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หนวยการเรียนรูที่

การปลูกพืชเปนอาชีพสําคัญของประชากรในประเทศ ทั้งเพื่อการบริโภคและประกอบ
อาชีพเพื่อสรางรายได ในการปลูกพืชใหประสบความสําเร็จ ไดรับผลตอบแทนคุมคากับการ
ลงทุน ผูปลูกจะตองมีความรูพื้นฐานเก่ียวกับกระบวนการผลิตพืชและขอมูลที่เก่ียวของกับการ
เจริญเติบโตของพืช การเตรียมการและคัดเลือกพันธุพืช การใชอุปกรณตางๆ ในการปลูกพืช
เพื่อความปลอดภัย การปฏิบัติดูแลรักษา การจัดการผลผลิต เพื่อเปนขอมูลมาทําการวางแผน
ปลูกพืชไดอยางเหมาะสม

  ผลการเรียนรู

■ บอกความหมาย ความสําคัญของการผลิตพืชได

■  จําแนกประเภทของการผลิตพืชทางการเกษตรในประเทศได

■ บอกแนวทางการศึกษาคนควาขอมูลในการปลูกพืชได

  ประเด็นที่จะศึกษา

■ ความสําคัญของการผลิตพืช

■ ลักษณะการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการปลูกพืชในประเทศ

■ การจําแนกประเภทของการผลิตพืชทางการเกษตร

■ การศึกษาขอมูลเพื่อวางแผนปลูกพืช

ñ ¤ÇÒÁÃÙŒ¾×é¹°Ò¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ¾×ª



ñ. ¤ÇÒÁËÁÒÂ ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§¡ÒÃ¼ÅÔµ¾×ª
 การผลิตพืช หมายถึง การปลูกหรือการขยายจํานวนตนพืชใหมีปริมาณมากขึ้น โดยนําพืช

ที่ผลิตไดไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว เชน การปลูกกุหลาบเพื่อตัดดอกขาย การปลูก

มะมวงนํ้าดอกไมเพ่ือการสงออกไปจําหนายตางประเทศ การเพาะเมล็ดเพื่อใหไดตนกลาพันธุไม

มากขึ้น การขยายพันธุพืชที่มีอยูใหมีจํานวนตนมากขึ้น

 การผลิตพืชในปจจุบันมีความสําคัญตอชีวิตประจําวันของมนุษยและสัตวเปนอยางมาก 

สามารถสรุปได ดังนี้

๑ เปนแหลงอาหารของมนษุย ๒ เปนยารกัษาโรคชนดิตางๆ ๓ ใชทําเครื่องนุงหม

ทําใหมนุษยดํารงชีวิตอยู ได โดยมี
อาหารรับประทาน ไดแก พืชชนิด
ตางๆ เชน ขาว ผักสด ผลไม รวม
ไปถึงพืชที่ใหผลผลิตนํ้ามันตางๆ เชน 
ถัว่เหลอืง ทานตะวัน มะพราว เปนตน

โดยการนาํสวนตางๆ ของพชื เชน ราก 
ลาํตน ใบ ดอก ผล ของพชืหลายชนดิ
มาปรงุใหเขากนั ใชรักษาและบรรเทา
อาการเจ็บปวยของมนุษยและสัตว 
ซึ่งเรียกพืชเหลานี้วา “พืชสมุนไพร”
เชน ตนฟาทลายโจรชวยรักษาและ
บรรเทาอาการเจ็บคอ อันเนื่องมา
จากการเปนหวัด

โดยนําผลผลิตของพืชเสนใยชนิด
ตางๆ เชน ฝาย ปาน ปอ นุน มาปน
เปนเสนดาย แลวนําเสนดาย
มาทอเปนผา ตัดเย็บเปนเส้ือ 
กางเกง เครื่องนอน เคร่ืองใชใน
ชีวิตประจําวัน

๔ มีความสําคัญตอเศรษฐกิจ
ของประเทศ

๕ เปนแหลงสันทนาการ
และการทองเที่ยวทางธรรมชาติ

โดยสงออกพืช ผัก ผลไม สงเปน
สินคาออกไปขายยังตางประเทศ เพื่อ
นําเงินตราจากตางประเทศมาเปน
รายไดของแผนดิน ทําใหประเทศไทย
ไดรับการยอมรับจากทุกประเทศทั่ว
โลกวา เปนแหลงผลิตอาหารรายใหญ
แหงหนึ่งของโลก พืชที่เปนสินคาสง
ออก เชน ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง 
ยางพารา ผลไม ผัก เปนตน

ทาํใหเกดิอุตสาหกรรมการทองเทีย่ว นํารายไดเขาประเทศไดเปนอยางมาก 
และชุมชนมีรายไดจากการทองเที่ยวอีกดวย เชน
อุทยานแหงชาติเขาใหญ ภูกระดึง
ทุงแสลงหลวง เขาคอ
ดอยอินทนนท เปนตน

๖ นํามาสรางเปนที่อยูอาศัย

โดยใชผลผลิตจากพืชที่เปนไมยืนตน เชน สัก เต็ง รัง ประดู มะคา 
มาสรางอาคารบานเรือนที่อยูอาศัย เครื่องมือเครื่องใช
ในชีวิตประจําวัน เชน เครื่องเรือนชนิดตางๆ เปนตน

๒



ò. ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ»ÅÙ¡¾×ªã¹»ÃÐà·È
 การเพาะปลูกพืช ถือเปนอาชีพหลักของประชาชนในประเทศไทย อีกทั้งพืชที่ปลูกก็มีความ

หลากหลาย มีความแตกตางกันทั้งลักษณะของรูปราง ทรงพุม อัตราการเจริญเติบโต วิธีการปลูก 

การปฏิบัติดูแลรักษา รวมถึงการนําไปใชประโยชนก็ตางกันไป 

 การผลิตพืชกอใหเกิดอาชีพตางๆ ซึ่งเปนธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง 

เปนการสรางงาน สรางรายไดใหแกประชาชนในประเทศ ดังนี้

๑. อุตสาหกรรมการเกษตร เปนอุตสาหกรรมที่นําวัตถุดิบทางการเกษตรมาผลิตเปน

ผลิตภัณฑตางๆ เชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยการนําดอกฝายมาปนเปนเสนใยฝาย แลวมาทอเปน

ผืนผา ตัดเย็บเปนเครื่องนุงหม เสื้อ กางเกง เปนตน

๒. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร มีทั้งอุตสาหกรรมเครื่องด่ืม เชน โรงงานผลิต

นํ้าผลไม สวนอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เชน โรงงานผลิตอาหารกระปอง

๓. อุตสาหกรรมแชแข็งและหองเย็น เปนธุรกิจที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาผลผลิตทางการ

เกษตรใหมีอายุยืนยาว สามารถขนสงในระยะไกลได โดยไมเสียหายกอนถึงมือผูบริโภค เชน 

อุตสาหกรรมผลไมแชแข็งสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ เปนตน

๔. อตุสาหกรรมการทองเทีย่ว เปนธรุกจิเกีย่วกบัการทองเทีย่วและบรกิาร เนือ่งมาจากการ

มีลักษณะภูมิประเทศสวยงาม มีตนไมหลากหลายชนิด ประกอบกับมีสภาพภูมิอากาศเหมาะสม 

ทาํใหเปนท่ีชืน่ชอบของนกัทองเท่ียว จงึมีผูประกอบการธรุกจิทองเทีย่ว ทีพ่กั สามารถสรางรายได

ใหกับผูประกอบการ มีการสรางงาน สรางอาชีพใหกับคนในทองถิ่น

๕. ธุรกิจการจําหนายวัสดุอุปกรณการเกษตร เชน ธุรกิจการจําหนายปุยและสารเคมี

ทางการเกษตร จําหนายเมล็ดพันธุ พืช จําหนายเครื่องมือการเกษตร และเครื่องจักรกล

การเกษตร เปนตน

ดอยตุง สถานที่ท องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม
ดวยดอกไมนานาพรรณ ประกอบกับมีสภาพอากาศ
หนาวในชวงฤดูหนาว ทําใหมีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชม
ความงาม กลายเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสรางงานสรางอาชีพ
ใหกับคนในทองถิ่น

๓



ó. ¡ÒÃ¨íÒá¹¡»ÃÐàÀ·¢Í§¡ÒÃ¼ÅÔµ¾×ª·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃ
 สําหรับประเทศไทย นักวิทยาศาสตรการเกษตรไดจําแนกพืชออกเปนประเภทตางๆ ตาม

ลักษณะการปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา รวมไปถึงการใชประโยชน ดังนี้

ปาไมเปนตนกําเนิดของแหลงน้ําชวยหลอเล้ียงสิ่งมีชีวิต
และยังเปนแหลงพักผอนหยอนใจของคนทั่วไป

 ó.ñ »†ÒäÁŒ 
 ปาไม คือ อาณาบริเวณที่ตนไมขึ้นหนา

แนน มีพื้นที่กวางขวางพอท่ีจะมีผลตอสภาพ

แวดลอมตางๆ โดยทั่วไป เชน ลมฟาอากาศใน

บริเวณทองถิ่นนั้นๆ 

 ปาไมเปนทรัพยากรที่สิ้นเปลืองและอาจ

หมดไป ถาไมมกีารควบคมุดูแลรกัษาทีด่ ีพนัธุไม

บางชนดิอาจสญูพนัธุ แตสามารถรกัษาใหคงไว

หรือปรับปรุงใหดีข้ึนได โดยวิธีการปลูกสราง

สวนปาทดแทนในบริเวณที่ปาถูกทําลาย

 ปาไมมีประโยชนและมีความสําคัญตอความเปนอยูและการดํารงชีพของมนุษย สรุปได ดังนี้

 ๑) ชวยควบคมุสภาวะสมดลุทางธรรมชาติและสิง่แวดลอม เพราะปาไมชวยสราง

สภาพอากาศใหมีความบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น และยังชวยปองกันความแหงแลง เพราะรากของตนไม

จะชวยดูดซับนํ้าฝนที่ตกตามธรรมชาติไว และชวยใหเกิดความชุมชื้น รมเย็น

 ๒) เปนตนกําเนิดแหลงนํ้า เชน แมนํ้า ลําธาร เราเรียกปาที่เปนตนกําเนิดแหลง

นํ้านี้วา “ปาตนนํ้า” ซึ่งจะชวยเก็บกักและชะลออัตราการไหลของนํ้า ไมใหนํ้าไหลบาทวมพื้นที่ราบ

เบื้องลางทําใหมีน้ําใชตลอดท้ังป นอกจากนี้ยังชวยปองกันและลดการกัดเซาะ การพังทลายของ

ผิวดิน เพราะรากของตนไมจะเปนตัวยึดไมใหดินเกิดการพังทลาย

 ๓) เปนคลังสมุนไพรของคนในชุมชน สามารถนําพืชสมุนไพรเหลานั้นมาทําเปน

ยารักษาโรค ลดการซื้อยาแผนปจจุบันที่มีราคาแพง และสามารถนํามารับประทานโดยการนํามา

ประกอบอาหาร ทําเปนเครื่องดื่ม เปนตน เพื่อเปนการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ยังกอใหเกิดอาชีพ

ของชาวบาน เชน อาชีพการเก็บหาสมุนไพรไปขาย ทําใหสามารถมีวิถีชีวิตแบบพอเพียง พออยู

พอกินได อันเนื่องมาจากผลผลิตจากปา

 ó.ò ¾×ªäÃ‹ 
 พืชไร คือ พืชที่ปลูกในพื้นที่ขนาดใหญ ปฏิบัติดูแลรักษางาย อายุการเก็บเกี่ยวสั้น สวนใหญ

เปนพชืลมลกุ เมือ่ใหผลผลติแลวกต็ายไป เปนพชืทีมี่ความสาํคัญทางเศรษฐกิจ และชวิีตประจําวัน

ของมนุษย สามารถจําแนกประเภทได ดังนี้
๔



พืชท่ีปลูกบริเวณที่ดอน เปนพืชที่เจริญเติบโตและใหผลผลิตดีในสภาพพื้นที่ที่ไมมีนํ้าทวมขัง มีความ
ตองการใชนํ้าของพืชในปริมาณปานกลาง เชน ขาวไร ขาวโพด มันสําปะหลัง ออย ขาวฟาง ถั่วตางๆ ปอ 
ปาน ฝาย เปนตน

พชืท่ีปลูกบรเิวณท่ีลุม เปนพืชทีเ่จริญงอกงามและใหผลผลติไดด ีในสภาพพืน้ท่ีทีม่นีํา้ขงั เปนพชืทีต่องการ
ใชนํ้าเพื่อสรางความเจริญเติบโตในปริมาณมาก เชน ขาว บัว แหว กระจับ ผักกระเฉด เปนตน

พืชใบเลี้ยงเดี่ยว เปนพืชที่มีใบเลี้ยง ๑ ใบ ลักษณะเสนใบขนานตามความยาวของใบ เชน พืชตระกูลหญา 
ปาลม เปนตน

พืชใบเลี้ยงคู เปนพืชที่มีใบเลี้ยงเปนคูๆ ลักษณะเสนใบเปนรางแห เชน พืชตระกูลถั่ว

จําแนกตามลักษณะของการใชที่ดิน

จําแนกตามหลักการใชประโยชน

จําแนกตามลักษณะทางพฤกษศาสตร

ธญัพชื เปนพชืตระกลูหญาทีเ่มลด็สามารถปลกูเจรญิเตบิโตได มนุษยและสัตวใชทัง้ตนและเมล็ดเปนอาหาร 
เชน ขาว ขาวสาลี ขาวโอต ขาวโพด 

พืชตระกูลถั่ว ถั่วตางๆ ที่เปนพืชลมลุก เชน ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่วแดง สวนพืชตระกูลถั่วที่เปน
ไมยนืตน เชน ตนแค ตนจามจรุ ีสามารถนาํมาใชประกอบอาหารทีม่โีปรตนีจากพชืสูง ราคาถกูกวาโปรตนี
ที่ไดจากเนื้อสัตว

พืชอาหารสัตว เปนพืชจําพวกหญา ผัก หรือถั่ว ที่นํามาใชเลี้ยงสัตว ไมวาจะอยูในรูปลักษณะแหง เชน 
ฟางอัดแหงเปนฟอนหรือที่ยังสด ถั่ว ขาวฟาง หญาพันธุตางๆ ขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนตน

พืชที่ใชรากและหัวเปนประโยชน เปนพืชที่นํารากและหัวมาใชประโยชนในดานอาหารของมนุษยและสัตว 
เชน มันสําปะหลัง เผือก มันเทศ มันฝรั่ง เปนตน

พืชเสนใย เชน ฝาย ปาน ปอ นุน พืชพวกนี้ปลูกขึ้นเพื่อนําเสนใยไปใชในทางอุตสาหกรรม เชน ทําดาย 
ทําเชือก กระสอบ เสื้อผา เปนตน

พืชที่ใหนํ้าตาล เปนพืชที่นําเอาสวนใดสวนหนึ่งมาผลิตนํ้าตาลได เชน ออย 
หัวบีท เปนตน

พืชที่ใหนํ้ามัน เปนพืชที่นําผลผลิตไปแปรรูปเปนนํ้ามัน แลวจึงนํา
นํ้ามันมาใชประกอบอาหาร เชน มะพราว ปาลม ละหุง งา 
ทานตะวัน เปนตน

พืชที่ใหนํ้ายาง เปนพืชที่ใหผลผลิตเปนนํ้ายาง สามารถนํามาใช
ประโยชนดานอุตสาหกรรม เชน ตนยางพารา ยางสน ยางนา เปนตน

 เชน ฝาย ปาน ปอ นุน พืชพวกนี้ปลูกขึ้นเพื่อนําเสนใยไปใชในทางอุตสาหกรรม เชน ทําดาย 

๕



 ó.ó ¾×ªÊÇ¹ 
 พืชสวน สามารถจําแนกไดตามลักษณะและการใชประโยชนจากพืชนั้นๆ ดังนี้

ไมผล

พืชผัก

พืชที่ใชราก ลําตน ใบ ดอก ผล เปนอาหาร หรือเครื่องปรุงแตงกลิ่นอาหารตางๆ พืชผักสวนใหญเปนพืช
ลมลุก อายุสั้นเพียงฤดูเดียว เชน ผักกาดขาว กวางตุง พืชผักบางชนิดอาจจะมีอายุมากกวา ๑ ป เชน ขิง 
ขา ตะไคร เปนตน
 โดยทั่วไปสามารถจําแนกพืชผักไดตามหลักการใชประโยชน ได ๕ ประเภท ดังนี้
  ใชใบเปนอาหาร ไดแก พชืผกัทีใ่ชใบเปนอาหารโดยตรง เชน ผกัคะนา ผกักาดขาว กวางตุง กะหลํา่ปลี 
  ใชใบเปนเครือ่งปรงุแตงกลิน่อาหาร หรอืเครือ่งชรูส เชน สะระแหน กะเพรา โหระพา แมงลกั ย่ีหรา 
เปนตน
  ใชลําตนเปนอาหาร ไดแก ผักที่ใชลําตนเปนอาหารโดยตรง เชน มันฝรั่ง และผักที่ใชลําตนเปน
เครื่องปรุงหรือ เครื่องชูรส เชน ขิง ขา ตะไคร เปนตน

  ใชรากเปนอาหาร ไดแก ผักที่ใชรากเปนอาหาร
โดยตรง เชน ผักกาดหวั แครอท และผักทีใ่ชรากเปน
เครื่องปรุงหรือเครื่องชูรส เชน รากผักชี เปนตน 

  ใชผลเปนอาหาร ไดแก ใชผลเปนอาหารโดยตรง 
เชน มะเขือตางๆ ฟกทอง ถั่วฝกยาว
    ใชผลเปนเครื่องปรุงรส เชน 

พริกขี้หนู พริกชี้ฟา เปนตน
ใชดอกเปนอาหาร เชน ดอกแค 

กะหล่ําดอก ดอกหอม ดอกกุยชาย 
เปนตน

ไมยืนตนที่มีอายุยืนนานหลายป จึงจะใหผลผลิต
ที่เรียกวา “ผลไม” ประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศ 
ปจจัยแวดลอมเหมาะแกการปลูกไมผลได
หลากหลายชนิด มีผลไมทยอยออกตาม
ฤดูกาลตลอดทั้งป พืชที่จัดเปนผลไม เชน 
สมตางๆ เงาะ ทุเรียน มังคุด สละ ลําไย 
มะมวง มะเฟอง ขนุน ชมพู เปนตน

๖
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 ในการปลกูพชื ผูปลกูควรมกีารวางแผนการปลูกกอนทกุคร้ังวาจะปลูกพชือะไร พชืประเภทใด

มวิีธกีารปลกู ปฏบิตับิาํรงุรกัษาอยางไร เมือ่ปลกูไดผลผลิตแลว มีวธีิการจัดการผลผลิตทีไ่ดอยางไร

จงึจะคุมคาตอการลงทนุ และบรรลวุตัถปุระสงคทีว่างไว ผูปลกูจะตองศกึษาหาขอมลูในดานตางๆ ที่

เกีย่วของใหเขาใจอยางแทจรงิ เพือ่นาํมาวางแผนและดาํเนนิการผลติพชืไดอยางถกูตองเหมาะสม

กับสภาพทองถิ่นของตนเอง

ไมดอก ไมประดับ

ไมดอก พชืทีป่ลกูขึน้เพือ่นาํดอกไปใชประโยชน เปนพชืทีม่ลัีกษณะ
ดอกสวยงาม บางชนิดดอกมีกลิ่นหอม สามารถแบงตามลักษณะ
การใชประโยชนได ดังนี้
ไมตัดดอก เปนไมดอกที่ปลูกเพื่อตัดดอกมาใชประโยชนโดยตรง เพื่อใชประดับ

แจกัน หรือประดับตกแตงในงานพิธีตางๆ ใหบริเวณงานมีความสวยงาม สามารถปลูก
ไมตัดดอกเพื่อการคาเปนอาชีพได เชน กลวยไม กุหลาบ หนาวัว เยอบีรา เบญจมาศ 

เปนตน
ไมดอกประดับ หรือไมดอกติดกับตน เปนพันธุไมดอกสวยงาม ไมนิยมตัดดอกเพราะ

ดอกไมคงทน เห่ียวเฉางาย นยิมปลกูเปนกลุมหรอืเปนแปลง ใชประดบัตกแตงอาคารสถานที่
มีทั้งไมยืนตนขนาดใหญ ไมพุม ไมลมลุก เชน พุทธรักษา ชบา ทองอุไร ผกากรอง ประทัดจีน
ดาวเรือง ดาวกระจาย สรอยไก หรือหงอนไก บานชื่น รักเร เปนตน

ไมประดับ เปนพันธุไมที่ปลูกประดับตกแตงอาคารสถานที่ มีรูปทรง ลําตน ใบ สวยงาม ไมคํานึงถึงการใช
ประโยชนจากดอก สามารถแบงได ดังนี้

   ไมใบ คือ พันธุไมที่มีรูปรางลักษณะของใบมีสีสัน
สวยงาม เชน เฟรน บอนสี ปริก โปรงฟา โกสน ไทรทอง 
ปาลมตางๆ ขอย วาสนา เปนตน
  ไมกระถาง เปนพันธุไมประดับที่สามารถนํามาปลูก
ใหเจริญเติบโตไดดีในกระถาง เชน สาวนอยประแปง ไม
ตระกูลปาลม ไมเลื้อยตางๆ เปนตน

ไมดัดและไมแคระ เปนไมประดับที่มีความงามของ
ทรงพุม ลําตน กิ่ง ใบ ดอกหรือผล โดยผูปลูกคอยตัด
แตงดูแลเอาใจใสเปนพิเศษ และตองมีศิลปะในการ

ตกแตงมาก สามารถเลี้ยงเปนงานอดิเรกหรือ
ทําเปนอาชีพได พันธุไมที่นิยมใชทําไมดัด 
ไมแคระ เชน ขอย ตะโก โมก เปนตน

๗
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 เมื่อตัดสินใจที่จะปลูกพืชชนิดใดแลว ผูปลูกตองศึกษาขอมูลการปลูกพืชที่มีความเหมาะสม

กับปจจัยการผลิตท่ีตนมีอยู ซึ่งผูปลูกพืชสามารถปฏิบัติไดหลายวิธีขึ้นอยูกับความสะดวกในการ

หาขอมูลในแตละทองถิ่น ดังนี้

แหลงขอมูลความรูในการผลิตพืช

สังเกตและสํารวจสภาวะความตองการของตลาด
ในทองถิ่น
โดยการออกสํารวจหาขอมูลความตองการของ
ตลาดในทองถิ่น สภาพปญหาของผูผลิตรายอื่นๆ 
สําหรับผู เริ่มลงมือผลิตรายใหมควรสํารวจและ
สังเกตสภาพสิ่งแวดลอมท่ีเปนปจจัยการผลิตพืช 
และผลกระทบตอการปลูกพืชชนิดน้ันดวย เชน 
สภาพดิน อุณหภูมิ แสงสวาง แหลงนํ้า เมื่อสํารวจ
ไดขอมลูมาแลวจงึวางแผนการผลติพชืใหเหมาะสม
กับปจจัยตางๆ ที่มีอยูตอไป

ศึกษาคนควาขอมูลจากหนวยงานของรัฐ
เชน ศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบลหรือประจําหมูบานที่อาศัยอยู ซึ่งมีเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตรคอยใหคําแนะนํา ถาตองการทราบผลการวิจัยการผลิตพืชในทองถิ่น สามารถขอขอมูล
จากเจาหนาที่สถานีวิจัยพืชสวนที่ตั้งอยูในจังหวัดที่อาศัยอยูหรือในจังหวัดใกลเคียง

ศึกษาคนควาขอมูลจากหนวยงานภาคเอกชน
ปจจุบันองคกรภาคเอกชนหลายแหงไดดําเนินธุรกิจการเกษตร เชน จําหนายปุย เมล็ดพันธุ เคมีภัณฑ
การเกษตร อุปกรณการเกษตร หรือรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อนําไปแปรรูป ทําใหมีขอมูลการปลูก
เผยแพรทั่วไป

ศึกษาขอมูลจากสื่อสารมวลชน และสื่อสิ่งพิมพ

เนื่องจากประชากรสวนใหญของประเทศประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ทําใหสื่อมวลชนประเภท
ตางๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ 
นิตยสารตางๆ จึงมีรายการหรือคอลัมน
เกีย่วกบัการเกษตร เพือ่ประชาสัมพนัธและ
ใหความรูแกเกษตรกรเพิ่มขึ้น

๘
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 การวางแผนจัดการปลกูพชืเปนการกาํหนดวตัถปุระสงค เปาหมาย ขัน้ตอน วธิกีารดาํเนนิงาน

ตั้งแตเริ่มตนปลูกจนถึงการใชประโยชนจากพืชที่ผลิตได เพื่อใหการปลูกพืชไดรับผลสําเร็จ คุมคา

ตอการลงทุน แนวทางในการวางแผนจัดการผลิตพืชมีขั้นตอน ดังนี้

 ๑) สํารวจสภาวะความตองการของตลาด เพื่อทําการวางแผนผลิตไดเหมาะกับ

ไมกระถางแขวนเปนที่นิยมของคนทั่วไป สามารถสราง
รายไดใหกับผูผลิตเปนอยางดี

ความตองการของผูบริโภคในตลาด ราคาอยูใน

ระดับเหมาะสม จากนั้นจึงทําการคนควาขอมูล

ความรูเกี่ยวกับพืชที่จะผลิต

 ๒) กําหนดพืชและแนวทางการ
ใชประโยชน ตามความตองการของตลาดหรอื

การบริโภคในครัวเรือนซึ่งตองคํานึงถึงฤดูกาล 

สภาพพื้นที่ และปจจัยตางๆ ที่เหมาะแกการ

เจริญเติบโต ปญหาจากศัตรูพืชและกําหนด

วัตถุประสงคการผลิตวาเพื่อการบริโภค หรือ

จําหนายและจัดหาชองทางจําหนาย

   

แหลงขอมูลความรูในการผลิตพืช

ขอมูลจากผูรูและภูมิปญญาทองถิ่น
ไดแก ผูที่มีความรูความชํานาญ มีประสบการณในการปลูกพืช เชน เจาของไร เจาของสวน ผูที่ประกอบ
อาชีพธุรกิจการเกษตร และเจาหนาที่ของรัฐที่มีหนาที่สงเสริมอาชีพเกษตรในทองถิ่น ซึ่งบุคคลเหลาน้ี 
สามารถใหขอมูลการปลูกพืชในทองถิ่นไดเปนอยางดี เพราะมีความเชี่ยวชาญ จากการปฏิบัติหนาที่อยาง
สมํ่าเสมอ จึงทําใหเขาใจปญหาและสามารถแนะนําขอมูลที่เปนประโยชนดานการปลูกพืชไดสมํ่าเสมอ จึงทําใหเขาใจปญหาและสามารถแนะนําขอมูลที่เปนประโยชนดานการปลูกพืชได

ขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร
เปนขอมลูท่ีสามารถคนควาไดจากเครือขายระบบสารสนเทศ
 หรอือินเทอรเน็ตจากเวบ็ไซตตางๆ ภายในประเทศและตาง
ประเทศ ซึง่ปจจบุนัมทัีง้เวบ็ไซตสวนบคุคล องคกรภาครัฐ 
ภาคเอกชน นําขอมูลเกี่ยวกับการปลูกพืชเผยแพรทาง
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงจํานวนมาก ชวยใหประหยัด
เวลาและคาใชจาย รวมทั้งไดขอมูลที่ทันสมัยเพราะมี
การปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันตลอดเวลา

๙



 ๓) กําหนดพื้นที่เพาะปลูกพืช พิจารณาพื้นที่ที่ใชปลูกใหเหมาะสมกับพืชที่ปลูก 

เชน จะปลูกพืชชนิดใด จํานวนพื้นที่กี่ไร ถาในพื้นที่เดียวกันมีการปลูกพืชหลายชนิด ควรจัดระบบ

การปลกูพชืใหหมนุเวยีนตามหลกัการใชประโยชนจากท่ีดินใหมีประสิทธิภาพมากทีสุ่ด และยังชวย

ปองกันกําจัดศัตรูพืชดวย

 ๔) การจัดทําตารางการปฏิบัติงาน เปนการกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานปลูกพืช

ไวในแผนดําเนินการแตละวัน กําหนดรายการปฏิบัติ ระบุเวลา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแตการ

เตรียมดิน การเตรียมพันธุพืช การเพาะเมล็ด การยายปลูก การใหปุย การเก็บเกี่ยวและการ

จัดจําหนาย

 ๕) การเตรียมทุนและแรงงานที่ใชในการผลิตพืช โดยการวางแผนการใชเงินทุน

และแรงงานอยางละเอียดถี่ถวน วาจะหาเงินทุนมาจากไหน ใชแรงงานเทาไร จึงจะเหมาะสมกับ

สภาพงาน หรือใชแรงงานภายในครัวเรือน เปนตน

 ๖) การเตรยีมพนัธุพชื วสัด ุอปุกรณการผลติพชื ผูผลิตพชืควรจัดเตรียมพันธุพชื

ทีจ่ะปลกูใหมปีรมิาณเหมาะสมกบัพืน้ท่ีปลกู และควรเปนพนัธุพชืทีมี่คุณภาพ มีความตานทานโรค

และแมลงศัตรูพืช สวนวัสดุอุปกรณการผลิตพืช เชน ปุย สารเคมีเกษตร เครื่องมือที่ใชเตรียมดิน

เครื่องมือที่ใชเก็บเกี่ยวผลผลิต ผูผลิตควรมีการจัดเตรียมไวใหเพียงพอกับขนาดของกิจการและ

แผนดําเนินการที่จัดวางไว

เครื่องมือที่ใชเก็บเกี่ยวผลผลิต ผูผลิตควรมีการจัดเตรียมไวใหเพียงพอกับขนาดของกิจการและ

แผนดําเนินการที่จัดวางไว

กอนทําการผลิตพืชจะตองศึกษาความเหมาะสมของ
สภาพพื้นท่ีที่ใชปลูกพืช เพื่อใหไดผลผลิตที่ดี คุมคาตอ
การลงทุน

๑๐
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