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องคประกอบท่ี ๓  การศึกษาขอมูลดานตางๆ 
 
หลักการ   รูการวิเคราะห  เหน็ความตาง   รูความหลายหลาก 
สาระการเรียนรู 
  การนําทรัพยากรธรรมชาติมาเปนปจจัยในการเรียนรู  โดยการใชปจจัยหลายปจจัยในชนิด
เดียวกันหรือตางชนิดกัน เพื่อใหเห็นความตาง เมื่อเห็นความตาง ก็จะเกิดจินตนาการอันจะนําไปสู
การใชประโยชนในงานแตละดาน 
ลําดับการเรียนรู 

๑. การศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน(ก.๗-๐๐๓) ครบตามทะเบียนพรรณ
ไม 

๑.) การมีสวนรวมของผูศึกษา 
๒.) การศึกษาขอมลูพื้นบาน 
๓.) การศึกษาขอมลูพรรณไม 
๔.) การสรุปลักษณะและขอมูลพรรณไม 
๕.) การสืบคนขอมูลพฤกษศาสตร 
๖.) การบันทึกขอมูลเพิ่มเติม 
๗.) การตรวจสอบผลงานเปนระยะ 
๘.) ความเปนระเบียบ ความตั้งใจ 

๒. การศึกษาพรรณไมที่สนใจ 
๑.) การศึกษาลักษณะภายนอก ภายในของพืชแตละสวนโดยละเอียด 
๒.) การกําหนดเรือ่งที่จะเรียนรูในแตละสวนของพืช 
๓.) การเรียนรูแตละเรื่อง แตละสวนขององคประกอบยอย 
๔.) การนําขอมูลมาเปรียบเทียบความตางในแตละเรื่อง ในชนิด

เดียวกัน 
 อธิบายลําดับการเรียนรู 
๑. การศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน(ก.๗-๐๐๓) ครบตามทะเบียนพรรณ
ไม 

๑.) การมีสวนรวมของผูศึกษา 
   ใหบันทกึชื่อพรรณไม รหัสพรรณไม บริเวณที่สํารวจ วนัที่สํารวจ 
ผูสํารวจ ผูรวมสํารวจ และวาดภาพประกอบ  

๒.) การศกึษาขอมูลพื้นบาน 
 ใหบันทกึขอมลูพื้นบาน (สอบถามหรือสัมภาษณจากผูรูเทานั้น) โดยมี 
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ขอมูล ช่ือพื้นเมือง (ช่ือในทองถ่ินที่เก็บตัวอยางพันธุไม ) การใชประโยชนในทองถ่ิน (ระบุสวนที่
ใชและวิธีการใช) ดานอาหาร และยารักษาโรค เครื่องเรือนและเครื่องใชอ่ืนๆ ยาฆาแมลง ยาปราบ
ศัตรูในพืช ความเกี่ยวของกบัประเพณี วัฒนธรรม ความเกี่ยวของกับความเชื่อทางศาสนา ความเปน
พิษ ช่ือผูใหขอมูล  อายุ  ที่อยู  วันที่บันทกึขอมูล และสถานที่บันทึก 

๓.) การศึกษาขอมูลพรรณไม 
ใหบันทกึขอมลูพรรณไม  
ลักษณะวิสัย ถ่ินอาศัย ความสูง ความกวางทรงพุม รูปรางทรงพุม  
ลําตน ชนิดของลําตน ผิวลําตน สีของลําตน 
ใบ ชนิดของใบ สี ขนาด การเรียงตัวของใบ รูปรางแผนใบ รูปรางปลายใบ รูปราง
โคนใบ  รูปรางขอบใบ ลักษณะพเิศษของใบ 
ดอก ชนิดของดอก ตําแหนงที่ออกดอก สีของดอก ตําแหนงรังไข รูปรางของดอก 
ผล  ชนิดของผล สีของผล รูปรางของผล  ลักษณะพิเศษของผล 
เมล็ด จํานวนเมล็ด รูปรางของเมล็ด การงอกของเมล็ด  
ติดภาพวาด หรือตัวอยางแหงสวนตางๆ ของพืช 
๔.) การสรุปลักษณะและขอมูลพรรณไม 
บันทึกชื่อพรรณไม และรหสัพรรณไม นําขอมูลพรรณไมที่บันทึกมาสรุปเปน

ความเรียง 
๕.) การสืบคนขอมูลพฤกษศาสตร 
นําขอมูลพรรณไมมาเปรยีบเทียบเพื่อคนขอมูลทางพฤกษศาสตร  
บันทึกขอมูลช่ือวิทยาศาสตร ช่ือวงศ ช่ือสามัญ ช่ือพื้นเมืองอื่นๆ ถ่ินกําเนิด การ

กระจายพันธุในประเทศไทยและประเทศอืน่ๆ สภาพนิเวศวิทยา เวลาออกดอก ติดผล การ
ขยายพนัธุ การใชประโยชนทั่วไป ประวัตพิรรณไม และเอกสารอางอิง 

๖.) การบันทกึขอมูลเพิ่มเติม 
บันทึกขอมูล เชน ประวัตพิรรณไม เวลาการออกดอก เวลาการติดผลนอกฤดูกาล 

หรืออ่ืนๆ  
๗.) การตรวจสอบผลงานเปนระยะ 
การตรวจสอบผลงานโดยครูผูสอน ใหลงลายมือช่ือ วันที่  ใหคําแนะนําและการ

แกไข 
๘.) ความเปนระเบียบ ความตั้งใจ 
ผลงานมีความถูกตอง ความสะอาด เรียบรอย 

๒.การศึกษาพรรณไมที่สนใจ 
๑.) การศึกษาลักษณะภายนอก ภายในของพืชแตละสวนโดยละเอยีด 
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พิจารณา จําแนก รูปลักษณภายนอกของพืชแตละชนดิ แตละสวนโดยละเอียด  
และพิจารณาแบงสวนที่จะเรยีนรู ขององคประกอบยอย และกําหนดคําที่ใชเรียกกํากบั  เชน ดาน
นอก ดานใน ดานบน ดานลาง ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย สวนริมซาย สวนกลาง สวนริมขวา 
เปนตน 

 
ภาพที่ ๓๔  แสดงการพิจารณา จําแนก รูปลักษณภายนอกของพืช 
 

 
        ภาพที่ ๓๕   แสดงสวนที่จะเรียนรูและคําที่ใชเรียกกํากับ ๑ 
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         ภาพที่ ๓๖   แสดงสวนที่จะเรียนรูและคําที่ใชเรียกกํากับ ๒ 

 

 
    ภาพที่ ๓๗   แสดงสวนทีจ่ะเรียนรูและคําที่ใชเรียกกํากบั ๓ 

 
๒.) การกําหนดเรื่องที่จะเรยีนรูในแตละสวนของพืช 

กําหนดเรื่องทีจ่ะเรียนรูในแตละสวนของแตละองคประกอบยอย   เชน   สี   ขนาด 
รูปราง รูปทรง ผิว เนื้อ ฯลฯ 

ตัวอยางหัวขอศึกษา  
   -  สีของแผนใบตอนโคนสวนริมซาย สีของแผนใบตอนโคนสวนริมขวา 
   -  ความยาวของกานชูอับเรณ ู 

  -  ผิวของกลีบดอกดานในตอนโคน ผิวของกลีบดอกดานนอกตอนโคน 
 
๓.) การเรียนรูแตละเรื่อง แตละสวนขององคประกอบยอย 

กําหนดเรื่องทีจ่ะเรียนรูในแตละสวนของแตละองคประกอบยอย 
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ผลการศึกษา : รูปราง ของขอบใบตอนปลายใบของชบา 

สายตนที่ ๑

๑. หยักซี่ฟนแกมจักฟนเลื่อย  ขนาดไมเทากัน

๒. หยักซี่ฟนแกมจักฟนเลื่อยซอน ขนาดของซี่ไมเทากัน
มีซี่หางสลับกับซี่ถี่

สายตนที่ ๒ สายตนที่ ๓

๓. จักฟนเลื่อย ขนาดของซี่สม่ําเสมอ มีขางละ ๖  ซี่

๔. จักฟนเลื่อย ปลายซี่โคงงอนเล็กนอย ทําใหเกิดความ
ออนชอย มีขางละ ๓-๔ ซี่

สายตนที่ ๔

สายตนที่ ๕ สายตนที่ ๖ สายตนที่ ๗ สายตนที่ ๘

๕. หยักเล็กนอย แบบหางๆ มี ๑-๒  ซี่

๖. จักฟนเลื่อย ถี่ หาง ไมเทากัน 
ซี่โคงไปขางหนา มี ๖ ซี่

๗. หยักมนหาง ไมสม่ําเสมอ มี ๒ ซี่

๘. หยักเวาตางกัน  มี ๔ ซี่  ๒ ซี่ลาง
หยักมน  ๒ ซี่บน จักฟนเลื่อย

 
      ภาพที่ ๓๘   แสดงผลการศึกษารูปรางขอบใบตอนปลายของชบา 
 
๔.) การนําขอมูลมาเปรียบเทียบความตางในแตละเรื่อง ในชนิดเดยีวกนั 
               นําขอมูลที่เรียนรูมาเปรียบเทียบความตางในแตละเรื่อง ในชนิดเดยีวกัน และ  
ตางชนิดกนั  จัดลําดับของผลการศึกษาจากนอยไปมาก หรือจากมากไปนอย เพื่อความเปน

ระเบียบ 
 

 
     ภาพที่ ๓๙ แสดงการบันทึกขอมูลและเปรียบเทียบความตาง 
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สรุปผลการเรียนรู  ในแตละเร่ืองที่ศึกษาใหเห็นความตางและความหลายหลาก  
ดังตัวอยาง 

 สรุป จากการศึกษาพืชทั้ง ๓ ชนิด พบวา มคีวามแตกตางกันในเรื่อง
จํานวน และเวลาในการหยดของน้ํายาง แมแตน้ํายางที่มีสีเหมือนกนั เชน ยางสีขาวขุนของ
ขนุนกับพดุ ยงัมีจํานวนและเวลาในการหยดไมเทากนั 

จัดกลุมของขอบใบ  โดยเรียงระดับความตาง

สายตนที่ ๔ สายตนท่ี ๖สายตนที่ ๑สายตนท่ี ๓
กลุม ๓ จักฟนเล่ือย กลุม  ๔ จักฟนเล่ือยและโคงงอน

สายตนท่ี ๒สายตนที่ ๕ สายตนที่ ๗ สายตนท่ี ๘
กลุม  ๑ หยักนอย กลุม  ๒ หยักมาก

 
       ภาพที่ ๔๐  แสดงตัวอยางการจัดกลุมของขอบใบ 
 
นอกจากการศึกษารูปลักษณภายนอกแลว ใหศึกษารูปลักษณภายใน  พรอมทั้งศึกษาดาน 

คุณสมบัติ เชน องคประกอบทางเคมีและฟสิกสของสี  กล่ิน  รส  และดานพฤติกรรม เชน การ
เปลี่ยนแปลงของสี  ขนาด  ผิว  รูป  ทรง  เนื้อ   
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. ดานวิชาการ  

- สัณฐานวิทยา เชน โครงสรางภายนอก  
- กายวิภาควิทยา เชน โครงสรางภายใน 
- พฤกษศาสตร เชน ขอมูลลักษณะพรรณไม ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือวงศ  
- วิทยาศาสตร เชน การวิเคราะห การบนัทึก สังเกต ทักษะการใชเครื่องมอื 
- ภาษา เชน การสื่อสาร การใชภาษาในการเรยีบเรียงขอมลู การกําหนดคํา  
- ศิลปะ เชน การวาดภาพ  

๒. ดานภูมิปญญา 
- การจัดเก็บขอมูลพื้นบาน  
- การใชเครื่องมอืในการศึกษาขอมูล 
- การวางแผนการปฏิบัติงาน 

๓. คุณธรรมและจริยธรรม  
- ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย  
- ความซื่อตรง ในการศึกษาและรายงานผลที่ถูกตองเปนจริง   
- ความมีระเบียบ รอบคอบ ละเอียด ถ่ีถวน ในการปฏิบัติงาน     
- ความอดทนตอสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน  
- ความสามัคคี 
- ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ   
- มนุษยสัมพันธ 

 


