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    การเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิต   
 
หลักการ  รูการเปลี่ยนแปลง รูความแตกตาง รูชีวิต 
สาระการเรียนรู  
     การเรียนรูวงจรชีวิตของชีวภาพนั้นๆ ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกตางดานรูปลักษณ 
คุณสมบัติ และพฤติกรรม แลวนํามาเปรียบเทียบตนเองกับชีวภาพรอบกายเพื่อประยุกตใชในการ
ดําเนินชวีิต 
 
ลําดับการเรียนรู 

๑. สัมผัสเรียนรูวงจรชีวิตของชวีภาพ 
     ๑.๑  ศึกษาดานรูปลักษณ ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกตางดาน 

รูปลักษณ 
     ๑.๒ ศึกษาดานคุณสมบัต ิไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกตางดาน 

คุณสมบัติ 
     ๑.๓  ศึกษาดานพฤติกรรม ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกตางดาน 

พฤติกรรม 
 ๒. เปรียบเทยีบการเปลี่ยนแปลงและความแตกตาง 

๒.๑ รูปลักษณกับรูปกายตน 
๒.๒ คณุสมบัติกับสมรรถภาพของตน 
๒.๓ พฤติกรรมกับจิตอารมณและพฤติกรรมของตน 

๓. สรุปองคความรูที่ไดจากการศึกษาธรรมชาติแหงชวีิต 
๔. สรุปแนวทางเพื่อนําไปสูการประยกุตใชในการดําเนนิชีวิต 
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อธิบายลําดับการเรียนรู 
๑. สัมผัสเรียนรูวงจรชีวิตของชีวภาพ 

     ๑.๑  ศึกษาดานรูปลักษณ ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกตางดานรูปลักษณ 
ตัวอยาง การศึกษาดานรปูลักษณของขาว (Oryza sativa L.) 
ช่ือสามัญ Rice   ช่ือวงศ GRAMINEAE   
ลักษณะทางพฤกษศาสตร  

ราก เปนสวนที่อยูใตผิวดิน ใชยึดลําตนกับดินเพื่อไมใหตนลม แตบางครั้งก็มีราก 
พิเศษเกิดขึ้นที่ขอซ่ึงอยูเหนือพื้นดิน ตนขาวไมมีรากแกว แตมีรากฝอยแตกแขนงกระจายแตกแขนง
อยูใตผิวดิน  

ลําตน แบงออกเปนปลองๆ มีขอกั้นระหวางปลอง ความยาวของปลองนั้นแตกตาง 
กัน  จํานวนปลองเทากับจํานวนใบของตนขาว ๒๐-๒๕ ปลอง ความสูง ๑-๑.๕ เมตรเปน สวนของ
ลําตนที่เปนปลอง ตรงกลางเปนโพรง 

ใบ บาง แคบ ยาว ๓๐-๖๐ เซนติเมตร กวาง ๐.๖-๒.๕ เซนติเมตร เสนกลางใบ  
เห็นชัด ปลายใบแหลม และโคนใบที่หุมรอบลําตน ยาว ๐.๘-๒.๕ เซนติเมตร สวนผิวใบและขอบ
ใบ มีขนสั้น ทั้งสองดาน  

ดอก เปนชอดอกรวม เรียกวารวงขาว ดอกกลม รี ยาว ๐.๖-๐.๘ เซนติเมตร ดอกไม 
ติดผลจะฝอและลีบเปนหนามแหลม สวนดอกยอยมีเกสรตัวผูอยู ๖ อันและอับเรณูยาวประมาณ 
๐.๒ เซนติเมตร กานเกสรตัวเมียมี ๒ อัน ลักษณะคลายขนนก ชอดอกเมื่อแกจัด จะงอลง 

เมล็ด เปนรูปไขปลายแหลมมีเสนผานศูนยกลาง ๐.๒-๐.๓ เซนติเมตร ยาว ๐.๖- 
๑.๕ เซนติเมตร เมื่อออนมีสีเขียว สุกเต็มที่มีสีเหลืองทอง  

 
ภาพที่ ๕๑  แสดงสวนประกอบตางๆของขาว 
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ลักษณะประจําพันธุ 
 ในการปลูกขาวของไทยนั้น มีพันธุขาวที่ใชปลูกอยูมากมาย ซ่ึงแตละพันธุจะมี

ลักษณะภายนอกแตกตางกัน จากการรวบรวมพันธุขาวทัว่ประเทศ พบวาพันธุขาวพืน้เมืองของไทย
มีทั้งสิ้นประมาณ ๓,๐๐๐ พันธุ ในที่นี ้จะกลาวถึงลักษณะประจําพนัธุ เชน  

 พันธุขาวดอกมะลิ ๑๐๕ เปนขาวเจาพันธุพื้นเมือง ที่สงเสริมใหปลูกแบบขาวนา
สวน ในภาคเหนือปลูกไดเฉพาะนาป มีลําตนสีเขียวจาง ใบสีเขียวยาวคอนขางแคบ ฟางออน ใบธง
ทํามุมกวางกับรวงเมล็ดขาว รูปรางเรียว ขาวเปลือกสีฟาง ระยะพักตัวของเมล็ด ประมาณ ๘ สัปดาห
เมล็ดขาวกลอง ยาว ๐.๗๕ เซนติเมตร กวาง ๐.๒๑ เซนติเมตร หนา ๐.๑๘ เซนติเมตร ความสูง
ประมาณ ๑๔๐ เซนติเมตร ผลผลิต ประมาณ ๓๙๓ กิโลกรัมตอไร ลักษณะพันธุ ไวตอชวงแสง 
คุณภาพขาวสุก นุมหอม แปงอะไมโลส ๑๒ – ๑๗ เปอรเซ็นต 

พันธุหอมพิษณุโลก ๑ มีลักษณะเมล็ดขาวเปลือกสีฟาง เมล็ดเรียวยาว ระยะพักตัว
ของเมล็ด ประมาณ ๑๑ สัปดาห เมล็ดขาวกลอง ยาว ๐.๗๔๑ เซนติเมตร กวาง ๐.๒๑๖ เซนติเมตร 
หนา ๐.๑๗๘ เซนติเมตร ความสูงประมาณ ๑๖๐ เซนติเมตร ผลผลิต ประมาณ ๕๗๙ กิโลกรัมตอไร 
ลักษณะพันธุ ไวตอชวงแสง คุณภาพขาวสุก เหนียวนุม มีกล่ินหอม แปงอะไมโลส ๑๔ – ๑๕ 
เปอรเซ็นต 

พันธุชัยนาท ๑ มีลักษณะทรงกอตั้ง ใบสีเขียว คอนขางยาวตั้งตรง คอรวงสั้น รวง
ยาวและแนน ระแงคอนขางถี่ ฟางแข็ง เมล็ดขาวเปลือกยาวเรียว สีฟาง อายุเก็บเกี่ยว  ๑๑๙ - ๑๓๐ 
วัน เมล็ดขาวกลอง ยาว ๐.๗๗ เซนติเมตร ความสูงประมาณ ๑๑๓ เซนติเมตร ผลผลิต   ๗๒๕ - 
๗๕๔ กิโลกรัมตอไร ลักษณะพันธุ ไมไวตอชวงแสง คุณภาพขาวสุก รวนแข็ง แปงอะไมโลส ๒๗ 
– ๓๐ เปอรเซ็นต 

พันธุพิษณุโลก ๒ มีลักษณะเมล็ดขาวเปลือก สีฟาง เมล็ดเรียวยาว ทองไขนอย อายุ
เก็บเกี่ยว ประมาณ ๑๒๐ วัน เมล็ดขาวกลอง ยาว ๐.๗๙ เซนติเมตร ความสูงประมาณ ๑๑๔ 
เซนติเมตรผลผลิต ประมาณ ๖๔๘ กิโลกรัมตอไร ลักษณะพันธุ ไมไวตอชวงแสง คุณภาพขาวสุก 
รวนแข็ง แปงอะไมโลส ๒๘ เปอรเซ็นต 
   พันธุสุพรรณบุรี ๑ มีลักษณะตรงกอตั้ง ตนแข็งไมลม ใบสีเขียวเขม มีขน กาบใบ
และปลองสีเขียว ใบธงยาวคอนขางตั้ง คอรวงยาวคอนขางแนน ระแงคอนขางถ่ี เปลือกเมล็ดสีฟาง 
เมล็ดขาวกลอง ยาว ๐.๗๓เซนติเมตร ความสูงประมาณ ๑๒๕ เซนติเมตร ผลผลิต ประมาณ ๘๐๖ 
กิโลกรัมตอไร ลักษณะพันธุ ไมไวตอชวงแสง คุณภาพขาวสุก รวนแข็ง  
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ตัวอยางบันทึกระยะการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของตนขาว 

  
ระยะการเติบโต : งอก 
ขอมูลการเปลี่ยนแปลง เมล็ดเริ่มงอกถึงยอดออนโผลพนเมล็ด ระยะแรกนี้เริ่มตั้งแตเมล็ด เริ่มงอกจน กระทั่ง ใบ
ออนใบแรกโผลพนเมล็ด   

  
ระยะการเติบโต : ตนกลา   
ขอมูลการเปลี่ยนแปลง  เปนชวงหลังจากใบออนใบแรกโผลพนเมล็ดขาวงอก กอนที่ ขาวหนอแรกจะเริ่มปรากฏ  

  
ระยะการเติบโต  การยืดตัวของลําตน   
ขอมูลการเปลี่ยนแปลง  การยืดตัวของลําตน  เกิดขึ้นในชวง หลังของระยะแตกกอ และสิ้นสุดกอน ที่จะถึงระยะ 
ขาวกําเนิดรวงขาว  

  
ระยะการเติบโต   กําเหนิดรวง   
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ขอมูลการเปลี่ยนแปลง  เกิดขึ้นในชวง หลังของระยะแตกกอ และสิ้นสุดกอน ที่จะถึงระยะ ขาวกําเนิดรวงขาว 

  
ระยะการเติบโต   ขาวตั้งทอง 
ขอมูลการเปลี่ยนแปลง  กาบใบธงและดอกขาวมีการพัฒนา ชวงทายสุดของระยะนี้กาบใบธงจะ บวมพอง ที่
เรียกวา ขาวตั้งทอง   

  
ระยะการเติบโต   ออกดอก 
ขอมูลการเปลี่ยนแปลง  เริ่มเมื่อรวงขาวโผลพน กาบใบ และสิ้นสุดเมื่อมี การผสม เกสรและเกิด การปฏิสนธิ 

  
ระยะการเติบโต   เมล็ดเปนน้ํานม  และ  เมล็ดแข็งตัว 
ขอมูลการเปลี่ยนแปลง  ระยะนี้ภายในเมล็ด จะมีลักษณะเปนของ เหลวสีขาว สามารถบีบใหแตก ไดดวยนิ้วมือ 
รวงขาวจะเปนสีเขียว และใบธงมีสี เขียวต้ังตรง 

  
ระยะการเติบโต   เมล็ดแข็งตัว 
ขอมูลการเปลี่ยนแปลง  สวนที่เปนน้ํานมของ เมล็ด เปลี่ยนเปนออนนุม และ แข็งตัวในเวลาตอมา เมล็ด
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เปลี่ยนเปนสีเหลือง 

  
ระยะการเติบโต   เมล็ดแก 
ขอมูลการเปลี่ยนแปลง   นาขาวทั้งแปลงจะมอง เห็นเปน สีเหลือง  เมล็ดขาวมีขนาดโตเต็มที่แข็ง และมีสีเหลือง 
ใบสวนบน จะแหง และรวงขาวจะโนม ลงสูพ้ืนดิน   

      ภาพที่  ๕๒ แสดงระยะการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของตนขาว 
 

๑.๒ ศึกษาดานคุณสมบัติ ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกตางดานคุณสมบตัิ 
สัมผัสเรียนรูธรรมชาติในแตละสวนประกอบของปจจัยศึกษา ดานคุณสมบัติ (เคมี 

ฟสิกส) เชน กล่ิน รส แข็ง นิ่ม ออน เบา หนัก ยาง พรอมสรุปผลการเปลี่ยนแปลง และความ
แตกตาง 
    ๑.๓  ศึกษาดานพฤติกรรม การตอบสนองตอปจจัยภายนอก ภายใน ที่มตีอการเจริญเตบิโต
และการพัฒนา (สรีรวิทยา) ของชีวภาพ ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกตางดานพฤติกรรม 

ตัวอยางการศึกษาดานพฤตกิรรมของขาว 
ปจจัยทางกายภาพที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขาว เชน  

ดิน ที่เหมาะสมตอการปลูกขาวควรมีความสามารถในการอุมน้ําไดด ีมี 
ธาตุอาหารหลักที่เปนประโยชนแกขาวมากพอ มีคาความเปนกรดเปนดาง ๕.๐ – ๖.๕ และมี
อินทรียวัตถุไมนอยกวา ๕ เปอรเซ็นต ควรเปนดินที่มีหนาดินลึก ๓๐ –๕๐ เซนติเมตร ประกอบไป
ดวยอนุภาคของดินเหนียวไมต่ํากวา ๓๐ เปอรเซ็นต เพราะหลังจากการไถและคราดสวนหนึ่งของ
อนุภาคนี้จะตกตะกอนกลายเปนดินชั้นดินดาน ชวยลดการไหลซึมของน้ําที่กักเก็บไวในนา 
นอกจากนี้ดินเหนียวยังมีความสามารถในการอุมน้ําไดดี สวนดินที่ไมเหมาะสมตอการปลูกขาวคือ
ดินที่เปนทรายจัด และดินรวนปนดินเหนียว มีความสามารถในการดูดธาตุอาหารไดดี  
   ความชื้น มีผลตอการแพรกระจายของโรค เชน ในชวงทีบ่รรยากาศรอนชื้น การ
แพรกระจายของโรคไหม จะรวดเร็วมาก ถาเวลากลางคืนอากาศชื้นมาก เชื้อราและแบคทีเรียบาง
ชนิดก็จะแพรกระจายไดรวดเร็วมากมีผลกระทบโดยตรงตอการเจริญเติบโต 
   ฝน โดยปกติเกษตรกรไทยปลูกขาวในชวงตนฤดูฝน ( เดือนพฤษภาคมถึงเดือน
สิงหาคม) ทั้งนี้เพราะตองอาศัยน้ําฝนทําใหพื้นนาออนนุมจนไถพรวนได ขาวตองการน้ําฝนตลอด
ฤดูปลูกไมนอยกวา ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร แตถาพื้นที่นั้นมีฝนตกเกือบทกุๆ ๓ – ๔ วัน รวมวนัที่ฝนตก
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มากกวา ๑๕ วนัในหนึ่งเดือน แมวาจะมีปริมาณน้ําฝนรวมไมถึง ๙๐๐ มิลลิเมตร ก็จะไมทําใหผล
ผลิตของขาวลดลง การใหน้ําแกตนขาวมากเกินไปไมเปนผลดีแกตนขาว เพราะจะทําใหดนิขาด
ออกซิเจน ดังนั้นจึงควรปลอยใหขาวขาดน้ําบางเปนระยะๆ ซ่ึงนอกจากจะชวยเพิ่มออกซิเจนใหแก
รากขาวแลวยงัชวยลดสารพษิลงอีกดวย  
    ลม มีผลตอการปลูกขาว ลมออนๆในระยะแรกปลูกขาวจะชวยใหตนขาวเติบโตด ี
ใหผลผลิตสูง เพราะลมที่พัดผานตนขาว จะชวยใหคารบอนไดออกไซด ลมแรงทําใหตนขาวลม ถา
ออกดอกออกรวงแลวก็จะทาํใหดอกรวง เมล็ดรวง เมล็ดลีบ และอาจทาํใหแมลงแพรระบาด 

แสง ความยาวของแสงในแตละวันมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของขาว พืชที่ไว
ตอแสง หมายถึง พันธุขาวที่จะออกดอกในวันทีก่ลางคืนยาวกวากลางวัน 
     อุณหภูมิ  มีความสําคัญทําใหขาวใหผลผลิตสูงขึ้นหรือลดลง อุณหภูมิที่จะให
ผลผลิตสูงอยูระหวาง ๒๕-๓๓ องศาเซลเซียส ถาขาวอยูในอุณหภูมิต่ํากวา ๑๕ องศาเซลเซียส กอน
ขาวออกดอก ๑๐-๑๔ วัน รวงขาวจะเปนหมัน อุณหภูมิหนาวเย็น สงผลใหขาวที่หวานไวเปนกลา
เพื่อนําไปปกดํางอกขึ้นนอย เจริญชาและเปลี่ยนสี เมื่อนําไปปกดําแลว ในอากาศหนาวเย็น ตนขาว
จะเติบโตชา ไมแตกกอและความสูงลดลง ออกดอกลาชา สงชอดอกออกมาไมพนกาบใบ และใช
เวลาออกดอกนาน ดอกผิดปกติ เมล็ดขาวในรวงสุกไมเสมอกัน เมล็ดผิดปกติ เชน ลีบ ไมอวบอวน
สมบูรณ หรืออาจะเปนหมันเลย คือไมเปนเมล็ด 

ปจจัยทางชีวภาพที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขาว เชน แมลง หนู หอย ปูนา ฯลฯ 
ซ่ึงอาจรวมถึงโรคพืชหรือเชื้อราตางๆ  

- เพล้ียกระโดดสีน้ําตาลทั้งตัวออนและตัวเต็มวัยทําลายขาวโดยการดูดกินน้ําเล้ียง
จากเซลสทอน้ําทออาหารบริเวณโคนตนขาวระดับเหนือผิวน้ํา ทําใหตนขาวมีอาการใบเหลืองแหง
ลักษณะคลายถูกน้ํารอนลวก แหงตายเปนหยอมๆเรียก อาการไหม 

 

    
   ภาพที่ ๕๓ เพล้ียกระโดดสนี้ําตาล 
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- แมลงสิง ตัวออนและตวัเตม็วัยใชปากแทงดูดกินน้ําเล้ียงจากเมล็ดขาว ระยะเปนน้ํานมทํา
ใหเมล็ดลีบหรือเมล็ดไมสมบูรณ และผลผลิตขาวลดลง ขอสังเกต ถามีแมลงสิงระบาดในนาขาวจะ
ไดกล่ินเหม็นฉุน 

    
     ภาพที่ ๕๔  ตวัออนแมลงสงิ  และตัวเต็มวัย 
     
 - หนอนกอสีครีม ผีเสื้อหนอนกอสีครีมหรือน้ําตาลออนเพศเมียมีจุดดําที่ตรงกลางปก เพศผู
มีขนาดเล็กกวา สีเทาหรือน้ําตาลออน ปลายปกมีจุดสีเทาขนาดเล็ก ๒ แถว ไขเปนกลุมบนใบขาว 
กลุมไขจะถูกปกคลุมโดยขนสีครีมถึงสีน้ําตาลออน ตัวหนอนหัวมีน้ําตาลออน ลําตัวสีครีมถึงเหลือง
ออนหนอนกอแถบลาย ไขบนใบขาว ไขเรียงตัวเปนกลุมรูปรางเปนแผนยาวรีเรียงทับซอนกัน 
(overlapping) เปนกลุม ไมมีขนปกคลุม ผีเสื้อหนอนกอแถบลายปกเปนสีฟางหรือน้ําตาลออน มีจุด
สีดํา ๗-๘ จุดที่ปลายปก ตัวหนอนหัวสีน้ําตาล ลําตัวมีแถบลายสีน้ําตาล  ๕ แถว ยาวตามลําตัว
หนอนกอแถบลายหัวดํา ไขบนใบขาว ลักษณะกลุมไขคลายหนอนกอแถบลาย ตัวหนอนคลายหนอ
กอแถบลายแตมีหัวสีดํา ผีเสื้อหนอนกอแถบลายหัวดําคลายผีเสื้อแถบลาย แตสามารถแยกความ
แตกตางจากแถบดําบริเวณกลางปก 
 

 
             ภาพที ่๕๕  ผีเสื้อ  ตัวหนอน และไข หนอนกอสคีรีม หนอนกอแถบลาย หนอนกอ

สีชมพู และหนอนกอแถบลายหวัดํา 
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               เพล้ียไฟขาว  ความสําคัญและลักษณะการทําลาย : ตัวออนและตัวเต็มวยัดูดกินน้ําเล้ียงจาก
ใบขาว ระบาดทําลายขาวในระยะกลาทั้งในสภาพแหงแลงและสภาพมีน้ําขัง แตมักพบวาความ
เสียหายใน สภาพอากาศแหงแลงรุนแรงกวา ใบขาวที่ถูกทําลายปลายใบแหง ขอบใบมวนเขาหากัน 
ถาระบาดรุนแรงอาจทําใหขาวแหงตายทั้งแปลง 

 

 
  ภาพที่ ๕๖  ตวัออน  ตัวแกของเพล้ียไฟ  และลักษณะการทําลาย 
    

- โรคดอกกระถิน  เร่ิมเปนโรคระยะตั้งทอง-ออกรวง เชื้อราเขาทําลายที่เมล็ดขาว สราง
กลุมเสนใยและ สปอรปกคลุมเมล็ดขาว ทําใหเมล็ดขาวเสียหาย มีอาการบวมโตคลายดอกกระถิน 
กลุมเสนใยและ สปอรจะพัฒนาผนึกแนนเปนชั้น ๆ เร่ิมตนจะมีสีเหลือง (ช้ันในสุด) ตอมาจะ
เปลี่ยนเปนสีสม (ช้ันกลาง) และในที่สุดจะเปลี่ยนเปนสีเขียวเขม (ช้ันนอกสุด) ซ่ึงจะมีลักษณะเปน
ฝุนละอองของสปอรเชื้อรา ปกติจะเกิดเพียง ๒-๓ เมล็ดใน ๑ รวง ในกรณีรุนแรงอาจพบมากกวา 
๑๐๐ เมล็ดตอรวง 
 

 
   ภาพที่ ๕๗  โรคดอกกระถนิ 
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- โรคขอบใบแหงของขาว อาการขอบใบแหงเปนอาการที่พบโดยทั่วไปในสภาพแปลงนา
ของเกษตรกร แผลมักจะเริ่มเปนแถบช้ําชุมน้ําที่ขอบใบหางจากใบลงมาเล็กนอย ตอจากนั้นแผลจะ
ขยายทั้งดานกวางและดานยาวขนานกับขอบใบ บริเวณขอบแผลซึ่งติดกับสวนปกติมีลักษณะไม
เรียบ คลายคลื่นและมีสีเหลือง แผลอาจจะเกิดที่ขอบใบขางหนึ่งกอนหรือทั้งสองขางพรอมกันก็ได 
กรณีสภาพแวดลอมเหมาะสม เชน มีระดับน้ําในนาสูง การระบายน้ําไมดี ฝนตกพรํา มีพายุ น้ําทวม 
จะพบกลุมเซลของแบคทีเรียในหยดน้ําสีครีม คลายยางสนกลมๆขนาดเล็กเทาหัวเข็มหมุด 
(Bacterial ooze) บนขอบแผลที่แสดงอาการของโรค  กลุมเซลของแบคทีเรียดังกลาวจะแหงและ
กลายเปนสีน้ําตาลและหลุดไปตามน้ําหรือฝน ซ่ึงจะทําใหโรคสามารถระบาดตอไปได ถาเกิดอาการ
รุนแรงมากแผลอาจขยายทั่วทั้งใบและเปลี่ยนเปนสีเทาออน ตอจากนั้นจะแหงตายอยางรวดเร็วและ
เปลี่ยนเปนสีน้ําตาล ซ่ึงมักจะเห็นจุดดําของเชื้อราขึ้นปะปนบนแผลเกาดวย พันธุขาวที่ไมตานทาน
โรคนี้มักจะแสดงอาการอยางรุนแรง แผลจะขยายลุกลามไปถึงกาบใบ 

    
ภาพที่  ๕๘ โรคขอบใบแหงของขาว 
 
๒. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความแตกตาง 

  
ตัวอยางการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความแตกตางดานรูปลักษณ คุณสมบัติ และ

พฤติกรรม ของปจจัยศึกษา (ขาว) กับตน 
๒.๑ รูปลักษณกับรูปกายตน  

  การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณของขาว สรุปผลการศึกษาแบงเปน ๙ ระยะ โดยเริ่มจาก
ระยะงอก ระยะตนกลา  ระยะการยืดตัวของลําตน ระยะกําเนิดรวงขาว ระยะขาวตั้งทอง ระยะออก
ดอก ระยะเมล็ดเปนน้ํานม ระยะเมล็ดแข็งตัว และระยะเมล็ดแก ตามลําดับ  
 เมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงรูปกายของตน  
 - วัยทารก เปรียบเหมือนการเจริญเติบโตของขาวในระยะงอก ที่ตองการดูแลอยางทะนุ
ถนอมเปนพิเศษ 
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 - วัยเด็ก เปรียบเหมือนการเจริญเติบโตของขาวระยะตนกลา ที่ตองประคับประคอง
เพื่อใหปรับตัวกับสภาพแวดลอม 
 - วัยรุนตอนตน เปรียบเหมือนการเจริญเติบโตของขาวระยะการยืดตัวของลําตน ตอง
เอาใจใสดูแลอยางใกลชิด  
 - วัยรุนตอนปลาย เปรียบเหมือนการเจริญเติบโตของขาวระยะกําเนิดรวงขาว และ
ระยะขาวตั้งทอง ตองเอาใจใส บํารุงรักษาและดูแลอยางใกลชิด 
 - วัยผูใหญ เปรียบเหมือนการเจริญเติบโตของขาวระยะออกดอก ระยะเมล็ดเปนน้ํานม 
และระยะเมล็ดแข็งตัว อดทนตอสภาวะแวดลอม พรอมสําหรับการเจริญพันธุ  
 - วัยชรา เปรียบเหมือนการเจริญเติบโตของขาวระยะเมล็ดแก  พรอมที่จะเผยแพร
ประสบการณที่เปนประโยชนตอสรรพสิ่ง 
 รูปลักษณขององคประกอบของอวัยวะก็แตกตางเชนกัน  ดังนั้นจึงทําใหเขาใจความ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ  ไมหวั่นไหวตอการเปลี่ยนแปลง เชน ผมหงอก รอยตีนกา รอยเหี่ยวยน
ของสวนตางๆของรางกาย เปนตน นอกจากนี้ลักษณะประจําพันธุเปนปจจัยทําใหรูปลักษณแตกตาง
กัน เชน ความสูงของกอ สีใบ สีกาบ สีปลอง มีขน ความยาวของเมล็ดขาว เมื่อเปรียบเทียบกับรูป
กายของตน มีความตางระหวางเชื้อชาติ เชน สีผม สีตา จมูก สีผิว ความสูง เปนตน การพิจารณา
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความแตกตางของธรรมชาติ  ทําใหไมหวั่นไหวตอการ
เปลี่ยนแปลงและความแตกตางของรางกาย 

๒.๒ คณุสมบัติกับสมรรถภาพของตน 
จากการเรียนรูธรรมชาติดานคุณสมบัติของขาวพบวามีความเหนียวนุม มีความ

เปล่ียนแปลง เชน ขาวที่เก็บไวนานจะมีความเหนียวนุมลดนอยลง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ
สมรรถภาพของตน  ก็จะรูและเขาใจธรรมชาติของสมรรถภาพของตน ไมหวั่นไหวตอการ
เปลี่ยนแปลง เชน ความจําเสื่อม พละกําลังจะลดลงเมื่ออายุมากขึ้น เปนตน 

๒.๓ พฤติกรรมกับจิตอารมณและพฤติกรรมของตน 
  จากการเรียนรูดานพฤติกรรมของขาวที่มีการตอบสนองตอโรคขอบใบแหง ทําใหชะงัก
การเจริญเติบโต  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบพฤติกรรมกับจิตอารมณและพฤติกรรมของตน หากเกิด
โรคภัย ทําใหจิตใจหอเหี่ยว ไมสดชื่น  

๓. สรุปองคความรูที่ไดจากการศึกษาธรรมชาติแหงชวีิต 
การศึกษาธรรมชาติแหงชีวิตของปจจัยศึกษาดานรูปลักษณ คุณสมบัติ และพฤติกรรม 

แสดงใหเห็นความเปลี่ยนแปลง มีความแตกตางสามารถนําไปสรุปใหเกิดเปนองคความรูและสิ่งที่
ผูเรียนคนพบนําไปสูความเขาใจในชีวิต   

๔. สรุปแนวทางเพื่อนําไปสูการประยกุตใชในการดําเนนิชีวิต 
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นําองคความรูและส่ิงที่ผูเรียนคนพบไปกําหนดเปนแนวคิด แนวทาง ใหสามารถดําเนิน
ชีวิตอยางเขาใจ เขาใจธรรมชาติรอบตน รูและเขาใจคนรอบขาง เพื่อนรวมงาน มีความเขาใจตน 
ดํารงตนอยางมีความสุข 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. ดานวิชาการ 

๑. พฤกษศาสตร เชน  ช่ือวิทยาศาสตร  ช่ือวงศ  ขอมูลลักษณะพรรณไม 
๒. ชีววิทยา  เชน  วงจรชีวิต   
๓. นิเวศวิทยา  เชน  ขอมูลถ่ินอาศัย ดิน น้ํา ลม แสงแดด  ความสัมพันธระหวางปจจยั 
๔. สรีรวิทยา  เชน  การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ  การเจริญเติบโต  การคายน้ํา  การ 

สังเคราะหแสง 
๕. เกษตร  เชน การปลูก การดูแลรักษา 
๖. วิทยาศาสตร  เชน การสังเกต  การบันทึก  การเปรียบเทียบ  
๗. ภาษา  เชน  การเขียนบรรยาย 
๘. สังคม  เชน  พฤติกรรมการตอบสนองและแสดงออก 
๙. ศิลปะ เชน  การวาดภาพ  การถายภาพ  

๒. ดานภูมิปญญา  
  ๑. การสรางองคความรูขึ้นใหม 
  ๒.การจัดการชีวิต เขาใจชีวติ  
๓. คุณธรรมและจริยธรรม  
  ๑. ความรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย  
  ๒.ความซื่อตรง ในการศึกษาและรายงานผลที่ถูกตองเปนจริง   
  ๓.ความมีระเบียบความรอบคอบ ละเอียด ถ่ีถวน ในการปฏิบัติงาน     
  ๔.ความอดทนตอสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน เชน อดทนตอความรอนของแสงแดด 


