เอกสารประกอบการเรียน วิชา ง. 21101
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เสาวรสผลไม้ มากคุณค่ า

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)
ชั)นมัธยมศึกษาปี ที- 1
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เล่ มที- 1 เรื-อง ความเป็ นมาของเสาวรส

นางศรีวรรณ์ คําพิชัย
ครู ชํานาญการ โรงเรียนบ้ านศรีดอนมูล
สํ านักงานเขตพืน) ทีก- ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
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คํานํา

ww
w.

kr

oo
ba
nn
ok
.

เอกสารประกอบการเรี ยน ชุด เสาวรสผลไม้มากคุณค่า ใช้ประกอบการเรี ยน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั&นมัธยมศึกษา
ปี ที* 1 มีท& งั หมด 9 เล่ม ได้แก่
เล่มที* 1 เรื* อง ความเป็ นมาของเสาวรส
เล่มที* 2 เรื* อง การขยายพันธุ์เสาวรส
เล่มที* 3 เรื* อง การปลูกเสาวรส
เล่มที* 4 เรื* อง การดูแลรักษาเสาวรส
เล่มที* 5 เรื* อง การเก็บเกี*ยวเสาวรส
เล่มที* 6 เรื* อง ประโยชน์และสรรพคุณ
เล่มที* 7 เรื* อง นํ&าเสาวรส
เล่มที* 8 เรื* อง นํ&าหมักชีวภาพจากเสาวรส
เล่มที* 9 เรื* อง การจําหน่ายผลผลิต
เอกสารเล่มนี&เป็ นเล่มที* 1 เรื* อง ความเป็ นมาของเสาวรส เนื& อหาได้อธิ บายถึง
ประวัติความเป็ นมา ลักษณะพฤกษศาสตร์ และพันธุ์ของเสาวรส ภายในเล่ ม
มีรูปภาพประกอบสี สนั สวยงามช่วยให้นกั เรี ยน และผูใ้ ช้เอกสารประกอบการเรี ยน
เล่มนี&ศึกษาเรี ยนรู้ได้ง่ายสามารถนําไปปฏิบตั ิ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
ผูจ้ ดั ทําหวังว่าเอกสารประกอบการเรี ยนเล่มนี& จะช่วยให้ผเู้ รี ยน และผูท้ ี*
มีความสนใจได้รับความรู้ และบรรลุผลได้ตามจุดประสงค์
ศรี วรรณ์ คําพิชยั
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หน้า
1
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4
5
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9
14
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เรื* อง
คํานํา
สารบัญ
คําชี&แจงการใช้เอกสารประกอบการเรี ยน
จุดประสงค์การเรี ยนรู้
คําแนะนําสําหรับครู ผสู้ อน
คําแนะนําสําหรับนักเรี ยน
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
ความเป็ นมาของเสาวรส
แบบฝึ กหัดที* 1
แบบฝึ กหัดที* 2
เฉลยแบบฝึ กหัดที* 1
เฉลยแบบฝึ กหัดที* 2
แบบทดสอบหลังเรี ยน
เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน
เอกสารอ้างอิง
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สารบัญ
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จุดประสงค์การเรียนรู้
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1. นักเรี ยนบอกประวัติความเป็ นมา ลักษณะพฤกษศาสตร์ และพันธุ์
ของเสาวรสได้ (k)
2. นักเรี ยนมีทกั ษะกระบวนการทํางานกลุ่ม (p)
3. นักเรี ยนมีระเบียบวินยั และมีความรับผิดชอบในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื*นได้ (A)

คําแนะนําสําหรับครู ผู้สอน
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ก่อนใช้เอกสารประกอบการเรี ยนรู้แต่ละเล่ม ครู ผสู้ อนควรปฏิบตั ิ ดังนี&
1. ก่อนใช้เอกสารประกอบการเรี ยนแต่ละเล่ม ครู ผสู้ อนควรศึกษา
ให้ละเอียดก่อนนําไปใช้
2. ครู ผสู้ อนต้องเตรี ยมสื* อที*เกี*ยวข้องให้พร้อม เพื*อให้ผเู้ รี ยนเกิดความสนใจ
ที*จะศึกษา และง่ายต่อการปฏิบตั ิตาม
3. ครู ผสู้ อนควรประเมินผลนักเรี ยนทั&งก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน เมื*อศึกษา
เอกสารจนจบเล่มแต่ละเล่ม
4. หากนักเรี ยนมีขอ้ สงสัยไม่เข้าใจในส่ วนไหนให้ครู ผสู้ อนเป็ นผูอ้ ธิบาย
เพิ*มเติมให้นกั เรี ยนเกิดความเข้าใจในเนื&อหานั&น ๆ
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คําแนะนําสําหรับนักเรียน
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ก่อนใช้เอกสารประกอบการเรี ยนรู้แต่ละเล่มผูเ้ รี ยนควรปฏิบตั ิ ดังนี&
1. ก่อนศึกษาผูเ้ รี ยนควรทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน และเก็บคะแนนไว้
เปรี ยบเทียบหลังเรี ยน
2. ผูเ้ รี ยนศึกษาเนื&อหาจากใบความรู้
3. ผูเ้ รี ยนทําใบงานที* 1-2 ตามลําดับ
4. จัดเก็บเครื* องมือวัสดุอุปกรณ์ และทําความสะอาดสถานที*ที*ปฏิบตั ิ
กิจกรรรมให้เรี ยบร้อย
5. ผูเ้ รี ยนศึกษาจบเล่มแล้ว ควรประเมินผลสัมฤทธิQ ของตนเองจาก
แบบทดสอบหลังเรี ยนเพื*อเปรี ยบเทียบความก้าวหน้า
6. หากผูเ้ รี ยนมีขอ้ สงสัย หรื อไม่เข้าใจถ้อยคําหรื อเนื& อหาใด ๆ ในเล่ม
จะต้องสอบถามข้อมูลให้ละเอียดเพิ*มเติมจากครู ผสู้ อนหรื อผูร้ ู้ทนั ที
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แบบทดสอบก่อนเรียน
เล่มที- 1 เรื-อง ความเป็ นมาของเสาวรส
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คําชี)แจง นักเรี ยนทําเครื* องหมายกากบาท () ทับตัวอักษร ก, ข, ค และ ง
หน้าข้อความที*ถูกต้องที*สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษคําตอบ (จํานวน 10 ข้อ
ข้อละ 1 คะแนน)
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1. เสาวรสมีชื*อเดิมว่าอะไร
ก. กะทกรก
ข. เสาวรสฝรั*ง
ค. เสาวรสยักษ์
ง. เสาวรสสี แดง
2. ถิ*นกําเนิดของเสาวรสเกิดขึ&นที*ใด
ก. แถบยุโรปตะวันตกเฉียงใต้
ข. แถบบราซิลและอเมริ กาใต้
ค. แถบยุโรปและแถบอเมริ กาใต้
ง. แถบเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
3. เสาวรสเป็ นพืชประเภทใด
ก. พืชยืนต้น
ข. พืชล้มลุก
ค. พืชไม้เลื&อย
ง. ไม้ดอกไม้ประดับ
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4. การเจริ ญเติบโตได้ดีของเสาวรสในสภาพอากาศแบบใด
ก. สภาพอากาศร้อนชื&น
ข. สภาพอากาศแห้งแล้ง
ค. สภาพอากาศหนาวเย็น
ง. สภาพอากาศร้อนและอบอุ่น
5. เสาวรสพันธุ์ชนิดใดที*เหมาะสําหรับส่งเข้าโรงงานเพื*อแปรรู ป
ก. พันธุ์ผลสี ม่วง
ข. พันธุ์ผลลูกผสม
ค. พันธุ์ผลสี เหลือง
ง. พันธุ์ผลสี เหลืองอมม่วง
6. ดอกเสาวรสเป็ นดอกประเภทใด
ก. ดอกสมบูรณ์เพศ
ข. ดอกไม่สมบูรณ์เพศ
ค. ดอกคู่แบบไม่สมบูรณ์เพศ
ง. ดอกเดี*ยวแบบไม่สมบูรณ์เพศ
7. เสาวรสพันธุ์ชนิดใดที*ให้ผลดก และมีความต้านทานโรคและแมลงสูง
ก. พันธุ์ผลสี ม่วง
ข. พันธุ์ผลสี เหลือง
ค. พันธุ์ผลลูกผสม
ง. พันธุ์ผลสี ม่วงอมเหลือง
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8. ผูท้ ี*มีปัญหาสุขภาพด้านใดควรหลีกเลี*ยงการรับประทานเสาวรส
ก. นอนไม่หลับ
ข. นํ&าตาลในเลือดสูง
ค. ไขมันในเส้นเลือดมาก
ง. โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
9. ข้อดีของเสาวรสพันธุ์ผลสี ม่วงคือข้อใด
ก. มีกรดสูง
ข. ต้านทานโรคและแมลงได้ดี
ค. ลําต้นและก้านโตและแข็งแรง
ง. รสชาติหวานเหมาะสําหรับรับประทานผลสด
10. ประเทศไทยมี เสาวรสอยู่ 3 พันธุ์คือข้อใด
ก. พันธุ์ผลสี ม่วง พันธุ์ผลสี เขียว พันธุ์ลูกผสม
ข. พันธุ์ผลสี เหลือง พันธุ์ผลสี เขียว พันธุ์ลูกผสม
ค. พันธุ์ผลสี เหลือง พันธุ์ผลสี ม่วง พันธุ์ลูกผสม
ง. พันธุ์ผลสี เหลือง พันธุ์ผลสี ม่วง พันธุ์ผลสี เขียว
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ถิน- กําเนิดของเสาวรส
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ความเป็ นมาของเสาวรส
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เสาวรสกําเนิ ดมาจากดิ นแดนบราซิ ลและแถบอเมริ กาใต้ เป็ นผลไม้
ที*ปลูกกันทั&งในเขตร้อนและเขตอบอุ่นโดยทัว* ไปเสาวรสมีสองชนิ ด คือชนิ ด
ที* ผ ลสี ม่ ว ง และผลสี เ หลื อ ง ผลสี ม่ ว งเป็ นพัน ธุ์ ที* เ ติ บ โตได้ดี ใ นเขตอบอุ่ น
และบนพื&นที*สูงมากกว่า 1,000 เมตรเหนือระดับนํ&าทะเลหรื อเขตหนาวส่ วนพันธุ์สีเหลือง
ปลูกได้ทวั* ไปทั&ง ในเขตร้ อน และอบอุ่ น รสชาติ พันธุ์สีม่ วงรสชาติ หวาน
และหอมกว่าชนิ ดสี เหลือง แต่คุณค่าทางอาหารแทบไม่ต่างกันในเมืองไทย
ปลูกได้ท& งั สองชนิดขึ&นอยูก่ บั ภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

รู ปภาพที* 1 แผนที*ทวีปอเมริ กาใต้
ที*มา : http://www.facebook.com/scb.thailand
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ลักษณะพฤกษศาสตร์ เสาวรส
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ชื*อท้องถิ*น : กะทกรก, กะทกรกฝรั*ง, เสาวรส, กะทกรกยักษ์, และเสาวรสสี ดา
ชื*อสามัญ : Passion fruit
ชื*อวิทยาศาสตร์ : Passiflora laurifolia Linn. (พันธุ์ผลสี เหลือง)
: Passiflora edulis Sims. (พันธุ์ผลสี ม่วง)
เสาวรส หรื อ Passion fruit ผลไม้ที*มีชื*อเดิมว่า กะทกรก เป็ นไม้เลื&อย
ในตระกูล Passifloraceae เจริ ญเติบโตไปตามนัง* ร้านที*สร้างขึ&น โดยมีลกั ษณะ
ลําต้นเป็ นเถา ออกผลเป็ นลูกกลมรี แบบไข่ฟองใหญ่ เปลือกเรี ยบมีสีเขียว เมื*อ
ผลสุ กจะมีสีต่างๆ กันขึ&นอยูก่ บั ชนิ ดของพันธุ์ ภายในผลมีลกั ษณะคล้ายรวงผึ&ง
เต็มไปด้วยเมล็ดและเนื& อสี เหลืองอมเขียว มีน& าํ เยอะ รสเปรี& ยวจัด เสาวรสสามารถ
เจริ ญเติ บโตได้ดีในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็ นเขตอากาศเย็น
ทางภาคเหนื อ หรื อเขตอากาศร้อนชื& นทางภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ซึ* ง
เป็ นพืชที*ปลูกได้ง่าย การดูแลรักษาไม่ยงุ่ ยาก แต่ให้ผลผลิตต่อไร่ สูง จึงเป็ นพืช
ที* ส ามารถทํา รายได้ใ ห้ แ ก่ เ กษตรกรได้ดี ประกอบกับ ตลาดต่ า งประเทศ
มีความต้องการสูง
ในประเทศไทยมีผลไม้อยู่ชนิ ดหนึ* งซึ* งมีประโยชน์ต่อร่ างกายอย่างมาก
แต่กลับไม่เป็ นที*รู้จกั กันเท่าใดนักนั*นก็คือเสาวรสซึ* งเป็ นผลไม้ที*นิยมบริ โภค
กัน อย่า งแพร่ ห ลายในต่ า งประเทศ อี กทั&ง ยัง สามารถนํา มาใช้ประโยชน์
ได้หลายอย่างตั&งแต่ ลาํ ต้น ใบ ราก และผล อี กทั&งยังเป็ นพืชที*ปลูกได้ง่าย
ให้ผ ลผลิ ต ต่ อ ไร่ สู ง ดัง นั&น เสาวรสจึ ง เป็ นพื ช อี ก ชนิ ด หนึ* งที* น่ า สนใจเก็ บ ไว้
เป็ นทางเลือกสําหรับสุขภาพ และเศรษฐกิจของคนไทยต่อไปในอนาคต
ที*มา : วราภรณ์ วิชญรัฐ. ไม้ เลือ) ยกินได้ .
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พันธุ์ของเสาวรส
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เสาวรส เป็ นไม้ผลประเภทเถาเลื& อยอยูใ่ นตระกูล Passifloraceae
โดยมี ล ักษณะลําต้นเป็ นเถา มี มื อเกาะออกตามซอก ใบลําต้นเป็ นเถาสี เขี ยว
ข้างในกลวง ใบมี สีเขียวเสาวรสสามารถเจริ ญเติ บโตได้ดีในสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็ น เขตอากาศเย็นทางภาคเหนื อหรื อเขตอากาศร้อนชื& น
ทางภาคกลาง และภาคตะวันออกโดยพันธุ์ที*นิยมปลูกกันมากในประเทศไทย
มี 3 พันธุ์ คือ
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1. พันธุ์ผลสีม่วง
เมื*อผลสุ กจะมีสีม่วงเข้มผิวเป็ นมันนํ&าจากพันธุ์ผลสี ม่วงมีรสชาติดีกว่า
พันธุ์ผลสี เหลืองมีกรดตํ*า สี สวย และหวาน จึงเหมาะสําหรับรับประทานผลสด
ข้อเสี ยของพันธุ์น& ี คือค่อนข้างจะอ่อนแอต่อโรค

รู ปภาพที* 2 เสาวรสพันธุ์สีม่วง
ที*มา : ศรี วรรณ์ คําพิชยั , 2554.
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2. พันธุ์ผลสีเหลือง
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เมื* อ ผลสุ ก จะมี สี เ หลื อ งขมิ& น ผิ ว เป็ นมัน นํ& าคั&น ของพัน ธุ์ น& ี มี ก รดมาก
ซึ*งมี PH ตํ*ากว่า 3 เหมาะสําหรับส่ งเข้าโรงงานเพื*อแปรรู ปมากกว่าการรับประทานผลสด
ข้อดีของพันธุ์น& ี คือให้ผลดก มีความต้านทานโรค และแมลงสู งกว่าพันธุ์ผลสี ม่วง
ปลูกกันมากในจังหวัดชุมพร

รู ปภาพที* 3 เสาวรสพันธุ์สีเหลือง
ที*มา : ศรี วรรณ์ คําพิชยั , 2554.
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3. พันธุ์ลูกผสม
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พันธุ์ลูกผสมเป็ นพันธุ์ที*เกิดจากการผสมระหว่างพันธุ์ผลสี ม่วงกับพันธุ์ผลสี เหลือง
เพื*อ คัด เลื อ กต้นพัน ธุ์ใหม่ ที*รวมลักษณะผลที* เด่ น ของแต่ ละพันธุ์ไว้ ทําให้
มี ล ัก ษณะผลใหญ่ ผลดก มี ร กห่ อ หุ ้ ม เมล็ด มาก เปลื อ กบาง ต้า นทานโรค
มีช่วงเวลาในการให้ผลที*ยาวนานพันธุ์น& ี จะให้ท& งั ผลที*มีสีม่วง และผลสี เหลือง

รู ปภาพที* 4 เสาวรสพันธุ์ลูกผสม
ที*มา : ศรี วรรณ์ คําพิชยั , 2554.
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แบบฝึ กหัดที- 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)
ชั)นมัธยมศึกษาปี ที- 1
เล่มที- 1 เรื-อง ความเป็ นของเสาวรส
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คําชี)แจง
1. ให้นกั เรี ยนศึกษาความเป็ นมาของเสาวรส
2. สรุ ปองค์ความรู้ที*ศึกษาลงในกระดาษ ในรู ปของ Mind mapping
3. บันทึกผลการปฏิบตั ิงาน

แบบฝึ กหัดที- 1
แบบสรุ ปองค์ความรู้
ความเป็ นมาของเสาวรส
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ชื*อ-สกุล...........................................................เลขที*...........................
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การดูแลรักษาเสาวรส
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ให้นกั เรี ยนตอบคําถามต่อไปนี& พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ
(ข้อละ 1 คะแนน)
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คําชี)แจง
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แบบฝึ กหัดที- 2
เล่มที- 1 เรื-อง ความเป็ นมาของเสาวรส
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1. ในสมัยโบราณการที*เสาวรสแพร่ พนั ธุ์ไปสู่ในถิ*นต่าง ๆเป็ นเพราะเหตุใด
แนวคําตอบ................................................................................................
...................................................................................................................
2. เสาวรสมีถิ*นกําเนิดมาจากประเทศ
แนวคําตอบ................................................................................................
...................................................................................................................
3. เสาวรส หรื อ Passion fruit ผลไม้ที*มีชื*อเดิมว่า
แนวคําตอบ
...................................................................................................................
...................................................................................................................
4. เสาวรสในประเทศไทยมีท& งั หมดกี*พนั ธุ์ และมีพนั ธุ์อะไรบ้าง
แนวคําตอบ................................................................................................
...................................................................................................................
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5. เสาวรสพันธุ์ที*สาํ หรับส่ งเข้าโรงงานเพื*อแปรรู ปมากกว่าการ รับประทาน
ผลสด
แนวคําตอบ................................................................................................
...................................................................................................................
6. การปลูกเสาวรสสามารถเจริ ญเติบโตได้ดีในสภาพภูมิอากาศใด
แนวคําตอบ................................................................................................
...................................................................................................................
7. ผูท้ ี*มีปัญหาสุขภาพด้านใดที*ไม่ควรดื*มนํ&าเสาวรส
แนวคําตอบ................................................................................................
...................................................................................................................
8. สรรพคุณของนํ&าเสาวรสช่วยแก้อาการของโรคอะไรได้บา้ ง
แนวคําตอบ................................................................................................
..................................................................................................................
9. ในนํ&าเสาวรสมีวิตามินอะไรบ้าง
แนวคําตอบ................................................................................................
...................................................................................................................
10. เสาวรส เป็ นไม้ผลประเภท
แนวคําตอบ................................................................................................
...................................................................................................................

เฉลยแบบฝึ กหัดที- 1
แบบสรุ ปองค์ความรู้
ความเป็ นมาของเสาวรส
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ชื*อ-สกุล...........................................................เลขที*...........................

เสาวรสกําเนิดมาจากดินแดน
บราซิล และแถบอเมริกาใต้

เสาวรส ผลไม้ ที-มีชื-อเดิมว่ากะทกรก
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ความเป็
ความเป็ นมาของเสาวรส
นมาของเสาวรส

เสาวรสเป็ นไม้ เลือ) ย
เสาวรสมี 3 พันธุ์
1.พันธุ์ผลสีม่วง
2.พันธุ์ผลสีเหลือง
3.พันธุ์ลูกผสม
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ให้นกั เรี ยนตอบคําถามต่อไปนี& พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ
(ข้อละ 1 คะแนน)
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คําชี)แจง
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เฉลยแบบฝึ กหัดที- 2
เล่มที- 1 เรื-อง ความเป็ นมาของเสาวรส

1. ในสมัยโบราณ การที*เสาวรสแพร่ พนั ธุ์ไปสู่ในถิ*นต่าง ๆเป็ นเพราะเหตุใด
แนวคําตอบ เกิดจากการย้ายถิ*นฐานของการทํามาหากิน
2. เสาวรสมีถิ*นกําเนิดมาจากประเทศ
แนวคําตอบ บราซิล และแถบอเมริ กาใต้

kr

3. เสาวรส หรื อ Passion fruit ผลไม้ที*มีชื*อเดิมว่า
แนวคําตอบ กระทกรก
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4. เสาวรสในประเทศไทยมีท& งั หมดกี*พนั ธุ์ และมีพนั ธุ์อะไรบ้าง
แนวคําตอบ มี 3 พันธุ์
1. พันธุ์ผลสี ม่วง
2. พันธุ์ผลสี เหลือง
3. พันธุ์ลูกผสม
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5. เสาวรสพันธุ์ที*สาํ หรับส่ งเข้าโรงงานเพื*อแปรรู ปมากกว่าการ รับประทาน
ผลสด
แนวคําตอบ พันธุ์ผลสี เหลือง
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6. การปลูกเสาวรสสามารถเจริ ญเติบโตได้ดีในสภาพภูมิอากาศใด
แนวคําตอบ สภาพอากาศร้อนชื&น
7. ผูท้ ี*มีปัญหาสุขภาพด้านใดที*ไม่ควรดื*มนํ&าเสาวรส
แนวคําตอบ นํ&าตาลในเลือดสูง

8. สรรพคุณของนํ&าเสาวรสช่วยแก้อาการของโรคอะไรได้บา้ ง
แนวคําตอบ โรคนอนไม่หลับ โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
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9. ในนํ&าเสาวรสมีวิตามินอะไรบ้าง
แนวคําตอบ วิตามินเอ วิตามินซี
10. เสาวรส เป็ นไม้ผลประเภท
แนวคําตอบ ประเภทไม้เลื&อย

21
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แบบทดสอบหลังเรียน
เล่มที- 1 เรื-อง ความเป็ นมาของเสาวรส
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คําชี&แจง นักเรี ยนทําเครื* องหมายกากบาท () ทับตัวอักษร ก, ข, ค และ ง
หน้าข้อความที*ถูกต้องที*สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษคําตอบ (จํานวน 10 ข้อ
ข้อละ 1 คะแนน)
1. เสาวรสเป็ นพืชประเภทใด
ก. พืชยืนต้น
ข. พืชล้มลุก
ค. พืชไม้เลื&อย
ง. ไม้ดอกไม้ประดับ
2. ประเทศไทยมี เสาวรสอยู่ 3 พันธุ์คือข้อใด
ก. พันธุ์ผลสี ม่วง พันธุ์ผลสี เขียว พันธุ์ลูกผสม
ข. พันธุ์ผลสี เหลือง พันธุ์ผลสี เขียว พันธุ์ลูกผสม
ค. พันธุ์ผลสี เหลือง พันธุ์ผลสี ม่วง พันธุ์ลูกผสม
ง. พันธุ์ผลสี เหลือง พันธุ์ผลสี ม่วง พันธุ์ผลสี เขียว
3. การเจริ ญเติบโตได้ดีของเสาวรสในสภาพอากาศแบบใด
ก. สภาพอากาศร้อนชื&น
ข. สภาพอากาศแห้งแล้ง
ค. สภาพอากาศหนาวเย็น
ง. สภาพอากาศร้อนและอบอุ่น
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4. เสาวรสพันธุ์ชนิดใดที*เหมาะสําหรับส่งเข้าโรงงานเพื*อแปรรู ป
ก. พันธุ์ผลสี ม่วง
ข. พันธุ์ผลลูกผสม
ค. พันธุ์ผลสี เหลือง
ง. พันธุ์ผลสี เหลืองอมม่วง
5. ดอกเสาวรสเป็ นดอกประเภทใด
ก. ดอกสมบูรณ์เพศ
ข. ดอกไม่สมบูรณ์เพศ
ค. ดอกคู่แบบไม่สมบูรณ์เพศ
ง. ดอกเดี*ยวแบบไม่สมบูรณ์เพศ
6. เสาวรสพันธุ์ชนิดใดที*ให้ผลดก และมีความต้านทานโรคและแมลงสูง
ก. พันธุ์ผลสี ม่วง
ข. พันธุ์ผลสี เหลือง
ค. พันธุ์ผลลูกผสม
ง. พันธุ์ผลสี ม่วงอมเหลือง
7. เสาวรสมีชื*อเดิมว่าอะไร
ก. กะทกรก
ข. เสาวรสฝรั*ง
ค. เสาวรสยักษ์
ง. เสาวรสสี แดง
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8. ถิ*นกําเนิดของเสาวรสเกิดขึ&นที*ใด
ก. แถบยุโรปตะวันตกเฉียงใต้
ข. แถบบราซิลและอเมริ กาใต้
ค. แถบยุโรปและแถบอเมริ กาใต้
ง. แถบเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
9. ผูท้ ี*มีปัญหาสุขภาพด้านใดควรหลีกเลี*ยงการรับประทานเสาวรส
ก. นอนไม่หลับ
ข. นํ&าตาลในเลือดสูง
ค. ไขมันในเส้นเลือดมาก
ง. โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
10. ข้อดีของเสาวรสพันธุ์ผลสี ม่วงคือข้อใด
ก. มีกรดสูง
ข. ต้านทานโรคและแมลงได้ดี
ค. ลําต้นและก้านโตและแข็งแรง
ง. รสชาติหวานเหมาะสําหรับรับประทานผลสด
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน
เล่มที- 1 เรื-อง ความเป็ นมาของเสาวรส

เฉลยแบบทดสอบ
ก่อนเรียน

เฉลยแบบทดสอบ
หลังเรียน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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ข้ อที-
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เอกสารอ้างอิง
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