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บทที่ ๑ 
บทนำ 

๑.๑  ความสำคัญและที่มา 
 จากพระราชดำริบางประการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ความว่า 
“การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความ
งดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการ
อบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิด
ความเครียดซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ ณ อาคารที่
ประทับในสำนักงานชลประทาน เขต ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่มาของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
 โรงเรียนตากพิทยาคม ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริ เมื่อ ปีพ.ศ. ๒๕๕๗ ได้การจัดการเรียนรู้ให้
ตระหนักถึงการหวงแหน การอนุรักษ์ และการนำไปใช้ประโยชน์ ทางโรงเรียนได้ จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนตามศักยภาพของผู้เรียนในทุกระดับชั้นและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
ข้อมูลสถานศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนตากพิทยาคม   สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๘ 
ตั้งอยู่เลขท่ี    ๑๒    ถนนพหลโยธิน     ตำบลระแหง     อำเภอเมือง    จังหวัดตาก    ๖๓๐๐๐     
โทรศัพท์   ๐๕๕ – ๕๑๑๑๓๔           โทรสาร      ๐๕๕ – ๕๔๐๒๔๘    
E-mail :  mytakpit@hotmail.com   Website :  http://www.tps.ac.th 
โรงเรียนตากพิทยาคมเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  มีเขต
พ้ืนที่บริการ  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. 
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สีประจำโรงเรียน          สีฟ้า-แดง 
วิสัยทัศน์ 
ตากพิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ เทียบเคียงมาตรฐานสากล  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เอกลักษณ์โรงเรียน 
ตากพิทยาคม เป็นผู้นำทางวิชาการ 
อัตลักษณ์โรงเรียน 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้  เชิดชูสถาบัน 
พันธกิจ 

๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการเทียบเคียงมาตรฐานสากล ควบคู่คุณธรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล   ด้วยนวัตกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

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

ได้ส่วนเสียเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์ 

๑. นักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒. มีหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

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

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนตากพิทยาคม สร้างขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. ๒๔๔๓  เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งแรกของ
จังหวัดตาก ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดสีตลาราม” บริเวณที่ก่อตั้งครั้งแรกอยู่ภายในวัดสีตลาราม (วัดน้ำหัก) 
ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก เปิดทำการสอนแบบสหศึกษา เมื่อวันที่ ๑  พฤศจิกายน ๒๔๔๓ 
จำนวน ๖ ห้องเรียน จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๗๑  ต่อจากนั้นย้ายไปเปิดทำการสอน ณ บริเวณค่ายทหารพรานที่ 
๖  หรือบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในปัจจุบัน  และได้ย้ายอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๓ มา
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ตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน  ซึ่งเดิมเป็นวัดร้างเก่าแก่  เรียกว่า“วัดสระเกศ”  โดยการสนับสนุนของนายหมัง  
สายชุ่มอินทร์  สมาชิก สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตากใน  สมัยนั้น  โดยช่วยประสานงานขอที่ดินของ
สาธารณะประโยชน์และขอบริจาคจากเอกชนพร้อมทั้งขอใช้ที่ดินธรณีสงฆ์วัดสระเกศอีกส่วนหนึ่งโดยขอเช่า
ที่ดินจากกรมการศาสนา 
อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ  ติดกับ ถนนท่าเรือ 
ทิศใต้    ติดกับ ถนนเทศบาล  ๖ 
ทิศตะวันออก  ติดกับ ถนนเทศบาล  ๗ 
ทิศตะวันตก  ติดกับ วัดเวฬุวัน ( ไผ่ล้อม ) 
พื้นที่ 
โรงเรียนตากพิทยาคม มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น ๗๘  ไร่  ๓  งาน  ๗๓ ตารางวา  แบ่งออกเป็น  ๒  บริเวณ ได้แก่ 
๑.  บริเวณท่ีตั้งโรงเรียนตากพิทยาคม  ๖๔  ไร่  ๒  งาน 
๒.  บริเวณท่ีตั้งบ้านพักข้าราชการครู (นิคมครู)  พื้นที่  ๑๔  ไร่  ๑  งาน  ๗๓  ตารางวา 
ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
ตารางที่ ๑ แสดงข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง อ่ืน ๆ 
(ช่วยราชการ) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๔ ๑๓๒ ๓ ๓ ๑ 
 
ข้อมูลนักเรียน  
       1) จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวม ๒,๖๒๗ คน (ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๒) 
       2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๒,๖๒๗  คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
ตารางที่ ๒ แสดงข้อมูลนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๑๑ 216 242 458 41.63 
ม.๒ ๑๑ 184 235 419 38.09 
ม.๓ ๑๑ 213 273 486 44.18 
ม.๔ ๑๑ 185 256 441 40.09 
ม.๕ ๑๑ 151 279 430 39.09 
ม.๖ ๑๑ 147 246 393 35.72 

รวมทั้งหมด ๖๖ 1,096 1,531 ๒,๖๒๗  
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๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 ๑. เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต 
 ๒. เพ่ือศึกษาธรรมชาติของปัจจัยชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก 
 ๓. เพ่ือศึกษาธรรมชาติของปัจจัยกายภาพ (ดิน น้ำ แสง อากาศ) 
 ๔. เพ่ือศึกษาธรรมชาติของปัจจัยอ่ืน ๆ (ปัจจัยประกอบ  เช่น วัสดุอุปกรณ์  อาคารสถานที่) 
 ๕. เพ่ือศึกษาธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัย 
 ๖. เพ่ือสรุปผลการเรียนรู้ดุลยภาพของความพันเกี่ยว 
 
๑.๓ ปัจจัยเป้าหมายรวม :  พืชศึกษา  (ชื่อพืช)  ต้อยติ่งไทยจำนวน  ๑ ชนิด   
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ จำนวน  ๒ ชนิด โดยการศึกษาด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ พฤติกรรม  และมีธรรมชาติของ
ความพันเกี่ยวกับพืชศึกษา  ได้แก่ มดแดง และ  ไส้เดือนดิน 
สิ่งไม่มีชีวิต  จำนวน  ๔ ชนิด/ประเภท  โดยการศึกษาด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ พฤติกรรม และมีธรรมชาติ
ของความพันเกี่ยวกับพืชศึกษาได้แก่  ดิน  น้ำ  แสง  อากาศ 
 
๑.๔ ปัจจัยเป้าหมายเฉพาะ :  ส่วนประกอบ / องค์ประกอบย่อย ของพืชศึกษา สิ่งมีชีวิตอื่นๆ สิ่งมีชีวิต 
และ สิ่งไม่มีชีวิตที่ใช้ในการเรียนรู้  
 
พืชศึกษา  ต้อยติ่งไทย     องค์ประกอบย่อย เช่น ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด  
สิ่งมีชีวิต  ที่พันเกี่ยวกับต้อยติ่งไทย  ศึกษาท่ีโรงเรียนตากพิทยาคม  

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

สิ่งไม่มีชีวิต  ที่พันเกี่ยวกับต้อยติ่งไทย 
๑. ดิน องค์ประกอบย่อย เช่น  สี  เนื้อดิน  การตกตะกอนของดิน  pH  ของดิน 
๒. น้ำ  องค์ประกอบย่อย  เช่น  สี  อุณหภูมิ  pH ของน้ำ 
๓. แสง องค์ประกอบย่อย  เช่น  ความเข้มของแสง  สีของแสงเมื่อกระทบวัตถุ 
๔. อากาศ   องค์ประกอบย่อย  เช่น  อุณหภูมิของอากาศในเวลาต่าง ๆ 
 
๑.๕ ปัจจัยท่ีใช้เพื่อช่วยในการศึกษา :  แสดงรายละเอียด เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ใบงาน บุคลากร 
๑. เครื่องมือ ที่ใช้ในการศึกษาสรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว ได้แก่ 
 ๑.๑ แผนการดำเนินงานด้านการบริหารของโรงเรียนที่มีแผนงานสวนพฤกษศาสตร์รวมอยู่ใน
แผนงานประจำปีของโรงเรียน 
 ๑.๒ แผนผังบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่แสดงวิธีการจัดการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น
และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อศึกษาสรรพสิ่งล้วนพันเก่ียวที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 
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 ๑.๓ แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยวของกลุ่ม
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 
๓. ปากกา 
๔. กล้องถ่ายรูป 
๕. เข็มทิศ 
๖. สีไม้ /สีน้ำ 
๗. แว่นขยาย 
๘. กล้องถ่ายรูป 
๙. เชือก 

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



6 
 

๑๔. จานแก้ว 
๑๕. มีด 
๑๖. บีกเกอร์ 
๑๗. เวอร์เนียคาลิปเปอร์ 

๓. ใบงาน และใบความรู้การศึกษาสาระการเรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว ได้แก่ 
 ใบความรู้ 

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

 ใบงาน 
๑. ใบงานที่ ๑ เรื่อง เรียนรู้ความเกี่ยวพัน 
๒. ใบงานที่ ๒ เรื่อง การเลือกปัจจัยเรียนรู้และกำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 
๓. ใบงานที่ ๓  เรื่อง การเลือกปัจจัยชีวภาพและกำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 
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 5 กลุ่มสาระจัดทำแผนการ
เรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ตามหัวข้อที่กำหนดขอบเขตในแต่ละระดับชั้นเพื่อศึกษา
เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก   ด้านรูปลักษณ ์ คุณสมบัติพฤติกรรม  
เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยกายภาพ  (ดิน น้ำ แสง อากาศ) ด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ เรียนรู้ธรรมชาติของ
ปัจจัยอื ่นๆ เรียนรู ้ธรรมชาติของความพันเกี ่ยวระหว่างปัจจัย   วิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์และ
สัมพันธภาพ วิเคราะห์ให้เห็นความผูกพัน และสรุปการเรียนรู้ดุลยภาพของความพันเกี่ยว 
 ๔.๒ นักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน  
๒,๖๒๗  คน  ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติชีวิตของพืชศึกษาตามหัวข้อใบงาน  ในแต่ละรายวิชาของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และมีผลงานการศึกษา 
 ๔.๓  วิทยากรท้องถิ่น  ได้แก่  ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ให้ความรู้เกี ่ยวกับพรรณไม้  และ
การศึกษาที่ถูกต้องด้านพฤกษศาสตร์ที่ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้เชิญมาตามกรณีศึกษา 
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๑.๖ ขอบเขตของการศึกษา 
๑. รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต 
๒. ศึกษาธรรมชาติของปัจจัยชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก 
๓. ศึกษาธรรมชาติของปัจจัยกายภาพ (ดิน น้ำ แสง อากาศ) 
๔. ศึกษาธรรมชาติของปัจจัยอ่ืนๆ (ปัจจัยประกอบ  เช่น วัสดุอุปกรณ์  อาคารสถานที่) 
๕. ศึกษาธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัย 
๖. สรุปผลการเรียนรู้  ดุลยภาพของความพันเกี่ยว 
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บทที่ ๒ 
การตรวจเอกสาร 

 
อนุกรมวิธานของต้อยติ่งไทย  
 Scientific name : Ruellia siamensis J.B.Imlay 
 Family name : ACANTHACEAE 
 ชื่อสามัญ: - 
 ชื่อท้องถิ่น: ต้อยติ่งนา อังกาบ เป๊าะแป๊ะ 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 ต้อยติ่งไทยเป็นวัชพืชที่ปลูกเพื่อใช้เป็นดอกประดับ เป็นพืชที่แพร่กระจายได้รวดเร็วพบทั่วทุก
ภูมิภาค นำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคต่าง ๆ รากช่วยลดการไอกรน ล้างพิษในเลือด ทำ
ให้อาเจียน ใช้ดับพิษในร่างกาย ช่วยขับปัสสาวะ ใบใช้ดับกลิ่นตัวกลิ่นปาก กลิ่นเท้า ล้างพิษ และใช้พอกแก้
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ลำต้นใช้เป็นยาขับปัสสาวะ เบาหวาน ลดไข้ ยาแก้ปวด ลดการปวด ดับร้อนในกระหาย
น้ำ เมล็ดใช้พอกฝีเพื่อดูดหนอง ช่วยลดการอักเสบ พอกแผลเรื้อรัง ช่วยสมานบาดแผล  ปัจจุบันข้อมูล
การศึกษาเกี่ยวกับต้อยติ่งไทยค่อนข้างน้อย เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนเห็นคุณรู้ค่า รู้จัก
อนุรักษ์และหวงแหนพืชไทย โรงเรียนตากพิทยาคมจึงได้ศึกษาต้อยติ่งไทยอย่างละเอียดทั้งราก ลำต้น ใบ 
ดอกและเมล็ด การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้คณะครู นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนตากพิทยาคมเห็นคุณค่าของต้อยติ่งไทยด้วยการศึกษาด้านรูปลักษณ์และการใช้
ประโยชน์จากต้อยติ่งไทยโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 จากผลการศึกษาพบว่า ต้อยติ่งไทยเป็นไม้ล้มลุก 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 เมื่อถูกน้ำหรือ
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ความชื้นมาก ๆ จะแตก ดีดเป็น ๒ ซีก ภายในมี ๘ เมล็ด, พืชล้มลุกมีอายุยืน ลำต้นสูงประมาณ ๒๕ - ๕๐ 
ซม. ใบเดี่ยวรูปรีและไข่กลับ การเกาะติดของใบบนกิ่งเป็นคู่สลับ ดอกออกท่ีซอกใบบริเวณปลายยอด ดอกสี
ม่วงน้ำเงิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๔ - ๕ ซม. ผลเป็นฝัก เมื่อแก่สีน้ำตาลเข้มยาว ๒ - ๓ ซม. แห้ง
แล้วแตกเป็น ๒ ซีก เมล็ดกลมแบนมีจำนวนมาก ราก พองเป็นหัวสะสมอาหาร ปลายเรียวแหลมยาว ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๐.๕ ซม. ยาวประมาณ ๕ - ๑๐ ซม. (http://www.manager.co.th/ต้อยติ่ง
ไทย, มีคณา(๒๕๕๗):นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ ๑๖๘)  
 
เอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวมดแดง 
รูปร่าง และลักษณะของมดแดง 
 มดมีลักษณะเหมือนกับแมลงกลุ่มอื่น ๆ  คือสามารถแบ่งลำตัวออกได้เป็น  ๓  ส่วน  ได้แก่  ส่วน
หัว  ส่วนอก  และส่วนท้อง  แต่ละส่วนจะมีอวัยวะหรือลักษณะที่สำคัญต่าง ๆ  ปรากฎอยู่ลักษณะเหล่านี้จะ
แตกต่างกันไปในมดแต่ละกลุ่ม  ลักษณะของมดแตกต่างจากแมลงชนิดอ่ืน  คือ  จะมีหนวดหักแบบข้อศอก  
(geniculate)  แบ่งออกเป็นส่วน  scape  และ  funicle  ในเพศเมียจำนวนปล้องหนวดจะมี  ๔ - ๑๒  
ปล้อง  ส่วนเพศผู้มี  ๙  ปล้อง  ปากเป็นแบบกัดกิน  มีฟันเรียกว่า  ดเพศเมียบางชนิดจะมีเหล็กในยื่น
ออกมาให้เห็นจากปลายของส่วนท้อง  มดจะมีตารวมขนาดใหญ่ ๑ คู่  (compound eye)  บางชนิดมีตา
เดี่ยว โดยทั่วไปจะมี ๓  ตาอยู่เหนือระหว่างตารวม  ตาเดี่ยวจะไม่ได้ทำหน้าที่ในการรับภาพ 
ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของมด 
          มดเป็นแมลงที ่มีการเจริญเติบโตแบบมีการเปลี ่ยนแปลงรูปร่างอย่างสมบูรณ์  (complete 
metamorphosis) ในวงจรชีวิตประกอบด้วย ระยะไข ่ตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัย 
เนื่องจากมดเป็นแมลงสังคม สมาชิกท่ีอยู่ในรังจะมีการแบ่งชั้นวรรณะและแบ่งหน้าที่แยกออก จากกันอย่าง
ชัดเจน ประกอบด้วย ๓ วรรณะ คือ 
๑. วรรณะมดแม่รัง 
          หรือมดราชินี มีขนาดใหญ่กว่ามดตัวอื่นที่อยู่ในรัง อกหนา ท้องใหญ่ และมักมีตาเดี่ยว สามารถ
สืบพันธุ์ได้ ทำหน้าที่ในการเริ ่มต้นสร้างรังและวางไข่เพื่อผลิตสมาชิกวรรณะอื่น  ๆ ภายในรัง ตลอดจน
ควบคุมกิจกรรม ต่าง ๆ ภายในรัง 
๒. วรรณะสืบพันธุ์ 
          ประกอบด้วยมดเพศผู้และมดเพศเมียที่สามารถผสมพันธุ์ได้  โดยทั่วไปจะมีปีก และมีขนาด ใหญ่
กว่ามดงานแต่เล็กกว่ามดแม่รัง มดวรรณะนี้จะผลิตออกมาเมื่อรังมีขนาดใหญ่และสมาชิกภายในรัง มีมาก 
โดยจะมีหน้าที่ผสมพันธุ์เพ่ือขยายรังใหม่ พบเป็นจำนวนน้อยกว่ามดงานในแต่ละรัง 
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๓. วรรณะมดงาน 
          เป็นมดเพศเมียที่เป็นหมัน ไม่มีปีก เป็นมดที่ออกหาอาหารและพบอยู่เสมอภายนอกรัง นอกจากหา
อาหารแล้ว มดงานยังมีหน้าที่ในการสร้างรัง รักษารัง ดูแลตัวอ่อนและราชินี และป้องกัน รัง มดงานบาง
ชนิดสามารถแบ่งรูปร่างออกได้เป็นมดงานที่มีรูปร่างแบบเดียว (monomorphic form) มดงานที่มีรูปร่าง 
๒ รูปแบบ (dimorphic form แบ่งออกเป็น major worker และ minor worker) และมดงานที่มีรูปร่างได้
หลายแบบ (polymorphic form) 
นิเวศวิทยาพฤติกรรม 
๑. พฤติกรรมการผสมพันธุ์และการสร้างรัง 
 เมื่อประชากรภายในรังมีความหนาแน่นมากและต้องการขยายรัง สมาชิกมดในวรรณะสืบพันธุ์ทั้ง
เพศผู้และเพศเมียจะบินออกจากรังเดิมเพ่ือจับคู่กับมดจากรังอ่ืน โดยมดงานจะช่วยขุดรูให้เป็นทางออกของ
มดในวรรณะสืบพันธุ์ดังกล่าว มดที่มีวิวัฒนาการสูงจะจับคู่และผสมพันธุ์บนที่สูง เช่น บนต้นไม้ ส่วนมดที่มี
วิวัฒนาการต่ำจะผสมพันธุ์บนพ้ืนดิน หลังจากผสมพันธุ์แล้วเฉพาะมดเพศเมียจะหาพ้ืนที่ที่เหมาะสม ในการ
สร้างรังซึ่งจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของมด แล้วเริ่มต้นสร้างรังใหม่ โดยจะสลัดปีกออกกลายเป็นมด
ราชินีและเริ่มต้นวางไข่ การวางไข่ครั้งแรกจะวางเป็นกลุ่มเล็ก ๆ มดรุ่นแรกนี้จะเป็นมดงานเพียงวรรณะ
เดียว โดยมดราชินีจะทำหน้าที่หาอาหารมาเลี้ยงดูตัวอ่อนชุดแรกเอง โดยการให้กินไข่ชุดที่ไม่ได้รับการผสม
พันธุ์  Antcycle จนมดงานรุ่นแรกนี้เจริญเติบโตเป็นมดงานที่ทำหน้าที่ออกหาอาหารเองได้ และเมื่อมีมด
งานตัวเต็มวัยมากขึ้นมดราชินีจะทำหน้าที่วางไข่และควบคุมพฤติกรรมภายในรังเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ 
ฤดูกาลและสภาพอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ของอาหารจะมีอิทธิพลต่อ
การผสมพันธุ์ เมื่อภายในรังมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นมดราชินีจะมีการผลิตมดวรรณะสืบพันธุ์เพศผู้และ
เพศเมียเพื่อทำหน้าที่ผสมพันธุ์ขยายรังต่อไป 
๒. พฤติกรรมการหาอาหาร 
 มดงาน (เพศเมีย) จะออกหาอาหารได้ทั้งกลางวัน และกลางคืนแต่ส่วนใหญ่จะพบมากในเวลา
กลางวัน มดงาน กินอาหารได้หลากหลาย ทั้งสามารถเป็นตัวห้ำ หรือกินสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน ๆ สิ่งมีชีวิตที่ตาย
แล้ว และกินได้ทั้งเมล็ดพืช หรือดูดกินอาหารที่เป็นของเหลว มดงาน (เพศเมีย) บางชนิดสามารถเก็บอาหาร
ที่เป็นของเหลวไว้ในกระเพาะจนเต็มแล้วนำกลับไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกตัวอื่น ๆ ภายในรังได้ โดยใช้วิธี
สำรอกออกมาในเวลาประมาณไม่เกิน ๒๐ ชั่วโมง 
๓. พฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร 
 มด มีการติดต่อสื่อสารโดยปล่อยสารที่เรียกว่า ฟีโรโมน (pheromone) ที่มดตัวอ่ืนจะรับการติดต่อ
ได้โดยอาศัยหนวดและขาคู่หน้า ฟีโรโมนมีหลายชนิด เช่น 
 ๓.๑ ฟีโรโมนนำทาง (trail pheromone) โดยมดจะปล่อยไว้ตามทางที่มันเดินผ่านเพื่อให้สมาชิก
ตามไปยังแหล่งอาหารได้ถูกต้อง และเมื่อพบอาหารปริมาณมาก ๆ มดจะช่วยกันปล่อยฟีโรโมนทำให้มีมด
เป็นจำนวนมากกรูมาท่ีอาหารอย่างรวดเร็วเพ่ือนำอาหารกลับไปเลี้ยงสมาชิกตัวอื่น ๆ ภายในรัง 
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 ๓.๒ ฟีโรโมนเตือนภัย (alarm pheromone) พบว่าเป็นฟีโรโมนที่เม่ือปล่อยออกมาในปริมาณน้อย 
ๆ จะใช้สื ่อสารด้านการเตือนภัย แต่ถ้าปล่อยออกมาในปริมาณมาก ๆ จะสามารถควบคุมพฤติกรรม
บางอย่างของมดได้ด้วย เช่น ให้เข้าโจมตีศัตรู หรือขุดรูเพื่อหลบภัย และพบว่าฟีโรโมนชนิดนี้จะไม่ จำเพาะ
เจาะจงกับชนิดของมดเหมือนกับฟีโรโมนนำทาง 
 ๓.๓ ฟีโรโมนอ่ืน ๆ มดจะปล่อยออกมาในเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น มดตัวอ่อนสามารถ 
ปล่อยฟีโรโมนกระตุ้นให้มดงานป้อนอาหารให้เมื่อมันรู้สึกหิว หรือฟีโรโมนที่มดราชินีปล่อยออกมาเพ่ือ
ควบคุมกิจกรรมของประชากรภายในรัง 
๔. พฤติกรรมการใช้เสียง 
 มีรายงานว่ามดบางชนิดสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยใช้เสียงเพ่ือเป็นการเตือนภัยเรียกสมาชิกตัว 
อ่ืน ๆ ให้มาอยู่รวมกันเมื่อพบศัตรู หรือเรียกมาช่วยเมื่อมีอันตรายเกิดขึ้น   นอกจากนีพ้ฤติกรรมต่าง ๆ ยังมี
อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความมหัศจรรย์ของมดที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติสร้างไว้ให้พวกมันคือ การเป็นนักพยากรณ์
ธรรมชาติ สังเกตได้ว่าเมื่อพบว่ามดขนไข่ขึ้นสู่ที่สูงแสดงว่าฝนกำลังจะตกหนักระดับน้ำท่วมนอง เนื่องจาก
มดสามารถรับรู้ถึงความชื้นในอากาศและการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในดินได้ ก่อนฝนตกมักจะมีอากาศ
ชื้นมดจะรับรู้ถึงความชื้นได้ดีกว่ามนุษย์ กลไกการปกป้องรัง และลูกหลานจากน้ำท่วมก็คือการอพยพ 
 
งานวิจัย 
 การศึกษาการสร้างรังของมดแดงและการสร้างไข่ของมดแดง ในอันดับ Hymenoptera ซึ่งอาศัย
อยู่ในวงศ์ Formicidac มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสร้างรังตามธรรมชาติของมดแดง เพื่อศึกษาวิธีการ
สร้างไข่มดแดงและเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างรังและการสร้างไข่ของมดแดง ในการศึกษาครั้งนี้
ใช้เวลาในการเฝ้าศึกษาตลอดช่วงระยะเวลา ๕ ปี โดยใช้พื้นที่บริเวณป่ามะม่วงหิมพานต์ บริเวณโปรแกรม
เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏสุรินทร์ ในการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้ได้ทำ การเฝ้าสังเกตการสร้าง
รังตลอดทั้งปี และเริ่มเก็บผลการวิจัยในช่วง ๕ สัปดาห์สุดท้าย ซึ่งเริ่มจาก ต้นเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ถึง
ต้นเดือน มีนาคม ๒๕๔๕ ผลการศึกษาพบว่าก่อนช่วงถึงเดือนกุมภาพันธ์นั้นไม่พบการสร้างรังของมดแดง
เลย แต่พอเข้าเดือนกุมภาพันธ์ จึงเริ่มพบการสร้างรังและพบว่า ในช่วงสัปดาห์แรกท่ีเก็บข้อมูลพบจำนวนรัง
ทั้งสิ้น ๗๐ รัง เฉลี่ย ราว ๐.๘๓ รังต่อต้น ในช่วงสัปดาห์ที่ ๒ ที่เก็บข้อมูลพบจำนวนรังทั้งสิ้น ๑๓๘ รัง เฉลี่ย 
ราว ๑๖๔รังต่อต้น ในช่วงสัปดาห์ที่ ๓ ที่เก็บข้อมูลพบจำนวนรังทั้งสิ้น ๑๖๐ รัง เฉลี่ยราว ๑.๖๔ รังต่อต้น 
ในช่วงสัปดาห์ที่ ๔ ที่เก็บข้อมูลพบจำนวนรังทั้งสิ้น ๒๒๖ รัง เฉลี่ยราว ๒.๔๒ รังต่อต้น ในช่วงสัปดาห์ที่ ๔ 
ที่เก็บข้อมูลพบจำนวนรังทั้งสิ้น ๒๒๖ รัง เฉลี่ยราว ๒.๖๙ รังต่อต้น และน้ำหนักไข่มดแดงเฉพาะสัปดาห์ที่ 
๕ จาก ๒๒๖ รัง ได้น้ำหนักท้ังสิ้น ๑,๐๒๙ กรัม เฉลี่ย ๑๒.๒๕ กรัม ต่อรัง (ชัยนะรินทร์ ทับมะเริง, ๒๕๔๕) 
 การศึกษาตำแหน่งรังราชินีมดแดงในประเทศไทยดำเนินการศึกษาทุกภาคของประเทศไทยระหว่าง
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือต้องการทราบลักษณะถิ่นอาศัยของราชินีมดแดงใหม่และราชินีมดแดงใน
ธรรมชาติ การศึกษาลักษณะถิ่นอาศัยของราชินีมดแดงใหม่ บันทึกจำนวนตัวและความสูงของราชินีมดแดง
และลักษณะการหลบซ่อนตัว การศึกษาราชินีมดแดงในธรรมชาติ บันทึกจำนวนรัง ขนาดรังในแต่ละ
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อาณาจักร ความสูงรังราชินีมดแดง ลักษณะรังราชินีมดแดง พฤติกรรมและความหนาแน่นของมดงานในแต่
ละอาณาจักร ผลการศึกษา ราชินีมดแดงใหม่พบอาศัยบนต้นไม้ความสูงไม่เกิน ๒.๕ เมตรจากพื้นดิน หลบ
ซ่อนตัวในใบไม้ที่ม้วนตัวหรือซ้อนทับกัน พบทิศตะวันออกมากท่ีสุด (ร้อยละ ๕๕) ราชินีมดแดงในธรรมชาติ
พบ ๑ ตัวต่ออาณาจักร อาศัยในรังขนาดเล็กซึ่งภายในรังมี ๑ - ๓ ห้อง ทางเข้าออกของรังมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางใหญ่กว่ารังที่ไม่มีราชินีมดแดง ต้นไม้ที่พบรังราชินีมดแดงมีความสูงที่สุด (ร้อยละ ๙๓.๗๕) และ
จำนวนรังมากท่ีสุด (ร้อยละ ๙๓.๗๕) ของอาณาจักร รังราชินีมดแดงพบมากบริเวณส่วนกลางทรงพุ่ม พบได้
ทุกทิศ ทิศใต้พบมากที่สุด (ร้อยละ ๒๔) เมื่อรังราชินีมดแดงถูกรบกวนมดงานมีพฤติกรรมตื่นตัวและดุร้าย 
รวมตัวกันปกคลุมรังและลำตัวราชินีมดแดงอย่างหนาแน่นและรวดเร็ว  มีลักษณะเป็นก้อนกลมบริเวณรัง
ราชินีมด (รัตนวดี ชารีวาร, ๒๕๕๗) 
เอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวกับไส้เดือนดิน 
รูปร่าง และลักษณะไส้เดือนดิน 
 วงจรชีวิตของไส้เดือนดินจะประกอบด้วย ระยะถุงไข่ (Cocoon) ระยะตัวอ่อน ระยะก่อนเต็มวัย 
และระยะตัวเต็มวัย(ไคเทลลัมเจริญเต็มที่) โดยทั่วไปไส้เดือนดินจะจับคู่ผสมพันธุ์กันในบริเวณใต้ดิน แต่บาง
สายพันธุ์ก็จับคู่ผสมพันธุ์กันบริเวณผิวดินด้วย ลักษณะการผสมพันธุ์ของไส้เดือนดินจะมีลักษณะนำส่วน
ท้องที่เป็นส่วนของไคลเท ลลัมมาแนบติดกันและสลับหัวสลับหางกัน ซึ่งจะพบไส้เดือนดินจับคู่ผสมพันธุ์กัน
มากในช่วงที่เห็นไคลเทลลัมชัดเจน ซึ่งเมื่อจับคู่ผสมพันธุ์กันแล้วไส้เดือนดินแต่ละตัวก็จะสร้างถุงหุ้มไข่ที่  
เรียกว่าโคคูน เคลื่อนผ่านไปบริเวณส่วนหัวรับไข่และสเปิร์มเข้าไปภาย ในและเคลื่อนออกมานอกลำตัวใน
บริเวณช่องสืบพันธุ์เพศเมีย ตัวอ่อนพัฒนาอยู่ภายในถุง และฟักเป็นตัวในเวลาต่อมา  ถุงไข่ของไส้เดือนดิน 
นั้นมีหลายขนาดและมีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปคือ แบบหัวแหลมท้ายแหลม แบบรูปทรงกลม และ
รูปทรงรี ถุงไส้เดือนมีขนาดใหญ่สุดคือ มากกว่า ๗๕ -๒๐ มิลลิเมตร และเล็กสุดมีขนาดน้อยกว่า ๑ 
มิลลิเมตร  อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ที่มีต่อการสร้างถุงไข่ คือ อุณหภูมิ และความชื้น โดยในประเทศไทย
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเลี้ยงไส้เดือนสานพันธุ์ไทยคือ ประมาณ ๑๕ - ๒๕ องศาเซลเซียส ในฤดูฝนที่มี
ความชื้นสูงไส้เดือนจะสร้างถุงไข่ได้มากกว่าในช่วงฤดูร้อนหรือ ฤดูหนาว ในบริเวณท่ีมีความชื้นมากไส้เดือน
ดินจะสร้างถุงไข่และวางถุงไข่ไว้บริเวณ ใกล้กับผิวดินและในบริเวณ ที่แห้งแล้งไส้เดือนดินจะวางถุงไข่ในชั้น
ดินที่ลึกกว่า ไส้เดือนดินที่ฟักออกจากถุงไข่ใหม่ๆ จะมีลำตัวใสและเห็นเส้นเลือดในลำตัวชัดเจน แต่เมื่อ
เจริญเติบโตขึ้นลำตัวจะเริ่มเปลี่ยนสี ซึ่งในการเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน จะไม่มีการเพิ่มจำนวนปล้องแต่
จะขยายขนาดของปล้องให้มีขนาดใหญ่ขึ้น จนกระทั่งโตเต็มวัยอวัยวะสืบพันธุ์ต่าง ๆ จะพัฒนาขึ้นจนเห็น
เด่นชัด โดยเฉพาะไคลเทลลัม จะสามารถเห็นได้ชัดเจนขึ้นที่บริเวณส่วนหัว ระยะนี้ไส้เดือนดินก็จะมีการจับ
คู่ผสมพันธุ์และสร้างถุงไข่ได้ ภายหลังจากไส้เดือนดินเจริญเติบโตเต็มวัยแล้วจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ยาว 
นานหลายปีในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
 ไส้เดือน ดินมักพบโดยทั่วไปในดิน เศษกองซากพืช มูลสัตว์ ที่  ๆ มีความชื้นพอสมควร ปัจจุบัน
ไส้เดือนมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด โดยมีโครงสร้างที่มีลักษณะเหมือนกันคือ เป็นสัตว์ที่มีลำตัวยาวลำตัวเป็น
ปล ้องท ั ้ งภายนอก และภายในร ่างกายโดยม ี เยื่ อกั้นระหว ่างปล ้องม ีช ่องลำต ัวท ี ่แท ้จร ิ งแบ บ 
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Schizocoelomate ซึ่งเป็นซีลอมที่เกิดจากเนื้อเยื่อชั้นกลางแยกออกเป็นช่อง และช่องนี้ขยายตัวออกจน
เป็นซีลอม ผนังลำตัวชั้นนอกสุดเป็นคิวติเคิล ที่ประกอบด้วยสารจำพวกโพลีแซคคาไรด์ เจลาติน และชั้นอิพิ
เดอร์มิส มีเซลล์ต่อมชนิดต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่สร้างน้ำเมือกทำให้ผิวลำตัวชุ่มชื้นถัดลงไปเป็นกล้ามเนื้อตาม 
ขวางและกล้ามเนื้อตามยาวและชั้นในสุดเป็นเยื่อบุช่องท้องแบ่งแยกระหว่างช่อง ลำตัวกับผนังร่างกาย มีขน
แข็งสั้นที่เป็นสารจำพวกไคติน งอกออกมาในบริเวณรอบลำตัวของแต่ละปล้องมีระบบทางเดินอาหารที่
สมบูรณ์ คือมีปาก และ ทวารหนัก โดยมีลำไส้เป็นท่อตรงยาวตลอดลำตัวระบบขับถ่ายประกอบด้วยอวัยวะ
ที่เรียกว่า เนฟริเดีย ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของลำตัวปล้องละ ๑ คู ่ระบบหมุนเวียนโลหิตเป็นแบบปิด ระบบ
แลกเปลี่ยนก๊าซเป็นแบบการแพร่ผ่านผนังลำตัว มีระบบประสาท ประกอบด้วย ปมประสาทสมองด้านหลัง
ลำตัวในบริเวณส่วนหัว ๑ คู่ เส้นประสาทรอบคอหอย ๑ คู่ และเส้นประสาทด้านท้องทอดตามความยาว
ของลำตัวอีก ๑ คู ่มีอวัยวะรับสัมผัส ประกอบด้วย ปุ่มรับรส กลุ่มเซลล์รับแสง เป็นสัตว์ที่มีสองเพศอยู่ในตัว
เดียวกัน คือ ประกอบด้วย รังไข่และถุงอัณฑะ 
 
ชีววิทยา และนิเวศวิทยาไส้เดือนดิน 
 นักชีววิทยาแบ่งไส้เดือนดินเป็น ๓ กลุ่ม คือ Epigeics Endogeics และ Anecics โดยที่ Epigeics 
เป็นไส้เดือนดินพวกที่อาศัยบนผิวหน้าดินกินเศษอินทรียวัตถุบนดินเป็นหลักและมีความสามารถในการแพร่
พันธุ์สูง ส่วนกลุ่ม Endogeics นั้นเป็นพวกขุดโพรงอาศัยอยู่ในดินกินดิน และเศษอินทรียวัตถุเป็นอาหาร 
และเชื่อว่าเป็นพวกที่ปลดปล่อยฮิวมัสสู่ดินมากที่สุด และกลุ่ม Anecics เป็นไส้เดือนดินที่ทำโพรงตื้น ๆ ใน
แนวระนาบขนานกับผิวดิน (Bouche, ๑๙๗๕) ปัจจุบันนักวิชาการหลายท่านจำแนกวงศ์ของไส้เดือนที่
แตกต่างกัน ขณะที่ใน Wikipedia (๒๐๐๕) ซึ่งได้อ้างจาก 
International Commission on Zoological Nomenclature หรือ ICZN จำแนกไว้ ๓๒ วงศ ์ดังนี้  
 ๑. Randiellidae (Erséus & Strehlow, ๑๙๘๖) 
 ๒. Tubificidae (Vejdovsky, ๑๘๘๔; Naidinae Ehrenberg, ๑๘๓๑) 
 ๓. Narapidae (Righi, ๑๙๘๓) 
 ๔. Opistocystidae (Cernosvitov, ๑๙๓๖) 
 ๕. Dorydrilidae (Cook, ๑๙๗๑) 
 ๖. Parvidrilidae (Erséus, ๑๙๙๙) 
 ๗. Phreodrilidae (Beddard, ๑๘๙๑) 
 ๘. Propappidae (Coates, ๑๙๘๖) 
 ๙. Haplotaxidae (Michaelsen, ๑๙๐๐) 
 ๑๐. Tiguassuidae (Brinkhurst, ๑๙๘๘) 
 ๑๑. Lumbriculidae (Vejdovsky, ๑๘๘๔) 
 ๑๒. Enchytraeidae (Vejdovsky, ๑๘๗๙) 
 ๑๓. Moniligastridae (Claus, ๑๘๘๐) 
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 ๑๔. Alluroididae (Michaelsen, ๑๙๐๐) 
 ๑๕. Syngenodrilidae (Smith and Green, ๑๙๑๙) 
 ๑๖. Glossoscolecidae (Michaelsen, ๑๙๐๐) 
 ๑๗. Tumakidae (Righi, ๑๙๙๕) 
 ๑๘. Ailoscolecidae (Bouché, 1969;หรือ Komarekionidae Gates, ๑๙๗๔) 
 ๑๙. Sparganophilidae (Michaelsen, ๑๙๑๘) 
 ๒๐. Microchaetidae (Michaelsen, ๑๙๐๐) 
 ๒๑. Lumbricidae (Claus, ๑๘๗๖) 
 ๒๒. Kynotidae (Brinkhurst & Jamieson, ๑๙๗๑) 
 ๒๓. Hormogastridae (Michaelsen, ๑๙๐๐) 
 ๒๔. Lutodrilidae (McMahan, ๑๙๗๘) 
 ๒๕. Criodrilidae (Vejdovsky, ๑๘๘๔ หรือ Biwadrilidae Brinkhurst & Jamieson, ๑๙๗๑) 
 ๒๖. Almidae (Duboscq, ๑๙๐๒) 
 ๒๗. Ocnerodrilidae (Beddard, ๑๗๙๑) 
 ๒๘. Acanthodrilidae (Claus, ๑๘๘๐) 
 ๒๙. Octochaetidae (Michaelsen, ๑๙๐๐) 
 ๓๐. Exxidae (Blakemore, ๒๐๐๐) 
 ๓๑. Megascolecidae (Rosa, ๑๘๙๑) 
 ๓๒. Eudrilidae (Claus, ๑๘๘๐) 
 
นิเวศวิทยาพฤติกรรม 
ปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อประชากรไส้เดือน 
 ไส้เดือนดินมีผิวหนังที่บางจึงมีความสามารถในการทนต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง 
รุนแรงได้น้อย เช่น ความชื้น และอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงในดิน หรือทนต่อสภาพทางกายภาพและ ทางเคมี
เช่นประเภทของดิน ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ความพรุน และปริมาณของอินทรีย์สารในดิน 
ความชื้น (moisture) 
 Grant (๑๙๕๕) กล่าวว่าไส้เดือนดินมีน้ำเป็นส่วนประกอบประมาณ ๗๕-๙๐ เปอร์เซ็นต์ของ 
น้ำหนักตัว เพื่อรักษาความชื้นในตัว แต่ถ้าสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมมันจะเคลื่อนที่ไปหาที่มีความชื้น
เหมาะสมความชื้นของดินมีอิทธิพลต่อกิจกรรมของไส้เดือนดิน ในพื้นที่ต่ าง ๆ ไส้เดือนดิน แต่ละชนิดมี
ความต้องการความชื้นแตกต่างกัน เช่น ในยุโรป A. caliginosa จะพักตัวในสภาพความชื้นต่ำกว่า ๒๕ - 
๓๐ เปอร์เซ็นต์และจะไม่สามารถมีชีวิตได้ในความชื้นต่ำกว่า ๒๐ เปอร์เซ็นต์ใน พ้ืนที่แห้งแล้ง (arid) ในอาร์
เจนติน่า A.caliginosa และ A. rosea จะอยู่ในความชื้นต่ำกว่า ๑๕ เปอร์เซ็นต์ ได้ขณะที่ประชากรของ A. 
traperzoides และ A. rosea สามารถอยู่ได้ในพื้นที่มีความชื้นต่ำกว่า ๑๐ เปอร์เซ็นต์ (Edwards and 
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Bohlen, ๑๙๙๖)  ในสภาพดินแห้งเป็นระยะเวลายาวนาน จะพบไส้เดือนน้อยและต้องใช้เวลานานในการ
เพิ่มประชากร ไส้เดือนดินต่างชนิดกันมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน 
ไส้เดือนดินจะลงไปในดินระดับลึกขึ ้นเมื ่อสภาพผิวหน้าดินแห้งแล้ง เช่น เมื ่อดินมีความชื ้นจะพบ 
Aporestordea spp.ที่ความลึกประมาณ ๑๐ ซม. แต่เมื ่อดินแห้งจะพบที่ความลึกประมาณ ๒๐ ซม. 
ไส้เดือนดินบางชนิดเมื่อสภาพแห้งแล้งจะพักตัวในรูปโคคูนโดยเฉพาะพื้นที่ที ่ไม่มีการไถพรวน สภาพ 
ความชื้นมีอิทธิพลต่อจานวนประชากรและมวลชีวภาพของไส้เดือนดินในแต่ละสถานที่ จำนวน ไส้ เดือนดิน
มากที่สุดในดินที่มีความชื้น ๑๒ - ๑๓เปอร์เซ็นต์แต่พวก A. caliginosa พบที่ความชื้น ๑๕ - ๓๔ เปอร์เซ็นต์
ซึ่งไส้เดือนส่วนใหญ่จะชอบดินที่มีความชื้นมากกว่าสภาพแห้ง (Edwards and Bohlen, ๑๙๙๖) ความชื้น 
และอุณหภูมิมีอิทธิพลอย่างมากต่อกิจกรรมของไส้เดือนดิน เช่น การเพ่ิมอุณหภูมิ ๑๐ - ๑๕ องศาเซลเซียส 
ความชื้น ๖๐ เปอร์เซ็นต์จะมีผลต่อจำนวนขุยของไส้เดือนดินของ A. caliginosa เพิ่มเป็นสองเท่าขณะที่
การเพิ่มความชื้น ๔๘ เปอร์เซ็นต์ที่อุณหภูมิ ๑๕ องศาเซลเซียส จะเพิ่มขุยประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็นต์เทา่นั้น 
(Edwards and Bohlen, ๑๙๙๖) 
อณหภูมิ (temperture) 
 อุณหภูมิที่มีผลต่อเมตาบอลิซึมของไส้เดือนดิน อุณหภูมิสูงทำให้ดินแห้งมีผลกระทบต่อ ไส้เดือนดิน 
มากกว่าสภาพอุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิที่มีผลต่อความสมบูรณ์พันธ์ของไส้เดือนดิน เช่น อุณหภูมิที่เหมาะสมใน 
การผลิตโคคูนของ L. terrestris คือประมาณ ๑๕ องศาเซลเซียส สามารถผลิต โคคูนได้ประมาณ ๒๕.๓ 
อัน  ต่อฤดูกาล การฟักตัวของโคคูนจะเร็วขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น เช่น ใน A. caliginosa ที่อุณหภูมิ ๒๐ 
องศาเซลเซียส ฟักภายใน ๓๖ วัน ที่อุณหภูมิ ๑๕ องศาเซลเซียส ฟัก ภายใน ๔๖ วัน และที่อุณหภูมิ ๑๐ 
องศาเซลเซียส ฟักภายใน ๑๑๒ วัน อุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์การฟัก อาจมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้าม 
คือเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเปอร์เซ็นต์การฟักตัวจะน้อยลง (Edwards and Bohlen, ๑๙๙๖) เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
มีแนวโน้มช่วยเร่งระยะเวลาการเจริญพันธุ์ของไส้เดือนดิน อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิต่ำช่วยให้การฟักเป็นตัว
ดีกว่าอุณหภูมิสูง พวกที่อาศัยอยู่ตามมูลสัตว์เจริญเติบโตได้ดีที่ อุณหภูมิประมาณ ๒๕ องศาเซลเซียส ใน
สภาพอุณหภูมิสูงนั้น ไส้เดือนดินที่อาศัยอยู่บนผิวหน้าดินจะ มีชีวิตรอดมากกว่าพวกที่อยู่ใต้ดิน ไส้เดือนดิน
ในเขตอบอุ่นที่อุณหภูมิใกล้จุดเยือกแข็ง มีความสามารถในการปรับตัวไม่ให้เนื้อเยื่อแข็งตัวเนื่องจากสภาพ
อากาศหนาวเย็นได้ส่วนไส้เดือนดิน ในเขตร้อนสามารถทนอยู่ได้ที่อุณหภูมิ ๗.๕ องศาเซลเซียส ในขณะที่โค
คูนสามารถทนได้ในสภาพ อุณหภูมิจุดเยือกแข็งได้อุณหภูมิมีอิทธิพลต่อการนำเศษอาหารบนพื้นดิ นเข้าไป
กินในโพรงหรือรูใต้ดิน ไส้เดือนดิน L. terrestris จะกินอาหารน้อยลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น (Edwards and 
Bohlen, ๑๙๙๖) 
ความเป็นกรดเป็นเบส (pH) 
 ไส้เดือนดินมีความไวต่อสภาพความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน (hydrogen ion) ซึ่งเป็น ปัจจัย 
อย่างหนึ่งที่จำกัดจานวนประชากร และการกระจายตัวของไส้เดือน แต่พบว่าไส้เดือนดินบาง ชนิดมีความ 
ทนทานต่อสภาพความเป็นกรดต่ำได้ในช่วงกว้าง แต่โดยทั่วไปแล้วไส้เดือนดินส่วนใหญ่ ชอบความเป็นกรด 
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เบสประมาณ ๗.  ในขณะที่ Satchell (๑๙๕๕) พบว่าเมื่อนาไส้เดือนไปเลี้ยงในดินที่ เป็นกรดเบสต่ำกว่า 
๔.๔ ไส้เดือนดินจะตายภายใน ๒๑ ชั่วโมง ส่วน Edwards and Lofty (๑๙๗๗) พบว่าค่าความเป็นกรดด่าง
ที่เหมาะสมต่อไส้เดือนคือ ๕.๐ - ๖.๐  ความเป็นกรดเบสมีอิทธิพลต่อการพักตัว (diapause) ของไส้เดือน
ดิน มีรายงานว่าขุย ไส้เดือนดินมีความเป็นกลาง และมีค่าความเป็นกรดเบสสูงกว่าพ้ืนที่ที่มันอาศัยอยู่ คาด
ว่าน่าจะเป็น เพราะขุยได้ผ่านการย่อยจากกระเพาะไส้เดือนดิน ซึ ่งมีสภาพเป็นกลาง หรือผ่านต่อม 
calciferous gland ทาให้ขุยที่ออกมามีสภาพเป็นกลาง (Edwards and Bohlen, ๑๙๙๖) 
ก๊าซ (Gas) 
 ออกซิเจนมีผลต่อการกระจายตัวของประชากรไส้เดือนดิน พบว่าถ้ามีออกซิเจนจำกัดจะพบ 
จำนวนประชากรไส้เดือนดินน้อยลง อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าไส้เดือนดินบางชนิดสามารถมีชีวิตอยู่ ใน
สภาพที่มีออกซิเจนต่ำได้โดยปกติปริมาณความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในดินอยู่ประมาณ ๐.๐๑ -
๑๑.๕ เปอร์เซ็นต์แต่ไส้เดือนดินสามารถทนคาร์บอนไดออกไซด์ได้ที่ความเข้มข้นสูงถึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์
(Russell, ๑๙๕๐) 
ประเภทของดิน (soil type) 
 ไส้เดือนดินพวกที่ชอบขุดโพรงอยู่ไม่ชอบพื้นที่สภาพดินแน่น และบางชนิดไม่ชอบอยู่ในดินทราย
เนื่องจากความชื้นที่ไม่เพียงพอนั่นเอง แต่ไส้เดือนดินบางชนิดสามารถพบได้ในสภาพ ทะเลทราย และกึ่ง
ทะเลทราย Hendrix et al. (๑๙๙๒) พบว่าในดินร่วนเหนียวมีค่าจานวนประชากร และชีวมวลของไส้เดือน
ดินสูงกว่าดินที่มีทรายเป็นองค์ประกอบมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในดินทรายมีสารอินทรีย์น้อยจึงทาให้มี
ความชื้นน้อยด้วย ส่วนดินร่วนนั้นมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับจำนวน ประชากรของไส้เดือนดิน เนื้อดินมี
ผลต่อจำนวนประชากรของไส้เดือนดินเพราะมีอิทธิผลต่อ คุณสมบัติของดิน ซึ่งสัมพันธ์กับความชื้นดิน
สารอาหารในดิน ค่า CEC ของดิน ในสภาพป่าเขต ร้อน พบประชากรไส้เดือนดินพวกที่อาศัยอยู่บริเวณ
ผิวหน้าดิน (epigeic) มีความสัมพันธ์ในทางลบ กับปริมาณ แคลเซียม แมกนีเซียม และไนโตรเจนในดิน 
อินทรีย์วัตถุในดิน (organic matter) 
 การกระจายของเศษอินทรียวัตถุมีผลต่อจำนวนประชากรของไส้เดือน ดิน พื้นที่ที่มีอินทรียวัตถุ
น้อยมักจะพบจำนวนประชากรไส้เดือนดินน้อยทั้งชนิดและปริมาณ ในทางตรงกันข้าม พบว่าถ้าพื้นที่ใดมี
ประชากรของไส้เดือนดินน้อยเศษอินทรียวัตถุหน้าดินจะมีความหนากว่าพื้นที่ที่มีไส้เดือนดิน ไส้เดือนดิน
บางชนิดสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการย่อยสลาย ในพ้ืนที่ที่มีการเน่าสลาย
ของรากพืชและส่วนต่าง ๆ ของต้นพืชมาก มักจะมีไส้เดือนดินมากด้วย แต่การไถพรวน และการเขตกรรม
บ่อยๆ ในพื้นที่จะพบจำนวนประชากรของไส้เดือนน้อยลง เศษลำต้นใบของพืชที่กาลังเน่าเปื่อยเป็นแหล่ง
อาหารของไส้เดือนดินเป็นอย่างดีจำนวนไส้เดือนดิน และมวลชีวภาพของไส้เดือนมีความสัมพันธ์ในทางบวก
กับปริมาณของอินทรียวัตถุในดิน (Edwards and Bohlen, ๑๙๙๖) 
แหล่งอาหาร (food supply) 
 ไส้เดือนดินสามารถใช้ประโยชน์จากชนิดของเศษอินทรียวัตถุได้หลากหลาย และในสภาพแวดล้อม
ที่ไม่เหมาะสมจะสามารถสกัดสารอาหารจากพวกจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในการ ดำรงชีวิตได้ปริมาณ และ 
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ชนิดของอาหารมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต การเพิ ่มขนาดของลำตัว ของไส้เดือนดิน พื ้นที ่ที ่มี
อินทรียวัตถุมากจะมีการผลิตโคคูนได้เร็ว และได้มากกว่าพื้นที่ที่มีอินทรียวัตถุต่ำ Guild (๑๙๕๐) ยืนยันว่า
ไส้เดือนส่วนใหญ่ชอบมูลสัตว์(dung) และเศษอินทรีย์ที ่มีลักษณะอวบน้ำ ส่วน  Svendsen (๑๙๕๗) 
รายงานว่าพวกที่มีลำตัวสีเข้มจะชอบกินมูลสัตว์มากกว่าพวกที่มีสีจาง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกกินดิน ( soil 
dwelling) มากกว่า มีนักวิชาการหลายท่านกล่าวว่าไส้เดือนดินชอบกินอาหารตามรูปร่างของอินทรียวัตถุ  
หรือไม่ก็ชอบกิน พืชที่มีลักษณะกลมคล้ายแผ่นจาน (disks) หรือบางทีไส้เดือนดินชอบกินอาหารตาม
ปริมาณของแร่ ธาตุอาหารในใบพืช แต่ถ้าใบพืชที่มีสารอัลคาลอยด์มีรสขม และมีสารระเหยที่เป็นพิษ 
ไส้เดือนดิน จะไม่กิน ส่วนเศษซากไม้ที่มีองค์ประกอบของโปรตีนสูงจะถูกกินก่อนเศษที่มีองค์ประกอบของ 
โปรตีนน้อย และไส้เดือนดินจะไม่ชอบกินเศษซากที่มีแทนนิน (tannins) มาก นอกจากนี้ยังพบว่า การกิน
อาหารของไส้เดือนดินมีความสัมพันธ์ในทางลบกับปริมาณของ C:N ratio และความเข้มข้นของปริมาณ 
polyphenol ของอาหารที่กินเข้าไปแต่สามารถดูดซึมได้ค่อนข้างน้อยทั้งคาร์บอนและไนโตรเจน ส่วนปัจจัย
อื่น ๆ ที่มีผลต่อความชอบใบไม้ของไส้เดือนดิน ได้แก่การเพิ่มปริมาณ แบคทีเรียในใบพืชจะช่วยเพ่ิม
ความชอบของไส้เดือน ปริมาณสารเคมีหลายชนิด เช่น สารก าจัดวัชพืช มักจะลดความชอบของไส้เดือนลง 
สภาพของพืชพรรณมีผลต่อคุณภาพและปริมาณของสารอาหาร ต่อไส้เดือนดิน ไม้ระดับพื้นล่าง (ground 
flora) มีอิทธิพลต่อแหล่งอาหารของไส้เดือนดิน ในรูปการ เน่าสลายของราก และจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการ
เน่าสลาย (Edwards and Bohlen, ๑๙๙๖) 
 
งานวิจัย 
 การเปรียบเทียบธาตุอาหารหลักของปุ๋ยมูลไส้เดือนจำกการย่อยสลายกระดาษ และขยะอินทรีย์  
Comparison on Macronutrients of Vermicompost from Paper and Organic Waste Degradation 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหารหลักของปุ๋ยมูลไส้เดือนจากการย่อยสลายขยะ
กระดาษและขยะอินทรีย์ โดยใช้ไส้เดือนดินต่างชนิดกัน ๒ สายพันธุ์ ได้แก่ ไส้เดือนดินสายพันธุ์ท้องถิ่น 
Pheretima peguana (PP) หรือ ขี้ตาแร่และสายพันธุ์ ยูดริลลัส ยูจีนิแอ (Eudrilus eugeniae) ชื่อสามัญ 
African Night Crawler (AF) ทำการทดลองโดยจัดเตรียมพื้นที่เลี้ยงโดยนำดินร่วนใส่ลงไปในถัง ให้สูง ๖ 
นิ้ว (น้ำหนัก ๑๓ กิโลกรัม) แล้วทำการพรมน้ำให้มีความชื้นโดยประมาณร้อยละ ๗๐ - ๘๐ นำไส้เดือนดินใส่
ถัง ๐.๒ กิโลกรัมต่อถัง (ถังละ ๑ สายพันธุ์) หลังจากนั้นเตรียมอาหารสำหรับเลี้ยงไส้เดือนดิน โดยนำขยะ
อินทรีย์(เศษผักและเศษอาหาร) และใบไม้แห้ง (ผสมในอัตราส่วน ๑:๑ โดยน้ำหนัก) และขยะกระดาษ มา
บดละเอียด พรมด้วยจุลินทรีย์ชนิดน้ำ (Effective Microorganisms, EM) ๕๐ มิลลิลิตร ต่อลิตร หมักไว้
เป็นอาหารสำหรับเลี ้ยงไส้เดือนดิน โดยนำอาหารใส่ในถังเลี้ยงไส้เดือนดินที่ความหนา ๒ เซนติเมตร 
(น้ำหนัก ๑ กิโลกรัม) ระยะเวลาที่จะเก็บมูลไส้เดือนดิน ๒ เดือน งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงทดลองและ
วิเคราะห์ในระดับห้องปฏิบัติการ  
 จากการทดลอง พบว่า ปุ๋ยมูลไส้เดือนที่ได้จากการย่อยขยะอินทรีย์และขยะเศษกระดาษ โดยใช้
ไส้เดือนดิน ต่างชนิดกัน ๒ สายพันธุ์ ร้อยละไนโตรเจนทั้งหมด, ร้อยละฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช , 
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ร้อยละโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืช,ร้อยละอินทรียวัตถุ, ค่าความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกและ
ค่าการนำไฟฟ้า ของปุ๋ยมูลไส้เดือนดินสายพันธุ์ AF + ขยะอินทรีย์มีค่ามากที่สุด เท่ากับ ๐.๔๔๐, ๐.๐๓๐, 
๐.๓๕๒, ๑๑.๗๗๐, ๑.๒๗๗ Cmol/kg และ ๒.๒๐๐ dS/m ตามลำดับ ในขณะที่ค่าความเป็นกรด-ด่าง ของ
ปุ๋ยมูลไส้เดือน ทั้ง ๔ ชนิด มีค่าใกล้เคียงกัน ประมาณ ๗.๓๔๗ - ๗.๖๖๗ ผลจากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า
ไส้เดือนดินสายพันธุ์ AF ซึ่งมีขนาดตัวใหญ่ จึงสามารถย่อยสลายขยะอินทรีย์ได้ดี อีกทั้งขยะอินทรีย์ เป็น
ขยะสดที่มีความหลากหลายจากเศษผักและเศษอาหารและใบไม้แห้งซึ่งเป็นแหล่งผลิตธาตุอาหาร จึงมี
องค์ประกอบธาตุอาหารหลักอยู่ในปริมาณมาก (ธันนิดา กงทอง, สุนันทา เลาวัณย์ศิริ, จุฑามาส แก้วสุข, 
๒๕๖๑) 
 ไส้เดือนดินช่วยปรับโครงสร้างทางกายภาพของดิน การไชชอนของไส้เดือนดินในดินทำให้มีช่อง
ระบายอากาศได้ดีขึ้น ดินมีความพรุนและอ่อนตัวมากขึ้น ขุยไส้เดือนดินสามารถดูดซับน้ำได้เร็ว กว่าดิน
ปกติดังนั้นจึงช่วยเพิ่มความชื้นดิน และเพิ่มความเป็นประโยชน์ต่อพืชมากขึ้น (Edwards and Bohlen, 
๑๙๙๖;Lavelle et al., ๑๙๙๙; Lee, ๑๙๘๕) 
 ไส้เดือนดินช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยกิจกรรมของไส้เดือนดินช่วยป้องกันการ สูญเสีย
ธาตุอาหารในดินจากการชะล้างได้ไส้เดือนดินจะขุดรูและน าสารอาหารจากใต้ดินขึ้นมาไว้บน ผิวดินในรูป
ของขุยไส้เดือน การกินเศษซากพืชของไส้เดือนดินจะช่วยเร่งการย่อยสลายอินทรียวัตถุและของเสียเหลือทิ้ง
ต่าง ๆ โดยแบคทีเรียและจุลินทรีย์ต่าง ๆ ในกระเพาะของไส้เดือนดินจะช่วย ย่อยสลายและลดความเป็น
พิษของสารเคมีในของเสียลง (Edwards and Bohlen, ๑๙๙๖) 
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บทที่ ๓ 
อุปกรณ์ และวิธีการ 

 
๓๑ การจัดการ 
๓.๑.๑ การจัดการเพื่อให้เกิดการบริหาร 
 ๑. โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนมา
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆทั้งการประชุมครูประจำเดือนการประชุมของกลุ่มบริหารวิชาการการประชุมกลุ่ม
นโยบายและแผนและการประชุมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระและการประชุมของคณะทำงาน
สาระสรรพสิ่งล้วนพันเก่ียวดังนี้ 
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสาระ
สรรพสิ่งล้วนพันเก่ียวและมีการมอบหมายงานและหน้าที่ดังนี้ 
 ๒.๑ คำสั่งโรงเรียนตากพิทยาคมที่ ๓๙๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน 
สาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต  สาระการเรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยวสาระการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่
มหาชนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินงานตามองค์ประกอบงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนลงวันที่  ๕  พฤษภาคม ๒๕๖๒ 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 ไทยม ี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๕. นายธนพนธ์ ชุ่มวงศ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๖. นางสาวนันทิยา   จันทร์ถี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
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๑๗.  นายสมรภูมิ   อ่อนอุ่น ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๘.  นายธีรวุฒิ  อภิปรัชญาฐิติกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๙.  นางจิราภรณ์   ธรรมลังกา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
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 ๑. รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้  
  ๒. ออกแบบใบงาน กำหนดชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้รูปลักษณ์ คุณสมบัติ พฤติกรรม 
เกี่ยวกับธรรมชาติของปัจจัยชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลักของพืชศึกษาต้อยติ่งไทย 
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  ๓. ออกแบบใบงาน กำหนดชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้ด้านรู้ลักษณ์ คุณสมบัติเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของปัจจัยกายภาพ ดิน น้ำ แสงและอากาศ 
  ๔. ออกแบบใบงาน กำหนดชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยอ่ืน ๆ (ปัจจัย
ประกอบ เช่นวัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่) 
  ๕. ออกแบบใบงาน กำหนดชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้วิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์และ
สัมพันธภาพ เรียนรู้วิเคราะห์ให้เห็นความผูกพัน 
  ๖. ออกแบบใบงาน กำหนดชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้สรุปผลการเรียนรู้ดุลยภาพของ
ความพันเกี่ยว 
๑. รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต   จำนวน  ๒๗  คน ประกอบด้วย 

๑. นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 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. นางสาวสุธาสินี มะโต  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๘. นางนิภาพร วิไล  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๙. นายดนัย ไทยม ี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๐. นายธนพนธ์ ชุ่มวงศ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๑. นางสาวนันทิยา จันทร์ถี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๒. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๓. นายสมรภูมิ   อ่อนอุ่น ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๔. นายธีรวุฒิ  อภิปรัชญาฐิติกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๕. นางจิราภรณ์   ธรรมลังกา  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๖. นางยุพิน วงษ์เป็ง  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๗. นางสาวปณัฐชา  แดงไฝ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๘. นางพัชรีดา    ใยระย้า  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๙. นางพรเพ็ญ   สว่างโชติ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
๒๐. นางกฤษณา อุดมโภชน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
๒๑. นางนงนุช    จันทร์สายทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
๒๒. นางสาวภัสราภรณ์  วงศ์ใหญ่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๒๓. นางสาวศศิวรรณ  จันทร์เจริญ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๒๔. นางสาวชลธิชา  พัชญวิวัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
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๒๕. นางสาวพุธชาติ   มั่นเมือง  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
๒๖. นางสาวพิมลวรรณ น้อยท่าช้าง  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ ดูแล กำกับ และติดตามให้นักเรียน
ศึกษาเรียนรู้นำองค์ความรู้ที่ได้จากธรรมชาติแห่งชีวิตของปัจจัยหลักมาเป็นฐานในการศึกษาธรรมชาติของ
ปัจจัยที่เข้ามาพันเกี่ยว  
๒. เรียนรู ้ธรรมชาติของปัจจัยชีวภาพอื ่นที ่เข้ ามาเกี ่ยวข้องกับปัจจัยหลัก   จำนวน  ๑๐  คน 
ประกอบด้วย 

๑. นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววราภรณ์  ภาคสุโพธิ์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     รองประธานกรรมการ 
๓. นางจันทร์จิรา   คำน่าน  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๔. นางอุไรรัตน์   รัตนภักดิ์ดีกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
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  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  ดูแล  กำกับ และติดตามให้นักเรียน
ศึกษาเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์คุณสมบัติพฤติกรรม ของปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องกับ “ต้อยติ่งไทย” และสรุปผล
การเรียนรู้ 
 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 
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มีหน้าที่ ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  ดูแล กำกับ และติดตามให้นักเรียน
ศึกษาเรียนรู้การสัมผัสเรียนรู้ธรรมชาติของชีวภาพอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก (ต้อยติ่งไทย) เรียนรู้
ด้านรูปลักษณ์คุณสมบัติและพฤติกรรมในแต่ละปัจจัยอย่างละเอียด 
 
 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 
มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา ในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  ดูแล  กำกับ และติดตามให้นักเรียน
ศึกษาเรียนรู้การสรุปผลการเรียนรู้ธรรมชาติของชีวภาพที่มาพันเกี่ยวกับปัจจัยหลักด้านรูปลักษณ์คุณสมบัติ
และพฤติกรรมของปัจจัยอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ “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   ภู่สวาสดิ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๖. นางสาวเบญชญา  ธนาถิรธรรม   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๗. นางสาวจุฑารัตน์ เอ่ียมสะอาด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๘. นางสาวเย็นจิตร์  มั่นคงพิพัฒน์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   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   ภู่สวาสดิ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๖. นางสาวเบญชญา  ธนาถิรธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๗. นางสาวจุฑารัตน์ เอ่ียมสะอาด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
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 ๙. นายชานนท์  คำปิวทา  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  ดูแล  กำกับ  และติดตามให้นักเรียน
ศึกษาเรียนรู้การสัมผัสเรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยศึกษากายภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก( ต้อยติ่ง
ไทย) เช่นดินน้ำอากาศและแสง 
๓.๒ สรุปผลการเรียนรู้   จำนวน  ๗  คน ประกอบด้วย 
 ๑. นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวเย็นจิตร์  มั่นคงพิพัฒน์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางปัทมา   ภู่สวาสดิ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๔. นางสาวเบญชญา  ธนาถิรธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๕. นางสาวจุฑารัตน์ เอ่ียมสะอาด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
 ๖. นายชานนท์  คำปิวทา  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๗. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      กรรมการและ 
                                                                                                        เลขานุการ 
มีหน้าที่  ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  ดูแล  กำกับ  และติดตามให้ 
นักเรียนศึกษาเรียนรู้สรุปผลการเรียนรู้ของปัจจัยกายภาพด้านรูปลักษณ์คุณสมบัติ 
๔. เรียนรู้ธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัยจำนวน  ๓  คน ประกอบด้วย 
๑. นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ 
๓. นายชานนท์  คำปิวทา  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ให้คำปรึกษา ในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  ดูแล  กำกับ  และติดตามให้นักเรียน
ศึกษาเรียนรู้ปัจจัยประกอบเช่นวัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่สัมผัสเรียนรู้ปัจจัยประกอบที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยหลัก (ต้อยติ่งไทย) ปัจจัยรอง (ชีวภาพอื่น) และปัจจัยเสริม (กายภาพ) นำมาพิจารณาและสรุปองค์
ความรู้ 
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 และติดตามให้นักเรียน
ศึกษาเรียนรู้วิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์เป็นการเรียนรู้ธรรมชาติของความเกี่ยวข้องระหว่างชีวภาพกับ
ชีวภาพชีวภาพกับกายภาพเห็นและเข้าใจความสัมพันธ์และการศึกษาเรียนรู้วิเคราะห์ให้เห็นความผูกพัน
เป็นการเรียนรู้ธรรมชาติของความผูกพันระหว่างชีวภาพกับชีวภาพชีวภาพกับกายภาพเห็นและเข้าใจความ
ผูกพัน  
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๖. สรุปผลการเรียนรู้ ดุลยภาพของความพันเกี่ยวจำนวน  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  ตันจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ 
๖. นางสาวเย็นจิตร์  มั่นคงพิพัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ ดูแล กำกับ และติดตามให้นักเรียน
ศึกษาเรียนรู้ความสัมพันธ์ความผูกพันก่อเกิดดุลยภาพวัตถุทรัพยากรที่เป็นปัจจัยในการพัฒนาหากเรามี
อย่างสมบูรณ์ 
 
การวางแผนและมอบหมายงานดำเนินการดังนี้ 
๑.  ใบงานบทปฏิบัติการสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยวดำเนินการดังนี้ 
    ๑. ครูประจำวิชารับผิดชอบดูแลนักเรียนที่สอนให้ทำใบงานบทปฏิบัติการสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยวตามใบ
งานดังนี้ 

๑. ใบงานที่ ๑ เรื่อง เรียนรู้ความเกี่ยวพัน 
- เรียนรู้ความพันเก่ียวของปัจจัยชีวภาพ 
- เรียนรู้ความพันเก่ียวของปัจจัยกายภาพ 

๒. ใบงานที่ ๒ เรื่องการเลือกปัจจัยเรียนรู้และกำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 
- เรียนรู้ตำแหน่งของปัจจัยชีวภาพ 
- เรียนรู้ตำแหน่งของปัจจัยกายภาพ 

๓. ใบงานที่ ๓  เรื่องการเลือกปัจจัยชีวภาพและกำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 
- การศึกษาลักษณะภายนอกของชีวภาพ 
 เลือกปัจจัยชีวภาพที่จะเรียนรู้ 
 วิเคราะห์รูปลักษณ์ภายนอก 
- การศึกษาลักษณะภายในของชีวภาพ 
 เลือกปัจจัยชีวภาพที่จะเรียนรู้ 
 วิเคราะห์รูปลักษณ์ภายนอก 

๔. ใบงานที่ ๔ เรื่องเรียนรู้ธรรมชาติปัจจัยชีวภาพ 
๕. ใบงานที่ ๕ เรื่องการเลือกปัจจัยกายภาพและกำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 
๖. ใบงานที่ ๖ เรื่องเรียนรู้ธรรมชาติปัจจัยกายภาพ 
๗. ใบงานที่ ๗ เรื่องเรียนรู้ธรรมชาติธรรมชาติความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัย 

- วิเคราะห์สรุปความสัมพันธ์ของพืชศึกษากับชีวภาพและกายภาพ 
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- วิเคราะห์สรุปความผูกพันของพืชศึกษากับชีวภาพและกายภาพ 
- วิเคราะห์สรุปดุลยภาพของพืชศึกษากับชีวภาพและกายภาพ 

๘. ใบงานที่ ๘ เรื่องสรุปให้เห็นความสัมพันธ์ ความผูกพัน และดุลยภาพ 
- สรุปให้เห็นความสัมพันธ์ ความผูกพัน และดุลยภาพ 
- เขียนแผนภาพแสดง ความสัมพันธ์ ความผูกพัน และดุลยภาพ 
 
๒. แผนบูรณาการสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยวดำเนินการดังนี้ 
๑) กลุ่มสาระวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อบูรณาการกับงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๒) ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระสรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว 
๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
๔) รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ต่อผู้บริหาร 
 
๓. การจัดค่ายสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยวดำเนินการดังนี้ 
๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดทำโครงการค่ายสรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว 
๒) แต่งตั้งคำสั่งและประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพ่ือมอบหมายงาน 
๓) ดำเนินการจัดกิจกรรมค่าย 
๔) ประเมินความพึงพอใจ 
๕) รายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร 
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๓.๑.๒ การจัดการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
 การวางแผนการบูรณาการสู่การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยให้ความรู้กับครูทุกคนเกี่ยวกับสาระสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยวเพ่ือนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน
การบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผังมโนทัศน์  (Mind - Mapping)  ดังนี้ 
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๓.๒ การศึกษาสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว 
๑. รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต 
 นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิตของต้อยติ่งไทย ทั้งด้านรูปลักษณ์  คุณสมบัติ 
พฤติกรรมเก่ียวกับ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ดของต้อยติ่งไทย มาเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาปัจจัยอื่น
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 ศึกษาเก่ียวกับ ความยาว ความกว้าง สี ผิว ขนาด รูปทรง รูปร่าง เนื้อ ของตอน
โคน ตอนกลางและตอนปลาย 

- ลำต้น  ศึกษาเกี ่ยวกับลักษณะวิสัย รูปทรงลำต้น  ความสูงของลำต้น  ขนาด สี 
ลักษณะผิวของลำต้น ของตอนโคน ตอนกลางและตอนปลาย 

- ใบ  ศึกษาเกี่ยวกับชนิด  การเรียงตัวของใบบนกิ่ง ลักษณะการจัดเรียงตัวของเส้นใบ  
รูปทรงของใบ  ลักษณะขอบใบ  สี  รูปร่าง ขนาดความกว้าง ความยาวผิวของใบ 
ตอนโคน ตอนกลางและตอนปลาย ด้านหลัง ด้านท้อง ซึกซ้าย ซีกขวา  

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

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

๑.๑.๒ เรื่องท่ีจะเรียนรู้ของรูปลักษณ์ภายใน 

- ราก ศึกษาเกี่ยวกับ สี รูปร่าง จำนวนชั้นของเนื้อเยื่อ ลักษณะการเรียงตัวของ ชั้น 
Epidermis Cortex และStele 

- ลำต้น ศึกษาเกี่ยวกับ สี รูปร่าง จำนวนชั้นของเนื้อเยื่อ ลักษณะการเรียงตัวของ ชั้น 
Epidermis Cortex และStele 
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- ใบ ศึกษาเกี่ยวกับ การติดสี รูปร่าง จำนวนชั้นของเนื้อเยื่อ ลักษณะการเรียงตัวของ 
ชั้น Upper Epidermis, Lower Epidermis, Palisade mesophyll, Spongy 
mesophyll และ Vascular Bundle 

- ดอก ศึกษาเกี่ยวกับ สี รูปร่าง ผิว จำนวน Sepal ,Petal ,Stigma ,Style ,Ovary, 
Ovule Anther, Filament ลักษณะตำแหน่ง 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 ๔ ระยะการเจริญเติบโต โดยมีส่วนประกอบ ดังนี้ 
ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด 
๒.๒  ด้านเคมี    
 - ศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี สี , กลิ่น ค่าความเป็นกรด – เบส การ
ทดสอบแป้ง สมบัติด้านการละลาย ขนาดโมเลกุลของรงควัตถุ ของต้นต้อยติ ่งไทยทั้ง 4 ระยะการ
เจริญเติบโต  โดยมีส่วนประกอบ ดังนี้ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด 
๓. ศึกษาด้านพฤติกรรม 
 - ศึกษาพฤติกรรมของส่วนประกอบแต่ละส่วนของต้อยติ่งไทย ทั้ง 4 ระยะการเจริญเติบโตและ
พฤติกรรมของส่วนประกอบแต่ละส่วนของต้อยติ่งไทยที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว ในสภาพจริงตามธรรมชาติ 
โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มลงพื้นที่ศึกษาเพื่อกำหนดและเก็บตัวอย่างพืช นำมาทดลองในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์พฤติกรรมการตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของพืช ตามบท
ปฏิบัติการเรื่อง พฤติกรรมและการตอบของพืช  โดยศึกษาพฤติกรรมของราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
๓.๑ เรียนรู้พฤติกรรมของต้อยติ่งไทยในระยะเจริญเติบโตเต็มท่ี 

- ราก  ศึกษาพฤติกรรมการสะสมอาหารของราก  

- ลำต้น  ศึกษาพฤติกรรมการโน้มเข้าหาแสงของลำต้น 

- ใบ  ศึกษาพฤติกรรมการเหี่ยวของใบ 

- ดอก ศึกษาพฤติกรรมการเหี่ยวเฉาของดอก 

- ผล  ศึกษาพฤติกรรมการเหี่ยวของผล 

- เมล็ด ศึกษาพฤติกรรมการงอกของเมล็ด 
๓.๒ เรียนรู้การเลี่ยนแปลงพฤติกรรมของต้อยติ่งไทยทั้ง ๔ ระยะ 

- ราก  ศึกษาพฤติกรรมการแตกแขนงของราก 
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- ลำต้น  ศึกษาพฤติกรรมการแตกตาข้างของลำต้น 

- ใบ  ศึกษาพฤติกรรมการเหี่ยวของใบ 

- ดอก ศึกษาพฤติกรรมการบานของดอก 

- ผล  ศึกษาพฤติกรรมการพัฒนาของผล  

- เมล็ด ศึกษาพฤติกรรมการดูดซึมน้ำของเมล็ด 
 
๒ .เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยชีวภาพอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก 
 ๒.๑  เรียนรู้ด้านรูปลักษณ์  คุณสมบัติ  พฤติกรรม 
  -  ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเก่ียวข้องกับต้อยติ่งไทย นักเรียนแต่ละ
กลุ่มลงพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือสำรวจรูปลักษณะภายนอก และเก็บตัวอย่าง นำมาทดลองในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ และศึกษาเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์  คุณสมบัติ  และพฤติกรรมของปัจจัยชีวภาพต่าง ๆ มี
รายละเอียด ดังนี้ 
 
วิธีการศึกษา 
  ๒.๑.๑ เรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ 
   - มดแดง ศึกษารูปลักษณ์ส่วนหัวของมดแดง 
     ศึกษารูปลักษณ์ส่วนอกของมดแดง 
     ศึกษารูปลักษณ์ส่วนท้องของมดแดง 

 
ภาพที่ ๑  แสดงผังวิเคราะห์รูปลักษณ์ของมดแดง 
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   - ไส้เดือนดิน ศึกษารูปลักษณ์ส่วนหัวของไส้เดือนดิน  
     ศึกษารูปลักษณ์ส่วนกลางของไส้เดือนดิน  
     ศึกษารูปลักษณ์ส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 
     ศึกษาโครงสร้างภายในส่วนหัวของไส้เดือนดิน 
     ศึกษาโครงสร้างภายในส่วนกลางของไส้เดือนดิน 
     ศึกษาโครงสร้างภายในส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 

 
  ภาพที่ ๒  แสดงผังวิเคราะห์รูปลักษณข์องไส้เดือนดิน 
 
  ๒.๑.๒ เรียนรู้ด้านคุณสมบัติ 
   - มดแดง ศึกษากลิ่นส่วนหัวของมดแดง 
     ศึกษากลิ่นส่วนอกของมดแดง 
     ศึกษากลิ่นส่วนท้องของมดแดง 
     ศึกษาความมันวาวส่วนหัวของมดแดง 
     ศึกษาความมันวาวส่วนอกของมดแดง 
     ศึกษาความมันวาวส่วนหัวของมดแดง 
     ศึกษาความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดแดง 
     ศึกษาความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดดำ 
     ศึกษาความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมดดำ 
     ศึกษาความเป็นกรดเบสส่วนหัวของมดดำ 
     ศึกษาความเป็นกรดเบสส่วนอกของมดดำ 
     ศึกษาความเป็นกรดเบสส่วนท้องของมดดำ    
 
 
 

ไส้เดือนดิน

ส่วนต้น

ปาก

ส่วนกลาง

ปล้อง

อวัยวะเพศ

ส่วนท้าย

ทวารหนัก



32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

ภาพที่ ๓  แสดงผังวิเคราะห์คุณสมบัติของมดแดง 
 

   - ไส้เดือนดิน ศึกษาความนิ่มส่วนหัวของไส้เดือนดิน 
     ศึกษาความนิ่มส่วนกลางของไส้เดือนดิน 
     ศึกษาความนิ่มส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 
     ศึกษากลิ่นส่วนหัวของไส้เดือนดิน 
     ศึกษากลิ่นส่วนกลางของไส้เดือนดิน 
     ศึกษากลิ่นส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 
     ศึกษาความเป็นโปรตีนส่วนหัวของไส้เดือนดิน 
     ศึกษาความเป็นโปรตีนส่วนกลางของไส้เดือนดิน  
     ศึกษาความเป็นโปรตีนส่วนท้ายของไส้เดือนดิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔  แสดงผังวิเคราะห์คุณสมบัติของไส้เดือนดิน 
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➢ เรียนรู้คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของมดแดง 

 
ศึกษา 

๑. การจมการลอยส่วนหัวของมดแดง 
๒. การจมการลอยส่วนอกของมดแดง 
๓. การจมการลอยส่วนท้องของมดแดง 

 
➢ เรียนรู้คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของไส้เดือนดิน 

 
ศึกษา 

๑. สภาพยืดหยุ่นส่วนหัวของไส้เดือนดิน 
๒. สภาพยืดหยุ่นสวนกลางของไส้เดือนดิน 
๓. สภาพยืดหยุ่นส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 
๔. การจม การลอย ส่วนหัวของไส้เดือนดิน 
๕. การจม การลอย ส่วนกลางของไส้เดือนดิน 
๖. การจม การลอย ส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 
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  ๒.๑.๓ เรียนรู้ด้านพฤติกรรม 
   - มดแดง ศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารของมดแดง 
     ศึกษาพฤติกรรมการเดินของมดแดง 
     ศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารของมดแดง 
     ศึกษาพฤติกรรมการสร้างรังของมดแดง 
     ศึกษาพฤติกรรมการเดินของมดแดง 
     ศึกษาพฤติกรรมการต่อสู้ของมดแดง 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ ๕  แสดงผังวิเคราะห์พฤติกรรมของมดแดง 
 
   - ไส้เดือนดิน ศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองต่อความชื้นของไส้เดือนดิน  
     ศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองต่อแสงของไส้เดือนดิน  
     ศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองต่อสารเคมีของไส้เดือนดิน 
     ศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารของไส้เดือนดินของไส้เดือนดิน 
     ศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของไส้เดือนดินของไส้เดือนดิน  
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ภาพที่ ๕  แสดงผังวิเคราะห์พฤติกรรมของไส้เดือนดิน 

๓. เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยกายภาพ (ดิน น้ำ แสง ลม) 
 ๓.๑ การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์  คุณสมบัติ  ของปัจจัยกายภาพ 
       ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยกายภาพ  เช่น ดิน น้ำ  แสง  และลม  ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ
ต้อยติ่งไทย นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพ้ืนที่ศึกษาเพื่อสำรวจปัจจัยกายภาพ และเก็บตัวอย่าง นำมาทดลองใน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  โดยศึกษาเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์  คุณสมบัติ  ของปัจจัยทางกายภาพ และ
สรุปผลการเรียนรู้ 
วิธีการศึกษา 
 ๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อศึกษาปัจจัยกายภาพ  เช่น  ดิน  แสง  น้ำ  และลมที่เข้ามาเกี่ยวพันกับ
ต้อยติ่งไทยในสภาพจริงตามธรรมชาติ  โดยการสัมผัสเรียนรู้แต่ละด้านดังนี้ 
 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 
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๔. เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยอ่ืน ๆ 
 ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยประกอบที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับต้อยติ่งไทยและปัจจัยทางชีวภาพ
และกายภาพ  สรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษา 
วิธีการศึกษา 
 1.แบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยประกอบที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับต้อยติ่งไทย
และปัจจัยทางชีวภาพและกายภาพ 
 2.สรุปความรู้ที่ได้ 
 
๕.เรียนรู้ธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัย 

 ๕.๑ เรียนรู้วิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์และสัมพันธภาพ 
 ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของความเกี่ยวข้องกันในสภาพจริงตามธรรมชาติระหว่างชีวภาพกับชีวภาพ  
ชีวภาพกับกายภาพ  ให้เห็นความสัมพันธ์ 
 ๕.๒ เรียนรู้วิเคราะห์ให้เห็นความผูกพัน 
 ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของความผูกพันกันในสภาพจริงตามธรรมชาติระหว่างชีวภาพกับชีวภาพ   
ชีวภาพกับกายภาพ  ให้เห็นความผูกพัน 
วิธีการศึกษา 

๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของความเกี่ยวข้องและความผูกพันกันในสภาพ
จริงตามธรรมชาติระหว่างต้อยติ่งไทยกับชีวภาพอื่น ๆ  และต้อยติ่งไทยกับกายภาพ  ให้เห็น
ความสัมพันธ์และผูกพัน 

๒. สรุปความรู้เกี่ยวกับความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัย 
 
๖. สรุปผลการเรียนรู้ ดุลยภาพของความพันเกี่ยว 
วิธีการศึกษา  
 ๑.นักเรียนศึกษาเรียนรู้ความผูกพัน  ความสัมพันธ์ระหว่างต้อยติ่งไทยกับปัจจัยชีวภาพอื่น  เช่น  
ปลวก  แมงมุม  ตั๊กแตน มดแดง ไส้เดือนดิน ผึ้งมิ้ม แมงปอ มดดำ  และปัจจัยกายภาพ  ได้แก่  ดิน น้ำ  
แสง  และอากาศ(ลม,อุณหภูมิ)ท่ีก่อให้เกิดดุลยภาพโดยการเขียนบรรยายสรุปผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

บทที่ ๔ 
ผลการศึกษา 

 
 จากการดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สาระที่ ๒ 
สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว กับหลักสูตรแกนกลาง โดยมีสาระการเรียนรู้ที่วิเคราะห์องค์ความรู้ธรรมชาติของ
ปัจจัยหลัก การเรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง การเรียนรู้ธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหว่าง
ปัจจัย การวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างปัจจัย เพ่ือเข้าใจดุลยภาพ และความพันเกี่ยวของสรรพสิ่ง โดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล ศึกษาทดลอง เพื่อให้ได้ข้อมูลตามใบงานที่กำหนด 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
ขนาดความกว้างเพิ่มขึ้น สีของรากจะมีสีน้ำตาลเข้มขึ้นเรื่อย ๆ ตามระยะการเติบโตจากสีน้ำตาลอ่อน จน
กลายเป็นสีน้ำตาลเข้มในระยะสุดท้าย ทุกระยะมีผิวที่ขรุขระ เนื้อแข็ง เป็นรูปทรงกระบอก  ปลายรากเรียว
แหลม 
 
 
 

ภาพที่ ๖  แสดงรากต้อยติ่งไทย ๔ ระยะ 
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ตารางที่ ๓  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) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๗  แสดงลำต้นต้อยติ่งระยะที่ ๓ 
ลำต้น 
 ลักษณะวิสัยเป็นพืชล้มลุก ต้นเป็นทรงพุ่มสูง ลำต้นตั้งตรงเหนือดิน ทรงกระบอก ลำต้นสีเขียว 
และเขียวเข้มข้ึนเรื่อย ๆ มีความยาว และความกว้างเพ่ิมขึ้นตามการเจริญเติบโต เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว
มีความยาวประมาณ ๒๐-๓๐ เซนติเมตรความกว้างของลำต้นประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร ตอนโคนกว้างกว้าง
ตอนปลายระยะเริ่มต้นมีผิวเรียบ เมื่อเจริญเติบโตขึ้นจะมีขน 
 
 
 

๑ cm. ๑ cm. ๑ cm. ๑ cm. 
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ตารางที่ ๔  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) 
ขนาดของใบเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโต ในระยะที่ ๔ มีความกว้างประมาณ ๓ - ๕ เซนติเมตร ยาว
ประมาณ ๖ – ๙ เซนติเมตร 
 
 

1 cm. 1 cm. 1 cm. 1 cm. 
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ภาพที่ ๘  แสดงการเรียงตัวของใบบนกิ่งเป็นแบบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก (Opposite decussate) 
 
ตารางที่ ๕ 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) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลังใบ ท้องใบ 

1 cm. 1 cm. 

1 cm. 1 cm. 
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ภาพที่ ๙ แสดงดอกต้อยติ่งไทย ๔ ระยะ 
ดอก 
 ชนิดของดอกเป็นดอกช่อ ออกดอกตามยอดหรือตามซอกใบเป็นช่อๆ ๓ - ๕ ดอก บานไม่พร้อมกัน 
มีกลีบเลี้ยงสีเขียว ๕ แฉก กลีบเลี้ยงยาว ปลายแหลม กลีบดอก สีม่วงอ่อน ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามระยะการ
เจริญเติบโตในระยะที่ ๑ มีสีเขียวอ่อน ระยะที่ ๒ เริ่มมีสีม่วงและเหลือง จนระยะท่ี 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 ๖ 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
ของผลต้อยติ ่งไทย มีสีเข้มขึ ้นเรื ่อย ๆจากสีเขียวจนเป็นสีน้ำตาลเปลี ่ยนแปลงตามการเจริญเติบโต 

1 cm. 1 cm. 1 cm. 1 cm. 
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คลอโรฟิลล์เริ่มสลายไป ระยะที่ ๑ - ๒ มีผิวเรียบ ระยะที่ ๓ – ๔ มีผิวสาก (ผิวขรุขระ)  ขนาดความยาวของ
ผลต้อยติ่งไทย ประมาณ ๑ - ๒ เซนติเมตร ในระยะที่ ๑ - ๒ มีความยาวเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโต แต่
ระยะที่ ๓ - ๔ มีขนาดความยาวเล็กลงเล็กน้อยเนื่องจากผลแก่จะเริ ่มแห้ง กว้างประมาณ ๐.๒ – ๐.๔ 
เซนติเมตร 
 
ตารางที่ ๗ 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 และระยะท่ีแก่ที่สุด จะแห้งจนมี
สีน้ำตาลอ่อน เนื้อของเมล็ดต้อยติ่งไทย ในระยะที่ ๑ - ๒ จะมีเนื้อนิ่ม ส่วนระยะ ๓ - ๔ เมล็ดมีเนื้อแข็ง 
เนื่องจากเมล็ดแก่จะแห้ง เมล็ดแก่จะมีขน 
 
ตารางที่ ๘ 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) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

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

1 cm. 1 cm. 1 cm. 1 cm. 
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๑.๒ รูปลักษณ์ภายในของต้อยติ่งไทย 
 ๑.๒.๑ รูปลักษณ์ภายในของรากต้อยติ่งไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  ๑๐  แสดงโครงสร้างภายในของรากต้อยติ่งไทย 
 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 ๑๑  แสดงโครงสร้างภายในของลำต้นต้อยติ่งไทย 

40X 

40X 
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 จากการศึกษาพบว่าต้นต้อยติ่งไทยในระยะที่ ๑ รูปร่างของเซลล์ชั ้น Epidermis ของลำต้น มี
ลักษณะเซลล์สี ่เหลี่ยมเรียงชิดติดกัน ๑ แถว ระยะที่ ๒ รูปร่างของเซลล์ชั ้น Epidermis ของลำต้น มี
ลักษณะเซลล์สี ่เหลี ่ยมเรียงชิดติดกัน ๑ แถว เริ ่มมีขนรอบ 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 
๑.๒.๓ รูปลักษณ์ภายในของใบต้อยติ่งไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  ๑๒  แสดงโครงสร้างภายในของใบต้อยติ่งไทย 
 จากการศึกษา พบว่าลักษณะการเรียงตัวของเนื้อเยื่อของใบต้อยติ่งไทย ประกอบด้วย ๓ ชั้น 
บนสุดคือชั้น Upper epidermis ตรงกลางคือชั้น Mesophyll (ด้านล่างเป็น Spongy mesophyll และ
ด้านบนเป็น Palisade mesophyll) และล่างสุด คือชั้น Lower epidermis 
 
 
 
 
 
 
 
 

40X 
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 ๑.๒.๔ รูปลักษณ์ภายในของดอกต้อยติ่งไทย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 จากการศึกษาพบว่า ดอกของต้อยติ่งไทยระยะที่ ๑ มี่จำนวนเกสรเพศผู้อยู่ประมาณ ๒-๓ อัน 
เพราะเป็นระยะที่ดอกเริ่มมีการเจริญเติบโต ระยะที่ ๒ จำนวนเกสรเพศผู้อยู่ประมาณ ๔ อัน ระยะที่ ๓ 
จำนวนเกสรเพศผู้อยู่ ๔ อัน ระยะที่ ๔ ไม่มีเกสรเพศผุ้ เพราะเป็นระยะที่ดอกหยุดการเจริญเติบโต และ
เกสรจะหลุดหายไป ดังนั้นเกสรเพศผู้ของดอกต้อยติ่งไทย ตั้งแต่ระยะที่ ๑-๔ จะมีจำนวนเพ่ิมขึ้นจนสูงที่สุด
ที่จำนวน ๔ อัน และจะเริ่มหลุดหายไปจนไม่เหลือเกสรเพศผู้ 
 ๑.๒.๕ รูปลักษณ์ภายในของผลต้อยติ่งไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7X 

ภาพที่  ๑๓  แสดงโครงสร้างภายในของดอกต้อยติ่งไทย 

10X 

ภาพที่ ๑๔ แสดงโครงสร้างภายในของผลต้อยติ่งไทย 
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 จากการศึกษาพบว่า ระยะที่ ๑- ๒ มีสีเขียวเข้ม ระยะที่ ๓ มีสีเขียวขี้ม้า ส่วนระยะสุดท้าย มีสี
น้ำตาลอ่อนปนเหลือง ดังนั้น ชั้น Exocarp ของผลต้อยติ่งไทย มีสีเข้มขึ้นเรื ่อย ๆ จากสีเขียวจนเป็นสี
น้ำตาลเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามการเจริญเติบโต คลอโรฟิลล์เริ่มสลายไป จำนวน Ovule ในผลของ
ต้อยติ่งไทย ผลของต้อยติ่งไทยส่วนใหญ่ มี ๒๒ เมล็ด 
 ๑.๒.๕ รูปลักษณ์ภายในของเมล็ดต้อยติ่งไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 จากการศึกษาพบว่า Seed coat ของเมล็ดต้อยติ่งไทย ระยะที่ ๑ มีสีเขียวอมเหลือง ระยะที่ ๒ มีสี
เขียวเข้ม ระยะที่ ๓ มีสีน้ำตาล และระยะสุดท้ายไม่สามารถ ตรวจสอบได้เนื่องจากเมล็ดมี ความแข็งมาก
เกินไป ทำให้ไม่สามารถทำการ Long – Section ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมลด็ 

 

 15X 

ภาพที่ ๑๕ แสดงโครงสร้างภายในของเมล็ดต้อยติ่งไทย 
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๒. เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยชีวภาพอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก 
 การสำรวจธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับต้อยติ่งไทย  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 ๙ แสดงการศึกษาธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับต้อยติ่งไทยช่วงเวลา
เช้า  (๗.๐๐  - ๘.๓๐ น.) 

ลำดับ 
ชื่อสิ่งมีชีวิต 
(ชีวภาพ) 

ความเกี่ยวพัน 
(จำนวน ตำแหน่งที่พบ ทำอะไร อย่างไร กับปัจจัยหลัก) 

๑. มดแดง จำนวนมาก  เดินไปมารอบ ๆ ต้นต้อยติ่งไทย ตอบสนองต่อสิ่งเร้า
รอบ ๆ  

๒. มดดำ จำนวนมาก เดินเรียงแถวไปมา ผ่านต้นต้อยติ่งไทย บางตัวเดินขึ้น
ไปบนต้นต้อยติ่งไทย 

๓. ตั๊กแตน จำนวน ๒ ตัว  เกาะอยู่บนใบของต้นต้อยติ่งไทย  และกระโดดไป
ยังบริเวณรอบ ๆ ต้นต้อยติ่งไทย 

๔. ไส้เดือนดิน จำนวน ๘ ตัว  ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของต้นต้อยติ่งไทย 
ชอนไชลงพ้ืนดินบริเวณโคนต้นต้อยติ่งไทย 

๕. ยุง จำนวนมาก รอบ ๆ บริเวณต้นต้อยติ่งไทย บินวนไปมา 

๖. กิ้งกือ จำนวน ๑ ตัว  บริเวณโคนต้นต้อยติ่งไทย  เลื้อยผ่านต้นต้อยติ่งไทย
ตามพ้ืนดิน 

๗. แมงมุม จำนวน ๑ ตัว  เกาะอยู่ที่ใบของต้นต้อยติ่งไทย 

 
ตารางที่ ๑๐ 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. ตั๊กแตน จำนวน ๒ ตัว เกาะอยู่บนใบของต้นต้อยติ่งไทย  และกระโดดไปยัง
บริเวณรอบ ๆ ต้นต้อยติ่งไทย 

๓. แมงมุม จำนวน ๑ ตัว  เกาะอยู่ที่ใบของต้นต้อยติ่งไทย 
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๔. มดดำ จำนวนมาก เดินเรียงแถวไปมา ผ่านต้นต้อยติ่งไทย บางตัวเดินขึ้น
ไปบนต้นต้อยติ่งไทย 

๕. ไส้เดือนดิน จำนวน ๔ ตัว ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของต้นต้อยติ่งไทย 
ชอนไชลงพ้ืนดินบริเวณโคนต้นต้อยติ่งไทย 

๖. กิ้งกือ จำนวน ๑ ตัว ทางทิศเหนือของต้นต้อยติ่งไทย  เดินตามพื้นดิน
ตอบสนองต่อการสัมผัส 

๗. ผึ้งมิ้ม จำนวน ๒ ตัว บินมาเกาะที่ดอกของต้นต้อยติ่งไทย 

 
 
ตารางที่ ๑๑ แสดงการศึกษาธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับต้อยติ่งไทยช่วงเวลา
เย็น  (๑๗.๐๐  - ๑๘.๓๐ น.) 

ลำดับ 
ชื่อสิ่งมีชีวิต 
(ชีวภาพ) 

ความเกี่ยวพัน 
(จำนวน ตำแหน่งที่พบ ทำอะไร อย่างไร กับปัจจัยหลัก) 

๑. มดแดง จำนวนมาก  เดินไปมารอบ ๆ ต้นต้อยติ่งไทย ตอบสนองต่อสิ่งเร้า
รอบ ๆ 

๒. มดดำ จำนวนมาก เดินเรียงแถวไปมา ผ่านต้นต้อยติ่งไทย บางตัวเดินขึ้น
ไปบนต้นต้อยติ่งไทย 

๓. ตั๊กแตน จำนวน ๒ ตัว เกาะอยู่บนใบของต้นต้อยติ่งไทย  และกระโดดไปยัง
บริเวณรอบ ๆ ต้นต้อยติ่งไทย 

๔. ไส้เดือนดิน จำนวน ๗ ตัว ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของต้นต้อยติ่งไทย 
ชอนไชลงพ้ืนดินบริเวณโคนต้นต้อยติ่งไทย 

๕. กิ้งกือ จำนวน ๑ ตัว ทางทิศเหนือของต้นต้อยติ่งไทย  เดินตามพื้นดิน
ตอบสนองต่อการสัมผัส 
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การสำรวจธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับต้อยติ่งไทยสามารถสรุปสิ่งมีชีวิต
ที่พบในแต่ละช่วงเวลาได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๑๒ แสดงการสรุปการสำรวจสิ่งมีชีวิตที่พบในแต่ละช่วงเวลา 

ช่วงเวลา ชนิด จำนวน(ตัว) 

ช่วงเวลาเช้า 
(๗.๐๐  - ๘.๓๐ น.) 

มดแดง จำนวนมาก 
มดดำ จำนวนมาก 

ตั๊กแตน ๒ ตัว 
ไส้เดือนดิน ๘ ตัว 

ยุง จำนวนมาก 
กิ้งกือ ๑ ตัว 
แมงมุม ๑ ตัว 

ช่วงเวลากลางวัน  
(๑๑.๓๐  - ๑๒.๓๐ น.) 

มดแดง จำนวนมาก 
ตั๊กแตน ๒ ตัว 
แมงมุม ๑ ตัว 
มดดำ จำนวนมาก 

ไส้เดือนดิน ๔ ตัว 
กิ้งกือ ๑ ตัว 
ผึ้งมิ้ม ๒ ตัว 

- ช่วงเวลาเย็น 
(๑๗.๐๐  - ๑๘.๓๐ น.) 

มดแดง จำนวนมาก 
มดดำ จำนวนมาก 

ตั๊กแตน ๒ ตัว 
ไส้เดือนดิน ๗ ตัว 

กิ้งกือ ๑ ตัว 
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แผนผังแสดงทรัพยากรชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับต้อยติ่งไทย 

 
 จากกิจกรรมการสำรวจปัจจัยทางชีวภาพพบว่า สิ่งมีชีวิตที่นักเรียนสามารถพบได้ทั้ง ๓ ช่วงเวลา
พบบ่อยและมีอยู ่เป็นจำนวนมาก คือ มดแดง  และไส้เดือนดิน จึงเลือกสิ ่งมีชีว ิตทั ้ง ๒ ชนิดนี ้ มา
ทำการศึกษาเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ และพฤติกรรมของชีวภาพ 
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๒.๑ เรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ พฤติกรรม 
 เรียนรู้ด้านรูปลักษณ์โดยเริ่มจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นส่วนๆ  แล้วเรียนรู้แต่ละส่วนแต่ละ
เรื่อง เช่น รูปร่าง รูปทรง สี  ผิว ขนาด 
 เรียนรู้ด้านคุณสมบัติเรียนรู้แต่ละส่วนแต่ละเรื่องทั้งคุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมี เช่น สี กลิ่น รส 
ความเหนียว ความยืดหยุ่น 
 เรียนรู้ด้านพฤติกรรมเรียนรู้แต่ละส่วนแต่ละเรื่อง เช่น พฤติกรรมการกินอาหาร  การเดิน การขยับ 
การบิน การต่อสู้ และการสร้างรัง 
๒.๑.๑ เรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ 
ปัจจัยทางชีวภาพตัวที่ ๑ คือ มดแดง 

   
ภาพที่ ๑๖  แสดงปัจจัยทางชีวภาพ (มดแดง) 

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

 
ภาพที่ ๑๗  แสดงแผนผังการวิเคราะห์รูปลักษณ์ของมดแดง 

การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ของมดแดง 

 
ภาพที่ ๑๘  แสดงแผนผังการเรียนรู้รูปลักษณ์ของมดแดง 

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

๘. รูปร่างของเขี้ยวซ้ายตอนกลาง 
๙. รูปร่างของเขี้ยวซ้ายตอนปลาย 
๑๐. รูปร่างของเขี้ยวซ้ายตอนโคน 
๑๑. รูปร่างของเขี้ยวซ้ายตอนกลาง 
๑๒. รูปร่างของเขี้ยวซ้ายตอนปลาย 
๑๓. รูปร่างของตาซ้าย 
๑๔. รูปร่างของตาขวา 
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๑๕. รูปร่างของขาซ้ายคู่หน้าตอนโคน 
๑๖. รูปร่างของขาซ้ายคู่หน้าตอนกลาง 
๑๗. รูปร่างของขาซ้ายคู่หน้าตอนปลาย 
๑๘. รูปร่างของขาซ้ายคู่กลางตอนโคน 
๑๙. รูปร่างของขาซ้ายคู่กลางตอนกลาง 
๒๐. รูปร่างของขาซ้ายคู่กลางตอนปลาย 
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 
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. รูปทรงของขาขวาคู่กลางตอนปลาย 
๓๐. รูปทรงของขาขวาคู่หลังตอนโคน 
๓๑. รูปทรงของขาขวาคู่หลังตอนกลาง 
๓๒. รูปทรงของขาขวาคู่หลังตอนปลาย 
๓๓. รูปทรงของส่วนท้องด้านบน 
๓๔. รูปทรงของส่วนท้องด้านล่าง 
๓๕. รูปทรงของก้น

 
การตั้งชื่อเรื่องท่ีจะเรียนรู้ : ด้านรูปลักษณ์ของมดแดง (สี)  ดังนี้ 

๑. สีหนวดซ้ายตอนโคน 
๒. สีของหนวดซ้ายตอนกลาง 
๓. สีของหนวดซ้ายตอนปลาย 

๔. สีของหนวดขวาตอนโคน 
๕. สีของหนวดขวาตอนกลาง 
๖. สีของหนวดขวาตอนปลาย 
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๗. สีของเขี้ยวซ้ายตอนโคน 
๘. สีของเขี้ยวซ้ายตอนกลาง 
๙. สีของเขี้ยวซ้ายตอนปลาย 
๑๐. สีของเขี้ยวซ้ายตอนโคน 
๑๑. สีของเขี้ยวซ้ายตอนกลาง 
๑๒. สีของเขี้ยวซ้ายตอนปลาย 
๑๓. สีของตาซ้าย 
๑๔. สีของตาขวา 
๑๕. สีของขาซ้ายคู่หน้าตอนโคน 
๑๖. สีของขาซ้ายคู่หน้าตอนกลาง 
๑๗. สีของขาซ้ายคู่หน้าตอนปลาย 
๑๘. สีของขาซ้ายคู่กลางตอนโคน 
๑๙. สีของขาซ้ายคู่กลางตอนกลาง 
๒๐. สีของขาซ้ายคู่กลางตอนปลาย 

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 
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
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การตั้งชื่อเรื่องท่ีจะเรียนรู้ : ด้านรูปลักษณ์ของมดแดง (ขนาด)  ดังนี้ 
๑. ขนาดหนวดซ้ายตอนโคน 
๒. ขนาดของหนวดซ้ายตอนกลาง 
๓. ขนาดของหนวดซ้ายตอนปลาย 
๔. ขนาดของหนวดขวาตอนโคน 
๕. ขนาดของหนวดขวาตอนกลาง 
๖. ขนาดของหนวดขวาตอนปลาย 
๗. ขนาดของเขี้ยวซ้ายตอนโคน 
๘. ขนาดของเขี้ยวซ้ายตอนกลาง 
๙. ขนาดของเขี้ยวซ้ายตอนปลาย 
๑๐. ขนาดของเขี้ยวซ้ายตอนโคน 
๑๑. ขนาดของเขี้ยวซ้ายตอนกลาง 
๑๒. ขนาดของเขี้ยวซ้ายตอนปลาย 
๑๓. ขนาดของตาซ้าย 
๑๔. ขนาดของตาขวา 
๑๕. ขนาดของขาซ้ายคู่หน้าตอนโคน 
๑๖. ขนาดของขาซ้ายคู่หน้าตอนกลาง 

๑๗. ขนาดของขาซ้ายคู่หน้าตอนปลาย 
๑๘. ขนาดของขาซ้ายคู่กลางตอนโคน 
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

 
 
เรียนรู้เรื่องรูปลักษณ์ส่วนหัวของมดแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๑๙  แสดงการเรียนรู้รูปลักษณ์ของส่วนหัวมดแดง 
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ตารางที่  ๑๓  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปร่างส่วนหัวของมดแดง 

 สรุป  ส่วนหัวของมดแดงมีรูปร่างกลม  ตาของมดแดงรูปร่างกลมรี  หนวดของมดแดงหักศอก ๒ 
ท่อน รูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า  เขี้ยวรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยมเนื่องจากปลายสุดมีลักษณะแหลม 
 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
รูปร่างส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนหัวมีรูปร่างกลมรี  ตามีรูปร่างกลม  หนวดมี

ลักษณะหักศอก ๒ ท่อน รูปร่างสี ่เหลี ่ยมผืนผ้า  เขี ้ยวรูปร่าง
สามเหลี่ยม 

รูปร่างส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที ่ ๒ ส่วนหัวมีรูปร่างค่อนข้างกลม  ตามีรูปร่างกลม  
หนวดมีลักษณะหักศอก ๒ ท่อน รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า  เขี้ยวรูปร่าง
สามเหลี่ยม 

รูปร่างส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ ส่วนหัวมีรูปร่างกลมรี  ตามีรูปร่างกลม  หนวดมี
ลักษณะหักศอก ๒ ท่อน รูปร่างสี ่เหลี ่ยมผืนผ้า  เขี ้ยวรูปร่าง
สามเหลี่ยม 

รูปร่างส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ ส่วนหัวมีรูปร่างกลม  ตามีรูปร่างกลมรี  หนวดมี
ลักษณะหักศอก ๒ ท่อน รูปร่างสี ่เหลี ่ยมผืนผ้า  เขี ้ยวรูปร่าง
สามเหลี่ยม 

รูปร่างส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ ส่วนหัวมีรูปร่างกลมรี  ตามีรูปร่างกลม  หนวดมี
ลักษณะหักศอก ๒ ท่อน รูปร่างสี่เหลี่ยม  เขี้ยวรูปร่างสามเหลี่ยม 

รูปร่างส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ ส่วนหัวมีรูปร่างกลม  ตามีรูปร่างกลมรี  หนวดมี
ลักษณะหักศอก ๒ ท่อน รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า  เขี้ยวรูปร่างคล้าย
สามเหลี่ยม 

รูปร่างส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ ส่วนหัวมีรูปร่างกลมรี  ตามีรูปร่างกลม  หนวดมี
ลักษณะหักศอก ๒ ท่อน รูปร่างสี่เหลี่ยม  เขี้ยวรูปร่างสามเหลี่ยม 

รูปร่างส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ ส่วนหัวมีรูปร่างกลมรี  ตามีรูปร่างกลม  หนวดมี
ลักษณะหักศอก ๒ ท่อน รูปร่างสี ่เหลี ่ยมผืนผ้า  เขี ้ยวรูปร่าง
สามเหลี่ยม 

รูปร่างส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ ส่วนหัวมีรูปร่างกลมรี  ตามีรูปร่างกลมรี  หนวดมี
ลักษณะหักศอก ๒ ท่อน รูปร่างสี่เหลี่ยม  เขี้ยวรูปร่างสามเหลี่ยม 

รูปร่างส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ ส่วนหัวมีรูปร่างกลมรี  ตามีรูปร่างกลม  หนวดมี
ลักษณะหักศอก ๒ ท่อน รูปร่างสี ่เหลี ่ยมผืนผ้า  เขี ้ยวรูปร่าง
สามเหลี่ยม 



57 
 

ตารางที่  ๑๔  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปทรงส่วนหัวของมดแดง 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
รูปทรงส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนหัวมีรูปทรงเป็นทรงกลม  ตามีรูปทรงเป็นทรง

กลม  หนวดหักศอก ๒ ท่อน รูปทรงเป็นกระบอก เขี้ยวมีรูปทรง
คล้ายพีระมิด 

รูปทรงส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ ส่วนหัวมีรูปทรงเป็นทรงกลม  ตามีรูปทรงเป็นทรง
กลมรี  หนวดหักศอก ๒ ท่อน รูปทรงเป็นกระบอก เขี้ยวมีรูปทรง
คล้ายพีระมิด 

รูปทรงส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ ส่วนหัวมีรูปทรงเป็นทรงกลม  ตามีรูปทรงเป็นทรง
กลม  หนวดหักศอก ๒ ท่อน รูปทรงเป็นกระบอก เขี้ยวมีรูปทรง
คล้ายกรวย 

รูปทรงส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ ส่วนหัวมีรูปทรงเป็นทรงกลม  ตามีรูปทรงเป็นทรง
กลม  หนวดหักศอก ๒ ท่อน รูปทรงเป็นกระบอก เขี้ยวมีรูปทรง
คล้ายพีระมิด 

รูปทรงส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ ส่วนหัวมีรูปทรงเป็นทรงกลม  ตามีรูปทรงเป็นทรง
กลม  หนวดหักศอก ๒ ท่อน รูปทรงเป็นกระบอก เขี้ยวมีรูปทรง
คล้ายกรวย 

รูปทรงส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ ส่วนหัวมีรูปทรงเป็นทรงกลม  ตามีรูปทรงเป็นทรง
กลม  หนวดหักศอก ๒ ท่อน รูปทรงเป็นกระบอก เขี้ยวมีรูปทรง
คล้ายพีระมิด 

รูปทรงส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ ส่วนหัวมีรูปทรงเป็นทรงกลม  ตามีรูปทรงเป็นทรง
กลม  หนวดหักศอก ๒ ท่อน รูปทรงเป็นกระบอก เขี้ยวมีรูปทรง
คล้ายพีระมิด 

รูปทรงส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ ส่วนหัวมีรูปทรงเป็นทรงกลม  ตามีรูปทรงเป็นทรง
กลม  หนวดหักศอก ๒ ท่อน รูปทรงเป็นกระบอก เขี้ยวมีรูปทรง
คล้ายกรวย 

รูปทรงส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ ส่วนหัวมีรูปทรงเป็นทรงกลม  ตามีรูปทรงเป็นทรง
กลม  หนวดหักศอก ๒ ท่อน รูปทรงเป็นกระบอก เขี้ยวมีรูปทรง
คล้ายพีระมิด 

รูปทรงส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ ส่วนหัวมีรูปทรงเป็นทรงกลม  ตามีรูปทรงเป็นทรง
กลม  หนวดหักศอก ๒ ท่อน รูปทรงเป็นกระบอก เขี้ยวมีรูปทรง
คล้ายพีระมิด 
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 สรุป  ส่วนหัวของมดแดงมีรูปทรงเป็นทรงกลม  ตาของมดแดงมีรูปทรงเป็นทรงกลม  หนวดหัก
ศอก ๒ ท่อน มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก และเข้ียวมีรูปทรงคล้ายพีระมิด 
 
ตารางที่  ๑๕  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องสีส่วนหัวของมดแดง 

 สรุป   ส่วนหัวของมดแดงมีสีส้มแดง  ตาของมดแดงมีสีดำ  หนวดของมดแดงมีสีส้มแดง  และเขี้ยว
ของมดแดงมีสีส้ม บริเวณหนวดและเข้ียวจะมีอ่อนกว่าบริเวณหัว 
 
ตารางที่  ๑๖  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องผิวส่วนหัวของมดแดง 

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

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ผิวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้นมี มีหนวดและ

เขี้ยวยื่นออกจากหัว 
ผิวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้นมี มีหนวดและ

เขี้ยวยื่นออกจากหัว 
ผิวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้นมี มีหนวดและ

เขี้ยวยื่นออกมา 
ผิวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้นมี มีหนวดและ

เขี้ยวยื่นออกจากหัว 
ผิวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้นมี มีหนวดและ

เขี้ยวยื่นออกจากหัว 
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 สรุป  ส่วนหัวของมดแดงจะมีผิวเรียบ  บริเวณตาจะมีผิวที่นูนขึ้นมา  หนวดยื่นออกจากบริเวณหัว  
หนวดจะมีลักษณะเป็นปล้อง นับจำนวนได้ ๑๒ ปล้อง  ผิวของเขี้ยว ๒ ด้านจะต่างกัน ด้านหนึ่งจะมีผิวเรียบ  
อีกด้านหนึ่งจะมีลักษณะเหมือนใบเลื่อย เนื่องจากเข้ียวของมดมีไว้เพ่ือกัดกินอาหาร 
 
ตารางที่  ๑๗  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องขนาดส่วนหัวของมดแดง 

ผิวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้นมี มีหนวดและ
เขี้ยวยื่นออกมา 

ผิวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที ่๗ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้นมี มีหนวดและ
เขี้ยวยื่นออกจากหัว 

ผิวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้นมี มีหนวดและ
เขี้ยวยื่นออกจากหัว 

ผิวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้นมี มีหนวดและ
เขีย้วยื่นออกจากหัว 

ผิวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ ส่วนหัวมีผิวเรียบ บริเวณตาจะนูนขึ้นมี มีหนวด
และเข้ียวยื่นออกจากหัว 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ขนาดส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที ่ ๑ ส่วนหัวมีขนาด ๐.๓ เซนติเมตร  ตา ๐.๐๒ 

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

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

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

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

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

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

เซนติเมตร  เขี้ยว ๐.๐๕ เซนติเมตร หนวด ๐.๑๘ เซนติเมตร   
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 สรุป  มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนหัวมีขนาด ๐.๓ เซนติเมตร  ตาขนาด ๐.๐๒ เซนติเมตร  เขี้ยวยาว 
๐.๐๖ เซนติเมตร หนวดหักศอก ๒ ท่อน ขนาด ๐.๑๘ เซนติเมตร   
 
เรียนรู้เรื่องรูปลักษณ์ส่วนอกของมดแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒๐  แสดงการเรียนรู้รูปลักษณ์ของส่วนอกมดแดง 
 
ตารางที่  ๑๘  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปร่างส่วนอกของมดแดง 

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

ขนาดส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ ส่วนหัวมีขนาด ๐.๓ เซนติเมตร  ตา ๐.๐๒ 
เซนติเมตร  เขี้ยว ๐.๐๖ เซนติเมตร หนวด ๐.๑๘ เซนติเมตร   

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

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
รูปร่างส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกัน  มีขา ๓ คู่

ยื ่นออกจากส่วนอก  ขาคู ่หน้า คู ่กลาง และคู ่หลังมีรูปร่างเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

รูปร่างส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกัน  มีขา ๓ คู่
ยื ่นออกจากส่วนอก  ขาคู ่หน้า คู ่กลาง และคู ่หลังมีรูปร่างเป็น
สี่เหลี่ยม 
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 สรุป  มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกัน  มีขา ๓ คู่ยื่นออกจากส่วนอก  ขาคู่
หน้า คู่กลาง และคู่หลังมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
 
 
 
 
 
 

รูปร่างส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกัน  มีขา ๓ คู่
ยื ่นออกจากส่วนอก  ขาคู ่หน้า คู ่กลาง และคู ่หลังมีรูปร่างเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

รูปร่างส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกัน  มีขา ๓ คู่
ยื ่นออกจากส่วนอก  ขาคู ่หน้า คู ่กลาง และคู ่หลังมีรูปร่างเป็น
สี่เหลี่ยม 

รูปร่างส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกัน  มีขา ๓ คู่
ยื ่นออกจากส่วนอก  ขาคู ่หน้า คู ่กลาง และคู ่หลังมีรูปร่างเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

รูปร่างส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกัน  มีขา ๓ คู่
ยื ่นออกจากส่วนอก  ขาคู ่หน้า คู ่กลาง และคู ่หลังมีรูปร่างเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

รูปร่างส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกัน  มีขา ๓ คู่
ยื ่นออกจากส่วนอก  ขาคู ่หน้า คู ่กลาง และคู ่หลังมีรูปร่างเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

รูปร่างส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกัน  มีขา ๓ คู่
ยื ่นออกจากส่วนอก  ขาคู ่หน้า คู ่กลาง และคู ่หลังมีรูปร่างเป็น
สี่เหลี่ยม 

รูปร่างส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกัน  มีขา ๓ คู่
ยื ่นออกจากส่วนอก  ขาคู ่หน้า คู ่กลาง และคู ่หลังมีรูปร่างเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

รูปร่างส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ ส่วนอกมีรูปร่างเป็นวงกลมรี ๒ วงต่อกัน  มีขา ๓ 
คู่ยื ่นออกจากส่วนอก  ขาคู่หน้า คู่กลาง และคู่หลังมีรูปร่างเป็น
สี่เหลี่ยม 
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ตารางที่  ๑๙  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปทรงส่วนอกของมดแดง 

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

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
รูปทรงส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนอกมีรูปทรงกลม ๒ รูป ติดกัน  ประกอบด้วยขา 

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

ขา ๓ คู ่  ได ้แก ่ ค ู ่หน ้า  ค ู ่กลาง และคู ่หล ัง  ม ีร ูปทรงเป็น
ทรงกระบอก 

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

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

รูปทรงส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ ส่วนอกมีรูปทรงกลมรี ๒ รูป ติดกัน  ประกอบด้วย
ขา ๓ คู ่  ได ้แก ่ ค ู ่หน ้า  ค ู ่กลาง และคู ่หล ัง  ม ีร ูปทรงเป็น
ทรงกระบอก 

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

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

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

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

รูปทรงส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ ส่วนอกมีรูปทรงกลมร ี๒ รูป ติดกัน  ประกอบด้วย
ขา ๓ คู ่  ได ้แก ่ ค ู ่หน ้า  ค ู ่กลาง และคู ่หล ัง  ม ีร ูปทรงเป็น
ทรงกระบอก 
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ตารางที่  ๒๐  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องสีส่วนอกของมดแดง 

 สรุป มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนอกมีสีส้มแดง  ขาทั้ง ๓ คู่ มีสีส้มแดง 
 
ตารางที่   ๒๑ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องผิวส่วนอกของมดแดง 

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

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ผิวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้ายและ

ขวา บริเวณขาทั้ง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคนและตอนกลาง ตอนปลาย
สุดขรุขระ 

ผิวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้ายและ
ขวา บริเวณขาทั้ง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคนและตอนกลาง ตอนปลาย
สุดเหมือนขอเกี่ยว 

ผิวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้ายและ
ขวา บริเวณขาทั้ง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคนและตอนกลาง ตอนปลาย
สุดขรุขระ 

ผิวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้ายและ
ขวา บริเวณขาทั้ง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคนและตอนกลาง ตอนปลาย
สุดเหมือนขอเกี่ยว 
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 สรุป  มดแดงตัวที่ ๑๐ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้ายและขวา บริเวณขาทั้ง ๓ คู่ผิว
เรียบตอนโคนและตอนกลาง ตอนปลายสุดขรุขระ 
 
ตารางที่  ๒๒  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องขนาดส่วนอกของมดแดง 

ผิวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้ายและ
ขวา บริเวณขาทั้ง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคนและตอนกลาง ตอนปลาย
สุดขรุขระ 

ผิวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้ายและ
ขวา บริเวณขาทั้ง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคนและตอนกลาง ตอนปลาย
สุดเหมือนขอเกี่ยว 

ผิวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้ายและ
ขวา บริเวณขาทั้ง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคนและตอนกลาง ตอนปลาย
สุดขรุขระ 

ผิวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้ายและ
ขวา บริเวณขาทั้ง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคนและตอนกลาง ตอนปลาย
สุดขรุขระ 

ผิวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้ายและ
ขวา บริเวณขาทั้ง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคนและตอนกลาง ตอนปลาย
สุดขรุขระ 

ผิวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ ส่วนอกมีผิวเรียบ มีขา ๓ คู่ยื่นออกไปทั้งซ้ายและ
ขวา บริเวณขาทั้ง ๓ คู่ผิวเรียบตอนโคนและตอนกลาง ตอนปลาย
สุดขรุขระ 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ขนาดส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนอกมีขนาด ๐.๔ เซนติเมตร  ขาคู่หน้ายาว ๐.๓ 

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

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

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

เซนติเมตร  ขาคู่กลางยาว ๐.๔๕  ขาคู่หลังยาว ๐.๕๗ เซนติเมตร 
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 สรุป  ส่วนอกของมดแดงมีขนาดยาว ๐.๔ เซนติเมตร  ประกอบไปด้วยขาซ้ายและขาขวา โดยขาคู่
หน้ายาว ๐.๓ เซนติเมตร  ขาคู่กลางยาว ๐.๔๕  ขาคู่หลังยาว ๐.๕๗ เซนติเมตร 
 
เรียนรู้เรื่องรูปลักษณ์ส่วนท้องของมดแดง 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒๑  แสดงการเรียนรู้รูปลักษณ์ของส่วนท้องมดแดง 
 
ตารางที่  ๒๓  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปร่างส่วนท้องของมดแดง 

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

ขนาดส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ ส่วนอกมีขนาด ๐.๔ เซนติเมตร  ขาคู่หน้ายาว ๐.๓ 
เซนติเมตร  ขาคู่กลางยาว ๐.๔๕  ขาคู่หลังยาว ๐.๕๗ เซนติเมตร 

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

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

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

ขนาดส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ ส่วนอกมีขนาด ๐.๔ เซนติเมตร  ขาคู่หน้ายาว 
๐.๔ เซนติเมตร  ขาคู ่กลางยาว ๐.๕  ขาคู ่หล ังยาว ๐.๕๗ 
เซนติเมตร 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
รูปร่างส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีรูปร่างวงกลม บริเวณก้นมีรูปร่างเป็น

สามเหลี่ยม 
รูปร่างส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ ส่วนท้องมีรูปร่างคล้ายวงกลม บริเวณก้นมีรูปร่าง

เป็นสามเหลี่ยม 
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 สรุป  ส่วนท้องมีรูปร่างคล้ายวงกลม บริเวณก้นมีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยม 
ตารางที่   ๒๔ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปทรงส่วนท้องของมดแดง 

รูปร่างส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที ่ ๓ ส่วนท้องมีรูปร่างกลมรี บริเวณก้นมีรูปร่างเป็น
สามเหลี่ยม 

รูปร่างส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ ส่วนท้องมีรูปร่างคล้ายวงกลม บริเวณก้นมีรูปร่าง
เป็นสามเหลี่ยม 

รูปร่างส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ ส่วนท้องมีรูปร่างคล้ายวงกลม บริเวณก้นมีรูปร่าง
เป็นสามเหลี่ยม 

รูปร่างส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ ส่วนท้องมีรูปร่างคล้ายวงกลม บริเวณก้นมีรูปร่าง
เป็นสามเหลี่ยม 

รูปร่างส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ ส่วนท้องมีรูปร่างคล้ายวงกลม บริเวณก้นมีรูปร่าง
เป็นสามเหลี่ยม 

รูปร่างส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ ส่วนท้องมีรูปร่างวงกลม บริเวณก้นมีรูปร่างมนๆ 
รูปร่างส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ ส่วนท้องมีรูปร่างคล้ายวงกลม บริเวณก้นมีรูปร่าง

เป็นสามเหลี่ยม 
รูปร่างส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ ส่วนท้องมีรูปร่างคล้ายวงกลม บริเวณก้นมีรูปรา่ง

เป็นสามเหลี่ยม 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
รูปทรงส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีรูปทรงคล้ายทรงกลม บริเวณก้นรูปทรง

พีระมิด 
รูปทรงส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีรูปทรงลกลม บริเวณก้นรูปทรงพีระมิด 
รูปทรงส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีรูปทรงคล้ายทรงกลม บริเวณก้นรูปทรง

พีระมิด 
รูปทรงส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีรูปทรงคล้ายทรงกลม บริเวณก้นรูปทรง

พีระมิด 
รูปทรงส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีรูปทรงคล้ายทรงกลม บริเวณก้นรูปทรง

พีระมิด 
รูปทรงส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีรูปทรงคล้ายทรงกลม บริเวณก้นรูปทรง

พีระมิด 
รูปทรงส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีรูปทรงกลม บริเวณก้นรูปทรงพีระมิด 
รูปทรงส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีรูปทรงคล้ายทรงกลม บริเวณก้นรูปทรง

พีระมิด 
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 สรุป  ส่วนท้องของมดแดงมีรูปทรงคล้ายทรงกลม บริเวณก้นรูปทรงพีระมิด 
ตารางที่  ๒๕  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องสีส่วนท้องของมดแดง 

 สรุป  ส่วนท้องของมดแดงมีสีส้มแดง 
 

 
ตารางที่   ๒๖ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องผิวส่วนท้องของมดแดง 

รูปทรงส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีรูปทรงคล้ายทรงกลม บริเวณก้นรูปทรง
พีระมิด 

รูปทรงส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีรูปทรงกลมรี บริเวณก้นรูปทรงพีระมิด 

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

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

เรียบ 
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 สรุป ส่วนท้องของมดแดง มีลักษณะเป็นปล้อง แต่ละปล้องมีผิวเรียบ 
 

 
 
 
ตารางที่   ๒๗ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องขนาดส่วนท้องของมดแดง 

 สรุป  ส่วนท้องของมดแดง มีขนาดยาว ๐.๓ เซนติเมตร ด้านบน ๐.๑๔ เซนติเมตร ด้านล่าง ๐.๑๔ 
เซนติเมตร  ก้น ๐.๐๒ เซนติเมตร 
 
ปัจจัยทางชีวภาพตัวที่ ๒ คือ ไส้เดือนดิน 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ขนาดส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีขนาด ๐.๓ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ ส่วนท้องมีขนาด ๐.๓ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ ส่วนท้องมีขนาด ๐.๒ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ ส่วนท้องมีขนาด ๐.๓ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ ส่วนท้องมีขนาด ๐.๓ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ ส่วนท้องมีขนาด ๐.๓ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ ส่วนท้องมีขนาด ๐.๒ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ ส่วนท้องมีขนาด ๐.๓ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ ส่วนท้องมีขนาด ๐.๓ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ ส่วนท้องมีขนาด ๐.๔ เซนติเมตร 
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ภาพที่ ๒๒  แสดงปัจจัยทางชีวภาพ(ไส้เดือนดิน) 

 
 ไส้เดือนดินจัดเป็นสัตว์ที่อยู่ใน Pylum  Annelida และใน Class Oligochaeta เป็นสัตว์ที่มีลำตัว
เป็นปล้องตามลำตัวที่ยาวแต่ละปล้องๆนั้นมีหน้าที่ที่แตกต่างกัน ไส้เดือนดินจะมีชีวิตที่ อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มี
ความชื้น   ไส้เดือนดินมีขนแข็งที่มีลักษณะคล้ายเข็ม  อาจมีขนาดยาวหรือสั้นตรงโครงร่างอาจอยู่เดียวหรือ
รวมเป็นกระจุก  ส่วนพวกอาศัยอยู่ในน้ำขนแข็งยาวมากกว่าไส้เดือนดินลำตัวคอนมาทางหัว  มีปล้องรวม
เรียกว่า  Clitellum เป็นบริเวณสร้างถุงรังไข่  เพ่ือนำไปปฏิสนธิกับอสุจิ  ไส้เดือนดินมีเพศ  ๒ เพศในลำตัว
เดียวกัน การผสมพันธุ์ต้องใช้อสุจิของตัวอื่นมาผสม ไข่เจริญเป็นตัวโดยตรงไม่มีระยะตัวอ่อน   ลำตัวของ
ไส้เดือนดินลักษณะเป็นปล้องตั้งแต่หัวจนถึงส่วนท้ายของร่างกายไส้เดือนดินมีรูปร่างทรง กระบอกยาว หัว
และหางค่อนข้างเรียวแหลมยาวประมาณ ๑๐ – ๒๐ เซนติเมตร เมื่อโตเต็มที่จะมี ๑๒๐ ปล้องมีช่องระหว่าง
ปล้อง คั่นแต่ละปล้องไว้ แต่ละปล้องมีเดือยเล็กๆ เรียงอยู่โดยรอบปล้องประมาณปล้องละ ๕๖ อัน ไม่มีส่วน
หัวที่ชัดเจน ไม่มีตาไม่มีหนวด แต่มี Clitellum    เมื่อถึงระยะสืบพันธุ์ Clitellum จะเห็นได้ชัดเจนสีของ
ลำตัวด้านบนคล้ำกว่าด้านล่าง และตามปกติจะมีเมือกเปียกที่ผิวหนังและไส้เดือนดินจะมีอวัยวะที่เกี่ยวกับ
การกินอาหารและการสืบพันธุ์ มีอยู่ตั้งแต่ปล้องท่ี ๑ ไปจนถึงปล้องที่ ๒๘ 
 ไส้เดือนดินมี  ส่วนประกอบ หัว ปาก เดือย หาง ลำตัวมีปล้องที่ชัดเจน กำลังเคลื่อนที่ลงไปใต้ดิน
ลำตัวเปียกลื่นหดตัวแล้วก็คลายออกเวลาจะลงใต้ดินจะเอาส่วนหัวไชดิน  ใช้เวลา  ๓๐  วินาที  ดินบริเวณ
ใต้ต้นต้อยติ่งไทยจะร่วนซุยจากนั้นก็จะหยุดแล้วงอตัวเข้า  นำไส้เดือนดินมาวัดพบว่า  ไส้เดือนดินมีความ
ยาว  ๘ – ๙  เซนติเมตร  มีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแบบ ๓ step ลักษณะของไส้เดือนดินไม่เท่ากัน  โดย
บริเวณส่วนหัวจะมีสีน้ำตาลเข้มกว่าส่วนท้ายของไส้เดือนดิน  มีลวดลายเป็นปล้อง ๆ ตามลำตัว 
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แผนผังแสดงการวิเคราะห์รูปลักษณ์ภายนอกของไส้เดือนดิน 

 
ภาพที่ ๒๓  แสดงแผนผังการวิเคราะห์รูปลักษณ์ภายนอกของไส้เดือนดิน 

 
การตั้งชื่อเรื่องท่ีจะเรียนรู้ : ด้านรูปลักษณ์ภายนอกของไส้เดือนดิน (รูปร่าง)  ดังนี้ 

๑. รูปร่างตัวของไส้เดือนดิน     
๒. ขนาดความยาวของไส้เดือนดิน  
๓. รูปทรงตัวของไส้เดือนดิน 
๔. สีของตัวไส้เดือนดิน  
๕. ลักษณะผิวของไส้เดือนดิน  
๖. รูปร่างปากของไส้เดือนดิน 
๗. รูปทรงปากของไส้เดือนดิน 
๘. สีของปากไส้เดือนดิน   
๙. ลักษณะผิวปากของไส้เดือนดิน  
๑๐. รปูร่างส่วนหัวของไส้เดือนดิน  
๑๑. รปูทรงส่วนหัวของไส้เดือนดิน  
๑๒. สีส่วนหัวของไส้เดือนดิน 
๑๓. ขนาดหัวของไส้เดือนดิน 
๑๔. รูปร่างเดือยของไส้เดือนดิน 
๑๕. รูปทรงเดือยของไส้เดือนดิน 
๑๖. สีเดือยของไส้เดือนดิน 
๑๗. ผิวของเดือยไส้เดือนดิน 
๑๘. รูปร่างปล้องของไส้เดือนดิน 
๑๙. รูปทรงปล้องของไส้เดือนดิน 
๒๐. สีของปล้องไส้เดือนดิน 
๒๑. ลักษณะผิวปล้องของไส้เดือนดิน 

ไส้เดือนดิน

ส่วนต้น

ปาก

ส่วนกลาง

ปล้อง

อวัยวะเพศ

ส่วนท้าย

ทวารหนัก
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๒๒. ขนาดปล้องของไส้เดือนดิน 
๒๓. สีส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 
๒๔. ผิวส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 
๒๕. รูปทรงส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 
๒๖. รูปร่างส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 
๒๗. ขนาดส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 

เรียนรู้เรื่องรูปลักษณ์ส่วนหัวของไส้เดือนดิน 
 
 
  
 
 
 
 

ภาพที่ ๒๔  แสดงการเรียนรู้รูปลักษณ์ภายนอกของไส้เดือนดิน 
ตารางที่ ๒๘  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปร่างส่วนหัวของไส้เดือนดิน 

 สรุป  ไส้เดือนดินส่วนหัวมีรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงปลายสุดค่อนข้างเรียว 
 
ตารางที่  ๒๙ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปทรงส่วนหัวของไส้เดือนดิน 

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

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
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 สรุป  ไส้เดือนดินส่วนหัวมีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
 
 
 
ตารางที่  ๓๐ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องสีส่วนหัวของไส้เดือนดิน 

 สรุป  ไส้เดือนดินส่วนหัวมีสีน้ำตาลเข้ม 
 
ตารางที่  ๓๑ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องผิวส่วนหัวของไส้เดือนดิน 

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

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

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
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 สรุป  ไส้เดือนดินส่วนหัวมีผิวขรุขระ เนื่องจากลำตัวมีข้อปล้อง และส่วนหัวจะมีเดือย 
 
 
 
ตารางที่  ๓๒ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องขนาดส่วนหัวของไส้เดือนดิน 

 
 สรุป  ไส้เดือนดินส่วนหัวมีขนาดประมาณ ๓ – ๔ เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับอายุของไส้เดือนดิน 
 
เรียนรู้เรื่องรูปลักษณ์ส่วนกลางของไส้เดือนดิน 
ตารางที่  ๓๓ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปร่างส่วนกลางของไส้เดือนดิน 

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

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ขนาดส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑ ขนาด ๔ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๒ ขนาด ๔ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๓ ขนาด ๓ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๔ ขนาด ๔ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๕ ขนาด ๕ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๖ ขนาด ๔ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๗ ขนาด ๓ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๘ ขนาด ๔ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๙ ขนาด ๓ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑๐ ขนาด ๔ เซนติเมตร 
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 สรุป  ไส้เดือนดินส่วนกลางมีรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
 
ตารางที่  ๓๔ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปทรงส่วนกลางของไส้เดือนดิน 

 
 สรุป  ไส้เดือนดินส่วนกลางมีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
 
ตารางที่  ๓๕ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องสีส่วนกลางของไส้เดือนดิน 

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

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

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
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 สรุป  ไส้เดือนดินส่วนกลางมีสีน้ำตาลเข้ม 
 
 
ตารางที่  ๓๖ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องผิวส่วนกลางของไส้เดือนดิน 

 
 สรุป  ไส้เดือนดินส่วนกลางมีผิวขรุขระ เนื่องจากลำตัวมีข้อปล้อง และส่วนกลางจะมีเดือย 
 
ตารางที่  ๓๗ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องขนาดส่วนกลางของไส้เดือนดิน 

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

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

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
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 สรุป  ไส้เดือนดินส่วนกลางมีขนาดประมาณ ๓ – ๔ เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับอายุของไส้เดือนดิน 
 
 
เรียนรู้เรื่องรูปลักษณ์ส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 
ตารางที่  ๓๘ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปร่างส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 

 
 สรุป  ไส้เดือนดินส่วนท้ายมีรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปลายสุดเรียวแหลม 
 
ตารางที่ ๓๙  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องรูปทรงส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 

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

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
รูปร่างส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปร่างส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๒ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปร่างส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๓ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปร่างส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๔ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปร่างส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๕ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปร่างส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๖ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปร่างส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๗ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปร่างส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๘ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปร่างส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๙ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปร่างส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑๐ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
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 สรุป  ไส้เดือนดินส่วนท้ายมีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
 
ตารางที่  ๔๐ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องสีส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 

 
 สรุป  ไส้เดือนดินส่วนท้ายมีสีน้ำตาลเข้ม 
 
ตารางที่  ๔๑ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องผิวส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 

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

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

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
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 สรุป  ไส้เดือนดินส่วนท้ายมีผิวขรุขระ เนื่องจากลำตัวมีข้อปล้อง และส่วนท้ายจะมีเดือย 
 
 
ตารางที่  ๔๒ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องขนาดส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 

 
 สรุป  ไส้เดือนดินส่วนท้ายมีขนาดประมาณ ๓ – ๔ เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับอายุของไส้เดือนดิน 
 
แผนผังแสดงการวิเคราะห์โครงสร้างภายในของไส้เดือนดิน 

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

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ขนาดส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑ ขนาด ๔ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๒ ขนาด ๔ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๓ ขนาด ๓ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๔ ขนาด ๔ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๕ ขนาด ๕ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๖ ขนาด ๔ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๗ ขนาด ๓ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๘ ขนาด ๔ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๙ ขนาด ๓ เซนติเมตร 
ขนาดส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑๐ ขนาด ๔ เซนติเมตร 
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ภาพที่ ๒๕  แสดงแผนผังการวิเคราะห์รูปลักษณ์ภายในของไส้เดือนดิน 

 
การตั้งชื่อเรื่องท่ีจะเรียนรู้ : ด้านรูปลักษณ์ภายนอกของไส้เดือนดิน (รูปร่าง)  ดังนี้ 

๑. รูปร่างหัวใจของไส้เดือนดิน 
๒. รูปทรงหัวใจของไส้เดือนดิน  
๓. สีหัวใจของไส้เดือนดิน  
๔. ขนาดหัวใจของไส้เดือนดิน  
๕. รูปร่างปากของไส้เดือนดิน  
๖. รูปทรงปากของไส้เดือนดิน  
๗. ขนาดปากของไส้เดือนดิน  
๘. รูปทรงกึ๋นของไส้เดือนดิน  
๙. รูปร่างก๋ึนของไส้เดือนดิน  
๑๐. สีกึ๋นของไส้เดือนดิน   
๑๑. รูปร่างหลอดอาหารของไส้เดือนดิน 31. 
๑๒. รปูทรงหลอดอาหารของไส้เดือนดิน 
๑๓. ขนาดหลอดอาหารของไส้เดือนดิน  
๑๔. รูปร่างอัณฑะของไส้เดือนดิน  
๑๕. รูปทรงอัณฑะของไส้เดือนดิน  
๑๖. ขนาดอัณฑะของไส้เดือนดิน 
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๑๗. รปูร่างท่อนำไข่ของไส้เดือนดิน 
๑๘. รปูทรงท่อนำไข่ของไส้เดือนดิน 
๑๙. ขนาดท่อนำไข่ของไส้เดือนดิน 
๒๐. รูปร่างรังไข่ของไส้เดือนดิน 
๒๑. รูปทรงรังไข่ของไส้เดือนดิน 
๒๒. ขนาดรังไข่ของไส้เดือนดิน 
๒๓. รูปร่างลำไส้ของไส้เดือนดิน 
๒๔. รูปทรงลำไส้ของไส้เดือนดิน 
๒๕. ขนาดเส้นเลือดของไส้เดือนดิน 
๒๖. รูปร่างเส้นเลือดของไส้เดือนดิน 
๒๗. รูปทรงเส้นเลือดของไส้เดือนดิน 
๒๘. รูปร่างคอหอยของไส้เดือนดิน 
๒๙. รูปทรงคอหอยของไส้เดือนดิน 
๓๐. ขนาดคอหอยของไส้เดือนดิน 
๓๑. สีคอหอยของไส้เดือนดิน 
๓๒. ลักษณะผิวของคอหอยไส้เดือนดิน 
๓๓. รูปร่างกระเพาะพักอาหารของไส้เดือนดิน 
๓๔. รูปทรงกระเพาะพักอาหารของไส้เดือนดิน 
๓๕. ขนาดกระเพาะพักอาหารของไส้เดือนดิน 
๓๖. ผิวกระเพาะพักอาหารของไส้เดือนดิน 
๓๗. รูปร่างทวารของไส้เดือนดิน 
๓๘. รูปทรงทวารของไส้เดือนดิน 
๓๙. ขนาดทวารของไส้เดือนดิน 
๔๐. ลักษณะผิวทวารของไส้เดือนดิน 

ผลการเรียนรู้ 
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ภาพที่ ๒๖  แสดงผลการเรียนรู้โครงสร้างภายในของไส้เดือนดิน 

 จากการเรียนรู้พบว่าอวัยวะภายในไส้เดือนดิน ระบบย่อยอาหารทางเดินอาหารของไส้เดือนดิน มี
รูปร่างเป็นหลอดตรงธรรมดา ที่เชื่อมต่อจากปากในช่องแรกยาวไปจนถึงทวาร อวัยวะขับถ่ายของเสียหลัก 
ในไส้เดือนดินคือ เนฟริเดีย ( Nephridia ) ระบบหมุนเวียนเลือดเป็นระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดที่ยังไม่
แบ่งเส้นเลือดแดง และ เส้นเลือดดำ โดยไส้เดือนดินจะใช้เส้นเลือด ( Vessel ) ใน การกระจายเลือดไปทั่ว
ร่างกายโดยตรง ไม่มีอวัยวะพิเศษที่ใช้ในการหายใจ แต่จะมีการแลกเปลี่ยนก๊าซผ่านทางผิวหนังโดยไส้เดือน
ดินจะขับเมือกและของเหลว ที่ออกมาจากรูขับถ่ายของเสียเพ่ือเป็นตัวทำละลายออกซิเจนจากอากาศแล้ว
ซึม ผ่านผิวตัวเข้าไปในหลอดเลือดแล้ว ละลายอยู่ใน น้ำเลือดต่อไป มีทั้งรังไข่และอัณฑะอยู่ในตัวเดียวกัน 
 
 
 
 
๒.๑.๒ เรียนรู้ด้านคุณสมบัติ 
 ปัจจัยทางชีวภาพตัวที่ ๑ คือ มดแดง 
การเรียนรู้ปัจจัยชีวภาพด้านคุณสมบัติของมดแดง 
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ภาพที่ ๒๗  แสดงแผนผังการเรียนรู้ด้านคุณสมบัติของมดแดง 
 
การตั้งชื่อเรื่องท่ีจะเรียนรู้ : ด้านคุณสมบัติของมดแดง                        
ดังนี้ 

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

 
 
 
 
➢ เรียนรู้เรื่องกลิ่นของมดแดง 

- กลิ่นส่วนหัวของมดแดง 
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ภาพที่ ๒๘  แสดงการทดสอบการดมส่วนหัวของมดแดง 
 
ตารางที่  ๔๓  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องกลิ่นส่วนหัวของมดแดง 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
กลิ่นส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนหัวมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ ส่วนหัวมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ ส่วนหัวมีกลิน่ 
กลิ่นส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ ส่วนหัวไม่มีกลิ่น 
กลิ่นส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ ส่วนหัวมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ ส่วนหัวมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ ส่วนหัวมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ ส่วนหัวมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ ส่วนหัวมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ ส่วนหัวมีกลิ่น 

 
 สรุป: จากการเรียนรู้คุณสมบัติเรื่องกลิ่นส่วนหัวของมดแดงบริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัวพบว่า
ส่วนหัวมดแดงส่วนใหญ่มีกลิ่น 
 
 

- กลิ่นส่วนอกของมดแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทดสอบดมกลิน่ส่วนหัวของมดแดง 
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ภาพที่ ๒๙  แสดงการทดสอบการดมส่วนอกของมดแดง 
ตารางที่  ๔๔ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องกลิ่นส่วนอกของมดแดง 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
กลิ่นส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนอกมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ ส่วนอกมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ ส่วนอกมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ ส่วนอกมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ ส่วนอกมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ ส่วนอกมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ ส่วนอกมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ ส่วนอกมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ ส่วนอกมีกลิ่น 
กลิ่นส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ ส่วนอกมีกลิ่น 

 
 สรุป: จากการเรียนรู้คุณสมบัติเรื่องกลิ่นส่วนอกของมดแดงบริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัวพบว่า
ส่วนอกมดแดงส่วนใหญ่มีกลิ่น 
 
 
 
 
 

- กลิ่นส่วนท้องของมดแดง 
 
 
 
 
 
 
 

ทดสอบดมกลิน่ส่วนอกของมดแดง 
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ภาพที่ ๓๐  แสดงการทดสอบการดมส่วนท้องของมดแดง 
 
ตารางที่ ๔๕ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องกลิ่นส่วนท้องของมดแดง 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
กลิ่นส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีกลิ่นฉุน 
กลิ่นส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ ส่วนท้องมีกลิ่นฉุนเป็นกลิ่นส้มๆ 
กลิ่นส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ ส่วนท้องมีกลิ่นฉุนคล้ายกรดส้ม 
กลิ่นส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ ส่วนท้องมีกลิ่นเหม็นฉุน 
กลิ่นส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ ส่วนท้องมีกลิ่นฉุนเป็นกลิ่นส้มๆ 
กลิ่นส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ ส่วนท้องมีกลิ่นฉุนคล้ายกรดส้ม 
กลิ่นส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ ส่วนท้องมีกลิ่นเหม็นฉุน 
กลิ่นส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ ส่วนท้องมีกลิ่นฉุนเป็นกลิ่นส้มๆ 
กลิ่นส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ ส่วนท้องมีกลิ่นฉุนคล้ายกรดส้ม 
กลิ่นส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ ส่วนท้องมีกลิ่นเหม็นฉุน 

 
 สรุป: จากการเรียนรู้คุณสมบัติเรื่องกลิ่นส่วนท้องของมดแดงบริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัว
พบว่าส่วนท้องมดแดงส่วนใหญ่มีกลิ่นเหม็นฉุนคล้ายกรดส้ม 
 
➢ เรียนรู้เรื่องความมันวาวของมดแดง 

- ความมันวาวส่วนหัวของมดแดง 
 
 
 
 
 
 

ทดสอบดมกลิน่ส่วนท้องของมดแดง 
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ภาพที่ ๓๑  แสดงการทดสอบความมันวาวส่วนหัวของมดแดง 

ตารางที่  ๔๖ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความมันวาวส่วนหัวของมดแดง 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

ความมันวาวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ผิวส่วนหัวมีความมันวาวแบบแก้ว 
ความมันวาวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ ผิวส่วนหัวมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ ผิวส่วนหัวมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูก

แสง 
ความมันวาวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ มีผิวส่วนหัวมีความมันวาวแบบแก้ว 
ความมันวาวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ มีผิวส่วนหัวมีความมันวาวแบบแก้ว 
ความมันวาวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ มีผิวส่วนหัวมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูก

แสง 
ความมันวาวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ มีผิวส่วนหัวมีความมันวาวแบบแก้ว 
ความมันวาวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ มีผิวส่วนหัวมีความมันวาว 
ความมันวาวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ มีผิวส่วนหัวมีความมันวาวแบบแก้ว 
ความมันวาวส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ มีผิวส่วนหัวมีความมันวาวแบบแก้ว 

 
 สรุป : จากการเรียนรู้คุณสมบัติความมันวาวส่วนหัวของมดแดง บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัว
พบว่าส่วนหัวของมดแดง มีความมันวาวแบบแก้วเป็นส่วนใหญ่ 
 

- ความมันวาวส่วนอกของมดแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความมันวาวส่วนหัวของมดแดง 

ความมันวาวส่วนอกของมดแดง 
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ภาพที่ ๓๒  แสดงการทดสอบความมันวาวส่วนอกของมดแดง 
ตารางที่ ๔๗ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความมันวาวส่วนอกของมดแดง 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ความมันวาวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูก

แสง 
ความมันวาวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูก

แสง 
ความมันวาวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวแบบแก้ว 
ความมันวาวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวเล็กน้อย 
ความมันวาวส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ มีผิวส่วนอกมีความมันวาวเล็กน้อย 

 
 สรุป : จากการเรียนรู้คุณสมบัติความมันวาวส่วนอกของมดแดง บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัว
พบว่าส่วนอกของมดแดงมีความมันวาวเล็กน้อยเป็นส่วนใหญ่ 
 

- ความมันวาวส่วนท้องของมดแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความมันวาวส่วนท้องของมดแดง 
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ภาพที่ ๓๓  แสดงการทดสอบความมันวาวส่วนท้องของมดแดง 
 
ตารางที่ ๔๘ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความมันวาวส่วนท้องของมดแดง 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ความมันวาวส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ผิวส่วนท้องมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 
ความมันวาวส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ มีผิวส่วนท้องมีความมันวาวแบบแก้ว 
ความมันวาวส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ ผิวส่วนท้องมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 
ความมันวาวส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ ผิวส่วนท้องมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 
ความมันวาวส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ ผิวส่วนท้องมีความมันวาวแบบแก้ว 
ความมันวาวส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ ผิวส่วนท้องมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 
ความมันวาวส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ ผิวส่วนท้องมีความมันวาว 
ความมันวาวส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ ผิวส่วนท้องมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 
ความมันวาวส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ ผิวส่วนท้องมีความมันวาวแบบแก้ว 
ความมันวาวส่วนท้องของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑๐ ผิวส่วนท้องมีความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสง 

 
 สรุป : จากการเรียนรู้คุณสมบัติความมันวาวส่วนท้องของมดแดง บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัว
พบว่าส่วนท้องของมดแดงความมันวาวและมันวาวมากเวลาที่ถูกแสงเป็นส่วนใหญ่ 
 
 
 
➢ เรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนของมด (การทดสอบไบยูเร็ต) 

- ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดแดง 
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ภาพที่ ๓๔  แสดงการทดสอบโปรตีนส่วนหัวของมดแดง 

 
ตารางที่ ๔๙  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดแดง 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 
ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 
ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 
ความเปน็โปรตีนส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 
ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 
ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 
ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 
ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 
ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 
ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของมดแดง มดแดงตัวที ่ ๑๐ ส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วง

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

- ความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดแดง 
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ภาพที่ ๓๕  แสดงการทดสอบโปรตีนส่วนอกของมดแดง 

 
ตารางที่ ๕๐ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดแดง 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนอกมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 
ความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๒ ส่วนอกมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 
ความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๓ ส่วนอกมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 
ความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๔ ส่วนอกมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 
ความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๕ ส่วนอกมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 
ความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๖ ส่วนอกมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 
ความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๗ ส่วนอกมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 
ความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๘ ส่วนอกมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 
ความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที่ ๙ ส่วนอกมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วงเล็กน้อย) 
ความเป็นโปรตีนส่วนอกของมดแดง มดแดงตัวที ่ ๑๐ ส่วนอกมีความเป็นโปรตีนน้อยมาก (สลล.สีฟ้าปนม่วง

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

- ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมดแดง 
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ภาพที่ ๓๖  แสดงการทดสอบโปรตีนส่วนท้องของมดแดง 

 
ตารางที่ ๕๑ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมดแดง 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนท้องมีความเป็นโปรตีนน้อยมากๆ (สลล.มีสีฟ้า
เป็นส่วนใหญ่) 

ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ ๒ ส่วนท้องมีความเป็นโปรตีนน้อยมากๆ (สลล.มีสีฟ้า
เป็นส่วนใหญ่) 

ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ ๓ ส่วนท้องมีความเป็นโปรตีนน้อยมากๆ (สลล.มีสีฟ้า
เป็นส่วนใหญ่) 

ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ ๔ ส่วนท้องมีความเป็นโปรตีนน้อยมากๆ (สลล.มีสีฟ้า
เป็นส่วนใหญ่) 

ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ ๕ ส่วนท้องมีความเป็นโปรตีนน้อยมากๆ (สลล.มีสีฟ้า
เป็นส่วนใหญ่) 

ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ ๖ ส่วนท้องมีความเป็นโปรตีนน้อยมากๆ (สลล.มีสีฟ้า
เป็นส่วนใหญ่) 

ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ ๗ ส่วนท้องมีความเป็นโปรตีนน้อยมากๆ (สลล.มีสีฟ้า
เป็นส่วนใหญ่) 

ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ ๘ ส่วนท้องมีความเป็นโปรตีนน้อยมากๆ (สลล.มีสีฟ้า
เป็นส่วนใหญ่) 

ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ ๙ ส่วนท้องมีความเป็นโปรตีนน้อยมากๆ (สลล.มีสีฟ้า
เป็นส่วนใหญ่) 
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ความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ ๑๐ ส่วนท้องมีความเป็นโปรตีนน้อยมากๆ (สลล.มีสีฟ้า
เป็นส่วนใหญ่) 

 สรุป : จากการเรียนรู้คุณสมบัติความเป็นโปรตีนส่วนท้องของมดแดง บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ 
ตัวพบว่าส่วนท้องของมดแดง เมือ่เติมสารละลาย NaOH ลงไป แล้วตามด้วยสารละลาย CuSO4 จะได้สารสี
น้ำเงินม่วง แสดงว่ามีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ ซึ่งมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบมากน้อยขึ้นอยู่กับน้ำหนัก ผล
การทดสอบพบว่ามดแดงส่วนท้องมีความเป็นโปรตีนน้อยมากๆ (สารละลายมีสีฟ้าเป็นส่วนมาก) ซึ่งมีความ
เป็นโปรตีนน้อยที่สุด 
 
➢ เรียนรู้เรื่องความเป็นกรด-เบสของมด (การทดสอบค่า PH) 

- ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมดแดง 

 
ภาพที่ ๓๗  แสดงการทดสอบความเป็นกรด – เบสส่วนหัวของมดแดง 

ตารางที่ ๕๒ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมดแดง 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ 1 ส่วนหัวมีความเป็นเบสสูง (PH   10) 

ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ 2 ส่วนหัวมีความเป็นเบสสูง (PH ~ 10) 

ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ 3 ส่วนหัวมีความเป็นเบสสูง (PH   10) 

ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ 4 ส่วนหัวมีความเป็นเบสสูง (PH ~ 10) 

ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ 5 ส่วนหัวมีความเป็นเบสสูง (PH    10) 

~  
~  

~  

~  ~  

~  
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ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ 6 ส่วนหัวมีความเป็นเบสสูง (PH ~ 10) 

ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ 7 ส่วนหัวมีความเป็นเบสสูง (PH   10) 

ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ 8 ส่วนหัวมีความเป็นกรดสูง (PH   3)  

ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ 9 ส่วนหัวมีความเป็นเบสสูง (PH ~ 10)  

ความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ 10 ส่วนหัวมีความเป็นกรด (PH   5) 

 
 สรุป : จากการเรียนรู้คุณสมบัติความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมดแดง บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 
๑๐ ตัวพบว่าส่วนหัวของมดแดงส่วนใหญ่มีความเป็นเบสสูง (PH     ๑๐)   
 ***ผลการสังเกตอาจมีความคลาดเคลื่อนไปบ้างเนื่องจากสีของกระดาษลิตมัสจะจางลงหากท้ิงไว้
เป็นเวลานาน*** 

- ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดแดง 

 
ภาพที่ ๓๘  แสดงการทดสอบความเป็นกรด – เบสส่วนอกของมดแดง 

 
 
 
 

~  

~  

~  ~  

~  

~  

~  



94 
 

ตารางที่ ๕๓ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดแดง 
เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 

ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH   ๕)  

ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ ๒ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH   ๕)  

ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ ๓ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH   ๕)  

ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ ๔ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH    ๕) 

ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ ๕ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH    ๕) 

ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ ๖ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH    ๕) 

ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ ๗ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH    ๕) 

ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ ๘ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH    ๖) 

ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ ๙ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH    ๕) 

ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ ๑๐ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH    ๕) 

 
 สรุป : จากการเรียนรู้คุณสมบัติความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมดแดง บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 
๑๐ ตัวพบว่าส่วนหัวของมดแดงส่วนใหญ่มีความเป็นกรด (PH     ๕)   
 ***ผลการสังเกตอาจมีความคลาดเคลื่อนไปบ้างเนื่องจากสีของกระดาษลิตมัสจะจางลงหากท้ิงไว้
เป็นเวลานาน*** 
 
 
 
 
 
 

~  ~  

~  ~  

~  ~  
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- ความเป็นกรด-เบสส่วนท้องของมดแดง 

 
ภาพที่ ๓๙  แสดงการทดสอบความเป็นกรด – เบสส่วนท้องของมดแดง 

 
ตารางที่ ๕๔ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมดแดง 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ ๑ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH   ๒)  

ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ ๒ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH   ๓)  

ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ ๓ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH   ๒)  

ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ ๔ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH    ๔) 

ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ ๕ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH    ๒) 

ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ ๖ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH    ๒) 

ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ ๗ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH    ๒) 

ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ ๘ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH    ๒) 

~  ~  

~  ~  

~  ~  
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ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ ๙ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH    ๓) 

ความเป็นกรด-เบสส่วนอกของมด
แดง 

มดแดงตัวที่ ๑๐ ส่วนอกมีความเป็นกรด (PH    ๒) 

 
 สรุป : จากการเรียนรู้คุณสมบัติความเป็นกรด-เบสส่วนหัวของมดแดง บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 
๑๐ ตัวพบว่าส่วนหัวของมดแดงส่วนใหญ่มีความเป็นกรดสูง (PH     ๒)   
 ***ผลการสังเกตอาจมีความคลาดเคลื่อนไปบ้างเนื่องจากสีของกระดาษลิตมัสจะจางลงหากท้ิงไว้
เป็นเวลานาน*** 
 
❖ การเรียนรู้ปัจจัยชีวภาพด้านคุณสมบัติของไส้เดือนดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๔๐  แสดงแผนผังการเรียนรู้ด้านคุณสมบัติของไส้เดือนดิน 

 
การตั้งชื่อเรื่องท่ีจะเรียนรู้ :ด้านคุณสมบัติของไส้เดือนดิน                         
ดังนี้ 

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

 
➢ เรียนรู้เรื่องกลิ่นของไส้เดือนดิน 

- กลิ่นส่วนหัวของไส้เดือนดิน 

 
ภาพที่ ๔๑  แสดงการทดสอบดมกลิ่นส่วนหัวของไส้เดือนดิน 

 
ตารางที่ ๕๕ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องกลิ่นส่วนหัวของไส้เดือนดิน 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
กลิ่นส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑ มีกลิ่นคาว 
กลิ่นส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๒ มีกลิ่นคล้ายกลิ่นของดินติดตามลำตัว 
กลิ่นส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๓ มีกลิ่นคาว 
กลิ่นส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๔ มีกลิ่นคาว 
กลิ่นส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๕ มีกลิ่นคาว 
กลิ่นส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๖ มีกลิ่นคล้ายกลิ่นของดินติดตามลำตัว 
กลิ่นส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๗ มีกลิ่นคล้ายกลิ่นของดินติดตามลำตัว 
กลิ่นส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๘ มีกลิ่นคล้ายกลิ่นของดินติดตามลำตัว 
กลิ่นส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๙ มีกลิ่นคาว 
กลิ่นส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑๐ มีกลิ่นคล้ายกลิ่นของดินติดตามลำตัว 
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สรุป: จากการเรียนรู้คุณสมบัติเรื่องกลิ่นส่วนหัวของไส้เดือนดินบริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัวพบว่าส่วน
หัวมีกลิ่นคาวและกลิ่นของดินติดตามลำตัว 
 
 

- กล่ินส่วนกลางของไส้เดือนดิน 

 
ภาพที่ ๔๒  แสดงการทดสอบดมกลิ่นส่วนกลางของไส้เดือนดิน 

 
ตารางที่ ๕๖ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องกลิ่นส่วนกลางของไส้เดือนดิน 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
กลิ่นส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑ มีกลิ่นคล้ายกลิ่นของดินติดตามลำตัว 
กลิ่นส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๒ มีกลิ่นคล้ายกลิ่นของดินติดตามลำตัว 
กลิ่นส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๓ มีกลิ่นคล้ายกลิ่นของดินติดตามลำตัว 
กลิ่นส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๔ มีกลิ่นคล้ายกลิ่นของดินติดตามลำตัว 
กลิ่นส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๕ มีกลิ่นคล้ายกลิ่นของดินติดตามลำตัว 
กลิ่นส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๖ มีกลิ่นคาว 
กลิ่นส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๗ มีกลิ่นคล้ายกลิ่นของดินติดตามลำตัว 
กลิ่นส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๘ มีกลิ่นคาว 
กลิ่นส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๙ มีกลิ่นคล้ายกลิ่นของดินติดตามลำตัว 
กลิ่นส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑๐ มีกลิ่นคาว 
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สรุป: จากการเรียนรู้คุณสมบัติเรื่องกลิ่นส่วนกลางของไส้เดือนดินบริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัวพบว่า
ส่วนกลางมีกลิ่นคาวและกลิ่นของดินติดตามลำตัว 
 

- กล่ินส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 

 
ภาพที่ ๔๓  แสดงการทดสอบดมกลิ่นส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 

 
ตารางที่  ๕๗ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องกลิ่นส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 

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

 
สรุป: จากการเรียนรู้คุณสมบัติเรื่องกลิ่นส่วนท้ายของมดแดงบริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัวพบว่า
ส่วนท้ายมีกลิ่นคาวและกลิ่นของดินติดตามลำตัว 
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➢ เรียนรู้เรื่องความนิ่มของไส้เดือนดิน 
ความนิ่มส่วนหัวของไส้เดือนดิน 

 
ภาพที่ ๔๔  แสดงการทดสอบความนิ่มส่วนหัวของไส้เดือนดิน 

 
ตารางที่ ๕๘ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความนิ่มส่วนหัวของไส้เดือนดิน 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ความนิ่มส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑ ส่วนหัวมีความนิ่มและเด้งได ้
ความนิ่มส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๒ ส่วนหัวมีความอ่อนนุ่ม 
ความนิ่มส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๓ ส่วนหัวมีความอ่อนนุ่ม 
ความนิ่มส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๔ ส่วนหัวมีความอ่อนนุ่ม 
ความนิ่มส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๕ ส่วนหัวมีความนิ่มและเด้งได ้
ความนิ่มส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๖ ส่วนหัวมีความนิ่มและอ่อน 
ความนิ่มส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๗ ส่วนหัวมีความอ่อนนุ่ม 
ความนิ่มส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๘ ส่วนหัวมีความอ่อนนุ่ม 
ความนิ่มส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๙ ส่วนหัวมีความอ่อนนุ่ม 
ความนิ่มส่วนหัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑๐ ส่วนหัวมีความอ่อนนุ่ม 

 
สรุป : จากการเรียนรู้คุณสมบัติความนิ่มส่วนหัวของไส้เดือนดิน บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัวพบว่าส่วน
หัวของไส้เดือนดินส่วนใหญ่มีความความอ่อนนุ่ม 
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- ความนิ่มส่วนหัวของไส้เดือนดิน 

 
ภาพที่ ๔๕  แสดงการทดสอบความนิ่มส่วนกลางของไส้เดือนดิน 

 
ตารางที่  ๕๙ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความนิ่มส่วนกลางของไส้เดือนดิน 

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

 
สรุป : จากการเรียนรู้คุณสมบัติความนิ่มส่วนกลางของไส้เดือนดิน บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัวพบว่า
ส่วนกลางของไส้เดือนดินส่วนใหญ่มีความนิ่มน้อยกว่าส่วนหัว 
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- ความนิ่มส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 

 
ภาพที่ ๔๖  แสดงการทดสอบความนิ่มส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 

 
ตารางที่  ๖๐ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความนิ่มส่วนท้องของไส้เดือนดิน 

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

 
สรุป : จากการเรียนรู้คุณสมบัติความนิ่มส่วนท้ายของมดแดง บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัวพบว่า
ส่วนท้ายของไส้เดือนดินส่วนใหญ่มีความนิ่มและเด้งได้ 
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➢ เรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนของไส้เดือนดิน (การทดสอบไบยูเร็ต) 
- ความเป็นโปรตีนส่วนหัวของไส้เดือนดิน 

 

 
ภาพที่ ๔๗  แสดงการทดสอบโปรตีนส่วนหัวของไส้เดือนดิน 

 
ตารางที่  ๖๑ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนส่วนหัวของไส้เดือนดิน 

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

 
สรุป : จากการเรียนรู้คุณสมบัติความเป็นโปรตีนส่วนหัวของไส้เดือนดิน บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัว
พบว่าส่วนหัวของไส้เดือนดิน เมือ่เติมสารละลาย NaOH ลงไป แล้วตามด้วยสารละลาย CuSO4 จะได้สารสี
น้ำเงินม่วง แสดงว่ามีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ ซึ่งมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบมากน้อยขึ้นอยู่กับน้ำหนัก ผล
การทดสอบพบว่าไส้เดือนดินส่วนหัวมีความเป็นโปรตีนสูง (สารละลายมีสีน้ำเงินม่วง) เนื่องจากมีน้ำหนักตัว
ที่มาก 
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- ความเป็นโปรตีนส่วนกลางของไส้เดือนดิน 

 
ภาพที่ ๔๘  แสดงการทดสอบโปรตีนส่วนกลางของไส้เดือนดิน 

 
ตารางที่  ๖๒  แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนส่วนกลางของไส้เดือนดิน 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ความเป็นโปรตีนส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑ ส่วนกลางมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี

น้ำเงินม่วง) 
ความเป็นโปรตีนส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๒ ส่วนกลางมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี

น้ำเงินม่วง) 
ความเป็นโปรตีนส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๓ ส่วนกลางมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี

น้ำเงินม่วง) 
ความเป็นโปรตีนส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๔ ส่วนกลางมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี

น้ำเงินม่วง) 
ความเป็นโปรตีนส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๕ ส่วนกลางมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี

น้ำเงินม่วง) 
ความเป็นโปรตีนส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๖ ส่วนกลางมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี

น้ำเงินม่วง) 
ความเป็นโปรตีนส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๗ ส่วนกลางมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี

น้ำเงินม่วง) 
ความเป็นโปรตีนส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๘ ส่วนกลางมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี

น้ำเงินม่วง) 
ความเป็นโปรตีนส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๙ ส่วนกลางมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี

น้ำเงินม่วง) 
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ความเป็นโปรตีนส่วนกลางของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑๐ ส่วนกลางมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี
น้ำเงินม่วง) 

 
สรุป : จากการเรียนรู้คุณสมบัติความเป็นโปรตีนส่วนกลางของไส้เดือนดิน บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัว
พบว่าส่วนกลางของไส้เดือนดิน เมือ่เติมสารละลาย NaOH ลงไป แล้วตามด้วยสารละลาย CuSO4 จะได้
สารสีน้ำเงินม่วง แสดงว่ามีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ ซึ่งมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบมากน้อยขึ้นอยู่กับน้ำหนัก 
ผลการทดสอบพบว่าไส้เดือนดินส่วนกลางมีความเป็นโปรตีนสูง (สารละลายมีสีน้ำเงินม่วง) เนื่องจากมี
น้ำหนักตัวที่มาก 
 

- ความเป็นโปรตีนส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 

 
ภาพที่ ๔๙  แสดงการทดสอบโปรตีนส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 

 
ตารางที่  ๖๓ แสดงผลการเรียนรู้เรื่องความเป็นโปรตีนส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 

เรื่องท่ีเรียนรู้ บันทึกผล 
ความเป็นโปรตีนส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑ ส่วนท้ายมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี

น้ำเงินม่วง) 
ความเป็นโปรตีนส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๒ ส่วนท้ายมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี

น้ำเงินม่วง) 
ความเป็นโปรตีนส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๓ ส่วนท้ายมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี

น้ำเงินม่วง) 
ความเป็นโปรตีนส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๔ ส่วนท้ายมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี

น้ำเงินม่วง) 
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ความเป็นโปรตีนส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๕ ส่วนท้ายมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี
น้ำเงินม่วง) 

ความเป็นโปรตีนส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๖ ส่วนท้ายมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี
น้ำเงินม่วง) 

ความเป็นโปรตีนส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๗ ส่วนท้ายมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี
น้ำเงินม่วง) 

ความเป็นโปรตีนส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๘ ส่วนท้ายมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี
น้ำเงินม่วง) 

ความเป็นโปรตีนส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๙ ส่วนท้ายมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มีสี
น้ำเงินม่วง) 

ความเป็นโปรตีนส่วนท้ายของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินตัวที่ ๑๐ ส่วนท้ายมีความเป็นโปรตีนสูง (สลล.มี
สีน้ำเงินม่วง) 

 
สรุป : จากการเรียนรู้คุณสมบัติความเป็นโปรตีนส่วนท้ายของไส้เดือนดิน บริเวณต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๑๐ ตัว
พบว่าส่วนท้ายของไส้เดือนดิน มีเม่ือเติมสารละลาย NaOH ลงไป แล้วตามด้วยสารละลาย CuSO4 จะได้
สารสีน้ำเงินม่วง แสดงว่ามีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ ซึ่งมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบมากน้อยขึ้นอยู่กับน้ำหนัก 
ผลการทดสอบพบว่าไส้เดือนดินส่วนท้ายมีความเป็นโปรตีนสูง (สารละลายมีสีน้ำเงินม่วง) เนื่องจากมี
น้ำหนักตัวที่มาก 
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การเรียนรู้ปัจจัยชีวภาพด้านคุณสมบัติทางฟิสิกสข์องมดแดง 

 
ภาพที่ ๕๐  แสดงผังการวิเคราะห์คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของมดแดง 

 
การตั้งชื่อเรื่องท่ีจะเรียนรู้ :ด้านคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของมดแดง 

ดังนี้ 
๔. การจมการลอยส่วนหัวของมดแดง 
๕. การจมการลอยส่วนอกของมดแดง 
๖. การจมการลอยส่วนท้องของมดแดง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕๑  แสดงการเรียนรู้คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของมดแดง 

ส่วนหัวของมดแดง ส่วนอกของมดแดง ส่วนท้องของมดแดง 
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ตารางที่ ๖๔  แสดงผลการเรียนรู้การจม – การลอย ของมดแดง 

สว่น 
ประกอบ 

มวล 
เฉลีย่ 

(กโิลกรัม) 

ความยาว 
เฉลีย่ 
(เมตร) 

ความ
กว้าง 
เฉลีย่ 
(เมตร) 

ความสงู 
เฉลีย่
(เมตร) 

จำนวนครัง้ในการทดลองการลอย-การจม 
ของมดแดง (ครั้ง) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

3 
ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย 

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

3 
ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย 

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

3 
ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย ลอย 

 

สรุปผลการเรียนรู้ 
จากการศึกษาคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของมดแดง เรื่อง แรงพยุง หรือ แรงลอยตัวของมดแดง พบว่า 

ส่วนหัว, ส่วนอก และส่วนท้องของมดแดง ลอยอยู่บนผิวน้ำทั้งหมด หมายถึง ความหนาแน่นของส่วนหัว, 
ส่วนอก และส่วนท้องของมดแดง มีค่าความหนาแน่นน้อยกว่าค่าความหนาแน่นของน้ำ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 
1x103 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

จากการศึกษาได้สอดคล้องกับสูตรการคำนวณค่าความหนาแน่นใดๆ หาได้จากอัตราส่วนระหว่าง
มวลของวัตถุกับปริมาตรของวัตถุนั้นๆ เมื่อคำนวณหาค่าความหนาแน่นของส่วนต่างๆ ของมดแดง จะได้ค่า 
ดังต่อไปนี้ 

ความหนาแน่นของส่วนหัวของมดแดง เท่ากับ  0.79x103 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
ความหนาแน่นของส่วนอกของมดแดง เท่ากับ  0.65x103 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
ความหนาแน่นของส่วนท้องของมดแดง  เท่ากับ  0.97x103 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

 

การเรียนรู้ปัจจัยชีวภาพด้านคุณสมบัติทางฟิสิกสข์องไส้เดือน 

 
ภาพที่ ๕๒  แสดงผังการวิเคราะห์การเรียนรู้คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของไส้เดือนดิน 
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การตั้งชื่อเรื่องท่ีจะเรียนรู้ :ด้านคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของไส้เดือนดิน 
ดังนี้ 

๗. สภาพยืดหยุ่นส่วนหัวของไส้เดือนดิน 
๘. สภาพยืดหยุ่นสวนกลางของไส้เดือนดิน 
๙. สภาพยืดหยุ่นส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 
๑๐. การจม การลอย ส่วนหัวของไส้เดือนดิน 
๑๑. การจม การลอย ส่วนกลางของไส้เดือนดิน 
๑๒. การจม การลอย ส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 

 
➢ เรียนรู้คุณสมบัติสภาพยืดหยุ่นของไส้เดือนดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕๓  แสดงการเรียนรู้สภาพยืดหยุ่นของไส้เดือนดิน 
 
 
 
 
 

ส่วนหัวของไส้เดือนดิน ส่วนกลางของไส้เดือนดิน ส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 

ภาพของไส้เดือนดินขณะหดตัว 

ส่วนหัวของไส้เดือนดิน ส่วนกลางของไส้เดือนดิน ส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 

ภาพของไส้เดือนดินขณะยืดตัว 
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ผลการเรียนรู้ 
ตารางที่ ๖๕ การทดลองวัดความยาวของไส้เดือนดินขณะหดตัว 

ส่วน 
ประกอบ 

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

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

 
ตารางที่ ๖๖ การทดลองวัดความยาวของไส้เดือนดินขณะยืดตัว 

ส่วน 
ประกอบ 

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

ส่วนหัว 4.9×10-2 4.7×10-2 4.9×10-2 4.9×10-2 4.7×10-2 5.0×10-2 5.2×10-2 4.8×10-2 5.1×10-2 4.8×10-2 4.9×10-2 
ส่วนกลาง 5.9×10-2 6.1×10-2 6.1×10-2 6.3×10-2 6.2×10-2 6.2×10-2 6.3×10-2 5.9×10-2 6.1×10-2 5.9×10-2 6.1×10-2 
ส่วนท้าย 5.5×10-2 5.2×10-2 5.7×10-2 5.2×10-2 5.4×10-2 5.4×10-2 5.1×10-2 5.6×10-2 5.2×10-2 4.7×10-2 5.3×10-2 

 
 ตารางที่ ๖๗ เปรียบเทียบความยาวของไส้เดือนดินขณะหดตัวและยืดตัว 

ส่วนประกอบ 
การทดลองวัดความยาวของไส้เดือนดิน (เมตร) 

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

 
สรุปผลการเรียนรู้ 
 จากการศึกษาคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของไส้เดือนดิน เรื่อง สภาพยืดหยุ่นของไส้เดือนดิน พบว่า ส่วน
หัว ,สว่นกลาง และส่วนท้ายของไส้เดือนดินมีความยืดหยุ่นที่แตกต่างกัน โดยส่วนหัวขณะยืดตัวมีความยาว
เพ่ิมข้ึน 2.4×10-2 เมตร ส่วนกลางขณะยืดตัวมีความยาวเพ่ิมข้ึน 3.3×10-2 เมตร และส่วนท้ายขณะยืดตัวมี
ความยาวเพ่ิมขึ้น 2.7×10-2 เมตร หมายถึง ความยืดหยุ่นส่วนหัว, ส่วนกลาง และส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 
ทำให้ของไหลที่อยู่ภายในเกิดแรงดันส่งผลให้ไส้เดือนดินเคลื่อนที่ได้ 
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➢ เรียนรู้คุณสมบัติการจม-การลอย ของไส้เดือนดิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕๔  แสดงการเรียนรู้คุณสมบัติการจมการลอยของไส้เดือนดิน 
 
ผลการเรียนรู้ 
ตารางที่ ๖๘  แสดงผลการจม การลอย ของไส้เดือนดิน 

 

 
 

ส่วน 
ประกอบ 

มวล 
เฉลี่ย 

(กิโลกรัม) 

ความ
ยาว 
เฉลี่ย 
(เมตร) 

ความ
กว้าง 
เฉล่ีย 
(เมตร) 

ความสูง 
เฉลี่ย
(เมตร) 

จำนวนครั้งในการทดลองการลอย-การจม 
ของไส้เดือนดิน (ครั้ง) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ส่วนหัว 0.42×10-3 2.5×10-2 0.35×10-2 0.35×10-2 จม จม จม จม จม จม จม จม จม จม 

ส่วนกลาง 0.26×10-3 2.8×10-2 0.26×10-2 0.26×10-2 จม จม จม จม จม จม จม จม จม จม 

ส่วนท้าย 0.24×10-3 2.6×10-2 0.27×10-2 0.27×10-2 จม จม จม จม จม จม จม จม จม จม 

ส่วนหัวของไส้เดือนดิน ส่วนกลางของไส้เดือนดิน ส่วนท้ายของไส้เดือนดิน 
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สรุปผลการเรียนรู้ 
จากการศึกษาคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของไส้เดือนดิน เรื่อง แรงพยุง หรือ แรงลอยตัวของไส้เดือน

ดิน พบว่า ส่วนหัว, ส่วนกลาง และส่วนท้ายของไส้เดือนดินจมอยู่ที ่ก้นบีกเกอร์ทั้งหมด หมายถึง ความ
หนาแน่นของส่วนหัว, ส่วนกลาง และส่วนท้ายของไส้เดือนดิน มีค่าความหนาแน่นมากกว่าค่ าความ
หนาแน่นของน้ำ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1x103กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

จากการศึกษาได้สอดคล้องกับสูตรการคำนวณค่าความหนาแน่นใดๆ หาได้จากอัตราส่วนระหว่าง
มวลของวัตถุกับปริมาตรของวัตถุนั้นๆ เมื่อคำนวณหาค่าความหนาแน่นของส่วนต่างๆ ของไส้เดือนดิน จะ
ได้ค่า ดังต่อไปนี้ 

ความหนาแน่นของส่วนหัวของไส้เดือนดินเท่ากับ  1.37x103   กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
ความหนาแน่นของส่วนกลางของไส้เดือนดินเท่ากับ 1.37x103 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
ความหนาแน่นของส่วนท้ายของไส้เดือนดินเท่ากับ  1.27x103 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

 
๒.๑.๓ เรียนรู้ด้านพฤติกรรม 
ปัจจัยทางชีวภาพตัวที่ ๑ มดแดง 

 
ภาพที่ ๕๕  แสดงเรียนรู้ด้านพฤติกรรมของมดแดง 
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การตั้งชื่อเรื่องท่ีจะเรียนรู้ :ด้านพฤติกรรมของมดแดง 
ดังนี้ 

๑๓. การกินของมดแดง 
๑๔. การเดินของมดแดง 
๑๕. การต่อสู้ของมดแดง 
๑๖. การสื่อสารของมดแดง 
๑๗. การสร้างรังของมดแดง 

 
พฤติกรรมการกินอาหารของมดแดง 
มดงาน (เพศเมีย) จะออกหาอาหารได้ทั้งกลางวัน และกลางคืนแต่ส่วนใหญ่จะพบมากในเวลา

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

พฤติกรรมการเดินของมดแดง 
 มดแดงจะมีการเดินตามกันไป โดยมดดำจะเดินตามกลิ ่นของฟีโรโมนที่มดตัวหน้าปล่อยไว้ 

เพราะฉะนั้นปริมาณฟีโรโมนตามเส้นทางจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามจำนวนมดที่เดินไป ถึงแม้จะมีบางส่วน
ระเหยไปบ้างก็ตาม และพบว่ามดดำจะเดินไปตามเส้นทางที่มีปริมาณฟีโรโมนเข้มข้นกว่าเส้นทางที ่มี
ปริมาณฟีโรโมนเจือจาง 

พฤติกรรมการต่อสู้ของมดแดง 
มดแดงจะต่อสู้กับผู้รุรานก็ด้วยเหตุผล คือ ปกป้องตัวมัน ปกป้องรัง มดราชินี หรือแหล่งอาหาร 

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

พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารของมดแดง 
มด มีการติดต่อสื่อสารโดยปล่อยสารที่เรียกว่า ฟีโรโมน (pheromone) ที่มดตัวอ่ืนจะรับการติดต่อ

ได้โดยอาศัยหนวดและขาคู่หน้า ฟีโรโมนมีหลายชนิด เช่น 
ฟีโรโมนนำทาง (trail pheromone) โดยมดจะปล่อยไว้ตามทางที่มันเดินผ่านเพ่ือให้สมาชิกตามไป

ยังแหล่งอาหารได้ถูกต้อง และเมื่อพบอาหารปริมาณมาก ๆ มดจะช่วยกันปล่อยฟีโรโมนทำให้มีมดเป็น
จำนวนมากกรูมาท่ีอาหารอย่างรวดเร็วเพ่ือนำอาหารกลับไปเลี้ยงสมาชิกตัวอ่ืน ๆ ภายในรัง 

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

ฟีโรโมนอื่น ๆ มดจะปล่อยออกมาในเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น มดตัวอ่อนสามารถปล่อยฟีโรโมน
กระตุ้นให้มดงานป้อนอาหารให้เมื่อมันรู้สึกหิว หรือฟีโรโมนที่มดราชินีปล่อยออกมาเพื่อควบคุมกิจกรรม
ของประชากรภายในรัง 

พฤติกรรมการสร้างรังของมดแดง 
เมื่อประชากรภายในรังมีความหนาแน่นมาก และต้องการขยายรัง มดดำท่ีสามารถสืบพันธุ์ทั้งเพศผู้ 

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

 
ภาพที่ ๕๖  แสดงเรียนรู้ด้านพฤติกรรมของไส้เดือนดิน 

 
การตั้งชื่อเรื่องท่ีจะเรียนรู้ :ด้านพฤติกรรมของมดแดง 

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

  
พฤติกรรมการตอบสนองต่อความชื้นของไส้เดือนดิน 
 ไส้เดือนดินมีน้ำเป็นส่วนประกอบประมาณ ๗๕-๙๐ เปอร์เซ็นต์ของ น้ำหนักตัว เพ่ือรักษาความชื้น
ในตัว แต่ถ้าสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมมันจะเคลื่อนที่ไปหาที่มีความชื้นเหมาะสมความชื้นของดินมีอิทธิพล
ต่อกิจกรรมของไส้เดือนดิน ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ไส้เดือนดิน แต่ละชนิดมีความต้องการความชื้นแตกต่างกัน 
พฤติกรรมการตอบสนองต่อสารเคมีของไส้เดือนดิน 
 ไส้เดือนดินมีพฤติกรรมที่ไม่ตอบสนองต่อสารเคมี  โดยในการศึกษาใช้สำลีชุบแอมโมเนีย  แล้ว
นำไปวางใกล้บริเวณส่วนหัวของไส้เดือนดิน ผลปรากฎคือ ไส้เดือนดินเคลื่อนที่ออกจากสารเคมี 
พฤติกรรมการตอบสนองต่อแสงของไส้เดือนดิน 
 ไส้เดือนดินมีพฤติกรรมที่ไม่ตอบสนองต่อแสง  โดยในการศึกษาใช้หลอดไฟต่อกับแบตเตอรี่   แล้ว
นำไปเปิดใกล้บริเวณส่วนหัวของไส้เดือนดิน ผลปรากฎคือ ไส้ เดือนดินเคลื่อนที่ออกจากแสง เนื่องจาก
ไส้เดือนชอบที่ชื้น 
พฤติกรรมการเคลื่อนที่ของไส้เดือนดิน 
 ไส้เดือนดินเคลื ่อนที ่โดยจะใช้เดือยส่วนท้ายจิกดินไว้ เพื ่อป้องกันไม่ให้ส่วนท้ายเคลื ่อนที่ 
ขณะเดียวกันกล้ามเนื้อวงจะหดตัว กล้ามเนื้อตามยาวคลายตัว ปล้องของลำตัวจะยืดยาวออก ทำให้ลำตัว
เคลื่อนไปข้างหน้าจากนั้นเดือยที่ปล้องส่วนหน้าจะจิกดินไว้ กล้ามเนื้อวงคลายตัว กล้ามเนื้อตามยาวหดตัว 
ทำให้ปล้องโป่งออกดึงส่วนท้ายของลำตัวให้เคลื่อนไปข้างหน้า การทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อวงและ
กล้ามเนื้อตามยาวโดยการหดและคลายตัวต่อเนื่องกันเป็นระลอกคลื่นทางด้านหน้ามาส่วนท้ายของลำตัว 
ทำให้ไส้เดือนดินสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ 
พฤติกรรมการกินอาหารของไส้เดือนดิน 
 ไส้เดือนดินสามารถใช้ประโยชน์จากชนิดของเศษอินทรียวัตถุได้หลากหลาย และในสภาพแวดล้อม
ที่ไม่เหมาะสมจะสามารถสกัดสารอาหารจากพวกจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในการ ดำรงชีวิตได้ปริมาณ และ 
ชนิดของอาหารมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต การเพิ ่มขนาดของลำตัว ของไส้เดือนดิน พื ้นที ่ที ่มี
อินทรียวัตถุมากจะมีการผลิตโคคูนได้เร็ว และได้มากกว่าพื้นท่ีที่มีอินทรียวัตถุต่ำ 
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๓. เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยกายภาพ (ดิน น้ำ แสง อากาศ) 
การเรียนรู้ธรรมชาติของทรัพยากรกายภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับต้อยติ่งไทย ดังนี้ 
ตารางที่ ๖๙ แสดงผลการเรียนรู้ธรรมชาติของทรัพยากรกายภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับต้นต้อยติ่งไทย 

 
 
 

ลำดับ 
ปัจจัย

กายภาพ 
ลักษณะท่ีพบ เวลาที่พบ 

ความเกี่ยวพัน (จำนวน 
ตำแหน่งที่พบ ส่วนประกอบ 

ปริมาณ ลักษณะ) 
*ขึ้นกับประเภทของกายภาพที่

พบ 

1  
ดนิ 

ร่วนซุย ชื้น
เล็กน้อย 

07:00 น.- 09:00 
น. 

บริเวณโดยรอบต้นต้อยติ่งไทย 

2 หยาบ แห้ง แข็ง 10:00 น.- 12:00 
น. 

บริเวณโดยรอบต้นต้อยติ่งไทย 

3 แข็ง แห้ง 
กระด้าง 

13:00 น. - 15:00 
น. 

บริเวณโดยรอบต้นต้อยติ่งไทย 

4  
น้ำ 

แอ่งน้ำขนาดเล็ก 07:00 น.- 09:00 
น. 

บริเวณใกล้เคียงต้นต้อยติ่งไทย 

5 น้ำเป็นหย่อมๆ  10:00 น.- 12:00 
น. 

บริเวณใกล้เคียงต้นต้อยติ่งไทย 

6 น้ำเล็กน้อย 13:00 น. - 15:00 
น. 

บริเวณใกล้เคียงต้นต้อยติ่งไทย 

7  
 

แสง 

แสงแดดสลัวๆ 
รำไร 

07:00 น.- 09:00 
น. 

ส่องมากระทบบริเวณโดยรอบ 
ต้นต้อยติ่งไทย จากทิศตะวันออก 

8 แสงแดดปาน
กลาง 

10:00 น.- 12:00 
น. 

ส่องมากระทบบริเวณโดยรอบ  
 ต้นต้อยติ่งไทย จากทิศ

ตะวันออก 
9 แสงแดดแรง 13:00 น. - 15:00 

น. 
ส่องมากระทบบริเวณโดยรอบ  
ต้นต้อยติ่งไทย จากทิศตะวันตก 

10  
 

อากาศ 

ลมแรงปานกลาง  07:00 น.- 09:00 
น. 

พัดแรงปานกลางจากทางทิศ
เหนือ  

11 ลมแรงเล็กน้อย 10:00 น.- 12:00 
น. 

พัดเอ่ือย ๆ จากทิศเหนือ  

12 ลมแรงเล็กน้อย 13:00 น. - 15:00 
น. 

พัดเอ่ือย ๆ จากทิศเหนือ 
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แผนผังแสดงทรัพยากรกายภาพอืน่ที่เขา้มาเกีย่วขอ้งกบัตน้ตอ้ยติ่งไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                กำหนดสัญลักษณ์ดังนี้ 
                 แทนแสงแดด      แทนลม    แทนน้ำ 
 

ภาพที่ ๕๗  แสดงทิศทางของปัจจัยทางกายภาพ 

เวลาเช้า 
07:00 น.- 09:00 

น. 
 

เวลากลางวัน 
10:00 น.- 12:00 

น. 

เวลาเย็น 
13:00 น. - 15:00 

น. 
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 ๓.๑.๑ เรียนรู้ด้านรูปลักษณข์องปัจจัยทางกายภาพ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕๘  แสดงการเรียนรู้รูปลักษณ์ปัจจัยทางกายภาพ 
 
การตั้งชื่อเรื่องที่จะเรียนรู้ : ด้านรูปลักษณ์ของปัจจัยกายภาพ มีดังนี้ 
 ปัจจัยทางกายภาพ (ดิน) 

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

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

 ปัจจัยทางกายภาพ (แสง) 
๑. สีของแสง 
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ตารางที ่ ๗๐  แสดงผลการเรียนรู้คุณสมบัติของปัจจัยทางกายภาพ (ดิน) 

 
ตารางที ่ ๗๑ 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 
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ตารางที่  ๗๒  แสดงผลการเรียนรู้คุณสมบัติของปัจจัยทางกายภาพ (แสง) 

 
ตารางที ่ ๗๓ แสดงผลการเรียนรู้คุณสมบัติของปัจจัยทางกายภาพ (อากาศ) 

 

ปัจจัยทาง 
กายภาพ 
(แสง) 

ข้อมูลด้านคุณสมบัติ 

ทิศทางของแสง ความเข้มของแสง 
(Lux) 

บริเวณต้นที่ ๑ ส่องจากทิศตะวันออก ๒๘๕๐ 

บริเวณต้นที่ ๒ ส่องจากทิศตะวันออก ๓๓๐๘ 

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

บริเวณต้นที่ ๑๐ ส่องจากทิศตะวันออก ๓๔๐๐ 

ปัจจัยทาง 
กายภาพ 
(อากาศ) 

ข้อมูลด้านคุณสมบัติ 

ทิศทางของลม อุณหภูมิของอากาศ 

บริเวณต้นที่ ๑ พัดจากทิศเหนือ ๒๔ 

บริเวณต้นที่ ๒ พัดจากทิศเหนือ ๒๕ 

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

บริเวณต้นที่ ๑๐ พัดจากทิศเหนือ ๒๔ 
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๓.๒ สรุปผลการเรียนรู้ 
๓.๒.๒ สรุปผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ของปัจจัยทางกายภาพ  
ดิน บริเวณพื้นที่ศึกษา ๑๐  แหล่ง สรุปได้ว่า ดินที่พบบริเวณรอบต้นต้อยติ่งไทย บริเวณพื้นที่

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

น้ำ บริเวณพื้นที่ศึกษา ๑๐  แหล่ง ในข้างต้นสรุปได้ว่า น้ำที่พบบริเวณรอบต้นต้อยติ่งไทย บริเวณ
พ้ืนที่ศึกษานั้นมีรูปลักษณ์ คือ จะเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะท่ีตัดน้ำใส่ โดยจะมีสีที่ค่อนข้างใส 

แสง บริเวณพื้นที่ศึกษา ๑๐  แหล่ง ในข้างต้นสรุปได้ว่า แสงที่พบบริเวณรอบต้นต้อยติ่งไทย 
บริเวณพ้ืนที่ศึกษานั้นมีรูปลักษณ์ คือ มีสีขาว 

๓.๒.๓ สรุปผลการเรียนรู้ด้านคุณสมบัติของปัจจัยทางกายภาพ  
ดิน บริเวณพ้ืนที่ศึกษา ๑๐  แหล่ง ในข้างต้นสรุปได้ว่า ดินที่พบบริเวณรอบต้นต้อยติ่งไทย บริเวณ

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

น้ำ บริเวณพื้นที่ศึกษา ๑๐ แหล่ง ในข้างต้นสรุปได้ว่า น้ำที่พบบริเวณรอบต้นต้อยติ่งไทย บริเวณ
พื้นที่ศึกษานั้นมีคุณสมบัติทางเคมี ได้แก่ ค่า pH ประมาณ ๗ แสดงให้เห็นว่าน้ำมีความเป็นกลางทางกรด-
เบส ส่วนใหญ่ไม่มีกลิ่น แต่มีบ้างบางบริเวณท่ีมีดินผสมอยู่จึงทำให้มีกลิ่นคล้ายดิน มีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ คือ 
สีของน้ำค่อนข้างใส และมีอุณหภูมิที่ผิวน้ำประมาณ ๑๕ องศาเซลเซียส 

แสง บริเวณพื้นที่ศึกษา ๑๐  แหล่ง ในข้างต้นสรุปได้ว่า แสงที่พบบริเวณรอบต้นต้อยติ่งไทย 
บริเวณพื้นที่ศึกษานั้นมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ ได้แก่ แสงส่องมาทางทิศตะวันออกในตอนเช้าและเคลื่อน
คล้อยไปในทางทิศตะวันตกในตอนบ่าย และมีค่าความเข้มของแสงอยู่ที่ประมาณ ๓๒๐๐ Lux 

อากาศ บริเวณพ้ืนที่ศึกษา ๑๐  แหล่ง ในข้างต้นสรุปได้ว่า อากาศที่พบบริเวณรอบต้นต้อยติ่งไทย 
บริเวณพื้นที่ศึกษานั้นมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ 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 แต่มีบ้างบางบริเวณท่ีมีดินผสมอยู่จึงทำให้มีกลิ่นคล้ายดิน 
มีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ คือ สีของน้ำค่อนข้างใส และมีอุณหภูมิที่ผิวน้ำประมาณ ๑๕ องศาเซลเซียส 
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แสงที่พบบริเวณรอบต้นต้อยติ่งไทย คุณสมบัติทางฟิสิกส์ ได้แก่ แสงส่องมาทางทิศตะวันออกใน
ตอนเช้าและเคลื่อนคล้อยไปในทางทิศตะวันตกในตอนบ่าย และมีค่าความเข้มของแสงอยู่ที ่ประมาณ 
๓๒๐๐ Lux 

อากาศที่พบบริเวณรอบต้นต้อยติ่งไทย คุณสมบัติทางฟิสิกส์ ได้แก่ ทิศทางของลม จะพัดมาจากทิศ
เหนือไปทิศใต้ และมีค่าอุณหภูมิรอบบริเวณพ้ืนที่ศึกษาประมาณ ๒๕ องศาเซลเซียส 
 
๕. เรียนรู้ธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัย 
 ๕.๑ เรียนรู้ วิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์ และสัมพันธภาพ 

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

ตารางที่ ๗๔ แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพืชศึกษากับชีวภาพ 

ที ่ ปจัจยัเรยีนรู ้ ผลการเรยีนรู ้
ดลุยภาพความพนัเกีย่วและ

ความผูกพนั 
1 ต้นต้อยติ่งไทยกับมดดำ เดินไปมารอบ ๆ บริเวณโคนต้อยติ่ง

ไทย 
มดดำจำนวนมาก มาอาศัยอยู่
บริเวณโคนต้นต้อยติ่งไทย เพ่ือ
ใช้เป็นแหล่งอาศัย ซึ่งฝ่ายหนึ่ง
ได้ประโยชน์ อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ 
ไม่เสีย 

2 ต้นต้อยติ่งไทยกับมดแดง เดินไปมารอบ ๆ บริเวณโคนต้อยติ่ง
ไทย 

มดแดงจำนวนมาก มาอาศัยอยู่
บริเวณโคนต้นต้อยติ่งไทย เพ่ือ
ใช้เป็นแหล่งอาศัย ฝ่ายหนึ่งได้
ประโยชน์ อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ ไม่
เสีย 



123 
 

ที ่ ปจัจยัเรยีนรู ้ ผลการเรยีนรู ้
ดลุยภาพความพนัเกีย่วและ

ความผูกพนั 
3 ต้นต้อยติ่งไทยกับแมลง

หวี่ 
บินรอบ ๆ ต้นต้อยติ่งไทย แมลงหวี่จำนวนมาก มาอาศัย

อยู่บริเวณต้นต้อยติ่งไทย  
ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์  
อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ ไม่เสีย 

4 ต้นต้อยติ่งไทยกับยุง บินรอบ ๆ ต้นต้อยติ่งไทย ยุงจำนวนมาก มาอาศัยอยู่
บริเวณต้นต้อยติ่งไทย  
ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์  
อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ ไม่เสีย 

5 ต้นต้อยติ่งไทยกับแมงมุม ชักใยบนต้นต้อยติ่งไทย แมงมุมสร้างแหล่งที่อยู่ โดยการ
ชักใยบนต้นต้อยติ่งไทย 

6 ต้นต้อยติ่งไทยกับไส้เดือน
ดิน 

ชอนไชดินบริเวณต้นต้อยติ่งไทย ไส้เดือนดินช่วยพรวนดินให้
ต้อยติ่งไทย ทำให้ได้ประโยชน์
ร่วมกัน 

7 ต้นต้อยติ่งไทยกับผีเสื้อ ดูดน้ำหนาวจากเกสร ผีเสื้อดูดน้ำหวาน และช่วยใน
การผสมพันธุ์ ทำให้ได้ประโยชน์
ร่วมกัน 

8 ต้นต้อยติ่งไทยกับผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มดูดน้ำหนาว ผึ้งมิ้มดูดน้ำหวาน และช่วยใน
การสืบพันธุ์ ทำให้ได้ประโยชน์
ร่วมกัน 

 

ตารางที่ ๗๕ แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพืชศึกษากับกายภาพ 

ที ่ ปจัจยัเรยีนรู ้ ผลการเรยีนรู ้ สรปุดลุยภาพ 
1 ต้นต้อยติ่งไทยกับดิน ดินมีสีน้ำตาลอ่อน เข้ม ไปจนถึงสีดำ มี

เนื้อสัมผัสที่นุ่มมือ มีความเหนียวของดิน
น้อย และปานกลาง การดูดซับน้ำปาน
กลาง และเร็ว แตกต่างกันไปตามบริเวณ 

ต้นต้อยติ่งไทยสามารถ
เจริญเติบโตได้ดีในดินที่
แตกต่างกันไป จึงมีความ
สมดุลกัน 

2 ต้นต้อยติ่งไทยกับน้ำ มีแอ่งน้ำรอบ ๆ ต้นต้อยติ่งไทย ซึ่งน้ำจะ
มีสีใส และค่อนข้างขุ่นบ้าง 

ต้นต้อยติ่งไทยจะสามารถ
เจริญเติบโตได้ดีในน้ำที่
ต่างกัน จึงมีความสมดุลกัน 

3 ต้นต้อยติ่งไทยกับ
อากาศ 

มีลมพัดรอบต้นต้อยติ่งไทย แบบเอ่ือย ๆ 
น้อย ๆ และมีอุณหภูมิรอบบริเวณท่ี
ศึกษาราว ๒๕-๒๖ องศาเซลเซียส 

มีลมพัดเบาๆ พอดีกับต้น
ต้อยติ่งไทย ทำให้ต้นต้อยติ่ง
ไทยเกิดความพลิ้วไหว จึงมี
ความสมดุลกัน 
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๕.๒ เรียนรู้ วิเคราะห์ให้เห็นความผูกพัน 

ความผูกพันเป็นการศึกษาธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอย่างต่อเนื่อง เป็นพันธะ

ระหว่างปัจจัย เกิดเป็นธรรมชาติของความผูกพัน 

  ๕.๒.๑ ความผูกพันระหว่างต้อยติ่งไทยกับผึ้งม้ิม    

ต้อยติ่งไทยเป็นแหล่งอาหารของผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มช่วยต้อยติ่งในการผสมเกสร เพ่ือการ 

ขยายพันธุ์ ในธรรมชวาติต้อยติ่งไทย เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ จะออกดอกเพื่อขยายพันธุ์ ผึ้งมิ้มจะช่วยผสม

เกสร หลังจากนั้นส่วนของรังไข่จะเจริญไปเป็นผลซึ่งภายในมีเมล็ด สำหรับขยายพันธุ์ ดังนั้นถ้าไม่มีผึ้ง มิ้ม

การผสมเกสรเกิดขึ้นน้อย จะทำให้ต้อยติ่งไทยขยายพันธุ์ได้ลดลง ปริมาณประชากรต้อยติ่งไทยในธรรมชาติ

จะลดลงด้วย ส่วนผึ้งมิ้มได้อาหารก็สามารถเจริญเติบโตดำรงชีวิตอยู่ได้ 

  ๕.๒.๒ ความผูกพันระหว่างต้อยติ่งไทยกับมดดำ    

ต้อยติ่งไทยเป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่อยูข่องมดดำ 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 เพื่อใช้ในกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้น
ภายในเซลล์  

  ๕.๒.๔ ความผูกพันระหว่างต้อยติ่งไทยกับดิน  

4 ต้นต้อยติ่งไทยกับ
แสง 

มีแสงแดดส่องมาบริเวณต้นต้อยติ่งไทย ปร ิ ม าณแสงพอด ี ก ั บ ต้ น
ต้อยติ ่งไทย ทำให้สามารถ
เจริญเติบโตได้ดี ไม่มีเหี่ยวเฉา 
จึงมีความสมดุลกัน 
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ดินเป็นที่ใช้ในการยืดเกาะ หรือแหล่งอยู่อาศัยของต้นไม้ และพืชทุกชนิดรวมถึงต้นต้อยติ่ง 

ไทย ในดินมีแร่ธาตุอาหารที่ต้อยติ่งไทยต้องการสำหรับใช้ในกระบวนการเจริญเติบโต ดังนั้นความผูกพัน

ของดินกับตอ้ยติ่งไทยจึงแยกจากกันไม่ได้ หากขาดแร่ธาตุในดินต้นจะแคระแกรนและอ่อนแอ ความทนทาน

ต่อสภาพแวดล้อม โรคและแมลงต่าง ๆ จะลดลง จนเกิดการสูญพันธุ์และหายไปในที่สุด 

 

  ๕.๒.๔ ความผูกพันระหว่างต้อยติ่งไทยกับอากาศ  
อากาศ หมายถึง องค์ประกอบของแก๊สต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของต้อยติ่งไทย 

เช่นแก็สไนโตรเจน เป็นธาตุอาหารหลักในการเจริญเติบโต แก๊สคอร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สที่สำคัญใน
กระบวนการสังเคราห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหาร แก๊สออกซิเจน เป็นแก๊สที่ใช้ในการหายใจ 

ต้อยติ่งไทยยังเป็นตัวกลางในกลายหมุนเวียนของ วัฏจักรของน้ำ วัฏจักรแก๊สออกซิเจน วัฏจักร
คาร์บอน และการถ่ายทอดพลังงานที่เกิดจะจากกินเป็นทอด ๆ หรือเป็นผู้ผลิตในห่วงโซ่อาหาร อีกด้วย   
 

๖. สรุปผลการเรียนรู้ ดุลยภาพของความพันเกี่ยว 

 

ภาพที่ ๕๙  แสดงภาพวาดดุลยภาพของความพันเกี่ยว 
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ภาพที่ ๖๐  แสดงสรุปความสัมพันธ์ความผูกพันและความสมดุลของปัจจัยทางชีวภาพและกายภาพ 
 

สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่พบบริเวณต้นต้อยติ่งไทยต่างมีความสัมพันธ์กับต้นต้อยติ่งไทย โดยใช้เป็นแหล่ง

อาหาร ที่อยู่อาศัย หลบภัย และสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นต่างก็มีความสัมพันธ์กัน ต้นต้อยติ่งไทยจะเจริญเติบโต

ดำรงชีวิตอยู่ได้  ก็ต้องสัมพันธ์กับปัจจัยกายภาพในสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่นั้น เช่น แสง น้ำ ดิน และอากาศ 

ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ต่างมีความสัมพันธ์ผูกพันกันจนแยกออกจากกันไม่ได้ ต่างต้องพ่ึงพา อาศัยซึ่งกันและกัน จน

ก่อให้เกิดความสมดุลและดุลยภาพในระบบนิเวศ 

 จากการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างต้นต้อยติ่งไทยกับมดดำ มดแดง แมลงหวี่ ยุง แมงมุม มี
ความสัมพันธ์กันในภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลต่อกัน ซึ่งมดดำ มดแดง จะเดินวนไปมาบริเวณโคนต้นต้อยติ่ง 
เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัย แมลงหวี่ ยุง ก็เข้ามาบินวนเวียนบริเวณต้นต้อยติ่งไทย และแมงมุมก็มาอาศัยต้น
ต้อยติ่งไทยในการชักใยสร้างที่อยู่อาศัย ส่วนไส้เดือนดิน ผีเสื้อ ผึ้งมิ้ม จะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย 
โดยต้นต้อยติ่งไทยจะได้รับการพรวนดินจากการชอนไชของไส้เดือนดิน ส่วนไส้เดือนดินก็จะได้แหล่งอาหาร
กับท่ีอยู่อาศัย และผีเสื้อ ผึ้งมิ้ม ดูดน้ำหวานจากดอกต้อยติ่งไทย ทำให้ดอกต้อยติ่งไทยได้รับการผสมเกสร
ไปด้วย ทั้งนีป้ริมาณน้ำ ดิน อากาศ แสง มีความเหมาะสม ทำให้ต้อยติ่งไทยเจริญเติบโตได้ดี ส่งผลให้ต้น
ต้อยติ่งไทยมีการเจริญเติบโตงอกงามมากยิ่งข้ึน 
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บทที่ ๕ 

 

สรุปผลการศึกษา 

 
จากผลการศึกษา สรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว ของนักเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม ระยะเวลาตั้งแต่  

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ 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
เกาะติดของใบบนกิ ่งเป ็นคู ่สล ับ ดอกออกที ่ซอกใบบริเวณปลายยอด ดอกสีม ่วงน ้ำเง ิน 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 ๐๗.๐๐ น. – ๑๗.๓๐ น. เช่น มดดำ มดแดง 
แมงมุม   ไส้เดือนดิน    ผึ้งมิ้ม และกิ้งกือ 

มดแดงมีส่วนประกอบคือ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ส่วนหัว ประกอบด้วย หนวด ตา เขี้ยว 

และปาก ส่วนอก ประกอบด้วยลำตัว และขาทั้ง ๓ คู่ และส่วนท้อง ประกอบด้วยทวาร และอวัยวะสืบพันธุ์ 

หัวของมดแดงทรงกลมรี สีน้ำตาลแดง ส่วนอกของมดแดงรูปทรงรี สีน้ำตาลแดง และส่วนท้องรูปท รงรี

ปลายแหลม สีน้ำตาลแดง มดแดงมีพฤติกรรมในการแตะหนวดเพื่อสื่อสารและใช้กรามทั้ง ๒ ข้าง คีบ

อาหาร สร้างรังบริเวณข้างๆต้นต้อยติ่งไทย และใช้ขาคู่หน้าในการเคลื่อนย้ายใบไม้  

 ไส้เดือนดินมี  ส่วนประกอบ หัว ปาก เดือย หาง ลำตัวมีปล้องท่ีชัดเจน กำลังเคลื่อนที่ลงไปใต้ดิน
ลำตัวเปียกลื่นหดตัวแล้วก็คลายออกเวลาจะลงใต้ดินจะเอาส่วนหัวไชดิน  ใช้เวลา  ๓๐  วินาที  ดินบริเวณ
ใต้ต้นกล้วยจะร่วนซุยจากนั้นก็จะหยุดแล้วงอตัวเข้า  นำไส้เดือนดินมาวัดพบว่า  ไส้เดือนดินมีความยาว  ๙ 
– ๑๐  เซนติเมตร  มีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแบบ ๓ step ลักษณะของไส้เดือนดินไม่เท่ากัน  โดยบริเวณ
ส่วนหัวจะมีสีน้ำตาลเข้มกว่าส่วนท้ายของไส้เดือนดิน  มีลวดลายเป็นปล้อง ๆ ตามลำตัว  นอกจากสิ่งมีชีวิต
แล้ว ยังพบสิ่งไม่มีชีวิต เช่น ดิน น้ำ แสง อากาศ บริเวณรอบต้นต้อยติ่งไทย 
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ดิน มีลักษณะเป็นทรงกลม สีน้ำตาลเข้ม ผิวขรุขระเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของต้อยติ่งไทย ให้หยั่งราก
ยึดลำต้นให้ไว้ได ้ สามารถเจริญเติบโตได้ดีดินร่วนจนถึงดินเหนียว และเจริญเติบโตได้ดีดีในดินที่แห้งแล้ง 

แสง มีความสำคัญต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของต้อยติ่งไทย  แสงเป็นปัจจัยที่จำเป็นและ
มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของต้อยติ่งไทย  

น้ำ/ความชื้น เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง น้ำมีความจำเป็นสำหรับต้อยติ่งไทย 
ตั้งแต่เริ่มงอกจนเจริญเติบโตเป็นต้นกล้า และเจริญเติบโตเข้าสู่ช่วงสืบพันธุ์ เพราะน้ำจะช่วยให้ผลที่แก่เกิด
การแตกออก เพื่อกระจายเมล็ดเพื่อการขยายพันธุ์  อีกทั้งน้ำจะมีความสำคัญในด้านการการลำเลียงสารไป
ยังส่วนต่าง ๆ เพ่ือใช้ในกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นภายในเซลล์  

ลม คือองค์ประกอบของแก๊สต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของต้อยติ่งไทยเช่นแก็สไนโตรเจน  
เป็นธาตุอาหารหลักในการเจริญเติบโต แก๊สคอร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สที่สำคัญในกระบวนการสังเคราห์
ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหาร แก๊สออกซิเจน เป็นแก๊สที่ใช้ในการหายใจ ต้อยติ่งไทยยังเป็นตัวกลางในกลาย
หมุนเวียนของ วัฏจักรของน้ำ วัฏจักรแก๊สออกซิเจน วัฏจักรคาร์บอน และการถ่ายทอดพลังงานที่เกิดจะ
จากกินเป็นทอด ๆ หรือเป็นผู้ผลิตในห่วงโซ่อาหาร  

อุณหภูมิ  ทีต่้อยติ่งไทยเจริญเติบโตได้ดีอยู่ระหว่าง ๒๕ – ๔๐ องศาเซลเซียส  ถ้าอุณหภูมิร้อน
จนเกินไปจะส่งผลให้การเจริญเติบโตช้าลง ใบจะเหี่ยวและเหลือง 
 
ความสัมพันธ์  ความผูกพัน  และความสมดุล 

สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ  ที่พบบริเวณต้อยติ่งไทย ต่างมีความสัมพันธ์ทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยใช้เป็น
แหล่งอาหาร  ที่อยู่อาศัย หลบภัย และสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ต้อยติ่งไทยจะ
เจริญเติบโต  และดำรงชีวิตอยู่ได้ต้องสัมพันธ์กับปัจจัยทางชีวภาพ และกายภาพบริเวณนั้นด้วย เช่น แสง 
น้ำ ดิน อากาศ ก็เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ ผูกพัน กันจนไม่อาจแยกออกจากกันได้  ต่างต้องพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน สิ่งมีชีวิตบางชนิดอาจจะอยู่ด้วยกันแค่ระยะเวลาหนึ่งแล้วแยกออกจากกันก็จัดได้ว ่ามี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ถือว่าสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต เหล่านั้นต่างก็มีความผูกพันกันจนไม่อาจแยก
จากกันได้ จากความสัมพันธ์ผูกพันที่เกิดข้ึนกับสรรพสิ่ง และก่อให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศ 
 จากการศึกษาความพันเกี่ยวของต้อยติ่งไทย กับชีวภาพ และกายภาพ เปรียบเสมือนการดำรงชีวิต
ของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน  ต้องมีการปรับตัวเพ่ือการอยู่รอด  มีน้ำใจ มีการช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกัน มีการ
อยู ่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว สังคม ส่งผลให้
ประเทศชาติมีความสงบเกิดสันติสุข 
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วิจารณ์ผลการศึกษา: 
การศึกษาสรรพสิ่งล้วนพันเก่ียวของโรงเรียนตากพิทยาคม ได้ศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิตของปัจจัยอ่ืน 

ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก จำนวน ๒ ชนิด ซึ่งอาจจะมีจำนวนน้อย ควรศึกษาจำนวนชนิดเพิ่มมากข้ึน
และช่วงเวลาในการศึกษายังไม่ครอบคลุม ควรศึกษาในช่วงเวลาหลัง ๑๗.๓๐ น. เพ่ือให้ทราบถึงปริมาณ 
และชนิดของสิ่งมีชีวิตที่เข้ามามีความสัมพันธ์ 
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เอกสารอ้างอิง 
 

          การนำข้อความของผู้อ่ืนมาประกอบในรายงานของตน เพ่ือเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของข้อความ

นั้น จึงจำเป็นต้องมีการอ้างอิงตามท่ีได้กล่าวไปแล้วในการตรวจเอกสารและผลการศึกษา โดยให้ใส่

รายละเอียดของหนังสือเล่มที่คัดลอกข้อความมาในรายการเอกสารอ้างอิง ตัวอย่างดังนี้ 

 

คทาวุธ  ไชยเทพ, ๒๕๕๗.  การศึกษาความหลากหลาย และความชุกชุมของมดในป่าเสม็ด จังหวัด

สงขลา 

ธัชคณิน  จงจิตวิมล และวันดีวัฒน  ชัยยิ่งเจริญ, ๒๕๕๒.  การศึกษาความหลากชนิดของมดในพื้นที่ป่า

เบญจพรรณ ณ อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย 

วีรยุทธ  สร้อยนาค และคณะ. 2555.ความหลากหลายของแมลงและแมงมุมในนาข้าวเขตชลประทาน

จังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก. บทคัดย่อ. 

พรประภา แสนหลวง และยรรยง เฉลิมแสน, ๒๕๖๐.  ผลของสารสกัดจากกานพลู และสะระแหน่ในการ

ยับยั้งไรทรอปิ ลีแลปส์ และผลต่อพฤติกรรมของผึ้ง 

สัมฤทธิ์ มากสง, ๒๕๕๗.  ศึกษาความหลากหลายของไส้เดือนดิน 

สุทัศน์  ยกส้าน, ๒๕๔๘. สารพัดสัตว์โลก.  สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซนเตอร์. กรุงเทพฯ 
๘ - ๑๓.Afik, O., Dag, A., & Shafir, S.๒๐๐๘. Honeybee, Apis mellifera, round dance is 
influenced by trace components of floral nectar.  Animal Behaviour, ๗๕, ๓๗๑ -๓๗๗. 
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