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สวนเกษตรดาดฟา้ ส านกังานเขตหลกัสี ่
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1. ทีม่าของสวนเกษตรดาดฟา้  ส านักเขตหลักสี ่
 

 
 

 สวนเกษตรดาดฟ้า  ได้ริเริ่มก่อตั้ง  
พ.ศ. 2545  เริ่มจากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกฯ  
ฝ่ายรักษาความสะอาดสวนสาธารณะได้ปลูก
ผักปลอดสารพิษเพ่ือรับประทานกินเองใน
บริเวณที่ว่างด้านหลังเขตและเจ้าของที่ดิน
ได้มาขอที่ดินคืน  จึงเกิดความเสียหายหาก
ยกเลิกกลางคันเพราะผักก าลังงอกงาม  จึงได้
ส ารวจกาพ้ืนที่ปลูกผัก ซึ่งในช่วงนั้นดาดฟ้า
ของอาคารส านักงานเขต  เป็นที่เก็บของช ารุด  

ไม่ได้ใช้ประโยชน์  จึงเห็นว่าน่าจะท าประโยชน์ได้จึงน าผักที่ปลูกใส่กระถางน าไปวางไว้บนดาดฟ้า  จากกการปลูก
ผักเล็กๆ  น้อยๆ  เพื่อรับประทานเองก็เริ่มปลูกผักหลายชนิด  จึงท าให้การปลูกผักหลายชนิด  จึงท าให้การปลูกผัก
จนเต็มพ้ืนที่  440  ตารางเมตร  ลักษณะค่อยเป็นค่อยไป  โดยยึดแนวพระราชด าริตามทฤษฎีพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงตรัสว่า  “พอเพียงคือท าให้เหมาะสมกับฐานะ” 
 
 



 ด้วยพื้นที่เพียง  440  ตารางเมตร  แต่สามารถปลูกผัก  ผลไม้  และสมุนไพรได้ถึง  130  ชนิด  แบ่งเป็น  

โซนผัก  โซนไม้ยืนต้น  และโซนสมุนไพร  โดยมีทั้งแปลงผัก  ซุ้มผัก  กระถางผัก  และสวนหย่อมเล็กๆ  และปลูก
พืชผักแบบหมุนเวียน  เน้นปลูกตามฤดูกาล  เช่น  ช่วงฤดูร้อนหรือฤดูฝนจะปลูกถั่วฝักยาว  ช่วงฤดูหนาวปลูก
มะเขือเทศพันธุ์ไข่มุกทอง, จูเลียตเรดสวีท, คื่นฉ่าย, ผักชี, สลัดใบเขียว, สลัดใบแดง, สลัดแก้ว, กะหล่ าดอก, บล็อก
โคลี่, แคนตาลูป ฯลฯ  ปลูกตลอดทั้งปี  ผักบุ้ง,  คะน้า,  ผักโขม,  ผักกาดขาวญี่ปุ่น,  ผักกาดฮ่องเต้, บวบ, ฟัก, 
มะระ,ต้นหอม, ปวยเล้ง, มะเขือ ฯลฯ  ผลไม้มี  ฝรั่ง, ส้ม, เสาวรส, แก้วมังกร, มะละกอ, องุ่น ฯ  เน้นผักที่ปลูกใน
แปลงจะต้องเป็น  ผักรากตื้น  อายุสั้น  เช่น  ผักใบต่างๆ ส่วนผักรากลึก  จะปลูกในกระสอบ  เช่น  มะเขือเทศ ,  
มะระ,  แตงโม, บวบ, ฟักทอง ฯลฯ  ต่อมาภายหลังมีหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชน  ทั้งใน
ประเทศประเทศและต่างประเทศมาศึกษาดูงาน  อีกทั้งประชาชนต้องการให้เปิดอบรมการท าเกษตรอินทรีย์  ซึ่ง
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างด ี

 
 
 
  



2. จากสวนเกษตรดาดฟา้  กลายเปน็ศูนยก์ารเรยีนรูห้้องเรยีนธรรมชาต ิ  
เกษตรอินทรยีส์วนเกษตรดาดฟ้า   ส านักงานเขตหลกัสี่ 

 สวนเกษตรดาดฟ้า  เขตหลักสี่  กลายเป็นอีกแหล่งเป็นศูนย์การเรียนรู้  ให้กับหน่วยงานต่างๆ  นักเรียน  
นักศึกษา  ประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยเฉพาะชุมชนเมือง  จากจุดเริ่มต้นที่มีผู้มาศึกษาดู
งานจ านวนมาก  และประชาชนได้ขอให้เปิดอบรมการท าเกษตรอินทรีย์  ส านักงานเขตหลักสี่  จึงได้จัดท า  
โครงการส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์แบบเศรษฐกิจพอเพียง  ให้กับประชาชนทั่วไปโดยเปิดอบรมในวันเสาร์เว้น
เสาร์ของทุกเดือน  โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  เริ่มเปิดอบรมในปี  พ.ศ.  2552  ถึงปัจจุบัน  มีผู้มาอบรมจ านวน  4,105  
คน  (ข้อมูล ณ กรกฎาคม  2558) 

 
 
  



 

หลักสูตรในการอบรม  ได้แก่  เทคนิคการเลือกเมล็ดพันธุ์  การเพาะการปลูก,  การท าหัวเชื้อจุลินทรีย์,  การท าน้ า
จุลินทรีย์ตัวขยาย  (ขยะหอม), การท าฮอร์โมน, การท าปุ๋ยใบไม้จากขยะเศษอาหาร,  การเพาะถั่วงอกปลอด
สารพิษ  การท าน้ ายาเอนกประสงค์ 
 

     
 

    

     



 ผู้มาเยี่ยมชมในปี  2551  ถึงปัจจุบัน  7,863  คน  หน่วยงานและสื่อมวลชน  จ านวน  320  ราย  
(ข้อมูล  ณ 31 ก.ค. 58)  จากการที่มีผู้ให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก  และประกอบกับมีการคิดค้นนวัตกรรม

ใหม่ๆ  และมีการพัฒนาอย่างโดดเด่น  สามารถเป็น
ต้นแบบให้กับหน่วยงานราชการ  เอกชน  และประชาชน  
ส านักงานเขตหลักสี่   จึงได้จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้
ห้องเรียนธรรมชาติแกษตรอินทรีย์  สวนเกษตรดาดฟ้า  
ส านักงานเขตหลักสี่  และได้ต่อยอดลงสู่ลานดิน  ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ว่างรกร้างน ามาท าประโยชน์  โดยขอใช้พ้ืนที่จาก
เจ้าของดินที่เป็นหน่วยงานราชการและเอกชน  จ านวน  9  
แห่ง  ต่อมาในช่วงพฤศจิกายน  2557  ได้ขยายผลลงสู่
ลานปูน  ซึ่งใช้พื้นที่บริเวณลานจอดรถส านักงานเขตหลักสี่  
เพียง  336  ตร.ม.  ท าไร่นาสวนผสมแบบพอเพียง  โดย
ปลูกข้าว  เลี่ยงไก่   เลี้ยงกบ  เลี้ยงปลาดุก  และท าแปลง
ปลูกผักปลอดสารพิษ  ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ
เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า  ส านกงานเขตหลักสี่  
ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ อย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่  8  
กุมภาพันธ์  2558 โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
(นายจุ มพล   ส า เภ าพล )  เป็ นประธานใน พิธี เปิ ด             
ศูนย์การเรียนรู้ฯ   

 
 

   

นายจุมพล  ส าเภาพล   
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

เปิดศูนย์การเรยีนรู้ฯ อยา่งเป็นทางการ   
เมื่อวันท่ี  8  กุมภาพันธ์  2558 



3. มาท าหลงัคาใหเ้ปน็สเีขียว  กนิได้  พืน้ทีน่้อยสามารถปลกูพชืผักได้ 
ถ้าพูดถึงสภาพในชุมชนเมือง  ทุกคนจะนึกถึงตึกอาคารสูงๆ  บ้านที่มีพ้ืนที่ใช้สอยน้อยพ้ืนที่จ ากัด  จะปลูก

ผัก  ท าสวน  มีดาดฟ้า เอาต้นไม้ขึ้นไปปลูก  กลัวตึกพัง  ไม่มีพ้ืนที่  ปลูกพ้ืนผักบนพ้ืนปูน  ต้นไม้ไม่ตายหรือ  มี
มากมายหลายค าถาม  ปัญหาส าหรับคนเมืองที่อยากปลูกต้นไม้เพ่ือความสวยงาม  และพืชผักไว้รับประทานเอง  
ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติเกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า  ส านกงานเขตหลักสี่  มีเทคนิคและวิธีการท า
เกษตรอินทรีย์  แบบพอเพียงบนพื้นที่จ ากัด 

สิ่งท่ีควรค านึงถึงในการปลูกผักบนดาดฟ้า  ดังนี้  
  1)  น้ าหนัก  ควรค านึงถึงเรื่องการรับน้ าหนักเป็นอันดับแรก  เพราะจะมีผลกับการออกรูปแบบการปลูก
ผัก  โดยปกติพ้ืนที่  1  ตารางเมตร  สามารถรับน้ าหนักได้  200  กิโลกรัม  จึงใช้วางแปลงปลูกผักหรือซุ้มผักที่มี    
     

         
 

น้ าหนักไม่มาก  และวางแบบกระจาย  ส่วนพ้ืนที่บริเวณคานสามารถรับ
น้ าหนักได้ถึง  400 – 600  กิโลกรัม  จึงใช้วางไม้กระถางใหญ่ ๆ  ที่มี
น้ าหนักมากได้ 

2) ความชื้น  ถ้ามีน้ าท่วมขัง  จะท าให้มีปัญหา  โครงสร้างของตึก  
ควรลงน้ ายากันซึม  ป้องกันการรั่วซึมของน้ า  และควรมีท่อระบายน้ า
ด้านข้างอย่างน้อยข้างละ  4  จุด  เพื่อให้น้ าระบายออกได้ 

3) ความร้อนและแรงลมบนดาดฟ้า  มักประสบปัญหาความร้อน
จากแสงแดดและความแรงลมต้องปลูกไม้เถาที่ความเหนียวไว้บังแดด  และ
แสงแดด  ลมมาทางไหนก็จะปลูกเป็นก าแพง  ซึ่งจะช่วยลดระดับความ
แรงลมได้และให้ร่มเงากับแปลงผักช่วงล่าง  หรืออาจเลือกปลูกเสาวรส  
องุ่น  สับปะรด  หรือต้นกล้วยพันธุ์เตี้ยก็ได้ 

4) ความสะอาดและการดูแลความเรียบร้อย  ความสะอาดของพ้ืนที่บนดาดฟ้าเป็นสิ่งจ าเป็นมากเพราะ
ใบไม้มาก  ถ้าใบไม้  เศษดินที่ร่วงหล่นไปในท่อระบายน้ า  อาจท าให้ท่อระบายน้ าอุดตัน  จึงต้องกวาดท าความ
สะอาดพ้ืนที่รอบๆ  แปลงทุกวัน  เศษดินเล็กๆ น้อยๆ  กวาดลงในแปลงเศษผักใบไม้จะถูกน ามาหมักเป็นปุ๋ย 
 

         



          
 
 
 
 
 
 
  



4. การท าแปลงปลกูผัก 
 

     
 
4.1  การท าแปลงปลูก 
 การท าการเกษตรบนพ้ืนปูนจะมีปัญหาในเรื่องของความร้อน เคล็ดลับการเตรียมแปลงปลูกบนดาดฟ้า  
จึงใช้กาบมะพร้าวเป็นส่วนประกอบหลัก  บรรจุในกระบะไม้ที่ท าขึ้นจากเศษไม้ แปลงปลูกผัก ขนาดมาตรฐานของ
ศูนย์การเรียนรู้ฯ คือ  ขนาดประมาณ กว้าง  1.20  เมตร  ยาว  4  เมตร และสูง 20 – 30 เซนติเมตร  สามารถ
ออกแบบขนาดของแปลงได้ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่  โดยให้มีช่องทางเดินระหว่างแปลง ประมาณ 50 
เซนติเมตร  เพื่อสะดวกในการท างาน    

 
 
 



 ขั้นตอนในการท าแปลงปลูก  มีดังนี้ 
 1)  น ากิ่งไม้หรือไม้รวกมาก่อเป็นแบบแปลงสิ่งเหลี่ยมในขนาดที่ต้องการ  มัดติดด้วยลวด  

 

 

 

 
 
  
  



2)  น ากระสอบปุ๋ยมาเย็บติดกันขนาดเท่าแปลงและตีติดกับแปลง 
 

 
 

3)  น าแผ่นฟิวเจอร์เบอร์ตัดตามขนาดที่ต้องการตีติดกับแปลง จะช่วยป้องกันและลดระยะเวลาการผุผัง
ของไม้แบบแปลง  แปลงปลูกผักของศูนย์การเรียนรู้ฯ  ขนาดประมาณ กว้าง  1.20  เมตร  ยาว  4  เมตร และสูง 
20 – 30 เซนติเมตร หรือสามารถออกแบบขนาดของแปลงได้ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่  โดยให้มีช่องทางเดิน
ระหว่างแปลง ประมาณ 50 เซนติเมตร  เพ่ือสะดวกในการท างาน 

 

 
 



 
4.2  การผสมดนิปลูก 

การปลูกผักดาดฟ้า ถ้าใช้ดินอย่างเดียวนอกจากจะมีน้ าหนักมาก ยังท าให้ผักเหี่ยวเฉา เนื่องจากดินจะดูด
ความร้อนจากพ้ืนปูนไปสู่ต้นไม้ ดังนั้นจึงควรใช้กาบมะพร้าวใส่ลงไปร่วมกับดิน  ซึ่งกาบมะพร้าวจะเป็นตัวดูดซับ
ความชื้นและช่วยกรองความร้อนจากพ้ืนปูนได้ดี  

ขั้นตอนการเตรยีมดนิในแปลงปลกู  
1)  น ากาบมะพร้าวมาวางให้ทั่วทั่วแปลง โรยดินไว้ด้านบน อัตราส่วนกาบมะพร้าว 2 ส่วน (ครึ่งหนึ่งของ

แปลงปลูก) ดิน 1 ส่วน (กาบมะพร้าวสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาด) ส่วนดินที่ใช้ปลูกผักก็คือดินทั่วไป หรือดิน
บรรจุถุงที่มีจ าหน่ายตามร้านขายต้นไม้ 

       
  

2) โรยจุลินทรีย์แห้งหรือปุ๋ยแห้งลงไปในดินเพื่อเพ่ิมธาตุอาหาร อัตราส่วนที่ใช้ ปุ๋ยแห้ง 1 ก ามือต่อพ้ืนที่ 1 
ตารางเมตร  โรยบางๆ ที่หน้าดินให้ทั่วแปลง ใช้จอบสับเพ่ือคลุกเคล้าให้เข้ากัน  และรดน้ าให้ชุ่ม  กรณีกาบ
มะพร้าวและดินในแปลงยุบตัว  เนื่องจากจุลินทรีย์ย่อยสลาย ให้เติมกาบมะพร้าวสับตากแห้ง  เศษใบไม้ใบพืชสับ
ตากแห้งและดินลงไปอีกเล็กน้อย  โดยปกติจะมีการเปลี่ยนกาบมะพร้าวและดินในแปลงปลูกทุก 6 เดือน โดยตัก
ดินและกาบมะพร้าวที่ถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายจนนิ่มเอาออกจากแปลงเดิม ใส่กาบมะพร้าวใหม่ลงไปและน าดินที่ตัก
ออกใส่กลับไปบนกาบมะพร้าว  ท าเหมือนขั้นตอนแรก 

 

  
 

         
 



 

 

  



5. ไมด้อกไมป้ระดบั 
 
ในสมัยก่อนการปลูกพันธุ์ไม้เพ่ือความสวยงาม มักเน้นและให้ความหมายของไม้ประดับที่พันธุ์ไม้ให้ดอก 

แต่ปัจจุบันการปลูกไม้ประดับเริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอ่ืนๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบ ล าต้น ความหายาก 
ความเชื่อในสิริมงคล และการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันธุ์ไม้ประดับว่า ไม้ดอกไม้ประดับ 

ไม้ดอก  คือ พืชที่ปลูกขึ้นเพ่ือใช้ประโยชน์จากดอก  พืชชนิดนี้มีลักษณะดอกสวยงาม  มีทั้งไม้พุ่ม  และ
ไม้ล้มลุก  บางชนิดมีดอกสวยงามติดต้น  บางชนิดดอกมีสีสัน  บางชนิดดอกมีกลิ่นหอม  ไม้ดอกมีอายุสั้น         
บางชนิดมีอายุเพียงหนึ่งฤดูกาล  นิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่   เช่น  ดาวกระจาย  เบญจมาศ  
ดาวเรือง  บานไม่รู้โรย  บานชื่น  คุณนายตื่นสาย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นอกจากนี้ยังมีไม้ดอกประเภทยืนต้น  ซึ่งมีอายุยืนยาว  เช่น  จ าปี  จ าปา  เฟื่องฟ้า  ราชพฤกษ์   

หางนกยูง  ลีลาวดี  ตะแบก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดาวกระจาย เบญจมาศ บานชื่น 

ดาวกระจาย บานไม่รู้โรย คุณนายตื่นสาย 

จ าปี ลีลาวดี เฟ่ืองฟ้า 

หางนกยูง ราชพฤกษ์ 



ไม้ประดับ  คือ พืชที่มีใบและล าต้นสวยงาม  มีรูปทรง รูปร่าง สีสันของล าต้นและใบสวยงามแตกต่าง     
กันไป  นิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่ทั้งในพ้ืนดินและในกระถาง มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ไม้พุ่ม และ
ไม้ล้มลุก เช่น  โกสน  พูดด่าง  เล็บครุฑ  ฤาษีผสม  บอนสี  ดาดตะกั่ว  ว่านกาบหอยแครงแคระ  เฟิร์น  
ตะบองเพชร  ผักเป็ด  ลิ้นมังกร  เทียนทอง  หมากผู้หมากเมีย  ก้ามปูหลุด  สับปะรดสี  สาวน้อยประแป้ง      
หัวใจสีม่วง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม้ดอกไม้ประดับเป็นพืชที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ  นิยมปลูกท้ังในภาชนะและปลูกในแปลง  ซึ่งจะ

พบเห็นได้ทั่วไปตามอาคารบ้านเรือนและสวนสาธารณะ 
 
 

  

บอนสี หัวใจม่วง โกสน 

พูดด่าง สาวน้อยประแป้ง สับปะรดสี 



7.  การปักช าคุณนายตืน่สาย/สาวน้อยตื่นสาย 
 

 
 
คุณนายตื่นสายหรือสาวน้อยตื่นสาย  เป็นพืชที่คลุมดินต้นเตี้ย ใบมีลักษณะอวบน้ าเป็นแท่งรูปเข็ม       

ยาวประมาณ 1 นิ้ว สีเขียวอ่อนเป็นมัน ดอกมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-2.5 นิ้ว กลีบดอกบาง มีทั้งดอก      
ชั้นเดียวและดอกซ้อนหลายสี สาวน้อยตื่นสายเหมาะที่จะปลูกในบริเวณที่มีอากาศร้อน แห้งแล้ง ชอบดินร่วน    
ปนทราย ขยายพันธุ์ด้วยการปักช า 

 
วสัดแุละอปุกรณ ์ 

1. กิ่งพันธุ์คุณนายตื่นสาย/สาวน้อยตื่นสาย 
2. กระถางปลูกต้นไม้ 
3. กาบมะพร้าวสับ 
4. ดินร่อนละเอียด 
5. ไม้ปลายแหลมหรือไม้ลูกชิ้น 
6. อาหารของพืช (ปุ๋ยน้ าชีวภาพ  ฮอร์โมนไข่) 
7.  บัวรดน้ า 

 
 
 
 
 
 

 กิ่งพันธุ์คุณนายตื่นสาย 

กระถางปลูกต้นไม้ กาบมะพร้าวสับ ดินร่อนละเอียด ไม้ปลายแหลม 



          
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการปลกู 

1)  ตัดถุงพลาสติกเป็นวงกลมเท่ากับก้นของกระถางปลูกต้นไม้ 
 
 
 
 
 
 
2)  ใส่แผ่นวงกลมของถุงพลาสติกลงใต้ก้นของกระถางปลูกต้นไม้ เพื่อป้องกันไม่ให้ดินไหลเมื่อรดน้ า 
3)  ใส่กากมะพร้าวสับ ½ ของกระถาง เพ่ือเก็บความชื้น 
 

 
 
 
 
 
4)  ใส่ดินละเอียดให้เต็มกระถาง 

 
 
 
 

 
5)  รดน้ าเปล่าลงในกระถางเพ่ือให้ดินเกิดความชุ่มชื้น 
 
 
 

อาหารของพืช บัวรดน้ า 



 6. น าไม้ปลายแหลมปลักลงไปตรงกลาง และบริเวณรอบๆ ในกระถาง เพื่อท าเป็นหลุมในการ

ปักก่ิงคุณนายตื่นสาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ตัดกิ่งคุณนายตื่นสายให้ยาวประมาณ 2 นิ้ว แล้วน ากิ่งปักลงไปในดินตามหลุมที่เตรียมไว้  จนเต็ม

กระถาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.  รดน้ าต้นพืชในกระถางวันละ 1 ครั้ง ในเวลาเช้า/เย็น 
9. หลังจากปักช าครบ 10 วัน จึงจะน าอาหารของพืช (ฮอร์โมนไข่) ผสมกับน้ า ในอัตราส่วน 2 ช้อน

โต๊ะ ต่อน้ า 5 ลิตร  แล้วน าไปรดต้นพืชในกระถางสัปดาห์ละ 3 ครั้ง เพื่อให้ล าต้นแข็งแรงและติดดอกได้เร็วขึ้น    
 
 
 
 
 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อายุการปักช าครบ 1 เดือน 
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แบบทดสอบหลกัสตูรทอ้งถิน่  กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี  ชั้นประถมศกึษาปีที ่4 
ศนูยก์ารเรยีนรูห้อ้งเรียนธรรมชาติ  เกษตรอนิทรยี์ 

สวนเกษตรดาดฟ้า ส านกังานเขตหลักสี ่
******************************************************************************* 

ค าชีแ้จง   แบบทดสอบมีทั้งหมด 10  ข้อ  10  คะแนน  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกเพียงค าตอบเดียว  ให้ตรงกับ
ตัวเลือกในข้อ  ก ข ค หรือ ง 
 
1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  9  ท่านทรงพระราชด ารัสแนวพระราชด าริตามทฤษฎีพอเพียงไว้ว่า
อย่างไร 

ก. พออยู่คือท าให้เหมาะสมกับฐานะ 
ข. พอเพียงคือท าให้เหมาะสมกับฐานะ 
ค. พอดีคือท าให้เหมาะสมกับฐานะ 
ง. พอกินคือท าให้เหมาะสมกับฐานะ 

 
2. สวนเกษตรดาดฟ้า  เขตหลักสี่  ได้เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. ใด 

ก. พ.ศ. 2545 
ข. พ.ศ. 2546 
ค. พ.ศ. 2547 
ง. พ.ศ. 2548 

 
3. สวนเกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่  ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติเกษตรอินทรีย์เมื่อใด 

ก. วันที่  11  กุมภาพันธ์  2558 
ข. วันที่  10  กุมภาพันธ์  2558  
ค. วันที่  9  กุมภาพันธ์  2558 
ง. วันที่  8  กุมภาพันธ์  2558  

 
4. ใครเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติเกษตรอินทรีย์ 

ก. นายณรงค์  จงแจ่มฟ้า 
ข. นายสุภกิจ  สุรจินตนาภรณ์  
ค. นายจุมพล ส าเภาพล 
ง. นายปกครอง  พลเมือง  

 
 



5. สวนเกษตรดาดฟ้า  เขตหลักสี่  เปิดอบรมให้ความรู้  หลักสูตรในข้อใดที่ไม่ไดเ้ปดิ 
ก. เทคนิคการเมล็ด  การเพาะปลูก 
ข. การท าหัวเชื้อจุลินทรีย์  การท าจุลินทรีย์ตัวขยาย (ขยะหอม)  การท าฮอร์โมน  
ค. การปลูกต้นอ่อนทานตะวัน  การเพาะเห็ด 
ง. การท าปุ๋ย  การเพาะถั่วงอก  การท าน้ ายาเอนกประสงค์ 

 
6. ข้อใดไม่ใช่แนวคิดการท าสวนเกษตรดาดฟ้า 

ก. เพ่ือให้ประชาชนพึ่งตนเองได้  โดยการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
ข. เพ่ือให้ประชาชนได้ผักปลอดสารพิษน าไปรับประทานทุกวัน  
ค. เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้  ศึกษา  การท าเกษตรอินทรีย์บนอาคารในชุมชนเมืองพ้ืนที่จ ากัด 
ง. เพ่ือส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยโครงการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ 

 
7. ขั้นตอนการดูแลรักษาไม้ดอก ไม้ประดับข้อใดที่ต้องปฏิบัติทุกวัน 

ก. ก าจัดวัชพืช 
ข. พรวนดิน    
ค. รดน้ า 
ง. ใส่ปุ๋ย 

 
8. การปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีประโยชน์อย่างไร 

ก. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ข. เกิดความสวยงามในบริเวณท่ีปลูก    
ค. สามารถท าเป็นอาชีพได้ 
ง. ถูกทุกข้อ 

 
9. เพราะเหตุใด ต้องตัดถุงพลาสติกเป็นแผ่นวงกลมใส่ลงใต้ก้นของกระถางก่อนการปลูกต้นไม้  

ก.  เพ่ือกักเก็บน้ าในกระถาง 
ข.  เพื่อควบคุมอุณหภูมิในกระถาง 
ค.  เพื่อเร่งการเกิดรากของกิ่งปักช า 
ง.  เพ่ือป้องกันไม่ให้ดินไหลเมื่อรดน้ า 
 

10. ข้อใดเรียงล าดับขั้นตอนการปักช าต้นคุณนายตื่นสายได้ถูกต้อง 
ก. คัดเลือกกิ่งพันธ์  เตรียมดิน  รดน้ าให้ดินชุ่ม   ปักช ากิ่งพันธุ์ลงกระถาง  รดน้ า 
ข. คัดเลือกเมล็ดพันธ์  เตรียมดิน  ปลูกพืช  ดูแลรักษา  เก็บเกี่ยวผลผลิต    
ค. ปลูกพืช  คัดเลือกเมล็ดพันธ์  ดูแลรักษา  เตรียมดิน  เก็บเกี่ยวผลผลิต   



ง. เตรียมดิน  คัดเลือกกิ่งพันธ์  รดน้ า  ปักช ากิ่งพันธุ์ลงกระถาง   


