
เอกสารประกอบการสอน
กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายปิยพร   ลอืนาม
ตาํแหน่ง ครู วทิยฐานะ ครูชํานาญการ
โรงเรยีนราษฎรบู์รณะ(มูฮาํหมดัอทุศิ)
สาํนกังานเขตทุ่งครุ   กรุงเทพมหานคร

โดย

ใน
3 ปลูกผกักลบัหวั  สวนครวัแนวใหม่
ชั้นประถมศกึษาปที่ 6



คาํนํา
การปลูกผกักลบัหวั  เป็นการนาํวิธีปลูกผกัแบบใหม่มาปรับใชก้บั

ใหมี้อาหารปลอดภยัไวบ้ริโภคเอง ช่วยลดรายจ่าย
ในครัวเรือน และ
ความสัมพนัธ์
หน่วยงาน และสังคม

นท์
เจริญวฒันสุข และคุณครูประยงค ์   สีหวงษ ์ ครูวิทยฐานะ  ครูชาํนาญการ

ประสานงานจนสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี

ปิยพร   ลือนาม
มิถุนายน 2555



สารบญั
หน้า

คาํนาํ
สารบญั

คาํแนะนาํในการใช้ 1
สาระสาํคญั 2
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 2
แบบทดสอบก่อนเรียน 3

3 ปลกูผกักลบัหวั
สวนครัวแนวใหม่ 7

1. การปลกูผกัในขวดพลาสติกกลบัหวั 8
- วสัดุอุปกรณ์ 8
- วิธีการปลกู 11

2. การปลกูผกัในกระถางพลาสติกกลบัหวั 14
- วสัดุอุปกรณ์ 14
- วิธีการปลกู 15

ขอ้ดีของการปลูกผกักลบัหวั 18



สารบญั(ต่อ)
หน้า

4 วิธีการปลกูผกัในขวดพลาสติกกลบัหวั 19
5 วิธีการปลกูผกัในกระถางพลาสติกกลบัหวั 20

6 การปลูกผกัในขวดพลาสติกกลบัหวั 21
7 การปลูกผกัในกระถางพลาสติกกลบัหวั 22

ตวัอยา่งการตอบ 4 25
ตวัอยา่งการตอบ 5 26
ตวัอยา่งการตอบ 6 27
ตวัอยา่งการตอบ 7 28
แบบทดสอบหลงัเรียน 29
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 32
เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 33
บรรณานุกรม



สารบัญรูปภาพ
หนา้

1 8
2 9
3 9
4 10
5 ภาพตวัอยา่งลวดแขวนกระถาง 10
6 10
7 11
8 ภาพ

สาํหรับสอดลวดแขวนกระถาง 11
9 ภาพแสดงการนาํตน้กลา้ออกจากกระถาง 12
10 ภาพแสดงการสอดตน้กลา้ผกัออกทางปากขวด 12
11 ภาพการเติมดินหลงัจากปลูกตน้กลา้ผกั 12
12 ภาพแสดงการสอดลวดแขวนกระถาง 13
13 ภาพแสดงตวัอยา่งตน้พนัธ์ุ กระถาง  และชอ้นปลกู 14
14 ภาพ 15
15 ภาพกิจกรรมกลุ่มยวกสิกร เตรียมดินใส่กระถาง 15
16 ภาพ 15



สารบัญรูปภาพ(ต่อ)
หน้า

17 ภาพตวัอยา่งการปลูกผกัในกระถางพลาสติกกลบัหวั 16
18 ภาพตวัอยา่งการนาํผกัอีก 1 ชนิดมาปลูก

ในกระถางเดียวกนั 16
19 ภาพ 17



และ

เทคโนโลยี(งานเกษตร) 6
ครูผูส้อนนาํไปประกอบการจดัการเรียนรู้ และส่งเสริมการอนุรักษ์

าของภูมิปัญญาไทยทางดา้นการเกษตรใหค้งอยู่

4
1 ตอ้งทาํอยา่งไร
2 ปลูกผกัอะไร
3 ปลูกผกักลบัหวั สวนครัวแนวใหม่
4 ใชอุ้ปกรณ์ภายในบา้น

สาํหรับเอกสารประกอบการสอน 3 ปลูกผกักลบัหวั
สวนครัวแนวใหม่ กล่าวถึงการเตรียมวสัดุอุปกรณ์และ  วิธีการปลกูผกั
กลบัหวั หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา



ช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน
ของชาติใหเ้ป็นมนุษย์
มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น ารปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   มีความรู้

การประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดย

นกัเรียน แ
ในการออกแบบการจดัการเรียนรู้ ใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร
ต่อไป



คาํแนะนําในการใช้

1.

2. ศึกษาจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหเ้ขา้ใจ

3.

4. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียนทา้ยเล่ม แลว้ตรวจเฉลยดา้นหลงั

5. นกัเรียนทาํใบงาน 4 ง วิธีการปลูกผกัในขวดพลาสติก
กลบัหวั

6. นกัเรียนทาํใบงาน 5 ง วิธีการปลกูผกัในกระถางพลาสติก
กลบัหวั

7. 6 การปลูกผกัในขวดพลาสติก
กลบัหวั

8. 7 พลาสติก
กลบัหวั
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สาระสําคญั

การปลูกผกักลบัหวั เป็นการ วสัดุ

โดยเฉพาะ ไม่มีใครตอ้งการ
นาํมาประดิษฐเ์ป็นกระถางในรูปแบบต่างๆ และแขวนขวดไว้
บนผนงั ขา้งระเบียง บนกาํแพง แลว้ปลูก
การประกอบอาหารในชีวิตประจาํวนั นอกจากจะไดผ้กั และสมุนไพรไว้
สาํหรับปรุงอาหารแลว้ ยงัไดค้วามสวยงาม

และ ยงัเป็นการกาํจดัขยะ
ใหมี้ประโยชน์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายวิธีการปลกูผกัในขวดพลาสติก และกระถางพลาสติก
กลบัหวัได้ (K)

2. เตรียมวสัดุอุปกรณ์และปฏิบติัการปลูกผกัในขวดพลาสติกและ
กระถางพลาสติกกลบัหวัได้ (P)

3. ใจในการทาํงานและทาํงานร่วมกนัเป็นทีม (A)
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แบบทดสอบก่อนเรียน
3

1. แบบทดสอบมีจาํนวน 10 ขอ้
2. ใหเ้ลือกคาํ
3. 

4.
......................................................................................................................

1. การปลกูผกัในกระถางพลาสติกกลบัหวัตอ้งเตรียมอุปกรณ์อะไรบา้ง
ก. 1, 3, 4, 6, 7, 8 ข. 2, 3, 4, 6, 7, 8
ค. 2, 5, 4, 6, 7, 8 ง. 3, 4, 5, 6, 7, 8

ใหน้กัเรียนสงัเกตภาพแลว้ตอบคาํถาม ขอ้.1-2

1.ขวด 2.ชอ้นปลูก

5.จอบ

3.กระถางพลาสติก

6.

4.ตน้กลา้ผกั

7.ดินปลูก 8.ลวดแขวนกระถาง
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2.
ก. 8 - 3 - 4 - 2 - 7 - 6
ข. 7 - 6 - 4 - 3 - 8 - 2
ค. 2 - 8 - 4 - 3 - 6 - 7
ง. 4 - 3 - 2 - 7 - 8 - 6

3.
ก. ทรายละเอียด
ข.
ค. ทรายหยาบ
ง. ขยุมะพร้าว

4. ภ มีคุณสมบติัอยา่งไร
ก.
ข.
ค.
ง.

5. ผกัสวนครัว
ก. คะนา้ ผกัชี ข. มะเขือเทศ  โหระพา
ค. ผกักาดหอม  แมงลกั ง. ผกัสวนครัวทุกชนิด
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6. ผลดีของการปลูกผกักลบัหวัคืออะไร
ก. ไม่มีแมลงมารบกวน
ข. ไม่ตอ้งใส่ปุ๋ยบาํรุง
ค.
ง. ไม่ตอ้งกาํจดัศตัรูพืช

7. อุปกรณ์ในขอ้ใดเหมาะสม
ก.
ข. พลาสติก
ค.
ง. กระป๋องสี

8. กระถางพลาสติก ขนาด
เส้นผา่ศนูยก์ลางเท่าใด

ก. กระถางขนาด 3-4
ข. กระถางขนาด 6-8
ค. กระถางขนาด 9-10
ง. กระถางขนาด 10-12
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9. การปลกูผกักลบัหวัเหมาะกบัคนในชุมชนใด
ก.
ข.
ค. ชุ ปลกูผกั
ง.

10. การนาํเศษใบไมม้ารองกน้กระถางก่อนปลูกมีผลอยา่งไร
ก. ทาํใหพ้ืชเจริญเติบโตดี
ข. ช่วยป้องกนักาํจดัแมลง
ค.
ง. ช่วยป้องกนัดินไหลออกจากกระถาง
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ในปัจจุบนัมีนกั
อยูใ่นวยัทาํงาน และวยัหลงัเกษียณไดมี้การคิดคน้ออกแบบและพฒันา
เทคนิคต่างๆ ใน

ช่วยหาทางออกใหก้บั ชุมชนเมือง มีบา้นพกั
อาศยัหลงัเลก็ๆ ไม่มีบริเวณมากพอสาํหรับการทาํสวน แต่อยากจะมี

ดว้ยการนาํวสัดุ รี

โดยเฉพาะ
นาํมาประดิษฐเ์ป็นกระถางในรูปแบบต่างๆ   เช่น  นาํขวดมาเจาะช่อง
ดา้นขา้ง 1 ดา้น และแขวนขวดไวบ้นผนงัขา้งระเบียง  แลว้
ปลูก ประกอบอาหารในชีวิตประจาํวนั

เป็นพืชสมุนไพรได้
บนกาํแพง นอกจากจะไดผ้กั สมุนไพรไวส้าํหรับ
ปรุงอาหารแลว้ ยงัไดค้วามสวยงาม เป็น
ก และ ยงัเป็นการ
ไม่มีใครตอ้งการใหมี้ประโยชน์
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1. ¡ÒÃ»ÅÙ¡¼Ñ¡ã¹¢Ç´¾ÅÒÊµÔ¡¡ÅÑºËÑÇ
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1. ตน้กลา้ผกัสวนครัว เช่น มะเขือเทศ เป็นตน้

2. ขวดพลาสติก ขนาด 1.25 - 2 ลิตร

บา และมี

การปลูกผกักลบัหวัโดยใชภ้าชนะ 2 ชนิด คือ
1. การปลกูผกัในขวดพลาสติกกลบัหวั
2. การปลกูผกัในกระถางพลาสติกกลบัหวั

1
: สวนเกษตร โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮําหมดัอุทศิ)

ภาพโดย : ปิยพร   ลอืนาม, 2554.
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3. อุปกรณ์ ใชใ้นการเจาะรู ขวดพลาสติก เช่น  ธูป  ตะปู  หวัแร้งบดักรี
( )
4. เทปผา้ หรือแลก็ซีน
5. กรรไกร หรือมีดคตัเตอร์

6. ดินปลกู หรืออาจใชข้ยุมะพร้าวแทนกไ็ด้ เพราะขยุมะพร้าว มีขอ้ดี คือ
แต่เวลาใส่ปุ๋ยตอ้งใชสู้ตรปุ๋ยเดียวกนักบัการปลกูพืชไร้ดิน

2
แบบกลบัหัว

: สวนเกษตร โรงเรียนราษฎร์บูรณะ
(มูฮําหมดัอุทศิ)
ภาพโดย : ปิยพร   ลอืนาม, 2554.

3 ภาพ
: สวนเกษตร โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮําหมดัอุทศิ)

ภาพโดย : ปิยพร   ลอืนาม, 2554.
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7. เชือกหรือลวดแขวนกระถาง อาจจะ จาก
ร้านขายตน้ไมก้ไ็ด้

8. หรือนาํขวดพลาสติก
9. ชอ้นปลูก

ภ 4
: สวนเกษตร โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮําหมดัอุทศิ)

ภาพโดย : ปิยพร   ลอืนาม, 2554.

5 ภาพตวัอย่างลวดแขวนกระถาง
: ห้องการงานอาชีพฯ โรงเรียนราษฎร์บูรณะ

(มูฮําหมดัอุทศิ)
ภาพโดย : ปิยพร   ลอืนาม, 2554.
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6
: สวนเกษตร โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮําหมดัอุทศิ)

ภาพโดย : ปิยพร   ลอืนาม, 2554.



ÇÔ¸Õ¡ÒÃ»ÅÙ¡
1. นาํขวดพลาสติก

2. นาํเทปผา้ หรือแลก็ซีนมาติด
ขอบ ขวดพลาสติก อป้องกนัไม่ให้

1. บาดมือได้
3. ใชต้ะปู  หรือหวัแร้งบดักรี หรืออาจใชธู้ปจุดไฟเจาะรู สาํหรับ

แขวนกระถาง (ในตวัอยา่ง ใชต้ะปูเจาะ)

7
: ห้องการงานอาชีพฯ

โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮําหมดัอุทศิ)
ภาพโดย : ปิยพร   ลอืนาม, 2554.
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8 และเจาะรูสําหรับสอดลวดแขวนกระถาง
: ห้องการงานอาชีพฯ โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮําหมดัอุทศิ)

ภาพโดย : ปิยพร   ลอืนาม, 2554.



4. นาํตน้กลา้ผกัออกจากกระถาง
หรือถุงเพาะ  แลว้ใส่ลงไปลงไปใน
ขวดในลกัษณะกลบัหวั

5. ค่อยๆ ดึงลาํตน้ของตน้กลา้ผกั
ออกมาทางปากขวด ควรระมดัระวงั

และอยา่ให้

6. เติมดินปลูกลงไปในขวด
กดเบาๆ ใหพ้อแน่น

10 ภาพการสอดต้นกล้าผกัออกทางปากขวด
: สวนเกษตร โรงเรียนราษฎร์บูรณะ

(มูฮําหมดัอุทศิ)
ภาพโดย : ปิยพร   ลอืนาม, 2554.

11 ภาพการเตมิดนิหลงัปลูกต้นกล้าผกั
: สวนเกษตร โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮําหมดัอุทศิ)

ภาพโดย : ปิยพร   ลอืนาม, 2554.
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9 ภาพการนําต้นกล้าออกจากกระถางเพาะ
: สวนเกษตร โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮําหมดัอุทศิ)

ภาพโดย : ปิยพร   ลอืนาม, 2554.



7. สอดลวดแขวน หรือเชือกไนล่อน (ในตวัอยา่งใช้
ลวดแขวนกระถาง)

12 ภาพแสดงการสอดลวดแขวนกระถาง
: สวนเกษตร โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮําหมดัอุทศิ)

ภาพโดย : ปิยพร   ลอืนาม, 2554.
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2. ¡ÒÃ»ÅÙ¡¼Ñ¡ã¹¡ÃÐ¶Ò§¾ÅÒÊµÔ¡¡ÅÑºËÑÇ

ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³�

1. ตน้กลา้ผกัสวนครัว เช่น มะเขือเทศ มะเขือเปราะ
2. กระถางพลาสติก ขนาด เส้นผา่ศูนยก์ลาง 3-4
3. ชอ้นปลูก

4. ดินปลกู หรือขยุมะพร้าว
5. เชือกหรือลวดแขวนกระถาง
6.
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13 ภาพตวัอย่างต้นพนัธ์ุ  กระถาง และช้อนปลูก
: สวนเกษตร โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮําหมดัอุทศิ)

ภาพโดย : ปิยพร   ลอืนาม, 2554.



ÇÔ¸Õ¡ÒÃ»ÅÙ¡
1. นาํเศษใบไมห้รือกาบมะพร้าว

กน้กระถางโดยเวน้รูตรงกลางไว้

2.
(กระถางพลาสติกจะมี

รูสาํหรับสอดลวดแขวนกระถางทุกใบ)
แลว้แขวนไว้

15 ภาพกจิกรรมกลุ่มยุวกสิกร เตรียมดนิใส่กระถาง
: สวนเกษตร โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮําหมดัอุทศิ)

ภาพโดย : ปิยพร   ลอืนาม, 2554.

16 ภาพ ขอบกระถาง
: สวนเกษตร โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮําหมดัอุทศิ)

ภาพโดย : ปิยพร   ลอืนาม, 2554.
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14
มา : สวนเกษตร โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮําหมดัอุทศิ)

ภาพโดย : ปิยพร   ลอืนาม, 2554.



3. 2 สัปดาห์ ออกจากกระถาง หรือ
ถุงเพาะ  แลว้ใส่ลงไปลงไปในกระถาง
ยอดของตน้กลา้ออกทางรูระบายตรงกลางของกระถาง

4. ใชช้อ้นปลูกตกัดิ
5. นาํตน้กลา้ผกั 3. ลงมาปลกูในกระถาง

เดียวกนั แลว้เติมดินใหเ้กือบเตม็กระถาง กดดินใหพ้อแน่น

17 ภาพตวัอย่างการปลูกผกัในกระถางพลาสตกิแบบกลบัหวั
: สวนเกษตร โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮําหมดัอุทศิ)

ภาพโดย : ปิยพร   ลอืนาม, 2554.

18 ภาพตวัอย่างการนําผกัอกี 1 ชนิดมาปลูกในกระถางเดยีวกนั
: สวนเกษตร โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮําหมดัอุทศิ)

ภาพโดย : ปิยพร   ลอืนาม, 2554.
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6.
7.

ตอ้งการ  เช่

19
: สวนเกษตร โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮําหมดัอุทศิ)

ภาพโดย : ปิยพร   ลอืนาม, 2554.
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¢�Í´Õ¢Í§¡ÒÃ»ÅÙ¡¼Ñ¡¡ÅÑºËÑÇ

วิธีการปลูกผกัในขวดพลาสติกหรือกระถางกลบัหวั  มีขอ้ดีกว่าการ
ปลูกในแปลง คือ

1. ทาํใหป้ลอดภยัจากแมลงรบกวน ดูแลรักษาง่าย ไม่มีวชัพืชรบกวน
หรืออาจจะมีบา้ง แต่กส็ามารถป้องกนัและกาํจดัไดง่้าย

2. ตามหลกัการแรงโนม้ถ่วงของโลกจะช่วยใหผ้กั
ตามธรรมชาติ พืชจะพยายามงอลาํตน้

รับแสงทาํใหพ้ืช
3. สามารถปลูกผกัได้ 2 ชนิด ในกระถางเดียวกนั
4.
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4
ปลูกผกัในขวดพลาสตกิกลบัหัว

1. นกัเรียนแบ่ง ปลูกผกักลบัหวั สวนครัว
แนวใหม่ แลว้สรุปเป็นแผนผงัความคิด (Mind  Mapping ) ลงในแบบสรุป

2. เลขานุการหรือตวัแทนกลุ่มนาํเสนอผลงานหนา้หอ้งเรียน
...................................................................

ประธานกลุ่ม..................................................................................
เลขานุการกลุ่ม...............................................................................
สมาชิกกลุ่ม 1..............................................................................

2..............................................................................
3..............................................................................
4....................................................................... .......
5..............................................................................
6..............................................................................
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5
ปลูกผกัในกระถางพลาสตกิกลบัหัว

1. นกัเรียนแบ่ง ปลูกผกักลบัหวั สวนครัว
แนวใหม่ แลว้สรุปเป็นแผนผงัความคิด (Mind  Mapping ) ลงในแบบสรุป

2. เลขานุการหรือตวัแทนกลุ่มนาํเสนอผลงานหนา้หอ้งเรียน
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...................................................................
ประธานกลุ่ม..................................................................................
เลขานุการกลุ่ม...............................................................................
สมาชิกกลุ่ม 1..............................................................................

2..............................................................................
3..............................................................................
4....................................................................... .......
5..............................................................................
6....................................................................... .......



6
การปลูกผกัในขวดพลาสตกิกลบัหัว

1. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม  วางแผน และฝึกปฏิบติัการปลูกผกัสวนครัวใน
ขวดพลาสติกกลบัหวัต

2. 6

...................................................................
ประธานกลุ่ม..................................................................................
เลขานุการกลุ่ม...............................................................................
สมาชิกกลุ่ม 1..............................................................................

2..............................................................................
3..............................................................................
4....................................................................... .......
5..............................................................................
6..............................................................................
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แบบบันทึกปฏิบตักิารปลูกผกัสวนครัวในขวดพลาสตกิกลบัหัว

1. ผ ั .....................................................................

2.

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

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

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

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

3.

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

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

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

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

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

4.

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

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

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

....................................................................................................................................
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7
การปลูกผกัในกระถางพลาสติกกลับหัว

1. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม  วางแผน และฝึกปฏิบติัการปลูกผกัสวนครัวใน

2. 7

...................................................................
ประธานกลุ่ม..................................................................................
เลขานุการกลุ่ม.............................................................................. .
สมาชิกกลุ่ม 1..............................................................................

2..............................................................................
3..............................................................................
4....................................................................... .......
5..............................................................................
6....................................................................... .......
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แบบบันทึกปฏิบตักิารปลูกผกัสวนครัวในกระถางพลาสตกิกลบัหัว

1. ผ ั .....................................................................

2.

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

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

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

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

3.

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

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

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

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

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

4. างปฏิบติังาน มีอะไรบา้ง  และนกัเรียนแกไ้ขอยา่งไร

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

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

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

....................................................................................................................................
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5
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ตวัอย่างการตอบแบ 6

แบบบันทึกปฏิบตักิารปลูกผกัสวนครัวในขวดพลาสตกิกลบัหัว

1. .....โหระพา.......คะนา้.........................

2.
- ตน้กลา้ผกัคะนา้  โหระพา/ดินปลูก/ชอ้นปลูก/
- มีดคตัเตอร์/ลวดแขวนกระถาง/ตะปูเจาะรู/แลก็ซีน/

3.
1.
2. ใชต้ะปูเจาะรู 2 รูในลกัษณะตรงขา้มกนั สอดลวดแขวนกระถาง

แลว้แขวนไว้
3. นาํตน้กลา้ผกัโหระพาออกจากกระถางเพาะแลว้ใส่ลงไปในขวด โดยค่อยๆ

ขวด  กดดินพอแน่น
4.
5.
6.

4.

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

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

............................................................................................................................. .......
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7

แบบบันทึกปฏิบตักิารปลูกผกัสวนครัวในขวดพลาสตกิกลบัหัว

1. .....มะเขือเทศ.......ผกัชี.........................

2.
- ตน้กลา้มะเขือเทศ /ผกัชี/ดินปลูก/ชอ้นปลูก/กระถางพลาสติกขนาด 4
- มีดคตัเตอร์/ลวดแขวนกระถาง// /เศษใบไม้

3.
1. เตรียมกระถางโดยการใส่เศษใบไมปิ้ดรูกน้กระถาง ยกเวน้รูตรงกลาง

กระถาง
2. นาํตน้กลา้มะเขือเทศออกจากกระถางเพาะแลว้ใส่ลงไปในกระถาง โดยการ

กลบัหวัแลว้ค่อยๆสอดส่วน

3.
ใหพ้อแน่น

4.
5.

4. ปั

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

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

............................................................................................................................. .......
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แบบทดสอบหลงัเรียน
3

1. แบบทดสอบมีจาํนวน 10 ขอ้
2.
3. ทาํ 

4.
......................................................................................................................

1. การปลกูผกัในกระถางพลาสติกกลบัหวัตอ้งเตรียมอุปกรณ์อะไรบา้ง
ก. 1, 3, 4, 6, 7, 8 ข. 2, 3, 4, 6, 7, 8
ค. 2, 5, 4, 6, 7, 8 ง. 3 ,4, 5, 6, 7, 8

สงัเกตภาพแลว้ตอบคาํถามขอ้.1-2

1.ขวด 2.ชอ้นปลูก

5.จอบ

3.กระถางพลาสติก

6.

4.ตน้กลา้ผกั

7.ดินปลูก 8.ลวดแขวนกระถาง
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2.
ก. 8 - 3 - 4 - 2 - 7 - 6
ข. 7 - 6 - 4 - 3 - 8- 2
ค. 2 - 8 - 4 - 3 - 6 - 7
ง. 4 - 3 - 2 - 7 - 8 - 6

3.
ก. ทรายละเอียด
ข.
ค. ทรายหยาบ
ง. ขยุมะพร้าว

4.
ก. หนกัมาก
ข.
ค.
ง.

5. ผกัสวนครัว
ก. คะนา้  ผกัชี ข. มะเขือเทศ  โหระพา
ค. ผกักาดหอม  แมงลกั ง. ผกัสวนครัวทุกชนิด
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6. ผลดีของการปลูกผกักลบัหวัคืออะไร
ก. ไม่มีแมลงมารบกวน
ข. ไม่ตอ้งใส่ปุ๋ยบาํรุง
ค.
ง. ไม่ตอ้งกาํจดัศตัรูพืช

7. อุปกรณ์ในขอ้ใดเหมาะสม
ก.
ข.
ค.
ง. กระป๋องสี

8.
เส้นผา่ศนูยก์ลางเท่าใด

ก. กระถางขนาด 3-4
ข. กระถางขนาด 6-8
ค. กระถางขนาด 9-10
ง. กระถางขนาด 10-12
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9. การปลกูผกักลบัหวัเหมาะกบัคนในชุมชนใด
ก. างไกล
ข.
ค. ชุ ปลกูผกั
ง.

10. การนาํเศษใบไมม้ารองกน้กระถางก่อนปลูกมีผลอยา่งไร
ก. ทาํใหพ้ืชเจริญเติบโตดี
ข. ช่วยป้องกนักาํจดัแมลง
ค. ช่วยรักษาค
ง. ช่วยป้องกนัดินไหลออกจากกระถาง
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

3 จํานวน 10 ข้อ

1. ข 6. ก

2. ก 7. ข

3. ง 8. ก

4. ค 9. ค

5. ง 10. ง
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

3 จํานวน 10 ข้อ

1. ข 6. ก

2. ก 7. ข

3. ง 8. ก

4. ค 9. ค

5. ง 10. ง
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การปลูกผกัสวนครวัใน

3 ปลูกผกักลบัหวั  สวนครวัแนวใหม่




