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บทคัดย่อ  

เรื่อง รายงานผลการศึกษาพืชศึกษา 
ต้อยติ่งไทย 

 
 ต้อยติ่งไทยเป็นวัชพืชท่ีปลูกเพื่อใช้เป็นดอกประดับ เป็นพืชที่แพร่กระจายได้รวดเร็วพบทั่วทุก

ภูมิภาค นำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคต่างๆรากช่วยลดการไอกรน ล้างพิษในเลือด ทำ
ให้อาเจียน ใช้ดับพิษในร่างกาย ช่วยขับปัสสาวะ ใบใช้ดับกลิ่นตัวกลิ่นปาก กลิ่นเท้า ล้างพิษ และใช้พอกแก้
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ลำต้นใช้เป็นยาขับปัสสาวะ เบาหวาน ลดไข้ ยาแก้ปวด ลดการปวด ดับร้อนในกระหาย
น้ำ เมล็ดใช้พอกฝีเพื่อดูดหนอง ช่วยลดการอักเสบ พอกแผลเรื้อรัง ช่วยสมานบาดแผล  ปัจจุบันข้อมูล
การศึกษาเกี ่ยวกับต้อยติ่งไทยค่อนข้างน้อย เพื ่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนเห็นคุณ            
รู้ค่า รู้จักอนุรักษ์และหวงแหนพืชไทย โรงเรียนตากพิทยาคมจึงได้ศึกษาต้อยติ่งไทยอย่างละเอียดท้ังราก ลำต้น 
ใบ ดอกและเมล็ด การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้คณะครู นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนตากพิทยาคมเห็นคุณค่าของต้อยติ่งไทยด้วยการศึกษาด้านรูปลักษณ์และการใช้
ประโยชน์จากต้อยติ่งไทยโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

จากผลการศึกษาพบว่า ต้อยติ่งไทยเป็นไม้ล้มลุก สูง 20-30 ซม.ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามรูปรี 
กว้าง 3-4 ซม. ยาว 6-8 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบมน ขอบเป็นคลื่นเล็กน้อย ดอกสีม่วงถึงชมพูอ่อน 
ออกเป็นช่อตามซอกใบ กลีบรองดอกส่วนโคนเชื่อมกัน ปลายแยกเป็นแฉกแหลม 5 แฉก กลีบดอกเชื่อม
ติดกันเป็นรูปกรวย ส่วนบนโค้งเล็กน้อย ปลายแผ่แยกเป็น 5 กลีบ ขนาดดอกกว้าง 3.5 ซม. เกสรผู้ 4 อัน 
สั้น 2 ยาว 2 ผลเป็นฝักรูปกระสวย ยาว 2-2.5 ซม. สีเขียวเมื่อแก่เป็นสีน้ำตาลเข้ม เมื่อถูกน้ำหรือความชืน้
มาก ๆ จะแตก ดีดเป็น 2 ซีก ภายในมี 8 เมล็ด, พืชล้มลุกมีอายุยืน ลำต้นสูงประมาณ 25 - 50 ซม. ใบ
เดี่ยวรูปรีและไข่กลับ การเกาะติดของใบบนก่ิงเป็นคู่สลับ ดอกออกท่ีซอกใบบริเวณปลายยอด ดอกสีม่วงน้ำ
เงิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 - 5 ซม. ผลเป็นฝัก เมื่อแก่สีน้ำตาลเข้มยาว 2 - 3 ซม. แห้งแล้ว
แตกเป็น 2 ซีก เมล็ดกลมแบนมีจำนวนมาก ราก พองเป็นหัวสะสมอาหาร ปลายเรียวแหลมยาว ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 ซม. ยาวประมาณ5 - 10 ซม. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอบคุณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ให้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ การรายงานผลการศึกษาพืชศึกษาของโรงเรียน
ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยมี นางเพ็ญศรี พืชพันธ์ นายชนันติญญ์ เทียนทอง นายจรัญ ไล้ทองคำ               
นางรัชนีนรินทร์ คลังเงินวรากร นางสาวประนอม รัตนชัย และนางพันทิพา สิงหัษฐิต ท่ีปรึกษาประสานงาน 
งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนเขตภาคเหนือตอนล่าง และนายเฉลิมพล ขยันกิจ เจ้าหน้าที่โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ ที่ให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องดา้น
วิชาการจนครบถ้วนสมบูรณ์ 

ขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การอำนวยความสะดวก 
และ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนขอขอบคุณคณะกรรมการโรงเรียน คณะครู นักเรียน บุคลากร
สนับสนุน ของโรงเรียน ผู้ปกครอง ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เป็นกำลังสำคัญ
ในการดำเนินงาน จนทำให้ผลการดำเนินงานของโรงเรียนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 
คณะกรรมการดำเนินงาน  

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนตากพิทยาคม 
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คำนำ 
 
 ต้อยติ่งไทยเป็นไม้ล้มลุกมกัพบในบริเวณที่โล่งท่ีมีหญ้าขึ้นน้อย ท้ังลานดิน พื้นที่ว่างตามชุมชนหรือ

บ้านเรือน มีลักษณะเด่นที่ดอกมีสีม่วง เมล็ดเรียวยาว เปลือกเมล็ดสีดำ เมื่อนำเมล็ดมาแช่น้ำจะปริแตก
อย่างรวดเร็ว และมีเสียงดัง  เป็นวัชพืชที่แพร่กระจายได้รวดเร็วพบทั่วไปในโรงเรียนตากพิทยาคมและทุก
ภูมิภาค นำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคต่าง ๆ 

การศึกษาครั้งนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน เห็นคุณรู้ค่า
ของ พืชพรรณ โดยในการรายงานผลการศึกษาฉบับนี้ได้กล่าวถึงลักษณะทางพฤกษศาสตร์ รูปลักษณะของ 
ส่วนประกอบต่างๆ นิเวศวิทยา การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การเจริญเติบโต และการนำไปใช้ประโยชน์ 

รายงานพืชศึกษาต้อยติ่งไทย ของโรงเรียนตากพิทยาคมนอกจากประกอบด้วยการศึกษารูปลักษณ์
ภายนอก และภายใน การปลูก การดูแลรักษา การศึกษาการเจริญเติบโตและการนำไปใช้ประโยชน์ของ
ต้อยติ่งไทยแล้ว ยังเป็นรายงานที่แสดงถึงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทำให้
เกิดการเรียนรู้ที่ หลากหลายกับนักเรียน เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำไปเป็นตัวอย่างในการศึกษาพืชชนิดอื่น
ต่อไป 

 
คณะกรรมการดำเนินงาน  

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนตากพิทยาคม 
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กิตติกรรมประกาศ  ข 
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สารบัญแผนผัง ฉ 
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สารบญัภาพ 
หน้า 

ภาพท่ี 1 ภาพถ่ายความยาวรากของต้อยติ่งไทยชว่งอายุโตเต็มท่ี 75 
ภาพท่ี 2 โครงสร้างภายนอกของรากต้อยติ่งไทย 75 
ภาพท่ี 3 ลักษณะโครงสร้างภายในของราก 75 
ภาพท่ี 4 ภาพวาดโครงสร้างภายในของรากต้อยติ่งไทยกําลังขยาย40X 76 
ภาพท่ี 5 ภาพถ่ายโครงสร้างภายในของรากต้อยติ่งไทยกําลังขยาย100X 76 
ภาพท่ี 6 ภาพถ่ายขนาดและความยาวของลําต้นตอ้ยติ่งไทย 76 
ภาพท่ี 7 ภาพโครงสร้างภายนอกของลําต้นต้อยติ่งไทย 77 
ภาพท่ี 8 ภาพถ่ายลําต้นต้อยติ่งไทย มาตราส่วน 1 : 1 77 
ภาพท่ี 9 ภาพถ่ายโครงสร้างภายในของลําต้นตอ้ยติ่งไทย กําลังขยาย 40X 77 
ภาพท่ี 10 ภาพวาดโครงสร้างภายในของลําต้นตอ้ยติ่งไทย กําลังขยาย 40X 78 
ภาพท่ี 11 ภาพถ่ายขนาดความยาวและกว้างของใบต้อยติง่ไทย 78 
ภาพท่ี 12 โครงสร้างภายนอกของใบต้อยติ่งไทย 79 
ภาพท่ี 13 ภาพวาดใบต้อยติง่ไทย มาตราส่วน 1: 0.5 79 
ภาพท่ี 14 ภาพถ่ายโครงสร้างภายในของใบต้อยติง่ไทย กำลังขยาย 40X 79 
ภาพท่ี 15 ภาพถ่ายโครงสร้างภายในของใบต้อยติง่ไทย กําลังขยาย 100X 80 
ภาพท่ี 16 ภาพวาดโครงสร้างภายในของใบต้อยติง่ไทย กําลังขยาย 40X 80 
ภาพท่ี 17 ภาพถ่ายขนาดของดอกต้อยติ่งไทยในช่วงอายุโตเต็มท่ี 80 
ภาพท่ี 18 โครงสร้างภายนอกของดอกต้อยติ่งไทย 81 
ภาพท่ี 19 โครงสร้างภายในของดอกต้อยติ่งไทย 82 
ภาพท่ี 20 โครงสร้างภายในของเกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมียของต้อยติ่งไทย 82 
ภาพท่ี 21 ภาพโครงสร้างภายนอกของผล และเมล็ดต้อยติ่งไทย 83 
ภาพท่ี 22 ภาพวาดผลและเมล็ดต้อยติ่งไทย 83 
ภาพท่ี 23 โครงสร้างภายในของผลและเมล็ดต้อยติ่งไทย 84 
ภาพท่ี 24 ภาพถ่ายเมล็ดตอ้ยติ่งไทย 84 
ภาพท่ี 25 การเตรยีมดินสําหรับเพาะเมล็ด 85 
ภาพท่ี 26 การเพาะเมล็ดต้อยติ่งไทย 85 
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สารบัญแผนผัง 
 

  หน้า 
แผนผังท่ี 1 การวางแผนในการจัดทำแผนการจัดการเรยีนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน พืชศึกษา “ต้อยติง่ไทย” กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

6 

แผนผังท่ี๒ การวางแผนในการจัดทำแผนการจัดการเรยีนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนพืชศึกษา “ต้อยติ่งไทย” กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

17 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 ความสำคัญและทีม่า 
 จากพระราชดำริบางประการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีความว่า“การสอน
และอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้นควรใช้วิ ธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงามความ
น่าสนใจและเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไปการใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิด
ความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเองจะทำให้เด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเป็น
ผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว”ให้ไว้ ณ วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2536 ณ อาคารที่ประทับในสำนักงาน
ชลประทานเขต1จังหวัดเชียงใหม่ซ่ึงเป็นที่มาของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 โรงเรียนตากพิทยาคมได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีการจัดการเรียนรู้ให้
ตระหนักถึงการหวงแหนการอนุรักษ์และการนำไปใช้ประโยชน์จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู ้เรี ยนตาม
ศักยภาพของนักเรียนในทุกระดับชั้นและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานโดยการศึกษาในครั้งนี้ทาง
โรงเรียนตากพิทยาคมได้คัดเลือกต้อยติ่งไทยเป็นพืชศึกษาของโรงเรียนเนื่องจากต้อยติ่งไทยเป็นไม้ล้มลุกเป็น
พืชที ่คนไทยรู ้จักและอยู่คู ่คนไทยมานานจนไม่สามารถระบุได้ ว่านานแค่ไหนต้อยติ ่งไทยเกิดขึ ้นเองตาม
ธรรมชาติในสวนไร่นาข้างถนนแทบทุกแห่งหาง่ายใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆได้ทั้งสิ้นอยู่ใกล้กับวิถีชีวิตของคน
ไทยการศึกษาต้อยติ่งไทยในครั้งนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักให้เด็กและเยาวชนหันมาให้
ความสำคัญของต้อยติ ่งไทยมากขึ ้นโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื ่อศึกษาการใช้
ประโยชน์และการศึกษาด้านอื่นๆ 
 ต้อยติ ่งไทยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าRuelliasiamensis J.B.Imlay พบแพร่กระจายในทุกภาคมักพบ
บริเวณที่โล่งที่มีหญ้าขึ้นน้อยทั้งลานดินพื้นท่ีว่างตามชุมชนหรือบ้านเรือนมีลักษณะเด่นที่ดอกมีสีม่วงเมล็ดเรียว
ยาวเปลือกเมล็ดสีดำเมื่อนำเมล็ดมาแช่น้ำจะปริแตกอย่างรวดเร็วและมีเสียงดัง 

 ต้อยติ่งไทยเป็นไม้ล้มลุก สูง 20-30 ซม.ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามรูปรี กว้าง 3-4 ซม.  ยาว 6-8 ซม. 
โคนใบสอบ ปลายใบมน ขอบเป็นคลื่นเล็กน้อย ดอกสีม่วงถึงชมพูอ่อน ออกเป็นช่อตามซอกใบ กลีบรองดอก
ส่วนโคนเชื่อมกัน ปลายแยกเป็นแฉกแหลม 5 แฉก กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปกรวย ส่วนบนโค้งเล็กน้อย 
ปลายแผ่แยกเป็น 5 กลีบ ขนาดดอกกว้าง 3.5 ซม. เกสรผู้ 4 อัน สั้น 2 ยาว 2 ผลเป็นฝักรูปกระสวย ยาว 2-2.5 
ซม. สีเขียวเมื่อแก่เป็นสีน้ำตาลเข้ม เมื่อถูกน้ำหรือความชื้นมากๆ จะแตก ดีดเป็น 2 ซีก ภายในมี 8 เมล็ด, พืช
ล้มลุกมีอายุยืน ลำต้นสูงประมาณ 25 - 50 ซม. ใบเดี่ยวรูปรีและไข่กลับ การเกาะติดของใบบนกิ่งเป็นคู่สลับ 
ดอกออกที่ซอกใบบริเวณปลายยอด ดอกสีม่วงน้ำเงิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 - 5 ซม. ผลเป็นฝัก 
เมื่อแก่สีน้ำตาลเข้มยาว 2 - 3 ซม. แห้งแล้วแตกเป็น 2 ซีก เมล็ดกลมแบนมีจำนวนมาก ราก พองเป็นหัว
สะสมอาหาร ปลายเรียวแหลมยาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 ซม. ยาวประมาณ 5 - 10 ซม. 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ด้านรูปลักษณ์ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ดของต้อยติ่งไทย 
 2. เพื่อศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยาของต้อยติ่งไทย 
 3. เพื่อศึกษาการขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การเจริญเติบโตของต้อยติ่งไทย 
 4. เพื่อศึกษาการนำไปใช้ประโยชน์ของต้อยติ่งไทย 

 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 โรงเรียนได้กำหนดขอบเขตของการศึกษาต้อยติ่งไทย โดยศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของ
ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด พร้อมท้ังอธิบายถึงการศึกษาแต่ละส่วนประกอบทางด้านรูปลกัษณ์ ลักษณะ 
ทางนิเวศวิทยา การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การเจริญเติบโตและการนำไปใช้ประโยชน์โดยทำการศึกษา 
เฉพาะภายในเขตพื้นที่บริเวณโรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีระยะเวลาศึกษาใน
การศึกษา ระหว่างวันท่ี 16 พฤษภาคม 25๖1–๒๕ มีนาคม 2562 
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บทที่ 2 
การตรวจสอบเอกสาร 

 
2.1 อนุกรมวิธานของตอ้ยติง่ไทย(http://www.manager.co.th/ตอ้ยติ่งไทย, มีคณา(2557):  
นิตยสารธรรมลีลา ฉบับท่ี 168)  
 Scientific name :Ruelliasiamensis J.B.Imlay 
 Family name : ACANTHACEAE 
 ชื่อสามัญ: Waterkanon, Watrakanu, Minnieroot, Iron Root, Feverroot,Popping 
   pod, Trai-no, Toi ting 
 ชื่อท้องถิ่น: ต้อยติ่งนา อังกาบ เปา๊ะแป๊ะ 
 
2.2 ข้อมูลดา้นพฤกษศาสตร์ของต้อยติ่งไทย 
 ลำต้น 
 ต้นต้อยติ่ง เป็นไม้ล้มลุก มีลำต้นสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร ลำต้นแตกกิ่งตั้งแต่โคนต้น ทำให้
แลดูเป็นทรงพุ่มเตี้ยๆ ลำต้น และก่ิงมีขนาดเล็ก เปลือกลำต้น และกิ่งมีสีเขียว และมีขนอ่อนปกคลุม 
 ใบ 
 ใบต้อยติ่ง ออกเป็นใบเดี่ยว เรียงเป็นคู่ ๆตรงข้ามกันตามลำต้น และกิ่ง ใบมีรูปไข่ มีสีเขียวสด กว้าง
ประมาณ 3-4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6-8 เซนติเมตรโคนใบสอบแคบ ปลายใบค่อนข้างมน แผ่นใบ และ
ขอบใบเป็นลูกคลื่นเล็กน้อย 
 ดอก 
 ดอกต้อยติ่ง ออกเป็นช่อหรือเป็นดอกเดี่ยว ๆ บริเวณซอกใบตามปลายยอด แต่ละช่อมีดอกเดยีวหรือ 
2-3 ดอก/ช่อ ดอกมีก้านดอกยาว 3-4 เซนติเมตร ตัวดอกมีขนาดประมาณ 4-5 เซนติเมตร ประกอบด้วย
กลีบดอก 5 กลีบ แต่ละกลีบมีลักษณะมน ขนาดกลีบดอกประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร โคนกลีบดอกเชื่อมกัน
เป็นกรวย หน้าตัวดอกเป็นรูปปากแตร ถัดมากลางดอกจะมีเกสรตัวผู้ 4 อัน แยกกันเป็น 2 คู่ แต่ละคู่ยาวไม่
เท่ากัน ส่วนเกสรตัวเมียจะยาวกว่าเกสรตัวผู้ทั้ง 2 คู่ ส่วนรังไข่จะมี ovule 24 อัน 
 ผล 
 ผลต้อยติ่ง เรียกว่า ฝัก ที่มีลักษณะทรงกระบอก และเรียวยาว ปลายทั้งสองด้านแหลม ขนาดฝัก
ประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร ฝักอ่อนมีเปลือกฝักสีเขียว แล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นสี
น้ำตาล และสีดำเมื่อแก่เต็มที่ ฝักแก่มีเปลือกฝักสีดำ มีร่องฝักแบ่งออกเป็น 2 ซีก ด้านในมีเมล็ด 8-15 เมล็ด 
เมล็ดมีลักษณะแบน คล้ายเหรียญบาท เปลือกเมล็ดมีสีดำ และมีขนยาวขนาดเล็ก (ตาเปล่ามองไม่เห็น) ทั้งนี้ 
ฝักแก่เมื่อถูกน้ำหรือสัมผัสความชื้นก็จะปริแตกออกเป็น 2 ซีก ตามร่องแบ่งแกนฝักต้อยติ่งเป็นวัชพืชที่มี
ประโยชน์มาก สามารถนำมาใช้เป็นยาสมุนไพรรกัษาโรคได้ แก้ปวดเข่า ชาลงขา ร้าวลงแผลหายเร็ว พอกฝีช่วย
ดูดหนอง ลดการอักเสบช่วยขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะพิการ ดับพิษทำให้อาเจียน 
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2.3 นิเวศวทิยาและการกระจายพันธุ์ 
 พบข้ึนกระจายทั่วไปตามประเทศเขตร้อน ตามท่ีเปิดชื้นและท่ีรกร้างว่างเปล่า ออกดอกและติดผลช่วง
เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 
 
2.4 การขยายพนัธุ์ของต้อยติ่งไทย 
 เมล็ดต้อยติ่งนั้น พอได้เวลาที่อุณหภูมิและความชื้นเหมาะสม ก็ระเบิดตัวเอง และเมล็ดต้อยติ่งเล็กๆท่ี
อยู่ข้างในจำนวนมากจะกระจายเป็นวงกว้างและเติบโตขยายเพิ่มมากขึ้น จึงมักพบว่าต้อยติ่งจะเจริญเติบโต
เป็นบริเวณกว้าง จึงเรียกได้ว่าต้อยติ่งนั้นสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยตัวเอง 
 ต้อยติ่ง เติบโตได้ดีในทุกสภาพดิน แต่ไม่ทนต่อดินเค็ม รวมถึงสามารถทนต่อการเหยียบย่ำได้ดี และ
แพร่กระจายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นวัชพืชต่างถ่ินท่ีแพร่ปกคลุมบริเวณได้ท่ัว ทำให้พืชประจำถ่ินบาง
ชนิดไม่สามารถแพร่กระจายหรือเติบโตได้ตามปกติ 
 
2.5 การนำไปใช้ประโยชน์ 
 หมอยาพื้นบ้าน จะใช้ต้อยติ่งทั้งต้นเลือกเอาชนิดท่ีไม่แก่ ดอกยังไม่โรย ถอนเอาทั้งรากอย่าให้รากขาด 
อย่าให้เมล็ดแตกสัก4-5ต้น นำไปล้างให้ สะอาดแล้วนำไปปรุงเป็นยา 
 
สรรพคุณของตอ้ยติ่ง 
ราก นำมาต้มดื่ม 
 – ใช้ดับพษิไข้ ลดอาการร้อนใน 
 – ช่วยขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะเล็ด 
 –ช่วยขับเลอืดประจำเดอืน 
 – บรรเทาอาการไอ และแก้เสมหะ 
 – ช่วยใหเ้จริญอาหาร 
 – ช่วยกระตุ้นทำใหอ้าเจยีน 
ใบ 
 – ใบนำมาบดหรือขยำ ก่อนใช้ทาพอกรักษาแผล ท้ังแผลสด แผลเปื่อย แผลมีน้ำหนอง 
 – ใบนำมาเค้ียว ชว่ยแก้อาการปวดฟัน 
 – ใบนำมาขยำ ใช้ทาบริเวณแมลงกัดต่อยเพือ่ชว่ยลดอาการบวม 
 – ใบนำมาต้มนำ้อาย ชว่ยแก้ผื่นคัน รักษาโรคผวิหนัง 
 
ดอก นำมาต้มหรือชงดื่ม 
 – ป้องกัน และรักษามะเร็ง 
 – ช่วยดับพิษไข้ 
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 – บรรเทาอาการไอ 
 – ช่วยบำรุงสายตา 
 – ช่วยใหผ้่อนคลาย และนอนหลับง่าย 
 – ช่วยใหผ้ิวพรรณแลดูสดใส 
เมล็ด 
 – สมัยโบราณ นิยมนำเมล็ดแก่มาแช่น้ำจนปริแตก และเกบ็เปลือกเมล็ดรวมกัน ก่อนนำมาโปะแผลที่
มีน้ำหนอง ซึ่งเปลือกเมล็ดจะช่วยดูดซับน้ำหนอง ทำให้แผลแห้ง และหายเร็ว นอกจากนั้น ยังนำไปใช้กับแผลสด 
แผลเปือ่ย หรือแผลอักเสบได้อย่างดีดว้ย 
 – เมล็ดสด นำมาบด และผสมน้ำ ก่อนใช้ทารักษาฝ้า หรอื ช่วยลดเรอืนริว้รอยบนใบหนา้ 
  



๖ 
 

บทที่ 3 
อุปกรณ์ และวธิีการ 

 
1. วิธีการศึกษา 
จัดทำแผนจัดการเรียนรู้บรูณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนพืชศึกษา “ต้อยติ่งไทย” กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ตา่งๆโดยแสดงผงัมโนทัศน์ (Mind Mapping) วิธีการจัดการเรียนรู้และใบงานของนักเรียนครบทุกกลุ่ม
สาระการเรยีนรู้และทุกระดับชั้น 

 
ผังมโนทัศน์แสดงการวางแผนในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูบ้รูณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ 

โรงเรียนพืชศึกษา “ตอ้ยติ่งไทย” กลุ่มสาระการเรียนรูว้ทิยาศาสตรป์ีการศึกษา 25๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
วิธีการศึกษา 
กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 
เรื่องเซลล์ของส่ิงมีชวีิต 
 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์รว่มกันวิเคราะห์ความสอดคลอ้งหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพชืศึกษา (ตอ้ยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
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 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 3.1 แผนการจัดการเรียนการสอน 
 3.2 ใบความรู้เรื่องกลอ้งจลุทรรศน์ 
 3.3 ใบความรู้เรื่องการลาเลยีงน้าและอาหารของพืช 
 3.4 ใบงานท่ี ๒.๑ การลำเลยีงนำ้และอาหารของพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย)  
 3.5 ปากกาดินสอยางลบดินสอส ี
 3.6 แบบศึกษาพรรณไม้ (ก.7-003) ของโรงเรียนตากพทิยาคม 
 3.7 ภาพแสดงลักษณะของลำเลียงนำ้และอาหารของพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย)  
 3.8 อุปกรณ์การทดลอง 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรยีนรู ้
 

วิธีการศึกษา 
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแบ่งเป็น 5 ข้ัน 

ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน 
 ๑. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู ้
 ๒. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการแพร่และออสโมซิสและตัง้คำถามในประเด็น “พชืต้อยติ่งใช้สว่นใด
ในการลำเลียงนำ้และธาตุอาหาร 

ข้ันสำรวจและคน้หา 
 ๑. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ ๔ – ๖ คน 
 ๒. ครูกำหนดปัญหา “พืชตอ้ยติ่งใช้สว่นใดในการลำเลียงนำ้และธาตุอาหาร”  
 ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มตั้งสมมติฐานจากปัญหา 
 ๔. นักเรียนรวบรวมข้อมูลโดยการให้นักเรียนวางแผนการทดลองและทำการทดลองบันทึกผลการ 
ทดลองรวบรวมข้อมูลและตอบคำถาม 

ข้ันอธบิายและลงข้อสรุป 
 ๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทดลองครูและนักเรยีนร่วมอภิปรายเพือ่ให้ได้ข้อสรุป 
 - แนวสรุปพชืสร้างอาหารประเภทน้ำตาลแลว้ลำเลียงไปยงัส่วนต่าง ๆ ของพืชทางท่อลำเลียงอาหาร
ซึ่งเรียกวา่โฟลเอ็ม (phloem) ซึ่งอยู่บรเิวณเปลอืกไม้ท่ีอยูร่อบลำต้นและจะมีทิศทางการลำเลียงขึ้นและลงจาก
ยอดพชื 
 - ให้นักเรียนแต่ละคนทำใบงานท่ี ๒.๑ การลาเลียงน้ำและอาหารของพชืศึกษา (ต้อยติ่งไทย) ตอนท่ี๑
การลำเลียงน้ำของต้อยติ่ง 
ข้ันขยายความรู ้
 ๑. นักเรียนชว่ยกันวางแผนการทดลองและทำการทดลองบันทึกผลการทดลองรวบรวมข้อมูล 
และตอบคำถาม 
 

ข้ันประเมนิผล 
 ๑. นักเรียนนาข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์ตีความหาความสัมพันธ์และรว่มกันอภิปรายภายในกลุ่ม
ร่วมกัน 
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วิธีการศึกษาการลำเลียงนำ้ของอาหารของพืช 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 ๑. ทดลองและอธิบายโครงสร้างและการทางานของระบบลำเลยีงน้ำของพืชศึกษา (ตอ้ยติ่งไทย)  
 คำชี้แจงให้นักเรียนศึกษาโครงสร้างท่ีใช้ในการลำเลยีงน้ำของพชืตามข้ันตอนดังนี ้
 ๑. นำต้นต้อยติ่งที่มีรากสมบรูณ์มาล้างให้สะอาด 
 ๒. ใส่น้ำในแก้วและหยดหมึกแดงลงไปจนมีสีแดงชัดเจน 
 ๓. แช่ต้นต้อยติ่งลงในแก้วท้ิงไว้ประมาณ ๓๐-๔๐ นาที สังเกตสีแดงท่ีเคลื่อนท่ีข้ึนไปตามลำต้นต้อยติ่ง 
 ๔. นำต้นต้อยติ่งมาตัดลำตน้เป็นท่อน ๆ ผ่าตามขวางและบางท่อนผ่าตามยาวแลว้นำไปส่องดูดว้ย
กล้องจุลทรรศน ์
 ๕. วาดรูปและแสดงตำแหน่งท่ีติดสีแดง 

 

วิธีการศึกษาโครงสรา้งที่เก่ียวข้องกับการลำเลียงนำ้และอาหารของต้นตอ้ยติ่ง 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 ๒. อธิบายโครงสร้างท่ีเกี่ยวกบัระบบลำเลียงนำ้และอาหารของพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย)  
คำชี้แจงให้นักเรียนศึกษาโครงสร้างท่ีใช้ในการลำเลยีงนำ้ของพชืตามข้ันตอนดังนี ้
 ๑. ให้นักเรียนสอ่งดูโครงสร้างท่ีเกี่ยวข้องกับการลำเลยีงนำ้และอาหารของต้นต้อยติ่งดว้ยกล้อง
จุลทรรศน ์
 ๒.บันทึกผลการศึกษาลงในใบงานเซลลร์ากต้อยติง่ไทย 

 

กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
เรื่องตำแหน่งของวัตถ ุ

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์รว่มกันวิเคราะห์ความสอดคลอ้งหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพชืศึกษา (ตอ้ยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 3.1 แผนการจัดการเรียนรู ้
 3.2 ใบงานท่ี ๑ ตำแหน่ง ระยะทาง การกระจัด 
 3.3 ใบความรู้ท่ี ๑ การบอกตำแหน่ง ระยะทางและการกระจัด 
 ๓.๔ หนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.๒ เล่ม ๔ 
 3.๕ อุปกรณ์และสารเคมีอื่นๆ  
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรยีนรู ้

วิธีการศึกษาตำแหน่ง ระทาง การกระจัด 
 ๑.ให้นักเรียนสร้างรูปสี่เหลี่ยมบนพื้นท่ีศึกษาหรือพื้นสนาม บันทึกลักษณะและขนาดของรูปสีเ่หลี่ยมท่ี
สร้างขึ้น  เลอืกพรรณไม้ในพืน้ท่ีศึกษา จำนวน 4  ต้น  
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๒.สังเกตตำแหน่งของพรรณไม้ท่ี 1 และตำแหน่งพรรณไม้อื่นๆ ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  จากน้ัน
ให้แต่ละคนระบุตำแหน่งของพรรณไม้นั้นแล้วบันทึกผล 

๓.ให้นักเรียนเดินไปยังตำแหน่งต่างๆ ของพรรณไม้ ท้ัง ๕ สถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
3.1  ให้นักเรียน เดินไปยังพรรณไม้จากต้น A ไปยังพรรณไม้ตำแหน่ง B 
3.2  ให้นักเรียนเดินไปยงัพรรณไม้จากต้น A ไปยังพรรณไม้ C แล้วเดินย้อนกลับมายงัตน้ 

       ต้น B 
3.3 ให้นักเรียนเดินจากพรรณไม้จากต้น A ไปยังพรรณไม ้C  แล้วเดินต่อไปยังพรรณไม้ D  
3.4  ให้นักเรียนเดินลัดพื้นที่ศึกษาจากพรรณไม้จากต้นท่ี 1 ไปยังพรรณไม้ต้นท่ี ๔  
3.5  ให้นักเรียนเดินจากต้นไม้จากต้นท่ี 1 ผ่านไปยังต้นท่ี 2 และ 3 แล้วเดินกลับมายัง

ต้นท่ี 1 
๔.สังเกตและอธิบายความแตกต่างของระยะทางของการเคลื่อนท่ีและระยะห่างระหว่างสองตำแหนง่ 
๕.วัดและคำนวณระยะทางของการเคลือ่นที่และระยะหา่งระหว่างสองตำแหน่ง 
๖.เขียนลูกศรแสดงระยะห่างและทิศทางระหว่างสองตำแหน่ง 
 

กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์รว่มกันวิเคราะห์ความสอดคลอ้งหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพชืศึกษา (ตอ้ยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 3.1 แผนการจัดการเรียนรู ้
 3.2 ใบความรู้เรื่องลักษณะทางพันธุกรรม 
 3.3 ใบงานเรือ่งกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของต้นต้อยติ่งไทย 
 3.๔ แผนภาพแสดงการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 1 ลักษณะและ 2 ลักษณะ 
  4. ปฏิบัติการตามแผนการบรูณาการการจัดการเรียนรู ้
วิธีการศึกษา 
 ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแบ่งเป็น 5 ข้ันดังนี ้
 ข้ันสร้างความสนใจ 
 ๑. ครูทบทวนความรู้เดิมวา่สิง่มีชีวิตเมือ่มีการสืบพนัธุ์จะมกีารถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ จากบรรพบรุุษ
ไปสู่ลูกหลานได้โดยอาศัยเซลล์สืบพันธุ์ซึ่งการถ่ายทอดลักษณะจากรุ่นหน่ึงไปยังอีกรุ่นหนึ่งนี้เรียกว่าพันธุกรรม
แล้วตั้งประเด็นคำถามเพื่อใหน้ักเรียนรว่มกันอภิปรายดังนี้ 
 – สัตว์และพชืมีลักษณะท่ีถ่ายทอดทางพันธุกรรมเหมือนกับคนหรือไม่เพราะอะไร 
 – เพราะสาเหตุใดสิ่งมีชวีิตชนิดเดียวกันจึงมีลักษณะบางอย่างท่ีแตกต่างกัน 
 – อะไรเป็นตัวกำหนดลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชวีิตแต่ละชนิด 
 ๒. ครูและนักเรยีนรว่มกันอภปิรายคาตอบของนักเรียน 



๑๐ 
 

 ข้ันสำรวจและคน้หา 
 ๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรือ่งลักษณะทางพันธุกรรมโดยครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมเพื่อเชือ่มโยงความรู้
ใหม่จากบทเรียนกับความรูเ้ดมิท่ีเรียนรู้มาแลว้ 
 ๒. ครูอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมพอสังเขปดังน้ี 
 - กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้มีการค้นพบตามผลงานของเกรเกอรเ์มนเดลโดย
การศึกษาลักษณะของถัว่ลันเตา๗ลักษณะดังนี้ลักษณะของเมล็ดสีของเมล็ดลักษณะฝักสขีองฝักการเกิดดอกสี
ของดอกและลักษณะของต้น 
 - กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมี๒ลักษณะคือการถ่ายทอด ๑ ลักษณะ 

ข้ันอธบิายและลงข้อสรุป 
 ๑. นักเรียนและครูร่วมกันอธิบายเพิ่มเติมว่ากระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนักพันธุศาสตร์ใช้
ตัวอักษรภาษาอังกฤษหรอืสญัลักษณ์แทนยีนแต่ละยีนโดยใช้ตัวอักษรตัวใหญ่แทนยีนควบคุมลักษณะเด่นตัว
เล็กแทนยีนควบคุมลักษณะดอ้ย 

ข้ันขยายความรู ้
 ๑นักเรียนจับคู่ตั้งโจทย์กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของถั่วลันเตาทั้งกระบวนการ
ถ่ายทอด๑ลักษณะและกระบวนการถ่ายทอด๒ลักษณะและลงมือเขียนแผนภาพแสดงกระบวนการถ่ายทอด 
 ๒. นักเรียนเปลี่ยนกันตรวจความถูกต้อง 
 ๓. นักเรียนศึกษาลักษณะต้อยติ่งไทยท่ีเป็นพืชศึกษาในโรงเรียนมีลักษณะใดท่ีเหมือนกันและลักษณะ
ใดท่ีแตกต่างกัน 

ข้ันประเมนิผล 
 ๑. ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยให้นักเรียนแสดงกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมของต้อยติ่งไทยลงในใบงานให้ถูกต้อง 
 ๒. ครูและนักเรยีนรว่มกันสรปุเกี่ยวกับเรือ่งกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
 

วิธีการศึกษากระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
 1. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรือ่งลักษณะทางพันธุกรรมโดยครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมเพื่อเชือ่มโยง 
ความรู้ใหม่จากบทเรียนกับความรู้เดิมท่ีเรียนรู้มาแลว้ 
 2. ครูอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมพอสังเขปดังน้ี 
 - กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้มีการค้นพบตามผลงานของเกรเกอรเ์มนเดลโดย
การศึกษาลักษณะของถัว่ลันเตา 7 ลักษณะดงันี้ลักษณะของเมล็ดสีของเมล็ดลักษณะฝกึสีของฝึกการเกิดดอก
สีของดอกและลักษณะของตน้และอธิบายกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม 1 ลักษณะและ 2 
ลักษณะ 
 3. นักเรียนจับคู่ตั้งโจทย์กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของถั่วลนัเตาทั้งกระบวนการ
ถ่ายทอด 1 ลักษณะและกระบวนการถ่ายทอด 2 ลักษณะและลงมอืเขียนแผนภาพแสดงกระบวนการ
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนการตรวจความถูกต้อง 
 4. นักเรียนศึกษาลักษณะต้อยติ่งไทยท่ีเป็นพืชศึกษาในโรงเรียนมีลักษณะใดท่ีเหมือนกันและ 
ลักษณะใดท่ีแตกต่างกัน 
 



๑๑ 
 

 5. ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยให้นักเรียนแสดงกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทาง 
พันธุกรรมของต้นต้อยติง่ไทยลงในใบงานให้ถูกต้อง 
 6. นักเรียนและครูรว่มกันสรปุเกี่ยวกับเรือ่งกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
 

 
กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
เรื่องการศึกษานิเวศวิทยาของต้อยติ่งไทย 
 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์รว่มกันวิเคราะห์ความสอดคลอ้งหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพชืศึกษา (ตอ้ยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 ๓.1. ใบความรู้ ๑.๑ เรือ่ง การสำรวจระบบนเิวศ 
  ๓.๒ใบงานท่ี ๑.๑ การสำรวจและศึกษาข้อมูลทางกายภาพในผังพรรณไม้เฉพาะท่ี 
  ๓.๓  ใบงาน ๑.๒ การสำรวจและศึกษาข้อมูลทางชวีภาพในผังพรรณไม้เฉพาะท่ี 
  ๓.4Power point เรื่อง องคป์ระกอบของระบบนิเวศ 
  3.5  คลิปวิดีโอ เรือ่ง องค์ประกอบของระบบนเิวศ 
  3.6  พื้นที่ศึกษาท่ี 1 และ 2 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
  3.7  ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
  3.8   ห้องปฏิบัติการชวีวิทยา โรงเรียนตากพิทยาคม 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรยีนรู ้
 

วิธีการศึกษา 
 ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 
 ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแบ่งเป็น  ๕ ข้ัน   ดังนี้ 

ข้ันสร้างความสนใจ 
 ๑. ครูนำเข้าสู่บทเรยีน โดยฉายคลิปวิดีโอ เรื่องระบบนิเวศให้นักเรียนดู  จากนั้นร่วมกันอภิปราย เรือ่ง 
ประเภทของระบบนิเวศและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในระบบนิเวศ เพื่อทบทวนความรู้ 
 ๒. ให้นักเรียนรว่มกันวเิคราะห์ระบบนเิวศในท้องถิ่นของนกัเรียน  โดยครูตั้งคำถามเพื่อนำสู่ประเด็น 
อภิปรายว่า  “ในท้องถิ่นของนักเรียนมีพืชชนิดใดบ้าง  และนิเวศวิทยาของพืชชนิดนั้นเป็นแบบใด” 
 ๓. ครูนำพืชศึกษา (ต้นตอ้ยติง่ไทย)  มาให้นักเรียนดู  เพือ่ตั้งสมมติฐานในเรื่องของนเิวศวิทยาของ 
ต้อยติ่งไทย   เพื่อนำไปสู่กิจกรรมการทดลองสำรวจระบบนิเวศในพื้นที่ปลูกพืชศึกษา(ตอ้ยติ่งไทย) 
 ๔. อภิปรายเพือ่เข้าสู่การศึกษาองค์ประกอบของระบบนิเวศ จากการทำกิจกรรมการทดลองและ
สำรวจนิเวศวิทยาของต้อยติ่งไทย 

 

ข้ันสำรวจและคน้หา 
 ๑. แบ่งกลุ่มนักเรียน 6 กลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน 



๑๒ 
 

 ๒. ครูแจกใบความรู้ ๑.๑ เรือ่ง การสำรวจระบบนิเวศ ใบงานท่ี ๑.๑ การสำรวจและศึกษานิเวศวิทยา
ของพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) : ปัจจัยทางกายภาพ และใบงาน ๑.๒ การสำรวจและศึกษานิเวศวิทยาของพชื
ศึกษา (ต้อยติ่งไทย) : ปัจจัยทางชีวภาพ 
 3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาวิธีการสำรวจระบบนเิวศจากใบความรู้ 
 4. ครูอธิบายข้ันตอนวธิีการและสาธิตการใช้อุปกรณ์ในการสำรวจระบบนเิวศ 
 5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพื้นที่ปฏิบัติการสำรวจระบบนิเวศในพื้นที่ปลูกพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย)   
โดยทดลอง  3  ครั้ง  แบ่งตามช่วงเวลาดังนี้  เช้า (8.00  - 9.00  น.)  กลางวัน (11.00 – 13.00 น.)  
และเยน็  (16.00 – 17.00  น.)   บันทึกผลการสำรวจลงในใบงาน 
 
ข้ันอภปิรายและลงข้อสรปุ 

๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานการสำรวจนิเวศวิทยาของต้อยติ่งไทย 
เปรียบเทียบผลการสำรวจ  พร้อมท้ังร่วมกันอภิปรายผลการศึกษา  

๒. ครูตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และนำไปสู่การสรุป ในแนวทางดังนี้ 
- ปัจจัยท่ีเป็นองค์ประกอบของนิเวศวิทยาของต้อยติ่งไทยได้แก่อะไรบ้าง 

(ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยชีวภาพ) 
- ปัจจัยทางกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการเจริญของต้อยติ่งไทยเป็นอย่างไร 

(คำตอบพิจารณาจากผลการสำรวจระบบนิเวศพื้นที่ปลูกต้อยติ่งไทย) 
- ในแปลงต้อยติ่งไทย  นักเรียนพบสิ่งมีชวีิตใดบ้าง  และสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีความสัมพนัธ์ต่อ

การเจรญิเติบโตของต้อยติง่ไทยอย่างไร 
   (พิจารณาคำตอบของนักเรยีนอ้างองิจากผลการทดลองและสืบค้นข้อมลู) 

- หากนักเรียนจะปลูกต้อยติ่งไทยที่ให้เจริญเติบโต งอกงาม ควรพิจารณาจากสิ่งใดบ้าง และ
ควรดำเนินการตามข้ันตอนอย่างไร 

    (พิจารณาคำตอบของนักเรียนอ้างอิงจากผลการทดลองและสืบค้นข้อมูล) 
   ๓. นักเรียนช่วยกันสรุปเรื่องการศึกษานิเวศวิทยาของต้อยติ่งไทย แล้วบันทึกลงในสมุด 

ข้ันขยายความรู้ 
๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบนเิวศ โดยใช้สือ่ power point เพื่อให้ได้ข้อสรุป 

ดังนี้คือ  

 ในระบบนเิวศหนึ่งๆ น้ัน จะประกอบดว้ยองค์ประกอบหลกั ๒ ส่วนด้วยกัน คือ  
 ๑. องค์ประกอบท่ีมีชวีิต ซึ่งแบ่งตามหนา้ท่ีได้แก่ ผู้ผลิต ผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายอินทรยี์สาร 
 ๒. องค์ประกอบท่ีไม่มีชวีิต ซึ่งประกอบดว้ย  
 ๒.๑ อนินทรียสาร ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน นำ้ ไฮโดรเจน ฟอสฟอรัส ซัลเฟอร์ 
โซเดียม โพแทสเซียม แคลเซยีม แมกนีเซียม ฯลฯ  
 ๒.๒ อินทรียสาร ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ฯลฯ ซึ่งพืชและสิ่งมชีีวิตขนาดเล็ก 
ท้ังหลาย ทำการสังเคราะห์ข้ึนมาจากสารอนินทรีย์  
 ๒.๓ ภูมิอากาศ ได้แก่ แสง อุณหภูมิความชื้น น้ำฝน 
 เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบของระบบนเิวศแลว้ จะเห็นว่า องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต จะทำหน้าท่ีเป็น 



๑๓ 
 

สิ่งแวดลอ้มขององค์ประกอบท่ีมีชีวิต นัน่คือ เป็นผูเ้กื้อหนนุพลังงานและสสารให้กับสิ่งมีชีวิต และทำหนา้ท่ีเป็น
ผู้รองรับ และดูดซึมผลิตผลจากสิ่งมีชีวิตท้ังหมด ซึ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนพลังงาน และสสาร ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชวีิต ในขณะท่ีสิ่งมีชวีิตในระบบนเิวศ จะทำหน้าท่ีเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ยอ่ยสลาย ท้ังนี้
โดยมีผู้ย่อยสลายเป็นตัวสำคัญที่สุดในการเชือ่มโยงสิ่งมีชวีติ ให้หมุนเวียนเป็นวฏัจักรอยูใ่นระบบนเิวศ 
สิ่งมีชีวิตท่ีพบในระบบนิเวศประกอบดว้ยผูผ้ลิต ซ่ึงได้แก่ สิ่งมีชีวิตท่ีสามารถสร้างอาหารเองได้ และผู้บริโภค
ชนิดต่าง ๆ ซ่ึงได้แก่ สิ่งมีชีวิตท่ีไม่สามารถสร้างอาหารเองได้และได้รับอาหารจากการบรโิภคสิ่งมีชีวิตอื่นเป็น
อาหาร นอกจากนี้ยังพบว่า มีกลุ่มสิ่งมีชีวิตท่ีสำคญัอีกลุ่มหนึ่งในระบบนเิวศ คือผู้สลายสารอินทรีย์ ซึ่งได้แก่
สิ่งมีชีวิตท่ีทำหน้าท่ียอ่ยสลายซากสิ่งมีชีวิตท่ีตายแลว้ให้กลายเป็นสารอนินทรยี์กลับคืนสูร่ะบบนิเวศต่อไป 

๒. ครูให้นักเรียนทำการสำรวจระบบนิเวศเพิ่มเติมนอกจากชัว่โมงเรียน โดยแบ่งเวลาเป็นช้า กลางวัน 
เย็น เพือ่เปรียบเทียบผลการสำรวจและนำมาวเิคราะห์ต่อไป 

๓. นำผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพและทางชวีภาพไปวเิคราะห์เพื่อเตรียมสู่ข้ันตอนการขยายพันธุ ์
พืชและดูแลรักษาใหเ้จรญิเตบิโตในเขตพื้นท่ีศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เพื่อบูรณาการในรายวิชา
เกษตร  กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยตี่อไป 
ข้ันประเมิน 
 ๑. ครูให้คะแนนจากการอภิปรายหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับผลการศึกษานิเวศวิทยาของพืชศึกษา “ต้อยติ่งไทย”  
ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนต่อไป 
 ๒. ครูตรวจผลงานนักเรียน ในการทำใบงานที่ ๑.๑ การสำรวจและศึกษานิเวศวิทยาของพืชศึกษา 
(ต้อยติ่งไทย)  : ปัจจัยทางกายภาพ และใบงาน ๑.๒ การสำรวจและศึกษานิเวศวิทยาของพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย): 
ปัจจัยทางชีวภาพ  ให้คำแนะนำและแก้ไข  
 ๓. ครูให้คะแนนจากการประเมินผลงาน  พฤติกรรมการทดลอง และความมุ่งมั่นใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน 
 

 
กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
เรื่องพืชศึกษา (บรูณาการพชืศึกษา ต้อยติ่งไทย) 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
  1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์รว่มกันวเิคราะห์ความสอดคลอ้งหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพชืศึกษา (ตอ้ยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 3.1 แบบทดสอบก่อนเรียน 
 3.2 ใบงาน 1 
 3.3 ใบงาน 1.1  
 3.4 ใบความรู้ 1  
 3.5 ใบงาน 2 
 3.6 ใบงาน 2.1 
 3.7 แบบฝึกทักษะ 1 
 3.8 ใบกิจกรรม 1 
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 3.9 แบบทดสอบหลังเรียน 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรยีนรู ้
 

วิธีการศึกษา 
 ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแบ่งเป็น  5 ข้ัน   ดังนี้ 
 ข้ันสร้างความสนใจ 
 1.1  นักเรียนและครูร่วมกันสนทนา เกี่ยวกับ“การทดลอง มีความสำคัญอย่างไรขณะดำเนินการ
ทดลองสิ่งใดที่มีความสำคัญ”  เพื่อนำไปสู่คำถามที่ว่า  “การบันทึกข้อมูล ที่ได้จากการทดลอง โดยเฉพาะจาก
เครื่องมือแบบสเกล จะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ตัวเลขทุกตัวมีความสำคัญ เท่ากัน หรือต่างกันอย่างไร” 
 1.2  นักเรียนตอบข้อซักถามของครูว่า  “การบันทึกข้อมูล ที่ได้จากการทดลอง โดยเฉพาะจาก
เครื่องมือแบบสเกล จะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ตัวเลขทุกตัวมีความสำคัญเท่ากัน หรือต่างกันอย่างไร”  
 (ท้ิงช่วงให้นักเรียนคิด ) 
 1.3  นักเรียนร่วมกันอภิปรายในแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งบันทึกความเห็นของกลุ่มในใบงาน 1 เฉพาะข้อ 
1  ข้อ 2และข้อ 3 (เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นโดยยังไม่เน้นถูกผิด) 
 1.4   ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอความเห็นของกลุ่ม (ของแต่ละคนในกลุ่มโดยตัวแทนของ
กลุ่ม และข้อสรุปของกลุ่ม ) 
 1.5 นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ “การบันทึกข้อมูล ที่ได้จากการทดลอง โดยเฉพาะจาก
เครื่องมือแบบสเกล จะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ตัวเลขทุกตัวมีความสำคัญ เท่ากัน หรือต่างกันอย่างไร”  แล้ว
บันทึกลงในใบงาน 1 
 1.6  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวนข้อสอบ  10 ข้อ 
 1.7 แจ้งให้นักเรียนทราบว่า จะได้ศึกษาเก่ียวกับ การทดลองในวิชาฟิสิกส์ 
ข้ันสำรวจและคน้หา 
 2.1  นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ การทดลองในวิชาฟิสิกส์  จากใบความรู้ 1  พร้อมกับใบงาน 1.1  
แล้วสรุปสาระสำคัญ บันทึกลงในสมุดจดบันทึกและตอบคำถาม 
 2.2  สุ่มนักเรียน 1 กลุ่มเสนอผลการสืบค้นข้อมูล  

ข้ันอภิปรายและลงข้อสรุป 
 3.1  นักเรียนนำข้อมูลจากข้ันการสืบค้น ข้อมูล มาอภิปรายร่วมกับครู 
 3.2  ครูอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับ เลขนัยสำคัญ ค่าความไม่แน่นอนในการวัด เพื่อให้นักเรียนสรุป
สาระสำคัญลงในสมุดจดบันทึก 

ข้ันขยายความรู้ 
 4.1  นักเรียนสนทนาซักถามครูและตอบคำถามว่า “ความสัมพันธ์ของปริมาณต่างๆ เมื่อนำมาค่าของอีก
ปริมาณหน่ึง  ผลลัพธ์ท่ีได้ควรจะบันทึกอย่างไร”  (ท้ิงช่วงให้นักเรียนคิด)  เพื่อนำไปสู่ เรื่อง  การบวก ลบ คูณ 
หาร  เลขนัยสำคัญ และค่าความไม่แน่นอนในการวัด 
 4.2  นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย เก่ียวกับ  การบวก ลบ คูณ หาร  เลขนัยสำคัญ และค่าความไม่
แน่นอนในการวัด และตัวอย่างการบวก ลบ คูณ หาร  เลขนัยสำคัญ และค่าความไม่แน่นอนในการวัด  จากใบ
ความรู้ 2 
 4.3  นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย เก่ียวกับ  การเขียนกราฟ และการรายงานกราฟ  จากใบความรู้ 2 
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 4.4  นักเรียนร่วมกันสืบค้น แก้ปัญหา ในใบงาน 1.1 
 4.4  นักเรียนร่วมกันทำแบบฝึกทักษะ 2 
 4.6  นักเรียนศึกษาพืชศึกษา(ต้นต้อยติ่งไทย) เก็บข้อมูลด้านรูปลักษณ์วัดขนาดส่วนประกอบของ
ต้นไม้ เช่น ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล  ตามใบงาน 2  
 4.7 นักเรียนนำข้อมูลที่ได้จากข้อ 4.6 สรุปรายงานผลแบบการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
 

ข้ันประเมิน 
 5.1  นักเรียนเขียน Concept  mapping เกี่ยวกับ การทดลองในวิชาฟิสิกส์ในใบกิจกรรม 2 
 5.2  นักเรียนนำ Concept  mapping อภิปรายแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ และประเมินผลงาน ให้กับ
เพื่อน    
 5.3  นักเรียนที่เป็นเจ้าของผลงาน Concept  mapping ที่ได้รับการประเมินจากเพื่อนมาอภิปราย
เกี่ยวกับ Concept ในงานนั้น โดยการสุ่มจากครู 
 5.4  นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 
 

 
กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
เรื่อง  คาร์โบไฮเดรตบูรณาการพืชศึกษา (ตอ้ยติ่งไทย) 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์รว่มกันวิเคราะห์ความสอดคลอ้งหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพชืศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 3.1 หนังสือแบบเรียนเคมีรายวิชาเพิ่มเติมเคมี เล่ม ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ของสถาบันส่งเสริม
การสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์         
 3.2 รายการการทดลองเรื่อง  สมบัติบางประการของคาร์โบไฮเดรต 
 3.3 ใบความรู้ท่ี ๑ เรื่อง คารโ์บไฮเดรต  
 3.4 อุปกรณ์และสารเคมีการทดลอง เรือ่ง  สมบัติบางประการของคาร์โบไฮเดรต 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรยีนรู ้
 

วิธีการศึกษา 
 (ใช้กระบวนการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้ ๕E)    
 ช่ัวโมงที ่๑-๓            
 ข้ันสร้างความสนใจ (Engagement)                   
 ๑. ครูทบทวนเกี่ยวกับประเภทของสารอาหาร และนำอภปิรายเก่ียวกับสารอาหารประเภท 
คาร์โบไฮเดรต โดยใช้คำถามดังนี้ 
 - แหล่งสำคัญของคาร์โบไฮเดรตคืออะไร 



๑๖ 
 

 - คาร์โบไฮเดรตประกอบด้วยธาตุใดบ้าง 
 - คาร์โบไฮเดรตมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร 
 - ให้นักเรียนยกตัวอย่างคาร์โบไฮเดรตท่ีพบในประจำวัน 
 ๒. ครูแจ้งให้นักเรียนทราบเรื่องที่จะศึกษาในวันนี้ว่า  เป็นเรื่องคาร์โบไฮเดรต 
ข้ันสำรวจและคน้หา (Exploration) 
 ๑. ครูนำอภิปรายถึงสูตรโครงสร้าง และหมู่ฟังก์ชันของน้ำตาลกลูโคสฟรุกโตสและกาแลกโตส 
ตลอดจนแหล่งที่พบและการทดสอบน้ำตาลทั้งสามชนิด ซึง่น้ำตาลท้ังสามชนิดจัดเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภท
มอนอแซ็กคาไรด ์
 ๒. ครูให้นักเรียนพจิารณาวา่น้ำตาลทราย แป้งและพชืศึกษา (ใบต้อยติ่งไทย) ซ่ึงเป็นคาร์โบไฮเดรต
เช่นเดียวกับน้ำตาลกลูโคส จะมีสมบัติเหมือนกับกลูโคส หรือไม่ 
 ๓. ให้นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ  ๔  - ๕  คน แต่ละกลุ่มมีนักเรยีนเก่ง ปานกลาง อ่อน คละกัน  
(เตรียมไว้ในคาบปฐมนิเทศ) นักเรียนศึกษาวิธีการทดลอง เรื่องสมบัติบางประการของคาร์โบไฮเดรต ในแบบ
บันทึกผลการทดลองเรื่อง  สมบัติบางประการของคาร์โบไฮเดรตพรอ้มท้ังให้สมาชิกกำหนดหน้าท่ีกันเองใน
กลุ่ม เช่น           
  คนท่ี ๑ อ่านขั้นตอนการทดลองและบอกวธิีการทดลองตามลำดับ   
  คนท่ี ๒ ดำเนินการทดลอง จดัเตรียมอุปกรณ ์     
  คนท่ี ๓ รับอุปกรณ์ สำหรับการทดลอง      
  คนท่ี ๔ บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ประกอบการทดลอง ผลการทดลอง อภิปราย สรุปผลการ
ทดลอง 
 ๔. เมื่อนักเรียนศึกษาเสร็จเรยีบร้อยแลว้ครูแนะนำก่อนการทดลองว่า 
  ๑. ใช้น้ำตาลทรายเป็นตัวอยา่งของคาร์โบไฮเดรตประเภทไดแซ็กคาไรด์  ส่วนแป้งและพืช
ศึกษา (ใบต้อยติ่งไทย) เป็นตวัอย่างของพอลิแซ็กคาไรด ์
  ๒. ในการไฮโดรไลส์น้ำตาลทราย  แป้ง  และพืชศึกษา (ใบต้อยติ่งไทย) ทำได้โดยให้ทำ
ปฏิกิริยากับกรดซัลฟวิริกและอุ่นให้รอ้นเพื่อช่วยให้ปฏิกิริยาได้เรว็ข้ึน 
 ๕. นักเรียนทำการทดลอง  สงัเกต  และบันทึกผลการทดลองลงในแบบบันทึกผลการทดลอง  
นักเรียนรายงานและอภิปรายผลการทดลองหน้าชัน้เรยีนกลุ่มละ ๒-๓ นาที   
ข้ันอธบิายและลงข้อสรุป (Explanation) 
 ๑. นักเรียนและครูรว่มกันอภปิรายสรุปผลการทดลอง  โดยครูเป็นผู้ถามนำเพื่อให้นักเรยีน 
ช่วยกันค้นหาคำตอบ  ซึ่งควรสรุปได้  ดังนี้ 
  ๑. น้ำตาลทรายละลายน้ำได้ดี  แป้งละลายน้ำไดเ้ล็กน้อย  แต่เมื่อทำให้สุกจะได้นำ้แป้งท่ีใส 
กว่าเดิมและมีลักษณะเป็นคอลลอยด์  สว่นพชืศึกษา (ใบต้อยติ่งไทย) เป็นเซลลูโลสไม่ละลายนำ้ 
  ๒. น้ำตาลทราย  แป้งและพชืศึกษา (ใบต้อยติ่งไทย) ไม่ทำปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์  
แสดงว่า  น้ำตาลทราย  แป้ง  และพืชศึกษา (ใบต้อยติง่ไทย) มีหมู่ฟังก์ชันท่ีแตกต่างไปจากกลูโคส 



๑๗ 
 

  ๓. เมื่อเติมสารละลายไอโอดนีลงในสารละลายนำ้ตาลทรายน้ำแป้ง  และพชืศึกษา (ใบ
ต้อยติ่งไทย) พบว่าเฉพาะนำ้แป้งเท่านั้นท่ีได้สารละลายสนี้ำเงิน 
  ๔. เมื่อต้มน้ำตาลทราย  แป้งและพชืศึกษา (ใบต้อยติ่งไทย) กับกรดซัลฟิวริก  จะ
เกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสโดยมีกรดซัลฟิวริกเป็นตัวเร่งปฏิกิรยิา  ได้ผลิตภัณฑ์เป็นมอนอแซ็กคาไรด์ซึ่งส่วนใหญ่
คือกลูโคสและฟรุกโตส  จึงทำปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์ได้ตะกอนสีแดงอฐิ 
 ๕. จากการทดลอง แสดงว่า น้ำตาลทราย แป้งและพชืศึกษา (ใบต้อยติ่งไทย)  เป็นสารประกอบ
คาร์โบไฮเดรตเหมือนกัน แตม่ีสมบัติบางประการที่แตกต่างกัน 
ข้ันขยายความรู้ (Elaboration) 
 นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง สมบัติบางประการของคาร์โบไฮเดรต  และอภิปรายตอ่ไปถึงความ
แตกต่างระหว่างมอนอแซกคาไรด์ ไดแซกคาไรด์ และพอลแีซกคาไรด์ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ จากนั้น 
อภิปรายถึงประโยชน์ของคารโ์บไฮเดรตในชวีิตประจำวนั 
ข้ันประเมนิ (Evaluation)                   
 ๑.ให้นักเรียนทำรายการการทดลอง เรือ่ง  สมบัติบางประการของคาร์โบไฮเดรต ใหเ้สรจ็และใหส้่ง
ก่อนเรียนครัง้ต่อไป   (ครูตรวจงานนักเรียนนอกเวลาเรียนในคาบเรียนเพือ่ประเมินผล ให้คะแนนงานและ
ชิ้นงาน)             

๓. ครูมอบหมายให้นักเรยีนไปศึกษาความรูเ้พิ่มเติมและทบทวนความรู้หนว่ยการเรียนรู้ที่ ๒                        
สารชวีโมเลกุล เพือ่เตรยีมตัวสอบเก็บคะแนนท้ายหน่วยการเรยีนรู้  

 
ผังมโนทัศน์แสดงการวางแผนในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูบ้รูณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

พืชศึกษา “ตอ้ยติ่งไทย” กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปีการศึกษา 25๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

วิธีการศึกษา 



๑๘ 
 

กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เรื่อง  การเขียนกราฟของคูอ่ันดบั 
 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตรร์่วมกันวเิคราะห์ความสอดคลอ้งหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพชืศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 ๓.1. ใบงานท่ี 1 เรื่อง  คำนวณพื้นที่ศึกษา  
  ๓.๒ใบงานท่ี 2 เรือ่ง  หาพิกัดฉาก (X,Y) ของพรรณไม้ 
  ๓.๓  ใบงานท่ี 3 เรื่อง  วาดภาพพุ่มไม้ทางพฤกษศาสตร์ พร้อมท้ัง ระบายสี 
  ๓.4สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
  3.5ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
  3.6  ห้องปฏิบัติการชีววิทยา โรงเรียนตากพิทยาคม 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรยีนรู ้
วิธีการศึกษา 
( ชั่วโมงท่ี ๑) 
ข้ันสร้างความสนใจ 
  ๑. นักเรียนทำกิจกรรม warm up เกมรอ้งเพลง สูตร การหาพื้นที่ของรูปทรงเรขาคณติศาสตร์ต่างๆ 
 2. ครูและนักเรยีน สนทนาเก่ียวกับงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน และพชืศึกษา “ต้อยติ่งไทย” และ
กิจกรรมตามองค์ประกอบที่ 4 การรายผลการเรยีนรูว้่าสามารถนำมาบูรณาการกับการศึกษาเรือ่งคู่อันดับและ
กราฟได้อย่างไรบ้าง 

ข้ันสำรวจและคน้หา 
1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน จำนวน 10 กลุ่มคละกันตามความสามารถ คือ เก่ง  

ปานกลางค่อนข้าง เสร็จแลว้ครูอธิบายให้นักเรยีนเข้าใจว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องมคีวามรับผิดชอบในงาน
ท่ีได้รับมอบหมาย สมาชิกทุกคนจะต้องช่วยเหลือกัน มีบทบาทเท่าเทียมกัน และมีปฏิสมัพันธ์ที่ดีต่อกัน  

2. สมาชิกแต่ละกลุ่มรว่มกันศึกษาความรูเ้รือ่ง คู่อันดับและกราฟจากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้า 
เพิ่มเติม ห้องสมุด และแหลง่ข้อมูลสารสนเทศ อินเตอรเ์น็ตจากนั้นสมาชิกทุกคนช่วยกันอภิปรายประเด็น
สำคัญที่ได้จากการศึกษา 

3. ครูให้ความรู้เก่ียวกับการคำนวณหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตต่าง ๆ และสรุปสูตรการหาพืน้ท่ีรูปต่าง ๆ 
4. ให้นักเรียนปฏิบัตลิงพื้นท่ีจริง ท่ีเลือกพื้นท่ี ศึกษาจากผังแผนท่ีโรงเรียนตากพิทยาคม โดย ทำการวัด

พื้นที่ตามดังนี ้
 ครูแจกใบงานที่ 1 เรือ่ง  คำนวณพื้นทีศ่ึกษา  
 1) นักเรียนเลือกศึกษาพื้นที่ จากแผนผังโรงเรียน โดยเลือกศึกษาพื้นที่แตกต่างกัน 
 2) นักเรียนวัดความกว้าง ยาว ของพื้นท่ีท่ีศึกษา และใชอ้ตัราส่วน 1 ต่อ 100 
 3) นักเรียนนำมาวาดในใบงานท่ี 1 และแสดงการคิดคำนวณหาพื้นที่ศึกษาอย่างชัดเจน 
 ครูแจกใบงานที่ 2 เรือ่ง หาพิกัดฉาก (X,Y) ของพรรณไม้ 



๑๙ 
 

1) นักเรียนหาจุดอ้างอิงของรปูสี่เหลี่ยม เพื่อสร้างแกน X และ แกนY 
 2) นักเรียนหาตำแหนง่พิกัดฉาก ของต้นต้อยติ่งไทยโดยวัดความยาวระยะห่างจากแกน X และ แกนY 
และเขียนลงในใบงานท่ี 1 ทุกต้น หรือเป็นพุ่มไม้ 
 ครูแจกใบงานที่3 เรื่อง วาดภาพพุม่ไมท้างพฤกษศาสตร ์พรอ้มทั้ง ระบายสี 

1) นักเรียนวาดพุ่มไม้ ตรงตำแหน่งคู่อันดับของต้นตอ้ยติ่งไทยโดยทุกคู่อันดับและแต่งเติม 
โขดหิน สระน้ำ เพิงไม ้อื่นๆ ตามสภาพจริง 
  2)  นักเรียนลงสี และ ระบายสี ตามความเป็นจริง 
 

ข้ันอภปิรายและลงข้อสรปุ 
  1. สมาชิกในแต่ละกลุ่มทำใบงานท่ี 1-3 เรื่อง คู่อันดับและกราฟ 
  2. ครูและนักเรยีนชว่ยกันเฉลยคำตอบในใบงานท่ี 1-3 และ นำส่งให้ครูตรวจ 

ข้ันขยายความรู ้
   ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกพชืศึกษา ต้นต้อยติ่งไทย โดยวเิคราะหร์ูปลักษณะภายนอกของพืช 
อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งให้ละเอยีด  จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ห้องสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน หอ้งสมุด นำมาวาดร่าง ดังเช่น ใบงานท่ี 1-3  

ข้ันประเมนิ 
  1. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอชิ้นงานท่ีสมบูรณ์มานำเสนอ เชือ่มโยงชิ้นงานกับงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในชั้นเรียน 
  2. ครูให้คะแนนชิ้นงานของนกัเรียน พรอ้มท้ังร่วมกันอภิปรายในชิ้นงานแต่ละกลุ่ม 
 
 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตรช์ั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เรื่องการประยุกต์การเปลีย่นแปลงทางทางเลขาคณิต 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตรร์่วมกันวเิคราะห์ความสอดคลอ้งหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพชืศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 ๓.1. ใบงาน  
  ๓.๒ ชิ้นงานการสำรวจก้านใบของพันธุ์ที่นักเรียนสนใจ 
  ๓.๓  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
  ๓.4ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
  3.5ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์   โรงเรียนตากพิทยาคม 
  3.6  หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒เล่ม ๑  
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรยีนรู ้
 



๒๐ 
 

วิธีการศึกษา 
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 
(ชั่วโมงท่ี ๑) 
ข้ันที่ ๑ขั้นนำเข้าสูบ่ทเรียน 
 ๑.ปฐมนิเทศแจ้งจุดประสงคก์ารเรียนรู ้
 ๒. ครูและนักเรยีน สนทนาเก่ียวกับงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน และกิจกรรมตามองค์ประกอบที่ 
๒ การนำพันธุ์ไม้เข้าปลูก, องค์ประกอบที่ ๔ การรายผลการเรียนรู้และองค์ประกอบที่ ๕ การนำไปใช้
ประโยชน์ทางการศึกษา 
 ๓. นักเรียนและครูรว่มกันอธบิายถึงความสำคัญของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และพืชพรรณไม้ 
เพื่อทำความเข้าใจข้ันตอนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน องค์ประกอบที่ ๒ การนำพันธุ์ไม้เข้าปลูก, 
องค์ประกอบที่ ๔ การรายผลการเรียนรู้และองค์ประกอบท่ี ๕การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 
 ๔. นักเรียนและครูรว่มกันสนทนาเกี่ยวกับอัตราส่วนท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน และทบทวนเรือ่งอัตราสว่น
ท่ีเรียนในชั่วโมงท่ีแล้ว 
 ๕. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนโดยใช้การคณูไขว้ เพือ่ชี้
ให้นักเรียนเห็นวา่วธิีการตรวจสอบดังกล่าว เปรียบได้กับการพิจารณาจำนวนแรกของแต่ละอัตราสว่นท่ีกำหนด 
เมื่อได้ทำให้จำนวนหลงัของอตัราส่วนเท่ากันนั่นเอง 
ครูถามนักเรียนว่ามีใครรู้บ้างว่าอัตราสว่นหมายถึงอะไรพรอ้มท้ังยกตัวอย่างด้วยพอสังเขป 

ข้ันที่๒ข้ันกิจกรรมการเรียนการสอน (ฝึกการคิดแบบทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคำนวณ) 
 ๑. ครูอธิบายอัตราส่วนท่ีเท่ากันดังตัวอย่างที่  ๑  แล้วให้นกัเรียนหาอัตราสว่นท่ีเท่ากันจากตัวอยา่งท่ี  
๑  เพิ่มอีกคนละ ๓อัตราสว่น  โดยสุ่มถามให้นักเรียนตอบเป็นรายบุคคล 
 ๒. ให้นักเรียนไปศึกษาต้นต้อยติ่งบริเวณสวนภาษาไทยและสวนคณิตศาสตร์ เพื่อนำสว่นประกอบของ
ต้นต้อยติ่งท่ีตนสนใจมาสังเกตหาส่วนประกอบของต้นต้อยติ่ง 
 ๓. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มชว่ยกันหาอัตราสว่นท่ีเหมาะสมท่ีจะวาดลงในใบงาน ก.7 - 003 
 ๔. นักเรียนและครูรว่มกันอภปิรายถึงอัตราสว่นท่ีเหมาะสมในการย่อหรอืขยายส่วนประกอบของต้น
ต้อยติ่ง และตรวจสอบความถูกต้องว่าการเท่ากันของอัตราส่วนสองอัตราส่วนใดทำได้โดยพิจารณาจากผลคูณ
ไขว้ดังนี ้

 อัตราสว่น
b

a กับ
d

c จะเท่ากันก็ต่อเมื่อ  ad = bc พร้อมท้ังยกตัวอย่างประกอบดังตวัอย่างท่ี  ๒ 

 ๕. ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานกลุ่มของตนอีกครั้ง แล้วสง่ชิ้นงานท้ายชั่วโมง 

ข้ันที่ ๓ ข้ันสรปุและประเมินผล (ฝึกการคิดแบบทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคำนวณ) 
ครูและนักเรยีนรว่มกันสรุปหลักในการตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนสองอัตราสว่นใดทำได้โดยพิจารณา
จากผลคูณไขว้แลว้บันทึกลงสมุดของตนเองดงันี ้

 อัตราสว่น
b

a กับ
d

c จะเท่ากันก็ต่อเมื่อ  ad =  bc 

 ๑.  ครูสรุปเนื้อหาท่ีสอนพรอ้ม ๆ กับนักเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรยีนซักถามข้อสงสยั 
 ๒.  มอบรางวลัด้วยการยกย่องชมเชยผู้ท่ีให้ความรว่มมือ และตั้งใจปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันของเรา 
 ๓.  ก่อนหมดเวลาสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



๒๑ 
 

ข้ันที่ ๔ ข้ันฝึกทักษะ (ฝึกการคิดแบบทักษะการคิดวเิคราะห์ ทักษะการคำนวณ) 
 ครูให้นักเรียนนำใบกิจกรรมท่ี ๑.๒.๑ ไปทำเป็นการบ้านแลว้ให้เพื่อนสมาชิกในห้องเก็บรวบรวมมาส่ง
ครูเพือ่นำไปตรวจสอบความถูกต้องต่อไป 
 
กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เรื่องการนำเสนอข้อมูล 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตรร์่วมกันวเิคราะห์ความสอดคลอ้งหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพชืศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู ่
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 ๓.1. ใบความรู้ ๑.๑ เรือ่ง การนำเสนอข้อมูล    
  ๓.๒ใบงานท่ี ๑.๑ การนำเสนอข้อมูล 
  ๓.๓  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
  ๓.4ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรยีนรู ้
 
วิธีการศึกษา 
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 
ข้ันสร้างความสนใจ 

1. ครูนำสนทนาเรื่องการนำเสนอข้อมูล จากท่ีนักเรียนเคยเรียนมาจากคาบท่ีแล้ว  จากการตั้ง 
คำถามว่า เมื่อเรามีข้อมูลจำนวนมาก ไม่เป็นระเบียบหมวดหมู่ ทำให้อ่านและทำความเข้าใจยาก นักเรียนจะมี
วิธีการทำให้ข้อมูลดังกล่าวน่าสนใจ ทำความเข้าใจง่ายได้อย่างไรได้บ้าง ได้แก่ การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ตาราง  แผนภูมิแท่งแผนภูมิรูปวงกลม กราฟเส้น เป็นต้น 

2. ครูและนักเรียน สนทนาเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และพืชศึกษา “ต้อยติ่งไทย”  
และกิจกรรมตามองค์ประกอบที่ 4  การรายผลการเรียนรู้ ว่าสามารถนำมาบูรณาการกับการนำเสนอข้อมูลได้ 

ข้ันสำรวจและคน้หา 
1. แบ่งกลุ่มนักเรียน 10 กลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน 
2. ครูแจกใบความรู้ ๑.๑ เรือ่ง การนำเสนอข้อมูล   และใบงานท่ี ๑.๑ การนำเสนอข้อมูล  
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสำรวจจำนวนตอ้ยติ่งไทยในเขตพืน้ท่ีศึกษาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

แล้วทำใบงานท่ี ๑.๑ การนำเสนอข้อมูล  

ข้ันอภปิรายและลงข้อสรปุ 
 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานตามใบงานท่ี ๑.๑ การนำเสนอข้อมูลและสรุป 
จำนวนต้อยติ่งไทยในแต่ละเขตพื้นท่ีร่วมกัน 
 
 



๒๒ 
 

ข้ันขยายความรู้ 
1. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกใช้วิธีการนำเสนอข้อมูลในการนำเสนอข้อมูลแบบใดข้ึนอยู่กับ 

ความเหมาะสมของข้อมูล   เช่น  ต้องการแสดงอุณหภูมิของภาคต่างๆ  ควรแสดงด้วยกราฟเส้น  ต้องการ
แสดงการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น ควรใช้แผนภูมิแท่ง เป็นต้น  

2. ครูให้นักเรียนทำการสำรวจจำนวนพรรณไม้อื่นๆ เพิ่มเติมนอกจากชั่วโมงเรียน 
 

ข้ันประเมิน 
 ๑. ครูให้คะแนนจากการอภิปรายหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูล จำนวนต้อยติ่งไทยในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๒. ครูตรวจผลงานนักเรียน ในการทำใบงานท่ี ๑.๑ การนำเสนอข้อมูล 

กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
เรื่องกราฟของความสมัพนัธ ์
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตรร์่วมกันวเิคราะห์ความสอดคลอ้งหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพชืศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 ๓.1. ใบความรู้ เรือ่ง กราฟของความสัมพนัธ์    
  ๓.๒ ใบงาน เรือ่ง การเจริญเติบโตของต้นต้อยติ่ง 
  ๓.๓ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
  ๓.4ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรยีนรู ้
 

วิธีการศึกษา 
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 
ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน 
 ช่ัวโมงที ่๑ การศึกษาและบนัทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

๑. นักเรียนกับครูร่วมสนทนาเรื่องเก่ียวกับการเจริญเติบโตของพืช มีปัจจัยอะไรท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. ครูจัดนักเรียนเปน็กลุ่ม กลุ่มละ ๔–๕ คน ครูให้นักเรยีนศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับ ต้นต้อยติ่งไทย 

โครงสร้างดอกต้อยติ่งไทย ลกัษณะของต้นต้อยติง่ไทย จากนั้นตัวแทนกลุ่มนำเสนอและอภิปรายร่วมกัน 

๓. นักเรียนศึกษาตัวอย่างใบความรู้ เรือ่ง กราฟของความสัมพันธ์  การเขียนกราฟของ 
ความสัมพันธ์ของสิ่งท่ีเกี่ยวขอ้งกันของสิ่งสองสิ่ง 

๔. ครูใช้คำถามนำเพื่อให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ แนวทางการศึกษาการเจริญเติบโตของ 
ต้นต้อยติ่ง  เพื่อนำเสนอในรูปกราฟของความสัมพันธ์ได้อย่างไร 

๕. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ไปศึกษาการเจริญเติบโตของต้นต้อยติ่ง ในแต่ละพื้นที่ศึกษา 3/59 และ  
4/59 และบันทึกข้อมูลตามใบงาน 1 เรื ่อง การเจริญเติบโตของต้นต้อยติ ่ง (บันทึกข้อมูลระยะเวลา 4 
สัปดาห์) 



๒๓ 
 

ช่ัวโมงที ่๒-๓ การศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลทีไ่ด้จากการบันทึก มาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ ์
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอกราฟท่ีได้และอภิปรายผลรว่มกันดังนี้ 

 -  กราฟความสัมพันธร์ะหว่าง จำนวนวันและความสูงของต้นต้อยติ่ง 
 ๓. ครูและนักเรยีนรว่มกันสรปุ การเจรญิเติบโตของต้นตอ้ยติ่งและการเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์
เพื่อความสมบูรณ์ของบทเรยีน 

กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
เรื่องการทดลองสุ่ม 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตรร์่วมกันวเิคราะห์ความสอดคลอ้งหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพชืศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 ๓.1. แถบตัวอย่างการทดลองสุ่ม (1–4)   
  ๓.๒ใบงานท่ี ๑การแตกกระจายเมล็ดต้อยติ่งไทยกับการทดลองสุ่ม 
  ๓.๓  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรยีนรู ้
 
วิธีการศึกษา 
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแบ่งเป็น๕ข้ันดังนี้ 
ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน 

 1. นักเรียนกับครูร่วมสนทนาเรื่องเกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนคงได้ทำการ
ทดลองมาบ้าง ผลการทดลองท่ีได้ในแต่ละครั้งสว่นใหญ่จะเหมือนเดิม เชน่การทดลองเรือ่งเซลล์ไฟฟ้าเคมีผลไม้
พบว่า ผลไม้ท่ีมีรสเปรี้ยว เชน่ ส้ม มะนาว สับปะรดทำใหเ้กิดการเบนของเข็ม  เครื่องวดั แสดงว่ามี
กระแสไฟฟ้าเกิดข้ึน  แต่การทดลองท่ีไม่ใช่การทดลองวิทยาศาสตร์ นั้นผลท่ีไดอ้าจจะไม่เหมือนเดิม เช่น การ
สุ่มหยิบลูกแก้ว 1 ลูก จากถุงท่ีมี ลูกแก้วสีดำ สีแดง สีเหลอืง สีเขียว อย่างละ 1 ลูก ผลท่ีอาจจะเกิดข้ึน คือ 
หยิบได้  ลูกแก้วสีดำ สีแดง สีเหลือง สีเขียว 
 2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ข้ันกิจกรรมการเรียนรู ้
1. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน สนทนาเกี่ยวกับการทดลองสุ่ม แซมเปิลสเปซ และ 

เหตุการณ ์
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภปิรายผลการศึกษาการทดลองสุ่ม แซมเปิลสเปซและเหตุการณ์ส่ง 

ตัวแทนนำเสนอผลการศึกษา ความรู้ท่ีได้หน้าชั้นเรียนจนครบทุกกลุ่ม  
3. นักเรียนรว่มกันสรุปความหมายของการทดลองสุ่ม และใหน้ักเรียนชว่ยกันยกตัวอย่างการทดลอง 

สุ่มจากประสบการณ์ของนักเรียน โดยครูให้ความชว่ยเหลอืและแนะนำเพือ่ความสมบูรณ์ของบทเรยีน 
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4. ครูสรุปเพิ่มเติม การทดลองสุ่ม (Random Experiment) เป็นการทดลองหรือกระทำซึ่งทราบว่า
ผลลัพธ์ท่ีได้จากการทดลองนัน้อาจจะเป็นอะไรได้บ้าง แต่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าในการทดลองแต่ละครั้ง
จะเกิดผลลัพธอ์ะไร จากผลลพัธ์ท้ังหมดเหล่านั้นเพื่อความเข้าใจตรงกัน 

๔. ครูติดแถบตัวอย่างการทดลองสุ่ม (1–4) บนกระดาน 
   ตัวอย่างที่ 1 การทดลองสุ่ม การโยนเหรียญ 1 อัน 1 ด้าน สนใจหน้าของเหรียญที่เกิดขึ้น 
      ผลลัพธ์ทั้งหมด   คือ หัว (H) ก้อย (T) 
      แซมเปิลสเปซ  คือ S = {H, T} 
     จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมด คือ n (S) =  2 
ตัวอย่างที่ 2 การทดลองสุ่ม การโยนเหรียญ 2 อัน 2 ด้าน สนใจหน้าของ เหรียญที่เกิดขึ้น 
ผลลัพธ์ทั้งหมด   คือ หัวกับหัว (HH)หัวกับก้อย (HT)ก้อยกับหัว (TH) 
        ก้อยกับก้อย (TT) = {HH, HT, TH, TT} 
จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมด  คือ n (S)  = 2  2 = 4 
ตัวอย่างที่ 3  การทดลองสุ่ม  การโยนลูกเต๋า 1 ลูก 1 ด้าน สนใจแต้มของลูกเต๋าที่เกิดขึ้น 
ผลลัพธ์ทั้งหมด   คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6 
แซมเปิลสเปซ  คือ S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 
จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมด  คือ n (S) = 6 
ตัวอย่างที่ 4  การทดลองสุ่ม การโยนลูกเต๋า 2 ลูก พร้อมกัน 1 ด้าน สนใจแต้มของลูกเต๋าที่เกิดขึ้น 
ผลลัพธ์ทั้งหมด   คือ (1, 1), (1, 2), (1, 3), ..., (1, 6), (2, 1), ..., (2, 6), ..., (6, 6) 
แซมเปิลสเปซ  คือ S = {(1, 1), (1, 2), (1, 3), ..., (1, 6), (2, 1), ..., (2, 6), ..., (6, 6)} 
จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมด คือ n (S)  = 6 6 = 36 

๑. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมรว่มกันพิจารณา สังเกต วิเคราะห์ และอภิปรายสรุป จากตัวอย่างท้ัง 4เพือ่
อธิบายผลลพัธ์ท้ังหมดจากการทดลองสุ่ม 

๒. ครูอธิบายเพิ่มเติม ผลลัพธ์ท้ังหมดจากการทดลองสุ่ม เรียกว่า แซมเปิลสเปซ (Sample Space) 
หรือ เซตของผลลัพธ์ตามท่ีกำหนดขอบเขตไว้ ซ่ึงอาจเป็นผลลัพธ์บางส่วน หรือท้ังหมดจากการสุ่มการทดลอง
สุ่ม เราใช้สญัลักษณ์ S แทนแซมเปิลสเปซ และ n(S) แทนจำนวนสมาชิกของแซมเปิลสเปซ เพื่อความเข้าใจ
ตรงกัน 

๑. ครูอธิบายถึงผลลัพธ์ที่เราสนใจจากการทดลองสุ่ม หรือเรียกว่า เหตุการณ์ (Event) ให้นักเรียนดูที่แถบ 
ตัวอย่างการทดลองสุ่ม (1–4) บนกระดาน ถ้านักเรียนจะสนใจผลลัพธ์บางตัวจากการทดลองสุ่ม เช่น  
   ตัวอย่างที่ 1 การทดลองสุ่ม การโยนเหรียญ 1 อัน 1 ด้าน สนใจหน้าของเหรียญที่เกิดขึ้น 
      ผลลัพธ์ทั้งหมด   คือ หัว (H) ก้อย (T) 
     สนใจผลลัพธ์ที่ออกหัว คือ หัว (H) = {1} 
 
ตัวอย่างที่ 2 การทดลองสุ่มการโยนเหรียญ 2 อัน 2 ด้าน สนใจหน้าของเหรียญที่เกิดขึ้น 
ผลลัพธ์ทั้งหมด   คือ  หัวกับหัว (HH)หัวกับก้อย (HT)ก้อยกับหัว (TH) 
    ก้อยกับก้อย (TT) = {HH, HT, TH, TT} 
สนใจผลลัพธ์ที่ออกหัว คือ  หัวกับหัว (HH) หัวกับก้อย (HT) 

และก้อยกับหัว (TH) = {3} 
ตัวอย่างที่ 3  การทดลองสุ่มการโยนลูกเต๋า 1 ลูก 1 ด้าน สนใจแต้มของลูกเต๋าที่เกิดขึ้น 
ผลลัพธ์ทั้งหมด   คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6 
สนใจผลลัพธ์ที่เป็น 6 คือ 6 = {1} 
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ตัวอย่างที่ 4  การทดลองสุ่ม การโยนลูกเต๋า 2 ลูก พร้อมกัน 1 ด้าน สนใจแต้มของลูกเต๋าที่เกิดขึ้น 
ผลลัพธ์ทั้งหมด   คือ (1, 1), (1, 2), (1, 3), ..., (1, 6), (2, 1), ..., (2, 6), ..., (6, 6) 
                    สนใจผลลัพธ์ที่รวมแตม้ได้ 6 คือ (1, 5),(2, 4),(3, 3),(5, 1),(4, 2)={5} 

๒. นักเรียนช่วยกันสรุปและเรียกเซตที่เราสนใจเหล่าน้ีว่า เหตุการณ์ ซึ่งทุกเซตของเหตุการณ์จะเป็นสับเซต
ของเซตแซมเปิลสเปซโดยสรุปเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจตรงกันว่าเหตุการณ์ หมายถึง สับเซตของแซมเปิลสเปซ ถ้า
กำหนด แซมเปิลสเปซ เป็นS แล้ว Eเป็นเหตุการณ์ ก็ต่อเมื่อ EV S 

3. ครูติดแถบคำถามเหตุการณ์โดยนักเรียนจด และเสนอวธิีทำลงสมุดโจทย์ ในการทอดลูกเต๋า 2 ลูก 
จำนวน 1 ครั้ง จงหา 
  1. แซมเปิลสเปซ 
  2. จำนวนผลลัพธ์ในแซมเปลิสเปซ 
  3. จำนวนเหตุการณ์ทีเ่กิดข้ึนท้ังหมด 
  4. เหตุการณ์ท่ีแต้มของลูกเตา๋ท้ังสองเหมือนกัน 
  5. เหตุการณ์ท่ีผลรวมแต้มของลูกเต๋าทั้งสองเท่ากับ 9 
  6. จำนวนเหตุการณ์ท่ีแต้มของลูกเต๋าทั้งสองลูกต่างกัน 

๒. ตัวแทนนำสมุดส่งให้ครูตรวจความถูกต้อง 
ข้ันฝึกฝนผู้เรียน 

1. นักเรียนทำแบบฝึกหัด 2.2 ก หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม. ๔ – ๖ เล่ม ๒ 
2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเฉลยแบบฝึกหัด โดยครูให้ความช่วยเหลือและแนะนำ 

ข้ันการนำไปใช้ 
1. นักเรียนและครูรว่มกันสนทนาเรือ่ง การทดลองสุ่ม โดยนำสิ่งที่เกิดข้ึนในชวีิตประจำวนัมาสนทนา 

เพื่อนำเข้าสู่ความน่าจะเป็นของเหตุการณ ์
2. ครูกล่าววา่ในชวีิตประจำวันเราเจอเหตุการณ์บางอย่างที่รูผ้ลลัพธว์่าจะเกิดอะไรบ้าง แต่ไม่รู้ว่าใน 

แต่ละเหตุการณ์จะได้ผลลัพธอ์ย่างไร จากนั้นครูยกตัวอยา่งการทดสอบการแตกของฝักต้อยติ่ง จากนั้นครูถาม
นักเรียนวา่เราจะไดผ้ลลพัธเ์ปน็อย่างไรบ้างเมื่อนำไปใส่ในนำ้ (แตก, ไม่แตก) ในระยะเวลาท่ีกำหนด 

3. ครูถามนักเรียนว่าเหตุการณด์ังกล่าวเป็นการทดลองสุ่มหรือไม่ (เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เปน็การ 
ทดลองสุ่มเนือ่งจากเป็นการกระทำซึ่งรูว้่าผลลัพธ์จะเกิดข้ึนเป็นอะไร แต่ไม่สามารถบอกได้ถูกต้อง) 

4. ครูถามนักเรียนว่าการทดสอบการแตกตัวของฝักต้อยติง่จะเป็นอย่างไร จะมีการทดลองสุ่มเป็น 
อย่างไรบ้าง และผลลพัธ์จะเป็นอย่างไร เมื่อครูกำหนดจำนวนฝักต่าง ๆ 

5. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มวาดภาพการทดลองสุ่มของการแตกของฝักต้อยติ่ง  
เมื่อจำกัดเวลาว่าฝักท่ีแตกหมายถึงฝักท่ีแตกภายในเวลา 1 วินาที และครูกำหนดจำนวนฝักท่ีใช้ในการทดลอง
ดังนี้ ๒ ฝัก, ๓ ฝัก, ๔ ฝัก และ ๕ ฝัก จากนั้นให้นักเรียนบนัทึกลงในใบงานท่ี ๑ การแตกกระจายของเมล็ด
ต้อยติ่งไทย 

6. ครูให้นักเรียนเขียนผลลัพธ์ท้ังหมดท่ีเป็นไปได้ของเหตุการณ์ดังกล่าว และให้นักเรียนลองทดสอบ 
เพื่อดผูลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน 

ข้ันสรุปความคิดรวบยอด 
 ๑. นักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน การทดลองสุ่ม โดยครูให้ความช่วยเหลือและแนะนำเพื่อความสมบูรณ์
ของบทเรียน  
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กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เรื่องการหาค่ากลางการเจรญิเติบโตของตอ้ยติ่งไทย 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตรร์่วมกันวเิคราะห์ความสอดคลอ้งหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพชืศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 ๓.1. ใบงานท่ี  1Warm Up 
  ๓.๒ ใบงานท่ี  2  Mean Median and Mode 
  ๓.๓  ใบงานท่ี  3  Flowers in school  
  ๓.4 ใบงานก.๗-๐๐๓ 
  3.5 Power point เรือ่ง ค่ากลางของข้อมูล 
  3.6  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรยีนรู ้
 

วิธีการศึกษา 
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 
ข้ันสร้างความสนใจ 

1. ให้นักเรียนทำกิจกรรม “Warm Up” โดยครูแจกใบงานท่ี  1  Warm Up ให้นักเรียนแต่ละคนทำ 
เพื่อตรวจสอบการใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหา  

2. ครูกำชับให้นักเรียนทำใบงานให้เสร็จด้วยตนเอง จากนั้นเดินตรวจสอบการทำใบงานของนักเรียนแต่ 
ละคนแล้วเฉลยคำตอบท่ีถูกต้อง 

3. นักเรียนแต่ละคนตัดรูปภาพดอกไม้ซ่ึงเป็นพืชท่ีอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนเป็นรูปสี่เหลี่ยม 
จัตุรัส แล้วให้นักเรียนศึกษาข้อมูลพรรณไม้ในใบงานก.๗-๐๐๓ หน้า๖ เพื่อศึกษากลีบดอกของพรรณไม้ต่าง ๆ  

4. นักเรียนแต่ละคนเขียนจำนวนกลีบดอกกำกับภาพดอกไม้แต่ละภาพจากน้ันครูให้เพื่อนท่ีนั่งใกล้กัน 
ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องซึ่งกันและกัน รวมท้ังครูเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องด้วย  

5. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน และจัดท่ีนั่งเป็นกลุ่มโดยกำหนดเวลา ๒ นาที ฃ 
6. นักเรียนแต่ละคนนำภาพดอกไม้ท่ีได้รับมารวมกันจากนั้นบันทึกข้อมูลลงในสมุดของนักเรียน โดบันทึก 

ชนิดของพรรณไม้ และจำนวนกลีบดอก ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะได้ข้อมูล 5 ข้อมูล  
7. ครูให้นักเรียนเปลี่ยนกลุ่มอีกครั้งจำนวนสมาชิกเท่าเดิม จากนั้นครูให้นักเรียนอภิปรายว่า “จากข้อมูล 

ที่นักเรียนได้รับมาจากคนอื่น 4 ข้อมูล นักเรียนคิดว่าจำนวนกลีบที่ซ้ำกันมากสุดจะสามารถคิดอย่างไร” และ 
“จำนวนกลีบเท่าใดจะอยู่ตรงกลางระหว่างจำนวนกลีบมากที่สุดและน้อยที่สุด” รวมทั้ง “เราจะสามารถหา
ค่าเฉลี่ยจากข้อมูลกลีบดอกท่ีมี 5 ข้อมูลได้หรือไม่ เพื่ออ้างอิงไปยังข้อมูลทั้งหมด” 

8. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาอธิบายคำตอบท่ีได้อภิปรายกันในกลุ่มในแต่ละคำถาม 
9. ครูอธิบายว่านักเรียนจะได้เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่ากลางของข้อมูล 3 ชนิด คือ  

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม ซ่ึงค่าดังกล่าวจะช่วยตอบคำถามท่ีครูให้ไว้ได้ท้ังหมด 
 
 



๒๗ 
 

ข้ันสำรวจและคน้หา 
๑. ครูอธิบายการหาค่ากลางของข้อมูลทั้ง ๓ ประเภท คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม 
๒. ครูแจกใบงานท่ี  2  “Mean Median and Mode” เพื่อให้นักเรียนทบมวนความรู้และสามารถแยก 

ความแตกต่างของการหาค่ากลางของข้อมลูแต่ละประเภท 
๓. นักเรียนจับคู่กันชว่ยกันทำใบงานท่ี  2  “Mean Median and Mode” ให้สมบูรณ์ ซึ่งในใบงาน 

ดังกล่าวได้แสดงสถานการณ์ในการสำรวจขนาดรองเท้าของนักเรียน 
๔. ครูสุ่มนักเรียนออกมาเขียนตารางความถ่ีของขอ้มูลขนาดรองเท้าโดยแบ่งให้นักเรียนเฉลยโจทย์ต่าง ๆ  

ในใบงาน และครูตรวจสอบและให้คำอธิบายหากมีข้อผิดพลาด 
 

ข้ันอภิปรายและลงข้อสรุป 
1. ครูใช้คำถามประกอบการอภิปรายเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนดังนี้ 

 “ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของข้อมูลทั้งหมดแตกต่างกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐาน และ
ฐานนิยมของข้อมูล ๕ ข้อมูลที่นักเรียนได้เก็บรวบรวมในช่วงต้นชั่วโมงใช่หรือไม่” 
 “เพราะเหตุใดจึงมีความเหมือนหรือแตกต่างกัน” 
 “การวัดค่ากลางของข้อมูลแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร” 
 “การวัดค่ากลางของข้อมูลประเภทใดเหมาะสมกับข้อมูลจำนวนดอกไม้ เพราะเหตุใด” 

2. นักเรียนช่วยกันหาข้อสรุปการอภิปรายปัญหาดังกล่าวแล้วบันทึกลงในสมุด 
3. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่  3  “Flowers in school” ให้สมบูรณ์ด้วยตนเอง โดยนักเรียนแต่ละคน

จะต้องหาข้อมูล ๒๔ ข้อมูลดอกไม้จากในชั้นเรียน 

ข้ันขยายความรู้ 
1. ครูอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับค่ากลางของข้อมูลในรูปของสูตรทางคณิตศาสตร์ ดังน้ี 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของประชากร คือ 𝜇 (มิว)   = 
N

x...xxx N321 ++++
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การหามัธยฐานของข้อมลูที่ไม่ได้แจกแจงความถ่ี  
หาตำแหน่งท่ีอยู่ ณ ก่ึงกลางของข้อมูล เรยีกตำแหน่งท่ีได้น้ีว่า ตำแหน่งของมัธยฐาน 

สูตรตำแหน่งของมัธยฐาน     = 2
1+N

      (N เป็นจำนวนข้อมูลทั้งหมด) 
ฐานนิยมของข้อมลูชนิดน้ีหาได้ โดยดูจากข้อมูลทั้งหมดว่า ค่าสังเกตใดปรากฏบอ่ยที่สุด หรือมีความถ่ีสูงสุด 
ข้อมูลนั้นจะเป็นฐานนิยม 

2. ครูให้นักเรียนตรวจสอบคำตอบในใบงาน “Flowers in School” 



๒๘ 
 

 

ข้ันประเมิน 
 ๑. ครูให้คะแนนจากการอภิปรายหน้าชั้นเรียนเก่ียวกับผลการคำนวณค่ากลางของข้อมูล 
 ๒. ครูตรวจผลงานนักเรียน ในการทำใบงาน  Mean Median and Modeและใบงาน Flowers in 
school  ให้คำแนะนำและแก้ไข  
 ๓. ครูให้คะแนนจากการประเมินผลงาน  พฤติกรรมการทดลอง และความมุ่งมั่นใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน 

 
ผังมโนทัศน์แสดงการวางแผนในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูบ้รูณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

พืชศึกษา “ตอ้ยติ่งไทย” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการศึกษา 
กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 
เรื่องการแต่งคำประพนัธป์ระเภทกาพย์ยานี 11 

วธิีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย ร่วมกันวเิคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพชืศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 ๓.1 ใบความรู้ท่ี 1 เรื่องการแต่งคำประพันธ ์
 ๓.๒ ใบงานท่ี 1 เรื่องการแต่งคำประพันธ ์
  ๓.๓ อินเทอร์เน็ต 



๒๙ 
 

  ๓.4 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรยีนรู ้

วิธีการศึกษา 
ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน 

๑. ครูและนักเรยีนสนทนาเกีย่วกับเกี่ยวกับพชืศึกษา  (ต้อยติ่งไทย)   
ข้ันกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 1  เรื่อง การแต่งบทร้อยกรอง (ร่ายสุภาพ)  
 ๒. ให้นักเรียนลงพื้นที่ชมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เพื่อใหน้ักเรียนได้สัมผสักับธรรมชาติช่วยสร้าง
แรงบันดาลใจในการแต่งคำประพันธ์บทรอ้ยกรอง (ร่ายสภุาพ) เกี่ยวกับพืชศึกษา  “ต้อยติ่งไทย”ในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนตากพทิยาคม 
 ๓. ให้นักเรียน ทำใบงานท่ี ๑ เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ กาพย์ยานี  11 และนำเสนอหน้าชั้นเรียน  
โดยให้นักเรียนและครูรว่มกันตรวจสอบความถูกต้อง 

ข้ันสรุป 
๑. ครูและนักเรยีนรว่มกันสรปุองค์ความรู้เกี่ยวกับการแต่งคำประพันธ์ บทร้อยกรอง (รา่ยสุภาพ) 

รวมท้ังรว่มกันตรวจสอบความถูกต้อง และประเมินชิ้นงานของแต่ละคน ด้วยความซ่ือสตัย์ 
 
กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2 
เรื่องการแต่งกลอนดอกสร้อยเรื่องดอกตอ้ยติ่ง 
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย ร่วมกันวเิคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพชืศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
  ๓.1. การพาไปชมแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู ้
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรยีนรู ้
 
วิธีการศึกษา 
  ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน 
          ๑. ครูทบทวนความรู้เรื่อง  การแต่งกลอนดอกสรอ้ยพรอ้มยกตัวอย่าง 

๒. ครูและนักเรยีนรว่มกันอภปิรายใบความรู้ท่ี ๑ เรื่อง การแต่งกลอนดอกสร้อย พรอ้มยกตัวอย่าง
ประกอบ  
  ข้ันสอน 
 ๓. ให้นักเรียนลงพื้นที่ชมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้สัมผสักับธรรมชาติ ช่วยสร้าง 
แรงบันดาลใจในการเขียนบันเทิงคดีเกี่ยวกับพชืในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

๔. ครูและนักเรยีนสนทนาถึงต้นไม้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นต้นไม้สามอย่าง ประโยชน์สีอ่ย่าง 



๓๐ 
 

๕. นักเรียนศึกษาเอกสาร ก.๗-๐๐๓  ในห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๖. ให้นักเรียน ทำใบงานท่ี ๑ เรื่อง  การแต่งกลอนดอกสรอ้ยเก่ียวกับพืชที่นักเรยีนสนใจ ยกตัวอย่าง

เสนอหน้าชั้นเรียน ให้นักเรียนและครูรว่มกันตรวจสอบความถูกต้อง 
  ๖. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ  ๔ – ๕  คน  ศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากห้องสมุดและอนิเทอรเ์นต  
เกี่ยวกับการใช้คำศัพท์ในการแต่งคำประพันธ ์
  ๗. ให้นักเรียนทุกกลุ่ม แต่งกลอนดอกสร้อยเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
 

  ข้ันสรปุ 
๘. ครูและนักเรยีนรว่มกันสรปุองค์ความรู้ท่ีได้จากการแต่งคำประพันธ์ เก่ียวกับพืชที่นักเรียนสนใจใน 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รวมท้ังร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง และประเมินชิ้นงานของแต่ละกลุ่ม ด้วย
ความซ่ือสัตย ์

 

กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3 
เรื่องแต่งคำประพันธป์ระเภทโคลงสี่สุภาพ 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย ร่วมกันวเิคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพชืศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 ๓.1 หนังสือเรียน ภาษาไทย : หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.๓ 
 3.2 ตัวอย่างโคลงสี่สภุาพ 
 3.3 ใบงานท่ี 1 เรื่อง การแตง่คำประพันธ์ โคลงสีสุ่ภาพ “ต้อยติ่ง”  
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรยีนรู ้
 
วิธีการศึกษา 
ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน (ชั่วโมงที่ ๑-๒)  

๑. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6คิด...ค 
๒. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 

• นักเรียนคิดว่า โคลงส่ีสุภาพที่ดี มีความไพเราะ ควรมีลักษณะอย่างไร 
๓. ครูนำตัวอย่างโคลงสีสุ่ภาพ มาติดบนกระดานหน้าชั้นเรียน จากน้ันให้นักเรียนรว่มกันพจิารณาว่า

ตัวอย่างโคลงสี่สภุาพบทใดมีความไพเราะ พร้อมท้ังรว่มกันอภิปรายเพื่อให้ไดเ้หตุผลที่เป็นข้อสรุปใน
การเลอืก 

ข้ันกิจกรรม   
๔. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๖ คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง 

 ปานกลาง ค่อนข้างออ่น และอ่อน 



๓๑ 
 

๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเ้รือ่ง การแต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงสีสุ่ภาพ จาก 
 หนังสือเรียนแล้วบันทึกความรู้ที่ได้ลงในแบบบันทึกการอ่าน 

ข้ันสรุป 
๖. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 

  นักเรียนคิดว่า การแต่งโคลงสี่สุภาพใหม้ีความไพเราะ สละสลวย จะต้องปฏบิัติอย่างไร 
๗. นักเรียนรว่มกันอภิปรายแนวทางในการแต่งโคลงสี่สภุาพ พร้อมท้ังสรุปหลักการแต่งโคลงสี่สภุาพ 

 

ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน (ชั่วโมงที่ ๓-4) 
8. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 

• นักเรียนคิดว่า การแต่งโคลงสี่สุภาพโดยไม่มีตัวอย่างมาเป็นแบบ เป็นผลดีหรือผลเสียต่อ
นักเรียน อย่างไร 

9. ครูและนักเรยีนสนทนาเกี่ยวกับเกี่ยวกับพืชศึกษา  (ตอ้ยติง่)   
ข้ันกิจกรรม 

10. ให้นักเรียนลงพื้นที่ชมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับธรรมชาติ ช่วยสร้าง
แรงบันดาลใจในการแต่งคำประพันธ์โคลงสี ่ส ุภาพ เกี ่ยวกับพืชศึกษา  “ต้อยติ ่ง” ในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนตากพิทยาคม 

11. ให้นักเรียนจับคู่ทำใบงานที่ 1 เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ โคลงสี่สุภาพ ฝึกแต่งโคลงสี่สุภาพเอง 
โดยท่ีไม่ต้องดูตัวอย่าง เป็นการฝึกทำเองตั้งแต่ต้นจนจบ     

12. นักเรียนแต่ละคู่นำผลงานการแต่งโคลงสี่สุภาพมาส่งครู เพื่อให้ครูเสนอแนะข้อบกพร่องในการแต่ง 
13. นักเรียนแต่ละคู่แก้ไขข้อบกพร่องในการแต่งโคลงสี่สุภาพตามข้อเสนอแนะจากครู 

ข้ันสรุป 
14. ครูและนักเรียนร่วมกันคัดเลือกผลงานการแต่งโคลงสี่สุภาพท่ีดีท่ีสุด๕ ผลงาน เพื่อจัดป้ายนิเทศหน้า

ชั้นเรียน 
15.    นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 

 
   ครูมอบหมายให้นักเรียนแตล่ะคู่ แต่งโคลงสี่สุภาพที่เกี่ยวกับ พืชศึกษา “ต้อยติ่ง” จำนวน ๑ บท 
โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามท่ีกำหนด ดังนี้ 
 ๑)  ลักษณะบังคับของโคลงสี่สภุาพ   
 ๒)  การใช้ถ้อยคำภาษา 
 ๓)  ความสัมพันธร์ะหว่างหวัข้อเรื่องกับเนือ้หา  
 ๔)  ความถูกต้องของการเขียนสะกดคำ 
 

 

กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 
เรื่องการแต่งบทร้อยกรองโคลงสี่สุภาพ 
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย ร่วมกันวเิคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพชืศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 



๓๒ 
 

 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 ๓.1 ใบความรู้ เรือ่ง การแต่งบทร้อยกรองโคลงสี่สภุาพ 
 3.2 ใบงานท่ี 1 เรื่อง การแตง่บทร้อยกรองโคลงสี่สภุาพเกีย่วกับพืชศึกษา โรงเรยีนตากพิทยาคม  
“ต้อยติ่งไทย” 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรยีนรู ้
 
วิธีการศึกษา 
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 
(ช่ัวโมงที่ 1)   
ข้ันนำ 

๑.  ครูนำเข้าสู่กิจกรรมการเรยีนรู้เรือ่งการแต่งบทรอ้ยกรองโคลงสี่สุภาพ  โดยซักถามถึงประสบการณ์
ความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับบทร้อยกรองท่ีเคยเรียนมา (เช่น กลอนสุภาพ  กาพย์ยานี 11  กาพย์ฉบัง 16 
และกาพยส์ุรางคนางค์ 28)  และให้นักเรียนชว่ยกันอธิบายเกี่ยวกับฉันทลักษณ์ตา่ง ๆ ของคำประพันธ์ท่ีเคย
เรียนมา   
 2.  ครูเขียนผังบังคับโคลงสี่สภุาพบนกระดาน  แล้วใหน้ักเรียนตอบว่าเป็นคำประพันธช์นิดใด เมื่อ
นักเรียนตอบถูก  ครูจึงแจกใบความรู้เกี่ยวกับการแต่งบทร้อยกรองโคลงสีสุ่ภาพแก่นักเรียนทุกคน 
ข้ันสอน 
 3.  ครูแจกใบความรู้เรือ่ง การแต่งบทร้อยกรองโคลงสีสุ่ภาพ  นักเรียนชว่ยกันศึกษาและร่วมกันสรุป 
อภิปราย เกี่ยวกับฉันทลักษณ์และสิ่งที่ควรระมัดระวงัในการแต่งบทร้อยกรอง โคลงสีสุ่ภาพ 

4.  ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามหลังจากนั้นร่วมกันอภปิรายสรุปฉันทลักษณ์โคลงสีสุ่ภาพ 
๕.  ครูให้นักเรียนท่องบทแม่แบบโคลงสี่สุภาพสำหรับเทียบฉันทลักษณ์การประพันธ์โคลงสี่สภุาพ 

ดังนี ้
   เสียงลอืเสียงเล่าอา้ง     อันใด  พี่เอย 
 เสียงยอ่มยอยศใคร   ท่ัวหล้า 
 สองเขือพี่หลับใหล   ลืมตื่น  ฤาพี่ 
 สองพี่คิดเองอ้า    อย่าได้ถามเผอื. 
  6.  ครูมอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้  
 -  ก่อนที่จะพบครูในคาบต่อไปลงพื้นที่ชมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โดยเฉพาะศึกษาลกัษณะของ
ต้นต้อยติ่งไทย  เพือ่ให้นักเรยีนได้สัมผัสกับธรรมชาติและลกัษณะของต้นต้อยติง่ไทย   
 -  นักเรียนศึกษาเอกสาร ก.๗-๐๐๓  ในห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  และศึกษาข้อมูลเก่ียวกับต้น
ต้อยติ่งไทยในแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เพิ่มเติมเพือ่ให้มีข้อมูลมาสร้างสรรค์บทร้อยกรองโคลงสีสุ่ภาพ 
 

(ช่ัวโมงที่ 2) 
  7.  ครูให้นักเรียนจับคู่แล้วแจกใบงานท่ี 1 เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองโคลงสี่สภุาพเกี่ยวกับพืชศึกษา 
โรงเรียนตากพิทยาคม  “ต้อยติ่งไทย”   
 8.  นักเรียนท้ังคู่ช่วยกันทำใบงาน เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองโคลงสีสุ่ภาพเก่ียวกับพืชศึกษา โรงเรียน
ตากพิทยาคม  “ต้อยติ่งไทย”   
 



๓๓ 
 

(ช่ัวโมงที่ 3) 
๙. ครูสุ่มนำผลงานของนักเรยีนประมาณ 2 – 3 ชิ้นงาน มาฉายท่ีจอทึบแสง  แล้วให้นกัเรียนชว่ยกัน

ตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน  และวิพากษ์ขอ้ดี ข้อดอ้ยของผลงาน 
 

 

ข้ันสรุป 
๑๐. ครูและนักเรียนรว่มกันสรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการแตง่บทร้อยกรองโคลงสี่สภุาพ เก่ียวกับพืช

ศึกษา โรงเรียนตากพิทยาคม  “ต้อยติ่งไทย” 
 
 

กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 5 
เรื่องการพินจิวรรณคดีลิลิตตะเลงพ่าย 
 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย ร่วมกันวเิคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพชืศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 ๓.1. แบบเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปท่ีี  5    
 3.2 ผังภูมิคำประพันธ์ ประเภทร่ายสภุาพและโคลงสีสุ่ภาพ 
 3.3 ตัวอย่างคำประพันธ์ประเภทร่ายสุภาพและโคลงสี่สภุาพ 
 3.4 ใบความรู้เรื่องหลักการอา่นบทร้อยกรอง 
 3.5 ใบความรู้เรื่องการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม 
 3.6 ใบความรู้เรื่อง  รสวรรณคดีและโวหารภาพพจน ์
 3.7 แบบฝึกทักษะเรือ่งการอา่นบทร้อยกรอง 
 3.8 แบบฝึกทักษะเรือ่งรสวรรณคดีและโวหารภาพพจน์ 
 3.9 แบบฝึกทักษะเรือ่งการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม  เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย 
4. ปฏิบตัิตามแผนการบูรณาการจัดการเรยีนรู ้
 
 

วิธีการศึกษา 
ช่ัวโมงที ่ 1 
  ข้ันนำ 
 1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2. ครูสนทนา   ทบทวน  เรื่อง หลักการอ่านบทรอ้ยกรอง แจกใบความรู้เรือ่ง หลักการอ่านบทร้อย
กรองให้นักเรียนศึกษา   
  ข้ันสอน 
๓. ครูอธิบายเพิ่มเติม 



๓๔ 
 

๔. นักเรียนฝึกทักษะการอ่านบทร้อยกรองโดยใช้น้ำเสียงให้เหมาะสมกับ เนื้อเรื่อง 
 ๕. นักเรียนฝึกอ่านโคลงสี่สภุาพจากใบความรู ้
 ๖. ครูให้นักเรียนอ่านเนือ้เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย 

  ข้ันสรปุ 
 ๗. ครูและนักเรยีนรว่มกันอ่านและถอดคำประพันธ์ลลิิตตะเลงพ่าย 

ช่ัวโมงที ่ ๒ ( บรูณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ) 
   ข้ันนำ 

๑. ครูซักถาม ทบทวน ความรูเ้ดิมเรือ่งชนิดของคำประพันธ์ประเภทต่าง ๆ ท่ีนักเรียนเคยเรียนมาก่อน 
  ข้ันสอน 
 ๒. ครูให้นักเรียนศึกษาเรือ่งคำประพันธ์ประเภทร่ายสุภาพจาก แบบเรียนหลักและการใช้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5 
 ๓. ครูให้นักเรียนสงัเกตคำประพันธ์ประเภทร่ายสภุาพจากเนื้อเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายแล้วบอกความ 
แตกต่างระหว่างร่ายยาวและร่ายสุภาพ 
 ๔. ครูนำผังภูมิ    ตัวอย่างร่ายสุภาพ มาใหน้ักเรียนศึกษา  พร้อมท้ังอธิบายเพิ่มเติม 
 ๗. นักเรียนศึกษา  ฉันทลักษณ์และลักษณะคำประพันธ์ประเภทร่ายสภุาพ 
 

  ข้ันสรปุ 
 ๘. นักเรียนสรุป  ความรู้  จดบันทึก 
 ๙. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามความสมัครใจ กลุ่มละ ๕- 6 คน ให้แต่ละกลุ่มแต่งร่ายสภุาพต้นไม้ใน  
โรงเรียน โดยเลอืกต้นไม้กลุ่มละ ๑ ชนิด ร่าย ๑๐วรรค จบด้วยโคลงสองสภุาพ 

 

กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6 
เรื่องการแต่งคำประพนัธ ์
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย ร่วมกันวเิคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพชืศึกษา (ตอ้ยติ่งไทย) เขา้สู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 ๓.1. ใบความรู้ท่ี ๑ เรือ่งการแต่งคำประพันธ ์
 3.2 ใบงานท่ี ๑ เรื่องการแต่งคำประพันธ ์
 3.3 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรยีนรู ้
 

วิธีการศึกษา 
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 
ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน 



๓๕ 
 

 ๑. ครูและนักเรยีนสนทนาเกีย่วกับเกี่ยวกับพชืศึกษา  (ต้อยติ่งไทย)   
ข้ันกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี ๑  เรื่อง การแต่งคำประพันธ์  
 ๒. ให้นักเรียนลงพื้นที่ชมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้สัมผสักับธรรมชาติ  
ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการแต่งคำประพันธร์่ายยาว  เกี่ยวกับพืชศึกษา  “ต้อยติง่ไทย”ในสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนตากพิทยาคม 
 ๓. ให้นักเรียน ทำใบงานท่ี ๑ เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ประเภทต่าง ๆ และนำเสนอหนา้ชั้นเรียน  
โดยให้นักเรียนและครูรว่มกันตรวจสอบความถูกต้อง 

ข้ันสรุป 
 ๑. ครูและนักเรยีนรว่มกันสรปุองค์ความรู้เกี่ยวกับการแต่งคำประพันธ์ รวมท้ังร่วมกันตรวจสอบความ
ถูกต้อง และประเมินชิ้นงานของแต่ละคน ด้วยความซือ่สัตย์ 
 

 
ผังมโนทัศน์แสดงการวางแผนในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูบ้รูณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

พืชศึกษา “ตอ้ยติ่งไทย” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
วิธีการศึกษา 
กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 1 
เรื่อง Popping Pod 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคลอ้งหลักสูตร 



๓๖ 
 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพชืศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 ๓.1. เว็บไซต์/Youtube ท่ีเกี่ยวกับ Parts of plant, Popping Pod  
 ๓.๒ ใบงาน ๑ เรือ่ง Parts of plant  
 ๓.๓ ใบงานท่ี ๒ เรื่อง Popping Pod 3.8  
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรยีนรู ้
 

วิธีการศึกษา 
วิธีการศึกษาหน่วยการเรียนรูข้อง Modern Living 
ข้ันนาเข้าสู่บทเรียน (Presentation)  
 ๑. ครูนำเข้าสู่บทเรยีนด้วยการพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับพรรณพืชในสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรยีน(แบ
บก.๗-๐๐๓) จากสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตากพิทยาคม 
 ๒. ครูซักถามนำนักเรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบตา่งๆของพชื Parts of plant: Flower, Fruit, Stem, 
Leaf, Bud, Primary root, Secondary rootโดยให้นักเรียนค้นหาคำสำคัญจากเว็ปไซต์หรือดูจากYoutube 
(Parts of a plant)  
 ๓. ครูนำเสนอวธิีการเขียนประโยคจากคาศัพท ์Parts of plant บนกระดาน 
A flower is beautiful. I like to eat fruit. และนำนักเรยีนค้นหาประโยคท่ีมีคำศัพท์ท่ีกำหนดให้จากเว็ปไซต์
โดยใช้โทรศัพท์ของนักเรยีน 
 ๔. ครูนำเสนอวธิีการหาขอ้มูลต้อยติ่งจากเว็ปไซต์โดยใช้โทรศัพท์ของนักเรียน 

ข้ันกิจกรรมการเรียนการสอน (Practice)  
 ๑. ให้นักเรียนจับกลุ่มฝึกเขียนประโยคจากคำท่ีครูกำหนดให้โดยค้นคว้าจากเว็ปไซต์ตรวจคำตอบ
พร้อมกันท้ังชั้น 
 ๒.ให้นักเรียนท้ังชั้นฝึกแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข้อดีของพรรณพืชในสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
ตากพิทยาคมโดยใช้ประโยค I think….. บนกระดาน 

 

ข้ันสรุป 
 ๑. ให้นักเรียนทำใบงานท่ี๑เรือ่ง Parts of plant และใช้คำศัพท์เขียนประโยค 
 ๒. ให้นักเรียนทำใบงานท่ี๒ค้นคว้าหาข้อมูลพืชศึกษาตอ้ยติ่งจากคำถามท่ีกำหนดให ้
 ๓. ครูตรวจผลงานนักเรียนตามแบบประเมิน 
 
กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 2 
เรื่อง“Parts of Toy Ting Thai” 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 



๓๗ 
 

 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคลอ้งหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพชืศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 3.1 ใบความรู ้๑.๑ What are the parts of a plant ? 
 3.2 ใบความรู ้๑.๒ เรือ่ง What does each part of plant do ? 
 3.3 ใบงานท่ี ๑.๑ เรื่อง What are the parts of a plant ?  
 3.4 ใบงานท่ี ๑.2 เรื่อง What does each part of plant do ? 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรยีนรู ้
 
วิธีการศึกษา 
  Warm up  
 ๑. ครูทักทายกับนักเรียนแล้วสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสิง่แวดลอ้มท่ีอยู่รอบๆตัวโดยเฉพาะพนัธุพ์ืช
พันธุ์ไม้ท่ีอยู่ในโรงเรียนตากพิทยาคมแล้วให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างคำศัพท์คนละ ๑ คำเพื่อเป็นการทบทวน 
 ๒. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 

  Presentation  
 ๑. ครูแจกใบความรู้เรือ่งตอ้ยติ่ง (Toy TingThai) ให้นักเรยีนศึกษาพรอ้มท้ังสอนคำศัพท์ใหม่ให้
นักเรียนฝึกอา่นออกเสียงเกี่ยวกับส่วนต่างๆของต้อยติ่ง Parts of Toy Ting Thai 

Vocabulary  Meaning  
๑. lea  ใบ(ต้อยติ่งไทย)  
๒. flower  ดอก(ต้อยติ่งไทย)  
๓. seed  ฝัก/เมล็ด (ต้อยติ่งไทย)  
๔. root  ราก 
๕. fruit  ผล 
๖. stem  ลาต้น 
๗.chlorophyll  คลอโรฟิลล์, สารสีเขียวพบในพืชและโพรทิสต์บางชนิดมี

สมบัตใินการดูดพลังงานแสงซึ่งใชใ้นกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืช 

๘. convert  เปล่ียนแปลง 
๙. support  ค้า,สนับสนุน,หนนุ,อุดหนุน,พยุง 
๑๐. produce  ผลิต,ก่อ,ก่อให้เกดิ 
๑๑. protect  ปูองกัน,พิทักษ์,รักษา 
๑๒. dispersal  การแพร่พันธุ ์
๑๓. nutrient  สารอาหาร 

 



๓๘ 
 

 เมื่อนักเรยีนออกเสียงคาศัพท์ได้คล่องแคล่วแลว้จึงให้นักเรยีนบันทึกคาศัพท์ลงในสมุด 
 ๔. ครูเสนอใบความรู้ท่ี ๒ เกีย่วกับหน้าท่ีของสว่นต่างๆของพืชดว้ยประโยคง่าย ๆ ดังนี ้
 - Leaf - Leavesuse sunlight and chlorophyll to convert CO2 and water to sugar gives 
off water and oxygen.  
 - Stem – Stems support leaves.  
 - Flower – Flowers produce seeds.  
 - Seed – Seeds produce new plant.  
 - Fruit – Fruits protect the seed and help with seed dispersal.   
 - Root – Roots supports plant and takes in water andnutrients. 
  Practice  
๑. ครูถามนักเรียนดังนี ้
 Teacher:  What does leaf do?  
 Students:  Leaf uses sunlight and chlorophyll to convert CO2 and water  
   to sugar gives off water and oxygen.  
 Teacher:  What does flower do?  
 Students:  Flower produces seeds.  
 Teacher:  What does stem do?  
 Students:  Stem supports leaves.etc.  

๑. ให้นักเรียนทำใบงานท่ี ๑ ศึกษาสว่นต่าง ๆ ของต้อยติ่งไทยแล้ววาดภาพระบายสใีห้สวยงามพรอ้ม 
เขียนประโยคเกี่ยวกับหน้าท่ีของส่วนตา่ง ๆ ของต้อยติ่งไทยให้ถูกต้อง 
  Production  

๑. นักเรียนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนครูและเพื่อนๆชื่นชมให้กำลังใจและช่วยกันแก้ไขถ้ามี
ข้อบกพร่อง 
  Wrap up  
 ๑. นักเรียนชว่ยกับสรุปบทเรยีนท่ีได้เรียนมาในวันนี้พร้อมกันแล้วนำความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 
กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 3 
เรื่อง Introduce oneself to a group 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคลอ้งหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพชืศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 



๓๙ 
 

 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 3.1 ใบความรู้ท่ี ๑ เรื่องข้อมูลทางพฤกษศาสตร(์เอกสาร ก.๗–๐๐๓ หน้า ๒-๕) 
 3.2 เว็ปไซด์เรื่องขอ้มูลทางพฤกษศาสตร์ 
 3.3 หนังสือเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ม.๓ Excess  
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรยีนรู ้
วิธีการศึกษาหนว่ยการเรียนรู้ Our precious Earth  
  Warm Up  
 ๑. นำเข้าสู่บทเรยีนโดยการพดูคุยสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๒. นักเรียนเข้าไปศึกษาดูต้นไม้ในบริเวณสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนร่วมปรึกษาหารือกับครูเพือ่หา
แนวทางในการศึกษาเรือ่งสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นภาษาองักฤษ 
 ๓. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
 ๔. แจ้งให้นักเรียนทราบว่าโรงเรียนเรานำเสนอต้นต้อยติ่งเป็นพืชศึกษาในการขอป้ายงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนจากโครงการอนรุักษ์พันธุ์พชือันเนือ่งมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
Presentation  
 ๑. นักเรียนศึกษาข้อมูลจากการสืบค้นของต้นตอ้ยติ่งซึ่งเปน็พืชท่ีโรงเรียนตากพิทยาคมเสนอเป็นพืช
ศึกษาฝึกอ่านคำศัพท์บทความท่ีเกี่ยวข้องกับต้นต้อยติ่ง 
 ๒. ครูให้นักเรียนศึกษาบทความความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับต้นต้อยติ่ง 
Practice  
 ๑. นักเรียนเขียนคำศัพท์ประโยคท่ีเกี่ยวข้องกับต้นต้อยติ่ง 
 ๒. อ่านบทความต้ังคำถาม- คำตอบและจับคู่สนทนา 
 ๓. ครูตรวจสอบความถูกตอ้งของบทความที่เก่ียวข้องกับต้นตอ้ยติ่ง 
Production  
 ๑. นักเรียนจับคู่พูดบทสนทนาเก่ียวกับต้นต้องติง่ 
Wrap up  
 ๑. ครูและนักเรยีนสรุปองค์ความรู้ท้ังหมดท่ีได้เรียนร่วมกันเกี่ยวกับต้นต้อยติง่ 
 
กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 4 
เรื่อง Mind Mapping 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคลอ้งหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพชืศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 



๔๐ 
 

 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 3.1 ใบความรู้เรื่อง Vocabulary of the tree. 
 3.2 เอกสาร ก๗ – ๐๐๓ 
 3.3 ใบงานเรือ่ง My lovely tree.  
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรยีนรู ้
 

วิธีการศึกษาหนว่ยการเรียนรู้ My Favorite Tree. 
  warm up  
 ๑. สร้างความตระหนักให้กับนักเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โดยให้นักเรียนด ูPower point ปฐมนิเทศ อพ.สธ.  
 ๒. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรูใ้ห้นักเรียนทราบ 

  Presentation:  
 ๑. ครูนำเสนอใบความรูเ้รือ่งต้นต้อยติ่ง Popping Pod. ให้นักเรียนศึกษา 
 ๒. ครูนำภาพต้นไม้ภาพที่๑ต้นต้อยติ่งมาให้นักเรียนดูพร้อมต้ังคาถามเป็นภาษาอังกฤษให้นักเรียน
ช่วยกันตอบคาถามเช่น 
 What is this tree name?  
 Where is this tree in our school?  
 Please tell me about information of this tree?  
 (ครูกระตุ้นให้นักเรียนตอบใหไ้ด้มากท่ีสุดครูเขียนประโยคท่ีนักเรียนตอบบนกระดาน)  
 ๓. ครูและนักเรยีนชว่ยกันอ่านประโยคบนกระดานพรอ้มท้ังช่วยกันแก้ไขข้อความในประโยคให้
ถูกต้องตามโครงสร้างเช่น 
 Bougainvillea is a shrub tree.  
 The leaves are alternate, simple ovate-acuminate, 4–13 cm long.  
 The flowers are pink and white. เป็นต้น 
 ๔. เมื่อได้ประโยคหลาย ๆ ประโยคแลว้ให้นักเรยีนนาประโยคต่าง ๆ มาร้อยเรียงและเขยีนบรรยาย
ลักษณะของต้นตอ้ยติ่ง 
  Practice  
 ๑. ครูนำภาพต้นไม้ภาพที่ ๒ ต้นชบาด่างและข้อมูลพรรณไม้ ก๗ – ๐๐๓ ของต้นชบาด่างมาให้
นักเรียนศึกษาอีกครั้งและใหน้ักเรียนฝึกเขียนประโยคบรรยายลักษณะของต้นชบาด่าง 
 ๒. ครูให้นักเรียนทำผังมโนทัศน์เรื่อง My lovely tree โดยให้นักเรียนสำรวจพรรณไม้ในโรงเรียนและ
เลือกต้นไม้ท่ีนักเรียนชอบคนละ๑ต้นจากนั้นให้นักเรียนเขยีนบรรยายลักษณะต้นไม้ท่ีนกัเรียนเลือกโดยศึกษา
ข้อมูลพรรณไม ้ก๗ – ๐๐๓ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหรอืข้อมูลจากเว็บไซด์ต่าง ๆ ประกอบ 
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  Production:  

 ๑. เมื่อนักเรียนทำใบงานเรื่อง My lovely tree เรียบร้อยแล้วให้นำมารายงานผลในรูปแบบแผ่นปลิว 
 ๒. ครูตรวจผลงานนักเรียนพร้อมท้ังสุ่มนักเรียนให้นาเสนอผลงานของตนเอง 
 
กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 5 
เรื่อง How to cook 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคลอ้งหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพชืศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 3.1 ใบความรู้เรื่องThe advantage of to ToiTingThai. 
 3.2 ใบงานหน่วยการเรียนรู้ Healthy Food  เรือ่ง How To cook ToiTingThai 
 3.3 Power point ปฐมนิเทศอพ.สธ.  
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรยีนรู ้
 
วิธีการศึกษาหนว่ยการเรียนรู้ Healthy Food  
  warm up  
 ๑. สร้างความตระหนักให้กับนักเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โดยให้นักเรียนด ูPower point ปฐมนิเทศ อพ.สธ. และบอกถึงต้นต้อยติ่งไทยเป็นพืชศึกษาของโรงเรียน 
 ๒. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรูใ้ห้นักเรียนทราบ 
 

  Presentation:  
 ๑. ครูนำเสนอใบความรูเ้รือ่ง The Advantage of Toi Ting Thai ให้นักเรียนศึกษา 
 ๒. ครูนำภาพต้นไม้ภาพที่ ๑ ต้นต้อยติ่งไทยมาให้นักเรียนดูพร้อมต้ังคำถามเป็นภาษาองักฤษให้
นักเรียนชว่ยกันตอบคาถามเช่น 
 - What is this tree name?  
 - Where is this tree in our school?  
 - Please tell me about information of this tree?  
 - How can we cook it? What are the advantages of this tree?  
 ๓. ครูและนักเรยีนชว่ยกันอ่านประโยคบนกระดานพรอ้มท้ังช่วยกันแก้ไขข้อความในประโยคให้
ถูกต้องตามโครงสร้าง Imperative เช่น 
 - Don’t boil too long  
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 - Dry roots of ToiTingThai 
 ๔. เมื่อได้ประโยคหลายๆประโยคแล้วให้นักเรียนนาประโยคต่าง ๆ มาร้อยเรยีงและเขยีนบรรยาย
ข้ันตอนการปรุงอาหารจากต้นต้อยติ่งไทย 

  Practice  
 ๑. ครูให้นักเรียนเขียนบรรยายข้ันตอนการทำอาหารจากตน้ต้อยติ่งไทย 
 ๒. ครูให้นักเรียนเขียนบรรยายประโยชน์จากการทานต้อยติ่งไทยโดยสืบข้อมูลจากเว็บไซด์ต่าง ๆ
ประกอบ 

  Production:  
 ๑. นักเรียนทำการเขียนบรรยายวธิีการทำอาหารจากตอ้ยติง่ไทยเรียบรอ้ยแลว้ให้นำมารายงานผลใน
รูปแบบแผ่นปลิว 
 ๒. ครูตรวจผลงานนักเรียนพร้อมท้ังสุ่มนักเรียนให้นาเสนอผลงานของตนเอง 
 
กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศช้ันมธัยมศึกษาปทีี่ 6 
เรื่อง The life of plant 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคลอ้งหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพชืศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 3.1 ใบงานท่ี ๑ เรื่อง School Botanical Garden 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรยีนรู ้
 
วิธีการศึกษาหนว่ยการเรียนรู้ You Are What you Eat  
  Warm Up  
 ๑. นำเข้าสู่บทเรยีนโดยการพดูคุยสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๒. นักเรียนเข้าไปศึกษาดูต้นไม้ในบริเวณสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนร่วมปรึกษาหารือกับครูเพือ่หา
แนวทางในการศึกษาเรือ่งสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นภาษาองักฤษ 
 3. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
 ๔. แจ้งให้นักเรียนทราบว่าโรงเรียนเรานำเสนอต้นต้อยติ่งไทยเป็นพืชศึกษาในการขอป้ายงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนจากโครงการอนรุักษ์พันธุ์พชือันเนือ่งมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
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 Presentation  
 ๑. นักเรียนศึกษาข้อมูลจากการสืบค้นของต้นตอ้ยติ่งไทยซึง่เป็นพชืที่โรงเรยีนตากพิทยาคมเสนอเป็น
พืชศึกษาฝึกอ่านคำศัพท์ประโยคคำบรรยายสั้นๆข้อความบทความเรื่องราวต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับต้นต้อยติ่ง
และพชืชนิดอื่นๆ 
 ๒. ครูให้นักเรียนศึกษาบทความเรื่องราวต่างๆท่ีเกี่ยวขอ้งกับต้นต้อยติ่งและพชืชนิดอื่น ๆ ตามท่ี
กำหนดไว้ในเนือ้หาการเรียนรู้ 
  Practice  
 ๑. นักเรียนเขียนคำศัพท์ประโยคคาบรรยายสั้นๆข้อความและบทความท่ีเกี่ยวขอ้งเป็นภาษาอังกฤษ 
 ๒. ให้นักเรียนฝึกตั้งคำถาม-คำตอบและจับคู่สนทนา 
 ๓. อ่านคำศัพท์ประโยคคำบรรยายสั้น ๆ ข้อความและบทความท่ีเกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษและจับคู่
สนทนา 
 ๔. ครูสังเกตการทำกิจกรรมตรวจสอบความถูกต้องของคำศัพท์ประโยคคำบรรยายสั้น ๆ ข้อความ
และบทความท่ีเกี่ยวขอ้งกับต้นต้อยติ่งและพชืชนิดอื่น ๆ เป็นภาษาอังกฤษ 
  Production  
 ๑. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๔-๕ คนแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนบทความท่ีเกี่ยวข้องกับต้น
ต้อยติ่งและพชืชนิดอื่นๆของตนเอง 
 ๒. นักเรียนนำบทสนทนานำเสนอหน้าชั้นเรียนในด้านความหมายและไวยากรณ์และครตูรวจสอบอีก
ครั้ง 
 ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนบทความท่ีเกี่ยวข้องกับต้นต้อยติ่งและพชืชนิดอื่น ๆ ท่ีนักเรยีนเขียนมา
สรุปให้เพื่อน 
 
Wrap up  
 ๑. ครูให้นักเรียนที่เขียนคำศัพท์ประโยคคำบรรยายสั้น ๆ ข้อความบทความท่ีเกี่ยวข้องกับต้นต้อยติ่ง
และพชืชนิดอื่น ๆ ลงในแผ่นกระดาษสีและครูตรวจสอบความเรยีบร้อยจากน้ันให้นักเรยีนนำมาติดบอร์ดหนา้
ห้องเรียนเพื่อให้เพือ่น ๆ ในชัน้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได ้
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ผังมโนทัศน์แสดงการวางแผนในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูบ้รูณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
พืชศึกษา “ตอ้ยติ่งไทย” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 
 
กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 
เรื่อง การวาดภาพแสดงทัศนียภาพ 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ รว่มกันวิเคราะห์ความสอดคลอ้งหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพชืศึกษา (ตอ้ยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 3.1 ใบงานท่ี ๒.๑ เรื่องการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ 
 3.2 หนังสือเรียนทัศนศิลป์ ม.๑ 
 3.3 แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที ่๕ 
 3.4 ดินสอ ยางลบ กระดาษ ไม้บรรทัดสี 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรยีนรู ้
 
วิธีการศึกษาการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ 
 ๑. ครูให้นักเรียนดูภาพวาดทิวทัศน์ท่ีแสดงระยะไกลใกลเ้ชน่ภาพวาดทิวทัศน์ทางบกภาพวาดทิวทัศน์
ทางทะเลและภาพวาดทิวทัศน์สิ่งก่อสรา้งแลว้ให้นักเรยีนรว่มกันวิเคราะหภ์าพท้ัง ๓ ภาพในประเด็นตอ่ไปนี ้
 - ภาพวาดท้ัง ๓ ภาพมีความแตกต่างกันอย่างไร 
 - ภาพวาดท้ัง ๓ ภาพมีครบหัวข้อขององค์ประกอบศิลป์หรอืไม่ 
 - ภาพวาดท้ัง ๓ ภาพภาพใดท่ีแสดงระยะไกลใกล้ได้ชัดเจน 
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 ๒. นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ๖คนตามความสมัครใจเลือกหัวหน้ากลุ่มและเลขานุการกลุ่มจากน้ันให้
หัวหน้ากลุ่มแบ่งหน้าท่ีใหส้มาชิกในกลุ่มโดยให้สมาชิกจับคู่กันศึกษาความรู้เรื่องการวาดภาพทัศนียภาพจาก
หนังสือเรียนตามหวัข้อที่กำหนดให้ดังนี ้
  สมาชิกกลุ่มท่ี ๑ ศึกษาการวาดภาพทิวทัศน์ท่ีแสดงทัศนียภาพ 
  สมาชิกกลุ่มท่ี ๒ ศึกษาการวาดภาพคนท่ีแสดงทัศนียภาพในสนามหญ้าและมอีงค์ประกอบที่
หลากหลาย 
  สมาชิกกลุ่มท่ี๓ศึกษาการกำหนดเงาของวัตถุเช่นต้นไม้ก้อนหินดอกไม้ 
 ๓. นักเรียนแต่ละคู่ผลัดกันเลา่เรือ่งที่ได้ศึกษามาให้เพื่อนสมาชิกคู่อื่นๆฟัง 
 ๔. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานท่ี ๒.๑ เรือ่งการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ (ต้อยติง่ไทย) ครู
กระตุ้นให้นักเรียนในกลุ่มระดมพลังสมองร่วมกันอภิปรายวางแผนการทำงานและแบง่หน้าท่ีความรับผิดชอบ
ตามหัวข้อในใบงานใหเ้สร็จตามระยะเวลาที่กำหนดครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบในใบงาน 
 
กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2 เรื่อง การวาดเส้น 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ รว่มกันวิเคราะห์ความสอดคลอ้งหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพชืศึกษา (ตอ้ยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 3.1 ใบความรู้เรื่องการวาดเส้น 
 3.2 ใบงานท่ี ๑ การวาดเส้นต้นต้อยติ่งไทย 
 3.3 ตัวอย่างภาพลายเส้น  
 3.4 ดินสอยางลบกระดาษไม้บรรทัดส ี
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรยีนรู ้
 
วิธีการศึกษาการวาดเส้น 
กิจกรรมการเรียนรู ้
 ๑. ให้นักเรียนรว่มกันแสดงความคิดเห็นโดยครูใช้คำถามท้าทายดังนี ้
  •นักเรียนคิดว่าเสน่ห์ของการวาดเส้นคืออะไร 
 ๒. ครูนำภาพลายเส้นมาให้นกัเรียนดูจากนั้นให้นักเรียนวิเคราะห์ความแตกต่างของการวาดเส้นกับ
งานจิตรกรรมอื่นๆ 
 ๓. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังวา่การวาดเส้นเปน็ผลงานสร้างสรรค์ด้านจิตรกรรมอีกแขนงหนึ่งท่ีเป็น
กระบวนการทัศนศิลป์ท่ีสำคัญเพราะโดยแท้จริงเทคนิคการวาดเส้นเปน็ทัศนธาตุในเบื้องต้นท่ีมีความสำคัญกับ
กระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในทุกแขนงเช่นงานจติรกรรมประติมากรรมและสถาปัตยกรรมการวาด



๔๖ 
 

เส้นเป็นวธิีการในการสื่อความหมายของมนุษย์ดว้ยกระบวนการทางวาดขีดขูดหรอืเขียนให้เกิดเป็นรอ่งรอยซึ่ง
เป็นการสือ่ความหมายหรือเป็นการบันทึกเหตุการณ์หรอืถ่ายทอดจินตนาการให้ปรากฏเป็นภาพ 
 ๔. ครูให้นักเรียนฝึกลงน้ำหนกัขาวดำและฝึกลงนำ้หนักเปน็ลายเส้น 
 ๕. ให้นักเรียนเขียนภาพโดยวธิีการวาดเส้นดว้ยวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งท่ีผู้เรียนได้เรียนมาแล้ว
โดยเขียนเป็นภาพต้นตอ้ยติ่งไทยมาคนละ ๑ ภาพจากน้ันให้ครูประเมินผลงานของนักเรยีนโดยเขียนคะแนนลง
ในแบบประเมิน 
 ๖. ให้นักเรียนรว่มกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวาดเส้นโดยครูใช้คำถามดังนี ้
 ๖.๑ เพราะเหตุใดจึงไม่นิยมใช้ดินสอถ่านหรือเกรยองมาใชว้าดเส้น 
 ๖.๒ ถ้าต้องการใหภ้าพท่ีเป็นการวาดเส้นท่ีมี๓มิติจะมีวธิีการอย่างไร 
 ๗. นักเรียนและครูรว่มกันสรปุความรู้ดังน้ี 
 • การวาดเส้นเป็นวธิีการในการสื่อความหมายของมนษุย์ดว้ยกระบวนการทางวาดขีดขูดหรือเขียนให้
เกิดเป็นรอ่งรอยซึ่งเป็นการสือ่ความหมายหรอืเปน็การบันทึกเหตุการณ์หรอืถ่ายทอดจนิตนาการให้ปรากฏเป็น
ภาพ 
 
กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3 
เรื่องการประพันธ์เพลง (พืชศึกษา “ต้อยติ่ง”) 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ รว่มกันวิเคราะห์ความสอดคลอ้งหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพชืศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 3.1 Clip VDO เรือ่งการแสดงดนตรีของวงดนตร ี
 3.2 ใบความรู้เรื่องการอนุรักษ์พรรณไม 
 3.3 ใบงานเรือ่งการประพันธเ์พลงเบื้องต้น  
 3.4 ดินสอ ยางลบ กระดาษ ไม้บรรทัด 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรยีนรู ้
 
วิธีการศึกษาการประพันธ์เพลง (พืชศึกษา “ตอ้ยติ่ง”)  
ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน 
 ๑. ครูให้นักเรียนชมสื่อ Clip VDO เรือ่งการแสดงดนตรีของวงดนตรีในงานต่าง ๆ และให้นักเรียนคิด
วิเคราะห์ดว้ยสติปญัญาและความรอบคอบหลังจากชมตัวอย่างเรือ่งการประพันธเ์พลงนัน้ว่ามีรูปแบบการแสดง
อย่างไรการดงึความสนใจของผู้ฟังทำได้อย่างไรโดยใหน้ักเรียนสรุปลงในกระดาษที่ครูแจกให้เป็นข้อๆ 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู ้



๔๗ 
 

 ๑. เมื่อดูตัวอย่างเรือ่งการประพันธ์เพลงเสร็จครูให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๕-๖ กลุ่มกลุ่ม
ละ๕-๖ คน ครูทำการสุ่มเลขท่ีเพื่อใหส้มาชิกในกลุ่มได้เรียนรู้และฝึกการอยูร่่วมกับผู้อืน่ช่วยเหลือพึ่งพากัน
ภายในกลุ่มแลว้ครูแนะนำใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มเลอืกคณะกรรมการของกลุ่มเพือ่แบ่งหน้าท่ีในการทำงานให้
เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของแต่ละบุคคลประกอบดว้ยประธานเลขานุการและอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสมการให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มเลือกประธานเลขานุการและวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมการ
ทำงานกลุ่มเป็นการฝึกให้นักเรียนพอประมาณในการทำงานได้เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง 
 ๒. จากน้ันให้นักเรียนออกมารับเอกสารใบความรู้เรือ่งการอนุรักษพ์รรณไม้ 
 ๓. ครูอธิบายเกี่ยวกับการแตง่เพลงขับร้องโดยมีใบความรู้เรื่องการอนุรักษพ์รรณไม้ประกอบ 
 ๔. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตอบคำถามลงในแบบทดสอบโดยให้ทุกคนในกลุ่มร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นในข้อคำถามดังนี ้
 - องค์ประกอบของการแต่งเพลงมีอะไรบ้าง?  
 - การดึงดูดความสนใจของผูฟ้ังต้องทำอย่างไรจึงจะเหมาะสม?  
 - ประโยชน์ท่ีผู้ฟงัจะไดร้ับการการชมการแสดงดนตรีมีอะไรบ้าง?  
 ๕. ครูและนักเรยีนสรุปร่วมกันในเนื้อหาเรื่องการแสดงดนตรี 
 ๖. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิด Concept ในการแสดงดนตรีโดยมีเนื้อหาท่ีแสดงออกถึงการการ
ประชาสัมพันธ์การอนุรักษพ์รรณพชืโดยคิดวิเคราะห์แยกแยะในการแสดงดนตรีใหเ้หมาะสมกับศักยภาพของ
ตนเองและสมาชิกในกลุ่มใช้ถอ้ยคำบทเพลงท่ีเป็นไปในทางสร้างสรรค์วางแผนและปฏิบตัิกิจกรรมอย่าง
รอบคอบและทำงานร่วมกับเพื่อนอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนแต่ละกลุ่มทำ
การแสดงดนตรีตาม concept ของกลุ่มท่ีชั้นเรียนโดยมีครทูำการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๗. ครูและนักเรยีนรว่มกันตัดสินผลงานของนักเรียนแต่ละกลุ่มทำการแสดงดนตรีเพลงต้นไม้ของเพลง
เพื่อชี้แนะแนวทางในการแก้ไขผลงานของกลุ่มอื่นให้ถูกต้องและมีประสิทธภิาพตามเกณฑ์การประเมิน 
 ๘. นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงดนตรีเพลงต้นไม้ของพอ่เพื่อเผยแพร่ในงานท่ีทางโรงเรยีนจดัต่อไป 
 
กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 
เรื่องการสร้างสรรค์งานทัศนศิลปป์ระเภทการ์ตูน 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ รว่มกันวิเคราะห์ความสอดคลอ้งหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพชืศึกษา (ตอ้ยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 3.1 ใบความรู้เรื่องสรรพคุณต้นต้อยติ่งไทย 
 3.2 ใบงาน ๑ เรือ่งวาดภาพการ์ตูนแนะนำข้อมูลสรรพคุณต้นต้อยติ่งไทย 
 3.3 ดินสอยางลบกระดาษไม้บรรทัดส ี  
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรยีนรู ้



๔๘ 
 

 
วิธีการศึกษาการสรา้งสรรคง์านทศันศิลปป์ระเภทการ์ตนู 
 ๑. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเขียนภาพการ์ตูน 
 ๒. ครูให้นักเรียนศึกษาในใบความรู้เรือ่งสรรพคุณต้นต้อยติ่งไทย 
 ๓. ครูให้นักเรียนเตรียมวสัดุอปุกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพใหพ้ร้อมก่อนปฏิบัติกิจกรรม 
 ๔. ครูสาธิตวิธีการวาดภาพการ์ตูนเฉพาะใบหนา้วาดหน้าพี่สวนพฤกษ์ซึ่งเป็นตวัละครสมมุติให้
นักเรียนด ู
 ๕. ครูให้นักเรียนนากรดาษ ๑๐๐ ปอนด์ขนาดกระดาษ A ๔ หรือพับครึ่งลักษณะเหมอืนแผ่นพับร่าง
ภาพแบ่งสว่นท่ีเป็นขอ้ความและสว่นท่ีเป็นรูปการ์ตูนวางภาพคร่าว ๆ ครูคอยแนะนำตลอดเวลาการปฏิบัติงาน 
 ๖. ครูสาธิตการลงสีภาพการต์ูนใช้ปากกาศึกษาในใบความรู้เพิ่มเติม 
 ๗. ครูคัดเลือกผลงานท่ีดีเป็นตัวอย่างประมาณ ๒-๓ ชิ้นแล้วใหเ้จ้าของผลงานออกมานำเสนอผลงานท่ี
หน้าชั้นเรียนโดยบอกวิธีการและเทคนิคในการเขียนภาพ 
 
กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5 
เรื่องเพลงตอ้ยติ่งไทย 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ รว่มกันวิเคราะห์ความสอดคลอ้งหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพชืศึกษา (ตอ้ยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 3.1 Clip VDO เรือ่งการแสดงดนตรีของวงดนตรีในงานต่างๆ 
 3.2 แบบทดสอบเรือ่งการแสดงดนตร ี
 3.3 เครื่องดนตรีอุปกรณ์การแสดงดนตร ี  
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรยีนรู ้
 
วิธีการศึกษา 
ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน 
 ๑. ครูให้นักเรียนชมสื่อ Clip VDO เรือ่งการแสดงดนตรีของวงดนตรีในงานต่างๆและใหน้ักเรียนคิด
วิเคราะห์ดว้ยสติปญัญาและความรอบคอบหลังจากชมสื่อ Clip VDO เรือ่งการแสดงดนตรีของวงดนตรีในงาน
ต่างๆน้ันว่ามีรูปแบบการแสดงอย่างไรการดึงความสนใจของผู้ฟงัทาได้อย่างไรโดยให้นกัเรียนสรุปลงใน
กระดาษที่ครูแจกใหเ้ป็นข้อ ๆ 
 ๒. นักเรียนอยูใ่นกลุ่มท่ีครูทำการสุ่มจากคาบท่ีแล้วที่เพือ่ให้สมาชิกในกลุ่มได้เรยีนรู้และฝึกการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นช่วยเหลือพึง่พอกันภายในกลุ่มแลว้ครูแนะนำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลอืกคณะกรรมการของกลุ่ม
เพื่อแบ่งหน้าท่ีในการทำงานให้เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของแต่ละบุคคลประกอบดว้ย



๔๙ 
 

ประธานเลขานุการและอื่นๆตามความเหมาะสมการให้นักเรียนในแตล่ะกลุ่มเลือกประธานเลขานุการและวาง
แผนการปฏิบัติกิจกรรมการทำงานกลุ่มเป็นการฝึกให้นักเรยีนพอประมาณในการทำงานได้เหมาะสมกับ
ความสามารถของตนเอง 
 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู ้
 ๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิด Concept ในการแสดงดนตรีโดยมีเนื้อหาท่ีแสดงออกถึงการการ
ประชาสัมพันธ์การอนุรักษพ์รรณพชืโดยคิดวิเคราะห์แยกแยะในการแสดงดนตรีใหเ้หมาะสมกับศักยภาพของ
ตนเองและสมาชิกในกลุ่มใช้ถอ้ยคำบทเพลงท่ีเป็นไปในทางสร้างสรรค์วางแผนและปฏิบตัิกิจกรรมอย่าง
รอบคอบและทำงานร่วมกับเพื่อนอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำการแสดงดนตรีตาม concept ของกลุ่มท่ีชั้นเรียนโดยมีครูทำการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู ้
 ๓. ครูและนักเรยีนรว่มกันตัดสินผลงานของนักเรียนแต่ละกลุ่มทำการนำเสนอผลงานเพลงโดยคิด
อย่างมีหลักการและเหตุผลเพือ่ชี้แนะแนวทางในการแก้ไขผลงานของกลุ่มอื่นให้ถูกต้องและมีประสิทธภิาพตาม
เกณฑ์การประเมิน 
 ๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มหลอมรวม concept การแสดงดนตรีให้เหลือ๑ concept เพื่อทำการปรับปรุง
แก้ไขและเผยแพร่ในงานที่ทางโรงเรยีนจัดต่อไป 
 
กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6เรื่องการสร้างสรรค์
ละครสั้น 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ รว่มกันวิเคราะห์ความสอดคลอ้งหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพชืศึกษา (ตอ้ยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 3.1 วีดีทัศน์การแสดงระบา 
 3.2 ใบความรู้ท่ี๑เรือ่งองค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทย 
 3.3 ใบงานองค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย  
4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรยีนรู ้
 
วิธีการศึกษาออกแบบระบาต้อยติ่ง 
ข้ันนาเข้าสู่บทเรียน 
 ๑. ครูทบทวนความรู้เรือ่งระบำรำเพื่อเชือ่มโยงความรู้ก่อนนำเข้าสู่บทเรียนจากน้ันครอูธิบายเกี่ยวกับ
ระบำสร้างสรรค์ให้นักเรียนฟงั 
 ๒. ครูเปิดวีดีทัศน์ระบำสร้างสรรค์ให้นักเรียนดูแลว้ให้นักเรียนรว่มกันแสดงความคิดเหน็ถึงหลักการ
สร้างสรรค์ระบำต้อยติ่งไทยแล้วให้นักเรียนลองคิดจินตนาการมา๑ระบำให้แตกต่างกัน 



๕๐ 
 

ข้ันกิจกรรมการสอน 
 ๑. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ ๑๐ คนแล้วศึกษาใบความรู้ที่ ๑ เรื่องระบำสร้างสรรค์ 
 ๒. ให้แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรุปองค์ความรู้ท่ีได้ศึกษาเก่ียวกับระบำสร้างสรรค์หน้าชั้นเรียนทีละ
กลุ่ม 
 ๓. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี๒เรือ่งองค์ประกอบของนาฏศิลป์แล้วชว่ยกันสรุปความรู้เรือ่ง
องค์ประกอบของการแสดงระบำสรา้งสรรค ์
 ๔. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ๑๐คนรว่มกันทำใบงานเรือ่งการจัดแสดงระบำสร้างสรรค์ท่ีนักเรียนไป
ศึกษาต้นต้อยติ่งไทยแลว้รว่มกันคิดท่ารำในรูปแบบท่ีชื่นชอบกลุ่มละ๑การแสดงโดยใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่ม
คำนึงถึงหลักการสร้างสรรค์ระบำ 
 ๕. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มชว่ยกันจัดระบำสร้างสรรค์หนา้ชั้นเรียนกลุ่มละ๑การแสดงแต่ละกลุ่มมี
เนื้อหาตอ้งตรงตามท่ีศึกษาต้นต้อยติ่งไทยมา 
 ๖. ครูกำหนดระยะเวลาในการแสดงผลงาน 

ข้ันสรุป 
 ๑.นักเรียนและครูรว่มกันสรปุถึงการสร้างสรรค์ระบำต้อยติ่ง 
 ๒. ให้นักเรียนชว่ยกันวิเคราะห์วิจารณ์และประเมินคุณภาพการแสดงละครว่าตรงกับวตัถุประสงค์ของ
การสร้างสรรค์ระบำตอ้ยติ่งหรือไม 
 
ผังมโนทัศน์แสดงการวางแผนในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูบ้รูณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

พืชศึกษา “ตอ้ยติ่งไทย” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมปีการศึกษา 25๖๒ 
 

 



๕๑ 
 

กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมช้ัน
มัธยมศึกษาปทีี่ 1  เรือ่งหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมรว่มกันวเิคราะห์ความสอดคล้อง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 3.1 ใบความรู้เรื่องคุณค่าและประโยชน์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.2 ใบงานท่ีเรือ่งความรูพ้ื้นฐานเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.3 ใบงานเรือ่งศึกษาขอ้มูลพรรณไม้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 3.4 Power point เรือ่งพรรณไม้กับหลักปรัชญาฯ 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรยีนรู ้
 
 
 

วิธีการศึกษา 
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแบ่งเป็น ๕ ข้ันดังนี ้
ข้ันสร้างความสนใจ 
 ๑. ครูนำเข้าสู่บทเรยีนครูนำภาพท่ีสะท้อนถึงความพอเพยีงในสังคมมาให้นักเรยีนดูแลว้ถามว่า
นักเรียนมีความรูส้ึกต่อภาพนีอ้ย่างแลว้ให้นักเรียนที่รู้จักอธบิายเปรียบเทียมความแตกต่างมาพอสังเขป 
 ๒. ครูตั้งคาถามเพื่อให้นักเรียนร่วมอภิปรายดงันี ้
 - ทำไมเราต้องรู้จักคาวา่พอเพียงคำว่าพอเพียงนั้นมีประโยชน์กับนักเรียนอย่างไร 
 ๓. ครูให้นักเรียนค้นคว้าความรู้เบื้องต้นของหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงพรอ้งกับแจงใบงานเรื่อง
ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้ันสำรวจและคน้หา 
 ๑. แบ่งกลุ่มนักเรียน๖กลุ่มกลุ่มละเท่า ๆ กันให้ตัวแทนกลุ่มจับฉลากเลือกเขตพื้นท่ีศึกษาภายในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๒. ครูแจกใบความรู้เรือ่งคุณค่าและประโยชน์ของปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงใบงานเรือ่งศึกษาข้อมูล
พรรณไม้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาการสำรวจพรรณไม้ในโรงเรยีน 
 ๔. ครูอธิบายข้ันตอนวธิีการและสำรวจกับการยึดหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพื้นที่ปฏิบัติการสำรวจพื้นท่ีตามเขตพื้นท่ีศึกษาบริเวณสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนท่ีได้รับมอบหมายบันทึกผลการสำรวจลงในใบงาน 



๕๒ 
 

ข้ันอภปิรายและลงข้อสรปุ 
 ๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานการสำรวจพื้นที่ของแตล่ะเขตพื้นที่พร้อมท้ังร่วมกัน
อภิปรายผลการศึกษา 
 ๒. ครูตั้งคาถามเพื่อให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และนาไปสู่การสรุป 
 ๓. นักเรียนชว่ยกันสรุปเรือ่งการสำรวจศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียน 
ข้ันขยายความรู ้
 ๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรวจพรรณไม้กับหลักปรัชญาฯโดยใชส้ื่อ power point เพื่อให้ได้
ข้อสรุป 
 ๒. ครูให้นักเรียนทาการสำรวจศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียนเพิ่มเติมนอกจากชัว่โมงเรียนโดยแบ่งเวลา
เป็นเชา้กลางวันเย็นเพือ่เปรียบเทียบผลการสำรวจ 

ข้ันประเมนิ 
 ๑. ครูให้คะแนนจากการอภิปรายหน้าชั้นเรยีนเกี่ยวกับผลการสำรวจศึกษาพรรณไม้ในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๒. ครูตรวจผลงานนักเรียนในการทาใบงานศึกษาพรรณไม้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ให้คาแนะนาและแก้ไข 
 ๓. ครูให้คะแนนจากการประเมินผลงานพฤติกรรมการทดลองและความมุ่งมั่นใฝ่รู้ใฝเ่รยีนของนักเรียน 
 
กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมช้ัน
มัธยมศึกษาปทีี่ 2  เรือ่งภมูปิัญญาและวัฒนธรรมไทยในการรักษาบำบัดคนไข้ 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมรว่มกันวเิคราะห์ความสอดคล้อง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศกึษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู ่
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 3.1 ใบความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี 
 3.2 ใบความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทยในการรักษาบำบัดคนไข้ “ต้อยติ่งไทย 
 3.3 ใบงาน ๑.๑ เรือ่งสำรวจและศึกษาภูมิปญัญาไทยในการรักษาบำบัดคนไข้ “ต้อยติ่งไทย” 
 3.4 VDOเรื่องภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในอดีต 
 3.5 รูปภาพภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรยีนรู ้
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วิธีการศึกษา 
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแบง่เป็น๕ขั้นดังนี้ 
  ข้ันสรา้งความสนใจ 
 1. ครูนำเข้าสู่บทเรยีนครูนำรปูภาพภูมิปัญญาไทยสมัยอยธุยาและธนบุรีมาให้นักเรียนดแูล้วตั้งคำถาม
กับนักเรียน (จากรูปภาพที่เหน็เป็นภูมิปัญญาในเรือ่งใด)  
 2. ครูตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมอภิปรายดงันี ้

- ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในอดีตมีความสำคัญต่อผู้คนในอดีตและปัจจุบันเป็นอยา่งไร 
 3. ครูฉายVDO เรื่องภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในอดีตให้นักเรียนดูและรว่มกันอภิปรายเพื่อเข้าสู่
การศึกษาภูมิปัญญาไทยในการรักษาบาบัดคนไข้ 

ข้ันสำรวจและคน้หา 
 4. แบ่งกลุ่มนักเรียน 6 กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันให้ตวัแทนกลุ่มจับฉลากเลือกเขตพื้นท่ีศึกษาภายในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 5. ครูแจกใบความรู้เรือ่งภูมปิัญญาไทยในการรักษาบำบัดคนไข้“ต้อยติ่งไทย”และใบงานท่ี ๑.๑
สำรวจและศึกษาภูมิปญัญาไทยในการรักษาบำบัดคนไข้“ต้อยติ่งไทย”  
 6. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาการสำรวจภูมิปญัญาและวฒันธรรมไทยในการรักษาบาบัดคนไข้จากใบ
ความรู ้

ข้ันอภปิรายและลงข้อสรปุ 
 ๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการสำรวจศกึษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในการ
รักษาบำบัดคนไข้แต่ละเขตพืน้ท่ีพร้อมท้ังรว่มกันอภิปรายผลการศึกษา 
 ๒. ครูตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และนำไปสู่การสรุป 
 ๓. นักเรียนชว่ยกันสรุปเรือ่งการสำรวจศึกษาแลว้บันทึกลงในสมุด 

ข้ันขยายความรู ้
 ๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในการรักษาบำบัดคนไข้ “ต้อยติ่งไทย” 
โดยใช้สือ่ power point เพื่อให้ได้ข้อสรุป 

ข้ันประเมนิ 
 ๑. ครูตรวจใบงานเกี่ยวกับภมูิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในการรักษาบำบัดคนไข้ “ต้อยติ่งไทย” 
 
กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมช้ัน
มัธยมศึกษาปทีี่ 3  เรือ่งแนวทางการอนรุักษ์สิ่งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมรว่มกันวเิคราะห์ความสอดคล้อง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู ่
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
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 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 3.1 ใบความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (ต้อยติ่งไทย) 
 3.2 ใบงานเรือ่งการเล่านิทานอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
 (ต้อยติ่งไทย) 
 3.3 Power point เรือ่งการบาเพญ็ตนอนรุักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้มเพือ่ประโยชน์สังคมและ
ประเทศชาติ 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรยีนรู ้
วิธีการศึกษา 
   ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแบง่เป็น 5 ข้ันดังนี ้
  ข้ันสรา้งความสนใจ 
 ๑. สร้างความตระหนักให้กับนักเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๒. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
 ๓. ครูเล่านเิท่าเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มของประเทศต่างๆท่ีอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้ใหน้ักเรียนฟังรว่มถึงการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมของไทยในท้องถิ่นตนเอง 
 ๔. ครูนำอภิปราย 

  ข้ันสำรวจและค้นหา 
 ๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละเท่าๆกันให้ตัวแทนกลุ่มจับฉลากเลือกเขตพื้นที่ศึกษากลุ่มละ 2 เขต
ภายในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๒. ครูแจกใบความรู้ 1.1 เรือ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ตอ้ยติ่งไทย) และใบ
งานท่ี 1.1 การอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม(ต้อยติ่งไทย) ให้นักเรียนแตล่ะกลุ่มศึกษา 
 ๓. ครูอธิบายการอนรุักษ์ธรรมชาติให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่ง 
 ๔. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพื้นที่ปฏิบัติการสำรวจระบบนิเวศตามเขตพืน้ท่ีศึกษาบริเวณสวน 
พฤกษศาสตร์โรงเรียนท่ีได้รับมอบหมายท้ัง๒เขตบันทึกผลการสำรวจลงในใบงาน 

ข้ันอภปิรายและลงข้อสรปุ 
 ๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานการสำรวจและการเล่านิทานอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ตอ้ยติ่ง) ของแต่ละเขตพื้นท่ีพร้อมท้ังรว่มกันอภิปรายผล 
 ๒. นักเรียนชว่ยกันสรุปเรือ่งการอนุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ตอ้ยติ่ง) แล้วบันทึกลง
ในสมุด 

ข้ันขยายความรู ้
 ๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบำเพญ็ตนอนุรักษ์ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มเพื่อประโยชน์สังคม
และประเทศชาติโดยใช้สือ่ power point  
 ๒. ครูให้นักเรียนทำการสำรวจเพือ่อนรุักษ์เพิ่มเติมนอกจากชั่วโมงเรยีน 
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 ๓. นำผลการศึกษาไปรว่มกันอนุรักษ์ตอ่ไปในเขตพื้นที่ศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพือ่บูรณา
การในรายวิชาเกษตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีต่อไป 

ข้ันประเมนิ 
๑. ครูให้คะแนนจากการอภิปรายหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับผลการเล่านิทานการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ตอ้ยติ่ง)ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน 
 ๒. ครูเดินสังเกตผู้เรยีนขณะศึกษาค้นคว้าการอภิปรายและเลา่นิทานของนักเรียนแต่ละกลุ่มเพื่อ
ประเมินพฤติกรรมด้านคุณลกัษณะ 
 ๓. ครูตรวจผลงานใบความรู้ใบงานท่ี 1.1 การอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ต้อยติ่ง) 
ให้คำแนะนำและแก้ไข 
 ๔. ครูให้คะแนนจากการประเมินผลงานพฤติกรรมและความมุ่งมั่นใฝ่รู้ใฝเ่รียนของนักเรยีน 
 
กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมช้ัน
มัธยมศึกษาปทีี่ 4  เรือ่งการมีส่วนร่วมในการปอ้งกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครอง
สิ่งแวดล้อม 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมรว่มกันวิเคราะห์ความสอดคล้อง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู ่
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 3.1 รูปภาพหรือหนงัสอืพิมพ์ 
 3.2 ใบงานท่ี ๑.๑ เรื่องการสำรวจพรรณไม้ท่ีส่งผลตอ่สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรยีน (ต้อยติ่งไทย) 
 3.3 ภาพหรอืข่าวจากหนังสอืพิมพ์ท่ีเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม  
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรยีนรู ้
 
 
วิธีการศึกษาการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิสังคมการเมอืงการปกครองส่ิงแวดลอ้ม 
 ๑. ครูนำภาพหรือข่าวจากหนงัสือพิมพ์ที่เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมการมีสว่นรว่มของประชาชนใน
การรณรงคอ์นุรักษ์และฟื้นฟสูิ่งแวดลอ้มมาให้นักเรยีนดูโดยครูเลอืกผู้แทนนักเรียนออกมาอ่านข่าวหนา้ชั้นให้
นักเรียนรว่มกันแสดงความคิดเห็น 
 ๒. ครูตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมอภิปรายดงันี ้
 - บุคคลในภาพปฏิบัติตนเพื่อรณรงค์อนุรักษ์และฟืน้ฟูสิ่งแวดล้อมหรือไม่อย่างไร 
 (ตัวอย่างคาตอบปฏิบัติตนเพือ่รณรงค์อนุรักษ์และฟื้นฟสูิ่งแวดล้อมโดยการช่วยกันปลูกป่าชายเลน)  
 - นักเรียนเคยปฏิบัติเหมือนบคุคลในภาพหรอืไม่อยา่งไร 
 (ตัวอย่างคำตอบเคย/ไม่เคยปลูกป่าทดแทน)  
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 - นักเรียนคิดว่าการปฏิบัติตนเหมือนบุคคลในภาพเกิดผลตอ่ส่วนรวมอย่างไร 
 (ตัวอย่างคำตอบทำให้ปา่ชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์และมีแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลเพิ่มข้ึน)  
 - ถ้าทุกคนไม่ให้ความสนใจและไม่ปฏิบัติเหมือนบุคคลในภาพจะเกิดผลอยา่งไร 
 (ตัวอย่างคำตอบจะทำให้ปา่ชายเลนมีสภาพทรุดโทรมไม่มแีหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลและ 
 ทำให้จำนวนสัตว์ทะเลลดลง) 
 ๓. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๓ กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันศึกษาเก่ียวกับปัญหาท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อม(ต้อยติ่งไทย)
ภายในโรงเรียนจากงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในโรงเรียน 
 - แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละเทา่ๆกันให้ตัวแทนกลุ่มจับฉลากเลือกเขตพื้นท่ีศึกษากลุ่มละ ๒ เขตภายใน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

๒. ครูแจกใบงานเรือ่งการสำรวจสาเหตุของปัญหาการมีส่วนรว่มในการปูองกันปัญหาและการ 
การแก้ไขปญัหาท่ีมีผลต่อสิง่แวดล้อมในโรงเรียน 
 ๕. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาพรรณไม้(ต้อยติ่ง)ท่ีส่งผลต่อการปูองกันและแก้ไขปัญหาสิง่แวดลอ้มใน
โรงเรียน 
 ๖. ครูอธิบายการอนรุักษ์พรรณไม้(ต้อยติ่ง)ท่ีสง่ผลตอ่การปอูงกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน 
 ๗. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพื้นที่ปฏิบัติการสำรวจระบบนิเวศตามเขตพืน้ท่ีศึกษาบริเวณสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนจากน้ันให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรว่มกันแสดงความคิดเห็นและอภิปรายเก่ียวกับสาเหตุของ
ปัญหาที่มีผลตอ่สิ่งแวดล้อม(ต้อยติ่ง)ในโรงเรียนการมีสว่นร่วมในการรณรงค์การปอูงกนัและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดลอ้ม(ต้อยติ่ง)ในโรงเรยีนอย่างไรโดยให้ให้บูรณาการกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสรุปความรู้ท่ี
ได้จากการศึกษาลงในสมุดหรอืกระดาษ A4 แล้วสง่ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอขอ้มูลหน้าชั้น
เรียนทีละกลุ่มจนครบโดยครูให้คำแนะนำตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 ๘. นักเรียนรว่มกันอภิปรายดงันี้ปัญหาสิง่แวดลอ้มก่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่คุณภาพชวีิตดงันั้นทุกคน
ต้องชว่ยกันรณรงค์อนรุักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดลอ้ม (ต้อยติ่ง) เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกตระหนักถึงความสำคัญ
และแก้ไขปัญหาสิง่แวดลอ้ม 
 ๙. ครูเดินสังเกตผู้เรยีนขณะศึกษาค้นคว้าและการอภิปรายของนักเรียนแตล่ะกลุ่มเพื่อประเมิน
พฤติกรรมด้านคุณลักษณะครตูรวจผลงานใบความรู้ใบงานท่ี 1.1 การสำรวจพรรณไม้ท่ีส่งผลตอ่สิ่งแวดลอ้ม
ภายในโรงเรียน (ตอ้ยติ่ง) ใหค้ำแนะนำและแก้ไข 
 ๑๐. ครูให้คะแนนจากการประเมินผลงานพฤติกรรมและความมุ่งมั่นใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน 
 
กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมช้ัน
มัธยมศึกษาปทีี่ 5  เรือ่งการอนุรักษ์ภมูิปญัญาและวฒันธรรมไทย 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมรว่มกันวิเคราะห์ความสอดคล้อง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู ่
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 



๕๗ 
 

 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 3.1 ใบความรู้วัฒนธรรมไทย 
 3.2 ตัวอย่างภาพ 
 3.3 ใบงานท่ี 3.1 เรื่องสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์  
 3.4 ใบงานท่ี 3.2 เรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
 3.5 ใบงานพฤกษศาสตร์ที่ 1 งานพฤกษศาสตร์บูรณาการต้นต้อยติ่งไทย (ก.7-003) 
 3.6 ใบงานพฤกษศาสตร์ที่ 2 การวิเคราะห์ประโยชน์ของพืชศึกษาต้นต้อยติ่งไทย 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรยีนรู ้
 
วิธีการศึกษาการอนุรักษ์ภมูปิัญญาและวัฒนธรรมไทย 
 1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
 2. ให้นักเรียนชว่ยกันยกตัวอย่างวัฒนธรรมไทยหรอืวัฒนธรรมในท้องถิ่นของนักเรียนว่ามีอะไรบ้าง 
 ๓. ครูอธิบายคำว่าวัฒนธรรมไทยหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่คนไทยคิดและสร้างสรรค์ข้ึนมาเพื่อ 
การดำรงชวีิตอยู่รว่มกันเป็นสิง่ท่ีมีระเบียบแบบแผนและมีรปูแบบเป็นท่ียอมรับกันภายในสังคมไทยพร้อมกับ
ยกตัวอย่างพืชท่ีมีอยู่ในท้องถิน่ เช่น ต้นต้อยติ่งไทยซึ่งเป็นพืชศึกษาของกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนใน
ครั้งนี้ 
 ๔. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของต้นตอ้ยติ่งไทยท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยในการ
นำมาแปรรูปหรอืนำมาใช้ประโยชน์ท่ีสามารถสร้างเป็นภูมปิัญญาของไทยแลว้นารูปภาพมาแสดงประกอบแลว้
ให้นักเรียนตอบคำถามท่ีครูกำหนดจากการศึกษาดังนี ้
 - ต้นต้อยติ่งมีโครงสร้างอย่างไรบ้าง – สามารถนำมาทำประโยชนอ์ะไรได้บ้าง 
 - ต้นต้อยติ่งมีการเจรญิเติบโตอย่างไรเราสามารถอนรุักษพ์ืชชนิดนี้และชนิดอืน่ ๆ ได้ด้วยวธิีใด 
 ๕. ครูให้นักเรียนรว่มกันตรวจสอบความถูกต้องแล้วครอูธบิายให้นักเรียนทราบว่าภูมิปัญญาไทย
หมายถึงความรู้ทักษะความเชื่อและพฤติกรรมของคนไทยท่ีแสดงออกถึงความสัมพันธร์ะหว่างคนกับคน
ธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่เหนือธรรมชาติซึ่งเป็นกิจกรรมในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาการจัดการ
การปรับตัวและการเรียนรู้เพือ่ความอยูร่อดของบุคคลชุมชนและสังคมซ่ึงเป็นพื้นฐานความรู้ท่ีสำคัญในการ
ดำรงชวีิต 
 ๖. ให้นักเรียนรว่มกันศึกษาท่ีมาของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยแล้วให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ 
ร่วมกันและทำใบงานท่ี 1 งานพฤกษศาสตร์บูรณาการต้นต้อยติ่งไทย (ก.7-003) 
 
 
กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมช้ัน
มัธยมศึกษาปทีี่ 6  เรือ่งการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชนต์่อครอบครวัชุมชนประเทศชาติเวลา 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมรว่มกันวเิคราะห์ความสอดคล้อง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู ่
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 



๕๘ 
 

 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 3.1 ใบความรู ้๑.๑ เรือ่งตอ้ยติ่งไทยกับหลักไตรสิขา 
 3.2 ใบงานท่ี ๑.๑ เรื่องต้อยติ่งไทยกับหลักไตรสิขา 
 3.3 Power point เรือ่งการบำเพญ็ตนเพื่อประโยชน์ต่อครอบครวัชุมชนและประเทศชาติ  
 3.4 คลิปวีดีโอเรื่องพลเมืองดขีองสังคม 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรยีนรู ้
 
วิธีการศึกษา 
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแบ่งเป็น ๕ ข้ันดังนี ้
ข้ันสร้างความสนใจ 
 ๑. ครูนำเข้าสู่บทเรยีนเพื่อทบทวนความรู้โดยการนำรูปภาพคลิปวีดีโอการบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ตอ่
ครอบครัวชุมชนและประเทศชาติเป็นต้นมาใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา 
 ๒. ครูตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมอภิปรายดงันี ้
 - รูปภาพหรอืคลิปท่ีนักเรียนได้ศึกษานั้นส่งผลที่จะเกิดต่อสถาบันต่าง ๆ อย่างไรบ้างและน่าจะใช้
หลักธรรมใดในการดำเนินชวีติ 
 ๓. ครูฉายคลิปวีดีโอเรือ่งพลเมืองดีของสังคมให้นักเรียนดแูละรว่มกันอภิปรายวา่บุคคลในคลิปน้ันมี
องค์ประกอบใดบ้างในการบำเพญ็ต่อครอบครัวชุมชนสงัคมและน่าจะจัดอยู่ในหลักธรรมใด 
 ๔. ให้นักเรียนรว่มกันวเิคราะห์ความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโดยครูตั้งคาถามเพือ่นำสูป่ระเด็น 
อภิปรายว่านักเรียนจะใช้หลกัธรรมใดในการบำเพญ็ตนเพือ่ประโยชน์ตอ่ครอบครวัชุมชน 
 ๕. ครูนำอภิปราย 

ข้ันสำรวจและคน้หา 
 ๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละเท่าๆกันให้ตัวแทนกลุ่มจับฉลากเลือกเขตพื้นที่ศึกษา (๕ พืน้พื้นศึกษาท่ี
ย่อย) ภายในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๒. ครูแจกใบความรู้๑.๑เรื่องต้อยติ่งไทยกับหลักไตรสิขาใบงานท่ี ๑.๑ ต้อยติ่งไทยกับหลักไตรสิขาให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาการอนุรักษธ์รรมชาติตามหลักไตรสิขา 
 ๓. ครูอธิบายการอนรุักษ์ธรรมชาติตามหลักไตรสิขาให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่ง 
 ๔. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพื้นที่ปฏิบัติการสำรวจระบบนิเวศตามเขตพืน้ท่ีศึกษาบริเวณสวน 
พฤกษศาสตร์โรงเรียนท่ีได้รับมอบหมาย ๒ พื้นที่ศึกษาบันทึกผลการสำรวจลงในใบงาน 

 

ข้ันอภปิรายและลงข้อสรปุ 
 ๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานการสำรวจและการอนรุักษธ์รรมชาตติามหลักไตร
สิขาของแต่ละเขตพื้นท่ีพร้อมท้ังร่วมกันอภิปรายผลการศึกษา 



๕๙ 
 

 ๒. ครูตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และนาไปสู่การสรุปในแนวทางดังนี้ 
  - หากเราปฏิบัติตามหลัก “ศีล” จะส่งผลอย่างไรตอ่การอนุรักษ์ธรรมชาต ิ
  (การไม่เบียดเบียน)  
  - หากเราปฏิบัติตามหลัก “สมาธิ” จะส่งผลอย่างไรตอ่การอนุรักษธ์รรมชาติ 
  (มีสุขภาพจิตท่ีดีมีเมตาตาและบังเกิดสมาธิ)  
  - หากเราปฏิบัติตามหลัก “ปัญญา” จะส่งผลอย่างไรตอ่การอนุรักษ์ธรรมชาต ิ
  (รู้จักคิดพิจารณาเกิดปญัญา)  
  - หากเราปฏิบัติตามหลักไตรสิขาเพือ่การอนรุักษธ์รรมชาติจะส่งผลตอ่ครอบครวัชุมชน 
  และประเทศอยา่งไรบ้าง (เกิดการอนุรักษร์ักษาธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มส่งผลให้ 
  สิ่งแวดลอ้มดีมีสุขภาพจิตท่ีสดชื่นแจ่มใสสุขภาพดียังผลตอ่การคิดอย่างมีเหตุมีปญัญา 
  ในการไตร่ตรองหาเหตุผลไดอ้ย่างเหมาะสม)  
 ๓. นักเรียนชว่ยกันสรุปเรือ่งการอนุรักษธ์รรมชาติตามหลกัไตรสิขาแล้วบันทึกลงในสมุด 

ข้ันขยายความรู ้
 ๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบำเพญ็ตนเพื่อประโยชนต์่อครอบครวัชุมชนและประเทศชาติโดยใช้
สื่อ power point เพื่อให้ไดข้้อสรุปดังนี้คือ 
 ชาวพุทธท่ีดีนอกจากจะต้องพัฒนาตนเองใหเ้ป็นคนดีมีศีลธรรมประกอบอาชพีสุจริตแลว้ยังมีหน้าท่ีท่ี
ต้องทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมด้วยส่วนรวมในท่ีนี้แบ่งได้เป็น ๔ ระดับคือครอบครัวชุมชนประเทศชาติและโลก 
 ๒. ครูให้นักเรียนทาการสำรวจเพือ่อนรุักษ์เพิ่มเติมนอกจากชั่วโมงเรยีน 
 ๓. นำผลการศึกษาไปรว่มกันอนุรักษ์ตอ่ไปในเขตพื้นที่ศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพือ่บูรณา
การในรายวิชาเกษตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีต่อไป 

 ข้ันประเมนิ 
 ๑. ครูให้คะแนนจากการอภิปรายหน้าชั้นเรยีนเกี่ยวกับผลการการอนุรักษ์ธรรมชาติตามหลักไตรสิขา
ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๒. ครูตรวจผลงานใบความรู้ใบงานท่ี ๑.๑ ต้อยติ่งไทยกับหลักไตรสิขาให้คาแนะนำและแก้ไข 
 ๓. ครูให้คะแนนจากการประเมินผลงานพฤติกรรมและความมุ่งมั่นใฝ่รู้ใฝเ่รียนของนักเรยีน 
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ผังมโนทัศน์แสดงการวางแผนในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูบ้รูณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
พืชศึกษา “ตอ้ยติ่งไทย” กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1
เรื่อง หลักการเลอืกอาหารทีเ่หมาะสมกับวัย 
 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 ๑. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รว่มกันวิเคราะห์ความสอดคลอ้งหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพชืศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู ้
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 ๓.1 แผ่นภาพสมุนไพรตอ้ยติง่ไทย 
 ๓.๒สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
 3.3 ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
 4. ปฏิบัติการตามแผนการบรูณาการการจัดการเรียนรู ้
 
วิธีการศึกษา กิจกรรมการสอน 
( ชั่วโมงท่ี 1 ) 
การนำเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู ้
 1. ครูนำแผ่นภาพตอ้ยติ่งไทยให้นักเรียนได้รูจ้ัก ให้นักเรียนดูและบอกชื่อ ลักษณะ สรรพคุณ การ
นำไปใช้ประโยชน์ พร้อมบอกนักเรียนวา่ จะทำแผ่นพับสมนุไพรใกล้ตวั 

การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้  
  1.แบ่งนักเรียนเปน็กลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน  



๖๑ 
 

  2. ครูอธิบายชี้แจงใหน้ักเรียนทราบถึงวิธีการทำแผ่นพับ ซึ่งมีองค์ประกอบดงันี ้
   - ชื่อ 
   - ลักษณะ 
   - สรรพคุณ 
   -  การนำไปใช้ประโยชน ์
   - แหล่งอ้างอิงท่ีน่าเชือ่ถือได ้
 3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพืน้ท่ีสำรวจภายในนบริเวณโรงเรียนมีชือ่สมุนไพรชนิดใดบ้าง  พร้อมท้ัง
เขียนอธิบายลักษณะ และบอกสรรพคุณในการรักษาโรค 
 4. หาข้อมูลจากแหล่งที่อา้งองิได้  และใส่ลงในแผ่นพับ คนละ 1 แผ่นด้วย  (อินเตอรเ์นต็, ห้องสมุด
และหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องเช่น…..) และให้นำเสนอแผ่นพับในสัปดาห์ถัดไป 
 
( ชั่วโมงท่ี 2 )  
 1. นำเสนอผลงานแต่ละกลุ่มและให้แลกเปลี่ยนกันเติมเต็มและประเมินกลุ่มเพื่อน 
 2. ให้นักเรียนในหอ้งเรียน ซกัถามข้อสงสัย  

กิจกรรมสรุป   
 1. นักเรียนและครูรว่มกันอภปิรายผลและสรุปผลเก่ียวกับสรรพคุณของสมุนไพร 
 
กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๒ 
เรื่อง การเจรญิเติบโตของวยัรุ่นกับตอ้ยติ่งไทย 
 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 ๑. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รว่มกันวิเคราะห์ความสอดคลอ้งหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพชืศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู ้
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 ๓.1. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
 ๓.๒ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
 4. ปฏิบัติการตามแผนการบรูณาการการจัดการเรียนรู ้
วิธีการศึกษา กิจกรรมการสอน 
( ชั่วโมงท่ี ๑) 
การนำเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู ้
 1. ครูเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของวยัรุ่นและการเจริญเติบโตของตอ้ยติ่งไทย ให้นักเรียนฟัง 
การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้  
 ๑. ให้นักเรียนทำใบงาน เรือ่ง การเจรญิเติบโตของวัยรุ่นกับต้อยติ่งไทย 
 
( ชั่วโมงท่ี ๒)  
 ๑. สุ่มนำเสนอผลงานแต่ละคนและให้แลกเปลี่ยนกันเติมเตม็และประเมินเพื่อน 
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 ๒. ให้นักเรียนในหอ้งเรียน ซกัถามข้อสงสัย  
กิจกรรมสรุป   
 ๑. นักเรียนและครูรว่มกันอภปิรายผลและสรุปผลเก่ียวกับการเจรญิเติบโตของวัยรุ่นกับต้อยติ่งไทย 
 
กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3
เรื่อง แต่ละวัยก็เปลี่ยนไปและสุขภาพของผู้บริโภค 
 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 ๑. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รว่มกันวิเคราะห์ความสอดคลอ้งหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพชืศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู ้
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 ๓.1. ใบความรู้ ๑.๑ เรือ่ง การสำรวจพชืสมุนไพรในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๓.๒ ใบงานท่ี ๑   สรรพคุณของต้อยติง่ 
 4. ปฏิบัติการตามแผนการบรูณาการการจัดการเรียนรู ้
 
วิธีการศึกษา กิจกรรมการสอน 
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแบ่งเป็น  ๕ ข้ัน   ดังนี้ 
ข้ันสร้างความสนใจ 

๑. ครูนำเข้าสู่บทเรียน เพื่อทบทวนความรู้ โดยการศึกษาพรรณไม้สมุนไพรในโรงเรียนตากพิทยาคม  
มาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา  

๒. ครูตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมอภิปราย ดังน้ี 
- มีพรรณไม้ใดบ้างท่ีเป็นสมุนไพร 

๓. ครูให้นักเรียนหาต้นต้อยติ่งมาคนละ 1 ต้น 
๔. บอกสรรพคุณของต้นต้อยติ่ง  ต้ังแต่ต้น ราก  เมล็ด 
๕. ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์หาสรรพคุณของแต่ละส่วนของต้อยติ่ง  ต้ังคำถามเพื่อนำสู่ประเด็น 

อภิปรายว่า ต้อยติ่งมีส่วนใดเป็นยาสมุนไพรบ้าง 
๖. ครูสรุปร่วมกับนักเรียน 

ข้ันสำรวจและคน้หา 
๑. แบ่งกลุ่มนักเรียน 6 กลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน ให้ตัวแทนกลุ่มจับฉลากเลอืกเขตพื้นท่ีศึกษากลุ่มละ  

2  เขต ภายในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๒. ครูแจกใบความรู้ ๑.๑ เรือ่ง พืชสมุนไพร 
๓. ใบงานท่ี ๑.๑ การสำรวจและศึกษาข้อมูลทางกายภาพในผงัพรรณไม้เฉพาะท่ี 

และใบงาน ๑.๒ การสำรวจและศึกษาข้อมลูทางชวีภาพในผังพรรณไม้เฉพาะท่ี 
๔. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาพชืที่เป็นสมุนไพร 
๕. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพืน้ท่ีปฏิบัติการสำรวจพชืสมุนไพรบรเิวณสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

และพชืต้อยติง่ 
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ข้ันอภิปรายและลงข้อสรุป 
๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอพืชสมุนไพรท่ีหาได้พร้อม 

ท้ังร่วมกันอภิปรายผลการศึกษา 
๒. ครูตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และนำไปสู่การสรุป ในแนวทางดังนี้ 

- พืชชนิดใด เป็นพืชสมุนไพรบ้างจงบอกชื่อ 
- พืชต้อยติ่งมีลักษณะลำต้น ดอก ใบ เป็นอย่างไร 

  ๓. นักเรียนช่วยกันสรุปสรรพคุณของต้อยติ่ง  แล้วบันทึกลงในสมุด 
 

ข้ันขยายความรู้ 
๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบของต้นตอ้ยติ่ง 
๒. ครูให้นักเรียนทำการสำรวจลกัษณะลำต้น ราก เมล็ดของตอ้ยติ่งเพื่อนำมาวเิคราะห์ตอ่ไป 
๓. นำผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพและ บอกสรรพคุณของส่วนตา่ง ๆ จากต้นต้อยติง่  

เพื่อบรูณาการในรายวชิาสุขศึกษา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาต่อไป 
 
ข้ันประเมิน 
 ๑. ครูให้คะแนนจากการอภิปรายหน้าชั้นเรียนเก่ียวกับสรรพคุณของพืชสมุนไพร 
 ๒. ครูตรวจผลงานนักเรียน ในการทำใบงาน  ให้คำแนะนำและแก้ไข  
 ๓. ครูให้คะแนนจากการประเมินผลงาน  พฤติกรรมการทดลอง และความมุ่งมั่นใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน 
 
กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๔ 
เรื่อง สือ่โฆษณากบัการบริโภคสมุนไพรและต้อยต่ิงไทย 
 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 ๑. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รว่มกันวิเคราะห์ความสอดคลอ้งหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพชืศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู ้
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 ๓.1. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
 ๓.๒ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
4. ปฏิบัติการตามแผนการบรูณาการการจัดการเรียนรู ้
 
วิธีการศึกษา กิจกรรมการสอน 
( ชั่วโมงท่ี ๑) 
การนำเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู ้

๑. ครูเล่าเรื่องความหมายและประเภทของสือ่โฆษณาให้นักเรยีนฟัง 
 
การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้  
 ๑.แบ่งนักเรียนเปน็กลุ่ม ๆ ละ ๔-๕ คน  



๖๔ 
 

 ๒. ครูอธิบายชี้แจงใหน้ักเรียนทราบถึงวิธีการทำโปสเตอร์สื่อโฆษณาสมุนไพรและตอ้ยติ่งไทยซึ่งมี
องค์ประกอบดังนี ้
  - ชื่อ 
  - ลักษณะ 
  - สรรพคุณ 
  - การนำไปใช้ประโยชน ์
  - แหล่งอ้างอิงท่ีน่าเชือ่ถือได ้
 ๓. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพืน้ท่ีสำรวจภายในนบริเวณโรงเรียนมีชือ่สมุนไพรชนิดใดบ้าง  พร้อมท้ัง
เขียนอธิบายลักษณะ และบอกสรรพคุณในการรักษาโรค 
 ๔. หาข้อมูลจากแหล่งที่อา้งองิได้  และใส่ลงในโปสเตอร์ดว้ย  (อินเตอร์เน็ต, หอ้งสมุดและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเช่น…..)และให้นำเสนอโปสเตอร์ในสัปดาห์ถัดไป 
( ชั่วโมงท่ี ๒)  
 ๑.นำเสนอผลงานแต่ละกลุ่มและให้แลกเปลี่ยนกันเติมเต็มและประเมินกลุ่มเพื่อน 
 ๒.ให้นักเรียนในห้องเรียน ซักถามข้อสงสัย  

กิจกรรมสรุป   
 ๑. นักเรียนและครูรว่มกันอภปิรายผลและสรุปผลเก่ียวกับสื่อโฆษณาสมุนไพรและตอ้ยติ่งไทย 
 
กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 5 
เรื่อง สรรพคุณสมุนไพร 
 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 ๑. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รว่มกันวิเคราะห์ความสอดคลอ้งหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพชืศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู ้
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 ๓.1. แผ่นภาพสมุนไพร 
 ๓.๒ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
 ๓.๓ ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
 4. ปฏิบัติการตามแผนการบรูณาการการจัดการเรียนรู ้
 
วิธีการศึกษา กิจกรรมการสอน 
( ชั่วโมงท่ี 1 ) 
การนำเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู ้
 1. ครูนำแผ่นภาพสมุนไพร ให้นักเรียนดูและบอกชือ่ ลักษณะ สรรพคุณ การนำไปใช้ประโยชน์ พร้อม
บอกนักเรียนว่า จะทำแผ่นพบัสมุนไพรใกล้ตวั 

การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้  



๖๕ 
 

 1. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน  
 2. ครูอธิบายชี้แจงใหน้ักเรียนทราบถึงวิธีการทำแผ่นพับ ซึ่งมีองค์ประกอบดงันี ้
  -ชื่อ 
  -ลักษณะ 
  - สรรพคุณ 
  - การนำไปใช้ประโยชน ์
  -แหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได ้
 3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพืน้ท่ีสำรวจภายในนบริเวณโรงเรียนมีชือ่สมุนไพรชนิดใดบ้าง  พร้อมท้ัง
เขียนอธิบายลักษณะ และบอกสรรพคุณในการรักษาโรค 
 4. หาข้อมูลจากแหล่งที่อา้งองิได้  และใส่ลงในแผ่นพับด้วย  (อินเตอร์เน็ต, หอ้งสมุดและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเช่น…..)และให้นำเสนอแผ่นพับในสัปดาห์ถัดไป 
 

( ชั่วโมงท่ี 2 )  
 1. นำเสนอผลงานแต่ละกลุ่มและให้แลกเปลี่ยนกันเติมเต็มและประเมินกลุ่มเพื่อน 
 2. ให้นักเรียนในหอ้งเรียน ซกัถามข้อสงสัย  
 
กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๖ 
เรื่อง สุขภาพของผู้บริโภค 
 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 ๑. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รว่มกันวิเคราะห์ความสอดคลอ้งหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพชืศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู ้
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 ๓.1 เอกสารเก่ียวกับต้นตอ้ยติ่งไทย 
 ๓.๒ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
 ๓.๓ ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
 4. ปฏิบัติการตามแผนการบรูณาการการจัดการเรียนรู ้
 
วิธีการศึกษา กิจกรรมการสอน 
( ชั่วโมงท่ี 1 ) 
การนำเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู ้
  ๑. ครูนำแผ่นภาพตน้ต้อยติ่งไทย ให้นักเรียนดูและบอกชือ่ ลักษณะ  การนำไปใช้ประโยชน์ พรอ้ม
บอกนักเรียนว่า ให้นำความรูท่ี้ได้รับมามาพูดคุยกันในชั้นเรียนและสรุปลงในใบงานการสนทนาเกี่ยวกับการนำ
ต้นต้อยติ่งไทยมาใชใ้นการตรวจสอบน้ำส้มสายชูปลอม 

การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้  
 ๑.แบ่งนักเรียนเปน็กลุ่ม ๆ ละ ๔-๕ คน  



๖๖ 
 

 ๒. ครูอธิบายชี้แจงใหน้ักเรียนทราบถึงวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของน้ำส้มสายชูแท้และปลอม ซึ่งมี
องค์ประกอบดังนี ้
   -ชื่อ 
   -ลักษณะ 
   - สรรพคุณ 
   - การนำไปใช้ประโยชน ์
   - สารท่ีใช้ในการทดสอบ 
   - ลักษณะใบท่ีนำมาใช้ในการทดสอบ 
   -แหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได ้
 ๓. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพืน้ท่ีสำรวจภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อหาต้นตอ้ยติ่งไทยและนำมาทำการ
ทดสอง 
  ๔. หาข้อมูลจากแหล่งที่อา้งองิได้  และใส่ลงในใบงานการสนทนาเกี่ยวกับการนำต้นตอ้ยติ่งไทยมาใช้
ในการตรวจสอบน้ำส้มสายชปูลอมด้วย  (อินเตอรเ์น็ต, ห้องสมุดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเช่น…..) และให้
นำเสนอแผ่นพับในสัปดาห์ถัดไป 

( ชั่วโมงท่ี ๒)  
 ๑. นำเสนอผลงานแต่ละกลุ่มและให้แลกเปลี่ยนกันเติมเต็มและประเมินกลุ่มเพื่อน 
 ๒. ให้นักเรียนในหอ้งเรียน ซกัถามข้อสงสัย  
กิจกรรมสรุป   
 ๑.นักเรียนและครูรว่มกันอภปิรายผลและสรุปผลเก่ียวกับการนำต้นต้อยติ่งไทยมาใช้ในการตรวจสอบ
น้ำส้มสายชูปลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

ผังมโนทัศน์แสดงการวางแผนในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูบ้รูณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
พืชศึกษา “ตอ้ยติ่งไทย” กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 
 
กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ เรื่อง การประดิษฐ์กรอบรปูดอกไม้ทบัแห้ง 
 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน  (ภาพรวม) 
 ๑. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี ร่วมกันวเิคราะห์ความสอดคล้อง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้  
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 ๓.1. พรรณไม้แห้ง 
 ๓.๒ วัสดอุุปกรณ์ในการประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้งต่าง ๆ เช่น กระดาษสี   
  ฟิวเจอร์บรอดกรรไกร คัทเตอร์ กาว   
 ๓.๓ ใบความรู้ ๑ เรือ่ง การประดษิฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง 
 ๓.๔ ใบความรู้ ๒ เรือ่ง การจดันิทรรศการ  
 4. ปฏิบัติการตามแผนการบรูณาการการจัดการเรียนรู ้
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

วิธีการศึกษา  
ชั่วโมงท่ี  ๑ -  ๒  
ข้ันนำ 
 ๑. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการบรูณาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชืใน
พระราชดำริสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี ในงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนให้นักเรียน
ทราบเพือ่เป็นแนวทางการเรยีนและ เตรียมความพร้อม 

ข้ันสอน 
 ๑.  ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรอ้มซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะของ
พรรณไม้แห้งท่ีสนใจนำมาบูรณาการในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นำมาประดิษฐ์ชิน้งาน 
 ๒. ครูนำตัวอยา่งกรอบรูปดอกไม้ทับแห้งมาให้นักเรียนดู ร่วมกันอภิปรายว่าจะนำพรรณไม้ชนิดใดท่ี
จะนำมาจัดวางบนกรอบรูปหรือประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้งได้ ครูอธิบายเพิ่มเติมและรว่มกันสนทนาจน
ได้ข้อสรุป  
 ๓.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน โดยแบ่งหน้าท่ีกันและชว่ยกันรับผิดชอบงานท่ีมอบหมาย 
เมื่อนักเรยีนได้ดูตัวอย่างกรอบรูปดอกไม้ทับแห้งแล้ว ครูแจกใบความรู้ ๑ เรือ่ง การประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้
ทับแห้งให้นกัเรียนศึกษาขั้นตอนวธิีการประดษิฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง และซักถามเพือ่ความเข้าใจ เช่น 
เลือกใช้ดอก ใบ หรอืส่วนประกอบต่างๆของพรรณไม้   
 ๔. ครูแจกใบงานให้นักเรียน ใบงาน ๑ เรื่องการออกแบบการประดษิฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้งและ
ประดษิฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง 

ข้ันสรุป     
 ๑. ครูและนักเรยีนรว่มกันสรปุวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการประดษิฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง และให้
เตรียมมาในชัว่โมงหน้า 
 ๒. ครูให้นักเรียนสง่ใบงานการออกแบบการประดษิฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง และให้คำแนะนำ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางลายความสวยงามสะอาด การใชว้ัสดุตกแต่งต่าง ๆ 
 ๓. ครูมอบหมายให้นักเรยีนศึกษาเพิ่มเติมจากสื่ออินเทอรเ์น็ต และสือ่ต่าง ๆ เกี่ยวกับข้ันตอนการ
ประดษิฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง 
 
ช่ัวโมงที ่ ๓ –  ๔ 
ข้ันนำ 
 ๑. ครูตรวจการเตรียมวัสดุ อปุกรณ์ในการประดิษฐ์กรอบรปูดอกไม้ทับแห้ง เช่น ดอกไม้ ใบไม้ทับแห้ง
กรรไกร   คัทเตอร์  กาว  กระดาษสีและชมเชยนักเรียนที่เตรียมวัสดุมาพร้อม 
 

ข้ันสอน 

 ๑. ครูอธิบายและสาธิตการประดษิฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง ชิ้นงานตามลำดับให้นักเรยีนลงมือปฏิบัติ  
 ๒. นักเรียนลงมอืทำ การประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง  ครูเน้นให้นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ใช้อุปกรณ์ที่มีคมและสังเกต พฤติกรรมการทำงานของนักเรียน 

 ๓. นักเรียนส่งชิ้น ครูตรวจผลงานสำเร็จและชมเชยผลงานนักเรียนท่ีประดษิฐ์ได้ประณีตและตกแต่ง
สวยงาม 



๖๙ 
 

 ๔. ครูให้นักเรียนช่วยกันเสนอความคิดเห็นว่าเราจะเผยแพร่ความรู้นี้ด้วยวิธใีด จนได้ข้อสรุปการ
เผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ 

 ๕. ครูแจกใบความรู้ ๒ เรือ่ง การจัดนิทรรศการ  เพือ่ศึกษาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานกรอบรูป
ดอกไม้ทับแห้ง ครูอธิบายข้ันตอนการจัดนิทรรศการเพิ่มเตมิ 

๖. ครูแจกใบงาน ๒ เรื่องการออกแบบการจัดนิทรรศการแสดงผลงานกรอบรูปดอกไม้ทับแห้งของนักเรียน 
 

ข้ันสรุป 

 ๑. ครูให้นักเรียนสง่ใบงาน ๒  เรื่อง การออกแบบการจัดนทิรรศการ ครูแนะนำการออกแบบเพิ่มเติม 

 ๒. ครูให้นักเรียน จัดนิทรรศการและแสดงผลงาน ในห้องปฏิบัติการ โดยทำนอกเวลาเพิ่มเติมในการ
จัด แสดงผลงาน  โดยนักเรยีนช่วยกันชมผลงานของเพื่อนๆ  ร่วมกันสรุปผล 

 
กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๒ เรื่อง การสรา้งเอกสารแบบคอลมัน์ 
 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน  (ภาพรวม) 
 ๑. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี ร่วมกันวเิคราะห์ความสอดคล้อง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้  
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 ๓.1. ใบความรู้ท่ี ๕เรือ่ง การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ และการตรวจสอบ 
 ๓.๒ ใบงานท่ี ๕.๑เรือ่ง การสร้างเอกสารแบบคอลัมน ์
 ๓.๓ ใบงานท่ี ๕.๒ เรื่อง การค้นหาและแทนท่ีคำ 
 4. ปฏิบัติการตามแผนการบรูณาการการจัดการเรียนรู ้
    
วิธีการศึกษา  
ชั่วโมง/คาบท่ี   ๑-๒ 
ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน 
  ๑. ครูชี้แจงจุดประสงค์และสาระการเรียนรู้ 
  ๒. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนแบบเลือกตอบ จำนวน ๑๐ ข้อ 
ข้ันสอน 
  ๓. ครูแจกใบความรู้ท่ี ๕เรื่อง การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์และการตรวจสอบคำ 
  ๔. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี ๕ โดยสรุปวิธีการสรา้งเอกสารแบบคอลัมน์ และการตรวจสอบคำ 
เขียนลงสมุดของตนเอง ใชเ้วลา ๓๐ นาที 
  ๕. ครูให้สุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาสาธิตวิธีการสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ และการตรวจสอบคำหน้า
ชั้นเรยีนตามหัวขอ้ที่ครูกำหนดให้  
  ๖. ครูและนักเรยีนรว่มกันสรปุวิธีการสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ และการตรวจสอบคำ 

 



๗๐ 
 

ช่ัวโมง/คาบที ่๓-๔ 
  ๗. ครูแจกใบงานท่ี ๕.๑ เรื่อง การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ ให้นักเรียนแต่ละคน จัดทำแผ่นพับ ๑ 
แผ่นเนื้อหาเกี่ยวกับพืชศึกษาของโรงเรียนตากพิทยาคม (ตอ้ยติ่งไทย)โดยศึกษาข้อมูลใน เอกสาร ก.๗-๐๐๓ 
จากห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และค้นคว้าจากแหลง่เรียนรู้อื่นๆ เช่น 
ค้นคว้าจากอินเทอรเ์น็ต ในหอ้งคอมพวิเตอร์  

ข้ันสรุป 
 ๑. ครูสรุปเนื้อหาจากการจัดกิจกรรม โดยชี้ให้เห็นถึงคุณค่า ความสำคัญ ประโยชน์ การนำไปใช้ และ
เสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน 
 ๒. ครูประเมินผลงานจากใบงานท่ี ๕.๑ 

ช่ัวโมง/คาบที ่  ๕-๖ 
 ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน 
  ๑. ครูทบทวนความรู้เดิมจากที่เรียนในครั ้งที่แล้ว เรื ่อง การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ และการ
ตรวจสอบคำพร้อมสาธิตให้นักเรียนดู 

  ข้ันสอน 
  ๒. ครูแจกใบงานท่ี ๕.๒ เรื่อง การค้นหาคำและแทนท่ีคำ โดยให้นักเรียนแต่ละคนปฏิบตัิตามคำสั่งใน
ใบงานท่ีครูแจกให ้
  ๓. ครูให้นักเรียนแต่ละคนสอบปฏิบัติ เรื่อง การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ และการตรวจสอบคำ ตาม
รายละเอียดในใบความรู้ท่ี ๕ 
  ๔. ครูเป็นผู้สรุปการอภิปรายและอธิบายเพิ่มเติมจนนักเรียนเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง 
 
ข้ันสรุป 
 ๑. ครูสรุปเนื้อหาจากการจัดกิจกรรม โดยชี้ให้เห็นถึงคุณค่า ความสำคัญ ประโยชน์ การนำไปใช้ และ
เสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน 
 ๒. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนแบบเลือกตอบ จำนวน ๑๐ ข้อ 
 ๓. ครูประเมินผลงานจากใบงานท่ี ๕.๒ 
 
กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๓ เรื่อง การขยายพันธ์พืช 
 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน  (ภาพรวม) 
 ๑. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี ร่วมกันวเิคราะห์ความสอดคล้อง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้  
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 ๓.1. ใบงาน ศึกษาพรรณไม้ในสภาพธรรมชาต ิ
 ๓.๒ ผังการกำหนดใช้ประโยชน์ในพื้นที ่



๗๑ 
 

 ๓.๓ ใบงาน การกำหนดชนิดพรรณไม้ท่ีจะปลูก  
 4. ปฏิบัติการตามแผนการบรูณาการการจัดการเรียนรู ้
 
วิธีการศึกษา  
ชั่วโมงท่ี  1 – 2 
 1. ครูและนักเรยีนรว่มกันสนทนาเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนพืชแลว้ให้นักเรียนยกตัวอย่างวิธีการขยาย
พันธ์พชืที่นักเรียนรู้จัก(ฝึกทักษะการคิดมิติด้านความรู้) 
 2. ครูให้นักเรียนศึกษาการขยายพันธ์พืชในยูทูป(ฝึกทักษะการคิดมิติด้านความรู้)  
(การใช้กระบวนการเทคโนโลยีในการสร้างชิ้นงาน เป็นการสร้างภูมคุ้มกันให้กับผู้เรียน ผูเ้รียนเรียนรู้การทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น) 
 3. ครูและนักเรยีนรว่มกันสรปุการขยายพันธพ์ืชข้อดีและข้อเสียโดยนักเรียนทำใบงานท่ี  1   

ช่ัวโมงที ่ 3 – 4 
 1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรยีมผสมดินเพือ่เพื่อใช้ในการปักชำ  ตามอัตราสว่นท่ีครูกำหนด(ฝึกทักษะ
การคิดมิติด้านความรู้) 
 2. ให้นักเรียนนำถุงใส่ดินท่ีผสมนำไปไว้ในเรือนเพาะชำ(การใช้กระบวนการเทคโนโลยีในการสร้าง
ชิ้นงาน เป็นการสร้างภูมคุ้มกันให้กับผู้เรียน ผู้เรยีนเรยีนรู้การทำงานรว่มกับผู้อื่น) ครูและหัวหนา้ชว่ยกันตรวจ
พื้นที่และคอยตรวจผลงานนกัเรียน(ใช้หลักการประเมินโดยการมีเหตุผล  ความพอประมาณ  สร้างภูมิคุ้มกัน
ด้านความรู้ด้านพอประมาณ) 
 3. สรุปผลงานของนักเรียนและสิ่งที่นักเรียนได้รับจากการปฏิบัติงาน 

 

ช่ัวโมงที ่ 5 – 6 
 1. ครูสาธิตการคัดเลือกก่ิงพนัธ์ท่ีจะปักชำและวธิีการปักชำ(ฝึกทักษะการคิดมิติด้านความรู้) 
 2. ให้นักเรียนปฏิบัติ( การใชก้ระบวนการเทคโนโลยีในการสร้างชิ้นงาน เปน็การสรา้งภมูคุ้มกันให้กับ
ผู้เรียน ผูเ้รียนเรยีนรู้การทำงานร่วมกับผู้อืน่) 
 3. ครูตรวจผลงานครั้งที่  1 (ใช้หลักการประเมินโดยการมเีหตุผล  ความพอประมาณ  สร้างภูมิคุ้มกัน
ด้านความรู้ด้านพอประมาณ) 
 4.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติงาน (การใชก้ระบวนการเทคโนโลยีในการสร้างชิ้นงาน 
เป็นการสรา้งภูมคุ้มกันให้กับผู้เรียน ผูเ้รียนเรยีนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น) 
 
กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๔ เรื่อง การรา่งปา้ยช่ือพรรณไมพ้ืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย)  
 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน  (ภาพรวม) 
 ๑. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี ร่วมกันวเิคราะห์ความสอดคล้อง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้  



๗๒ 
 

 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 ๓.1 ใบงานท่ี ๕.๑ การออกแบบป้ายเกี่ยวกับพชืศึกษา (ตอ้ยติ่ง) ชนิดตา่ง ๆ 
 ๓.๒ ใบงานท่ี ๕.๒ การค้นหาและแทนท่ีคำ 
 4. ปฏิบัติการตามแผนการบรูณาการการจัดการเรียนรู ้
 
วิธีการศึกษา  
ชั่วโมง/คาบท่ี ๑-๒ 
ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน 
 ๑. ครูชี้แจงจุดประสงค์และสาระการเรียนรู้ 
 ๒. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนแบบเลือกตอบจำนวน ๑๐ ข้อ 

ข้ันสอน 
 ๑. ครูแจกใบความรู้ท่ี ๕ เรื่องการสร้างเอกสารแบบคอลัมน์และการตรวจสอบคำ 
 ๒. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี ๕ โดยสรุปวิธีการออกแบบป้ายเก่ียวกับพชืศึกษา (ต้อยติ่ง) ชนิด
ต่างๆ เขียนลงสมุดของตนเองใช้เวลา ๓๐ นาที 
 ๓. ครูให้สุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาสาธิตวิธีการออกแบบป้ายเก่ียวกับพชืศึกษา (ต้อยติ่ง) ชนิดต่าง ๆ
และการตรวจสอบคำหน้าชั้นเรียนตามหวัข้อที่ครูกำหนดให้ 
 ๔. ครูและนักเรยีนรว่มกันสรปุวิธีการออกแบบป้ายเกี่ยวกบัพืชศึกษา (ตอ้ยติ่ง) ชนิดตา่ง ๆ และการ
ตรวจสอบคำ 
 
ช่ัวโมง/คาบที ่๓-๔ 
 ๑. ครูแจกใบงานท่ี ๕.๑ เรื่องการออกแบบป้ายเกี่ยวกับพชืศึกษา (ต้อยติ่ง) ชนิดต่าง ๆ ให้นักเรียนแต่
ละคนจัดทำป้ายพืชศึกษา (ต้อยติ่ง) ๑ แผ่นเนื้อหาเก่ียวกับพืชศึกษาของโรงเรียนตากพิทยาคม (ต้นต้อยติ่ง) หรอื
พืชศึกษา (ตอ้ยติ่ง)ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยศึกษาข้อมูลในเอกสาร ก.๗-๐๐๓ จากสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและค้นควา้จากแหลง่เรียนรู้อื่น ๆ เชน่ค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตในห้องคอมพิวเตอร์ 
 ๒. ครูสรุปเนือ้หาจากการจัดกิจกรรมโดยชี้ให้เห็นถึงคุณค่าความสำคัญประโยชน์การนำไปใช้และ
เสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน 
 ๓. ครูประเมินผลงานจากใบงานท่ี ๕.๑ 
 
ช่ัวโมง/คาบที ่๕-๖ 
ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน 
 ๑. ครูทบทวนความรู้เดิมจากท่ีเรียนในครั้งที่แลว้เรื่องการออกแบบป้ายเก่ียวกับพืชศึกษา(ตอ้ยติ่งไทย) 
ชนิดต่าง ๆ และการตรวจสอบคำพร้อมสาธิตให้นักเรียนด ู

ข้ันสอน 
 ๑. ครูแจกใบงานท่ี ๕.๒ เรื่องการค้นหาคำและแทนท่ีคำโดยให้นักเรียนแต่ละคนปฏิบัติตามคำสั่งในใบ
งานท่ีครูแจกให ้
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 ๒. ครูให้นักเรียนแต่ละคนสอบปฏิบัติเรือ่งการออกแบบป้ายเกี่ยวกับพชืศึกษา(ตอ้ยติ่งไทย) ชนิดต่างๆ 
และการตรวจสอบคำตามรายละเอียดในใบความรู้ท่ี ๕ 
 ๓. ครูเป็นผู้สรุปการอภิปรายและอธิบายเพิ่มเติมจนนักเรียนเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง 
ข้ันสรุป 
 ๑. ครูสรุปเนือ้หาจากการจัดกิจกรรมโดยชี้ให้เห็นถึงคุณค่าความสำคัญประโยชน์การนำไปใช้และ
เสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน 
 ๒. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนแบบเลือกตอบจำนวน๑๐ข้อ 
 ๓. ครูประเมินผลงานจากใบงานท่ี ๕.๒ 
 
กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๕ เรื่อง การปรบัแต่งภาพ 
 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน  (ภาพรวม) 
 ๑. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี ร่วมกันวเิคราะห์ความสอดคล้อง
หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้  
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 ๓.1 ใบความรู้ท่ี ๕ เรื่อง การปรับแต่งภาพ และการจัดสมดุลองค์ประกอบรูปภาพ 
 ๓.๒ ใบงานท่ี ๕.๑ การศึกษาพรรณไม้ศึกษา (ตอ้ยติ่งไทย) 
 ๓.๓ ใบงานท่ี ๕.๒ การปรับแต่งภาพ 
4. ปฏิบัติการตามแผนการบรูณาการการจัดการเรียนรู ้
  
วิธีการศึกษา  
ชั่วโมง/คาบท่ี   ๑-๒ 
ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน 
 ๑. ครูชี้แจงจุดประสงค์และสาระการเรียนรู้ 
 ๒. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนแบบเลือกตอบ จำนวน ๑๐ ข้อ 

ข้ันสอน 
 ๑. ครูแจกใบความรู้ท่ี ๕ เรื่อง การปรับแต่งภาพและการจดัสมดุลของรูปภาพ 
 ๒. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี ๕ โดยสรุปวิธีการปรับแต่งภาพ และการจัดสมดุลของรูปภาพเขียน
ลงสมุดของตนเอง ใช้เวลา ๓๐ นาทีครูสาธิตวิธีการปรับแต่ง การใช้เครือ่งมือต่างๆ การจัดองค์ประกอบสมดลุ
ของรูปภาพ แล้วลงมือให้นักเรียนทดลองปฏิบัติตามใบความรู้ 
 ๓. ครูให้สุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาสาธิตวิธีการปรับแต่งภาพ และการตรวจสอบคำหนา้ชั้นเรียนตาม
หัวข้อที่ครูกำหนดให้  
 ๔. ครูและนักเรยีนรว่มกันสรปุวิธีการปรับแต่งภาพ และการตรวจสอบคำ 
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ช่ัวโมง/คาบที ่๓-๔ 
 ๑. ครูแจกใบงานท่ี ๕.๑ เรื่อง การศึกษาพรรณไม้ศึกษา (ต้อยติ่งไทย) ให้นักเรยีนแต่ละคนศึกษา
ข้อมูลพรรณไม้ต้นต้อยติง่ไทย แล้วถ่ายภาพพรรณไม้และค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เช่น ค้นคว้าจาก
อินเทอร์เน็ต ในหอ้งคอมพวิเตอร์  

ข้ันสรุป 
 ๑. ครูสรุปเนือ้หาจากการจัดกิจกรรม โดยชี้ให้เห็นถึงคุณคา่ ความสำคัญ ประโยชน์ การนำไปใช้ และ
เสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน 
 ๒. ครูประเมินผลงานจากใบงานท่ี ๕.๑ 

ช่ัวโมง/คาบที ่  ๕-๖ 
ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน 
 ๑. ครูทบทวนความรู้เดิมจากท่ีเรียนในครั้งที่แลว้ เรือ่ง การศึกษาพรรณไม้ศึกษา (ต้อยติ่งไทย)  
ในโรงเรยีนและการตรวจสอบคำพร้อมสาธิตให้นักเรียนด ู

ข้ันสอน 
 ๑. ครูแจกใบงานท่ี ๕.๒ เรื่อง การปรับแต่งภาพโดยให้นักเรียนแต่ละคนปฏิบัติตามคำสัง่ในใบงานท่ีครู
แจกให ้
 ๒. ครูให้นักเรียนแต่ละคนสอบปฏิบัติ เรื่อง การปรับแต่งภาพ และการจัดสมดุลองค์ประกอบรูปภาพ
ตามรายละเอียดในใบความรูท่ี้ ๕ 
 ๓. ครูเป็นผู้สรุปการอภิปรายและอธิบายเพิ่มเติมจนนักเรียนเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง 
 
ข้ันสรุป 
 ๑. ครูสรุปเนือ้หาจากการจัดกิจกรรม โดยชี้ให้เห็นถึงคุณคา่ ความสำคัญ ประโยชน์ การนำไปใช้ และ
เสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน 
 ๒. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนแบบเลือกตอบ จำนวน ๑๐ ข้อ 
 ๓. ครูประเมินผลงานจากใบงานท่ี ๕.๒ 
 
กิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๖ เรื่อง การบำเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติเวลา   
 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน  (ภาพรวม) 
 ๑. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี ร่วมกันวเิคราะห์ความสอดคล้อง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  
 2. เขียนแผนบูรณาการการจดัการเรียนรู้  
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / สือ่การสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 ๓.1 หนังสือเรียนวิชางานบ้านชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
 ๓.๒ ใบความรู้ท่ี ๑ เรื่องการทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 
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 ๓.๓ ใบความรู้ท่ี ๒ เรื่องการทำตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน 
 ๓.๔ ใบงานเรือ่ง การทำตัวอย่างพรรณไม้แห้งและเฉพาะส่วน 
 ๓.๕ ใบความรู้เรื่อง การจัดนทิรรศการ 
 4. ปฏิบัติการตามแผนการบรูณาการการจัดการเรียนรู ้
    
วิธีการศึกษา  
ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน 
  ๑. ครูให้นักเรียนดูตวัอยา่งพรรณไม้แห้ง และนำสนทนาถึงพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ว่า
พืชชนิดไหน มีความเหมาะสมท่ีจะนำมาทำตัวอย่างพรรณไม้แห้งได้ 
       ๒. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ ๕ - ๖ คน  ครูกำหนดชนิดของพรรณไม้ท่ีมีในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มละ ๑ ชนิด 

ข้ันสอน 
  ๑. ครูแจกใบความรู้ท่ี ๑ วิธีการทำตัวอย่างพรรณไม้แห้งใหน้ักเรียนศึกษา 
  ๒. ครูแจกใบงานเรือ่งการทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง/เฉพาะส่วน โดยมอบหมายให้ปฏิบัติงานเก็บ
ตัวอย่างพรรณไม้ตามท่ีครูกำหนด และเตรียมวัสดุ อุปกรณ์การทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 
       ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างพรรณไม้ และนำมาอัดตวัอยา่งพรรณไม้ ตามลำดับ
ข้ันตอน โดยครูเป็นผู้แนะนำช่วยเหลอืตลอดการปฏิบัติงาน  
          ๔. หลังเสร็จข้ันตอนการอัดตัวอย่างพรรณไม้ นักเรียนตรวจสอบความเรียบรอ้ยของผลงานท่ีปฏิบัติ 
          ๕. นักเรียนนำแผงอดัพรรณไม้แห้ง ไปตาก (ให้ใชเ้วลานอกคาบเรียนด้วย) 

          ตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะสว่น (ใชเ้วลาปฏิบัติงานนอกคาบเรียน และไม่ประเมนิผล) 
  ๖. ครูแจกใบความรู้ท่ี ๒ เรื่องการเก็บพรรณไม้เฉพาะส่วน และมอบหมายให้นักเรียนกลุ่มเดิมศึกษา
ใบความรู้ พรอ้มท้ังให้เก็บตัวอย่างแห้งตามวิธีการในใบความรู้ โดยนำมาอบหรอืตากแดดให้แห้ง  
  ๗. นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเย็บพรรณไม้แห้ง และปฏิบตัิงานเย็บตวัอย่างพรรณไม้แห้งตามข้ันตอน 
โดยครูเป็นผู้แนะนำชว่ยเหลอืตลอดการปฏิบัติงาน  
  ๘. นักเรียนส่งชิ้นงาน และครตูรวจชิ้นงานนักเรียน 
  ๙.ครูแจกใบความรู้เรื่องการจดันิทรรศการให้นักเรียนศึกษา  
  ๑๐. นักเรียนนำพรรณไม้แห้งไปจัดเก็บตามระบบท่ีตู้ในหอ้งสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีนและนำพรรณ
ไม้-เฉพาะสว่น จัดเก็บไว้ในภาชนะใสแบบต่างๆ ในกรณีทีต่ัวอย่างมีขนาดใหญ่มาก ให้จดัแสดงไว้ในหอ้งโดยไม่
ต้องใสภ่าชนะ 
ข้ันสรุป 
  ๑. นักเรียนนำเสนอ วิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานหน้าชัน้เรียน ครูให้คำแนะนำเพิ่มเติม 
  ๒. นักเรียนบันทึกผลการปฏบิัติงาน การทำตัวอยา่งพรรณไม้แห้ง และตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วนใน
สมุด 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
จากการที่นักเรียนเป็นผู้ดำเนินการศึกษา พืชศึกษาเรื่องต้อยติ่งไทย โดยมีครูเป็นที่ปรึกษานั้น สืบ

เนื่องมาจากนักเรียนพบเห็นต้อยติ่งไทยข้ึนท่ัวไปจำนวนมากในโรงเรียนตากพิทยาคม จึงเกิดแนวคิดท่ีจะศึกษา
เรียนรู้ตลอดจนคิดว่าน่าจะเป็นวัชพืชท้องถิ่นที่สามารถนำมาใช้ ประโยชน์ได้หลากหลาย จึงได้ทำการศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญและ ชื่อวงศ์ การกระจายพันธุ์ถิ่นกำเนิด ลักษณะทาง
นิเวศวิทยา การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การเจริญเติบโต การนำไปใช้ประโยชน์ ต่อจากนั้นได้ทำการศึกษา 
เกี่ยวกับสัณฐานวิทยา ได้แก่ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผลและ เมล็ด โดยละเอียดตามหัวข้อใบงานที่กำหนดซึ่ง
นักเรียนเป็นผู ้ดำเนินการศึกษา การสังเกตจากพืชที ่ปลูก เพื ่อการศึกษาตามสภาพจริง โดยใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ ชัดเจนและมีความละเอียดมากขึ้น มีการใช้
อุปกรณ์ เครื ่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษา เช่น กล้อง จุลทรรศน์ธรรมดาแบบใช้แสง แว่นขยาย 
คอมพิวเตอร์ใช้ในการแปลงภาพจากกล้องจุลทรรศน์ เพื่อศึกษา รายละเอียดที่มองไม่เห็นให้ชัดเจน และเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาท้ังหมดมาเขียนรายงานเป็น รูปเล่มเอกสาร ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

ผลจากการศึกษาพืชศึกษา ต้อยติ่งไทยจะเน้นที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเน้นการศึกษาลักษณะ 
ทางพฤกษศาสตร์ โครงสร้างภายนอก โครงสร้างภายใน ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น โดยมีกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพฯ ศิลปะ และสุขศึกษา 
พลศึกษา มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ซึ่งมีผลการศึกษา ดังนี้ 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ (ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด)  
 

4.1 ผลการศึกษาทางพฤกษศาสตร์ของรากต้อยติ่งไทย 
จากการศึกษา พบว่าต้อยติ่งไทยเป็นระบบรากลักษณะเป็นหัวเพื่อสะสมอาหาร ปลายเรียวแหลมยาว 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 0.5 ซม. ยาวประมาณ 5 – 15ซม. 
การเจริญเติบโตของรากต้อยติ่งไทยเกี่ยวกับขนาด ความยาว สีลักษณะ ของผิว ลักษณะ ของปลาย

ราก ขนราก โครงสร้างภายในของราก เพื่อความสะดวกในการศึกษาจึงใช้วิธีการถอนรากข้ึนมาทำการศึกษา 
ขนาดของราก จากการศึกษาพบว่า ในช่วงอายุท่ีต้อยติ่งไทยเจริญเติบโตเต็มที่ขนาดรากจะมีเส้นผา่น 

ศูนย์กลาง 0.4-1 เซนติเมตร 
ความยาวของราก จากการศึกษาพบว่า เมื่อพืชมีอายุโตเต็มที่ รากมีความยาวประมาณ 5 – 15

เซนติเมตร  

 



๗๗ 
 

ภาพท่ี 1 ภาพถ่ายความยาวรากของต้อยติ่งไทยชว่งอายุโตเต็มท่ี 
 

สีของรากต้อยติ่งไทย จากการศึกษาพบว่าเมื่อช่วงอายุโตเต็มท่ี สีของรากจะมีสีน้ำตาลเข้ม  
ผิวของรากต้อยติ่งไทย จะมีผิวเรียบ โค้งงอ มีรากแขนงเล็กน้อย ส่วนรากท่ีมีช่วงอายุโต เต็มท่ีเป็นราก

แก่จะมีผิวขรุขระขึ้นเล็กน้อยและมีรากแขนง แตกออกมาจำนวนมาก 
รูปทรงของรากเป็นทรงกระบอกโดยขนาดของรากตอนกลางมีขนาดใหญ่กว่ารากตอนโคนและตอน

ปลาย 

 
ภาพท่ี 2 โครงสร้างภายนอกของรากต้อยติ่งไทย 

 

   
                     ภาพวาดรากต้อยติ่งไทย   ภาพวาดรากต้อยติ่งไทย 
                        มาตราส่วน 1 : 1       มาตราส่วน 1 : 2 

ภาพท่ี 3 ลักษณะโครงสร้างภายในของราก 
 



๗๘ 
 

โครงสร้างภายในต้อยติ่งไทยจะพบบริเวณ 3 บริเวณ คือ เอพิเดอร์มิสคอร์เทกซ์ และสตีล ในชั้นเอพิ
เดอร์มิสของรากจะพบเซลล์ขนรากจํานวนมาก ด้านในสุดของคอร์เทกซ์ของรากจะพบเซลล์พาเรงคิมาเรียง 
ชัดเจนเรียก เอนโดเดอร์มิส เรียงตัวเป็นวงกลมชั้นสตีลจะพบท่อลำเลียง โดยมีไซเลมอยู่ด้านในและโฟลเอมอยู่
ด้านนอก ชั้นสตีลจะแคบกว่า คอร์เทกซ ์

    
ภาพท่ี 4 ภาพวาดโครงสร้างภายในของรากต้อยติ่งไทยกําลังขยาย 40X 

 

 
ภาพท่ี 5 ภาพถ่ายโครงสร้างภายในของรากต้อยติ่งไทยกําลังขยาย 100X 

 
4.2 ผลการศึกษาทางพฤกษศาสตร์ของลําตน้ต้อยติ่งไทย 

จากการศึกษา พบว่า ลําต้นเหนือดินตั้งตรงเองได้ มีแขนงค่อนข้างมาก ลําต้นสีเขียวอ่อน ลักษณะผิวมี
ขน ไม่มียาง 

ในการศึกษาการเจริญเติบโตของลําต้นต้อยติ่งไทย ในด้านรูปลักษณ์ที่เก่ียวกับ ขนาด ความยาว สี ผิว 
ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลดังต่อไปนี ้

ขนาดของลําต้นและความยาวของลําต้น 
ในการศึกษาการเจริญเติบโตของลําต้นต้อยติ่งไทย ในเรื่องของขนาดและความยาว พบว่า เมื่อพืชมี 

อายุโตเต็มท่ีลําต้นมีความยาว 7 -30 เซนติเมตร ขนาดมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3-0.5 เซนติเมตร 
 

 
 

ภาพท่ี 6 ภาพถ่ายขนาดและความยาวของลำต้นตอ้ยติ่งไทย 



๗๙ 
 

สีและลักษณะผิวของลำต้น 
ลำต้นต้อยติ่งไทย ลักษณะภายนอกจะเห็นเป็นลำต้นสีเขียวอ่อนจนถึงสีเขียวเข้ม หากลำต้นโตเต็มท่ี 

หรือแก่มาก ๆ จะมีสีม่วงแซมตามบริเวณโคนลำต้น และตามข้อก่ิง จึงเห็นลำต้นเป็นสีเขียวปนม่วงเข้ม 
 

 
ภาพท่ี 7 ภาพโครงสร้างภายนอกของลำต้นตอ้ยติ่งไทย 

 

      
ภาพท่ี 8 ภาพถ่ายลำต้นต้อยติ่งไทย มาตราส่วน 1 : 1 

 
ลักษณะโครงสรา้งภายในของลำต้น 
โครงสร้างภายในของลำต้นจะพบ 3 บริเวณ คือ เอพิเดอร์มิสคอร์เทกซ์ และสตีล โดยในชั้นเอพเิดอร์

มิสของลำต้นประกอบด้วยเซลล์ผิว เซลล์คุม บริเวณคอร์เทกซ์ของลําต้นจะไม่กว้างมากและค่อนข้าง ชิดกับชั้น
สตีลแยกได้ยาก ในต้นท่ีโตเต็มท่ีจะพบไซเล็มทุติยภูมิและโฟลเอ็มทุติยภูมิอยู่เป็นกลุ่ม ๆ ในชั้นสตีล นอกจากนี้
ในต้นท่ีโตเต็มท่ียังพบช่องพิธขนาดใหญ่ 

 
ภาพท่ี 9 ภาพถ่ายโครงสร้างภายในของลำต้นตอ้ยติ่งไทยกำลังขยาย 40X 



๘๐ 
 

 
ภาพท่ี 10 ภาพวาดโครงสร้างภายในของลำต้นตอ้ยติ่งไทยกำลังขยาย 40X 

  
4.3 ผลการศึกษาทางพฤกษศาสตร์ของใบตอ้ยติ่งไทย 

จากการศึกษา พบว่า ใบของต้อยติ่งไทย ใบเดี่ยวรูปมนรี โคนใบสอบ ขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย สี
ของหลังใบเข้มกว่าท้องใบ การเรียงตัวของใบบนก่ิงเป็นแบบสลับระนาบเดียว 

ใบต้อยติ่งไทยท่ีนำมาศึกษาลักษณะภายนอกเกี่ยวกับ ขนาด ความยาว สี และ โครงสร้างภายใน 
ในการศึกษาการเจริญเติบโตของใบต้อยติ่งไทย ในด้านรูปลักษณ์เกี่ยวกับแผ่นใบสามารถแสดงข้อมูล 

ดังต่อไปน้ี 
ขนาดของใบ 
ขนาดของใบต้อยติ่งไทย เมื่อช่วงอายุเจริญเติบโตเต็มท่ีใบจะมีความยาว 5-10 เซนติเมตร ส่วนขนาด 

ความกว้างของใบต้อยติ่งไทยในช่วงอายุโตเต็มท่ีจะมีความกว้าง 2-5 เซนตเิมตร 
 

   
ภาพท่ี 11 ภาพถ่ายขนาดความยาวและกว้างของใบต้อยติง่ไทย 

 
สีและลักษณะผิวของใบ 
สีของใบอ่อนจะมีสีเขียวอ่อน โค้งมน ผิวใบเรียบ และจะมีสีเขียวเข้มเมื่อใบเจริญเติบโตเต็มที่ ขอบใบ

เรียบมีคลื่นเล็กน้อย ผิวใบเรียบ ด้านบนของใบจะมีสีเขียวเข้มกว่าด้านล่างของใบ 
 
รูปร่างและเส้นใบ 
รูปร่างใบต้อยติ่งไทยเป็นรูปรี ปลายมน ลักษณะของเส้นใบต้อยติ่งไทยสานกันเป็นร่างแห เส้นใบ

ด้านล่าง ใบนูนกว่าด้านบนใบ 



๘๑ 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 12 โครงสร้างภายนอกของใบต้อยติ่งไทย 
 

 
ภาพท่ี 13 ภาพวาดใบตอ้ยติง่ไทย มาตราส่วน 1: 0.5 

 
ลักษณะโครงสรา้งภายในของใบ 
โครงสร้างภายในของใบมีการเรียงตัวของเนื้อเยื่อ 3 กลุ่ม คือ เอพิเดอร์มิส มีโซฟิลล์ และกลุ่มท่อ 

ลําเลียง โดยเอพิเดอร์มิสของใบประกอบด้วยเซลล์ผิว เซลล์คุมค่อนค้างชัดเจน มีเอพิเดอร์มิสด้านบน และ
ด้านล่าง ในชั้นมีโซฟิลล์ ด้านบนของใบจะพบแพลิเซดมีโซฟิลล์เรียงตัวอยู่ซึ่งจะมีสีเขียวเข้ม เนื้อเยื่อส่วนใหญ่
เป็นพาเรงคิมาที่มีคลอโรพลาสต์เรียก คลอเรงคิมา ส่วนด้านล่างของใบจะพบสปันจีมีโซฟิลล์มีสีอ่อนกว่า 
เนื่องจากมีคลอโรพลาสต์น้อยกว่า กลุ่มท่อลำเลียงบริเวณเส้นกลางใบจะมีขนาดใหญ่ไซเลมเรียงตัวอยู่ด้านบน 
โฟลเอมเรียงตัวอยู่ด้านล่าง 

ภาพโครงสร้างภายในของใบต้อยติ่งไทย 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 14 ภาพถ่ายโครงสร้างภายในของใบต้อยติง่ไทย กำลังขยาย 40X 
 



๘๒ 
 

 
ภาพท่ี 15 ภาพถ่ายโครงสร้างภายในของใบต้อยติง่ไทย กำลังขยาย 100X 

 

 
ภาพท่ี 16 ภาพวาดโครงสร้างภายในของใบต้อยติง่ไทย กำลังขยาย 40X 

 
4.4 ผลการศึกษาทางพฤกษศาสตร์ของดอกต้อยติ่งไทย 

จากการศึกษา พบว่า ดอกเดี่ยว ดอกเป็นรูปกรวย ออกดอกตามยอด และซอกใบเป็นช่อๆ 3-6 ดอก
กลีบเลี้ยง 5 แฉก กลีบดอกสีม่วงอ่อน โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็นแฉก 5 แฉก 

ขนาดของดอก 
ในการศึกษาการเจริญเติบโตของดอกของต้อยติ่งไทย พบว่า ในช่วงอายุโตเต็มท่ี ดอกต้อยติ่งไทย ส่วน

ปลายกว้าง 3-4 เซนติเมตร ดอกยาว 3-5 เซนติเมตร 
 

  
ภาพท่ี 17 ภาพถ่ายขนาดของดอกต้อยติ่งไทยในช่วงอายุโตเต็มท่ี 

 



๘๓ 
 

สี ลักษณะผิว และจํานวนของกลีบดอก 
ในการศึกษาสี ลักษณะ และจํานวนกลีบดอกของต้อยติ่งไทย พบว่า สีของกลีบดอกที่อ่อนจะมีสีขาว

ปนเหลือง เมื่อมีขนาดโตขึ้นจะเริ่มปนด้วยสีม่วงบริเวณปลายกลีบดอก ทําให้มองเห็นเป็นสีขาวปนม่วง กลีบ
ดอก ลักษณะผิวเรียบ ค่อนข้างบาง  

ลักษณะและส่วนประกอบของเกสรเพศผู้ (สี อับละอองเรณู ก้านชู ความยาว และจํานวน) 
เกสรเพศผู้ ประกอบด้วย ก้านชูอับละอองเรณู อับละอองเรณู 

มีลักษณะกลมแบนสีเหลือง มีจำนวน 2คู่ 1คู่ ก้านชูอับละออกเรณูสั้น อีก 1 คู่ ก้านชูอับละอองเรณูยาว 
จากการศึกษาพบว่า จํานวนของเกสรเพศผู้มี 4 อัน อยู่ล้อมรอบเกสรเพศเมียซึ่งมี 1 อันอยู่ตรงกลาง 

ท้ังนี้จะเห็นว่ามีเกสรเพศผู้มากกว่าเกสรเพศเมียเพื่อเพิ่มโอกาสในการปฏิสนธิต่อไป 
ลักษณะและส่วนประกอบของเกสรเพศเมีย (สียอดเกสรเพศเมีย รังไข่ ความยาว และจํานวน) 
จากการศึกษาโดยการสังเกต และใช้แว่นขยาย และกล้องสเอตริโอ พบว่า เกสรเพศเมีย อยู่ชั้นในสุด 

ประกอบด้วย ยอดเกสรเพศเมีย มีลักษณะเป็นตุ้มเหนียวสีเหลือง ก้านเกสรเพศเมียยาว รังไข่เป็นแบบรังไข่ 
เหนือวงกลีบ โดยอยู่ติดกับฐานรองดอก มีลักษณะพองเป็นกระเปาะ รูปกลมรี ภายในมีไข่ 

 
การศึกษาข้อมูลด้านรูปลักษณ์ของดอกตอ้ยติ่งไทย 

 
 

   
ภาพวาดดอกต้อยติ่งไทย           ภาพวาดดอกต้อยติ่งไทย 
มาตราส่วน 1 : 0.5      มาตราส่วน 1 : 1 

ภาพท่ี 18 โครงสร้างภายนอกของดอกต้อยติ่งไทย 
 
 
 



๘๔ 
 

ลักษณะโครงสรา้งภายในของดอก 
โครงสร้างภายในของดอกต้อยติ่งไทยท่ีโตเต็มท่ีจะพบ เกสรตัวเมีย 1 อนั มีสีเหลอืงลักษณะเป็นตุ้ม 

เหนียว และพบเกสรเพศผู้ 4 อัน มีเรณูสเีหลอืงลอ้มรอบเกสรเพศเมีย 1คู่ ก้านชอูับละออกเรณูสั้น อีก 1 คู่ 
ก้านชูอับละอองเรณูยาวภายในรังไข่พบออวลุ 10 – 24 ออวุล 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 19 โครงสร้างภายในของดอกต้อยติ่งไทย 

 

 
เกสรตัวผู ้

 

                    
เกสรตัวเมีย 

ภาพท่ี 20 โครงสร้างภายในของเกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมียของต้อยติ่งไทย 
 

4.5 ผลการศึกษาทางพฤกษศาสตร์ของผล และเมล็ดตอ้ยติ่งไทย 
จากการศึกษา พบว่า ผลของต้อยติ่งไทยเป็นประเภทผลเดีย่ว รูปร่างผลเป็นฝักทรงกระบอก แหลม

หัวแหลม ผลอ่อนมีสีเขียวเขม้ ผลแก่สีน้ำตาลเข้มหรอืดำ ผิวเรียบ ฝักแตกแบบผักกาดเมื่อแก่ 
ผลจากการศึกษาลักษณะของเมล็ดต้อยติง่ไทยพบวา่ เมลด็เรียงตวัอยูใ่นผลที่มีลักษณะเป็นฝัก โดย 1 

ฝักจะมีเมล็ดเรียงตวัอยู่ประมาณ 10-24 เมล็ด ข้ึนกับความยาวของผล เมล็ดรูปทรงกลม เมล็ดอ่อนสีขาวปน
เหลือง เมล็ดแก่สีน้ำตาลเข้ม ผิวเรียบมีขน 

 
 



๘๕ 
 

การศึกษาข้อมูลด้านรูปลักษณ์ของผลและเมล็ดตอ้ยติ่งไทย 
 

 
ภาพท่ี 21 ภาพโครงสร้างภายนอกของผล และเมล็ดต้อยติ่งไทย 

 

     
ภาพวาดผลตอ้ยติ่งไทย มาตราส่วน 1 : 0.5ภาพวาดเมล็ดต้อยติ่งไทยมาตราสว่น 1 : 0.05 

 
ภาพท่ี 22 ภาพวาดผลและเมล็ดต้อยติ่งไทย 

 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

ลักษณะโครงสรา้งภายในของผล และเมล็ดต้อยติ่งไทย 
โครงสร้างภายในของเมล็ดพบว่า เมื่อส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์มีลักษณะเรียบมีเนื้อสีน้ำตาลอ่อนปนขาว  

 
ภาพท่ี 23 โครงสร้างภายในของผลและเมล็ดต้อยติ่งไทย 

 

 
ภาพท่ี 24 ภาพถ่ายเมล็ดตอ้ยติ่งไทย 

 
ลักษณะทางนิเวศวทิยา 
ต้อยติ่งไทยเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกสภาพดิน ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังขึ้นได้

ดีในสภาพแวดล้อมที่พืชชนิดอื่นๆขึ้นไม่ได้ เช่น ในที่ร่มรำไร ในดินที่เป็นกรด ในที่แห้งแล้ง เป็นต้น  ดินที่ใช้
ปลูกควรมีค่า pH เป็นกลาง อุณหภูมิในดินไม่ควรสูงจัดจนเกินไป พบในทุกภูมิภาคในประเทศไทย  
การขยายพันธุ์ ต้อยติ่งไทยขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยใช้วิธีเพาะเมล็ด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 25 การเตรยีมดินสำหรับเพาะเมล็ด 
 

 

 
การเพาะเมล็ดตอ้ยติ่งไทย 

ขุดหลุม ->นำเมล็ดลงหลุม ->กลบดิน ->รดน้ำ 
 

ภาพท่ี 26 การเพาะเมล็ดต้อยติ่งไทย 
 
การดูแลรักษา 
การปลูกในชว่งต้นฤดูฝน ไม่จำเป็นต้องให้น้ำ แต่หากปลูกชว่งต้นฤดูหนาวทีฝ่นไม่ตก ควรรดน้ำอาทิตย์

ละ 2-3 ครั้ง หากรดน้ำใส่ปุย๋ต้อยติ่งก็จะเจรญิเติบโตได้ด ี
 

 



๘๘ 
 

บันทึกการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของตอ้ยติ่งไทย 
เริ่มปลูกวันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 



๘๙ 
 

ประโยชน์ของต้อยติ่งไทย 
 1. ใช้ปลูกเพือ่ประดับดอก เนื่องจากดอกมีสีม่วงสวยงาม ลำต้นไม่สูงมาก ซึ่งนิยมปลูกด้วยการหว่าน
เมล็ดลงแปลงเป็นสว่นใหญ่ ซ่ึงเวลาออกดอก จะออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกันท่ัวแปลง 
 2. ใช้ปลูกเพือ่เปน็พืชคลุมดิน ลดการกัดเซาะหน้าดนิ 
 3. ใช้ปลูกเพือ่ทำเป็นปุย๋พืชสด ซึ่งจะไถกลบในระยะออกดอกหรือหลังการติดฝักใหม่ ท้ังนี้ ไม่ควรไถ
กลบในระยะท่ีเมล็ดแก่แลว้ เพราะเมล็ดจะงอก และเติบโตแพร่กระจายอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นวัชพชืของ
พืชผักหรอืพชืหลักได ้
 4. ราก นำมาต้มดื่มใช้ดับพิษไข้ ลดอาการรอ้นใน ชว่ยขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะเล็ด ชว่ยขับเลือด
ประจำเดือนบรรเทาอาการไอ และแก้เสมหะ เป็นต้น 
 5. ใบ นำมาบดหรือขยำ ก่อนใช้ทาพอกรักษาแผล ท้ังแผลสด แผลเปือ่ย แผลมีน้ำหนอง หากนำใบมา
เคี้ยว ชว่ยแก้อาการปวดฟัน หากนำมาขยำ ใช้ทาบริเวณแมลงกัดต่อยเพื่อช่วยลดอาการบวม 
 6. ดอก นำมาต้มหรือชงดื่มชว่ยดับพษิไข้ บรรเทาอาการไอ ช่วยบำรุงสายตาชว่ยให้ผ่อนคลาย  
 7. เมล็ด 
 – สมัยโบราณ นิยมนำเมล็ดแก่มาแช่น้ำจนปริแตก และเกบ็เปลือกเมล็ดรวมกัน ก่อนนำมาโปะแผลที่
มีน้ำหนอง ซึ่งเปลอืกเมล็ดจะช่วยดูดซับน้ำหนอง ทำให้แผลแห้ง และหายเรว็ นอกจากนั้น ยังนำไปใช้กับแผล
สด แผลเปือ่ย หรอืแผลอักเสบได้อย่างดีด้วย 
 – เมล็ดสด นำมาบด และผสมน้ำ ก่อนใช้ทารักษาฝ้า หรอื ช่วยลดเรอืนริว้รอยบนใบหนา้ 
  



๙๐ 
 

บทที่ 5  
สรุปผลการศึกษา 

 
สรุปใจความสำคัญ จากผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาต้อยติ่งไทยของนักเรียน ระยะเวลาตั้งแต่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง 30 
มีนาคม พ.ศ. 2560 สรุปผลการศึกษาได้ใช้ต้อยติ่งไทย (พืชศึกษาเป็นสื่อในการเรียนการสอนของนักเรียน 
โดยบูรณาการสู่การเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และสุขศึกษา พลศึกษา 
โดยได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยนำพืชศึกษาของ โรงเรียน คือ 
ต้อยติ่งไทย เป็นสื่อในการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละลำดับชั้นโดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุม วัตถุประสงค์ของ
การศึกษาดังนี้ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ด้านรูปลักษณ์ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และ เมล็ด ลักษณะทาง
นิเวศวิทยา การขยายพันธ์ การดูแลรักษา การเจริญเติบโต และการนำไปใช้ประโยชน์ ของต้อยติ่งไทย สามารถ 
สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

ผลจากการศึกษาพืชศึกษา ต้อยติ่งไทยจะเน้นที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะศึกษาลักษณะทาง 
พฤกษศาสตร์ โครงสร้างภายนอก โครงสร้างภายใน ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น โดยมีกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี ศิลปะ และสุขศึกษา พลศึกษา มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ซึ่งมีการสรุปผลการศึกษา ดังนี ้

ต้อยติ่งไทย มีชื่อวิทยาศาสตร์  Ruelliasiamensis J.B. Imlay ชื่อวงศ์ ACANTHACEAE  ชื่อสามัญ 
ต ้อยต ิ ่ ง  (Waterkanon, Watrakanu, Minnieroot, Iron Root, Feverroot, Popping pod, Trai-no, Toi 
ting) ชื่อพื้นเมือง ต้อยติ่งไทย ต้อยติ่งนา (กรุงเทพ), น้ำดับไฟ(ประจวบคีรีขันธ์) เป๊าะแป๊ะ 

ต้อยต ิ ่ งไทยเป ็นระบบรากล ักษณะเป ็นห ัวเพ ื ่อสะสมอาหาร ปลายเร ียวแหลมยาว ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 0.5 ซม. ยาวประมาณ 5 - 15 ซม.จากการศึกษาพบว่า ในช่วงอายุที่ต้อยติ่งไทย
เจริญเติบโตเต็มท่ีขนาดรากจะมีเสน้ผ่าน ศูนย์กลาง 0.4 -1 เซนติเมตร ความยาวของราก จากการศึกษาพบวา่ 
เมื่อพืชมีอายุโตเต็มที่ รากมีความยาวประมาณ 5 – 15 เซนติเมตร เมื่อช่วงอายุโตเต็มที่ สีของรากจะมีสี
น้ำตาลเข้ม  ผิวของรากต้อยติ่งไทย จะมีผิวเรียบ โค้งงอ มีรากแขนงเล็กน้อย ส่วนรากท่ีมีช่วงอายุโต เต็มท่ีเป็น
รากแก่จะมีผิวขรุขระขึ้นเล็กน้อยและมีรากแขนง แตกออกมาจํานวนมาก รูปทรงของรากเป็นทรงกระบอกโดย
ขนาดของรากตอนกลางมีขนาดใหญ่กว่ารากตอนโคนและตอนปลายลักษณะโครงสร้างภายในของราก 
โครงสร้างภายในต้อยติ่งไทยจะพบบริเวณ 3 บริเวณ คือ เอพิเดอร์มิสคอร์เทกซ์ และสตีล ในชั้นเอพิเดอร์มิสข
องรากจะพบเซลล์ขนรากจํานวนมาก ด้านในสุดของคอร์เทกซ์ของรากจะพบเซลล์พาเรงคิมาเรียง ชัดเจนเรียก 
เอนโดเดอร์มิส เรียงตัวเป็นวงกลม ชั้นสตีลจะพบท่อลำเลียง โดยมีไซเลมอยู่ด้านในและโฟลเอมอยู่ด้านนอก 
ชั้นสตีลจะแคบกว่า คอร์เทกซ์ลําต้นเหนือดินต้ังตรงเองได้ มีแขนงค่อนข้างมาก ลําต้นสีเขียวอ่อน ลักษณะผิวมี
ขน ไม่มียางลําต้นเหนือดินตั้งตรงเองได้ มีแขนงค่อนข้างมาก ลําต้นสีเขียวอ่อน ลักษณะผิวมีขน ไม่มียาง
ลักษณะภายนอกจะเห็นเป็นลําต้นสีเขียวอ่อนจนถึงสีเขียวเข้ม หากลําต้นโตเต็มที่ หรือแก่มาก ๆ จะมีสีม่วง
แซมตามบริเวณโคนลําต้น และตามข้อ กิ่ง จึงเห็นลําต้นเป็นสีเขียวปนม่วงเข้มโครงสร้างภายในของลําต้นจะ
พบ 3 บริเวณ คือ เอพิเดอร์มิสคอร์เทกซ์ และสตีล โดยในชั้นเอพิเดอร์มิสของลําต้นประกอบด้วยเซลล์ผิว 
เซลล์คุม บริเวณคอร์เทกซ์ของลําต้นจะไม่กว้างมากและค่อนข้าง ชิดกับชั้นสตีลแยกได้ยาก ในต้นท่ีโตเต็มท่ีจะ
พบไซเล็มทุติยภูมิและโฟลเอ็มทุติยภูมิอยู่เป็นกลุ่ม ๆ ในชั้นสตีล นอกจากนี้ในต้นท่ีโตเต็มท่ียังพบช่องพิธขนาด
ใหญ่ใบของต้อยติ่งไทย ใบเดี่ยว รูปมนรี โคนใบสอบ ขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย สีของหลังใบเข้มกว่าท้อง

 



๙๑ 
 

ใบ การเรียงตัวของใบบนกิ่งเป็นแบบสลับระนาบเดียว ขนาดของใบต้อยติ่งไทย เมื่อช่วงอายุเจริญเติบโตเตม็ท่ี
ใบจะมีความยาว 5-10 เซนติเมตร ส่วนขนาด ความกว้างของใบต้อยติ่งไทยในช่วงอายุโตเต็มท่ีจะมีความกว้าง 
2-5 เซนติเมตร ของใบอ่อนจะมีสีเขียวอ่อน โค้งมน ผิวใบเรียบ และจะมีสีเขียวเข้มเมื่อใบเจริญเติบโตเต็มท่ี 
ขอบ ใบเว้าและหยัก ผิวใบเรียบ ด้านบนของใบจะมีสีเขียวเข้มกว่าด้านล่างของใบ รูปร่างใบต้อยติ่งไทยเป็นรูป
รี ปลายมน ลักษณะของเส้นใบต้อยติ่งไทยสานกันเป็นร่างแห เส้นใบด้านล่าง ใบนูนกว่าด้านบนใบ โครงสร้าง
ภายในของใบมีการเรียงตัวของเนื้อเยื่อ 3 กลุ่ม คือ เอพิเดอร์มิส มีโซฟิลล์ และกลุ่มท่อ ลําเลียง โดยเอพิเดอร์
มิสของใบประกอบด้วยเซลล์ผิว เซลล์คุมค่อนค้างชัดเจน มีเอพิเดอร์มิสด้านบน และด้านล่าง ในชั้นมีโซฟิล ล์ 
ด้านบนของใบจะพบแพลิเซดมีโซฟิลล์เรียงตัวอยู่ซึ่งจะมีสีเขียวเข้ม เนื้อเยื่อส่วนใหญ่เป็นพาเรงคิมาท่ีมีคลอโรพ
ลาสต์เรียกคลอเรงคิมา ส่วนด้านล่างของใบจะพบสปันจีมีโซฟิลล์มีสีอ่อนกว่า เนื่องจากมีคลอโร -พลาสต์น้อย
กว่า กลุ่มท่อลําเลียงบริเวณเส้นกลางใบจะมีขนาดใหญ่ ไซเลมเรียงตัวอยู่ด้านบน โฟลเอมเรียงตัวอยู่ด้านล่าง 
ดอกเดี่ยว ดอกเป็นรูปกรวย ออกดอกตามยอด และซอกใบเป็นช่อๆ 3-6 ดอกกลีบเลี้ยง 5 แฉก กลีบดอกสี
ม่วงอ่อน โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็นแฉก 5 แฉก ในช่วงอายุโตเต็มที่ ดอกต้อยติ่งไทย ส่วนปลายกว้าง 3-
4 เซนติเมตร ดอกยาว 3-5 เซนติเมตรสี ลักษณะ และจํานวนกลีบดอกของต้อยติ่งไทย พบว่า สีของกลีบดอก
ท่ีอ่อนจะมีสีขาวปนเหลือง เมื่อมีขนาดโตข้ึนจะเริ่มปนด้วยสีม่วงบริเวณปลายกลีบดอก ทําให้มองเห็นเป็นสีขาว
ปนม่วง กลีบดอก ลักษณะผิวเรียบ ค่อนข้างบาง เกสรเพศผู้ ประกอบด้วย ก้านชูอับละอองเรณู อับละอองเรณู 
มีลักษณะกลมแบนสีเหลือง มีจำนวน 2คู่ 1คู่ ก้านชูอับละอองเรณูสั้น อีก 1 คู่ ก้านชูอับละอองเรณูยาว 
ล้อมรอบเกสรเพศเมียซ่ึงมี 1 อันอยู่ตรง กลาง ท้ังนี้จะเห็นว่ามีเกสรเพศผู้มากกว่าเกสรเพศเมียเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการปฏิสนธิต่อไป 

จากการศึกษาโดยการสังเกต และใช้แว่นขยาย และกล้องสเตอริโอ พบว่า เกสรเพศเมีย อยู่ชั้นในสุด 
ประกอบด้วย ยอดเกสรเพศเมีย มีลักษณะเป็นตุ้มเหนียวสีเหลือง ก้านเกสรเพศเมียยาว รังไข่เป็นแบบรังไข่ 
เหนือวงกลีบ โดยอยู่ติดกับฐานรองดอก มีลักษณะพองเป็นกระเปาะ รูปกลมรี ภายในมีไข่ โครงสร้างภายใน
ของดอกต้อยติ่งไทยที่โตเต็มที่จะพบ เกสรตัวเมีย 1 อัน มีสีเหลืองลักษณะเป็นตุ้ม เหนียว และพบเกสรเพศผู้ 
4 อัน มีเรณูสีเหลืองล้อมรอบเกสรเพศเมีย 1คู่ ก้านชูอับละออกเรณูสั้น อีก 1 คู่ ก้านชูอับละอองเรณูยาว
ภายในรังไข่พบออวุล10 – 24 ออวุลผลของต้อยติ่งไทยเป็นประเภทผลเดี่ยว รูปร่างผลเป็นฝักทรงกระบอก 
แหลมหัวแหลม ผลอ่อนมีสีเขียวเข้ม ผลแก่สีน้ำตาลเข้มหรือดำ ผิวเรียบ ฝักแตกแบบผักกาดเมื่อแก่ เมล็ดเรียง
ตัวอยู่ในผลที่มีลักษณะเป็นฝัก โดย 1 ฝักจะมีเมล็ดเรียงตัวอยู่ประมาณ 10-24เมล็ด ขึ้นกับความยาวของผล 
เมล็ดรูปทรงกลม เมล็ดอ่อนสีขาวปนเหลือง เมล็ดแก่สีน้ำตาลเข้ม ผิวเรียบมีขนโครงสร้างภายในของเมล็ดพบว่า 
เมื่อส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์มีลักษณะเรียบ มีเนื้อสีน้ำตาลอ่อนปนขาว  

 
ลักษณะทางนิเวศวิทยา 
ต้อยติ่งไทยเจริญเติบโตได้ดีในดินท่ีมีลักษณะดินร่วนซุย มีจุลินทรีย์ในดินปานกลาง สีดินน้ำตาลถึงเข้ม 

ความชื้นในดินต้องมีค่าสูงเพราะต้อยติ่งไทยเป็นพืชชอบน้ำ ดินท่ีใช้ปลูกต้องมีค่า pH เป็นกลาง อุณหภูมิในดิน 
ไม่ควรสูงจัดจนเกินไป สภาพอากาศที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของต้อยติ่งไทยควรมีความชื้นสัมพัทธ์ใน
อากาศ สูงหรือในช่วงฤดูหนาว ภูมิภาคท่ีเหมาะต่อการเจริญเติบโตของต้อยติ่งไทยคือ ภาคเหนือ  

 
การดูแลรักษา 
ดิน ดินท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้อยติ่งไทย คือ ดินร่วนปนดินทราย 
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น้ำและความชื้น ต้อยติ่งไทยสามารถเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณที่มีความชื้นสูง แสง ต้อยติ่งไทย
เจริญเติบโตไดด้ีในบริเวณที่มีแสงแดดจัด ถ้าปริมาณแสงต่อวันมาก 

โรคและแมลง 
ไม่มีโรคและแมลงที่สำคัญ 
การนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
ต้อยติ่งไทยรับประทานได้ท้ังยอดออ่น ดอกและผล ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารหลายชนิด เช่น 

แกงส้ม แกงเผ็ด แกงเลียง ผดัน้ำมันหอย ยำ รับประทานสดหรือลวกจิ้มกับน้ำพริก ผักและใบเป็นยา สมุนไพร
แก้หวัด แก้อาการท้องอืดทอ้งเฟอ้ อาหารไม่ย่อย ดอกช่วยขับน้ำดี ละลายนิ่ว ชว่ยใหเ้จริญอาหาร 
ประกอบดว้ยธาตุแคลเซียม ฟอสฟอรัส และมีวิตามินซีสูง 

การศึกษาต้อยติ่งไทยครั้งนีส้่งผลกับนักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน และชุมชนในเขตอําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก 

 
ด้านวิชาการ 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นำมาประกอบการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย ทำ

ให้นักเรียนเกิดความสนใจในการศึกษาพรรณไม้ ทำการทดลอง ค้นคว้าสิ่งที่สนใจในสวนพฤกษศาสตร์ ส่งผลให้
นักเรียนได้รู้จักพืชชนิดต่างๆ มากขึ้น เกิดความตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีความ ใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติ ปลูกจิตสำนึกให้เห็นความงดงาม ประโยชน์ และคุณค่าของพรรณไม้ 

 
ด้านภูมิปัญญา 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตากพิทยาคมเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทางภูมิปัญญาท้องถ่ินจากพรรณ ไม้

ที่ปลูกในโรงเรียน ซึ่งประกอบไปด้วยพรรณไม้ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในด้ านต่างๆ เช่น อาหาร ยา 
สมุนไพร ปราบศัตรูพืช ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชที่เกี่ยวข้องกับประเพณแีละความเชือ่ของท้องถิ่น อําเภอเมอืง
ตากท่ีประกอบไปด้วยประชาชนหลายเชื้อชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราช

กุมารี ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณธรรม จริยธรรมได้อย่างดีเยี่ยม เพราะนักเรียนในโครงการฯ ได้มีความ อดทน
ต่อการปฏิบัติงาน รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งหน้าที่กันตามงานที่ได้รับมอบหมาย ทําให้ นักเรียนมีจติใจ
แจ่มใส ผ่อนคลายเมื่อได้เรียนรู้ในธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มท่ีอยู่รอบๆตัว ส่งผลให้นักเรียน เกิดจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรธรรมชาติ มีความหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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