
ใบงาน ลักษณะทั่วไปของดอกหญ้าไม้กวาด 

 

ค าชี้แจง จงอธิบายลักษณะทั่วไปของดอกหญ้าไม้กวาด มาพอสังเขป  

 

 

 

 

 

  

 

 

ลักษณะท่ัวไปของดอกหญ้าไม้กวาด 
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ใบงาน เร่ือง ประโยชน์ของหญ้าไม้กวาด 

 

ค าชี้แจง จงตอบค าถามให้ถูกต้อง  

 
1. สมหมายปลูกหญ้าไม้กวาดไว้ในบริเวณสวนหลังบ้าน สมหมายจะใช้ประโยชน์จากหญ้าไม้กวาดได้ 
อย่างไรบ้าง 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

 



 

ใบงาน เร่ือง วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนการท าไม้กวาดดอกหญ้า 

 

ค าชี้แจง จงตอบค าถามให้ถูกต้อง  

 

1. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าไม้กวาดดอกหญ้า ได้แก่อะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. จงอธิบายขั้นตอนการท าไม้กวาดดอกหญ้า มาพอสังเขป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. เพราะเหตุใดด้ามไม้ไผ่ต้องแช่น้ าหรือแช่น้ าที่ผสมน้ าส้มควันไม้  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. มีวิธีใดบ้างทีจ่ะท าให้ก้านไม้กวาดดอกหญ้าไม่หักหรือหลุดง่าย ใช้ไดท้นทานยิ่งขึ้น 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 



 

ใบงานเร่ือง วิธีใช้และวิธีเก็บรักษาไม้กวาดดอกหญา้ 

 

ค าชี้แจง จงตอบค าถามให้ถูกต้อง  

 

1. การกวาดพ้ืนที่มีความสูงไม่เท่ากัน ควรกวาดอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. เพราะเหตุใดขณะกวาดจะต้องค่อยๆกวาด ไม่ควรเหวี่ยงด้ามไม้กวาดอย่างรวดเร็ว 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. การใช้ไม้กวาดดอกหญ้า กวาดวัสดุขนาดใหญห่รือวัสดุมีน้ าหนักมาก จะส่งผลอย่างไรต่อไม้กวาดดอกหญ้า 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ฟ้าใสเก็บไม้กวาดดอกหญ้าไว้บริเวณหลังบ้านท าให้ไม้กวาดเปียก นักเรียนคิดว่าฟ้าใสควรท าอย่างไรและ
ควรมีวิธีการเก็บรักษาไม้กวาดดอกหญ้าอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 



แบบทดสอบก่อน-หลังการจัดกิจกรรม 
แหล่งเรียนรู้ เรื่อง ปราชญ์ชาวบ้านด้านการท าไม้กวาดดอกหญ้า 

 
ค าชี้แจง ให้เลือกค าตอบที่ถูกต้อง 

1. ข้อใด ไม่ใช่ ชื่อท้องถิ่นของหญ้าไม้กวาด 
 ก. หญ้ายูง     ข. แขม 
 ค. ตองกง     ง. หญ้าปล้อง 
2. ข้อใดคือชื่อสามัญของหญ้าไม้กวาด 
            ก. Bamboo grass    ข. Common Garlic 
 ค. Turmaric     ง. Lemon Grass 
3. หญ้าไม้กวาดมถีิ่นก าเนิดมาจากบริเวณใด     
 ก. ยุโรป      ข. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ค. แอฟริกา     ง. อเมริกาใต้ 
4. หญ้าไม้กวาดจะพบมากในภาคใดของประเทศไทย 
            ก. ภาคใต้และภาคตะวันตก   ข. ภาคใต้และภาคตะวันออก  
 ค. ภาคเหนือและภาคกลาง   ง. ภาคเหนือและภาคอีสาน 
5. หญ้าไม้กวาดจะออกดอกมากท่ีสุดในช่วงเดือนใด 

ก. มกราคม      ข. มิถุนายน  
ค. กันยายน     ง. ธันวาคม 

6. หญ้าไม้กวาดจะเก็บได้ในช่วงเดือนใด 
            ก. มกราคม-มีนาคม     ข. มิถุนายน-สิงหาคม  
 ค. กันยายน-พฤศจิกายน   ง. ธันวาคม-เมษายน 
7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับหญ้าไม้กวาด 
            ก. เป็นพืชล้มลุก ล าต้นแตกกอคล้ายกอไผ่      
 ข. ช่อดอกมีขนาดใหญ่ ด้านบนเป็นดอกสมบูรณ์เพศ  
 ค. เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ แผ่นใบทั้งด้านบนและด้านล่างมีขนปกคลุม 
 ง. เมล็ดมีขนาดเล็ก รูปร่างคล้ายกับเมล็ดธัญพืชทั่วไป 
8. พันธุ์หญ้าไม้กวาดใด ที่นิยมใช้ท าไม้กวาดดอกหญ้ามากที่สุดคือ 
            ก. พันธุ์ดอกใหญ่    ข. พันธุ์ดอกเล็ก 
 ค. พันธุ์ไต้หวัน     ง. พันธุ์ญี่ปุ่น 
9. จากข้อที่ 8 เพราะเหตุใดจึงนิยมใช้พันธุ์นี้ 
            ก. ก้านช่อดอกใหญ่ ยาว    ข. ก้านช่อดอกเล็กและสั้น  
 ค. ปลูกง่าย     ง. มีสีสันสวยงาม 
10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์ของหญ้าไม้กวาด 

ก. หน่ออ่อน น าไปประกอบอาหาร  ข. ยอดอ่อน ใช้ส าหรับเป็นอาหารให้แก่สัตว์ 
ค. ใบ ใช้ท าไม้กวาด    ง. ราก น าไปต้มใช้อมเม่ือมีไข้ 

 



11. ข้อใดไม่ใช่คุณค่าทางโภชนาการของยอดอ่อนหญ้าไม้กวาด 
ก. โปรตีน     ข. ไขมัน 
ค. แคลเซียม     ง. ไนโตรเจน 

12. ข้อใดไม่ใช่วัสดุอุปกรณ์ในการท าไม้กวาดดอกหญ้า 

ก. เชือกฟาง     ข. กาว 

ค. เข็มเย็บกระสอบ    ง. ตะปู 
13. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับข้ันตอนการท าไม้กวาดดอกหญ้า 

ก. ตัดก้านดอกหญ้าโดยเลือกก้านแก่ สีคล้ า    

ข. น าก้านดอกหญ้ามาฟาดเพ่ือแยกปุยดอกออกให้หมด 

ค. น าก้านดอกหญ้าประมาณ 1 ก ามือ มามัดรวมกันให้เป็นวงกลม 

ง. จัดเรียงให้ก้านดอกหญ้าแผ่เป็นผืนแบน ตัดโคนดอกหญ้าให้เสมอกัน 

14. เพราะเหตุใดด้ามไม้ไผ่จึงต้องแช่น้ าที่ผสมน้ าส้มควันไม้  
ก. เพ่ือป้องกันมอดกินไม้   ข. เพ่ือให้ด้ามไม้ไผ่ไม่เปราะ หักง่าย 
ค. เพ่ือให้ด้ามไม้ไผ่มีสีสันสวยงามน่าใช้  ง. ถูกทุกข้อ 

15. เพราะเหตุใดดอกหญ้าต้องตากให้แห้งสนิทและทุบเอาฝุ่นเกสรของดอกหญ้าออกให้หมด 
ก. ไม่มีแมลงสัตว์ ไปอาศัย   ข. ก้านไม่หัก หลุดง่าย  
ค. สวยงามน่าใช้    ง. ดูแลรักษาง่าย 

16. ข้อใดกล่าวถึงวิธีการใช้ไม้กวาดดอกหญ้าได้ถูกต้อง 
ก. ใช้กวาดหยากไย่บนเพดาน   ข. ใช้กวาดพื้นบ้านที่เปียกน้ า  
ค. กวาดจากที่สูงลงสู่ที่ต่ า   ง. เหวี่ยงด้ามไม้กวาดอย่างรวดเร็ว 

17. การใช้ไม้กวาดดอกหญ้า กวาดวัสดุขนาดใหญ่หรือมีน้ าหนักมากจะส่งผลอย่างไร 
ก. ดอกหญ้าขาดจากด้าม   ข. ดอกหญ้าเปราะหักง่าย  
ค. ด้ามไม้กวาดจะหัก    ง. ท าให้ผืนดอกหญ้าแยกเป็นร่องได้ 

18. ข้อใดเก็บไม้กวาดดอกหญ้าได้ถูกต้อง 
ก. แขวนไว้ที่ผนัง    ข. วางราบกับพ้ืน 
ค. วางไว้บนโต๊ะ    ง. วางไว้ในตู้ 

19. หากไม้กวาดดอกหญ้าเปียก ควรท าอย่างไรก่อนน ามาใช้งาน 
ก. สลัดน้ าออกแล้วจึงน ามาใช้   ข. น าผ้ามาเช็ดแล้วจึงน ามาใช้ 
ค. น าออกผึ่งแดดให้แห้งก่อนน ามาใช้  ง. ถูกทุกข้อ 

20. เหตุใดจึงต้องตั้งด้ามไม้กวาดโดยให้ผืนแผ่นหญ้าขึ้นอยู่ด้านบน 
ก. เพ่ือให้ง่ายต่อการน าใช้งาน   ข. เพ่ือไม่ให้ก้านดอกหญ้างอพับได้ 
ค. เพ่ือ ให้เกิดความสวยงามในบ้าน                    ง. ถูกทุกข้อ 

 
 



แบบบันทึกด้านการอ่านภาษาไทย 

ชั้น...............................................ครั้งที่..................... 

ชื่อ..........................................................................เลขที่...................ชั้น.................................... 

โรงเรียน........................................................................กลุ่มโรงเรียน.......................................... 

 

๑. การอ่านออกเสียง 

ค าชี้แจง  ทดสอบการอ่านของนักเรียน โดยให้นักเรียนอ่านคนละ ๕ นาที (หมดเวลาให้หยุด) 
ครูให้อ่านเฉพาะค าที่ก าหนด ๒๕ ค าๆ ละ ๑ คะแนน (อ่านถูกต้องให้ ๑ คะแนน อ่านไม่ถูกต้องให้ ๐ 
คะแนน) 

ก าหนด ๒๕ ค าๆ ละ ๑ คะแนน (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) คะแนนที่ได ้

หญ้าไม้กวาด ธรรมชาติ พืชล้มลุก แปรรูป ดอกตองกง  
 
 

.............................. 
คะแนน 

ทรงกลม หน่ออ่อน อุตสาหกรรม กลั้วคอ โภชนาการ 

จ าหน่าย กระสอบ เชือกฟาง น้ าส้มควันไม้ ปลายแหลม 

ความสูง โค้งงอ แขวน เติบโต เสื้อผ้า 

วัสดุ ฝุ่นฟุ้ง ประกบ เกสร ผึ่งแดด 

 

๒. การจับใจความส าคัญเรื่องท่ีอ่าน 

ค าชี้แจง  ครูตั้งค าถามให้นักเรียนตอบค าถามปากเปล่า คนละ ๑ - ๒ ข้อ แล้วบันทึกผลการตอบค าถาม  
ตลอดจนให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการอ่านต่อไป และมอบหมายให้นักเรียนค้นหาค าตอบ 
ให้ครบทุกค าถาม 
 

      ค าถามการอ่านจับใจความส าคัญ 
 ๑) ลักษณะของดอกหญ้าไม้กวาด    ๒) ประโยชน์ของหญ้าไม้กวาด 

๓) วัสดุอุปกรณ์ ในการท าไม้กวาดดอกหญ้า   ๔) การใช้ไม้กวาดดอกหญ้า  

๕) วิธีเก็บรักษาไม้กวาดดอกหญ้า 
   

บันทึกผลการตอบค าถามและข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

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

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

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



แบบบันทึกด้านการอ่านภาษาอังกฤษ 

ชั้น...............................................ครั้งที่..................... 

ชื่อ..........................................................................เลขที่...................ชั้น.................................... 

โรงเรียน........................................................................กลุ่มโรงเรียน.......................................... 

 
 

การอ่านออกเสียง 

 
ค าชี้แจง ทดสอบการอ่านของนักเรียน โดยจับเวลา 3 นาที (หมดเวลาให้หยุด)ก าหนด 10 ค า ค าละ 1 คะแนน  
(อ่านถูกต้อง ให้ 1 คะแนน อ่านไม่ถูกต้อง ให้ 0 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค าที่  ค าศัพท ์ คะแนนที่ได ้

1 nature  

 

 

 

 

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

คะแนน 

2 nail 

3 sunny 

4 broom 

5 annual crops 

6 industry 

7 dust 

8 process 

9 sell 

10 leaf 



แบบบันทึกด้านการอ่านภาษาอังกฤษ 

ชั้น...............................................ครั้งที่..................... 

ชื่อ..........................................................................เลขที่...................ชั้น.................................... 

โรงเรียน........................................................................กลุ่มโรงเรียน.......................................... 

 
 

การอ่านออกเสียง 

 
ค าชี้แจง ทดสอบการอ่านของนักเรียน โดยจับเวลา 3 นาที (หมดเวลาให้หยุด)ก าหนด 10 ค า ค าละ 1 คะแนน  
(อ่านถูกต้อง ให้ 1 คะแนน อ่านไม่ถูกต้อง ให้ 0 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ค าที่  ค าศัพท ์ ความหมาย 

1 nature ธรรมชาติ 

2 nail ตะปู 

3 sunny แดดออก 

4 broom ไม้กวาด 

5 annual crops พืชล้มลุก 

6 industry อุตสาหกรรม 

7 dust ฝุ่น 

8 process กระบวนการ 

9 sell จ าหน่าย 

10 leaf ใบไม้ 



 
แบบบันทึกการคิดเลขเป็น 

แหล่งเรียนรู้ เรื่อง ปราชญ์ชาวบ้านด้านการท าไม้กวาดดอกหญ้า 

ชั้น...............................................ครั้งที่.....................  
ชื่อ ........................................................................................................ ชั้น ............... ...... เลขที่ ............ 
โรงเรียน ...................................................................................  กลุ่มโรงเรียน .......................................... 

 
 
 ค ำชี้แจง  ทดสอบการคิดเลขเป็นของนักเรียน โดยจับเวลา 50 นาที (หมดเวลาให้หยุด) 
 ก าหนด 10 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน (ให้คะแนนตามข้ันตอน) 

 

ข้อ ค าถาม ค าตอบ 

1 
ไม้กวาดบ้านทุ่งโพธิ์เงินจ าหน่ายในราคาโหลละ 450 บาท 
โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ซื้อมาใช้ในโรงเรียน จ านวน 10 โหล 
จะต้องจ่ายเงินกี่บาท 

 

2 
ไม้กวาดบ้านทุ่งโพธิ์เงิน จ าหน่ายราคาด้ามละ 45 บาท แต่ถ้าซื้อ
ยกโหล จะจ าหน่ายในราคาโหลละ 450 บาท เลือกซื้อแบบใดจึง
จะได้ราคาถูกกว่า และถูกกว่ากันก่ีบาท 

 

3 
จากข้อ 2 ถ้าลูกค้าซื้อไม้กวาด 10 โหลขึ้นไป จะลดราคาให้ 
15% ของราคาทั้งหมด บริษัท JJ สั่งซื้อไม้กวาด 30 โหล จะต้อง
จ่ายเงินค่าไม้กวาดกี่บาท 

 

4 
หญ้าไม้กวาด มีขนาดล าตนประมาณ 7.5 – 18 มิลลิเมตร หรือ
คิดเป็นประมาณกี่เซนติเมตร 

 

5 ต้นทุนในการท าไม้กวาด 1 ด้าม มีดังนี้ ด้ามไมร้าคา 5 บาท
ดอกไม้กวาดฟุตละ 40 บาท (1 ฟุตท าไม้กวาดได้ 4 ด้าม)ไหม
เย็บราคา 2 บาทขี้ยางราคา 3 บาท ดังนั้น ไม้กวาด 1 ด้าม มี
ต้นทุนกี่บาท 

 

6 
จากข้อ 5 ถ้าจ าหน่ายไม้กวาดราคาด้ามละ 45 บาท จะได้ก าไร
ด้ามละก่ีบาท 

 

7 
ในการท าไม้กวาด 1 ด้าม มีต้นทุน 20 บาท จ าหน่ายไม้กวาด
ราคาโหลละ 450 บาท จะได้ก าไรกี่เปอร์เซ็น 

 

8 
กลุ่มไม้กวาดบ้านทุ่งโพธิ์เงิน มีการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกโดย
หักเงินสวัสดิการต่างๆจากยอดขาย 15% จากยอดขายในแต่
เดือน ถ้าในเดือนธันวาคม มียอดขาย 3,500 บาท จะหักไว้เป็น
เงินสวัสดิการกลุ่มก่ีบาท 

 

9 
1 วัน ท าไม้กวาดได้ประมาณ 20 ด้าม ถ้าลูกค้าสั่งไม้กวาด 15 
โหล จะต้องใช้เวลท าประมาณก่ีวัน 

 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ 

10 
ปัจจุบันมีโรงงานรับซื้อรวงข้าวฟ่างไม้กวาด เพื่อผลิตไม้กวาด หรือ
ส่งรวงข้าวฟ่างไม้กวาด ไปจะหน่ายต่างประเทศหลายแหล่ง ทั้งที่
จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ อุทัยธานี และนนทบุรี โรงงานรับซื้อ
รวงข้าวฟ่างจากเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ 2.00-2.50 บาท 
ดังนั้นถ้าเกษตรกรปลูกข้าวฟ่างไม้กวาดไร่ละ 900 กิโลกรัม จะมี
รายได้ไร่ละประมาณกี่บาท  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


