
 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 
วันที่  25 - 26 มกราคม 2562 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

สาขาวิชาพืชศาสตร์  
ชื่อทักษะ        :  การขยายพันธุ์พืช 

ประเภท         :  เดี่ยว (ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ  1  ทีม) 
สนามแข่งขัน   :  อาคาร 2 พืชศาสตร์ 
รายละเอียด วัน เวลา การแข่งขัน 
  วันที่แข่งขัน     :  วันที่ 25 มกราคม  2562 
  ลงทะเบียน      :  รายงานตัว เวลา  08.00 – 08.30 น. ณ อาคาร 2 พืชศาสตร์ 
  เริ่มแข่งขัน      :  เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ อาคาร 2 พืชศาสตร์ 

กติกาการแข่งขัน 
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
      นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสถาบันทีเ่ข้าร่วมแข่งขัน  ไม่เกินระดับปริญญาตรี  
กติกาและการด าเนินการแขง่ขัน 
      การขยายพันธุ์พืชที่ใช้ในการแข่งขันมี 3 ประเภท คือ 

1. การตอนกิ่งโกสน แบบควั่น 
                2. การต่อกิ่งมะม่วง มี 2 วิธี (คณะกรรมการจับฉลากเลือก 1 วิธี เพ่ือให้ทุกทีมท าเหมือนกัน) 

2.1  วิธีเสียบลิ่ม (Cleft Grafting) 
2.2  วิธีฝานบวบ (Spliced Grafting) 

               3. การทาบกิ่งมะม่วง มี 2 วิธี (คณะกรรมการจับฉลากเลือก 1 วิธี เพ่ือให้ทุกทีมท าเหมือนกัน) 
3.1 วิธีการแบบวีเนียร์ดัดแปลง (Modified Side Veneer Approach Grafting)  
3.2 วิธีการแบบฝานบวบดัดแปลง (Modified Spliced Approach Grafting) 

การด าเนินการแข่งขัน 
     1. คณะกรรมการจับฉลากในการขยายพันธุ์พืชในแต่ละประเภทและประกาศให้ผู้แข่งขันทราบก่อนที่จะเริ่มท าการ
แข่งขัน (แต่ละทีมจับสลากหมายเลขโต๊ะแข่งขันตอนลงทะเบียนและเข้าแข่งขันตามหมายเลขที่จับสลากได้) 
     2. คณะกรรมการให้สัญญาณเริ่มการแข่งขันและเริ่มจับเวลาเมื่อทุกทีมพร้อม  
     3. ในแต่ละทีมท าการตอนทีมละ 1 กิ่ง เมื่อตอนแล้ว ให้ต่อกิ่งทีมละหนึ่งก่ิง เมื่อต่อกิ่งเรียบร้อยแล้ว ให้ท างานทาบ
กิ่งทีมละ 1 กิ่ง เมื่อเสร็จแล้วให้วางอุปกรณ์และยกมือขึ้นบอกกรรมการ  
     4. เริ่มการแข่งขันพร้อมกันทุกทีม ใช้เวลาไม่เกิน 45  นาที  

 
อุปกรณ์ประจ าโต๊ะคณะกรรมการ (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้) อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา 
1. กริ่งให้สัญญาณจ านวน           1       อัน 
2. นาฬิกาจับเวลา จ านวน          1       อัน 
3. กระดาษ + ปากกา จ านวน     11      ชุด 
 

1. มีดติดตาจ านวน     1        อัน/คน 
2. กรรไกรตัดแต่งก่ิง    1       อัน/คน 
 



 

อุปกรณ์ประจ าโต๊ะแข่งขัน (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้) 
1. ต้นพืช                       5. มีดคัทเตอร์พร้อมด้าม 
2. ขุยมะพร้าว                 6. พลาสติกใสพันตา 
3. ถุงพลาสติก                 7. พลาสติกสีพันกิ่ง 
4. เชือก 
 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน  
รายการ การตอนกิ่ง 

(30 คะแนน) 
การต่อกิ่ง 

(30 คะแนน) 
การทาบกิ่ง 

(35 คะแนน) 
เวลา 

(5 คะแนน) 
1. ความเรียบร้อยสวยงามของ
บาดแผล (ต้นตอ/กิ่งพันธุ์ดี) 

10 10 10  
พิจารณาจาก
หลักเกณฑ์การ
ให้คะแนน 

2. การพันพลาสติกรอบบาดแผล - 10 10 
3. ความถูกต้องตามวิธีการ 10 10 10 
4. ความแน่นของตุ้ม/ความเรียบร้อย 10 - 5 
คะแนนรวม 30 30 35 5 
คะแนนรวมทั้งหมด 100 

 
1. ความถูกต้องตามวิธีการในกรณีที่ท าผิดวิธี/ไม่ถูกต้อง คะแนนความถูกต้องของวิธีการได้ 0 คะแนนทันที 
2. ความเรียบร้อยสวยงามของบาดแผล กรรมการจะพิจารณาจาก ความเรียบของบาดแผล การแนบติดของต้น

ตอกับกิ่งพันธุ์ดี รอยช้ าของต้นตอ และกิ่งพันธุ์ดี จ านวนรอยบาดแผลเป็นต้น ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการในการหักคะแนน 

3. การพันพลาสติกรอบบาดแผล กรรมการจะพิจารณาจาก ความถูกต้อง ความเรียบร้อยและความสวยงาม 
4. ในการพันพลาสติก ในกรณีที่พันพลาสติกผิดวิธี/ไม่ถูกต้อง คะแนนการพันพลาสติกรอบบาดแผลได้ 0 คะแนน

ทันท ี
5. คะแนนเวลา ทีมที่ท าเสร็จภายในเวลา 45 นาที ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน ส่วนทีมที่ท าเสร็จหลัง 45 นาที ให้

หักคะแนนนาทีละ 1 คะแนน โดยเศษวินาทีให้ปัดขึ้นเป็นนาที 
6. การตัดสินของกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด  

ผู้ประสานงาน :   รศ. กุลชลี    วงษ์ไทย    เบอร์โทรศัพท์ 081-7845648   อีเมล์ : kul1122@hotmail.com 
                      รศ. ศีลศิร ิ    สง่าจิตร     เบอร์โทรศัพท์ 087-3149107 
                      ดร. อภิรยา   เทพสุคนธ์  เบอร์โทรศัพท์ 086-654-3921 
 


