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คานา
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้รายวิชางานเกษตร รหัสวิชา ง22101 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ชุดที่ 1 งานเกษตรน่ารู ้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้
ประกอบการเรี ยนการสอนรายวิชางานเกษตร กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรี ยนตลุกดู่วทิ ยาคม อาเภอทัพทัน จังหวัดอุทยั ธานี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุทยั ธานี เขต 42 ซึ่งเป็ นชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนได้ใช้ศึกษาด้วยตนเอง เป็ นการเรี ยน
การสอนที่ยดึ นักเรี ยนเป็ นสาคัญและเรี ยนรู้ตามศักยภาพของบุคคล โดยมีครู ผสู้ อนเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาและ
ให้คาปรึ กษาเมื่อมีปัญหาอย่างใกล้ชิด ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่จดั ทาขึ้นประกอบด้วยชุ ดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ ทั้งหมด 6 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 เรื่ อง งานเกษตรน่ารู ้
ชุดที่ 2 เรื่ อง เครื่ องมือการเกษตร
ชุดที่ 3 เรื่ อง ความหมายและการจาแนกพืชผัก
ชุดที่ 4 เรื่ อง การปลูกพืชผักสวนครัว
ชุดที่ 5 เรื่ อง การจัดการผลผลิตเพื่อการบริ โภคและจาหน่ายเบื้องต้น
ชุดที่ 6 เรื่ อง การปลูกพืชผักตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ชุดนี้ เป็ นชุดที่ 1 เรื่ อง งานเกษตรน่ารู ้ ซึ่ งประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้คือ
การเกษตรเป็ นอาชีพหลักของประเทศไทย ประชาชนส่ วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ทาให้การเกษตรมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้
ส่ วนใหญ่ของประเทศมาจากสิ นค้าเกษตรเป็ นสาคัญ ผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้น้ ี
จะเป็ นประโยชน์สาหรับผูเ้ รี ยนและผูส้ นใจอย่างยิง่

จารุ ณี ลีกุลเจริ ญ
ผูจ้ ดั ทา
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ส่ วนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชางานเกษตร รหัสวิชา ง22101
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ชุดที่ 1 งานเกษตรน่ ารู้
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้รายวิชางานเกษตร รหัสวิชา ง22101 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ชุดที่ 1 งานเกษตรน่ารู ้ มีส่วนประกอบ ดังนี้
1. แบบทดสอบก่อนเรี ยน
2. บัตรความรู้ที่ 1.1 เรื่ อง ความหมายและความสาคัญของการเกษตร
3. บัตรกิจกรรมที่ 1.1 เรื่ อง ความหมายและความสาคัญของการเกษตร
4. บัตรความรู้ที่ 1.2 เรื่ อง การเกษตรแบบผสมผสาน
5. บัตรกิจกรรมที่ 1.2 เรื่ อง การเกษตรแบบผสมผสาน
6. บัตรความรู้ที่ 1.3 เรื่ อง ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตพืช
7. บัตรกิจกรรมที่ 1.3 เรื่ อง การคัดเลือกพันธุ์พืช
8. สรุ ปท้ายเรื่ อง งานเกษตรน่ารู ้
9. แบบทดสอบหลังเรี ยน
10. บรรณานุกรม
11. ภาคผนวก
11.1 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน
11.2 บัตรเฉลยกิจกรรมที่ 1.1 ความหมายและความสาคัญของการเกษตร
11.3 บัตรเฉลยกิจกรรมที่ 1.2 การเกษตรแบบผสมผสาน
11.4 บัตรเฉลยกิจกรรมที่ 1.3 การคัดเลือกพันธุ์พืช
11.5 เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน
11.6 แบบสรุ ปผลคะแนน
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ขั้นตอนการใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คาแนะนาการใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ดาเนินการใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.

ศึกษาคาชี้แจงการใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
ศึกษาบัตรความรู้
ปฏิบัติตามบัตรกิจกรรม

แบบทดสอบหลังเรียน

ผ่ านเกณฑ์

ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดต่ อไป

ไม่ ผ่านผ่ านเกณฑ์
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คาชี้แจงการใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชางานเกษตร รหัสวิชา ง22101
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
1. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้รายวิชางานเกษตร รหัสวิชา ง22101 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทั้งหมด
6 ชุด ดังนี้
1.1 ชุดที่ 1 เรื่ อง งานเกษตรน่ารู ้
1.2 ชุดที่ 2 เรื่ อง เครื่ องมือการเกษตร
1.3 ชุดที่ 3 เรื่ อง ความหมายและการจาแนกพืชผัก
1.4 ชุดที่ 4 เรื่ อง การปลูกพืชผักสวนครัว
1.5 ชุดที่ 5 เรื่ อง การจัดการผลผลิตเพื่อการบริ โภคและจาหน่ายเบื้องต้น
1.6 ชุดที่ 6 เรื่ อง การปลูกพืชผักตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ในชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้รายวิชางานเกษตร รหัสวิชา ง22101 แต่ละชุด ประกอบด้วย
ส่ วนประกอบต่าง ๆ ตามลาดับ ดังนี้
2.1 คาชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้รายวิชางานเกษตร รหัสวิชา ง22101 กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
2.2 คาชี้แจงสาหรับครู ผสู้ อน
2.3 คาชี้แจงสาหรับนักเรี ยน
2.4 มาตรฐานการเรี ยนรู ้ / ตัวชี้วดั
2.5 สาระสาคัญ
2.6 จุดประสงค์การเรี ยนรู้
2.7 สาระการเรี ยนรู้
2.8 จานวนชัว่ โมงที่เรี ยนรู ้
2.9 แบบทดสอบก่อนเรี ยน
2.10 บัตรความรู้และบัตรกิจกรรม
2.11 แบบทดสอบหลังเรี ยน
2.12 บรรณานุกรม
2.13 ภาคผนวก

3

ชุ ดที่ 1 งานเกษตรน่ ารู้

4

คาแนะนาการใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชางานเกษตร รหัสวิชา ง22101
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 สาหรับครู ผู้สอน
1. ครู เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม
2. ครู ศึกษาเนื้ อหาที่จะสอนให้ละเอียดและศึกษาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้รายวิชางานเกษตรให้
รอบคอบ
3. ก่อนสอนครู ตอ้ งเตรี ยมชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้เรี ยบร้อยและเพียงพอกับนักเรี ยน
4. ครู เป็ นผูจ้ ดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนและวัดผลประเมินผลให้เป็ นไปตามลาดับขั้นตอนที่
กาหนดไว้
5. ก่อนสอนครู ตอ้ งให้นกั เรี ยนศึกษาคาชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ คาแนะนาการใช้
สาหรับนักเรี ยน ศึกษาการเรี ยนรู้ดว้ ยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้รายวิชางานเกษตร
6. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน ศึกษาบัตรความรู้ ปฏิบตั ิตามบัตรกิจกรรม ตรวจคาตอบ
จากบัตรเฉลยกิจกรรม
7. ขณะที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรม ครู ตอ้ งคอยแนะนาการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยนอย่างใกล้ชิด
หาก นักเรี ยนคนใดปฏิบตั ิกิจกรรมไม่ทนั ครู ควรให้คาแนะนา ครู อาจมอบหมายงานหรื อ
เอกสารให้นกั เรี ยน ได้ศึกษาเพิ่มเติมในเวลาว่าง
8. หลังจากนักเรี ยนศึกษาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้รายวิชางานเกษตรตามขั้นตอนที่ระบุไว้เสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้ว ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปคะแนนจากการทากิจกรรมให้ครบทุกชุ ดหากมี
นักเรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์ให้นกั เรี ยนที่ไม่ผา่ นรับชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ไปศึกษาเองนอกเวลาเรี ยน

ชุ ดที่ 1 งานเกษตรน่ ารู้

คาแนะนาการใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชางานเกษตร รหัสวิชา ง22101
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 สาหรับนักเรียน
นวัตกรรมที่นกั เรี ยนใช้อยูน่ ้ ีเรี ยกว่า ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อให้
นักเรี ยนสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และสามารถแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ที่กาหนดให้อย่างมีข้ นั ตอน โดยนักเรี ยนจะได้รับประโยชน์จากชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ตามจุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ด้วยการปฏิบตั ิตามคาแนะนาต่อไปนี้อย่างเคร่ งครัด
1. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้รายวิชางานเกษตรนี้สาหรับศึกษาด้วยตนเอง นักเรี ยนต้องดาเนิน
กิจกรรมตามที่กาหนดไว้จนครบขั้นตอน
2. ศึกษาจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ก่อนลงมือศึกษาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ชุดที่ 1 งานเกษตรน่ารู ้
3. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน จานวน 10 ข้อ และตรวจคาตอบจากบัตรเฉลย
4. ศึกษาบัตรความรู้ให้เข้าใจและปฏิบตั ิตามขั้นตอนของบัตรกิจกรรมที่ได้รับ
5. เมื่อศึกษาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้รายวิชางานเกษตรจนจบแล้ว ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบ
หลังเรี ยน จานวน 10 ข้อ แล้วตรวจคาตอบจากเฉลย
6. ประเมินความรู้หลังจากจบการเรี ยนการสอนในชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้รายวิชางานเกษตร
ด้วยแบบทดสอบหลังเรี ยนแล้วเฉลยคาตอบ หากได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 80 ให้กลับไปทบทวนความรู้
เพิม่ เติมจนกว่าจะทาแบบทดสอบได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
7. เมื่อปฏิบตั ิกิจกรรมเสร็ จแล้วให้รวบรวมชุดการสอนสุ ขศึกษาส่ งคืนครู
8. ในการปฏิบตั ิกิจกรรมตามชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้รายวิชางานเกษตร ให้นกั เรี ยนทาด้วยความ
ตั้งใจและมีความซื่ อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่ดูเฉลยก่อนทาบัตรกิจกรรมและแบบทดสอบ เพราะหาก
นักเรี ยนดูเฉลยก่อนจะไม่ได้รับประโยชน์จากชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้รายวิชางานเกษตรเท่าที่ควร
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ชุดที่ 1 งานเกษตรน่ ารู้
สาระที่ 4 การอาชีพ
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทกั ษะที่จาเป็ น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ตัวชี้วดั
ม 4.1 ม 2/1 อธิบายการเสริ มสร้างประสบการณ์อาชีพ
ม 4.1 ม 2/2 ระบุการเตรี ยมตัวเข้าสู่ อาชีพ
ม 4.1 ม 2/3 มีทกั ษะพื้นฐานที่จาเป็ นสาหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ
สาระสาคัญ
การเกษตรเป็ นอาชีพหลักของประเทศไทย ประชาชนส่ วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ทาให้การเกษตรมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ
เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศมาจากสิ นค้าเกษตรเป็ นสาคัญ
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. บอกความหมายและความสาคัญของงานเกษตรได้
2. อธิบายกระบวนการจัดการเกี่ยวกับงานเกษตรได้
3. มีความรู้ความเข้าใจการเกษตรแบบผสมผสาน
4. มีความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตพืช
สาระการเรี ยนรู้
1. ความหมายและความสาคัญของการเกษตร
2. การเกษตรแบบผสมผสาน
3. ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตพืช

ชุ ดที่ 1 งานเกษตรน่ ารู้

แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง งานเกษตรน่ ารู้
รายวิชางานเกษตร รหัสวิชา ง23101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
คาชี้แจง แบบทดสอบฉบับนี้มี 1 ตอน เป็ นปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10
คะแนน ตอบถูกข้อละ 1 คะแนน ตอบผิด ข้อละ 0 คะแนน เวลา 10 นาที
คาสั่ ง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบ ก ข ค หรื อ ง ที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว แล้วทาเครื่ องหมาย
 ลงในกระดาษคาตอบที่แจกให้
1. ความสาคัญของอาชีพการเกษตรคือข้อใด
ก. ให้ปัจจัย 4
ข. เพิ่มรายได้
ค. คนมีงานทา
ง. ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
2. พืชที่เหมาะที่จะปลูกในดินทรายได้แก่พืชอะไรบ้าง
ก. ฝ้ าย ปอ ทุเรี ยน
ข. ข้าว ข้าวโพด แห้ว
ค. ข้าวโพด ข้าวฟ่ าง ฝ้ าย
ง. สับปะรด ไม้ดอกไม้ประดับ
3. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนการประกอบอาชีพ
ก. ตลาด
ข. เงินทุน
ค. แรงงาน
ง. ผลผลิต
4. ก่อนเลือกประกอบอาชีพเกี่ยวกับการปลูกพืชจะต้องปฏิบตั ิอย่างไรเป็ นอันดับแรก
ก. ศึกษาข้อมูล
ข. วางแผนงาน
ค. เตรี ยมเงินทุน
ง. หาวิธีจดั จาหน่าย

7

ชุ ดที่ 1 งานเกษตรน่ ารู้
5. ผูป้ ระกอบอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษควรมีความรู้ดา้ นใดมากที่สุด
ก. การผสมพันธุ์
ข. การปฏิรูปที่ดิน
ค. การคัดเลือกพันธุ์
ง. การวางแผนการผลิต
6. สภาพความพร้อมข้อใดที่มีส่วนสาคัญในการประกอบอาชีพการเกษตรให้สาเร็ จ
ก. ความพร้อมด้านชุมชน
ข. ความพร้อมด้านตนเอง
ค. ความพร้อมด้านทรัพยากร
ง. ความพร้อมด้านความรู้และทักษะ
7. เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพแปรรู ปและถนอมอาหารในรู ปแบบใด
ก. รับจ้าง
ข. ทาเป็ นอาชีพเสริ ม
ค. ทาเป็ นธุ รกิจขนาดใหญ่
ง. ทาเป็ นธุ รกิจในครัวเรื อน
8. การนาพืชจากที่อื่นมาปลูกนั้น ควรมีลกั ษณะอย่างไร
ก. เป็ นพืชที่แปลกใหม่
ข. เป็ นพืชที่มีราคาแพง ๆ
ค. เป็ นพืชที่ขยายพันธุ์ยาก
ง. เป็ นพืชที่ปลูกง่ายขายง่าย
9. การคัดเลือกพันธุ์พืชมีวตั ถุประสงค์อะไร
ก. เพื่อให้ได้ตน้ พืชที่ดี ๆ
ข. เพื่อขจัดพืชที่ไม่ดีออกไป
ค. เพื่อให้ได้พืชที่มีราคาแพง ๆ
ง. เป็ นการปรับปรุ งพันธุ์พืชให้ดีข้ ึน
10. โดยความเข้าใจทัว่ ๆ ไปแล้ว พืชประเภทใดที่ปลูกและดูแลง่ายที่สุด
ก. ผัก
ข. พืชไร่
ค. ไม้ผล
ง. ไม้ดอกไม้ประดับ
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บัตรความรู้ที่ 1.1
เรื่อง ความหมายและความสาคัญของการเกษตร

1. ความหมายของการเกษตร
การเกษตร คือ การปฏิบตั ิกบั ที่ดินเพื่อให้เกิดผลผลิต ทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การทาประมง
และการเกษตรผสมผสาน โดยอาศัยความรู้ ความชานาญ ประสบการณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
เงินทุน เพื่อให้พืชและสัตว์เจริ ญเติบโตให้ผลผลิตต่าง ๆ

2. ความสาคัญของการเกษตร
การเกษตรมีความสาคัญต่อการดารงชีวติ ของมนุษย์ต้ งั แต่ดึกดาบรรพ์ มนุษย์รู้จกั ใช้ประโยชน์
อย่างมากมายจากพืช สัตว์ ทั้งในชีวติ ประจาวันและการดารงชีวิต ตลอดจนในการพัฒนาประเทศให้
เจริ ญมัน่ คงอีกด้วย

ภาพที่ 1 การเกษตร
ทีม่ า : https://www.brandbuffet.in.th

ชุ ดที่ 1 งานเกษตรน่ ารู้
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3. เกษตรกับชีวติ ประจาวัน
ถึงแม้ปัจจุบนั วิทยาการต่าง ๆ จะเจริ ญก้าวหน้าขึ้น มนุษย์กย็ งั คงอาศัยผลผลิตที่ได้จากการเกษตร
เป็ นพื้นฐานในการดารงชีวิตเช่นเดิม กล่าวคือ
3.1 เป็ นวัตถุดิบในการผลิตปั จจัย 4 คือ อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยูอ่ าศัย และยารักษาโรค
โดยมนุษย์รู้จกั เก็บเกี่ยวผลผลิตทางเกษตร นาไปประกอบอาหารรับประทานสร้างความเจริ ญเติบโตแก่
ร่ างกาย นาส่ วนต่าง ๆ ของพืชเส้นใยไปผลิตสิ่ งทอหรื อใช้หนังสัตว์ทาเครื่ องนุ่งห่ม ปลูกป่ าเพื่อนาไม้ไป
เป็ นอุปกรณ์การก่อสร้าง สร้างที่พกั อาศัย อาคารสถานที่ ทาเฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องใช้ต่าง ๆ และปลูกพืช
สมุนไพร เพื่อนาไปใช้เป็ นยารักษาโรค ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ลว้ นมีความจาเป็ นต่อการดารงชีวติ ของมนุษย์ท้ งั สิ้ น
3.2 เป็ นงานที่ทารายได้ให้แก่เกษตรกร โดยเกษตรกรสามารถนาผลผลิตทางการเกษตรที่ เหลือ
จากการบริ โภค ใช้สอยประโยชน์ในครอบครัวไปจัดจาหน่ายแก่ผอู ้ ื่นได้ท้ งั ตลาดภายในประเทศ และ
ต่างประเทศซึ่ งจะทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึ้น

ภาพที่ 2 ผลผลิตที่ทารายได้ให้เกษตรกร
ทีม่ า : https://www.sentangsedtee.com/
3.3 เป็ นแหล่งให้ความร่ มรื่ นสวยงาม การทาการเกษตรมิได้ให้ประโยชน์ ทางด้านการบริ โภค
หรื อการค้าเท่านั้น แต่ยงั ให้ความร่ มรื่ น ความเพลิดเพลิน ความสวยงาม ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยอีกด้วย
เพื่อให้คนได้ใช้เป็ นที่ผอ่ นคลายอารมณ์ เช่น การไปเที่ยวสวนธารณะ การเลี้ยงปลาสวยงาม เป็ นต้น
3.4 ส่ งเสริ มการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ สาหรับผูท้ ี่มีเวลาว่างจากการประกอบอาชีพหลัก
สามารถทาการเกษตร เช่น ปลูกไม้ประดับ พืชผักสวนครัว เลี้ยงไก่ เป็ นงานอดิเรก เพื่อไม่ให้เวลาว่างนั้น
เปล่าประโยชน์หรื อแม้แต่ชาวนา หลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้วอาจปลูกถัว่ ในที่นา ก็จะมีงานทาตลอดปี

ชุ ดที่ 1 งานเกษตรน่ ารู้
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4. ประเภทของการเกษตร
ประเภทของการเกษตร แบ่งได้เป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1. การปลูกพืช มีหลายชนิด โดยลักษณะธรรมชาติของพืชแต่ล่ะชนิดก็แตกต่างกันไป ซึ่ งแบ่ง
ลักษณะการปลูกและดูแลรักษาเป็ น2 ชนิด ได้แก่
1.1 พืชสวน หมายถึง พืชที่ปลูกในเนื้อที่นอ้ ย สามารถให้ผลตอบแทนสู ง ต้องการดูแลรักษา
มาก แบ่งย่อยได้เป็ น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

ภาพที่ 3 พืชสวน
ทีม่ า : https://www.thairath.co.th/content/388422

ชุ ดที่ 1 งานเกษตรน่ ารู้
1) ไม้ ดอกไม้ ประดับ นิยมปลูกไว้ในบ้าน และบริ เวณบ้านหรื อในกระถางใช้พ้นื ที่ไม่
มาก ใช้ตกแต่งอาคารสถานที่เพื่อความสวยงาม

ภาพที่ 4 ไม้ดอกไม้ประดับ
ทีม่ า : https://www.ihome108.com/
2) พืชผัก ปลูกในแปลง เพราะปลูก หรื อสวนผักโดยเฉพาะ เช่น หอม กระเทียม
มะเขือ คะน้า แตงกวา และผักกวางตุง้
3) ไม้ ผล ปลูกในสวนผลไม้ หรื อพื้นที่ที่มีบริ เวณกว้างขวาง เพราะต้นไม้จะเป็ น
ไม้ยนื ต้น อายุการให้ผลยาวนาน เช่น มะม่วง เงาะ ทุเรี ยน มังคุด ลาไย ฯลฯ

ภาพที่ 5 พืชผักและไม้ผล
ทีม่ า : https://sites.google.com/site/prayochnkhxngphlmiphlchnidtang/
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1.2 พืชไร่ หมายถึง พืชที่ปลูกโดยใช้เนื้อที่มาก มีการเจริ ญเติบโตเร็ ว ไม่ตอ้ งการดูแลรักษา
มากเหมือนพืชสวน ส่ วนใหญ่เป็ นพืชล้มลุก มีอายุต้ งั แต่ 2 เดือน ถึง 1 ปี หรื อมากกว่า ผลผลิตของ
พืชไร่ มีความสาคัญทางเศรษฐกิจและชีวติ ประจาวันของคนไทย โดยใช้บริ โภคเป็ นอาหารหลัก และส่ ง
เป็ นสิ นค้าออกจัดเป็ นพืชเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสามารถนารายได้เข้าประเทศเป็ นจานวนมาก เช่น
ข้าว ข้าวโพด อ้อย ถัว่ ต่าง ๆ ยาสู บ ฝ้ าย มันสาปะหลัง เป็ นต้น

ภาพที่ 6 พืชผักและไม้ผล
ทีม่ า : https://www.svgroup.co.th

ชุ ดที่ 1 งานเกษตรน่ ารู้
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2. การเลีย้ งสั ตว์ การเลี้ยงมานานแล้ว โดยเฉพาะประชาชนที่อยูต่ ามชนบท นอกจากจะประกอบ
อาชีพ ทานาทาไร่ แล้วมักจะเลี้ยงสัตว์ควบคูไ้ ปด้วยเพื่อใช้เป็ นอาหาร แรงงานในการเพาะปลูก การขนส่ ง
และเพื่อแก้เหงา ซึ่ งปั จจุบนั การเลี้ยงสัตว์ในแง่การใช้แรงงานลดน้อยลง แต่จะมีบทบาทมากในแง่ของการ
เลี้ยงเพื่อใช้เป็ นอาหาร เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคนิยมบริ โภคเนื้ อสัตว์กนั อย่างแพร่ หลาย อีกทั้งยังสามารถ
ส่ งออกจาหน่าย ยังต่างประเทศอีกด้วย วัตถุประสงค์ของการเลี้ยงสัตว์ แบ่งออกได้ดงั นี้
1) เพื่อไว้ใช้บริ โภค
2) เพื่อไว้ใช้แรงงาน
3) เพื่อประกอบอาชีพ
4) เพื่อเสริ มรายได้
5) เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทาเครื่ องนุ่งห่มของใช้และรักษาโรค
6) เพื่อความสวยงามและความเพลิดเพลิน
7) เพื่อใช้ประโยชน์ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรื อทางการแพทย์

ภาพที่ 7 การเลี้ยงสัตว์
ทีม่ า : https://www.sentangsedtee.com

ชุ ดที่ 1 งานเกษตรน่ ารู้
3. การประมง การทาประมงเป็ นการเกษตรเกี่ยวกับการเลี้ยงและการจับสัตว์น้ าทุกชนิ ดของ
ประเทศไทยซึ่ งการทาประมงนี้สามารถสร้างรายได้ให้ประชาชน และประเทศเป็ นจานวนมาก การทา
ประมงในประเทศไทยสามารถแบ่งออกตามลักษณะของแหล่งน้ าได้ 3 ประเภท คือ
3.1 การทาประมงน้ าจืด หมายถึง การทาประมงในแหล่งน้ าจืดตามบริ เวณที่ต่างๆได้แก่การจับ
ปลาในแม่น้ า ลาคลอง การเลี้ยงปลาน้ าจืดในกระชัง การเลี้ยงปลาสลิดในบ่อ เป็ นต้น
3.2 การทาประมงน้ าเค็ม หรื อการทาประมงทะเล หมายถึง การจับกุง้ ทะเล ปลา และปลาหมึก
ตลอดจนการเลี้ยงหอยทะเลต่าง ๆ เช่น การเลี้ยงหอยแมลงภู่ การเลี้ยงหอยนางรม เป็ นต้น
3.3 การทาประมงน้ ากร่ อย หมายถึง การทาประมงในบริ เวณเชื่ อมต่อระหว่างพื้นที่น้ าเค็ม และ
น้ าจืด เช่น การเลี้ยงกุง้ กุลาดา การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง การเลี้ยงปลานวลจันทร์เป็ นต้น

ภาพที่ 8 การประมง
ทีม่ า : https://www.sentangsedtee.com
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บัตรกิจกรรมที่ 1.1
เรื่อง ความหมายและความสาคัญของการเกษตร
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนทาแผนที่ความคิดลงในกระดาษ A4 ที่เตรี ยมไว้ให้
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ 1. บอกความหมายและความสาคัญของงานเกษตรได้
2. อธิบายกระบวนการจัดการเกี่ยวกับงานเกษตรได้
.......................................
.......................................
.......................................

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

ความหมายและความสาคัญ
ของการเกษตร
.......................................

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

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

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

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

.......................................
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บัตรความรู้ที่ 1.2
เรื่อง การเกษตรแบบผสมผสาน

4. การเกษตรแบบผสมผสาน เป็ นการจัดระบบกิจกรรมการเกษตร ได้แก่ ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์
ประมง ให้มีการผสมผสานและเกื้อกูลในการผลิตซึ่ งกันและกัน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างเหมาะสมให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ด มีความสมดุลของสภาพแวดล้อม เพิ่มความสมบูรณ์ของอาหารพืชหรื อสัตว์การทา
เกษตรหลาย ๆ อย่างร่ วมกัน ทาให้เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตเพิ่มขึ้น ตลอดจนไม่เสี่ ยงต่อสภาวะการ
ขาดทุนจากราคาผลผลิตเพียงอย่างเดียวที่มีราคาไม่แน่นอนปั จจุบนั รัฐบาลส่ งเสริ มและสนับสนุนแนวทาง
ในการทาการเกษตรเช่น

ภาพที่ 9 การเกษตรแบบผสมผสาน
ทีม่ า : http://radio.rmutp.ac.th
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4.1 เกษตรทฤษฎีใหม่ คือ
แนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
ที่ส่งเสริ มสนับสนุนให้เกษตรกรได้บริ หาร
และจัดการเกี่ยวกับดิน น้ า ให้มีประโยชน์สูงสุ ด
เพื่อบังเกิดผลผลิตและรายได้มาเลี้ยงตบเองและ
ครอบครัวอย่างเพียงพอเพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
พร้อมกับช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในชุมชน

ภาพที่ 10 เกษตรทฤษฎีใหม่
ทีม่ า : http://www.kasetorganic.com
4.2 การเกษตรแบบยังชีพ หมายถึง การเกษตรหรื อการผลิตเพื่อยังชีพคือ การเพาะปลูกพอยัง
ชีพซึ่ งหมายถึง การเพาะปลูก แบบดั้งเดิมแบบหนึ่งโดยการปลูกพืชใช้กินเป็ นอาหารภายในครอบครัว
ไม่ได้ปลูกมากเหลือใช้พอที่จะส่ งไปขายนอกท้องถิ่นได้

ภาพที่ 11 การเกษตรแบบยังชีพ
ทีม่ า : http://ruralvillages.blogspot.com
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4.3 การเกษตรธรรมชาติ การเกษตรแบบนี้ เป็ นการเกษตรแบบที่กลับไปหาธรรมชาติหรื อ
การเกษตรแบบฟื้ นฟูธรรมชาติให้กลับมาดั้งเดิมนัน่ เอง

ภาพที่ 12 การเกษตรธรรมชาติ
ทีม่ า : http://agrscience.blogspot.com
4.4 การเกษตรแบบยัง่ ยืน คือ การเกษตรที่เกื้อกูลซึ่ งกันและกันเพื่อรักษาดุลยภาพทาง
ธรรมชาติและปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กันซึ่ งการเกษตรแบบนี้เป็ นการทาการเกษตรเพื่อต้องการ
ให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ท้ งั การผลิตและการดารงชีพโดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด

ภาพที่ 13 การเกษตรแบบยัง่ ยืน
ทีม่ า : http://ruralvillages.blogspot.com
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การปลูกผักแต่ละชนิดนั้น ผูป้ ลูกจาเป็ นต้องเข้าใจถึงลักษณะการเจริ ญเติบโตของผัก ชนิดต่างๆ
ก่อนเพื่อให้การปลูก และการดูแลรักษา พืชผักให้เหมาะสม กับชนิดของผัก เทคนิคการปลูกผักสวนครัว
จึงควรทราบ ดังนี้
1. ตระกูลแตงและตระกูลถั่ว ได้แก่ แตงกวา แตงโม แตงโม ฟักทอง บวบ น้ าเต้า มะระ
ถัว่ ฝักยาว ถัว่ แขก และถัว่ อื่น ๆ
 ผักต่าง ๆ เหล่านี้มีเมล็ดค่อนข้างใหญ่ งอกเร็ ว เช่นผักประเภทเลื้อยถ้าจะปลูกให้ได้ผลดี
และดูแลรักษาง่ายควรทาค้าง
 วิธีการปลูก หยอดเมล็ดโดยหยอดในแปลงปลูก หรื อภาชนะปลูกหลุมละ 3 – 5 เมล็ด
 เมื่อเมล็ดงอกมีใบจริ ง 3 – 5 ใบ หลังจากนั้นถอนแยกให้เหลือเฉพาะต้นที่แข็งแรง หลุมละ
2 ต้น
 ใส่ ปุ๋ยยูเรี ยหลังเมล็ดงอก 2 อาทิตย์ เมื่อเริ่ มออกดอกใช้ปุ๋ยสู ตร 15-15-15 หรื อ 12-24-12
 ให้นาสม่าเสมอ คอยดูแลกาจัดวัชพืช และแมลงต่าง ๆ
 เริ่ มเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุประมาณ 40 – 60 วัน หลังหยอดเมล็ด

ภาพที่ 14 พืชตระกูลแตงและตระกูลถัว่
ทีม่ า : http://www.thaitambon.com/product/106315626
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2. ตระกูลกะหลา่ และผักกาด ได้แก่ คะน้า กวางตุง้ ผักกาดขาว ผักกาดหัว กะหล่าดอก
กะหล่าปลี และบร๊ อกโคลี
 ผักตระกูลนี้มีเมล็ดค่อนข้างเล็ก บางชนิดมีราคาแพงมาก เพราะส่ วนใหญ่ตอ้ งสั่งเมล็ดมา
จากต่างประเทศ
 วิธีปลูก หยอดเมล็ดเป็ นหลุม ๆ ละ 3 - 5 เมล็ด ห่างกันหลุมละ 20 เซนติเมตร หรื อโรย
เมล็ดบาง ๆ เป็ นแถวห่างกันแถวละ 20 เซนติเมตร หลังหยอดเมล็ดหรื อโรยเมล็ด 10 วัน หรื อเมื่อมีใบ
จริ ง 2-3 ใบ ถอนแยกให้เหลือหลุมละ 2 ตัน หรื อหากโรยเมล็ดเป็ นแถวให้ถอนอีก ระวังระยะต้นไม่ให้ชิด
กันเกินไป
 ใส่ ปุ๋ยยูเรี ยหลังจากถอนแยกหรื อทาระยะปลูกแล้ว
 หลังใส่ ปุ๋ยครั้งแรก 10 วัน ใส่ ปุ๋ยยูเรี ยครั้งที่สอง
 อายุเก็บเกี่ยวผักแต่ละชนิ ดแตกต่างกันเล็กน้อย เช่น คะน้า กวางตุง้ เก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 3045 วัน ผักกาดหัว 45-55 วัน ผักกาดขาวปลี เขียวปลี กะหล่าดอก กะหล่าปลี อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 50-60
วัน หลังหยอดเมล็ด
 เมื่อเก็บเกี่ยวไม่ควรถอนผักทั้งต้นเก็บผักให้เหลือใบทิ้งไว้กบั ต้น 2-3 ใบ ต้นและใบที่เหลือ
จะสามารถเจริ ญเติบโตให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้อีก 2-3 ครั้ง
 ข้ อควรระวัง ต้องให้น้ าสม่าเสมอ ผักตระกูลนี้มกั มีปัญหาโรคและแมลงค่อนข้างมาก ต้อง
คอยดูแลเอาใจใส่ ใกล้ชิด

ภาพที่ 15 พืชตระกูลกะหล่าและผักกาด
ทีม่ า : http://linhzhimin-info.com
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3. ตระกูลพริก - มะเขือ ได้แก่ พริ กขี้หนู พริ กชี้ฟ้า มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะเขือพวง
มะเขือเทศ
 ผักตระกูลนี้ควรมีการเพาะกล้าก่อนย้ายปลูกในแปลง
 การเพาะกล้า เตรี ยมดินในกะบะเพราะหรื อในถุงพลาสติก
 หยอดเมล็ดในถุงเพาะ ถุงละ 3 – 5 เมล็ด ถ้าเพาะในกะบะเพาะ ควรเว้นระยะระหว่างต้น 5
เซนติเมตร ระหว่างแถว 10 เซนติเมตร
 เมื่อเมล็ดงอกแล้วมีใบจริ ง 2-3 ใบ ถอนแยกเหลือต้นกล้าแข็งแรงสมบูรณ์ไว้ 2 ต้น
 เมื่อกล้ามีใบจริ ง 5-6 ใบ หรื อหลังเพาะกล้าประมาณ 30 วัน ย้ายกล้าลงแปลงปลูก
 เมื่อต้นกล้าตั้งตัวได้ หรื อเริ่ มเจริ ญเติบโต ใส่ ปุ๋ยยูเรี ย 1 ครั้ง
 เมื่อต้นเริ่ มออกดอกใช้ปุ๋ย 15-15-15 หรื อ 12-24-12
 อายุเก็บเกี่ยว มะเขือเทศประมาณ 50-60 วัน หลังย้ายกล้า และพริ ก มะเขือ ประมาณ 6075 วัน หลังย้ายกล้า

ภาพที่ 16 พืชตระกูลพริ ก - มะเขือ
ทีม่ า : https://www.honestbee.co.th
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4. ตระกูลผักชี และตระกูลผักบุ้ง ได้แก่ ผักชี ขึ้นฉ่าย ผักบุง้
 ควรนาเมล็ดแช่น้ าก่อนปลูก ถ้าเมล็ดลอยให้ทิง้ ไปและนาเมล็ดที่จมน้ ามาเพาะ
 หว่านเมล็ดในแปลง โดยจัดแถวให้ระยะห่างกัน 15 - 20 เซนติเมตร กลบดินทับบาง ๆ
ประมาณ 1 เซนติเมตร สาหรับขึ้นฉ่าย
 ผักบุง้ จะงอกใน3 วัน ผักชีประมาณ 4 - 8 วัน และขึ้นฉ่าย 4 - 7 วัน
 เมื่อกล้างอกมีใบจริ ง ถอนแยกและพรวนดินให้โปร่ งเสมอจนเก็บเกี่ยว
 ผักบุง้ จีนเก็บเกี่ยวได้ภายใน 15-20 วัน ผักชี 45-60 วัน และขึ้นฉ่าย 60-70 วัน
 สาหรับผักชีและขึ้นฉ่าย ไม่ชอบแสงแดดจัด อาจปลูกในที่ ๆ มีร่มเงาได้ แต่สาหรับ
ผักบุง้ จีน ต้องการแสงแดดตลอดวัน

ภาพที่ 17 พืชตระกูลผักชีและตระกูลผักบุง้
ทีม่ า : https://www.honestbee.co.th
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5. ตระกูลโหระพา กะเพรา แมงลัก และตระกูลผักชี ฝรั่ง ได้แก่ โหระพา กะเพรา แมงลักและผักชี
ฝรั่ง
 เตรี ยมดินให้ละเอียด หว่านเมล็ดให้ทวั่ แปลง ใช้ฟางกลบ หรื อ ปุ๋ ยคอกที่ยอ่ ยสลายดี แล้ว
โรยทับบาง ๆ รดน้ าตามทันทีดว้ ยบัวรดน้ าตาถี่
 เมล็ดจะงอกเป็ นต้นกล้าภายใน 7 วัน
 เมื่อกล้าอายุ 1 เดือน ถอนแยกจัดระยะต้นให้โปร่ ง หรื อใช้ระยะระหว่างต้น ประมาณ 2030 เซนติเมตร
 โหระพา กะเพรา แมงลัก เก็บเกี่ยวได้หลังหยอดเมล็ด 45-50 วัน ผักชีฝรั่ง เก็บเกี่ยวได้หลัง
หยอดเมล็ด 60 วัน
 สาหรับโหระพา กะเพรา และแมงลัก ในระหว่างการเจริ ญเติบโตให้หมัน่ เด็ดดอกทิ้ง
เพื่อให้ลาต้นและใบเจริ ญเติบโตได้เต็มที่
 ผักชีฝรั่ง ตัดใบไปรับประทาน เหลือลาต้นทิง้ ไว้จะสามารถเจริ ญเติบโตได้อีก

ภาพที่ 18 พืชตระกูลโหระพา กะเพรา แมงลัก และตระกูลผักชีฝรั่ง
ทีม่ า : https://www.pinterest.de/
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บัตรกิจกรรมที่ 1.2
เรื่อง การเกษตรแบบผสมผสาน
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 – 6 คน และช่วยกันระดมความคิด (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ มีความรู้ความเข้าใจการเกษตรแบบผสมผสาน
1. ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดเห็นเพิ่มเติมถึงข้อดีของการเกษตรแบบผสมผสาน
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. นักเรี ยนอธิบายหลักการและวิธีการของการเกษตรแบบผสมผสาน
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. แนวทางนาการเกษตรแบบผสมผสานไปใช้ในชีวติ ประจาวัน ต้องดาเนินการอย่างไร อธิบายมาพอ
สังเขป
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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บัตรความรู้ที่ 1.3
เรื่อง ความรู้พนื้ ฐานเกีย่ วกับกระบวนการผลิตพืช

1. ความหมาย ความสาคัญของการผลิตพืช
1.1 ความหมายของการผลิตพืช
การผลิตพืช หมายถึง การปลูกหรื อการเพิ่มจานวนต้นพืชให้มีปริ มาณมากขึ้น โดยนาพืชที่
ผลิตได้ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ การปลูกไม้ประดับให้มีรูปทรงสวยงาม นอกจากนี้
การผลิตพืชยังรวมไปถึง การเพาะเมล็ดเพื่อให้ได้ตน้ กล้าพันธุ์ไม้มากขึ้น การขยายพันธุ์พืชที่มีอยูใ่ ห้มี
จานวนต้นมากขึ้นแต่ไม่รวมถึงการนาต้นพืชมาจากที่อื่น ๆ มาพักไว้รวมกัน เพื่อเพิ่มปริ มาณของต้นพืช

ภาพที่ 19 การปลูกพืช
ทีม่ า : ภาพถ่ายโดย นางสาวจารุ ณี ลีกุลเจริ ญ
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1.2 ความสาคัญต่ อการผลิตพืช
การผลิตพืชในปั จจุบนั มีความสาคัญต่อชี วติ ประจาวันของมนุษย์และสัตว์เป็ นจานวนมาก
โดยเฉพาะพืชชั้นสู งหรื อพืชสี เขียว ส่ วนพืชชั้นต่าบางชนิ ดก็มีประโยชน์ เช่น สาหร่ ายชนิดต่าง ๆ บาง
ชนิดก็มีโทษ เช่น เห็ดบางชนิ ด ราดา ซึ่ งโดยทัว่ ไปสามารถแบ่งความสาคัญของพืชออกได้ ดังนี้
1) เป็ นแหล่งอาหารของมนุ ษย์ ทาให้มนุษย์ดารงชีวติ อยูไ่ ด้โดยมีอาหารรับประทานได้แก่
พืชชนิดต่าง ๆ เช่น ข้าว ผักสด ผลไม้ต่าง ๆ รวมไปถึงพืชที่ให้ผลผลิตน้ ามันต่าง ๆ เช่น ถัว่ เหลือง
ทานตะวัน มะพร้าว เป็ นต้น

ภาพที่ 20 การปลูกข้าวเพื่อเป็ นแหล่งอาหาร
ทีม่ า : ภาพถ่ายโดย นางสาวจารุ ณี ลีกุลเจริ ญ
2) เป็ นที่อยูอ่ าศัยของมนุษย์ โดยใช้ผลผลิตจากพืชที่เป็ นไม้ยนื ต้น เช่น สัก เต็ง รัง ประดู่
มะค่า เป็ นต้น
3) เป็ นยารักษาโรคชนิดต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยโบราณ โดยการนาส่ วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ราก ลา
ต้น ใบ ดอก ผล ของพืชหลายชนิดมาปรุ งให้เข้ากัน ใช้รักษาและบรรเทาอาการเจ็บป่ วยของมนุษย์และ
สัตว์เลี้ยง ซึ่ งเราเรี ยกพืชที่นามาใช้ทายารักษาโรคต่างๆ ว่า “พืชสมุนไพร”
4) ใช้ทาเครื่ องนุ่งห่ม โดยนาผลผลิตของพืชเส้นใยชนิดต่าง ๆ ฝ้ าย ป่ าน ปอ นุ่น มาปั่ นเป็ น
เส้นด้าย แล้วนาเส้นด้ายมาทอเป็ นผ้า ตัดเย็บเป็ นเสื้ อ กางเกง ที่นอน หมอน มุง้ เครื่ องใช้ในชีวติ ประจาวัน
ได้อีกมากมาย
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5) ใช้เป็ นอาหารของสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะสัตว์กินพืช เช่น โค กระบือ ช้าง ม้า แพะ แกะ
ซึ่งใช้หญ้าเป็ นอาหารหลักในการดารงชี วติ แม้กระทัง่ สัตว์ปีก เช่น เป็ น ไก่ ห่าน นกชนิ ดต่าง ๆ ก็ใช้รา
ปลายข้าว ข้าวโพดป่ น มันสัมปะหลังบดละเอียด ใบกระถินป่ น มาเป็ นส่ วนประกอบหลักของอาหารสัตว์
ทุกประเภท เป็ นต้น

ภาพที่ 21 การปลูกพืชอาหารสัตว์
ทีม่ า : http://www.thaiarcheep.com
6) มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ
เพราะมีการนาเอาพืชและผลผลิตของพืชส่ งเป็ น
สิ นค้าออกไปขายยังต่างประเทศ เพื่อนาเงินตราจาก
ต่างประเทศมาเป็ นรายได้ของแผ่นดิน ทาให้ประเทศ
ไทยได้รับการยอมรับจากทุกประเทศทัว่ โลกว่า
เป็ นประเทศที่เป็ นแหล่งผลิตอาหารรายใหญ่แห่งหนึ่ง
ของโลก พืชที่ส่งออกเป็ นสิ นค้ามากที่สุด คือ พืชไร่
เช่น ข้าว ข้าวโพด มันสาปะหลัง ยาสู บ อ้อย เป็ นต้น
รองลงมา ได้แก่ พืชส่ วน เช่น มะม่วง ทุเรี ยน มังคุด
ลาไย มะพร้าวน้ าหอม กล้วยหอมทอง ส้มโอ
นอกจากนี้ยงั มีพืชประเภทไม้ดอก ไม้ประดับ เช่น
กล้วยไม้ ดอกหน้าวัว ปาล์มประดับ หมากต่าง ๆ
เป็ นต้น

ภาพที่ 22 พืชเศรษฐกิจของประเทศ
ทีม่ า : http://www.dit.go.th
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7) ก่อให้เกิดอาชีพหลักสาคัญคนไทย เช่น ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน ซึ่ งเราเรี ยกบุคคลที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเหล่านี้วา่ “เกษตรกร” อาชีพเกษตรกรรมทาให้ประชากรในประเทศมีงานทา
มีรายได้จากการผลิตพืชตลอดทั้งปี ไม่สร้างปั ญหาให้กบั สังคม และยังก่อให้เกิดธุ รกิจต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการเกษตรอีกมากมาย เช่น ธุ รกิจการขายวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร ปุ๋ ยสารเคมีทางการเกษตร เครื่ อง
จักรวาลการเกษตรชนิ ดต่าง ๆ นอกจากนี้ การผลิตพืชยังก่อให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร เช่น อุตสาหกรรมการแปรรู ปอาหาร อุตสาหกรรมแช่แข็ง อุตสาหกรรมห้องเย็น โรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตน้ ามันปาล์ม โรงงานผลิตอาหารกระป๋ อง โรงงานผลิตซอสมะเขือเทศและโรงงานผลิต
น้ านมถัว่ เหลือง เป็ นต้น

ภาพที่ 23 อาชีพเกษตรกร
ทีม่ า : https://money.sanook.com/493289/
8) เป็ นแหล่งสันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ก่อให้เกิดอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว นารายได้เข้าประเทศไทยได้เป็ นอย่างมาก และชุมชนมีรายได้จากการส่ งเสริ มไทยเที่ยวไทย
อีกด้วย เช่น วนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ภูกระดึง ทุ่งแสลงหลวง เขาค้อ ดอยอินทนนท์ เป็ นต้น
๙) ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและสภาพสมดุลของธรรมชาติ เพราะการผลิตพืช มีส่วนช่วยทา
ให้อากาศบริ สุทธิ์ สภาพแวดล้อมร่ มรื่ น สวยงาม ถ้าผูป้ ลูกรู ้จกั หลักในการจัดภูมิทศั น์ นอกจากนี้ยงั ช่วย
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เป็ นภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วมฉับพลัน ช่วยลดความรุ นแรงของ
กระแสน้ า และยังช่วยทาให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล รวมทั้งลดปั ญหาภาวการณ์แห้งแล้งได้เป็ นอย่างดี

ชุ ดที่ 1 งานเกษตรน่ ารู้

30

2. ลักษณะการประกอบอาชีพเกีย่ วกับการปลูกพืชในประเทศไทย
อาชีพกสิ กรรมหรื อการเพาะปลูก พืชเป็ นสาขาอาชีพหนึ่งของการเกษตรกรรมถือเป็ นอาชีพหลัก
ของประชาชนในประเทศไทย อีกทั้งคุณลักษณะของรู ปร่ าง ทรงพุม่ อัตราการเจริ ญเติบโต วิธีการปลูก
การปฺฏิบตั ิดูแลรักษา รวมถึง การนาไปใช้ประโยชน์ก็ต่างกันไป
ลักษณะการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการปลูกพืชในประเทศไทยมีหลายอย่าง เช่น อาชีพทานาปลูก
ข้าว ซึ่ งเราเรี ยกผูป้ ระกอบอาชีพนี้วา่ “ชาวนา” อาชีพทาสวนผัก ปลุกผัก ชนิดต่าง ๆ เช่น ผักกาด
ผักคะน้า ผักบุง้ กวางตุง้ เราเรี ยกว่า “ชาวสวนผัก” ส่ วนอาชีพทาไร่ ซ่ ึ งเป็ นอาชีพเกี่ยวกับการปลูกพืชไร่
ชนิดต่าง ๆ เช่น ข้าวโพด มันสาปะหลัง อ้อย เราจะเรี ยกว่า “ชาวไร่ ” และผูท้ ี่ประกอบอาชีพทาสวนผลไม้
เช่น ส้ม เงาะ ทุเรี ยน ลาไย เราเรี ยกว่า “ชาวสวน” ฉะนั้น เพื่อความสะดวกในการศึกษา จึงเรี ยกผูม้ ีอาชีพ
กสิ กรรมหรื อการเพาะปลูกว่า “เกษตรกร” ซึ่ งมีความหมายรวมถึงผูป้ ระกอบอาชีพทั้งการปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ รวมทั้งการทาประมงด้วย

3. การจาแนกประเภทของการผลิตพืชทางการเกษตรในประเทศไทย
การจาแนกประเภทของการผลิตพืชทางการเกษตรในระดับสากลมีหลักการแตกต่าง และ
หลากหลาย สาหรับประเทศไทย นักวิทยาศาสตร์ การเกษตรได้จดั การจาแนกพืชออกเป็ นประเภทต่างๆ
ตามลักษณะการปลุก การปฏิบตั ิดูแลรักษา รวมไปถึงการใช้ประโยชน์ ซึ่ งสามารถแบ่งพืชออกเป็ นสาขา
ใหญ่ๆ ดังนี้
3.1 ป่ าไม้
ป่ าไม้ คือ อาณาบริ เวณที่ตน้ ไม้ข้ ึนหนาแน่น มีพ้นื ที่กว้างขวาง พอที่จะมีผลต่อ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยทัว่ ไป เช่น ลมฟ้ า อากาศ ในบริ เวณท้องถิ่นนั้น ๆ ป่ าไม้เป็ นทรัพยากรที่
สิ้ นเปลืองอาจหมดสิ้ นได้ ถ้าไม่มีการควบคุมดูแลรักษาที่ดี
1) ประโยชน์และความสาคัญของป่ าไม้ ป่ าไม้มีประโยชน์และมีความสาคัญต่อความเป็ นอยู่
และการดารงชีพของมนุษย์เราเป็ นอันมาก ซึ่ งพอสรุ ปได้ดงั นี้
1.1) ช่วยควบคุมสภาวะสมดุลทางธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1.2) เป็ นต้นกาเนิ ดของแหล่งน้ า เช่น แม่น้ า ลาธาร เราเรี ยกป่ าที่เป็ นต้นกาเนิดแหล่งน้ านี้
ว่า “ป่ าดิบน้ า”
1.3) เป็ นคลังสมุนไพรของคนในชุมชน และก่อให้เกิดอาชีพของ
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2) สาเหตุที่ทรัพยากรป่ าไม้ถูกทาลาย ในปั จจุบนั ป่ าไม้ได้ถูกทาลายลงไปอย่างมาก จน
ก่อให้เกิดปั ญหาต่าง ๆ มากมาย ซึ่ งพอสรุ ปสาเหตุสาคัญที่ป่าไม้ถูกทาลาย ดังนี้
2.1) เกิดจากการตัดไม้ทาลายป่ า เพื่อนาไม้มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
2.2) เกิดจากไฟป่ า ซึ่ งเกิดจากหลาย
2.3) เกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น การทาลายของโรคและแมลงศัตรู พืช การชะล้าง การ
พังทลายของหน้าดิน เป็ นต้น
3) วิธีการป้ องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ การป้ องก้นและอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้
สามารถทาได้ ดังนี้
3.1) ลดการตัดไม้ทาลายป่ า โดยใช้วสั ดุอื่นทดแทนการใช้ไม้ และใช้ประโยชน์จากไม้
ให้คุม้ ค่ามากที่สุด โดยการปลูกจิตสานึกของประชาชนให้เล็งเห็นความสาคัญและคุณค่าของป่ าไม้อย่าง
แท้จริ ง
3.2) การป้ องกันและควบคุมไฟป่ า
3.3) การปลูกป่ าทดแทน การปลูกป่ าแบ่งออกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ ดังนี้
1) การปลูกป่ าไม้เพื่อทดแทนป่ าธรรมชาติ หมายถึง การนาพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ
ไปปลูกในพื้นที่ป่าเสื่ อมโทรม เพื่อให้มีตน้ ไม้ข้ ึนปกคลุมพื้นที่ เพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ
2) การปลูกป่ าเศรษฐกิจ คือ การปลูกไม้ที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจและ
นามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน ทดแทนต้นไม้ที่ถูกตัดไปใช้ ซึ่ งเราเรี ยกว่า “การทาสวนป่ า”

ภาพที่ 24 ป่ าไม้ในประเทศไทย
ทีม่ า : https://sites.google.com/site/attractions01
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3.2 พืชไร่
พืชไร่ สามารถจาแนกออกเป็ นประเภทต่าง ๆ ได้ ดังนี้
1) จาแนกตามลักษณะการใช้ที่ดิน โดยอาศัยความสู งต่าของพื้นที่ และความต้องการใช้น้ า
ของพืช ซึ่ งแบ่งออกได้ดงั นี้
1.1 พืชทีปลูกบริ เวณที่ดอน เป็ นพืชที่เจริ ญเติบโตและให้ผลผลิตดีในสภาพพื้นที่ที่ไม่มี
น้ าท่วมขัง ได้แก่ ข้าวโพด มันสาปะหลัง อ้อย ข้าวฟ่ าง ถัว่ ต่าง ๆ เป็ นต้น
1.2 พืชที่ปลูกบริ เวณที่ลุ่ม เป็ นพืชที่เจริ ญงอกงามและให้ผลผลิตได้ดี ในสภาพพื้นที่ ๆ
มีน้ าขัง เช่น ข้าว แห้ว บัว กระจับ เป็ นต้น

ภาพที่ 25 พืชที่ปลูกบริ เวณที่ลุ่ม
ทีม่ า : https://health.kapook.com/view104704.html
2) จาแนกตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ซึ่ งแบ่งได้ ดังนี้
2.1 พืชใบเลี้ยงเดียว คือ พืชที่มีใบเลี้ยง 1 ใบ ลักษณะเส้นใบขนาดตามความยาวของ
ใบ เช่น พืชตระหญ้า
2.2 พืชใบเลี้ยงคู่ คือ พืชที่มีใบเลี้ยงเป็ นคู่ ๆ ลักษณะเส้นใบเป็ นร่ างแห ได้แก่
พืชตระกูลถัว่ ต่าง ๆ และพืชอื่น ๆ ที่มีลกั ษณะดังกล่าว
3) จาแนกตามหลักการใช้ประโยชน์ ซึ่ งสามารถแบ่งได้ ดังนี้
3.1 ธัญพืช หมายถึง พืชตระกูลหญ้าที่เมล็ดสามารถปลูกเจริ ญเติบโตได้
3.2 พืชตระกูลถัว่ หมายถึง พวกถัว่ ต่าง ๆ ที่เป็ นพืชล้มลุก
3.3 พืชอาหารสัตว์ หมายถึง พืชจาพวกหญ้า ผัก หรื อถัว่ ที่นามาใช้เลี้ยงสัตว์
3.4 พืชที่ใช้รากและหัวเป็ นประโยชน์ หมายถึง พืชที่นารากและหัวมาใช้ประโยชน์ใน
ด้านอาหารของมนุษย์ และสัตว์
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3.5 พืชเส้นใย ได้แก่ ฝ้ าย ป่ าน ปอ งิ้ว หรื อนุ่น
3.6 พืชที่ให้น้ าตาล เป็ นพืชที่นาเอาส่ วนใดส่ วนหนึ่งมาผลิตน้ าตาลได้
3.7 พืชชวนเสพย์ คือ พืชที่มีสารออกฤทธิ์ กระตุน้ ประสาท ถ้าใช้มาก ๆ ติดต่อกันนาน
ๆ อาจทาให้ติดได้
3.8 พืชที่ให้น้ ามัน เป็ นพืชที่นาผลผลิตไปแปรรู ปเป็ นน้ ามัน แล้วจึงนาน้ ามันมาใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาหาร หรื อนาไปใช้เป็ นเชื้ อเพลิงสาหรับเครื่ องยนต์ดีเซล
การเกษตร
3.9 พืชที่ให้น้ ายาง เป็ นพืชที่ให้น้ ายาง สามารถนามาใช้ประโยชน์ดา้ นต่าง ๆ

ภาพที่ 26 พืชไร่
ทีม่ า : http://www.doa.go.th/fcrc/nsn/responsibility.html
3.3 พืชสวน
พืชสวน สามารถจาแนกออกได้ ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของพืชนั้น ๆ ดังนี้
1) ไม้ผล หมายถึง ไม้ยนื ต้นที่มีอายุยนื นานหลายปี จึงจะให้ผลผลิตที่เรี ยกว่า “ผลไม้”
2) พืชผัก หมายถึง พืชพวกที่ใช้ราก ลาต้น ใบ ดอก ผล เป็ นอาหาร หรื อเครื่ องปรุ งแต่ง
กลิ่นอาหารต่าง ๆ โดยทัว่ ไปสามารถจาแนกพืชผักได้ตามหลักการใช้ประโยชน์ ได้ 5 ประเภท ดังนี้
2.1 ประเภทใช้ใบเป็ นอาหาร มีดงั นี้
1). ใช้ใบเป็ นอาหารโดยตรง เช่น ผักคะน้า ผักกาดขาว กวางตุง้ กะหล่าปลี เป็ นต้น
2) ใช้ใบเป็ นเครื่ องปรุ งแต่งกลิ่นอาหาร หรื อเครื่ องชูรส เช่น สะระแหน่ กระเพรา
โหระพา แมงลัก ยีห่ ร่ า เป็ นต้น
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2.2 ประเภทใช้ลาต้นเป็ นอาหาร มีดงั นี้
1) ผักที่ใช้ลาต้นเป็ นอาหารโดยตรง เช่น มันฝรั่ง เป็ นต้น
2) ผักที่ใช้ลาต้นเป็ นเครื่ องปรุ งหรื อเครื่ องชูรส เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ เป็ นต้น
2.3 ประเภทใช้รากเป็ นอาหาร มีดงั นี้
1) ผักที่ใช้รากเป็ นอาหารโดยตรง เช่น ผักกาดหัว แครอท เป็ นต้น
2) ผักที่ใช้รากเป็ นเครื่ องปรุ งรส หรื อเครื่ องชูรส เช่น รากผักชี เป็ นต้น
2.4 ประเภทที่ใช้ผลเป็ นอาหาร มีดงั นี้
1) ใช้ผลเป็ นอาหารโดยตรง เช่น มะเขือต่างๆ ฟักทอง ถัว่ ฝักยาว เป็ นต้น
2) ใช้ผลเป็ นเครื่ องปรุ งรส เช่น พริ กขี้หนู พริ กชี้ฟ้า เป็ นต้น
2.5 ประเภทที่ใช้ดอกเป็ นอาหาร เช่น กะหล่าดอก ดอกหอม ดอกกุ่ยฉ่าย เป็ นต้น
3) ไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่ งแบ่งออกได้ดงั นี้
3.1) ไม้ดอก หมายถึง พืชที่ปลูกขึ้นเพื่อนาดอกไปใช้ประโยชน์ เป็ นพืชที่มีลกั ษณะดอก
สวยงาม บางชนิดดอกมีกลิ่นหอม ไม้ดอก สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ ได้ดงั นี้
1. ไม้ตดั ดอก คือ ไม้ดอกที่ปลูกเพื่อตัดดอกมาใช้ประโยชน์ โดยตรง ใช้ประดับ
แจกัน หรื อประดับตกแต่งในงานพิธีต่าง ๆ จัดบริ เวณงานให้เกิดความสวยงาม
2. ไม้ดอกประดับ หรื อไม้ดอกติดกับต้น เป็ นพันธุ์ไม้ดอกสวยงาม ไม่นิยมตัดดอก
เพราะดอกไม่คงทน เหี่ ยวเฉาง่าย นิยมปลูกเป็ นกลุ่ม หรื อเป็ นแปลง ประดับตกแต่งอาคารสถานที่
3.2) ไม้ประดับ เป็ นพันธุ์ไม้ที่ปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่ มีรูปทรง ลาต้น ใบ
สวยงาม ไม่คานึงถึงการใช้ประโยชน์จากดอก สามารถแบ่งได้ดงั นี้
1. ไม้ใบ คือ พันธุ์ไม้ที่มีรูปร่ างลักษณะของใบมีสีสันสวยงาม เช่น เฟร์ น บอนสี
ปริ ก โปร่ งฟ้ า โกสน ไทรยอดทอง เทียนทอง ปาล์มต่าง ๆ ข่อย ฤาษีผสม พลับพลึง สาวน้อยประแป้ ง
วาสนา เป็ นต้น
2. ไม้กระถาง เป็ นพันธุ์ไม้ประดับที่สามารถนามาปลูกให้เจริ ญเติบโตได้ดีใน
กระถาง เช่น แอหนัง ตะบองเพชร สาวน้อยประแป้ ง ไม้ตระกูลปาล์ม ไม้เลื่อยต่าง ๆ เป็ นต้น
3. ไม้ดดั และไม้แคระ เป็ นไม้ประดับที่มีความงามของทรงพุม่ ลาต้น กิ่ง ใบ ดอก
หรื อผล โดยผูป้ ลูกตอนตัดแต่งดูแลเอาใจใส่ เป็ นพิเศษ และต้องมีศิลปะในการตกแต่ง ใช้เวลามาก ได้แก่
ชาดัด ข่อย ตะโก โมก มะสัง ชวนชม เป็ นต้น
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4. การศึกษาข้ อมูลและวางแผนปลูกพืช
ในการปลูกพืช ผูป้ ลูกควรมีการวางแผนการปลูกพืชก่อนทุกครั้งว่าจะปลูกพืชอะไร พืชประเภท
ไหนที่จะปลูก มีวธิ ีการปลูก ปฏิบตั ิบารุ งรักษาอย่างไร เมื่อปลูกได้ผลผลิตแล้วมีวธิ ีการจัดการผลผลิตที่
ได้อย่างไรจึงจะคุม้ ค่าต่อการลงทุน และบรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้ ผูป้ ลูกจะต้องศึกษาหาข้อมูลใน
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจอย่างแท้จริ ง เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวางแผนและดาเนินการผลิตพืชได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นของตนเอง
4.1 แนวทางศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลในการผลิตพืช ประเด็นที่เป็ นแนวทางศึกษาค้นคว้าข้อมูลการ
ผลิตพืช ได้แก่ ชนิดของพืชที่จะปลูก วิธีการปลูก การปฏิบตั ิบารุ งรักษา ความต้องการของตลาดใน
ท้องถิ่น งบประมาณที่ใช้ในการลงทุน การจัดการผลผลิต การแปรรู ปผลผลิต และการจัดจาหน่าย
ปั จจุบนั มีแหล่งค้นคว้า ข้อมูลการผลิตพืช ที่ผปู ้ ลูกสามารถปฏิบตั ิได้หลายวิธีข้ ึนอยูก่ บั ความสะดวกในการ
หาข้อมูลแต่ละท้องถิ่น ดังนี้
1) สังเกตและสารวจสภาวะความต้องการของตลาดในท้องถิ่น
2) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ หน่วยราชการที่มีบทบาทและหน้าที่ ในการให้
ความรู ้ดา้ นการส่ งเสริ มเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นวิชาการเกษตรมีหลายแห่งในท้องถิ่นใกล้บา้ น หรื อโรงเรี ยนใน
ชุมชน
3) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหน่วยงานภาคเอกชน
4) ข้อมูลจากสื่ อสารมวลชนและสื่ อสิ่ งพิมพ์
5) ข้อมูลจากผูร้ ู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ผูท้ ี่มีความรู้ ความชานาญ มีประสบการณ์ใน
การปลูกพืช เช่น เจ้าของไร่ เจ้าของสวนผูท้ ี่ประกอบอาชีพธุ รกิจการเกษตร ตลอดจนครู เกษตรและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริ มอาชีพเกษตรในท้องถิ่น
6) ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร เป็ นข้อมูลที่สามารถค้นคว้าได้จากเครื อข่าย
ระบบสารสนเทศ หรื ออินเทอร์ เน็ต จากเว็บไซด์ต่าง ๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ
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4.2 การวางแผนผลิตพืช
การวางแผนจัดการปลูกพืช เป็ นการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย ขั้นตอน วิธีการ
ดาเนินงานตั้งแต่เริ่ มต้นปลูกพืชจนถึงการใช้ประโยชน์ของพืชที่ผลิตได้ โดยมีความมุ่งหวังให้การปลูกพืช
ได้รับผลสาเร็ จ คุม้ ค่าต่อการลงทุนแนวทางในการวางแผนจัดการผลิตพืช มีข้ นั ตอนดังนี้
1) กาหนดชนิดพืชและแนวทางการใช้ประโยชน์ การตัดสิ นใจกาหนดชนิ ดพืชที่จะปลูก
ซึ่ งควรคานึงถึงฤดูกาลและสภาพพื้นที่วา่ เหมาะสมกับลักษณะของพืชหรื อไม่ มีสภาพปั จจัยต่าง ๆ เหมาะ
แก่การเจริ ญเติบโต มีปัญหาจากแมลงศัตรู พืชน้อยจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิบารุ งรักษา
เพื่อลดต้นทุนการผลิต ส่ วนการใช้ประโยชน์ของผลผลิตพืช ผูป้ ลูกควรกาหนดวัตถุประสงค์การผลิต
ก่อนว่าเมื่อผลิตแล้วนาไปบริ โภคในครัวเรื อนหรื อผลิตเพื่อการจาหน่ายและมีช่องทางการตลาดมากน้อย
เพียงใด
2) กาหนดพื้นที่เพาะปลูกพืช ถ้าในพื้นที่เดียวกันมีการปลูกพืชหลายชนิดควรจัดระบบการ
ปลูกพืช ให้หมุนเวียนตามหลักการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดและยังช่วยป้ องกัน
กาจัดศัตรู พืชด้วย
3) การจัดทาตารางการปฏิบตั ิงาน เป็ นการกาหนดปฏิทินการปฏิบตั ิงานผลิตพืชไว้ในแผน
ดาเนินการว่าแต่ละวันจะทาอะไรบ้าง กาหนดรายการปฏิบตั ิ ผูร้ ับผิดชอบงานในตารางปฏิบตั ิงานควร
ระบุเวลาขั้นตอนการปฺฏิบตั ิงาน ตั้งแต่การเตรี ยมดิน การเตรี ยมพันธุ์พืช การเพาะเมล็ด การย้ายปลูก
การให้ปุ๋ย การเก็บเกี่ยวและจัดจาหน่าย
4) การเตรี ยมทุนและแรงงานที่ใช้ในการผลิตพืช ปัญหาหนึ่งที่ผผู้ ลิตพืชมักประสบอยู่ คือ
ปั ญหาเรื่ องเงินทุน และแรงงานไม่เพียงพอ เพื่อป้ องกันปั ญหาและไม่ให้มีอุปสรรคระหว่างลงมือผลิตพืช
ทาให้การดาเนินงานไม่ประสบผลสาเร็ จ ดังนั้นควรมีแผนการใช้เงินทุนและแรงงานอย่างละเอียดถี่ถว้ น
ว่าจะหาเงินทุนมาจากไหน ใช้แรงงานเท่าไหร่ จึงจะเหมาะสมกับสภาพงาน หรื อใช้แรงงานภายใน
ครัวเรื อน เป็ นต้น
5) การเตรี ยมพันธุ์พืช วัสดุอุปกรณ์การผลิตพืช ผูผ้ ลิตพืชควรจัดเตรี ยมพันธุ์พืชที่จะปลูกให้
มีปริ มาณเหมาะสมกับพื้นที่ปลูก และควรเป็ นพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามสายพันธุ์ มีความต้านทาน
โรคและแมลงศัตรู พืช ส่ วนวัสดุอุปกรณ์การผลิตพืช ผูผ้ ลิตควรมีการจัดเตรี ยมไว้ให้เพียงพอกับขนาด
ของกิจการและแผนดาเนินการที่จดั วางไว้
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บัตรกิจกรรมที่ 1.3
เรื่อง การคัดเลือกพันธุ์พชื

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
จุดประสงค์ การเรียนรู้ มีความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตพืช
เครื่องมือและอุปกรณ์
1. เมล็ดพันธุ์ถวั่ เหลือง ถัว่ ลิสง ที่มีความสมบูรณ์ต่าง ๆ กัน
2. ต้นพืชหลายต้นที่มีความสมบูรณ์ต่างกัน
3. ผลไม้หลายผลที่มีความสมบูรณ์ต่างกัน
4. ปากกา หรื อดินสอ
5. แบบประเมินผลการเลือกพันธุ์พืช
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. นาพันธุ์พืชทั้ง 3 ชนิด วางเรี ยงไว้บนโต๊ะ
2. ติดเบอร์ หมายเลข จัดแต่งให้ง่ายต่อการสังเกตพันธุ์
3. แจกแบบประเมินผลการคัดเลือกพันธุ์พืชแก่นกั เรี ยนและอธิ บายการปฏิบตั ิงาน
4. จดบันทึกข้อมูล ตรวจสอบ และนาส่ งครู
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สรุปท้ ายเรื่องความหมายและความสาคัญของงานเกษตร
การผลิตพืช คือ การเพิ่มปริ มาณจานวนต้นพืชให้มาก ขึ้น แล้วนาผลิต เช่น ราก ลาต้น ใบ ดอก
ผลหรื อเมล็ดไปใช้ประโยชน์ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ผผู ้ ลิตวางไว้ โดยทัว่ ไปลักษณะการประกอบ
อาชีพปลูกพืชในประเทศไทยแบ่งออกได้ ๓ ประเภทใหญ่ๆ คือ การผลิตป่ าไม้ในรู ปการปลูกป่ าเศรษฐกิจ
ทดแทนป่ าไม้ธรรมชาติที่ถูกตัดไป การผลิตพืชไร่ พืชสวน ซึ่ งเป็ นพืชที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย และในการผลิตพืชให้ประสบความสาเร็ จ ผูผ้ ลิตจาเป็ นจะต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่ง
ต่าง ๆ รวมทั้งวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบเพื่อป้ องกันปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ทางาน และได้ผลงานที่คุม้ ค่ากับเวลาและทุนทรัพย์ที่ลงทุนไป
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง งานเกษตรน่ ารู้
รายวิชางานเกษตร รหัสวิชา ง23101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
คาชี้แจง แบบทดสอบฉบับนี้มี 1 ตอน เป็ นปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10
คะแนน ตอบถูกข้อละ 1 คะแนน ตอบผิด ข้อละ 0 คะแนน เวลา 10 นาที
คาสั่ ง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบ ก ข ค หรื อ ง ที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว แล้วทาเครื่ องหมาย
 ลงในกระดาษคาตอบที่แจกให้
1. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนการประกอบอาชีพ
ก. ตลาด
ข. ผลผลิต
ค. เงินทุน
ง. แรงงาน
2. การคัดเลือกพันธุ์พืชมีวตั ถุประสงค์อะไร
ก. เพื่อให้ได้ตน้ พืชที่ดี ๆ
ข. เพื่อขจัดพืชที่ไม่ดีออกไป
ค. เป็ นการปรับปรุ งพันธุ์พืชให้ดีข้ ึน
ง. เพื่อให้ได้พืชที่มีราคาแพง ๆ
3. ก่อนเลือกประกอบอาชีพเกี่ยวกับการปลูกพืชจะต้องปฏิบตั ิอย่างไรเป็ นอันดับแรก
ก. วางแผนงาน
ข. ศึกษาข้อมูล
ค. เตรี ยมเงินทุน
ง. หาวิธีจดั จาหน่าย
4. โดยความเข้าใจทัว่ ๆ ไปแล้ว พืชประเภทใดที่ปลูกและดูแลง่ายที่สุด
ก. ผัก
ข. ไม้ผล
ค. พืชไร่
ง. ไม้ดอกไม้ประดับ
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5. การนาพืชจากที่อื่นมาปลูกนั้น ควรมีลกั ษณะอย่างไร
ก. เป็ นพืชที่มีราคาแพง ๆ
ข. เป็ นพืชที่ขยายพันธุ์ยาก
ค. เป็ นพืชที่แปลกใหม่
ง. เป็ นพืชที่ปลูกง่ายขายง่าย
6. สภาพความพร้อมข้อใดที่มีส่วนสาคัญในการประกอบอาชีพการเกษตรให้สาเร็ จ
ก. ความพร้อมด้านตนเอง
ข. ความพร้อมด้านชุมชน
ค. ความพร้อมด้านทรัพยากร
ง. ความพร้อมด้านความรู้และทักษะ
7. ความสาคัญของอาชีพการเกษตรคือข้อใด
ก. ให้ปัจจัย 4
ข. เพิ่มรายได้
ข. คนมีงานทา
ง. ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
8. เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพแปรรู ปและถนอมอาหารในรู ปแบบใด
ก. รับจ้าง
ข. ทาเป็ นอาชีพเสริ ม
ค. ทาเป็ นธุ รกิจในครัวเรื อน
ง. ทาเป็ นธุ รกิจขนาดใหญ่
9. พืชที่เหมาะที่จะปลูกในดินทรายได้แก่พืชอะไรบ้าง
ก. ฝ้ าย ปอ ทุเรี ยน
ข. ข้าว ข้าวโพด แห้ว
ค. สับปะรด ไม้ดอกไม้ประดับ
ง. ข้าวโพด ข้าวฟ่ าง ฝ้ าย
10. ผูป้ ระกอบอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษควรมีความรู้ดา้ นใดมากที่สุด
ก. การผสมพันธุ์
ข. การปฏิรูปที่ดิน
ค. การคัดเลือกพันธุ์
ง. การวางแผนการผลิต
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เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 1.1
เรื่อง ความหมายและความสาคัญของการเกษตร
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนทาแผนที่ความคิดลงในกระดาษ A4 ที่เตรี ยมไว้ให้
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ 1. บอกความหมายและความสาคัญของงานเกษตรได้
2. อธิบายกระบวนการจัดการเกี่ยวกับงานเกษตรได้
พืชสวน
การปลูกพืช
พืชไร่
ความหมายและความสาคัญ
ของการเกษตร

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

การประมงนา้ จืด

การเลีย้ งสั ตว์

การประมง
การประมงนา้ เค็ม

เป็ นอาหาร
การประมงนา้ กร่ อย
ขนส่ ง
เพาะปลูก

แก้เหงา
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เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 1.2
เรื่อง การเกษตรแบบผสมผสาน
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 – 6 คน และช่วยกันระดมความคิด (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ มีความรู้ความเข้าใจการเกษตรแบบผสมผสาน
1. ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดเห็นเพิ่มเติมถึงข้อดีของการเกษตรแบบผสมผสาน
(แนวคาตอบ)
1. ลดความเสี่ ยงจากความแปรปรวนของสภาพลม ฟ้ า อากาศ
2. ลดความเสี่ ยงจากความผันแปรของราคาผลผลิต
3. ลดความเสี่ ยงจากการระบาดของศัตรู พืช
4. ช่วยเพิม่ รายได้และกระจายรายได้ตลอดปี
5. ช่วยก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวพันธุ์
6. ช่วยกระจายการใช้แรงงาน
7. ช่วยก่อให้เกิดการหมุนเวียนของกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับไร่ นา
8. ช่วยให้เกษตรกรมีอาหารเพียงพอต่อการบริ โภคภายในครัวเรื อน
9. ช่วยทาให้คุณภาพชีวติ ของเกษตรกรดีข้ ึน
2. นักเรี ยนอธิบายหลักการและวิธีการของการเกษตรแบบผสมผสาน
(แนวคาตอบ)
1. มีกิจกรรมการเกษตรตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป และกิจกรรมการเกษตรทั้งสองชนิดต้องทาในเวลาและ
สถานที่เดียวกัน มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดมากกว่าให้เกิดกาไรสู งสุ ด
2. เกิดการเกื้อกูลกันอย่างต่อเนื่องระหว่างกิจกรรมเกื้อกูลกันระหว่างพืชกับพืช พืชกับปลา สัตว์กบั
ปลา พืชกับสัตว์ สัตว์กบั สัตว์ ซึ่ งลักษณะการเกื้อกูลกันของระบบเกษตรผสมผสาน จึงทาให้ตน้ ทุนการ
ผลิตลดลง หรื อที่เรี ยกว่า เป็ นการประหยัดทางขอบข่าย และลดการพึ่งพิงปั จจัยจากภายนอกในที่สุด
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3. แนวทางนาการเกษตรแบบผสมผสานไปใช้ในชีวติ ประจาวัน ต้องดาเนินการอย่างไร อธิบายมาพอ
สังเขป
(แนวคาตอบ)
1. ก่อนอื่นต้องดูสภาพดินก่อนว่ามีลกั ษณะเป็ นอย่างไร สภาพดินเหมาะกับการปลูกพืชอะไรได้บา้ ง
2. การเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ เมื่อรู ้วา่ จะปลูกพืชอะไร ก็ดูวา่ สัตว์ที่เลี้ยงนั้นเอื้อประโยชน์กบั พืชที่ปลูก
อย่างไรบ้าง ใช้เป็ นอาหารหรื อใช้ประโยชน์อะไรจากพืชและสัตว์ มีการเอื้อประโยชน์กนั อย่างไร
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เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 1.3
เรื่อง การคัดเลือกพันธุ์พชื

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ มีความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตพืช
เครื่องมือและอุปกรณ์
1. เมล็ดพันธุ์ถวั่ เหลือง ถัว่ ลิสง ที่มีความสมบูรณ์ต่าง ๆ กัน
2. ต้นพืชหลายต้นที่มีความสมบูรณ์ต่างกัน
3. ผลไม้หลายผลที่มีความสมบูรณ์ต่างกัน
4. ปากกา หรื อดินสอ
5. แบบประเมินผลการเลือกพันธุ์พืช
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. นาพันธุ์พืชทั้ง 3 ชนิด วางเรี ยงไว้บนโต๊ะ
2. ติดเบอร์ หมายเลข จัดแต่งให้ง่ายต่อการสังเกตพันธุ์
3. แจกแบบประเมินผลการคัดเลือกพันธุ์พืชแก่นกั เรี ยนและอธิ บายการปฏิบตั ิงาน
4. จดบันทึกข้อมูล ตรวจสอบ และนาส่ งครู
(พิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด)
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง งานเกษตรน่ ารู้
รายวิชางานเกษตร รหัสวิชา ง23101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
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แบบสรุปผลการเรียน
ชื่อ – สกุล.....................................................................ชั้ น ม.........../.........เลขที.่ ...........................

แบบทดสอบ
คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน
คะแนนเต็ม
(10 คะแนน)
คะแนนทีไ่ ด้
ผ่ านเกณฑ์ การประเมินระดับคุณภาพ

คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน
(10 คะแนน)

เกณฑ์ การผ่าน
แบบทดสอบหลังเรี ยน มี 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คะแนน
8 – 10
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
คะแนน
6–7
ระดับคุณภาพ
ดี
คะแนน
4–5
ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
คะแนน
1–3
ระดับคุณภาพ
ควรปรับปรุ ง
ประเมินผล
คะแนนเต็ม
คะแนน
ทีไ่ ด้

คะแนนแบบทดสอบ
ก่ อนเรียน
10

บัตรกิจกรรม
ที่ 1.1
10

บัตรกิจกรรม
ที่ 1.2
10

บัตรกิจกรรม
ที่ 1.3
10

คะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียน
10
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