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องคประกอบท่ี ๒ การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน 
 
หลักการ  คลุกคลี  เห็นคุณ  สุนทรีย 
สาระการเรียนรู 

เรียนรูพืชพรรณ และสภาพพื้นที่ วิเคราะหพื้นที่ พจิารณาคุณ และสนุทรียภาพพรรณไม ทําผัง
ภูมิทัศน จดัหาพรรณไม ปลูก ดูแลรักษา และออกแบบบนัทึกการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเห็นคณุ รูคา ของ
พืชพรรณ 
 
ลําดับการเรียนรู 

๑.  ศึกษาขอมลูจากผังพรรณไมเดิมและศึกษาธรรมชาติของพรรณไม 
๒. สํารวจ ศึกษา วิเคราะหสภาพพื้นที่  
๓.  พิจารณาคณุ และสุนทรยีภาพของพรรณไม 
๔.  กําหนดการใชประโยชนในพื้นที่  
๕.  กําหนดชนิดพรรณไมทีจ่ะปลูก 
๖.  ทําผังภูมิทศัน 
๗. จัดหาพรรณไม วัสดุปลูก  
๘.  การปลูก และดูแลรักษา   
๙.  ศึกษาคณุ ประโยชนของพืชพรรณที่ปลูก ออกแบบบนัทึกการเปลีย่นแปลง 

 
อธิบายลําดับการเรียนรู 

๑.  ศึกษาขอมลูจากผังพรรณไมเดิมและศึกษาธรรมชาติของพรรณไม 
- ศึกษาขอมูลจากผังพรรณไมเดิม โดยศกึษาความสอดคลองระหวางพืชกับพื้นที่  
- ศึกษาธรรมชาติของพรรณไมที่จะนํามาปลูก เชน ลักษณะวิสัย ถ่ินอาศัย ขอมูลทั่วไป  
- จัดทํารายงานการศึกษาพรรณไมที่อยูในสภาพธรรมชาติ 
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ภาพที่  ๒๖  แสดงถิ่นอาศัย 
 

 
                     ภาพที่  ๒๗  แสดงลักษณะวสัิยของพรรณไม  
 

๒. สํารวจ ศึกษา วิเคราะหสภาพพื้นที่  
- ศึกษาวิเคราะหสภาพพืน้ที่  

      - พื้นที่      ที่ราบ  ที่ลุม ที่ลาดเอียง ที่ชุมน้ํา (พรุ)    
      - ดิน         ชนิดของดิน  เชน ดินเหนยีว ดินรวน  ดินทราย  
                       คุณสมบัติของดิน เชน สี การดูดซับน้ํา ฯลฯ 
                       สวนประกอบอื่นที่มีในดนิ เชน อินทรียวัตถุ หิน กรวด  
      - น้ํา          คุณภาพ และปริมาณของน้าํ 
      - อากาศ    ทิศทาง และกระแสลม 

       - แสง        แสง และอุณหภูมิที่เขามากระทบ 
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        - จัดทํารายงานสภาพภมูิศาสตรของพื้นที ่

 
       ภาพที่ ๒๘  ผังแสดงการวิเคราะหสภาพพื้นที ่
 

๓. พิจารณาคณุ ประโยชน และสุนทรียภาพของพรรณไม  โดยใชประสาทสัมผัสทั้ง  ๕  คือ  
      ตา   เห็น  รูปราง   ความงามแหงรูป 
      หู     ไดยินเสียง  ความไพเราะของเสียง 
      จมูก  ไดรับรูกล่ิน  เสนหของกลิ่น 
      ล้ิน  รับรูรส  
      ผิวกาย  รับรู ผิวสัมผัส ความรื่นรมยของการสัมผัส 
             นําผลการพิจารณาคณุ ประโยชน และสุนทรียภาพของพรรณไม ไปประกอบในการกําหนด
ชนิดพรรณไมที่จะปลูก พรอมกําหนดการใชประโยชนของพื้นที ่
๔. กําหนดการใชประโยชน ในพื้นที่   

              กําหนดพื้นทีใ่หเหมาะสมกับการใชประโยชนตามวัตถุประสงค เชน พื้นที่สนามหญา ถนน 
ทางเดิน สวนสมุนไพร สวนไมดอกหอม  
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                                 ภาพที่  ๒๙  ผังแสดงการใชประโยชนพื้นที ่
 

๕. กําหนดชนิดพรรณไมที่จะปลูก   
การเลือกพรรณไมที่จะปลูก ควรใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่ โดยพิจารณาพรรณไมที่มี 

ในทองถ่ินเปนหลัก หรือพจิารณาตามวัตถุประสงค การใชประโยชนและสุนทรียภาพของพรรณไม  
                           -  พืชที่มีความสําคัญในทองถ่ิน หายากและใกลสูญพันธุ  

                    -  พืชที่ไมเปนพชืเสพติด 
                    -  พืชสมุนไพร ผักพื้นเมือง เพือ่การใชประโยชนในดานตางๆ 
                    -  ไมตน และไมพุม เพื่อใหรมเงา ปองกันเสียง ฝุนละออง  บังแสง และกระแสลม 

             -  ไมดอก ไมประดบั เพื่อดึงดูดชวีภาพอืน่ๆ เชน  เปนที่อยูอาศัย แหลงอาหาร    
                 หรือชวยในการดาํรงเผาพันธุ   
 

 
                                 ภาพที่  ๓๐  แสดงลักษณะพรรณไมชนิดตางๆ 
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๖. ทําผังภูมิทัศน 
จัดทํารายละเอียดการปลูกพรรณไมในรูปแบบผัง และตาราง  เชน รหัสประจําตน  

ช่ือพรรณไมทีจ่ะปลูก ขอบเขต ตําแหนงทีป่ลูก จํานวน ลักษณะวิสัย ขนาด เสนผานศูนยกลางของพุม 
ระยะปลกู   

  

 
   
                           ภาพที่  ๓๑  แสดงผังภูมิทศัน 
 

๗. จัดหาพรรณไม และวัสดุปลูก 
              จัดหาพรรณไม และวัสดุปลูกตามที่มีปรากฏในผังภูมิทัศน และบันทึกขอมูลการจัดหาพรรณไม 
และวัสดุปลูก 
                      - การรวบรวมพรรณไมจากนักเรียน บุคลากรในสถานศกึษา 
                      - การสนับสนนุพรรณไมจากหนวยงานตางๆ  ชุมชน หรือผูปกครอง    
                      - การขยายพันธุพืช เชน การเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง ปกชํา ติดตา เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
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      ภาพที่ ๓๒  แสดงวิธีการขยายพนัธุพืช  
 

๘. การปลูก และดูแลรักษา   
              ปลูกพรรณไมตามตําแหนงในผังภูมิทัศน โดยผูเรียน และบันทึกขอมูลการปลูก เชน จํานวนตน 
ชนิด วนัที่ปลูก ผูปลูก 
               การดูแลรักษา เชน การใหน้ํา ใสปุย การตัดแตง โดยผูเรียน และบันทึกขอมลูการดูแลรักษา 
เชน รหัสพรรณไม ช่ือพรรณไม วิธีการดแูลรักษา ผูดูแล 
 

๙. ศึกษาคุณประโยชน ของพืชพรรณที่ปลูก  
        - บันทึกการเปลี่ยนแปลง และออกแบบตารางบันทึก 

               - บันทึกความสัมพนัธระหวางปจจัยตางๆ และออกแบบตารางบันทึก 
               - การศึกษาคุณประโยชน และสนุทรียภาพของพรรณไมที่ปลูก  
                          - คุณที่เกิดแกคน  
                          - คุณที่เกิดแกสรรพสัตว   
                          - คุณที่เกิดแกสถานที่ศึกษา 
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                          ภาพที่ ๓๓  แสดงตัวอยางแบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ดานวชิาการ   

๑. การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ  เชน การวางแผนการปฏิบัติงาน การออกแบบตารางบันทึก 
๒. ภูมิศาสตร เชน การวิเคราะหสภาพพืน้ที ่
๓. สังคมศาสตร เชน การทํางานรวมกนั ความสัมพันกับชมุชน 
๔. การออกแบบภูมิทัศน เชน หลักการออกแบบ องคประกอบของศิลปะ 
๕. เกษตรศาสตร เชน การขยายพันธุพืช การปลูก  การดูแลรกัษาพรรณไม   
๖. พฤกษศาสตร เชน โครงสรางของพืช ลักษณะพรรณไม 
๗. นิเวศวิทยา เชน ระบบนิเวศน ลักษณะพืน้ที่ ความสัมพนัระหวางปจจยั วัฏจกัร หวงโซ

อาหาร 
ดานภูมิปญญา 
 ๑.   การประยกุตใช วัสดุตางๆ ในการวิเคราะหพื้นที่ การปลูก    

๒.  การจัดหา  การปลูก การขยายพนัธุพืช การดูแลรักษา และการจดัการ 
 ๓.  ภูมิปญญาที่เกี่ยวของกับพืชพรรณ 

ดานคณุธรรม จริยธรรม   
๑.    ความรับผิดชอบ   
๒.  ความอดทน 

 ๓.   ความขยันหมั่นเพยีร 
 ๔.   การอยูรวมกันอยางเอื้ออาทรตอกัน 
 ๕.   เมตตา  กรุณา ตอพืช  สัตว  และสิ่งตางๆ 

๖.    การยอมรบัความคิดเหน็ของผูอ่ืน  ความมีเหตุ  มีผล 


