
เอกสารประกอบการสอน
กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี

อง  การปลูกผกัสวนครวัใน
1 จะปลูกผกัในแ อย่างไร

6

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

ภายนอกประเทศ  ทาํใหก้ารดาํรงชีวิตอยูอ่ยา่งเรียบง่าย  พออยูพ่อกิน
ห่างหายไปจากสังคมไทย

เป็น นาํ

ใหมี้อาหารปลอดภยัไวบ้ริโภคเอง ช่วยลด
รายจ่ายในครัวเรือน และ
ความสัมพนัธ์
หน่วยงาน และสังคม

การเรียนรู้ของนกัเรียน  และเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจของผู ้

เจริญวฒันสุข และคุณครูประยงค ์   สีหวงษ ์ ครูวิทยฐานะ  ครูชาํนาญการ

ประสานงานจนสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี

ปิยพร   ลือนาม
มิถุนายน 2555
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สารบญั
หน้า

คาํนาํ
สารบญั

คาํแนะนาํในการใช้ 1
สาระสาํคญั 2
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 2
แบบทดสอบก่อนเรียน 3

1
( )

1. ความเป็นมาของการปลกูผั 7
2. 13

2.1 การเตรียมอุปกรณ์ 13
2.2 14
2.3 16
2.4 17

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



สารบญั(ต่อ)
หน้า

2.5 19
2.6 23

3. 25
1 26
2 การเลือกใชว้สัดุและอุปกรณ์ในการปลกู

28
1 การประดิษฐก์ระถางจากวสัดุเหลือใช้ 30

1 การประดิษฐก์ระถางจากวสัดุเหลือใช้ 31
1 32
2 33

1 34
แบบทดสอบหลงัเรียน 35
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 39
เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 40
บรรณานุกรม
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สารบัญรูปภาพ
หน้า

1 ภาพแสดงการปลกูผกัในกระถาง 7
2 7
3 ภาพแสดงการปลกูผกัในเข่งไมไ้ผ่ 8
4 9
5 ภาพแสดงการวางกระถางตามแนวผนงัอาคารเรียน 9
6 10
7 ภาพแสดงตวัอยา่งการปลกูผกัในกระถางชนิดต่างๆ 11
8 ภาพแสดงการปลกูบวบในกระถางแลว้วางใหเ้ป็นระเบียบ 12
9 ภาพแสดงการปลกูผกัในขวดพลาสติก 13
10 ภาพแสดงตวัอยา่งภาชนะและกระถางพลาสติก 14
11 ภาพแสดงตวัอยา่งการปลูกมะระในรางไมไ้ผ่ 15
12 ภาพแสดง ยหมกั 16
13 ภาพแสดงการปลูกผกัในกระบะ 17
14 ภาพแสดงการเพาะตน้กลา้ก่อนปลูก 18
15 19
16 ภาพแสดงตวัอยา่งการผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกัก่อนปลูก 20
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สารบัญรูปภาพ(ต่อ)
หน้า

17
ผกัสวนครัว 21

18 22
19 23
20 งตน้ 24
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เอกสารประกอบการสอน
และ

มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี(งานเกษตร) 6
ครูผูส้อนนาํไปประกอบการจดัการเรียนรู้ และส่งเสริมการอนุรักษ์

ของภูมิปัญญาไทยทางดา้นการเกษตรใหค้งอยู่
สืบไป

4
1 ตอ้งทาํอยา่งไร
2 ปลูกผกัอะไร
3 ปลูกผกักลบัหวั สวนครัวแนวใหม่
4 ทาํง่าย ใชอุ้ปกรณ์ภายในบา้น

สาํหรับเอกสารประกอบการสอน 1

ขอ้ดีของก โดยยดึหลกัสูตร
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แกนกลาง 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียน
มนุษย์

ความรู้  คุณธรรม มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น พลโลก
ารปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์

ทรงเป็นประมุข เจตคติ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเนน้

ตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ

ในการออกแบบการการจดัการเรียนรู้ ใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตรต่อไป
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คาํแนะนําในการใช้

1.

2. ศึกษาจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหเ้ขา้ใจ

3.

4. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียนทา้ยเล่ม แลว้ตรวจเฉลยดา้นหลงั

5. นกัเรียนทาํใบงาน 1
6. นกัเรียนทาํใบงาน 2 การเลือกใชว้สัดุและอุปกรณ์ในการ

7. นกัเรียนทาํกิจก 1 การประดิษฐก์ระถางจากวสัดุเหลือใช้

¡ÒÃ»ÅÙ¡¼Ñ¡ÊÇ¹¤ÃÑÇã¹á¹ÇµÑé§ 1
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สาระสําคญั

สามารถนาํมาบริโภค ช่วยลดปริมาณ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายวิธีการปลกู และการดูแลรักษาได้ (K)
2. เลือกใชว้สัดุและอุปกรณ์ในการปลกู ได้

เหมาะสม (P)
3. ใจในการทาํงานใหป้ระสบผลสาํเร็จ (A)

¡ÒÃ»ÅÙ¡¼Ñ¡ÊÇ¹¤ÃÑÇã¹á¹ÇµÑé§ 2
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แบบทดสอบก่อนเรียน
1

1. แบบทดสอบมีจาํนวน 10 ขอ้
2.
3. 

4. หา้มขีดเ
.....................................................................................................................

1. ภาชนะในขอ้ใดไม่ควรใชใ้นการปลูกผกั
ก. กะละมงัเก่า
ข. ขวดบรรจุยาฆ่าแมลง
ค. ขวดพลาสติก
ง. กระถางดินเผา

2.
ก.
ข.
ค. และบริโภคได้
ง.

¡ÒÃ»ÅÙ¡¼Ñ¡ÊÇ¹¤ÃÑÇã¹á¹ÇµÑé§ 3
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3. ดใด
ก. ความลึก 15-25 เซ็นติเมตร
ข. ขนาด ความลึก 30-35 เซ็นติเมตร
ค. ความลึก 35-40 เซ็นติเมตร
ง. ความลึก 45-50 เซ็นติเมตร

4. นุชตอ้งการจะปลกูผกัไวร้ะเบียงหนา้บา้น
เธอควรจะเลือกผกัชนิดใดมาปลูก

ก. ปูเล่
ข. ผกักาดขาว
ค. ผกักาดหอม
ง.

5. จอย ตอ้งการปลกูผกัไวห้ลงับา้น ตอ้งใชดิ้น
ก. ดินร่วน 2 ส่วน  ทราย 1 ส่วน และปุ๋ยคอก 1 ส่วน
ข. ดินร่วน 1 ส่วน  ทราย 2 ส่วน และปุ๋ยคอก 1 ส่วน
ค. ดินร่วน 1 ส่วน  ทราย 1 ส่วน และปุ๋ยคอก 1 ส่วน
ง. ดินร่วน 1 ส่วน  ทราย 1 ส่วน และปุ๋ยคอก 2 ส่วน

¡ÒÃ»ÅÙ¡¼Ñ¡ÊÇ¹¤ÃÑÇã¹á¹ÇµÑé§ 4
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6.

ก. 1-2-3-4-5-6
ข. 6-5-4-3-2-1
ค. 4-5-6-1-2-3
ง. 5-1-2-3-6-4

7. ผกัสวนครัวในขอ้ใด สามารถปลูกดว้ยวิธีการปักชาํ
ก. ข. กะเพรา
ค. มะเขือเทศ ง.

8.
ควรจะใชว้ิธีการใดจึงจะกาํจดัมดคนัไฟออกไปได้

ก.
ข. ใชย้ากาํจดัแมลงและมดมาฉีด
ค.
ง.

1. 2. การเตรียมดิน
3. การดูแลรักษาผกั 4.
5. เตรียมอุปกรณ์ใหพ้ร้อม 6.

¡ÒÃ»ÅÙ¡¼Ñ¡ÊÇ¹¤ÃÑÇã¹á¹ÇµÑé§ 5
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9.
ก.
ข. ผกัชี  ตน้หอม
ค. สะระแหน่  ตาํลึง
ง. ผกักาดหอม  ผกักวางตุง้

10. พืชผกัชนิดใด เกบ็ผลอ่อนมาประกอบอาหาร
ก. มะนาว  มะเขือเทศ
ข.
ค.
ง.

¡ÒÃ»ÅÙ¡¼Ñ¡ÊÇ¹¤ÃÑÇã¹á¹ÇµÑé§ 6
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การปลูกผกัสวนครัว

ยงัสามารถนาํมาบริโภค ช่วยลด

¡ÒÃ»ÅÙ¡¼Ñ¡ÊÇ¹¤ÃÑÇ
ã¹á¹ÇµÑé§
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2 ภาพแสดงกา ทางเดนิ
: สวนเกษตร โรงเรียนราษฎร์บูรณะ

(มูฮําหมดัอุทศิ)
ภาพโดย : ปิยพร   ลอืนาม, 2554.

1 ภาพแสดงการปลูกผกัในกระถาง
มา : สวนเกษตร โรงเรียนราษฎร์บูรณะ

(มูฮําหมดัอุทศิ)
ภาพโดย : ปิยพร   ลอืนาม, 2554.
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ในประเทศไทย โดยเฉพาะกรุ

เช่น
ตามป้ายรถเมล ์ รถประจาํทาง ตามหา้งสรรพสินคา้
ตามส
6-8 ตารางเมตร

ง
มาจากต่างจงัหวดั ตาม

ทอ้งทุ่งนา ป่าเขา และอยูใ่กลชิ้ดกบั
ธรรมชาติ

พอเพียง มีความอบอุ่น
และเป็นกนัเอง 3 ภาพแสดงการปลูกผกับนโครงเหลก็ฉาก

: http : // www.oknation.net / ,
2554.

¡ÒÃ»ÅÙ¡¼Ñ¡ÊÇ¹¤ÃÑÇã¹á¹ÇµÑé§ 8
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¡ÒÃ»ÅÙ¡¼Ñ¡ÊÇ¹¤ÃÑÇã¹á¹ÇµÑé§ 9

มี นอ้ย จึงตอ้งประยกุต์

ในเมือง โดยการขยายมิติการมองเห็น
และสัมผสั

ในชีวิตประจาํวนั รวมไปถึง
องคป์ระกอบของการใชชี้วิตอยา่ง
พอเพียง มาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์

4 ภาพแสดงการวางกระถาง

: สวนเกษตร โรงเรียน
ราษฎร์บูรณะ(มูฮําหมดัอุทศิ)
ภาพโดย : ปิยพร   ลอืนาม, 2554.

5 ภาพแสดงการวางกระถางตามแนวผนังอาคารเรียน
: สวนเกษตร โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮําหมดัอุทศิ)

ภาพโดย : ปิยพร   ลอืนาม, 2554.
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บริโภคไดด้ว้ย  คือ มี
หลงับา้น การเพาะเห็ด
ในภาชนะรีไซเคิล  เช่น เพาะเห็ดในตู้เยน็เก่า
เพาะเห็ดในถงุ เพาะเห็ดในถงัพลาสติก
จนกลายเป็นแรงบนัดาลใจในการใชพ้ืชผกั

เป็นแปลง
แ
ในต่างจงัหวดัแลว้
ยงัทาํใหส้วน  สวยงามแปลกตาดว้ย  เช่น  การใช้เข่งหรือชะลอมไมไ้ผส่าน

รมชาติแทนกระถาง
ตน้ไม ้ถุงดาํ มาปลูกตน้ไมห้รือผกัสวนครัวในถุงกระสอบแทนถุงดาํ

¡ÒÃ»ÅÙ¡¼Ñ¡ÊÇ¹¤ÃÑÇã¹á¹ÇµÑé§ 10

6 ภาพแสดงการใช้ไม้ไผ่

: สวนเกษตร โรงเรียน
ราษฎร์บูรณะ(มูฮําหมดัอุทศิ)
ภาพโดย : ปิยพร   ลอืนาม, 2554.
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กไ็ม่สร้างมลภาวะ และยงัสามารถทาํเป็นปุ๋ยอินทรียไ์ดเ้ป็นอยา่งดี

ส่งเสริมชาวบา้นหรือชุมชนต่างๆ มีรายไดจ้ากการจาํหน่าย  ช่วยใหง้าน
อยูต่่อไปไดเ้พราะมีตลาดรองรับ

ไดแ้ก่ สะระแหน่ โหระพา กะเพรา ตะไคร้ ฯลฯ แซมดว้ยผกัสวยๆ

¡ÒÃ»ÅÙ¡¼Ñ¡ÊÇ¹¤ÃÑÇã¹á¹ÇµÑé§ 11

7 ภาพแสดงตวัอย่างการปลูกผกัในกระถางชนิดต่างๆ
:

สวนครัว  ในงานทุ่งครุเกษตรแฟร์ 54
ภาพโดย : ปิยพร   ลอืนาม, 2554.www.kr
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¡ÒÃ»ÅÙ¡¼Ñ¡ÊÇ¹¤ÃÑÇã¹á¹ÇµÑé§ 12

เป็นรูปทรงเรขาคณิต

กไ็ด้

8 ภาพแสดงการปลูกบวบในกระถาง แล้ววางให้เป็นระเบียบ
: สวนเกษตร โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮําหมดัอุทศิ)

ภาพโดย : ปิยพร   ลอืนาม, 2554.
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การปลูกผกัสวนครัว
เป็นวิธีการปลกูผกัใน

เหมาะกบับา้น
จาํกดั เป็นแบบ
ไมป้ระดบักินได ้และมีการจดัวาง
กระถาง หรือภาชนะปลูกไดอ้ยา่งลงตวั

1. การเตรียมอุปกรณ์ ควรใชว้สัดุเหลือใชใ้นครัวเรือน เช่น
กะละมงั กระถาง กระเช้าไม้ไผ่เก่าๆ กระบะไม้ เป็นตน้ ไม่ควร
ใชก้ระถางหรือภาชนะ เช่น สารเคมีกาํจัด
แมล ใหท้าํความสะอาดภาชนะ
จะนาํมาใช้ ตกแต่งกระถางใหส้วยงามก่อนจะนาํมาใชป้ลูกผกั เช่น
ตดัปาก ตดักน้ภาชนะ
เลือกใหเ้หมาะสมกบัชนิดของพืช

¡ÒÃ»ÅÙ¡¼Ñ¡ÊÇ¹¤ÃÑÇã¹á¹ÇµÑé§ 13

9 ภาพแสดงการปลูกผกัในขวดพลาสตกิ
: http:// www.banidea.com/

, 2554.
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- เช่น มะเขือ  มะกรูด   พริก ควรปลกู
ไม่นอ้ยกวา่ 30 ซม.

- เช่น ผักบุ้งจีน  สะระแหน่ คะน้า
ผักกาด ลึก 15-25 ซม.

2. การ ควรเลือก กง่าย เหมาะกบัสภาพ
ควรคาํนึงถึง

-
น  เช่น

แต่ถา้บริเวณบา้นไดรั้บแสงนอ้ย หรือไดรั้บแสงแดดเฉพาะช่วงเวลาเชา้
หรือบ่าย ปูเล่  ผักกาดหอม
ผักกาดขาว  สะระแหน่ เป็นตน้
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10 ภาพแสดงตวัอย่าง ภาชนะและกระถางพลาสตกิ
: สวนเกษตร โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮําหมดัอุทศิ)

ภาพโดย : ปิยพร   ลอืนาม, 2554.
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- แดดมาก กม็กัจะมี

-
และ

ใชบ้ริโภค
ภายในครอบครัวเป็นประจาํทุกวนั เพราะจะทาํใหน้าํไปใชป้ระโยชน์
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11 ภาพแสดงตวัอย่าง การปลูกมะระในรางไม้ไผ่
: สวนเกษตร โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮําหมดัอุทศิ)

ภาพโดย : ปิยพร   ลอืนาม, 2554.www.kr
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3. การเตรียมดนิ ใชป้ลูกผกั
ตอ้งเหมาะกบัผกัสวนครัวแต่ละชนิด การเตรียมดินสาํหรับปลกู
ผกั

3.1 ดินร่วน 1 ส่วน
3.2 ทราย 1 ส่วน
3.3 ปุ๋ยหมกั หรือปุ๋ยคอก 1 ส่วน

3.4 ถา้แกลบหรือขยุมะพร้าว 1 ส่วน นาํส่วนผสม
มาคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั ก่อนใส่ลงไปในกระถาง ก่อนใส่ดินลงไปควรหา
เศษวสัดุ เช่น กระถางแตก  เศษอิฐ  เศษใบไม้

ถา้หากวา่
ผสมดิน กไ็ด้
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12 ภาพ ยหมกั
: สวนเกษตร โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮําหมดัอุทศิ)

ภาพโดย : ปิยพร   ลอืนาม, 2554.
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แต่ ถา้หากมีส่วนผสมของ

หรือขยุมะพร้าว ดิน อยา่งนอ้ย
2
ขยุมะพร้าว
ลดความฝาดลงไป หลงัจากผสมดินเสร็จแลว้นาํไปบรรจุในกระถางหรือ
ภาชนะ ไว้ การบรรจุไม่ควรใหเ้ตม็กระถาง หรือเสมอขอบ ควร

4. การปลูกผกัลงในกระถาง
วิธีการ

4.1 ผกับางชนิดปลูกดว้ยเมลด็
สามาร
หรือหยอดลงกระถาง หรือ เพาะตน้กลา้ก่อน
แลว้จึงนาํลงปลูกในกระถาง

4.1.1 วิธีหวา่นหรือหยอดเมลด็
โดยหวา่นเมลด็ลงในกระถางโดยกะระยะห่าง
ของเมลด็
ชนิดของผกั การปลูกโดย
มีเมลด็ขนาดใหญ่  เช่น ผักบุ้งจีน
บวบ แตงกวา

¡ÒÃ»ÅÙ¡¼Ñ¡ÊÇ¹¤ÃÑÇã¹á¹ÇµÑé§ 17

13 ภาพ แสงการปลูกผกั
ในกระบะ

: สวนเกษตร โรงเรียน
ราษฎร์บูรณะ(มูฮําหมดัอุทศิ)
ภาพโดย : ปิยพร   ลอืนาม, 2554.
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4.3 ผกับางชนิดปลูกด้
นอกเหนือจากการเพาะเมลด็

หรือปักชาํ  โดยการแยกหน่อ  หวั  แง่ง  เหงา้
เช่น หอม กระเทียม  ขิง  ข่า  ตะไคร้  เป็นต้น

4.1.2 วิธีเพาะตน้กลา้ผกัก่อนปลกู โดยการหวา่น หรือหยอดเมลด็
ลงไปในกระบะเพาะก่อน  แลว้
พอเหมาะ โดยสังเกตจากลกัษณะของลาํตน้ และระบบรากฝอย ถา้หาก
สมบูรณ์กส็ามารถยา้ยตน้กลา้ผกัลงปลูกไดเ้ลย

ผักกาดขาว ผักกาดเขียวปลี ผักกาดหอม
คะน้า กะเพรา โหระพา
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14 ภาพแสดงการเพาะต้นกล้าก่อนปลูก
: สวนเกษตร โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮําหมดัอุทศิ)

ภาพโดย : ปิยพร   ลอืนาม, 2554.
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5. การดูแลรักษาผกัสวนค ผกัสวนครัว
ใน เพียงแต่วา่

สวยงาม สามารถทาํการดูแลรักษาไดง่้าย โดย
ในกระถางหรือภาชนะให้ แต่อยา่ใหแ้ฉะเกินไป
เพราะจะทาํใหผ้กัเน่าเสียได้ กาํจดัวชัพืช พรวนดิน และใส่ปุ๋ย หาก
สังเกตเห็นผกั มีเจริญเติบโตไม่ดี

ผสมดินใหม่ ก่อนปลูกผกัชนิดใหม่ในกระถางเดิม
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15 ภาพแสดง
: สวนเกษตร โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮําหมดัอุทศิ)

ภาพโดย : ปิยพร   ลอืนาม, 2554.www.kr
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5.1 การปลกูผกัสวนครัว
ในช่วง เชา้ – เยน็ ไม่ควรรดตอนแดดจดั

แฉะ
5.2 การให้ปุ๋ ย มี 2 ระยะ คือ

5.2.1 หรือ
รองกน้หลุมก่อนปลูก หรือ ปุ๋ยหมกั
คลุกเคลา้ ปรับโครงสร้างดินใหโ้ปร่งร่วนซุย

กบัการ เจริญเติบโตของพืชดว้ย

¡ÒÃ»ÅÙ¡¼Ñ¡ÊÇ¹¤ÃÑÇã¹á¹ÇµÑé§ 20

16 ภาพแสดงตวัอย่างการผสมปุ๋ ยคอก หรือ
ปุ๋ ยหมกักบัดนิก่อนปลูก

: http:// www.bansuanporpeang / การปลูกผกัสวนครัว,
2554.
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5.2.2 การใส่ปุ๋ยบาํรุง ควรจะใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งใส่
2 ตน้กลา้ไปปลกูจนตน้

2 มาณ 2 – 3 สัปดาห์
การใส่ ใหโ้รยบาง ๆ ชิดขอบกระถาง ระวงัอยา่ใหปุ๋้ยอยูใ่กล้

โคนตน้ เพราะจะทาํใหผ้กัตายได้

ควรอ่านคาํแนะนาํ

ไดแ้ก่ ยเูรีย แอมโมเนียซัลเฟต สาํหรับบาํรุงตน้ และใบ ปุ๋ยสูตร
15-15-15 และ สูตร 12-24-12 สาํหรับเร่งการออกดอกและผล

17
ผกัสวนครัว

: สวนเกษตร โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮําหมดัอุทศิ)
ภาพโดย : ปิยพร   ลอืนาม, 2554.
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5.3 การป้องกันกาํจัดศัตรูพชื ควรบาํรุงรักษาตน้พืชให้
แขง็แรง โดยการกาํจดัวชัพืช

คและแมลง หากมีโรค
และ แมลงระบาดมาก ควรใชส้ารสกดัจากธรรมชาติ หรือใชว้ิธีกลต่าง ๆ
ในการป้องกนักาํจดั เช่น หนอนต่าง ๆ ใช้มือจับออก ใช้พริกไทยป่น

เช่น
15 ซีซี

20 ลิตร ฉีดพ่นใตใ้บเวลาเยน็ ถา้เป็นพวกมด หอย ใหใ้ชปู้นขาว
โรยบาง ๆ ลงบริเวณ
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18 ภาพแสดงตวัอย่างผกั
: สวนเกษตร โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮําหมดัอุทศิ)

ภาพโดย : ปิยพร   ลอืนาม, 2554.
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6. สาํหรับผกัสวนครัว ง หากเป็นผกั

6.1 ส่วนของใบ ใหเ้กบ็ใบล่างไปก่อน เหลือยอดบนไว้
ใหเ้จริญต่อไป เช่น ปูเล่ เป็นตน้

6.2 บเฉพาะยอด
จะทาํใหผ้กัมีการแตกยอดอ่อนเจริญเติบโตใหเ้ราไดใ้ชบ้ริโภคอีก

เช่น สะระแหน่ กะเพรา โหระพา ตาํลึง
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19 ภาพแสดง
: สวนเกษตร โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮําหมดัอุทศิ)

ภาพโดย : ปิยพร   ลอืนาม, 2554.
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6.3

ทดแทนทนัที  เช่น ผักคะน้า
ผักกาดหอม  ผักกาดกวางตุ้ง  ผักชี

6.4
และ

อยา่ใหมี้ผลแก่คาตน้  เพราะจะทาํให้
อา
ตอ้งการจะเกบ็เมลด็ไวเ้พาะพนัธ์ุใน

มะเขือ
6.5
บริโภค  ควรใช้
หรือสุก มาบริโภค เช่น
มะเขือเทศ  มะนาว

20 ภาพแสดง เกบ็
โ

: สวนเกษตร โรงเรียน
ราษฎร์บูรณะ(มูฮําหมดัอุทศิ)
ภาพโดย : ปิยพร   ลอืนาม, 2554.
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1. เป็
ประโยชน์สูงสุด

2. ภาชนะปลูกผกั
ไดต้ามความตอ้งการ

3. การดูแลรักษาง่าย และมีความสะดวกในการ
4. สามารถจดัวางกระถาง ตกแต่งเป็นสวนหยอ่ม

หรือจดัเป็นสวนประดบัตามมุมต่างๆได้
5.
6. ทาํใหส้มาชิกในครอบครัวไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั สร้างความรัก

และความอบอุ่นภายในบา้น
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1

1. นกัเรียนแบ่งกลุ่มศึก
เป็นแผนผงัความคิด (Mind  Mapping ) ลงในแบบสรุป

2. เลขานุการกลุ่มนาํผลงานปิดป้ายนิเทศหนา้หอ้งเรียน

¡ÒÃ»ÅÙ¡¼Ñ¡ÊÇ¹¤ÃÑÇã¹á¹ÇµÑé§ 26

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

2..............................................................................
3..............................................................................
4..............................................................................
5..............................................................................
6..............................................................................
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1 (ต่อ)
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2

1. นกัเรียนแบ่งกลุม่ ศึกษา เลือกใชว้สัดุและอุปกรณ์จากของเหลือใช้
1 ชนิด  แลว้บนัทึกรายละเอียด

บงาน
2. แต่ละกลุ่มออกมานาํเสนอผลงานหนา้หอ้งเรียน
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...................................................................
ประธานกลุ่ม...............................................................................
เลขานุการกลุ่ม............................................................................
สมาชิกกลุ่ม 1...........................................................................

2...........................................................................
3...........................................................................
4...........................................................................
5...........................................................................
6...........................................................................
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2 (ต่อ)
บันทึกการเลอืกใช้

1. .....................................................................
2. เหมาะสาํหรับการปลูกผกัสวนครัวชนิดใด..........................................
3. วิ
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
..................................................................................................................
4. นอกจากวสัดุอุปกรณ์นกัเรียนเลือกมานาํเสนอแลว้ ยงัมีวสัดุอุปกรณ์

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

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

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

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

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

......................................................................................................................
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1

1. นกัเรียนแบ่งกลุม่ร่วมกนัวางแผน เลือกใชว้สัดุอุปกรณ์จากของ
เหลือใช้ และนาํ ในการปลูกผกัสวนครัว

1 ชนิด
2. แต่ละกลุ่มบนัทึก

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

2...........................................................................
3...........................................................................
4...........................................................................

5...........................................................................
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แบบบันทึกกจิกร 1

1. เป้าหมายในการประดิษฐก์ระถาง คืออะไร.............................................
......................................................................................................................
2. .............................................................................
3.
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
4. วิธีการประดิษฐท์าํอยา่งไร
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
5. กลุ่มของนกัเรียนทาํงานไดบ้รรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อยา่งไร
......................................................................................................................
......................................................................................................................
6. การทาํงานไดบ้รรลุตามเป้าหมาย เพราะกลุ่มของนกัเรียนมีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคข์อ้ใดบา้ง
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มวีนัิย ใฝ่เรียนรู้
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ตัวอย่างคาํตอบใบ 1
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2

1. วสัดุอุป ....... ..................................................
2. เหมาะสาํหรับการปลูกผกัสวนครัวชนิดใด.........ผกัชี....ตน้หอม.....คะนา้.........
3.

-

-
- 4 รู  ตรงขา้มกนั
- 4

4.
สามารถนาํมาปลูกผกัสวนครัวได้

- กะละมงัเก่า   ถงัพลาสติกเก่า
-
- ตะกร้าพลาสติก  กระสอบ
-
-
- กระบอกไมไ้ผ ่ ถุงพลาสติก
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ตวัอย่างการตอบ 1

1. เป้าหมายในการประดษิฐ์กระถาง คอือะไร ค่าใช้จ่าย และ

2.
3.

1. 2. กรรไกร มีดคตัเตอร์ 3. เชือกไนล่อน หรือ
ลวดแขวนกระถาง 4. ปากกาเคมี 5. ตะปู
4. วธีิการประดิษฐ์ทาํอย่างไร

1. ใช้

2. ใช้ตะปู 1 4-5 รู
3. 1

2
5. กลุ่มของนักเรียนทาํงานได้บรรลตุามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร

บรรลุเป้าหมาย  เพราะทุกคนในกลุ่มมีร่วมกนัแสดงความคดิเห็น และมีการ

6. การทาํงานได้บรรลตุามเป้าหมาย เพราะกลุ่มของนักเรียนมคุีณลกัษณะอนัพงึประสงค์
ข้อใดบ้าง
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แบบทดสอบหลงัเรียน
1

1. แบบทดสอบมีจาํนวน 10 ขอ้
2.
3. 

4. สอบ
......................................................................................................................

1. ภาชนะในขอ้ใดไม่ควรใชใ้นการปลกูผกั
ก. กะละมงัเก่า
ข. ขวดบรรจุยาฆ่าแมลง
ค. ขวดพลาสติก
ง. กระถางดินเผา

2. จุดประสงค์
ก.
ข.
ค. และบริโภคได้
ง.
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3.
ก. ก 15-25 เซ็นติเมตร
ข. ขนาด  ความลึก 30-35 เซ็นติเมตร
ค. ความลึก 35-40 เซ็นติเมตร
ง. ความลึก 45-50 เซ็นติเมตร

4. นุชตอ้งการจะปลูกผกัไวร้ะเบียงหนา้บา้น
เธอควรจะเลือกผกัชนิดใดมาปลูก

ก. ปูเล่
ข. ผกักาดขาว
ค. ผกักาดหอม
ง.

5.
ก. ดินร่วน 2 ส่วน  ทราย 1 ส่วน และปุ๋ยคอก 1 ส่วน
ข. ดินร่วน 1 ส่วน  ทราย 2 ส่วน และปุ๋ยคอก 1 ส่วน
ค. ดินร่วน 1 ส่วน  ทราย 1 ส่วน และปุ๋ยคอก 1 ส่วน
ง. ดินร่วน 1 ส่วน  ทราย 1 ส่วน และปุ๋ยคอก 2 ส่วน
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6.

ก. 1-2-3-4-5-6
ข. 6-5-4-3-2-1
ค. 4-5-6-1-2-3
ง. 5-1-2-3-6-4

7. สามารถปลูกดว้ยวิธีการปักชาํ
ก. ข. กะเพรา
ค. มะเขือเทศ ง.

8. ธงชยั
เขาควรจะใชว้ิธีการใดจึงจะกาํจดัมดคนัไฟออกไปได้

ก.
ข. ใชย้ากาํจดัแมลงและมดมาฉีด
ค.
ง.

¡ÒÃ»ÅÙ¡¼Ñ¡ÊÇ¹¤ÃÑÇã¹á¹ÇµÑé§ 37

1. 2. การเตรียมดิน

3. การดูแลรักษาผกั 4.

5. เตรียมอุปกรณ์ใหพ้ร้อม 6.

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



9.
ก.
ข. ผกัชี  ตน้หอม
ค. สะระแหน่  ตาํลึง
ง. ผกักาดหอม  ผกักวางตุง้

10. พืชผกัชนิดใด เกบ็ผลอ่อนมาประกอบอาหาร
ก. มะนาว  มะเขือเทศ
ข.
ค.
ง.
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
10 ข้อ

1. ข 6. ง
2. ค 7. ข
3. ก 8. ค
4. ง 9. ค
5. ก 10. ง
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
10 ข้อ

1. ข 6. ง
2. ค 7. ข
3. ก 8. ค
4. ง 9. ค
5. ก 10. ง
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การปลูกผักสวนครัวในแนวตั้ง

ชุดที่ 1 จะปลูกผักในแนวตั้ง ตองทําอยางไร
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