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การเรียนรูสรรพสิ่งลวนพนัเกี่ยว 
 
หลักการ   รูสัมพันธ  รูผูกพัน รูดุลยภาพ 
สาระการเรียนรู 
 การวิเคราะหองคความรูธรรมชาติของปจจยัหลัก  การเรียนรูธรรมชาติของปจจัยที่เขามา
เกี่ยวของ  การเรียนรูธรรมชาติของความพันเกีย่วระหวางปจจัย  การวิเคราะหสัมพันธภาพระหวาง
ปจจัย  เพื่อเขาใจดุลยภาพและความพนัเกีย่วของสรรพสิ่ง 
 
ลําดับการเรียนรู  
 ๑. รวบรวมองคความรูที่ไดจากการเรียนรูธรรมชาติแหงชวีิต 

๒. เรียนรูธรรมชาติของปจจยัชีวภาพอื่นที่เขามาเกี่ยวของกับปจจยัหลัก  
  ๒.๑ เรียนรูดานรูปลักษณ คณุสมบัติ พฤติกรรม 
  ๒.๒ สรุปผลการเรียนรู 

๓. เรียนรูธรรมชาติของปจจยักายภาพ (ดิน น้ํา แสง อากาศ)  
๓.๑ เรียนรูดานรูปลักษณ คณุสมบัติ  

  ๓.๒ สรุปผลการเรียนรู 
 ๔. เรียนรูธรรมชาติของปจจยัอ่ืนๆ (ปจจัยประกอบ เชน วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่) 

๕. เรียนรูธรรมชาติของความพันเกีย่วระหวางปจจยั 
  ๕.๑ เรียนรู วิเคราะหใหเหน็ความสัมพันธและสัมพันธภาพ 
  ๕.๒ เรียนรู วิเคราะหใหเหน็ความผูกพัน 

๖. สรุปผลการเรียนรู ดุลยภาพของความพนัเกี่ยว 
 
อธิบายลําดับการเรยีนรู  

๑. รวบรวมองคความรูท่ีไดจากการเรียนรูธรรมชาติแหงชวิีต 
นําองคความรูที่ไดจากธรรมชาติแหงชวีิตของปจจัยหลัก มาเปนฐานใน 

การศึกษาธรรมชาติของปจจยัที่เขามาพันเกีย่วตอไป  
๒. เรียนรูธรรมชาตขิองปจจัยชีวภาพอื่นท่ีเขามาเกี่ยวของกับปจจัยหลัก  

                           ๒.๑  เรียนรูดานรูปลักษณ คุณสมบัติ พฤติกรรม 
สัมผัสเรียนรูธรรมชาติของชีวภาพอืน่ที่เขามาเกี่ยวของกบัปจจัยหลัก(พืช)  

เรียนรูดานรูปลักษณ  คณุสมบัติ  และพฤติกรรม ในแตละปจจัยอยางละเอียด   
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ตัวอยางการเรียนรูธรรมชาตขิองชีวภาพที่เขามาเกี่ยวของกับขาว 
  ระยะการเจริญเติบโตของขาว  ตั้งแตระยะกลา  ระยะแตกกอ  และระยะ
ตั้งทองถึงออกรวง พบชีวภาพที่เขามาเกีย่วของ เชน เพล้ียจักจั่นสีเขียว  เพล้ียไฟ   หนอน
กอขาว  หนอนหอใบขาว  แมลงปอ  หอยเชอร่ี  ปูนา  หนู  นก   ดวงเตา 
  กรณีศึกษา ปนูา   
 ดานรูปลักษณ โดยเริ่มจากการวิเคราะหองคประกอบออกเปนสวนๆ  แลวเรียนรู
แตละสวนแตละเรื่อง  เชน รูปราง  รูปทรง  สี  ผิว ขนาด  เนื้อ ฯลฯ   
 ดานคุณสมบัต ิ เรียนรูแตละสวนแตละเร่ือง  เชน  สี  รส  กล่ิน  ความแข็ง  ความ
เหนยีว  ความยืดหยุน  ฯลฯ 
 ดานพฤติกรรม  เรียนรูการตอบสนองในสภาวะตางๆ  เชน  พฤติกรรมการกิน  
การปองกันภัย  การอยูอาศัย  การพักผอน  การสืบพันธุ   

  ๒.๒ สรุปผลการเรียนรู 
   สรุปผลการเรียนรูธรรมชาติของชีวภาพทีม่าพันเกีย่วกับปจจัยหลัก  ดาน
รูปลักษณ คุณสมบัติ และพฤติกรรม 
 

    
ภาพที่ ๕๙  ธรรมชาติของปจจัยชีวภาพอืน่  ที่เกี่ยวของกับ ขาว 
 
๓. เรียนรูธรรมชาตขิองปจจัยกายภาพ (ดิน น้ํา อากาศ แสง) 

๓.๑ เรียนรูดานรูปลักษณ คณุสมบัติ  
สัมผัสเรียนรูธรรมชาติของปจจัยศกึษาที่เปนกายภาพ เขามาเกี่ยวของกบัปจจัยหลัก

(พืช)  เชน ดิน น้ํา อากาศ แสง 
  กรณีศึกษา ดิน  
 ดานรูปลักษณ โดยเริ่มจากการวิเคราะหองคประกอบออกเปนสวนๆ  แลวเรียนรู
แตละสวนแตละเรื่อง  เชน รูปราง  รูปทรง  สี  ผิว ขนาด  เนื้อ ฯลฯ   
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 ดานคุณสมบัต ิ เรียนรูแตละสวนแตละเร่ือง  เชน  สี  รส  กล่ิน  ความแข็ง  ความ
เหนยีว  ความยืดหยุน ความเปนกรด- ดาง  การดูดซับ ฯลฯ 

๓.๒ สรุปผลการเรียนรู  
  สรุปผลการเรียนรู ของปจจยักายภาพดานรูปลักษณ คุณสมบัติ 
 

    
ภาพที่ ๖๐  แสดงธรรมชาติของปจจัยกายภาพ (ดิน น้ํา อากาศ แสง)  ที่เกี่ยวของกับ ขาว 

 
 ๔. เรียนรูธรรมชาตขิองปจจัยอ่ืนๆ (ปจจยัประกอบ เชน วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่) 
 สัมผัสเรียนรูปจจัยประกอบที่เขามาเกี่ยวของกับปจจยัหลัก(พืช) ปจจัยรอง(ชีวภาพอืน่) 
และปจจยัเสรมิ(กายภาพ)  นาํมาพิจารณา และสรุปองคความรู 
 

    
ภาพที่ ๖๑  ธรรมชาติของปจจัยประกอบ  ที่เกี่ยวของกับ ขาว 
 
๕. เรียนรูธรรมชาตขิองความพันเกี่ยวระหวางปจจัย 

  ๕.๑ เรียนรู วิเคราะหใหเห็นความสัมพันธ 
เปนการเรียนรูธรรมชาติของความเกีย่วของระหวางชวีภาพกับชีวภาพ ชีวภาพกับกายภาพ  

เห็นและเขาใจความสัมพันธ   
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ภาพที่ ๖๒  แสดงความสัมพันธ การผสมเกสรดอกขาวกับแมลง 

 
๕.๒ เรียนรู วิเคราะหใหเห็นความผูกพนั 
 เปนการเรียนรูธรรมชาติของความผูกพันระหวางชีวภาพกับชีวภาพ ชีวภาพกับกายภาพ  
เห็นและเขาใจความผูกพัน 

กรณีศึกษาความผูกพันระหวาง ขาวกับคนไทย  
 วิถีชีวิตของคนไทยรับประทานขาวเปนอาหารหลัก หากตองเปลี่ยนมารับประทานอยาง

อ่ืน เชน ขนมปง ซุป ก็จะทําใหเกิดความรูสึกภายในจิตในใจของคนไทย เชนไมพึงพอใจ  ฝน ไมมี
ความสุข ไมอรอย  คนไทยเชื่อวา ขาวเปนสิ่งที่มีคุณคาตอการดํารงชีวิตอยางยิ่ง 
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   แสดงตัวอยางความสัมพันธ 

แสดงความสมัพันธขาวกับวิถีชีวิตของคนไทย 

แสดงความสมัพันธ  ขาวกบัวิถีชีวิตของคนไทย 

 
ไถ 

 
คราด 

 
หวานขาว 

 
ถอนกลา 

 
ดํานา 

 
พิธีทํา ตาแฮก  (ทําขวัญขาวฯ) 

 
เกี่ยวขาว 

 
มัดขาว(ฟอนขาว) 
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แสดงความสมัพันธ  ขาวกบัวิถีชีวิตของคนไทย 

 
หาบขาวขึ้นลาน 

 
พิธีทําขวัญขาว หลังการเก็บเกี่ยว 

 
ลอมขาว (จัดเรียงเพื่อทําการนวด) 

 
นวดขาว (ตีขาว) 

 
เมล็ดที่ไดจากการนวดขาว 

 
ฟางขาว(จัดทําเปนกองไวสําหรับเลี้ยงสัตว) 

ภาพที่ ๖๓  แสดงความสัมพันธขาวกับวถีิชีวิตของคนไทย 

ความผูกพันระหวาง ขาวกับแสง   ขาวเปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่ตองการแสงในการสังเคราะห
อาหาร เพื่อการเจริญเติบโต และการมีชีวิต หากพื้นทีใ่ดไมมีแสง   ขาวก็ไมสามารถเจริญเติบโตได 
หากมีแสงนอย ตนขาวจะออนแอ โรคเขาทําลายไดงาย 
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     ภาพที่ ๖๔ แสดงความผูกพัน  ขาวกบัแสง 

ความผูกพันระหวาง ขาวกับน้ํา  ขาวตองการน้ําในการเจริญเติบโต หากพื้นที่ใดไมมนี้ํา 
ขาวก็ไมสามารถเจริญเติบโตได น้ํามีความจําเปนสําหรับขาวตั้งแต การงอก เจริญเตบิโตเปนตนกลา  
และเปนตนขาว 

    
ภาพที่ ๖๕  แสดงความผูกพัน  ขาวกบัน้าํ 
 
๖. สรุปผลการเรียนรู ดุลยภาพของความพนัเกี่ยว 
ความสัมพันธ ความผูกพัน กอเกิดดุลยภาพ  วัตถุ ทรัพยากรที่เปนปจจยัในการพัฒนา  หาก

เรามีอยางสมบูรณ  แลวปลอยใหความสมบูรณนั้น  สูญเสียไป  เราก็ไรศักดิ์ศรี  เพราะฉะนัน้เราตอง
มีทั้งวิทยาการ  ปญญา และภมูิปญญา ในการจดัการกับทรพัยากรใหเกิดความอุดม สมบูรณ  

             สมบูรณ   มีคุณลักษณะครบถวนและมีพอเพียงในสิง่ที่จําเปน  
             อุดม         มีมากมายบริบรูณและมีพอเพียงในทุกชวีติในสิ่งที่จําเปน  
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   ภาพที่ ๖๖  ดุลยภาพ อันอดุมสมบูรณ 

 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
๑. ดานวิชาการ 

๑. พฤกษศาสตร  เชน  รูปลักษณของพืช   ช่ือวิทยาศาสตร  การจําแนกชนดิ 
๒. สัตวศาสตร  เชน รูปลักษณ  คุณสมบัติ  และพฤติกรรมของสัตว  ช่ือวทิยาศาสตร  

การจําแนกชนดิ   
๓. จุลชีววิทยา  เชน  ส่ิงมีชีวิตขนาดเลก็  แบคทีเรีย เชื้อรา 
๔. ชีววิทยา  เชน  วงจรชีวิต  การเจริญเติบโต 
๕. ปฐพีวิทยา  เชน  รูปลักษณ  และคุณสมบัตขิองดิน   
๖. สังคมศาสตร  เชน  ความสัมพันธ  ความผกูพัน  การอยูรวมกัน  การพึ่งพาอาศัยกนั 
๗. กีฎวิทยา  เชน แมลงตางๆ   
๘. นิเวศวิทยา  เชน  หวงโซอาหาร  ความสัมพันธระหวางปจจัย    

๒.ดานภูมิปญญา  
  ๑.   การจัดการธรรมชาติใหสมดุล 
  ๒.  การจัดการชีวิต เขาใจชวีิต  และอยูกับธรรมชาติไดอยางเหมาะสม 
๓. คุณธรรมและจริยธรรม  
  ๑.  มีความเมตตา  กรุณา  ไมทํารายทําลาย 

๒. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย  
  ๓. ความซื่อตรง ในการศึกษาและรายงานผลที่ถูกตองเปนจริง   
  ๔. ความมีระเบียบความรอบคอบ ละเอียดถ่ีถวน     
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  ๕. ความอดทนตอสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน เชน อดทนตอความรอนของแสงแดด 
 ๖.  ความเพียรในการปฏิบัติงาน 
 ๗. มีความเอื้ออาทร  เกื้อหนุน   
 


