
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

องค์ประกอบท่ี 2 
การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน 

หลักการ คลุกคลี เห็นคุณ สุนทรีย์ 



สาระการเรียนรู้ 

 เรียนรู้พืชพรรณ  และสภาพพ้ืนท่ี วิเคราะห์
พ้ืนที่ พิจารณาคุณ และสุนทรียภาพพรรณไม้ ท า
ผังภูมิทัศน์ จัดหาพรรณไม้ ปลูก  ดูแลรักษา และ
ออกแบบบันทึกการเปล่ียนแปลง  เพ่ือให้เห็นคุณ  
รู้ค่า ของพืชพรรณ 



ล าดับการเรียนรู้ 

 1) ศึกษาข้อมูลจากผังพรรณไม้เดิมและศึกษาธรรมชาติของพรรณไม ้
 2) ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์สภาพพื้นท่ี 
 3) พิจารณาคุณ และสุนทรียภาพของพรรณไม้ 
 4) ก าหนดการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ี 
 5) ก าหนดชนิดพรรณไม้ท่ีจะปลูก 
 6) ท าผังภูมิทัศน์ 
 7) จัดหาพรรณไม ้วัสดุปลูก 
 8) ปลูกพรรณไม้เพ่ิมเติม 
 9) ศึกษาพรรณไม้หลังการปลูก 



ล าดับการเรียนรู้ที่ 1 ศึกษาข้อมูลจากผังพรรณไม้เดิม 
และศึกษาธรรมชาติของพรรณไม้ 

วัตถุประสงค์  

1) เพื่อรู้ข้อมูลของพื้นท่ีศึกษาจากผังพรรณไม้ 

2) เพื่อรู้ธรรมชาติของพรรณไม้ 



1) เรียนรู้ข้อมูลของผังพรรณไม้เดิม 

ล าดับการเรียนรู้ท่ี 1 ศึกษาข้อมูลจากผังพรรณไม้เดิมและศึกษา
ธรรมชาติของพรรณไม้ 



1) เรียนรู้ข้อมูลของผังพรรณไม้เดิม 

ล าดับการเรียนรู้ท่ี 1 ศึกษาข้อมูลจากผังพรรณไม้เดิมและศึกษา
ธรรมชาติของพรรณไม้ 



2) ศึกษาธรรมชาติของพรรณไม้ 

ล าดับการเรียนรู้ที่ 1 ศึกษาข้อมูลจากผังพรรณไม้เดิม 
และศึกษาธรรมชาติของพรรณไม้ 

 2.1) ก าหนดกลุ่มพรรณไม้ 

 2.2) เรียนรู้สภาพของชนิดพรรณไม้ที่อยู่ในธรรมชาติ 

 2.3) เรียนรู้สภาพแวดล้อมโดยรอบของชนดิพรรณไม้ที่อยู่ในธรรมชาติ  



สภาพของพรรณไม้ 

 ลักษณะวิสัย   

 สภาพของต้นไม้  ลักษณะของต้นไม้ 

 การเจริญเติบโตในสภาพธรรมชาติ 

สภาพแวดล้อมของพรรณไม้  

ถิ่นอาศัย 

สภาพทางกายภาพ  ดิน น้้า ลม แสงแดด  อุณหภูมิ 



ศึกษาพรรณไม้ในสภาพธรรมชาติ 

ชื่อพืช ลักษณะวิสัย  สภาพของพรรณไม้ สภาพแวดล้อมของพรรณไม้  

โมกซ้อน ไม้พุ่ม ทรงพุ่มขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ 
เรือนยอดแผ่กว้าง เปลือกล าต้น
สีน้ าตาล มีจุดประสีขาว ทุก
ส่วนของต้นมนี้ ายางสีขาว แตก
กิ่งต่ าใกล้ผิวดนิเป็นล าต้น
จ านวนมาก ใบสีเขียวเป็นมัน  
ดอกสีขาวกลิ่นหอม ออกดอก
ทั้งป ี

ดินร่วน ระบายน้ าได้ดี  
ความชื้นปานกลาง  รับ
แสงแดดตลอดวัน-ร าไร   



ล าดับการเรียนรู้ที่ 2 ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์สภาพพื้นท่ี 

วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือรู้สภาพภูมิศาสตร์ของพื้นท่ีตามผังพรรณไม้ 

2) เพ่ือรู้วิธีการท าผังแสดงสภาพภูมิศาสตร์ 



ล าดับการเรียนรู้ที่ 2 ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์สภาพพื้นท่ี 

1) เรียนรู้สภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่ตามผังพรรณไม้ 

1.1) เรยีนรู้วธิกีารใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเก็บขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ 

กระดาษยูนิเวอร์เซลอินดิเคเตอร ์ ไฮโกร - เทอร์โมมเิตอร์  EC-meter  

วัดความเป็นกรด-เบส วัดความช้ืนสัมพัทธ์และอุณหภูมิ วัดความเป็นกรด-เบส  
และค่าการน าไฟฟ้า 



ล าดับการเรียนรู้ที่ 2 ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ 
1) เรียนรู้สภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่ตามผังพรรณไม้ 

1.2) เรียนรูว้ิธีการบันทึกข้อมูลสภาพภูมิประเทศ - พิจารณาพื้นที ่
      จุดต่ าสุด  
      จุดสูงสุด 
- ก าหนด จุดอ้างอิง 
- ก าหนดระดับชั้นความสูง 

+๐.๐๐ 

+๕.๐๐ 

ผังวิเคราะห์ความลาดชัน 
รูปตัด 

+๐.๐๐ 

+๕.๐๐ 



แบบบันทึก  ส้ารวจและศึกษาชีวภาพ  กายภาพ  

ล้าดับที่ รายการที่ส้ารวจ ผลการศึกษา 

๑ สีของดิน 

๒ กลิ่น 

๓ ความชื้น 

๔ ลักษณะเนื้อดิน 

๕ อุณหภูมิระดับผิวดิน  

๖ อุณหภูมิระดับความลึก ๒๐ ซม. 

๗ ความเป็นกรด-เบสระดับผิวดิน 

๘ ความเป็นกรด-เบส 
ระดับความลึก ๒๐ ซม. 

วันที่...........  เดือน ....................... พ.ศ. ...........  เวลา .............. น. 



ล าดับการเรียนรู้ที่ 2 ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ 
1) เรียนรู้สภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่ตามผังพรรณไม้ 

1.3) เรียนรูแ้ละบันทกึข้อมูลสภาพภูมิอากาศ 

- น้ า    ปริมาณและคุณภาพ ทิศทางการไหล 
- ลม-อากาศ     ความแรงและทิศทางของลม 
- แสง       ปริมาณและทิศทางของแสงท่ีเข้ามากระทบ 
- อุณหภูมิ ความร้อน  ความเย็น 



ล าดับการเรียนรู้ที่ 2 ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ 
1) เรียนรู้สภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่ตามผังพรรณไม้ 

1.4) เรียนรู้และบันทึกข้อมูลด้านมุมมองของพื้นที่ 

1. จุดท่ีมอง 
 -มองจากนอกพ้ืนท่ี 
 -มองจากในพ้ืนท่ี 
2. ส่ิงที่เห็น 
 -รูปร่าง  รูปทรง  สี  ผิว ขนาด เน้ือ 
 -ความสัมพันธ ์
3. สรุปมุมมอง 



ล าดับการเรียนรู้ที่ 2 ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์สภาพพื้นท่ี 

2) เรียนรู้วิธีการท าผังแสดงสภาพภูมิศาสตร์ 

2.1) เรยีนรู้องค์ประกอบของผังภูมิศาสตร์ 

1) ส่วนของผัง 

2) ส่วนของสัญลักษณ์ 

3) ส่วนของ
รายละเอียด 



ล าดับการเรียนรู้ที่ 2 ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ 
2) เรียนรู้วธิกีารท าผังแสดงสภาพภูมิศาสตร์ 

ตัวอย่างผังสภาพภูมิศาสตร์ (ดินและน้ า) ในพื้นที่ศกึษา (เฉพาะพื้นที่) 

2.2)  เรียนรูก้ารน าข้อมูลจากการส ารวจและบันทกึ มาจัดท าเป็นผังภูมิศาสตร ์

• ดินและน้ า 



ล าดับการเรียนรู้ที่ 2 ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ 
2) เรียนรู้วธิกีารท าผังแสดงสภาพภูมิศาสตร์ 

• แสงและลม 

ตัวอย่างผังสภาพภูมิศาสตร์ (แสงและลม) ในพื้นที่ศกึษา (เฉพาะพื้นที่) 

2.2)  เรียนรูก้ารน าข้อมูลจากการส ารวจและบันทกึ มาจัดท าเป็นผังภูมิศาสตร ์



ล าดับการเรียนรู้ที่ 2 ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ 
2) เรียนรู้วธิกีารท าผังแสดงสภาพภูมิศาสตร์ 

ตัวอย่างผังสภาพมุมมอง ในพื้นที่ศกึษา (เฉพาะพื้นที่) 

2.2)  เรียนรูก้ารน าข้อมูลจากการส ารวจและบันทกึ มาจัดท าเป็นผังภูมิศาสตร ์



สรุปความงาม 

งามดังภาพวาด   picturesque 
งามอย่างละเมียดละไม  delicate        
ตระหง่าน    majestic    
รื่นตาแบบชนบท                 idyllic    
สงบราบรื่น    serene 
โดดเด่น                       stark 
เบาบาง                       ethereal 
นิ่มนวล                       graceful 





ล าดับการเรียนรู้ที่ 3 พิจารณาคุณ สุนทรียภาพของพรรณไม้ 

วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือรู้คุณค่าและประโยชน์ของพรรณไม้ 

 2) เพ่ือรู้สุนทรียภาพของพรรณไม้  



ล าดับการเรียนรู้ที่ 3 พิจารณาคุณ สุนทรียภาพของพรรณไม้ 

1) เรียนรู้คุณค่าและประโยชน์ของพรรณไม้ 

1.1) เรียนรู้คุณค่าของพรรณไม้ 

 1.1.1) เรียนรู้พรรณไม้และความสัมพันธ์ของพรรณไม้
  กับปัจจัยกายภาพและชีวภาพที่เข้ามาเก่ียวข้อง
  กับพรรณไม้ 
 1.1.2) เรียนรู้พรรณไม้และความส าคัญของพรรณไม้  
1.2) เรียนรู้ประโยชน์ของพรรณไม้ 



ล าดับการเรียนรู้ที่ 3 พิจารณาคุณ สุนทรียภาพของพรรณไม้ 

2) เรียนรู้สุนทรียภาพของพรรณไม้   

2.1) เรียนรู้ความงามของพรรณไม้ 

1. สัดส่วน (proportion) 
2. ความกลมกลืน (harmony) 
3. ความเด่น (dominant point) 
4. ความต่าง(contrast) 



ความงามของธรรมชาติ 



   สัดส่วน (proportion) สัดส่วนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ 
ขนาด พื้นที่ และปริมาณของส่วนต่างๆ ในภาพรวม ท้าให้เกิด
ความสวยงาม 



 ความกลมกลืน (harmony) เป็นความพอเหมาะพอดีของ
องค์ประกอบ ความกลมกลืนจากการท้าเป็นรูปซ้้าๆกัน  สีสัน  
ผิวสัมผัส  ช่องว่าง รูปทรงที่คล้ายกัน 



 ความเด่น (dominant point) จุดรวมหรือดึงดูดสายตา 
เป็นจุดที่ส่งเสริมความงาม เช่น น้้าพุ รูปปั้น น้้าตก ก้อนหิน  
พันธุ์ไม้ที่มีรูปทรงสวยงาม 



 ความต่าง(contrast) การจัดสวนให้เกิดความแตกต่างท้า
ได้หลายลักษณะ  เช่น  ความแตกต่างของรูปทรง สี เส้น แสง เงา 
สัดส่วน ช่องว่าง จังหวะ ความแตกต่างของพรรณไม้ 



ความงามของพรรณไม ้



ความงามของพรรณไม้ 



ความงามของพรรณไม้ 



ล าดับการเรียนรู้ที่ 4 ก าหนดการใช้ประโยชน์ ในพ้ืนที่ 

วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือรู้การจินตนาการของการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ 

 2) เพ่ือรู้สัดส่วนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างเหมาะสม 



ล าดับการเรียนรู้ที่ 4 ก าหนดการใช้ประโยชน์ ในพ้ืนที่ 

1) เรียนรู้การจินตนาการการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี 

ตัวอย่างผังก าหนดการใช้ประโยชน์ในพื้นทีศ่ึกษา (เฉพาะที)่ 





ล าดับการเรียนรู้ที่ 5 ก าหนดชนิดพรรณไม้ท่ีจะปลูก 

วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือรู้การก าหนดชนิดพรรณไม้ท่ีจะปลูกใหเ้หมาะสมกับ

การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 



ล าดับการเรียนรู้ที่ 5 ก าหนดชนิดพรรณไม้ท่ีจะปลูก 

1) เรียนรู้การก าหนดชนิดพรรณไม้ท่ีจะปลูกให้เหมาะสม 
กับการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี 

1.1) เรียนรู้การก าหนดชนิดพรรณไม้ท่ีจะปลูก ที่สอดคล้องผัง

ก าหนดการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ 

1.2) เรียนรู้วัสดุปลูกที่เหมาะสมกับพรรณไม้ท่ีจะปลูก 



แนวคิด ในการจัดสภาพแวดล้อม ในสถานศึกษา 

๑.  ค้านึงถึงร่มเงา  ร่มรื่น ในช่วงที่เยาวชนอยู่ที่สถานศึกษา  
   เป็นจุดเริ่มส้าหรับโรงเรียน 
 
๒.  ให้มีสถานที่เรียนร่วมกันนอกห้องเรียน 
 
๓.  หลายหลากของพืช น้าไปสู่  สิ่งอ่ืนๆ  อย่างสอดคล้อง  สมดุล 
 
๔.  จัดให้มีสีสัน  เพื่อดึงดูด  





ตัวอย่างการบันทกึข้อมูล ก าหนดชนิดพรรณไม้ที่จะปลูก  



ล าดับการเรียนรู้ที่ 6 ท าผังภูมิทัศน์ 

วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือรู้รูปแบบและวิธีการจัดท าผังภูมิทัศน์ 



ล าดับการเรียนรู้ที่ 6 ท าผังภูมิทัศน์ 

1) เรียนรู้รูปแบบการท าผังภูมิทัศน์ 

1.1) รูปแบบผัง แสดงผังที่มองจากมุมมองด้านบน (Top view) 

1.2) รูปแบบภาพ แสดงทัศนียภาพ (Perspective) รูปด้าน 

(elevation) รูปตัด (section) 



ล าดับการเรียนรู้ที่ 6 ท าผังภูมิทัศน์ 

2) เรียนรู้วิธีการจัดท าผังภูมิทัศน์ 

2.1)  ก าหนดขอบเขตพื้นที่จัดท าผังภูมิทัศน์ 
2.2)  ก าหนดรายละเอียดการปลูกพรรณไม้ เช่น ก าหนด
ต าแหน่งพรรณไม้ท่ีจะปลูก ช่ือพรรณไม้ ขนาดและความสูง
ของต้น ระยะปลูก จ านวนต้น ฯลฯ 



ตัวอย่างผังภูมิทัศน์ของพื้นที่ศึกษา (เฉพาะที)่ 





ผังภูมิทัศน์ 

๑. พรรณไม้ที่จะปลูก   
จ้านวน 
๒.     ผังภูมิทัศน์ 
 มาตราส่วน........... 
 พื้นที่ศึกษาที่......... 
 ผู้จัดท้า.................. 
 วันที.่..................... 



ตัวอย่างทัศนยีภาพของพื้นที่ศึกษา (เฉพาะที)่ 







รายละเอียดตามผังภูมิทัศน์ 

1) งานวัสดุพืชพรรณ (SOFTSCAPE  WORK) 
 -พืชพรรณ 
 -วัสดุปลูก 

2) งานพ้ืนดาดแข็ง (HARDSCAPE  WORK) 



ตารางแสดงรายละเอียดตามผังภูมิทัศน์ 

1) งานวัสดพุชืพรรณ (SOFTSCAPE WORK)

เสน้ผ่าน

ศูนย์กลาง

(เมตร)

ความสงู

(เมตร)

ความ

กว้าง

ทรงพุม่

(เมตร)

1 ปปี 0.50 5.00 2.00 3.00 10 ต้น

2 โมกซอ้น - 2.00 0.60 0.60 20 ต้น

3 บวัหลวง - 0.60 0.60 10 กระถาง

ขนาด

รายการท่ี

ระยะ

ปลกู

(เมตร)

จ านวน

(หน่วย)
หมายเหตุ



ตารางแสดงรายละเอียดตามผังภูมิทัศน์ 

2) งานพืน้ดาดแข็ง (HARDSCAPE WORK)

1 โต๊ะหินอ่อน และท่ีนั่ง เสน้ผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร 2 ชุด

2 พืน้ปแูผ่นหินธรรมชาติ 5.0 x 4.0 x 0.15 เมตร 10 ตร.ม.

ตาราง แสดงรายละเอียดตามผังภูมิทัศน์

รายการท่ี จ านวน(หนว่ย) หมายเหตุขนาด



ล าดับการเรียนรู้ที่ 7 จัดหาพรรณไม้ และวัสดุปลูก 

วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือรู้วิธีการในการจัดหาพรรณไม้ 

2) เพ่ือรู้วิธีการจัดหาวัสดุปลูก 



ล าดับการเรียนรู้ที่ 7 จัดหาพรรณไม้ และวัสดุปลูก 
1) เรียนรู้วิธีการในการจัดหาพรรณไม้  

1.1) การมีส่วนร่วม ชุมชน หน่วยงาน ผู้ปกครอง ฯลฯ 



ล าดับการเรียนรู้ที่ 7 จัดหาพรรณไม้ และวัสดุปลูก 
1) เรียนรู้วิธีการในการจัดหาพรรณไม้  
1.2) การขยายพันธุ์ การตอน การปักช า การเพาะเมล็ด การติดตา ฯลฯ 

ขั้นตอนการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีตอนกิ่ง  



การตอนกิ่ง 



ล าดับการเรียนรู้ที่ 7 จัดหาพรรณไม้ และวัสดุปลูก 

2) เรียนรู้วิธีการจัดหาวัสดุปลูก 

วัสดุที่ใช้ในการปลูกพรรณไม้ 



ล าดับการเรียนรู้ที่ 8 ปลูกพรรณไม้เพิ่มเติม 

วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือรู้วิธีการปลูกพรรณไม้ 



ล าดับการเรียนรู้ที่ 8 ปลูกพรรณไม้เพิ่มเติม 

1) เรียนรู้วิธีการปลูกพรรณไม้ตามผังภูมิทัศน์ 

 1.1) การเตรียมหลุมปลูก แปลงปลูก เป็นการเตรียมพ้ืนที่ศกึษา

ตามผังภูมิทัศนใ์ห้เหมาะสม กับชนิดพรรณไม้ท่ีจัดหามาได้ โดยระบุและ

บันทึกข้อมูล ขั้นตอนการปลูกพันธุไ์ม้ชนดิต่าง ๆ ตามผังภูมิทัศน์ 

 1.2) การปลูกแบบสลับ แบบแถว แบบคละ 

 1.3) การค้ ายันพรรณไม้ที่ปลูก 



การปลูกพรรณไม้เพิ่มเติม   

http://web.chiangrai.net/saraburi2/e-networks/images/subplakang/P15aj62Ad13734ThuJun2008.jpg.JPG
http://www.bloggang.com/data/prajaru/picture/1220470013.jpg
http://www.bloggang.com/data/prajaru/picture/1220469888.jpg


ล าดับการเรียนรู้ที่ 8 ปลูกพรรณไม้เพิ่มเติม 

การเตรียมหลุมปลูก แปลงปลูก 



ล าดับการเรียนรู้ที่ 9 ศึกษาพรรณไม้หลังการปลูก 

วัตถุประสงค์  

 1) เพ่ือรู้ข้อมูลพรรณไม้หลังการปลูก 



ล าดับการเรียนรู้ที่ 9 ศึกษาพรรณไม้หลังการปลูก 

1) เรียนรู้ บันทึก การดูแลรักษา 



การดูแลรักษา 



การดูแลรักษา 

การตัดแต่งกิ่ง 



ลักษณะการน้าเข้ามาปลูก (เมลด็ 
ต้นกล้า กิ่งช้า กิ่งตอน หน่อ ฯลฯ 

 

 
วัน/เดือน/ปีที่ปลูก 

 

วัน/เดือน/ปีที่บันทึก 
 

 
การดูแลรักษา 

 

การให้น้้า การให้ปุ๋ย 

ตารางบันทึกการดูแลรกัษา   

สรุปผลภาพรวมการศึกษา (หลังจากเสร็จสิ้นการศึกษา)  
............................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................................. ................... 

ชื่อ-สกุล  ...................................................... ผู้บันทึก     
ระดับชั้น ............................. โรงเรียน......................................................... 
ชื่อพืช ...................................................................................................... 



ล าดับการเรียนรู้ที่ 9 ศึกษาพรรณไม้หลังการปลูก 

2) เรียนรู้ บันทึก การเปลี่ยนแปลง การเจริญเติบโตของราก 
ล าต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด ของพรรณไม้ท่ีปลูก 



 
วัน/เดือน/ปีที่ปลูก 

 

 
การเปลี่ยนแปลงที่พบ (ในด้านการเจริญเติบโต) 

 

 
สรุปผลทุกครั้งที่บันทึก 

 

ตารางบันทึก สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น   

สรุปผลภาพรวมการศึกษา (หลังจากเสร็จสิ้นการศึกษา)  
............................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................................. ................... 

ชื่อ-สกุล  ...................................................... ผู้บันทึก     
ระดับชั้น ............................. โรงเรียน......................................................... 
ชื่อพืช ...................................................................................................... 



ล าดับการเรียนรู้ที่ 9 ศึกษาพรรณไม้หลังการปลูก 

3) เรียนรู้ บันทึก ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพืชที่
ปลูกมีความสัมพันธ์กับพืชที่ปลูกอย่างไร  

ปัจจัย  :      
 1. ปัจจัยหลัก 
 2. ปัจจัยรอง 
 3. ปัจจัยเสริม 
 4. ปัจจัยประกอบ 



ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 

 
 

วัน/เดือน/ปี 
 

ลักษณะการน้าเข้ามาปลูก 
(เมล็ด ต้นกล้า กิ่งช้า กิ่งตอน 

หน่อ ฯลฯ 
 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 

 

 
วาดภาพ 

 

ช่ือ-สกุล  ...................................................... ผู้บันทึก     
ระดับชั้น ............................. โรงเรียน......................................................... 
ชื่อพืช ...................................................................................................... 

สรุปผลภาพรวมการศึกษา (หลังจากเสร็จสิ้นการศึกษา)  
................................................................................................................................................ 



ล าดับการเรียนรู้ที่ 9 ศึกษาพรรณไม้หลังการปลูก 

4) เรียนรู้ บันทึก คุณ สุนทรียภาพของพรรณไม ้



พิจารณาคุณและสุนทรียภาพของพรรณไม้ 

คุณ หมายถึง ความดีที่มีประจ้าอยู่ในสิ่งนั้น ๆ 
  
สุนทรียภาพ(Aesthetics) 
 เป็นค้าในภาษากรีก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ให้ความหมายว่า 
 ความเข้าใจและความรู้สึกของแต่ละบุคคลที่มีต่อ 
ความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ  



  
 คุณ  ประโยชน์  ของพรรณไม้ในด้านต่างๆ 

เช่น 
 อาหาร 
 ยารักษาโรค 
 ที่อยู่อาศัย  
 เครื่องนุ่งห่ม 



คุณ  ประโยชน์  ของพรรณไม้ในด้านต่างๆ 



สุนทรียภาพ    
 พิจารณาความงามของพรรณไม้ 
 

รูปลักษณ ์
 
คุณสมบัติ 
 
พฤติกรรม 



องค์ประกอบที่ 2 

การรวบรวม

พรรณไม้เข้าปลูก

ในโรงเรยีน 

1) ศกึษาข้อมูลจากผัง

พรรณไม้เดิมและศึกษา

ธรรมชาติของพรรณไม้ 
2) ส ารวจ ศกึษา 

วเิคราะห์สภาพพื้นที ่

3) พิจารณาคุณ 

และสุนทรียภาพ

ของพรรณไม้ 

4) ก าหนดการ

ใช้ประโยชน์ใน

พื้นที่ 

5) ก าหนดชนิด

พรรณไม้ที่จะปลูก  6) ท าผังภูมิทัศน์ 

 7) จัดหาพรรณไม้ 

วัสดุปลูก 

 8) ปลูกพรรณไม้

เพิ่มเติม 

 9) ศกึษาพรรณ

ไม้หลังการปลูก 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ด้านวิชาการ 

1. การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เช่น การวางแผนการปฏิบัตงิาน การ
ออกแบบตารางบันทึก 

2. ภูมิศาสตร์ เช่น การวิเคราะห์สภาพพื้นที่ 
3. สังคมศาสตร์ เช่น การท างานร่วมกนั ความสัมพันธ์กับชุมชน 
4. การออกแบบภูมิทัศน์ เช่น หลักการออกแบบ องค์ประกอบของศิลปะ 
5. เกษตรศาสตร์ เช่น การขยายพันธุพื์ช การปลูก การดูแลรักษาพรรณไม้ 
6. พฤกษศาสตร์ เช่น โครงสร้างของพืช ลักษณะพรรณไม้ 
7. นิเวศวิทยา เช่น ระบบนิเวศน์ ลักษณะพื้นที่ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยั 

วัฏจักร ห่วงโซ่อาหาร 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ด้านภูมิปัญญา 

1. การประยุกต์ใช้ วัสดุต่าง ๆ ในการวิเคราะห์พ้ืนที่ การปลูก 
2. การจัดหา การปลูก การขยายพันธุ์พืช การดูแลรักษา และ

การจัดการ 
3. ภูมิปัญญาท่ีเกี่ยวข้องกับพืชพรรณ 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. ความอดทน 
2. ความขยันหมั่นเพียร 
3. การอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรต่อกัน 
4. เมตตา กรุณา ต่อสัตว์ และส่ิงต่าง ๆ 
5. ความรับผิดชอบ โดยฝึกให้ดูแลต้นไม้ 
6. การยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน ความมีเหตุ มีผล 


