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คาํช้ีแจง จงตอบคาํถามตอไปนีใ้หทําเคร่ืองหมาย  x  ลงในกระดาษคาํตอบโดยเลือกคาํตอบท่ีถูก
ท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว

1. การตอนก่ิง ปจจุบันนิยมใชวัสดุใดหุมก่ิงตอนแทนดินเหนียว
ก. ดินรวน
ข. ทราย
ค. กระดาษทิชชู
ง. ขุยมะพราว

2. พืชชนิดใดท่ีไมสามารถตอนแบบงูเล้ือยได
ก.  พลูดาง
ข.  เยอบีรา
ค.  ราชินีสีทอง
ง. ฟโรทอง

3.  ขอเสียของการตอนก่ิงคือขอใด
ก. ไมกลายพันธุ
ข.  ใหผลผลิตเร็ว
ค.  ทรงพุมเตี้ย
ง.  ไมมีรากแกว

4. การตอนก่ิงแบบควั่น รากจะเกิดบริเวณใดของรอยแผล
ก. เกิดท้ังรอยควัน่ดานบนและลาง
ข. บริเวณรอยควัน่ดานลาง
ค. บริเวณรอยควั่นดานบน
ง. บริเวณระหวางรอยควั่นบนและลาง

แบบทดสอบกอนเรียน
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ง32101 หนวยการเรียนรูท่ี 2 ช่ือหนวย การขยายพันธุพืช
หนวยท่ี 4  เรื่อง การขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนก่ิง                  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5
เวลา 15 นาที                                                     คะแนนเต็ม  10  คะแนน
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5. การตอนก่ิงแบบอากาศ กอนจะตัดก่ิงตอนออกจากตนแม ควรสังเกตจากสิ่งใด
ก.  กระเปราะก่ิงตอนเร่ิมแหง
ข. ก่ิงตอนมีรากออกเล็กนอย
ค.  ก่ิงตอนรากเร่ิมเปล่ียนเปนสีน้ําตาล
ง.  ก่ิงตอนใบเร่ิมรวง

6. ความสําคัญของการตอนก่ิงคือขอใด
ก.  ใชแกปญหาพืชบางชนิดท่ีไมออกรากโดยวิธีการตัดชํา
ข.  การขยายพันธุดวยการตอนก่ิงไดปริมาณตนพืชมากกวา
ค.  ก่ิงตอนจะมีจํานวนรากนอยกวาก่ิงตัดชํา
ง.  ก่ิงตอนจะมีขนาดก่ิงและจํานวนตามากกวาก่ิงตัดชํา

7. ถาพืชเปลือกบาง และลอกเปลือกยาก ควรใชวิธีการตอนแบบใด
ก.  แบบควั่นก่ิง
ข.  แบบงูเล้ือย
ค.  แบบฝงยอด
ง.  แบบกรีดเปลือก

8. วิธีการตอนก่ิงโดยการทําใหเกิดรอยแผลบนก่ิงตอนทําไดหลายวิธียกเวนขอใด
ก.  การปาด
ข.  การเสียบ
ค.  การควั่น
ง.  การกรีด

9. Tip Layering  หมายถึงการตอนก่ิงแบบใด
ก.  การตอนก่ิงแบบสุมโคน
ข.  การตอนก่ิงแบบขุดรอง
ค.  การตอนก่ิงแบบฝงยอด
ง.  การตอนก่ิงแบบงูเล้ือย

10. การตอนก่ิงขณะควั่นก่ิงเราตองลอกเปลือกออกหมดและขูดเนื้อเย่ือเจริญท่ีผิวเนื้อไม
ออกใหหมดเพราะเหตุใด

ก.  เปนการเก็บความชื้นไวไดนานจนกวาจะออกราก
ข.  ทําใหเกิดรอยแผลบนก่ิงตอนแบบดั้งเดิม
ค.  ตนใหมจะไดรูปทรงท่ีสวยงาม
ง.  ถาขูดออกไมหมดจะเกิดการสะสมสรางเปลือกใหมทําใหไมออกราก
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การขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนก่ิง
การตอนก่ิง  คือ  การทําใหก่ิงหรือตนพชืเกิดราก  ใบขณะท่ีก่ิงนัน้ยังตดิอยูกับตนแม

เมื่อออกรากแลวจึงตัดออกไดเปนตนใหมเมื่อก่ิงออกรากจํานวนมาก และแข็งแรงดีแลว
จึงตัดออกจากตนเดิมและนําไปปลูกเพื่อเปนพืชตนใหม อาจเกิดข้ึนท้ังทางธรรมชาติ
หรือมนุษยดวยการทําใหก่ิงสัมผัสกับดิน หรือการนําวัสดุข้ึนไปหุมก่ิง ขณะท่ีมีการเกิดราก
ในก่ิงตอนพชืจะยังไดรับแรธาตุ อาหารและน้ําอยางตอเนื่องทําใหก่ิงและใบมคีวามสามารถ
ในการสงัเคราะหแสงไดตามปกต ิการตอนก่ิงเปนวธิกีารท่ีทําไดงาย แตอาจใชเวลานานกวาวธิี
การขยายพันธุพืชแบบอื่น ๆ และเปนวิธีการท่ีนิยมใชกันมาก

ความสําคัญและประโยชนของการขยายพันธุพืช
1. เปนการขยายพันธุพืชท่ีทําไดงาย สะดวกและรวดเร็ว
2. พืชท่ีขยายพันธุพืชดวยการตอนก่ิง  สามารถทํากับพืชท่ีมีขนาดใหญ
3. ใชวัสดุและอุปกรณในการขยายพันธุพืชนอย
4. ไดตนพืชท่ีมีลักษณะเหมือนตนแมทุกประการ
5. พืชท่ีขยายพันธุ ดวยการตอนก่ิงจะใหผลผลิตเร็วกวาการขยายพันธุ พืช

ประเภทอื่น ๆ

ขอดีของการขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนก่ิง
1. สามารถใชกับพืชท่ีออกรากยากและท่ีไมสามารถใชการขยายพนัธุพชือืน่ ๆ  ได
2. ไดก่ิงพันธุท่ีไมกลายพันธุ
3. ข้ันตอนการขยายพันธุพืชและการดูแลบํารุงรักษางาย
4. ประหยัดคาใชจาย

ขอเสียของการขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนก่ิง
1. ก่ิงตอนไมมีรากแกว ปลูกแลวจะโคนลมไดงาย เมื่อมีลม พายุแรง ๆ
2. ตองเสียเวลาในการตัดก่ิงมาปกชํากอน เพื่อใหตนแข็งแรงกอนนําไปปลูก
3. สามารถขยายพันธุไดนอย เพราะตองใชขนาดก่ิงโตพอสมควร
4. ตองใชตนไมจํานวนมากทําใหตองปลูกไมเนื้อท่ีมีมากกวาการขยายพันธุพืช

ดวยวิธีการอื่น ๆ

ใบความรูท่ี 1

เรือ่ง ความหมาย ความสาํคัญของการขยายพันธุพืชดวยวิธกีารตอนก่ิง
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เรือ่ง ความหมาย ความสาํคัญของการขยายพันธุพืชดวยวิธกีารตอนก่ิง

ชื่อ.......................................................................................................................... เลขท่ี.............................
ชั้น................................................. วันท่ี.......................................................................................................

คําช้ีแจง ใหนักเรียนอธิบายใหไดใจความสมบูรณ  (10 คะแนน)

1. ความสําคัญและประโยชนของการขยายพันธุพืชมีอะไรบาง (2 คะแนน)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

2. ขอดีของการขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนก่ิงมีอะไรบาง (4 คะแนน)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

3. ขอเสียของการขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนก่ิงมีอะไรบาง (4 คะแนน)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ใบงานที่ 1
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1. มีดสําหรับขยายพันธุพืช

ใบความรูท่ี 2

เรื่อง เครื่องมือและอปุกรณท่ีใชในการตอนกิ่ง

สวนประกอบของมีดสําหรับขยายพันธุพืช
1. ใบมีด ประกอบดวย

- คมมดี จะเอยีงประมาณ 30 องศา ใชสําหรับเฉอืนแผนตา และเตรียมแผล
บนตนตอ และควั่นก่ิง

- โหนกสันมีด เปนสวนท่ีโคงมน ไมคม ใชแกะหรือลอกแผนเปลือก
- ปลายมีด เปนสวนท่ีแหลมคม ใชกรีดเปลือกตนตอในการทําแผล

2. ดามมีด ประกอบดวย
- สปริงพับ เปนตัวบังคับใหมีดติดแนนกับดามมีดและสามารถพับเก็บได
- รองเก็บใบมีด ชวยเก็บรักษาคมของใบมีด

3. เขามีด อยูปลายดามมีด ใชเผยอเปลือกตนตอในการติดตา ทาบก่ิง

ภาพท่ี 1  มีดสําหรับขยายพันธุพืช
ที่มา : ดํารงคศักดิ์ ชมชื่น. การขยายพันธุพืช เอกสารอัดสําเนาประกอบการสอน

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี. 2552.
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วิธีการใชมีดสําหรับขยายพนัธุพืช
1. มีดท่ีใชในการขยายพันธุพืชควรอยูในสภาพท่ีคม
2. ใบมีดไมข้ึนสนิม หรือสกปรกและคมมีดตองไมมีรอยกรอน เพราะจะทําให

การเฉือนเนื้อไมไมเรียบพอ ซ่ึงจะเปนสาเหตุหนึ่งในความลมเหลวของการขยายพันธุพืช

2. กรรไกรตัดก่ิง
สวนประกอบของกรรไกรตัดก่ิง

สวนประกอบของกรรไกรตัดก่ิง มีดังนี้
1. ใบมีด ตดิอยูกับโครงกรรไกร มลัีกษณะคลายสิว่คอืดานหนาตรงดานหลังเอยีง
2. คานรับ เปนสวนท่ีรองรับก่ิงท่ีตัด มีลักษณะโคงเวา ปองกันก่ิงเล่ือนไถล
3. ท่ีบังคับสปริง (ล็อค) ใชบังคับโครงกรรไกรไมใหกางออก
4. สปริง เปนสวนท่ีดันโครงกรรไกร ใหใบมีดและคานรับแยกออกจากกัน
5. นอต เปนตัวบังคับไมใหสกรูถอนออก ซ่ึงจะทําใหใบมีดและคานรับหางกัน

เพราะจะทําใหรอยตัดช้ําหรือตัดไมได
          6. สกรู อยูตรงขามกับนอต เปนตัวบังคับไมใหคานรับและใบมีดแยกออกจากกัน
          7. ดาม เปนสวนสําหรับเปนท่ีจับ

ภาพท่ี 2  กรรไกรตัดก่ิง
ที่มา : ดํารงคศักดิ์ ชมชื่น. การขยายพันธุพืช เอกสารอัดสําเนาประกอบการสอน

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี. 2552.
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วิธีการใชกรรไกรตัดก่ิง
1. ใชตัดใบของก่ิงพืชบริเวณท่ีจะตอน
2. ใชตัดก่ิงตอนท่ีอออกรากมีปริมาณมากไปปลูกในถุงเพาะชําตอไป

3. แผนพลาสติก แผนพลาสตกิใชสําหรับการตอน ใชสําหรบัหุมตุมกิง่ตอน หรือ
อาจใชถุงพลาสติกแทนก็ได

4. เชือกฟาง  ใชสําหรับมัดกิ่งตอน
5. ฮอรโมนเรงราก ใชในการเรงใหรากพืชงอก ใชกับการปกชําและการตอน

มีทั้งแบบเปนผงและแบบน้ําใชทาบริเวณรอยควั่นดานบน
6. ขุยมะพราว ตองไมเปนขุยที่ใหมหรือเกามากเกินไป
7. สําลี และกระดาษทิชชู ใชในการเช็ดยางของพืชบางชนิดในการตอนและ

ตอกิ่ง

ภาพท่ี 3  การตอนก่ิง
ที่มา : ดํารงคศักดิ์ ชมชื่น. การขยายพันธุพืช เอกสารอัดสําเนาประกอบการสอน

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี. 2552.
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เรื่อง เครื่องมือและอปุกรณท่ีใชในการตอนกิ่ง

ชื่อ.......................................................................................................................... เลขท่ี.............................
ชั้น................................................. วันท่ี.......................................................................................................

คําช้ีแจง ใหนักเรียนอธิบายใหไดใจความสมบูรณ  (10 คะแนน)

1. สวนประกอบของมีดขยายพันธุพืชมีอะไรบาง  (5 คะแนน)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

2. เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชตอนก่ิงมีอะไรบาง  (5 คะแนน)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ใบงานที่ 2
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การตอนก่ิงแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. การตอนก่ิงแบบทับก่ิง (Layering)
2. การตอนก่ิงแบบอากาศ (Air Layering)

1. การตอนก่ิงแบบทับก่ิง (Layering) แบงออกเปน 5 วิธีคือ
1.1 การตอนก่ิงแบบวิธีฝงยอด (Tip Layering) เปนการนําเอายอดออนของ

ก่ิงพนัธุกลบหรือฝงลงไปในดนิ  โดยใชเสยีมขุดดนิบริเวณโคนตนแมใหเปนหลุมลึกประมาณ
3 - 4 นิ้ว แลวเอาปลายยอดสอดลงไปในหลุมกลบดินทับ ก่ิงพันธุดีท่ีใชควรเปนตายอด
ท่ีเจริญใหม  พืชท่ีนิยมขยายพันธุโดยวิธีนี้ ไดแก  แบลคเบอร่ี และประทัดจีน

ใบความรูท่ี 3

เรื่อง การขยายพนัธุพืชดวยวิธีการตอนกิ่งแบบทับกิ่ง

ภาพท่ี 4  การตอนก่ิงแบบวิธีฝงยอด (Tip layering)
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1.2 การตอนก่ิงแบบยอดโผล (Simple Layering) เปนการโนมก่ิงพันธุดีลงสู
พื้นดิน ในลักษณะโคงปลายใหยอดโผลตั้งตรง สวนบริเวณท่ีโคงใหกลบดวยดิน  หรือวัสดุ
เพาะชําหนาประมาณ  3 - 6  นิ้ว  เพื่อชวยใหเกิดรากและควรใชตะขอไม  ไมงาม  หรือ
เหล็กโคงยึดก่ิงใหอยูกับท่ี สวนปลายยอดใหผูกไมหลักยึดไว การชวยใหก่ิงเกิดรากอาจ
ทําไดหลายวิธี เชน  การบิดก่ิง  การใชมีดปาดใหเกิดแผล ก่ิงท่ีใชตอนควรมีอายุไมเกิน 1 ป
พืชท่ีนิยมขยายพันธุดวยวิธีนี้ คือ มะลิ

1.3 การตอนก่ิงแบบงเูล้ือย (Compound Layering)  วธิกีารตอนก่ิงแบบนีค้ลายกับ
วิธีการตอนก่ิงแบบยอดโผล แตกตางกันท่ีการกลบก่ิงพันธุ เปนตอน ๆ คลายงูเล้ือย
โดยปลอยใหยอดโผลเหนือดิน นิยมทํารอยแผลบริเวณท่ีกลบดินเพื่อชวยในการเกิดราก
พืชท่ีนิยมขยายพันธุโดยวิธีนี้ คือ เล็บมือนาง กระดังงา

ภาพท่ี 5  การตอนก่ิงแบบยอดโผล (Simple layering)

ภาพท่ี 6  การตอนก่ิงแบบงูเลื้อย (Compound Layering)
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1.4 การตอนก่ิงแบบขุดรอง (Trench Layering) เปนการตอนก่ิงพืชท่ีสามารถ
เอนก่ิงลงไดมากจนติดผิวดิน ท่ีมีรองลึกประมาณ 2 - 3 นิ้ว แลวใชดินกลบก่ิง และ
ใชตะขอยึดก่ิงใหอยูกับท่ีเพื่อใหเกิดราก พืชท่ีนิยมขยายพันธุดวยวิธีนี้คือ เชอร่ี แอปเปล

1.5 การตอนก่ิงแบบสุมโคน (Mound layering) เปนการตอนพืชท่ีมีก่ิงแข็ง
โนมก่ิงลงดินไดยากโดยตัดตนพันธุดีใหเหลือสั้นติดผิวดินในขณะท่ีพืชอยูในระยะพักตัว
เมื่อตัดแลวจะมีก่ิงออนเกิดข้ึนกลบดินพูนโคนจนก่ิงออนเกิดราก และสามารถแยกไป
ปลูกได

ภาพท่ี 7  การตอนก่ิงแบบขุดรอง (Trench Layering)

ภาพท่ี 8  การตอนก่ิงแบบสุมโคน (Mound layering)
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เรื่อง การขยายพนัธุพืชดวยวิธีการตอนกิ่งแบบทับกิ่ง

ชื่อ.......................................................................................................................... เลขท่ี.............................
ชั้น................................................. วันท่ี.......................................................................................................

คําช้ีแจง ใหนักเรียนอธิบายใหไดใจความสมบูรณ  (10 คะแนน)

1. การตอนก่ิงแบบทับก่ิงมีก่ีวิธี อะไรบาง  (10 คะแนน)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ใบงานที่ 3
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การตอนก่ิงแบบอากาศ (Air Layering)
การตอนก่ิงแบบอากาศ เปนการตอนก่ิงท่ีอยู เหนือพื้นดิน หรืออยูบนอากาศ

ท่ีไมสามารถโนมก่ิงลงสูพื้นดินได นิยมทํากับไมผลและไมดอกประดับ ไมประดับ

การตอนก่ิงแบบอากาศ แบงออกเปน 3 วิธี คือ
1. การตอนก่ิงแบบปาดก่ิง นิยมทํากับพืชท่ีลอกเปลือกยาก เชน ชวนชม ลีลาวดี
2. การตอนก่ิงแบบกรีดก่ิง นิยมทํากับไมอวบน้ํา เปลือกบาง ลอกเปลือกยาก

และออกรากงาย เชน ย่ีโถ เข็มสามสี
3. การตอนก่ิงแบบควั่นก่ิง นิยมทํากับพืชท่ีลอกเปลือกงาย เชน เฟองฟา  ชบา

ดอกแกว โกสน

1. การตอนก่ิงแบบปาดก่ิง
1.1 เลือกก่ิงท่ีแกพอควร อวบนวล มีสีเขียว ปาดขางก่ิง

ใบความรูท่ี 4

เรือ่ง การขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนกิ่งแบบอากาศ

1.2 ใชลวดหรือก่ิงไมเล็ก ๆ สอดใหสุดรอยแผล

ภาพท่ี 9  วิธีการใชมีดปาดก่ิงพันธุดี

ภาพท่ี 10  การใชลวดหรือก่ิงไมเล็ก ๆ สอดในก่ิงท่ีปาด
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1.3 ทาฮอรโมนเรงรากสวนบนของแผล

1.4 หุมดวยขุยมะพราว

1.5 หุมทับอีกทีดวยพลาสติกมัดปลายใหแนนท้ังบนและลาง

ภาพท่ี 14  การตอนก่ิงแบบปาดก่ิง

ภาพท่ี 11  การทาฮอรโมนเรงราก

ภาพท่ี 12  การหุนดวยขุยมะพราว

ภาพท่ี 13  วิธีการใชเชือกมัด
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2. การตอนก่ิงแบบกรีดก่ิง
2.1 เลือกก่ิงแกพอสมควร อวบนวล มีสีเขียว ใชมีดตอนก่ิงหรือมีดคัตเตอร

กรีดก่ิงใหลึกถึงเนื้อไมประมาณ 2 - 3 รอย รอบ ๆ ก่ิงยาวประมาณ 2 - 3 เซนติเมตร

ภาพท่ี 16  การใชมีดกรีดก่ิง

2.2 ทาฮอรโมนท่ีรอยกรีด

ภาพท่ี 15  การใชมีดกรีดก่ิง
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2.3 หุมดวยขุยมะพราวท่ีชื้น

ภาพท่ี 17  การหุมดวยขุยมะพราว

2.4 หุมทับอีกทีดวยพลาสติกมัดปลายใหแนนท้ังบนและลาง

ภาพท่ี 18  การหุมทับดวยพลาสติกแลวใชเชือกมัดใหแนน

ภาพท่ี 19  การตอนก่ิงแบบกรีดก่ิง
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3. การตอนก่ิงแบบควั่นก่ิง
3.1 เลือกก่ิงท่ีสมบูรณ เหมาะตอการขยายพันธุ ก่ิ งท่ี ไมออนและแกเกินไป

มีขนาดเทากับแทงดินสอดํา และยาวประมาณ 6 - 12 นิ้วใชมีดตอนก่ิง หรือคัดเตอรคมๆ
ควั่นก่ิงใหรอยควั่นดานบนอยูใตขอหรือตา รอยควั่นควรหางกันเทากับเสนรอบวงของก่ิง

3.2 กรีดระหวางรอยควั่น แกะเปลือกออก

3.3 ขูดเมือกล่ืน ๆ บนก่ิงออกใหหมด (ขูดจากยอดลงมาหาโคน)

ภาพท่ี 20  การเลือกก่ิงพันธุดี

ภาพท่ี 21  วิธีการแกะเปลือกออก

ภาพท่ี 22  วิธีการขูดเมือกลื่น ๆ ออกก่ิงพันธุดี
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3.4 กรีดเหนือรอยแผล 2 - 3 รอย ท้ิงไวประมาณ 10 นาที แลวทาฮอรโมน
เรงราก ตรงรอยกรีดและรอยแผลสวนบน แลวปลอยท้ิงใหแหง

3.5 หุมดวยขุยมะพราว แลวหอทับดวยพลาสติก

3.6 มัดเชือกใหแนนท้ังบนและลาง

ภาพท่ี 23  วิธีการทาฮอรโมนเรงราก

ภาพท่ี 24  วิธีการหุมดวยขุยมะพราว

ภาพท่ี 25  วิธีการใชเชือกมัด
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ภาพท่ี 26  การตอนก่ิงแบบควั่นก่ิง
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เรือ่ง การขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนกิ่งแบบอากาศ

ชื่อ.......................................................................................................................... เลขท่ี.............................
ชั้น................................................. วันท่ี.......................................................................................................

คําช้ีแจง ใหนักเรียนอธิบายใหไดใจความสมบูรณ  (10 คะแนน)

1. การตอนก่ิงแบบอากาศมีก่ีวิธี อะไรบาง  (5 คะแนน)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

2. การตอนก่ิงแบบควั่นก่ิงมีขั้นตอนอยางไร  (5 คะแนน)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ใบงานที่ 4
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การดูแลรักษาก่ิงตอน
1. รดน้ําใหชุมอยูเสมอ จนกระท่ังออกราก ระมัดระวังอยาใหกาบมะพราวหรือ

ขุยมะพราวท่ีหุมแหง ประมาณ 1 - 2 เดือน รากจะงอก
         2. ระวังอยาใหดินท่ีหุมก่ิงไวหมุนโยกได
         3. ระวังหนู มด ปลวก ท่ีจะมาทําลายก่ิงตอน

4. พยายามใชวัตถุทึบแสง เชน ใบตอง กระดาษ คลุมสวนท่ีตอน จะชวยใหราก
เจริญดีย่ิงข้ึน เพราะรากไมชอบแสงสวาง

ปจจัยที่ทําใหการออกรากเร็วหรือชา
การออกรากเร็วหรือชาของการตอนก่ิง ข้ึนอยูกับสิ่งดังตอไปนี้

         1. ชนิดของพืช พืชบางชนิดรากออกงาย บางชนิดออกรากยาก
         2. การเลือกก่ิง ก่ิงพืชท่ีแกจะงอกรากชากวาก่ิงท่ีออน

3. ฤดูในการตอนก่ิง ตอนไดทุกฤดู แตเหมาะท่ีสุดคือฤดูฝน ในการตอนก่ิง
เพื่อจําหนายควรคํานึงถึงตลาดดวย เพราะคนปลูกนิยมปลูกตนฤดูฝน จึงตองเตรียม
ก่ิงตอนไวกอน

ใบความรูท่ี 5

เรื่อง การดูแลรักษากิ่งตอน
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เรื่อง การดูแลรักษากิ่งตอน

ชื่อ.......................................................................................................................... เลขท่ี.............................
ชั้น................................................. วันท่ี.......................................................................................................

คําช้ีแจง ใหนักเรียนอธิบายใหไดใจความสมบูรณ  (10 คะแนน)

1. นักเรียนมีวิธีการดูแลรักษาก่ิงตอนอยางไรบาง  (5 คะแนน)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

2. ปจจัยท่ีชวยทําใหก่ิงตอนออกราก มีอะไรบาง  (5 คะแนน)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ใบงานที่ 5



ดํารงคศักดิ์  ชมชื่น 23

ข้ันตอนการตัดก่ิงตอนไปชํา
การเฉือนก่ิงตอนกอนตัดก่ิง
เมื่อก่ิงตอนออกรากยาว อวบ และแกจนมีสีเหลืองหรือสีน้ําตาลออน ใชมีดเล็ก

ท่ีคมและสะอาด เฉือนก่ิงใตตุมตอนประมาณ 1 เซนติเมตร เพื่อตัดทางลําเลียงอาหาร
และน้ําท่ีเคยไดรับเปนปกติปลอยท้ิงไวประมาณ 1 สัปดาห เพื่อสงเสริม ใหรากก่ิงตอน
ดูดอาหารและน้ําจากวัสดุท่ีตอน ซ่ึงจะทําใหพืชปรับตัวกอนนําไปปลูกในพื้นท่ีปลูก

เมื่อเฉือนก่ิงตอนปลอยท้ิงไวใหพืชตั้งตัวจนครบกําหนดแลว ก็สามารถตัดก่ิงท่ี
ตอนได ควรตัดก่ิงตอนในตอนเชาเพราะตอนเชาก่ิงและใบยังสดอยู น้ําในก่ิงระเหยไปใน
อากาศนอยการตัดก่ิงตอนทําไดดังนี้

1. ใชกรรไกรตัดก่ิ งตอนใตกาบมะพร าว หรือขุยมะพร าวท่ี หุ มส วนล าง
ประมาณ 1 เซนติเมตร ตัดในลักษณะเฉียง ๆ

2. ใชกรรไกรหรือมีดเล็กลิดใบออกบาง เพื่อลดการคายน้ําทางใบ

ใบความรูท่ี 6

  เรื่อง การตัดกิ่งตอนไปชํา
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การชําก่ิงตอน
1. เมื่อตัดก่ิงตอนจากตนเดิมแลว
2. ควรแชโคนก่ิงตอนในน้ําเพื่อใหรากและกาบมะพราว หรือขุยมะพราวดูดน้ํา

ใหอิ่มตัวประมาณ 30 นาที
3. แกะพลาสติกท่ีหุมออกใหตองปฏิบัติอยางนุมนวล ระวังไมใหรากขาด
4. จากนั้นจึงนําก่ิงตอนไปชํา จะชําในภาชนะ มีรูระบายน้ําท่ีกนและใสดินผสม

ซ่ึงมสีัดสวนดงันี้
ดินรวน 1 สวน
ใบไมผุๆ 1 สวน
ปุยหมัก 1 สวน

5. หากก่ิงตอนเปนก่ิงท่ีมีขนาดโต ตองหาหลักปกแลวมัดลําตนดวยเชือก
เพื่อกันลมโยก

การดูแลก่ิงตอนที่ชํา
นําภาชนะท่ีชําก่ิงตอนไปวางไวในท่ีรมรําไร หมัน่รดน้ําใหชุมชืน้อยูเสมอ อาจจะให

ปุยบางก็ได เมือ่ก่ิงชําตั้งตัว แตกก่ิงและมีใบมากข้ึน จึงนําออกใหถูกแสงแดดและนําไปปลูก
ลงดินในภาชนะหรือในแปลงปลูกตอไป

ภาพท่ี 27  การชําก่ิงตอน
ที่มา : ดํารงคศักดิ์ ชมชื่น. การขยายพันธุพืช เอกสารอัดสําเนาประกอบการสอน

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี. 2552.
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เรื่อง การตัดกิ่งตอนไปชํา

ชื่อ.......................................................................................................................... เลขท่ี.............................
ชั้น................................................. วันท่ี.......................................................................................................

คําช้ีแจง ใหนักเรียนอธิบายใหไดใจความสมบูรณ  (10 คะแนน)

1. นักเรียนบอกขั้นตอนในการชําก่ิงตอนวามีขั้นตอนอะไรบาง  (5 คะแนน)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

2. สวนผสมดินท่ีใชชําก่ิงตอน มีอะไรบาง  (5 คะแนน)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ใบงานที่ 6
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คาํช้ีแจง จงตอบคาํถามตอไปนีใ้หทําเคร่ืองหมาย  x  ลงในกระดาษคาํตอบโดยเลือกคาํตอบท่ีถูก
ท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว

1. ความสําคัญของการตอนก่ิงคือขอใด
ก. ใชแกปญหาพืชบางชนิดท่ีไมออกรากโดยวิธีการตัดชํา
ข. การขยายพันธุดวยการตอนก่ิงไดปริมาณตนพืชมากกวา
ค. ก่ิงตอนจะมีจํานวนรากนอยกวาก่ิงตัดชํา
ง. ก่ิงตอนจะมีขนาดก่ิงและจํานวนตามากกวาก่ิงตัดชํา

2. การตอนก่ิง ปจจุบันนิยมใชวัสดุใดหุมก่ิงตอนแทนดินเหนียว
ก. ดินรวน
ข. ทราย
ค. กระดาษทิชชู
ง. ขุยมะพราว

3. Tip Layering  หมายถึงการตอนก่ิงแบบใด
ก. การตอนก่ิงแบบสุมโคน
ข. การตอนก่ิงแบบขุดรอง
ค. การตอนก่ิงแบบฝงยอด
ง. การตอนก่ิงแบบงูเล้ือย

4.  ขอเสียของการตอนก่ิงคือขอใด
ก. ไมกลายพันธุ
ข. ใหผลผลิตเร็ว
ค. ทรงพุมเตี้ย
ง. ไมมีรากแกว

แบบทดสอบหลังเรียน
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ง32101 หนวยการเรียนรูท่ี 2 ช่ือหนวย การขยายพันธุพืช
หนวยท่ี 4  เรื่อง การขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนก่ิง                  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5
เวลา 15 นาที                                                     คะแนนเต็ม  10  คะแนน
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5. วิธีการตอนก่ิงโดยการทําใหเกิดรอยแผลบนก่ิงตอนทําไดหลายวิธียกเวนขอใด
ก. การปาด
ข. การเสียบ
ค. การควั่น
ง. การกรีด

6. พืชชนิดใดท่ีไมสามารถตอนแบบงูเล้ือยได
ก. พลูดาง
ข. เยอบีรา
ค. ราชินสีีทอง
ง. ฟโรทอง

7.   การตอนก่ิงแบบอากาศ กอนจะตัดก่ิงตอนออกจากตนแม ควรสังเกตจากสิ่งใด
ก. กระเปราะก่ิงตอนเร่ิมแหง
ข. ก่ิงตอนมีรากออกเล็กนอย
ค. ก่ิงตอนรากเร่ิมเปล่ียนเปนสีน้ําตาล
ง. ก่ิงตอนใบเร่ิมรวง

8. ถาพืชเปลือกบาง และลอกเปลือกยาก ควรใชวิธีการตอนแบบใด
ก. แบบควั่นก่ิง
ข. แบบงูเล้ือย
ค. แบบฝงยอด
ง. แบบกรีดเปลือก

9. การตอนก่ิงแบบควั่น รากจะเกิดบริเวณใดของรอยแผล
ก. เกิดท้ังรอยควัน่ดานบนและลาง
ข. บริเวณรอยควัน่ดานลาง
ค. บริเวณรอยควั่นดานบน
ง. บริเวณระหวางรอยควั่นบนและลาง

10. การตอนก่ิงขณะควั่นก่ิงเราตองลอกเปลือกออกหมดและขูดเนื้อเย่ือเจริญ
ท่ีผิวเนือ้ไมออกใหหมดเพราะเหตุใด

ก. เปนการเก็บความชื้นไวไดนานจนกวาจะออกราก
ข. ทําใหเกิดรอยแผลบนก่ิงตอนแบบดั้งเดิม
ค. ตนใหมจะไดรูปทรงท่ีสวยงาม
ง. ถาขูดออกไมหมดจะเกิดการสะสมสรางเปลือกใหมทําใหไมออกราก
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คาํช้ีแจง ใหนักเรียนตอนก่ิงพืชและจดบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานในแบบบันทึกกิจกรรม

แบบบันทึกผลการปฏิบตัิงาน

1.  วัสดุอุปกรณในการปฏิบัติการตอนก่ิง
1.1 ..................................................................................................................................................
1.2 ..................................................................................................................................................
1.3 ..................................................................................................................................................
1.4 ..................................................................................................................................................
1.5 ..................................................................................................................................................
1.6 ..................................................................................................................................................

2.  ข้ันตอนการปฏิบัติ
2.1 ..................................................................................................................................................
2.2 ..................................................................................................................................................
2.3 ..................................................................................................................................................
2.4 ..................................................................................................................................................

3.  การดูแลรักษาระหวางตอนก่ิง
3.1 ..................................................................................................................................................
3.2 ..................................................................................................................................................
3.3 ..................................................................................................................................................
3.4 ..................................................................................................................................................

4. สรุปผลการตอนก่ิง
4.1 ..................................................................................................................................................
4.2 ..................................................................................................................................................
4.3 ..................................................................................................................................................
4.4 ..................................................................................................................................................

5. ปญหาอปุสรรค
5.1 ..................................................................................................................................................
5.2 ..................................................................................................................................................
5.3 ..................................................................................................................................................

ชื่อ.......................................................................................................................... เลขท่ี.............................
ชั้น................................................. วันท่ี.......................................................................................................
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรยีน
หนวยท่ี 4  เรื่อง การขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนกิ่ง

แบบทดสอบกอนเรียน
ขอ ก ข ค ง
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
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เรือ่ง ความหมาย ความสาํคัญของการขยายพันธุพืชดวยวิธกีารตอนก่ิง

ความสําคญัและประโยชนของการขยายพันธุพืชมอีะไรบาง
1. เปนการขยายพันธุพืชท่ีทําไดงาย สะดวกและรวดเร็ว
2. พืชท่ีขยายพันธุพืชดวยการตอนก่ิง  สามารถทํากับพืชท่ีมีขนาดใหญ
3. ใชวัสดุและอุปกรณในการขยายพันธุพืชนอย
4. ไดตนพืชท่ีมีลักษณะเหมือนตนแมทุกประการ
5. พืชท่ีขยายพันธุ ดวยการตอนก่ิงจะใหผลผลิตเร็วกวาการขยายพันธุ พืช

ประเภทอื่น ๆ

ขอดีของการขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนก่ิงมีอะไรบาง
1. สามารถใชกับพืชท่ีออกรากยากและท่ีไมสามารถใชการขยายพนัธุพชือืน่ ๆ  ได
2. ไดก่ิงพันธุท่ีไมกลายพันธุ
3. ข้ันตอนการขยายพันธุพืชและการดูแลบํารุงรักษางาย
4. ประหยัดคาใชจาย

ขอเสียของการขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนก่ิงมีอะไรบาง
1. ก่ิงตอนไมมีรากแกว ปลูกแลวจะโคนลมไดงาย เมื่อมีลม พายุแรง ๆ
2. ตองเสียเวลาในการตัดก่ิงมาปกชํากอน เพื่อใหตนแข็งแรงกอนนําไปปลูก
3. สามารถขยายพันธุไดนอย เพราะตองใชขนาดก่ิงโตพอสมควร
4. ตองใชตนไมจํานวนมากทําใหตองปลูกไมเนื้อท่ีมีมากกวาการขยายพันธุพืช

ดวยวิธีการอื่น ๆ

เฉลยใบงานที่ 1
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เรื่อง เครื่องมือและอปุกรณท่ีใชในการตอนกิ่ง

คําช้ีแจง ใหนักเรียนอธิบายใหไดใจความสมบูรณ

1. สวนประกอบของมีดขยายพันธุพืชมีอะไรบาง
1.1 ใบมีด ประกอบดวย

- คมมีด จะเอียงประมาณ 30 องศา ใชสําหรับเฉือนแผนตา และเตรียม
แผลบนตนตอ และควั่นก่ิง

- โหนกสันมีด เปนสวนท่ีโคงมน ไมคม ใชแกะหรือลอกแผนเปลือก
- ปลายมีด เปนสวนท่ีแหลมคม ใชกรีดเปลือกตนตอในการทําแผล

1.2 ดามมีด ประกอบดวย
- สปริงพับ เปนตัวบังคับใหมีดติดแนนกับดามมีดและสามารถพับเก็บได
- รองเก็บใบมีด ชวยเก็บรักษาคมของใบมีด

          1.3 เขามีด อยูปลายดามมีด ใชเผยอเปลือกตนตอในการติดตา ทาบก่ิง

2. เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชตอนก่ิงมีอะไรบาง
2.1 มีดสําหรับขยายพันธุพืช
2.2 กรรไกรตัดก่ิง
2.3 แผนพลาสตกิ แผนพลาสตกิใชสําหรับการตอน ใชสําหรับหุมตุมก่ิงตอน หรือ

อาจใชถุงพลาสติกแทนก็ได
2.4 เชือกฟาง  ใชสําหรับมัดก่ิงตอน
2.5 ฮอรโมนเรงราก ใชในการเรงใหรากพืชงอก ใชกับการปกชําและการตอน

มีท้ังแบบเปนผงและแบบน้ําใชทาบริเวณรอยควั่นดานบน
2.6 ขุยมะพราว ตองไมเปนขุยท่ีใหมหรือเกามากเกินไป
2.7 สําลี และกระดาษทิชชู ใชในการเช็ดยางของพืชบางชนิดในการตอนและ

ตอก่ิง

เฉลยใบงานที่ 2
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เรื่อง การขยายพันธุพืชดวยวิธีตอนกิ่งแบบทับกิ่ง

คําช้ีแจง ใหนักเรียนอธิบายใหไดใจความสมบูรณ

1. การตอนก่ิงแบบทับก่ิงมีก่ีวิธี อะไรบาง
การตอนก่ิงแบบทับก่ิงมี 5 วิธี  ไดแก

1. การตอนก่ิงแบบวธิฝีงยอด (Tip Layering) เปนการนําเอายอดออนของก่ิงพนัธุ
กลบหรือฝงลงไปในดิน

2. การตอนก่ิงแบบยอดโผล (Simple Layering) เปนการโนมก่ิงพันธุดีลงสู
พื้นดิน ในลักษณะโคงปลายใหยอดโผลตั้งตรง

3. การตอนก่ิงแบบงเูล้ือย (Compound Layering)  วธิกีารตอนก่ิงแบบนีค้ลายกับ
วธิกีารตอนก่ิงแบบยอดโผล  แตกตางกันท่ีการกลบก่ิงพนัธุเปนตอน ๆ   คลายงเูล้ือย  โดยปลอย
ใหยอดโผลเหนอืดิน

4. การตอนก่ิงแบบขุดรอง (Trench Layering) เปนการตอนก่ิงพืชท่ีสามารถ
เอนก่ิงลงไดมากจนติดผิวดิน ท่ีมีรองลึกประมาณ 2 - 3 นิ้ว แลวใชดินกลบก่ิงและใชตะขอ
ยึดก่ิง
      5.  การตอนก่ิงแบบสุมโคน (Mound layering) เปนการตอนพืชท่ีมีก่ิงแข็ง
โนมก่ิงลงดินไดยากโดยตัดตนพันธุดีใหเหลือสั้นติดผิวดินก่ิงออนเกิดข้ึนกลบดินพูนโคน
จนก่ิงออนเกิดราก และสามารถแยกไปปลูกได

เฉลยใบงานที่ 3
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เรื่อง  การขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนกิ่งแบบอากาศ

คําช้ีแจง ใหนักเรียนอธิบายใหไดใจความสมบูรณ

1. การตอนก่ิงแบบอากาศมีก่ีวิธี อะไรบาง
การตอนก่ิงแบบอากาศมี 3 วิธี ไดแก

1. การตอนก่ิงแบบปาดก่ิง นิยมทํากับพืชท่ีลอกเปลือกยาก เชน ชวนชม ลีลาวดี
2. การตอนก่ิงแบบกรีดก่ิง นิยมทํากับไมอวบน้ํา เปลือกบาง ลอกเปลือกยาก

และออกรากงาย เชน ย่ีโถ เข็มสามสี
3. การตอนก่ิงแบบควั่นก่ิง นิยมทํากับพืชท่ีลอกเปลือกงาย เชน เฟองฟา  ชบา

ดอกแกว โกสน

2. การตอนก่ิงแบบควั่นก่ิงมีขั้นตอนอยางไร
1. เลือกก่ิงท่ีสมบูรณ เหมาะตอการขยายพันธุ ก่ิงท่ีไมออนและแกเกินไป
2. กรีดระหวางรอยควั่น แกะเปลือกออก
3. ขูดเมือกล่ืน ๆ บนก่ิงออกใหหมด
4. กรีดเหนอืรอยแผล 2 - 3 รอย ท้ิงไวประมาณ 10 นาที แลวทาฮอรโมนเรงราก

ตรงรอยกรีดและรอยแผลสวนบน
5. หุมดวยขุยมะพราว แลวหอทับดวยพลาสติก
6. มัดเชือกใหแนนท้ังบนและลาง

เฉลยใบงานที่ 4
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เรื่อง การดูแลรักษากิ่งตอน

คําช้ีแจง ใหนักเรียนอธิบายใหไดใจความสมบูรณ

1. นักเรียนมีวิธีการดูแลรักษาก่ิงตอนอยางไรบาง
1. รดน้ําใหชุมอยูเสมอ จนกระท่ังออกราก ระมัดระวังอยาใหกาบมะพราวหรือ

ขุยมะพราวท่ีหุมแหง ประมาณ 1 - 2 เดือน รากจะงอก
2. ระวังอยาใหดินท่ีหุมก่ิงไวหมุนโยกได
3. ระวังหนู มด ปลวก ท่ีจะมาทําลายก่ิงตอน
4. พยายามใชวัตถุทึบแสง เชน ใบตอง กระดาษ คลุมสวนท่ีตอน จะชวยใหราก

เจริญดีย่ิงข้ึน เพราะรากไมชอบแสงสวาง

2. ปจจัยท่ีชวยทําใหก่ิงตอนออกราก มีอะไรบาง
1. ชนิดของพืช พืชบางชนิดรากออกงาย บางชนิดออกรากยาก
2. การเลือกก่ิง ก่ิงพืชท่ีแกจะงอกรากชากวาก่ิงท่ีออน
3. ฤดูในการตอนก่ิง ตอนไดทุกฤดู แตเหมาะท่ีสุดคือฤดูฝน ในการตอนก่ิงเพื่อ

จําหนาย ควรคํานึงถึงตลาดดวย เพราะคนปลูกนิยมปลูกตนฤดูฝน จึงตองเตรียมก่ิงตอน
ไวกอน

เฉลยใบงานที่ 5
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เรื่อง การตัดกิ่งตอนไปชํา

คําช้ีแจง ใหนักเรียนอธิบายใหไดใจความสมบูรณ

1. นักเรียนบอกขั้นตอนในการชําก่ิงตอนวาขั้นตอนอะไรบางมีอะไรบาง
1. เมื่อตัดก่ิงตอนจากตนเดิมแลว
2. ควรแชโคนก่ิงตอนในน้ําเพื่อใหรากและกาบมะพราวหรือขุยมะพราวดูดน้ํา

ใหอิ่มตัวประมาณ 30 นาที
3. แกะพลาสติกท่ีหุ มออกใหตองปฏิบัติอยางนุ มนวล ระวังไมใหรากขาด

จากนั้นจึงนําก่ิงตอนไปชํา จะชําในภาชนะ มีรูระบายน้ําท่ีกนและใสดินผสม
4. จากนั้นจึงนําก่ิงตอนไปชํา จะชําในภาชนะ มีรูระบายน้ําท่ีกนและใสดินผสม

กดดินใหแนน
5. หากก่ิงตอนเปนก่ิงท่ีมีขนาดโต ตองหาหลักปกแลวมัดลําตนดวยเชือก

เพื่อกันลมโยก

2.  สวนผสมดินท่ีใชชําก่ิงตอน มีอะไรบาง
ดินรวน 1 สวน
ใบไมผุๆ 1 สวน
ปุยหมัก 1 สวน

เฉลยใบงานที่ 6
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เฉลยแบบทดสอบหลงัเรยีน
หนวยท่ี 4  เรื่อง การขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนกิ่ง

แบบทดสอบหลังเรียน
ขอ ก ข ค ง
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
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โดย
นายดํารงคศักด์ิ  ชมชื่น

ตําแหนง ครู  วิทยฐานะ ครูชํานาญการ

โรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคม
อําเภอสามรอยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

แบบฝกทักษะการขยายพันธุพืช
 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง32101
หนวยที่ 4  เรื่อง การขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนกิ่ง

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
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คํานํา

แบบฝกทักษะการขยายพนัธุพชื  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพีและเทคโนโลยี
(งานเกษตร) วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง32101 หนวยท่ี 4 เร่ือง
การขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนก่ิง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 จัดทําข้ึนเพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรูเก่ียวกับการขยายพันธุพชื ซ่ึงเปนแบบฝกทักษะท่ีมคีวามหลากหลาย ผูเรียนจะได
พัฒนาทักษะพรอมท้ังไดรับความรู ความเพลิดเพลินจากการปฏิบัติกิจกรรม และศึกษา
หาความรู จากใบความรู ด วยตนเอง สามารถนําไปเปนแนวทางในการดํารงชี วิ ต
ไดอยางมีความสุข แบบฝกทักษะนี้ไดเรียงลําดับเนื้อหาไปตามลําดับข้ันตอนการเรียนรู
จากงายไปหายากและยังมีภาพประกอบใหผูเรียนเกิดความสนใจ เขาใจเนื้อหาไดงายข้ึน
เปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนรูและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิและผูท่ีมีสวนเก่ียวของท่ีใหคําปรึกษาแนะนําแกไข
แบบฝกทักษะเลมนี้ใหเปนแบบฝกทักษะท่ีมีประสิทธิภาพบรรลุตามจุดประสงคท่ีตั้งไว

ขาพเจาหวังเปนอยางย่ิงวาแบบฝกทักษะเลมนี้ จะเปนประโยชนตอครูผูสอน
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) วิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 และผูสนใจเปนอยางดี

      ดํารงคศักดิ์  ชมชื่น
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คําชี้แจงประกอบแบบฝกทักษะ

แบบฝกทักษะการขยายพนัธุพชื  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพีและเทคโนโลยี
(งานเกษตร) วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง32101 หนวยท่ี 4 เร่ือง
การขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนก่ิง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ประกอบดวยเนื้อหาดังนี้

ใบความรูท่ี 1 เร่ือง ความหมาย ความสําคัญของการขยายพันธุพืชดวย
วิธีการตอนก่ิง

ใบความรูท่ี 2 เร่ือง เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชในการตอนก่ิง
ใบความรูท่ี 3 เร่ือง การขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนก่ิงแบบทับก่ิง
ใบความรูท่ี 4 เร่ือง การขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนก่ิงแบบอากาศ
ใบความรูท่ี 5 เร่ือง การดูแลรักษาก่ิงตอน
ใบความรูท่ี 6 เร่ือง การตัดก่ิงตอนไปชํา
ใบงานท่ี 1 เร่ือง ความหมาย ความสําคัญของการขยายพันธุพืชดวยวิธี

การตอนก่ิง
ใบงานท่ี 2 เร่ือง เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชในการตอนก่ิง
ใบงานท่ี 3 เร่ือง การขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนก่ิงแบบทับก่ิง
ใบงานท่ี 4 เร่ือง การขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนก่ิงแบบอากาศ
ใบงานท่ี 5 เร่ือง การดูแลรักษาก่ิงตอน
ใบงานท่ี 6 เร่ือง การตัดก่ิงตอนไปชํา

โดยใชเวลาในการจัดกิจกรรม 2  ชั่วโมง ใหนักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้
1. ทําแบบทดสอบกอนเรียน
2. อานและทําความเขาใจเนื้อหาในใบความรู
3. ทํากิจกรรมในใบงานตามคําชี้แจงใหครบทุกกิจกรรม
4. เมื่อทํากิจกรรมครบแลวใหตรวจคําตอบจากเฉลยใบงานทุกกิจกรรม
5. ทําแบบทดสอบหลังเรียน
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เมื่อครูผูสอนไดนําแบบฝกทักษะไปใชควรปฏิบัติ  ดังนี้

1. แนะนําวิธีใชแบบฝกทักษะเลมนีใ้หนักเรียนเขาใจกอนนําไปใช
2. ทดสอบความรูกอนเรียน  เพื่อวัดความรูพื้นฐานความรูของผูเรียนแตละคน
3. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชแบบฝกทักษะ ควบคู กับ

แผนการจัดการเรียนรู สาระพืน้ฐาน วชิาการงานอาชพีและเทคโนโลยี  ชัน้มธัยมศึกษาปท่ี 5
4. หลังจากไดศึกษาเนื้ อหาแลวใหนักเรียนตอบคําถามเพื่ อประเมินความรู

แตละเร่ือง
5. ควรใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานในแบบฝกทักษะ และปฏิบัติการ

ในภาคปฏิบัติ โดยครูดูแลและใหคําแนะนําอยางใกลชิด
6. ใหนักเรียนตรวจสอบคําเฉลยทายเลม เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในใบงาน

จบแลว  เพื่อทราบผลการเรียนรูของตนเอง
7. ทดสอบความรู หลังเรียน หลังจากท่ีนักเรียนเรียนจบเลม ดวยการทํา

แบบทดสอบหลังเรียน
8. ครูนําคะแนนท่ี ถูกตองนําผลมาเปรียบเทียบกับผลการทดสอบกอนเรียน

และซอมเสริมถาคะแนนไมผานเกณฑประเมิน
9. ใชเปนสื่อการสอนสําหรับครู

10. ใชเปนแบบฝกทักษะท่ีใหนักเรียนไดเรียนรู ซอมเสริมความรูตนเองท้ังใน
และนอกเวลาเรียน

คําแนะนําในการใชแบบฝกทักษะสําหรับครู
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แบบฝกทักษะเลมนี้เปนแบบฝกทักษะ เร่ือง การขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนก่ิง
เพือ่ใชเปนสือ่ในการเรียนการสอนประกอบแผนการจัดการเรียนรู สาระพืน้ฐาน  วชิาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 5 ผูเรียนจะไดรับความรู ความเขาใจ และมีทักษะ
ข้ันตอนการขยายพนัธุพชื นอกจากนียั้งสามารถนาํความรูพืน้ฐานไปใช ในการประกอบอาชพี
ไดอีกดวย เพื่อใหการศึกษาแบบฝกทักษะหนวยนี้บรรลุตามจุดมุงหมาย ใหผูเรียนปฏิบัติ
ตามข้ันตอน ดังนี้

1. อานคํานํา  สารบัญ  และคําแนะนําการใชแบบฝกทักษะใหเขาใจ
2. เพือ่ทดสอบวาผูเรียนมคีวามรูพืน้ฐาน เร่ือง  การขยายพนัธุพชืดวยวธิกีารตอนก่ิง

มากนอยเพียงใดใหผูเรียนศึกษาแบบฝกทักษะเลมนี้ โดยทําแบบทดสอบกอนเรียนแลว
ตรวจคําตอบจากเฉลยทายเลม

3. ทํากิจกรรมทายเลมแตละข้ันตอน แลวตรวจคําตอบจากแนวเฉลยกิจกรรม
ทายเลม

4. เมื่ อศึกษาจบแตละเร่ื องแลว ใหทําแบบฝกทักษะตามใบงานแลวให ทํา
แบบทดสอบหลังเรียน พรอมท้ังตรวจคําตอบแบบทดสอบหลังเรียนจากเฉลยท่ีใหไว
ทายเลม

คําแนะนําในการใชแบบฝกทักษะสําหรับนักเรียน
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ผลการเรียนรู

เมือ่นกัเรียนไดศึกษาแบบฝกทักษะ เร่ือง การขยายพนัธุพชืดวยวธิกีารตอนก่ิง จบแลว
นักเรียนจะมีความรู ความสามารถ ดังนี้

1. บอกความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของการขยายพันธุพืชดวยวิธี
การตอนก่ิงไดอยางถูกตอง (K)

2. เลือกใชเคร่ืองมือ และอุปกรณท่ีใชในการตอนก่ิงไดอยางถูกตอง (K)
3. บอกข้ันตอนและวิธีการตอนก่ิงแบบตาง ๆ ไดอยางถูกตอง (K)
4. อธิบายการดูแลรักษาก่ิงตอนไดอยางถูกตอง (K)
5. ปฏิบัติงานการขยายพันธุพืชดวยวิธีการตอนก่ิงไดอยางถูกตองอยางนอย

1 วิธี (P)
6. สามารถนาํความรูไปใชในชวีติประจําวนัตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงได (A)


