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เอกสารประกอบคูมือการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 
องคประกอบที่ ๑ การจัดทําปายชื่อพรรณไม 

๑) ตัวอยางพรรณไมและการศึกษาพรรณไม 
   การเก็บและรักษาตัวอยางพันธุไม 
  - ตัวอยางปายขอมูลติดตัวอยางพันธุไม 
  - ขอเสนอแนะจากนักพฤกษศาสตรที่โรงเรียนสมาชิกจะตองทําความเขาใจ 
  - การจัดเก็บและระบบการจัดเก็บตัวอยางพันธุไม 
  - การศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ก.๗-๐๐๓) 

๒) ทะเบียนพรรณไมและภาพถายพรรณไม 
  - คูมือการทําทะเบียนพรรณไม 
  - ช่ือพรรณไม 
  - ลักษณะวิสัยและถิ่นอาศัย 
  - แนวทางการถายภาพพรรณไมเพื่องานดานพฤกษศาสตร 
  - หนังสือ ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย ดร.เต็ม สมิตินันทน 

๓) ปายชื่อพรรณไม 
- การทําปายชื่อพรรณไม 

๔) ผังพรรณไม 
องคประกอบที่ ๒ การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน 

การจัดภูมิทัศน หรือการจัดสวน  (Landscape) 

 การออกแบบจัดสวน  นับเปนการออกแบบเพื่อเปนสื่อกลางระหวางมนุษยตอมนุษย  และ
ระหวางมนุษยตอธรรมชาติ  ปจจุบันธรรมชาติถูกทําลายลงอยางมาก  ความสําคัญของการจัดสวนก็
มีคุณคามากขึ้น   ทั้งในดานการอนุรักษธรรมชาติ  การจัดวางผังเมือง  การกําหนดพื้นที่สีเขียว  การ
กําหนดเขตอุตสาหกรรม  และเขตที่อยูอาศัย  เปนสิ่งที่ตองดําเนินการอยางถูกตองตามหลักวิชา  
การออกแบบจัดสวนไมวาจะขนาดเล็กหรือใหญจะตองระลึกเสมอวา   ตองออกแบบใหมีความสํา
พันธกับสภาพแวดลอม  อันรวมไปถึงสภาพพื้นที่   รูปแบบของสถาปตยกรรมสิ่งกอสราง  มี
ความสัมพันธกับสภาพแวดลอม  และยังจะตองออกแบบใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูคนใน
สังคมนั้นๆดวย  การออกแบบเพื่อการจัดสวนจึงไมใชเปนงานที่ทําลายสภาพแวดลอม  แตเปนงาน
ที่ตองเสริมสรางสภาพแวดลอมของสวนรวมใหดีขึ้น 
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ความหมาย 

 การจัดสวน  หมายถึง การจัดตกแตงและปรบัปรุงพื้นที่ใหเกิดความสวยงาม  ควบคุม  และ
เสริมสรางใหสภาพแวดลอมเหมาะสมเพือ่เอื้อประโยชน  และเกิดความสะดวกสบายในการดําเนนิ
กิจกรรมตางๆ 
 จัดสวนไมใชเพียงแคการปลูกตนไมเพียงอยางเดยีวหากตองทําใหเกดิความงาม  บันดาล
ความสุขใหเกดิขึ้นในจิตใจและอารมณของผูคน     สอดคลองกับความตองการดานสภาพความ
เปนอยูและการทํากิจกรรมตางๆของผูเขาไปใชสวนอีกดวย    
 
ประโยชนของการจดัสวน 

๑. การจัดสวนทําใหเกดิการดแูลพื้นที่อยางดี   มีขอบเขตแนนอน  เกดิความปลอดภัย
ในการใชพื้นที่ 

๒            การจัดสวนเปนการชวยลดมลภาวะตางๆ  เชน  เสียงรบกวน  ฝุน  ลม  แสงแดด  
ดวยการออกแบบมาควบคุม  เพราะการจดัสวนเปนการควบคุมและสรางสภาพแวดลอมให
เหมาะสมนาอยู 

๓. การจัดสวนทําใหพื้นที่สะอาด  อากาศบริสุทธิ์  ควบคุมระดับอุณหภูมิ  แสงแดด  
ใหอยูในสภาพที่เหมาะสมกับความตองการ  

๔.         การจัดสวนชวยใหมีการวางแผนการใชพื้นที่  ที่มีอยูอยางจํากัดใหเกดิประโยชน
มากที่สุดมีสัดสวน  ขอบเขตที่เหมาะสมแนนอน  เชน  บริเวณพกัผอนสวนตวั  บริเวณออกกําลัง
กาย  พืน้ที่สวนครัว  สนามเด็กเลน  สวนไมดอกไมประดับ  หรือพื้นทีใ่ชสอยอ่ืนๆ 

๕. การจัดสวนชวยแกไขและปดบังสภาพแวดลอมที่ไมนาดู  และยังแกไขการ
พังทลาย  การเสื่อมโทรมของหนาดนิอีกดวย 

๖.          การจดัสวนชวยใหเกิดความสุขทางดานจิตใจ  เพราะไดใกลชิดกับธรรมชาติและ
พืชพรรณ 

รูปแบบของสวน 

 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพือ่คนหาสิ่งที่ดกีวาอยูเสมอนบัเปนธรรมชาติของมนุษยจงึเปน
ผลทําใหงานออกแบบทุกดานพัฒนาไปอยางกวางขวาง สวนไดถูกแบงไวเปน ๒ แบบใหญๆ  คือ
สวนแบบประดิษฐ (Formal   style)  และสวนแบบธรรมชาติ  (Informal  style)  แตในปจจุบันยังมี
รูปแบบสวนเกิดขึ้นจากการพัฒนาการของแนวความคิดจากรูปแบบสวนทั้ง ๒  เรียกวา สวนแบบ
สมัยใหม (Contemporary ) 
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๑. สวนแบบประดิษฐหรือสวนแบบเรขาคณติ  (Formal  style)   
สวนแบบนีว้างแปลนโดยใชรูปเรขาคณิตเปนหลัก   เชน  ส่ีเหล่ียม   สามเหลี่ยม  วงกลม 
ดังนั้นการควบคุมตัดแตงรูปทรงตนไมจะเหน็อยางเดนชัด  เจาะจง   จดัวางอยางตั้งใจ  การจัดสวน
แบบนี้มักจะเปนการจัดในพื้นที่กวางจึงจะเกิดความประทับใจ  พื้นทีจ่ัดมักเปนที่ราบเรียบ  ไมนยิม
พื้นที่สูงๆ ต่ําๆ  เปนเนินเขา  การจัดจะคํานงึถึงความสมดุล 
 

๒. สวนรูปแบบธรรมชาติ  (Informal  style) 
ในการศึกษาเรือ่งรูปแบบสวนธรรมชาติ  เราแบงไดเปน ๒ แนวทาง  คอื 

๑. การจัดสวนแบบธรรมชาติของชาวตะวันตก 
๒. การจัดสวนแบบธรรมชาติของชาวตะวันออก 
 
การจัดสวนแบบธรรมชาตขิองชาวตะวันตก 

อังกฤษเปนชาติแรกที่ไดเร่ิมพัฒนาสวนแบบนี้ ไดเกิดขึ้นหลังจากที่สวนแบบประดิษฐได 
เจริญถึงที่สุด และเสื่อมความนิยมลงไป  และไดเร่ิมมกีารสรางสรรครูปแบบของธรรมชาติ พื้นที่จะ
มีความสงูต่ําลดหลั่น  การจดัเพื่อการใชประโยชนจากการพักผอนอยางแทจริงเปนสวนที่ใชพันธุไม
หลากสีสัน  มากดวยชนดิและประเภทจัดวางดูใกลเคียงกบัการกอเกดิโดยธรรมชาติและเขากับ
ทัศนียภาพโดยรวม 
 

การจัดสวนแบบธรรมชาตขิองชาวตะวันออก 
ประเทศจีนเปนแมแบบแผอิทธิพลไปสูเกาหลี  ญ่ีปุน  เปนความงามของธรรมชาติที่ได 

ผานการกลั่นกรองมาอยางละเอียดถ่ีถวนผานการจําลองโดยใชมาตราสวนยอ  การจดัสวนของชาว
จีนและญี่ปุนยงัแฝงเรนดวยความเชื่อความศัทธาถึงความยิ่งใหญของธรรมชาติ  เชื่อในโชคลาง  
อิทธิพลของธรรมชาติที่มีตอวิถีชีวิตของมนุษย    ความหมายที่ไมเหมือนกับสวนชาตใิดๆในโลก  ก็
คือ เจดีย   ตะเกียงหนิ  อางหนิ  ไผไลกวาง  ซ่ึงมีความงดงามความวิเวกบริสุทธิ์แลวยังแฝง
ความหมาย  ความเชื่ออยูในเนื้อหาสวนอกีดวย  ทัง้นี้เพื่อใหบรรลุถึง “สุนทรียภาพอนัเรียบงายทีเ่กดิ
จากการปรุงแตงธรรมชาติอยางมีรสนิยม”  เพื่อใหชีวิตดํารงสภาพที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติ
มากกวาการบงัคับธรรมชาติใหมารับใชตามคติชาวตะวันตก 

รูปแบบของสวนธรรมชาติ  โดยทั่วไปแลวการจัดสวนทีมุ่งการเลียนแบบธรรมชาตินั้นจะ 
เปนการจัดในพื้นที่ที่มีความสูงต่ํา  ลดหล่ัน  การจัดวางกลุมพันธุไมเปนไปอยางธรรมชาติ  คํานึงถึง
การจัดเปนกลุมอิสระ  ไมยึดรูปแบบทางเรขาคณิตมากําหนด  แตอาศยัจังหวะการจดัวางใหเกดิ
สมดุลดวยความรูสึก  จึงมีความงามอยางลึกซึ้งกอใหเกิดความคิดคํานึงตอเนื่อง  เกิดแรงบันดาลใจ  
และจินตนาการ จึงเรียกสวนแบบนี้วา Naturalistic style  ก็ได 
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สวนสมัยใหม  (Contemporary) 
เปนการผสมผสานกันกับสวนทั้ง ๒ แบบ ไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบแอบ           

สแทรกต  (Abstract)  หรือแบบนามธรรม  เปนการเนนเรื่องราวอยางกลมกลืนเหมือนธรรมชาติ จะ
คํานึงถึงความเปนระเบียบเรียบรอย  สวยงามและดแูลงาย 
 

องคประกอบในการออกแบบ 

 การออกแบบงานศิลปะยอมเกิดจากการนําเอา “องคประกอบการออกแบบ” ตอไปนี้มา
สรางสรรครวมกันมาเปนผลงาน  แตจะสวยงามมากนอยแคไหน  ยอมขึ้นอยูกับความเชี่ยวชาญ
เฉพาะบุคคลไป 

องคประกอบการออกแบบมีดังนี ้
๑. จุด (Dots) 
๒. เสน  (Line) 
๓. รูปรางและรูปทรง  (Shape  and  Form) 
๔. มวลและปริมาตร  (Mass  and  Volume) 
๕. ผิวสัมผัส  (Texture) 
๖. บริเวณวาง  (Space) 
๗. สี  (Color) 
๘. ลวดลาย  (Pattern) 

 จุด  (Dots) 
 การใชจุดในสวนกเ็พื่อบอกถึงความตอเนือ่งเชื่อมโยง  การเนนนําสายตาสรางระยะให
เกิดขึ้น  หรือจะใชเนนใหเกดิความเดนขององคประกอบอื่นๆ 

เสน  (Line) 
หมายถึง จุดทีเ่รียงตอๆกัน  มอิีสระทั้งขนาด  ทิศทาง  ระยะ  มีสภาพเปนตัวแบงพื้นที ่

หรือกําหนดบริเวณวาง   เสน ในการออกแบบจัดสวนจะใหความรูสึกตอการมองดวย  เชน ให
ความรูสึกเคลื่อนไหวความตอเนื่องสัมพันธ   และการนําสายตา  ลักษณะของเสนในการออกแบบ
จัดสวน  มีลักษณะตางๆ    เชน 

- เสนตรง   ใหความรูสึกมั่นคงแข็งแกรง  สงา  แสดงถึงความสูง 
- เสนนอน  หรือเสนระดับ   ใหความรูสึกราบเรียบ   สงบ  พักผอน 
- เสนโคง    ใหความรูสึกนุมนวล  ออนไหว  ความเปนอสิระ 
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- เสนทะแยง  เสนซิกแซ็ก   ใหความรูสึกเคลื่อนไหว  รวดเร็ว  ตื่นเตน  แข็งกราว  
อิทธิพลของเสนลักษณะนี้คือความเปนแบบแผน  นาเกรงขาม  จึงเปนเสนที่มักใช
ตกแตงในสวนแบบประดิษฐ 

 
รูปรางและรปูทรง( Shape and  form ) 
รูปรางมี 2 มิติ คือมีกวาง กับ ยาว  เปรยีบกบัรูปที่มีลักษณะ แบนๆ สวนเนื้อที่ภายในของ 

ทรงพุมหรือรูปทรงกระบอกของลําตนนัน้  เปนรูปทรงเปนรูป ๓ มิติ  คือมีกวาง  ยาวและลึก ให
ความรูสึกเปนกลุมกอน  มีน้าํหนัก  มีเนื้อทีภ่ายใน  รูปรางและรูปทรง เกิดจากเสนลักษณะตางๆ มา
ติดตอกันในทศิทางตางๆ ในการออกแบบจัดสวน  รูปทรงนับเปนสิ่งสําคัญมาก  เพราะใชกําหนด
ขนาด  ปริมาณ  พื้นที่  ความงามและการใชประโยชนของสวน 
 

มวลและปริมาตร ( Mass  and  Volume) 
มวล  หมายถึง เนื้อทั้งหมดของสาร  ถาเปนพุมไมก็คือพืน้ที่ภายในทรงพุมทั้งหมด  มวล 
ของหินก็คือเนื้อที่แข็งแกรงของหิน  สวนปริมาตร คือพื้นที่ในอากาศ หรือบริเวณวาง หรือหนา  
มวลและปริมาตรจึงอยูรวมกนั  ในเชิงการออกแบบจัดสวนแลว  การกาํหนดมวลและปริมาตรมักจะ
ถูกเรียกกลืนไปกับเรื่องของเนื้อที่และปริมาณ 
  

ผิวสัมผัส  (Texture) 
เปนลักษณะผวิหนาของวัตถุ  ที่สามารถใหความรูสึกและรับรูไดดวยสายตา หรือดวยกาย

สัมผัส  มีหลายลักษณะ  เชน ผิวสัมผัสหยาบ  ละเอียด  มนั  ดาน  การกาํหนดผวิสัมผัสในสวนกเ็พือ่
ผลทางดานการมอง  ใหปรากฏความงามซึ่งจะใชสายตาเปนตัวกําหนดเสมอ  พันธุไมที่มีใบขนาด
ใหญ  หรือผิวที่หยาบขรุขระของลําตน  ของผนังกําแพง  ลักษณะผิวสัมผัสก็หยาบ  ถาพันธุไมที่มี
ขนาดของใบโดยรวมเลก็  ฝอยหรือพื้นผิวที่เรียบสม่ําเสมอ  จะมีลักษณะผิวสัมผัสละเอยีด 

 
อิทธิพลของผิวสัมผัสตอความรูสึกนั้น  ผิวสัมผัสที่หยาบ  จะรูสึกหนกัทึบ  แข็ง เกาแก 
โบราณ   ผิวสัมผัสระเอียดจะใหความรูสึกออน  บางเบา  สวาง  นาสัมผัส  ผิวสัมผัสปาน

กลางจะใหความรูสึกในลักษณะของความเชื่อมใหเกิดความกลมกลนื 
 

บริเวณวาง (Space) 
ในการจดัสวนอาจเรียกวา “พื้นที”่ ก็ได  แตในการออกแบบ  คําวา Space  ถ ูกใชเรียกอยาง 

กวางขวาง  และในสวนของการออกแบบทางภูมิสถาปตยกรรมนั้นจะเหน็วาบริเวณวาง  หมาย
รวมถึงที่ที่เปนทั้งรูปราง  เรียกวา Positive  Space  หรือตรงกับสวนที่เปน Solid  mass  (ส่ิงที่ทึบ) 
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เชน กลุมพันธุไม  ภูเขา  อาคารบานเรือน  ฯลฯ  และที่ทีน่อกเหนือจากความเปนรูปรางเรียกวา 
Negative  Space  หรือตรงกับ Open  Space  (ส่ิงที่โลง) เชน  พื้นดนิ  สนามหญา  พื้นน้ํา  ทองฟา 
 

สี (Color) 
สีนอกจากจะใหคุณคาทางดานความงดงามแลว  ยังใหความรูสึกและมีผลทางดานจิตวทิยา

ของมนุษยดวย  งานออกแบบสวนเปนงานที่ผูออกแบบตองรูจักเลือกสีสันของพืชพรรณ  วัสด ุ 
อุปกรณตางๆมาจัดวางใหเกดิความสวยงาม  ผูออกแบบจึงตองเรียนรูเกี่ยวกับทฤษฎสีีพอสมควร
และตองรูวาพชืพรรณชนิดใดมีสีอะไร  เพือ่นํามากําหนดออกแบบไดถูกตอง 

 
พันธุไมท่ีใชในการออกแบบจัดสวน 
การแบงจะแบงตามลักษณะรูปรางทีป่รากฏภายนอกรวมทั้งวัตถุประสงคการใช 

๑.  ไมตน (Tree)  เปนไมเนื้อแข็งมีอายุหลายฤดู  มีลําตน เดี่ยว สูง  คือชวงของลําตนทีสู่งจาก
พื้นดินถึงกิ่งแรก  แบงไดดังนี้ 

- ไมตนขนาดเลก็   มีความสูงประมาณ  ๔-๖ เมตร  เชน  หมากเหลือง  แปรงลางขวด 
- ไมตนขนาดกลาง   มีความสูงประมาณ  ๑๐-๑๕  เมตร  เชน  ชมพูพันธุทิพย  ชงโค  
จําป 
- ไมยืนตนขนาดใหญ  มีความสูงประมาณ  ๑๕  เมตร ขึ้นไป  เชน จามจรีุ  ไทร  ประดู 

       ๒.  ไมพุม (Shrubs) เปนไมเนื้อแข็งมีอายุหลายฤดู  ลําตนเตี้ย   แตกกิ่งกานชิดดนิ  ทําใหดูมี
หลายตน   กิ่งกานจะแผออกเปนพุม  ควบคุมรูปทรงไดงาย  แบงไดดังนี้ 
 - ไมพุมเตี้ย   มคีวามสูงไมเกนิ 1เมตร  เชน ชบาหนู  ชวนชม  พยับหมอก 

- ไมพุมกลาง  มคีวามสูง  ๑.๕๐ –๒.๕๐ เมตร  เชน  เข็มมวง  ล้ินกระบือ  หูปลาชอน  
โกสน 

- ไมพุมสูง  มีความสูง  ๓-๕  เมตร  เชน  ทรงบาดาล  โมก   
 

๓.  ไมเล้ือย  (Vine)  เปนไมที่ตองอาศัยเกาะเกีย่วพันกับสิง่ค้ําจุนเพื่อใหลําตนเจริญอยูไดเปนไม
ที่เจริญเติบโตเร็ว  เพราะไมมนี้ําหนกักดตวัเอง  ในไมประเภทนี้รวมถึงไมพวกรอเลื้อยดวย 
โดยทั่วไปไมเล้ือยจะมีขนาดตั้งแต  ๓ เมตรขึ้นไป  เชน การเวก  กระเทยีม  เถา  อัญชัน   

๔.  ไมคลุมดนิ (Ground  cover)เปนพันธุไมที่มีขนาดเตี้ย  เล็ก สวยงาม  ขยายพนัธุงายโตเร็ว  
แผขยายออกดานขางรวดเรว็  ใชคลุมผิวดนิเพื่อสรางความสวยงามหรอืเพื่อประโยชนอ่ืนๆในเชิง
ประดับตกแตง  มีความสูงประมาณ  ๐.๓๐ เมตร  เชน ดาดตะกัว่  ผักโขมแดง ผักเปด 
        ๕.  ไมน้าํ (Aquatic  plant) เปนพนัธุไมที่มีลักษณะพิเศษออกไป  ทั้งรูปรางของลําตนและใบ  
สามารถเจริญเติบโตไดดีในน้ํา   หรือริมน้าํ  เชน  บัวตางๆ  กกธูป  เตย  พุทธรักษาน้ํา 
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        ๖.  ไมใบ  เปนพันธุไมที่ปลูกเพื่อวัตถุประสงค  ที่จะใชประโยชนจากรูปลักษณของใบอัน
สวยงาม  สีสันแปลก  มักเปนพันธุไมที่ตองการแสงนอยถึงปานกลาง  ความชื้นสูง  เชนไมในสกุลฟ
โลเด็นดรอน  พลูฉลุ 
        ๗  ไมดอก   เปนพนัธุไมที่ปลูกไวเพื่อวัตถุประสงคที่ใชประโยชนจากสีและความสวยงามของ
ดอกทั้งในเชิงการประดับตกแตงหรือปลูกเพื่อจําหนาย  เปนไดทั้งไมพุม   ไมคลุมดิน  ไม  เล้ือย  
หรือเปนไมดอกลมลุก  ไดแก  บานชืน่  ดาวเรือง  กหุลาบ   
         ๘.  ไมอวบน้ํา   เปนไมที่เจริญเติบโตไดดีในพื้นทีท่ี่แหงแลง  เปนไมที่มีน้ําเปนองคประกอบ
ในลําตนสูง  เชน  อากาเว  หางจระเข  ล้ินมังกร   
         ๙.  ไมดดั  ไมแคระ  เปนพันธุไมที่ควบคุมการเจรญิเติบโตทางรูปทรงลําตนเอาไว  เพื่อใหได
รูปทรง  และขนาดตามที่ตองการ  ไมแคระมักจะคงรูปทีแ่ทจริงตามธรรมชาติไวเพยีงแตถูก
ยอสวนลงมา  ไดแก  ชาฮกเกี้ยน  สน  ไทร    

 
การออกแบบ  ปรับปรงุภูมิทัศน ในโรงเรียน 

              การออกแบบ ปรับปรุงภูมิทัศนในโรงเรียน   เปนการเรียนรูในองคประกอบแหงธรรมชาติ   
เขาใจกระบวนการของธรรมชาติ  กระบวนการทางสังคม  ประเพณี  วัฒนธรรม  และสรางสรรค
แนวคิด แนวทาง วิธีการในการอยูรวมกันอยางสันติ  ระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม  เอื้ออาทรตอ
สรรพชีวิต  สรรพสิ่ง 

              คําวา “ภูมิทัศน” เปนคําผสม  พจนานุกรม ฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
๒๕๔๒  บัญญัติวา 
        ภูมิ ๑, ภมิู-      [พูม,พูมิ-, พูมม-ิ] น.    แผนดิน, ที่ดิน 
        ทัศน-, ทัศน, ทัศนะ, ทัศนา [ทัดสะนะ-, ทัด, ทัดสะ-] น.    ความเห็น, การเห็น, 
เครื่องรูเห็น, ส่ิงที่เห็น, การแสดง, ทรรศนะ ก็ใช. 
              ภูมิทศัน  หรือภูมภิาพ  ตรงกับภาษาอังกฤษวา Landscape  เปนคําผสม 
              land       แปลวา ภูม ิ(แผนดนิ) 
              scape     แปลวา ทัศน (ส่ิงที่เห็น) หรือภาพ (รูปที่ปรากฏเห็น) 
แนวทาง การออกแบบ  ปรับปรุงภูมิทัศนในโรงเรียน 
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๑. การสํารวจสภาพภูมิศาสตร 
 ๑.๑ การวิเคราะหดานกายภาพ  เปนการศึกษาและสํารวจทรัพยากรทางกายภาพ

ในพื้นทีแ่ละศกึษาความสัมพันธระหวางขอมูลทรัพยากรดานกายภาพ มีแนวทางการ
ดําเนินงาน  ดงันี้ 

               ๑) ศึกษาและสํารวจทรัพยากรกายภาพที่มใีนพืน้ที่ 
๑.๑)  ลักษณะพื้นที่  เชนความลาดชัน  ภูมปิระเทศที่ตั้ง และการเขาถึง

พื้นที่  เปนตน  
๑.๒)  ลักษณะภูมิอากาศ  เชนอุณหภูมิ  ทศิทางลม  น้ํา  การระบายน้ําตาม

ธรรมชาติและทิศทางการโคจรของดวงอาทิตย เปนตน 
๑.๓)  ลักษณะดิน  เชนชนิด ประเภทของดนิ  และความเปนกรด-ดาง เปน

ตน 
๑.๔)  ลักษณะทางธรณีวิทยาและภูมิสัณฐาน  เชนชนดิ-ประเภทของหนิ

แร  และชวงการกําเนิดของหินแร  เปนตน 
๑.๕)  ลักษณะของกายภาพอืน่ๆ  เชนลักษณะมุมมอง  และสาธารณูปโภค  

เปนตน 
              ๒) ศึกษาความสัมพันธระหวางขอมูลทรัพยากรดานกายภาพ 
๑.๒  การวิเคราะหดานชีวภาพ  เปนการศึกษาและสํารวจทรัพยากรทางชีวภาพในพื้นที่  
และศึกษาความสัมพันธระหวางขอมูลทรัพยากรดานชวีภาพ  มีแนวทางการดําเนินงาน  
ดังนี ้
               ๑)  ศึกษาและสํารวจทรัพยากรชวีภาพที่มีในพื้นที่ 

๑.๑)  พืชพรรณเดิม   นําขอมูลจากผังพรรณไม มาเปนฐานในการศึกษา
รายละเอียด 

๑.๒)  ชีวภาพ - ส่ิงมีชีวิตอื่นๆที่เกี่ยวของกบัพืชพรรณ 
              ๒)  ศึกษาความสัมพันธระหวางขอมูลทรัพยากรดานชีวภาพ 
๑.๓  การวิเคราะหพื้นท่ีดานสังคม  ศิลปะ  และวัฒนธรรม  เปนการศึกษาดานสังคม  
ศิลปะ  และวฒันธรรม  ในทองถ่ินหรือชุมชนที่ใกลโรงเรียน  และศึกษาความสัมพนัธ
ระหวางขอมูล มีแนวทางการดําเนินงาน ดงันี้ 
๑)  ศึกษาดานสังคม  ศิลปะ  และวัฒนธรรม  ในทองถ่ินหรือชุมชนที่ใกลโรงเรียน 
๒)  ศึกษาความสัมพันธระหวางขอมูลดานสังคม  ศิลปะ  และวัฒนธรรม 
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แผนภาพแสดง การวิเคราะหพื้นที ่

 
๒. การใชประโยชนพื้นท่ี 
 เปนการรวบรวม  วิเคราะห  จําแนกจัดกลุมขอมูลจากการสํารวจสภาพภูมิศาสตร  
นํามากําหนดการใชประโยชนของพื้นที่  ใหสอดคลองกับศักยภาพ  สุนทรียภาพ และ
ความสมดุลของธรรมชาติ 

 
แผนภาพแสดง  การใชประโยชนพื้นที ่

๓. จินตนาการสูแนวคิด 
      ๓.๑  จินตนาการบนฐานธรรมชาติ    การสัมผัสเรียนรูธรรมชาติ สูการสรางสรรค
งานดานนฤมติศิลป(creative  art)   กอเกิดแนวคดิในดานตางๆ เชน  

-  ดานการวางแผนทั่วไป  การมีสวนรวม  รวมคิด  รวมปฏิบัติ 
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-  ดานการกําหนดแนวคิดดานการกําหนดพรรณไมเขามาปลูกในโรงเรียน  
เนนความ หลายหลากของพชื นําไปสูส่ิงอื่นๆ  อยางสอดคลอง  สมดุล  โดยเลือก
พรรณไมในทองถ่ิน   

-  ดานเทคนิค  โดยการเลือกใชวัสดุธรรมชาติที่หาไดงายในทองถ่ิน  
กอใหเกิดความกลมกลืน 

-  ดานสภาพแวดลอม  ใหคํานึงถึงรมเงา  รมร่ืน ในชวงทีเ่ยาวชนอยูที่โรงเรียน 
เปนจุดเริ่มสําหรับโรงเรียน 

-  ดานหนาที่ใชสอย   กลุมพชืที่สนใจ  เชนสมุนไพร  ผักพื้นเมือง 
-  ดานการวางผังหลักทางกายภาพ  ใหมีสถานที่เรียนรวมกันนอกหองเรียน 
-  ดานสุนทรียศาสตร  จัดใหสีสัน  เพื่อดึงดดูเยาวชน เชน ไมดอกที่หลากสี 
-  ดานสังคมและวัฒนธรรม  ความสัมพันธกับทองถ่ินโดยเปนการเรียนรู

รวมกันกับชุมชนใกลเคียง 
-  ดานจิตวิทยา  สีที่นํามาใชภายในโรงเรียนมีอิทธพิลตอความรูสึก อารมณ  

เชนสีแดง ให ความรูสึกรอนแรง  สีเขียว ใหความรูสึกสดชื่น 
๓.๒  การนําเสนอแนวคิด   สามารถนําเสนอตามลําดับขั้นตอน ดังนีแ้บบราง  
(Preliminary  Design  Stage)  แบบแสดงแนวคิด (Concept Plan)  พัฒนาแบบ  
(Development  Design  Stage)   และแบบแนวคิดขั้นสุดทาย  (Final  Design  Stage) 
โดยในแตละขัน้ตอนสามารถจัดทําแผนภาพ  ทัศนียภาพ หรือแบบจําลอง(Model) 
ประกอบในการนําเสนอแนวคิด 
 

 
แผนภาพแสดง  ผังแสดงแนวคิด 

 



 146 

๔.  การจัดทําผังภูมิทัศน 
๔.๑  เขียนแบบการตกแตงภมิูทัศน  นําแนวคิดขั้นสุดทาย  (Final  Design  Stage) 

มาเขียนแบบแสดงการตกแตงภูมิทัศน เชนผังการปลูกพืช (ไมตน  ไมพุม  ไมลมลุก  
หญา)   ผังวัสดุอุปกรณ  ผังระบบน้ํา  ผังไฟฟาสองสวาง  ผังการปรับพื้นที่  และแสดง
รูปตัด  รูปดาน  แบบขยายตางๆ   

๔.๒  จัดทํารายการประกอบแบบการตกแตงภูมิทัศน  ทํารายละเอียดการปลูกพืช 
และสวนตางๆ ที่ปรากฏในแบบ  เพื่อใหทราบมาตรฐานดานภูมิทัศน  เชน 
 งาน  SOFTSCAPE 
  หมวดที ่ ๑   ดินและเครื่องปลูก 
  หมวดที ่ ๒   การเตรียมดนิปลูก  และปุย 
  หมวดที ่ ๓   งานปรับระดับ  และการปลูก 
  หมวดที ่ ๔   วสัดุพืชพันธุ 
  หมวดที ่ ๕   การดูแล  และรักษาภูมิทัศน 
  หมวดที่  ๖   อุปกรณ  และการดูแลรักษา 

งาน  HARDSCAPE 
  หมวดที ่ ๑   ขอกําหนดทั่วไป 
  หมวดที ่ ๒   งานเตรียมพืน้ที ่
  หมวดที ่ ๓   งานพื้น และผิวพื้น 
  หมวดที ่ ๔    ส่ิงประกอบภมูิทัศนตาง ๆ 
  หมวดที ่ ๕   งานระบบรดน้ําตนไม 
  หมวดที่  ๖   งานระบายน้ํา 
  หมวดที ่ ๗   งานไฟฟาสองสวางภายนอก 
 
การตัดแตงตนไม 

ธรรมชาติของตนไม 
การแตงกิ่งนั้นตองเขาใจธรรมชาติของตนไมใหมาก  ตนไมแตละชนิดมี

ลักษณะวิสัยแตกตางกัน  มีการตอบสนองตอการแตงกิ่งแตกตางกัน  ซ่ึงปจจัยตางๆที่ตอง
พิจารณา  เชนชวงเวลาที่เหมาะสมในการแตงกิ่ง ปริมาณการแตงกิ่ง เปนตน  ดั่งคําพังเพย
ที่วา  “ไกงามเพราะขน  คนงามเพราะแตง”  เปรียบเสมือนคนเราเมื่อไดมีการแตงตัวหรือ
ตกแตงอาภรณ ก็ทําใหดูมีชีวิตชีวา สดใส สะอาด และเปนระเบียบ  ตนไมก็เชนเดียวกัน
หากมีการดูแลรักษาและแตงกิ่งที่ดีแลว  ก็จะเห็นความสวยงาม 
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จุดประสงคของการแตงกิ่ง 
๑.   เพื่อใหตนไมมีโครงสรางแข็งแรงสมบูรณ 
๒.   เพื่อใหตนไมมีโครงสรางเหมาะทีจ่ะปฏิบัติงานในสวน  รักษารปูทรงใหเปน

ระเบียบ 
๓.   เพื่อตองการใหตนไมออกดอกไดด ี
๔.   เพื่อใหตนไมมีผลกระจายทั่วตนสม่ําเสมอ 
๕.   เพื่อใหไดผลไมที่มีคุณภาพ 
 ๖.   เพื่อปองกนัการระบาดของโรคและแมลง 

หลักการแตงกิง่ 
๑.  เครื่องมอืสําหรับการแตงกิ่ง 

๑.๑  เครื่องมือที่ใช เชน กรรไกร  มีด  ขวาน  เล่ือยมือหรือเล่ือยยนต 
๑.๒  เครื่องมือตองเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของกิ่ง 
๑.๓  เครื่องมือตองอยูในสภาพของการใชงานไดตลอดเวลา  
๒. เทคนิคการแตงกิ่ง 
๒.๑  การแตงกิ่ง อยาใหกิ่งฉกีขาด จะเปนชองทางใหเชือ้โรคสามารถเขาสูตนไม

ไดงายขึ้น 
๒.๒  พืชแตละชนิดมกีารตอบสนองตอการแตงกิ่งตางกนั 
๒.๓  แตงกิ่งใหทิศทางของกิ่งที่ตองการเจริญออกมาในแนวทีก่ําหนดไว 
๒.๔  หลังจากแตงกิ่งแลว  ตาที่อยูตรงสวนปลายสุดของกิ่งจะเปนตาแรกที่เจริญ

ขึ้นมา 
๒.๕  การแตงกิ่งใหเร่ิมจากการตัดออกนอยๆ กอน  และใหคํานึงถึง ผลดี ผลเสีย 

๓. รูปทรง 
รูปทรงที่เหมาะสมของพืชแตละชนิดแตกตางกัน  ขึ้นอยูกับลักษณะวิสัย 

๔. ฤดูกาล 
การแตงกิ่งใหถูกตองตามฤดูกาล   เชนตนไมที่มีการผลัดใบ มักจะแตงกิง่ในชวง

ระยะทิ้งใบจนหมดเหลือเฉพาะกิ่งเทานั้น  สวนตนไมทีไ่มมีการผลัดใบ มักจะแตงกิ่งภายหลังการ
เก็บเกีย่ว (สวนใหญมักอยูในชวงฤดูฝน)   

๕. การรักษาบาดแผลของรอยตัด 
๕.๑  รักษาแผลรอยตัดใหสะอาด   
๕.๒  ใชสารเคมี เชนยากําจดัเชื้อราพวกสารประกอบทองแดง (copper  fungicide)   

หรือสารอื่นๆ เชน สี  น้ํามันดินหรือปูนแดง ฯลฯ 
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ระบบการแตงก่ิง 
๑.   แบบเลี้ยงยอดกลาง 
      ๑.๑  รักษาลําตนกลางไวใหสูงขึ้น 
      ๑.๒  เลือกกิ่งแขนงใหญที่ออกมาจากลําตน ๕ – ๒๐ กิ่ง  จัดเรียงเวยีนสลับกันขึ้น
ไปไมให  ซอนทับกัน 

๑.๓  ขอดี คือตนมีโครงสรางสูงและแข็งแรง  ขอเสีย คือทรงตนคอนขางสูงไม
สะดวกตอการปฏิบัติงาน  และโอกาสกิ่งบังซอนทับกันไดมาก     ทําใหกิ่งดานลาง
ไดรับ แสงแดงไมทั่วถึง  เชน ทุเรียน  มังคุด และพลับ  
๒.   แบบตัดยอดกลาง  

๒.๑  เมื่อปลูกตนไมไดประมาณ ๑ ปใหตดัยอดกลางทิ้ง  แลวเลือกกิ่งแขนงที่อยู
ใตรอยตัดประมาณ ๓-๔ กิ่ง ที่มีมุมของกิ่งกวาง และกิ่งไมซอนกัน 

๒.๒  ขอดี  คือมีทรงพุมที่เตี้ยมาก การดูแลรักษาและการเก็บเกีย่วทําไดสะดวก 
แสงแดด สองไดทั่วถึง  ขอเสีย คือโครงสรางของกิ่งออนแอ งามกิ่งเปราะและเปนทีข่ังน้ํา     
เชน ทอ บวย     

๓.   แบบผสม 
      ๓.๑  นําผลดีและผลเสียแบบเลี้ยงยอดกลางและแบบตดัยอดกลางมารวมกัน 
      ๓.๒  ชวงปแรกเลี้ยงตนไมใหตนสูงขึ้นมา และเลือกกิ่งแขนงที่สมบูรณไว ๓-๕ กิ่ง 

๓.๓  ตัดยอดกลางทิ้ง แลวเล้ียงกิ่งแขนงใหเจริญขึ้นมา 
๓.๔  ขอด ีคือโครงสรางตนแข็งแรง  ขนาดความสูงเหมาะสมการดูแลรักษา

สะดวก  ขอเสีย คือทําไดคอนขางยาก ผูแตงตองมีความชาํนาญสูง ตองใชเวลานานกวา
ตนไมจะเขารูปทรง  เชน มะมวง  สม  ทุเรียนบางพันธุ(พันธุชะน)ี 

๔.   แบบเปนพุม 
เวนกิ่งใหเจรญิมาจากโคน ๔-๕ กิ่ง  แตละกิ่งมีขนาดคอนขางเทากันไมนิยมใชเนื่องจากตองค้ํายนั
กิ่ง  ขอเสีย คือกิ่งฉีกขาดไดงาย เชน ลําไย  ล้ินจี่  และเงาะ 

๕.   การแตงกิง่แบบอื่นๆ 
พืชบางชนิดตองการลักษณะการแตงเฉพาะอยางเพราะมนีิสัยการออกดอกตางกนั เชนองุน  กาแฟ 
 
 

ปริมาณการแตงกิง่ 
๑.แตงกิ่งในปริมาณนอย 

แตงกิ่งไดโครงสรางตามตองการ เชนกิ่งทีแ่หง  กิ่งที่เปนโรค  หนอโคน  ตน  กิ่งกระโดง และกิ่งที่
ออนแอมากออก เชน สม  ทุเรียน และเงาะ  
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๒. แตงกิ่งในปริมาณปานกลาง 
แตงกิ่งใหมากกวาแบบแรก เพื่อใหอยูในสดัสวนที่สมดุล  เชน  มะมวง  ล้ินจี่  ลําไย  และมะนาวฝรั่ง  
โดยเฉพาะสวนของตาที่อยูปลายยอด เนื่องจากมีลักษณะที่เรียกวา อํานาจขมของตายอด (apical  
dominance) จงึตองตัดเอาสวนปลายกิ่งออก ตาขางจึงเจรญิขึ้นมาเปนยอดออนและมดีอกได  

๓. แตงกิ่งในปริมาณมาก 
แตงกิ่งใหมาก ยึดหลักของความสมดุล เชน องุน นอยหนา 

 
การปลูกพืช 
ระบบของการปลูก 
        ๑. ระบบที่เปนรูปแบบ  (Formal  system) 
            ๑.๑ แบบสี่เหล่ียมจตัุรัส 
                   ระยะระหวางตนเทากับระยะระหวางแถว  เชน ๔ x ๔ เมตร  ๑๐ x ๑๐ เมตร เปนตน 
            ๑.๒ แบบสี่เหล่ียมผืนผา 
                  ระยะระหวางตน  และระหวางแถวของดานหนึ่งยาวกวาอกีดานหนึ่ง  เชน ๖ x ๘ เมตร   
                  ๑๐ x ๑๒ เมตร  เปนตน 
            ๑.๓ แบบสี่เหล่ียมซอน 
                  เปนการปลูกรวมกันระหวางไมประธาน (หลัก) และไมแซม (รอง) 
        ๒. ระบบเลียนแบบธรรมชาติ  (Informal  system) 
            ปลูกใหใกลเคยีงกับธรรมชาติ เชนปลูกตามแนวระดับ ความลาดชัน  ปลูกปะปนกนัหลาย
ชนิด  เปนตน 
 
การคํานวณจํานวนตนปลูก 
สูตร  
        จํานวนตนปลูก    เทากบั  พื้นที่ปลูก(กวางคณูยาว) หารดวย ระยะปลูก (ระยะตนคูณระยะแถว) 
 
การเตรียมพื้นท่ีปลูก 
       ๑. การไถ 
        แนวปฏิบตัิ 
              กรณพีื้นที่ปลูกเปนดินดานควรใช (subsoiler)  ไถเพื่อทําลายชั้นดินดานกอนเพื่อใหมกีาร
ระบายน้ําทีด่ีขึ้น 
        ๒. การวัดระยะปลูก 
        แนวปฏิบตัิ 
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              กรณปีลูกระบบที่เปนรูปแบบ (Formal  system)  อาศัยหลักของวิชาเรขาคณิต โดยการออก
มุมฉากที่มุมของจุดที่วดัไวเปนหลัก  ณ จดุแรก  การออกฉากนี้ใชระยะ ๓  ๔ และ ๕ เมตร  จัดเปน
สามเหลี่ยมมุมฉาก  ก็จะไดแนวปลูกทั้งสองทางเปนมุมฉาก 
       ๓. การเตรียมหลุมปลูก 
        แนวปฏิบตัิ 
              ๓.๑ หลุมขนาดมาตรฐาน ความกวาง  ยาว และลึกดานละ ๑ เมตร  หรือตามความเหมาะสม 
              ๓.๒ การขุดหลุม  ใหแยกชั้นดินบนและชั้นดินลางออกจากกนั  โดยสังเกตทีสี่ของดิน  ทิ้ง 
                      ไว ประมาณ ๑ สัปดาห 
              ๓.๓ ใหเอาปุยหมัก ผสมกับดินชัน้บนใสที่กนหลุม 
        ๔. การปลูก 
        แนวปฏิบตัิ 
              ๔.๑  ถาเปนไปไดควรปลูกในตอนเย็นซึ่งเปนชวงที่แดดไมรอนจัด 
              ๔.๒ โกยดินผสมทีก่ลางหลุมออกใหกวางและลึกมากกวาขนาดของตุมดิน 
              ๔.๓  การใสปุยรองพื้นหรือปุยรองกนหลุม เนนใหธาตุอาหารฟอสฟอรัสมากกวาธาต ุ
                        อาหารตัวอ่ืนๆ  เชน ปุยสูตร ๑๕-๓๐-๑๕  (เพราะธาตุฟอสฟอรัสจะเคลื่อนที่ไดไม 
                        เกิน ๑ เซนติเมตร) 
              ๔.๔ เมื่อปลูกแลวใหกดดินที่อยูรอบๆตนใหกระชับแตไมตองแนนมาก  และรดน้ําทันท ี
       ๕. การค้ํายัน 
         แนวปฏิบัติ   การค้ํายันมีหลายวิธี แตตองแข็งแรง เพื่อปองกันลม และยึดลําตนในชวงแรก
ที่ตนไมกําลังตั้งตัว จะตองกระทําทันทีหลังการปลูก และหลังจากการใสไมค้ํายันแลว ตนไมจะตอง
ตั้งตรงแผกิ่งกานไดตามปรกติ  ไมค้ํายันตองเรียบแข็ง   

 
การขยายพันธุพืช 

วิธีการขยายพนัธุพืช 
๑. การขยายพนัธุโดยใชเมล็ด 

            เปนการนําเอาเมล็ดพันธุมาเพาะเพื่อใหงอกเปนตนใหม  มีรากแกวท่ีสมบูรณ
หยั่งลงดินไดลึก  ไมหักลมงาย 

๑.๑ ไมตน 

        แนวปฏิบตั ิ

                    ๑. เตรียมเมล็ดพันธุ  ซ่ึงตองแกจดั  สมบูรณ 
                    ๒. เมล็ดพันธุบางชนิดตองนํามาแชน้ํารอน  กะเทาะเปลอืก เพื่อใหน้ําซึมผานเขาไป 
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                         ชวยเรงการงอกของเมล็ด 
                    ๓. เตรียมแปลงเพาะหรือกระบะเพาะและดนิผสมสัดสวน ๑:๑:๑ (ดินรวน ๑ สวน   
                         ทรายหยาบ  ๑ สวน  ปุยอินทรีย  ๑ สวน) 
                    ๔. โรยเมล็ดแลวกลบใหมิดพอประมาณ  แลวตบหนาดินใหแนนพอสมควร 
                    ๕. รดน้ําใหชุม  และใหแปลงเพาะเมล็ดถูกแดดพอสมควร 
        หมายเหตุ   
              - การเพาะเมล็ดอาจทําในถุงเพาะชําก็ได 
              - การเพาะเมล็ดจํานวนมาก ควรตรวจสอบเปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดกอนเพาะ 
              ๑.๒ ไมดอกไมประดับ 
        แนวปฏิบตัิ 
              ๑. เตรียมวัสดุเพาะเมล็ดอัตราสวน ๑:๑:๑ (ทราย ๑ ส วน  ขยุมะพราว(หรือแกลบเผา) ๑ 
ส วน  ปุยอินทรีย ๑ สวน)  
              ๒. นําวัสดุปลูกใสตะกราพลาสตกิ (กระบะเพาะ) ใหรองดวยกระดาษหนังสือพิมพ 
              ๓. แบงรองหางกันประมาณ ๒ เซนติเมตร  โรยเมล็ดลงในรอง แลวโรยวัสดุปลูกบางๆ  
                   กลบเมล็ด 
              ๔. ตัดกระดาษหนงัสือพิมพขนาดเทากับความกวางและยาวของกระบะเพาะแลวพรมน้ํา 
                   เล็กนอยกอนวางทับดานบนของวัสดุปลูก 
        หมายเหตุ 
              - ดินผสมเพาะเมล็ดควรอบฆาเชือ้กอน 
              - ในชวงแรกหลังจากเมล็ดงอกแลวใหรดน้ําเบาๆ 
              -  ถาเมล็ดมีขนาดเล็กมากไมตองทาํรองปลูกก็ได  โรยเมล็ดลงบนวัสดุปลูกไดเลย 
        ๒. การขยายพนัธุโดยใชสวนตางๆของพืช 
             เปนวธีิการที่ทําใหไดพืชตนใหมทีต่รงตามลักษณะเดิม 
              ๒.๑ การปกชํา  
        แนวปฏิบตัิ 
              ๑. เลือกกิ่งคอนขางสมบูรณ มีอายอุยางนอย  ๔ - ๖ เดือน 
              ๒. ความยาวของกิง่ปกชํา  ประมาณ ๕ – ๒๐  เซนติเมตร และเปนกิง่ที่มีตาที่สมบูรณอยาง 
                    นอย ๑-๒ ตาที่จะเกิดเปนยอดใหม 
              ๓. การตัดกิ่งตองใชมีดหรือกรรไกรที่คมๆ  และสะอาด  สวนโคนตองตัดเปนรูปปากฉลาม 
                   เพือ่เพิ่มพื้นที่ใหรากงอก 
              ๔. การปกชํากิ่งลงในวัสดุชํา  ใหปกสวนที่เปนปากฉลามลงในวัสดุชํา  ๑/๓ ของความยาว 
                   กิ่ง ควรปกใหเอยีงทํามุมกับวสัดุชําเล็กนอย  โดยหนัสวนที่เปนตาสมบูรณไวดานบน 
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              ๕. วสัดุชําจะตองอุมน้ําและระบายน้ําไดด ี
              ๖. แปลงปกชําตองพรางแสงอยางนอย ๕๐ เปอรเซ็นต  
              ๒.๒ การแยกหนอ 

        แนวปฏิบตั ิ

              ๑. หนอที่จะทําการแยกนั้นตองมอีายุและขนาดพอเหมาะ  มีรากออกจากหนอพอประมาณ 
              ๒. วัสดุที่ใชแยกหนอตองคมและสะอาด 
              ๓. หลังจากแยกหนอแลวควรนําหนอนั้นไปชําในถุงแลวตั้งไวในโรงเรือน พรางแสง 
                   ประมาณ ๕๐ เปอรเซ็นต   
              ๔. รดน้ําใหชุมพอประมาณ 
              ๒.๓ การตอนกิ่ง 
        แนวปฏิบตั ิ
              ๑. เลือกกิ่งที่มีอายไุมนอยกวา  ๔-๖ เดือน 
              ๒. การตอนในฤดูฝนรากจะออกงายกวาฤดูอ่ืนๆ 
              ๓. ใชมีดตอนที่คมๆ  ขวั้นรอบกิง่ที่จะตอน ๒ รอบ คือรอยขวั้นบนและลาง  หางกันขนาด 
                    เทากับขนาดเสนรอบวงของกิง่ตอน  ใชมีดกรดีระหวางรอยขวั้นแลวลอกเปลือกออก   
                    จากนั้นใชมีดขดุเนื้อเยื่อเจริญบริเวณรอยขวัน้จากบนลงลางใหรอบกิ่ง 
              ๔. ใชวัสดุที่สามารถเก็บความชื้นไวไดนานๆ  หุมสวนที่เปนรอยขวั้น 
              ๕. สังเกตเหน็รากงอกออกจากกิ่งตอนมีสีน้ําตาลออนหรือขาวนวล ก็สามารถตัดกิ่งตอน 
                    ไปชําในถุงปลูกได 
              ๒.๔ การติดตา 
        แนวปฏิบตั ิ
              ๑. เลือกตาที่จะนําไปติดกับตนตอตองสมบูรณด ี สวนตนตอนัน้ควรมีขนาดที่โต 
                   พอประมาณ  
              ๒. วิธีการติดตารูปตัวที (T )  ใชมีดติดตากรีดเปลือกของตนตอตามขวาง พอที่จะสอดตาลง 
                    ไปได แลวจึงกรีดตามยาวอกีครั้งใหเปนรูปตัวที (T)  
              ๓. เฉือนตาจากตนพันธุ  โดยใหเฉือนจากลางขึ้นบน  ลอกเอาเฉพาะเปลือกตาไปใชติดตา 
              ๔. เสียบแผนตาลงในรูปตัวที (T)  ตัดสวนเกินของแผนตาใหสนิทกับรอยกรีด 
              ๕. พนัดวยพลาสตกิใสใหแนนพอสมควร  อาจเวนสวนที่เปนตาออนใหโผลออกมาแตตอง 
                    ระวังไมใหถูกน้าํจนแฉะและเนาตาย 
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              ๒.๕ การทาบกิ่ง 
                    ๒.๕.๑ การทาบกิ่ง  เพื่อเสริมราก 
        แนวปฏิบตั ิ
              ๑. เพาะเมล็ดพันธุตระกูลเดยีวกันกับตนที่จะเสริม 
              ๒. นําตนที่เพาะไวมาปลูกชิดกับตนที่จะเสริมราก 
              ๓. ใหบากตนทีจ่ะเสริมใหรอยเทากับรอยบากของตนที่เพาะใหม  แลวทาบเขาหากัน 
              ๔. พันดวยพลาสตกิใหแนน 
                    ๒.๕.๒ การทาบกิ่ง  เพื่อเปล่ียนพันธุ 
        แนวปฏิบตั ิ
              ๑. เพาะเมล็ดพันธุตระกูลเดยีวกันกับตนที่จะทาบกิ่ง 
              ๒. บากกิ่งพันธุและตนตอใหลึกใกลเคียงกัน  แลวนํามาทาบเขาดวยกัน 
              ๓. พันดวยเทปหรือพลาสติกใสใหแนน 
              ๔. หลังจากทาบกิ่งไดประมาณ ๑ เดือน  ใหใชกรรไกรหรือมีดคมๆ ขวั้นสวนลางของกิ่ง 
                    พันธุ และสวนบนของตนตอเล็กนอย  เพื่อเปนการเตือนกิง่พันธุและตนตอ  กอนตัด 
                    แยกจากกัน 
การบํารุงรักษาพืชพรรณ 

๑. การใหน้ํา 
        แนวปฏิบตัิ 
              ควรรดน้ําอยางสม่ําเสมอในปริมาณที่เพยีงพอกบัความตองการของพืชแตละชนิด 
              การใหน้ําควรใหตอนเชาหรือตอนเย็นเพราะแดดไมรอนจัด 

๒. การใหปุย 
        แนวปฏิบตัิ 
              ปุยมี ๒ ประเภท  คอืปุยอินทรียและปุยเคม ี
              การใสปุยตองพิจารณาสภาพและลักษณะของดนิ 
              ชนิดของปุยตองตรงตามที่ตนไมตองการ 
              ใสปุยในปริมาณทีต่นไมสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางเพียงพอ และเหมาะสม 
              ควรใสปุยในระหวางที่ตนไมตองการ เชนในชวงการออกดอก  หลังออกดอก  ออกผลแลว 
และระหวางฤดูฝน เปนตน 

๓. การกําจัดวชัพืช 
        แนวปฏิบตัิ 
              หมั่นถอนวัชพืชบริเวณรอบๆโคนตน เพราะวัชพืชอาจจะแยงอาหารของตนไม และเปนที่
หลบซอนของแมลงอันเปนศตัรูของตนไมได 
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๔. การปองกันและกําจัดแมลง 
        แนวปฏิบตัิ 
              ควรเอาใจใสดแูลตนไมอยางสม่ําเสมอ เชนเก็บไขแมลงและหนอนผีเสื้อไปทําลาย 
              ตัดแตงกิ่งใหโปรงอยูเสมอ  เพื่อใหแสงแดดสามารถสองไปยังกิ่งกานและลาํตนไดบาง 
              ทําความสะอาดและถางวัชพืชรอบๆบริเวณที่ปลูกตนไม  ซ่ึงอาจจะเปนแหลงหลบซอน
ของแมลงศัตรูพืชบางชนิด 

  ๕. การดูแลรักษาสนามหญา 
             การรดน้ําสนาม วนัละ ๒ คร้ัง  ในเวลาเชาหรือเยน็ใหชุม  ในวนัฝนตกมากอาจลดปริมาณ
การรดน้ําได 

การถอนวัชพชื  จะตองทําการถอนวัชพืชออกทันท ี ตลอดเวลาที่ทําการดูแลรักษาการแตง
ผิวหนา  ในกรณีที่มีการยุบของดินขึ้นทําใหสนามไมเรียบ  ตองใชปุยหมัก  ผสมกับทรายละเอียด  
อัตราสวน  ๑:๑  รอนผานตะแกรงมุงลวด  แลวนํามาโรยตามรอยยุบของสนามทุกครั้งที่ทําการตัด
หญาและบดลกูกลิ้ง 

การตัดหญา  ดวยเครื่องโรตารีที่มีใบมีดคม  โดยใหตัดหญาใหสูง ๒.๕ เซนติเมตร  จึงให
คงความสูงของการตัดไวเทาเดิมตลอด 
              การใหปุย 
                    ใชปุยยูเรีย ๔๖% ผสมน้ําในอัตรา  ๑  ชอนโตะตอน้ํา ๒๐ ลิตร ฉีดหรือรดสนามใน
อัตรา ๑ ลิตร/ ตร.ม.    หรือ ๑ ปบ /๒๐ ตร.ม. 

      ใชปุย N-P-K สูตร ๑๕-๑๕-๑๕  เดอืนละ ๑ คร้ัง   
กรณีสนามไมสวย  มีหญาขึน้ไมแนน มีหลายสาเหตุ  เชนดินแนนเกนิไป  น้ําขัง  มีการ

เหยยีบย่ํามาก  เปนตน  แนวทางการแกไข คือ 
แนวทางที ่๑  ใหขุดหญาออก  พรวนดิน  ใสปุยหมกั  ปรับระดับ  ปูหญาใหม รดน้ําและใช

ลูกกลิ้งบดอัดใหแนน 
แนวทางที่ ๒  ใหพรวนดนิโดยใชเหล็กแหลมเจาะลกึประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ปลูกหญา

เสริม ใสปุย  รดน้ําและใชลูกกลิ้งบดอัดใหแนน 
 
องคประกอบท่ี ๓  การศึกษาขอมูลดานตางๆ 

 เมื่อจัดการเรียนรูใหเยาวชนสัมผัสพืชพรรณซึ่งเปนปจจัยหลัก  สัมผัสทรัพยากรชีวภาพ
ตางๆ ที่มีชีวิต สัมผัสกับทรัพยากรกายภาพตางๆ ไมวาจะเปนสภาพแวดลอมที่มีขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ หรือส่ิงที่มนุษยสรางขึ้น จึงเห็นวาทรัพยากรตางๆ ในโรงเรียนมีมากมาย  การศึกษาให
ละเอียดลึกซึ้งจึงจําเปนตองมีการจัดการที่ดี ทําอยางไรใหเยาวชนเขาใจพรรณไมอยางละเอียด ลึกซึง้  
เ ร่ิมจากการพิจารณา วิเคราะห รูปลักษณภายนอก  เพื่อแยกสวน หรือองคประกอบใหเปน
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องคประกอบยอยๆ ผลที่ได คือ ไดสวนที่จะศึกษาที่เล็ก  เมื่อกําหนดสวนที่จะศึกษาและเรื่องที่ศึกษา
ในสวนตางๆ ของพืชแลว จะไดหัวขอศึกษาจํานวนมาก  เมื่อเวลามีนอย แบงหัวขอศึกษาใหแตละ
กลุม  การศึกษาตามเรื่องที่กําหนดไวเพียงสวนเล็กๆ  ผลการศึกษาจะมีความละเอียด  นําผล
การศึกษามารวมกัน งานก็จะสําเร็จในเวลาที่กําหนดได  เกิดเปนผลงานรวมกัน  และเกิดคุณธรรม
ในการทํางานรวมกันขึ้น  
 
 การวิเคราะหรูปกายภายนอก 
  เมื่อสัมผัสพืชพรรณ  พิจารณา-จําแนก รูปลักษณของรางกาย ไดอวัยวะภายนอกหรือ
ภาพรวมของอวัยวะกอนในการวิเคราะหคร้ังแรก เชน ราก ลําตน ใบ ดอกและผล  เมื่อพิจารณา-
จําแนก รูปลักษณของอวัยวะ  คร้ังที่ ๒ ไดองคประกอบของอวัยวะภายนอก เชน วิเคราะหใบ ได 
กานใบและแผนใบ  พิจารณา-จําแนกรูปลักษณขององคประกอบของอวัยวะ คร้ังที่ ๓  ได
องคประกอบยอยของอวัยวะภายนอก เชน วิเคราะหแผนใบ ได ตัวใบและเสนใบ  ถาวิเคราะห
ตอไปไดอีก ก็วิเคราะห  ก็จะไดองคประกอบยอยของยอยของอวัยวะ เชน แบงเสนใบตอไปไดอีก  
คือ เสนกลางใบ  เสนแขนงใบ เมื่อวิเคราะหจนไมสามารถวิเคราะหไดแลว ตอจากนั้น วิเคราะห
พื้นที่ที่จะศึกษา เมื่อไดพื้นที่ที่จะศึกษาแลว ใหพิจารณากําหนดคําที่ใชเรียกพื้นที่ศึกษานั้น เชน  
พิจารณาใบไมหนึ่งใบ  กําหนดพื้นที่ศึกษาเปนตอนโคน  ตอนกลาง และตอนปลาย การพิจารณา
กลีบดอกบานบุรีซ่ึงลักษณะเชื่อมติดกันเปนหลอดก็จะไดพื้นที่ศึกษาเปนตอนโคน ตอนกลาง และ
ตอนปลาย และแตละตอนก็ศึกษาทั้งดานนอกและดานใน  เมื่อไดสวนขององคประกอบยอยที่จะ
เรียนรูแลว กําหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู เชน เร่ืองสี  ผิว  ขนาด  เนื้อ  รูปราง  รูปทรง  จะไดหัวขอศึกษา 
เชน  ศึกษาเรื่องสีของกลีบดอกตอนโคนดานใน  เปนตน  จากนั้น นําผลการศึกษาแตละเร่ืองมาจัด
ระเบียบขอมูล เปรียบเทียบขอมูลเห็นความแตกตางและความหลายในแตละเรื่องทั้งในชนิดเดียวกัน
และตางชนิดกัน สรุปผลการศึกษาในแตละเรื่อง เห็นความตางในระดับตางๆ เมื่อรูความหลายก็
สามารถนําองคความรูในแตละเรื่องมาจินตนาการสูการใชประโยชนใหเหมาะสมได  
 
หัวขอปฏิบัติการ 
1. ใหแตละกลุมเลือกพืชศึกษา ๑ ชนิด  วิเคราะหพืชเปนระดับใหไดละเอียดที่สุด 
      (เฉพาะรูปลักษณภายนอก) 
2. ใหแตละกลุมศึกษาพืช ๑๐ ชนิด  ตามหัวขอที่กําหนดให  และจําแนกผลการศึกษาเปนระดับตางๆ 

    กลุม ๑  รูปรางขอบใบ       กลุม ๒  สีของใบ   กลุม ๓   รูปรางใบ 
    กลุม ๔  ผิวใบ   กลุม ๕   เนื้อใบ   กลุม ๖   ขนาดของใบ 

3. จินตนาการสูการใชประโยชนดานตางๆ  (แบบกวางๆ  ไมตองมีวิธีการ แตใหอยูบนพื้นฐานของ 
    ความเปนไปได) 
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องคประกอบที่ ๔ การรายงานผลการเรียนรู 
การรายงานผลการเรียนรู 
ในทางปฏิบัตกิารรายงานผลการเรียนรูสามารถบูรณาการไดทุกวิชา ทกุกลุมสาระหรือจะ

จัดการเรียนรูแยกตางหากกไ็ดเนื่องจากวาสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนมีทั้งชีวภาพ กายภาพทีจ่ะให
นักเรียนไดสัมผัสเรียนรูเร่ิมจากชีวภาพที่พชืพรรณเปนหลักซึ่งไมสามารถเรียนรูแยกจากชีวภาพอืน่ 
กายภาพอื่นไดเนื่องจากวาอยูในสิ่งแวดลอมเดียวกันมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันเสมอ การรายงาน
ผลการเรียนรูมีหลักการคือ รูสาระ รูสรุป รูส่ือ การวิเคราะหเพื่อทําความเขาใจความหมายของคํา  

- รูสาระ จะรูไดตองสัมผัสเปนโดยใช หู ตา จมูก ล้ิน ผิวกาย และจิตใจ รูสาระหลัก 
- รูสรุป ตองสรุปใหตรงตามที่ตนสัมผัสไดไมใชฟงจากคาํบอกเลา คัดลอกจากอินเตอรเน็ต  
- รูส่ือ ตองสรุปสาระใหส้ัน กะทัดรัด ไดใจความ และสื่อใหเขาใจ   

การรวบรวมผลการเรียนรู เชน ผล จากเอกสาร ก.7-003  
หนาปก     -  ช่ือ และขอมูล ผูศึกษา 
หนา ๑       -   ช่ือพื้นเมือง ขอมูลพื้นบาน  ฯลฯ 
หนา ๒-๗  -  ลักษณะและขอมูลพรรณไม ราก ลําตน ใบ ดอก ฯลฯ 
หนา ๗     -  ภาพวาดทางพฤกษศาสตร 
หนา ๙     -  ช่ือพื้นเมือง  ช่ือวิทยาศาสตร  ประโยชน ฯลฯ 
หนา ๑๐   -  ขอมูลเพิ่มเติมอื่นๆ 

 การคัดแยกสาระสําคัญใหเปนหมวดหมู   
วิเคราะห เรียบเรียงสาระ  
แยกสาระสําคญัออกจากเนื้อหาเปนสาระหลัก รอง ยอย  สรุป สาระ หาคําเชื่อมประโยค 

ตัดคําซ้ําซอน  คําฟุมเฟอยเรียบเรียงประโยค ใหส้ัน ส่ือไดใจความ 
สาระหลัก   คือ ส่ิงที่ตองการรายงาน 
สาระรอง   คือ ส่ิงที่จะหนุนใหสาระหลัก  มีน้ําหนัก นาเชื่อถือมากขึ้น 
สาระยอย    คือ ส่ิง/บรรยากาศที่ทําให สาระหลัก สาระรอง มีความนาสนใจ 
ตัวอยาง เชน ผล จากเอกสาร ก.๗-๐๐๓ 
หมวดชื่อพรรณไม  - ช่ือพื้นเมือง ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือวงศ ช่ือสามัญ 
หมวดรูปลักษณะ  - ลักษณะวิสัย ลําตน ใบ ดอก ผล เมล็ด  
หมวดประโยชน   - ประโยชนพืน้บาน และ จากเอกสาร 
หมวดภาพ    - ภาพวาด ภาพถาย  
หมวดสภาพนเิวศน  - ถ่ินอาศัย  นสัิย 
หมวดการขยายพันธุ  - การขยายพนัธุแบบตางๆ   
จัดระเบียบขอมูลสาระแตละดาน 
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หมวดชื่อพรรณไม  
หมวดรูปลักษณะ  
หมวดประโยชน 
หมวดภาพ  
หมวดสภาพนเิวศน   
หมวดการขยายพันธุ  

จัดลําดับสาระหรือกลุมสาระ 
หมวดลกัษณะทางพฤกษศาสตร   
ลักษณะวิสัย   ความสูง  รูปรางทรงพุม  ความกวางทรงพุม   
ลําตน    ชนิดของลําตน  ผิวลําตน การมียาง  สีของลําตน   
ใบ         ชนิดของใบ  การเรียงตัวของใบบนกิ่ง  รูปรางแผนใบ  ขนาดแผนใบ  

รูปรางปลายใบ รูปรางโคนใบ รูปรางขอบใบ สีของใบ ลักษณะพิเศษของใบ   
ดอก      ชนิดของดอก ตําแหนงที่ออกดอก รูปรางของดอก สีของดอก การมีกล่ิน      

              กานดอก กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู กานชูอับเรณู อับเรณู ละอองเรณู  
              เกสรเพศเมีย  ตําแหนงของรงัไข กานเกสรเพศเมีย ยอดเกสรเพศเมีย 

ผล         ชนิดของผล  รูปรางของผล  สีของผล  ลักษณะพิเศษของผล 
เมล็ด      จํานวนเมล็ดตอผล  รูปรางของเมล็ด  การงอกของเมล็ด 

การสรุปและเรียบเรียง 
ขอมูลดานลักษณะทางพฤกษศาสตร      

          - ลักษณะวิสัย 
             - ความสูง   
            - ความกวางทรงพุม  
             - รูปรางทรงพุม  

ลําตน  
- ชนิดของลําตน  
- ลําตนใตดนิ  
- ลําตนเหนือดนิ 
- ผิวลําตน 
- สีของลําตน 
- การมียาง 
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การเรียนรูรูปแบบการเขียนรายงาน 
 การเขียนรายงานแบบวิชาการ 
รูปแบบรายงานวิชาการแบบสรุป (ตัวอยาง)  
- บทนํา       
- อุปกรณวิธีการ  
- ผลการศึกษา  
- สรุปและวิจารณ  
- เอกสารอางอิง 
รูปแบบรายงานวิชาการแบบสมบูรณ(ตัวอยาง) 
๑. สวนนํา  
- ปกหนา  ปกใน  ช่ือเร่ือง ช่ือผูเรียนรู สถานศึกษา  ป 
- บทคัดยอ  สรุปเนื้อหาและผลอยางสั้นๆ 
- กิตติกรรมประกาศ คํากลาวขอบคุณผูชวยเหลือ 
- สารบัญ  เสนอสวนประกอบ / เนื้อหาทั้งหมด 
- คําสําคัญ และคํายอ คําอธิบาย / ความหมาย 
๒. สวนเนื้อเร่ือง 
- บทที่ ๑ บทนําหรือความเปนมา    
- บทที่ ๒ เอกสารและงานการศึกษาที่เกีย่วของ 
- บทที่ ๓ วิธีดาํเนินการศกึษา 
- บทที่ ๔ ผลการศึกษา 
- บทที่ ๕ สรุปและวจิารณผลการศึกษา 
๓. สวนอางอิง  
- บรรณานุกรม หรือรายการอางอิง 
- ภาคผนวก 
- ประวัติผูวิจยั 

การรายงานผลการเรียนรูท่ีดีควรมีลักษณะสําคัญ 
๑. มีความถูกตรงตามที่ตนสัมผัส  ตองนําเสนอแตส่ิงที่เปนความจริง  จากการสัมผัสจริง  

แลวนํามาสรุป  ไมใชกะประมาณ 
๒. มีความสมบูรณ ครบถวนทัง้สาระหลัก สาระรอง สาระยอย เพื่อใหผูอานมีความเขาใจ

ชัดเจน 
๓. มีความกะทดัรัดชัดเจน ไมมขีอความซ้ําซอน  ใชคําเชื่อมประโยค  ส้ัน  ส่ือ กระชับ ได

ใจความ 
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๔. มีความสอดคลองคงเสนคงวา เปนรูปแบบเดียวกัน เชน ยอหนา วรรค หนวย ช่ือ
วิทยาศาสตร  

๕. มีความเชื่อมโยงตอเนื่อง เนื้อหาเปนระเบียบ ตอเนื่องกัน  ไมกลาวกลับไปกลับมา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารและสิ่งอางอิง 
http://wbc. msu.ac.th  การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินผลการวิจัย.  10 กรกฎาคม 2551 
http://school.obec.go.th  การเขียนรายงาน .  10 กรกฎาคม 2551 
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องคประกอบที่ ๕ การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา 
การนําองคความรูบูรณาการสูการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค 
๑.  เพื่อนําองคความรูที่ไดไปประกอบในการเรียนการสอนตามกลุมสาระการเรียนรู 
๒. เพื่อเปนการเผยแพรองคความรูเพื่อใหเกิดองคความรูใหม  
๓. เพื่อสรางแหลงเรียนรูในโรงเรียน  

ลําดับการเรียนรู  
๑. การนําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนบูรณาการสูการเรียนการสอน 

                        ๑.๑ การจัดทําหลักสูตรและการเขียนแผนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรแกน 
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ 

๑.๒ การจดัเกบ็ผลการเรียนรู 
๒. เรียนรูวิธีการเผยแพรองคความรู  

    ๒.๑ รวบรวมองคความรูท่ีไดจากการปฏิบตัิการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 ในการเรยีนรูงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เปนการเรยีนรูกับธรรมชาติ โดยมีพืชเปน
ปจจัยหลัก และชีวภาพอื่นเปนปจจยัรอง เพือ่ใหเกดิองคความรูที่หลากหลาย จึงมีการดําเนนิงาน ๕ 
องคประกอบ ซ่ึงแตละองคประกอบมีความรูและ องคความรู ที่แตกตางกันไป  
 
ตัวอยาง การรวบรวมองคความรูในการปฏบิัติงานองคประกอบท่ี ๑ การจัดทําปายชื่อพรรณไม  
องคความรู  ๑  ความหลากหลายของพรรณไม   
       ๒ การทําผังพรรณไม  
       ๓ การบันทึกภาพหรือการวาดภาพทางวิทยาศาสตร  
       ๔ การทําตวัอยางพรรณไม  
        ๕ แบบศึกษาพรรณไม  ก.๗-๐๐๓  

      ๖ การสืบคนหาขอมูลพรรณไม 
       ๗ การจัดระบบขอมูลพรรณไม 
       ๘ การทําปายชื่อพรรณไม  
 เมื่อรวบรวมองคความรูในองคประกอบตางๆ แลวก็นําไปสูการเรียนรูในลําดับตอไป 
 

๑.๒ วิเคราะห พิจารณา หาวธีิการ ท่ีจะนําไปใชประกอบการเรียนการสอน  
 เมื่อไดองคความรูมาแลวใหวิเคราะหองคความรูดูเนื้อหาสวนใด องคความรูใดที่สอดคลอง
กับวิชาที่ตนสอน เพื่อนํามาเปนสื่อ หรือใชเปนฐานในการจัดการเรียนการสอน จัดแหลงเรียนรู 
ตอไป  
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ตัวอยาง  การวิเคราะห องคความรู  
 แบบศึกษาพรรณไมตาม ก.๗-๐๐๓ 
 วิเคราะห  กลุมพรรณไม  
    ๑. กลุม พืชไมผล 
         ๒. กลุม พืชไมดอกไมประดับ 
        ๓. กลุม พืชไมหอม  
         ๔. กลุม พืชสมุนไพร  

๒. เผยแพรองคความรู 
   ๒.๑ การจัดกิจกรรมบูรณาการสูการเรียน การสอน 
 การจัดกจิกรรมการเรียน การสอน เมื่อเราวเิคราะหองคความรูจะเห็นวา มีองคความรู
บางสวนที่เกีย่วกับวิชาที่ตนสอนจึงนํามาเปนสื่อ หรือใชเปนฐานในการจัดการเรียนการสอน 
ตัวอยาง  สอนวิชา สุขศึกษา 
  เร่ือง พืชสมุนไพร  ( จัดทําสวนสมุนไพรในโรงเรียน )  

   
๒.๒ การสราง การใช การดูแลรักษา และพัฒนาแหลงเรียนรู   
การจัดแสดงพพิิธภัณฑ  เปนสถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งตางๆโดยมีจุดมุงหมาย

เพื่อใหเกิดประโยชนตอการ ศึกษา และกอใหเกดิความเพลิดเพลินใจ (หองงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน )  

การจัดพิพิธภณัฑเฉพาะเรื่อง  เฉพาะประเภท  เชน พิพิธภัณฑพืช  พิพธิภัณฑสัตว 
พิพิธภัณฑดิน หิน ฯลฯ  

แบบศึกษาพรรณไม 

ก.๗-๐๐๓ 
( องคความรู ) 

 

วิเคราะห กลุมพรรณไม 
     กลุม พืชไมผล 
     กลุม พืชไมดอก 
     กลุม พืชไมหอม  
     กลุม พืชสมุนไพร  

ทําสวน
สมุนไพร 

เริ่มการเรียนรู 

รวบรวม 
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การจัดพิพิธภณัฑธรรมชาติวิทยา เปนพิพธิภัณฑทีแ่สดงรวมทั้งสิ่งมีชีวติและสิ่งที่ไมมีชีวิตไวในที่
เดี่ยวกัน   
 การใชแหลงเรยีนรู ท่ีสรางขึน้  
  (๑) เปนสื่อการเรียนการสอน 
      (๒) แหลงศึกษาหาความรูดวยตวัเอง 
      (๓) ที่พักผอนหยอนใจ 
                      ฯลฯ 
 การดูแลรักษาแหลงเรียนรู  การพัฒนาแหลงเรียนรู   
  เมื่อเรามีพิพิธภัณฑตางๆ หรือ มีหองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนแลว โดยสรุปตอง
ทําใหพิพิธภัณฑนั้นมีชีวิต นัน้หมายถึงวา เมื่อมีพิพิธภัณฑแลวจะตองมีการใชหองพพิิธภัณฑ มกีาร
ดูแลรักษาและมีการดูแลรักษาแหลงเรียนรู  การเปลี่ยนแปลง มีส่ิงใหม อยูใน พิพิธภณัฑอยาง
ตอเนื่อง  
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สาระการเรียนรู : ธรรมชาติแหงชีวิต 
ธรรมชาติสรางปญญา 

         
 โลกของเรามีทั้งทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรกายภาพมากมาย โดยเฉพาะประเทศไทย
อยูในเขตรอนชื้นมีความหลากหลายทางชีวภาพ(Biological Diversity) ที่อุดมไปดวยส่ิงมีชีวิต สัตว 
พืชพรรณ ทําใหเราไมขาดแคลนปจจัยส่ีซ่ึงเปนพื้นฐานของชีวิต พืชพรรณดํารงมีชีวิตอยูไดเหตุ
เพราะมีการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมเฉกเชนมนุษยถาไมมีการปรับตัวเพื่อสนองตอการกิน 
การนอน การหลบภัย การสืบพันธุ ก็จะสูญพันธุ 
 ปจจุบันสภาพอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปเกิดสภาวะโลกรอน ฤดูกาลที่แปรปรวนไป   
มนุษยมิไดยิ่งใหญไปกวาธรรมชาติเลย มนุษยเปนเพียงสวนหนึ่งของธรรมชาติทั้งมวล ส่ิงที่มนุษย
ทําไดก็คือ เรียนรู ทําความเขาใจและเขาถึงธรรมชาติและกฎแหงธรรมชาติเทานั้น จึงเปนหนาที่ที่
มนุษยพึงใชความรูความเขาใจในธรรมชาติและกฎแหงธรรมชาตินั้นๆมารับใชมนุษยและธรรมชาติ
แวดลอมทั้งมวล ภายใตความสํานึกเขาใจที่วา สรรพสิ่งลวนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปจจัย 
เคลื่อนตัวไปในทามกลางเหตุและผล เพราะส่ิงนี้มี ส่ิงนี้จึงมี เพราะส่ิงนี้เกิด ส่ิงนี้จึงเกิด เพราะสิ่งนี้
ดับ ส่ิงนี้จึงดับ สรรพสิ่งจึงลวนมีความเกี่ยวของสัมพันธกันไปตามกฎเกณฑแหงธรรมชาตินี้เอง 
ดังนั้นการดําเนินการจัดการใดๆของมนุษย จึงตองคํานึงถึงความเปนจริงภายใตเงื่อนไขอันจํากัด
แหงการยอมรับได ทั้งการยอมรับไดทางธรรมชาติ การยอมรับไดทางโครงสรางพื้นฐานและการ
ยอมรับไดทางสังคม ปาคือ อาหาร ปาคือ บาน ปาคือ เครื่องนุงหม ปาคือ ยารักษาโรค ปาคือ น้ํา ปา
คือ ตัวปรับสมดุลแหงบรรยากาศแวดลอม และที่สุดปาคือ ชีวิต นี่คือคุณคาและความหมายแหงปาที่
เปนพื้นฐานของสรรพชีวิตทั้งมวล องคประกอบของปาก็มีพืชพรรณ สัตวอยูดวย มนุษยรูจักฝกฝน
เรียนรูและพัฒนา ดังนั้นหากจะอนุรักษก็ใชแนวทางเริ่มจากการสัมผัสเรียนรูธรรมชาติ หรือส่ิงที่มี
อยูนั้นๆโดยมีวิธีการที่เรียบงายเปนธรรมชาติจะสงผลตอความสมดุลของสภาพแวดลอม 
 พืชพรรณที่อยูรอบตัวเราบอกกลาวไมไดแตเปนครูแสดงใหเราเขาใจโดยปรากฏที่
รูปลักษณ คุณสมบัติ พฤติกรรม ดังนั้นเราตองเขาไปสัมผัสเรียนรูความจริงที่มีอยู คนหาความรูแทที่
รูตรง รูชัด รูรอบ รูประโยชน นํามาพิจารณาใหเขาใจถองแท และผสมผสานใหลงตัวเพื่อสนอง
พื้นฐานของชีวิต ซ่ึงความรูความเขาใจและความสํานึกที่ถูกตองนี้ก็คือ  ปญญานั่นเอง 
 
 
เอกสารและสิ่งอางอิง 
 http://www.panyathai.th.gs ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๑ 
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สาระการเรียนรู : สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว 
การศึกษาทรัพยากรชีวภาพและกายภาพ   เปนเรียนรูวิธีการที่ใชเพื่อใหเกิดมีความรูเกีย่วกับ

ธรรมชาติ   ของสรรพชีวิตที่ใชเปนปจจัยศึกษา  และความเกี่ยวพันของสรรพสิ่งในธรรมชาติกับ
ปจจัยที่ศกึษา 

 

 
 

๑. บทนํา  
    กายภาพ  หมายถึงสิ่งไมมีชีวิต ที่มีการเปลี่ยนแปลง แตกตาง ไปตามเหตุ และปจจัย 

โลกมีอายุประมาณ ๔,๖๐๐ ลานป  เมื่อเร่ิมแรกไมมีส่ิงมีชีวิต โลกมีสัณฐานกลม เสนผาน
ศูนยกลางจากขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต ๑๒,6๔๐ กิโลเมตร และเสนผานศูนยกลางในแนวนอน 
๑๒,6๘6 กิโลเมตร ประกอบดวย ๗ ทวีป  ไดแก เอเชีย  แอฟริกา  อเมริกาเหนือ  อเมริกาใต  ยุโรป   
ออสเตรเลีย  และแอนตารกติกา  ประกอบไปดวย  ๔  มหาสมุทรไดแก แปซิฟก  แอตแลนติก  
อินเดีย และอารกติก  (ยุพดี  เสตพรรณ,  ๒๕๔๔) บนพื้นโลกมีลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่
แตกตางกัน และมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตลอดเวลา 
    ชีวภาพ  หมายถึง ส่ิงมีชีวิต ที่มีการเปลี่ยนแปลง แตกตาง ไปตามเหตุ และปจจัย 

ส่ิงมีชีวิต คือการที่มีคุณสมบัติสามารถจําลองแบบตัวเองไดเพื่อใหเกิดการถายทอดเผาพันธุ
สูรุนถัดไปไดอยางตอเนื่องและสามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยกลไกการทํางานทางเคมีภายใน
โครงสรางตางๆ ของสิ่งมีชีวิตนั้น (ประเวศ  วะสี และคณะ,  ๒๕๔๗) 
๒. แนวทางการเรียนรู 

การจัดการใหผูเรียน ไดสัมผัสปจจัยศึกษาดวยกายและจิต คือตา หู จมูก ล้ิน ผิวกาย  และจิต
ที่แนวจรดจอ ออนโยน ดวยอารมณที่ไหวใครรู แลวการรู ความรูจริง เปนวิทยาการทีเ่กิดขึ้นใน
ผูเรียน 
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วิธีการเรียนรู โดยการตั้ง “คําถามที่เนื่องตอ”      
             ๑. วัตถุประสงคการตั้งคําถาม 
                  ๑.๑ เพื่อฝกกระบวนการคิด วิเคราะหอยางเปนระบบ 
                  ๑.๒ เพื่อใหสัมผัสธรรมชาติและนําเขาสู ความรูจริง 
              ๒. เนื้อหาสาระในการตั้งคําถาม 
                  ๒.๑ การเรียนรู ธรรมชาติแหงชวีิต  

           เรียนรูธรรมชาติดานรูปลักษณ  คุณสมบัติและพฤติกรรม   ผลการศึกษามีเนื้อหา
สาระที่ละเอียด   
                  ๒.๒ การเรียนรู สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว  (ความสัมพันธ   ผูกพัน หรือดุลยภาพ) 
                           เรียนรูธรรมชาติแหงชวีิต  ของปจจัยที่เขามาพันเกีย่ว(กายภาพ-ชีวภาพ) และเรียนรู
ธรรมชาติของความพันเกี่ยว ระหวางปจจยัหลัก(พืช) กับปจจัยอ่ืนๆ 
 

 
 
             
   ๓. ศิลปะของการตั้งคําถาม 
                 ๓.๓ คําถามนําหรือคําถามเริ่มตน ตองเปนคาํถามที่กวาง ไมเฉพาะเจาะจง เปดโอกาสให 
                         ผูตอบมีเวลาคิดวิเคราะห คนหาคําตอบ  และในชวงตนของการเรียนรูควรหลีกเลี่ยง 
                         คําถามที่ปดหรือคําถามที่แคบคือถามแลวตองการคําตอบทันที  
                  ๓.๑ ผูเรียนตั้งคําถามในปจจยัศกึษา หรือเร่ืองที่มีความสนใจ 

ธรรมชาติของปจจัยท่ีเขามาเกี่ยวของ 

รูปลักษณ 
คุณสมบัติ 
พฤติกรรม 

รูปลักษณ 
คุณสมบัติ 
พฤติกรรม 

ธรรมชาติของปจจัยหลัก(พืช) 

ธรรมชาติของ 
ความพันเกี่ยวระหวางปจจัย 

(สัมพันธ   ผูกพัน) 

ชีวภาพ ๑ ชีวภาพ ๒ 
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                  ๓.๒ ผูเรียนตั้งคําถามกับปจจัยศึกษาสวนใดกอนก็ได และขณะเรยีนรูนัน้  
คําถามจะนําไปสูศาสตรและศิลป วิชาตางๆ       

                  ๓.๔  ความเนื่องตอ  ของคําถาม 
                        - ผูถามตั้งคําถามที่ ๑ หรือคําถามนํา ผูตอบคนหาคําตอบที่ ๑  
                        - ผูถามพิจารณาคําสําคัญ (key word) ในคําตอบที่ ๑ นาํมาตั้งเปนคําถามที่ ๒   
                           ผูตอบคนหาคําตอบที่ ๒     การตั้งคําถามตอไปใหนําคําสําคัญ(key word) ใน 
                           คําตอบของคําถามกอนหนามาเปนแกนหลัก 
                  ๓.๕ ผูถามตั้งคําถามในขั้นตน ๑๐-๑๕ คําถามที่เนื่องตอกนั  เจาะลกึเรื่องใดเรื่องหนึ่งให 

             ละเอียด  เรียนรูไปทลีะเรื่องเชนหวัขอศึกษาเชนสขีองราก ผูตอบคนหาคําตอบจาก 
             คําถาม แลวจึงตั้งคําถามตอไปอีก (จํานวนคําถามขึ้นอยูกับความสนใจของผูตอบ) 

                  ๓.6 การเปลี่ยนแนวการเรยีนรู เพื่อไมใหเกิดความซ้ํา ความนาเบื่อ การเปลี่ยนแนวคือ 
            เมื่อผูเรียนไดเรียนรูศาสตรใดมาระยะเวลาหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนไปเปนศาสตรอ่ืนได   
            ตามความเหมาะสม เชนวิทยาศาสตรเปลี่ยนเปนศลิปะศาสตร  ศิลปะศาสตร 
            เปลี่ยนเปนคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรเปลี่ยนเปนสังคมศาสตร เปนตน  และตองมี 
            จุดเปลีย่นที่ดี คือเปลีย่นอยางกลมกลืน 

                  ๓.๗ การสื่อภาษาในการตั้งคําถามระหวางผูถามกับผูตอบตองชัดเจน 
                  ๓.๘ ผูถามควรฝกการตั้งคําถามในสิ่งที่ไมเคยรูมากอน   
               ๔. การสรุปองคองคความรู 
                   ๔.๑  ผูถามไมควรสรุปในเบื้องตน 
                   ๔.๒ ผูตอบแตละคนสรุปสิ่งที่ไดคนพบ  
                   ๔.๓  ผูตอบสรุปสิ่งที่คนพบเปนองคความรู  และนําไปเปรียบเทียบกับองคความรูเดิม  

               หากมีความสอดคลองกันก็เปนการยืนยนัองคความรูนั้น แตหากไมสอดคลองกัน  
               ก็เปนการกําหนดองคความรูที่คนพบใหม   

 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง  : 
ประเวศ  วะสี และคณะ,  ๒๕๔๗.  ธรรมชาติของสรรพสิ่ง การเขาถึงความจริงทั้งหมด . บริษัท โอ. 
                                                      เอส.พริ้นติ้ง เฮาส จํากัด , กรุงเทพฯ. ๓๐๘ หนา. 
ยุพดี  เสตพรรณ,  ๒๕๔๔.            ชีวิตกับสิ่งแวดลอม . พิศิษฐการพิมพ , กรุงเทพฯ. ๔๖๗ หนา. 
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สาระการเรียนรู : ประโยชนแทแกมหาชน 
การวิเคราะหศักยภาพ 

  
ศักยภาพ  เปนอํานาจแฝง คณุสมบัติ หรือภาวะที่แฝงอยูในสิ่งตางๆ  

 
 วัตถุประสงคของวิเคราะหศักยภาพ 

๑. ฝกการคิด วิเคราะห กระบวนการคนหาศกัยภาพ 
๒. ใหเห็นแนวทางการวิเคราะหศักยภาพ 

 
การคิด วิเคราะหศักยภาพ ของธรรมชาติ มีกระบวนการเรียนรู ที่เล็ก ลึก ละเอียด โดยใชปจจัย
ศึกษาที่เปนธรรมชาติ คือ มีปจจัยศึกษาชีวภาพ คือ พืช  เปนปจจัยหลัก  ชีวภาพอื่นเปนปจจัยรอง 
ทรัพยากรกายภาพ เชน ดิน น้ํา แสง อากาศ เปนปจจัยเสริม และมีวัสดุ อุปกรณ เปนปจจัย
ประกอบ        

กระบวนการคนหาศักยภาพ 
๑. สัมผัสปจจัยศึกษา 
๒. เรียนรูปจจยั ดานรูปลักษณ โดยการพจิารณา 
๓. เรียนรูปจจยั ดานคุณสมบัต ิโดยการจิตนาการ 
๔. เรียนรูปจจยั ดานพฤติกรรม โดยการวิเคราะห 
๕. ฝกวเิคราะหศกัยภาพ ของรูปลักษณ คณุสมบัติ พฤติกรรม 

 
ตัวอยางที่ ๑  แนวทางการวิเคราะหศักยภาพบนฐานธรรมชาต ิ 
การวิเคราะหศกัยภาพปจจัยชีวภาพ ดานรูปลักษณ คณุสมบัติ พฤติกรรม ของพืช 

๑. สัมผัสปจจัยศึกษา คือ ใบไผ 
๒.  กําหนดหวัขอการเรียนรู คือ ขอบใบสวนซายตอนกลาง ของใบไผ   
๓.  พิจารณาศกัยภาพดานรูปลักษณ  ขอบใบสวนซายตอนกลาง ของใบไผ  พบวา  

มีความบาง มศีักยภาพ เชน ทําใหบาด หรือเปนแผลได 
๔.  จินตนาการศักยภาพดานคุณสมบัติ  ขอบใบสวนซายตอนกลาง ของใบไผ  

พบวามีความคม แข็ง เหนยีว น้ําหนกันอย   
มีศักยภาพ เชน ทําใหบาด หรือเปนแผลได/ ทําใหยึด หรือติด 

๕.  วิเคราะหศักยภาพดานพฤติกรรม ขอบใบสวนซายตอนกลาง ของใบไผ  พบวา 
เมื่อมีลมมากระทบกับขอบใบสวนซายตอนกลางของใบไผ พบวามีความไมนิ่ง เคลื่อนไหว 
เอนเอียงเล็กนอย  มีศักยภาพ เชน ปองกันภัย 



 168 

๖.  วิเคราะห ศักยภาพรวม ของขอบใบสวนซายตอนกลาง ของใบไผ   
มีศักยภาพ ทําใหบาด หรือเปนแผลได/ ทาํใหยดึ หรือตดิ / ปองกันภัย 
ทําใหบาด หรือเปนแผลได(มีความบาง มคีวามคม) เปนอํานาจแฝง 
ทําใหยดึ หรือติด เปนคุณสมบัติแฝง 
ปองกันภยั  เปนภาวะแฝง 
 
ตัวอยางที่ ๒  แนวทางการวิเคราะหศักยภาพบนฐานธรรมชาต ิ 
การวิเคราะหศกัยภาพปจจัยกายภาพ ดานรปูลักษณ คณุสมบัติ พฤติกรรม ของ น้ํา 

๑.  สัมผัสปจจัยศึกษา คือ น้ํา 
๒.  กําหนดหวัขอการเรียนรู คือ น้ํา   
๓.  พิจารณาศกัยภาพดานรูปลักษณ    น้ํามีลักษณะเปนของเหลว  
มีศักยภาพ คือ เปลี่ยนสถานะได 
๔. จินตนาการศักยภาพดานคุณสมบัติ   น้ําเปนสารทําละลาย  
มีศักยภาพ การออนตัว / การรวมตัว 
๕. วิเคราะหศกัยภาพดานพฤติกรรม  น้ํา  เมื่อน้ําไหลจากที่สูงลงสูที่ต่ํา 

  มีศักยภาพ คือ พลังงาน 
       ๖. วิเคราะห ศักยภาพรวม ของ น้ํา   
      มีศักยภาพ เปลี่ยนสถานะได/ การออนตัวหรือการรวมตัว / พลังงาน 
 พลังงาน เปนอํานาจแฝง 

การออนตัวหรือการรวมตัว เปนคุณสมบัตแิฝง 
เปลี่ยนสถานะได  เปนภาวะแฝง 

 
ตัวอยางที่ ๓  แนวทางการวิเคราะหศักยภาพบนฐานธรรมชาติ (เชิงนามธรรม) 
การวิเคราะหศกัยภาพในลักษณะของปจจยัศึกษาทีเ่ปนนามธรรม อาจเปนความรูสึก หรือ

ภาวะของอารมณที่เกดิขึ้นระหวาง หรือหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนรูการวเิคราะหศักยภาพ
ของปจจัยศึกษา และการสรางจินตนาการในการวิเคราะหศักยภาพเพื่อใหเห็นภาพความเปนจริง 
และแนวทางทีป่ฏิบัติได เชน การวิเคราะหศกัยภาพของพระราชดําริ  ศักยภาพของสิ่งดงีาม  
ศักยภาพของคติธรรม  ฯลฯ 

 
 ตัวอยาง  การวิเคราะหศักยภาพของ ของ พระราชดําริ คําวา ประโยชนแท 

๑. กําหนดปจจยัศึกษา คือ ประโยชนแท 
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๑.๑ ศึกษาความหมายของคําวา ประโยชนแท ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราช
บัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒  

-  ประโยชน น. ส่ิงที่มีผลใชไดดีสมกับทีค่ิดมุงหมายไว, ผลที่ไดตามตองการ, ส่ิง
ที่เปนผลดีหรือเปนคุณ, เชน ประโยชนของการศึกษา ประโยชนของโรงเรียน. 

- แท  ว. ลวนๆ เชน เทียนขีผ้ึ้งแท, ไมมีอะไรเจือปน, ไมปลอม, เชน ทองแท. 
๑.๒ ศึกษาความหมายคําวา ประโยชนแท จากพระราชดาํรัส พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหวัฯ ปพุทธศักราช ๒๕๔๐ 
“..ประโยชนแท เปนผลประโยชนที่สืบเนือ่งมิรูจบ   ผูกพันกับชวีิตทั้งบําบัดความขาด
แคลนทางกาย ทั้งบํารุงความผาสุกทางจิตใจของมหาชนทั่วแผนดิน..” 
๒. พิจารณาศักยภาพดานรูปลักษณของ ประโยชนแท  

 เปนลักษณะของสิ่งดี เปนคุณ ตอตนและมหาชน 
๓. จินตนาการศักยภาพดานคณุสมบัติของ ประโยชนแท  

เปนสิ่งที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวิต ไมเปนอันตรายตอตนและสรรพสิ่ง  
เกิดขึ้นสืบเนื่องยาวนาน ชีวติเปนสุข พอเพยีง แกมหาชน 

๔. วิเคราะหศักยภาพดานพฤตกิรรมของ ประโยชนแท 
เปนวิธีการในการจัดการ หรือภูมิปญญา ที่ตั้งอยูบนฐานคุณธรรม ที่มีความรัก 
ความปรารถนาดี มุงสู ผล ที่ดีงามแกมหาชน 

๕. วิเคราะหศักยภาพรวมของ ประโยชนแท    
ความสุขอยางยั่งยืน 

  
สรุป 

 การวิเคราะหศักยภาพ คือ การสัมผัสปจจัยศึกษา ที่เปนธรรมชาติ แลวเกิดกระบวนการคิด 
วิเคราะห จากรูปลักษณ คุณสมบัติ พฤติกรรม ของปจจัยศึกษา เห็นศักยภาพที่มีในแตสวน แตละขัน้ 
แตละตอน  เพื่อที่จะนําศักยภาพเหลานั้นไปกอเกิดการจินตนาการ เห็นคุณ ที่จะพัฒนาสิ่งใหมหรือ
วิธีการใหมดวยปญญา จนเกิดมีภูมิปญญา ที่ตั้งอยูบนฐานคุณธรรม. 
 
 

 
เอกสารและสิ่งอางอิง  
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คูมือการดําเนนิงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 


