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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 
การจัดสวนถาดเพื่อสง่เสรมิความคิดสร้างสรรค์ 

กลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลยี 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เรื่องที่ 1  การจัดสวนถาด 
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สาระส าคญั  

 การย่อส่วนสวนธรรมชาติลงในถาดขนาดเล็ก เป็นการน าความรูด้้านการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

และทัศนศลิป์มาผสมผสานกัน โดยใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์ ออกแบบจัดเตรยีมพันธุ์ไม้ วัสดุอุปกรณ์ 

และจัดตกแต่งสวนในรูปแบบใหม่ที่สวยงามซึ่งอาจจ าลองแบบมาจากธรรมชาติหรือย่อส่วนทิวทัศน์

ธรรมชาติลงในถาด  นอกจากนั้นยังมีประโยชน์จากการจัดอกีหลายด้าน เชน่ ด้านการศึกษา ด้านจิตใจ อีก

ทั้งยังสามารถประกอบเป็นอาชีพได้อีกด้วย  

จุดประสงค์การเรยีนรู ้

1 อธิบายความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการจัดสวนถาดได้(K) 

2 จ าแนกประเภทของการจัดสวนถาดได้(K)  

3 เปรียบเทียบการจัดสวนถาดและการจัดสวนหย่อมได้(P) 

4.สามารถสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดสร้างสรรค์และทักษะกระบวนการท างานได้(A) 

สาระการเรียนรู ้

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดสวนในถาด 

(1) ความหมาย  

(2) ประเภทของการจัดสวนถาด  

(3) รูปแบบของการจัดสวนถาด  

(4) ประโยชน์ของสวนถาด 
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แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่องท่ี 1 การจดัสวนถาด  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย(ีงานเกษตร)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 

ค าชี้แจง แบบทดสอบมีจ านวน 10 ข้อ 10 คะแนน ใช้เวลาท าแบบทดสอบ 10 นาท ี 

ค าสั่ง จงเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียวแล้วกากบาทลงในกระดาษค าตอบ 

 1. ขอ้ใดกล่าวถึงความหมายการจัดสวนถาดได้อย่างถูกต้องที่สุด 

ก. การน าเอาต้นไม้มาปลูกลงในถาด   ข. การน าต้นไม้มีขนาดเล็กมาจัดลงในถาด   

ค. การน าเอาพรรณไม้ต่าง ๆ มาจัดในถาด  ง. การจัดสวนโดยการจ าลองธรรมชาติลงในถาด 

2. การจัดสวนถาดมี 2 แบบ ได้แก่อะไรบ้าง 

ก. แบบชืน้  แบบเปียก     ข. แบบน้ าตก  แบบหนิผา  

ค. แบบชืน้  แบบแห้ง     ง. แบบจ าลองธรรมชาติ  แบบทะเลทราย 

3.จุดเด่นของการจัดสวนถาดชื้นคอืข้อใด 

ก. ใช้มอสปรับปรุงภูมทิัศน์    ข. ใชห้นิปรับปรุงภูมิทัศน์  

ค. ใชต้อไม้เป็นหลักในการจัด    ง. ใช้ไม้อวบน้ าเป็นหลัก 

4.เราเลือกใช้วัสดุในข้อใดน ามาจัดสวนถาดแบบชืน้ได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด 

ก. หนิ  ตอไม้      ข. ตอไม ้ มอส  

ค. ตุก๊ตาประดับ  ตอไม้     ง. หนิ  ตอไม้  มอส 
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แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่องท่ี 1 การจดัสวนถาด  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย(ีงานเกษตร)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 

6. การจัดสวนถาดแบบชืน้หรอืแบบแหง้มีวัสดุใดที่ตอ้งใช้ประกอบการจัดเหมอืนกันทั้งสองแบบ 

ก. ไม้ดอก  ไม้ใบ      ข. หิน หินกรวด  

ค. ทรายแก้ว หนิกรวด     ง. ตอไม้ หิน 

7. การจัดสวนถาดลักษณะคล้ายแจกันมักน าพรรณไม้ชนิดใดจัดประกอบเป็นหลัก 

ก. กล้วยไม้       ข. ไม้พุม่  

ค. ไม้ใบ       ง. ไม้เลือ้ย 

8.เราได้รับประโยชน์จากการจัดสวนถาดในด้านใดบ้าง 

ก. ด้านการศกึษา      ข. ดา้นจติใจ  

ค. ด้านเศรษฐกิจ      ง. ถูกทุกข้อ 

9.จากข้อที่ 8 ประโยชน์ในด้านใดส าคัญมากที่สุด 

ก. ด้านการศกึษา      ข. ดา้นจติใจ  

ค. ด้านเศรษฐกิจ      ง. ส าคัญเท่ากันทุกด้าน 

10.การจัดสวนถาดแนวใหม่ในปัจจุบันมักใช้อะไรจัดเป็นหลัก 

ก. ต้นไมท้ี่มสีีสวยงาม     ข. ตน้ไม้ที่หาได้ง่าย  

ค. ตน้ไม้มงคล      ง. ต้นไมป้ลอม 
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การจัดสวนถาด  
 การจัดสวนเป็นการน าความรูด้้านการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับและทัศนศลิป์มาผสมผสานกัน โดย
ใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์ ออกแบบจัดเตรียมพันธุ์ไม้ วัสดุอุปกรณ์ และจัดตกแต่งสวนในรูปแบบใหม่
ที่สวยงาม ซึ่งอาจจ าลองแบบมาจากธรรมชาติ หรอืย่อส่วนทิวทัศนธ์รรมชาติลงในถาด 
 

ความหมาย  
 คือการจัดสวนโดยการจ าลองธรรมชาติและเรื่องราวต่างๆมาไว้ในภาชนะที่ก าหนด เชน่ ตู้กระจก ตู้

เลี้ยงปลา ขวดปากกว้าง ถาดดินเผาก้นลึก เป็นต้น 

 สวนถาด เป็นที่รู้จักดีในหมูค่นรักต้นไม้ เพราะได้น าพันธุ์ไม้นานาชนิดมาปลูกรวมกันในภาชนะ 

โดยมากใช้ไม้ขนาดเล็ก ไม้แคระตามธรรมชาติ หรอืไม้ย่อสว่นอย่าง บอนไซ ไม้ดัด สวนถาดเหมาะส าหรับ

ตกแต่งในบ้านหรอืสวนที่มเีนื้อที่นอ้ยแต่ไม่ขัดตาหากจะประดับในสถานที่กว้าง ทั้งยังทนทานกว่าแจกัน

ดอกไม้ทั่วไป 
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ประเภทของการจัดสวนถาด 
  1.การจัดสวนถาดแบบชื้น เป็นการจัดสวนโดยย่อเรื่องราวทางธรรมชาติหรอืสิ่งแวดล้อมที่
อยู่รอบๆตัวเราให้สวยงามมีชีวติชีวา เชน่น้ าตก  ทิวทัศน์  เกาะกลางน้ า เกาะกลางทะเลหรือเรื่องราวการ
ด ารงชีวติของมนุษย์  ศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรมตลอดจนเรื่องราวทางวรรณคดี หรอืสัตว์ต่างๆ   อีก
อย่างหนึ่งคอืการจัดสวนตามจนิตนาการได้แก่เรื่องราวของสวนสาธารณะลงในถาดทรงกลมทรงสี่เหลี่ยม   ทรง
รูปไข่ ฯลฯ 
             
        การจัดสวนถาดเปิดโอกาสให้ผู้จัดได้ใชค้วามคิดอย่างสร้างสรรค์อย่างหลากหลายไม่มีที่สิน้สุดใช้
ความสามารถความละเอียดอ่อนในการปลูกต้นไม้  ใช้ความสามารถในทางศิลปะ  ใช้สสีันรูปทรง ความ
สมดุล   ความกลมกลืน  ความแตกต่างได้อย่างเหมาะสมเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานโลกยุคก่อนช่างชุ่มชืน้
และร่มเย็นด้วยป่าไม้จนอยากย้อนเวลาไปได้อกีครั้ง ในปัจจุบันเราคงท าได้แคส่รรหาพันธุ์ไม้มาปลูกไว้ใกล้
ตัว บ้านซึ่งมีที่กว้างก็ย่อมจัดสวนสวยได้ดังใจ  แตท่ี่พักอาศัยในเมอืงหลวงและเมืองใหญ่มักคับแคบ คนรักต้นไม้
จงึตอ้งพอใจกับสวนหย่อมสวนเล็กๆในกระบะหรอืไม้กระถางตามเนือ้ที่ของตน 

มี 2 ประเภทคือ การจดัสวนถาดแบบช้ืนและการจัดสวนถาดแบบแห้ง 

ที่มา:งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 64 
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จุดเด่นของการจัดสวนถาดแบบชื้น 

 

- หญ้ามอส ที่เขยีวชอุม่ดูสดชื่น 

- ตน้ไม้ที่เป็นพันธ์ุไม้รม่ที่ชอบน้้า 

- ดนิร่วนผสมปุย๋ เก็บกักความชืน้และน้้าไดด้ี 

- ถาดแลดูชุ่มชื้นตลอดเวลา 

- การปรับแตง่ภูมิทัศน ์ดู

มีมิติ สูง ต่ า หนา บาง 

สวนถาดแบบชืน้  
คือสวนถาดท่ีใช้ต้นไม้ที่ ชอบน้้ามาก ในการจัด ประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้ร่มนานาชนิดที่ชอบน้้า 

และประกอบไปด้วยองคป์ระกอบหลักที่เป็น มอส ในการปรับภูมิทัศน ์
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           2.การจัดสวนถาดแบบแห้ง เป็นการจัดสวนโดยใช้พรรณไม้อวบน้ าประมาณ 5 ชนดิ 

จ าพวกกระบองเพชร  แคคตัสและอื่นๆ ที่เป็นไม้ประเภทเดียวกัน  ย่อเรื่องราวทางธรรมชาติของทะเลทรายให้

สวยงามมีชีวติชีวา   อีกอย่างหนึ่งคอืการจัดตามจินตนาการได้แก่เรื่องราวของสวนสาธารณะลงในถาดทรง

กลมทรงสี่เหลี่ยมทรงรูปไข่ฯลฯ 

           การจัดสวนถาดเปิดโอกาสใหผู้จ้ัดได้ใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์อย่างหลากหลายไม่มีที่สิน้สุด ใช้

ความสามารถความละเอียดอ่อนในการปลูกต้นไม้  ใช้ความสามารถในทางศลิปะ  ใช้สสีันรูปทรง ความ

สมดุล   ความกลมกลืน  ความแตกต่างได้อย่างเหมาะสม ใหเ้กิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน  

มารู้จักสวนถาดแบบแห้งกันนะครับเหมือนกับสวนสวยในทะเลทราย
เลยครับ 

ที่มา:งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 64 
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จุดเด่นของการจัดสวนถาดแบบแหง้ 
- เน้น หินและกรวดเป็นหลัก 

- ตน้ไม้ที่เป็นพันธ์ุไม้ทนแลง้ หรอืพันธุไ์ม้ท่ีชอบน้้าน้อย 

- ดนิร่วนผสมทราย ผสมถ่าน เพราะพืชที่ปลูกไม่ชอบน้้าเยอะ 

- ถาดแลดูแห้ง แตจ่ะสดใส เพราะสสีรรคต์น้ไม้ 

- การปรับแตง่ภูมิทัศน ์ดูไม่คอ่ยมีมิติ เพราะ เน้นหินและกรวดในการ

ตกแตง่ภูมิทัศน์ 

สวนถาดแบบแห้ง คือสวนถาดที่ใช้ตน้ไมท้ี่ ไม่ชอบน ้า หรือไม่ชอบน ้าเยอะ ประกอบไปด้วยพันธุไ์ม้ทะเลทราย พันธุ์ไม้แล้ง พันธุไ์ม้ทนแล้ง 
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รูปแบบสวนถาด 

1. สวนท่ีมีลักษณะคล้ายกับแจกัน  
 การจัดสวนถาดลักษณะนี้มี 2 ลักษณะคือ สวนไม้ดอก และสวนไม้ใบ สวนไม้ดอกจะนิยมการ
จัดเป็นกลุ่มไม้ดอกหรือ กล้วยไม้ ในภาชนะที่แตกต่าง กันไป ตามสไตล์ อาทิเช่น กระถาง เคลือบ 
เครื่องจักสาน โลหะ รูปทรงต่างๆ ตามแต่จุดมุ่งหมายในการจัดท า ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการจัดสวน
ประเภทนี้ นิยมจัดเพื่อเป็นของขวัญ และตกแต่งสถานที่ เนื่องจากมีความแข็งแรง และทนทานกว่า
การจัดเป็นช่อดอกไม้ อีกทั้งสามารถย้ายภาชนะได้เมื่อพันธุ์ไม้ เจริญเติบโตขึ้น ส่วนความยาวนาน
ของอายุการใช้งานนั้นขึ้นอยู่กับประเภท พันธุ์ไม้ ซึ่งไม้ดอกล้มลุกย่อมมีอายุสั้นกว่าไม้ใบ เป็นต้น 
ลักษณะการจัดสวน ควรจัดพันธ์ุไม้ที่มีอุปนิสัยเดยีวกัน หรอืคล้ายกัน อยู่ด้วยกัน เพื่อความสะดวกใน
การดูแล ลักษณะนิสัยของพันธุ์ไม้แบ่งออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้ คือ ไม้ที่ชอบแสงร าไร ไม้น้ า ไม้ที่ชอบ
แสงแดด ไม้อวบน้ า และกล้วยไม้ ส าหรับผู้ที่ชอบความแตกต่างอาจลองปลูกพันธุ์ไม้ที่มีอุปนิสัย
แตกต่างกันไว้ด้วยกันก็ได ้โดยการแบ่งสัดสว่นดินปลูก เครื่องปลูก การให้น้ า และควรหมั่นดูแลอย่าง
สม่ าเสมอ ไม่เช่นนัน้ไม้อาจเสียทรงเสียความงามได้  

ท่ีมา : http://www.qsbg.org/database/webnews/NewsDetail.asp?News_ID=789 

http://www.qsbg.org/database/webnews/NewsDetail.asp?News_ID=789
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2. สวนย่อส่วนจากจินตนาการหรือทิวทัศน์  
   

 2.1 สวนย่อส่วนทวิทัศน์ภูเขาโดยใช้ก้อนหินจริง หรือท่อนไม้ ลักษณะการจัดสวน อาจจง
ใจให้เห็นภาพภูเขาขนาดใหญ่ หรอืแง่มุมของก้อนหินซึ่งมีดอกไม้ ต้นไม้ขนาดเล็กขึ้นแทรกอยู่ ภาพที่
น าเสนออาจมีส่วนประกอบเป็นสิ่งก่อสร้างจ าลอง เช่น สะพาน เรือ รวมถึงคนและสัตว์ชนิดต่างๆ 
หากต้องการปลูกตน้ไม้ในกระถางแลว้ ควรเลอืกกระถางที่ไม่ตื้นหรือลึกจนเกินไป ควรมีเนื้อที่ใส่ดิน
หรือ เครื่องปลูก หากเป็นสวนประเภท ต้นไม้เกาะหิน เกาะไม้ หรือไม้ถูกน้ าเซาะ เช่นต้นไม้จ าพวก
ไทร อาจใช้ภาชนะลักษณะแบน บาง มีขอบยกขึ้นเล็กน้อยเพื่อหล่อเลี้ยงน้ า เพื่อให้ภาพเกาะกลาง
น้ า หรือท่อนไม้ลอยน้ า การเลือกหินควรพิจารณา ขนาด สีสัน ทรวดทรง ลวดลายในเนื้อหิน 
มุมมองที่สะดุดตา สวยงาม และมีฐานที่มั่นคง ไม่เช่นนั้นอาจใช้ปูนยึดหินไว้กับถาด หรือหนุนให้
มั่นคงด้วยหินก้อนเล็กๆ การจัดแต่งควรให้ขนาดหินเหมาะสมกับถาดที่ใช้ ไม่ควรให้ใหญ่โตจนดูอึด
อัด หรอืเล็กจนดูอา้งว้างขาดสมดุล  
  
  

ทีม่า : http://www.nanagarden.com/Picture/Product/400/103916.jpg 
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2.2 สวนย่อส่วนทิวทัศน์ทั่วไป 
  

 จัดเป็นสวนที่เปิดกว้างดา้นความคดิสร้างสรรค์ ผู้จัดสามารถออกแบบตกแต่ง ได้หลากทิวทัศน์ หลาย
เรื่องราว อาทิ ภาพในจนิตนยิาย ชีวติชนบท ทิวทัศนใ์นแหล่งท่องเที่ยวที่ช่ืนชอบ รวมถึงการจัดสวนเพื่อแสดง
เอกลักษณ์ของประเทศ หรือยุคสมัย ก็ได้เช่นกัน หัวใจส าคัญของสวนประเภทนี้อยู่ที่ เรื่องราว และ
องค์ประกอบที่น าเสนอ ดังนั้นผู้จัดจึงต้องเอาใจใส่ในรายละเอียดของเนื้อหา วัสดุตกแต่ง รูปร่างของต้นไม้ 
และลักษณะ รูปร่าง สีสัน รวมถึงขนาดของภาชนะ ซึ่งจะสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็น และผู้ที่ได้รับ
เป็นของขวัญ ได้เป็นอย่างด ี 

ทีม่า : http://www.nanagarden.com/Picture/

Product/400/156262.jpg 

ทีม่า : http://www.nanagarden.com/
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             การจัดสวนถาด สวนหย่อม ผู้จัดตอ้งมีความรู้และเข้าใจทฤษฎี รู้วธิปีฏิบัติและสามารถ
ปฏิบัติไดจ้ริง เป็นการน าเอาความงามของพืชพรรณกับความงามขององค์ประกอบตา่งๆ ที่ใช้ใน
การจัดสวนมาประกอบกันให้เกิด รูปทรง เสน้ ท่ีว่าง สีสัน ผิวพรรณ จุดเดน่ จุดสมดุล ความ
กลมกลืนและสาระเรื่องราว 

ประโยชนข์องสวนถาด 

ประโยชน์ด้านการศึกษา 

ประโยชน์ด้านจติใจ 
               ประโยชนท์างด้านจติใจจะเกิดข้ึนแก่ผู้จัดและผู้ชม  ผู้จัดไดน้ าเอาความงดงาม ของ
สวนถาด  ธรรมชาติท่ีไดพ้บเห็น  และเอาความคดิตามจินตนาการของตน   น ามาผสมผสานกัน
เพื่อท าการจัดสวนถาด  ขณะท าการจัดท าให้ผู้จัดเกดิความ เพลิดเพลินและมีความสุขอยู่กับการ
จัดสวนถาด  ผลงานการจัดสวนถาดดว้ยความคิด และด้วยมือของผู้จัดเอง   ท าให้ผู้จัดเกิดความ
ภาคถูมิใจในความสามารถของตน   ความภาคภูมิใจยั่วยุให้ผู้จัดเกิดความอยากที่จะพัฒนางาน
การจัดสวนถาดของตน การได้ฝึกจัดสวนถาดบอ่ย ๆ จะชว่ยให้ผู้จัดเห็นความงามที่ธรรมชาติ
สรา้งขึน้   สว่นผู้ชมหรอืผู้ที่ได้พบเห็นสวนถาดที่จัดไดอ้ย่างสวยงาม   ความสวยงามของสวนถาด
จะชว่ยโน้มน้าวจิตใจของผู้ชมให้เกดิสุนทรยีภาพ   ผู้ชมได้รับอาหารทางจิตใจท าให้ใจอิ่มเอิบ   ท า
ให้ผู้ชมมีความสุขทางใจ   ช่วยผ่อนคลายความเครียดไดอ้กีทางหนึ่ง   ความงดงามของสวนถาด
เป็นอาหาร และยาทางใจของผู้ชมและผู้จัด 

ประโยชน์ด้านเศรษฐกจิ 
       การจัดสวนถาดเพื่อจ าหน่าย หรอืบริการให้เชา่ ผู้จัดสวนถาดสามารถยึดเป็นอาชพีได้  
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กิจกรรมที่ 1.1 การจัดสวนถาด 

 

ชื่อสกุล........................................ชั้น...................เลขท่ี.......................  

ค าชี้แจง จงเติมค าหรือขอ้ความลงในช่องว่าง  

1. การจัดสวนถาดหมายถึง......................................................................... 

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

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

2. ประโยชน์ของการจัดสวนถาด มี 3 ดา้น ไดแ้ก่  

2.1........................................................................................................... 

2.2.......................................................................................................... 

2.3.......................................................................................................... 

3. การจัดสวนถาด แบง่ออกเป็น.........................ประเภท ได้แก่  

3.1........................................................................................................... 

3.2.......................................................................................................... 

14 
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กจิกรรมที่ 1.2 สิ่งที่เหมือนกนั 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนผังเวนน ์ไดอะแกรม (The Venn Diagram)         

แสดงองค์ประกอบที่เหมือนกันและต่างกันของสวนหยอ่มและสวนถาด  

สวนถาด 

สวนหย่อม 

สิ่งที่เหมือนกนั 
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แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่องท่ี 1 การจัดสวนถาด  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย(ีงานเกษตร)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 

ค าชี้แจง แบบทดสอบมีจ านวน 10 ข้อ 10 คะแนน ใช้เวลาท าแบบทดสอบ 10 นาท ี 

ค าสั่ง จงเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียวแล้วกากบาทลงในกระดาษค าตอบ  

1. การจัดสวนถาดมี 2 แบบ ได้แก่อะไรบ้าง 

ก. แบบชืน้  แบบเปียก     ข. แบบน้ าตก  แบบหนิผา  

ค. แบบชืน้  แบบแห้ง     ง. แบบจ าลองธรรมชาติ  แบบทะเลทราย 

2. ขอ้ใดกล่าวถึงความหมายการจัดสวนถาดได้อย่างถูกต้องที่สุด 

ก. การน าเอาต้นไม้มาปลูกลงในถาด   ข. การน าต้นไม้มีขนาดเล็กมาจัดลงในถาด   

ค. การน าเอาพรรณไม้ต่าง ๆ มาจัดในถาด  ง. การจัดสวนโดยการจ าลองธรรมชาติลงในถาด 

3.เราเลอืกใช้วัสดุในข้อใดน ามาจัดสวนถาดแบบชืน้ได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด 

ก. หนิ  ตอไม้      ข. ตอไม ้ มอส  

ค. ตุก๊ตาประดับ  ตอไม้     ง. หนิ  ตอไม้  มอส 

4.จุดเด่นของการจัดสวนถาดชื้นคอืข้อใด 

ก. ใช้มอสปรับปรุงภูมทิัศน์    ข. ใชห้นิปรับปรุงภูมิทัศน์  

ค. ใชต้อไม้เป็นหลักในการจัด    ง. ใช้ไม้อวบน้ าเป็นหลัก 

5.การจัดสวนถาดแบบแห้งมีจุดเด่นทางดา้นความงามตรงกับข้อใด 

ก. เน้นหนิและกรวดเป็นหลัก    ข. เนน้ต้นไม้ใบที่มสีีสรรค์  

ค. เน้นการใช้ไม้ใบขนาดเล็ก    ง. เน้นการใชไ้ม้เลือ้ยเป็นหลัก 
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แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่องท่ี 1 การจัดสวนถาด  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย(ีงานเกษตร)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 

6. การจัดสวนถาดลักษณะคล้ายแจกันมักน าพรรณไม้ชนิดใดจัดประกอบเป็นหลัก 

ก. กล้วยไม้       ข. ไม้พุม่  

ค. ไม้ใบ       ง. ไม้เลือ้ย 

7. การจัดสวนถาดแบบชืน้หรอืแบบแหง้มีวัสดุใดที่ตอ้งใช้ประกอบการจัดเหมอืนกันทั้งสองแบบ 

ก. ไม้ดอก  ไม้ใบ      ข. หิน หินกรวด  

ค. ทรายแก้ว หนิกรวด     ง. ตอไม้ หิน 

8.การจัดสวนถาดแนวใหมใ่นปัจจุบันมักใช้อะไรจัดเป็นหลัก 

ก. ต้นไมท้ี่มสีีสวยงาม     ข. ตน้ไม้ที่หาได้ง่าย  

ค. ตน้ไม้มงคล      ง. ต้นไมป้ลอม 

9.เราได้รับประโยชน์จากการจัดสวนถาดในด้านใดบ้าง 

ก. ด้านการศกึษา      ข. ดา้นจติใจ  

ค. ด้านเศรษฐกิจ      ง. ถูกทุกข้อ 

10.จากข้อที่ 9 ประโยชน์ในด้านใดส าคัญมากที่สุด 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่องท่ี 1  การจดัสวนถาด  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย(ีงานเกษตร)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

1. ง      6. ค 

2. ค      7. ก 

3. ก      8. ง 

4. ข      9. ข 

5. ก      10. ค 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่องท่ี 1  การจดัสวนถาด  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย(ีงานเกษตร)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

1. ค      6. ก 

2. ง      7. ค 

3. ข      8. ค 

4. ก      9. ง 

5. ก      10. ข 
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เฉลยกิจกรรมที่ 1.1 การจัดสวนถาด 

 

ชื่อสกุล........................................ชั้น...................เลขท่ี.......................  

ค าชี้แจง จงเติมค าหรือขอ้ความลงในช่องว่าง  

1. การจัดสวนถาดหมายถึง การจัดสวนโดยการจ าลองธรรมชาติและ

เรื่องราวต่างๆมาไว้ในถาด  สวนถาด เป็นท่ีรูจ้ักดีในหมู่คนรักตน้ไม้ เพราะได้

น าพันธ์ุไม้นานาชนดิมาปลูกรวมกันในภาชนะ โดยมากใช้ไม้ขนาดเล็ก ไม้

แคระตามธรรมชาติ หรอืไม้ย่อสว่นอย่าง บอนไซ ไม้ดัด สวนถาดเหมาะ

ส าหรับตกแตง่ในบ้านหรือสวนที่มีเนือ้ที่นอ้ย  

2. ประโยชน์ของการจัดสวนถาด มี 3 ดา้น ไดแ้ก่  

2.1  ดา้นการศึกษา 

2.2  ดา้นจิตใจ 

2.3  ดา้นเศรษฐกิจ 

3. การจัดสวนถาด แบง่ออกเป็น.............2...........ประเภท ไดแ้ก่  

3.1  สวนถาดแบบชื้น 
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เฉลยกิจกรรมที่ 1.2 สิ่งที่เหมือนกัน 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขยีนแผนผังเวนน์ ไดอะแกรม (The Venn Diagram)         

แสดงองค์ประกอบท่ีเหมือนกันและต่างกันของสวนหย่อมและสวนถาด  

1. จัดในภาชนะ  

2. ใช้ต้นไม้แคระ 

 

1. ท าบนพื้นดินจรงิ  

2. ใชต้้นไมข้นาดใหญ่ 

สิ่งที่เหมือนกนั 

 

1. ใชด้ินปลูกเหมอืนกัน  2. ใชห้ลักการออกแบบ  

3. ใชอ้งคป์ระกอบศิลป์   4. จ าลองการจัดจากธรรมชาติ 

สวนถาด 

สวนหย่อม 


