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 เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา  ง 22102 (งานเกษตร)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรือ่ง การปลูกพืชผักครัวตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ชุดท่ี 2 เคร่ืองมือการเกษตร ดินและปุ๋ย ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวิชางานเกษตร  ซึ่งเป็นเอกสารประกอบการเรียนท่ีให้นักเรียนสามารถศึกษา 
หาความรู้ ฝึกทักษะเพ่ิมเติมจากเนื้อหา พร้อมท้ังสามารถประเมินผลตนเองได้จากค าตอบ 
ในเฉลย เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและใช้ศึกษาท้ังในเวลาและนอกเวลาเรียนเอกสาร
ประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานเกษตร)                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  เรื่อง  การปลูกพืชผักครวัตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  มีจ านวน  5 ชุด  ดังนี้ 

ชุดที่ 1  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ชุดที่ 2  เคร่ืองมือการเกษตร ดินและปุ๋ย 
ชุดที่ 3  หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัว    
ชุดที่ 4  การปลูกพืชผักสวนครัว     
ชุดที่ 5  การจัดการผลผลิต 

เอกสารประกอบการเรียน  รายวิชา  ง 22102 (งานเกษตร)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรือ่ง  การปลูกพืชผักครัวตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง  ชุดท่ี 2  เคร่ืองมือการเกษตร  ดินและปุ๋ย  ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ต้องขอขอบคุณ     
ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องท่ีให้ค าปรึกษา  แนะน าและให้ความช่วยเหลือ  จนท าให้เอกสารประกอบ    
การเรียนฉบับนี้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน          
ในการศึกษาหาความรู้ในงานเกษตรให้กับตนเองหรือกลุ่มผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ค ำแนะน ำกำรใช้เอกสำรประกอบกำรเรียน 
รำยวิชำ  ง 22102 (งำนเกษตร) 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2  

เรื่อง  กำรปลูกพืชผักสวนครัวตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง   
ชุดที่ 2  เครื่องมอืกำรเกษตร  ดินและปุ๋ย 

 

 
 
 

 

 

 

 เอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาได้ด้วยตนเอง   
โดยผู้เรียนได้รับประโยชน์จากบทเรียนตามจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้  ด้วยการปฏิบัติตามค าแนะน า
ดังต่อไปนี ้

1.  ผู้เรียนอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนลงมือศึกษาเอกสารประกอบการเรียน 
 2.  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  จ านวน  10  ข้อ  เพื่อเป็นการวัดความรู้ก่อนเร่ิมเรียน
แล้วบันทึกคะแนนไว ้

3.  ศึกษาบทเรียนตามล าดับ  หากไม่เข้าใจให้ผู้เรียนขอค าปรึกษาจากผู้สอน  
เมื่อเข้าใจแล้วให้ท าแบบฝึกกิจกรรมหรือตอบค าถามทุกข้อ 

4.  เมื่อท าแบบฝึกกิจกรรมหลังบทเรียนแล้ว  ให้ผู้เรียนตรวจดูเฉลยในหน้าต่อไป   
ถ้าผิดให้กลับไปศึกษาบทเรียนและตอบค าถามใหม่อีกครั้ง 

5.  ผู้เรียนต้องไม่ดูเฉลยก่อนท าแบบฝึกกิจกรรม  หรือแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน  
ต้องมีความซื่อสัตยต์่อตนเอง 
 6.  ผู้เรียนต้องศึกษาบทเรียนด้วยตนเอง  ถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้สอน 
 7.  ให้ผู้เรียนเขียนค าตอบลงบนกระดาษค าตอบและห้ามขีดเขียนข้อความใด ๆ  
ลงในบทเรียน 
 8.  เมื่อศึกษาจบแล้วให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจค าตอบจากเฉลย   
แล้วน าผลคะแนนท่ีได้เปรียบเทียบกับคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน 
 9.  ส่งคืนเอกสารประกอบการเรียนตามก าหนดเวลา  และต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดี 
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด 

สำระที่  1  กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว      

มำตรฐำน ง1.1 เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน  
 ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน    
 และทักษะการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการท างาน   
 มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิต 
 และครอบครัว 

 

ตัวชี้วัด ง 1.1 ม2/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนา การท างาน 
 ง 1.1 ม2/2 ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน 
 ง 1.1 ม2/3 มีจิตส านึกในการท างานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่าง  
                 ประหยัดและคุ้มค่า 

 

สำระที่  4  กำรอำชีพ      

มำตรฐำน ง4.1 เข้าใจ มีทักษะท่ีจ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ   
                    ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

ตัวชี้วัด ง 1.1 ม2/1 อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ 
 ง 1.1 ม2/2 ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
 ง 1.1 ม2/3 มีทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพท่ีสนใจ 
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จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

ด้ำนควำมคิด   

     1.  นักเรียนสามารถบอกประเภทเคร่ืองมือการเกษตร  การใช้เคร่ืองมือการเกษตร     
การท าความสะอาด  และเก็บรักษาเคร่ืองมือการเกษตรได้   
     2.  นักเรียนสามารถบอกความส าคัญ  ชนิด  และคุณสมบัติของดินและปุ๋ยได้ 

 

ด้ำนทักษะ/กระบวนกำรทำง   

     1.  นักเรียนมีทักษะกระบวนและร่วมกันวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
     2.  นักเรียนมีทักษะในการใช้เครื่องมือการเกษตรและอุปกรณ์ในการปลูกพืชได้อย่าง
คล่องแคล่วและถูกวิธี 
 

ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ 

     นักเรียนมีความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา  ความมีน้ าใจเอ้ือเฟื้อรู้จักแบ่งปัน
ช่วยเหลือผู้อื่น การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  มีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามข้อตกลง 
มีความกระตือรือร้นและรักการท างาน 
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แบบทดสอบประเมินผลกอ่นเรียน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี     ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
เร่ือง  เคร่ืองมือกำรเกษตร  ดินและปุ๋ย                     ภำคเรียนที่ 2 / 2560 

 
ค ำชี้แจง  1.  แบบทดสอบฉบับนี้มีจ านวน 10 ข้อ  คะแนนเต็ม 10 คะแนน  เวลา 10 นาที 
            2.  นักเรียนอ่านแบบทดสอบด้วยความรอบคอบ  แล้วท าเคร่ืองหมาย  
                 ข้อที่ถูกต้องในกระดาษค าตอบเพียงข้อเดียว 
 

1.  เหตุใดจึงต้องตรวจสอบเครื่องมือเกษตรก่อนท างานทุกครั้ง 
     ก.  เพื่อความถนัดของผู้ใช้  
     ข.  เพื่อความพอใจของผู้ใช้ 
     ค.  เพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้  
     ง.  เพ่ือความสะอาดของเครื่องมือ 
 

2.  แหล่งท่ีมาของปุ๋ยอินทรีย์คือข้อใด 
     ก.  ซากพืช 
     ข.  แร่ธาตุ 
     ค.  ทราย 
     ง.  หิน 
 

3.  การน าเคร่ืองมือไปใช้ผิดประเภทมีผลเสียอย่างไร 
     ก.  ท าให้ผลผลิตลดลง 
     ข.  ท าให้เคร่ืองมือเสียหาย 
     ค.  ท าให้ผลงานไม่ดีเท่าท่ีควร 
     ง.  ท าให้งานล่าช้าและอาจเกิดอันตรายได้ 
 

4.  ดินชนิดใดมีช่องว่างระหว่างเม็ดดินใหญ่ 
     ก.  ดินร่วน 
     ข.  ดินทราย 
     ค.  ดินเหนียว 
     ง.  ดินร่วนปนทราย 
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5.  ใครใช้เคร่ืองมือการเกษตรไม่เหมำะสม 
     ก.  ไก่ใช้บุ้งกี๋ขนย้ายดิน 
     ข.  กุ๊กใช้เสียมขุดดินแข็ง ๆ 
     ค.  กิ่งใช้สายยางรดน้ าต้นกล้า 
     ง.  ก้องใช้จอบถากหญ้าในแปลง 
 

6.  เคร่ืองมือข้อใดจัดอยู่ในประเภทเดียวกัน 
     ก.  จอบ   เสียม 
     ข.  ถังน้ า   คราด 
     ค.  บุ้งกี๋   สายยาง 
     ง.  พลั่ว   กรรไกรตัดหญ้า 
 

7.  ปุ๋ยชนิดใดมีธาตุไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียม  เป็นธาตุอาหารหลัก 
     ก.  ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 
     ข.  ปุ๋ยพืชสด 
     ค.  ปุ๋ยคอก 
     ง.  ปุ๋ยหมัก 
 

8.  การทาน้ ามันหลังการท าความสะอาดและเก็บรักษา  มีประโยชน์อย่างไร 
     ก.   ท าให้เครื่องมือมีความคมอยู่เสมอ  
     ข.   ท าให้เคร่ืองมือใช้แช่น้ าได้ 
     ค.   เป็นวิธีการป้องกันสนิม  
     ง.   เป็นวิธีการป้องกันฝุ่น  
 

9.  ส่วนประกอบของดินท่ีเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชท่ีพบมากท่ีสุดคือข้อใด 
     ก.  อนินทรีย์วัตถุ 
     ข.  อินทรีย์วัตถุ 
     ค.  อากาศ 
     ง.  น้ า 
 

10. ข้อใดคือปุ๋ยพืชสด 
     ก.  ปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารครบ  3  ธาตุ 
     ข.  ปุ๋ยที่เกิดจากการหมักเศษพืช 
     ค.  ปุ๋ยท่ีได้จากการขับถ่ายของสัตว์ 
     ง.  ปุ๋ยท่ีได้จากการไถกลบพืชหรือส่วนต่าง ๆ  ของพืชลงในดิน 
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ชื่อ..............................................................................ชั้น.....................เลขที.่.................. 
 

 ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย    ลงใน    ใต้ตัวอักษร  ก  ข  ค  ง  
                  ท่ีเป็นค าตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 
 

ข้อที ่ แบบทดสอบก่อนเรียน 

ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 
คะแนน ก่อนเรียน ผลกำรประเมิน 

เต็ม 10  

ได้   

 8 – 10  คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดี 

  5 – 7   คะแนน  ระดับคุณภาพ  พอใช้ 

  0 – 4   คะแนน  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง 

กระดำษค ำตอบแบบทดสอบประเมินผลก่อนเรียน 
เรื่อง  เครื่องมือกำรเกษตร  ดินและปุ๋ย  
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 ใบควำมรู้ที่  2.1 
เครื่องมือกำรเกษตร 

 

     จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
     นักเรียนสามารถบอกประเภทเคร่ืองมือการเกษตร  การใช้เคร่ืองมือ     

     การเกษตร  การท าความสะอาด  และเก็บรักษาเครื่องมือการเกษตรได้   
 

เคร่ืองมือการเกษตร  หมายถึง  อุปกรณ์ท่ีสร้างขึ้นมา  เพ่ือช่วยทุ่นแรงงานและ
อ านวยความสะดวกในการท างาน  เคร่ืองมือเกษตรท่ีดีควรมีลักษณะเหมาะสมกับประเภท
ของงานนั้น ๆ  และอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน  ช่วยให้ท าการเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพดี  
ท าได้รวดเร็วและได้ผลดียิ่งขึ้น  
 

ควำมหมำยเครื่องมอืกำรเกษตร   
 

แบ่งตามลักษณะของการใช้งานดังนี้ 
1.  เคร่ืองมือการเกษตรท่ีใช้กับงานดิน  เคร่ืองมือประเภทนี้ใช้ส าหรับงานเตรียม

พื้นท่ีในเพาะปลูกหรือใช้ส าหรับการปลูกพืชและบ ารุงดูแลรักษาพืช  เช่น  การเตรียมดิน  
การปรับปรุงดินการผสมดิน  เป็นต้น 

2.  เคร่ืองมือการเกษตรท่ีใช้ในการให้น้ า  เคร่ืองมือประเภทนี้ส่วนใหญ่ใช้ในการ
ดูแลบ ารุงรักษาแปลงปลูกพืชหรือต้นพืช  เช่น  การให้น้ า  การให้ปุ๋ยบางชนิด  การให้
สารเคมีรวมท้ังการให้ฮอร์โมนบางชนิดแก่พืช 

3.  เคร่ืองมือการเกษตรท่ีใช้ตัดแต่งกิ่งและขยายพันธุ์พืช  เครื่องมือประเภทนี้   
ส่วนใหญ่ใช้ในการตัดแต่งเพื่อบ ารุงและการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ  เช่น  การติดตา
หรือการต่อกิ่ง  เป็นต้น 
 

   ประเภทของเครือ่งมอืกำรเกษตร   
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 เครื่องมือกำรเกษตรที่ใช้กับงำนดิน  
 

1. จอบ 

 

ภาพท่ี  1  จอบ 
ท่ีมา :  จิตติมา  ข าคม. 2560 

 

กำรใชง้ำน   
ใช้ส าหรับขุดดิน  ถากหญ้าขุดแปลงหรือใช้ส าหรับขุดหลุมขนาดใหญ่   

หรือกรณีท่ีใช้เสียมอาจจะท าให้ล่าช้าหรือไม่สามารถจะใช้  เสียมขุดได้เพราะดินแข็ง 
เกินไป 

ควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน   
ก่อนใช้ควรตรวจดูว่าจอบเข้าด้ามแน่นหนาหรือไม่  ขณะท่ีใช้งาน 

จอบต้องระวังเพื่อนท่ีอยู่ข้างเคียงและเท้าของผู้ใช้ด้วย 
กำรท ำควำมสะอำดและเก็บรักษำ   

หลังจากใช้งานแล้วล้างท าความสะอาดและใช้ผ้าเช็ดให้แห้งทา 
น้ ามันกันสนิมแล้วเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 

 

ตาหรือการต่อกิ่ง  เป็นต้น 
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2. เสียม 

 

ภาพท่ี  2  เสียม 
ท่ีมา :  จิตติมา  ข าคม. 2560 

 

กำรใชง้ำน   
ใช้ส าหรับขุดหลุมปลูกต้นไม้  ส่วนมากนิยมใช้ขุดหลุมท่ีมีขนาดของหลุม 

เล็กลึกหรือใช้ในบริเวณแคบไม่เหมาะกับการใช้จอบ  เวลาขุดใช้มือท้ังสองข้างจับด้าม
เสียมให้มือยูห่่างกันพอสมควร  แล้วกดปลายเสียมลงไปในดิน 

ควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน   
ก่อนใช้ควรตรวจสภาพของเสียมให้เรียบร้อยเสียก่อน  ในขณปฏิบัติงาน 

ให้ระมัดระวังไม่ให้ด้ามเสียมไปโดนคนข้างเคียงท่ียืนอยู่ได้ 
กำรท ำควำมสะอำดและเก็บรักษำ   

ภายหลังการใช้ควรล้างท าความสะอาด  เช็ดให้แห้งด้วยผ้าทาน้ ามัน 
กันสนิมแล้วเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 

 

ตาหรือการต่อกิ่ง  เป็นต้น 
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3. ส้อมพรวน 

 

ภาพท่ี  3  ส้อมพรวน 
ท่ีมา :  จิตติมา  ข าคม. 2560 

 

กำรใชง้ำน   
ใช้ส าหรับพรวนดินรอบๆ  ต้นพืช  ไม่ควรใช้พรวนในดินแข็งเพราะ 

จะหักและงอง่าย 
ควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน   

ไม่ควรน ามาเล่นกันในขณะท างานเพราะส้อมพรวน  มีความแหลมคม 
อาจจะได้รับอันตรายจากการใช้ได้ถ้าผู้ใช้ขาดความระมัดระวัง 

กำรท ำควำมสะอำดและเก็บรักษำ   
ภายหลังการใช้แล้วควรล้างท าความสะอาดและเช็ดให้แห้งทา 

น้ ามันกันสนิมแล้วเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 
 

ตาหรือการต่อกิ่ง  เป็นต้น 
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4. ช้อนปลูก 

 

ภาพท่ี  4  ช้อนปลูก 
ท่ีมา :  จิตติมา  ข าคม. 2560 

 

กำรใชง้ำน   
ใช้ส าหรับขุดย้ายต้นกล้าพืชไปปลูก  หรือขุดหลุมปลูกพืช  หรือใช้ขุด 

และตักต้นกล้าพืช เพ่ือน าไปปลูกในหลุมท่ีเตรียมไว้  การใช้ช้อนปลูกจะช่วยให้ต้นกล้า
ไม่ได้รับความกระทบกระเทือน 

ควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน   
ช้อนปลูกตอนปลายมีลักษณะแหลมและค่อนข้างคม  ในขณะที่ใช้งาน 

ถ้าผู้ใช้ไม่ระมัดระวังอาจเกิดอันตรายได้ 
กำรท ำควำมสะอำดและเก็บรักษำ   

ภายหลังการใช้เสร็จแล้วควรล้างท าความสะอาดแล้วน าผ้ามาเช็ด 
ให้แห้ง  ทาน้ ามันกันสนิมแล้วเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 

 
 

ตาหรือการต่อกิ่ง  เป็นต้น 
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5. ครำด 

 

ภาพท่ี  5  คราด 
ท่ีมา :  จิตติมา  ข าคม. 2560 

 

กำรใชง้ำน   
ใช้ส าหรับย่อยดินและเก็บเศษหญ้าหรือแต่งแปลงปลูก  การจับคราด 

ใช้มือ  ท้ังสองจับด้ามคราดให้ห่างกันพอสมควรแล้วถึงเข้าหาตัว 
ควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน   

ก่อนใช้ควรตรวจดูว่าคราดอยู่ในสภาพท่ีใช้ได้หรือไม่  และขณะใช้ 
ควรระมัดระวังไม่ให้ด้ามคราดไปถูกคนใกล้เคียง 

กำรท ำควำมสะอำดและเก็บรักษำ   
หลังจากใช้งานแล้วล้างท าความสะอาดและใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง  ทาน้ ามัน 

กันสนิมแล้วเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 
 

 
 

ตาหรือการต่อกิ่ง  เป็นต้น 
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6. บุ้งก๋ี 

 

ภาพท่ี  6  บุ้งกี๋ 
ท่ีมา :  จิตติมา  ข าคม. 2560 

 

กำรใชง้ำน   
ใช้ส าหรับขนดิน  ปุ๋ยคอก  ขยะ  หญ้า 

ควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน   
ก่อนใช้ต้องเช็คหูหิ้วว่ามีความคงทนแข็งแรงหรือไม่  เพื่อความปลอดภัย 

ในการใช้งาน 
กำรท ำควำมสะอำดและเก็บรักษำ   

เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว  ล้างน้ าให้สะอาดและเช็ดหรือผึ่งให้แห้ง  แล้วเก็บ 
เข้าท่ีให้เรียบร้อย 

 
 

ตาหรือการต่อกิ่ง  เป็นต้น 
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7. พลั่วตัก 

 

ภาพท่ี  7  พลั่วตัก 
ท่ีมา :  จิตติมา  ข าคม. 2560 

 

กำรใชง้ำน   
ใช้ส าหรับตักวัสดุท่ีใช้ในการเกษตร  เช่น  ดิน  ปุ๋ย ขยะ   

ควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน   
ก่อนใช้ควรตรวจดูว่าช ารุดหรือไม่  เพ่ือจะได้ซ่อมแซมให้เรียบร้อย   

ในขณะท่ีใช้ตักดินควรระวังไม่ให้ถูกเท้าและคนข้างเคียง 
กำรท ำควำมสะอำดและเก็บรักษำ   

หลังจากการใช้ทุกครั้ง  ล้างน้ าให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง  ทาน้ ามัน 
กันสนิมแล้วเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 

 
 

ตาหรือการต่อกิ่ง  เป็นต้น 
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 เครื่องมือกำรเกษตรที่ใช้ในกำรให้น้ ำ 
 

1. ถังน้ ำ 

ภาพท่ี  8  ถังน้ า 
ท่ีมา :  จิตติมา  ข าคม. 2560 

 

กำรใชง้ำน   
ใช้ส าหรับตักน้ าจากบ่อหรือสระน้ าล้ าน ามาใส่บัวรดน้ าหรือใช้ส าหรับ        

รดต้นไม้โดยตรง 
ควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน   

ก่อนใช้ควรส ารวจดูตรงหูหิ้ว  เมื่อเห็นว่าไม่  ปลอดภัย  ควรซ่อมแซม 
ก่อนน าไปใช้และขณะที่ใช้ต้องจับหรือหิ้วให้แน่นเพื่อไม่ให้ตกลงเท้า 

กำรท ำควำมสะอำดและเก็บรักษำ   
ภายหลังการใช้ควรท าความสะอาด  เช็ดให้แห้ง  เก็บคว่ าเข้าท่ี 
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2. บัวรดน้ ำ 

ภาพท่ี  9  บัวรดน้ า 
ท่ีมา :  จิตติมา  ข าคม. 2560 

 

กำรใชง้ำน   
ใช้ส าหรับรดน้ าพืช น้ าท่ีออกจากฝักบัวจะเป็นฝอยกระจายท่ัวต้นพืช   

ท าให้พืชได้รับน้ าอย่างท่ัวถึงและส่วนต่าง ๆ  ของพืชไม่หักง่าย  การใช้ไม่ควรจับท่ีส่วน
คอของฝักบัวให้จับท่ีหูหิ้วเท่านั้น 

ควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน   
ก่อนใช้ควรตรวจดูสภาพของบัวรดน้ าตรงท่ีมือจับ  หรือหูห้ิวเสียก่อน  

ถ้าช ารุดควรซ่อมให้เรียบร้อยก่อนน าไปใช้  และขณะที่ใช้ต้องจับถือให้แน่นเพือ่ไม่ให้ 
ตกลงเท้า 

กำรท ำควำมสะอำดและเก็บรักษำ   
ภายหลังการใช้แล้ว  ควรล้างท าความสะอาดตัวถังและฝักบัว 

อย่าให้เศษหญ้าหรืออย่างอื่นอุดตันแล้วคว่ าเก็บเข้าท่ี 
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3. สำยยำง 

ภาพท่ี  10  สายยาง 
ท่ีมา :  จิตติมา  ข าคม. 2560 

 

กำรใชง้ำน   
ใช้ส าหรับต่อจากก๊อกน้ า  เพ่ือท่ีอ านวยความสะดวกที่จะน าน้ าไปใส่ 

ในบัวรดน้ า  ถังน้ า  หรือใช้ส าหรับรดพืชท่ีมีขนาดใหญ่ 
ควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน   

คลายสายยางให้อยู่ในแนวของเส้นตรงหรือโค้งคดก็ได้  อย่าให้สายยางพับ   
แล้วต่อจากก๊อกน้ า   

กำรท ำควำมสะอำดและเก็บรักษำ   
ใช้แล้วล้างท าความสะอาดแล้วม้วนเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 
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 เครื่องมือกำรเกษตรที่ใช้ตดัแต่งกิ่งและขยำยพันธุ์พืช  
 

1. มดีตอนกิ่ง 

ภาพท่ี  11  มีดตอนกิ่ง 
ท่ีมา :  จิตติมา  ข าคม. 2560 

 

กำรใชง้ำน   
ใช้ตอนกิ่ง  มีลักษณะบาง  ปลายแหลม  ด้านคมโค้งลงเล็กน้อย  

ในส่วนปลายใช้ส าหรับควั่นเปลือกท่ีกิ่งตอนและขูดเนื้อเยื่อ  ถ้าไม่สามารถหามีดตอน
ใช้ได้  อาจสามารถใช้คัตเตอร์แทนได้  

ควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน   
ขณะใช้ควรใช้อย่างระมัดระวังโดยไม่ให้หลุดมือหรือแกว่งเล่น 

กำรท ำควำมสะอำดและเก็บรักษำ   
ภายหลังการใช้  ควรเช็ดท าความสะอาดทาน้ ามันกันสนิมและ 

หยอดน้ ามันให้ท่ัวโดยเฉพาะส่วนท่ีเป็นเหล็ก 
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2. มดีดำยหญ้ำ 

ภาพท่ี  12  มีดดายหญ้า 
ท่ีมา :  จิตติมา  ข าคม. 2560 

 

กำรใชง้ำน   
ใช้ส าหรับดายหญ้าหรือถางหญ้าท่ีสูงขึ้น  ซึ่งไม่สามารถท่ีจะใช้กรรไกร 

ตัดหญ้าได ้
ควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน   

ก่อนใช้ควรตรวจดูว่าด้ามแน่นดีหรือไม่  ขณะใช้ต้องระมัดระวังให้มาก   
เพราะมีดดายหญ้ามีความคม  อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้และผู้ที่อยู่ข้างเคียง  ไม่ควรใช้
มีดดายหญ้าแกว่งเล่นหยอกล้อกัน 

กำรท ำควำมสะอำดและเก็บรักษำ 
เมื่อใช้มีดดายหญ้าแล้ว  ควรล้างท าความสะอาดโดยใช้ผ้าเช็ด 

ให้แห้ง  ทาน้ ามันกันสนิม  แล้วเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 
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3. กรรไกรตดักิ่ง 

 

ภาพท่ี  13  กรรไกรตัดกิ่ง 
ท่ีมา :  จิตติมา  ข าคม. 2560 

 

กำรใชง้ำน   
กรรไกรตัดกิ่งท าด้วยเหล็ก  รูปร่างกะทัดรัด  ใบกรรไกรมีลักษณะ 

โค้งออกมีขากรรไกรสองอันหุ้มด้วยพลาสติก  ระหว่างขาท้ังสองข้างเพื่อดันให้ขาท้ังสอง
อ้าออก  มีปุ่มล๊อคเมื่อเลิกใช้อยู่ด้านข้าง 

ควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน   
ขณะใช้งานควรใช้อย่างระมัดระวังโดยไม่ให้หลุดมือหรือแกว่งเล่น 

กำรท ำควำมสะอำดและเก็บรักษำ   
ภายหลังการใช้ควรล้างเช็ดท าความสะอาดทาน้ ามันกันสนิมและ 

หยอดน้ ามันตรงสปริงขากรรไกรและปุ่มล๊อค  แล้วเก็บเข้าท่ีโดยการแขวน  
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4. กรรไกรตดัหญ้ำ 

 

ภาพท่ี  14  กรรไกรตัดหญ้า 
ท่ีมา :  จิตติมา  ข าคม. 2560 

 

กำรใชง้ำน   
ใช้ตัดหญ้าหรือตกแต่งรั้วตน้ไม้  หรือตัดหญ้าในสนามท่ีมีมุมแคบ 

ควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน   
ขณะที่ใช้ควรระมัดระวังคนท่ีอยู่ข้างเคียง  ไม่ควรใช้มือจับใกล้โคน 

กรรไกรมากเกินไปมือจะพลาดไปถูกคมของกรรไกรได้ 
กำรท ำควำมสะอำดและเก็บรักษำ   

หลังการใช้ควรล้างท าความสะอาดเช็ดให้แห้ง  ทาน้ ามันกันสนิม   
เก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 
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5. เลือ่ยตัดกิ่ง 

 

ภาพท่ี  15  เล่ือยตัดกิ่ง 
ท่ีมา :  จิตติมา  ข าคม. 2560 

 

กำรใชง้ำน   
ใช้ตัดตกแต่งกิ่งไม้  ตามท่ีเราต้องการ  เพ่ือให้เกิดความสวยงามของล าต้น 

ใหม่ท่ีไม่ต้องการกิ่งก้าน  หรือใบ  สามารถใช้ตัดกิ่งไม้ที่สูงโดยไม่ต้องปีนป่ายขึ้ไป 
ควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน   

ก่อนใช้ควรตรวจสอบด้ามและเหล็กใบเล่ือยให้มีสภาพพร้อมใช้  
และห้ามแกว่งไปมาอาจจะเกิดอันตรายกับคนรอบข้างได้ 

กำรท ำควำมสะอำดและเก็บรักษำ   
หลังการใช้ต้องท าความสะอาด  ทาน้ ามันกันสนิม  แล้วน าไปเก็บเข้าท่ีให้

เรียบร้อย 
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1.  ควรศึกษาวิธีการใช้อุปกรณ์การเกษตรให้เข้าใจเสียก่อน 
 2.  ตรวจดูสภาพของอุปกรณ์การเกษตรให้อยู่ในสภาพโดยดี 
 3.  ใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวัง  และไม่ควรน ามาเล่นหยอกล้อกัน 
 4.  ใช้อุปกรณ์การเกษตรให้เหมาะสม  และตรงกับลักษณะของงาน 
 5.  ไม่ควรน าอุปกรณ์การเกษตรท่ีช ารุดมาใช้งาน  เพราะอาจท าให้เกิด 
อันตรายแก่ผู้ใช้ได้ 
 

หลักกำรใช้เครื่องมอืกำรเกษตร   

เมื่อน าเครื่องมือการเกษตรใช้งานตามวตัถุประสงค์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ควรมี
การท าความสะอาดและเก็บไว้อย่างถูกต้อง  โดยปฏิบัติได้ดังนี้ 

1.  เคร่ืองมือทุกชนิดเมื่อใช้แล้วจะต้องท าความสะอาดทุกครั้ง  โดยเฉพาะ
เคร่ืองมือท่ีท าด้วยโลหะ  จะต้องเช็ดให้แห้ง  แล้วเคลือบด้วยน้ ามันเพื่อกันสนิมด้วย 

2.  เก็บในสถานท่ีปลอดภัย  การเก็บถูกหลักวิธี  ลดการเกิดอุบัติเหตุจาก
เคร่ืองมือท่ีแหลมและมีคม  สะดวกในการหยิบใช้ 

3.  สถานท่ีเก็บจะต้องมีแสงสว่างเพียงพอ  แสงแดดส่องถึงและต้องเป็นสถาน 
ท่ีฝนสาดไม่ถึง 

4.  จัดท าบัญชีเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ให้เป็นปัจจุบัน  เพ่ือสะดวกในการดูแลรักษา 
5.  หลังการน าเครื่องมือทุกชนิดออกไปใช้  เมื่อใช้เสร็จแล้วจะต้องเก็บเข้าท่ี 

ทุกครั้ง 
6.  เมื่อทราบการช ารุดของเคร่ืองมือท่ีน าออกไปใช้  จะต้องแยกเคร่ืองมือ

เหล่านั้น  ออกจากเคร่ืองมือท่ีสมบูรณ์  และน ามาซ่อมให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน
ต่อไป 

   กำรเก็บรักษำเครือ่งมือกำรเกษตร   
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เครื่องมือใช้กับงำนดิน เครื่องมือใช้กำรให้น้ ำ 
เครื่องมือใช้ตัดแต่งกิ่ง    

และขยำยพันธุ์พืช 
 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

 

 ใบงำนที่  2.1 
เครื่องมือกำรเกษตร 

 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมดังต่อไปนี้  ( 41 คะแนน )   

 
  1.ให้นักเรียนจัดกลุ่มประเภทเคร่ืองมือเกษตรท่ีก าหนดให้ถูกต้อง  ( 15  คะแนน ) 

ถังน้ า            มีดตอนกิ่ง          กรรไกรตัดกิ่ง          ช้อนปลูก          พลั่วตัก    
จอบ             บัวรดน้ า            เลื่อยตัดกิ่ง             คราด              บุ้งกี๋    
มีดดายหญ้า เสียม                กรรไกรตัดหญ้า       ส้อมพรวน         สายยาง    
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1.  

 
 

เครื่องมือชื่อ............................................................................................................................ 

ประเภทกำรใช้งำน  คือ......................................................................................................... 

กำรใช้งำน  คือ....................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

2.  

 
 

เครื่องมือชื่อ............................................................................................................................ 

ประเภทกำรใช้งำน  คือ......................................................................................................... 

กำรใช้งำน  คือ....................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

  2.  ให้นักเรียนดูภาพเคร่ืองมือเกษตรท่ีก าหนดให้  แล้วเขียนชื่อเครื่องมือ  ประเภท 
การใช้งาน  และวิธีการใช้งานให้ถูกต้อง  ( 15  คะแนน )
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3.  

 
 

เครื่องมือชื่อ............................................................................................................................ 

ประเภทกำรใช้งำน  คือ......................................................................................................... 

กำรใช้งำน  คือ....................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

4.  

 
 

เครื่องมือชื่อ............................................................................................................................ 

ประเภทกำรใช้งำน  คือ......................................................................................................... 

กำรใช้งำน  คือ....................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
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5.  

 
 

เครื่องมือชื่อ............................................................................................................................ 

ประเภทกำรใช้งำน  คือ......................................................................................................... 

กำรใช้งำน  คือ....................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 เรำมำตอบค ำถำมใบงำน 
ต่อไปเลยคะ 
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  3.  ใหน้ักเรียนบอกหลักการใช้เครื่องมือการเกษตรอย่างไร  ( 5  คะแนน )

 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.........................................
 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.........................................
 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.........................................
 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.........................................
 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.........................................

 

หลักกำรใช้เครื่องมือ
กำรเกษตร 
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  4.  ใหน้ักเรียนบอกวิธีการเก็บรักษาเคร่ืองมือการเกษตรอย่างไร  ( 6  คะแนน )

 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

 

วิธีกำรเก็บรักษำเครื่องมือกำรเกษตร 
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 ใบควำมรู้ที่  2.2 
ดินและปุ๋ย 

 

     จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
     นักเรียนสามารถบอกความส าคัญ  ชนิด  และคุณสมบัติของดินและปุ๋ยได้ 

        ดินและปุ๋ย  เป็นปัจจัยส าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช  ซึ่งการปลูกพืชให้ได้ผลดี  
จะต้องรู้จักคุณสมบัติของดินและปุ๋ยชนิดต่าง ๆ  เพ่ือให้เลือกใช้ดินและปุ๋ย ท่ีเหมาะสม 
กับพืชท่ีปลูก 
 

      ดิน 

ดิน  หมายถึง  วัตถุท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติจากแร่ธาตุต่าง ๆ  และอินทรียวัตถุท่ี
สลายตัวหรือเน่าเป่ือยผุพังรวมตัวกันเป็นชั้น ๆ  เมื่อมีน้ าและอากาศเข้าไปผสมในอัตราท่ี
เหมาะสม  ก็จะมีความอุดมสมบูรณ์  เป็นแหล่งอาหารของพืช  ท าให้พืชเจริญเติบโต  
และมีชีวิตอยู่ได ้

ส่วนประกอบของดิน  ดินท่ีเหมาะสมต่อการปลูกพืชมีส่วนประกอบส าคัญ  ดังนี้ 

 
 

ภาพท่ี  16  ส่วนประกอบของดิน 
ท่ีมา :  ออนไลน์, 2560 
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1.  อนินทรีย์วัตถ ุ  เป็นส่วนท่ีมีปริมาณมากท่ีสุด  คือ  ร้อยละ  45  เกิดจาก 
การสลายตัวผุพังของหิน  และแร่ธาตุต่าง ๆ  กลายเป็นอนุภาคขนาดต่างกัน  ท าให้ดิน  
ในแต่ละแห่งมีคุณสมบัติตา่งกันไป  
          2.  อินทรีย์วัตถุ  มีปริมาณร้อยละ  5  เกิดจากการผุพังสลายตัวของซากพืช   
ซากสัตว์ท่ีทับถมกันอยู่ในดิน  ซึ่งเป็นส่วนส าคัญ  เพราะเป็นแหล่งอาหารพืชและจุลินทรีย์ 
ท่ีช่วยให้ดินมีโครงสร้างโปร่ง  ร่วนซุย  ระบายน้ า  ระบายอากาศได้ดี  และช่วยให้ดินดูดซับ
น้ าและธาตุอาหารพืชได้ดีขึ้น  
          3.  น้ ำ  มีปริมาณร้อยละ  25  น้ าในดินส่วนใหญ่ได้มาจากน้ าฝนซึ่งแทรกอยู่ใน
ช่องว่างระว่างเม็ดดิน  น้ าในดินช่วยละลายธาตุอาหารพืชในดินให้อยู่ในรูปของสารละลายท่ี
รากพืชสามารถดูดขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้  เป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อในส่วนต่าง ๆ  ของ
พืช  ท าให้พืชทรงตัวอยู่ได้  และเป็นองค์ประกอบส าคัญที่พืชใช้ในกระบวนการสังเคราะห์
แสง 
          4.  อำกำศ  มีปริมาณร้อยละ  25  อากาศในดิน  ได้แก่  ก๊าซต่าง ๆ  เช่น  ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์  ก๊าซออกซิเจน  ก๊าซไนโตรเจน  เป็นต้น  ซึ่งรากพืชใช้ในการหายใจ  
เพ่ือให้ได้พลังงานน ามาใช้ในการดูดน้ าและธาตุอาหารพืชต่าง ๆ 

 

 

 
 คุณสมบตัิของดินที่เกี่ยวข้องกับกำรปลูกพืช  

ช  
 เนื้อดิน  หมายถึง  ความหยาบหรือความละเอียดของเนื้อดิน  โดยพิจารณาจาก

ขนาดของเม็ดดินและชิ้นสว่นอนินทรียสารท่ีประกอบขึ้นเป็นเน้ือดิน  ซึ่งมีคุณสมบัติท่ีมีผล
ต่อการปลูกพืชอย่างมาก  เนื้อดินแบ่งออกได้เป็น  3  ลักษณะใหญ่ ๆ  คือ 

1.  เนื้อดินหยาบ  หรือดินทราย   ดินกลุ่มนี้จะมีอนุภาคของดินส่วนท่ีเป็นของแข็ง    
จะมีขนาดใหญ่  ช่องว่างระหว่างเม็ดดินกว้าง  ท าให้เนื้อดินหยาบ  ไม่ค่อยเกาะยึดกัน        
กักเก็บน้ าได้น้อย  น้ าซึมผ่านเร็ว  มีธาตุอาหารต่ าเพราะถูชะล้างออกจากดินไดง้่าย     
ดินในกลุ่มนี้มักมีความอุดมสมบูรณ์น้อยมาก  ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชหัว  เช่น  มันส าปะหลัง  
เพราะสามารถเก็บเกี่ยวได้ง่าย 

2.  เนื้อดินละเอียด  หรือดินเหนียว  เนื้อดินในกลุ่มนี้ช่องว่างระหว่างเม็ดดิน           
มีขนาดเล็กมากท าให้ดินละเอียด  สามารถอุ้มน้ าและธาตุอาหารพืชไว้ได้มากแต่การระบาย
น้ าและอากาศไม่ดี  เมื่อดินเปียกชื้นจะเหนียว  เมื่อแห้งจะแข็ง  ท าให้ยากต่อการไถพรวน   
เหมาะส าหรับปลูกพืชท่ีต้องการน้ าขัง  เช่น  ข้าว  หน่อไม้ฝั่ง  บัว  แห้ว  เป็นต้น 
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3.  เนื้อดินปานกลาง  หรือดินร่วน  ดินกลุ่มนี้มีเนื้อดินหยาบ  และเนื้อดินละเอียด  
ผสมอยู่อัตราส่วนเท่า ๆ  กัน  ท าให้เนื้อดินปานกลาง  มีการอุ้มน้ าไว้ได้มากพอควร  การ
ระบายน้ าและอากาศดี  เหมาะกับการปลูกพืช  การไถพรวนก็ท าได้สะดวก  จึงจัดเป็นดิน
ท่ีเหมาะต่อการปลูกพืชมากที่สุด 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ประโยชน์ของดินที่มีต่อพืช  

ช  
 1.  ดินเป็นแหล่งสะสมอาหารท่ีส าคัญของพืช  พืชท่ีปลูกอยู่บนดินจะดูดธาตุ

อาหารจากดิน  น าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความเจริญเติบโต  ท าให้ผลิดอกออกผล 
2.  ดินเป็นแหล่งให้น้ าให้ความชื้นแก่พืช  รากพืชสามารถดึงดูดน้ าและความชื้น

ส่งไปยังส่วนต่าง ๆ  ของต้นทางท่อล าเลียงน้ า  ท าให้เซลล์ของพืชเติบโต  สดชื่นไม่เห่ียวเฉา 
 3.  ดินเป็นแหล่งให้อากาศแก่พืช  ในดินจะมีอากาศแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่าง
เม็ดดิน  รากพืชใช้อากาศในดินเพื่อการหายใจ  ดินที่ดีมีลักษณะร่วนซุยจะมีการถ่ายเท
อากาศดี จะท าให้ต้นพืชมีพลังงานในการดูดน้ าและธาตุอาหารได้มาก  พืชจะเจริญเติบโต  
แข็งแรงและให้ผลผลิตสูง 
 4.  ดินเป็นท่ียึดเกาะของรากพืช  ท าให้พืชยืนต้นสามารถตั้งตัวได้อย่างมั่นคง  
แข็งแรง  ดินท่ีร่วนซุยมีชั้นดินลึก  รากพืชจะเติบโตชอนไชยึดเกาะดิน  ไม่ท าให้ล้มหรือ
ถอนโคนง่าย 
 5.  ดินเป็นท่ีอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลายชนิด  เช่น  แมลง  ไส้เดือน  กิ้งกือและ
จุลินทรีย์ต่าง ๆ  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของพืช 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  17  ชนิดของดิน 
ท่ีมา :  ออนไลน์, 2560 
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 วิธีกำรเพำะปลูกแบบอนุรักษ์ดิน  

ช  
 วิธีการเพาะปลูกแบบอนุรักษ์ดิน  ท่ีจะท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ  และ

สามารถปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่อง  มีวิธีการดังนี้ 
1.  เพ่ิมอินทรียวัตถุให้กับดิน  โดยการใส่ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมัก  และปุ๋ยพืชสดอย่าง

สม่ าเสมอ  อีกท้ังควรไถกลบเศษซากพืชจ าพวกตอซังท่ีอยู่ในพื้นท่ีเพาะปลูกด้วย 
2.  พื้นท่ีเพาะปลูกท่ีเป็นดินร่วนให้ปลูกพืชได้เลยโดยไม่ต้องพรวนดิน  จะท าให้

ปลูกพืชได้เร็วขึ้น  และช่วยระงับการระเหยของน้ าใต้ดินอีกด้วย 
3.  หลังจากการเก็บเกี่ยวพืชผลเสร็จแล้วให้ไถพื้นที่ท้ิงไว้เพ่ือให้เกิดกระบวนการ

ย่อยสลายตอซังในดิน 
4. บริเวณโคนต้นไม้ผลหรือระหว่างแถวควรคลุมดินด้วยใบไม้หรือซากพืชต่างๆ  

เพ่ือลดการระเหยของน้ าและรักษาความชุ่มชื้นของดินไว้ 
5.  หลังจากฝนตกควรพรวนดิน  เพ่ือช่วยให้ดินสามารถซึมซับน้ าได้มากท่ีสุด 
6.  การใส่ปุ๋ยให้กับพืชควรใส่ให้เหมาะสมกับชนิดของพืชที่แตกต่างกันท้ังพืชไร่  

พืชสวน  หรือนาข้าว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ลักษณะของดินที่เหมำะสมตอ่กำรปลูกพืช  

ช  
 

1.  อยู่ในสภาพท่ีร่วนซุย  เพื่อให้ระบายน้ าได้ง่าย  น้ าไม่ขังแฉะ  อากาศในดิน
ถ่ายเทได้สะดวก 

2.  มีธาตุอาหารต่าง ๆ  ที่พืชต้องการอยู่เพียงพอและเหมาะสม  ธาตุอาหารท่ี
ส าคัญส าหรับต้นพืช  ได้แก่  ธาตุไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม  แคลเซียม  
แมกนีเซียม  แมงกานีส  เป็นต้น 

3.  ดินมีสภาพเป็นกลาง  คือ  ดินไม่เป็นกรดมากเกินไป  และไม่เป็นด่างมาก
เกินไป ถ้าดินเป็นกรดหรือด่างมากเกินไป  พวกธาตุอาหารต่าง ๆ  ในดินจะถูกดินจับยึดไว้  
พืชดูดเอาไปใช้ไม่ได้ต้นพืชก็จะไม่เจริญเติบโตตามปกติ 

4.  มีความลึกของหน้าดินพอเหมาะกับชนิดของพืช  เช่น  พวกผักต่าง ๆ  ไม่ต้อง
มีหน้าดินลึกมากก็ได้  แต่พวกไม้ผล  ไม้ยืนต้น  ต้องปลูกในท่ีท่ีมีหน้าดินลึก 
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    ปุ๋ย 

ปุ๋ย  หมายถึง  วัสดุที่อาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  หรือเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  หรือ
เกิดจากการสังเคราะห์จากสารเคมีท่ีมีแร่ธาตุที่จ าเป็น  และเป็นประโยชน์ต่อพืช  
กล่าวคือ  เมื่อใส่ปุ๋ยลงในดินแล้วจะช่วยเพ่ิมธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตและ
ช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้ดีขึ้น 

ปุ๋ยแบ่งออกเป็น  2  ชนิดใหญ่ ๆ  คือ  ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
วิทยาศาสตร์  ดังนี้ 

1.  ปุ๋ยอินทรีย ์
ปุ๋ยอินทรีย์  คือ  ปุ๋ยท่ีได้มาจากการสลายตัวเน่าเป่ือยผุพังของสิ่งมีชีวิต  เช่น  

ซากพืช  ซากสัตว์  เศษเหลือของพืช  รวมท้ังมูลสัตว์ต่าง ๆ  ส่วนใหญ่ปุ๋ยชนิดนี้จะมี
คุณสมบัติในการปรับปรุงคุณภาพของดินให้ดีขึ้นเหมาะสมต่อการปลูกพืช  ปุ๋ยอินทรีย์ยัง
แบ่งย่อยออกได้อีก  3  ชนิด  ดังนี้ 

     1.1  ปุ๋ยคอก 
     เป็นปุ๋ยที่ได้จากของเสียท่ีขับถ่ายออกจากร่างกายสัตว์  หรือมูลสัตว์ต่างๆ  

เช่น  มูลโค  มูลกระบือ  มูลเป็ด  มูลไก่  มูลสุกร  ปุ๋ยคอกมีประโยชน์ต่อพืชมากเพราะ
บริบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารที่พืชต้องการ  คือ  ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม  ซึ่ง
เป็นธาตุอาหารที่จะช่วยให้พืชเจริญเติบโต 

     ประโยชน์ของปุ๋ยคอก 
     -  ช่วยให้ดินร่วนซุย  อุ้มน้ าไว้ได้มาก  ถ่ายเทน้ า  และอากาศได้ดี 
     -  ให้อาหารพืชทุกชนิด 
     -  มีวิตามินและฮอร์โมนหลายชนิดที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช 
 

      
 

 
 
 
 

     1.2.  ปุ๋ยพืชสด 
 

 

ภาพท่ี  18  ปุ๋ยคอก 
ท่ีมา :  จิตติมา  ข าคม. 2560 
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    1.2.  ปุ๋ยพืชสด 
     เป็นปุ๋ยที่ได้จากการไถกลบหรือฝังกลบพืชชนิดต่าง ๆ  ท่ีเหลือท้ิงจากการเก็บ 

เกี่ยวลงในดินแล้วท้ิงจากการเก็บเกี่ยวลงในดินแล้วท้ิงให้เน่าเป่ือย  พืชท่ีนิยมปลูกท าปุ๋ย
พืชสด  เช่น  พืชตระกูลถั่วเนื่องจากพืชชนิดนี้จะให้ธาตุไนโตรเจนแก่ดิน 

     ประโยชน์ของปุ๋ยพืชสด 
     -  ช่วยเพิ่มปริมาณอินทรียหรือวัตถุและเพิ่มธาตุไนโตรเจนให้กับดินมากขึ้น 
     -  ช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน  ช่วยสงวนธาตุอาหารท่ีละลายได้ให้

อยู่ติดกับดินและกรดที่เกิดจากการผุพังของพืชสด  จะช่วยละลายธาตุอาหารในดินให้เป็น
ประโยชน์แก่พืชได้มากยิ่งขึ้น 

     -  ช่วยปรับปรุงสภาพดิน  เช่น  ท าให้ดินเหนียวค่อยๆร่วนขึ้น  ถ้าเป็นดินทราย  
ก็เกาะยึดกันดีขึ้น  อุ้มน้ าได้มากกว่าเดิม 

 

 
 

 
 

    1.3. ปุ๋ยหมัก 
     เป็นปุ๋ยอีกชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากการหมัก  อาจเกิดจากการหมักโดยธรรมชาติ 

หรือการหมักโดยฝีมือมนุษย์  ด้วยการน าเศษอินทรียวัตถุ  เศษพืช  เช่น  ใบไม้  หญ้าแห้ง 
ฟางข้าว  เปลือกถั่ว  มูลสัตว์  มาหมักรวมกัน  ท้ิงไว้จนเน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นปุ๋ย 

     ปุ๋ยหมักแบ่งได้เป็น  2  ประเภท  คือ 
        1.3.1  ปุ๋ยหมกัที่ได้จำกเศษพืชต่ำง ๆ  หมายถึงปุ๋ยท่ีได้น าเอาเศษพืชต่าง ๆ  

มากองรวมกันทับถมกัน  เพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์  โดยการหมัก
อาจจะผสมปุ๋ยคอกดินเลน  หรือปุ๋ยเคมีร่วมด้วยก็ได้เพ่ือช่วยในการย่อยสลาย  ปริมาณ
ธาตุอาหารท่ีได้ในปุ๋ยหมักจึงขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่น ามาหมักและขั้นตอนวิธีการหมัก 
 

ภาพท่ี  19  การปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสด 
ท่ีมา :  จิตติมา  ข าคม. 2560 

 



36 
 

 

 

      
 
 
 
 
 
 

 1.3.2  ปุ๋ยหมักที่ได้จำกกำรหมักจุลินทรีย์หรือที่เรียกว่ำปุ๋ยชีวภำพ  คือ   
ปุ๋ยหมักที่มีการพัฒนาขึ้น  เพ่ือให้การย่อยสลายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยการเติมหัว
เช้ือจุลินทรีย์ หรือ EM เพ่ือเร่งกระบวนการหมัก  ท าให้เกิดปุ๋ยจากอินทรียวัตถุที่มี      
การปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาได้เร็วขึ้น  

     ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก  
     -  เป็นปุ๋ยท่ีท าเองได้ง่ายๆ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีลง 
     -  เป็นปุ๋ยธรรมชาติท่ีมีธาตุอาหารท่ีพืชต้องการครบถ้วน 
     -  ช่วยดูแลรักษาหน้าดินให้อุดมสมบูรณ์ 
     -  ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ในดิน 
 

      
 

ภาพท่ี  20  ปุ๋ยหมัก 
ท่ีมา :  จิตติมา  ข าคม. 2560 

 

ภาพท่ี  21  ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
ท่ีมา :  จิตติมา  ข าคม. 2560 
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2.  ปุ๋ยอนินทรีย์  หรือปุ๋ยวิทยำศำสตร ์ หรือปุ๋ยเคมี 
ปุ๋ยอนินทรีย์  หรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์  หรือปุ๋ยเคมี  คือ  ปุ๋ยท่ีเกิดจากการผลิตหรือ

สังเคราะห์ขึ้นตามกระบวนการทางเคมี  เพ่ือให้มีธาตุอาหารท่ีพืชจ าเป็นต้องใช้  และมัก
ขาดแคลนในดิน  ให้อยู่ในรูปของสารประกอบเคมีท่ีพืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทันที  
แบ่งออกเป็น  2  ชนิด  ได้แก ่

     2.1  ปุ๋ยเดี่ยว  เป็นปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารหลักพืชเป็นองค์ประกอบเพียงธาตุเดียว  
คือ  ไนโตรเจน (N)  บ ารุงใบ  ฟอสฟอรัส  บ ารุงดอกและผล (P)  และโพแทสเซียม (K)  
บ ารุงหัวและรากพืช 

     2.2  ปุ๋ยผสม  เป็นปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารหลักเป็นองค์ประกอบตั้งแต่  2  ธาตุขึ้นไป 
ปุ๋ยเหล่านี้จะให้แร่ธาตุท่ีจ าเป็น  คือ  ธาตุไนโตรเจน (N)  ฟอสฟอรัส (P)  และโพแทสเซียม 
(K)  ครบท้ัง  3  ธาตุ  แต่ในปริมาณที่แตกต่างกัน  ขึ้นอยู่กับความต้องการและวัตถุประสงค์ 
ท่ีจะน าไปใช้กับพืชแต่ละชนิด          

   ประโยชน์ของปุ๋ยอนินทรีย์  มีดังนี ้
     1. ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช  ท าให้ประหยัดเวลาและแรงงาน 
     2. ช่วยละลายธาตุอาหารพืช  และช่วยท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 

 

ปุ๋ยอนินทรีย์  มีวิธกีำรใช้ดังนี ้

วิธีกำรใช้ปุ๋ยอนินทรีย์ 
 

 
ใช้ในรูปของเหลว 

 
ใช้ในรูปที่เป็นเกล็ดหรือเม็ด 

           - ใส่ลงไปในดิน 
 

      - โรยเป็นแถบไปตามแนวที่ปลูก 

           - ฉีดพ่นไปที่พืช       - ฝังลงไปในดินพร้อมกับเมล็ดพืช 
 

           - ฉีดเข้าไปให้ล าต้น       - หว่านปุ๋ยก่อน-หลังไถ  
 

           - น าต้นอ่อนแช่ลงไปในน้ าปุ๋ย       - ใส่ตามร่องไถ 
 

      - หว่านหลังจากปลูกพืช 
 

      - ใส่เป็นปุ๋ยรองพื้น 
 

      - โรยข้างๆ ต้น 
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ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอนินทรีย ์
1.  มีธาตุอาหารต่อหน่วยน้ าหนักปุ๋ยน้อย 
2.  เมื่อใส่ลงในดินจะท าให้ดินร่วนซุย 
3.  ราคาถูก 
4.  หาได้ง่ายตามเรือกสวนไร่นา 
5.  เพ่ิมธาตุอาหารให้แก่พืชได้ไม่ตรง
ตามความต้องการ 

1.  มีธาตุอาหารต่อหน่วยน้ าหนักปุ๋ย
มากกว่า 
2.  เมื่อใส่ลงในดินจะท าให้ดินแน่นทึบ 
3.  ราคาแพง 
4.  ต้องซื้อตามร้านค้า 
5.  เพ่ิมธาตุอาหารให้แก่พืชได้ตรงตาม
ความต้องการ 
 

     ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอนินทรีย์ต่างมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน  จึงนิยมใช้ร่วมกัน
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  เช่น  การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในการเตรียมแปลงปลูก  และใส่ปุ๋ย 
อนินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีในช่วงที่พืชก าลังให้ผลผลิต 
 

 

 
การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ  หมายถึง  เมื่อมีการใส่ปุ๋ยให้แก่พืชแล้วพืช

เจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูง  ซึ่งต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ  ดังนี้                             
1.  ดินต้องมีความร่วนซุย  มีความชื้นพอเหมาะ  เพราะน้ าจะเป็นตัวช่วยให้ปุ๋ย

ละลายและปลดปล่อยธาตุอาหารพืชออกมาให้รากพืชดูดขึ้นไปใช้ได้ 
2.  ควรใส่ปุ๋ยพร้อมกับการพรวนดินแล้วรดน้ า 
3.  มีการปรับปรุงคุณภาพของดินให้อยู่สภาพท่ีสามารถน าปุ๋ยไปใช้ประโยชน์ได้

สูงสุด  เช่น  ถ้าดินเป็นกรให้ใส่ปูนขาว  ถ้าดินเป็นด่างควรใช้ปุ๋ยเคมีท่ีมีสภาพเป็นกรดเพื่อ
ปรับสภาพดินให้เป็นกลาง 

4.  ก าจัดวัชพืชออกจากปลูกให้หมด  เพ่ือไม่ให้แย่งปุ๋ยจากพืชท่ีปลูก 
5.  เลือกวิธีการใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับลักษณะการปลูกพืช  เช่น  ปลูกพืชโดยวิธี

หว่านและใส่ปุ๋ยไปพร้อมกับการหว่านเมล็ด 
 

 
 

 

 
 

 

กำรใช้ปุ๋ยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยอนินทรีย์  มีดังนี้ 
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 ใบงำนที่  2.2 
ดินและปุ๋ย 

 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมดังต่อไปนี้  ( 44  คะแนน )   

   1.  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง  ( 19  คะแนน ) 

    1.  ดินแบ่งออกเป็นกี่ชนิด  ได้แก่อะไรบ้าง  ( 3  คะแนน ) 

………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 
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    2.  จงอธิบายส่วนประกอบท่ีส าคัญของดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชมี  อะไรบ้าง    
( 4  คะแนน ) 
………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 
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    3.  จงอธิบายความหมายของปุ๋ยอนินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ ( 2  คะแนน ) 

………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

    4.  ประโยชน์ของดินท่ีมีต่อพืชมีอะไรบ้าง  ( 5  คะแนน ) 

………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 
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    5.  จงอธิบายการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ( 5  คะแนน ) 

………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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  2.  ให้นักเรียนเติมค าตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง  ( 10  คะแนน ) 

1.  ปุ๋ยท่ีเกิดจากการผลิตหรือสังเคราะห์
ขึ้นตามกระบวนการทางเคมี   
 

2.  ปุ๋ยท่ีได้จากการไถกลบหรือฝังกลบพืช
ชนิดต่าง ๆ    

3.  ปุ๋ยซึ่งเกิดขึ้นจากการหมักด้วยการน า
เศษอินทรียวัตถุ  เศษพืช  มาหมักรวมกัน   
ท้ิงไว้จนเน่าเป่ือยผุพังกลายเป็นปุ๋ย 

4.  ปุ๋ยท่ีได้จากของเสียท่ีขับถ่ายออกจาก
ร่างกายสัตว์หรือมูลสัตว์ต่าง ๆ   

5.  ปุ๋ยท่ีได้มาจากการสลายตัวเน่าเปื่อยผุ
พังของสิ่งมีชีวิต   

6.  มีเนื้อดินหยาบและเนื้อดินละเอียดผสม 
อยู่อัตราส่วนเท่า ๆ กัน เหมาะกับการปลูก 
พืช 
 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 
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7.  มีปริมาณมากท่ีสุด  เกิดจากการ
สลายตัวผุพังของหิน  และแร่ธาตุต่าง ๆ  
กลายเป็นอนุภาคขนาดต่างกัน  ท าให้ดิน
ในแต่ละแห่งมีคุณสมบัติตา่งกันไป   

9.  ปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารหลักพืชเป็น
องค์ประกอบเพียงธาตุเดียว   

8.  วัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากแร่ธาตุ
ต่าง ๆ  และอินทรียวัตถุท่ีสลายตัวหรือ
เน่าเปื่อยผุพังเป็นแหล่งอาหารของพืช  
ท าให้พืชเจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้    

10.  มีปริมาณร้อยละ  5  เกิดจากการผุพัง
สลายตัวของ ซากพืช  ซากสัตว์ท่ีทับถมกัน
อยู่ในดิน   

 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 
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  3.  ให้นักเรียนเติมค าตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง  ( 15  คะแนน ) 
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แบบทดสอบประเมินผลหลังเรียน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี     ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
เร่ือง  เคร่ืองมือกำรเกษตร  ดินและปุ๋ย                     ภำคเรียนที่ 2 / 2560 

 
ค ำชี้แจง  1.  แบบทดสอบฉบับนี้มีจ านวน 10 ข้อ  คะแนนเต็ม 10 คะแนน  เวลา 10 นาที 
            2.  นักเรียนอ่านแบบทดสอบด้วยความรอบคอบ  แล้วท าเคร่ืองหมาย  
                 ข้อที่ถูกต้องในกระดาษค าตอบเพียงข้อเดียว 
 

1.  ใครใช้เคร่ืองมือการเกษตรไม่เหมำะสม 
     ก.  ก้องใช้จอบถากหญ้าในแปลง 
     ข.  กิ่งใช้สายยางรดน้ าต้นกล้า 
     ค.  กุ๊กใช้เสียมขุดดินแข็ง ๆ 
     ง.  ไก่ใช้บุ้งกี๋ขนย้ายดิน 
 

2.  แหล่งท่ีมาของปุ๋ยอินทรีย์คือข้อใด 
     ก.  ซากพืช 
     ข.  แร่ธาตุ 
     ค.  ทราย 
     ง.  หิน 
 

3.  การทาน้ ามันหลังการท าความสะอาดและเก็บรักษา  มีประโยชน์อย่างไร 
     ก.   เป็นวิธีการป้องกันฝุ่น  
     ข.   เป็นวิธีการป้องกันสนิม 
     ค.   ท าให้เครื่องมือใช้แช่น้ าได ้   
     ง.   ท าให้เครื่องมือมีความคมอยู่เสมอ 
 

4.  ส่วนประกอบของดินท่ีเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชท่ีพบมากท่ีสุดคือข้อใด 
     ก.  น้ า 
     ข.  อากาศ 
     ค.  อินทรีย์วัตถุ 
     ง.  อนินทรีย์วัตถุ 
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5.  ข้อใดคือปุ๋ยพืชสด 
     ก.  ปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารครบ  3  ธาตุ 
     ข.  ปุ๋ยที่เกิดจากการหมักเศษพืช 
     ค.  ปุ๋ยท่ีได้จากการขับถ่ายของสัตว์ 
     ง.  ปุ๋ยท่ีได้จากการไถกลบพืชหรือส่วนต่าง ๆ  ของพืชลงในดิน 
 

6.  เหตุใดจึงต้องตรวจสอบเครื่องมือเกษตรก่อนท างานทุกครั้ง 
     ก.  เพื่อความถนัดของผู้ใช ้ 
     ข.  เพื่อความพอใจของผู้ใช้ 
     ค.  เพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้  
     ง.  เพ่ือความสะอาดของเครื่องมือ 
 

7.  ปุ๋ยชนิดใดมีธาตุไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียม  เป็นธาตุอาหารหลัก 
     ก.  ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 
     ข.  ปุ๋ยพืชสด 
     ค.  ปุ๋ยคอก 
     ง.  ปุ๋ยหมัก 
 

8.  ดินชนิดใดมีช่องว่างระหว่างเม็ดดินใหญ่ 
     ก.  ดินร่วนปนทราย 
     ข.  ดินเหนียว 
     ค.  ดินทราย 
     ง.  ดินร่วน 
 

9.  การน าเคร่ืองมือไปใช้ผิดประเภทมีผลเสียอย่างไร 
     ก.  ท าให้งานล่าช้าและอาจเกิดอันตรายได้ 
     ข.  ท าให้ผลงานไม่ดีเท่าท่ีควร 
     ค.  ท าให้เคร่ืองมือเสียหาย 
     ง.  ท าให้ผลผลิตลดลง 
 

10. เคร่ืองมือข้อใดจัดอยู่ในประเภทเดียวกัน 
     ก.  จอบ   เสียม 
     ข.  ถังน้ า   คราด 
     ค.  บุ้งกี๋   สายยาง 
     ง.  พลั่ว   กรรไกรตัดหญ้า 
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ชื่อ..............................................................................ชั้น.....................เลขที.่.................. 
 

 ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย    ลงใน    ใต้ตัวอักษร  ก  ข  ค  ง  
                  ท่ีเป็นค าตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 
 

ข้อที ่ แบบทดสอบหลังเรียน 

ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 
คะแนน หลังเรียน ผลกำรประเมิน 

เต็ม 10  

ได้   

 8 – 10  คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดี 

  5 – 7   คะแนน  ระดับคุณภาพ  พอใช้ 

  0 – 4   คะแนน  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง 

กระดำษค ำตอบแบบทดสอบประเมินผลหลังเรียน 
เรื่อง  เครื่องมือกำรเกษตร  ดินและปุ๋ย  
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ชนิดของดิน.  [ออนไลน์].  แหล่งท่ีมา       
             https://sites.google.com/site/sciencekids02/home/din  2560. 
เดือนนภา  อุ่นอ่อน  และคณะ. หนังสือเรียน  รายวิชาพ้ืนฐาน  การงานอาชีพและ  
             เทคโนโลยี  2  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  กรุงเทพมหานคร : เอมพันธ์,  2558.    
             พิมพ์ครั้งท่ี 1 
เพ็ญพร  ประมวลสุข  และคณะ.การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 .  
             กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์  อจท,  2558. 
ศรีวรรณ  เท่ียงตรง. หนังสือเรียน  รายวิชาพ้ืนฐาน  งานเกษตรเทคโนโลยี  2   
             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  กรุงเทพมหานคร : เอมพันธ์,  2556 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  ตัวชี้วัดและสาระแกนกลาง  กลุ่มสาระการเรียนรู้    
             การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
             พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,     
             2551 ก.   
ส่วนประกอบของดิน.  [ออนไลน์].  แหล่งท่ีมา       
             http://www.chaiwbi.com/aggie2552/chaiwbi2552/unit03/3002.html  
     2560. 
อรุณี  ลิมศิริ  และคณะ. หนังสือเรียน  รายวิชาพ้ืนฐาน  งานเกษตรสร้างอาชีพ  ม. 1 – 3   
             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช,  2555. 
อรุณี  ลิมศิริ  สุดารัตน์  อุ่นเมือง. หนังสือเรียน  รายวิชาเพ่ิมเติม  งานเกษตรสร้างอาชีพ   
             ม. 1 – 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช,  2555. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บรรณำนุกรม 
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ภำคผนวก 
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ข้อที ่ ค ำตอบ 

1 ค เพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้ 

2 ก ซากพืช 

3 ง ท าให้งานล่าช้าและอาจเกิดอันตรายได้ 

4 ข ดินทราย 

5 ค กิ่งใช้สายยางรดน้ าต้นกล้า 

6 ข ถังน้ า   คราด 

7 ก ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 

8 ค เป็นวิธีการป้องกันสนิม 

9 ก อนินทรีย์วัตถุ 

10 ง ปุ๋ยท่ีได้จากการไถกลบพืชหรือส่วนต่าง ๆ  ของพืชลงในดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบประเมินผลก่อนเรียน 
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เครื่องมือใช้กับงำนดิน เครื่องมือใช้กำรให้น้ ำ 
เครื่องมือใช้ตัดแต่งกิ่ง    

และขยำยพันธุ์พืช 
 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

 

 เฉลยใบงำนที่  2.1 
เครื่องมือกำรเกษตร 

 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมดังต่อไปนี้  ( 41 คะแนน )   

 
  1.ให้นักเรียนจัดกลุ่มประเภทเคร่ืองมือเกษตรท่ีก าหนดให้ถูกต้อง  ( 15  คะแนน ) 

ถังน้ า            มีดตอนกิ่ง          กรรไกรตัดกิ่ง          ช้อนปลูก          พลั่วตัก    
จอบ             บัวรดน้ า            เลื่อยตัดกิ่ง             คราด              บุ้งกี๋    
มีดดายหญ้า เสียม                กรรไกรตัดหญ้า       ส้อมพรวน         สายยาง    
 

ช้อนปลูก                                                                                  

พลั่วตัก                                                                     

จอบ                                                                         

คราด 

บุ้งกี๋    

เสียม 

ส้อมพรวน          

 

ถังน้ า                                                                                

บัวรดน้ า                                                                     

สายยาง 

 

มีดตอนกิ่ง           

กรรไกรตัดกิ่ง           

เล่ือยตัดกิ่ง              

มีดดายหญ้า 

กรรไกรตัดหญ้า        
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1.  

 
 

เครื่องมือชื่อ............................................................................................................................ 

ประเภทกำรใช้งำน  คือ......................................................................................................... 

กำรใช้งำน  คือ....................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

2.  

 
 

เครื่องมือชื่อ............................................................................................................................ 

ประเภทกำรใช้งำน  คือ......................................................................................................... 

กำรใช้งำน  คือ....................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

  2.  ให้นักเรียนดูภาพเคร่ืองมือเกษตรท่ีก าหนดให้  แล้วเขียนชื่อเครื่องมือ  ประเภท 
การใช้งาน  และวิธีการใช้งานให้ถูกต้อง  ( 15  คะแนน )

กรรไกรตัดกิ่ง 

                    กรรไกรตัดกิ่งท าด้วยเหล็ก  รูปร่างกะทัดรัด  ใบกรรไกรมีลักษณะโค้งออก

มีขากรรไกรสองอันหุ้มด้วยพลาสติก  ระหว่างขาท้ังสองข้างเพ่ือดันให้ขาท้ังสองอ้าออก     

มีปุ่มล๊อคเมื่อเลิกใช้อยู่ด้านข้าง 

 

เคร่ืองมือการเกษตรท่ีใช้ตัดแต่งกิ่งและขยายพันธุ์พืช 

ส้อมพรวน 

เคร่ืองมือการเกษตรท่ีใช้กับงานดิน 

                    ใช้ส าหรับพรวนดินรอบ ๆ  ต้นพืช  ไม่ควรใช้พรวนในดินแข็งเพราะจะหัก

และงอง่าย 
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3.  

 
 

เครื่องมือชื่อ............................................................................................................................ 

ประเภทกำรใช้งำน  คือ......................................................................................................... 

กำรใช้งำน  คือ....................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

4.  

 
 

เครื่องมือชื่อ............................................................................................................................ 

ประเภทกำรใช้งำน  คือ......................................................................................................... 

กำรใช้งำน  คือ....................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 

บัวรดน้ า 

เคร่ืองมือการเกษตรท่ีในการให้น้ า 

                    ใช้ส าหรับตักน้ าจากบ่อหรือสระน้ าล้ าน ามาใส่บัวรดน้ าหรือใช้ส าหรับ        

รดต้นไม้โดยตรง 

                    ใช้ส าหรับขนดิน  ปุ๋ยคอก  ขยะ  หญ้า 

เคร่ืองมือการเกษตรท่ีใช้กับงานดิน 

 

บุ้งกี ๋
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5.  

 
 

เครื่องมือชื่อ............................................................................................................................ 

ประเภทกำรใช้งำน  คือ......................................................................................................... 

กำรใช้งำน  คือ....................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 เรำมำตอบค ำถำมใบงำน 
ต่อไปเลยคะ 

เคร่ืองมือการเกษตรท่ีใช้กับงานดิน 

 

พลั่วตัก 

 

                    ใช้ส าหรับตักวัสดุที่ใช้ในการเกษตร  เช่น  ดิน  ปุ๋ย ขยะ   
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  3.  ใหน้ักเรียนบอกหลักการใช้เครื่องมือการเกษตรอย่างไร  ( 5  คะแนน )

 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.........................................
 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.........................................
 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.........................................
 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.........................................
 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.........................................

 

หลักกำรใช้เครื่องมือ
กำรเกษตร 

  1.  ควรศึกษาวิธีการใช้อุปกรณ์การเกษตร    

ให้เข้าใจเสียก่อน 

  

 

  2.  ตรวจดูสภาพของอุปกรณ์การเกษตร 

ให้อยู่ในสภาพโดยดี 

  

  3.  ใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวัง          

และไม่ควรน ามาเล่นหยอกล้อกัน 

  5.  ไม่ควรน าอุปกรณ์การเกษตรท่ีช ารุดมาใช้งาน  

เพราะอาจท าให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ได้ 

  4.  ใช้อุปกรณ์การเกษตรให้เหมาะสมและตรงกับ

ลักษณะของงาน 
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  4.  ใหน้ักเรียนบอกวิธีการเก็บรักษาเคร่ืองมือการเกษตรอย่างไร  ( 6  คะแนน )

 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

 

วิธีกำรเก็บรักษำเครื่องมือกำรเกษตร 

  1.  เคร่ืองมือทุกชนิดเมื่อใช้แล้วจะต้องท าความสะอาดทุกครั้ง  โดยเฉพาะเครื่องมือ      ท่ี

ท าด้วยโลหะ  จะต้องเช็ดให้แห้ง  แล้วเคลือบด้วยน้ ามันเพื่อกันสนิมด้วย 

 

  2.  เก็บในสถานท่ีปลอดภัย  การเก็บถูกหลักวิธี  ลดการเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องมือ       ท่ี

แหลมและมีคม  สะดวกในการหยิบใช้ 

  3.  สถานท่ีเก็บจะต้องมีแสงสว่างเพียงพอ  แสงแดดส่องถึงและต้องเป็นสถานท่ีฝนสาด 

ไม่ถึง 

  4.  จัดท าบัญชีเครื่องมือท่ีมีอยู่ให้เป็นปัจจุบัน  เพื่อสะดวกในการดูแลรักษา 

  5.  หลังการน าเครื่องมือทุกชนิดออกไปใช้  เมื่อใช้เสร็จแล้วจะต้องเก็บเข้าท่ีทุกครั้ง 

  6.  เมื่อทราบการช ารุดของเครื่องมือท่ีน าออกไปใช้  จะต้องแยกเคร่ืองมือเหล่านั้น      

ออกจากเคร่ืองมือท่ีสมบูรณ์  และน ามาซ่อมให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน 
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 เฉลยใบงำนที่  2.2 
ดินและปุ๋ย 

 

ค ำชีแ้จง  ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมดังต่อไปนี้  ( 44  คะแนน )   

   1.  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง  ( 19  คะแนน ) 

    1.  ดินแบ่งออกเป็นกี่ชนิด  ได้แก่อะไรบ้าง  ( 3  คะแนน ) 

………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

    มี  3  ชนิด  ได้แก่   

    1.  เนื้อดินหยาบ  หรือดินทราย  ดินกลุ่มนี้จะมีอนุภาคของดินส่วนท่ีเป็นของแข็ง  

จะมีขนาดใหญ่  ช่องว่างระหว่างเม็ดดินกว้าง  ท าให้เนื้อดินหยาบ  ไม่ค่อยเกาะยึดกัน  

กักเก็บน้ าได้น้อย  น้ าซึมผ่านเร็ว  มีธาตุอาหารต่ าเพราะถูชะล้างออกจากดินไดง้่าย    

ดินในกลุ่มนี้มักมีความอุดมสมบูรณ์น้อยมาก  ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชหัว  เช่น  มัน

ส าปะหลัง  เพราะสามารถเก็บเกี่ยวได้ง่าย 

    2.  เนื้อดินละเอียด  หรือดินเหนียว  เนื้อดินในกลุ่มนี้ช่องว่างระหว่างเม็ดดิน  

มีขนาดเล็กมากท าให้ดินละเอียด  สามารถอุ้มน้ าและธาตุอาหารพืชไว้ได้มากแต่ 

การระบายน้ าและอากาศไม่ดี  เมื่อดินเปียกชื้นจะเหนียว  เมื่อแห้งจะแข็ง  ท าให้ยาก 

ต่อการไถพรวน   เหมาะส าหรับปลูกพืชท่ีต้องการน้ าขัง  เช่น  ข้าว  หน่อไม้ฝั่ง  บัว   

แห้ว  เป็นต้น 

    3.  เนื้อดินปานกลาง  หรือดินร่วน  ดินกลุ่มนี้มีเนื้อดินหยาบ  และเนื้อดินละเอียด  

ผสมอยู่อัตราส่วนเท่า ๆ  กัน  ท าให้เนื้อดินปานกลาง  มีการอุ้มน้ าไว้ได้มากพอควร  

การระบายน้ าและอากาศดี  เหมาะกับการปลูกพืช  การไถพรวนก็ท าได้สะดวก   

จึงจัดเป็นดินที่เหมาะต่อการปลูกพืชมากท่ีสุด 
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    2.  จงอธิบายส่วนประกอบท่ีส าคัญของดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชมี  อะไรบ้าง    
( 4  คะแนน ) 
………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

    1.  อนินทรีย์วัตถุ  เป็นส่วนท่ีมีปริมาณมากท่ีสุด  คือ  ร้อยละ  45  เกิดจาก 

การสลายตัวผุพังของหิน  และแร่ธาตุต่าง ๆ  กลายเป็นอนุภาคขนาดต่างกัน  ท าให้ดิน  

ในแต่ละแห่งมีคุณสมบัติตา่งกันไป 

    2.  อินทรีย์วัตถุ  มีปริมาณร้อยละ  5  เกิดจากการผุพังสลายตัวของซากพืช   

ซากสัตว์ท่ีทับถมกันอยู่ในดิน  ซึ่งเป็นส่วนส าคัญ  เพราะเป็นแหล่งอาหารพืชและ

จุลินทรีย์ ท่ีช่วยให้ดินมีโครงสร้างโปร่ง  ร่วนซุย  ระบายน้ า  ระบายอากาศได้ดี  และ

ช่วยให้ดินดูดซับน้ าและธาตุอาหารพืชได้ดีขึ้น  

    3.  น้ า  มีปริมาณร้อยละ  25  น้ าในดินส่วนใหญ่ได้มาจากน้ าฝนซึ่งแทรกอยู่ใน

ช่องว่างระว่างเม็ดดิน  น้ าในดินช่วยละลายธาตุอาหารพืชในดินให้อยู่ในรูปของ

สารละลายท่ีรากพืชสามารถดูดขึ้นไปใช้ประโยชน์ได ้ เป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อใน

ส่วนต่าง ๆ  ของพืช  ท าให้พืชทรงตัวอยู่ได้  และเป็นองค์ประกอบส าคัญที่พืชใช้ใน

กระบวนการสังเคราะห์แสง  

    4.  อากาศ  มีปริมาณร้อยละ  25  อากาศในดิน  ได้แก่  ก๊าซต่าง ๆ  เช่น           

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ก๊าซออกซิเจน  ก๊าซไนโตรเจน  เป็นต้น  ซึ่งรากพืชใช้ใน     

การหายใจ  เพ่ือให้ได้พลังงานน ามาใช้ในการดูดน้ าและธาตุอาหารพืชต่าง ๆ 
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    3.  จงอธิบายความหมายของปุ๋ยอนินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ ( 2  คะแนน ) 

………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

    4.  ประโยชน์ของดินท่ีมีต่อพืชมีอะไรบ้าง  ( 5  คะแนน ) 

………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

ปุ๋ยอินทรีย์  คือ  ปุ๋ยท่ีได้มาจากการสลายตัวเน่าเป่ือยผุพังของสิ่งมีชีวิต   

ปุ๋ยอนินทรีย ์ คือปุ๋ยท่ีเกิดจากการผลิต  หรือสังเคราะห์ขึ้นตามกระบวนการทางเคมี  

เพ่ือให้มีธาตุอาหารท่ีพืชจ าเป็นต้องใช้  และมักขาดแคลนในดิน 

 

    1.  ดินเป็นแหล่งสะสมอาหารท่ีส าคัญของพืช  พืชท่ีปลูกอยู่บนดินจะดูดธาตุอาหาร

จากดิน  น าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความเจริญเติบโต  ท าให้ผลิดอกออกผล 

    2.  ดินเป็นแหล่งให้น้ าให้ความชื้นแก่พืช  รากพืชสามารถดึงดูดน้ าและความชื้นส่งไป

ยังส่วนต่าง ๆ  ของต้นทางท่อล าเลียงน้ า  ท าให้เซลล์ของพืชเติบโต  สดชื่นไม่เห่ียวเฉา 

    3.  ดินเป็นแหล่งให้อากาศแก่พืช  ในดินจะมีอากาศแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่าง

เม็ดดิน  รากพืชใช้อากาศในดินเพื่อการหายใจ  ดินที่ดีมีลักษณะร่วนซุยจะมีการถ่ายเท

อากาศดี จะท าให้ต้นพืชมีพลังงานในการดูดน้ าและธาตุอาหารได้มาก  พืชจะ

เจริญเติบโต  แข็งแรงและให้ผลผลิตสูง 

    4.  ดินเป็นท่ียึดเกาะของรากพืช  ท าให้พืชยืนต้นสามารถตั้งตัวได้อย่างมั่นคง  

แข็งแรง  ดินท่ีร่วนซุยมีชั้นดินลึก  รากพืชจะเติบโตชอนไชยึดเกาะดิน  ไม่ท าให้ล้มหรือ

ถอนโคนง่าย 

    5.  ดินเป็นท่ีอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลายชนิด  เช่น  แมลง  ไส้เดือน  กิ้งกือและ

จุลินทรีย์ต่าง ๆ  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของพืช 
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    5.  จงอธิบายการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ( 5  คะแนน ) 

………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

    1.  ดินต้องมีความร่วนซุย  มีความชื้นพอเหมาะ  เพราะน้ าจะเป็นตัวช่วยให้ปุ๋ย

ละลายและปลดปล่อยธาตุอาหารพืชออกมาให้รากพืชดูดขึ้นไปใช้ได้ 

    2.  ควรใส่ปุ๋ยพร้อมกับการพรวนดินแล้วรดน้ า 

    3.  มีการปรับปรุงคุณภาพของดินให้อยู่สภาพท่ีสามารถน าปุ๋ยไปใช้ประโยชน์ได้

สูงสุด  เช่น  ถ้าดินเป็นกรให้ใส่ปูนขาว  ถ้าดินเป็นด่างควรใช้ปุ๋ยเคมีท่ีมีสภาพเป็นกรด

เพ่ือปรับสภาพดินให้เป็นกลาง 

    4.  ก าจัดวัชพืชออกจากปลูกให้หมด  เพื่อไม่ให้แย่งปุ๋ยจากพืชท่ีปลูก 

    5.  เลือกวิธีการใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับลักษณะการปลูกพืช  เช่น  ปลูกพืชโดยวิธี

หว่านและใส่ปุ๋ยไปพร้อมกับการหว่านเมล็ด 
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  2.  ให้นักเรียนเติมค าตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง  ( 10  คะแนน ) 

1.  ปุ๋ยท่ีเกิดจากการผลิตหรือสังเคราะห์
ขึ้นตามกระบวนการทางเคมี   
 

2.  ปุ๋ยท่ีได้จากการไถกลบหรือฝังกลบพืช
ชนิดต่าง ๆ    

3.  ปุ๋ยซึ่งเกิดขึ้นจากการหมักด้วยการน า
เศษอินทรียวัตถุ  เศษพืช  มาหมักรวมกัน   
ท้ิงไว้จนเน่าเป่ือยผุพังกลายเป็นปุ๋ย 

4.  ปุ๋ยท่ีได้จากของเสียท่ีขับถ่ายออกจาก
ร่างกายสัตว์หรือมูลสัตว์ต่าง ๆ   

5.  ปุ๋ยท่ีได้มาจากการสลายตัวเน่าเปื่อยผุ
พังของสิ่งมีชีวิต   

6.  มีเนื้อดินหยาบและเนื้อดินละเอียดผสม 
อยู่อัตราส่วนเท่า ๆ กัน เหมาะกับการปลูก 
พืช 
 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

ปุ๋ยอนินทรีย์ 
 

ปุ๋ยพืชสด 

ปุ๋ยหมัก 

ปุ๋ยคอก 

ปุ๋ยอินทรีย ์  

ดินร่วน 



63 
 

 

 
 

 
 

 

7.  มีปริมาณมากท่ีสุด  เกิดจากการ
สลายตัวผุพังของหิน  และแร่ธาตุต่าง ๆ  
กลายเป็นอนุภาคขนาดต่างกัน  ท าให้ดิน
ในแต่ละแห่งมีคุณสมบัติตา่งกันไป   

9.  ปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารหลักพืชเป็น
องค์ประกอบเพียงธาตุเดียว   

8.  วัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากแร่ธาตุ
ต่าง ๆ  และอินทรียวัตถุท่ีสลายตัวหรือ
เน่าเปื่อยผุพังเป็นแหล่งอาหารของพืช  
ท าให้พืชเจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้    

10.  มีปริมาณร้อยละ  5  เกิดจากการผุพัง
สลายตัวของ ซากพืช  ซากสัตว์ท่ีทับถมกัน
อยู่ในดิน   

 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

อนินทรีย์วัตถุ    

ดิน 

ปุ๋ยเดี่ยว   

อินทรีย์วัตถุ 
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(แนวค าตอบ  ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

  3.  ให้นักเรียนเติมค าตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง  ( 15  คะแนน ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ดินทราย ดินเหนียว 

ดินร่วน 

ปุ๋ยอินทรีย์ 

ปุ๋ยคอก 

ปุ๋ยพืชสด 

ปุ๋ยหมัก 

ปุ๋ยอนินทรีย์ 

ปุ๋ยเดี่ยว 

ปุ๋ยผสม 

ดินเป็นแหล่งสะสมอาหารที่ส าคัญข 
พืช  พืชท่ีปลูกอยู่บนดินจะดูดธาตุ
อาหารจากดิน   

ดินเป็นท่ียึดเกาะของรากพืช  ท าให้
พืชยืนต้นสามารถตั้งตัวได้อย่างมั่นคง  
แข็งแรง 

ปุ๋ยพืชสด  ช่วยปรับปรุงสภาพดิน  
เช่น  ท าให้ดินเหนียวค่อยๆร่วนขึ้น  
ถ้าเป็นดินทราย  ก็เกาะยึดกันดีขึ้น 

ปุ๋ยอนินทรีย์  ช่วยเร่งการเจริญเติบโต
ของพืช  ท าให้ประหยัดเวลาและ
แรงงาน 
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ข้อที ่ ค ำตอบ 

1 ข. กิ่งใช้สายยางรดน้ าต้นกล้า 

2 ก ซากพืช 

3 ข เป็นวิธีการป้องกันสนิม 

4 ง อนินทรีย์วัตถุ 

5 ง ปุ๋ยท่ีได้จากการไถกลบพืชหรือส่วนต่าง ๆ  ของพืชลงในดิน 

6 ค เพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้ 

7 ก ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 

8 ค ดินทราย 

9 ก ท าให้งานล่าช้าและอาจเกิดอันตรายได้ 

10 ข ถังน้ า  คราด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบประเมินผลหลังเรียน 


