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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
สนองพระราชดำริโดย 

 
โรงเรียนตากพิทยาคม  ตำบลระแหง  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก 

 
 

บทคัดย่อ 
รายงานผลการศึกษาสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว 

ต้อยติ่งไทย 
 
 สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยวเป็นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างสมดุล สันติ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความเกี่ยวพัน ความสัมพันธ์ สัมพันธภาพ ความผูกพัน และดุลยภาพ 
 โรงเรียนตากพิทยาคม ได้จัดให้มีพ้ืนที่ศึกษาพืชศึกษา คือ ต้อยติ่งไทย ของโรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๕ กลุ่มสาระวิชา ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
นักเรียนผู้ร่วมปฏิบัติจำนวน  ๒,๖๓๙  คน 
 โรงเรียนตากพิทยาคม มีการดำเนินการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต ด้าน
รูปลักษณ์ คุณสมบัติ  พฤติกรรมของปัจจัยชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก  เรียนรู้ด้านรูปลักษณ์  
คุณสมบัติ  ของปัจจัยกายภาพ เช่น ดิน น้ำ แสง อากาศ เป็นต้นเรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยอ่ืน  ๆเช่น วัสดุ 
อุปกรณ์ เรียนรู้วิเคราะห์ธรรมชาติของความพันเกี่ยว 
 นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ ผูกพัน ของปัจจัยทางชีวภาพและกายภาพ ที่มีต่อปัจจัยหลักซึ่ง
ก่อให้เกิดความสมดุล ดุลยภาพ  ทรัพยากรที่เป็นปัจจัยในการพัฒนาอันอุดมและสมบูรณ์ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอบคุณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ให้แนวทางในการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตลอดจน  
คุณพรชัย  จุฑามาศ  รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  นางเพ็ญศรี  พืชพันธุ์  นางประสพศรี  
เตมียบุตร  นางรัชนีนรินทร์ คลังเงินวรากร  นายจรัญ  ไล้ทองคำ นางสาวประนอม  รัตนชัย นางพันทิพา    
สิงหัษฐิษฐิต ที่ปรึกษา และประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เขตภาคเหนือตอนล่าง และนายเฉลิมพล  
ขยันกิจ  

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

 
 

คณะกรรมการดำเนินงาน  
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   

โรงเรียนตากพิทยาคม 
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คำนำ 
 
 จากการที่นักเรียนได้สัมผัสพืชศึกษา “ต้อยติ่งไทย” ซ่ึงเป็นวัชพืชที่แพร่กระจายได้รวดเร็วพบทั่วไปใน
โรงเรียนตากพิทยาคม ทำให้นักเรียนได้เห็นความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัยทางชีวภาพ และปัจจัยทางกายภาพ 
ทำให้เกิดการสัมผัส และเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนรู้ ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางชีวภาพ และปัจจัย
ทางกายภาพ ที่มาเกี่ยวข้องกับพืชศึกษา  ไม่ว่าจะเป็น ด้านรูปลักษณ์  คุณสมบัติ  และพฤติกรรม 
 โรงเรียนตากพิทยาคม มีการดำเนินการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต
เรียนรู้ด้านรูปลักษณ์  คุณสมบัติ  พฤติกรรมของปัจจัยชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลักและเรียนรู้
ด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ ของปัจจัยกายภาพ  เช่น ดิน น้ำ  แสง อากาศ เป็นต้น เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัย
อ่ืนๆ เช่น วิเคราะห์ธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัยความสัมพันธ์ และสัมพันธภาพ สรุปดุลยภาพ
ของความพันเกี่ยว 

รายงานผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ของโรงเรียนตากพิทยาคม 
นอกจากประกอบด้วยการศึกษาเรียนรู้ปัจจัยทางชีวภาพอ่ืน ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก เรียนรู้
ธรรมชาติแห่งชีวิตเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์  คุณสมบัติ  พฤติกรรมของปัจจัยชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัย
หลัก สรุปองค์ความรู้ สรุปแนวทางเพ่ือนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ยังเป็นรายงานที่แสดงถึงการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ หลากหลายกับนักเรียน 
เหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะนำไปเป็นตัวอย่างในการศึกษาปัจจัยทางชีวภาพอ่ืนต่อไป 
 
 
 

       คณะกรรมการดำเนินงาน  
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   

     โรงเรียนตากพิทยาคม 
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สารบัญ 
 

                    หน้า 
บทคัดย่อ                   ก 

 กิตติกรรมประกาศ                  ข 
 คำนำ                    ค 
 สารบัญ                    ง   
 สารบัญภาพ                   จ 
 สารบัญตาราง                  ฉ - ซ 
 บทที ่๑ บทนำ                   ๑ 
  ๑.๑ ความสำคัญและท่ีมา                 ๑ 
  ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา                ๓ 
  ๑.๓ ปัจจัยเป้าหมายรวม                  ๓ 
  ๑.๔ ปัจจัยเป้าหมายเฉพาะ                ๓ 
  ๑.๕ ปัจจัยที่ใช้เพื่อช่วยในการศึกษา               ๔ 
  ๑.๖ ขอบเขตของการศึกษา                ๖ 
 บทที่ ๒ การตรวจเอกสาร                  ๗  
 บทที ่๓ อุปกรณ์ และวิธีการ                 ๑๖  
  ๓.๑ การจัดการ                  ๑๖ 
  ๓.๑.๑ การจัดการเพ่ือให้เกิดการบริหาร               ๑๖ 
  ๓.๑.๒ การจัดการเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้                ๒๔ 
  ๓.๒ การศึกษาสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว               ๒๕
  บทที่ ๔ ผลการศึกษา                 ๓๑  
 บทที่ ๕ สรุปผลการศึกษา                  ๑๒๔  
 เอกสารอ้างอิง                  ๑๒๕ 
 ภาคผนวก                  ๑๒๖ 
   ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา ๕  
    แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเคมี ๕ 
    แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
    แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
    แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ ๕ 
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สารบัญภาพ 
ภาพ                    หน้า 

ภาพที่ ๑ ต้อยติ่งไทย                    ๗ 
ภาพที่ ๒ รากต้อยติ่งไทย ๔ ระยะ                   ๓๑ 
ภาพที ่๓ ลำต้นต้อยติ่งระยะที่ ๓                  ๓๒ 
ภาพที่ ๔ การเรียงตัวของใบบนกิ่งเป็นแบบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก (Opposite decussate)           ๓๔ 
ภาพที ่๕ ดอกต้อยติ่งไทย ๔ ระยะ               ๓๕ 
ภาพที่ ๖ โครงสร้างภายในของรากต้อยติ่งไทย                ๓๗ 
ภาพที่ ๗ โครงสร้างภายในของลำต้นต้อยติ่งไทย                 ๓๗ 
ภาพที่ ๘ โครงสร้างภายในของใบต้อยติ่งไทย                 ๓๗ 
ภาพที ่๙  โครงสร้างภายในของดอกต้อยติ่งไทย                 ๓๙ 
ภาพที่ ๑๐ โครงสร้างภายในของผลต้อยติ่งไทย                  ๓๙ 
ภาพที ่๑๑  โครงสร้างภายในของเมล็ดต้อยติ่งไทย                ๔๐ 
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สารบัญตาราง 
ตาราง                    หน้า 

ตารางที่ ๑ แสดงการกำหนดระยะการเจริญเติบโตของราก ๔ ระยะ                ๓๒ 
ตารางที่ ๒ แสดงการกำหนดระยะการเจริญเติบโตของลำต้น ๔ ระยะ                ๓๓ 
ตารางที่ ๓ แสดงการกำหนดระยะการเจริญเติบโตของใบ ๔ ระยะ                ๓๔ 
ตารางที่ ๔ แสดงการกำหนดระยะการเจริญเติบโตของดอก ๔ ระยะ                ๓๕ 
ตารางที่ ๕ แสดงการกำหนดระยะการเจริญเติบโตของผล ๔ ระยะ                ๓๖ 
ตารางที่ ๖ แสดงการกำหนดระยะการเจริญเติบโตของเมล็ด ๔ ระยะ                ๓๖ 
ตารางที่ ๗ แสดงการศึกษาธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้อง              ๔๐ 

   กับต้อยติ่งไทยช่วงเวลาเช้า  (๗.๐๐  - ๘.๓๐ น.)  
ตารางที่ ๘ แสดงการศึกษาธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้อง              ๔๑ 

   กับต้อยติ่งไทยช่วงเวลากลางวัน  (๑๑.๓๐  - ๑๒.๓๐ น.)  
ตารางที ่๙ แสดงการศึกษาธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้อง              ๔๑ 

   กับต้อยติ่งไทยช่วงเวลาเย็น  (๑๗.๐๐  - ๑๘.๓๐ น.)  
ตารางที่ ๑๐ แสดงการสรุปการสำรวจสิ่งมีชีวิตที่พบในแต่ละช่วงเวลา                ๔๒ 
ตารางที่ ๑๑ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปร่างส่วนหัวของมดดำ                ๕๑ 
ตารางที่ ๑๒ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปทรงส่วนหัวของมดดำ                    ๕๒ 

ตารางที่ ๑๓ แสดงผลการเรียนรู้สีส่วนหัวของมดดำ                  ๕๓ 
ตารางที่ ๑๔ แสดงผลการเรียนรู้ผิวส่วนหวัของมดดำ                 ๕๓ 

ตารางที่ ๑๕ แสดงผลการเรียนรู้ขนาดส่วนหัวของมดดำ                 ๕๔ 
ตารางที่ ๑๖ แสดงผลการเรียนรู้ขนาดส่วนอกของมดดำ                 ๕๕ 

ตารางที่ ๑๗ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปทรงส่วนอกของมดดำ                ๕๖ 

ตารางที่ ๑๘ แสดงผลการเรียนรู้สีส่วนอกของมดดำ                  ๕๗ 

ตารางที่ ๑๙ แสดงผลการเรียนรู้ผิวส่วนอกของมดดำ                 ๕๗ 

ตารางที่ ๒๐ แสดงผลการเรียนรู้ขนาดส่วนอกของมดดำ                 ๕๘ 

ตารางที ่๒๑ แสดงผลการเรียนรู้รูปร่างส่วนท้องของมดดำ                 ๕๙ 
ตารางที่ ๒๒ แสดงผลการเรียนรู้รูปทรงส่วนท้องของมดดำ                 ๖๐  
ตารางที่ ๒๓ แสดงผลการเรียนรู้สีส่วนท้องของมดดำ                 ๖๐  
ตารางที่ ๒๔ แสดงผลการเรียนรู้ผิวส่วนท้องของมดดำ                 ๖๑ 

ตารางที่ ๒๕ แสดงผลการเรียนรู้ขนาดส่วนท้องของมดดำ                  ๖๒ 

ตารางที่ ๒๖ แสดงผลการเรียนรู้รูปร่างส่วนหัวของผึ้งมิ้ม                 ๗๓  
ตารางที ่๒๗ แสดงผลการเรียนรู้รูปทรงส่วนหัวของผึ้งมิ้ม                  ๗๔ 

ตารางที่ ๒๘ แสดงผลการเรียนรู้สีส่วนหัวของผึ้งมิ้ม                  ๗๕ 

ตารางที่ ๒๙ แสดงผลการเรียนรู้ผิวส่วนหวัของผึ้งมิ้ม                 ๗๖ 

ตารางที ่๓๐ แสดงผลการเรียนรู้ขนาดส่วนหัวของผึ้งมิ้ม                 ๗๖ 
ตารางที่ ๓๑ แสดงผลการเรียนรู้รูปร่างส่วนอกของผึ้งมิ้ม                 ๗๗ 
ตารางที่ ๓๒ แสดงผลการเรียนรู้รูปทรงส่วนอกของผึ้งมิ้ม                 ๗๘ 



ช 

สารบัญตาราง 
ตาราง                    หน้า 

ตารางที่ ๓๓ แสดงผลการเรียนรู้สีส่วนอกของผึ้งมิ้ม                ๗๙ 
ตารางที่ ๓๔ แสดงผลการเรียนรู้ผิวส่วนอกของผึ้งมิ้ม               ๘๐  
ตารางที่ ๓๕ แสดงผลการเรียนรู้ขนาดส่วนอกของผึ้งมิ้ม                ๘๑ 

ตารางที่ ๓๖ แสดงผลการเรียนรู้รูปร่างส่วนท้องของผึ้งมิ้ม               ๘๒ 
ตารางที่ ๓๗ แสดงผลการเรียนรูปทรงส่วนท้องของผึ้งมิ้ม                ๘๓ 
ตารางที่ ๓๘ แสดงผลการเรียนรู้สีส่วนท้องของผึ้งมิ้ม               ๘๔ 

ตารางที่ ๓๙ แสดงผลการเรียนรู้ผิวส่วนท้องของผึ้งมิ้ม                  ๘๔ 

ตารางที่ ๔๐ แสดงผลการเรียนรู้ขนาดส่วนท้องของผึ้งมิ้ม                ๘๕ 

ตารางที่ ๔๑ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องกลิ่นส่วนหัวของมดดำ               ๘๗ 
ตารางที ่๔๒ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องกลิ่นส่วนอกของมดดำ               ๘๘ 
ตารางที่ ๔๓ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องกลิ่นส่วนท้องของมดดำ               ๘๙  
ตารางที่ ๔๔ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความมันวาวส่วนหัวของมดดำ              ๙๐  
ตารางที ่๔๕ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความมันวาวส่วนอกของมดดำ              ๙๑ 
ตารางที่ ๔๖ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความมันวาวส่วนท้องของมดดำ              ๙๑  
ตารางที่ ๔๗ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดดำ             ๙๒ 
ตารางที่ ๔๘ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดดำ             ๙๓ 
ตารางที่ ๔๙ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดดำ             ๙๔ 
ตารางที่ ๕๐ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมดดำ             ๙๕  
ตารางที่ ๕๑ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดดำ             ๙๖ 
ตารางที่ ๕๒ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นกรด-เบสส่วนท้องของมดดำ             ๙๗  
ตารางที่ ๕๓ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องกลิ่นส่วนหัวของผึ้งมิ้ม               ๙๘ 
ตารางที่ ๕๔ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องกลิ่นส่วนอกของผึ้งมิ้ม               ๙๙ 
ตารางที่ ๕๕ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องกลิ่นส่วนท้องของผึ้งมิ้ม               ๙๙ 
ตารางที่ ๕๖ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความมันวาวส่วนหัวของผึ้งมิ้ม             ๑๐๐ 
ตารางที่ ๕๗ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความมันวาวส่วนอกของผึ้งมิ้ม             ๑๐๑ 
ตารางที่ ๕๘ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความมันวาวส่วนท้องของผึ้งมิ้ม             ๑๐๒ 
ตารางที่ ๕๙ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนส่วนหัวของผึ้งมิ้ม            ๑๐๓ 
ตารางที่ ๖๐ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนส่วนอกของผึ้งมิ้ม            ๑๐๔ 
ตารางที่ ๖๑ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนส่วนท้องของผึ้งมิ้ม             ๑๐๕ 
ตารางที่ ๖๒ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของผึ้งมิ้ม            ๑๐๖ 
ตารางที่ ๖๓ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นกรด-เบสส่วนอกของผึ้งมิม้            ๑๐๗  
ตารางที่ ๖๔ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นกรด-เบสส่วนท้องของผึ้งมิ้ม            ๑๐๘ 
ตารางที่ ๖๕ แสดงผลการเรียนรู้รูปลักษณ์ของปัจจัยทางกายภาพ (ดิน)            ๑๑๓ 
ตารางที่ ๖๖ แสดงผลการเรียนรู้รูปลักษณ์ของปัจจัยทางกายภาพ (น้ำ)            ๑๑๓ 
ตารางที่ ๖๗ แสดงผลการเรียนรู้รูปลักษณ์ของปัจจัยทางกายภาพ (แสง)            ๑๑๔ 



ซ 

สารบัญตาราง 
ตาราง                    หน้า 

ตารางที่ ๖๘ แสดงผลการเรียนรู้คุณสมบัติของปัจจัยทางกายภาพ (ดิน)             ๑๑๕  
ตารางที่ ๖๙ แสดงผลการเรียนรู้คุณสมบัติของปัจจัยทางกายภาพ (น้ำ)             ๑๑๖ 
ตารางที่ ๗๐ แสดงผลการเรียนรู้คุณสมบัติของปัจจัยทางกายภาพ (แสง)             ๑๑๖ 
ตารางที่ ๗๑ แสดงผลการเรียนรู้คุณสมบัติของปัจจัยทางกายภาพ (อากาศ)            ๑๑๗ 
ตารางที่ ๗๒ แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพืชศึกษากับชีวภาพ             ๑๑๙ 
ตารางที่ ๗๓ แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพืชศึกษากับกายภาพ             ๑๒๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

บทที่ ๑ 
 

บทนำ 
 
  จากพระราชดำริบางประการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ความว่า 
“การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม 
ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษา และอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่
ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด
ซ่ึงจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ อาคารที่ประทับใน
สำนักงานชลประทาน เขต ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่มาของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 โรงเรียนตากพิทยาคม ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริ เมื่อ ปีพ.ศ. ๒๕๕๗ ได้การจัดการเรียนรู้ให้
ตระหนักถึงการหวงแหน การอนุรักษ์ และการนำไปใช้ประโยชน์ ทางโรงเรียนได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนเรียนตามศักยภาพของผู้เรียนในทุกระดับชั้นและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
ข้อมูลสถานศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนตากพิทยาคม   สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๘ 
ตั้งอยู่เลขท่ี    ๑๒    ถนนพหลโยธิน       ตำบลระแหง     อำเภอเมือง    จังหวัดตาก    ๖๓๐๐     
โทรศัพท์   ๐๕๕ - ๕๑๑๑๓๔               โทรสาร     ๐๕๕ – ๕๔๐๒๔๘   
E-mail:  mytakpit@hotmail.com      Website:  http://www.tps.ac.th 

โรงเรียนตากพิทยาคมเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  มี
เขตพ้ืนที่บริการ  ๖  ตำบล   ได้แก่   

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

เครื่องหมายประจำโรงเรียน 

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

ตากพิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ เทียบเคียงมาตรฐานสากล  
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



๒ 

เอกลักษณ์โรงเรียน 
ตากพิทยาคม เป็นผู้นำทางวิชาการ 

อัตลักษณ์โรงเรียน 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้  เชิดชูสถาบัน 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการเทียบเคียงมาตรฐานสากล ควบคู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล   ด้วยนวัตกรรมการ

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

ส่วนเสียเพือ่ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์ 

๑. นักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒. มีหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

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

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนตากพิทยาคม สร้างขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. ๒๔๔๓  เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งแรกของ

จังหวัดตาก ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดสีตลาราม” บริเวณที่ก่อตั้งครั้งแรกอยู่ภายในวัดสีตลาราม (วัดน้ำหัก) 
ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก เปิดทำการสอนแบบสหศึกษา เมื่ อวันที่  ๑  พฤศจิกายน ๒๔๔๓ 
จำนวน ๖ ห้องเรียน จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๗๑  ต่อจากนั้นย้ายไปเปิดทำการสอน ณ บริเวณค่ายทหารพรานที่ ๖  
หรือบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในปัจจุบัน  และได้ย้ายอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตั้งอยู่ใน
สถานที่ปัจจุบัน  ซึ่งเดิมเป็นวัดร้างเก่าแก่  เรียกว่า“วัดสระเกศ”  โดยการสนับสนุนของนายหมัง  สายชุ่ม
อินทร์  สมาชิก สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตากใน  สมัยนั้น  โดยช่วยประสานงานขอที่ดินของสาธารณะ
ประโยชน์และขอบริจาคจากเอกชนพร้อมทั้งขอใช้ที่ดินธรณีสงฆ์วัดสระเกศอีกส่วนหนึ่งโดยขอเช่าที่ดินจาก
กรมการศาสนา 
อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ  ติดกับ ถนนท่าเรือ 
ทิศใต้    ติดกับ ถนนเทศบาล  ๖ 
ทิศตะวันออก  ติดกับ ถนนเทศบาล  ๗ 



๓ 

ทิศตะวันตก  ติดกับ วัดเวฬุวัน ( ไผ่ล้อม ) 
พื้นที่ 

โรงเรียนตากพิทยาคม มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น ๗๘  ไร่ ๓  งาน ๗๓ ตารางวา แบ่งออกเป็น  ๒  บริเวณ ได้แก่ 
๑.  บริเวณที่ตั้งโรงเรียนตากพิทยาคม  ๖๔  ไร่  ๒  งาน 
๒.  บริเวณท่ีตั้งบ้านพักข้าราชการครู (นิคมครู)  พื้นที่  ๑๔  ไร่  ๑  งาน  ๗๓  ตารางวา 

ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง อ่ืน ๆ 
(ช่วยราชการ) 

ปีการศึกษา ๒๔๖๑ ๕ ๑๓๑ ๕ ๒ ๒ 
 
ข้อมูลนักเรียน  
       ๑) จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ รวม ๒,๖๓๙ คน (ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๑) 
       ๒) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๒,๖๓๙ คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
ม.๑ ๑๑ ๑๘๕ ๒๓๖ ๔๒๑ ๓๘.๒๗ 
ม.๒ ๑๑ ๒๑๕ ๒๗๒ ๔๘๗ ๔๔.๒๗ 
ม.๓ ๑๐ ๒๓๔ ๒๑๙ ๔๕๓ ๔๕.๓๐ 
ม.๔ ๑๑ ๑๕๗ ๒๘๓ ๔๔๐ ๔๐.๐๐ 
ม.๕ ๑๑ ๑๕๖ ๒๕๑ ๔๐๗ ๓๗.๐๐ 
ม.๖ ๑๑ ๑๖๔ ๒๖๗ ๔๓๑ ๓๙.๑๘ 

รวมทั้งหมด ๖๕ ๑,๑๑๑ ๑,๕๒๘ ๒,๖๓๙  

 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 ๑. เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต 
 ๒. เพ่ือศึกษาธรรมชาติของปัจจัยชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก 
 ๓. เพ่ือศึกษาธรรมชาติของปัจจัยกายภาพ (ดิน น้ำ แสง อากาศ) 
 ๔. เพ่ือศึกษาธรรมชาติของปัจจัยอ่ืน ๆ (ปัจจัยประกอบ  เช่น วัสดุอุปกรณ์  อาคารสถานที่) 
 ๕. เพ่ือศึกษาธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัย 
 ๖. เพ่ือสรุปผลการเรียนรู้ดุลยภาพของความพันเกี่ยว 
 
 
 



๔ 

๑.๓  ปัจจัยเป้าหมายรวม :  พืชศึกษา  (ชื่อพืช)  ต้อยติ่งไทย จำนวน  ๑  ชนิด   
สิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ จำนวน  ๒ ชนดิ โดยการศึกษาด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ พฤติกรรม  และมีธรรมชาติ

ของความพันเกี่ยวกับพืชศึกษา  ได้แก่ มดดำ และผึ้งมิ้ม 
สิ่งไม่มีชีวิต  จำนวน  ๔  ชนิด/ประเภท  โดยการศึกษาด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ พฤติกรรม และมี

ธรรมชาติของความพันเกี่ยวกับพืชศึกษาได้แก่  ดิน  น้ำ  แสง  อากาศ 
 
๑.๔  ปัจจัยเป้าหมายเฉพาะ :  สว่นประกอบ / องค์ประกอบย่อย ของพืชศึกษา สิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ สิ่งมีชีวิต 
และ สิ่งไม่มีชีวิตทีใ่ช้ในการเรียนรู้  
 
พืชศึกษา  ต้อยติ่งไทย     องค์ประกอบย่อย เช่น ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด  
สิ่งมีชีวิต  ที่พันเกี่ยวกับต้อยติ่งไทย  ศึกษาท่ีโรงเรียนตากพิทยาคม  

๑. มดดำ ศึกษาโครงสร้างภายนอก ส่วนหัว ส่วนอก ส่วนท้อง 
๒. ผึ้งมิ้ม ศึกษาโครงสร้างภายนอก โครงสร้างภายใน ส่วนหัว ลำตัว ส่วนหาง 

ส่ิงไม่มีชีวิต  ที่พันเกี่ยวกับต้อยติ่งไทย 
๑. ดิน องค์ประกอบย่อย เช่น  สี  เนื้อดิน  การตกตะกอนของดิน  pH  ของดิน 
๒. น้ำ  องค์ประกอบย่อย  เช่น  สี  อุณหภูมิ  pH ของน้ำ 
๓. แสง องค์ประกอบย่อย  เช่น  ความเข้มของแสง  สีของแสงเมื่อกระทบวัตถ ุ
๔. อากาศ องค์ประกอบย่อย  เช่น  อุณหภูมิของอากาศในเวลาต่าง ๆ 
 
๑.๕ ปัจจัยท่ีใช้เพื่อช่วยในการศึกษา :  แสดงรายละเอียด เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ใบงาน บุคลากร 
๑. เครื่องมือ ที่ใช้ในการศึกษาสรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว ได้แก่ 
 ๑.๑ แผนการดำเนินงานด้านการบริหารของโรงเรียนที่มีแผนงานสวนพฤกษศาสตร์รวมอยู่ใน
แผนงานประจำปีของโรงเรียน 
 ๑.๒ แผนผังบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่แสดงวิธีการจัดการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นและ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือศึกษาสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยวที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 
 ๑.๓ แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสรรพสิ่งล้วนพันเก่ียวของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ๖ กลุ่มสาระ  
  ๑.๓.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ๑.๓.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๑.๓.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๑.๓.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๑.๓.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๑.๓.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๒. วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการศึกษา 
๒.๑ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษาภาคสนาม 

๑. ดินสอ 
๒ ไม้บรรทัด 



๕ 

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

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

๓. ใบงาน และใบความรู้การศึกษาสาระการเรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว ได้แก่ 
ใบความรู้ 

๑. ใบความรู้เรื่อง ชีวภาพอ่ืน ๆที่เก่ียวข้องกับปัจจัยศึกษา 
๒. ใบความรู้เรื่อง การเรียนรู้ธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 
๓. ใบความรู้เรื่อง ปัจจัยทางกายภาพ 
๔. ใบความรู้เรื่อง ความแตกต่างของแมลงกับแมง 
๕. ใบความรู้เรื่อง ตัวอย่างความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัย 
๖. ใบความรู้เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ 

ใบงาน 
๑. ใบงานที่ ๑ เรื่อง เรียนรู้ความเกี่ยวพัน 



๖ 

๒. ใบงานที่ ๒ เรื่อง การเลือกปัจจัยเรียนรู้และกำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 
๓. ใบงานที่ ๓  เรื่อง การเลือกปจัจัยชีวภาพและกำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 
๔. ใบงานที่ ๔ เรื่อง เรียนรู้ธรรมชาติปัจจัยชีวภาพ 
๕. ใบงานที่ ๕ เรื่อง การเลือกปัจจัยกายภาพและกำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 
๖. ใบงานที่ ๖ เรื่อง เรียนรู้ธรรมชาติปัจจัยกายภาพ 
๗. ใบงานที่ ๗ เรื่อง เรียนรู้ธรรมชาติธรรมชาติความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัย 
๘. ใบงานที่ ๘ เรื่อง สรุปให้เห็นความสัมพันธ์ ความผูกพัน และดุลยภาพ 

 
๔. บุคคล ประกอบด้วย 
 ๔.๑ ครูโรงเรียนตากพิทยาคมที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๕ กลุ่มสาระจัดทำแผนการ
เรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ตามหัวข้อที่กำหนดขอบเขตในแต่ละระดับชั้นเพ่ือศึกษา
เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก   ด้านรูปลักษณ์  คุณสมบัติพฤติกรรม
เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยกายภาพ  (ดิน น้ำ แสง อากาศ) ด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ เรียนรู้ธรรมชาติของ
ปัจจัยอื่น ๆ เรียนรู้ธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัย  วิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์และสัมพันธภาพ 
วิเคราะห์ให้เห็นความผูกพัน และสรุปการเรียนรู้ดุลยภาพของความพันเกี่ยว 
 ๔.๒ นักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน
๒,๖๓๙  คน  ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติชีวิตของพืชศึกษาตามหัวข้อใบงาน  ในแต่ละรายวิชาของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และมีผลงานการศึกษา 
 ๔.๓ วิทยากรท้องถิ่น  ได้แก่  ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ให้ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้  และ
การศึกษาที่ถูกต้องด้านพฤกษศาสตร์ที่ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้เชิญมาตามกรณีศึกษา 
 
๑.๖ ขอบเขตของการศึกษา 
 โรงเรียนได้กำหนดขอบเขตของการศึกษาสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการ
เรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิตศึกษา ศึกษาธรรมชาติของปัจจัยชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลักศึกษา
ธรรมชาติของปัจจัยกายภาพ (ดิน น้ำ แสง อากาศ) ศึกษาธรรมชาติของปัจจัยอ่ืน ๆ (ปัจจัยประกอบ  เช่น 
วัสดุอุปกรณ์  อาคารสถานที่) ศึกษาธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัย และสรุปผลการเรียนรู้  ดุลย
ภาพของความพันเกี่ยว 

นักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน
๒,๖๓๙  คน ศึกษาเรียนรูธรรมชาติของปัจจัยชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก โดยเรียนรู้ตามลำดับ
การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติพฤติกรรม เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยกายภาพ  (ดิน น้ำแสง อากาศ)  
โดยเรียนรู้ตามลำดับการเรียนรู้ด้าน รูปลักษณ์ คุณสมบัติ เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยอ่ืน ๆ (ปัจจัยประกอบ 
เช่น วัสดุอุปกรณ์ อาคาร สถานที่) เรียนรู้ธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัย และสรุปผลการเรียนรู้ 
ดุลยภาพของความพันเกี่ยว โดยศึกษาเฉพาะภายในเขตพ้ืนที่บริเวณโรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง 
จังหวัดตาก เพ่ือใหสามารถสรุปองคความรูที่ได้จากการศึกษาสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว เพ่ือนำสู่การประยุกตใช
ในการดำเนินชีวิต การคนหาศักยภาพ  และเป็นฐานขอมูลในการเรียนรูทางนิเวศวิทยา โดยมีระยะเวลาศึกษา
ในการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 



๗ 

บทที่ ๒ 
 

การตรวจเอกสาร  
 

อนุกรมวิธานของต้อยติ่งไทย (http://www.manager.co.th/ต้อยติ่งไทย, มีคณา(๒๕๕๗):  
นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ ๑๖๘)  
 Scientific name: Ruellia siamensis J.B.Imlay 
 Family name:  ACANTHACEAE 
 ชื่อสามัญ: -    
 ชื่อท้องถิ่น: ต้อยติ่งนา อังกาบ เป๊าะแป๊ะ 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
ต้อยติ่งไทยเป็นวัชพืชที่ปลูกเพ่ือใช้เป็นดอกประดับ เป็นพืชที่แพร่กระจายได้รวดเร็วพบทั่วทุกภูมิภาค 

นำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคต่าง ๆ รากช่วยลดการไอกรน ล้างพิษในเลือด ทำให้
อาเจียน ใช้ดับพิษในร่างกาย ช่วยขับปัสสาวะ ใบใช้ดับกลิ่นตัวกลิ่นปาก กลิ่นเท้า ล้างพิษ และใช้พอกแก้ปวด
เมื่อยกล้ามเนื้อ ลำต้นใช้เป็นยาขับปัสสาวะ เบาหวาน ลดไข้ ยาแก้ปวด ลดการปวด ดับร้อนในกระหายน้ำ 
เมล็ดใช้พอกฝีเพ่ือดูดหนอง ช่วยลดการอักเสบ พอกแผลเรื้อรัง ช่วยสมานบาดแผล  ปัจจุบันข้อมูลการศึกษา
เกี่ยวกับต้อยติ่งไทยค่อนข้างน้อย เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนเห็นคุณรู้ค่า รู้จักอนุรักษ์และ
หวงแหนพืชไทย โรงเรียนตากพิทยาคมจึงได้ศึกษาต้อยติ่งไทยอย่างละเอียดทั้งราก ลำต้น ใบ ดอกและเมล็ด 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความตระหนักให้คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนตากพิทยาคมเห็นคุณค่าของต้อยติ่งไทยด้วยการศึกษาด้านรูปลักษณ์และการใช้ประโยชน์จากต้อยติ่ง
ไทยโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

จากผลการศึกษาพบว่า ต้อยติ่งไทยเป็นพืชล้มลุก สูง ๒ - ๓๐ ซม.ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามรูปรี 
กว้าง ๓ - ๔ ซม. ยาว ๖ - ๘ ซม. โคนใบสอบ ปลายใบมน ขอบเป็นคลื่นเล็กน้อย ดอกสีม่วงถึงชมพูอ่อน 
ออกเป็นช่อตามซอกใบ กลีบรองดอกส่วนโคนเชื่อมกัน ปลายแยกเป็นแฉกแหลม ๕ แฉก กลีบดอกเชื่อม
ติดกันเป็นรูปกรวย ส่วนบนโค้งเล็กน้อย ปลายแผ่แยกเป็น ๕ กลีบ ขนาดดอกกว้าง ๓.๕ ซม. เกสรผู้ ๔ อัน 
สั้น ๒ ยาว ๒ ผลเป็นฝักรูปกระสวย ยาว ๒ - ๒.๕ ซม. สีเขียวเมื่อแก่เป็นสีน้ำตาลเข้ม เมื่อถูกน้ำหรือความชื้น
มาก ๆ จะแตก ดีดเป็น ๒ ซีก ภายในมี ๘ เมล็ด, พืชล้มลุกมีอายุยืน ลำต้นสูงประมาณ ๒๕ - ๕๐ ซม. ใบ

ภาพที่ ๑ ต้อยติ่งไทย 



๘ 

เดี่ยวรูปรีและไข่กลับ การเกาะติดของใบบนกิ่งเป็นคู่สลับ ดอกออกที่ซอกใบบริเวณปลายยอด ดอกสีม่วงน้ำ
เงิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๔ - ๕ ซม. ผลเป็นฝัก เมื่อแก่สีน้ำตาลเข้มยาว ๒ - ๓ ซม. แห้งแล้วแตก
เป็น ๒ ซีก เมล็ดกลมแบนมีจำนวนมาก ราก พองเป็นหัวสะสมอาหาร ปลายเรียวแหลมยาว ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๐.๕ ซม. ยาวประมาณ ๕ - ๑๐ ซม. 
 
เอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวข้องกับมดดำ 

รปูร่าง และลักษณะของมดดำ 

มดมีลักษณะเหมือนกับแมลงกลุ่มอ่ืน ๆ  คือสามารถแบ่งลำตัวออกได้เป็น  ๓  ส่วน  ได้แก่  ส่วนหัว  
ส่วนอก  และส่วนท้อง  แต่ละส่วนจะมีอวัยวะหรือลักษณะที่สำคัญต่าง ๆ  ปรากฎอยู่ลักษณะเหล่านี้จะ
แตกต่างกันไปในมดแต่ละกลุ่ม  ลักษณะของมดแตกต่างจากแมลงชนิดอ่ืน  คือ  จะมีหนวดหักแบบข้อศอก  
(geniculate)  แบ่งออกเป็นส่วน  scape  และ  funicle  ในเพศเมียจำนวนปล้องหนวดจะมี  ๔ - ๑๒  
ปล้อง  ส่วนเพศผู้มี  ๙  ปล้อง  ปากเป็นแบบกัดกิน  มีฟันเรียกว่า  ดเพศเมียบางชนิดจะมีเหล็กในยื่นออกมา
ให้เห็นจากปลายของส่วนท้อง  มดจะมีตารวมขนาดใหญ่ ๑ คู่  (compound eye)  บางชนิดมีตาเดี่ยว 
โดยทัว่ไปจะมี ๓  ตาอยู่เหนือระหว่างตารวม  ตาเดี่ยวจะไม่ได้ทำหน้าที่ในการรับภาพ 
    
ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของมดดำ 
          มดเป็นแมลงที่มีการเจริญเติบโตแบบมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างสมบูรณ์ (complete 
metamorphosis) ในวงจรชวีิตประกอบด้วย ระยะไข ่ตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัย 

เนื่องจากมดเป็นแมลงสังคม สมาชิกท่ีอยู่ในรังจะมีการแบ่งชั้นวรรณะและแบ่งหน้าที่แยกออกจากกัน
อย่างชัดเจน ประกอบด้วย ๓ วรรณะ คือ 

๑. วรรณะมดแม่รัง 
          หรือมดราชินี มีขนาดใหญ่กว่ามดตัวอ่ืนที่อยู่ในรัง อกหนา ท้องใหญ่ และมักมีตาเดี่ยว สามารถ
สืบพันธุ์ได้ ทำหน้าที่ในการเริ่มต้นสร้างรังและวางไข่เพ่ือผลิตสมาชิกวรรณะอื่น ๆ ภายในรัง ตลอดจนควบคุม
กิจกรรม ต่าง ๆ ภายในรัง 

๒. วรรณะสืบพันธุ์ 
          ประกอบด้วยมดเพศผู้และมดเพศเมียที่สามารถผสมพันธุ์ได้ โดยทั่วไปจะมีปีก และมีขนาด ใหญ่กว่า
มดงานแต่เล็กกว่ามดแม่รัง มดวรรณะนี้จะผลิตออกมาเมื่อรังมีขนาดใหญ่และสมาชิกภายในรัง มีมาก โดยจะ
มีหน้าที่ผสมพันธุ์เพ่ือขยายรังใหม่ พบเป็นจำนวนน้อยกว่ามดงานในแต่ละรัง 

๓. วรรณะมดงาน 
          เป็นมดเพศเมียที่เป็นหมัน ไม่มีปีก เป็นมดที่ออกหาอาหารและพบอยู่เสมอภายนอกรัง นอกจากหา
อาหารแล้ว มดงานยังมีหน้าที่ในการสร้างรัง รักษารัง ดูแลตัวอ่อนและราชินี และป้องกัน รัง มดงานบางชนิด
สามารถแบ่งรูปร่างออกได้เป็นมดงานที่มีรูปร่างแบบเดียว (monomorphic form) มดงานที่มีรูปร่าง ๒ 
รูปแบบ (dimorphic form แบ่งออกเป็น major worker และ minor worker) และมดงานที่มีรูปร่างได้
หลายแบบ (polymorphic form) 
 
 
 



๙ 

นิเวศวิทยาพฤติกรรมของมดดำ 
๑. พฤติกรรมการผสมพันธุ์และการสร้างรัง 
เมื่อประชากรภายในรังมีความหนาแน่นมากและต้องการขยายรัง สมาชิกมดในวรรณะสืบพันธุ์ 

ทั้งเพศผู้และเพศเมียจะบินออกจากรังเดิมเพ่ือจับคู่กับมดจากรังอ่ืน โดยมดงานจะช่วยขุดรูให้เป็นทางออก
ของมดในวรรณะสืบพันธุ์ดังกล่าว มดที่มีวิวัฒนาการสูงจะจับคู่และผสมพันธุ์บนที่สูง เช่น บนต้นไม้ ส่วนมดที่
มีวิวัฒนาการต่ำจะผสมพันธุ์บนพ้ืนดิน หลังจากผสมพันธุ์แล้วเฉพาะมดเพศเมียจะหาพ้ืนที่ที่เหมาะสม ในการ
สร้างรังซึ่งจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของมด แล้วเริ่มต้นสร้างรังใหม่ โดยจะสลัดปีกออกกลายเป็นมดราชินี
และเริ่มต้นวางไข่ การวางไข่ครั้งแรกจะวางเป็นกลุ่มเล็ก ๆ มดรุ่นแรกนี้จะเป็นมดงานเพียงวรรณะเดียว โดย
มดราชินีจะทำหน้าที่หาอาหารมาเลี้ยงดูตัวอ่อนชุดแรกเอง โดยการให้กินไข่ชุดที่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์  
Antcycle จนมดงานรุ่นแรกนี้เจริญเติบโตเป็นมดงานที่ทำหน้าที่ออกหาอาหารเองได้ และเมื่อมีมดงานตัวเต็ม
วัยมากข้ึนมดราชินีจะทำหน้าที่วางไข่และควบคุมพฤติกรรมภายในรังเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้  ฤดูกาลและสภาพ
อากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ของอาหารจะมีอิทธิพลต่อการผสมพันธุ์ เมื่อ
ภายในรังมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นมดราชินีจะมีการผลิตมดวรรณะสืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียเพ่ือทำหน้าที่
ผสมพันธุ์ขยายรังต่อไป 

๒. พฤติกรรมการหาอาหาร 
มดงาน (เพศเมีย) จะออกหาอาหารได้ทั้งกลางวัน และกลางคืนแต่ส่วนใหญ่จะพบมากในเวลา

กลางวัน มดงาน กินอาหารได้หลากหลาย ทั้งสามารถเป็นตัวห้ำ หรือกินสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน ๆ สิ่งมีชีวิตที่ตาย
แล้ว และกินได้ทั้งเมล็ดพืช หรือดูดกินอาหารที่เป็นของเหลว มดงาน (เพศเมีย) บางชนิดสามารถเก็บอาหารที่
เป็นของเหลวไว้ในกระเพาะจนเต็มแล้วนำกลับไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกตัวอ่ืน ๆ ภายในรังได้ โดยใช้วิธีสำรอก
ออกมาในเวลาประมาณไม่เกิน ๒๐ ชั่วโมง 

๓. พฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร 
มด มีการติดต่อสื่อสารโดยปล่อยสารที่เรียกว่า ฟีโรโมน (pheromone) ที่มดตัวอ่ืนจะรับการติดต่อ

ได้โดยอาศัยหนวดและขาคู่หน้า ฟีโรโมนมีหลายชนิด เช่น 
๓.๑ ฟีโรโมนนำทาง (trail pheromone) โดยมดจะปล่อยไว้ตามทางที่มันเดินผ่านเพื่อให้ 

สมาชิกตามไปยังแหล่งอาหารได้ถูกต้อง และเมื่อพบอาหารปริมาณมาก ๆ มดจะช่วยกันปล่อยฟีโรโมนทำให้มี
มดเป็นจำนวนมากกรูมาท่ีอาหารอย่างรวดเร็วเพ่ือนำอาหารกลับไปเลี้ยงสมาชิกตัวอื่น ๆ ภายในรัง 

๓.๒ ฟีโรโมนเตือนภัย (alarm pheromone) พบว่าเป็นฟีโรโมนที่เม่ือปล่อยออกมาใน 
ปริมาณน้อย ๆ จะใช้สื่อสารด้านการเตือนภัย แต่ถ้าปล่อยออกมาในปริมาณมาก ๆ จะสามารถควบคุม
พฤติกรรมบางอย่างของมดได้ด้วย เช่น ให้เข้าโจมตีศัตรู หรือขุดรูเพ่ือหลบภัย และพบว่าฟีโรโมนชนิดนี้จะไม่
จำเพาะเจาะจงกับชนิดของมดเหมือนกับฟีโรโมนนำทาง 

๓.๓ ฟีโรโมนอ่ืน ๆ มดจะปล่อยออกมาในเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น มดตัวอ่อนสามารถ 
ปล่อยฟีโรโมนกระตุ้นให้มดงานป้อนอาหารให้เมื่อมันรู้สึกหิว หรือฟีโรโมนที่มดราชินีปล่อยออกมาเพ่ือควบคุม
กิจกรรมของประชากรภายในรัง 

๔. พฤติกรรมการใช้เสียง 
มีรายงานว่ามดบางชนิดสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยใช้เสียงเพ่ือเป็นการเตือนภัยเรียกสมาชิกตัว 

อ่ืน ๆ ให้มาอยู่รวมกันเมื่อพบศัตรู หรือเรียกมาช่วยเมื่อมีอันตรายเกิดข้ึน 
 



๑๐ 

นอกจากนี้ พฤติกรรมต่าง ๆ ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความมหัศจรรย์ของมดที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติสร้าง
ไว้ให้พวกมันคือ การเป็นนักพยากรณ์ธรรมชาติ สังเกตได้ว่าเมื่อพบว่ามดขนไข่ขึ้นสู่ที่สูงแสดงว่าฝนกำลังจะตก
หนักระดับน้ำท่วมนอง เนื่องจากมดสามารถรับรู้ถึงความชื้นในอากาศและการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในดิน
ได้ ก่อนฝนตกมักจะมีอากาศชื้นมดจะรับรู้ถึงความชื้นได้ดีกว่ามนุษย์ กลไกการปกป้องรัง และลูกหลานจาก
น้ำท่วมก็คือการอพยพ 
 

งานวิจัย 

 คทาวุธ ไชยเทพ (๒๕๕๗) การศึกษาความหลากหลาย และความชุกชุมของมดในป่าเสม็ด จังหวัด
สงขลา เพ่ือศึกษาความหลากหลายและความชุกชุมของมด รวมถึงความสัมพันธ์กับปัจจัยสิ่งแวดล้อมบาง
ประการระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายนและระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ โดยใช้ ๔ วิธี
ได้แก่ การใช้ตะแกรงร่อนซากใบไม้ การจับด้วยมือ การใช้เหยื่อน้ ำหวาน และการใช้กับดักหลุม พบมดราม
ทั้งหมด ๓,๒๑๙ ตัว จาก ๑๒ ชนิด ๑๐ สกุล ๕ วงศ์ย่อย มดในวงศ์ย่อย Formicinae มากที่สุดถึง ๖ ชนิด 
รองลงมา คือ Myrmicinae ๓ ชนิด และน้อยที่ สุดได้ แก่ Ponereinae ๑ ชนิด Pseudomyrmecinae  
๑ ชนิด และ Dolichoderinae ๑ ชนิด ซึ่งแต่ละวิธีพบชนิดและจำนวนมดแตกต่างกัน ทั้งนี้ มีค่าดัชนีความ
หลากหลายของชนิดมด (Shannon-Weiner index) ระหว่าง ๑.๘๕ - ๒สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างมดกับ
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการ โดยใช้ Spearman rank correlation พบว่า มดในวงศ์ย่อย Myrmicinae ชนิด 
Meranoplus castaneus (F.Smith) มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับอุณหภูมิอากาศอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(r=-๐.๖๐๘, p<๐.๐๑) ส่วนมดชนิดMonomorium sp. กลับมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอุณหภูมิอากาศ 
(r=๐.๔๙๑, p<๐๐๕ และมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอุณหภูมิของดิน (r=๐.๔๔๗, p<๐๐๕) 
 ชุติมา กุลสา (Chutima kulsa) และดร.ดวงรัตน์ ธงภักดิ์ (Dr.Duangrat Thongphak) (๒๕๕๕) 
การศึกษาความหลากชนิดของมดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ ์จังหวัดชัยภูมิระหว่างเดือน 
มกราคม ถึง เดือนกนยายน พ ศ. ๒๕๕๕ ใช้วิธีการเก็บตัวอย่างทัง้หมด ๔ วิธี ได้แก่ การจับด้วยมือ  
การร่อนซากพืช การร่อนดิน และการใช้กับดักน้ำหวาน โดยสุ่มสำรวจเป็นระยะทาง ๑๐๐ เมตรต่อพ้ืนที่ใน
พ้ืนที่ป่าเบญจพรรณและป่าสน ผลการศึกษาพบมดจำนวนทั้งหมด ๓๘ ชนิด ๒๒ สกุล ๕ วงศ์ย่อย และค่า
ความหลากชนิดของมดในป่าเบญจพรรณ และป่าสน มีค่าเท่ากับ ๒.๐๗,๑๔๓ ตามลำดับ มด Pheidologeton 
diversus (Jerdon,๑๘๕๑) (มดง่ามทุ่ง) ( Subfamily Myrmicinae)มีค่าความชุกชุมสูงสุด คิดเป็น ๔๑.๘๓ 
เปอร์เซ็นต์ ของมดทั้งหมด ชนิดมดที่ปรากฎในทุกฤดู มี ๕ ชนิด ได้แก่ Dolichoderus thoracicus (F. 
Smith, ๑๘๖๐) (มดกนห้อยธรรมดา) , Anoplolepis gracilipes (F. Smith, ๑๘๕๗) (มดนํ้าผึ้ง), 
Diacamma vargen (F. Smith, ๑๘๖๐) (มดหนามคู่ดํา),Leptogenys diminuta (F. Smith, ๑๘๕๗) (มด
เล็บหวี่อกคอด) และOdontoponera denticulate (F. Smith, ๑๘๕๘) (มดไอ้ชื้นดํา) 

ธัชคณิน จงจิตวิมล และวันดีวัฒนชัยยิ่งเจริญ (๒๕๕๒)การศึกษาความหลากชนิดของมดในพ้ืนที่ป่า
เบญจพรรณ ณ อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง จังหวัดบุรีรัมยระหวางเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๑ ถึงเดือน
กันยายน ๒๕๕๒ ด้วยเทคนิคการเก็บตัวอย่างศึกษาแบบสุมอย่างเป็นนระบบ (systematic random 
sampling) ตามเสนทางศึกษาธรรมชาติพบมดจำนวนทั้งสิ้น ๕ วงศย่อย ๑๗ สกุลและ ๒๖ ชนิดโดยพบมดใน
วงศย่อย Dolichoderinae จํานวน ๔ ชนิดวงศย่อย Formicinae จํานวน ๖ ชนิด วงศยอย Myrmicinae 
จำนวน ๘ ชนิด วงศย่อย Ponerinae จํานวน ๖ ชนิด และวงศยอย Pseudomyrmecinae ๒ ชนิดโดยมดใน
วงศย่อย Formicinae จํานวน ๒ ชนิดคือ Anoplolepis gracilipes (F. Smith, ๑๘๕๗) และ Oecophylla 



๑๑ 

smaragdina (Fabricius, ๑๗๗๕) มีการกระจายตัวมากที่สุดจากการวิเคราะห์ดัชนีความหลากชนิดของมด 
(Shannon – Wiener index และ Pielou'sindex) พบวาในพ้ืนที่ศึกษามีความหลากชนิดของมดมาก (J/ = 
๐.๘๔๘) แต่มีค่าดัชนีความเดนของนิดมดน้อย (C = ๐.๔๕๙) แสดงใหเห็นวาป่าเบญจพรรณ ณ อุทยาน
ประวัติศาสตรพนมรุงจังหวัดบุรีรัมยมีความหลากชนิดของมดมากเนื่องจากพ้ืนที่ศึกษามีความหลากหลายขอ
แหล่งอาศัยและแหล่งอาหาร 

 
เอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวข้องกับผึ้งม้ิม 

รูปร่าง และลักษณะของผึ้งม้ิม 
ผึ้งมิ้ม เป็นผึ้งขนาดเล็ก ลำตัวสีน้ำตาลดำ ด้านหน้าของท้องสีเหลืองอมน้ำตาล มีขนสีเทาปกคลุมตัว 

ขนาดลำตัวยาว ๗ มิลลิเมตร ส่วนอกกว้าง ๒.๖๐ มิลลิเมตร มีหนวดแบบหักศอก ปากแบบกัดเลีย ความยาว
ของลิ้น ๓.๔๐ มิลลิเมตร ปีกบางใส ปรากฏตาเดี่ยว ๓ ตา ตารวม ๒ ตาเป็นผึ้งที่มีขนาดเล็กที่สุด มีขนาด
ใกล้เคียงกับแมลงวัน บางครั้งจึงเรียกว่าผึ้งแมลงวัน โดยทั่วไปผึ้งมิ้มจะสร้างรังอยู่บนกิ่งไม้ที่ไม่สูงมากนัก มี
รวงรังชั้นเดียว ขนาดเล็ก (ขนาดประมาณ ๒๐ -๓๐ เซนติเมตร) ผึ้งมิ้มจัดเป็นแมลงที่อาศัยในธรรมชาติมีอยู่
ทั่วไปแถบเอเชียใต เอเชียตะวันตก เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันนออกเฉียงเหนือ ผึ้งมิ้มจัดเป็นผึ้งที่มี
การแพรกระจายประชากรในระดับความสูงของน้ำทะเลได้หลายระดับ อีกท้ังยังมีความคงทนต่อสภาพอากาศ
ได้ดี เมื่อเทียบกับผึ้งชนิดอื่น  

 
ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของผึ้งม้ิม 

ลำตัวของผึ้ง  แบ่งออกได้เป็น  ๓  ส่วน  คือ  ส่วนตัว  ส่วนหัว  ส่วนอก  และส่วนท้อง 
ส่วนหัว เป็นที่ตั้งของหนวด ตา   และปากหนวด เป็นอวัยวะรับความรู้สึกและสัมผัสโดยเฉพาะการ

ดมกลิ่นแทนจมูกตาผึ้งจะมีตาปรกอบใหญ่ ๑ คู่ ช่วยในการมองเห็นได้ในระยะไกลและเป็นบริเวณกว้าง 
สามารถมองเห็นดอกไม้สีต่าง ๆ ได้เกือบเหมือนคน นอกจากสีแดงซึ่งผึ้งจะเห็นเป็นสีดำ   ผึ้งตัวผู้มีตาใหญ่กว่า
ผึ้งงานและผึ้งนางพญาปาก ของผึ้งเป็นแบบกัดดูด ประกอบด้วยอวัยวะเล็ก ๆ หลายส่วน คือ ปากบนมีกราม
แข็งแรง 1 คู่ ด้านข้างเป็นฟัน ตรงกลางเป็นงวงทำหน้าที่ดูดน้ำหวาน   ปากของผึ้งตัวผู้และนางพญาหดสั้น
มากเพราะไม่ได้ใช้งาน เนื่องจากผึ้งงานช่วยป้อนอาหารให้ผึ้งทั้งสองวรรณะ 

ส่วนอก  เป็นส่วนรวมของกล้ามเนื้อและเป็นที่ตั้งของขาและปีกขา มี ๓ คู่ ขาหลังมีอวัยวะพิเศษ
สำหรับเก็บเกสรเรียกว่า  ตะกร้าเก็บเกสร  ผึ้งตัวผู้และผึ้งนางพญาไม่มีอวัยวะนี้  เพราะไม่ต้องออกไปหา
อาหาร ปีก มี ๒  คู่แรกใหญ่กว่าคู่หลังเล็กน้อยปีกคู่แรก  และคู่หลังเกี่ยวกันด้วยตาขอเล็ก ๆ เรียงกันเป็นแถว
เรียกว่า ฮามูไล (hamulai) 

ส่วนท้อง ของผึ้ง ประกอบด้วย ๖ ปล้องตัวผู้มี ๗ ปล้อง ที่ปลายท้องของผึ้งงานและผึ้งนางพญามี 
เหล็กใน แต่ผึ้งตัวผู้ไม่มีเหล็ก ใน  ด้านข้างแต่ละปล้องมีรู้หายใจ ปล้องละ ๑ คู่อวัยวะวางไข่ อยู่ที่ปล้อง
สุดท้ายในผึ้งงานและผึ้งนางพญา  บางส่วนของอวัยวะวางไข่จะดัดแปลงเป็นเหล็ก ในมีลักษณะเป็นเข็มแหลม 
รูหายใจ เป็นรูเปิดด้านข้างส่วนอกและท้องมีทั้งหมด ๑๐ คู ่โดย ๓ คู่แรกอยู่ที่ส่วนอก อีก ๗ คู่อยู่ที่ส่วนท้อง รู
หายใจจะปิดเปิดตลอดเวลาเพราะมันหายใจเข้าออกทางรูเหล่านี้   รูหายใจจะติดต่อกับท่อลมและถุงลม  ผึ้งมี
ถุงลมใหญ่มากอยู่ภายในลำตัว ช่วยพยุงตัวขณะที่ผึ้งบิน  ทำให้ผึ้งสามารถบินเร็วและบินได้ไกลด้วยขนตาม
ลำตัว ของผึ้งมีจำนวนมากเป็นขนละเอียดมีเส้นประสาทรับความรู้สึกและรับสัมผัส เช่น ส่วนขนบริเวณหน้า
ใช้รับความรู้สึก การเคลื่อนไหว และทิศทางลม ผึ้งมักจะบินทวนลมไปยังที่ตั้งของแหล่งอาหาร ขนที่ติดกับอก
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และท้องของผึ้สามารถรับความรู้สึกเกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลก ทำให้สามารถบอกความสูงต่ำได้ในขณะที่บิน   
นอกจากนั้นขนยังรับสัมผัสการเคลื่อนไหวของศัตรูและรับสัมผัสอาหาร คือ เกสร และน้ำหวานจากพืช 

 
นิเวศวิทยาพฤติกรรมของผึ้งม้ิม 

๑. พฤติกรรมการผสมพันธุ์และการสร้างรัง 
 ผึ้งนางพญาที่อายุได้ ๓ - ๕ วัน จะเริ่มออกบินเพ่ือผสมพันธุ์ การผสมพันธุ์ของผึ้งจะเกิดขึ้นเฉพาะ
กลางอากาศเท่านั้น โดยในวันที่อากาศดี ๆ ท้องฟ้าแจ่มใส ผึ้งนางพญาจะบินออกจากรัง เมื่อผึ้งตัวผู้ได้รับกลิ่น
ของผึ้งนางพญาก็จะพากันบินติดตามไปเป็นกลุ่ม ซ่ึงผึ้งตัวผู้จะเป็นผึ้งที่มาจากรังผึ้งในบริเวณนั้น ๆ  

ผึ้งนางพญาตัวหนึ่งจะผสมพันธุ์กับผึ้งตัวผู้ครั้งหนึ่งประมาณ ๗ - ๑๐ ตัว หรือบางทีอาจถึง ๒๐ ตัว 
ระยะเวลาในการผสมพันธุ์ประมาณ ๑๐ - ๓๐  นาที โดยที่ผึ้งนางพญา จะมีถุงสำหรับเก็บน้ำเชื้อของผึ้งตัวผู้ 
(Sperm) ไว้ได้ตลอดอายุของผึ้งนางพญา โดยไม่ต้องมี การผสมพันธุ์อีก 

เมื่อผึ้งนางพญาบินกลับมาจากการผสมพันธุ์ ผึ้งงาน (เพศเมีย) ก็จะเข้ามาช่วยทำความสะอาด และ
ดึงเอาอวัยวะสืบพันธุ์ของผึ้งตัวผู้ที่ติดมาออกทิ้งไป ภายใน ๒ - ๔ วัน ผึ้งนางพญาก็จะเริ่มวางไข่ การวางไข่
ของผึ้งนางพญา จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ถ้าในเขตร้อนผึ้งนางพญาสามารถวางไข่ได้ตลอดปี ตัวอ่อนของผึ้งจะ
เจริญได้ดีที่ อุณหภูมิประมาณ ๓๒ - ๓๕ องศาเซลเซียส  โดยผึ้งจะรักษาอุณหภูมิภายในรังให้คงที่อยู่
ตลอดเวลา 

๒. พฤติกรรมการหาอาหาร 
ฟอน ฟริสช์  พบว่าการเต้นรำบอกแหล่งอาหารของผึ้งมีอยู่ ๒ แบบ คือ การเต้นรำแบบวงกลมและ

การเต้นรำแบบส่ายท้อง 
การเต้นรำแบบวงกลม (round dance) ผึ้งงานที่กลับมาจากสำรวจแหล่งอาหารในรัศมีไม่เกิน 

๑๐๐ เมตร จะบินกลับรังแล้วเต้นแบบวงกลมบนผนังของรวงรังในแนวตั้งฉากกับฐานรัง เพ่ือบอกให้สมาชิก
ผึ้งงานด้วยกันทราบ ลักษณะของการเต้นแบบวงกลมนี้จะเต้นวนอยู่หลายรอบนานหลายนาทีจึงหยุด และ
ย้ายไปเต้นในตำแหน่งต่าง ๆ บนผนังรวงรัง เพ่ือบอกสมาชิดผึ้งงานตัวอ่ืน ๆ ให้ทราบต่อไป  ตลอดเวลาของ
การเต้นจะมีผึ้งงานประมาณ ๕ - ๑๐ ตัว ตอมรอบ ๆ ถ้ามีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ ผึ้งที่สำรวจนี้จะเต้น
รุนแรง และเร็วถ้าอาหารมีน้อยก็จะเต้นช้า และมักไม่ได้รับความสนใจจากสมาชิกผึ้งงานที่ล้อมดูอยู่รอบๆ ผึ้ง
งานที่ตอมดูในขณะที่ผึ้งสำรวจเต้น จะดมกลิ่น และสังเกตลักษณะสีของแหล่งอาหารซึ่งได้จากเกสรและ
น้ำหวานที่ติดมากับผึ้งสำรวจนี้ด้วย  การเต้นแบบวงกลมมิได้บอกทิศทางแต่อย่างใด เพราะระยะทางในรัศมี 
๑๐๐ เมตรนั้น เมื่อผึ้งงานที่ตอมดูอยู่รอบ ๆ บินขึ้นดู ก็จะพบแหล่งอาหารที่อยู่ไม่ไกลนี้ได้ทันที 

การเต้นแบบส่ายท้อง (tail wagging dance) ผึ้งงานสำรวจที่พบแหล่งอาหารไกลกว่า ๑๐๐ เมตร 
จะบินกลับรังและเริ่มเต้นแบบส่ายท้องบนผนังรวงทันที ลักษณะการเต้นแบบนี้ ท้องจะส่ายไปมาโดยผึ้งจะวิ่ง
เป็นเส้นตรงขึ้นก่อน แล้วหมุนวนรอบซ้ายและขวารอบละครึ่งวงกลม ทำองศาบนเส้นแบ่งครึ่งวงกลมกับ
แนวดิ่งของฐานรังนี้เอง จะบอกทิศทางระหว่างแหล่งอาหาร ที่ตั้งของรังและดวงอาทิตย์ ผึ้งสำรวจจะเต้นแบบ
นี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก  จำนวนรอบและระยะเวลาในการเต้นจะเป็นตัวกำหนดระยะทางของแหล่งอาหารกับที่ตั้งของ
รังผึ้ง  ผึ้งสำรวจจะย้ายตำแหน่งการเต้นไปยังที่ต่าง ๆ บนรวงรังให้สมาชิกภายในรังทราบมากที่สุดแล้วจะ
หยุดเต้น  ผึ้งงานที่ตอมอยู่รอบ ๆ จะพากันบินไปสู่แหล่งอาหารนั้นทันที  ความรุนแรงของการเต้น เป็นสิ่งบ่ง
บอกความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหาร  จำนวนรอบของการเต้นบอกระยะทางของแหล่งอาหารผึ้งงานจะ



๑๓ 

สังเกตลักษณะของกลิ่นและชนิดของดอกไม้ได้จากเกสรที่ติดมาบนตัวผึ้งสำรวจเช่นเดียวกับการเต้นแบบ
วงกลม 
  
 
 
 
 
 

   การเต้นรำแบบวงกลม (ก)  การเต้นรำแบบส่ายท้อง (ข) 
อ้างองิ 
สุทัศน์  ยกส้าน. ๒๕๔๘. ผึ้ง ราชินีแห่งการเต้นรำ : สารพัดสัตว์โลก.  สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซนเตอร์.  กรุงเทพฯ
๘  - ๑ ๓ .Afik, O., Dag, A., & Shafir, S.๒ ๐ ๐ ๘ . Honeybee, Apis mellifera, round dance is 
influenced by trace components of floral nectar.  Animal Behaviour, ๗๕, ๓๗๑ -๓๗๗. 
 

๓. พฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร 
สื่อสารทางภาษากาย 
การสื่อสารในหมู่ผึ้ง  ผึ้งสำรวจ (scout honeybee) สามารถส่งข่าวให้ผึ้งงาน (worker) ที่อยู่ในรัง

ให้รู้คุณภาพของแหล่งอาหาร และทิศทางตลอดจนระยะทางจากรังถึงแหล่งอาหารนั้น  โดยภาษากายที่ใช้คือ
การเต้น หรือบินวน และส่ายก้น เพื่อบอกทิศทางของแหล่งอาหาร 

สื่อสารด้วยสารเคมี 
 - ฟีโรโมนนางพญา (QUEEN PHEROMONES) ในกรณีที่ เรานำนางพญาออกจากรัง จะมีการ
เปลี่ยนแปลงภายในรังหลายอย่าง นางพญามีต่อมอยู่คู่หนึ่งอยู่เหนือกรามในส่วนตัว ต่อมจะผลิตสารประเภท
ไขมัน เรียกว่า "QUEEN SUBSTANCE" สารที่ผลิตจากต่อมนี้มีหน้าที่หลายอย่างในหลาย ๆ กิจกรรม ภายใน
รัง 
 - ฟีโรโมนของผึ้ง (WORKER PHEROMONES) ร่ายกายของผึ้งงานจะมีต่อมเป็นจำนวนมาก ที่
สามารถผลิตฟีโรโมนได้ ในแต่ละต่อมจะผลิตสารฟีโรโมนที่ทำหน้าที่โดยเฉพาะอย่าง 
 - ฟีโรโมนของผึ้งตัวผู้ (MALE PHEROMONES) ได้มีผู้บันทึกไว้ว่าผึ้งตัวผู้ปกติจะออกบินติดตามกลิ่น
จากสารที่ผลิตมาจากต่อมที่กรามที่ทำให้ผึ้งบินมารวมกัน ความสำเร็จในการผสมพันธุ์กับนางพญาขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการติดตามแนวทางกลิ่นของสารจากนางพญาในช่วงฤดูผสมพันธุ์ ปรากฎว่าเปอร์เซนต์การ
ผสมพันธุ์จะสูงเนื่องจากเป็นช่วงเวลาในการบินของตัวผู้และนางพญาตรงกัน การผสมพันธุ์หรือเที่ยวบินผสม
พันธุ์จะเกิดขึ้นในระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ -๑๖.๐๐ น. 
 
งานวิจัย 

สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์ ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์ (๒๕๕๐) ความหลากหลายของภาษาผึ้ง ภาษาการเต้น
ของผึ้ง มีความสำคัญในการสื่อสารทำความเข้าใจในเชิงพฤติกรรม และเกี่ยวกับขั้นตอนของวิวัฒนาการในผึ้ง
แต่ละชนิด ระหว่างการเต้นผึ้งจะยื่นส่วนท้อง และส่ายไปมาอย่างแรงในผึ้งที่สร้างรวงรังแบบชั้นเดียวเช่น ผึ้ง
หลวง จะมีการสั่นปีกด้วย การเคลื่อนที่ในช่วงเวลาที่เต้นโดยการวิ่งส่ายท้องของผึ้ง  มีความสัมพันธ์กับ



๑๔ 

ระยะทางของเป้าหมาย และตำแหน่งของอาหารซึ่งสามารถใช้ประมาณช่วงระยะทางในการหาอาหาร ผึ้งจะ
ใช้การถอดรหัสจากมุมของการเคลื่อนที่ในช่วงเวลาที่เต้นกับตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในขณะนั้ น ๆ ในผึ้งมิ้ม
การเต้นเกิดขึ้นพ่ีระนาบตอนบนของหัวรัง โดยใช้ตำแหน่งการวิ่งของผึ้ง และดวงอาทิตย์เป็นตัวบ่งชี้ทิศทาง
แหล่งอาหารโดยตรงสวนผึ้งชนิดอ่ืน ๆ การเต้นเกิดขึ้นในระนาบแนวตั้งโดยมุมที่เกิดจากการเคลื่อนที่ใน
ช่วงเวลาที่เต้นเป็นแนวบอกตำแหน่งของแหล่งอาหาร โดยใช้ตำแหน่งดวงอาทิตย์ในเวลานั้น ๆ เป็น
แนวตั้งฉาก การเต้นของผึ้งทุกชนิดมีการใช้เสียงเข้ามาช่วยด้วยซึ่งเป็นประโยชน์ทำให้ผึ้งตัวอ่ืนสามารถรับรู้ได้
ในที่มืด 

วีรยา สมณะ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง จิราพร กุลสาริน และ Michael Burgett (๒๕๕๒) การศึกษา
ชีวมิติของผึ้งโพรงธรรมชาติจากรังขอนไม้ขุดในภาคเหนือของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยใช้ผึ้งโพรงใน
ฤดูแล้ง (พฤศจิกายน - พฤษภาคม) และฤดูฝน (มิถุนายน - ตุลาคม) จำนวน ๑๐ รัง และ ๑๔ รัง ตามลำดับ 
พบว่าในฤดูแล้งจำนวนตัวเต็มวัยทั้งหมดของผึ้งโพรงเฉลี่ยคือ ๑๓,๔๙๙ ตัว/รัง, ผึ้งงาน ๑๒,๙๒๒ ตัว/รัง และ
ผึ้งเพศผู้ ๕๗๗ ตัว/รัง ส่วนจำนวนไข่ หนอน และดักแด้ของผึ้งโพรงทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๖,๙๑๐ ตัว ซึ่ง
เจริญไปเป็นผึ้งงานเฉลี่ย ๕,๘๗๗ ตัว (ไข่ ๖๒๘ ฟอง, หนอน ๙๖๓ ตัว  และดักแด้ ๔,๓๘๖ ตัว) และเจริญไป
เป็นผึ้งเพศผู้เฉลี่ยเท่ากับ ๙๓๓ ตัว/รัง (ไข่ ๔๐ ฟอง, หนอน ๑๓๕ ตัว และดักแด้ ๗๕๘ ตัว) ส่วนในฤดูฝนมี
ตัวเต็มวัยผึ้งโพรงทั้งหมดเฉลี่ย ๘,๖๕๔ ตัว/รัง, ผึ้งงาน ๘,๕๗๔ ตัว/รัง และผึ้งเพศผู้ ๘๐ ตัว/รัง โดยมีจำนวน
ไข ่หนอน และดักแด้ของผึ้งโพรงทั้งหมดเฉลี่ยเท่ากับ 5,103 ตัว และเจริญไปเป็นผึ้งงานเฉลี่ยเท่ากับ ๕,๐๓๙ 
ตัว/รงั (ไข ่๔๕๒ ฟอง, หนอน ๑,๐๓๘ ตัว และดักแด้ ๓,๕๔๙ ตัว) และผึ้งเพศผู้เฉลี่ย ๖๔ ตัว/รัง (ไข ่๕ ฟอง, 
หนอน ๑ ตัว, และดักแด้ ๕๘ ตัว) สำหรับปริมาตรที่ผึ้งโพรงเข้าครอบครองรังในฤดูแล้งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๑๘.๗  ลิตร โดยมีปริมาตรที่ผึ้งครอบครองในรังเท่ากับ ๕๖.๘ เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ทั้งหมด ส่วนในฤดูฝนมี
ปริมาตรเฉลี่ยเท่ากับ ๑๒.๖ ลิตร ปริมาตรที่ผึ้งครอบครองในรังเท่ากับ ๓๗.๕ เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่ง
ความแตกต่างของผึ้งโพรงระหว่างฤดูแล้งและฤดูฝนอยู่ที่การผลิตผึ้งเพศผู้ทั้งจำนวนไข่  หนอน ดักแด้ และตัว
เต็มวัย โดยผลจากการค้นคว้าวิจัยครั้งนี้ทำให้รู้จำนวนประชากร และขนาดโพรงที่ผึ้งโพรงที่อยู่ทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย 

สัมฤทธิ์ มากสง (๒๕๕๗) ศึกษาความหลากหลายของพืชอาหารของผึ้งในหมู่บ้านทิพุเย ตำบลชะแล 
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาชนิดของพืชอาหารผึ้งที่ให้เกสรและน้ำหวานแก่
ผึ้งในหมู่บ้านทิพุเย โดยศึกษา บริบทชุมชน ตั้งทีมวิจัยซึ่งประกอบด้วยครู นักเรียน นักศึกษา ผู้รู้ในชุมชน 
หลังจากนั้นสำรวจพืชอาหารผึ้งใน 3 ช่วงเวลา คือ เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เดือนมิถุนายน 
- กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ - มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างนักวิจัยกับชุมชน จากการสำรวจพบพืชอาหารผึ้ง ๒๗ ชนิด ๑๕ วงศ์ เป็นพืชที่ให้เกสรอย่างเดียว ๖ 
ชนิด พืชที่ให้น้ำหวานอย่างเดียว ๗ ชนิด ส่วนพืชที่ให้ทั้งเกสรและน้ำหวานมีทั้งหมด ๑๔ ชนิด ช่วงเดือน
กุมภาพันธุ์- พฤษภาคม มีพืชอาหารของผึ้งมากที่สุด ส่วนพืชอาหารของผึ้งทั้ง ๓ ช่วงเวลา คือ ไมยราบ และ
พบผึ้งที่หาอาหาร ๔ ชนิด คือ ผึ้งมิ้มเล็ก ผึ้งโพรง ผึ้งหลวง และผึ้งมิ้ม ซึ่งพบผึ้งมิ้ม และผึ้งโพรงมากกว่าผึ้ง
หลวง ส่วนผึ้งมิ้มเล็กพบน้อยที่สุด 
 พรประภา แสนหลวง และยรรยง เฉลิมแสน (๒๕๖๐) ผลของสารสกัดจากกานพลู และสะระแหน่ใน
การยับยั้งไรทรอปิ ลีแลปส์ และผลต่อพฤติกรรมของผึ้ง การศึกษาผลของสารสกดกานพลู  (Syzygiun 
aromatimaticum (L.).) และสะระแหน่ (Mentha cordifolia Opiz) ที่มีผลต่อการยับยั้งไรทรอปิ ลีแลปส์ 
(Tropilaelaps clareae) และพฤติกรรมของผึ้ง (Apis melifera) ประกอบด้วย ๓ การทดลอง คือ การ 



๑๕ 

ทดลองที่ ๑ ทดสอบปริมาณสารสกัดกานพลูและสะระแหน่ที่เหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อผึ้งพันธุ์ในห้อง
ทดสอบพบว่าปริมาณ ๑ มิลลิลิตร เป็นปริมาณท่ีมีความเหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อผึ้งพันธุ์ การทดลองที่ ๒ 
ทดสอบสารสกดักานพลู และสะระแหน่ที่มีผลต่อการยับยั้งไรทรอปิ ลีแลปส์ในห้องทดลองประกอบด้วย ๙ สิ่ง
ทดลอง คือ สารสกัดกานพลู และสะระแหน่ที่ระดับความเข้มข้น ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ 
และกลุ่มควบคุม (น้ำกลัน่) พบว่าสารสกัดกานพลูทุกความเข้มข้นมีผลต่อการยับยั้งไรทรอปิ  
ลีแลปส์ แตกต่างกบกลุ่มควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิต ิ( ่ p<๐.๐๕) ส่วนสารสกัดสะระแหน่่ไม่มีความ 
แตกต่างกบกลุ่มควบคุม (p>๐.๐๕) การทดลองที่ ๓ ทดสอบสารทดสอบในรังผึ้งพันธุ์ ประกอบด้วย ๕ สิ่ง
ทดลอง คือ สารสกัดกานพลูที่ระดับความเข้มข้น ๒๕ ๕๐ ๗๕ และ๑๐๐เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ และกลุ่ม
ควบคุม ทุกสิ่งทดลองวางระเหยไว้ในรังผึ้ง ผลการทดลองปรากฏวา สารสกัดกานพลูทุกความเข้มข้นสามารถ
กำจัดไรทรอปิ ลีแลปส์ ได้มากกว่ากลุ่มควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<๐.๐๕) ผลการสังเกตพฤติกรรม
ผึ้ง พบวา ผึ้งเต็มวัยไม่เกิดพฤติกรรมกา้วร้าว และไม่มีการทำลายนางพญา 
 กิจกรรมการหาอาหารของผึ้งมิ้มจะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับอุณหภูมิและความเข้มข้นของน้ำตาล
ในน้ำต้อยของดอกไม้กลาวคือเมื่ออุณหภูมิสูง และความเข้มข้นของน้ำตาลในน้ำต้อยของดอกไม้สูงผึ้งมิ้มจะมี
ความกระตือรือรนในกิจกรรมการหาอาหารมากขึ้น แต่จะมีความสัมพันธ์ทางลบกับความชื้นสัมพัทธ์โดยที่ผึ้ง
มิ้มมีจะความกระตือรือรนในกิจกรรมการหาอาหารลดลงเมื่อความชื้นสัมพัทธ์สูงขึ้น รูปแบบการออกหา
อาหารจะมีความสอดคลองกับการบานของดอกไม้โดยเริ่มขึ้นเมื่อดอกไม้บาน และสิ้นสุดลงหลังจากดอกรวง
ไปแลว ๑ สัปดาห (Sihag, Sunita and Khathar, ๑๙๙๙) จำนวนเที่ยวในการหาอาหารของผึ้งงานจะ
ประมาณ ๖ เที่ยวตอวัน (Dyer and Seeley, ๑๙๙๑) ผึ้งมิ้มใหความสนใจพืชในตระกูล Compositae 
(Phadre, ๑๙๖๘) ตระกูลถั่ว(Leguminosae) ตาง ๆ เชนอัลฟลฟา (Goyal and Atwal, ๑๙๗๕; Diwan 
and Salvi, ๑๙๖๕) ตระกูล Sapindaceae เชน ลิ้นจี่ (Phradae and Naim, ๑๙๗๔) และลําไย (สมนึก บุญ
เกิด, ทัศนียศรีทวีป, จันทรเพญ ลิมปพยอม, และวาทินจันทรสงา, ๒๕๒๘) ตระกูล Anacardiaceaeเชน มะม
วง (สมนึก บุญเกิด, ๒๕๒๘) และตระกูล Palmaceae เชน มะพราว(พิชัย คงพิทักษ, ๒๕๒๘) 

การติดตอสื่อสารขณะหาอาหารผึ้งงานที่ออกไปหาอาหารเมื่อกลับมาถึงรังจะป้อนอาหารใหกับผึ้ง
งานตัวอ่ืน ๆ (Free and Williams, ๑๙๗๙) และมีการเตนระบำส่ายท้องวนไปรอบ ๆ เป็นวงกลม แลวจึง
เดินตรงเพ่ือชี้ทิศของแหล่งอาหารใหตัวอ่ืน ๆ รูการเตนระบำส่ายท้องงจะกระทำประมาณ ๒ - ๔ ครั้ง เมื่อมี
ผึ้งงานตัวอ่ืน ๆ รถูึงแหล่งอาหารเหลานั้นแลวกจ็ะหยุดเต้น  (Akaratanakul, ๑๙๗๗)  

การเตนระบำส่ายท้อองถือเป็นความสำเร็จของการส่งข้อมูลแหล่งอาหารของผู้ไปหากับผึ้งงานตัวอ่ืน 
ๆ ในรังการเตนระบำส่ายท้องจะเป็นการปล่อยสัณญาณการสั่นสะเทือนของเสียงโดยชวงระยะเวลาของการ
ปล่อยเสียงสั้นสะเทือนบอกถึงระยะทาง ทิศของลำตัวบอกทิศทาง ระดับของเสียงจากการเตนระบำส่ายท้อง
บอกถึงปริมาณในแหล่งที่พบโดยตรง เสียงที่เกิดจากการเตนระบำส่านท้องมีความถี่ประมาณ ๒๕๐ Hz 
(Dreller and Kirchner, ๑๙๙๐) 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

บทที่ ๓ 
 

อุปกรณ์ และวิธีการ 
 
๓.๑ การจัดการ 
    ๓.๑.๑ การจัดการเพื่อให้เกิดการบริหาร 

๑. โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียนมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆทั้งการประชุมครูประจำเดือนการประชุมของกลุ่มบริหารวิชาการการ
ประชุมกลุ่มนโยบายและแผนและการประชุมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระและการประชุมของ
คณะทำงานสาระสรรพสิ่งล้วนพันเก่ียวดังนี้ 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
สาระสรรพสิ่งล้วนพันเก่ียวและมีการมอบหมายงานและหน้าที่ดังนี้ 

๒.๑ คำสั่งโรงเรียนตากพิทยาคมที่ ๓๙๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน 
สาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต  สาระการเรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยวสาระการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่
มหาชนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามองค์ประกอบงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนลงวันที่  ๕  พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดังนี้ 
 
๒.๑.๑ คณะกรรมการดำเนินงานสาระท่ี ๒ การเรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว  จำนวน  ๔๔  คน 

๑. นายกิตติพงศ์   สิริมูลเครือ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นางอรวรรณ     จันทร์บุตร ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     รองประธานกรรมการ 
๓. นายสุทินธ์     คำน่าน  หวัหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กรรมการ  
๔. นางสาววราภรณ์  ภาคสุโพธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. นางสาวสุพิน   พลนิรันดร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๖. นายชานนท์  คำปิวทา  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๗. ว่าที่ ร.ต. วิโรจน์  ศรีสุข  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๘. นางนารีนาฏ  จันทมงคล      ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๙. นางมณฑิรา   มาจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๐. นางจรรยา  นิ่มขาว  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๑. นางอัญชลี เกิดแสง  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๒. นางสาวสุธาสินี มะโต  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๓. นางนิภาพร วิไล  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๔. นายดนัย ไทยมี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๕. นายธนพนธ์ ชุ่มวงศ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๖. นางสาวนันทิยา   จันทร์ถี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๗.  นายสมรภูมิ   อ่อนอุ่น ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๘.  นายธีรวุฒิ  อภิปรัชญาฐิติกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๙.  นางจิราภรณ์   ธรรมลังกา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 



๑๗ 

๒๐.  นางยุพิน วงษ์เป็ง  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๒๑.  นางสาวประไพ  แดงไฝ   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๒๒.  นางจันทร์จิรา    คำน่าน  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๒๓.  นางสาวนิษฐา ลิขิตสถาพร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๒๔.  นายวรุฒม์     เครือแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ 
๒๕.  นางสาวกาญจนา  ด้วงนา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๒๖.  นางอุไรรัตน์   รัตนภักดิ์ดีกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ  
๒๗.  นางพัชรีดา    ใยระย้า  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ  
๒๘.  นางสาวจำเนียร น้ำสังข์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๒๙.  นางสาวจุฑารัตน์ เอ่ียมสะอาด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๓๐.  นางสาวทองแข  อุ่นเรือน  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๓๑.  นางสุรีย์พร   มณีศักดิ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๓๒.  นางนิตติยา กันหา  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๓๓. นางนงนุช    จันทร์สายทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
๓๔. นางสาวภัสราภรณ์  วงศ์ใหญ่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๓๕. นางสาวศศิวรรณ  จันทร์เจริญ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๓๖.  นางสาวชลธิชา  พัชญวิวัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๓๗.  นางพรเพ็ญ    สว่างโชติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
๓๘.  นายปริญญา   กองทอง  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
๓๙.  นางสาวสายพาน ทับนิล  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
๔๐.  นางสาวระธีพร บุญเสม  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
๔๑.  นางสาวพุธชาติ   มั่นเมือง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
๔๒.  นางกฤษณา อุดมโภชน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
๔๓.  นางสาวประภาพรรณ จันทร์พรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๔๔.  นางสาวณัฐธิดา  ศรีพุ่ม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้าที่ 1. รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้  
  2. ออกแบบใบงาน กำหนดชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้รูปลักษณ์ คุณสมบัติ พฤติกรรม 
เกี่ยวกับธรรมชาติของปัจจัยชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลักของพืชศึกษาต้อยติ่งไทย 
  3. ออกแบบใบงาน กำหนดชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้ด้านรู้ลักษณ์ คุณสมบัติเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของปัจจัยกายภาพ ดิน น้ำ แสงและอากาศ 
  4. ออกแบบใบงาน กำหนดชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยอ่ืน ๆ (ปัจจัย
ประกอบ เช่นวัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่) 
  5. ออกแบบใบงาน กำหนดชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้วิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์และ
สัมพันธภาพ เรียนรู้วิเคราะห์ให้เห็นความผูกพัน 
  6. ออกแบบใบงาน กำหนดชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้สรุปผลการเรียนรู้ดุลยภาพของ
ความพันเกี่ยว 



๑๘ 

๑. รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต   จำนวน  ๒๗  คน ประกอบด้วย 
๑. นายสุทินธ์  คำน่าน  หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ  
๓. นางนารีนาฏ   จันทมงคล      ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๔. นางมณฑิรา   มาจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. นางจรรยา  นิ่มขาว  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๖. นางอัญชลี เกิดแสง  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๗. นางสาวสุธาสิน ีมะโต  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๘. นางนิภาพร วิไล  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๙. นายดนัย ไทยมี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๐. นายธนพนธ ์ชุ่มวงศ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๑ นางสาวนันทิยา จันทร์ถี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๒. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๓. นายสมรภูม ิ  อ่อนอุน่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๔. นายธีรวฒุิ  อภิปรัชญาฐติิกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๕. นางจิราภรณ์   ธรรมลังกา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๖. นางยุพิน วงษ์เป็ง  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๘. นางสาวปณัฐชา  แดงไฝ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๙. นางพัชรีดา    ใยระย้า ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๒๐. นางพรเพ็ญ   สว่างโชติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
๒๑. นางกฤษณา อุดมโภชน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
๒๒. นางนงนุช    จันทร์สายทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
๒๓. นางสาวภัสราภรณ์  วงศ์ใหญ่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๒๔. นางสาวศศิวรรณ  จันทร์เจริญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๒๕. นางสาวชลธิชา  พัชญววิฒัน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๒๖. นางสาวพุธชาติ   มั่นเมือง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
๒๗. นางสาวพิมลวรรณ น้อยท่าช้าง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 

 
  มีหน้าที่  ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ ดูแล กำกับ และติดตามให้
นักเรียนศึกษาเรียนรู้นำองค์ความรู้ที่ได้จากธรรมชาติแห่งชีวิตของปัจจัยหลักมาเป็นฐานในการศึกษา
ธรรมชาติของปัจจัยที่เข้ามาพันเกี่ยว  
๒. เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก   จำนวน  ๑๐  คน 
ประกอบด้วย 
๑. นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววราภรณ์  ภาคสุโพธิ์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ 
๓. นางจันทร์จิรา   คำน่าน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๔ นางอุไรรัตน์   รัตนภักดิ์ดีกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 



๑๙ 

๕. นางสาวประไพ     แดงไฝ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๖. นางสาวนิษฐา ลิขิตสถาพร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๗. นายวรุฒม์     เครือแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๘. นางสาวกาญจนา  ด้วงนา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๙. นางสาวจุฑารัตน์ เอ่ียมสะอาด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๑๐. นางสาวณัฐธิดา  ศรีพุ่ม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  ดูแล  กำกับ และติดตามให้

นักเรียนศึกษาเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์คุณสมบัติพฤติกรรม ของปัจจัยอ่ืนที่มาเกี่ยวข้องกับ “ต้อยติ่งไทย” และ
สรุปผลการเรียนรู้ 

 
 ๒.๑ เรียนรู้ด้าน รูปลักษณ์ คุณสมบัติพฤติกรรม    จำนวน  ๑๐  คน ประกอบด้วย 
 ๑. นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 

๒. นางสาววราภรณ์  ภาคสุโพธิ์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวนิรมล    เหลืองพิศาลพร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๔. นางจันทร์จิรา   คำน่าน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๕. นางอุไรรัตน์   รัตนภักดิ์ดีกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๖. นางสาวประไพ     แดงไฝ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๗. นางสาวนิษฐา ลิขิตสถาพร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๘. นายวรุฒม์     เครือแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๙. นางสาวกาญจนา  ด้วงนา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๐. นางสาวณัฐธิดา  ศรีพุ่ม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  ดูแล กำกับ และติดตามให้

นักเรียนศึกษาเรียนรู้การสัมผัสเรียนรู้ธรรมชาติของชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก (ต้อยติ่งไทย) 
เรียนรู้ด้านรูปลักษณ์คุณสมบัติและพฤติกรรมในแต่ละปัจจัยอย่างละเอียด 
 
 ๒.๒  สรุปผลการเรียนรู้   จำนวน  ๖  คน   ประกอบด้วย 

๑. นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นายกิตติพงศ์  สิริมูลเครือ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      รองประธานกรรมการ 
๓. นางศิริวรรณ  เสือสุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
๔. นางสาวจุฑารัตน์ เอ่ียมสะอาด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     กรรมการ 
๕. นางสาววราภรณ์  ภาคสุโพธิ์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการและเลขานุการ 
๖. นางสาวณัฐธิดา  ศรีพุ่ม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการและเลขานุการ 
 

  มีหน้าที ่ให้คำปรึกษา ในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  ดูแล  กำกับ และติดตามให้
นักเรียนศึกษาเรียนรู้การสรุปผลการเรียนรู้ธรรมชาติของชีวภาพที่มาพันเกี่ยวกับปัจจัยหลักด้านรูปลักษณ์



๒๐ 

คุณสมบัติและพฤติกรรมของปัจจัยอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ “ต้อยติ่งไทย” 
 
๓. เรียนรู้ธรรมชาติของ ปัจจัยกายภาพ  (ดิน น้ำแสง อากาศ)   จำนวน  ๙  คน ประกอบด้วย 
๑. นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุพิน  พลนิรันดร์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ 
๓. นายชานนท์  คำปิวทา  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๔. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. นางปัทมา   ภู่สวาสดิ ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๖. นางสาวเบญชญา  ธนาถิรธรรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๗. นางสาวจุฑารัตน์ เอ่ียมสะอาด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๙. นางสาวเย็นจิตร์  มั่นคงพิพัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
 
 มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา ในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  ดูแล  กำกับ  และติดตามให้
นักเรียนศึกษาเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์คุณสมบัติสรุปผลการเรียนรู้ของปัจจัยกายภาพด้านรูปลักษณ์คุณสมบัติ 
 

๓.๑ เรียนรู้ด้าน รูปลักษณ์ คุณสมบัติจำนวน  ๙  คน  ประกอบด้วย 
๑. นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุพิน  พลนิรันดร์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวเย็นจิตร์  มั่นคงพิพัฒน์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๔. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. นางปัทมา   ภู่สวาสดิ ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 

 ๖. นางสาวเบญชญา  ธนาถิรธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๗. นางสาวจุฑารัตน์ เอ่ียมสะอาด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
 ๙. นายชานนท์  คำปิวทา  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  ดูแล  กำกับ  และติดตามให้

นักเรียนศึกษาเรียนรู้การสัมผัสเรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยศึกษากายภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก
(ต้อยติ่งไทย) เช่นดินน้ำอากาศและแสง 
 

๓.๒ สรุปผลการเรียนรู้   จำนวน  ๗  คน ประกอบด้วย 
๑. นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเย็นจิตร์  มั่นคงพิพัฒน์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     รองประธานกรรมการ 
๓. นางปัทมา   ภู่สวาสดิ ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 

 ๔. นางสาวเบญชญา  ธนาถิรธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. นางสาวจุฑารัตน์ เอ่ียมสะอาด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๖. นายชานนท์  คำปิวทา  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 

 ๗. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการและเลขานุการ 



๒๑ 

มีหน้าที่  ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  ดูแล  กำกับ  และติดตามให้ 
นักเรียนศึกษาเรียนรู้สรุปผลการเรียนรู้ของปัจจัยกายภาพด้านรูปลักษณ์คุณสมบัติ 
 
๔. เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยอ่ืน ๆ (ปัจจัยประกอบ เช่น วัสดุอุปกรณ์ อาคาร สถานที่) จำนวน  ๓  คน   
    ประกอบด้วย 
๑. นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ 
๓. นายชานนท์  คำปิวทา  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  ให้คำปรึกษา ในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  ดูแล  กำกับ  และติดตามให้
นักเรียนศึกษาเรียนรู้ปัจจัยประกอบเช่นวัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่สัมผัสเรียนรู้ปัจจัยประกอบที่เข้ามา
เกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก (ต้อยติ่งไทย) ปัจจัยรอง (ชีวภาพอ่ืน) และปัจจัยเสริม (กายภาพ) นำมาพิจารณาและ
สรุปองค์ความรู้ 
 
๕. เรียนรู้ธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัย   จำนวน  ๓  คน  ประกอบด้วย 
๑. นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวเย็นจิตร์  มั่นคงพิพัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ ดูแล กำกับ และติดตามให้
นักเรียนศึกษาเรียนรู้วิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์เป็นการเรียนรู้ธรรมชาติของความเกี่ยวข้องระหว่างชีวภาพ
กับชีวภาพชีวภาพกับกายภาพเห็นและเข้าใจความสัมพันธ์และการศึกษาเรียนรู้ วิเคราะห์ให้เห็นความผูกพัน
เป็นการเรียนรู้ธรรมชาติของความผูกพันระหว่างชีวภาพกับชีวภาพชีวภาพกับกายภาพเห็นและเข้าใจความ
ผูกพัน  

 
๖. สรุปผลการเรียนรู้ ดุลยภาพของความพันเกี่ยว จำนวน  ๖  คน ประกอบด้วย 
๑. นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ 
๓. นางพรเพ็ญ  สว่างโชติ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
๔. นางสาวระธีพร  บุญเสม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ 
๕. นางสาวกัญชลี  ตันจันทร ์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ 
๖. นางสาวเย็นจิตร์  มั่นคงพิพัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ ดูแล กำกับ และติดตามให้
นักเรียนศึกษาเรียนรู้ความสัมพันธ์ความผูกพันก่อเกิดดุลยภาพวัตถุทรัพยากรที่เป็นปัจจัยในการพัฒนาหาก
เรามีอย่างสมบูรณ์ 

 



๒๒ 

การวางแผนและมอบหมายงานดำเนินการดังนี้ 
วิธีการดำเนินการเรียนรู้ มีดังนี้ 
๑. จัดให้มีการอบรมนักเรียน และครูแกนนำบูรณาการหลักสูตร ๓ สาระ (สาระที่  ๑  การเรียนรู้

ธรรมชาติแห่งชีวิต สาระที่ ๒ การเรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว และสาระที่ ๓ การเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่
มหาชน) ให้แก่นักเรียน และครูแกนนำให้มีความรู้ ความเข้าใจ นำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และขยาย
ผลจากการอบรม ไปสู่นักเรียน และคณะครูทุกคน 

๒. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระสำคัญ ในกลุม่สาระการเรียนรู้  ๕  กลุม่สาระ ไดแ้ก ่
กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๓. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้  ๕  กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ 
และจัดทำใบความรู้ ใบกิจกรรมที่ใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน 
     ๔. ครูประจำวิชารับผิดชอบดูแลนักเรียนที่สอนให้ทำใบงาน / บทปฏิบัติการสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว
ตามใบงานดังนี้ 

๔.๑ ใบงานที่ ๑ เรื่อง เรียนรู้ความเกี่ยวพัน 
- เรียนรู้ความพันเก่ียวของปัจจัยชีวภาพ 
- เรียนรู้ความพันเก่ียวของปัจจัยกายภาพ 

๔.๒ ใบงานที่ ๒ เรื่องการเลือกปัจจัยเรียนรู้และกำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 
- เรียนรู้ตำแหน่งของปัจจัยชีวภาพ 
- เรียนรู้ตำแหน่งของปัจจัยกายภาพ 

๔.๓ ใบงานที่ ๓ เรื่องการเลือกปัจจัยชีวภาพและกำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 
- การศึกษาลักษณะภายนอกของชีวภาพ 
 เลือกปัจจัยชีวภาพที่จะเรียนรู้ 
 วิเคราะห์รูปลักษณ์ภายนอก 

- การศึกษาลักษณะภายในของชีวภาพ 
 เลือกปัจจัยชีวภาพที่จะเรียนรู้ 
 วิเคราะห์รูปลักษณ์ภายนอก 

๔.๔ ใบงานที่ ๔ เรื่องเรียนรู้ธรรมชาติปัจจัยชีวภาพ 
๔.๕ ใบงานที่ ๕ เรื่องการเลือกปัจจัยกายภาพและกำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 
๔.๖ ใบงานที่ ๖ เรื่องเรียนรู้ธรรมชาติปัจจัยกายภาพ 
๔.๗ ใบงานที่ ๗ เรื่องเรียนรู้ธรรมชาติธรรมชาติความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัย 

- วิเคราะห์สรุปความสัมพันธ์ของพืชศึกษากับชีวภาพและกายภาพ 
- วิเคราะห์สรุปความผูกพันของพืชศึกษากับชีวภาพและกายภาพ 
- วิเคราะห์สรุปดุลยภาพของพืชศึกษากับชีวภาพและกายภาพ 

๔.๙ ใบงานที่ ๘ เรื่องสรุปให้เห็นความสัมพันธ์ ความผูกพัน และดุลยภาพ 
- สรุปให้เห็นความสัมพันธ์ ความผูกพัน และดุลยภาพ 



๒๓ 

- เขียนแผนภาพแสดง ความสัมพันธ์ ความผูกพัน และดุลยภาพ 
 

๒. แผนบูรณาการสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยวดำเนินการดังนี้ 
๑) กลุ่มสาระวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ เพ่ือบูรณาการกับ

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๒) ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระสรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว 
๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
๔) รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ต่อผู้บริหาร 
 

๓. การจัดค่ายสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยวดำเนินการดังนี้ 
๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดทำโครงการอบรมนักเรียน และครูแกนนำบูรณาการหลักสูตร 

๓ สาระ 
๒) แต่งตั้งคำสั่งและประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพ่ือมอบหมายงาน 
๓) ดำเนินการจัดกิจกรรมค่าย 
๔) ประเมินความพึงพอใจ 
๕) รายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

๓.๑.๒ การจัดการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
การวางแผนการบูรณาการสู่การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยให้ความรู้กับครูทุกคนเกี่ยวกับสาระสรรพสิ่งล้วนพั นเกี่ยวเพ่ือนำข้อมูลไปใช้

ประโยชน์ในการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผังมโนทัศน์  (Mind - Mapping)  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

๓.๒ การศึกษาสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว 
๑. รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต 
นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิตของต้อยติ่งไทย ทั้งด้านรูปลักษณ์  คุณสมบัติ 

พฤติกรรมเกี่ยวกับ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ดของต้อยติ่งไทย มาเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาปัจจัยอ่ืน
ที่เข้ามาพันเกี่ยว 
 
วิธีการศึกษา 
๑.๑ ด้านรูปลักษณ์   

- ศึกษาต้อยติ่งไทย ทั้ง 4 ระยะการเจริญเติบโตในสภาพจริงตามธรรมชาติ  นักเรียนแต่ละกลุ่มลง
พ้ืนที่ศึกษาเพ่ือสำรวจรูปลักษณะภายนอก และเก็บตัวอย่าง นำมาทดลองในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
วิเคราะห์รูปลักษณะภายในของพืช ตามบทปฏิบัติการเรื่องโครงสร้างภายในของพืช  โดยศึกษารูปลักษณ์  
เกี่ยวกับ  ราก  ลำต้น  ใบ  ดอก  ผล  และเมล็ด  มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.๑.๑  เรื่องท่ีจะเรียนรู้ของรูปลักษณ์ภายนอก 
- ราก ศึกษาเกี่ยวกับ ความยาว ความกว้าง สี ผิว ขนาด รูปทรง รูปร่าง เนื้อ ของตอน

โคน ตอนกลางและตอนปลาย 
- ลำต้น  ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะวิสัย รูปทรงลำต้น  ความสูงของลำต้น  ขนาด สี 

ลักษณะผิวของลำต้น ของตอนโคน ตอนกลางและตอนปลาย 
- ใบ  ศึกษาเกี่ยวกับชนิด  การเรียงตัวของใบบนกิ่ง ลักษณะการจัดเรียงตัวของเส้นใบ  

รูปทรงของใบ  ลักษณะขอบใบ  สี  รูปร่าง ขนาดความกว้าง ความยาวผิวของใบ 
ตอนโคน ตอนกลางและตอนปลาย ด้านหลัง ด้านท้อง ซึกซ้าย ซีกขวา  

- ดอก  ศึกษาเกี่ยวกับชนิด ตำแหน่งที่ออกดอก  ขนาด รูปทรง รูปร่าง ความยาว ความ
กว้าง  จำนวนกลีบเลี้ยง กลีบดอก  สี  ลักษณะผิวของกลีบดอก กลีบเลี้ยง  ของตอน
โคน ตอนกลางและตอนปลาย 

- ผลและเมล็ด  ศึกษาเก่ียวกับชนิด รูปร่าง  จำนวน  ขนาดความกว้าง ความยาว  สี  
ผิวของผลอ่อน  และผลแก่  ผิวของเมล็ด  ลักษณะเปลือกผลและเมล็ด ของตอนโคน 
ตอนกลางและตอนปลาย 

๑.๑.๒ เรื่องท่ีจะเรียนรู้ของรูปลักษณ์ภายใน 
- ราก ศึกษาเก่ียวกับ สี รูปร่าง จำนวนชั้นของเนื้อเยื่อ ลักษณะการเรียงตัวของ ชั้น 

Epidermis Cortex และStele 
- ลำต้น ศึกษาเกี่ยวกับ สี รูปร่าง จำนวนชั้นของเนื้อเยื่อ ลักษณะการเรียงตัวของ ชั้น 

Epidermis Cortex และStele 
- ใบ ศึกษาเกี่ยวกับ การติดสี รูปร่าง จำนวนชั้นของเนื้อเยื่อ ลักษณะการเรียงตัวของ 

ชั้น Upper Epidermis, Lower Epidermis, Palisade mesophyll, Spongy 
mesophyll และ Vascular Bundle 



๒๖ 

- ดอก ศึกษาเกี่ยวกับ สี รูปร่าง ผิว จำนวน Sepal ,Petal ,Stigma ,Style ,Ovary, 
Ovule Anther, Filament ลกัษณะตำแหน่ง Ovary 

- ผล ศึกษาเกี่ยวกับ สี รูปร่าง ผิว Pericarp, Ovule, Placenta, locule ลักษณะการ
เรียงตัว ของ Ovule ในผล 

- เมล็ด ศึกษาเกี่ยวกับ สี รูปร่าง ผิว เนื้อ ของ Seed coat, Endosperm, Embryo 
๒. ศึกษาด้านคุณสมบัติ   

๒.๑ ด้านฟิสิกส์  
- ศึกษาแรงพยุงของต้นต้อยติ่งไทย ทั้ง 4 ระยะการเจริญเติบโต โดยมีส่วนประกอบ ดังนี้ 

ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด 
๒.๒  ด้านเคมี    

- ศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี สี, กลิ่น ค่าความเป็นกรด – 
เบส การทดสอบแป้ง สมบัติด้านการละลาย ขนาดโมเลกุลของรงควัตถุ ของต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะการ
เจริญเติบโต  โดยมีส่วนประกอบ ดังนี้ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด 
๓. ศึกษาด้านพฤติกรรม 

- ศึกษาพฤติกรรมของส่วนประกอบแต่ละส่วนของต้อยติ่งไทย ทั้ง 4 ระยะการเจริญเติบโตและ
พฤติกรรมของส่วนประกอบแต่ละส่วนของต้อยติ่งไทยที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว ในสภาพจริงตามธรรมชาติ 
โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มลงพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือกำหนดและเก็บตัวอย่างพืช นำมาทดลองในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์พฤติกรรมการตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของพืช ตามบท
ปฏิบัติการเรื่อง พฤติกรรมและการตอบของพืช  โดยศึกษาพฤติกรรมของราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

๓.๑ เรียนรู้พฤติกรรมของต้อยติ่งไทยในระยะเจริญเติบโตเต็มที่ 
- ราก  ศึกษาพฤติกรรมการสะสมอาหารของราก  
- ลำต้น  ศึกษาพฤติกรรมการโน้มเข้าหาแสงของลำต้น 
- ใบ ศึกษาพฤติกรรมการเหี่ยวของใบ 
- ดอก ศึกษาพฤติกรรมการเหี่ยวเฉาของดอก 
- ผล ศึกษาพฤติกรรมการเหี่ยวของผล 
- เมล็ด ศึกษาพฤติกรรมการงอกของเมล็ด 

๓.๒ เรียนรู้การเลี่ยนแปลงพฤติกรรมของต้อยติ่งไทยท้ัง 4 ระยะ 
- ราก  ศึกษาพฤติกรรมการแตกแขนงของราก 
- ลำต้น  ศึกษาพฤติกรรมการแตกตาข้างของลำต้น 
- ใบ ศึกษาพฤติกรรมการเหี่ยวของใบ 
- ดอก ศึกษาพฤติกรรมการบานของดอก 
- ผล ศึกษาพฤติกรรมการพัฒนาของผล  
- เมล็ด ศึกษาพฤติกรรมการดูดซึมน้ำของเมล็ด 

 
 



๒๗ 

๒ .เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก 
 ๒.๑  เรียนรู้ด้านรูปลักษณ์  คุณสมบัติ  พฤติกรรม 
  -  ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับต้อยติ่งไทย นักเรียนแต่ละ
กลุ่มลงพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือสำรวจรูปลักษณะภายนอก และเก็บตัวอย่าง นำมาทดลองในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ และศึกษาเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์  คุณสมบัติ  และพฤติกรรมของปัจจัยชีวภาพต่าง  ๆ มี
รายละเอียด ดังนี้ 
 
วิธีการศึกษา 
  ๒.๑.๑ เรียนรู้ด้านรูปลักษณ ์
   - มดดำ  ศึกษารูปลักษณ์ส่วนหัวของมดดำ 
     ศึกษารูปลักษณ์ส่วนอกของมดดำ 
     ศึกษารูปลักษณ์ส่วนท้องของมดดำ    

- ผิ้งมิ้ม  ศึกษารูปลักษณ์ส่วนหัวของงมิ้ม  
     ศึกษารูปลักษณ์ส่วนอกของงมิ้ม  

  ศึกษารูปลักษณ์ส่วนท้องของงมิ้ม  
  ๒.๑.๒ เรียนรู้ด้านคุณสมบัติทางเคมี 
   - มดดำ  ศึกษากลิ่นส่วนหัวของมดดำ 
     ศึกษากลิ่นส่วนอกของมดดำ 
     ศึกษากลิ่นส่วนท้องของมดดำ 
     ศึกษาความมันวาวส่วนหัวของมดดำ 
     ศึกษาความมันวาวส่วนอกของมดดำ 
     ศึกษาความมันวาวส่วนหัวของมดดำ 
     ศึกษาความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดดำ 
     ศึกษาความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดดำ 
     ศึกษาความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมดดำ 
     ศึกษาความเป็นกรดเบสส่วนหัวของมดดำ 
     ศึกษาความเป็นกรดเบสส่วนอกของมดดำ 
     ศึกษาความเป็นกรดเบสส่วนท้องของมดดำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

   - ผึ้งมิ้ม  ศึกษากลิ่นส่วนหัวของผึ้งมิ้ม   
     ศึกษากลิ่นส่วนอกของผึ้งมิ้ม   
     ศึกษากลิ่นส่วนท้องของผึ้งมิ้ม   
     ศึกษาความมันวาวส่วนหัวของผึ้งมิ้ม   
     ศึกษาความมันวาวส่วนอกของผึ้งมิ้ม   
     ศึกษาความมันวาวส่วนหัวของผึ้งมิ้ม   
     ศึกษาความเป็นโปรตีนส่วนหัวของผึ้งมิ้ม   
     ศึกษาความเป็นโปรตีนส่วนอกของผึ้งมิ้ม   
     ศึกษาความเป็นโปรตีนส่วนท้องของผึ้งมิ้ม   
     ศึกษาความเป็นกรดเบสส่วนหัวของผึ้งมิ้ม   
     ศึกษาความเป็นกรดเบสส่วนอกของผึ้งมิ้ม   
     ศึกษาความเป็นกรดเบสส่วนท้องของผึ้งมิ้ม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๒.๑.๒ เรียนรู้ด้านคุณสมบัติทางฟิสิกส์ 
   - มดดำ  ศึกษาแรงพยุงส่วนหัวของมดดำ 
     ศึกษาแรงพยุงส่วนอกของมดดำ 
     ศึกษาแรงพยุงส่วนท้องของมดดำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

   - ผึ้งมิ้ม  ศึกษาแรงพยุงส่วนหัวของผึ้งมิ้ม 
     ศึกษาแรงพยุงส่วนอกของผึ้งมิ้ม 
     ศึกษาแรงพยุงส่วนท้องของผึ้งมิ้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๒.๑.๔ เรียนรู้ด้านพฤติกรรม 
   - มดดำ  ศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารของมดดำ 
     ศึกษาพฤติกรรมการเดินของมดดำ 
     ศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารของมดดำ 
     ศึกษาพฤติกรรมการสร้างรังของมดดำ 
     ศึกษาพฤติกรรมการเดินของมดดำ 
     ศึกษาพฤติกรรมการต่อสู้ของมดดำ 
   - ผึ้งมิ้ม  ศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารของผึ้งมิ้ม  
     ศึกษาพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของผึ้งมิ้ม  
     ศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารของผึ้งมิ้ม 
     ศึกษาพฤติกรรมการสร้างรังของผึ้งมิ้ม 
     ศึกษาพฤติกรรมการสเต้นระบำของผึ้งมิ้ม  
 
๓. เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยกายภาพ (ดิน น้ำ แสง ลม) 
 ๓.๑ การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์  คุณสมบัติ  ของปัจจัยกายภาพ 
       ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยกายภาพ  เช่น ดิน น้ำ  แสง  และลม  ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ
ต้อยติ่งไทย นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือสำรวจปัจจัยกายภาพ และเก็บตัวอย่าง นำมาทดลองใน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  โดยศึกษาเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์  คุณสมบัติ  ของปัจจัยทางกายภาพและ
สรุปผลการเรียนรู้ 
 
วิธีการศึกษา 
 ๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนเพ่ือศึกษาปัจจัยกายภาพ  เช่น  ดิน  แสง  น้ำ  และลมที่เข้ามาเกี่ยวพันกับ
ต้อยติ่งไทย ในสภาพจริงตามธรรมชาติ  โดยการสัมผัสเรียนรู้แต่ละด้านดังนี้ 



๓๐ 

 ด้านรูปลักษณ์ของกายภาพ  โดยการวิเคราะห์เป็นส่วนๆแล้วเรียนรู้แต่ละส่วน  แต่ละเรื่อง  เช่น
รูปร่าง  รูปทรง  สี  ผิว เนื้อ  และขนาด 
 ด้านคุณสมบัติเรียนรู้แต่ละส่วนแต่ละเรื่อง  เช่น สี รส กลิ่น ความเหนียว  ความยืดหยุ่น  ความ
เป็น  กรด-เบส 
 ๒. สรุปผลการเรียนรู้ของปัจจัยกายภาพทั้งหมดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับต้อยติ่งไทย  ในด้านรูปลักษณ์ 
คุณสมบัติ 
 
๔. เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยอ่ืน ๆ 
 ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยประกอบที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับต้อยติ่งไทย ทั้งปัจจัยทางชีวภาพและ
กายภาพ  สรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษา 
 
วิธีการศึกษา 
 ๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนเพ่ือศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยประกอบที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับต้อยติ่ง ทั้ง
ปัจจัยชีวภาพ และกายภาพ 
 ๒. สรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้  
 
๕. เรียนรู้ธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัย 

๕.๑ เรียนรู้วิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์และสัมพันธภาพ 
 ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของความเกี่ยวข้องกันในสภาพจริงตามธรรมชาติระหว่างชีวภาพกับชีวภาพ  
ชีวภาพกับกายภาพ  ให้เห็นความสัมพันธ์ 

๕.๒ เรียนรู้วิเคราะห์ให้เห็นความผูกพัน 
 ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของความผูกพันกันในสภาพจริงตามธรรมชาติระหว่างชีวภาพกับชีวภาพ   
ชีวภาพกับกายภาพ  ให้เห็นความผูกพัน 
 
วิธีการศึกษา 

๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนเพ่ือศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของความเกี่ยวข้องและความผูกพันกันในสภาพจริง
ตามธรรมชาติระหว่างต้อยติ่งไทยกับชีวภาพอ่ืน ๆ  และต้อยติ่งไทยกับกายภาพ  ให้เห็นความสัมพันธ์และ
ผูกพัน 

๒. สรุปความรู้เกี่ยวกับความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัย 
 
๖. สรุปผลการเรียนรู้ ดุลยภาพของความพันเกี่ยว 
วิธีการศึกษา  
 ๑. นักเรียนศึกษาเรียนรู้ความผูกพัน  ความสัมพันธ์ระหว่างต้อยติ่งไทยกับปัจจัยชีวภาพอ่ืน  เช่น  
มดดำ มดแดง  แมงมุม  ไส้เดือนดิน  ผึ้งมิ้ม แมลงหวี่ และปัจจัยกายภาพ  ได้แก่  ดิน น้ำ  แสง  และ
อากาศ(ลม) ที่ก่อให้เกิดดุลยภาพโดยการเขียนบรรยายสรุปผลการเรียนรู้ 
 
 



๓๑ 

บทที่ ๔ 
 

ผลการศึกษา 
 

จากการดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สาระที่ ๒ 
สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว กับหลักสูตรแกนกลาง โดยมีสาระการเรียนรู้ที่วิเคราะห์องค์ความรู้ธรรมชาติของ
ปัจจัยหลัก การเรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง การเรียนรู้ธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหว่าง
ปัจจัย การวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างปัจจัย เพื่อเข้าใจดุลยภาพ และความพันเกี่ยวของสรรพสิ่ง โดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล ศึกษาทดลอง เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามใบงานที่กำหนด มีผล
การศึกษาดังนี ้

 
๑. รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต  

จากการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต ที่ได้ผลการศึกษา ต้อยติ่งไทย ที่
เป็นพืชสนใจของโรงเรียน และมีการศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 
๑.๑ รูปลักษณ์ภายนอกของต้อยติ่งไทย 
 

 
 
        
      ราก 
 
 
 
 
 
 
ราก 

รากต้อยติ่งไทยแตกแขนงออกจากโคนของลำต้น มีลักษณะอวบอ้วน รูปทรางกระบอกแตกแขนง
แผ่ออกกว้างประมาณ ๙ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๐ เซนติเมตร มีสีน้ำตาล เป็นรากพิเศษชนิดสะสม
อาหาร คล้าย Tuber ดังนั้นจะมีระบบรากเป็นแบบ Tuberous root รากจะมีการเจริญเติบโตยาวขึ้น มี
ขนาดความกว้างเพ่ิมขึ้น สีของรากจะมีสีน้ำตาลเข้มขึ้นเรื่อย ๆ ตามระยะการเติบโตจากสีน้ำตาลอ่อน จน
กลายเป็นสีน้ำตาลเข้มในระยะสุดท้าย ทุกระยะมีผิวที่ขรุขระ เนื้อแข็ง เป็นรูปทรงกระบอก  ปลายรากเรียว
แหลม 
 

ภาพที่ ๒ รากต้อยติ่งไทย ๔ ระยะ 



๓๒ 

ตารางที่ ๑ แสดงการกำหนดระยะการเจริญเติบโตของราก ๔ ระยะ 
 
 

 
ราก 

 

ระยะที่ ๑ 
(อายุ ๐-๓๐ วัน) 

ระยะที่ ๒  
(อายุ ๓๑-๖๐ วัน) 

ระยะที่ ๓ 
(อายุ ๖๑-๑๒๐ วัน) 

ระยะที่ ๔ 
(อายุ ๑๒๑ วันขึ้นไป) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที ่๓ ลำต้นต้อยติ่งระยะที่ ๓ 
 
ลำต้น 

ลักษณะวิสัยเป็นพืชล้มลุก ต้นเป็นทรงพุ่มสูง ลำต้นตั้งตรงเหนือดิน ทรงกระบอก ลำต้นสีเขียว และ
เขียวเข้มขึ้นเรื่อย ๆ มีความยาว และความกว้างเพ่ิมขึ้นตามการเจริญเติบโต  เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วมี
ความยาวประมาณ ๒๐-๓๐ เซนติเมตรความกว้างของลำต้นประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร ตอนโคนกว้างกว้าง
ตอนปลายระยะเริ่มต้นมีผิวเรียบ เมื่อเจริญเติบโตขึ้นจะมีขน 

 
 
 
 
 
 
 

๑ cm. ๑ cm. ๑ cm. ๑ cm. 



๓๓ 

ตารางที่ ๒ แสดงการกำหนดระยะการเจริญเติบโตของลำต้น ๔ ระยะ 
 
 

 
ลำต้น 

 

ระยะที่ ๑ 
(อายุ ๐-๓๐ วัน) 

ระยะที่ ๒  
(อายุ ๓๑-๖๐ วัน) 

ระยะที่ ๓ 
(อายุ ๖๑-๑๒๐ วัน) 

ระยะที่ ๔ 
(อายุ ๑๒๑ วันขึ้นไป) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

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



๓๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ภาพที่ ๔  การเรียงตัวของใบบนก่ิง 
   เป็นแบบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก (Opposite decussate) 
 

ตารางที่ ๓ แสดงการกำหนดระยะการเจริญเติบโตของใบ ๔ ระยะ 
 
 

 
ใบ 

 

ระยะที่ ๑ 
(อายุ ๐-๓๐ วัน) 

ระยะที่ ๒  
(อายุ ๓๑-๖๐ วัน) 

ระยะที่ ๓ 
(อายุ ๖๑-๑๒๐ วัน) 

ระยะที่ ๔ 
(อายุ ๑๒๑ วันขึ้นไป) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่๕ ดอกต้อยติ่งไทย ๔ ระยะ 

หลังใบ ท้องใบ 

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



๓๕ 

ดอก 
ชนิดของดอกเป็นดอกช่อ ออกดอกตามยอดหรือตามซอกใบเป็นช่อๆ ๓ - ๕ ดอก บานไม่พร้อมกัน 

มีกลีบเลี้ยงสีเขียว ๕ แฉก กลีบเลี้ยงยาว ปลายแหลม กลีบดอก สีม่วงอ่อน ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามระยะการ
เจริญเติบโตในระยะที่ ๑ มีสีเขียวอ่อน ระยะที่ ๒ เริ่มมีสีม่วงและเหลือง จนระยะที่ ๓ ดอกมีสีม่วง จนระยะ
สุดท้าย จะเป็นดอกสีม่วงน้ำตาล มีผิวขรุขระทุกระยะ ระยะที่ ๑ และ ๒ ดอกมีรูปทรงกระบอก และระยะที่ 
๓ และ ๔ ดอกมีรูปทรงกรวย โคนเชื่อมติดกัน เป็นทรงกระบอก ปลายแยกเป็น ๕ แฉกรูปปากแตร ปลาย
ดอกแต่ละแฉกมีหยักตรงกลาง กว้างประมาณ ๔ เซนติเมตร เป็นดอกครบส่วน และดอกสมบูรณ์เพศ มี
เกสรเพศผู้ ๔ อัน แยกกันเป็น ๒ คู่ สั้น ๑ คู่ ยาว ๑ คู่ ส่วนเกสรเพศเมียจะยาวกว่าเกสรเพศผู้ทั้ง ๒ คู่ มี ๑ 
รังไข่ ๑ placenta ๒ locule มี ovule ประมาณ ๒๐ - ๓๐ ovule รังไข่มีตำแหน่งอยู่เหนือวงกลีบ 

ตารางที่ ๔ แสดงการกำหนดระยะการเจริญเติบโตของดอก ๔ ระยะ 
 
 
 

ดอก 
 

ระยะที่ ๑ 
(อายุ ๐ - ๗ วัน) 

ระยะที่ ๒ 
(อายุ ๘ - ๑๐ วัน) 

ระยะที่ ๓ 
(อายุ ๑๑ - ๑๓ วัน) 

ระยะที่ ๔ 
(อายุ ๑๔ วัน) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
ผล 

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

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



๓๖ 

ตารางที่ ๕ แสดงการกำหนดระยะการเจริญเติบโตของผล ๔ ระยะ 
 
 
 

ผล 
 

ระยะที่ ๑ 
(อายุ ๐ - ๗ วัน) 

ระยะที่ ๒ 
(อายุ ๘ - ๑๔ วัน) 

ระยะที่ ๓ 
(อายุ ๑๕ - ๒๑ วัน) 

ระยะที่ ๔ 
(อายุ ๒๒ – ๒๘ วัน) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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

ตารางที่ ๖ แสดงการกำหนดระยะการเจริญเติบโตของเมล็ด ๔ ระยะ 
 
 
 

เมล็ด 
 

ระยะที่ ๑ 
(อายุ ๐ - ๗ วัน) 

ระยะที่ ๒ 
(อายุ ๘ - ๑๔ วัน) 

ระยะที่ ๓ 
(อายุ ๑๕ - ๒๑ วัน) 

ระยะที่ ๔ 
(อายุ ๒๒ - ๒๘) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
๑.๒ รูปลักษณ์ภายในของต้อยติ่งไทย 
 ๑.๒.๑ รูปลักษณ์ภายในของรากต้อยติ่งไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๖ โครงสร้างภายในของรากต้อยติ่งไทย 

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

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

40X 



๓๗ 

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

 
 ๑.๒.๒ รูปลักษณ์ภายในของลำต้นต้อยติ่งไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๗ โครงสร้างภายในของลำต้นต้อยติ่งไทย 
 

จากการศึกษาพบว่าต้นต้อยติ่งไทยในระยะที่ ๑ รูปร่างของเซลล์ชั้น Epidermis ของลำต้น มี
ลักษณะเซลล์สี่เหลี่ยมเรียงชิดติดกัน ๑ แถว ระยะที่ ๒ รูปร่างของเซลล์ชั้น Epidermis ของลำต้น มี
ลักษณะเซลล์สี่เหลี่ยมเรียงชิดติดกัน ๑ แถว เริ่มมีขนรอบ ๆ บาง ๆ ระยะที่ ๓ รูปร่างของเซลล์ชั้น 
Epidermis ของลำต้น มีลักษณะเซลล์สี่เหลี่ยมเรียงชิดติดกัน ๑ แถว มีขนรอบ ๆ และระยะที่ ๔ รูปร่างของ
เซลล์ชั้น Epidermis ของลำต้น มีลักษณะเซลล์สี่เหลี่ยมเรียงชิดติดกัน ๑ แถว มีขนรอบ ๆ มาก ดังนั้น 
รูปร่างของเซลล์ชั้น Epidermis ของลำต้นตั้งแต่ระยะ ๑-๔ มีลักษณะเซลล์สี่เหลี่ยมเรียงชิดติดกัน ๑ แถว 
ในระยะที่ ๑ ไม่มีขนราก แต่เมื่อเจริญเติบโตขึ้นจะเริ่มมีขนราก จนระยะท่ี ๔ มีขนรากมากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

40X 



๓๘ 

๑.๒.๓ รูปลักษณ์ภายในของใบต้อยติ่งไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๘ โครงสร้างภายในของใบต้อยติ่งไทย 
 จากการศึกษา พบว่าลักษณะการเรียงตัวของเนื้อเยื่อของใบต้อยติ่งไทย ประกอบด้วย ๓ ชั้น บนสุด
คือชั้น Upper epidermis ตรงกลางคือชั้น Mesophyll (ด้านล่างเป็น Spongy mesophyll และด้านบน
เป็น Palisade mesophyll) และล่างสุด คือชั้น Lower epidermis 
 ๑.๒.๔ รูปลักษณ์ภายในของดอกต้อยติ่งไทย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40X 

7X 

ภาพที ่๙  โครงสร้างภายในของดอกต้อยติ่งไทย 



๓๙ 

จากการศึกษาพบว่า ดอกของต้อยติ่งไทยระยะที่ ๑ มี่จำนวนเกสรเพศผู้อยู่ประมาณ ๒-๓ อัน 
เพราะเป็นระยะที่ดอกเริ่มมีการเจริญเติบโต ระยะที่ ๒ จำนวนเกสรเพศผู้อยู่ประมาณ ๔ อัน ระยะที่ ๓ 
จำนวนเกสรเพศผู้อยู่ ๔ อัน ระยะที่ ๔ ไม่มีเกสรเพศผุ้ เพราะเป็นระยะที่ดอกหยุดการเจริญเติบโต และ
เกสรจะหลุดหายไป ดังนั้นเกสรเพศผู้ของดอกต้อยติ่งไทย ตั้งแต่ระยะที่ ๑-๔ จะมีจำนวนเพ่ิมขึ้นจนสูงที่สุด
ที่จำนวน ๔ อัน และจะเริ่มหลุดหายไปจนไม่เหลือเกสรเพศผู้ 
 ๑.๒.๕ รูปลักษณ์ภายในของผลต้อยติ่งไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากการศึกษาพบว่า ระยะที่ ๑- ๒ มีสีเขียวเข้ม ระยะที่ ๓ มีสีเขียวขี้ม้า ส่วนระยะสุดท้าย มีสี
น้ำตาลอ่อนปนเหลือง ดังนั้น ชั้น Exocarp ของผลต้อยติ่งไทย มีสีเข้มขึ้นเรื่อย ๆ จากสีเขียวจนเป็นสี
น้ำตาลเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามการเจริญเติบโต คลอโรฟิลล์เริ่มสลายไป จำนวน Ovule ในผลของ
ต้อยติ่งไทย ผลของต้อยติ่งไทยส่วนใหญ่ มี ๒๒ เมล็ด 
 ๑.๒.๕ รูปลักษณ์ภายในของเมล็ดต้อยติ่งไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10X 

เมล็ด 

 
 
 
 
 
 

 
 

15X 

ภาพที่ ๑๐ โครงสร้างภายในของผลต้อยติ่งไทย 

ภาพที ่๑๑  โครงสร้างภายในของเมล็ดต้อยติ่งไทย 



๔๐ 

จากการศึกษาพบว่า Seed coat ของเมล็ดต้อยติ่งไทย ระยะที่ ๑ มีสีเขียวอมเหลือง  
ระยะที่ ๒ มีสีเขียวเข้ม ระยะที่ ๓ มีสีน้ำตาล และระยะสุดท้ายไม่สามารถ ตรวจสอบได้เนื่องจากเมล็ดมี
ความแข็งมากเกินไป ทำให้ไม่สามารถทำการ Long – Section ได ้
 
๒. เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก  
 การสำรวจธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับต้อยติ่งไทย  ได้ทำการศึกษา
ทั้งหมด ๓ ช่วงเวลาด้วยกัน คือ เวลาเช้า (๗.๐๐  - ๘.๓๐ น.) เวลากลางวัน  (๑๑.๓๐  - ๑๒.๓๐ น.)  และ
เวลาเย็น  (๑๗.๐๐  - ๑๘.๓๐ น.)  พบสิ่งมีชีวิตที่มีความพันเกี่ยวกับต้อยติ่งไทย ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๗ แสดงการศึกษาธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับต้อยติ่งไทยช่วงเวลา
เช้า  (๗.๐๐  - ๘.๓๐ น.) 

ลำดับ 
ชื่อสิ่งมีชีวิต 
(ชีวภาพ) 

ความเกี่ยวพัน 
(จำนวน ตำแหน่งที่พบ ทำอะไร อย่างไร กับปัจจัยหลัก) 

๑. มดดำ จำนวนมาก เดินเรียงแถวไปมา ผ่านต้นต้อยติ่งไทย บางตัวเดินขึ้น
ไปบนต้นต้อยติ่งไทย 

๒. มดแดง จำนวนมาก  เดินไปมารอบ ๆ ต้นต้อยติ่งไทย ตอบสนองต่อสิ่งเร้า
รอบ ๆ 

๓. แมงมุม จำนวน ๓ ตัว  เกาะอยู่ที่ใบของต้นต้อยติ่งไทย 

๔. ไส้เดือนดิน จำนวน ๒ ตัว  ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของต้นต้อยติ่งไทย 
ชอนไชลงพ้ืนดินบริเวณโคนต้นต้อยติ่งไทย 

๕. ผึ้งมิ้ม จำนวน  ๕  ตัว รอบ ๆ บินวนไปมา  และเกาะที่ดอกของต้น
ต้อยติ่งไทย 

๖. แมลงหวี่ จำนวนมาก  บินวนไปมาในพ้ืนที่ศึกษา ที่มีต้นต้อยติ่งไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

ตารางที่ ๘ แสดงการศึกษาธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับต้อยติ่งไทยช่วงเวลา
กลางวัน  (๑๑.๓๐  - ๑๒.๓๐ น.) 
 

ลำดับ 
ชื่อสิ่งมีชีวิต 
(ชีวภาพ) 

ความเกี่ยวพัน 
(จำนวน ตำแหน่งที่พบ ทำอะไร อย่างไร กับปัจจัยหลัก) 

๑. มดแดง จำนวนมาก  เดินไปมารอบ ๆ ต้นต้อยติ่งไทย ตอบสนองต่อสิ่งเร้า
รอบ ๆ 

๒. ผึ้งมิ้ม จำนวน  ๕  ตัว รอบ ๆ บินวนไปมา  และเกาะที่ดอกของต้น
ต้อยติ่งไทย 

๓. ไส้เดือนดิน จำนวน ๔ ตัว ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของต้นต้อยติ่งไทย 
ชอนไชลงพ้ืนดินบริเวณโคนต้นต้อยติ่งไทย 

๔. มดดำ จำนวนมาก เดินเรียงแถวไปมา ผ่านต้นต้อยติ่งไทย บางตัวเดินขึ้น
ไปบนต้นต้อยติ่งไทย 

๕. ยุง จำนวน ๕ ตัว  บินไปมาผ่านต้นต้อยติ่งไทย 

๖. ต๊ักแตน จำนวน ๒ ตัว กระโดดมาเกาะที่ใบของต้นต้อยติ่งไทย 

 
ตารางที่ ๙ แสดงการศึกษาธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับต้อยติ่งไทยช่วงเวลา
เย็น  (๑๗.๐๐  - ๑๘.๓๐ น.) 

ลำดับ 
ชื่อสิ่งมีชีวิต 
(ชีวภาพ) 

ความเกี่ยวพัน 
(จำนวน ตำแหน่งที่พบ ทำอะไร อย่างไร กับปัจจัยหลัก) 

๑. ไส้เดือนดิน จำนวน ๖ ตัว ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของต้นต้อยติ่งไทย 
ชอนไชลงพ้ืนดินบริเวณโคนต้นต้อยติ่งไทย 

๒. มดดำ จำนวนมาก เดินเรียงแถวไปมา ผ่านต้นต้อยติ่งไทย บางตัวเดินขึ้นไป
บนต้นต้อยติ่งไทย 

๓. ยุง จำนวนมาก  บินไปมาผ่านต้นต้อยติ่งไทย 

๔. แมลงหวี่ จำนวนมาก  บินวนไปมาในพ้ืนที่ศึกษา ที่มีต้นต้อยติ่งไทย 

๕. มดแดง จำนวนมาก  เดินไปมารอบ ๆ ต้นต้อยติ่งไทย ตอบสนองต่อสิ่งเร้า
รอบ ๆ 

๖. แมงมุม จำนวน ๒ ตัว ชักใยอยู่ท่ีใบของต้นต้อยติ่งไทย 

๗. ตั๊กแตน จำนวน ๒ ตัว กระโดดมาเกาะที่ใบของต้นต้อยติ่งไทย 



๔๒ 

ตารางท่ี ๑๐ แสดงการสรุปการสำรวจสิ่งมีชีวิตที่พบในแต่ละช่วงเวลา 
 

ช่วงเวลา ชนิด จำนวน(ตัว) 

ช่วงเวลาเช้า   
(๗.๐๐  - ๘.๓๐ น.) 

มดดำ จำนวนมาก 
มดแดง จำนวนมาก 
แมงมุม ๓ ตัว 

ไส้เดือนดิน ๒ ตัว 
ผึ้งมิ้ม ๕ ตัว 

แมลงหวี่ จำนวนมาก 

ช่วงเวลากลางวัน  
(๑๑.๓๐  - ๑๒.๓๐ น.) 

มดแดง จำนวนมาก 
ผึ้งมิ้ม ๕ ตัว 

ไส้เดือนดิน ๔ ตัว 
มดดำ จำนวนมาก 
ยุง ๕ ตัว 

ตั๊กแตน ๒ ตัว 

- ช่วงเวลาเย็น   
(๑๗.๐๐  - ๑๘.๓๐ น.) 

ไส้เดือนดิน ๖ ตัว 
มดดำ จำนวนมาก 
ยุง จำนวนมาก 

แมลงหวี่ จำนวนมาก 
มดแดง จำนวนมาก 
แมงมุม ๒ ตัว 
ตั๊กแตน ๒ ตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

ภาพแสดงตำแหน่งทิศทางชีวภาพที่เข้ามาพันเกี่ยวกับปัจจัยหลัก (ต้อยติ่งไทย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

จากกิจกรรมการสำรวจปัจจัยทางชีวภาพพบว่า สิ่งมีชีวิตที่นักเรียนสามารถพบได้ทั้ง ๓ ช่วงเวลา
พบบ่อยและมีอยู่เป็นจำนวนมาก คือ มดดำ  และผึ้งมิ้ม จึ งเลือกสิ่งมีชีวิตทั้ง ๒ ชนิดนี้ มาทำการศึกษา
เรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ และพฤติกรรมของชีวภาพ 
 ๒.๑ เรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ พฤติกรรม 

เรียนรู้ด้านรูปลักษณ์โดยเริ่มจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นส่วนๆ  แล้วเรียนรู้แต่ละส่วนแต่ละ
เรื่อง เช่น รูปร่าง รูปทรง สี  ผิว ขนาด 
 เรียนรู้ด้านคุณสมบัติเรียนรู้แต่ละส่วนแต่ละเรื่องทั้งคุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมี เช่น สี กลิ่น รส 
ความเหนียว ความยืดหยุ่น 
 เรียนรู้ด้านพฤติกรรมเรียนรู้แต่ละส่วนแต่ละเรื่อง เช่น พฤติกรรมการกินอาหาร  การเดิน การขยับ 
การบิน การต่อสู้ และการสร้างรัง 
 ปัจจัยทางชีวภาพตัวที่ ๑ มดดำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
มดดำเป็นแมลงสังคมที่อยู่ในวงศ์ Formicidae อันดับ Hymenoptera จัดเป็นแมลงสังคมชั้นสูงที่

ขนาดรังมีประชากรเป็นจำนวนมาก มีการสร้างรังอย่างประณีต และสมาชิกภายในรังมีการแบ่งชั้นวรรณะ
แยกออกจากกันให้เห็นอย่างชัดเจนทั้งรูปร่าง ลักษณะและหน้าที่ ลำตัวของมดแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วน
หัว ส่วนอก และ ส่วนท้อง มีลำตัวมีสีน้ำตาลเข้มบางส่วนสีดำ ปากมีสีน้ำตาลเข้ม มีหนวดแบบหักศอก  ผิว
ลำตัวมีความมันวาว มีกลิ่นเฉพาะคล้ายกรดน้ำส้ม มีการใช้หนวด  โดยขยับไปมาซ้ายขวา และขึ้นลง มดจะ
ปล่อยสารฟีโรโมนทำให้สมาชิกเดินตามกันเป็นแถว เพ่ือไปยังแหล่งอาหารและกลับรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

ส่วนหัว       ส่วนอก   ส่วนท้อง 

แผนผังแสดงการวิเคราะห์รูปลักษณ์ภายนอกของมดดำ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
เรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ของมดดำ 

 
 
 
 
 
 
 

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



๔๖ 

๑๓. รูปร่างของตาซ้าย 
๑๔. รูปร่างของตาขวา 
๑๕. รูปร่างของขาซ้ายคู่หน้าตอนโคน 
๑๖. รูปร่างของขาซ้ายคู่หน้าตอนกลาง 
๑๗. รูปร่างของขาซ้ายคู่หน้าตอนปลาย 
๑๘. รูปร่างของขาซ้ายคู่กลางตอนโคน 
๑๙. รูปร่างของขาซ้ายคู่กลางตอนกลาง 
๒๐. รูปร่างของขาซา้ยคู่กลางตอนปลาย 
๒๑. รูปร่างของขาซ้ายคู่หลังตอนโคน 
๒๒. รูปร่างของขาซ้ายคู่หลังตอนกลาง 
๒๓. รูปร่างของขาซ้ายคู่หลังตอนปลาย 
๒๔. รูปร่างของขาขวาคู่หน้าตอนโคน 
๒๕. รูปร่างของขาขวาคู่หน้าตอนกลาง 
๒๖. รูปร่างของขาขวาคู่หน้าตอนปลาย 
๒๗. รูปร่างของขาขวาคู่กลางตอนโคน 
๒๘. รูปร่างของขาขวาคู่กลางตอนกลาง 
๒๙. รูปร่างของขาขวาคู่กลางตอนปลาย 
๓๐. รูปร่างของขาขวาคู่หลังตอนโคน 
๓๑. รูปร่างของขาขวาคู่หลังตอนกลาง 
๓๒. รูปร่างของขาขวาคู่หลังตอนปลาย 
๓๓. รูปร่างของส่วนท้องด้านบน 
๓๔. รูปร่างของส่วนท้องด้านล่าง 
๓๕. รูปร่างของก้น 

 
การตั้งชื่อเรื่องท่ีจะเรียนรู้ : ด้านรูปลักษณ์ของมดแดง (รูปทรง)  ดังนี้ 

๑. รูปทรงหนวดซ้ายตอนโคน 
๒. รูปทรงของหนวดซ้ายตอนกลาง 
๓. รูปทรงของหนวดซ้ายตอนปลาย 
๔. รูปทรงของหนวดขวาตอนโคน 
๕. รูปทรงของหนวดขวาตอนกลาง 
๖. รูปทรงของหนวดขวาตอนปลาย 
๗. รูปทรงของเขี้ยวซ้ายตอนโคน 
๘. รูปทรงของเขี้ยวซ้ายตอนกลาง 
๙. รูปทรงของเขี้ยวซ้ายตอนปลาย 
๑๐. รูปทรงของเขี้ยวซ้ายตอนโคน 
๑๑. รูปทรงของเขี้ยวซ้ายตอนกลาง 
๑๒. รูปทรงของเขี้ยวซ้ายตอนปลาย 



๔๗ 

๑๓. รูปทรงของตาซ้าย 
๑๔. รูปทรงของตาขวา 
๑๕. รูปทรงของขาซ้ายคู่หน้าตอนโคน 
๑๖. รูปทรงของขาซ้ายคู่หน้าตอนกลาง 
๑๗. รูปทรงของขาซ้ายคู่หน้าตอนปลาย 
๑๘. รูปทรงของขาซ้ายคู่กลางตอนโคน 
๑๙. รูปทรงของขาซ้ายคู่กลางตอนกลาง 
๒๐. รูปทรงของขาซ้ายคู่กลางตอนปลาย 
๒๑. รูปทรงของขาซ้ายคู่หลังตอนโคน 
๒๒. รูปทรงของขาซ้ายคู่หลังตอนกลาง 
๒๓. รูปทรงของขาซ้ายคู่หลังตอนปลาย 
๒๔. รูปทรงของขาขวาคู่หน้าตอนโคน 
๒๕. รูปทรงของขาขวาคู่หน้าตอนกลาง 
๒๖. รูปทรงของขาขวาคู่หน้าตอนปลาย 
๒๗. รูปทรงของขาขวาคู่กลางตอนโคน 
๒๘. รูปทรงของขาขวาคู่กลางตอนกลาง 
๒๙. รูปทรงของขาขวาคูก่ลางตอนปลาย 
๓๐. รูปทรงของขาขวาคู่หลังตอนโคน 
๓๑. รูปทรงของขาขวาคู่หลังตอนกลาง 
๓๒. รูปทรงของขาขวาคู่หลังตอนปลาย 
๓๓. รูปทรงของส่วนท้องด้านบน 
๓๔. รูปทรงของส่วนท้องด้านล่าง 
๓๕. รูปทรงของก้น 
 
การตั้งชื่อเรื่องท่ีจะเรียนรู้ : ด้านรูปลักษณ์ของมดแดง (สี)  ดังนี้ 
๑. สีหนวดซ้ายตอนโคน 
๒. สีของหนวดซ้ายตอนกลาง 
๓. สีของหนวดซ้ายตอนปลาย 
๔. สีของหนวดขวาตอนโคน 
๕. สีของหนวดขวาตอนกลาง 
๖. สีของหนวดขวาตอนปลาย 
๗. สีของเขี้ยวซ้ายตอนโคน 
๘. สีของเขี้ยวซ้ายตอนกลาง 
๙. สีของเขี้ยวซ้ายตอนปลาย 
๑๐. สีของเขี้ยวซ้ายตอนโคน 
๑๑. สีของเขี้ยวซ้ายตอนกลาง 
๑๒. สีของเขี้ยวซ้ายตอนปลาย 



๔๘ 

๑๓. สีของตาซ้าย 
๑๔. สีของตาขวา 
๑๕. สีของขาซา้ยคู่หน้าตอนโคน 
๑๖. สีของขาซ้ายคู่หน้าตอนกลาง 
๑๗. สีของขาซ้ายคู่หน้าตอนปลาย 
๑๘. สีของขาซ้ายคู่กลางตอนโคน 
๑๙. สีของขาซ้ายคู่กลางตอนกลาง 
๒๐. สีของขาซ้ายคู่กลางตอนปลาย 
๒๑. สีของขาซ้ายคู่หลังตอนโคน 
๒๒. สีของขาซ้ายคู่หลังตอนกลาง 
๒๓. สีของขาซ้ายคู่หลังตอนปลาย 
๒๔. สีของขาขวาคู่หน้าตอนโคน 
๒๕. สีของขาขวาคู่หน้าตอนกลาง 
๒๖. สีของขาขวาคู่หน้าตอนปลาย 
๒๗. สีของขาขวาคู่กลางตอนโคน 
๒๘. สีของขาขวาคู่กลางตอนกลาง 
๒๙. สีของขาขวาคู่กลางตอนปลาย 
๓๐. สีของขาขวาคู่หลังตอนโคน 
๓๑. สีของขาขวาคู่หลังตอนกลาง 
๓๒. สีของขาขวาคู่หลังตอนปลาย 
๓๓. สีของส่วนท้องด้านบน 
๓๔. สีของส่วนท้องด้านล่าง 
๓๕. สีของก้น 

 
การตั้งชื่อเรื่องท่ีจะเรียนรู้ : ด้านรูปลักษณ์ของมดแดง (ผิว)  ดังนี้ 

๑. ผิวหนวดซ้ายตอนโคน 
๒. ผิวของหนวดซ้ายตอนกลาง 
๓. ผิวของหนวดซ้ายตอนปลาย 
๔. ผิวของหนวดขวาตอนโคน 
๕. ผิวของหนวดขวาตอนกลาง 
๖. ผิวของหนวดขวาตอนปลาย 
๗. ผิวของเขี้ยวซ้ายตอนโคน 
๘. ผิวของเขี้ยวซ้ายตอนกลาง 
๙. ผิวของเขี้ยวซ้ายตอนปลาย 
๑๐. ผิวของเขี้ยวซ้ายตอนโคน 
๑๑. ผิวของเขี้ยวซ้ายตอนกลาง 
๑๒. ผิวของเขี้ยวซ้ายตอนปลาย 



๔๙ 

๑๓. ผิวของตาซ้าย 
๑๔. ผิวของตาขวา 
๑๕. ผิวของขาซ้ายคู่หน้าตอนโคน 
๑๖. ผิวของขาซ้ายคู่หน้าตอนกลาง 
๑๗. ผิวของขาซ้ายคู่หน้าตอนปลาย 
๑๘. ผิวของขาซ้ายคู่กลางตอนโคน 
๑๙. ผิวของขาซ้ายคู่กลางตอนกลาง 
๒๐. ผิวของขาซ้ายคู่กลางตอนปลาย 
๒๑. ผิวของขาซ้ายคู่หลังตอนโคน 
๒๒. ผิวของขาซ้ายคู่หลังตอนกลาง 
๒๓. ผิวของขาซ้ายคู่หลังตอนปลาย 
๒๔. ผิวของขาขวาคู่หน้าตอนโคน 
๒๕. ผิวของขาขวาคู่หน้าตอนกลาง 
๒๖. ผิวของขาขวาคู่หน้าตอนปลาย 
๒๗. ผิวของขาขวาคู่กลางตอนโคน 
๒๘. ผิวของขาขวาคู่กลางตอนกลาง 
๒๙. ผิวของขาขวาคู่กลางตอนปลาย 
๓๐. ผิวของขาขวาคู่หลังตอนโคน 
๓๑. ผิวของขาขวาคู่หลังตอนกลาง 
๓๒. ผิวของขาขวาคู่หลังตอนปลาย 
๓๓. ผิวของส่วนท้องด้านบน 
๓๔. ผิวของส่วนท้องด้านล่าง 
๓๕. ผิวของก้น 

 
การตั้งชื่อเรื่องท่ีจะเรียนรู้ : ด้านรูปลักษณ์ของมดแดง (ขนาด)  ดังนี้ 

๑. ขนาดหนวดซ้ายตอนโคน 
๒. ขนาดของหนวดซ้ายตอนกลาง 
๓. ขนาดของหนวดซ้ายตอนปลาย 
๔. ขนาดของหนวดขวาตอนโคน 
๕. ขนาดของหนวดขวาตอนกลาง 
๖. ขนาดของหนวดขวาตอนปลาย 
๗. ขนาดของเขี้ยวซ้ายตอนโคน 
๘. ขนาดของเขี้ยวซ้ายตอนกลาง 
๙. ขนาดของเขี้ยวซ้ายตอนปลาย 
๑๐. ขนาดของเขี้ยวซ้ายตอนโคน 
๑๑. ขนาดของเขี้ยวซ้ายตอนกลาง 
๑๒. ขนาดของเขี้ยวซ้ายตอนปลาย 



๕๐ 

 

๑๓. ขนาดของตาซ้าย 
๑๔. ขนาดของตาขวา 
๑๕. ขนาดของขาซ้ายคู่หน้าตอนโคน 
๑๖. ขนาดของขาซ้ายคู่หน้าตอนกลาง 
๑๗. ขนาดของขาซ้ายคู่หน้าตอนปลาย 
๑๘. ขนาดของขาซ้ายคู่กลางตอนโคน 
๑๙. ขนาดของขาซ้ายคู่กลางตอนกลาง 
๒๐. ขนาดของขาซ้ายคู่กลางตอนปลาย 
๒๑. ขนาดของขาซ้ายคู่หลังตอนโคน 
๒๒. ขนาดของขาซ้ายคู่หลังตอนกลาง 
๒๓. ขนาดของขาซ้ายคู่หลังตอนปลาย 
๒๔. ขนาดของขาขวาคู่หน้าตอนโคน 
๒๕. ขนาดของขาขวาคู่หน้าตอนกลาง 
๒๖. ขนาดของขาขวาคู่หน้าตอนปลาย 
๒๗. ขนาดของขาขวาคู่กลางตอนโคน 
๒๘. ขนาดของขาขวาคู่กลางตอนกลาง 
๒๙. ขนาดของขาขวาคู่กลางตอนปลาย 
๓๐. ขนาดของขาขวาคู่หลังตอนโคน 
๓๑. ขนาดของขาขวาคู่หลังตอนกลาง 
๓๒. ขนาดของขาขวาคู่หลังตอนปลาย 
๓๓. ขนาดของส่วนท้องด้านบน 
๓๔. ขนาดของส่วนท้องด้านล่าง 
๓๕. ขนาดของก้น 

 
เรียนรู้เรื่องรูปลักษณ์ส่วนหัวของมดดำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

ตารางที่ ๑๑ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปร่างส่วนหัวของมดดำ 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

รูปร่างส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๑ ส่วนหัวมีรูปร่างกลมรี  ตามีรูปร่างกลม  หนวดมี
ลักษณะหักศอก ๒ ท่อน รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า  เขี้ยวรูปร่าง
สามเหลี่ยม 

รูปร่างส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๒ ส่วนหัวมีรูปร่างกลมรี  ตามีรูปร่างกลม  หนวดมี
ลักษณะหักศอก ๒ ท่อน รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า  เขี้ยวรูปร่าง
สามเหลี่ยม 

รูปร่างส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๓ ส่วนหัวมีรูปร่างกลมรี  ตามีรูปร่างกลม  หนวดมี
ลักษณะหักศอก ๒ ท่อน รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า  เขี้ยวรูปร่าง
สามเหลี่ยม 

รูปร่างส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๔ ส่วนหัวมีรูปร่างกลมรี  ตามีรูปร่างกลม  หนวดมี
ลักษณะหักศอก ๒ ท่อน รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า  เขี้ยวรูปร่าง
สามเหลี่ยม 

รูปร่างส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๕ ส่วนหัวมีรูปร่างกลมรี  ตามีรูปร่างกลม  หนวดมี
ลักษณะหักศอก ๒ ท่อน รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า  เขี้ยวรูปร่าง
สามเหลี่ยม 

รูปร่างส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๖ ส่วนหัวมีรูปร่างกลมรี  ตามีรูปร่างกลม  หนวดมี
ลักษณะหักศอก ๒ ท่อน รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า  เขี้ยวรูปร่าง
สามเหลี่ยม 

รูปร่างส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๗ ส่วนหัวมีรูปร่างกลมรี  ตามีรูปร่างกลม  หนวดมี
ลักษณะหักศอก ๒ ท่อน รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า  เขี้ยวรูปร่าง
สามเหลี่ยม 

รูปร่างส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๘ ส่วนหัวมีรูปร่างกลมรี  ตามีรูปร่างกลม  หนวดมี
ลักษณะหักศอก ๒ ท่อน รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า  เขี้ยวรูปร่าง
สามเหลี่ยม 

รูปร่างส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๙ ส่วนหัวมีรูปร่างกลมรี  ตามีรูปร่างกลม  หนวดมี
ลักษณะหักศอก ๒ ท่อน รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า  เขี้ยวรูปร่าง
สามเหลี่ยม 

รูปร่างส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๑๐ ส่วนหัวมีรูปร่างกลมร ี ตามีรูปร่างกลม  หนวดมี
ลักษณะหักศอก ๒ ท่อน รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า  เขี้ยวรูปร่าง
สามเหลี่ยม 

จากการเรียนรู้รูปร่างส่วนหัวของมดดำ พบว่ามีรูปร่างกลม  ตาของมดดำรูปร่างกลมรี  หนวดของ
มดดำหักศอก ๒ ท่อน รูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า  เขี้ยวรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยมเนื่องจากปลายสุดมีลักษณะ
แหลม 
 
 



๕๒ 

ตารางที่ ๑๒ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปทรงส่วนหัวของมดดำ 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
รูปทรงส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๑ ส่วนหัวมีรูปทรงกลม  ตามีรูปทรงเป็นทรงกลม  

หนวดหักศอก ๒ ท่อน รูปทรงเป็นกระบอก เขี้ยวมีรูปทรงคล้าย
พีระมิด 

รูปทรงส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๒ ส่วนหัวมีรูปทรงกลม  ตามีรูปทรงเป็นทรงกลม  
หนวดหักศอก ๒ ท่อน รูปทรงเป็นกระบอก เขี้ยวมีรูปทรงกรวย 

รูปทรงส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๓ ส่วนหัวมีรูปทรงกลม  ตามีรูปทรงเป็นทรงกลม  
หนวดหักศอก ๒ ท่อน รูปทรงเป็นกระบอก เขี้ยวมีรูปทรงทรง
กรวย 

รูปทรงส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๔ ส่วนหัวมีรูปทรงกลม  ตามีรูปทรงเป็นทรงกลม  
หนวดหักศอก ๒ ท่อน รูปทรงเป็นกระบอก เขี้ยวมีรูปทรงคล้าย
พีระมิด 

รูปทรงส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๕ ส่วนหัวมีรูปทรงกลม  ตามีรูปทรงเป็นทรงกลม  
หนวดหักศอก ๒ ท่อน รูปทรงเป็นกระบอก เขี้ยวมีรูปทรงคล้าย
พีระมิด 

รูปทรงส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๖ ส่วนหัวมีรูปทรงกลม  ตามีรูปทรงเป็นทรงกลม  
หนวดหักศอก ๒ ท่อน รูปทรงเป็นกระบอก เขี้ยวมีรูปทรงกรวย 

รูปทรงส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๗ ส่วนหัวมีรูปทรงกลม  ตามีรูปทรงเป็นทรงกลม  
หนวดหักศอก ๒ ท่อน รูปทรงเป็นกระบอก เขี้ยวมีรูปทรงคล้าย
พีระมิด 

รูปทรงส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๘ ส่วนหัวมีรูปทรงกลม  ตามีรูปทรงเป็นทรงกลม  
หนวดหักศอก ๒ ท่อน รูปทรงเป็นกระบอก เขี้ยวมีรูปทรงคล้าย
พีระมิด 

รูปทรงส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๙ ส่วนหัวมีรูปทรงกลม  ตามีรูปทรงเป็นทรงกลม  
หนวดหักศอก ๒ ท่อน รูปทรงเป็นกระบอก เขี้ยวมีรูปทรงกรวย 

รูปทรงส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๑๐ ส่วนหัวมีรูปทรงกลม  ตามีรูปทรงเป็นทรงกลม  
หนวดหักศอก ๒ ท่อน รูปทรงเป็นกระบอก เขี้ยวมีรูปทรงคล้าย
พีระมิด 

 จากการเรียนรู้รูปทรงของส่วนหัวมดดำ พบว่ามีรูปทรงกลม  ตามีรูปทรงเป็นทรงกลม  หนวดหัก
ศอก ๒ ท่อน รูปทรงเป็นกระบอก เขี้ยวมีรูปทรงคล้ายพีระมิด 
 
 
 
 
 



๕๓ 

ตารางที่ ๑๓ แสดงผลการเรียนรู้สีส่วนหัวของมดดำ 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
สีส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๑ ส่วนหัวมีสีดำ  ตามีสีดำ  หนวดมีสีน้ำตาลเข้ม  และ

เขี้ยวมีสีน้ำตาล 
สีส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๒ ส่วนหัวมีสีดำ  ตามีสีดำ  หนวดมีสีน้ำตาลเข้ม  และ

เขี้ยวมีสีน้ำตาล 
สีส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๓ ส่วนหัวมีสีดำ  ตามีสีดำ  หนวดมีสีน้ำตาลเข้ม  และ

เขี้ยวมีสีน้ำตาล 
สีส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๔ ส่วนหัวมีสีดำ  ตามีสีดำ  หนวดมีสีน้ำตาลเข้ม  และ

เขี้ยวมีสีน้ำตาล 
สีส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๕ ส่วนหัวมีสีดำ  ตามีสีดำ  หนวดมีสีน้ำตาลเข้ม  และ

เขี้ยวมีสีน้ำตาล 
สีส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๖ ส่วนหัวมีสีดำ  ตามีสีดำ  หนวดมีสีน้ำตาลเข้ม  และ

เขี้ยวมีสีน้ำตาล 
สีส่วนหัวของมดดำ มดดำตวัที ่๗ ส่วนหัวมีสีดำ  ตามีสีดำ  หนวดมีสีน้ำตาลเข้ม  และ

เขี้ยวมีสีน้ำตาล 
สีส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๘ ส่วนหัวมีสีดำ  ตามีสีดำ  หนวดมีสีน้ำตาลเข้ม  และ

เขี้ยวมีสีน้ำตาล 
สีส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๙ ส่วนหัวมีสีดำ  ตามีสีดำ  หนวดมีสีน้ำตาลเข้ม  และ

เขี้ยวมีสีน้ำตาล 
สีส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๑๐ ส่วนหัวมีสีดำ  ตามีสีดำ  หนวดมีสีน้ำตาลเข้ม  

และเข้ียวมีสีน้ำตาล 
 จากการเรียรู้สีส่วนหัวของมดดำ พบว่าส่วนหัวมีสีดำ  ตามีสีดำ  หนวดมีสีน้ำตาลเข้ม  และเข้ียวมีสี
น้ำตาล 

ตารางที่ ๑๔ แสดงผลการเรียนรู้ผิวส่วนหัวของมดดำ 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ผิวส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๑ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้น มีหนวดและ

เขี้ยวยื่นออกจากหัว 
ผิวส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๒ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้น มีหนวดและ

เขี้ยวยื่นออกจากหัว 
ผิวส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๓ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้น มีหนวดและ

เขี้ยวยื่นออกจากหัว 
ผิวส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๔ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้น มีหนวดและ

เขี้ยวยื่นออกจากหัว 
ผิวส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๕ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้น มีหนวดและ

เขี้ยวยื่นออกจากหัว 



๕๔ 

ผิวส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๖ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้น มีหนวดและ
เขี้ยวยื่นออกจากหัว 

ผิวส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๗ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้น มีหนวดและ
เขี้ยวยื่นออกจากหัว 

ผิวส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๘ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้น มีหนวดและ
เขี้ยวยื่นออกจากหัว 

ผิวส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๙ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้น มีหนวดและ
เขี้ยวยื่นออกจากหัว 

ผิวส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๑๐ ส่วนหัวมีผิวเรยีบ บริเวณตาจะนูนขึ้น มีหนวดและ
เขี้ยวยื่นออกจากหัว 

จากการเรียนรู้ผิวส่วนหัวของมดดำ พบว่ามีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้น มีหนวดและเขี้ยวยื่นออก
จากหัว 
 

ตารางที่ ๑๕ แสดงผลการเรียนรู้ขนาดส่วนหัวของมดดำ 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ขนาดส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๑ ส่วนหัวมีขนาด ๐.๑๕ ซม. ตามดดำมีขนาด ๐.๐๒ ซม.  

หนวดมดดำมีขนาด ๐.๑๕ ซม. และเขี้ยวมดดำมีขนาด ๐.๐๔ ซม. 
ขนาดส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๒ ส่วนหัวมีขนาด ๐.๑๕ ซม. ตามดดำมีขนาด ๐.๐๒ ซม.  

หนวดมดดำมีขนาด ๐.๑๕ ซม. และเขี้ยวมดดำมีขนาด ๐.๐๔ ซม. 
ขนาดส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๓ ส่วนหัวมีขนาด ๐.๑๕ ซม. ตามดดำมีขนาด ๐.๐๒ ซม.  

หนวดมดดำมีขนาด ๐.๑๕ ซม. และเข้ียวมดดำมีขนาด ๐.๐๔ ซม. 
ขนาดส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๔ ส่วนหัวมีขนาด ๐.๑๕ ซม. ตามดดำมีขนาด ๐.๐๒ ซม.  

หนวดมดดำมีขนาด ๐.๑๕ ซม. และเขี้ยวมดดำมีขนาด ๐.๐๔ ซม. 
ขนาดส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๕ ส่วนหัวมีขนาด ๐.๑๕ ซม. ตามดดำมีขนาด ๐.๐๒ ซม.  

หนวดมดดำมีขนาด ๐.๑๕ ซม. และเขี้ยวมดดำมีขนาด ๐.๐๔ ซม. 
ขนาดส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๖ ส่วนหัวมีขนาด ๐.๑๕ ซม. ตามดดำมีขนาด ๐.๐๒ ซม.  

หนวดมดดำมีขนาด ๐.๑๕ ซม. และเขี้ยวมดดำมีขนาด ๐.๐๔ ซม. 
ขนาดส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๗ ส่วนหัวมีขนาด ๐.๑๕ ซม. ตามดดำมีขนาด ๐.๐๒ ซม.  

หนวดมดดำมีขนาด ๐.๑๕ ซม. และเขี้ยวมดดำมีขนาด ๐.๐๔ ซม. 
ขนาดส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๘ ส่วนหัวมีขนาด ๐.๑๕ ซม. ตามดดำมีขนาด ๐.๐๒ ซม.  

หนวดมดดำมีขนาด ๐.๑๕ ซม. และเขี้ยวมดดำมีขนาด ๐.๐๔ ซม. 
ขนาดส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๙ ส่วนหัวมีขนาด ๐.๑๕ ซม. ตามดดำมีขนาด ๐.๐๒ ซม.  

หนวดมดดำมีขนาด ๐.๑๕ ซม. และเขี้ยวมดดำมีขนาด ๐.๐๔ ซม. 
ขนาดส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๑๐ ส่วนหัวมีขนาด ๐.๑๕ ซม. ตามดดำมีขนาด ๐.๐๒ ซม.  

หนวดมดดำมีขนาด ๐.๑๕ ซม. และเขี้ยวมดดำมีขนาด ๐.๐๔ ซม. 



๕๕ 

 

 จากการเรียนรู้ขนาดส่วนหัวของมดดำ พบว่า ส่วนหัวมีขนาด ๐.๑๕ ซม. ตามดดำมีขนาด ๐.๐๒ 
ซม. หนวดมดดำมีขนาด ๐.๑๕ ซม. และเข้ียวมดดำมีขนาด ๐.๐๔ ซม. 
 
เรียนรู้เรื่องรูปลักษณ์ส่วนอกของมดดำ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ตารางที่ ๑๖ แสดงผลการเรียนรู้ขนาดส่วนอกของมดดำ 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
รูปร่างส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๑ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกัน  มีขา ๓ คู่

ยื่นออกจากส่วนอก  ขาคู่หน้า คู่กลาง และคู่หลังมีรูปร่างเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

รูปร่างส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๒ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกัน  มีขา ๓ คู่
ยื่นออกจากส่วนอก  ขาคู่หน้า คู่กลาง และคู่หลังมีรูปร่างเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

รูปร่างส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๓ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกัน  มีขา ๓ คู่
ยื่นออกจากส่วนอก  ขาคู่หน้า คู่กลาง และคู่หลังมีรูปร่างเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

รูปร่างส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๔ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกัน  มีขา ๓ คู่
ยื่นออกจากส่วนอก  ขาคู่หน้า คู่กลาง และคู่หลังมีรูปร่างเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

รูปร่างส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๕ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกัน  มีขา ๓ คู่
ยื่นออกจากส่วนอก  ขาคู่หน้า คู่กลาง และคู่หลังมีรูปร่างเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

รูปร่างส่วนอกของมดดำ มดดำตวัที่ ๖ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกัน  มีขา ๓ คู่
ยื่นออกจากส่วนอก  ขาคู่หน้า คู่กลาง และคู่หลังมีรูปร่างเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

รูปร่างส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๗ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกัน  มีขา ๓ คู่



๕๖ 

ยื่นออกจากส่วนอก  ขาคู่หน้า คู่กลาง และคูห่ลังมีรูปร่างเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

รูปร่างส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๘ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกัน  มีขา ๓ คู่
ยื่นออกจากส่วนอก  ขาคู่หน้า คู่กลาง และคู่หลังมีรูปร่างเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

รูปร่างส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๙ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมร ี๒ วงต่อกัน  มีขา ๓ คู่
ยื่นออกจากส่วนอก  ขาคู่หน้า คู่กลาง และคู่หลังมีรูปร่างเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

รูปร่างส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๑๐ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกัน  มีขา ๓ 
คู่ยื่นออกจากส่วนอก  ขาคู่หน้า คู่กลาง และคู่หลังมีรูปร่างเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

 จากการเรียนรู้รูปร่างส่วนอกของมดดำ พบว่ามีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกัน  มีขา ๓ คู่ยื่นออก
จากส่วนอก  ขาคู่หน้า คู่กลาง และคู่หลังมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

ตารางที่ ๑๗ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปทรงส่วนอกของมดดำ 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
รูปทรงส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๑ ส่วนอกมีรูปทรงกลม ๒ รูป ติดกัน  ประกอบด้วยขา 

๓ คู่ ได้แก่ คู่หน้า  คู่กลาง และคู่หลัง  มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
รูปทรงส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๒ ส่วนอกมีรูปทรงกลม ๒ รูป ติดกัน  ประกอบด้วยขา 

๓ คู่ ได้แก่ คู่หน้า  คู่กลาง และคู่หลัง  มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 

รูปทรงส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๓ ส่วนอกมีรูปทรงกลม ๒ รูป ติดกัน  ประกอบด้วยขา 
๓ คู่ ได้แก่ คู่หน้า  คู่กลาง และคู่หลัง  มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 

รูปทรงส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๔ ส่วนอกมีรูปทรงกลม ๒ รูป ติดกัน  ประกอบด้วยขา 
๓ คู่ ได้แก่ คู่หน้า  คู่กลาง และคู่หลัง  มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 

รูปทรงส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๕ ส่วนอกมีรูปทรงกลม ๒ รูป ติดกัน  ประกอบด้วยขา 
๓ คู่ ได้แก่ คู่หน้า  คู่กลาง และคู่หลัง  มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 

รูปทรงส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๖ ส่วนอกมีรูปทรงกลม ๒ รูป ติดกัน  ประกอบด้วยขา 
๓ คู่ ได้แก่ คู่หน้า  คู่กลาง และคู่หลัง  มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 

รูปทรงส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๗ ส่วนอกมีรูปทรงกลม ๒ รูป ติดกัน  ประกอบด้วยขา 
๓ คู่ ได้แก่ คู่หน้า  คู่กลาง และคู่หลัง  มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 

รูปทรงส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๘ ส่วนอกมีรูปทรงกลม ๒ รูป ติดกัน  ประกอบด้วยขา 
๓ คู่ ได้แก่ คู่หน้า  คู่กลาง และคู่หลัง  มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 

รูปทรงส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๙ ส่วนอกมีรูปทรงกลม ๒ รูป ติดกัน  ประกอบด้วยขา 
๓ คู่ ได้แก่ คู่หน้า  คู่กลาง และคู่หลัง  มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 

รูปทรงส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๑๐ ส่วนอกมีรูปทรงกลม ๒ รูป ติดกัน  ประกอบด้วย
ขา ๓ คู่ ได้แก่ คู่หน้า  คู่กลาง และคู่หลัง  มีรูปทรงเป็น
ทรงกระบอก 



๕๗ 

 จากการเรียนรู้รูปร่างส่วนอกของมดดำ พบว่า มีรูปทรงกลม ๒ รูป ติดกัน  ประกอบด้วยขา ๓ คู่ 
ได้แก่ คู่หน้า  คู่กลาง และคู่หลัง  มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
 

ตารางที่ ๑๘ แสดงผลการเรียนรู้สีส่วนอกของมดดำ 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
สีส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๑ ส่วนอกมีสีนำตาลเข้ม  ขาทั้ง ๓ คู่ มีสีน้ำตาลอ่อน 
สีส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๒ ส่วนอกมีสีนำตาลเข้ม  ขาทั้ง ๓ คู่ มีสีน้ำตาลอ่อน 
สีส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๓ ส่วนอกมีสีนำตาลเข้ม  ขาทั้ง ๓ คู่ มีสีน้ำตาลอ่อน 
สีส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๔ ส่วนอกมีสีนำตาลเข้ม  ขาทั้ง ๓ คู่ มีสีน้ำตาลอ่อน 
สีส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๕ ส่วนอกมีสีนำตาลเข้ม  ขาทั้ง ๓ คู่ มีสีน้ำตาลอ่อน 
สีส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๖ ส่วนอกมีสีนำตาลเข้ม  ขาทั้ง ๓ คู่ มีสีน้ำตาลอ่อน 
สีส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๗ ส่วนอกมีสีนำตาลเข้ม  ขาทั้ง ๓ คู่ มีสีน้ำตาลอ่อน 
สีส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๘ ส่วนอกมีสีนำตาลเข้ม  ขาทั้ง ๓ คู่ มีสีน้ำตาลอ่อน 
สีส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๙ ส่วนอกมีสีนำตาลเข้ม  ขาทั้ง ๓ คู่ มีสีน้ำตาลอ่อน 
สีส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๑๐ ส่วนอกมีสีนำตาลเข้ม  ขาทั้ง ๓ คู่ มีสีน้ำตาลอ่อน 

จากการเรียนรู้สีส่วนอกของมดดำ พบว่า ส่วนอกมีสีนำตาลเข้ม  ขาทั้ง ๓ คู่ มีสีน้ำตาลอ่อน 
ตารางที่ ๑๙ แสดงผลการเรียนรู้ผิวส่วนอกของมดดำ 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ผิวส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๑ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้ายและ

ขวา บริเวณขาทั้ง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคนและตอนกลาง ตอนปลาย
สุดขรุขระ 

ผิวส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๒ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้ายและ
ขวา บริเวณขาทั้ง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคนและตอนกลาง ตอนปลาย
สุดขรุขระ 

ผิวส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๓ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้ายและ
ขวา บริเวณขาทั้ง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคนและตอนกลาง ตอนปลาย
สุดขรุขระ 

ผิวส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๔ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้ายและ
ขวา บริเวณขาทั้ง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคนและตอนกลาง ตอนปลาย
สุดขรุขระ 

ผิวส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๕ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้ายและ
ขวา บริเวณขาทั้ง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคนและตอนกลาง ตอนปลาย
สุดขรุขระ 

ผิวส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๖ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้ายและ
ขวา บริเวณขาทั้ง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคนและตอนกลาง ตอนปลาย
สุดขรุขระ 



๕๘ 

ผิวส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๗ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้ายและ
ขวา บริเวณขาทั้ง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคนและตอนกลาง ตอนปลาย
สุดขรุขระ 

ผิวส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๘ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้ายและ
ขวา บริเวณขาทั้ง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคนและตอนกลาง ตอนปลาย
สุดขรุขระ 

ผิวส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๙ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้ายและ
ขวา บริเวณขาทั้ง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคนและตอนกลาง ตอนปลาย
สุดขรุขระ 

ผิวส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๑๐ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้ายและ
ขวา บริเวณขาทั้ง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคนและตอนกลาง ตอนปลาย
สุดขรุขระ 

 

จากการเรียนรู้ผิวส่วนอกของมดดำ พบว่า ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้าย และขวา 
บริเวณขาทั้ง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคนและตอนกลาง ตอนปลายสุดขรุขระ 

ตารางที่ ๒๐ แสดงผลการเรียนรู้ขนาดส่วนอกของมดดำ 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ขนาดส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๑ ส่วนอกมีขาคู่หน้าขนาดของ ๐.๒ ซม. ขาคู่กลางมี

ขนาด ๐.๓ ซม. ขาคู่หลังมีขนาด ๐.๔๕ ซม. 
ขนาดส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๒ ส่วนอกมีขาคู่หน้าขนาดของ ๐.๒ ซม. ขาคู่กลางมี

ขนาด ๐.๓ ซม. ขาคู่หลังมีขนาด ๐.๔๕ ซม. 
ขนาดส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๓ ส่วนอกมีขาคู่หน้าขนาดของ ๐.๒ ซม. ขาคู่กลางมี

ขนาด ๐.๓ ซม. ขาคู่หลังมีขนาด ๐.๔๕ ซม. 
ขนาดส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๔ ส่วนอกมีขาคู่หน้าขนาดของ ๐.๒ ซม. ขาคู่กลางมี

ขนาด ๐.๓ ซม. ขาคู่หลังมีขนาด ๐.๔๕ ซม. 
ขนาดส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๕ ส่วนอกมีขาคู่หน้าขนาดของ ๐.๒ ซม. ขาคู่กลางมี

ขนาด ๐.๓ ซม. ขาคู่หลังมีขนาด ๐.๔๕ ซม. 
ขนาดส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๖ ส่วนอกมีขาคู่หน้าขนาดของ ๐.๒ ซม. ขาคู่กลางมี

ขนาด ๐.๓ ซม. ขาคู่หลังมีขนาด ๐.๔๕ ซม. 
ขนาดส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๗ ส่วนอกมีขาคู่หน้าขนาดของ ๐.๒ ซม. ขาคู่กลางมี

ขนาด ๐.๓ ซม. ขาคู่หลังมีขนาด ๐.๔๕ ซม. 
ขนาดส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๘ ส่วนอกมีขาคู่หน้าขนาดของ ๐.๒ ซม. ขาคู่กลางมี

ขนาด ๐.๓ ซม. ขาคู่หลังมีขนาด ๐.๔๕ ซม. 
ขนาดส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๙ ส่วนอกมีขาคู่หน้าขนาดของ ๐.๒ ซม. ขาคู่กลางมี

ขนาด ๐.๓ ซม. ขาคู่หลังมีขนาด ๐.๔๕ ซม. 
ขนาดส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๑๐ ส่วนอกมีขาคู่หน้าขนาดของ ๐.๒ ซม. ขาคู่กลางมี

ขนาด ๐.๓ ซม. ขาคู่หลังมีขนาด ๐.๔๕ ซม. 



๕๙ 

 

จากการเรียนรู้ขนาดส่วนอกของมดดำ พบว่า ส่วนอกทั้งหมดมีขนาด ๐.๓๕ แบ่งเป็นส่วนอกมีขาคู่
หน้าขนาดของ ๐.๒ ซม. ขาคู่กลางมีขนาด ๐.๓ ซม. ขาคู่หลังมีขนาด ๐.๔๕ ซม.  
เรียนรู้เรื่องรูปลักษณ์ส่วนท้องของมดดำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ ๒๑ แสดงผลการเรียนรู้รูปร่างส่วนท้องของมดดำ 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

รูปร่างส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีรูปร่างคล้ายวงกลม บริเวณก้นมีรูปร่าง
เป็นสามเหลี่ยม ปลายสุดแหลม 

รูปร่างส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๒ ส่วนท้องมีรูปร่างคล้ายวงกลม บริเวณก้นมีรูปร่าง
เป็นสามเหลี่ยม ปลายสุดแหลม 

รปูร่างส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๓ ส่วนท้องมีรูปร่างคล้ายวงกลม บริเวณก้นมีรูปร่าง
เป็นสามเหลี่ยม ปลายสุดแหลม 

รูปร่างส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๔ ส่วนท้องมีรูปร่างคล้ายวงกลม บริเวณก้นมีรูปร่าง
เป็นสามเหลี่ยม ปลายสุดแหลม 

รูปร่างส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๕ ส่วนท้องมีรูปร่างคล้ายวงกลม บริเวณก้นมีรูปร่าง
เป็นสามเหลี่ยม ปลายสุดแหลม 

รูปร่างส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๖ ส่วนท้องมีรูปร่างคล้ายวงกลม บริเวณก้นมีรูปร่าง
เป็นสามเหลี่ยม ปลายสุดแหลม 

รูปร่างส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๗ ส่วนท้องมีรูปร่างคล้ายวงกลม บริเวณก้นมีรูปร่าง
เป็นสามเหลี่ยม ปลายสุดแหลม 

รูปร่างส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๘ ส่วนท้องมีรูปร่างคล้ายวงกลม บริเวณก้นมีรูปร่าง
เป็นสามเหลี่ยม ปลายสุดแหลม 

รูปร่างส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๙ ส่วนท้องมีรูปร่างคล้ายวงกลม บริเวณก้นมีรูปร่าง
เป็นสามเหลี่ยม ปลายสุดแหลม 

รูปร่างส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๑๐ ส่วนท้องมีรูปร่างคล้ายวงกลม บริเวณก้นมีรูปร่าง
เป็นสามเหลี่ยม ปลายสุดแหลม 



๖๐ 

จากการเรียนรู้รูปร่างส่วนท้องของมดดำ พบว่า ส่วนท้องมีรูปร่างคล้ายวงกลม บริเวณก้นมีรูปร่าง
เป็นสามเหลี่ยม ปลายสุดแหลม 
 

ตารางที่ ๒๒ แสดงผลการเรียนรู้รูปทรงส่วนท้องของมดดำ 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
รูปทรงส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๑ บริเวณส่วนท้องมีรูปทรงกลม บริเวณก้นรูปทรงกรวย 
รูปทรงส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๒ บริเวณส่วนท้องมีรูปทรงกลม บริเวณก้นรูปทรงกรวย 

รูปทรงส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๓ บริเวณส่วนท้องมีรูปทรงกลม บริเวณก้นรูปทรงกรวย 

รูปทรงส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๔ บริเวณส่วนท้องมีรูปทรงกลม บริเวณก้นรูปทรงกรวย 

รูปทรงส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๕ บริเวณส่วนท้องมีรูปทรงกลม บริเวณก้นรูปทรงกรวย 

รูปทรงส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๖ บริเวณส่วนท้องมีรูปทรงกลม บริเวณก้นรูปทรงกรวย 

รูปทรงส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๗ บริเวณส่วนท้องมีรูปทรงกลม บริเวณก้นรูปทรงกรวย 

รูปทรงส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๘ บริเวณส่วนท้องมีรูปทรงกลม บริเวณก้นรูปทรงกรวย 

รูปทรงส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๙ บริเวณส่วนท้องมีรูปทรงกลม บริเวณกน้รูปทรงกรวย 

รูปทรงส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๑๐ บริเวณส่วนท้องมีรูปทรงกลม บริเวณก้นรูปทรงกรวย 

จากการเรียนรู้รูปทรงส่วนท้องของมดดำ  พบว่า บริเวณส่วนท้องมีรูปทรงกลม บริเวณก้นรูปทรง
กรวย 

 
ตารางที่ ๒๓ แสดงผลการเรียนรู้สีส่วนท้องของมดดำ 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
สีส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีสีสีดำเข้ม และบริเวณรอบต่อของแต่ละ

ปล้องมีสีน้ำตาลอ่อน 
สีส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๒ ส่วนท้องมีสีสีดำเข้ม และบริเวณรอบต่อของแต่ละ

ปล้องมีสีน้ำตาลอ่อน 
สีส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๓ ส่วนท้องมีสีสีดำเข้ม และบริเวณรอบต่อของแต่ละ

ปล้องมีสีน้ำตาลอ่อน 
สีส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๔ ส่วนท้องมีสีสีดำเข้ม และบริเวณรอบต่อของแต่ละ

ปล้องมีสีน้ำตาลอ่อน 
สีส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๕ ส่วนท้องมีสีสีดำเข้ม และบริเวณรอบต่อของแต่ละ

ปล้องมีสีน้ำตาลอ่อน 
สีส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๖ ส่วนท้องมีสีสีดำเข้ม และบริเวณรอบต่อของแต่ละ

ปล้องมีสีน้ำตาลอ่อน 
สีส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๗ ส่วนท้องมีสีสีดำเข้ม และบริเวณรอบต่อของแต่ละ

ปล้องมีสีน้ำตาลอ่อน 
สีส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๘ ส่วนท้องมีสีสีดำเข้ม และบริเวณรอบต่อของแต่ละ

ปล้องมสีีน้ำตาลอ่อน 



๖๑ 

สีส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๙ ส่วนท้องมีสีสีดำเข้ม และบริเวณรอบต่อของแต่ละ
ปล้องมีสีน้ำตาลอ่อน 

สีส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๑๐ ส่วนท้องมีสีสีดำเข้ม และบริเวณรอบต่อของแต่ละ
ปล้องมีสีน้ำตาลอ่อน 

 จากการเรียนรู้รูปทรงส่วนท้องของมดดำ พบว่า ส่วนท้องมีสีสีดำเข้ม และบริเวณรอบต่อของแต่ละ
ปล้องมีสีน้ำตาลอ่อน 
 

ตารางที่ ๒๔ แสดงผลการเรียนรู้ผิวส่วนท้องของมดดำ 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ผิวส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีลักษณะเป็นปล้อง แต่ละปล้องมีลักษณะ

เรียบ และมีเส้นขนขนาดเล็ก 
ผิวส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๒ ส่วนท้องมีลักษณะเป็นปล้อง แต่ละปล้องมีลักษณะ

เรียบ และมีเส้นขนขนาดเล็ก 
ผิวส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๓ ส่วนท้องมีลักษณะเป็นปล้อง แต่ละปล้องมีลักษณะ

เรียบ และมีเส้นขนขนาดเล็ก 
ผิวส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๔ ส่วนท้องมีลักษณะเป็นปล้อง แต่ละปล้องมีลักษณะ

เรียบ และมีเส้นขนขนาดเล็ก 
ผิวส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๕ ส่วนท้องมีลักษณะเป็นปล้อง แต่ละปล้องมีลักษณะ

เรียบ และมีเส้นขนขนาดเล็ก 
ผิวส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๖ ส่วนท้องมีลักษณะเป็นปล้อง แต่ละปล้องมีลักษณะ

เรียบ และมีเส้นขนขนาดเล็ก 
ผิวส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๗ ส่วนท้องมีลักษณะเป็นปล้อง แต่ละปล้องมีลักษณะ

เรียบ และมีเส้นขนขนาดเล็ก 
ผิวส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๘ ส่วนท้องมีลักษณะเป็นปล้อง แต่ละปล้องมีลักษณะ

เรียบ และมีเส้นขนขนาดเล็ก 
ผิวส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๙ ส่วนท้องมีลักษณะเป็นปล้อง แต่ละปล้องมีลักษณะ

เรียบ และมีเส้นขนขนาดเล็ก 
ผิวส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๑๐ ส่วนท้องมีลักษณะเป็นปล้อง แต่ละปล้องมีลักษณะ

เรียบ และมีเส้นขนขนาดเล็ก 
จากการเรียนรู้ผิวส่วนท้องของมดดำ พบว่า ส่วนท้องมีลักษณะเป็นปล้อง แต่ละปล้องมีลักษณะ

เรียบ และมีเส้นขนขนาดเล็ก 
 
 
 
 
 



๖๒ 

ตารางที่ ๒๕ แสดงผลการเรียนรู้ขนาดส่วนท้องของมดดำ 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ขนาดส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๑ ส่วนท้องด้านบนมีขนาด ๐.๑๕ ซม. ด้านล่างมีขนาด 

๐.๑๔ ซม.  และส่วนก้นมีขนาด ๐.๐๑ ซม.  
ขนาดส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๒ ส่วนท้องด้านบนมีขนาด ๐.๑๕ ซม. ด้านล่างมีขนาด 

๐.๑๔ ซม.  และส่วนก้นมีขนาด ๐.๐๑ ซม. 
ขนาดส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๓ ส่วนท้องด้านบนมีขนาด ๐.๑๕ ซม. ด้านล่างมีขนาด 

๐.๑๔ ซม.  และส่วนก้นมีขนาด ๐.๐๑ ซม. 
ขนาดส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๔ ส่วนท้องด้านบนมีขนาด ๐.๑๕ ซม. ด้านล่างมีขนาด 

๐.๑๔ ซม.  และส่วนก้นมีขนาด ๐.๐๑ ซม. 
ขนาดส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๕ ส่วนท้องด้านบนมีขนาด ๐.๑๕ ซม. ด้านล่างมีขนาด 

๐.๑๔ ซม.  และส่วนก้นมีขนาด ๐.๐๑ ซม. 
ขนาดส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๖ ส่วนท้องด้านบนมีขนาด ๐.๑๕ ซม. ด้านล่างมีขนาด 

๐.๑๔ ซม.  และส่วนก้นมีขนาด ๐.๐๑ ซม. 
ขนาดส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๗ ส่วนท้องด้านบนมีขนาด ๐.๑๕ ซม. ด้านล่างมีขนาด 

๐.๑๔ ซม.  และส่วนก้นมีขนาด ๐.๐๑ ซม. 
ขนาดส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๘ ส่วนท้องด้านบนมีขนาด ๐.๑๕ ซม. ด้านล่างมีขนาด 

๐.๑๔ ซม.  และส่วนก้นมีขนาด ๐.๐๑ ซม. 
ขนาดส่วนท้องของมดดำ มดดำตวัที่ ๙ ส่วนท้องด้านบนมีขนาด ๐.๑๕ ซม. ด้านล่างมีขนาด 

๐.๑๔ ซม.  และส่วนก้นมีขนาด ๐.๐๑ ซม. 
ขนาดส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๑๐ ส่วนท้องด้านบนมีขนาด ๐.๑๕ ซม. ด้านล่างมี

ขนาด ๐.๑๔ ซม.  และส่วนก้นมีขนาด ๐.๐๑ ซม. 
จากการเรียนรู้ขนาดส่วนท้องของมดดำ พบว่า ส่วนท้องทั้งหมดมีขนาด ๐.๓ แบ่งเป็นส่วนท้อง

ด้านบนมีขนาด ๐.๑๕ ซม. ด้านล่างมีขนาด ๐.๑๔ ซม.  และส่วนก้นมีขนาด ๐.๐๑ ซม. 
 
ปัจจัยทางชีวภาพตัวที่ ๒ คือ ผึ้งม้ิม 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

ผึ้งมิ้ม หรือ Little Bee, Dwarf Bee ชื่อวิทยาศาสตร์: Apis florea  ลำตัวสีน้ำตาลดำ ด้านหน้า
ของท้องสีเหลืองอมน้ำตาล มีขนสีเทาปกคลุมตัว ขนาดลำตัวยาว ๗ มิลลิเมตร ส่วนอกกว้าง ๒.๖๐ 
มิลลิเมตร มีหนวดแบบหักศอก ปากแบบกัดเลีย ความยาวของลิ้น ๓.๔๐ มิลลิเมตร ปีกบางใส ปรากฏตา
เดี่ยว ๓ ตา  ตารวม ๒ ตาเป็นผึ้งที่มีขนาดเล็กที่สุด มีขนาดใกล้เคียงกับแมลงวัน บางครั้งจึงเรียกว่าผึ้ ง
แมลงวัน โดยทั่วไปผึ้งมิ้มจะสร้างรังอยู่บนกิ่งไม้ที่ไม่สูงมากนัก มีรวงรังชั้นเดียว ขนาดเล็ก (ขนาดประมาณ 
๒๐-๓๐ เซนติเมตร) 
 
แผนผังแสดงการวิเคราะห์รูปลักษณ์ภายนอกของผึ้งม้ิม 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

เรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ของผึ้งม้ิม 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 



๖๔ 

กำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ : ด้านรูปลักษณ์ของผึ้งมิ้ม (รูปร่าง)  ดังนี้ 
๑. รูปร่างของตาซ้าย 
๒. รูปร่างของตาขวา 
๓. รูปร่างหนวดซ้ายตอนโคน 
๔. รูปร่างของหนวดซ้ายตอนกลาง 
๕. รูปร่างของหนวดซ้ายตอนปลาย 
๖. รูปร่างของหนวดขวาตอนโคน 
๗. รูปร่างของหนวดขวาตอนกลาง 
๘. รูปร่างของหนวดขวาตอนปลาย 
๙. รูปร่างของขากรรไกรซ้ายตอนโคน 
๑๐. รูปร่างของขากรรไกรซ้ายตอนปลาย 
๑๑. รูปร่างของขากรรไกรขวาตอนโคน 
๑๒. รูปร่างของขากรรไกรขวาตอนปลาย 
๑๓. รูปร่างของงวง(ท่อดูดน้ำหวาน) 
๑๔. รูปร่างของขาซ้ายคู่หน้าตอนโคน 
๑๕. รูปร่างของขาซ้ายคู่หน้าตอนกลาง 
๑๖. รูปร่างของขาซ้ายคู่หน้าตอนปลาย 
๑๗. รูปร่างของขาซ้ายคู่หน้าส่วนปลายเท้า 
๑๘. รูปร่างของขาซ้ายคู่กลางตอนโคน 
๑๙. รูปร่างของขาซ้ายคู่กลางตอนกลาง 
๒๐. รูปร่างของขาซ้ายคู่กลางตอนปลาย 
๒๑. รูปร่างของขาซ้ายคู่กลางส่วนปลายเท้า 
๒๒. รูปร่างของขาซ้ายคู่หลังตอนโคน 
๒๓. รูปร่างของขาซ้ายคู่หลังตอนกลาง 
๒๔. รูปร่างของขาซ้ายคู่หลังตอนปลาย 
๒๕. รูปร่างของขาซ้ายคู่หลังส่วนปลายเท้า 
๒๖. รูปร่างของปีกซ้ายคู่หน้าตอนโคน 
๒๗. รูปร่างของปีกซ้ายคู่หน้าตอนกลาง 
๒๘. รูปร่างของปีกซ้ายคู่หน้าตอนปลาย 
๒๙. รูปร่างของปีกซ้ายคู่หลังตอนโคน 
๓๐. รูปร่างของปีกซ้ายคู่หลังตอนกลาง 
๓๑. รูปร่างของปีกซ้ายคู่หลังตอนปลาย 
๓๒. รูปร่างของขาขวาคู่หน้าตอนโคน 
๓๓. รูปร่างของขาขวาคู่หน้าตอนกลาง 
๓๔. รูปร่างของขาขวาคู่หน้าตอนปลาย 
๓๕. รูปร่างของขาขวาคู่หน้าส่วนปลายเท้า 
๓๖. รูปร่างของขาขวาคู่กลางตอนโคน 



๖๕ 

๓๗. รูปร่างของขาขวาคู่กลางตอนกลาง 
๓๘. รูปร่างของขาขวาคู่กลางตอนปลาย 
๓๙. รูปร่างของขาขวาคู่กลางส่วนปลายเท้า 
๔๐. รูปร่างของขาขวาคู่หลังตอนโคน 
๔๑. รูปร่างของขาขวาคู่หลังตอนกลาง 
๔๒. รูปร่างของขาขวาคู่หลังตอนปลาย 
๔๓. รูปร่างของขาขวาคู่หลังส่วนปลายเท้า 
๔๔. รูปร่างของปีกขวาคู่หน้าตอนโคน 
๔๕. รูปร่างของปีกขวาคู่หน้าตอนกลาง 
๔๖. รูปร่างของปีกขวาคู่หน้าตอนปลาย 
๔๗. รูปร่างของปีกขวาคู่หลังตอนโคน 
๔๘. รูปร่างของปีกขวาคู่หลังตอนกลาง 
๔๙. รูปร่างของปีกขวาคู่หลังตอนปลาย 
๕๐. รูปร่างของด้านบนปล้องที่ ๑ 
๕๑. รูปร่างของด้านบนปล้องที่ ๒ 
๕๒. รูปร่างของด้านบนปล้องที่ ๓ 
๕๓. รูปร่างของด้านบนปล้องที่ ๔ 
๕๔. รูปร่างของด้านบนปล้องที่ ๕ 
๕๕. รูปร่างของด้านบนปล้องที่ ๖ 
๕๖. รูปร่างของด้านล่างปล้องที่ ๑ 
๕๗. รูปร่างของด้านล่างปล้องที่ ๒ 
๕๘. รูปร่างของด้านล่างปล้องที่ ๓ 
๕๙. รูปร่างของด้านล่างปล้องที่ ๔ 
๖๐. รูปร่างของด้านล่างปล้องที่ ๕ 
๖๑. รูปร่างของด้านล่างปล้องที่ ๖ 
๖๒. รปูร่างของเข็มพิษ 

 
กำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ : ด้านรูปลักษณ์ของผึ้งมิ้ม (รูปทรง)  ดังนี้ 

๑. รูปทรงของตาซ้าย 
๒. รูปทรงของตาขวา 
๓. รูปทรงหนวดซ้ายตอนโคน 
๔. รูปทรงของหนวดซ้ายตอนกลาง 
๕. รูปทรงของหนวดซ้ายตอนปลาย 
๖. รูปทรงของหนวดขวาตอนโคน 
๗. รูปทรงของหนวดขวาตอนกลาง 
๘. รูปทรงของหนวดขวาตอนปลาย 
๙. รูปทรงของขากรรไกรซ้ายตอนโคน 



๖๖ 

๑๐. รูปทรงของขากรรไกรซ้ายตอนปลาย 
๑๑. รูปทรงของขากรรไกรขวาตอนโคน 
๑๒. รูปทรงของขากรรไกรขวาตอนปลาย 
๑๓. รูปทรงของงวง(ท่อดูดน้ำหวาน) 
๑๔. รูปทรงของขาซ้ายคู่หน้าตอนโคน 
๑๕. รูปทรงของขาซ้ายคู่หน้าตอนกลาง 
๑๖. รูปทรงของขาซ้ายคู่หน้าตอนปลาย 
๑๗. รูปทรงของขาซ้ายคู่หน้าส่วนปลายเท้า 
๑๘. รูปทรงของขาซ้ายคู่กลางตอนโคน 
๑๙. รูปทรงของขาซ้ายคู่กลางตอนกลาง 
๒๐. รูปทรงของขาซ้ายคู่กลางตอนปลาย 
๒๑. รูปทรงของขาซ้ายคู่กลางส่วนปลายเท้า 
๒๒. รูปทรงของขาซ้ายคู่หลังตอนโคน 
๒๓. รูปทรงของขาซ้ายคู่หลังตอนกลาง 
๒๔. รูปทรงของขาซ้ายคู่หลังตอนปลาย 
๒๕. รูปทรงของขาซ้ายคู่หลังส่วนปลายเท้า 
๒๖. รูปทรงของปีกซ้ายคู่หน้าตอนโคน 
๒๗. รูปทรงของปีกซ้ายคู่หน้าตอนกลาง 
๒๘. รูปทรงของปีกซ้ายคู่หน้าตอนปลาย 
๒๙. รูปทรงของปีกซ้ายคู่หลังตอนโคน 
๓๐. รปูทรงของปีกซ้ายคู่หลังตอนกลาง 
๓๑. รูปทรงของปีกซ้ายคู่หลังตอนปลาย 
๓๒. รูปทรงของขาขวาคู่หน้าตอนโคน 
๓๓. รูปทรงของขาขวาคู่หน้าตอนกลาง 
๓๔. รูปทรงของขาขวาคู่หน้าตอนปลาย 
๓๕. รูปทรงของขาขวาคู่หน้าส่วนปลายเท้า 
๓๖. รูปทรงของขาขวาคู่กลางตอนโคน 
๓๗. รูปทรงของขาขวาคู่กลางตอนกลาง 
๓๘. รูปทรงของขาขวาคู่กลางตอนปลาย 
๓๙. รูปทรงของขาขวาคู่กลางส่วนปลายเท้า 
๔๐. รปูทรงของขาขวาคู่หลังตอนโคน 
๔๑. รปูทรงของขาขวาคู่หลังตอนกลาง 
๔๒. รูปทรงของขาขวาคู่หลังตอนปลาย 
๔๓. รูปทรงของขาขวาคู่หลังส่วนปลายเท้า 
๔๔. รูปทรงของปีกขวาคู่หน้าตอนโคน 
๔๕. รูปทรงของปีกขวาคู่หน้าตอนกลาง 
๔๖. รูปทรงของปีกขวาคู่หน้าตอนปลาย 



๖๗ 

๔๗. รปูทรงของปีกขวาคู่หลังตอนโคน 
๔๘. รูปทรงของปีกขวาคู่หลังตอนกลาง 
๔๙. รูปทรงของปีกขวาคูห่ลังตอนปลาย 
๕๐. รูปทรงของด้านบนปล้องที่ ๑ 
๕๑. รูปทรงของด้านบนปล้องที่ ๒ 
๕๒. รูปทรงของด้านบนปล้องที่ ๓ 
๕๓. รูปทรงของด้านบนปล้องที่ ๔ 
๕๔. รูปทรงของด้านบนปล้องที่ ๕ 
๕๕. รูปทรงของด้านบนปล้องที่ ๖ 
๕๖. รูปทรงของด้านล่างปล้องที่ ๑ 
๕๗. รูปทรงของด้านล่างปล้องที่ ๒ 
๕๘. รูปทรงของด้านล่างปล้องที่ ๓ 
๕๙. รูปทรงของด้านล่างปล้องที่ ๔ 
๖๐. รูปทรงของด้านล่างปล้องที่ ๕ 
๖๑. รูปทรงของด้านล่างปล้องที่ ๖ 
๖๒. รูปทรงของเข็มพิษ 

 
กำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ : ด้านรูปลักษณ์ของผึ้งม้ิม (สี)  ดังนี้ 

๑. สีของตาซ้าย 
๒. สีของตาขวา 
๓. สีหนวดซ้ายตอนโคน 
๔. สีของหนวดซ้ายตอนกลาง 
๕. สีของหนวดซ้ายตอนปลาย 
๖. สีของหนวดขวาตอนโคน 
๗. สีของหนวดขวาตอนกลาง 
๘. สีของหนวดขวาตอนปลาย 
๙. สีของขากรรไกรซ้ายตอนโคน 
๑๐. สีของขากรรไกรซ้ายตอนปลาย 
๑๑. สีของขากรรไกรขวาตอนโคน 
๑๒. สีของขากรรไกรขวาตอนปลาย 
๑๓. สีของงวง(ท่อดูดน้ำหวาน) 
๑๔. สีของขาซ้ายคูห่น้าตอนโคน 
๑๕. สีของขาซ้ายคู่หน้าตอนกลาง 
๑๖. สีของขาซ้ายคู่หน้าตอนปลาย 
๑๗. สีของขาซ้ายคู่หน้าส่วนปลายเท้า 
๑๘. สีของขาซ้ายคู่กลางตอนโคน 
๑๙. สีของขาซ้ายคู่กลางตอนกลาง 



๖๘ 

๒๐. สีของขาซ้ายคู่กลางตอนปลาย 
๒๑. สีของขาซ้ายคู่กลางส่วนปลายเท้า 
๒๒. สีของขาซ้ายคู่หลังตอนโคน 
๒๓. สีของขาซ้ายคู่หลังตอนกลาง 
๒๔. สีของขาซ้ายคู่หลังตอนปลาย 
๒๕. สีของขาซ้ายคู่หลังส่วนปลายเท้า 
๒๖. สีของปีกซ้ายคู่หน้าตอนโคน 
๒๗. สีของปีกซ้ายคู่หน้าตอนกลาง 
๒๘. สีของปีกซ้ายคู่หน้าตอนปลาย 
๒๙. สีของปีกซ้ายคู่หลังตอนโคน 
๓๐. สีของปีกซ้ายคู่หลังตอนกลาง 
๓๑. สีของปีกซ้ายคู่หลังตอนปลาย 
๓๒. สีของขาขวาคู่หน้าตอนโคน 
๓๓. สีของขาขวาคู่หน้าตอนกลาง 
๓๔. สีของขาขวาคู่หน้าตอนปลาย 
๓๕. สีของขาขวาคู่หน้าส่วนปลายเท้า 
๓๖. สีของขาขวาคู่กลางตอนโคน 
๓๗. สีของขาขวาคู่กลางตอนกลาง 
๓๘. สีของขาขวาคู่กลางตอนปลาย 
๓๙. สีของขาขวาคู่กลางส่วนปลายเท้า 
๔๐. สีของขาขวาคู่หลังตอนโคน 
๔๑. สีของขาขวาคู่หลังตอนกลาง 
๔๒. สีของขาขวาคู่หลังตอนปลาย 
๔๓. สีของขาขวาคู่หลังส่วนปลายเท้า 
๔๔. สีของปีกขวาคู่หน้าตอนโคน 
๔๕. สีของปีกขวาคู่หน้าตอนกลาง 
๔๖. สีของปีกขวาคู่หน้าตอนปลาย 
๔๗. สีของปีกขวาคู่หลังตอนโคน 
๔๘. สีของปีกขวาคู่หลังตอนกลาง 
๔๙. สีของปีกขวาคู่หลังตอนปลาย 
๕๐. สีของด้านบนปล้องที่ ๑ 
๕๑. สีของด้านบนปล้องที่ ๒ 
๕๒. สีของด้านบนปล้องที่ ๓ 
๕๓. สีของด้านบนปล้องที่ ๔ 
๕๔. สีของด้านบนปล้องที่ ๕ 
๕๕. สีของด้านบนปล้องที่ ๖ 
๕๖. สีของด้านล่างปล้องที่ ๑ 



๖๙ 

๕๗. สีของดา้นล่างปล้องที่ ๒ 
๕๘. สีของด้านล่างปล้องที่ ๓ 
๕๙. สีของด้านล่างปล้องที่ ๔ 
๖๐. สีของด้านล่างปล้องที่ ๕ 
๖๑. สีของด้านล่างปล้องที่ ๖ 
๖๒. สีของเข็มพิษ 

 
กำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ : ด้านรูปลักษณ์ของผึ้งมิ้ม (ผิว)  ดังนี้ 

๑. ผิวของตาซ้าย 
๒. ผิวของตาขวา 
๓. ผิวหนวดซ้ายตอนโคน 
๔. ผิวของหนวดซ้ายตอนกลาง 
๕. ผิวของหนวดซ้ายตอนปลาย 
๖. ผิวของหนวดขวาตอนโคน 
๗. ผิวของหนวดขวาตอนกลาง 
๘. ผิวของหนวดขวาตอนปลาย 
๙. ผิวของขากรรไกรซ้ายตอนโคน 
๑๐. ผิวของขากรรไกรซ้ายตอนปลาย 
๑๑. ผิวของขากรรไกรขวาตอนโคน 
๑๒. ผิวของขากรรไกรขวาตอนปลาย 
๑๓. ผิวของงวง(ท่อดูดน้ำหวาน) 
๑๔. ผิวของขาซ้ายคู่หน้าตอนโคน 
๑๕. ผิวของขาซ้ายคู่หน้าตอนกลาง 
๑๖. ผิวของขาซ้ายคู่หน้าตอนปลาย 
๑๗. ผิวของขาซ้ายคู่หน้าส่วนปลายเท้า 
๑๘. ผิวของขาซ้ายคู่กลางตอนโคน 
๑๙. ผิวของขาซ้ายคู่กลางตอนกลาง 
๒๐. ผิวของขาซ้ายคู่กลางตอนปลาย 
๒๑. ผิวของขาซ้ายคู่กลางส่วนปลายเท้า 
๒๒. ผิวของขาซ้ายคู่หลังตอนโคน 
๒๓. ผิวของขาซ้ายคู่หลังตอนกลาง 
๒๔. ผิวของขาซ้ายคู่หลังตอนปลาย 
๒๕. ผิวของขาซ้ายคู่หลังส่วนปลายเท้า 
๒๖. ผิวของปีกซ้ายคู่หน้าตอนโคน 
๒๗. ผิวของปีกซ้ายคู่หน้าตอนกลาง 
๒๘. ผิวของปีกซ้ายคู่หน้าตอนปลาย 
๒๙. ผิวของปีกซ้ายคู่หลังตอนโคน 



๗๐ 

๓๐. ผิวของปีกซ้ายคู่หลังตอนกลาง 
๓๑. ผิวของปีกซ้ายคู่หลังตอนปลาย 
๓๒. ผิวของขาขวาคู่หน้าตอนโคน 
๓๓. ผิวของขาขวาคู่หน้าตอนกลาง 
๓๔. ผิวของขาขวาคู่หน้าตอนปลาย 
๓๕. ผิวของขาขวาคู่หน้าส่วนปลายเท้า 
๓๖. ผิวของขาขวาคู่กลางตอนโคน 
๓๗. ผิวของขาขวาคู่กลางตอนกลาง 
๓๘. ผิวของขาขวาคู่กลางตอนปลาย 
๓๙. ผิวของขาขวาคู่กลางส่วนปลายเท้า 
๔๐. ผิวของขาขวาคู่หลังตอนโคน 
๔๑. ผิวของขาขวาคู่หลังตอนกลาง 
๔๒. ผิวของขาขวาคู่หลังตอนปลาย 
๔๓. ผิวของขาขวาคู่หลังส่วนปลายเท้า 
๔๔. ผิวของปีกขวาคู่หน้าตอนโคน 
๔๕. ผิวของปีกขวาคู่หน้าตอนกลาง 
๔๖. ผิวของปีกขวาคู่หน้าตอนปลาย 
๔๗. ผิวของปีกขวาคู่หลังตอนโคน 
๔๘. ผิวของปีกขวาคู่หลังตอนกลาง 
๔๙. ผิวของปีกขวาคู่หลังตอนปลาย 
๕๐. ผิวของด้านบนปล้องที่ ๑ 
๕๑. ผิวของด้านบนปล้องที่ ๒ 
๕๒. ผิวของด้านบนปล้องที่ ๓ 
๕๓. ผิวของด้านบนปล้องที่ ๔ 
๕๔. ผิวของด้านบนปล้องที่ ๕ 
๕๕. ผิวของด้านบนปล้องที่ ๖ 
๕๖. ผิวของด้านล่างปล้องที่ ๑ 
๕๗. ผิวของด้านล่างปล้องที่ ๒ 
๕๘. ผิวของด้านล่างปล้องที่ ๓ 
๕๙. ผิวของด้านล่างปล้องที่ ๔ 
๖๐. ผิวของด้านล่างปล้องที่ ๕ 
๖๑. ผิวของด้านล่างปล้องที่ ๖ 
๖๒. ผิวของเข็มพิษ 
 

กำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ : ด้านรูปลักษณ์ของผึง้ม้ิม (ขนาด)  ดังนี้ 
๑. ขนาดของตาซ้าย 
๒. ขนาดของตาขวา 



๗๑ 

๓. ขนาดหนวดซ้ายตอนโคน 
๔. ขนาดของหนวดซ้ายตอนกลาง 
๕. ขนาดของหนวดซ้ายตอนปลาย 
๖. ขนาดของหนวดขวาตอนโคน 
๗. ขนาดของหนวดขวาตอนกลาง 
๘. ขนาดของหนวดขวาตอนปลาย 
๙. ขนาดของขากรรไกรซ้ายตอนโคน 
๑๐. ขนาดของขากรรไกรซ้ายตอนปลาย 
๑๑. ขนาดของขากรรไกรขวาตอนโคน 
๑๒. ขนาดของขากรรไกรขวาตอนปลาย 
๑๓. ขนาดของงวง(ท่อดูดน้ำหวาน) 
๑๔. ขนาดของขาซ้ายคู่หน้าตอนโคน 
๑๕. ขนาดของขาซ้ายคู่หน้าตอนกลาง 
๑๖. ขนาดของขาซ้ายคู่หน้าตอนปลาย 
๑๗. ขนาดของขาซ้ายคู่หน้าส่วนปลายเท้า 
๑๘. ขนาดของขาซ้ายคู่กลางตอนโคน 
๑๙. ขนาดของขาซ้ายคู่กลางตอนกลาง 
๒๐. ขนาดของขาซ้ายคู่กลางตอนปลาย 
๒๑. ขนาดของขาซ้ายคู่กลางส่วนปลายเท้า 
๒๒. ขนาดของขาซ้ายคู่หลังตอนโคน 
๒๓. ขนาดของขาซ้ายคู่หลังตอนกลาง 
๒๔. ขนาดของขาซ้ายคู่หลังตอนปลาย 
๒๕. ขนาดของขาซ้ายคู่หลังส่วนปลายเท้า 
๒๖. ขนาดของปีกซ้ายคู่หน้าตอนโคน 
๒๗. ขนาดของปีกซ้ายคู่หน้าตอนกลาง 
๒๘. ขนาดของปีกซ้ายคู่หน้าตอนปลาย 
๒๙. ขนาดของปีกซ้ายคู่หลังตอนโคน 
๓๐. ขนาดของปีกซ้ายคู่หลังตอนกลาง 
๓๑. ขนาดของปีกซ้ายคู่หลังตอนปลาย 
๓๒. ขนาดของขาขวาคู่หน้าตอนโคน 
๓๓. ขนาดของขาขวาคู่หน้าตอนกลาง 
๓๔. ขนาดของขาขวาคู่หน้าตอนปลาย 
๓๕. ขนาดของขาขวาคู่หน้าส่วนปลายเท้า 
๓๖. ขนาดของขาขวาคู่กลางตอนโคน 
๓๗. ขนาดของขาขวาคู่กลางตอนกลาง 
๓๘. ขนาดของขาขวาคู่กลางตอนปลาย 
๓๙. ขนาดของขาขวาคู่กลางส่วนปลายเท้า 



๗๒ 

 

๔๐. ขนาดของขาขวาคู่หลังตอนโคน 
๔๑. ขนาดของขาขวาคู่หลังตอนกลาง 
๔๒. ขนาดของขาขวาคู่หลังตอนปลาย 
๔๓. ขนาดของขาขวาคู่หลังส่วนปลายเท้า 
๔๔. ขนาดของปีกขวาคู่หน้าตอนโคน 
๔๕. ขนาดของปีกขวาคู่หน้าตอนกลาง 
๔๖. ขนาดของปีกขวาคู่หน้าตอนปลาย 
๔๗. ขนาดของปีกขวาคู่หลังตอนโคน 
๔๘. ขนาดของปีกขวาคู่หลังตอนกลาง 
๔๙. ขนาดของปีกขวาคู่หลังตอนปลาย 
๕๐. ขนาดของด้านบนปล้องที่ ๑ 
๕๑. ขนาดของด้านบนปล้องที่ ๒ 
๕๒. ขนาดของด้านบนปล้องที่ ๓ 
๕๓. ขนาดของด้านบนปล้องที่ ๔ 
๕๔. ขนาดของด้านบนปล้องที่ ๕ 
๕๕. ขนาดของด้านบนปล้องที่ ๖ 
๕๖. ขนาดของด้านล่างปล้องที่ ๑ 
๕๗. ขนาดของด้านล่างปล้องที่ ๒ 
๕๘. ขนาดของด้านล่างปล้องที่ ๓ 
๕๙. ขนาดของด้านล่างปล้องที่ ๔ 
๖๐. ขนาดของด้านล่างปล้องที่ ๕ 
๖๑. ขนาดของด้านล่างปล้องที่ ๖ 
๖๒. ขนาดของเข็มพิษ 

เรียนรู้เรื่องรูปลักษณ์ส่วนหัวของผึ้งม้ิม 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



๗๓ 

ตารางที่ ๒๖ แสดงผลการเรียนรู้รูปร่างส่วนหัวของผึ้งม้ิม 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทกึผล 

รูปร่างส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑ ส่วนหัวมีรูปร่างกลมรี  ตามีรูปร่างกลม  หนวดมี
ลักษณะหักเป็น ๒ ท่อน รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ขากรรไกรรูปร่าง
สามเหลี่ยม และงวงดูดน้ำหวานรูปร่างสี่เหลี่ยมพ้ืนผ้า 

รูปร่างส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๒ ส่วนหัวมีรูปร่างกลมรี  ตามีรูปร่างกลม  หนวดมี
ลักษณะหักเป็น ๒ ท่อน รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ขากรรไกรรูปร่าง
สามเหลี่ยม และงวงดูดน้ำหวานรูปร่างสี่เหลี่ยมพ้ืนผ้า 

รูปร่างส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๓ ส่วนหัวมีรูปร่างกลมรี  ตามีรูปร่างกลม  หนวดมี
ลักษณะหักเป็น ๒ ท่อน รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ขากรรไกรรูปร่าง
สามเหลี่ยม และงวงดูดน้ำหวานรูปร่างสี่เหลี่ยมพ้ืนผ้า 

รูปร่างส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๔ ส่วนหัวมีรูปร่างกลมรี  ตามีรูปร่างกลม  หนวดมี
ลักษณะหักเป็น ๒ ท่อน รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ขากรรไกรรูปร่าง
สามเหลี่ยม และงวงดูดน้ำหวานรูปร่างสี่เหลี่ยมพ้ืนผ้า 

รูปร่างส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๕ ส่วนหัวมีรูปร่างกลมรี  ตามีรูปร่างกลม  หนวดมี
ลักษณะหักเป็น ๒ ท่อน รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ขากรรไกรรูปร่าง
สามเหลี่ยม และงวงดูดน้ำหวานรูปร่างสี่เหลี่ยมพ้ืนผ้า 

รูปร่างส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๖ ส่วนหัวมีรูปร่างกลมรี  ตามีรูปร่างกลม  หนวดมี
ลักษณะหักเป็น ๒ ท่อน รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ขากรรไกรรูปร่าง
สามเหลี่ยม และงวงดูดน้ำหวานรูปร่างสี่เหลี่ยมพ้ืนผ้า 

รูปร่างส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๗ ส่วนหัวมีรปูร่างกลมรี  ตามีรูปร่างกลม  หนวดมี
ลักษณะหักเป็น ๒ ท่อน รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ขากรรไกรรูปร่าง
สามเหลี่ยม และงวงดูดน้ำหวานรูปร่างสี่เหลี่ยมพ้ืนผ้า 

รูปร่างส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๘ ส่วนหัวมีรูปร่างกลมรี  ตามีรูปร่างกลม  หนวดมี
ลักษณะหักเป็น ๒ ท่อน รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ขากรรไกรรูปร่าง
สามเหลี่ยม และงวงดูดน้ำหวานรูปร่างสี่เหลี่ยมพ้ืนผ้า 

รูปร่างส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๙ ส่วนหัวมีรูปร่างกลมรี  ตามีรูปร่างกลม  หนวดมี
ลักษณะหักเป็น ๒ ท่อน รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ขากรรไกรรูปร่าง
สามเหลี่ยม และงวงดูดน้ำหวานรูปร่างสี่เหลี่ยมพ้ืนผ้า 

รูปร่างส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑๐ ส่วนหัวมีรูปร่างกลมรี  ตามีรูปร่างกลม  หนวดมี
ลักษณะหักเป็น ๒ ท่อน รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ขากรรไกรรูปร่าง
สามเหลี่ยม และงวงดูดน้ำหวานรูปร่างสี่เหลี่ยมพ้ืนผ้า 

 

จากการเรียนรู้รูปร่างส่วนหัวของผึ้งมิ้ม พบว่า ส่วนหัวมีรูปร่างกลมรี  ตามีรูปร่างกลม  หนวดมี
ลักษณะหักเป็น ๒ ท่อน รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ขากรรไกรรูปร่างสามเหลี่ยม และงวงดูดน้ำหวานรูปร่าง
สี่เหลี่ยมพ้ืนผ้า 

 



๗๔ 

ตารางที่ ๒๗ แสดงผลการเรียนรู้รูปทรงส่วนหัวของผึ้งม้ิม 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
รูปทรงส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑ ส่วนหัว , ตามีรปูทรงกลมรี หนวด, ขากรรไกรมีรูป

ทรงกระบอก และงวงดูดน้ำหวานมีรูปทรงกระบอก มีส่วนปลาย
ทรงกรวย 

รูปทรงส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๒ ส่วนหัว , ตามีรปูทรงกลมรี หนวด, ขากรรไกรมีรูป
ทรงกระบอก และงวงดูดน้ำหวานมีรูปทรงกระบอก มีส่วนปลาย
ทรงกรวย 

รูปทรงส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๓ ส่วนหัว , ตามีรปูทรงกลมรี หนวด, ขากรรไกรมีรูป
ทรงกระบอก และงวงดูดน้ำหวานมีรูปทรงกระบอก มีส่วนปลาย
ทรงกรวย 

รูปทรงส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๔ ส่วนหัว , ตามีรปูทรงกลมรี หนวด, ขากรรไกรมีรูป
ทรงกระบอก และงวงดูดน้ำหวานมีรูปทรงกระบอก มีส่วนปลาย
ทรงกรวย 

รูปทรงส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๕ ส่วนหัว , ตามีรปูทรงกลมรี หนวด, ขากรรไกรมีรูป
ทรงกระบอก และงวงดูดน้ำหวานมีรูปทรงกระบอก มีส่วนปลาย
ทรงกรวย 

รูปทรงส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๖ ส่วนหัว , ตามีรปูทรงกลมรี หนวด, ขากรรไกรมีรูป
ทรงกระบอก และงวงดูดน้ำหวานมีรูปทรงกระบอก มีส่วนปลาย
ทรงกรวย 

รูปทรงส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๗ ส่วนหัว , ตามีรปูทรงกลมรี หนวด, ขากรรไกรมีรูป
ทรงกระบอก และงวงดูดน้ำหวานมีรูปทรงกระบอก มีส่วนปลาย
ทรงกรวย 

รูปทรงส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๘ ส่วนหัว , ตามีรปูทรงกลมรี หนวด, ขากรรไกรมีรูป
ทรงกระบอก และงวงดูดน้ำหวานมีรูปทรงกระบอก มีส่วนปลาย
ทรงกรวย 

รูปทรงส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๙ ส่วนหัว , ตามีรปูทรงกลมรี หนวด, ขากรรไกรมีรูป
ทรงกระบอก และงวงดูดน้ำหวานมีรูปทรงกระบอก มีส่วนปลาย
ทรงกรวย 

รูปทรงส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑๐ ส่วนหัว , ตามีรูปทรงกลมรี หนวด, ขากรรไกรมีรูป
ทรงกระบอก และงวงดูดน้ำหวานมีรูปทรงกระบอก มีส่วนปลาย
ทรงกรวย 

จากการเรียนรู้รูปทรงส่วนหัวของผึ้งมิ้ม พบว่า ส่วนหัว , ตามีรูปทรงกลมรี หนวด, ขากรรไกรมีรูป
ทรงกระบอก และงวงดูดน้ำหวานมีรูปทรงกระบอก มีส่วนปลายทรงกรวย 

 
 
 



๗๕ 

ตารางที่ ๒๘ แสดงผลการเรียนรู้สีส่วนหัวของผึ้งม้ิม 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
สีส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑ ส่วนหัวมีสีดำ  ตามีสีดำเข้ม  หนวดมีสีดำเข้ม  และ

ขากรรไกรมีสีน้ำตาลอ่อนตอนปลาย 
สีส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๒ ส่วนหัวมีสีดำ  ตามีสีดำเข้ม  หนวดมีสีดำเข้ม  และ

ขากรรไกรมีสีน้ำตาลอ่อนตอนปลาย 
สีส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๓ ส่วนหัวมีสีดำ  ตามีสีดำเข้ม  หนวดมีสีดำเข้ม  และ

ขากรรไกรมีสีน้ำตาลอ่อนตอนปลาย 
สีส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๔ ส่วนหัวมีสีดำ  ตามีสีดำเข้ม  หนวดมีสีดำเข้ม  และ

ขากรรไกรมีสีน้ำตาลอ่อนตอนปลาย 
สีส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๕ ส่วนหัวมีสีดำ  ตามีสีดำเข้ม  หนวดมีสีดำเข้ม  และ

ขากรรไกรมีสีน้ำตาลอ่อนตอนปลาย 
สีส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๖ ส่วนหัวมีสีดำ  ตามีสีดำเข้ม  หนวดมีสีดำเข้ม  และ

ขากรรไกรมีสีน้ำตาลอ่อนตอนปลาย 
สีส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๗ ส่วนหัวมีสีดำ  ตามีสีดำเข้ม  หนวดมีสีดำเข้ม  และ

ขากรรไกรมีสีน้ำตาลอ่อนตอนปลาย 
สีส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๘ ส่วนหัวมีสีดำ  ตามีสีดำเข้ม  หนวดมีสีดำเข้ม  และ

ขากรรไกรมีสีน้ำตาลอ่อนตอนปลาย 
สีส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๙ ส่วนหัวมีสีดำ  ตามีสีดำเข้ม  หนวดมีสีดำเข้ม  และ

ขากรรไกรมีสีน้ำตาลอ่อนตอนปลาย 
สีส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑๐ ส่วนหัวมีสีดำ  ตามีสีดำเข้ม  หนวดมีสีดำเข้ม  และ

ขากรรไกรมีสีน้ำตาลอ่อนตอนปลาย 
 

จากการเรียนรู้สีส่วนหัวของผึ้งมิ้ม พบว่า ส่วนหัวมีสีดำ  ตามีสีดำเข้ม  หนวดมีสีดำเข้ม  และ
ขากรรไกรมีสีน้ำตาลอ่อนตอนปลาย 

ตารางที่ ๒๙ แสดงผลการเรียนรู้ผิวส่วนหัวของผึ้งม้ิม 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ผิวส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้น มีหนวดและ

ขากรรไกร และงวงดูดน้ำหวานยื่นออกจากหัว 
ผิวส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๒ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้น มีหนวดและ

ขากรรไกร และงวงดูดน้ำหวานยื่นออกจากหัว 
ผิวส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๓ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้น มีหนวดและ

ขากรรไกร และงวงดูดน้ำหวานยื่นออกจากหัว 
ผิวส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๔ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้น มีหนวดและ

ขากรรไกร และงวงดูดน้ำหวานยื่นออกจากหัว 
ผิวส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๕ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้น มีหนวดและ

ขากรรไกร และงวงดูดน้ำหวานยื่นออกจากหัว 



๗๖ 

ผิวส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๖ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้น มีหนวดและ
ขากรรไกร และงวงดูดน้ำหวานยื่นออกจากหัว 

ผิวส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๗ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้น มีหนวดและ
ขากรรไกร และงวงดูดน้ำหวานยื่นออกจากหัว 

ผิวส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๘ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้น มีหนวดและ
ขากรรไกร และงวงดูดน้ำหวานยื่นออกจากหัว 

ผิวส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๙ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้น มีหนวดและ
ขากรรไกร และงวงดูดน้ำหวานยื่นออกจากหัว 

ผิวส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑๐ ส่วนหัวมีผิวเรยีบ บริเวณตาจะนูนขึ้น มีหนวดและ
ขากรรไกร และงวงดูดน้ำหวานยื่นออกจากหัว 

จากการเรียนรู้ผิวส่วนหัวของผึ้งมิ้ม พบว่า ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้น มีหนวดและ
ขากรรไกร และงวงดูดน้ำหวานยื่นออกจากหัว 

 
ตารางที่ ๓๐ แสดงผลการเรียนรู้ขนาดส่วนหัวของผึ้งมิ้ม 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ขนาดส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑ ส่วนหัวมีขนาด ๐.๒๖ ซม. มีหนวดขนาด ๐.๑๖ ซม. 

มีขากรรไกรขนาด ๐.๐๒ และมีงวงดูดน้ำหวานขนาด ๐.๐๓ ซม. 
ขนาดส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๒ ส่วนหัวมีขนาด ๐.๒๖ ซม. มีหนวดขนาด ๐.๑๖ ซม. 

มีขากรรไกรขนาด ๐.๐๒ และมีงวงดูดน้ำหวานขนาด ๐.๐๓ ซม. 
ขนาดส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๓ ส่วนหัวมีขนาด ๐.๒๖ ซม. มีหนวดขนาด ๐.๑๖ ซม. 

มีขากรรไกรขนาด ๐.๐๒ และมีงวงดูดน้ำหวานขนาด ๐.๐๓ ซม. 
ขนาดส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๔ ส่วนหัวมีขนาด ๐.๒๖ ซม. มีหนวดขนาด ๐.๑๖ ซม. 

มีขากรรไกรขนาด ๐.๐๒ และมีงวงดูดน้ำหวานขนาด ๐.๐๓ ซม. 
ขนาดส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๕ ส่วนหัวมีขนาด ๐.๒๖ ซม. มีหนวดขนาด ๐.๑๖ ซม. 

มีขากรรไกรขนาด ๐.๐๒ และมีงวงดูดน้ำหวานขนาด ๐.๐๓ ซม. 
ขนาดส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๖ ส่วนหัวมีขนาด ๐.๒๖ ซม. มีหนวดขนาด ๐.๑๖ ซม. 

มีขากรรไกรขนาด ๐.๐๒ และมีงวงดูดน้ำหวานขนาด ๐.๐๓ ซม. 
ขนาดส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๗ ส่วนหัวมีขนาด ๐.๒๖ ซม. มีหนวดขนาด ๐.๑๖ ซม. 

มีขากรรไกรขนาด ๐.๐๒ และมีงวงดูดน้ำหวานขนาด ๐.๐๓ ซม. 
ขนาดส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๘ ส่วนหัวมีขนาด ๐.๒๖ ซม. มีหนวดขนาด ๐.๑๖ ซม. 

มีขากรรไกรขนาด ๐.๐๒ และมีงวงดูดน้ำหวานขนาด ๐.๐๓ ซม. 
ขนาดส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๙ ส่วนหัวมีขนาด ๐.๒๖ ซม. มีหนวดขนาด ๐.๑๖ ซม. 

มีขากรรไกรขนาด ๐.๐๒ และมีงวงดูดน้ำหวานขนาด ๐.๐๓ ซม. 
ขนาดส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑๐ ส่วนหัวมีขนาด ๐.๒๖ ซม. มีหนวดขนาด ๐.๑๖ 

ซม. มีขากรรไกรขนาด ๐.๐๒ และมีงวงดูดน้ำหวานขนาด ๐.๐๓ 
ซม. 



๗๗ 

 จากการเรียนรู้ขนาดของส่วนหัวของผึ้งมิ้ม พบว่า ส่วนหัวมีขนาด ๐.๒๖ ซม. มีหนวดขนาด ๐.๑๖ 
ซม. มีขากรรไกรขนาด ๐.๐๒ และมีงวงดูดน้ำหวานขนาด ๐.๐๓ ซม. 

 
 เรียนรู้รูปลักษณ์ส่วนอกของผึ้งม้ิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ ๓๑ แสดงผลการเรียนรู้รูปร่างส่วนอกของผึ้งม้ิม 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

รูปร่างส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกันส่วนติดกับ
หัวมีขนาดใหญ่กว่าส่วนที่ติดกับท้อง  มีขา ๓ คู่ยื่นออกจากส่วนอก  
ขาคู่หน้า คู่กลาง และคู่หลังมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

รูปร่างส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๒ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกันส่วนติดกับ
หัวมีขนาดใหญ่กว่าส่วนที่ติดกับท้อง  มีขา ๓ คู่ยื่นออกจากส่วนอก  
ขาคู่หน้า คู่กลาง และคู่หลังมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

รูปร่างส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๓ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกันส่วนติดกับ
หัวมีขนาดใหญ่กว่าส่วนที่ติดกับท้อง  มีขา ๓ คู่ยื่นออกจากส่วนอก  
ขาคู่หน้า คู่กลาง และคู่หลังมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

รูปร่างส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๔ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกันส่วนติดกับ
หัวมีขนาดใหญ่กว่าส่วนที่ติดกับท้อง  มีขา ๓ คู่ยื่นออกจากส่วนอก  
ขาคู่หน้า คู่กลาง และคู่หลังมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

รูปร่างส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๕ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกันส่วนติดกับ
หวัมีขนาดใหญ่กว่าส่วนที่ติดกับท้อง  มีขา ๓ คู่ยื่นออกจากส่วนอก  
ขาคู่หน้า คู่กลาง และคู่หลังมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

รูปร่างส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๖ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกันส่วนติดกับ
หัวมีขนาดใหญ่กว่าส่วนที่ติดกับท้อง  มีขา ๓ คู่ยื่นออกจากส่วนอก  
ขาคู่หน้า คู่กลาง และคู่หลังมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ 
า 



๗๘ 

รูปร่างส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๗ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกันส่วนติดกับ
หัวมีขนาดใหญ่กว่าส่วนที่ติดกับท้อง  มีขา ๓ คู่ยื่นออกจากส่วนอก  
ขาคู่หน้า คู่กลาง และคู่หลังมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

รูปร่างส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๘ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกันส่วนติดกับ
หัวมีขนาดใหญ่กว่าส่วนที่ติดกับท้อง  มีขา ๓ คู่ยื่นออกจากส่วนอก  
ขาคู่หน้า คู่กลาง และคู่หลังมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

รูปร่างส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๙ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกันส่วนติดกับ
หัวมีขนาดใหญ่กว่าส่วนที่ติดกับท้อง  มีขา ๓ คู่ยื่นออกจากส่วนอก  
ขาคู่หน้า คู่กลาง และคู่หลังมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

รูปร่างส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑๐ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกันส่วนติดกับ
หัวมีขนาดใหญ่กว่าส่วนที่ติดกับท้อง  มีขา ๓ คู่ยื่นออกจากส่วนอก  
ขาคู่หน้า คู่กลาง และคู่หลังมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

จากการเรียนรู้รูปร่างส่วนอกของผึ้งมิ้ม พบว่า ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกันส่วนติดกับ
หัวมีขนาดใหญ่กว่าส่วนที่ติดกับท้อง  มีขา ๓ คู่ยื่นออกจากส่วนอก  ขาคู่หน้า คู่กลาง และคู่หลังมีรูปร่าง
เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
 

ตารางที่ ๓๒ แสดงผลการเรียนรู้รูปทรงส่วนอกของผึ้งม้ิม 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
รูปทรงส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑ ส่วนอกมีรูปทรงกลม ๒ เชื่อมติดกัน  ประกอบด้วย

ขา ๓ คู่ ได้แก่ คู่หน้า  คู่กลาง และคู่หลัง  มีรูปทรงเป็น
ทรงกระบอก 

รูปทรงส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๒ ส่วนอกมีรูปทรงกลม ๒ เชื่อมติดกัน  ประกอบด้วย
ขา ๓ คู่ ได้แก่ คู่หน้า  คู่กลาง และคู่หลัง  มีรูปทรงเป็น
ทรงกระบอก 

รูปทรงส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๓ ส่วนอกมีรูปทรงกลม ๒ เชื่อมติดกัน  ประกอบด้วย
ขา ๓ คู่ ได้แก่ คู่หน้า  คู่กลาง และคู่หลัง  มีรูปทรงเป็น
ทรงกระบอก 

รูปทรงส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๔ ส่วนอกมีรูปทรงกลม ๒ เชื่อมติดกัน  ประกอบด้วย
ขา ๓ คู่ ได้แก่ คู่หน้า  คู่กลาง และคู่หลัง  มีรูปทรงเป็น
ทรงกระบอก 

รูปทรงส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๕ ส่วนอกมีรูปทรงกลม ๒ เชื่อมติดกัน  ประกอบด้วย
ขา ๓ คู่ ได้แก่ คู่หน้า  คู่กลาง และคู่หลัง  มีรูปทรงเป็น
ทรงกระบอก 

รูปทรงส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๖ ส่วนอกมีรูปทรงกลม ๒ เชื่อมติดกัน  ประกอบด้วย
ขา ๓ คู่ ได้แก่ คู่หน้า  คู่กลาง และคู่หลัง  มีรูปทรงเป็น
ทรงกระบอก 



๗๙ 

รูปทรงส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๗ ส่วนอกมีรูปทรงกลม ๒ เชื่อมติดกัน  ประกอบด้วย
ขา ๓ คู่ ได้แก่ คู่หน้า  คู่กลาง และคู่หลัง  มีรูปทรงเป็น
ทรงกระบอก 

รูปทรงส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๘ ส่วนอกมีรูปทรงกลม ๒ เชื่อมติดกัน  ประกอบด้วย
ขา ๓ คู่ ได้แก่ คู่หน้า  คู่กลาง และคู่หลัง  มีรูปทรงเป็น
ทรงกระบอก 

รูปทรงส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๙ ส่วนอกมีรูปทรงกลม ๒ เชื่อมติดกัน  ประกอบด้วย
ขา ๓ คู่ ได้แก่ คู่หน้า  คู่กลาง และคู่หลัง  มีรูปทรงเป็น
ทรงกระบอก 

รูปทรงส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑๐ ส่วนอกมีรูปทรงกลม ๒ เชื่อมติดกัน  ประกอบด้วย
ขา ๓ คู่ ได้แก่ คู่หน้า  คู่กลาง และคู่หลัง  มีรูปทรงเป็น
ทรงกระบอก 

จากการเรียนรู้รูปทรงส่วนอกของผึ้งมิ้ม พบว่า มีรูปทรงกลม ๒ เชื่อมติดกัน  ประกอบด้วยขา ๓ คู่ 
ได้แก่ คูห่น้า  คู่กลาง และคู่หลัง  มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
 

ตารางที่ ๓๓ แสดงผลการเรียนรู้สีส่วนอกของผึ้งมิ้ม 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
สีส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑ ส่วนอกมีสีดำเข้ม 
สีส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๒ ส่วนอกมีสีดำ 
สีส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๓ ส่วนอกมีสีดำเข้ม 
สีส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๔ ส่วนอกมีสีดำ 
สีส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๕ ส่วนอกมีสีดำ 
สีส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๖ ส่วนอกมีสีดำเข้ม 
สีส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๗ ส่วนอกมีสีดำเข้ม 
สีส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตวัที่ ๘ ส่วนอกมีสีดำเข้ม 
สีส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๙ ส่วนอกมีสีดำ 
สีส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑๐ ส่วนอกมีสีดำเข้ม 

จากการเรียนรู้สีส่วนอกของผึ้งมิ้ม พบว่า ส่วนอกมีสีดำเข้ม 
 

ตารางที่ ๓๔ แสดงผลการเรียนรู้ผิวส่วนอกของผึ้งม้ิม 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ผิวส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้าย และ

ขวา บริเวณขาทั้ง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคน และตอนกลาง ตอนปลาย
สุดขรุขระ มีส่วนของปีก ๒คู่ยื่นออกจากส่วนอกท้ังซ้าย และขวา 

ผิวส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๒ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้าย และ
ขวา บริเวณขาทั้ง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคน และตอนกลาง ตอนปลาย



๘๐ 

สุดขรุขระ มีส่วนของปีก ๒คู่ยื่นออกจากส่วนอกท้ังซ้าย และขวา 

ผิวส่วนอกของผึ้งมิม้ ผึ้งมิ้มตัวที่ ๓ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้าย และ
ขวา บริเวณขาทั้ง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคน และตอนกลาง ตอนปลาย
สุดขรุขระ มีส่วนของปีก ๒คู่ยื่นออกจากส่วนอกท้ังซ้าย และขวา 

ผิวส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๔ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้าย และ
ขวา บริเวณขาทั้ง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคน และตอนกลาง ตอนปลาย
สุดขรุขระ มสี่วนของปีก ๒คู่ยื่นออกจากส่วนอกท้ังซ้าย และขวา 

ผิวส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๕ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้าย และ
ขวา บริเวณขาทั้ง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคน และตอนกลาง ตอนปลาย
สุดขรุขระ มีส่วนของปีก ๒คู่ยื่นออกจากส่วนอกท้ังซ้าย และขวา 

ผิวส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๖ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้าย และ
ขวา บริเวณขาทั้ง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคน และตอนกลาง ตอนปลาย
สุดขรุขระ มีส่วนของปีก ๒คู่ยื่นออกจากส่วนอกท้ังซ้าย และขวา 

ผิวส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๗ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้าย และ
ขวา บริเวณขาทั้ง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคน และตอนกลาง ตอนปลาย
สุดขรุขระ มีส่วนของปีก ๒คู่ยื่นออกจากส่วนอกท้ังซ้าย และขวา 

ผิวส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๘ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้าย และ
ขวา บริเวณขาทั้ง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคน และตอนกลาง ตอนปลาย
สุดขรุขระ มีส่วนของปีก ๒คู่ยื่นออกจากส่วนอกท้ังซ้าย และขวา 

ผิวส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๙ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้าย และ
ขวา บริเวณขาทั้ง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคน และตอนกลาง ตอนปลาย
สุดขรุขระ มีส่วนของปีก ๒คู่ยื่นออกจากส่วนอกท้ังซ้าย และขวา 

ผิวส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑๐ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้าย และ
ขวา บริเวณขาทั้ง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคน และตอนกลาง ตอนปลาย
สุดขรุขระ มีส่วนของปีก ๒คู่ยื่นออกจากส่วนอกท้ังซ้าย และขวา 

จากการเรียนรู้ผิวส่วนอกของผึ้งมิ้ม พบว่า ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้าย และขวา 
บริเวณขาทั้ง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคน และตอนกลาง ตอนปลายสุดขรุขระ มีส่วนของปีก ๒ คู่ยื่นออกจากส่วน
อกท้ังซ้าย และขวา 

ตารางที่ ๓๕ แสดงผลการเรียนรู้ขนาดส่วนอกของผึ้งม้ิม 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ขนาดส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑ ส่วนอกมีขนาด ๐.๓๔ ซม. มีขาคู่หน้าขนาด ๐.๓๔ 

ซม. มีขาคู่กลางขนาด ๐.ถ๗ ซม. มีขาคู่หลังขนาด ๐.๕๖ ซม. มีปีก
คู่หน้าขนาด ๐.๔๔ ซม. และปีกคู่หลังขนาด ๐.๑๗ ซม.  

ขนาดส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๒ ส่วนอกมีขนาด ๐.๓๔ ซม. มีขาคู่หน้าขนาด ๐.๓๔ 
ซม. มีขาคู่กลางขนาด ๐.ถ๗ ซม. มีขาคู่หลังขนาด ๐.๕๖ ซม. มีปีก
คู่หน้าขนาด ๐.๔๔ ซม. และปีกคู่หลังขนาด ๐.๑๗ ซม. 



๘๑ 

 

ขนาดส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๓ ส่วนอกมีขนาด ๐.๓๔ ซม. มีขาคู่หน้าขนาด ๐.๓๔ 
ซม. มีขาคู่กลางขนาด ๐.ถ๗ ซม. มีขาคู่หลังขนาด ๐.๕๖ ซม. มีปีก
คู่หน้าขนาด ๐.๔๔ ซม. และปีกคู่หลังขนาด ๐.๑๗ ซม. 

ขนาดส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๔ ส่วนอกมีขนาด ๐.๓๔ ซม. มีขาคู่หน้าขนาด ๐.๓๔ 
ซม. มีขาคู่กลางขนาด ๐.ถ๗ ซม. มีขาคู่หลังขนาด ๐.๕๖ ซม. มีปีก
คู่หน้าขนาด ๐.๔๔ ซม. และปีกคู่หลังขนาด ๐.๑๗ ซม. 

ขนาดส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๕ ส่วนอกมีขนาด ๐.๓๔ ซม. มีขาคู่หน้าขนาด ๐.๓๔ 
ซม. มีขาคู่กลางขนาด ๐.ถ๗ ซม. มีขาคู่หลังขนาด ๐.๕๖ ซม. มีปีก
คู่หน้าขนาด ๐.๔๔ ซม. และปีกคู่หลังขนาด ๐.๑๗ ซม. 

ขนาดส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๖ ส่วนอกมีขนาด ๐.๓๔ ซม. มีขาคู่หน้าขนาด ๐.๓๔ 
ซม. มีขาคู่กลางขนาด ๐.ถ๗ ซม. มีขาคู่หลังขนาด ๐.๕๖ ซม. มีปีก
คู่หน้าขนาด ๐.๔๔ ซม. และปีกคู่หลังขนาด ๐.๑๗ ซม. 

ขนาดส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๗ ส่วนอกมีขนาด ๐.๓๔ ซม. มีขาคู่หน้าขนาด ๐.๓๔ 
ซม. มีขาคู่กลางขนาด ๐.ถ๗ ซม. มีขาคู่หลังขนาด ๐.๕๖ ซม. มีปีก
คู่หน้าขนาด ๐.๔๔ ซม. และปีกคู่หลังขนาด ๐.๑๗ ซม. 

ขนาดส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๘ ส่วนอกมีขนาด ๐.๓๔ ซม. มีขาคู่หน้าขนาด ๐.๓๔ 
ซม. มีขาคู่กลางขนาด ๐.ถ๗ ซม. มีขาคู่หลังขนาด ๐.๕๖ ซม. มีปีก
คู่หน้าขนาด ๐.๔๔ ซม. และปีกคู่หลังขนาด ๐.๑๗ ซม. 

ขนาดส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๙ ส่วนอกมีขนาด ๐.๓๔ ซม. มีขาคู่หน้าขนาด ๐.๓๔ 
ซม. มีขาคู่กลางขนาด ๐.ถ๗ ซม. มีขาคู่หลังขนาด ๐.๕๖ ซม. มีปีก
คู่หน้าขนาด ๐.๔๔ ซม. และปีกคู่หลังขนาด ๐.๑๗ ซม. 

ขนาดส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑๐ ส่วนอกมีขนาด ๐.๓๔ ซม. มีขาคู่หน้าขนาด ๐.๓๔ 
ซม. มีขาคู่กลางขนาด ๐.ถ๗ ซม. มีขาคู่หลังขนาด ๐.๕๖ ซม. มีปีก
คู่หน้าขนาด ๐.๔๔ ซม. และปีกคู่หลังขนาด ๐.๑๗ ซม. 

 จากการเรียนรู้ส่วนอกของผึ้งมิ้ม พบว่า ส่วนอกมีขนาด ๐.๓๔ ซม. มีขาคู่หน้าขนาด ๐.๓๔ ซม. มี
ขาคู่กลางขนาด ๐.ถ๗ ซม. มีขาคู่หลังขนาด ๐.๕๖ ซม. มีปีกคู่หน้าขนาด ๐.๔๔ ซม. และปีกคู่หลังขนาด 
๐.๑๗ ซม. 
 
 เรียนรู้รูปลักษณ์ส่วนท้องของผึ้งมิ้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

ตารางที่ ๓๖ แสดงผลการเรียนรู้รูปร่างส่วนท้องของผึ้งม้ิม 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

รูปร่างส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตอนปลายมีรูปร่าง
คล้ายสามเหลี่ยม 

รูปร่างส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๒ ส่วนท้องมีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตอนปลายมีรูปร่าง
คล้ายสามเหลี่ยม 

รูปร่างส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที ่๓ ส่วนท้องมีรูปร่างกลม ตอนปลายมีรูปร่างคล้าย
สามเหลี่ยม 

รูปร่างส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๔ ส่วนท้องมีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตอนปลายมีรูปร่าง
คล้ายสามเหลี่ยม 

รูปร่างส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๕ ส่วนท้องมีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตอนปลายมีรูปร่าง
คล้ายสามเหลี่ยม 

รูปร่างส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๖ ส่วนท้องมีรูปร่างกลม ตอนปลายมีรูปร่างคล้าย
สามเหลี่ยม 

รูปร่างส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๗ ส่วนท้องมีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตอนปลายมีรูปร่าง
คล้ายสามเหลี่ยม 

รูปร่างส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๘ ส่วนท้องมีรูปร่างกลม ตอนปลายมีรูปร่างคล้าย
สามเหลี่ยม 

รูปร่างส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๙ ส่วนท้องมีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตอนปลายมีรูปร่าง
คล้ายสามเหลี่ยม 

รูปร่างส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑๐ ส่วนท้องมีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตอนปลายมีรูปร่าง
คล้ายสามเหลี่ยม 

จากการเรียนรู้รูปร่างส่วนอกของผึ้งมิ้ม พบว่า ส่วนท้องมีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตอนปลายมีรูปร่าง
คล้ายสามเหลี่ยม 

ตารางที่ ๓๗ แสดงผลการเรียนรูปทรงส่วนท้องของผึ้งม้ิม  

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
รูปทรงส่วนท้องของผึ้งมิม้  ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีรูปทรงระบอก ตั้งแต่ปล้องที่ ๑-๕ แต่

ปล้องท่ี ๖ มีลักษณะทรงพีระมิด 
รูปทรงส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๒ ส่วนท้องมีรูปทรงระบอก ตั้งแต่ปล้องที่ ๑-๕ แต่

ปล้องที่ ๖ มีลักษณะทรงพีระมิด 

รูปทรงส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที ่๓ ส่วนท้องมีรูปทรงกลม ตั้งแต่ปล้องที่ ๑-๕ แต่ปล้องที่ 
๖ มีลักษณะทรงพีระมิด 

รูปทรงส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๔ ส่วนท้องมีรูปทรงระบอก ตั้งแต่ปล้องที่ ๑-๕ แต่
ปล้องที่ ๖ มีลักษณะทรงพีระมิด 

รูปทรงส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๕ ส่วนท้องมีรูปทรงกลม ตั้งแต่ปล้องที่ ๑-๕ แต่ปล้องที่ 
๖ มีลักษณะทรงพีระมิด 



๘๓ 

รูปทรงส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๖ ส่วนท้องมีรูปทรงระบอก ตั้งแต่ปล้องที่ ๑-๕ แต่
ปล้องที่ ๖ มีลักษณะทรงพีระมิด 

รูปทรงส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๗ ส่วนท้องมีรูปทรงระบอก ตั้งแต่ปล้องที่ ๑-๕ แต่
ปล้องที่ ๖ มีลักษณะทรงพีระมิด 

รูปทรงส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๘ ส่วนท้องมีรูปทรงระบอก ตั้งแต่ปล้องที่ ๑-๕ แต่
ปล้องที่ ๖ มีลักษณะทรงพีระมิด 

รูปทรงส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๙ ส่วนท้องมีรูปทรงกลม ตั้งแต่ปล้องที่ ๑-๕ แต่ปล้องที่ 
๖ มลีักษณะทรงพีระมิด 

รูปทรงส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑๐ ส่วนท้องมีรูปทรงกลม ตั้งแต่ปล้องที่ ๑-๕ แต่ปล้อง
ที่ ๖ มีลักษณะทรงพีระมิด 

จากการเรียนรู้รูปทรงส่วนอกของผึ้งมิ้ม พบว่า ส่วนท้องมีรูปทรงกระบอก ตั้งแต่ปล้องที่ ๑-๕ แต่
ปล้องที่ ๖ มีลักษณะทรงพีระมิด 

 

ตารางที่ ๓๘ แสดงผลการเรียนรู้สีส่วนท้องของผึ้งม้ิม 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
สีส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑ ส่วนท้องตั้งแต่ปล้องท่ี ๑-๓ มีสีเหลืองอ่อนไปจนถึงสี

น้ำตาล ส่วนปล้องที่ ๔-๖ มีสีน้ำตาลอ่อน ไปจนถึงสีดำ 
สีส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๒ ส่วนท้องตั้งแต่ปล้องท่ี ๑-๓ มีสีเหลืองอ่อนไปจนถึงสี

น้ำตาล ส่วนปล้องที่ ๔-๖ มีสีน้ำตาลอ่อน ไปจนถึงสีดำ 
สีส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๓ ส่วนท้องตั้งแต่ปล้องท่ี ๑-๓ มีสีเหลืองอ่อนไปจนถึงสี

น้ำตาล ส่วนปล้องที่ ๔-๖ มีสีน้ำตาลอ่อน ไปจนถึงสีดำ 
สีส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๔ ส่วนท้องตั้งแต่ปล้องท่ี ๑-๓ มีสีเหลืองอ่อนไปจนถึงสี

น้ำตาล ส่วนปล้องที่ ๔-๖ มีสีน้ำตาลอ่อน ไปจนถึงสีดำ 
สีส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๕ ส่วนท้องตั้งแต่ปล้องท่ี ๑-๓ มีสีเหลืองอ่อนไปจนถึงสี

น้ำตาล ส่วนปล้องที่ ๔-๖ มีสีน้ำตาลอ่อน ไปจนถึงสีดำ 
สีส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๖ ส่วนท้องตั้งแต่ปล้องท่ี ๑-๓ มีสีเหลืองอ่อนไปจนถึงสี

น้ำตาล ส่วนปล้องที่ ๔-๖ มีสีน้ำตาลอ่อน ไปจนถึงสีดำ 
สีส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๗ ส่วนท้องตั้งแต่ปล้องท่ี ๑-๓ มีสีเหลืองอ่อนไปจนถึงสี

น้ำตาล ส่วนปล้องที่ ๔-๖ มีสีน้ำตาลอ่อน ไปจนถึงสีดำ 
สีส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๘ ส่วนท้องตั้งแต่ปล้องที่ ๑-๓ มีสีเหลืองอ่อนไปจนถึงสี

น้ำตาล ส่วนปล้องที่ ๔-๖ มีสีน้ำตาลอ่อน ไปจนถึงสีดำ 
สีส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๙ ส่วนท้องตั้งแต่ปล้องท่ี ๑-๓ มีสีเหลืองอ่อนไปจนถึงสี

น้ำตาล ส่วนปล้องที่ ๔-๖ มีสีน้ำตาลอ่อน ไปจนถึงสีดำ 
สีส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑๐ ส่วนท้องตั้งแต่ปล้องที่ ๑-๓ มีสีเหลืองอ่อนไปจนถึง

สีน้ำตาล ส่วนปล้องที่ ๔-๖ มีสีน้ำตาลอ่อน ไปจนถึงสีดำ 



๘๔ 

 จากการเรียนรู้สีส่วนท้องของผึ้งมิ้ม พบว่า ส่วนท้องตั้งแต่ปล้องท่ี ๑-๓ มีสีเหลืองอ่อนไปจนถึงสี
น้ำตาล ส่วนปล้องที่ ๔-๖ มีสีน้ำตาลอ่อน ไปจนถึงสีดำ 
 

ตารางที่ ๓๙ แสดงผลการเรียนรู้ผิวส่วนท้องของผึ้งม้ิม 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ผิวส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑ ส่วนท้องตั้งแต่ปล้องท่ี ๑-๖ มีลักษณะผิวเรียบ มี

รอยต่อเชื่อมทุกปล้อง มีขนขนาดเล็กกระจายตัวทั่วทุกปล้อง 
ผิวส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๒ ส่วนท้องตั้งแต่ปล้องท่ี ๑-๖ มีลักษณะผิวเรียบ มี

รอยต่อเชื่อมทุกปล้อง มีขนขนาดเล็กกระจายตัวทั่วทุกปล้อง 
ผิวส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๓ ส่วนท้องตั้งแต่ปล้องท่ี ๑-๖ มีลักษณะผิวเรียบ มี

รอยต่อเชื่อมทุกปล้อง มีขนขนาดเล็กกระจายตัวทั่วทุกปล้อง 
ผิวส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๔ ส่วนท้องตั้งแต่ปล้องท่ี ๑-๖ มีลักษณะผิวเรียบ มี

รอยต่อเชื่อมทุกปล้อง มีขนขนาดเล็กกระจายตัวทั่วทุกปล้อง 
ผิวส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๕ ส่วนท้องตั้งแต่ปล้องท่ี ๑-๖ มีลักษณะผิวเรียบ มี

รอยต่อเชื่อมทุกปล้อง มีขนขนาดเล็กกระจายตัวทั่วทุกปล้อง 
ผิวส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๖ ส่วนท้องตั้งแต่ปล้องท่ี ๑-๖ มีลักษณะผิวเรียบ มี

รอยต่อเชื่อมทุกปล้อง มีขนขนาดเล็กกระจายตัวทั่วทุกปล้อง 
ผิวส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๗ ส่วนท้องตั้งแต่ปล้องท่ี ๑-๖ มีลักษณะผิวเรียบ มี

รอยต่อเชื่อมทุกปล้อง มีขนขนาดเล็กกระจายตัวทั่วทุกปล้อง 
ผิวส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๘ ส่วนท้องตั้งแต่ปล้องท่ี ๑-๖ มีลักษณะผิวเรียบ มี

รอยต่อเชื่อมทุกปล้อง มีขนขนาดเล็กกระจายตัวทั่วทุกปล้อง 
ผิวส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๙ ส่วนท้องตั้งแต่ปล้องท่ี ๑-๖ มีลักษณะผิวเรียบ มี

รอยต่อเชื่อมทุกปล้อง มีขนขนาดเล็กกระจายตัวทั่วทุกปล้อง 
ผิวส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑๐ ส่วนท้องตั้งแต่ปล้องท่ี ๑-๖ มีลักษณะผิวเรียบ มี

รอยต่อเชื่อมทุกปล้อง มีขนขนาดเล็กกระจายตัวทั่วทุกปล้อง 
จากการเรียนรู้ผิวส่วนท้องของผึ้งมิ้ม พบว่า ส่วนท้องตั้งแต่ปล้องที่ ๑-๖ มีลักษณะผิวเรียบ มี

รอยต่อเชื่อมทุกปล้อง มีขนขนาดเล็กกระจายตัวทั่วทุกปล้อง 
 

ตารางที่ ๔๐ แสดงผลการเรียนรู้ขนาดส่วนท้องของผึ้งม้ิม 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ขนาดส่วนทอ้งของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีขนาด ๐.๓๒ ซม. แบ่งเป็น ปล้องที่ ๑ - ๖

มีขนาด ๐.๕๓ ซม. เท่ากัน และปล้องท่ี ๖ จะมี เหล็กในมีขนาด 
๐.๐๑ ซม.  

ขนาดส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๒ ส่วนท้องมีขนาด ๐.๓๒ ซม. แบ่งเป็น ปล้องที่ ๑ - ๖
มีขนาด ๐.๕๓ ซม. เท่ากัน และปล้องท่ี ๖ จะมี เหล็กในมีขนาด 
๐.๐๑ ซม. 
 



๘๕ 

ขนาดส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๓ ส่วนท้องมีขนาด ๐.๓๒ ซม. แบ่งเป็น ปล้องที่ ๑ - ๖
มีขนาด ๐.๕๓ ซม. เท่ากัน และปล้องท่ี ๖ จะมี เหล็กในมีขนาด 
๐.๐๑ ซม. 

ขนาดส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๔ ส่วนท้องมีขนาด ๐.๓๒ ซม. แบ่งเป็น ปล้องที่ ๑ - ๖
มีขนาด ๐.๕๓ ซม. เท่ากัน และปล้องท่ี ๖ จะมี เหล็กในมีขนาด 
๐.๐๑ ซม. 

ขนาดส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๕ ส่วนท้องมีขนาด ๐.๓๒ ซม. แบ่งเป็น ปล้องที่ ๑ - ๖
มีขนาด ๐.๕๓ ซม. เท่ากัน และปล้องท่ี ๖ จะมี เหล็กในมีขนาด 
๐.๐๑ ซม. 

ขนาดส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที ่๖ ส่วนท้องมีขนาด ๐.๓๒ ซม. แบ่งเป็น ปล้องที่ ๑ - ๖
มีขนาด ๐.๕๓ ซม. เท่ากัน และปล้องท่ี ๖ จะมี เหล็กในมีขนาด 
๐.๐๑ ซม. 

ขนาดส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๗ ส่วนท้องมีขนาด ๐.๓๒ ซม. แบ่งเป็น ปล้องที่ ๑ - ๖
มีขนาด ๐.๕๓ ซม. เท่ากัน และปล้องท่ี ๖ จะมี เหล็กในมีขนาด 
๐.๐๑ ซม. 

ขนาดส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๘ ส่วนท้องมีขนาด ๐.๓๒ ซม. แบ่งเป็น ปล้องที่ ๑ - ๖
มีขนาด ๐.๕๓ ซม. เท่ากัน และปล้องท่ี ๖ จะมี เหล็กในมีขนาด 
๐.๐๑ ซม. 

ขนาดส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๙ ส่วนท้องมีขนาด ๐.๓๒ ซม. แบ่งเป็น ปล้องที่ ๑ - ๖
มีขนาด ๐.๕๓ ซม. เท่ากัน และปล้องท่ี ๖ จะมี เหล็กในมีขนาด 
๐.๐๑ ซม. 

ขนาดส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑๐ ส่วนท้องมีขนาด ๐.๓๒ ซม. แบ่งเป็น ปล้องที่ ๑ - 
๖มีขนาด ๐.๕๓ ซม. เท่ากัน และปล้องที่ ๖ จะมี เหล็กในมีขนาด 
๐.๐๑ ซม. 

 จากการเรียนรู้ขนาดส่วนท้องของผึ้งมิ้ม พบว่า ส่วนท้องมีขนาด ๐.๓๒ ซม. แบ่งเป็น ปลอ้งที่ ๑ - 
๖มีขนาด ๐.๕๓ ซม. เท่ากัน และปล้องที่ ๖ จะมี เหล็กในมีขนาด ๐.๐๑ ซม. 
 

๒.๑.๒ เรียนรู้ด้านคุณสมบัติทางเคมี 
 ปัจจัยทางชีวภาพตัวที่ ๑ คือ มดดำ 
 
 
   
 
 
 
 
 



๘๖ 

เรียนรู้คณุสมบัตกิล่ิน (ส่วนหัว ส่วนอก ส่วนท้อง ของมดดำ) 
เรียนรู้คุณสมบัติกลิ่นส่วนหัวของมดดำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่ ๔๑ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องกลิ่นส่วนหัวของมดดำ 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
กลิ่นส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๑ ส่วนหัวมีกลิ่นอับ 
กลิ่นส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๒ ส่วนหัวมีกลิ่นอับ 
กลิ่นส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๓ ส่วนหัวมีกลิ่นสาบ 
กลิ่นส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๔ ส่วนหัวไม่มีกลิ่น 
กลิ่นส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๕ ส่วนหัวมีไม่มีกลิ่น 
กลิ่นส่วนหัวของมดดำ มดดำตวัที่ ๖ ส่วนหัวมีกลิ่นอับ 
กลิ่นส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๗ ส่วนหัวมีกลิ่นอับ 
กลิ่นส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๘ ส่วนหัวไม่มีกลิ่น 
กลิ่นส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๙ ส่วนหัวมีกลิ่นเหม็นหืน 
กลิ่นส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๑๐ ส่วนหัวมีกลิ่นเหม็นหืน 

จากการเรียนรู้คุณสมบัติเรื่องกลิ่นส่วนหัวของมดดำบริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัวพบว่าส่วนหัว
ส่วนใหญ่มีกลิ่นอับ 

 
 
 
 
 

 

ส่วนหัว 



๘๗ 

เรียนรู้คุณสมบัติกลิ่นส่วนอกของมดดำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ ๔๒ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องกลิ่นส่วนอกของมดดำ 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

กลิ่นส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๑ ส่วนอกมีกลิ่นอับ 
กลิน่ส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๒ ส่วนอกมีกลิ่นอับ 
กลิ่นส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๓ ส่วนอกมีไม่มีกลิ่น 
กลิ่นส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๔ ส่วนอกมีไม่มีกลิ่น 
กลิ่นส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๕ ส่วนอกมีกลิ่นอับ 
กลิ่นส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๖ ส่วนอกมีกลิ่นเหม็นหืน 
กลิ่นส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๗ ส่วนอกมีกลิ่นอับ 
กลิ่นส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๘ ส่วนอกมีกลิ่นอับ 
กลิ่นส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๙ ส่วนอกมีกลิ่นอับ 
กลิ่นส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๑๐ ส่วนอกมีกลิ่นเหม็นหืน 

 
จากการเรียนรู้คุณสมบัติเรื่องกลิ่นส่วนอกของมดดำบริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัวพบว่าส่วนอก

มีกลิ่นอับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนอก 



๘๘ 

เรียนรู้คุณสมบัติกลิ่นส่วนท้องของมดดำ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่ ๔๓ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องกลิ่นส่วนท้องของมดดำ 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
กลิ่นส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๑ ส่วนท้องไม่มีกลิ่น 
กลิน่ส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๒ ส่วนท้องไม่มีกลิ่น 
กลิ่นส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๓ ส่วนท้องมีกลิ่นอับ 
กลิ่นส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๔ ส่วนท้องมีกลิ่นเหม็นหืน 
กลิ่นส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๕ มีส่วนท้องกลิ่นเหม็นหืน 
กลิ่นส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๖ ส่วนท้องมีกลิ่นอับ 
กลิ่นส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๗ ส่วนท้องมีกลิ่นอับ 
กลิ่นส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๘ ส่วนท้องมีกลิ่นสาบ 
กลิ่นส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๙ ส่วนท้องมีกลิ่นอับ 
กลิ่นส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๑๐ ส่วนท้องมีกลิ่นอับ 

 
จากการเรียนรู้คุณสมบัติเรื่องกลิ่นส่วนท้องของมดดำบริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัวพบว่าส่วน

ท้องมีกลิ่นอับ 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนท้อง 



๘๙ 

เรียนรู้คุณสมบัติความมันวาว (ส่วนหัว ส่วนอก ส่วนท้อง ของมดดำ)  
 เรียนรู้คุณสมบัติความมันวาวส่วนหัวของมดดำ 
 
 

 
 
 
 
 

 
ตารางที่ ๔๔ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความมันวาวส่วนหัวของมดดำ 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ความมันวาวส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๑ มีผิวส่วนหัวมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๒ มีผิวส่วนหัวมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๓ มีผิวส่วนหัวมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 
ความมันวาวส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๔ มีผิวส่วนหัวมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๕ มีผิวส่วนหัวมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๖ มีผิวส่วนหัวมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๗ มีผิวส่วนหัวมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๘ มีผิวส่วนหัวมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 
ความมันวาวส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๙ มีผิวส่วนหัวมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๑๐ มีผิวส่วนหัวมคีวามมันวาวเล็กน้อย 

จากการเรียนรู้คุณสมบัติความมันวาวส่วนหัวของมดดำ บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 10 ตัวพบว่าส่วน
หัวของมดดำ มีความมันวาวเล็กน้อย 

 
เรียนรู้คุณสมบัติความมันวาวส่วนอกองมดดำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทดสอบความมันวาวส่วนหัวของมดดำ 

ทดสอบความมันวาวส่วนอกของมด
ดำ 



๙๐ 

ตารางที่ ๔๕ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความมันวาวส่วนอกของมดดำ 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

ความมันวาวส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๑ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๒ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๓ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๔ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๕ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๖ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๗ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 
ความมันวาวส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๘ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๙ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๑๐ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 

จากการเรียนรู้คุณสมบัติความมันวาวส่วนอกของมดดำ บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 10 ตัวพบว่าส่วน
อกของมดดำ มีความมันวาวเล็กน้อย 

เรียนรู้คุณสมบัติความมันวาวส่วนท้องของมดดำ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ ๔๖ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความมันวาวส่วนท้องของมดดำ 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

ความมันวาวส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๑ มีผิวส่วนท้องมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 
ความมันวาวส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๒ มีผิวส่วนท้องมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 
ความมันวาวส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๓ มีผิวส่วนท้องมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 
ความมันวาวส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๔ มีผิวส่วนท้องมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๕ มีผิวส่วนท้องมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๖ มีผิวส่วนท้องมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 
ความมันวาวส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๗ มีผิวส่วนท้องมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๘ มีผิวส่วนท้องมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 
ความมันวาวส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๙ มีผิวส่วนท้องมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๑๐ มีผิวส่วนท้องมีความมันวาวเล็กน้อย 

ทดสอบความมันวาวส่วนท้องของมดดำ 



๙๑ 

จากการเรียนรู้คุณสมบัติความมันวาวส่วนท้องของมดดำ บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัวพบว่า
ส่วนท้องของมดดำ มีความมันวาวเล็กน้อย และจะมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 
เรียนรู้คุณสมบัติความเป็นโปรตีน : วิธีการทดสอบไบยูเรต (ส่วนหัว ส่วนอก ส่วนท้อง ของมดดำ)  

เรียนรู้คุณสมบัติความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดดำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๔๗ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดดำ 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๑ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 
ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๒ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 
ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๓ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 
ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๔ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 
ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๕ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 
ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๖ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 
ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๗ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 
ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๘ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 
ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๙ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 
ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๑๐ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 

จากการเรียนรู้คุณสมบัติความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดดำ บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐  ตัว
พบว่าส่วนหัวของมดดำ เมื่อเติมสารละลาย NaOH ลงไป แล้วตามด้วยสารละลาย CuSO๔ จะได้สารสีน้ำ
เงินม่วง แสดงว่ามีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ ซึ่งมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบมากน้อยขึ้นอยู่กับน้ำหนัก ผลการ
ทดสอบพบว่ามดดำส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) เนื่องจากมีน้ำหนักที่ค่อนข้าง
เบา 

 



๙๒ 

เรียนรู้คุณสมบัติความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดดำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๔๘ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดดำ 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

ความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๑ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 
ความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๒ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 
ความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๓ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 
ความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๔ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 
ความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๕ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 
ความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๖ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 
ความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๗ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 
ความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๘ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 
ความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๙ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 
ความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๑๐ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 

จากการเรียนรู้คุณสมบัติความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดดำ บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐  ตัว
พบว่าส่วนหัวของมดดำ เมื่อเติมสารละลาย NaOH ลงไป แล้วตามด้วยสารละลาย CuSO๔ จะได้สารสีน้ำ
เงินม่วง แสดงว่ามีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ ซึ่งมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบมากน้อยขึ้นอยู่กับน้ำหนัก ผลการ
ทดสอบพบว่ามดดำส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) เนื่องจากมีน้ำหนักที่ค่อนข้าง
เบา 

 
 



๙๓ 

เรียนรู้คุณสมบัติความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมดดำ 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๔๙ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดดำ 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๑ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 
ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๒ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 
ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๓ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 
ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๔ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 
ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๕ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 
ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๖ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 
ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๗ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 
ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๘ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 
ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๙ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 
ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๑๐ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 

จากการเรียนรู้คุณสมบัติความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดดำ บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐  ตัว
พบว่าส่วนหัวของมดดำ เมื่อเติมสารละลาย NaOH ลงไป แล้วตามด้วยสารละลาย CuSO๔ จะได้สารสีน้ำ
เงินม่วง แสดงว่ามีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ ซึ่งมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบมากน้อยขึ้นอยู่กับน้ำหนัก ผลการ
ทดสอบพบว่ามดดำส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) เนื่องจากมีน้ำหนักที่ค่อนข้าง
เบา 

 
 
 



๙๔ 

เรียนรู้คุณสมบัติความเป็นกรด เบส (ส่วนหัว ส่วนอก ส่วนท้อง ของมดดำ)    
เรียนรู้คุณสมบัติความเป็นกรด เบสส่วนหัวของมดดำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่ ๕๐ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมดดำ 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๑ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH     ๗ - ๘ ) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๒ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH     ๗ - ๘ ) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๓ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH     ๗ - ๘ ) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๔ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH     ๗ - ๘ ) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๕ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH     ๗ - ๘ ) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๖ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH     ๗ - ๘ ) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๗ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH     ๗ - ๘ ) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๘ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH     ๗ - ๘ ) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๙ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH     ๗ - ๘ ) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมดดำ มดดำตัวที่ ๑๐ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH     ๗ - ๘ ) 

จากการเรียนรู้คุณสมบัติความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมดดำ บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัว
พบว่าส่วนหัวของมดดำส่วนใหญ่มีความเป็นกลางถึงเบส (PH     ๗ - ๘)  
*** ผลการสังเกตอาจมีความคลาดเคลื่อนไปบ้างเนื่องจากสีของกระดาษลิตมัสจะจางลงหากทิ้งไว้ เป็น
เวลานาน*** 

 
 
 
 
 
 



๙๕ 

เรียนรู้คุณสมบัติความเป็นกรด เบสส่วนอกของมดดำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่ ๕๑ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดดำ 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๑ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH     ๗ - ๘ ) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๒ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH     ๗ - ๘ ) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๓ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH     ๗ - ๘ ) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๔ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH     ๗ - ๘ ) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๕ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH     ๗ - ๘ ) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๖ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH     ๗ - ๘ ) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๗ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH     ๗ - ๘ ) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๘ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH     ๗ - ๘ ) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๙ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH     ๗ - ๘ ) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดดำ มดดำตัวที่ ๑๐ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH   ๗ - ๘ ) 

จากการเรียนรู้คุณสมบัติความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดดำ บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัว
พบว่าส่วนหัวของมดดำส่วนใหญ่มีความเป็นกลางถึงเบส (PH     ๗ - ๘)  
*** ผลการสังเกตอาจมีความคลาดเคลื่อนไปบ้างเนื่องจากสีของกระดาษลิตมัสจะจางลงหากทิ้งไว้เป็น
เวลานาน*** 

 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 

เรียนรู้คุณสมบัติความเป็นกรด เบสส่วนท้องของมดดำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่ ๕๒ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นกรด-เบสส่วนท้องของมดดำ 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ความเป็นกรด-เบสส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๑ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH     ๗ - ๘ ) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๒ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH     ๗ - ๘ ) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๓ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH     ๗ - ๘ ) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๔ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH     ๗ - ๘ ) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๕ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH     ๗ - ๘ ) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๖ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH     ๗ - ๘ ) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๗ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH     ๗ - ๘ ) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๘ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH     ๗ - ๘ ) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๙ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH     ๗ - ๘ ) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนท้องของมดดำ มดดำตัวที่ ๑๐ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH   ๗ - ๘ ) 

จากการเรียนรู้คุณสมบัติความเป็นกรด-เบสส่วนท้องของมดดำ บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัว
พบว่าส่วนหัวของมดดำส่วนใหญ่มีความเป็นกลางถึงเบส (PH     ๗ - ๘)  
*** ผลการสังเกตอาจมีความคลาดเคลื่อนไปบ้างเนื่องจากสีของกระดาษลิตมัสจะจางลงหากทิ้งไว้เป็น
เวลานาน*** 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

 ปัจจัยทางชีวภาพตัวที่ ๒ คือ ผึ้งม้ิม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรียนรู้คุณสมบัติกลิ่น (ส่วนหัว ส่วนอก ส่วนท้อง ของผึ้งม้ิม)  

เรียนรู้คุณสมบัติกลิ่นส่วนหัวของผึ้งม้ิม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตารางที่ ๕๓ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องกลิ่นส่วนหัวของผึ้งม้ิม 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

กลิ่นส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑ ส่วนหัวมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๒ ส่วนหัวมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๓ ส่วนหัวมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๔ ส่วนหัวมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๕ ส่วนหัวมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๖ ส่วนหัวมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๗ ส่วนหัวมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๘ ส่วนหัวมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๙ ส่วนหัวมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑๐ ส่วนหัวมีกลิ่น 



๙๘ 

จากการเรียนรู้คุณสมบัติเรื่องกลิ่นส่วนหัวของผึ้งมิ้มบริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 10 ตัวพบว่าส่วนหัว
ผึ้งมิ้มส่วนใหญ่มีกลิ่น 

เรียนรู้คุณสมบตัิกลิ่นส่วนอกของผึ้งม้ิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ ๕๔ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องกลิ่นส่วนอกของผึ้งม้ิม 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

กลิ่นส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑ ส่วนอกมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๒ ส่วนอกมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๓ ส่วนอกมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๔ ส่วนอกมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๕ ส่วนอกมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๖ ส่วนอกมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๗ ส่วนอกมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๘ ส่วนอกมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๙ ส่วนอกมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑๐ ส่วนอกมีกลิ่น 
จากการเรียนรู้คุณสมบัติเรื่องกลิ่นส่วนอกของผึ้งมิ้มบริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัวพบว่าส่วนอก

ของผึ้งมิ้มส่วนใหญ่มีกลิ่น 
เรียนรู้คุณสมบัติกลิ่นส่วนท้องของผึ้งม้ิม 

 
 
 
 
 
 

 
 



๙๙ 

ตารางที่ ๕๕ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องกลิ่นส่วนท้องของผึ้งม้ิม 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

กลิ่นส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๒ ส่วนท้องมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๓ ส่วนท้องมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๔ ส่วนท้องมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๕ ส่วนท้องมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๖ ส่วนท้องมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๗ ส่วนท้องมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๘ ส่วนท้องมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๙ ส่วนท้องมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑๐ ส่วนท้องมีกลิ่น 

จากการเรียนรู้คุณสมบัติเรื่องกลิ่นส่วนท้องของผึ้งมิ้มบริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัวพบว่าส่วน
ท้องของผึ้งมิ้มส่วนใหญ่มีกลิ่น 
เรียนรู้คุณสมบัติความมันวาว (ส่วนหัว ส่วนอก ส่วนท้อง ของผึ้งม้ิม) 
 เรียนรู้คุณสมบัติความมันวาวส่วนหัวของผึ้งมิ้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ ๕๖ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความมันวาวส่วนหัวของผึ้งมิ้ม 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

ความมันวาวส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ 1 มีผิวส่วนหัวมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 
ความมันวาวส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ 2 มีผิวส่วนหัวมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ 3 มีผิวส่วนหัวมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 
ความมันวาวส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ 4 มีผิวส่วนหัวมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ 5 มีผิวส่วนหัวมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ 6 มีผิวส่วนหัวมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ 7 มีผิวส่วนหัวมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตวัที่ 8 มีผิวส่วนหัวมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ 9 มีผิวส่วนหัวมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ 10 มีผิวส่วนหัวมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 



๑๐๐ 

จากการเรียนรู้คุณสมบัติความมันวาวส่วนหัวของผึ้งมิ้ม บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัวพบว่าส่วน
หัวของผึ้งมิ้มมีความมันวาวเล็กน้อยและจะมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 
 
 เรียนรู้คุณสมบัติความมันวาวส่วนอกของผึ้งมิ้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ ๕๗ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความมันวาวส่วนอกของผึ้งม้ิม 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

ความมันวาวส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๒ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๓ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 
ความมันวาวส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๔ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๕ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๖ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๗ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมนัวาวส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๘ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๙ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 
ความมันวาวส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑๐ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวเล็กน้อย 

จากการเรียนรู้คุณสมบัติความมันวาวส่วนอกของผึ้งมิ้ม บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัวพบว่าส่วน
อกของผึ้งมิ้มมีความมันวาวเล็กน้อยและจะมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 

 เรียนรู้คุณสมบัติความมันวาวส่วนท้องของผึ้งม้ิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ ๕๘ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความมันวาวส่วนท้องของผึ้งม้ิม 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

ความมันวาวส่วนท้องของของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑ มีผิวส่วนท้องมีความมันวาวแบบแก้ว 
ความมันวาวส่วนท้องของของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๒ มีผิวส่วนท้องมีความมันวาวแบบแก้ว 
ความมันวาวส่วนท้องของของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๓ มีผิวส่วนท้องมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 
ความมันวาวส่วนท้องของของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๔ มีผิวส่วนท้องมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 
ความมันวาวส่วนท้องของของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๕ มีผิวส่วนท้องมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 
ความมันวาวส่วนท้องของของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๖ มีผิวส่วนท้องมีความมันวาวแบบแก้ว 
ความมันวาวส่วนท้องของของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๗ มีผิวส่วนท้องมีความมันวาวแบบแก้ว 
ความมันวาวส่วนท้องของของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๘ มีผิวส่วนท้องมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 
ความมันวาวส่วนท้องของของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๙ มีผิวส่วนท้องมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 
ความมันวาวส่วนท้องของของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑๐ มีผิวส่วนท้องมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 

จากการเรียนรู้คุณสมบัติความมันวาวส่วนท้องของผึ้งมิ้มบริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัวพบว่า
ส่วนท้องของผึ้งมิ้มมีความมันวาวแบบแก้ว และจะมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 
เรียนรู้คุณสมบัติความเป็นโปรตีน (ส่วนหัว ส่วนอก ส่วนท้อง ของผึ้งม้ิม)  
 เรียนรู้คุณสมบัตคิวามเป็นโปรตีน ส่วนหัวของผึ้งม้ิม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๐๒ 

ตารางที่ ๕๙ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนส่วนหัวของผึ้งม้ิม 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 
ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๒ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 
ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๓ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 
ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๔ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 
ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๕ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 
ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๖ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 
ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๗ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 
ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๘ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 
ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๙ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 
ความเปน็โปรตีนส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑๐ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) 

จากการเรียนรู้คุณสมบัติความเป็นโปรตีนส่วนหัวของผึ้งมิ้มบริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐  ตัวพบว่า
ส่วนหัวของผึ้งมิ้ม เมื่อเติมสารละลาย NaOH ลงไป แล้วตามด้วยสารละลาย CuSO๔ จะได้สารสีน้ำเงินม่วง 
แสดงว่ามีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ ซึ่งมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบมากน้อยขึ้นอยู่กับน้ำหนัก ผลการทดสอบ
พบว่ามดดำส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก ๆ (สารละลายมีสีฟ้า) เนื่องจากมนี้ำหนักท่ีค่อนข้างเบา 

 
เรียนรู้คุณสมบัตคิวามเป็นโปรตีน ส่วนอกของผึง้ม้ิม 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 

ตารางที่ ๖๐ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนส่วนอกของผึ้งมิ้ม 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

ความเป็นโปรตีนส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑ ส่วนอกมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 
ความเป็นโปรตีนส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๒ ส่วนอกมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 
ความเป็นโปรตีนส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๓ ส่วนอกมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 
ความเป็นโปรตีนส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๔ ส่วนอกมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 
ความเป็นโปรตีนส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๕ ส่วนอกมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 
ความเป็นโปรตีนส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๖ ส่วนอกมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 
ความเป็นโปรตีนส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๗ ส่วนอกมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 
ความเป็นโปรตีนส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๘ ส่วนอกมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 
ความเป็นโปรตีนส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๙ ส่วนอกมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 
ความเป็นโปรตีนส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑๐ ส่วนอกมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 

จากการเรียนรู้คุณสมบัติความมันวาวส่วนอกของผึ้งมิ้มบริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 10 ตัวพบว่าส่วน
อกของผึ้งมิ้ม เมื่อเติมสารละลาย NaOH ลงไป แล้วตามด้วยสารละลาย CuSO4 จะได้สารสีน้ำเงินม่วง 
แสดงว่ามีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ ซึ่งมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบมากน้อยขึ้นอยู่กับน้ำหนัก ผลการทดสอบ
พบว่ามดดำส่วนอกมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สารละลายมีสีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) แต่มีความเป็นโปรตีน
มากกว่าส่วนหัวเนื่องจากมีน้ำหนักมากกว่า 
 

เรียนรู้คุณสมบัตคิวามเป็นโปรตีน ส่วนท้องของผึ้งม้ิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 

ตารางที่ ๖๑ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนส่วนท้องของผึ้งม้ิม 
เรื่องที่เรียนรู้ บันทึกผล 

ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 
ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๒ ส่วนท้องมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 
ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๓ ส่วนท้องมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 
ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๔ ส่วนท้องมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 
ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๕ ส่วนท้องมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 
ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๖ ส่วนท้องมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 
ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๗ ส่วนท้องมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 
ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๘ ส่วนท้องมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 
ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๙ ส่วนท้องมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 
ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑๐ ส่วนท้องมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 

จากการเรียนรู้คุณสมบัติความเป็นโปรตีนส่วนท้องของผึ้งมิ้ม บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัว
พบว่าส่วนท้องของผึ้งมิ้ม เมื่อเติมสารละลาย NaOH ลงไป แล้วตามด้วยสารละลาย CuSO4 จะได้สารสีน้ำ
เงินม่วง แสดงว่ามีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ ซึ่งมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบมากน้อยขึ้นอยู่กับน้ำหนัก ผลการ
ทดสอบพบว่าผึ้งมิ้มส่วนท้องมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สารละลายมีสีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) แต่มีความเป็น
โปรตีนมากกว่าส่วนหัวเนื่องจากมีน้ำหนักมากกว่า 

 
เรียนรู้คุณสมบัติความเป็นกรด เบส (ส่วนหัว ส่วนอก ส่วนท้อง ของผึ้งม้ิม)  
 เรียนรู้คุณสมบัติความเป็นกรด เบส ส่วนหัวของผึ้งม้ิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 

ตารางที่ ๖๒ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของผึ้งมิ้ม 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

ความเปน็กรด-เบสส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH    7๗ - ๘) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๒ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH    7๗ - ๘) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๓ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH    7๗ - ๘) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๔ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH    7๗ - ๘) 
ความเปน็กรด-เบสส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๕ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH    7๗ - ๘) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๖ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH    7๗ - ๘) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๗ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH    7๗ - ๘) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๘ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH    7๗ - ๘) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๙ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH    7๗ - ๘) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑๐ ส่วนหัวมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH    ๗ - ๘) 

จากการเรียนรู้คุณสมบัติความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของผึ้งมิ้มบริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัว
พบว่าส่วนหัวของผึ้งมิ้มส่วนใหญ่มีความเป็นกลางถึงเบส (PH    ๗ - ๘) 
*** ผลการสังเกตอาจมีความคลาดเคลื่อนไปบ้างเนื่องจากสีของกระดาษลิตมัสจะจางลงหากทิ้งไว้เป็น
เวลานาน*** 
 เรียนรู้คุณสมบัติความเป็นกรด เบส ส่วนอกของผึ้งม้ิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 



๑๐๖ 

ตารางที่ ๖๓ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นกรด-เบสส่วนอกของผึ้งม้ิม 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑ ส่วนอกมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH      ๗ - ๘) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๒ ส่วนอกมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH      ๗ - ๘) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๓ ส่วนอกมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH      ๗ - ๘) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๔ ส่วนอกมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH      ๗ - ๘) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๕ ส่วนอกมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH      ๗ - ๘) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๖ ส่วนอกมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH      ๗ - ๘) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๗ ส่วนอกมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH      ๗ - ๘) 
ความเปน็กรด-เบสส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๘ ส่วนอกมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH      ๗ - ๘) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๙ ส่วนอกมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH      ๗ - ๘) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑๐ ส่วนอกมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH    ๗ - ๘) 

จากการเรียนรู้คุณสมบัติความเป็นกรด-เบสส่วนอกของผึ้งมิ้มบริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัว
พบว่าส่วนหัวของผึ้งมิ้มส่วนใหญ่มีความเป็นกลางถึงเบส (PH    ๗ - ๘) 
*** ผลการสังเกตอาจมีความคลาดเคลื่อนไปบ้างเนื่องจากสีของกระดาษลิตมัสจะจางลงหากทิ้งไว้เป็น
เวลานาน*** 

เรียนรู้คุณสมบัติความเป็นกรด เบส ส่วนท้องของผึ้งม้ิม 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๗ 

ตารางที่ ๖๔ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นกรด-เบสส่วนท้องของผึ้งม้ิม 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

ความเป็นกรด-เบสส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH    ๗ - ๘) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๒ ส่วนท้องมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH    ๗ - ๘) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๓ ส่วนท้องมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH    ๗ - ๘) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๔ ส่วนท้องมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH    ๗ - ๘) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๕ ส่วนท้องมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH    ๗ - ๘) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๖ ส่วนท้องมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH    ๗ - ๘) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๗ ส่วนท้องมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH    ๗ - ๘) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๘ ส่วนท้องมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH    ๗ - ๘) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๙ ส่วนท้องมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH    ๗ - ๘) 
ความเป็นกรด-เบสส่วนท้องของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มตัวที่ ๑๐ ส่วนท้องมีความความเป็นกลางถึงเบส (PH    ๗ - ๘) 

จากการเรียนรู้คุณสมบัติความเป็นกรด-เบสส่วนท้องของผึ้งมิ้มบริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัว
พบว่าส่วนหัวของผึ้งมิ้มส่วนใหญ่มีความเป็นกลางถึงเบส (PH    ๗ - ๘) 
*** ผลการสังเกตอาจมีความคลาดเคลื่อนไปบ้างเนื่องจากสีของกระดาษลิตมัสจะจางลงหากทิ้งไว้เป็น
เวลานาน*** 
 
เรียนรู้ด้านคุณสมบัติทางฟิสิกส์ 

ปัจจัยทางชีวภาพตัวที่ ๑ มดดำ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เรียนรู้คุณสมบัติของแรงพยุง หรือแรงลอยตัว (ส่วนหัว ส่วนอก ส่วนท้อง ของมดดำ) 

ผลการศึกษา 
 

ส่วน 
ประกอบ 

มวล 
เฉลี่ย 

(กิโลกรัม) 

ความยาว 
เฉลี่ย 
(เมตร) 

ความกว้าง 
เฉล่ีย 
(เมตร) 

ความสูง 
เฉลี่ย
(เมตร) 

จำนวนครั้งในการทดลองการลอย-การจม 
ของมดดำ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ส่วนหัว 1.2x  2.8x  2.6x  1.7x  ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย 
ส่วนอก 0.3x  3.1x  1.2x  1.0x  ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย 
ส่วนท้อง 1.4x  1.5x  1.9x  1.5x  ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย 



๑๐๘ 

สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของมดดำ เรื่อง แรงพยุง หรือ แรงลอยตัวของมดดำ พบว่า 

ส่วนหัว ,ส่วนอก และส่วนท้องของมดดำ ลอยอยู่บนผิวน้ำทั้งหมด หมายถึง ความหนาแน่นของส่วนหัว ,
ส่วนอก และส่วนท้องของมดดำ มีค่าความหนาแน่นน้อยกว่าค่าความหนาแน่นของน้ำ ซึ่งมีค่าเท่ากับ  
1x กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

จากการศึกษาได้สอดคล้องกับสูตรการคำนวณค่าความหนาแน่นใด ๆ หาได้จากอัตราส่วน
ระหว่างมวลของวัตถุกับปริมาตรของวัตถุนั้น ๆ เมื่อคำนวณหาค่าความหนาแน่นของส่วนต่าง ๆของมดดำ 
จะได้ค่า ดังต่อไปนี้ 

ความหนาแน่นของส่วนหัวของมดดำ เท่ากับ 0.97x  กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
ความหนาแน่นของส่วนอกของมดดำ เท่ากับ 0.80x  กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
ความหนาแน่นของส่วนท้องของมดดำ  เท่ากับ 0.94x  กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ปัจจัยทางชีวภาพตัวที่ ๒ ผึ้งม้ิม 

 
 
 
 
 



๑๐๙ 

เรียนรู้คุณสมบัติของแรงพยุง หรือแรงลอยตัว (ส่วนหัว ส่วนอก ส่วนท้อง ของผึ้งมิ้ม) 
ผลการศึกษา 

 

ส่วน 
ประกอบ 

มวล 
เฉลี่ย 

(กิโลกรัม) 

ความยาว 
เฉลี่ย 
(เมตร) 

ความกว้าง 
เฉล่ีย 
(เมตร) 

ความสูง 
เฉลี่ย
(เมตร) 

จำนวนครั้งในการทดลองการลอย-การจม 
ของผึ้งม้ิม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ส่วนหัว 0.6x  1.5x  2.3x  1.8x  ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย 
ส่วนอก 0.9x  2.8x  2.0x  2.0x  ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย 
ส่วนท้อง 1.9x  4.2x  2.3x  2.0x  ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย 

 
สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของผึ้งมิ้ม เรื่อง แรงพยุง หรือ แรงลอยตัวของผึ้งมิ้ม พบว่า 
ส่วนหัว ,ส่วนอก และส่วนท้องของผึ้งมิ้มลอยอยู่บนผิวน้ำทั้งหมด หมายถึง ความหนาแน่นของส่วนหัว ,ส่วน
อก และส่วนท้องของผึ้งมิ้ม มีค่าความหนาแน่นน้อยกว่าค่าความหนาแน่นของน้ำ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1x 
กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

จากการศึกษาได้สอดคล้องกับสูตรการคำนวณค่าความหนาแน่นใด  ๆ หาได้จากอัตราส่วน
ระหว่างมวลของวัตถุกับปริมาตรของวัตถุนั้น ๆ เมื่อคำนวณหาค่าความหนาแน่นของส่วนต่าง ๆของผึ้งมิ้ม 
จะได้ค่า ดังต่อไปนี้ 

ความหนาแน่นของส่วนหัวของผึ้งมิ้ม เท่ากับ 0.97x  กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
ความหนาแน่นของส่วนอกของผึ้งมิ้ม เท่ากับ 0.80x  กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
ความหนาแน่นของส่วนท้องของผึ้งมิ้ม เท่ากับ 0.98x  กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

๒.๑.๓ เรียนรู้ด้านพฤติกรรม 
ปัจจัยทางชีวภาพตัวที่ ๑ มดดำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๒ สรุปผลการเรียนรู้ 
  ปัจจัยทางชีวภาพตัวที่ ๑ มดดำ 

พฤติกรรมการกินอาหารของมดดำ 
มดงาน (เพศเมีย) จะออกหาอาหารได้ทั้งกลางวัน และกลางคืนแต่ส่วนใหญ่จะพบมากในเวลา

กลางวัน มดงาน กินอาหารได้หลากหลาย ทั้งสามารถเป็นตัวห้ำ หรือกินสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน ๆ สิ่งมีชีวิตที่ตาย
แล้ว และกินได้ท้ังเมล็ดพืช หรือดูดกินอาหารที่เป็นของเหลว มดงาน (เพศเมีย) บางชนิดสามารถเก็บอาหาร
ที่เป็นของเหลวไว้ในกระเพาะจนเต็มแล้วนำกลับไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกตัวอ่ืน ๆ ภายในรัง ได้ โดยใช้วิธี
สำรอกออกมาในเวลาประมาณไม่เกิน ๒๐ ชั่วโมง 

พฤติกรรมการเดินของมดดำ 
 มดดำจะมีการเดินตามกันไป โดยมดดำจะเดินตามกลิ่นของฟีโรโมนที่มดตัวหน้าปล่อยไว้  

เพราะฉะนั้นปริมาณฟีโรโมนตามเส้นทางจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นตามจำนวนมดที่เดินไป ถึงแม้จะมีบางส่วน
ระเหยไปบ้างก็ตาม และพบว่ามดดำจะเดินไปตามเส้นทางที่มีปริมาณฟีโรโมนเข้มข้นกว่าเส้นทางที่มี
ปริมาณฟีโรโมนเจือจาง  

พฤติกรรมการต่อสูข้องมดดำ 
มดดำจะต่อสู้กับผู้รุรานก็ด้วยเหตุผล คือ ปกป้องตัวมัน ปกป้องรัง มดราชินี หรือแหล่งอาหาร ส่วน

วิธีการต่อสู้ก็ใช้กัน ๓  วิธีหลักๆ คือ ใช้กัด (ด้วยปากหรือกราม) และใช้ฉีดพ่นกรดมด (Formic acid) หรือ
สารพิษ (จากบริเวณส่วนปลายก้น) หรืออาจใช้ 2 วิธีร่วมกัน เช่น กัดและฉีดกรดมด เป็นต้น ซึ่งแล้วแต่ชนิด
ของมด 

 
 



๑๑๑ 

๓. พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารของมดดำ 
มด มีการติดต่อสื่อสารโดยปล่อยสารที่เรียกว่า ฟีโรโมน (pheromone) ที่มดตัวอื่นจะรับการติดต่อ

ได้โดยอาศัยหนวดและขาคู่หน้า ฟีโรโมนมีหลายชนิด เช่น 
๓.๑ ฟีโรโมนนำทาง (trail pheromone) โดยมดจะปล่อยไว้ตามทางที่มันเดินผ่านเพื่อให้ 

สมาชิกตามไปยังแหล่งอาหารได้ถูกต้อง และเมื่อพบอาหารปริมาณมาก ๆ มดจะช่วยกันปล่อยฟีโรโมนทำให้
มีมดเป็นจำนวนมากกรูมาท่ีอาหารอย่างรวดเร็วเพ่ือนำอาหารกลับไปเลี้ยงสมาชิกตัวอ่ืน ๆ ภายในรัง 

๓.๒ ฟีโรโมนเตือนภัย (alarm pheromone) พบว่าเป็นฟีโรโมนที่เม่ือปล่อยออกมาใน 
ปริมาณน้อย ๆ จะใช้สื่อสารด้านการเตือนภัย แต่ถ้าปล่อยออกมาในปริมาณมาก ๆ จะสามารถควบคุม
พฤติกรรมบางอย่างของมดได้ด้วย เช่น ให้เข้าโจมตีศัตรู หรือขุดรูเพ่ือหลบภัย และพบว่าฟีโรโมนชนิดนี้จะ
ไม่จำเพาะเจาะจงกับชนิดของมดเหมือนกับฟีโรโมนนำทาง 

๓.๓ ฟีโรโมนอ่ืน ๆ มดจะปล่อยออกมาในเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น มดตัวอ่อนสามารถ 
ปล่อยฟีโรโมนกระตุ้นให้มดงานป้อนอาหารให้เมื่อมันรู้สึกหิว หรือฟีโรโมนที่มดราชินีปล่อยออกมาเพ่ือ
ควบคุมกิจกรรมของประชากรภายในรัง 

พฤติกรรมการสร้างรังของมดดำ 
เมื่อประชากรภายในรังมีความหนาแน่นมาก และต้องการขยายรัง มดดำที่สามารถสืบพันธุ์ทั้งเพศผู้ 

และเพศเมียจะบินออกจากรังเดิมเพ่ือจับคู่กับมดจากรังอ่ืน โดยมดงานจะช่วยขุดรูให้เป็นทางออกของมดดำ
ที่สืบพันธ์ได้ แล้วเริ่มต้นสร้างรังใหม่ โดยจะสลัดปีกออกกลายเป็นมดราชินี และเริ่มต้นวางไข่ การวางไข่ครั้ง
แรกจะวางเป็นกลุ่มเล็ก ๆ มดรุ่นแรกนี้จะเป็นมดงานเพียงชนิดเดียว โดยมดราชินีจะทำหน้าที่หาอาหารมา
เลี้ยงดูตัวอ่อนชุดแรกเอง ทั้งนี้ ฤดูกาล และสภาพอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ตลอดจนความอุดม
สมบูรณ์ของอาหารจะมีอิทธิพลต่อการผสมพันธุ์  
 
ปัจจัยทางชีวภาพตัวที่ ๒ ผึ้งม้ิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 

พฤติกรรมการกินอาหารของผึ้งม้ิม 
พบว่าการเต้นรำบอกแหล่งอาหารของผึ้งมีอยู่ ๒ แบบ คือ การเต้นรำแบบวงกลมและการเต้นรำ

แบบส่ายท้อง 
การเต้นรำแบบวงกลม (round dance) ผึ้งงานที่กลับมาจากสำรวจแหล่งอาหารในรัศมีไม่เกิน 

๑๐๐ เมตร จะบินกลับรังแล้วเต้นแบบวงกลมบนผนังของรวงรังในแนวตั้งฉากกับฐานรัง เพ่ือบอกให้สมาชิก
ผึ้งงานด้วยกันทราบ ลักษณะของการเต้นแบบวงกลมนี้จะเต้นวนอยู่หลายรอบนานหลายนาทีจึงหยุด และ
ย้ายไปเต้นในตำแหน่งต่าง ๆ บนผนังรวงรัง เพ่ือบอกสมาชิดผึ้งงานตัวอ่ืน ๆ ให้ทราบต่อไป  ตลอดเวลาของ
การเต้นจะมีผึ้งงานประมาณ ๕ - ๑๐ ตัว ตอมรอบ ๆ ถ้ามีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ ผึ้งที่สำรวจนี้จะเต้น
รุนแรง และเร็วถ้าอาหารมีน้อยก็จะเต้นช้า และมักไม่ได้รับความสนใจจากสมาชิกผึ้งงานที่ล้อมดูอยู่รอบๆ 
ผึ้งงานที่ตอมดูในขณะที่ผึ้งสำรวจเต้น จะดมกลิ่น และสังเกตลักษณะสีของแหล่งอาหารซึ่งได้จากเกสรและ
น้ำหวานที่ติดมากับผึ้งสำรวจนี้ด้วย  การเต้นแบบวงกลมมิได้บอกทิศทางแต่อย่างใด เพราะระยะทางในรัศมี 
๑๐๐ เมตรนั้น เมื่อผึ้งงานที่ตอมดูอยู่รอบ ๆ บินขึ้นดู ก็จะพบแหล่งอาหารที่อยู่ไม่ไกลนี้ได้ทันที 

การเต้นแบบส่ายท้อง (tail wagging dance) ผึ้งงานสำรวจที่พบแหล่งอาหารไกลกว่า ๑๐๐ 
เมตร จะบินกลับรังและเริ่มเต้นแบบส่ายท้องบนผนังรวงทันที ลักษณะการเต้นแบบนี้ ท้องจะส่ายไปมาโดย
ผึ้งจะวิ่งเป็นเส้นตรงขึ้นก่อน แล้วหมุนวนรอบซ้ายและขวารอบละครึ่งวงกลม ทำองศาบนเส้นแบ่งครึ่ง
วงกลมกับแนวดิ่งของฐานรังนี้เอง จะบอกทิศทางระหว่างแหล่งอาหาร ที่ตั้งของรังและดวงอาทิตย์ ผึ้งสำรวจ
จะเต้นแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก  จำนวนรอบและระยะเวลาในการเต้นจะเป็นตัวกำหนดระยะทางของแหล่ง
อาหารกับที่ตั้งของรังผึ้ง  ผึ้งสำรวจจะย้ายตำแหน่งการเต้นไปยังที่ต่าง ๆ บนรวงรังให้สมาชิกภายในรังทราบ
มากที่สุดแล้วจะหยุดเต้น  ผึ้งงานที่ตอมอยู่รอบ ๆ จะพากันบินไปสู่แหล่งอาหารนั้นทันที  ความรุนแรงของ
การเต้น เป็นสิ่งบ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหาร  จำนวนรอบของการเต้นบอกระยะทางของ
แหล่งอาหารผึ้งงานจะสังเกตลักษณะของกลิ่นและชนิดของดอกไม้ได้จากเกสรที่ติดมาบนตัวผึ้งสำรวจ
เช่นเดียวกับการเต้นแบบวงกลม 

พฤติกรรมการเต้นระบำของผึ้งม้ิม 
พบว่าการเต้นรำเป็นการบอกแหล่งอาหารของผึ้งมีอยู่ ๒ แบบ คือ การเต้นรำแบบวงกลม และการ

เต้นรำแบบส่ายท้อง 
พฤติกรรมการผสมพันธุ์ของผึ้งม้ิม 
ผึ้งนางพญาที่อายุได้ ๓ - ๕ วัน จะเริ่มออกบินเพ่ือผสมพันธุ์ การผสมพันธุ์ของผึ้งจะเกิดขึ้นเฉพาะ

กลางอากาศเท่านั้น โดยในวันที่อากาศดี ๆ ท้องฟ้าแจ่มใส ผึ้งนางพญาจะบินออกจากรัง เมื่อผึ้งตัวผู้ได้รับ
กลิน่ของผึ้งนางพญาก็จะพากันบินติดตามไปเป็นกลุ่ม ซ่ึงผึ้งตัวผู้จะเป็นผึ้งที่มาจากรังผึ้งในบริเวณนั้น ๆ  

ผึ้งนางพญาตัวหนึ่งจะผสมพันธุ์กับผึ้งตัวผู้ครั้งหนึ่งประมาณ ๗ - ๑๐ ตัว หรือบางทีอาจถึง ๒๐ ตัว 
ระยะเวลาในการผสมพันธุ์ประมาณ ๑๐ - ๓๐  นาที โดยที่ผึ้งนางพญา จะมีถุงสำหรับเก็บน้ำเชื้อของผึ้งตัวผู้ 
(Sperm) ไว้ได้ตลอดอายุของผึ้งนางพญา โดยไม่ต้องมี การผสมพันธุ์อีก 

เมื่อผึ้งนางพญาบินกลับมาจากการผสมพันธุ์ ผึ้งงาน (เพศเมีย) ก็จะเข้ามาช่วยทำความสะอาด และ
ดึงเอาอวัยวะสืบพันธุ์ของผึ้งตัวผู้ที่ติดมาออกทิ้งไป ภายใน ๒ - ๔ วัน ผึ้งนางพญาก็จะเริ่มวางไข่ การวางไข่
ของผึ้งนางพญา จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ถ้าในเขตร้อนผึ้งนางพญาสามารถวางไข่ได้ตลอดปี ตัวอ่อนของผึ้งจะ
เจริญได้ดีที่อุณหภูมิประมาณ ๓๒ - ๓๕ องศาเซลเซียส  โดยผึ้งจะรักษาอุณหภูมิภายในรังให้คงที่อยู่
ตลอดเวลา 



๑๑๓ 

พฤติกรรมการสื่อสารของผึ้งม้ิม 
สื่อสารทางภาษากาย 
การสื่อสารในหมู่ผึ้ง  ผึ้งสำรวจ (scout honeybee) สามารถส่งข่าวให้ผึ้งงาน (worker) ที่อยู่ในรัง

ให้รู้คุณภาพของแหล่งอาหาร และทิศทางตลอดจนระยะทางจากรังถึงแหล่งอาหารนั้น  โดยภาษากายที่ใช้
คือการเต้น หรือบินวน และส่ายก้น เพื่อบอกทิศทางของแหล่งอาหาร 

สื่อสารด้วยสารเคมี 
 - ฟีโรโมนนางพญา (QUEEN PHEROMONES) ในกรณีที่เรานำนางพญาออกจากรัง จะมีการ
เปลี่ยนแปลงภายในรังหลายอย่าง นางพญามีต่อมอยู่คู่หนึ่งอยู่เหนือกรามในส่วนตัว ต่อมจะผลิตสาร
ประเภทไขมัน เรียกว่า "QUEEN SUBSTANCE" สารที่ผลิตจากต่อมนี้มีหน้าที่หลายอย่างในหลาย ๆ 
กิจกรรม ภายในรัง 
 - ฟีโรโมนของผึ้ง (WORKER PHEROMONES) ร่ายกายของผึ้งงานจะมีต่อมเป็นจำนวนมาก ที่
สามารถผลิตฟีโรโมนได้ ในแต่ละต่อมจะผลิตสารฟีโรโมนที่ทำหน้าที่โดยเฉพาะอย่าง 

พฤติกรรมการสร้างรังของผึ้งม้ิม 
ไขผึ้ง คือ วัสดุที่ผึ้งใช้ในการสร้างรวง ไขผึ้งถูกผลิตขึ้นมาจากต่อมผลิตไขผึ้งอยู่ที่ด้านล่างของปล้อง

ท้องปล้องท่ี ๓-๖ ของผึ้งงานปล้องละ ๑ คู่ โดยจะมีทั้งหมด ๔ คู่ ผึ้งงานที่ผลิตไขผึ้งได้โดยทั่วไป จะมีอายุอยู่
ระหว่าง ๑๒-๑๗ วัน ไขผึ้งที่ผลิตออกมาจะเป็นเกล็ดบาง ๆ สีขาวใส มีขนาดเล็ก โดยผึ้งงานจะต้องกิน
น้ำหวานเป็นปริมาณมากเพ่ือใช้ในการผลิตไขผึ้ง  
 
๓. เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยกายภาพ (ดิน น้ำ แสง อากาศ) 
 ๓.๑.๑ เรียนรู้ด้านรูปลักษณข์องปัจจัยทางกายภาพ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 

การตั้งชื่อเรื่องท่ีจะเรียนรู้ : ด้านรูปลักษณ์ของปัจจัยกายภาพ มีดังนี้ 
 ปัจจัยทางกายภาพ (ดิน) 

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

 ปัจจัยทางกายภาพ (น้ำ) 
๑. รูปร่าง/รูปทรงของน้ำ 
๒. สีของน้ำ 

 ปัจจัยทางกายภาพ (แสง) 
๑. สีของแสง 
 

ตารางที่ ๖๕ แสดงผลการเรียนรู้รูปลักษณ์ของปัจจัยทางกายภาพ (ดิน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยทาง 
กายภาพ 

(ดิน) 

ข้อมูลด้านรูปลักษณ์ 

รูปร่าง/รูปทรง สี เนื้อสัมผัส ขนาด 
mm/เม็ด 

บริเวณต้นที่ ๑ เป็นก้อนกลม น้ำตาลเข้ม ละเอียด นุ่มมือ ๑-๑๐  

บริเวณต้นที่ ๒ เป็นก้อนกลม น้ำตาลอ่อน ละเอียด นุ่มมือ ๑-๑๐ 

บริเวณต้นที่ ๓ เป็นแท่งเหลี่ยม ดำ ละเอียด นุ่มมือ ๑-๑๐ 

บริเวณต้นที่ ๔ เป็นก้อนกลม น้ำตาลเข้ม ละเอียด นุ่มมือ ๑-๑๐ 

บริเวณต้นที่ ๕ เป็นก้อนกลม น้ำตาลอ่อน ละเอียด นุ่มมือ ๑-๑๐ 

บริเวณต้นที่ ๖ เป็นแท่งเหลี่ยม ดำ ละเอียด นุ่มมือ ๑-๑๐ 

บริเวณต้นที่ ๗ เป็นก้อนกลม น้ำตาลเข้ม ละเอียด นุ่มมือ ๑-๑๐ 

บริเวณต้นที่ ๘ เป็นกอ้นกลม น้ำตาลอ่อน ละเอียด นุ่มมือ ๑-๑๐ 

บริเวณต้นที่ ๙ เป็นแท่งเหลี่ยม ดำ ละเอียด นุ่มมือ ๑-๑๐ 

บริเวณต้นที่ ๑๐ เป็นก้อนกลม น้ำตาลอ่อน ละเอียด นุ่มมือ ๑-๑๐ 



๑๑๕ 

ตารางที่ ๖๖ แสดงผลการเรียนรู้รูปลักษณ์ของปัจจัยทางกายภาพ (น้ำ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ ๖๗ แสดงผลการเรียนรู้รูปลักษณ์ของปัจจัยทางกายภาพ (แสง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปัจจัยทาง 
กายภาพ 

(น้ำ) 

ข้อมูลด้านรูปลักษณ์ 

รูปร่าง/รูปทรง สี 

บริเวณต้นที่ ๑ เปลี่ยนแปลงตามภาชนะ ค่อนข้างใส 

บริเวณต้นที่ ๒ เปลี่ยนแปลงตามภาชนะ ค่อนข้างใส 

บริเวณต้นที่ ๓ เปลี่ยนแปลงตามภาชนะ ค่อนข้างใส 
บริเวณต้นที่ ๔ เปลี่ยนแปลงตามภาชนะ ค่อนข้างใส 
บริเวณต้นที่ ๕ เปลี่ยนแปลงตามภาชนะ ค่อนข้างใส 
บริเวณต้นที่ ๖ เปลี่ยนแปลงตามภาชนะ ค่อนข้างใส 
บริเวณต้นที่ ๗ เปลี่ยนแปลงตามภาชนะ ค่อนข้างใส 
บริเวณต้นที่ ๘ เปลี่ยนแปลงตามภาชนะ ค่อนข้างใส 
บริเวณต้นที่ ๙ เปลี่ยนแปลงตามภาชนะ ค่อนข้างใส 

บริเวณต้นที่ ๑๐ เปลี่ยนแปลงตามภาชนะ ค่อนข้างใส 

ปัจจัยทาง 
กายภาพ 
(แสง) 

ข้อมูลด้านรูปลักษณ์ 

สี 

บริเวณต้นที่ ๑ ขาว 

บริเวณต้นที่ ๒ ขาว 

บริเวณต้นที่ ๓ ขาว 
บริเวณต้นที่ ๔ ขาว 
บริเวณต้นที่ ๕ ขาว 
บริเวณต้นที่ ๖ ขาว 
บริเวณต้นที่ ๗ ขาว 
บริเวณต้นที่ ๘ ขาว 
บริเวณต้นที่ ๙ ขาว 

บริเวณต้นที่ ๑๐ ขาว 



๑๑๖ 

๓.๑.๒ เรียนรู้ด้านคุณสมบัติของปัจจัยทางกายภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การตั้งชื่อเรื่องท่ีจะเรียนรู้ : ด้านคุณสมบัติของปัจจัยกายภาพ มีดังนี้ 
ปัจจัยทางกายภาพ (ดิน) 

๑. ค่า pH ของดิน                            
๒. อุณหภูมิของดิน   
๓. ความเหนียวของดิน                                            
๔. การดูดซับน้ำของดิน                 
๕. อุณหภูมิของดิน                         

 ปัจจัยทางกายภาพ (น้ำ) 
๑. ค่า pH ของน้ำ  
๒. กลิ่นของน้ำ 
๓. ความขุน่ใสของน้ำ 
๔. อุณหภูมิของน้ำ 

 ปัจจัยทางกายภาพ (แสง) 
๑. ทิศทางของแสง 
๒. ความเข้มของแสง 

 ปัจจัยทางกายภาพ (อากาศ) 
๑. ทิศทางของลม 

  ๒. อุณหภูมิอากาศ 
 
 
 
 



๑๑๗ 

ตารางที่ ๖๘ แสดงผลการเรียนรู้คุณสมบัติของปัจจัยทางกายภาพ (ดิน) 

 
 

ตารางที่ ๖๙ แสดงผลการเรียนรู้คุณสมบัติของปัจจัยทางกายภาพ (น้ำ) 

 
 
 

ปัจจัยทาง 
กายภาพ 

(ดิน) 

ข้อมูลด้านคุณสมบัติ 
ทางเคมี ทางฟิสิกส์ 
ค่า pH ความเหนียว การดูดซับน้ำ อุณหภูมิ (C) 

บริเวณต้นที่ ๑ ๗ ปานกลาง ค่อนข้างเร็ว ๑๙ 

บริเวณต้นที่ ๒ ๖.๘ น้อย เร็ว ๒๐ 

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

บริเวณต้นที่ ๑๐ ๗ น้อย เร็ว ๒๐ 

ปัจจัยทาง 
กายภาพ 

(น้ำ) 

ข้อมูลด้านคุณสมบัติ 
ทางเคมี ทางฟิสิกส์ 

ค่า pH กล่ิน ความขุ่นใส อุณหภูมิ 

บริเวณต้นที่ ๑ ๗ ไม่มีกลิ่น ค่อนข้างใส ๑๕ 

บริเวณต้นที่ ๒ ๗.๒ ไม่มีกลิ่น ค่อนข้างใส ๑๘ 

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

บริเวณต้นที่ ๑๐ ๗ คล้ายดิน ค่อนข้างใส ๑๕ 



๑๑๘ 

ตารางที่ ๗๐ แสดงผลการเรียนรู้คุณสมบัติของปัจจัยทางกายภาพ (แสง) 

 
 

ตารางที่ ๗๑ แสดงผลการเรียนรู้คุณสมบัติของปัจจัยทางกายภาพ (อากาศ) 

 
 

ปัจจัยทาง 
กายภาพ 
(แสง) 

ข้อมูลด้านคุณสมบัติ 

ทิศทางของแสง ความเข้มของแสง 
(Lux) 

บริเวณต้นที่ ๑ ส่องจากทิศตะวันออก ๒๘๕๐ 

บริเวณต้นที่ ๒ ส่องจากทิศตะวันออก ๓๓๐๘ 

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

บริเวณต้นที่ ๑๐ ส่องจากทิศตะวันออก ๓๔๐๐ 

ปัจจัยทาง 
กายภาพ 
(อากาศ) 

ข้อมูลด้านคุณสมบัติ 

ทิศทางของลม อุณหภูมิของอากาศ 

บริเวณต้นที่ ๑ พัดจากทิศเหนือ ๒๔ 

บริเวณต้นที่ ๒ พัดจากทศิเหนือ ๒๕ 

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

บริเวณต้นที่ ๑๐ พัดจากทิศเหนือ ๒๔ 



๑๑๙ 

๓.๒ สรุปผลการเรียนรู้ 
๓.๒.๒ สรุปผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ของปัจจัยทางกายภาพ  
ดิน บริเวณพ้ืนที่ศึกษา ๑๐  แหล่ง สรุปได้ว่า ดินที่พบบริเวณรอบต้นต้อยติ่งไทย บริเวณพ้ืนที่

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

น้ำ บริเวณพ้ืนที่ศึกษา ๑๐  แหล่ง ในข้างต้นสรุปได้ว่า น้ำที่พบบริเวณรอบต้นต้อยติ่งไทย บริเวณ
พ้ืนที่ศึกษานั้นมีรูปลักษณ์ คือ จะเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะท่ีตัดน้ำใส่ โดยจะมีสีที่ค่อนข้างใส 

แสง บริเวณพ้ืนที่ศึกษา ๑๐  แหล่ง ในข้างต้นสรุปได้ว่า แสงที่พบบริเวณรอบต้นต้อยติ่งไทย 
บริเวณพ้ืนที่ศึกษานั้นมีรูปลักษณ์ คือ มีสีขาว 

๓.๒.๓ สรุปผลการเรียนรู้ด้านคุณสมบัติของปัจจัยทางกายภาพ  
ดิน บริเวณพ้ืนที่ศึกษา ๑๐  แหล่ง ในข้างต้นสรุปได้ว่า ดินที่พบบริเวณรอบต้นต้อยติ่งไทย บริเวณ

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

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

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

อากาศ บริเวณพ้ืนที่ศึกษา ๑๐  แหล่ง ในข้างต้นสรุปได้ว่า อากาศที่พบบริเวณรอบต้นต้อยติ่งไทย 
บริเวณพ้ืนที่ศึกษานั้นมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ ได้แก่ ทิศทางของลม จะพัดมาจากทิศเหนือไปทิศใต้ และมีค่า
อุณหภูมิรอบบริเวณพ้ืนที่ศึกษาประมาณ ๒๕ องศาเซลเซียส 
 
๔. เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยอ่ืน ๆ (ปัจจัยประกอบ เช่น วัสดุอุปกรณ์ อาคาร สถานที่) 

ดินที่พบบริเวณรอบต้นต้อยติ่งไทย คุณสมบัติทางเคมี ได้แก่ ค่า pH ประมาณ ๗ แสดงให้เห็นว่า
ดินมีความเป็นกลางทางกรด-เบส มีความเหนียวของดินเล็กน้อยถึงปานกลาง ทำให้สามารถดูดซึมน้ำได้
ค่อนข้างเร็วส่วนใหญ่ และมีอุณหภูมิที่ผิวดินประมาณ ๒๐ องศาเซลเซียส 

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

แสงที่พบบริเวณรอบต้นต้อยติ่งไทย คุณสมบัติทางฟิสิกส์ ได้แก่ แสงส่องมาทางทิศตะวันออกใน
ตอนเช้าและเคลื่อนคล้อยไปในทางทิศตะวันตกในตอนบ่าย และมีค่าความเข้มของแสงอยู่ที่ประมาณ 
๓๒๐๐ Lux 

อากาศที่พบบริเวณรอบต้นต้อยติ่งไทย คุณสมบัติทางฟิสิกส์ ได้แก่ ทิศทางของลม จะพัดมาจากทิศ
เหนือไปทิศใต้ และมีค่าอุณหภูมิรอบบริเวณพ้ืนที่ศึกษาประมาณ ๒๕ องศาเซลเซียส 



๑๒๐ 

๕. เรียนรู้ธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัย 
 ๕.๑ เรียนรู้ วิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์ และสัมพันธภาพ 

ความสัมพันธ์ เป็นการศึกษาธรรมชาติของนความเกี่ยวพันระหว่างปัจจัย อย่างต่อเนื่องจนเข้าใจ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เชื่อมโยงกัน เป็นระบบธรรมชาติ 
 สัมพันธภาพ เป็นความเกี่ยวพันระหว่างชีวิตกับชีวิต/ไม่มีชีวิต มีได้หลากหลายรูปแบบ เห็นผล
การศึกษาได้ชัดเจน เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ของชีวภาพกับชีวภาพแล้วมีปัจจัยทางกายภาพเข้ามาเกี่ยวข้อง 
 ปัจจัยทางชีวภาพ และทางกายภาพในสิ่งแวดล้อมของต้อยติ่งไทย ต่างมีความพันเกี่ยวกับต้อยติ่ง
ไทยทั้งสิ้น ดินชุ่มชื้น แสงดี ทำให้ต้อยติ่งไทยเจริญดี เมื่อต้อยติ่งไทยเจริญดี แมลงและสัตว์ต่าง ๆ ที่มาอาศัย
อยู่ก็จะเจริญดีต่อเนื่องกันไป เมื่อทั้งหมดเจริญดีก็จะก่อให้เกิดความสมดุลขึ้นในระบบนิเวศแห่งนั้น 

การวิเคราะห์และศึกษาความสัมพันธ์การตอบสนองต่อกันของพืชศึกษากับปัจจัยชีวภาพ โดย
การศึกษาความสัมพันธ์เป็นการศึกษาธรรมชาติของความเกี่ยวพันระหว่างปัจจัยอย่างต่อเนื่องจนเข้าใ จ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบธรรมชาติ ส่วนความผูกพัน เป็นการศึกษาธรรมชาติของ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอย่างต่อเนื่องเป็นพันธะระหว่างปัจจัยเกิดเป็นธรรมชาติของความผูกพัน  
ตารางที่ ๗๒ แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพืชศึกษากับชีวภาพ 

ที ่ ปัจจัยเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
ดุลยภาพความพันเกี่ยวและ

ความผูกพัน 
๑ ต้นต้อยติ่งไทยกับมดแดง เดินไปมารอบ ๆ บริเวณโคนต้อยติ่ง

ไทย 
มดแดงจำนวนมาก มาอาศัยอยู่
บริเวณโคนต้นต้อยติ่งไทย เพ่ือ
ใช้เป็นแหล่งอาศัย ฝ่ายหนึ่งได้
ประโยชน์  
อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ ไม่เสีย 

๒ ต้นต้อยติ่งไทยกับมดดำ เดินไปมารอบ ๆ บริเวณโคนต้อยติ่ง
ไทย 

มดดำจำนวนมาก มาอาศัยอยู่
บริเวณโคนต้นต้อยติ่งไทย เพ่ือ
ใช้เป็นแหล่งอาศัย ซึ่งฝ่ายหนึ่ง
ได้ประโยชน์ อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ 
ไม่เสีย 

๓ ต้นต้อยติ่งไทยกับตั๊กแตน เกาะและกระโดดไปมาบนใบของ
ต้นต้อยติ่งไทย 

ตั๊กแตน มาอาศัยอยู่บริเวณต้น
ต้อยติ่งไทย ฝ่ายหนึ่งได้
ประโยชน์ อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ ไม่
เสีย 

๔ ต้นต้อยติ่งไทยกับแมลง
หวี่ 

บินรอบ ๆ ต้นต้อยติ่งไทย แมลงหวี่จำนวนมาก มาอาศัย
อยู่บริเวณต้นต้อยติ่งไทย  
ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์  
อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ ไม่เสีย 

๕ ต้นต้อยติ่งไทยกับหอย
ทาก 

เดินบริเวณโคนต้อยติ่งไทย หอยทาก มาอาศัยอยู่บริเวณต้น
ต้อยติ่งไทยเพียงแค่บางช่วงเวลา 



๑๒๑ 

ที ่ ปัจจัยเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
ดุลยภาพความพันเกี่ยวและ

ความผูกพัน 
๖ ต้นต้อยติ่งไทยกบัแมงมุม ชักใยบนต้นต้อยติ่งไทย แมงมุมสร้างแหล่งที่อยู่ โดยการ

ชักใยบนต้นต้อยติ่งไทย 
๗ ต้นต้อยติ่งไทยกับผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มดูดน้ำหนาว ผึ้งมิ้มดูดน้ำหวาน และช่วยใน

การสืบพันธุ์ ทำให้ได้ประโยชน์
รว่มกัน 

๘ ต้นต้อยติ่งไทยกับผีเสื้อ ดูดน้ำหนาวจากเกสร ผีเสื้อดูดน้ำหวาน และช่วยใน
การผสมพันธุ์ ทำให้ได้ประโยชน์
ร่วมกัน 

๙ ต้นต้อยติ่งไทยกับไส้เดือน
ดิน 

ชอนไชดินบริเวณต้นต้อยติ่งไทย ไส้เดือนดินช่วยพรวนดินให้
ต้อยติ่งไทย ทำให้ได้ประโยชน์
ร่วมกัน 

 
ตารางที่ ๗๓ แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพืชศึกษากับกายภาพ 

 
 
 
 

ที ่ ปัจจัยเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สรุปดุลยภาพ 
๑ ต้นต้อยติ่งไทยกับดิน ดินมีสีน้ำตาลอ่อน เข้ม ไปจนถึงสีดำ มี

เนื้อสัมผัสที่นุ่มมือ มีความเหนียวของดิน
น้อย และปานกลาง การดูดซับน้ำปาน
กลาง และเร็ว แตกต่างกันไปตามบริเวณ 

ต้นต้อยติ่งไทยสามารถ
เจริญเติบโตได้ดีในดินที่แตกต่าง
กันไป จึงมีความสมดุลกัน 

๒ ต้นต้อยติ่งไทยกับน้ำ มีแอ่งน้ำรอบ ๆ ต้นต้อยติ่งไทย ซึ่งน้ำจะ
มีสีใส และค่อนข้างขุ่นบ้าง 

ต้นต้อยติ่งไทยจะสามารถ
เจริญเติบโตได้ดีในน้ำที่ต่างกัน 
จึงมีความสมดุลกัน 

๓ ต้นต้อยติง่ไทยกับ
อากาศ 

มีลมพัดรอบต้นต้อยติ่งไทย แบบเอื่อย ๆ 
น้อย ๆ และมีอุณหภูมิรอบบริเวณท่ี
ศึกษาราว ๒๕-๒๖ องศาเซลเซียส 

มีลมพัดเบาๆ พอดีกับต้นต้อยติ่ง
ไทย ทำให้ต้นต้อยติ่งไทยเกิด
ความพลิ้วไหว จึงมีความสมดุล
กัน 

๔ ต้นต้อยติ่งไทยกับ
แสง 

มีแสงแดดส่องมาบริเวณต้นต้อยติ่งไทย ปริมาณแสงพอดีกับต้นต้อยติ่ง
ไทย ทำให้สามารถเจริญเติบโตได้
ดี ไม่มีเหี่ยวเฉา จึงมีความสมดุล
กัน 



๑๒๒ 

 ๕.๒ เรียนรู้ วิเคราะห์ให้เห็นความผูกพัน 
ความผูกพันเป็นการศึกษาธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอย่างต่อเนื่อง เป็นพันธะ

ระหว่างปัจจัย เกิดเป็นธรรมชาติของความผูกพัน 
  ๕.๒.๑ ความผูกพันระหว่างต้อยติ่งไทยกับผึ้งม้ิม    

ต้อยติ่งไทยเป็นแหล่งอาหารของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มช่วยต้อยติ่งในการผสมเกสร เพ่ือการ 
ขยายพันธุ์ ในธรรมชวาติต้อยติ่งไทย เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ จะออกดอกเพ่ือขยายพันธุ์ ผึ้งมิ้มจะช่วยผสม
เกสร หลังจากนั้นส่วนของรังไข่จะเจริญไปเป็นผลซึ่งภายในมีเมล็ด สำหรับขยายพันธุ์ ดังนั้ นถ้าไม่มีผึ้งมิ้ม
การผสมเกสรเกิดขึ้นน้อย จะทำให้ต้อยติ่งไทยขยายพันธุ์ได้ลดลง ปริมาณประชากรต้อยติ่งไทยในธรรมชาติ
จะลดลงด้วย ส่วนผึ้งมิ้มได้อาหารก็สามารถเจริญเติบโตดำรงชีวิตอยู่ได้ 

  ๕.๒.๒ ความผูกพันระหว่างต้อยติ่งไทยกับมดดำ    
ต้อยติ่งไทยเป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่ของมดดำ เนื่องจากบริเวณท่ีต้อยติ่งไทย 

เจริญเติบโตเป็นบริเวณที่มีความชื้นสูง จึงเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเพลี้ยที่รบกวนการเจริญเติบโต
ของต้อยติ่งไทย เพลี้ยจะดูดน้ำเลี้ยงจากใบ และลำต้นของต้อยติ่งไทย เมื่อมดดำจับเพลี้ยเหล่านี้เป็นอาหาร 
ก็ทำให้เพลี้ยเหล่านี้ลดปริมาณลง จะช่วยทำให้ต้อยติ่งไทยโกเจริญเติบโตได้ดี 

  ๕.๒.๓ ความผูกพันระหว่างต้อยติ่งไทยกับแสง  
ต้อยติ่งไทยเป็นพืชล้มลุกท่ีจำเป็นต้องใช้แสง ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เพ่ือสร้าง 

อาหารสำหรับใช้ในการดำรงชีวิต ต้อยติ่งไทยจะเก็บสะสมอาหารเก็บไว้ที่ราก ทำให้ต้อยติ่งไทยเมื่อเข้าสู่ฤดู
หนาวจะใช้อาหารที่สะสมไว้ที่ราก เพ่ือเป็นแหล่งอาหารในขณะที่ส่วนของใบหายไป และเพ่ือรอการกลับมา
ของฤดูฝน ต้อยติ่งไทยจะเจริญเติบโตขยายพันธุ์ และแพร่พันธุ์ต่อไป 

  ๕.๒.๓ ความผูกพันระหว่างต้อยติ่งไทยกับน้ำ  
ต้อยติ่งไทยต้องการน้ำเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง  

น้ำมีความจำเป็นสำหรับต้อยติ่งไทย ตั้งแต่เริ่มงอกจนเจริญเติบโตเป็นต้นกล้า และเจริญเติบโตเข้าสู่ช่วง
สืบพันธุ์ เพราะน้ำจะช่วยให้ผลที่แก่เกิดการแตกออก เพ่ือกระจายเมล็ดซึ่งเป็นรูปแบบการขยายพันธุ์ อีกทั้ง
น้ำจะมีความสำคัญในด้านการการลำเลียงสารไปยังส่วนต่าง ๆ เพ่ือใช้ในกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้น
ภายในเซลล์  

  ๕.๒.๔ ความผูกพันระหว่างต้อยติ่งไทยกับดิน  
ดินเป็นที่ใช้ในการยืดเกาะ หรือแหล่งอยู่อาศัยของต้นไม้ และพืชทุกชนิดรวมถึงต้นต้อยติ่ง 

ไทย ในดินมีแร่ธาตุอาหารที่ต้อยติ่งไทยต้องการสำหรับใช้ในกระบวนการเจริญเติบโต ดังนั้นความผูกพันของ
ดินกับต้อยติ่งไทยจึงแยกจากกันไม่ได้ หากขาดแร่ธาตุในดินต้นจะแคระแกรนและอ่อนแอ ความทนทานต่อ
สภาพแวดล้อม โรคและแมลงต่าง ๆ จะลดลง จนเกิดการสูญพันธุ์และหายไปในที่สุด 

  ๕.๒.๔ ความผูกพันระหว่างต้อยติ่งไทยกับอากาศ  
อากาศ หมายถึง องค์ประกอบของแก๊สต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของต้อยติ่งไทย 

เช่น แก๊สไนโตรเจน เป็นธาตุอาหารหลักในการเจริญเติบโต แก๊สคอร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สที่สำคัญใน
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหาร แก๊สออกซิเจน เป็นแก๊สที่ใช้ในการหายใจ 

ต้อยติ่งไทยยังเป็นตัวกลางในกลายหมุนเวียนของ วัฏจักรของน้ำ วัฏจักรแก๊สออกซิเจน วัฏจักร
คาร์บอน และการถ่ายทอดพลังงานที่เกิดจะจากกินเป็นทอด ๆ หรือเป็นผู้ผลิตในห่วงโซ่อาหาร อีกดว้ย   



๑๒๓ 

๖. สรุปผลการเรียนรู้ ดุลยภาพของความพันเกี่ยว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปความสัมพันธ์ ความผูกพันและความสมดุล ระหว่างต้นต้อยติ่งไทยกับปัจจัยทางกายภาพ 
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่พบบริเวณต้นต้อยติ่งไทยต่างมีความสัมพันธ์กัน โดยใช้เป็นแหล่งอาหาร ที่อยู่

อาศัย หลบภัย และสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นต่างก็มีความสัมพันธ์กัน ต้นต้อยติ่งไทยจะเจริญเติบโตดำรงชีวิตอยู่ได้  
ก็ต้องสัมพันธ์กับปัจจัยกายภาพในสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่นั้น เช่น แสง น้ำ ดิน และอากาศ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้
ต่างมีความสัมพันธ์ผูกพันกันจนแยกออกจากกันไม่ได้ ต่างต้องพ่ึงพา อาศัยซึ่งกันและกัน จนก่อให้เกิดความ
สมดุลและดุลยภาพในระบบนิเวศ 
 จากการศึกษาพบว่า ปริมาณสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวพันกับต้นต้อยติ่งไทยมีปริมาณที่
เหมาะสม และเพียงพอ จึงทำให้เกิดความสมดุลและดุลยภาพ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างต้นต้อยติ่งไทยกับ
ไส้เดือนดิน ผีเสื้อ ผึ้งมิ้ม จะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้ง ๒ ฝ่าย โดยต้นต้อยติ่งไทยจะได้รับการพรวนดินจาก
การชอนไชของไส้เดือนดิน ส่วนไส้เดือนดินก็จะได้แหล่งอาหารกับที่อยู่อาศัย และผีเสื้อ ผึ้งมิ้ม ดูดน้ำหวาน
จากดอกต้อยติ่งไทย ทำให้ดอกต้อยติ่งไทยได้รับการผสมเกสรไปด้วย ส่วนมดดำ มดแดง ตั๊กแตน ยุง แมง
มุม มีความสัมพันธ์กันในภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลต่อกัน ซึ่งมดดำ มดแดง จะเดินวนไปมาบริเวณโคนต้น
ต้อยติ่ง เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัย ตั๊กแตน ยุง ก็เข้ามาบินเกาะบริเวณต้นต้อยติ่งไทย และแมงมุมก็มาอาศัยต้น
ต้อยติ่งไทยในการชักใยสร้างที่อยู่อาศัย ส่วนหอยทากจะมาอาศัยต้นต้อยติ่งไทยแค่บางช่วงเวลา ด้วย ทั้งนี้
ปริมาณน้ำ ดิน อากาศ แสง มีความเหมาะสม ทำให้ต้อยติ่งไทยเจริญเติบโตได้ดี ส่งผลให้ต้นต้อยติ่งไทยมี
การเจริญเติบโตงอกงามมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 



๑๒๔ 

บทที่ ๕ 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษา สรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว ของนักเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม ระยะเวลาตั้งแต่  
๑๖ พ.ค. ๖๑ ถึง ๑ มิ.ย. ๖๒ สรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

ต้อยติ่งไทยเป็นพืชล้มลุก สูง ๒ - ๓๐ ซม.ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามรูปรี กว้าง ๓ - ๔ ซม. ยาว ๖ 
- ๘ ซม. โคนใบสอบ ปลายใบมน ขอบเป็นคลื่นเล็กน้อย ดอกสีม่วงถึงชมพูอ่อน ออกเป็นช่อตามซอกใบ 
กลีบรองดอกส่วนโคนเชื่อมกัน ปลายแยกเป็นแฉกแหลม ๕ แฉก กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปกรวย ส่วนบน
โค้งเล็กน้อย ปลายแผ่แยกเป็น ๕ กลีบ ขนาดดอกกว้าง ๓.๕ ซม. เกสรผู้ ๔ อัน สั้น ๒ ยาว ๒ ผลเป็นฝักรูป
กระสวย ยาว ๒ - ๒.๕ ซม. สีเขียวเมื่อแก่เป็นสีน้ำตาลเข้ม เมื่อถูกน้ำหรือความชื้นมาก ๆ จะแตก ดีดเป็น ๒ 
ซีก ภายในมี ๘ เมล็ด, พืชล้มลุกมีอายุยืน ลำต้นสูงประมาณ ๒๕ - ๕๐ ซม. ใบเดี่ยวรูปรีและไข่กลับ การ
เกาะติดของใบบนกิ่ งเป็นคู่สลับ ดอกออกที่ ซอกใบบริ เวณป ลายยอด ดอกสีม่ วงน้ ำเงิน  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๔ - ๕ ซม. ผลเป็นฝัก เมื่อแก่สีน้ำตาลเข้มยาว ๒ - ๓ ซม. แห้งแล้วแตกเป็น ๒ 
ซีก เมล็ดกลมแบนมีจำนวนมาก ราก พองเป็นหัวสะสมอาหาร ปลายเรียวแหลมยาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ ๐.๕ ซม. ยาวประมาณ ๕ - ๑๐ ซม. ต้อยติ่งไทยสามารถปลูกได้ทุกภาค สามารถเจริญเติบโตได้ดี
ในดินที่ชุ่มน้ำ และดินที่แห้งแล้ง  เป็นพืชที่มีการปรับตัวได้ดีก็สามารถเจริญเติบโตได้ ในที่โล่งแจ้งแสงแดด
ส่องถึง ขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเมล็ดเมื่อนำไปปลูกจะเกิดการแตกก่ิง 

พบสิ่งมีชีวิตที่เข้ามามีความสัมพันธ์ในช่วงเวลา ๐๖.๐๐ น. – ๑๘.๓๐ น. เช่น มดดำ มดแดง 
แมงมุม ไส้เดือนดิน  ผึ้งมิ้ม และแมลงหวี่ 

มดดำ ลำตัวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง มีขา 6 ขา มีลำตัวมีสี
น้ำตาลเข้มบางส่วนสีดำ ปากมีสีน้ำตาลเข้ม มีหนวดแบบหักศอก  ผิวลำตัวมีความมันวาว มีกลิ่นเฉพาะ
คล้ายกรดน้ำส้ม มีการใช้หนวด  โดยขยับไปมาซ้ายขวา และขึ้นลง มดจะปล่อยสาร ฟีโรโมนทำให้สมาชิก
เดินตามกันเป็นแถว เพ่ือไปยังแหล่งอาหาร และกลับรัง 

ผึ้งม้ิม ลำตัวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้องลำตัวสีน้ำตาลดำ ด้านหน้า
ของท้องสีเหลืองอมน้ำตาล มีขนสีเทาปกคลุมตัว ขนาดลำตัวยาว ๗ มิลลิเมตร ส่วนอกกว้าง ๒.๖๐ 
มิลลิเมตร มีหนวดแบบหักศอก ปากแบบกัดเลีย ความยาวของลิ้น ๓.๔๐ มิลลิเมตร ปีกบางใส ปรากฏตา
เดี่ยว ๓ ตา  ตารวม ๒ ตาเป็นผึ้งที่มีขนาดเล็กที่สุด มีขนาดใกล้เคียงกับแมลงวัน บางครั้งจึงเรียกว่าผึ้ง
แมลงวัน โดยทั่วไปผึ้งมิ้มจะสร้างรังอยู่บนกิ่งไม้ที่ไม่สูงมากนัก มีรวงรังชั้นเดียว ขนาดเล็ก (ขนาดประมาณ 
๒๐-๓๐ เซนติเมตร) 

ดิน มีลักษณะเป็นทรงกลม สีน้ำตาลเข้ม ผิวขรุขระเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของต้อยติ่งไทย เพ่ือหยั่ง
รากยึดลำต้นให้ไว้ ต้อยติ่งไทยสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนจนถึงดินเหนียว  

แสง มีความสำคัญต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง และเป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการ
เจริญเติบโตของ ต้อยติ่งไทย  

 
 
 



๑๒๕ 

น้ำ/ความชื้น เป็นปัจจัยหลักที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง น้ำมีความจำเป็นสำหรับต้อยติ่งไทย 
ตั้งแต่เริ่มงอกจนเจริญเติบโตเป็นต้นกล้า และเจริญเติบโตเข้าสู่ช่วงสืบพันธุ์ เพราะน้ำจะช่วยให้ผลที่แก่เกิด
การแตกออก เพ่ือกระจายเมล็ด ซึ่งเป็นรูปแบบการขยายพันธุ์ อีกทั้งน้ำจะมีความสำคัญในด้านการการ
ลำเลียงสารไปยังส่วนต่าง ๆ เพ่ือใช้ในกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นภายในเซลล์  

ลม คือ องค์ประกอบของแก๊สต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของต้อยติ่งไทย เช่น แก๊ส 
ไนโตรเจน เป็นธาตุอาหารหลักในการเจริญเติบโต แก๊สคอร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยหลักในกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสงเพ่ือสร้างอาหาร แก๊สออกซิเจนใช้ในกระบวนการหายใจ ต้อยติ่งไทยยังเป็นตัวกลางใน
กลายหมุนเวียนของ วัฏจักรของน้ำ วัฏจักรแก๊สออกซิเจน วัฏจักรคาร์บอน และการถ่ายทอดพลังงานโดยมี
บทบาทเป็นผู้ผลิตในห่วงโซ่อาหาร  

อุณหภูมิ  ทีต่ะโกเจริญเติบโตได้ดีอยู่ระหว่าง 25 –40 องศาเซลเซียส  ถ้าอุณหภูมิร้อนจนเกินไปจะ
ส่งผลให้การเจริญเติบโตช้าลง ใบจะเหี่ยวและเหลือง 
 
ความสัมพันธ์  ความผูกพัน  และความสมดุล 

สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ  ที่พบบริเวณต้อยติ่งไทย ต่างมีความสัมพันธ์ทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยใช้เป็น
แหล่งอาหาร  ที่อยู่อาศัย หลบภัย และสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ต้อยติ่งไทยจะ
เจริญเติบโต  และดำรงชีวิตอยู่ได้ต้องมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางชีวภาพ และกายภาพบริเวณด้วย เช่น 
แสง น้ำ ดิน อากาศ ก็เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ ผูกพัน กันจนไม่อาจแยกออกจากกันได้  ต่างต้องพ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกัน สิ่งมีชีวิตบางชนิดอาจจะอยู่ด้วยกันแค่ระยะเวลาหนึ่งแล้วแยกออกจากกันก็จัดได้ว่ามี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ถือว่าสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต เหล่านั้นต่างก็มีความผูกพันกันจนไม่อาจแยก
จากกันได้ จากความสัมพันธ์ผูกพันที่เกิดขึ้นกับสรรพสิ่ง และก่อให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศ 
 จากการศึกษาความพันเกี่ยวของต้อยติ่งไทย กับชีวภาพ และกายภาพ เปรียบเสมือนการดำรงชีวิต
ของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน  ต้องมีการปรับตัวเพ่ือการอยู่รอด  มีน้ำใจ มีการช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกัน มีการ
อยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว สังคม ส่งผลให้
ประเทศชาติมีความสงบเกิดสันติสุข 
 
วิจารณ์ผลการศึกษา: 

การศึกษาสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยวของโรงเรียนตากพิทยาคม ได้ศกึษาธรรมชาติแห่งชีวิตของปัจจัยอื่น 
ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก จำนวน ๒ ชนิด ซึ่งอาจจะมีจำนวนน้อย ควรศึกษาจำนวนชนิดเพ่ิมมากขึ้น
และช่วงเวลาในการศึกษายังไม่ครอบคลุม ควรศึกษาในช่วงเวลาหลัง ๑๘.๓๐ น. เพ่ือให้ทราบถึงปริมาณ 
และชนิดของสิ่งมีชีวิตที่เข้ามามีความสัมพันธ์ 
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เอกสารอ้างอิง 
 

          การนำข้อความของผู้อ่ืนมาประกอบในรายงานของตน เพ่ือเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของข้อความนั้น 
จึงจำเป็นต้องมีการอ้างอิงตามที่ได้กล่าวไปแล้วในการตรวจเอกสารและผลการศึกษา โดยให้ใส่รายละเอียด
ของหนังสือเล่มที่คัดลอกข้อความมาในรายการเอกสารอ้างอิง ตัวอย่างดังนี้ 
 
คทาวุธ  ไชยเทพ, ๒๕๕๗.  การศึกษาความหลากหลาย และความชุกชุมของมดในป่าเสม็ด จังหวัด

สงขลา 
ธัชคณิน  จงจิตวิมล และวันดีวัฒน  ชัยยิ่งเจริญ, ๒๕๕๒.  การศึกษาความหลากชนิดของมดในพื้นที่ป่า

เบญจพรรณ ณ อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย 
วีรยา สมณะ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง จิราพร กุลสาริน และ Michael Burgett, ๒๕๕๒.  การศึกษาชีวมิติ

ของผึ้งโพรงธรรมชาติจากรังขอนไม้ขุดในภาคเหนือของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
พรประภา แสนหลวง และยรรยง เฉลิมแสน, ๒๕๖๐.  ผลของสารสกัดจากกานพลู และสะระแหน่ในการ

ยับยั้งไรทรอป ิลีแลปส์ และผลต่อพฤติกรรมของผึ้ง 
สัมฤทธิ์ มากสง, ๒๕๕๗.  ศึกษาความหลากหลายของพืชอาหารของผึ้งในหมู่บ้านทิพุ เย ตำบลชะแล 

อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
สุทัศน์  ยกส้าน, ๒๕๔๘. ผึ้ง ราชินีแห่งการเต้นรำ : สารพัดสัตว์โลก.  สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซนเตอร์. กรงุเทพฯ 

๘ - ๑๓.Afik, O., Dag, A., & Shafir, S.๒๐๐๘. Honeybee, Apis mellifera, round dance is 
influenced by trace components of floral nectar.  Animal Behaviour, ๗ ๕ , ๓ ๗ ๑  -
๓๗๗. 

สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์ ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์, ๒๕๕๐.  ความหลากหลายของภาษาผึ้ง ภาษาการเต้นของ
ผ้ึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 



๑๒๙ 

 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความหลากหลายทางชีวภาพ 

เรื่อง อาณาจักรสัตว์ เวลา 6 ชั่วโมง 
รายวิชา ชีววิทยา ๕  รหัสวิชา  ว ๓๓๒๔๕ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖1 
โรงเรียนตากพิทยาคม ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ครูผู้สอน  นางสาววราภรณ์  ภาคสุโพธิ์ 
................................................................................................................. ........................................................ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่ ว 1.2  :  เข้าใจกระบวนการ และ ความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบ
ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  และนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์  
 
2. ผลการเรียนรู้ 

สืบค้นข้อมูล  สำรวจตรวจสอบ อธิบาย และ อภิปราย เกี่ยวกับอาณาจักรต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต  ทั้ง
ที่เป็นอาณาจักรมอเนอรา  อาณาจักรโพรทิสตา  อาณาจักรพืช  อาณาจักรฟังไจ และอาณาจักรสัตว์  
ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยและการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ   
 
3. สาระสำคัญ  

สัตว์ เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ ไม่มีคลอโรฟิลล์จึงไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง และมีระยะตัวอ่อน 
(EMBRYO) สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์แบ่งออกเป็นไฟลัมต่างๆดังนี้  

1. ไฟลัมพอริเฟอรา (Phylum  Porifera) สัตว์ที่ลำตัวเป็นรูพรุน ได้แก่ ฟองน้ำ  
2. ไฟลัมไนดาเรีย (Phylum Cnidaria) สัตว์ที่มีลำตัวกลวง ระบบประสาทเป็นแบบร่างแห

ประสาท(NERVE NET) ได้แก่ แมงกะพรุน ดอกไม้ทะเล ปะการัง กัลปังหา และไฮดรา  
3. ไฟลัมแพลทิเฮลมินทิส(Phylum  Platyhelminthes) หนอนตัวแบนเป็นสัตว์กลุ่มแรกที่มี

เนื้อเยื่อ 3 ชั้น ได้แก่ พยาธิใบไม้ พยาธิตัวตืด และพลานาเรีย  
4. ไฟลัมนีมาโทดา(Phylum  Nematoda) หนอนตัวกลม ไม่มีปล้อง เคลื่อนที่ด้วยการเอ้ียวตัว

สลับกนัไปมา ได้แก่ พยาธิตัวกลมต่างๆ เช่น พยาธิไส้เดือน ไส้เดือนฝอย และหนอนในน้ำส้มสายชู  
5. ไฟลัมแอนนิลิดา (Phylum Annelida) หนอนปล้องเป็นพวกแรกที่มีระบบเลือดแบบปิด 

ขับถ่ายโดยเนฟริเดียม  ได้แก่ ไส้เดือนดิน แม่เพรียง ทากดูดเลือด และปลิงน้ำจืด 



๑๓๐ 

6. ไฟลัมอาร์โทรโปดา (Phylum  Arthorpoda) สัตว์ที่มีขาและรยางค์อ่ืนๆ ต่อกันเป็นข้อๆ เป็น
สัตว์กลุ่มใหญ่ท่ีสุดในอาณาจักรสัตว์ ได้แก่ กุ้ง กั้ง ปู แมลง ตะขาบ กิ้งกือ เป็นต้น  

7. ไฟลัมมอลลัสกา(Phylum Mollusca) สัตว์ที่มีลำตัวอ่อนนุ่ม ได้แก่ หมึกและหอยชนิดต่างๆ  
8. ไฟลัมเอไคโนเดอร์มาตา (Phylum Echinodermata) สัตว์ที่ผิวหนังมีหนามขุรขระ ได้แก่ ดาว

ทะเล เม่นทะเล เหรียญทะเล ปลิงทะเล ดาวเปราะ  
9. ไฟลัมคอร์ดาตา (Phylum Chordata) สัตว์ที่มีแกนกลางของร่างกายสัตว์ในไฟลัมนี้มี

ลักษณะร่วมกัน 3 ประการคือ  
1. มีแท่งโนโตคอร์ด(Notocord) อย่างน้อยชั่วระยะหนึ่งชองชีวิต  
2. มีไขสันหลังเป็นหลอดยาวอยู่ทางด้านหลัง  
3. มีอวัยวะสาหรับแลกเปลี่ยนก๊าซที่บริเวณคอหอย(หรืออาจเปลี่ยนแปลงไปเป็นอวัยวะ

อ่ืนเช่น ปอด) สัตว์กลุ่มนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ  
1. Protochordate เป็นสัตว์ทะเลทั้งสิ้น ไม่มีกระดูกสันหลัง แต่มีโนโตคอร์ดเป็น

แกนกลางของร่างกาย ได้แก่เพรียงหัวหอม และ AMPHIOXUS  
2. Vertebrate ได้แก่สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังทั้งหมด ได้แก่  
- Class Osteicthyes ได้แก่ ปลากระดูกแข็ง เช่น ปลาหมอ ปลาทู ม้าน้า  
- Class Chodricthyes ได้แก่ ปลากระดูกอ่อน เช่น ปลาฉลาม ปลากระเบน  
- Class Amphibia ได้แก่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า เช่นกบ ซาลามานเดอร์ งูดิน  
- Class  Reptilia ได้แก่ สัตว์เลื้อยคลาน เช่น งู จระเข้ กิ้งก่า เต่า  
- Class Aver ได้แก่ สัตว์ปีกต่างๆ เช่น นก เป็ด ไก่  
- Class Mammalia ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม เช่น วาฬ โลมา ช้าง ม้า วัว ลิง 

 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. นักเรียนสืบค้น  อธิบาย  และอภิปรายเกี่ยวกับสัตว์  
๒. นักเรียนสำรวจสัตว์ที่อยู่ในบริเวณพืชศึกษา 
๓. นักเรียนทดลอง  วิเคราะห์โครงสร้างภายนอกและภายในของสัตว์ 
๔. นักเรียนทดลอง  วิเคราะห์พฤติกรรมของสัตว์ 
ผลที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน 

ด้านความรู้ (K) 
- สืบค้น อธิบาย และอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของสัตว์ 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
- จำแนกประเภทของสัตว์ 
- ทดลองและวิเคราะห์โครงสร้างภายนอกและภายในของสัตว์ 
- ทดลองและวิเคราะห์พฤติกรรมของสัตว์ 

            ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
- มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน  

  -     มีคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ ความเพียร ความอดทน 
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5. สาระการเรียนรู้  
   อาณาจักรสัตว์ 
 
6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการคิด  

๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
          ๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
          ๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

 

๗. การบูรณาการ 
รูปแบบสอดแทรก  

 

๘. ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดงความรู้) 
 ใบงานที่ 1.1 เรียนรู้ความเกี่ยวพันของปัจจัยชีวภาพ 
 ใบงานที่ 1.2 วิเคราะห์รูปลักษณ์ของชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเก่ียวข้อง 
 ใบงานที่ 1.3 การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายนอกของชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 
 ใบงานที่ 1.4 การเรียนรู้ด้านพฤติกรรมของชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเก่ียวข้อง 
 ใบงานที่ 1.5 สรุปข้อมูลชีวภาพ (สัตว์) 

๙. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมนำสู่การเรียน 
1. ขั้นสร้างความสนใจ 

1.1 ให้นักเรียนสังเกตภาพสายวิวัฒนาการของอาณาจักรสัตว์ (Kingdom Animalia) 
1.2 นักเรียนทั้งหมดร่วมกันยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ (Kingdom Animalia) ร่วมกัน

อภิปรายถึงลักษณะ รูปร่าง การดำรงชีวิต และความหลากหลายของพืช รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นกับมนุษย์และ
การนำไปใช้ประโยชน์  (นักเรียนใช้หลักเหตุผลในการคิดหาคำตอบในแต่ละประเด็น) 

1.3 ให้นักเรียนร่วมกันตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการรู้ จากเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรสัตว์ 
(Kingdom Animalia) 

1.4 ครูได้กล่าวถึงการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิตของโรงเรียนตาก
พิทยาคม  และแนะนำให้นักเรียนรู้จักกับพืชศึกษาของโรงเรียน คือ ต้อยติ่งไทย  ซึ่งได้ทำการเรียนรู้วงจร
ชีวิตของชีวภาพนั้น ๆ ได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างด้านรูปลั กษณ์  คุณสมบัติ  และ
พฤติกรรม  แล้วนำมาเปรียบเทียบตนเองกับชีวภาพรอบการเพ่ือประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  โดยเฉพาะ
ปัจจัยทางชีวภาพที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของต้อยติ่งไทย  ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในระบบนิเวศ 

1.5 ครูใช้คำถาม ดังนี้ 
 - แหล่งที่อยู่ในบริเวณต้อยติ่งไทย  ประกอบด้วยสัตว์อะไรบ้าง 
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กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
2. ขั้นสำรวจและค้นหา 

2.1 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ 6 – 8  คน   (นักเรียนได้ใช้หลักความพอประมาณในการทำงานให้
ทันกับเวลาที่ครูกำหนด นัดหมายเวลาที่เหมาะสมตามความพร้อมของสมาชิกในกลุ่มและใช้หลักเหตุผลใน
การคิดหาคำตอบในแต่ละประเด็น) 

2.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นและทดลองลักษณะ รูปร่าง การดำรงชีวิต และความ
หลากหลายของอาณาจักรสัตว์ (Kingdom Animalia) 

2.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกันถึงลักษณะ รูปร่าง การดำรงชีวิตและความหลากหลายของ
อาณาจักรสัตว์ (Kingdom Animalia) 

2.4 ให้นักเรียนร่วมกันสำรวจปัจจัยทางชีวภาพ (สัตว์) บริเวณต้อยติ่งไทยในพ้ืนที่ศึกษา และ
บันทึกผลลงใน ใบงานที่ 1.1 เรียนรู้ความเกี่ยวพันของปัจจัยชีวภาพ  

2.5 ครูให้นักเรียนนำข้อมูลที่ได้จากใบงาน เรื่อง เรียนรู้ความเกี่ยวพันของปัจจัยชีวภาพ ซึ่งเป็น
การสำรวจปัจจัยทางชีวภาพมาเขียนแผนผังแสดงการวิเคราะห์รูปลักษณ์ภายนอกของปัจจัยทางชีวภาพ 
(สัตว์)  ที่นักเรียนสนใจมา 2 ชนิด  พร้อมทั้งวาดภาพชีวภาพ (สัตว์) ที่นักเรียนสนใจพร้อมทั้งระบุ
ส่วนประกอบให้ชัดเจน  โดยศึกษาใบความรู้ เรื่อง ลักษณะทั่วไปของสัตว์  และบันทึกผลการศึกษาลงใน ใบ
งานที่ 1.2 วิเคราะห์รูปลักษณ์ของชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 

2.6 ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.3 การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายนอกของชีวภาพอ่ืนที่เข้ามา
เกี่ยวข้อง ตอนที่ 1 กำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยชีวภาพ (สัตว์) ในด้านรูปลักษณ์  (รูปร่าง  รูปทรง  
ขนาด  สี  ผิว) 

2.7 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนภายในกลุ่มปรึกษากันว่า ภายในกลุ่มจะเลือกศึกษาปัจจัยทางชีวภาพ
อะไร   เมื่อนักเรียนภายในกลุ่มเลือกปัจจัยทางชีวภาพที่จะศึกษาแล้ว ให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันแยกปัจจัย
ออกเป็นส่วน ๆ เพ่ือศึกษา และกำหนดเรื่องที่จะศึกษา ด้านรูปลักษณ์ (ขนาด รูปร่าง รูปทรง สี ผิว ขนาด) 
ลงในใบงานที่ 1.3 การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายนอกของชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ตอนที่ 2 ให้นักเรียน
ศึกษาด้านรูปลักษณ์ภายนอกของสิ่งมีชีวิตที่เลือก บันทึกข้อมูลและวาดภาพแสดงโครงสร้าง 

2.8 ครูให้นักเรียนกำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ด้านพฤติกรรมของชีวภาพ (การกิน การหลบภัย ผสม
พันธุ์ การเดิน การล่าเหยื่อ การเคลื่อนไหว การขยับอวัยวะ การหาอาหาร)  หลังจากนั้นให้นักเรียน
ออกแบบการศึกษาพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่ตอบสนองต่อปัจจัย  แล้วบันทึกลงในใบงานที่ 1.4 การเรียนรู้
ด้านพฤติกรรมของชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 
3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 

3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทดลองและวิเคราะห์รูปลักษณ์ของชีวภาพ   
3.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ผลการสืบค้นและผลการทดลองเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร 

เพราะเหตุใด 
3.3 ครูตั้งคำถามว่า 

- อธิบายลักษณะสำคัญของสัตว์ในไฟลัมอาร์โทรโพดามาพอสังเขป 
(ร่างกายประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนหัว (head) ส่วนอก (thorax) และส่วนท้อง(abdomen) 
 - บางชนิดมีส่วนหัวและส่วนอกรวมกัน เรียกว่า เซฟาโลทอแรกซ์ (cephalothorax) 
 - มีโครงร่างแข็งภายนอกเป็นสารพวกไคทิน (chitin) หอ่หุ้มลำตัว จึงมีการลอกคราบ 
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   ในระหว่างการเจริญเติบโต) 
-  แมงดาทะเลชนิดใดที่สามารถนำมาเป็นอาหารของมนุษย์ได้ 
(แมงดาทะเลหางเหลี่ยมหรือแมงดาจาน) 
-  ยกตัวอย่างสัตว์ในแต่ละคลาสของไฟลัมอาร์โทรโพดา 
(- คลาสเมอโรสโตมาตา เช่น แมงดาทะเล 

 - คลาสอะแรคนิดา เช่น แมงมุม แมงป่อง เห็บ ไร 
 - คลาสไดโพลโพดา เช่น กิ้งกือ กระสุนพระอินทร์ 
 - คลาสชิโลโพดา เช่น ตะขาบ 
- คลาสอินเช็คตา เช่น มด ดวง ตั๊กแตน 
 - คลาสครัสเทเชีย เช่น กุ้ง ปู ไรน้ำ) 

-  แมลงมีประโยชน์และโทษอย่างไร จงยกตัวอย่าง 
(แมลงมีประโยชน์โดยช่วยในการผสมเกสรของพืช หลายชนิดนำมาเป็นอาหารของมนุษย์ 

เช่น จิ้งหรีด ตั๊กแตน แต่บางชนิดมีโทษ เช่น เป็นศัตรูพืชทำให้ผลิดผลทางการเกษตรเสียหาย บาง
ชนิดเป็นพาหะนำโรค เช่น ยุง) 

-  ยกตัวอย่างแมลงที่มนุษย์นำมาเป็นอาหาร 
(ด้วงมะพร้าว หนอนไม่ไผ่ มดแดง จิ้งหรีด แมลงกุดจี่ ผึ้ง ตั๊กแตน)3.4 นักเรียนทั้ งหมด

ร่วมกันสรุปผลจากการสืบค้นและศึกษา กำเนิด ลักษณะ รูปร่าง การดำรงชีวิต และความ
หลากหลายของสัตว์) 

-  เพรียงหัวหอมกับแอมฟิออกซัสมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร 
(ท้ังเพรียงหัวหอมและแอมฟิออกซัสเป็นคอร์เดตที่ไม่มีกระดูกสันหลังแต่เพรียงหัว 

 หอมมีโนโทคอร์ดในระยะตัวอ่อน ส่วนแอมฟิออกซัสมีโนโทคอร์ดตลอดชีวิต) 
-  ปลากระดูกอ่อนกับปลากระดูกแข็งมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร 
(ปลากระดูกอ่อนมีช่องเหงือกเห็นชัดเจน แต่ปลากระดูกแข็งมีแผ่นปิดเหงือกจึงมองไม่ 

  เห็นช่องเหงือก) 
-  นักเรียนคิดว่าการรับประทานหูฉลามส่งผลต่อระบบนิเวศหรือไม่ อย่างไร 
(ส่งผล เพราะต้องฆ่าฉลามเพ่ือนำครีบมารับประทาน ทำให้ประชากรฉลามลดจำนวนลง

และอาจสูญพันธุ์ และฉลามเป็นผู้ล่าที่อยู่บนจุดสูงสุดของโซ่อาหารที่คอยควบคุมสัตว์ในทะเล หาก
ฉลามลดจำนวนลงอาจส่งผลเสียต่อระบบนิเวศในทะเลได้) 

(นักเรียนใช้หลักเหตุผลในการคิดหาคำตอบในแต่ละประเด็น วางแผนการศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมเพ่ือให้ทันกับ
เวลา และอ่านอย่างรอบคอบก่อนที่จะค้นหาคำตอบตามประเด็นที่กำหนดให้ซึ่งการใช้หลักสร้างภูมิคุ้มกัน) 
กิจกรรมรวบยอด 
4. ขั้นขยายความรู้ 

4.1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอแนวคิดต่อไปนี้ 
- การอนุรักษ์แมงดาทะเล 
- ข้อดี ข้อเสีย และข้อน่าสนใจของแมลง (PMI) 
- การแก้ปัญหาการลดลงของปลากระดูกแข็ง 
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4.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มเสนอแนวคิดในการนำความเข้าใจเกี่ยวกับอาณาจักรสัตว์(KINGDOM 
ANIMALIA) ไปใช้ประโยชน์ 

4.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปเชื่อมโยงความคิดเกี่ยวกับการศึกษาอาณาจักรสัตว์ 
(KINGDOM ANIMALIA) 

4.4 ครูทบทวนบทเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนถามเนื้อหาเกี่ยวกับ เรื่อง ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต ที่ได้เรียนมาทั้งหน่วยการเรียนรู้ และให้ความรู้เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน 

4.5 นักเรียนนำผลการเรียนรู้จากการศึกษาด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติและพฤติกรรมการเขียนแบบ
ความเรียงและนำข้อมลูมาเปรียบเทียบกับหนังสือทางวิชาการหรือเว็ปไซต์ที่น่าเชื่อถือได้ 

4.6 ให้นักเรียนทำสรุปข้อมูลชีวภาพ (สัตว์) ด้านรูปลักษณ์และพฤติกรรม  ลงในใบงานที่ 1.5 
สรุปข้อมูลชีวภาพ (สัตว์) 
5. ขั้นประเมินผล 

5.1 ให้นักเรียนแต่ละคนย้อนกลับไปอ่านบันทึกประสบการณ์เดิม สิ่งที่ต้องการรู้ และขอบเขต
เป้าหมาย แล้วตรวจสอบว่าได้เรียนรู้ตามที่ตั้งเป้าหมายครบถ้วนหรือไม่เพียงใด ถ้ายังไม่ครบถ้วนจะทำ
อย่างไรต่อไป (อาจสอบถามให้ครูอธิบายเพิ่มเติม สอบถามให้เพ่ือนอธิบาย หรือวางแผนสืบค้นเพ่ิมเติม) 

5.2 ครูให้นักเรียนเขียนความรู้สึก ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.3 ครูให้คะแนนจากการประเมินผลงาน พฤติกรรมการทดลอง และความมุ่งมั่นใฝ่รู้ใฝ่เรียนของ
นักเรียน 
 
๑๐. สื่อ / แหล่งเรียนรู้   
       ๑๐.๑ สื่อ 
   ๑๐.๑.๑  ใบความรู้ที่ 1  เรื่อง ต้อยติ่งไทย 
   ๑๐.๑.2  ใบความรู้ที่ 2  เรื่อง อาณาจักรสัตว์ 
               ๑๐.๑.3  ใบความรู้ที่ 3  เรื่อง แมลง 
               ๑๐.๑.4  Powerpoint เรื่อง อาณาจักรสัตว์ 
               ๑๐.๑.5  ใบงานที่ 1.1 เรียนรู้ความเกี่ยวพันของปัจจัยชีวภาพ 
   ๑๐.๑.6  ใบงานที่ 1.2 วิเคราะห์รูปลักษณ์ของชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 
   ๑๐.๑.7  ใบงานที่ 1.3 การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายนอกของชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 
   10.1.8  ใบงานที่ 1.4 การเรียนรู้ด้านพฤติกรรมของชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเก่ียวข้อง 
   10.1.9  ใบงานที่ 1.5 สรุปข้อมูลชีวภาพ (สัตว์) 
 
   ๑๐.๒ แหล่งเรียนรู้ 
               ๑๐.๒.๑ พ้ืนที่ศึกษาที่ 4 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
   ๑๐.๒.๒ ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
              ๑๐.๒.๓ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา โรงเรียนตากพิทยาคม 
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๑๑. การวัดผลประเมินผล 

๑๒.ความเห็นและข้อเสนอแนะของครูนิเทศ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย/หัวหน้าสถานศึกษา 
............................................................................................................................. ............................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................ .................................................................
.........................................................................................................................................................................  
    
       (ลงชื่อ).........................................................ผู้นิเทศ 
                                    (นางอรวรรณ จันทร์บุตร)  
                      ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพงาน 

ด้านความรู้(K) ประเมินใบงาน แบบประเมินใบงาน ผ่านเกณฑ์ 
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

ด้านทักษะกระบวนการ(P) ประเมินพฤติกรรมการ
ทดลอง 

แบบประเมิน
พฤติกรรมการทดลอง 

ผ่านเกณฑ์ 
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) 

ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
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13. บันทึกผลการสอน 
      1)  ผลการเรียนรู้ 
            1.1)  ผู้เรียนที่ผ่านตัวชี้วัด  มีจำนวน .....89.......  คน   คิดเป็นร้อยละ .....100.......... 
            1.2)  ผู้เรียนที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด  มีจำนวน ......-....... คน  คิดเป็นร้อยละ .......-........ 
                    1  ...................-...........................  สาเหตุ .................................-................................... 
                    2  ....................-..........................  สาเหตุ ..................................-.................................. 
                    แนวทางแก้ปัญหา ........................................................................................................... 
            1.3)  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้แก่ .........................-................................................... 
                    แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ....................................-................................................... 
                    .......................................................................................................................................... 
             1.4)  ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)   นักเรียนวิเคราะห์โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะ
ปัจจัย     ทางชีวภาพที่มาพันเกี่ยวกับต้อยติ่งไทยได้   
             1.5)  ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)  นักเรียนสามารถปฏิบัติการทดลองศึกษา 
     โครงสร้างภายนอกและภายในของปัจจัยทางชีวภาพที่มาพันเกี่ยวกับต้อยติ่งไทยได้ 
              1.6)  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) นักเรียนมีความใฝ่รู้ มุ่งม่ันในการทำงาน และ
มี     ความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     2)  ปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี) .................................................-............................................................... 
     3)  ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ......................................................-............................................................... 
 
                                                                      ลงชื่อ .......................................... ผูส้อน 
                                                                          (นางสาววราภรณ์  ภาคสโุพธิ์)  
                                                                              ตำแหน่ง ครูชำนาญการ         
 
     ข้อเสนอแนะ .................................................... .................................................................................... 

........................................................ .................................................................................... ............................ 
                                                                      ลงชื่อ ............................................... ผู้นิเทศ 
                                                              (นางอรวรรณ จันทร์บุตร) 
                                    ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 
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แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สารชีวโมเลกุล 

เรื่อง โปรตีน  เวลา 6 ชั่วโมง 
รายวิชา เคมี ๕ รหัสวิชา ว ๓๓๒๒๕ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรยีนตากพิทยาคม  ตำบลระแหง  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก 

ครูผู้สอน  นางสาวณัฐธิดา   ศรีพุ่ม 
..................................................................................................................................................... ................. 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐานว๓.๒ เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิด
สารละลาย  การเกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว8.1 เข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหาว่า 
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและ ตรวจสอบได้ภายใต้
ข้อมูลและเครื่องมือที่อยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมี
ความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน  
๒. ผลการเรียนรู้ 
 ๑. สืบค้นข้อมูล  ทดลอง  สังเกต  อธิบายถึงโครงสร้างและสมบัติของลิพิด คาร์โบไฮเดรต โปรตีน 
และกรดนิวคลิอิก 

๒. อธิบายถึงโครงสร้างของ ประโยชน์และสมบัติของของลิพิด คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และกรด
นิวคลิอิก 
๓. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

โปรตีน เป็นสารที่พบมากในเซลล์สิ่งมีชีวิต ประกอบด้วยกรดอะมิโนหลายๆหน่วยมาเชื่อมต่อกัน
ด้วยพันธะเพปไทด์ โปรตีนมีธาตุที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ คือ คาร์บอน ออกซิเจน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน 
และธาตุที่พบรองลงมาคือ ซัลเฟอร์ ฟอสฟอรัส นอกจากนั้นยังพบธาตุ อ่ืนๆ เช่น เหล็ก ทองแดง เป็นต้น 
โปรตีนพบในอาหารประเภทเนื้อสัตว์ นม ไข่ ถั่วและงา ซึ่งเราสามารถทดสอบดปรตีนด้วยวิธีทดสอบไบ
ยูเรต 

กรดอะมิโนในร่างกายของคนประกอบด้วย กรดอะมิโน 20 ชนิด เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานกรดอะมิโน
บางชนิดร่างกายสามารถสังเคราะห์ได้ แต่บางชนิดสังเคราะห์เองไม่ได้ ต้องได้รับจากภายนอก เรียกว่า
กรดอะมิโนที่จำเป็น 
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การทำลายพนัธะเพปไทด์ พันธะไฮโดรเจน หรือการเปลี่ยนแปลงลำดับของกรดอะมิโนในโปรตีนจะ
ทำให้โครงสร้างของโปรตีนเปลี่ยนไป  เรียกว่า  การแปลงสภาพของโปรตีน 

เอนไซม์เป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต  เอนไซม์จะทำหน้าที่ได้ดีเมื่ออยู่ในสภาพ
ที่เหมาะสม  แต่ถ้าถูกแปลงสภาพจะไม่สามารถทำหน้าที่ได้ 

 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้  
๑. บอกแหล่งที่พบธาตุองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของโปรตีนได้  
๒. อธิบายความหมายและความสำคัญของกรดอะมิโนจำเป็นได้  
๓. อธิบายการเกิดพันธะเพปไทด์และระบุตำแหน่งของพันธะเพปไทด์ในโมเลกุลโปรตีนได้ 

      ด้านทักษะ/กระบวนการ  
             มีทักษะการปฏิบัติการทดลองทดสอบโปรตีนในอาหารได้ 

 

 ด้านคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 -  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน และความพอประมาณ ได้ตามศักยภาพ 
 
๕. สาระการเรียนรู้  

โปรตีนเป็นสารที่ช่วยในการเจริญเติบโต เสริมสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อ หน่วยย่อย ของโปรตีนคือ
กรดอะมิโนซ่ึงมีทัง้กรดอะมิโนจำเป็นและไม่จำเป็น มีธาตุองค์ประกอบ สำคัญคือ C H O N การทดสอบ
โปรตีนใน อาหารใช้สารละลาย CuSO4 กับ NaOH 

 
๖. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการคิด  

๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
          ๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
          ๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 
๗. การบูรณาการ 

รูปแบบสอดแทรก  
๘. ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดงความรู้) 
 ๘.๑ ใบงานที่ 1 การเรียนรู้ด้านคุณสมบตัิของชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง (การทดลองการทดสอบ
โปรตีนในสัตว์) 
  ๘.๒ แบบสรุปและเรียบเรียงผลการเรียนรู้ 
 
๙. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 (ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E )      
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๑. ขัน้สร้างความสนใจ 
1. ครูให้นักเรยีนดูตัวอย่างภาพอาหารต่างๆ เช่น ข้าว เนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ ขนมเค้ก นม ผัก ผลไม้  

ขนมปัง เนย ไอศกรีม มันฝรั่ง แล้วให้นักเรียนจัดกลุ่มอาหารโดยใช้ เกณฑ์ของตนเอง จากนั้นให้นักเรียน
นำเสนอกลุ่มของอาหารที่นักเรียนจัดได้และ อธิบายเกณฑ์ที่นักเรียนนำมาใช้ในการจัดหมวดหมู ่(นักเรียน
ควรจัดกลุ่มอาหารต่างๆ ได้ 5 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีให้สารอาหาร โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และ 
เกลือแร่)  

2. จากคำถามข้างต้นครูร่วมกันอภิปรายกับนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนเกิดความเข้าใจว่า สาร ที่ 
สิ่งมีชีวิตนำไปใช้ในกระบวนการดำรงชีวิตและเป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต เรียกว่า สารชีวโมเลกุล ซึ่ง
ประกอบด้วย โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และกรด นิวคลีอิก)  

3. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง โดยให้นักเรียนแต่ละคนเขยีนสิ่งต่างๆ ที่ 
นักเรียนรู้จักว่าเป็นโปรตีนให้ได้มากท่ีสุดโดยใช้เวลา 5 นาที หลังจากนั้นนักเรยีน ร่วมกันอภิปรายว่าสิ่งที่
ตัวเองเขียนว่าอะไรบ้างเป็นโปรตีน  

4. ครูทบทวนสารอาหารประเภทโปรตีนโดยถามนกัเรียนดังนี้ 
- ในร่างกายเรามีโปรตีนอยู่หรือไม่ 
- ร่างกายมนุษย์ ขาดสารอาหารประเภทโปรตีนได้หรือไม่ เพราะเหตุใด  

5. ครูได้กล่าวถึงการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิตของโรงเรียนตาก
พิทยาคม  และแนะนำให้นักเรียนรู้จักกับพืชศึกษาของโรงเรียน คือ ต้อยติ่งไทย  ซึ่งได้ทำการเรียนรู้วงจร
ชีวิตของชีวภาพนั้น ๆ ได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างด้านรูปลักษณ์  คุณสมบัติ  และ
พฤติกรรม  แล้วนำมาเปรียบเทียบตนเองกับชีวภาพรอบการเพ่ือประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  โดยเฉพาะ
ปัจจัยทางชีวภาพที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของต้อยติ่งไทย  ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในระบบนิเวศ 

6. ครใูช้คำถาม ดังนี้ 
 - แหล่งที่อยู่ในบริเวณต้อยติ่งไทย  ประกอบด้วยสัตว์อะไรบ้าง 
7. ครูแจ้งใหน้ักเรยีนทราบเรื่องที่จะศกึษาในวันนี้ว่า  เป็นเรื่อง  โปรตีน 
8. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง  โปรตีน ใช้เวลาประมาณ  10  นาที 

2. ขั้นสำรวจและค้นหา 
➢ ชั่วโมงที่ 1-2  
1. ครูอธิบายถึงองค์ประกอบของโปรตีน ซึ่งเป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ เมื่อถูกไฮโดรไลซ์ 

จะได้สารที่มีโมเลกลุขนาดเล็ก คือ กรดอะมิโน ซึ่งแต่ละชนิด มีหมู่ –COOH และหมู่ –NH2 เป็น
องค์ประกอบทีเ่หมือนกัน แต่ต่างกันตรงที่หมูแ่อลคิล  
 2. ครูนำอภิปรายถึงกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์ และความรู้เกี่ยวกับอาหารประเภท
โปรตีนที่นักเรียนรับประทานเป็นประจำว่ามีสมบตัิเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

3. จากข้อมูลชีวภาพ (สัตว์) ที่เรียนจากวิชาชีววิทยา 5 ครูให้นักเรียนนำข้อมูลมากำหนดเรื่องที่จะ
เรียนรู้ด้านคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต (ความเป็นกรดเบส , วิตามิน , สารชีวโมเลกุล , กลิ่น) หลังจากนั้นให้
นักเรียนออกแบบการศึกษาข้อมูลด้านคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต (การทดสอบโปรตีนในสัตว์)  แล้วบันทึกลงใน
ใบงานที่ 1 การเรยีนรู้ด้านคุณสมบัติของชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง  
*** จากวิชาชีววิทยา 5 พบว่าสิ่งมีชีวิตที่มาข้องเกี่ยวกับต้นต้อยติ่งในบริเวณที่ศึกษามากที่สุดคือ ใส้เดือน
และมดแดง *** 
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4. ให้นักเรยีนแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4- 5 คน แต่ละกลุ่มมีนักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน คละกัน            
( เตรียมไว้ในคาบปฐมนิเทศ) นักเรียนศึกษาวิธีการทดลองและบันทึกผลลง ในใบงานที่ 1 การเรียนรู้ด้าน
คุณสมบตัิของชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเก่ียวข้อง (การทดลองการทดสอบโปรตีนในสัตว์) พร้อมทั้งให้สมาชิก
กำหนดหน้าที่กันเองในกลุ่ม เช่น 

คนที่ 1 อ่านขั้นตอนการทดลองและบอกวิธีการทดลองตามลำดับ    
 คนที่ 2 ดำเนินการทดลอง จัดเตรียมอุปกรณ์      
 คนที่ 3 รับอุปกรณ์ สำหรับการทดลอง       
 คนที่ 4 บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ประกอบการทดลอง ผลการทดลอง อภิปราย สรุปผลการทดลอง 

5. นักเรียนทำการทดลอง  สังเกต  และบันทึกผลการทดลองลงในใบงาน   
(นักเรียนได้ใช้หลักความพอประมาณในการทำงานให้ทันกับเวลาที่ครูกำหนด  ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
ประหยัด วางแผนลงมือปฏิบัติการทดลองเพ่ือให้ทันกับเวลา และอ่านบทปฏิบัติการอย่างรอบคอบก่อนที่จะ
ลงมือปฏิบัติตามประเด็นที่กำหนดให้) 

6. นักเรยีนและครูร่วมกันอภิปรายสรปุผลการทดลอง (เพ่ิมเติมจากในกิจกรรมการทดลองทดสอบ
โปรตีน) ซึ่งควรสรุปได้  ดังนี้ 

6.1 การทดสอบโปรตีนจำเป็นต้องเติมสารละลาย  NaOH  เพ่ือทำให้สารละลายมีสมบัติ 
เป็นเบส  เมือ่เติมสารละลาย  CuSO4  ลงไปจึงจะเกิดปฏิกิริยาได้สารสีน้ำเงินม่วง แสดงว่าสารนั้นมีพันธะ
เพปไทด์ วิธีนี้เป็นวิธีทดสอบโปรตีนหรือสารที่มีพันธะเพปไทด์ 

6.2 อาหารที่นำมาทดสอบมีปริมาณของโปรตีนแตกต่างกัน  ซึ่งสังเกตได้จากสีน้ำเงินม่วง 
ที่เกิดขึ้นมคีวามเข้มต่างกัน  สีเข้มมากแสดงว่ามีโปรตีนมากกว่าสีเข้มน้อย 

6.3 ไข่ขาว, ไข่แดง, น้ำเต้าหู้และสิ่งมีชีวิตในพ้ืนที่ศึกษา มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบเหมือนกัน 
6.4 การทดสอบโปรตีนในการทดลองนี้ เรียกว่า การทดสอบไบยูเรต ซ่ึงใช้ได้กับโปรตีน 

ทุกชนิด 
7. นักเรยีนศึกษาใบความรู ้ เรื่อง โปรตีน ครูให้ความรู้เกี่ยวกับพนัธะเพปไทด์ ปฏิกิริยาระหว่าง

สารละลาย CuSO4  กับสารที่มีพันธะเพปไทด์ และสารประกอบไดเพปไทด์ ไตรเพปไทด์ และถ้านำกรดอะ
มิโน 3 ชนิด คือ ไกลซีน ไลซีน และกรดกลูตามิก มาทำปฏิกิริยากนั จะได้สารประกอบไตรเพปไทด์ จากนั้น
จึงอธิบายถึงการเกิดพอลิเพปไทด์  

➢ ชั่วโมงที่ 3-4 
  1. ครูทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับ โครงสร้าง สมบัติของโปรตีน ซึ่งเกิดจากการยึดเหนี่ยวกันของแรง
ชนิดต่างๆ และเมื่อแรงเหล่านี้ถูกทำลาย จะทำให้ได้โครงสร้างของโปรตีนเปลี่ยนไป  

2. ครแูละนักเรียนร่วมกันศึกษาการทดลอง  สังเกต จากคลิปวีดีโอการทดลอง 
3. ครูและนักเรยีนร่วมกันอภิปรายสรุปผลการทดลอง  ซึ่งควรสรุปได้  ดังนี้ 

3.1 การแปลงสภาพของโปรตีน คือ การที่โมเลกลุของโปรตีนเกิดการคลายเกลียวเป็นสาย 
โปรตีนที่ไร้ระเบียบ  และเกิดการสูญเสียสภาพทางชีวภาพ  เป็นผลให้โปรตีนแข็งตัวและไม่ละลายน้ำ 

3.2  การให้ความร้อน,   การเติมกรด – เบส,  แอลกอฮอล์  และเลด(II)ไนเตรตซ่ึงเป็น 
สารประกอบของโลหะหนัก  ทำให้โปรตีนแปลงสภาพได้ 
 4. ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมว่า ความรู้เรื่องการแปลงสภาพโปรตีนโดยวิธีของสารประกอบของโลหะ
หนกั  ถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในการล้างท้อง คนไข้ที่รับประทานยาพิษซึ่งส่วนใหญ่จะมีไอออน
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ของโลหะหนัก แพทย์จึงใหค้นไข้รับประทานไข่ขาวดิบ ไอออนของโลหะหนักจะรวมตัวกับไข่ขาวดิบเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพโปรตีนแล้วอาเจียนออกมา 
 5. นักเรียนศึกษาใบความรู้ โดยครูให้ความรู้เพ่ิมเติมว่า ในสภาพความเข้มข้นของเกลือบางชนิด 
เช่น (NH4)2SO4  ความเข้มข้นสูง จะทำให้โปรตีนเกดิการละลายได้น้อยลง เพราะไอออนของเกลือดึง
โมเลกุลของน้ำออกจากโปรตีน ทำให้โปรตีนละลายไม่ได้จึงเกิดการตกตะกอนมิใช่การเปลี่ยนสภาพ 
 6. ครูนำอภิปรายถึงประโยชน์ของโปรตีนพร้อมทัง้ยกตัวอย่างอาหารที่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ 
ซ่ึงอาหารแต่ละชนิดมีปริมาณของโปรตีนไม่เทา่กัน ควรเลือกอาหารที่เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดี เช่น โปรตีน
จากไข่ไก่ นมวัว เนื้อ ถั่วเหลือง ฯ จากนั้นอธิบายการแบ่งชนิดของโปรตีนตามลักษณะโครงสร้างสามมิติ  

7. ครูมอบหมายให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด 13.2  ในหนังสือเรียนเคมี 5 เป็นการบ้าน 
 

➢ ชัว่โมงที่ 5-6 
1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี และอธิบายถึงการสังเคราะห์หรือการสลายที่

เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตว่ามีสารโปรตีนประเภทหนึ่ง เรียกว่า เอนไซม์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวเรง่ปฏิกิริยาทีพ่บใน
สิ่งมีชีวิต โดยทำให้เกิดปฏิกิริยาได้เร็วกว่าปฏิกิริยาชนิดเดียวกันทีเ่กิดขึน้ในห้องปฏิบัติการ 

2. ครูยกตัวอย่างการทำงานของเอนไซม์ในปฏิกิริยาบางชนิด การเรียกชื่อของเอนไซม์และการ
แปลงสภาพของเอนไซม์ว่า เมื่อเอนไซม์ถูกแปลงสภาพแล้วจะทำหน้าที่ได้เช่นเดิมหรือไม่  

3. ครแูละนักเรียนร่วมกันศึกษาการทดลอง  สังเกต จากคลิปวีดีโอการทดลอง 
4. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปผลการทดลอง  โดยครูเป็นผู้ถามนำเพ่ือให้นักเรียน 

ช่วยกันคน้หาคำตอบ  ซึ่งควรสรุปได้  ดังนี้ 
          4.1 การทดลองตอนที่ 1 

เมื่อต้มสารละลายน้ำตาลทรายกบัสารละลายเบเนดิกต์จะไม่เปลี่ยนสี  แต่เมื่อผสมสาร 
ละลายน้ำตาลทรายกับยีสต์แล้วต้มกับสารละลายเบเนดิกต์จะเปลี่ยนเป็นสีส้มและมตีะกอนสีแดงอิฐเกิดขึ้น  
แสดงว่าเอนไซม์จากยีสต์ช่วยเร่งปฏิกิริยาไอโดรลิซีสของน้ำตาลทรายให้สลายเป็นมอนอแซกคาไรด์  คือ 
กลูโคสกับฟรุกโตส  ซึ่งทำปฏิกิริยากับเบเนดิกต์ได้ตะกอนสีแดงอิฐ  ดังสมการ  

     O                                                               O  
R – C – H     +   2Cu2+   +  5OH-                     R – C – O-   +  Cu2O   +  3H2O 
  สีน้ำเงินเข้ม            สีแดงอิฐ 

        4.2 การทดลองตอนที่ 2 
1. สารละลายเจลาตินเมื่อแช่ในน้ำแข็งจะแข็งตัว 
2. น้ำสับปะรดมีเอนไซม์โบรเมเลนที่ย่อยสลายเจลาตินได้  เมื่อได้รับความร้อนถึง 

ระดับหนึ่ง  เอนไซมจ์ะแปลงสภาพและไม่สามารถย่อยสลายเจลาตินได้  เจลาตินจึงแข็งตัวเมื่อแช่ในน้ำแข็ง 
3. ณ  อุณหภูมิห้อง  เอนไซม์ในน้ำสับปะรดยังแสดงสมบัติการเร่งปฏิกิริยาได้ตาม 

ปกติ  แต่เมื่ออุณหภูมปิระมาณ  60 ºC เอนไซม์จะเริ่มแปลงสภาพบางส่วน 
4. เอนไซม์ในน้ำสับปะรดที่อุณหภูมิประมาณ  80 ºC  และ 100 ºC  จะแปลง 

สภาพหมดจึงไม่สามารถเร่งปฏิกิริยาได้ 
5. นักเรียนศึกษาเนื้อหาในใบความรู้  
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3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป  
1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปโดยใช้แนวคำถามดังนี้ 

           - อาหารที่นักเรียนนำมาทดสอบเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไร  
           - อาหารชนิดใดบ้างที่มีโปรตีน ทราบได้อย่างไร  
           - หลอดที่ใส่และไม่ใส่สารละลาย NaOH ได้ผลการทดลองเช่นเดียวกันหรือไม่ 

- ไข่ขาว ไข่แดงและน้าเต้าหู้ มีองค์ประกอบเป็นสารประเภทเดียวกันหรือไม่ ทราบได้
อย่างไร  
2. นักเรียนอภิปรายสรุปร่วมกันให้ได้แนวทางท่ีว่า ไข่ขาว ไข่แดง และน้าเต้าหู้ทีท่ำจาก ถั่วเหลือง  

เมื่อผสมกับ CuSO
4 

เจือจางและเบส จะได้สารสีน้าเงินม่วงเหมือนกัน แสดงว่าสารทั้ง 3 มีองค์ประกอบเป็น

สารประเภทเดยีวกัน คือ โปรตีน  
๓. ครูอภิปรายต่อว่าปฏิกิริยาที ่CuSO

4 
เจือจางในเบสจะทำปฏิกริยิากบัองค์ประกอบ ของ 

โปรตีน คือ กรดอะมิโนขึ้นแล้วไดส้ารสีม่วง ซึ่งเป็นสีของสารประกอบเชิงซ้อน ระหว่างคอปเปอร์ (II) ไอออน
กับไนโตรเจน ในสารที่มีพันธะเพปไทด์มากกว่า 2 พันธะขึ้นไป การทดสอบนี้เรียกว่า การทดสอบไบยูเร็ต  

๒) ครใูห้นักเรียนเขียนความรู้สึก ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ขั้นขยายความรู้ 

1. ให้นักเรียนยกตัวอย่างแหล่งอาหารที่มีโปรตีน ครูจดคำตอบของนักเรียนลงบน กระดานดำ แล้ว
ให้ 

นักเรียนจำแนกออกเป็นโปรตีนที่ได้จากพืชและโปรตีนที่ได้จากสัตว์  
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย โดยใช้คำถาม ดังนี้ คือ  
      - ถั่วและเนื้อสัตว์จัดเป็นโปรตีนที่มีคณุสมบัติต่างกันอย่างไร  
3. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับอาหารทีม่ีโปรตีนคุณภาพสูง และคุณค่าทางโภชนาการ

โปรตีน ปริมาณโปรตีนที่ควรได้รบั และการขาดสารโปรตีน โดยใช้แนวคำถามดังนี้ 
- เด็กในวัยเจริญเติบโตและผู้สูงอายุควรรับประทานไข่ เป็นส่วนหนึ่งของอาหารประจำวัน
หรอืไม่ เพราะเหตุใด 
- อาหารโปรตีนคุณภาพสูง ส่วนใหญ่มาจากแหล่งใด 
- ถ้านักเรียนรับประทานเฉพาะอาหารมังสวิรัติ นักเรียนจะมีโอกาสขาดโปรตีนหรือไม่  
- นักเรียนควรเลือกรับประทานอาหารโปรตีนจากแหล่งอาหารใด เพราะเหตุใด 
- การขาดสารโปรตีน จะมีผลต่อร่างกายอย่างไร 

๔. ครูให้นักเรียนเขียนแบบสรุปและเรียบเรียงผลการเรียนรู้ที่ได้จากการทำใบงานที่ ๑ 
5. ขั้นประเมินผล 

1. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง โปรตีน ใช้เวลาประมาณ  10  นาที 
 2. นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยแบบทดสอบ แจ้งคะแนนพร้อมทั้งชมเชยนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 
สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ให้เรียนซ่อมเสริมต่อไป 
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3. ครูให้คะแนนพฤติกรรมระหว่างปฏิบัติการทดลอง และมีความใฝ่รู้ มุ่งมั่นในการทำงาน และ
ความพอประมาณของนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติการทดลองและแบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
10. สื่อ / นวัตกรรม / แหล่งเรียนรู้(แหล่งสืบค้นข้อมูล) 

1. หนังสือแบบเรียนเคมีรายวิชาเพ่ิมเติมเคมี เล่ม 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของสถาบันส่งเสริม
การสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         

2. ใบความรู ้เรื่อง  โปรตีน 
3. ใบงานที่ 1 การเรียนรู้ด้านคุณสมบัติของชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกีย่วข้อง 
4. แบบสรุปและเรียบเรียงผลการเรียนรู้ 
5. อุปกรณ์และสารเคมี  
6.  

อุปกรณ์ (ต่อ 1 กลุ่ม)  สารเคมี (ต่อ 1 กลุ่ม)  
- บีกเกอร์ขนาด 50 cm3           1   ใบ 
- หลอดทดลองขนาดเล็ก            5 หลอด 
- หลอดหยด            1   อัน 
- กระบอกตวงขนาด 10 cm3      1   ใบ 
- ที่จับหลอดทดลอง            1   อัน 

- สิ่งมีชีวิตในพ้ืนที่ศึกษา              
- กรดแอซิติกเข้มข้น 0.5 cm3 
- สารละลาย NaOH         6  mol / dm3    
- เอทานอล 95 % 0.5 cm3 

๑๑. การวัดผลประเมินผล 

12.  ความเห็นและข้อเสนอแนะของครูนิเทศ / ผู้ที่ได้รับการมอบหมาย / หัวหน้าสถานศึกษา          
.....................................................................................................................................................................           

      
      ลงชื่อ ............................................................... 

                                                                               (นางสาวเบญชญา   ธนาถิรธรรม) 
 
 

การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพงาน 

ด้านความรูค้วามเข้าใจ - ตรวจแบบทดสอบ 
- การตรวจใบงาน 

- แบบทดสอบ 
- แบบประเมินใบงาน 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ 
(ระดับคุณภาพดีขึ้นไป) 

ด้านทักษะ/กระบวนการ ประเมินการปฏิบัติการ
ทดลอง 

แบบประเมินการ
ปฏิบัติการทดลอง 

ระดบัคุณภาพดีขึ้นไป 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

การสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
 

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 



๑๔๔ 

1๓. บันทกึผลการสอน 
        1)  ผลการเรียนรู ้
            1.1) ผู้เรียนที่ผ่านตัวชี้วัด มีจำนวน ...133...  คน   คิดเป็นร้อยละ ......๑๐๐......... 
            1.2) ผู้เรยีนที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด มีจำนวน ......-....... คน  คิดเป็นร้อยละ .........-............ 
                    1 .............................................   สาเหตุ ...................................................................... 
                    แนวทางแก้ปัญหา : ....................................................................................................... 
            1.3) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้แก่ .....................-........................... 
                    แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ............................-........................................................ 

 1.4) ผู้เรียนได้รับความรู้ : นกัเรียนไดร้ับความรู้เรื่องแหล่งที่พบธาตุองค์ประกอบหลักและ
องค์ประกอบย่อยของโปรตีน สามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของกรดอะมิโนจำเป็นได้ 
อธิบายการเกิดพันธะเพปไทด์และระบุตำแหน่งของพันธะเพปไทด์ในโมเลกุลโปรตีนได้  
 1.5) ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ : นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำการทดลอง ทำให้มีทักษะ
กระบวนการใน ระดับดีขึ้นไป             
1.6) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม : นักเรียนมีความใฝ่รู้ มุ่งม่ันในการทำงาน และมีความ
พอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

        2)  ปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี) ...............................-....................................................................... 
        3)  ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ....................................-....................................................................... 

    
ลงชื่อ.....................................................ผู้สอน 

                                                                                  (นางสาวณัฐธิดา   ศรีพุ่ม) 
         ตำแหน่ง  ครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ .....................................................................................................................................................                      
                                                                      

 ลงชื่อ .................................................... ผู้นิเทศ 
                                                                                (นางสาวเบญชญา   ธนาถิรธรรม)  
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แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ระบบนิเวศ 

เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ เวลา 5 ชั่วโมง 
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 รหัสวิชา  ว23102 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖1 
โรงเรียนตากพิทยาคม ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ครูผู้สอน ว่าที่ ร.ต. วิโรจน์ ศรีสุข 
............................................................................................................................. ............................................ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  
  มาตรฐานการเรียนรู้ 
      มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
  ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้    
    ว 2.1 ม. 3/2 วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูป
ของโซ่อาหารและสายใยอาหาร 
2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
  สิ่งมีชีวิตมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโดยมีการถ่ายทอดพลังงานในรูปของโซ่อาหารและสายใย
อาหาร นอกจากนี้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันยังมีมีความสัมพันธ์ในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น ภาวะอิงอาศัย ภาวะพ่ึงพา
กัน ภาวะปรสิต การได้ประโยชน์ร่วมกัน และการล่าเหยื่อ เป็นต้น 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ความเข้าใจ  
1. บอกความสำคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างสิ่งมีชีวิตได้  
2. อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศได้ 
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์หรือความผูกพันของพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) กับปัจจัยชีวภาพ

และกายภาพ ที่เข้ามาเก่ียวพันกับต้อยติ่งไทยได้ 
ด้านทักษะ/กระบวนการ  

1. ยกตัวอย่างความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ในรูปแบบต่าง ๆ ได้  
ด้านคุณลักษณะ  
 1. มีความใฝ่รู้ ความพอประมาณ มุ่งม่ันในการทำงาน และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
สร้างสรรค ์ 



๑๔๖ 

4. สาระการเรียนรู้ 
  1. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกัน 

5. สมรรถนะสำคัญท่ีเกิดกับผู้เรียน (ตามแผนการจัดการเรียนรู้) 
 1. ทักษะในการคิด 
  2. ทักษะในการแก้ปัญหา 
  3. ทักษะในการใช้ชีวิต 
  4. ทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู้ 
  2. อยู่อย่างพอเพียง 
 3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
7. การบูรณาการ 
 รูปแบบสอดแทรก 
8. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 1. ใบงานที่ 1 เรียนรู้ธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัย 
 2. ใบงานที่ 2 ดุลยภาพความพันเกี่ยว 
9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
   1. ครูผู้สอนให้นักเรียนนั่งเป็นรูปตัวยู แล้วทักทายกันด้วยความนอบน้อม 
  2. ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 2 ท่า ท่าละ 10 ครั้ง (ท่าก้อย-โป้ง, ท่านับเลขโดยใช้นิ้ว
ประกอบ) 
    2. ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 1. ขั้นการสร้างความสนใจ (Engagement)  
      1. 1 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้ เรื่อง กลุ่มสิ่งมีชีวิต ลักษณะของสิ่งมีชีวิต ความ
แตกต่างของสิ่งมีชีวิต จากนั้นให้นักเรียนยกตัวอย่างลักษณะของสิ่งมีชีวิต ที่มีลักษณะแตกต่างกัน โดยให้
นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือแสดงให้เห็นว่าลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตมีความแตกต่างกัน  
     1.2 ทบทวนความรู้ เรื่อง โซ่อาหารและสายใยอาหาร เพ่ือชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
ในเชิงการเป็นอาหารและการถ่ายทอดพลังงาน     
     1.3 ครูยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ล่าและเหยื่อ เช่น แมวกับหนู ซึ่งมีทั้งฝ่ายที่ได้
ประโยชน์และฝ่ายที่เสียประโยชน์ นอกจากความสัมพันธ์ดังกล่าวแล้ว ในระบบนิเวศยังมีความสัมพันธ์กัน
ของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบอื่นอีก ซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาจากกิจกรรมต่อไป  
 2. ขั้นการสำรวจและค้นหา (Exploration)  

    2.1 ครูอภิปรายเชื่อมโยงถึงงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในสาระที่ 2 สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว 
โดยให้นักเรียนเรียนรู้ธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัยต่าง ๆ และดุลยภาพความพันเกี่ยว เพ่ือให้รู้
ความสัมพันธ์หรือความผูกพันของพืชศึกษากับชีวภาพและกายภาพและรู้ความสมดุลระหว่างพืชศึกษากับ
ชีวภาพและกายภาพ 



๑๔๗ 

    2.2 ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ 4-5 คน พร้อมทั้งรับใบงานที่ 1 เรียนรู้ธรรมชาติ
ของความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัย และใบงานที่ 2 ดุลยภาพความพันเกี่ยว จากนั้นครูอธิบายวิธีการและ
ขั้นตอนการทำใบงานแต่ละใบ 

 2.2.1 ใบงานที่ 1 เรียนรู้ธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัย ให้นักเรียนวิเคราะห์
ความสัมพันธ์และความผูกพันของพืชศึกษากับชีวภาพและกายภาพ โดยบันทึกผลดังตารางว่านักเรียนพบ
ข้อมูลชีวภาพและกายภาพใดบ้าง ในช่วงเวลาใด และมีความสัมพันธ์กันแบบใด 

   2.2.2 ใบงานที่ 2 ดุลยภาพความพันเกี่ยว ให้นำข้อมูลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
และความผูกพันในใบงานที่ 1 มาสรุปความสมดุลระหว่างปัจจัยที่ศึกษา นำปัจจัยชีวภาพและกายภาพที่พบ
บริเวณพืชศึกษามาวาดให้เห็นความสัมพันธ์ และดุลยภาพที่เกิดข้ึน ออกแบบและเขียนแผนภาพแสดงความ
สมดุลในธรรมชาติ 

    2.3 นักเรียนลงพ้ืนที่ศึกษาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (บริเวณต้นต้อยติ่ง) โดยใช้ใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ตามลำดับ 

    2.4 ให้นักเรียนเขียนความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
 3. ขั้นการอภิปรายและลงข้อสรุป (Explanation)  
      3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่ศึกษาและทำใบงานที่ 1 
เรียนรู้ธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัย และ ใบงานที่ 2 ดุลยภาพความพันเกี่ยว (ใช้หลักความ
พอประมาณ ความมีเหตุผลในการคิดตอบแก้ปัญหา)       
     3.2 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายข้อมูลที่ได้จากการทำกิจกรรม ซึ่งควรได้ข้อสรุปว่าสิ่งมีชีวิต
ที่อาศัยอยู่ร่วมกันจะมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีการพึ่งพาอาศัยกัน ได้ประโยชน์
ร่วมกัน สิ่งมีชีวิตบางชนิดเบียดเบียนกันได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวและยังทำลายสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันอีก
ด้วย และสิ่งมีชีวิตบางชนิดอยู่ร่วมกันได้ประโยชน์ฝ่ายเดียว แต่ไม่ทำลายสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ด้วยกัน 
 4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 

    4.1 ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมเพิ่มเติมเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ  
สิ่งมีชีวิตที่สำรวจพบซ่ึงมี

ความสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ 

1. ต้นทานตะวันกับผึ้ง ผึ้งดูดน้ำหวานจากดอกทานตะวันเป็นอาหารส่วนดอกทานตะวัน
ได้ผึ้งช่วยผสมเกสร  ขณะที่บินไปตอมดอกหนึ่งไปอีกดอกหนึ่ง  
ทั้งผึ้งและทานตะวันต่างได้รับประโยชน์ 

2. พลูด่างบนต้นปีบ พลูด่างเกาะลำต้นปีบ  โดยที่รากของพลูด่างเกาะที่ผิวของลำต้น
เท่านั้นไม่ได้ชอนไชเข้าไปภายในลำต้น  พลูด่างได้ประโยชน์  ส่วน
ต้นปีบไม่ได้และไม่เสียประโยชน์ 

3. นกกับแมลง นกเป็นผู้ล่า กินเหยื่อคือแมลงเป็นอาหาร นกได้ประโยชน์แต่
แมลงเสียประโยชน์ 

4. หูกวางกับกาฝาก กาฝากเกาะกิ่งหูกวาง โดยรากของกาฝากชอนไชเข้าไปภายในต้น
หูกวางเพื่อดูดอาหาร หูกวางเสียประโยชน์แต่กาฝากได้ประโยชน์ 



๑๔๘ 

      4.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการทำกิจกรรม เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ  
      4.3 ครูอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ว่า สิ่งมีชีวิตที่อาศัย
อยู่ร่วมกันจะมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีการพึ่งพาอาศัยกัน ได้ประโยชน์ร่วมกัน 
เช่น นกเอ้ียงกับควาย มดดำกับเพลี้ยอ่อน สิ่งมีชีวิตบางชนิดเบียดเบียนกันได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวและยัง
ทำลายสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันอีกด้วยแบบนี้เรียกว่า แบบปรสิต เช่น พยาธิกับคน กาฝากกับต้นไม้ใหญ่ 
สิ่งมีชีวิตบางชนิดอยู่ร่วมกันได้ประโยชน์ฝ่ายเดียว แต่ไม่ทำลายสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ด้วยกันแบบนี้เรียกว่า 
แบบอิงอาศัย เช่น ปลาฉลามกับเหาฉลาม กล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันตลอดชีวิต แยก
จากกันไม่ได้ แบบนี้เรียกว่าแบบพึ่งพาอาศัยกัน เช่น ไลเคนกับต้นไม้ 

    4.4 ครูใช้คำถามกระตุ้น เพ่ือทดสอบความเข้าใจของนักเรียน ดังนี้ 
- นักเรียนยกตัวอย่างการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์แบบภาวะอิงอาศัย (สัตว์

ที่อาศัยบนต้นไม้ เช่น นก ผึ้ง ต่อ แตน อาศัยต้นไม้ทำรังเพ่ือเป็นที่อยู่และหลบภัย  ส่วนต้นไม้ไม่ได้ไม่เสีย
ประโยชน์ เหาฉลามกับปลาฉลาม เหาฉลามเป็นปลาชนิดหนึ่งมีอวัยวะสำหรับเกาะติดปลาใหญ่ ส่วนมาก
เหาฉลามจะเกาะกับปลาฉลาม  โดยไม่ได้ทำอันตรายกับปลาฉลาม  เหาฉลามได้เศษอาหารจากปลาฉลาม 
ปลาฉลามไม่ได้และไม่เสียประโยชน์) (ใช้หลักความพอประมาณในการคิดตอบปัญหา) 

- ให้นักเรียนยกตัวอย่างการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนที่มีความสัมพันธ์กันแบบภาวะ
พ่ึงพากัน (นกเอ้ียงกับควาย นกเอ้ียงกินเห็นบนหลังควาย ควายได้ประโยชน์โดยที่นกเอ้ียงคอยจับกินเห็บที่
ดูดเลือดควาย และเป็นตัวให้สัญญาณเวลาศัตรูเข้าใกล้ควาย ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตอีกคู่หนึ่งได้แก่ โพร
โทซัวในลำไส้ปลวก ปลวกกินเนื้อไม้หรือกระดาษซึ่งเป็นเซลลูโลส ปลวกไม่มีเอนไซม์สำหรับย่อยเซลลูโลส 
ส่วนโพรโทซัวในลำไส้ปลวกสามารถย่อยเซลลูโลสได้ ทำให้ปลวกได้รับอาหารจากการย่อยนี้ด้วย)  (ใช้หลัก
ความพอประมาณในการคิดตอบปัญหา) 

- นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างความสัมพันธ์แบบภาวะปริสิต และบอกด้วยว่าสิ่งมีชีวิตใด
เป็นปรสิต สิ่งมีชีวิตใดเป็นผู้ถูกอาศัย (เช่น เห็บเกาะอยู่บนตัวควายเพ่ือดูดเลือดควาย ปรสิต คือ เห็บ ส่วน
ควายเป็นผู้ถูกอาศัย พยาธิต่าง ๆ ในคน เช่น พยาธิในคน พยาธิเป็นปรสิต คนเป็นผู้ถูกอาศัยที่อาศัยอยู่
ร่วมกันอีกด้วย และสิ่งมีชีวิตบางชนิดอยู่ร่วมกันได้ประโยชน์ฝ่ายเดียว แต่ไม่ทำลายสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่
ด้วยกัน) (ใช้หลักความพอประมาณในการคิดตอบปัญหา) 
  5. ขั้นประเมิน (Evaluation) 
      5.1 ประเมินจากใบงานที่ 1 เรียนรู้ธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัย       
     5.2 ประเมินจากใบงานที่ 2 ดุลยภาพความพันเกี่ยว     
     5.3 ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
     5.4 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
    3. ขั้นสรุป  
   ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนสรุปเนื้อหาที่ได้จากการเรียนรู้เป็นแผนผังความคิด เรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแล้วส่งในชั่วโมงถัดไป 
10. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    10.1 ส่ือ 
 1. พืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) 
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 2. ใบงานที่ 1 เรียนรู้ธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัย 
 3. ใบงานที่ 2 ดุลยภาพความพันเกี่ยว   
 4. หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 6 (สสวท.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 
  5. Powerpoint เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
    ๑๐.๒ แหล่งเรียนรู้ 

1. พ้ืนที่ศึกษาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม 
2) ห้องปฏิบัติการชีววิทยา โรงเรียนตากพิทยาคม 

 
11. การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

ด้านความรู้ความเข้าใจ ประเมินใบงาน แบบประเมินผลงาน ผ่านเกณฑ์ 
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

ด้านทักษะกระบวนการ - ประเมินใบงาน 
- สังเกตกระบวนการทำงาน
เป็นกลุ่ม 

- แบบประเมินผล
งาน 
- แบบประเมินการ
ทำงานเป็นกลุ่ม 

ผ่านเกณฑ์ 
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

 
12.  ความเห็นและข้อเสนอแนะของครูนิเทศ/ผู้ที่ได้รับการมอบหมาย/หัวหน้าสถานศึกษา 
.........................................................................................................................................................................
....................................................................................... ...................................................................... ............
....................................................................................................................................... .................................. 
 
 
                                                                    ลงชื่อ ...........................................  
                                                                         (นายนรินทร์ เงินดี) 
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13. บันทึกผลการสอน 
1) ผลการเรียนรู้ 

     1.1) ผู้เรียนที่ผ่านตัวชี้วัด มีจำนวน .....49.....  คน   คิดเป็นร้อยละ .....100...... 
         1.2) ผู้เรียนที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด มีจำนวน ............. คน  คิดเป็นร้อยละ ............... 
             1.  ..............................................  สาเหตุ ..................................................................... 
                 2.  ..............................................  สาเหตุ ..................................................................... 
                   แนวทางแก้ปัญหา .........................................................................................................  
         1.3) ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่ ............................................................................  
                  แนวทางการพัฒนา/ส่งเสริม ....................................................................................... .. 
 ............................................................................................................................. .......... 
      1.4) ผู้เรียนได้รับความรู้ (K) - นักเรียนบอกความสำคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างสิ่งมีชีวิต 
  อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศได้และวิเคราะห์ความสัมพันธ์หรือความผูกพัน 
 ของพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) กับปัจจัยชีวภาพและกายภาพ ที่เข้ามาเกี่ยวพันกับต้อยติ่งไทยได้ 
 1.5) ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P) - นักเรียนยกตัวอย่าง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่ 
 อาศัยอยู่ร่วมกัน ในรูปแบบต่าง ๆ ได้  
 1.6) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) - นักเรียนมีความใฝ่รู้ ความพอประมาณ มุ่งม่ันใน
การ 
 ทำงาน และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์  

2) ปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี) ..................................................................................................... ........ 
3) ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ..................................................................................................................  

 
 
                                                                     ลงชื่อ ............................................. ผู้สอน  
                                                                                    (ว่าที่ ร.ต. วิโรจน์ ศรีสุข)  
                                                                                       ตำแหน่ง   ครู       

ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................. ............................. 

                                                                           
   ลงชื่อ ............................................ ผู้นิเทศ 

                                                                                       (นายนรินทร์ เงินดี)  
                                                                                           ตำแหน่ง คร ู 
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แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
เรื่อง ปัจจัยบางประเภทท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช เวลา ๓ ชั่วโมง 

รายวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  รหัสวิชา  ว ๓๐๑๔๕ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนตากพิทยาคม ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
ครูผู้สอน  นายชานนท์  คำปิวทา 

............................................................................................................................. ............................................ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่ ว 1.2  :  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า
และออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงาน
สัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำ
ความรู้ไปใช้ ประโยชน์  
 
2. ผลการเรียนรู้ 

ออกแบบการทดลอง ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
 
3. สาระสำคัญ  
 การเจริญเติบโตของพืชถูกควบคุมด้วยปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกมีผลต่อการ
เจริญเติบโต เช่น แสง คาร์บอนไดออกไซด์ น้า อุณหภูมิ ธาตุอาหาร อุณหภูมิ และศัตรูพืช ส่วนปัจจัย
ภายใน ได้แก่ ฮอร์โมนพืช ซึ่งพืชสังเคราะห์ขึ้นเพ่ือควบคุมการเจริญเติบโตแต่ละช่วงชีวิต มนุษย์สังเคราะห์
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชโดยเลียนแบบฮอร์โมนพืช เพื่อน้ามาใช้ควบคุมการเจริญเติบโต และเพ่ิม
ผลผลิตของพืช 
 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. นักเรียนสังเกตปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นต้อยติ่งไทย 
๒. นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นต้อยติ่งไทย 
๓. นักเรียนออกแบบการทดลองเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นต้อยติ่ง

ไทย 
๔. นักเรียนมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
๕. นักเรียนมีความกระตือรือร้น มุ่งม่ันในการทำงาน 
๖. นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



๑๕๒ 

ผลที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน 
ด้านความรู้ (K) 

- นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นต้อยติ่งไทย 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

- นักเรียนสังเกตปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นต้อยติ่งไทย 
- นักเรียนออกแบบการทดลองเก่ียวกับปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของ

ต้นต้อยติ่งไทย 
            ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

- นักเรียนมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
-นักเรียนมีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นในการทำงาน 
- นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 
5. สาระการเรียนรู้  
   ปัจจัยบางประเภทที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
 

 
6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
          ๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
          ๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

 

๗. การบูรณาการ 
รูปแบบสอดแทรก  

 

๘. ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดงความรู้) 
 ใบงานที่ 1.1 การศึกษาความเกี่ยวพันของปัจจัยทางกายภาพที่เก่ียวข้อง 
 ใบงานที่ 1.2 การศึกษาด้านรูปลักษณ์ภายนอกทางกายภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 
 ใบงานที่ 1.3 การศึกษาคุณสมบัติของกายภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 

๙. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมนำสู่การเรียน 
1. ขั้นสร้างความสนใจ 

1.1 นักเรียนสังเกตภาพของพืชหลากหลายชนิด ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป แล้วตั้งคำถาม
กับนักเรียนว่า มีปัจจัยใดบ้างที่น่าจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช  

1.2 นักเรียนทั้งหมดร่วมกันแสดงความคิดเห็น และเสนอว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืช 



๑๕๓ 

1.3 ครูได้กล่าวถึงการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิตของโรงเรียน        
ตากพิทยาคม  และแนะนำให้นักเรียนรู้จักกับพืชศึกษาของโรงเรียน คือ ต้อยติ่งไทย  และอธิบายต่อว่าใน
ระบบนิเวศภายในโรงเรียนตากพิทยาคมนี้ มีปัจจัยทางกายภาพหลายประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
ต้นต้อยติ่งไทย ซึ่งนักเรียนจะได้ทำการศึกษาในวันนี้  

1.4 ครูให้คำถามสำคัญเพ่ือเป็นแนวทางในการทำการศึกษาของนักเรียน คือ บริเวณแหล่งที่อยู่
ของต้นต้อยติ่งไทย มีปัจจัยทางกายภาพใดบ้างที่เข้ามาเก่ียวข้อง 
 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
2. ขั้นสำรวจและค้นหา 

2.1 นักเรียนจับกลุ่มกัน กลุ่มละ ๔ – ๕  คน 
 2.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาใบงานที่ 1. การศึกษาความเก่ียวพันของปัจจัยทางกายภาพที่
เกี่ยวข้อง ใบงานที่ 2. การศึกษาด้านรูปลักษณ์ภายนอกทางกายภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้อง และใบงานที่ 3. 
การ ศึกษาคุณสมบัติของกายภาพที่เข้ามาเก่ียวข้อง ที่ครูแจกให้ 

2.3 นักเรียนร่วมกันสำรวจปัจจัยทางกายภาพที่เกี่ยวข้องการเจริญเติบโตกับต้อยติ่งไทย เช่น ดิน 
แสง น้ำ อากาศ ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา โดยบันทึกผลการสำรวจลงใน ใบงานที่ 1. การศึกษาความเกี่ยวพัน
ของปัจจัยทางกายภาพที่เก่ียวข้อง 

๒.๔ นักเรียนทำการสำรวจปัจจัยทางกายภาพที่เกี่ยวข้องนี้ โดยให้ทำการศึกษาในช่วงเวลาที่
แตกต่างกันของวัน ได้แก่ เช้า กลางวัน เย็น เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง และทำการสำรวจเช่นนี้เป็น
เวลาต่อเนื่องกัน 1 เดือน เพ่ือเก็บข้อมูลอย่างละเอียด 

๒.๕ นักเรียนศึกษาปัจจัยทางกายในด้านรูปลักษณะ ได้แก่ รูปร่าง รูปทรง สี ผิว และขนาด  เพ่ือดู
ว่าแต่ละปัจจัยนั้นมีรูปลักษระภายนอกเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร จากนั้นบันทึกข้อมูลลงในใบงานที่ 2. 
การศึกษาด้านรูปลักษณ์ภายนอกทางกายภาพที่เขา้มาเกี่ยวข้อง 

๒.๖ ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มปรึกษากันว่า นักเรียนสนใจปัจจัยทางกายภาพอะไร 
และให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม เลือกปัจจัยนั้นมากลุ่มละอย่าง จากนั้นให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์
ปัจจัยที่กลุ่มตนเองนั้นสนใจและเลือกศึกษาคุณสมบัติทางฟิสิกส์  หรือคุณสมบัติทางเคมีของปัจจัยทาง
กายภาพนั้น เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น  
 
3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 

3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มทำการศึกษาปัจจัยทางกายภาพในด้านคุณสมบัติที่ตนเองสนใจ และ
ทำการศึกษาปัจจัยนั้นอย่างละเอียด ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนสนใจปัจจัยทางกายภาพคือ ดิน โดยเลือก
คุณสมบัติทางเคมี นักเรียนอาจศึกษาค่าความเป็นกรด เบส หรือ pH ของดินในบริเวณท่ีศึกษา 

๓.๒ นักเรียนทำการบันทึกผลการศึกษาของกลุ่มตนเองลงในใบงานที่ 3. การ ศึกษาคุณสมบัติของ
กายภาพท่ีเข้ามาเกี่ยวข้อง 

๓.๓ นักเรียนร่วมกันสรุปผลการศึกษาคุณสมบัติของปัจจัยทางกายภาพที่กลุ่มของตนเองสนใจ 
พร้อมวาดภาพประกอบคุณสมบัติที่ศึกษาลงในใบงานที่ 3. การ ศึกษาคุณสมบัติของกายภาพที่เข้ามา
เกี่ยวข้อง 



๑๕๔ 

๓.๔ นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนถึงปัจจัยทางกายภาพที่กลุ่มตนเองสนใจ 
รวมถึงคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ที่กลุ่มของนักเรียนเลือก เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนกลุ่มอ่ืน ๆ 

๓.๕ นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมสักถามเพ่ือนที่ออกมานำเสนอในประเด็นต่าง ๆที่สนใจ โดยแนว
คำถามอาจเป็น ปัจจัยทางกายภาพนั้นมีผลต่อต้นต่อยติ่งไทยอย่างไร คุณสมบัติทางเคมีของน้ำบริเวณพ้ืนที่
ศึกษาเป็นอย่างไรบ้าง ลักษณะของดินบริเวณพ้ืนที่ศึกษาเป็นอย่างไร 
กิจกรรมรวบยอด 
4. ขั้นขยายความรู้ 

4.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันนำเสนอว่าปัจจัยทางกายภาพที่ตนเองเลือกนั้น จะส่งผลอย่างไรกับ
พืชชนิดอ่ืน พืชชนิดอ่ืนจะมีการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันหรือไม่ เมื่อได้รับปัจจัยทางกายภาพนี้เมื่อ
เปรียบเทียบกับต้นต้อยติ่งไทย 

๔.๒ นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันอภิปรายเพ่ิมเติมว่า หากนักเรียนสามารถเลือกศึกษาคุณสมบัติของ
ปัจจัยทางกายภาพเพ่ิมเติมได้หนึ่งอย่าง นักเรียนจะศึกษาอะไรเพิ่มเติม เพราะเหตุใด 

๔.๓ นักเรียนทุกคนและครูร่วมกันสรุปเชื่อมโยงความรู้ที่ได้ทั้งหมดจากการศึกษาปัจจัยทาง
กายภาพในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับต้นต้อยติ่งไทย 

 
5. ขั้นประเมินผล 

5.1 ครูสังเกตพฤกรรมของนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้ โดยดูว่านักเรียนแต่ละกลุ่มมีการ
ทำงานร่วมกันอย่างไรในการระหว่างการสำรวจและทดลอง สามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ 
นักเรียนแต่ละกลุ่มมีความกระตือรือร้น สนใจ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนมากเพียงใด 

5.2 ครูให้คะแนนนักเรียนจากการประเมินใบงานที่นักเรียนได้ทำในระหว่างการศึกษาปัจจัยทาง
กายภาพทั้ง 3 ใบงาน ได้แก ่ใบงานที่ 1. การศึกษาความเกี่ยวพันของปัจจัยทางกายภาพที่เกี่ยวข้อง ใบงาน
ที่ 2. การศึกษาด้านรูปลักษณ์ภายนอกทางกายภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้อง และใบงานที่ 3. การ ศึกษา
คุณสมบัติของกายภาพที่เข้ามาเก่ียวข้อง 

5.3 ครูประเมินนักเรียนจากการนำเสนอและการตอบคำถามในชั้นเรียน 
 
๑๐. สื่อ / แหล่งเรียนรู้   
      - ใบงานที่ 1. การศึกษาความเกี่ยวพันของปัจจัยทางกายภาพที่เก่ียวข้อง 
 - ใบงานที่ 2. การศึกษาด้านรูปลักษณ์ภายนอกทางกายภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 
 - ใบงานที่ 3. การศึกษาคุณสมบัติของกายภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 
 - สไลด์นำเสนอ Power point เรื่อง ปัจจัยบางประเภทที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช  
 
  ๑๐.๒ แหล่งเรียนรู ้
               ๑๐.๒.๑ พื้นที่ศึกษา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
   ๑๐.๒.๒ ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
              ๑๐.๒.๓ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา โรงเรียนตากพิทยาคม 
 
 



๑๕๕ 

๑๑. การวัดผลประเมินผล 

 
๑๒.ความเห็นและข้อเสนอแนะของครูนิเทศ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย/หัวหน้าสถานศึกษา 
............................................................................................................................. ............................................
........................................................................................................................................... ..............................
..................................................................................................... ....................................................................
............................................................................................................................. ........................ 
    
       (ลงชื่อ).........................................................ผู้นิเทศ 
                                    (นางอรวรรณ จันทร์บุตร)  
                      ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพงาน 

ด้านความรู้(K) ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านทักษะกระบวนการ(P) ประเมินพฤติกรรมการ
ทดลอง 

แบบประเมิน
พฤติกรรมการทดลอง 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) 

ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

มีพฤติกรรมดีระดับ ๓ 



๑๕๖ 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ของเหลว (ของไหล) 
เรื่อง แรงพยุงและหลักของอาร์คิมีดิส 

เวลา 5 ชั่วโมง 
รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม 5  รหัสวิชา ว 33205 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖1 
โรงเรียนตากพิทยาคม ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

ครูผู้สอน  นางสาวนันทิยา จันทร์ถี 
............................................................................................................................. ............................................ 

๑. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 แรงพยุงหรือแรงลอยตัว คือ แรงลัพธ์ของแรงที่ของเหลวกระทำกับวัตถุส่วนที่จมอยู่ในของเหลว มี
ขนาดเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุส่วนที่จม 

หลักอาร์คิมีดีส กล่าวว่า วัตถุที่จมในของเหลวหมดทั้งก้อนหรือจมแต่เพียงบางส่วนจะถูกแรงพยุง
กระทำ และแรงพยุงจะเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่ถูกวัตถุนั้นแทนที่ 
 

2. มาตรฐานการเรียนรู้  
สาระท่ี 4 สาระฟิสิกส์ 

ข้อ 4. เข้าใจความสัมพันธ์ของความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสสาร สภาพยืดหยุ่น
ของวัสดุและมอดุลัสของยัง ความดันในของไหล แรงพยุง และหลักของอาร์คิมีดิส ความตึงผิวและแรงหนืด
ของของเหลว ของไหลอุดมคติ และสมการแบร์นูลลี กฎของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอุดมคติและพลังงาน
ในระบบทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค กัมมันตภาพรังสี 
แรงนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ ฟิสิกส์อนุภาค รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

๓. ผลการเรียนรู้  
4. ความเป็นคนช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการเสาะแสวงหาความรู้ 
 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
แรงพยุงหรือแรงลอยตัว คือ แรงลัพธ์ของแรงที่ของเหลวกระทำกับวัตถุส่วนที่จมอยู่ในของเหลว มี

ขนาดเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุส่วนที่จม จัดเป็นคุณสมบัติหนึ่งของวัตถุ 
5. ผลที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน 

ด้านความรู้ (K) 
   1. อธิบายความหมาย สืบค้น และอภิปรายเกี่ยวกับแรงพยุงและหลักของอาร์คิมีดิสได้ 
   2. อธิบายความสัมพันธ์ของปริมาตร ความหนาแน่น กับแรงพยุงได้ 
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  ด้านทักษะ (P) 
3. สืบค้น ทดลอง และวิเคราะห์ แรงพยุงได้อย่างถูกต้อง 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
 4.  เพ่ือให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตวิทยาศาสตร์ 
 

6. สาระการเรียนรู้  
วัตถุท่ีอยู่ในของไหลทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะถูกแรงพยุงจากของไหลกระทำ โดยขนาดแรงพยุงเท่ากับ
ขนาดน้ำหนักของของไหลที่ถูกวัตถุแทนที่ตามหลักของอาร์คิมีดีส ซึ่งใช้อธิบายการลอยการจมของวัตถุต่าง 
ๆ ในของไหล ขนาดแรงพยุงจากของไหลคำนวณได้จากสมการ  
 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
7.1 ความสามารถในการคิด  
7.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

          7.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
          7.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 

8. วิเคราะห์ความสอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
 สาระสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว 

ลำดับการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้กายภาพของปัจจัยชีวภาพอ่ืนที่มาเก่ียวข้องกับปัจจัยหลัก  
2.1) ด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ พฤติกรรม  
2.2) สรุปผลการเรียนรู้ 

องค์ประกอบท่ี ๔ การรายงานผลการเรียนรู้ 
ลำดับการเรียนรู้ ๖ เรียนรู้วิธกีารรายงานผล 
     6.1) เอกสาร –ใบงาน 
ลำดับการเรียนรู้ ๗ กำหนดวิธีการรายงานผล 
องค์ประกอบที่ ๕ การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 
ลำดับการเรียนรู้ ๑. การนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การเรียนการสอน 
     ๑.๑) การจัดทำหลักสูตรและการเขียนแผนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
     ๑.๒) การจัดเก็บผลการเรียนรู้ 

9. การบูรณาการ 
รูปแบบสอดแทรก  
 

10. ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดงความรู้) 
  10.1 แบบบันทึกผลการทดลอง เรื่อง แรงพยุงและหลักของอาร์คิมีดิส 
  10.2 ใบงานที่ 1 การเรียนรู้ด้านคุณสมบัติฟิสิกส์ (แรงพยุงหรือแรงลอยตัว) ของปัจจัยทางชีวภาพ 
 

 
 
 



๑๕๘ 

11. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแบ่งเป็น  ๕ ขั้น   ดังน้ี 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ (5E) 
ชั้วโมงท่ี 1-2 

1. ขั้นสร้างความสนใจ 
1.1 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 6 กลุ่ม  
1.2 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปั้นดินน้ำมันที่ครูแจกให้ รูปแบบใดก็ได้โดยที่ให้ดินน้ำมัน

สามารถลอยบนน้ำได ้โดยไม่จม 
1.3 ครูให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำดินน้ำมันที่ปั้นเสร็จแล้วนำออกมาลอยน้ำหน้าห้อง 
1.4 ครูถามนักเรียนแต่ะกลุ่มว่า “นักเรียนมีหลักการอย่างไรในการปั้นดินน้ำมัน จึงทำให้ดินน้ำมัน

สามารถลอยน้ำได”้ 
 

2.  ขั้นสำรวจและค้นหา 
2.1 ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง แรงลอยตัวและหลักของอาร์คิมีดิส ในใบความรู้เรื่อง แรงพยุงครู
แจกให้ 
2.2 ครูให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาใบความรู้เรื่อง แรงลอยตัว 
2.3 ครูแจกแบบบันทึกผลการทดลองหน่วยที่ 4 เรื่อง แรงพยุง เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา แล้วแจก

อุปกรณ์ในการทดลองนี้ สำหรับการทดลองเป็นกลุ่ม ได้แก่ 
- ถ้วยยูเรก้า  - เครื่องชั่งสปริง / เครื่องชั่ง 
- ดินน้ำมัน  - เชือก 
- น้ำ   - บิ๊กเกอร์ 

 2.4 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวน และชี้แนะในปฎิบัติการ และวิธีการทดลองดังนี้ 
  - นำปลายเชือกข้างหนึ่งผูกก้อนดินน้ำมัน  ปลายเชือกท่ีเหลือผูกคล้องกับตะขอเครื่องชั่ง

สปริง  ชั่งน้ำหนักของดินน้ำมันขณะอยู่ในอากาศ  ดังภาพ ก. สังเกตและบันทึกผล  
  - ใช้เครื่องชั่งสปริง ชั่งน้ำหนักดินน้ำมันขณะจมอยู่ในน้ำครึ่งก้อน  ดังภาพ ข. สังเกตและ

บันทึกผล 
  - ใช้เครื่องชั่งสปริง  ชั่งน้ำหนักดินน้ำมันขณะจมอยู่ในน้ำทั้งก้อน ดังภาพ ค.  สังเกตและ

บันทึกผล 
 2.5 ครูได้ให้นักเรียนได้เริ่มทำการทดลอง 
 

ชั่วโมงที่ 3 
 

3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
3.1 ครูเปิดวีดีโอเกี่ยวกับเรื่องแรงลอยตัวให้นักเรียนดูเพื่อทำความเข้าใจเรื่องแรงลอยตัวเพ่ิมเติม 
3.2 ครูอธิบายเรื่องหลักการของอาร์คิมีดีส เพ่ิมเติม “แรงลอยตัวที่เกิดขึ้นกับวัตถุ (ไม่ว่าวัตถุนั้นจะ

จมหรือลอย) ย่อมมีค่าเท่ากับน้ำหนักของของเหลวนั้นที่มีปริมาตรเท่ากับปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมใน
ของเหลว” และหลักของอาร์คิมีดีสเขียนได้ดังนี้ 

- ในกรณีวัตถุจม ขนาดแรงลอยตัว = ขนาดน้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุ 
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- ในกรณีวัตถุลอย ขนาดแรงลอยตัว = ขนาดน้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุ
ส่วนที่จมในของเหลว 
3.3 ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างแรงพยุงที่พบในชีวิตประจำวัน เช่น เรือขนส่งขนาดใหญ่ บอลลูน ทุ่น

ลอย เรือดำน้ำ โคมลอย แผ่นน้ำแข็งที่ลอยเหนือผิวน้ำ ปลา เป็นต้น 
3.4  ครูสอนเกี่ยวกับการใช้หลักของอาร์คิมีดีสหาขนาดแรงพยุงที่กระทำต่อวัตถุ พร้อมทั้ง

คำนวณหาปริมาณต่าง ๆ 
   แรงลอยตัว = = น้ำหนักของของไหลที่ถูกแทนที่ 
 
 

 คือ ความหนาแน่นของของเหลวที่วัตถุนั้นจม (หรือลอยอยู่) 
 คือ ปริมาตรส่วนที่จมของวัตถุ 

 
ชั่วโมงท่ี 4-5 

4. ขั้นขยายความรู้ 
4.1 ครูนำสนทนาเกี่ยวกับปัจจัยทางชีวภาพที่มีผลต่อพืช หรือพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน ใช้คำถามถามนักเรียนว่า ปัจจัยทางชีวภาพมีผลต่อการดำรงชีวิตของต้นพืช (ต้นต้อยติ่งไทย) ได้
อย่างไร 

  (นักเรียนได้ใช้หลักความพอประมาณในการเลือกเพ่ือนรับผิดชอบในแต่ละบทบาทให้เหมาะสมตาม
กับศักยภาพของเพ่ือนและใช้หลักเหตุผลในการคิดหาคำตอบในแต่ละประเด็น) 

4.2 ครูตั้งคำถาม เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนศึกษาคุณสมบัติของปัจจัยทางชีวภาพ ในปีการศึกษา 
2561 ได้แก่ ผึ้งมิ้ม และมดดำ  

4.3 ครูแจกใบงาน สาระที่ 1 สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว การศึกษาด้านคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของปัจจัย
ทางชีวภาพ ใบงานที่ 1 การเรียนรู้ด้านคุณสมบัติฟิสิกส์ของปัจจัยทางชีวภาพ  

4.4 ครูพานักเรียนไปพ้ืนที่ศึกษา ปีการศึกษา 2561 เพ่ือนำนักเรียนเก็บปัจจัยทางชีวภาพ (ผึ้งมิ้ม 
และมดดำ) ขึ้นมาทำการทดลองบนห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ 

4.5 ครูให้นักเรียนออกแบบการทดลอง และทำการทดลองคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของผึ้งมิ้ม และมด
ดำ ใบงานที่ 1 การเรียนรู้ด้านคุณสมบัติฟิสิกส์ทางชีวภาพ  

4.6  ครูได้สอบถามความสนใจของนักเรียน เกี่ยวกับคุณสมบัติทางฟิสิกส์ส่วนประกอบของปัจจัย
ทางชีวภาพ ได้แก่ ผึ้งมิ้ม และมดดำ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหัว ,ส่วนอก และส่วนท้อง โดยให้
นักเรียนทำการทดลองซ้ำทุกส่วน อย่างละ 10 ซ้ำ 

   5. ขั้นประเมินผล  
   5.1 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ช่วยกันอภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงคุณสมบัติทางฟิสิกส์ แรง
พยุงหรือแรงลอยตัว ของส่วนประกอบต่างๆ ของผึ้งมิ้ม และมดดำ ได้แก่ ส่วนหัว, ส่วนอก และส่วนท้อง 
   5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้และจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ เรื่อง คุณสมบัติ
ทางฟิสิกส์ (แรงพยุงหรือแรงลอยตัว) ของส่วนประกอบต่างๆ ของผึ้งมิ้ม และมดดำ ได้แก่ ส่วนหัว, ส่วนอก 
และส่วนท้อง 
  5.3 ครูให้นักเรียนทำใบงานแสดงความรู้สึกความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 

 



๑๖๐ 

10.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ฟิสิกส์ 5 
2. เอกสารประกอบการเรียนหน่วยที่ 4 เรื่อง ของเหลว (ของไหล) 
3. ใบงานที่ 1 การเรียนรู้ด้านคุณสมบัติฟิสิกส์ (แรงพยุงแรงลอยตัว) ของปัจจัยทางชีวภาพ 
4. แบบบันทึกผลการทดลองหน่วยที่ 4 เรื่อง แรงพยุง 
5. อุปกรณ์การทดลอง เรื่อง แรงพยุง 

- ถ้วยยูเรก้า  - เครื่องชั่งสปริง / เครื่องชั่ง 
- ดินน้ำมัน  - เชือก 
- น้ำ   - บิ๊กเกอร์ 

     6. อุปกรณ์การทดลอง เรื่อง การเรียนรู้ด้านคุณสมบัติฟิสิกส์ (แรงพยุงแรงลอยตัว) ของปัจจัยทาง
ชีวภาพ 
  - คีมใช้สำหรับคีบ 2 อัน/กลุ่ม 
  - แผ่นพาราฟิน  1 แผ่น/กลุ่ม 

- น้ำ   400 มิลลิลิตร   
- บิ๊กเกอร์  1 อัน/กลุ่ม 
- เข็มหมุด  1 อัน/กลุ่ม 
- อุปกรณ์วัด เช่น ไม้บรรทัด ,เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ,ไมโครมิเตอร์ 
- เครื่องชั่งมวล 

  - อุปกรณ์เครื่องเขียน 
  - ปัจจัยศึกษา ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ ผึ้งมิ้ม 10 ตัว/กลุ่ม 
  - ปัจจัยศึกษา ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ มดดำ 10 ตัว/กลุ่ม   
 
๑3. การวัดผลประเมินผล 
 

รายการวัดและประเมินผล วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การวัด
และประเมินผล 

ด้านความรู้ (K) 
1. อธิบายความหมาย สืบค้น 
และอภิปรายเกี่ยวกับแรงพยุง
และหลักของอาร์คิมีดิสได้ 
2. อธิบายความสั ม พันธ์ของ
ปริมาตร ความหนาแน่น กับแรง
พยุงได้ 

 
- ตรวจใบงานที่ 1 การเรียนรู้ด้าน
คุณสมบัติฟิสิกส์ (แรงพยุงแรงลอยตัว) 
ของปัจจัยทางชีวภาพ 
- ตรวจแบบบันทึกผลการทดลอง
หน่วยที่ 4 เรื่อง แรงพยุง 

 
- ใบงานที่ 1 การเรียนรู้
ด้านคุณสมบัติฟิสิกส์ (แรง
พยุงแรงลอยตัว) ของ
ปัจจัยทางชีวภาพ 
- แบบบันทึกผลการ
ทดลองหน่วยที่ 4 เรื่อง 
แรงพยุง 

 
ผ่านระดับดี  

อย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

 

ด้านทักษะ (P) 
3. สืบค้น ทดลอง และวิเคราะห์ 
แรงพยุงได้อย่างถูกต้อง 

 
- ตรวจใบงานที่ 1 การเรียนรู้ด้าน
คุณสมบัติฟิสิกส์ (แรงพยุงแรงลอยตัว) 

 
- ใบงานที่ 1 การเรียนรู้
ด้านคุณสมบัติฟิสิกส์ (แรง

 
ผ่านระดับดี 

อย่างน้อยร้อยละ 



๑๖๑ 

  ของปัจจัยทางชีวภาพ 
- ตรวจแบบบันทึกผลการทดลอง
หน่วยที่ 4 เรื่อง แรงพยุง 

พยุงแรงลอยตัว) ของ
ปัจจัยทางชีวภาพ 
- แบบบันทึกผลการ
ทดลองหน่วยที่ 4 เรื่อง 
แรงพยุง 

๘๐ ขึ้นไป 
 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
(A) 

5. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ทำงานอยู่อย่างพอเพียงและมี
จิตวิทยาศาสตร์ 
 

 
-สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 
 
 

 
-แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนในชั้นเรียน 
 

 
ผ่านระดับดี  

อย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป 

 

 
๑4.ข้อเสนอแนะ / ความเห็นของผู้อำนวยการ/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ............................................
........................................................................................................................................................................ .
............................................................................................................................. ............................................ 
                                                                        ลงชื่อ......................................................... 

                                                                                (นางสาวทิพยรัตน์ ส่งประเสริฐ) 
                                                                          ตำแหน่ง......ครูชำนาญการพิเศษ...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖๒ 

บันทึกผลหลังการสอน 
1. สรุปผลการเรียนรู้ที่เกิดกับนักเรียน 

ด้านความรู้(K) 
  นักเรียน ให้ความร่วมมือและความสนใจในการทำกิจกรรม ศึกษาบัตรความรู้  บัตร
กิจกรรมของชุดการเรียนการสอน  ทำให้นักเรียนสามารถตอบคำถามจากบัตรคำถามผ่านเกณฑ์ 
ด้านทักษะกระบวนการ(P) 

  นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำการทดลอง ทำให้มีทักษะกระบวนการใน ระดับดี 
ด้านคุณลักษณะ(A) 

นักเรียนส่วนใหญ่มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   มุ่งมั่นในการทำงาน   และมีจิตวิทยาศาสตร์ ใน 
ระดับด ี

2. ปัญหาอุปสรรค 
      มีนักเรียนบางคนสอบไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความรู้มีนักเรียนบางคน มีทักษะ
กระบวนการในระดับปรับปรุงและมีผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  อยู่ในระดับ
พอใช้ 

3. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
 ให้นักเรียนนำชุดการเรียนการสอนและสื่อ power point ไปศึกษาทบทวนเพ่ิมเติมนอก
เวลาเรียนและให้มาสอบใหม่จนนักเรียนผ่านเกณฑ์ทุกคน และด้านทักษะกระบวนการให้ทำการ
ทดลองซ้ำแล้วทำการประเมินจนผ่านเกณฑ์ สำหรับคนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ อยู่ในระดับพอใช้ ได้ตักเตือนให้มีความรับผิดชอบในการเข้าเรียนและส่งงานให้ตรงเวลา 
 

    ลงชื่อ.............................................ผู้สอน 
                                                                                    (นางสาวนันทิยา จันทร์ถี) 
         ตำแหน่ง  ครู 

 
 
 
 
 
 


