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 เอกสารประกอบการสอน  หลกัสูตรทอ้งถ่ิน  เร่ือง  การขยายพนัธ์ุไมด้อกไมป้ระดบั   
กลุ่ม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  จดัท าข้ึน
เพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้งานเกษตร  ซ่ึงเป็นเอกสารประกอบการสอนท่ีมีความหลากหลาย ผูเ้รียน
จะไดพ้ฒันาทกัษะพร้อมทั้งไดรั้บความรู้ความเพลิดเพลินจากการปฏิบติักิจกรรมและศึกษาหา
ความรู้จากใบความรู้ดว้ยตนเอง  สามารถน าไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมี
ความสุข 
 เอกสารประกอบการสอนน้ี  ไดเ้รียงล าดบัเน้ือหาไปตามขั้นตอนการเรียนรู้ จากง่าย 
ไปหายาก และยงัมีภาพประกอบใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจเขา้ใจเน้ือหาไดง่้ายข้ึน รวมทั้งแบบฝึก
ทกัษะในแต่ละเล่มจะเป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนรู้และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติ 
ประจ าวนัได ้
 ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง  ท่ีให้ค  าปรึกษาแนะน าแกไ้ขเอกสาร
ประกอบการสอน  หลกัสูตรทอ้งถ่ิน  เร่ือง  การขยายพนัธ์ุไมด้อกไมป้ระดบั  กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ใหเ้ป็นเอกสารประกอบ 
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 ผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ เอกสารประกอบการสอนเล่มน้ี  จะเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  และผูท่ี้สนใจบา้ง 
ตามสมควร 
        
       ปอซี    นิแว 
        

ค ำน ำ 



 3 

 

เร่ือง             หน้ำ 

ค าน า                 1 

สารบญั                 2 

สารบญัภาพประกอบ               3 

ค าแนะน าการใชเ้อกสารประกอบการสอน  ส าหรับครูผูส้อน          4 

ค าแนะน าการใชเ้อกสารประกอบการสอน  ส าหรับนกัเรียน           5 

สาระส าคญั                6 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้               6 

ใบความรู้  เร่ือง  เคร่ืองปลูกและอุปกรณ์งานขยายพนัธ์ุพืช           7 

แบบฝึกทกัษะท่ี 3.1              13 

แบบฝึกทกัษะท่ี 3.2              14 

เฉลยแบบฝึกทกัษะท่ี 3.1              15 

เฉลยแบบฝึกทกัษะท่ี 3.2              16 

แบบทดสอบหลงัเรียน             17 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน            19 

บรรณานุกรม              20 

 

สำรบัญ 



 4 

 

สำรบัญภำพประกอบ 

ภำพที ่             หน้ำ 

        1  โรงเรือนไมด้อกไมป้ระดบั             5 

        3  ตะกร้า                5 

        4  กระถางซีเมนต ์                5 

        5-9  ภาชนะปลูก                5 

        10  ทราย                6 

        11  ดินร่วน                6 

        12  ข้ีเถา้แกลบ               6 

        13  ขยุมะพร้าว               6 

        14  กาบมะพร้าวสับ               7 

        15  แกลบดิบ               7 

        16  ใบไมผ้ ุ                7 

        17  ปุ๋ยคอก                7 

        18  กรรไกรตดัแต่งก่ิง              8 

        19  มีดติดตา               8 

        20  ชอ้นปลูก               8 

        21  เชือกพลาสติก               8 

        22  ถุงพลาสติก               8 

        23  ถุงด า                8 

 

ภำพที ่             หน้ำ 

        1  โรงเรือนไมด้อกไมป้ระดบั             7 

        3  ตะกร้า                8 

        4  กระถางซีเมนต ์                8 

        5-9  ภาชนะปลูก                8 

        10  ทราย                9 

        11  ดินร่วน                9 

        12  ข้ีเถา้แกลบ               9 

        13  ขยุมะพร้าว               9 

        14  กาบมะพร้าวสับ               10 

        15  แกลบดิบ               10 

        16  ใบไมผ้ ุ                10 

        17  ปุ๋ยคอก                10 

        18  กรรไกรตดัแต่งก่ิง              11 

        19  มีดติดตา               11 

        20  ชอ้นปลูก               11 

        21  เชือกพลาสติก               11 

        22  ถุงพลาสติก               11 

        23  ถุงด า                11 

 



 5 

 

                เอกสารประกอบการสอน  หลกัสูตรทอ้งถ่ิน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
และเทคโนโลย ี เร่ือง  การขยายพนัธ์ุไมด้อกไมป้ระดบั  สร้างข้ึนส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 4  เป็นนวตักรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  ส าหรับฝึกทกัษะดา้นงานเกษตร  เร่ือง  การขยายพนัธ์ุ 
ไมด้อกไมป้ระดบั  เพื่อใชป้ระกอบการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ีชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  โดยชุดเอกสารประกอบการสอน  หลกัสูตรทอ้งถ่ิน  เร่ือง   
การขยายพนัธ์ุไมด้อกไมป้ระดบั  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ประกอบดว้ย  สาระส าคญั  
จุดประสงคก์ารเรียนรู้  ใบความรู้  แบบฝึกทกัษะจ านวน  2  กิจกรรม และแบบทดสอบหลงัเรียน
ประกอบในแต่ละเล่ม  ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด  7  เล่ม  โดยใชเ้วลาในการจดัการเรียนการสอน  ดงัน้ี 
                เล่มท่ี  1  เคร่ืองมือและอุปกรณ์งานเกษตร   (เวลา  2  ชัว่โมง) 
                เล่มท่ี  2  ไมด้อกไมป้ระดบั     (เวลา  2  ชัว่โมง) 
                เล่มท่ี  3  เคร่ืองปลูกและอุปกรณ์งานขยายพนัธ์ุพืช  (เวลา  2  ชัว่โมง) 
                เล่มท่ี  4  การขยายพนัธ์ุพืชแบบอาศยัเพศ    (เวลา  2  ชัว่โมง) 
                เล่มท่ี  5  การขยายพนัธ์ุพืชแบบไม่อาศยัเพศ   (เวลา  3  ชัว่โมง) 
                เล่มท่ี  6  การขยายพนัธ์ุเขียวหม่ืนปี    (เวลา  3  ชัว่โมง) 
                เล่มท่ี  7  การขยายพนัธ์ุดาวเรือง     (เวลา  3  ชัว่โมง) 

ค ำแนะน ำกำรใช้เอกสำร 
ประกอบกำรสอน (ส ำหรับครู) 

ส าหรับคุณครูค่ะ 
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นักเรียนควรปฏบิัติกจิกรรมตำมขั้นตอนต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาค าช้ีแจงและท าความเขา้ใจสาระส าคญัและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 2. ศึกษาเน้ือหาในใบความรู้ในเอกสารประกอบการสอนใหเ้ขา้ใจ 
 3. ท ากิจกรรมแบบฝึกทกัษะตามค าช้ีแจงใหค้รบทุกกิจกรรม 
 4. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน  จ  านวน  10  ขอ้ลงในกระดาษค าตอบ  
 5. เม่ือท ากิจกรรมครบแลว้ใหต้รวจค าตอบทุกกิจกรรม 
 6. ไม่ควรขีดเขียนหรือท าเคร่ืองหมายใด ๆ  ลงในเอกสารประกอบการสอน 
 7. หลงัจากศึกษาเอกสารประกอบการสอนแลว้  ควรเกบ็เขา้ท่ีใหเ้รียบร้อยทุกคร้ัง 

ค ำแนะน ำกำรใช้เอกสำร 
ประกอบกำรสอน (ส ำหรับนักเรียน) 
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จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

1. นกัเรียนบอกลกัษณะของเคร่ืองปลูกในงานขยายพนัธ์ุพืช 
2. นกัเรียนเตรียมเคร่ืองปลูกและอุปกรณ์ในการขยายพนัธ์ุพืชได้ 
3. นกัเรียนรู้ส่วนผสมดินปลูกของไมด้อกไมป้ระดบัได ้
4. นกัเรียนบอกประโยชน์ของเคร่ืองปลูกในงานขยายพนัธ์ุพืชได ้

สำระส ำคญั 

                 เคร่ืองปลูกและอุปกรณ์งานขยายพนัธ์ุพืชเป็นปัจจยั
ส าคญัในการท างานดา้นงานขยายพนัธ์ุพืช  เพราะตน้พืช 
จะเจริญเติบโตไดดี้ตอ้งมีเคร่ืองปลูกท่ีเหมาะสม  ดินปลูก 
ในไมด้อกไมป้ระดบับางชนิดมีสูตรท่ีแตกต่างกนั  ข้ึนอยู ่
กบัสภาพแวดลอ้มและการเจริญเติบโตของแต่ละชนิด 
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ใบควำมรู้  
เร่ือง เคร่ืองปลูกและอุปกรณ์งำนขยำยพันธ์ุพืช 

 

 
                ในงานขยายพนัธ์ุพืชมีอุปกรณ์ท่ีส าคญัเฉกเช่นเดียวกบังานเกษตรดา้นอ่ืน ๆ  เพื่อใชใ้นการ
ปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพและผลงานมีคุณภาพ  อนัประกอบดว้ยส่ิงท่ีส าคญั  ดงัน้ี 
                1. โรงเรือนเพำะช ำหรือสถานทีส่ าหรับเพาะช า  อาจเป็นโรงเรือนไม้ระแนง  โรงเรือนที่
คลุมดว้ยตาข่ายใยสังเคราะห์ท่ีเรียกวา่  ซาแรน  หรือออาจเป็นใตร่้มไมใ้หญ่ท่ีมีแสงแดดร าไร 

อุปกรณ์งำนขยำยพนัธ์ุพืช 

ภาพท่ี 1  : โรงเรือน 
ท่ีมา : ปอซี  นิแว.  ร้านตน้ไม ้ นราธิวาส.  2555 



 9 

 

                2. ถำดเพำะหรือกระบะช า  หรืออาจเป็นกระบะพลาสติก  ล้อยางรถยนต์หรือกระบะไม้ 
หรือวงบ่อซีเมนต ์ หรืออาจเป็นส่ิงเหลือใช ้ อาจเป็นกะละมงัพลาสติกเก่าท่ีช ารุดเล็กนอ้ยหรือตะกร้า
ก็สามารถใชใ้นงานขยายพนัธ์ุพืชได ้
 

 
 
 
 
 
 
   ท่ีมา : ปอซี  นิแว.  โรงเรียนบา้นตายา.  2555 
                3. ภาชนะปลูก  เช่นกระถางดินเผาชนิดต่าง ๆ  หรือกระถางพลาสติก  เป็นตน้ 

 
 ท่ีมา : ปอซี  นิแว.  ร้านตน้ไม ้นราธิวาส.  2555 

ภาพท่ี 2 : ถาดเพาะ              ภาพท่ี 3 : ตะกร้า     ภาพท่ี 4 : กระถางซีเมนต ์

  

  

ภาพท่ี 5 - 9  :  ภาชนะปลูก 

5 6 

7 8 
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                4. เคร่ืองปลูกหรือวสัดุปลูกแต่ละชนิดมีความแตกต่างกนั  รวมถึงความเหมาะสมกบัพืช 
แต่ละชนิด  เช่น  การชอนไชของราก  การยดึล าตน้  การอุม้น ้า  ถ่ายเทอากาศ  ระบายน ้ า  เป็นตน้ 
นอกจากน้ีการเจริญเติบโตของพืชชนิดเดียวกนัในเคร่ืองปลูกต่าง ๆ  ก็ยอ่มแตกต่างกนั  ฉะนั้นเคร่ือง
ปลูกหรือดินปลูกจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก  ซ่ึงเคร่ืองปลูกท่ีสามารถหาไดง่้ายในทอ้งถ่ิน  มีดงัน้ี 
 

ภาพท่ี 10 - 13  :  เคร่ืองปลูก 

ท่ีมา : ปอซี  นิแว.  โรงเรียนบา้นตายา.  2555 
 
 

 

 

 

 

ทรำย 
ดินทรายเป็นดินท่ีมีลกัษณะโครงสร้างเป็นเม็ด  ไม่จบัตวักนั 
อากาศผา่นไดส้ะดวก  อุม้น ้านอ้ย  ธาตุอาหารพืชมีนอ้ย   
ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช  

 ดินร่วน 
ดินร่วนเป็นดินท่ีเหมาะสมแก่การปลูกพืชมากท่ีสุด  เป็นดิน
ท่ีมีโครงสร้างโปร่ง  ระบายน ้ าดี  อุม้น ้าไดดี้  นอกจากน้ียงัมี
อินทรียวตัถุและจุลินทรียใ์นดินผสมอยูม่าก  

 ขีเ้ถ้ำแกลบ 
ไดจ้ากการเผาแกลบดิบ  มีน ้าหนกัเบา  สามารถอุม้น ้าไดดี้  
มีความเป็นด่างสูง  ก่อนใชค้วรลา้งด่างออก  นิยมน ามาผสม
กบัทรายหยาบเป็นวสัดุส าหรับตดัช าไดดี้  

 ขุยมะพร้ำว 
มีคุณสมบติัดูดน ้าไดดี้  โปร่ง  ร่วนซุย  หาไดง่้ายและมีราคา
ถูกนิยมใชใ้นงานขยายพนัธ์ุพืชมากชนิดหน่ึง  เช่น  การตอน
ก่ิงและผสมลงในเคร่ืองปลูก  

10 

11 

13 

12 
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 กำบมะพร้ำวสับ 
กาบมะพร้าวสับมีคุณสมบติั  เช่นเดียวกบัขยุมะพร้าว  คือ 
ดูดน ้าไดดี้  โปร่ง  มีความช้ืนสูง  หาไดง่้ายและมีราคาถูก
นิยมใชใ้นงานขยายพนัธ์ุพืชมากชนิดหน่ึง  เช่น  การผสมดิน
ปลูก  

 แกลบดิบ 
แกลบดิบมีคุณสมบติัโปร่ง  ระบายน ้าและอากาศไดดี้  หาได้
ง่ายและมีราคาถูกนิยมใชใ้นงานขยายพนัธ์ุพืชมากชนิดหน่ึง 
เช่น  การผสมดินปลูก  

 ใบไม้ผุ  
เป็นวสัดุปลูกไดเ้ป็นอยา่งดี  โดยเฉพาะใบกา้มปู  ใบนนทรี 
ใบทองหลาง  นิยมใชเ้ป็นวสัดุปลูกตน้เขียวหม่ืนปี  บีโกเนีย 
แอฟริกนัไวโอเล็ต  กล็อกซิเนีย  

 ปุ๋ยคอก 
ไดจ้ากมูลสัตวต่์าง ๆ  เช่น  มูลววั  ควาย  ไก่  เป็ดหรือมูล
คา้งคาว  ปุ๋ยคอกจะช่วยปรับโครงสร้างของดินใหดี้ข้ึน  

ภาพท่ี 14 - 17  :  เคร่ืองปลูก 

ท่ีมา : ปอซี  นิแว.  โรงเรียนบา้นตายา.  2555 

น่ีคือเคร่ืองปลูกท่ีสามารถหาไดใ้นทอ้งถ่ินค่ะ  

14 

17 

15 

16 
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                5. เคร่ืองมือขยายพนัธ์ุพืชและอุปกรณ์อ่ืน ๆ  เช่น  กรรไกรตดัแต่งก่ิง  มีดติดตาตอนก่ิง 
ถุงพลาสติก  เชือกพลาสติก  ถุงด า  ชอ้นปลูกและเคร่ืองมือเกษตรอ่ืน  เช่น  จอบ  เสียม  พลัว่   
บวัรดน ้า  เป็นตน้ 

  
 

กรรไกรตัดแต่งกิง่ 
ใชใ้นการตดัก่ิงในงานปักช าหรือตดัแต่งก่ิงท่ี 
ไม่ตอ้งการออก 

 
 
 
 

 

มีดติดตำ 
ใชใ้นการติดตา ต่อก่ิง เสียบยอดและอ่ืน ๆ  

 
 
 
 

 

ช้อนปลูก 
ใชใ้นการผสมเคร่ืองปลูก  พรวนดิน  เป็นตน้ 

 
 
 
 

 

เชือกพลำสติก 
ใชใ้นงานตอนก่ิง  มดัตุม้ตอน 

 
 
 
 

 

ถุงพลำสติก 
ใชใ้นการบรรจุขยุมะพร้าวเพื่อท าการตอนก่ิง 

 
 
 
 

ถุงด ำ 
ใชใ้นการบรรจุเคร่ืองปลูกส าหรับอนุบาล 
ตน้กลา้ 

ภาพท่ี 18 - 23  :  เคร่ืองมืออปุกรณ์ 

ท่ีมา : ปอซี  นิแว.  โรงเรียนบา้นตายา.  2555 

18 

19 

20 

21 

22 

23 
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เช่น สูตรดินส ำหรับปลูกบอนสี 
                ดินร่วน  1  ส่วน   
                ใบไมผ้ ุ  3  ส่วน   
                ใบมะขาม   1  ส่วน 
 
สูตรดินปลูกอโกลนีมำ 
                ดินร่วน  1 ส่วน 
                กาบมะพร้าวสับ 1  ส่วน 
                เปลือกถัว่    1 ส่วน 
                ใบไมผ้ ุ  1  ส่วน 
                ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกั  1  ส่วน 
 
ดินปลูกส ำหรับไม้อวบน ำ้ เช่น กุหลำบหิน ลิน้มังกร 
                ดินร่วน 1  ส่วน 
                ทรายหยาบ 1 ส่วน 
                ปุ๋ยหมกั 3 ส่วน 
 
ดินปลูกส ำหรับโฮย่ำและไม้เลือ้ยต่ำง ๆ   
                ดินเผาหรือดินร่วน 1  ส่วน 
                ใบไมผ้ ุ  2 ส่วน 
                ทราย   1 ส่วน 
                อิฐทุบเล็ก ๆ   1  ส่วน 
                ปูนขาวเล็กนอ้ย 
 

ตัวอย่ำงสูตรดินส ำหรับปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 
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แบบฝึกทกัษะที ่3.1 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนดูภาพแลว้จบัคู่โดยการโยงเส้นกบัขอ้ความท่ีถูกตอ้ง 

 

ขยุมะพร้าว 
มีคุณสมบติัดูดน ้าไดดี้  โปร่ง  ร่วนซุย  หาไดง่้าย 
และมีราคาถูกนิยมใชใ้นงานขยายพนัธ์ุพืชมากชนิด
หน่ึง  เช่น  การตอนก่ิงและผสมลงในเคร่ืองปลูก  

 
มีดติดตา 
ใชใ้นการติดตา  ต่อก่ิง  เสียบยอดและอ่ืน ๆ 

 

ปุ๋ยคอก 
ไดจ้ากมูลสัตวต่์าง ๆ  เช่น  มูลววั  ควาย  ไก่  เป็ด 
หรือมูลคา้งคาว  ปุ๋ยคอกจะช่วยปรับโครงสร้างของ
ดินใหดี้ข้ึน  

 
เชือกพลาสติก 
ใชใ้นงานตอนก่ิง  มดัตุม้ตอน 

 

ถุงด า 
ใชใ้นการบรรจุเคร่ืองปลูกส าหรับอนุบาล 
ตน้กลา้ 

ขอ้ท่ี 2 

ขอ้ท่ี 1 

ขอ้ท่ี 3 

ขอ้ท่ี 4 

ขอ้ท่ี 5 
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แบบฝึกทกัษะที ่3.2 

ค ำช้ีแจง  ให้นักเรียนบอกส่วนผสมดินปลูกส าหรับไม้ดอกไม้ประดับต่อไปนี ้

ดินปลูกส าหรับบอนสี ดินปลูกส าหรับอโกลนีมา 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................... 
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เฉลยแบบฝึกทกัษะที ่3.1 

ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรียนดูภาพแลว้จบัคู่โดยการโยงเส้นกบัขอ้ความท่ีถูกตอ้ง 

 

ขยุมะพร้าว 
มีคุณสมบติัดูดน ้าไดดี้ โปร่ง ร่วนซุย หาไดง่้าย และ
มีราคาถูกนิยมใชใ้นงานขยายพนัธ์ุพืชมากชนิดหน่ึง 
เช่น การตอนก่ิง และผสมลงในเคร่ืองปลูก  

 
มีดติดตา 
ใชใ้นการติดตา ต่อก่ิง เสียบยอดและอ่ืน ๆ 

 

ปุ๋ยคอก 
ไดจ้ากมูลสัตวต่์าง ๆ เช่น มูลววั ควาย ไก่ เป็ด หรือ
มูลคา้งคาว ปุ๋ยคอกจะช่วยปรับโครงสร้างของดิน
ใหดี้ข้ึน  

 
เชือกพลาสติก 
ใชใ้นงานตอนก่ิง มดัตุม้ตอน 

 

ถุงด า 
ใชใ้นการบรรจุเคร่ืองปลูกส าหรับอนุบาล 
ตน้กลา้ 

ขอ้ท่ี 2 

ขอ้ท่ี 1 

ขอ้ท่ี 3 

ขอ้ท่ี 4 

ขอ้ท่ี 5 
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เฉลยแบบฝึกทกัษะที ่3.2 

ค ำช้ีแจง  ให้นักเรียนบอกส่วนผสมดินปลูกส าหรับไม้ดอกไม้ประดับต่อไปนี ้

ดินปลูกส าหรับบอนสี ดินปลูกส าหรับเขียวหม่ืนปี 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของครูผูส้อน 

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................... 
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แบบทดสอบหลงัเรียน

ค ำช้ีแจง  จงเลือกค ำตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีง 1  ค ำตอบ  แล้วท ำเคร่ืองหมำย  X  ลงในกระดำษค ำตอบ 

1. ขอ้ใดไม่ใช่ภาชนะปลูก 
    ก. กระถางมงักร 
    ข. บ่อซีเมนต ์
    ค. ตะกร้า 
    ง. ถุงกระดาษ 
 
2. การเพาะเมล็ด วสัดุเพาะจะตอ้งมีคุณสมบติั 
    อยา่งไร 
    ก. โปร่ง ระบายน ้าและอากาศไดดี้ 
    ข. แขง็  แน่นทึบ  
    ค. เป็นดินเหนียว   
    ง. มีมูลสัตวเ์ป็นองคป์ระกอบ  
 
3. ในการตอนตน้ไม ้ วสัดุท่ีส าคญัท่ีส าคญั 
     เพื่อลดการคายน ้าของตุม้ตอน  คืออะไร 
     ก. มีดติดตา 
     ข. กรรไกรตดัแต่งก่ิง 
     ค. พลาสติกหุม้กาบมะพร้าว 
     ง. กระถาง 

4. ในการติดตา ต่อก่ิง ใชเ้คร่ืองมือชนิดใด 
     ก. มีดติดตา  
     ข. เสียม 
     ค. ส้อมมือ 
     ง. ชอ้นปลูก 
 
5. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ใดท่ีสามารถขยายพนัธ์ุ 
    พืชได ้
    ก. เล่ือย  
    ข. มีดติดตา 
    ค. จอบ 
    ง. คราด 
 
6. เคร่ืองปลูกชนิดใดไม่สามารถหาได ้  
    ในทอ้งถ่ิน 
    ก. แกลบดิบ    
    ข. หินภูเขาไฟ 
    ค. กาบมะพร้าว   
    ง. ใบไมผ้ ุ
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แบบทดสอบหลงัเรียน

 7. กาบมะพร้าวมีคุณสมบติัอยา่งไร 
    ก. ท าใหดิ้นปลูกติดเช้ือโรคง่าย   
    ข. ท าใหโ้ครงสร้างดินแน่นทึบ 
    ค. ดินมีความชุ่มช้ืน โปร่ง หาไดง่้าย  
    ง. มีปุ๋ยและแร่ธาตุอาหารของพืชมาก 
 
8. แดงจะท าการติดตากุหลาบ  แดงจะตอ้งเตรียม 
    อุปกรณ์  อะไรบา้ง 
    ก. มีดติดตา ชอ้นปลูก ส้อมพรวน  
    ข. เสียม จอบขดุ มีดติดตา 
    ค. บวัรดน ้า มีดติดตา เชือกฟาง   
    ง. เทปพลาสติก มีดติดตา ก่ิงพนัธ์ดี 
 

9. ถา้นกัเรียนจะปลูกขา้หลวงหลงัลายในกระถาง  
นกัเรียนจะเลือกใชว้สัดุชนิดใดเป็นเคร่ืองปลูก 
    ก. แกลบดิบ + ดินร่วน    
    ข. แกลบเผา + ดินร่วน 
    ค. ปุ๋ยคอก + ดินร่วน   
    ง. ขยุมะพร้าว + กาบมะพร้าวสับ 
 
10. ขอ้ใดไม่ใช่คุณสมบติัของเคร่ืองปลูกหรือ 
       วสัดุปลูก 
       ก. เป็นท่ียดึเกาะของรากพืช   
       ข. ช่วยใหต้น้พืชมีความชุ่มช้ืน 
       ค. ช่วยใหร้ะบายน ้าและอากาศไดดี้ 
       ง. ท าใหโ้ครงสร้างดินแน่นทึบ 
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เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
เล่มท่ี 3  เร่ือง  เคร่ืองปลูกและอุปกรณ์งานขยายพนัธ์ุพืช 

ข้อที่ เฉลย 

1 ง 

2 ก 

3 ค 

4 ง 

5 ข 

6 ข 

7 ค 

8 ง 

9 ง 

10 ง 
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