ผังมโนทัศน
รายวิชาเพิ่มเติม วิชา นครปฐมบานเรา 1 รหัสวิชา ส 23201 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
พัฒนาการของการปลูกสมโอ
สภาพแวดลอม
แหลงปลูก

ความเปนมาของการปลูกสมโอ

ประวัติความเปนมา

พัฒนาการของการปลูกขาว

คุณคา
คติ ความเชื่อ
ประเพณี
ภูมิปญญา
การแปรรูปเพิ่มมูลคา
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม
พื้นที่ที่มีการปลูก
วิธีการปลูก การดูแล
การเก็บเกี่ยวและจําหนาย
พันธุขาว

การดูแลรักษา
ดารเก็บเกี่ยว
การจําหนาย
พันธุ
ภูมิปญญาและการอนุรกั ษ

แปรรูป

อาหาร

คุณคา

การปลูก
การปลูก

ขาวสารขาว

นครปฐมบานเรา 1

สมโอหวาน

ลูกสาวงาม

การประกอบอาชีพ

การเลือกสรรวัตถุดิบทีม่ ีคุณภาพ
การสงเสริมการผลิต วัตถุดิบ
การพัฒนารส รูปแบบ

สภาพปญหา แนวทางแกไข
ทิศทางการพัฒนาในอนาคต

วิธีการ ขั้นตอนการทําขาวหลาม

ภูมิปญญาเกี่ยวกับขาวหลาม

ประเพณี

มอญ
ลาว
จีน

การปฏิบัติตน

สภาพภูมิประเทศ
ภูมิอากาศ ทรัพยากร

สภาพแวดลอม อาชีพ

การรวมกลุมจําหนาย

ราคา

วิธีการจําหนาย

ทําไมจึงเรียกขาวหลาม

กวาจะเปนขาวหลามนครปฐม

วัตถุดิบทําขาวหลาม
แหลงผลิตวัตถดิบ
ที่มีคณภาพ

ความเปนมา

การสืบเชื้อสาย ชาติพันธุ

ขาวหลามหวานมัน

รักความสะอาด
การแตงกาย
มีมารยาท
การแตงงาน
กตัญู
รักษาประเพณี

ทําสวน
คาขาย
ทํานา
ที่ราบลุมมีแมนา้ํ

การเขียนคําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส23201
ชื่อวิชา นครปฐมบานเรา 1
รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
ศึกษาประวัติความเปนมา ลักษณะสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการปลูกสมโอ ขาวและ
วัตถุดิบที่ใชทําขาวหลาม (ขาวเหนียว ถั่วดํา มะพราว กลวย และไมไผ) ที่เปนเอกลักษณของจังหวัด
นครปฐม วิธีขยายพันธุสมโอและพัฒนาการในการปลูกขาว ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชทําบรรจุภัณฑ
ขาวหลาม เผาขาวหลาม และการปลูกทดแทน การเลือกแหลงผลิตวัตถุดิบคุณภาพดี (น้ําตาล) ที่ใช
ทําขาวหลาม คติธรรม ความเชื่อและประเพณีที่เกี่ยวกับขาวและขาวหลาม ฝกปฏิบัติแปรรูปสมโอ
ขาว ทําขาวหลามตามมาตรฐานคุณภาพขาวหลามนครปฐมและการรวมกลุมการผลิตการจําหนาย
ฝกคิดคํานวณและจัดการดานการตลาด
ศึกษาประวัติเลาขานของชนชาติในทองถิ่นนครปฐม วัฒนธรรม ประเพณี การสืบทอดสาย
พันธุ ภูมิปญญา การอบรมเลี้ยงดู ไดแก การเคารพ เชื่อฟง ความกตัญู กริยามารยาท รักความ
สะอาด การแตงกาย การแตงกายของสาวนครปฐม
โดยใชกระบวนการศึกษา สืบคน สัมภาษณ สังเกต อภิปราย คิดคํานวณ วิเคราะห และฝก
ปฏิบัติจริงจากแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นดวยกระบวนการกลุม
เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญในการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
เห็นคุณคา และภาคภูมิใจในเอกลักษณประจําทองถิ่นนครปฐม มีความรักในทองถิ่นและรักความ
เปนไทย
ผลการเรียนรู
1. บอกประวัติความเปนมาของสมโอหวาน ขาวสารขาว ลูกสาวงาม และขาวหลามหวาน
มันได
2. อธิบายสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการปลูก การดูแลรักษาสมโอ ขาว และวัตถุดิบที่ใช
ทําขาวหลาม (ขาวเหนียว ถั่วดํา มะพราว กลวยและไมไผ) ได
3. บอกพัฒนาการในการปลูกขาว และวิธีขยายพันธุสมโอได
4. บอกแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่ใชบรรจุขาวหลามและเผาขาวหลามได
5. เลือกแหลงผลิตวัตถุดิบคุณภาพดี (น้ําตาล) ที่ใชทําขาวหลามได
6. ฝกปฏิบัติแปรรูปสมโอ ขาว ทําขาวหลามและอธิบายขั้นตอนได
7. ฝกรวมกลุมผลิต และจําหนายผลิตภัณฑในรูปบริษัทจําลองได

8. อธิบายและแปลความหมายคติธรรม ความเชื่อและประเพณีที่เกี่ยวกับขาวและขาวหลาม
ได
9. อภิปรายเรื่องการสืบทอดสายพันธุ การแตงกาย และการแตงงานของสาวนครปฐมพรอม
สรุปความรูได
10. ศึกษาเรื่องราวที่เปนเอกลักษณประจําทองถิ่นนครปฐมจากแหลงการเรียนรูและภูมิ
ปญญาทองถิ่นได
11. ตระหนักถึงความสําคัญในการสืบทอดเอกลักษณประจําทองถิ่นนครปฐม
12. มีความกตัญู กริยามารยาท และรักความสะอาดของตน
รวมทั้งหมด 12 ผลการเรียนรู

โครงสรางรายวิชา นครปฐมบานเรา 1 รหัสวิชา ส 23201
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
ชื่อหนวยการเรียนรู
สมโอหวาน

ขาวสารขาว

ผลการเรียนรู
1. บอกประวัตคิ วามเปนมาของ
สมโอได
2. อธิบายสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมกับการปลูกสมโอได
3. สามารถปลูก ดูแลรักษาและ
ขยายพันธุสมโอได
4. สามารถคิดตนทุนราคาขายและ
จําหนายสมโอได
5. อธิบายขั้นตอนการแปรรูปการ
ประกอบการและบอกประโยชน
ของสมโอได
1. บอกประวัตคิ วามเปนมาของ
ขาวสารขาวได
2. อธิบายสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมกับการปลูกขาว การดูแล
ขาวได
3. บอกพัฒนาการปลูกขาวได
4. ฝกปฏิบัติแปรรูปขาวและอธิบาย
ขั้นตอนได
5. อธิบายและแปลความหมาย คติ
ธรรม ความเชื่อ และประเพณีที่เกีย่ ว
กับขาวได
6. ศึกษาเรื่องราวที่เปนเอกลักษณ
ประจําทองถิ่นนครปฐมจากแหลง
การเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นได

สาระการเรียนรู
- ประวัติสมโอ
- ลักษณะทางภูมิศาสตร
- พันธุสมโอ
- การแปรรูป
- การดูแลรักษา

1. ประวัติความเปนมาของขาว
2. ลักษณะภูมปิ ระเทศ
- พันธุขาว
- วิธีปลูกและดูแลรักษา, เก็บเกี่ยว
3. พัฒนาการปลูกขาว
4. การแปรรูปขาว
5. การอนุรักษ
6. คติธรรม ความเชื่อ ประเพณีเกีย่ ว
กับขาว
7. ภูมิปญญาที่เกี่ยวกับการปลูกขาว

เวลา น้ําหนัก
(ชม.) คะแนน
5
19

5

19

ชื่อหนวยการเรียนรู
ลูกสาวงาม

ขาวหลามหวานมัน

ผลการเรียนรู

สาระการเรียนรู

1. บอกประวัตชิ นชาติลูกสาวงามได
2. สามารถบอก สืบคนความเปน
ไทย ภูมใิ จในชาติพันธุได
3. อธิบาย แปลความหมาย ความ
เชื่อ ประเพณี สืบสานวัฒนธรรมชน
ชาติได การเลีย้ งดู
4. ศึกษาเรื่องราวที่เปนเอกลักษณ
ประจําถิ่น แหลงเรียนรูภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่นนครปฐม
5. ตระหนักถึงความสําคัญในการ
สืบทอดลักษณะประจําถิ่นนครปฐม
6. อธิบายการสืบทอดสายพันธุการ
ปฏิบัติตน การแตงกาย การแตงงาน
ของสาวนครปฐม สรุปองคความรู
ได
7. มีความกตัญู รักความสะอาด มี
มารยาท ปฏิบัติตนตาม
ขนบประเพณี
1. บอกประวัตคิ วามเปนมาของขาว
หลามหวานมันได
2. อธิบาย และแปลความหมายคติ
ธรรม ความเชื่อ และประเพณีที่เกีย่ ว
กับขาวหลามได
3. อธิบายสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมกับการปลูก การดูแล
รักษาวัตถุดิบที่ใชทําขาวหลาม (ขาว
เหนียว ถั่วดํา มะพราว กลวยและไม
ไผ) ได

- ประวัตกิ ารรวมชาติพันธุ
- การยายถิ่นของชนชาติ
- ประเพณี ขนบธรรมเนียม สภาพภูมิ
ประเทศ ภูมิศาสตร ภูมิปญญาทองถิ่น
การอนุรักษภมู ิปญญา การแตงงาน การ
แตงกาย การสืบทอดประเพณี มีความ
กตัญู รักความสะอาด มีมารยาท

1. ความเปนมาของขาวหลามนครปฐม
2. ประเพณีการใชขาวหลามเปนอาหาร
ในเทศการและงานบุญ
3. สภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการ
ผลิตวัตถุดิบ (ขาวเหนียว ถั่วดํา
มะพราว ไมไผ)
4. การเลือกแหลงผลิตวัตถุดิบ (น้ําตาล)
ที่มีคุณภาพ
5. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชบรรจุขาว
หลาม ใชเผา และการปลูกทดแทนเพื่อ

เวลา น้ําหนัก
(ชม.) คะแนน

5

20

ชื่อหนวยการเรียนรู

ผลการเรียนรู

สาระการเรียนรู

4. บอกแนวทางการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชบรรจุขาว
หลามและเผาขาวหลามได
5. เลือกแหลงผลิตวัตถุดิบคุณภาพดี
(น้ําตาล) ที่ใชทําขาวหลามได
6. ฝกปฏิบัติทําขาวหลามและ
อธิบายขั้นตอนได
7. ศึกษาเรื่องราวที่เปนเอกลักษณ
ประจําทองถิ่นนครปฐมจากแหลง
การเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นได
8. ตระหนักถึงความสําคัญในการ
สืบทอดเอกลักษณประจําทองถิ่น
นครปฐม
9. ฝกรวมกลุมผลิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑในรูปบริษัทจําลองได
ระหวางเรียน
สอบกลางภาคเรียนที่ 1
สอบปลายภาคเรียนที่ 1
สรุปรวมภาคเรียนที่ 1

ลดปญหาการขาดแคลน
6. วิธีทําขาวหลามตามมาตรฐาน
คุณภาพขาวหลามนครปฐม
7. การคํานวณตนทุน และกําไรในการ
ผลิตและการจําหนาย
8. การรักษาคุณภาพขาวหลาม
นครปฐม
9. การรวมกลุม ผูผลิต และผูจําหนาย
ขาวหลามนครปฐม

18
1
1
20

เวลา น้ําหนัก
(ชม.) คะแนน

70
10
20
100

เรื่อง

ผลการเรียนรู

สมโอ

1. บอกประวัติ
ความเปนมาของ
สมโอหวาน
2. อธิบาย
สภาพแวดลอมที่
เหมาะสมกับการ
ปลูกและการดูแล
รักษาสมโอ
3. บอกพัฒนาการ
ในการปลูกสมโอ
และวิธีการ
ขยายพันธุสมโอ
ได
4. ฝกปฏิบัติแปร
รูปสมโอและ
อธิบายขั้นตอนได

การออกแบบหนวยการเรียนรู
ชื่อหนวยการเรียนรู สมโอหวาน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สาระสําคัญ
สาระการเรียนรู ภาระงาน/ชิน้ งาน
สมโอเปนผลไมที่
มีคุณคาทาง
เศรษฐกิจของ
จังหวัดนครปฐม
เนื่องจากมีรส
หวาน อรอย และ
เปนสินคาสงออก

1. ความเปนมา
ของสมโอ
2. สภาพ
ภูมศิ าสตรของ
สมโอ
3. การปลูกการ
ขยายพันธุและการ
ดูแล
4. การเก็บเกีย่ ว
และการจําหนาย
สมโอ
5. ประโยชนและ
การแปรรูป

- โครงงานสมโอ
(ปจจัยที่มีผลตอ
การเจริญเติบโต
ของสมโอ)

แนวทางการจัด
กิจกรรม

เรื่อง
ขาวสารขาว

ผลการเรียนรู
1. บอกประวัติ
ความเปนมาของ
ขาวสารขาวได
2. อธิบาย
สภาพแวดลอมที่
เหมาะสมกับการ
ปลูกขาว การดูแล
ขาวได
3. บอกพัฒนาการ
การปลูกขาวได
4. ฝกปฏิบัติแปร
รูปขาวและอธิบาย
ขั้นตอนได
5. อธิบายและแปล
ความหมายคติ
ธรรม ความเชื่อ
และประเพณีที่
เกี่ยวกับขาวได
6. ศึกษาเรื่องราวที่
เปนเอกลักษณ
ประจําทองถิ่น
นครปฐมจาก
แหลงการเรียนรู
และภูมิปญญา
ทองถิ่นได

การออกแบบหนวยการเรียนรู
ชื่อหนวยการเรียนรู ขาวสารขาว
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สาระสําคัญ
สาระการเรียนรู ภาระงาน/ชิน้ งาน

แนวทางการจัด
กิจกรรม
- แผนที่ความคิด - สืบคน
- ประวัติความ
ขาวเปนอาหาร
- โครงงาน
- สอบถาม
หลักของคนไทย เปนมาของขาว
- หนังสือเลมเล็ก - สัมภาษณ
เราจึงควรรูและ
- ลักษณะภูมิ
- การนําเสนอ
- กระบวนการ
เห็นคุณคาและ
ประเทศ
รายงาน, โครงงาน กลุม
อนุรักษอาชีพการ - พันธุขาว
- การทําโครงงาน
ทํานาไวใหคงอยู - วิธีปลูก ดูแล เก็บ
เกี่ยว
สืบตอไป
- พัฒนาการปลูก
ขาว
- การแปรรูปขาว
- การอนุรักษ
- คติธรรม ความ
เชื่อ ประเพณีเกี่ยว
กับขาว
- ภูมิปญ
 ญาที่
เกี่ยวกับการปลูก
ขาว

เรื่อง
ขาวสารขาว

ผลการเรียนรู
1. มีความรูเขาใจ
ประวัติความ
เปนมาของชนเผา
การสืบทอดทาง
สายพันธุ ชวงเวลา
การพัฒนาภูมิ
ปญญาทองถิ่น
สภาพภูมิศาสตรที่
เอื้อตอชีวิต บอก
ถึงวัฒนธรรม
ประเพณีการแตง
กาย การดํารงชีวิต
สิ่งประกบอเปน
คําวา ลูกสาวงาม
2. สืบคน อภิปราย
นําเสนอขอมูลลูก
สาวงามได
3. รัก ภูมิใจ
วัฒนธรรม
ประเพณี คุณคา
ภูมิปญญา
ภูมิความรูของที่มา
ของคําวา
ลูกสาวงาม

การออกแบบหนวยการเรียนรู
ชื่อหนวยการเรียนรู ลูกสาวงาม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สาระสําคัญ
สาระการเรียนรู
ลูกสาวงามเปน
สมญานามของ
กุลบุตร กุลธิดา
ของชาวนครปฐม
ซึ่งมีผิวพรรณงาม
มีกริยามารยาท รัก
ความสะอาด
กตัญูตอบุพการี
และผูมีพระคุณ

ภาระงาน/ชิน้ งาน

แนวทางการจัด
กิจกรรม
1. ประวัติการรวม 1. แบงกลุมสืบคน 1. สืบคนขอมูล
การขยาย การยาย ความรูจากภูมิ
พิพิธภัณฑภูมิ
ถิ่นชนชาติ ชนเผา ปญญาทองถิ่น
ปญญาจังหวัด
ความสําคัญ
2. ทําหนังสือเลม นครปฐม
ประเพณี ธรรม
เล็ก
2. จัดทําผังมโน
เนียม สภาพระบบ 3. ชิ้นงานเดีย่ ว
ทัศน
นิเวศ ภูมิศาสตร ประทับใจ
3. ครูภูมิปญญาแต
การเดินทาง การ
ละพื้นที่
อนุรักษภมู ิปญ
 ญา
คณะทํางานรวม
ไทย การแตงกาย
การสืบคน
2. การอบรมเลี้ยง
ดูในเรื่องการรัก
ความสะอาด
กตัญู มีมารยาท
รักษา
ขนบประเพณี

เรื่อง
1. ความเปนมา

การออกแบบหนวยการเรียนรู
ชื่อหนวยการเรียนรู ขาวหลามหวานมัน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ผลการเรียนรู
สาระสําคัญ
สาระการเรียนรู
ภาระงาน/
ชิ้นงาน
1. บอกความเปนมาของการ
เรียกอาหารชนิดนี้วาขาว
หลาม

“ขาวหลาม
หวานมัน” เปน
สินคาประจํา
จังหวัด
นครปฐม เปนที่
2. การเลือกสรร 2. บอกชื่อและลักษณะ
ชื่นชอบใน
การจัดการ
วัตถุดิบที่จําเปนตองใชใน
รสชาติที่อรอย
วัตถุดิบและการ การทําขาวหลาม
หวานมัน ควร
หาทดแทน
3. บอกลักษณะ
สืบทอดการทํา
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม ขาวหลามตาม
ในการเพาะปลูก
สูตรนครปฐม
4. วิธีสรรหาวัตถุดิบที่มี
ทั้งการเลือก
คุณภาพมาใช
วัตถุดิบที่ใช
5. บอกวิธีเลือกและแสวงหา วิธีการทํา วิธี
วัสดุที่ใชบรรจุและเผา
บรรจุ วิธีเผา
ขาวหลาม
และเคล็ดลับ
3. วิธีทําขาว
6. อธิบายขั้นตอนวิธีทําขาว ตางๆ เพื่อรักษา
หลามและ
หลามตามมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐาน
คุณภาพขาว
การตลาด
ขาวหลามนครปฐม
หลามนครปฐม
7. ฝกปฏิบัติทําขาวหลาม
8. ตั้งราคาขายและคํานวณ
ตนทุน กําไรไดเหมาะสม
4. การรักษา
9. วิธีรักษามาตรฐานคุณภาพ
มาตรฐาน
ขาวหลามนครปฐม
คุณภาพ
10. วิธีประกันราคาขาย
ขาวหลาม
นครปฐม

1. การเรียกชื่ออาหาร
ชนิดนี้วาขาวหลาม
2. ประเพณีการใช
ขาวหลามเปนอาหารใน
เทศกาลและงานบุญ
1. สภาพแวดลอมที่
เหมาะสมในการผลิต
วัตถุดิบ (ขาว ถั่วดํา
มะพราว ไมไผ)
2. การเลือกแหลงผลิต
วัตถุดิบ (น้ําตาล) ที่มี
คุณภาพ
3. ทรัพยากรธรรมชาติที่
ใชบรรจุขาวหลามใชเผา
และการปลูกทดแทนเพื่อ
ลดปญหาการขาดแคลน
1. วิธีทําขาวหลามตาม
มาตรฐานคุณภาพขาว
หลามนครปฐม
2. การคํานวณตนทุนและ
กําไรในการผลิตและการ
จําหนาย
1. การรวบกลุมผูผลิตและ
ผูจําหนายขาวหลาม
นครปฐม

การจัดทํา
บริษัท
จําลอง
ผลิตและ
จําหนาย
ขาวหลาม

แนวทางการจัด
กิจกรรม
1. ศึกษาคนควา
จากเอกสารและ
อินเตอรเน็ต
2. สัมภาษณผูรูใน
ชุมชนและทองถิ่น
1. ศึกษาคนควา
จากเอกสารและ
อินเตอรเน็ต
2. สัมภาษณผูผลิต
และเกษตรกร
3. สังเกตการ
คัดเลือกวัตถุดบิ
4. เลือกแหลงผลิต
น้ําตาลที่มีคุณภาพ
5. สืบหาวัสดุที่ใช
แทนไมไผ
1. ศึกษาจากผูผลิต
2. สังเกต ปฏิบัติ
3. ฝกปฏิบัติจนได
ขาวหลามตาม
มาตรฐานคุณภาพ
ขาวหลามนครปฐม
1. รวมกลุมทําโดย
ผูรูเปนที่ปรึกษา
2. เขากลุมจัดทํา
บริษัทจําลอง

