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งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
สนองพระราชดำริโดย 

 
โรงเรียนตากพิทยาคม ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

 
บทคัดย่อ  

รายงานผลการศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิต 
ต้อยต่ิงไทย 

 
ธรรมชาติแห่งชีวิตเป็นการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้รู้ สามารถดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจ เข้าใจธรรมชาติรอบตน  

รู้และเข้าใจคนรอบข้าง เพื่อนร่วมงาน มีความเข้าใจตน ดำรงตนอย่างมีความสุข 
การเรียนรูวงจรชีวิตชีวภาพของต้อยติ่งไทย ทําใหทราบขอมูลการเปลี่ยนแปลง ดานรูปลักษณ ดาน

คุณสมบัติ และดานพฤติกรรม แลวนําสิ ่งที ่ได เรียนรูมาเปรียบเทียบกับตนเอง เพื ่อนําไปประยุกต ใชใน
ชีวิตประจําวัน และเพื่อนํามาเปนฐานในการวิเคราะหศักยภาพในสาระการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชนต่อไป 

โรงเรียนตากพิทยาคม ไดจัดใหมีพื้นที่ศึกษาพืชศึกษาต้อยติ่งไทยของโรงเรียน มีการจัดการเรียนรูบูรณา
การงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๗ กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา และสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นแหล่ง
เรียนรู้ และจัดทำใบความรู้ ใบกิจกรรมท่ีใช้เป็นส่ือในการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
ทุกระดับช้ัน ต้ังแตมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึง มัธยมศึกษาปท่ี ๖ โดยมีบุคลากรจํานวน ๔๑ คนและนักเรียนผูรวมปฏิบัติ 
จํานวน ๑,๔๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๘ ของนักเรียนท้ังหมด 

โรงเรียนมีการดําเนินการจัดการเรียนรูเพื่อการศึกษาต้อยติ่งไทยทั้งดานรูปลักษณ ดานคุณสมบัติ และด
านพฤติกรรมของต้อยต่ิงไทย และนํามาเปรียบเทียบกับรูปกายตน คุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน พฤติกรรมกับ
จิต อารมณและพฤติกรรมของคนและสรุปองคความรูท่ีไดจากการศึกษาธรรมชาติแหงชีวิต สรุปแนวทางเพื่อนําไป
ประยุกตใชในชีวิตอยางเขาใจและมีความสุข ทำให้นักเรียน บุคคลากร และชุมชน ได้รู้การเปลี่ยนแปลง รู้ความ
แตกต่าง รู้ชีวิต  

 
 
 
 
 
 

 



 

กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอบคุณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ที่ได้ให้แนวทางในการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตลอดจน  คุณพรชัย  
จุฑามาศ  รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ นางเพ็ญศรี  พืชพันธุ์  นางประสพศรี  เตมียบุตร  นาง
รัชนีนรินทร์ คลังเงินวรากร นายจรัญ  ไล้ทองคำ นางสาวประนอม  รัตนชัย นางพันทิพา สิงหัษฐิษฐิต ที่ปรึกษา
และประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เขตภาคเหนือตอนล่าง และนายเฉลิมพล  ขยันกิจ  เจ้าหน้าท่ี
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เขตภาคเหนือตอนล่าง 

ขอบคุณ ผศ.ดร.ชุมพล คุณวาสี อาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 
อาจารย์ปราณี  นางงาม อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีได้ให้คำแนะนำ และข้อช้ีแนะ เกี่ยวกับ
วงชีวิต รูปลักษณ์ พฤติกรรมของต้อยติ่งไทย 

ขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาท่ีได้สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์  การอำนวยความสะดวกและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนขอขอบคุณคณะกรรมการโรงเรียน คณะครู  นักเรียน บุคลากรสนับสนุน
ของโรงเรียน  ผู ้ปกครอง  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมถึงผู ้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน  ที่เป็นกำลังสำคัญในการ
ดำเนินงานจนทำให้ผลการดำเนินงานของโรงเรียนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 

 
 

คณะกรรมการดำเนินงาน  
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   

โรงเรียนตากพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
 

 จากการท่ีนักเรียนได้สัมผัสพืชศึกษา “ต้อยติ่งไทย” ซึ่งเป็นวัชพืชท่ีแพร่กระจายได้รวดเร็วพบท่ัวไปใน
โรงเรียนตากพิทยาคม ทำให้นักเรียนได้เห็นว่า ต้อยติ่งไทยมีลักษณะเด่นเป็นดอกมีสีม่วง เมล็ดเรียวยาว เปลือก
เมล็ดสีดำ เมื่อนำเมล็ดมาแช่น้ำจะปริแตกอย่างรวดเร็ว และมีเสียงดัง  ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ  และความ
ประทับใจแรงบันดาลใจในการเรียนรู้  

โรงเรียนตากพิทยาคมจึงมีการดำเนินการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีได้จากการเรียนรู้พืชศึกษา เรียนรู้วงจรชีวิต
ของพืช ท้ังด้านการศึกษารูปลักษณ์ (โครงสร้างภายนอก และภายใน)  การศึกษาคุณสมบัติทางชีวภาพ  (ทาง
ฟิสิกส์ และทางเคมี)  การศึกษาพฤติกรรม จนได้ข้อมูลการเปล่ียนแปลง และความแตกต่าง นำข้อมูลท่ีได้จากการ
เรียนรู้ มาเปรียบเทียบกับชีวิต ท้ังรูปลักษณ์กับรูปกายตน คุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน การสรุปองค์ความรู้ท่ี
ได้จากการศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิต การสรุปแนวทางเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และเป็น
ฐานข้อมูลในการเรียนรู้ทางนิเวศวิทยา และค้นหาศักยภาพ 

รายงานผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ธรรมชาติแห่งชีวิต ของโรงเรียนตากพิทยาคม 
นอกจากประกอบด้วยการศึกษาเรียนรู้วงจรชีวิตของพืช เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงและความแตกต่าง สรุปองค์
ความรู้ สรุปแนวทางเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ยังเป็นรายงานท่ีแสดงถึงการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทำให้เกิดการเรียนรู้ท่ี หลากหลายกับนักเรียน เหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะนำไป
เป็นตัวอย่างในการศึกษาพืชชนิดอื่นต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
   

คณะกรรมการดำเนินงาน 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   

     โรงเรียนตากพิทยาคม 
 
 
 
 
 

 
 

 



บทท่ี ๑ 
 

บทนำ 
 
  จากพระราชดำริบางประการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ความว่า “การสอน
และอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ 
และเกิดความปิติท่ีจะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมท่ีให้เกิดความรู้สึกกลัว
ว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเป็นผลเสียแก่
ประเทศในระยะยาว” ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ อาคารที่ประทับในสำนักงานชลประทาน เขต ๑ 
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นท่ีมาของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 โรงเรียนตากพิทยาคม ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริ เมื่อ ปีพ.ศ. ๒๕๕๗ ได้การจัดการเรียนรู้ให้ตระหนัก
ถึงการหวงแหน การอนุรักษ์ และการนำไปใช้ประโยชน์ ทางโรงเรียนได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียน
ตามศักยภาพของผู้เรียนในทุกระดับช้ันและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ข้อมูลสถานศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนตากพิทยาคม   สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๘ 
ต้ังอยู่เลขท่ี    ๑๒    ถนนพหลโยธิน       ตำบลระแหง     อำเภอเมือง    จังหวัดตาก    ๖๓๐๐     
โทรศัพท์   ๐๕๕ - ๕๑๑๑๓๔               โทรสาร     ๐๕๕ – ๕๔๐๒๔๘   
E-mail :  mytakpit@hotmail.com      Website :  http://www.tps.ac.th 

โรงเรียนตากพิทยาคมเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  มีเขต
พื้นท่ีบริการ  ๖  ตำบล   ได้แก่   

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

เคร่ืองหมายประจำโรงเรียน 

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

ตากพิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพช้ันนำ เทียบเคียงมาตรฐานสากล  
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 



เอกลักษณ์โรงเรียน 
ตากพิทยาคม เป็นผู้นำทางวิชาการ 

อัตลักษณ์โรงเรียน 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้  เชิดชูสถาบัน 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการเทียบเคียงมาตรฐานสากล ควบคู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล   ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ท่ี

หลากหลายและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
๓. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ 
๔. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน  ส่ือเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๕. พัฒนาสถานศึกษาร่วมกันชุมชนในการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
๖. สร้างภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ท้ังภายในประเทศ และต่างประเทศ  รวมทั้งเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค ์

๑. นักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. มีหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู ้เทียบเคียงมาตรฐานสากลด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ท่ี

หลากหลายและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
๓. ครูเป็นครูมืออาชีพ 
๔. มีระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
๕. มีแหล่งเรียนรู้ภายใน  ส่ือเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๖. มีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ท้ังภายในประเทศ และต่างประเทศ 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนตากพิทยาคม สร้างขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. ๒๔๔๓  เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งแรกของจังหวัด

ตาก ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดสีตลาราม” บริเวณที่ก่อตั้งครั้งแรกอยู่ภายในวัดสีตลาราม (วัดน้ำหัก) ตำบลระแหง 
อำเภอเมือง จังหวัดตาก เปิดทำการสอนแบบสหศึกษา เมื่อวันที่  ๑  พฤศจิกายน ๒๔๔๓ จำนวน ๖ ห้องเรียน 
จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๗๑  ต่อจากนั้นย้ายไปเปิดทำการสอน ณ บริเวณค่ายทหารพรานที่ ๖  หรือบริเวณศาลสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชในปัจจุบัน  และได้ย้ายอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๓ มาต้ังอยู่ในสถานท่ีปัจจุบัน  ซึ่งเดิมเป็น
วัดร้างเก่าแก่  เรียกว่า“วัดสระเกศ”  โดยการสนับสนุนของนายหมัง  สายชุ่มอินทร์  สมาชิก สภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดตากใน  สมัยนั้น  โดยช่วยประสานงานขอท่ีดินของสาธารณะประโยชน์และขอบริจาคจากเอกชนพร้อมท้ัง
ขอใช้ท่ีดินธรณีสงฆ์วัดสระเกศอีกส่วนหนึ่งโดยขอเช่าท่ีดินจากกรมการศาสนา 

 
อาณาเขตติดต่อ 

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



พื้นที่ 
โรงเรียนตากพิทยาคม มีพื้นท่ีท้ังส้ิน ๗๘  ไร่ ๓  งาน ๗๓ ตารางวา แบ่งออกเป็น  ๒  บริเวณ ได้แก่ 
๑.  บริเวณท่ีต้ังโรงเรียนตากพิทยาคม  ๖๔  ไร่  ๒  งาน 
๒.  บริเวณท่ีต้ังบา้นพักข้าราชการครู (นิคมครู)  พื้นท่ี  ๑๔  ไร่  ๑  งาน  ๗๓  ตารางวา 

ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง อื่น ๆ 
(ช่วยราชการ) 

ปีการศึกษา ๒๔๖๑ ๕ ๑๓๑ ๕ ๒ ๒ 
ข้อมูลนักเรียน  
       ๑) จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ รวม ๒,๖๓๙ คน (ณ วันท่ี ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๑) 
       ๒) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน  ๒,๖๓๙ คน  จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

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

รวมทั้งหมด ๖๕ ๑,๑๑๑ ๑,๕๒๘ ๒,๖๓๙  

๑.๒  วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 ๑) เพื่อรู้วงจรชีวิตของพืช ท้ังด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ และพฤติกรรม 
 ๒) เพื่อนำข้อมูลท่ีได้จากการเรียนรู้ มาเปรียบเทียบกับชีวิต 
 ๓) เพื่อนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
 ๔) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเรียนรู้เรียนรู้ทางนิเวศวิทยา และค้นหาศักยภาพ 
 
๑.๓ คุณธรรมและจริยธรรม 

๑) มีความรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมาย 
๒) มีความซื่อตรง ในการศึกษาและรายงานผลท่ีถูกตองตามความเปนจริง 
๔) มีความอดทนตอสภาพแวดลอมในการปฏิบัติกิจกรรม 
๓) มีความเพียร รอบคอบ ละเอียด ถี่ถวน ในการปฏิบัติงาน 
๔) มีความสามัคคี ในการทำงานกลุ่ม 
๕) มีความเอื้ออาทร เกื้อหนุน ช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม 
 



๑.๔  ปัจจัยเป้าหมายรวม :  ต้อยติ่งไทย จำนวน  ๑  ชนิด   
ปัจจัยเป้าหมายเฉพาะ :  ส่วนประกอบ / องค์ประกอบย่อย ของพืชศึกษา  

พืชศึกษา  ต้อยติ่งไทย     องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด  
โครงสร้างภายนอก 

  ราก คือ ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย 
ลําตน คือ ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย 
ใบ คือ  ตอนโคน (ด้านหลัง ด้านท้อง ซึกซ้าย ซีกขวา) 

  ตอนกลาง (ด้านหลัง ด้านท้อง ซึกซ้าย ซีกขวา) 
  ตอนปลาย (ด้านหลัง ด้านท้อง ซึกซ้าย ซีกขวา) 

ดอก คือ ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย 
ผล คือ ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย 
เมล็ด คือ ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย 

โครงสร้างภายใน 
ราก ช้ัน Epidermis Cortex Stele 
ลําตน ช้ัน Epidermis Cortex Stele 
ใบ คือ Epidermis Mesophyll Vascular bundle 
ดอก คือ Sepal Petal Stamen Pistil 
ผล คือ Pericarp Ovule Placenta Locule 
เมล็ด คือ Seed coat Endosperm Embryo 

  
๑.๕ ปัจจัยที่ใช้เพื่อช่วยในการศึกษา :  แสดงรายละเอียด เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ใบงาน ใบความรู้ บุคลากร 
๑. เครื่องมือ ท่ีใช้ในการศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิต ได้แก่ 
 ๑.๑ แผนการดำเนินงานด้านการบริหารของโรงเรยีนท่ีมีแผนงานสวนพฤกษศาสตร์รวมอยู่ในแผนงาน
ประจำปีของโรงเรียน 
 ๑.๒ แผนผังบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนท่ีแสดงวิธีการจัดการเรียนรู้ในทุกระดับช้ันและทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อศึกษาธรรมชาติท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 
 ๑.๓ แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนธรรมชาติแห่งชีวิตของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ๗ กลุ่มสาระ  
  ๑.๓.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ๑.๓.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๑.๓.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๑.๓.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๑.๓.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๑.๓.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑.๓.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

 



๒. วัสดุอุปกรณ์ ท่ีใช้ในการศึกษา 
๒.๑ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษาสำหรับพื้นท่ีศึกษา 

๑. ดินสอ 
๑. ปากกา 
๒. กล้องถ่ายรูป 
๓. สีไม้  
๔. แว่นขยาย 
๕. ไม้บรรทัด 

๒.๒ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษาสำหรับห้องปฏิบัติการ 
๑. เข็มเข่ีย 
๒. หลอดหยด 
๓. ไม้บรรทัด/เวอร์เนียคาลิปเปอร์ 
๔. กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ 
๕. กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง 
๖. แว่นขยาย 
๗. มีด        
๘. เขียง      
๙. เครื่องช่ัง   
๑๐. เครื่องพิมพ์ 
๑๑. หลอดหยดสาร (Dropper) 
๑๒. เข็มเข่ียปลายแหลม 
๑๓. แผ่นสไลด์ และกระจกปิดสไลด์   
๑๔. จานแก้ว 
๑๕. ใบมีดโกน 
๑๖. บีกเกอร์ 
๑๗. สีซาฟรานีน  
๑๘. จานเพาะเช้ือ (Petri dish) + น้ำ 
๑๙. พู่กัน 
๒๐. Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ) 
๒๑. pH Electrode (หัววัดค่าความเป็นกรด - เบส) 
๒๒. น้ำกล่ัน     
๒๓. เครื่องช่ัง 2 ตำแหน่ง 
๒๔. โกรงบดสาร 
๒๕. หลอดทดลองขนาดกลาง 
๒๖. แท่งแก้วคนสาร 
๒๗. บีกเกอร์  



๒๘. กรวยกรอง  
๒๙. กระดาษกรอง   
๓๐. สารละลายไอโอดีน     
๓๑. ท่ีต้ังหลอดทดลอง         
๓๒. โกร่งบดยา/เครื่องปั่นผลไม้    
๓๓. ผ้าขาวบาง  
๓๔. คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น        

๓. ใบงาน และใบความรู้การศึกษาสาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต ได้แก่ 
ใบความรู้/ส่ือ 

๑. ใบความรู้ ส่วนประกอบของดอกไม้ 
๒. ใบความรู้ รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ                   
๓. บทปฏิบัติการ โครงสร้างภายในของราก  ลำต้น และใบ 
๔. บทปฏิบัติการ โครงสร้างภายในของดอกต้อยต่ิงไทย 

ใบงาน 
๑. ใบงาน ด้านรูปลักษณ์   
๒. ใบงาน การวิเคราะห์รูปลักษณ์ภายนอกของดอกต้อยต่ิงไทย 
๓. ใบงาน การวิเคราะห์รูปลักษณ์ภายในของดอกต้อยต่ิงไทย 
๔. ใบงาน ข้อมูลการเปล่ียนแปลงด้านรูปลักษณ์ของชีวภาพ 
๕. ใบงาน การหาค่าเฉล่ียเลขคณิตของข้อมูลเกี่ยวกับความสูงของต้นต้อยติ่งไทย 
๖. ใบงาน Around trip to toy ting Thai 
๗. ใบงาน การเรียนรู้ด้านคุณสมบัติของชีวภาพ   
๘. ใบงาน ข้อมูลการเปล่ียนแปลงด้านคุณสมบัติของชีวภาพ  
๙. ใบงาน ข้อมูลด้านคุณสมบัติทางเคมีของชีวภาพ  
๑๐. ใบงาน การศึกษาด้านคุณสมบัติของต้อยติ่งไทย 
๑๑. ใบงาน การเรียนรู้ด้านคุณสมบัติ(แรงพยุง) ทางฟิสิกส์ของชีวภาพ (ต้นต้อยติ่งไทย) 
๑๒. ใบงาน การเรียนรู้ด้านคุณสมบัติ(สภาพยืดหยุ่นตามยาว) ทางฟิสิกส์ของชีวภาพ (ต้นต้อยติง่ไทย) 
๑๓. ใบงาน การวิเคราะห์ศักยภาพ แนวทาง วิธีการ 
๑๔. ใบงาน การเปล่ียนแปลงร่างกายของวัยรุ่น 
๑๕. ใบงาน การเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของชีวภาพกับชีวิตตน (รูปลักษณ์ คุณสมบัติ 

พฤติกรรม) 
๑๖. ใบงาน การสร้างเอกสาร info graphic ต้อยติง่ไทย 
๑๗. ใบงาน การแต่งบทกวีวัจนะแสดงธรรมชาติแห่งชีวิตต้อยติ่งไทย 
๑๘. ใบงาน การสรุปผลสาระการเรียนรู : ธรรมชาติแหงชีวิต 
๑๙. ใบงาน การเขียนแสดงความรู้สึก ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน แล้วส่งผลให้ โรงเรียนมีความเป็นระเบียบ, มคีวามสะอาด 
 



 
๔. บุคลากร ประกอบด้วย 
 ๔.๑ ครูโรงเรียนตากพิทยาคมท่ีปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๗ กลุ่มสาระ จัดทำแผนการเรียนรู้
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามหัวข้อท่ีกำหนดขอบเขตในแต่ละระดับช้ันเพื่อศึกษาเรียนรู้วงจรชีวิต
ของพืช ทั้งด้านการศึกษารูปลักษณ์ การศึกษาคุณสมบัติทางชีวภาพ การศึกษาพฤติกรรม จนได้ข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลง และความแตกต่าง นำข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ มาเปรียบเทียบกับชีวิต ทั้งรูปลักษณ์กับรูปกายตน 
คุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน การสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิต การสรุปแนวทางเพื่อ
นำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และเป็นฐานข้อมูลในการเรียนรู้ทางนิเวศวิทยา และค้นหาศักยภาพ 
 ๔.๒ นักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน
๒,๖๓๙  คน  ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติชีวิตของพืชศึกษาตามหัวข้อใบงาน  ในแต่ละรายวิชาของแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และมีผลงานการศึกษา 
 ๔.๓ วิทยากรท้องถิ่น  ได้แก่  ผู้เช่ียวชาญด้านพฤกษศาสตร์ให้ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้  และการศึกษาท่ี
ถูกต้องด้านพฤกษศาสตร์ท่ีทางกลุ่มสาระการเรียนรู้เชิญมาตามกรณีศึกษา 
 
๑.๖ ขอบเขตของการศึกษา 
 โรงเรียนได้กำหนดขอบเขตของการศึกษาธรรมชาติแห่งชีว ิต โดยศึกษาพืชศึกษา  ต้อยติ ่งไทย 
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด  ในดานรูปลักษณ ดานคุณสมบัติ และดาน 
พฤติกรรม  

นักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน๒ ,๖๓๙  
คน ศึกษาเรียนรูลักษณะทาง ชีววิทยา  วงจรชีวิต และสวนประกอบตางๆ ของต้อยติ่งไทย ไดแก ราก ลําตน ใบ 
ดอก ผล เมล็ด โดยศึกษาเฉพาะภายในเขตพื้นที่บริเวณโรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อใช
สําหรับศึกษาดานรูปลักษณ ไดขอมูลและการเปล่ียนแปลงและความแตกตางดาน รูปลักษณภายนอก  ไดแก รูปร
าง  รูปทรง  สี  ผิว  ขนาด  เนื้อ  และไดขอมูลการศึกษาโครงสรางภายใน ศึกษาดานคุณสมบัติ  ไดขอมูลและการ
เปลี่ยนแปลงและความแตกตางดานคุณสมบัติ ทางฟสิกส เรื่องศึกษาแรงพยุง (การลอย-จม) คุณสมบัติทางเคมี
เรื่องแป้ง ค่าความเป็นกรด – เบส กล่ิน สี ในสวนประกอบต้อยต่ิงไทย ศึกษาดานพฤติกรรมการสะสมอาหารของ
ราก การโน้มเข้าหาแสงของลำต้น การเหี่ยวของใบ การเหี่ยวเฉาของดอก ศึกษาพฤติกรรมการเหี่ยวของผล และ
การงอกของเมล็ด จนไดขอมูลการ เปล่ียนแปลงและความแตกตางดานพฤติกรรมท่ีตอบสนองตอปจจัยภายนอก/
ภายใน โดยดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกับ ๗ กลุมสาระการเรียนรู โดยใชใบความรู  ใบงาน  
และวัสดุ/อุปกรณ  ในการดําเนินการศึกษา นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเรียนรูมาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง 
และความแตกตางของรูปลักษณกับรูปกายตน  คุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน  และพฤติกรรมกับจิตอารมณ 
และพฤติกรรมของตน  เพื่อใหสามารถสรุปองคความรูที่ไดจากการศึกษาธรรมชาติแหงชีวิต เพื่อนําไปสูการประ
ยุกตใชในการดําเนินชีวิต การคนหาศักยภาพ  และเปนฐานขอมูลในการเรียนรูทางนิเวศวิทยา โดยมีระยะเวลา
ศึกษาในการศึกษา ระหว่างวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
 
 

 



 
บทท่ี ๒ 

 
การตรวจสอบเอกสาร 

 
ธรรมชาติแห่งชีวิตของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตากพิทยาคม โดยมีพืชศึกษา คือ ต้อยต่ิงไทย  ซึ่งใน

สาระท่ี ๑ ธรรมชาติแห่งชีวิต เป็นการเรียนรู้ท่ีทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้พืชต้อยติ่งไทย และสามารถนำมาปรับกับการ
ดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจ  เข้าใจธรรมชาติของพืช  เข้าใจธรรมชาติรอบข้าง  เข้าใจตนเองและผู้อื่น  เพื่อดำรงตน
อย่างมีความสุข  

ซึ่งจะศึกษาในหัวข้อต่อไปนี้ 
- ด้านรูปลักษณ์ของต้อยติ่งไทย   
- ด้านคุณสมบัติของต้อยติ่งไทย   
- ด้านพฤติกรรมของต้อยติ่งไทย   
- สมรรถภาพของมนุษย์ 
- พฤติกรรมของมนุษย์ 
- จิต อารมณ์ของมนุษย์ 
- คุณธรรม คติธรรม ท่ีใช้ในการดำเนินชีวิต 

จะดำเนินการศึกษาการเปล่ียนแปลงของพืชและของมนุษย์ เพื่อนำมาเปรียบเทียบกันและนำไป
ประยุกต์ใช้กับคุณธรรม คติธรรม เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
๒.๑ ต้อยต่ิงไทย 

๒.๑.๑ อนุกรมวิธานของต้อยต่ิงไทย (http://www.manager.co.th/ต้อยติ่งไทย, มีคณา(๒๕๕๗):  
นิตยสารธรรมลีลา ฉบับท่ี ๑๖๘)  
 Scientific name : Ruellia siamensis J.B.Imlay 
 Family name : ACANTHACEAE 
 ช่ือสามัญ: - 
 ช่ือท้องถิ่น: ต้อยติ่งนา อังกาบ เป๊าะแป๊ะ 
 

 
               
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๑ ต้อยติ่งไทย 



 
๒.๑.๒ ข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์ของต้อยต่ิงไทย 
๑) ต้นต้อยติ่งไทย เป็นไม้ล้มลุก มีลำต้นสูงประมาณ ๒๐-๓๐ เซนติเมตร ลำต้นแตกกิ่งตั้งแต่โคนต้น ทำ

ให้แลดูเป็นทรงพุ่มเต้ียๆ ลำต้น และกิ่งมีขนาดเล็ก เปลือกลำต้น และกิ่งมีสีเขียว และมีขนอ่อนปกคลุม 
๒) ราก 

 รากต้อยต่ิงไทยแตกแขนงออกจากโคนของลำต้น มีลักษณะอวบอ้วน รูปทรง กระบอกแผ่ออกกว้าง
ประมาณ ๙ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๐ เซนติเมตร มีสีน้ำตาล เป็นรากพิเศษชนิดสะสมอาหาร คล้าย Tuber 
ดังนั้นจะมีระบบรากเป็นแบบ Tuberous root รากจะมีการเจริญเติบโตยาวขึ้น มีขนาดความกว้างเพิ่มข้ึน มีสี
น้ำตาลเข้มขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะการเติบโตจากสีน้ำตาลอ่อน จนกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มในระยะสุดท้าย ทุกระยะมี
ผิวที่ขรุขระ เนื้อแข็ง เป็นรูปทรงกระบอก  ปลายรากเรียวแหลม 

๓) ลำต้น  
ต้นต้อยติ่ง เป็นไม้ล้มลุก มีลำต้นสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร ลำต้นแตกกิ่งต้ังแต่โคนต้น ทำให้แลดู

เป็นทรงพุ่มเต้ียๆ ลำต้น และกิ่งมีขนาดเล็ก เปลือกลำต้น และกิ่งมีสีเขียว และมีขนอ่อนปกคลุม 
๔) ใบ 

 ใบต้อยติ่ง ออกเป็นใบเด่ียว เรียงเป็นคู่ ๆตรงข้ามกันตามลำต้น และกิ่ง ใบมีรูปไข่ มีสีเขียวสด กว้าง
ประมาณ 3-4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6-8 เซนติเมตรโคนใบสอบแคบ ปลายใบค่อนข้างมน แผ่นใบ และขอบ
ใบเป็นลูกคล่ืนเล็กน้อย 

๕) ดอก 
ดอกต้อยต่ิง ออกเป็นช่อหรือเป็นดอกเด่ียว ๆ บริเวณซอกใบตามปลายยอด แต่ละช่อมีดอกเดียวหรือ 2-3 

ดอก/ช่อ ดอกมีก้านดอกยาว 3-4 เซนติเมตร ตัวดอกมีขนาดประมาณ 4-5 เซนติเมตร ประกอบด้วยกลีบดอก 5 
กลีบ แต่ละกลีบมีลักษณะมน ขนาดกลีบดอกประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร โคนกลีบดอกเช่ือมกันเป็นกรวย หน้าตัว
ดอกเป็นรูปปากแตร ถัดมากลางดอกจะมีเกสรตัวผู้ 4 อัน แยกกันเป็น 2 คู่ แต่ละคู่ยาวไม่เท่ากัน ส่วนเกสรตัวเมีย
จะยาวกว่าเกสรตัวผู้ท้ัง 2 คู่ ส่วนรังไข่จะมี ovule 24 อัน 

๖) ผล 
ผลต้อยติ่ง เรียกว่า ฝัก ที่มีลักษณะทรงกระบอก และเรียวยาว ปลายทั้งสองด้านแหลม ขนาดฝักประมาณ 2-3 
มิลลิเมตร ยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร ฝักอ่อนมีเปลือกฝักสีเขียว แล้วค่อยๆเปล่ียนเป็นสีน้ำตาล และสีดำเมื่อแก่
เต็มท่ี ฝักแก่มีเปลือกฝักสีดำ มีร่องฝักแบ่งออกเป็น 2 ซกี ด้านในมีเมล็ด 8-15 เมล็ด เมล็ดมีลักษณะแบน คล้าย
เหรียญบาท เปลือกเมล็ดมีสีดำ และมีขนยาวขนาดเล็ก (ตาเปล่ามองไม่เห็น) ทั้งนี้ ฝักแก่เมื่อถูกน้ำหรือสัมผัส
ความช้ืนก็จะปริแตกออกเป็น 2 ซีก ตามร่องแบ่งแกนฝักต้อยต่ิงเป็นวัชพืชท่ีมีประโยชน์มาก สามารถนำมาใช้เป็น
ยาสมุนไพรรักษาโรคได้ แก้ปวดเข่า ชาลงขา ร้าวลงแผลหายเร็ว พอกฝีช่วยดูดหนอง ลดการอักเสบช่วยขับ
ปัสสาวะ แก้ปัสสาวะพิการ ดับพิษทำให้อาเจียน 

๗) เมล็ด 
 มจีำนวนเมล็ดใน ๑ ผล ประมาณ ๒๐ – ๓๐ เมล็ด รูปร่างของเมล็ดแบน  กลม  ปลายแหลม ขนาดของ
เมล็ดกว้างประมาณ ๒ มิลลิเมตร สีของเมล็ดต้อยต่ิงไทย มีสีเข้มข้ึนเรื่อยๆจากสีเหลืองเขียวจนเป็นสีน้ำตาลเข้ม จะ
แห้งจนมีสีน้ำตาลอ่อน เนื้อของเมล็ดต้อยติ่งไทย เมื่ออ่อนจะมีเนื้อนิ่ม เมื่อแก่เมล็ดมีเนื้อแข็ง เมล็ดแก่จะมีขน 
 
 



 
๘) สารสำคัญที่พบ: สารลูทอีโอลิน 
ในเมล็ดมีสารลูทอีโอลิน (Luteolin) ซึ่งเป็นสารตัวเดียวกับท่ีพบในน้ำนมแม่ มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีแร่

ธาตุและสารอาหารในปริมาณสูง ให้ความชุ่มช้ืน และช่วยต้านอนุมูลอิสระ ช่วยต่อต้านเช้ือไวรัส แบคทีเรีย และ
เช้ือโปรโตซัว รวมทั้งมีคุณสมบัติในการเสริมสุขภาพและความงาม 

๘) สรรพคุณต้อยต่ิงไทย 
๑. ราก  นำมาต้มด่ืม 
 – ใช้ดับพิษไข้ ลดอาการร้อนใน 
 – ช่วยขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะเล็ด 
 –ช่วยขับเลือดประจำเดือน 
 – บรรเทาอาการไอ และแก้เสมหะ 
 – ช่วยให้เจริญอาหาร 
 – ช่วยกระตุ้นทำให้อาเจียน 
๒. ใบ 
 – ใบนำมาบดหรือขยำ ก่อนใช้ทาพอกรักษาแผล ท้ังแผลสด แผลเปื่อย แผลมีน้ำหนอง 
 – ใบนำมาเค้ียว ช่วยแก้อาการปวดฟัน 
 – ใบนำมาขยำ ใช้ทาบริเวณแมลงกัดต่อยเพื่อช่วยลดอาการบวม 
 – ใบนำมาต้มน้ำอาย ช่วยแก้ผ่ืนคัน รักษาโรคผิวหนัง 
๓. ดอก  นำมาต้มหรือชงด่ืม 
 – ป้องกัน และรักษามะเร็ง 
 – ช่วยดับพิษไข้ 
 – บรรเทาอาการไอ 
 – ช่วยบำรุงสายตา 
 – ช่วยให้ผ่อนคลาย และนอนหลับง่าย 
 – ช่วยให้ผิวพรรณแลดูสดใส 
๔. เมล็ด   พอกฝีเพื่อดูดหนอง ช่วยลดการอักเสบ พอกแผลเรื้อรัง ช่วยสมานบาดแผล ช่วยทำให้แผลหายเร็วยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังมีสารลูทีโอลิน (Luteolin) ช่วยต่อต้านเช้ือไวรัส แบคทีเรีย และเช้ือโปรโตซัว 

 
๘) ประโยชน์ของต้อยต่ิงไทย 
๑. หมอยาพื้นบ้าน จะใช้ต้อยต่ิงท้ังต้นเลือกเอาชนิดท่ีไม่แก่ ดอกยังไม่โรย ถอนเอาท้ังรากอย่าให้รากขาด 

อย่าให้เมล็ดแตกสัก ๔-๕ ต้น นำไปล้างให้ สะอาดแล้วนำไปปรุงเป็นยา 
๒. ฝักใช้เป็นของเล่นของเด็ก ๆ ด้วยการสะสมฝักแก่จัด (สีน้ำตาลเข้มเกือบดำ) เก็บไว้ในท่ีแห้ง เมื่อมี

โอกาสก็นำมาจุ่มน้ำ (หรือน้ำลาย) แล้วเอาไปโยนใส่เพื่อน ๆ สักพักหนึ่งฝักก็จะแตกตัวออกดังแป๊ะ พร้อมกับดีด
เมล็ดออกโดยรอบ ทำให้เพื่อนตกใจหรือเจ็บ ๆ คัน ๆ หรือบางครั้งก็แอบเอาไปใส่ในกระเป๋าเส้ือ กระเป๋ากางเกง 
หรือแม้แต่คอเส้ือ ซึ่งแม้จะรู้ตัวแต่ก็มักจะเอาออกไม่ทัน ฝักก็จะแตกออกเสียก่อน (ฝัก       
     
 



 
๒.๒ การศึกษาด้านคุณสมบัติ 
 ๒.๒.๑ การศึกษาด้านคุณสมบัติทางฟิสิกส์: แรงพยุง 

แรงลอยตัวหรือแรงพยุง 
           แรงลอยตัวคือแรงท่ีช่วยพยุงวัตถุไม่ให้จมลงไปในของเหลว โดยมีขนาดขึ้นอยู่กับ ความหนาแน่นของ
ของเหลวนั้น และปริมาตรของงวัตถุส่วนท่ีจมลงไปในของเหลว 

ความหนาแน่นของวัตถุ คือ 
อัตราส่วนระหว่างปริมาตรและน้ำหนักของวัตถุ โดยวัตถุท่ีมีความหนาแน่นมากกว่าจะมีน้ำหนักมากกว่า

เมื่อเปรียบเทียบ ในปริมาตรท่ีเท่ากัน 
• วัตถุจะไม่จมลงไปในของเหลวเมื่อวัตถุนั้นมีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลว 
• วัตถุจะลอยปริ่มของเหลวเมื่อวัตถุนั้นมีความหนาแน่นใกล้เคียงกับของเหลว 
• วัตถุจะจมลงไปในของเหลวเมื่อวัตถุนั้นมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลว 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแรงลอยตัว ได้แก่ 
1. ชนิดของวัตถุ 

วัตถุจะมีความหนาแน่นแตกต่างกันออกไปยิ่งวัตถุมีความหนาแน่นมาก ก็ยิ่งจมลงไปในของเหลวมากยิ่งขึ้น 
2. ชนิดของของเหลว 

ยิ่งของเหลวมีความหนาแน่นมาก ก็จะทำให้แรงลอยตัวมีขนาดมากขึ้นด้วย 
3. ขนาดของวัตถุ 

จะส่งผลต่อปริมาตรท่ีจมลงไปในของเหลว เมื่อปริมาตรท่ีจมลงไปในของเหลวมาก ก็จะทำให้แรงลอยตัวมีขนาด
มากขึ้นอีกด้วย 

ประโยชน์ของแรงลอยตัว ใช้ในการประกอบเรือไม่ให้จมน้ำ 
แรงลอยตัว (buoyant force) หรือแรงพยุงของของเหลวทุกชนิดเป็นไปตามหลักของอาร์คิมีดิส 

(Archimedes' Principle)  ซึ่งกล่าวว่า แรงลอยตัวหรือแรงพยงุท่ีของเหลวกระทำต่อวัตถุ  มีขนาดเท่ากับน้ำหนัก
ของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับปริมาตรของวัตถุส่วนท่ีจมอยู่ในของเหลว 

  
๒.๒.๒  การศึกษาด้านคุณสมบัติทางเคมี: ค่าความเป็นกรด – เบส 
สารละลายกรด – เบส 
สมบัติของสารละลายกรด – เบส 
               สารละลายต่าง ๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจำวันแต่ละชนิดจะมีสมบัติแตกต่างกัน มีท้ังชนิดท่ีมีฤทธิ์กัดกร่อน
หรือท่ีเรยีกว่า มีสมบัติเป็นกรด และชนิดท่ีมีสมบัติเป็นเบส สารบางชนิดเป็นอันตราย แต่บางชนิดสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้ สมบัติของสารละลายกรด-เบส จึงเป็นเกณฑ์อีกประเภทหนึ่งท่ีนักวิทยาศาสตร์นำมาใช้ในการจำแนก
ประเภทของสาร 
สารละลายกรด                                        
         กรด หมายถึง สารประกอบท่ีมีธาตุไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ เมื่อละลายน้ำแล้วสามารถแตกตัวให้
ไฮโดรเจนไอออน ( H+ ) 
 



 
      สมบัติของสารละลายกรด 

1. กรดทุกชนิดมีรสเปรี้ยว 
2. เปล่ียนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง (มีค่าpH น้อยกว่า 7) 
3. ทำปฏิกิริยากับโลหะ เช่น สังกะสี ทองแดง แมกนีเซียม อะลูมิเนียม จะได้ฟองแก๊สไฮโดรเจนออกมา 
4. กรดมีสมบัติกัดกร่อนโลหะ หินปูน เนื้อเยื่อของร่างกาย ถ้ากรดถูกผิวหนังจะทำให้ผิวหนังไหม้ ปวดแสบ

ปวดร้อน  ถ้ากรดถูกเส้นใยของเส้ือผ้า เส้นใยจะถูกกัดกร่อนให้ไหม้ได้ นอกจากนี้ยังทำลายเนื้อไม้ 
กระดาษ และพลาสติกบางชนิดได้ด้วย 

5. กรดทำปฏิกิริยากับหินปูนซึ่งเป็นสารประกอบของแคลเซียมคาร์บอเนต ทำให้หินปูนกร่อน จะได้แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมีสมบัติทำให้น้ำปูนใสขุ่น 

6. สารละลายกรดทุกชนิดนำไฟฟ้าได้ดี เพราะกรดสามารถแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออน 
7. ทำปฏิกิริยากับเบสได้เกลือและน้ำ 
8. กรดทำปฏิกิริยากับโลหะได้แก๊สไฮโดรเจนซึ่งเป็นแก๊สท่ีเบา ติดไฟได้ 

       ประเภทของสารละลายกรด 
          สารละลายกรดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1. กรดอินทรีย์ (Organic acid) เป็นกรดท่ีได้จากธรรมชาติ จากส่ิงมีชีวิต เช่น 
        - กรดแอซิติก (acetic acid) หรือกรดน้ำส้ม ได้จากการหมักแป้งหรือน้ำตาลโดยใช้จุลินทรีย์ ซึ่งนิยมใช้ใน
การผลิตน้ำส้มสายชู 
       - กรดซิตริก (citric acid) หรือกรดมะนาว เป็นกรดท่ีอยู่ในผลไม้ท่ีมีรสเปรี้ยว  เช่น ส้ม มะนาว 
       - กรดแอสคอร์บิก (ascorbic acid) หรือวิตามินซี มีอยู่ในผลไม้ท่ีมีรสเปรี้ยว 
       - กรดอะมิโน (amino acid) เป็นกรดท่ีใช้สร้างโปรตีน มักพบในเนื้อสัตว์ ผลไม้เปลือกแข็ง หรือพืชตระกูลถั่ว 

2. กรดอนินทรีย์(Inorganic Acids) เป็นกรดท่ีได้จากแร่ธาตุ  จึงอาจเรียกว่ากรดแร่ก็ได้   มีความสามารถ
ในการกัดกร่อนสูง   ถ้าถูกผิวหนังหรือเนื้อเยื่อของร่างกายจะทำให้ไหม้  แสบ หรือมีผ่ืนคัน 

ตัวอย่างเช่น 
      - กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric  acid)  หรือกรดเกลือ 
     - กรดไนตริก  (nitric  acid)  หรือกรดดินประสิว 
     - กรดคาร์บอนิก  (carbonic  acid)  หรือกรดหินปูน 
     - กรดซัลฟิวริก (sulfuric  acid)  หรือกรดกำมะถนั 
สารละลายเบส               
       เบส   คือ สารประกอบท่ีทำปฏิกิริยากับกรด แล้วได้เกลือกับน้ำจะสามารถแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออน 
(OH-) เบสทุกชนิดจะมีรสฝาด 
       สมบัติของสารละลายเบส 

1. เบสทุกชนิดมีรสฝาดหรือเฝ่ือน 
2. เปล่ียนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน (มีค่าpH มากกว่า 7) 
3. ทำปฏิกิริยากับน้ำมันพืช หรือน้ำมันหมู จะได้สารละลายท่ีมีฟองคล้ายสบู่ 
4. ทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียไนเตรตจะได้แก๊สท่ีมีกล่ินฉุนของแอมโมเนีย 
5. สามารถกัดกร่อนโลหะ อะลูมิเนียมและสังกะสี และมีฟองแก๊สเกิดขึ้น 



6. ทำปฏิกิริยากับกรดได้เกลือและน้ำ เช่น  สารละลายโซดาไฟ (โซเดียมไฮดรอกไซด์)  ทำปฏิกิริยากับกรด
เกลือ (กรดไฮโดรคลอริก)  ได้เกลือโซเดียมคลอไรด์  หรือเกลือแกงท่ีใช้ปรุงอาหาร นอกจากนี้โซดาไฟยัง
สามารถทำปฏิกิริยากับกรดไขมัน ได้เกลือโซเดียมของกรดไขมัน หรือท่ีเรียกว่า สบู่ 

       ประเภทของเบส 
       ตัวอย่างสารละลายเบสในชีวิตประจำวันและส่ิงแวดล้อม   มีดังต่อไปนี้ 

1. สารประเภททำความสะอาด 
         -  โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)  ใช้ทำสบู่ 
        -  แอมโมเนีย (CH3) น้ำยาล้างกระจก,น้ำยาปรับผ้านุ่ม 
        -  โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3)   อุตสาหกรรมผงซักฟอก 

2. สารปรุงแต่งอาหาร 
         - โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH)  ทำผงชูรส 
         - โซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3)  ทำขนม 

3. สารท่ีใช้ทางการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ย 
        - ยูเรีย [CO(NH2)2]  ใช้ทำปุ๋ย 
       - แคลเซียมไฮดรอกไซด์ [Ca(OH)2] แก้ดินเปรี้ยว 

4. ยารักษาโรค 
       - NH3(NH4)2CO3  แก้เป็นลม 
      - แคลเซียมไฮดรอกไซด์ [ Ca(OH)2] ลดกรดในกระเพาะอาหาร 
     - แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ [ Mg(OH)2]  ลดกรดในกระเพาะอาหาร , ยาถ่าย 
  

การทดสอบความเป็นกรด – เบสของสารละลาย 
ความเป็นกรด - เบส หรือค่า pH ของสารละลายสามารถทดสอบได้โดยใช้อินดิเคเตอร์ 

อินดิเคเตอร์ท่ีใช้ในการทดสอบความเป็นกรด - เบส หรือค่า pH ของสารละลายได้แก่ 
อินดิเคเตอร์ คือ สารท่ีใช้ทดสอบความเป็นกรด เบสของสารต่าง ๆ และสีของสารนี้จะเปล่ียนไปเมื่อค่า

ความเป็นกรด - เบสเปล่ียนไป 
     1. กระดาษลิตมัส มีสีแดงกับสีน้ำเงิน มีการเกิดข้ึน ดังนี้ 
        - สารละลายกรด หรือสารละลายท่ีมีค่า pH ต่ำกว่า 7 จะเปล่ียนสีของกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง 
แต่ไม่เปล่ียนสีของกระดาษลิตมัสสีแดง 
        - สารละลายเบสหรือสารละลายท่ีมีค่า pH สูงกว่า 7 จะ เปล่ียนสีของกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน
แต่ไม่เปล่ียนสีของกระดาษ ลิตมัสสีน้ำเงิน 
        - สารละลายเป็นกลางหรือสารละลายท่ีมีค่า pH เท่ากับ 7 จะไม่เปล่ียนสีของกระดาษลิตมัสท้ังสีแดงและสี
น้ำเงิน 
     2. สารละลายฟีนอล์ฟทาลีน เป็นอินดิเคเตอร์ท่ีไม่มีสี เมื่อหยดสารละลายกรด สีของสารละลายจะคงเดิม เมื่อ
หยดสารละลายเบส สีของสารละลายฟีนอล์ฟทา      ลีนจะเปล่ียนเป็นสีชมพูม่วง แต่ถ้าเป็นเบสแก่จะเปล่ียนเป็นสี
แดง 
     3. สารละลายยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ เป็นการนำอินดิเคเตอร์หลาย ๆชนิดท่ีมีการเปล่ียนสีในช่วง pH ต่างกัน
มาผสมกันในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 



   จึงสามารถบอกค่าความเป็นกรด - เบส ของสารละลายโดยบอกค่า pH ท่ีละเอียด และถูกต้องยิ่งขึ้น 
   อินดิเคเตอร์ท่ีใช้ในการทดสอบความเป็นกรด เบสของดิน 
        ยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ เป็นตลับ ภายในมีกระดาษยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ และบนตลับจะมีแผ่นเทียบสี
ค่า pH ต้ังแต่ 1 ถึง 14 
        ดินเป็นกรด จะเปล่ียนสีกระดาษยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์จากสีน้ำตาลเป็นสีแดง 
        ดินเป็นเบส จะเปล่ียนสีกระดาษยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ จากสีน้ำตาลเป็นสีเขียวน้ำเงิน 
        ดินเป็นกลาง จะไม่เปล่ียนสีกระดาษยูนิเวอร์แซลดิเคเตอร์ 
 
ตัวอย่างอินดิเคเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
การไทเทรต (titration) เป็นการวิเคราะห์หาปริมาณของสารท่ีไม่ทราบความเข้มข้น (unknown) ด้วย

การวัดปริมาตรของสารละลาย ซึ่งปริมาตรของสารละลายจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณสาร โดยทำปฏิกิริยากับสาร
ท่ีทราบปริมาณหรือความเข้มข้นที่แน่นอน สารท่ีไม่ทราบความเข้มข้นจะบรรจุในขวดรูปชมพู่เรียกว่าไทแทรนด์ 
(titrand) สมมุติให้เป็นสาร A ส่วนสารท่ีทราบความเข้มข้นแล้วหรือเรียกว่าสารมาตรฐาน จะถูกบรรจุในบิวเรตต์ 



เรียกว่าไทแทรนต์ (titrant) สมมุติให้เป็นสาร B โดยมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง และพบได้ท่ัวไปในห้องปฏิบัติการ 
(ดังภาพ) ประกอบด้วย ขาต้ังเหล็ก (stand) ท่ียึดบิวเรตต์ (buret clamp) บิวเรตต์  (burette) ขวดรูปชมพู่ 
(erlenmeyer flask) และกระเบ้ืองสีขาว (tile) 

วิธีการไทเทรตทำได้โดยค่อยๆ ปล่อยสารละลายจากบิวเรตต์ (สาร B) ลงในขวดรูปชมพู่ สารท้ังสอง จะ
เริ่มทำปฏิกิริยากันจนกระท่ังถึงจุดสมมูล (equivalent point)  คือจุดท่ีสารทำปฏิกิริยากันพอดี ซึ่งจำเป็นต้องใช้
เครื่องมือวัดเพื่อบอกจุดสมมูล หรืออาจใช้สารบ่งช้ี (indicator) ท่ีสามารถเปล่ียนสีได้เมื่อถึงจุดสมมูล จากนั้น
บันทึกปริมาตรของสาร B 
สามารถคำนวณหาความเข้มข้นของ สาร A ได้โดยใช้ความสัมพันธ์ 
จำนวนโมลของสาร A = จำนวนโมลของสาร B 
Ca X Va = Cb X Vb 
เมื่อ Ca = ความเข้มข้นของสาร A (unkonwn or analyst) 
Cb = ความเข้มข้นของสาร B (สารมาตรฐาน) 
Vb= ปริมาตรของสาร B ได้จากการไทเทรต อ่านค่าจากบิวเรตต์เมื่อถึงจุดสมมูล 
Va = ปริมาตรของสาร A ทราบได้เพราะว่าเราปิเปตต์สาร unknown ด้วยปริมาตรท่ีแน่นนอนใส่ลงในขวดรูปชมพู่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๒.๓  การศึกษาด้านคุณสมบัติทางเคมีของชีวภาพ: การทดสอบแป้ง 
                  ๑. ในการทดสอบแป้ง  เมื่อใช้สารละลายไอโอดีน ซึ่งมีสีน้ำตาล หยดลงไปในหลอดทดลองที่มีน้ำ
แป้งถ้าเกิดปฏิกิริยาเปล่ียนไปเป็นสีน้ำเงินหรือน้ำเงินปนม่วงแสดงว่าพบแป้ง 
                  ๒. การทดสอบแป้งในต้อยต่ิงไทยในระยะท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ี ศึกษาทุกช้ินส่วน ประกอบด้วย ราก 
ลำต้น ใบ ดอก  ผล เมล็ด พบว่าพบแป้งในส่วนของใบและราก เท่านั้น 

https://acidbasejung.weebly.com/uploads/1/7/6/2/17623619/7764484_orig.jpg?450


๒.๓ พฤติกรรมของพืช 
๒.๓.๑ การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า 

๑) การตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายใน 
ส่ิงเร้าภายในท่ีมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมการตอบสนองของพืช คือ ฮอรโ์มน ซึ่งฮอรโ์มนจะควบคุมการ

เจริญเติบโตของพืชด้วย ฮอร์โมนพืชชนิดหนึ่ง คือ ออกซิน (Auxin) ออกซินจะถูกผลิตโดยเซลล์ท่ีอยู่บริเวณปลาย
รากและปลายยอดพืช ซึ่งจะกระตุ้นการเจริญเติบโตของยอดพืชแต่จะยับย้ังการเจริญของรากออกซนิ จะถูก
กระตุ้นจากส่ิงเร้าภายนอก คือ แสงและแรงดึงดูดของโลก 2 กรณี ดังนี้ 

การตอบสนองของพืชต่อแสง (Phototropism) เมื่อพืชไดรับความเข้มของแสงไมเท่ากันทุกด้าน พืชจะ
โค้งหรือเอยีงยอดไปทางท่ีมีความเข้มข้นของแสงมากกว่าเสมอ 

การตอบสนองของพืชต่อแรงโน้มถ่วงของโลก (Geotropism) รากพืชจะเจริญไปในทิศทางเดียวกับแรง
โน้มถ่วงของโลก สวนลำต้นจะเจริญไปในทิศทางตรงข้ามกับแรงโน้มถ่วงของโลก 
๒) การตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก 

ส่ิงเร้าภายนอก ไดแก แสง อุณหภูมิ น้ำ และการสัมผัส ซึ่งส่ิงเร้าเหล่านี้จะไปกระตุ้นให้ฮอร์โมนท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเจริญเติบโตของพืชกระจายไปยังส่วนต่าง ๆ ในปริมาณท่ีไมเท่ากันโดยพืชมีการตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่าง ๆ 
ดังนี ้

การตอบสนองต่อแสง พืชส่วนใหญ่จะมีการตอบสนองต่อแสง โดยเฉพาะพืชท่ีไดรับความเข้มของแสงไม
เท่ากันทุกดา้น พืชจะโค้งไปทางท่ีมีความเข้มขน้ของแสงมากกว่า การตอบสนองต่อแสงท่ีไมเท่ากันนี้มักจะพบกับ
พืชท่ีปลูกในท่ีร่ม ทำให้พืชพยายามท่ีหันไปทางด้านท่ีแสงส่องมา เช่น การปลูกต้นไมใกล้หน้าต่างต้นไม้จะหันยอด
ไปทางหน้าต่าง ต้นทานตะวันจะหันดอกตามทิศทางการสองแสงของดวงอาทิตย์ตลอดท้ังวันต้ังแต่เช้าจรดเย็น การ
หุบและการบานของดอกไม มีแสงมากระตุ้นให้กลุ่มเซลล์ด้านนอกและด้านในมีอัตราการเจริญเติบโตแตกต่างกันซึ่ง
นักวิทยาศาสตร์ไดอธิบายเหตุผลการหุบและการบานของดอกไมไว ดังนี ้

๑) การหุบของดอกไม เกิดจากกลุ่มเซลล์ท่ีอยู่ด้านนอกของกลีบดอกมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าเซลล์ท่ีอยู่
ด้านใน 

๒) การบานของดอกไม เกิดจากกลุ่มเซลล์ท่ีอยู่ด้านในของกลีบดอกมีการเจริญเติบโตเร็วกว่ากลุ่มเซลล์ท่ี
อยู่ด้านนอก พืชตระกูลถั่วท่ีมีการหุบและกางใบ เช่น  มะขาม จามจุรี พืชกลุ่มนี้มีกลุ่มเซลล์ลักษณะพิเศษอยู่ตรง
ก้านใบ เรียกว่า  พัลไวนัส (Pulvinus) ทำให้ก้านใบมีลักษณะพองออก ภายในประกอบด้วยเซลล์ท่ีมีขนาดใหญ่ 
ผนังบาง เมื่อไดรับน้ำเข้าไปจะทำให้เซลล์เหล่านี้เตง ใบจะกางออก ถาเซลล์เหล่านี้สูญเสียน้ำเซลล์ก็จะแฟบลง ทำ
ให้ก้านใบหุบ ท้ังนี้จะมีแสงเป็นส่ิงเร้าท่ีมากระตุ้นเมื่อไมมีแสงเซลล์ท่ีเต่งจะสูญเสียน้ำให้กับเซลล์ข้างเคียงและทำให้
ใบหุบลง เมื่อไดรับแสงในเวลากลางวัน เซลล์จะได้รับน้ำกลับคืนมาจนเซลล์เต่งเต็มท่ีและทำให้ใบกางออกอีกครั้ง 

การเคล่ือนไหวของเซลล์คุม จะเกิดขึ้นโดยมีแสงเป็นส่ิงเร้าภายนอกมากระตุน ทำให้พืชเกิดการสังเคราะห
ด้วยแสงและมีน้ำตาลสะสมอยูภายในเซลล์คุมมาก ทำให้ความเข้มข้นของสารละลายน้ำตาลในเซลล์คุมสูงกว่า
ความเข้มข้นของสารในเซลล์ท่ีอยู่ข้างเคียงน้ำจากเซลล์ข้างเคียงจึงออสโมซีสผ่านเข้าเซลล์คุมจนเซลล์คุมเต่งเต็มท่ี 
แต่เนื่องจากผนังของเซลล์คุมมีความหนาไมเท่ากัน คือ ผนังด้านท่ีอยู่ติดกับปากใบจะหนากว่าด้านอื่นทำให้ผนัง
เซลล์โก่งตัวออกไปทางดานข้าง ส่งผลไปปากใบอยู่ระหว่างเซลล์คุมเปิดแยกออกห่างจากกัน เรียกว่า  ปากใบเปิด 
 
 
 



๑. การสนองต่ออุณหภูมิ 
ชนิดของพืชตามระดับความสูงของภูเขานั้นแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองต่ออุณหภูมิไดชัดเจน เช่น ภูเขา

ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเริ่มจากบริเวณชิงเขา ซึ่งสภาพดินค่อนข้างแห้ง เมื่อมาถึงความสูง
ประมาณ ๙๐๐ เมตร อากาศจะค่อนข้างเย็นกว่าบริเวณเชิงเขา สภาพป่าจึงเปล่ียนไปเป็นป่าดิบแลง ซึ่ง
ประกอบด้วยไม้สูงใหญ่   จำพวกไมยาง กระบก ขึ้นปกคลุมพื้นดิน เมือ่ขึ้นสูระดับ ๑๐๐๐ เมตร สภาพอากาศ
ค่อนข้างเย็น ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขา ต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นพวกชอบอากาศเย็น มีความช้ืนสูง เช่น  จำปีป่าต้นไม่
สูงใหญ่นัก บนยอดเขาซึ่งสูงประมาณ ๑๒๐๐๐ เมตรขึ้นไป อากาศเย็นตลอดปี สภาพป่าจะเปล่ียนไปโดยส้ินเชิง 
โดยต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นสน นอกจากนี้ยังมีพวกพืชจับแมลง เช่น หยาดน้ำค้าง หม้อข้าวหม้อแกงลิง เป็นต้น 

๒. การตอบสนองต่อน้ำ 
การตอบสนองของพืชต่อปริมาณน้ำ สังเกตไดจากพืชท่ีเจริญเติบโตในบริเวณท่ีแห้งแล้ง เช่น พืชใน

ทะเลทราย ซึ่งบริเวณทะเลทรายในแต่ละปีจะมีฝนตกเฉล่ียน้อยกว่า ๒๕๐ มิลลิเมตรต่อปี ดังนั้นพืชท่ีขึ้นใน
ทะเลทรายจะต้องมีการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อปริมาณน้ำท่ีมีน้อย โดยพืชบางชนิดจะมีพืชบางชนิดลดขนาดของ
ใบหรือเปล่ียนให้อยู่ในรูปของหนามเพื่อลดการสูญเสียน้ำ 

๓. การตอบสนองต่อการสัมผัส 
การตอบต่อต่อการสัมผัสของพืชมีหลายรูปแบบ เช่น  ใบไมยราบเมื่อถูกสัมผัส ใบจะหุบ เนื่องจากท่ีโคน

ของใบมีดต่อมรับสัมผัสเมื่อถูกกระตุ้นส่งความรูสึกไปยังใบ ทำให้ใบหุบไดหรือต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง เมื่อแมลงตก
ลงไปฝาใบจะปิดทันทีหรือกาบหอยแครง เมื่อแมลงมาสัมผัสในส่วนของใบท่ีมีลักษณะคล้ายฝา ฝานั้นจะถูกปิดเข้า
หากัน ทำให้แมลงไมสามารถหลุดรอดออกมาได 
 
๒.๔ สมรรถภาพทางกายของมนุษย์ 

ความสามารถของบุคคลในการควบคุมและส่ังการให้ร่างกายปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับปริมาณงานและเวลา โดยการปฏิบัติภารกิจนั้น ไม่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทรมานต่อร่างกาย อีกท้ัง
ยังสามารถประกอบกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากภารกิจประจำวันได้อีก ด้วยความกระฉับกระเฉง ปราศจากอาการ
เมื่อยล้าและอ่อนเพลีย 
ความหมายของสมรรถภาพทางกาย 
        เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าปัจจัยหนึ่งในการ ดำรงชีวิตของมนุษย์คือสุขภาพและความแข็งแรงของอวัยวะต่างๆ
ของร่างกายซึ่ง เป็นมาตรฐานเบ้ืองต้นของการประกอบกิจกรรมต่างๆ  ในชีวิตประจำวันผู้ท่ีมีความเจริญเติบโตสม
ส่วนและมีพัฒนาการทางด้านร่างกายดีแล้ว บุคคลผู้นี้จะต้องกลายเป็นผู้ท่ีมีสมรรถภาพทางด้านร่างกายดีด้วย คำ
ว่าสมรรถภาพทางกายนั้น เพิ่งใช้กันในระยะไม่กี่ปมีานี้เอง ในระยะแรกๆมักจะ เรียกว่า สมรรถภาพทางกลไก
(Motor Fitness)  แท้จริงแล้วคำสองคำนี้มีความหมายไม่เหมือนกันทีเดียวแต่ในปัจจุบันนี้คำสองคำนี้ใช้แทนกัน
จนเกือบจะเป็นคำเดียวกัน ดังจะเห็นได้ว่าแบบทดสอบสมรรถภาพในระยะแรก ๆ จะใช้ช่ือว่า แบบทดสอบ 
สมรรถภาพทางกลไก(Motor Fitness Test) เช่นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ 
(The University of Illionsos Motor Fitness Test) หรือแบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของ โอเรกอน 
(Oregon Motor Fitness Test) เป็นต้น ต่อมาระยะหลังจึงใช้ช่ือว่า แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย เช่น 
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายในสำนักงานศึกษาธิการสหรัฐอเมริกา หรือแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
คณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ(International Committee For The 
Standardization of Physical Fitness Test) 



                พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของคำว่า “สมรรถภาพทางกาย” ไว้ 
หมายถึง “ความสามารถ” นักพลศึกษาและนักศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของคำว่า สมรรถภาพทางกาย 
และสมรรถภาพทางกลไก ดังนี้ 
                วรศักด์ิ เพียรชอบ (2527 : 98) สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถของร่างกายท่ีจะปฏิบัติ
หน้าท่ีประจำในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีความเหนื่อยอ่อนจนเกินไป สามารถสงวนและถนอมกำลังไว้
ใช้ในยามฉุกเฉิน และใช้เวลาว่างเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงของตัวเองด้วย 
                คลาร์ค (Clarke,1976:14) กล่าวว่า  สมรรถภาพทางกาย  หมายถึง  ความสามารถในการประกอบ
กิจกรรมประจำวันด้วยความกระฉับกระเฉง ว่องไว ปราศจากความเหน็ดเหนื่อย   เมื่อยล้า และมีพลังงานเหลือ
พอท่ีจะนำไปใช้ในการประกอบกิจกรรมบันเทิงในเวลาว่าง  และเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญกับภาวะฉุกเฉินได้ดี 
          จอห์นสัน  และสโตรเบอร์ก  ( Johnson  and  Stolberg , 1971 : 9-10 )  กล่าวว่า  สมรรถภาพทาง
กายนั้นเป็นความสามารถในการประกอบกิจกรรมหนักๆ ได้เป็นอย่างดี  และรวมถึงคุณลักษณะต่างๆ ของการมี
สุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของบุคคลซึ่งมีองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ 

๑. สมรรถภาพของระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ  (Cardio –Respiratory Fitness) 
๒. ความอดทน (Endurance) 
๓. ความแข็งแรง (Strength) 
๔. ความอ่อนตัว (Flexibililty) 
๕. สัดส่วนของร่างกายท่ีพอเหมาะ (Body Composition)   
กรรวี(วิริยา)  บุญชัย (2529 : 106) ได้ให้ความหมายของคำว่า “สมรรถภาพทางกลไก” หมายถึง 

ความสามารถในการปฏิบัติเบื้องต้น อันได้แก่ การเดิน การวิ่ง การกระโดด การล้ม หลบหลีก      การปีน
ป่าย  การปรับตัวและการแบกของ เป็นต้น 

คิวตัน (Curction ,1973 : 35 ) ได้ให้ความหมายของคำว่า  สมรรถภาพทางกลไก  พอสรุปได้ คือ 
สมรรถภาพทางกลไกเป็นสมรรถภาพทางการเคล่ือนไหวเฉพาะส่วนของร่างกายท่ีแสดงออกในลักษณะต่าง ๆ เช่น 
ความสามารถในการวิ่ง การกระโดด การหลบหลีก การจับ การปีนป่าย การว่ายน้ำ การขี่ม้า การยกน้ำหนัก โดย
ร่างกายจะต้องทำงานได้เป็นเวลานาน ๆ ติดต่อกัน สมรรถภาพทางกลไกจึงเป็นความสามารถของร่างกายท่ีจะใช้
ประสาทการเคล่ือนไหวของกล้ามเนื้อเยื่อ ข้อต่อและยังรวมไปถึง  การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ๆ ของร่างกายในการ
เล่นกีฬา ตลอดจนการใช้ทักษะในการทำงาน นอกจากนั้นยังรวมถงึความสามารถในการทรงตัว ความยืดหยุ่น 
ความคล่องตัว ความเร็ว ความแข็งแรง กำลังและความอดทนด้วย 

จรวย   แก่นวงษ์คำ และอุดม  พิมพา (2518 :15) ได้ให้ความหมายของสมรรถภาพทางกลไก หมายถึง 
ความสามารถของอวัยวะโดยมีความแข็งแรง สมบูรณ์ สามารถเคล่ือนไหวในกิจกรรม  ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

สรุปได้ว่า สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถของร่างกายท่ีใช้อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย
เคล่ือนไหวในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เกิดความเหนื่อย หรือเกิดน้อยและมีพลังงานเหลือใน
ร่างกายท่ีจะประกอบกิจกรรมฉุกเฉินหรือนนัทนาการได้ 
 
ความสำคัญของสมรรถภาพทางกาย 
        ในช่วงชีวิตมนุษย์เราทุกคน มีความปรารถนาอยากให้ตนเองมีสุขภาพพลานามัยเเข็งเเรงสมบูรณ์ ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บท้ังหลายท้ังปวง เหมือนด่ังคำกล่าวทางศาสนาท่ีว่าไว้ คือ “ อโรคยาปรมา ลาภา “ แปลว่า ความไม่มี
โรค เป็นลาภอันประเสริฐ ส่ิงท่ีกล่าวมานี้นับว่าเป็นเป้าหมายท่ีสำคัญอย่างหนึ่งของชีวิตคนเราทุกคน แต่จะทำ



อย่างไรเราจึงจะเป็นผู้ท่ีมีสุขภาพดีอย่างท่ีต้ังความหวังเอาไว้  ซึ่งจะแสดงออกมาโดยดูจากแนวทางการปฏิบัติตน
ของแต่ละบคุคล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว  บ้างก็พยายามรักษาความสะอาดของร่างกายส่ิงของเครื่องใช้ บ้าง
ก็เลือกรับประทานอาหารท่ีดี หรือ ให้ประโยชน์ ตามทัศนะของตน บ้างก็เน้นเรื่องการนอนหลับพักผ่อน บ้างก็
เลือกการอาศัยอยู่ในห้องท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม บ้างก็หมั่นไปตรวจสุขภาพ หรือปรึกษาแพทย์เป็นประจำ 
และบ้างก็หาเวลาว่างในการออกกำลังกายอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ ท้ังนี้ ก็แล้วแต่ภูมิหลังของแต่ละบุคคลไปแต่
ทุกคนก็จะมุ่งไปท่ีเป้าหมายเรื่องเดียวกันคือ ทำอย่างไรจะให้ตนเป็นผู้ท่ีมีสุขภาพดีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง
สมบูรณ์ จำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบพื้นฐานหลายด้าน เช่น สภาพทางร่างกาย สภาวะทางโภชนาการ สุขนิสัย
และสุขปฏิบัติ สภาวะทางจิตใจ สติปัญญาและสภาวะทางอารมณ์ท่ีสดช่ืนแจ่มใส ซึ่งความสัมพันธ์ของร่างกายและ
จิตใจนี้ นักพลศึกษาได้มีคำกล่าวถึงเรื่องนี้ไวว้่า “ สุขภาพจิตท่ีแจ่มใส อยู่ในร่างกายท่ีแข็งแรง “ หมายความว่า 
การท่ีบคุคลจะมีสุขภาพท่ีสดช่ืนแจ่มใสได้นั้นจะต้องเป็นบุคคลท่ีมีร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์ด้วย  
        สมรรถภาพทางกายท่ีดี เมื่อรวมเข้ากับการมีสุขภาพจิตท่ีปกติ มีการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายท่ีเป็น
ปกติตลอดจนทรรศนะของบุคคลทางด้าน คุณธรรม หรือศีลธรรมอันดีงาม จะเป็นผลรวมให้ตัวบุคคลผู้นั้นเป็น
ประชากรท่ีมีคุณภาพ เป็นท่ีพึงปรารถนาของสังคมและประเทศชาติ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคลทุกระดับเราสามารถกล่าวโดยสรุป ได้ว่า การมีสมรรถภาพทางกายท่ีดีจะช่วยให้เกิดผล 3 ด้าน 
ได้แก่  
ผลต่อสุขภาพทางร่างกาย 

๑. ระบบหัวใจ และการไหลเวียนโลหิต - หัวใจมีขนาดใหญ่ขึ้น ปริมาณการสูบฉีดโลหิตมีมากขึ้น - 
กล้ามเนื้อหัวใจมีความแข็งแรงมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น - อัตราการเต้นของหัวใจหรืออัตราชีพจรต่ำลง 
- หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นตัวดี - ปริมาณของเม็ดเลือดและสารฮีโมโกลบินเพิ่มมากขึ้น  

๒. ระบบการหายใจ  ทรวงอกขยายใหญ่ขึ้น กล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจทำงานดีขึ้น - ความจุปอด
เพิ่มขึ้นเนื่องจากปอดขยายใหญ่ขึ้น การฟอกเลือดทำได้ดีขึ้น - อัตราการหายใจต่ำลง เนื่องจากปอดมีประสิทธิภาพ
ในการทำงานมากขึ้น  

๓. ระบบกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่ขึ้น เพราะมีโปรตีนในกล้ามเนื้อมากขึ้นเส้นใยกล้ามเนื้อโตขึ้น - 
การกระจายของหลอดเลือดฝอยในกล้ามเนื้อมากขึ้น ทำให้กล้ามเนื้อสามารถทำงาน ได้นาน หรือมีความทนทาน
มากขึ้น  

๔. ระบบประสาท  การทำงานเกิดดุลยภาพ ทำให้การปรับตัวของอวัยวะต่างๆ ทำได้เร็วกว่าการรับรูส่ิ้ง
เร้า การตอบสนองทำได้รวดเร็วและแม่นยำ  

๕. ระบบต่อมไร้ท่อ  การทำงานของต่อมท่ีผลิตฮอร์โมน ซึ่งทำหน้าท่ีในการเคล่ือนไหวร่างกายได้เป็นปกติ 
และมีประสิทธิภาพ เช่น ต่อมไทรอยด์ ต่อมหมวกไต และต่อมในตับอ่อนเป็นต้น  

๖. ระบบต่อมอาหารและการขับถ่าย สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การผลิตพลังงานและ
การขับถ่ายของเสียเป็นไปได้ด้วยดี  

๗. รูปร่างทรวดทรงดี มีการทรงตัวดี บุคลิกภาพและอริยาบทในการเคล่ือนไหวสง่างามเป็นท่ีประทับใจแก่
ผู้พบเห็น  

๘. มีภูมิต้านทานโรคสูง ไม่มีการเจ็บป่วยง่าย ช่วยให้อายุยืนยาว  
๙. มีสุขภาพจิตดี สามารถเผชิญกับสถานการณ์ท่ีสร้างความกดดันทางอารมณ์ได้ดี ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น

ได้ดี มีความสดช่ืนร่าเริงอยู่เสมอ  
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 ผลต่อสังคมประเทศชาติของสมรรถภาพทางกาย 
        เมื่อบุคคลในชาติเป็นผู้มีสมรรถภาพทางกายดี ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถประกอบอาชีพของตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิตของชาติก็สามารถเพิ่มข้ึนได้ ประเทศชาติก็เจริญก้าวหน้า การพัฒนาประเทศก็ดำเนิน
ไปได้ด้วยดี ประเทศมั่นคง อีกด้านหนึ่งถ้าประชาชนมีประสิทธิภาพทางกายดีประกอบกับมีความสามารถทางด้าน 
กีฬา เมื่อมีการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ ยังจะสามารถมีโอกาสได้รับชัยชนะ สร้างช่ือเสียงให้แก่ประเทศชาติได้
อีกทางหนึ่งด้วยองค์ประกอบสมรรถภาพทางกาย  
 
องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย 
        การท่ีคนเราจะทราบได้ว่า สมรรถภาพทางกายของตนจะดีหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาท่ีองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของสมรรถภาพ ทางกาย ซึ่งกองส่งเสริมพลศึกษาและสุขภาพกรมพลศึกษา ได้กล่าวถึง สมรรถภาทางกาย
โดยท่ัวไป ประกอบด้วยสมรรถภาพ ด้านย่อย ๆ ๙ ด้าน  
                 ๑. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 
                 ๒. ความทนทานของกล้ามเนื้อ 
                 ๓. ความทนทานของระบบหมุนเวียนของโลหิต 
                 ๔. พลังของกล้ามเนื้อ 
                 ๕. ความอ่อนตัว 
                 ๖. ความเร็ว 
                 ๗. ความว่องไว 
                องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีกล่าวไว้ข้างต้นแต่ละด้าน มีความหมายท่ีแตกต่างกันไป ดังนี้ 
                ๑. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ(Muscular Strength)  หมายถึง ความสามารถในการหดตัวหรือการ
ทำงานของกล้ามเนื้อท่ีจะทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้สูงสุดในแต่ละครั้ง เช่น ความสามารถในการยกของหนัก ๆ ได้ มี
พลังบีบมือได้เหนียวแน่น และสามารถออกแรง ผลักของหนัก ๆ ให้เคล่ือนท่ีได้เป็นต้น 
                 ๒. ความทนทานของกล้ามเนื้อ(Muscular Endurance)  หมายถึงความสามารถของกล้ามเนื้อใน
การทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งได้ติดต่อกัน เป็นเวลานาน ๆ ได้งานมาก แต่เหนื่อยน้อย ตัวอย่าง การทำงานท่ีแสดง
ถึงความทนทานของกล้ามเนื้อ เช่น การแบกของหนักได้ เป็นเวลานาน ๆ การวิ่งระยะไกล การถีบจักรยานทางไกล
การงอแขนห้อยตัวเป็นเวลานาน ๆ เป็นต้น 
                 ๓. ความทนทานของระบบหมุนเวียนโลหิต(Cardio – Respiratory Endurance)  หมายถึงความ
สามรถในการทำงานขอระบบหมุนเวียนโลหิต ซึ่งประกอบด้วย หัวใจ ปอด และเส้นเลือดท่ีจะทำงานได้นาน 
เหมื่อยช้า ในขณะท่ีบุคคลใช้กำลังกายเป็นเวลานาน และเมื่อร่างกาย เลิกทำงานแล้ว ระบบหมุนเวียนโลหิตจะ
สามารถกลับคืนสู่สภาพปกติได้ในเวลารวดเร็ว ตัวอย่างกิจกรรมท่ีปฏิบัติแล้วแสดงถึง การมีความทนทานของ 
ระบบหมุนเวียนโลหิต เช่น การว่ายน้ำระยะไกล การวิ่งระยะไกล โดยการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตและ
ระบบหายใจไม่ผิดปรกติ  
                 ๔. พลังกล้ามเนื้อ หมายถึง ความสามารถของกล้ามเนื้อในการทำงานในครั้งหนึ่งอย่างแรงและ
รวดเร็ว จนทำให้วัตถุหรือร่างกาย เคล่ือนไหวอย่างเต็มท่ี การทำงานของร่างกายท่ีใช้พลังกล้ามเนื้อ จะเป็น
กิจกรรมประเภทการดึง ดัน ทุ่ม พุ่ง ขว้าง และกระโดด ดังตัวอย่าง การกระโดดสูง การทุ่มน้ำหนัก พุ่งแหลน ขว้าง
จักร และการยืนกระโดดไกล เป็นต้น 
                  ๕. ความอ่อนตัว(Flexibility)  หมายถึง การประสานงานระหว่างกล้ามเนื้อ เอ็น พังผืด และข้อต่อ



ต่าง ๆ ท่ีมีความยืดหยุ่นในขณะทำงาน หรือ อาจกล่าวได้ว่าเป็นความสามารถในการเหยียดตัวของข้อต่อส่วนต่าง 
ๆ ของร่างกายในขณะทำงาน เช่น การก้มตัวใช้มือแตะพื้นโดยไม่งอเข่า การแอ่นตัวใช้มือแตะขาพับได้โดยไม่งอเข่า 
เป็นต้น 
                  ๖. ความเร็ว(Speed) หมายถึง ความสามารถของร่างกายในการเคล่ือนท่ีในลักษณะเดียวกัน จากท่ี
หนึ่งไปอีกท่ีหนึ่งในแนวเดียวกัน หรือในแนวตรงในระยะเวลาท่ีส้ันท่ีสุด เช่น การวิ่งระยะส้ัน 
                  ๗. การทรงตัว(F) หมายถึง การประสานงานระหว่างระบบของประสาทกับกล้ามเนื้อที่ทำให้ร่างกาย
สามารถทรงตัวอยู่ใน ตำแหน่งต่าง ๆ อย่างสมดุลตามความต้องการ กิจกรรมท่ีเป็นการทรงตัว เช่น การเดินตาม
เส้นตรงด้วยปลายเท้า การยืนด้วยเท้าข้างเดียวกางแขน การเดินต่อเท้าบนสะพานไม้แผ่นเดียว เป็นต้น 
                   ๘. ความว่องไว(F) หรือความคล่องตัว หมายถึง ความสามารถในการเปล่ียนทิศทาง หรือเปล่ียน
ตำแหน่งการเคล่ือนไหว ของร่างกายอย่างรวดเร็ว และตรงเป้าหมายตามท่ีต้องการ ดังตัวอย่างท่ีแสดงถึงความ
ว่องไว เช่น การยืนและ นั่งสลับกันด้วย ความรวดเร็ว เป็นต้น 
                   ๙. ความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาและเท้ากับตา หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการประสานงานของ
ประสาทกับกล้ามเนื้อ ในการทำงาน หมายถึง ความสามารถท่ีจะทำการเคล่ือนไหวมือและเท้าได้สัมพันธ์กับตา
ในขณะทำงาน เช่น การจับ การปาเป้า การยิงประตูฟุตบอล การส่งลูกบอลกรทบฝาผนังแล้วรับ เป็นต้น 
          
ประโยชน์ของการมีสมรรถภาพทางกายดี 
                    การมีสมรรถภาพทางกายท่ีดีนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการพอสรุปส่วนท่ีสำคัญได้ดังนี้ 
                    ๑. กล้ามเนื้อมีความสามารถในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น กล่าวคือ กล้ามเนื้อที่ใช้ในการออกกำลังกาย
หรือทำงานจะมี ขนาดใหญ่แข็งแรงมากขึ้น 
                    ๒. กล้ามเนื้อหัวใจจะมีความแข็งแรงสามารถหดบีบตัวได้แรงขึ้น ช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตดี
ขึ้น หัวใจ สามารถรับออกซิเจนได้มากขึ้น 
                    ๓. ระบบประสาทสามารถควบคุมการทำงานของร่างกายได้ดีขึ้น จะช่วยให้ประกอบกิจกรรมต่าง 
ๆ ด้วยความชำนาญ 
                    ๔. ร่างกายเจริญเติบโตได้อย่างเต็มท่ี กล้ามเนื้อต่าง ๆ ของร่างกายเจริญเติบโตได้สัดส่วนสามารถ 
ทำงาน อย่าง มีประสิทธิภาพ 
                    ๕. ร่างกายมีภูมิต้านทานโรคสูง และลดการเจ็บป่วยเนื่องจากผู้ท่ีมีสมรรถภาพทางกายดีย่อมมี
สุขภาพดีไม่มีโรคเบียดเบียน 
                    ๖. มีบุคลิกดี ผู้ท่ีมีสมรรถภาพทางกายดีร่างกายจะมีการทรงตัวดีมีทรวดทรงท่ีสง่างาม เป็นการ
ช่วยเสริมบุคลิกภาพ ได้ทางหนึ่ง 
                    ๗. เกิดความมั่นใจในตนเองในการปฏิบัติงานหรือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 
                    ๘. เกิดการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ได้ดี เพราะผู้ท่ีมีสมรรถภาพทางกายดี ย่อมมีสุขภาพดี การที
สุขภาพท่ีดี สมบูรณ์ แข็งแรงช่วยให้จิตใจแจ่มใส เมื่อจิตใจแจ่มใส ย่อมมีสมาธิเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเต็ม
ความสามารถ 
 
 
 
 



ประเภทของสมรรถภาพทางกาย 
การออกกำลังกายแบบไอโซเมตริก (Isometric exercise)  
        เป็นการออกกำลังกายแบบเกร็งกล้ามเนื้อ โดยไม่มีการเคล่ือนไหวส่วนใดๆของร่างกาย จะใช้วิธีการเกร็ง
กล้ามเนื้อมัดท่ีต้องการฝึก และผ่อน แล้วเกร็งใหม่สลับกันไป หรือการออกแรงดึงวัตถุท่ีไม่เคล่ือนไหว เช่น ดัน
กำแพง ดันวงกบประตู หรือดึงเก้าอี้ท่ีเรากำลังนั่งอยู่ เป็นต้นซึ่งการทำแบบนี้จะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงได้ทาง
หนึ่ง  
การออกกำลังการแบบไอโซโทนิก (Isotonic exercise)  
        เปน็การออกแรงโดยต่อสู้กับแรงต้านทาน โดยกล้ามเนื้อมีการหดคลายตัวด้วย ซึ่งหมายถึงมีการเคล่ือนไหว
ข้อต่อด้วย เช่น การยกของขึ้นลง การยกน้ำหนัก เป็นต้น  
การออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic exercise)  
        เป็นการออกกำลังกายโดยใช้พลังงานท่ีสะสมไว้ในกล้ามเนื้อ ได้แก่การทำงานเบาๆ การวิ่งระยะส้ัน การยก
น้ำหนัก เป็นต้น  
การออกกำลังกายแบบไอโซคีเนติก (Isokinetic exercise)  
        เป็นการออกกำลังกายโดยให้ร่างกายต่อสู้กับแรงต้านทานด้วยความเร็ว คงท่ี นับว่าเป็นการออกกำลังกาย
แบบใหม ่ด้วยการประดิษฐ์เครื่องมืออกกำลังกายท่ีทันสมัย หรืออาจจะมีการผนวกเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่นลู่
กลท่ีฝึกวิ่งสามารถกำหนดความเร็วในการเคล่ือนท่ีได้ ฯลฯ  
การออกกำลังกายแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic exercise)  
        มักจะเรียกทับศัพท์ว่า “ การออกกำลังกายแบบแอโรบิก “ เป็นการออกกำลังกายท่ีทำให้ร่างกายเพิ่มพูน
ความสามารถสูงสุดในการรับออกซิเจน ทำให้ได้บริหารหัวใจ และปอดเป็นเวลานานพอท่ีจะก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีเป็นประโยชน์เกิดขึ้น ภายในร่างกายเป็นการออกกำลังกายท่ีมีการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย
ด้วย ความเร็วระดับปานกลางในระยะเวลาอย่างน้อย ๑๐ นาทีขึ้นไป ร่างกายจะหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปใช้ใน
การสร้างพลังงานเพิ่มขึ้นกว่าระดับ ปกติมาก ทำให้ระบบหายใจและระบบไหลเวียนของเลือดทำงานมากช่ัวระยะ
หนึ่ง ก่อให้เกิดความอดทนของระบบดังกล่าวการออกกำลังกายแบบแอโรบิก ได้แก่ ว่ายน้ำ วิ่ง ขี่จักรยาน เดินเร็ว 
เต้นแอโรบิก พายเรือ กระโดดเชือก วิ่งอยู่กับท่ี และการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ ฯลฯ  
หลักการฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
        เรามักจะพบคำถามอยู่เสมอว่า จะต้องออกกำลังกายในปริมาณเท่าไรจึงจะเพียงพอ และจะต้องออกกำลัง
กายแบบไหนจึงจะพัฒนาสมรรถภาพทางกายได้ดีท่ีสุด มีปัจจัยสำคัญ ๔ ประการท่ีจะต้องพิจารณา คือ  

๑. ความถ่ีของการฝึก ควรมีการออกกำลังกาย ๓-๕ วัน ต่อ สัปดาห์หรือฝึกวันเว้นวันก็ได้  
๒. ความเข้มของการฝึก การฝึกควรจะหนักพอสมควร โดยยึดถือจากอัตราการเต้นของหัวใจเป็นหลักให้

อัตราการเต้นของหัวใจท่ีเป็น เป้าหมายอยู่ระหว่าง ๖๐-๙๐ เปอร์เซ็นต์ของการเต้นสูงสุดของหัวใจ (ใช้การ
ตรวจสอบโดยจับชีพจร ในขณะออกกำลังกาย ๑๐ วินาที แล้วคูณด้วย ๖ จะได้อัตราชีพจร ๑ นาที)  
อัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจ = ๒๒๐ – อายุ 
        ในการฝึกแบบแอโรบิกนั้น จะต้องให้อัตราการเต้นของหัวใจอยู่ระหว่าง ๗๐-๘๕ เปอร์เซ็นต์ ของอัตราเต้น
สูงสุด ระยะเวลาระหว่าง ๑๕-๖๐ นาที  
ตัวอย่างเช่น นักศึกษาชายอายุ ๒๐ ปี  
อัตราเต้นสูงสุดของหัวใจ = ๒๐๐ ครั้ง/นาที  
ชีพจรเป้าหมาย คิดสูงสุด (๙๐%) = ๑๘๐ ครั้ง/นาที  



ชีพจรในการฝึกแบบแอโรบิก = ๑๕๓ ครั้ง/นาที  
๓. ระยะเวลาของการฝึก การออกกำลังกาย ท่ีมีความเข้มสูงควรใช้เวลาระหว่าง 15-60 นาที จะเป็นการ

เสริมสร้างสมรรถภาพได้ดี ส่วนการออกกำลังกายท่ีมีความเข้มต่ำแม้จะใช้เวลาในการฝึกนานๆก็ตาม อาจจะเหมาะ
สำหรับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมากกว่า  

๔. แบบของการออกกำลังกาย โดยท่ัวไปแบบของการออกกำลังกายจะเป็นการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ความ
ต่อเนื่องของกิจกรรม ความเป็นจังหวะและใช้ออกซิเจนแบบธรรมชาติกิจกรรมท่ีส่งเสริมในลักษณะดัง กล่าว ได้แก่ 
- วิ่งเร็วสลับวิ่งเหยาะ - พายเรือ - วิ่งธรรมดาสลับเดินเร็ว - วิ่งทางไกล – ว่ายน้ำ – กระโดดเชือก – ปัน่จักรยาน - 
ก้าวขึ้นลงบนม้านั่ง  
        นอกจากนั้น อาจจะใช้กิจกรรมกีฬาอื่นๆก็ได้เช่น  เทนนิส  แบดมินตัน   แฮนบอล  บาสเกตบอล  
วอลเลย์บอล  ยิมนาสติก   เป็นต้น  
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องของสมรรถภาพทางกาย 
        การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายจะได้ผลดีมากน้อยหรือไม่เพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเหล่านี้ด้วย  
ปัจจัยเกี่ยวกับตัวผู้ฝึก  
        ปัจจัยเกี่ยวกับ เพศ วัย สภาพร่างกาย จิตใจ และ พันธุกรรม  ว่ามีความพร้อมเพียงใด  
ปัจจัยภายนอกร่างกาย  

๑. อาหาร ควรมีการรับประทานอาหรอย่างครบถ้วน เพียงพอ  
๒. ภูมิอากาศ สภาพอากาศท่ีเหมาะสมกับการเสริมสร้างร่างกายควรมีอุณหภูมิท่ัวไปประมาณ 25 องศา

เซลเซียส  
๓. เครื่องแต่งกายท่ีเหมาะสมและรัดกุม  
๔. การใช้ยากระตุ้น จะก่อให้เกิดโทษมากกว่าผลดี เนื่องจากหัวใจจะต้องทำงานหนักมากว่าปกติ  
๕. การดื่มเครื่องด่ืมท่ีมีเเอลกอฮอล์ จะทำให้หัวใจต้องรับภาระหนักเช่นเดียวกัน และยังทำให้สูญเสียการ

ทรงตัว การตัดสินใจผิดพลาด อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย  
๖. บุหรี่ ถือว่าเป็นศัตรูของการออกกำลังกาย เนื่องจากพิษของบุหรี่จะเป็นตัวทำลายระบบการหายใจ

ระบบการไหลเวียนโลหิต ให้สูญเสียประสิทธิภาพไป  
๗. การพักผ่อนและนันทนาการ การพักผ่อนมีความจำเป็นต่อการเสริมสร้าง เนื่องจากเมื่อผู้ฝึกเหน็ด

เหนื่อยจากการเสริมสร้างแล้วควรจะพักผ่อนให้เพียง พอ อาจจะช่วยเสริมด้วยกิจกรรม นันทนาการด้วยก็จะทำให้
การพักผ่อนนั้นมีประสิทธิดียิ่งขึ้น  

๘. การซ้อมเกิน เป็นผลเสียต่อการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเนื่องจากอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือ
อาจจะเกิดการเบ่ือหน่ายต่อการฝึกซ้อมก็ได้  

๙. การเก็บตัวเกิน การเก็บตัวกีฬาเพื่อการแข่งขันหากจำเป็นต้องเก็บตัวนานๆ จำเป็นต้องแบ่งช่วงเวลา
การเกบ็ตัวออกเป็นวาระประมาณ 10-14 วัน สลับกับกิจกรรมนันทนาการ หรือให้กลับไปพักผ่อนท่ีบ้านประมาณ 
7 วัน  

๑๐. การอบอุ่นร่างกาย ถือว่าเป็นส่ิงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องทำก่อน และหลังการออกกำลังกายเสมอ ซึ่ง
จะช่วยให้ลดอัตราการบาดเจ็บ และช่วยเสริมสร้างความสามารถในการทำงานของกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี  
 
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 



        การทดสอบสมรรถภาพทางกายมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบดูว่าก่อน และหลังการเข้าร่วมโปรมแกรม
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายมีการเปล่ียนแปลงอะไร บ้างเกิดขึ้นกับตัวเอง สมรรถภาพด้านใดพัฒนาขึ้นมาบ้าง
แล้ว และด้านใดยังต้องปรับปรุงอีก  
         วิธีการทดสอบร่างกายตนเองว่ามีสมรรถภาพดีเพียงใดนั้น มีวิธีการปฏิบัติอย่างง่ายๆ คือ การวัดอัตรา
การเต้นของชีพจร หากพบว่ามีอัตราเต้นต่ำลงกว่าก่อนการเสริมสร้าง ในสภาพร่างกายท่ีปรกติ แสดงว่า
สมรรถภาพทางกายดีขึ้น หรือวัดสัดส่วนของร่างกายระหว่างน้ำหนักกับส่วนสูง โดยให้เทียบดังนี้  
น้ำหนักท่ีเหมาะสมสำหรับชาย เท่ากับ ส่วนสูง – 100  
น้ำหนักท่ีเหมาะสมสำหรับหญิง เท่ากับ ส่วนสูง – 110  

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ท่ีจัดได้ว่ามาตรฐาน และสามารถวัดได้ตรงกับท่ี
เราต้องการได้ โดยการใช้แบบทดสอบ ในท่ีนี้ขอยกตัวอย่างการทดสอบสมรรถภาพทางกายเฉพาะส่วนแบบง่ายๆ 
มาให้ทราบดังต่อไปนี้  

๑. การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน  
    ๑.๑ การดันพื้น สำหรับชาย  
    ๑.๒ การคุกเข่าดันพื้น สำหรับหญิง  
    ๑.๓ ดึงขอ้ราวเด่ียว สำหรับชาย  
    ๑.๔ งอแขนห้อยตัว สำหรับหญิง  
๒. การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้อง ใช้วิธีการ ลุกนั่ง (Sit-up)  
๓. การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา  
    ๓.๑ การยืนกระโดดแตะผนัง  
    ๓.๒ การยืนกระโดดไกล  

 
 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
               การ ทดสอบสมรรถภาพของร่างกายเป็นกิจกรรมท่ีสำคัญอย่างหนึ่งในขบวน การออกกำลัง กายหรือ
การฝึกต่าง ๆ   ซึ่งเป็นการทดสอบจะเป็นการได้มาถึงข้อมูลต่าง ๆ    ในการออกกำลังกายว่าสมรรถภาพของ
ร่างกายดีขึ้นมากน้อยเพียงใด เป็นท่ีพึง พอใจของผู้ออกกำลังกายหรือไม่ การออกกำลังกายมีจุดบกพร่องท่ีจะแก้ไข
อย่างไร การทดสอบมีแบบและวิธีหลายอย่างเช่น  
  แบบทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  
๑. ยกน้ำหนักเพื่อทดสอบความแข็งแรงของแขน 
๒. วัดแรงบีบมือด้วยเครื่องวัดแรงบีบมือ (Grip Dynamometer)เพื่อวัดความแข็งแรงของแขน 
๓. วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังและขา ด้วยเครื่องวัดกำลังหลังและขา (Back and Leg Dynamometer) 
๔. ลุก –นั่ง 30 วินาที วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้อง 
๕. ดึงข้อสำหรับหรืองอแขนห้อยตัวสำหรับหญิง วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน 

แบบทดสอบความอดทนของกล้ามเนื้อ 
๑. ลุก –นั่งนับจำนวนครั้งจนหมดแรง ไม่สามารถยกตัวขึ้นได้ 
๒. ดันพื้นนับจำนวนครั้งจนหมดแรง ไม่สามารถดันลำตัวขึ้นได้  
๓. วิ่งทางไกลจับเวลาหรือวิ่งกำหนดเวลาแล้วนับระยะทางท่ีทำได้ 
             แบบทดสอบความอดทนของระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต 



๑. การทดสอบก้าวขึ้น – ลงเก้าอี้ของฮาร์วาด 
๒. การวัดหาค่าการใช้ออกซิเจนของออสทราน 
๓. การวิ่ง 12 นาที หาระยะทางท่ีทำได้ของจาซา 
๔. การวิ่ง 1,000 เมตร สำหรับชาย 800เมตร สำหรับหญิงจับเวลาของแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ 
                 แบบทดสอบความอ่อนตัว 
การนั่งก้ม เหยียดแขนบนเครื่องวัดความอ่อนตัว 
                แบบทดสอบไขมันในร่างกาย 
๑. การช่ังน้ำหนักในน้ำ 
๒. การวัดความหนาของผิวหนัง โดยใช้เครื่องมือวัดความหนาของผิวหนัง 
๓. การวัดค่าไขมันด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  
                การเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกายคือ การฝึกหรือการออกกำลังในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเน้น
องค์ประกอบต่าง ๆ ของสมรรถภาพทางกายให้เกิดการพัฒนาขึ้นยกตัวอย่างเช่น 
                การฝึกเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 

๑. การยกน้ำหนักโดยใช้น้ำหนักมากจำนวนครั้งนอ้ย 
                     ๒. การฝึกโดยการใช้เครื่องมือ Isokinetic Weight 
                           ๓. การฝึกวิ่งเร็วในระยะไมเ่กิน 100 เมตร 
                           ๔. การลุก –นั่งเร็วภายใน 30 วินาที 
                           ๕. ดึงข้อของชายหรือการงอแขนห้อยตัวของหญิง 
                           ๖. ดันพื้น 
                การฝึกเพื่อการพัฒนาความอดทนของกล้ามเนื้อ ระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต 
                           ๑.  การวิ่งระยะไม่เกนิ 800 เมตร สำหรับหญิงหรือ 100 เมตร สำหรับชาย  หรือวิ่งไม่เกนิ 
6 นาทีขึ้นไป  

      ๒. วิ่งจ๊อกกิ้ง คือการวิ่งในระดับความเร็วเท่ากันทุกระยะความเร็วประมาณ 10 – 12 
กิโลเมตร ต่อช่ัวโมง เป็นเวลา 10 – 25 นาท 

                           ๓.  การเต้นแอโรบิค 
      ๔.  การว่ายน้ำระยะไกล 
      ๕.   การยกน้ำหนักท่ีใช้น้ำหนักน้อยจำนวนครั้งมาก 

                การฝึกเพื่อพัฒนาความอ่อนตัว 
     ๑. การยืดกล้ามเนื้อในท่าต่าง ๆ  
     ๒. การกายบริหารท่ีมีการเคล่ือนท่ี หรือหมุนข้อต่อในร่างกาย 

การควบคุมปริมาณไขมันในร่างกายให้มีปริมาณท่ีเหมาะสม 
๑.  ออกกำลังกายท่ีร่างกายใช้พลังงานจากไขมัน คือการออกกำลังกายเบาแต่ใช้เวลานาน เช่น วิ่งจ๊อกกิ้ง 

เต้นแอโรบิค เป็นต้น เพื่อขจัดพลังงานท่ีเหลือให้หมดไปในร่างกาย แทนท่ีจะเปล่ียนเป็นไขมันสะสมในร่างกาย  
๒. ควบคุมการรับประทานอาหารให้ได้รับไขมันพอดี ไม่มากจนเกินไป  



ปริมาณไขมันในร่างกายคนท่ีจะมีสมรรถภาพทางร่างกายดีองค์ประกอบอย่างหนึ่ง  คือ  การมีไขมันท่ี
พอเหมาะสม ปริมาณไขมันในร่างกายจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักตัว ปริมาณท่ีพอเหมาะของร่างกาย หญิงไม่
ควรเกิน 23% ชายไม่เกิน 16% สำหรับนักกีฬาหญิงไม่ควรเกนิ 15% ชายไม่ควรเกิน 10% 
พฤติกรรมของมนุษย ์
พฤติกรรม หมายถึง กิริยาอาการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นกับมนุษย์หรือท่ีมนุษย์ได้แสดง หรือปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นกับมนุษย์เมื่อ
ได้เผชิญกับส่ิงเร้า พฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาแล้ว อาจจะจำแนกออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

๑. พฤติกรรมท่ีไม่สามารถควบคุมได้เรียกว่า เป็นปฏิกิริยาสะท้อน เช่น การสะดุ้งเมื่อถูกเข็มแทง การ
กระพริบตา เมื่อมีส่ิงมากระทบกับสายตา ฯลฯ 
          ๒. พฤติกรรมท่ีสามารถควบคุมและจัดระเบียบได้ เนื่องจากมนุษย์มีสติปัญญา และอารมณ์ (EMOTION) 
เมื่อมีส่ิงเร้ามากระทบ สติปัญญาหรือารมณ์ จะเป็นตัวตัดสินว่า ควรจะปล่อยกิริยาใดออกไป 
ถ้าสติปัญญาควบคุมการปล่อยกิริยา เราเรียกว่าเป็นการกระทำตามความคิดหรือ ทำด้วยสมอง แต่ถ้าอารมณ์
ควบคุมเรียกว่า เปน็การทำตามอารมณ์ หรือปล่อยตามใจ นักจิตวิทยาส่วนใหญ่เช่ือว่า อารมณ์มอิทธิพลหรือพลัง
มากกว่าสติปัญญา ท้ังนี้เพราะมนุษย์ทุกคนยังมีความโลภ ความโกรธ ความหลง ทำให้พฤติกรรมส่วนใหญ่เป็นไป
ตามความรู้สึกและอารมณ์เป็นพื้นฐาน 
รูปแบบพฤติกรรมของมนุษย์ แบ่งได้เป็น 2 อย่างคือ 
           ๑. พฤติกรรมเปิดเผยหรือพฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกมา ทำ
ให้ผู้อื่นสามารถมองเห็นได้ สังเกตได้ เช่น การเดิน การหัวเราะ การพูด ฯลฯ 
            ๒. พฤติกรรมปกปิดหรือพฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงแล้ว แต่
ผู้อื่นไม่สามารถมองเห็นได้ สังเกตได้โดยตรงจนกว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้บอกหรือแสดงบางอย่างเพื่อให้คนอื่นรับรู้ได้ 
เช่น ความคิด อารมณ์ การรับรู้ 
 
ประเภทของพฤติกรรมมนุษย ์
นักจิตวิทยาแบ่งพฤติกรรมมนุษย์ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

๑. พฤติกรรมท่ีมีมาแต่กำเนิด ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีการเรียนรู้มาก่อน ได้แก่ ปฏิกิริยาสะท้อนกลับ 
(REFLECT ACTION) เช่นการกระพริบตา และสัญชาตญาณ (INSTINCT) เช่นความกลัว การเอาตัวรอดเป็นต้น 
           ๒. พฤติกรรมท่ีเกิดจากอิทธิพลของกลุ่ม ได้แก่ พฤติกรรมท่ีเกิดจากการ ท่ีบุคคลติดต่อสังสรรค์และมี
ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคม 
ดังนั้น การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของมนุษย์ให้เหมาะสมกับส่ิงแวดล้อมแบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะคือ 

๑. การปรับเปล่ียนทางด้านของสรีระร่างกาย เช่น การปรับปรุงบุคลิกภาพ การแต่งกาย การพูด 
           ๒. การปรับเปล่ียนทางด้านอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด ให้มีความสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอื่น ปรับ
อารมณ์ความรู้สึก ให้สอดคล้องกับบุคคลอื่น รู้จักการยอมรับผิด 
           ๓. การปรับเปล่ียนทางด้านสติปัญญา เช่น การศึกษาค้นคว้าเพื่อให้มีความรู้ท่ีทันสมัย ทันเหตุการณ์ การ
มีความคิดเห็นคล้อยตามความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ 
           ๔. การปรับเปล่ียนอุดมคติ หมายถึง การสามารถปรับเปล่ียนหลักการ แนวทางบางส่วนบางตอนเพื่อให้
เข้ากับสังคมส่วนใหญ่ได้ โดยพิจารณาจากความจำเป็น และเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เป็น
ประโยชน์แก่ตนเอง เพื่อสวัสดิภาพของตนเองและของกลุ่ม 
 



การศึกษาเก่ียวกับการเกิดของพฤติกรรมมนุษย์ 
มนุษย์ได้พยายามท่ีจะศึกษาการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ในการท่ีจะทำให้การ

อยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปด้วยดี และมีความสุข จึงทำให้เกิดมีความเช่ือหลักการและทฤษฎีต่างๆ เกิดข้ึนอย่าง
มากมาย จากบรรดาผู้รู้และนักการศึกษาท้ังหลายท่ีพยายามหาหลักเกณฑ์มาเพื่ออธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่ง
สามารถรวบรวมทัศนะต่างๆ เป็นหมวดหมู่ได้ 3 ประเภท 

๑. พฤติกรรมของมนุษย์เกิดข้ึนจากแรงผลักดันภายในตัวของมนุษย์ 
๒. พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นจากแรงผลักดันของส่ิงแวดล้อม 
๓. พฤติกรรมของมนุษย์เกิดข้ึนจากท้ังแรงผลักดันภายในตัวมนุษย์ และส่ิงแวดล้อม 

๑. พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นจากแรงผลักดันภายในตัวมนุษย์ 
แรงผลักดันท่ีทำให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาก็คือ ความต้องการ ซึ่งความต้องการนี้จะแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ความต้องการทางร่างกาย และความต้องการทางจิตใจ 
          1.1 ความต้องการทางด้านร่างกาย เป็นแรงผลักดันท่ีอยู่ในระดับพื้นฐานท่ีสุด แต่มีพลังอำนาจสูงสุด 
เพราะเป็นแรงผลักดันท่ีจะทำให้ชีวิตอยู่รอด มนุษย์จะต่อสู้ด้ินรนทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงท่ีจะมาบำบัดความ
ต้องการทางร่างกาย ทำให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นท้ังทางท่ีดีท่ีถูกต้องหรือทางท่ีไม่ถูกต้องก็ได้ 
          ความต้องการทางร่างกายท่ีจะทำให้ชีวิตอยู่รอด ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ำ อากาศ อุณหภูมิท่ี
พอเหมาะ การพักผ่อน การขับถ่าย การสืบพันธุ์ ความปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 
การตอบสนองความต้องการทางร่างกาย อันทำให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมออกมานั้น สามารถกระทำได้ 2 ระดับ คือ 
                    1.1.1 กิริยาสะท้อน เป็นการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีเป็นไปได้โดยธรรมชาติ เช่น เมื่อร่างกาย
มีอุณหภูมสูิงกว่าปกติ ร่างกายก็จะขับเหงื่อออกมาเป็นการลดอุณหภูมิให้อยู่ในระดับพอเหมาะ 
                    1.1.2 พฤติกรรมเจตนา เป็นการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ต่อส่ิงเร้าโดยความต้ังใจหรือความ
พอใจของตนเอง เช่น เมื่อรู้สึกตัวว่าร้อนก็จะไปอาบน้ำ หรือเปิดพัดลม เป็นต้น 
               1.2 ความต้องการทางจิตใจ เป็นแรงผลักดันท่ีอยู่ในระดับสูงขึ้นกว่าความต้องการทางร่างกาย แต่มี
พลังอำนาจน้อยกว่า เพราะความต้องการทางจิตใจนี้ ไม่ใช่ความต้องการท่ีเป็นความตายของชีวิต จะเป็นความ
ต้องการท่ีมาช่วยสร้างเสริมให้ชีวิตมีความสุขความสบายยิ่งขึ้นเท่านั้น 
              มีนักจิตวิทยาหลายคนได้อธิบายถึงแรงผลักดันภายในร่างกาย อันมีผลทำให้มนุษย์แสดงพฤติกรรม
ต่างๆ ดังนี้ 
              ๑. ซิกมันด์ ฟรอยด ์(Sigmund Freud) นักจิตวิทยาชาวออสเตรีย ได้วิเคราะห์จิตมนุษย์ออกเป็น
องค์ประกอบ 3 ส่วนคือ อิด (Id) อีโก้ (Ego) และซุปเปอร์อีโก้ (Super Ego) ส่วนท้ังสามนี้ประกอบเป็นโครงสร้าง
ทางจิต (ศรีราชา เจริญพานิช, 2526 : 13) 
              อิด เป็นสัญชาตญาณในตัวมนุษย์ จะอยู่ในรูปของพลังงานท่ีคอยผลักดันให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่างๆ 
พลังงานนี้มีสองส่วนคือ ส่วนหนึง่จะผลักดันให้มีชีวิตอยู่รอด เรียกว่า สัญญาณชีวิต และอีกส่วนหนึ่งจะผลักดันให้
ชีวิตดับ เรียกว่า สัญญาณความตาย อิดเป็นส่วนของจิตท่ีคนเราไม่รู้สึก เป็นจิตใต้สำนึก แรงผลักดันนี้จึงมีอยู่โดยท่ี
คนเราไม่รู้สึกตัว เป็นแรงผลักดันไร้สำนึก อิดจะผลักดันให้จิตอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนใหญ่และส่วนท่ีรู้ตัว ท่ีเรียกว่า 
อีโก้ กระทำในส่ิงต่างๆ ตามท่ีอิดต้องการ ท้ังส่วนท่ีเป็นสัญญาณชีวิต และส่วนท่ีเป็นสัญญาณความตาย จึงเป็นตัว
ตอบสนองความต้องการของอิด ส่วนของจิตท่ีทำหน้าท่ีควบคุมสัญชาตญาณเหล่านี้คือ ซุปเปอร์อีโก้ หรือ มโนธรรม
ท่ีมีอยู่ในจิตของแต่ละบุคคล เป็นความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี เป็นผลเกิดจากการอบรมส่ังสอนของสังคม ทำให้อิดและอี
โก้มีพฤติกรรมอยู่ทางท่ีถูกท่ีควรเป็นท่ียอมรับของสังคม 



แรงผลักดันของอิดจะทำให้เกิดความตึงเครียด อีโก้จะต้องพยายามตอบสนองความต้องการของอิดเพื่อลดความตึง
เครียด แต่ความต้องการของอิดบางอย่าง อีโก้ก็ไม่อาจทำตามเพราะไปขัดกับมโนธรรมในซุปเปอร์อีโก้ จึงทำให้เกิด
ความตึงเครียด และความวิตกกังวลใจเกิดขึ้น ความวิตกกังวลนี้จึงเป็นแรงผลักดันพฤติกรรมอีกแรงหนึ่ง เพื่อ
ปกป้องตนเองให้รอดนั้น ความวิตกกังวล อีโก้จึงต้องพัฒนาพฤติกรรมป้องกันท่ีเรียกว่า “กลไกป้องกัน” ซึ่งเป็นไป
โดยไม่รู้สึกตัว ตัวอย่างพฤติกรรมป้องกัน ได้แก ่
                ๑. การเก็บกด (Repression) คือการท่ีอีโก้จะพยายามเก็บความรู้สึกท่ีเป็นความปรารถนาท่ีสังคมไม่
ยอมรับต่างๆ เช่น ความอิจฉาพ่อแม่ พี่น้องของตนเอง ซึ่งถ้าแสดงออกมาก็จะถูกส่ังตำหนิ 
                ๒. การถอดแบบ (Identification) เป็นการยอมรับในส่ิงท่ีอิดเกิดความอิจฉาและนำเอาพฤติกรรม
ของส่ิงนั้นมาเป็นแบบแผนในการแสดงพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งทำให้ความวิตกกังวลหมดไปได้ 
                ๓. การยึดแน่น (Fixation) เป็นการยึดแน่นในพฤติกรรมท่ีตนต้องการ แต่ไม่ได้รับการตอบสนอง
ต้ังแต่ตอนวัยเด็ก จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ก็จะแสดงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงตอบสนองความต้องการ 
                ๔. การแสดงพฤติกรรมตรงข้าม (Reaction Formation) คือ การแสดงท่ีตรงข้ามกับความต้องการ
ของอิดท่ีไม่เป็นท่ียอมรับของสังคม เช่น ผู้หญิงอิจฉาแม่ แต่แสดงพฤติกรรมเป็นห่วงหรือเอาอกเอาใจตลอดเวลา 
                ๕. การตำหนิผู้อื่น (Projection) เป็นการคิดว่า ผู้อื่นมีลักษณะไม่ดี เพื่อกลบเกล่ือนลักษณะท่ีมีใน
ตนเอง เพื่อตนเองจะได้เกิดความสบายใจ 
                ๖. การถดถอย (Regression) เป็นการแสดงพฤติกรรมท่ีถดถอยไปสู่วัยเด็ก 
                ๗. พฤติกรรมเบ่ียงเบน (Sublination) เป็นการแสดงพฤติกรรมอย่างอื่นเพื่อทดแทนพฤติกรรมท่ีตน
ต้องการ แต่ไม่สามารถแสดงออกได้ เช่น ความต้องการทางเพศ ความก้าวร้าวก็แสดงออกในรูปการเขียนกลอน 
การร้องเพลง การทำงานหนัก เป็นต้น 
                ๘. การทดแทน (Displacement) คือ การแสดงความปรารถนากับอีกบุคคลหนึ่งหรือส่ิงหนึ่งเพื่อเป็น
การทดแทน เช่น ถูกนายจ้างดุด่า ก็ไประบายกับลูกเมียท่ีบ้าน ขาดแม่ก็อาจจะหลงรักใครเหมือนกับรักแม่ของตน 
          ๒. อับราฮัม มาสโลว์ (Abrahum Maslow) เป็นนักจิตวิทยาในกลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) ซึ่ง
นักจิตวิทยากลุ่มนี้ มีความเช่ือว่า มนุษย์มิใช่ทาสของแรงผลักดันต่างๆ เช่น ความหิวกระหายเท่านั้น แต่มนุษย์ยัง
เกิดมาพร้อมศักยภาพของความเป็นมนุษย์ต่างๆ เช่น ความอยากรู้ ความสร้างสรรค์ และความต้องการท่ีจะพัฒนา
ตนเองจนเต็มขีดความสามารถ มาสโลว์ได้เน้นให้เห็นถึงความต้องการให้แต่ละคน ในการพัฒนาศักยภาพของตนให้
เป็นจริงขึ้นมามากเป็นพิเศษ เขาเห็นว่า มนุษย์เกิดมาพร้อมด้วยความต้องการ 5 อย่าง ซึ่งเรียงตามลำดับ
ความสำคัญมากน้อยก่อนหลังได้ดังนี ้
               ๒.๑ ความต้องการทางสรีระ หรือร่างกาย ซึ่งเป็นความต้องการขั้นแรกสุด 
               ๒.๒ ความต้องการสวัสดิภาพ หรือความปลอดภัยท้ังปวง จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการทางสรีระได้รับ
การตอบสนองแล้ว 
               ๒.๓ ความต้องการความรัก เป็นความต้องการท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีบุคคลมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกนัใน
รูปแบบต่างๆ เช่น พ่อแม่กับลูก สามีกับภรรยา เพื่อนกับเพื่อน เป็นต้น 
               ๒.๔ ความต้องการความนิยมนับถือในตนเอง เป็นขั้นที่คนเราต้องการยอมรับ ความพอใจและความ
ภูมิใจในตนเอง 
               ๒.๕ ความต้องการพัฒนาศักยภาพของตน เป็นความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์
สามารถตอบสนองความต้องการในเรื่องปากท้อง ความปลอดภัย ความรักเรื่องศักดิ์ศรีได้อย่างเพียงพอแล้ว จึงมุ่ง
พัฒนาศักยภาพของตนเองให้เจริญงอกงามมากท่ีสุด มนุษย์อยากจะศึกษาเพราะอยากรู้อย่างแท้จริงอยากทำ



เพราะใจรัก เป็นต้น 
               จากการจัดระเบียบความต้องการของมนุษย์ตามแนวความเช่ือของมาสโลว์ ช้ีให้เห็นว่า ความต้องการ
ทางสรีระยังเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานท่ีสุดของมนุษย์ และเมื่อความต้องการในขั้นนี้ได้รับการตอบสนองแล้ว ก็
จะเกิดความต้องการในระดับสูงต่อไปอีกเรื่อยๆ 
              ๓. ความเช่ือในพระพุทธศาสนา เช่ือว่า แรงผลักดันพฤติกรรมของมนุษย์อันเป็นผลมาจากแรงผลักดัน
ในตัวมนุษย์นั้น คือ ความอยากซึ่งเรียกว่า ตัณหา ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 อย่าง คือ 
                      ๓.๑ กามตัณหา คือ ความอยากในส่ิงท่ีน่าใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจ ในรูป รส กล่ิน เสียง และ
สัมผัส 
                      ๓.๒ ภวตัณหา คือ ความอยากจะเป็นในส่ิงต่างๆ เช่น เป็นเศรษฐีของประเทศ 
                      ๓.๓ วิภวตัณหา คือ ความอยากพ้นจากส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนาต่างๆ 
จากตัณหาท้ัง 3 อย่างนี้ จะทำให้มนุษย์เกิดความยึดมั่นในความอยากเหล่านั้น และความอยากก็จะเป็นตัวผลักดัน
ใหม้นุษย์กระทำทุกส่ิงทุกอย่าง เพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงท่ีจะสนองความอยากเหล่านั้น หรือเพื่อให้ความอยากเหล่านั้น
บรรลุความมุ่งหวังท่ีต้ังเอาไว้ 
 
๒. พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นจากแรงผลักดันของส่ิงแวดล้อม 

อริสโตเติล (Aristotle) เป็นผู้ท่ีเริ่มประกาศความเช่ือนี้ ต่อมาความคิดเช่นนี้กลับมามีอิทธิพลอีกในยุคของ
จอห์น ลอคค์ (John Locke) เบิร์คลีย์ (Berkley) และอีกหลายคนซึ่งเช่ือว่าประสบการณ์ของมนุษย์เป็นส่ิงท่ีทำให้
คนเราเกิดการเรียนรู้ท่ีจะกระทำพฤติกรรมเม่ือเกิดมานั้น มนุษย์มิได้มีความรู้ติดตัวมาแต่อย่างใด ล้วนแล้วแต่ต้อง
เรียนรู้ภายหลัง จากเกิดมาแล้วทั้งส้ิน ต่อเมื่อมีประสบการณ์แล้วจึงจะเรียนรู้ และจดจำประสบการณ์นั้นเอาไว้เพื่อ
เป็นแนวทางสำหรับการแสดงพฤติกรรมในอนาคตต่อไป (สิทธิโชค วรานุสันติกุล, 2528 : 2) 
           สกินเนอร์ (Skinner) เป็นนักจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำแนวคิดนี้
ช้ีให้เหน็ว่า พฤติกรรมมนุษย์ถูกควบคุมโดยเงื่อนไขแห่งการเสริมแรง และเงื่อนไขแห่งการลงโทษ และด้วยเหตุนี้เอง
มนุษย์จึงไม่มีเสรีภาพแต่ประการใด สกินเนอร์ช้ีให้เห็นว่าผลการกระทำของคนเรามีอยู่ 2 ประการคือ ผลการ
กระทำท่ีทำให้พอใจ ซึ่งจะทำหน้าท่ีเป็นแรงเสริมให้แก่การกระทำนี้มีต่อไป (เงื่อนไขแห่งการเสริมแรง) และผลการ
กระทำท่ีทำให้ไม่พอใจ ซึ่งจะเป็นตัวการท่ีทำให้คนเราหยุดพฤติกรรมหรือการกระทำอันจะนำมาซึ่งผลการกระทำ
เช่นนี้ในอนาคต (เงื่อนไขแห่งการลงโทษ) 
            พฤติกรรมท่ียังผลให้เกิดความพอใจ เช่น พฤติกรรมท่ีทำแล้วได้รับคำชมเชย ได้ตำแหน่ง ได้เงิน ได้รับ
การยกย่อง ฯลฯ ก็จะมีโอกาสสูงมากท่ีจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตในขณะท่ีพฤติกรรมท่ียังผลให้เกิดความไม่พอใจ เช่น 
ทำแล้วถูกตำหนิ เสียตำแหน่ง เสียเงิน ถูกทำร้าย ถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม ฯลฯ ก็จะหยุดไป ดังนั้น พฤติกรมของ
คนเราจึงถูกควบคุมโดยเงื่อนไขของผลการกระทำท้ัง 2 ประการ ดังกล่าว 
3. พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นจากท้ังแรงผลักดันภายในตัวของมนุษย์และส่ิงแวดล้อม  
 อัลเบิร์ต แบนดูรา (Aibert Bandura) นักจิตวิทยาท่ีมีช่ือเสียงมาในปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญแก่ ลักษณะภายใน
ตัวมนุษย์และส่ิงแวดล้อมว่า เป็นมนุษย์และส่ิงแวดล้อมต่างก็มีอิทธิพลต่อกันและกัน ในลักษณะท่ีแต่ละองค์ประกอบต้อง
สัมพันธ์กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน หมายความว่า ในบางครั้งส่ิงแวดล้อมอาจจะมีส่วนในการทำให้เกิดพฤติกรรมได้
มากกว่าองค์ประกอบภายในตัวบุคคล ส่วนในเวลาอื่นองค์ประกอบภายในตัวบุคคลก็อาจจะมีอิทธิพลต่อการแสดง
พฤติกรรมของมนุษย์มากกว่าส่ิงแวดล้อม จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์เช่นนี้อยู่ในลักษณะพึ่งพาอาศัยกัน เป็นกระบวนการ



ท่ีท้ังสองฝ่ายต่างก็มีอิทธิพลต่อกันและกัน และท้ังคู่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ในขณะเดียวกันพฤติกรรมมนุษย์ ก็
มีอิทธิพลต่อท้ังสองส่ิงด้วยเหมือนกัน ซึ่งแบนดูราได้แสดงเป็นแผนภูมิดังนี้ 
 
พฤติกรรมมนุษย์ตามแนวจิตวิทยา  

นักจิตวิทยาเช่ือว่าพฤติกรรมมนุษย์ส่วนใหญ่จะประพฤติปฏิบัติตามแบบแผนของกฏระเบียบหรือวิธีการ ท่ี
มีอยู่ในสังคม รวมทั้งวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในสังคมนั้น ๆ ซึ่งมนุษย์ย่อมเข้าใจในสถานภาพ และบทบาทตามท่ีกลุ่มสังคม
คาดหวังดังนั้นพฤติกรรมมนุษย์ อาจจะเกิดขึ้นได้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. การติดต่อส่ือสาร (COMMUNICATION) 
๒. การขัดแย้ง (CONFLICT) 
๓. การแข่งขัน (COMPETITION) 
๔. การประนีประนอมผลประโยชน์ท่ีขัดแย้งกัน (ACCOMODATION) 
๕. การผสมผสานกลมกลืนเข้าหากัน (ASSIMILATION) 
๖. การร่วมมือสนับสนุนซึ่งกนัและกัน (COOPERATION) 
 
 

พฤติกรรมมนุษย์ตามแนวนักสังคมวิทยา 
นักสังคมวิทยา เช่ือว่าพฤติกรรมมนุษย์ข้ึนอยู่กับอิทธิพลของส่ิงแวดล้อมหรือสภาวะภายนอกท้ังปวง 

(ETERNAL CONDITIONS) ท่ีอยู่รอบตัวของมนุษย์ ท้ังส่ิงท่ีมีรูปร่างและไม่มีรูปร่างตลอดจนพลังงานต่าง ๆ ท่ีจับ
ต้อง รวมทั้งส่ิงท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ อากาศ แสงแดด ความร้อน ความเย็น แร่ธาตุ 
กระแสไฟฟ้า เครื่องมือส่ือสาร เป็นต้น ส่ิงต่าง ๆเหล่านี้ถือว่าเป็นส่ิงแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลเหนือมนุษย์ท้ังในแง่ท่ี
อำนวยให้เกิดผลดี และผลร้าย โดยท่ีมนุษย์ไม่มีทางหลีกหนี เราอาจจะแบ่งประเภทของส่ิงแวดล้อม ออกเป็น 3 
ประการใหญ่ ๆ คือ 

 
 

 
๒.๕ จิตอารมณ์ของมนุษย์ 

 
มนุษย์เรา ยังมีอีกด้านหนึ่งของชีวิตทางจิตใจของคนก็คือประสบการณ์ท่ีเป็นด้านอารมณ์ของตน บางทีใน

เรื่องนี้ กวีและศิลปินมองเห็นความรู้สึก ไม่ว่าจะเป็นความรัก ความโกรธ ความกลัว ความรื่นรมย์ได้ดีกว่า
นักวิทยาศาสตร์ เพราะอารมณ์เป็นเรื่องท่ีทำการทดลองได้ลำบากในห้องทดลอง เราอาจอนุมานอารมณ์จาก
พฤติกรรมท่ีแสดงออกมา แล้วก็เรียกพฤติกรรมนัน้ตามอารมณ์ท่ีแสดง เช่นเราอนุมาว่า หนุ่มน้อยผู้หนึ่งกำลังมี
ความรัก เมื่อเขาแสดงการกระทำท่ีทุ่มเทเวลาท้ังหมดให้กับหวานใจของเขา เขาท้ิงการเรียน ท้ิงเพื่อน ลืมเรื่อง
อาหารการกิน และเราเรียกพฤติกรรมอย่างนี้ของเขาว่าเขากำลังตกอยู่ในความรัก นอกจากนั้นเรายังอธิบาย
พฤติกรรมท่ีแสดงอารมณ์ เช่น "ความรักเหมือนโรคา บันดาลตาให้มืดมน" "รักแท้ย่อมมีการเสียสละ" แต่ถึงกระนั้น
เราก็ไม่ค่อยพูดกันเป็นรูปเป็นร่างว่า อารมณ์รักเป็นอย่างไร ถึงแมน้ักจิตวิทยาจะไม่ให้คำจำกัดความว่า "อารมณ์คือ
อะไร" แต่ก็ได้พยายามหาเกณฑ์คร่าวๆท่ีแสดงประสบการณ์ของคนท่ีประกอบไปด้วยอารมณ์ คือ 



          ๑) ความเข้มข้นของความรู้สึก : อารมณ์มีความเขม้ความบางต่างกัน เช่นความรื่นรมย์อาจมีขอบเขต
กว้าง ต้ังแต่ความพึงพอใจเล็กๆน้อยๆ ไปถึงความยินดีปรีดาอย่างลิงโลดใจ ความกลัวอาจจะมีขอบเขตต้ังแต่
ประหวั่นพรัน่ใจเล็กน้อยไปจนถึงกลัวจนจับใจ 

๒) ระดับของการแสดงออก : อารมณ์แต่ละอย่างทำให้ทำกิจกรรมได้ต่างๆกัน เช่น ความโกรธอาจจะทำ
ให้เราอยากเข้าไปทำลายต้นตอแห่งความโกรธนั้น ความกลัวอาจทำให้เราอยากถอยหนี แต่ระดับความเข้มข้นของ
กิจกรรมนี้ไม่ข้ึนตรงต่อระดับความเข้มข้นของอารมณ์เสมอไป ถึงแม้ความโกรธอย่างมากอาจทำให้คนแสดง
พฤติกรรมหลายอย่างได้ แต่คนท่ีมีความเศร้าโศกเสียใจอย่างรุนแรงอาจจะแสดงอะไรออกมาไม่ได้เลย 

๓) ท่วงทำนอง : อารมณ์มีลักษณะของท่วงทำนอง เช่น ท่วงทำนองยินดี ท่วงทำนองไม่ยินดี เช่น ความ
สนุกสนาน ความภาคภูมิใจก็แสดงอารมณ์ในทางบวก แต่ความรู้สึกผิด ความเศร้าโศกก็แสดงท่วงทำนองไม่ยนิดี 

๔) ความซับซ้อน : มีหลายครั้งท่ีอารมณ์ของเราปะปนไปกับความคิด เราอาจจะไม่แน่ใจว่า เรากำลังสุข
หรือทุกข์กันแน่ คนท่ีไปรับญาติกลับจากสงคราม อาจจะมีความสุขท่ีได้เห็นญาติกลับบ้าน แต่ก็อาจเศร้าเสียใจท่ี
ต้องเห็นญาติพิการจากสงคราม ความรู้สึกสุขหรือทุกข์ระคนกันและอาจจะวิตกกังวลต่อภาพท่ีจะได้เห็น 
การจัดประเภทของอารมณ์ 

มีเกณฑ์หลายอย่าง ท่ีจะใช้แบ่งแยกประเภทของอารมณ์ เราอาจจะใช้ท่วงทำนองของความรู้สึกเป็น
ตัวกำหนดซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ พวกใหญ่ๆได้ คือ อารมณ์ท่ีเป็นไปในทางยินดี เช่น สนุกสนาน พอใจ เคารพรัก ภูมิใจ 
ไว้ใจ ชอบ และอารมณ์เป็นไปในทางไม่ยินดี เช่น โกรธ กลัว เศร้าโศก เกลียด ไม่ไว้ใจ ขยะแขยง เจ็บปวดและอื่นๆ 
นอกจากนั้นยังมีอารมณ์บางประเภท ท่ียากจะจัดว่าอยู่พวกไหน เช่น ความรู้สึกผิด ความเหงา 

เราอาจสงสัยว่า อารมณ์แต่ละชนิดนี้มีการเปล่ียนแปลงทางสรีระต่างกันหรือไม่ เช่น เวลาท่ีเราสนุกกับเรา
กลัว สมองส่วนต่างๆทำงานเหมือนกันหรือไม่ หรอืเวลาท่ีเราโกรธกับรัก สารเคมีในร่างกายเปล่ียนแปลงเหมือนกัน
หรือไม่ มีงานค้นคว้าท่ีน่าสนใจประการหนึ่งคือ เวลาร่างกายเกิดอารมณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะรักหรือโกรธ สารเคมีใน
ร่างกายช่ือ อะดรีนาลิน จะถูกขับออกมาเหมือนกัน แต่การท่ีจะแสดงอารมณ์อย่างไรขึ้นอยู่กับการตีความขณะนั้น 
หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสังคมขณะนัน้ ถ้าในขณะท่ีร่างกายเกิดสารเคมีชนิดนั้น แล้วมีปัจจัยภายนอกมาขัดขวาง
ใหไ้ปไม่ถึงเป้าหมาย ก็จะกลายเป็นโกรธ แต่ถา้ดำเนินไปได้ถึงเป้าหมาย ก็จะกลายเป็นสนุก แต่อย่างไรก็ตาม 
งานวิจัยครั้งหลังๆก็พบว่า ระหว่างสารเคมีอะดรินาลินกับสารชีวเคมีชนิดอื่นๆอาจก่อให้เกิดอารมณ์ต่างกันก็ได้ 

ถ้าบุคคลเกิดความต้องการแล้ว แต่ถูกขัดขวางไม่ให้ไปถึงเป้าหมาย ก็จะเกิดความคับข้องใจ(frustraion) 
ซึ่งเป็นอารมณ์ท่ีซับซ้อน ผลก็จะออกมาเป็นความโกรธเป็นต้น ตัวอย่างเช่น ถ้าขอนายข้ึนเงินเดือน แล้วนายไม่ให้ 
ความคับข้องใจในตัวบุคคลบ่อยครั้งท่ีกระตุ้นให้เกิดความก้าวร้าวอาจจะเป็นทางกายหรือทางวาจาก็ได้ เราอาจจะ
ตะบันหน้าเจ้านายหรือด่าว่าเจ้านายลับหลัง แต่ถ้าเจ้านายเป็นส่ิงท่ีไม่อาจระบายความก้าวร้าวได้ ก็ต้องหาเป้าแทน 
ในกรณีเช่นนี้ ลูกและภรรยาดูเหมือนจะเป็นแพะรับบาปเขาอาจจะกลับบ้านไปด่าภรรยาและตีลูก แต่ถ้าความ
ก้าวร้าวหันเข้าหาตัวเองก็จะซึมเศร้าหรือฆ่าตัวตาย 
ตัวความก้าวร้าวเองไม่ใช่อารมณ์ แต่เกี่ยวพันกับอารมณ์ จะเกิดข้ึนบ่อยๆเมื่อเกิดความคับข้องใจ บางครั้งความ
ก้าวร้าวเกิดจากความอิจฉาริษยา อันเป็นความรู้สึกท่ีกลัวจะสูญเสียความรัก เพราะการแข่งขันจากศัตรูท่ีมีตัวตน
จริงๆหรือเราสร้างมันขึ้นมาเอง คนท่ีมีความอิจฉาอาจจะทำลายศัตรูผู้มาแย่งความรัก และความสนใจไปจากตน
อย่างตรงๆ พี่คนโตอาจจะแอบหยิกน้อง เพราะอิจฉาท่ีน้องมาแย่งเอาความรักและความเอาใจใส่จากแม่ไปหมด 
การให้ความหมายกับความรู้สึกที่เกิดขึ้น 

คนเราต้องการให้ความหมายกับความรู้สึกของตนเอง เพราะคนมีความต้องการอย่างลึกซึ้ง ท่ีจะให้
ความหมายกับโลกท่ีเขาอยู่เพื่อจะได้ตอบโต้อย่างถูกต้อง เราต้องการให้การรับรู้และสมมติฐานของเรามีน้ำหนัก มี



เหตุมีผล เราต้องการแยกเท็จออกจากจริง แยกแท้ออกจากเทียม แยกภาพจริงออกจากภาพหลอน ถึงแม้จะมีคน
บางคนทำเพิกเฉยกับความจอมปลอมได้ แต่คนส่วนมากก็จะทนความคลุมเครือไม่ได้ และเราต้องทำการอย่างใด
อย่างหนึ่ง เพื่อขจัดความคุมเครือให้หมดส้ินไป ถ้าเรานั่งอยู่ในห้องแล้วสงสัยว่าฝนตกหรือไม่เราต้องยื่นมืออกไป
รองฝนดูและบางครั้ง "ความเป็นจริงบางอย่าง" กข็ึ้นอยู่กับการยอมรับของสังคม เช่น การตัดสินงานศิลปะ เราจะ
ตีความหมายได้โดยการเปรียบเทียบกับผู้อื่น เราจึงจะตีความการรับรู้และความคิดของเราได้ และนี่คือส่วนท่ีทำให้
มนุษย์ต้องเข้ามาสัมพันธ์กัน 
คนทุกคนต้องการรู้จักตนเอง โดยดูว่าคนอื่นเขาพูดถึงเราอย่างไร คิดกับเราอย่างไร นี่คือคำตอบว่า ทำไมคนเราจึง
กลัวความโดดเด่ียว และคนจะลดความกลัวได้จากการเข้ามาสัมพันธ์กันกับผู้อื่น แต่เราก็มีกระบวนการเลือกคนท่ี
สัมพันธ์ด้วย เพราะไม่ใช่คนทุกคนท่ีเราจะใช้เป็นเครื่องเปรียบเทียบความรู้สึกของเราได้ เช่น คนท่ีมีความทุกข์ก็จะ
เลือกคนท่ีมีหัวอกเดียวกันเป็นเพื่อน 
บทบาทของอารมณ ์

อารมณ์บางอย่าง เช่น รัก เกลียด อิจฉา กลัว กังวลและคับข้องใจมีบทบาทมากในชีวิตประจำวัน บางครั้ง
อารมณ์ทำให้คนปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ได้อย่างดี แต่บางครั้งก็ขัดขวางการปรับตัว แม่บ้านท่ีโกรธสามีท่ีกลับบ้าน
ช้าจะรู้สึกว่าถ้าได้ระบายความโกรธออกมาบ้างจะสบายใจขึ้น การระบายก็อาจทำเพียงหน้างอให้สามีรู้ว่าไม่พอใจ 
ในแง่นี้อารมณ์จะทำหน้าท่ีเป็นตัวส่ือสารบอกความรู้สึกภายในใจ หลังจากได้ฟังคำอธิบายแก้ตัวแล้วสถานการณ์ก็
เข้าสู่ภาวะปกติ แต่หากแม่บ้านแสดงอารมณ์เกรี้ยวกราดมากจนสามีเองก็ทนไม่ได้โกรธตอบเอาบ้างเรื่องก็บาน
ปลายไปกันใหญ่ ต่างฝ่ายต่างใช้อารมณ์เข้าหากัน อารมณ์ท่ีรุนแรงมากๆมักจะทำให้เกิดความแตกแยก ผู้แสดงก็
อ่อนเปล้ียทางอารมณ์ทำให้กระบวนการคิดเช่น การตัดสินใจ การแยกแยะเหตุและผลถูกรบกวนเพราะฉะนั้น
กิจกรรมบางอย่างท่ีต้องใช้การตัดสินใจ เช่น การขับรถจึงอันตราย ถ้าคนขับกำลังมีอารมณ์ ประชาชนท่ีนั่งรถเมล์
คงเคยเห็นปรากฏการเช่นนี้บ่อยๆ 

ตัวอย่างแห่งบทบาทของอารมณ์ เช่น การหัวเราะเป็นการแสดงอารมณ์ทางสังคม เป็นส่ิงท่ีจำเป็นสำหรับ
เรา ยิ่งเราหัวเราะมากเราก็ยิ่งมีความทุกข์ข้ึนน้อยลง ความสุขในอารมณ์ส่วนมากเป็นความสุขทางสังคม 
หมายความว่า เกิดเพราะได้พบกับคนอื่นหรือเกิดร่วมกับคนอื่น ถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วเราสนุกเรามีกอย่างให้มีคน
อื่นๆมาร่วมสนุกกับเรา การหัวเราะจะเป็นรางวัลอย่างยิ่งถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วย เรามักจะเล่าเรื่องตลกให้คนอื่นฟัง
มากกว่าท่ีจะเล่าให้ตัวเองฟัง การหัวเราะอาจจะเป็นพฤติกรรมท่ีทำเพื่อลดความเครียด เราอาจจะเห็นบางคน
หัวเราะอย่างขมขื่นหรือหัวเราะอย่างเคร่งเครียด หัวเราะในเวลาแปลกๆท่ีไม่ควรจะหัวเราะ เพราะฉะนั้นคนบางคน
อาจะไม่ได้หัวเราะเพราะความสนุก แต่หาโอกาสหัวเราะเพื่อต้องการลดความตึงเครียดของตัวเอง 

 
๒.๖ คุณธรรม  จริยธรรม 

ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม คำว่าจริยธรรม ซึ่งตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า Morality ได้มีผู้ให้
ความหมายไว้ ดังนี้ 

โชติ เพชรช่ืน (2524 : 23) กล่าวว่าจริยธรรม ก็คือ “จริยะ” แปลว่าความประพฤติกิริยาท่ีควรประพฤติ 
“ธรรม” คือ ความดี เมื่อรวมความหมายของสองคำเข้าด้วยกันคือ ความประพฤติดี กรมวิชาการ (2524 : 3-4) ได
ให้ความหมายจริยธรรมว่าเป็นแนวทางของการประพฤติชอบท้ังกาย วาจา และใจ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น 
และสังคม 

กระทรวงศึกษาธิการ (2548 : 2) ให้ความหมายคูณธรรมไว้ว่า ส่ิงท่ีบุคคลส่วนใหญ่ยอมรับว่าดีงาม ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดการกระทำท่ีเป็นประโยชน์ และความดีงามท่ีดีท่ีแท้จริงต่อสังคม 



จริยธรรม หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเครื่องมือช่วยตัดสิน และกำหนดการกระทำของตนเอง 
โคลเบอร์ก (Kohlberg). 1976 : 4-5) ได้ให้ความหมายของจิยธรรมไว้วา จริยธรรมมีพืน้ฐานของความ

ยุติธรรม คือมีการกระจายสิทธิและหน้าท่ีอย่างเท่าเทียมกัน โดยมิได้หมายถึงเกณฑ์บังคับท่ัว ๆ ไป แต่เป็นเกณฑ์ท่ี
มีความเป็นสากลท่ีคนส่วนใหญ่รับไว้ในทุกสถานการณ์ ไม่มีการขดัแย้งเป็นอุดมคติ 

เรสต์ (Rest . 1977 : 6) ได้ให้ความหมายของจริยธรรมว่า จริยธรรมเป็นมโนทัศน์ท่ีเกี่ยวข้องกับหลัก
ความยุติธรรมในการมีปฏิสัมพันธ์กันในสังคม โดยไม่เกี่ยวข้องกับคุณค่าหรือความรู้สึกส่วนตัวของแต่ละบุคคล เช่น 
ความรู้สึกส่วนตัวที่จะพัฒนาตนเองถึงจุดสุดยอดแห่งศักยภาพของเขา 
จากความหมายท่ีได้กล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่า คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง คุณลักษณะท่ีเกี่ยวกับการประพฤติ
ปฏิบัติ ตลอดจนการคิดในทางท่ีถูกต้อง ดีงาม มีคุณประโยชน์ท้ังตนเอง ละส่วนรวมสามารถควบคุมตนเองในการ
ประพฤติปฏิบัติ และการปรับตัวเพื่อความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขในสังคม 
การส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 

ขอบข่ายของคุณธรรม จริยธรรม ท่ีจำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน และเยาวชน ได้แก่ 
ขยัน ประยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ำใจ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ขยัน คือ ผู้ท่ีมีความต้ังใจเพียรพยายามทำหน้าท่ีการงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในเรื่องท่ีถูกท่ีควร สู้งาน 
มีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานท่ีทำ ต้ังใจทำหน้าท่ีอย่างจริงจัง 

ประหยัด คือ ผู้ท่ีดำเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย รู้จักฐานะทางการเงินของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อน
ซื้อ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินส่ิงของอย่างคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย  
ไม่ฟุ้งเฟ้อ รู้จักทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย ของตนเองอยู่เสมอ 

ซ่ือสัตย์ คือ ผู้ท่ีมีความประพฤติตรงท้ังต่อเวลา ต่อหน้าท่ี และต่อวิชาชีพ มีความจริงใจปลอดจาก
ความรู้สึกเอนเอง หรืออคติ ไม่ใช้เล่ห์กลคดโกงท้ังทางตรงและทางอ้อม  
รับรู้หน้าท่ีของตนเองปฏิบัติอย่างเต็มท่ีและถูกต้อง 

มีวินัย คือ ผู้ท่ีปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน องค์กร และประเทศ โดยท่ีตน
ยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจ และต้ังใจยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ รวมถึงการมีวินัยท้ังต่อ
ตนเอง และสังคม  

สุภาพ คือ คือ ผู้ท่ีมคีวามอ่อนน้อมถ่อมตน ตามสถานภาพ และกาลเทศะ  
มีสัมมาคารวะ เรียบร้อย ไม่ก้าวร้าว รุนแรง หรือวางอำนาจข่มผู้อื่นท้ังโดยวาจา และท่าทางเป็นผู้มีมารยาทดีงาม 
วางตนเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 

สะอาด คือ ผู้ท่ีรักษาร่างกาย ท่ีอยู่อาศัย และส่ิงแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ ฝึกฝนจิตไม่ให้ขุ่น
มัว มีความแจ่มใสอยู่เสมอ ปราศจากความมัวหมองท้ังกาย ใจ และสภาพแวดล้อม มีความผ่องใส เป็นที่เจริญตา 
ทำให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น 

สามัคค ีคือ ผู้ท่ีเปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของตน 
ท้ังในฐานะผู้นำ และผู้ตามท่ีดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วง 
สามารถแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่าง  
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิดและความเช่ือ พร้อมท่ีจะปรับตัว เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติและ
สมานฉันท์ 



มีน้ำใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์ให้แก่
ผู้อื่น เห็นอกเห็นใจ และเห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ และผู้ท่ีมีความเดือดร้อน มีความเอื้ออาทรเอาใจใส่ อาสา
ช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย และสติปัญญา ลงมือปฏิบัติการเพ่อบรรเทาปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีงามให้
เกดิขึ้นในชุมชน 
จากการศึกษาในเรื่องคุณธรรมนำความรู้ คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ท่ีจำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
ของนักเรียน ตามแนวของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สามารถสรุปได้ดังตาราง  
 

ตาราง คุณธรรมนำความรู้ คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ พฤติกรรมที่แสดงออกและตัวบ่งชี้ 
คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ  พฤติกรรมที่แสดงออก ตัวบ่งชี้ 

๑. ขยัน 
๒. ประหยัด 
คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ  

๑.ต้ังใจปฏิบัติงาน 
๒.มีความเพียรพยายาม 
๓.ทำงานต่อเนื่อง 
พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
๑.ใช้ทรัพย์สินของตนคุ้มค่า 
๒.รู้จักเก็บออมถนอมทรัพย์สิน 
๓.ใช้พลังงาน/ทรัพยากร 
อย่างประหยัดคุ้มค่า 

-มีความต้ังใจเพียรพยายามทำหน้าท่ีการงาน
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
ในเรื่องท่ีถูกท่ีควร สู้งาน มีความพยายาม ไม่
ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานท่ีทำ ต้ังใจ
ทำหน้าท่ีอย่างจริงจัง 
-รู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน ส่ิงของแต่
พอประมาณให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่
ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ 

๓. ซื่อสัตย์ 
๔. มีวินัย 
๕. สุภาพ  
๖.สะอาด 

๑.ปฏิบัติตนเป็นคน 
พูดจริงทำจริง 
๒.ไม่ลักขโมย 
๓.ซื่อตรงต่อเวลา และหน้าท่ี  
 
๑.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ โรงเรียน
อย่างเคร่งครัด 
๒.ปฏิบติังานด้วยความมุ่งมั่นต้ังใจ 
 

มีความประพฤติตรงท้ังต่อเวลา ต่อหน้าท่ี 
และต่อวิชาชีพ มีความจริงใจปลอดจาก
ความรู้สึกเอนเอง หรืออคติ ไม่ใช้เล่ห์กลคด
โกงท้ังทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าท่ีของ
ตนเองปฏิบัติอย่างเต็มท่ีและถูกต้อง 
-ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของ
สถานศึกษา สถาบัน องค์กร และประเทศ 
โดยท่ีตนยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจ และ
ต้ังใจยึดมั่น 

 
ตาราง คุณธรรมนำความรู้ คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ พฤติกรรมที่แสดงออกและตัวบ่งชี้ (ต่อ) 

คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ  พฤติกรรมที่แสดงออก ตัวบ่งชี้ 
 ๓.เป็นผู้มีวินัยต่อตนเองและสังคม 

 
๑.มีกิริยามารยาทเรียบร้อย 
๒. พูดจาไพเราะ 
๓.แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
 
๑.ร่างกายสะอาด 

ในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และข้อ
ปฏิบัติ รวมถึงการมีวินัยท้ังต่อตนเอง และ
สังคม  
- มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ตามสถานภาพ 
และกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ เรียบร้อย ไม่
ก้าวร้าว รุนแรง หรือวางอำนาจข่มผู้อื่นท้ัง
โดยวาจา และท่าทางเป็นผู้มีมารยาทดีงาม  



๒.เครื่องแต่งกาย/เครื่องใช้สะอาด 
๓.รักษาความสะอาดส่ิงแวดล้อม 

วางตนเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 
-รู้จักรักษาร่างกาย ท่ีอยู่อาศัย และ
ส่ิงแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ 
ฝึกฝนจิตไม่ให้ขุ่นมัว มีความแจ่มใสอยู่เสมอ 
ปราศจากความมัวหมองท้ังกาย ใจ และ
สภาพแวดล้อม มีความผ่องใส เป็นที่เจริญตา 
ทำใหเ้กิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น 

๗. สามัคคี 
๘. มีน้ำใจ 

๑.ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
๒.ไม่ทะเลาะวิวาท 
๓.รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 
๑.เอื้ออาทรต่อผู้อื่น 
ด้วยความเต็มใจ 
๒.ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นอย่าง
สม่ำเสมอ 
๓.ร่วมบริจาคทรัพย์สิน/ส่ิงของ 

- เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้
บทบาทของตนท้ังในฐานะผู้นำ และผู้ตามท่ี
ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน เพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วง 
สามารถแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ 
เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่าง ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิดและ
ความเช่ือ พร้อมท่ีจะปรับตัว เพื่ออยู่ร่วมกัน
อย่างสันติและสมานฉันท์ 
- ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน 
เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์
ให้แก่ผู้อื่น เห็นอกเห็นใจ และเห็นคุณค่าใน
เพื่อนมนุษย์ และผู้ท่ีมีความเดือดร้อน มี
ความเอื้ออาทรเอาใจใส่ อาสาช่วยเหลือ
สังคมด้วยแรงกาย และสติปัญญา ลงมือ
ปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหา หรือร่วม
สร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



บทท่ี ๓ 
 

อุปกรณ์ และวิธีการ 
 
๓.๑ การจัดการ 
    ๓.๑.๑ การจัดการเพื่อให้เกิดการบริหาร 
๑. โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียนมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆท้ังการประชุมครูประจำเดือนการประชุมของกลุ่มบริหารวิชาการการประชุม
กลุ่มนโยบายและแผนและการประชุมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระและการประชุมของคณะทำงานสาระ
สรรพส่ิงล้วนพันเกี่ยวดังนี้ 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนได้ดำเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
สาระธรรมชาติแห่งชีวิต และมีการมอบหมายงานและหน้าท่ีดังนี้ 
๒.๑ คำส่ังโรงเรียนตากพิทยาคมท่ี ๓๙๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการการดำเนินงาน 
สาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต  สาระการเรียนรู้สรรพส่ิงล้วนพนัเกี่ยว สาระการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานตามองค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนลง
วันท่ี  ๕  พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดังนี้ 

• คำสั่งโรงเรียนตากพิทยาคม ท่ี 392 /2561 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 3 สาระการเรียนรู้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
ประจำปีการศึกษา  2561 
             ด้วยโรงเรียนตากพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้สนองพระราชดำริ
ฯ เข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมายเลขสมาชิก 7-63000-004 เป้าหมายหลักคือปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและบุคคลท่ัวไป
เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คุณค่าประโยชน์ของพรรณไม้ในโรงเรียนและในท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงาน
สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนนิงาน ๓ สาระ
การเรียนรู้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดังนี ้
1. คณะกรรมการอำนวยการ (จำนวน  9  คน)   
      1. นางสคราญจิต  ศริญญามาศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ              
      2. นายเสรี          พรหมแก้ว   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป  รองประธานกรรมการ              
      3. นายวรพงศ์      ทองมูล            รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ    กรรมการ 

      4. นางภัทราภรณ์  เนื้อไม้  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 

      5. นายอภิศักดิ์     เทียมฉันท์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคลากร กรรมการ 

      6. นางสาวประไพ แดงไฝ  หัวหน้างานทะเบียน   กรรมการ 

      7. นางอุไรรัตน์     รัตนภักดิ์ดีกุล หัวหน้างานวัดผล    กรรมการ 

      8. นางสาวปณัฐชา แดงไฝ  หัวหน้างานนโยบายและแผน  กรรมการ 

      9. นายสุทินธ์       คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ 1. อำนวยความสะดวก สนับสนุน วางแผนการดำเนินงาน  



  2. ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตลอดจนติดต่อประสานงานกับ
ทางโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ)  
  3. ประสานขอความร่วมมือกับชุมชนในการดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

2. คณะกรรมการดำเนินงาน สาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต จำนวน 36 คน ประกอบด้วย 

1. นายสุทินธ์   คำน่าน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
2. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ              
3. นางอัญชลี     เกิดแสง        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
4. นางสาวสุธาสินี มะโต   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ  
5. นายธนพนธ์   ชุ่มวงศ์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
6. นางสาวนันทิยา  จันทร์ถี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
7. นายดนัย       ไทยมี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
8. นางนิภาพร  วิไล   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
9. นางสาวนิรมล  เหลืองพิศาลพร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
10.  นางจตุพร      เกิดพันธุ์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
11.  นางพรทิพย์   วงษ์ชัย    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
12.  นางสาวปริศนา  วิโนสุยะ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
13.  นางนภาพร     ศรีแสงจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
14.  นางอัญชุลี      วาวแวว   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
15.  นางสาวจารุวรรณ ปัญญาคม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
16.  นายเอกพงษ์  มูลแก้ว      ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ 
17.  นางยุพิน       วงษ์เป็ง   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
18.  นางพัชรีดา    ใยระย้า   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
19.  นางสาวปณัฐชา  แดงไฝ   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
20.  นายดิฐษ์ยนัส   ชนะชัย   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
21.  นายสมรภูมิ   อ่อนอุ่น   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
22.  นายธีรวุฒิ   อภิปรัชญาฐิติกุล  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
23.  นางจิราภรณ์  ธรรมลังกา   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
24.  นายเทวินทร์  คำภาพันธ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
25.  นางสาวศศิวรรณ  จันทร์เจริญ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
26.  นางสาวภัสราภรณ์  วงศ์ใหญ่  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
27.  นางสาวชลธิชา พัชญวิวัฒน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
28.  นางพรเพ็ญ   สว่างโชติ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
29.  นางนงนุช     จันทร์สายทอง  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 



30.  นางกฤษณา อุดมโภชน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
31.  นางสาวพุธชาติ  มั่นเมือง  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
32.  นางนิภา  แหวเมือง  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
33.  นางสาวสายพาน ทับนิล   ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
34.  นางรัตนา   พูลภักดี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
35.  นางหนึ่งนุช  เหล็กเพ็ชร์   พนักงานราชการ    กรรมการ    
36.  นางสาวพิมลวรรณ  น้อยท่าช้าง      ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ 1. รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้  
  2. ออกแบบใบงาน กำหนดช้ินงาน ผลงานให้นักเรียนได้ศึกษาด้านรูปลักษณ์ ด้านคุณสมบัติ ด้าน
พฤติกรรมของพืชศึกษาต้อยติ่งไทย แล้วนำข้อมูลการเปล่ียนแปลงมาสรุป  
  3. ออกแบบใบงาน กำหนดช้ินงาน ผลงานให้นักเรียนได้ศึกษารูปลักษณ์กับกายตน คุณสมบัติกับ
สมรรถภาพของตน พฤติกรรมกับจิตอารมณ์และพฤติกรรมของตน 

  4. ออกแบบใบงาน กำหนดช้ินงาน ผลงานในการสรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาธรรมชาติแห่ง
ชีวิตของพืชศึกษาต้อยต่ิงไทย 

      1. สัมผัสเรียนรู้วงจรชีวิตของชีวภาพ จำนวน 36 คน ประกอบด้วย 

 1. นายสุทินธ์   คำน่าน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 

 2. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ 

 ๓. นางอัญชลี     เกิดแสง        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 

4. นางสาวสุธาสินี มะโต   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ  
5. นายธนพนธ์   ชุ่มวงศ์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 

6. นางสาวนันทิยา  จันทร์ถี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 

 7. นายดนัย       ไทยมี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 

 8. นางนิภาพร  วิไล   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 

 9. นางสาวนิรมล  เหลืองพิศาลพร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 

 10. นางจตุพร      เกิดพันธุ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 

 11. นางพรทิพย์   วงษ์ชัย   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 

 12. นางสาวปริศนา  วิโนสุยะ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 

 13. นางนภาพร     ศรีแสงจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 

 14. นางอัญชุลี      วาวแวว  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 

 15. นางสาวจารุวรรณ ปัญญาคม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 

 16. นายเอกพงษ์  มูลแก้ว     ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ 

 17. นางยุพิน       วงษ์เป็ง  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 

 18. นางพัชรีดา    ใยระย้า  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 

 19. นางสาวปณัฐชา  แดงไฝ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 

 20. นายดิฐษ์ยนัส   ชนะชัย  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 



 21. นายสมรภูมิ   อ่อนอุ่น  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 

 22. นายธีรวุฒิ   อภิปรัชญาฐิติกุล  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 

 23. นางจิราภรณ์  ธรรมลังกา   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 

 24. นายเทวินทร์  คำภาพันธ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 

 25. นางสาวศศิวรรณ  จันทร์เจริญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 

 26. นางสาวภัสราภรณ์  วงศ์ใหญ่  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 

 27. นางสาวชลธิชา พัชญวิวัฒน ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 

 28. นางพรเพ็ญ   สว่างโชติ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 

 29. นางนงนุช  จันทร์สายทอง  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 

 30. นางกฤษณา อุดมโภชน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 

 31. นางสาวพุธชาติ  มั่นเมือง  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 

 32. นางนิภา  แหวเมือง   ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 

 33. นางสาวสายพาน ทับนิล  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 

 34. นางรัตนา   พูลภักดี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 

 35. นางหนึ่งนุช  เหล็กเพ็ชร์  พนักงานราชการ    กรรมการ    
 36. นางสาวพิมลวรรณ  น้อยท่าช้าง   ครูกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนดช้ินงาน  
ผลงานให้นักเรียนได้ศึกษาด้านรูปลักษณ์ ด้านคุณสมบัติ ด้านพฤติกรรมของพืชศึกษาต้อยติ่งไทย แล้วนำข้อมูลการ
เปล่ียนแปลงมาสรุป 

 ๑.1 ศึกษาด้านรูปลักษณ์ ได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างด้าน
รูปลักษณ ์ จำนวน  11  คน 

 1. นายสุทินธ์   คำน่าน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 

 2. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ 

๓. นางนารีนาฏ   จันทมงคล       ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 

 4. นางสาวปริศนา  วิโนสุยะ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 

 5. นางสาวนิรมล  เหลืองพิศาลพร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 

 6. นางพรทิพย์   วงษ์ชัย    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 

 7. นางอัญชุลี     วาวแวว   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 

 8. นางสาวจารุวรรณ ปัญญาคม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 

 9. นายเอกพงษ์  มูลแก้ว     ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ 

 10. นายดิฐษ์ยนัส  ชนะชัย  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 

 11. นางสาวพิมลวรรณ  น้อยท่าช้าง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนดช้ินงาน  
      ผลงานให้นักเรียนได้ศึกษาด้านรูปลักษณ์ของพืชศึกษาต้อยติ่งไทย แล้วนำข้อมูลการเปล่ียนแปลงมาสรุป 

    ๑.๒ ศึกษาด้านคุณสมบัติ ได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างด้านคุณสมบัติ จำนวน  6  คน 



 1. นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 

 2. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ 

 3. นางอัญชลี     เกิดแสง       ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 

 4. นางนิภาพร  วิไล  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 

5. นางสาวสุธาสินี มะโต   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ  
6. นางสาวนันทิยา จันทร์ถี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที่ ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนดช้ินงาน  
      ผลงานให้นักเรียนได้ศึกษาด้านคุณสมบัติของพืชศึกษาต้อยติ่งไทย แล้วนำข้อมูลการเปล่ียนแปลงมาสรุป 

 ๑.๓ ศึกษาด้านพฤติกรรม ได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างด้านพฤติกรรม 
จำนวน  3  คน 

 1. นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ ประธานกรรมการ 

 2. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ  

 3. นายดนัย       ไทยมี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนดช้ินงาน  
      ผลงานให้นักเรียนได้ศึกษา ด้านพฤติกรรมของพืชศึกษาต้อยติ่งไทย แล้วนำข้อมูลการเปล่ียนแปลงมาสรุป 

 ๒. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่าง  จำนวน  5  คน ประกอบด้วย 

 1. นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 

 2. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ 

 3. นางรัตนา  พูลภักดี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 

 4. นางนงนุช  จันทร์สายทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 

 5. นางกฤษณา อุดมโภชน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนดช้ินงาน 
ผลงานให้นักเรียนได้ศึกษารูปลักษณ์กับกายตน คุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน พฤติกรรมกับจิตอารมณ์และ
พฤติกรรมของตน 

๒.๑ รูปลักษณ์กับรูปกายตน  จำนวน  3  คน  ประกอบด้วย 

 1. นายสุทินธ์   คำน่าน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 

 2. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ  

 3. นางรัตนา   พูลภักดี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนดช้ินงาน 
ผลงานให้ นักเรียนได้ศึกษารูปลักษณ์กับกายตน  
 

2.2 คุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน จำนวน 3  คน  ประกอบด้วย 

 1. นายสุทินธ์  คำนา่น  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 

 2. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ  

 3. นางรัตนา  พูลภักดี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการและเลขานุการ 



 มีหน้าที่ ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนดช้ินงาน 
ผลงานให้ นักเรียนได้คุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน  
 ๒.๓ พฤติกรรมกับจิตอารมณ์และพฤติกรรมของตน  จำนวน  4  คน  ประกอบด้วย 

 1. นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 

 2. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ 

 3. นางนงนุช  จันทร์สายทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 

 4. นางกฤษณา อุดมโภชน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนดช้ินงาน 
ผลงานให้นักเรียนได้พฤติกรรมกับจิตอารมณ์และพฤติกรรมของตน 

      3. สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิต จำนวน 6 คน ประกอบด้วย 

 1. นายสุทินธ์   คำน่าน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 

 2. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ 

 3. นางพรเพ็ญ    สว่างโชติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 

 4. นางสาวพุธชาติ มั่นเมือง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 

 5. นางสาวนันทิยา  จันทร์ถี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 

 6. นายดนัย       ไทยมี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนดช้ินงาน  
 ผลงานในการสรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิตของพืชศึกษาต้อยติง่ไทย 
      4. สรุปแนวทางเพือ่นำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต จำนวน 11 คน ประกอบด้วย 

 1. นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 

 2. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ 

 3. นางยุพิน       วงษ์เป็ง  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 

 4. นางพัชรีดา    ใยระย้า   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 

 5. นางสาวปณัฐชา แดงไฝ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 

 6. นางพรเพ็ญ    สว่างโชติ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 

 7. นายสมรภูมิ  อ่อนอุ่น   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 

 8. นายธีรวุฒิ   อภิปรัชญาฐิติกุล  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 

 9. นางจิราภรณ์    ธรรมลังกา   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 

 10. นายดนัย       ไทยมี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 

 11. นางสาวนันทิยา จันทร์ถี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนดช้ินงาน  
 ผลงานในการสรุปแนวทางไปสู่การประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
 
 
 
 
 



๓.๑.๒ การจัดการเพื่อใหเกิดการเรียนรู 
๑. จัดให้มีการอบรมนักเรียน และครูแกนนำบูรณาการหลักสูตร ๓ สาระ (สาระท่ี ๑ การเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต 
สาระท่ี ๒ การเรียนรู้สรรพส่ิงล้วนพันเกี่ยว และสาระท่ี ๓ การเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน) ให้แก่นักเรียน และ
ครูแกนนำให้มีความรู้ ความเข้าใจ นำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และขยายผลจากการอบรม ไปสู่นักเรียน 
และคณะครูทุกคน 
๒. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระสำคัญ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๗  กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๗ กลุ่มสาระ ได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ และจัดทำ
ใบความรู้ ใบกิจกรรมท่ีใช้เป็นส่ือในการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน 
 
 

สรุปจำนวนนักเรียนที่ร่วมปฏิบัติการสาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต 
 

ประจำปีการศึกษา 2561 

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนนักเรียน 
ผู้ร่วมปฏิบัติ 

ร้อยละของนักเรียน 
ผู้ร่วมปฏิบัติ 

2,639 1,๕06 ๕๗.๐๗ 



 

การจัดการเพื่อใหเกิดการเรียนรูไดมีการวางแผนบูรณาการการสอนทุกกลุมสาระการเรียนร ูทุกระดับช้ัน ดังนี้  
ผังมโนทัศน์การจัดการเรียนรู้ บูรณาการสาระท่ี ๑ ธรรมชาติแห่งชีวิต ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๑) การจัดการโดยวางแผนบูรณาการสูการเรียนการสอน ๗ กลุมสาระการเรียนรทุูกระดับช้ัน  



 

๓.๒ การศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิต 
วิธีการศึกษา 
๑) สัมผัสเรียนรู้วงชีวิตของชีวภาพด้านรูปลักษณ์   
- ศึกษาต้อยติ่งไทย ท้ัง 4 ระยะการเจริญเติบโตในสภาพจริงตามธรรมชาติ  นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพื้นท่ีศึกษา
เพื่อสำรวจรูปลักษณะภายนอก และเก็บตัวอย่าง นำมาทดลองในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์
รูปลักษณะภายในของพืช ตามบทปฏิบัติการเรื่องโครงสร้างภายในของพืช  โดยศึกษารูปลักษณ์  เกี่ยวกับ  
ราก  ลำต้น  ใบ  ดอก  ผล  และเมล็ด  มีรายละเอียด ดังนี้ 
๑.๑.๑  เรื่องท่ีจะเรียนรู้ของรูปลักษณ์ภายนอก 

- ราก ศึกษาเกี่ยวกับ ความยาว ความกว้าง สี ผิว ขนาด รูปทรง รูปร่าง เนื้อ ของตอน
โคน ตอนกลางและตอนปลาย 

- ลำต้น  ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะวิสัย รูปทรงลำต้น  ความสูงของลำต้น  ขนาด สี ลักษณะ
ผิวของลำต้น ของตอนโคน ตอนกลางและตอนปลาย 

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

- ดอก  ศึกษาเกี่ยวกับชนิด ตำแหน่งท่ีออกดอก  ขนาด รูปทรง รูปร่าง ความยาว ความ
กว้าง  จำนวนกลีบเล้ียง กลีบดอก  สี  ลักษณะผิวของกลีบดอก กลีบเล้ียง  ของตอน
โคน ตอนกลางและตอนปลาย 

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

๑.๑.๒ เรื่องท่ีจะเรียนรู้ของรูปลักษณ์ภายใน 
- ราก ศึกษาเกี่ยวกับ สี รูปร่าง จำนวนช้ันของเนื้อเยื่อ ลักษณะการเรียงตัวของ ช้ัน 

Epidermis Cortex และStele 
- ลำต้น ศึกษาเกี่ยวกับ สี รูปร่าง จำนวนช้ันของเนื้อเยื่อ ลักษณะการเรียงตัวของ ช้ัน 

Epidermis Cortex และStele 
- ใบ ศึกษาเกี่ยวกับ การติดสี รูปร่าง จำนวนช้ันของเนื้อเยื่อ ลักษณะการเรียงตัวของ ช้ัน 

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 



 

๑.๑ ศึกษารูปลักษณ์ ได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างด้านรูปลักษณ์ 
๑. การวิเคราะห์รูปลักษณ์ของพืช 
วัตถุประสงค์  ๑. เพื่อให้ทราบส่วนประกอบภายนอกของพืช  
๒. เพื่อสามารถอธิบายโครงสร้างภายนอกของพืชได้  
วิธีการเรียนรู้ 

-        
-  

-  

-       
-  

-  

-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

2. จากนั้นใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มวาดภาพแสดงโครงสร้างภายนอกของพืชและช้ีระบุส่วนประกอบของพชืและระบุมาตราส่วน  

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพื้นท่ีศึกษาเพื่อสำรวจ
รูปลักษณะภายนอกของต้อยต่ิงไทย และ
เก็บตัวอย่าง 



 

๒. การวิเคราะห์รูปลักษณ์ของพืช (ภายใน) 
วัตถุประสงค์  ๑. เพื่อให้ทราบส่วนประกอบภายในของพืช  
  ๒. เพื่อสามารถอธิบายโครงสร้างภายในของพืชได้  
วิธีการเรียนรู้ 

ให้นักเรียนวิเคราะห์รูปลักษณะภายในของพืช ตามบทปฏิบัติการเรื่องโครงสร้างภายในของพืช พร้อมวาด
ภาพแสดงโครงสร้างภายในของพืช ช้ีระบุส่วนประกอบของโครงสร้างภายในพืช และระบุกำลังขยาย 
 

        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒. การก าหนดเร่ืองที่จะเรียนรู้ 

คำช้ีแจง   1. ให้นักเรียนนำพืชท่ีนักเรียนสำรวจในใบงานท่ี 1 มากำหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้จากพืชท่ีนักเรียน
สนใจ อย่างน้อย 10 เรื่อง 
วิธีการเรียนรู้  ๑. เลือกส่วนของพืชท่ีจะศึกษา (ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด) มา 1 ส่วน  
  ๒. เลือกตอนของพืชท่ีจะศึกษา (โคน กลาง ปลาย ฯลฯ) 
  ๒. เลือกรูปลักษณ์ของพืช (รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี ผิว เนื้อ ฯลฯ)  
            3. บันทึกข้อมูลผลการศึกษาลงในใบงานท่ี ๒.๑ การกำหนดเรื่องเรียนรู้เช่น สีของราก
ต้อยติ่งไทยตอนโคน  
ตัวอย่างการกำหนดเร่ืองที่จะเรียนรู้ 
รากต้อยต่ิงไทย  
ตอนที่ 1 ผังมโนทัศน์  
 
 
 
  

ตอนที่ 2 เร่ืองที่จะเรียนรู้ 
๑. สีรากตอนโคน           ๖. รูปทรงรากตอนกลาง    
๒. สีรากตอนกลาง          ๗. ขนาดรากตอนโคน   
๓. สีรากตอนปลาย         ๘. ขนาดรากตอนกลาง 
๔. รูปร่างรากตอนโคน     ๙. ขนาดรากตอนปลาย  
๕. รูปร่างรากตอนกลาง   ๑๐. ผิวรากตอนโคน 

 
ลำต้นต้อยต่ิงไทย  
ตอนที่ 1 ผังมโนทัศน์  

 
ตอนที่ 2 เร่ืองที่จะเรียนรู้ 

๑. สีลำต้นตอนโคน           ๖. รูปทรงลำต้นตอนกลาง    
๒. สีลำต้นตอนกลาง          ๗. ขนาดลำต้นตอนโคน   
๓. สีลำต้นตอนปลาย         ๘. ขนาดลำต้นตอนกลาง 
๔. รูปร่างลำต้นตอนโคน     ๙. ขนาดลำต้นตอนปลาย  
๕. รูปร่างลำต้นตอนกลาง   ๑๐. ผิวลำต้นตอนโคน 

 
 

ล าต้น

ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย

ราก

ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย

ตอนโคน 

ตอนกลาง 

ตอนปลาย 

ตอนโคน 

ตอนกลาง 

ตอนปลาย 



 

 
ใบต้อยต่ิงไทย  
ตอนที่ 1 ผังมโนทัศน์  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 2 เร่ืองที่จะเรียนรู้ 

๑. สีของแผ่นใบด้านหลังตอนกลางซีกซ้าย     
๒. สีของแผ่นใบด้านหลังตอนกลางซีกขวา    
๓. สีของแผ่นใบด้านท้องตอนกลางซีกซ้าย   
๔. สีของแผ่นใบด้านท้องตอนกลางซีกขวา   
๕. ผิวแผ่นใบด้านท้อง 
๖. ผิวแผ่นใบด้านหลัง 
๗. ผิวแผ่นใบด้านท้องตอนปลาย 
๘. ผิวแผ่นใบด้านท้องตอนกลาง 
๙. ผิวแผ่นใบด้านหลังตอนกลาง 
๑๐. รูปร่างแผ่นใบตอนโคน 

 
ดอกต้อยต่ิงไทย  
ตอนที่ 1 ผังมโนทัศน์  
  
 
 
ตอนที่ 2 เร่ืองที่จะเรียนรู้ 

๑. สีดอกตอนโคน           ๖. รูปทรงดอกตอนกลาง    
๒. สีดอกตอนกลาง          ๗. ขนาดดอกตอนโคน   
๓. สีดอกตอนปลาย         ๘. ขนาดดอกตอนกลาง 
๔. รูปร่างดอกตอนโคน     ๙. ขนาดดอกตอนปลาย  
๕. รูปร่างดอกตอนกลาง   ๑๐. ผิวดอกตอนโคน 

ใบ
ก้านใบ แผ่นใบ

ตอนโคน

ด้านหลัง

ซีกซ้าย

ซีกขวา

ด้านท้อง

ซีกซ้าย

ซีกขวา

ตอนกลาง

ด้านหลัง

ซีกซ้าย

ซีกขวา

ด้านท้อง

ซีกซ้าย

ซีกขวา

ตอนปลาย

ด้านหลัง

ซีกซ้าย

ซีกขวา

ด้านท้อง

ซีกซ้าย

ซีกขวา

ภาพประกอบการศึกษา  

การแบ่งโครงสร้างของใบ 

ขั้นที่ 
๑

ขั้นที่ 
๒

ขั้นที่ 

ดอก

ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย ตอนกลาง 

ตอนปลาย 

ตอนโคน 

บนใบ ล่างใบ 



 

 
 
 
ผลต้อยต่ิงไทย  
ตอนที่ 1 ผังมโนทัศน์  
  
 
 
 
 
 
ตอนที่ 2 เร่ืองที่จะเรียนรู้ 

๑. สีผลตอนโคน           ๖. รูปทรงผลตอนกลาง    
๒. สีผลตอนกลาง          ๗. รูปทรงผลตอนโคน   
๓. สีผลตอนปลาย         ๘. ขนาดผลตอนกลาง 
๔. รูปร่างผลตอนโคน     ๙. ขนาดผลตอนปลาย  
๕. รูปร่างผลตอนกลาง   ๑๐. ผิวผลตอนโคน 

 
เมล็ดต้อยต่ิงไทย  
ตอนที่ 1 ผังมโนทัศน์  
  
 
 
ตอนที่ 2 เร่ืองที่จะเรียนรู้ 

๑. สีเมล็ดตอนโคน           ๖. รูปทรงเมล็ดตอนกลาง    
๒. สีเมล็ดตอนกลาง          ๗. รูปทรงเมล็ดตอนโคน   
๓. สีเมล็ดตอนปลาย         ๘. ขนาดเมล็ดตอนกลาง 
๔. รูปร่างเมล็ดตอนโคน     ๙. ขนาดเมล็ดตอนปลาย  
๕. รูปร่างเมล็ดตอนกลาง   ๑๐. ผิวเมล็ดตอนโคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผล

ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย ตอนกลาง 

ตอนโคน 

ตอนปลาย 

เมล็ด

ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย

ตอนกลาง 

ตอนโคน 

ตอนปลาย 



 

๓. การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายนอก (ชีววิทยา) ของชีวภาพ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านรูปลักษณ์ (รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี ผิว เนื้อ ฯลฯ) ของพืช 
 2. เพื่อนำข้อมูลท่ีได้ไปเป็นฐานในการวิเคราะห์ศักยภาพ 
คำช้ีแจง ให้นักเรียนศึกษาด้านรูปลักษณ์ภายนอกของพืช บันทึกข้อมูลและวาดภาพแสดงโครงสร้าง  
พร้อมระบุมาตราส่วน 
วิธีการเรียนรู้ 1. เลือกเรื่องท่ีจะเรียนรู้จากใบงานท่ี ๒.๑  การกำหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ 1 หัวข้อ 
  ๒. ศึกษารูปลักษณ์ของพืชตามหัวข้อท่ีกำหนด โดยเก็บข้อมูลอย่างน้อย 10 ซ้ำ  
  ๓. บันทึกผลลงในตาราง 
วัสดุ-อุปกรณ์ 
1. ตัวอย่างต้อยติ่งไทยส่วนต่างๆ    ๕. สีไม้ 
๒. กล้องถ่ายรูป     ๖. ดินสอ 
๓. ไม้บรรทัด/ไมโครมิเตอร์    ๗. ปากกา 
๔. กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอหรือแว่นขยาย 
 
การเรียนรู้แต่ละส่วนของต้อยต่ิงไทย 
ราก 
ขั้นตอนการศึกษา 
1. เลือกต้อยต่ิงไทยท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ี ๑๐ ต้น 
๒. นำส่วนรากท่ีตรงกับลำต้น  1 ราก แบ่งเป็น ๓ ตอน  
ประกอบด้วย ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย 
๓. สังเกตรูปลักษณ์ (รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี ผิว เนื้อ ฯลฯ)  
ของราก 1 ตอน โดยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอหรือแว่นขยาย 
๔. วาดภาพ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางพร้อมเขียนมาตราส่วน 
ให้ครบท้ัง ๑๐ ตัวอย่าง  
๕. สรุปผลการศึกษา 
 
ลำต้น 
ขั้นตอนการศึกษา 
๑. เลือกต้อยต่ิงไทยท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ี ๑๐ ต้น 
๒. นำส่วนลำต้น  แบ่งเป็น ๓ ตอน ประกอบด้วย ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย 
๓. สังเกตรูปลักษณ์ (รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี ผิว เนื้อ ฯลฯ)  
ของลำต้น 1 ตอน โดยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอหรือแว่นขยาย 
๔. วาดภาพ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางพร้อมเขียนมาตราส่วน 
ให้ครบท้ัง ๑๐ ตัวอย่าง  
๕. สรุปผลการศึกษา 
 



 

ใบ 
ขั้นตอนการศึกษา 
1. เลือกต้อยต่ิงไทยท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ี ๑๐ ต้น 
2. นำส่วนใบบริเวณกลางลำต้น ๑ ใบ ประกอบด้วยด้านท้องใบและหลังใบ 
แบ่งเป็น ๓ ตอน ประกอบด้วย ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
๓. สังเกตรูปลักษณ์ (รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี ผิว เนื้อ ฯลฯ) ของใบ 1 ตอน โดยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ
หรือแว่นขยาย 
๔. วาดภาพ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางพร้อมเขียนมาตราส่วนให้ครบท้ัง ๑๐ ตัวอย่าง 
๕. สรุปผลการศึกษา 
 
ดอก 
ขั้นตอนการศึกษา 
๑. เลือกต้อยต่ิงไทยท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ี ๑๐ ต้น 
๒. นำส่วนดอก  แบ่งเป็น ๓ ตอน ประกอบด้วย ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย 
๓. สังเกตรูปลักษณ์ (รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี ผิว เนื้อ ฯลฯ)  
ของดอก 1 ตอน โดยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอหรือแว่นขยาย 
๔. วาดภาพ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางพร้อมเขียนมาตราส่วน 
ให้ครบท้ัง ๑๐ ตัวอย่าง 
๕. สรุปผลการศึกษา 
 
ผล 
ขั้นตอนการศึกษา 
๑. เลือกต้อยต่ิงไทยท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ี ๑๐ ต้น 
๒. นำส่วนผล  แบ่งเป็น ๓ ตอน ประกอบด้วย ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย 
๓. สังเกตรูปลักษณ์ (รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี ผิว เนื้อ ฯลฯ)  
ของผล 1 ตอน โดยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอหรือแว่นขยาย 
๔. วาดภาพ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางพร้อมเขียนมาตราส่วนให้ครบท้ัง ๑๐ ตัวอย่าง 
๕. สรุปผลการศึกษา 

ตอนกลาง 

ตอนโคน 

ตอนปลาย 



 

เมล็ด 
ขั้นตอนการศึกษา 
๑. เลือกต้อยต่ิงไทยท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ี ๑๐ ต้น 
๒.นำส่วนเมล็ด  แบ่งเป็น ๓ ตอน ประกอบด้วย ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย 
๓. สังเกตรูปลักษณ์ (รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี ผิว เนื้อ ฯลฯ)  
ของเมล็ด 1 ตอน โดยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอหรือแว่นขยาย 
๔. วาดภาพ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางพร้อมเขียนมาตราส่วน 
ให้ครบท้ัง ๑๐ ตัวอย่าง 
๕. สรุปผลการศึกษา 
 
๔. การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายใน (ชีววิทยา) ของชีวภาพ  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ได้ข้อมลูโครงสร้างภายในของพืช 
 2. เพื่อนำข้อมูลท่ีได้ไปเป็นฐานในการวิเคราะห์ศักยภาพ 
คำช้ีแจง ให้นักเรียนศึกษาโครงสร้างภายในของพืช ตามบทปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้างภายในของพืช บันทึก
ข้อมูลและวาดภาพแสดงโครงสร้าง ช้ีระบุโครงสร้าง พร้อมระบุกำลังขยาย 
วิธีการเรียนรู้  
1. นำหัวข้อเรื่องท่ีจะเรียนรู้ในใบงานท่ี ๒.๒ มาศึกษาลักษณะโครงสร้างภายใน โดยเลือกศึกษาช้ันของ
เนื้อเยื่อ (Epidermis Cortex Stele Mesophyll ฯลฯ) เช่น รูปร่างของเซลล์ชั้น Epidermis ส่วนรากตอนปลาย 
๒. ศึกษารูปลักษณ์ (รูปร่าง  รูปทรง  สี  ขนาด ฯลฯ) ภายในของพืช โดยเก็บข้อมูลอย่างน้อย 10 ซ้ำ  
๓. บันทึกผลลงในตาราง  
 
ราก 
ขั้นตอนการศึกษา 
๑. เลือกต้อยต่ิงไทยท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ี ๑๐ ต้น 
๒. เลือกรากบริเวณท่ีตรงกับลำต้น 1 ราก มาล้างทำความสะอาด 
๓. ทำการ Cross-section โดยวิธี Free hand section ตามบทปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้างภายในของพืชให้
ครบท้ัง ๑๐ ตัวอย่าง 
๔. สังเกตรูปลักษณ์ วาดภาพและบันทึกผลลงในตารางพร้อมเขียนกำลังขยายใต้ภาพ 
๕. สรุปผลการศึกษา 
 

 
 

 

 

 



 

ลำต้น 
ขั้นตอนการศึกษา 
๑. เลือกต้อยต่ิงไทยท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ี ๑๐ ต้น 
๒. เลือกลำต้นบริเวณตอนกลางของลำต้น มาล้างทำความสะอาด 
๓. ทำการ Cross-section โดยวิธี Free hand section ตามบทปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้างภายในของพืชให้
ครบท้ัง ๑๐ ตัวอย่าง 
๔. สังเกตรูปลักษณ์ วาดภาพและบันทึกผลลงในตารางพร้อมเขียนกำลังขยายใต้ภาพ 
๕. สรุปผลการศึกษา 
ใบ 
ขั้นตอนการศึกษา 
๑. เลือกต้อยต่ิงไทยท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ี ๑๐ ต้น 
๒. เลือกใบบริเวณตอนกลางของลำต้น มาล้างทำความสะอาด 
๓. ทำการ Cross-section โดยวิธี Free hand section ตามบทปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้างภายในของพืชให้
ครบท้ัง ๑๐ ตัวอย่าง 
๔. สังเกตรูปลักษณ์ วาดภาพและบันทึกผลลงในตารางพร้อมเขียนกำลังขยายใต้ภาพ 
๕. สรุปผลการศึกษา 
ดอก 
ขั้นตอนการศึกษา 
๑. เลือกต้อยต่ิงไทยท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ี ๑๐ ต้น 
๒. เลือกดอกท่ีบานเต็มท่ี ๑ ดอก  
๓. ทำการ Long-section โดยวิธี Free hand section ตามบทปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้างภายในของพืชให้
ครบท้ัง ๑๐ ตัวอย่าง 
๔. สังเกตรูปลักษณ์ ผ่านกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ วาดภาพและบันทึกผลลงในตารางพร้อมเขียน
กำลังขยายใต้ภาพ 
๕. สรุปผลการศึกษา 
ผล 
ขั้นตอนการศึกษา 
๑. เลือกต้อยต่ิงไทยท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ี ๑๐ ต้น 
๒. เลือกผล ๑ ผล ท่ีสามารถทำการ Long-section (ยังไม่แก่) 
๓. ทำการ Long-section โดยวิธี Free hand section ตามบทปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้างภายในของพืชให้
ครบท้ัง ๑๐ ตัวอย่าง 
๔. สังเกตรูปลักษณ์ ผ่านกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ วาดภาพและบันทึกผลลงในตารางพร้อมเขียน
กำลังขยายใต้ภาพ 
๕. สรุปผลการศึกษา 
 

 



 

เมล็ด 
ขั้นตอนการศึกษา 
๑. เลือกผลต้อยติ่งไทยท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ี ๑๐ ต้น 
๒. เลือกผล ๑ ผล แล้วแกะเปลือก แล้วเลือกเมล็ด ๑ เมล็ด ท่ีสามารถทำการ Long-section (ยังไม่แก่) 
๓. ทำการ Long-section โดยวิธี Free hand section ตามบทปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้างภายในของพืชให้
ครบท้ัง ๑๐ ตัวอย่าง 
๔. สังเกตรูปลักษณ์ ผ่านกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ วาดภาพและบันทึกผลลงในตารางพร้อมเขียน
กำลังขยายใต้ภาพ 
๕. สรุปผลการศึกษา 

 

๕. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์ของชีวภาพ 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้รู้การเปล่ียนแปลงด้านรูปลักษณ์ (รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี ผิว เนื้อ ฯลฯ) ของพืช      
 ๒. เพื่อนำข้อมูลท่ีได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการเปรียบเทียบกับรูปกายตน      
 ๓. เพื่อนำข้อมูลท่ีได้ไปเป็นฐานในการวิเคราะห์ศักยภาพ   
คำชี้แจง   ให้นักเรียนบันทึกการเปล่ียนแปลงของส่วนต่าง ๆ ของพืชแต่ละช่วงอายุ (บันทึกอย่างน้อย ๑๐ 
ซ้ำ)  
วิธีการเรียนรู้ 1. กำหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ 1 หัวข้อ กำหนดระยะการเจริญเติบโต ๔ ระยะ 
  ๒. ศึกษารูปลักษณ์ของพืชตามหัวข้อท่ีกำหนด โดยเก็บข้อมูลอย่างน้อย 10 ซ้ำ  
  ๓. บันทึกผลลงในตาราง พร้อมเขียนมาตราส่วน 

การกำหนดระยะการเจริญเติบโตของต้อยต่ิงไทย ๔ ระยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระยะที่ ๑ 
(อายุ 0-๓๐ วัน) 

 

ระยะที่ ๒ 
(อายุ ๓๑-๖๐ วัน) 

 

ระยะที่ ๔ 
(อายุ ๑๒๑ วันข้ึนไป) 

ระยะที่ ๓ 
(อายุ ๖๑-๑๒๐ วัน) 

 



 

ตารางแสดงการกำหนดระยะการเจริญเติบโตของแต่ละส่วนของต้อยต่ิงไทย ๔ ระยะ 
 
 

 
ราก 

 

ระยะที่ ๑ 
(อายุ 0-๓๐ วัน) 

ระยะที่ ๒  
(อายุ ๓๑-๖๐ วัน) 

ระยะที่ ๓ 
(อายุ ๖๑-๑๒๐ วัน) 

ระยะที่ ๔ 
(อายุ ๑๒๑ วันขึ้นไป) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
ลำต้น 

 

ระยะที่ ๑ 
(อายุ 0-๓๐ วัน) 

ระยะที่ ๒  
(อายุ ๓๑-๖๐ วัน) 

ระยะที่ ๓ 
(อายุ ๖๑-๑๒๐ วัน) 

ระยะที่ ๔ 
(อายุ ๑๒๑ วันขึ้นไป) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1 cm 

1 cm 



 

 
 

 
ใบ 

 

ระยะที่ ๑ 
(อายุ 0-๑๐ วัน) 

ระยะที่ ๒  
(อายุ ๑๑ - ๒๐ วัน) 

ระยะที่ ๓ 
(อายุ ๒๑-๔๐ วัน) 

ระยะที่ ๔ 
(อายุ ๔๑ วันขึ้นไป) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  

 
 
 

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 
 
 

 
 

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 

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 



 

๖. การกำหนดเร่ืองที่จะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของพืช 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ลักษณะภายในส่วนต่างๆ ของพืช 
คำช้ีแจง   1. ให้นักเรียนนำพืชท่ีนักเรียนสำรวจในใบงานท่ี 1 มากำหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้จากพืชท่ีนักเรียน
สนใจอย่างน้อย 10 เรื่อง 
วิธีการเรียนรู้  ๑. เลือกส่วนของพืชท่ีจะศึกษา (ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด) มา 1 ส่วน  
  ๒. เลือกศึกษาช้ันของเนื้อเยื่อ (Epidermis Cortex Stele Mesophyll ฯลฯ) 
  ๓. เลือกรูปลักษณ์ของพืช (สี รูปร่าง รูปทรง จำนวน ลักษณะ  ฯลฯ)  
            3. บันทึกข้อมูลผลการศึกษา  
ตัวอย่างการกำหนดเร่ืองที่จะเรียนรู้ 
รากต้อยต่ิงไทย  
ตอนที่ 1 ผังมโนทัศน์  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 2 เร่ืองที่จะเรียนรู้ 

๑. สีของช้ัน Epidermis ของราก 
๒. สีของช้ัน Cortex ของราก 
๓. สีของ Endodermis ในช้ัน Cortex ของราก 
๔. สีของ Pericycle ในช้ัน Stele ของราก 
๕. สีของ Xylem ใน Vascular Bundle ในช้ัน Stele ของราก 
๖. สีของ Phloem ใน Vascular Bundle ในช้ัน Stele ของราก 
๗. สีของ Pith ในช้ัน Stele ของราก 
๘. รูปร่างของเซลล์ในช้ัน Epidermis ของราก 
๙. รูปร่างของเซลล์ Parenchyma ในช้ัน Cortex ของราก 
๑๐. รูปร่างของ Endodermis ในช้ัน Cortex ของราก 
๑๑. รูปร่างของ Pericycle ในช้ัน Stele ของราก 
๑๒. รูปร่างของ Xylem ใน Vascular Bundle ในช้ัน Stele ของราก 
๑๓. รูปร่างของ Phloem ใน Vascular Bundle ในช้ัน Stele ของราก 
๑๔. รูปร่างของ Pith ในช้ัน Stele ของราก 

ราก

Epidermis Cortex

Endodermis

Stele

Pericycle Vascular 
Bundle

Xylem

Phloem

Pith



 

๑๕. จำนวนช้ัน Epidermis ของราก 
๑๖. จำนวนช้ัน Parenchyma ในช้ัน Cortex ของราก 
๑๗. จำนวนช้ัน Endodermis ในช้ัน Cortex ของราก 
๑๘. จำนวนช้ัน Pericycle ในช้ัน Stele ของราก 
๑๙. ลักษณะการเรียงตัวของ Epidermis ของราก 
๒๐. ลักษณะการเรียงตัวของ Parenchyma ในช้ัน Cortex ของราก 
๒๑. ลักษณะการเรียงตัวของ Endodermis ในช้ัน Cortex ของราก 
๒๒. ลักษณะการเรียงตัวของ Pericycle ในช้ัน Stele ของราก 
๒๓. ลักษณะการเรียงตัวของ Xylem ใน Vascular Bundle ในช้ัน Stele ของราก 
๒๔. ลักษณะการเรียงตัวของ Phloem ใน Vascular Bundle ในช้ัน Stele ของราก 

 

ลำต้นต้อยต่ิงไทย  
ตอนที่ 1 ผังมโนทัศน์  

 
 

 

 

 

 

ตอนที่ 2 เร่ืองที่จะเรียนรู้ 

๑. สีของช้ัน Epidermis ของลำต้น 
๒. สีของช้ัน Cortex ของลำต้น 
๓. สีของ Xylem ใน Vascular Bundle ในช้ัน Stele ของลำต้น 
๔. สีของ Phloem ใน Vascular Bundle ในช้ัน Stele ของลำต้น 
๕. สีของ Pith ในช้ัน Stele ของลำต้น 
๖. รูปร่างของเซลล์ในช้ัน Epidermis ของลำต้น 
๗. รูปร่างของเซลล์ Parenchyma ในช้ัน Cortex ของลำต้น 
๘. รูปร่างของ Xylem ใน Vascular Bundle ในช้ัน Stele ของลำต้น 
๙. รูปร่างของ Phloem ใน Vascular Bundle ในช้ัน Stele ของลำต้น 
๑๐. รูปร่างของ Pith ในช้ัน Stele ของลำต้น 
๑๑. จำนวนช้ัน Epidermis ของลำต้น 

ล าต้น

Epidermis Cortex Stele

Vascular 
bundle

Xylem

Phloem

Pith



 

๑๒. จำนวนช้ัน Parenchyma ในช้ัน Cortex ของลำต้น 
๑๓. ลักษณะการเรียงตัวของ Epidermis ของลำต้น 
๑๔. ลักษณะการเรียงตัวของ Parenchyma ในช้ัน Cortex ของลำต้น 
๑๕. ลักษณะการเรียงตัวของ Xylem ใน Vascular Bundle ในช้ัน Stele ของลำต้น 
๑๖. ลักษณะการเรียงตัวของ Phloem ใน Vascular Bundle ในช้ัน Stele ของลำต้น 

 

ใบต้อยต่ิงไทย  
ตอนที่ 1 ผังมโนทัศน์  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 2 เร่ืองที่จะเรียนรู้ 

๑. การติดสีของช้ัน Upper Epidermis ของใบ 
๒. การตดิสีของช้ัน Lower Epidermis ของใบ 
๓. การติดสีของช้ัน Palisade mesophyll ของใบ 
๔. การตดิสีของช้ัน Spongy mesophyll ของใบ 
๕. การติดสีของ Xylem ใน Vascular Bundle ของใบ 
๖. การติดสีของ Phloem ใน Vascular Bundle ของใบ 
๗. รูปร่างของเซลล์ในช้ัน Upper Epidermis ของใบ 
๘. รูปร่างของเซลล์ในช้ัน Lower Epidermis ของใบ 
๙. รูปร่างของเซลล์ในช้ัน Palisade mesophyll ของใบ 
๑๐. รูปร่างของ Vascular Bundle ของใบ 
๑๑. รูปร่างของ Xylem ใน Vascular Bundle ของใบ 
๑๒. รูปร่างของ Phloem ใน Vascular Bundle ของใบ 
๑๓. จำนวนช้ัน Upper Epidermis ของใบ 
๑๔. จำนวนช้ัน Lower Epidermis ของใบ 
๑๕. จำนวนช้ัน Palisade mesophyll ของใบ 

ใบ

Epidermis

Upper epidermis

Lower epidermis

Mesophyll

Palisade mesophyll

Spongy mesophyll

Vascular 
bundle

Xylem

Phloem



 

๑๖. จำนวนช้ัน Spongy mesophyll ของใบ 
๑๗. จำนวน Vascular Bundle ของใบ 
๑๘. ลักษณะการเรียงตัวของ Upper Epidermis ของใบ 
๑๙. ลักษณะการเรียงตัวของ Lower Epidermis ของใบ 
๒๐. ลักษณะการเรียงตัวของ Palisade mesophyll ของใบ 
๒๑. ลักษณะการเรียงตัวของ Spongy mesophyll ของใบ 
๒๒. Xylem ใน Vascular Bundle ของใบ 
๒๓. ลักษณะการเรียงตัวของ Phloem ใน Vascular Bundle ของใบ 
๒๔. ลักษณะการเรียงตัวของ Xylem ใน Vascular Bundle ของใบ 

 
ดอกต้อยต่ิงไทย  
ตอนที่ 1 ผังมโนทัศน์  

  
 
 
 
 

ตอนที่ 2 เร่ืองที่จะเรียนรู้ 

๑. สีของ Sepal ของดอก 
๒. สีของ Petal ของดอก 
๓. สีของ Stigma ของดอก 
๔. สีของ Style ของดอก 
๕. สีของ Ovary ของดอก 
๖. สีของ Ovule ของดอก 
๗. สีของ Anther ของดอก 
๘. สีของ Filament ของดอก 
๙. รูปร่างของ Sepal ของดอก 
๑๐. รูปร่างของ Petal ของดอก 
๑๑. รูปร่างของ Stigma ของดอก 
๑๒. รูปร่างของ Style ของดอก 
๑๓. รูปร่างของ Ovary ของดอก 
๑๔. รูปร่างของ Ovule ของดอก 
๑๕. รูปร่างของ Anther ของดอก 

ดอก

Sepal Petal Stamen

Anther

Filament

Pistil

Stigma Style Ovary 

Ovule



 

๑๖. รูปร่างของ Filament ของดอก 
๑๗. รูปร่างของ Ovary ของดอก 
๑๘. รูปร่างของ Ovule ของดอก 
๑๙. รูปร่างของ Anther ของดอก 
๒๐. รูปร่างของ Filament ของดอก 
๒๑. ผิวของ Sepal ของดอก 
๒๒. ผิวของ Petal ของดอก 
๒๓. ผิวของ Stigma ของดอก 
๒๔. ผิวของ Style ของดอก 
๒๕. ผิวของ Ovary ของดอก 
๒๖. ผิวของ Ovule ของดอก 
๒๗. ผิวของ Anther ของดอก 
๒๘. ผิวของ Filament ของดอก 
๒๙. จำนวนแฉก Sepal ของดอก 
๓๐. จำนวนแฉก Petal ของดอก 
๓๑. จำนวน Stigma ของดอก 
๓๒. จำนวน Style ของดอก 
๓๓. จำนวน Ovary ของดอก 
๓๔. จำนวน Ovule ของดอก 
๓๕. จำนวน Anther ของดอก 
๓๖. จำนวน Filament ของดอก 
๓๗. ลักษณะตำแหน่ง Ovary ของดอก 

 
ผลต้อยต่ิงไทย  
ตอนที่ 1 ผังมโนทัศน์  

  
 
 
 

ตอนที่ 2 เร่ืองที่จะเรียนรู้ 

๑. สีของ Pericarp ของผล 
๒. สีของ Ovule ของผล 
๓. สีของ Placenta ของผล 

ผล

Pericarp Ovule Placenta Locule



 

๔. ผิวของ Pericarp ของผล 
๕. ผิวของ Ovule ของผล 
๖. ผิวของ Placenta ของผล 
๗. จำนวน Ovule ของผล 
๘. จำนวน Ovule ใน 1 locule ของผล 
๙. จำนวน locule ของผล 
๑๐. จำนวน Placenta ของผล 
๑๑. รูปร่างของ Placenta ของผล 
๑๒. รูปร่างของ Ovule ของผล 
๑๓. รูปร่างของ locule ของผล 
๑๔. ลักษณะการเรียงตัวของ Ovule ในผล 

 

เมล็ดต้อยต่ิงไทย  
ตอนที่ 1 ผังมโนทัศน์  

  
 
 
 
ตอนที่ 2 เร่ืองที่จะเรียนรู้ 

๑. สีของ Seed coat ของเมล็ด 
๒. สีของ Endosperm ของเมล็ด 
๓. สีของ Endosperm ของเมล็ด 
๔. ผิวของ Seed coat ของเมล็ด 
๕. ผิวของ Endosperm ของเมล็ด 
๖. ผิวของ Endosperm ของเมล็ด 
๗. เนื้อของ Seed coat ของเมล็ด 
๘. เนื้อของ Endosperm ของเมล็ด 
๙. เนื้อของ Endosperm ของเมล็ด 
๑๐. รูปร่างของ Seed coat ของเมล็ด 
๑๑. รูปร่างของ Endosperm ของเมล็ด 
๑๒. รูปร่างของ Endosperm ของเมล็ด 

 
 
 

เมล็ด

Seed coat Endosperm Embryo



 

๗. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์ของชีวภาพ (ภายใน) 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้รู้การเปล่ียนแปลงด้านรูปลักษณ์โครงสร้างภายในของพืช   
 ๒. เพื่อนำข้อมูลท่ีได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการเปรียบเทียบกับรูปกายตน      
 ๓. เพื่อนำข้อมูลท่ีได้ไปเป็นฐานในการวิเคราะห์ศักยภาพ   
คำชี้แจง   ให้นักเรียนบันทึกการเปล่ียนแปลงของส่วนต่าง ๆ ภายในของพืชแต่ละช่วงอายุ (บนัทึกอย่างน้อย 
๑๐ ซ้ำ)  
วิธีการเรียนรู้ 1. กำหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ 1 หัวข้อ กำหนดระยะการเจริญเติบโต ๔ ระยะ 
  ๒. ศึกษารูปลักษณ์ภายในของพืชตามหัวข้อท่ีกำหนด โดยเก็บข้อมูลอย่างน้อย 10 ซ้ำ  
  ๓. บันทึกผลลงในตาราง พร้อมเขียนมาตราส่วน 
ราก 
ขั้นตอนการศึกษา 
๑. เลือกต้อยต่ิงไทย 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะท่ี ๑-๔ ระยะละ 10 ต้น 
๒. เลือกรากบริเวณท่ีตรงกับลำต้น 1 ราก มาล้างทำความสะอาด 
๓. ทำการ Cross-section โดยวิธี Free hand section ตามบทปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้างภายในของพืชให้
ครบท้ัง ๑๐ ตัวอย่าง ท้ัง ๔ ระยะ 
๔. สังเกตรูปลักษณ์ วาดภาพและบันทึกผลลงในตารางพร้อมเขียนกำลังขยายใต้ภาพ 
๕. สรุปผลการศึกษา 
 
ลำต้น 
ขั้นตอนการศึกษา 
๑. เลือกต้อยต่ิงไทย 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะท่ี ๑-๔ ระยะละ 10 ต้น 
๒. ตัดลำต้นบริเวณตอนกลางของลำต้น มาล้างทำความสะอาด 
๓. ทำการ Cross-section โดยวิธี Free hand section ตามบทปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้างภายในของพืชให้
ครบท้ัง ๑๐ ตัวอย่าง ท้ัง ๔ ระยะ 
๔. สังเกตรูปลักษณ์ วาดภาพและบันทึกผลลงในตารางพร้อมเขียนกำลังขยายใต้ภาพ 
๕. สรุปผลการศึกษา 
 
ใบ 
ขั้นตอนการศึกษา 
๑. เลือกต้อยติ่งไทย 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะท่ี ๑-๔ ระยะละ 10 ต้น 
๒. เลือกใบบริเวณตอนกลางของลำต้น มาล้างทำความสะอาด 
๓. ทำการ Cross-section โดยวิธี Free hand section ตามบทปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้างภายในของพืชให้
ครบท้ัง ๑๐ ตัวอย่าง ท้ัง ๔ ระยะ 
๔. สังเกตรูปลักษณ์ วาดภาพและบันทกึผลลงในตารางพร้อมเขียนกำลังขยายใต้ภาพ 
๕. สรุปผลการศึกษา 



 

ดอก 
ขั้นตอนการศึกษา 
๑. เลือกดอกต้อยติ่งไทย ๔ ระยะ ระยะท่ี ๑ - ๔ ระยะละ ๑๐ ดอก 
๒. ตัดดอกบริเวณก้านดอก ทำการ Long-section โดยวิธี Free hand section ตามบทปฏิบัติการ เรื่อง
โครงสร้างภายในของพืชให้ครบท้ัง ๑๐ ตัวอย่าง 
๓. สังเกตรูปลักษณ์ ผ่านกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ วาดภาพและบันทึกผลลงในตารางพร้อมเขียน
กำลังขยายใต้ภาพ 
๔. สรุปผลการศึกษา 
ผล 
ขั้นตอนการศึกษา 
๑. เลือกผลต้อยติ่งไทย ๔ ระยะ ระยะท่ี ๑ - ๔ ระยะละ ๑๐ ผล 
๒. ตัดผลบริเวณก้าน ทำการ Long-section โดยวิธี Free hand section ตามบทปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้าง
ภายในของพืชให้ครบท้ัง ๑๐ ตัวอย่าง 
๓. สังเกตรูปลักษณ์ ผ่านกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ วาดภาพและบันทึกผลลงในตารางพร้อมเขียน
กำลังขยายใต้ภาพ 
๔. สรุปผลการศึกษา 
 
เมล็ด 
ขัน้ตอนการศึกษา 
๑. เลือกผลต้อยติ่งไทย ๔ ระยะ ระยะท่ี ๑ - ๔ ระยะละ ๑๐ ผล 
๒. เลือกผลระยะละ ๑ ผล แกะเปลือกออก เลือกเมล็ด ๑ เมล็ด ท่ีสามารถทำการ Long-section (ยังไม่แก่) 
๓. ทำการ Long-section โดยวิธี Free hand section ตามบทปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้างภายในของพืชให้
ครบท้ัง ๑๐ ตัวอย่าง สังเกตรูปลักษณ์ ผ่านกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ วาดภาพและบันทึกผลลงในตาราง
พร้อมเขียนกำลังขยายใต้ภาพ 
๔. สรุปผลการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑.๒  ศึกษาด้านคุณสมบัติ ได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างด้านคุณสมบัติ 
 

ศึกษาคุณสมบัติของส่วนประกอบแต่ละส่วนของต้อยติ่งไทย ท้ัง 4 ระยะการเจริญเติบโตและพฤติกรรมของ
ส่วนประกอบแต่ละส่วนของต้อยติ่งไทยท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ีแล้ว ในสภาพจริงตามธรรมชาติ โดยนักเรียนแต่ละ
กลุ่มลงพื้นท่ีศึกษาเพื่อกำหนดและเก็บตัวอย่างพืช นำมาทดลองในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ตามบท
ปฏิบัติการ โดยศึกษาคุณสมบัติของราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด มีรายละเอียด ดังนี้ 
๑.๒.๑ ด้านฟิสิกส์  
- ศึกษาแรงพยุง (การลอย-การจม) ของต้นต้อยติ่งไทย ท้ัง 4 ระยะการเจริญเติบโต โดยม 
ส่วนประกอบ ดังนี้ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด 
 

อุปกรณ์การทดลอง เรื่อง แรงพยุง 
- ถ้วยยูเรก้า  - เครื่องช่ังสปริง / เครื่องช่ัง 
- ดินน้ำมัน  - เชือก 
- น้ำ   - บิ๊กเกอร์ 

อุปกรณ์การทดลอง เรื่อง การเรียนรู้ด้านคุณสมบัติฟิสิกส์ (แรงพยุง) ของต้นต้อยติ่งไทย 
  - ไม้บรรทัด หรือ เครื่องมือวัดต่างๆ เช่น เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ,ไมโครมิเตอร์ 

- เครื่องช่ังสปริง / เครื่องช่ัง 
- น้ำ    
- บิ๊กเกอร์ 

  - อุปกรณ์เครื่องเขียน 
  - ต้นต้อยติ่งไทย ท้ัง 4 ระยะ 
ขั้นตอนการศึกษา 

- นำปลายเชือกข้างหนึ่งผูกก้อนดินน้ำมัน  ปลายเชือกท่ีเหลือผูกคล้องกับตะขอเครื่องช่ังสปริง  ช่ัง
น้ำหนักของดินน้ำมันขณะอยู่ในอากาศ  ดังภาพในบทปฏิบติัการ สังเกตและบันทึกผล  

 - ใช้เครื่องช่ังสปริง ช่ังน้ำหนักดินน้ำมันขณะจมอยู่ในน้ำครึ่งก้อน  ดังภาพบทปฏิบติัการ สังเกตและ
บันทึกผล 

 - ใช้เครื่องช่ังสปริง  ช่ังน้ำหนักดินน้ำมันขณะจมอยู่ในน้ำท้ังก้อน ดังภาพบทปฏิบติัการ สังเกตและ
บันทึกผล 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑.๒.๒  ด้านเคมี    
- ศึกษาการเปล่ียนแปลงด้านคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี สี, กล่ิน ค่าความเป็นกรด – 
เบส การทดสอบแป้ง สมบัติด้านการละลาย ของต้นต้อยติ ่งไทยทั ้ง 4 ระยะการเจริญเติบโต  โดยมี
ส่วนประกอบ ดังนี้ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด 
ชื่อเร่ือง : ศึกษาคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, ค่าความเป็นกรด - เบส) ของรากต้นต้อยต่ิงไทย 
วัตถุประสงค์     : เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงด้านคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กล่ิน, ค่าความเป็นกรด 
- เบส) ของรากต้นต้อยติ่งไทยท้ัง 4 ระยะ 
ส่วนที่ศึกษา :    ราก       ลำต้น       ใบ       ดอก       ผล       เมล็ด 
วัสดุ-อุปกรณ์ :   1. Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ) 
    2. pH Electrode (หัววัดค่าความเป็นกรด - เบส) 
    3. เครื่องช่ัง 2 ตำแหน่ง 
    4. โกรงบดสาร 
    5. หลอดทดลอง 
    6. แท่งแก้วคนสาร 
    7. บีกเกอร์  
    8. กรวยกรอง  
    9. กระดาษกรอง   
   10. น้ำกล่ัน     
วิธีการศึกษา :   1. นำรากต้นต้อยติ่งไทยไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วผ่ึงลมให้แห้ง 
      2. นำรากมาตัดเป็นช้ินเล็กๆ แล้วนำไปช่ังด้วยเครื่องช่ัง 2 ตำแหน่ง ปริมาตร 20 กรัม 
      3. จากนั้นนำรากท่ีช่ังเรียบร้อยแล้ว มาบดในโกรงบดสาร 
      4. ค่อยๆเติมน้ำกล่ัน จนมีปริมาตร 20 มิลลิลิตร 
      5. นำรากท่ีบดละเอียดแล้วไปกรองในกระดาษกรอง จากนั้นนำไปวัดค่า pH ของราก
โดยใช้ Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ)  
      6. จากนั้นทำการทดลองซ้ำท้ังหมด 10 ครั้ง 
   

   
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อเร่ือง  : ศึกษาคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, ค่าความเป็นกรด - เบส) ของลำต้นต้น
ต้อยต่ิงไทย 
วัตถุประสงค์     : เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงด้านคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กล่ิน, ค่าความเป็นกรด 
- เบส) ของลำต้นต้นต้อยติ่งไทยท้ัง 4 ระยะ 
ส่วนที่ศึกษา :   ราก       ลำต้น       ใบ       ดอก       ผล       เมล็ด 
วัสดุ-อุปกรณ์ :   1. Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ) 
    2. pH Electrode (หัววัดค่าความเป็นกรด - เบส) 
    3. เครื่องช่ัง 2 ตำแหน่ง 
    4. โกรงบดสาร 
    5. หลอดทดลอง 
    6. แท่งแก้วคนสาร 
    7. บีกเกอร์  
    8. กรวยกรอง  
    9. กระดาษกรอง   
   10. น้ำกล่ัน     
วิธีการศึกษา :   1. นำลำต้นต้นต้อยติ่งไทยไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วผ่ึงลมให้แห้ง 
      2. นำลำต้นมาตัดเป็นช้ินเล็กๆ แล้วนำไปช่ังด้วยเครื่องช่ัง 2 ตำแหน่ง ปริมาตร 20 กรัม 
      3. จากนั้นนำลำต้นท่ีช่ังเรียบร้อยแล้ว มาบดในโกรงบดสาร 
      4. ค่อยๆเติมน้ำกล่ัน จนมีปริมาตร 20 มิลลิลิตร 
      5. นำลำต้นท่ีบดละเอียดแล้วไปกรองในกระดาษกรอง จากนั้นนำไปวัดค่า pH ของลำ
ต้นโดยใช้ Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ)  
      6. จากนั้นทำการทดลองซ้ำท้ังหมด 10 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ชื่อเร่ือง : ศึกษาคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, ค่าความเป็นกรด - เบส) ของใบต้น
ต้อยต่ิงไทย 
วัตถุประสงค์     : เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงด้านคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กล่ิน, ค่าความเป็นกรด 
- เบส) ของใบต้นต้อยติ่งไทยท้ัง 4 ระยะ 
ส่วนที่ศึกษา :   ราก      ลำต้น       ใบ       ดอก       ผล       เมล็ด 
วัสดุ-อุปกรณ์ :   1. Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ) 
    2. pH Electrode (หัววัดค่าความเป็นกรด - เบส) 
    3. เครื่องช่ัง 2 ตำแหน่ง 
    4. โกรงบดสาร 
    5. หลอดทดลอง 
    6. แท่งแก้วคนสาร 
    7. บีกเกอร์  
    8. กรวยกรอง  
    9. กระดาษกรอง   
   10. น้ำกล่ัน     
วิธีการศึกษา :   1. นำใบต้นต้อยติ่งไทยไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วพึ่งลมให้แห้ง 
      2. นำใบมาตัดเป็นช้ินเล็กๆ แล้วนำไปช่ังด้วยเครื่องช่ัง 2 ตำแหน่ง ปริมาตร 20 กรัม 
      3. จากนั้นนำใบท่ีช่ังเรียบร้อยแล้ว มาบดในโกรงบดสาร 
      4. ค่อยๆเติมน้ำกล่ัน จนมีปริมาตร 20 มิลลิลิตร 
      5. นำใบท่ีบดละเอียดแล้วไปกรองในกระดาษกรอง จากนั้นนำไปวัดค่า pH ของใบโดย
ใช้     Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ)  
      6. จากนั้นทำการทดลองซ้ำท้ังหมด 10 ครั้ง 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

ชื่อเร่ือง : ศึกษาคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, ค่าความเป็นกรด - เบส) ของดอกต้นต้อยต่ิงไทย 
วัตถุประสงค์     : เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงด้านคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กล่ิน, ค่าความเป็นกรด 
- เบส) ของดอกต้นต้อยติ่งไทยท้ัง 4 ระยะ 
ส่วนที่ศึกษา :   ราก      ลำต้น        ใบ       ดอก       ผล       เมล็ด 
วัสดุ-อุปกรณ์ :   1. Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ) 
    2. pH Electrode (หัววัดค่าความเป็นกรด - เบส) 
    3. เครื่องช่ัง 2 ตำแหน่ง 
    4. โกรงบดสาร 
    5. หลอดทดลอง 
    6. แท่งแก้วคนสาร 
    7. บีกเกอร์  
    8. กรวยกรอง  
    9. กระดาษกรอง   
   10. น้ำกล่ัน     
วิธีการศึกษา :   1. นำดอกต้นต้อยติ่งไทยไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วผ่ึงลมให้แห้ง 
      2. นำดอกมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำไปช่ังด้วยเครื่องช่ัง 2 ตำแหน่ง ปริมาตร  20 กรัม 
      3. จากนั้นนำดอกท่ีช่ังเรียบร้อยแล้ว มาบดในโกรงบดสาร 
      4. ค่อยๆเติมน้ำกล่ัน จนมีปริมาตร 20 มิลลิลิตร 
      5. นำดอกท่ีบดละเอียดแล้วไปกรองในกระดาษกรอง จากนั้นนำไปวัดค่า pH ของดอก
โดยใช้     Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ)  
      6. จากนั้นทำการทดลองซ้ำท้ังหมด 10 ครั้ง 
 

 

  
 



 

ชื่อเร่ือง : ศึกษาคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, ค่าความเป็นกรด - เบส) ของผลต้นต้อยต่ิงไทย 
วัตถุประสงค์     : เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงด้านคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กล่ิน, ค่าความเป็นกรด 
- เบส) ของผลต้นต้อยติ่งไทยท้ัง 4 ระยะ 
ส่วนที่ศึกษา :   ราก      ลำต้น        ใบ       ดอก       ผล       เมล็ด 
วัสดุ-อุปกรณ์ :   1. Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ) 
    2. pH Electrode (หัววัดค่าความเป็นกรด - เบส) 
    3. เครื่องช่ัง 2 ตำแหน่ง 
    4. โกรงบดสาร 
    5. หลอดทดลอง 
    6. แท่งแก้วคนสาร 
    7. บีกเกอร์  
    8. กรวยกรอง  
    9. กระดาษกรอง   
   10. น้ำกล่ัน     
วิธีการศึกษา :   1. นำผลต้นต้อยติ่งไทยไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วผ่ึงลมให้แห้ง 
      2. นำผลมาตัดเป็นช้ินเล็กๆ แล้วนำไปช่ังด้วยเครื่องช่ัง 2 ตำแหน่ง ปริมาตร 20 กรัม 
      3. จากนั้นนำผลท่ีช่ังเรียบร้อยแล้ว มาบดในโกรงบดสาร 
      4. ค่อยๆเติมน้ำกล่ัน จนมีปริมาตร 20 มิลลิลิตร 
      5. นำผลท่ีบดละเอียดแล้วไปกรองในกระดาษกรอง จากนั้นนำไปวัดค่า pH ของผลโดย
ใช้     Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ)  
      6. จากนั้นทำการทดลองซ้ำท้ังหมด 10 ครั้ง     
 

       
  



 

ชื่อเร่ือง : ศึกษาคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, ค่าความเป็นกรด - เบส) ของเมล็ดต้นต้อยต่ิง
ไทย 
วัตถุประสงค์     : เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงด้านคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กล่ิน, ค่าความเป็นกรด 
- เบส) ของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทยท้ัง 4 ระยะ 
ส่วนที่ศึกษา :   ราก      ลำต้น        ใบ       ดอก       ผล       เมล็ด 
วัสดุ-อุปกรณ์ :   1. Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ) 
    2. pH Electrode (หัววัดค่าความเป็นกรด - เบส) 
    3. เครื่องช่ัง 2 ตำแหน่ง 
    4. โกรงบดสาร 
    5. หลอดทดลอง 
    6. แท่งแก้วคนสาร 
    7. บีกเกอร์  
    8. กรวยกรอง  
    9. กระดาษกรอง   
   10. น้ำกล่ัน     
วิธีการศึกษา :   1. นำเมล็ดต้นต้อยติ่งไทยไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วผ่ึงลมให้แห้ง 
      2. นำเมล็ดมาตัดเป็นช้ินเล็กๆ แล้วนำไปช่ังด้วยเครื่องช่ัง 2 ตำแหน่ง ปริมาตร 20 กรัม 
      3. จากนั้นนำเมล็ดท่ีช่ังเรียบร้อยแล้ว มาบดในโกรงบดสาร 
      4. ค่อยๆเติมน้ำกล่ัน จนมีปริมาตร 20 มิลลิลิตร 
      5. นำเมล็ดท่ีบดละเอียดแล้วไปกรองในกระดาษกรอง จากนั้นนำไปวัดค่า pH ของผล
โดยใช้     Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ)  
      6. จากนั้นทำการทดลองซ้ำท้ังหมด 10 ครั้ง 

 

         
 



 

ชื่อเร่ือง :  ศึกษาข้อมูลด้านคุณสมบัติทางเคมีของพืช (ทดสอบแป้งในต้อยต่ิงไทย) 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาข้อมูลด้านคุณสมบัติทางเคมีของพืช (ทดสอบแป้งในต้อยติ่งไทย) 
2. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3. เพื่อนำข้อมูลท่ีได้ไปเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ศักยภาพ 

ส่วนที่ศึกษา :      √   ราก     √   ลำต้น   √   ใบ     √   ดอก √  ผล    √   เมล็ด  
วัสดุอุปกรณ์ 
1. ต้นต้อยติ่งไทยอายุ 4 เดือน (ระยะท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ี) 10  ต้น 
2.  สารละลายไอโอดีน      20  ลูกบาศก์เซนติเมตร                   
3.  หลอดหยด        1  อัน                            
4.  ท่ีต้ังหลอดทดลอง        1  อัน         
5.  หลอดทดลองขนาดกลาง     10  อัน 
6.  น้ำ      100  ลูกบาศก์เซนติเมตร                  
7. บีกเกอร์       5  อัน 
8. โกร่งบดยา/เครื่องปั่นผลไม้   1  อัน 
9. ผ้าขาวบาง     1 ช้ิน 
10. มีด      1  อัน  
11. เขียง     1  อัน 
12. เครื่องช่ัง     1 เครื่อง                   
วิธีการเรียนรู้ 

1. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4 – 5 คน 
2. นักเรียนเลือกต้นต้อยติ่งไทยระยะท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ี ศึกษาทุกช้ินส่วน (ราก ลำต้น ใบ ดอก  ผล 

เมล็ด) ช่ังอย่างละ 50 กรัม 
3. นักเรียนบดราก ลำต้น ใบ ดอก  ผล เมล็ด แต่ละส่วนให้ให้ละเอียด  ผสมน้ำ 4 ลูกบาศก์

เซนติเมตร    กรองเอาเฉพาะของเหลว 
4. แบ่งสารท่ีได้จากการกรองใส่หลอดทดลองหลอดละ  2  ลูกบาศก์เซนติเมตร จำนวน  10  หลอดให้

เท่าๆกัน 
5. หยดสารละลายไอโอดีนแต่ละหลอดจำนวน  5  หยด  ลงในหลอดทดลองท่ีเตรียมไว้ในข้อ  4  เพื่อ

ทดสอบแป้ง เขย่าหลอดทดลองให้สารผสมกัน  
6. บันทึกผลตามตาราง 

        
 
 
 
 



 

ภาพแสดงโครงสร้างภายนอกของต้อยต่ิงไทยทั้งต้น ในระยะที่เติบโตเต็มท่ี 
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ชื่อเร่ือง :  การศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านคุณสมบัติทางเคมีของพืช(ทดสอบแป้งในต้อยต่ิงไทย) 
ใน 4 ระยะการเจริญเติบโต 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาข้อมูลด้านคุณสมบัติทางเคมีของพืช (ทดสอบแป้งในต้อยติ่งไทย) 
4. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
2. เพื่อให้รู้การเปล่ียนแปลงด้านคุณสมบัติ(ทดสอบแป้งในต้อยติ่งไทย)ใน4 ระยะการเจริญเติบโต 

 
ส่วนที่ศึกษา :      √   ราก     √   ลำต้น   √   ใบ     √   ดอก √  ผล    √   เมล็ด  
วัสดุอุปกรณ์ 
1. ต้นต้อยติง่ไทยอายุ 4 เดือน ( 4 ระยะการเจริญเติบโต) 10  ต้น 
2.  สารละลายไอโอดีน      20  ลูกบาศก์เซนติเมตร                   
3.  หลอดหยด        1  อัน                            
4.  ท่ีต้ังหลอดทดลอง        1  อัน         
5.  หลอดทดลองขนาดกลาง     10  อัน 
6.  น้ำ      100  ลูกบาศก์เซนติเมตร                  
7. บีกเกอร์       5  อัน 
8. โกร่งบดยา/เครื่องปั่นผลไม้   1  อัน 
9. ผ้าขาวบาง     1 ช้ิน 
10. มีด      1  อัน  
11. เขียง     1  อัน  
12. เครื่องช่ัง     1  เครื่อง                  
วิธีการเรียนรู้ 
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4 – 5 คน 
2. นักเรียนเลือกต้นต้อยติ่งไทยทุกระยะจาก 4 ระยะการเจริญเติบโต ศึกษาทุกช้ินส่วน (ราก ลำต้น ใบ    
    ดอก  ผล  เมล็ด) ช่ังอย่างละ 50 กรัม 

3. นักเรียนบดราก ลำต้น ใบ ดอก  ผล เมล็ด ทุกระยะ แต่ละส่วนให้ให้ละเอียด  ผสมน้ำ 4 
ลูกบาศก์เซนติเมตร    กรองเอาเฉพาะของเหลว 

4. แบ่งสารท่ีได้จากการกรองใส่หลอดทดลองหลอดละ  2  ลูกบาศก์เซนติเมตร จำนวน  10  
หลอดให้เท่าๆกัน 

5. หยดสารละลายไอโอดีนแต่ละหลอดจำนวน  5  หยด  ลงในหลอดทดลองท่ีเตรียมไว้ในข้อ  4  
เพื่อทดสอบแป้ง เขย่าหลอดทดลองให้สารผสมกัน  

6. เปรียบเทียบกับหลอดท่ีใช้แป้งมัน 
7. บันทึกผลตามตาราง 

 
 
 
 



 

ภาพการศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านคุณสมบัติทางเคมีของพืช(ทดสอบแป้งในต้อยต่ิงไทย) ใน 4 ระยะ
การเจริญเติบโต 

 
 
 
    
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑.๓ ศึกษาด้านพฤติกรรม ได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างด้านพฤติกรรม 
- ศึกษาพฤติกรรมของส่วนประกอบแต่ละส่วนของต้อยติ่งไทย ท้ัง 4 ระยะการเจริญเติบโตและพฤติกรรมของ
ส่วนประกอบแต่ละส่วนของต้อยติ่งไทยท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ีแล้ว ในสภาพจริงตามธรรมชาติ โดยนักเรียนแต่ละ
กลุ่มลงพื้นที่ศึกษาเพื่อกำหนดและเก็บตัวอย่างพืช นำมาทดลองในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์
พฤติกรรมการตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของพืช ตามบทปฏิบัติการเรื่อง พฤติกรรมและ
การตอบของพืช  โดยศึกษาพฤติกรรมของราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด มีรายละเอียด ดังนี้ 
๑.๓.๑ เรียนรู้พฤติกรรมของต้อยต่ิงไทยในระยะเจริญเติบโตเต็มที่ 

- ราก  ศึกษาพฤติกรรมการสะสมอาหารของราก  
- ลำต้น  ศึกษาพฤติกรรมการโน้มเข้าหาแสงของลำต้น 
- ใบ ศึกษาพฤติกรรมการเห่ียวของใบ 
- ดอก ศึกษาพฤติกรรมการเห่ียวเฉาของดอก 
- ผล ศึกษาพฤติกรรมการเห่ียวของผล 
- เมล็ด ศึกษาพฤติกรรมการงอกของเมล็ด 

๑.๓.๒ เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของต้อยต่ิงไทยทั้ง 4 ระยะ 
- ราก  ศึกษาพฤติกรรมการแตกแขนงของราก 
- ลำต้น  ศึกษาพฤติกรรมการแตกตาข้างของลำต้น 
- ใบ ศึกษาพฤติกรรมการเห่ียวของใบ 
- ดอก ศึกษาพฤติกรรมการบานของดอก 
- ผล ศึกษาพฤติกรรมการพัฒนาของผล  
- เมล็ด ศึกษาพฤติกรรมการดูดซึมน้ำของเมล็ด 

• การเรียนรู้วงจรชีวิตด้านพฤติกรรม 

วัตถุประสงค ์  
๑. เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านพฤติกรรม (การหุบ การบาน การเห่ียว การร่วง ฯลฯ) ของพืช 
2. เพื่อนำข้อมูลท่ีได้ไปเป็นฐานในการวิเคราะห์ศักยภาพ 
คำช้ีแจง ให้นักเรียนออกแบบการศึกษาพฤติกรรม เมื่อได้รับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต และการพัฒนา 
(สรีรวิทยา) ของชีวภาพ 
วิธีการเรียนรู้ 
• การเรียนรู้ด้านพฤติกรรม 

 1. การกำหนดปัจจัยในการเรียนรู้ 
1.1 นักเรียนเลือกพืชศึกษา คือ ต้อยติ่งไทยในระยะท่ีมีการเจริญเติบโตเต็มท่ี ครบทุกส่วนประกอบ จาก
แปลงปลูก 



 

1.2 กำหนดจำนวนของต้อยติ่งไทยให้เพียงพอกับจำนวนผู้เรียน โดยพิจารณาจากการจัดกลุ่มและการวาง
แผนการทดลอง และเพื่อให้ข้อมูลท่ีได้มีความแม่นยำและน่าเช่ือถือ กำหนดให้การศึกษาแต่ละพฤติกรรมต้อง
มีจำนวนการทำซ้ำอย่างน้อย 10 ซ้ำ 
 

 

 

 

 

 

2. การกำหนดเร่ืองที่จะเรียนรู้ 

2.1 นักเรียนกำหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ โดยระบุลงในใบงานท่ี 1 การเรียนรู้ด้านพฤติกรรม การตอบสนองต่อ
ปัจจัยภายนอก ภายในท่ีมีต่อการเจริญเติบโต และการพัฒนา (สรีรวิทยา) ของชีวภาพ 

ส่วนท่ีศึกษา :   ราก     ลำต้น     ใบ    ดอก     ผล    เมล็ด 
ปัจจัยท่ีส่งผลเป็น :  ปัจจัยภายนอก    ปัจจัยภายใน 
  2.2 นักเรียนนำส่วนประกอบของพืชมากำหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู ้

ตัวอย่างการกำหนดเร่ืองที่จะเรียนรู้วงจรชีวิตด้านพฤติกรรมของต้อยต่ิงไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้พฤติกรรมของต้อยติ่งไทยในระยะเจริญเติบโตเต็มท่ี 

ส่วนประกอบ 

ราก 

ลำต้น 

 การศึกษาพฤติกรรมการสะสมอาหารของราก 

 การศึกษาพฤติกรรมการโน้มเข้าหาแสงของลำต้น 

ใบ 

ดอก 

ผล 

 การศึกษาพฤติกรรมการเหี่ยวของใบ 

 การศึกษาพฤติกรรมการเหี่ยวเฉาของดอก 

 การศึกษาพฤติกรรมการเหี่ยวของฝัก 

เมล็ด 
 การศึกษาพฤติกรรมการงอกของเมล็ด 

ตัวแปรที่ศึกษา 



 

- ราก  ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการสะสมอาหารของราก  
- ลำต้น  ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการโน้มเข้าหาแสงของลำต้น 
- ใบ ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการเห่ียวของใบ 
- ดอก ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการเห่ียวเฉาของดอก 
- ผล ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการเห่ียวของผล 
- เมล็ด ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการงอกของเมล็ด 

• การเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 1. การกำหนดปัจจัยในการเรียนรู้ 
1.1 นักเรียนเลือกพืชศึกษา คือ ต้อยติ่งไทยในระยะท่ีมีการเจริญเติบโตเต็มท่ี ครบทุกส่วนประกอบ จาก
แปลงปลูก 
1.2 กำหนดจำนวนของต้อยติ่งไทยให้เพียงพอกับจำนวนผู้เรียน โดยพิจารณาจากการจัดกลุ่มและการวาง
แผนการทดลอง และเพื่อให้ข้อมูลท่ีได้มีความแม่นยำและน่าเช่ือถือ กำหนดให้การศึกษาแต่ละพฤติกรรมต้อง
มีจำนวนการทำซ้ำอย่างน้อย 10 ซ้ำ 
   



 

2. การกำหนดเร่ืองที่จะเรียนรู้ 

2.1 นักเรียนกำหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ โดยระบุลงในใบงานท่ี 2 ข้อมูลการเปล่ียนแปลงด้านพฤติกรรม การ
ตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก ภายในท่ีมีต่อการเจริญเติบโต และการพัฒนา (สรีรวิทยา) ของชีวภาพ 

ส่วนท่ีศึกษา :   ราก     ลำต้น     ใบ    ดอก     ผล    เมล็ด 
ปัจจัยท่ีส่งผลเป็น :  ปัจจัยภายนอก    ปัจจัยภายใน 
  2.2 นักเรียนนำส่วนประกอบของพืชมากำหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ 

ตัวอย่างการกำหนดเร่ืองที่จะเรียนรู้วงจรชีวิตด้านพฤติกรรมของต้อยต่ิงไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดเรื่องเรียนรู้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของต้อยติ่งไทยท้ัง 4 ระยะ 

- ราก  ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการแตกแขนงของราก 
- ลำต้น  ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการแตกตาข้างของลำต้น 
- ใบ ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการเห่ียวของใบ 
- ดอก ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการบานของดอก 
- ผล ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการพัฒนาของผล 
- เมล็ด ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการดูดซึมน้ำของเมล็ด 

  

ส่วนประกอบ 

ราก 

ลำต้น 

 ศึกษาพฤติกรรมการแตกแขนงของราก 

 ศึกษาพฤติกรรมการแตกตาข้างของลำต้น 

ใบ 

ดอก 

ผล 

 ศึกษาพฤติกรรมการเหี่ยวของใบ 

 ศึกษาพฤติกรรมการบานของดอก 

 ศึกษาพฤติกรรมการพัฒนาของผล 

เมล็ด 
 ศึกษาพฤติกรรมการดูดซึมน้ำของเมล็ด 

ตัวแปรที่ศึกษา 



 

๑.๔ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่าง : การเปล่ียนแปลงร่างกายของแต่ละช่วงวัย 
๑.๔.๑ รูปลักษณ์กับรูปกายตน 

          ๑.๔.๒ คุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน 
 ๑.๔.๓ พฤติกรรมกับจิตอารมณ์และพฤติกรรมของตน 
(การเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของร่างกายมนษุย์กับธรรมชาติของต้อยติ่งไทย) 
วัตถุประสงค์ 
      ๑. เพื่อให้รู้การเปล่ียนแปลงด้านรูปลักษณ์ ด้านคุณสมบัติ ด้านพฤติกรรมของต้อยติ่งไทย 
      ๒. เพื่อนำข้อมูลท่ีได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการเปรียบเทียบกับรูปกายตน สมรรถภาพของตน และ
จิตอารมณ์และพฤติกรรมของตน 

๓. เพื่อนำขอ้มูลท่ีได้ไปเป็นฐานในการวิเคราะห์ศักยภาฑ 
๑.๕ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิต 
    - สรุปเป็นองค์ความรู้ เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต จากการเปรียบเทียบด้านรูปลักษณ์ 
    - สรุปเป็นองค์ความรู้ เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต จากการเปรียบเทียบด้านคุณสมบัติ 
    - สรุปเป็นองค์ความรู้ เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต จากการเปรียบเทียบด้านพฤติกรรม 
๑.๖ สรุปแนวทางเพื่อนำไปสู่การดำเนินชีวิต : คติธรรม กวีวัจนะ 
   



 

บทท่ี ๔ 
 

ผลการศึกษา 
 

นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษา  แสดงผลการศึกษาตามลําดับข้ันการเรียนรู ดังนี้  
๑. ศึกษาดานรูปลักษณของชีวภาพ ไดขอมูลโครงสรางภายนอกและภายในของราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ด
ในแตละการเจริญเติบโต  
๒. การเปล่ียนแปลงดานรูปลักษณของชีวภาพ ไดขอมูลการเปล่ียนแปลงภายนอก และภายใน ของราก ลําตน ใบ 
ดอก ผล เมล็ด ในแตละระยะการเจริญเติบโต  
๓. ศึกษาดานคุณสมบัติของชีวภาพ ไดขอมูลดานคุณสมบัติภายนอกและภายในของราก ลําตน เมล็ด ในแตละ
ระยะการเติบโต  
๔. การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของชีวภาพ ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงดานคุณสมบัติภายนอกและ ภายในของราก 
ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ด ในแตละระยะการเติบโต 
๕. ศึกษาดานพฤติกรรมของชีวภาพ ไดขอมูลพฤติกรรมตอปจจัยภายนอกและภายในที่มีผลตอ การเจริญเติบโต
และการพัฒนา (สรีรวิทยา) ของชีวภาพ  
๖. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชีวภาพ ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกกรมการ ตอบสนองตอปจจัย
ภายนอกและภายใน  
๗. เปรียบเทียบขอมูลการเปล่ียนแปลงดานรูปลักษณกับกายตน การเปลี่ยนแปลงดานคุณสมบัติกับสมรรถภาพ 
และเปล่ียนแปลงดาน พฤติกรรมกับจิตอารมณ ในแตละระยะเจริญเติบโต  
๘. สรุปองคความรูเพื่อนําไปสูการประยุกตใชในการดําเนินชีวิต ไดขอมูลสรุปองคความรู ท่ีนํามา ประยุกตเปรียบ
เทียบดานรูปลักษณ ดานคุณสมบัติ เละดานพฤติกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑. สัมผัสเรียนรู้วงจรชีวิตของชีวภาพ 
๑. ศึกษาดานรูปลักษณของชีวภาพ ไดขอมูลโครงสรางภายนอกและภายในของราก ลําตน ใบ ดอก ผล และ
เมล็ดในแตละการเจริญเติบโต 
๑. ศึกษารูปลักษณ์ ได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างด้านรูปลักษณ์ 

ภาพแสดงโครงสร้างภายนอกของต้อยต่ิงไทยทั้งต้น ในระยะที่เติบโตเต็มท่ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอก (Flower) 

ใบ (Leaf) 

ล ำต้น (Stem) 

รำก (Root) 

ผล (Fruit) 



 

 
 

ภาพแสดงโครงสร้างภายนอกของอวัยวะต้อยต่ิงไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ราก 

 
 
 
 
 
 

ลำต้น 

 
 

ใบ 

 
 
 

ผล 

 
 
 

เมล็ด 

 
 
 

ดอก 

 
 



 

ราก 
 
 
 
 
 

 
 

ลำต้น 
 
 
 
 
 
 

 
 

ใบ 
 
 

 
 
 
 

 
 

ผล 
 

 
 
 
 
 

 
 

เมล็ด 
 

 
 
 
 
 

 
 

ดอก 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพแสดงโครงสร้างภายในของอวัยวะต้อยติ่งไทย 
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๒. การวิเคราะห์รูปลักษณ์ของพืช (ภายใน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒. การก าหนดเร่ืองที่จะเรียนรู้ 

ตัวอย่างการกำหนดเร่ืองที่จะเรียนรู้ 
รากต้อยต่ิงไทย  
ตอนที่ 1 ผังมโนทัศน์  
 
 
 
  

ตอนที่ 2 เร่ืองที่จะเรียนรู้ 
๑. สีรากตอนโคน           ๖. รูปทรงรากตอนกลาง    
๒. สีรากตอนกลาง          ๗. ขนาดรากตอนโคน   
๓. สีรากตอนปลาย         ๘. ขนาดรากตอนกลาง 
๔. รูปร่างรากตอนโคน     ๙. ขนาดรากตอนปลาย  
๕. รูปร่างรากตอนกลาง   ๑๐. ผิวรากตอนโคน 

 
 
 
ลำต้นต้อยต่ิงไทย  
ตอนที่ 1 ผังมโนทัศน์  

 
ตอนที่ 2 เร่ืองที่จะเรียนรู้ 

๑. สีลำต้นตอนโคน           ๖. รูปทรงลำต้นตอนกลาง    
๒. สีลำต้นตอนกลาง          ๗. ขนาดลำต้นตอนโคน   
๓. สีลำต้นตอนปลาย         ๘. ขนาดลำต้นตอนกลาง 
๔. รูปร่างลำต้นตอนโคน     ๙. ขนาดลำต้นตอนปลาย  
๕. รูปร่างลำต้นตอนกลาง   ๑๐. ผิวลำต้นตอนโคน 

 
 
 
 
 
 

ล าต้น

ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย

ราก

ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย

ตอนโคน 

ตอนกลาง 

ตอนปลาย 

ตอนโคน 

ตอนกลาง 

ตอนปลาย 



 

ใบต้อยต่ิงไทย  
ตอนที่ 1 ผังมโนทัศน์  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 2 เร่ืองที่จะเรียนรู้ 

๑. สีของแผ่นใบด้านหลังตอนกลางซีกซ้าย     
๒. สีของแผ่นใบด้านหลังตอนกลางซีกขวา    
๓. สีของแผ่นใบด้านท้องตอนกลางซีกซ้าย   
๔. สีของแผ่นใบด้านท้องตอนกลางซีกขวา   
๕. ผิวแผ่นใบด้านท้อง 
๖. ผิวแผ่นใบด้านหลัง 
๗. ผิวแผ่นใบด้านท้องตอนปลาย 
๘. ผิวแผ่นใบด้านท้องตอนกลาง 
๙. ผิวแผ่นใบด้านหลังตอนกลาง 
๑๐. รูปร่างแผ่นใบตอนโคน 

 
ดอกต้อยต่ิงไทย  
ตอนที่ 1 ผังมโนทัศน์  
  
 
 
ตอนที่ 2 เร่ืองที่จะเรียนรู้ 

๑. สีดอกตอนโคน           ๖. รูปทรงดอกตอนกลาง    
๒. สีดอกตอนกลาง          ๗. ขนาดดอกตอนโคน   
๓. สีดอกตอนปลาย         ๘. ขนาดดอกตอนกลาง 
๔. รูปร่างดอกตอนโคน     ๙. ขนาดดอกตอนปลาย  
๕. รูปร่างดอกตอนกลาง   ๑๐. ผิวดอกตอนโคน 

ใบ
ก้านใบ แผ่นใบ

ตอนโคน

ด้านหลัง

ซีกซ้าย

ซีกขวา

ด้านท้อง

ซีกซ้าย

ซีกขวา

ตอนกลาง

ด้านหลัง

ซีกซ้าย

ซีกขวา

ด้านท้อง

ซีกซ้าย

ซีกขวา

ตอนปลาย

ด้านหลัง

ซีกซ้าย

ซีกขวา

ด้านท้อง

ซีกซ้าย

ซีกขวา

ภาพประกอบการศึกษา  

การแบ่งโครงสร้างของใบ 

ขั้นที่ 
๑

ขั้นที่ 
๒

ขั้นที่ 

ดอก

ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย ตอนกลาง 

ตอนปลาย 

ตอนโคน 

หลังใบ ท้องใบ 



 

ผลต้อยต่ิงไทย  
ตอนที่ 1 ผังมโนทัศน์  
  
 
 
 
 
 
ตอนที่ 2 เร่ืองที่จะเรียนรู้ 

๑. สีผลตอนโคน           ๖. รูปทรงผลตอนกลาง    
๒. สีผลตอนกลาง          ๗. รูปทรงผลตอนโคน   
๓. สีผลตอนปลาย         ๘. ขนาดผลตอนกลาง 
๔. รูปร่างผลตอนโคน     ๙. ขนาดผลตอนปลาย  
๕. รูปร่างผลตอนกลาง   ๑๐. ผิวผลตอนโคน 

 
เมล็ดต้อยต่ิงไทย  
ตอนที่ 1 ผังมโนทัศน์  
  
 
 
ตอนที่ 2 เร่ืองที่จะเรียนรู้ 

๑. สีเมล็ดตอนโคน           ๖. รูปทรงเมล็ดตอนกลาง    
๒. สีเมล็ดตอนกลาง          ๗. รูปทรงเมล็ดตอนโคน   
๓. สีเมล็ดตอนปลาย         ๘. ขนาดเมล็ดตอนกลาง 
๔. รูปร่างเมล็ดตอนโคน     ๙. ขนาดเมล็ดตอนปลาย  
๕. รูปร่างเมล็ดตอนกลาง   ๑๐. ผิวเมล็ดตอนโคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผล

ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย ตอนกลาง 

ตอนโคน 

ตอนปลาย 

เมล็ด

ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย

ตอนกลาง 

ตอนโคน 

ตอนปลาย 



 

๓. การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายนอก (ชีววิทยา) ของชีวภาพ 
• ตัวอย่างผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายนอกของรากต้อยต่ิงไทย จาก 10 ตัวอย่าง 

เร่ืองที่เรียนรู้ สีของรากตอนกลางต้อยติ่งไทย 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่าสีของรากต้อยติ่งไทยท้ัง 10 ต้น ตอนกลางมีสีน้ำตาลเข้ม 

เร่ืองที่เรียนรู้ ขนาดของรากต้อยต่ิงไทยตอนโคน 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่าขนาดของรากต้อยต่ิงไทย ท้ัง 10 ต้น มีความกว้างตอนกลางเฉล่ีย ๐.๓๑ 
ซม. เเละ ความยาวเฉล่ีย 1๕.๕๕ ซม. 

เร่ืองที่เรียนรู้ ลักษณะผิวของรากต้อยต่ิงไทยตอนปลาย 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่าขนาดของรากต้อยต่ิงไทยท้ัง 10 ต้น ทุกต้นมผิีวขรุขระ 

เร่ืองที่เรียนรู้ ลักษณะผิวของรากต้อยต่ิงไทย 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่าขนาดของรากต้อยต่ิงไทยท้ัง 10 ต้น ทุกต้นย่างมผิีวขรุขระ 

เร่ืองที่เรียนรู้ เนื้อของรากต้อยต่ิงไทยตอนกลาง 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่าเนื้อของรากต้อยต่ิงไทยท้ัง 10 ต้น ทุกต้นมเีนื้อแข็ง 
 

 
 
 
 
 

 
• ตัวอย่างผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายนอกของลำต้นต้อยต่ิงไทย จาก 10 ตัวอย่าง 
เร่ืองที่เรียนรู้ รูปทรงของลำต้นต้อยติ่งไทยตอนโคน 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษารูปทรงของลำต้นตอนโคนของลำต้น ท้ัง 10 ต้น พบว่า ต้นท่ี 1-10 มีรูป
ทรงกระบอก 

เร่ืองที่เรียนรู้ สีของลำต้นต้อยต่ิงไทยตอนกลาง 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า สีของลำต้นตอนกลางท่ีมีสีเขียวอ่อน คือ ต้นท่ี 1,7,10 
สีของลำต้นตอนกลางท่ีมีสีเขียว คือ ต้นท่ี 2,3,5,9 สีของลำต้นตอนกลางท่ีมีสีเขียวเข้ม คือ ต้นท่ี 4,6,8 ดังนั้น สี
ส่วนใหญ่ของลำต้นตอนกลางจะมีสีเขียว 

เร่ืองที่เรียนรู้ รูปทรงของลำต้นต้อยติ่งไทยตอนกลาง 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาลำต้นต้นต้อยติ่งพบว่า ต้นท่ี 1-10 ลำต้นมีรูปทรงเป็นทรงกระบอก ดังนั้น ลำต้น
มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 

เร่ืองที่เรียนรู้ รูปร่างของลำต้นต้อยติ่งไทยตอนกลาง 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า ต้นท่ี 1 - ๑๐ มีรูปร่างส่ีเหล่ียม  

เร่ืองที่เรียนรู้ ผิวของลำต้นต้อยติ่งไทยตอนกลาง 

ราก เรื่องท่ีเรียนรู ้
สี รูปทรง ขนาดความกว้าง 

(ซม.) 
รูปร่าง ผิว เนื้อ 

ตอนโคน น้ำตาลเข้ม กระบอก ๐.๓๐ กลม ขรุขระ แข็ง 
ตอนกลาง น้ำตาลเข้ม กระบอก ๐.๒๙ กลม ขรุขระ แข็ง 
ตอนปลาย น้ำตาลเข้ม กระบอก ๐.๔๐ กลม ขรุขระ แข็ง 



 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาผิวภายนอกของลำต้นต้อยติ่งไทยตอนกลาง ต้ังเเต่ต้นท่ี 1-10 พบว่าทุกต้นมี
ลักษณะของผิวที่ขรุขระเเละมีขน ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ผิวของลำต้นต้อยต่ิง ตอนกลางมีผิวขรุขระเเละมีขน 

เร่ืองที่เรียนรู้ รูปร่างของลำต้นต้อยติ่งไทยตอนกลาง 
สรุปผลการเรยีนรู้ จากการศึกษา รูปร่างของลำต้นตอนกลาง ต้ังเเต่ต้นท่ี 1-10 พบว่าทุกต้นมีรูปร่างส่ีเหล่ียม 

เร่ืองที่เรียนรู้ เนื้อของลำต้นต้อยติ่งไทยตอนปลาย 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษา เนื้อของลำต้นต้อยติ่งไทยตอนปลาย ต้ังเเต่ต้นท่ี 1-10 พบว่าทุกต้นมีเนื้อแข็ง 
 

  
• ตัวอย่างผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายนอกของใบต้อยต่ิงไทย จาก 10 ตัวอย่าง 

เร่ืองที่เรียนรู้  สีของแผ่นใบด้านหลังตอนโคนซีกขวา   
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษา พบว่า ต้นท่ี 1-10 แผ่นใบด้านหลังตอนโคนซีกขวาของต้อยติ่งไทยมีสีเขียวเข้ม 

เร่ืองที่เรียนรู้ ผิวของแผ่นใบด้านหลังตอนปลาย   
สรุปผลการเรยีนรู้ จากการศึกษาพบว่า ต้นท่ี 1-10 ผิวของแผ่นใบด้านหลังตอนปลาย มีลักษณะผิวเรียบ  

เร่ืองที่เรียนรู้ รูปร่างของใบต้อยติ่งไทยตอนโคน 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า ต้นท่ี 1-10 ปลายใบสอบ ดังนั้น ตอนโคนของต้อยติ่งไทยเป็นปลายใบ
สอบ 

เร่ืองที่เรียนรู้ รูปร่างของใบต้อยติ่งไทยตอนปลาย 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า ต้นท่ี 1-10 ปลายใบมน ดังนั้น ปลายใบของต้อยติ่งไทยเป็นใบมน 

เร่ืองที่เรียนรู้ ขนาดความกว้างของใบต้อยติ่งไทย 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า ต้นท่ี 1-10 ปลายใบเเหลม ดังนั้น ปลายใบของต้นต้อยติ่งไทยเป็นใบเเห
ลม 

เร่ืองที่เรียนรู้ รูปทรงก้านของใบต้อยติ่งไทย 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า ต้นท่ี 1-10 ก้านมีรูปทรงเป็นทรงกระบอกทุกต้น ดังนั้น ดังนั้นก้านของใบ
เป็นรูปทรงกระบอก 
 
 
 
 

ลำต้น เรื่องท่ีเรียนรู ้
สี รูปทรง ขนาดความกว้าง (ซม.) รูปร่าง ผิว เนื้อ 

ตอนโคน สีเขียว กระบอก ๐.๓๐ ส่ีเหล่ียม ขรุขระ แข็ง 
ตอนกลาง สีเขียว กระบอก ๐.๒๕ ส่ีเหล่ียม ขรุขระ แข็ง 
ตอนปลาย สีเขียว กระบอก ๐.๑๕ ส่ีเหล่ียม ขรุขระ แข็ง 



 

 
• ตัวอย่างผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายนอกของดอกต้อยต่ิงไทย จาก 10 ตัวอย่าง 

เร่ืองที่เรียนรู้  ผิวของดอกต้อยติ่งไทยตอนปลาย  
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษา พบว่า ต้นท่ี 1-10 ผิวของดอกต้อยต่ิงไทยภายนอกเป็นผิวขรุขระ 

เร่ืองที่เรียนรู้ รูปทรงของดอกต้อยต่ิงไทยตอนกลาง 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า ต้นท่ี 1-10 มีดอกตอนกลางเป็นทรงกระบอก  

เร่ืองที่เรียนรู้ สีของดอกต้อยติ่งไทยตอนปลาย 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า ต้นท่ี 1-10 มีสีดอกตอนปลายเป็นสีม่วงอ่อน 

เร่ืองที่เรียนรู้ รูปร่างของดอกต้อยต่ิงไทยตอนปลาย  
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษา พบว่า ต้นท่ี 1-10 บานออกแบบปากแตร 

เร่ืองที่เรียนรู้ ขนาดของดอกต้อยต่ิงไทยตอนโคน 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า ต้นท่ี 1-10 มีขนาดของดอกต้อยต่ิงไทยตอนโคน กว้างเฉล่ีย ๐.๓ ซม. 

เร่ืองที่เรียนรู้ เนื้อของดอกต้อยติ่งไทยตอนโคน 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า ต้นท่ี 1-10 มีเนื้อตอนโคนเป็นเนื้อแข็งบาง 

 
• ตัวอย่างผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายนอกของผลต้อยต่ิงไทย 

 เร่ืองที่เรียนรู้  ขนาดตอนกลางของผลต้อยติ่งไทย (ความกว้าง) 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษา พบว่าขนาดของผลตอนกลางของต้อยติ่งไทย มีค่าเฉล่ียประมาณ 2.๕ มิลลิเมตร 
 เร่ืองที่เรียนรู้ รูปทรงตอนกลางของผลต้อยติ่งไทย 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า ต้นท่ี 1-10 มีผลตอนกลางเป็นทรงกระบอก 
 เร่ืองที่เรียนรู้ รูปร่างตอนกลางของผลต้อยติ่งไทย 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า ต้นท่ี 1-10 รูปร่างตอนกลางของผลต้อยติ่งมีลักษณะกลม 

ใบ เรื่องท่ีเรียนรู ้
สี รูปทรง 

(ก้านใบ) 
ขนาดความกว้าง 

(ซม.) 
รูปร่าง ผิว 

หลังใบ ท้องใบ 
ตอนโคน สีเขียว กระบอก ๒.๒๐ สอบ เรียบ ขรุขระ 
ตอนกลาง สีเขียว กระบอก ๓.๓๐ ร ี เรียบ ขรุขระ 
ตอนปลาย สีเขียว กระบอก ๒.๖๐ มน เรียบ ขรุขระ 

ดอก เรื่องท่ีเรียนรู ้
สี รูปทรง ขนาดความกว้าง (ซม.) รูปร่าง ผิว เนื้อ 

ตอนโคน ม่วงอ่อน กระบอก ๐.๓๐ ส่ีเหล่ียม ขรุขระ แข็ง 
ตอนกลาง ม่วงอ่อน กระบอก ๐.๗๕ ส่ีเหล่ียม ขรุขระ แข็ง 
ตอนปลาย ม่วงอ่อน ปากแตร ๓.๕๐ ปากแตร ขรุขระ แข็ง 



 

 เร่ืองที่เรียนรู้ รูปร่างตอนปลายของผลต้อยต่ิงไทย 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า ต้นท่ี 1-10 รูปร่างตอนปลายของผลต้อยต่ิงมีลักษณะแหลม 
 เร่ืองที่เรียนรู้ สีตอนปลายของผลต้อยต่ิงไทย 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า ต้นท่ี 1-10 สีตอนปลายของต้อยติ่งไทยมีสีเขียวขี้ม้าเข้ม 

 
• ตัวอย่างผลการเรยีนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายนอกของเมล็ดต้อยต่ิงไทย 

เร่ืองที่เรียนรู้  ขนาดตอนกลางของเมล็ดต้อยต่ิงไทย 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษา พบว่าขนาดตอนกลางของเมล็ดต้อยติ่งไทย มีค่าเฉล่ียประมาณ ๒ มิลลิเมตร 

เร่ืองที่เรียนรู้ สีตอนปลายของเมล็ดต้อยต่ิงไทย 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า สีตอนปลายของเมล็ดต้อยต่ิงไทย มีสีน้ำตาลเข้ม 2 เมล็ด มีสีน้ำตาลอ่อน 
3 เมล็ด มีสีเขียว 3 เมล็ด และมีสีเขียวเหลือง 2 เมล็ด เนื่องจากขึ้นอยู่กับระยะการเจริญเติบโตของเมล็ดต้อยต่ิง
ไทย 

เร่ืองที่เรียนรู้ รูปร่างของเมล็ดต้อยติ่งไทย 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า มีเมล็ดรูปร่างรี ปลายแหลม 2 เมล็ด และรูปร่างกลม ปลายแหลม 8 
เมล็ด ดังนั้น เมล็ดต้อยติ่งไทยส่วนใหญ่มีรูปร่างกลม 

เร่ืองที่เรียนรู้ ขนาดความหนาของเมล็ดต้อยติ่งไทย 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า เมล็ดท้ัง ๑๐ เมล็ด มีความหนาของเมล็ดต้อยติ่งไทย เฉล่ีย ๐.๑๕ 
มิลลิเมตร 

 
 
 
 
 
 

ผล เรื่องท่ีเรียนรู ้
สี รูปทรง ขนาดความกว้าง (ซม.) รูปร่าง ผิว เนื้อ 

ตอนโคน สีเขียวขี้ม้าเข้ม กรวย ๐.๑๙ แหลม ขรุขระ แข็ง 
ตอนกลาง สีเขียวขี้ม้าเข้ม กระบอก ๐.๒๔ ส่ีเหล่ียม ขรุขระ แข็ง 
ตอนปลาย สีเขียวขี้ม้าเข้ม กรวย ๐.๑๔ แหลม ขรุขระ แข็ง 

เมล็ด เรื่องท่ีเรียนรู ้
สี รูปทรง ขนาดความหนา (ซม.) รูปร่าง ผิว เนื้อ 

ตอนโคน น้ำตาล แบน ๐.๑๕ กลม ร ี ขรุขระ  แข็ง 
ตอนกลาง น้ำตาล แบน ๐.๑๕ กลม ร ี ขรุขระ แข็ง 
ตอนปลาย น้ำตาล แบน ๐.๑๕ กลม ร ี ขรุขระ แข็ง 



 

๔. การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายใน (ชีววิทยา) ของชีวภาพ  
ผลการเรียนรู้แต่ละส่วนของต้อยต่ิงไทย 

• ตัวอย่างผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายในของรากต้อยต่ิงไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพโครงสร้างภายในของรากต้อยต่ิงไทย 
เร่ืองที่เรียนรู้  ผิวของรากช้ัน Epidermis ตอนกลาง 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษา พบว่าลักษณะผิวของช้ัน Epidermis ของรากมีขน 
เร่ืองที่เรียนรู้  การเรียงตัวของเซลล์ในรากช้ัน Epidermis ตอนกลาง 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษา พบว่าลักษณะการเรียงตัวของเซลล์ในรากช้ัน Epidermis ตอนกลาง เรียงตัว 1 
ช้ัน เรียงชิดติดกัน 
• ตัวอย่างผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายในของลำต้นต้อยต่ิงไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพโครงสร้างภายในของลำต้นต้อยต่ิงไทย 

40X 

Hair 
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เร่ืองที่เรียนรู้  รูปร่างของเซลล์ช้ัน Epidermis ของลำต้นต้อยติ่งไทยตอนกลาง 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษารูปร่างของเซลล์ช้ัน Epidermis ของลำต้นท้ัง 10 ต้น พบว่าเซลล์ช้ัน 
Epidermis มีรูปร่างเป็นส่ีเหล่ียมท้ังหมด 

เร่ืองที่เรียนรู้  การเรียงตัวของเซลล์ช้ัน epidermis ของลำต้นต้อยติ่งไทยตอนกลาง 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า ลำต้นต้องต่ิงไทย ต้นท่ี1-10 เซลล์มีการเรียงตัว 1 ช้ัน เรียงชิดติดกัน 
และมี root hair 
 
• ตัวอย่างผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายในของใบต้อยต่ิงไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพโครงสร้างภายในของใบต้อยต่ิงไทย 
เร่ืองที่เรียนรู้  รูปร่างของ Vascular bundle ของช้ัน stele ในใบต้อยติ่งไทยตอนกลาง 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษารูปลักษณ์ภายในของ Vascular bundle มีรูปร่างวงรี ไซเล็มอยูด้่านบนโฟลเอ็ม
อยู่ด้านหลัง โดยเรียงตัวกระจายในเเนวราบ 

เร่ืองที่เรียนรู้  สีของช้ัน Palisade mesophyll ของใบต้อยติ่งไทยตอนกลาง 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า สีของช้ัน Palisade mesophyll ของใบต้อยติ่งไทยตอนกลาง  
ต้นท่ี 1-10 มีสีเขียวเข้ม 

เร่ืองที่เรียนรู้  การเรียงตัวของเนื้อเยื่อของใบต้อยติ่งไทยตอนกลาง 
สรุปผลการเรียนรู้ การเรียงตัวของเนื้อเยื่อของใบต้อยติ่งไทยตอนกลาง ประกอบด้วย 3 ช้ัน บนสุดคือช้ัน Upper 
epidermis ตรงกลางคือช้ัน Mesophyll (ด้านล่างเป็น Spongy mesophyll เเละด้านบนเป็น Palisade 
mesophyll) และล่างสุด คือช้ัน Lower epidermis  
 
 

40X 



 

ตัวอย่างผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายในของดอกต้อยต่ิงไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพโครงสร้างภายในของดอกต้อยต่ิงไทย 
เร่ืองที่เรียนรู้  ผิวของกลีบดอกต้อยต่ิงไทยตอนปลาย 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่าผิวของกลีบดอกต้อยต่ิงไทยตอนปลาย ต้นท่ี 1-10  มีผิวขรุขระ 
เร่ืองที่เรียนรู้  รูปร่างของอับละอองเรณูในดอกต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า รูปร่างของอับละอองเรณูในดอกต้อยต่ิงไทย ต้นท่ี 1-10 มีรูปร่างร ี
เร่ืองที่เรียนรู้  รูปทรงของก้านชูเกสรเพศเมียในดอกต้อยต่ิงไทย 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า รูปทรงของก้านชูเกสรเพศเมียในดอกต้อยต่ิงไทย ต้นท่ี 1-10 มีรูป
ทรงกระบอก 
• ตัวอย่างผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายในของผลต้อยต่ิงไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพโครงสร้างภายในของผลต้อยต่ิงไทย 

7X 

10X 



 

เร่ืองที่เรียนรู้  จำนวน Ovule ในผลของต้อยติ่งไทย 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า จำนวน Ovule ในผลของต้อยติ่งไทย ต้นท่ี 1 มี 22 เมล็ด ต้นท่ี 2 มี 24 
เมล็ด ต้นท่ี 3 มี 20 เมล็ด ต้นท่ี 4 มี 18 เมล็ด ต้นท่ี 5 มี 22 เมล็ด  ต้นท่ี 6 มี 22 เมล็ด ต้นท่ี 7 มี 20 เมล็ด 
ต้นท่ี 8 มี 18 เมล็ด ต้นท่ี 9 มี 20 เมล็ด ต้นท่ี 10 มี 22 เมล็ด ดังนั้น จำนวน Ovule ในผลของต้อยติ่งไทยส่วน
ใหญ่ มี 22 เมล็ด 

เร่ืองที่เรียนรู้  สีของช้ัน pericarp ของผลต้อยติ่งไทย 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า สีของช้ัน pericarp ของผลต้อยต่ิงไทย ต้นท่ี 1-10 มีสีเขียว 
 
• ตัวอย่างผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายในของผลต้อยต่ิงไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพโครงสร้างภายในของเมล็ดต้อยต่ิงไทย 
เร่ืองที่เรียนรู้  สีภายในของเมล็ดต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า ภายในของเมล็ดต้อยติ่งไทย มีสีเขียวใส ๗ เมล็ด และมีสีเหลืองใส ๓ 
เมล็ด เนื่องจากสีของเมล็ดขึ้นอยู่กับระยะการเจรญิเติบโตของเมล็ดต้อยติ่งไทย 

เร่ืองที่เรียนรู้  สีของช้ัน Seed coat ของเมล็ดต้อยต่ิงไทย 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า สีสีของช้ัน Seed coat ของเมล็ดต้อยติ่งไทย ต้นท่ี 1-10 มีสีเขียว 
 
 
 
 
 
 
 

เมล็ด 

 
 
 
 
 

15X 



 

๒. การเปลี่ยนแปลงดานรูปลักษณของชีวภาพ ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงภายนอก และภายใน ของราก ลําตน 
ใบ ดอก ผล เมล็ด ในแตละระยะการเจริญเติบโต  
 

การกำหนดระยะการเจริญเติบโตของต้อยต่ิงไทย ๔ ระยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระยะที่ ๑ 
(อายุ 0-๓๐ วัน) 

 

ระยะที่ ๒ 
(อายุ ๓๑-๖๐ วัน) 

 

ระยะที่ ๔ 
(อายุ ๑๒๑ วันข้ึนไป) 

ระยะที่ ๓ 
(อายุ ๖๑-๑๒๐ วัน) 

 



 

 
ตารางแสดงการกำหนดระยะการเจริญเติบโตของราก ๔ ระยะ 

 
 
 

 
ราก 

 

ระยะที่ ๑ 
(อายุ 0-๓๐ วัน) 

ระยะที่ ๒  
(อายุ ๓๑-๖๐ วัน) 

ระยะที่ ๓ 
(อายุ ๖๑-๑๒๐ วัน) 

ระยะที่ ๔ 
(อายุ ๑๒๑ วันขึ้นไป) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

• ตัวอย่างผลการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงด้านรูปลกัษณ์ของรากต้อยต่ิงไทย 

เร่ืองที่เรียนรู้  ขนาดของรากต้นต้อยติ่งไทย (ความยาว) 
สรุปผลการเรียนรู้  
จากการศึกษาพบว่า  ระยะการเติบโตระยะท่ี 1 ต้นท่ี 1-10 มคีวามยาวเฉล่ียประมาณ ๔ เซนติเมตร 

ระยะการเติบโตระยะท่ี 2 ต้นท่ี 1-10 มคีวามยาวเฉล่ียประมาณ ๙ เซนติเมตร 
ระยะการเติบโตระยะท่ี 3 ต้นท่ี 1-10 มคีวามยาวเฉล่ียประมาณ ๑๔ เซนติเมตร 
ระยะการเติบโตระยะท่ี 4 ต้นท่ี 1-10 มคีวามยาวเฉล่ียประมาณ ๒๐ เซนติเมตร 

ดังนั้น รากจะมีการเจริญเติบโตยาวขึ้น 
เร่ืองที่เรียนรู้  สีของรากตอนกลางต้นต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้  
จากการศึกษาพบว่า  ระยะการเติบโตระยะท่ี 1 มีสีน้ำตาลอ่อน 

ระยะการเติบโตระยะท่ี 2 มีสีน้ำตาลอ่อน 
ระยะการเติบโตระยะท่ี 3 มีสีน้ำตาล 
ระยะการเติบโตระยะท่ี 4 มีสีน้ำตาลเข้ม 

1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 



 

ดังนั้น สีของรากตอนกลางจะมีสีน้ำตาลเข้มข้ึนเรื่อยๆ ตามระยะการเติบโต 
 

เร่ืองที่เรียนรู้  ผิวของรากตอนกลางต้นต้อยติ่งไทย 
สรุปผลการเรียนรู้  
จากการศึกษาพบว่า  ระยะการเติบโตระยะท่ี 1 มีผิวขรุขระ 

ระยะการเติบโตระยะท่ี 2 มีผิวขรุขระ 
ระยะการเติบโตระยะท่ี 3 มีผิวขรุขระ 
ระยะการเติบโตระยะท่ี 4 มีผิวขรุขระ 

ดังนั้น ผิวของรากตอนกลางต้นต้อยติ่งไทยระยะท่ี 1-4 มีผิวขรุขระ  
 

ตารางแสดงการกำหนดระยะการเจริญเติบโตของลำต้น ๔ ระยะ 
 
 

 
ลำต้น 

 

ระยะที่ ๑ 
(อายุ 0-๓๐ วัน) 

ระยะที่ ๒  
(อายุ ๓๑-๖๐ วัน) 

ระยะที่ ๓ 
(อายุ ๖๑-๑๒๐ วัน) 

ระยะที่ ๔ 
(อายุ ๑๒๑ วันขึ้นไป) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 cm 1 cm 1 cm 
1 cm 



 

 
• ตัวอย่างผลการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงด้านรูปลกัษณ์ของลำต้นต้อยต่ิงไทย 

เร่ืองที่เรียนรู้  ขนาดของลำต้นตอนกลางต้อยต่ิงไทย (ความกว้าง) 
สรุปผลการเรียนรู้  
จากการศึกษาพบว่า  ระยะการเติบโตระยะท่ี 1 ต้นท่ี 1-10 มคีวามกว้างเฉล่ียประมาณ ๐.๑๐ เซนติเมตร 

ระยะการเติบโตระยะท่ี 2 ต้นท่ี 1-10 มคีวามกว้างเฉล่ียประมาณ ๐.๑๕ เซนติเมตร 
ระยะการเติบโตระยะท่ี 3 ต้นท่ี 1-10 มคีวามกว้างเฉล่ียประมาณ ๐.๒๕ เซนติเมตร 
ระยะการเติบโตระยะท่ี 4 ต้นท่ี 1-10 มคีวามกว้างเฉล่ียประมาณ ๐.๓๐ เซนติเมตร 

ดังนั้น ลำต้นจะมีการเจริญเติบโตมีความกว้างเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโต 
เร่ืองที่เรียนรู้  สีของลำต้นตอนกลางต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้  
จากการศึกษาพบว่า  ระยะการเติบโตระยะท่ี 1 มีลำต้นกลางสีเขียวอ่อน 

ระยะการเติบโตระยะท่ี 2 มีลำต้นตอนกลางสีเขียว 
ระยะการเติบโตระยะท่ี 3 มีลำต้นตอนกลางสีเขียว 
ระยะการเติบโตระยะท่ี 4 ลำต้นตอนกลางสีเขียวเเละมีเขียวเข้ม 

ดังนั้น ลำต้นตอนกลางต้อยติ่งไทยในระยะท่ี 1-4 มีสีเขียวเเละเขียวเข้มข้ึนเรื่อยๆ ตามระยะการเจริญเติบโต 
เร่ืองที่เรียนรู้  ผิวของลำต้นตอนกลางต้นต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้  
จากการศึกษาพบว่า  ระยะการเติบโตระยะท่ี 1 มีผิวเรียบ 

ระยะการเติบโตระยะท่ี 2 มีผิวขรุขระ 
ระยะการเติบโตระยะท่ี 3 มีผิวขรุขระ 
ระยะการเติบโตระยะท่ี 4 มีผิวขรุขระ 

ดังนั้น ผิวของลำต้นตอนกลางต้นต้อยติ่งไทยระยะท่ี 1 มีผิวเรียบ ส่วนระยะ ๒-4 มีผิวขรุขระ  
เร่ืองที่เรียนรู้  รูปทรงของลำต้นตอนกลางต้นต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้   
จากการศึกษาลำต้นต้นต้อยติ่งพบว่า ระยะท่ี 1 ลำต้นมีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
                                            ระยะท่ี 2 ลำต้นมีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
                                            ระยะท่ี 3 ลำต้นมีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
                                            ระยะท่ี 4 ลำต้นมีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
ดังนั้น ต้นต้อยติ่งในระยะท่ี 1-4 ลำต้นตอนกลางมีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
 
 
 
 
 



 

ตารางแสดงการกำหนดระยะการเจริญเติบโตของใบ ๔ ระยะ 
 
 

 
ใบ 

 

ระยะที่ ๑ 
(อายุ 0-๑๐ วัน) 

ระยะที่ ๒  
(อายุ ๑๑ - ๒๐ วัน) 

ระยะที่ ๓ 
(อายุ ๒๑-๔๐ วัน) 

ระยะที่ ๔ 
(อายุ ๔๑ วันขึ้นไป) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

• ตัวอย่างผลการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงด้านรูปลกัษณ์ของใบต้อยต่ิงไทย 
เร่ืองที่เรียนรู้  ขนาดของใบตอนกลางต้อยต่ิงไทย (ความกว้าง) 

สรุปผลการเรยีนรู้  
จากการศึกษาพบว่า  ระยะการเติบโตระยะท่ี 1 ต้นท่ี 1-10 มคีวามกว้างเฉล่ียประมาณ ๑.๐ เซนติเมตร 

ระยะการเติบโตระยะท่ี 2 ต้นท่ี 1-10 มคีวามกว้างเฉล่ียประมาณ ๒.๐  เซนติเมตร 
ระยะการเติบโตระยะท่ี 3 ต้นท่ี 1-10 มคีวามกว้างเฉล่ียประมาณ ๓.๐  เซนติเมตร 
ระยะการเติบโตระยะท่ี 4 ต้นท่ี 1-10 มคีวามกว้างเฉล่ียประมาณ ๓.๕ เซนติเมตร 

ดังนั้น ใบจะมีการเจริญเติบโตมีความกว้างตอนกลางเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโต 
เร่ืองที่เรียนรู้  สีของใบตอนกลางต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้  
จากการศึกษาพบว่า  ระยะการเติบโตระยะท่ี 1 ใบมีสีเขียวอ่อน 

ระยะการเติบโตระยะท่ี 2 ใบมีสีเขียว 
ระยะการเติบโตระยะท่ี 3 ใบมีสีเขียวเข้ม 
ระยะการเติบโตระยะท่ี 4 ใบมีสีเขียวเข้ม 

ดังนั้น ใบตอนกลางต้อยติ่งไทยในระยะท่ี 1-4 มสีีเขียวเเละเขียวเข้มขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะการเจริญเติบโต 
เร่ืองที่เรียนรู้  ผิวของหลังใบต้อยต่ิงไทย 

สรุปผลการเรียนรู้  
จากการศึกษาพบว่า  ระยะการเติบโตระยะท่ี 1 ใบมีผิวเรียบล่ืน 

ระยะการเติบโตระยะท่ี 2 ใบมีผิวเรียบ 
ระยะการเติบโตระยะท่ี 3 ใบหยาบเล็กน้อย 
ระยะการเติบโตระยะท่ี 4 ใบหยาบ 

ดังนั้น ผิวของหลังใบต้อยติ่งไทย ต้อยติ่งไทยระยะท่ี 1,๒ มีผิวเรียบ ส่วนระยะ ๓,4 มีผิวใบหยาบ 

1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 



 

 
ตารางแสดงการกำหนดระยะการเจริญเติบโตของดอก 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) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

• ตัวอย่างผลการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงด้านรูปลกัษณ์ของดอกต้อยต่ิงไทย 
เร่ืองที่เรียนรู้  รูปทรงตอนโคนของดอกต้อยต่ิงไทย 

สรุปผลการเรียนรู้  
จากการศึกษาพบว่า  ระยะการเติบโตระยะท่ี 1 ต้นท่ี 1-10 มีดอกตอนโคนรูปทรงกระบอก 

ระยะการเติบโตระยะท่ี 2 ต้นท่ี 1-10 มีดอกตอนโคนรูปทรงกระบอก 
ระยะการเติบโตระยะท่ี 3 ต้นท่ี 1-10 มีดอกตอนโคนรูปทรงกรวย 
ระยะการเติบโตระยะท่ี 4 ต้นท่ี 1-10 มีดอกตอนโคนรูปทรงกรวย 

ดังนั้น ระยะท่ี 1 และ 2 มีดอกตอนโคนรูปทรงกระบอกและระยะท่ี 3 และ 4 มีดอกตอนโคนรูปทรงกรวย 
เร่ืองที่เรียนรู้  สีตอนโคนของดอกต้อยต่ิงไทย 

สรุปผลการเรียนรู้  
จากการศึกษาพบว่า  ระยะการเติบโตระยะท่ี 1 มีดอกตอนโคนสีเขียวอ่อน 

ระยะการเติบโตระยะท่ี 2 มีดอกตอนโคนสีเหลืองม่วง 
ระยะการเติบโตระยะท่ี 3 มีดอกตอนโคนสีม่วงออ่น 
ระยะการเติบโตระยะท่ี 4 มีดอกตอนโคนสีม่วงน้ำตาล 

ดังนั้น สีตอนโคนของดอกต้อยต่ิงไทยในระยะท่ี 1 มีสีเขียวอ่อน ระยะท่ี ๒ เริ่มมีสีม่วงและเหลือง จนระยะท่ี ๓ 
ดอกมีสีม่วง จนระยะสุดท้าย จะเป็นดอกสีม่วงน้ำตาล  

เร่ืองที่เรียนรู้  ผิวตอนโคนของดอกต้อยต่ิงไทย 
สรุปผลการเรียนรู้  
จากการศึกษาพบว่า  ระยะการเติบโตระยะท่ี 1 มีดอกตอนโคนผิวขรุขระ 

ระยะการเติบโตระยะท่ี 2 มีดอกตอนโคนผิวขรุขระ 
ระยะการเติบโตระยะท่ี 3 มีดอกตอนโคนผิวขรุขระ 
ระยะการเติบโตระยะท่ี 4 มีดอกตอนโคนผิวขรุขระ 

ดังนั้น ผิวตอนโคนของดอกต้อยต่ิงไทยในระยะท่ี 1 - ๔ มีผิวขรุขระ 

1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 



 

ตารางแสดงการกำหนดระยะการเจริญเติบโตของผล ๔ ระยะ 
 

 
 

 
ผล 

 

ระยะที่ ๑ 
(อายุ ๐ - ๗ วัน) 

ระยะที่ ๒  
(อายุ ๘ - ๑๔ วัน) 

ระยะที ่๓ 
(อายุ ๑๕ - ๒๑ วัน) 

ระยะที่ ๔ 
(อายุ ๒๒ – ๒๘ วัน) 

 
 

 
 
 

 
 

 

• ตัวอย่างผลการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงด้านรูปลกัษณ์ของผลต้อยต่ิงไทย 

เร่ืองที่เรียนรู้  เร่ืองที่เรียนรู้  รูปทรงตอนกลางของผลต้อยติ่งไทย 
สรุปผลการเรียนรู้  
จากการศึกษาพบว่า  ระยะการเติบโตระยะท่ี 1 ต้นท่ี 1-10 มีรูปทรงกระบอก 

ระยะการเติบโตระยะท่ี 2 ต้นท่ี 1-10 มีรูปทรงกระบอก 
ระยะการเติบโตระยะท่ี 3 ต้นท่ี 1-10 มีรูปทรงกระบอก 
ระยะการเติบโตระยะท่ี 4 ต้นท่ี 1-10 มีรูปทรงกระบอก 

ดังนั้น ผลระยะท่ี 1 - ๔ มีรูปทรงตอนกลางรูปทรงกระบอก 
เร่ืองที่เรียนรู้  สีตอนโคนของผลต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้  
จากการศึกษาพบว่า  ระยะการเติบโตระยะท่ี 1 มีสีเขียว 

ระยะการเติบโตระยะท่ี 2 มีสีเขียวเข้ม 
ระยะการเติบโตระยะท่ี 3 มีสีเขียวขี้ม้า 
ระยะการเติบโตระยะท่ี 4 มีสีน้ำตาล ,สีน้ำตาลอ่อน 

ดังนั้น สีตอนโคนของผลต้อยติ่งไทย มีสีเข้มขึ้นเรื่อยๆจากสีเขียวจนเป็นสีน้ำตาลเปล่ียนแปลงตามการเจริญเติบโต 
คลอโรฟิลล์เริ่มสลายไป 

เร่ืองที่เรียนรู้  ผิวตอนกลางของผลต้อยติ่งไทย 
สรุปผลการเรียนรู้  
จากการศึกษาพบว่า  ระยะการเติบโตระยะท่ี 1 ผิวเรียบ 

ระยะการเติบโตระยะท่ี 2 ผิวเรียบ 
ระยะการเติบโตระยะท่ี 3 ผิวสาก (ผิวขรุขระ) 
ระยะการเติบโตระยะท่ี 4 ผิวสาก (ผิวขรุขระ) 

ดังนั้น ผิวตอนกลางของผลต้อยติ่งไทย ระยะท่ี 1 - ๒ มีผิวเรียบ ระยะท่ี ๓ – ๔ มีผิวสาก (ผิวขรุขระ)  
 

1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 



 

เร่ืองที่เรียนรู้  ขนาดของผลต้อยต่ิงไทย (ความยาว) 
สรุปผลการเรียนรู้  
จากการศึกษาพบว่า  ระยะการเติบโตระยะท่ี 1 ต้นท่ี 1-10 มคีวามยาวเฉล่ียประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร 

ระยะการเติบโตระยะท่ี 2 ต้นท่ี 1-10 มคีวามยาวเฉล่ียประมาณ ๒.๑ เซนติเมตร 
ระยะการเติบโตระยะท่ี 3 ต้นท่ี 1-10 มคีวามยาวเฉล่ียประมาณ ๑.๙ เซนติเมตร 
ระยะการเติบโตระยะท่ี 4 ต้นท่ี 1-10 มคีวามยาวเฉล่ียประมาณ ๑.๙ เซนติเมตร 

ดังนั้น ขนาดความยาวของผลต้อยต่ิงไทย ในระยะท่ี ๑-๒ เพิ่มข้ึนตามการเจริญเติบโต แต่ระยะท่ี ๓-๔ มีขนาด
ความยาวเล็กลงเล็กน้อยเนื่องจากผลแก่จะเริ่มแห้ง 

ตารางแสดงการกำหนดระยะการเจริญเติบโตของเมล็ด 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) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

• ตัวอย่างผลการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงด้านรูปลกัษณ์ของเมล็ดต้อยต่ิงไทย 
เร่ืองที่เรียนรู้  ขนาดความกว้างตอนกลางของเมล็ดต้อยต่ิงไทย  

สรุปผลการเรียนรู้  
จากการศึกษาพบว่า  ระยะการเติบโตระยะท่ี 1 ต้นท่ี 1-10 มคีวามยาวเฉล่ียประมาณ 2.05 มิลลิเมตร 

ระยะการเติบโตระยะท่ี 2 ต้นท่ี 1-10 มคีวามยาวเฉล่ียประมาณ 2.11 มิลลิเมตร 
ระยะการเติบโตระยะท่ี 3 ต้นท่ี 1-10 มคีวามยาวเฉล่ียประมาณ 2.20 มิลลิเมตร 
ระยะการเติบโตระยะท่ี 4 ต้นท่ี 1-10 มีความยาวเฉล่ียประมาณ 2.18 มิลลิเมตร 

ดังนั้น ขนาดความกว้างของเมล็ดต้อยต่ิงไทย ในระยะท่ี ๑-๓ เพิ่มข้ึนตามการเจริญเติบโต ส่วนระยะ ๔  
มีขนาดความกว้างเล็กลงเล็กน้อยเนื่องจากเมล็ดแก่จะแห้ง 

เร่ืองที่เรียนรู้  รูปร่างของเมล็ดต้อยติ่งไทย 
สรุปผลการเรียนรู้  รูปร่างของเมล็ดต้อยติ่งไทย ระยะการเติบโตระยะท่ี 1-๔ เป็นรูปร่างกลม 

เร่ืองที่เรียนรู้  รูปร่างตอนปลายของเมล็ดต้อยติ่งไทย 
สรุปผลการเรียนรู้  รูปร่างของเมล็ดต้อยติ่งไทย ระยะการเติบโตระยะท่ี 1-๔ เป็นรูปร่างแหลม 

เร่ืองที่เรียนรู้  เนื้อของเมล็ดต้อยต่ิงไทย  
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า   

ระยะการเจริญเติบโตระยะท่ี 1 เมล็ดมีเนื้อนิ่ม 
ระยะการเจริญเติบโตระยะท่ี ๒ เมล็ดมีเนื้อนิ่ม 

      ระยะการเจริญเติบโตระยะท่ี 3 เมล็ดมีเนื้อแข็ง 
   ระยะการเจริญเติบโตระยะท่ี ๔ เมล็ดมีเนื้อแข็ง 

ดังนั้น เนื้อของเมล็ดต้อยต่ิงไทย ในระยะท่ี ๑-๒ จะมีเนื้อนิ่ม ส่วนระยะ 3-4 เมล็ดมีเนื้อแข็ง เนื่องจาก
เมล็ดแก่จะแห้ง 

1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 



 

เร่ืองที่เรียนรู้  สีตอนปลายของเมล็ดต้อยติ่งไทย 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า  ระยะการเติบโตระยะท่ี 1 มีสีเหลืองเขียว 

ระยะการเติบโตระยะท่ี 2 มีสีเขียวอ่อน 
ระยะการเติบโตระยะท่ี 3 มีสีน้ำตาลเข้ม 
ระยะการเติบโตระยะท่ี 4 มีสีน้ำตาลอ่อน 

ดังนั้น สีตอนปลายของเมล็ดต้อยติ่งไทย มีสีเข้มขึ้นเรื่อยๆจากสีเหลืองเขียวจนเป็นสีน้ำตาลเข้ม
เปล่ียนแปลงตามการเจริญเติบโต คลอโรฟิลล์เริ่มสลายไป และระยะท่ีแก่ท่ีสุด จะแห้งจนมีสีน้ำตาลอ่อน 
 
การกำหนดเร่ืองที่จะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของพืช 
ตัวอย่างเร่ืองที่จะเรียนรู้ 
รากต้อยต่ิงไทย  

๒๕. สีของช้ัน Epidermis ของราก 
๒๖. สีของช้ัน Cortex ของราก 
๒๗. สีของ Endodermis ในช้ัน Cortex ของราก 
๒๘. สีของ Pericycle ในช้ัน Stele ของราก 
๒๙. สีของ Xylem ใน Vascular Bundle ในช้ัน Stele ของราก 
๓๐. สีของ Phloem ใน Vascular Bundle ในช้ัน Stele ของราก 
๓๑. สีของ Pith ในช้ัน Stele ของราก 
๓๒. รูปร่างของเซลล์ในช้ัน Epidermis ของราก 
๓๓. รูปร่างของเซลล์ Parenchyma ในช้ัน Cortex ของราก 
๓๔. รูปร่างของ Endodermis ในช้ัน Cortex ของราก 
๓๕. รูปร่างของ Pericycle ในช้ัน Stele ของราก 
๓๖. รูปร่างของ Xylem ใน Vascular Bundle ในช้ัน Stele ของราก 
๓๗. รูปร่างของ Phloem ใน Vascular Bundle ในช้ัน Stele ของราก 
๓๘. รูปร่างของ Pith ในช้ัน Stele ของราก 
๓๙. จำนวนช้ัน Epidermis ของราก 
๔๐. จำนวนช้ัน Parenchyma ในช้ัน Cortex ของราก 
๔๑. จำนวนช้ัน Endodermis ในช้ัน Cortex ของราก 
๔๒. จำนวนช้ัน Pericycle ในช้ัน Stele ของราก 
๔๓. ลักษณะการเรียงตัวของ Epidermis ของราก 
๔๔. ลักษณะการเรียงตัวของ Parenchyma ในช้ัน Cortex ของราก 
๔๕. ลักษณะการเรียงตัวของ Endodermis ในช้ัน Cortex ของราก 
๔๖. ลักษณะการเรียงตัวของ Pericycle ในช้ัน Stele ของราก 
๔๗. ลักษณะการเรียงตัวของ Xylem ใน Vascular Bundle ในช้ัน Stele ของราก 
๔๘. ลักษณะการเรียงตัวของ Phloem ใน Vascular Bundle ในช้ัน Stele ของราก 



 

 
ลำต้นต้อยต่ิงไทย  

๑๗. สีของช้ัน Epidermis ของลำต้น 
๑๘. สีของช้ัน Cortex ของลำต้น 
๑๙. สีของ Xylem ใน Vascular Bundle ในช้ัน Stele ของลำต้น 
๒๐. สีของ Phloem ใน Vascular Bundle ในช้ัน Stele ของลำต้น 
๒๑. สีของ Pith ในช้ัน Stele ของลำต้น 
๒๒. รูปร่างของเซลล์ในช้ัน Epidermis ของลำต้น 
๒๓. รูปร่างของเซลล์ Parenchyma ในช้ัน Cortex ของลำต้น 
๒๔. รูปร่างของ Xylem ใน Vascular Bundle ในช้ัน Stele ของลำต้น 
๒๕. รูปร่างของ Phloem ใน Vascular Bundle ในช้ัน Stele ของลำต้น 
๒๖. รูปร่างของ Pith ในช้ัน Stele ของลำต้น 
๒๗. จำนวนช้ัน Epidermis ของลำต้น 
๒๘. จำนวนช้ัน Parenchyma ในช้ัน Cortex ของลำต้น 
๒๙. ลักษณะการเรียงตัวของ Epidermis ของลำต้น 
๓๐. ลักษณะการเรียงตัวของ Parenchyma ในช้ัน Cortex ของลำต้น 
๓๑. ลักษณะการเรียงตัวของ Xylem ใน Vascular Bundle ในช้ัน Stele ของลำต้น 
๓๒. ลักษณะการเรียงตัวของ Phloem ใน Vascular Bundle ในช้ัน Stele ของลำต้น 

 
ใบต้อยต่ิงไทย  

๒๕. การติดสีของช้ัน Upper Epidermis ของใบ 
๒๖. การติดสีของช้ัน Lower Epidermis ของใบ 
๒๗. การติดสีของช้ัน Palisade mesophyll ของใบ 
๒๘. การติดสีของช้ัน Spongy mesophyll ของใบ 
๒๙. การติดสีของ Xylem ใน Vascular Bundle ของใบ 
๓๐. การติดสีของ Phloem ใน Vascular Bundle ของใบ 
๓๑. รูปร่างของเซลล์ในช้ัน Upper Epidermis ของใบ 
๓๒. รูปร่างของเซลล์ในช้ัน Lower Epidermis ของใบ 
๓๓. รูปร่างของเซลล์ในช้ัน Palisade mesophyll ของใบ 
๓๔. รูปร่างของ Vascular Bundle ของใบ 
๓๕. รูปร่างของ Xylem ใน Vascular Bundle ของใบ 
๓๖. รูปร่างของ Phloem ใน Vascular Bundle ของใบ 
๓๗. จำนวนช้ัน Upper Epidermis ของใบ 
๓๘. จำนวนช้ัน Lower Epidermis ของใบ 
๓๙. จำนวนช้ัน Palisade mesophyll ของใบ 



 

๔๐. จำนวนช้ัน Spongy mesophyll ของใบ 
๔๑. จำนวน Vascular Bundle ของใบ 
๔๒. ลักษณะการเรียงตัวของ Upper Epidermis ของใบ 
๔๓. ลักษณะการเรียงตัวของ Lower Epidermis ของใบ 
๔๔. ลักษณะการเรียงตัวของ Palisade mesophyll ของใบ 
๔๕. ลักษณะการเรียงตัวของ Spongy mesophyll ของใบ 
๔๖. Xylem ใน Vascular Bundle ของใบ 
๔๗. ลักษณะการเรียงตัวของ Phloem ใน Vascular Bundle ของใบ 
๔๘. ลักษณะการเรียงตัวของ Xylem ใน Vascular Bundle ของใบ 

 
ดอกต้อยต่ิงไทย  

๓๘. สีของ Sepal ของดอก 
๓๙. สีของ Petal ของดอก 
๔๐. สีของ Stigma ของดอก 
๔๑. สีของ Style ของดอก 
๔๒. สีของ Ovary ของดอก 
๔๓. สีของ Ovule ของดอก 
๔๔. สีของ Anther ของดอก 
๔๕. สีของ Filament ของดอก 
๔๖. รูปร่างของ Sepal ของดอก 
๔๗. รูปร่างของ Petal ของดอก 
๔๘. รูปร่างของ Stigma ของดอก 
๔๙. รูปร่างของ Style ของดอก 
๕๐. รูปร่างของ Ovary ของดอก 
๕๑. รูปร่างของ Ovule ของดอก 
๕๒. รูปร่างของ Anther ของดอก 
๕๓. รูปร่างของ Filament ของดอก 
๕๔. รูปร่างของ Ovary ของดอก 
๕๕. รูปร่างของ Ovule ของดอก 
๕๖. รูปร่างของ Anther ของดอก 
๕๗. รูปร่างของ Filament ของดอก 
๕๘. ผิวของ Sepal ของดอก 
๕๙. ผิวของ Petal ของดอก 
๖๐. ผิวของ Stigma ของดอก 
๖๑. ผิวของ Style ของดอก 



 

๖๒. ผิวของ Ovary ของดอก 
๖๓. ผิวของ Ovule ของดอก 
๖๔. ผิวของ Anther ของดอก 
๖๕. ผิวของ Filament ของดอก 
๖๖. จำนวนแฉก Sepal ของดอก 
๖๗. จำนวนแฉก Petal ของดอก 
๖๘. จำนวน Stigma ของดอก 
๖๙. จำนวน Style ของดอก 
๗๐. จำนวน Ovary ของดอก 
๗๑. จำนวน Ovule ของดอก 
๗๒. จำนวน Anther ของดอก 
๗๓. จำนวน Filament ของดอก 
๗๔. ลักษณะตำแหน่ง Ovary ของดอก 

 
ผลต้อยต่ิงไทย  

๑๕. สีของ Pericarp ของผล 
๑๖. สีของ Ovule ของผล 
๑๗. สีของ Placenta ของผล 
๑๘. ผิวของ Pericarp ของผล 
๑๙. ผิวของ Ovule ของผล 
๒๐. ผิวของ Placenta ของผล 
๒๑. จำนวน Ovule ของผล 
๒๒. จำนวน Ovule ใน 1 locule ของผล 
๒๓. จำนวน locule ของผล 
๒๔. จำนวน Placenta ของผล 
๒๕. รูปร่างของ Placenta ของผล 
๒๖. รูปร่างของ Ovule ของผล 
๒๗. รูปร่างของ locule ของผล 
๒๘. ลักษณะการเรียงตัวของ Ovule ในผล 

 
 
 
 
 
 



 

เมล็ดต้อยต่ิงไทย  
๑๓. สีของ Seed coat ของเมล็ด 
๑๔. สีของ Endosperm ของเมล็ด 
๑๕. สีของ Endosperm ของเมล็ด 
๑๖. ผิวของ Seed coat ของเมล็ด 
๑๗. ผิวของ Endosperm ของเมล็ด 
๑๘. ผิวของ Endosperm ของเมล็ด 
๑๙. เนื้อของ Seed coat ของเมล็ด 
๒๐. เนื้อของ Endosperm ของเมล็ด 
๒๑. เนื้อของ Endosperm ของเมล็ด 
๒๒. รูปร่างของ Seed coat ของเมล็ด 
๒๓. รูปร่างของ Endosperm ของเมล็ด 
๒๔. รูปร่างของ Endosperm ของเมล็ด 

 
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์ของชีวภาพ (ภายใน) 
• ตัวอย่างผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายในของรากต้อยต่ิง 

เร่ืองที่เรียนรู้  ลักษณะการเรียงตัวของ Xylem ใน Vascular bundle ใน ช้ัน Stele ของราก 
สรุปผลการเรียนรู้  
 จากการศึกษา พบว่า ลักษณะการเรียงตัวของ Xylem ใน Vascular bundle ใน ช้ัน Stele ของราก ใน
ระยะแรกเรียงตัวเป็นแฉก 4 แฉก อยู่ในระนาบวงกลมเดียวกัน ระยะท่ี ๒ เรียงตัวเป็นแฉก 6 แฉก อยู่ในระนาบ
วงกลมเดียวกัน ระยะท่ี ๓ เรียงตัวเป็นแฉก ๘ แฉก อยู่ในระนาบวงกลมเดียวกัน ระยะท่ี ๔ เรียงตัวเป็นแฉก ๙ 
แฉก อยู่ในระนาบวงกลมเดียวกัน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเมื่ออายุของต้นต้อยติ่งไทยมากขึ้นจำนวนแฉกของ Xylem ใน 
Vascular bundle ใน ช้ัน Stele ของราก ก็เพิ่มข้ึนเช่นกัน 
 
• ตัวอย่างผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายในของลำต้นต้อยต่ิงไทย 

เร่ืองที่เรียนรู้  รูปร่างของเซลล์ช้ัน Epidermis ของลำต้น 
สรุปผลการเรียนรู้ 
 จากการศึกษาพบว่าต้นต้อยต่ิงไทยในระยะท่ี 1 รปูร่างของเซลล์ช้ัน Epidermis ของลำต้น มีลักษณะเซลล์
ส่ีเหล่ียมเรียงชิดติดกัน 1 แถว ระยะท่ี ๒ รูปร่างของเซลล์ช้ัน Epidermis ของลำต้น มีลักษณะเซลล์ส่ีเหล่ียมเรียง
ชิดติดกัน 1 แถว เริ่มมีขนรอบๆ บางๆ ระยะท่ี ๓ รูปร่างของเซลล์ช้ัน Epidermis ของลำต้น มีลักษณะเซลล์
ส่ีเหล่ียมเรียงชิดติดกัน 1 แถว มีขนรอบๆ และระยะท่ี ๔ รูปร่างของเซลล์ช้ัน Epidermis ของลำต้น มีลักษณะ
เซลล์ส่ีเหล่ียมเรียงชิดติดกัน 1 แถว มีขนรอบๆ มาก ดังนั้น รูปร่างของเซลล์ช้ัน Epidermis ของลำต้น 
ต้ังแต่ระยะ ๑-๔ มีลักษณะเซลล์ส่ีเหล่ียมเรียงชิดติดกัน 1 แถว ในระยะท่ี 1 ไม่มีขนราก แต่เมื่อเจริญเติบโตขึ้นจะ
เริ่มมีขนราก จนระยะท่ี 4 มีขนรากมากท่ีสุด 



 

 
• ตัวอย่างผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายในของใบต้อยต่ิงไทย 

เร่ืองที่เรียนรู้  การเลียงตัวของท่อลำเลียง Xylem ในใบ  
สรุปผลการเรียนรู้ 
 จากการศึกษาพบว่า การเรียงตัวของท่อลำเลียง Xylem ในใบ ในระยะท่ี ๑-๔  มีการเรียงตัวอยู่บน Phloem  
• ตัวอย่างผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายในของดอกต้อยต่ิงไทย 

เร่ืองที่เรียนรู้  จำนวนของเกสรเพศผู้ของดอก 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า ดอกของต้อยติ่งไทยระยะท่ี 1 มี่จำนวนเกสรเพศผู้อยู่ประมาณ ๒-3 อัน 
เพราะเป็นระยะท่ีดอกเริ่มมีการเจริญเติบโต ระยะท่ี 2 จำนวนเกสรเพศผู้อยู่ประมาณ ๔ อัน ระยะท่ี ๓ จำนวน
เกสรเพศผู้อยู่ ๔ อัน ระยะท่ี ๔ ไม่มีเกสรเพศผุ้ เพราะเป็นระยะท่ีดอกหยุดการเจริญเติบโต และเกสรจะหลุด
หายไป ดังนั้นเกสรเพศผู้ของดอกต้อยต่ิงไทย ต้ังแต่ระยะท่ี 1-๔ จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นจนสูงท่ีสุดท่ีจำนวน ๔ อัน และ
จะเริ่มหลุดหายไปจนไม่เหลือเกสรเพศผู้ 
 
• ตัวอย่างผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายในของผลต้อยต่ิงไทย 

เร่ืองที่เรียนรู้  สีของช้ัน Exocarp ในผล 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า ระยะท่ี 1 - ๒ มีสีเขียวเข้ม ระยะท่ี ๓ มีสีเขียวขี้ม้า ส่วนระยะสุดท้าย มีสี
น้ำตาลอ่อนปนเหลือง ดังนั้น ช้ัน Exocarp ของผลต้อยติ่งไทย มีสีเข้มขึ้นเรื่อยๆจากสีเขียวจนเป็นสีน้ำตาลเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงตามการเจริญเติบโต คลอโรฟิลล์เริ่มสลายไป 
 
• ตัวอย่างผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายในของเมล็ดต้อยต่ิงไทย 

เร่ืองที่เรียนรู้  สี Seed coat ของเมล็ดต้อยติ่งไทย 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า Seed coat ของเมล็ดต้อยติ่งไทย ระยะท่ี ๑ มีสีเขียวอมเหลือง  
ระยะท่ี ๒ มีสีเขียวเข้ม ระยะท่ี ๓ มีสีน้ำตาล และระยะสุดท้ายไม่สามารถ ตรวจสอบได้เนื่องจากเมล็ดมีตวามแข็ง
มากเกินไป ทำให้ไม่สามารถทำการ Long – Section ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๓. ศึกษาดานคุณสมบัติของชีวภาพ ไดขอมูลดานคุณสมบัติภายนอกและภายในของราก ลําตน เมล็ด ในแตละ
ระยะการเติบโต  
๔. การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของชีวภาพ ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงดานคุณสมบัติภายนอกและ ภายในของ
ราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ด ในแตละระยะการเติบโต 
 
๑. ศึกษาคุณสมบัติแรงพยุง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๒. ด้านคุณสมบัติทางเคมี 

• การศึกษาคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, ค่าความเป็นกรด - เบส) ของรากต้นต้อยต่ิงไทย 
 จากการศึกษา คุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กล่ิน) ของรากต้นต้อยติ่งไทยท้ัง 4 ระยะ ในการทดสอบ
สีจากการสังเกตและการทดสอบกล่ินจากการดมกล่ินนั้น พบว่า  
 สีของรากต้นต้อยติ่งไทย 

ระยะท่ี 1  สีของรากต้นต้อยติ่งไทย มีสีขาวขุ่น  
ระยะท่ี ๒  สีของรากต้นต้อยติ่งไทย มีสีขาวขุ่นปนน้ำตาล 
ระยะท่ี ๓  สีของรากต้นต้อยติ่งไทย มีสีน้ำตาลอ่อน 
ระยะท่ี ๔  สีของรากต้นต้อยติ่งไทย มีสีน้ำตาลเข้ม 

 กล่ินของรากต้นต้อยติ่งไทย 
ระยะท่ี 1  กล่ินของรากต้นต้อยติ่งไทย มีกล่ินเหม็นเขียวอ่อนๆ  
ระยะท่ี ๒  กล่ินของรากต้นต้อยติ่งไทย มีกล่ินเหม็นเขียว 
ระยะท่ี ๓  กล่ินของรากต้นต้อยติ่งไทย มีกล่ินเหม็นเขียวปานกลาง 
ระยะท่ี ๔  กล่ินของรากต้นต้อยติ่งไทย มีกล่ินเหม็นเขียวมาก 
 

ส่วนประกอบ 
ของราก 

ผลการทดลองด้านคุณสมบัติของชีวภาพ (ค่าความเป็นกรด - เบส) 
คร้ัง ๑ คร้ัง ๒ คร้ัง ๓ คร้ัง ๔ คร้ัง ๕ คร้ัง ๖ คร้ัง ๗ คร้ัง ๘ คร้ัง ๙ คร้ัง ๑๐ ค่าเฉลี่ย 

ระยะที่ ๑ 7.08 7.18 7.13 7.09 7.08 7.05 7.06 7.08 7.10 7.18 7.18 
ระยะที่ ๒ 7.00 7.02 7.01 7.00 7.02 7.01 7.00 7.00 7.01 7.00 7.00 
ระยะที่ ๓ 7.00 7.02 7.18 7.31 7.24 7.23 7.10 7.08 7.20 7.20 7.20 
ระยะที่ ๔ 7.65 7.50 7.40 7.43 7.36 7.36 7.40 7.40 7.40 7.42 7.42 

 
 จากตารางผลการผลการทดลองด้านคุณสมบัติของชีวภาพ (ค่าความเป็นกรด - เบส) จากการวัดค่าความ
เป็นกรด - เบส พบว่าในระยะท่ี 1 ของรากต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉล่ีย 7.18  ระยะท่ี ๒ ของ
รากต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉล่ีย 7.00 ระยะท่ี ๓ ของรากต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – 
เบส เฉล่ีย 7.20 ระยะท่ี ๔ ของรากต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉล่ีย 7.42 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
• การศึกษาคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, ค่าความเป็นกรด - เบส) ของลำต้นต้นต้อยต่ิงไทย 
จากการศึกษา คุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กล่ิน) ของลำต้นต้นต้อยติ่งไทยท้ัง 4 ระยะ ในการทดสอบสี

จากการสังเกตและการทดสอบกล่ินจากการดมกล่ินนั้น พบว่า  
 สีของลำต้นต้นต้อยติ่งไทย 

ระยะท่ี 1  สีของลำต้นต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียวอ่อน 
ระยะท่ี ๒  สีของลำต้นต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียวอ่อนปนน้ำตาล 
ระยะท่ี ๓  สีของลำต้นต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียวเข้ม 
ระยะท่ี ๔  สีของลำต้นต้นต้อยติง่ไทย มีสีเขียวเข้มปนน้ำตาล 

 กล่ินของลำต้นต้นต้อยติ่งไทย 
ระยะท่ี 1  กล่ินของลำต้นต้นต้อยติ่งไทย มีกล่ินเหม็นเขียวอ่อนๆ  
ระยะท่ี ๒  กล่ินของลำต้นต้นต้อยติ่งไทย มีกล่ินเหม็นเขียว 
ระยะท่ี ๓  กล่ินของลำต้นต้นต้อยติ่งไทย มีกล่ินเหม็นเขียวปานกลาง 
ระยะท่ี ๔  กล่ินของลำต้นต้นต้อยติ่งไทย มีกล่ินเหม็นเขียวมาก 

 
 จากตารางผลการผลการทดลองด้านคุณสมบัติของชีวภาพ (ค่าความเป็นกรด - เบส) จากการวัดค่าความ
เป็นกรด - เบส พบว่าในระยะท่ี 1 ของลำต้นต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 7.10  ระยะที่ ๒ 
ของลำต้นต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉล่ีย 7.01 ระยะท่ี ๓ ของลำต้นต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็น
กรด – เบส เฉล่ีย 7.16 ระยะท่ี ๔ ของลำต้นต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉล่ีย 7.42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนประกอบ 
ของลำต้น 

ผลการทดลองด้านคุณสมบัติของชีวภาพ (ค่าความเป็นกรด - เบส) 
คร้ัง ๑ คร้ัง ๒ คร้ัง ๓ คร้ัง ๔ คร้ัง ๕ คร้ัง ๖ คร้ัง ๗ คร้ัง ๘ คร้ัง ๙ คร้ัง ๑๐ ค่าเฉลี่ย 

ระยะที่ ๑ 7.08 7.18 7.13 7.09 7.08 7.05 7.06 7.08 7.10 7.18 7.10 
ระยะที่ ๒ 7.00 7.02 7.01 7.00 7.02 7.01 7.00 7.01 7.00 7.00 7.01 
ระยะที่ ๓ 7.00 7.02 7.18 7.31 7.24 7.23 7.10 7.08 7.20 7.22 7.16 
ระยะที่ ๔ 7.35 7.65 7.50 7.40 7.33 7.36 7.36 7.40 7.40 7.42 7.42 



 

 
 
• การศึกษาคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, ค่าความเป็นกรด - เบส) ของใบต้นต้อยต่ิงไทย 

จากการศึกษา คุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กล่ิน) ของใบต้นต้อยติง่ไทยท้ัง 4 ระยะ ในการทดสอบสี
จากการสังเกตและการทดสอบกล่ินจากการดมกล่ินนั้น พบว่า  
 สีของใบต้นต้อยติ่งไทย 

ระยะท่ี 1  สีของใบต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียวอ่อน 
ระยะท่ี ๒  สีของใบต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียวอ่อนปนสีเขียว 
ระยะท่ี ๓  สีของใบต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียวเข้ม 
ระยะท่ี ๔  สีของใบต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียวเข้มปนน้ำตาล 

 กล่ินของใบต้นต้อยติ่งไทย 
ระยะท่ี 1  กล่ินของใบต้นต้อยติ่งไทย มีกล่ินเหม็นเขียวอ่อนๆ  
ระยะท่ี ๒  กล่ินของใบต้นต้อยติ่งไทย มีกล่ินเหม็นเขียว 
ระยะท่ี ๓  กล่ินของใบต้นต้อยติ่งไทย มีกล่ินเหม็นเขียวปานกลาง 
ระยะท่ี ๔  กล่ินของใบต้นต้อยติ่งไทย มีกล่ินเหม็นเขียวมาก 

 
ส่วนประกอบ 

ของใบ 
ผลการทดลองด้านคุณสมบัติของชีวภาพ (ค่าความเป็นกรด - เบส) 

คร้ัง ๑ คร้ัง ๒ คร้ัง ๓ คร้ัง ๔ คร้ัง ๕ คร้ัง ๖ คร้ัง ๗ คร้ัง ๘ คร้ัง ๙ คร้ัง ๑๐ ค่าเฉลี่ย 
ระยะที่ ๑ 7.91 7.90 7.85 7.82 7.89 7.85 7.96 7.71 7.67 7.68 7.82 
ระยะที่ ๒ 7.06 7.00 7.01 7.05 7.04 7.02 7.05 7.07 7.03 7.00 7.03 
ระยะที่ ๓ 7.31 7.08 7.09 7.17 7.07 7.01 7.26 7.21 7.06 7.10 7.14 
ระยะที่ ๔ 7.44 7.39 7.46 7.46 7.24 7.30 7.27 7.27 7.09 7.08 7.30 

 
 จากตารางผลการผลการทดลองด้านคุณสมบัติของชีวภาพ (ค่าความเป็นกรด - เบส) จากการวัดค่าความ
เป็นกรด - เบส พบว่าในระยะท่ี 1 ของใบต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉล่ีย 7.82  ระยะท่ี ๒ ของใบ
ต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉล่ีย 7.02 ระยะท่ี ๓ ของใบต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส 
เฉล่ีย 7.14 ระยะท่ี ๔ ของใบต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉล่ีย 7.3 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

• การศึกษาคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, ค่าความเป็นกรด - เบส) ของดอกต้นต้อยต่ิงไทย  
จากการศึกษา คุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กล่ิน) ของดอกต้นต้อยติ่งไทยท้ัง 4 ระยะ ในการทดสอบ

สีจากการสังเกตและการทดสอบกล่ินจากการดมกล่ินนั้น พบว่า  
 สีของดอกต้นต้อยติ่งไทย 

ระยะท่ี 1  สีของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียว 
ระยะท่ี ๒  สีของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีสีม่วง 
ระยะท่ี ๓  สีของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีสีม่วงปนน้ำตาลอ่อน 
ระยะท่ี ๔  สีของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีสีน้ำตาล 

 กล่ินของดอกต้นต้อยติ่งไทย 
ระยะท่ี 1  กล่ินของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีกล่ินเหม็นเขียวอ่อนๆ  
ระยะท่ี ๒  กล่ินของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีกล่ินเหม็นเขียว 
ระยะท่ี ๓  กล่ินของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีกล่ินเหม็นเขียวปานกลาง 
ระยะท่ี ๔  กล่ินของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีกล่ินเหม็นเขียวมาก 

 
ส่วนประกอบ 

ของดอก 
ผลการทดลองด้านคุณสมบัติของชีวภาพ (ค่าความเป็นกรด - เบส) 

คร้ัง ๑ คร้ัง ๒ คร้ัง ๓ คร้ัง ๔ คร้ัง ๕ คร้ัง ๖ คร้ัง ๗ คร้ัง ๘ คร้ัง ๙ คร้ัง ๑๐ ค่าเฉลี่ย 
ระยะที่ ๑ 6.14 6.12 6.05 6.05 6.06 6.04 6.05 6.07 6.07 6.08 6.07 
ระยะที่ ๒ 6.35 6.20 6.18 6.16 6.18 6.13 6.10 5.94 5.95 5.94 6.11 
ระยะที่ ๓ 6.18 6.13 6.05 6.01 6.00 5.99 5.98 5.97 5.91 5.76 6.00 
ระยะที่ ๔ 6.77 6.74 6.72 6.71 6.71 6.63 6.63 6.60 6.58 6.56 6.67 

จากการศึกษา คุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กล่ิน) ของดอกต้นต้อยติ่งไทยท้ัง 4 ระยะ ในการทดสอบ
สีจากการสังเกตและการทดสอบกล่ินจากการดมกล่ินนั้น พบว่า  
 สีของดอกต้นต้อยติ่งไทย 

ระยะท่ี 1  สีของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียว 
ระยะท่ี ๒  สีของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีสีม่วง 
ระยะท่ี ๓  สีของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีสีม่วงปนน้ำตาลอ่อน 
ระยะท่ี ๔  สีของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีสีน้ำตาล 

 กล่ินของดอกต้นต้อยต่ิงไทย 
ระยะท่ี 1  กล่ินของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีกล่ินเหม็นเขียวอ่อนๆ  
ระยะท่ี ๒  กล่ินของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีกล่ินเหม็นเขียว 
ระยะท่ี ๓  กล่ินของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีกล่ินเหม็นเขียวปานกลาง 
ระยะท่ี ๔  กล่ินของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีกล่ินเหม็นเขียวมาก 

 
 



 

 
• การศึกษาคณุสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, ค่าความเป็นกรด - เบส) ของผลต้นต้อยต่ิงไทย 

จากการศึกษา คุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กล่ิน) ของผลต้นต้อยต่ิงไทยท้ัง 4 ระยะ ในการทดสอบสี
จากการสังเกตและการทดสอบกล่ินจากการดมกล่ินนั้น พบว่า  
 สีของผลต้นต้อยต่ิงไทย 

ระยะท่ี 1  สีของผลต้นต้อยต่ิงไทย มีสีเขียวอ่อน 
ระยะท่ี ๒  สีของผลต้นต้อยต่ิงไทย มีสีเขียวเข้ม 
ระยะท่ี ๓  สีของผลต้นต้อยต่ิงไทย มีสีเขียวปนน้ำตาล 
ระยะท่ี ๔  สีของผลต้นต้อยต่ิงไทย มีสีน้ำตาล 

 กล่ินของผลต้นต้อยติ่งไทย 
ระยะท่ี 1  กล่ินของผลต้นต้อยติ่งไทย ไม่มีกล่ิน  
ระยะท่ี ๒  กล่ินของผลต้นต้อยติ่งไทย มีกล่ินเหม็นเขียวเล็กน้อย 
ระยะท่ี ๓  กล่ินของผลต้นต้อยติ่งไทย มีกล่ินเหม็นเขียวปานกลาง 
ระยะท่ี ๔  กล่ินของผลต้นต้อยติ่งไทย มีกล่ินเหม็นเขียวมาก 

 
ส่วนประกอบ 

ของผล 
ผลการทดลองด้านคุณสมบัติของชีวภาพ (ค่าความเป็นกรด - เบส) 

คร้ัง ๑ คร้ัง ๒ คร้ัง ๓ คร้ัง ๔ คร้ัง ๕ คร้ัง ๖ คร้ัง ๗ คร้ัง ๘ คร้ัง ๙ คร้ัง ๑๐ ค่าเฉลี่ย 
ระยะที่ ๑ 6.33 6.26 6.26 6.15 6.17 6.14 6.10 6.06 6.06 5.99 6.15 
ระยะที่ ๒ 6.65 6.60 6.54 6.51 6.53 6.56 6.54 6.57 6.61 6.58 6.57 
ระยะที่ ๓ 6.77 6.80 6.70 7.21 7.07 6.67 6.74 6.76 7.05 7.04 6.88 
ระยะที่ ๔ 7.12 7.20 7.03 7.14 7.10 7.07 7.03 7.06 7.05 7.01 7.08 

 
จากตารางผลการผลการทดลองด้านคุณสมบัติของชีวภาพ (ค่าความเป็นกรด - เบส) จากการวัดค่าความ

เป็นกรด - เบส พบว่าในระยะที่ 1 ของผลต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 6.15  ระยะที่ ๒ ของ
ผลต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 6.57 ระยะที่ ๓ ของผลต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – 
เบส เฉล่ีย 6.88 ระยะท่ี ๔ ของผลต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉล่ีย 7.08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
• การศึกษาคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, ค่าความเป็นกรด - เบส) ของเมล็ดต้นต้อยต่ิงไทย 

จากการศึกษา คุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กล่ิน) ของเมล็ดต้นต้อยต่ิงไทยท้ัง 4 ระยะ ในการ
ทดสอบสีจากการสังเกตและการทดสอบกล่ินจากการดมกล่ินนั้น พบว่า  
 สีของเมล็ดต้นต้อยต่ิงไทย 

ระยะท่ี 1  สีของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีสีขาวขุ่นปนเขียว 
ระยะท่ี ๒  สีของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียวอ่อน 
ระยะท่ี ๓  สีของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีสีน้ำตาล 
ระยะท่ี ๔  สีของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีสีน้ำตาลเข้ม 

 กล่ินของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย 
ระยะท่ี 1  กล่ินของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีกล่ินเหม็นเขียวอ่อนๆ 
ระยะท่ี ๒  กล่ินของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีกล่ินเหม็นเขียวเล็กน้อย 
ระยะท่ี ๓  กล่ินของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีกล่ินเหม็นเขียวปานกลาง 
ระยะท่ี ๔  กล่ินของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีกล่ินเหม็นเขียวมาก 

ส่วนประกอบ 
ของเมล็ด 

ผลการทดลองด้านคุณสมบัติของชีวภาพ (ค่าความเป็นกรด - เบส) 
คร้ัง ๑ คร้ัง ๒ คร้ัง ๓ คร้ัง ๔ คร้ัง ๕ คร้ัง ๖ คร้ัง ๗ คร้ัง ๘ คร้ัง ๙ คร้ัง ๑๐ ค่าเฉลี่ย 

ระยะที่ ๑ 6.39 6.53 6.46 5.84 6.03 6.10 6.20 6.08 6.06 6.17 6.19 
ระยะที่ ๒ 6.32 6.32 6.31 6.29 6.28 6.26 6.25 6.22 6.21 6.31 6.28 
ระยะที่ ๓ 6.52 6.60 6.58 6.46 6.43 6.34 6.26 6.18 6.08 6.07 6.35 
ระยะที่ ๔ 7.07 6.74 6.67 6.55 6.70 6.66 6.68 6.28 6.34 6.39 6.61 

 
 จากตารางผลการผลการทดลองด้านคุณสมบัติของชีวภาพ (ค่าความเป็นกรด - เบส) จากการวัดค่าความ
เป็นกรด - เบส พบว่าในระยะท่ี 1 ของเมล็ดต้นต้อยต่ิงไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉล่ีย 6.19  ระยะท่ี ๒ ของ
เมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉล่ีย 6.28 ระยะท่ี ๓ ของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด 
– เบส เฉล่ีย 6.35 ระยะท่ี ๔ ของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉล่ีย 6.61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
• การศึกษาข้อมูลด้านคุณสมบัติทางเคมีของพืช (ทดสอบแป้งในต้อยต่ิงไทย) 
ผลการทดลอง 

ตารางแสดงการสรุปบันทึกผลการเรียนรู้ทางเคมีของชีวภาพ (ต้อยต่ิงไทย) 
            (ระยะที่เจริญเติบโตเต็มที่) 
 

ส่วนที่ศึกษา ซ้ำที่ ปริมาณแป้ง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ราก + - + + + + + - + + พบ 
ลำต้น - - - - - - - - - - ไม่พบ 
ใบ + + + + + + + + + + พบ 

ดอก - - - - - - - - - - ไม่พบ 
ผล - - - - - - - - - - ไม่พบ 

เมล็ด - - - - - - - - - - ไม่พบ 
หมายเหตุ     -  สีของสารละลายไอโอดีนไม่เปล่ียนแปลง 

      +  สีของสารละลายไอโอดีนเปล่ียนแปลง 
 
     สรุปผลการทดลอง 

1. ในการทดสอบแป้ง  เมื่อใช้สารละลายไอโอดีน ซึ่งมีสีน้ำตาล หยดลงไปในหลอดทดลองท่ีมีน้ำแป้ง ถ้า
เกิดปฏิกิริยาเปล่ียนไปเป็นสีน้ำเงินหรือน้ำเงินปนม่วงแสดงว่าพบแป้ง 

2. การทดสอบแป้งในต้อยติ่งไทยในระยะท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ี ศึกษาทุกช้ินส่วน ประกอบด้วย ราก ลำต้น 
ใบ ดอก  ผล เมล็ด พบว่าพบแป้งในส่วนของใบและราก เท่านั้น 
 

      อภิปรายผลการทดลอง 
1. แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน (Polysaccharide)  กลุ่มท่ีไม่ใช่น้ำตาล เป็นคาร์โบไฮเดรตทีไม่มี 

รสหวาน  และไม่ละลายน้ำ   แป้ง  พบในเมล็ด  ราก  หรือหัว  และใบของพืช  
2. พอลิแซ็กคาไรด์  เป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีเกิดจากมอนอแซ็กคาไรด์หลายๆ หน่วยมาเช่ือมต่อกันด้วย

พันธะไกลโคซิดิก (glycosidic bond)  โครงสร้างของแป้งประกอบด้วยโพลีเมอร์ของกลูโคสสองชนิด
คือ อะไมโลส  ไม่แตกกิ่ง ต่อกันด้วยพันธะไกลโคซดิิกแบบ α1→4 พบประมาณร้อยละ 15 – 20 
กับอะไมโลเพกทิน เป็นสายโพลีแซคคาไรค์ท่ีแตกกิ่ง โดยส่วนท่ีเป็นเส้นตรงต่อกันด้วยพันธะไกลโคซิ
ดิกแบบ α1→4 และส่วนท่ีแตกกิ่งต่อกันด้วยพนัธะไกลโคซิดิกแบบ (α1→6) พบประมาณร้อย
ละ 80 – 85 



 

3. อะไมโลส  ประกอบด้วยกลูโคส หลาย ๆ หน่วยมาจับต่อกันด้วยพันธะ α –1, 4 ไกลโคซิดิกท้ังหมด 
ดังนั้นโครงสร้างจึงเป็นเส้นตรง เมื่อโซ่ยาวขึ้นจะมลัีกษณะเป็นเป็นขดเกลียวซึ่งจะเกิดสารเชิงซ้อน 
(complex compound) กับไอโอดีน ได้สารสีน้ำเงิน 

• การศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านคุณสมบัติทางเคมีของพืช(ทดสอบแป้งในต้อยต่ิงไทย) 
 ใน 4 ระยะการเจริญเติบโต 

ผลการทดลอง 
     ตาราง 2 แสดงผลการเรียนรู้การเปล่ียนแปลงด้านคุณสมบัติของต้อยติ่งไทย ส่วนราก 
                 (4 ระยะการเจริญเติบโต) 

ส่วนที่ศึกษา 
(ราก) 

ซ้ำที่ ปริมาณแป้ง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ระยะท่ี 1 - - - - - - - - - - ไม่พบ 
ระยะท่ี 2 - - - - - - - - - - ไม่พบ 

ระยะท่ี 3 - - - - - - - - - - ไม่พบ 

ระยะท่ี 4 + + + + + + + + + + พบมาก 

หมายเหตุ     -  สีของสารละลายไอโอดีนไม่เปล่ียนแปลง 
      +  สีของสารละลายไอโอดีนเปล่ียนแปลง 

   ตาราง 3 แสดงผลการเรียนรู้การเปล่ียนแปลงด้านคุณสมบัติของต้อยติ่งไทย ส่วนลำต้น 
                 (4 ระยะการเจริญเติบโต) 

ส่วนที่ศึกษา 
(ลำต้น) 

ซ้ำที่ ปริมาณแป้ง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ระยะท่ี 1 - - - - - - - - - - ไม่พบ 
ระยะท่ี 2 - - - - - - - - - - ไม่พบ 

ระยะท่ี 3 - - - - - - - - - - ไม่พบ 

ระยะท่ี 4 - - - - - - - - - - ไม่พบ 

     ตาราง 4 แสดงผลการเรียนรู้การเปล่ียนแปลงด้านคุณสมบัติของต้อยติ่งไทย ส่วนใบ 
                 (4 ระยะการเจริญเติบโต) 

ส่วนที่ศึกษา 
(ใบ) 

ซ้ำที่ ปริมาณแป้ง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ระยะท่ี 1 + + + + + + + + + + พบ 

ระยะท่ี 2 + + + + + + + + + + พบ 



 

ระยะท่ี 3 + + + + + + + + + + พบ 

ระยะท่ี 4 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ พบมาก 

 
     ตาราง 5 แสดงผลการเรียนรู้การเปล่ียนแปลงด้านคุณสมบัติของต้อยติ่งไทย ส่วนดอก 
                 (4 ระยะการเจริญเติบโต) 

ส่วนที่ศึกษา 
(ดอก) 

ซ้ำที่ ปริมาณแป้ง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ระยะท่ี 1 - - - - - - - - - - ไม่พบ 
ระยะท่ี 2 - - - - - - - - - - ไม่พบ 

ระยะท่ี 3 - - - - - - - - - - ไม่พบ 

ระยะท่ี 4 - - - - - - - - - - ไม่พบ 

 
     ตาราง 6 แสดงผลการเรียนรู้การเปล่ียนแปลงด้านคุณสมบัติของต้อยติ่งไทย ส่วนผล 
                 (4 ระยะการเจริญเติบโต)  

ส่วนที่ศึกษา 
(ผล) 

ซ้ำที่ ปริมาณแป้ง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ระยะท่ี 1 - - - - - - - - - - ไม่พบ 
ระยะท่ี 2 - - - - - - - - - - ไม่พบ 

ระยะท่ี 3 - - - - - - - - - - ไม่พบ 

ระยะท่ี 4 - - - - - - - - - - ไม่พบ 

 
     ตาราง 7  แสดงผลการเรียนรู้การเปล่ียนแปลงด้านคุณสมบัติของต้อยติ่งไทย ส่วนเมล็ด 
                 (4 ระยะการเจริญเติบโต) 

ส่วนที่ศึกษา 
(เมล็ด) 

ซ้ำที่ ปริมาณแป้ง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ระยะท่ี 1 - - - - - - - - - - ไม่พบ 
ระยะท่ี 2 - - - - - - - - - - ไม่พบ 

ระยะท่ี 3 - - - - - - - - - - ไม่พบ 

ระยะท่ี 4 - - - - - - - - - - ไม่พบ 



 

 
หมายเหตุ     -  สีของสารละลายไอโอดีนไม่เปล่ียนแปลง 

      +  สีของสารละลายไอโอดีนเปล่ียนแปลง 
สรุปผลการทดลอง 

1. ในการทดสอบแป้ง  เมื่อใช้สารละลายไอโอดีน ซึ่งมีสีน้ำตาล หยดลงไปในหลอดทดลองท่ีมีน้ำแป้ง ถ้า
เกิดปฏิกิริยาเปล่ียนไปเป็นสีน้ำเงินหรือน้ำเงินปนม่วงแสดงว่าพบแป้ง 

2. การทดสอบแป้งในต้อยติ่งไทยในระยะท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ี ศึกษาทุกช้ินส่วน ประกอบด้วย ราก ลำต้น 
ใบ ดอก  ผล เมล็ด โดยพบแป้งในใบระยะท่ี 4 มากท่ีสุด รองลงมาคือ ระยะท่ี 3 ,2และ 1 ตามลำดับ  
ในราก พบเฉพาะระยะท่ี 4 เท่านั้น 

 
      อภิปรายผลการทดลอง 

1. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง(Photosynthesis) เป็นปฏิกิริยาเคมีพืชสร้างอาหารจำพวก
คาร์โบไฮเดรตซึ่งได้แก่ แป้ง และน้ำตาล จากวัตถุดิบ คือ น้ำ (H2O) และก๊าซาร์บอนไดออกไซด์  

               (CO2)  โดยมีคลอโรฟีลล์และแสงสว่างเป็นเครื่องช่วย ผลจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช นอกจาก   
               จะได้อาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตแล้วยังได้ก๊าซออกซิเจน (O2) และน้ำเกิดขึ้นอีกด้วย 

2. น้ำตาลท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  พบว่าจะมีปริมาณมากเกินกว่าท่ีพืช
ต้องการนำไปใช้ประโยชน์  ดังนั้นพืชจึงเปล่ียนน้ำตาลส่วนท่ีเหลือไปเก็บสะสมไว้ในรูปของแป้ง      
สะสมไว้ตามส่วนต่าง ๆ ของต้นพืช  เช่น  ราก  ลำต้น  ใบ ผล  และ เมล็ด และแป้งนี้จะเปล่ียนกลับ
เป็นน้ำตาลอีกเมื่อพืชนำไปใช้ในการดำรงชีวิต แต่ในต้นต้อยติ่งไทย พบแป้งในส่วนของใบทุกระยะ
การเจริญเติบโต และราก เฉพาะระยะท่ี 4 เท่านั้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
๕. ศึกษาดานพฤติกรรมของชีวภาพ ไดขอมูลพฤติกรรมตอปจจัยภายนอกและภายในที่มีผลตอ การ
เจริญเติบโตและการพัฒนา (สรีรวิทยา) ของชีวภาพ  
การเรียนรู้วงจรชีวิตด้านพฤติกรรม 

ตัวอย่างการกำหนดเร่ืองที่จะเรียนรู้วงจรชีวิตด้านพฤติกรรมของต้อยต่ิงไทย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
กำหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้พฤติกรรมของต้อยติ่งไทยในระยะเจริญเติบโตเต็มท่ี 

- ราก  ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการสะสมอาหารของราก  
- ลำต้น  ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการโน้มเข้าหาแสงของลำต้น 
- ใบ ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการเห่ียวของใบ 
- ดอก ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการเห่ียวเฉาของดอก 
- ผล ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการเห่ียวของผล 
- เมล็ด ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการงอกของเมล็ด 

ส่วนประกอบ 

ราก 

ลำต้น 

 การศึกษาพฤติกรรมการสะสมอาหารของราก 

 การศึกษาพฤติกรรมการโน้มเข้าหาแสงของลำต้น 

ใบ 

ดอก 

ผล 

 การศกึษาพฤติกรรมการเหี่ยวของใบ 

 การศึกษาพฤติกรรมการเหี่ยวเฉาของดอก 

 การศึกษาพฤติกรรมการเหี่ยวของฝัก 

เมล็ด 
 การศึกษาพฤติกรรมการงอกของเมล็ด 

ตัวแปรที่ศึกษา 



 

ผลการเรียนรู้วงจรชีวิตด้านพฤติกรรมแต่ละส่วนของต้อยต่ิงไทย 
 นักเรียนบันทึกผลการศึกษาพฤติกรรมของต้อยติ่งไทยในระยะเจริญเติบโตเต็มท่ี ลงในใบงานท่ี 1 การ
เรียนรู้ด้านพฤติกรรม การตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก ภายในท่ีมีต่อการเจริญเติบโต และการพัฒนา (สรีรวิทยา) 
ของชีวภาพ ผลการศึกษาท่ีได้ มีรายละเอียดดีงนี้ 

➢ การศึกษาพฤติกรรมการสะสมอาหารของราก :        

ศึกษาจากรากของต้อยติ่งไทยระยะท่ี 4 เจริญเติบโตเต็มท่ี (อายุ 121 วันเป็นต้นไป) 
• ส่วนที่ศึกษา :   ราก     ลำต้น   ใบ    ดอก     ผล    เมล็ด 

• ปัจจัยที่ส่งผลเป็น :  ปัจจัยภายนอก    ปัจจัยภายใน (ฮอร์โมน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการศึกษาพฤติกรรมการสะสมอาหารของรากต้อยต่ิงไทยท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ี หรือระยะท่ี 4 (อายุ 
121 วันเป็นต้นไป) พบว่า รากของต้นต้อยติ่งไทยในระยะท่ี 4 มีความยาวเฉล่ียในช่วง 20-21 เซนติเมตร และ
หากสังเกตโครงสร้างภายนอกของรากจะพบความแตกต่างของรากอย่างชัดเจน 2 ส่วน คือส่วนท่ีพองตัวหนา 
(ลูกศรช้ี) วัดความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางได้ประมาณ 3.7 - 4 มิลลิเมตร และอีกส่วนคือรากท่ีมีขนาดเล็กกว่า



 

วัดความกว้างได้ 2 มิลลิเมตร โดยบริเวณส่วนดังกล่าวยังพบการแตกแขนงของรากแขนงจำนวน 3-4 ราก 
สันนิษฐานว่าบริเวณดังกล่าวนี้ยังไม่มีการสะสมอาหาร มีหน้าท่ีในหารดูดซึมน้ำและแร่ธาตุเท่านั้น  

เมื่อเทียบอัตราส่วนความยาวของท้ังสองส่วน พบว่า ในความยาวของรากท้ังหมดคิดเป็นร้อยละ 100 ราก
ส่วนท่ีสะสมอาหารมีเพียงร้อยละ 40 และส่วนท่ีมีหน้าท่ีดูดซึมน้ำและแร่ธาตุคิดเป็นร้อยละ 60 
 
➢ การศึกษาพฤติกรรมการโน้มเข้าหาแสงของลำต้น :       

ศึกษาจากลำต้นของต้นต้อยติ่งไทยระยะท่ี 4 เจริญเติบโตเต็มท่ี (อายุ 121 วันเป็นต้นไป)    
• ส่วนที่ศึกษา :    ราก    ลำต้น    ใบ    ดอก     ผล    เมล็ด 

• ปัจจัยที่ส่งผลเป็น :  ปัจจัยภายนอก (แสง)    ปัจจัยภายใน 
 

 
 

สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมการโน้มตัวของลำต้น พบว่า ลำต้นของต้อยติ่งไทยท่ีเจริญเติบโตอย่างเต็มท่ี 
จะโน้มเอียงลำต้นโดยเฉพาะส่วนปลายยอดไปตามทิศทางของฝ่ังท่ีได้รับแสง ท้ังนี้พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการ
ตอบสนองต่อปัจจัยภายใน นั่นคือ ฮอร์โมนออกซนิ ท่ีทำให้เกิดการเพิ่มจำนวนของเซลล์พืชในลำต้นด้านท่ีได้รับ
แสงน้อยกว่า 
  



 

➢ การศึกษาพฤติกรรมการเหี่ยวของใบ  

ศึกษาจากใบของต้อยติ่งไทยระยะท่ี 4 เจริญเติบโตเต็มท่ี (อายุ 121 วันเป็นต้นไป) 
• ส่วนที่ศึกษา :   ราก     ลำต้น     ใบ    ดอก     ผล    เมล็ด 

• ปัจจัยที่ส่งผลเป็น :  ปัจจัยภายนอก    ปัจจัยภายใน (ฮอร์โมน) 

สรุปผลการศึกษา :  

หัวข้อ 
ช่วงระยะเวลา 

วันที่ 1 วันที่ 6-10 วันที่ 11-15 วันที่ 16-20 วันที่ 21-25 

รูปใบต้อยต่ิง 

 
 
 
 
 

 
 

 
   

รูปแบบ
พฤติกรรมการ

ตอบสนอง 

- ใบต้อยต่ิงไทย
ติดอยู่กับต้น มีสี
เขียวเสมอกัน
ท่ัวทั้งแผ่นใบ
เห็นลายของเส้น
ใบสีขาวชัดเจน
ขอบใบเรียบ 
 
  

- ใบต้อยต่ิงไทย
ติดอยู่กับต้น มี
แผ่นใบสีเขียว 
และปรากฏจุด
สีเหลือกระจาย
ท่ัวแผ่นใบ เห็น
ลานเส้นใบสี
ขาวชัดเจน 

- ใบต้อยต่ิงไทย
ติดอยู่กับต้น มี
แผ่นใบสีเหลือง 
มีเพียงบริเวณ
ใกล้เส้นใบท่ี
ปรากฏสีเขียว 
เส้นใบมีสีขาว 
พบจุดสีน้ำตาล
บนแผ่นใบและ
ขอบใบ 

- ใบต้อยต่ิงไทย
ติดอยู่กับต้น มี
แผ่นใบสีเหลือง
ท่ัวทัง้ใบ เส้น
ใบสีขาวมอง 
เห็นไม่ชัดเจน 
ขอบใบ
บางส่วนเริ่ม
เปล่ียนเป็นสีดำ
และแห้ง 

- ใบต้อยต่ิงไทย
หลุดร่วงจาก
ต้น มีแผ่นใบ
และเส้นใบสีนำ
ตาลเข้มจนถึง
ดำ ตัวใบแห้ง
และม้วนงอผิด
รูป 

จากการศึกษาพฤติกรรมการเห่ียวและการหลุดร่วงของใบต้อยติ่งไทยท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ี หรือระยะท่ี 4 (อายุ 
121 วันเป็นต้นไป) พบว่า การเปล่ียนสีของใบต้อยติ่งไทยจากสีเขียวไปเป็นสีเขียวที่มีจุดสีเหลืองท่ัวใบใช้เวลา 6-
10 วันในการศึกษา และเปล่ียนเป็นสีเหลืองท่ัวทั้งแผ่นใบใช้ระยะเวลาศึกษา 16-20 วัน และในระยะเวลาศึกษา 
21-25 วัน ใบต้อยติ่งไทยจะเป็นเป็นสีน้ำตาลจนถึงดำ เห่ียว และหลุดร่วง 



 

ท้ังนี้ การเปล่ียนสี การเห่ียว และการหลุดร่วงของใบต้อยติ่งไทย เป็นพฤติกรรมการตอบสนองต่อปัจจัยภายใน 
นั้นคือ การตอบสนองต่อฮอร์โมนเอทิลีน ท่ีส่งผลต่อพืชในเรื่องของการเส่ือมตามอายุ หรือการสุกของผล 

 
➢ การศึกษาพฤติกรรมการเหี่ยวเฉาของดอก :        

ศึกษาจากดอกของต้อยติ่งไทยระยะท่ี 4 เจริญเติบโตเต็มท่ี (อายุ 14 วันขึ้นไป) 
• ส่วนที่ศึกษา :   ราก     ลำต้น   ใบ   ดอก     ผล    เมล็ด 

• ปัจจัยที่ส่งผลเป็น :  ปัจจัยภายนอก    ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเห่ียวเฉาของดอกต้อยต่ิงไทยท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ี หรือระยะท่ี 4 (อายุ 14 
วันเป็นต้นไป) พบว่า ลักษณะการเห่ียวเฉาจะเกิดขึ้นเฉพาะส่วนท่ีเป็นกลีบดอกสีม่วง (ภาพ ก) ท่ีเริ่มเปล่ียนสีจากสี
ม่วงอ่อนกลายเป็นสีน้ำตาล โดยเริ่มเปล่ียนจากส่วนโคนของกลีบดอกไล่ขึ้นไปสู่ปลายกลีบและมีพื้นผิวที่แห้ง (ภาพ 
ข) กลีบดอกจะหลุดร่วงออกจากลีบเล้ียงได้ ขณะท่ียังไม่แห้งเห่ียวเต็มท่ี หรือหลังจากการบานผ่านไป 2 วัน หาก
ได้รับสัมผัส มีฝนตกใส่ หรือเมื่อถูกลมพัด เช่นเดียวกับส่วนของก้านชูเกสรเพศเมีย (ภาพ ค และ ง) พบว่ามีการ
เห่ียวเฉา แห้ง และหลุดร่วง พร้อมกับกลีบดอก หรืออาจเกิดขึ้นในวัดถัดไปหลังจากการหลดร่วงกลีบดอก สำหรับ
ส่วนของดอกท่ีพบว่ายังคงว่าสดไว้คือ ส่วนของกลีบเล้ียงและรังไข่ท่ีได้รับการผสมเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

 

ก 

 

ข 

 

ง 

 

ค 

 

จ 

 



 

➢ การศึกษาพฤติกรรมการเหี่ยวของผล :        

ศึกษาจากผลของต้นต้อยติ่งไทยระยะท่ี 4 เจริญเติบโตเต็มท่ี (อายุ 22-28 วัน) 
• ส่วนที่ศึกษา :   ราก     ลำต้น  ใบ    ดอก    ผล    เมล็ด 

• ปัจจัยที่ส่งผลเป็น :  ปัจจัยภายนอก (ความช้ืน)     ปัจจัยภายใน 

สรุปผลการศึกษา :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเห่ียวของผลต้อยติ่งไทย พบว่า เมื่อผลต้อยติ่งในระยะท่ี 4 อายุ 22-28 
วัน จะมีการเปล่ียนสีผล สัปดาห์ท่ี 1 ผลเป็นสีเขียวอ่อน ลักษณะผลอวบผิวเรียบเสมอกันต้ังแต่โคนถึงปลายผล 
สัปดาห์ท่ี 2 ผลเริ่มเปล่ียนเป็นสีเขียวเข้ม บางผลพบเป็นสีเขียวอมน้ำตาล ลักษณะผลยังคงอวบและผิวเรียบเสมอ
กัน สัปดาห์ท่ี 3 ผลเปล่ียนเป็นสีน้ำตาล ผิวของผลเริ่มแห้งเห่ียว และในสัปดาห์ท่ี 4 ผลเปล่ียนเป็นสีน้ำตาลอม
เหลือง ลักษณะผิวแห้งและเห่ียวค่อยข้างมากเมื่อเทียบกับในสัปดาห์ท่ี 3  

อย่างไรก็ตาม ลักษณะการเห่ียวของผลท่ีพบ เมื่อทดสอบประสิทธิภาพการกระจายเมล็ด โดยจับเวลาการ
แตกตัวของผลเมื่อสัมผัสกับน้ำของผลท้ัง 4 สัปดาห์ พบว่า ใช้ระยะเวลาใกล้เคียงกันคือ 20-22 วินาที ต่อการ
แตกตัวของผล 1 ผล ดังนั้น การเห่ียวของผลต้อยต่ิงไทยท้ัง 4 สัปดาห์ น่าจะไม่ส่งผลต่อการกระจายเมล็ดพันธุ์ของ
ต้องต่ิงไทย 
  

สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 
 

สัปดาห์ที่ 3 

 

สัปดาห์ที่ 4 

 



 

➢ การศึกษาพฤติกรรมการงอกของเมล็ด :        

ศึกษาจากเมล็ดของต้นต้อยติ่งไทยระยะท่ี 4 เจริญเติบโตเต็มท่ี (อายุ 121 วันขึ้นไป)  
• ส่วนที่ศึกษา :   ราก     ลำต้น  ใบ    ดอก    ผล    เมล็ด 

• ปัจจัยที่ส่งผลเป็น :  ปัจจัยภายนอก (แสง-อุณหภูมิ)     ปัจจัยภายใน 
 

อัตราการงอกของเมล็ดต้อยต่ิงไทย ที่เพาะในพืน้ที่ที่ได้รับแสงแตกต่างกัน ที่เวลา 4 สัปดาห์ 

ผลการศึกษา 
สภาวะการเพาะ 

กลางแจ้ง แสงร่ำไร ในร่ม 

อัตราการงอก (%) 2.36 62.22 86.74 

พฤติกรรมการ
ตอบสนอง 

   จากการเพาะเมล็ดต้อยต่ิงไทยจำนวน 30 เมล็ดต่อ 1 กระถางแล้วนำไปวางไว้
ในสภาวะท่ีแตกต่างกัน 3 สภาวะ (สภาวะละ 10 กระถาง) รดน้ำทุกวันๆ ละ 1 
ครั้ง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า เมล็ดท่ีเพาะในบริเวณท่ีในร่มตลอดวัด มีอัตรา
การงอกเฉล่ียสูงสุดสุดอยู่ท่ี 86.74 รองลงมาคือเมล็ดท่ีเพาะในบริเวณท่ีได้รับ
แสงเพียงครึ่งวันหรือมีแสงร่ำไร โดยมีอัตราการงอกอยู่ท่ี 62.22 และเมล็ดท่ี
เพาะในบริเวณกลางแจ้งตลอดท้ังวัน พบว่ามีอัตราการงอกของเมล็ดต่ำสุด 
(2.36) และในสภาวะดังกล่าวเป็นท่ีน่าสังเกตว่าบางกระถางจะไม่พบการงอกของ
เมล็ดแม้แต่เมล็ดเดียว 

   ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าปัจจัยของแสงและอุณหภูมิท่ีเมล็ดต้อยติ่งไทยได้รับ ส่งผล
ต่อการงอกของเมล็ดเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหากต้องการขยายพันธุ์ต้อยต่ิงไทยโดยการใช้
เมล็ด ควรมีการกลบฝ่ังเมล็ดและอาจใช้วัสดุคลุมดินเพื่อเพิ่มความช้ืนและลด
อุณหภูมิท่ีเมล็ดต้อยติ่งไทยจะได้รับ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เมล็ดต้อยต่ิงที่เพาะ 
บริเวณกลางแจ้ง 

เมล็ดต้อยต่ิงที่เพาะ 
บริเวณที่มีแสงร่ำไร 

เมล็ดต้อยต่ิงที่เพาะ 
บริเวณในร่ม 



 

๖. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชีวภาพ ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกกรมการ ตอบสนองตอปจจัย
ภายนอกและภายใน  
• การเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

การกำหนดเร่ืองที่จะเรียนรู้ 
ตัวอย่างการกำหนดเร่ืองที่จะเรียนรู้วงจรชีวิตด้านพฤติกรรมของต้อยต่ิงไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กำหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้การเล่ียนแปลงพฤติกรรมของต้อยติ่งไทยท้ัง 4 ระยะ 

- ราก  ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการแตกแขนงของราก 
- ลำต้น  ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการแตกตาข้างของลำต้น 
- ใบ ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการเห่ียวของใบ 
- ดอก ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการบานของดอก 
- ผล ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการพัฒนาของผล 
- เมล็ด ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการดูดซึมน้ำของเมล็ด 

 
 
 

ส่วนประกอบ 

ราก 

ลำต้น 

 ศึกษาพฤติกรรมการแตกแขนงของราก 

 ศึกษาพฤติกรรมการแตกตาข้างของลำต้น 

ใบ 

ดอก 

ผล 

 ศึกษาพฤติกรรมการเหี่ยวของใบ 

 ศึกษาพฤติกรรมการบานของดอก 

 ศึกษาพฤติกรรมการพัฒนาของผล 

เมล็ด 
 ศึกษาพฤติกรรมการดูดซึมน้ำของเมล็ด 

ตัวแปรที่ศึกษา 



 

ผลการเรียนรู้วงจรชีวิตด้านพฤติกรรมแต่ละส่วนของต้อยต่ิงไทย 
 นักเรียนบันทึกผลการศึกษาพฤติกรรมของต้อยติ่งไทยท้ัง 4 ระยะลงในใบงานท่ี 2 การเรียนรู้ด้าน
พฤติกรรม การตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก ภายในท่ีมีต่อการเจริญเติบโต และการพัฒนา (สรีรวิทยา) ของชีวภาพ 
ผลการศึกษาท่ีได้ มีรายละเอียดดีงนี้ 

การศึกษาพฤติกรรมการแตกแขนงของราก :       
ศึกษาการเปล่ียนแปลงของรากต้อยต่ิงไทยท้ัง 4 ระยะ  
• ส่วนที่ศึกษา :   ราก     ลำต้น   ใบ    ดอก     ผล    เมล็ด 
• ปัจจัยที่ส่งผลเป็น :  ปัจจัยภายนอก    ปัจจัยภายใน (ฮอร์โมน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 จากการศึกษาพฤติกรรมการแตงแขนงของรากต้อยต่ิงไทยท้ัง 4 ระยะ พบว่าลักษณะสีของรากท้ัง 4 
ระยะมีความคล้ายกัน คือ ส่วนใหญ่มีสีน้ำตาลอ่อน และมีสีขาวบริเวณปลายราก รากของต้องต่ิงท่ีแตกแขนง
ออกมาเริ่มแรก หากสังเกตอย่างละเอียดจะพบว่าจะแตกแขนงจากโคนลำต้น หรือส่วนข้อใกล้กับโคนลำต้น ซึ่งถือ
ว่าเป็นรากพิเศษ (Adventitious root) ในระยะท่ี 1 อายุ 0-30 วัน พบรากฝอยท่ีงอกออกมามีจำนวนเฉล่ีย 
2.72 รากต่อต้น โดยมีรากท่ียาวสุด 2-3 ราก แต่ไม่ใช่รากแก้ว และรากฝอยขนาดเล็ก 4-5 ราก เจริญออกมา
จากโคนลำต้น รากท้ังหมดในระยะนี้ยังไม่พบลักษณะของการสะสมอาหารแต่อย่างใด ระยะท่ี 2 อายุ 31-60 วัน 
รากเริ่มมีการสะสมอาหารสังเกตจากการพองตัวบริเวณกลางราก และเป็นรากท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดเฉล่ีย 2.86 ราก
ต่อต้น และมีรากฝอยขนาดเล็ก 5-6 ราก ในระยะท่ี 3  อายุ 61-120 วัน พบว่ารากสะสมอาหารจำนวนเฉล่ีย
มากขึ้น 5.25 รากต่อต้น แต่ยังคงพบรากฝอยท่ีงอกออกมาจากลโคนลำต้นอยู่ 5-6 ราก ระยะสุดท้ายอายุ 121 
วันเป็นต้นไป พบว่าในระยะนี้จำนวนรากท่ีสะสมอาหารมีจำนวนเฉล่ียเพิ่มมากขึ้น 7.25 รากต่อต้น และรากท่ี
สะสมอาหารแล้วสามารถงอกรากแขนงขนาดเล็กออกมา อีกท้ังยังคงพบการงอกของรากจากโคนลำต้นอยู่ 

ระยะที่ 1 
อายุ 0-30 วัน 

ระยะที่ 2 
อายุ 31-60 วัน 

ระยะที่ 3 
อายุ 61-120 วัน 

ระยะที่ 4 
อายุ 121 วันเป็นต้นไป 



 

 จากผลการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า พฤติกรรมการแตกแขนงของรากต้อยต่ิงไทยจะมีการพัฒนาขนาด 
ความยาว จำนวน และการสะสมอาหารของราก ตามระยะหรืออายุของต้นต้อยติ่ง โดยรากท่ีพบเป็นรากพิเศษท่ี
ไม่ใช่รากแก้ว และยังทำหน้าท่ีพิเศษคือการสะสมอาหารอีกด้วย 

การศึกษาพฤติกรรมการแตกตาข้างของลำต้น :      

ศึกษาการเปล่ียนแปลงจากลำต้นต้อยต่ิงไทยท้ัง 4 ระยะ    
• ส่วนที่ศึกษา :   ราก     ลำต้น  ใบ    ดอก    ผล    เมล็ด 

• ปัจจัยที่ส่งผลเป็น :  ปัจจัยภายนอก    ปัจจัยภายใน (ฮอร์โมน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากการศึกษาพฤติกรรมการแตกตาข้างของลำต้นต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ พบว่า ต้นต้อยต่ิงไทยระยะ
ท่ี 1 (อายุ 0-30 วัน) ลำต้นมีข้อและปล้องเฉล่ีย 3 ข้อ และยังไม่มีการแตกตาข้าง ในระยะท่ี 2 (อายุ 31-60 
วัน) ลำต้นมีข้อปล้องเฉล่ียจำนวน 5 ข้อ และพบการแตกตาข้างบริเวณข้อท่ี 2 นับจากโคนรากขึ้นมาเฉล่ียจำนวน 

ระยะที่ 1 
อายุ 0-30 วัน 

ระยะที่ 2 
อายุ 31-60 วัน 

ระยะที่ 3 
อายุ 61-120 วัน 

ระยะที่ 4 
อายุ 121 วันเป็นต้นไป 



 

1 ยอด โดยลักษณะยอดเป็นใบอ่อนจำนวน 2 ใบ ระยะท่ี 3 (อายุ 61-120 วัน) พบว่าลำต้นในระยะนี้มีจำนวน
ข้อปล้องเฉล่ีย 7 ข้อ และพบการแตกแขนงของตาข้างเฉล่ีย 3 ยอด (1 ยอดต่อข้อ) ซึ่งส่วนใหญ่ตาข้างท่ีแตกแขนง
จากข้อท่ีอยู่ใกล้บริเวณยอดมักเจริญเป็นตาดอก และระยะท่ี 4 (อายุ 121 วันเป็นต้นไป) มีจำนวนข้อปล้องเฉล่ีย 
8 ข้อ โดยแต่ละข้อจะพบการแตกแขนงของตาข้าง 2 ยอดต่อข้อ ซึ่งการแตกแขนงของตาข้างรวมทั้งลำต้นเฉล่ีย 5 
ยอด ส่วนใหญ่เป็นตาดอก 
การศึกษาพฤติกรรมการเหี่ยวของใบ :       

ศึกษาการเปล่ียนแปลงของใบต้อยติ่งไทยท้ัง 4 ระยะ  
• ส่วนที่ศึกษา :   ราก     ลำต้น     ใบ    ดอก     ผล    เมล็ด 

• ปัจจัยที่ส่งผลเป็น :  ปัจจัยภายนอก    ปัจจัยภายใน (ฮอร์โมน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากการศึกษาพฤติกรรมการเห่ียว และการหลุดร่วงของใบต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 

1 อายุ 0-30 วัน ระยะท่ี 2 อายุ 31-60 วัน ระยะท่ี 3 อายุ 61-120 วัน และ ระยะท่ี 4 อายุ 121 วันเป็นต้น
ไป ในพื้นทีศึกษาท่ี 3 และ 4 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม พบว่า ใบในระยะท่ี 1 ใบต้อยติ่ง
ไทยติดอยู่กับต้น มีสีเขียวเสมอกันท่ัวทั้งแผ่นใบเห็นลายของเส้นใบสีขาวชัดเจนขอบใบเรียบ และไม่มีใบเหี่ยวหรือ
หลุดร่วงจากลำต้น ระยะท่ี 2 ใบต้อยติ่งไทยติดอยู่กับต้น มีสีเขียว โดยส่วนปลายมีสีค่อนข้างเข้มกว่าตอนโค่นใบ 
เห็นลายของเส้นใบสีขาวชัดเจนขอบใบเรียบ ไม่มีใบเหี่ยวท่ีหลุดร่วงจากลำต้น ระยะท่ี 3 ใบต้อยติ่งไทยติดอยู่กับ
ต้น และเริ่มมีสีเขียวอมเหลือง บางใบพบจุดสีเหลือง เห็นลายของเส้นใบสีขาวชัดเจนขอบใบเริ่มแห้งมีสีน้ำตาล 
และมีใบเหี่ยว เหลืองซีด แต่ไม่พบใบท่ีหลุดร่วงจากลำต้น ระยะสุดท้าย ใบต้อยต่ิงไทย มีแผ่นใบและเส้นใบสี
น้ำตาลเข้มจนถึงดำ ตัวใบแห้งและม้วนงอผิดรูป และมีใบแห้งและเห่ียว พบใบท่ีหลุดร่วงจากลำต้น 3-4 ใบ 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า เมื่อใบของต้อยติ่งไทยพัฒนามาจนถึงช่วงอายุในระยะท่ี 3 คือ 61 วันเป็นต้นไป ใบ
เริ่มมีพฤติกรรมในการตอบสนองต่อฮอร์โมนภายใน ท่ีส่งผลให้เกิดการเส่ือมและหลุดร่วงของใบ นั่นคือฮอร์โมนเอ
ทิลีน 
  

ระยะที่ 1 
อายุ 0-๑0 วัน 

ระยะที่ 2 
อายุ ๑1-๒0 วัน 

ระยะที่ 3 
อายุ ๒1-๔๐ วัน 

ระยะที่ 4 
อายุ ๔1 วันเป็นต้นไป 



 

การศึกษาพฤติกรรมการบานของดอก :    

ศึกษาจากดอกต้อยติ่งไทย ท้ัง 4 ระยะ  
• ส่วนที่ศึกษา :   ราก     ลำต้น   ใบ   ดอก     ผล    เมล็ด 

• ปัจจัยที่ส่งผลเป็น :  ปัจจัยภายนอก    ปัจจัยภายใน 

 
 
 
 

ดอก 
 

ระยะที่ ๑ 
(อายุ ๐ - ๗ วัน) 

ระยะที่ ๒  
(อายุ ๘ - ๑๐ วัน) 

ระยะที่ ๓ 
(อายุ ๑๑ - ๑๓ วัน) 

ระยะที่ ๔ 
(อายุ ๑๔ วัน) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

พฤติกรรม 
การตอบสนอง 

ดอกต้อยต่ิงไทยตูม 
กลีบดอกมีสีขาวอม
เหลือง กลีบเล้ียงสื

เขียว ความยาวท้ัง 2 
กลีบยาวใกล้เคียงกัน 

ดอกต้อยต่ิงไทยตูม 
ปลายกลีบดอกมีสีขาว

อมเหลือง โคนเริ่ม
เปล่ียนเป็นสีม่วง กลีบ

เล้ียงสืเขียว  

ดอกต้อยต่ิงไทยบาน
กลีบดอกสีม่วงสด 
ผ่านไป 2-3 วันจะ

ร่วงจากก้านดอก กลีบ
เล้ียงยังคงติดอยู่ไม่

เห่ียวแห้ง 

กลีบดอกท่ีหลุดร่วงจะ
เห่ียวแห้งไป 

เปล่ียนเป็นสีน้ำตาล 
กลีบเล้ียงติดอยู่กับรัง

ไข่ท่ีกลายเป็นผล 

 จากการศึกษาพฤติกรรมการบานของดอก ท้ัง 4 ระยะ พบว่า ดอกต้อยต่ิงไทยในระยะท่ี 1 และรยะท่ี 3 
ดอกยังคงเป้นดอกตูม กลีบดอกยังพัฒนสีไม่เต็มท่ี บางส่วนยังคงเป็นสีขาว มีกลีบเล้ียงสีเขียวอยู่ติดกับโคนกลีบ
ดอก ในระยะท่ี 3 กลีบดอกบานออกกลายเป็นสีม่วงสดท้ังกลับ และในระยะนี้ยงัพบว่ากลีบดอกจะหลุดร่วง
หลังจากบานได้ 2-3 วัน โดยท่ียังคงความสดไว้ และในระยะท่ี 4 กลีบดอกท่ีหลุดร่วงจะแห้งเห่ียว เปล่ียนสีเป็น
น้ำตาล แต่กลีบเล้ียงไม่หลุดร่วงตาม แต่ยังคงติดอยู่กับก้านดอก  

1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 



 

การศึกษาพฤติกรรมการพัฒนาของผล :       

ศึกษาการเปล่ียนแปลงจากผลต้อยต่ิงไทยท้ัง 4 ระยะ   
• ส่วนที่ศึกษา :   ราก     ลำต้น  ใบ    ดอก    ผล    เมล็ด 

• ปัจจัยที่ส่งผลเป็น :  ปัจจัยภายนอก    ปัจจัยภายใน (ฮอร์โมน) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 จากการศึกษาพฤติกรรมการพัฒนาของผลต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะท่ี 1 อายุ 0-7 วัน 
ระยะท่ี 2 อายุ 8-14 วัน ระยะท่ี 3 อายุ 15-21 วัน และ ระยะท่ี 4 อายุ 22-28 วัน ในพื้นทีศึกษาท่ี 3 และ 4 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม  พบว่า การพัฒนาของผลในระยะท่ี 1 อายุ 0-7 วัน หลังติดผล 
(สังเกตจากการหลุดของกลีบดอก) ผลมีลักษณะอ่อน สีเขียว และถูกห่อหุ้มด้วยกลีบเล้ียง ในระยะท่ี 2 อายุ 8-14 
วัน สามารถมองเห็นผลสดสีเขียว ปลายแหลมได้ชัดเจน แต่ยังคงถูกห่อหุ้มโดยกลีบเล้ียงอยู่ ระยะท่ี 3 อายุ 15-
21 วัน ลักษณะผลสดสีเขียว ยืดยาวพ้นกลีบเล้ียง และก้านชูผลยืดตัวยาวขึ้นจากเดิม ในระยะสุดท้าย อายุ 22-
28 วัน ผลเริ่มเปล่ียนสีจนกลายเป็นสีน้ำตาลเข้ม มีลักษณะแห้ง ก้านชูยาวเฉล่ีย 1.50 เซนติเมตร กลีบเล้ียงโน้ม
โตลง 
 ในการศึกษาครั้งนี้ นอกจากการพัฒนาของผลต้องต่ิงแล้ว นักเรียนได้พบว่า ผลต้อยติ่งในปลายระยะท่ี 3 
ช่วงอายุเฉล่ีย 15 วันขึ้นไป สามารถแตกกระจายเมล็ดพันธุ์ได้ และเมล็ดท่ีได้มีลักษณะเดียวกับเมล็ดในระยะท่ี 4 
ท่ีสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้  

ระยะที่ 1 
อายุ 0-7 วัน 

ระยะที่ 2 
อายุ 8-14 วัน 

ระยะที่ 3 
อายุ 15-21 วัน 

ระยะที่ 4 
อายุ 22-28 วัน 



 

การศึกษาพฤติกรรมการดูดซึมน้ำของเมล็ด :        

ศึกษาการเปล่ียนแปลงจากเมล็ดต้อยต่ิงไทยท้ัง 4 ระยะ 
• ส่วนที่ศึกษา :   ราก     ลำต้น  ใบ    ดอก    ผล    เมล็ด 

• ปัจจัยที่ส่งผลเป็น :  ปัจจัยภายนอก (ความช้ืน)     ปัจจัยภายใน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 จากการศึกษาการดูดซึมน้ำของเมล็ดต้อยติ่งไทยท้ัง 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะท่ี 1 อายุ 0-7 วัน ระยะ
ท่ี 2 อายุ 8-14 วัน ระยะท่ี 3 อายุ 15-21 วัน และ ระยะท่ี 4 อายุ 22-28 วัน ในพื้นทีศึกษาท่ี 3 และ 4 สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม  พบว่า ลักษณะทางกายภาพของเปลือกหุ้มเมล็ดท้ัง 4 ระยะมี
ลักษณะคล้ายกันคือ มีเส้นขนสีขาวปกคลุมท่ัวทั้งเมล็ด ต่างกันท่ีสีของเปลือกหุ้มเมล็ดดังภาพ สำหรับพฤติกรรม
การดูดซึมน้ำของเมล็ด หลังสัมผัสกับน้ำเป็นระยะเวลา 20 นาที เมล็ดระยะท่ี 1 ถึงระยะท่ี 4 มีพฤติกรรมท่ี
คล้ายกัน กล่าวคือ เมล็ดทุกระยะสามารถดูดซึมน้ำได้ อีกท้ังเมื่อครบระยะเวลา 20 นาที เมล็ดในทุกระยะจะ
ปล่อยเมือกเหนียวออกมาเช่นเดียวกัน 

 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าเมล็ดต้อยติ่งไทยมีถูกปกคลุมไปด้วยขนจะมีพฤติกรรมการดูดซึมน้ำ และปล่อยเมือก
เหนียวออกมาได้เมื่อสัมผัสกับน้ำในระยะเวลาท่ีนานมากพอ เหตุท่ีเป็นเช่นนี้อาจสันนิษฐานว่าเมล็ดมีพฤติกรรมเพื่อ
การอยู่รอด และเพื่อให้เมล็ดมีโอกาสในการงอกออกมาเป็นต้นอ่อนได้ จึงจำเป็นต้องดูดซึมน้ำเก็บเอาไว้ แม้ว่าจะ
อยู่ในระยะท่ีเมล็ดยังไม่พัฒนาอย่างเต็มท่ีก็ตาม 
 

 
 
 

 

ระยะที่ 1 
อายุ 0-7 วัน 

ระยะที่ 2 
อายุ 8-14 วัน 

ระยะที่ 3 
อายุ 15-21 วัน 

ระยะที่ 4 
อายุ 22-28 วัน 



 

๗. เปรียบเทียบขอมูลการเปลี ่ยนแปลงดานรูปลักษณกับกายตน การเปลี ่ยนแปลงดานคุณสมบัติกับ
สมรรถภาพ และเปลี่ยนแปลงดาน พฤติกรรมกับจิตอารมณ ในแตละระยะเจริญเติบโต  
7.1 รูปลักษณกับกายตน 

รูปลักษณ์ของต้อยต่ิงไทย 

    

รูปกายตนของแต่ละช่วงวัยของมนุษย์ 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
ตัวอย่างผลการเรียนรู้ 
 เรียนรู้เร่ือง รูปลักษณ์ผิวของลำต้นต้อยต่ิงไทย  เทียบกับผิวของคนแต่ละระยะการเจริญเติบโต 
ต้อยต่ิงไทยระยะที่ ๑ (อายุ 0-๓๐ วัน) มีผิวลำต้นเรียบ เทียบได้กับผิวของคนในช่วงวัยเด็กที่มีผิวละเอียดเนียน 
ต้อยต่ิงไทยระยะที่ ๒ (อายุ ๓๑-๖๐ วัน) มีผิวลำต้นเรียบ เทียบได้กับผิวของคนในช่วงวัยรุ่นทีม่ีผิวละเอียดเนียน 
ต้อยต่ิงไทยระยะที่ ๓ (อายุ ๖๑-๑๒๐ วัน) มีผิวลำต้นขรุขระ มีขนอ่อนๆ เทียบได้กับผิวของคนในช่วงวัยผู้ใหญท่ีม่ีผิวเริ่มหยาบ 
ต้อยต่ิงไทยระยะที่ ๔ (อายุ ๑๒๑ วันข้ึนไป) มีผิวลำต้นขรุขระ มีขน เทียบได้กับผิวของคนในช่วงวัยชราทีม่ีผิวหยาบ มีริ้วรอย 
 

ระยะที่ ๑ 
(อายุ 0-๓๐ วัน) 

 

ระยะที่ ๒ 
(อายุ ๓๑-๖๐ วัน) 

 

ระยะที่ ๔ 
(อายุ ๑๒๑ วันข้ึนไป) 

ระยะที่ ๓ 
(อายุ ๖๑-๑๒๐ วัน) 

 



 

๗.๒ คุณสมบัติกับสมรรถภาพ 
ตัวอย่างผลการเรียนรู้ 
 เรียนรู้เรื ่อง แรงพยุง (การลอย - จม) ของลำต้นต้อยติ ่งไทย เทียบกับ
ความสามารถในการลอยน้ำของคนแต่ละระยะการเจริญเติบโต 

ต้อยต่ิงไทยระยะที่ ๑ (อายุ 0-๓๐ วัน) ลำต้นลอยอยู่บนผิวน้ำ เทียบได้กับความสามารถ
ในการลอยน้ำของคนในช่วงวัยเด็กที่ลอยน้ำได้ดี 

ต้อยต่ิงไทยระยะที่ ๒ (อายุ ๓๑-๖๐ วัน) ลำต้นลอยอยู่บนผิวน้ำ เทียบได้กับความสามารถ
ในการลอยน้ำของคนในช่วงวัยรุ่นที่ลอยน้ำได้ดี 

ต้อยต่ิงไทยระยะที่ ๓ (อายุ ๖๑-๑๒๐ วัน) ลำลำต้นลอยอยู่บนผิวน้ำ เทียบได้กับ
ความสามารถในการลอยน้ำของคนในช่วงวัยผู้ใหญท่ีล่อยน้ำได้ดี 

ต้อยต่ิงไทยระยะที่ ๔ (อายุ ๑๒๑ วันข้ึนไป) ลำต้นลอยอยู่บนผิวน้ำ เทียบได้กับ
ความสามารถในการลอยน้ำของคนในช่วงวัยชราทีล่อยน้ำได้ 
 
 
๗.๓ พฤติกรรมกับจิตอารมณ์ 
ตัวอย่างผลการเรียนรู้ 
 เรียนรู ้เรื ่อง การแตกตาข้างของลำต้นต้อยติ ่งไทย เทียบกับการแสดง
พฤติกรรมของคนแต่ละระยะการเจริญเติบโต 

ต้อยต่ิงไทยระยะที่ ๑ (อายุ 0-๓๐ วัน) ลำต้นมีการแตกข้อและปล้องเฉลี่ย ๓ ข้อ เทียบได้
กับช่วงวัยเด็กที่ไม่กล้าแสดงพฤติกรรมออกมา มีความอาย 

ต้อยต่ิงไทยระยะที่ ๒ (อายุ ๓๑-๖๐ วัน) ลำต้นมีการแตกข้อและปล้องเฉลี่ย ๖ ข้อ เทียบ
ได้กับช่วงวัยรุ่นทีเ่ริ่มแสดงด้านพฤติกรรมออกมาตามความคิด 

ต้อยต่ิงไทยระยะที่ ๓ (อายุ ๖๑-๑๒๐ วัน) ลำต้นมีการแตกข้อและปล้องเฉลี่ย ๗ ข้อ เทียบ
ได้กับช่วงวัยผู้ใหญ่ทีแ่สดงพฤติกรรมออกมาอย่างชัดเจน 

ต้อยต่ิงไทยระยะที่ ๔ (อายุ ๑๒๑ วันข้ึนไป) ลำต้นมีการแตกข้อและปล้องเฉลี่ย ๘ ข้อ 
เทียบได้กับช่วงวัยชราทีแ่สดงพฤติกรรมออกมาอย่างเปิดเผย 
 
 
 
๘. สรุปองคความรูเพื่อนําไปสูการประยุกตใชในการดําเนินชีวิต ไดขอมูลสรุปองคความรู ที่นํามา ประยุกต
เปรียบเทียบดานรูปลักษณ ดานคุณสมบัติ เละดานพฤติกรรม 
 
 
 

 
 

 



 

บทท่ี ๕ 
 

สรุปผลการศึกษา 
 
สรุปใจความสำคัญ จากผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิตของนักเรียน ระยะเวลาตั้งแต่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ๑ มิถุนายน 
๒๕๖๑ สรุปผลการศึกษาได้ใช้ต้อยต่ิงไทย (พืชศึกษาเป็นส่ือในการเรียนการสอนของนักเรียน โดยบูรณาการสู่การ
เรียนการสอน ๗ กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ และสุขศึกษา พลศึกษา โดยได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนได้กำหนดขอบเขตของการศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิต โดยศึกษาพืช
ศึกษา  ต้อยติ่งไทย องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด  ในดานรูปลักษณ ดานคุณสมบัติ และด
านพฤติกรรม สามารถ สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

ผลจากการศึกษาต้อยติ่งไทย ท้ัง ๔ ระยะการเจริญเติบโต 
ช่ือวิทยาศาสตร์ Ruellia siamensis J.B. Imlay 
วงศ์  ACANTHACEAE 
ช่ือสามัญ - 
ช่ือพื้นเมอืง ต้อยติ่งไทย (ตาก) เป๊าะแป๊ะ (ภาคเหนือ) ,ต้อยติ่งนา (กรุงเทพ), น้ำดับไฟ(ประจวบคีรีขันธ์) 

รูปลักษณ์ ต้อยติ่งไทย เป็นพืชล้มลุก ต้นเป็นทรงพุ่มสูง ประมาณ ๒๐ - ๓๐ เซนติเมตร ลำต้นต้ังตรงเหนือ 
ดิน ประกอบด้วย ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด รากต้อยติ่งไทยแตกแขนงออกจากโคนของลำต้น มีลักษณะ
อวบอ้วน รูปทรง กระบอกแผ่ออกกว้างประมาณ ๙ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๐ เซนติเมตร มีสีน้ำตาล เป็นราก
พิเศษชนิดสะสมอาหาร คล้าย Tuber ดังนั้นจะมีระบบรากเป็นแบบ Tuberous root รากจะมีการเจริญเติบโต
ยาวขึ้น มีขนาดความกว้างเพิ่มขึ้น มีสีน้ำตาลเข้มข้ึนเรื่อยๆ ตามระยะการเติบโตจากสีน้ำตาลอ่อน จนกลายเป็นสี
น้ำตาลเข้มในระยะสุดท้าย ทุกระยะมีผิวที่ขรุขระ เนื้อแข็ง เป็นรูปทรงกระบอก  ปลายรากเรียวแหลม ต้นเป็นทรง
พุ่มสูง ลำต้นต้ังตรงเหนือดิน ทรงกระบอก ลำต้นสีเขียวเเละเขียวเข้มข้ึนเรื่อยๆ มีความยาว และความกว้างเพิ่มขึ้น
ตามการเจริญเติบโต เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วมีความยาวประมาณ ๒๐-๓๐ เซนติเมตร ความกว้างของลำต้น
ประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร ตอนโคนกว้างกว้างตอนปลาย ระยะเริ่มต้นมีผิวเรียบ เมื่อเจริญเติบโตขึ้นจะมีขนอ่อนๆ 
ปกคลุม มีลักษณะของใบ เป็นใบเด่ียว  ลักษณะใบของพืชมีเส้นใบแตกแขนง  เป็นพืชใบเล้ียงคู่ บนใบเรียบ ล่างใบ
ขรุขระ รูปร่างของใบ เป็นแบบมนรี ปลายใบมน โคนใบสอบ ขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย สีของใบจะมีสีเขียว
เเละเขียวเข้มขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะการเจริญเติบโต เมื่อแก่มากๆจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล การเรียงตัวของใบ
บนกิ่ง เป็นแบบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก (Opposite decussate) ขนาดของใบเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโต ใน
ระยะที่ ๔ มีความกว้างประมาณ ๓ - ๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๖ – ๙ เซนติเมตร ชนิดของดอกเป็นดอกช่อ 
ออกดอกตามยอดหรือตามซอกใบเป็นช่อๆ ๓ - ๕ ดอก บานไม่พร้อมกัน มีกลีบเล้ียงสีเขียว ๕ แฉก กลีบเล้ียงยาว 
ปลายแหลม กลีบดอก สีม่วงอ่อน ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามระยะการเจริญเติบโตในระยะท่ี ๑ มีสีเขียวอ่อน ระยะที่ ๒ 
เริ่มมีสีม่วงและเหลือง จนระยะที่ ๓ ดอกมีสีม่วง จนระยะสุดท้าย จะเป็นดอกสีม่วงน้ำตาล มีผิวขรุขระทุกระยะ 
ระยะที่ ๑ และ ๒ ดอกมีรูปทรงกระบอก และระยะที่ ๓ และ ๔ ดอกมีรูปทรงกรวย โคนเชื่อมติดกัน เป็น



 

ทรงกระบอก ปลายแยกเป็น ๕ แฉกรูปปากแตร ปลายดอกแต่ละแฉกมีหยักตรงกลาง กว้างประมาณ ๔ เซนติเมตร 
เป็นดอกครบส่วน และดอกสมบูรณ์เพศ มีเกสรเพศผู้ ๔ อัน แยกกันเป็น ๒ คู่ ส้ัน ๑ คู่ ยาว ๑ คู่ ส่วนเกสรเพศเมีย
จะยาวกว่าเกสรเพศผู้ทั้ง ๒ คู่ มี ๑ รังไข่ ๑ placenta ๒ locule มี ovule ประมาณ ๒๐ - ๓๐ ovule รังไข่มี
ตำแหน่งอยู่เหนือวงกลีบ มีผลเป็น ผลแห้งแล้วแตกได้เมื่อได้รับความชื้น มี ๒ ซีก ภายในมีเมล็ดประมาณ ๒๐ - 
๓๐ เมล็ด มีก้านเชื่อมเมล็ดทุกเมล็ด ติดอยู่กับ Placenta ในลักษณะตรงกันข้าม รูปทรงของผลหรือฝัก  เป็น
ทรงกระบอก ปลายแหลม โคนแหลม สีของผลต้อยติ่งไทย มีสีเข้มข้ึนเรื่อยๆจากสีเขียวจนเป็นสีน้ำตาลเปล่ียนแปลง
ตามการเจริญเติบโต คลอโรฟิลล์เริ่มสลายไป ระยะท่ี ๑ - ๒ มผิีวเรียบ ระยะท่ี ๓ – ๔ มีผิวสาก (ผิวขรุขระ)  ขนาด
ความยาวของผลต้อยต่ิงไทย ประมาณ ๑ - ๒ เซนติเมตร ในระยะที่ ๑-๓ มีความยาวเพิ่มขึ้นตามการเจริญเตบิโต 
แต่ระยะที่ ๔ มีขนาดความยาวเล็กลงเล็กน้อยเนื่องจากผลแก่จะเริ่มแห้ง กว้างประมาณ ๐.๒ – ๐.๔ เซนติเมตร   
มีจำนวนเมล็ดใน ๑ ผล ประมาณ ๒๐ – ๓๐ เมล็ด รูปร่างของเมล็ดแบน  กลม  ปลายแหลม ขนาดของเมล็ดกว้าง
ประมาณ ๒ มิลลิเมตร สีของเมล็ดต้อยติ่งไทย มีสีเข้มข้ึนเรื่อยๆจากสีเหลืองเขียวจนเป็นสีน้ำตาลเข้มเปล่ียนแปลง
ตามการเจริญเติบโต คลอโรฟิลล์เริ่มสลายไป และระยะท่ีแก่ท่ีสุด จะแห้งจนมีสีน้ำตาลอ่อน เนื้อของเมล็ดต้อยต่ิง
ไทย ในระยะท่ี ๑ - ๒ จะมีเนื้อนิ่ม ส่วนระยะ ๓ - ๔ เมล็ดมีเนื้อแข็ง เนื่องจากเมล็ดแก่จะแห้ง เมล็ดแก่จะมีขน 

จากการศึกษาด้านคุณสมบัติทางฟิสิกส์ ศึกษาแรงพยุง (การลอย-จม) ของต้นต้อยติ่งไทย ท้ัง ๔ ระยะการ
เจริญเติบโต โดยมีส่วนประกอบ ดังนี้ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด ต้อยติ่งไทยเจริญเติบโตขึ้นจากระยะที่ 1 
จนถึงระยะท่ี 3 มีลักษณะการลอยอยู่บนผิวน้ำ เนื่องจาก ราก ,ลำต้น ,ใบ ,ดอก และผล (ฝัก) ของต้นต้อยติ่งไทย มี
ความหนาแน่นน้อยกว่าค่าความหนาแน่นของน้ำ (1000 kg/m3) ถ้าเปรียบเทียบความหนาแน่นจากการคำนวณใน
สูตร ρ = m/V หน่วย kg/m3 โดยที่ ρ คือ ความหนาแน่น (หน่วยเป็น กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) , m คือ มวล 
(หน่วยเป็น กิโลกรัม) ได้จากการชั่งน้ำหนัก และ V คือ ปริมาตร (หน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร) ได้จากการวัดและ
คำนวณหาปริมาตร ส่วนราก ,ลำต้น ,ใบ ,ดอก และผล (ฝัก) ของต้นต้อยติ่งไทยเจริญเติบโตขึ้นจากระยะที่ ๑ มี
ลักษณะการลอยแบบปริ่มน้ำ เนื่องจาก ราก ,ลำต้น ,ใบ ,ดอก และผล (ฝัก) ของต้นต้อยติ่งไทย มี  ความหนาแน่น
เท่ากับหรือใกล้เคียงกับค่าความหนาแน่นของน้ำ (1000 kg/m3) และการศึกษาเรื่องการลอย-จมของเมล็ดของต้น
ต้อยติ่งไทย พบว่าเมื่อนำเมล็ดต้อยติ่งไทยวางลงบนผิวน้ำ ในช่วงระยะเวลาแรกเมล็ดต้อยติ่งไทยระยะที่ ๑ จนถึง
ระยะที่ ๔ ลอยอยู่บนผิวน้ำทั้งหมด เนื่องจากเมล็ดต้อยติ่งไทยมีความหนาแน่นน้อยกว่าค่าความหนาแน่นของน้ำ 
(1000 kg/m3) และในเวลาต่อมาเมล็ดต้อยติ่งไทยระยะท่ี ๑ จนถึงระยะท่ี ๔ จมลงในน้ำทุกเมล็ด เนื่องจากผิวของ
เมล็ดต้อยติ่งมีลักษณะเป็นขนและมีเส้นใยล้อมรอบผิวเมล็ด เมื่อขนรอบเมล็ดเปียกน้ำทำให้เมล็ดต้อยติ่งไทยมี
ความหนาแน่นมากกว่าค่าความหนาแน่นของน้ำ (1000 kg/m3) 

การศึกษาด้านคุณสมบัติทางเคมี โดยมีทดสอบสีจากต้อยต่ิงไทย สีของรากต้นต้อยติ่งไทย ระยะท่ี ๑ สีของ
รากต้นต้อยติ่งไทย มีสีขาวขุ่น ระยะท่ี ๒  สีของรากต้นต้อยติ่งไทย มีสีขาวขุ่นปนน้ำตาล ระยะท่ี ๓  สีของรากต้น
ต้อยติ่งไทย มีสีน้ำตาลอ่อน ระยะที่ ๔  สีของรากต้นต้อยติ่งไทย มีสีน้ำตาลเข้ม สีของลำต้นต้นต้อยติ่งไทยทั้ง ๔ 
ระยะ พบว่า ระยะที่ ๑  สีของลำต้นต้นต้อยต่ิงไทย มีสีเขียวอ่อน ระยะท่ี ๒  สีของลำต้นต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียว
อ่อนปนน้ำตาล ระยะท่ี ๓  สีของลำต้นต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียวเข้ม ระยะท่ี ๔  สีของลำต้นต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียว
เข้มปนน้ำตาล สีของใบต้นต้อยต่ิงไทยท้ัง 4 ระยะ ระยะท่ี ๑  สีของใบต้นต้อยต่ิงไทย มีสีเขียวอ่อน ระยะท่ี ๒  สี
ของใบต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียว ระยะท่ี ๓  สีของใบต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียวเข้ม ระยะท่ี ๔  สีของใบต้นต้อยต่ิงไทย 
มีสีเขียวเข้มปนน้ำตาล สีของดอกต้นต้อยติ่งไทย ระยะที่ ๑  สีของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียว ระยะที่ ๒  สีของ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3


 

ดอกต้นต้อยติ่งไทย มีสีม่วง ระยะท่ี ๓  สีของดอกต้นต้อยต่ิงไทย มีสีม่วงปนน้ำตาลอ่อน ระยะท่ี ๔  สีของดอกต้น
ต้อยติ่งไทย มีสีน้ำตาล สีของผลต้นต้อยต่ิงไทย ระยะท่ี ๑  สีของผลต้นต้อยต่ิงไทย มีสีเขียวอ่อนระยะท่ี ๒  สีของ
ผลต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียวเข้ม ระยะที่ ๓  สีของผลต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียวปนน้ำตาล ระยะที่ ๔  สีของผลต้น
ต้อยติ่งไทย มีสีน้ำตาล สีของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย ระยะท่ี ๑  สีของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีสีขาวขุ่นปนเขียว ระยะท่ี 
๒  สีของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียวอ่อน ระยะที่ ๓  สีของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีสีน้ำตาล ระยะที่ ๔  สีของ
เมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีสีน้ำตาลเข้ม 

ผลการทดลองคุณสมบัติของกลิ่นของรากต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ การทดสอบกลิ่นจากการดมกล่ิน 
พบว่า ระยะที่ 1  กลิ่นของรากต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวอ่อนๆ ระยะที่ ๒  กลิ่นของรากต้นต้อยติ่งไทย มี
กลิ่นเหม็นเขียว ระยะที่ ๓  กล่ินของรากต้นต้อยติ่งไทย มีกล่ินเหม็นเขียวปานกลาง ระยะที่ ๔  กล่ินของรากต้น
ต้อยติ่งไทย มีกล่ินเหม็นเขียวมาก กล่ินของลำต้นต้นต้อยต่ิงไทย ระยะท่ี ๑  กล่ินของลำต้นต้นต้อยต่ิงไทย มีกล่ิน
เหม็นเขียวอ่อนๆ ระยะท่ี ๒  กล่ินของลำต้นต้นต้อยติ่งไทย มีกล่ินเหม็นเขียว ระยะท่ี ๓  กล่ินของลำต้นต้นต้อยต่ิง
ไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวปานกลาง ระยะที่ ๔  กลิ่นของลำต้นต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวมาก กลิ่นของใบต้น
ต้อยติ่งไทย ระยะท่ี ๑  กล่ินของใบต้นต้อยติ่งไทย มีกล่ินเหม็นเขียวอ่อนๆ ระยะท่ี ๒  กล่ินของใบต้นต้อยติ่งไทย มี
กลิ่นเหม็นเขียว ระยะที่ ๓  กลิ่นของใบต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวปานกลาง ระยะที่ ๔  กลิ่นของใบต้น
ต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวมาก กลิ่นของดอกต้นต้อยติ่งไทย ระยะที่ ๑  กลิ่นของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีกล่ิน
เหม็นเขียวอ่อนๆ ระยะที่ ๒  กลิ่นของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียว ระยะที่ ๓  กลิ่นของดอกต้นต้อยติ่ง
ไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวปานกลาง ระยะที่ ๔  กลิ่นของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวมากกลิ่นของผลต้น
ต้อยติ่งไทย ระยะที่ ๑ กลิ่นของผลต้นต้อยติ่งไทย ไม่มีกลิ่น ระยะที่ ๒  กลิ่นของผลต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็น
เขียวเล็กน้อย ระยะท่ี ๓  กล่ินของผลต้นต้อยติ่งไทย มีกล่ินเหม็นเขียวปานกลาง ระยะท่ี ๔  กล่ินของผลต้นต้อยติ่ง
ไทย มีกล่ินเหม็นเขียวมาก กล่ินของเมล็ด กล่ินของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย ระยะท่ี ๑  กล่ินของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มี
กล่ินเหม็นเขียวอ่อนๆ ระยะท่ี ๒  กล่ินของเมล็ดต้นต้อยติง่ไทย มีกล่ินเหม็นเขียวเล็กน้อยระยะท่ี ๓  กล่ินของเมล็ด
ต้นต้อยติ่งไทย มีกล่ินเหม็นเขียวปานกลาง ระยะท่ี ๔  กล่ินของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีกล่ินเหม็นเขียวมาก 

ผลการทดลองค่าความเป็นกรด – เบส ระยะท่ี 1 ของรากต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉล่ีย 
7.18  ระยะท่ี ๒ ของรากต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉล่ีย 7.00 ระยะท่ี ๓ ของรากต้นต้อยติ่งไทย 
มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉล่ีย 7.20 ระยะท่ี ๔ ของรากต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉล่ีย 7.42 
ระยะท่ี 1 ของลำต้นต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉล่ีย 7.10  ระยะท่ี ๒ ของลำต้นต้นต้อยติ่งไทย มี
ค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 7.01 ระยะที่ ๓ ของลำต้นต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 7.16 
ระยะท่ี ๔ ของลำต้นต้นต้อยต่ิงไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉล่ีย 7.42 ระยะท่ี 1 ของใบต้นต้อยต่ิงไทย มีค่า
ความเป็นกรด – เบส เฉล่ีย 7.82  ระยะท่ี ๒ ของใบต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉล่ีย 7.02 ระยะ
ท่ี ๓ ของใบต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉล่ีย 7.14 ระยะท่ี ๔ ของใบต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็น
กรด – เบส เฉล่ีย 7.30 ระยะท่ี 1 ของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉล่ีย 6.07  ระยะท่ี ๒ ของ
ดอกต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉล่ีย 6.11 ระยะท่ี ๓ ของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – 
เบส เฉลี่ย 6.00 ระยะที่ ๔ ของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 6.67 ระยะที่ 1 ของผลต้น
ต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉล่ีย 6.15  ระยะที่ ๒ ของผลต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส 
เฉล่ีย 6.57 ระยะท่ี ๓ ของผลต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉล่ีย 6.88 ระยะท่ี ๔ ของผลต้นต้อยต่ิง



 

ไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 7.08 ระยะที่ 1 ของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉล่ีย 
6.19  ระยะท่ี ๒ ของเมล็ดต้นต้อยต่ิงไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉล่ีย 6.28 ระยะท่ี ๓ ของเมล็ดต้นต้อยต่ิง
ไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 6.35 ระยะที่ ๔ ของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉล่ีย 
6.61 

ผลการทดลองด้านคุณสมบัติของชีวภาพ ในการทดสอบแป้ง  เมื่อใช้สารละลายไอโอดีน ซึ่งมีสีน้ำตาล 
หยดลงไปในหลอดทดลองท่ีมีน้ำแป้ง ถ้าเกิดปฏิกิริยาเปล่ียนไปเป็นสีน้ำเงินหรือน้ำเงินปนม่วงแสดงว่าพบแป้ง 
การทดสอบแป้งในต้อยติ่งไทยในระยะท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ี ศึกษาทุกช้ินส่วน ประกอบด้วย ราก ลำต้น ใบ ดอก  ผล 
เมล็ด โดยพบแป้งในใบระยะท่ี 4 มากท่ีสุด รองลงมาคือ ระยะท่ี 3 ,2และ 1 ตามลำดับ  ในราก พบเฉพาะระยะท่ี 
4 เท่านั้น 

การศึกษาด้านพฤติกรรมของต้อยติ่งไทย ศึกษาพฤติกรรมการสะสมอาหารของราก รากต้อยติ่งไทยท่ี
เจริญเติบโตเต็มท่ี หรือระยะท่ี 4 (อายุ 121 วันเป็นต้นไป) พบว่า รากของต้นต้อยติ่งไทยในระยะท่ี 4 มีความยาว
เฉลี่ยในช่วง 20-21 เซนติเมตร และหากสังเกตโครงสร้างภายนอกของรากจะพบความแตกต่างของรากอย่าง
ชัดเจน 2 ส่วน คือส่วนท่ีพองตัวหนา (ลูกศรช้ี) วัดความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางได้ประมาณ 3.7 - 4 มิลลิเมตร 
และอีกส่วนคือรากท่ีมีขนาดเล็กกว่าวัดความกว้างได้ 2 มิลลิเมตร โดยบริเวณส่วนดังกล่าวยังพบการแตกแขนงของ
รากแขนงจำนวน 3-4 ราก สันนิษฐานว่าบริเวณดังกล่าวนี้ยังไม่มีการสะสมอาหาร มีหน้าท่ีในหารดูดซึมน้ำและแร่
ธาตุเท่านั้น  เมื่อเทียบอัตราส่วนความยาวของท้ังสองส่วน พบว่า ในความยาวของรากท้ังหมดคิดเป็นร้อยละ 100 
รากส่วนที่สะสมอาหารมีเพียงร้อยละ 40 และส่วนที่มีหน้าที่ดูดซึมน้ำและแร่ธาตุคิดเป็นร้อยละ 60   ศึกษา
พฤติกรรมการโน้มตัวของลำต้น พบว่า ลำต้นของต้อยติ่งไทยท่ีเจริญเติบโตอย่างเต็มท่ี จะโน้มเอียงลำต้นโดยเฉพาะ
ส่วนปลายยอดไปตามทิศทางของฝ่ังท่ีได้รับแสง ท้ังนี้พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการตอบสนองต่อปัจจัยภายใน นั่นคือ 
ฮอร์โมนออกซิน ท่ีทำให้เกิดการเพิ่มจำนวนของเซลล์พืชในลำต้นด้านท่ีได้รับแสงน้อยกว่า 
ศึกษาพฤติกรรมการเหี่ยวและการหลุดร่วงของใบต้อยติ่งไทยที่เจริญเติบโตเต็มที่ หรือระยะที่ 4 (อายุ 121 วัน
เป็นต้นไป) พบว่า การเปล่ียนสีของใบต้อยติ่งไทยจากสีเขียวไปเป็นสีเขียวท่ีมีจุดสีเหลืองท่ัวใบใช้เวลา 6-10 วันใน
การศึกษา และเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทั่วทั้งแผ่นใบใช้ระยะเวลาศึกษา 16-20 วัน และในระยะเวลาศึกษา 21-25 
วัน ใบต้อยติ่งไทยจะเป็นเป็นสีน้ำตาลจนถึงดำ เห่ียว และหลุดร่วง ท้ังนี้ การเปล่ียนสี การเห่ียว และการหลุดร่วง
ของใบต้อยติ่งไทย เป็นพฤติกรรมการตอบสนองต่อปัจจัยภายใน นั้นคือ การตอบสนองต่อฮอร์โมนเอทิลีน ท่ีส่งผล
ต่อพืชในเรื ่องของการเสื่อมตามอายุ หรือการสุกของผล ศึกษาพฤติกรรมการเหี่ยวเฉาของดอกต้อยติ่งไทยท่ี
เจริญเติบโตเต็มท่ี หรือระยะท่ี 4 (อายุ 14 วันเป็นต้นไป) พบว่า ลักษณะการเห่ียวเฉาจะเกิดขึ้นเฉพาะส่วนท่ีเป็น
กลีบดอกสีม่วง ท่ีเริ่มเปล่ียนสีจากสีม่วงอ่อนกลายเป็นสีน้ำตาล โดยเริ่มเปล่ียนจากส่วนโคนของกลีบดอกไล่ขึ้นไปสู่
ปลายกลีบและมีพื้นผิวที่แห้ง กลีบดอกจะหลุดร่วงออกจากลีบเลี้ยงได้ ขณะที่ยังไม่แห้งเหี่ยวเต็มที่ หรือหลังจาก
การบาน 1-2 วัน หากได้รับสัมผัส มีฝนตกใส่ หรือเมื่อถูลมพัด เช่นเดียวกับส่วนของก้านชูเกสรเพศเมีย พบว่ามี
การเหี่ยวเฉา แห้ง และหลุดร่วงไปพร้อมกับกลีบดอก ศึกษาพฤติกรรมการเหี่ยวของผลต้อยติ่งไทย พบว่า เมื่อผล
ต้อยติ่งในระยะท่ี 4 อายุ 22-28 วัน จะมีการเปล่ียนสีผล สัปดาห์ท่ี 1 ผลเป็นสีเขียวอ่อน ลักษณะผลอวบผิวเรียบ
เสมอกันต้ังแต่โคนถึงปลายผล สัปดาห์ท่ี 2 ผลเริ่มเปล่ียนเป็นสีเขียวเข้ม บางผลพบเป็นสีเขียวอมน้ำตาล ลักษณะ
ผลยังคงอวบและผิวเรียบเสมอกัน สัปดาห์ท่ี 3 ผลเปล่ียนเป็นสีน้ำตาล ผิวของผลเริ่มแห้งเห่ียว และในสัปดาห์ท่ี 4 
ผลเปล่ียนเป็นสีน้ำตาลอมเหลือง ลักษณะผิวแห้งและเห่ียวค่อยข้างมากเมื่อเทียบกับในสัปดาห์ท่ี 3  อย่างไรก็ตาม 



 

ลักษณะการเหี่ยวของผลที่พบ เมื่อทดสอบประสิทธิภาพการกระจายเมล็ด โดยจับเวลาการแตกตัวของผลเมื่อ
สัมผัสกับน้ำของผลท้ัง 4 สัปดาห์ พบว่า ใช้ระยะเวลาใกล้เคียงกันคือ 19-22 วินาที ต่อการแตกตัวของผล 1 ผล 
ดังนั้น การเห่ียวของผลต้อยต่ิงไทยท้ัง 4 สัปดาห์ น่าจะไม่ส่งผลต่อการกระจายเมล็ดพันธุ์ของต้องต่ิงไทยหรับส่วน
ของดอกท่ีพบว่ายังคงว่าสดไว้คือ ส่วนของกลีบเล้ียงและรังไข่ท่ีได้รับการผสมเรียบร้อยแล้ว 

 
วิจารณ์ผลการศึกษา  

การศึกษาธรรมชาติแหงชีวิตผลการศึกษาดานรูปลักษณของต้อยติ่งไทยมีการศึกษาโครงสรางพืชท้ัง ๖ 
สวนประกอบ ไดแก ราก ลําตน ใบ ดอก ผล เมล็ด ซึ่งมีการเรียนรยูังไมสมบูรณครบทุกเรื่องในแตละ 
องคประกอบยอย  

ดานคุณสมบัติของต้อยติ่งไทยมีการเรียนรูยังไมสมบูรณทุกองคประกอบยอยและตองควบคุมตัวแปรการ
ทดลอง และตองมีการศึกษาการเปล่ียนแปลงทุกระยะการเจริญเติบโตจนไดขอสรุปเพื่อนํามาเปนฐานในการ 
วิเคราะหศักยภาพในสาระการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน 

ดานพฤติกรรมมีการเรียนรูท่ียังไมสมบูรณควรเพิ่มเติมและวิเคราะหเรื่องท่ีจะเรียนรูใหมากเพื่อนํามาเป
นฐานในการวิเคราะหศักยภาพในสาระการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชนต่อไป 
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            รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติในชีวิตประจำวันแบ่งกลุ่มออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มรูปเรขาคณิต

สองมิติ และกลุ่มรูปเรขาคณิตสามมิติ    
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑). นำความรู้เรื่องรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติมาเขียนลักษณะของต้น“ต้อยติ่งไทย” ได้ 
  ผลที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน 

ด้านความรู้ (K) 
             -  การอธิบายรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติของต้น“ต้อยติ่งไทย”ได้ 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
 -  เขียนภาพของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติของต้น“ต้อยติ่งไทย”ได้ 
          ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

   -  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ทักษะการทำงานกลุ่ม 
๕. สาระการเรียนรู้  
   รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิต 



 

๖. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  
          ๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 
๗. การบูรณาการ 
 ๑. วิทยาศาสตร์ (ปัจจัยทางชีวภาพ และทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้น“ต้อยติ่งไทย”) 
 ๒. การใช้ภาษา (การเขียน) 

๓.  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
→ สาระท่ี ๑ สาระธรรมชาติแห่งชีวิต 

                            ลำดับการเรียนรู้ท่ี ๑ สัมผัสเรียนรู้วงจรชีวิตของชีวภาพ   
                                                     ข้อ ๑.๑ ศึกษารูปลักษณ์ได้ข้อมูลการ                     
เปล่ียนแปลงและความแตกต่างด้านรูปลักษณ์ 

 
๘. ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดงความรู้) 
     ๑. ใบงานท่ี ๑ เรื่อง การศึกษารูปลักษณ์ของต้น“ต้อยติ่งไทย” 
   ๒. ใบงานท่ี ๒ เรื่อง การวิเคราะห์รูปลักษณ์ของต้น“ต้อยติ่งไทย” 
   ๓. ใบงานท่ี ๓ เรื่อง การเขียนแสดงความรู้สึก ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   ๔. ใบความรู้ท่ี ๑ เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
 
๙. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 (เรียนรู้ธรรมชาติของชีวิตความพันเกี่ยวระหว่างลักษณะของต้น“ต้อยติ่งไทย”) 
 ๑. ครูสนทนากับนักเรียนถึงลักษณะภายในและลักษณะภายนอกของส่วนประกอบของต้น“ต้อยติ่งไทย” 
ตามท่ีนักเรียนเคยได้เรียนในวิชาวิทยาศาสตร์  จากนั้นครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔-๕ คนโดยคละความสามารถ (เก่ง 
กลาง อ่อน)  
 ๒. ครูทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติตาม ใบความรู้
ท่ี ๑ เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
 ๓. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพื้นท่ีศึกษา สังเกตลักษณะ ของส่วนประกอบของต้น“ต้อยติ่งไทย” ในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม เป็นเวลา ๗ วัน แล้วบันทึกลงในใบงานท่ี ๑ เรื่อง การศึกษารูปลักษณ์
ของต้น“ต้อยติ่งไทย” 
(เรียนรู้วิเคราะห์ให้เห็นลักษณะ) 
 ๔. ครูแจกใบงานท่ี ๒ เรื่อง การวิเคราะห์รูปลักษณ์ของต้น“ต้อยติ่งไทย” แต่ละกลุ่มทำใบงานท่ี ๒ 
หลังจากทำใบงานท่ี ๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูกำหนดส่งใบงานท่ี ๑ และ ๒ 
(การเรียนรู้การรายงานผลการเรียนรู้) 



 

 ๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอรูปลักษณ์ของพืชของต้น“ต้อยติ่งไทย” 
 ๖. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปการเขียนรูปลักษณ์ของต้น“ต้อยติ่งไทย” จากนั้น ครูแจก ใบงานท่ี ๓ เรื่อง 
การเขียนแสดงความรู้สึก ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็น
รายบุคคล  
 
๑๐. สื่อ / แหล่งเรียนรู้   
       ๑๐.๑ ส่ือ 
                      ๑๐.๑.๑ ใบความรู้ท่ี ๑ เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ                   
           ๑๐.๑.๒ ใบงานท่ี ๑ เรื่อง การศึกษารูปลักษณ์ของต้น“ต้อยติ่งไทย” 
                      ๑๐.๑.๓  ใบงานท่ี ๒ เรื่อง การวิเคราะห์รูปลักษณ์ของต้น“ต้อยติ่งไทย” 
             ๑๐.๑.๔ ใบงานท่ี ๓ เรื่อง การเขียนแสดงความรู้สึก ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
             ๑๐.๒ แหล่งเรียนรู้ 
                 ๑๐.๒.๑ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
       ๑๐.๒.๒ ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
                ๑๐.๒.๓ ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนตากพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑. การวัดผลประเมินผล 

 
๑๒.ข้อเสนอแนะ / ความเห็นของผู้อำนวยการ/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
 
                                                                        ลงช่ือ......................................................... 

                                                                           (นางสาวนิรมล  เหลืองพิศาลพร) 
                                                                                  ตำแหน่ง  ครู คศ.3 
                 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

หลักฐานการเรียนรู้ 
(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 

วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน เกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพงาน 

ด้านความรู้ (K) ตรวจประเมินผลงาน 
ใบงานท่ี ๑ เรื่อง 
การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การเจริญเติบโตของต้น
“ต้อยติ่งไทย” 
ใบงานท่ี ๒ เรื่อง การเขียน
กราฟปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของต้น
“ต้อยติ่งไทย” 

แบบตรวจผลงาน ผ่านเกณฑ์ 
๑๒ คะแนนขึ้นไป 

ด้านทักษะกระบวนการ (P) ตรวจประเมินผลงาน 
ใบงานท่ี ๑ เรื่อง 
การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การเจริญเติบโตของต้น
“ต้อยติ่งไทย” 
ใบงานท่ี ๒ เรื่อง การเขียน
กราฟปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของต้น
“ต้อยติ่งไทย” 

แบบประเมินผลงาน ได้ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๒ (พอใช้) ขึ้นไป 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
(A) 

ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

ได้ระดับคุณภาพ  
ระดับ ๒ (พอใช้) ขึ้นไป  



 

   
บันทึกผลหลังการสอน 

 
๑). สรุปผลการเรียนรู้ที่เกิดกับนักเรียน 

ด้านความรู้(K) 
    - นักเรียนสามารถการอธิบายรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติของต้น“ต้อยติ่งไทย” คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

ด้านทักษะกระบวนการ(P) 
    - นักเรียนสามารถเขียนภาพของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติของต้น“ต้อยติ่งไทย” คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ด้านคุณลักษณะ(A) 
    - นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน  อยู่ในเกณฑ์ผ่าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ปัญหาอุปสรรค 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
๒). แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................  

 
    ลงช่ือ.....................................................ผู้สอน 

                                                                                  (นางสาวนิรมล  เหลืองพิศาลพร) 
 

๓.ข้อเสนอแนะ / ความเห็นของผู้อำนวยการ/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
                                                                        ลงช่ือ......................................................... 

                                                                           (นางสาวนิรมล  เหลืองพิศาลพร) 
                                                                                  ตำแหน่ง  ครู คศ.3 
                 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 
 
 



 

 
                                     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน 



 

 

 
 



 

 
 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 
 



 

 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 

เร่ือง โครงสรา้งและหน้าที่ของพืชดอก 
เวลา ๖ ช่ัวโมง 

รายวิชา ชีววิทยา 3 รหัสวิชา ว32243 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนตากพิทยาคม  ตำบลระแหง  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก 

ครูผู้สอน  นางสาวพิมลวรรณ น้อยท่าช้าง 
 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้  
มาตรฐาน ว 4.3 เข้าใจส่วนประกอบของพืช การแลกเปล่ียนแก๊สและคายน้ำของพืช การลำเลียงของพืช 

การสังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต และการตอบสนองของพืช รวมทั้งนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์  
๒. ผลการเรียนรู้  

สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับเนื้อเยือ่ของพืช โครงสร้าง และหน้าท่ีของพืชดอก  การ
แลกเปล่ียนแก๊สและการคายน้ำ และกระบวนการลำเลียง 
๓. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

อวัยวะพื้นฐานของพืชประกอบด้วย ราก ลำต้น และใบ มีความแตกต่างของโครงสร้างภายนอก โครงสร้าง
ภายใน และหน้าท่ี อวัยวะแต่ละส่วนของพืชมีความสัมพันธ์กันโดยพืชมีการแลกเปล่ียนแก๊ส  
การคายน้ำ และการลำเลียงน้ำ แร่ธาตุและสารอาหาร  
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ความเข้าใจ (K) 
    ๑. วิเคราะห์รูปลักษณ์โครงสร้างภายนอก โครงสร้างภายใน และหน้าท่ีของอวัยวะพืชดอกได้  
    ๒. ศึกษาข้อมูลการเปล่ียนแปลงด้านรูปลักษณ์ของต้อยติ่งไทยท้ัง 4 ระยะ 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
    ๑. มีทักษะการปฏิบัติการทดลองศึกษาโครงสร้างภายในของส่วนต่าง ๆ ของพืชดอกได้ 
 ด้านคุณลักษณะ (A) 
    ๑. มีความใฝ่รู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ได้ตามศักยภาพ 
 
 
 



 

5. สาระการเรียนรู้  
5.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
1. เนื้อเยื่อพืชประกอบด้วยเนื้อเยื่อเจริญ และเนื้อเยื่อถาวรซึ่งพบอยู่ในโครงสร้างทุกส่วนของพืช ทำ

หน้าท่ีแตกต่างกันไปตามตำแหน่งท่ีอยู่และลักษณะของเซลล์ในเนื้อเยื่อ  
2. ราก ลำต้น และใบเป็นอวัยวะพื้นฐานท่ีสำคัญของพืชดอก โดยรากทำหน้าท่ียึดลำต้น ดูดน้ำและ

สารอาหาร ลำต้นทำหน้าท่ีชูกิ่ง ใบ ดอก และผล ส่วนใบทำหน้าท่ีสร้างอาหาร แลกเปล่ียนแก๊สและคายน้ำ 
3. พืชมีการแลกเปล่ียนแก๊สและการคายน้ำผ่านทางปากใบเป็นส่วนใหญ่ การปิด-เปิดของปากใบมีผลต่อ

การลำเลียงน้ำและสารอาหารจากรากสู่ลำต้น แลใบ อาหารท่ีพืชสร้างขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงจะ
ถูกลำเลียงไปใช้ยังส่วนต่าง ๆ ของพืชเพื่อการเจริญเติบโต 
6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  

1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

๗. การบูรณาการ 
รูปแบบสอดแทรก 

๘. ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดงความรู้) 
 ๑. ใบงานท่ี ๑ การวิเคราะห์รูปลักษณ์ของพืช และการวิเคราะห์รูปลักษณ์ของพืช (ภายใน) 
 ๒. ใบงานท่ี ๒ ด้านรูปลักษณ์   

  ๒.๑ ใบงานท่ี ๒.๑ การกำหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ 
  ๒.๒ ใบงานท่ี ๒.๒ การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายนอก (ชีววิทยา) ของชีวภาพ  
  ๒.๓ ใบงานท่ี ๒.๓ การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายใน (ชีววิทยา) ของชีวภาพ  
  ๒.๔ ใบงานท่ี ๒.๔ ข้อมูลการเปล่ียนแปลงด้านรูปลักษณ์ของชีวภาพ  
  ๒.๕ ใบงานท่ี ๒.๕ การกำหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของพืช 
  ๒.๖ ใบงานท่ี ๒.๖ ข้อมูลการเปล่ียนแปลงด้านรูปลักษณ์ของชีวภาพ (ภายใน)  

๙. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแบ่งเป็น  ๕ ขั้น ดังนี้ 
ขั้นสร้างความสนใจ 
1. ครูนำนักเรียนทบทวนเรื่องเนื้อเยื่อพืช 

โดยครูแสดงภาพเนื้อเยื่อแต่ละชนิดและใช้คำถามดังนี้  
จากภาพมีเนื้อเยื ่ออะไรบ้าง มีความแตกต่างและมีหน้าท่ี
อย่างไรบ้าง จากนั้นเล่นเกมตอบคำถามโดยใช้สื่อออนไลน์ 
Kahoot.it เพื่อกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสนใจ 

 
 



 

2. ครูนำนักเรียนสนทนาโดยบอกว่า  
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นักเรียนก็ได้รู้จักเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ ในพืช ซึ่งจะมีการทำงานประสานกันเป็นโครงสร้างหรือ
อวัยวะต่างๆ ของพืช อวัยวะเหล่านั้นได้แก่อะไรบ้าง  
(ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด) 
3. ครูถามว่า นักเรียนทราบหรือไม่ว่า เนื้อเยื่อต่างๆ ที่นักเรียนได้ศึกษาไป จะมารวมเป็นโครงสร้างของพืชได้ 
อย่างไร และทำหน้าท่ีอะไรบ้าง ซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาจากกิจกรรมต่อไปนี้ 
 

ขั้นสำรวจและค้นหา 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเรื่องโครงสร้างและหน้าท่ีของราก ลำต้น ใบ ผล และเมล็ด 

โดยใช้สื่อ Power Point เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก จากนั้นใช้คำถามเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ และหา
คำตอบ 

2. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมเรื่องการศึกษาส่วนประกอบโครงสร้างภายนอกและภายในของต้อยติ่งไทย 
ดังนี้ 

2.1 ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนตามวิธีการเรียนรู้ กลุ่มละ 4-๕ คน จำนวน 1๒ กลุ่ม จากนั้น 
  ครูกล่าวว่า “ต้อยติ่งไทยเป็นไม้ล้มลุก ขึ้นกระจายอยู่ท่ัวโรงเรียน นำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นยา
สมุนไพรรักษาโรคต่างๆ โรงเรียนตากพิทยาคม จึงได้จัดให้มีพื้นท่ีศึกษาต้อยต่ิงไทยท่ีเกิดขึ้นเองในบริเวณ
โรงเรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก
ให้กับเยาวชน เห็นคุณ รู้ค่าของพืชพรรณ การศึกษาทางพฤกษศาสตร์ ด้านรูปลักษณ์ โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เราจึงนำต้อยติ่งไทยเป็นพืชศึกษาในกิจกรรมนี้” 

๒.๒ ครูแจกใบงานให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ชุด และอธิบายข้ันตอนการทำใบงาน 
๒.๓ ครูให้ทุกกลุ่มลงพื้นท่ีสำรวจพรรณไม้ในบริเวณโรงเรียน (พื้นท่ีศึกษา) เพื่อสำรวจต้อยต่ิงไทย 

โดยครูกำหนดให้ 
กลุ่มท่ี 1 และ ๒ ศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของรากต้อยต่ิงไทย 
กลุ่มท่ี ๓ และ ๔ ศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของลำต้นต้อยติ่งไทย 
กลุ่มท่ี ๕ และ ๖ ศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของใบต้อยติ่งไทย 
กลุ่มท่ี ๗ และ ๘ ศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของดอกต้อยต่ิงไทย 
กลุ่มท่ี ๙ และ ๑๐ ศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของผลต้อยติ่งไทย 
กลุ่มท่ี ๑๑ และ ๑๒ ศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของเมล็ดต้อยติ่งไทย 
๒.๔ แต่ละกลุ่มศึกษาลักษณะโครงสร้างภายนอกแต่ละส่วนของต้อยติ่งไทยโดยสังเกต    และ

บันทึกผลการศึกษาตามคำชี้แจง ลงในใบงานที่ ๑ การวิเคราะห์รูปลักษณ์ของพืช พร้อมทั้งชี ้บอก
ส่วนประกอบต่างๆ และระบุมาตราส่วน 

2.๕ ครูอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติการทดลองศึกษาโครงสร้างภายในของราก ลำต้น ใบของ
ต้อยติ่งไทยตามขวางโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงและศึกษาโครงสร้างภายในของดอก ผล และเมล็ด
โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ ตามบทปฏิบัติการท่ี ๑ เรื่อง โครงสร้างภายในของราก ลำต้น และใบ 
และบทปฏิบัติการท่ี ๒ เรื่องโครงสร้างภายในของดอกต้อยต่ิงไทย ดังนี้ 



 

1) แต่ละกลุ่มนำราก ลำต้น และใบของต้อยติ่งไทยมาทำการศึกษาลักษณะโครงสร้าง
ภายใน การศึกษาในครั้งนี้ใช้การเตรียมตัวอย่างด้วย การทำสไลด์ชั่วคราว (wet mount) โดย
เตรียมเนื ้อเยื ่อ ที ่ต้องการศึกษาให้เป็นชิ ้นบางๆ (Section) และนำไปศึกษาภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์แบบใช้แสง ตามบทปฏิบัติการที่ ๑ เรื่อง โครงสร้างภายในของราก ลำต้น และใบ 
จากนั้นบันทึกผลการศึกษาลงในใบงานท่ี ๑ การวิเคราะห์รูปลักษณ์ของพืช (ภายใน) 

๒) แต่ละกลุ่มนำดอกต้อยติ่งไทย ศึกษาโครงสร้างภายใน และวิเคราะห์ส่วนประกอบ 
ตามบทปฏิบัติการท่ี ๒ เรื่องโครงสร้างภายในของดอกต้อยต่ิงไทย และบันทึกผล ลงในใบงานท่ี ๑ 
การวิเคราะห์รูปลักษณ์ของพืช (โครงสร้างภายใน) 

๒) แต่ละกลุ่มนำดอก ผล และเมล็ด ของต้อยติ่งไทย มาทำการศึกษาลักษณะโครงสร้าง
ภายในภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้สเตอริโอ จากนั้นบันทึกผลการศึกษาลงใน 
ลงในใบงานท่ี ๑ การวิเคราะห์รูปลักษณ์ของพืช (โครงสร้างภายใน) 
๒.๖ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มกำหนดเรื ่องที่จะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของต้อยติ ่งไทย (โครงสร้าง

ภายนอกและโครงสร้างภายใน) ในประเด็นดังนี้ 
๑) ตอนท่ี ๑ วิเคราะห์ส่วนประกอบของพืชท้ังภายนอกและภายในของต้อยต่ิงไทย โดย

แยกโครงสร้างที่สังเกตเห็นในแต่ละส่วนประกอบ จากนั้นบันทึกผลการศึกษาในรูปแบบผังมโน
ทัศน์ ลงในลงในตอนที่ ๑ ใบงานที่ ๒.๑ การกำหนดเรื ่องที่จะเรียนรู้ และใบงานที่ ๒.๕ การ
กำหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของพืช (โครงสร้างภายใน) 

๒) ตอนที ่ ๒ กำหนดเรื ่องที ่จะเรียนรู ้ในแต่ละส่วนประกอบย่อยของต้อยติ ่งไทย 
รูปลักษณ์ของพืช (รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี ผิว เนื ้อ ฯลฯ) และกำหนดเรื ่องให้ครบทุก
ส่วนประกอบของพืช ได้แก่ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด สี ผิว เนื้อ ขนาด เช่น รูปร่างของ
ใบตอนปลายริมขวา เป็นต้น โดยนำข้อมูลจากตอนที่ 1 มากำหนด/ตั้งชื่อเรื่องที่จะเรียนรู้ ลงใน
ตอนที่ ๒ ใบงานที่ ๒.๑ การกำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ และใบงานที่ ๒.๕ การกำหนดเรื่องที ่จะ
เรียนรู้ในแต่ละส่วนของพืช (โครงสร้างภายใน) 

3) จากนั้นให้แต่ละกลุ่มเลือกชื่อเรื่องที่นักเรียนได้กำหนดของส่วนประกอบย่อยมา 1 
หัวข้อ เพื่อทำการศึกษารูปลักษณ์ท้ังโครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายใน โดยให้นักเรียนทำ
ท้ังหมด ๑๐ ซ้ำ โดยวาดภาพ บันทึกผลการศึกษารูปลักษณ์ และสรุปผลการเรียนรู้ลงใน 

- ใบงานท่ี ๒.๒ การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายนอก (ชีววิทยา) ของชีวภาพ  
- ใบงานท่ี ๒.๓ การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายใน (ชีววิทยา) ของชีวภาพ 

บันทึกข้อมูลผลการเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง โดยแสดงข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ เน้นความกระชับ 
เข้าใจง่าย   

๔) จากนั้นศึกษาการเปล่ียนแปลงด้านรูปลักษณ์ (รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี ผิว เนื้อ ฯลฯ) 
ของชีวภาพ กำหนดระยะการเจริญเติบโต ๔ ระยะ แล้วศึกษารูปลักษณ์ของพืชตามหัวข้อท่ี
กำหนด โดยเก็บข้อมูลระยะละ 10 ตัวอย่าง วาดภาพ บันทึกผลการศึกษารูปลักษณ์ และสรุปผล
การเรียนรู้เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงท้ัง 4 ระยะลงใน 

- ใบงานท่ี ๒.๔ ข้อมูลการเปล่ียนแปลงด้านรูปลักษณ์ของชีวภาพ (โครงสร้างภายนอก)   



 

- ใบงานท่ี ๒.๖ ข้อมูลการเปล่ียนแปลงด้านรูปลักษณ์ของชีวภาพ (โครงสร้างภายใน)  
 การบันทึกข้อมูลผลการเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง โดยแสดงข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ เน้น
ความกระชับ เข้าใจง่าย  

3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรม โดยให้แต่ละกลุ่มนำเสนอหน้าช้ันเรียน  เพื่อร่วมกัน
วิเคราะห์ความเหมือน และความแตกต่างโครงสร้างภายนอก ภายใน และหน้าท่ีของส่วนต่างๆ ของต้อยติ่งไทย 

ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปในประเด็นดังนี้ 

1.1 เปรียบเทียบโครงสร้างภายนอกของส่วนต่างๆ ของต้อยติ่งไทย 
1.2 เปรียบเทียบโครงสร้างภายในส่วนต่างๆ ของต้อยติ่งไทย 
๑.๓ เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงด้านรูปลักษณ์โครงสร้างภายนอกของต้อยติ่งไทย  ท้ัง 4 ระยะ  
๑.๔ เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงด้านรูปลักษณ์โครงสร้างภายในของต้อยติ่งไทย   ท้ัง 4 ระยะ  
1.3 หน้าท่ีของโครงสร้างต่างๆ ของต้อยติ่งไทย 

  ขั้นขยายความรู้ 
  ๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายในของพืชดอก  โดยใช้สื่อ Power 
Point 

ขั้นประเมิน 
๑. ครูให้คะแนนจากการอภิปรายหน้าช้ันเรียนเกี่ยวกับผลการทำกิจกรรมการศึกษาส่วนประกอบ 

โครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายในของต้อยติ่งไทย 
๒. ครูตรวจผลงานนักเรียน ให้คำแนะนำและแก้ไข  
๓. ครูให้คะแนนพฤติกรรมระหว่างปฏิบัติการทดลอง และความมุ่งมั่นใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน  

โดยใช้แบบสังเกต 
 
๑๐. สื่อ / แหล่งเรียนรู้   

๑๐.๑ สื่อ 
๑. ใบงานท่ี ๑ การวิเคราะห์รูปลักษณ์ของพืช (ภายนอก) และการวิเคราะห์รูปลักษณ์ของพืช (ภายใน) 
 ๒. ใบงานท่ี ๒ ด้านรูปลักษณ์   
  ๒.๑ ใบงานท่ี ๒.๑ การกำหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ 
  ๒.๒ ใบงานท่ี ๒.๒ การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายนอก (ชีววิทยา) ของชีวภาพ  
  ๒.๓ ใบงานท่ี ๒.๓ การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายใน (ชีววิทยา) ของชีวภาพ  
  ๒.๔ ใบงานท่ี ๒.๔ ข้อมูลการเปล่ียนแปลงด้านรูปลักษณ์ของชีวภาพ  
  ๒.๕ ใบงานท่ี ๒.๕ การกำหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของพืช 
  ๒.๖ ใบงานท่ี ๒.๖ ข้อมูลการเปล่ียนแปลงด้านรูปลักษณ์ของชีวภาพ (ภายใน)  
๒) Power point เรื่องโครงสร้างและหน้าท่ีของพืชดอก 
๓) ส่ือออนไลน์ Kahoot 
๔) บทปฏิบัติการท่ี ๑ เรื่อง โครงสร้างภายในของราก  ลำต้น และใบ 



 

๕) บทปฏิบัติการท่ี ๒ เรื่อง โครงสร้างภายในของดอกต้อยต่ิงไทย 
๑๐.๒ แหล่งเรียนรู้ 
๑) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
๒) ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
๓) ห้องปฏิบัติการชีววิทยา โรงเรียนตากพิทยาคม 
 

๑๑. การวัดผลประเมินผล 
๑๒. 

ความเห็นและข้อเสนอแนะของครูนิเทศ/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย/หัวหน้าสถานศึกษา 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
 

(ลงช่ือ)..................................................ผู้นิเทศ 
                            (นางอรวรรณ จันทร์บุตร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน เกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพงาน 

ด้านความรู้(K) ประเมินใบงาน แบบประเมินใบงาน ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านทักษะกระบวนการ(P) ประเมินการปฏิบัติการ
ทดลอง 

แบบประเมินการ
ปฏิบัติการทดลอง 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์(A) 

ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

มีพฤติกรรมต้ังแต่
ระดับดีขึ้นไป 



 

1๓. บันทึกผลการสอน 
        1)  ผลการเรียนรู้ 
            1.1)  ผู้เรียนท่ีผ่านตัวชี้วัด  มีจำนวน ...๗๗...  คน   คิดเป็นร้อยละ ......๑๐๐......... 
            1.2)  ผู้เรียนท่ีไม่ผ่านตัวชี้วัด  มีจำนวน ......-....... คน  คิดเป็นร้อยละ .........-............ 
                    1 ........................................   สาเหตุ ............................................................................ 
                    แนวทางแก้ปัญหา : ....................................................................................................... 
            1.3)  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้แก่ .....................-........................... 
                    แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ............................-........................................................ 

 1.4)  ผู้เรียนได้รับความรู้ (K) :  นักเรียนสามารถวิเคราะห์รูปลักษณ์โครงสร้างภายนอก โครงสร้าง
ภายใน และหน้าท่ีของอวัยวะพืชดอกได้ ศึกษาข้อมูลการเปล่ียนแปลงด้านรูปลักษณ์ของต้อยติ่งไทยท้ัง 4 
ระยะ 
 1.5)  ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P) :  นักเรียนสามารถปฏิบัติการทดลองศึกษาโครงสร้าง 

ภายในของส่วนต่างๆของพืชดอกได้ 
            1.6)  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) : นักเรียนมีความใฝ่รู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 
        2)  ปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี) ...............................-....................................................................... 
        3)  ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ....................................-....................................................................... 
 
                                                              ลงช่ือ .......................................... ผู้สอน 
                                                                    (นางสาวพิมลวรรณ น้อยท่าช้าง)  
                                                                    ตำแหน่ง       ครู               . 
     ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................  
 

ลงช่ือ ............................................... ผู้นิเทศ 

                                          (นางอรวรรณ จันทร์บุตร) 

                            ตำแหน่ง       ครู               . 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน 



 

 
 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 
 

 



 

 

 
 



 

 
 
 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม (เล่ม 5)  รหัสวิชา ว 33205  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ปีที่ 6      โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก       ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20                                                เร่ือง แรงพยุงและหลักอาร์คิมีดีส 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ของเหลว (ของไหล)   ครูผู้สอน นางสาวนันทิยา จันทร์ถี 
บูรณาการ   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    สวนพฤกษศาสตร์  
     โรงเรียนปลอดขยะ     สะเต็มศึกษา (STEM)   
   
1. สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระฟิสิกส์ 
4. เข้าใจความสัมพันธ์ของความร้อนกับการเปล่ียนอุณหภูมิและสถานะของสสาร สภาพยืดหยุ่นของวัสดุ

และมอดุลัสของยัง ความดันในของไหล แรงพยุง และหลักของอาร์คิมีดิส ความตึงผิวและแรงหนืดของของเหลว 
ของไหลอุดมคติ และสมการแบร์นูลลี กฎของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอุดมคติและพลังงานในระบบทฤษฎีอะตอม
ของโบร์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค กัมมันตภาพรังสี แรงนิวเคลียร์ ปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ ฟิสิกส์อนุภาค รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
  4. ทดลอง อธิบาย และคำนวณขนาดแรงพยุงจากของไหลได้ 
 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
   1. อธิบายความหมาย สืบค้น และอภิปรายเกี่ยวกับแรงพยุงและหลักของอาร์คิมีดิสได้ 
   2. อธิบายความสัมพันธ์ของพื้นท่ี ความหนาแน่น กับแรงพยุงได้ 
  ด้านทักษะ (P) 

3. สืบค้น ทดลอง และวิเคราะห์ แรงพยุงได้อย่างถูกต้อง 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

4. ความเป็นคนช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการเสาะแสวงหาความรู้  
 

3.  สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด 
แรงพยุงหรือแรงลอยตัว คือ แรงลัพธ์ของแรงท่ีของเหลวกระทำกับวัตถุส่วนท่ีจมอยู่ในของเหลว มีขนาด

เท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุส่วนท่ีจม 
หลักอาร์คิมีดีส กล่าวว่า วัตถุท่ีจมในของเหลวหมดท้ังก้อนหรือจมแต่เพียงบางส่วนจะถูกแรงพยุงกระทำ 

และแรงพยุงจะเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่ถูกวัตถุนั้นแทนท่ี 
 



 

 
 

4.  สาระการเรียนรู้ 
- วัตถุท่ีอยู่ในของไหลท้ังหมดหรือเพียงบางส่วนจะถูกแรงพยุงจากของไหลกระทำ โดยขนาดแรงพยุงเท่ากับ

ขนาดน้ำหนักของของไหลที่ถูกวัตถุแทนที่ตามหลักของอาร์คิมีดีส ซึ่งใช้อธิบายการลอยการจมของวัตถุต่าง ๆ ใน
ของไหล ขนาดแรงพยุงจากของไหลคำนวณได้จากสมการ 𝐹𝐵 = 𝜌𝑉𝑔 

 
5.  สมรรถนะสำคัญที่เกิดกับผู้เรียน (ตามแผนการจัดการเรียนรู้) 
  1. ความสามารถในการส่ือสาร 
  2. ความสามารถในการคิด 
   1) ทักษะการสังเกต   
   2) ทักษะการส่ือสาร 

       3) ทักษะการทดลอง 
   4) ทักษะการวิเคราะห์ 

   5) ทักษะการทำงานร่วมกัน 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ศักยภาพพลโลก  
   1. มีวินัย รับผิดชอบ   
  2. ใฝ่เรียนรู้  

3. ซื่อสัตย์ สุจริต 
  4. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
7.  ช้ินงาน / ภาระงาน  
 

- ใบงาน 4.3 หลักของอาร์คีมีดีส และแรงพยุง 
- ใบงานท่ี 1 การเรียนรู้ด้านคุณสมบัติฟิสิกส์ (แรงพยุง) ของต้นต้อยติ่งไทย 
- ใบงานท่ี 2 ข้อมูลการเปล่ียนแปลงด้านคุณสมบัติทางฟิสิกส์(แรงพยุง) ของต้นต้อยติ่งไทย 
- แบบบันทึกผลการทดลองหน่วยที่ 4 เรื่อง แรงพยุง 
 

 
 
 
 
 



 

8.  การวัดและประเมินผล 
รายการวัดและประเมินผล วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 
เกณฑ์การวัด

และประเมินผล 
ด้านความรู้ (K) 
1. อธิบายความหมาย สืบค้น และ
อภิปรายเกี่ยวกับแรงพยุงและหลัก
ของอาร์คิมีดิสได้ 
2. อธิบายความสัมพันธ์ของพื้นท่ี 
ความหนาแน่น กับแรงพยุงได้ 

 
- ตรวจใบงาน 4.3 หลักของ
อาร์คีมีดีส และแรงพยุง 
 

 
- ใบงาน 4.3 หลักของอาร์คี
มีดีส และแรงพยุง 
 
 

 
- ผ่านเกณฑ์ระดับ 

พอใช้ขึ้นไป 

ด้านทักษะ (P) 
3. สืบค้น ทดลอง และวิเคราะห์ แรง
พยุงได้อย่างถูกต้อง 

- ประเมินปฏิบัติติการ 
- สังเกตพฤติกรรมการทำงาน
กลุ่ม 
- ตรวจใบงานท่ี 1 การเรียนรู้
ด้านคุณสมบัติฟิสิกส์ (แรงพยุง) 
ของต้นต้อยติ่งไทย 
- ตรวจใบงานท่ี 2 ข้อมูลการ
เปล่ียนแปลงด้านคุณสมบัติทาง
ฟิสิกส์(แรงพยุง) ของต้นต้อยติ่ง
ไทย 
- ตรวจแบบบันทึกผลการ
ทดลองหน่วยที่ 4 เรื่อง แรง
พยุง 

- แบบประเมินปฏิบัติติการ 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 
- ใบงานท่ี 1 การเรียนรู้ด้าน
คุณสมบัติฟิสิกส์ (แรงพยุง) 
ของต้นต้อยติ่งไทย 
- ใบงานท่ี 2 ข้อมูลการ
เปล่ียนแปลงด้านคุณสมบัติ
ทางฟิสิกส์(แรงพยุง) ของต้น
ต้อยต่ิงไทย 
- แบบบันทึกผลการทดลอง
หน่วยที่ 4 เรื่อง แรงพยุง 

- ระดับคุณภาพ 
2 ผ่านเกณฑ์ 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
3. ความเป็นคนช่างสังเกต ช่างคิด 
ช่างสงสัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการ
เสาะแสวงหาความรู้  

- สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการทำงาน 

- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 
2 ผ่านเกณฑ์ 

 
9.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ (5E) 
ชั้วโมงที่ 1-2 

1. ข้ันสร้างความสนใจ 
1.1 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 6 กลุ่ม  
1.2 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปั้นดินน้ำมันที่ครูแจกให้ รูปแบบใดก็ได้โดยที่ให้ดินน้ำมันสามารถ

ลอยบนน้ำได้ โดยไม่จม 
1.3 ครูให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำดินน้ำมันท่ีปั้นเสร็จแล้วนำออกมาลอยน้ำหน้าห้อง 



 

1.4 ครูถามนักเรียนแต่ะกลุ่มว่า “นักเรียนมีหลักการอย่างไรในการปั้นดินน้ำมัน จึงทำให้ดินน้ำมัน
สามารถลอยน้ำได้” 

 
2.  ข้ันสำรวจและค้นหา 

2.1 ครูแจกใบความรู้เรื่อง แรงลอยตัว 
2.2 ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง แรงลอยตัวและหลักของอาร์คิมีดิส ในใบความรู้เรื่อง แรงพยุงครูแจกให้ 
2.3 ครูให้นักเรียนสรุปความรู้ท่ีได้จากการศึกษาใบความรู้เรื่อง แรงลอยตัว 
2.4 ครูแจกแบบบันทึกผลการทดลองหน่วยท่ี 4 เรื่อง แรงพยุง เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา แล้วแจกอุปกรณ์

ในการทดลองนี้ สำหรับการทดลองเป็นกลุ่ม ได้แก่ 
- ถ้วยยูเรก้า  - เครื่องช่ังสปริง / เครื่องช่ัง 
- ดินน้ำมัน  - เชือก 
- น้ำ   - บิ๊กเกอร์ 

 2.5 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวน และช้ีแนะในปฎิบัติการ และวิธีการทดลองดังนี้ 
  - นำปลายเชือกข้างหนึ่งผูกก้อนดินน้ำมัน  ปลายเชือกท่ีเหลือผูกคล้องกับตะขอเครื่องช่ังสปริง  

ช่ังน้ำหนักของดินน้ำมันขณะอยู่ในอากาศ  ดังภาพ ก. สังเกตและบันทึกผล  
  - ใช้เครื่องช่ังสปริง ช่ังน้ำหนักดินน้ำมันขณะจมอยู่ในน้ำครึ่งก้อน  ดังภาพ ข. สังเกตและบันทึก

ผล 
  - ใช้เครื่องช่ังสปริง  ช่ังน้ำหนักดินน้ำมันขณะจมอยู่ในน้ำท้ังก้อน ดังภาพ ค.  สังเกตและบันทึก

ผล 
 2.6 ครูได้ให้นักเรียนได้เริ่มทำการทดลอง 
 

ชั่วโมงที่ 3 
3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 

3.1 ครูเปิดวีดีโอเกี่ยวกับเรื่องแรงลอยตัวให้นักเรียนดูเพื่อทำความเข้าใจเรื่องแรงลอยตัวเพิ่มเติม 
3.2 ครูอธิบายเรื่องหลักการของอาร์คิมีดีส เพิ่มเติม “แรงลอยตัวท่ีเกิดขึ้นกับวัตถุ (ไม่ว่าวัตถุนั้นจะจมหรือ

ลอย) ย่อมมีค่าเท่ากับน้ำหนักของของเหลวนั้นที่มีปริมาตรเท่ากับปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมในของเหลว” และ
หลักของอาร์คิมีดีสเขียนได้ดังนี้ 

-ในกรณีวัตถุจม ขนาดแรงลอยตัว = ขนาดน้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุ 
-ในกรณีวัตถุลอย ขนาดแรงลอยตัว = ขนาดน้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุส่วนท่ี

จมในของเหลว 
3.3 ครูใหน้ักเรียนยกตัวอย่างแรงพยุงท่ีพบในชีวิตประจำวัน เช่น เรือขนส่งขนาดใหญ่ บอลลูน  ทุ่นลอย 

เรือดำน้ำ โคมลอย แผ่นน้ำแข็งท่ีลอยเหนือผืวน้ำ ปลา เป็นต้น 
3.4  ครูสอนเกี่ยวกับการใช้หลักของอาร์คิมีดีสหาขนาดแรงพยุงที่กระทำต่อวัตถุ พร้อมทั้งคำนวณหา

ปริมาณต่างๆ 
   แรงลอยตวั = 𝐹𝐵= น้ำหนักของของไหลท่ีถูกแทนท่ี 



 

 
 
𝜌ของเหลว คือ ความหนาแน่นของของเหลวที่วัตถุนั้นจม (หรือลอยอยู่) 
𝑉 ส่วนที่จม คือ ปริมาตรส่วนท่ีจมของวัตถุ 
 

ชั่วโมงที่ 4-5 
4. ขั้นขยายความรู้ 

4.1 ครูนำสนทนาเกี่ยวกับพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ใช้คำถามถานนักเรียนว่าในต้นต้อยติ่ง
ไทยซึ่งเป็นพืชศึกษามีคุณสมบัติเกี่ยวกับสภาพยืดหยุ่นหรือไม่ แล้วนักเรียนสามารถหาค่าแรงพยุง ของส่วนต่างๆ 
ในต้นพืช (ต้นต้อยติ่งไทย) ได้อย่างไร 

  (นักเรียนได้ใช้หลักความพอประมาณในการเลือกเพื่อนรับผิดชอบในแต่ละบทบาทให้เหมาะสมตามกับ
ศักยภาพของเพื่อนและใช้หลักเหตุผลในการคิดหาคำตอบในแต่ละประเด็น) 

4.2 ครูแจกใบงาน สาระท่ี 1 ธรรมชาติแห่งชีวิต ฐานท่ี 2 การศึกษาด้านคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของชีวภาพ 
(ต้นต้อยติ่งไทย) ใบงานท่ี 1 การเรียนรู้ด้านคุณสมบัติฟิสิกส์ ของชีวภาพ (ต้อยติ่งไทย) และ ใบงานท่ี 2 ข้อมูลการ
เปล่ียนแปลงด้านคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของชีวภาพ (ต้อยติ่งไทย) 

4.3 ครูพานักเรียนไปพื้นท่ีศึกษา ปีการศึกษา 2563 เพื่อนำนักเรียนเก็บต้นต้อยต่ิงไทยท้ัง 4 ระยะ (ดัง
รูป) ขึ้นมาทำการทดลองบนห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 ครูให้นักเรียนออกแบบการทดลอง และทำการทดลองคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของต้นต้อยต่ิงไทย ระยะ
ท่ี 4 ลงในใบงานท่ี 1 การเรียนรู้ด้านคุณสมบัติฟิสิกส์ ของชีวภาพ (ต้อยติ่งไทย)  

4.2  ครูได้สอบถามความสนใจของนักเรียน เกี่ยวกับคุณสมบัติทางฟิสิกส์ส่วนประกอบของต้นต้อยต่ิงไทย 
ได้แก่ ราก ,ลำต้น ,ใบ ,ดอก ,ผล (ฝัก) และเมล็ด ท้ัง 4 ระยะ โดยให้นักเรียนทำการทดลองซ้ำ ให้ครบทุกระยะของ
พืชศึกษา ลงในใบงานท่ี 2 ข้อมูลการเปล่ียนแปลงด้านคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของชีวภาพ (ต้อยติ่งไทย) 

 

𝑭𝑩  = 𝒎𝒈 = (𝝆ของเหลว𝑽ส่วนที่จม)𝐠 



 

   5. ขั้นประเมินผล  
   5.1 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ช่วยกันอภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงคุณสมบัติทางฟิสิกส์ แรงพยุง) 
ของส่วนประกอบของต้นต้อยติ่งไทย ได้แก่ ราก, ลำต้น, ใบ, ดอก, ผล (ฝัก) และเมล็ด ท้ัง 4 ระยะ 
   5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้และจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ เรื่อง คุณสมบัติทางฟิสิกส์ 
(แรงพยุง) ของส่วนประกอบของต้นต้อยติ่งไทย ได้แก่ ราก, ลำต้น, ใบ, ดอก, ผล (ฝัก) และเมล็ด ท้ัง 4 ระยะ  
 
10.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ 5 
2. เอกสารประกอบการเรียนหน่วยที่ 4 เรื่อง ของเหลว (ของไหล) 
3. ใบงาน 4.3 หลักของอาร์คีมีดีส และแรงพยุง 
4. ใบงานท่ี 1 การเรียนรู้ด้านคุณสมบัติฟิสิกส์ (แรงพยุง) ของต้นต้อยติ่งไทย 
5. ใบงานท่ี 2 ข้อมูลการเปล่ียนแปลงด้านคุณสมบัติทางฟิสิกส์(แรงพยุง) ของต้นต้อยติ่งไทย 
6. แบบบันทึกผลการทดลองหน่วยที่ 4 เรื่อง แรงพยุง 
7. อุปกรณ์การทดลอง เรื่อง แรงพยุง 

- ถ้วยยูเรก้า  - เครื่องช่ังสปริง / เครื่องช่ัง 
- ดินน้ำมัน  - เชือก 
- น้ำ   - บิ๊กเกอร์ 

8. อุปกรณ์การทดลอง เรื่อง การเรียนรู้ด้านคุณสมบัติฟิสิกส์ (แรงพยุง) ของต้นต้อยติ่งไทย 
  - ไม้บรรทัด หรือ เครื่องมือวัดต่างๆ เช่น เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ,ไมโครมิเตอร์ 

- เครื่องช่ังสปริง / เครื่องช่ัง 
- น้ำ    
- บิ๊กเกอร์ 

  - อุกรรณ์เครื่องเขียน 
  - ต้นต้อยติ่งไทย ท้ัง 4 ระยะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

11.  ความเห็นและข้อเสนอแนะของครูนิเทศ / ผู้ที่ได้รับการมอบหมาย / หัวหน้าสถานศึกษา 
          ......................................................................................................................................................... 
          ......................................................................................................................................................... 
                                                                          ลงช่ือ ....................................... ผู้นิเทศ 
                                                                            (นางสาวทิพยรัตน์ ส่งประเสริฐ)  
12.   บันทึกผลการสอน 
      1)  ผลการเรียนรู้ 

1.1)  ผู้เรียนท่ีผ่านตัวชี้วัด  มีจำนวน ............  คน   คิดเป็นร้อยละ ............... 
1.2)  ผู้เรียนท่ีไม่ผ่านตัวชี้วัด  มีจำนวน ............. คน  คิดเป็นร้อยละ ............... 

                    ๑  ..............................................  สาเหตุ ............................................................................ 
                    ๒  ..............................................  สาเหตุ ............................................................................ 
                    แนวทางแก้ปัญหา ................................................................................................................ 

1.3)  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้แก่ ..................................................................................... 
                    แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม............................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 

1.4)  ผู้เรียนได้รับความรู้ (K) ........................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

1.5)  ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P) .......................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

1.6)  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
      2)  ปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี) ..................................................................................................................... 
      3)  ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) .......................................................................................................................... 
                                                                       

ลงช่ือ ....................................... ผู้สอน 
                                                                             (นางสาวนันทิยา จันทร์ถี)  
                                                                          ตำแหน่ง       ครู               . 
 
     ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................................ 
                     ............................................................................................................................................ 
                                                                          

 ลงช่ือ ....................................... ผู้นิเทศ 
                 (นางสาวทิพยรัตน์ ส่งประเสริฐ) 

 
 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 

 



 

 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เคมีที่เป็นฐานของสิ่งมีชีวิต 
เร่ือง คาร์โบไฮเดรต 

เวลา 4 ช่ัวโมง 
รายวิชา ชีววิทยา๑  รหัสวิชา ว ๓๑๒๔๑ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖1 
โรงเรียนตากพิทยาคม ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

ครูผู้สอน  นางอรวรรณ   จันทร์บุตร 
......................................................................................................................................................................... 

๑. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 สารชีวโมเลกุลเป็นสารอินทรีย์ท่ีมีธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจนเป็นองค์ประกอบหลัก 
ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และกรดนิวคลิอิก คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารหลักท่ีให้พลังงานและ
ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ประกอบด้วยโมเลกุลขนาดเล็กของมอนอแซ็กคาไรด์ ท่ีเช่ือมต่อกันเป็นโมเลกุลท่ีใหญ่ขึ้น
ได้แก่ ไดแซ็กคาไรด์  และพอลิแซ็กคาไรด์ 
 
๒. มาตรฐานการเรียนรู้  

สาระชีววิทยา 
1. เข้าใจธรรมชาติของส่ิงมีชีวิต การศึกษาทางชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สารท่ีเป็น

องค์ประกอบของส่ิงมีชีวิต กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 
การแบ่งเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์ 
 
๓. ผลการเรียนรู้  

4. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต ระบุกลุ่มของคาร์โบไฮเดรต รวมทั้งความสำคัญของ
คาร์โบไฮเดรตท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต 
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     1. สืบค้นข้อมูลโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรตและระบุกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตรวมทั้งความสำคัญของ
คาร์โบไฮเดรตท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต      



 

ผลที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน 
ด้านความรู้ (K) 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
1. สืบค้นข้อมูล อธิบาย อภิปราย ทดลองและสรุปเกี่ยวกับ คาร์โบไฮเดรต    
2. สำรวจพรรณไม้ในโรงเรียนบริเวณพื้นท่ีศึกษาท่ี 4 ธรรมศาลา แล้วนำต้อยติ่งไทยมาทำการ

ทดลอง ศึกษาข้อมูลพืชศึกษา  
  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
  ๑. มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   มุ่งมั่นในการทำงาน  อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตวิทยาศาสตร์ 
  ๒. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร 
   
๓. สาระการเรียนรู้  

1. โครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต 
2. ตัวอย่างมอโนแซ็กคาไรด์ และพอลิแซ็กคาไรด์ 
3. ความสำคัญของคาร์โบไฮเดรตในการเป็นแหล่งพลังงานและเป็นโครงสร้างของเซลล์ 

 
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการคิด  

๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
          ๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
          ๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 
๖. วิเคราะห์ความสอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
 สาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต 

ลำดับการเรียนรู้ 1 สัมผัสวงจรชีวิตของชีวภาพ 
  1.1) ศึกษาด้านรูปลักษณ์ ได้ข้อมูลการเปล่ียนแปลงและความแตกต่างด้านรูปลักษณ์ 

1.2) ศึกษาด้านคุณสมบัติ ได้ข้อมูลการเปล่ียนแปลงและความแตกต่างด้านคุณสมบัติ 
ลำดับการเรียนรู้ 3 สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิต 
ลำดับการเรียนรู้ 4 สรุปแนวทางเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต  

 
 ด้านการจัดการเรียนรู้ 5 องค์ประกอบ 

องค์ประกอบท่ี 4 การรายงานผลการเรียนรุ้ 
  ลำดับการเรียนรู้ 6 เรียนรู้วิธีการรายงานผล 
  ๖.๑) เอกสาร –ใบงาน 
  ลำดับการเรียนรู้ ๗ กำหนดวิธีการรายงานผล 



 

 องค์ประกอบท่ี ๕ การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา  
  ลำดับการเรียนรู้ ๑ การนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การเรียนการสอน 
    ๑.๑) การจัดทำหลักสูตรและการเขียนแผนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
 การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
   ๑.๒) การจัดเก็บผลการเรียนรู้ 
 
 
๗. การบูรณาการ 

รูปแบบสอดแทรก  
 

๘. ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดงความรู้) 
    ชิ้นงาน 
    ใบงานท่ี 1  เรื่อง การศึกษาด้านคุณสมบัติของชีวภาพ 
    ใบงานท่ี 2  เรื่อง การศึกษาข้อมูลการเปล่ียนแปลงด้านคุณสมบัติของชีวภาพ 
    ใบงานท่ี 3  เรื่อง สรุปความรู้ด้านคุณสมบัติของต้อยติ่งไทย 
    ใบงานท่ี 4  เรื่อง การนำความรู้ด้านคุณสมบัติของต้อยติ่งไทยไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
    ภาระงาน 

              การทดสอบคุณสมบัติทางเคมีของพืช (การทดสอบแป้งในต้อยติ่งไทย) 
 

๙. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแบ่งเป็น  ๕ ขั้น (5Es)   ดังนี้ 

  
1. ขั้นสร้างความสนใจ (20 นาที) 
 1.1 ครูใช้ส่ือการสอนเพาเวอร์พอยต์นำเข้าสู่บทเรียน เรื่อง อาหารหมู่คาร์โบไฮเดรต และครูทบทวน
ประเภทของสารอาหารเพื่อนำเข้าสู่เรื่องคาร์โบไฮเดรตและให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันว่า คาร์โบไฮเดรตมี
ความสำคัญอย่างไร และใช้คำถามต่อว่าอาหารประเภทใดบ้างท่ีมีคาร์โบไฮเดรต จากนั้นถามถึงแหล่งท่ีมาของ
คาร์โบไฮเดรต ให้นักเรียนอภิปรายคำถาม เพื่อนำเข้าสู่เรื่องธาตุท่ีเป็นองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรต 
 คำถาม  คาร์โบไฮเดรตประกอบด้วยธาตุอะไรบ้าง 
 แนวคำตอบ   คาร์โบไฮเดรตประกอบด้วยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจนและออกซิเจน 
 1.2 อาหารหลักของทุกชนชาติส่วนเป็นคาร์โบไฮเดรต ประเทศไทยทานข้าวเป็นอาหารหลักและเป็น
แหล่งคาร์ไฮเดรต 
  1.3  ครูนำสนทนาเกี่ยวกับพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ใช้คำถามถามนักเรียนว่าในต้นต้อยติ่ง
ไทยซึ่งเป็นพืชศึกษามีคาร์โบไฮเดรตหรือไม่ 
(นักเรียนใช้หลักเหตุผลในการคิดหาคำตอบในแต่ละประเด็น อ่านอย่างรอบคอบก่อนท่ีจะค้นหาคำตอบตาม
ประเด็นท่ีกำหนดให้ซึ่งการใช้หลักสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี )  



 

       1.4 ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง คาร์โบไฮเดรต จำนวน 10 ข้อ 
 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
 2. ขั้นสำรวจและค้นหา ( 140 นาที) 
  2.1 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม คละ เก่งอ่อน ปานกลาง 
  2.2 ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของคาร์โบไฮเดรตต่อร่างกาย ตามรายละเอียดในหนังสือ
เรียน และนำอภิปรายว่าคาร์โบไฮเดรตจำแนกได้กี่ประเภท อะไรบ้าง แล้วเช่ือมโยงเข้าสู่เนื้อหาเรื่องประเภทของ
คาร์โบไฮเดรต 
      2.3 ครูอธิบายประเภทของคาร์โบไฮเดรต ซึ่งแบ่งเป็นมอนอแซ็กคาไรด์ ไดแซ็กคาไรด์ และพอลิแซ็กคาร์
ไรด์ ตามรายละเอียดในหนังสือเรียน พร้อมยกตัวอย่างประกอบ แล้วให้นักเรียนอภิปรายถึงแหล่งอาหารท่ีมีมอน
อแซ็กคาไรด์แต่ละชนิด เพื่อให้นักเรียนสรุปได้ว่า อาหารแต่ละชนิดนอกจากจะมีมอนอแซ็กคาไรด์ชนิดท่ีแตกต่าง
กันแล้วยังมีปริมาณแตกต่างกันด้วย ครูนำอภิปรายถึงวิธีทดสอบพอลิแซ็กคาไรด์โดยการตรวจสอบแป้ง  

2.4  สำรวจพรรณไม้ในโรงเรียนบริเวณพื้นท่ีศึกษาท่ี 4 ธรรมศาลา และเรียนรู้จากแบบศึกษาพรรณไม้ใน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน(ก.7-003) แล้วนำพืชศึกษาคือต้อยต่ิงไทยมาทำการทดลอง  
  2.5 ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 1 และ ใบความรู้ท่ี 2 และทำกิจกรรมในใบงานท่ี 1 – ใบงานท่ี 4 
  (นักเรียนได้ใช้หลักความพอประมาณในการเลือกเพื่อนรับผิดชอบในแต่ละบทบาทให้เหมาะสมตามกับศักยภาพ
ของเพื่อนและใช้หลักเหตุผลในการคิดหาคำตอบในแต่ละประเด็น) 
   
 3. ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป ( 30 นาที) 
  3.1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายหลังการทำกจิกรรม ดังนี ้
        คำถาม  ปริมาณแป้งในต้นต้อยติ่งไทยระยะการเจริญเติบโตเต็มท่ี เมื่อเปรียบเทียบท้ัง 4 ระยะให้ผล
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
            แนวคำตอบ  แป้งเกิดปฏิกิริยากับสารละลายไอโอดีน ได้สีม่วงหรือสีดำเข้มถ้ามีปริมาณแป้งมากสี
จะเข้มมากและสีจะมีความเข้มลดลงเมื่อปริมาณแป้งน้อยลง 
       คำถาม  ปริมาณแป้งในต้นต้อยติ่งไทยในทุกระยะระยะการเจริญเติบโตเมื่อเปรียบเทียบท้ัง 10 ช้ำ
ให้ผลเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
            แนวคำตอบ  เหมือนกัน 
  3.2 นักเรียนท้ังหมดร่วมกันสรุปผลจากการทดลอง 
   3.3  ร่วมกันอภิปรายตามแนวคำถามในบทเรียนจนได้ข้อสรุป แล้วนำผลสรุปมาเสนอเพื่ออภิปราย
ร่วมกันอีกครั้ง ซึง่ควรได้ข้อสรุป   
  3.4. จากนั้นครูให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของคาร์โบไฮเดรตท่ีมีต่อร่างกายตามรายละเอียดในบทเรียน 
แล้วให้นักเรียนตอบคำถามในแบบทดสอบ 
 



 

 (นักเรียนใช้หลักเหตุผลในการคิดหาคำตอบในแต่ละประเด็น วางแผนการอ่านเพื่อให้ทันกับเวลาและอ่านอย่าง
รอบคอบก่อนท่ีจะค้นหาคำตอบตามประเด็นท่ีกำหนดให้ซึ่งการใช้หลักสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  นักเรียนได้มิติด้าน
สังคมจากการร่วมคิด ร่วมค้นหาคำตอบ วางตัวบุคคลนำเสนองาน ) 
 
 กิจกรรมรวบยอด 
 4. ขั้นขยายความรู้ ( 30 นาที) 
  4.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนรายงานการทดลองและนำเสนอผลการทดลอง 
  4.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มเสนอแนวคิดในการนำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต ระบุกลุ่ม
ของคาร์โบไฮเดรต รวมทั้งความสำคัญของคาร์โบไฮเดรตท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน โดยนักเรียน
สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเวบไซต์ท่ีให้ความรู้ต่างๆ หรือห้องสมุดประกอบการนำเสนอแนวคิด 
 (นักเรียนได้ใช้หลักความพอประมาณในการทำงานให้ทันกับเวลาท่ีครูกำหนด นัดหมายเวลาท่ีเหมาะสมตามความ
พร้อมของสมาชิกในกลุ่มและใช้หลักเหตุผลในการคิดหาคำตอบในแต่ละประเด็น ใช้หลักสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
โดยนัดหมายเวลากับเพื่อน แต่ละคนจะช่วยอย่างไรได้บ้างมอบหมายหน้าท่ีให้สมาชิกช่วยกันทำงานให้สำเร็จ มิติ
ด้านวัตถุ การใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า มิติด้านสังคม การทำงานอย่างมีความสุขไม่เครียดแบ่งงานกันชัดเจน มิติด้าน
สังคม) 
 
   5. ขั้นประเมินผล ( 20 นาที) 
  5.1 ให้นักเรียนทำใบงานและแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง คาร์โบไฮเดรต จำนวน 10 ข้อ 
  5.2 ครูให้คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคะแนนจิตวิทยาศาสตร์ จากเกณฑ์การให้คะแนน 
สมุดบันทึก รายงานการทดลอง และผลงาน หากข้อมูลไม่เพียงพอใช้วิธีสัมภาษณ์เพิ่มเติม 
 
๑๐. สื่อ / แหล่งเรียนรู้   
      ส่ือการเรียนรู้ 
      1) เพาเวอร์พอยท์ เรื่อง คาร์โบไฮเดรต 
 2) ใบความรู้ท่ี 1 เรื่อง ต้อยติ่งไทย 

    ใบความรู้ท่ี 2 เรื่อง การทดสอบปริมาณแป้งในต้อยติ่งไทย 
3) ใบงานท่ี 1  เรื่อง การศึกษาด้านคุณสมบัติของชีวภาพ 
    ใบงานท่ี 2  เรื่อง การศึกษาข้อมูลการเปล่ียนแปลงด้านคุณสมบัติของชีวภาพ 
    ใบงานท่ี 3  เรื่อง สรุปความรู้ด้านคุณสมบัติของต้อยติ่งไทย 
    ใบงานท่ี 4  เรื่อง การนำความรู้ด้านคุณสมบัติของต้อยติ่งไทยไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
4) ตัวอย่างต้นพืชศึกษา ต้อยต่ิงไทย 
5) แบบศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน(ก.7-003) ของต้อยติ่งไทย 
6) แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน เรื่อง คาร์โบไฮเดรต 

          แหล่งเรียนรู้ (สถานท่ี, บุคคล, เว็บไซด์ ฯลฯ) 
1) เวบไซต์      2)  ห้องสมุด 



 

๑๑. การวัดผลประเมินผล 
สิ่งที่จะวัด วิธีการวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การผ่าน 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง
ของคาร์โบไฮเดรต กลุ่มของ
คาร์โบไฮเดรต รวมทั้งความสำคัญของ
คาร์โบไฮเดรตท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต 

 
1. วัดจากการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน   

 
1. แบบทดสอบ     ก่อน
เรียน  
และหลังเรียน   
 

 
ผ่านเกณฑ์  8  ข้อ     ขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ80 ข้ึน
ไป 

2. วัดจากการตรวจ 
ใบงาน 

2.  ใบงานท่ี 1-4 ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
ระดับดี 
ร้อยละ80 ข้ึนไป 

ด้านทักษะกระบวนการ 
1.สืบค้นข้อมูล อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับ 
โครงสร้างและความสำคัญของ
คาร์โบไฮเดรต 
 2.สำรวจพรรณไม้ในพืนท่ีศึกษา แล้ว
นำมาทำการทดลองและศึกษาข้อมูลพืช
ศึกษา  

 
1. สังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

 
1. แบบประเมิน
ความสามารถด้านทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

 
ผ่านเกณฑ์  ระดับดีร้อย
ละ80 ข้ึนไป 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๑. มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้   มุ่งมั่นในการ
ทำงาน  อยู่อย่างพอเพียงและมี
จิตวิทยาศาสตร์ 
๒. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชและทรัพยากร 
 

ประเมินด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านความมี
วินัย ใฝ่เรียนรู้และมี
ความมุ่งมั่นในการ
ทำงาน มีความ
พอเพียง จิต
วิทยาศาสตร์และมี
จิตสำนึก 
ในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากร 

แบบประเมินด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านความมี
วินัย ใฝ่เรียนรู้และมี
ความมุ่งมั่นในการ
ทำงาน มีความ
พอเพียง จิต
วิทยาศาสตร์และมี
จิตสำนึก 
ในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากร 

 ผลการประเมินด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านความมี
วินัย ใฝ่เรียนรู้และมี
ความมุ่งมั่นในการ
ทำงาน มีความพอเพียง 
จิตวิทยาศาสตร์และมี
จิตสำนึก 
ในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรผ่านเกณฑ์
ระดับดี ร้อยละ100  

๑๒.ข้อเสนอแนะ / ความเห็นของผู้อำนวยการ/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
                                                                        ลงช่ือ......................................................... 

                                                                                ( นางสาวสุวิมล   ฟักทองอยู่) 
                                                                          ตำแหน่ง...............ครู......................... 



 

บันทึกผลหลังการสอน 
1. สรุปผลการเรียนรู้ที่เกิดกับนักเรียน 

ด้านความรู้(K) 
            ๑.  ผู้เรียนท่ีผ่านตัวชี้วัด  มีจำนวน ....29....  คน   คิดเป็นร้อยละ ....100....... 
            ๒.  ผู้เรียนท่ีไม่ผ่านตัวชี้วัด  มีจำนวน ....-......... คน  คิดเป็นร้อยละ ...-............ 
                    ๑  .....................-.........................  สาเหตุ ...............................-.......................................... 
                    แนวทางแก้ปัญหา ................................................................................................................ 
           ๓.  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้แก่ .......มีนักเรียนบางคนวาดลายเส้นสวย............................ 
                แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม .................แนะนำให้ไปฝึกวาดกับครูศิลปะ................................ 
           ๔  ผู้เรียนได้รับความรู้ (K) 

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรตฯ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
จำนวน 29  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
ด้านทักษะกระบวนการ(P) 

           1.นักเรียนสืบค้นข้อมูล อธิบาย อภิปราย ทดลองและสรุปเกี่ยวกับ คาร์โบไฮเดรต    
2. นักเรียนสำรวจพรรณไม้ในโรงเรียนบริเวณพื้นท่ีศึกษาท่ี 4 ธรรมศาลา แล้วนำต้อยติ่งไทยมาทำการ
ทดลอง ศึกษาข้อมูลพืชศึกษา  
โดยมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ได้ 15 คะแนนขึ้นไป  จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

 
ด้านคุณลักษณะ(A) 

   นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีความพอเพียง จิตวิทยาศาสตร์และ 
     มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร  โดยมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป    
           จำนวน 30 คน  คิดเป็นร้อยละ 100  

 
2. ปัญหาอุปสรรค 

     มีนักเรียนบางคนสอบไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความรู้มีนักเรียนบางคน มีทักษะกระบวนการใน
ระดับปรับปรุงและมีผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  อยู่ในระดับพอใช้ 
 

3. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
 ให้นักเรียนนำใบความรู้ ใบงานและส่ือพาวท์เวอร์พอยท์ ไปศึกษาทบทวนเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน
และให้มาสอบใหม่โดยใช้ข้อสอบคู่ขนานจนนักเรียนผ่านเกณฑ์ทุกคน และด้านทักษะกระบวนการให้ทำ
การทดลองซ้ำแล้วทำการประเมินจนผ่านเกณฑ์ สำหรับคนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
อยู่ในระดับพอใช้ ได้ตักเตือนให้มีความรับผิดชอบในการเข้าเรียนและส่งงานให้ตรงเวลา 

                                                                        ลงช่ือ.....................................................ผู้สอน 
                                                                                  (นางอรวรรณ  จันทร์บุตร) 
         ตำแหน่ง  ครู 



 

 



 

 
 



 

 



 

 
 
 



 

 



 

 
 
 



 

 



 

 
 
 



 

 



 

 
 



 



 

 



 

 
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ กรด-เบส 

เร่ือง การวัดค่า pH ของสารละลาย  เวลา 6 ชั่วโมง 
รายวิชา เคมี ๔ รหัสวิชา ว ๓2๒๒๔ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖1 
โรงเรียนตากพิทยาคม  ตำบลระแหง  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก 

ครูผู้สอน  นางสาวสุธาสินี  มะโต 
......................................................................................................................................................................... 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระเคมี  ว 2 เข้าใจการเขียนและการดุลสมการเคมี ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิ ริยาเคมี อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลในปฏิกิริยาเคมี สมบัติและปฏิกิริยาของกรด-เบส ปฏิกิริยารีดอกซ์และเซลล์เคมีไฟฟ้า 
รวมทั้งการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
2. ผลการเรียนรู้ 

สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบ อธิบาย และ อภิปราย เกี่ยวกับคำนวณค่า pH ความเข้มข้นของไฮโดร
เนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนของสารละลายกรดและเบสและนำเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์และการ
แก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับกรด-เบส 

 
3. สาระสำคัญ  

เพื่อให้ค่าของไฮโดรเนียมไอออนใช้ประโยชน์ในการส่ือความหมายและคำนวณหาค่าต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้
โดยสะดวก จึงเปล่ียนค่าไฮโดรเนียมไอออนเป็นค่า pH สารละลายท่ีเป็นกลางจะมีค่า pH เท่ากับ 7 สารละลายท่ี
เป็นกรดจะมีค่า pH น้อยกว่า 7 และสารละลายท่ีเป็นเบสจะมีค่า pH มากกว่า 7 
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. นักเรียนสืบค้น อธิบายและอภิปรายเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมีของชีวภาพ 
๒. นักเรียนทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมีของชีวภาพ 
๓. นักเรียนวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของชีวภาพเกี่ยวกับค่าความเป็นกรด-เบส  
๔. นักเรียนมีวนิัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน  
ผลที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน 

ด้านความรู้ (K) 



 

- สืบค้น อธิบาย และอภิปรายเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมีท่ัวไปของชีวภาพ 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
- ทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมีของชีวภาพ 
- วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของชีวภาพเกี่ยวกับค่าความเป็นกรด-เบส 

            ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
   - มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน  
 
5. สาระการเรียนรู้  
   การวัดค่า pH ของสารละลายกรดและเบส 
 
6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการคิด  

๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
          ๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
          ๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

 
๗. การบูรณาการ 

รูปแบบสอดแทรก  
 
๘. ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดงความรู้) 
 ใบงานท่ี 1 การเรียนรู้ด้านคุณสมบัติของชีวภาพ 
 ใบงานท่ี 2 ข้อมูลการเปล่ียนแปลงด้านคุณสมบัติของชีวภาพ 

ใบงานท่ี 3 ข้อมูลด้านคุณสมบัติทางเคมีของชีวภาพ 
 
๙. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมนำสู่การเรียน 
1. ข้ันสร้างความสนใจ 

1.1 ให้นักเรียนสังเกตค่า pH ของสารละลาย     
 1.2 นักเรียนท้ังหมดร่วมกันยกตัวอย่างคุณสมบัติทางเคมีในชีวิตประจำวัน  

  1.3 ให้นักเรียนร่วมกันต้ังคำถามเกี่ยวกับส่ิงท่ีต้องการรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมีในชีวิตประจำวัน 
1.4 ครูได้กล่าวถึงการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีได้จากการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิตของโรงเรียนตากพิทยาคม  

และแนะนำให้นักเรียนรู้จักกับพืชศึกษาของโรงเรียน คือ ต้อยติ่งไทย  ซึ่งได้ทำการเรียนรู้วงจรชีวิตของชีวภาพนั้น 
ๆ ได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างด้านรูปลักษณ์  คุณสมบัติและพฤติกรรม แล้วนำมาเปรียบเทียบ
ตนเองกับชีวภาพรอบการเพื่อประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  โดยเฉพาะปัจจัยทางเคมีที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของต้อยติ่งไทย ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในระบบนิเวศ 



 

1.5 ครูใช้คำถาม ดังนี้ 
 - คุณสมบัติทางเคมีของต้นต้อยติ่ง ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
2. ขั้นสำรวจและค้นหา 

2.1 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ 5 – 6  คน 
2.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นและทดลองคุณสมบัติทางเคมี (สี, กล่ิน, ค่าความเป็นกรด-เบส) 
2.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกันถึงคุณสมบัติทางเคมี (สี, กล่ิน, ค่าความเป็นกรด-เบส) 
2.4 ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาข้อมูล ด้านคุณสมบัติทางเคมีต่างๆ และเรื่องที่จะเรียนรู้ด้านคุณสมบัติทาง

เคมีของชีวภาพ ลงในใบงานท่ี 1 การเรียนรู้ด้านคุณสมบัติของชีวภาพ (ตอนท่ี 1)  
2.5 ครูให้นักเรียนนำข้อมูลท่ีได้จากใบงานท่ี 1  เรื่อง การเรียนรู้ด้านคุณสมบัติของชีวภาพ(ตอนท่ี 1)  ซึ่ง

เป็นการศึกษาด้านคุณสมบัติทางเคมี (สี, กล่ิน, ค่าความเป็นกรด-เบส) ของชีวภาพและนำมาออกแบบตารางบันทึก
ผลการทดลอง โดยท่ีนักเรียนเลือกส่วนท่ีสนใจจะศึกษามา 1 ส่วน พร้อมท้ังออกแบบตารางบันทึกผลการศึกษาใน
ส่วนที่นักเรียนสนใจพร้อมทั้งระบุคุณสมบัติทางเคมีให้ชัดเจน  โดยศึกษาจากใบความรู้ เรื่อง คุณสมบัติทางเคมี 
และบันทึกผลการศึกษาลงใน ใบงานท่ี 1 การเรียนรู้ด้านคุณสมบัติของชีวภาพ (ตอนท่ี 2) 

2.6 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มปรึกษากันว่า การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของชีวภาพนั้นกลุ่ม
ไหนจะเลือกศึกษาสี, กล่ิน, ค่าความเป็นกรด-เบสของส่วนใดของต้นต้อยติ่ง (ราก, ลำต้น, ใบ, ดอก, ผล, เมล็ด)และ
เมื ่อนักเรียนแต่ละกลุ ่มเลือกส่วนที ่จะศึกษาได้แล้ว ให้สมาชิกแต่ละกลุ ่มช่วยกันออกแบบการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงด้านคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี ลงในใบงานที่ 2 เรื่อง ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านคุณสมบัติของ
ชีวภาพในแต่ละส่วนพร้อมท้ังบันทึกผลการศึกษา 

2.7 ครูให้นักเรียนกำหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ด้านคุณสมบัติทางเคมีของชีวภาพในแต่ละส่วน(ราก, ลำต้น, ใบ, 
ดอก, ผล, เมล็ด) หลังจากนั้นให้นักเรียนศึกษาความแตกต่างของระยะการเจริญเติบโตในแต่ละระยะด้านคุณสมบัติ
ทางเคมีของชีวภาพ แล้วบันทึกลงในใบงานที ่ 3 เร ื ่อง ข้อมูลด้านคุณสมบัติทางเคมีของชีวภาพและวาด
ภาพประกอบการเปล่ียนแปลงในแต่ละระยะการเจริญเติบโตของส่วนท่ีศึกษา 
3. ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 

3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทดลองและวิเคราะห์คุณสมบัติของชีวภาพ   
3.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ผลการสืบค้นและผลการศึกษาเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด 
3.3 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปโดยใช้แนวคำถามดังนี้ 

- คุณสมบัติทางเคมีแต่ละอย่างมีความแตกต่างกันอย่างไร 
- การทดสอบสีและกล่ินทดสอบได้อย่างไร 
- ค่าความเป็นกรด-เบสของสารละลายหาได้อย่างไร 
- สารละลายท่ีมีคุณสมบัติเป็นกรด จะมีค่า pH เท่าไร 
- สารละลายท่ีมีคุณสมบัติเป็นเบส จะมีค่า pH เท่าไร 

3.4 นักเรียนทั้งหมดร่วมกันสรุปผลจากการสืบค้นและศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของชีวภาพและศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะส่วนของพืช 



 

กิจกรรมรวบยอด 
4. ข้ันขยายความรู้ 

4.1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอแนวคิดต่อไปนี้ 
- การใช้ประโยชน์การหาคุณสมบัติของชีวภาพ 

4.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มเสนอแนวคิดในการนำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าความเป็นกรด-เบสไปใช้ประโยชน์ 
4.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปเช่ือมโยงความคิดเกี่ยวกับการศึกษาค่าความเป็นกรด-เบส 

5. ข้ันประเมินผล 
5.1 ให้นักเรียนแต่ละคนย้อนกลับไปอ่านบันทึกประสบการณ์เดิม สิ่งที่ต้องการรู้ และขอบเขตเป้าหมาย 

แล้วตรวจสอบว่าได้เรียนรู้ตามที่ตั้งเป้าหมายครบถ้วนหรือไม่เพียงใด ถ้ายังไม่ครบถ้วนจะทำอย่างไรต่อไป (อาจ
สอบถามให้ครูอธิบายเพิ่มเติม สอบถามให้เพื่อนอธิบาย หรือวางแผนสืบค้นเพิ่มเติม) 

5.2 นักเรียนนำผลการเรียนรู้จากการศึกษาด้านคุณสมบัติของชีวภาพ เพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับ
หนังสือทางวิชาการหรือเว็ปไซต์ท่ีน่าเช่ือถือได้ 

5.3 ครูให้คะแนนจากการประเมินผลงาน  พฤติกรรมการทดลอง และความมุ่งมั่นใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน 
 
๑๐. สื่อ / แหล่งเรียนรู้   

๑๐.๑ ส่ือ 
   ๑๐.๑.๑  ใบความรู้ เรื่อง คุณสมบัติทางเคมี 
               ๑๐.๑.๒  ใบงานท่ี 1 การเรียนรู้ด้านคุณสมบัติของชีวภาพ 
   ๑๐.๑.๓  ใบงานท่ี 2 ข้อมูลการเปล่ียนแปลงด้านคุณสมบัติของชีวภาพ  
   ๑๐.๑.4  ใบงานท่ี 3 ข้อมูลด้านคุณสมบัติทางเคมีของชีวภาพ 

๑๐.๒ แหล่งเรียนรู้ 
               ๑๐.๒.๑ ห้องปฏิบัติการเคมี โรงเรียนตากพิทยาคม 
   ๑๐.๒.๒ ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
๑๑. การวัดผลประเมินผล 

การประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 
เกณฑ์การตัดสิน

คุณภาพงาน 

ด้านความรู้(K) ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน 
ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านทักษะกระบวนการ(P) 
ประเมินพฤติกรรมการ
ทดลอง 

แบบประเมิน
พฤติกรรมการทดลอง 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) 

ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

มีพฤติกรรมดีระดับ ๓ 



 

๑๒.ความเห็นและข้อเสนอแนะของครูนิเทศ/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย/หัวหน้าสถานศึกษา 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
    
       (ลงช่ือ).........................................................ผู้นิเทศ 
                                    (นางมณฑิรา  มาจันทร์)  
                      ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 
 
13. บันทึกผลการสอน 

      1)  ผลการเรียนรู้ 
            1.1)  ผู้เรียนท่ีผ่านตัวชี้วัด     มีจำนวน ............  คน    คิดเป็นร้อยละ ............... 
            1.2)  ผู้เรียนท่ีไม่ผ่านตัวชี้วัด  มีจำนวน ............. คน    คิดเป็นร้อยละ ............... 
                    1  ..............................................  สาเหตุ ........................................................................ 
                    2  ..............................................  สาเหตุ ........................................................................ 
                    แนวทางแก้ปัญหา ............................................................................................................ 
            1.3)  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้แก่ ............................................................................... 
                    แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม .......................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
             1.4)  ผู้เรียนได้รับความรู้ (K) .................................................................................................... 
............................................................................................................................................. 
             1.5)  ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P) .................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
              1.6)  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ....................................................................... 
............................................................................................................................................. 
     2)  ปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี) .................................................................................................................. 
     3)  ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ....................................................................................................................... 
                                                                     
         ลงช่ือ .......................................... ผู้สอน 
                                                                              (นางสาวสุธาสินี  มะโต)  
                                                                                      ตำแหน่ง ครู  
     ข้อเสนอแนะ .............................................................................................................................................. 
 

                                                                     ลงช่ือ ............................................... ผู้นิเทศ 
                                                              (นางมณฑิรา  มาจันทร์) 
                                    ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช 

เร่ือง พฤติกรรมของพืช   เวลา 3 ช่ัวโมง 
รายวิชา ชีววิทยา 3   รหัสวิชา ว ๓2243 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖1 
โรงเรียนตากพิทยาคม   ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ครูผู้สอน  นายดนัย  ไทยมี 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ (วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม) 
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววิทยา)  
มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจาก

เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ท่ีทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
ของโครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชท่ีทำงานสัมพันธ์กัน รวมท้ังนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้    
- สืบค้นข้อมูล อธิบายบทบาทและหน้าท่ีของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และกรดแอบไซ

ซิก และอภิปรายเกี่ยวกับการนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
- สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับส่ิงเร้าภายนอกท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 

2. สาระสำคัญ 
ในวัฏจักรชีวิตของพืช ต้ังแต่เมล็ดมีการงอกเป็นต้นพืช จนกระท่ังออกดอก ติดผล พบว่า พืชมีการ

เจริญเติบโต และมีการเปล่ียนแปลงสภาพทางสรีรวิทยา ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการตอบสนองของพืชต่อปัจจัย
ภายนอก เช่น น้ำหรือความช้ืน แก๊สออกซิเจน อุณหภูมิ และแสง ซึ่งจะส่งผลต่อไปยังปัจจัยภายใน เช่น ฮอร์โมน
พืชกลุ่มต่างๆ คือ ออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และกรดแอบไซซิก พืชจะสร้างฮอร์โมนเหล่านี้ใน
ปริมาณน้อย และทำงานในระดับความเข้มข้นต่ำ โดยฮอร์โมนต่างๆ มีการทำงานร่วมกันในสัดส่วนท่ีเหมาะสมใน
แต่ละช่วงการเจริญเติบโตซึ่งสามารถกระตุ้น ยับย้ังหรือทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพทางสรีรวิทยาของพืชให้
เป็นไปตามธรรมชาติได้ นอกจากฮอร์โมนพืชท่ีพืชสร้างขึ้นตามธรรมชาติแล้ว มนุษย์สามารถสังเคราะห์สาร
สังเคราะห์ท่ีมีสมบัติคล้ายฮอร์โมนพืช เพื่อประโยชน์ในทางการเกษตรอีกด้วย 

พืชมีการตอบสนองต่อส่ิงแวดล้อมภายนอกในรูปแบบของการเคล่ือนไหว เช่น แสง แรงโน้มถ่วงของโลก 
สารเคมี การสัมผัส โดยการตอบสนองของพืชต่อส่ิงเร้า อาจเกิดในรูปแบบทรอพิซึมหรือแนสติกมูฟเมนต์ 



 

นอกจากนี้พืชยังมีการตอบสนองแบบนูเทชันท่ีไม่ได้ถูกกระตุ้นจากส่ิงเร้าภายนอกแต่เป็นผลมาจากธรรมชาติของ
พืชท่ีควบคุมโดยพันธุกรรม 

พืชมีการตอบสนองต่อภาวะเครียด เนื่องจากได้รับปัจจัยภายนอกมากหรือน้อยเกินไป เช่นภาวะเครียด
จากน้ำท่วม ความแห้งแล้ง ความร้อน อุณหภูมิต่ำ ความเค็ม การถูกสัตว์กัดกิน หรือการเข้าทำลายของจุลินทรีย์ 
พืชจะมีวิธีการตอบสนองต่อภาวะเครียดต่าง ๆ เพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้ 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
1) อธิบายการตอบสนองของพืชแต่ละประเภทได้ 
2) ยกตัวอย่างการตอบสนองของพืชในธรรมชาติได้ 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
1) สร้างเกณฑ์ท่ีใช้ในการจัดกลุ่มการตอบสนองของพืชได้ 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
1) สนใจใฝ่เรียนรู้ มีข้อสงสัยและกระตือรือร้นท่ีจะหาคำตอบ 
2) ทำงานร่วมกับผู้อื่น แสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

4. สาระการเรียนรู้  
การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช 

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
๑) ความสามารถในการคิด  
๒.)ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

6. การบูรณาการ 
รูปแบบสอดแทรก  

7. ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดงความรู้) 
ใบงานท่ี 1. การเรียนรู้ด้านพฤติกรรม การตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก ภายในท่ีมีต่อการเจริญเติบโต 
และการพัฒนา (สรีรวิทยา) ของชีวภาพ 
ใบงานท่ี 2. ข้อมูลการเปล่ียนแปลงด้านพฤติกรรม การตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก ภายในท่ีมีต่อการ
เจริญเติบโต และการพัฒนา (สรีรวิทยา) ของชีวภาพ 

8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  (5E Learning cycle + Creativity Based Learning ) 

ขั้นสร้างความสนใจ หรือกระตุ้นความสนใจ (Engagement) : 5E+CBL 
1) นักเรียนชมวีดีทัศน์การหุบใบของต้นไมยราบท่ีเป็นผลมาจากการสัมผัสของคนหรือส่ิงของต่างๆ โดยครู

ใช้คำถามกระตุ้นความสนใจ ดังนี้ 
- ต้นไมยราบมีพฤติกรรมอย่างไร เมื่อถูกสัมผัส (นักเรียนตอบตามส่ิงท่ีสังเกตเห็น เช่น หุบใบ) 



 

- จากในวีดีทัศน์ส่ิงท่ีทำให้ต้นไมยราบหุบใบมีอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามส่ิงท่ีสังเกตเห็น เช่น คนสัมผัส 
ไฟ หรือ คล่ืนเสียง) 

2) นักเรียนและครูอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการตอบสนองของต้นไมยราบ ถึงส่ิงท่ีทำให้ต้น
ไมยราบมีการหุบใบ เรียกว่า “ส่ิงเร้า (stimulus)” และนำไปสู่การตอบสนอง (Response) 

3) ครูได้กล่าวถึงการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีได้จากการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิตของโรงเรียนตากพิทยาคม 
และแนะนำให้นักเรียนรู้จักกับพืชศึกษาของโรงเรยีน คือ ต้อยติ่งไทย 

 ขั้นต้ังปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ : CBL 
3) ครูนำนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมการสำรวจและสืบค้น โดยใช้คำถามว่า “นักเรียนคิดว่านอกจากการ

ตอบสนองของต้นไมยราบที่เราเห็นกันแล้ว คิดว่าต้นพืชชนิดอื่นจะมีการตอบสนองที่แตกต่างหริเหมือนกันไป
อีกหรือไม่” ซึ่งมาจากขั้นตอนท่ี 1-2 ก่อนหน้า แล้วแบ่งกลุ่มศึกษา 

ขั้นสำรวจและสืบค้น (Exploration) และค้นคว้าและคิด : 5E+CBL 
4) นักเรียนทำกิจกรรม “การตอบสนองของพืช” โดยมีข้ันตอนการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

4.1) นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 4-5 คน 
4.2) นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาวีดีทัศน์การตอบสนองของพืชในรูปแบบต่างๆ และบันทึกข้อมูลท่ี

ได้จากการสังเกตลงในใบกิจกรรม เรื่อง การตอบสนองของพืช ตามประเด็นการศึกษา ดังนี้ 
- รูปแบบการตอบสนองของพืชท่ีนักเรียนสังเกตเห็น มีรูปแบบเป็นอย่างไร ? 
- ส่ิงเร้าท่ีทำให้พืชมีการตอบสนองคืออะไร ? 
- การตอบสนองของพืชดังกล่าว นักเรียนคิดว่ามีจุดประสงค์เพื่ออะไร 

   4.3) นักเรียนแต่ละกลุ่มลงศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองของต้อยติ่งไทยต่อปัจจัยภายนอกและ
ภายใน โดยเลือกหัวข้อพฤติกรรมท่ีไม่ซ้ำกัน ยกตัวอย่างเช่น 

    - พฤติกรรมการงอกของเมล็ดต้อยติ่งไทย 
    - พัฒนาการของใบต้อยติ่งไทยในช่วงอายุต่าง ๆ 
    - พฤติกรรมการแตกของฝักต้อยต่ิงไทยในช่วงอายุต่าง ๆ 
   4.4) นักเรียนบันทึกผลการศึกษาพฤติกรรมและข้อมูลการเปล่ียนแปลงด้านพฤติกรรมการ

ตอบสนองของต้อยติ่งไทยลงในใบงานท่ี 1 และ 2 
ขั้นการนำเสนอ : CBL 
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตรูปแบบการตอบสนองของพืชในวีดีทัศน์ มาสร้างเป็น

เกณฑ์การจัดกลุ่มการตอบสนองของพืช โดยนักเรียนต้องระบุด้วยว่าการจัดกลุ่มแต่ละกลุ่มนั้นมีเกณฑ์ท่ีพิจารณา
มากจากส่ิงใด 

6. นักเรียนนำเสนอผลการจำแนกรูปแบบการตอบสนองของพืชและเกณฑ์ท่ีใช้ในการจัดกลุ่มการ
ตอบสนองของพืชแต่ละรูปแบบท่ีแต่ละกลุ่มจัดทำขึ้น 

ขั้นอภิปรายและลงข้อมูล (Explanation) : 5E 
7) นักเรียนและครูร่วมกันอธิบายเปรียบเทียบเกณฑ์ท่ีนักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างขึ้นกับเกณฑ์ท่ี

นักวิทยาศาสตร์ได้สร้างขึ้น โดยครูควรช้ีให้เห็นถึงส่ิงท่ีนำมาใช้ในการพิจารณาจัดกลุ่ม อาจเป็นส่ิงเร้า หรือลักษณะ
พฤติกรรมการตอบสนอง 



 

ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) : 5E 
8) ครูนำเสนอเกณฑ์การจัดกลุ่มการตอบสนองของพืชท่ีเป็นท่ีนิยม หรือการจัดกลุ่มท่ีนักวิทยาศาสตร์

ท่ัวไปให้การยอมรับ พร้อมท้ังตัวอย่างการตอบสนองรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจับแมลงของต้นกาบหอยแครง 
ขั้นประเมิลผล (Evaluation) : 5E+CBL 
9) นักเรียนตอบคำถามในใบกิจกรรมและทดสอบเรื่อง “การตอบสนองของพืชต่อส่ิงแวดล้อม” 

9. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
1) ใบกิจกรรม เรื่อง “การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช” 

ใบงานท่ี 1. การเรียนรู้ด้านพฤติกรรม การตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก ภายในท่ีมีต่อการ
เจริญเติบโต และการพัฒนา (สรีรวิทยา) ของชีวภาพ 
ใบงานท่ี 2. ข้อมูลการเปล่ียนแปลงด้านพฤติกรรม การตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก ภายในท่ีมี
ต่อการเจริญเติบโต และการพัฒนา (สรีรวิทยา) ของชีวภาพ 

2) ใบความรู้ เรื่อง “การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช 
3). ส่ือ Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง “การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของ

พืช” 
4) วีดีทัศน์ประกอบการสอน 
5) หนังสือเรียนรายวิชา เพิ่มเติม ชีววิทยาเล่ม 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

6) หนังสือคู่มือครูรายวิชา เพิ่มเติม ชีววิทยาเล่ม 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7) หนังสือชีววิทยา 1 โครงการตำราเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน. 2553. กรุงเทพฯ 
8)  ชีววิทยา 3 เรียบเรียงโดย เชาว์ ชิโนรักษ์ พรรณี ชิโนรักษ์ 

10. แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม (สำหรับครูและนักเรียน) 
1) พื้นท่ีศึกษาท่ี 3 และ 4 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
2) ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
3) ห้องปฏิบัติการชีววิทยา โรงเรียนตากพิทยาคม 

  



 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
วิธีวัดและเคร่ืองมือวัด 

เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
ด้านความรู้ 
1. อธิบายการตอบสนอง
ของพืชแต่ละประเภทได้ 
 

 
- การตอบคำถาม
ในใบกิจกรรม เรื่อง 
“การตอบสนอง
ของพืช” 
- การตอบคำถาม
ในช้ันเรียน 

 
- ใบกิจกรรม เรื่อง 
“การตอบสนอง
ของพืช” 
 
 
 

 
- 3 อธิบายการตอบสนองของ
พชืแต่ละประเภทได้ครบถ้วน 
- 2 อธิบายการตอบสนองของ
พืชแต่ละประเภทได้บางส่วน 
- 1 ไม่สามารถอธิบายการ
ตอบสนองของพืชแต่ละประเภท
ได้ 

2. ยกตัวอย่างการ
ตอบสนองของพืชใน
ธรรมชาติได้ 
 

- การตอบคำถาม
ในใบกิจกรรม เรื่อง 
“การตอบสนอง
ของพืช” 
- การตอบคำถาม
ในช้ันเรียน 

- ใบกจิกรรม เรื่อง 
“การตอบสนอง
ของพืช” 
 

- 3 ยกตัวอย่างการตอบสนอง
ของพืชในธรรมชาติได้ครบถ้วน 
- 2 ยกตัวอย่างการตอบสนอง
ของพืชในธรรมชาติได้ 3 
ประเภทอย่างน้อย  
- 1 ยกตัวอย่างการตอบสนอง
ของพืชในธรรมชาติได้ 2 
ประเภทอย่างน้อย 

ด้านทักษะ/กระบวนการ 
1. สร้างเกณฑ์ท่ีใช้ในการ
จัดกลุ่มการตอบสนองของ
พืชได้ 
 

 
- การตอบคำถาม
ในใบกิจกรรม เรื่อง 
“การตอบสนอง
ของพืช” 
- การตอบคำถาม
ในช้ันเรียน 

 
- ใบกิจกรรม เรื่อง 
“การตอบสนอง
ของพืช” 
 

 
- 3 สร้างเกณฑ์ท่ีใช้ในการจัด
กลุ่มการตอบสนองของพืชและ
ให้คำอธิบายได้สอดคล้องกับ
เกณฑ์อย่างน้อย 3 เกณฑ์ 
- 2 สร้างเกณฑ์ท่ีใช้ในการจัด
กลุ่มการตอบสนองของพืชและ
ให้คำอธิบายได้สอดคล้องกับ
เกณฑ์อย่างน้อย 2 เกณฑ์ 
- 1 สร้างเกณฑ์ท่ีใช้ในการจัด
กลุ่มการตอบสนองของพืชและ
ให้คำอธิบายได้สอดคล้องกับ
เกณฑ์อย่างน้อย 1 เกณฑ์ 

 
 
 



 

 
 
 

วิธีวัดและเคร่ืองมือวัด (ต่อ) 
เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

ด้านคุณลักษณะ    
- 3 นักเรียนแสดงพฤติกรรมครบ
ทุกคุณลักษณะ 
- 2 นักเรียนแสดงพฤติกรรมขาด
ไป 1 คุณลักษณะ 
- 1 นักเรียนไม่แสดงคุณลักษณะ
ท้ังหมด 

1. สนใจใฝ่เรียนรู้ มีข้อ
สงสัยและกระตือรือร้นท่ี
จะหาคำตอบ 
2. ทำงานร่วมกับผู้อื่น 
แสดงความคิดเห็นภายใน
กลุ่ม และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

- ครูสังเกตจาก
พฤติกรรมในช้ัน
เรียน 

- แบบบันทึกหลัง
การสอน 
- อนุทิน 

  



 

บันทึกผลหลังการสอน 
4. สรุปผลการเรียนรู้ที่เกิดกับนักเรียน 

ด้านความรู้(K) 
            ๑)  ผู้เรียนท่ีผ่านตัวชี้วัด  มีจำนวน ....26....  คน   คิดเป็นร้อยละ ....100....... 
            ๒)  ผู้เรียนท่ีไม่ผ่านตัวชี้วัด  มีจำนวน ....-......... คน  คิดเป็นร้อยละ ...-............ 
                    ๑  .....................-.........................  สาเหตุ ...............................-............................................. 
                    แนวทางแก้ปัญหา ................................................................................................................ 
           ๓)  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้แก่ .......มีนักเรียนบางคนวาดลายเส้นสวย, มีความเข้าใจเนื้อหา

อย่างดียิ่ง................................. 
                แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม .................แนะนำให้ไปฝึกวาดกับครูศิลปะ, ส่งเสริมกิจกรรมการเรียน

สอวน.ชีววิทยาต่อไป..................................... 
           ๔)  ผู้เรียนได้รับความรู้ (K) 

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของพืช และยกตัวอย่างการตอบสนองของพืชใน
ธรรมชาติได้ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป จำนวน 26  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

ด้านทักษะกระบวนการ(P) 
1) นักเรียนสร้างเกณฑ์ท่ีใช้ในการจัดกลุ่มการตอบสนองของพืชได้โดยมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์  

ได้ 15 คะแนนขึ้นไป  จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
ด้านคุณลักษณะ(A) 
1) นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีความพอเพียง จิตวิทยาศาสตร์และมี

จิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร  โดยมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป จำนวน 
26 คน  คิดเป็นร้อยละ 100  

 
5. ปัญหาอุปสรรค 

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนค่อนข้างน้อย มีนักเรียนบางคนสอบไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินด้านความรู้ มีนักเรียนบางคนมีทักษะกระบวนการในระดับปรับปรุงและมีผลการประเมินด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  อยู่ในระดับพอใช้ ผู้ปกครองไม่สนับสนุนกิจกรรม โดยให้เหตุผลว่างานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนไม่ได้ให้ประโยชน์แท้จริงแก่การเรียนของนักเรียน 
 

6. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
ให้นักเรียนนำใบความรู้ ใบงานและส่ือพาวท์เวอร์พอยท์ ไปศึกษาทบทวนเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน

และให้มาสอบใหม่โดยใช้ข้อสอบคู่ขนานจนนักเรียนผ่านเกณฑ์ทุกคน และด้านทักษะกระบวนการให้ทำ
การทดลองซ้ำแล้วทำการประเมินจนผ่านเกณฑ์ สำหรับคนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
อยู่ในระดับพอใช้ ได้ตักเตือนให้มีความรับผิดชอบในการเข้าเรียนและส่งงานให้ตรงเวลา 

  



 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 
 
 



 

 
 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

เร่ือง  การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของมนุษย์ 
เวลา  4  ช่ัวโมง 

รายวิชา  สุขศึกษา  รหัสวิชา  พ 22101 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนตากพิทยาคม  ตำบลระแหง  อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

ครูผู้สอน  นางรัตนา   พูลภักดี 
.............................................................................................. ....................................... 

 
1. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด   

        นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
ตลอดจนปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ  เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการท่ีสมวัย 

         มาตรฐาน พ 1.1  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
         

2. ตัวชี้วัด 
    พ 1.1  อธิบายการเปล่ียนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
               1.  อธิบายลักษณะการเจริญเติบโตของมนุษย์ต้ังแต่วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และ 

               วัยสูงอายุได้ 
         ผลที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน 

                      ด้านความรู้ (K)       - นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเจริญเติบโต 
                                                 และพัฒนาการของมนุษย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง 
                                                 ให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการท่ีสมวัย  เปรียบเทียบกับรูปลักษณ์ 
                                                 พฤติกรรม และคุณสมบัติของพืชต้อยติ่ง 
                      ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)     



 

                                               - อธิบายลักษณะการเจริญเติบโตของมนุษย์ทุกช่วงวัยได้ 
                                               - อธิบายรูปลักษณ์  พฤติกรรม และคุณสมบัติของพืชต้อยติ่ง 
            ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

                    - มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ ทำงาน  
๓. สาระการเรียนรู้  

ศึกษาการเปล่ียนแปลงด้านร่างกาย อารมรณ์ สังคม และสติปัญญาของมนุษย์ 
    เปรียบเทียบกับรูปลักษณ์ พฤติกรรม และคุณสมบัติของพืชต้อยต่ิงได้ 
 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการคิด  

๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
          ๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
          ๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 
๖. วิเคราะห์ความสอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

ลำดับการเรียนรู้ท่ี ๑ การนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การเรียนการสอน  
ลำดับการเรียนรู้ท่ี ๒ การเผยแพร่องค์ความรู้ 
 

๗. การบูรณาการ 
รูปแบบสอดแทรก  

 
๘. ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดงความรู้) 
  ใบงาน ๑.๑ ศึกษาการเปล่ียนแปลงด้านร่างกายคนในแต่ละช่วงวัย กับพืชต้อยติ่ง 
 ใบงาน ๑.๒ บอกการเปล่ียนแปลงด้านรูปลักษณ์, พฤติกรรม และคุณสมบัติของต้อยติ่งได้ 
 
๙. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแบ่งเป็น  ๕ ขั้น   ดังนี้ 
    ขั้นสร้างความสนใจ 

๑. ครูนำเข้าสู่บทเรียน เพื่อทบทวนความรู้ โดยการศึกษาพรรณไม้สมุนไพรในโรงเรียน           ตาก
พิทยาคม  
มาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา  

๒. ครูต้ังคำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมอภิปราย ดังนี้ 
- มนุษย์แลพืชต้อยติ่งมีอะไรท่ีเหมือนหรือคล้ายกันบ้าง 

๓. ครูให้นักเรียนหาต้นต้อยติ่งมาคนละ 1 ต้น 
๔. บอกรูปลักษณ์ คุณสมบัติ และพฤติกรรมของต้อยติ่ง  ต้ังแต่ต้น ราก  เมล็ด 

ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงด้านรูปลักษณ์, พฤติกรรม และคุณสมบัติของต้อยติ่ง เปรียบเทียบ 



 

กับมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย     
๕. ครูสรุปร่วมกับนักเรียน 

 ขั้นสำรวจและค้นหา 
๑. แบ่งกลุ่มนักเรียน 6 กลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน ให้ตัวแทนกลุ่มจับฉลากเลือกเขตพื้นท่ีศึกษากลุ่มละ  

2  เขต ภายในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๒. ครูแจกใบความรู้ ๑.๑ เรื่อง ลักษณะรูปลักษณ์,พฤติกรรม และคุณสมบัติของพืชต้อยติ่ง 

๓. ใบงานท่ี ๑.๑ การสำรวจและศึกษาข้อมูล ทางกายภาพในผังพรรณไม้เฉพาะท่ี  
                และใบงาน ๑.๒ การสำรวจและศึกษาข้อมูลทางชีวภาพในผังพรรณไม้เฉพาะท่ี 
  ๔. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษารูปลักษณ์,พฤติกรรม และคุณสมบัติของพืชต้อยติ่ง 
  
 ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป 

๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาด้านรูปลักษณ์ พฤติกรรม และคุณสมบัติของพืชต้อยติ่ง 
ท้ังร่วมกันอภิปรายผลการศึกษา 

๒. ครูต้ังคำถามเพื่อให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และนำไปสู่การสรุป ในแนวทางดังนี้ 
- มนุษย์มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา 

ต้ังแต่วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุเป็นอย่างไร 
- พืชต้อยติ่งมีลักษณะด้านรูปลักษณ์ พฤติกรรม และคุณสมบัติอย่างไร 

  ๓. นักเรียนช่วยกันสรุป   แล้วบันทึกลงในใบงาน 
 
 ขั้นขยายความรู้ 

๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบของต้นต้อยติ่ง 
๒. ครูให้นักเรียนทำการสำรวจลักษณะลำต้น ราก เมล็ดของต้อยติ่งเพื่อนำมาวิเคราะห์ต่อไป 
๓. นำผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพ ด้านรูปลักษณ์ พฤติกรรม คุณสมบัติของพืชต้อยติ่ง  

เพื่อบูรณาการในรายวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาต่อไป 
 
 ขั้นประเมิน 

๑. ครูให้คะแนนจากการอภิปรายหน้าช้ันเรียนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบด้านรูปลักษณ์   พฤติกรรม และ
คุณสมบัติของพืชต้อยติ่ง 

           ๒. ครูตรวจผลงานนักเรียน ในการทำใบงาน  ให้คำแนะนำและแก้ไข  
              ๓. ครูให้คะแนนจากการประเมินผลงาน  พฤติกรรมการทดลอง และความมุ่งมั่น 
                   ใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน 
 
๑๐. สื่อ / แหล่งเรียนรู้   
       ๑๐.๑ ส่ือ 
     ๑๐.๑.๑  ใบความรู้ท่ี 1  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงวัย 



 

                                   เปรียบเทียบกับรูปลักษณ์ คุณสมบัติ และพฤติกรรมของต้นพืชต้อยติ่ง 
                  ๑๐.๑.๒  ใบงานท่ี ๑ การศึกษาด้านรูปลักษณ์ พฤติกรรม และคุณสมบัติของพืชต้อยติ่ง 
                                   เปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงวัย 
              ๑๐.๒ แหล่งเรียนรู้ 
                 ๑๐.๒.๑ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
     ๑๐.๒.๒ ห้องเรียนวิชา สุขศึกษา โรงเรียนตากพิทยาคม 
 
 
 
๑๑. การวัดผลประเมินผล 

 
 
 
๑๒.ข้อเสนอแนะ / ความเห็นของผู้อำนวยการ/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
 
                                                                        ลงช่ือ......................................................... 

                                                                           (........................................................) 
                                                                          ตำแหน่ง............................................. 
 
 

 

การประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 
เกณฑ์การตัดสิน

คุณภาพงาน 

ด้านความรู้(K) ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านทักษะกระบวนการ(P) ประเมินพฤติกรรมการ
ทดลอง 

แบบประเมิน
พฤติกรรมการทดลอง 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) 

ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

มีพฤติกรรมดีระดับ ๓ 



 

 
บันทึกผลหลังการสอน 

 
1. สรุปผลการเรียนรู้ที่เกิดกับนักเรียน 

ด้านความรู้(K) 
                  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
ในแต่ละช่วงวัย คือ  วัยเด็ก  วัยรุ่น  วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ  เปรียบเทียบกับพืชต้อยติ่งในแต่ละ 
ช่วงการเจริญเติบโต ต้ังแต่อายุ 0-100 วัน  , 101-200 วัน , 201-300 วัน และ 301 วันขึ้น 
ไป 
ด้านทักษะกระบวนการ(P) 

ศึกษารูปลักษณ์,พฤติกรรม, คุณสมบัติของวัยเด็ก กับพืชต้อยติ่งอายุ 0-100 วัน 
          ศึกษารูปลักษณ์,พฤติกรรม,คุณสมบัติของวัยรุ่น   กับพืชต้อยติ่งอายุ 101-200 วัน 
 ศึกษารูปลักษณ์,พฤติกรรม, คุณสมบัติของวัยผู้ใหญ่ กับพืชต้อยติ่งอายุ 201-300 วัน 
          ศึกษารูปลักษณ์,พฤติกรรม,คุณสมบัติของวัยสูงอายุ กับพืชต้อยติ่งอายุ 301-วันขึ้นไป 
 
ด้านคุณลักษณะ(A) 

               นักเรียนสามารถเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของมนุษย์กับพืชได้ และมีความรู้เกี่ยว 
     กับรูปลักษณ์,พฤติกรรม,คุณสมบัติของพืชต้อยต่ิง เพื่อนำมาบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์                   
                
2. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

                      -                                               
 
 
 
 
 

    ลงช่ือ...............................................ผู้สอน 
                                                                                      (นางรัตนา  พูลภักดี) 
 

 
 
 
 
 
 



 



 



 

 



 

 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ กวีวัจนะแสดงปัจฉิมบรรลุ 
เร่ือง  การแต่งบทกวีวัจนะ  เวลา  6  ชั่วโมง 

รายวิชา  การแต่งคำประพันธ์   รหัส ท 30208 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนตากพิทยาคม     ตำบลระแหง     อำเภอเมือง       จังหวัดตาก 
ครูผู้สอน นางพรเพ็ญ  สว่างโชติ   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
๑.  มาตรฐานการเรียนรู้  
 มาตรฐาน ท 4.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษา                      
และพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ             
2.  ผลการเรียนรู้ 

7.  อธิบายเกี่ยวกับการแต่งบทกวีวัจนะและสามารถแต่งบทกวีวัจนะได้ 
๓.  สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด 
 การเรียนรู้วิชาการแต่งคำประพันธ์  รหัสวิชา ท30208  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  เมื่อเทียบกับ
สาระหลักการใช้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  นักเรียนระดับช้ันดังกล่าวจะต้องมีความรู้
เกี่ยวกับฉันทลักษณ์ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย อย่างครบถ้วน  และต้องสามารถนำบทประพันธ์ที่
หลากหลายมาผสมผสานเป็นบทกวีวัจนะท่ีมีลักษณะการแต่งบทประพันธ์ด้วยคำประพันธ์ต่างรูปแบบมาผสม
รวมกัน โดยอาจมีท้ังบทประพันธ์ประเภทโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย ตามลีลาของเนื้อความ   
 การเขียนบทกวีวัจนะท่ีกำหนดในครั้งนี้  ครูกำหนดให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติแห่งชีวิตของต้น
ต้อยติ่งไทย  ซึ่งเป็นพืชศึกษาของโรงเรียนตากพิทยาคม  ส่ิงสำคัญท่ีผู้เขียนจะต้องมีคือ ข้อมูลท่ีใช้ในการเรียบเรียง
นำเสนอ  โดยข้อมูลท่ีใช้เขียนจะเกิดจากการศึกษาค้นคว้าอย่างหลากหลาย  แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์และเรียบ
เรียงยงเป็นบทกวีวัจนะท่ีถูกต้องตามลักษณะฉันทลักษณ์และกระบวนการเขียนท่ีถูกต้อง 
 
4.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 4.๑  จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 
  แต่งบทกวีวัจนะแสดงธรรมชาติแห่งชีวิตต้อยติ่งไทยอย่างสร้างสรรค์และถูกต้องตามหลัก    ฉันท
ลักษณ์คำประพันธ์และวิธีการแต่งบทกวีวัจนะ 
 



 

 
 4.๒  จุดประสงค์การเรียนรู้นำทาง 
  2.2.1  อธิบายลีลาวรรณศิลป์ และฉันทลักษณ์ของบทประพันธ์ประเภทต่าง ๆ ได้ 
  2.2.2  สามารถค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติแห่งชีวิตต้อยติ่งไทยได้ 
  2.2.3  แต่งบทกวีวัจนะแสดงธรรมชาติแห่งชีวิตต้อยติ่งไทยอย่างสร้างสรรค์และถูกต้องตามหลัก
ฉันทลักษณ์คำประพันธ์และวิธีการแต่งบทกวีวัจนะwfh 
 4.๓  ผลที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน 
  4.3.1  ด้านความรู้ 
   1)  อธิบายและใช้ลีลาวรรณศิลป์ 
   2)  ฉันทลักษณ์คำประพันธ์ประเภทต่างๆ 
   3)  การแต่งบทกวีวัจนะ 
  4.๓.๒  ด้านทักษะ/กระบวนการ 
   ๑)  มีทักษะการสืบค้นความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติแห่งชีวิตต้อยติ่งไทยจากแหล่งต่างๆ 
อย่างหลากหลาย 
   ๒)  มีทักษะและกระบวนการในการแต่งบทกวีวัจนะท่ีถูกต้อง 
  4.๓.๓  ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

   ๑)  ใฝ่เรียนรู้ 
   ๒)  มุ่งมั่นในการทำงาน 
   ๓)  มารยาทในการเขียน 
 

5.  สาระการเรียนรู้ 
 1.  การศึกษาค้นคว้าความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 ๒.  หลักการแต่งบทกวีวัจนะ 
  
6.  สมรรถนะสำคัญที่เกิดกับผู้เรียน (ตามแผนการจัดการเรียนรู้) 
 ๑.  ความสามารถในการส่ือสาร 
 ๒.  ความสามารถในการคิด 
 ๓.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
๗.  การบูรณาการ 
 บูรณาการแบบสอดแทรก 
 
๘.  ช้ินงาน / ภาระงาน 
 ชิ้นงาน   -  ผลงานนำเสนอบทกวีวัจนะแสดงธรรมชาติแห่งชีวิตต้อยติ่งไทย 

ภาระงาน -  ใบงานการแต่งบทกวีวัจนะแสดงธรรมชาติแห่งชีวิตต้อยติ่งไทย 



 

 9.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้    
 (ชั่วโมงที่ 1)   
 ขั้นนำ 
  ๑.  ครูนำเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแต่งบทร้อยกรองท่ีเรียนมาแล้วตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
จนถึงหน่วยการเรียนรู้ท่ี 6  ได้แก่  บทร้อยกรองประเภท กลอนสุภาพ  กาพย์ยานี 11  กาพย์ฉบัง 16 กาพย์
สุรางคนางค์ 28   โคลงส่ีสุภาพ  อินทรวิเชียรฉันท์  และให้นักเรียนช่วยกันอธิบายทบทวนเกี่ยวกับฉันทลักษณ์ของ
คำประพันธ์ที่เคยเรียนมา   
 ขั้นสอน 
  2.  ครูแจกใบความรู้ท่ี 1 เรื่อง การแต่งบทกวีวัจนะ  ให้นักเรียนศึกษาความรู้ด้วยตนเอง  พร้อมท้ังศึกษา
ตัวอย่างประกอบ 
           3.  นักเรียนช่วยกันลักษณะของบทกวีวัจนะ  และกลวิธีการแต่งบทกวีวัจนะ 

 4.  ครูสรุปและเพิ่มเติมส่ิงท่ีนักเรียนควรรู้  และเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม  หลังจากนั้นให้นักเรียนท้ัง
ห้องร่วมกันแต่งบทกวีวัจนะพร้อมกนัโดยเขียนบนกระดานหน้าห้องในเรื่องท่ีนักเรียนต้องการแต่ง  เพื่อตรวจสอบ
ว่านักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งบทกวีวัจนะ 

(ชั่วโมงที่ 2) 
 ๕.  ครูนำนักเรียนสนทนาความรู้เกี่ยวกับต้นต้อยต่ิงไทย ซึ่งเป็นพืชศึกษาตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์ 

โรงเรียนตากพิทยาคม  ท่ีนักเรียนเคยทราบ 
 6.  ครูมอบหมายให้นักเรียนลงพื้นท่ีชมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โดยเฉพาะศึกษาลักษณะของต้น

ต้อยติ่งไทย  เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับธรรมชาติแห่งชีวิต ด้านรูปลักษณ์  คุณสมบัติ  และพฤติกรรมของต้น
ต้อยติ่งไทย  แล้วจดบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน 

7.  ครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษาเอกสาร ก.๗-๐๐๓  ในห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  และศึกษา
ข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับกับธรรมชาติแห่งชีวิต ด้านรูปลักษณ์  คุณสมบัติ  และพฤติกรรม เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
และบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง 

(ชั่วโมงที่ 3 - 5) 
 8.  ครูแจกใบงานท่ี 1  การแต่งบทกวีวัจนะแสดงธรรมชาติแห่งชีวิตต้อยติ่งไทย  แล้วให้นักเรียนแบ่งเป็น

กลุ่มๆ ละ 5 – 6 คน  แล้วให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามคำส่ัง   
 9.  นักเรียนช่วยกันทำใบงานท่ี 1 เรื่อง การแต่งบทกวีวัจนะแสดงธรรมชาติแห่งชีวิตต้อยติ่งไทย  โดย

ส่งผลงานให้ครูตรวจความถูกต้องและแก้ไขใหม่ 
10. นักเรียนนำผลงานการแต่งบทกวีวัจนะแสดงธรรมชาติแห่งชีวิตต้อยติ่งไทย  ไปออกแบบรูปแบบการ

นำเสนอผลงานให้สวยงามน่าอ่าน 
(ชั่วโมงที่ 6) 
11.  นักเรียนนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม  ผ่านเครื่องฉายเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และช่ืนชมผลงานของ

เพื่อน 
12.  ครูวิพากษ์ข้อดี ข้อด้อย ส่ิงท่ีควรพัฒนาและแก้ไข 

 



 

   ขั้นสรุป 
          ๑๑. ครูและนักเรียนร่วมกนัสรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการแต่งบทกวีวัจนะแสดงธรรมชาติแห่งชีวิตต้อยติ่ง
ไทย   
  
๑0.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ใบความรู้ท่ี 1 เรื่อง การแต่งบทกวีวัจนะแสดงธรรมชาติแห่งชีวิตต้อยติ่งไทย   

2.  ใบงานท่ี 1 เรื่อง การแต่งบทกวีวัจนะแสดงธรรมชาติแห่งชีวิตต้อยต่ิงไทย   
 

11.  การวัดและประเมินผล 
 

หลักฐานการเรียนรู้ 
(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

ผลงานการแต่งการ
แต่งบทกวีวัจนะ
แสดงธรรมชาติแห่ง
ชีวิตต้อยติ่งไทย   

ตรวจประเมินผลงานการแต่งบท
กวีวัจนะแสดงธรรมชาติแห่งชีวิต
ต้อยติ่งไทย   

แบบประเมินผลงานการ
แต่งบทกวีวัจนะแสดง
ธรรมชาติแห่งชีวิตต้อยติ่ง
ไทย   

ผ่านการประเมินระดับดี
ขึ้นไป 

ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ประเมินคุณลักษณะ 
- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการทำงาน 

แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพไม่น้อยกว่า ระดับ 
ดี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๒. ความเห็นและข้อเสนอแนะของครูนิเทศ/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย/หัวหน้าสถานศึกษา 
………………………………………………………..……………………………………………...………………….…………………………………..
………………………..………………………..………………………………………………………………………………………… 
 
        (ลงช่ือ)................................................   
                     (นางภัทราภรณ์    เนื้อไม้) 
             ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

13.  บันทึกผลหลังการสอน 
 1.  ผลการเรียนรู้ 
      1.1  ผู้เรียนได้รับความรู้ (K) 
 …………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
      1.2  ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P) 
 …………………………………………………………………………………………………………………….….………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
      1.3  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 
 …………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       ๒. ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) 
 ……………………………………………………………………………………………………………….………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
       ๓. ข้อแสนอแนะ (ถ้ามี)  
 ……………………………………………………………………………………………………………….………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
  
                                                                              ลงช่ือ..........................................ผู้สอน 
                                                                                     (นางพรเพ็ญ   สว่างโชติ) 
                                                                                           ตำแหน่ง ครู 
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของครูนิเทศ 
.................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................  
                                                                                                                                                                                                                

     ลงช่ือ.............................................ผู้นิเทศ    
              (นางภัทราภรณ์    เนื้อไม้ ) 

                                                                     ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  



 

 



 



 



 

 

 



 

 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เร่ือง  พระธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   รายวิชา  สังคมศึกษา  รหัสวิชา ส31101 
ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  4   โรงเรียนตากพิทยาคม  จังหวัดตาก ภาคเรียนที่ 1    จำนวน 4 ชัว่โมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  8  เร่ือง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ผู้สอน  นางกฤษณา  อุดมโภชน์                                          ครูโรงเรียนตากพิทยาคม  จังหวัดตาก
บูรณาการ    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       สวนพฤกษศาสตร์      โรงเรียนปลอดขยะ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ส 1.1  รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา 
ท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
    ตัวชี้วัด : สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้  
 1. วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักคำสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ (ส 1.1 ม. 4–6/13) 
 2. เชื่อมั่นต่อผลการทำความดี ความชั่ว และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่ต้องเผชิญ และตัดสินใจเลือก
ดำเนินการหรือปฏิบัติตนได้อย่างมีเหตุผลถูกต้องตามหลักธรรม จริยธรรม และกำหนดเป้าหมาย บทบาทการดำเนิน
ชีวิต เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและอยู่ร่วมกันเป็นชาติอย่างสมานฉันท์ (ส 1.1 ม. 4–6/16) 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายและประเภทของหลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 ได้ (K) 
    2. วิเคราะห์คุณค่าของหลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4  ได้อย่างมีเหตุผล (A, P) 
 3. นำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้หรือประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันให้เกิดผลดีต่อตนเองและสังคมได้ (A, 
P) 
     4. วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและอยู่ร่วมกัน
เป็นชาติอย่างสมานฉันท์ (A, P) 

งานสวนพฤกษศาสตร์ 
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของชีวภาพ  กับชีวิตตน 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสรุปองค์ความรู้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
3. สำรวจพรรณไม้ในพื้นท่ีศึกษา 
4. เปรียบเทียบข้อมูลการเปล่ียนแปลงของชีวภาพ  กับชีวิตตน 
5. สรุปองค์ความรู้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 

 



 

3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
. อริยสัจเป็นหลักความจริงอันประเสริฐ เป็นหลักแห่งเหตุและผล มี 4 ประการ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และ
มรรค อริยสัจจึงเป็นหลักคำสอนท่ีเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา หลักธรรมคำสอนท้ังหมด  
ไม่ว่าจะเป็นขันธ์ 5 (นามรูป) หลักกรรม (นิยาม 5) อกุศลวิตก 3 ภาวนา 4 สัทธรรม 3  วุฒิธรรม 4 พละ 5 
อุบาสกธรรม 5 และมงคล 38 ล้วนสรุปลงในอริยสัจ 4 การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีประโยชน์ต่อ
การดำเนินชีวิตประจำวัน สามารถนำไปแก้ปัญหาของตนเอง ครอบครัว สังคม และส่ิงแวดล้อมได้ 
 
4. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 1. อริยสัจ 4 
  - ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค 
 สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน ( ถ้ามี ) 

- งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
องค์ประกอบท่ี ๑ การจัดทำป้ายช่ือพรรณไม้ 

ลำดับการเรียนรู้ท่ี  ๒  สำรวจพรรณไม้ในพื้นท่ีศึกษา 
   ลำดับการเรียนรู้ท่ี  ๔  ต้ังช่ือหรือสอบถามช่ือและศึกษาข้อมูลพื้นบ้าน 
   ลำดับการเรียนรู้ท่ี  ๗  วาดภาพหรือบันทึกภาพ 
องค์ประกอบท่ี ๓  การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ 

ลำดับการเรียนรู้ท่ี  ๑.๓  ศึกษาข้อมูลพรรณไม้ 
   ลำดับการเรียนรู้ท่ี  ๑.๕  สืบค้นข้อมูลพฤกษศาสตร์ 
   ลำดับการเรียนรู้ท่ี  ๒.๔  การนำข้อมูลมาเปรียบเทียบความแตกต่างในแต่ละเรื่อง 
องค์ประกอบท่ี ๔  การรายงานผลการเรียนรู้ 
   ลำดับการเรียนรู้ท่ี  ๖.๑  เอกสาร เช่น รายงาน  ใบงาน 
   ลำดับการเรียนรู้ท่ี  ๖.๒  บรรยาย  เช่น อภิปราย 

ลำดับการเรียนรู้ท่ี  ๖.๗ กำหนดวิธีการรายงานผล  ใบงาน 
องค์ประกอบท่ี ๕  การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 

ลำดับการเรียนรู้ท่ี  ๑.1 การจัดทำหลักสูตรและการเขียนแผนการสอน 
ลำดับการเรียนรู้ท่ี  ๑.๒ การจัดเก็บผลการเรียนรู้  ใบงาน 

   ลำดับการเรียนรู้ท่ี  ๒.๑ การบรรยาย   
 สาระท่ี 1  ธรรมชาติแห่งชีวิต 

๒.๑  เปรียบเทียบข้อมูลการเปล่ียนแปลงของชีวภาพและชีวิตตน 
๔.  สรุปองค์ความรู้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 

5. สมรรถนะสำคัญที่เกิดกับผู้เรียน (ตามแผนการจัดการเรียนรู้) 
- ความสามารถในการส่ือสาร 
- ความสามารถในการคิด 



 

- ความสามารถในการแก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ศักยภาพพลโลก 

- ใฝ่เรียนรู้ (สืบค้น และวิเคราะห์เกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว) 
- มีจิตสาธารณะ 
- มุ่งมั่นการทำงาน  

   
7. ความเข้าใจที่คงทน 
 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีจำนวนมาก แต่ท้ังหมดสามารถศึกษาได้ในกรอบของอริยสัจ 4  
 การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน สามารถนำไปแก้ปัญหา 
 ของตนเอง ครอบครัว สังคม และส่ิงแวดล้อมได้ 
 
8. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 1. ข่าวหรือเหตุการณ์จากหนังสือพิมพ์ วิทยุ หรือโทรทัศน์เกี่ยวกับการกระทำของบุคคลที่มีลักษณะต่าง ๆ 
เช่น คนทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายกัน คนท่ีปล้น จ้ี ชิงทรัพย์ แต่ถูกเจ้าหน้าท่ีตำรวจจับกุม 
 2. ใบงานท่ี 4 เรื่อง ทุกข์: ธรรมท่ีควรรู้ 
 3. ใบงานท่ี 5 เรื่อง สมุทัย: ธรรมท่ีควรละ 
 4. ใบงานท่ี 6 เรื่อง นิโรธ: ธรรมท่ีควรบรรลุ 
 5. ใบงานท่ี 7 เรื่อง สำรวจการปฏิบัติตนตามมรรค: ธรรมท่ีควรเจริญ 
 6. ใบงานท่ี 8 เรื่อง สำรวจพรรณไม้ ในพื้นท่ีศึกษา 
 ๗. ใบงานท่ี ๙ เรื่อง การเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของชีวภาพกับชีวิตตน 
9. การวัดผลและประเมินผล 
 

 
ด้านความรู้ (K) 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม (A) 

 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง อริยสัจ 4 
2. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็น 
   รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ทำงานเป็นรายบุคคลในด้าน 
   ความซื่อสัตย์สุจริต ความมี 
   วินัย ความใฝ่เรียนรู้ ความมี 
   เหตุผล ฯลฯ  

 ประเมินพฤติกรรมในการ 
   ทำงานเป็นรายบุคคลหรือ 
   เป็นกลุ่มในด้านการส่ือสาร  
   การคิด การแก้ปัญหา ฯลฯ 

 
 
 
 



 

10. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
  1. ครูสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยท่ี
เหมาะสม  เช่น  นำนักเรียนไปที่ห้องประชุม  ห้องจริยธรรม  หรือสนามหญ้าใต้ร่มไม้  ก่อนเรียนให้นักเรียนไหว้
พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ 3–5 นาที และแผ่เมตตา 
 2. ครูแจ้งตัวชี้วัดช่วงช้ันและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
 3. ครูนำข่าวหรือเหตุการณ์จากหนังสือพิมพ์ วิทยุ หรือโทรทัศน์เกี่ยวกับการกระทำของบุคคลที่มีลักษณะ
ต่อไปนี้มาเล่าให้นักเรียนฟัง 
     1) คนทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายกัน 
     2) คนร้ายปล้น จ้ี และชิงทรัพย์ แต่ถูกเจ้าหน้าท่ีตำรวจจับ 
  3) คนท่ีได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรจาการทำความดี 
  4) นักเรียนได้เหรียญทองจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก 
 4. ครูต้ังประเด็นคำถามให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็น เช่น 
   1) นักเรียนฟังข่าวแต่ละข่าวแล้วรู้สึกอย่างไร 
      2) ข่าวหรือเหตุการณ์ที่ได้ฟังเป็นการกระทำความดีหรือการกระทำชั่ว และการกระทำดังกล่าว
ก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียอย่างไร 
 5. ครูกล่าวชมเชยนักเรียน จากนั้นสรุปประเด็นการแสดงความคิดเห็นว่า การกระทำดังกล่าวข้างต้นมีท้ังการ
กระทำความดีและการกระทำความชั่ว ถ้าเป็นการกระทำความดีจะทำให้ชีวิตมีความสุข  สังคมเกิดความสงบสุข
และเรียบร้อย แต่ถ้าเป็นการกระทำความชั่ว ชีวิตจะมีแต่ความทุกข์และความเดือดร้อน สังคมไม่สงบ ขาดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนั้น ถ้าเราอยากเป็นคนดี เราต้องเลือกกระทำความดีและหลีกหนี 
ความช่ัว  
 ขั้นสอน (ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบธรรมสากัจฉาและแบบสืบสาวเหตุปัจจัย) 
อริยสัจ 4 
 6. ครูเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของคำว่า อริยสัจ 4 (The Four Noble Truths) ทุกข์ (suffering) สมุทัย 
(origin of suffering) นิโรธ (extinction of suffering) และมรรค (the path leading of the extinction of 
suffering) บนกระดาน อ่านให้นักเรียนฟัง ให้นักเรียนอ่านตามและจดบันทึกไว้ 
 7. ครูให้นักเรียนศึกษาอริยสัจ 4 จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน เอกสารความรู้ 
อินเทอร์เน็ต ในหัวข้อต่อไปนี้ 
  1) ความหมายและประเภทของอริยสัจ 4 
  2) คุณค่าของอริยสัจ 4 
  3) หลักธรรมท่ีสรุปลงในอริยสัจ 4 
 8. ครูให้นักเรียนแต่ละคนบันทึกสรุปสาระสำคัญลงในสมุดบันทึก หรือลงในแบบบันทึกความรู้ 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในกรอบของอริยสัจ 4 
 9. ครูให้นักเรียนแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม โดยวิธีนับหมายเลข เลือกเฉพาะเจาะจง หรือจับสลาก  แล้วแต่ความ
เหมาะสม ให้แต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับหลักธรรมในกรอบของอริยสัจ 4  ตาม 



 

หัวข้อท่ีกำหนดให้ ดังนี้ 
   กลุ่มที่ 1 ศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมในกรอบของทุกข์: ธรรมท่ีควรรู้ (ขันธ์ 5: นามรูป, หลักกรรม: นิยาม 5) 
    กลุ่มที่ 2 ศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมในกรอบของสมุทัย: ธรรมท่ีควรละ (อกุศลวิตก 3) 
   กลุ่มที่ 3 ศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมในกรอบของนโิรธ: ธรรมท่ีควรบรรลุ (ภาวนา 4) 
   กลุ่มที่ 4 ศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมในกรอบของมรรค: ธรรมท่ีควรเจริญ (สัทธรรม 3, วุฒิธรรม 4) 
   กลุ่มที่ 5 ศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมในกรอบของมรรค: ธรรมท่ีควรเจริญ (พละ 5, อุบาสกธรรม 5) 
   กลุ่มที่ 6 ศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมในกรอบของมรรค: ธรรมท่ีควรเจริญ (มงคล 38 ในเรื่อง ไม่คบคนพาล 
คบบัณฑิต และบูชาคนท่ีควรบูชา) 
      10. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าลงในแบบบันทึกความรู้ของกลุ่ม 
       11. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำความรู้ท่ีได้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในกรอบของอริยสัจ 4 และวางแผนในการนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
     12. ครูต้ังประเด็นคำถามเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในกรอบของอริยสัจ 4 ให้นักเรียนช่วยกัน
แสดงความคิดเห็นและค้นหาคำตอบ แนวคำถาม เช่น 
 1) ขันธ์ 5 กับนามรูปเกี่ยวข้องกันอย่างไร 
 2) การศึกษาเรื่องขันธ์ 5 และนามรูปมีประโยชน์อย่างไร 
  3) กรรมตามหลักพระพุทธศาสนาหมายถึงอะไร และมีกฎว่าอย่างไร 
  4) การกระทำกรรมทุกอย่างต้องได้รับผลหรือไม่ เพราะอะไร 
  5) การท่ีบุคคลในสังคมแสดงพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ออกมา เช่น ปล้น ฆ่า ทำร้าย และทำลายกัน
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เป็นเพราะมีอะไรเป็นมูลเหตุ 
  6) ถ้าคนในสังคมปล่อยให้อกุศลวิตกครอบงำจิตใจจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้าง 
  7) ตามหลักภาวนา 4 เราต้องพัฒนาตนในเรื่องอะไรบ้าง 
  8) เพราะอะไรภาวนา 4 จึงเป็นหลักธรรมท่ีสรุปลงในมรรค  
  9) ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างไร 
  10) ถ้าเราปฏิบัติตามวุฒิธรรม 4 เราจะได้รับผลดีอะไรบ้าง 
  11) ถ้าเราต้องการความมั่นคง และดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจ โดยไม่หวั่นไหวต่อปัญหาและอุปสรรค 
เราควรนำหลักธรรมข้อใดมาประพฤติปฏิบัติ 
  12) ชาวพุทธที่ดีต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง 
  13) ปัจจุบันความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างพ่อแม่และลูกลดน้อยลง บางครั้งเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง 
ถ้าเราไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นในครอบครัวของเรา เราควรปฏิบัติตนอย่างไร พ่อแม่ควรมีปัจจัยและ
หลักการอะไรบ้างในการเล้ียงดูลูก 
  14) ปัญหาการหย่าร้างท่ีเกิดขึ้นกับสามีภรรยา เกิดจากสาเหตุอะไร และถ้าเราปฏิบัติตามหลักฆราวาส
ธรรม 4 จะแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่   
  15) ตามหลักพระพุทธศาสนา สันโดษเป็นหลักปฏิบัติท่ีมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต แต่คนท่ัวไปมัก
เข้าใจว่า สันโดษเป็นเรื่องของความมักน้อย สอนให้คนขาดความกระตือรือร้น เราจะแก้ปัญหาความใจนี้อย่างไรให้
ถูกต้อง    



 

 คำถามเกี่ยวข้องกับหลักธรรมที่กลุ่มใดศึกษาให้กลุ่มนั้นอธิบายให้เพื่อนฟัง กลุ่มอื่นช่วยกันซักถามข้อสงสัย
เพื่อให้ได้คำตอบท่ีถูกต้อง โดยมีครูคอยตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบ 
คุณค่าและประโยชน์ของการศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 13. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดวิเคราะห์ว่า การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีคุณค่าและ
ประโยชน์อย่างไร สรุปผลการคิดวิเคราะห์ บันทึกผล และเตรียมตัวนำเสนอผลการคิดวิเคราะห์ในรูปแบบท่ี
หลากหลาย เช่น ภาพประกอบ แผ่นใส วีดิทัศน ์ PowerPoint   
       14. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอผลการคิดวิเคราะห์ กลุ่มละ 5 นาที พร้อมเปิดโอกาสให้เพื่อน
นักเรียนกลุ่มอื่นซักถามและวิจารณ์ผลงาน  โดยมีครูคอยตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม 
จากนั้นสรุปให้นักเรียนฟังว่า ถ้าประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนนำหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือมาเป็นหลัก
ปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็จะทำให้ประชาคมอาเซียนท่ีจะเกิดขึ้นใน พ. ศ. 2558 สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
        15. ในขณะปฏิบัติกิจกรรม ครูคอยสังเกตพฤติกรรมการทำงานและการนำเสนอผลการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการทำงานเป็นรายบุคคลและเป็นรายกลุ่ม 
     16. เมื่อนำเสนอผลการคิดวิเคราะห์ครบทุกกลุ่มแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ท่ีได้รับจากการคิด
วิเคราะห ์ 

  17. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาข้อใดบ้างที่
นำมาเป็นคุณลักษณะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และถ้านำหลักธรรมข้อนั้นมาประพฤติปฏบิัติใน
ชีวิตประจำวันจะมีผลต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไร และวิเคราะห์ธรรมชาติแห่งชีวิต 

ข้อ 7.  เปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของชีวภาพและชีวิตตน 
ข้อ 8.  สรุปองค์ความรู้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 

   1.  นักเรียนจับคู่  2 คน ตามความสมัครใจ สำรวจพรรณไม้และพืชศึกษาในพื้นท่ีศึกษาของโรงเรียน
แล้วบันทึกลงในใบงานท่ี ๘  เรื่องการสำสำรวจพรรณไม้และพืช ในพื้นท่ีศึกษา    

2.  นักเรียนร่วมกันสังเกตลักษณะของใบไม้  หรือใบต้อยต่ิงไทยในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   กลุ่มละ  1 
ชนิด  วิเคราะห์เปรียบเทียบตามหลักอริยสัจ 4   โดยให้นักเรียนนำลักษณะของใบไม้/ดอกต้อยต่ิง  มาเรียงลำดับ
ประมาณ  5  ลำดับ  ต้ังแต่ลักษณะใบอ่อนถึงใบแก่ท่ีสุด  โดยให้นักเรียนนำเสนอผลงานด้วยวิธีการท่ีหลากหลายตาม
ความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มตนเอง  เช่น  วาดภาพหรือถ่ายภาพ ลงในกระดาษเอ 4  พร้อมท้ังวาดขนาด  ระบายสี  บอก
กล่ิน  หรือนำใบไม้  (ใบ/ดอกต้อยต่ิงไทย)  มาเคลือบ  แล้วบอกส่ิงท่ีมาเกี่ยวข้องกับใบไม้  หรือใบต้อยต่ิงไทยท่ีสังเกตกับ
หลักไตรลักษณ์  และการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของนักเรียน  

๓.  นักเรียนร่วมกันสังเกตลักษณะต้อยต่ิงไทยในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและในใบงานท่ี ๙  วิเคราะห์
เปรียบเทียบตามหลักอริยสัจ 4  เปรียบเทียบข้อมูลการเปล่ียนแปลงของชีวภาพและชีวิตตน 

๔.  นักเรียนส่งงานให้ครูผู้สอนตรวจ  และดูความเข้าใจของนักเรียนในการบันทึกการสำรวจพรรณไม้และ
พืชศึกษาของนักเรียน  ว่าถูกต้องหรือไม่  พร้อมให้แก้ไขปรับปรุงและให้ศึกษาจนกว่าจะส้ินกระบวนการ 

๕.  นักเรียนทุกกลุ่มส่งตัวแทนออกมาเล่าประสบการณ์ในการศึกษาลักษณะของใบไม้  หรือดอกต้อยต่ิงช้ัน
เรียน  
ขั้นสรุปและประเมินผล 



 

1.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการศึกษาลักษณะของใบ/ดอกต้อยต่ิงไทย  เพื่อเช่ือมโยงไปยังหลักหลัก
อริยสัจ 4  และคุณธรรมท่ีได้รับจากการศึกษาลักษณะของใบไม้ /ดอก (ใบ/ดอกต้อยต่ิงไทย)  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินชีวิต 

2.  มอบรางวัลด้วยการยกย่องชมเชยผู้ท่ีให้ความร่วมมือ  และต้ังใจปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันของเรา 
3. ก่อนหมดเวลาสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  และการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     18. ครูให้นักเรียนทำใบงานท่ี 4– ๙ แล้วช่วยกันเฉลยคำตอบท่ีถูกต้อง 
  19. ครูแนะนำให้นักเรียนนำหลักธรรมท่ีได้ศึกษามาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำและบันทึกผลการปฏิบัติลง
ในแบบบันทึกผลการปฏิบัติตนตามหลักธรรม และรายงานผลการปฏิบัติต่อครูเป็นระยะ ๆ 
  20. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง อริยสัจ 4 และการปฏิบัติตนตามหลักธรรม  โดยให้นักเรียน
สรุปลงในแบบบันทึกความรู้ หรือสรุปเป็นแผนท่ีความคิดพร้อมตกแต่งให้สวยงาม 
 
11. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบหลังเรียน 
       2. ใบงานท่ี ๔ – ๙  
 3. แบบประเมินพฤติกรรมในการทำงานเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
 
      แหล่งการเรียนรู้ 

1. ห้องสมุดโรงเรียนตากพิทยาคม 
2. ห้องคอมพิวเตอร์ 
3. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
4. ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 1. ครูให้นักเรียนฝึกนำภาพข่าวหรือเหตุการณ์ท่ีได้พบเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือการกระทำของบุคคลท่ีเกิด
จากการปฏิบัติตามและไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมมาวิเคราะห์โดยอภิปรายร่วมกับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียนว่า หาก
ต้องการให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจะต้องทำอย่างไร และหากไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจะต้องทำอย่างไร  
     2. นักเรียนควรหาโอกาสไปสนทนากับพระสงฆ์หรือท่านผู้รู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อความ
เข้าใจท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 

 



 

 



 

 



 



 



 

 


