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หนวยการเรียนรูที่ ๑

การปลูกพืชเพื่อนําไปสู การผลิตพืชผลทาง
การเกษตรนั้น จําเปนตองศึกษาความรู เบื้องตน
เกี่ยวกับการปลูกพืช ซึ่งประกอบดวยความหมายและ
ความสําคัญของการผลิตพืช การจําแนกประเภทของ
การผลิตพืช และการวางแผนจัดการในการผลิตพืช 
เพ่ือใหการปลูกพืชไดผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ และมี
ปริมาณเพียงพอกับความตองการ นอกจากนี้ยังควร
ศึกษาเรื่องการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อใหสามารถนําแนวทางการปฏิบัติมาประยุกตใช
ในการทําการเกษตรได

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการปลูกพืช

ผลการเรียนรู

•  อธิบายความหมาย ความสําคัญ และประเภทของการ

ผลิตพืชได

•  วิเคราะหหลักการและแนวทางการวางแผนจัดการในการ

ปลูกพืชได

•  อภปิรายความสําคัญของเกษตรตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงได



ñ. ¤ÇÒÁËÁÒÂáÅÐ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¢Í§¡ÒÃ¼ÅÔµ¾×ª
 พืชผลทางการเกษตร สามารถนํามาเปนปจจัยในการดํารงชีวิตของมนุษย ไมวาจะเปนดานอาหาร ที่อยูอาศัย 

เคร่ืองนุงหม ยารักษาโรค และอื่นๆ ดังนั้นเราจึงควรเรียนรูเกี่ยวกับการผลิตพืชผลทางการเกษตร ซึ่งนอกจากจะ

กอนจะปลกูพชื ควรศกึษาความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัการปลกูพชืกอนวา จะปลกู
อยางไรและดูแลพืชอยางไร

สามารถนํามาใชในการดํารงชีวิตของตนเองแลว ยัง

สามารถผลติพชืเพือ่จาํหนายสรางรายได ตลอดจนพฒันา

เปนอาชีพไดอีกดวย ซึ่งการผลิตพืชนั้นจําเปนจะตอง

มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญ

ของการผลิตพืช เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตพืชที่มี

คุณภาพและตรงตามความตองการ

 ๑.๑ ความหมายของการผลิตพืช
การผลติพืช หมายถงึ การปลกูหรอืการเพิม่ปรมิาณ

พืชใหมีจํานวนมากขึ้น มีการเจริญเติบโตและใหผลผลิต 

เพื่อนําไปใชประโยชนตามจุดมุงหมายของผูปลูกหรือ

ผูผลติ เชน การปลกูทเุรยีนเพือ่ใหไดผล การปลกูกหุลาบ

เพ่ือตองการดอก การปลูกตนยางเพ่ือตองการนํา้ยางและ

เนื้อไม เปนตน

 ๑.๒ ความสําคัญของการผลิตพืชตอเศรษฐกิจและสังคม
 การผลิตพืชมีความสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้

๑) เปนแหลงกาํเนดิปจจยัสี ่ทีมี่ความจาํเปนตอการดาํรงชวีติของมนษุยท้ังทางตรงและทางออม ดงันี้

๑. เปนอาหาร เชน ขาว ผัก ผลไมตางๆ เปนตน

๒. เปนที่อยู อาศัย มนุษยใชผลผลิตจากพืชมาสรางเปนที่อยู อาศัย และเครื่องมือเครื่องใช

ในชีวิตประจําวัน เชน สรางบานจากไมสัก เครื่องมือเครื่องใชที่ทําจากไมไผ 

เปนตน

๓. เปนยารักษาโรค มนุษยใช

สมุนไพรมารักษาและบรรเทาอาการเจ็บปวย

หรือรักษาโรคตางๆ เชน ฟาทะลายโจร

ชวยรักษาอาการเจ็บคอ ขี้เหล็กรักษา

อาการนอนไมหลับ ขิงรักษาอาการ

ทองอดืทองเฟอ กระเทียมชวยลดไขมัน

ในเสนเลือด เปนตน

๒



พืชผลทางการเกษตรบางชนิด นอกจากจะเปนอาหารของมนุษยแลวยังใช
เปนอาหารสัตวอีกดวย

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ซึ่งมีผลผลิตทางการเกษตรหลากหลายที่สรางรายไดใหแกประชากร

๔. เปนเครื่องนุงหม มนุษยใชพืชหรือสวนของพืชมาทําเปนเครื่องนุงหม เชน ใชเสนใยจากปาน

ศรนารายณ สับปะรด หรือฝายมาทอเสื้อผา เสนใยจากปอมาทํากระสอบและเชือก เปนตน

  นอกจากนี้ พืชยังใชเปนอาหารของสัตวเล้ียงไดอีกดวย เชน ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง ถั่วเหลือง 

ใบกระถิน หญา เปนตน

๒) ช  วยรักษาสภาพแวดล อมและ
ธรรมชาตใิหเกดิความสมดลุ ชวยทาํใหอากาศบรสิุทธิ์ 

สภาพแวดลอมสดชื่นรมเย็น ชวยปองกันอันตรายจาก

นํ้าทวมฉับพลัน ชวยทําใหฝนตกตามฤดูกาล ลดปญหา

ภาวะแหงแลง เปนตน

๓) สรางรายไดใหแกประเทศชาติ พืช

หลายชนิดใชเปนสินคาสงออก นํารายไดเขามาพัฒนา

ประเทศเปนอยางมาก เชน ขาว ยางพารา มันสําปะหลัง 

ขาวโพด ปาลมนํ้ามัน กลวยไม ผลไมตางๆ เปนตน

๔) เป นแหล งอาชีพของประชากร
เนื่องจากประชากรสวนใหญของประเทศไทยประกอบ

อาชพีเกษตรกรรม เชน ชาวนา ชาวไร ชาวสวน ซึง่อาชพี

เหลานี้เปนพื้นฐานสําคัญของเศรษฐกิจไทย นอกจากนี้

การผลิตพืชยังกอใหเกิดธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร เชน ขายปุย อุปกรณและเครื่องมือทางการเกษตร การแปรรูป

อาหารหรือโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งมีสวนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

๓



ò. ¡ÒÃ¨Óá¹¡»ÃÐàÀ·¢Í§¡ÒÃ¼ÅÔµ¾×ª·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃ
 การผลิตพืชทางการเกษตรควรจะตองมีความรูเกี่ยวกับประเภทของพืช เพื่อชวยใหสามารถเลือกปลูกพืชได 

เนื่องจากพืชมีมากมายหลายชนิดที่แตกตางกันทั้งลักษณะ รูปราง การเจริญเติบโต การปลูก การดูแลรักษา และ

การนําไปใชประโยชน ดังน้ัน เพื่อความสะดวกในการ

ศึกษา นักวิทยาศาสตรทางการเกษตรจึงไดจําแนกพืช

ออกเปนประเภทตางๆ โดยมีหลักในการแบงที่แตกตาง

กนัไป ในท่ีนีจ้ะแบงประเภทของพืชออกตามลกัษณะของ

การปลูกและการดูแลรักษา ซึ่งสามารถแบงออกได ดังนี้

 ๒.๑ พืชสวน 
พืชสวน หมายถึง พืชที่จะตองดูแลอยางพิถีพิถัน 

ตองดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด มีขอบเขตในการปลูกที่

แนนอน ทัง้ยงัมข้ัีนตอนและความประณตีในการปลกูมาก 

นับตั้งแตการเพาะเมล็ด การเตรียมดิน การจัดระยะปลูก 

การใหปุย ใหนํา้ พรวนดนิ การปองกนักาํจดัศตัรพูชื และ

การเกบ็เกีย่ว ซึง่พชืสวนสามารถแบงออกเปนกลุมๆ ตาม

ลักษณะการใชประโยชนของพืชได ดังนี้

การปลูกพืชสวนจะตองมีการจัดขอบเขตในการปลูกท่ีแนนอน และตองดูแล
เอาใจใสพืชอยางใกลชิด

พชืประเภทไมดอกจะมดีอกสสีนัสวยงามแตกตางกนัไป ซึง่นยิมนาํมาประดบั
ตกแตงอาคารสถานที่

๑) ไมผล เปนพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใชประโยชนจากผล สวนใหญเปนไมยืนตน ลําตนแข็งแรง เชน มะมวง 

ลองกอง สมโอ ลําไย เงาะ ทุเรียน มังคุด นอยหนา เปนตน

๒) ไมดอก เปนพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใชประโยชนจากดอก ซึ่งจะมีดอกสวยงาม มีทั้งไมยืนตนขนาดใหญ 

ไมพุม และไมลมลกุ บางชนดิมีดอกสวยงามติดอยูกบัตน

ที่นิยมปลูกประดับตกแตงอาคารสถานที่ เชน ลีลาวดี 

ชวนชม ดาวกระจาย พทุธรกัษา พงัพวย บานชืน่ โปยเซยีน 

เข็ม เปนตน บางชนิดปลูกเพื่อตัดเฉพาะดอกนําไปใช

ประโยชนซึ่งเรียกวา ไมตัดดอก เชน กุหลาบ ดาวเรือง 

เบญจมาศ ซอนกลิ่น กลวยไม หนาวัว คารเนชั่น ลิลลี่ 

เปนตน

๓) ไมประดับ เปนพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช

ประโยชนจากรูปราง รูปทรง หรือสีสันของลําตนและใบ

ซึ่งมีลักษณะแตกตางกันไป นิยมปลูกประดับตกแตง

อาคารสถานที่ทั้งในพื้นดินและในกระถาง มีทั้งไมยืนตน 

เชน ปาลม สน เปนตน และไมลมลุก เชน ฤๅษีผสม 

เฟรน สาวนอยประแปง วานกาบหอย พลูดาง วาสนา 

กวนอิม ตะโก เปนตน

๔



พืชสมุนไพรมีสรรพคุณชวยบรรเทาอาการเจ็บปวย ซึ่งบางชนิดเปน
สวนประกอบในอาหารตางๆ

ขาวเปนพืชไรที่เปนอาหารหลักของคนไทย และยังเปนสินคาสงออกที่สราง
รายไดใหกับประเทศอีกดวย

๔) ผัก เปนพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใชสวนตางๆ ไมวาจะเปนลําตน ใบ ดอก ผล เมล็ด หัว รากเปนอาหาร

พืชผักสวนใหญจะเปนไมลมลุก มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว อายุสั้น เชน คะนา ผักบุง ขา ตะไคร พริก มะเขือ

แตงกวา เปนตน สวนผักที่เปนพืชยืนตน มีอายุยืนนาน เชน 

สะตอ ชะอม กระถิน ขี้เหล็ก เปนตน

๕) สมุนไพร หมายถึง พืชท่ีปลูกเพื่อใช

สวนตางๆ หรอืสกดัเอาสารเคมีมาใชเปนสวนประกอบใน

การรักษา และบรรเทาอาการเจ็บปวยหรือโรคภัยตางๆ 

เชน ฟาทะลายโจร บอระเพ็ด มะขามแขก ใบบัวบก ขมิ้น 

ทองพันชั่ง วานกาบหอย เปลานอย ขิง ขา เปนตน

  นอกจากนี้ยังมีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญอีกหลาย

ชนดิทีต่องปลกูและดูแลอยางพิถพิีถนั และท่ีจัดอยูในประเภท

ของพชืสวนไดเชนกนั เชน ปาลมนํา้มนั ยางพารา เปนตน

 ๒.๒ พืชไร
พืชไร หมายถงึ พชืทีป่ลกูบรเิวณพืน้ทีก่วางมาก ไมพถิพีถินัในการปลูก ไมตองการการเอาใจใสดแูลอยางใกลชดิ 

และข้ันตอนในการปลูกนอย ซ่ึงปลูกไดงายกวาพืชสวน สวนใหญจะเปนพืชลมลุก มีอายุในการเก็บเกี่ยวไมนาน

เมื่อใหผลผลิตแลวมักจะตายไป พืชไรแบงออกเปนกลุมใหญๆ ตามลักษณะการใชประโยชน ดังนี้

๑) ธัญพืช หมายถึง พืชตระกูลหญาที่ใชเมล็ดเปนอาหาร เชน ขาว ขาวโพด ขาวฟาง เปนตน

๒) พืชนํ้ามัน หมายถึง พืชที่สามารถนําผลผลิตมาสกัดหรือแปรรูปเปนนํ้ามัน เพื่อนําไปเปนอาหาร 

หรือใชประโยชนในดานอุตสาหกรรมตางๆ พืชนํ้ามันที่สําคัญ เชน ถั่วเหลือง ละหุง งา ทานตะวัน ถั่วลิสง เปนตน

๓) พืชนํ้าตาล หมายถึง พืชที่สามารถนํา

มาสกดัหรอืแปรรปูเปนนํา้ตาลเพือ่ใชเปนอาหารหรอืเปน

ประโยชนในดานอุตสาหกรรมตางๆ พืชนํ้าตาลท่ีสําคัญ 

เชน ออย ขาวโพด บีท เปนตน

๔) พืชเสนใย หมายถงึ พชืทีใ่หผลผลติเปน

เสนใย ที่นํามาใชประโยชนในดานตางๆ เชน ปอ ฝาย 

ปานศรนารายณ เปนตน

๕) พืชหัว หมายถึง พืชที่ใชประโยชนจาก

หวัทีเ่กบ็สะสมอาหารอยูใตดิน เชน มันสําปะหลัง มนัฝรัง่ 

มันเทศ มันแกว เผือก เปนตน

๖) พืชอาหารสัตว หมายถึง พืชที่ปลูก

ขึ้นเพื่อใชเปนอาหารของสัตวเลี้ยงโดยเฉพาะ เชน หญา 

ขาวโพด ถั่ว เปนตน

๕



 ๒.๓ ปาไม
ปาไม หมายถึง กลุมของพืชตางๆ ที่เจริญเติบโตรวมกันอยูในพื้นที่ที่มีอาณาบริเวณกวางขวาง และมีอิทธิพล

ตอสภาพแวดลอมในบริเวณนั้น เชน บริเวณภูเขา ชายทะเล ที่ราบ พื้นที่ที่มีนํ้าทวมขัง เปนตน ปาไมมีประโยชน

และสําคัญตอการดํารงชีพของมนุษยเปนอันมาก ทั้งชวยควบคุมสภาพแวดลอมใหเกิดความสมดุล ทําใหอากาศ

มีความบริสุทธิ์ ชวยดูดซับนํ้าไวซ่ึงกอใหเกิดความชุมชื้น สงผลใหฝนตกตามฤดูกาล เปนตนกําเนิดของแหลงนํ้า

และชวยปองกันการชะลางพังทลายของดิน

ปาไมชวยรักษาแหลงตนน้ําลําธาร และเปนแหลงรวบรวมพันธุพืชหลากหลายชนิดที่มนุษยสามารถนํามาใชประโยชนได

 การผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากผลผลิตทางการเกษตรในปจจุบันมีอยูดวยกัน ๒ ชนิด ไดแก

๑. ไบโอดเีซล (Biodiesel) คอื นํา้มนัทีไ่ดจากนํา้มนัหรือไขมนัของพชืหรือสัตว เชน นํา้มันสบูดาํ นํา้มนั

มะพราว นํ้ามันปาลม นํ้ามันหมู รวมทั้งนํ้ามันที่เหลือใชจากการทอดอาหาร การใชไบโอดีเซลกับเครื่องยนตดีเซล

ยังคงมีขอจํากัดอยูบาง คือเมื่อนํามาใชจะตองมีการปรับแตงเครื่องยนตบางสวน

๒. เอทานอล (Ethanol) คือ แอลกอฮอลที่แปรรูปมาจากพืช โดยผานกระบวนการหมัก เชน ออย ขาว 

ขาวโพด มนัสาํปะหลงั เปนตน เอทานอลทีมี่สวนผสมของนํา้อยูประมาณ ๕ % สามารถนาํมาใชเปนเช้ือเพลงิโดยตรง

ใหกับเคร่ืองยนตสันดาปภายใน สวนเอทานอลบริสุทธิ์ ๙๙.๕ % สวนใหญจะนําไปผสมกับนํ้ามันเบนซิน ซึ่ง

เรยีกวา แกสโซฮอล (Gasohol) สามารถนาํไปใชกบัเคร่ืองยนตเบนซนิ โดยไมตองทําการดดัแปลงแกไขเคร่ืองยนต

แตอยางใด

เกร็ดนารู เชื้อเพลิงจากพืชนํ้ามัน

๖
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 เมื่อนักเรียนตัดสินใจวาตองการจะปลูกพืชชนิดใด หรือตองการจะรู วาควรปลูกพืชชนิดใดจึงจะ

เหมาะสมกบัปจจยัตางๆ ทีต่นมอียู สิง่แรกท่ีควรกระทาํกค็อื พยายามศกึษาคนควาหาขอมูลใหเพยีงพอแกการตัดสนิใจ 

ซึ่งปจจุบันมีแหลงที่จะใหความรูเกี่ยวกับการปลูกพืชหลากหลาย ตัวอยางเชน

๑. หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาครัฐที่มีบทบาทใหความรู และเผยแพรขอมูลทางการเกษตร

มีอยูมากมาย เชน สถานีพัฒนาท่ีดิน สถานีทดลองทางการเกษตร สหกรณการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร 

กรมวิชาการเกษตร เปนตน หนวยงานของรัฐเหลานี้มีบุคลากรประจําที่สามารถใหขอมูลอันเปนประโยชน รวมทั้ง

อาจจะมีเอกสารแจกฟรี เพื่อใหเราไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดดวย

๒. หนวยงานภาคเอกชน ปจจบัุนองคกรธรุกจิภาคเอกชนหลายแหงทีด่าํเนนิธรุกจิเกีย่วกบัเกษตรกรรม

ไดเขามามบีทบาทเผยแพรวิทยาการและเทคโนโลยเีกีย่วกบัการเพาะปลกูพชืรปูแบบตางๆ อาทเิชน แผนพบั วารสาร 

บทความ แผนปลิว สื่ออิเล็กทรอนิกส แตขอมูลจากหนวยงานของภาคเอกชนบางแหงอาจจะมีขอจํากัด เนื่องจาก

อาจจะเปนขอมูลท่ีใชเพื่อสงเสริมการขายผลิตภัณฑของตน ดังนั้น กอนจะนําขอมูลมาใชควรตองพิจารณาอยาง

รอบคอบหรือปรึกษาผูรูเสียกอน

๓. สื่อสิ่งพิมพตางๆ ปจจุบันมีการจัดทําสื่อสิ่งพิมพทั้งที่เปนหนังสือ วารสาร จุลสาร เอกสารเกี่ยวกับ

การปลูกพืช ตลอดจนเทคโนโลยีทางการเกษตรเปนจํานวนมาก ซึ่งการใชขอมูลจากสื่อสิ่งพิมพควรอานประกอบกัน

หลายๆ เลม เพื่อตรวจสอบขอมูลวาสอดคลองตรงกันหรือไม และมีความนาเชื่อถือเพียงใด 

๔. ขอมูลสารสนเทศ เว็บไซตตางๆ ในอนิเทอรเนต็ เปนอกีแหลงหนึง่ทีส่ามารถสบืคนขอมลูได ซึง่มขีอดี

คือ ประหยัดเวลา คาใชจาย มีความทันสมัย สามารถสืบคนขอมูลที่ตองการไดครอบคลุม แตอาจจะจํากัดขอบเขต

ผูใชอยูเพียงบางกลุมที่มีความพรอมในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณเทาน้ัน รวมไปถึงเว็บไซตที่เปนภาษาไทยก็ยังมี

ไมมากเทาใดนัก

แหลงคนควาขอมูลเกี่ยวกับการปลูกพืช
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 การวางแผนจัดการ เปนการกําหนดรูปแบบหรือขั้นตอนเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อปองกันปญหา

และอุปสรรคตางๆ ที่จะเกิดขึ้น รวมไปถึงมุงหวังที่จะใหการเพาะปลูกไดรับผลสําเร็จ หรือคุมคากับการลงทุน ซ่ึง

แนวทางการวางแผนจัดการในการผลิตพืชมีขั้นตอน ดังนี้

 ๓.๑ กําหนดแนวทางในการใชประโยชนจากผลผลิต
 เปนการกําหนดเปาหมายปลายทางไวกอนวา ผลผลิตจากพืชที่เพาะปลูกไดนั้นจะนําไปใชประโยชนอยางไร

เชน นําไปบริโภคภายในครอบครัว หรือนําไปจัดจําหนาย ถาจะจําหนาย จะดําเนินการอยางไร คือ ขายใหใคร 

ขายท่ีไหน ขายเมือ่ไร ขายเทาใด คุมทนุหรอืไม ทัง้นีถ้ากาํหนดแนวทางในการใชประโยชนของผลผลิตไวอยางชดัเจน 

จะชวยทาํใหเหน็แนวทางปฏบิตั ิหรอืสามารถเตรยีมการบางอยางไวไดลวงหนา เชน ถาหากจะนาํผลผลิตไปจาํหนาย

ก็ควรจะตองเตรียมศึกษาขอมูลและหาตลาดรองรับไวลวงหนา เปนตน

 ๓.๒ กําหนดชนิดของพืชที่จะปลูก
 ควรพิจารณาเลอืกปลกูพชืใหเหมาะสมกบัฤดกูาลและสภาพพืน้ที ่ทัง้นีเ้พือ่ใหไดผลผลิตทีด่ทีีสุ่ด พชืเจรญิเตบิโต

ไดอยางรวดเร็ว ลดปญหาจากโรคและศัตรูพืช ชวยประหยัดคาใชจายและแรงงานในการบํารุงรักษา แตการปลูกพืช

ตามฤดกูาลนัน้อาจจะมปีญหาเรือ่งราคาและการจําหนาย เพราะผูปลูกตามฤดูกาลมีมาก ผลผลิตอาจออกมามากเกนิ

ความตองการ สงผลใหมีราคาตกตํ่า หากผูปลูกมีความรูความชํานาญ สามารถปลูกพืชนอกฤดูกาลไดจะทําให

สามารถขายไดราคาดีกวาเมื่อปลูกตามฤดูกาล

 ๓.๓ กําหนดพื้นที่เพาะปลูก
 การปลูกพืชตองพิจารณาสภาพพื้นที่ที่มีอยู เชน พื้นที่ลุม พื้นที่ลาดเท พื้นที่ในรม หรือพื้นที่ที่ไดรับแสงสวาง

เพื่อใหสอดคลองกับการเจริญเติบโตของพืช เพราะพืชแตละชนิดจะเจริญเติบโตไดดีใน

สภาพพื้นที่ที่แตกตางกัน แตในกรณีที่มีพื้นที่จํากัด อาจจะใชความรูใน

การปรบัปรงุสภาพพ้ืนดนิใหมคีวามเหมาะสมกบัพชืแตละชนิด

การกําหนดพ้ืนที่เพาะปลูกใหเหมาะสมกับชนิดของพืช จะชวยใหพืชเจริญ
เติบโตไดดี และไดผลผลิตที่มีคุณภาพ

ที่จะปลูกได

 ๓.๔ การจัดระบบการปลูกพืช
 การจัดระบบในการปลูกพืชมีวัตถุประสงคเพื่อชวย

ประหยัดเวลา แรงงาน คาใชจาย และใหไดรับผลผลิต

จากพืชอยางคุมคา จึงจําเปนตองจัดวางระบบในการ

เพาะปลูกพืชใหแนนอน นับต้ังแตกําหนดระยะเวลาที่

จะลงมือเพาะปลูก ขนาดของแปลงปลูก ความหนาแนน

หรือจํานวนของพืชที่จะปลูก รวมถึงการกําหนดแผน

ระยะยาวในการจัดระบบปลูกพืชแบบสลับหมุนเวียน 

เพือ่ประโยชนของการใชทีด่นิ และยงัชวยในการปองกนั

กําจัดศัตรูพืชดวย

๘



 ๓.๕ การเตรียมทุนและแรงงาน
 ปญหาหนึง่ท่ีมกัจะพบบอยๆ ในการเพาะปลูกพชื คือ ปญหาเรือ่งของเงนิทนุและแรงงานไมเพยีงพอกบัขนาดของ

กิจการที่กําหนดไว เพื่อมิใหเกิดอุปสรรคในระหวางที่ลงมือเพาะปลูกพืชไปแลว จึงตองวางแผนจัดการเรื่องทุนและ

แรงงานใหเรียบรอยไวลวงหนา โดยเฉพาะตองรูจักวางแผนคาใชจายที่จะใชทั้งหมด เงินทุนที่มีอยูเพียงพอหรือไม 

ซึ่งหากไมเพียงพอ แลวจะดําเนินการอยางไรใหคุมคากับการลงทุน

 ๓.๖ การเตรียมอุปกรณและเครื่องมือ
 การปลูกพืชตองพิจารณาดูวาอุปกรณและเครื่องมือที่จําเปนตองใชมีอะไรบาง แตละชนิดหรือแตละประเภท

ตองใชปริมาณมากนอยเพียงใด เพื่อจะไดจัดหาใหเพียงพอกับความตองการ รวมไปถึงวิธีการซื้อหามาใช ซึ่งหาก

รวบรวมไปซือ้ครัง้เดียวปรมิาณมากๆ ยอมจะไดราคาถกูกวาไปซือ้ปลกีครัง้ละ ๑ - ๒ ชิน้รวมทัง้เปนการประหยดัเวลา

และคาใชจายในการเดินทางไปซื้ออีกดวย

 ๓.๗ การจัดทําตารางการปฏิบัติงาน
 เปนการกําหนดปฏิทินการทํางานวาแตละชวงเวลาหรือแตละวันจะตองทําอะไรบาง เชน ตารางระบุวันเวลา

ในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามขั้นตอน ไดแก การเตรียมดิน การเพาะเมล็ด การยายตนกลา การปลูก การใหปุย 

การเก็บเกี่ยว และการจัดจําหนาย เปนตน

 ๓.๘ การเตรียมจัดหาพันธุพืช
 หลังจากที่วางแผนจัดการในขั้นตอนตางๆ เสร็จเรียบรอยแลว ก็จะตองเตรียมจัดหาพันธุพืชที่จะนํามาปลูกให

ไดอยางเพียงพอและมีคุณภาพ ทั้งชนิดและจํานวนของพันธุพืชที่ตองการ

ô. ¡ÒÃà¡ÉµÃµÒÁá¹Ç»ÃÑÞªÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§

การทําเกษตรกรรมสามารถนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
ในการจัดสรรพื้นที่ได

 เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ-

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดํารัส

ชี้แนะแนวทางในการดํารงชีวิตและการปฏิบัติงานของ

ประชาชน โดยใหดําเนินชีวิตในทางสายกลาง รูจักพึ่งพา

ตนเอง โดยนําเอาทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชน

สูงสุดในการดํารงชีวิตประจําวันไมพยายามพึ่งพาปจจัย

ภายนอก และคํานึงถึงปจจัยพื้นฐานในการดําเนินชีวิต 

 ในภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา แนวพระราชดําริเรื่อง

เศรษฐกจิพอเพยีง สามารถนาํมาประยกุตใชในงานเกษตร

ไดเปนอยางดี ดังตัวอยางที่เกษตรกรรายยอยในหลายๆ 

พ้ืนท่ีของประเทศไดมีสภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นจาก

การปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจนี้ ดังนั้นเราควรศึกษา และ

ทําความเขาใจ เพื่อจะไดนําไปประยุกตใชในการทําการ

เกษตรและเปนทางเลือกในการประกอบอาชีพได 

๙



 ๔.๑ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การประกอบอาชีพการเกษตรตามทรัพยากรที่มีอยู ซ่ึงเนน

การพึง่พาตนเอง โดยอาศัยความรูความสามารถ เพือ่ใหเกดิความพอเพยีงในลกัษณะพออยูพอกนิกอใหเกดิความสขุ

ความสบายภายในครอบครัว ถาเหลือจากการดํารงชีพก็สามารถนําไปจําหนาย เพื่อเปนรายไดสําหรับการใชจาย 

และเก็บออมไวเปนทุนสํารองตอไป

 ๔.๒ หลักการของการเกษตรแบบพอเพียง
 การประกอบอาชีพการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง สามารถทําไดโดยอาศัยหลักการ ดังตอไปนี้

๑) การทําไรนาสวนผสมและการเกษตรแบบผสมผสาน สามารถทําได ดังนี้

   ๑. ปลกูผกัสวนครวัเพือ่ใชเปนอาหารโปรตีน วิตามินและเกลือแร สําหรบับรโิภคในครอบครวั เปนการ

ชวยลดรายจายประจําวัน

   ๒. ปลูกไมผลในสวนหลังบานหรือรอบๆ บอเลี้ยงปลา

   ๓. ปลูกขาวไวบริโภคในครอบครัว

   ๔. ปลูกไมใชสอยตามหัวไรปลายนาเพื่อนํามาสรางเปนที่อยูอาศัย หรือนํามาแปรรูปเปนพลังงาน

ไวใชในครอบครัว

   ๕. เพาะเห็ดจากฟางขาวและวัสดุเหลือใชในไรนา

   ๖. เลี้ยงปลาในสระนํ้า รองสวน และในนาขาว เพื่อใชเปนอาหารโปรตีน

   ๗. เลี้ยงสัตว เชน สุกร เปด และไก เพื่อใชบริโภคเนื้อและไข โดยใชผลผลิตที่ไดจากการปลูกพืช 

เชน ขาวเปลือก ขาวโพด รําขาว เศษผักผลไมหรืออื่นๆ เปนอาหาร

๒) การผลติปจจยัทีจ่าํเปนตอการประกอบอาชพี โดยใชทรพัยากรทีม่อียูใหเกดิประโยชนมากทีส่ดุ 

การทําไรนาสวนผสมโดยการปลูกขาว ปลูกพืชผักผลไม รวมถึงการเลี้ยงสัตว
ไวบริโภคในครัวเรือน จะชวยลดรายจายในครอบครัวได

ซึ่งสามารถทําได ดังนี้

   ๑. การทําปุ ยคอก ปุ ยหมัก และปุย

ชีวภาพ นําไปใชรวมกับปุยเคมี ทั้งนี้เพื่อชวยลดรายจาย

ในการปรบัปรงุบาํรงุดนิใหมคีวามอดุมสมบรูณเหมาะสม

กับการปลูกพืช และทําใหพืชที่ปลูกเจริญเติบโตงอกงาม 

ใหผลผลิตมากขึ้น

   ๒. การจัดทําสารสกัดชีวภาพ เพื่อ

ปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชและสัตว ดวยทรัพยากรที่

มีอยูในสวนหรอืไรนา เชน จากเศษพชืผกัผลไม เศษหญา 

ใบไม พืชสมุนไพร เปนตน

   ๓. การจัดหาแหลงพลังงานจากวัสดุ

เหลือใชเพื่อใชในครัวเรือน เชน แกสชีวภาพจากมูลสัตว 

ถานจากไม หรือเศษวัสดุอื่นๆ ในไรนา ซึ่งชวยลดคา

ใชจายในการใชพลังงานลงไดมาก

๑๐


	นร.งานเกษตร (พืช) ม.1-3
	2017008_แบบเรียนเพิ่มเติม งานเกษตร_พืช ม.1-3_W



