ชื่อพืชที่เลือกศึกษา เฟิ นหางไก่
รหัส 7-34190-001-307
สมาชิก
1.

นาย ชาญชัย บุญชุบ

2.

นาย อนุสรณ์ บุญประสม

เพราะเหตุผลที่เลื อกพืชดังกล่ าว
1.

เป็ นพืชที่ลักษณะปลายแหลม

2.

มีลักษณะสวยงาม

3.

มีลักษณะเหมือนขนนก

4.

เป็ นพืชที่ปลู กง่ าย

5.

สามารถนาไปปลู กประดับในบ้ าน

พืชดังกล่ าวมีประโยชน์ต่อตนเอง ชมชน หรือต่อโลกอย่างไร
1.

มีประโยชน์ต่อสภาพนิเวศในชุมชน

2.

มีความสวยงามสบายตา

3.

แก้ อาการไอ ไข้ หวัด

4.

แก้ ปัสสาวะเป็ นเลื อด

5.

ทาให้ พื่นป่ าในชุมขนมีความชุ่มชื่น

6.

ทาให้ อากาศบริสุทธิ

7.

ทาให้ พืชเจริญเติบโต

8.

แก้ ไทฟอยด์

9.

แก้ บิดมูกเป็ นเลื อด

10.แก้ อาการบวม

ถาม-ตอบ 20 ข้ อ
นักเรียนจงศึกษา ค้ นคว้ า หาความรู้ พืชที่นกั เรียนสนใจเลื อ ก ทังในเว็
้ บไซต์สวนพฤกษศาตร์
โรงเรียน และความรู้ จากเว็บไซต์ต่างที่เกี่ยวข้ อง แล้ วมาต้ องเป็ น ถาม-ตอบ โดยกาหนดเป็ นตัวเลื อก 4
ตัวเลิ อก ก ข ค ง ให้ ครบ 20 ข้ อ
1.

เฟิ นหางไก่มีลักษณะเป็ นใบอย่างไร

ก.

ใบคู่

ค.

ใบเรียวเล็ ก ปลายแตก ง.ถูกหมด

ข .พืชใบเดี่ยว

2.ประโยชน์เฟิ นห่างไก่คือข้ อใด
ก.

ทาให้ พื ้นป่ าในชุมขนมีความชุ่มชื่น ข.ทาให้ อากาศเย็น

ค.ทาให้ พืชอุดมสมบูรณ์ ง.ถูกทุกข้ อ

3.เฟิ นห่างไก่เกิดอยู่ในยุคสมัยใด
ก ยุคไดโนเสาร์ ข.ก่อนยุคไดโนเสาร์
ค.ยุคปัจจุบนั ง. ถูกหมด

4.พืชชนิดนี ้มีประโยชน์ในการแก้ อาการโรคไข้ เจ็บคื อข้ อใด
ก. แก้ อาการบวม ข. แก้ อาการเจ็บท้ อง
.ค. แก้ อาการไข้ หวัด ง. แก้ อาการเจ็บตา
5.การขยายพันธุ์ ของเฟิ นห่างไก่ทาได้ อ ย่างไร
ก. ผสมพันธุ์ ข.สปอร์
ค..ผสมในดิน ง. ผิ ดหมดทุกข้ อที่กล่ าวมา
6.ความสู งของเฟิ นห่างไก่สูงเท่าไร
ก.198ซม ข 70: ,
ค.60ซม ง.80 ซม
7.ชื่อวิทยาสตร์พืชห่างไก่
ก. pteris

multitida

ค. stahfa

ข.feawhjf

ง. reaqfuaz

8.ชื่อสามัญของเฟิ นห่างไก่
ก.fsawd ข.spider brake
ค.aqruq ง. Nootha
9.เฟิ นห่างไก่พบได้ ในที่ใด
ก.ทะเล ข. กลางทุ่งนา
ค.ป่ าและสวน ง.ผิ ดทุกข้ อ
10 เฟิ นห่างไก่มีลักษณะเป็ นสี แบบใด
ก.

สี แดง ข.สี เขียวออกเหลื อง

ค.ดา ง. ฟ้า

11. เหินห่างไม่ชอบสัตว์อะไรไม่ให้ เข้ ามาใกล้ พืชของตน
ก. มด

ข.แมลง

ค.หนอน ง. ถูกทุกข้ อ
12.เฟิ นห่างไก่มีรสชาติเป็ นอย่างไร
ก. ขม ข. หวาน ค. เค็ม ง. เปรี ้ยว
13.เฟิ นห่างชอบในอุณหภูมิแบบใด
ก.แห้ งแล้ ง ข. หนาว
ค.มีความชื่นสู ง ง. เย็นจัด
14.เฟิ นห่างไก่มีอนั ตราเจริญแบบใด
ก. สู ง ข. น้ อย
ค.ปลานกลาง ง. มากๆ
15. เฟิ นห่างไก่เป็ นไม้ ประดับแบบใด
ก.ไม้ ประดับภายใน ข. เอาไว้ ปลู กในสวน
ค.ประดับหน้ าบ้ าน ง.ถูกหมดทุกข้ อ
16. เฟิ นห่างไก่ชอบแสงแดดในลักษณอย่างไร
ก.แสงราไร ข. แดดจ้ า
ค. ไม่ชอบแดด ง. ผิ ดหมด
17.ประเทศแพร่เฟิ นห่างไก่
ก.จีน ข.ญี่ ป่ นุ

ค. สิ งคโปร์ ง.ถูกหมดทุกข้ อ
18.เฟิ นห่างไก่มีประโยชน์ต่อชุมอย่างไร
ก.ทาให้ ชุมชนมีความชื่น ข. เย็นจัด
ค.ทาให้ อากาศร้ อน ง.ถูกหมดทุกข้ อ
19. เฟิ นห่างไก่ควรปลู กในดินแบบใด
ก. ดินเหนียว ข.ดินร่วนโปร่ง
ค.ดินทราย ง.ถูกหมดทุกข้ อ
20. เฟิ นห่างไก่ชอบแบบใดจริงจะเจริญเติ บโตได้ ดี
ก.น ้ามาก ข. ปานกลาง
ค.น ้าน้ อย ง.ถูก ก. และ ค.

