่งไทยกับมดดํา มดแดง แมลงหวี่ ยุง แมงมุม มี
ความสัมพันธ์กันในภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลต่อกัน ซึ่งมดดํา มดแดง จะเดินวนไปมาบริเวณโคนต้นต้อยติ่ง 
เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัย แมลงหวี่ ยุง ก็เข้ามาบินวนเวียนบริเวณต้นต้อยติ่งไทย และแมงมุมก็มาอาศัยต้น
ต้อยติ่งไทยในการชักใยสร้างที่อยู่อาศัย ส่วนไส้เดือนดิน ผีเสื้อ ผึ้งมิ้ม จะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย 
โดยต้นต้อยติ่งไทยจะได้รับการพรวนดินจากการชอนไชของไส้เดือนดิน ส่วนไส้เดือนดินก็จะได้แหล่งอาหาร
กับท่ีอยู่อาศัย และผีเสื้อ ผึ้งมิ้ม ดูดน้ําหวานจากดอกต้อยติ่งไทย ทําให้ดอกต้อยติ่งไทยได้รับการผสมเกสรไป
ด้วย ทั้งนี้ปริมาณน้ํา ดิน อากาศ แสง มีความเหมาะสม ทําให้ต้อยติ่งไทยเจริญเติบโตได้ดี ส่งผลให้ต้น
ต้อยติ่งไทยมีการเจริญเติบโตงอกงามมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 

 
 
 
 



๙๒ 

 

บทที่ ๓ 
วิธีการ 

 

๓.๑ การจัดการ 
 ๓.๑.๑ การจัดการเพื่อให้เกิดการบริหาร  

นายเสรี พรหมแก้ว 
นางภัทราภรณ์ เนื้อไม้ 
นายวรพงศ์ ทองมูล 
นายอภิศักดิ์ เทียมฉันท์ 

เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและเกิดกระบวนการการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาง
คณะผู้บริหารงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชนจึงได้จัดให้มี
การแต่งตั้งบุคลากรในการขับเคลื่อนการดําเนินงานดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 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 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 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 



๙๓ 

 

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 ผลงานในการเรียนรู้จินตนาการจากการวิเคราะห์

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 

  



๙๔ 

 

๑.๒ วิเคราะห์ศักยภาพด้านคุณสมบัติ 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 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 

๒. เรียนรู้จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพของปัจจัย 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. นางสาวสายทิพย์    จารุวสุพันธุ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๘. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดูแล กํากับ ติดตาม รวบรวมและจัดทําแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กําหนด
ชิ้นนงาน ผลงานในการเรียนรู้จินตนาการจากการวิเคราะห์ศักยภาพ เรียนรู้สรุปคุณของศักยภาพที่ได้จาก
การจินตนาการ 

  



๙๕ 

 

๒.๑ จินตนาการจากการวิเคราะห์ศักยภาพ 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. นางสาวสายทิพย์    จารุวสุพันธุ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๘. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดูแล กํากับ ติดตาม รวบรวมและจัดทําแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กําหนด
ชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้จินตนาการจากการวิเคราะห์ศักยภาพ 

๒.๒ เรียนรู้สรุปคุณของศักยภาพ ที่ได้จากจินตนาการ  จํานวน ๘ คน 
๑. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นายสุทินธ์    คําน่าน หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวสุพิน    พลนิรันดร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๔. นางมณฑิรา     มาจันทร์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. นายวัชระ       วงษ์ดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ 
๖. นางสาวศิวพร   แพทย์ขิม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ 
๗. นางสาวสายทิพย์    จารุวสุพันธุ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๘. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดูแล กํากับ ติดตาม รวบรวมและจัดทําแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กําหนด
ชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้สรุปคุณของศักยภาพที่ได้จากการจินตนาการ 

๓. สร้างสรรค์วิธีการ 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 ผลงานในการเรียนรู้พิจารณาคุณที่เกิดจากจินตนาการ สรรค์สร้างแนวคิด แนวทางวิธีการ 

  



๙๖ 

 

๔. สรุปผลการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน 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. นางสาวสายทิพย์    จารุวสุพันธุ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๘. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดูแล กํากับ ติดตาม รวบรวมและจัดทําแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กําหนด
ชิ้นงาน ผลงานในการสรุปผลการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

 
๓.๑.๒ การจัดการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
การวางแผนการบูรณาการสู่การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ ทุกระดับชั้น โดยการแสดงผังมโนทัศน์ 

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



๙๗ 

 

ผังมโนทัศน์การจัดการเรียนรู้ บูรณาการสาระที่ ๓ ประโยชน์แท้แก่มหาชน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

บูรณาการสาระที่ ๓ ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

โรงเรียนตากพิทยาคม 

ฟิสิกส์ 

การดีดตัวแยกจากกันของวัตถุในหน่ึงมิติ ม.๔ 

กฎชองปาสคาลแลเครื่องอัดไฮโดรลิก 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 

สารชีวโมเลกุล 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 

ภาษาต่างประเทศ  ม.๕ 

The Advance of Toy Thing Thai  School botanical garden   

๔. สรุปผลการเรียนรู้ ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

สุขศึกษา 

สครับจากเมล็ดต้อยติ่งไทย ม.๔ 

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 

โครงงานการออกแบบเทคโนโลยี ม.๕ 

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.๒ 

เครื่องกลอย่างง่าย 

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.๑  ความร้อน 

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 



๙๘ 

 

๓.๒ การศึกษาประโยชน์แท้แก่มหาชน  
สาระการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน  
หลักการ เรียนรู้ศักยภาพ เรียนรู้จินตนาการ รู้ประโยชน์  

 ศึกษาการวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษา จินตนาการเห็นคุณ สรรค์สร้างวิธีการเพ่ือ
ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

  อธิบายล าดับการเรียนรู้ 
  ในการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน ได้มีการนําสาระนี้
บูรณาการเข้ากับ ๘ รายวิชา ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประกอบกับการศึกษาของกลุ่มสาระธรรมชาติ
แห่งชีวิต การศึกษาสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว เพ่ือให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา
ตอนปลายได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ มีการจัดทําใบงานเพ่ือเป็นแนวทางของการศึกษาที่ชัดเจนมากขึ้น 
ดําเนินการจัดประชุมกลุ่มคณะกรรมการที่รับผิดชอบด้านการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือแก้ไขปัญหาและ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
  การวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษาเริ่มตั้งแต่การพิจารณาศักยภาพรูปลักษณ์ การ
วิเคราะห์ศักยภาพคุณสมบัติ และการจินตนาการศักยภาพของพฤติกรรม ของปัจจัยศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนรู้ศักยภาพ จินตนาการ พิจารณาคุณ สร้างแนวคิด แนวทาง 
วิธีการ ของรูปลักษณ์ คุณสมบัติ และพฤติกรรมของปัจจัยศึกษา ให้สัมผัสปัจจัยการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้ รู้
ลึก รู้ละเอียดในชีวิต เห็นศักยภาพของสิ่งที่เรียนรู้ บนฐานของการรู้จริง เห็นคุณ อันก่อเกิดเป็นประโยชน์
แท้แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยเป็นการจัดการเรียนสอน เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ การใช้
กิจกรรมกลุ่ม ใบความรู้ต่างๆ ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ และมีการฝึกทําใบงาน 

๑. เรียนรู้การวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษา  
๑.๑ พิจารณาศักยภาพด้านรูปลักษณ์  
๑.๒ จินตนาการศักยภาพด้านคุณสมบัติ  
๑.๓ วิเคราะห์ศักยภาพด้านพฤติกรรม 

วิธีจัดการเรียนรู้  
เรียนรู้การวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษา 

  ๑. ครูได้กล่าวถึงพืชศึกษาของโรงเรียน คือ ต้นต้อยติ่งไทย ซึ่งผลของต้นต้อยติ่งไทยมี
พฤติกรรมการแตกตัวเช่นเดียวกับการดีดตัวแยกออกจากกันของวัตถุ  

๒. ครูให้นักเรียนลงสํารวจต้นต้อยติ่งไทย ในพ้ืนที่ศึกษา ตามกลุ่มที่แบ่ง เพ่ือสังเกตการ
แตกของผลต้อยติ่งไทย 

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

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



๙๙ 

 

  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 เรื่อง 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 เพ่ือหาแนวคิด บันทึกลง
ในใบงาน  

๘. ครูใหน้ักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียน  
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 เพ่ือมา
กําหนดวิธีการของแนวทางที่เลือก บันทึกลงในใบงาน  



๑๐๐ 

 

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 
 
 
 
  



๑๐๑ 

 

บทที ่๔  
ผลการศึกษา 

 

สาระการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน  
เป็นการเรียนรู้การวิเคราะห์ศักยภาพของอัญชัน โดยมีการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ 

พฤติกรรม ผ่านอวัยวะสัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย ร่วมกับจิตที่แน่วแน่ จดจ่อ นักเรียนเรียนรู้
สารประโยชน์แท้แก่มหาชนโดยเลือกศึกษาจากพรรณไม้ที่กําหนด ตัวอย่างผลงานการศึกษา  
 

ผลการเรียนรู้  
ในปีการศึกษา 256๒ ได้มีการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด ๗ รายวิชา คือ  

 ภาคเรียนที่ 1  ชื่อนวัตกรรม เครื่องหว่านเมล็ดพันธุ์พืช 
แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง การดีดตัวแยกออกจากกันของวัตถุ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รายวิชา ฟิสิกส์ ๒ 

   ส่วนที่ศึกษา  คือ      พฤติกรรมของปัจจัยศึกษา (การดีดตัวของฝัก) 
   ศักยภาพ   คือ      การกระจาย 
   คุณของศักยภาพ  คือ      ครอบคลุม 
 

ภาคเรียนที่ 1  ชื่อนวัตกรรม สครับจากเมล็ดต้อยติ่ง 
แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง การทําสครับจากเมล็ดต้อยติ่ง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รายวิชา สุขศึกษา 

   ส่วนที่ศึกษา  คือ  คุณสมบัติของปัจจัยศึกษา (เมล็ดและเมือก 
ของต้อยติ่งไทย) 

   ศักยภาพ   คือ  การกระจาย 
   คุณของศักยภาพ  คือ  สครับจากเมล็ดต้อยติ่ง 
 

ภาคเรียนที่ ๑  ชื่อนวัตกรรม รองเท้าลดกําลัง 
แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง กฎของพาสคัลและเครื่องอัดไฮดรอลิก  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๕ 

   ส่วนที่ศึกษา  คือ  คุณสมบัติของปัจจัยทางชีวภาพ (ส่วนกลาง 
ของไส้เดือนดิน) 

   ศักยภาพ   คือ  อ่อนตัว 
   คุณของศักยภาพ  คือ  ทนแรงกด 

ภาคเรียนที่ ๒  ชื่อนวัตกรรม เตาจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง ความร้อน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รายวิชา วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 

   ส่วนที่ศึกษา  คือ      คุณสมบัติของปัจจัยทางกายภาพ (แสง) 
   ศักยภาพ   คือ      ให้ความร้อน 
   คุณของศักยภาพ  คือ      เพ่ิมอุณหภูม ิ
 

  



๑๐๒ 

 

ภาคเรียนที่ ๒  ชื่อนวัตกรรม ถังขยะฝากดมหัศจรรย์ 
แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ รายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 

   ส่วนที่ศึกษา  คือ  รูปลักษณข์องปัจจัยศึกษา (ดอกต้อยติ่งไทย) 
   ศักยภาพ   คือ  บรรจุสิ่งของ 
   คุณของศักยภาพ  คือ  บรรจุสิ่งของ 
 

ภาคเรียนที่ ๒  ชื่อนวัตกรรม ถังขยะอัตโนมัติ 
แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง การดีดตัวแยกออกจากกันของวัตถุ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๒ 

   ส่วนที่ศึกษา  คือ  รูปลักษณ์ของปัจจัยศึกษา (ดอกต้อยติ่งไทย) 
   ศักยภาพ   คือ  ขยายและเพ่ิมจํานวน 
   คุณของศักยภาพ  คือ  บานสีสวยงาม 

ภาคเรียนที่ ๒  ชื่อนวัตกรรม Box Feed เครื่องให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยงด้วยระบบ Application 
แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง โครงงานออกแบบเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 

   ส่วนที่ศึกษา  คือ  รูปลักษณข์องปัจจัยทางชีวภาพ (ส่วนท้อง 
 ของมดแดง) 

   ศักยภาพ   คือ  ลื่นไหล กลิ้งได ้
   คุณของศักยภาพ  คือ  เคลื่อนที่ได้ 
 

๑. เรียนรู้การวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษา  
๑.๑ พิจารณาศักยภาพด้านรูปลักษณ์ 

พิจารณาศักยภาพด้านรูปลักษณ์ของส่วนประกอบของปัจจัยศึกษา (ต้อยติ่งไทย) 
สรุปผลการเรียนรู้  
ลําต้น 

- รูปทรงกระบอก  ศักยภาพคือ มั่นคง แข็งแรง 
ใบ 

- สีเขียว   ศักยภาพคือ ผ่อนคลาย สบาย สงบ 
สมบูรณ์ 

- ปลายใบโค้งมน  ศักยภาพคือ ปลอดภัย อ่อนโยน 
ดอก 

- รูปร่างทรงกรวย  ศักยภาพคือ บรรจุสิ่งของ 
- สีม่วง    ศักยภาพคือ ความสงบ เงียบ สุภาพ  

สุขุม 
ผล (ฝัก) 

- รูปทรงเรียว ปลายแหลม ศักยภาพคือ ทิ่มแทง 
- ผิวขรุขระเล็กน้อย  ศักยภาพคือ แตกแยก 

  



๑๐๓ 

 

เมล็ด 
- รูปร่างรี   ศักยภาพคือ ไม่ม่ันคง เคลื่อนไหว 
- สีน้ําตาล   ศักยภาพคือ อบอุ่น จริงใจ 
- วงกลม   ศักยภาพคือ วกวน 

พิจารณาศักยภาพด้านรูปลักษณ์ของส่วนประกอบของปัจจัยทางชีวภาพ คือ มดแดง 
สรุปผลการเรียนรู้ 
ส่วนหัว 

- หัวมีลักษณะเป็นทรงกลมรี  ศักยภาพคือ ลื่นไหล กลิ้งได้ 
- หนวดมีลักษณะเป็นทรงกระบอก ศักยภาพคือ แข็งแรง 
- กรามมีลักษณะสามเหลี่ยม  ศักยภาพคือ ทิ่มแทง 

ส่วนอก 
- ลําตัวเป็นทรงกระบอกและแบ่งออกเป็นปล้อง ศักยภาพคือ แข็งแรง 
- ขาเป็นทรงกระบอกยื่นออกมาจากอก  ศักยภาพคือ หนักแน่น 

ส่วนท้อง  
- มีลักษณะเป็นทรงกลมรี  ศักยภาพคือ ลื่นไหล  
- มีสีส้ม    ศักยภาพคอื กลิ้งได้ 

พิจารณาศักยภาพด้านรูปลักษณ์ของส่วนประกอบของปัจจัยทางชีวภาพ คือ ไส้เดือนดิน 
สรุปผลการเรียนรู้ 
ส่วนหัว 

- ทรงกรวย  ศักยภาพคือ ทิ่มแทง ทะลุทะลวง 
ส่วนกลาง 

- ทรงกระบอก  ศักยภาพคือ แข็งแรง บรรจุสิ่งของได้ 
ส่วนท้าย  

- ทรงกรวย  ศักยภาพคือ ทิ่มแทง ทะลุทะลวง 
 

๑.๒ วิเคราะห์ศักยภาพของคุณสมบัติ 
วิเคราะห์ศักยภาพของคุณสมบัติของส่วนประกอบของปัจจัยศึกษา (ต้อยติ่งไทย)  
สรุปผลการเรียนรู้ 
ลําต้น 

- ความเหนียว   ศักยภาพคือ รับน้ําหนัก 
- ความแข็งแรง   ศักยภาพคือ ทนทาน คงรูป 

ใบ 
- ลอยน้ํา   ศักยภาพคือ อ่อนไหว บอบบาง 
- นิ่ม    ศักยภาพคือ ผ่อนคลาย เบาสบาย สดชื่น 

ดอก 
- นิ่ม    ศักยภาพคือ ผ่อนคลาย เบาสบาย สดชื่น 

ผล (ฝัก) 
- ผลที่แห้งจะมีความเปราะ ศักยภาพคือ อ่อนไหว ไวต่อความชื้น 
- ลอยน้ํา   ศักยภาพคือ อ่อนไหว บอบบาง 



๑๐๔ 

 

เมล็ด 
- แข็ง    ศักยภาพคือ ทนทาน คงรูป 
- ลอยน้ํา   ศักยภาพคือ อ่อนไหว บอบบาง 

วิเคราะห์ศักยภาพของคุณสมบัติของส่วนประกอบของปัจจัยทางชีวภาพ คือ ไส้เดือนดิน 
สรุปผลการเรียนรู้ 
ส่วนหัว 

- มีเดือยสําหรับจิกดิน  ศักยภาพคือ ยึดเกาะ 
ส่วนกลาง 

- ความยืดหยุ่นของลําตัว  ศักยภาพคือ อ่อนตัว 
ส่วนท้าย  

- ความนิ่ม   ศักยภาพคือ อ่อนโยน 
วิเคราะห์ศักยภาพของคุณสมบัติของส่วนประกอบของปัจจัยทางกายภาพ  
สรุปผลการเรียนรู้ 
ดิน 

- มีสี ความแข็ง ความชื้น และช่องว่างในดินเปลี่ยนแปลงตามเวลา  
ศักยภาพคือ แข็งแรง ให้ความเจริญเติบโตแก่พืช 

แสง 
- เดินทางเป็นเส้นตรง เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ปลดปล่อยพลังงาน   

ศักยภาพคือ ให้พลังงานความร้อน 
น้ํา  

- เป็นส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิต เปลี่ยนรูปร่างตามภาชนะ    
ศักยภาพคือ ให้ความชุ่มชื้น แก้กระหาย ให้พลังงาน 

อากาศ 
- เป็นของไหลเคลื่อนไหวตลอดเวลา     

ศักยภาพคือ อ่อนไหว 
- เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับสิ่งมีชีวิต    

ศักยภาพคือ มีความเบา 
 

๑.๓ จินตนาการศักยภาพของพฤติกรรม 
จินตนาการศักยภาพของพฤติกรรมของส่วนประกอบของปัจจัยศึกษา (ต้อยติ่งไทย)  
สรุปผลการเรียนรู้ 
ลําต้น 

- โน้มเอียงเข้าหาแสง               ศักยภาพคือ    อ่อนโยน 
- ลําต้นตอนปลาย เมื่อมีลมพัดจะมีการเอน    ศักยภาพคือ    เอาตัวรอด ยืดหยุ่น 

ใบ 
- คายน้ําเมื่อได้รับแสง         ศักยภาพคือ    การรักษาสมดุล 

ดอก 
- การบานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและแสง    ศักยภาพคือ    เปิด ขยาย เพิ่มจํานวน 

  



๑๐๕ 

 

ผล (ฝัก) 
- แตกเมื่อได้รับความชื้น         ศักยภาพคือ    กระจาย ทั่วถึง  

ครอบคลุม เพ่ิมจํานวน 
เมล็ด 

- การงอก          ศักยภาพคือ    ขยาย เพ่ิมจํานวน  
เพ่ิมปริมาณ 

จินตนาการศักยภาพของพฤติกรรมของส่วนประกอบของปัจจัยทางชีวภาพ คือ ไส้เดือนดิน 
สรุปผลการเรียนรู้ 
การกิน 

- จะกินอาหารส่วนที่อ่อนหรือเน่าก่อน  
ศักยภาพคือ เพ่ิมพลัง ไม่สิ้นสุด 

การพรางรู 
- จะดึงใบไม้ลงไปในรูและเหลือบางส่วนของใบไม้ให้ยื่นออกมาอุดปากรู  

ศักยภาพคือ การป้องกันตัวเอง 
การตอบสนองต่อสิ่งเร้า 

- ไส้เดือนดินจะโผล่ออกมาจากที่อยู่ของมัน 
ศักยภาพคือ การเอาตัวรอด 

 

๒. จินตนาการเห็นคณุของศักยภาพ ของปัจจัยศึกษา  
๒.๑ จินตนาการจากการวิเคราะห์ศักยภาพ 

จินตนาการจากการวิเคราะห์ศักยภาพของส่วนประกอบของปัจจัยศึกษา (ต้อยติ่งไทย)
 ดอก 

- กลีบดอกบานเมื่อรับแสงอาทิตย์      
ศักยภาพคือ  ขยายและเพ่ิมจํานวน 

- มีลักษณะสีม่วง รูปทรวงกรวย ใช้ในการบรรจุสิ่งของ   
ศักยภาพคือ  บรรจุสิ่งของ  

ผล (ฝัก) 
- ผลจะแยกออกเม่ือได้รับความชื้นโดยเมล็ดที่อยู่ภายในจะกระเด็นออกทั่วทุก

ทิศทาง   
ศักยภาพคือ  การกระจาย 

จินตนาการจากการวิเคราะหศ์ักยภาพของส่วนประกอบของปัจจัยทางชีวภาพ คือ มดแดง 
ส่วนท้อง  

- มีลักษณะเป็นทรงกลมรี มีสีส้ม 
ศักยภาพคือ  ลื่นไหล กลิ้งได้ 

จินตนาการจากการวิเคราะห์ศักยภาพของส่วนประกอบของปัจจัยทางชีวภาพ คือ 
ไส้เดือนดิน 

ส่วนกลาง 
- การยืดหดตัวของกล้ามเนื้อทําให้ของไหลในลําตัวเกิดความดันและแรงดัน จึง

ทําให้ไส้เดือนดินเคลื่อนที่ได้ 



๑๐๖ 

 

- ความยืดหยุ่นของลําตัว   
ศักยภาพคือ  อ่อนตัว 

จินตนาการจากการวิเคราะห์ศักยภาพของส่วนประกอบของปัจจัยทางกายภาพ  
แสง 

- เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าปลดปล่อยพลังงาน เดินทางเป็นเส้นตรง เกิดการหักเห
เมื่อผ่านตัวกลางต่างชนิดกัน   
ศักยภาพคือ  ให้พลังงานความร้อน ทะลุทะลวง รวดเร็ว 
 

๒.๒ สรุปคุณของศักยภาพ ที่ได้จากจินตนาการ 
สรุปคุณของศักยภาพ ท่ีได้จากจินตนาการของส่วนประกอบของปัจจัยศึกษา (ต้อยติ่ง

ไทย) 
ดอก 

- กลีบดอกบานเมื่อรับแสงอาทิตย์      
ศักยภาพคือ  ขยายและเพ่ิมจํานวน 
คุณของศักยภาพคือ บานสีสวยงาม 

- มีลักษณะสีม่วง รูปทรวงกรวย ใช้ในการบรรจุสิ่งของ   
ศักยภาพคือ  บรรจุสิ่งของ 
คุณของศักยภาพคือ บรรจุสิ่งของ 

ผล (ฝัก) 
- ผลจะแยกออกเม่ือได้รับความชื้นโดยเมล็ดที่อยู่ภายในจะกระเด็นออกทั่วทุก

ทิศทาง   
ศักยภาพคือ  การกระจาย 
คุณของศักยภาพคือ ครอบคลุม 

สรุปคุณของศักยภาพ ท่ีได้จากจินตนาการของส่วนประกอบของปัจจัยทางชีวภาพ คือ 
มดแดง 

ส่วนท้อง  
- มีลักษณะเป็นทรงกลมรี มีสีส้ม 

ศักยภาพคือ  ลื่นไหล กลิ้งได้ 
คุณของศักยภาพคือ เคลื่อนที่ได้ง่าย 

สรุปคุณของศักยภาพ ท่ีได้จากจินตนาการของส่วนประกอบของปัจจัยทางชีวภาพ คือ 
ไส้เดือนดิน 

ส่วนกลาง 
- การยืดหดตัวของกล้ามเนื้อทําให้ของไหลในลําตัวเกิดความดันและแรงดัน จึง

ทําให้ไส้เดือนดินเคลื่อนที่ได้ 
- ความยืดหยุ่นของลําตัว   

ศักยภาพคือ  อ่อนตัว 
คุณของศักยภาพคือ ทนแรงกด 

  



๑๐๗ 

 

สรุปคุณของศักยภาพ ท่ีได้จากจินตนาการของส่วนประกอบของปัจจัยทางกายภาพ  
แสง 

- เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าปลดปล่อยพลังงาน เดินทางเป็นเส้นตรง เกิดการหักเห
เมื่อผ่านตัวกลางต่างชนิดกัน   
ศักยภาพคือ  ให้พลังงานความร้อน ทะลุทะลวง รวดเร็ว 
คุณของศักยภาพคือ เพ่ิมอุณหภูมิ 

 

๓. สรรค์สร้างวิธีการ 
๓.๑ พิจารณาคุณที่เกิดจากจินตนาการ 
๓.๒ สร้างแนวคิด แนวทาง วิธีการ 

ภาคเรียนที่ 1  ชื่อนวัตกรรม เครื่องหว่านเมล็ดพันธุ์พืช 
ส่วนที่ศึกษา  คือ พฤติกรรมของปัจจัยศึกษา (การดีดตัวของฝัก) 
แนวทางของแนวคิด คือ นําไปทําเครื่องมือทางการเกษตร 
แนวทาง   คือ 1. เครื่องหว่านทางอากาศโดนโดรน 

                     2. เครื่องให้น้ําพืชอัตโนมัติ 
       ๓. เครื่องไล่นกอัตโนมัติ 

วิธีการของแนวทาง คือ เครื่องหว่านทางอากาศโดนโดรน 
 
ภาคเรียนที่ 1  ชื่อนวัตกรรม สครับจากเมล็ดต้อยติ่ง 

  ส่วนที่ศึกษา  คือ คุณสมบัติของปัจจัยศึกษา (เมล็ดและเมือกของต้อยติ่งไทย) 
 แนวทางของแนวคิด คือ สครับจากเมล็ดต้อยติ่ง 
แนวทาง   คือ 1. เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนผสมของธรรมชาติ 

                     2. เรียนรู้สรรพคุณเมล็ดต้อยติ่งและส่วนผสมอย่างอ่ืน 
       ๓. ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

วิธีการของแนวทาง คือ สครับจากเมล็ดต้อยติ่ง 
 
ภาคเรียนที่ ๑  ชื่อนวัตกรรม รองเท้าลดกําลัง 

  ส่วนที่ศึกษา  คือ คุณสมบัติของปัจจัยทางชีวภาพ (ส่วนกลางของไส้เดือนดิน) 
 แนวทางของแนวคิด คือ รองเท้าลดกําลัง 
แนวทาง   คือ 1. รองเท้าช่วยพยุงเดินโดยใช้น้ําเป็นของไหลภายใน 
                        2. รองเท้าช่วยพยุงเดินโดยใช้อากาศเป็นของไหลภายใน 
วิธีการของแนวทาง คือ รองเท้าช่วยพยุงเดินโดยใช้อากาศเป็นของไหลภายใน 
 
ภาคเรียนที่ ๒  ชื่อนวัตกรรม เตาจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
ส่วนที่ศึกษา  คือ คุณสมบัติของปัจจัยทางกายภาพ (แสง) 
 แนวทางของแนวคิด คือ ตู้อบความร้อน 
แนวทาง   คือ 1. ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 
                        2. หม้อต้มพลังงานแสงอาทิตย์ 
วิธีการของแนวทาง คือ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 



๑๐๘ 

 

ภาคเรียนที่ ๒  ชื่อนวัตกรรม ถังขยะฝากดมหัศจรรย์ 
  ส่วนที่ศึกษา  คือ รูปลักษณ์ของปัจจัยศึกษา (ดอกต้อยติ่งไทย) 

แนวทางของแนวคิด คือ นําไปทําอุปกรณ์เก็บขยะ (บรรจุขยะ) 
แนวทาง   คือ ถังขยะ 
วิธีการของแนวทาง คือ ถังขยะ 
 
ภาคเรียนที่ ๒  ชื่อนวัตกรรม ถังขยะอัตโนมัติ 

  ส่วนที่ศึกษา  คือ รูปลักษณ์ของปัจจัยศึกษา (ดอกต้อยติ่งไทย) 
แนวทางของแนวคิด คือ ถังขยะอัตโนมัติ 
แนวทาง   คือ ๑. ถังขยะเปิดด้วยระบบไฟฟ้า 
         ๒. ถังขยะเปิดด้วยมือมนุษย์ 
วิธีการของแนวทาง คือ ถังขยะเปิดด้วยระบบไฟฟ้า 
 
ภาคเรียนที่ ๒  ชื่อนวัตกรรม Box Feed เครื่องให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยงด้วยระบบ 

Application 
  ส่วนที่ศึกษา  คือ รูปลักษณ์ของปัจจัยทางชีวภาพ (ส่วนท้องของมดแดง) 

แนวทางของแนวคิด คือ เครื่องให้อาหารสัตว์ 
แนวทาง   คือ ๑. เครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติ 
         ๒. เครื่องให้อาหารสัตว์กึ่งอัตโนมัติ 
วิธีการของแนวทาง คือ เครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติ 
 

4. สรุปผลการเรียนรู้ ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
 ผลประโยชน์นั้น เมื่อเกิดขึ้นแล้ว สืบเนื่องยาวนานไม่รู้จบ 
 ผลประโยชน์นั้น เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ตกอยู่กับมหาชนคนส่วนใหญ่ 
 ผลประโยชน์นั้น เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ขจัดความขาดแคลนทางกาย 
 ผลประโยชน์นั้น เมื่อเกิดขึ้นแล้ว บํารุงจิตให้เบิกบาน 

ด้านวิชาการ  
วิทยาศาสตร์  คือ มีทักษะกระบวนการ คิดวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มทํางาน 

              อย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สรีรวิทยา  คือ เรียนรู้กลไกธรรมชาติ กระบวนการเปลี่ยนแปลง 
สังคมศาสตร์  คือ การทํางานร่วมกัน มีความเป็นประชาธิปไตย มีภาวะผู้นํา           
                          กล้าแสดงออก 
ภาษา   คือ การใช้คําในการสื่อสาร 
ศิลปะ   คือ การออกแบบ การวาดภาพ การแสดงเรียนรู้การออกแบบ  
                         สร้างสรรค์ วิธีการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและมีส่วนร่วม 

  ด้านภูมิปัญญา 
  รู้จักการจัดการชีวิต เข้าใจชีวิต ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รู้จักการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
   
  



๑๐๙ 

 

ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
  ความละเอียด รอบคอบ ความเอาใจใส่ของผู้สอนต่อผู้เรียน ความรัก ความเมตตา     

ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ 
  



๑๑๐ 

 

บทที ่๕  
สรุปผลการศึกษา 

 
ผลที่ได้รับจากการศึกษา  

จากผลการศึกษา ประโยชน์แท้แก่มหาชน ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สรุปผลการศึกษา ดังนี้ 
 โรงเรียนตากพิทยาคม มีการดําเนินการ เรียนรู้การวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษาด้าน
รูปลักษณ์ จํานวน ๒ เรื่อง ศักยภาพ ด้านคุณสมบัติ จํานวน ๒ เรื่อง ศักยภาพ ด้านพฤติกรรม จํานวน ๓ 
เรื่อง ศักยภาพ สรุปคุณท่ีได้จากจินตนาการ จํานวน ๗ เรื่อง สรรค์สร้างวิธีการ แนวคิด แนวทาง จํานวน ๗ 
ผลงาน 
 ทางโรงเรียนได้เรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต และสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว มาวิเคราะห์หาศักยภาพ
ธรรมชาติของปัจจัยศึกษา เช่น การศึกษาดอกต้อยติ่งไทย มีรูปลักษณ์เป็นรูปทรงกรวย มีศักยภาพ คือ 
บรรจุสิ่งของ รองรับน้ําหนัก ด้านคุณสมบัติ เช่น เมล็ดต้อยติ่งไทยมีความเป็นเบส มีศักยภาพ คือ ชะล้าง 
สะอาด ด้านพฤติกรรม เช่น การแตกของผล (ฝัก) ต้อยติ่งไทยเมื่อได้รับความชื้น โดยเมล็ดที่อยู่ภายในจะ
กระเด็นออกท่ัวทุกทิศทาง มีศักยภาพ คือ การกระจายอย่างทั่วถึงและรอบทิศทาง เป็นต้น จินตนาการเห็น
คุณของศักยภาพ สรรค์สร้างแนวคิด แนวทาง และวิธีการ เช่น การนําศักยภาพการกระจาย ซึ่งเป็น
พฤติกรรมการแตกของผล (ฝัก) ต้อยติ่งไทยมาเป็นแนวคิดในการทําเครื่องมือทางการเกษตร และมีแนวทาง 
คือ เครื่องหว่านเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศโดยโดรน เป็นต้น  

นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้วิเคราะห์หาศักยภาพของปัจจัยทางกายภาพ เช่น การศึกษาด้าน
คุณสมบัติของแสง โดยแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ปลดปล่อยพลังงาน เดินทางเป็นเส้นตรง และจะเกิดการ
หักเหเมื่อผ่านตัวกลางต่างชนิดกัน มีศักยภาพ คือ ให้พลังงานความร้อน ทะลุทะลวง รวดเร็ว เป็นต้น 
จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพ สรรค์สร้างแนวคิด แนวทาง และวิธีการ คือ การนําศักยภาพของแสง ซึ่งมี
คุณสมบัติให้ความร้อนมาเป็นแนวคิดในการทําของใช้ และมีแนวทาง คือ เตาอบความร้อน เป็นต้น  

และวิเคราะห์หาศักยภาพของปัจจัยทางชีวภาพ เช่น การศึกษาส่วนท้องของมดแดง มีรูปลักษณ์
เป็นรูปทรงรี มีศักยภาพ คือ กลิ้งได้ง่ายและรวดเร็ว เกลี่ยและกระจายตัว ความยืดหยุ่น จินตนาการเห็นคุณ
ของศักยภาพ สรรค์สร้างแนวคิด แนวทาง และวิธีการ คือ การนําศักยภาพกลิ้งได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งเป็น
ผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์มาเป็นแนวคิดในการทําของใช้ และมีแนวทาง คือ เครื่องให้อาหารอัตโนมัติที่มี
การเกลี่ยอาหารให้ทั่วถึงและรวดเร็ว การศึกษาส่วนกลางของไส้เดือนดิน ด้านคุณสมบัติการยืดหดของ
กล้ามเนื้อ ทําให้ของไหลในลําตัวเกิดความดันและแรงดัน ไส้เดือนดินจึงเคลื่อนที่ได้ ความยืดหยุ่นของลําตัว 
มีศักยภาพ คือ ยืดได้ หดได้ นิ่ม อ่อนโยน เป็นต้น จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพ สรรค์สร้างแนวคิด 
แนวทาง และวิธีการ คือ การนําศักยภาพการยืดหด ซึ่งเป็นคุณสมบัติของไส้เดือนดินมาเป็นแนวคิดในการ
ทําเครื่องทุ่นแรง และมีแนวทาง คือ รองเท้าช่วยพยุงเดิน (รองเท้าลดกําลัง) เป็นต้น 
 การศึกษาประโยชน์แท้แก่มหาชนครั้งนี้ ส่งผลกับนักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน และชุมชน โดยได้
มีการทดลองใช้ตามบ้านเรือนภายในชุมชน ดังนี้ 

๑. ด้านวิชาการ 
วิทยาศาสตร์ คือ มีทักษะกระบวนการ คิดวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มทํางานอย่างเป็นระบบ มี

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สรีรวิทยา คือ เรียนรู้กลไกธรรมชาติ กระบวนการเปลี่ยนแปลง 



๑๑๑ 

 

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 
 
  



๑๑๒ 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

การนําข้อความของผู้อ่ืนมาประกอบในรายงานของตน เพ่ือเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของข้อความ
นั้น จึงจําเป็นต้องมีการอ้างอิงตามที่ได้กล่าวไปแล้วในการตรวจเอกสารและผลการศึกษา โดยให้ใส่
รายละเอียดของหนังสือเล่มที่คัดลอกข้อความมาในรายการเอกสารอ้างอิง ตัวอย่างดังนี้ 
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๒.วารสาร 
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๓.อินเตอร์เน็ต 
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