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บทคัดย่อ  

รายงานผลการศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิต 
ต้อยติ่งไทย 

 
ธรรมชาติแห่งชีวิตเป็นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้รู้ สามารถด าเนินชีวิตอย่างเข้าใจ เข้าใจธรรมชาติรอบ

ตน รู้และเข้าใจคนรอบข้าง เพ่ือนร่วมงาน มีความเข้าใจตน ด ารงตนอย่างมีความสุข 
การเรียนรูวงจรชีวิตชีวภาพของต้อยติ่งไทย ท าใหทราบขอมูลการเปลี่ยนแปลง ดานรูปลักษณ ดาน

คุณสมบัติ และดานพฤติกรรม แลวน าสิ่งที่ได เรียนรูมาเปรียบเทียบกับตนเอง เพ่ือน าไปประยุกต ใชใน
ชีวิตประจ าวัน และเพ่ือน ามาเปนฐานในการวิเคราะหศักยภาพในสาระการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชนต่อไป 

โรงเรียนตากพิทยาคม ไดจัดใหมีพ้ืนที่ศึกษาพืชศึกษาต้อยติ่งไทยของโรงเรียน มีการจัดการเรียนรู
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๗ กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา 
และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ และจัดท าใบความรู้ ใบกิจกรรมที่ใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนภายใน
ห้องเรียน และนอกห้องเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแตมัธยมศกึษาปที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปที่ ๖ โดยมีบุคลากรจ านวน 
๔๑ คนและนักเรียนผูรวมปฏิบัติ จ านวน ๑,252 คน คิดเป็นร้อยละ 4๗.66 ของนักเรียนทั้งหมด 

โรงเรียนมีการด าเนินการจัดการเรียนรู เพ่ือการศึกษาต้อยติ่งไทยทั้งดานรูปลักษณ ดานคุณสมบัติ 
และดานพฤติกรรมของต้อยติ่งไทย และน ามาเปรียบเทียบกับรูปกายตน คุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน 
พฤติกรรมกับจิต อารมณและพฤติกรรมของคนและสรุปองคความรูที่ไดจากการศึกษาธรรมชาติแหงชีวิต สรุป
แนวทางเพ่ือน าไปประยุกตใชในชีวิตอยางเขาใจและมีความสุข ท าให้นักเรียน บุคคลากร และชุมชน ได้รู้การ
เปลี่ยนแปลง รู้ความแตกต่าง รู้ชีวิต  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอบคุณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ให้แนวทางในการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตลอดจน  
คุณพรชัย  จุฑามาศ  รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ นางเพ็ญศรี  พืชพันธุ์   นางประสพศรี  
เตมียบุตร  นางรัชนีนรินทร์ คลังเงินวรากร  นายจรัญ  ไล้ทองค า นางสาวประนอม  รัตนชัย นางพันทิพา  
สิงหัษฐิษฐิต ที่ปรึกษาและประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เขตภาคเหนือตอนล่าง และนายเฉลิมพล  
ขยันกิจ  เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เขตภาคเหนือตอนล่าง 

ขอบคุณ ผศ.ดร.ชุมพล คุณวาสี อาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 
อาจารย์ปราณี  นางงาม อาจารย์ภาควิชชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้ให้ค าแนะน า และข้อชี้แนะ 
เกี่ยวกับวงชีวิต รูปลักษณ์ พฤติกรรมของต้อยติ่งไทย 

ขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์  การอ านวยความสะดวกและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนขอขอบคุณคณะกรรมการโรงเรียน คณะครู  นักเรียน บุคลากร
สนับสนุนของโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน  ที่เป็นก าลังส าคัญใน
การด าเนนิงานจนท าให้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 

 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน  
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   

โรงเรียนตากพิทยาคม 
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ค าน า 
 

 จากการที่นักเรียนได้สัมผัสพืชศึกษา “ต้อยติ่งไทย” ซึ่งเป็นวัชพืชที่แพร่กระจายได้รวดเร็วพบทั่วไปใน
โรงเรียนตากพิทยาคม ท าให้นักเรียนได้เห็นว่า ต้อยติ่งไทยมีลักษณะเด่นเป็นดอกมีสีม่วง เมล็ดเรียวยาว เปลือก
เมล็ดสีด า เมื่อน าเมล็ดมาแช่น้ าจะปริแตกอย่างรวดเร็ว และมีเสียงดัง  ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจ  และ
ความประทับใจแรงบันดาลใจในการเรียนรู้  

โรงเรียนตากพิทยาคมจึงมีการด าเนินการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้พืชศึกษา เรียนรู้วงจร
ชีวิตของพืช ทั้งด้านการศึกษารูปลักษณ์ (โครงสร้างภายนอก และภายใน)  การศึกษาคุณสมบัติทางชีวภาพ  
(ทางฟิสิกส์ และทางเคม)ี  การศึกษาพฤติกรรม จนได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง และความแตกต่าง น าข้อมูลที่ได้
จากการเรียนรู้ มาเปรียบเทียบกับชีวิต ทั้งรูปลักษณ์กับรูปกายตน คุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน การสรุป
องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิต การสรุปแนวทางเพ่ือน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
และเป็นฐานข้อมูลในการเรียนรู้ทางนิเวศวิทยา และค้นหาศักยภาพ 

รายงานผลการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ธรรมชาติแห่งชีวิต ของโรงเรียนตากพิทยาคม 
นอกจากประกอบด้วยการศึกษาเรียนรู้วงจรชีวิตของพืช เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่าง สรุป
องค์ความรู้ สรุปแนวทางเพ่ือน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ยังเป็นรายงานที่แสดงถึงการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ หลากหลายกับนักเรียน เหมาะสม
อย่างยิ่งที่จะน าไปเป็นตัวอย่างในการศึกษาพืชชนิดอื่นต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คณะกรรมการด าเนินงาน  

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   
     โรงเรียนตากพิทยาคม 
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  จากพระราชด าริบางประการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความว่า “การ
สอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความ
น่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิด
ความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็กเกิดความเครียดซึ่งจะ
เป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ ณ อาคารที่ประทับในส านักงาน
ชลประทาน เขต ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่มาของการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 โรงเรียนตากพิทยาคม ได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริ เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้การจัดการเรียนรู้ให้
ตระหนักถึงการหวงแหน การอนุรักษ์ และการน าไปใช้ประโยชน์ ทางโรงเรียนได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนเรียนตามศักยภาพของผู้เรียนในทุกระดับชั้นและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
๑.๑ ข้อมูลสถานศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนตากพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ 
ตั้งอยู่เลขท่ี    ๑๒    ถนนพหลโยธิน     ต าบลระแหง     อ าเภอเมือง    จังหวัดตาก    ๖๓๐๐๐     
โทรศัพท์   ๐๕๕ – ๕๑๑๑๓๔           โทรสาร     ๐๕๕ – ๔๓๐๒๔๘    
E-mail :  mytakpit@hotmail.com   Website :  http://www.tps.ac.th 

โรงเรียนตากพิทยาคมเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีเขต
พ้ืนที่บริการ ๖ ต าบล ได้แก่   

๑) ต าบลระแหง     ๒)  ต าบลน้ ารึม     ๓) ต าบลไม้งาม      
๔)  ต าบลหนองหลวง  ๕) ต าบลหนองบัวใต้    ๖)  ต าบลแม่ท้อ 

เครื่องหมายประจ าโรงเรียน 

 
สัญลักษณ์ของโรงเรียน      
คบเพลิง หมายถึง แสงสว่าง ความรู้ ความดี เกียรติยศ ชื่อเสียงที่ปรากฏให้ผู้อื่นเห็นได้เป็นดวงประทีป 
ปรัชญาของโรงเรียน     การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
คติพจน์                      สุวิชชาโน ภว  โหติ (ผู้รู้ดี  เป็นผู้เจริญ) 
อักษรย่อ                     ต.พ. 
สีประจ าโรงเรียน          สีฟ้า-แดง 
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วิสัยทัศน์ 
ตากพิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นน า เทียบเคียงมาตรฐานสากล  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เอกลักษณ์โรงเรียน 
ตากพิทยาคม เป็นผู้น าทางวิชาการ 

อัตลักษณ์โรงเรียน 
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ เชิดชูสถาบัน 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการเทียบเคียงมาตรฐานสากล ควบคู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ที่

หลากหลายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๓. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ 
๔. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน สื่อเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๕. พัฒนาสถานศึกษาร่วมกันชุมชนในการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
๖. สร้างภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้ งเครือข่ายผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์ 

๑. นักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒. มีหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

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

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนตากพิทยาคม สร้างข้ึนเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งแรกของจังหวัด

ตาก ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดสีตลาราม” บริเวณที่ก่อตั้งครั้งแรกอยู่ภายในวัดสีตลาราม (วัดน้ าหัก) ต าบลระแหง 
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก เปิดท าการสอนแบบสหศึกษา เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๔๔๓ จ านวน ๖ ห้องเรียน 
จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๗๑ ต่อจากนั้นย้ายไปเปิดท าการสอน ณ บริเวณค่ายทหารพรานที่ ๖ หรือบริเวณศาลสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชในปัจจุบัน และได้ย้ายอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน ซึ่งเดิม
เป็นวัดร้างเก่าแก่ เรียกว่า “วัดสระเกศ” โดยการสนับสนุนของนายหมัง สายชุ่มอินทร์ สมาชิกสภาผู้แทน
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ราษฎรจังหวัดตากในสมัยนั้น โดยช่วยประสานงานขอที่ดินของสาธารณะประโยชน์และขอบริจาคจากเอกชน
พร้อมทั้งขอใช้ที่ดินธรณีสงฆ์วัดสระเกศอีกส่วนหนึ่งโดยขอเช่าที่ดินจากกรมการศาสนา 
อาณาเขตติดต่อ 

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

พื้นที่ 
โรงเรียนตากพิทยาคม มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น ๗๘ ไร่ ๓ งาน ๗๓ ตารางวา แบ่งออกเป็น ๒ บริเวณ ได้แก่ 

๑. บริเวณท่ีตั้งโรงเรียนตากพิทยาคม ๖๔ ไร่ ๒ งาน 
๒. บริเวณท่ีตั้งบ้านพักข้าราชการครู (นิคมครู) พ้ืนที่ ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๗๓ ตารางวา 

ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง อ่ืน ๆ 
(ช่วยราชการ) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๔ ๑๓๒ ๓ ๓ ๑ 
 
ข้อมูลนักเรียน  
       ๑)  จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวม ๒,๖๒๗ คน (ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๒) 
       ๒)  จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๒,๖๒๗ คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

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

รวมทั้งหมด ๖๖ ๑,๐๙๖ ๑,๕๓๑ ๒,๖๒๗  
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๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 ๑) เพ่ือรู้วงจรชีวิตของพืช ทั้งด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ และพฤติกรรม 

 ๒) เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ มาเปรียบเทียบกับชีวิต 

 ๓) เพ่ือน าข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

 ๔) เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการเรียนรู้เรียนรู้ทางนิเวศวิทยา และค้นหาศักยภาพ 

๑.๓ ปัจจัยเป้าหมายรวม  
ปัจจัยศึกษา (พืชศึกษา) ต้อยติ่งไทย จ านวน ๑ ชนิด 

๑.๔  ปัจจัยเป้าหมายเฉพาะ :  สว่นประกอบ / องค์ประกอบย่อย ของพืชศึกษา  
พืชศึกษา  ต้อยติ่งไทย     องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด  

โครงสร้างภายนอก 
  ราก คือ ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย 

ล าตน 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 ชั้น Epidermis Cortex Stele 
ล าตน ชั้น 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 ปัจจัยท่ีใช้เพื่อช่วยในการศึกษา :  แสดงรายละเอียด เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ใบงาน ใบความรู้ บุคลากร 
๑. เครื่องมือ ที่ใช้ในการศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิต ได้แก่ 
 ๑.๑ แผนการด าเนินงานด้านการบริหารของโรงเรียนที่มีแผนงานสวนพฤกษศาสตร์รวมอยู่ในแผนงาน
ประจ าปีของโรงเรียน 
 ๑.๒ แผนผังบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่แสดงวิธีการจัดการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นและ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือศึกษาธรรมชาติที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 
 ๑.๓ แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนธรรมชาติแห่งชีวิตของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ๗ กลุ่มสาระ  
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  ๑.๓.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ๑.๓.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๑.๓.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๑.๓.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๑.๓.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๑.๓.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๑.๓.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๒. วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการศึกษา 
๒.๑ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษาส าหรับพื้นท่ีศึกษา 

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

๒.๒ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษาส าหรับห้องปฏิบัติการ 
๑. เข็มเขี่ย 
๒. หลอดหยด 
๓. ไม้บรรทัด/เวอร์เนียคาลิปเปอร์ 
๔. กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ 
๕. กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง 
๖. แว่นขยาย 
๗. มีด        
๘. เขียง      
๙. เครื่องชั่ง   
๑๐. เครื่องพิมพ์ 
๑๑. หลอดหยดสาร (Dropper) 
๑๒. เข็มเขี่ยปลายแหลม 
๑๓. แผ่นสไลด์ และกระจกปิดสไลด์   
๑๔. จานแก้ว 
๑๕. ใบมีดโกน 
๑๖. บีกเกอร์ 
๑๗. สีซาฟรานีน  
๑๘. จานเพาะเชื้อ (Petri dish) + น้ า 
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๑๙. พู่กัน 
๒๐. Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ) 
๒๑. pH Electrode (หัววัดค่าความเป็นกรด - เบส) 
๒๒. น้ ากลั่น     
๒๓. เครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง 
๒๔. โกรงบดสาร 
๒๕. หลอดทดลองขนาดกลาง 
๒๖. แท่งแก้วคนสาร 
๒๗. บีกเกอร์  
๒๘. กรวยกรอง  
๒๙. กระดาษกรอง   
๓๐. สารละลายไอโอดีน     
๓๑. ที่ตั้งหลอดทดลอง         
๓๒. โกร่งบดยา/เครื่องปั่นผลไม้    
๓๓. ผ้าขาวบาง  
๓๔. คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น        

๓. ใบงาน และใบความรู้การศึกษาสาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต ได้แก่ 
ใบความรู้/สื่อ 

๑. ใบความรู้ ส่วนประกอบของดอกไม้ 
๒. ใบความรู้ รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ                   
๓. บทปฏิบัติการ โครงสร้างภายในของราก  ล าต้น และใบ 
๔. บทปฏิบัติการ โครงสร้างภายในของดอกต้อยติ่งไทย 

ใบงาน 
๑. ใบงาน ด้านรูปลักษณ์   
๒. ใบงาน การวิเคราะห์รูปลักษณ์ภายนอกของดอกต้อยติ่งไทย 
๓. ใบงาน การวิเคราะห์รูปลักษณ์ภายในของดอกต้อยติ่งไทย 
๔. ใบงาน ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์ของชีวภาพ 
๕. ใบงาน การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลเกี่ยวกับความสูงของต้นต้อยติ่งไทย 
๖. ใบงาน Around trip to toy ting Thai 
๗. ใบงาน การเรียนรู้ด้านคุณสมบัติของชีวภาพ   
๘. ใบงาน ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านคุณสมบัติของชีวภาพ  
๙. ใบงาน ข้อมูลด้านคุณสมบัติทางเคมีของชีวภาพ  
๑๐. ใบงาน การศึกษาด้านคุณสมบัติของต้อยติ่งไทย 
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๑๑. ใบงาน การเรียนรู้ด้านคุณสมบัติ(แรงพยุง) ทางฟิสิกส์ของชีวภาพ (ต้นต้อยติ่งไทย) 
๑๒. ใบงาน การเรียนรู้ด้านคุณสมบัติ(สภาพยืดหยุ่นตามยาว) ทางฟิสิกส์ของชีวภาพ (ต้นต้อยติ่งไทย) 
๑๓. ใบงาน การวิเคราะห์ศักยภาพ แนวทาง วิธีการ 
๑๔. ใบงาน การเปลี่ยนแปลงร่างกายของวัยรุ่น 
๑๕. ใบงาน การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของชีวภาพกับชีวิตตน (รูปลักษณ์ คุณสมบัติ พฤติกรรม) 
๑๖. ใบงาน การสร้างเอกสาร info graphic ต้อยติ่งไทย 
๑๗. ใบงาน การแต่งบทกวีวัจนะแสดงธรรมชาติแห่งชีวิตต้อยติ่งไทย 
๑๘. ใบงาน การสรุปผลสาระการเรียนรู : ธรรมชาติแหงชีวิต 
๑๙. ใบงาน การเขียนแสดงความรู้สึก ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน แล้วส่งผลให้ โรงเรียนมีความเป็นระเบียบ, มีความสะอาด 
๔. บุคลากร ประกอบด้วย 
 ๔.๑ ครูโรงเรียนตากพิทยาคมที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๗ กลุ่มสาระ จัดท าแผนการ
เรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามหัวข้อที่ก าหนดขอบเขตในแต่ละระดับชั้นเพ่ือศึกษาเรียนรู้
วงจรชีวิตของพืช ทั้งด้านการศึกษารูปลักษณ์ การศึกษาคุณสมบัติทางชีวภาพ การศึกษาพฤติกรรม จนได้
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง และความแตกต่าง น าข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ มาเปรียบเทียบกับชีวิต ทั้งรูปลักษณ์
กับรูปกายตน คุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน การสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิต การ
สรุปแนวทางเพ่ือน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต และเป็นฐานข้อมูลในการเรียนรู้ทางนิเวศวิทยา และ
ค้นหาศักยภาพ 
 ๔.๒ นักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน
๒,๖๓๙  คน  ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติชีวิตของพืชศึกษาตามหัวข้อใบงาน  ในแต่ละรายวิชาของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และมีผลงานการศึกษา 
 ๔.๓ วิทยากรท้องถิ่น  ได้แก่  ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ให้ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้  และการศึกษา
ที่ถูกต้องด้านพฤกษศาสตร์ที่ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้เชิญมาตามกรณีศึกษา 
๑.๖ ขอบเขตของการศึกษา 
 โรงเรียนได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิต โดยศึกษาพืชศึกษา  ต้อยติ่งไทย 
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด  ในดานรูปลักษณ ดานคุณสมบัติ และดาน 
พฤติกรรม  

นักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน๒,๖๓๙  
คน ศึกษาเรียนรูลักษณะทาง ชีววิทยา  วงจรชีวิต และสวนประกอบตางๆ ของต้อยติ่งไทย ไดแก ราก ล าตน 
ใบ ดอก ผล เมล็ด โดยศึกษาเฉพาะภายในเขตพ้ืนที่บริเวณโรงเรียนตากพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก เพ่ือ
ใชส าหรับศึกษาดานรูปลักษณ ไดขอมูลและการเปลี่ยนแปลงและความแตกตางดาน รูปลักษณภายนอก  ไดแก 
รูปราง  รูปทรง  สี  ผิว  ขนาด  เนื้อ  และไดขอมูลการศึกษาโครงสรางภายใน ศึกษาดานคุณสมบัติ  ไดขอมู
ลและการเปลี่ยนแปลงและความแตกตางดานคุณสมบัติ ทางฟสิกส เรื่องศึกษาแรงพยุง (การลอย-จม) 
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คุณสมบัติทางเคมีเรื่องแป้ง ค่าความเป็นกรด – เบส กลิ่น สี ในสวนประกอบต้อยติ่งไทย ศึกษาดานพฤติ
กรรมการสะสมอาหารของราก การโน้มเข้าหาแสงของล าต้น การเหี่ยวของใบ การเหี่ยวเฉาของดอก ศึกษา
พฤติกรรมการเหี่ยวของผล และการงอกของเมล็ด จนไดขอมูลการ เปลี่ยนแปลงและความแตกตางดานพฤติ
กรรมที่ตอบสนองตอปจจัยภายนอก/ภายใน โดยด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกับ ๗ กลุ
มสาระการเรียนรู โดยใชใบความรู  ใบงาน  และวัสดุ/อุปกรณ  ในการด าเนินการศึกษา น าขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาเรียนรูมาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง และความแตกตางของรูปลักษณกับรูปกายตน  คุณสมบัติกับ
สมรรถภาพของตน  และพฤติกรรมกับจิตอารมณ และพฤติกรรมของตน  เพ่ือใหสามารถสรุปองคความรูที่ได
จากการศึกษาธรรมชาติแหงชีวิต เพ่ือน าไปสูการประยุกตใชในการด าเนินชีวิต การคนหาศักยภาพ  และเปนฐา
นขอมูลในการเรียนรูทางนิเวศวิทยา โดยมีระยะเวลาศึกษาในการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖1–
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖3 
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บทที่ ๒ 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ธรรมชาติแห่งชีวิตของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตากพิทยาคม โดยมีพืชศึกษา คือ ต้อยติ่งไทย  
ซึ่งในสาระท่ี ๑ ธรรมชาติแห่งชีวิต เป็นการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้พืชต้อยติ่งไทย และสามารถน ามา
ปรับกับการด าเนินชีวิตอย่างเข้าใจ  เข้าใจธรรมชาติของพืช  เข้าใจธรรมชาติรอบข้าง  เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน  
เพ่ือด ารงตนอย่างมีความสุข  

ซึ่งจะศึกษาในหัวข้อต่อไปนี้ 
- รูปลักษณ์ของต้อยติ่งไทย   
- คุณสมบัติของต้อยติ่งไทย   
- พฤติกรรมของพืช  
- สมรรถภาพของมนุษย์ 
- พฤติกรรมของมนุษย์ 
- จิต อารมณ์ของมนุษย์ 
- คุณธรรม คติธรรม ที่ใช้ในการด าเนินชีวิต 

จะด าเนินการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพืชและของมนุษย์ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกันและน าไป
ประยุกต์ใช้กับคุณธรรม คติธรรม เพ่ือการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
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๒.๑ ต้อยติ่งไทย 
๒.๑.๑ อนุกรมวิธานของต้อยติ่งไทย (http://www.manager.co.th/ต้อยติ่งไทย, มีคณา(๒๕๕๗):  

นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ ๑๖๘)  
 Scientific name : Ruellia siamensis J.B.Imlay 
 Family name : ACANTHACEAE 
 ชื่อสามัญ: Waterkanon, Watrakanu, Minnieroot, Iron Root, Feverroot,Popping 
   pod, Trai-no, Toi ting 
 ชื่อท้องถิ่น: ต้อยติ่งนา อังกาบ เป๊าะแป๊ะ 
 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑ ต้อยติ่งไทย 
๒.๑.๒ ข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์ของต้อยติ่งไทย 
๑) ต้นต้อยติ่งไทย เป็นไม้ล้มลุก มีล าต้นสูงประมาณ ๒๐-๓๐ เซนติเมตร ล าต้นแตกกิ่งตั้งแต่โคนต้น 

ท าให้แลดูเป็นทรงพุ่มเตี้ยๆ ล าต้น และกิ่งมีขนาดเล็ก เปลือกล าต้น และก่ิงมีสีเขียว และมีขนอ่อนปกคลุม 
๒) ราก 

 รากต้อยติ่งไทยแตกแขนงออกจากโคนของล าต้น มีลักษณะอวบอ้วน รูปทรง กระบอกแผ่ออกกว้าง
ประมาณ ๙ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๐ เซนติเมตร มีสีน้ าตาล เป็นรากพิเศษชนิดสะสมอาหาร คล้าย 
Tuber ดังนั้นจะมีระบบรากเป็นแบบ Tuberous root รากจะมีการเจริญเติบโตยาวขึ้น มีขนาดความกว้าง
เพ่ิมข้ึน มีสีน้ าตาลเข้มขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะการเติบโตจากสีน้ าตาลอ่อน จนกลายเป็นสีน้ าตาลเข้มในระยะ
สุดท้าย ทุกระยะมีผิวที่ขรุขระ เนื้อแข็ง เป็นรูปทรงกระบอก  ปลายรากเรียวแหลม 

๓) ล าต้น  
ต้นต้อยติ่ง เป็นไม้ล้มลุก มีล าต้นสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร ล าต้นแตกกิ่งตั้งแต่โคนต้น ท าให้

แลดูเป็นทรงพุ่มเตี้ยๆ ล าต้น และก่ิงมีขนาดเล็ก เปลือกล าต้น และกิ่งมีสีเขียว และมีขนอ่อนปกคลุม 
๔) ใบ 

 ใบต้อยติ่ง ออกเป็นใบเดี่ยว เรียงเป็นคู่ ๆตรงข้ามกันตามล าต้น และก่ิง ใบมีรูปไข่ มีสีเขียวสด กว้าง
ประมาณ 3-4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6-8 เซนติเมตรโคนใบสอบแคบ ปลายใบค่อนข้างมน แผ่นใบ และ
ขอบใบเป็นลูกคลื่นเล็กน้อย 
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๕) ดอก 
ดอกต้อยติ่ง ออกเป็นช่อหรือเป็นดอกเดี่ยว ๆ บริเวณซอกใบตามปลายยอด แต่ละช่อมีดอกเดียวหรือ 

2-3 ดอก/ช่อ ดอกมีก้านดอกยาว 3-4 เซนติเมตร ตัวดอกมีขนาดประมาณ 4-5 เซนติเมตร ประกอบด้วย
กลีบดอก 5 กลีบ แต่ละกลีบมีลักษณะมน ขนาดกลีบดอกประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร โคนกลีบดอกเชื่อมกัน
เป็นกรวย หน้าตัวดอกเป็นรูปปากแตร ถัดมากลางดอกจะมีเกสรตัวผู้ 4 อัน แยกกันเป็น 2 คู่ แต่ละคู่ยาวไม่
เท่ากัน ส่วนเกสรตัวเมียจะยาวกว่าเกสรตัวผู้ทั้ง 2 คู่ ส่วนรังไข่จะมี ovule 24 อัน 

๖) ผล 
ผลต้อยติ่ง เรียกว่า ฝัก ที่มีลักษณะทรงกระบอก และเรียวยาว ปลายทั้งสองด้านแหลม ขนาดฝักประมาณ 2-3 
มิลลิเมตร ยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร ฝักอ่อนมีเปลือกฝักสีเขียว แล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล และสีด า
เมื่อแก่เต็มที่ ฝักแก่มีเปลือกฝักสีด า มีร่องฝักแบ่งออกเป็น 2 ซีก ด้านในมีเมล็ด 8-15 เมล็ด เมล็ดมีลักษณะ
แบน คล้ายเหรียญบาท เปลือกเมล็ดมีสีด า และมีขนยาวขนาดเล็ก (ตาเปล่ามองไม่เห็น) ทั้งนี้  ฝักแก่เมื่อถูกน้ า
หรือสัมผัสความชื้นก็จะปริแตกออกเป็น 2 ซีก ตามร่องแบ่งแกนฝักต้อยติ่งเป็นวัชพืชที่มีประโยชน์มาก 
สามารถน ามาใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้ แก้ปวดเข่า ชาลงขา ร้าวลงแผลหายเร็ว พอกฝีช่วยดูดหนอง ลด
การอักเสบช่วยขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะพิการ ดับพิษท าให้อาเจียน 

๗) เมล็ด 
 มีจ านวนเมล็ดใน ๑ ผล ประมาณ ๒๐ – ๓๐ เมล็ด รูปร่างของเมล็ดแบน  กลม  ปลายแหลม ขนาด
ของเมล็ดกว้างประมาณ ๒ มิลลิเมตร สีของเมล็ดต้อยติ่งไทย มีสีเข้มขึ้นเรื่อยๆจากสีเหลืองเขียวจนเป็นสี
น้ าตาลเข้ม จะแห้งจนมีสีน้ าตาลอ่อน เนื้อของเมล็ดต้อยติ่งไทย เมื่ออ่อนจะมีเนื้อนิ่ม เมื่อแก่เมล็ดมีเนื้อแข็ง 
เมล็ดแก่จะมีขน 

๘) สารส าคัญท่ีพบ: สารลูทอีโอลิน 
ในเมล็ดมีสารลูทอีโอลิน (Luteolin) ซึ่งเป็นสารตัวเดียวกับท่ีพบในน้ านมแม่ มีประโยชน์ต่อร่างกาย มี

แร่ธาตุและสารอาหารในปริมาณสูง ให้ความชุ่มชื้น และช่วยต้านอนุมูลอิสระ ช่วยต่อต้านเชื้อไวรัส แบคทีเรีย 
และเชื้อโปรโตซัว รวมทั้งมีคุณสมบัติในการเสริมสุขภาพและความงาม 
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2.1.2 สรรพคุณต้อยติ่งไทย 
๑. ราก  น ามาต้มดื่ม 

   – ใช้ดับพิษไข้ ลดอาการร้อนใน 
   – ช่วยขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะเล็ด 
   –ช่วยขับเลือดประจ าเดือน 
   – บรรเทาอาการไอ และแก้เสมหะ 

 – ช่วยให้เจริญอาหาร 
   – ช่วยกระตุ้นท าให้อาเจียน 

๒. ใบ 
 – ใบน ามาบดหรือขย า ก่อนใช้ทาพอกรักษาแผล ทั้งแผลสด แผลเปื่อย  
   แผลมีน้ าหนอง 

   – ใบน ามาเค้ียว ช่วยแก้อาการปวดฟัน 
   – ใบน ามาขย า ใช้ทาบริเวณแมลงกัดต่อยเพื่อช่วยลดอาการบวม 
   – ใบน ามาต้มน้ าอาย ช่วยแก้ผื่นคัน รักษาโรคผิวหนัง 

๓. ดอก  น ามาต้มหรือชงดื่ม 
   – ป้องกัน และรักษามะเร็ง 
   – ช่วยดับพิษไข้ 
   – บรรเทาอาการไอ 
   – ช่วยบ ารุงสายตา 
   – ช่วยให้ผ่อนคลาย และนอนหลับง่าย 
   – ช่วยให้ผิวพรรณแลดูสดใส 

๔. เมล็ด   พอกฝีเพ่ือดูดหนอง ช่วยลดการอักเสบ พอกแผลเรื้อรัง ช่วยสมานบาดแผล ช่วย
ท าให้แผลหายเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีสารลูทีโอลิน (Luteolin) ช่วยต่อต้านเชื้อไวรัส 
แบคทีเรีย และเชื้อโปรโตซัว 

2.1.3 ประโยชน์ของต้อยติ่งไทย 
๑. หมอยาพื้นบ้าน จะใช้ต้อยติ่งทั้งต้นเลือกเอาชนิดที่ไม่แก่ ดอกยังไม่โรย ถอนเอาทั้งราก

อย่าให้รากขาด อย่าให้เมล็ดแตกสัก ๔-๕ ต้น น าไปล้างให้ สะอาดแล้วน าไปปรุงเป็นยา 
๒. ฝักใช้เป็นของเล่นของเด็ก ๆ ด้วยการสะสมฝักแก่จัด (สีน้ าตาลเข้มเกือบด า) เก็บไว้ในที่

แห้ง เมื่อมโีอกาสก็น ามาจุ่มน้ า (หรือน้ าลาย) แล้วเอาไปโยนใส่เพื่อน ๆ สักพักหนึ่งฝักก็จะแตกตัวออก
ดังแป๊ะ พร้อมกับดีดเมล็ดออกโดยรอบ ท าให้เพ่ือนตกใจหรือเจ็บ ๆ คัน ๆ หรือบางครั้งก็แอบเอาไปใส่
ในกระเป๋าเสื้อ กระเป๋ากางเกง หรือแม้แต่คอเสื้อ ซึ่งแม้จะรู้ตัวแต่ก็มักจะเอาออกไม่ทัน ฝักก็จะแตก
ออกเสียก่อน (ฝัก       
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๒.๒ การศึกษาด้านคุณสมบัติ 
 ๒.๒.๑ การศึกษาด้านคุณสมบัติทางฟิสิกส์: สภาพยืดหยุ่น 

การศึกษาสภาพยืดหยุ่นของต้นต้อยติ่งไทย ทั้ง 4 ระยะการเจริญเติบโต โดยมีส่วนประกอบ ดังนี้ ราก 
ล าต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด 

จากการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า ราก ล าต้น ใบ ดอก ของต้นต้อยติ่งไทยระยะการเจริญเติบโตที่ 1 
จนถึงระยะที่ 4 พบว่ามีความยาวที่เปลี่ยนแปลงไปเฉลี่ยและมีค่าสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) เพ่ิมขึ้น
ที่มากขึ้น เนื่องจากเมื่อรากต้นต้อยติ่งไทยเจริญเติบโตขึ้นจะมีโครงสร้างทั้งภายในและภายนอกที่แข็งแรงขึ้น 
ซึ่งท าให้รากที่มีอายุแก่กว่าสามารถถูกแรงดึงและแรงยืดออกตามยาวได้มากกว่ารากที่มีอายุน้อยกว่า ซึ่ง
แตกต่างกับผล(ฝัก) ของต้นต้อยติ่งไทยระยะเจริญเติบโตที่ 1 จนถึงระยะที่ 4 พบว่ามีความยาวที่เปลี่ยนแปลง
ไปเฉลี่ยและมีค่าสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) ลดลงที่มากขึ้น เนื่องจากเมื่อผลของต้นต้อยติ่งไทย
เจริญเติบโตขึ้นจะมีโครงสร้างทั้งภายในและภายนอกท่ีแห้ง ,เปราะ และแตกง่ายขึ้น ซึ่งท าให้ผลของต้นที่มีอายุ
แก่กว่าไม่สามารถถูกแรงดึงและแรงยืดออกตามยาวได้น้อยกว่าผลของต้นที่มีอายุน้อยกว่า และเมล็ดต้อยติ่งทั้ง 
4 ระยะ ไม่มีค่าสภาพยืดหยุ่นตามยาว 
 ๒.๒.๒  การศึกษาด้านคุณสมบัติทางเคมี: ค่าความเป็นกรด – เบส 

ราก  
จากการวัดค่าความเป็นกรด - เบส พบว่าในระยะที่ ๑ ของรากต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – 

เบส เฉลี่ย ๗.๑๘  ระยะที่ ๒ ของรากต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย ๗.๐๐ ระยะที่ ๓ ของ
รากต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย ๗.๒๐ ระยะที่ ๔ ของรากต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็น
กรด – เบส เฉลี่ย ๗.๔๒ 

ล าต้น  
จากการวัดค่าความเป็นกรด - เบส พบว่าในระยะที่ ๑ ของล าต้นต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – 

เบส เฉลี่ย ๗.๑๐  ระยะที่ ๒ ของล าต้นต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย ๗.๐๑ ระยะที่ ๓ ของล า
ต้นต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย ๗.๑๖ ระยะที่ ๔ ของล าต้นต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็น
กรด – เบส เฉลี่ย ๗.๔๒ 

ใบ 
จากการวัดค่าความเป็นกรด - เบส พบว่าในระยะที่ ๑ ของใบต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – 

เบส เฉลี่ย ๗.๘๒  ระยะที่ ๒ ของใบต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย ๗.๐๒ ระยะที่ ๓ ของใบ
ต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย ๗.๑๔ ระยะที่ ๔ ของใบต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – 
เบส เฉลี่ย ๗.๓๐ 

ดอก  
จากการวัดค่าความเป็นกรด - เบส พบว่าในระยะที่ ๑ ของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – 

เบส เฉลี่ย ๖.๐๗  ระยะที่ ๒ ของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย ๖.๑๑ ระยะที่ ๓ ของดอก
ต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย ๖.๐๐ ระยะที่ ๔ ของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – 

เบส เฉลี่ย ๖.๖๗ 

ผล  
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จากตารางผลการทดลองด้านคุณสมบัติของชีวภาพ (ค่าความเป็นกรด - เบส) จากการวัดค่าความเป็น
กรด - เบส พบว่าในระยะที่ ๑ ของผลต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย ๖.๑๕  ระยะที่ ๒ ของผล
ต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย ๖.๕๗ ระยะที่ ๓ ของผลต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – 

เบส เฉลี่ย ๖.๘๘ ระยะที่ ๔ ของผลต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย ๗.๐๘ 

เมล็ด  จากตารางผลการผลการทดลองด้านคุณสมบัติของชีวภาพ (ค่าความเป็นกรด - เบส) จากการวัดค่า
ความเป็นกรด - เบส พบว่าในระยะที่ ๑ ของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย ๖.๑๙  
ระยะที่ ๒ ของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย ๖.๒๘ ระยะที่ ๓ ของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย 
มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย ๖.๓๕ ระยะที่ ๔ ของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 
๖.๖๑ 
 ๒.๒.๓  การศึกษาด้านคุณสมบัติทางเคมีของชีวภาพ: การทดสอบแป้ง 

                  ๑. ในการทดสอบแป้ง  เมื่อใช้สารละลายไอโอดีน ซึ่งมีสีน้ าตาล หยดลงไปในหลอดทดลองที่มี
น้ าแป้งถ้าเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนไปเป็นสีน้ าเงินหรือน้ าเงินปนม่วงแสดงว่าพบแป้ง 

                  ๒. การทดสอบแป้งในต้อยติ่งไทยในระยะที่เจริญเติบโตเต็มที่ ศึกษาทุกชิ้นส่วน ประกอบด้วย 
ราก ล าต้น ใบ ดอก  ผล เมล็ด พบว่าพบแป้งในส่วนของใบและราก เท่านั้น 
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๒.3 พฤติกรรมของพืช 
๒.3.๑ การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า 

๑) การตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายใน 
สิ่งเร้าภายในที่มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมการตอบสนองของพืช คือ ฮอร์โมน ซึ่ง

ฮอร์โมนจะควบคุมการเจริญเติบโตของพืชด้วย ฮอร์โมนพืชชนิดหนึ่ง คือ ออกซิน (Auxin) 
ออกซินจะถูกผลิตโดยเซลล์ที่อยู่บริเวณปลายรากและปลายยอดพืช ซึ่งจะกระตุ้นการ
เจริญเติบโตของยอดพืชแต่จะยับยั้งการเจริญของรากออกซิน จะถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้า
ภายนอก คือ แสงและแรงดึงดูดของโลก 2 กรณี ดังนี้ 

การตอบสนองของพืชต่อแสง (Phototropism) เมื่อพืชไดรับความเข้มของแสงไม
เท่ากันทุกด้าน พืชจะโค้งหรือเอียงยอดไปทางท่ีมีความเข้มข้นของแสงมากกว่าเสมอ 

การตอบสนองของพืชต่อแรงโน้มถ่วงของโลก (Geotropism) รากพืชจะเจริญไปใน
ทิศทางเดียวกับแรงโน้มถ่วงของโลก สวนล าต้นจะเจริญไปในทิศทางตรงข้ามกับแรงโน้มถ่วง
ของโลก 
๒) การตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก 

สิ่งเร้าภายนอก ไดแก แสง อุณหภูมิ น้ า และการสัมผัส ซึ่งสิ่งเร้าเหล่านี้จะไปกระตุ้น
ให้ฮอร์โมนที่เก่ียวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชกระจายไปยังส่วนต่าง ๆ ในปริมาณท่ีไม
เท่ากันโดยพืชมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ดังนี้ 

การตอบสนองต่อแสง พืชส่วนใหญ่จะมีการตอบสนองต่อแสง โดยเฉพาะพืชที่ไดรับ
ความเข้มของแสงไมเท่ากันทุกด้าน พืชจะโค้งไปทางท่ีมีความเข้มข้นของแสงมากกว่า การ
ตอบสนองต่อแสงที่ไมเท่ากันนี้มักจะพบกับพืชที่ปลูกในที่ร่ม ท าให้พืชพยายามที่หันไป
ทางด้านท่ีแสงส่องมา เช่น การปลูกต้นไมใกล้หน้าต่างต้นไม้จะหันยอดไปทางหน้าต่าง ต้น
ทานตะวันจะหันดอกตามทิศทางการสองแสงของดวงอาทิตย์ตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจรดเย็น 
การหุบและการบานของดอกไม มีแสงมากระตุ้นให้กลุ่มเซลล์ด้านนอกและด้านในมีอัตราการ
เจริญเติบโตแตกต่างกันซึ่งนักวิทยาศาสตร์ไดอธิบายเหตุผลการหุบและการบานของดอกไมไว 
ดังนี้ 

(๑) การหุบของดอกไม เกิดจากกลุ่มเซลล์ที่อยู่ด้านนอกของกลีบดอกมีการ
เจริญเติบโตเร็วกว่าเซลล์ที่อยู่ด้านใน 

(๒) การบานของดอกไม เกิดจากกลุ่มเซลล์ที่อยู่ด้านในของกลีบดอกมีการ
เจริญเติบโตเร็วกว่ากลุ่มเซลล์ที่อยู่ด้านนอก พืชตระกูลถั่วที่มีการหุบและกางใบ เช่น  
มะขาม จามจุรี พืชกลุ่มนี้มีกลุ่มเซลล์ลักษณะพิเศษอยู่ตรงก้านใบ เรียกว่า  พัลไวนัส 
(Pulvinus) ท าให้ก้านใบมีลักษณะพองออก ภายในประกอบด้วยเซลล์ที่มีขนาดใหญ่ 
ผนังบาง เมื่อไดรับน้ าเข้าไปจะท าให้เซลล์เหล่านี้เตง ใบจะกางออก ถาเซลล์เหล่านี้
สูญเสียน้ าเซลล์ก็จะแฟบลง ท าให้ก้านใบหุบ ทั้งนี้จะมีแสงเป็นสิ่งเร้าที่มากระตุ้นเมื่อ
ไมมีแสงเซลล์ที่เต่งจะสูญเสียน้ าให้กับเซลล์ข้างเคียงและท าให้ใบหุบลง เมื่อไดรับ
แสงในเวลากลางวัน เซลล์จะได้รับน้ ากลับคืนมาจนเซลล์เต่งเต็มที่และท าให้ใบกาง
ออกอีกครั้ง 
การเคลื่อนไหวของเซลล์คุม จะเกิดขึ้นโดยมีแสงเป็นสิ่งเร้าภายนอกมากระตุน ท าให้

พืชเกิดการสังเคราะหด้วยแสงและมีน้ าตาลสะสมอยูภายในเซลล์คุมมาก ท าให้ความเข้มข้น
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ของสารละลายน้ าตาลในเซลล์คุมสูงกว่าความเข้มข้นของสารในเซลล์ที่อยู่ข้างเคียงน้ าจาก
เซลล์ข้างเคียงจึงออสโมซีสผ่านเข้าเซลล์คุมจนเซลล์คุมเต่งเต็มที่ แต่เนื่องจากผนังของเซลล์
คุมมีความหนาไมเท่ากัน คือ ผนังด้านที่อยู่ติดกับปากใบจะหนากว่าด้านอื่นท าให้ผนังเซลล์
โก่งตัวออกไปทางดานข้าง ส่งผลไปปากใบอยู่ระหว่างเซลล์คุมเปิดแยกออกห่างจากกัน 
เรียกว่า  ปากใบเปิด 

2.3.2 การสนองต่ออุณหภูมิ 
ชนิดของพืชตามระดับความสูงของภูเขานั้นแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองต่ออุณหภูมิได

ชัดเจน เช่น ภูเขาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเริ่มจากบริเวณชิงเขา ซึ่งสภาพดิน
ค่อนข้างแห้ง เมื่อมาถึงความสูงประมาณ ๙๐๐ เมตร อากาศจะค่อนข้างเย็นกว่าบริเวณเชิงเขา สภาพ
ป่าจึงเปลี่ยนไปเป็นป่าดิบแลง ซึ่งประกอบด้วยไม้สูงใหญ่   จ าพวกไมยาง กระบก ขึ้นปกคลุมพ้ืนดิน 
เมื่อขึ้นสูระดับ ๑๐๐๐ เมตร สภาพอากาศค่อนข้างเย็น ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขา ต้นไม้ส่วนใหญ่เป็น
พวกชอบอากาศเย็น มีความชื้นสูง เช่น  จ าปีป่าต้นไม่สูงใหญ่นัก บนยอดเขาซึ่งสูงประมาณ ๑๒๐๐๐ 
เมตรขึ้นไป อากาศเย็นตลอดปี สภาพป่าจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง โดยต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นสน นอกจากนี้
ยังมีพวกพืชจับแมลง เช่น หยาดน้ าค้าง หม้อข้าวหม้อแกงลิง เป็นต้น 
2.3.4 การตอบสนองต่อน้ า 

การตอบสนองของพืชต่อปริมาณน้ า สังเกตไดจากพืชที่เจริญเติบโตในบริเวณท่ีแห้งแล้ง เช่น 
พืชในทะเลทราย ซึ่งบริเวณทะเลทรายในแต่ละปีจะมีฝนตกเฉลี่ยน้อยกว่า ๒๕๐ มิลลิเมตรต่อปี ดังนั้น
พืชที่ข้ึนในทะเลทรายจะต้องมีการปรับตัวเพ่ือตอบสนองต่อปริมาณน้ าที่มีน้อย โดยพืชบางชนิดจะมี
พืชบางชนิดลดขนาดของใบหรือเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของหนามเพ่ือลดการสูญเสียน้ า 
2.3.5 การตอบสนองต่อการสัมผัส 

การตอบต่อต่อการสัมผัสของพืชมีหลายรูปแบบ เช่น  ใบไมยราบเมื่อถูกสัมผัส ใบจะหุบ 
เนื่องจากที่โคนของใบมีดต่อมรับสัมผัสเมื่อถูกกระตุ้นส่งความรูสึกไปยังใบ ท าให้ใบหุบไดหรือต้น
หม้อข้าวหม้อแกงลิง เมื่อแมลงตกลงไปฝาใบจะปิดทันทีหรือกาบหอยแครง เมื่อแมลงมาสัมผัสในส่วน
ของใบที่มีลักษณะคล้ายฝา ฝานั้นจะถูกปิดเข้าหากัน ท าให้แมลงไมสามารถหลุดรอดออกมาได 
 

 
 



17 

2.4 สมรรถภาพทางกายของมนุษย์ 

ความสามารถของบุคคลในการควบคุมและสั่งการให้ร่างกายปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับปริมาณงานและเวลา โดยการปฏิบัติภารกิจนั้น ไม่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทรมาน
ต่อร่างกาย อีกทั้งยังสามารถประกอบกิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากภารกิจประจ าวันได้อีก ด้วยความ
กระฉับกระเฉง ปราศจากอาการเมื่อยล้าและอ่อนเพลีย 

2.4.1 ความหมายของสมรรถภาพทางกาย 
เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าปัจจัยหนึ่งในการ ด ารงชีวิตของมนุษย์คือสุขภาพและความแข็งแรงของ

อวัยวะต่างๆของร่างกายซึ่ง เป็นมาตรฐานเบื้องต้นของการประกอบกิจกรรมต่างๆ  ในชีวิตประจ าวันผู้ที่มี
ความเจริญเติบโตสมส่วนและมีพัฒนาการทางด้านร่างกายดีแล้ว บุคคลผู้นี้จะต้องกลายเป็นผู้ที่มี
สมรรถภาพทางด้านร่างกายดีด้วย ค าว่าสมรรถภาพทางกายนั้น เพิ่งใช้กันในระยะไม่กี่ปีมานี้เอง ใน
ระยะแรกๆมักจะเรียกว่า  สมรรถภาพทางกลไก(Motor Fitness)  แท้จริงแล้วค าสองค านี้มีความหมายไม่
เหมือนกันทีเดียวแต่ในปัจจุบันนี้ค าสองค านี้ใช้แทนกันจนเกือบจะเป็นค าเดียวกัน ดังจะเห็นได้ว่า
แบบทดสอบสมรรถภาพในระยะแรก ๆ จะใช้ชื่อว่า แบบทดสอบ สมรรถภาพทางกลไก(Motor Fitness 
Test) เช่นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ (The University of Illionsos 
Motor Fitness Test) หรือแบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของ โอเรกอน (Oregon Motor Fitness 
Test) เป็นต้น ต่อมาระยะหลังจึงใช้ชื่อว่า แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย เช่น แบบทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายในส านักงานศึกษาธิการสหรัฐอเมริกา หรือแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของคณะกรรมการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ(International Committee For The 
Standardization of Physical Fitness Test) 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของค าว่า “สมรรถภาพทางกาย” ไว้หมายถึง 
“ความสามารถ” นักพลศึกษาและนักศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของค าว่า สมรรถภาพทางกาย และ
สมรรถภาพทางกลไก ดังนี้ 

วรศักดิ์ เพียรชอบ (2527 : 98) สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถของร่างกายที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ประจ าในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีความเหนื่อยอ่อนจนเกินไป สามารถสงวนและ
ถนอมก าลังไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน และใช้เวลาว่างเพ่ือความสนุกสนานและความบันเทิงของตัวเองด้วย 

คลาร์ค (Clarke,1976:14) กล่าวว่า  สมรรถภาพทางกาย  หมายถึง  ความสามารถในการ
ประกอบกิจกรรมประจ าวันด้วยความกระฉับกระเฉง ว่องไว ปราศจากความเหน็ดเหนื่อย   เมื่อยล้า และมี
พลังงานเหลือพอที่จะน าไปใช้ในการประกอบกิจกรรมบันเทิงในเวลาว่าง  และเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับ
ภาวะฉุกเฉินได้ดี 

จอห์นสัน  และสโตรเบอร์ก  ( Johnson  and  Stolberg , 1971 : 9-10 )  กล่าว
ว่า  สมรรถภาพทางกายนั้นเป็นความสามารถในการประกอบกิจกรรมหนักๆ ได้เป็นอย่างดี  และรวมถึง
คุณลักษณะต่างๆ ของการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลซึ่งมีองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ 

๑. สมรรถภาพของระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ  (Cardio –Respiratory Fitness) 
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๒. ความอดทน (Endurance) 
๓. ความแข็งแรง (Strength) 
๔. ความอ่อนตัว (Flexibililty) 
๕. สัดส่วนของร่างกายที่พอเหมาะ (Body Composition)   

กรรวี(วิริยา)  บุญชัย (2529 : 106) ได้ให้ความหมายของค าว่า “สมรรถภาพทางกลไก” 
หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติเบื้องต้น อันได้แก่ การเดิน การวิ่ง การกระโดด การล้ม หลบ
หลีก      การปีนป่าย  การปรับตัวและการแบกของ เป็นต้น 

คิวตัน (Curction ,1973 : 35 ) ได้ให้ความหมายของค าว่า  สมรรถภาพทางกลไก  พอสรุปได้ 
คือ สมรรถภาพทางกลไกเป็นสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวเฉพาะส่วนของร่างกายท่ีแสดงออกในลักษณะ
ต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการวิ่ง การกระโดด การหลบหลีก การจับ การปีนป่าย การว่ายน้ า การขี่ม้า 
การยกน้ าหนัก โดยร่างกายจะต้องท างานได้เป็นเวลานาน ๆ ติดต่อกัน สมรรถภาพทางกลไกจึงเป็น
ความสามารถของร่างกายที่จะใช้ประสาทการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเยื่อ ข้อต่อและยังรวมไปถึง  การใช้
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ๆ ของร่างกายในการเล่นกีฬา ตลอดจนการใช้ทักษะในการท างาน นอกจากนั้นยังรวมถึง
ความสามารถในการทรงตัว ความยืดหยุ่น ความคล่องตัว ความเร็ว ความแข็งแรง ก าลังและความอดทน
ด้วย 

จรวย   แก่นวงษ์ค า และอุดม  พิมพา (2518 :15) ได้ให้ความหมายของสมรรถภาพทางกลไก 
หมายถึง ความสามารถของอวัยวะโดยมีความแข็งแรง สมบูรณ์ สามารถเคลื่อนไหวในกิจกรรม  ต่าง ๆ ได้
เป็นอย่างดี 

สรุปได้ว่า สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถของร่างกายที่ใช้อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย
เคลื่อนไหวในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เกิดความเหนื่อย หรือเกิดน้อยและมีพลังงาน
เหลือในร่างกายที่จะประกอบกิจกรรมฉุกเฉินหรือนันทนาการได้ 

2.4.2 ความส าคัญของสมรรถภาพทางกาย 
ในช่วงชีวิตมนุษย์เราทุกคน มีความปรารถนาอยากให้ตนเองมีสุขภาพพลานามัยเเข็งเเรงสมบูรณ์ 

ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวง เหมือนดั่งค ากล่าวทางศาสนาที่ว่าไว้ คือ “ อโรคยาปรมา ลาภา “ 
แปลว่า ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ สิ่งที่กล่าวมานี้นับว่าเป็นเป้าหมายที่ส าคัญอย่างหนึ่งของชีวิต
คนเราทุกคน แต่จะท าอย่างไรเราจึงจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีอย่างที่ตั้งความหวังเอาไว้  ซึ่งจะแสดงออกมาโดย
ดูจากแนวทางการปฏิบัติตนของแต่ละบุคคล เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว  บ้างก็พยายามรักษาความ
สะอาดของร่างกายสิ่งของเครื่องใช้ บ้างก็เลือกรับประทานอาหารที่ดี หรือ ให้ประโยชน์ ตามทัศนะของตน 
บ้างก็เน้นเรื่องการนอนหลับพักผ่อน บ้างก็เลือกการอาศัยอยู่ในห้องท่ีมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม บ้างก็
หมั่นไปตรวจสุขภาพ หรือปรึกษาแพทย์เป็นประจ า และบ้างก็หาเวลาว่างในการออกก าลังกายอย่างเป็น
ประจ าสม่ าเสมอ ทั้งนี้ ก็แล้วแต่ภูมิหลังของแต่ละบุคคลไปแต่ทุกคนก็จะมุ่งไปที่เป้าหมายเรื่องเดียวกันคือ 
ท าอย่างไรจะให้ตนเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ จ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบ
พ้ืนฐานหลายด้าน เช่น สภาพทางร่างกาย สภาวะทางโภชนาการ สุขนิสัยและสุขปฏิบัติ สภาวะทางจิตใจ 
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สติปัญญาและสภาวะทางอารมณ์ที่สดชื่นแจ่มใส ซึ่งความสัมพันธ์ของร่างกายและจิตใจนี้ นักพลศึกษาได้มี
ค ากล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่า “ สุขภาพจิตที่แจ่มใส อยู่ในร่างกายที่แข็งแรง “ หมายความว่า การที่บุคคลจะมี
สุขภาพที่สดชื่นแจ่มใสได้นั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์ด้วย  

สมรรถภาพทางกายท่ีดี เมื่อรวมเข้ากับการมีสุขภาพจิตที่ปกติ มีการท างานของระบบต่างๆใน
ร่างกายที่เป็นปกติตลอดจนทรรศนะของบุคคลทางด้าน คุณธรรม หรือศีลธรรมอันดีงาม จะเป็นผลรวมให้
ตัวบุคคลผู้นั้นเป็นประชากรที่มีคุณภาพ เป็นที่พึงปรารถนาของสังคมและประเทศชาติ ซึ่งเป็นเป้าหมาย
ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคลทุกระดับเราสามารถกล่าวโดยสรุป ได้ว่า การมีสมรรถภาพทางกายท่ีดี
จะช่วยให้เกิดผล 3 ด้าน ได้แก่  

2.4.3 ผลต่อสุขภาพทางร่างกาย 
๑. ระบบหัวใจ และการไหลเวียนโลหิต - หัวใจมีขนาดใหญ่ขึ้น ปริมาณการสูบฉีดโลหิตมีมากขึ้น - 

กล้ามเนื้อหัวใจมีความแข็งแรงมีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น - อัตราการเต้นของหัวใจหรืออัตราชีพ
จรต่ าลง - หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นตัวดี - ปริมาณของเม็ดเลือดและสารฮีโมโกลบินเพ่ิมมากขึ้น  

๒. ระบบการหายใจ  ทรวงอกขยายใหญ่ขึ้น กล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจท างานดีขึ้น - ความจุ
ปอดเพ่ิมข้ึนเนื่องจากปอดขยายใหญ่ขึ้น การฟอกเลือดท าได้ดีขึ้น - อัตราการหายใจต่ าลง เนื่องจากปอดมี
ประสิทธิภาพในการท างานมากข้ึน  

๓. ระบบกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่ขึ้น เพราะมีโปรตีนในกล้ามเนื้อมากข้ึนเส้นใยกล้ามเนื้อ
โตขึ้น - การกระจายของหลอดเลือดฝอยในกล้ามเนื้อมากข้ึน ท าให้กล้ามเนื้อสามารถท างาน ได้นาน หรือมี
ความทนทานมากขึ้น  

๔. ระบบประสาท  การท างานเกิดดุลยภาพ ท าให้การปรับตัวของอวัยวะต่างๆ ท าได้เร็วกว่าการ
รับรู้สิ่งเร้า การตอบสนองท าได้รวดเร็วและแม่นย า  

๕. ระบบต่อมไร้ท่อ  การท างานของต่อมที่ผลิตฮอร์โมน ซึ่งท าหน้าที่ในการเคลื่อนไหวร่างกายได้
เป็นปกติ และมีประสิทธิภาพ เช่น ต่อมไทรอยด์ ต่อมหมวกไต และต่อมในตับอ่อนเป็นต้น  

๖. ระบบต่อมอาหารและการขับถ่าย สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การผลิต
พลังงานและการขับถ่ายของเสียเป็นไปได้ด้วยดี  

๗. รูปร่างทรวดทรงดี มีการทรงตัวดี บุคลิกภาพและอริยาบทในการเคลื่อนไหวสง่างามเป็นที่
ประทับใจแก่ผู้พบเห็น  

๘. มีภูมิต้านทานโรคสูง ไม่มีการเจ็บป่วยง่าย ช่วยให้อายุยืนยาว  
๙. มีสุขภาพจิตดี สามารถเผชิญกับสถานการณ์ที่สร้างความกดดันทางอารมณ์ได้ดี ปรับตัวให้เข้า

กับผู้อ่ืนได้ดี มีความสดชื่นร่าเริงอยู่เสมอ  
  

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit
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2.4.4 ผลต่อสังคมประเทศชาติของสมรรถภาพทางกาย 

เมื่อบุคคลในชาติเป็นผู้มีสมรรถภาพทางกายดี ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถประกอบอาชีพของตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิตของชาติก็สามารถเพ่ิมขึ้นได้ ประเทศชาติก็เจริญก้าวหน้า การพัฒนาประเทศก็
ด าเนินไปได้ด้วยดี ประเทศม่ันคง อีกด้านหนึ่งถ้าประชาชนมีประสิทธิภาพทางกายดีประกอบกับมี
ความสามารถทางด้าน กีฬา เมื่อมีการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ ยังจะสามารถมีโอกาสได้รับชัยชนะ สร้าง
ชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติได้อีกทางหนึ่งด้วยองค์ประกอบสมรรถภาพทางกาย  

2.4.5 องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย 
        การที่คนเราจะทราบได้ว่า สมรรถภาพทางกายของตนจะดีหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาที่องค์ประกอบต่าง 
ๆ ของสมรรถภาพ ทางกาย ซึ่งกองส่งเสริมพลศึกษาและสุขภาพกรมพลศึกษา ได้กล่าวถึง สมรรถภาทางกาย
โดยทั่วไป ประกอบด้วยสมรรถภาพ ด้านย่อย ๆ ๙ ด้าน  
                 ๑. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 
                 ๒. ความทนทานของกล้ามเนื้อ 
                 ๓. ความทนทานของระบบหมุนเวียนของโลหิต 
                 ๔. พลังของกล้ามเนื้อ 
                 ๕. ความอ่อนตัว 
                 ๖. ความเร็ว 
                 ๗. ความว่องไว 
                องค์ประกอบต่าง ๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้นแต่ละด้าน มีความหมายที่แตกต่างกันไป ดังนี้ 
                ๑. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ(Muscular Strength)  หมายถึง ความสามารถในการหดตัวหรือ
การท างานของกล้ามเนื้อที่จะท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้สูงสุดในแต่ละครั้ง เช่น ความสามารถในการยกของหนัก 
ๆ ได้ มีพลังบีบมือได้เหนียวแน่น และสามารถออกแรง ผลักของหนัก ๆ ให้เคลื่อนที่ได้เป็นต้น 
                 ๒. ความทนทานของกล้ามเนื้อ(Muscular Endurance)  หมายถึงความสามารถของกล้ามเนื้อ
ในการท างานอย่างใดอย่างหนึ่งได้ติดต่อกัน เป็นเวลานาน ๆ ได้งานมาก แต่เหนื่อยน้อย ตัวอย่าง การท างานที่
แสดงถึงความทนทานของกล้ามเนื้อ เช่น การแบกของหนักได้ เป็นเวลานาน ๆ การวิ่งระยะไกล การถีบ
จักรยานทางไกลการงอแขนห้อยตัวเป็นเวลานาน ๆ เป็นต้น 
                 ๓. ความทนทานของระบบหมุนเวียนโลหิต(Cardio – Respiratory Endurance)  หมายถึง
ความสามรถในการท างานขอระบบหมุนเวียนโลหิต ซึ่งประกอบด้วย หัวใจ ปอด และเส้นเลือดที่จะท างานได้
นาน เหมื่อยช้า ในขณะที่บุคคลใช้ก าลังกายเป็นเวลานาน และเมื่อร่างกาย เลิกท างานแล้ว ระบบหมุนเวียน
โลหิตจะสามารถกลับคืนสู่สภาพปกติได้ในเวลารวดเร็ว ตัวอย่างกิจกรรมที่ปฏิบัติแล้วแสดงถึง การมีความ
ทนทานของ ระบบหมุนเวียนโลหิต เช่น การว่ายน้ าระยะไกล การวิ่งระยะไกล โดยการท างานของระบบ
ไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจไม่ผิดปรกติ  
                 ๔. พลังกล้ามเนื้อ หมายถึง ความสามารถของกล้ามเนื้อในการท างานในครั้งหนึ่งอย่างแรงและ
รวดเร็ว จนท าให้วัตถุหรือร่างกาย เคลื่อนไหวอย่างเต็มที่ การท างานของร่างกายท่ีใช้พลังกล้ามเนื้อ จะเป็น



21 

กิจกรรมประเภทการดึง ดัน ทุ่ม พุ่ง ขว้าง และกระโดด ดังตัวอย่าง การกระโดดสูง การทุ่มน้ าหนัก พุ่งแหลน 
ขว้างจักร และการยืนกระโดดไกล เป็นต้น 
                  ๕. ความอ่อนตัว(Flexibility)  หมายถึง การประสานงานระหว่างกล้ามเนื้อ เอ็น พังผืด และข้อ
ต่อต่าง ๆ ที่มีความยืดหยุ่นในขณะท างาน หรือ อาจกล่าวได้ว่าเป็นความสามารถในการเหยียดตัวของข้อต่อ
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในขณะท างาน เช่น การก้มตัวใช้มือแตะพื้นโดยไม่งอเข่า การแอ่นตัวใช้มือแตะขาพับ
ได้โดยไม่งอเข่า เป็นต้น 
                  ๖. ความเร็ว(Speed) หมายถึง ความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนที่ในลักษณะเดียวกัน 
จากทีห่นึ่งไปอีกท่ีหนึ่งในแนวเดียวกัน หรือในแนวตรงในระยะเวลาที่สั้นที่สุด เช่น การวิ่งระยะสั้น 
                  ๗. การทรงตัว(F) หมายถึง การประสานงานระหว่างระบบของประสาทกับกล้ามเนื้อที่ท าให้
ร่างกายสามารถทรงตัวอยู่ใน ต าแหน่งต่าง ๆ อย่างสมดุลตามความต้องการ กิจกรรมที่เป็นการทรงตัว เช่น 
การเดินตามเส้นตรงด้วยปลายเท้า การยืนด้วยเท้าข้างเดียวกางแขน การเดินต่อเท้าบนสะพานไม้แผ่นเดียว 
เป็นต้น 
                   ๘. ความว่องไว(F) หรือความคล่องตัว หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทาง หรือ
เปลี่ยนต าแหน่งการเคลื่อนไหว ของร่างกายอย่างรวดเร็ว และตรงเป้าหมายตามท่ีต้องการ ดังตัวอย่างที่แสดง
ถึงความว่องไว เช่น การยืนและ นั่งสลับกันด้วย ความรวดเร็ว เป็นต้น 
                   ๙. ความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาและเท้ากับตา หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการประสานงานของ
ประสาทกับกล้ามเนื้อ ในการท างาน หมายถึง ความสามารถท่ีจะท าการเคลื่อนไหวมือและเท้าได้สัมพันธ์กับตา
ในขณะท างาน เช่น การจับ การปาเป้า การยิงประตูฟุตบอล การส่งลูกบอลกรทบฝาผนังแล้วรับ เป็นต้น 

          

2.4.6 ประโยชน์ของการมีสมรรถภาพทางกายดี 
การมีสมรรถภาพทางกายท่ีดีนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการพอสรุปส่วนที่ส าคัญได้ดังนี้ 

๑. กล้ามเนื้อมีความสามารถในการท างานได้ดียิ่งขึ้น กล่าวคือ กล้ามเนื้อที่ใช้ในการออกก าลัง
กายหรือท างานจะมี ขนาดใหญ่แข็งแรงมากขึ้น 

๒. กล้ามเนื้อหัวใจจะมีความแข็งแรงสามารถหดบีบตัวได้แรงขึ้น ช่วยให้การไหลเวียนของ
โลหิตดีขึ้น หัวใจ สามารถรับออกซิเจนได้มากขึ้น 

๓. ระบบประสาทสามารถควบคุมการท างานของร่างกายได้ดีขึ้น จะช่วยให้ประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ ด้วยความช านาญ 

๔. ร่างกายเจริญเติบโตได้อย่างเต็มท่ี กล้ามเนื้อต่าง ๆ ของร่างกายเจริญเติบโตได้สัดส่วน
สามารถท างาน อย่าง มีประสิทธิภาพ 

๕. ร่างกายมีภูมิต้านทานโรคสูง และลดการเจ็บป่วยเนื่องจากผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายดีย่อม
มีสุขภาพดีไม่มีโรคเบียดเบียน 

๖. มีบุคลิกดี ผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายดีร่างกายจะมีการทรงตัวดีมีทรวดทรงที่สง่างาม เป็น
การช่วยเสริมบุคลิกภาพ ได้ทางหนึ่ง 
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๗. เกิดความม่ันใจในตนเองในการปฏิบัติงานหรือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 
๘. เกิดการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ได้ดี เพราะผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายดี ย่อมมีสุขภาพดี การที

สุขภาพที่ดี สมบูรณ์ แข็งแรงช่วยให้จิตใจแจ่มใส เมื่อจิตใจแจ่มใส ย่อมมีสมาธิเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ได้
อย่างเต็มความสามารถ 

2.4.7 ประเภทของสมรรถภาพทางกาย 
การออกก าลังกายแบบไอโซเมตริก (Isometric exercise)  

เป็นการออกก าลังกายแบบเกร็งกล้ามเนื้อ โดยไม่มีการเคลื่อนไหวส่วนใดๆของร่างกาย จะใช้
วิธีการเกร็งกล้ามเนื้อมัดที่ต้องการฝึก และผ่อน แล้วเกร็งใหม่สลับกันไป หรือการออกแรงดึงวัตถุท่ีไม่
เคลื่อนไหว เช่น ดันก าแพง ดันวงกบประตู หรือดึงเก้าอ้ีที่เราก าลังนั่งอยู่ เป็นต้นซึ่งการท าแบบนี้จะ
ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงได้ทางหนึ่ง  
การออกก าลังการแบบไอโซโทนิก (Isotonic exercise)  

เป็นการออกแรงโดยต่อสู้กับแรงต้านทาน โดยกล้ามเนื้อมีการหดคลายตัวด้วย ซึ่งหมายถึงมี
การเคลื่อนไหวข้อต่อด้วย เช่น การยกของขึ้นลง การยกน้ าหนัก เป็นต้น  
การออกก าลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic exercise)  

เป็นการออกก าลังกายโดยใช้พลังงานที่สะสมไว้ในกล้ามเนื้อ ได้แก่การท างานเบาๆ การวิ่ง
ระยะสั้น การยกน้ าหนัก เป็นต้น  
การออกก าลังกายแบบไอโซคีเนติก (Isokinetic exercise)  

เป็นการออกก าลังกายโดยให้ร่างกายต่อสู้กับแรงต้านทานด้วยความเร็ว คงที่ นับว่าเป็นการ
ออกก าลังกายแบบใหม่ ด้วยการประดิษฐ์เครื่องมืออกก าลังกายท่ีทันสมัย หรืออาจจะมีการผนวกเข้า
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่นลู่กลที่ฝึกวิ่งสามารถก าหนดความเร็วในการเคลื่อนที่ได้ ฯลฯ  
การออกก าลังกายแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic exercise)  

มักจะเรียกทับศัพท์ว่า “ การออกก าลังกายแบบแอโรบิก “ เป็นการออกก าลังกายที่ท าให้
ร่างกายเพ่ิมพูนความสามารถสูงสุดในการรับออกซิเจน ท าให้ได้บริหารหัวใจ และปอดเป็นเวลานาน
พอที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์เกิดขึ้น ภายในร่างกายเป็นการออกก าลังกายที่มี
การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายด้วย ความเร็วระดับปานกลางในระยะเวลาอย่างน้อย ๑๐ นาที
ขึ้นไป ร่างกายจะหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปใช้ในการสร้างพลังงานเพ่ิมข้ึนกว่าระดับ ปกติมาก ท าให้
ระบบหายใจและระบบไหลเวียนของเลือดท างานมากชั่วระยะหนึ่ง ก่อให้เกิดความอดทนของระบบ
ดังกล่าวการออกก าลังกายแบบแอโรบิก ได้แก่ ว่ายน้ า วิ่ง ขี่จักรยาน เดินเร็ว เต้นแอโรบิก พายเรือ 
กระโดดเชือก วิ่งอยู่กับที่ และการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ ฯลฯ  

2.4.8 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องของสมรรถภาพทางกาย 
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายจะได้ผลดีมากน้อยหรือไม่เพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเหล่านี้

ด้วย  

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit
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ปัจจัยเกี่ยวกับตัวผู้ฝึก  
ปัจจัยเกี่ยวกับ เพศ วัย สภาพร่างกาย จิตใจ และ พันธุกรรม  ว่ามีความพร้อมเพียงใด  

ปัจจัยภายนอกร่างกาย  
๑. อาหาร ควรมีการรับประทานอาหรอย่างครบถ้วน เพียงพอ  
๒. ภูมิอากาศ สภาพอากาศท่ีเหมาะสมกับการเสริมสร้างร่างกายควรมีอุณหภูมิทั่วไป

ประมาณ 25 องศาเซลเซียส  
๓. เครื่องแต่งกายท่ีเหมาะสมและรัดกุม  
๔. การใช้ยากระตุ้น จะก่อให้เกิดโทษมากกว่าผลดี เนื่องจากหัวใจจะต้องท างานหนักมากว่า

ปกต ิ 
๕. การดื่มเครื่องดื่มที่มีเเอลกอฮอล์ จะท าให้หัวใจต้องรับภาระหนักเช่นเดียวกัน และยังท าให้

สูญเสียการทรงตัว การตัดสินใจผิดพลาด อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย  
๖. บุหรี่ ถือว่าเป็นศัตรูของการออกก าลังกาย เนื่องจากพิษของบุหรี่จะเป็นตัวท าลายระบบ

การหายใจระบบการไหลเวียนโลหิต ให้สูญเสียประสิทธิภาพไป  
๗. การพักผ่อนและนันทนาการ การพักผ่อนมีความจ าเป็นต่อการเสริมสร้าง เนื่องจากเม่ือผู้

ฝึกเหน็ดเหนื่อยจากการเสริมสร้างแล้วควรจะพักผ่อนให้เพียง พอ อาจจะช่วยเสริมด้วยกิจกรรม 
นันทนาการด้วยก็จะท าให้การพักผ่อนนั้นมีประสิทธิดียิ่งขึ้น  

๘. การซ้อมเกิน เป็นผลเสียต่อการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเนื่องจากอาจจะได้รับ
บาดเจ็บหรืออาจจะเกิดการเบื่อหน่ายต่อการฝึกซ้อมก็ได้  

๙. การเก็บตัวเกิน การเก็บตัวกีฬาเพ่ือการแข่งขันหากจ าเป็นต้องเก็บตัวนานๆ จ าเป็นต้อง
แบ่งช่วงเวลาการเก็บตัวออกเป็นวาระประมาณ 10-14 วนั สลับกับกิจกรรมนันทนาการ หรือให้
กลับไปพักผ่อนที่บ้านประมาณ 7 วัน  

๑๐. การอบอุ่นร่างกาย ถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าก่อน และหลังการออกก าลัง
กายเสมอ ซึ่งจะช่วยให้ลดอัตราการบาดเจ็บ และช่วยเสริมสร้างความสามารถในการท างานของ
กล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี  

2.4.9 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
        การทดสอบสมรรถภาพทางกายมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบดูว่าก่อน และหลังการเข้าร่วมโปรมแกรม
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายมีการเปลี่ยนแปลงอะไร บ้างเกิดข้ึนกับตัวเอง สมรรถภาพด้านใดพัฒนาขึ้นมา
บ้างแล้ว และด้านใดยังต้องปรับปรุงอีก  
         วิธีการทดสอบร่างกายตนเองว่ามีสมรรถภาพดีเพียงใดนั้น มีวิธีการปฏิบัติอย่างง่ายๆ คือ การวัด
อัตราการเต้นของชีพจร หากพบว่ามีอัตราเต้นต่ าลงกว่าก่อนการเสริมสร้าง ในสภาพร่างกายท่ีปรกติ แสดงว่า
สมรรถภาพทางกายดีขึ้น หรือวัดสัดส่วนของร่างกายระหว่างน้ าหนักกับส่วนสูง โดยให้เทียบดังนี้  
น้ าหนักท่ีเหมาะสมส าหรับชาย เท่ากับ ส่วนสูง – 100  
น้ าหนักท่ีเหมาะสมส าหรับหญิง เท่ากับ ส่วนสูง – 110  



24 

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ที่จัดได้ว่ามาตรฐาน และสามารถวัดได้ตรง
กับท่ีเราต้องการได้ โดยการใช้แบบทดสอบ ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการทดสอบสมรรถภาพทางกายเฉพาะส่วน
แบบง่ายๆ มาให้ทราบดังต่อไปนี้  

๑. การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน  
    ๑.๑ การดันพ้ืน ส าหรับชาย  
    ๑.๒ การคุกเข่าดันพื้น ส าหรับหญิง  
    ๑.๓ ดึงข้อราวเดี่ยว ส าหรับชาย  
    ๑.๔ งอแขนห้อยตัว ส าหรับหญิง  
๒. การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้อง ใช้วิธีการ ลุกนั่ง (Sit-up)  
๓. การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา  
    ๓.๑ การยืนกระโดดแตะผนัง  
    ๓.๒ การยืนกระโดดไกล  

การทดสอบสมรรถภาพของร่างกายเป็นกิจกรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่งในขบวน การออกก าลัง กายหรือ
การฝึกต่าง ๆ   ซึ่งเป็นการทดสอบจะเป็นการได้มาถึงข้อมูลต่าง ๆ    ในการออกก าลังกายว่าสมรรถภาพของ
ร่างกายดีข้ึนมากน้อยเพียงใด เป็นที่พึง พอใจของผู้ออกก าลังกายหรือไม่ การออกก าลังกายมีจุดบกพร่องที่จะ
แก้ไขอย่างไร การทดสอบมีแบบและวิธีหลายอย่างเช่น  
  แบบทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  
๑. ยกน้ าหนักเพ่ือทดสอบความแข็งแรงของแขน 
๒. วัดแรงบีบมือด้วยเครื่องวัดแรงบีบมือ (Grip Dynamometer)เพ่ือวัดความแข็งแรงของแขน 
๓. วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังและขา ด้วยเครื่องวัดก าลังหลังและขา (Back and Leg 
Dynamometer) 
๔. ลุก –นั่ง 30 วินาที วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้อง 
๕. ดึงข้อส าหรับหรืองอแขนห้อยตัวส าหรับหญิง วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน 

แบบทดสอบความอดทนของกล้ามเนื้อ 
๑. ลุก –นั่งนับจ านวนครั้งจนหมดแรง ไม่สามารถยกตัวขึ้นได้ 
๒. ดันพื้นนับจ านวนครั้งจนหมดแรง ไม่สามารถดันล าตัวขึ้นได้  
๓. วิ่งทางไกลจับเวลาหรือวิ่งก าหนดเวลาแล้วนับระยะทางที่ท าได้ 
             แบบทดสอบความอดทนของระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต 
๑. การทดสอบก้าวขึ้น – ลงเก้าอ้ีของฮาร์วาด 
๒. การวัดหาค่าการใช้ออกซิเจนของออสทราน 
๓. การวิ่ง 12 นาที หาระยะทางท่ีท าได้ของจาซา 
๔. การวิ่ง 1,000 เมตร ส าหรับชาย 800เมตร ส าหรับหญิงจับเวลาของแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
มาตรฐานระหว่างประเทศ 
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                 แบบทดสอบความอ่อนตัว 
การนั่งก้ม เหยียดแขนบนเครื่องวัดความอ่อนตัว 
                แบบทดสอบไขมันในร่างกาย 
๑. การชั่งน้ าหนักในน้ า 
๒. การวัดความหนาของผิวหนัง โดยใช้เครื่องมือวัดความหนาของผิวหนัง 
๓. การวัดค่าไขมันด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  
                การเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกายคือ การฝึกหรือการออกก าลังในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือเน้น
องค์ประกอบต่าง ๆ ของสมรรถภาพทางกายให้เกิดการพัฒนาขึ้นยกตัวอย่างเช่น 
                การฝึกเพ่ือพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 

๑. การยกน้ าหนักโดยใช้น้ าหนักมากจ านวนครั้งน้อย 
                     ๒. การฝึกโดยการใช้เครื่องมือ Isokinetic Weight 
                     ๓. การฝึกวิ่งเร็วในระยะไม่เกิน 100 เมตร 
                     ๔. การลุก –นั่งเร็วภายใน 30 วินาท ี
                     ๕. ดึงข้อของชายหรือการงอแขนห้อยตัวของหญิง 
                     ๖. ดันพื้น 
                การฝึกเพ่ือการพัฒนาความอดทนของกล้ามเนื้อ ระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต 
                     ๑.  การวิ่งระยะไม่เกิน 800 เมตร ส าหรับหญิงหรือ 100 เมตร ส าหรับชาย  หรือวิ่งไม่เกิน 
6 นาทีขึ้นไป  

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

                     ๓.  การเต้นแอโรบิค 
๔.  การว่ายน้ าระยะไกล 
๕.   การยกน้ าหนักท่ีใช้น้ าหนักน้อยจ านวนครั้งมาก 

                การฝึกเพ่ือพัฒนาความอ่อนตัว 
๑. การยืดกล้ามเนื้อในท่าต่าง ๆ  
๒. การกายบริหารที่มีการเคลื่อนที่ หรือหมุนข้อต่อในร่างกาย 

การควบคุมปริมาณไขมันในร่างกายให้มีปริมาณที่เหมาะสม 
๑.  ออกก าลังกายท่ีร่างกายใช้พลังงานจากไขมัน คือการออกก าลังกายเบาแต่ใช้เวลานาน เช่น วิ่ง

จ๊อกกิ้ง เต้นแอโรบิค เป็นต้น เพ่ือขจัดพลังงานที่เหลือให้หมดไปในร่างกาย แทนที่จะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมใน
ร่างกาย  

๒. ควบคุมการรับประทานอาหารให้ได้รับไขมันพอดี ไม่มากจนเกินไป ปริมาณไขมันในร่างกายคนที่
จะมีสมรรถภาพทางร่างกายดีองค์ประกอบอย่างหนึ่ง  คือ  การมีไขมันที่พอเหมาะสม ปริมาณไขมันในร่างกาย
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จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อน้ าหนักตัว ปริมาณท่ีพอเหมาะของร่างกาย หญิงไม่ควรเกิน 23% ชายไม่เกิน 16% 
ส าหรับนักกีฬาหญิงไม่ควรเกิน 15% ชายไม่ควรเกิน 10% 

 
2.5 พฤติกรรมของมนุษย์ 

พฤติกรรม หมายถึง กิริยาอาการต่างๆ ที่เกิดข้ึนกับมนุษย์หรือที่มนุษย์ได้แสดง หรือปฏิกิริยาที่เกิด
ขึ้นกับมนุษย์เมื่อได้เผชิญกับสิ่งเร้า พฤติกรรมต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว อาจจะจ าแนกออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

๑. พฤติกรรมที่ไม่สามารถควบคุมได้เรียกว่า เป็นปฏิกิริยาสะท้อน เช่น การสะดุ้งเมื่อถูกเข็มแทง การ
กระพริบตา เมื่อมีสิ่งมากระทบกับสายตา ฯลฯ 
          ๒. พฤติกรรมที่สามารถควบคุมและจัดระเบียบได้ เนื่องจากมนุษย์มีสติปัญญา และอารมณ์ 
(EMOTION) เมื่อมีสิ่งเร้ามากระทบ สติปัญญาหรือารมณ์ จะเป็นตัวตัดสินว่า ควรจะปล่อยกิริยาใดออกไป 
ถ้าสติปัญญาควบคุมการปล่อยกิริยา เราเรียกว่าเป็นการกระท าตามความคิดหรือ ท าด้วยสมอง แต่ถ้าอารมณ์
ควบคุมเรียกว่า เป็นการท าตามอารมณ์ หรือปล่อยตามใจ นักจิตวิทยาส่วนใหญ่เชื่อว่า อารมณ์มอิทธิพลหรือ
พลังมากกว่าสติปัญญา ทั้งนี้เพราะมนุษย์ทุกคนยังมีความโลภ ความโกรธ ความหลง ท าให้พฤติกรรมส่วนใหญ่
เป็นไปตามความรู้สึกและอารมณ์เป็นพ้ืนฐาน 
รูปแบบพฤติกรรมของมนุษย์ แบ่งได้เป็น 2 อย่างคือ 
           ๑. พฤติกรรมเปิดเผยหรือพฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดง
ออกมา ท าให้ผู้อื่นสามารถมองเห็นได้ สังเกตได้ เช่น การเดิน การหัวเราะ การพูด ฯลฯ 
            ๒. พฤติกรรมปกปิดหรือพฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) เป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงแล้ว แต่
ผู้อื่นไม่สามารถมองเห็นได้ สังเกตได้โดยตรงจนกว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้บอกหรือแสดงบางอย่างเพ่ือให้คนอ่ืน
รับรู้ได้ เช่น ความคิด อารมณ์ การรับรู้ 
ประเภทของพฤติกรรมมนุษย์ 

นักจิตวิทยาแบ่งพฤติกรรมมนุษย์ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
๑. พฤติกรรมที่มีมาแต่ก าเนิด ซึ่งเกิดข้ึนโดยไม่มีการเรียนรู้มาก่อน ได้แก่ ปฏิกิริยาสะท้อน

กลับ (REFLECT ACTION) เช่นการกระพริบตา และสัญชาตญาณ (INSTINCT) เช่นความกลัว การเอา
ตัวรอดเป็นต้น 
           ๒. พฤติกรรมที่เกิดจากอิทธิพลของกลุ่ม ได้แก่ พฤติกรรมที่เกิดจากการ ที่บุคคลติดต่อ
สังสรรค์และมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในสังคม 

ดังนั้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมแบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะคือ 
๑. การปรับเปลี่ยนทางด้านของสรีระร่างกาย เช่น การปรับปรุงบุคลิกภาพ การแต่งกาย การ

พูด 
           ๒. การปรับเปลี่ยนทางด้านอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด ให้มีความสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคล
อ่ืน ปรับอารมณ์ความรู้สึก ให้สอดคล้องกับบุคคลอื่น รู้จักการยอมรับผิด 
           ๓. การปรับเปลี่ยนทางด้านสติปัญญา เช่น การศึกษาค้นคว้าเพ่ือให้มีความรู้ที่ทันสมัย ทัน
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เหตุการณ์ การมีความคิดเห็นคล้อยตามความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ 
           ๔. การปรับเปลี่ยนอุดมคติ หมายถึง การสามารถปรับเปลี่ยนหลักการ แนวทางบางส่วนบาง
ตอนเพื่อให้เข้ากับสังคมส่วนใหญ่ได้ โดยพิจารณาจากความจ าเป็น และเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย เป็นประโยชน์แก่ตนเอง เพื่อสวัสดิภาพของตนเองและของกลุ่ม 

2.5.1 การศึกษาเกี่ยวกับการเกิดของพฤติกรรมมนุษย์ 
มนุษย์ได้พยายามที่จะศึกษาการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยตนเอง เพ่ือประโยชน์ในการที่

จะท าให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปด้วยดี และมีความสุข จึงท าให้เกิดมีความเชื่อหลักการและ
ทฤษฎีต่างๆ เกิดข้ึนอย่างมากมาย จากบรรดาผู้รู้และนักการศึกษาทั้งหลายที่พยายามหาหลักเกณฑ์
มาเพ่ืออธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งสามารถรวบรวมทัศนะต่างๆ เป็นหมวดหมู่ได้ 3 ประเภท 

๑. พฤติกรรมของมนุษย์เกิดข้ึนจากแรงผลักดันภายในตัวของมนุษย์ 
๒. พฤติกรรมของมนุษย์เกิดข้ึนจากแรงผลักดันของสิ่งแวดล้อม 
๓. พฤติกรรมของมนุษย์เกิดข้ึนจากทั้งแรงผลักดันภายในตัวมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม 

1. พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากแรงผลักดันภายในตัวมนุษย์ 
แรงผลักดันที่ท าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาก็คือ ความต้องการ ซึ่งความต้องการ

นี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ความต้องการทางร่างกาย และความต้องการทางจิตใจ 
 1.1 ความต้องการทางด้านร่างกาย เป็นแรงผลักดันที่อยู่ในระดับพ้ืนฐานที่สุด แต่มีพลัง

อ านาจสูงสุด เพราะเป็นแรงผลักดันที่จะท าให้ชีวิตอยู่รอด มนุษย์จะต่อสู้ดิ้นรนทุกวิถีทางเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งสิ่งที่จะมาบ าบัดความต้องการทางร่างกาย ท าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นทั้งทาง
ที่ดีที่ถูกต้องหรือทางที่ไม่ถูกต้องก็ได้ ความต้องการทางร่างกายท่ีจะท าให้ชีวิตอยู่รอด ได้แก่ ความ
ต้องการอาหาร น้ า อากาศ อุณหภูมิที่พอเหมาะ การพักผ่อน การขับถ่าย การสืบพันธุ์ ความปลอดภัย
จากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ การตอบสนองความต้องการทางร่างกาย อันท าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรม
ออกมานั้น สามารถกระท าได้ 2 ระดับ คือ 

1.1.1 กิริยาสะท้อน เป็นการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ที่เป็นไปได้โดยธรรมชาติ 
เช่น เมื่อร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ ร่างกายก็จะขับเหงื่อออกมาเป็นการลดอุณหภูมิให้อยู่
ในระดับพอเหมาะ 

1.1.2 พฤติกรรมเจตนา เป็นการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งเร้าโดยความตั้งใจ
หรือความพอใจของตนเอง เช่น เมื่อรู้สึกตัวว่าร้อนก็จะไปอาบน้ า หรือเปิดพัดลม เป็นต้น 
1.2 ความต้องการทางจิตใจ เป็นแรงผลักดันที่อยู่ในระดับสูงขึ้นกว่าความต้องการทาง

ร่างกาย แต่มีพลังอ านาจน้อยกว่า เพราะความต้องการทางจิตใจนี้ ไม่ใช่ความต้องการที่เป็นความตาย
ของชีวิต จะเป็นความต้องการที่มาช่วยสร้างเสริมให้ชีวิตมีความสุขความสบายยิ่งขึ้นเท่านั้น 
              มีนักจิตวิทยาหลายคนได้อธิบายถึงแรงผลักดันภายในร่างกาย อันมีผลท าให้มนุษย์แสดง
พฤติกรรมต่างๆ ดังนี้ 
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              ๑. ซิกมนัด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) นักจิตวิทยาชาวออสเตรีย ได้วิเคราะห์จิตมนุษย์
ออกเป็นองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ อิด (Id) อีโก้ (Ego) และซุปเปอร์อีโก้ (Super Ego) ส่วนทั้งสามนี้
ประกอบเป็นโครงสร้างทางจิต (ศรีราชา เจริญพานิช, 2526 : 13) 

- อิด เป็นสัญชาตญาณในตัวมนุษย์ จะอยู่ในรูปของพลังงานที่คอยผลักดันให้มนุษย์แสดง
พฤติกรรมต่างๆ พลังงานนี้มีสองส่วนคือ ส่วนหนึ่งจะผลักดันให้มีชีวิตอยู่รอด เรียกว่า สัญญาณชีวิต 
และอีกส่วนหนึ่งจะผลักดันให้ชีวิตดับ เรียกว่า สัญญาณความตาย อิดเป็นส่วนของจิตที่คนเราไม่รู้สึก 
เป็นจิตใต้ส านึก แรงผลักดันนี้จึงมีอยู่โดยที่คนเราไม่รู้สึกตัว เป็นแรงผลักดันไร้ส านึก อิดจะผลักดันให้
จิตอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนใหญ่และส่วนที่รู้ตัว ที่เรียกว่า อีโก้ กระท าในสิ่งต่างๆ ตามที่อิดต้องการ ทั้ง
ส่วนที่เป็นสัญญาณชีวิต และส่วนที่เป็นสัญญาณความตาย จึงเป็นตัวตอบสนองความต้องการของอิด 
ส่วนของจิตที่ท าหน้าที่ควบคุมสัญชาตญาณเหล่านี้คือ ซุปเปอร์อีโก้ หรือ มโนธรรมที่มีอยู่ในจิตของแต่
ละบุคคล เป็นความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เป็นผลเกิดจากการอบรมสั่งสอนของสังคม ท าให้อิดและอีโก้มี
พฤติกรรมอยู่ทางท่ีถูกที่ควรเป็นที่ยอมรับของสังคมแรงผลักดันของอิดจะท าให้เกิดความตึงเครียด อี
โก้จะต้องพยายามตอบสนองความต้องการของอิดเพ่ือลดความตึงเครียด แต่ความต้องการของอิด
บางอย่าง อีโก้ก็ไม่อาจท าตามเพราะไปขัดกับมโนธรรมในซุปเปอร์อีโก้ จึงท าให้เกิดความตึงเครียด 
และความวิตกกังวลใจเกิดขึ้น ความวิตกกังวลนี้จึงเป็นแรงผลักดันพฤติกรรมอีกแรงหนึ่ง เพ่ือปกป้อง
ตนเองให้รอดนั้น ความวิตกกังวล อีโก้จึงต้องพัฒนาพฤติกรรมป้องกันที่เรียกว่า “กลไกป้องกัน” ซ่ึง
เป็นไปโดยไม่รู้สึกตัว ตัวอย่างพฤติกรรมป้องกัน ได้แก่ 
                ๑. การเก็บกด (Repression) คือการที่อีโก้จะพยายามเก็บความรู้สึกท่ีเป็นความ
ปรารถนาที่สังคมไม่ยอมรับต่างๆ เช่น ความอิจฉาพ่อแม่ พ่ีน้องของตนเอง ซึ่งถ้าแสดงออกมาก็จะถูก
สั่งต าหนิ 
                ๒. การถอดแบบ (Identification) เป็นการยอมรับในสิ่งที่อิดเกิดความอิจฉาและน าเอา
พฤติกรรมของสิ่งนั้นมาเป็นแบบแผนในการแสดงพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งท าให้ความวิตกกังวลหมด
ไปได้ 
                ๓. การยึดแน่น (Fixation) เป็นการยึดแน่นในพฤติกรรมที่ตนต้องการ แต่ไม่ได้รับการ
ตอบสนองตั้งแต่ตอนวัยเด็ก จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ก็จะแสดงพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ตอบสนองความต้องการ 
                ๔. การแสดงพฤติกรรมตรงข้าม (Reaction Formation) คือ การแสดงที่ตรงข้ามกับ
ความต้องการของอิดที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม เช่น ผู้หญิงอิจฉาแม่ แต่แสดงพฤติกรรมเป็นห่วง
หรือเอาอกเอาใจตลอดเวลา 
                ๕. การต าหนิผู้อ่ืน (Projection) เป็นการคิดว่า ผู้อ่ืนมีลักษณะไม่ดี เพ่ือกลบเกลื่อน
ลักษณะที่มีในตนเอง เพื่อตนเองจะได้เกิดความสบายใจ 
                ๖. การถดถอย (Regression) เป็นการแสดงพฤติกรรมที่ถดถอยไปสู่วัยเด็ก 
                ๗. พฤติกรรมเบี่ยงเบน (Sublination) เป็นการแสดงพฤติกรรมอย่างอ่ืนเพื่อทดแทน
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พฤติกรรมที่ตนต้องการ แต่ไม่สามารถแสดงออกได้ เช่น ความต้องการทางเพศ ความก้าวร้าวก็
แสดงออกในรูปการเขียนกลอน การร้องเพลง การท างานหนัก เป็นต้น 
                ๘. การทดแทน (Displacement) คือ การแสดงความปรารถนากับอีกบุคคลหนึ่งหรือสิ่ง
หนึ่งเพื่อเป็นการทดแทน เช่น ถูกนายจ้างดุด่า ก็ไประบายกับลูกเมียที่บ้าน ขาดแม่ก็อาจจะหลงรักใคร
เหมือนกับรักแม่ของตน 

- อับราฮัม มาสโลว์ (Abrahum Maslow) เป็นนักจิตวิทยาในกลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) 
ซึ่งนักจิตวิทยากลุ่มนี้ มีความเชื่อว่า มนุษย์มิใช่ทาสของแรงผลักดันต่างๆ เช่น ความหิวกระหาย
เท่านั้น แต่มนุษย์ยังเกิดมาพร้อมศักยภาพของความเป็นมนุษย์ต่างๆ เช่น ความอยากรู้ ความ
สร้างสรรค์ และความต้องการที่จะพัฒนาตนเองจนเต็มขีดความสามารถ มาสโลว์ได้เน้นให้เห็นถึง
ความต้องการให้แต่ละคน ในการพัฒนาศักยภาพของตนให้เป็นจริงขึ้นมามากเป็นพิเศษ เขาเห็นว่า 
มนุษย์เกิดมาพร้อมด้วยความต้องการ 5 อย่าง ซึ่งเรียงตามล าดับความส าคัญมากน้อยก่อนหลังได้ดังนี้ 
               ความต้องการทางสรีระ หรือร่างกาย ซึ่งเป็นความต้องการข้ันแรกสุด 
               ความต้องการสวัสดิภาพ หรือความปลอดภัยทั้งปวง จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการทาง
สรีระได้รับการตอบสนองแล้ว 
               ความต้องการความรัก เป็นความต้องการที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลมีความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกันในรูปแบบต่างๆ เช่น พ่อแม่กับลูก สามีกับภรรยา เพ่ือนกับเพ่ือน เป็นต้น 
               ความต้องการความนิยมนับถือในตนเอง เป็นขั้นที่คนเราต้องการยอมรับ ความพอใจและ
ความภูมิใจในตนเอง 
               ความต้องการพัฒนาศักยภาพของตน เป็นความต้องการข้ันสูงสุดของมนุษย์ เนื่องจาก
มนุษย์สามารถตอบสนองความต้องการในเรื่องปากท้อง ความปลอดภัย ความรักเรื่องศักดิ์ศรีได้อย่าง
เพียงพอแล้ว จึงมุ่งพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เจริญงอกงามมากท่ีสุด มนุษย์อยากจะศึกษาเพราะ
อยากรู้อย่างแท้จริงอยากท าเพราะใจรัก เป็นต้น 
               จากการจัดระเบียบความต้องการของมนุษย์ตามแนวความเชื่อของมาสโลว์ ชี้ให้เห็นว่า 
ความต้องการทางสรีระยังเป็นความต้องการข้ันพ้ืนฐานที่สุดของมนุษย์ และเมื่อความต้องการในขั้นนี้
ได้รับการตอบสนองแล้ว ก็จะเกิดความต้องการในระดับสูงต่อไปอีกเรื่อยๆ 

- ความเชื่อในพระพุทธศาสนา เชื่อว่า แรงผลักดันพฤติกรรมของมนุษย์อันเป็นผลมาจาก
แรงผลักดันในตัวมนุษย์นั้น คือ ความอยากซึ่งเรียกว่า ตัณหา ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 อย่าง คือ 
                      กามตัณหา คือ ความอยากในสิ่งที่น่าใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจ ในรูป รส กลิ่น 
เสียง และสัมผัส 
                      ภวตัณหา คือ ความอยากจะเป็นในสิ่งต่างๆ เช่น เป็นเศรษฐีของประเทศ 
                      วิภวตัณหา คือ ความอยากพ้นจากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาต่างๆ จากตัณหาทั้ง 3 อย่าง
นี้ จะท าให้มนุษย์เกิดความยึดมั่นในความอยากเหล่านั้น และความอยากก็จะเป็นตัวผลักดันให้มนุษย์
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กระท าทุกสิ่งทุกอย่าง เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่จะสนองความอยากเหล่านั้น หรือเพ่ือให้ความอยาก
เหล่านั้นบรรลุความมุ่งหวังที่ตั้งเอาไว้ 

๒. พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากแรงผลักดันของสิ่งแวดล้อม 
อริสโตเติล (Aristotle) เป็นผูท้ี่เริ่มประกาศความเชื่อนี้ ต่อมาความคิดเช่นนี้กลับมามีอิทธิพล

อีกในยุคของจอห์น ลอคค์ (John Locke) เบิร์คลีย์ (Berkley) และอีกหลายคนซึ่งเชื่อว่า
ประสบการณ์ของมนุษย์เป็นสิ่งที่ท าให้คนเราเกิดการเรียนรู้ที่จะกระท าพฤติกรรมเมื่อเกิดมานั้น 
มนุษย์มิได้มีความรู้ติดตัวมาแต่อย่างใด ล้วนแล้วแต่ต้องเรียนรู้ภายหลัง จากเกิดมาแล้วทั้งสิ้น ต่อเมื่อ
มีประสบการณ์แล้วจึงจะเรียนรู้ และจดจ าประสบการณ์นั้นเอาไว้เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการแสดง
พฤติกรรมในอนาคตต่อไป  
           สกินเนอร์ (Skinner) เป็นนักจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้น า
แนวคิดนี้ชี้ให้เห็นว่า พฤติกรรมมนุษย์ถูกควบคุมโดยเงื่อนไขแห่งการเสริมแรง และเงื่อนไขแห่งการ
ลงโทษ และด้วยเหตุนี้เองมนุษย์จึงไม่มีเสรีภาพแต่ประการใด สกินเนอร์ชี้ให้เห็นว่าผลการกระท าของ
คนเรามีอยู่ 2 ประการคือ ผลการกระท าท่ีท าให้พอใจ ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นแรงเสริมให้แก่การกระท านี้
มีต่อไป (เงื่อนไขแห่งการเสริมแรง) และผลการกระท าที่ท าให้ไม่พอใจ ซึ่งจะเป็นตัวการที่ท าให้คนเรา
หยุดพฤติกรรมหรือการกระท าอันจะน ามาซึ่งผลการกระท าเช่นนี้ในอนาคต (เงื่อนไขแห่งการลงโทษ) 
            พฤติกรรมที่ยังผลให้เกิดความพอใจ เช่น พฤติกรรมที่ท าแล้วได้รับค าชมเชย ได้ต าแหน่ง ได้
เงิน ได้รับการยกย่อง ฯลฯ ก็จะมีโอกาสสูงมากที่จะเกิดข้ึนอีกในอนาคตในขณะที่พฤติกรรมที่ยังผลให้
เกิดความไม่พอใจ เช่น ท าแล้วถูกต าหนิ เสียต าแหน่ง เสียเงิน ถูกท าร้าย ถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม ฯลฯ 
ก็จะหยุดไป ดังนั้น พฤติกรมของคนเราจึงถูกควบคุมโดยเงื่อนไขของผลการกระท าทั้ง 2 ประการ 
ดังกล่าว 

3. พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากทั้งแรงผลักดันภายในตัวของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  
อัลเบิร์ต แบนดูรา (Aibert Bandura) นักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงมาในปัจจุบัน ได้ให้ความส าคัญแก่ 

ลักษณะภายในตัวมนุษย์และสิ่งแวดล้อมว่า เป็นมนุษย์และสิ่งแวดล้อมต่างก็มีอิทธิพลต่อกันและกัน ใน
ลักษณะที่แต่ละองค์ประกอบต้องสัมพันธ์กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน หมายความว่า ในบางครั้งสิ่งแวดล้อม
อาจจะมีส่วนในการท าให้เกิดพฤติกรรมได้มากกว่าองค์ประกอบภายในตัวบุคคลส่วนในเวลาอื่น
องค์ประกอบภายในตัวบุคคลก็อาจจะมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์มากกว่าสิ่งแวดล้อม จะ
เห็นได้ว่าความสัมพันธ์เช่นนี้อยู่ในลักษณะพ่ึงพาอาศัยกัน เป็นกระบวนการที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็มีอิทธิพลต่อ
กันและกัน และท้ังคู่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ในขณะเดียวกันพฤติกรรมมนุษย์ ก็มีอิทธิพลต่อทั้ง
สองสิ่งด้วยเหมือนกัน ซึ่งแบนดูราได้แสดงเป็นแผนภูมิดังนี้ 
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2.5.2 พฤติกรรมมนุษย์ตามแนวจิตวิทยา  

นักจิตวิทยาเชื่อว่าพฤติกรรมมนุษย์ส่วนใหญ่จะประพฤติปฏิบัติตามแบบแผนของกฏระเบียบ
หรือวิธีการ ที่มีอยู่ในสังคม รวมทั้งวัฒนธรรมที่มีอยู่ในสังคมนั้น ๆ ซึ่งมนุษย์ย่อมเข้าใจในสถานภาพ 
และบทบาทตามที่กลุ่มสังคมคาดหวังดังนั้นพฤติกรรมมนุษย์ อาจจะเกิดข้ึนได้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. การติดต่อสื่อสาร (COMMUNICATION) 
๒. การขัดแย้ง (CONFLICT) 
๓. การแข่งขัน (COMPETITION) 
๔. การประนีประนอมผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน (ACCOMODATION) 
๕. การผสมผสานกลมกลืนเข้าหากัน (ASSIMILATION) 
๖. การร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน (COOPERATION) 

2.5.3 พฤติกรรมมนุษย์ตามแนวนักสังคมวิทยา 
นักสังคมวิทยา เชื่อว่าพฤติกรรมมนุษย์ข้ึนอยู่กับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมหรือสภาวะภายนอก

ทั้งปวง (ETERNAL CONDITIONS) ที่อยู่รอบตัวของมนุษย์ ทั้งสิ่งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่างตลอดจน
พลังงานต่าง ๆ ที่จับต้อง รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ อากาศ 
แสงแดด ความร้อน ความเย็น แร่ธาตุ กระแสไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร เป็นต้น สิ่งต่าง ๆเหล่านี้ถือว่า
เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลเหนือมนุษย์ทั้งในแง่ที่อ านวยให้เกิดผลดี และผลร้าย โดยที่มนุษย์ไม่มีทาง
หลีกหนี เราอาจจะแบ่งประเภทของสิ่งแวดล้อม ออกเป็น 3 ประการใหญ่ ๆ คือ 

 
2.5.4 จิตอารมณ์ของมนุษย์ 

มนุษย์เรา ยังมีอีกด้านหนึ่งของชีวิตทางจิตใจของคนก็คือประสบการณ์ที่เป็นด้านอารมณ์ของ
ตน บางทีในเรื่องนี้ กวีและศิลปินมองเห็นความรู้สึก ไม่ว่าจะเป็นความรัก ความโกรธ ความกลัว ความ
รื่นรมย์ได้ดีกว่านักวิทยาศาสตร์ เพราะอารมณ์เป็นเรื่องที่ท าการทดลองได้ล าบากในห้องทดลอง เรา
อาจอนุมานอารมณ์จากพฤติกรรมที่แสดงออกมา แล้วก็เรียกพฤติกรรมนั้นตามอารมณ์ที่แสดง เช่นเรา
อนุมาว่า หนุ่มน้อยผู้หนึ่งก าลังมีความรัก เมื่อเขาแสดงการกระท าที่ทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับหวานใจ
ของเขา เขาทิ้งการเรียน ทิ้งเพ่ือน ลืมเรื่องอาหารการกิน และเราเรียกพฤติกรรมอย่างนี้ของเขาว่าเขา
ก าลังตกอยู่ในความรัก นอกจากนั้นเรายังอธิบายพฤติกรรมที่แสดงอารมณ์ เช่น "ความรักเหมือนโรคา 
บันดาลตาให้มืดมน" "รักแท้ย่อมมีการเสียสละ" แต่ถึงกระนั้นเราก็ไม่ค่อยพูดกันเป็นรูปเป็นร่างว่า 
อารมณ์รักเป็นอย่างไร ถึงแม้นักจิตวิทยาจะไม่ให้ค าจ ากัดความว่า "อารมณ์คืออะไร" แต่ก็ได้พยายาม
หาเกณฑ์คร่าวๆที่แสดงประสบการณ์ของคนที่ประกอบไปด้วยอารมณ์ คือ 

๑) ความเข้มข้นของความรู้สึก : อารมณ์มีความเข้มความบางต่างกัน เช่นความรื่นรมย์อาจ
มีขอบเขตกว้าง ตั้งแต่ความพึงพอใจเล็กๆน้อยๆ ไปถึงความยินดีปรีดาอย่างลิงโลดใจ ความกลัว
อาจจะมีขอบเขตตั้งแต่ประหวั่นพรั่นใจเล็กน้อยไปจนถึงกลัวจนจับใจ 
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๒) ระดับของการแสดงออก : อารมณ์แต่ละอย่างท าให้ท ากิจกรรมได้ต่างๆกัน เช่น ความ
โกรธอาจจะท าให้เราอยากเข้าไปท าลายต้นตอแห่งความโกรธนั้น ความกลัวอาจท าให้เราอยากถอย
หนี แต่ระดับความเข้มข้นของกิจกรรมนี้ไม่ข้ึนตรงต่อระดับความเข้มข้นของอารมณ์เสมอไป ถึงแม้
ความโกรธอย่างมากอาจท าให้คนแสดงพฤติกรรมหลายอย่างได้ แต่คนที่มีความเศร้าโศกเสียใจอย่าง
รุนแรงอาจจะแสดงอะไรออกมาไม่ได้เลย 

๓) ท่วงท านอง : อารมณ์มีลักษณะของท่วงท านอง เช่น ท่วงท านองยินดี ท่วงท านองไม่ยินดี 
เช่น ความสนุกสนาน ความภาคภูมิใจก็แสดงอารมณ์ในทางบวก แต่ความรู้สึกผิด ความเศร้าโศกก็
แสดงท่วงท านองไม่ยินดี 

๔) ความซับซ้อน : มีหลายครั้งที่อารมณ์ของเราปะปนไปกับความคิด เราอาจจะไม่แน่ใจว่า 
เราก าลังสุขหรือทุกข์กันแน่ คนที่ไปรับญาติกลับจากสงคราม อาจจะมีความสุขที่ได้เห็นญาติกลับบ้าน 
แต่ก็อาจเศร้าเสียใจที่ต้องเห็นญาติพิการจากสงคราม ความรู้สึกสุขหรือทุกข์ระคนกันและอาจจะวิตก
กังวลต่อภาพที่จะได้เห็น 

2.5.5 การจัดประเภทของอารมณ์ 
มีเกณฑ์หลายอย่าง ที่จะใช้แบ่งแยกประเภทของอารมณ์ เราอาจจะใช้ท่วงท านองของ

ความรู้สึกเป็นตัวก าหนดซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ พวกใหญ่ๆได้ คือ อารมณ์ที่เป็นไปในทางยินดี เช่น 
สนุกสนาน พอใจ เคารพรัก ภูมิใจ ไว้ใจ ชอบ และอารมณ์เป็นไปในทางไม่ยินดี เช่น โกรธ กลัว เศร้า
โศก เกลียด ไม่ไว้ใจ ขยะแขยง เจ็บปวดและอ่ืนๆ นอกจากนั้นยังมีอารมณ์บางประเภท ที่ยากจะจัดว่า
อยู่พวกไหน เช่น ความรู้สึกผิด ความเหงา 

เราอาจสงสัยว่า อารมณ์แต่ละชนิดนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระต่างกันหรือไม่ เช่น เวลาที่
เราสนุกกับเรากลัว สมองส่วนต่างๆท างานเหมือนกันหรือไม่ หรือเวลาที่เราโกรธกับรัก สารเคมีใน
ร่างกายเปลี่ยนแปลงเหมือนกันหรือไม่ มีงานค้นคว้าที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ เวลาร่างกายเกิด
อารมณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะรักหรือโกรธ สารเคมีในร่างกายชื่อ อะดรีนาลิน จะถูกขับออกมาเหมือนกัน แต่
การที่จะแสดงอารมณ์อย่างไรขึ้นอยู่กับการตีความขณะนั้น หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสังคมขณะนั้น 
ถ้าในขณะที่ร่างกายเกิดสารเคมีชนิดนั้น แล้วมีปัจจัยภายนอกมาขัดขวางให้ไปไม่ถึงเป้าหมาย ก็จะ
กลายเป็นโกรธ แต่ถ้าด าเนินไปได้ถึงเป้าหมาย ก็จะกลายเป็นสนุก แต่อย่างไรก็ตาม งานวิจัยครั้งหลังๆ
ก็พบว่า ระหว่างสารเคมีอะดรินาลินกับสารชีวเคมีชนิดอื่นๆอาจก่อให้เกิดอารมณ์ต่างกันก็ได้ถ้าบุคคล
เกิดความต้องการแล้ว แต่ถูกขัดขวางไม่ให้ไปถึงเป้าหมาย ก็จะเกิดความคับข้องใจ (frustraion) ซ่ึง
เป็นอารมณ์ท่ีซับซ้อน ผลก็จะออกมาเป็นความโกรธเป็นต้น ตัวอย่างเช่น ถ้าขอนายขึ้นเงินเดือน แล้ว
นายไม่ให้ ความคับข้องใจในตัวบุคคลบ่อยครั้งที่กระตุ้นให้เกิดความก้าวร้าวอาจจะเป็นทางกายหรือ
ทางวาจาก็ได้ เราอาจจะตะบันหน้าเจ้านายหรือด่าว่าเจ้านายลับหลัง แต่ถ้าเจ้านายเป็นสิ่งที่ไม่อาจ
ระบายความก้าวร้าวได้ ก็ต้องหาเป้าแทน ในกรณีเช่นนี้ ลูกและภรรยาดูเหมือนจะเป็นแพะรับบาปเขา
อาจจะกลับบ้านไปด่าภรรยาและตีลูก แต่ถ้าความก้าวร้าวหันเข้าหาตัวเองก็จะซึมเศร้าหรือฆ่าตัว
ตายตัวความก้าวร้าวเองไม่ใช่อารมณ์ แต่เกี่ยวพันกับอารมณ์ จะเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อเกิดความคับข้องใจ 



33 

บางครั้งความก้าวร้าวเกิดจากความอิจฉาริษยา อันเป็นความรู้สึกที่กลัวจะสูญเสียความรัก เพราะการ
แข่งขันจากศัตรูที่มีตัวตนจริงๆหรือเราสร้างมันขึ้นมาเอง คนที่มีความอิจฉาอาจจะท าลายศัตรูผู้มาแย่ง
ความรัก และความสนใจไปจากตนอย่างตรงๆ พ่ีคนโตอาจจะแอบหยิกน้อง เพราะอิจฉาที่น้องมาแย่ง
เอาความรักและความเอาใจใส่จากแม่ไปหมด 
 
2.5.6 การให้ความหมายกับความรู้สึกที่เกิดขึ้น 

คนเราต้องการให้ความหมายกับความรู้สึกของตนเอง เพราะคนมีความต้องการอย่างลึกซ้ึง ที่
จะให้ความหมายกับโลกที่เขาอยู่เพื่อจะได้ตอบโต้อย่างถูกต้อง เราต้องการให้การรับรู้และสมมติฐาน
ของเรามีน้ าหนัก มีเหตุมีผล เราต้องการแยกเท็จออกจากจริง แยกแท้ออกจากเทียม แยกภาพจริง
ออกจากภาพหลอน ถึงแม้จะมีคนบางคนท าเพิกเฉยกับความจอมปลอมได้ แต่คนส่วนมากก็จะทน
ความคลุมเครือไม่ได้ และเราต้องท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือขจัดความคุมเครือให้หมดสิ้นไป ถ้าเรา
นั่งอยู่ในห้องแล้วสงสัยว่าฝนตกหรือไม่เราต้องยื่นมืออกไปรองฝนดูและบางครั้ง "ความเป็นจริง
บางอย่าง" ก็ขึ้นอยู่กับการยอมรับของสังคม เช่น การตัดสินงานศิลปะ เราจะตีความหมายได้โดยการ
เปรียบเทียบกับผู้อ่ืน เราจึงจะตีความการรับรู้และความคิดของเราได้ และนี่คือส่วนที่ท าให้มนุษย์ต้อง
เข้ามาสัมพันธ์กันคนทุกคนต้องการรู้จักตนเอง โดยดูว่าคนอ่ืนเขาพูดถึงเราอย่างไร คิดกับเราอย่างไร 
นี่คือค าตอบว่า ท าไมคนเราจึงกลัวความโดดเดี่ยว และคนจะลดความกลัวได้จากการเข้ามาสัมพันธ์กัน
กับผู้อ่ืน แต่เราก็มีกระบวนการเลือกคนที่สัมพันธ์ด้วย เพราะไม่ใช่คนทุกคนที่เราจะใช้เป็นเครื่อง
เปรียบเทียบความรู้สึกของเราได้ เช่น คนที่มีความทุกข์ก็จะเลือกคนที่มีหัวอกเดียวกันเป็นเพ่ือน 
2.5.7 บทบาทของอารมณ์ 

อารมณ์บางอย่าง เช่น รัก เกลียด อิจฉา กลัว กังวลและคับข้องใจมีบทบาทมากใน
ชีวิตประจ าวัน บางครั้งอารมณ์ท าให้คนปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ได้อย่างดี แต่บางครั้งก็ขัดขวางการ
ปรับตัว แม่บ้านที่โกรธสามีท่ีกลับบ้านช้าจะรู้สึกว่าถ้าได้ระบายความโกรธออกมาบ้างจะสบายใจขึ้น 
การระบายก็อาจท าเพียงหน้างอให้สามีรู้ว่าไม่พอใจ ในแง่นี้อารมณ์จะท าหน้าที่เป็นตัวสื่อสารบอก
ความรู้สึกภายในใจ หลังจากได้ฟังค าอธิบายแก้ตัวแล้วสถานการณ์ก็เข้าสู่ภาวะปกติ แต่หากแม่บ้าน
แสดงอารมณ์เกรี้ยวกราดมากจนสามีเองก็ทนไม่ได้โกรธตอบเอาบ้างเรื่องก็บานปลายไปกันใหญ่ ต่าง
ฝ่ายต่างใช้อารมณ์เข้าหากัน อารมณ์ที่รุนแรงมากๆมักจะท าให้เกิดความแตกแยก ผู้แสดงก็อ่อนเปลี้ย
ทางอารมณ์ท าให้กระบวนการคิดเช่น การตัดสินใจ การแยกแยะเหตุและผลถูกรบกวนเพราะฉะนั้น
กิจกรรมบางอย่างที่ต้องใช้การตัดสินใจ เช่น การขับรถจึงอันตราย ถ้าคนขับก าลังมีอารมณ์ ประชาชน
ที่นั่งรถเมล์คงเคยเห็นปรากฏการเช่นนี้บ่อยๆ ตัวอย่างแห่งบทบาทของอารมณ์ เช่น การหัวเราะเป็น
การแสดงอารมณ์ทางสังคม เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับเรา ยิ่งเราหัวเราะมากเราก็ยิ่งมีความทุกข์ขึ้น
น้อยลง ความสุขในอารมณ์ส่วนมากเป็นความสุขทางสังคม หมายความว่า เกิดเพราะได้พบกับคนอ่ืน
หรือเกิดร่วมกับคนอ่ืน ถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วเราสนุกเรามีกอย่างให้มีคนอ่ืนๆมาร่วมสนุกกับเรา การ
หัวเราะจะเป็นรางวัลอย่างยิ่งถ้ามีคนอ่ืนอยู่ด้วย เรามักจะเล่าเรื่องตลกให้คนอ่ืนฟังมากกว่าที่จะเล่าให้
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ตัวเองฟัง การหัวเราะอาจจะเป็นพฤติกรรมที่ท าเพ่ือลดความเครียด เราอาจจะเห็นบางคนหัวเราะ
อย่างขมข่ืนหรือหัวเราะอย่างเคร่งเครียด หัวเราะในเวลาแปลกๆที่ไม่ควรจะหัวเราะ เพราะฉะนั้นคน
บางคนอาจะไม่ได้หัวเราะเพราะความสนุก แต่หาโอกาสหัวเราะเพ่ือต้องการลดความตึงเครียดของ
ตัวเอง 

 
2.6 คุณธรรม  จริยธรรม 

ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม ค าว่าจริยธรรม ซึ่งตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Morality ได้มี
ผู้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 

โชติ เพชรชื่น (2524 : 23) กล่าวว่าจริยธรรม ก็คือ “จริยะ” แปลว่าความประพฤติกิริยาที่ควร
ประพฤติ “ธรรม” คือ ความดี เมื่อรวมความหมายของสองค าเข้าด้วยกันคือ ความประพฤติดี กรมวิชาการ 
(2524 : 3-4) ไดให้ความหมายจริยธรรมว่าเป็นแนวทางของการประพฤติชอบทั้งกาย วาจา และใจ เพ่ือ
ประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

กระทรวงศึกษาธิการ (2548 : 2) ให้ความหมายคูณธรรมไว้ว่า สิ่งที่บุคคลส่วนใหญ่ยอมรับว่าดีงาม 
ซึ่งส่งผลให้เกิดการกระท าที่เป็นประโยชน์ และความดีงามที่ดีที่แท้จริงต่อสังคม 
จริยธรรม หมายถึง สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเครื่องมือช่วยตัดสิน และก าหนดการกระท าของตนเอง 

โคลเบอร์ก (Kohlberg). 1976 : 4-5) ได้ให้ความหมายของจิยธรรมไว้วา จริยธรรมมีพ้ืนฐานของ
ความยุติธรรม คือมีการกระจายสิทธิและหน้าที่อย่างเท่าเทียมกัน โดยมิได้หมายถึงเกณฑ์บังคับท่ัว ๆ ไป แต่
เป็นเกณฑ์ท่ีมีความเป็นสากลที่คนส่วนใหญ่รับไว้ในทุกสถานการณ์ ไม่มีการขัดแย้งเป็นอุดมคติ 

เรสต์ (Rest . 1977 : 6) ไดใ้ห้ความหมายของจริยธรรมว่า จริยธรรมเป็นมโนทัศน์ที่เก่ียวข้องกับ
หลักความยุติธรรมในการมีปฏิสัมพันธ์กันในสังคม โดยไม่เกี่ยวข้องกับคุณค่าหรือความรู้สึกส่วนตัวของแต่ละ
บุคคล เช่น ความรู้สึกส่วนตัวที่จะพัฒนาตนเองถึงจุดสุดยอดแห่งศักยภาพของเขา 
จากความหมายที่ได้กล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่า คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง คุณลักษณะที่เกี่ยวกับการประพฤติ
ปฏิบัติ ตลอดจนการคิดในทางที่ถูกต้อง ดีงาม มีคุณประโยชน์ทั้งตนเอง ละส่วนรวมสามารถควบคุมตนเองใน
การประพฤติปฏิบัติ และการปรับตัวเพ่ือความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขในสังคม 

การส่งเสริมคุณธรรมน าความรู้ คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 
ขอบข่ายของคุณธรรม จริยธรรม ที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ที่ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน และเยาวชน ได้แก่ 
ขยัน ประยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ าใจ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ขยัน คือ ผู้ที่มีความตั้งใจเพียรพยายามท าหน้าที่การงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในเรื่องที่ถูกที่ควร สู้
งาน มีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ท า ตั้งใจท าหน้าที่อย่างจริงจัง 

ประหยัด คือ ผู้ที่ด าเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย รู้จักฐานะทางการเงินของตน คิดก่อนใช้ คิด
ก่อนซื้อ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย  
ไม่ฟุ้งเฟ้อ รู้จักท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย ของตนเองอยู่เสมอ 

ซื่อสัตย ์คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อเวลา ต่อหน้าที่ และต่อวิชาชีพ มีความจริงใจปลอดจาก
ความรู้สึกเอนเอง หรืออคติ ไม่ใช้เล่ห์กลคดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม  
รับรู้หน้าที่ของตนเองปฏิบัติอย่างเต็มที่และถูกต้อง 
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มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน องค์กร และประเทศ โดยที่
ตนยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจ และตั้งใจยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ รวมถึงการมีวินัย
ทั้งต่อตนเอง และสังคม  

สุภาพ คือ คือ ผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ตามสถานภาพ และกาลเทศะ  
มีสัมมาคารวะ เรียบร้อย ไม่ก้าวร้าว รุนแรง หรือวางอ านาจข่มผู้อ่ืนทั้งโดยวาจา และท่าทางเป็นผู้มีมารยาทดี
งาม วางตนเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 

สะอาด คือ ผู้ที่รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ ฝึกฝนจิต
ไม่ให้ขุ่นมัว มีความแจ่มใสอยู่เสมอ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม มีความผ่องใส เป็น
ที่เจริญตา ท าให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น 

สามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้บทบาทของตน 
ทั้งในฐานะผู้น า และผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพ่ือให้การท างานส าเร็จลุล่วง 
สามารถแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่าง  
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิดและความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัว เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติและ
สมานฉันท์ 

มีน้ าใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือท าประโยชน์
ให้แก่ผู้อื่น เห็นอกเห็นใจ และเห็นคุณค่าในเพ่ือนมนุษย์ และผู้ที่มีความเดือดร้อน มีความเอ้ืออาทรเอาใจใส่ 
อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย และสติปัญญา ลงมือปฏิบัติการเพ่อบรรเทาปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดี
งามให้เกิดขึ้นในชุมชน 
จากการศึกษาในเรื่องคุณธรรมน าความรู้ คุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการ ที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขของนักเรียน ตามแนวของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สามารถสรุปได้ดังตาราง ๑ 
ตาราง คุณธรรมน าความรู้ คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ พฤติกรรมท่ีแสดงออกและตัวบ่งชี้ 

คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ  พฤติกรรมที่แสดงออก ตัวบ่งชี้ 
๑. ขยัน 
๒. ประหยัด 
คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ  

๑.ตั้งใจปฏิบัติงาน 
๒.มีความเพียรพยายาม 
๓.ท างานต่อเนื่อง 
พฤติกรรมที่แสดงออก 
๑.ใช้ทรัพย์สินของตนคุ้มค่า 
๒.รู้จักเก็บออมถนอมทรัพย์สิน 
๓.ใช้พลังงาน/ทรัพยากร 
อย่างประหยัดคุ้มค่า 

-มีความตั้งใจเพียรพยายามท าหน้าที่การ
งานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
ในเรื่องที่ถูกที่ควร สู้งาน มีความพยายาม 
ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ท า 
ตั้งใจท าหน้าที่อย่างจริงจัง 
-รู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของ
แต่พอประมาณให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่
ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ 

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

๑.ปฏิบัติตนเป็นคน 
พูดจริงท าจริง 
๒.ไม่ลักขโมย 
๓.ซื่อตรงต่อเวลา และหน้าที่  
 
๑.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ 
โรงเรียนอย่างเคร่งครัด 

มีความประพฤติตรงทั้งต่อเวลา ต่อหน้าที่ 
และต่อวิชาชีพ มีความจริงใจปลอดจาก
ความรู้สึกเอนเอง หรืออคติ ไม่ใช้เล่ห์กล
คดโกงท้ังทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่
ของตนเองปฏิบัติอย่างเต็มที่และถูกต้อง 
-ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของ
สถานศึกษา สถาบัน องค์กร และประเทศ 
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คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ  พฤติกรรมที่แสดงออก ตัวบ่งชี้ 
๒.ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งม่ัน
ตั้งใจ 
๓.เป็นผู้มีวินัยต่อตนเองและ
สังคม 
 
๑.มีกิริยามารยาทเรียบร้อย 
๒. พูดจาไพเราะ 
๓.แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
 
๑.ร่างกายสะอาด 
๒.เครื่องแต่งกาย/เครื่องใช้
สะอาด 
๓.รักษาความสะอาด
สิ่งแวดล้อม 

โดยที่ตนยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจ และ
ตั้งใจยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ 
และข้อปฏิบัติ รวมถึงการมีวินัยทั้งต่อ
ตนเอง และสังคม  
- มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ตามสถานภาพ 
และกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ เรียบร้อย ไม่
ก้าวร้าว รุนแรง หรือวางอ านาจข่มผู้อ่ืนทั้ง
โดยวาจา และท่าทางเป็นผู้มีมารยาทดีงาม  
วางตนเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 
-รู้จักรักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย และ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ 
ฝึกฝนจิตไม่ให้ขุ่นมัว มีความแจ่มใสอยู่
เสมอ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ 
และสภาพแวดล้อม มีความผ่องใส เป็นที่
เจริญตา ท าให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบ
เห็น 

๗. สามัคคี 
๘. มีน้ าใจ 

๑.ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๒.ไม่ทะเลาะวิวาท 
๓.รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 
 
๑.เอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน 
ด้วยความเต็มใจ 
๒.ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
อย่างสม่ าเสมอ 
๓.ร่วมบริจาคทรัพย์สิน/
สิ่งของ 

- เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รู้บทบาทของตนทั้งในฐานะผู้น า 
และผู้ตามที่ดี มีความมุ่งม่ันต่อการรวม
พลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพ่ือให้การ
ท างานส าเร็จลุล่วง สามารถแก้ปัญหา
และขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล 
ยอมรับความแตกต่าง ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ความคิดและความเชื่อ 
พร้อมที่จะปรับตัว เพื่ออยู่ร่วมกันอย่าง
สันติและสมานฉันท์ 
- ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จัก
แบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือ
ท าประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืน เห็นอกเห็นใจ 
และเห็นคุณค่าในเพ่ือนมนุษย์ และผู้ที่มี
ความเดือดร้อน มีความเอ้ืออาทรเอาใจ
ใส่ อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย 
และสติปัญญา ลงมือปฏิบัติการเพ่อ
บรรเทาปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่
ดีงามให้เกิดข้ึนในชุมชน 

 
 



บทที่ ๓ 

วิธีการด าเนินงาน 
๓.๑ การจัดการ 

๓.๑.๑ การจัดการเพื่อให้เกิดการบริหาร 
 ๑. โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมวางแผนการด าเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนมาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ ทั้งการประชุมครูประจ าเดือนการประชุมของกลุ่มบริหารวิชาการการประชุมกลุ่มนโยบาย
และแผนและการประชุมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระและการประชุมของคณะท างานสาระธรรมชาติ
แห่งชีวิต 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียนได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสาระ
ธรรมชาติแห่งชีวิต และมีการมอบหมายงานและหน้าที่ 

๒.๑ ค าสั่งโรงเรียนตากพิทยาคมที่ ๓๙๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงานสาระการ
เรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต  สาระการเรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว สาระการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชนงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามองค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนลง
วันที่  ๕  พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดังนี้ 
 
ค าสั่งโรงเรียนตากพิทยาคม ที่ 392/2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 3 สาระการเรียนรู้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจ าปี
การศึกษา  2562 

ด้วยโรงเรียนตากพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้สนอง
พระราชด าริฯ เข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมายเลขสมาชิก 7-63000-004 เป้าหมายหลักคือปลูกจิตส านึกให้แก่
เยาวชนและบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คุณค่าประโยชน์ของพรรณไม้ในโรงเรียนและใน
ท้องถิ่น เพื่อให้การด าเนินงานสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน ๓ สาระการเรียนรู้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ    
      ๑. นายภูธนภัส     พุ่มไม้   ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ              
      ๒. นายวรพงศ์      ทองมูล            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ    กรรมการ 
      ๓. นางภัทราภรณ์  เนื้อไม้  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
      ๔. นายอภิศักดิ์     เทียมฉันท์  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารบุคลากร กรรมการ 
      ๕. นางสาวประไพ แดงไฝ  หัวหน้างานทะเบียน   กรรมการ 
      ๖. นางอุไรรัตน์     รัตนภักดิ์ดีกุล หัวหน้างานวัดผล    กรรมการ 
      ๗. นางสาวปณัฐชา แดงไฝ  หัวหน้างานนโยบายและแผน  กรรมการ 
      ๘. นายเสรี          พรหมแก้ว   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป    กรรมการและเลขานุการ 
      ๙. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      ๑๐. นายสุทินธ์     ค าน่าน หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ๑. อ านวยความสะดวก สนับสนุน วางแผนการด าเนินงาน  
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  ๒. ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตลอดจนติดต่อประสานงาน
กับทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ)  
  ๓. ประสานขอความร่วมมือกับชุมชนในการด าเนินงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
๒. คณะกรรมการด าเนินงาน สาระการเรียนรู้ที่ ๑ สาระธรรมชาติแห่งชีวิต จ านวน  ๓๖  คน  ประกอบด้วย 

๑. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นายสุทินธ์   ค าน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๓. นางอัญชลี     เกิดแสง       ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๔. นางสาวสุธาสิน ี มะโต  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ  
๕. นายธนพนธ์   ชุ่มวงศ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๖. นางสาวนันทิยา  จันทร์ถี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๗. นายดนัย       ไทยมี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๘. นางนิภาพร  วิไล   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๙. นางสาวนิรมล  เหลืองพิศาลพร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๐. นางจตุพร      เกิดพันธุ์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๑. นางพรทิพย์   วงษ์ชัย    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
๑๒. นางสาวปริศนา  วิโนสุยะ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๓. นางนภาพร     ศรีแสงจนัทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
๑๔. นางอัญชุลี      วาวแวว   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๕.  นางสาวจารุวรรณ ปัญญาคม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๖. นายเอกพงษ์  มูลแก้ว      ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ 
๑๗. นางยุพิน       วงษ์เป็ง   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๘. นางพัชรีดา    ใยระย้า   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๙. นางสาวปณัฐชา  แดงไฝ   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๒๐. นายดิฐษ์ยนัส   ชนะชัย   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๒๑. นายสมรภูมิ   อ่อนอุ่น   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๒๒. นายธีรวฒุิ   อภิปรัชญาฐิติกุล  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๒๓. นางจิราภรณ์  ธรรมลังกา   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๒๔. นายเทวินทร์  ค าภาพันธ์            ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๒๕. นางสาวศศิวรรณ  จันทร์เจริญ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๒๖. นางสาวภัสราภรณ์  วงศ์ใหญ่  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๒๗. นางสาวชลธิชา พัชญวิวฒัน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๒๘. นางพรเพ็ญ   สว่างโชติ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
๒๙. นางนงนุช     จันทร์สายทอง  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
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๓๐. นางกฤษณา อุดมโภชน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
๓๑. นางสาวพุธชาติ  มั่นเมือง  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
๓๒. นางนิภา  แหวเมือง  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
๓๓. นางสาวสายพาน ทับนิล   ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
๓๔. นางรัตนา   พูลภักดี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
๓๕. นางหนึ่งนุช  เหล็กเพ็ชร์   พนักงานราชการ    กรรมการ    
๓๖. นางสาวพิมลวรรณ  น้อยท่าช้าง ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ
และเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ๑. รวบรวมและจัดท าแผนการเรียนการเรียนรู้  
  ๒. ออกแบบใบงาน ก าหนดชิ้นงาน ผลงานให้นักเรียนได้ศึกษาด้านรูปลักษณ์ ด้านคุณสมบัติ 
ด้านพฤติกรรมของพืชศึกษาต้อยติ่งไทย แล้วน าข้อมูลการเปลี่ยนแปลงมาสรุป  
  ๓. ออกแบบใบงาน ก าหนดชิ้นงาน ผลงานให้นักเรียนได้ศึกษารูปลักษณ์กับกายตน 
คุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน พฤติกรรมกับจิตอารมณ์และพฤติกรรมของตน 
  ๔. ออกแบบใบงาน ก าหนดชิ้นงาน ผลงานในการสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาธรรมชาติ
แห่งชีวิตของพืชศึกษาต้อยติ่งไทย 
      ๑. สัมผัสเรียนรูว้งจรชีวติของชีวภาพ จ านวน  ๓๖  คน ประกอบด้วย 
 ๑. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุทินธ์   ค าน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางอัญชลี     เกิดแสง        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 

๔. นางสาวสุธาสิน ีมะโต   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ  
๕. นายธนพนธ์   ชุ่มวงศ์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๖. นางสาวนันทิยา  จันทร์ถี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 

 ๗. นายดนัย       ไทยมี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๘. นางนิภาพร  วิไล   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๙. นางสาวนิรมล  เหลืองพิศาลพร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 ๑๐. นางจตุพร      เกิดพันธุ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 ๑๑. นางพรทิพย์   วงษ์ชัย   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวปริศนา  วิโนสุยะ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 ๑๓. นางนภาพร     ศรีแสงจนัทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
 ๑๔. นางอัญชุลี      วาวแวว  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 ๑๕. นางสาวจารุวรรณ ปัญญาคม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 ๑๖. นายเอกพงษ์  มูลแก้ว     ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ 
 ๑๗. นางยุพิน       วงษ์เป็ง  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 ๑๘. นางพัชรีดา    ใยระย้า  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 ๑๙. นางสาวปณัฐชา  แดงไฝ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 ๒๐. นายดิฐษ์ยนัส   ชนะชัย  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 ๒๑. นายสมรภูมิ   อ่อนอุ่น  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
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 ๒๒. นายธีรวฒุิ   อภิปรัชญาฐิติกุล  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 ๒๓. นางจิราภรณ์  ธรรมลังกา   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 ๒๔. นายเทวินทร์  ค าภาพันธ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
 ๒๕. นางสาวศศิวรรณ  จันทร์เจริญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
 ๒๖. นางสาวภัสราภรณ์  วงศ์ใหญ่  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
 ๒๗. นางสาวชลธิชา พัชญวิวฒัน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
 ๒๘. นางพรเพ็ญ   สว่างโชติ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
 ๒๙. นางนงนุช     จันทร์สายทอง  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
 ๓๐. นางกฤษณา อุดมโภชน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
 ๓๑. นางสาวพุธชาติ  มั่นเมือง  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 ๓๒. นางนิภา  แหวเมือง  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 ๓๓. นางสาวสายพาน ทับนิล  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 ๓๔. นางรัตนา   พูลภักดี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
 ๓๕. นางหนึ่งนุช  เหล็กเพ็ชร์  พนักงานราชการ    กรรมการ    
 ๓๖. นางสาวพิมลวรรณ  น้อยท่าช้างครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดูแล ก ากับ ติดตาม รวบรวมและจัดท าแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน ก าหนดชิ้นงาน  
ผลงานให้นักเรียนได้ศึกษาด้านรูปลักษณ์ ด้านคุณสมบัติ ด้านพฤติกรรมของพืชศึกษาต้อยติ่งไทย แล้วน าข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงมาสรุป 

 ๑.๑ ศึกษาด้านรูปลักษณ์ ได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างด้านรูปลักษณ์ จ านวน  ๑๑  
คน 
 ๑. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุทินธ์   ค าน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 

๓. นางนารีนาฏ   จันทมงคล       ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๔. นางสาวปริศนา  วิโนสุยะ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 ๕. นางสาวนิรมล  เหลืองพิศาลพร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 ๖. นางพรทิพย์   วงษ์ชัย    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
 ๗. นางอัญชุลี     วาวแวว   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 ๘. นางสาวจารุวรรณ ปัญญาคม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 ๙. นายเอกพงษ์  มูลแก้ว     ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ 
 ๑๐. นายดิฐษ์ยนัส  ชนะชัย  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวพิมลวรรณ  น้อยท่าช้าง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดูแล ก ากับ ติดตาม รวบรวมและจัดท าแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน ก าหนดชิ้นงาน  
ผลงานให้นักเรียนได้ศึกษาด้านรูปลักษณ์ของพืชศึกษาต้อยติ่งไทย แล้วน าข้อมูลการเปลี่ยนแปลงมาสรุป 

    ๑.๒ ศึกษาด้านคุณสมบัติ ได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างด้านคุณสมบัติ จ านวน  ๖  คน 
 ๑. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุทินธ์   ค าน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางอัญชลี     เกิดแสง        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๔. นางนิภาพร  วิไล   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
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๕. นางสาวสุธาสิน ีมะโต   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ  
๖. นางสาวนันทิยา  จันทร์ถี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ดูแล ก ากับ ติดตาม รวบรวมและจัดท าแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน ก าหนดชิ้นงาน 
ผลงานให้นักเรียนได้ศึกษาด้านคุณสมบัติของพืชศึกษาต้อยติ่งไทย แล้วน าข้อมูลการเปลี่ยนแปลงมาสรุป 
 ๑.๓ ศึกษาด้านพฤติกรรม ได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างด้านพฤติกรรม จ านวน  ๓  
คน 
 ๑. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุทินธ์   ค าน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายดนัย       ไทยมี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ดูแล ก ากับ ติดตาม รวบรวมและจัดท าแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน ก าหนด
ชิ้นงาน ผลงานให้นักเรียนได้ศึกษา ด้านพฤติกรรมของพืชศึกษาต้อยติ่งไทย แล้วน าข้อมูลการเปลี่ยนแปลงมา
สรุป 

 ๒. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่าง  จ านวน  ๕  คน ประกอบด้วย 
 ๑. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุทินธ์   ค าน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 

 ๓. นางรัตนา   พูลภักดี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
 ๔. นางนงนุช   จันทร์สายทอง  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
 ๕. นางกฤษณา อุดมโภชน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ดูแล ก ากับ ติดตาม รวบรวมและจัดท าแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน ก าหนด
ชิ้นงาน ผลงานให้นักเรียนได้ศึกษารูปลักษณ์กับกายตน คุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน พฤติกรรมกับจิต
อารมณ์และพฤติกรรมของตน 

 ๒.๑ รูปลักษณ์กับรูปกายตน  จ านวน  ๓  คน  ประกอบด้วย 
 ๑. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุทินธ์   ค าน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 

 ๓. นางรัตนา   พูลภักดี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ        กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ดูแล ก ากับ ติดตาม รวบรวมและจัดท าแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน ก าหนด

ชิ้นงาน ผลงานให้นักเรียนได้ศึกษารูปลักษณ์กับกายตน  
 ๒.๒ คุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน  จ านวน  ๓  คน  ประกอบด้วย 

 ๑. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุทินธ์   ค าน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางรัตนา   พูลภักดี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ        กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ดูแล ก ากับ ติดตาม รวบรวมและจัดท าแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน ก าหนด
ชิ้นงาน ผลงานให้นักเรียนได้คุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน  

 ๒.๓ พฤติกรรมกับจิตอารมณ์และพฤติกรรมของตน  จ านวน  ๔  คน  ประกอบด้วย 
 ๑. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุทินธ์   ค าน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางนงนุช   จันทร์สายทอง  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 



42 

 ๔. นางกฤษณา อุดมโภชน์    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ดูแล ก ากับ ติดตาม รวบรวมและจัดท าแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน ก าหนด

ชิ้นงาน ผลงานให้นักเรียนได้พฤติกรรมกับจิตอารมณ์และพฤติกรรมของตน 
      ๓. สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิต จ านวน  ๖  คน  ประกอบด้วย 
 ๑. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุทินธ์   ค าน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางพรเพ็ญ    สว่างโชต ิ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
 ๔. นางสาวพุธชาติ มั่นเมือง  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 ๕. นางสาวนันทิยา  จันทร์ถี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๖. นายดนัย       ไทยมี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ดูแล ก ากับ ติดตาม รวบรวมและจัดท าแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน ก าหนด
ชิ้นงาน ผลงานในการสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิตของพืชศึกษาต้อยติ่งไทย 
      ๔. สรุปแนวทางเพ่ือน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  จ านวน  ๑๑  คน  ประกอบด้วย 
 ๑. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุทินธ์   ค าน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางยุพิน       วงษ์เป็ง   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 ๔. นางพัชรีดา    ใยระย้า   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 ๕. นางสาวปณัฐชา  แดงไฝ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 ๖. นางพรเพ็ญ    สว่างโชต ิ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
 ๗. นายสมรภูมิ   อ่อนอุ่น   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 ๘. นายธีรวุฒ ิ  อภิปรัชญาฐิตกิุล  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 ๙. นางจิราภรณ์    ธรรมลังกา   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 ๑๐. นายดนัย       ไทยมี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวนันทิยา  จันทร์ถี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ดูแล ก ากับ ติดตาม รวบรวมและจัดท าแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน ก าหนด
ชิ้นงาน ผลงานในการสรุปแนวทางไปสู่การประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
๓. คณะกรรมการด าเนินงาน สาระการเรียนรู้ที่ ๒ สาระสรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว  จ านวน  ๔๔  คน ประกอบด้วย 

๑. นายกิตติพงศ์   สิริมูลเครือ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นางอรวรรณ     จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ 
๓. นายสุทินธ์     ค าน่าน          หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กรรมการ 
๔. นางสาววราภรณ์  ภาคสุโพธิ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. นางสาวสุพิน   พลนิรันดร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๖. นายชานนท์  ค าปิวทา   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๗. นางสาวเย็นจิตร์ มั่นคงพิพัฒน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๘. นางนารีนาฏ  จันทมงคล       ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๙. นางมณฑิรา   มาจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
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๑๐. นางจรรยา  นิ่มขาว   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๑. นางอัญชลี เกิดแสง   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๒. นางสาวสุธาสิน ีมะโต   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๓. นางนิภาพร วิไล   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๔. นายดนัย ไทยมี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๕. นายธนพนธ ์ ชุ่มวงศ์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๖. นางสาวนันทิยา   จันทรถ์ี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๗.  นายสมรภูม ิ   อ่อนอุ่น  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๘.  นายธีรวุฒิ  อภิปรัชญาฐิติกุล  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๙.  นางจิราภรณ์   ธรรมลังกา  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๒๐.  นางยุพิน วงษ์เป็ง   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๒๑. นางสาวประไพ  แดงไฝ    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๒๒. นางจันทร์จิรา    ค าน่าน   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๒๓. นางสาวนิษฐา ลิขิตสถาพร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๒๔. นายวรุฒม์     เครือแก้ว  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ 
๒๕. นางสาวกาญจนา  ด้วงนา            ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์           กรรมการ 
๒๖. นางอุไรรัตน์   รัตนภักดิ์ดีกุล  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ  
๒๗. นางพัชรีดา    ใยระย้า   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ  
๒๘. นางสาวจ าเนียร น้ าสังข์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๒๙. นางสาวจุฑารัตน์ เอ่ียมสะอาด  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๓๐. นางสาวทองแข  อุ่นเรือน   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๓๑. นางสุรีย์พร   มณีศักดิ์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๓๒. นางนิตติยา กันหา   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๓๓. นางนงนุช    จันทร์สายทอง  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
๓๔. นางสาวภัสราภรณ์  วงศ์ใหญ่  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๓๕. นางสาวศศิวรรณ  จันทร์เจริญ   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๓๖. นางสาวชลธิชา  พัชญวิวัฒน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๓๗. นางพรเพ็ญ    สว่างโชติ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
๓๘. นายปริญญา   กองทอง   ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
๓๙. นางสาวสายพาน ทับนิล   ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
๔๐. นางสาวระธีพร บุญเสม   ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
๔๑. นางสาวพุธชาติ   มั่นเมือง  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
๔๒. นางกฤษณา อุดมโภชน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 



44 

๔๓. นางสาวประภาพรรณ จันทร์พรม   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๔๔. นางสาวณัฐธิดา  ศรีพุ่ม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ๑. รวบรวมและจัดท าแผนการเรียนการเรียนรู้  
  ๒. ออกแบบใบงาน ก าหนดชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้รูปลักษณ์ คุณสมบัติ พฤติกรรม 
เกี่ยวกับธรรมชาติของปัจจัยชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลักของพืชศึกษาต้อยติ่งไทย 
  ๓. ออกแบบใบงาน ก าหนดชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้ด้านรู้ลักษณ์ คุณสมบัติเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของปัจจัยกายภาพ ดิน น้ า แสงและอากาศ 
  ๔. ออกแบบใบงาน ก าหนดชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยอ่ืน ๆ (ปัจจัย
ประกอบ เช่นวัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่) 
  ๕. ออกแบบใบงาน ก าหนดชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้วิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์และ
สัมพันธภาพ เรียนรู้วิเคราะห์ให้เห็นความผูกพัน 
  ๖. ออกแบบใบงาน ก าหนดชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้สรุปผลการเรียนรู้ดุลยภาพของความ
พันเกี่ยว 
      ๑. รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต   จ านวน  ๒๗  คน ประกอบด้วย 
 ๑. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุทินธ์   ค าน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 

๓. นางนารีนาฏ  จันทมงคล       ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๔. นางมณฑิรา   มาจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 

๕. นางจรรยา  นิ่มขาว   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๖. นางอัญชลี เกิดแสง   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๗. นางสาวสุธาสิน ีมะโต   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๘. นางนิภาพร วิไล   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๙. นายดนัย ไทยมี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๐. นายธนพนธ ์ชุ่มวงศ์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๑ นางสาวนันทิยา   จันทร์ถี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๒. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๓. นายสมรภูม ิ  อ่อนอุ่น  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๔. นายธีรวฒุิ  อภิปรัชญาฐติิกุล  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๕. นางจิราภรณ์   ธรรมลังกา  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๖. นางยุพิน วงษ์เป็ง   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๘. นางสาวปณัฐชา  แดงไฝ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๙. นางพัชรีดา    ใยระย้า  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๒๐. นางพรเพ็ญ   สว่างโชติ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
๒๑. นางกฤษณา อุดมโภชน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
๒๒. นางนงนุช    จันทร์สายทอง  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
๒๓. นางสาวภัสราภรณ์  วงศ์ใหญ่  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๒๔. นางสาวศศิวรรณ  จันทร์เจริญ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
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๒๕. นางสาวชลธิชา  พัชญววิฒัน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๒๖. นางสาวพุธชาติ   มั่นเมือง  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
๒๗. นางสาวพิมลวรรณ น้อยท่าช้าง  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษาในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ ดูแล ก ากับ และติดตามให้
นักเรียนศึกษาเรียนรู้น าองค์ความรู้ที่ได้จากธรรมชาติแห่งชีวิตของปัจจัยหลักมาเป็นฐานในการศึกษาธรรมชาติ
ของปัจจัยที่เข้ามาพันเกี่ยว  
      ๒. เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเก่ียวข้องกับปัจจัยหลัก   จ านวน  ๑๐  คน ประกอบด้วย 
 ๑. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 

๒. นางสาววราภรณ์  ภาคสุโพธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ 
๓. นางจันทร์จิรา   ค าน่าน  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๔ นางอุไรรัตน์   รัตนภักดิ์ดีกุล  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๕. นางสาวประไพ     แดงไฝ   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๖. นางสาวนิษฐา  ลิขิตสถาพร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๗. นายวรุฒม์     เครือแก้ว  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๘. นางสาวกาญจนา  ด้วงนา  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๙. นางสาวจุฑารัตน์ เอ่ียมสะอาด  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๑๐. นางสาวณัฐธิดา  ศรีพุ่ม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  ดูแล  ก ากับ และติดตามให้

นักเรียนศึกษาเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์คุณสมบัติพฤติกรรม ของปัจจัยอ่ืนที่มาเกี่ยวข้องกับ “ต้อยติ่งไทย” และ
สรุปผลการเรียนรู้ 
 ๒.๑ เรียนรู้ด้าน รูปลักษณ์ คุณสมบัติพฤติกรรม   จ านวน  ๑๐  คน ประกอบด้วย 
 ๑. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 

๒. นางสาววราภรณ์  ภาคสุโพธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวนิรมล    เหลืองพิศาลพร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๔. นางจันทร์จิรา   ค าน่าน  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๕. นางอุไรรัตน์   รัตนภักดิ์ดีกุล  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๖. นางสาวประไพ     แดงไฝ   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๗. นางสาวนิษฐา ลิขิตสถาพร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๘. นายวรุฒม์     เครือแก้ว  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๙. นางสาวกาญจนา  ด้วงนา  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๐. นางสาวณัฐธิดา  ศรีพุ่ม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  ดูแล ก ากับ และติดตามให้

นักเรียนศึกษาเรียนรู้การสัมผัสเรียนรู้ธรรมชาติของชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก (ต้อยติ่งไทย) 
เรียนรู้ด้านรูปลักษณ์คุณสมบัติและ 
      พฤติกรรมในแต่ละปัจจัยอย่างละเอียด 
 ๒.๒  สรุปผลการเรียนรู้   จ านวน  ๖  คน   ประกอบด้วย 

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

  มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  ดูแล  ก ากับ และติดตามให้
นักเรียนศึกษาเรียนรู้ การสรุปผลการเรียนรู้ธรรมชาติของชีวภาพที่มาพันเกี่ยวกับปัจจัยหลักด้านรูปลักษณ์
คุณสมบัติและพฤติกรรมของปัจจัยอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ “ต้อยติ่งไทย” 
      ๓. เรียนรู้ธรรมชาติของ ปัจจัยกายภาพ (ดิน น้ าแสง อากาศ)   จ านวน  ๙  คน ประกอบด้วย 

๑. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุพิน  พลนิรันดร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ 
๓. นายชานนท์  ค าปิวทา   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๔. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. นางปัทมา   ภู่สวาสดิ ์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 

 ๖. นางสาวเบญชญา  ธนาถิรธรรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๗. นางสาวจุฑารัตน์ เอ่ียมสะอาด  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
 ๙. นางสาวเย็นจิตร์  มั่นคงพิพัฒน์    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  ดูแล  ก ากับ  และติดตามให้
นักเรียนศึกษาเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์คุณสมบัติสรุปผลการเรียนรู้ของปัจจัยกายภาพด้านรูปลักษณ์คุณสมบัติ 

๓.๑ เรียนรู้ด้าน รูปลักษณ์ คุณสมบัติจ านวน  ๙  คน  ประกอบด้วย 
๑. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุพิน  พลนิรันดร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวเย็นจิตร์  มั่นคงพิพัฒน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
๔. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. นางปัทมา   ภู่สวาสดิ ์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 

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

มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษาในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  ดูแล  ก ากับ  และติดตามให้
นักเรียนศึกษาเรียนรู้การสัมผัสเรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยศึกษากายภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก(ตะโก) 
เช่นดินน้ าอากาศและแสง 

๓.๒ สรุปผลการเรียนรู้   จ านวน  ๗  คน ประกอบด้วย 
๑. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเย็นจิตร์  มั่นคงพิพัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ 
๓. นางปัทมา   ภู่สวาสดิ ์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 

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

 ๗. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษาในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  ดูแล  ก ากับ  และติดตามให้
นักเรียน  ศึกษาเรียนรู้สรุปผลการเรียนรู้ของปัจจัยกายภาพด้านรูปลักษณ์คุณสมบัติ 

 ๔. เรียนรู้ธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัยจ านวน  ๓  คน ประกอบด้วย 
๑. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นายสุทินธ์   ค าน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๓. นายชานนท์  ค าปิวทา      ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา ในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  ดูแล  ก ากับ  และติดตามให้

นักเรียนศึกษาเรียนรู้ปัจจัยประกอบเช่นวัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่สัมผัสเรียนรู้ปัจจัยประกอบที่เข้ามา
เกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก(ตะโก) ปัจจัยรอง (ชีวภาพอ่ืน) และปัจจัยเสริม(กายภาพ) น ามาพิจารณาและสรุปองค์
ความรู้ 
      
 ๕. เรียนรู้ธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัย   จ านวน  ๓  คน  ประกอบด้วย 

๑. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นายสุทินธ์   ค าน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวเย็นจิตร์  มั่นคงพิพัฒน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษาในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ ดูแล ก ากับ และติดตามให้

นักเรียนศึกษาเรียนรู้วิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์เป็นการเรียนรู้ธรรมชาติของความเกี่ยวข้องระหว่างชีวภาพ
กับชีวภาพชีวภาพกับกายภาพเห็นและเข้าใจความสัมพันธ์และการศึกษาเรียนรู้วิเคราะห์ให้เห็นความผูกพัน
เป็นการเรียนรู้ธรรมชาติของความผูกพันระหว่างชีวภาพกับชีวภาพชีวภาพกับกายภาพเห็นและเข้าใจความ
ผูกพัน  
      
 ๖. สรุปผลการเรียนรู้ ดุลยภาพของความพันเกี่ยว  จ านวน  ๖  คน ประกอบด้วย 

๑. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นายสุทินธ์   ค าน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๓. นางพรเพ็ญ  สว่างโชติ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
๔. นางสาวระธีพร  บุญเสม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ 
๕. นางสาวกัญชลี  ตันจันทร ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ 
๖. นางสาวเย็นจิตร์  มั่นคงพิพัฒน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษาในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ ดูแล ก ากับ และติดตามให้

นักเรียนศึกษาเรียนรู้ความสัมพันธ์ความผูกพันก่อเกิดดุลยภาพวัตถุทรัพยากรที่เป็นปัจจัยในการพัฒนาหากเรา
มีอย่างสมบูรณ์ 
 
๔. คณะกรรมการด าเนินงาน สาระการเรียนรู้ที่ ๓ สาระประโยชน์แท้แก่มหาชน 

๑. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นายสุทินธ์  ค าน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวสุพิน  พลนิรันดร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๔. นางมณฑิรา   มาจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. นายวัชระ     วงษ์ดี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
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๖. นางสาวศิวพร  แพทย์ขิม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
๗. นางรุ่งเดือน   ศิริมิลินทร์      ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ 
๘. นายอนุชิต   ธรามานิตย์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๙. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๐. นางสาวสายทิพย์ จารุวสพัุนธุ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ๑. รวบรวมและจัดท าแผนการเรียนการเรียนรู้  
  ๒. ออกแบบใบงาน ก าหนดชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้พิจารณาศักยภาพด้านรู้ลักษณ์ 
วิเคราะห์ศักยภาพด้านสมบัติ จินตนาการศักยภาพด้านพฤติกรรม 
  ๓. ออกแบบใบงาน ก าหนดชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้จินตนาการจากการวิเคราะห์
ศักยภาพ เรียนรู้สรุปคุณของศักยภาพที่ได้จากการจินตนาการ 
  ๔. ออกแบบใบงาน ก าหนดชิ้นงาน ผลงานในการสรุปผลการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
๑. เรียนรู้การวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษา จ านวน  ๘  คน ประกอบด้วย 
 ๑. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุทินธ์  ค าน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวสุพิน  พลนิรันดร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๔. นางมณฑิรา   มาจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๕. นายวัชระ     วงษ์ดี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๖. นางสาวศิวพร  แพทย์ขิม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
 ๗. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๘. นางสาวสายทิพย์ จารุวสุพันธุ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ดูแล ก ากับ ติดตาม รวบรวมและจัดท าแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน ก าหนด
ชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้พิจารณาศักยภาพด้านรู้ลักษณ์ วิเคราะห์ศักยภาพด้านสมบัติ จินตนาการศักยภาพ
ด้านพฤติกรรม 
 ๑.๑ พิจารณาศักยภาพด้านรูปลักษณ์   จ านวน  ๘  คน ประกอบด้วย 
 ๑. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุทินธ์  ค าน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวสุพิน  พลนิรันดร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๔. นางมณฑิรา   มาจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๕. นายวัชระ     วงษ์ดี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๖. นางสาวศิวพร  แพทย์ขิม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
 ๗. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๘. นางสาวสายทิพย์ จารุวสุพันธุ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้าที่ ดูแล ก ากับ ติดตาม รวบรวมและจัดท าแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน ก าหนด
ชิ้นงานผลงานในการเรียนรู้พิจารณาศักยภาพด้านรู้ลักษณ์ 
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 ๑.๒ วิเคราะห์ศักยภาพด้านคุณสมบัติ  จ านวน  ๘  คน ประกอบด้วย 
 ๑. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุทินธ์  ค าน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวสุพิน  พลนิรันดร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๔. นางมณฑิรา   มาจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๕. นายวัชระ     วงษ์ดี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๖. นางสาวศิวพร  แพทย์ขิม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
 ๗. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๘. นางสาวสายทิพย์ จารุวสุพันธุ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่ ดูแล ก ากับ ติดตาม รวบรวมและจัดท าแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน ก าหนด
ชิ้นงานผลงานในการเรียนรู้วิเคราะห์ศักยภาพด้านสมบัติ 
 ๑.๓ จินตนาการศักยภาพด้านพฤติกรรม  จ านวน  ๘  คน ประกอบด้วย 
 ๑. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุทินธ์  ค าน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวสุพิน  พลนิรันดร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๔. นางมณฑิรา   มาจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๕. นายวัชระ     วงษ์ดี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๖. นางสาวศิวพร  แพทย์ขิม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
 ๗. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๘. นางสาวสายทิพย์ จารุวสุพันธุ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ดูแล ก ากับ ติดตาม รวบรวมและจัดท าแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน ก าหนด
ชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้จินตนาการศักยภาพด้านพฤติกรรม 
      ๒. เรียนรู้จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพของปัจจัย จ านวน  ๘  คน ประกอบด้วย 
 ๑. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุทินธ์  ค าน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวสุพิน  พลนิรันดร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๔. นางมณฑิรา   มาจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๕. นายวัชระ     วงษ์ดี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๖. นางสาวศิวพร  แพทย์ขิม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
 ๗. นางสาวสายทิพย์ จารุวสุพันธุ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 

 8. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ดูแล ก ากับ ติดตาม รวบรวมและจัดท าแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน ก าหนด

ชิ้นงานผลงานในการเรียนรู้จินตนาการจากการวิเคราะห์ศักยภาพ เรียนรู้สรุปคุณของศักยภาพท่ีได้จากการ
จินตนาการ 
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 ๒.๑ จินตนาการจากการวิเคราะห์ศักยภาพ  จ านวน  ๘  คน ประกอบด้วย 
 ๑. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุทินธ์  ค าน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวสุพิน  พลนิรันดร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๔. นางมณฑิรา   มาจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๕. นายวัชระ     วงษ์ดี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๖. นางสาวศิวพร  แพทย์ขิม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
 ๗. นางสาวสายทิพย์ จารุวสุพันธุ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๘. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ดูแล ก ากับ ติดตาม รวบรวมและจัดท าแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน ก าหนด
ชิ้นงานผลงานในการเรียนรู้จินตนาการจากการวิเคราะห์ศักยภาพ 

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

 มีหน้าที่ ดูแล ก ากับ ติดตาม รวบรวมและจัดท าแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน ก าหนด
ชิ้นงานผลงานในการเรียนรู้สรุปคุณของศักยภาพที่ได้จากการจินตนาการ 
      ๓. สร้างสรรค์วิธีการ จ านวน  ๘  คน ประกอบด้วย 
 ๑. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุทินธ์  ค าน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวสุพิน  พลนิรันดร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๔. นางมณฑิรา   มาจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ กรรมการ 
 ๕. นายวัชระ     วงษ์ดี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๖. นางสาวศิวพร  แพทย์ขิม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
 ๗. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๘. นางสาวสายทิพย์ จารุวสุพันธุ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ดูแล ก ากับ ติดตาม รวบรวมและจัดท าแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน ก าหนด
ชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้พิจารณาคุณที่เกิดจากจินตนาการ สรรค์สร้างแนวคิด แนวทางวิธีการ 
๔. สรุปผลการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน   จ านวน  ๘  คน  ประกอบด้วย 
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 ๑. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุทินธ์  ค าน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวสุพิน  พลนิรันดร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๔. นางมณฑิรา   มาจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๕. นายวัชระ     วงษ์ดี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๖. นางสาวศิวพร  แพทย์ขิม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
 ๗. นางสาวสายทิพย์ จารุวสุพันธุ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๘. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ดูแล ก ากับ ติดตาม รวบรวมและจัดท าแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน ก าหนด
ชิ้นงาน ผลงานในการสรุปผลการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
๕. คณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงาน    

๑. นายภูธนภัส พุ่มไม้            ผู้อ านวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ    
๒. นายวรพงศ์       ทองมูล             รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ    กรรมการ 
๓. นายเสรี   พรหมแก้ว            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป    รองประธาน 
๔. นางภัทราภรณ์   เนื้อไม้   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
๕. นายอภิศักดิ ์     เทียมฉันท์  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารบุคลากร กรรมการ 
๖. นางอรวรรณ   จันทร์บุตร  หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์    กรรมการ 
๗. นางสาวนิรมล   เหลืองพิศาลพร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ กรรมการ 
๘. นางพรเพ็ญ สว่างโชติ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
๙. นางศิริวรรณ     เสือสุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๑๐. นายปริญ วันธนานันท์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ   กรรมการ 
๑๑. นางเสาวลักษณ์  บัวแก้ว   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
๑๒. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ 
๑๓. นางสาวยุพิน  มาคง   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ 
๑๔. นางสาวประไพ แดงไฝ   หัวหน้างานทะเบียน   กรรมการ 
๑๕. นางอุไรรัตน์     รัตนภักดิ์ดีกุล  หัวหน้างานวัดผล    กรรมการ 
๑๖. นางสาวปณัฐชา แดงไฝ   หัวหน้างานนโยบายและแผน  กรรมการ 
๑๗. นางมณฑิรา   มาจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ  
๑๘. นายนรินทร์     เงินดี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ     
๑๙. นางสมคิด    แดงอาสา  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๒๐. นางอารี    ประเพชร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๒๑. ว่าที่ ร.ต.วิโรจน์  ศรีสุข   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๒๒. นางสาวทิพยรัตน์  ส่งประเสริฐ    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
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๒๓. นางสาวเบญชญา  ธนาถิรธรรม    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๒๔. นางสาวณิชนันท์   ค านวนสินธุ์    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการ 
๒๕. นางสาวสุพิน  พลนิรันดร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๒๖. นางนารีนาฏ  จันทมงคล  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๒๗. นางอัญชลี   เกิดแสง     ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๒๘. นางปัทมา      ภู่สวาสดิ์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๒๙. นางสาวสุธาสินี มะโต   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๓๐. นายอดิพงศ์     ท่วมจอก  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๓๑. นายธนพนธ์    ชุ่มวงศ์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๓๒. นางสาวกรรณิกา  สียะ   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๓๓. นายดนัย    ไทยม ี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๓๔. นางนิภาพร   วิไล   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๓๕. นางสาวณัฐธิดา    ศรีพุ่ม   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๓๖. นางสาวนันทิยา จันทร์ถี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๓๗. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๓๘. นางสาวสายทิพย์ จารุวสุพันธุ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๓๙. นายศุภฤกษ์       วงค์ล าดวน  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๔๐. นางสาวพิมลวรรณ  น้อยท่าช้าง  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๔๑. นายชานนท์   ค าปิวทา   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๔๒. นางสาวเย็นจิตร์  มั่นคงพิพัฒน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๔๓. นางสาวสุชานันท์  ค านวณสินธุ์  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
๔๔. นางสาวพิชญาภัค  เทิดโรจนชัย  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
๔๕. นายสุทินธ์ ค าน่าน   หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เลขานุการ 
๔๖. นางจรรยา     นิ่มขาว   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๗. นายกิตติพงศ ์  สิริมูลเครือ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๘. นางสาววราภรณ์  ภาคสโุพธิ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ผู้ช่วยเลขานุการ 

       มีหน้าที ่๑. ติดตามผลการด าเนินงานและรวบรวมผลงานของครูและนักเรียน 
             ๒. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเพื่อเสนอผลการด าเนินงานแต่ละด้านต่อโครงการ อพ.สธ. 
วิธีการด าเนินการการ มีดังนี้ 

(๑) ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อวางแผนก าหนดนโยบายเป้าหมายการด าเนินงานงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖2 

(๒) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อด าเนินงานการวางแผน
บูรณาการและมอบหมายงานตลอดปีการศึกษา 
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(๓) ประชุมคณะครูทั้งโรงเรียนเพื่อมอบหมายงานนโยบาย เป้าหมายแนวทางการจัดท าแผนบูรณา
การงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การศึกษา ๕ องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การเรียนรู้พืช
ศึกษาการเรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว การเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

(๔) การประชุมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน
การศึกษา ๕  องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การเรียนรู้พืชศึกษา การเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต 
การเรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว การเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

(๕) การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประกอบด้าน 
ชุดที่ ๑ คณะกรรมการอ านวยการ 
ชุดที่ ๒ คณะกรรมด าเนินงาน ๕ องค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ชุดที่ ๓ คณะกรรมการพืชศึกษา 
ชุดที่ ๔ คณะกรรมการด าเนินงานศึกษา ๓ สาระการเรียนรู้ 
(๖) การประสานงานกับฝ่ายต่างๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน หน่วยงาน ชุมชนและขอค าแนะน า 
ปรึกษาจากท่ีปรึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
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3.๑.๒ การจัดการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
๑. จัดให้มีการอบรมนักเรียน และครูแกนน าบูรณาการหลักสูตร ๓ สาระ (สาระที่ ๑ การเรียนรู้

ธรรมชาติแห่งชีวิต สาระท่ี ๒ การเรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว และสาระที่ ๓ การเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่
มหาชน) ให้แก่นักเรียน และครูแกนน าให้มีความรู้ ความเข้าใจ น าไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และขยาย
ผลจากการอบรม ไปสู่นักเรียน และคณะครูทุกคน 

๒. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระส าคัญ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๗  กลุ่มสาระ ได้แก่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๓. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๗ กลุ่มสาระ ได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
เป็นแหล่งเรียนรู้ และจัดท าใบความรู้ ใบกิจกรรมที่ใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน และ
นอกห้องเรียน 

สรุปจ านวนนักเรียนที่ร่วมปฏิบัติการสาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต 

 
  

ประจ าปีการศึกษา 2562 

จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนนักเรียน 
ผู้ร่วมปฏิบัติ 

ร้อยละของนักเรียน 
ผู้ร่วมปฏิบัติ 

2,627 1,252 4๗.66 
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การจัดการเพ่ือใหเกิดการเรียนรูไดมีการวางแผนบูรณาการการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู ทุกระดับชั้น ดังนี้  
 

ผังมโนทัศน์การจัดการเรียนรู้ บูรณาการสาระที่ ๑ ธรรมชาติแห่งชีวิต โรงเรียนตากพิทยาคม 
ปีการศึกษา ๒๕๖2 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผังมโนทัศน์การจัดการเรียนรู้ บูรณาการสาระท่ี ๑ ธรรมชาติแห่งชีวิต โรงเรียนตากพิทยาคม 

ปีการศึกษา ๒๕๖2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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ผังมโนทัศน์การจัดการเรียนรู้ บูรณาการสาระท่ี ๑ ธรรมชาติแห่งชีวิต โรงเรียนตากพิทยาคม 
ปีการศึกษา ๒๕๖2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังมโนทัศน์การจัดการเรียนรู้ บูรณาการสาระท่ี ๑ ธรรมชาติแห่งชีวิต โรงเรียนตากพิทยาคม 
ปีการศึกษา ๒๕๖2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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ผังมโนทัศน์การจัดการเรียนรู้ บูรณาการสาระท่ี ๑ ธรรมชาติแห่งชีวิต โรงเรียนตากพิทยาคม 
ปีการศึกษา ๒๕๖2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังมโนทัศน์การจัดการเรียนรู้ บูรณาการสาระท่ี ๑ ธรรมชาติแห่งชีวิต โรงเรียนตากพิทยาคม 
ปีการศึกษา ๒๕๖2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
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ผังมโนทัศน์การจัดการเรียนรู้ บูรณาการสาระท่ี ๑ ธรรมชาติแห่งชีวิต โรงเรียนตากพิทยาคม 
ปีการศึกษา ๒๕๖2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินการเรียนรู้ มีดังนี้ 
๑) จัดให้มีการอบรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต การเรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว 

การเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชนให้แก่ครูทุกคนให้มีความรู้ ความเข้าใจ น าไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ได้ 

๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่ม 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วดั สาระส าคัญ 

๓) ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้สวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และจัดท าใบความรู้ ใบกิจกรรม 

๔) ก าหนดกลุม่ผู้เรียนที่เรียนรู้คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ โดยมีครูที่ปรึกษาและครูประจ าวิชาเป็น 
ที่ปรึกษาให้ข้อแนะน าแนวทางในการศึกษาแก่นักเรียน นักเรียนแต่ละระดับชั้นแบ่งกลุ่มตามคณะสี ได้แก่สี 
ม่วง สีฟ้า สีเหลือง สีชมพูและสีเขียวโดยจัดกลุ่มแบบคละชั้นเรียนกลุ่มละ ๑๐ คน 

๕) ครูที่ปรึกษาและครูประจ าวิชาชี้แจงวัตถุประสงค์ ก าหนดระยะเวลาในการเรียนรู้ให้ความรู้และ 
แนวทางในการท ากิจกรรมตามใบความรู้และใบกิจกรรมที่มอบหมายแก่นักเรียน 

๖) นักเรียนท ากิจกรรมศึกษาพรรณไม้ตามทะเบียนพรรณไม้และพืชศึกษาบันทึกผลการศึกษาในใบ 
กิจกรรม 

๗) นักเรียนสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาการเรียนรู้ธรรมชาติมีชีวิต 
๘) นักเรียนสรุปแนวทางเพ่ือน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
๙) ครูตรวจผลงานของนักเรียน ให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาผลงาน 
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3.2 การศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิต 
 แสดงวิธีการ แต่ละล าดับขั้นการเรียนรู้ ดังนี้ 

3.2.1 สัมผัสเรียนรู้วงชีวิตของชีวภาพด้านรูปลักษณ์   
- ศึกษาต้อยติ่งไทย ทั้ง 4 ระยะการเจริญเติบโตในสภาพจริงตามธรรมชาติ  นักเรียนแต่ละ

กลุ่มลงพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือส ารวจรูปลักษณะภายนอก และเก็บตัวอย่าง น ามาทดลองในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์รูปลักษณะภายในของพืช ตามบทปฏิบัติการเรื่องโครงสร้างภายในของพืช  
โดยศึกษารูปลักษณ์  เกี่ยวกับ  ราก  ล าต้น  ใบ  ดอก  ผล  และเมล็ด  มีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๑.๑.๑  เรื่องท่ีจะเรียนรู้ของรูปลักษณ์ภายนอก 
- ราก ศึกษาเก่ียวกับ ความยาว ความกว้าง สี ผิว ขนาด รูปทรง รูปร่าง เนื้อ ของตอนโคน 

ตอนกลางและตอนปลาย 
- ล าต้น  ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะวิสัย รูปทรงล าต้น  ความสูงของล าต้น  ขนาด สี ลักษณะ

ผิวของล าต้น ของตอนโคน ตอนกลางและตอนปลาย 
- ใบ  ศึกษาเกี่ยวกับชนิด  การเรียงตัวของใบบนกิ่ง ลักษณะการจัดเรียงตัวของเส้นใบ  

รูปทรงของใบ  ลักษณะขอบใบ  สี  รูปร่าง ขนาดความกว้าง ความยาวผิวของใบ ตอน
โคน ตอนกลางและตอนปลาย ด้านหลัง ด้านท้อง ซึกซ้าย ซีกขวา  

- ดอก  ศึกษาเกี่ยวกับชนิด ต าแหน่งที่ออกดอก  ขนาด รูปทรง รูปร่าง ความยาว ความ
กว้าง  จ านวนกลีบเลี้ยง กลีบดอก  สี  ลักษณะผิวของกลีบดอก กลีบเลี้ยง  ของตอนโคน 
ตอนกลางและตอนปลาย 

- ผลและเมล็ด  ศึกษาเก่ียวกับชนิด รูปร่าง  จ านวน  ขนาดความกว้าง ความยาว  สี  ผิว
ของผลอ่อน  และผลแก่  ผิวของเมล็ด  ลักษณะเปลือกผลและเมล็ด ของตอนโคน 
ตอนกลางและตอนปลาย 

๑.๑.๒ เรื่องท่ีจะเรยีนรู้ของรูปลักษณ์ภายใน 
- ราก ศึกษาเก่ียวกับ สี รูปร่าง จ านวนชั้นของเนื้อเยื่อ ลักษณะการเรียงตัวของ ชั้น 

Epidermis Cortex และStele 
- ล าต้น ศึกษาเกี่ยวกับ สี รูปร่าง จ านวนชั้นของเนื้อเยื่อ ลักษณะการเรียงตัวของ ชั้น 

Epidermis Cortex และStele 
- ใบ ศึกษาเกี่ยวกับ การติดสี รูปร่าง จ านวนชั้นของเนื้อเยื่อ ลักษณะการเรียงตัวของ ชั้น 

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

- ดอก ศึกษาเกี่ยวกับ สี รูปร่าง ผิว จ านวน Sepal ,Petal ,Stigma ,Style ,Ovary, 
Ovule Anther, Filament ลกัษณะต าแหน่ง 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  



60 

ล าดับการเรียนรู้ ๑.1 ศึกษารูปลักษณ์ ได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างด้านรูปลักษณ์ 

การวิเคราะห์รูปลักษณ์ของพืช 
วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือให้ทราบส่วนประกอบภายนอกของพืช  

๒. เพ่ือสามารถอธิบายโครงสร้างภายนอกของพืชได้  
วิธีการเรียนรู้ 

วัสดุ-อุปกรณ์ 
๑. ตัวอย่างต้อยติ่งไทยส่วนต่างๆ 
๒. กล้องถ่ายรูป 
๓. ไม้บรรทัด/ไมโครมิเตอร์ 
๔. สีไม้ 
๕. ดินสอ 
๖. ปากกา 
๗. กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอหรือแว่นขยาย 

วิธีการ 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือส ารวจรูปลักษณะภายนอก

ของต้อยติ่งไทย และเก็บตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 

2. จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวาดภาพแสดงโครงสร้างภายนอกของพืชและชี้ระบุส่วนประกอบของ
พืชและระบุมาตราส่วน  
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การวิเคราะห์รูปลักษณ์ของพืช 
วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือให้ทราบส่วนประกอบภายในของพืช  
  ๒. เพ่ือสามารถอธิบายโครงสร้างภายในของพืชได้  
วิธีการเรียนรู้ 
ให้นักเรียนวิเคราะห์รูปลักษณะภายในของพืช ตามบทปฏิบัติการเรื่องโครงสร้างภายในของพืช พร้อมวาดภาพ
แสดงโครงสร้างภายในของพืช ชี้ระบุส่วนประกอบของโครงสร้างภายในพืช และระบุก าลังขยาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 

ค าชี้แจง   1. ให้นักเรียนน าพืชที่นักเรียนส ารวจในใบงานที่ 1 มาก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้จากพืชที่นักเรียน
สนใจ อย่างน้อย 10 เรื่อง 
วิธีการเรียนรู้  ๑. เลือกส่วนของพืชที่จะศึกษา (ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด) มา 1 ส่วน  
  ๒. เลือกตอนของพืชที่จะศึกษา (โคน กลาง ปลาย ฯลฯ) 
  ๒. เลือกรูปลักษณ์ของพืช (รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี ผิว เนื้อ ฯลฯ)  
            3. บันทึกข้อมูลผลการศึกษาลงในใบงานที่ ๒.๑ การก าหนดเรื่องเรียนรู้เช่น สีของรากต้อยติ่ง
ไทยตอนโคน  
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ตัวอย่างการก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 
ด้านรูปลักษณ์ภายนอก (ชีววิทยา) ของชีวภาพแต่ละส่วนของต้อยติ่งไทย 
➢ ราก 

ขั้นตอนการศึกษา 
๑. เลือกต้อยติ่งไทยที่เจริญเติบโตเต็มที่ ๑๐ ต้น 
๒. น าส่วนรากที่ตรงกับล าต้น  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 

ให้ครบทั้ง ๑๐ ตัวอย่าง 
๕. สรุปผลการศึกษา 

 

➢ ล าต้น 

ขั้นตอนการศึกษา 

๑. เลือกต้อยติ่งไทยที่เจริญเติบโตเต็มที่ ๑๐ ต้น 
๒. น าส่วนล าต้น  แบ่งเป็น ๓ ตอน  

ประกอบด้วย ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย 
๓. สังเกตรูปลักษณ์ (รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี ผิว เนื้อ ฯลฯ)  

ของล าต้น 1 ตอน โดยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอหรือแว่นขยาย 
๔. วาดภาพ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางพร้อมเขียนมาตราส่วน 

ให้ครบทั้ง ๑๐ ตัวอย่าง 
๕. สรุปผลการศึกษา 
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➢ ใบ 

ขั้นตอนการศึกษา 
๑. เลือกต้อยติ่งไทยที่เจริญเติบโตเต็มที่ ๑๐ ต้น 
๒. น าส่วนใบบริเวณกลางล าต้น ๑ ใบ  ประกอบด้วยด้านท้องใบและหลังใบ 

แบ่งเป็น ๓ ตอน ประกอบด้วย ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย  

 

 

 

 

 
๓. สังเกตรูปลักษณ์ (รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี ผิว เนื้อ ฯลฯ)  

ของใบ 1 ตอน โดยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอหรือแว่นขยาย 
๔. วาดภาพ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางพร้อมเขียนมาตราส่วน 

ให้ครบทั้ง ๑๐ ตัวอย่าง 
๕. สรุปผลการศึกษา 

 
➢ ดอก 

ขั้นตอนการศึกษา 
๑. เลือกต้อยติ่งไทยที่เจริญเติบโตเต็มที่ ๑๐ ต้น 
๒. น าส่วนดอก  แบ่งเป็น ๓ ตอน  

ประกอบด้วย ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย 
๓. สังเกตรูปลักษณ์ (รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี ผิว เนื้อ ฯลฯ)  

ของดอก 1 ตอน โดยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอหรือแว่นขยาย 
๔. วาดภาพ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางพร้อมเขียนมาตราส่วน 

ให้ครบทั้ง ๑๐ ตัวอย่าง 
๕. สรุปผลการศึกษา 

  

ตอนกลาง 

ตอนโคน 

ตอนปลาย 
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➢ ผล 

ขั้นตอนการศึกษา 
๑. เลือกต้อยติ่งไทยที่เจริญเติบโตเต็มที่ ๑๐ ต้น 
๒. น าส่วนผล  แบ่งเป็น ๓ ตอน ประกอบด้วย  

ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย 
๓. สังเกตรูปลักษณ์ (รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี ผิว เนื้อ ฯลฯ)  

ของผล 1 ตอน โดยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอหรือแว่นขยาย 
๔. วาดภาพ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางพร้อมเขียนมาตราส่วนให้ครบทั้ง ๑๐ ตัวอย่าง 
๕. สรุปผลการศึกษา 

➢ เมล็ด 

ขั้นตอนการศึกษา 
๑. เลือกต้อยติ่งไทยที่เจริญเติบโตเต็มที่ ๑๐ ต้น 
๒. น าส่วนเมล็ด  แบ่งเป็น ๓ ตอน  

ประกอบด้วย ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย 
๓. สังเกตรูปลักษณ์ (รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี ผิว เนื้อ ฯลฯ)  

ของเมล็ด 1 ตอน โดยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอหรือแว่นขยาย 
๔. วาดภาพ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางพร้อมเขียนมาตราส่วน 

ให้ครบทั้ง ๑๐ ตัวอย่าง 
๕. สรุปผลการศึกษา 
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2. การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายใน (ชีววิทยา) ของชีวภาพแต่ละส่วนของต้อยติ่งไทย 

➢ ราก 
ขั้นตอนการศึกษา 

๑. เลือกต้อยติ่งไทยที่เจริญเติบโตเต็มที่ ๑๐ ต้น 
๒. เลือกรากบริเวณท่ีตรงกับล าต้น 1 ราก มาล้างท าความสะอาด 
๓. ท าการ Cross-section โดยวธิี Free hand section ตามบทปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้างภายในของ

พืชให้ครบทั้ง ๑๐ ตัวอย่าง 
๔. สังเกตรูปลักษณ์ วาดภาพและบันทึกผลลงในตารางพร้อมเขียนก าลังขยายใต้ภาพ 
๕. สรุปผลการศึกษา 

➢ ล าต้น 
ขัน้ตอนการศึกษา 

๑. เลือกต้อยติ่งไทยที่เจริญเติบโตเต็มที่ ๑๐ ต้น 
๒. เลือกล าต้นบริเวณตอนกลางของล าต้น มาล้างท าความสะอาด 
๓. ท าการ Cross-section โดยวธิี Free hand section ตามบทปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้างภายในของ

พืชให้ครบทั้ง ๑๐ ตัวอย่าง 
๔. สังเกตรูปลักษณ์ วาดภาพและบันทึกผลลงในตารางพร้อมเขียนก าลังขยายใต้ภาพ 

สรุปผลการศึกษา 

➢ ใบ 
ขั้นตอนการศึกษา 

๑. เลือกต้อยติ่งไทยที่เจริญเติบโตเต็มที่ ๑๐ ต้น 
๒. เลือกใบบริเวณตอนกลางของล าต้น มาล้างท าความสะอาด 
๓. ท าการ Cross-section โดยวธิี Free hand section ตามบทปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้างภายในของ

พืชให้ครบทั้ง ๑๐ ตัวอย่าง 
๔. สังเกตรูปลักษณ์ วาดภาพและบันทึกผลลงในตารางพร้อมเขียนก าลังขยายใต้ภาพ 
๕. สรุปผลการศึกษา 

➢ ดอก 
ขั้นตอนการศึกษา 

๑. เลือกต้อยติ่งไทยที่เจริญเติบโตเต็มที่ ๑๐ ต้น 
๒. เลือกดอกท่ีบานเต็มที่ ๑ ดอก  
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๓. ท าการ Long-section โดยวิธี Free hand section ตามบทปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้างภายในของพืช
ให้ครบทั้ง ๑๐ ตัวอย่าง 

๔. สังเกตรูปลักษณ์ ผ่านกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ วาดภาพและบันทึกผลลงในตารางพร้อมเขียน
ก าลังขยายใต้ภาพ 

๕. สรุปผลการศึกษา 

➢ ผล 
ขั้นตอนการศึกษา 

๑. เลือกต้อยติ่งไทยที่เจริญเติบโตเต็มที่ ๑๐ ต้น 
๒. เลือกผล ๑ ผล ที่สามารถท าการ Long-section (ยังไม่แก)่ 
๓. ท าการ Long-section โดยวิธี Free hand section ตามบทปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้างภายในของพืช

ให้ครบทั้ง ๑๐ ตัวอย่าง 
๔. สังเกตรูปลักษณ์ ผ่านกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ วาดภาพและบันทึกผลลงในตารางพร้อมเขียน

ก าลังขยายใต้ภาพ 
๕. สรุปผลการศึกษา 
๖.  

➢ เมล็ด 
ขั้นตอนการศึกษา 

๑. เลือกผลต้อยติ่งไทยที่เจริญเติบโตเต็มที่ ๑๐ ต้น 
๒. เลือกผล ๑ ผล แล้วแกะเปลือก แล้วเลือกเมล็ด ๑ เมล็ด ที่สามารถท าการ Long-section (ยังไม่แก)่ 
๓. ท าการ Long-section โดยวิธี Free hand section ตามบทปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้างภายในของพืช

ให้ครบทั้ง ๑๐ ตัวอย่าง 
๔. สังเกตรูปลักษณ์ ผ่านกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ วาดภาพและบันทึกผลลงในตารางพร้อมเขียน

ก าลังขยายใต้ภาพ 
๕. สรุปผลการศึกษา 
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3. การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์ 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้รู้การเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์ (รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี ผิว เนื้อ ฯลฯ) ของพืช      
 ๒. เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการเปรียบเทียบกับรูปกายตน      
 ๓. เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นฐานในการวิเคราะห์ศักยภาพ   
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนบันทึกการเปลี่ยนแปลงของส่วนต่าง ๆ ของพืชแต่ละช่วงอายุ (บันทึกอย่างน้อย ๑๐ ซ้ า)  
วิธีการเรียนรู้ 1. ก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 1 หัวข้อ ก าหนดระยะการเจริญเติบโต ๔ ระยะ 
  ๒. ศึกษารูปลักษณ์ของพืชตามหัวข้อที่ก าหนด โดยเก็บข้อมูลอย่างน้อย 10 ซ้ า  
  ๓. บันทึกผลลงในตาราง พร้อมเขียนมาตราส่วน 

การก าหนดระยะการเจริญเติบโตของต้อยติง่ไทย ๔ ระยะ 
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ตารางแสดงการก าหนดระยะการเจริญเติบโตของแต่ละส่วนของต้อยติ่งไทย 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) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
ล าต้น 

 

ระยะที่ ๑ 
(อายุ 0-๓๐ วัน) 

ระยะที่ ๒  
(อายุ ๓๑-๖๐ วัน) 

ระยะที่ ๓ 
(อายุ ๖๑-๑๒๐ วัน) 

ระยะที่ ๔ 
(อายุ ๑๒๑ วันขึ้นไป) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

ระยะที่ ๑ 
(อายุ 0-๑๐ วัน) 

ระยะที่ ๒  
(อายุ ๑๑ - ๒๐ วัน) 

ระยะที่ ๓ 
(อายุ ๒๑-๔๐ วัน) 

ระยะที่ ๔ 
(อายุ ๔๑ วันขึ้นไป) 

1 cm 

1 cm 



69 

 
ใบ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  

 
 
 

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 
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๖. การก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของพืช 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ลักษณะภายในส่วนต่างๆ ของพืช 
ค าชี้แจง   1. ให้นักเรียนน าพืชที่นักเรียนส ารวจในใบงานที่ 1 มาก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้จากพืชที่นักเรียน
สนใจอย่างน้อย 10 เรื่อง 
วิธีการเรียนรู้  ๑. เลือกส่วนของพืชที่จะศึกษา (ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด) มา 1 ส่วน  
  ๒. เลือกศึกษาชั้นของเนื้อเยื่อ (Epidermis Cortex Stele Mesophyll ฯลฯ) 
  ๓. เลือกรูปลักษณ์ของพืช (สี รูปร่าง รูปทรง จ านวน ลักษณะ  ฯลฯ)  
            3. บันทึกข้อมูลผลการศึกษา  
ตัวอย่างการก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 
รากต้อยติ่งไทย  
ตอนที่ 1 ผังมโนทัศน์  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 2 เรื่องที่จะเรียนรู้ 

๑. สีของชั้น Epidermis ของราก 
๒. สีของชั้น Cortex ของราก 
๓. สีของ Endodermis ในชั้น Cortex ของราก 
๔. สีของ Pericycle ในชั้น Stele ของราก 
๕. สีของ Xylem ใน Vascular Bundle ในชั้น Stele ของราก 
๖. สีของ Phloem ใน Vascular Bundle ในชั้น Stele ของราก 
๗. สีของ Pith ในชั้น Stele ของราก 
๘. รูปร่างของเซลล์ในชั้น Epidermis ของราก 
๙. รูปร่างของเซลล์ Parenchyma ในชั้น Cortex ของราก 
๑๐. รูปร่างของ Endodermis ในชั้น Cortex ของราก 
๑๑. รูปร่างของ Pericycle ในชั้น Stele ของราก 
๑๒. รูปร่างของ Xylem ใน Vascular Bundle ในชั้น Stele ของราก 
๑๓. รูปร่างของ Phloem ใน Vascular Bundle ในชั้น Stele ของราก 
๑๔. รูปร่างของ Pith ในชั้น Stele ของราก 
๑๕. จ านวนชั้น Epidermis ของราก 
๑๖. จ านวนชั้น Parenchyma ในชั้น Cortex ของราก 

ราก

Epidermis Cortex

Endodermis

Stele

Pericycle Vascular 
Bundle

Xylem

Phloem

Pith
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๑๗. จ านวนชั้น Endodermis ในชั้น Cortex ของราก 
๑๘. จ านวนชั้น Pericycle ในชั้น Stele ของราก 
๑๙. ลักษณะการเรียงตัวของ Epidermis ของราก 
๒๐. ลักษณะการเรียงตัวของ Parenchyma ในชั้น Cortex ของราก 
๒๑. ลักษณะการเรียงตัวของ Endodermis ในชั้น Cortex ของราก 
๒๒. ลักษณะการเรียงตัวของ Pericycle ในชั้น Stele ของราก 
๒๓. ลักษณะการเรียงตัวของ Xylem ใน Vascular Bundle ในชั้น Stele ของราก 
๒๔. ลักษณะการเรียงตัวของ Phloem ใน Vascular Bundle ในชั้น Stele ของราก 

ล าต้นต้อยติ่งไทย  
ตอนที่ 1 ผังมโนทัศน์  

 
 

 

 

 

 

ตอนที่ 2 เรื่องที่จะเรียนรู้ 

๑. สีของชั้น Epidermis ของล าต้น 
๒. สีของชั้น Cortex ของล าต้น 
๓. สีของ Xylem ใน Vascular Bundle ในชั้น Stele ของล าต้น 
๔. สีของ Phloem ใน Vascular Bundle ในชั้น Stele ของล าต้น 
๕. สีของ Pith ในชั้น Stele ของล าต้น 
๖. รูปร่างของเซลล์ในชั้น Epidermis ของล าต้น 
๗. รูปร่างของเซลล์ Parenchyma ในชั้น Cortex ของล าต้น 
๘. รูปร่างของ Xylem ใน Vascular Bundle ในชั้น Stele ของล าต้น 
๙. รูปร่างของ Phloem ใน Vascular Bundle ในชั้น Stele ของล าต้น 
๑๐. รูปร่างของ Pith ในชั้น Stele ของล าต้น 
๑๑. จ านวนชั้น Epidermis ของล าต้น 
๑๒. จ านวนชั้น Parenchyma ในชั้น Cortex ของล าต้น 
๑๓. ลักษณะการเรียงตัวของ Epidermis ของล าต้น 
๑๔. ลักษณะการเรียงตัวของ Parenchyma ในชั้น Cortex ของล าต้น 
๑๕. ลักษณะการเรียงตัวของ Xylem ใน Vascular Bundle ในชั้น Stele ของล าต้น 
๑๖. ลักษณะการเรียงตัวของ Phloem ใน Vascular Bundle ในชั้น Stele ของล าต้น 

ล าต้น

Epidermis Cortex Stele

Vascular 
bundle

Xylem

Phloem

Pith
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ใบต้อยติ่งไทย  
ตอนที่ 1 ผังมโนทัศน์  

  
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 2 เรื่องที่จะเรียนรู้ 

๑. การติดสีของชั้น Upper Epidermis ของใบ 
๒. การติดสีของชั้น Lower Epidermis ของใบ 
๓. การติดสีของชั้น Palisade mesophyll ของใบ 
๔. การติดสีของชั้น Spongy mesophyll ของใบ 
๕. การติดสีของ Xylem ใน Vascular Bundle ของใบ 
๖. การติดสีของ Phloem ใน Vascular Bundle ของใบ 
๗. รูปร่างของเซลล์ในชั้น Upper Epidermis ของใบ 
๘. รูปร่างของเซลล์ในชั้น Lower Epidermis ของใบ 
๙. รูปร่างของเซลล์ในชั้น Palisade mesophyll ของใบ 
๑๐. รูปร่างของ Vascular Bundle ของใบ 
๑๑. รูปร่างของ Xylem ใน Vascular Bundle ของใบ 
๑๒. รูปร่างของ Phloem ใน Vascular Bundle ของใบ 
๑๓. จ านวนชั้น Upper Epidermis ของใบ 
๑๔. จ านวนชั้น Lower Epidermis ของใบ 
๑๕. จ านวนชั้น Palisade mesophyll ของใบ 
๑๖. จ านวนชั้น Spongy mesophyll ของใบ 
๑๗. จ านวน 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 

ใบ

Epidermis

Upper epidermis

Lower epidermis

Mesophyll

Palisade mesophyll

Spongy mesophyll

Vascular 
bundle

Xylem

Phloem
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ดอกต้อยติ่งไทย  
ตอนที่ 1 ผังมโนทัศน์  

  
 
 
 
 

ตอนที่ 2 เรื่องที่จะเรียนรู้ 

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 
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 

ดอก

Sepal Petal Stamen

Anther

Filament

Pistil

Stigma Style Ovary 

Ovule
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๒๘. ผิวของ Filament ของดอก 
๒๙. จ านวนแฉก Sepal ของดอก 
๓๐. จ านวนแฉก Petal ของดอก 
๓๑. จ านวน Stigma ของดอก 
๓๒. จ านวน Style ของดอก 
๓๓. จ านวน Ovary ของดอก 
๓๔. จ านวน Ovule ของดอก 
๓๕. จ านวน Anther ของดอก 
๓๖. จ านวน Filament ของดอก 
๓๗. ลักษณะต าแหน่ง Ovary ของดอก 

 
ผลต้อยติ่งไทย  
ตอนที่ 1 ผังมโนทัศน์  

  
 
 
 

ตอนที่ 2 เรื่องที่จะเรียนรู้ 

๑. สีของ Pericarp ของผล 
๒. สีของ Ovule ของผล 
๓. สีของ Placenta ของผล 
๔. ผิวของ Pericarp ของผล 
๕. ผิวของ Ovule ของผล 
๖. ผิวของ Placenta ของผล 
๗. จ านวน Ovule ของผล 
๘. จ านวน Ovule ใน 1 locule ของผล 
๙. จ านวน locule ของผล 
๑๐. จ านวน Placenta ของผล 
๑๑. รูปร่างของ Placenta ของผล 
๑๒. รูปร่างของ Ovule ของผล 
๑๓. รูปร่างของ locule ของผล 
๑๔. ลักษณะการเรียงตัวของ Ovule ในผล 

 

  

ผล

Pericarp Ovule Placenta Locule
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เมล็ดต้อยติ่งไทย  
ตอนที่ 1 ผังมโนทัศน์  

  
 
 
 
ตอนที่ 2 เรื่องที่จะเรียนรู้ 

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 

 
 
 

๗. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์ของชีวภาพ (ภายใน) 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้รู้การเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์โครงสร้างภายในของพืช   
 ๒. เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการเปรียบเทียบกับรูปกายตน      
 ๓. เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นฐานในการวิเคราะห์ศักยภาพ   
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนบันทึกการเปลี่ยนแปลงของส่วนต่าง ๆ ภายในของพืชแต่ละช่วงอายุ (บันทึกอย่างน้อย 
๑๐ ซ้ า)  
วิธีการเรียนรู้ 1. ก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 1 หัวข้อ ก าหนดระยะการเจริญเติบโต ๔ ระยะ 
  ๒. ศึกษารูปลักษณ์ภายในของพืชตามหัวข้อที่ก าหนด โดยเก็บข้อมูลอย่างน้อย 10 ซ้ า  
  ๓. บันทึกผลลงในตาราง พร้อมเขียนมาตราส่วน 
ราก 
ขั้นตอนการศึกษา 
๑. เลือกต้อยติ่งไทย 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ ๑-๔ ระยะละ 10 ต้น 
๒. เลือกรากบริเวณท่ีตรงกับล าต้น 1 ราก มาล้างท าความสะอาด 

เมล็ด

Seed coat Endosperm Embryo
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๓. ท าการ Cross-section โดยวิธี Free hand section ตามบทปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้างภายในของพืชให้
ครบทั้ง ๑๐ ตัวอย่าง ทั้ง ๔ ระยะ 
๔. สังเกตรูปลักษณ์ วาดภาพและบันทึกผลลงในตารางพร้อมเขียนก าลังขยายใต้ภาพ 
๕. สรุปผลการศึกษา 
 
ล าต้น 
ขั้นตอนการศึกษา 
๑. เลือกต้อยติ่งไทย 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ ๑-๔ ระยะละ 10 ต้น 
๒. ตัดล าต้นบริเวณตอนกลางของล าต้น มาล้างท าความสะอาด 
๓. ท าการ Cross-section โดยวิธี Free hand section ตามบทปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้างภายในของพืชให้
ครบทั้ง ๑๐ ตัวอย่าง ทั้ง ๔ ระยะ 
๔. สังเกตรูปลักษณ์ วาดภาพและบันทึกผลลงในตารางพร้อมเขียนก าลังขยายใต้ภาพ 
๕. สรุปผลการศึกษา 
 
ใบ 
ขั้นตอนการศึกษา 
๑. เลือกต้อยติ่งไทย 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ ๑-๔ ระยะละ 10 ต้น 
๒. เลือกใบบริเวณตอนกลางของล าต้น มาล้างท าความสะอาด 
๓. ท าการ Cross-section โดยวิธี Free hand section ตามบทปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้างภายในของพืชให้
ครบทั้ง ๑๐ ตัวอย่าง ทั้ง ๔ ระยะ 
๔. สังเกตรูปลักษณ์ วาดภาพและบันทึกผลลงในตารางพร้อมเขียนก าลังขยายใต้ภาพ 
๕. สรุปผลการศึกษา 
ดอก 
ขั้นตอนการศึกษา 
๑. เลือกดอกต้อยติ่งไทย ๔ ระยะ ระยะท่ี ๑ - ๔ ระยะละ ๑๐ ดอก 
๒. ตัดดอกบริเวณก้านดอก ท าการ Long-section โดยวิธี Free hand section ตามบทปฏิบัติการ เรื่อง
โครงสร้างภายในของพืชให้ครบทั้ง ๑๐ ตัวอย่าง 
๓. สังเกตรูปลักษณ์ ผ่านกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ วาดภาพและบันทึกผลลงในตารางพร้อมเขียน
ก าลังขยายใต้ภาพ 
๔. สรุปผลการศึกษา 
ผล 
ขั้นตอนการศึกษา 
๑. เลือกผลต้อยติ่งไทย ๔ ระยะ ระยะที่ ๑ - ๔ ระยะละ ๑๐ ผล 
๒. ตัดผลบริเวณก้าน ท าการ Long-section โดยวิธี Free hand section ตามบทปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้าง
ภายในของพืชให้ครบทั้ง ๑๐ ตัวอย่าง 
๓. สังเกตรูปลักษณ์ ผ่านกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ วาดภาพและบันทึกผลลงในตารางพร้อมเขียน
ก าลังขยายใต้ภาพ 
๔. สรุปผลการศึกษา 
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เมล็ด 
ขั้นตอนการศึกษา 
๑. เลือกผลต้อยติ่งไทย ๔ ระยะ ระยะที่ ๑ - ๔ ระยะละ ๑๐ ผล 
๒. เลือกผลระยะละ ๑ ผล แกะเปลือกออก เลือกเมล็ด ๑ เมล็ด ที่สามารถท าการ Long-section (ยังไม่แก่) 
๓. ท าการ Long-section โดยวิธี Free hand section ตามบทปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้างภายในของพืชให้
ครบทั้ง ๑๐ ตัวอย่าง สังเกตรูปลักษณ์ ผ่านกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ วาดภาพและบันทึกผลลงในตาราง
พร้อมเขียนก าลังขยายใต้ภาพ 
๔. สรุปผลการศึกษา 
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ล าดับการเรียนรู้ 1.2 ศึกษาด้านคุณสมบัติ ได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างด้านคุณสมบัติ 
วิธีการด าเนินการเรียนรู้ มีดังนี้ 

ศึกษาคุณสมบัติของส่วนประกอบแต่ละส่วนของต้อยติ่งไทย ทั้ง 4 ระยะการเจริญเติบโตและ
พฤติกรรมของส่วนประกอบแต่ละส่วนของต้อยติ่งไทยที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว ในสภาพจริงตามธรรมชาติ โดย
นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือก าหนดและเก็บตัวอย่างพืช น ามาทดลองในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
ตามบทปฏิบัติการ โดยศึกษาคุณสมบัติของราก ล าต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.๒.๑ ศึกษาคุณสมบัติของชีวภาพทางฟิสิกส์ 
อุปกรณ์การทดลอง เรื่อง การเรียนรู้ด้านคุณสมบัติฟิสิกส์ (แรงพยุง) ของต้นต้อยติ่งไทย 

  - ไม้บรรทัด หรือ เครื่องมือวัดต่างๆ เช่น เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ,ไมโครมิเตอร์ 
- เครื่องชั่งสปริง / เครื่องชั่ง 
- น้ า    
- บิ๊กเกอร์ 

  - อุกรรณ์เครื่องเขียน 
  - ต้นต้อยติ่งไทย ทั้ง ๔ ระยะ 

➢ ศึกษาคุณสมบัติสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) ของรากต้นต้อยติ่งไทย 
ตอนที่ ๑   ก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 
วิธีการศึกษา:  ให้นักเรียนออกแบบการศึกษาคุณสมบัติของชีวภาพ (ต้นต้อยติ่งไทย) ทางฟิสิกส์ (เสียง ความ

แข็ง ความนิ่ม ความเหนียว การลอยน้ า ฯลฯ) 
ตอนที่ ๒   เลือกเรื่องที่จะศึกษาคุณสมบัติทางฟิสิกส์ 
ส่วนที่ศึกษา :    ราก       ล าต้น       ใบ       ดอก       ผล       เมล็ด 
วิธีการศึกษา:  เมื่อก าหนดความยาวของรากท้ัง ๔ ระยะที่จะศึกษายาว ๓ เซนติเมตร แล้วท าการออกแรงดึง
ตามยาวเบาๆ ไปเรื่อยๆ จนรากขาดออกจากกัน จากนั้นน าใบที่ขาดมาต่อกัน แล้ววัดความยาวที่เพิ่มข้ึนด้วยไม้
บรรทัด (เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์) ท าการศึกษาซ้ า ๑๐ ครั้ง จากนั้นหาค่าเฉลี่ย 
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➢ ศึกษาคุณสมบัติสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) ของล าต้นต้นต้อยติ่งไทย 
ตอนที่ ๑   ก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 
วิธีการศึกษา:  ให้นักเรียนออกแบบการศึกษาคุณสมบัติของชีวภาพ (ต้นต้อยติ่งไทย) ทางฟิสิกส์ (เสียง ความ

แข็ง ความนิ่ม ความเหนียว การลอยน้ า ฯลฯ) 
ตอนที่ ๒   เลือกเรื่องท่ีจะศึกษาคุณสมบัติทางฟิสิกส์ 
ส่วนที่ศึกษา :   ราก       ล าต้น       ใบ       ดอก       ผล       เมล็ด 
วิธีการศึกษา: เมื่อก าหนดความยาวของล าต้นทั้ง ๔ ระยะที่จะศึกษายาว ๕ เซนติเมตร แล้วท าการออกแรงดึง
ตามยาวเบาๆ ไปเรื่อยๆ จนล าต้นขาดออกจากกัน จากนั้นน าล าต้นมาต่อกัน แล้ววัดความยาวที่เพ่ิมขึ้นด้วยไม้
บรรทัด (เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์) ท าการศึกษาซ้ า ๑๐ ครั้ง จากนั้นหาค่าเฉลี่ย 

➢ ศึกษาคุณสมบัติสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) ของใบต้นต้อยติ่งไทย 
ตอนที่ ๑   ก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 
วิธีการศึกษา: ให้นักเรียนออกแบบการศึกษาคุณสมบัติของชีวภาพ (ต้นต้อยติ่งไทย) ทางฟิสิกส์ (เสียง ความ

แข็ง ความนิ่ม ความเหนียว การลอยน้ า ฯลฯ) 
ตอนที่ ๒   เลือกเรื่องที่จะศึกษาคุณสมบัติทางฟิสิกส์ 
ส่วนที่ศึกษา :   ราก      ล าต้น       ใบ       ดอก       ผล       เมล็ด 
วิธีการศึกษา:  เมื่อก าหนดความยาวของใบทั้ง ๔ ระยะที่จะศึกษายาว ๓ เซนติเมตร แล้วท าการออกแรงดึง
ตามยาวเบาๆ ไปเรื่อยๆ จนใบขาดออกจากกัน จากนั้นน าใบที่ขาดมาต่อกัน แล้ววัดความยาวที่เพ่ิมขึ้นด้วยไม้
บรรทัด (เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์) ท าการศึกษาซ้ า ๑๐ ครั้ง จากนั้นหาค่าเฉลี่ย 

 

➢ ศึกษาคุณสมบัติสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) ของดอกต้นต้อยติ่งไทย 
ตอนที่ ๑   ก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 
วิธีการศึกษา:  ให้นักเรียนออกแบบการศึกษาคุณสมบัติของชีวภาพ (ต้นต้อยติ่งไทย) ทางฟิสิกส์ (เสียง ความ

แข็ง ความนิ่ม ความเหนียว การลอยน้ า ฯลฯ) 
ตอนที่ ๒   เลือกเรื่องที่จะศึกษาคุณสมบัติทางฟิสิกส์ 
ส่วนที่ศึกษา :   ราก      ล าต้น        ใบ       ดอก       ผล       เมล็ด 
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วิธีการศึกษา: เมื่อก าหนดความยาวของดอกท้ัง ๒ ระยะที่จะศึกษายาว ๕ เซนติเมตร แล้วท าการออกแรงดึง
ตามยาวเบาๆ ไปเรื่อยๆ จนดอกขาดออกจากกัน จากนั้นน าดอกที่ขาดมาต่อกัน แล้ววัดความยาวที่เพ่ิมข้ึนด้วย
ไม้บรรทัด (เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์) ท าการศึกษาซ้ า ๑๐ ครั้ง จากนั้นหาค่าเฉลี่ย 

 

➢ ศึกษาคุณสมบัติสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) ของดอกต้นต้อยติ่งไทย 
ตอนที่ ๑   ก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 
วิธีการศึกษา:  ให้นักเรียนออกแบบการศึกษาคุณสมบัติของชีวภาพ (ต้นต้อยติ่งไทย) ทางฟิสิกส์ (เสียง ความ

แข็ง ความนิ่ม ความเหนียว การลอยน้ า ฯลฯ) 
ตอนที่ ๒   เลือกเรื่องที่จะศึกษาคุณสมบัติทางฟิสิกส์ 
ส่วนที่ศึกษา :   ราก      ล าต้น        ใบ       ดอก       ผล       เมล็ด 
วิธีการศึกษา: เมื่อก าหนดความยาวของผลทั้ง ๔ ระยะท่ีจะศึกษายาว ๒ เซนติเมตร แล้วท าการออกแรงดึง
ตามยาวเบาๆ ไปเรื่อยๆ จนผลขาดออกจากกัน จากนั้นน าผลที่ขาดมาต่อกัน แล้ววัดความยาวที่เพิ่มขึ้นด้วยไม้
บรรทัด (เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์) ท าการศึกษาซ้ า ๑๐ ครั้ง จากนั้นหาค่าเฉลี่ย 
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๑.๒.๒  ศึกษาคุณสมบัติของชีวภาพด้านเคมี    
➢ ชื่อเรื่อง : ศึกษาคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, ค่าความเป็นกรด - เบส) ของรากต้นต้อยติ่งไทย 

วัตถุประสงค์     : เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, ค่าความเป็น
กรด - เบส) ของรากต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ 

ส่วนที่ศึกษา :    ราก       ล าต้น       ใบ       ดอก       ผล       เมล็ด 
วัสดุ-อุปกรณ์ :   1. Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ) 

    2. pH Electrode (หัววัดค่าความเป็นกรด - เบส) 
    3. เครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง 
    4. โกรงบดสาร 
    5. หลอดทดลอง 
    6. แท่งแก้วคนสาร 
    7. บีกเกอร์  
    8. กรวยกรอง  
    9. กระดาษกรอง   
    10. น้ ากลั่น     

วิธีการศึกษา :   1. น ารากต้นต้อยติ่งไทยไปล้างน้ าให้สะอาดแล้วผึ่งลมให้แห้ง 
2. น ารากมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วน าไปชั่งด้วยเครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง ปริมาตร  
20 กรัม 
3. จากนั้นน ารากที่ชั่งเรียบร้อยแล้ว มาบดในโกรงบดสาร 
4. ค่อยๆเติมน้ ากลั่น จนมีปริมาตร 20 มิลลิลิตร 
5. น ารากที่บดละเอียดแล้วไปกรองในกระดาษกรอง จากนั้นน าไปวัดค่า pH ของ
รากโดยใช้  Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ)  
6. จากนั้นท าการทดลองซ้ าทั้งหมด 10 ครั้ง 
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➢ ชื่อเรื่อง : ศึกษาคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, ค่าความเป็นกรด - เบส) ของล าต้นต้น
ต้อยติ่งไทย 

วัตถุประสงค์     : เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, ค่าความเป็นกรด - 
เบส) ของล าต้นต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ 

ส่วนที่ศึกษา :   ราก       ล าต้น       ใบ       ดอก       ผล       เมล็ด 
วัสดุ-อุปกรณ์ :   1. Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ) 

    2. pH Electrode (หัววัดค่าความเป็นกรด - เบส) 
    3. เครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง 
    4. โกรงบดสาร 
    5. หลอดทดลอง 
    6. แท่งแก้วคนสาร 
    7. บีกเกอร์  
    8. กรวยกรอง  
    9. กระดาษกรอง   
   10. น้ ากลั่น     

วิธีการศึกษา :   1. น าล าต้นต้นต้อยติ่งไทยไปล้างน้ าให้สะอาดแล้วผึ่งลมให้แห้ง 
      2. น าล าต้นมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วน าไปชั่งด้วยเครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง ปริมาตร  20 กรัม 
      3. จากนั้นน าล าต้นที่ชั่งเรียบร้อยแล้ว มาบดในโกรงบดสาร 
      4. ค่อยๆเติมน้ ากลั่น จนมีปริมาตร 20 มิลลิลิตร 
      5. น าล าต้นที่บดละเอียดแล้วไปกรองในกระดาษกรอง จากนั้นน าไปวัดค่า pH ของล าต้น
โดยใช้  Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ)  
      6. จากนั้นท าการทดลองซ้ าทั้งหมด 10 ครั้ง 
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➢ ชื่อเรื่อง : ศึกษาคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, ค่าความเป็นกรด - เบส) ของใบต้นต้อยติ่ง
ไทย 

วัตถุประสงค์     : เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, ค่าความเป็นกรด - 
เบส) ของใบต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ 

ส่วนที่ศึกษา :   ราก      ล าต้น       ใบ       ดอก       ผล       เมล็ด 
วัสดุ-อุปกรณ์ :   1. Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ) 

    2. pH Electrode (หัววัดค่าความเป็นกรด - เบส) 
    3. เครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง 
    4. โกรงบดสาร 
    5. หลอดทดลอง 
    6. แท่งแก้วคนสาร 
    7. บีกเกอร์  
    8. กรวยกรอง  
    9. กระดาษกรอง   
   10. น้ ากลั่น     

วิธีการศึกษา :   1. น าใบต้นต้อยติ่งไทยไปล้างน้ าให้สะอาดแล้วพ่ึงลมให้แห้ง 
      2. น าใบมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วน าไปชั่งด้วยเครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง ปริมาตร  20 กรัม 
      3. จากนั้นน าใบที่ชั่งเรียบร้อยแล้ว มาบดในโกรงบดสาร 
      4. ค่อยๆเติมน้ ากลั่น จนมีปริมาตร 20 มิลลิลิตร 
      5. น าใบที่บดละเอียดแล้วไปกรองในกระดาษกรอง จากนั้นน าไปวัดค่า pH ของใบโดยใช้     
Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ)  
      6. จากนั้นท าการทดลองซ้ าทั้งหมด 10 ครั้ง 

 
  



84 

➢ ชื่อเรื่อง : ศึกษาคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, ค่าความเป็นกรด - เบส) ของดอกต้นต้อยติ่ง
ไทย 

วัตถุประสงค์     : เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, ค่าความเป็นกรด - 
เบส) ของดอกต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ 

ส่วนที่ศึกษา :   ราก      ล าต้น        ใบ       ดอก       ผล       เมล็ด 
วัสดุ-อุปกรณ์ :   1. Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ) 

    2. pH Electrode (หัววัดค่าความเป็นกรด - เบส) 
    3. เครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง 
    4. โกรงบดสาร 
    5. หลอดทดลอง 
    6. แท่งแก้วคนสาร 
    7. บีกเกอร์  
    8. กรวยกรอง  
    9. กระดาษกรอง   
   10. น้ ากลั่น     

วิธีการศึกษา :   1. น าดอกต้นต้อยติ่งไทยไปล้างน้ าให้สะอาดแล้วผึ่งลมให้แห้ง 
      2. น าดอกมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วน าไปชั่งด้วยเครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง ปริมาตร  20 กรัม 
      3. จากนั้นน าดอกที่ชั่งเรียบร้อยแล้ว มาบดในโกรงบดสาร 
      4. ค่อยๆเติมน้ ากลั่น จนมีปริมาตร 20 มิลลิลิตร 
      5. น าดอกที่บดละเอียดแล้วไปกรองในกระดาษกรอง จากนั้นน าไปวัดค่า pH ของดอก
โดยใช้     Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ)  
      6. จากนั้นท าการทดลองซ้ าทั้งหมด 10 ครั้ง 

 

➢ ชื่อเรื่อง : ศึกษาคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, ค่าความเป็นกรด - เบส) ของผลต้นต้อยติ่ง
ไทย 

วัตถุประสงค์     : เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, ค่าความเป็นกรด - 
เบส) ของผลต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ 

ส่วนที่ศึกษา :   ราก      ล าต้น        ใบ       ดอก       ผล       เมล็ด 
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วัสดุ-อุปกรณ์ :   1. Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ) 
    2. pH Electrode (หัววัดค่าความเป็นกรด - เบส) 
    3. เครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง 
    4. โกรงบดสาร 
    5. หลอดทดลอง 
    6. แท่งแก้วคนสาร 
    7. บีกเกอร์  
    8. กรวยกรอง  
    9. กระดาษกรอง   
   10. น้ ากลั่น     

วิธีการศึกษา :   1. น าผลต้นต้อยติ่งไทยไปล้างน้ าให้สะอาดแล้วผึ่งลมให้แห้ง 
      2. น าผลมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วน าไปชั่งด้วยเครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง ปริมาตร  20 กรัม 
      3. จากนั้นน าผลที่ชั่งเรียบร้อยแล้ว มาบดในโกรงบดสาร 
      4. ค่อยๆเติมน้ ากลั่น จนมีปริมาตร 20 มิลลิลิตร 
      5. น าผลที่บดละเอียดแล้วไปกรองในกระดาษกรอง จากนั้นน าไปวัดค่า pH ของผลโดยใช้     
Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ)  
      6. จากนั้นท าการทดลองซ้ าทั้งหมด 10 ครั้ง 

 
 

➢ ชื่อเรื่อง : ศึกษาคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, ค่าความเป็นกรด - เบส) ของเมล็ดต้นต้อยติ่ง
ไทย 

วัตถุประสงค์     : เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, ค่าความเป็นกรด - 
เบส) ของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ 

ส่วนที่ศึกษา :   ราก      ล าต้น        ใบ       ดอก       ผล       เมล็ด 
วัสดุ-อุปกรณ์ :   1. Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ) 

    2. pH Electrode (หัววัดค่าความเป็นกรด - เบส) 
    3. เครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง 
    4. โกรงบดสาร 
    5. หลอดทดลอง 
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    6. แท่งแก้วคนสาร 
    7. บีกเกอร์  
    8. กรวยกรอง  
    9. กระดาษกรอง   
   10. น้ ากลั่น     

วิธีการศึกษา :   1. น าเมล็ดต้นต้อยติ่งไทยไปล้างน้ าให้สะอาดแล้วผึ่งลมให้แห้ง 
      2. น าเมล็ดมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วน าไปชั่งด้วยเครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง ปริมาตร  20 กรัม 
      3. จากนั้นน าเมล็ดที่ชั่งเรียบร้อยแล้ว มาบดในโกรงบดสาร 
      4. ค่อยๆเติมน้ ากลั่น จนมีปริมาตร 20 มิลลิลิตร 
      5. น าเมล็ดที่บดละเอียดแล้วไปกรองในกระดาษกรอง จากนั้นน าไปวัดค่า pH ของผลโดย
ใช้     Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ)  
      6. จากนั้นท าการทดลองซ้ าทั้งหมด 10 ครั้ง 
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ล าดับการเรียนรู้ 1.3 ศึกษาด้านพฤติกรรม ได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างด้าน
พฤติกรรม 

ศึกษาพฤติกรรมของส่วนประกอบแต่ละส่วนของต้อยติ่งไทย ทั้ง 4 ระยะการเจริญเติบโตและ
พฤติกรรมของส่วนประกอบแต่ละส่วนของต้อยติ่งไทยที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว ในสภาพจริงตามธรรมชาติ โดย
นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือก าหนดและเก็บตัวอย่างพืช น ามาทดลองในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
วิเคราะห์พฤติกรรมการตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของพืช ตามบทปฏิบัติการเรื่อง 
พฤติกรรมและการตอบของพืช  โดยศึกษาพฤติกรรมของราก ล าต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

๑.๓.๑ เรียนรู้พฤติกรรมของต้อยติ่งไทยในระยะเจริญเติบโตเต็มท่ี 
- ราก  ปี 2562 ศึกษาพฤติกรรมการแผ่ขยายของราก 
- ล าต้น  ปี 2562 ศึกษาพฤติกรรมการยืดตัวของปล้อง 
- ใบ  ปี 2562 ศึกษาพฤติกรรมการเพิ่มพ้ืนที่ของแผ่นใบ 
- ดอก ปี 2562 ศึกษาพฤติกรรมการพัฒนาของดอก 
- ผล  ปี 2562 ศึกษาพฤติกรรมการโน้มตัวของกลีบเลี้ยง 
- เมล็ด ปี 2562 ศึกษาพฤติกรรมการดูดซึมน้ าของเมล็ด 

๑.๓.๒ เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ 
- ราก  ปี 2562 ศึกษาพฤติกรรมการแผ่ขยายของราก 
- ล าต้น  ปี 2562 ศึกษาพฤติกรรมการยืดตัวของปล้อง 
- ใบ  ปี 2562 ศึกษาพฤติกรรมการเพิ่มพ้ืนที่ของแผ่นใบ 
- ดอก ปี 2562 ศึกษาพฤติกรรมการพัฒนาของดอก 
- ผล  ปี 2562 ศึกษาพฤติกรรมการโน้มตัวของกลีบเลี้ยง 
- เมล็ด ปี 2562 ศึกษาพฤติกรรมการดูดซึมน้ าของเมล็ด 

การเรียนรู้วงจรชีวิตด้านพฤติกรรม 
วัตถุประสงค์   
๑. เพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านพฤติกรรม (การหุบ การบาน การเหี่ยว การร่วง ฯลฯ) ของพืช 
2. เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นฐานในการวิเคราะห์ศักยภาพ 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนออกแบบการศึกษาพฤติกรรม เมื่อได้รับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และการพัฒนา 
(สรีรวิทยา) ของชีวภาพ 

วิธีการเรียนรู้ 
 1. การก าหนดปัจจัยในการเรียนรู้ 

1.1 นักเรียนเลือกพืชศึกษา คือ ต้อยติ่งไทยในระยะที่มีการเจริญเติบโตเต็มที่ ครบทุก
ส่วนประกอบ จากแปลงปลูก 

1.2 ก าหนดจ านวนของต้อยติ่งไทยให้เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน โดยพิจารณาจากการจัด
กลุ่มและการวางแผนการทดลอง และเพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มีความแม่นย าและน่าเชื่อถือ ก าหนดให้
การศึกษาแต่ละพฤติกรรมต้องมีจ านวนการท าซ้ าอย่างน้อย 10 ซ้ า 
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2. การก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 

2.1 นักเรียนก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ โดยระบุลงในใบงานที่ 1 การเรียนรู้ด้านพฤติกรรม การ
ตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก ภายในที่มีต่อการเจริญเติบโต และการพัฒนา (สรีรวิทยา) ของชีวภาพ 

ส่วนที่ศึกษา :   ราก     ล าต้น     ใบ    ดอก     ผล    เมล็ด 
ปัจจัยที่ส่งผลเป็น :  ปัจจยัภายนอก    ปัจจัยภายใน 

  2.2 นักเรียนน าส่วนประกอบของพืชมาก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 

ตัวอย่างการก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้วงจรชีวิตด้านพฤติกรรมของต้อยติ่งไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้พฤติกรรมของต้อยติ่งไทยในระยะเจริญเติบโตเต็มที่ 

 
 
 

 

ส่วนประกอบ 

ราก 

ล าต้น 

การศึกษาพฤติกรรมการแผ่ขยายของราก 
 

การศึกษาพฤติกรรมการยืดตัวของข้อปล้อง  
 

ใบ 

ดอก 

ผล 

การศึกษาพฤติกรรมการเพิ่มพื้นที่ของใบ 

การศึกษาพฤติกรรมการพัฒนาของดอก 
 

การศึกษาพฤติกรรมการโน้มตัวของกลีบเลี้ยง 
 

เมล็ด 
การศึกษาพฤติกรรมการดูดซึมน้ าของเมล็ด 

 

ตัวแปรที่ศึกษา 
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๑.๓.๑ เรียนรู้พฤติกรรมของต้อยติ่งไทยในระยะเจริญเติบโตเต็มท่ี 
วัสดุ – อุปกรณ์  

กรรไกรและมีดผ่าตัด   
ปากคีบ    
เข็มเขี่ย 
ถาดสแตนเลส    
ไม้บรรทัด   
เวอร์เนียร์ 
เครื่องชั่ง    
บีกเกอร์    
น้ ากลั่น 

 วิธีการเรียนรู้ 
  1. การก าหนดปัจจัยในการเรียนรู้ 

1.1 นักเรียนเลือกพืชศึกษา คือ ต้อยติ่งไทยในระยะที่มีการเจริญเติบโตเต็มที่ ครบ
ทุกส่วนประกอบ จากแปลงปลูก 

1.2 ก าหนดจ านวนของต้อยติ่งไทยให้เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน โดยพิจารณาจาก
การจัดกลุ่มและการวางแผนการทดลอง และเพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มีความแม่นย าและน่าเชื่อถือ 
ก าหนดให้การศึกษาแต่ละพฤติกรรมต้องมีจ านวนการท าซ้ าอย่างน้อย 10 ซ้ า 

2. การก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 
2.1 นักเรียนก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ โดยระบุลงในใบงานที่ 1 การเรียนรู้ด้าน

พฤติกรรม การตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก ภายในที่มีต่อการเจริญเติบโต และการพัฒนา 
(สรีรวิทยา) ของชีวภาพ 

ส่วนที่ศึกษา :   ราก     ล าต้น     ใบ    ดอก     ผล    เมล็ด 
ปัจจัยที่ส่งผลเป็น :  ปัจจยัภายนอก    ปัจจัยภายใน 

   2.2 นักเรียนน าส่วนประกอบของพืชมาก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 
ตัวอย่างการก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้วงจรชีวิตด้านพฤติกรรมของต้อยติ่งไทย 

ก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้พฤติกรรมของต้อยติ่งไทยในระยะเจริญเติบโตเต็มที่ 
- ราก  ปี 2562 ศึกษาพฤติกรรมการแผ่ขยายของราก 
- ล าต้น  ปี 2562 ศึกษาพฤติกรรมการยืดตัวของปล้อง 
- ใบ  ปี 2562 ศึกษาพฤติกรรมการเพิ่มพ้ืนที่ของแผ่นใบ 
- ดอก ปี 2562 ศึกษาพฤติกรรมการพัฒนาของดอก 
- ผล  ปี 2562 ศึกษาพฤติกรรมการโน้มตัวของกลีบเลี้ยง 
- เมล็ด ปี 2562 ศึกษาพฤติกรรมการดูดซึมน้ าของเมล็ด 
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1.3.2 เรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
วัสดุ – อุปกรณ์  

กรรไกรและมีดผ่าตัด   
ปากคีบ    
เข็มเขี่ย 
ถาดสแตนเลส    
ไม้บรรทัด   
เวอร์เนียร์ 
เครื่องชั่ง    
บีกเกอร์    
น้ ากลั่น 

 วิธีการเรียนรู้ 
1. การก าหนดปัจจัยในการเรียนรู้ 

1.1 นักเรียนเลือกพืชศึกษา คือ ต้อยติ่งไทยในระยะที่มีการเจริญเติบโตเต็มที่ ครบ
ทุกส่วนประกอบ จากแปลงปลูก 

1.2 ก าหนดจ านวนของต้อยติ่งไทยให้เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน โดยพิจารณาจาก
การจัดกลุ่มและการวางแผนการทดลอง และเพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มีความแม่นย าและน่าเชื่อถือ 
ก าหนดให้การศึกษาแต่ละพฤติกรรมต้องมีจ านวนการท าซ้ าอย่างน้อย 10 ซ้ า 

2. การก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 
2.1 นักเรียนก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ โดยระบุลงในใบงานที่ 2 ข้อมูลการ

เปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม การตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก ภายในที่มีต่อการเจริญเติบโต 
และการพัฒนา (สรีรวิทยา) ของชีวภาพ 

ส่วนที่ศึกษา :   ราก     ล าต้น     ใบ    ดอก     ผล    เมล็ด 
ปัจจัยที่ส่งผลเป็น :  ปัจจยัภายนอก    ปัจจัยภายใน 

   2.2 นักเรียนน าส่วนประกอบของพืชมาก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 
ตัวอย่างการก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้วงจรชีวิตด้านพฤติกรรมของต้อยติ่งไทย 
ก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้การเลี่ยนแปลงพฤติกรรมของต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ 

- ราก  ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการฝ่อของราก 

- ล าต้น  ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการลู่ลมของล าต้น 

- ใบ  ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการอุ้มน้ าของใบ 

- ดอก ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการพัฒนาของช่อดอก 

- ผล  ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการแตกตัวของผล 

- เมล็ด ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนสีของเมล็ด 
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ล าดับการเรียนรู้ที่ 2. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่าง 
กระบวนการเรียนรู้ 
1) เรียนรู้วิธีการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างระหว่างพืชกับตน / คน 

1.1) วิธีการสรุปผลการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของพืช โดยน าผลการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง 
(รูปลักษณ์ คุณสมบัติ พฤติกรรม) มาสรุปผลในแต่ละระยะการเจริญเติบโต 

1.2) วิธีการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของคนในเรื่องของรูปกายตน / คน สมรรถภาพจิต 
อารมณ์ พฤติกรรม ของตน / คน 

1.2.1) รูปกายตน / คน เป็นการเรียนรู้รูปกาย เช่น รูปร่าง รูปทรง สี ผิว ขนาด 
ลักษณะ เป็นต้น ของผู้เรียน (ตน) 1 ระยะ และผู้อื่น (คน) ในระยะต่าง ๆ บันทึกผลเพื่อน า
ข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับรูปลักษณ์ของพืช 

1.2.2) สมรรถภาพ เป็นการเรียนรู้สมรรถภาพ เช่น ความสามารถในการเดิน 
ความสามารถในการวิ่ง ความสามารถทางความคิด ความจา เป็นต้น ของผู้เรียน (ตน) 1 
ระยะ และผู้อื่น (คน) ในระยะต่าง ๆ บันทึกผลเพื่อนาข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับคุณสมบัติ
ของพืช 

1.2.3) จิต อารมณ์ และพฤติกรรม เป็นการเรียนรู้ จิต อารมณ์และพฤติกรรมของ
ตน เช่นการดีใจ การเสียใจ การไม่สบายใจ การหงุดหงิด เป็นต้น ของผู้เรียน (ตน) และผู้อื่น 
(คน) ในช่วงเวลาหนึ่งบันทึกผลเพื่อนาข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของพืช 

2) เรียนรู้การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างระหว่างพืชกับตน / คน 
2.1) เรียนรู้การเปรียบเทียบข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์กับรูปกายตน / คน 

เป็นการน าผลการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์ของพืชในส่วนประกอบต่างๆ น ามาพิจารณา
เปรียบเทียบกับส่วนต่าง ๆ ของรูปกายตน / คน 

2.2) เรียนรู้การเปรียบเทียบข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน / 
คน เป็นการน าผลการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงด้านคุณสมบัติของพืชในส่วนประกอบต่าง ๆ น ามา
พิจารณาเปรียบเทียบกับสมรรถภาพของตน / คน 

2.3) เรียนรู้การเปรียบเทียบข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกับจิตอารมณ์และ
พฤติกรรมของตน / คน เป็นการน าผลการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของพืชใน
ส่วนประกอบต่าง ๆ น ามาพิจารณาเปรียบเทียบกับจิต อารมณ์ พฤติกรรมของตน / คน 

 
ล าดับการเรียนรู้ที่ 3 สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิต 
กระบวนการเรียนรู้ 

1) เรียนรู้วิธีการสรุปองค์ความรู้การศึกษาด้านรูปลักษณ์ 
1.1) สรุปความรู้ ด้านรูปลักษณ์ของพืชศึกษาน าความรู้ทั้งหมดที่ได้จากผลการศึกษาด้าน

รูปลักษณ์ของพืชมาสรุปและบันทึกผล 
1.2) สรุปความรู้ ด้านรูปกายของตน / คนน าความรู้ทั้งหมดที่ได้จากผลการศึกษาด้านรูป

กายของตน / คน มาสรุปและบันทึกผล 
1.3) สรุปองค์ความรู้ด้านรูปลักษณ์น าความรู้ทั้งหมด ด้านรูปลักษณ์ของพืชศึกษา และ

ความรู้ด้านรูปกายของตน / คน มาสรุปเป็นองค์ความรู้ด้านรูปลักษณ์ เพ่ือให้เห็นการเปลี่ยนแปลง มี
ความแตกต่างสามารถนาไปสรุปให้เกิดเป็นองค์ความรู้และสิ่งที่ผู้เรียนค้นพบน าไปสู่ความเข้าใจในชีวิต 
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2) เรียนรู้วิธีการสรุปองค์ความรู้การศึกษาด้านคุณสมบัติ 
2.1) สรุปความรู้ ด้านรู้คุณสมบัติของพืชศึกษาน าความรู้ทั้งหมดที่ได้จากผลการศึกษาด้าน

คุณสมบัติของพืชมาสรุปและบันทึกผล 
2.2) สรุปความรู้ ด้านสมรรถภาพของตน/คนน าความรู้ทั้งหมดที่ได้จากผลการศึกษาด้าน

สมรรถภาพของตน/คน มาสรุปและบันทึกผล 
2.3) สรุปองค์ความรู้ด้านคุณสมบัตินาความรู้ทั้งหมด ด้านคุณสมบัติของพืชศึกษา และ

ความรู้ด้านสมรรถภาพของตน/คน มาสรุปเป็นองค์ความรู้ด้านคุณสมบัติ เพ่ือให้เห็นการเปลี่ยนแปลง 
มีความแตกต่างสามารถนาไปสรุปให้เกิดเป็นองค์ความรู้และสิ่งที่ผู้เรียนค้นพบนาไปสู่ความเข้าใจใน
ชีวิต 
3) เรียนรู้วิธีการสรุปองค์ความรู้การศึกษาด้านพฤติกรรม 

3.1) สรุปองค์ความรู้ ด้านพฤติกรรมของพืชศึกษาน าความรู้ทั้งหมดที่ได้จากผลการศึกษา
ด้านพฤติกรรมของพืชมาสรุปและบันทึกผล 

3.2) สรุปองค์ความรู้ ด้านจิต อารมณ์ และพฤติกรรมของตน/คนน าความรู้ทั้งหมดที่ได้จาก
ผลการศึกษาด้านจิต อารมณ์ และพฤติกรรมของตน/คน มาสรุปและบันทึกผล 

3.3) สรุปองค์ความรู้ด้านพฤติกรรมนาความรู้ทั้งหมด ด้านพฤติกรรมของพืชศึกษา และ
ความรู้ด้านจิต อารมณ์ และพฤติกรรมของตน/คน มาสรุปเป็นองค์ความรู้ด้านพฤติกรรม เพื่อให้เห็น
การเปลี่ยนแปลง มีความแตกต่างสามารถน าไปสรุปให้เกิดเป็นองค์ความรู้และสิ่งที่ผู้เรียนค้นพบนา
ไปสู่ความเข้าใจในชีวิต 

 
ลำดับการเรียนรู้ที่ 4 สรุปแนวทางเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
กระบวนการเรียนรู้ 

1) เรียนรู้วิธีการนาองค์ความรู้ด้านรูปลักษณ์ไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตนำองค์ความรู้และสิ่งที่
ผู้เรียนค้นพบด้านรูปลักษณ์ไปกำหนดเป็นแนวคิด แนวทาง ให้สามารถดาเนินชีวิตอย่างเข้าใจ เข้าใจธรรมชาติ
รอบตน รู้และเข้าใจคนรอบข้าง เพื่อนร่วมงาน มีความเข้าใจตน ดารงตนอย่างมีความสุข 

2) เรียนรู้วิธีการนำองค์ความรู้ด้านคุณสมบัติไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตนาองค์ความรู้และสิ่งที่
ผู้เรียนค้นพบด้านคุณสมบัติไปกำหนดเป็นแนวคิด แนวทาง ให้สามารถดาเนินชีวิตอย่างเข้าใจ เข้าใจธรรมชาติ
รอบตน รู้และเข้าใจคนรอบข้าง เพื่อนร่วมงาน มีความเข้าใจตน ดำรงตนอย่างมีความสุข 

3) เรียนรู้วิธีการนำองค์ความรู้ด้านพฤติกรรมไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตนำองค์ความรู้และสิ่งที่
ผู้เรียนค้นพบด้านพฤติกรรมไปกำหนดเป็นแนวคิด แนวทาง ให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจ เข้าใจธรรมชาติ
รอบตน รู้และเข้าใจคนรอบข้าง เพื่อนร่วมงาน มีความเข้าใจตน ดำรงตนอย่างมีความสุข 



บทที่ ๔ 
 

ผลการศึกษา 
 

น าขอมูลที่ไดจากการศึกษา  แสดงผลการศึกษาตามล าดับขั้นการเรียนรู ดังนี้  
๑. ศึกษาดานรูปลักษณของชีวภาพ ไดขอมูลโครงสรางภายนอกและภายในของราก ล าตน ใบ ดอก 

ผล และเมล็ดในแตละการเจริญเติบโต  
๒. การเปลี่ยนแปลงดานรูปลักษณของชีวภาพ ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงภายนอก และภายใน ของ

ราก ล าตน ใบ ดอก ผล เมล็ด ในแตละระยะการเจริญเติบโต  
๓. ศึกษาดานคุณสมบัติของชีวภาพ ไดขอมูลดานคุณสมบัติภายนอกและภายในของราก ล าตน เมล็ด 

ในแตละระยะการเติบโต  
๔. การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของชีวภาพ ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงดานคุณสมบัติภายนอกและ 

ภายในของราก ล าตน ใบ ดอก ผล และเมล็ด ในแตละระยะการเติบโต 
๕. ศึกษาดานพฤติกรรมของชีวภาพ ไดขอมูลพฤติกรรมตอปจจัยภายนอกและภายในที่มีผลตอ การ

เจริญเติบโตและการพัฒนา (สรีรวิทยา) ของชีวภาพ  
๖. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชีวภาพ ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกกรมการ ตอบสนองต

อปจจัยภายนอกและภายใน  
๗. เปรียบเทียบขอมูลการเปลี่ยนแปลงดานรูปลักษณกับกายตน การเปลี่ยนแปลงดานคุณสมบัติกับ

สมรรถภาพ และเปลี่ยนแปลงดาน พฤติกรรมกับจิตอารมณ ในแตละระยะเจริญเติบโต  
๘. สรุปองคความรูเพ่ือน าไปสูการประยุกตใชในการด าเนินชีวิต ไดขอมูลสรุปองคความรู ที่น ามา ประ

ยุกตเปรียบเทียบดานรูปลักษณ ดานคุณสมบัติ เละดานพฤติกรรม 
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๑. สัมผัสเรียนรู้วงจรชีวิตของชีวภาพ 
๑.๑ ศึกษารูปลักษณ์ ได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างด้านรูปลักษณ์ 
๑. การวิเคราะห์รูปลักษณ์ของพืช 
วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือให้ทราบส่วนประกอบภายนอกของพืช  
  ๒. เพ่ือสามารถอธิบายโครงสร้างภายนอกของพืชได้  
วิธีการเรียนรู้ 
       
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวาดภาพแสดงโครงสร้างภายนอกของพืชและชี้ระบุส่วนประกอบของพืชและระบุมาตราส่วน  

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือส ารวจ
รูปลักษณะภายนอกของต้อยติ่งไทย และ
เก็บตัวอย่าง 
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ภาพแสดงโครงสร้างภายนอกของต้อยติ่งไทยทั้งต้น ในระยะที่เติบโตเต็มท่ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ดอก (Flower) 

ใบ (Leaf) 

ล ำต้น (Stem) 

รำก (Root) 

ผล (Fruit) 
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ภาพแสดงโครงสร้างภายนอกของอวัยวะต้อยติ่งไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

ราก 

 
 
 
 
 
 

ล าต้น 

 
 

ใบ 

 
 
 

ผล 

 
 
 

เมล็ด 

 
 
 

ดอก 
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๒. การวิเคราะห์รูปลักษณ์ของพืช (ภายใน) 
วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ือให้ทราบส่วนประกอบภายในของพืช  
  ๒. เพ่ือสามารถอธิบายโครงสร้างภายในของพืชได้  
วิธีการเรียนรู้ 
ให้นักเรียนวิเคราะห์รูปลักษณะภายในของพืช ตามบทปฏิบัติการเรื่องโครงสร้างภายในของพืช พร้อมวาดภาพ
แสดงโครงสร้างภายในของพืช ชี้ระบุส่วนประกอบของโครงสร้างภายในพืช และระบุก าลังขยาย 
 

        

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพแสดงโครงสร้างภายในของอวัยวะต้อยติ่งไทย 



98 

ราก 
 
 
 
 
 

 
 

ล าต้น 
 
 
 
 
 
 

 
 

ใบ 
 
 

 
 
 
 

 
 

ผล 
 

 
 
 
 
 

 
 

เมล็ด 
 

 
 
 
 
 

 
 

ดอก 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  

ภาพแสดงโครงสร้างภายในของอวัยวะต้อยติ่งไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hair 

Epidermis 

Phloem Xylem 

Pith 

Root hair 
Epidermis 

Phloem 

Xylem 

Pith 

Upper epidermis 

Lower epidermis 

Palisade mesophyll 

Spongy mesophyll 

Xylem 

Phloem 

stigma 

style 
Pistil Petal 

anther 

filament 
Stamen Sepal 

Ovary 

Ovule 

pericarp 

ovule 

locule 

placenta 

Seed coat 

Endosperm 

Embryo 

40X 

40X 

100X 

7X 
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๒. การก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 
ค าชี้แจง   1. ให้นักเรียนน าพืชที่นักเรียนส ารวจในใบงานที่ 1 มาก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้จากพืชที่นักเรียน
สนใจ อย่างน้อย 10 เรื่อง 
วิธีการเรียนรู้  ๑. เลือกส่วนของพืชที่จะศึกษา (ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด) มา 1 ส่วน  
  ๒. เลือกตอนของพืชที่จะศึกษา (โคน กลาง ปลาย ฯลฯ) 
  ๒. เลือกรูปลักษณ์ของพืช (รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี ผิว เนื้อ ฯลฯ)  
            3. บันทึกข้อมูลผลการศึกษาลงในใบงานที่ ๒.๑ การก าหนดเรื่องเรียนรู้เช่น สีของรากต้อยติ่ง
ไทยตอนโคน  
ตัวอย่างการก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 
รากต้อยติ่งไทย  
ตอนที่ 1 ผังมโนทัศน์  
 
 

 
  

ตอนที่ 2 เรื่องที่จะเรียนรู้ 
สีรากตอนโคน           ๖. รูปทรงรากตอนกลาง    
สีรากตอนกลาง          ๗. ขนาดรากตอนโคน   
สีรากตอนปลาย         ๘. ขนาดรากตอนกลาง 
รูปร่างรากตอนโคน     ๙. ขนาดรากตอนปลาย  
รูปร่างรากตอนกลาง   ๑๐. ผิวรากตอนโคน 
ล าต้นต้อยติ่งไทย  
ตอนที่ 1 ผังมโนทัศน์  

 
ตอนที่ 2 เรื่องที่จะเรียนรู้ 
สีล าต้นตอนโคน           ๖. รปูทรงล าต้นตอนกลาง    
สีล าต้นตอนกลาง          ๗. ขนาดล าต้นตอนโคน   
สีล าต้นตอนปลาย         ๘. ขนาดล าต้นตอนกลาง 
รูปร่างล าต้นตอนโคน     ๙. ขนาดล าต้นตอนปลาย  
รูปร่างล าต้นตอนกลาง   ๑๐. ผิวล าต้นตอนโคน 
 
 
 
 
 

ล าต้น

ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย

ราก

ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย

ตอนโคน 

ตอนกลาง 

ตอนปลาย 

ตอนโคน 

ตอนกลาง 

ตอนปลาย 
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ใบต้อยติ่งไทย  
ตอนที่ 1 ผังมโนทัศน์  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 2 เรื่องที่จะเรียนรู้ 
สีของแผ่นใบด้านหลังตอนกลางซีกซ้าย     
สีของแผ่นใบด้านหลังตอนกลางซีกขวา    
สีของแผ่นใบด้านท้องตอนกลางซีกซ้าย   
สีของแผ่นใบด้านท้องตอนกลางซีกขวา   
ผิวแผ่นใบด้านท้อง 
ผิวแผ่นใบด้านหลัง 
ผิวแผ่นใบด้านท้องตอนปลาย 
ผิวแผ่นใบด้านท้องตอนกลาง 
ผิวแผ่นใบด้านหลังตอนกลาง 
รูปร่างแผ่นใบตอนโคน 
 
ดอกต้อยติ่งไทย  
ตอนที่ 1 ผังมโนทัศน์  
  
 
 
ตอนที่ 2 เรื่องที่จะเรียนรู้ 
สีดอกตอนโคน           ๖. รปูทรงดอกตอนกลาง    
สีดอกตอนกลาง          ๗. ขนาดดอกตอนโคน   
สีดอกตอนปลาย         ๘. ขนาดดอกตอนกลาง 
รูปร่างดอกตอนโคน     ๙. ขนาดดอกตอนปลาย  
รูปร่างดอกตอนกลาง   ๑๐. ผิวดอกตอนโคน 
ผลต้อยติ่งไทย  
ตอนที่ 1 ผังมโนทัศน์  

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 
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ตอนที่ 2 เรื่องที่จะเรียนรู้ 
สีผลตอนโคน           ๖. รูปทรงผลตอนกลาง    
สีผลตอนกลาง          ๗. รูปทรงผลตอนโคน   
สีผลตอนปลาย         ๘. ขนาดผลตอนกลาง 
รูปร่างผลตอนโคน     ๙. ขนาดผลตอนปลาย  
รูปร่างผลตอนกลาง   ๑๐. ผิวผลตอนโคน 
 
เมล็ดต้อยติ่งไทย  
ตอนที่ 1 ผังมโนทัศน์  
  
 
 
ตอนที่ 2 เรื่องที่จะเรียนรู้ 
สีเมล็ดตอนโคน           ๖. รปูทรงเมล็ดตอนกลาง    
สีเมล็ดตอนกลาง          ๗. รปูทรงเมล็ดตอนโคน   
สีเมล็ดตอนปลาย         ๘. ขนาดเมล็ดตอนกลาง 
รูปร่างเมล็ดตอนโคน     ๙. ขนาดเมล็ดตอนปลาย  
รูปร่างเมล็ดตอนกลาง   ๑๐. ผิวเมล็ดตอนโคน 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

ผล

ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย ตอนกลาง 

ตอนโคน 

ตอนปลาย 

เมล็ด

ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย

ตอนกลาง 

ตอนโคน 

ตอนปลาย 
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๓. การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายนอก (ชีววิทยา) ของชีวภาพ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านรูปลักษณ์ (รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี ผิว เนื้อ ฯลฯ) ของพืช 
 2. เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นฐานในการวิเคราะห์ศักยภาพ 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาด้านรูปลักษณ์ภายนอกของพืช บันทึกข้อมูลและวาดภาพแสดงโครงสร้าง  
พร้อมระบุมาตราส่วน 
วิธีการเรียนรู้ 1. เลือกเรื่องที่จะเรียนรู้จากใบงานที่ ๒.๑  การก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 1 หัวข้อ 
  ๒. ศึกษารูปลักษณ์ของพืชตามหัวข้อที่ก าหนด โดยเก็บข้อมูลอย่างน้อย 10 ซ้ า  
  ๓. บันทึกผลลงในตาราง 
วัสดุ-อุปกรณ์ 
ตัวอย่างต้อยติ่งไทยส่วนต่างๆ 
กล้องถ่ายรูป 
ไม้บรรทัด/ไมโครมิเตอร์ 
สีไม้ 
ดินสอ 
ปากกา 
กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอหรือแว่นขยาย 
 
การเรียนรู้แต่ละส่วนของต้อยติ่งไทย 
ราก 
ขั้นตอนการศึกษา 
เลือกต้อยติ่งไทยที่เจริญเติบโตเต็มที่ ๑๐ ต้น 
น าส่วนรากที่ตรงกับล าต้น  1 ราก แบ่งเป็น ๓ ตอน  
ประกอบด้วย ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย 
สังเกตรูปลักษณ์ (รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี ผิว เนื้อ ฯลฯ)  
ของราก 1 ตอน โดยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอหรือแว่นขยาย 
วาดภาพ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางพร้อมเขียนมาตราส่วน 
ให้ครบทั้ง ๑๐ ตัวอย่าง 
สรุปผลการศึกษา 
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ตัวอย่างผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายนอกของรากต้อยติ่งไทย จาก 10 ตัวอย่าง 
เรื่องท่ีเรียนรู้ สีของรากตอนกลางต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่าสีของรากต้อยติ่งไทยทั้ง 10 ต้น ตอนกลางมีสีน้ าตาลเข้ม 
เรื่องท่ีเรียนรู้ ขนาดของรากต้อยติ่งไทยตอนโคน 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่าขนาดของรากต้อยติ่งไทย ทั้ง 10 ต้น มีความกว้างตอนกลาง
เฉลี่ย ๐.๓๑ ซม. เเละ ความยาวเฉลี่ย 1๕.๕๕ ซม. 
เรื่องท่ีเรียนรู้ ลักษณะผิวของรากต้อยติ่งไทยตอนปลาย 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่าขนาดของรากต้อยติ่งไทยทั้ง 10 ต้น ทุกต้นมีผิวขรุขระ 
เรื่องท่ีเรียนรู้ ลักษณะผิวของรากต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่าขนาดของรากต้อยติ่งไทยทั้ง 10 ต้น ทุกต้นย่างมีผิวขรุขระ 
เรื่องท่ีเรียนรู้ เนื้อของรากต้อยติ่งไทยตอนกลาง 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่าเนื้อของรากต้อยติ่งไทยทั้ง 10 ต้น ทุกต้นมีเนื้อแข็ง 
 

 
ล าต้น 

ขั้นตอนการศึกษา 
เลือกต้อยติ่งไทยที่เจริญเติบโตเต็มที่ ๑๐ ต้น 
น าส่วนล าต้น  แบ่งเป็น ๓ ตอน  
ประกอบด้วย ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย 
สังเกตรูปลักษณ์ (รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี ผิว เนื้อ ฯลฯ)  
ของล าต้น 1 ตอน โดยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอหรือแว่นขยาย 
วาดภาพ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางพร้อมเขียนมาตราส่วน 
ให้ครบทั้ง ๑๐ ตัวอย่าง 
สรุปผลการศึกษา 
 
 
  

ราก เรื่องท่ีเรียนรู้ 
สี รูปทรง ขนาดความกว้าง 

(ซม.) 
รูปร่าง ผิว เนื้อ 

ตอนโคน น้ าตาลเข้ม กระบอก ๐.๓๐ กลม ขรุขระ แข็ง 
ตอนกลาง น้ าตาลเข้ม กระบอก ๐.๒๙ กลม ขรุขระ แข็ง 
ตอนปลาย น้ าตาลเข้ม กระบอก ๐.๔๐ กลม ขรุขระ แข็ง 
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ตัวอย่างผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายนอกของล าต้นต้อยติ่งไทย จาก 10 ตัวอย่าง 
เรื่องท่ีเรียนรู้ รูปทรงของล าต้นต้อยติ่งไทยตอนโคน 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษารูปทรงของล าต้นตอนโคนของล าต้น ทั้ง 10 ต้น พบว่า ต้นที่ 1-10 
มีรูปทรงกระบอก 
เรื่องท่ีเรียนรู้ สีของล าต้นต้อยติ่งไทยตอนกลาง 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า สีของล าต้นตอนกลางที่มีสีเขียวอ่อน คือ ต้นที่ 1,7,10 
สีของล าต้นตอนกลางที่มีสีเขียว คือ ต้นที่ 2,3,5,9 สีของล าต้นตอนกลางที่มีสีเขียวเข้ม คือ ต้นที่ 4,6,8 
ดังนั้น สีส่วนใหญ่ของล าต้นตอนกลางจะมีสีเขียว 
เรื่องท่ีเรียนรู้ รูปทรงของล าต้นต้อยติ่งไทยตอนกลาง 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาล าต้นต้นต้อยติ่งพบว่า ต้นที่ 1-10 ล าต้นมีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
ดังนั้น ล าต้นมีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
เรื่องท่ีเรียนรู้ รูปร่างของล าต้นต้อยติ่งไทยตอนกลาง 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า ต้นที่ 1 - ๑๐ มีรูปร่างสี่เหลี่ยม  
เรื่องท่ีเรียนรู้ ผิวของล าต้นต้อยติ่งไทยตอนกลาง 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาผิวภายนอกของล าต้นต้อยติ่งไทยตอนกลาง ตั้งเเต่ต้นที่ 1-10 
พบว่าทุกต้นมีลักษณะของผิวที่ขรุขระเเละมีขน ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ผิวของล าต้นต้อยติ่ง ตอนกลางมีผิวขรุขระ
เเละมีขน 
เรื่องท่ีเรียนรู้ รูปร่างของล าต้นต้อยติ่งไทยตอนกลาง 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษา รูปร่างของล าต้นตอนกลาง ตั้งเเต่ต้นที่ 1-10 พบว่าทุกต้นมีรูปร่าง
สี่เหลี่ยม 
เรื่องท่ีเรียนรู้ เนื้อของล าต้นต้อยติ่งไทยตอนปลาย 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษา เนื้อของล าต้นต้อยติ่งไทยตอนปลาย ตั้งเเต่ต้นที่ 1-10 พบว่าทุก
ต้นมีเนื้อแข็ง 
 

  
  

ล าต้น เรื่องท่ีเรียนรู้ 
สี รูปทรง ขนาดความกว้าง (ซม.) รูปร่าง ผิว เนื้อ 

ตอนโคน สีเขียว กระบอก ๐.๓๐ สี่เหลี่ยม ขรุขระ แข็ง 
ตอนกลาง สีเขียว กระบอก ๐.๒๕ สี่เหลี่ยม ขรุขระ แข็ง 
ตอนปลาย สีเขียว กระบอก ๐.๑๕ สี่เหลี่ยม ขรุขระ แข็ง 
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ใบ 

ขั้นตอนการศึกษา 
เลือกต้อยติ่งไทยที่เจริญเติบโตเต็มที่ ๑๐ ต้น 
น าส่วนใบบริเวณกลางล าต้น ๑ ใบ  ประกอบด้วยด้านท้องใบและหลังใบ 
แบ่งเป็น ๓ ตอน ประกอบด้วย ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
สังเกตรูปลักษณ์ (รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี ผิว เนื้อ ฯลฯ)  
ของใบ 1 ตอน โดยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอหรือแว่นขยาย 
วาดภาพ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางพร้อมเขียนมาตราส่วน 
ให้ครบทั้ง ๑๐ ตัวอย่าง 
สรุปผลการศึกษา 
 
ตัวอย่างผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายนอกของใบต้อยติ่งไทย 
เรื่องท่ีเรียนรู้  สีของแผ่นใบด้านหลังตอนโคนซีกขวา   

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษา พบว่า ต้นที่ 1-10 แผ่นใบด้านหลังตอนโคนซีกขวาของต้อยติ่งไทย
มีสีเขียวเข้ม 
เรื่องท่ีเรียนรู้ ผิวของแผ่นใบด้านหลังตอนปลาย   

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า ต้นที่ 1-10 ผิวของแผ่นใบด้านหลังตอนปลาย มีลักษณะผิว
เรียบ  
เรื่องท่ีเรียนรู้ รูปร่างของใบต้อยติ่งไทยตอนโคน 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า ต้นที่ 1-10 ปลายใบสอบ ดังนั้น ตอนโคนของต้อยติ่งไทย
เป็นปลายใบสอบ 
เรื่องท่ีเรียนรู้ รูปร่างของใบต้อยติ่งไทยตอนปลาย 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า ต้นที่ 1-10 ปลายใบมน ดังนั้น ปลายใบของต้อยติ่งไทยเป็น
ใบมน 
เรื่องท่ีเรียนรู้ ขนาดความกว้างของใบต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า ต้นที่ 1-10 ปลายใบเเหลม ดังนั้น ปลายใบของต้นต้อยติ่ง
ไทยเป็นใบเเหลม 
เรื่องท่ีเรียนรู้ รูปทรงก้านของใบต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า ต้นที่ 1-10 ก้านมีรูปทรงเป็นทรงกระบอกทุกต้น ดังนั้น 
ดังนั้นก้านของใบเป็นรูปทรงกระบอก 

ตอนกลาง 

ตอนโคน 

ตอนปลาย 
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ดอก 
ขั้นตอนการศึกษา 
เลือกต้อยติ่งไทยที่เจริญเติบโตเต็มที่ ๑๐ ต้น 
น าส่วนดอก  แบ่งเป็น ๓ ตอน  
ประกอบด้วย ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย 
สังเกตรูปลักษณ์ (รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี ผิว เนื้อ ฯลฯ)  
ของดอก 1 ตอน โดยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอหรือแว่นขยาย 
วาดภาพ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางพร้อมเขียนมาตราส่วน 
ให้ครบทั้ง ๑๐ ตัวอย่าง 
สรุปผลการศึกษา 
ตัวอย่างผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายนอกของดอกต้อยติ่งไทย 
เรื่องท่ีเรียนรู้  ผิวของดอกต้อยติ่งไทยตอนปลาย  

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษา พบว่า ต้นที่ 1-10 ผิวของดอกต้อยติ่งไทยภายนอกเป็นผิวขรุขระ 
เรื่องท่ีเรียนรู้ รูปทรงของดอกต้อยติ่งไทยตอนกลาง 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า ต้นที่ 1-10 มีดอกตอนกลางเป็นทรงกระบอก  
เรื่องท่ีเรียนรู้ สีของดอกต้อยติ่งไทยตอนปลาย 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า ต้นที่ 1-10 มีสีดอกตอนปลายเป็นสีม่วงอ่อน 
เรื่องท่ีเรียนรู้ รูปร่างของดอกต้อยติ่งไทยตอนปลาย  

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษา พบว่า ต้นที่ 1-10 บานออกแบบปากแตร 
เรื่องท่ีเรียนรู้ ขนาดของดอกต้อยติ่งไทยตอนโคน 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า ต้นที่ 1-10 มีขนาดของดอกต้อยติ่งไทยตอนโคน กว้างเฉลี่ย 
๐.๓ ซม. 
เรื่องท่ีเรียนรู้ เนื้อของดอกต้อยติ่งไทยตอนโคน 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า ต้นที่ 1-10 มีเนื้อตอนโคนเป็นเนื้อแข็งบาง 

ใบ เรื่องท่ีเรียนรู้ 
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 เรื่องท่ีเรียนรู้ 
สี รูปทรง ขนาดความกว้าง (ซม.) รูปร่าง ผิว เนื้อ 

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



107 

 
ผล 
ขั้นตอนการศึกษา 
เลือกต้อยติ่งไทยที่เจริญเติบโตเต็มที่ ๑๐ ต้น 
น าส่วนผล  แบ่งเป็น ๓ ตอน ประกอบด้วย ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย 
สังเกตรูปลักษณ์ (รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี ผิว เนื้อ ฯลฯ)  
ของผล 1 ตอน โดยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอหรือแว่นขยาย 
วาดภาพ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางพร้อมเขียนมาตราส่วนให้ครบทั้ง ๑๐ ตัวอย่าง 
สรุปผลการศึกษา 
ตัวอย่างผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายนอกของผลต้อยติ่งไทย 
เรื่องท่ีเรียนรู้  ขนาดตอนกลางของผลต้อยติ่งไทย (ความกว้าง) 
 สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษา พบว่าขนาดของผลตอนกลางของต้อยติ่งไทย มีค่าเฉลี่ยประมาณ 
2.๕ มิลลิเมตร 
เรื่องท่ีเรียนรู้ รูปทรงตอนกลางของผลต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า ต้นที่ 1-10 มีผลตอนกลางเป็นทรงกระบอก 
เรื่องท่ีเรียนรู้ รูปร่างตอนกลางของผลต้อยติ่งไทย 
 สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า ต้นที่ 1-10 รูปร่างตอนกลางของผลต้อยติ่งมีลักษณะกลม 
เรื่องท่ีเรียนรู้ รูปร่างตอนปลายของผลต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า ต้นที่ 1-10 รูปร่างตอนปลายของผลต้อยติ่งมีลักษณะแหลม 
เรื่องท่ีเรียนรู้ สีตอนปลายของผลต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า ต้นที่ 1-10 สีตอนปลายของต้อยติ่งไทยมีสีเขียวขี้ม้าเข้ม 

 
เมล็ด 

ขั้นตอนการศึกษา 
เลือกต้อยติ่งไทยที่เจริญเติบโตเต็มที่ ๑๐ ต้น 
น าส่วนเมล็ด  แบ่งเป็น ๓ ตอน  
ประกอบด้วย ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย 
สังเกตรูปลักษณ์ (รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี ผิว เนื้อ ฯลฯ)  
ของเมล็ด 1 ตอน โดยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอหรือแว่นขยาย 
วาดภาพ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางพร้อมเขียนมาตราส่วน 
ให้ครบทั้ง ๑๐ ตัวอย่าง 
สรุปผลการศึกษา 

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

ตอนโคน สีเขียวขี้ม้าเข้ม กรวย ๐.๑๙ แหลม ขรุขระ แข็ง 
ตอนกลาง สีเขียวขี้ม้าเข้ม กระบอก ๐.๒๔ สี่เหลี่ยม ขรุขระ แข็ง 
ตอนปลาย สีเขียวขี้ม้าเข้ม กรวย ๐.๑๔ แหลม ขรุขระ แข็ง 
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ตัวอย่างผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายนอกของเมล็ดต้อยติ่งไทย 
เรื่องท่ีเรียนรู้  ขนาดตอนกลางของเมล็ดต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษา พบว่าขนาดตอนกลางของเมล็ดต้อยติ่งไทย มีค่าเฉลี่ยประมาณ ๒ 
มิลลิเมตร 
เรื่องท่ีเรียนรู้ สีตอนปลายของเมล็ดต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า สีตอนปลายของเมล็ดต้อยติ่งไทย มีสีน้ าตาลเข้ม 2 เมล็ด มีสี
น้ าตาลอ่อน 3 เมล็ด มีสีเขียว 3 เมล็ด และมีสีเขียวเหลือง 2 เมล็ด เนื่องจากขึ้นอยู่กับระยะการเจริญเติบโต
ของเมล็ดต้อยติ่งไทย 
เรื่องท่ีเรียนรู้ รูปร่างของเมล็ดต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า มีเมล็ดรูปร่างรี ปลายแหลม 2 เมล็ด และรูปร่างกลม ปลาย
แหลม 8 เมล็ด ดังนั้น เมล็ดต้อยติ่งไทยส่วนใหญ่มีรูปร่างกลม 
เรื่องท่ีเรียนรู้ ขนาดความหนาของเมล็ดต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า เมล็ดทั้ง ๑๐ เมล็ด มีความหนาของเมล็ดต้อยติ่งไทย เฉลี่ย 
๐.๑๕ มิลลิเมตร 

 
 
๔. การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายใน (ชีววิทยา) ของชีวภาพ  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ได้ข้อมูลโครงสร้างภายในของพืช 
 2. เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นฐานในการวิเคราะห์ศักยภาพ 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาโครงสร้างภายในของพืช ตามบทปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้างภายในของพืช บันทึก
ข้อมูลและวาดภาพแสดงโครงสร้าง ชี้ระบุโครงสร้าง พร้อมระบุก าลังขยาย 
วิธีการเรียนรู้  
1. น าหัวข้อเรื่องท่ีจะเรียนรู้ในใบงานที่ ๒.๒ มาศึกษาลักษณะโครงสร้างภายใน โดยเลือกศึกษาชั้นของเนื้อเยื่อ 
(Epidermis Cortex Stele Mesophyll ฯลฯ) เช่น รูปร่างของเซลล์ชั้น Epidermis ส่วนรากตอนปลาย 
๒. ศึกษารูปลักษณ์ (รูปร่าง  รูปทรง  สี  ขนาด ฯลฯ) ภายในของพืช โดยเก็บข้อมูลอย่างน้อย 10 ซ้ า  
๓. บันทึกผลลงในตาราง  
 
ผลการเรียนรู้แต่ละส่วนของต้อยติ่งไทย 
ราก 
ขั้นตอนการศึกษา 
เลือกต้อยติ่งไทยที่เจริญเติบโตเต็มที่ ๑๐ ต้น 
เลือกรากบริเวณท่ีตรงกับล าต้น 1 ราก มาล้างท าความสะอาด 

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

ตอนโคน น้ าตาล แบน ๐.๑๕ กลม รี ขรุขระ  แข็ง 
ตอนกลาง น้ าตาล แบน ๐.๑๕ กลม รี ขรุขระ แข็ง 
ตอนปลาย น้ าตาล แบน ๐.๑๕ กลม รี ขรุขระ แข็ง 
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ท าการ Cross-section โดยวธิี Free hand section ตามบทปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้างภายในของพืชให้ครบ
ทั้ง ๑๐ ตัวอย่าง 
สังเกตรูปลักษณ์ วาดภาพและบันทึกผลลงในตารางพร้อมเขียนก าลังขยายใต้ภาพ 
สรุปผลการศึกษา 
 
ตัวอย่างผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายในของรากต้อยติ่งไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพโครงสร้างภายในของรากต้อยติ่งไทย 

เรื่องท่ีเรียนรู้  ผิวของรากชั้น Epidermis ตอนกลาง 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษา พบว่าลักษณะผิวของชั้น Epidermis ของรากมีขน 

เรื่องท่ีเรียนรู้  การเรียงตัวของเซลล์ในรากชั้น Epidermis ตอนกลาง 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษา พบว่าลักษณะการเรียงตัวของเซลล์ในรากชั้น Epidermis 

ตอนกลาง เรียงตัว 1 ชั้น เรียงชิดติดกัน  
 
ล าต้น 

ขั้นตอนการศึกษา 
- เลือกต้อยติ่งไทยที่เจริญเติบโตเต็มที่ ๑๐ ต้น 
- เลือกล าต้นบริเวณตอนกลางของล าต้น มาล้างท าความสะอาด 
- ท าการ Cross-section โดยวธิี Free hand section ตามบทปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้างภายในของ

พืชให้ครบทั้ง ๑๐ ตัวอย่าง 
- สังเกตรูปลักษณ์ วาดภาพและบันทึกผลลงในตารางพร้อมเขียนก าลังขยายใต้ภาพ 
- สรุปผลการศึกษา 

 
 
  

40X 
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ตัวอย่างผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายในของล าต้นต้อยติ่งไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพโครงสร้างภายในของล าต้นต้อยติ่งไทย 

เรื่องท่ีเรียนรู้  รูปร่างของเซลล์ชั้น Epidermis ของล าต้นต้อยติ่งไทยตอนกลาง 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษารูปร่างของเซลล์ชั้น Epidermis ของล าต้นทั้ง 10 ต้น พบว่าเซลล์

ชั้น Epidermis มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมทั้งหมด 
เรื่องท่ีเรียนรู้  การเรียงตัวของเซลล์ชั้น epidermis ของล าต้นต้อยติ่งไทยตอนกลาง 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า ล าต้นต้องติ่งไทย ต้นที่1-10 เซลล์มีการเรียงตัว 1 ชั้น เรียง
ชิดติดกัน และมี root hair 

ใบ 
ขั้นตอนการศึกษา 

- เลือกต้อยติ่งไทยที่เจริญเติบโตเต็มที่ ๑๐ ต้น 
- เลือกใบบริเวณตอนกลางของล าต้น มาล้างท าความสะอาด 
- ท าการ Cross-section โดยวธิี Free hand section ตามบทปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้าง

ภายในของพืชให้ครบทั้ง ๑๐ ตัวอย่าง 
- สังเกตรูปลักษณ์ วาดภาพและบันทึกผลลงในตารางพร้อมเขียนก าลังขยายใต้ภาพ 
- สรุปผลการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hair 
Epidermis 

Cortex 

Stele 

Phloem 

Xylem 

Pith 
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ตัวอย่างผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายในของใบต้อยติ่งไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพโครงสร้างภายในของใบต้อยติ่งไทย 

เรื่องท่ีเรียนรู้  รูปร่างของ Vascular bundle ของชั้น stele ในใบต้อยติ่งไทยตอนกลาง 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษารูปลักษณ์ภายในของ Vascular bundle มีรูปร่างวงรี ไซเล็มอยู่

ด้านบนโฟลเอ็มอยู่ด้านหลัง โดยเรียงตัวกระจายในเเนวราบ 
เรื่องท่ีเรียนรู้  สีของชั้น Palisade mesophyll ของใบต้อยติ่งไทยตอนกลาง 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า สีของชั้น Palisade mesophyll ของใบต้อยติ่งไทย
ตอนกลาง  
ต้นที่ 1-10 มีสีเขียวเข้ม 
เรื่องท่ีเรียนรู้  การเรียงตัวของเนื้อเยื่อของใบต้อยติ่งไทยตอนกลาง 

สรุปผลการเรียนรู้ การเรียงตัวของเนื้อเยื่อของใบต้อยติ่งไทยตอนกลาง ประกอบด้วย 3 ชั้น บนสุด
คือชั้น Upper epidermis ตรงกลางคือชั้น Mesophyll (ด้านล่างเป็น Spongy mesophyll เเละด้านบนเป็น 
Palisade mesophyll) และล่างสุด คือชั้น Lower epidermis  
 
ดอก 

ขั้นตอนการศึกษา 
- เลือกต้อยติ่งไทยที่เจริญเติบโตเต็มที่ ๑๐ ต้น 
- เลือกดอกท่ีบานเต็มที่ ๑ ดอก  
- ท าการ Long-section โดยวิธี Free hand section ตามบทปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้าง

ภายในของพืชให้ครบทั้ง ๑๐ ตัวอย่าง 
- สังเกตรูปลักษณ์ ผ่านกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ วาดภาพและบันทึกผลลงในตารางพร้อม

เขียนก าลังขยายใต้ภาพ 
- สรุปผลการศึกษา 

40X 
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ตัวอย่างผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายในของดอกต้อยติ่งไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพโครงสร้างภายในของดอกต้อยติ่งไทย 
เรื่องท่ีเรียนรู้  ผิวของกลีบดอกต้อยติ่งไทยตอนปลาย 
 สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่าผิวของกลีบดอกต้อยติ่งไทยตอนปลาย ต้นที่ 1-10  มีผิว
ขรุขระ 
เรื่องท่ีเรียนรู้  รูปร่างของอับละอองเรณูในดอกต้อยติ่งไทย 
 สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า รูปร่างของอับละอองเรณูในดอกต้อยติ่งไทย ต้นที่ 1-10 มี
รูปร่างรี 
เรื่องท่ีเรียนรู้  รูปทรงของก้านชูเกสรเพศเมียในดอกต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า รูปทรงของก้านชูเกสรเพศเมียในดอกต้อยติ่งไทย ต้นที่ 1-10 
มีรูปทรงกระบอก 
 
ผล 

ขั้นตอนการศึกษา 
- เลือกต้อยติ่งไทยที่เจริญเติบโตเต็มที่ ๑๐ ต้น 
- เลือกผล ๑ ผล ที่สามารถท าการ Long-section (ยังไม่แก)่ 
- ท าการ Long-section โดยวิธี Free hand section ตามบทปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้าง

ภายในของพืชให้ครบทั้ง ๑๐ ตัวอย่าง 
- สังเกตรูปลักษณ์ ผ่านกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ วาดภาพและบันทึกผลลงในตารางพร้อม

เขียนก าลังขยายใต้ภาพ 
- สรุปผลการศึกษา 

 
 

7X 
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ตัวอย่างผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายในของผลต้อยติ่งไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพโครงสร้างภายในของผลต้อยติ่งไทย 

เรื่องท่ีเรียนรู้  จ านวน Ovule ในผลของต้อยติ่งไทย 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า จ านวน Ovule ในผลของต้อยติ่งไทย ต้นที่ 1 มี 22 เมล็ด 

ต้นที่ 2 มี 24 เมล็ด ต้นที่ 3 มี 20 เมล็ด ต้นที่ 4 มี 18 เมล็ด ต้นที่ 5 มี 22 เมล็ด  ต้นที่ 6 มี 22 เมล็ด 
ต้นที่ 7 มี 20 เมล็ด ต้นที่ 8 มี 18 เมล็ด ต้นที่ 9 มี 20 เมล็ด ต้นที่ 10 มี 22 เมล็ด ดังนั้น จ านวน Ovule 
ในผลของต้อยติ่งไทยส่วนใหญ่ มี 22 เมล็ด 
เรื่องท่ีเรียนรู้  สีของชั้น pericarp ของผลต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า สีของชั้น pericarp ของผลต้อยติ่งไทย ต้นที่ 1-10 มีสีเขียว 
 
เมล็ด 

ขั้นตอนการศึกษา 
- เลือกผลต้อยติ่งไทยที่เจริญเติบโตเต็มที่ ๑๐ ต้น 
- เลือกผล ๑ ผล แล้วแกะเปลือก แล้วเลือกเมล็ด ๑ เมล็ด ที่สามารถท าการ Long-section 

(ยังไม่แก่) 
- ท าการ Long-section โดยวิธี Free hand section ตามบทปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้าง

ภายในของพืชให้ครบทั้ง ๑๐ ตัวอย่าง 
- สังเกตรูปลักษณ์ ผ่านกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ วาดภาพและบันทึกผลลงในตารางพร้อม

เขียนก าลังขยายใต้ภาพ 
- สรุปผลการศึกษา 

 
 

10X 
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ตัวอย่างผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายในของผลต้อยติ่งไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพโครงสร้างภายในของเมล็ดต้อยติ่งไทย 

เรื่องท่ีเรียนรู้  สีภายในของเมล็ดต้อยติ่งไทย 
สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า ภายในของเมล็ดต้อยติ่งไทย มีสีเขียวใส ๗ เมล็ด และมีสี

เหลืองใส ๓ เมล็ด เนื่องจากสีของเมล็ดขึ้นอยู่กับระยะการเจริญเติบโตของเมล็ดต้อยติ่งไทย 
เรื่องท่ีเรียนรู้  สีของชั้น Seed coat ของเมล็ดต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า สีสีของชั้น Seed coat ของเมล็ดต้อยติ่งไทย ต้นที่ 1-10 มีสี
เขียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เมล็ด 

 
 
 
 

15X 
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๕. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์ของชีวภาพ 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้รู้การเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์ (รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี ผิว เนื้อ ฯลฯ) ของพืช      
 ๒. เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการเปรียบเทียบกับรูปกายตน      
 ๓. เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นฐานในการวิเคราะห์ศักยภาพ   
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนบันทึกการเปลี่ยนแปลงของส่วนต่าง ๆ ของพืชแต่ละช่วงอายุ (บันทึกอย่างน้อย ๑๐ ซ้ า)  
วิธีการเรียนรู้ 1. ก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 1 หัวข้อ ก าหนดระยะการเจริญเติบโต ๔ ระยะ 
  ๒. ศึกษารูปลักษณ์ของพืชตามหัวข้อที่ก าหนด โดยเก็บข้อมูลอย่างน้อย 10 ซ้ า  
  ๓. บันทึกผลลงในตาราง พร้อมเขียนมาตราส่วน 
 

การก าหนดระยะการเจริญเติบโตของต้อยติง่ไทย ๔ ระยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงการก าหนดระยะการเจริญเติบโตของราก ๔ ระยะ 
  

1 cm. 

ระยะที่ ๑ 
(อาย ุ0-๓๐ วัน) 

 

ระยะที่ ๒ 
(อาย ุ๓๑-๖๐ วัน) 

 

ระยะที่ ๓ 
(อาย ุ๖๑-๑๒๐ วัน) 

 

ระยะที่ ๔ 
(อาย ุ๑๒๑ วันขึ้นไป) 
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ราก 

 

ระยะที่ ๑ 
(อายุ 0-๓๐ วัน) 

ระยะที่ ๒  
(อายุ ๓๑-๖๐ วัน) 

ระยะที่ ๓ 
(อายุ ๖๑-๑๒๐ วัน) 

ระยะที่ ๔ 
(อายุ ๑๒๑ วันขึ้นไป) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ตัวอย่างผลการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์ของรากต้อยติ่งไทย 
เรื่องท่ีเรียนรู้  ขนาดของรากต้นต้อยติ่งไทย (ความยาว) 

สรุปผลการเรียนรู้  
จากการศึกษาพบว่า  ระยะการเติบโตระยะที่ 1 ต้นที่ 1-10 มีความยาวเฉลี่ยประมาณ ๔ เซนติเมตร 
ระยะการเติบโตระยะที่ 2 ต้นที่ 1-10 มีความยาวเฉลี่ยประมาณ ๙ เซนติเมตร 
ระยะการเติบโตระยะที่ 3 ต้นที่ 1-10 มีความยาวเฉลี่ยประมาณ ๑๔ เซนติเมตร 
ระยะการเติบโตระยะที่ 4 ต้นที่ 1-10 มีความยาวเฉลี่ยประมาณ ๒๐ เซนติเมตร 
ดังนั้น รากจะมีการเจริญเติบโตยาวขึ้น 
 
เรื่องท่ีเรียนรู้  สีของรากตอนกลางต้นต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้  
จากการศึกษาพบว่า  ระยะการเติบโตระยะที่ 1 มีสีน้ าตาลอ่อน 
ระยะการเติบโตระยะที่ 2 มีสีน้ าตาลอ่อน 
ระยะการเติบโตระยะที่ 3 มีสีน้ าตาล 
ระยะการเติบโตระยะที่ 4 มีสีน้ าตาลเข้ม 
ดังนั้น สีของรากตอนกลางจะมีสีน้ าตาลเข้มขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะการเติบโต 
 
  

1 cm. 

1 cm. 1 cm. 

1 cm. 
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เรื่องท่ีเรียนรู้  ผิวของรากตอนกลางต้นต้อยติ่งไทย 
สรุปผลการเรียนรู้  

จากการศึกษาพบว่า  ระยะการเติบโตระยะที่ 1 มีผิวขรุขระ 
ระยะการเติบโตระยะที่ 2 มีผิวขรุขระ 
ระยะการเติบโตระยะที่ 3 มีผิวขรุขระ 
ระยะการเติบโตระยะที่ 4 มีผิวขรุขระ 
ดังนั้น ผิวของรากตอนกลางต้นต้อยติ่งไทยระยะท่ี 1-4 มีผิวขรุขระ  

 
ตารางแสดงการก าหนดระยะการเจริญเติบโตของล าต้น ๔ ระยะ 

 
 

 
ล าต้น 

 

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. 
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ตัวอย่างผลการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์ของล าต้นต้อยติ่งไทย 
เรื่องท่ีเรียนรู้  ขนาดของล าต้นตอนกลางต้อยติ่งไทย (ความกว้าง) 

สรุปผลการเรียนรู้  
จากการศึกษาพบว่า  ระยะการเติบโตระยะที่ 1 ต้นที่ 1-10 มีความกว้างเฉลี่ยประมาณ ๐.๑๐ 
เซนติเมตร 
ระยะการเติบโตระยะที่ 2 ต้นที่ 1-10 มีความกว้างเฉลี่ยประมาณ ๐.๑๕ เซนติเมตร 
ระยะการเติบโตระยะที่ 3 ต้นที่ 1-10 มีความกว้างเฉลี่ยประมาณ ๐.๒๕ เซนติเมตร 
ระยะการเติบโตระยะที่ 4 ต้นที่ 1-10 มีความกว้างเฉลี่ยประมาณ ๐.๓๐ เซนติเมตร 
ดังนั้น ล าต้นจะมีการเจริญเติบโตมีความกว้างเพ่ิมขึ้นตามการเจริญเติบโต 
 
เรื่องท่ีเรียนรู้  สีของล าต้นตอนกลางต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้  
จากการศึกษาพบว่า  ระยะการเติบโตระยะที่ 1 มีล าต้นกลางสีเขียวอ่อน 
ระยะการเติบโตระยะที่ 2 มีล าต้นตอนกลางสีเขียว 
ระยะการเติบโตระยะที่ 3 มีล าต้นตอนกลางสีเขียว 
ระยะการเติบโตระยะที่ 4 ล าต้นตอนกลางสีเขียวเเละมีเขียวเข้ม 
ดังนั้น ล าต้นตอนกลางต้อยติ่งไทยในระยะที่ 1-4 มีสีเขียวเเละเขียวเข้มขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะการเจริญเติบโต 
 
เรื่องท่ีเรียนรู้  ผิวของล าต้นตอนกลางต้นต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้  
จากการศึกษาพบว่า  ระยะการเติบโตระยะที่ 1 มีผิวเรียบ 
ระยะการเติบโตระยะที่ 2 มีผิวขรุขระ 
ระยะการเติบโตระยะที่ 3 มีผิวขรุขระ 
ระยะการเติบโตระยะที่ 4 มีผิวขรุขระ 
ดังนั้น ผิวของล าต้นตอนกลางต้นต้อยติ่งไทยระยะที่ 1 มีผิวเรียบ ส่วนระยะ ๒-4 มีผิวขรุขระ  
 
เรื่องท่ีเรียนรู้  รูปทรงของล าต้นตอนกลางต้นต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้   
จากการศึกษาล าต้นต้นต้อยติ่งพบว่า ระยะที่ 1 ล าต้นมีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
                                            ระยะที่ 2 ล าต้นมีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
                                            ระยะที่ 3 ล าต้นมีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
                                            ระยะที่ 4 ล าต้นมีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
ดังนั้น ต้นต้อยติ่งในระยะที่ 1-4 ล าต้นตอนกลางมีรูปทรงเป็นทรงกระบอก 
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ตารางแสดงการก าหนดระยะการเจริญเติบโตของใบ ๔ ระยะ 
 
 

 
ใบ 

 

ระยะที่ ๑ 
(อายุ 0-๓๐ วัน) 

ระยะที่ ๒  
(อายุ ๓๑-๖๐ วัน) 

ระยะที่ ๓ 
(อายุ ๖๑-๑๒๐ วัน) 

ระยะที่ ๔ 
(อายุ ๑๒๑ วันขึ้นไป) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

ตัวอย่างผลการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์ของใบต้อยติ่งไทย 
เรื่องท่ีเรียนรู้  ขนาดของใบตอนกลางต้อยติ่งไทย (ความกว้าง) 

สรุปผลการเรียนรู้  
จากการศึกษาพบว่า  ระยะการเติบโตระยะที่ 1 ต้นที่ 1-10 มีความกว้างเฉลี่ยประมาณ ๑.๐ เซนติเมตร 
ระยะการเติบโตระยะที่ 2 ต้นที่ 1-10 มีความกว้างเฉลี่ยประมาณ ๒.๐  เซนติเมตร 
ระยะการเติบโตระยะที่ 3 ต้นที่ 1-10 มีความกว้างเฉลี่ยประมาณ ๓.๐  เซนติเมตร 
ระยะการเติบโตระยะที่ 4 ต้นที่ 1-10 มีความกว้างเฉลี่ยประมาณ ๓.๕ เซนติเมตร 
ดังนั้น ใบจะมีการเจริญเติบโตมีความกว้างตอนกลางเพ่ิมข้ึนตามการเจริญเติบโต 
 
เรื่องท่ีเรียนรู้  สีของใบตอนกลางต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้  
จากการศึกษาพบว่า  ระยะการเติบโตระยะที่ 1 ใบมีสีเขียวอ่อน 
ระยะการเติบโตระยะที่ 2 ใบมีสีเขียว 
ระยะการเติบโตระยะที่ 3 ใบมีสีเขียวเข้ม 
ระยะการเติบโตระยะที่ 4 ใบมีสีเขียวเข้ม 
ดังนั้น ใบตอนกลางต้อยติ่งไทยในระยะที่ 1-4 มีสีเขียวเเละเขียวเข้มข้ึนเรื่อยๆ ตามระยะการเจริญเติบโต 
 
เรื่องท่ีเรียนรู้  ผิวของหลังใบต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้  
จากการศึกษาพบว่า  ระยะการเติบโตระยะที่ 1 ใบมีผิวเรียบลื่น 
ระยะการเติบโตระยะที่ 2 ใบมีผิวเรียบ 
ระยะการเติบโตระยะที่ 3 ใบหยาบเล็กน้อย 
ระยะการเติบโตระยะที่ 4 ใบหยาบ 
ดังนั้น ผิวของหลังใบต้อยติ่งไทย ต้อยติ่งไทยระยะที่ 1,๒ มีผิวเรียบ ส่วนระยะ ๓,4 มีผิวใบหยาบ  

1 cm. 1 cm. 

1 cm. 1 cm. 
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ตารางแสดงการก าหนดระยะการเจริญเติบโตของดอก ๔ ระยะ 
 
 

 
ดอก 

 

ระยะที่ ๑ 
(อายุ ๐ - ๗ วัน) 

ระยะที่ ๒  
(อายุ ๘ - ๑๐ วัน) 

ระยะที่ ๓ 
(อายุ ๑๑ - ๑๓ วัน) 

ระยะที่ ๔ 
(อายุ ๑๔ วัน) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

 
ตัวอย่างผลการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์ของดอกต้อยติ่งไทย 
เรื่องท่ีเรียนรู้  รูปทรงตอนโคนของดอกต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้  
จากการศึกษาพบว่า  ระยะการเติบโตระยะที่ 1 ต้นที่ 1-10 มีดอกตอนโคนรูปทรงกระบอก 
ระยะการเติบโตระยะที่ 2 ต้นที่ 1-10 มีดอกตอนโคนรูปทรงกระบอก 
ระยะการเติบโตระยะที่ 3 ต้นที่ 1-10 มีดอกตอนโคนรูปทรงกรวย 
ระยะการเติบโตระยะที่ 4 ต้นที่ 1-10 มีดอกตอนโคนรูปทรงกรวย 
ดังนั้น ระยะที่ 1 และ 2 มีดอกตอนโคนรูปทรงกระบอกและระยะที่ 3 และ 4 มีดอกตอนโคนรูปทรงกรวย 
 
เรื่องท่ีเรียนรู้  สีตอนโคนของดอกต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้  
จากการศึกษาพบว่า  ระยะการเติบโตระยะที่ 1 มีดอกตอนโคนสีเขียวอ่อน 
ระยะการเติบโตระยะที่ 2 มีดอกตอนโคนสีเหลืองม่วง 
ระยะการเติบโตระยะที่ 3 มีดอกตอนโคนสีม่วงอ่อน 
ระยะการเติบโตระยะที่ 4 มีดอกตอนโคนสีม่วงน้ าตาล 
ดังนั้น สีตอนโคนของดอกต้อยติ่งไทยในระยะที่ 1 มีสีเขียวอ่อน ระยะท่ี ๒ เริ่มมีสีม่วงและเหลือง จนระยะที่ ๓ 
ดอกมีสีม่วง จนระยะสุดท้าย จะเป็นดอกสีม่วงน้ าตาล  
 
เรื่องท่ีเรียนรู้  ผิวตอนโคนของดอกต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้  
จากการศึกษาพบว่า  ระยะการเติบโตระยะที่ 1 มีดอกตอนโคนผิวขรุขระ 
ระยะการเติบโตระยะที่ 2 มีดอกตอนโคนผิวขรุขระ 
ระยะการเติบโตระยะที่ 3 มีดอกตอนโคนผิวขรุขระ 
ระยะการเติบโตระยะที่ 4 มีดอกตอนโคนผิวขรุขระ 
ดังนั้น ผิวตอนโคนของดอกต้อยติ่งไทยในระยะที่ 1 - ๔ มีผิวขรุขระ 
 

  

1 cm. 1 cm. 1 cm. 1 cm. 
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ตารางแสดงการก าหนดระยะการเจริญเติบโตของผล ๔ ระยะ 
 
 

 
ผล 

 

ระยะที่ ๑ 
(อายุ ๐ - ๗ วัน) 

ระยะที่ ๒  
(อายุ ๘ - ๑๔ วัน) 

ระยะที่ ๓ 
(อายุ ๑๕ - ๒๑ วัน) 

ระยะที่ ๔ 
(อายุ ๒๒ – ๒๘ วัน) 

 
 

 
 
 

  
 

ตัวอย่างผลการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์ของผลต้อยติ่งไทย 
เรื่องท่ีเรียนรู้  เรื่องท่ีเรียนรู้  รูปทรงตอนกลางของผลต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้  
จากการศึกษาพบว่า  ระยะการเติบโตระยะที่ 1 ต้นที่ 1-10 มีรูปทรงกระบอก 
ระยะการเติบโตระยะที่ 2 ต้นที่ 1-10 มีรูปทรงกระบอก 
ระยะการเติบโตระยะที่ 3 ต้นที่ 1-10 มีรูปทรงกระบอก 
ระยะการเติบโตระยะที่ 4 ต้นที่ 1-10 มีรูปทรงกระบอก 
ดังนั้น ผลระยะที่ 1 - ๔ มีรูปทรงตอนกลางรูปทรงกระบอก 
 
เรื่องท่ีเรียนรู้  สีตอนโคนของผลต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้  
จากการศึกษาพบว่า  ระยะการเติบโตระยะที่ 1 มีสีเขียว 
ระยะการเติบโตระยะที่ 2 มีสีเขียวเข้ม 
ระยะการเติบโตระยะที่ 3 มีสีเขียวขี้ม้า 
ระยะการเติบโตระยะที่ 4 มีสีน้ าตาล ,สีน้ าตาลอ่อน 
ดังนั้น สีตอนโคนของผลต้อยติ่งไทย มีสีเข้มขึ้นเรื่อยๆจากสีเขียวจนเป็นสีน้ าตาลเปลี่ยนแปลงตามการ
เจริญเติบโต คลอโรฟิลล์เริ่มสลายไป 
 
เรื่องท่ีเรียนรู้  ผิวตอนกลางของผลต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้  
จากการศึกษาพบว่า  ระยะการเติบโตระยะที่ 1 ผิวเรียบ 
ระยะการเติบโตระยะที่ 2 ผิวเรียบ 
ระยะการเติบโตระยะที่ 3 ผิวสาก (ผิวขรุขระ) 
ระยะการเติบโตระยะที่ 4 ผิวสาก (ผิวขรุขระ) 
ดังนั้น ผิวตอนกลางของผลต้อยติ่งไทย ระยะท่ี 1 - ๒ มีผิวเรียบ ระยะที่ ๓ – ๔ มีผิวสาก (ผิวขรุขระ)  
  

1 cm. 1 cm. 1 cm. 1 cm. 
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เรื่องท่ีเรียนรู้  ขนาดของผลต้อยติ่งไทย (ความยาว) 
สรุปผลการเรียนรู้  

จากการศึกษาพบว่า  ระยะการเติบโตระยะที่ 1 ต้นที่ 1-10 มีความยาวเฉลี่ยประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร 
ระยะการเติบโตระยะที่ 2 ต้นที่ 1-10 มีความยาวเฉลี่ยประมาณ ๒.๑ เซนติเมตร 
ระยะการเติบโตระยะที่ 3 ต้นที่ 1-10 มีความยาวเฉลี่ยประมาณ ๑.๙ เซนติเมตร 
ระยะการเติบโตระยะที่ 4 ต้นที่ 1-10 มีความยาวเฉลี่ยประมาณ ๑.๙ เซนติเมตร 
ดังนั้น ขนาดความยาวของผลต้อยติ่งไทย ในระยะที่ ๑-๒ เพ่ิมข้ึนตามการเจริญเติบโต แต่ระยะที่ ๓-๔ มีขนาด
ความยาวเล็กลงเล็กน้อยเนื่องจากผลแก่จะเริ่มแห้ง 
 

ตารางแสดงการก าหนดระยะการเจริญเติบโตของเมล็ด ๔ ระยะ 
 
 

 
เมล็ด 

 

ระยะที่ ๑ 
(อายุ ๐ - ๗ วัน) 

ระยะที่ ๒  
(อายุ ๘ - ๑๔ วัน) 

ระยะที่ ๓ 
(อายุ ๑๕ - ๒๑ วัน) 

ระยะที่ ๔ 
(อายุ ๒๒ - ๒๘) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
ตัวอย่างผลการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์ของเมล็ดต้อยติ่งไทย 
เรื่องท่ีเรียนรู้  ขนาดความกว้างตอนกลางของเมล็ดต้อยติ่งไทย  

สรุปผลการเรียนรู้  
จากการศึกษาพบว่า  ระยะการเติบโตระยะที่ 1 ต้นที่ 1-10 มีความยาวเฉลี่ยประมาณ 2.05 มิลลิเมตร 
ระยะการเติบโตระยะที่ 2 ต้นที่ 1-10 มีความยาวเฉลี่ยประมาณ 2.11 มิลลิเมตร 
ระยะการเติบโตระยะที่ 3 ต้นที่ 1-10 มีความยาวเฉลี่ยประมาณ 2.20 มิลลิเมตร 
ระยะการเติบโตระยะที่ 4 ต้นที่ 1-10 มีความยาวเฉลี่ยประมาณ 2.18 มิลลิเมตร 
ดังนั้น ขนาดความกว้างของเมล็ดต้อยติ่งไทย ในระยะที่ ๑-๓ เพ่ิมข้ึนตามการเจริญเติบโต ส่วนระยะ ๔  
มีขนาดความกว้างเล็กลงเล็กน้อยเนื่องจากเมล็ดแก่จะแห้ง 
 
เรื่องท่ีเรียนรู้  รูปร่างของเมล็ดต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้  รูปร่างของเมล็ดต้อยติ่งไทย ระยะการเติบโตระยะที่ 1-๔ เป็นรูปร่างกลม 
 
เรื่องท่ีเรียนรู้  รูปร่างตอนปลายของเมล็ดต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้  รูปร่างของเมล็ดต้อยติ่งไทย ระยะการเติบโตระยะที่ 1-๔ เป็นรูปร่างแหลม 
 
เรื่องท่ีเรียนรู้  เนื้อของเมล็ดต้อยติ่งไทย  

สรุปผลการเรียนรู้  
จากการศึกษาพบว่า  ระยะการเจริญเติบโตระยะที่ 1 เมล็ดมีเนื้อนิ่ม 
ระยะการเจริญเติบโตระยะที่ ๒ เมล็ดมีเนื้อนิ่ม 
      ระยะการเจริญเติบโตระยะที่ 3 เมล็ดมีเนื้อแข็ง 
   ระยะการเจริญเติบโตระยะที่ ๔ เมล็ดมีเนื้อแข็ง 

1 cm. 1 cm. 1 cm. 1 cm. 
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ดังนั้น เนื้อของเมล็ดต้อยติ่งไทย ในระยะที่ ๑-๒ จะมีเนื้อนิ่ม ส่วนระยะ 3-4 เมล็ดมีเนื้อแข็ง เนื่องจากเมล็ดแก่
จะแห้ง 
 
เรื่องท่ีเรียนรู้  สีตอนปลายของเมล็ดต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้  
จากการศึกษาพบว่า  ระยะการเติบโตระยะที่ 1 มีสีเหลืองเขียว 
ระยะการเติบโตระยะที่ 2 มีสีเขียวอ่อน 
ระยะการเติบโตระยะที่ 3 มีสีน้ าตาลเข้ม 
ระยะการเติบโตระยะที่ 4 มีสีน้ าตาลอ่อน 
ดังนั้น สีตอนปลายของเมล็ดต้อยติ่งไทย มีสีเข้มข้ึนเรื่อยๆจากสีเหลืองเขียวจนเป็นสีน้ าตาลเข้มเปลี่ยนแปลง
ตามการเจริญเติบโต คลอโรฟิลล์เริ่มสลายไป และระยะที่แก่ท่ีสุด จะแห้งจนมีสีน้ าตาลอ่อน 
 
๖. การก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของพืช 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ลักษณะภายในส่วนต่างๆ ของพืช 
ค าชี้แจง   1. ให้นักเรียนน าพืชที่นักเรียนส ารวจในใบงานที่ 1 มาก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้จากพืชที่นักเรียน
สนใจอย่างน้อย 10 เรื่อง 
วิธีการเรียนรู้  ๑. เลือกส่วนของพืชที่จะศึกษา (ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด) มา 1 ส่วน  
  ๒. เลือกศึกษาชั้นของเนื้อเยื่อ (Epidermis Cortex Stele Mesophyll ฯลฯ) 
  ๓. เลือกรูปลักษณ์ของพืช (สี รูปร่าง รูปทรง จ านวน ลักษณะ  ฯลฯ)  
            3. บันทึกข้อมูลผลการศึกษา  
ตัวอย่างการก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 
รากต้อยติ่งไทย  
ตอนที่ 1 ผังมโนทัศน์  
 
 

 
  

 
 
 
 
ตอนที่ 2 เรื่องที่จะเรียนรู้ 
สีของชั้น Epidermis ของราก 
สีของชั้น Cortex ของราก 
สีของ Endodermis ในชั้น Cortex ของราก 
สีของ Pericycle ในชั้น Stele ของราก 
สีของ Xylem ใน Vascular Bundle ในชั้น Stele ของราก 
สีของ Phloem ใน Vascular Bundle ในชั้น Stele ของราก 

ราก

Epidermis Cortex

Endodermis

Stele

Pericycle Vascular 
Bundle

Xylem

Phloem

Pith
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สีของ Pith ในชั้น Stele ของราก 
รูปร่างของเซลล์ในชั้น Epidermis ของราก 
รูปร่างของเซลล์ Parenchyma ในชั้น Cortex ของราก 
รูปร่างของ Endodermis ในชั้น Cortex ของราก 
รูปร่างของ Pericycle ในชั้น Stele ของราก 
รูปร่างของ Xylem ใน Vascular Bundle ในชั้น Stele ของราก 
รูปร่างของ Phloem ใน Vascular Bundle ในชั้น Stele ของราก 
รูปร่างของ Pith ในชั้น Stele ของราก 
จ านวนชั้น Epidermis ของราก 
จ านวนชั้น Parenchyma ในชั้น Cortex ของราก 
จ านวนชั้น Endodermis ในชั้น Cortex ของราก 
จ านวนชั้น Pericycle ในชั้น Stele ของราก 
ลักษณะการเรียงตัวของ Epidermis ของราก 
ลักษณะการเรียงตัวของ Parenchyma ในชั้น Cortex ของราก 
ลักษณะการเรียงตัวของ Endodermis ในชั้น Cortex ของราก 
ลักษณะการเรียงตัวของ Pericycle ในชั้น Stele ของราก 
ลักษณะการเรียงตัวของ Xylem ใน Vascular Bundle ในชั้น Stele ของราก 
ลักษณะการเรียงตัวของ Phloem ใน Vascular Bundle ในชั้น Stele ของราก 
 
ล าต้นต้อยติ่งไทย  
ตอนที่ 1 ผังมโนทัศน์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 2 เรื่องที่จะเรียนรู้ 
สีของชั้น Epidermis ของล าต้น 
สีของชั้น Cortex ของล าต้น 
สีของ Xylem ใน Vascular Bundle ในชั้น Stele ของล าต้น 
สีของ Phloem ใน Vascular Bundle ในชั้น Stele ของล าต้น 
สีของ Pith ในชั้น Stele ของล าต้น 
รูปร่างของเซลล์ในชั้น Epidermis ของล าต้น 
รูปร่างของเซลล์ Parenchyma ในชั้น Cortex ของล าต้น 

ล าต้น

Epidermis Cortex Stele

Vascular 
bundle

Xylem

Phloem

Pith
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รูปร่างของ Xylem ใน Vascular Bundle ในชั้น Stele ของล าต้น 
รูปร่างของ Phloem ใน Vascular Bundle ในชั้น Stele ของล าต้น 
รูปร่างของ Pith ในชั้น Stele ของล าต้น 
จ านวนชั้น Epidermis ของล าต้น 
จ านวนชั้น Parenchyma ในชั้น Cortex ของล าต้น 
ลักษณะการเรียงตัวของ Epidermis ของล าต้น 
ลักษณะการเรียงตัวของ Parenchyma ในชั้น Cortex ของล าต้น 
ลักษณะการเรียงตัวของ Xylem ใน Vascular Bundle ในชั้น Stele ของล าต้น 
ลักษณะการเรียงตัวของ Phloem ใน Vascular Bundle ในชั้น Stele ของล าต้น 
 
ใบต้อยติ่งไทย  
ตอนที่ 1 ผังมโนทัศน์  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 2 เรื่องที่จะเรียนรู้ 
การติดสีของชั้น Upper Epidermis ของใบ 
การติดสีของชั้น Lower Epidermis ของใบ 
การติดสีของชั้น Palisade mesophyll ของใบ 
การติดสีของชั้น Spongy mesophyll ของใบ 
การติดสีของ Xylem ใน Vascular Bundle ของใบ 
การติดสีของ Phloem ใน Vascular Bundle ของใบ 
รูปร่างของเซลล์ในชั้น Upper Epidermis ของใบ 
รูปร่างของเซลล์ในชั้น Lower Epidermis ของใบ 
รูปร่างของเซลล์ในชั้น Palisade mesophyll ของใบ 
รูปร่างของ Vascular Bundle ของใบ 
รูปร่างของ Xylem ใน Vascular Bundle ของใบ 
รูปร่างของ Phloem ใน Vascular Bundle ของใบ 
จ านวนชั้น Upper Epidermis ของใบ 
จ านวนชั้น Lower Epidermis ของใบ 
จ านวนชั้น Palisade mesophyll ของใบ 

ใบ
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จ านวนชั้น Spongy mesophyll ของใบ 
จ านวน Vascular Bundle ของใบ 
ลักษณะการเรียงตัวของ Upper Epidermis ของใบ 
ลักษณะการเรียงตัวของ Lower Epidermis ของใบ 
ลักษณะการเรียงตัวของ Palisade mesophyll ของใบ 
ลักษณะการเรียงตัวของ Spongy mesophyll ของใบ 
Xylem ใน Vascular Bundle ของใบ 
ลักษณะการเรียงตัวของ Phloem ใน Vascular Bundle ของใบ 
ลักษณะการเรียงตัวของ Xylem ใน Vascular Bundle ของใบ 
 
ดอกต้อยติ่งไทย  
ตอนที่ 1 ผังมโนทัศน์  
  
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 2 เรื่องที่จะเรียนรู้ 
สีของ Sepal ของดอก 
สีของ Petal ของดอก 
สีของ Stigma ของดอก 
สีของ Style ของดอก 
สีของ Ovary ของดอก 
สีของ Ovule ของดอก 
สีของ Anther ของดอก 
สีของ Filament ของดอก 
รูปร่างของ Sepal ของดอก 
รูปร่างของ Petal ของดอก 
รูปร่างของ Stigma ของดอก 
รูปร่างของ Style ของดอก 
รูปร่างของ Ovary ของดอก 
รูปร่างของ Ovule ของดอก 
รูปร่างของ Anther ของดอก 
รูปร่างของ Filament ของดอก 
รูปร่างของ Ovary ของดอก 
รูปร่างของ Ovule ของดอก 

ดอก
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รูปร่างของ Anther ของดอก 
รูปร่างของ Filament ของดอก 
ผิวของ Sepal ของดอก 
ผิวของ Petal ของดอก 
ผิวของ Stigma ของดอก 
ผิวของ Style ของดอก 
ผิวของ Ovary ของดอก 
ผิวของ Ovule ของดอก 
ผิวของ Anther ของดอก 
ผิวของ Filament ของดอก 
จ านวนแฉก Sepal ของดอก 
จ านวนแฉก Petal ของดอก 
จ านวน Stigma ของดอก 
จ านวน Style ของดอก 
จ านวน Ovary ของดอก 
จ านวน Ovule ของดอก 
จ านวน Anther ของดอก 
จ านวน Filament ของดอก 
ลักษณะต าแหน่ง Ovary ของดอก 
 
ผลต้อยติ่งไทย  
ตอนที่ 1 ผังมโนทัศน์  
  
 
 
 
ตอนที่ 2 เรื่องที่จะเรียนรู้ 
สีของ Pericarp ของผล 
สีของ Ovule ของผล 
สีของ Placenta ของผล 
ผิวของ Pericarp ของผล 
ผิวของ Ovule ของผล 
ผิวของ Placenta ของผล 
จ านวน Ovule ของผล 
จ านวน Ovule ใน 1 locule ของผล 
จ านวน locule ของผล 
จ านวน Placenta ของผล 
รูปร่างของ Placenta ของผล 

ผล

Pericarp Ovule Placenta Locule
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รูปร่างของ Ovule ของผล 
รูปร่างของ locule ของผล 
ลักษณะการเรียงตัวของ Ovule ในผล 
 
เมล็ดต้อยติ่งไทย  
ตอนที่ 1 ผังมโนทัศน์  
  
 
 
 
 
ตอนที่ 2 เรื่องที่จะเรียนรู้ 
สีของ Seed coat ของเมล็ด 
สีของ Endosperm ของเมล็ด 
สีของ Endosperm ของเมล็ด 
ผิวของ Seed coat ของเมล็ด 
ผิวของ Endosperm ของเมล็ด 
ผิวของ Endosperm ของเมล็ด 
เนื้อของ Seed coat ของเมล็ด 
เนื้อของ Endosperm ของเมล็ด 
เนื้อของ Endosperm ของเมล็ด 
รูปร่างของ Seed coat ของเมล็ด 
รูปร่างของ Endosperm ของเมล็ด 
รูปร่างของ Endosperm ของเมล็ด 
 
๗. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์ของชีวภาพ (ภายใน) 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้รู้การเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์โครงสร้างภายในของพืช   
 ๒. เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการเปรียบเทียบกับรูปกายตน      
 ๓. เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นฐานในการวิเคราะห์ศักยภาพ   
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนบันทึกการเปลี่ยนแปลงของส่วนต่าง ๆ ภายในของพืชแต่ละช่วงอายุ (บันทึกอย่างน้อย 
๑๐ ซ้ า)  
วิธีการเรียนรู้ 1. ก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 1 หัวข้อ ก าหนดระยะการเจริญเติบโต ๔ ระยะ 
  ๒. ศึกษารูปลักษณ์ภายในของพืชตามหัวข้อที่ก าหนด โดยเก็บข้อมูลอย่างน้อย 10 ซ้ า  
  ๓. บันทึกผลลงในตาราง พร้อมเขียนมาตราส่วน 
 
 
  

เมล็ด

Seed coat Endosperm Embryo
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ผลการเรียนรู้แต่ละส่วนของต้อยติ่งไทย 
ราก 
ขั้นตอนการศึกษา 

- เลือกต้อยติ่งไทย 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ ๑-๔ ระยะละ 10 ต้น 
- เลือกรากบริเวณท่ีตรงกับล าต้น 1 ราก มาล้างท าความสะอาด 
- ท าการ Cross-section โดยวธิี Free hand section ตามบทปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้างภายในของ

พืชให้ครบทั้ง ๑๐ ตัวอย่าง ทั้ง ๔ ระยะ 
- สังเกตรูปลักษณ์ วาดภาพและบันทึกผลลงในตารางพร้อมเขียนก าลังขยายใต้ภาพ 
- สรุปผลการศึกษา 

 
ตัวอย่างผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายในของรากต้อยติ่ง 
เรื่องท่ีเรียนรู้  ลักษณะการเรียงตัวของ Xylem ใน Vascular bundle ใน ชั้น Stele ของราก 
 สรุปผลการเรียนรู้  
 จากการศึกษา พบว่า ลักษณะการเรียงตัวของ Xylem ใน Vascular bundle ใน ชั้น Stele ของราก 
ในระยะแรกเรียงตัวเป็นแฉก 4 แฉก อยู่ในระนาบวงกลมเดียวกัน ระยะที่ ๒ เรียงตัวเป็นแฉก 6 แฉก อยู่ใน
ระนาบวงกลมเดียวกัน ระยะที่ ๓ เรียงตัวเป็นแฉก ๘ แฉก อยู่ในระนาบวงกลมเดียวกัน ระยะที่ ๔ เรียงตัวเป็น
แฉก ๙ แฉก อยู่ในระนาบวงกลมเดียวกัน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเมื่ออายุของต้นต้อยติ่งไทยมากข้ึนจ านวนแฉกของ 
Xylem ใน Vascular bundle ใน ชั้น Stele ของราก ก็เพ่ิมข้ึนเช่นกัน 
 
ล าต้น 
ขั้นตอนการศึกษา 

- เลือกต้อยติ่งไทย 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ ๑-๔ ระยะละ 10 ต้น 
- ตัดล าต้นบริเวณตอนกลางของล าต้น มาล้างท าความสะอาด 
- ท าการ Cross-section โดยวธิี Free hand section ตามบทปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้างภายในของ

พืชให้ครบทั้ง ๑๐ ตัวอย่าง ทั้ง ๔ ระยะ 
- สังเกตรูปลักษณ์ วาดภาพและบันทึกผลลงในตารางพร้อมเขียนก าลังขยายใต้ภาพ 
- สรุปผลการศึกษา 

 
ตวัอย่างผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายในของล าต้นต้อยติ่งไทย 
เรื่องท่ีเรียนรู้  รูปร่างของเซลล์ชั้น Epidermis ของล าต้น 

สรุปผลการเรียนรู้ 
 จากการศึกษาพบว่าต้นต้อยติ่งไทยในระยะที่ 1 รูปร่างของเซลล์ชั้น Epidermis ของล าต้น มีลักษณะ
เซลล์สี่เหลี่ยมเรียงชิดติดกัน 1 แถว ระยะท่ี ๒ รูปร่างของเซลล์ชั้น Epidermis ของล าต้น มีลักษณะเซลล์
สี่เหลี่ยมเรียงชิดติดกัน 1 แถว เริ่มมีขนรอบๆ บางๆ ระยะที่ ๓ รูปร่างของเซลล์ชั้น Epidermis ของล าต้น มี
ลักษณะเซลล์สี่เหลี่ยมเรียงชิดติดกัน 1 แถว มีขนรอบๆ และระยะที่ ๔ รูปร่างของเซลล์ชั้น Epidermis ของล า
ต้น มีลักษณะเซลล์สี่เหลี่ยมเรียงชิดติดกัน 1 แถว มีขนรอบๆ มาก ดังนั้น รูปร่างของเซลล์ชั้น Epidermis ของ
ล าต้น 
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ตั้งแต่ระยะ ๑-๔ มีลักษณะเซลล์สี่เหลี่ยมเรียงชิดติดกัน 1 แถว ในระยะที่ 1 ไม่มีขนราก แต่เมื่อเจริญเติบโต
ขึ้นจะเริ่มมีขนราก จนระยะที่ 4 มีขนรากมากท่ีสุด 
 
ใบ 
ขั้นตอนการศึกษา 

- เลือกต้อยติ่งไทย 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ ๑-๔ ระยะละ 10 ต้น 
- เลือกใบบริเวณตอนกลางของล าต้น มาล้างท าความสะอาด 
- ท าการ Cross-section โดยวธิี Free hand section ตามบทปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้าง

ภายในของพืชให้ครบทั้ง ๑๐ ตัวอย่าง ทั้ง ๔ ระยะ 
- สังเกตรูปลักษณ์ วาดภาพและบันทึกผลลงในตารางพร้อมเขียนก าลังขยายใต้ภาพ 
- สรุปผลการศึกษา 

ตัวอย่างผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายในของใบต้อยติ่งไทย 
เรื่องท่ีเรียนรู้  การเลียงตัวของท่อล าเลียง Xylem ในใบ  
สรุปผลการเรียนรู้ 
 จากการศึกษาพบว่า การเรียงตัวของท่อล าเลียง Xylem ในใบ ในระยะที่ ๑-๔  มีการเรียงตัวอยู่บน 
Phloem  
 
ดอก 
ขั้นตอนการศึกษา 

- เลือกดอกต้อยติ่งไทย ๔ ระยะ ระยะที่ ๑ - ๔ ระยะละ ๑๐ ดอก 
- ตัดดอกบริเวณก้านดอก 
- ท าการ Long-section โดยวิธี Free hand section ตามบทปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้าง

ภายในของพืชให้ครบทั้ง ๑๐ ตัวอย่าง 
- สังเกตรูปลักษณ์ ผ่านกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ วาดภาพและบันทึกผลลงในตารางพร้อม

เขียนก าลังขยายใต้ภาพ 
- สรุปผลการศึกษา 

ตัวอย่างผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายในของดอกต้อยติ่งไทย 
เรื่องท่ีเรียนรู้  จ านวนของเกสรเพศผู้ของดอก 
 สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า ดอกของต้อยติ่งไทยระยะที่ 1 มี่จ านวนเกสรเพศผู้อยู่
ประมาณ ๒-3 อัน เพราะเป็นระยะที่ดอกเริ่มมีการเจริญเติบโต ระยะท่ี 2 จ านวนเกสรเพศผู้อยู่ประมาณ ๔ 
อัน ระยะที่ ๓ จ านวนเกสรเพศผู้อยู่ ๔ อัน ระยะที่ ๔ ไม่มีเกสรเพศผุ้ เพราะเป็นระยะที่ดอกหยุดการ
เจริญเติบโต และเกสรจะหลุดหายไป ดังนั้นเกสรเพศผู้ของดอกต้อยติ่งไทย ตั้งแต่ระยะที่ 1-๔ จะมีจ านวน
เพ่ิมข้ึนจนสูงที่สุดที่จ านวน ๔ อัน และจะเริ่มหลุดหายไปจนไม่เหลือเกสรเพศผู้ 
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ผล 
ขั้นตอนการศึกษา 

- เลือกผลต้อยติ่งไทย ๔ ระยะ ระยะที่ ๑ - ๔ ระยะละ ๑๐ ผล 
- ตัดผลบริเวณก้าน 
- ท าการ Long-section โดยวิธี Free hand section ตามบทปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้าง

ภายในของพืชให้ครบทั้ง ๑๐ ตัวอย่าง 
- สังเกตรูปลักษณ์ ผ่านกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ วาดภาพและบันทึกผลลงในตารางพร้อม

เขียนก าลังขยายใต้ภาพ 
- สรุปผลการศึกษา 

ตัวอย่างผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายในของผลต้อยติ่งไทย 
เรื่องท่ีเรียนรู้  สีของชั้น Exocarp ในผล 
 สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า ระยะที่ 1 - ๒ มีสีเขียวเข้ม ระยะที่ ๓ มีสีเขียวขี้ม้า ส่วน
ระยะสุดท้าย มีสีน้ าตาลอ่อนปนเหลือง ดังนั้น ชั้น Exocarp ของผลต้อยติ่งไทย มีสีเข้มขึ้นเรื่อยๆจากสีเขียวจน
เป็นสีน้ าตาลเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามการเจริญเติบโต คลอโรฟิลล์เริ่มสลายไป 
 
เมล็ด 
ขั้นตอนการศึกษา 

- เลือกผลต้อยติ่งไทย ๔ ระยะ ระยะที่ ๑ - ๔ ระยะละ ๑๐ ผล 
- เลือกผลระยะละ ๑ ผล แกะเปลือกออก เลือกเมล็ด ๑ เมล็ด ที่สามารถท าการ Long-section (ยังไม่

แก่) 
- ท าการ Long-section โดยวิธี Free hand section ตามบทปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้างภายในของพืช

ให้ครบทั้ง ๑๐ ตัวอย่าง 
- สังเกตรูปลักษณ์ ผ่านกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ วาดภาพและบันทึกผลลงในตารางพร้อมเขียน

ก าลังขยายใต้ภาพ 

ตัวอย่างผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายในของผลต้อยติ่งไทย 
เรื่องท่ีเรียนรู้  สี Seed coat ของเมล็ดต้อยติ่งไทย 

สรุปผลการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า Seed coat ของเมล็ดต้อยติ่งไทย ระยะที่ ๑ มีสีเขียวอม
เหลือง  
ระยะที่ ๒ มีสีเขียวเข้ม ระยะที่ ๓ มีสีน้ าตาล และระยะสุดท้ายไม่สามารถ ตรวจสอบได้เนื่องจากเมล็ดมีตวาม
แข็งมากเกินไป ท าให้ไม่สามารถท าการ Long – Section ได้ 
๑.๒  ศึกษารูปลักษณ์ ได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างด้านคุณสมบัติ 
 
๑. ศึกษาคุณสมบัติสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด)  
จุดประสงค์ :  เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) ของราก ล า
ต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด ของต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ  
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ศึกษาคุณสมบัติสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) :ราก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ศึกษาคุณสมบัติสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) ของรากต้นต้อยติ่งไทย 
ระยะของ

รากที่
ศึกษา 

ความ
ยาว

เริ่มต้น 
(L) ซม. 

ผลการทดลอง ความยาวที่เปลี่ยนไป 10 ครั้ง ( ∆L ) ซม. ค่า
ความเครียด 

∆L / L 
ครั้งที่ 

1 
ครั้งที่ 

2 
ครั้งที่ 

3 
ครั้งที่ 

4 
ครั้งที่ 

5 
ครั้งที่ 

6 
ครั้งที่ 

7 
ครั้งที่ 

8 
ครั้งที่ 

9 
ครั้งที่ 
10 

ค่า 
เฉลี่ย 

ระยะที่ 1 5.0 0.10 0.10 0.40 0.20 0.10 0.20 0.20 0.10 0.20 0.10 0.14 0.028 
ระยะที่ 2 5.0 0.20 0.20 0.20 0.25 0.25 0.26 0.26 0.27 0.27 0.28 0.24 0.050 
ระยะที่ 3 5.0 0.80 0.50 0.50 0.60 0.40 0.30 0.50 0.50 0.60 0.40 0.51 0.102 
ระยะที่ 4 5.0 0.50 0.50 0.60 0.42 0.54 0.48 0.51 0.49 0.53 0.60 0.52 0.104 

เมื่อก าหนดความยาวของรากทั้ง 4 ระยะที่จะศึกษายาว 5 เซนติเมตร แล้วท าการออกแรงดึงตามยาวเบาๆ ไป
เรื่อยๆ จนรากขาดออกจากกัน จากนั้นน ารากมาต่อกัน แล้ววัดความยาวที่เพ่ิมขึ้นด้วยไม้บรรทัด  (เวอร์เนียร์
คาลิปเปอร์) ท าการศึกษาซ้ า 10 ครั้ง จากนั้นหาค่าเฉลี่ย พบว่า 

รากต้นต้อยติ่งระยะที่ 1  ความยาวที่เปลี่ยนไปเฉลี่ย เท่ากับ  0.14  เซนติเมตร 
รากต้นต้อยติ่งระยะที่ 2  ความยาวที่เปลี่ยนไปเฉลี่ย เท่ากับ  0.24  เซนติเมตร 
รากต้นต้อยติ่งระยะที่ 3  ความยาวที่เปลี่ยนไปเฉลี่ย เท่ากับ  0.51  เซนติเมตร 
รากต้นต้อยติ่งระยะที่ 4  ความยาวที่เปลี่ยนไปเฉลี่ย เท่ากับ  0.52  เซนติเมตร 

จากการศึกษา คุณสมบัติสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) สามารถค านวณได้จากอัตราส่วนระหว่างความ
ยาวที่เปลี่ยนไปเฉลี่ย( ∆L ) เซนติเมตร ต่อความยาวเริ่มต้น (L = 5 เซนติเมตร) ของรากต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 4 

ระยะ พบว่า 
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 รากต้นต้อยติ่งระยะที่ 1  มีค่าสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) เท่ากับ 0.028  
รากต้นต้อยติ่งระยะที่ 2  มีค่าสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) เท่ากับ 0.050  
รากต้นต้อยติ่งระยะที่ 3  มีค่าสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) เท่ากับ 0.102  
รากต้นต้อยติ่งระยะที่ 4  มีค่าสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) เท่ากับ 0.104 

 
จากการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า รากต้นต้อยติ่งไทยเจริญเติบโตขึ้นจากระยะที่ 1 จนถึงระยะที่ 4 พบว่ามีความ
ยาวที่เปลี่ยนแปลงไปเฉลี่ยและมีค่าสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) เพ่ิมขึ้นที่มากข้ึน เนื่องจากเมื่อรากต้น

ต้อยติ่งไทยเจริญเติบโตขึ้นจะมีโครงสร้างทั้งภายในและภายนอกที่แข็งแรงขึ้น ซึ่งท าให้รากท่ีมีอายุแก่กว่า
สามารถถูกแรงดึงและแรงยืดออกตามยาวได้มากกว่ารากท่ีมีอายุน้อยกว่า 

 
ชื่อเรื่อง :  ศึกษาคุณสมบัติสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) ของล าต้นต้อยติ่งไทย 
 

ส่วนที่ศึกษา :   ราก        ล าต้น     ใบ       ดอก ผล     เมล็ด  
 

จุดประสงค์ :  เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) ของล าต้น
ต้น ต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
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เมื่อก าหนดความยาวของล าต้นทั้ง 4 ระยะที่จะศึกษายาว 5 เซนติเมตร แล้วท าการออกแรงดึงตามยาวเบาๆ 
ไปเรื่อยๆ จนล าต้นขาดออกจากกัน จากนั้นน าล าต้นมาต่อกัน แล้ววัดความยาวที่เพ่ิมขึ้นด้วยไม้บรรทัด       
(เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์) ท าการศึกษาซ้ า 10 ครั้ง จากนั้นหาค่าเฉลี่ย พบว่า 
 

ล าต้นต้อยติ่งระยะที่ 1  ความยาวที่เปลี่ยนไปเฉลี่ย เท่ากับ  0.16  เซนติเมตร 

ล าต้นต้อยติ่งระยะที่ 2  ความยาวที่เปลี่ยนไปเฉลี่ย เท่ากับ  0.17  เซนติเมตร 

ล าต้นต้อยติ่งระยะที่ 3  ความยาวที่เปลี่ยนไปเฉลี่ย เท่ากับ  0.19  เซนติเมตร 

ล าต้นต้อยติ่งระยะที่ 4  ความยาวที่เปลี่ยนไปเฉลี่ย เท่ากับ  0.31  เซนติเมตร 
 

จากการศึกษา คุณสมบัติสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) สามารถค านวณได้จากอัตราส่วนระหว่างความ
ยาวที่เปลี่ยนไปเฉลี่ย( ∆L ) เซนติเมตร ต่อความยาวเริ่มต้น (L = 5 เซนติเมตร) ของล าต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 4 
ระยะ พบว่า 
 ล าต้นต้อยติ่งระยะที่ 1  มีค่าสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) เท่ากับ 0.032  
ล าต้นต้อยติ่งระยะที่ 2  มีค่าสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) เท่ากับ 0.034  
ล าต้นต้อยติ่งระยะที่ 3  มีค่าสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) เท่ากับ 0.038  
ล าต้นต้อยติ่งระยะที่ 4  มีค่าสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) เท่ากับ 0.062 
 

จากการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า ล าต้นต้อยติ่งไทยเจริญเติบโตขึ้นจากระยะที่ 1 จนถึงระยะที่ 4 พบว่ามีความ
ยาวที่เปลี่ยนแปลงไปเฉลี่ยและมีค่าสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) เพ่ิมข้ึนที่มากขึ้น เนื่องจากเมื่อ     ล า
ต้นต้อยติ่งไทยเจริญเติบโตขึ้นจะมีโครงสร้างทั้งภายในและภายนอกที่แข็งแรงขึ้น ซึ่งท าให้ล าต้นที่มีอายุแก่กว่า
สามารถถูกแรงดึงและแรงยืดออกตามยาวได้มากกว่าล าต้นที่มีอายุน้อยกว่า 

 

 

 

 

 

 

ระยะของ
ล าต้นที่
ศึกษา 

ความ
ยาว

เริ่มต้น 
(L) ซม. 

ผลการทดลอง ความยาวที่เปลี่ยนไป 10 ครั้ง ( ∆L ) ซม. ค่า
ความเครียด 

∆L / L 
ครั้งที่ 

1 
ครั้งที่ 

2 
ครั้งที่ 

3 
ครั้งที่ 

4 
ครั้งที่ 

5 
ครั้งที่ 

6 
ครั้งที่ 

7 
ครั้งที่ 

8 
ครั้งที่ 

9 
ครั้งที่ 
10 

ค่า 
เฉลี่ย 

ระยะที่ 1 5.0 0.10 0.30 0.10 0.20 0.10 0.20 0.10 0.10 0.30 0.10 0.16 0.032 
ระยะที่ 2 5.0 0.30 0.10 0.20 0.10 0.10 0.20 0.20 0.30 0.10 0.10 0.17 0.034 
ระยะที่ 3 5.0 0.30 0.20 0.20 0.10 0.10 0.20 0.20 0.30 0.10 0.20 0.19 0.038 
ระยะที่ 4 5.0 0.30 0.40 0.30 0.30 0.40 0.40 0.30 0.20 0.20 0.30 0.31 0.062 
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ชื่อเรื่อง :  ศึกษาคุณสมบัติสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) ของใบต้นต้อยติ่งไทย 
 

ส่วนที่ศึกษา :   ราก        ล าต้น     ใบ       ดอก ผล     เมล็ด  
 

จุดประสงค์ :  เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) ของใบต้น
ต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะของ
ใบ 

ที่ศึกษา 

ความ
ยาว

เริ่มต้น 
(L) ซม. 

ผลการทดลอง ความยาวที่เปลี่ยนไป 10 ครั้ง ( ∆L ) ซม. ค่า
ความเครียด 

∆L / L 
ครั้งที่ 

1 
ครั้งที่ 

2 
ครั้งที่ 

3 
ครั้งที่ 

4 
ครั้งที่ 

5 
ครั้งที่ 

6 
ครั้งที่ 

7 
ครั้งที่ 

8 
ครั้งที่ 

9 
ครั้งที่ 
10 

ค่า 
เฉลี่ย 

ระยะที่ 1 3.0 0.10 0.10 0.10 0.20 0.10 0.20 0.10 0.10 0.20 0.10 0.13 0.043 
ระยะที่ 2 3.0 0.20 0.20 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.20 0.10 0.16 0.053 
ระยะที่ 3 3.0 0.20 0.10 0.50 0.20 0.30 0.40 0.10 0.30 0.20 0.10 0.24 0.080 
ระยะที่ 4 3.0 0.50 0.40 0.20 0.40 0.20 0.40 0.40 0.20 0.30 0.40 0.34 0.113 

√ 
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เมื่อก าหนดความยาวของใบทั้ง 4 ระยะที่จะศึกษายาว 3 เซนติเมตร แล้วท าการออกแรงดึงตามยาว
เบาๆ ไปเรื่อยๆ จนใบขาดออกจากกัน จากนั้นน าใบที่ขาดมาต่อกัน แล้ววัดความยาวที่เพ่ิมขึ้นด้วยไม้บรรทัด 
(เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์) ท าการศึกษาซ้ า 10 ครั้ง จากนั้นหาค่าเฉลี่ย พบว่า 
 

ใบของต้นต้อยติ่งระยะที่ 1  ความยาวที่เปลี่ยนไปเฉลี่ย เท่ากับ 0.13  เซนติเมตร 

ใบของต้นต้อยติ่งระยะที่ 2  ความยาวที่เปลี่ยนไปเฉลี่ย เท่ากับ 0.16  เซนติเมตร 

ใบของต้นต้อยติ่งระยะที่ 3  ความยาวที่เปลี่ยนไปเฉลี่ย เท่ากับ 0.24  เซนติเมตร 

ใบของต้นต้อยติ่งระยะที่ 4  ความยาวที่เปลี่ยนไปเฉลี่ย เท่ากับ 0.34  เซนติเมตร 
 

จากการศึกษา คุณสมบัติสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) สามารถค านวณได้จากอัตราส่วนระหว่างความ
ยาวที่เปลี่ยนไปเฉลี่ย ( ∆L ) เซนติเมตร ต่อความยาวเริ่มต้น (L = 3 เซนติเมตร) ของใบของต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 
4 ระยะ พบว่า 
 ใบของต้นต้อยติ่งระยะที่ 1 มีค่าสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) เท่ากับ 0.043  
ใบของต้นต้อยติ่งระยะที่ 2 มีค่าสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) เท่ากับ 0.053  
ใบของต้นต้อยติ่งระยะที่ 3 มีค่าสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) เท่ากับ 0.080  
ใบของต้นต้อยติ่งระยะที่ 4 มีค่าสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) เท่ากับ 0.113 
 

จากการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า ใบของต้นต้อยติ่งไทยเจริญเติบโตขึ้นจากระยะที่ 1 จนถึงระยะที่ 4 พบว่ามี
ความยาวที่เปลี่ยนแปลงไปเฉลี่ยและมีค่าสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) เพ่ิมขึ้นที่มากขึ้น เนื่องจากเมื่อ     
ใบของต้นต้อยติ่งไทยเจริญเติบโตขึ้นจะมีโครงสร้างทั้งภายในและภายนอกที่แข็งแรงขึ้น ซึ่งท าให้ใบของต้นที่มี
อายุแก่กว่าสามารถถูกแรงดึงและแรงยืดออกตามยาวได้มากกว่าใบของต้นที่มีอายุน้อยกว่า 

ชื่อเรื่อง :  ศึกษาคุณสมบัติสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) ของดอกต้นต้อยติ่งไทย 
 

ส่วนที่ศึกษา :   ราก        ล าต้น     ใบ       ดอก ผล     เมล็ด  
 

จุดประสงค์ :  เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) ของดอก
ต้น ต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
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ระยะของ
ดอก 

ที่ศึกษา 

ความ
ยาว

เริ่มต้น 
(L) ซม. 

ผลการทดลอง ความยาวที่เปลี่ยนไป 10 ครั้ง ( ∆L ) ซม. ค่า
ความเครียด 

∆L / L 
ครั้งที่ 

1 
ครั้งที่ 

2 
ครั้งที่ 

3 
ครั้งที่ 

4 
ครั้งที่ 

5 
ครั้งที่ 

6 
ครั้งที่ 

7 
ครั้งที่ 

8 
ครั้งที่ 

9 
ครั้งที่ 
10 

ค่า 
เฉลี่ย 

ระยะที่ 1 2.0 0.10 0.10 0.10 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.055 
ระยะที่ 2 2.0 0.10 0.10 0.10 0.20 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.12 0.060 
ระยะที่ 3 2.0 0.10 0.10 0.10 0.20 0.20 0.10 0.10 0.20 0.10 0.10 0.13 0.065 
ระยะที่ 4 2.0 0.10 0.20 0.10 0.20 0.20 0.10 0.10 0.20 0.10 0.10 0.14 0.070 

 

เมื่อก าหนดความยาวของดอกท้ัง 2 ระยะที่จะศึกษายาว 5 เซนติเมตร แล้วท าการออกแรงดึงตามยาวเบาๆ ไป
เรื่อยๆ จนดอกขาดออกจากกัน จากนั้นน าดอกที่ขาดมาต่อกัน แล้ววัดความยาวที่เพ่ิมขึ้นด้วยไม้บรรทัด (เวอร์
เนียร์คาลิปเปอร์) ท าการศึกษาซ้ า 10 ครั้ง จากนั้นหาค่าเฉลี่ย พบว่า 
 

ดอกของต้นต้อยติ่งระยะที่ 1  ความยาวที่เปลี่ยนไปเฉลี่ย เท่ากับ 0.11  เซนติเมตร 

ดอกของต้นต้อยติ่งระยะที่ 2  ความยาวที่เปลี่ยนไปเฉลี่ย เท่ากับ 0.12  เซนติเมตร 
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ดอกของต้นต้อยติ่งระยะที่ 3  ความยาวที่เปลี่ยนไปเฉลี่ย เท่ากับ 0.13  เซนติเมตร 

ดอกของต้นต้อยติ่งระยะที่ 4  ความยาวที่เปลี่ยนไปเฉลี่ย เท่ากับ 0.14  เซนติเมตร 
 

จากการศึกษา คุณสมบัติสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) สามารถค านวณได้จากอัตราส่วนระหว่างความ
ยาวที่เปลี่ยนไปเฉลี่ย ( ∆L ) เซนติเมตร ต่อความยาวเริ่มต้น (L = 2 เซนติเมตร) ของดอกของต้นต้อยติ่งไทย
ทั้ง 4 ระยะ พบว่า 
 ดอกของต้นต้อยติ่งระยะที่ 1 มีค่าสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) เท่ากับ 0.055 
ดอกของต้นต้อยติ่งระยะที่ 2 มีค่าสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) เท่ากับ 0.060  
ดอกของต้นต้อยติ่งระยะที่ 3 มีค่าสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) เท่ากับ 0.065  
ดอกของต้นต้อยติ่งระยะที่ 4 มีค่าสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) เท่ากับ 0.070 
 

จากการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า ดอกของต้นต้อยติ่งไทยเจริญเติบโตขึ้นจากระยะที่ 1 จนถึงระยะที่ 4 พบว่ามี
ความยาวที่เปลี่ยนแปลงไปเฉลี่ยและมีค่าสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) เพ่ิมขึ้นที่มากขึ้น เนื่องจากเมื่อ
ดอกของต้นต้อยติ่งไทยเจริญเติบโตขึ้นจะมีโครงสร้างทั้งภายในและภายนอกที่แข็งแรงขึ้น ซึ่งท าให้ดอกของต้น
ที่มีอายุแก่กว่าสามารถถูกแรงดึงและแรงยืดออกตามยาวได้มากกว่าดอกของต้นที่มีอายุน้อยกว่า 

 

ชื่อเรื่อง :  ศึกษาคุณสมบัติสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) ของดอกต้นต้อยติ่งไทย 
 

ส่วนที่ศึกษา :   ราก        ล าต้น     ใบ       ดอก ผล     เมล็ด  
 

จุดประสงค์ :  เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) ผลของต้น 
ต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 

ระยะที่ 4      ระยะที่ 3          ระยะที่ 2            ระยะท่ี 1 
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เมื่อก าหนดความยาวของผลทั้ง 4 ระยะที่จะศึกษายาว 2 เซนติเมตร แล้วท าการออกแรงดึงตามยาวเบาๆ ไป
เรื่อยๆ จนผลขาดออกจากกัน จากนั้นน าผลที่ขาดมาต่อกัน แล้ววัดความยาวที่เพ่ิมขึ้นด้วยไม้บรรทัด (เวอร์
เนียร์คาลิปเปอร์) ท าการศึกษาซ้ า 10 ครั้ง จากนั้นหาค่าเฉลี่ย พบว่า 
 

ผลของต้นต้อยติ่งระยะที่ 1  ความยาวที่เปลี่ยนไปเฉลี่ย เท่ากับ 0.052 เซนติเมตร 

ผลของต้นต้อยติ่งระยะที่ 2  ความยาวที่เปลี่ยนไปเฉลี่ย เท่ากับ 0.050  เซนติเมตร 

ผลของต้นต้อยติ่งระยะที่ 3  ความยาวที่เปลี่ยนไปเฉลี่ย เท่ากับ 0.048  เซนติเมตร 

ผลของต้นต้อยติ่งระยะที่ 4  ความยาวที่เปลี่ยนไปเฉลี่ย เท่ากับ 0.046  เซนติเมตร 
 

จากการศึกษา คุณสมบัติสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) สามารถค านวณได้จากอัตราส่วนระหว่างความ
ยาวที่เปลี่ยนไปเฉลี่ย ( ∆L ) เซนติเมตร ต่อความยาวเริ่มต้น (L = 2 เซนติเมตร) ของผลของต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 
4 ระยะ พบว่า 
 ผลของต้นต้อยติ่งระยะที่ 1 มีค่าสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) เท่ากับ 0.026 
ผลของต้นต้อยติ่งระยะที่ 2 มีค่าสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) เท่ากับ 0.025  
ผลของต้นต้อยติ่งระยะที่ 3 มีค่าสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) เท่ากับ 0.024  
ผลของต้นต้อยติ่งระยะที่ 4 มีค่าสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) เท่ากับ 0.023 
 

จากการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า ผลของต้นต้อยติ่งไทยเจริญเติบโตขึ้นจากระยะที่ 1 จนถึงระยะที่ 4 พบว่ามี
ความยาวที่เปลี่ยนแปลงไปเฉลี่ยและมีค่าสภาพยืดหยุ่นตามยาว (ความเครียด) ลดลงที่มากข้ึน เนื่องจากเมื่อผล
ของต้นต้อยติ่งไทยเจริญเติบโตขึ้นจะมีโครงสร้างทั้งภายในและภายนอกที่แห้ง ,เปราะ และแตกง่ายขึ้น ซึ่งท า
ให้ผลของต้นที่มีอายุแก่กว่าไม่สามารถถูกแรงดึงและแรงยืดออกตามยาวได้น้อยกว่าผลของต้นที่มีอายุน้อยกว่า 

๒. ด้านคุณสมบัติทางเคมี 
ชื่อเรื่อง : ศึกษาคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, ค่าความเป็นกรด - เบส) ของรากต้นต้อยต่ิง

ไทย 
วัตถุประสงค์     : เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, ค่าความเป็นกรด - 

เบส) ของรากต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ 
ส่วนที่ศึกษา :    ราก       ล าต้น       ใบ       ดอก       ผล       เมล็ด 
วัสดุ-อุปกรณ์ :   1. Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ) 

    2. pH Electrode (หัววัดค่าความเป็นกรด - เบส) 

ระยะของ
ผล 

ที่ศึกษา 

ความ
ยาว

เริ่มต้น 
(L) ซม. 

ผลการทดลอง ความยาวที่เปลี่ยนไป 10 ครั้ง ( ∆L ) ซม. ค่า
ความเครีย

ด 
∆L / L 

ครั้งที่ 
1 

ครั้งที่ 
2 

ครั้งที่ 
3 

ครั้งที่ 
4 

ครั้งที่ 
5 

ครั้งที่ 
6 

ครั้งที่ 
7 

ครั้งที่ 
8 

ครั้งที่ 
9 

ครั้งที่ 
10 

ค่า 
เฉลี่ย 

ระยะที่ 1 2.0 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.052 0.026 
ระยะที่ 2 2.0 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.050 0.025 
ระยะที่ 3 2.0 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.048 0.024 
ระยะที่ 4 2.0 0.05 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 0.046 0.023 
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    3. เครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง 
    4. โกรงบดสาร 
    5. หลอดทดลอง 
    6. แท่งแก้วคนสาร 
    7. บีกเกอร์  
    8. กรวยกรอง  
    9. กระดาษกรอง   
   10. น้ ากลั่น     

วิธีการศึกษา :   1. น ารากต้นต้อยติ่งไทยไปล้างน้ าให้สะอาดแล้วผึ่งลมให้แห้ง 
      2. น ารากมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วน าไปชั่งด้วยเครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง ปริมาตร  20 กรัม 
      3. จากนั้นน ารากที่ชั่งเรียบร้อยแล้ว มาบดในโกรงบดสาร 
      4. ค่อยๆเติมน้ ากลั่น จนมีปริมาตร 20 มิลลิลิตร 
      5. น ารากที่บดละเอียดแล้วไปกรองในกระดาษกรอง จากนั้นน าไปวัดค่า pH ของรากโดย
ใช้  Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ)  
      6. จากนั้นท าการทดลองซ้ าทั้งหมด 10 ครั้ง 
   

   
 
 จากการศึกษา คุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น) ของรากต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ ในการ
ทดสอบสีจากการสังเกตและการทดสอบกลิ่นจากการดมกลิ่นนั้น พบว่า  
 สีของรากต้นต้อยติ่งไทย 

ระยะที่ 1  สีของรากต้นต้อยติ่งไทย มีสีขาวขุ่น  
ระยะที่ ๒  สีของรากต้นต้อยติ่งไทย มีสีขาวขุ่นปนน้ าตาล 
ระยะที่ ๓  สีของรากต้นต้อยติ่งไทย มีสีน้ าตาลอ่อน 
ระยะที่ ๔  สีของรากต้นต้อยติ่งไทย มีสีน้ าตาลเข้ม 

 กลิ่นของรากต้นต้อยติ่งไทย 
ระยะที่ 1  กลิ่นของรากต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวอ่อนๆ  
ระยะที่ ๒  กลิ่นของรากต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียว 
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ระยะที่ ๓  กลิ่นของรากต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวปานกลาง 
ระยะที่ ๔  กลิ่นของรากต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวมาก 
 

ส่วนประกอบ 
ของราก 

ผลการทดลองด้านคุณสมบัติของชีวภาพ (ค่าความเป็นกรด - เบส) 
ครั้ง ๑ ครั้ง ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง ๔ ครั้ง ๕ ครั้ง ๖ ครั้ง ๗ ครั้ง ๘ ครั้ง ๙ ครั้ง 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) จากการวัดค่า
ความเป็นกรด - เบส พบว่าในระยะที่ 1 ของรากต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 7.18  ระยะ
ที่ ๒ ของรากต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 7.00 ระยะที่ ๓ ของรากต้นต้อยติ่งไทย มีค่า
ความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 7.20 ระยะที่ ๔ ของรากต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 7.42 
 
ชื่อเรื่อง : ศึกษาคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, ค่าความเป็นกรด - เบส) ของล าต้นต้น

ต้อยติ่งไทย 
วัตถุประสงค์     : เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, ค่าความเป็นกรด - 

เบส) ของล าต้นต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ 
ส่วนที่ศึกษา :   ราก       ล าต้น       ใบ       ดอก       ผล       เมล็ด 
วัสดุ-อุปกรณ์ :   1. Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ) 

    2. pH Electrode (หัววัดค่าความเป็นกรด - เบส) 
    3. เครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง 
    4. โกรงบดสาร 
    5. หลอดทดลอง 
    6. แท่งแก้วคนสาร 
    7. บีกเกอร์  
    8. กรวยกรอง  
    9. กระดาษกรอง   
   10. น้ ากลั่น     

วิธีการศึกษา :   1. น าล าต้นต้นต้อยติ่งไทยไปล้างน้ าให้สะอาดแล้วผึ่งลมให้แห้ง 
      2. น าล าต้นมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วน าไปชั่งด้วยเครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง ปริมาตร  20 กรัม 
      3. จากนั้นน าล าต้นที่ชั่งเรียบร้อยแล้ว มาบดในโกรงบดสาร 
      4. ค่อยๆเติมน้ ากลั่น จนมีปริมาตร 20 มิลลิลิตร 
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      5. น าล าต้นที่บดละเอียดแล้วไปกรองในกระดาษกรอง จากนั้นน าไปวัดค่า pH ของล าต้น
โดยใช้  Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ)  
      6. จากนั้นท าการทดลองซ้ าทั้งหมด 10 ครั้ง 
 

     
 
 จากการศึกษา คุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น) ของล าต้นต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ ในการ
ทดสอบสีจากการสังเกตและการทดสอบกลิ่นจากการดมกลิ่นนั้น พบว่า  
 สีของล าต้นต้นต้อยติ่งไทย 

ระยะที่ 1  สีของล าต้นต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียวอ่อน 
ระยะที่ ๒  สีของล าต้นต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียวอ่อนปนน้ าตาล 
ระยะที่ ๓  สีของล าต้นต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียวเข้ม 
ระยะที่ ๔  สีของล าต้นต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียวเข้มปนน้ าตาล 

 กลิ่นของล าต้นต้นต้อยติ่งไทย 
ระยะที่ 1  กลิ่นของล าต้นต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวอ่อนๆ  
ระยะที่ ๒  กลิ่นของล าต้นต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียว 
ระยะที่ ๓  กลิ่นของล าต้นต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวปานกลาง 

ระยะที่ ๔  กลิ่นของล าต้นต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวมาก 
 

ส่วนประกอบ 
ของล าต้น 

ผลการทดลองด้านคุณสมบัติของชีวภาพ (ค่าความเป็นกรด - เบส) 
ครั้ง ๑ ครั้ง ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง ๔ ครั้ง ๕ ครั้ง ๖ ครั้ง ๗ ครั้ง ๘ ครั้ง ๙ ครั้ง 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 



143 

 จากตารางผลการผลการทดลองด้านคุณสมบัติของชีวภาพ (ค่าความเป็นกรด - เบส) จากการวัดค่า
ความเป็นกรด - เบส พบว่าในระยะที่ 1 ของล าต้นต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 7.10  
ระยะที่ ๒ ของล าต้นต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 7.01 ระยะที่ ๓ ของล าต้นต้นต้อยติ่งไทย 
มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 7.16 ระยะที่ ๔ ของล าต้นต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 
7.42 
ชื่อเรื่อง : ศึกษาคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, ค่าความเป็นกรด - เบส) ของใบต้นต้อยติ่ง

ไทย 
วัตถุประสงค์     : เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, ค่าความเป็นกรด - 

เบส) ของใบต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ 
ส่วนที่ศึกษา :   ราก      ล าต้น       ใบ       ดอก       ผล       เมล็ด 
วัสดุ-อุปกรณ์ :   1. Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ) 

    2. pH Electrode (หัววัดค่าความเป็นกรด - เบส) 
    3. เครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง 
    4. โกรงบดสาร 
    5. หลอดทดลอง 
    6. แท่งแก้วคนสาร 
    7. บีกเกอร์  
    8. กรวยกรอง  
    9. กระดาษกรอง   
   10. น้ ากลั่น     

วิธีการศึกษา :   1. น าใบต้นต้อยติ่งไทยไปล้างน้ าให้สะอาดแล้วพ่ึงลมให้แห้ง 
      2. น าใบมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วน าไปชั่งด้วยเครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง ปริมาตร  20 กรัม 
      3. จากนั้นน าใบที่ชั่งเรียบร้อยแล้ว มาบดในโกรงบดสาร 
      4. ค่อยๆเติมน้ ากลั่น จนมีปริมาตร 20 มิลลิลิตร 
      5. น าใบที่บดละเอียดแล้วไปกรองในกระดาษกรอง จากนั้นน าไปวัดค่า pH ของใบโดยใช้     
Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ)  
      6. จากนั้นท าการทดลองซ้ าทั้งหมด 10 ครั้ง 
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จากการศึกษา คุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น) ของใบต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ ในการ
ทดสอบสีจากการสังเกตและการทดสอบกลิ่นจากการดมกลิ่นนั้น พบว่า  
 สีของใบต้นต้อยติ่งไทย 

ระยะที่ 1  สีของใบต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียวอ่อน 
ระยะที่ ๒  สีของใบต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียวอ่อนปนสีเขียว 
ระยะที่ ๓  สีของใบต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียวเข้ม 
ระยะที่ ๔  สีของใบต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียวเข้มปนน้ าตาล 

 กลิ่นของใบต้นต้อยติ่งไทย 
ระยะที่ 1  กลิ่นของใบต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวอ่อนๆ  
ระยะที่ ๒  กลิ่นของใบต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียว 
ระยะที่ ๓  กลิ่นของใบต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวปานกลาง 
ระยะที่ ๔  กลิ่นของใบต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวมาก 

 
ส่วนประกอบ 

ของใบ 
ผลการทดลองด้านคุณสมบัติของชีวภาพ (ค่าความเป็นกรด - เบส) 

ครั้ง ๑ ครั้ง ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง ๔ ครั้ง ๕ ครั้ง ๖ ครั้ง ๗ ครั้ง ๘ ครั้ง ๙ ครั้ง 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) จากการวัดค่า
ความเป็นกรด - เบส พบว่าในระยะที่ 1 ของใบต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 7.82  ระยะที่ 
๒ ของใบต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 7.02 ระยะที่ ๓ ของใบต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความ
เป็นกรด – เบส เฉลี่ย 7.14 ระยะที่ ๔ ของใบต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 7.30 
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ชื่อเรื่อง : ศึกษาคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, ค่าความเป็นกรด - เบส) ของดอกต้นต้อยติ่ง
ไทย 

วัตถุประสงค์     : เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, ค่าความเป็นกรด - 
เบส) ของดอกต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ 

ส่วนที่ศึกษา :   ราก      ล าต้น        ใบ       ดอก       ผล       เมล็ด 
วัสดุ-อุปกรณ์ :   1. Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ) 

    2. pH Electrode (หัววัดค่าความเป็นกรด - เบส) 
    3. เครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง 
    4. โกรงบดสาร 
    5. หลอดทดลอง 
    6. แท่งแก้วคนสาร 
    7. บีกเกอร์  
    8. กรวยกรอง  
    9. กระดาษกรอง   
   10. น้ ากลั่น     

วิธีการศึกษา :   1. น าดอกต้นต้อยติ่งไทยไปล้างน้ าให้สะอาดแล้วผึ่งลมให้แห้ง 
      2. น าดอกมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วน าไปชั่งด้วยเครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง ปริมาตร  20 กรัม 
      3. จากนั้นน าดอกที่ชั่งเรียบร้อยแล้ว มาบดในโกรงบดสาร 
      4. ค่อยๆเติมน้ ากลั่น จนมีปริมาตร 20 มิลลิลิตร 
      5. น าดอกที่บดละเอียดแล้วไปกรองในกระดาษกรอง จากนั้นน าไปวัดค่า pH ของดอก
โดยใช้     Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ)  
      6. จากนั้นท าการทดลองซ้ าทั้งหมด 10 ครั้ง 
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จากการศึกษา คุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น) ของดอกต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ ในการ
ทดสอบสีจากการสังเกตและการทดสอบกลิ่นจากการดมกลิ่นนั้น พบว่า  
 สีของดอกต้นต้อยติ่งไทย 

ระยะที่ 1  สีของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียว 
ระยะที่ ๒  สีของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีสีม่วง 
ระยะที่ ๓  สีของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีสีม่วงปนน้ าตาลอ่อน 
ระยะที่ ๔  สีของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีสีน้ าตาล 

 กลิ่นของดอกต้นต้อยติ่งไทย 
ระยะที่ 1  กลิ่นของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวอ่อนๆ  
ระยะที่ ๒  กลิ่นของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียว 
ระยะที่ ๓  กลิ่นของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวปานกลาง 
ระยะที่ ๔  กลิ่นของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวมาก 

 
ส่วนประกอบ 

ของดอก 
ผลการทดลองด้านคุณสมบัติของชีวภาพ (ค่าความเป็นกรด - เบส) 

ครั้ง ๑ ครั้ง ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง ๔ ครั้ง ๕ ครั้ง ๖ ครั้ง ๗ ครั้ง ๘ ครั้ง ๙ ครั้ง 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, กลิ่น) ของดอกต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ 

ในการทดสอบสีจากการสังเกตและการทดสอบกลิ่นจากการดมกลิ่นนั้น พบว่า  
 สีของดอกต้นต้อยติ่งไทย 

ระยะที่ 1  สีของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียว 
ระยะที่ ๒  สีของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีสีม่วง 
ระยะที่ ๓  สีของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีสีม่วงปนน้ าตาลอ่อน 
ระยะที่ ๔  สีของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีสีน้ าตาล 

 กลิ่นของดอกต้นต้อยติ่งไทย 
ระยะที่ 1  กลิ่นของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวอ่อนๆ  
ระยะที่ ๒  กลิ่นของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียว 
ระยะที่ ๓  กลิ่นของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวปานกลาง 
ระยะที่ ๔  กลิ่นของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวมาก 
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ชื่อเรื่อง : ศึกษาคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, ค่าความเป็นกรด - เบส) ของผลต้นต้อยติ่ง
ไทย 

วัตถุประสงค์     : เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, ค่าความเป็นกรด - 
เบส) ของผลต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ 

ส่วนที่ศึกษา :   ราก      ล าต้น        ใบ       ดอก       ผล       เมล็ด 
วัสดุ-อุปกรณ์ :   1. Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ) 

    2. pH Electrode (หัววัดค่าความเป็นกรด - เบส) 
    3. เครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง 
    4. โกรงบดสาร 
    5. หลอดทดลอง 
    6. แท่งแก้วคนสาร 
    7. บีกเกอร์  
    8. กรวยกรอง  
    9. กระดาษกรอง   
   10. น้ ากลั่น     

วิธีการศึกษา :   1. น าผลต้นต้อยติ่งไทยไปล้างน้ าให้สะอาดแล้วผึ่งลมให้แห้ง 
      2. น าผลมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วน าไปชั่งด้วยเครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง ปริมาตร  20 กรัม 
      3. จากนั้นน าผลที่ชั่งเรียบร้อยแล้ว มาบดในโกรงบดสาร 
      4. ค่อยๆเติมน้ ากลั่น จนมีปริมาตร 20 มิลลิลิตร 
      5. น าผลที่บดละเอียดแล้วไปกรองในกระดาษกรอง จากนั้นน าไปวัดค่า pH ของผลโดยใช้     
Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ)  
      6. จากนั้นท าการทดลองซ้ าทั้งหมด 10 ครั้ง 
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จากการศึกษา คุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น) ของผลต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ ในการ
ทดสอบสีจากการสังเกตและการทดสอบกลิ่นจากการดมกลิ่นนั้น พบว่า  
 สีของผลต้นต้อยติ่งไทย 

ระยะที่ 1  สีของผลต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียวอ่อน 
ระยะที่ ๒  สีของผลต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียวเข้ม 
ระยะที่ ๓  สีของผลต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียวปนน้ าตาล 
ระยะที่ ๔  สีของผลต้นต้อยติ่งไทย มีสีน้ าตาล 

 กลิ่นของผลต้นต้อยติ่งไทย 
ระยะที่ 1  กลิ่นของผลต้นต้อยติ่งไทย ไม่มีกลิ่น  
ระยะที่ ๒  กลิ่นของผลต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวเล็กน้อย 
ระยะที่ ๓  กลิ่นของผลต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวปานกลาง 
ระยะที่ ๔  กลิ่นของผลต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวมาก 

ส่วนประกอบ 
ของผล 

ผลการทดลองด้านคุณสมบัติของชีวภาพ (ค่าความเป็นกรด - เบส) 
ครั้ง ๑ ครั้ง ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง ๔ ครั้ง ๕ ครั้ง ๖ ครั้ง ๗ ครั้ง ๘ ครั้ง ๙ ครั้ง 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) จากการวัดค่า
ความเป็นกรด - เบส พบว่าในระยะท่ี 1 ของผลต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 6.15  ระยะที่ 
๒ ของผลต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 6.57 ระยะที่ ๓ ของผลต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความ
เป็นกรด – เบส เฉลี่ย 6.88 ระยะที่ ๔ ของผลต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 7.08 
 
ชื่อเรื่อง : ศึกษาคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, ค่าความเป็นกรด - เบส) ของเมล็ดต้นต้อยติ่ง

ไทย 
วัตถุประสงค์     : เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, ค่าความเป็นกรด - 

เบส) ของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ 
ส่วนที่ศึกษา :   ราก      ล าต้น        ใบ       ดอก       ผล       เมล็ด 
วัสดุ-อุปกรณ์ :   1. Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ) 

    2. pH Electrode (หัววัดค่าความเป็นกรด - เบส) 
    3. เครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง 
    4. โกรงบดสาร 
    5. หลอดทดลอง 
    6. แท่งแก้วคนสาร 
    7. บีกเกอร์  
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    8. กรวยกรอง  
    9. กระดาษกรอง   
   10. น้ ากลั่น     

วิธีการศึกษา :   1. น าเมล็ดต้นต้อยติ่งไทยไปล้างน้ าให้สะอาดแล้วผึ่งลมให้แห้ง 
      2. น าเมล็ดมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วน าไปชั่งด้วยเครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง ปริมาตร  20 กรัม 
      3. จากนั้นน าเมล็ดที่ชั่งเรียบร้อยแล้ว มาบดในโกรงบดสาร 
      4. ค่อยๆเติมน้ ากลั่น จนมีปริมาตร 20 มิลลิลิตร 
      5. น าเมล็ดที่บดละเอียดแล้วไปกรองในกระดาษกรอง จากนั้นน าไปวัดค่า pH ของผลโดย
ใช้     Lab Quest (เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ)  
      6. จากนั้นท าการทดลองซ้ าทั้งหมด 10 ครั้ง 
 

         
  

จากการศึกษา คุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น) ของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ ในการ
ทดสอบสีจากการสังเกตและการทดสอบกลิ่นจากการดมกลิ่นนั้น พบว่า  
 สีของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย 

ระยะที่ 1  สีของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีสีขาวขุ่นปนเขียว 
ระยะที่ ๒  สีของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียวอ่อน 
ระยะที่ ๓  สีของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีสีน้ าตาล 
ระยะที่ ๔  สีของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีสีน้ าตาลเข้ม 

 กลิ่นของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย 
ระยะที่ 1  กลิ่นของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวอ่อนๆ 
ระยะที่ ๒  กลิ่นของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวเล็กน้อย 
ระยะที่ ๓  กลิ่นของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวปานกลาง 
ระยะที่ ๔  กลิ่นของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวมาก 

 
 
 



150 

 
ส่วนประกอบ 

ของเมล็ด 
ผลการทดลองด้านคุณสมบัติของชีวภาพ (ค่าความเป็นกรด - เบส) 

ครั้ง ๑ ครั้ง ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง ๔ ครั้ง ๕ ครั้ง ๖ ครั้ง ๗ ครั้ง ๘ ครั้ง ๙ ครั้ง 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) จากการวัดค่า
ความเป็นกรด - เบส พบว่าในระยะที่ 1 ของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 6.19  
ระยะที่ ๒ ของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 6.28 ระยะที่ ๓ ของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย 
มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 6.35 ระยะที่ ๔ ของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 
6.61 
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5. การเรียนรู้ด้านพฤติกรรม การตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก ภายในที่มีต่อการเจริญเติบโต 
 และการพัฒนา (สรีรวิทยา) ของชีวภาพ 

 
การเรียนรู้วงจรชีวิตด้านพฤติกรรม 
วัตถุประสงค์   

๑. เพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านพฤติกรรม (การหุบ การบาน การเหี่ยว การร่วง ฯลฯ) ของพืช 
2. เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นฐานในการวิเคราะห์ศักยภาพ 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนออกแบบการศึกษาพฤติกรรม เมื่อได้รับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และการพัฒนา 
(สรีรวิทยา) ของชีวภาพ 

วิธีการเรียนรู้ 
• การเรียนรู้ด้านพฤติกรรม 

 1. การก าหนดปัจจัยในการเรียนรู้ 
1.1 นักเรียนเลือกพืชศึกษา คือ ต้อยติ่งไทยในระยะที่มีการเจริญเติบโตเต็มที่ ครบทุก

ส่วนประกอบ จากแปลงปลูก 
1.2 ก าหนดจ านวนของต้อยติ่งไทยให้เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน โดยพิจารณาจากการจัด

กลุ่มและการวางแผนการทดลอง และเพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มีความแม่นย าและน่าเชื่อถือ ก าหนดให้
การศึกษาแต่ละพฤติกรรมต้องมีจ านวนการท าซ้ าอย่างน้อย 10 ซ้ า 
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2. การก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 
2.1 นักเรียนก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ โดยระบุลงในใบงานที่ 1 การเรียนรู้ด้านพฤติกรรม การ

ตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก ภายในที่มีต่อการเจริญเติบโต และการพัฒนา (สรีรวิทยา) ของชีวภาพ 
ส่วนที่ศึกษา :   ราก     ล าต้น     ใบ    ดอก     ผล    เมล็ด 
ปัจจัยที่ส่งผลเป็น :  ปัจจยัภายนอก    ปัจจัยภายใน 

  2.2 นักเรียนน าส่วนประกอบของพืชมาก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 
ตัวอย่างการก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้วงจรชีวิตด้านพฤติกรรมของต้อยติ่งไทย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้พฤติกรรมของต้อยติ่งไทยในระยะเจริญเติบโตเต็มที่ 

- ราก  ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการสะสมอาหารของราก  
- ล าต้น  ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการโน้มเข้าหาแสงของล าต้น 
- ใบ ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการเหี่ยวของใบ 
- ดอก ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการเหี่ยวเฉาของดอก 
- ผล ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการเหี่ยวของผล 
- เมล็ด ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการงอกของเมล็ด 

ส่วนประกอบ 

ราก 

ล าต้น 

 การศึกษาพฤติกรรมการสะสมอาหารของราก 

 การศึกษาพฤติกรรมการโน้มเข้าหาแสงของล าต้น 

ใบ 

ดอก 

ผล 

 การศึกษาพฤติกรรมการเหี่ยวของใบ 

 การศึกษาพฤติกรรมการเหี่ยวเฉาของดอก 

 การศึกษาพฤติกรรมการเหี่ยวของฝัก 

เมล็ด 
 การศึกษาพฤติกรรมการงอกของเมล็ด 

ตัวแปรที่ศึกษา 
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3. ผลการเรียนรู้วงจรชีวิตด้านพฤติกรรมแต่ละส่วนของต้อยติ่งไทย 
 3.1 นักเรียนบันทึกผลการศึกษาพฤติกรรมของต้อยติ่งไทยในระยะเจริญเติบโตเต็มที่ ลงในใบงานที่ 1 
การเรียนรู้ด้านพฤติกรรม การตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก ภายในที่มีต่อการเจริญเติบโต และการพัฒนา 
(สรีรวิทยา) ของชีวภาพ ผลการศึกษาที่ได้ มีรายละเอียดดีงนี้ 
การศึกษาพฤติกรรมการแผ่ขยายของราก :       
ศึกษาจากรากของต้อยติ่งไทยระยะที่ 4 เจริญเติบโตเต็มที่ (อายุ 121 วันเป็นต้นไป) 

• ส่วนที่ศึกษา :   ราก     ล าต้น   ใบ    ดอก     ผล    เมล็ด 

• ปัจจัยท่ีส่งผลเป็น :  ปัจจัยภายนอก    ปัจจัยภายใน (ฮอร์โมน) 
ผลการศึกษาพบว่า รากของต้อยติ่งไทยที่เจริญเติบโตเต็มที่มีการแผ่ขยายรากในแนวดิ่งลงลึก โดยวัดความ

ลึกตั้งแต่โคนของล าต้นจนถึงปลายรากได้เฉลี่ย 21.7 เซนติเมตร ส าหรับการแผ่ออกด้านข้างในแนวรัศมีของ
ราก พบว่า ส่วนใหญ่แผ่ออกไปได้ไม่กว้างมากนัก โดยวัดระยะจากโคนต้นถึงแนวที่รากแผ่ออกด้านข้างได้ระยะ
เฉลี่ย 5.2 เซนติเมตร โดยพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการตอบสนองต่อความชื้นในดิน ซึ่งหากในช่วงที่น้ าในดินน้อย
รากของพืชส่วนใหญ่จะยืดยาวลงไปเพ่ือหาแหล่งน้ าใต้ดิน 

  
เมื่อเทียบอัตราส่วนความยาวของทั้งสองส่วน พบว่า ในความยาวของรากท้ังหมดคิดเป็นร้อยละ 100 
รากส่วนที่สะสมอาหารมีเพียงร้อยละ 40 และส่วนที่มีหน้าที่ดูดซึมน้ าและแร่ธาตุคิดเป็นร้อยละ 60 
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การศึกษาพฤติกรรมการยืดตัวของปล้อง :       
ศึกษาจากล าต้นของต้นต้อยติ่งไทยระยะที่ 4 เจริญเติบโตเต็มที่ (อายุ 121 วันเป็นต้นไป)  
• ส่วนที่ศึกษา :    ราก  ล าต้น   ใบ    ดอก     ผล    เมล็ด 

• ปัจจัยท่ีส่งผลเป็น :  ปัจจัยภายนอก    ปัจจัยภายใน (ฮอร์โมน)  
ข้อมูล กลางแจ้ง แดดร่ าไร ในร่ม 

ภาพถ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

พฤติกรรม 
การตอบสนอง 

   ล าต้นต้อยติ่งไทยที่เจริญ
อยู่ในสภาวะทีไ่ด้รับแสง
อย่างทั่วถึงตลอดในช่วง
กลางวัน ปล้อง (ระหว่างข้อ
ที่ 2 กับ 3 นับจากยอดลง
มา) มีความยาวเฉลี่ยอยู่ที่ 
2.80 เซนติเมตร 

   ล าต้นต้อยติ่งไทยที่เจริญ
อยู่ในสภาวะทีไ่ด้รับแสง
ร าไรในช่วงกลางวัน ปล้อง
(ระหว่างข้อที่ 2 กับ 3 นับ
จากยอดลงมา) มีความยาว
เฉลี่ยอยู่ที่ 6.53เซนติเมตร 
ภาพรวมของล าต้นต้อยติ่ง
ไทยในสภาวะนี้สามารถ
สังเกตเห็นล าต้นสูง  

   ล าต้นต้อยติ่งไทยที่เจริญ
อยู่ในสภาวะที่อยู่ในร่ม
ในช่วงกลางวนั ปล้อง
(ระหว่างข้อที่ 2 กับ 3 นับ
จากยอดลงมา)  มีความยาว
เฉลี่ย อยู่ที่ 6.61 
เซนติเมตร ภาพรวมของล า
ต้นต้อยติ่งไทยในสภาวะนี้
สามารถสังเกตเห็นล าต้นสูง
เช่นเดียวกับสภาวะทีไ่ด้รับ
แดดร าไร 

 สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมการยืดตัวของปล้อง พบว่า แสงเป็นปัจจัยจ ากัดที่ท าให้ลักษณะของล าต้น
ต้อยติ่งไทยเปลี่ยนแปลงไปต่างกัน โดยหากต้อยติ่งไทยเจริญในพ้ืนที่ในร่ม หรือได้รับแสงไม่เพียงพอต่อการ
เจริญเติบโต ล าต้นจะยืดส่วนของปล้องเพ่ิมข้ึน ซึ่งนับว่าเป็นพฤติกรรมการตอบสนองต่อแสง ร่วมกับ
ฮอร์โมนไซโตไคนินและออกซินของพืช  
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การศึกษาพฤติกรรมการเพิ่มพื้นที่ของแผ่นใบ :      
ศึกษาจากใบของต้นต้อยติ่งไทยระยะที่ 4 เจริญเติบโตเต็มที่ (อายุ 121 วันเป็นต้นไป) 
• ส่วนที่ศึกษา :   ราก     ล าต้น     ใบ    ดอก     ผล    เมล็ด 
• ปัจจัยท่ีส่งผลเป็น :  ปัจจัยภายนอก    ปัจจัยภายใน (ฮอร์โมน) 

สภาวะ ลักษณะของใบ พฤติกรรมการตอบสนอง 

กลางแจ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ใบต้อยติ่งไทยมีขนาดความกว้าง
เฉลี่ย 2.22 เซนติเมตร และความยาว
เฉลี่ย 7 เซนติเมตร ใบมีสีเขียวเข้ม โดย
รูปร่างของใบเป็นแบบขอบขนาน ปลาย
ใบแหลม โค่นใบ 

แสงร่ าไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ใบต้อยติ่งไทยมีขนาดความกว้าง
เฉลี่ย 2.89 เซนติเมตร และความยาว
เฉลี่ย 7 เซนติเมตร ใบมีสีเขียวเข้ม โดย
รูปร่างของใบเป็นแบบทรงไข่กลับ 
ปลายใบแหลม โค่นใบ 

ในร่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ใบต้อยติ่งไทยมีขนาดความกว้าง
เฉลี่ย 3.44 เซนติเมตร และความยาว
เฉลี่ย 7 เซนติเมตร ใบมีสีเขียวเข้ม โดย
รูปร่างของใบเป็นแบบทรงไข่กลับ 
ปลายใบแหลม โค่นใบ 
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สรุปการศึกษาพฤติกรรมการเพ่ิมพ้ืนที่ของแผ่นใบ พบว่า เมื่อต้นต้อยติ่งเจริญอยู่ในบริเวณท่ีได้รับแสงเป็น
รยะเวลานานภายใน 1 วัน ความกว้าของแผ่นใบจะลดลงและมีความยาวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับใบที่
เจริญในบริเวณท่ีมีแสงร าไร และบริเวณในร่ม ตามล าดับ  

 
การศึกษาพฤติกรรมการพัฒนาของดอก :       (ปี 2562) 
ศึกษาจากดอกของต้นต้อยติ่งไทยระยะที่ 4 เจริญเติบโตเต็มที่ (อายุ 14 วันขึ้นไป) 

• ส่วนที่ศึกษา :   ราก     ล าต้น   ใบ   ดอก     ผล    เมล็ด 
• ปัจจัยท่ีส่งผลเป็น :  ปัจจัยภายนอก    ปัจจัยภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ดอกต้อยติ่งไทยชนิด Cleistogamous flower หรือ Close flower 

ดอกต้อยติ่งไทยชนิด Chasmogous flower หรือ Open flower 
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การศึกษาพฤติกรรมการโน้มตัวของกลีบเลี้ยง :      
ศึกษาจากกลีบเลี้ยงของต้นต้อยติ่งไทยระยะที่ 4 เจริญเติบโตเต็มที่ (อายุ 22-28 วัน) 

• ส่วนที่ศึกษา :   ราก     ล าต้น  ใบ    ดอก    ผล    เมล็ด 

• ปัจจัยท่ีส่งผลเป็น :  ปัจจัยภายนอก (ความชื้น)     ปจัจัยภายใน 

สรุปผลการศึกษา :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากผลการศึกษาการโน้มตัวของกลีบเลี้ยง พบว่า ต้อนติ่งไทยมีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ ในสัปดาห์แรกกลีบ
เลี้ยงมีสีเขียวเข้ม มีความยาวเฉลี่ย 1.3 ซม. ซึ่งกลีบเลี้ยงมีลักษณะห่อหุ้มคอยปกป้องฝักอ่อนเอาไว้ สัปดาห์ที่ 
1 กลีบเลี้ยงมีสีเขียว ยาวและมีลักษณะตั้งตรงลู่ไปกับฝัก แต่ฝักเจริญจนมีความยาวกว่ากลีบเลี้ยง และช่วง
ปลายสัปดาห์กลีบเลี้ยงเริ่มกางออก สัปดาห์ที่ 2 กลีบเลี้ยงยังคงมีสีเขียว ในช่วงแรกลักษณะกลีบจะกางออก 
โดยชูปลายกลีบไปทางเดียวกับฝัก แต่เม่ือเข้าช่วงปลายสัปดาห์ที่ 3 กลีบเลี้ยงจะโน้มตัว โดยหันส่วนปลายกลีบ
สวนทางกลับฝัก และในสัปดาห์สุดท้าย กลีบเลี้ยงทั้งหมดจะโน้มตัว และม้วนงอชิดกับก้านชูฝัก 

ทั้งนี้ พฤติกรรมการโน้มตัวของกลีบเลี้ยง แสดงให้เห็นว่า ในช่วงสัปดาห์แรกท่ีฝักยังพัฒนาไม่เต็มที่
กลีบเลี้ยงจะคอยปกป้องฝักอ่อนจากศัตรูพืช และเมื่อผ่านไปจนถึงสัปดาห์ที่ 3 เมื่อฝักพัฒนาเข้าสู่ระยะที่
สามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ กลีบเลี้ยงจะโน้มตัวหลบการแตกตัวของฝักต้อยติ่งไทย  

สัปดาห์ที่ 1 

 
สัปดาห์ที่ 2 

 
สัปดาห์ที่ 3 
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การศึกษาพฤติกรรมการดูดซึมน้ าของเมล็ด :        
ศึกษาจากเมล็ดของต้นต้อยติ่งไทยระยะที่ 4 เจริญเติบโตเต็มที่ (อายุ 22-28 วัน) 

• ส่วนที่ศึกษา :   ราก     ล าต้น  ใบ    ดอก    ผล    เมล็ด 
• ปัจจัยท่ีส่งผลเป็น :  ปัจจัยภายนอก (ความชื้น)     ปจัจัยภายใน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 

จากการศึกษาการดูดซึมน้ าของเมล็ดต้อยติ่งไทย พบว่า ลักษณะโดยทั่วไปของเมล็ด ภายนอกถูกปก
คลุมด้วยขนสีขาวขนาดเล็ก บริเวณขอบด้านข้างจะเห็นขนเหล่านี้ชัดเจน ในสภาพปกติ (ไม่สัมผัสกับน้ าหรือ
ความชื้น) ขนเหล่านี้จะแข็งและแห้ง เกาะกลุ่มกันลักษณะแบนราบไปกับเปลือกหุ้มเมล็ด จนท าให้ส่วนปลายมี
ลักษณะแหลม  
 หากน าเมล็ดลงแช่ในน้ ากลั่นปกติเป็นระยะเวลา 10 นาที พบว่าขนที่ปกคลุมเมล็ดจะดูดซับน้ า จนท า
ให้เห็นเป็นลักษณะของกระจุกขนที่อุ้มน้ ากระจายอยู่รอบเมล็ด  เมื่อผ่านไปเป็นระยะเวลา 20 นาที ลักษณะ
ของขนที่ปกคลุมคลายตัวไม่เป็นกระจุก และเริ่มปล่อยเมือกเหนียวออกมา และในนาทีที่ 30 เป็นต้นไป เริ่ม
พบว่าเมล็ดต้อยติ่งส่วนใหญ่มีรอยแตกที่เปลือกหุ้มเมล็ด และบริเวณขนยังคงพบเมือกท่ีถูกปล่อยออกมาปก
คลุมอย่างสม่ าเสมอ 

  

0 นาที 10 นาที 
 

20 นาที  
 

30 นาที 
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6. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม การตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก ภายในที่มีต่อ 
การเจริญเติบโตและการพัฒนา (สรีรวิทยา) ของชีวภาพ 

 
1. การก าหนดปัจจัยในการเรียนรู้ 

1.1 นักเรียนเลือกพืชศึกษา คือ ต้อยติ่งไทยในระยะที่มีการเจริญเติบโตเต็มที่ ครบทุก
ส่วนประกอบ จากแปลงปลูก 

1.2 ก าหนดจ านวนของต้อยติ่งไทยให้เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน โดยพิจารณาจากการจัด
กลุ่มและการวางแผนการทดลอง และเพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มีความแม่นย าและน่าเชื่อถือ ก าหนดให้
การศึกษาแต่ละพฤติกรรมต้องมีจ านวนการท าซ้ าอย่างน้อย 10 ซ้ า 
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2. การก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 
2.1 นักเรยีนก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ โดยระบุลงในใบงานที่ 2 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้าน

พฤติกรรม การตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก ภายในที่มีต่อการเจริญเติบโต และการพัฒนา 
(สรีรวิทยา) ของชีวภาพ 

ส่วนที่ศึกษา :   ราก     ล าต้น     ใบ    ดอก     ผล    เมล็ด 
ปัจจัยที่ส่งผลเป็น :  ปัจจยัภายนอก    ปัจจัยภายใน 

  2.2 นักเรียนน าส่วนประกอบของพืชมาก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 
ตัวอย่างการก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้วงจรชีวิตด้านพฤติกรรมของต้อยติ่งไทย 
 
ก าหนดเรื่องเรียนรู้การเลี่ยนแปลงพฤติกรรมของต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ 

- ราก  ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการแตกแขนงของราก 
- ล าต้น  ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการแตกตาข้างของล าต้น 
- ใบ ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการเหี่ยวของใบ 

 
 
 
 

- ดอก ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการบานของดอก 
- ผล ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการพัฒนาของผล 
- เมล็ด ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการดูดซึมน้ าของเมล็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้การเลี่ยนแปลงพฤติกรรมของต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ 
- ราก  ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการแตกแขนงของราก 
- ล าต้น  ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการแตกตาข้างของล าต้น 
- ใบ ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการเหี่ยวของใบ 
- ดอก ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการบานของดอก 
- ผล ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการพัฒนาของผล 
- เมล็ด ปี 2561 ศึกษาพฤติกรรมการดูดซึมน้ าของเมล็ด 

  

ส่วนประกอบ 

ราก 

ล าต้น 

 ศึกษาพฤติกรรมการแตกแขนงของราก 

 ศึกษาพฤติกรรมการแตกตาข้างของล าต้น 

ใบ 

ดอก 

ผล 

 ศึกษาพฤติกรรมการเหี่ยวของใบ 

 ศึกษาพฤติกรรมการบานของดอก 

 ศึกษาพฤติกรรมการพัฒนาของผล 

เมล็ด 
 ศึกษาพฤติกรรมการดูดซึมน้ าของเมล็ด 

ตัวแปรที่ศึกษา 
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3. ผลการเรียนรู้วงจรชีวิตด้านพฤติกรรมแต่ละส่วนของต้อยติ่งไทย 
 3.1 นักเรียนบันทึกผลการศึกษาพฤติกรรมของต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะลงในใบงานที่ 2 การเรียนรู้
ด้านพฤติกรรม การตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก ภายในที่มีต่อการเจริญเติบโต และการพัฒนา (สรีรวิทยา) 
ของชีวภาพ ผลการศึกษาที่ได้ มีรายละเอียดดีงนี้ 

การศึกษาพฤติกรรมการแตกแขนงของราก :       
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของรากต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ  
• ส่วนที่ศึกษา :   ราก     ล าต้น   ใบ    ดอก     ผล    เมล็ด 
• ปัจจัยท่ีส่งผลเป็น :  ปัจจัยภายนอก    ปัจจัยภายใน (ฮอร์โมน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการแตงแขนงของรากต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ พบว่าลักษณะสีของรากท้ัง 4 
ระยะมีความคล้ายกัน คือ ส่วนใหญ่มีสีน้ าตาลอ่อน และมีสีขาวบริเวณปลายราก รากของต้องติ่งที่แตกแขนง
ออกมาเริ่มแรก หากสังเกตอย่างละเอียดจะพบว่าจะแตกแขนงจากโคนล าต้น หรือส่วนข้อใกล้กับโคนล าต้น ซึ่ง
ถือว่าเป็นรากพิเศษ (Adventitious root) ในระยะที่ 1 อายุ 0-30 วัน พบรากฝอยที่งอกออกมามีจ านวน
เฉลี่ย 2.72 รากต่อต้น โดยมีรากท่ียาวสุด 2-3 ราก แต่ไม่ใช่รากแก้ว และรากฝอยขนาดเล็ก 4-5 ราก เจริญ
ออกมาจากโคนล าต้น รากท้ังหมดในระยะนี้ยังไม่พบลักษณะของการสะสมอาหารแต่อย่างใด ระยะที่ 2 อายุ 
31-60 วัน รากเริ่มมีการสะสมอาหารสังเกตจากการพองตัวบริเวณกลางราก และเป็นรากท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุด
เฉลี่ย 2.86 รากต่อต้น และมีรากฝอยขนาดเล็ก 5-6 ราก ในระยะที่ 3  อายุ 61-120 วนั พบว่ารากสะสม
อาหารจ านวนเฉลี่ยมากข้ึน 5.25 รากต่อต้น แต่ยังคงพบรากฝอยที่งอกออกมาจากลโคนล าต้นอยู่ 5-6 ราก 
ระยะสุดท้ายอายุ 121 วันเป็นต้นไป พบว่าในระยะนี้จ านวนรากที่สะสมอาหารมีจ านวนเฉลี่ยเพ่ิมมากข้ึน 
7.25 รากต่อต้น และรากที่สะสมอาหารแล้วสามารถงอกรากแขนงขนาดเล็กออกมา อีกทั้งยังคงพบการงอก
ของรากจากโคนล าต้นอยู่ 
 จากผลการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า พฤติกรรมการแตกแขนงของรากต้อยติ่งไทยจะมีการพัฒนาขนาด 
ความยาว จ านวน และการสะสมอาหารของราก ตามระยะหรืออายุของต้นต้อยติ่ง โดยรากที่พบเป็นรากพิเศษ
ที่ไม่ใช่รากแก้ว และยังท าหน้าที่พิเศษคือการสะสมอาหารอีกด้วย 

ระยะที่ 1 
อายุ 0-30 วัน 

ระยะที่ 2 
อายุ 31-60 วัน 

ระยะที่ 3 
อายุ 61-120 วัน 

ระยะที่ 4 
อายุ 121 วันเป็นต้นไป 
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การศึกษาพฤติกรรมการแตกตาข้างของล าต้น :      

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงจากล าต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ    

• ส่วนที่ศึกษา :   ราก     ล าต้น  ใบ    ดอก    ผล    เมล็ด 
• ปัจจัยท่ีส่งผลเป็น :  ปัจจัยภายนอก    ปัจจัยภายใน (ฮอร์โมน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากการศึกษาพฤติกรรมการแตกตาข้างของล าต้นต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ พบว่า ต้นต้อยติ่งไทย
ระยะที่ 1 (อายุ 0-30 วัน) ล าต้นมีข้อและปล้องเฉลี่ย 3 ข้อ และยังไม่มีการแตกตาข้าง ในระยะที่ 2 (อายุ 
31-60 วัน) ล าต้นมีข้อปล้องเฉลี่ยจ านวน 5 ข้อ และพบการแตกตาข้างบริเวณข้อที่ 2 นับจากโคนรากขึ้นมา
เฉลี่ยจ านวน 1 ยอด โดยลักษณะยอดเป็นใบอ่อนจ านวน 2 ใบ ระยะที่ 3 (อายุ 61-120 วัน) พบว่าล าต้นใน
ระยะนี้มีจ านวนข้อปล้องเฉลี่ย 7 ข้อ และพบการแตกแขนงของตาข้างเฉลี่ย 3 ยอด (1 ยอดต่อข้อ) ซึ่งส่วน
ใหญ่ตาข้างที่แตกแขนงจากข้อที่อยู่ใกล้บริเวณยอดมักเจริญเป็นตาดอก และระยะที่ 4 (อายุ 121 วันเป็นต้น
ไป) มีจ านวนข้อปล้องเฉลี่ย 8 ข้อ โดยแต่ละข้อจะพบการแตกแขนงของตาข้าง 2 ยอดต่อข้อ ซึ่งการแตกแขนง
ของตาข้างรวมทั้งล าต้นเฉลี่ย 5 ยอด ส่วนใหญ่เป็นตาดอก 

ระยะที่ 1 
อายุ 0-30 วัน 

ระยะที่ 2 
อายุ 31-60 วัน 

ระยะที่ 3 
อายุ 61-120 วัน 

ระยะที่ 4 
อายุ 121 วันเป็นต้นไป 
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การศึกษาพฤติกรรมการเหี่ยวของใบ :       
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของใบต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ  
• ส่วนที่ศึกษา :   ราก     ล าต้น     ใบ    ดอก     ผล    เมล็ด 
• ปัจจัยท่ีส่งผลเป็น :  ปัจจัยภายนอก    ปัจจัยภายใน (ฮอร์โมน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากการศึกษาพฤติกรรมการเหี่ยว และการหลุดร่วงของใบต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ ประกอบด้วย 

ระยะที่ 1 อายุ 0-30 วัน ระยะท่ี 2 อายุ 31-60 วัน ระยะที่ 3 อายุ 61-120 วัน และ ระยะที่ 4 อายุ 
121 วันเป็นต้นไป ในพื้นทีศึกษาที่ 3 และ 4 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม พบว่า ใบใน
ระยะที่ 1 ใบต้อยติ่งไทยติดอยู่กับต้น มีสีเขียวเสมอกันทั่วทั้งแผ่นใบเห็นลายของเส้นใบสีขาวชัดเจนขอบใบ
เรียบ และไม่มีใบเหี่ยวหรือหลุดร่วงจากล าต้น ระยะที่ 2 ใบต้อยติ่งไทยติดอยู่กับต้น มีสีเขียว โดยส่วนปลายมีสี
ค่อนข้างเข้มกว่าตอนโค่นใบ เห็นลายของเส้นใบสีขาวชัดเจนขอบใบเรียบ ไม่มีใบเหี่ยวที่หลุดร่วงจากล าต้น 
ระยะที่ 3 ใบต้อยติ่งไทยติดอยู่กับต้น และเริ่มมีสีเขียวอมเหลือง บางใบพบจุดสีเหลือง เห็นลายของเส้นใบสี
ขาวชัดเจนขอบใบเริ่มแห้งมีสีน้ าตาล และมีใบเหี่ยว เหลืองซีด แต่ไม่พบใบที่หลุดร่วงจากล าต้น ระยะสุดท้าย 
ใบต้อยติ่งไทย มีแผ่นใบและเส้นใบสีน้ าตาลเข้มจนถึงด า ตัวใบแห้งและม้วนงอผิดรูป และมีใบแห้งและเหี่ยว 
พบใบที่หลุดร่วงจากล าต้น 3-4 ใบ 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า เมื่อใบของต้อยติ่งไทยพัฒนามาจนถึงช่วงอายุในระยะที่ 3 คือ 61 วันเป็นต้นไป 
ใบเริ่มมีพฤติกรรมในการตอบสนองต่อฮอร์โมนภายใน ที่ส่งผลให้เกิดการเสื่อมและหลุดร่วงของใบ นั่นคือ
ฮอร์โมนเอทิลีน 
  

ระยะที่ 1 
อายุ 0-30 วัน 

ระยะที่ 2 
อายุ 31-60 วัน 

ระยะที่ 3 
อายุ 61-120 วัน 

ระยะที่ 4 
อายุ 121 วันเป็นต้นไป 
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การศึกษาพฤติกรรมการบานของดอก :    

ศึกษาจากดอกต้อยติ่งไทย ทั้ง 4 ระยะ  
• ส่วนที่ศึกษา :   ราก     ล าต้น   ใบ   ดอก     ผล    เมล็ด 
• ปัจจัยท่ีส่งผลเป็น :  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 

ดอกต้อยติ่งไทยตูม 
กลีบดอกมีสีขาวอม
เหลือง กลีบเลี้ยงสื

เขียว ความยาวทั้ง 2 
กลีบยาวใกล้เคียงกัน 

ดอกต้อยติ่งไทยตูม 
ปลายกลีบดอกมีสีขาว

อมเหลือง โคนเริ่ม
เปลี่ยนเป็นสีม่วง กลีบ

เลี้ยงสืเขียว  

ดอกต้อยติ่งไทยบาน
กลีบดอกสีม่วงสด 
ผ่านไป 2-3 วันจะ

ร่วงจากก้านดอก กลีบ
เลี้ยงยังคงติดอยู่ไม่

เหี่ยวแห้ง 

กลีบดอกท่ีหลุดร่วงจะ
เหี่ยวแห้งไป 

เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล 
กลีบเลี้ยงติดอยู่กับรัง

ไข่ท่ีกลายเป็นผล 

 จากการศึกษาพฤติกรรมการบานของดอก ทั้ง 4 ระยะ พบว่า ดอกต้อยติ่งไทยในระยะที่ 1 และรยะที่ 
3 ดอกยังคงเป้นดอกตูม กลีบดอกยังพัฒนสีไม่เต็มที่ บางส่วนยังคงเป็นสีขาว มีกลีบเลี้ยงสีเขียวอยู่ติดกับโคน
กลีบดอก ในระยะที่ 3 กลีบดอกบานออกกลายเป็นสีม่วงสดทั้งกลับ และในระยะนี้ยังพบว่ากลีบดอกจะหลุด
ร่วงหลังจากบานได้ 2-3 วัน โดยที่ยังคงความสดไว้ และในระยะที่ 4 กลีบดอกท่ีหลุดร่วงจะแห้งเหี่ยว เปลี่ยน
สีเป็นน้ าตาล แต่กลีบเลี้ยงไม่หลุดร่วงตาม แต่ยังคงติดอยู่กับก้านดอก  

1 cm. 1 cm. 1 cm. 1 cm. 
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การศึกษาพฤติกรรมการพัฒนาของผล :       

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงจากผลต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ   

• ส่วนที่ศึกษา :   ราก     ล าต้น  ใบ    ดอก    ผล    เมล็ด 
• ปัจจัยท่ีส่งผลเป็น :  ปัจจัยภายนอก    ปัจจัยภายใน (ฮอร์โมน) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการพัฒนาของผลต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 อายุ 0-
7 วัน ระยะที่ 2 อายุ 8-14 วัน ระยะที่ 3 อายุ 15-21 วัน และ ระยะที่ 4 อายุ 22-28 วัน ในพ้ืนทีศึกษาที่ 
3 และ 4 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม  พบว่า การพัฒนาของผลในระยะที่ 1 อายุ 0-7 
วัน หลังติดผล (สังเกตจากการหลุดของกลีบดอก) ผลมีลักษณะอ่อน สีเขียว และถูกห่อหุ้มด้วยกลีบเลี้ยง ใน
ระยะที่ 2 อายุ 8-14 วัน สามารถมองเห็นผลสดสีเขียว ปลายแหลมได้ชัดเจน แต่ยังคงถูกห่อหุ้มโดยกลีบเลี้ยง
อยู่ ระยะที่ 3 อายุ 15-21 วัน ลักษณะผลสดสีเขียว ยืดยาวพ้นกลีบเลี้ยง และก้านชูผลยืดตัวยาวขึ้นจากเดิม 
ในระยะสุดท้าย อายุ 22-28 วัน ผลเริ่มเปลี่ยนสีจนกลายเป็นสีน้ าตาลเข้ม มีลักษณะแห้ง ก้านชูยาวเฉลี่ย 
1.50 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงโน้มโตลง 
 ในการศึกษาครั้งนี้ นอกจากการพัฒนาของผลต้องติ่งแล้ว นักเรียนได้พบว่า ผลต้อยติ่งในปลายระยะที่ 
3 ช่วงอายุเฉลี่ย 15 วันขึ้นไป สามารถแตกกระจายเมล็ดพันธุ์ได้ และเมล็ดที่ได้มีลักษณะเดียวกับเมล็ดใน
ระยะที่ 4 ที่สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้  

ระยะที่ 1 
อายุ 0-7 วัน 

ระยะที่ 2 
อายุ 8-14 วัน 

ระยะที่ 3 
อายุ 15-21 วัน 

ระยะที่ 4 
อายุ 22-28 วัน 
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การศึกษาพฤติกรรมการดูดซึมน้ าของเมล็ด :        

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงจากเมล็ดต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ 

• ส่วนที่ศึกษา :   ราก     ล าต้น  ใบ    ดอก    ผล    เมล็ด 
• ปัจจัยท่ีส่งผลเป็น :  ปัจจัยภายนอก (ความชื้น)     ปจัจัยภายใน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากการศึกษาการดูดซึมน้ าของเมล็ดต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 อายุ 0-7 วัน 
ระยะที่ 2 อายุ 8-14 วัน ระยะที่ 3 อายุ 15-21 วัน และ ระยะที่ 4 อายุ 22-28 วัน ในพ้ืนทีศึกษาที่ 3 
และ 4 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม  พบว่า ลักษณะทางกายภาพของเปลือกหุ้มเมล็ดทั้ง 
4 ระยะมีลักษณะคล้ายกันคือ มีเส้นขนสีขาวปกคลุมทั่วทั้งเมล็ด ต่างกันที่สีของเปลือกหุ้มเมล็ดดังภาพ ส าหรับ
พฤติกรรมการดูดซึมน้ าของเมล็ด หลังสัมผัสกับน้ าเป็นระยะเวลา 20 นาที เมล็ดระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 4 มี
พฤติกรรมที่คล้ายกัน กล่าวคือ เมล็ดทุกระยะสามารถดูดซึมน้ าได้ อีกท้ังเมื่อครบระยะเวลา 20 นาที เมล็ดใน
ทุกระยะจะปล่อยเมือกเหนียวออกมาเช่นเดียวกัน 

 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าเมล็ดต้อยติ่งไทยมีถูกปกคลุมไปด้วยขนจะมีพฤติกรรมการดูดซึมน้ า และปล่อย
เมือกเหนียวออกมาได้เมื่อสัมผัสกับน้ าในระยะเวลาที่นานมากพอ เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจสันนิษฐานว่าเมล็ดมี
พฤติกรรมเพ่ือการอยู่รอด และเพ่ือให้เมล็ดมีโอกาสในการงอกออกมาเป็นต้นอ่อนได้ จึงจ าเป็นต้องดูดซึมน้ า
เก็บเอาไว้ แม้ว่าจะอยู่ในระยะที่เมล็ดยังไม่พัฒนาอย่างเต็มที่ก็ตาม 

 
  

ระยะที่ 1 
อายุ 0-7 วัน 

ระยะที่ 2 
อายุ 8-14 วัน 

ระยะที่ 3 
อายุ 15-21 วัน 

ระยะที่ 4 
อายุ 22-28 วัน 



167 

๗. เปรียบเทียบขอมูลการเปลี่ยนแปลงดานรูปลักษณกับกายตน การเปลี่ยนแปลงดานคุณสมบัติกับ
สมรรถภาพ และเปลี่ยนแปลงดาน พฤติกรรมกับจิตอารมณ ในแตละระยะเจริญเติบโต 

7.1 รูปลักษณกับกายตน 

 

 
 ตัวอย่างผลการเรียนรู้  
เรียนรู้เรื่อง รูปลักษณ์สีกลีบดอกของต้อยติ่งไทย เทียบกับสีผมของคนแต่ละระยะการเจริญเติบโต  

ต้อยติ่งไทยระยะที่ ๑ (อายุ 0-๓๐ วัน) มีกลีบดอกขนาดเล็ก ตูม และพร้อมเบ่งบาน เทียบได้กับผม
ของคนในช่วงวัยเด็กท่ีมีผมอ่อนขึ้น และพร้อมที่จะงอกข้ึนมาใหม่  

ต้อยติ่งไทยระยะที่ ๒ (อายุ ๓๑-๖๐ วัน) มีกลีบดอกเปลี่ยนสีจากเหลืองเป็นม่วงบางส่วน เทียบได้กับ
ผมของคนในช่วงวัยรุ่นที่เริ่มมีการตัดแต่งสีสีน บ ารุงดูแลให้เริ่มมีความสวยงาม  

ต้อยติ่งไทยระยะที่ ๓ (อายุ ๖๑-๑๒๐ วัน) มีกลีบดอกม่วงเข้ม เทียบได้กับผมของคนในช่วงวัยผู้ใหญ่ที่
มีผมด าสลวย แข็งแรง ค่อยท าหน้าที่ปกป้องศรีษะได้อย่างดี  

ต้อยติ่งไทยระยะที่ ๔ (อายุ ๑๒๑ วันขึ้นไป) มีกลีบดอกโรยรา แห้งเหี่ยว เทียบได้กับผมของคนในช่วง
วัยชราที่เริ่มโรยรา  
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๗.๒ คุณสมบัติกับสมรรถภาพ 

 

ตัวอย่างผลการเรียนรู้  
เรียนรู้เรื่อง คุณสมบัติรากของต้อยติ่งไทย เทียบกับความสามารถในการท างานของคนแต่ละระยะการ
เจริญเติบโต  

ต้อยติ่งไทยระยะที่ ๑ (อายุ 0-๓๐ วัน) มีรากท่ีแตกแขนงค่อนข้างน้อย ท าให้มีประสิทธิภาพโดยรวม
ในการท างานค่อนข้างช้า ตามอายุและความต้องการ เทียบกับความสามารถในการท างานของคนในช่วงวัยเด็ก 
ที่อาจจะไม่สามารถท างานอะไรได้มากนัก หรือไม่สามารถท าได้ 

ต้อยติ่งไทยระยะที่ ๒ (อายุ ๓๑-๖๐ วัน) มีรากเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้ท าหน้าที่ดูดน้ าและแร่ธาตุ และ
สะสมอาหารได้มากข้ึน เทียบกับช่วงวัยรุ่นที่เริ่มรู้จักการท างาน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการท างานได้  

ต้อยติ่งไทยระยะที่ ๓ (อายุ ๖๑-๑๒๐ วัน) มีรากมาก และมความสมบูรณ์ของราก พร้อมท าหน้าที่สูง 
เทียบกับช่วงวัยท างานของคนที่มีท้ังก าลัง และประสบการณ์ท่ีสะสมมา 
ต้อยติ่งไทยระยะที่ ๔ (อายุ ๑๒๑ วันขึ้นไป) มีรากบางส่วนเริ่มแห้งเหี่ยว เทียบกับคนที่ทักษะหรือ
ความสามารถในการท างานบางเรื่อง อาจลดลลงไป  
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7.3 พฤติกรรมกับจิตอารมณ์และพฤติกรรมของตน 

 

 
ตัวอย่างผลการเรียนรู้  

เรียนรู้เรื่อง รูปลักษณ์สีกลีบดอกของต้อยติ่งไทย เทียบกับสภาวะทางอารมณ์ของคนแต่ละระยะการ
เจริญเติบโต  

ต้อยติ่งไทยระยะที่ ๑ (อายุ 0-๓๐ วัน) มีกลีบดอกขนาดเล็ก ตูม และพร้อมเบ่งบาน เทียบได้กับผม
ของคนในช่วงวัยเด็กท่ีมีผมอ่อนขึ้น และพร้อมที่จะงอกข้ึนมาใหม่  

ต้อยติ่งไทยระยะที่ ๒ (อายุ ๓๑-๖๐ วัน) มีกลบีดอกเปลี่ยนสีจากเหลืองเป็นม่วงบางส่วน เทียบได้กับ
ผมของคนในช่วงวัยรุ่นที่เริ่มมีการตัดแต่งสีสีน บ ารุงดูแลให้เริ่มมีความสวยงาม  

ต้อยติ่งไทยระยะที่ ๓ (อายุ ๖๑-๑๒๐ วัน) มีกลีบดอกม่วงเข้ม เทียบได้กับผมของคนในช่วงวัยผู้ใหญ่ที่
มีผมด าสลวย แข็งแรง ค่อยท าหน้าที่ปกป้องศรีษะได้อย่างดี  

ต้อยติ่งไทยระยะที่ ๔ (อายุ ๑๒๑ วันขึ้นไป) มีกลีบดอกโรยรา แห้งเหี่ยว เทียบได้กับผมของคนในช่วง
วัยชราที่เริ่มโรยรา  
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๘. สรุปองค์ความรู้เพื่อน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ได้ข้อมูลสรุปองคความรู้ ที่น ามาประยุกต์
เปรียบเทียบด้านรูปลักษณ์ ด้านคุณสมบัติ เละด้านพฤติกรรม 

8.1 การสรุปองค์ความรู้ด้านรูปลักษณ์ เพื่อน าไปสูก่ารประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

 
ตัวอย่างผลการเรียนรู้  
เรียนรู้เรื่อง รูปลักษณ์สีกลีบดอกของต้อยติ่งไทย เปรียบเทียบกับหลักสัจธรรม 

ต้อยติ่งไทยระยะที่ ๑ (อายุ 0-๓๐ วัน) มีกลีบดอกขนาดเล็ก ตูม และพร้อมเบ่งบาน  
ต้อยติ่งไทยระยะที่ ๒ (อายุ ๓๑-๖๐ วัน) มีกลีบดอกเปลี่ยนสีจากเหลืองเป็นม่วงบางส่วน  
ต้อยติ่งไทยระยะที่ ๓ (อายุ ๖๑-๑๒๐ วัน) มีกลีบดอกม่วงเข้ม  
ต้อยติ่งไทยระยะที่ ๔ (อายุ ๑๒๑ วันขึ้นไป) มีกลีบดอกโรยรา แห้งเหี่ยว  

ในสีของดอกต้อยติ่งมีแต่ละระยะ มีลักษณะด้านรูปลักษณ์ที่แตกต่างขึ้นอยู่กับระยะการเจริญเติบโต
เปรียบเสมือนกับการที่มนุษย์มีการเปลี่ยนสีผมไปตามช่วงวัย เมื่ออายุมากขึ้นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนั้น
ทุกสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ไม่สิ่งใดอยู่คงทนตลอดกาล 

8.2 การสรุปองค์ความรู้ด้านคุณสมบัติ เพื่อน าไปสูก่ารประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ตัวอย่างผลการเรียนรู้  
เรียนรู้เรื่อง สมบัติการลอยน้ าของล าต้นต้อยติ่งไทย เปรียบเทียบกับหลักสัจธรรม 
ล าต้นต้นต้อยติ่งไทยมีคุณสมบัติแรงพยุงการลอยจม ที่แตกต่างกันโดยสามารถอยู่บนน้ า คนจึงมี

ความสามารถอดทนกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ปรับตัวได้ เมื่ออยู่ในสังคมต่างๆ เปรียบเสมือนการลอยน้ าของคนที่
สามารถลอยตัวได้ 

8.3 การสรุปองค์ความรู้ด้านพฤติกรรมเพื่อน าไปสูก่ารประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ตัวอย่างผลการเรียนรู้  
เรียนรู้เรื่อง สมบัติการลอยน้ าของล าต้นต้อยติ่งไทย เปรียบเทียบกับหลักสัจธรรม 
แสงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักของการยืดตัวของปล้องในล าต้นต้อยติ่งไทย การตอบสนองต่อแสงมีผลต่อ

การท างานร่วมกันของฮอร์โมนพืช  ออกซินและไซโตไคนิน เปรียบกับมนุษย์เมื่อได้รับโอกาสควรจะเปิดรับ
โอกาสที่ดีไว้เราต้องรู้จักปรับตัวในการใช้ชีวิตอยู่ตลอดเวลาโดยพฤติกรรมของล าต้นต้อยติ่งไทยมีพฤติกรรม
คล้ายกับมนุษย์นั่นเอง 
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การสรุปองค์ความรู้ด้านรูปลักษณ์ ด้านคุณสมบัติ และด้านพฤติกรรม เพื่อน าไปสูก่ารประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

ตัวอย่างผลการเรียนรู้  
 เรียนรู้เรื่อง การแต่งกลอน ค าประพันธ์ โดยให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ด้านรูปลักษณ์ ด้านคุณสมบัติ 
และด้านพฤติกรรม ของต้อยติ่งไทย 
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ตัวอย่างผลการเรียนรู้  
 เรียนรู้เรื่อง การแต่งกลอน ค าประพันธ์ โดยให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ด้านรูปลักษณ์ ด้านคุณสมบัติ 
และด้านพฤติกรรม ของต้อยติ่งไทย 

 



บทที่ ๕ 
 

สรุปผลการศึกษา 
 
สรุปใจความส าคัญ จากผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิตของนักเรียน ระยะเวลาตั้งแต่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ สรุปผลการศึกษาได้ใช้ต้อยติ่งไทย (พืชศึกษาเป็นสื่อในการเรียนการสอนของนักเรียน โดย
บูรณาการสู่การเรียนการสอน ๗ กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ และสุขศึกษา พลศึกษา โดยได้
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษา
ธรรมชาติแห่งชีวิต โดยศึกษาพืชศึกษา  ต้อยติ่งไทย องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด  
ในดานรูปลักษณ ดานคุณสมบัติ และดานพฤติกรรม สามารถ สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

ผลจากการศึกษาต้อยติ่งไทย ทั้ง ๔ ระยะการเจริญเติบโต 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ruellia siamensis J.B. Imlay 
วงศ ์  ACANTHACEAE 
ชื่อสามัญ - 
ชื่อพ้ืนเมือง ต้อยติ่งไทย (ตาก) เป๊าะแป๊ะ (ภาคเหนือ) ,ต้อยติ่งนา (กรุงเทพ), น้ าดับไฟ(ประจวบคีรีขันธ์) 

รูปลักษณ์ ต้อยติ่งไทย เป็นพืชล้มลุก ต้นเป็นทรงพุ่มสูง ประมาณ ๒๐ - ๓๐ เซนติเมตร ล าต้นตั้งตรง
เหนือ 

ดิน ประกอบด้วย ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด รากต้อยติ่งไทยแตกแขนงออกจากโคนของล าต้น มี
ลักษณะอวบอ้วน รูปทรง กระบอกแผ่ออกกว้างประมาณ ๙ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๐ เซนติเมตร มีสี
น้ าตาล เป็นรากพิเศษชนิดสะสมอาหาร คล้าย Tuber ดังนั้นจะมีระบบรากเป็นแบบ Tuberous root รากจะ
มีการเจริญเติบโตยาวขึ้น มีขนาดความกว้างเพ่ิมขึ้น มีสีน้ าตาลเข้มขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะการเติบโตจากสีน้ าตาล
อ่อน จนกลายเป็นสีน้ าตาลเข้มในระยะสุดท้าย ทุกระยะมีผิวที่ขรุขระ เนื้อแข็ง เป็นรูปทรงกระบอก  ปลายราก
เรียวแหลม ต้นเป็นทรงพุ่มสูง ล าต้นตั้งตรงเหนือดิน ทรงกระบอก ล าต้นสีเขียวเเละเขียวเข้มขึ้นเรื่อยๆ มีความ
ยาว และความกว้างเพ่ิมขึ้นตามการเจริญเติบโต เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วมีความยาวประมาณ ๒๐-๓๐ 
เซนติเมตร ความกว้างของล าต้นประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร ตอนโคนกว้างกว้างตอนปลาย ระยะเริ่มต้นมีผิว
เรียบ เมื่อเจริญเติบโตขึ้นจะมีขนอ่อนๆ ปกคลุม มีลักษณะของใบ เป็นใบเดี่ยว  ลักษณะใบของพืชมีเส้นใบแตก
แขนง  เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ บนใบเรียบ ล่างใบขรุขระ รูปร่างของใบ เป็นแบบมนรี ปลายใบมน โคนใบสอบ ขอบ
ใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย สีของใบจะมีสีเขียวเเละเขียวเข้มขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะการเจริญเติบโต เมื่อแก่มากๆ
จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล การเรียงตัวของใบบนกิ่ง เป็นแบบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก (Opposite 
decussate) ขนาดของใบเพ่ิมขึ้นตามการเจริญเติบโต ในระยะที่ ๔ มีความกว้างประมาณ ๓ - ๕ เซนติเมตร 
ยาวประมาณ ๖ – ๙ เซนติเมตร ชนิดของดอกเป็นดอกช่อ ออกดอกตามยอดหรือตามซอกใบเป็นช่อๆ ๓ - ๕ 
ดอก บานไม่พร้อมกัน มีกลีบเลี้ยงสีเขียว ๕ แฉก กลีบเลี้ยงยาว ปลายแหลม กลีบดอก สีม่วงอ่อน ซึ่ง
เปลี่ยนแปลงตามระยะการเจริญเติบโตในระยะที่ ๑ มีสีเขียวอ่อน ระยะที่ ๒ เริ่มมีสีม่วงและเหลือง จนระยะที่ 
๓ ดอกมีสีม่วง จนระยะสุดท้าย จะเป็นดอกสีม่วงน้ าตาล มีผิวขรุขระทุกระยะ ระยะที่ ๑ และ ๒ ดอกมีรูป
ทรงกระบอก และระยะที่ ๓ และ ๔ ดอกมีรูปทรงกรวย โคนเชื่อมติดกัน เป็นทรงกระบอก ปลายแยกเป็น ๕ 
แฉกรูปปากแตร ปลายดอกแต่ละแฉกมีหยักตรงกลาง กว้างประมาณ ๔ เซนติเมตร เป็นดอกครบส่วน และ
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ดอกสมบูรณ์เพศ มีเกสรเพศผู้ ๔ อัน แยกกันเป็น ๒ คู่ สั้น ๑ คู่ ยาว ๑ คู่ ส่วนเกสรเพศเมียจะยาวกว่าเกสร
เพศผู้ทั้ง ๒ คู่ มี ๑ รังไข่ ๑ placenta ๒ locule มี ovule ประมาณ ๒๐ - ๓๐ ovule รังไข่มีต าแหน่งอยู่
เหนือวงกลีบ มีผลเป็น ผลแห้งแล้วแตกได้เมื่อได้รับความชื้น มี ๒ ซีก ภายในมีเมล็ดประมาณ ๒๐ - ๓๐ เมล็ด 
มีก้านเชื่อมเมล็ดทุกเมล็ด ติดอยู่กับ Placenta ในลักษณะตรงกันข้าม รูปทรงของผลหรือฝัก  เป็นทรงกระบอก 
ปลายแหลม โคนแหลม สีของผลต้อยติ่งไทย มีสีเข้มขึ้นเรื่อยๆจากสีเขียวจนเป็นสีน้ าตาลเปลี่ยนแปลงตามการ
เจริญเติบโต คลอโรฟิลล์เริ่มสลายไป ระยะที่ ๑ - ๒ มีผิวเรียบ ระยะที่ ๓ – ๔ มีผิวสาก (ผิวขรุขระ)  ขนาด
ความยาวของผลต้อยติ่งไทย ประมาณ ๑ - ๒ เซนติเมตร ในระยะที่ ๑-๓ มีความยาวเพ่ิมขึ้นตามการ
เจริญเติบโต แต่ระยะที่ ๔ มีขนาดความยาวเล็กลงเล็กน้อยเนื่องจากผลแก่จะเริ่มแห้ง กว้างประมาณ ๐.๒ – 
๐.๔ เซนติเมตร   มีจ านวนเมล็ดใน ๑ ผล ประมาณ ๒๐ – ๓๐ เมล็ด รูปร่างของเมล็ดแบน  กลม  ปลายแหลม 
ขนาดของเมล็ดกว้างประมาณ ๒ มิลลิเมตร สีของเมล็ดต้อยติ่งไทย มีสีเข้มข้ึนเรื่อยๆจากสีเหลืองเขียวจนเป็นสี
น้ าตาลเข้มเปลี่ยนแปลงตามการเจริญเติบโต คลอโรฟิลล์เริ่มสลายไป และระยะท่ีแก่ที่สุด จะแห้งจนมีสีน้ าตาล
อ่อน เนื้อของเมล็ดต้อยติ่งไทย ในระยะที่ ๑ - ๒ จะมีเนื้อนิ่ม ส่วนระยะ ๓ - ๔ เมล็ดมีเนื้อแข็ง เนื่องจากเมล็ด
แก่จะแห้ง เมล็ดแก่จะมีขน 

จากการศึกษาด้านคุณสมบัติทางฟิสิกส์ ศึกษาแรงพยุง (การลอย-จม) ของต้นต้อยติ่งไทย ทั้ง ๔ ระยะ
การเจริญเติบโต โดยมีส่วนประกอบ ดังนี้ ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด ต้อยติ่งไทยเจริญเติบโตขึ้นจากระยะที่ 
1 จนถึงระยะที่ 3 มีลักษณะการลอยอยู่บนผิวน้ า เนื่องจาก ราก ,ล าต้น ,ใบ ,ดอก และผล (ฝัก) ของต้นต้อยติ่ง
ไทย มีความหนาแน่นน้อยกว่าค่าความหนาแน่นของน้ า (1000 kg/m3) ถ้าเปรียบเทียบความหนาแน่นจาก
การค านวณในสูตร ρ = m/V หน่วย kg/m3 โดยที่ ρ คือ ความหนาแน่น (หน่วยเป็น กิโลกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร) , m คือ มวล (หน่วยเป็น กิโลกรัม) ได้จากการชั่งน้ าหนัก และ V คือ ปริมาตร (หน่วยเป็น ลูกบาศก์
เมตร) ได้จากการวัดและค านวณหาปริมาตร ส่วนราก ,ล าต้น ,ใบ ,ดอก และผล (ฝัก) ของต้นต้อยติ่งไทย
เจริญเติบโตขึ้นจากระยะที่ ๑ มีลักษณะการลอยแบบปริ่มน้ า เนื่องจาก ราก ,ล าต้น ,ใบ ,ดอก และผล (ฝัก) 
ของต้นต้อยติ่งไทย มี  ความหนาแน่นเท่ากับหรือใกล้เคียงกับค่าความหนาแน่นของน้ า (1000 kg/m3) และ
การศึกษาเรื่องการลอย-จมของเมล็ดของต้นต้อยติ่งไทย พบว่าเมื่อน าเมล็ดต้อยติ่งไทยวางลงบนผิวน้ า ในช่วง
ระยะเวลาแรกเมล็ดต้อยติ่งไทยระยะที่ ๑ จนถึงระยะที่ ๔ ลอยอยู่บนผิวน้ าทั้งหมด เนื่องจากเมล็ดต้อยติ่งไทย
มีความหนาแน่นน้อยกว่าค่าความหนาแน่นของน้ า (1000 kg/m3) และในเวลาต่อมาเมล็ดต้อยติ่งไทยระยะที่ 
๑ จนถึงระยะท่ี ๔ จมลงในน้ าทุกเมล็ด เนื่องจากผิวของเมล็ดต้อยติ่งมีลักษณะเป็นขนและมีเส้นใยล้อมรอบผิว
เมล็ด เมื่อขนรอบเมล็ดเปียกน้ าท าให้เมล็ดต้อยติ่งไทยมีความหนาแน่นมากกว่าค่าความหนาแน่นของน้ า 
(1000 kg/m3) 

การศึกษาด้านคุณสมบัติทางเคมี โดยมีทดสอบสีจากต้อยติ่งไทย สีของรากต้นต้อยติ่งไทย ระยะที่ ๑ สี
ของรากต้นต้อยติ่งไทย มีสีขาวขุ่น ระยะที่ ๒  สีของรากต้นต้อยติ่งไทย มีสีขาวขุ่นปนน้ าตาล ระยะที่ ๓  สีของ
รากต้นต้อยติ่งไทย มีสีน้ าตาลอ่อน ระยะที่ ๔  สีของรากต้นต้อยติ่งไทย มีสีน้ าตาลเข้ม สีของล าต้นต้นต้อยติ่ง
ไทยทั้ง ๔ ระยะ พบว่า ระยะที่ ๑  สีของล าต้นต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียวอ่อน ระยะที่ ๒  สีของล าต้นต้นต้อยติ่ง
ไทย มีสีเขียวอ่อนปนน้ าตาล ระยะที่ ๓  สีของล าต้นต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียวเข้ม ระยะที่ ๔  สีของล าต้นต้น
ต้อยติ่งไทย มีสีเขียวเข้มปนน้ าตาล สีของใบต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ ระยะที่ ๑  สีของใบต้นต้อยติ่งไทย มีสี
เขียวอ่อน ระยะท่ี ๒  สีของใบต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียว ระยะที่ ๓  สีของใบต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียวเข้ม ระยะที่ 
๔  สีของใบต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียวเข้มปนน้ าตาล สีของดอกต้นต้อยติ่งไทย ระยะที่ ๑  สีของดอกต้นต้อยติ่ง
ไทย มีสีเขียว ระยะที่ ๒  สีของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีสีม่วง ระยะที่ ๓  สีของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีสีม่วงปน
น้ าตาลอ่อน ระยะที่ ๔  สีของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีสีน้ าตาล สีของผลต้นต้อยติ่งไทย ระยะที่ ๑  สีของผลต้น

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
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ต้อยติ่งไทย มีสีเขียวอ่อนระยะที่ ๒  สีของผลต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียวเข้ม ระยะที่ ๓  สีของผลต้นต้อยติ่งไทย มี
สีเขียวปนน้ าตาล ระยะที่ ๔  สีของผลต้นต้อยติ่งไทย มีสีน้ าตาล สีของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย ระยะที่ ๑  สีของ
เมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีสีขาวขุ่นปนเขียว ระยะที่ ๒  สีของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีสีเขียวอ่อน ระยะที่ ๓  สีของ
เมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีสีน้ าตาล ระยะท่ี ๔  สีของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีสีน้ าตาลเข้ม 

ผลการทดลองคุณสมบัติของกลิ่นของรากต้นต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ การทดสอบกลิ่นจากการดมกลิ่น 
พบว่า ระยะที่ 1  กลิ่นของรากต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวอ่อนๆ ระยะที่ ๒  กลิ่นของรากต้นต้อยติ่งไทย 
มีกลิ่นเหม็นเขียว ระยะที่ ๓  กลิ่นของรากต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวปานกลาง ระยะที่ ๔  กลิ่นของราก
ต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวมาก กลิ่นของล าต้นต้นต้อยติ่งไทย ระยะที่ ๑  กลิ่นของล าต้นต้นต้อยติ่งไทย มี
กลิ่นเหม็นเขียวอ่อนๆ ระยะที่ ๒  กลิ่นของล าต้นต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียว ระยะที่ ๓  กลิ่นของล าต้น
ต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวปานกลาง ระยะที่ ๔  กลิ่นของล าต้นต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวมาก 
กลิ่นของใบต้นต้อยติ่งไทย ระยะที่ ๑  กลิ่นของใบต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวอ่อนๆ ระยะที่ ๒  กลิ่นของ
ใบต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียว ระยะที่ ๓  กลิ่นของใบต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวปานกลาง ระยะที่ 
๔  กลิ่นของใบต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวมาก กลิ่นของดอกต้นต้อยติ่งไทย ระยะที่ ๑  กลิ่นของดอกต้น
ต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวอ่อนๆ ระยะที่ ๒  กลิ่นของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียว ระยะที่ ๓  กลิ่น
ของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวปานกลาง ระยะที่ ๔  กลิ่นของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียว
มากกลิ่นของผลต้นต้อยติ่งไทย ระยะที่ ๑ กลิ่นของผลต้นต้อยติ่งไทย ไม่มีกลิ่น ระยะที่ ๒  กลิ่นของผลต้น
ต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวเล็กน้อย ระยะที่ ๓  กลิ่นของผลต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวปานกลาง ระยะ
ที่ ๔  กลิ่นของผลต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวมาก กลิ่นของเมล็ด กลิ่นของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย ระยะที่ ๑  
กลิ่นของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวอ่อนๆ ระยะที่ ๒  กลิ่นของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็น
เขียวเล็กน้อยระยะที่ ๓  กลิ่นของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวปานกลาง ระยะที่ ๔  กลิ่นของเมล็ด
ต้นต้อยติ่งไทย มีกลิ่นเหม็นเขียวมาก 

ผลการทดลองค่าความเป็นกรด – เบส ระยะที่ 1 ของรากต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส 
เฉลี่ย 7.18  ระยะที่ ๒ ของรากต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 7.00 ระยะที่ ๓ ของรากต้น
ต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 7.20 ระยะที่ ๔ ของรากต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – 
เบส เฉลี่ย 7.42 
ระยะที่ 1 ของล าต้นต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 7.10  ระยะที่ ๒ ของล าต้นต้นต้อยติ่ง
ไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 7.01 ระยะที่ ๓ ของล าต้นต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส 
เฉลี่ย 7.16 ระยะที่ ๔ ของล าต้นต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 7.42 ระยะที่ 1 ของใบต้น
ต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 7.82  ระยะที่ ๒ ของใบต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส 
เฉลี่ย 7.02 ระยะที่ ๓ ของใบต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 7.14 ระยะที่ ๔ ของใบต้น
ต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 7.30 ระยะที่ 1 ของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – 
เบส เฉลี่ย 6.07  ระยะที่ ๒ ของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 6.11 ระยะที่ ๓ ของ
ดอกต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 6.00 ระยะที่ ๔ ของดอกต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็น
กรด – เบส เฉลี่ย 6.67 ระยะที่ 1 ของผลต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 6.15  ระยะที่ ๒ 
ของผลต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 6.57 ระยะที่ ๓ ของผลต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็น
กรด – เบส เฉลี่ย 6.88 ระยะที่ ๔ ของผลต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 7.08 ระยะที่ 1 
ของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 6.19  ระยะที่ ๒ ของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความ
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เป็นกรด – เบส เฉลี่ย 6.28 ระยะที่ ๓ ของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 6.35 ระยะ
ที่ ๔ ของเมล็ดต้นต้อยติ่งไทย มีค่าความเป็นกรด – เบส เฉลี่ย 6.61 

ผลการทดลองด้านคุณสมบัติของชีวภาพ ในการทดสอบแป้ง  เมื่อใช้สารละลายไอโอดีน ซึ่งมีสีน้ าตาล 
หยดลงไปในหลอดทดลองที่มีน้ าแป้ง ถ้าเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนไปเป็นสีน้ าเงินหรือน้ าเงินปนม่วงแสดงว่าพบแป้ง 
การทดสอบแป้งในต้อยติ่งไทยในระยะที่เจริญเติบโตเต็มที่ ศึกษาทุกชิ้นส่วน ประกอบด้วย ราก ล าต้น ใบ ดอก  
ผล เมล็ด โดยพบแป้งในใบระยะที่ 4 มากที่สุด รองลงมาคือ ระยะที่ 3 ,2และ 1 ตามล าดับ  ในราก พบ
เฉพาะระยะที่ 4 เท่านั้น 

การศึกษาด้านพฤติกรรมของต้อยติ่งไทย ศึกษาพฤติกรรมการสะสมอาหารของราก รากต้อยติ่งไทยที่
เจริญเติบโตเต็มที่ หรือระยะที่ 4 (อายุ 121 วันเป็นต้นไป) พบว่า รากของต้นต้อยติ่งไทยในระยะที่ 4 มีความ
ยาวเฉลี่ยในช่วง 20-21 เซนติเมตร และหากสังเกตโครงสร้างภายนอกของรากจะพบความแตกต่างของราก
อย่างชัดเจน 2 ส่วน คือส่วนที่พองตัวหนา (ลูกศรชี้) วัดความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางได้ประมาณ 3.7 - 4 
มิลลิเมตร และอีกส่วนคือรากที่มีขนาดเล็กกว่าวัดความกว้างได้ 2 มิลลิเมตร โดยบริเวณส่วนดังกล่าวยังพบการ
แตกแขนงของรากแขนงจ านวน 3-4 ราก สันนิษฐานว่าบริเวณดังกล่าวนี้ยังไม่มีการสะสมอาหาร มีหน้าที่ใน
หารดูดซึมน้ าและแร่ธาตุเท่านั้น  เมื่อเทียบอัตราส่วนความยาวของทั้งสองส่วน พบว่า ในความยาวของราก
ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100 รากส่วนที่สะสมอาหารมีเพียงร้อยละ 40 และส่วนที่มีหน้าที่ดูดซึมน้ าและแร่ธาตุ
คิดเป็นร้อยละ 60   ศึกษาพฤติกรรมการโน้มตัวของล าต้น พบว่า ล าต้นของต้อยติ่งไทยที่เจริญเติบโตอย่าง
เต็มที่ จะโน้มเอียงล าต้นโดยเฉพาะส่วนปลายยอดไปตามทิศทางของฝั่งที่ได้รับแสง ทั้งนี้พฤติกรรมดังกล่าวเป็น
การตอบสนองต่อปัจจัยภายใน นั่นคือ ฮอร์โมนออกซิน ที่ท าให้เกิดการเพ่ิมจ านวนของเซลล์พืชในล าต้นด้านที่
ได้รับแสงน้อยกว่า 
ศึกษาพฤติกรรมการเหี่ยวและการหลุดร่วงของใบต้อยติ่งไทยที่เจริญเติบโตเต็มที่ หรือระยะที่ 4 (อายุ 121 
วันเป็นต้นไป) พบว่า การเปลี่ยนสีของใบต้อยติ่งไทยจากสีเขียวไปเป็นสีเขียวที่มีจุดสีเหลืองทั่วใบใช้เวลา 6-10 
วันในการศึกษา และเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทั่วทั้งแผ่นใบใช้ระยะเวลาศึกษา 16-20 วัน และในระยะเวลาศึกษา 
21-25 วัน ใบต้อยติ่งไทยจะเป็นเป็นสีน้ าตาลจนถึงด า เหี่ยว และหลุดร่วง ทั้งนี้ การเปลี่ยนสี การเหี่ยว และ
การหลุดร่วงของใบต้อยติ่งไทย เป็นพฤติกรรมการตอบสนองต่อปัจจัยภายใน นั้นคือ การตอบสนองต่อฮอร์โมน
เอทิลีน ที่ส่งผลต่อพืชในเรื่องของการเสื่อมตามอายุ หรือการสุกของผล ศึกษาพฤติกรรมการเหี่ยวเฉาของดอก
ต้อยติ่งไทยที่เจริญเติบโตเต็มที่ หรือระยะที่ 4 (อายุ 14 วันเป็นต้นไป) พบว่า ลักษณะการเหี่ยวเฉาจะเกิดขึ้น
เฉพาะส่วนที่เป็นกลีบดอกสีม่วง ที่เริ่มเปลี่ยนสีจากสีม่วงอ่อนกลายเป็นสีน้ าตาล โดยเริ่มเปลี่ยนจากส่วนโคน
ของกลีบดอกไล่ขึ้นไปสู่ปลายกลีบและมีพ้ืนผิวที่แห้ง กลีบดอกจะหลุดร่วงออกจากลีบเลี้ยงได้ ขณะที่ยังไม่แห้ง
เหี่ยวเต็มที่ หรือหลังจากการบาน 1-2 วัน หากได้รับสัมผัส มีฝนตกใส่ หรือเมื่อถูลมพัด เช่นเดียวกับส่วนของ
ก้านชูเกสรเพศเมีย พบว่ามีการเหี่ยวเฉา แห้ง และหลุดร่วงไปพร้อมกับกลีบดอก ศึกษาพฤติกรรมการเหี่ยวของ
ผลต้อยติ่งไทย พบว่า เมื่อผลต้อยติ่งในระยะที่ 4 อายุ 22-28 วัน จะมีการเปลี่ยนสีผล สัปดาห์ที่ 1 ผลเป็นสี
เขียวอ่อน ลักษณะผลอวบผิวเรียบเสมอกันตั้งแต่โคนถึงปลายผล สัปดาห์ที่ 2 ผลเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้ม 
บางผลพบเป็นสีเขียวอมน้ าตาล ลักษณะผลยังคงอวบและผิวเรียบเสมอกัน สัปดาห์ที่ 3 ผลเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล 
ผิวของผลเริ่มแห้งเหี่ยว และในสัปดาห์ที่ 4 ผลเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลอมเหลือง ลักษณะผิวแห้งและเหี่ยวค่อยข้าง
มากเมื่อเทียบกับในสัปดาห์ที่ 3  อย่างไรก็ตาม ลักษณะการเหี่ยวของผลที่พบ เมื่อทดสอบประสิทธิภาพการ
กระจายเมล็ด โดยจับเวลาการแตกตัวของผลเมื่อสัมผัสกับน้ าของผลทั้ง 4 สัปดาห์ พบว่า ใช้ระยะเวลา
ใกล้เคียงกันคือ 19-22 วินาที ต่อการแตกตัวของผล 1 ผล ดังนั้น การเหี่ยวของผลต้อยติ่งไทยทั้ง 4 สัปดาห์ 
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น่าจะไม่ส่งผลต่อการกระจายเมล็ดพันธุ์ของต้องติ่งไทยหรับส่วนของดอกท่ีพบว่ายังคงว่าสดไว้คือ ส่วนของกลีบ
เลี้ยงและรังไข่ท่ีได้รับการผสมเรียบร้อยแล้ว 

 
วิจารณ์ผลการศึกษา  

การศึกษาธรรมชาติแหงชีวิตผลการศึกษาดานรูปลักษณของต้อยติ่งไทยมีการศึกษาโครงสรางพืชทั้ง ๖ 
สวนประกอบ ไดแก ราก ล าตน ใบ ดอก ผล เมล็ด ซึ่งมีการเรียนรูยังไมสมบูรณครบทุกเรื่องในแตละ 
องคประกอบยอย  

ดานคุณสมบัติของต้อยติ่งไทยมีการเรียนรูยังไมสมบูรณทุกองคประกอบยอยและตองควบคุมตัวแปร
การทดลอง และตองมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทุกระยะการเจริญเติบโตจนไดขอสรุปเพ่ือน ามาเปนฐานใน
การ 
วิเคราะหศักยภาพในสาระการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน 

ดานพฤติกรรมมีการเรียนรูที่ยังไมสมบูรณควรเพิ่มเติมและวิเคราะหเรื่องที่จะเรียนรูใหมากเพ่ือน ามา
เปนฐานในการวิเคราะหศักยภาพในสาระการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชนต่อไป 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์



 
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 

เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 
เวลา ๖ ชั่วโมง 

รายวิชา ชีววิทยา 3 รหัสวิชา ว32243 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนตากพิทยาคม  ต าบลระแหง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตาก 

ครูผู้สอน  นางสาวพิมลวรรณ น้อยท่าช้าง 
 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้  
สาระชีววิทยา 3.เข้าใจส่วนประกอบของพืช การแลกเปลี่ยนแก๊สและคายน้ าของพืช การล าเลียงของ

พืช การสังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต และการตอบสนองของพืช รวมทั้งน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
๒. ผลการเรียนรู้  

สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับเนื้อเยื่อของพืช โครงสร้าง และหน้าที่ของพืชดอก  
การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ า และกระบวนการล าเลียง 
๓. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

อวัยวะพ้ืนฐานของพืชประกอบด้วย ราก ล าต้น และใบ มีความแตกต่างของโครงสร้างภายนอก 
โครงสร้างภายใน และหน้าที่ อวัยวะแต่ละส่วนของพืชมีความสัมพันธ์กันโดยพืชมีการแลกเปลี่ยนแก๊ส  
การคายน้ า และการล าเลียงน้ า แร่ธาตุและสารอาหาร  
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ความเข้าใจ  
    ๑. วิเคราะห์รูปลักษณ์โครงสร้างภายนอก โครงสร้างภายใน และหน้าที่ของอวัยวะพืชดอกได้  
    ๒. ศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์ของต้อยติ่งไทยทั้ง 4 ระยะ 

ด้านทักษะ/กระบวนการ  
    ๑. มีทักษะการปฏิบัติการทดลองศึกษาโครงสร้างภายในของส่วนต่าง ๆ ของพืชดอกได้ 
 ด้านคุณลักษณะ  
    ๑. มีความใฝ่รู้ มุ่งมั่นในการท างาน และความพอประมาณได้ตามศักยภาพ 
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5. สาระการเรียนรู้  
5.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
1. เนื้อเยื่อพืชประกอบด้วยเนื้อเยื่อเจริญ และเนื้อเยื่อถาวรซึ่งพบอยู่ในโครงสร้างทุกส่วนของพืช ท า

หน้าที่แตกต่างกันไปตามต าแหน่งที่อยู่และลักษณะของเซลล์ในเนื้อเยื่อ  
2. ราก ล าต้น และใบเป็นอวัยวะพ้ืนฐานที่ส าคัญของพืชดอก โดยรากท าหน้าที่ยึดล าต้น ดูดน้ าและ

สารอาหาร ล าต้นท าหน้าที่ชูกิ่ง ใบ ดอก และผล ส่วนใบท าหน้าที่สร้างอาหาร แลกเปลี่ยนแก๊สและคายน้ า 
3. พืชมีการแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ าผ่านทางปากใบเป็นส่วนใหญ่ การปิด-เปิดของปากใบมีผล

ต่อการล าเลียงน้ าและสารอาหารจากรากสู่ล าต้น แลใบ อาหารที่พืชสร้างขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วย
แสงจะถูกล าเลียงไปใช้ยังส่วนต่าง ๆ ของพืชเพ่ือการเจริญเติบโต 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  

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

๗. การบูรณาการ 
รูปแบบสอดแทรก 

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

  ๒.๑ ใบงานที่ ๒.๑ การก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 
  ๒.๒ ใบงานที่ ๒.๒ การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายนอก (ชีววิทยา) ของชีวภาพ  
  ๒.๓ ใบงานที่ ๒.๓ การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายใน (ชีววิทยา) ของชีวภาพ  
  ๒.๔ ใบงานที่ ๒.๔ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์ของชีวภาพ  
  ๒.๕ ใบงานที่ ๒.๕ การก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของพืช 
  ๒.๖ ใบงานที่ ๒.๖ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์ของชีวภาพ (ภายใน)  
 ๓. ความรู้สึก ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๙. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแบ่งเป็น  ๕ ขั้น ดังนี้ 
ขั้นสร้างความสนใจ 
1. ครูน านักเรียนทบทวนเรื่องเนื้อเยื่อพืช 

โดยครูแสดงภาพเนื้อเยื่อแต่ละชนิดและใช้ค าถามดังนี้  
จากภาพมีเนื้อเยื่ออะไรบ้าง มีความแตกต่างและมีหน้าที่
อย่างไรบ้าง จากนั้นเล่นเกมตอบค าถามโดยใช้สื่อออนไลน์ 
Kahoot.it เพ่ือกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสนใจ 
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2. ครูน านักเรียนสนทนาโดยบอกว่า  
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นักเรียนก็ได้รู้จักเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ ในพืช ซึ่งจะมีการท างานประสานกันเป็นโครงสร้างหรือ
อวัยวะต่างๆ ของพืช อวัยวะเหล่านั้นได้แก่อะไรบ้าง  
(ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด) 
3. ครูถามว่า นักเรียนทราบหรือไม่ว่า เนื้อเยื่อต่างๆ ที่นักเรียนได้ศึกษาไป จะมารวมเป็นโครงสร้างของพืชได้ 
อย่างไร และท าหน้าที่อะไรบ้าง ซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาจากกิจกรรมต่อไปนี้ 
 

ขั้นส ารวจและค้นหา 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของราก ล าต้น ใบ ผล และเมล็ด 

โดยใช้สื่อ Power Point เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก จากนั้นใช้ค าถามเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ และหา
ค าตอบ 

2. ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมเรื่องการศึกษาส่วนประกอบโครงสร้างภายนอกและภายในของต้อยติ่ง
ไทย ดังนี้ 

2.1 ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนตามวิธีการเรียนรู้ กลุ่มละ 4-๕ คน จ านวน 1๒ กลุ่ม จากนั้น 
  ครูกล่าวว่า “ต้อยติ่งไทยเป็นไม้ล้มลุก ขึ้นกระจายอยู่ทั่วโรงเรียน น ามาใช้ประโยชน์ในการ
เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคต่างๆ โรงเรียนตากพิทยาคม จึงได้จัดให้มีพ้ืนที่ศึกษาต้อยติ่งไทยที่เกิดขึ้นเอง
ในบริเวณโรงเรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพ่ือเป็นการสร้าง
ความตระหนักให้กับเยาวชน เห็นคุณ รู้ค่าของพืชพรรณ การศึกษาทางพฤกษศาสตร์ ด้านรูปลักษณ์ 
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เราจึงน าต้อยติ่งไทยเป็นพืชศึกษาในกิจกรรมนี้” 

๒.๒ ครูแจกใบงานให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ชุด และอธิบายขั้นตอนการท าใบงาน 
๒.๓ ครูให้ทกุกลุ่มลงพ้ืนที่ส ารวจพรรณไม้ในบริเวณโรงเรียน (พ้ืนที่ศึกษา) เพ่ือส ารวจต้อยติ่ง

ไทย โดยครูก าหนดให้ 
กลุ่มท่ี 1 และ ๒ ศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของรากต้อยติ่งไทย 
กลุ่มท่ี ๓ และ ๔ ศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของล าต้นต้อยติ่งไทย 
กลุ่มท่ี ๕ และ ๖ ศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของใบต้อยติ่งไทย 
กลุ่มท่ี ๗ และ ๘ ศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของดอกต้อยติ่งไทย 
กลุ่มท่ี ๙ และ ๑๐ ศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของผลต้อยติ่งไทย 
กลุ่มท่ี ๑๑ และ ๑๒ ศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของเมล็ดต้อยติ่งไทย 
๒.๔ แต่ละกลุ่มศึกษาลักษณะโครงสร้างภายนอกแต่ละส่วนของต้อยติ่งไทยโดยสังเกต    และ

บันทึกผลการศึกษาตามค าชี้แจง ลงในใบงานที่ ๑ การวิเคราะห์รูปลักษณ์ของพืช พร้อมทั้งชี้บอก
ส่วนประกอบต่างๆ และระบุมาตราส่วน 

2.๕ ครูอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติการทดลองศึกษาโครงสร้างภายในของราก ล าต้น ใบของ
ต้อยติ่งไทยตามขวางโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงและศึกษาโครงสร้างภายในของดอก ผล และ
เมล็ดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ ตามบทปฏิบัติการที่ ๑ เรื่อง โครงสร้างภายในของราก ล า
ต้น และใบ และบทปฏิบัติการที่ ๒ เรื่องโครงสร้างภายในของดอกต้อยติ่งไทย ดังนี้ 

1) แต่ละกลุ่มน าราก ล าต้น และใบของต้อยติ่งไทยมาท าการศึกษาลักษณะ
โครงสร้างภายใน การศึกษาในครั้งนี้ใช้การเตรียมตัวอย่างด้วย การท าสไลด์ชั่วคราว (wet 
mount) โดยเตรียมเนื้อเยื่อ ที่ต้องการศึกษาให้เป็นชิ้นบางๆ (Section) และน าไปศึกษา
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ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ตามบทปฏิบัติการที่ ๑ เรื่อง โครงสร้างภายในของราก ล า
ต้น และใบ จากนั้นบันทึกผลการศึกษาลงในใบงานที่ ๑ การวิเคราะห์รูปลักษณ์ของพืช 
(ภายใน) 

๒) แต่ละกลุ่มน าดอกต้อยติ่งไทย ศึกษาโครงสร้างภายใน และวิเคราะห์ส่วนประกอบ 
ตามบทปฏิบัติการที่ ๒ เรื่องโครงสร้างภายในของดอกต้อยติ่งไทย และบันทึกผล ลงในใบงาน
ที่ ๑ การวิเคราะห์รูปลักษณ์ของพืช (โครงสร้างภายใน) 

๒) แต่ละกลุ่มน าดอก ผล และเมล็ด ของต้อยติ่งไทย มาท าการศึกษาลักษณะ
โครงสร้างภายในภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้สเตอริโอ จากนั้นบันทึกผลการศึกษาลงใน 
ลงในใบงานที่ ๑ การวิเคราะห์รูปลักษณ์ของพืช (โครงสร้างภายใน) 
๒.๖ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของต้อยติ่งไทย (โครงสร้าง

ภายนอกและโครงสร้างภายใน) ในประเด็นดังนี ้
๑) ตอนที่ ๑ วิเคราะห์ส่วนประกอบของพืชทั้งภายนอกและภายในของต้อยติ่งไทย 

โดยแยกโครงสร้างที่สังเกตเห็นในแต่ละส่วนประกอบ จากนั้นบันทึกผลการศึกษาในรูปแบบ
ผังมโนทัศน์ ลงในลงในตอนที่ ๑ ใบงานที่ ๒.๑ การก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ และใบงานที่ ๒.๕ 
การก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของพืช (โครงสร้างภายใน) 

๒) ตอนที่ ๒ ก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในแต่ละส่วนประกอบย่อยของต้อยติ่งไทย 
รูปลักษณ์ของพืช (รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี ผิว เนื้อ ฯลฯ) และก าหนดเรื่องให้ครบทุก
ส่วนประกอบของพืช ได้แก่ ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด สี ผิว เนื้อ ขนาด เช่น รูปร่าง
ของใบตอนปลายริมขวา เป็นต้น โดยน าข้อมูลจากตอนที่ 1 มาก าหนด/ตั้งชื่อเรื่องที่จะเรียนรู้ 
ลงในตอนที่ ๒ ใบงานที่ ๒.๑ การก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ และใบงานที่ ๒.๕ การก าหนดเรื่อง
ที่จะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของพืช (โครงสร้างภายใน) 

3) จากนั้นให้แต่ละกลุ่มเลือกชื่อเรื่องที่นักเรียนได้ก าหนดของส่วนประกอบย่อยมา 
1 หัวข้อ เพ่ือท าการศึกษารูปลักษณ์ทั้งโครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายใน โดยให้
นักเรียนท าทั้งหมด ๑๐ ซ้ า โดยวาดภาพ บันทึกผลการศึกษารูปลักษณ์ และสรุปผลการ
เรียนรู้ลงใน 

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

บันทึกข้อมูลผลการเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง โดยแสดงข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ เน้นความกระชับ 
เข้าใจง่าย   

๔) จากนั้นศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์ (รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี ผิว เนื้อ 
ฯลฯ) ของชีวภาพ ก าหนดระยะการเจริญเติบโต ๔ ระยะ แล้วศึกษารูปลักษณ์ของพืชตาม
หัวข้อที่ก าหนด โดยเก็บข้อมูลระยะละ 10 ซ้ า วาดภาพ บันทึกผลการศึกษารูปลักษณ์ และ
สรุปผลการเรียนรู้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ระยะลงใน 

- ใบงานที่ ๒.๔ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์ของชีวภาพ (โครงสร้าง
ภายนอก)   

- ใบงานที่ ๒.๖ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์ของชีวภาพ (โครงสร้างภายใน)
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 การบันทึกข้อมูลผลการเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง โดยแสดงข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ เน้น
ความกระชับ เข้าใจง่าย  

3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการท ากิจกรรม โดยให้แต่ละกลุ่มน าเสนอหน้าชั้นเรียน    เพ่ือ
ร่วมกันวิเคราะห์ความเหมือน และความแตกต่างโครงสร้างภายนอก ภายใน และหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของ
ต้อยติ่งไทย 
(นักเรียนได้ใช้หลักความพอประมาณในการท างานให้ทันกับเวลาที่ครูก าหนด  ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
ประหยัด วางแผนลงมือปฏิบัติการทดลองเพ่ือให้ทันกับเวลา และอ่านบทปฏิบัติการอย่างรอบคอบก่อนที่จะลง
มือปฏิบัติตามประเด็นที่ก าหนดให้) 

ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปในประเด็นดังนี้ 

1.1 เปรียบเทียบโครงสร้างภายนอกของส่วนต่างๆ ของต้อยติ่งไทย 
1.2 เปรียบเทียบโครงสร้างภายในส่วนต่างๆ ของต้อยติ่งไทย 
๑.๓ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์โครงสร้างภายนอกของต้อยติ่งไทย      ทั้ง 

4 ระยะ  
๑.๔ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์โครงสร้างภายในของต้อยติ่งไทย         ทั้ง 

4 ระยะ  
1.3 หน้าที่ของโครงสร้างต่างๆ ของต้อยติ่งไทย 

  ขั้นขยายความรู้ 
  ๑. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายในของพืชดอก โดยใช้สื่อ Power 
Point 

ขั้นประเมนิ 
๑. ครูให้คะแนนจากการอภิปรายหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับผลการท ากิจกรรมการศึกษาส่วนประกอบ 

โครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายในของต้อยติ่งไทย 
๒. ครูตรวจผลงานนักเรียน ให้ค าแนะน าและแก้ไข  
๓. ครูให้คะแนนพฤติกรรมระหว่างปฏิบัติการทดลอง และความมุ่งมั่นใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน  

โดยใช้แบบสังเกต 
๑๐. สื่อ / แหล่งเรียนรู้   

๑๐.๑ ส่ือ 
1) พืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) 
๒) ใบงานที่ ๑  การวิเคราะห์รูปลักษณ์ของพืช และการวิเคราะห์รูปลักษณ์ของพืช (ภายใน) 
    ใบงานที่ ๒ ด้านรูปลักษณ์   
  ๓.๑ การก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 
  ๓.๒ การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายนอก (ชีววิทยา) ของชีวภาพ  
  ๓.๓ การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายใน (ชีววิทยา) ของชีวภาพ  
  ๓.๔  ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์ของชีวภาพ  
  ๓.๕ ใบงานที่ ๒.๕ การก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของพืช 
  ๓.๖ ใบงานที่ ๒.๖ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์ของชีวภาพ (ภายใน)  
๓) Power point เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 
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๔) สื่อออนไลน์ Kahoot 
๕) บทปฏิบัติการที่ ๑ เรื่อง โครงสร้างภายในของราก  ล าต้น และใบ 
๖) บทปฏิบัติการที่ ๒ เรื่อง โครงสร้างภายในของดอกต้อยติ่งไทย 
๑๐.๒ แหล่งเรียนรู้ 
๑) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
๒) ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
๓) ห้องปฏิบัติการชีววิทยา โรงเรียนตากพิทยาคม 
 

๑๑. การวัดผลประเมินผล 

๑๒. ความเห็นและข้อเสนอแนะของครูนิเทศ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย/หัวหน้าสถานศึกษา 

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

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

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

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

(ลงชื่อ)..................................................ผู้นิเทศ 
                            (นางอรวรรณ จันทร์บุตร) 

 
1๓. บันทึกผลการสอน 
        1)  ผลการเรียนรู ้
            1.1)  ผู้เรียนที่ผ่านตัวชี้วัด  มีจ านวน ...๙๑...  คน   คิดเป็นร้อยละ ......๑๐๐......... 
            1.2)  ผู้เรียนที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด  มีจ านวน ......-....... คน  คิดเป็นร้อยละ .........-............ 
                    1 ........................................   สาเหตุ ............................................................................ 
                    แนวทางแก้ปัญหา : .......................................................................................................  
            1.3)  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้แก่ .....................-........................... 
                    แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ............................-........................................................ 

การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพงาน 

ด้านความรู้ ประเมินใบงาน แบบประเมินใบงาน ผ่านเกณฑ์ 
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

ด้านทักษะกระบวนการ ประเมินการปฏิบัติการ
ทดลอง 

แบบประเมินการ
ปฏิบัติการทดลอง 

ผ่านเกณฑ์ 
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

มีพฤติกรรมตั้งแต่
ระดับดีข้ึนไป 



187 

 1.4)  ผู้เรียนได้รับความรู้ (K) :  นักเรียนสามารถวิเคราะห์รูปลักษณ์โครงสร้างภายนอก โครงสร้าง
ภายใน และหน้าที่ของอวัยวะพืชดอกได้ ศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์ของต้อยติ่งไทย
ทั้ง 4 ระยะ 
 1.5)  ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P) :  นักเรียนสามารถปฏิบัติการทดลองศึกษาโครงสร้าง 

ภายในของส่วนต่างๆของพืชดอกได้ 
            1.6)  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) : นักเรียนมีความใฝ่รู้ มุ่งม่ันในการท างาน 
        2)  ปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี) ...............................-....................................................................... 
        3)  ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ....................................-....................................................................... 
 
                                                              ลงชื่อ .......................................... ผูส้อน 
                                                                    (นางสาวพิมลวรรณ น้อยท่าช้าง)  
                                                                    ต าแหน่ง       ครู               . 
     ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .......................................  
 

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

                                          (นางอรวรรณ จันทร์บุตร) 

                            ต าแหน่ง       ครู               . 
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แบบประเมินใบงาน 
เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 

ชั้น...............................จ านวน...................คน 
          ประเด็น 

 
กลุ่มที่(เลขที)่ 

๑. ความถูกต้อง
ของเนื้อหา 

๒. ความสมบูรณ์
ของชิ้นงาน 

     

๓. ความซื่อสัตย์
ในการทดลอง
และบันทึกผล 

4. งานเสร็จ
ทันเวลา 

รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 16 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

  
ผู้ประเมิน ………………………………………………………….ครูผู้สอน 
วันที่………………….เดือน……………………พ.ศ…………. 

 

เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน 

ประเด็นประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช้ (2) ปรับปรุง (๑) 

๑. ความถูกตอ้งของเนื้อหา  เนื้อหาครอบคลุมถูกต้อง
ทั้งหมด 

เนื้อหาครอบคลุม 

แต่ผิด 1 ส่วน 

เนื้อหาครอบคลุม 

แต่ผิด ๒-๓ ส่วน 

เนื้อหาผิดมากกวา่ 

๓ ส่วนขึ้นไป 

๒. ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน 

     

ท าชิ้นงานครบถ้วน 

และเรียงล าดับได้ถูกต้อง
ตามที่ก าหนดสะอาด  
เรียบร้อย 

ทุกส่วน 

ขาด  ๑ ส่วน 

แต่เรียงล าดับได้ถูกต้อง
ตามที่ก าหนดสะอาด  
เรียบร้อย 

เป็นส่วนใหญ่ 

ขาด  ๒-๓ ส่วน 

แต่เรียงล าดับได้ถูกต้อง
ตามที่ก าหนดสะอาด  
เรียบร้อย 

 

ขาด  ๓  หวัข้อขึ้นไป 

และเรียงล าดับสลับหัวขอ้ 
ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
สะอาด  เรียบร้อย 

เป็นส่วนน้อย 

๓. ความซ่ือสัตย์ในการ
ทดลองและบันทึกผล 

บันทึกผลทดลองถูกต้องตาม
ความเป็นจริงทั้งหมด 

บันทึกผลทดลองถูกต้อง
ตามความเป็นจริงส่วน
ใหญ่ 

บันทึกผลทดลองถูกต้อง
ตามความเป็นจริงบางส่วน 

บันทึกผลทดลองโดยคัดลอก
จากกลุ่มเพือ่น 

4. งานเสร็จทันเวลา ส่งงานตรงตาม
ก าหนดเวลา 

ส่งงานช้ากว่าท่ีก าหนด  
๑ วัน 

ส่งงานช้ากว่าท่ีก าหนด  
๒-๓  วัน 

ส่งงานช้ากว่าท่ีก าหนด 
๓ วันข้ึนไป 

สรุปการประเมิน  
 ผ่าน    จ านวน     คน คิดเป็นร้อยละ....................         
 ไม่ผ่าน    จ านวน     คน คิดเป็นร้อยละ....................         
   

เกณฑ์การประเมินจากคะแนนรวม 
๑๓  - ๑๖  หมายถึง  ผา่น 
๐  - ๑๒    หมายถึง  ไม่ผ่าน 
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แบบประเมินการปฏิบัติการทดลอง 
เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 

ชั้น...............................จ านวน...................คน 
 

          ประเด็น 
 

กลุ่มที่(เลขที)่ 

1.การแบ่งหน้าที่
ภายในกลุ่ม 

 
2.การแสดงความ

คิดเห็น 

3.การท าการทดลอง
ตามขั้นตอน และความ

ปลอดภัย 

4.ปฏิบัติการทดลอง
เสร็จทันเวลา 

รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 16 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
ผู้ประเมิน ………………………………………………………….ครูผู้สอน 
วันที่………………….เดือน……………………พ.ศ………….                                                                                           

เกณฑ์การประเมินแบบประเมินการปฏิบัติการทดลอง 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก(4) ดี(3) พอใช้(2) ต้องปรับปรุง(1) 
1.การแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่ม 
 

มีการแบ่งหน้าทีก่ันอย่าง
ชัดเจนมีความรับผิดชอบ
งานตามบทบาทหนา้ที ่

มีการแบ่งหน้าทีก่ัน
อย่างชัดเจนมีความ
รับผิดชอบงานตาม
บทบาทหน้าที่เป็นสว่น
ใหญ่ 

มีการแบ่งหน้าทีก่ัน
อย่างชัดเจนไม่
รับผิดชอบงานตาม
บทบาทหน้าที ่

ไม่มีการแบ่งหน้าที่กัน
อย่างชัดเจนไม่
รับผิดชอบงานตาม
บทบาทหน้าที ่

2.การแสดงความคิดเห็น แสดงความคิดเห็นในกลุ่ม
ดีมาก 

แสดงความคิดเห็นใน
กลุ่มเป็นส่วนใหญ ่

แสดงความคิดเห็นใน
กลุ่มบางครั้ง 

ไม่แสดงความคิดเห็น
ในกลุ่ม 

3.การท าการทดลองตามขั้นตอน และ
ความปลอดภัย 

มีการท าการทดลองตาม
ขั้นตอนดีมากและทดลอง
ด้วยความระมัดระวัง 

มีการท าการทดลองตาม
ขั้นตอนและทดลองด้วย
ความระมัดระวังเป็น
ส่วนใหญ่  

มีการท าการทดลองตาม
ขั้นตอนและทดลองด้วย
ความระมัดระวังเป็น
บางครั้ง  

ท าการทดลองไม่ตรง
ตามขั้นตอน และไม่มี
ความระมัดระวัง 

4.ปฏิบัติการทดลองเสร็จทันเวลา ท าการทดลองเสร็จตาม
เวลาที่ก าหนดและถกูต้อง 

ท าการทดลองเสร็จตาม
เวลาที่ก าหนดและ
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ ่

ท าการทดลองช้าและไม่
ค่อยถูกต้อง 

ท าการทดลองช้าและ
ไม่ถูกต้อง 

สรุปการประเมิน  
 ผ่าน    จ านวน....................คน คิดเป็นร้อยละ ....................          
 ไม่ผ่าน    จ านวน.................... คน คิดเป็นร้อยละ ....................                   
 

  

เกณฑ์การประเมินจากคะแนนรวม 
๑๓  - ๑๖  หมายถึง  ผ่าน 
๐  - ๑๒    หมายถึง  ไม่ผ่าน 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต้อยติ่งไทย) 
 

ชื่อ-สกุล...............................................................................ชั้น .................เลขที่ ............................. 
ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องตรงกับคุณลักษณะที่นักเรียนแสดงออก โดยจ าแนกระดับ  
พฤติกรรมการแสดงออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับพฤติกรรมการแสดงออก 
  5  หมายถึง  ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกอยา่งสม่ าเสมอตลอดเวลามากทีสุ่ด 
  4  หมายถึง  ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงอย่างมาก 
  3  หมายถึง  ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกเป็นครั้งคราว 
     2  หมายถึง  ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกน้อยครั้ง 
     1  หมายถึง  ผู้เรียนไม่มีพฤติกรรมการแสดงออกเลย 
สถานะของผู้ประเมิน     ครูผู้สอน     นกัเรียน 

 

รายการ 
พฤตกิรรมการแสดงออก 

5 4 3 2 1 
1.  ความสนใจใฝ่รู ้
1.1 มีความเอาใจใส่ ในการสืบเสาะแสวงหาความรู้ 

     

1.2 มีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม      
1.3 มีความสนใจในการสืบค้น และศึกษาค้นคว้า      
1.4  สนทนา ซักถาม แลกเปลี่ยนในการร่วมกิจกรรมกลุ่ม      
1.5  บันทกึความรู ้วิเคราะห์ตรวจสอบ สรุปองค์ความรู้ที่ได้       

สรุป ( x )   
๒. มุ่งมั่นในการท างาน 
3.1  รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 

     

3.2  ท างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันเวลา      
3.3  ขยันอดทนในการท างาน      
๓.๔ พัฒนางานที่ได้รับมอบหมายให้ดีขึน้      
๓.๕ ปฏิบัติงานดว้ยความเต็มใจและตั้งใจ      

สรุป ( x )   
 
      (ลงช่ือ)         ผู้ประเมิน 
        ( …………………………………………….………… ) 
       ............./.............../............ 
เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 
คะแนน ๑๐ - ๙ ๘ - ๗ ๖ - ๕ ๔ - ๓ ๒ - 1 

ต่ ากว่า 6 คะแนน   ปรับปรุง   ได้คุณภาพ  ระดับ  ๑ 
 

เกณฑ์การผ่าน  ตั้งแต่ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
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ตัวอย่างผลงานนักเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช 

เรื่อง พฤติกรรมของพืช   เวลา 6 ชั่วโมง 
รายวิชา ชีววิทยา 3   รหัสวิชา ว ๓2243 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนตากพิทยาคม   ต าบลระแหง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ครูผู้สอน  นายดนัย  ไทยมี 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ (วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม) 
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววิทยา)  
มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารเข้าและออกจาก

เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้    
- สืบค้นข้อมูล อธิบายบทบาทและหน้าที่ของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และกรด

แอบไซซิก และอภิปรายเกี่ยวกับการน าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
- สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งเร้าภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 

2. สาระส าคัญ 
ในวัฏจักรชีวิตของพืช ตั้งแต่เมล็ดมีการงอกเป็นต้นพืช จนกระทั่งออกดอก ติดผล พบว่า พืชมีการ

เจริญเติบโต และมีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางสรีรวิทยา ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการตอบสนองของพืชต่อ
ปัจจัยภายนอก เช่น น้ าหรือความชื้น แก๊สออกซิเจน อุณหภูมิ และแสง ซึ่งจะส่งผลต่อไปยังปัจจัยภายใน เช่น 
ฮอร์โมนพืชกลุ่มต่างๆ คือ ออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และกรดแอบไซซิก พืชจะสร้างฮอร์โมน
เหล่านี้ในปริมาณน้อย และท างานในระดับความเข้มข้นต่ า โดยฮอร์โมนต่างๆ มีการท างานร่วมกันในสัดส่วนที่
เหมาะสมในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตซึ่งสามารถกระตุ้น ยับยั้งหรือท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทาง
สรีรวิทยาของพืชให้เป็นไปตามธรรมชาติได้ นอกจากฮอร์โมนพืชที่พืชสร้างข้ึนตามธรรมชาติแล้ว มนุษย์
สามารถสังเคราะห์สารสังเคราะห์ที่มีสมบัติคล้ายฮอร์โมนพืช เพื่อประโยชน์ในทางการเกษตรอีกด้วย 

พืชมีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกในรูปแบบของการเคลื่อนไหว เช่น แสง แรงโน้มถ่วงของ
โลก สารเคมี การสัมผัส โดยการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า อาจเกิดในรูปแบบทรอพิซึมหรือแนสติกมูฟเมนต์ 
นอกจากนี้พืชยังมีการตอบสนองแบบนูเทชันที่ไม่ได้ถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอกแต่เป็นผลมาจากธรรมชาติ
ของพืชที่ควบคุมโดยพันธุกรรม 
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พืชมีการตอบสนองต่อภาวะเครียด เนื่องจากได้รับปัจจัยภายนอกมากหรือน้อยเกินไป เช่นภาวะ
เครียดจากน้ าท่วม ความแห้งแล้ง ความร้อน อุณหภูมิต่ า ความเค็ม การถูกสัตว์กัดกิน หรือการเข้าท าลายของ
จุลินทรีย์ พืชจะมีวิธีการตอบสนองต่อภาวะเครียดต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถมีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้ 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้  
1) อธิบายการตอบสนองของพืชแต่ละประเภทได้ 
2) ยกตัวอย่างการตอบสนองของพืชในธรรมชาติได้ 

ด้านทักษะ/กระบวนการ  
1) สร้างเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มการตอบสนองของพืชได้ 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1) สนใจใฝ่เรียนรู้ มีข้อสงสัยและกระตือรือร้นที่จะหาค าตอบ 
2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน แสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

4. สาระการเรียนรู้  
การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
๑) ความสามารถในการคิด  
๒.)ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

6. การบูรณาการ 
รูปแบบสอดแทรก  

7. ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดงความรู้) 
ใบงานที่ 1. การเรียนรู้ด้านพฤติกรรม การตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก ภายในที่มีต่อการเจริญเติบโต 
และการพัฒนา (สรีรวิทยา) ของชีวภาพ 
ใบงานที่ 2. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม การตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก ภายในที่มีต่อ
การเจริญเติบโต และการพัฒนา (สรีรวิทยา) ของชีวภาพ 
แบบบันทึก ความรู้สึกความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนตาม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

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

ขั้นสร้างความสนใจ หรือกระตุ้นความสนใจ (Engagement) : 5E+CBL 
1) นักเรียนชมวีดีทัศน์การหุบใบของต้นไมยราบที่เป็นผลมาจากการสัมผัสของคนหรือสิ่งของต่างๆ 

โดยครูใช้ค าถามกระตุ้นความสนใจ ดังนี้ 
- ต้นไมยราบมีพฤติกรรมอย่างไร เมื่อถูกสัมผัส (นักเรียนตอบตามสิ่งที่สังเกตเห็น เช่น หุบใบ) 
- จากในวีดีทัศน์สิ่งที่ท าให้ต้นไมยราบหุบใบมีอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามสิ่งที่สังเกตเห็น เช่น คน

สัมผัส ไฟ หรือ คลื่นเสียง) 
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2) นักเรียนและครูอภิปรายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกระบวนการตอบสนองของต้นไมยราบ ถึงสิ่งที่ท าให้ต้น
ไมยราบมีการหุบใบ เรียกว่า “สิ่งเร้า (stimulus)” และน าไปสู่การตอบสนอง (Response) 

3) ครูได้กล่าวถึงการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิตของโรงเรียนตากพิทยา
คม และแนะน าให้นักเรียนรู้จักกับพืชศึกษาของโรงเรียน คือ ต้อยติ่งไทย 

 ขั้นตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ : CBL 
3) ครูน านักเรียนเข้าสู่กิจกรรมการส ารวจและสืบค้น โดยใช้ค าถามว่า “นักเรียนคิดว่านอกจากการ

ตอบสนองของต้นไมยราบที่เราเห็นกันแล้ว คิดว่าต้นพืชชนิดอื่นจะมีการตอบสนองท่ีแตกต่างหริเหมือนกัน
ไปอีกหรือไม่” ซึ่งมาจากข้ันตอนที่ 1-2 ก่อนหน้า แล้วแบ่งกลุ่มศึกษา 

ขั้นส ารวจและสืบค้น (Exploration) และค้นคว้าและคิด : 5E+CBL 
4) นักเรียนท ากิจกรรม “การตอบสนองของพืช” โดยมีขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

4.1) นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 4-5 คน 
4.2) นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาวีดีทัศน์การตอบสนองของพืชในรูปแบบต่างๆ และบันทึก

ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตลงในใบกิจกรรม เรื่อง การตอบสนองของพืช ตามประเด็นการศึกษา ดังนี้ 
- รูปแบบการตอบสนองของพืชที่นักเรียนสังเกตเห็น มีรูปแบบเป็นอย่างไร ? 
- สิ่งเร้าที่ท าให้พืชมีการตอบสนองคืออะไร ? 
- การตอบสนองของพืชดังกล่าว นักเรียนคิดว่ามีจุดประสงค์เพ่ืออะไร 

   4.3) นักเรียนแต่ละกลุ่มลงศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองของต้อยติ่งไทยต่อปัจจัยภายนอก
และภายใน โดยเลือกหัวข้อพฤติกรรมที่ไม่ซ้ ากัน ยกตัวอย่างเช่น 

    - พฤติกรรมการงอกของเมล็ดต้อยติ่งไทย 
    - พัฒนาการของใบต้อยติ่งไทยในช่วงอายุต่าง ๆ 
    - พฤติกรรมการแตกของฝักต้อยติ่งไทยในช่วงอายุต่าง ๆ 
   4.4) นักเรียนบันทึกผลการศึกษาพฤติกรรมและข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการ

ตอบสนองของต้อยติ่งไทยลงในใบงานที่ 1 และ 2 
ขั้นการน าเสนอ : CBL 
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตรูปแบบการตอบสนองของพืชในวีดีทัศน์ มาสร้าง

เป็นเกณฑ์การจัดกลุ่มการตอบสนองของพืช โดยนักเรียนต้องระบุด้วยว่าการจัดกลุ่มแต่ละกลุ่มนั้นมีเกณฑ์ท่ี
พิจารณามากจากสิ่งใด 

6. นักเรียนน าเสนอผลการจ าแนกรูปแบบการตอบสนองของพืชและเกณฑ์ท่ีใช้ในการจัดกลุ่มการ
ตอบสนองของพืชแต่ละรูปแบบที่แต่ละกลุ่มจัดท าขึ้น 

ขั้นอภิปรายและลงข้อมูล (Explanation) : 5E 
7) นักเรียนและครูร่วมกันอธิบายเปรียบเทียบเกณฑ์ที่นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างขึ้นกับเกณฑ์ท่ี

นักวิทยาศาสตร์ได้สร้างข้ึน โดยครูควรชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่น ามาใช้ในการพิจารณาจัดกลุ่ม อาจเป็นสิ่งเร้า หรือ
ลักษณะพฤติกรรมการตอบสนอง 

ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) : 5E 
8) ครูน าเสนอเกณฑ์การจัดกลุ่มการตอบสนองของพืชที่เป็นที่นิยม หรือการจัดกลุ่มที่นักวิทยาศาสตร์

ทั่วไปให้การยอมรับ พร้อมทั้งตัวอย่างการตอบสนองรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจับแมลงของต้นกาบหอยแครง 
9) ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปการเรียนรู้ที่ได้จากใบงานที่ 1 และ 2 
ขั้นประเมิลผล (Evaluation) : 5E+CBL 
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10) นักเรียนตอบค าถามในใบกิจกรรมและทดสอบเรื่อง “การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม” 
9. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

1) ใบกิจกรรม เรื่อง “การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช” 
ใบงานที่ 1. การเรียนรู้ด้านพฤติกรรม การตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก ภายในที่มีต่อการ
เจริญเติบโต และการพัฒนา (สรีรวิทยา) ของชีวภาพ 
ใบงานที่ 2. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม การตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก ภายใน
ที่มีต่อการเจริญเติบโต และการพัฒนา (สรีรวิทยา) ของชีวภาพ 

2) ใบความรู้ เรื่อง “การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช 
3). สื่อ Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง “การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนอง

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

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) จัดท าโดย สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

6) หนังสือคู่มือครูรายวิชา เพิ่มเติม ชีววิทยาเล่ม 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จัดท าโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

7) หนังสือชีววิทยา 1 โครงการต าราเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน. 2553. 
กรุงเทพฯ 

8)  ชีววิทยา 3 เรียบเรียงโดย เชาว์ ชโินรักษ์ พรรณี ชิโนรักษ์ 
10. แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม (ส าหรับครูและนักเรียน) 

1) พื้นที่ศึกษาที่ 3 และ 4 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
2) ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
3) ห้องปฏิบัติการชีววิทยา โรงเรียนตากพิทยาคม 
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11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
วิธีวัดและเครื่องมือวัด 

การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพงาน 

ด้านความรู้ ประเมินใบงาน แบบประเมินใบงาน ผ่านเกณฑ์ 
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

ประเมินการอภิปราย
หน้าชั้นเรียน 

แบบประเมินการ
อภิปรายหน้าชั้นเรียน 

ผ่านเกณฑ์ 
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

ด้านทักษะกระบวนการ ประเมินการปฏิบัติการ
ทดลอง 

แบบประเมินการ
ปฏิบัติการทดลอง 

ผ่านเกณฑ์ 
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

ประเมินการจัดท าสื่อ 
วีดิทัศน์ 

แบบประเมินสื่อ 
วีดิทัศน์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

มีพฤติกรรมตั้งแต่ระดับ
ดีขึ้นไป 

 

๑๒. ความเห็นและข้อเสนอแนะของครูนิเทศ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย/หัวหน้าสถานศึกษา 

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

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

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

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

(ลงชื่อ)..................................................ผู้นิเทศ 
   (นางอรวรรณ จันทร์บุตร)   
       ครู 
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1๓. บันทึกผลการสอน 
        1)  ผลการเรียนรู ้
            1.1)  ผู้เรียนที่ผ่านตัวชี้วัด  มีจ านวน ...๒6...  คน   คิดเป็นร้อยละ ......๑๐๐......... 
            1.2)  ผู้เรียนที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด  มีจ านวน ......-....... คน  คิดเป็นร้อยละ .........-............ 
                    1 .............................................   สาเหตุ ...................................................................... 
                    แนวทางแก้ปัญหา : ....................................................................................................... 
            1.3)  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้แก่ .....................-........................... 
                    แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ............................-........................................................ 

 1.4)  ผู้เรียนได้รับความรู้  :  นักเรียนสามารถอธิบายการตอบสนองของพืชแต่ละประเภทและ
ยกตัวอย่างการตอบสนองของพืชในธรรมชาติได้ 
 1.5)  ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ  :  นักเรียนสามารถสร้างเกณฑ์ท่ีใช้ในการจัดกลุ่มการ

ตอบสนองของพืชได้ 
            1.6)  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  : นักเรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ มีข้อสงสัยและ
กระตือรือร้นที่จะหาค าตอบท างานร่วมกับผู้อ่ืน แสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น และมีความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
        2)  ปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี) ...............................-....................................................................... 
        3)  ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ....................................-....................................................................... 
 
                                                              ลงชื่อ .......................................... ผูส้อน 
                                                                     (นายดนัย  ไทยมี)  
                                                                    ต าแหน่ง       ครู               . 
     ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ..................................................................................  
 

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

                                          (นางอรวรรณ จันทร์บุตร) 

                            ต าแหน่ง       ครู               . 
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เกณฑ์การประเมินผลงาน 

( ใบงาน ๑,2) 

ประเด็นประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดี (๓) พอใช้ (2) ปรับปรุง (๑) 
๑. ความถูกต้องของ 
    เนื้อหา  

เนื้อหาครอบคลุม
ถูกต้องทั้งหมด 

เนื้อหาครอบคลุม 
แต่ผิดบางส่วน 

เนื้อหาผิดมากกว่า 
๓ ส่วนขึ้นไป 

๒. ความสมบูรณ์ของ 
    ชิ้นงาน 
     

มีหัวข้อครบถ้วน 
และเรียงล าดับได้
ถูกต้องตามที่ก าหนด
สะอาด  เรียบร้อย 
ทุกส่วน 
 

ขาด  ๑ – ๒  หัวข้อ 
แต่เรียงล าดับได้
ถูกต้องตามที่ก าหนด
สะอาด  เรียบร้อย 
เป็นส่วนใหญ่ 
 

ขาด  ๓  หัวข้อขึ้นไป 
และเรียงล าดับสลับ
หัวข้อ ไม่เป็นไปตามที่
ก าหนด สะอาด  
เรียบร้อย 
เป็นส่วนน้อย 

๓. ความซื่อสัตย์ในการ
ทดลองและบันทึกผล 

บันทึกผลทดลอง
ถูกต้องตามความเป็น
จริงทั้งหมด 

บันทึกผลทดลอง
ถูกต้องตามความเป็น
จริงบางส่วน 

บันทึกผลทดลองโดย
คัดลอกจากกลุ่มเพ่ือน 

4. งานเสร็จทันเวลา ส่งงานตรงตาม
ก าหนดเวลา 

ส่งงานช้ากว่าที่
ก าหนด  ๑ – ๒  วัน 

ส่งงานช้ากว่าที่
ก าหนด ๓ วันขึ้นไป 

 
เกณฑ์การประเมิน (ระดับคุณภาพ) 
  คะแนนรวม  9 - 12  ระดับคุณภาพดี   
  คะแนนรวม  5 - 8    ระดับคุณภาพพอใช้ 
  คะแนนรวม  1 - 4     ระดับคุณภาพปรับปรุง 
 
 
  



204 

 
แบบประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

รายวิชา ชีววิทยา 3 

 

    ลงชื่อ………………………….......………..ผู้ประเมิน    
(นายดนัย  ไทยมี) 

ที่ 

 
 

รายชื่อนักเรียน 
 

รายการประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

ผลการประเมิน 

มีว
ินัย

 

ใฝ
่เรีย

นร
ู้ 

มุ่ง
มั่น

กา
รท

 าง
าน

 

อย
ู่อย

่าง
พอ

เพ
ียง

 

มีจ
ิตว

ิทย
าศ

าส
ตร

 ์

มีจ
ิตส

 านึ
กใ

นก
าร

อนุ
รัก

ษ์น
ธุก

รร
ม 

๔ ๔ ๔ 4 4 4 24 ผ่าน/ไม่ผ่าน 
1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             
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……………/…………./………….. 
สรุปการประเมิน         ผ่าน          ไม่ผ่าน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคุณภาพ ๔ ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ 
ระดับคุณภาพ ๓ ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง 
ระดับคุณภาพ ๒ ปฏิบัติบางครั้ง 
ระดับคุณภาพ ๑ ต้องคอยแนะน าเสมอ 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 ๑9-24  คะแนน   ดีมาก   ได้คุณภาพ  ระดับ  ๔  

13-18   คะแนน  ดี    ได้คุณภาพ  ระดับ  ๓ 
7-12    คะแนน   พอใช้   ได้คุณภาพ  ระดับ  ๒ 
ต่ ากว่า 6 คะแนน   ปรับปรุง   ได้คุณภาพ  ระดับ  ๑ 

 
เกณฑ์การผ่าน  ตั้งแต่ระดับคุณภาพดีขึ้นไป  
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เกณฑ์การประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ 

 และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก
คะแนน 3 : ดีมาก 2 : ดี 1 : ผ่าน 0 : ไม่ผ่าน 

1. มีวินัย -ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของโรงเรียน และ 
ไม่ละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่น 
-ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมและ
รับผิดชอบในการ
ท างาน 

ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของ ตรงต่อเวลาใน
การปฏิบัติกิจกรรม
และรับผิดชอบใน
การท างาน 

ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของโรงเรียน ตรง
ต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

ไม่ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของโรงเรียน 

3 

2. ใฝ่เรียนรู ้ เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
ในการเรียน และมี
ส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียนเป็นประจ า 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
ในการเรียน และมี
ส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ บ่อยครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
ในการเรียน และมี
ส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ เป็นบางครั้ง 

ไม่ตั้งใจเรียน 
ไม่ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ 

3 

3. มุ่งมั่นใน
การท างาน 

ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างานให้
ดีขึ้นภายในเวลาที่
ก าหนด   
 
 
 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมายให้ส าเร็จ 
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้น 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมายให้ส าเร็จ 

ไม่ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่การงาน 

3 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก
คะแนน 3 : ดีมาก 2 : ดี 1 : ผ่าน 0 : ไม่ผ่าน 

4.อยู่อย่าง
พอเพียง 

มีการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
เรียนรู้ได้ครบ 3 ห่วง 
ได้แก่  
- หลักเหตุผล 

- หลักพอประมาณ 

- หลักสร้างภูมิคุ้มกัน 

มีการน าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการเรียนรู้
ได้อย่างน้อย 2 
ห่วง เช่น  
- หลักเหตุผล 

- หลักพอประมาณ 

- หลักสร้าง
ภูมิคุ้มกัน 

มีการน าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการเรียนรู้
ได้อย่างน้อย 1 
ห่วง เช่น  
- หลักเหตุผล 

- หลักพอประมาณ 

- หลักสร้าง
ภูมิคุ้มกัน 

ไม่มีการน าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้การเรียนรู้ 

3 

5.มีจิต
วิทยาศาสตร์ 

- สืบเสาะแสวงหา
ความรู้ใน
สถานการณ์และ
ปัญหาใหม่ ๆ อยู่
เสมอ วางแผนและ
จัดระบบการท างาน
ให้สมบูรณ์ตาม
ก าหนดและตรงต่อ
เวลายอมรับและรับ
ฟังข้อคิดเห็นที่มี
เหตุผลของผู้อื่นใน
ค าอธิบายเมื่อมี
หลักฐานหรือข้อมูล
มาสนับสนุนอย่าง
เพียงพอ 

- สืบเสาะแสวงหา
ความรู้ใน
สถานการณ์และ
ปัญหาใหม่ ๆ อยู่
เสมอ วางแผนและ
จัดระบบการ
ท างานให้สมบูรณ์
ตามก าหนดและ
ตรงต่อเวลา 
 

- สืบเสาะแสวงหา
ความรู้ใน
สถานการณ์และ
ปัญหาใหม่ ๆ อยู่
เสมอ วางแผนและ
จัดระบบการ
ท างานตามก าหนด 
 

- สืบเสาะแสวงหา
ความรู้ใน
สถานการณ์และ
ปัญหาใหม่ ๆ แต่
ไม่มีการวางแผน
และจัดระบบการ
ท างาน 
 

๓ 

6.มีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
และทรัพยากร 

- รู้คุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมและ
ตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลง 
สิ่งแวดล้อม  
- รู้คุณค่าสิ่งแวดล้อม 
และรักษาทรัพย์
สมบัติของโรงเรียน 
ชุมชน  เข้าร่วม

- รู้คุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมและ
ตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิด
จากการ
เปลี่ยนแปลง 
สิ่งแวดล้อม  
- รู้คุณค่า
สิ่งแวดล้อม และ
รักษาทรัพย์สมบัติ
ของโรงเรียน ชุมชน   

- รู้คุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมและ
ตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิด
จากการ
เปลี่ยนแปลง 
สิ่งแวดล้อม  
 

- ต้องคอย
ตักเตือนในเรื่อง
รู้คุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมและ  
และรักษาทรัพย์
สมบัติของ
โรงเรียน ชุมชน   

๓ 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก
คะแนน 3 : ดีมาก 2 : ดี 1 : ผ่าน 0 : ไม่ผ่าน 

กิจกรรมบ าเพ็ญตน
เพ่ือส่วนรวม 
 

 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  7 - 9 คะแนน ดีมาก ได้คุณภาพ  ระดับ ๓  
4 - 6 คะแนน  ดี  ได้คุณภาพ  ระดับ ๒ 
1 - 3 คะแนน ผ่าน ได้คุณภาพ  ระดับ ๑ 
0  คะแนนไม่ผ่าน ได้คุณภาพ  ระดับ 0 

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับ 1 
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ภาพประกอบผลงานนักเรียน 
ใบงานที่ 1 การเรียนรู้ด้านพฤติกรรม การตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก ภายในที่มีต่อการเจริญเติบโต  

และการพัฒนา (สรีรวิทยา) ของชีวภาพ 

 

 
ภาพประกอบผลงานนักเรียน 

ใบงานที่ 1 การเรียนรู้ด้านพฤติกรรม การตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก ภายในที่มีต่อการเจริญเติบโต  
และการพัฒนา (สรีรวิทยา) ของชีวภาพ 
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ภาพประกอบผลงานนักเรียน 

ใบงานที่ 1 การเรียนรู้ด้านพฤติกรรม การตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก ภายในที่มีต่อการเจริญเติบโต  
และการพัฒนา (สรีรวิทยา) ของชีวภาพ 
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212 

ภาพประกอบผลงานนักเรียน 
ใบงานที่ 2 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม การตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก ภายในที่มีต่อการ

เจริญเติบโต และการพัฒนา (สรีรวิทยา) ของชีวภาพ 
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แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของมนุษย์ 

เวลา  4  ชั่วโมง 
รายวิชา  สุขศึกษา  รหัสวิชา  พ 22101 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนตากพิทยาคม  ต าบลระแหง  อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

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

 
๑. มาตรฐาน 

 มาตรฐาน พ 1.1  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
๒. ตัวช้ีวัด 

    พ 1.1  อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

๓. สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด   
         นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ตลอดจน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาตนเองให้
เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ความเข้าใจ 
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนสามารถอธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์เปรียบเทียบกับพืชต้อยติ่งได้  
 ด้านทักษะ/กระบวนการ 
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนสามารถบอกรูปลักษณ์,พฤติกรรม และคุณสมบัติของพืชต้อยติ่งได้  
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งม่ันในการท างาน  

 

         ผลที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน 

             ด้านความรู้ (K)      
   -   นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย  เปรียบเทียบกับรูปลักษณ์พฤติกรรม 
และคุณสมบัติของพืชต้อยติ่ง 
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      ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)     
                    - อธิบายลักษณะการเจริญเติบโตของมนุษย์ทุกช่วงวัยได้ 
                    - อธิบายรูปลักษณ์  พฤติกรรม และคุณสมบัติของพืชต้อยติ่ง 

            ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
- มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน  

๕. สาระการเรียนรู้  
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของมนุษย์เปรียบเทียบกับรูปลักษณ์ 
พฤติกรรม และคุณสมบัติของพืชต้อยติ่งได้ 
๖. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการคิด  

๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
          ๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
          ๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

 

๗. การบูรณาการ 
รูปแบบสอดแทรก  

 

๘. ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดงความรู้) 
  ใบงานที่ ๑ การเปรียบเทียบด้านรูปลักษณ์แต่ละระยะการเจริญเติบโตกับการเปลี่ยนแปลงรูปกาย 
  ใบงานที่ ๒ การเปรียบเทียบด้านคุณสมบัติแต่ละระยะการเจริญเติบโตกับการเปลี่ยนแปลงรูปกาย 
  ใบงานที่ ๓ การเปรียบเทียบด้านพฤติกรรมแต่ละระยะการเจริญเติบโตกับการเปลี่ยนแปลงกับจิต 
อารมณ์ และพฤติกรรม 

๙. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแบ่งเป็น  ๕ ขั้น   ดังนี ้

          ขั้นสร้างความสนใจ 
  ๑. ครูน าเข้าสู่บทเรียน เพ่ือทบทวนความรู้ โดยการศึกษาพรรณไม้สมุนไพรในโรงเรียนตาก
พิทยาคม มาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา  
  ๒. ครูตั้งค าถามเพ่ือให้นักเรียนร่วมอภิปราย ดังนี้ 
   - มนุษย์แลพืชต้อยติ่งมีอะไรที่เหมือนหรือคล้ายกันบ้าง 
  ๓. ครูให้นักเรียนหาต้นต้อยติ่งมาคนละ 1 ต้น 
  ๔. บอกรูปลักษณ์ คุณสมบัติ และพฤติกรรมของต้อยติ่ง  ตั้งแต่ต้น ราก  เมล็ด 
ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์, พฤติกรรม และคุณสมบัติของต้อยติ่ง เปรียบเทียบ
กับมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย     
  ๕. ครูสรุปร่วมกับนักเรียน 

  ขั้นส ารวจและค้นหา 
   ๑. แบ่งกลุ่มนักเรียน 6 กลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน ให้ตัวแทนกลุ่มจับฉลากเลือกเขตพ้ืนที่ศึกษา
กลุ่มละ 2  เขต ภายในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  ๒. ครูแจกใบความรู้ ๑.๑ เรื่อง ลักษณะรูปลักษณ์,พฤติกรรม และคุณสมบัติของพืชต้อยติ่ง 
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ใบงานที่ ๑.๑ การส ารวจและศึกษาข้อมูล ทางกายภาพในผังพรรณไม้เฉพาะที่ และใบงาน ๑.๒ การส ารวจ
และศึกษาข้อมูลทางชีวภาพในผังพรรณไม้เฉพาะที่ 
  ๓. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษารูปลักษณ์,พฤติกรรม และคุณสมบัติของพืชต้อยติ่ง 
  

  ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป 
   ๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาด้านรูปลักษณ์ พฤติกรรม และคุณสมบัติของพืชต้อยติ่งทั้ง
ร่วมกันอภิปรายผลการศึกษา 
   ๒. ครูตั้งค าถามเพ่ือให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และน าไปสู่การสรุป ในแนวทางดังนี้ 
   - มนุษย์มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และ
สติปัญญาตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุเป็นอย่างไร 
   - พืชต้อยติ่งมีลักษณะด้านรูปลักษณ์ พฤติกรรม และคุณสมบัติอย่างไร 
   ๓. นักเรียนช่วยกันสรุป   แล้วบันทึกลงในใบงาน 
 

 ขั้นขยายความรู้ 
  ๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับองค์ประกอบของต้นต้อยติ่ง 
  ๒. ครูให้นักเรียนท าการส ารวจลักษณะล าต้น ราก เมล็ดของต้อยติ่งเพ่ือน ามาวิเคราะห์ต่อไป 
  ๓. น าผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพ ด้านรูปลักษณ์ พฤติกรรม คุณสมบัติของพืชต้อยติ่ง เพ่ือ
บูรณาการในรายวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาต่อไป 
 ขั้นประเมิน 
  ๑. ครูให้คะแนนจากการอภิปรายหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบด้านรูปลักษณ์   พฤติกรรม 
และคุณสมบัติของพืชต้อยติ่ง 
  ๒. ครูตรวจผลงานนักเรียน ในการท าใบงาน  ให้ค าแนะน าและแก้ไข ครูให้คะแนนจากการประเมินผล
งาน  พฤติกรรมการทดลอง และความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน 
 

๑๐. สื่อ / แหล่งเรียนรู้   
 ๑๐.๑ สื่อ 
  ๑๐.๑.๑  ใบความรู้ที่ 1  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงวัยเปรียบเทียบกับ 
   รูปลักษณ์ คุณสมบัติ และพฤติกรรมของต้นพืชต้อยติ่ง 
  ๑๐.๑.๒  ใบงานที่ ๑ การเปรียบเทียบด้านรูปลักษณ์แต่ละระยะการเจริญเติบโตกับการเปลี่ยนแปลง
   รูปกาย 
  ๑๐.๑.๓ ใบงานที่ ๒ การเปรียบเทียบด้านคุณสมบัติแต่ละระยะการเจริญเติบโตกับการเปลี่ยนแปลง
   รูปกาย 
  ๑๐.๑.๔ ใบงานที่ ๓ การเปรียบเทียบด้านพฤติกรรมแต่ละระยะการเจริญเติบโตกับการเปลี่ยนแปลง
   กับจิต อารมณ์ และพฤติกรรม 
             ๑๐.๒ แหล่งเรียนรู ้
               ๑๐.๒.๑ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
   ๑๐.๒.๒ ห้องเรียนวิชา สุขศึกษา โรงเรียนตากพิทยาคม 
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๑๑. การวัดผลประเมินผล 

 
 
๑๒.ข้อเสนอแนะ / ความเห็นของผู้อ านวยการ/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ........................................ 
 
                                                                        ลงชื่อ......................................................... 

                                                                           (........................................................) 
                                                                          ต าแหน่ง............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพงาน 

ด้านความรู้ ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านทักษะกระบวนการ ประเมินพฤติกรรมการ
ทดลอง 

แบบประเมิน
พฤติกรรมการทดลอง 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

มีพฤติกรรมดีระดับ ๓ 
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บันทึกผลหลังการสอน 

 
1. สรุปผลการเรียนรู้ที่เกิดกับนักเรียน 

ด้านความรู้(K) 
                  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
ในแต่ละช่วงวัย คือ  วัยเด็ก  วัยรุ่น  วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ  เปรียบเทียบกับพืชต้อยติ่งในแต่ละ 
ช่วงการเจริญเติบโต ตั้งแต่อายุ 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,คุณสมบัติของพืชต้อยติ่ง เพื่อน ามาบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์                   
                
2. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

                      -                                               
 
 
 
 
 

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

                                                                                        (นางรัตนา  พูลภักดี) 
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เกณฑ์การประเมินผลงาน 
( ใบงานที่ 1 – ใบงานที่ ๓) 

 

ประเด็นประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี (1) พอใช้ (2) ปรับปรุง (3) 

๑. ความถูกต้องของ 

    เนื้อหา  

เนื้อหาครอบคลุม
ถูกต้องทั้งหมด 

เนื้อหาครอบคลุม 

แต่ผิดบางส่วน 

เนื้อหาผิดมากกว่า 

๓ ส่วนขึ้นไป 

๒. ความสมบูรณ์ของ 

    ชิ้นงาน 

     

มีหัวข้อครบถ้วน 

และเรียงล าดับได้
ถูกต้องตามที่ก าหนด
สะอาด  เรียบร้อย 

ทุกส่วน 

 

ขาด  ๑ – ๒  หัวข้อ 

แต่เรียงล าดับได้
ถูกต้องตามที่ก าหนด
สะอาด  เรียบร้อย 

เป็นส่วนใหญ่ 

 

ขาด  ๓  หัวข้อขึ้นไป 

และเรียงล าดับสลับ
หัวข้อ ไม่เป็นไปตามที่
ก าหนด สะอาด  
เรียบร้อย 

เป็นส่วนน้อย 

๓. ความซื่อสัตย์ในการ
ทดลองและบันทึกผล 

บันทึกผลทดลอง
ถูกต้องตามความเป็น
จริงทั้งหมด 

บันทึกผลทดลอง
ถูกต้องตามความเป็น
จริงบางส่วน 

บันทึกผลทดลองโดย
คัดลอกจากกลุ่มเพ่ือน 

4. งานเสร็จทันเวลา ส่งงานตรงตาม
ก าหนดเวลา 

ส่งงานช้ากว่าที่
ก าหนด  ๑ – ๒  วัน 

ส่งงานช้ากว่าที่
ก าหนด ๓ วันขึ้นไป 

 
เกณฑ์การประเมิน (ระดับคุณภาพ) 
  คะแนนรวม  9 - 12  ระดับคุณภาพดี   
  คะแนนรวม  5 - 8    ระดับคุณภาพพอใช้ 
  คะแนนรวม  1 - 4     ระดับคุณภาพปรับปรุง 
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แบบประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

รายวิชา   สุขศึกษา 

 
ลงชื่อ………………………….......………..ผู้ประเมิน    

(…………………………………………) 
……………/…………./………….. 

 
สรุปการประเมิน        ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคุณภาพ ๔ ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ 
ระดับคุณภาพ ๓ ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง 
ระดับคุณภาพ ๒ ปฏิบัติบางครั้ง 
ระดับคุณภาพ ๑ ต้องคอยแนะน าเสมอ 

 

ที ่

 
 

ชื่อ-สกุล 
 

รายการประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

ผลการ
ประเมิน มีวิ

นัย
 

ใฝ
่เรีย

นร
ู้ 

มุ่ง
มั่น

กา
ร

ท า
งา

น 
๔ ๔ ๔ ๑๒ ผ่าน/ไม่ผ่าน 
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 ๑๒-๑๐  คะแนน   ดีมาก   ได้คุณภาพ  ระดับ ๔  

๙-๗    คะแนน  ดี    ได้คุณภาพ  ระดับ ๓ 
๖-๔    คะแนน   พอใช้   ได้คุณภาพ  ระดับ  ๒ 
ต่ ากว่า ๓ คะแนน   ปรับปรุง ได้คุณภาพ ได้คุณภาพ   ระดับ  ๑ 

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับคุณภาพดีข้ึน  
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ผลงานนักเรียน 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง  พระธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   รายวิชา  สังคมศึกษา  รหัสวิชา ส31101 
ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีท่ี  4   โรงเรียนตากพิทยาคม  จังหวัดตาก ภาคเรียนที่ 1    จ านวน 2 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  8  เรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ผู้สอน  นางกฤษณา  อุดมโภชน์                                          ครูโรงเรียนตากพิทยาคม  จังหวัดตาก
บูรณาการ    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       สวนพฤกษศาสตร์           โรงเรียนปลอดขยะ   
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ส 1.1  รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา 
ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
    ตัวช้ีวัด : สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้  
 1. วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ (ส 1.1 ม. 4–6/13) 
 2. เชื่อมั่นต่อผลการท าความดี ความชั่ว และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่ต้องเผชิญ และตัดสินใจ
เลือกด าเนินการหรือปฏิบัติตนได้อย่างมีเหตุผลถูกต้องตามหลักธรรม จริยธรรม และก าหนดเป้าหมาย บทบาทการ
ด าเนินชีวิต เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและอยู่ร่วมกันเป็นชาติอย่างสมานฉันท์ (ส 1.1 ม. 4–6/16) 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ความเข้าใจ 
 1. อธิบายความหมายและประเภทของหลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 ได้  
    2. วิเคราะห์คุณค่าของหลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4  ได้อย่างมีเหตุผล  
 ๓. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของชีวภาพกับชีวิตตน 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ 

๔. วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและอยู่
ร่วมกันเป็นชาติอย่างสมานฉันท์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๕. ส ารวจพรรณไม้ในพื้นที่ศึกษา 
๖. สรุปองค์ความรู้เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

 ด้านคุณลักษณะ 
๗. น าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้หรือประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันให้เกิดผลดีต่อตนเองและสังคม

ได้  
๘. มีความใฝ่รู้ มุ่งมั่นในการท างาน และความพอประมาณได้ตามศักยภาพ 

๑. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
. อริยสัจเป็นหลักความจริงอันประเสริฐ เป็นหลักแห่งเหตุและผล มี 4 ประการ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ 
และมรรค อริยสัจจึงเป็นหลักค าสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา หลักธรรมค าสอนทั้งหมด  
ไม่ว่าจะเป็นขันธ์ 5 (นามรูป) หลักกรรม (นิยาม 5) อกุศลวิตก 3 ภาวนา 4 สัทธรรม 3 วุฒิธรรม 4 พละ 5 
อุบาสกธรรม 5 และมงคล 38 ล้วนสรุปลงในอริยสัจ 4 การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีประโยชน์
ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน สามารถน าไปแก้ปัญหาของตนเอง ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อมได้  
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4. สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

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

- งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
5. สมรรถนะส าคัญท่ีเกิดกับผู้เรียน (ตามแผนการจัดการเรียนรู้) 

- ความสามารถในการสื่อสาร 
- ความสามารถในการคิด 

6.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / ศักยภาพพลโลก 
- ใฝ่เรียนรู้ (สืบค้น และวิเคราะห์) 
- มีจิตสาธารณะ 
- มุ่งม่ันการท างาน  

       คุณธรรม-จริยธรรมของผู้เรียน (สวนพฤกษศาสตร์) 
   -  ความรับผิดชอบ 
            -   ความซื่อตรง 
 
7. ความเข้าใจที่คงทน 
 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีจ านวนมาก แต่ทั้งหมดสามารถศึกษาได้ในกรอบของอริยสัจ 4  
 การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน สามารถน าไปแก้ปัญหา 
 ของตนเอง ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อมได้ 
 
8. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 1. ข่าวหรือเหตุการณ์จากหนังสือพิมพ์ วิทยุ หรือโทรทัศน์เกี่ยวกับการกระท าของบุคคลที่มีลักษณะต่าง ๆ 
เช่น คนทะเลาะวิวาทและท าร้ายร่างกายกัน คนที่ปล้น จี้ ชิงทรัพย์ แต่ถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุม 
 2. ใบงานที่ 4 เรื่อง ทุกข์: ธรรมที่ควรรู้ 
 3. ใบงานที่ 5 เรื่อง สมุทัย: ธรรมที่ควรละ 
 4. ใบงานที่ 6 เรื่อง นิโรธ: ธรรมที่ควรบรรลุ 
 5. ใบงานที่ 7 เรื่อง ส ารวจการปฏิบัติตนตามมรรค: ธรรมที่ควรเจริญ 
 6. ใบงานที่ 8 เรื่อง ศึกษาพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) 
 ๗. ใบงานที่ ๙ เรื่อง การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของชีวภาพกับชีวิตตน 
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๙. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
  1. ครูสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยที่
เหมาะสม  เช่น  น านักเรียนศาลาธรรม  ศาลาท่านเทพประกายเพชรหรือสนามหญ้าใต้ร่มไม้  ก่อนเรียนให้
นักเรียนไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ 3–5 นาที และแผ่เมตตา 
 2. ครูแจ้งตัวชี้วัดช่วงชั้นและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
 3. ครูน าข่าวหรือเหตุการณ์จากหนังสือพิมพ์ วิทยุ หรือโทรทัศน์เกี่ยวกับการกระท าของบุคคลที่มี
ลักษณะต่อไปนี้มาเล่าให้นักเรียนฟัง 
     1) คนทะเลาะวิวาทและท าร้ายร่างกายกัน 
     2) คนร้ายปล้น จี้ และชิงทรัพย์ แต่ถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจจับ 
  3) คนที่ได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรจาการท าความดี 
  4) นักเรียนได้เหรียญทองจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก 
 4. ครูตั้งประเด็นค าถามให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็น เช่น 
   1) นักเรียนฟังข่าวแต่ละข่าวแล้วรู้สึกอย่างไร 
      2) ข่าวหรือเหตุการณ์ที่ได้ฟังเป็นการกระท าความดีหรือการกระท าชั่ว และการกระท าดังกล่าว
ก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียอย่างไร 
 5. ครูกล่าวชมเชยนักเรียน จากนั้นสรุปประเด็นการแสดงความคิดเห็นว่า การกระท าดังกล่าวข้างต้นมีทั้ง
การกระท าความดีและการกระท าความชั่ว ถ้าเป็นการกระท าความดีจะท าให้ชีวิตมีความสุข  สังคมเกิดความ
สงบสุขและเรียบร้อย แต่ถ้าเป็นการกระท าความชั่ว ชีวิตจะมีแต่ความทุกข์และความเดือดร้อน สังคม ไม่สงบ 
ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนั้น ถ้าเราอยากเป็นคนดี เราต้องเลือกกระท าความดีและหลีกหนี 
ความชั่ว  
 ขั้นสอน (ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบธรรมสากัจฉาและแบบสืบสาวเหตุปัจจัย) 
อริยสัจ 4 
 6. ครูเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษของค าว่า อริยสัจ 4 (The Four Noble Truths) ทุกข์ (suffering) 
สมุทั ย  (origin of suffering)  นิ โ รธ  (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) หลักธรรมที่สรุปลงในอริยสัจ 4 
 8. ครูให้นักเรียนแต่ละคนบันทึกสรุปสาระส าคัญลงในสมุดบันทึก หรือลงในแบบบันทึกความรู้ 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในกรอบของอริยสัจ 4 
 9. ครูให้นักเรียนแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม โดยวิธีนับหมายเลข เลือกเฉพาะเจาะจง หรือจับสลาก  แล้วแต่
ความเหมาะสม ให้แต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับหลักธรรมในกรอบของอริยสัจ 4  ตาม 
หัวข้อที่ก าหนดให้ ดังนี้ 
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   กลุ่มที่ 1 ศึกษาเก่ียวกับหลักธรรมในกรอบของทุกข์: ธรรมที่ควรรู้ (ขันธ์ 5: นามรูป, นิยาม 5) 
    กลุ่มที่ 2 ศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมในกรอบของสมุทัย: ธรรมที่ควรละ (อกุศลวิตก 3) 
   กลุ่มที่ 3 ศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมในกรอบของนิโรธ: ธรรมที่ควรบรรลุ (ภาวนา 4) 
   กลุ่มที่ 4 ศึกษาเก่ียวกับหลักธรรมในกรอบของมรรค: ธรรมที่ควรเจริญ (สัทธรรม 3, วุฒิธรรม 4) 
   กลุ่มที่ 5 ศึกษาเก่ียวกับหลักธรรมในกรอบของมรรค: ธรรมที่ควรเจริญ (พละ 5, อุบาสกธรรม 5) 
   กลุ่มที่ 6 ศึกษาเก่ียวกับหลักธรรมในกรอบของมรรค: ธรรมที่ควรเจริญ (มงคล 38 ในเรื่อง สงเคราะห์
บุตร/สงเคราะห์คู่ครองและสันโดษ) 
      10. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าลงในแบบบันทึกความรู้ของ
กลุ่ม 
       11. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาในกรอบของอริยสัจ 4 และวางแผนในการน าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
     12. ครูตั้งประเด็นค าถามเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในกรอบของอริยสัจ 4 ให้นักเรียน
ช่วยกันแสดงความคิดเห็นและค้นหาค าตอบ แนวค าถาม เช่น 
 1) ขันธ์ 5 กับนามรูปเกี่ยวข้องกันอย่างไร 
 2) การศึกษาเรื่องขันธ์ 5 และนามรูปมีประโยชน์อย่างไร 
  3) กรรมตามหลักพระพุทธศาสนาหมายถึงอะไร และมีกฎว่าอย่างไร 
  4) การกระท ากรรมทุกอย่างต้องได้รับผลหรือไม่ เพราะอะไร 
  5) การที่บุคคลในสังคมแสดงพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ออกมา เช่น ปล้น ฆ่า ท าร้าย และท าลาย
กันด้วยวิธีการต่าง ๆ เป็นเพราะมีอะไรเป็นมูลเหตุ 
  6) ถ้าคนในสังคมปล่อยให้อกุศลวิตกครอบง าจิตใจจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้าง 
  7) ตามหลักภาวนา 4 เราต้องพัฒนาตนในเรื่องอะไรบ้าง 
  8) เพราะอะไรภาวนา 4 จึงเป็นหลักธรรมที่สรุปลงในมรรค  
  9) ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างไร 
  10) ถ้าเราปฏิบัติตามวุฒิธรรม 4 เราจะได้รับผลดีอะไรบ้าง 
  11) ถ้าเราต้องการความมั่นคง และด าเนินชีวิตด้วยความมั่นใจ โดยไม่หวั่นไหวต่อปัญหาและ
อุปสรรค เราควรน าหลักธรรมข้อใดมาประพฤติปฏิบัติ 
  12) ชาวพุทธที่ดีต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง 
  13) ปัจจุบันความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างพ่อแม่และลูกลดน้อยลง บางครั้งเกิดความขัดแย้งอย่าง
รุนแรง ถ้าเราไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นในครอบครัวของเรา เราควรปฏิบัติตนอย่างไร พ่อแม่ควรมี
ปัจจัยและหลักการอะไรบ้างในการเลี้ยงดูลูก 
  14) ปัญหาการหย่าร้างที่เกิดขึ้นกับสามีภรรยา เกิดจากสาเหตุอะไร และถ้าเราปฏิบัติตามหลัก
ฆราวาสธรรม 4 จะแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่   
  15) ตามหลักพระพุทธศาสนา สันโดษเป็นหลักปฏิบัติที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต แต่คนทั่วไป
มักเข้าใจว่า สันโดษเป็นเรื่องของความมักน้อย สอนให้คนขาดความกระตือรือร้น เราจะแก้ปัญหาความใจนี้
อย่างไรให้ถูกต้อง    
 ค าถามเกี่ยวข้องกับหลักธรรมที่กลุ่มใดศึกษาให้กลุ่มนั้นอธิบายให้เพ่ือนฟัง กลุ่มอ่ืนช่วยกันซักถามข้อ
สงสัยเพ่ือให้ได้ค าตอบที่ถูกต้อง โดยมีครูคอยตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบ คุณค่าและประโยชน์ของ
การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
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 13. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดวิเคราะห์ว่า การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีคุณค่าและ
ประโยชน์อย่างไร สรุปผลการคิดวิเคราะห์ บันทึกผล และเตรียมตัวน าเสนอผลการคิดวิเคราะห์ในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น ภาพประกอบ แผ่นใส วีดิทัศน์  PowerPoint   
       14. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอผลการคิดวิเคราะห์ กลุ่มละ 5 นาที พร้อมเปิดโอกาสให้
เพ่ือนนักเรียนกลุ่มอื่นซักถามและวิจารณ์ผลงาน  โดยมีครูคอยตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมเสนอความคิดเห็น
เพ่ิมเติม จากนั้นสรุปให้นักเรียนฟังว่า ถ้าประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนน าหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
มาเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจ าวันก็จะท าให้ประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นใน พ. ศ. 2558 สามารถอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 
        15. ในขณะปฏิบัติกิจกรรม ครูคอยสังเกตพฤติกรรมการท างานและการน าเสนอผลการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบุคคลและเป็นรายกลุ่ม 
     16. เมื่อน าเสนอผลการคิดวิเคราะห์ครบทุกกลุ่มแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับจากการ
คิดวิเคราะห์  

  17. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาข้อใดบ้างที่น ามาเป็น
คุณลักษณะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และถ้าน าหลักธรรมข้อนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน
จะมีผลต่อตนเองและผู้อ่ืนอย่างไร และวิเคราะห์ธรรมชาติแห่งชีวิต  พร้อมเปรียบเทียบข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงของชีวภาพและชีวิตตน (ต้นต้อยติ่งกับชีวิตนักเรียน) จากการเรียนรู้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ขันธ์ ๕ ผ่าน อารมณ์ทั้ง ๖ / ทวารทั้ง ๖ /วิญญาณทั้ง ๖ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1.  นักเรียนจับคู่  2  คน ตามความสมัครใจ ส ารวจพรรณไม้และพืชศึกษาในพ้ืนที่ศึกษาของโรงเรียน
แล้วบันทึกลงในใบงานที่ ๘  เรื่องการส ารวจพรรณไม้และพืช ในพื้นที่ศึกษา    

2.  นักเรียนร่วมกันสังเกตลักษณะของใบไม้  หรือใบต้อยติ่งไทยในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   กลุ่มละ  1 
ชนิด  วิเคราะห์เปรียบเทียบตามหลักอริยสัจ 4   โดยให้นักเรียนน าลักษณะของใบไม้/ดอกต้อยติ่ง  มาเรียงล าดับ
ประมาณ  5  ล าดับ  ตั้งแต่ลักษณะใบอ่อนถึงใบแก่ท่ีสุด  โดยให้นักเรียนน าเสนอผลงานด้วยวิธกีารที่หลากหลายตาม
ความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มตนเอง  เช่น  วาดภาพหรือถ่ายภาพ ลงในกระดาษเอ 4  พร้อมทั้งวาดขนาด  ระบายส ี บอก
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กลิ่น  หรือน าใบไม้  (ใบ/ดอกต้อยติ่งไทย)  มาเคลือบ  แลว้บอกสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับใบไม้  หรือใบต้อยติ่งไทยที่
สังเกต 
กับหลักความสัมพันธ์ระหว่าง อารมณ์ทั้ง ๖ / ทวารทั้ง ๖ /วิญญาณท้ัง ๖ และการน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตของนักเรียน เน้น ความรับผิดชอบและความซื่อตรงในการท างาน 

๓.  นักเรียนร่วมกันสังเกตลักษณะต้อยติ่งไทยในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและในใบงานที่ ๙  วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของชีวภาพและชีวิตตน หลักความสัมพันธ์ระหว่าง อารมณ์ทั้ง ๖ / ทวารทั้ง 
๖ /วิญญาณท้ัง ๖ 

๔.  นักเรียนส่งงานให้ครูผู้สอนตรวจ  และดูความเข้าใจของนักเรียนในการบันทึกการส ารวจพรรณไม้
และพืชศึกษาของนักเรียน  ว่าถูกต้องหรือไม่  พร้อมให้แก้ไขปรับปรุงและให้ศึกษาจนกว่าจะสิ้นกระบวนการ 

๕.  นักเรียนทุกกลุ่มน าเสนอประสบการณ์ในการศึกษาลักษณะของต้อยติ่งไทย  
ขั้นสรุปและประเมินผล 

1.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการศึกษาลักษณะของใบ/ดอกต้อยติ่งไทย  เพ่ือเชื่อมโยงไปยังหลัก
หลักอริยสัจ 4  และคุณธรรมที่ได้รับจากการศึกษาลักษณะของใบไม้ /ดอก (ใบ/ดอกต้อยติ่งไทย)  เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

2.  มอบรางวัลด้วยการยกย่องชมเชยผู้ที่ให้ความร่วมมือ  และตั้งใจปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันของเรา 
3. ประเมินผลคุณธรรมจริยธรรม  ความรับผิดชอบ  ความซื่อตรง  ใฝ่เรียนรู้ 

       4. ครูให้นักเรียนท าใบงานที่ 4– ๙ แล้วช่วยกันเฉลยค าตอบที่ถูกต้อง 
    5. ครูแนะน าให้นักเรียนน าหลักธรรมที่ได้ศึกษามาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าและบันทึกผลการ
ปฏิบัติลงในแบบบันทึกผลการปฏิบัติตนตามหลักธรรม และรายงานผลการปฏิบัติต่อครูเป็นระยะ ๆ 
 6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง อริยสัจ 4 และการปฏิบัติตนตามหลักธรรม  โดยให้นักเรียน
สรุปลงในแบบบันทึกความรู้ หรือสรุปตามแนวคิดของนักเรียน 
 
๑๐. การวัดผลและประเมินผล 
 

การประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การตัดสิน 
ด้านความรู้ ประเมินใบงาน 

ประเมินจากแบบทดสอบ 
แบบประเมินใบงาน 
แบบทดสอบ 

ผ่านเกณฑ์ 
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

ด้านทักษะกระบวนการ ประเมินการปฏิบัติงาน 
การน าเสนอ 

แบบประเมินการท างาน
กลุ่ม 

ผ่านเกณฑ์ 
ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

มีพฤติกรรมตั้งแต่
ระดับดีข้ึนไป 

 
11. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
       2. ใบงานที่ ๘ – ๑๑ 
 3. แบบประเมินพฤติกรรมในการท างานเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
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 แหล่งการเรียนรู้ 

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

 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 1. ครูให้นักเรียนฝึกน าภาพข่าวหรือเหตุการณ์ที่ได้พบเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคล
ที่เกิดจากการปฏิบัติตามและไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมมาวิเคราะห์โดยอภิปรายร่วมกับเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียนว่า 
หากต้องการให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจะต้องท าอย่างไร และหากไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจะต้องท า
อย่างไร  
     2. นักเรียนควรหาโอกาสไปสนทนากับพระสงฆ์หรือท่านผู้รู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือ
ความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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แบบประเมินผลงาน 
ใบงานที่ ๘- 11 เรื่อง การบันทึกข้อมูลพฤกษศาสตร์ของพืชในพื้นที่ศึกษา 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน น้ าหนัก

คะแนน
(๒๐) 

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑. ความถูกต้อง
ของเนื้อหา  

เนื้อหาครอบคลุม
ถูกต้องทั้งหมด 

เนื้อหาครอบคลุม
แต่ผิด ๑ ส่วนขึ้นไป 

เนื้อหาครอบคลุม
แต่ผิด ๒ ส่วนขึ้น
ไป 

เนื้อหาผิดมากกว่า 
๓ ส่วนขึ้นไป 

๔ 

๒. ความสมบูรณ์
ของชิ้นงาน 
 

บันทึกข้อมูลครบถ้วน 
ตามท่ีก าหนดสะอาด  
เรียบร้อย 
ทุกส่วน 

บันทึกข้อมูลขาด  
๑ – ๒  หัวข้อ 
สะอาด  เรียบร้อย 
ทุกส่วน 
 

บันทึกข้อมูลขาด  
๑ – ๒  หัวข้อ 
สะอาด  
เรียบร้อย 
เป็นส่วนใหญ่ 

บันทึกข้อมูล 
ขาด ๓ หัวข้อขึ้น
ไป สะอาด  
เรียบร้อย 
เป็นส่วนน้อย 

๔ 

๓. ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ชื่อวงศ์ ชื่อสามัญ 
เขียนถูกต้องตาม
หลักการเขียน 

เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ 
ชื่อวงศ์ ชื่อสามัญ 
ถูกต้องตามหลักการ
เขียนทั้งหมด 

เขียนชื่อ
วิทยาศาสตร์ ชื่อ
วงศ์ ชื่อสามัญ ผิด 
๑ ส่วนขึ้นไป 

เขียนชื่อ
วิทยาศาสตร์ ชื่อ
วงศ์ ชื่อสามัญ ผิด 
๒ ส่วนขึ้นไป 

เขียนชื่อ
วิทยาศาสตร์ ชื่อ
วงศ์ ชื่อสามัญ 
มากกว่า 
๓ ส่วนขึ้นไป 

๔ 

๔. อ้างอิงแหล่ง
สืบค้นที่เชื่อถือได้ 

บอกแหล่งสืบค้น 
ที่เชื่อถือได้มากกว่า 
๒  แหล่งขึ้นไป 

บอกแหล่งสืบค้น 
ที่เชื่อถือได้เพียง 
๑  แหล่ง 

บอกแหล่งสืบค้น 
แต่ไม่น่าเชื่อถือ 
 

บอกแหล่งสืบค้น 
แต่ไม่น่าเชื่อถือ 
 

๔ 

๕. บันทึกข้อมูล
เพ่ิมเติม(หน้า ๑๐) 

มีเขียนบันทึกข้อมูล
เพ่ิมเติม(หน้า ๑๐)
ครบถ้วนสมบูรณ์ ได้
ใจความ 

บันทึกข้อมูล
เพ่ิมเติม(หน้า ๑๐)
เล็กน้อย ได้ใจความ 

บันทึกข้อมูล
เพ่ิมเติม(หน้า 
๑๐)ครบถ้วน
สมบูรณ์ แต่ไม่ได้
ใจความ 

บันทึกข้อมูล
เพ่ิมเติม(หน้า 
๑๐)เล็กน้อย แต่
ไม่ได้ใจความ 

๔ 

 
                                                   เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
 ๑๙ – ๒๐ 
๑๗ – ๑๘ 
๑๕ – ๑๖ 
ต่ ากว่า ๑๕ 

        ดีมาก  =  ๔ 
             ดี  =  ๓ 
         พอใช้ =  ๒ 
      ปรับปรุง = ๑ 
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