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คาํอธบิายรายวชิา 

รหัสรายวชิา อช 23529  ชือรายวชิา เกษตรทฤษฎใีหม่เพอืการพฒันาอาชีพ จาํนวน 3 หน่วยกติ 

ระดับ มธัยมศึกษาตอนต้น 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ    

มีความรู้  ความเขา้ใจ  และเจตคติทีดีในงานอาชีพ  วิเคราะห์ลกัษณะงานขอบข่ายงานอาชีพ  

แผนงานและโครงการธุรกิจเพือพฒันาอาชีพสู่ความเขม้แข็ง สร้างรายไดพ้อเพียงต่อการดาํรงชีวิตเหลือเงินออมตาม

ศกัยภาพและสามารถประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพ  

 

ศึกษาและฝึกทักษะเกยีวกบัเรืองต่อไปน ี 

1. หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

การทาํการเกษตรแบบผสมผสานและหลกัการบริหารจดัการนาํ 

2. เกษตรทฤษฎีใหม่เพอืการพฒันาอาชีพ 

ความหมาย หลกัการ รูปแบบและวิธีการทาํเกษตรทฤษฎีใหม่ 

3. เกษตรทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัต ิ

      เกษตรทฤษฎีใหม่ 3 ขนัตอน 

4.    เกษตรทฤษฎีใหม่กบัการประยุกต์ใช้ในการขยายอาชีพ 

       การปลกูและขยายพนัธุพื์ช การแปรรูปผลผลิต การเลียงสตัวแ์ละเกษตรชีวภาพ 

5. การทําบญัชีชาวบ้าน 

ความหมาย หลกัการ รูปแบบและประโยชน์ของการทาํบญัชีชาวบา้น 

6. การทําเกษตรทฤษฎใีหม่เพอืการพฒันาอาชีพอย่างมคีุณธรรม 

ความสาํคญัในการพฒันาอาชีพ  คุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

ใหผู้เ้รียน ศึกษาเนือหา  คน้ควา้ ทดลอง ปฏิบติั นาํเสนอ ดว้ยการจดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยการพบ

กลุ่มการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  การรายงาน และศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ปราชญช์าวบา้นภูมิปัญญาทอ้งถิน ทีมีอยูใ่น

ชุมชน 

วดัผลประเมนิผล 

ประเมินผลจากการ สงัเกต การสมัภาษณ์ ทกัษะปฏิบติั แบบทดสอบ  แบบสอบถาม  การมี 

ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และนาํไปประกอบอาชีพได ้
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รายละเอยีดคาํอธบิายรายวชิา รหัสรายวชิา อช 23529  ชือรายวชิา เกษตรทฤษฎใีหม่เพอืการพฒันาอาชีพ       

จาํนวน 3 หน่วยกติ 

ระดับ มธัยมศึกษาตอนต้น 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ    

มีความรู้  ความเขา้ใจ  และเจตคติทีดีในงานอาชีพวิเคราะห์ลกัษณะงานขอบข่ายงานอาชีพ 

 เพือการพฒันาอาชีพ ทีใชน้วตักรรมเทคโนโลยทีีเหมาะสมและประยุกต์ใชภู้มิปัญญา สามารถจดัทาํแผนงานและ

โครงการธุรกิจเพือพฒันาอาชีพสู่ความเขม้แข็ง สร้างรายไดพ้อเพียงต่อการดาํรงชีวิตเหลือเงินออมตามศกัยภาพและ

สามารถประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพ  

ที หวัเรือง ตวัชีวดั เนือหา จาํนวน

ชวัโมง 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้เกียวกบัหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

เกษตรทฤษฎีใหม่เพือการพฒันา

อาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.สามารถอธิบายและ

จดัทาํเกษตรแบบ

ผสมผสานได ้

 2.อธิบายความรู้ความ

เขา้ใจในหลกัหาร

บริหารจดัการนาํได ้

 

อธิบายความหมาย 

หลกัการ แนวคิด 

รูปแบบและวิธีการทาํ

การเกษตรทฤษฎีใหม่

เพือการพฒันาอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

1.เรียนรู้หลกัการทาํ

การเกษตรผสมผสานได ้

2.เรียนรู้หลกัการบริหาร

จดัการนาํ 

 

 

 

1.ความหมายของการทาํ

เกษตรทฤษฎีใหม่เพือการ

พฒันาอาชีพ 

2.หลกัการ แนวคิดการทาํ

เกษตรทฤษฎีใหม่เพือการ

พฒันาอาชีพได ้

3.รูปแบบและวิธีการทาํ

การเกษตรทฤษฎีใหม่เพือ

การพฒันาอาชีพ 
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ที หวัเรือง ตวัชีวดั เนือหา จาํนวนชวัโมง 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกษตรทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบติั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนาํเกษตรทฤษฎีใหม่ไป

ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาอาชีพ 

 

 

 

 

 

การทาํบญัชีชาวบา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.มีความรู้ ความเขา้ใจ 

ในเรืองเกษตรทฤษฎี

ใหม่  

2.สามารถบอกขนัตอน

การทาํเกษตรทฤษฎี

ใหม่ 3 ขนัตอนได ้

3.นาํหลกัเกษตรทฤษฎี 

ใหม่ 3 ขนัตอนไปสู่การ

ปฏิบติัไดดี้ 

4.บอกความสาํคญัของ

เกษตรทฤษฎีใหม่ 

 

สามารถนาํความรู้ไป

ปรับใชใ้นการพฒันา

อาชีพได ้

 

 

 

 

1.อธิบายความหมาย

ประโยชน์และวิเคราะห์

แนวคิดหลกัการของ

บญัชีชาวบา้นได ้

2.จดัทาํบญัชีชาวบา้น

เกียวกบัการประกอบ

อาชีพได ้

 

 

 

1.หลกัการเกษตรทฤษฎี

ใหม่ 

2.ทฤษฎีใหม่ขนัที1 การ

ผลิตเพือพออยู ่พอกิน 

พึงตนเองได ้

3.ทฤษฎีใหม่ขนัที2 รวม

พลงัหรือร่วมแรงกนั

รวมกลุ่มหรือสหกรณ์ 

4.ทฤษฎีใหม่ขนัที3 การ

ติดต่อประสานงานเพือ

หาแหล่งทุนและเงินทุน 

 

1.การแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตร 

2.การปลกูผกัสวนครัว 

3.การขยายพนัธุพื์ช 

4.เกษตรชีวภาพ 

5.การเลียงสตัว ์

 

1.ความหมาย ประโยชน์

ของแนวทางการทาํ

บญัชีชาวบา้น 

2.หลกัการแนวจดัการ

ทาํบญัชีชาวบา้น 

3.รูปแบบและวิธีการทาํ

บญัชีชาวบา้นกบัการ

ประกอบอาชีพ 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

20 
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ที หวัเรือง ตวัชีวดั เนือหา จาํนวนชวัโมง 

6. 

 

 

 

 

 

 

การทาํการเกษตรทฤษฎีใหม่เพือ

การพฒันาอาชีพอยา่งมีคุณธรรม 

 

อธิบายคุณธรรมในการ

ทาํการเกษตรทฤษฎี

ใหม่เพือการพฒันา

อาชีพ 

1.ความสาํคญัในการ

พฒันาอาชีพ 

2.คุณธรรมจริยธรรมใน

การประกอบอาชีพ 

 

20 
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แบบทดสอบก่อนเรียน วชิาเกษตรทฤษฎใีหม่เพอืการพฒันาอาชีพ 

ระดับ มธัยมศึกษาตอนต้น 

คาํสัง ให้นักศึกษาทําเครืองหมาย X ในข้อทถูีกต้อง ลงในกระดาษคาํตอบ 

1. ขอ้ใดคือกิจกรรมเกษตรผสมผสาน 

ก. เครืองจกัสานจากผกัตบชวา   ข. มลูปลาเป็นปุ๋ยตน้ขา้ว 

ค. ปุ๋ยหมกั     ง. ปลากินแมลงทีเป็นศตัรูขา้ว 

2. ต่อไปนีขอ้ใดเป็นแหล่งนาํทีมีนาํมากทีสุด 

ก. นาํในธารนาํแข็ง    ข. นาํใตดิ้น 

ค. นาํในบรรยากาศ    ง. นาํในทะเลสาบและแม่นาํ 

3. ระดบันาํใตดิ้นจะลดตาํลงเมือใด 

ก. บริเวณนนัเกิดความแหง้แลง้   ข. บริเวณนนัมีฝนตกมากขึน 

ค. บริเวณนนัมีการสูบนาํบาดาลมากขึน  ง. บริเวณนนัมีการเพาะปลกูมากขึน 

4. หลกัการสาํคญัทีสุดของการสร้างเขือนคือขอ้ใด 

ก. กกัและทดนาํใหมี้ระดบัสูงสุด   ข. มีช่องระบายนาํออกไปได ้

ค. มีเครืองจกัรในการผลิตไฟฟ้า   ง. เก็บกกันาํไวใ้หก้ารคมนาคมตน้นาํสะดวก 

5. การปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะก่อใหเ้กิดผลดีต่อตนเองและครอบครัว ยกเว้น ขอ้ใด 

ก. มีความรับผดิชอบต่อสงัคม       ข. มีความพอประมาณในการใชจ่้าย 

ค. มีการวางแผนการบริหารจดัการประเทศ       ง. ทาํใหรู้้จกัใชเ้หตุผลในการวางแผนและ 

     การปฏิบติัตน 

6. ดินชนิดใดเหมาะในการเพาะปลกูมากทีสุด 

ก. ดินเหนียว                                     ข. ดินเหนียวปนตะกอน 

ค. ดินร่วน                                        ง. ดินร่วนปนตะกอน 

7. ทีดินเป็นกรดควรแกไ้ขอยา่งไร 

ก. ใชปู้นขาวหว่าน                              ข. ระบายนาํเขา้ทีดิน 

ค. การใส่ปุ๋ยพืชสด                              ง. การปลกูพืชหมุนเวียน 

8. แนวพระราชดาํริเรืองเศรษฐกิจพอเพียงเริมตน้เมือใด 

ก. พ.ศ. 2507                                    ข. พ.ศ. 2517 

ค. พ.ศ. 2527                                    ง. พ.ศ. 2537 

9. การดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัพอเพียงนนั ตอ้งอาศยัสิงใดเป็นพืนฐาน 

ก. ความซือสตัยแ์ละความรู้                     ข. ความรู้และคุณธรรม 

ค. คุณธรรมและความเพียร                     ง. ความเพียรและสติปัญญา 
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10. ขอ้ใดเป็นการปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ก. รู้จกัประหยดั         ข. ยมืเงินเพือนและผอ่นใชที้หลงั 

ค. อดอาหารกลางวนัเพือเก็บเงินใส่ออมสิน       ง. ทาํงานหลงัเลิกเรียนเพือเก็บเงินไวซื้อสิงของ 

          ทีอยากได ้

11. ขอ้ใดคือความหมายของการพึงตนเอง 

ก. มีความมนัใจว่าตนเองเก่ง   ข. มีความเอือเฟือเผอืแผ ่

ค. ขอความช่วยเหลือเมือทาํสิงนนัไม่ได ้  ง. พยายามทาํทุกอยา่งดว้ยตนเองแมจ้ะทาํ 

         ไม่ไดดี้ 

12. เกษตรทฤษฎีใหม่แบ่งพืนทีทาํกินอยา่งไร 

ก. ขุดสระนาํ / ปลกูขา้ว / ปลกูออ้ย / ทีอยู ่  ข. ปลกูขา้ว / ปลกูออ้ย / ปลกูขา้วโพด / ทีอยู ่

ค. ปลกูขา้ว / เลียงปลา / ปลกูออ้ย / ทีอยู ่  ง. ขุดสระนาํ / ปลกูพืช / ปลกูขา้ว / ทีอยู ่

13. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนาํมาปฏิบติัในการพฒันาแบบบูรณาการเป็นองคร์วม ยกเว้นขอ้ใด 

ก. คนเป็นศนูยก์ารพฒันา    ข. การปฏิบติับนทางสายกลาง 

ค. การพฒันาอยา่งเป็นขนัตอน   ง. การแกปั้ญหาความยากจน 

14. โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีประโยชน์และความสาํคญัอยา่งไร 

ก. สร้างโอกาสทางการศึกษาอยา่งต่อเนือง     ข. สนบัสนุนการศึกษา การจดัทาํหลกัสูตร 

ค. พฒันาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา        ง.  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความเขา้ใจและตระหนกั 

              ในการเรียนรู้ 

15. การกระจายอาํนาจการบริหารจดัการประเทศสู่ภูมิภาค ทอ้งถิน และชุมชนมีความสาํคญัอยา่งไร 

ก. ส่งเสริมภาคเอกชนใหมี้ความเขม้แข็ง  ข. สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสงัคม 

ค. เสริมสร้างความเขม้แข็งภาคประชาชน  ง. เสริมสร้างศกัยภาพของชุมชนในการอยู ่   

          ร่วมกนั 

16. การถนอมอาหารโดยการแช่อาหารในนาํเกลือ นาํสม้สายชู นาํเชือมเขม้ขน้ เพือปรุงแต่งรสชาติอาหารให้

แตกต่างไปจากเดิมหมายถึงการถนอมอาหารในขอ้ใด 

  ก.  การหมกั         ข.  การดอง      

ค.  การหมกัดอง       ง.  ถกูทุกขอ้ 

17. การทาํบญัชี หมายถึงอะไร 

ก.  การทาํบญัชีเป็นการนาํรายไดที้เกียวกบัการเงินมาจดบนัทึกไวเ้ป็นหมวดหมู ่ 

ข.  เป็นการแสดงรายละเอียดทางการเงิน  

ค.  เป็นการจดสรุปรายรับ – รายจ่าย ทุกเดือน  

ง.  การทาํบญัชีเพือเป็นหลกัฐานการดาํเนินงานในแต่ละครัง  
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18. ประโยชนข์องการทาํบญัชีชาวบา้น หรือบญัชีครัวเรือน เพือใหท้ราบถึงอะไร  

ก.  ทาํใหเ้ราทราบว่าแต่ละเดือน ครอบครัวมีรายรับ-รายจ่ายอะไรบา้ง  

ข.  เพือใหท้ราบการไม่หลงลืม  

ค.  เพือใหท้ราบเงินเขา้เงินออก      

ง.  บญัชีชาวบา้นช่วยเตือนความจาํใหเ้รารู้ถึงการใชจ่้ายเงินเพือนาํไปเป็นขอ้มลูการวางแผนใช้

จ่ายเงิน เพือใหค้รอบครัวมีความเป็นอยูที่ดี 

19. ขอ้มลทีไดจ้ากการทาํบญัชีชาวบา้น จะช่วยใหเ้ราทราบถึงอะไร  

ก.  จะช่วยใหเ้ราสามารถวางแผนการใชจ่้ายเงินในเดือนถดัไปไดรู้้จกัวางแผนการใชจ่้ายเงิน  

ข.  ช่วยใหท้ราบถึงเงินทีมีอยูน่าํไปใชป้ระโยชน์อะไรบา้ง  

ค. ทาํใหเ้รามองเห็นปัญหาเรืองการใชจ่้ายเงิน     

ง.  เพือไม่ใหใ้ชจ่้ายฟุ่มเฟือย 

20. สหกรณ์วดัจนัทร์ ไม่จาํกดัสินใช ้จงัหวดัพิษณุโลกเป็นสหกรณ์แห่งแรกของไทย จดัตงัขึนเพืออะไร 

ก. แหล่งเงินกูข้องชาวนา    ข. ท่าขา้วรับซือผลผลิตจากชาวนา 

ค. แหล่งออมทรัพยข์องขา้ราชการ   ง. แหล่งฝึกงานสหกรณ์ของขา้ราชการ 

21. บิดาแห่งสหกรณ์ไทยคือใคร 

ก. กรมหลวงสงขลานครินทร์   ข. กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ 

ค. กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ   ง.  กรมหมืนพิทยาลงกรณ์ 

22. สหกรณ์มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 

ก.  องคก์รธุรกิจทีดาํเนินงานโดยรัฐบาล   

ข.  องคก์รธุรกิจทีจดัตงัขึนเพือมุ่งหวงัผลกาํไรเป็นหลกั 

ค.  องคก์รธุรกิจทีจดัตงัขึนเพือช่วยเหลือซึงกนัและกนัในหมู่สมาชิก 

ง.  องคก์รผลผลิตทีทาํหนา้ทีเป็นพ่อคา้คนกลางระหว่างผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภค 

23. สหกรณ์ประเภทใดเหมาะสมกบัประเทศไทยมากทีสุด 

ก.  สหกรณ์ร้านคา้     ข.  สหกรณ์บริการ 

ค.  สหกรณ์การเกษตร     ง.  สหกรณ์ประมง 

24. การสาํรวจตนเองก่อนเลือกประกอบอาชีพมีประโยชน์อยา่งไร 

ก.  ทาํใหมี้เพือนร่วมงานมาก   ข.  ทาํใหมี้รายไดสู้ง 

ค.  ทาํใหมี้ความรับผดิชอบต่องาน   ง.  ทาํใหไ้ดง้านทีชอบและมีความถนดั 

25. วิธีการเลือกประกอบอาชีพในขอ้ใดไม่เหมาะสมสาํหรับการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพ 

ก.  ความชอบ     ข.  ความนิยมของสงัคมในการประกอบอาชีพ 

ค.  ความสามารถ    ง.  ความสนใจหรือความถนดั 
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26. ขอ้ใดไม่จดัเป็นคุณธรรมในการประกอบอาชีพ 

ก.  ยดึถือประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่  ข.  ตงัใจทาํงาน 

ค.  ซือสตัยสุ์จริต     ง.  อดทน อดกลนั 

27. ผูที้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าควรมีคุณสมบติัขอ้ใดมากทีสุด 

ก.  ขยนั      ข.  อดทน 

ค.  รอบคอบ     ง.  ประหยดั 

28. ขอ้ใดแสดงถึงความสาํคญัของจริยธรรมทีมีต่อมนุษย ์

ก.  สร้างความสงบสุขใหแ้ก่สงัคม   ข.  สร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ 

ค.  สร้างฐานะความเป็นอยูใ่หเ้ป็นปึกแผน่  ง.  สร้างความมนัคงทางเศรษฐกิจ 

29. ขอ้ใดจดัว่าเป็นผูป้ระกอบอาชีพมีจริยธรรม 

ก.  วิทิตมีอาชีพทนายความประกอบอาชีพมากว่า  20 ปี    

ข.  ทะนงศกัดิเป็นนกัธุรกิจทีมีชือเสียงในวงการธุรกิจ 

ค.  พรศรีเป็นแม่คา้ขายผลไมห้าบเร่ชงัผลไมไ้ม่เคยโกงตาชงัเลย  

ง.  บุญเสริมมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างหลบเลียงภาษีเป็นอาจิณ 

30. ขอ้ใดเป็นลกัษณะของความรับผดิชอบต่อตนเอง 

ก.  การรู้จกัหนา้ที    ข.  มีจรรยาวิชาชีพ 

ค.  มีความภูมิใจในตนเอง   ง.  รักษาชือเสียงของคณะ 
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บทที 1 

ความรู้เกียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

เศรษฐกจิพอเพยีง  

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาทีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทาน 

พระราชดาํริชีแนะแนวทาง การดาํเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตังแต่ก่อนเกิด

วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมือภายหลงัไดท้รงเนน้ยาํแนวทางการแกไ้ขเพือให้รอดพน้ และสามารถดาํรงอยู่ได้

อยา่งมนัคงและยงัยนืภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และความเปลียนแปลงต่าง ๆ 

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชีถึงแนวการดาํรงอยู่และปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดับ 

ตงัแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทงัในการพฒันาและบริหารประเทศให้ดาํเนินไปในทางสาย

กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์ ความพอเพียง หมายถึง ความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาํเป็นทีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัทีดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ 

อนัเกิดจากการเปลียนแปลงทงัภายในภายนอก ทงันี จะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงั

อย่างยิงในการนาํวิชาการต่างๆ มาใชใ้นการวางแผนและการดาํเนินการ ทุกขนัตอน และขณะเดียวกนั จะตอ้ง

เสริมสร้างพืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจา้หนา้ทีของรัฐ นกัทฤษฎี และนกัธุรกิจในทุกระดบั ให้มีสาํนึก

ในคุณธรรม ความซือสัตยสุ์จริต และให้มีความรอบรู้ทีเหมาะสม ดาํเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ 

ปัญญา และความรอบคอบ เพือใหส้มดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วและกวา้งขวาง ทงั

ดา้นวตัถุ สงัคม สิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 

ความหมายของเศรษฐกจิพอเพยีง จงึประกอบด้วยคุณสมบัต ิดงันี  

1.  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีทีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน

ตนเองและผูอื้น เช่น การผลิตและการบริโภคทีอยูใ่นระดบัพอประมาณ  

2.  ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเกียวกบัระดบัความพอเพียงนนั จะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผล 

โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัทีเกียวขอ้ง ตลอดจนคาํนึงถึงผลทีคาดว่าจะเกิดขึนจากการกระทาํนนัๆ อยา่งรอบคอบ  

3.  ภูมิคุม้กนั หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลียนแปลงดา้นต่างๆ ทีจะ

เกิดขึน โดยคาํนึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆ ทีคาดว่าจะเกิดขึนในอนาคต โดยมี เงือนไข ของการ

ตดัสินใจและดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัพอเพียง 2 ประการ  ดงันี  

 3.1  เงือนไขความรู้ ประกอบดว้ย ความรอบรู้เกียวกบัวิชาการต่างๆ ทีเกียวขอ้งรอบดา้น 

ความรอบคอบทีจะนาํความรู้เหล่านนัมาพิจารณาใหเ้ชือมโยงกนั เพือประกอบการวางแผนและความระมดัระวงัใน

การปฏิบติั  
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3.2  เงือนไขคุณธรรม ทีจะตอ้งเสริมสร้าง ประกอบดว้ย มีความตระหนักใน คุณธรรม    

มีความซือสตัยสุ์จริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชส้ติปัญญาในการดาํเนินชีวิต 

หลกัการทําการเกษตรผสมผสาน 

เกษตรผสมผสาน หรือไร่นาสวนผสม ไม่มีคาํจาํกดัความ เพราะสามารถแตกแขนงออกไดห้ลาย

แบบ ไม่มีการเจาะจงชนิดของพืชทีสามารถปลกู แต่การทาํการเกษตรแบบผสมผสานนีนนั ภายในแปลงปลูกควรมี

พืชพนัธุน์านาชนิด มีความร่มรืน เยน็สบาย เพือใหพื้ชหลายชนิดมีการเอือเฟือต่อกนัไดม้ากทีสุด โดยส่วนใหญ่แลว้

พืชพนัธุที์พบภายในสวน มีทงัไมผ้ล ไมย้นืตน้ พืชผกัสมุนไพร ผกัพืนบา้น ผกัป่า ผกัสวนครัว และอืนๆ ทีสามารถ

นาํมาใชป้ระโยชน์ไดทุ้กอยา่ง รวมทงั แปลงดอกไม ้แปลงขา้ว การเลียงปลาในนาขา้ว การเพาะพนัธุป์ลาในบ่อปลา 

เรียกไดว้่าเป็นการผสมผสานทุกสิงทุกอยา่ง ในพืนทีจาํกดั 1-2 ไร่ไดอ้ย่างลงตวั และทีสาํคญั สามารถพึงพาตนเอง

ไดอ้ยา่งยงัยนื  

เริมทาํการเกษตรแบบผสมผสาน ก่อนอืนตอ้งดูสภาพดินก่อน ว่ามีลกัษณะเป็นอย่างไร สภาพดิน

เหมาะกับการปลูกพืชอะไรได้บ้าง การเลียงสัตว์ต่างๆ เมือรู้แลว้ว่าจะปลูกพืชอะไร ก็ดูว่า สัตว์ทีจะเลียงนัน         

เอือประโยชน์กบัพืชทีปลกูอยา่งไรบา้ง ใชเ้ป็นอาหารหรือใชป้ระโยชน์อะไรจากพืชและสัตว ์มีการเอือประโยชน์

ต่อกนัอยา่งไร  

หลกัการพืนฐานของระบบเกษตรกรรมแบบผสมผสาน ตอ้งมีกิจกรรมการเกษตรตงัแต่ 2 กิจกรรม

ขึนไป จึงจะถือว่าเป็นการผสมผสานทีดี โดยการทาํการเกษตรทงัสองกิจกรรมนัน ตอ้งทาํในพืนทีและระยะเวลา

เดียวกนั กิจกรรมการเกษตรควรประกอบไปดว้ยการปลกูพืชและการเลียงสตัว ์อยา่งไรก็ตามอาจสามารถผสมผสาน

ระหว่างการปลกูพืชต่างชนิด หรือการเลียงสตัวต่์างชนิดกนัก็ได ้ในการจดัการกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร ใหมี้

การผสมผสานเกือกลูกนั อยา่งไดป้ระโยชน์สูงสุดนนัควรจะมีกิจกรรมหลายๆ อยา่ง โดยเฉพาะอยา่งยงิควรจะมีการ

ปลูกพืชและเลียงสัตว์ร่วมกันไปด้วย เนืองจากพืชและสัตว์ มีการใช้ทรัพยากรทีแตก ต่างกัน และมีห่วงโซ่

ความสมัพนัธที์ต่อเนืองกนัอยู ่พืชโดยทวัไปมีหนา้ทีและบทบาทในการดึงเอาแร่ธาตุในดิน อากาศ และพลงังานจาก

แสงแดดมาสังเคราะห์ให้อยู่ในรูปของอาหารพวกแป้ง นําตาล โปรตีน และแร่ธาตุต่างๆ ทีสัตว์สามารถใช้

ประโยชน์ได ้สาํหรับสตัวน์นั สตัวไ์ม่สามารถบริโภคอากาศและแร่ธาตุทีจาํเป็นโดยตรง แต่จะตอ้งบริโภคอาหาร

จากพืชอีกต่อหนึง เมือสัตวน์ันขบัถ่ายของเสีย หรือตายลงก็จะเน่าเปือยย่อยสลายกลายเป็นแร่ธาตุต่างๆ ทีจะเป็น

ประโยชน์กบัพืช วงจรความสมัพนัธเ์ช่นนี จะหมุนเวยีนไปรอบแลว้รอบเล่า จนกลายเป็นห่วงโซ่ความสัมพนัธ์ของ

สตัว ์ทีไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้ระบบกิจกรรมปัจจุบนัทีเลียงสัตว ์หรือปลูกพืชอย่างใดอย่างหนึง แต่เพียง

อยา่งเดียวในพืนทีกวา้งขวาง จึงสร้างผลกระทบต่อสมดุลระหว่างพืชกบัสตัว ์และก่อใหเ้กิดปัญหาต่อระบบนิเวศใน

ทีสุด การเกือกลูประโยชน์ระหว่างกิจกรรมเกษตรต่างๆ และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรในระบบเกษตรแบบ

ผสมผสานนนั เกิดขึนทงัจากวงจรการใชแ้ร่ธาตุอาหารรวมทงัอากาศและพลงังาน  
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ความหมายของระบบเกษตรผสมผสาน และระบบไร่นาสวนผสมอย่างเป็นทางการ  

ระบบเกษตรกรรมทีจะนาํไปสู่การเกษตรยงัยืน โดยมีรูปแบบทีดาํเนินการมีลกัษณะใกลเ้คียงกัน 

และทาํให้ผูป้ฏิบติัมีความสับสนในการให้ความหมายและวิธีปฏิบติัทีถูกตอ้ง ไดแ้ก่ระบบเกษตรผสมผสานและ

ระบบ ไร่นาสวนผสม ในทีนีจึงขอใหค้าํจาํกดัความรวมทงัความหมายของคาํทงั 2 คาํ ดงัต่อไปนี  

ระบบเกษตรผสมผสาน (Integrated Farming System) เป็นระบบการเกษตรทีมีการเพาะปลูกพืช

หรือการเลียงสัตวต่์างๆ ชนิดอยู่ในพืนทีเดียวกนัภายใตก้ารเกือกูล ประโยชน์ต่อกนัและกนัอย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด โดยอาศยัหลกัการอยูร่วมกนัระหว่างพืช สตัว ์และสิงแวดลอ้ม การอยู่รวมกนัอาจจะอยู่ในรูปความสัมพนัธ์

ระหว่างพืชกบัพืช พืชกบัสตัวห์รือสตัวก์บัสตัวก์็ได ้ระบบเกษตรผสมผสานจะประสบผลสาํเร็จได ้จะตอ้งมีการวาง

รูปแบบ และดาํเนินการ โดยใหค้วามสาํคญัต่อกิจกรรม แต่ละชนิดอย่างเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

เศรษฐกิจ สังคม มีการใช้แรงงาน เงินทุน ทีดิน ปัจจัย การผลิตและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนรู้จกันาํวสัดุเหลือใชจ้ากการผลิตชนิดหนึง มาหมุนเวียนใชป้ระโยชน์กบัการผลิตอีกชนิดหนึง กบัการผลิต

อีกชนิดหนึงหรือหลายชนิด ภายในไร่นาแบบครบวงจร ตวัอยา่งกิจกรรมดงักล่าว เช่น การเลียงไก่ หรือสุกรบนบ่อ

ปลา การเลียงปลาในนาขา้ว การเลียงผงึในสวนผลไม ้เป็นตน้  

ระบบไร่นาสวนผสม (Mixed/Diversefied/Polyculture Farming System) เป็นระบบเกษตรแบบ

ผสมผสานทีมีกิจกรรมการผลิตหลายกิจกรรม เพือตอบสนองต่อการบริโภคหรือลดความเสียงจากราคา ผลิตผลทีมี

ความไม่แน่นอนเท่านนั โดยมิไดมี้การจดัการใหกิ้จกรรมการผลิตเหล่านนัมีการผสมผสานเกือกลูกนั เพือลดตน้ทุน

การผลิต และคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มเหมือนเกษตรผสมผสานการทาํไร่นาสวนผสม อาจมีการเกือกูลกนัจาก 

กิจกรรมการผลิตบา้ง แต่กลไกการเกิดขึนนนัเป็นแบบ “เป็นไปเอง” มิใช่เกิดจาก “ความรู้ ความเขา้ใจ” อย่างไร ก็

ตามไร่นาสวนผสม สามารถพฒันาความรู้ความสามารถของเกษตรกรผูด้าํเนินการใหเ้ป็นการดาํเนินการในลกัษณะ

ของระบบเกษตรผสมผสานได ้
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หลกัการบริหารจดัการนํา.....ใต้ร่มพระบารม ี

หลกัของการบริหารจดัการนาํเพือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดตามแนวพระราชดาํริ    อนัประกอบดว้ย 

การบริหารจดัการนาํแลง้ การบริหารจดัการนาํท่วม การจดัการนาํเสีย การจดัการนาํเค็มและนาํกร่อย ซึงเราสามารถ

สรุปสาระสาํคญัไดด้งันี 
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การบริหารจดัการนาํแลง้ โดยพระราชทานแนวพระราชดาํริดา้นชลประทาน อาทิ การสร้างอ่าง  

กกัเก็บนาํ การสร้างฝายทดนาํ และการขุดลอกหนองบึงทีตืนเขินให้สามารถระบายนาํให้มีประสิทธิภาพมากขึน 

รวมไปถึงเพือกกัเก็บนาํเพือใชใ้นการเพาะปลกูไดต่้อไป 

การบริหารจดัการนาํท่วม ทรงมีแนวพระราชดาํริในการสร้างเขือนอเนกประสงคใ์นบริเวณพืนทีลุ่ม

ในภาคกลาง อาทิ เขือนป่าสกัชลสิทธิ จงัหวดัลพบุรี เขือนขุนด่านปราการชล จงัหวดันครนายก และการปรับปรุง 

ลาํนาํทีมีอยู่เดิมให้สามารถเพิมศกัยภาพการผนันาํมากขึน อาทิ โครงการปรับปรุงคลองลดัโพธิ อนัเนืองมาจาก

พระราชดาํริ และโครงการแกม้ลิง เพือสาํหรับพกัมวลนาํในฤดูนาํหลากก่อนระบายลงสู่ทะเล เป็นตน้ 

การจัดการนําเสีย  ทรงพระราชทานแนวพระราชดาํริการจัดการนําเสียด้วยวิธีการทางชีวภาพ      

ดว้ยการใชน้าํดีไล่นาํเสีย และการนาํผกัตบชวามาเป็นส่วนช่วยในการบาํบดันาํเสีย ในโครงการต่างๆ เช่น โครงการ

ปรับปรุงบึงมกักะสนั และการใชห้ลกักลศาสตร์ดว้ยการใชเ้ครืองจกัรกลเติมออกซิเจนให้กบันาํเสียเพือช่วยบาํบดั

นาํเสียไดดี้ยงิขึน 

การจดัการนาํเค็มและนาํกร่อย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไดพ้ระราชทาน

พระราชดาํริให้สร้างประตูบังคับนําปิดกนัปากแม่นํา เพือป้องกนัมิให้นําเค็มไหลเข้ามาในพืนทีเพาะปลูกและ

สามารถกกัเก็บนาํจืดไวใ้ชเ้พือเป็นประโยชน์ในการเกษตรและการอุปโภคบริโภค อาทิ โครงการพฒันาลุ่มนาํบาง

นรา อนัเนืองมาจากพระราชดาํริ จงัหวดันราธิวาส และโครงการพฒันาลุ่มนาํปากพนงั อนัเนืองมาจากพระราชดาํริ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช 

เมือเราไดพิ้จารณาถึงการบริหารจดัการทรัพยากรนาํตามแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการสร้างกระบวนการบริหารจดัการนาํทีครบวงจรตงัแต่ตน้นาํถึงปลายนาํ 

ดว้ยความเหมาะสมตามลกัษณะภูมิประเทศทีแตกต่าง เพือใหเ้กิดความสมดุลระหว่างสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวิถี

ของชุมชนในทุกมิติอยา่งยงัยนื ด้วยนําพระราชหฤทัยทีทรงห่วงใยพสกนิกรให้สามารถอาศัยอยู่บนผนืแผ่นดินไทย

ใต้ร่มพระบารมอีย่างร่มเยน็และยงัยนืสืบไป 

การบริหารจดัการนําตามแนวทางพระราชดําริ 

ฝนหลวงแก้ปัญหาความแห้งแล้ง 
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โครงการฝนหลวง คือ โครงการทีเกิดขึนจากพระราชดาํริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จ       

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีจุดประสงคเ์พือสร้างฝนเทียมสาํหรับบรรเทาความแหง้แลง้ใหแ้ก่เกษตรกร 

 
 

ประวตั ิ

เมือคราวทีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราช

ดาํเนินเยยีมพสกนิกร เมือปี พ.ศ. 2498 ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดท้รงรับทราบถึงความเดือดร้อน ทุกขย์ากของ

ราษฎร และเกษตรกรทีขาด แคลนนาํ อุปโภค บริโภค และการเกษตร จึงไดมี้พระมหากรุณาธิคุณ พระราชทาน 

โครงการพระราชดาํริ " ฝนหลวง " ให้กับ ม.ร.ว. เทพฤทธิ เทวกุล ไปดาํเนินการ ซึงต่อมา ไดเ้กิดเป็นโครงการ

คน้ควา้ทดลอง ปฏิบติัการฝนเทียมหรือฝนหลวงขึน ในสังกดั สาํนักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมือปี 

2512 ดว้ยความสาํเร็จของ โครงการ จึงไดต้ราพระราชกฤษฎีกา ก่อตงัสาํนักงานปฏิบติัการฝนหลวง ขึนในปี พ.ศ. 

2518 ในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพือเป็นหน่วยงานรองรับโครงการพระราชดาํริฝนหลวง ต่อไป 

ฝนหลวง 

การทาํฝนหลวงเป็นกรรมวิธีการเหนียวนํานาํจากฟ้า จะต้องให้เครืองบินทีมีอตัราการบรรทุก

มากๆ บรรจุสารเคมีขึนไปโปรยในทอ้งฟ้า โดยดูจากความชืนของจาํนวนเมฆ และสภาพของทิศทางลมประกอบกนั 

ปัจจัยสําคัญทีทาํให้เกิดฝนคือ ความร้อนชืนปะทะความเย็น และมีแกนกลนัตัวทีมีประสิทธิภาพในปริมาณ             

ทีเหมาะสม กล่าวคือ เมือมวลอากาศร้อนชืนทีระดบัผวิพืนขึนสู่อากาศเบืองบน อุณหภูมิของมวลอากาศ จะลดตาํลง

จนถึงความสูงทีระดบัหนึง หากอุณหภูมิทีลดตาํลงนนัมากพอก็จะทาํใหไ้อนาํในมวลอากาศอิมตวั จะเกิดขบวนการ

กลนัตวัเองของไอนาํในมวลอากาศขึนบนแกนกลนัตวั เกิดเป็นฝนตกลงมา ฉะนนัสารเคมีทีใชจึ้งประกอบดว้ย สูตร

ร้อน เพือใชก้ระตุน้เร่งเร้ากลไกการหมุนเวียนของบรรยากาศ สูตรเยน็ ใชเ้พือกระตุน้กลไกการรวมตวัของละออง

เมฆ ให้โตขึนเป็นเม็ดฝน และสูตรทีใช้เป็นแกนดูดซับความชืน เพือใช้กระตุ้นกลไก ระบบการกลนัตัวให้มี

ประสิทธิภาพสูงขึน 

วธิีการทําฝนหลวง 

   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดท้รงกาํหนดขนัตอนของกรรมวิธีการทาํฝนหลวง

ขึนเพือใหเ้ขา้ใจไดง่้าย  ๆตามลาํดบั ดงันี 
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ขันตอนทีหนงึ : "ก่อกวน" 

เป็นขนัตอนทีเมฆธรรมชาติ เริมก่อตวัทางแนวตงั การปฏิบติัการฝนหลวง ในขนัตอนนี จะมุ่งใช้

สารเคมีไปกระตุน้ ใหม้วลอากาศเกิดการลอยตวัขึนสู่ เบืองบน เพือให้เกิดกระบวนการชกันาํไอนาํ หรือ ความชืน

เขา้สู่ระบบการเกิด เมฆ ระยะเวลาทีจะปฏิบัติการในขันตอนนี ไม่ควรเกิน 10.00 น. ของแต่ละวนั โดยการใช้

สารเคมีทีสามารถดูดซับไอนําจากมวลอากาศได ้แมจ้ะมีเปอร์เซ็นต์ความชืนสัมพทัธ์ ตาํ (มี ค่า Critical relative 

humidity ตาํ ) เพือกระตุน้ กลไกของกระบวนการกลนัตวัไอนาํในมวล อากาศ ( เป็นการสร้าง Surrounding ให้

เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเมฆดว้ย ) ทางดา้นเหนือ ลมของพืนทีเป้าหมาย เมือเมฆเริมเกิด มีการก่อตวั และ

เจริญเติบโตทางตงัแลว้ จึงใชส้ารเคมีทีให้ปฏิกิริยาคาย ความร้อนโปรยเป็นวงกลม หรือเป็นแนวถดัมา ทางใตล้ม

เป็นระยะทางสนัๆ เขา้สู่กอ้นเมฆ เพือกระตุน้ใหเ้กิดกลุ่มแกนร่วม (main cloud core) ในบริเวณ ปฏิบติัการสาํหรับ

ใชเ้ป็นศนูยก์ลาง ที จะสร้างกลุ่มเมฆฝนในขนัตอนต่อไป 

ขันตอนทีสอง : "เลยีงให้อ้วน" 

เป็นขันตอนทีเมฆกาํลงั ก่อตัวเจริญเติบโตซึงเป็นระยะสําคญัมาก ในการปฏิบติัการฝนหลวง 

เพราะจะตอ้งไป เพิมพลงังานใหแ้ก่ updraft ใหย้าวนานออกไป ตอ้งใชเ้ทคโนโลยแีละประสบการณ์หรือศิลปะแห่ง 

การทาํฝนควบคู่ไปพร้อมๆ กนั เพือตดัสินใจ โปรยสารเคมีฝนหลวงชนิดใด ณ ทีใดของกลุ่มกอ้นเมฆ และในอตัรา

ใดจึงเหมาะสม เพราะตอ้งให้กระบวนการเกิดละอองเมฆสมดุล กบัความแรงของ updraft มิฉะนันจะทาํให้เมฆ

สลาย 

ขันตอนทีสาม : "โจมต"ี 

เป็นขนัตอนสุดทา้ยของกรรมวิธีปฏิบติัการฝนหลวง เมฆ หรือ กลุ่มเมฆฝนมีความหนาแน่นมาก

พอทีจะสามารถตกเป็นฝนได ้ภายในกลุ่มเมฆจะมีเม็ดนาํขนาดใหญ่มากมาย หากเครืองบิน บินเขา้ไปในกลุ่มเมฆ

ฝนนี จะมีเมด็นาํเกาะตามปีก และกระจงัหนา้ของเครืองบิน เป็นขนัตอนทีสาํคญั และอาศยัประสบการณ์มาก เพราะ

จะตอ้งปฏิบติัการเพือลดความรุนแรงของ updraft หรือทาํให้อายุของ updraft หมดไป สาํหรับการปฏิบติัการใน

ขนัตอนนี จะตอ้งพิจารณาจุดมุ่งหมายของการทาํฝนหลวง ซึงมีอยู่ 2 ประเด็น คือเพือเพิมปริมาณฝนตก (Rain 

enhancement) และเพือใหเ้กิดการกระจายการตกของฝน (Rain redistribution) 
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เครืองมอืและอปุกรณ์สําคญัทีใช้ประกอบในการทําฝนหลวง 

   เครืองมืออุตุนิยมวิทยา ใชใ้น การตรวจวดั และศึกษาสภาพอากาศประกอบการ วางแผนปฏิบติัการ 

นอกเหนือจากแผนทีอากาศ ภาพถ่าย ดาวเทียมทีไดรั้บสนบัสนุนเป็นประจาํวนั จาก กรมอุตุนิยมวิทยาทีมีใชไ้ดแ้ก่ 

  เครืองวดัลมชนับน (Pilot Balloon)ใชต้รวจวดัทิศทางและความเร็ว ลมระดบัสูงจากผวิดินขึนไป 

  เครืองวิทยุหยงัอากาศ (Radiosonde) เป็นเครืองมือ อิเล็คทรอนิคส์ประกอบดว้ยเครืองส่งวิทย ุ

ซึงจะ ติดไปกบับอลลนู และเครืองรับสญัญาณวิทยซึุงจะบอกใหท้ราบถึงขอ้มลูอุณหภูมิความชืน ของบรรยากาศใน

ระดบัต่างๆ 

  เครืองเรดาร์ ตรวจอากาศ (Weather Radar) ทีมีใช้อยู่เป็นแบบติดรถยนต์ เคลือนทีได้มี

ประสิทธิภาพ สามารถบอกบริเวณ ทีมีฝนตกและความแรง หรือปริมาณนาํฝนและ การเคลือนทีของกลุ่มฝนไดใ้น

รัศมี 200-400 กม. ซึงนอกจากจะใชป้ระกอบการวางแผนปฏิบติัการแลว้ ยงัใช้เป็นหลกัฐานในการประเมินผล 

ปฏิบติัการฝนหลวงอีกดว้ย 

  เครืองมือตรวจ อากาศผิวพืนต่างๆ เช่น เครืองวดัอุณหภูมิเครืองวดั ความเร็วและทิศทางลม

เครืองวดัปริมาณนาํฝน เป็นตน้ 

  เครืองมือเตรียมสารเคมี ไดแ้ก่เครืองบดสารเคมี เครืองผสมสารเคมี ทังแบบนําและแบบผง     

ถงัและกรวยโปรยสารเคมี เป็นตน้ 

  เครืองมือ สือสาร ใชใ้นการติดต่อ สือสารและสั งการระหว่างนักวิชาการบนเครืองบิน กบัฐาน

ปฏิบติัการ หรือระหว่างฐาน ปฏิบติัการ 2 แห่ง หรือใชร้ายงานผลระหว่างฐาน ปฏิบติังานสาํนักงานฯ ในส่วนกลาง

โดยอาศยัข่ายร่วมของวิทยตุาํรวจ ศนูยสื์อสารสาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย วิทยเุกษตร และกรม ไปรษณียโ์ทร

เลข เครืองมือสือสารทีใชใ้น ปัจจุบนั ไดแ้ก่ วิทยซิุงเกิลไซดแ์บนด ์วิทย ุFM.1, FM.5 เครืองโทรพิมพ ์เป็นตน้ 

  เครืองมือ ทางวิชาการ อืนๆ เช่นอุปกรณ์ ทางการวางแผนปฏิบติัการ เข็มทิศ แผนที กลอ้ง ส่อง 

ทางไกล เครืองมือตรวจสอบสารเคมี กลอ้งถ่ายภาพ และ อืนๆ สถานี เรดาร์ฝนหลวง ในบรรดาเครืองมืออุปกรณ์ 

วิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการวิจัยทรัพยากรบรรยากาศ ประยุกต์จาํนวน 8 รายการนัน Doppler radar จดัเป็น

เครืองมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ทีมีมลูค่าสูงสุด Doppler radar นี ใชเ้พือวางแผนการทดลองและติดตามประเมินผล

ปฏิบติัการฝนหลวง สาธิตเครืองมือชนิดนี ทาํงานโดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ (Microvax 3400) ควบคุม การสั งการ

การ เก็บบนัทึก รวบรวม ขอ้มลู สามารถ นาํขอ้มลูกลบัมาแสดงใหม่จากเทปบนัทึก ใน รูปแบบการทาํงานของ IRIS 

(IRIS Software) ผ่าน Processor (RUP-6) กล่าวคือ ข้อมูลจะถูกบันทึกไวใ้นเทป บันทึกข้อมูล ด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ทีสามารถ นาํมาใชไ้ดต้ลอด ซึงเชือมต่อกบัระบบเรดาร์ การแสดงผล / ขอ้มูล โดยจอภาพ (TV.monitor) 

ขนาด 20 นิว สถานทีตงั Doppler radar หรือ ที เรียกว่า สถานี เรดาร์ฝนหลวง นีอยู่ที ตาํบลยางเปียง อาํเภออมก๋อย 

จงัหวดั เชียงใหม่ 
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ฝายต้นนําเพอืชะลอนํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการฝายชะลอนํา (ฝายแม้ว) 

ฝายแมว้ เป็นชือเรียก โครงการตามแนวพระราชดาํริ เกียวกบั วิศวกรรม แบบพืนบา้น ฝายแมว้เป็น

ฝายชะลอนาํกึงถาวรประเภทหนึง ประเภทเดียวกบัฝายคอกหมู โดยใชว้สัดุทีหาไดง่้ายในทอ้งถิน เช่นกิงไม ้กอ้น

หิน เพือกนัชะลอนาํในลาํธาร หรือทางนาํเลก็ๆ ใหไ้หลชา้ลง และขงัอยูใ่นพืนทีนานพอทีจะพืนทีรอบๆจะไดดู้ดซึม

ไปใช ้เป็นการฟืนฟพืูนทีป่าเสือมโทรมใหเ้กิดความชุ่มชืนมากพอทีจะพฒันาการเป็นป่าสมบูรณ์ขึนได ้ฝายแมว้ยงั

อาจใชเ้พือการทดนาํ ใหมี้ระดบัสูงพอทีจะดึงนาํไปใชใ้นคลองส่งนาํไดใ้นฤดูแลง้ โครงการตามแนวพระราชดาํรินี

ไดมี้การทดลองใชที้ โครงการหว้ยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ และประสบผลสาํเร็จจนเป็นตวัอย่างให้กบัโครงการอืนๆ

ต่อมา 

ฝายชะลอนาํสร้างขวางทางไหลของนาํบนลาํธารขนาดเลก็ไว ้เพือชะลอการไหล- ลดความรุนแรง

ของกระแสนาํ ลดการชะลา้งพงัทลายของตลิง – เมือนําไหลชา้ลง ก็มีนําอยู่ในลาํห้วยนานขึน โดยเฉพาะใน

หนา้แลง้ – ช่วยดกัตะกอนทีไหลมากบันาํ ลดการตืนเขินทีปลายนาํ ทาํให้นาํใสมีคุณภาพดีขึน – ช่วยให้ดินชุ่มชืน 

ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ เพิมความหลากหลายทางชีวภาพ – สัตวป่์า สัตวน์าํ ไดอ้าศยันาํในการดาํรงชีวิต คืนพืชแก่

เนินเขา/ภูเขาหวัโลน้ – ดินชืน ป่าก็ชืน กลายเป็นแนวกนัไฟป่า ลดความรุนแรงของไฟได ้
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วตัถุประสงค์ 

เพือรักษาความชุ่มชืนของผืนป่าและกกัเก็บนาํ ทางโครงการฯ ไดจ้ัดทาํฝายชะลอนาํ ในตน้นํา    

ลาํธาร 2 สาย และเพือสร้างความเขา้ใจให้ถูกต้อง สําหรับ โครงการ ฝายชะลอนํา ทีทางเราไดจ้ัดทาํ ขึนมานัน         

มีวตัถุประสงคแ์ละวิธีการก่อสร้าง เพือลดผลกระทบต่อระบบนิเวศนใ์นระยะยาว ดงันี 

   1. ฝายทีเราสร้างขึนมา เป็นฝายแบบไม่ถาวร ให้วสัดุจากธรรมชาติ เป็นหลกั สําหรับชะลอนํา     

ในหนา้แลง้เท่านนั ไม่ไดส้ร้างเพือกกัเก็บนาํ การไหลของนาํ ทีหนา้ฝาย ยงัมีนาํไหลอยู ่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะซึมผ่าน

ฝาย หรือ นาํลน้ขา้มฝาย 

   2. ระดบัความสูงของตวัฝาย ไม่สูงมากนกั ระดบัความสูงประมาณ 40 % ของความสูงของระดบั

นาํสูงสุด ในลาํคลองหรือลาํห้วย สายนาํยงัสามารถไหลลน้ผ่านฝายไดต้ลอดเวลา เพือยงัรักษาระบบนิเวศน์ หน้า

ฝายไว ้

   3 ตวัฝายควรมีระดบัความลาดชนั ประมาณ 20 – 45 องศา ทงัดา้นหนา้ และ ดา้นหลงั ไม่ควรสร้าง

ฝาย ทีมีหนา้ตดั 90 องศา 

   4. การก่อสร้างจะสร้างเป็นช่วงๆ แบบ ขนับนัได เป็นช่วงๆ ระยะขึนอยู่กบัพืนที ประมาณ 50 – 

200 เมตร  

   5. งบประมาณการก่อสร้างเราแทบจะไม่มี เพียงช่วยกนัขนหิน ทีระเกะ ระกะ อยู่ตามลาํคลอง มา

จดัเรียงใหม่ เท่านนั เป็นการออกกาํลงักายไปในตวั หากไม่มีหิน เราก็จะใชก้ระสอบทราย 

   6. หากหนา้นาํ มีนาํมา ฝายนีก็จะพงัทลาย ลง (ช่วยลดความเร็วของกระแสนาํป่า ลงได)้ หินทีก่อ

เรียงตวัไว ้ก็จะพงั และ ไหลลงมาสู่ตวัฝาย ดา้นล่าง ต่อไป 

   7. พอหมดหนา้นาํป่า นาํเกือบจะใกลแ้หง้ เราก็หาเวลามาออกกาํลงักาย มายกกอ้นหินกลบัไปเรียง 

เป็นฝายชะลอนาํ ตามเดิม (ส่วนใหญ่แลว้ จะยงัหลงเหลือ โครงสร้างเดิมอยูบ่า้ง) ใชเ้วลาก่อสร้าง ประมาณ 1-2 ชม. ต่อ

ฝายเท่านนั 

   8. ควรคาํนึงถึง สตัวน์าํ ทีอาศยัในลาํคลองดว้ยว่า สามารถเดินทางไปยงัตน้นาํไดห้รือไม่ เพราะเรา

ตงัใจว่า “ในนาํตอ้งมีปลา ในป่าตอ้งมีนาํ” 



เกษตรทฤษฎีใหม่เพือการพฒันาอาชีพ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้     19 

 

รูปแบบของฝาย 

ตามแนวพระราชดาํริในการก่อสร้างฝายตน้นาํลาํธาร  เพือสร้างความชุ่มชืนดกัตะกอนดินเก็บกกั

นาํ  ซึงหากสามารถเก็บกกันาํไดป้ริมาณมากพอ  ก็สมควรทีจะกระจายนาํออกไปรอบ ๆ  พืนทีบริเวณฝายเพือสร้าง

ความชุ่มชืนให้กบัพืนทีตน้นาํ  ดงันันในการก่อสร้างฝายต้นนาํลาํธารแต่ละชนิด  จึงมีวตัถุประสงค์และความ

เหมาะสมของพืนทีทีแตกต่างกันออกไปด้วย  ซึงรูปแบบของฝายต้นนําลาํธาร หรือ Check  Dam ตามแนว

พระราชดาํริ มี  3 รูปแบบ  คือ 

1.  ฝายต้นนําลําธารแบบท้องถินเบืองต้น (แบบผสมผสาน) หรือทีเรียกกนัทวัไปว่า “ฝายแมว้” 

เป็นการก่อสร้างดว้ยวสัดุธรรมชาติทีมีอยู ่เช่น  กิงไม ้ ไมล้ม้ขอนนอนไพร  ขนาบดว้ยกอ้นหินขนาดต่าง ๆ  ในลาํ

หว้ย  ซึงเป็นการก่อสร้างแบบง่าย ๆ  ก่อสร้างในบริเวณตอนบนของลาํห้วยหรือร่องนาํ  ซึงจะสามารถดกัตะกอน

ชะลอการไหลของนาํ  และเพิมความชุ่มชืนบริเวณรอบฝายไดเ้ป็นอย่างดี  วิธีการนีสินเปลืองค่าใช้จ่ายน้อย

มาก  หรืออาจไม่มีค่าใชจ่้ายเลย  นอกจากแรงงานเท่านนั  ซึงการก่อสร้างฝายตน้นาํลาํธารแบบทอ้งถินเบืองตน้ สามารถ

ทาํไดห้ลายวิธี  เช่น 

    1.1  ก่อสร้างดว้ยท่อนไมข้นาบดว้ยหิน 

    1.2  ก่อสร้างดว้ยท่อนไมข้นาบดว้ยถุงบรรจุดินหรือทราย 

    1.3  ก่อสร้างดว้ยคอกหมแูกนดินอดัขนาบดว้ยหิน 

    1.4  ก่อสร้างแบบเรียงดว้ยหินแบบง่าย 

    1.5  ก่อสร้างแบบคอกหมหิูนทิง 

    1.6  ก่อสร้างดว้ยคอกหมถุูงทรายซีเมนต ์

    1.7  ก่อสร้างแบบหลกัคอนกรีตหินทิง 

    1.8  ก่อสร้างแบบถุงทรายซีเมนต ์

    1.9  ก่อสร้างแบบคนัดิน 

    1.10  ก่อสร้างแบบหลกัไมไ้ผส่าน

ขดักนัอนัเป็นภูมิปัญญาชาวบา้น 

 

   

2.  ฝายต้นนําลาํธารแบบเรียงด้วยหินค่อนข้าง

ถาวร (แบบกึงถาวร) ก่อสร้างดว้ยหินเรียงเป็นพนังกนันาํ สร้าง

บริเวณตอนกลางและตอนล่างของลาํหว้ยหรือร่องนาํจะสามารถ

ดกัตะกอนและเก็บกกันาํในช่วงฤดูแลง้ไดบ้างส่วน 
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3.  ฝายต้นนําลําธารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบถาวร) เป็นการก่อสร้างแบบถาวรส่วนมาก    

จะดาํเนินการในบริเวณตอนปลายของลาํหว้ยหรือร่องหว้ย จะสามารถดกัตะกอนและเก็บกกันาํในฤดูแลง้ไดดี้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายต้นนําลาํธาร หรือฝายชะลอความชุ่มชืน 

 



เกษตรทฤษฎีใหม่เพือการพฒันาอาชีพ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้     21 

 

  

 
 

ฝายดกัตะกอน 

  

 
   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระราชดาํริเพิมเติมในรายละเอียด

ว่า สาํหรับ Check Dam ชนิดป้องกนัไม่ให้ทรายไหลลงไปในอ่างใหญ่จะตอ้งทาํให้ดีและลึก เพราะทรายลงมาก    

จะกกัเก็บไว ้ถา้นาํตืนทรายจะขา้มไปลงอ่างใหญ่ 
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สาํหรับรักษาความชุ่มชืนไม่จาํเป็นต้องขุดลึกเพียงแต่กกันาํให้ลงไปในดิน แต่แบบกกัทรายนี

จะตอ้งทาํใหลึ้กและออกแบบอยา่งไร ไม่ใหน้าํลงมาแลว้ไล่ทรายออกไป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดชไดพ้ระราชทานแนวพระราชดาํริเกียวกบัการพิจารณาสร้างฝาย ชะลอความชุ่มชืนขึน เพือสร้างระบบวงจร

นาํแก่ป่าไมใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด คือ ใหด้าํเนินการสาํรวจทาํเลสร้างฝายตน้นาํลาํธารในระดบัทีสูงทีใกลบ้ริเวณ

ยอดเขามากทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได ้ลกัษณะของฝายดงักล่าว จาํเป็นจะตอ้งออกแบบใหม่ เพือให้สามารถกกัเก็บนาํ

ไวไ้ดป้ริมาณมากพอสมควรเป็นเวลานาน 2 เดือน การเก็บรักษานาํสาํรองไดน้านหลงัจากฤดูฝนผ่านไปแลว้ จะทาํ

ใหมี้ปริมาณนาํหล่อเลียงและประคบัประคองกลา้ไมพ้นัธุ์ทีแข็งแรงและโตเร็วทีใชป้ลูกแซมในป่าแห้งแลง้อย่าง 

สมาํเสมอและต่อเนืองโดยการจ่ายนาํออกไปรอบ ๆ ตวัฝายจนสามารถตงัตวัได ้

   ประโยชน์ ของฝายชะลอนํา 

1. ฝายช่วยชะลอนาํ ชะลอการไหลของนาํ จากเดิมทีฤดนูาํหลากนาํจะหลากลงสู่ทีตาํอยา่งรวดเร็ว 

2. ชะลอความแรงของนาํหลาก ช่วยลดการกดัเซาะของตลิงลาํนาํ 

3. ช่วยดกัตะกอนแม่นาํ กิงไม ้เศษไม ้ดิน โคลน ทราย ทาํใหล้าํนาํหลงัฝายตืนเขินชา้ลง เก็บกกันาํ 

ทาํใหเ้กิดความชุ่มชืน ในบริเวณฝายและพืนทีเหนือฝาย 

4. ใชท้าํการเกษตรบริเวณใกลเ้คียงไดต้ลอดทงัปี เช่น ปลกูผกั เลียงสตัว ์ทาํไร่ ทาํสวน 

5. เป็นแหล่งเพาะพนัธุส์ตัวน์าํ 

6. เป็นแหล่งอาหารของชาวบา้น ในพืนทีฝาย เช่น ปลา สาหร่ายนาํจืด (เตา) 

7. สร้างรายไดใ้หช้าวบา้น เช่น เก็บสาหร่ายนาํจืด(เตา)ไปขาย 

8. เก็บความชุ่มชืน เพิมปริมาณ นาํใตดิ้น เป็นประโยชน์ ในการทาํประปาหมู่บา้น 

9. ใชส้ญัจรขนส่ง สินคา้ทางการเกษตร ขา้มลาํนาํ ร่นระยะทางการขนส่งได ้

10. เป็นแหล่งท่องเทียว พกัผอ่น หยอ่นใจ ของชาวบา้น เช่น เด็กเล่นนาํคลายร้อน สถานทีออก 

กาํลงักาย 

11. เป็นสถานทีจดังานประเพณีต่างๆ เช่น งานประเพณีลอยกระทง การแข่งเรือประเพณี 
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หญ้าแฝกป้องกนัดินพงัทลาย 

การชะล้างพังทลายด้วยการใช้หญ้าแฝก 

 

 
 

สาเหตุและปัญหาของการชะลา้งพงัทลายการชะลา้งพงัทลายโดยนาํเป็นปัจจยั สาํคญัทีทาํให้ดินจืด

โดยเฉพาะในพืนทีทีมีความลาดชนัในภูมิประเทศทีแหง้แลง้ อาจเกิดการชะลา้งพงัทลายโดยลมในบริเวณทีราบได้

การชะลา้งพงัทลาย มีสาเหตุจากภยัพิบติัจากธรรมชาติการเกษตรทีไม่ถูกวิธี การทาํเหมืองเปิดการก่อสร้างอาคาร 

ภูมิทศัน์และทางหลวง การชะลา้งพงัทลายทาํให้ดินดีทีอยู่ดา้นบนถูกชะลา้งหมดไป พืชไม่สามารถขึนปกคลุมได้

หนาแน่นพอพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงสภาพปัญหาและสาเหตุทีเกิดขึนโดยทรงศึกษา ถึง

ศกัยภาพของ "หญา้แฝก" ซึงเป็นพืชทีมีคุณสมบติัพิเศษในการช่วยป้องกนั การชะลา้งและพงัทลายของหน้าดินและ

อนุรักษ์ความชุ่มชืนใต้ดินไว ้อีกทงัยงัเป็นพืชพืนบ้านของไทยวิธีการปลูกก็ใช้เทคโนโลยีแบบง่าย ๆ เกษตรกร 

สามารถดาํเนินการไดเ้อง โดยไม่ตอ้งใหก้ารดูแลหลงัการปลูกมากนัก อีกทงัยงัประหยดัค่าใชจ่้ายกว่าวิธีอืน ๆ อีก

ดว้ย 

การป้องกนัการเสือมโทรมและพงัทลายของดินโดยใชห้ญา้แฝกซึงแสดงออกถึงพระอจัฉริยภาพใน

การเลือกใช ้วสัดุพืชพรรณ (plant material) ทีมีความเหมาะสม 

ลกัษณะของหญ้าแฝก 

มีระบบรากลึกแผ่กระจายลงไปในดินตรง ๆ คล้ายกําแพง ทําหน้าทีกรองตะกอนและรักษา            

หนา้ดิน หญา้แฝกมีชือสามญัเป็นภาษาองักฤษว่า "vetiver grass" มีดว้ยกนั 2 สายพนัธุ ์

  หญา้แฝกดอน (Vetiveria nemoralis A.Camus) 

  หญา้แฝกหอม (Vetiveria zizanioides Nash) 

เป็นพืชทีมีอายไุดห้ลายปี ขึนเป็นกอแน่นมีใบเป็นรูปขอบขนานแคบปลายสอบแหลม ยาว 35-80 ซม.

มีส่วนกวา้งประมาณ 5-9 มม.สามารถขยายพนัธุไ์ดท้งัแบบไม่อาศยัเพศ โดยการแตกหน่อจากส่วนลาํตน้ใตดิ้น หรือ

แบบอาศยัเพศ โดยการให้ดอกและเมล็ดไดเ้ช่นกนั ช่อดอกทีพบในประเทศไทย สูงประมาณ 20-30 ซม. แต่การ
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ขยายพนัธุเ์ป็นไปค่อนขา้งยาก หญา้แฝกจึงไม่ใช่วชัพืชเช่นหญา้คา ปกติหญา้แฝกจะมีการขยายพนัธุ์ทีไดผ้ลรวดเร็ว

โดยการแตกหน่อจากลาํตน้ใตดิ้น นอกจากนีจากการศึกษาพบว่า หญา้แฝกในบางโอกาสสามารถแตกแขนงและราก

ออกในส่วนของกา้นช่อดอกได ้เมือแขนงดงักล่าวมีการเจริญเติบโตจะเพิมนาํหนักมากขึน ทาํให้หญา้แฝกโน้มลง

ดินและสามารถเจริญเติบโตเป็นกอหญา้แฝกใหม่ได ้

 

 
 

การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพอือนุรักษ์ดินและนํา 

ปลูกเป็นแนวตามระดับขวาง ความลาดชัน 

การปลูกแบบนีจะไดป้ระโยชน์สูงสุดเมือหญา้แฝกมีความเจริญแตกกอขึนเต็มตลอดแนวจนไม่มี

ช่องว่าง เพราะเมือนาํไหลบ่า หรือมีการพดัพาดินไปกระทบแถวหญา้แฝก แฝกจะทาํหนา้ทีชะลอความเร็วของนาํลง

และดกัเก็บตะกอนไว ้ส่วนนาํจะไหลซึมลงสู่ดินชนัล่างมากขึนเป็นการเพิมความชุ่มชืนแก่ดิน ส่วนรากหญา้แฝก

นนัอาจหยงัลึกลงดินไดถึ้ง 3 เมตรซึงสามารถยดึดินป้องกนัการชะลา้งแบบเป็นหน้ากระดาน หรือเป็นร่องลึกและ

แบบอุโมงคเ์ลก็ใตดิ้นไดเ้ป็นอย่างดี เมือแถวหญา้แฝกทาํหน้าทีดกัตะกอนดินเป็นระยะเวลานานขึน ก็จะเกิดการ

สะสมทบัถมของตะกอนดินบริเวณหนา้แถวหญา้แฝกเพิมขึนทุก ๆ ปี กลายเป็นคนัดินธรรมชาติไปในทีสุด 

ปลูกแก้ปัญหาพงัทลายของดินทีเป็นร่องนําลกึ 

เทคนิคการปลูกหญา้แฝกเพือแกปั้ญหาบริเวณร่องลึกโดยการปลูกแฝกในแนวขวาง 1 แถวเหนือ

บริเวณร่องลึกและใชถุ้งทรายหรือดินเรียงเป็นแนวเพือช่วยชะลอความเร็วของนาํทีไหลบ่าในระยะทีแฝกเริมตังตวั 
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ปลูกในทีลาดชัน 

มาตรการทีเหมาะสมโดยเฉพาะทางแถบภาคเหนือและภาคใตคื้อ การปลกูแฝกให้เป็นแนวรัวบริเวณ

คนัคูขอบเขา หรือริมขนับนัไดดินดา้นนอกโดยควรปลกูหญา้แฝกเป็นแถวตามแนวขวางความลาดเท ในตน้ฤดูฝน 

โดยการไถพรวนดินนําร่องแลว้ปลูกหญ้าแฝกลงในร่องไถ ระยะปลูกระหว่างต้นต่อหลุม 3-5 เหง้าต่อหลุม 

ระยะห่างระหว่างแถวแฝกจะไม่เกิน 2 เมตรตามแนวตงั หญา้แฝกจะเจริญเติบโตแตกกอชิดกนัภายใน 4-6 เดือน ใน

พืนทีแหง้แลง้ควรตดัแฝกใหสู้งประมาณ 30-50ซม.เพือเร่งใหมี้การแตกกอควรตดั 1-2 เดือนต่อครังทงันีการตดัหญา้

แฝกตอ้งกระทาํในทุกพืนทีและใชใ้บคลุมดินดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลูกอนุรักษ์ความชืนในดิน 

เป็นการปลกูไมผ้ลร่วมกบัแถวหญา้แฝกในระยะแรกเริม หรือ ปลูกแฝกสลบักบัตน้ไมที้ตอ้งการใช้

ประโยชน์ มีวิธีการปลกู 3 วิธีคือ 

  ปลกูหญา้แฝกขนานไปกบัแถวของไมผ้ลประมาณ 1 เมตรและนาํใบของหญา้แฝกมาคลุมโคนตน้ 

เพือช่วยรักษาความชุ่มชืนและเพิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

  ปลูกแบบครึงวงกลมรอบไมผ้ล ซึงทรงเรียกว่า"ฮวงซุย้"โดยปลูกเป็นครึงวงกลมรอบไมผ้ลแต่   

ละตน้รัศมีจากโคนตน้ไมผ้ล 1.50-2.00 เมตร 

  ปลกูแบบครึงวงกลมหนัหนา้เขา้หาแนวความลาดชนั แนวหญา้แฝกจะดกัตะกอนดินทีจะไหลบ่า

ลงมาเก็บกกัไวที้โคนตน้ไม ้
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ปลูกป้องกนัการเสียหาย ขันบันไดดิน คนัคนูํารอบเขา 

ในพืนทีลาดชนันิยมปลูกบนขนับนัไดดินหรือมีการก่อสร้างคนัคูดินรอบเขา ซึงเป็นการลงทุนสูง

การป้องกนัการเสียหายก็โดยการปลกูหญา้แฝกเป็นแนวบริเวณขอบขนับนัไดดินหรือคนัคูดิน 

ปลูกเพอืควบคุมร่องนํา 

โดยปลกูแฝกลงในร่องนาํดว้ยการขุดหลุมปลูกขวางร่องนาํเป็นแนวตรงหรือแนวหัวลูกศรยอ้นทาง

กบัทิศทางไหล ในลกัษณะตวั V ควาํซึงทรงเรียกว่า"บงัจ่า"เพือควบคุมการเกิดร่องนาํแบบลึกหรือการปลูกในร่อง

นาํลน้ โดยปลกูตามแนวระดบัเพือกกันาํและช่วยกระจายนาํไปใชใ้นพืนทีเพาะปลกู ผลของการปลูกหญา้แฝกแบบ

นีจะช่วยดกัตะกอนและสามารถชะลอความเร็วของนาํใหล้ดลงดว้ย 

ปลูกป้องกนัตะกอน ทับถมคลองส่งนํา ระบายนํา อ่างเกบ็นําในไร่นา ปลูกรอบสระ กรองตะกอนดิน 

โดยปลกูแฝกเป็นแถวบริเวณสองขา้งทางคลองส่งนาํช่วยกนัตะกอนดินทีไหลลงมา ซึงการปลูกรอบ

ขอบสระเพือกรองตะกอนดินนนั ใชว้ิธีการปลกูตามแนวระดบันาํสูงสุดท่วมถึง 1 แนว และควรปลูกเพิมขึนอีก1-2 

แนวเหนือแนวแรกขึนกบัความลึกของขอบสระ เมือนาํไหลบ่าลงมาตะกอนดินจะติดคา้งบนแถวหญา้แฝกส่วนนาํ  

ก็ค่อย ๆ ไหลซึมลงสระ รากแฝกก็ช่วยยดึดินรอบ ๆ สระมิใหพ้งัทลายได ้ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการขุดลอกสระ 

ปลูกฟืนฟูดินเสือมโทรม 

ปลูกแฝกเป็นแถวขวางความลาดเทในดินลูกรังทีเสือมโทรมจากการถูกชะลา้งของผิวหน้าดิน

จนกระทงัเกิดความแหง้แลง้และมีผวิหนา้ดินแข็ง ขาดพืชพรรณธรรมชาติปกคลุม การปลกูแฝกแบบนีจะช่วยชะลอ

ความเร็วของนาํไหลบ่า ทาํให้นาํซึมลงดินไดลึ้กเกิดความชุ่มชืนตน้ไมส้ามารถเจริญเติบโตได ้โดยดาํเนินการใน

โครงการฟืนฟทีูดินเสือมโทรมเขาชะงุม้ จ.ราชบุรีและ ต.หนองพลบั อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ ์

ปลูกในพนืทีดินดาน 

ดาํเนินการศึกษาทีศูนยศึ์กษาการพฒันาห้วยทราย ทรายแข็ง ดินเหนียว หินปูนและแร่ธาตุต่าง ๆ

รวมตวักนัเป็นแผน่แข็งคลา้ยหิน ยากทีพืชชนัสูงจะเจริญเติบโตได ้เมือทาํการปลูกแฝกในดินดานพบว่ารากหญา้

แฝกสามารถหยงัลึกลงไปในเนือดินดานทาํให้แตกร่วนขึน หน้าดินก็จะมีความชืนเพิมขึน ในแนวของหญา้แฝก

สามารถปลูกพนัธุ์ไมไ้ด้หลายชนิด เช่น กระถินเทพา สะเดา ประดู่  ฯลฯ เมือปลูกร่วมกับไมผ้ล รากหญา้แฝก

สามารถหยงัลงในดินดานเป็นการสลายดินล่วงหนา้ก่อนรากไมผ้ลจะหยงัลึกลงไปถึง 

ปลูกป้องกนัการพงัทลายดินไหล่ถนน 

ปลกูแฝกเพือยดึดินและเบียงเบนทางไหลนาํบริเวณไหล่ทางและปลกูขวางแนวลาดเทเพือป้องกนัการ

พงัทลายและเลือนไหลของดิน ในพืนทีดินตดัและดินถมขา้งทาง กนัการพงัทลายของดินในส่วนของไหล่ทางเปิด

และไหล่ทางดา้นขา้ง 



เกษตรทฤษฎีใหม่เพือการพฒันาอาชีพ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้     27 

 

 
 

ปลูกป้องกนัการปนเปือนสารพษิในแหล่งนํา 

จากการทดลองทีศูนยศึ์กษาการพฒันาห้วยทรายฯ พิสูจน์ไดว้่ากอหญา้แฝกทีปลูกเป็นแนวขวาง

ความลาดเทของพืนที สามารถจะยบัยงัและลดการสูญเสียหนา้ดินบนพืนทีลาดชนัในระดบัหนึง ขณะเดียวกนั ราก

หญา้แฝกทีมีการแพร่กระจายอยา่งหนาแน่นและหยงัลึก จะเป็นกาํแพงกกักนัดินและสารพิษทีปะปนมากบันาํไม่ให้

ไหลลงสู่นําเบืองล่าง นอกจากนีรากหญ้าแฝกน่าจะมีประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุโลหะหนักและสารเคมี

บางอยา่งไดดี้กว่าพืชชนิดอืนๆทงันีเนืองจากรากของหญา้แฝกสามารถทีหยงัลึกและแผ่กวา้งไดม้ากกว่ารากหญา้

ชนิดอืน ๆ ประโยชน์เอนกประสงค์อืน ๆ อนุรักษ์สิงแวดลอ้มและนิเวศวิทยา ทาํอาหารสัตว ์ปุ๋ยหมกั มุงหลงัคา    

ทาํสมุนไพร และนาํหอม 

 

เขือน 

เขือน เป็นสิงก่อสร้างขนาดใหญ่สําหรับกนัทางนํา เพือใช้ในการเก็บกักนําและป้องกนัอุทกภัย

รวมถึงผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนบนของเขือนจะประกอบไปดว้ยส่วนทีเรียกว่าทางนาํลน้ สาํหรับใหน้าํทีสูงกว่าระดบั

ทีตอ้งการไหลผา่นมาทีฝังปลายนาํ มากกว่าครึงหนึงของแม่นาํสายหลกัทวัโลกจะมีเขือนกนัไวเ้พือใชป้ระโยชน์

ในทางใดทางหนึง 

ชนิดของเขือน 

ชนิดของเขือน จะจาํแนกตามชนิดของวสัดุก่อสร้าง เช่น เขือนหิน เขือนดิน เขือนคอนกรีต เขือน

คอนกรีตบดอดั หรือเขือนไม ้

ประโยชน์ของเขือน 

ประโยชน์ของเขือนทีสาํคญั คือ เพือกกัเก็บนาํ โดยเก็บนาํจากช่วงฤดูนาํหลากและปล่อยนาํใชใ้น

การเกษตรกรรม อุปโภคบริโภคในช่วงขาดแคลนนาํ เขือนยงัคงใชส้าํหรับป้องกนันาํท่วมฉับพลนัในฤดูทีนาํไหล

หลากอีกทางหนึง โดยเขือนจะทาํหนา้ทีชะลอความเร็วของนาํ ใหน้าํไหลผา่นไดเ้ฉพาะตามปริมาณทีเหมาะสม ใน

ปัจจุบนัเขือนมีหนา้ทีหลกัอีกดา้นคือการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยพลงังานไฟฟ้าส่วนหนึงในประเทศไทยมาจากการ

ปันไฟจากเขือน นอกจากนีเขือนบางแห่งใชเ้ป็นสถานทีท่องเทียวและกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เช่น การล่องเรือ 
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หรือ การตกปลา อย่างไรก็ตามเขือนมีผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม ได้แก่ การปิดกันทางนําทาํให้สิงมีชีวิตในนํา     

บางชนิด เช่น ปลาแซลมอน ไม่สามารถว่ายไปตามกระแสนาํเพือวางไข่ไดใ้นช่วงฤดูขยายพนัธุ์ เขือนยงัคงปิดกนั

ทางนาํทาํใหก้ารเดินทางทางเรือไม่สามารถเคลือนทีผา่นได ้ปัญหาของการสร้างเขือนทีมียงัรวมถึงพืนทีบา้นเรือน

และป่าไมที้อยูบ่ริเวณเหนือเขือน จะถกูท่วมจมอยูใ่ตน้าํไม่สามารถใชง้าน 

ด้านการชลประทานและการเกษตร 

ในอ่างเก็บนาํเหนือเขือนมีพืนที 388 ตารางกิโลเมตร เหมาะสาํหรับเป็นแหล่งเพาะพนัธุป์ลานาํจืดได้

เป็นอยา่งดี 

ด้านการบรรเทาอทุกภยั 

โดยปกติในฤดูฝนทงัในลาํนาํแควน้อยและแควใหญ่ จะมีปริมาณมากถึงประมาณ 3,000 ลูกบาศก์

เมตรต่อวินาที เมือไหลไปรวมกนัจะทาํใหเ้กิดนาํท่วมลุ่มนาํแม่กลองเป็นประจาํ เมือเขือนศรีนครินทร์และเขือนเขา

แหลม แลว้เสร็จ อ่างเก็บนาํของเขือนทงัสองจะช่วยเก็บกกันาํไว ้เป็นการบรรเทาอุทกภยัในพืนทีดงักล่าวอยา่งถาวร 

ช่วยต่อตา้นนาํเค็มและนาํเสียในฤดูแลง้ 

ก่อนนีทีบริเวณปากนาํแม่กลองจะมีนาํเค็มยอ้นเขา้มาในฤดูแลง้ นอกจากนียงัมีนาํเสียจากโรงงาน 

อุตสาหกรรมของสองฝังแม่กลองอีกส่วนหนึง การทีมีนาํจากเขือนปล่อยไปมากกว่าปกติในฤดูแลง้ จะช่วยขบัไล่นาํ

เสียและผลกัดนันาํเค็ม ทาํใหส้ภาพนาํในแม่นาํแม่กลองมีคุณภาพดี 

ด้านการคมนาคมและการท่องเทยีว 

เมือมีอ่างเก็บนาํเกิดขึนชุมชนต่างๆ ก็ไดอ้าศยัเป็นเสน้ทางคมนาคมทางนาํ เพือนาํผลผลิตทีไดอ้อกสู่

ตลาด เป็นการช่วยกระจายรายไดอี้กทางหนึง นอกจากนีบริเวณนนัยงัมีแหล่งท่องเทียวทีน่าสนใจอีกหลายแห่ง เช่น 

นาํตกไทรโยค บึงเกริงกะเวีย ด่านเจดีย ์สามองค ์ฯลฯ เป็นตน้ 
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เขือนป่าสกัชลสิทธิ 

 

แก้มลงิ 

 

 
 

แกม้ลิง เป็นแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภูมิพลอดุลยเดช 

เกียวกบัพืนทีหน่วงนาํ (detension area) เพือแกปั้ญหานาํท่วม มีแนวคิดจากการทีลิงอมกลว้ยไวใ้นกระพุง้แกม้ไวไ้ด้

คราวละมากๆ พระบาทสมเด็จพระจา้อยูห่วั ไดมี้พระราชกระแสอธิบายว่า 

"ลิงโดยทัวไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลงิจะรีบปอกเปลอืก เอาเข้าปากเคยีว แล้วนําไปเกบ็ไว้ทีแก้มก่อนลิง

จะทําอย่างนีจนกล้วยหมดหวหีรือ เต็มกระพุ้งแก้ม จากนันจะค่อย ๆ  นําออกมาเคยีวและกลืนกนิภายหลัง" 
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มีการวางแผนพืนทีแกม้ลิงอยา่งเป็นระบบ โดยหน่วยงานต่างๆ เช่น กทม. กรมชลประทาน เป็นตน้ 

แกม้ลิงมี 3 ขนาด จากใหญ่ กลาง เล็ก มีวตัถุประสงค์เพือการชะลอนาํก่อนทีจะจดัการระบายออกในเวลาต่อมา

สามารถเป็นไดท้งัพืนทีของรัฐและเอกชน 

ปัจจุบนัมีพืนทีแกม้ลิงขนาดใหญ่อยู่ทางฝังตะวนัออกของกรุงเทพ เหนือท่าอากาศยานสุวรรณภมิู 

โดยกาํหนดในผงัการใชที้ดินเป็นพืนทีเขียวลาย ไม่เหมาะกบัการพฒันา นอกจากนียงัมีแกม้ลิงเล็กใหญ่กระจายอยู่ทวั 

กทม. กว่า 20 จุด 
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กงัหันนําชัยพฒันา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กงัหันชยัพฒันา เป็นกังหันบาํบัดนําเสีย “สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย” เพือพฒันาแหล่งนาํแก่    

ปวงชนทาํงานโดย การหมุนปัน เพือเติมอากาศให้นาํเสียกลายเป็นนาํดี สามารถประยุกต์ใชบ้าํบดันาํเสีย จากการ

อุปโภคของประชาชน นําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทังเพิมออกซิเจน ให้กับบ่อเพาะเลียงสัตว์นาํทาง

การเกษตร 

ส่วนประกอบ 

กงัหนัชยัพฒันา เป็น เครืองกลเติมอากาศทีผวินาํหมุนชา้แบบทุ่นลอย (สามารถลอยขึนลงไดเ้องตาม

ระดบันาํ) ประกอบดว้ยซองวิดนาํ มีใบพดัที ออกแบบเป็น ซองตกันาํรูปสีเหลียมคางหมูจาํนวน 6 ซอง แต่ละซอง

จะถกูแบ่งออกเป็น 3 ห้องเท่า ๆ กนั ทงัหมดถูกติดตงับนโครงเหล็ก 12 โครงใน 2 ดา้น มีศูนยก์ลางของกงัหันที

เรียกว่า "เพลากงัหนั" ซึงวางตวัอยู่บนตุ๊กตารองรับเพลา ทีติดตงัอยู่บนทุ่นลอย และมีระบบขบัส่งกาํลงั ดว้ยเฟือง

จานขนาดใหญ่ ใชม้อเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2 แรงมา้ สาํหรับขบัเคลือนซองนาํ ให้หมุนรอบเป็นวงกลม อยู่บนโครง

เหลก็ทียดึทุ่นทงั 2 ดา้นเขา้ไวด้ว้ยกนัดา้นล่างของกงัหนัในส่วนทีจมนาํ จะมีแผน่ไฮโดรฟอยลย์ึดปลายของทุ่นลอย

ดา้นล่าง 

การทํางาน 

ตามทฤษฎีเครืองกลเติมอากาศ นบัว่าการเติมอากาศหรือออกซิเจนเป็นหวัใจของระบบบาํบดันาํเสีย 

เพราะถา้มีออกซิเจนอยูม่ากจุลินทรียก์็สามารถบาํบดันาํไดดี้ และบาํบดันาํเสียไดม้ากขึน แต่ทีความดนับรรยากาศ

ซึงเป็นความดนัทีค่อนขา้งตาํ สาํหรับออกซิเจนในการละลายนาํ จึงตอ้งมีการเพิมพืนทีสัมผสั ระหว่างอากาศกบันาํ

ใหไ้ดม้ากทีสุด 

กงัหันชยัพฒันา เป็น กงัหันนาํทีมีโครงเป็นรูปเหลียมบนทุ่นลอย และมีซองตกัวิดนาํซึงเจาะเป็น      

รูพรุน เราจึงเห็นสายนาํพรังพรูจากซองวิดนาํขณะทีกงัหนัหมุนวนเวียน ซาํแลว้ซาํเล่าใชห้ลกัการวิดนาํขึนไปสาด

กระจายให ้เป็นฝอยในอากาศ ทาํใหน้าํสมัผสักบัอากาศไดอ้ยา่งทวัถึง ส่งผลใหป้ริมาณ ออกซิเจนในอากาศสามารถ 
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ละลายผสมผสาน เขา้ไปในนาํไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทุกครังทีนาํถกูตกัขึนมา ออกซิเจนในอากาศจะละลายในนาํไดดี้ขึน 

เพราะพืนทีในการทาํปฏิกิริยามีมากกว่าเดิม ทาํใหน้าํเสีย ซึงเป็นปัญหาของแหล่งนาํในหลายพืนที มีคุณภาพทีดีขึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเพิมออกซิเจนใหก้บันาํจะช่วยใหจุ้ลินทรียย์อ่ยสลายสิงสกปรกในนาํเสียได ้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ซึงเป็น กระบวนการทางชีวภาพ ทีใชใ้นการบาํบดันาํเสีย ทีไดรั้บความนิยมอยา่งมาก เพราะเป็นวิธีทีมีประสิทธิภาพ 

และใชค่้าใชจ่้ายในการบาํบดันาํเสียนอ้ย และแหล่งนาํเสียทีกระจายไปตามแหล่งต่างๆ จึงทาํใหย้ากแก่การรวบรวม

นาํเสีย เพือนาํไปบาํบดัในโรงบาํบดันาํเสีย และตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูง 

การประยกุตใ์ชง้านสามารถใชป้ระโยชน์เพือเติมอากาศให้กบันาํหรือใช ้เพือขบัเคลือนนาํได ้โดย

การใชง้านทงัในรูปแบบทีติดตงัอยู่กบัทีและใชใ้นรูปแบบเคลือนที เพือเติมอากาศให้กบัแหล่งนาํขนาดใหญ่หรือ

ตามคลองส่งนาํทีมีความยาวมาก ซึงดดัแปลงไดด้ว้ยการใชพ้ลงังาน จากเครืองยนตข์องกงัหนั 

จุดเริมต้นของกงัหนันําชัยพฒันา 

กังหันนําชัยพฒันาสร้างขึน เพือการแก้มลพิษทางนําซึงทวีความรุนแรงมากขึนในหลายพืนที

วิวฒันาการของกงัหันนาํชยัพฒันานัน เริมจากการสร้างตน้แบบไดค้รังแรกในปี 2532 แลว้นาํไปติดตงัยงัพืนที

ทดลองเพือแกปั้ญหาไปพร้อม ๆ กนั 

ทังนี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระราชดาํริ ให้มูลนิธิชัยพฒันา

ดาํเนินการวิจยั และพฒันากงัหันนาํ ซึงโครงสร้างและส่วนประกอบ ในส่วนทีเป็นปัญหาไดรั้บการแกไ้ขมาโดย

ตลอดนบัแต่มีการสร้างเครืองตน้แบบ ในดา้นโครงสร้างนนัไดพ้ฒันาใหก้งัหนันาํหมุนดว้ยความเร็ว 1,450 รอบต่อ

นาที โดยทีซองตักนําหมุนด้วยความเร็ว 5 รอบต่อนาที ขับด้วยมอเตอร์ขนาด 2 แรงมา้ และมีการปรับปรุง 

โครงสร้างในรูปแบบต่างๆ เช่น ออกแบบตวัเครืองใหส้ามารถ ขบัเคลือนดว้ยคนเพือใชใ้นแหล่งนาํ ทีไฟฟ้ายงัเขา้

ไปไม่ถึง เป็นตน้ ดา้นประสิทธิภาพสามารถถ่ายเทออกซิเจนลงนาํได ้0.9 กิโลกรัมต่อแรงมา้ต่อชวัโมง และมีการ

พฒันาใหถ่้ายเทออกซิเจนได ้1.2 กิโลกรัมต่อแรงมา้ต่อชวัโมง 
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สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 

กงัหันนาํชยัพฒันา ไดรั้บสิทธิบตัรจากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา เมือวนัที 2 ก.พ. 2536 หลงัจาก

เลขาธิการมลูนิธิชยัพฒันา ซึงเป็นหน่วยงานหลกัทีสนองพระราชดาํริ ในการพฒันากงัหันนาํ ไดรั้บพระราชทาน

พระบรมราชานุญาตให้ยืนขอรับสิทธิบตัรเมือ วนัที 2 มิ.ย. 2535 จึงนับว่าเป็นสิทธิบตัรในพระปรมาภิไธย ของ

พระมหากษตัริยพ์ระองคแ์รกของไทย และครังแรกของโลก และถือว่าวนัที 2 ก.พ. ของทุกปีเป็น “วนันกัประดิษฐ์” 

นบัแต่นนัเป็นตน้มา 

นอกจากนี “กงัหันชยัพฒันา” ยงัไดรั้บรางวลัเหรียญทองจาก The Belgian Chamber of Inventor 

องคก์รทางดา้นนวตักรรมทีเก่าแก่ของเบลเยยีม ภายในงาน “ Brussels Eureka 2000” ซึงเป็นงานแสดงสิงประดิษฐ์

ใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยยีม "กงัหันนาํชยัพฒันา" คือสิงประดิษฐ์ซึงเกิดจากพระ

ปรีชาสามารถและพระราชดาํริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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บทที 2 

เกษตรทฤษฎใีหม่เพอืการพฒันาอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“...การพัฒนาประเทศจําเป็นต้องทําตามลําดับขัน ต้องสร้างพืนฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ 

ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบืองต้นก่อน โดยใช้วธีิการและใช้อุปกรณ์ทีประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา  เมือได้

พนืฐานมันคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว  จงึค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกจิขันทีสูงขนึโดย

ลําดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึนให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติ

การสัมพนัธ์กบัสภาวะของประเทศและของประชาชน โดยสอดคล้องด้วย กจ็ะเกดิความไม่สมดุลในเรืองต่าง ๆ ขึน 

ซึงอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในทีสุด...” 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุม

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วนัพฤหสับดีที 18 กรกฎาคม พ.ศ.2517 

 

การเกษตรกรรมถือว่าเป็นอาชีพหลกัของคนไทยมาเป็นเวลาชา้นานนบัจากรุ่นปู่ย่าตายาย และจะยงั

ครองความสําคัญอยู่เช่นนีต่อไปอีกเป็นเวลานับร้อย ๆ ปี ทังนีเพราะเมืองไทยเป็นเมืองทีอุดมสมบูรณ์ มีดินฟ้า

อากาศทีเหมาะสม ดินดาํนาํชุ่ม พลเมืองส่วนใหญ่จึงยึดอาชีพเกษตรกรเป็นหลกั การเกษตรจึงมีความสาํคญัต่อวิถี

ชีวิตความเป็นอยูข่องคนไทย วฒันธรรม เศรษฐกิจและความมนัคงของประเทศไทยเสมอจากความสาํคญัยิงของ

อาชีพเกษตรกรครังอดีต จวบจนถึงปัจจุบนันีเราคงปฏิเสธไม่ไดว้่าภาพวิถีเกษตรกรรมทีสืบทอดจากบรรพบุรุษเริม

ตกตาํลงทุกที เกษตรกรทีเคยอยู่อย่างสุขสบายตามอตัภาพกลายเป็นตอ้งปากกัดตีนถีบ แข่งขนั รีบร้อน เครียด         

มีหนีสินและตอ้งพึงพาเทคโนโลยเีพิมขึน 
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สถานการณ์ทั วไปของเกษตรกรไทยจากข้อมูลปัจจุบัน พบว่า ประเทศไทยมีผูป้ระกอบอาชีพ

เกษตรกรและกลุ่มผูมี้อาชีพเป็นแรงงานภาคการเกษตรรวมกนัประมาณ 24  ลา้นคน  อีกทงัมีแนวโน้มว่าจะลดลง 

แต่จะยงัคงเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศไปอีกกว่า  50 ปี  เกษตรกรรายยอ่ยทีเหลืออยู่จะเป็นเพียงผูรั้กอาชีพ

ทีแท้จริงเท่านัน บทบาทของสตรีในภาคเกษตรจะเพิมขึนเนืองด้วยผูช้ายเข้าเมืองเพือขายแรงงาน ชาวชนบท      

ส่วนใหญ่มีการถือครองทีดินทาํกินขนาดเลก็เท่านนั  และทีสาํคญัเกษตรกรจะยากจนเพิมขึนเรือย ๆ จากปัญหาทียก

มานี  จึงสมควรอยา่งยงิทีหลายฝ่ายจะตอ้งร่วมมือกนัดาํเนินทุกวิถีทางทีจะเร่งรัดและพฒันาการเกษตรให้กลบัมา

รุ่งเรืองและเกษตรกรสามารถยืนหยดัอยู่ได้เพือเป็นฐานสาํคัญในการพฒันาประเทศชาติต่อไปด้วยการยึดหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน        

“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพือให้คนไทยยึดปฏิบัติเพือประโยชน์สุขแห่งตนมากกว่า 30 ปีแล้ว             

ดงัพระราชดาํรัสว่า  

“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมันคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือน

เสาเข็มทีถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นันเอง สิงก่อสร้างจะมันคงได้ก็อยู่ทีเสาเข็ม แต่คนส่วนมากมอง     

ไม่เห็นเสาเขม็ และลืมเสาเขม็เสียด้วยซาํ”  

 และ จากพระราชดาํรัสอีกตอนหนึงว่า  

“ประเทศไทยสมัยก่อนนี พอมีพอกิน มาสมัยนีอิสระ ไม่มีพอมีพอกิน จึงจะต้องเป็นนโยบายที

จะต้องเป็นนโยบายทีจะทาํเศรษฐกิจพอเพียงเพือทีจะให้ทุกคนพอเพียงได้  พอเพียงนีก็มีความหมายว่า มีกิน มีอยู่ 

ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหรากไ็ด้...”  

หลงัจากทรงมีพระราชดาํรัสเรืองเศรษฐกิจพอเพียง เมือวนัที 4 ธนัวาคม 2540  หลายหน่วยงานก็ได้

มีการใหค้วามสาํคญักบัเรืองนีอยา่งจริงจงั เพราะเศรษฐกิจพอเพียงเหมาะสมกบัทุกสมัมาชีพ 

 

“เศรษฐกิจพอเพียง” คือ เป้าหมายหรือปรัชญาการดาํเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตของคนไทย ให้อยู่อย่าง

พอประมาณตน เดินทางสายกลาง มีความพอเพียงและพอดี  โดยไม่ทาํให้ผูอื้นเดือดร้อน สิงสาํคญัตอ้งรู้จกัพึงพา

ตนเองและทรัพยากรทีมีอยูม่าใชใ้หเ้กิดประโยชน์ ก่อนจะไปพึงพาคนอืนหรือปัจจยัภายนอก หรือหมายถึงการทีอุม้

ชูตนเองได ้ใหมี้ความพอเพียงกบัตวัเอง ครอบครัว และชุมชน และสาํหรับเกษตรกรแลว้แนวทางการทาํงานเกษตร

ในลกัษณะเศรษฐกิจพอเพียงใหพ้ออยูพ่อกิน ตอ้งมุ่งเนน้การหาขา้ว หาปลา ก่อนมุ่งเน้นหาเงินทอง  ดงัคาํว่า “เงิน

ทองเป็นของมายา  ข้าวปลาเป็นของจริง” หรือกล่าวอีกไดว้่า “ทาํมาหากินก่อนทาํมาคา้ขาย”  อนัเป็นแนวทาง         

ทีเกษตรกรไทยทุกคนสามารถนําไปใช้หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่ตนเองและชุมชนได ้

ดงัต่อไปนี 

1. การนาํหลกั “เกษตรทฤษฎีใหม่” มาใช ้ เพือใหใ้นส่วนของเกษตรกรมีแนวทางยดึปฏิบติัตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไดพ้ระราชทานแนวคิด “เกษตร
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ทฤษฎีใหม่” ตงัแต่ปี 2535 โดยมีตน้แบบอยู่ทีโครงการพฒันาพืนทีบริเวณวดัมงคลชยัพฒันารามอนัเนืองมาจาก

พระราชดาํริ จงัหวดัสระบุรี  เพือเป็นตวัอย่างสาํหรับการทาํการเกษตรให้แก่ราษฎรในการจดัการดา้นทีดินและ

แหล่งนาํในลกัษณะ 30:30:30:10 คือ ทีดินทาํกินทีมีอยู่ควรจะขุดสระเลียงปลา 30 ปลูกขา้ว 30 ปลูกพืชไร่พืชสวน 

30 และอีก 10 เป็นทีอยูอ่าศยั ปลกูพืชสวนครัวและเลียงสตัว ์จึงเชือไดว้่าการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาํริ 

ซึงสอดคลอ้งกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีมุ่งใหทุ้กคนสามารถพึงตนเองได ้จะทาํใหเ้กษตรกรมีรายไดสู้งขึน 

2. การส่งเสริมการทาํไร่นาสวนผสมและเกษตรแบบผสมผสาน เพือให้เกษตรกรไดพ้ฒันาตนเอง

แบบเศรษฐกิจพอเพียง ควรมีการส่งเสริมการปลกูพืชผกัสวนครัวเพือลดค่าใชจ่้าย ส่งเสริมการทาํปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก 

และใชว้สัดุเหลือใชเ้ป็นปัจจยัการผลิต เพือลดค่าใชจ่้ายและบาํรุงดิน ส่งเสริมการเพาะเห็ดฟางจากวสัดุเหลือใชใ้น

ไร่นา ส่งเสริมการปลกูไมผ้ลและไมใ้ชส้อยในครัวเรือนในสวนหลงับา้น ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร อนัจะช่วย

ส่งเสริมสุขภาพอนามยัในครอบครัว  มีการเลียงปลาในร่องสวน ในนาขา้วและแหล่งนาํ เพือเป็นอาหารโปรตีนและ

รายไดเ้สริม มีการเลียงไก่พืนเมืองและไก่ไข่ ประมาณ 10-15 ตวัต่อครัวเรือน เพือเป็นอาหารในครัวเรือน โดยใช้

เศษอาหาร รํา และปลายขา้วจากผลผลิตการทาํนา ใชข้า้วโพดเลียงสัตวจ์ากการปลูกพืชไร่ และการทาํก๊าชชีวภาพ

จากมลูสตัวเ์พือเป็นเชือเพลิงในการหุงตม้ เป็นตน้ ซึงทงัหมดในประเด็นนีก็คือการประยกุตจ์ากทฤษฎีใหม่นนัเอง 

3. การรวมกลุ่มกันเพือช่วยตนเอง  สาเหตุประการหนึงทีเกษตรกรยากจน เพราะขาดอาํนาจการ

ต่อรองและขาดการรวมกลุ่มกันเพือช่วยตนเอง  รูปแบบการรวมกลุ่มเพือช่วยตนเองทีดีทีสุดแบบหนึง คื อ 

“สหกรณ์” หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาํริ สนบัสนุนใหมี้การรวมกลุ่มกนั เพือช่วยตนเอง

และสนบัสนุนการออม  เพือใหมี้การสะสมทุนเพือช่วยตนเอง ไม่ตอ้งไปกูย้ืมจากแหล่งอืนซึงตอ้งเสียดอกเบียใน

อตัราทีสูง หากเกษตรกรจะเดินตามรอยพระยคุลบาทเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมกลุ่มกนัเพือช่วยตนเองในรูปแบบที

เหมาะสม เช่น สหกรณ์ กลุ่มสจัจะ  กลุ่มส่งเสริมอาชีพ  กลุ่มแม่บา้น หรืออืน ๆ ก็เชือว่าจะสามารถแกปั้ญหาความ

ยากจนได ้

4. การมีชีวิตทีเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย  สาเหตุประการหนึงของความยากจนคือการมีชีวิตที

สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย  โดยไม่คาํนึงถึงรายได้และฐานะของตนตามกระแสของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม  ซึง

เปรียบเสมือนกระแสนาํทีไหลท่วมสงัคมของเรา เกษตรกรสามารถป้องกนัความฟุ้งเฟ้อ คือให้รู้จกัพอ พอใจและ

พอดี  ความพอคือความไม่โลภ “รู้จกัพอ ก่อสุขทุกสถาน”  ความพอใจคือความสันโดษ “ความสันโดษเป็นทรัพย์

อยา่งยงิ” 

5. ยดึมนัความขยนัหมนัเพียร สาเหตุหนึงทีทาํใหค้นเรายากจนก็คือขาดความขยนัหมนัเพียร ฉะนัน 

เกษตรกรผูเ้ดินตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียงจะตอ้ไม่เป็นผูเ้กียจคร้าน แต่ควรขยนัหมนัเพียรอยู่เสมอ 

เหมือนหมู่ผงึทีขยนัหานาํหวานจากเกสรดอกไม ้ไม่ควรเกียจคร้านเหมือนแมลงวนัทีตอมแต่ของสกปรกโสโครก 

จึงกล่าวได้ว่า การร่วมกันเดินตามรอยเบืองพระยุคลบาท “เศรษฐกิจพอเพียง” อย่างจริงจงัของ

เกษตรกร จะสามารถเสริมสร้างความเขม้แข็งดา้นเศรษฐกิจในระดบัรากหญา้ไดอ้ย่างมีเหตุผล เกษตรกรไทยจะ
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กลบัไปมีวิถีชีวิตทีอยูเ่ยน็เป็นสุขเช่นดงัเดิม และสังคมเกษตรกรรมจะยงัอยู่คู่กบัผืนแผ่นดินไปไทยไปอีกนานเท่า

นาน 

ไทยมีธรรมนาํทางสร้างชีวิต  สร้างเศรษฐกิจพออยูพ่อกินทุกถินที 

เดินตามแนวพระราชดาํริแนะวิธี  ไทยจะอยูอ่ยา่งพอดีและดีพอ 

 

เกษตรทฤษฎีใหม่เพอืการพฒันาอาชีพ 

นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยถือว่าภาคเกษตรกรรมเป็นภาคเศรษฐกิจหลกัของประเทศ     

ทีสามารถทาํรายไดเ้ขา้ประเทศในแต่ละปีเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะในปัจจุบนัทีปัญหาการหวนัวิตกต่อภาวะ

อาหารขาดแคลน ยิงทาํให้ความสาํคญัของอาชีพเกษตรกรรมทวีความสาํคญัมากยิงขึน แต่ในทางกลบักนั อาชีพ

เกษตรกรกลบัมีจาํนวนลดลงอย่างต่อเนือง ทังนี อาจเนืองมาจากสาเหตุหลายประการ อาทิเช่น เนืองจากภาวะ

ปัญหาจากปัจจยัภายนอกต่างๆ ทีไม่สามารถควบคุมได ้เช่น ความผกผนัของราคาสินคา้ทางการเกษตร สภาพดินฟ้า

อากาศ สภาพคล่องต่างๆ ในการซือขาย ฯลฯ ส่งผลต่อรายไดที้ลดลง 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีแนวพระราชดาํริทีจะพฒันาประสิทธิภาพ

ทางการเกษตรทีสาํคญั เพือให้สอดคลอ้งต่อการดาํเนินชีวิตของเกษตรกรให้เกิดความยงัยืน นั นคือ “การเกษตร

ทฤษฎีใหม่” ทีทรงเนน้ในเรืองของการคน้ควา้ ทดลอง และวิจยัหาพนัธุพื์ชต่างๆ ใหม่ๆ ทงัพืชเศรษฐกิจ เช่น หม่อน

ไหม ยางพาราฯลฯ อีกทงัพืชเพือการปรับปรุงบาํรุงดินและพืชสมุนไพร ตลอดจนการศึกษาเกียวกบัแมลงศตัรูพืช 

ทงันีรวมทงัพนัธุส์ตัวต่์างๆ ทีเหมาะสมเช่น โค กระบือ แพะ แกะ พนัธุป์ลา และสตัวปี์กทงัหลายดว้ย เพือแนะนาํให้

เกษตรกรนําไปปฏิบัติไดร้าคาถูกและใช้เทคโนโลยีทีง่ายและไม่สลบัซับซ้อน ซึงเกษตรกรจะสามารถรับไป

ดาํเนินการเองได ้และทีสาํคญัคือ พนัธุพื์ช พนัธุส์ตัว ์หรือเทคนิควิธีการดูแลต่างๆ นนัตอ้งเหมาะสมกบัสภาพสังคม

และสภาพแวดลอ้มของทอ้งถินนนัๆ ดว้ย 

   อยา่งไรก็ตาม มีพระราชประสงค์เป็นประการแรก คือ การทาํให้เกษตรกรสามารถพึงตนเองได ้

โดยเฉพาะในดา้นอาหารก่อนเป็นอนัดบัแรก เช่น ขา้ว พืชผกั ผลไม ้ฯลฯ แนวทางทีสาํคญัอีกประการหนึง คือ การ

ทีทรงพยายามไม่ให้เกษตรกรพึงพาอยู่กบัพืชเกษตรแต่เพียงอย่างเดียว เพราะจะเกิดความเสียหายง่าย เนืองจาก  

ความแปรปรวนของตลาดและความไม่แน่นอนของธรรมชาติ ทางออกก็คือเกษตรกรควรจะตอ้งมีรายไดเ้พิมขึน

นอกเหนือไปจากภาคเกษตร เช่น การส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนของมลูนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในสมเด็จ

พระนางเจา้สิริกิติ พระบรมราชินีนาถ ซึงดาํเนินงานสนับสนุนงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช ในปัจจุบันสภาพของทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นป่าไม ้ทีดิน แหล่งนาํ ให้อยู่ในสภาพที       

จะมีผลต่อการเพิมประสิทธิภาพการผลิตอยา่งมากทีสุด 

 จากแนวทางและเป้าหมายดังกล่าวมีแนวพระราชดาํริทีถือเป็นหลกัเกณฑ์หรือเทคนิควิธีการที    

จะบรรลุถึงเป้าหมายนนัหลายประการ 
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 ประการแรก ทรงเห็นว่าการพฒันาการเกษตรทีจะได้ผลจริงนันจะต้องลงมือทดลองค้นควา้     

ตอ้งปฏิบติัอยา่งค่อยเป็นค่อยไป ดงัพระราชดาํรัสว่า “..เกษตรกรรมนี หรือ ความเป็นอยูข่องเกษตรนนั ขอใหป้ฏิบติั 

ไม่ใช่ ถือตาํราเป็นสาํคญัอยา่งเดียว..” สาํหรับการคน้ควา้ทดลองนัน ไดท้รงเน้นให้มีทงัก่อนการผลิตและหลงัจาก

ผลิตแลว้ คือพิจารณาดูตงัแต่เรืองความเหมาะสมของพืช ความเหมาะสมของดิน รวมทงัการคน้ควา้เกียวกบัความ

ตอ้งการของตลาด คือการปลกูพืชทีตลาดตอ้งการผลิตออกมาแลว้มีทีขาย ส่วนการคน้ควา้วิจยัหลงัการผลิต คือการ

ดูเรืองความสอดคลอ้งของตลาด เรืองคุณภาพของผลผลิตหรือทาํอย่างไรจึงจะให้เกษตรกรไดมี้ความรู้เบืองตน้ใน

ดา้นการบญัชีและธุรกิจการเกษตรในลกัษณะทีพอจะทาํธุรกิจแบบพึงตนเองไดส้าํหรับในเรืองนีทรงเห็นว่าการ

รวมกลุ่มกนัของเกษตรกรเป็นปัจจยัสาํคญัประการหนึงทีจะช่วยไดเ้ป็นอยา่งดี 

อย่างไรก็ตาม ในเรืองของการเพิมประสิทธิภาพการผลิตนัน ทรงให้ความสาํคญักบัการพฒันา

คุณภาพชีวิตของเกษตรกรในระยะยาว พระราชประสงคข์องพระองคที์จะใหเ้กษตรกรไดมี้ความเจริญกา้วหนา้อยา่ง

ค่อยเป็นค่อยไป และมีสภาพชีวิตทีมีความสุข ไม่เคร่งเครียดกับการเร่งรัดให้เกิดความเจริญโดยรวดเร็ว 

นอกเหนือจากเรืองทีทรงเนน้ในเรืองการผลิตอาหารใหเ้พียงพอแลว้ จะเห็นไดช้ดัเจนจากพระราชดาํรัสทีว่า 

 

“…ไม่จาํเป็นต้องส่งเสริมผลผลิตให้ได้ปริมาณสูงสุดแต่เพียงอย่างเดียวเพราะเป็นการสินเปลืองค่า

โสหุ้ยและทําลายคุณภาพดิน แต่ควรศึกษาสภาวะตลาดการเกษตร ตลอดจนการควบคุมราคาผลิตผลไม่ให้

ประชาชนได้รับความเดือดร้อน…” 

 

เทคนิควิธีการในการพฒันาการเกษตรของพระองคอี์กประการหนึง คือการทีทรงใชป้ระโยชน์จาก

ธรรมชาติใหม้ากทีสุด เช่น การใชที้ดินเปล่าใหเ้ป็นประโยชน์ การมองหาประโยชน์จากธรรมชาติในสิงทีผูอื้นนึก

ไม่ถึง เช่น ครังหนึงทรงสนบัสนุนใหมี้การทาํครังจากตน้จามจุรีทีขึนอยูริ่มทางหลวงทีจะเสด็จฯ ไปพระราชวงัไกล

กงัวล  เนน้การมุ่งใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติ ยงัมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัวิธีการทีสาํคญัของพระองคอี์กประการหนึง

คือ ”การประหยดั” ทรงเนน้ความจาํเป็นทีจะลดค่าใชจ่้ายในการทาํมาหากินของเกษตรกรลงให้เหลือน้อยทีสุดโดย

อาศยัพึงพิงธรรมชาติเป็นปัจจัยสาํคญั  วิธีการของพระองค์มีตงัแต่การสนับสนุนให้ใชโ้คกระบือในการทาํนา

มากกว่าเครืองจักร ให้มีการปลูกพืชหมุนเวียน โดยเฉพาะพืชตระกูลถวัเพือลดค่าใช้จ่ายเรืองปุ๋ยหรือกรณีที

จาํเป็นตอ้งใชปุ๋้ย ก็ทรงสนบัสนุนใหเ้กษตรกรใชปุ๋้ยธรรมชาติแทนปุ๋ยเคมีซึงมีราคาแพงและมีผลกระทบต่อสภาพ

และคุณภาพของดินในระยะยาว นนัคือ ทรงสนบัสนุนใหท้าํ “การเกษตรยงัยนื” นอกจากนนัยงัทรงแนะนาํในเรือง

การผลิตก๊าซชีวภาพอนัจะมีผลดีทงัในดา้นเชือเพลิงและปุ๋ย รวมทงัไดท้รงเน้นอยู่เสมอทีจะให้เกษตรกรมีรายได้

เสริมหรือรายไดน้อกเหนือจากการทาํการเกษตรจากการหาวสัดุธรรมชาติในทอ้งถิน เช่น ไผ่ ยา่นลิเภา ปาหนัน    

มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการจกัสานเพือเป็นอาชีพเสริมเพิมรายไดข้องตนเอง 

โครงการพฒันาดา้นการเกษตรอนัเนืองมาจากพระราชดาํรินัน ประกอบดว้ยงานหลายประเภท   

ซึงดาํเนินการอยูภ่ายในศนูยศึ์กษาการพฒันาอนัเนืองมาจากพระราชดาํริ และนาํผลสาํเร็จไปถ่ายทอดสู่ประชาชน
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ดว้ยการฝึกอบรมใหเ้กษตรกรมีความรู้ในวิชาการเกษตรแผนใหม่ ส่งผลโดยตรงต่อความกินดีอยู่ดีของเกษตรกร

เป็นอยา่งมาก เนืองจากมุ่งแกปั้ญหาหลกัดา้นการพฒันาการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิงทาํให้เกษตรกรไดมี้โอกาส

มากขึนในการเขา้ถึงแหล่งความรู้ในดา้นเทคนิคและวิชาการเกษตรสมยัใหม่ ซึงแต่เดิมเกษตรกรไม่เคยมีโอกาส

เช่นนีมาก่อน รวมทงัยงัไดมี้โอกาสเรียนรู้ และเห็นตวัอยา่งของความสาํเร็จของการผลิตในพืนทีต่างๆ และสามารถ

นาํไปปรับใชใ้นการเพาะปลกูของตนเองอยา่งไดผ้ล 

ความเจริญของเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมนี มิใช่มีจุดหมายในตัวเองเท่านันหากแต่ยงัมี

ความหมายต่อความเจริญของภาคเศรษฐกิจแขนงอืนและของประเทศชาติโดยส่วนรวมดว้ย การเกษตรทฤษฎีใหม่

ตามแนวพระราชดาํริ 

นับตังแต่เสด็จขึนครองสิริราชสมบัติเมือปีพุทธศักราช 2489 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จ           

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จแปรพระราชฐานและเสด็จพระราชดําเนินไปเยียมพสกนิกร                

ทั วราชอาณาจักรเรือยมา พระองค์ได้ประสบกบัสภาพดิน ฟ้า อากาศและภูมิประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ และ

ทอดพระเนตรความทุกข์ยากแร้นแคน้ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดาํรงชีวิตของประชาชนทวัประเทศดว้ย

พระองคเ์อง ทรงตระหนกัถึงปัญหาและอุปสรรคเหล่านีอยา่งถ่องแท ้และไดท้รงมีพระราชดาํริริเริมโครงการต่าง ๆ 

เพือแกไ้ขเพือบรรเทาปัญหาเหล่านีโดยเฉพาะ โครงการอนุรักษ์ ป่าไมต้น้นาํลาํธารและโครงการพฒันาแหล่งนาํ

ขนาดต่าง ๆ จาํนวนมาก 

เกษตรทฤษฎีใหม่ หมายถึง การบริหารจดัการทรัพยากรโดยเฉพาะดินและนาํทีมีอยู่จาํกดัให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด เพือให้เกษตรกรสามารถดาํเนินชีวิตอยู่ไดอ้ย่างเพียงพอ โดยเน้นการพึงพาตนเองให้มากทีสุด 

สาเหตุทีเรียก “ทฤษฎีใหม่” นนั เนืองมาจาก 

1.  มีการบริหารและจดัแบ่งทีดินเลก็ออกเป็นสดัส่วนทีชดัเจน เพือประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร 

ซึงไม่เคยมีใครคิดมาก่อน 

2.  มีการคาํนวณโดยหลกัวิชาการเกียวกบัปริมาณนาํทีจะเก็บกกัให้พอเพียงต่อการเพาะปลูกได้

อยา่งเหมาะสมตลอดปี 

3.  มีการวางแผนทีสมบูรณ์แบบ 

 

หลกัการ แนวคดิการทําเกษตรทฤษฎีใหม่เพอืการพฒันาอาชีพ 

การบริหารจัดการทรัพยากรโดยเฉพาะดินและนําทีมีอยู่จาํกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพือให้

เกษตรกรสามารถดาํเนินชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งพอเพียง โดยเนน้การพึงพาตนเองใหม้ากทีสุด  

ทฤษฎีใหม่เป็นแนวพระราชดาํริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทีพระราชทานเป็นแนวคิด 

แนวทางในการดาํรงชีวิต โดยเป็นแนวทางดาํเนินการทีนาํไปสู่ความสามารถในการพึงตนเองในระดบัต่าง ๆ อย่าง

เป็นขนัเป็นตอน บนพืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือลดความเสียงในการเปลียนแปลงของปัจจยัต่าง ๆ 

และความผนัแปรของธรรมชาติ 
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ทฤษฎีใหม่เป็นระบบความคิดเกียวกบักระบวนการพฒันาทีไม่เคยมีผูใ้ดคิดมาก่อน และแตกต่าง

จากแนวคิด ทฤษฎีและวิธีการทีเคยมีมาก่อนทงัสิน จึงไดเ้รียกว่าเป็นทฤษฎีใหม่ซึงมีมากกว่า 30 ทฤษฎี อาทิ ทฤษฎี

การจดัการความแหง้แลง้ดว้ยการทาํฝนเทียม ซึงไม่เคยมีมาก่อน ทฤษฎีการจดัการนาํดว้ยการสร้างฝายชุ่มชืน เป็น

ลกัษณะฝายขนาดเลก็ กกันาํและความชืนให้กระจายตวัในผืนดิน สร้างความชุ่มชืนแก่ป่า แตกต่างจากทฤษฎีการ

จดัการนาํในอดีตซึงใชก้ารกนัเขือนขนาดใหญ่เป็นหลกั หรือทฤษฎีการจดัการนาํท่วมดว้ยการทาํแกม้ลิง เพือกกัเก็บ

นาํซึงไม่เคยมีใครคิดมาก่อนเหล่านีลว้นแต่เป็นทฤษฎีใหม่ทงัสิน และสามารถนาํมาใชร่้วมกนั เพือนาํไปสู่เป้าหมาย

คือ ความสามารถในการพึงตนเองได้ พออยู่  พอกิน พอใช้ และก้าว ต่อไปสู่การ ร่วมมือกันจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออยา่งเป็นขนัเป็นตอน หรืออาจเรียกว่า จากขนัพืนฐานสู่ขนั

กา้วหนา้ก็ได ้
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หัวใจสําคญัของทฤษฎีใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…ทฤษฎีใหม่ ยืดหยุ่นได้ 

และต้องยืดหยุ่นเหมือนชีวิตของเราทุกคนต้องมียืดหยุ่น…” 
 

พระราชดาํรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จงัหวดัเพชรบุรี 

เมือวนัที 14 กรกฏาคม 2541 
 

แนวพระราชดาํริเมือวนัที 5 และ 15 มีนาคม 2537 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล    

อดุลยเดช ทรงชีใหเ้ห็นว่า อาชีพของคนส่วนใหญ่ของประเทศ คือ การเกษตรกรรม โดยส่วนใหญ่แลว้เป็นเกษตรกร

รายยอ่ย มีสมาชิกครอบครัวเฉลียประมาณครอบครัวละ 5-6 คน ส่วนใหญ่มีฐานะค่อนขา้งยากจน  มีทีดินทาํกินนอ้ย  

หรือบางรายไม่มีทีดินทาํกินเลย 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทาน “ทฤษฎีใหม่” เพือเป็นแนว

ทางแกไ้ขปัญหา โดยประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงเขา้กบัการทาํการเกษตรอยา่งเป็นรูปธรรมโดยเริมจากการศึกษา

ขอ้มลูจนพบว่า เกษตรกรไทยส่วนใหญ่มีพืนทีเฉลียอยู่ประมาณครอบครัวละ 10-15 ไร่ จึงทรงคิดคาํนวณ จาํแนก

การใชพื้นทีดินเพือการดาํเนินชีวิต โดยมีเป้าหมายหลกั คือ ทาํอย่างไรให้มีข้าวปลาอาหารเพียงพอตลอดปีจาก     

ผนืดิน เพือทีจะไดป้ระหยดัค่าใชจ่้ายทีตอ้งจ่ายไปกบัค่าอาหาร และของกินของใชต่้าง ๆ เพือให้มีรายไดเ้หลือพอ



เกษตรทฤษฎีใหม่เพือการพฒันาอาชีพ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้     45 

 

สาํหรับจบัจ่ายใชส้อยในสิงทีจาํเป็นสาํหรับชีวิต นอกจากนนัยงัมีความมนัคงในทีอยูอ่าศยั เมือมีความมนัคงในชีวิต 

ก็ดาํเนินชีวิตดว้ยความรัก ความสามคัคีและเอืออาทรกนั 

จากนนัจึงทรงพระราชทานดาํริให้ทดลอง “ทฤษฎีใหม่” ขึนครังแรกที วดัมงคลชยัพฒันา เมือปี

พ.ศ.2532 โดยพระราชทานทุนทรัพยส่์วนพระองค์ เพือซือทีดินจาํนวน 15 ไร่ใกลว้ดัมงคลชยัพฒันา ทดลอง        

ทาํทฤษฎีใหม่ จากนนัขยายโครงการไปยงัทีอืนๆ อีก เช่นทีอาํเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์ และภายหลงัไดท้รงสรุป

แนวคิด เป็นวิธีการดาํเนินงาน “ทฤษฎีใหม่”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบและวธิีการทําการเกษตรทฤษฎีใหม่เพอืการพฒันาอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขันตอนที 1 การผลติเพอืพออยู่ พอกนิ และพงึตนเองได้ 

ทาํอยา่งไรให ้พออยู่ พอกนิ พงึตนเองได้ 
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คําตอบ คือ ทาํอย่างไรให้ผืนดินทีมีอยู่ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที เพือการพออยู่ (ทีอยู่อาศยั)      

พอกิน (อาหาร) พึงตนเองได ้(อาชีพทีมนัคง) จึงตอ้งมีการแบ่งพืนทีออกเป็นส่วนๆ และใชพื้นทีให้เกิดประโยชน์

สูงสุดโดยแบ่งพืนทีออกเป็นส่วนๆ ดงันี 

ส่วนที 1   พืนทีร้อยละ 30 ขุดบ่อนาํ ปลกูพืชนาํ เช่น ผกับุง้ ผกักระเฉด ทาํเลา้สตัวบ์นสระนาํ 

ส่วนที 2  พืนทีร้อยละ 30 ทาํนา 

ส่วนที 3  พืนทีร้อยละ 30 ปลกูพืชไร่ พืชสวน ไมผ้ล ไมย้นืตน้ ไมใ้ชส้อย 

ส่วนที 4  พืนทีร้อยละ 10 บา้นพกั โรงเรือน โรงเพาะเห็ด ผกัสวนครัว ไมป้ระดบั กองฟาง กองปุ๋ย

หมกั 

ขันตอนที 2 การรวมพลงัหรือร่วมแรงกนัในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ 

               ทาํอยา่งไรให ้เข้มแข็ง 

คําตอบ คือ การรวมกลุ่มกนั เพือเป็นการสร้างความเข้มแข็งโดยแปรพลงัเกษตรกรสู่การสร้าง

ความเขม้แข็งและยงัยนืใหก้บัชุมชน ในดา้นต่างๆ ดงันี 

1.  การผลติ  การเตรียมดิน การจดัการแหล่งนาํ พนัธุพื์ช ปุ๋ย และปัจจยัการผลิตอืนๆ 

2.  การตลาด  การเตรียมลานตากขา้ว การจดัหายุง้ฉาง เครืองสีขา้ว การรวมกลุ่มกนัขายผลิตผล

ทางการเกษตร 

3.  การเป็นอยู่   การดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนร่วมกนั เช่น อาหาร เครืองนุ่งห่ม         

ยารักษาโรค ดว้ยการเผอืแผ ่ แบ่งปันระหว่างคนในชุมชนหรือการตงัร้านคา้สหกรณ์ชุมชน 

4.  สวสัดิการ  การจดัการดา้นสาธารณสุขของชุมชน ดว้ยการร่วมมือกนัจดัหาบริการสวสัดิการ

สงัคมพืนฐานสาํหรับชุมชน เช่น สถานบริการสาธารณสุขชุมชน บริการดา้นสุขอนามยั หรือการตงักองทุนกูย้มืเพือ

การทาํกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 

5.  การศึกษา  ชุมชนรวมตวักนัสร้างความเขม้แข็งดา้นการศึกษา โดยมีบทบาทดา้นการส่งเสริม

การศึกษาชุมชน การสิบทอดภูมิปัญญาทอ้งถิน 

6.  สังคมและศาสนา  มีการสืบทอดทางวฒันธรรม การส่งต่อประเพณี และการสืบทอดศาสนา 

การปลกูฝังคุณธรรมจริยธรรมใหก้บัคนในชุมชน   
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ขันตอนที 3 การตดิต่อประสานเพอืหาแหล่งทุนหรือแหล่งเงิน 

ทาํอยา่งไรให ้ยงัยนื 

คาํตอบ คือ การประสานความร่วมมือไปยงับริษทัเอกชน แหล่งทุน และบริษทัดา้นพลงังาน เพือ

กา้วเขา้สู่ขนัที 3 ของการพึงตนเอง โดยการขอรับการสนับสนุนดา้นเงินทุนจาก ธนาคาร บริษัท ห้างร้าน หรือ

หน่วยงานเอกชน ใหค้วามสาํคญักบัการไดป้ระโยชน์ร่วมกนัทงัสองฝ่าย เช่น บริษทัหา้งร้าน ไดซื้อขา้ว และผลผลิต

ทางการเกษตรราคาถกูจากเกษตรกรโดยตรง แลกเปลียนกบัการใหพื้นทีในการจาํหน่ายสินคา้ 
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ความแตกต่างของทฤษฎีเก่ากบัทฤษฎีใหม่ 

ทฤษฎีใหม่ในพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากจะเป็น

การบริหารจดัการพืนทีจาํนวนน้อยแลว้ สาํคญักว่านันคือ เป็น “แนวทางในการดาํเนินชีวิต” เพือนาํไปสู่การ

พึงตนเองได ้ซึงเป็นความแตกต่างทีสาํคญัของทฤษฎีใหม่ นอกจากนันยงัมีความแตกต่างในการจดัการดา้นต่าง ๆ 

ดงันี 

 

                                                    ทฤษฎเีก่า                                                ทฤษฎใีหม่ 

การจดัการพนืท ี     เกษตรเชิงเดียว ปลกูพืชชนิดเดียวเต็มพืนที           แบ่งพืนที 30 : 30 : 30 : 10 

การจดัการดนิ         ทาํนาแบบขนับนัได ลดการชะลา้งหนา้ดิน       ทาํนาแบบขนับนัได ลดการชะลา้งหนา้ดิน 

                                                                                                       ปลกูแฝกยดึหนา้ดิน ลดการพงัทลาย 

                                                                                                       ปลกูแฝกรอบโคนตน้ไมช่้วยกกัเก็บนาํในดิน 

 การจดัการนํา         ระบบเขือนกกัเก็บนาํและปล่อยนาํตามระบบ      ขุดสระโดยการคาํนวณปริมาณนาํใหเ้พียงพอ 

                              ชลประทาน                                            การทาํนา ทาํสวนจดัหาแหล่งนาํเสริมโดยการ 

                                                                                                       ใชท้ฤษฎีอ่างใหญ่เติมอ่างเลก็

อาหาร                     ขายผลผลิตเพือนาํเงินไปซืออาหาร                      ปลกูขา้วพอกินในครัวเรือน ปลกูผกัสวนครัว 

                                                                                                        พืชนาํ ปลกูผลไม ้เลียงปลา เลียงไก่ พึงตนเอง 

                                                                                                        ไดด้า้นอาหาร 

ทีอยู่อาศัย                ขายผลผลิตเพือนาํเงินไปสร้างบา้น                      ปลกูไมเ้พือสร้างบา้น ทาํเฟอร์นิเจอร์ 

                                                                                                        และเครืองเรือน 

เสือผ้าเครืองนุ่งห่ม   ขายผลผลิตเพือนาํเงินไปซือเสือผา้                     ลดค่าใชจ่้ายดา้นอาหาร พอมีเหลือ 

        เพือจบัจ่ายใชส้อยในสิงทีจาํเป็น 

ข้าวของทีจาํเป็น      ขดัสน เมือราคาผลผลิตตก หรือ                          พึงตนเองไดแ้มมี้ภยัธรรมชาติ 

                                ไดรั้บความเสียหายจากภยัธรรมชาติ                    พึงตนเองดว้ยปุ๋ยชีวภาพ ลดการใชเ้คมีใช ้

        ธรรมชาติสูธ้รรมชาติ ภูมิปัญญาชาวบา้น 

ยารักษาโรค            เจ็บป่วยจากเกษตรเชิงเดียว การใชย้า                    สมุนไพรตา้นโรค 

                               ฆ่าแมลง และสารเคมี                               
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ประโยชน์และความสําคญัของเกษตรทฤษฎใีหม่ 

เป็นแนวทางหนึงซึง เป็นความหวงัทีจะทาํใหเ้กษตรกรไทย มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ทีดีขึน และ

จะทาํใหร้ะบบเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวมมีความเขม้แข็งและมนัคงตลอดไป  เนืองจากการเกษตรทฤษฎี

ใหม่ เป็นการพฒันาการประกอบอาชีพของเกษตรกรทีเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ เมือเกษตรกรมีอาหารไว้

บริโภค มีงานทาํ มีรายไดเ้พียงพอต่อการดาํรงชีพ และครอบครัวอยู่อย่างอบอุ่นและมีความสุข ถา้ประชาชนส่วน

ใหญ่ของประเทศมีสภาพเช่นนีแลว้ ก็จะทาํใหป้ระเทศชาติ มนัคงทงัระบบไม่ว่าจะเป็น ระบบเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมือง เกษตรทฤษฎีใหม่ จึงมีความสาํคญัและจาํเป็นต่อประเทศชาติยิง ความสาํคญัเกษตรทฤษฎีใหม่ สรุปได้

ดงันี 

  เกษตรทฤษฎีใหม่สามารถลดและแกปั้ญหาภยัแลง้ได ้

  เกษตรทฤษฎีใหม่ทาํใหก้ารใชพื้นทีการเกษตรมีประสิทธิภาพยงิขึน 

  เกษตรทฤษฎีใหม่ทาํใหเ้กษตรกรมีอาหารไวบ้ริโภคอยา่งเพียงพอ 

  เกษตรทฤษฎีใหม่ทาํใหเ้กษตรมีรายไดเ้พิมขึน 

  เกษตรทฤษฎีใหม่ทาํใหปั้ญหาสงัคมลดลง 

  เกษตรทฤษฎีใหม่สามารถลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศได ้

  เกษตรทฤษฎีใหม่ทาํใหร้ะบบเศรษฐกิจของประเทศมนัคงยงิขึน 

  เกษตรทฤษฎีใหม่ทาํใหเ้กิดการพฒันาอยา่งยงัยนื 
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ใบงานที 1 

เรือง  การเกษตรทฤษฎีใหม่ 

คาํชีแจง  ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามใหถ้กูตอ้ง 

 

ชือ..........................................................สกุล...............................................ระดบั..................กลุ่ม......................... 

 

1. “การเกษตรทฤษฎีใหม่”  มีหลกัการแนวคิดทีสาํคญั  อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ขนัตอนที  2  ของแนวคิดการเกษตรทฤษฎีใหม่ มีแนวปฏิบติัอยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

.............................................................................................................................................................................. 
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ใบงานที 2 

เรือง  การเกษตรทฤษฎีใหม่ 

คาํชีแจง  ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามใหถ้กูตอ้ง 

ชือ..........................................................สกุล...............................................ระดบั..................กลุ่ม......................... 

 

1.  การเกษตรทฤษฎีใหม่   ก่อใหเ้กิดประโยชน์ในดา้นใด 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  การนาํแนวปฏิบติัตามแนวคิดการเกษตรทฤษฎีใหม่มาใชใ้นครอบครัวและชุมชน สามารถทาํไดอ้ยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3.  การเกษตรทฤษฎีใหม่ การจดัสรรเป็นทีอยูอ่าศยัและเลียงสตัวใ์ชพื้นทีเท่าไหร่ 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที 3 

เรือง  การเกษตรทฤษฎีใหม่ 

คาํชีแจง  ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามใหถ้กูตอ้ง 

ชือ..........................................................สกุล...............................................ระดบั..................กลุ่ม......................... 

 

1. นกัศึกษามีวิธีการทีจะดูแลดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ตามหลกัของเกษตรทฤษฎีใหม่ไดอ้ยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ใหน้กัศึกษาร่วมกนัระดมความคิด เพือชีใหเ้ห็นสิงทีจะปรากฏขึนในชุมชนหรือสงัคม ซึงคนในชุมชนหรือสงัคม

นนัลว้นปฏิบติัตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. หวัใจสาํคญัของ การเกษตรทฤษฎีใหม่ คืออะไร 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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บทที 3  

เกษตรทฤษฏีใหม่สู่การปฏิบัต ิ

ความเป็นมา 

ปัญหาหลักของเกษตรกรในอดีตจนถึงปัจจุบันทีสําคัญประการหนึงคือ การขาดแคลนนํา          

เพือเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิงในเขตพืนทีอาศยันาํฝน ซึงเป็นพืนทีส่วนใหญ่ของประเทศทีอยู่ในเขตทีมีฝน

ค่อนขา้งนอ้ยและส่วนมากเป็นนาขา้ว และพืชไร่ เกษตรกรยงัคงทาํการเพาะปลูกไดปี้ละครังในช่วงฤดูฝนเท่านัน  

และมีความเสียงกบัความเสียหายอนัเนืองมาจาก ความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศ และฝนทิงช่วง แมว้่าจะมีการขุด

บ่อหรือสระเก็บนาํไวใ้ชบ้า้งแต่ก็ไม่มีขนาดแน่นอนหรือมีปัจจยัอืน ๆ ทีเป็นปัญหาให้มีนาํใชไ้ม่เพียงพอ รวมทงั

ระบบการปลกูพืชไม่มีหลกัเกณฑใ์ด ๆ  และส่วนใหญ่ปลกูพืชนิดเดียว 

ดว้ยเหตุนีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  จึงไดพ้ระราชทาน พระราชดาํริ    

เพือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรทีประสบความยาก ลาํบากดงักล่าวให้สามารถผ่านพน้ช่วงเวลาวิกฤต  โดยเฉพาะ

การขาดแคลนนาํไดโ้ดยไม่เดือดร้อนและยากลาํบากนกั  พระราชดาํรินีทรงเรียกว่า  “ทฤษฎีใหม่”  อนัเป็นแนวทาง

หรือหลกัการในการบริหารจดัการทีดินและนาํเพือการเกษตรในทีดิน ขนาดเลก็ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

หลกัการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

การทาํเกษตรทฤษฎีใหม่    เป็นทฤษฎีทีถกูคิดคน้ขึนโดยใชแ้นวคิดแห่งการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 

และการบริหารงานในการทาํการเกษตร ทีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที 9 แห่ง

ราชวงศ์จักรี ของประเทศไทย ได้ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เพือแก้ไขปัญหาการเกษตร เพือให้

เกษตรกรไดมี้ชีวิตอยูโ่ดยหลุดพน้บ่วงแห่งความยากจน  

โดยหลกัการคือ การแบ่งพืนทีการเกษตรออกเป็น 4 ส่วน ส่วนแรกนนั ใหขุ้ดสระกกัเก็บนาํจาํนวน 

30% ของพืนทีทงัหมด เนืองจากการเกษตร จาํเป็นต้องใช้นาํ ส่วนทีสอง ให้ปลูกข้าว จาํนวน 30% ของพืนที    

เพราะครอบครัวตอ้งกินตอ้งใช ้สาํหรับเป็นแหล่งอาหารหลกั ส่วนทีสาม ใหป้ลกูไมผ้ลไมย้ืนตน้ เก็บดอกผลไวกิ้น

ไวข้าย เสริมสร้างรายได้ส่วนหนึงอีกทาง และส่วนทีสี เป็นพืนทีสําหรับใช้สร้างสิงปลูกสร้างเช่น ทีอยู่อาศยั 

โรงเรือนเลียงสตัว ์ฉาง จาํนวน 10% ของพืนที จาํนวนสดัส่วนของพืนทีนีทงัหมดสามารถปรับเพิมหรือลด ขึนอยู่

กบัความเหมาะสมของสภาพพืนทีแต่ละแห่งไดต้ามสะดวก ตวัอยา่งคือ มีทีนาจาํนวน 4 ไร่ จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

อาจจะไดป้ระมาณส่วนละ 1 ไร่ แต่ให้พิจารณาถึงความจาํเป็นและสิงแวดลอ้มในพืนทีดว้ย หากพืนทีโดยรอบ   

แหง้และกนัดาร ใหเ้ผอืเนือทีของการปลูกตน้ไมย้ืนตน้และสระเก็บนาํมากหน่อย เนืองจากนาํเป็นสิงจาํเป็น และ

หากมีแต่นาํแต่ผนืดินไม่ชุ่มชืนเพราะขาดตน้ไมใ้หร่้มเงานาํก็จะขาดแคลน  
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เกษตรทฤษฏีใหม่สู่การปฏิบัต ิ

ทฤษฎีใหม่ มีเป้าหมายขนัตน้ คือ พึงตนเองใหไ้ด ้และกา้วสู่ความเขม้แข็งดว้ยการรวมกลุ่มชุมชน 

สร้างความร่วมมือในรูปแบบของสหกรณ์ เพือดูแลกนัและกนัในชุมชน สืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถิน โดยมีศาสนา 

เป็นศูนยก์ลาง ก่อนขยายสู่ขันทีสาม คือ การต่อยอดความยงัยืนในรูปของการเชือมโยงแหล่งทุนภายนอก และ

บริษทัพลงังานเพือขยายรูปแบบการผลิตสู่วิสาหกิจชุมชนด้วยการสนับสนุนของธนาคาร และบริษัทห้างร้าน 

หน่วยงานต่างๆ ในพืนที เป็นการสร้างความยงัยนืในระยะยาว 

แมจ้ากทฤษฎีจะดูเหมือนว่าสามารถดาํเนินการไดเ้ป็นขนัเป็นตอน และน่าจะสาํเร็จไดโ้ดยง่าย    

แต่การจะนาํ 3 ขนัตอนของทฤษฎีใหม่ไปปฏิบติัให้สาํเร็จนันมีสิงทีตอ้งคาํนึงถึงหลายประการ และทีสาํคญัตอ้ง   

ไม่ลืมเรืองของ  “ความยืดหยุ่น”  ซึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไดท้รงกล่าวไวบ่้อยครังว่า “อย่าติดตํารา”        

เหตุเพราะสิงทีพระองค์ท่านทรงพระราชดาํรินันเป็น “ทฤษฎีใหม่” ย่อมยงัไม่มีในตาํราใด ๆ และดว้ยความเป็น

ทฤษฎีใหม่นี สิงต่าง ๆ ทีกาํหนดขึนก็เป็นเพียง “Tentative Formula” หรือสูตรคร่าว ๆ เมือนาํไปปฏิบติัจาํเป็นอย่าง

ยงิทีจะตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสมของสภาพพืนทีและปัจจยัอืน ๆ ทีแตกต่างกนัไปตามแต่ละครอบครัวซึงมีความ

แตกต่างกนัไปตามภูมิสงัคม 

ขันตอนของทฤษฎีใหม่ 

การทาํเกษตรทฤษฏีใหม่ มี  3  ขนัตอน 

ขนัที  1  เป็นการผลิตแบบพึงตนเองดว้ยวิธีง่ายๆ  ค่อยเป็นค่อยไปตามกาํลงัพอมีพอกินไม่อดอยาก  

ขนัที  2  เกษตรกรรวมพลงักนัในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์  ร่วมแรงในเรืองของการผลิต  การตลาด  

การเป็นอยู ่ สวสัดิการ การศึกษา  สงัคม  และศาสนา    

ขนัที  3  ร่วมมือกบัแหล่งเงินและพลงังาน ตงัและบริการโรงสี ตงัและบริการ ร้านสหกรณ์ช่วยกนั

ลงทุน ช่วยกนัพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท ซึงมิใช่ทาํอาชีพเกษตรเพียงอยา่งเดียว   

ขนัที 1  เป็นการสร้างความพอเพียงในระดบัครอบครัว 

ขนัที 2  และ 3  เป็นการสร้างความพอเพียงในระดบัชุมชน  

การจดัการในทฤษฎใีหม่ 

การจดัสรรพืนทีในการทาํเกษตรทฤษฎีใหม่ขนัที 1 ซึงเป็นขนัพืนฐานสาํคญั แบ่งออกเป็นเกษตร

ทฤษฎีใหม่อาศยันาํฝนและเกษตรทฤษฏีใหม่อาศยันาํชลประทาน  (เติมนาํได)้ 
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เกษตรทฤษฎีใหม่อาศัยนําฝน  

การจดัสรรพืนทีอยูอ่าศยัและทีทาํกิน แบ่งออก เป็น 4 ส่วน ตามสดัส่วน 30 : 30 : 30 : 10 

   

ส่วนที  1  สระนาํ 30%  

ส่วนที  2  นาขา้ว  30%  

ส่วนที  3  พืชสวนพืชไร่  30% 

ส่วนที  4  ทีอยูอ่าศยั  10% 

 

เงือนไข คือมีพืนทีนอ้ย  (ประมาณ  15  ไ ร่ )อยู่ ใน เขตเกษต ร

นาํฝน  ฝนตกไม่ชุก  ปลกูขา้วเป็นพืชหลกั สภาพดินสามารถ

ขุดสระเก็บกักนําได้ฐานะค่อนข้างยากจน มีสมาชิกใน

ครอบครัวปานกลางประมาณ 5 - 6 คน  และไม่มีอาชีพหรือ

รายไดอื้นทีดี กว่าในบริเวณใกลเ้คียง 

  

เกษตรทฤษฎีใหม่อาศยันาํชลประทาน  (เติมนาํได)้ การทําทฤษฎีใหม่สามารถ  ยืดหยุ่นปรับ

สัดส่วนการใชพื้นทีให้มีความเหมาะสมตามสภาพพืนที เช่น พืนทีภาคใต้ ทีมีฝนตกชุกกว่าภาคอืนหรือพืนที          

ทีมีแหล่งนาํมาเติมไดห้รือมีระบบชลประทานเขา้ถึง สัดส่วนของสระนาํอาจเล็กลง  แลว้เพิมเติมพืนทีปลูกไมผ้ล 

พืชไร่พืชผกัแทนโดย อาจแบ่งพืนทีออกเป็น 4 ส่วน ตามอตัราส่วน 16 : 24 : 50 : 10 

 

อ่างเก็บนาํ                   สระนาํ                  แปลงเกษตรกรรม     

  ส่วนที 1  สระนาํ  16% 

  ส่วนที 2  นาขา้ว  24% 

  ส่วนที 3 ไมผ้ล พืชหลกั และพืชไร่ 50% 

  ส่วนที 4  ทีอยูอ่าศยั 10%  

  ทีดอน จดัเป็นพืนทีสาํหรับปลกูไมผ้ล เลียงสตัวแ์ละทีอยูอ่าศยั 

  ทีลุ่ม จดัเป็นพืนทีทาํนาขา้ว แปลงผกั และสระนาํ 
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ทฤษฎใีหม่ขนัต้น  การจดัสรรทีอยู่อาศัยและทํากนิ 
 

“ การผลิตเป็นการผลิตให้พึงตนเองได้ด้วยวิธีง่าย ๆ  ค่อยเป็นค่อยไปตามกาํลงั 

ให้พอมีกินไม่อดอยาก” 

                      พระราชดาํรัส เมือวนัที 15 มีนาคม พ.ศ. 2537 

 

โดยให้แบ่งพืนทีซึงเฉลียแลว้เกษตรกรไทยมีเนือทีถือครอง 10 – 15 ไร่ /  ครอบครัว โดยแบ่ง

ออกเป็น  4  ส่วน  คือ  แหล่งนาํ : นาขา้ว : พืชผสมผสาน : โครงสร้างพืนฐานในอตัราส่วน  30  :  30  :  30  :  10  

ดงันี 

ส่วนแรก  ร้อยละ 30  ใหขุ้ดสระกกัเก็บนาํใน  ฤดูฝน  เพาะปลกูและเสริมการปลกูพืชในฤดูแลง้ได ้ 

ตลอดปี ทงัยงัใชเ้ลียงปลา  ปลกูพืชนาํและพืชริมสระ เพือการบริโภคและเพิมรายไดใ้ห้กบัครอบครัวอีกทางหนึง  

โดยพระราชทานแนวทางการคาํนวณว่าตอ้งการนาํ 1,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อการเพาะปลกู 1  ไร่ โดยประมาณ  และ

บนสระนาํสามารถสร้างเลา้ไก่ เลา้เป็ด และเลา้สุกรเพิมดว้ยก็ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนทีสอง ร้อยละ 30 ใหท้าํนาขา้ว  เนืองจากคนไทยบริโภคขา้วเป็นอาหารหลกั  โดยมีหลกัเกณฑ์

เฉลียเกษตรกรบริโภคขา้ว  คนละ  200  กิโลกรัมขา้วเปลือก / ปี ซึงเพียงพอต่อการบริโภคตลอดปี  เพือยึดหลกั    

พึงตนเองไดอ้ยา่งมีอิสรภาพ 
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ส่วนทีสาม ร้อยละ 30 ให้ปลูกไมผ้ลไม ้ยืนตน้ ไมใ้ชส้อย  ไมท้าํเชือเพลิง  ไมส้ร้างบา้น  พืชผกั  

พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพือการบริโภคและใชส้อยอย่างพอเพียง หากเหลือบริโภคก็นาํไป จาํหน่ายเป็นรายได้

ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนทีสี ร้อยละ 10 (โครงสร้างพืนฐาน) เป็นทีอยู่อาศยัและอืน ๆ เช่น  ถนน  ลานตาก  ฉางขา้ว  

กองปุ๋ยหมกัโรงเพาะเห็ด  พืชผกัสวนครัว  เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทฤษฎีใหม่ขันก้าวหน้า 

หลกัการดงัทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ เป็นทฤษฎีใหม่ขนัทีหนึง เมือเกษตรกรเข้าใจ หลกัการและได้

ลงมือปฏิบติัตามขนัทีหนึงในทีดินของตนจนไดผ้ลแลว้ เกษตรกรก็สามารถพฒันาตนเองไปสู่ขนัพออยู่พอกิน   

และตดัค่าใชจ่้ายลงเกือบทังหมด มีอิสระ จากสภาพปัจจยัภายนอกแลว้และเพือให้มีผลสมบูรณ์ยิงขึน จึงควร          

ทีจะตอ้งดาํเนินการ ตามขนัทีสอง   
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ทฤษฎีใหม่ขันทีสอง 

 

“เมือเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติทีดินของตนเองจนได้ผลแล้วก็ต้องเริมขันทีสอง  

คือ ให้เกษตรกรรวมพลงักันในรูปกลุ่ม หรือสหกรณ์ร่วมแรงในการผลิต การตลาด การเป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา 

สังคม และศรัทธาเพือให้พอมีกินมีใช้ ช่วยให้ สังคมดีขึนพร้อมๆ กันไม่รวยคนเดียว”  

         พระราชดาํรัสเมือวนัที 12 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2538 

 

ดําเนนิการดังน ี

1.  การผลิต (พนัธุพื์ช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ) เกษตรกรจะตอ้งร่วมมือในการผลิต  โดยเริม

ตงัแต่ขนัเตรียมดิน  การหาพนัธุพื์ช ปุ๋ย  การจดัการนาํ  และอืน ๆ  เพือการเพาะปลกู 

2. การตลาด (ลานตากข้าว ยุง้ เครืองสีข้าว การจาํหน่ายผลผลิต) เมือมีผลผลิตแลว้จะต้อง

เตรียมการต่าง ๆ เพือการขายผลผลิตให้ได้ประโยชน์สูงสุด เช่น การเตรียมลานตากข้าวร่วมกนั การจัดหายุง้

รวบรวมขา้ว เตรียมหา เครืองสีขา้ว ตลอดจนการร่วมกนัขายผลผลิตใหไ้ดร้าคาดีและลดค่าใชจ่้ายลง 

3.  การเป็นอยู่ (กะปิ นาํปลา อาหาร เครืองนุ่งห่ม ฯลฯ) ในขณะเดียวกนัเกษตรกรตอ้งมีความ

เป็นอยูที่ดีพอสมควร โดยมีปัจจยัพืนฐานในการดาํรงชีวิต เช่น อาหารการกินต่าง ๆ กะปิ  นาํปลา  เสือผา้ทีพอเพียง
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   4.  สวสัดิการ (สาธารณสุขเงินกู)้ แต่ละชุมชนมีสวสัดิภาพและบริการทีจาํเป็น เช่น มีสถานีอนามยั

เมือยามป่วยไข ้หรือมีกองทุนไวกู้ย้มืเพือประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 

5.  การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา) ชุมชนควรมีบทบาทในการส่งเสริม เช่น มีกองทุนเพือ

การศึกษาเล่าเรียนใหแ้ก่เยาวชนของชุมชน 

6.  สงัคมและศาสนา (ชุมชน วดั) ชุมชนควรเป็นทีรวมในการพฒันาสงัคมและจิตใจ โดยมีศาสนา

เป็นทียดึเหนียว กิจกรรมทงัหมดดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง ไม่วา่ส่วนราชการ 

องคก์รเอกชน ตลอดจนสมาชิกชุมชนเป็นสาํคญั 
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ทฤษฎีใหม่ขันทีสาม 

 

  “เมือดาํเนินการขันตอนทีสองแล้ว เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรก็ควรพัฒนา ก้าวหน้าไปสู่ขันที

สามต่อไป คือ ร่วมมือกับแหล่งเงินและแหล่งพลังงาน ตังและบริการโรงสี ตังและบริการร้านสหกรณ์ ช่วยกัน

ลงทุน ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชนบท ซึงไม่ได้ทาํอาชีพเกษตรอย่างเดียว”  

                พระราชดาํรัส เมือวนัที 13 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2538 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทงันี ฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคารหรือบริษทัเอกชนจะไดรั้บประโยชน์ร่วมกนั กล่าวคือ  

    เกษตรกรขายขา้วไดร้าคาสูง (ไม่ถกูกดราคา) 

    ธนาคารหรือบริษทัเอกชนสามารถซือขา้วบริโภคในราคาตาํ (ซือขา้วเปลือก ตรงจากเกษตรกร

และมาสีเอง) 

    เกษตรกรซือเครืองอุปโภคบริโภคในราคาตาํ เนืองจากรวมกนัซือเป็นจาํนวนมาก (เป็นร้าน

สหกรณ์ราคาขายส่ง) 

    ธนาคารหรือบริษทัเอกชนจะสามารถกระจายบุคลากร เพือไปดาํเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ให้

เกิดผลดียงิขึน 

ประโยชน์ทฤษฎใีหม่ 

จากพระราชดาํรัส  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทีได้พระราชทาน        

ในโอกาสต่าง ๆ นนั พอสรุปถึงประโยชน์ของทฤษฎีใหม่ไดด้งันี 

1. ใหป้ระชาชนพออยูพ่อกินสมควรแก่อตัภาพในระดบัทีประหยดัไม่อดอยาก และเลียงตนเองได้

ตามหลกัปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
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2. ในหนา้แลง้มีนาํนอ้ยก็สามารถเอานาํทีเก็บไวใ้นสระมาปลกูพืช ผกั เลียงปลา หรือทาํอะไรอืน ๆ 

ก็ไดแ้มแ้ต่ขา้วก็ยงัปลกูได ้ไม่ตอ้งเบียดเบียนชลประทาน ระบบใหญ่เพราะมีของตนเอง 

3. ในปีทีฝนตกตามฤดูกาลโดยตลอดปีทฤษฎีใหม่นีก็สามารถสร้างรายไดใ้หร้ํารวยขึนได ้ในกรณี

ทีเกิดอุทกภยัก็สามารถทีจะฟืนตวัและช่วยตวัเองไดใ้นระดบัหนึง โดยทางราชการไม่ตอ้งช่วยเหลือมากเกินไป อนั

เป็นการประหยดังบประมาณดว้ย 

แปลงตวัอย่างการทาํเกษตรทฤษฎใีหม่ 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชดําริ อ่างเกบ็นําห้วยปุ๊  

(นายขวญัใจ  แกว้หาวงศ)์ 

  พืนทีของศนูยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาํริ อ่างเก็บนาํห้วยปุ๊ อยู่บริเวณทา้ยอ่าง

เก็บนาํหว้ยปุ๊ ตามแนวพระราชดาํริ บา้นเหล่านกยงู หมู่ที  6 ตาํบลดงมะไฟ  อาํเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร มีพืนที

ดาํเนินการ 20 ไร่  มีนายขวญัใจ แกว้หาวงศ ์ อาย ุ 60 ปี  จบการศึกษาชนัประถมปีที 4  เป็นหวัหนา้ศนูยเ์รียนรู้  โดย

มี แรงงานในครัวเรือน รวม  4  คน เดิมใชพื้นทีในการเพาะปลกูขา้วและใชน้าํจากบ่อ ขนาดเล็กในไร่นาเพาะปลูก

พืชอายสุนัในฤดูแลง้ในนาหลงัจากเก็บเกียวขา้วแลว้ ต่อมาในปี  2550 ศูนยศึ์กษาการพฒันาภูพานอนัเนืองมาจาก

พระราชดาํริจงัหวดัสกลนคร ไดส้นบัสนุนขุดสระทฤษฎีใหม่ในไร่นาให้ 1 แห่ง จึงทาํการเพาะปลูกพืช เลียงสัตว ์ 

และประมงตามแนวทฤษฎีใหม่  

กจิกรรมทีดําเนินการ 

 ปลกูขา้วนาปี            16 ไร่  เลียงปลาในนาขา้ว     2   ไร่  

 ปลกูไมผ้ลชนิดต่าง ๆ 1    ไร่   2   งาน เลียงปลาในกระชงั   4 กระชงั  

 ปลกูพืชไร่  1 ไร่  เลียงกบในกระชงั   3 กระชงั  

 ปลกูพืชผกั  2 งาน  เลียงไก่ดาํภูพาน  40 ตวั

 เพาะเห็ดในโรงเรือน 1 โรง  เลียงสุกรภูพาน    2 ตวั  

 เลียงโค   6 ตวั  เลียงเป็ดเทศ  30 ตวั  

 เลียงปลา  1 บ่อ/1ไร่/6,000 ตวั ปลกูออ้ย    3 ไร่ 
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แผนผงัแปลงเกษตรทฤษฎใีหม่ นายขวญัใจ  แก้วหาวงศ์ 

 

       

พืนทีทงัหมด  20   ไร่  

ทีอยูอ่าศยั    1   ไร่   150   ตารางวา  

สระนาํ    1   ไร่ 

นาขา้ว   16   ไร่  

พืชผกัผลไม ้    1  ไร่   3  งาน   300  ตารางวา 

หมายเหตุ  บนคนันาปลกูไมผ้ล 

 

 

 

วธิีดําเนินการ 

 จดัแบ่งพืนทีดาํเนินการเป็น  4  ส่วน  ตามองคป์ระกอบ

ของทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาํริ  แต่ปรับเปลียนสัดส่วน

ของพืนทีต่าง ๆ  ตามความเหมาะสมของพืนทีและ แรงงาน

ดงันี 

 

ส่วนที 1 พนืที 1 ไร่ (5 %) เป็นแหล่งนําและเลยีงปลา 

ใชพื้นทีบ่อนาํขนาดเล็กบ่อเดิม ซึงอยู่ใกลป้ระตูระบายนาํจากคลองส่งนาํของ อ่างเก็บนาํห้วยปุ๊  

ขุดเป็นบ่อทฤษฎีใหม่ ขนาดกวา้ง 40 เมตร ยาว  40  เมตร ลึก 3.5 เมตร มีความจุนาํประมาณ  5,000  ลูกบาศก์เมตร 

ใชเ้ก็บกกันาํไวส้าํหรับการเพาะปลูกพืชและทาํการประมงสามารถรับการเติมนาํจากอ่างเก็บนาํแลว้ระบายลงสู่ 

แปลงเกษตรในพืนทีลุ่มไดด้ว้ย บริเวณคนัคูรอบสระนาํใชเ้ป็นพืนทีปลกูพืชผสมผสาน ไดแ้ก่ มะพร้าว  ลาํไย  ลิ นจี  

สม้โอ มะม่วง มะละกอ กลว้ย ฯลฯ  และพืชผกัต่าง ๆ แซมระหว่างแถวของไมผ้ล ส่วนขอบสระมีการปลกูหญา้แฝก

และข่า  ตะไคร้  ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดินมีการเก็บเกียวผลผลิต ข่า ตะไคร้ ไปจาํหน่ายและตดัใบ คลุม

โคนไมผ้ล สาํหรับนําทีอยู่ในสระ มีการปล่อยปลาเลียงเพือการบริโภคและ จาํหน่ายจาํพวกปลากินพืช ได้แก่      

ปลานิล  ปลาไน  ปลาตะเพียน ฯลฯ ปีละประมาณ 6,000 ตวั มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายปลาปีละ 3,000 บาท  และยงัมี

การทาํกระชงั เลียงปลาดุกและกบอีก รวม 7 กระชงั พืนทีมุมสระนาํดา้นหนึงไดจ้ดัทาํคอกสตัวปี์ก สาํหรับเลียงเป็ด

บาบารี 30 ตวั  และไก่ดาํภูพาน 40 ตวั มีรายไดจ้ากการเลียงสตัวปี์ก ปีละ 2,500 -3,000 บาท นอกจากนีบนขอบสระ

มีคอกเลียงสุกรดาํพนัธุภ์ูพาน จาํนวน 3 ตวั 
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ส่วนที 2  พนืที 16 ไร่ (80%) เป็นพนืทีปลูกข้าว  

ใชป้ลกูขา้วนาปีโดยอาศยันาํฝน ถา้ประสบภาวะฝนแลง้หรือฝนทิงช่วงสามารถทดนาํจากสระลงสู่

แปลงนาได ้พนัธุข์า้วทีปลกูใชข้า้วพนัธุส่์งเสริม ไดแ้ก่ พนัธุ ์กข 6  และหอมมะลิ 105 มีการเพาะปลูกขา้วตามหลกั

วิชาการทีไดรั้บการถ่ายทอดมาจากเจา้หน้าทีของศูนยศึ์กษาการพฒันาภูพานฯ ในการปลูกขา้ว โดยใชปุ๋้ยพืชสด

ร่วมกบัปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยเคมี ในปีหนึง ๆ จะไดผ้ลผลิตขา้วประมาณ 5.6  ตนั เฉลียผลผลิต 350 กก. / ไร่ จึงมี

ค่าตอบแทนจากการทาํนาคิดเป็นเงิน 56,000 บาท / ปี  ในระหว่างการเพาะปลกูขา้วในนาไดใ้ชพื้นทีนา จาํนวน 2 

ไร่ ปล่อยปลา เลียงในนาขา้ว เพือเป็นอาหารและจาํหน่ายเป็นการลดตน้ทุนในการผลิตและเพิมรายได ้ อีกทงัปลายงั

ช่วยเพิมธาตุอาหารใหต้น้ขา้วโดยการถ่ายมลูและแหวกว่าย ถ่ายเทอากาศ กาํจดัวชัพืชและศตัรูพืชในนาขา้วไดอี้ก

ดว้ย หลงัจากมีการเก็บเกียว ขา้วในฤดูนาปีแลว้จะไถกลบตอซงั  และเตรียมดินเพาะปลูกพืชอายุสันในนาขา้ว  ทาํ

ใหมี้รายไดต่้อเนือง เมือจะปลกูขา้วในฤดูนาปีครังต่อไป ก็จะหว่านเมล็ดพืชตระกูลถวัทาํปุ๋ยพืชสดเพือปรับสภาพ

ของดินและเพิมธาตุอาหารใหแ้ก่ตน้ขา้ว 

ส่วนที 3 พนืที 2  ไร่ (10%) เป็นพนืทีปลูกพชืผสมผสาน  

ไม้ผล  ไม้ยนืต้น พนืที 1.5 ไร่  

เนืองจากพืนทีส่วนใหญ่เป็นทีลุ่มใชป้ลกูพืชยนืตน้ไดน้อ้ย จึงไดป้รับสดัส่วน ก า ร ป ลู ก ไ ม้ ผ ล     

ไมย้นืตน้ลดลงตามศกัยภาพของพืนที ดงันนั จึงมีการปลกูไมผ้ล ไมย้นืตน้ บนคนัคูรอบสระนาํ และปลูกบนคนันา

โดยทาํคนันาให้ขยายใหญ่กว่าปกติ ไมผ้ล ไมย้ืนตน้ ทีเพาะปลูกมีหลายชนิด มีทงัทีให้ผลผลิตแลว้และยงัไม่ให้

ผลผลิตทีใหผ้ลผลิตแลว้ส่วนใหญ่เป็นกลว้ยนาํวา้ ซึงจะมีรายไดจ้ากการขายผลผลิต ไมผ้ล ไมย้ืนตน้ ปีละประมาณ  

2,000 บาท  

พชืไร่ พชืผกั และพชือายุสันต่าง ๆ พนืที 0.5 ไร่ 

ดาํเนินการเพาะปลกูพืชผกัต่าง ๆ เนืองจากพืนทีดอนมีจาํกดั จึงได้กันพืนทีนาดอน  ไว ้ประมาณ

0.5 ไร่ เพือปลกูแตงกวาในปลายฤดูฝนเพราะผลผลิตมีราคาดีและเมือมีการเก็บเกียวขา้วทีเพาะปลูกในนาทงัหมด

แลว้จะใชพื้นทีนาจาํนวน 2 ไร่ เพาะปลูกพืชไร่ต่าง ๆ ตามทีตลาดตอ้งการ สลบัหมุนเวียนกนัไปตลอดฤดูกาล ซึง

การปลกูพืชหมุนเวียนเป็นการหลีกเลียงการระบาดของศตัรูพืช และทาํใหพื้ชใชธ้าตุอาหารในดินไดคุ้ม้ค่า เพราะพืช

แต่ละชนิดมีความยาวของรากไม่เท่ากนั จึงดูดซบัธาตุอาหารในดิน ในระดบัทีต่างกนั รายไดจ้ากการปลูกพืชไร่ 

พืชผกั และพืชอายสุนัต่าง ๆ ปีละ 75,000 บาท ในการปลูกพืชอายุสันในนาขา้วจะใชว้ิธีขุดร่อง นาํเล็ก ๆ  แลว้สูบ

นาํจากสระลงสู่ร่องนาํระบายเขา้แปลงนาเพือใหน้าํแก่พืช  

ส่วนที 4  พนืที 1 ไร่  (5%)  

ทีอยู่อาศยัและอืน ๆ เป็นพืนทีสร้างบา้นและสิงปลูกสร้างอืน ๆ ได้แก่ คอกเลียงสัตว์ โรงปุ๋ย

อินทรีย ์ทีเก็บเครืองมือการเกษตร ทีเก็บอาหารสัตว ์โรงเพาะเห็ด รวมทงัศาลาเรียนรู้ทีสร้างไวส้าํหรับเป็นทีจดั

ประชุมและไวต้อ้นรับผูที้มาศึกษาดูงาน นอกจากนี บริเวณรอบ ๆ ทีอยู่อาศยัยงัมีการปลูกพืชผกัต่าง ๆ และพืช

สมุนไพรไวศึ้กษาและนาํมาใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจาํวนั 
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สรุปการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ “นายขวญัใจ แก้วหาวงศ์” 

1.  กาํหนดการลงทุนและดาํเนินการผลิตในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ไม่มากจนเกินกาํลงั อาศยั

แรงงานของคนในครอบครัวเป็นหลกั 

  2.  บริหารการใชจ่้ายในครอบครัวไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย  ทาํการเกษตรแบบผสมผสาน โดยปลกูพืช 

เลียงสัตวห์ลายชนิดไดผ้ลผลิตทุกฤดูกาล มีอาหารเพียงพอต่อการบริโภค เลือกซือเฉพาะสินคา้จาํเป็นทีผลิตเอง

ไม่ได ้

3.  จดัแบ่งพืนทีทาํการเกษตรอย่างมีเหตุผลปรับยืดหยุ่นสัดส่วนพืนทีแปลง เกษตรทฤษฎีใหม่    

ใหส้ามารถใชป้ระโยชน์เต็มประสิทธิภาพทุกพืนทีทาํใหมี้รายไดต่้อเนือง 

4.  มีการวางแผนการผลิต โดยคาํนึงถึงศกัยภาพของพืนที การใชท้รัพยากรทีมีอยู่และช่วงเวลาการ

เพาะปลกูทีจะทาํใหจ้าํหน่ายผลผลิตไดใ้นราคาดี 

5.  รู้จกันาํภูมิปัญญามาประยกุตใ์ชก้บัความรู้ใหม่ ๆ.ทีไดรั้บ จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น   การ

ปรับปรุงบาํรุงดินโดยทาํปุ๋ยชีวภาพใชเ้อง  และการใชฮ้อร์โมนจากพืชทาํสารขบัไล่แมลงศตัรูพืช  ทาํใหล้ดตน้ทุน

ในการผลิต  เป็นตน้ 

6.  เป็นแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ทีไดรั้บการคดัเลือกจากศนูยศึ์กษาการพฒันาภูพานอนัเนืองมาจาก

พระราชดาํริ จงัหวดัสกลนคร  จดัตงัให้เป็นศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาํริ ประจาํอ่างเก็บนาํ

หว้ยปุ๊ บา้นเหล่านกยงู หมู่ที6 ตาํบลดงมะไฟ อาํเภอเมือง  จงัหวดัสกลนคร 
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ใบงานที 1 

เรือง  การแบ่งพนืทีทําการเกษตร 

คาํชีแจง      ใหน้กัศึกษาเขียนแผนผงัการแบ่งพืนทีการเกษตรตามสดัส่วนของทฤษฎีใหม่  โดยนกัศึกษามี

พืนทีทีทาํการเกษตรของนกัศึกษาเอง โดยเลือกพืนทีในหวัขอ้ดงัต่อไปนี ( เขียนในกระดาษ ) 

ชือ..........................................................สกลุ...............................................ระดบั..................กลุ่ม......................... 

 

แผนผงัการเกษตรทฤษฎีใหม่ เนือที จาํนวน...........ไร่ 
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ใบงานที 2 

เรือง  ลกัษณะความสําคญัของเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ชือ..........................................................สกุล...............................................ระดบั..................กลุ่ม......................... 

 

1.  จงอธิบายความหมายของการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  การทาํเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวคิดของใครและมีเป้าหมายเพืออะไร 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3.  ลกัษณะการเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นอยา่งไรจงอธิบาย 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.  การเกษตรทฤษฎีใหม่แบ่งพืนทีออกเป็นกีส่วน อะไรไรบา้ง 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

5.  ถา้นกัศึกษาจะทาํการเกษตรทฤษฎีใหม่จะทาํอะไรบา้งในเนือที 1 ไร่ จงอธิบาย 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. ใหน้กัศึกษาบอกประโยชน์ทีไดรั้บของระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที 3 

เรือง  เกษตรทฤษฎีใหม่ 

ชือ..........................................................สกุล...............................................ระดบั..................กลุ่ม......................... 

คาํชีแจง  

แบบทดสอบฉบบันีมี  10  ขอ้  คะแนนเต็ม  10  คะแนน  ใหเ้วลา  10  นาที  ใหน้กัศึกษาเลือกคาํตอบทีถกูตอ้ง

เพียงขอ้เดียว  และกาเครืองหมายกากบาท (x)  ทบัขอ้ทีถกูทีสุดเพียงขอ้เดียวลงในกระดาษคาํตอบ 

1.  การปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงควรเริมตน้จากสิงใด 

ก.  การสร้างทีมงาน ข.  รู้จกักินรู้จกัใช ้

ค.  การใชจ่้ายสินคา้ ง.  การแสวงหารายได ้

2.  การจดัสรรทรัพยากรทางการเกษตรมีจุดประสงคใ์ด 

ก.  สร้างมลูค่าเพิม ข.  จดัระบบไดถ้กูตอ้ง 

ค.  มีรายได ้ ง.  ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

3.  การดาํเนินธุรกิจชุมชนถือเป็นขนัตอนใดของเกษตรทฤษฏีใหม่ 

ก.  ขนัตอนที  1 ข.  ขนัตอนที  2 

ค.  ขนัตอนที  3 ง.  ขนัตอนที  4 

4.  ขอ้ใดถือเป็นแนวปฏิบติัตามหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง 

ก.  ใชเ้ทคโนโลยทีีทนัสมยั ข.  ใชค้วามประหยดั  ลดรายจ่าย 

ค.  แสวงหาผลประโยชน ์ ง.  ใชสิ้นคา้ฟุ่มเฟือย 

5.  ขอ้ใดเป็นขนัตอนการผลิต 

ก.  การผลิตทีพึงตนเอง ข.  การดาํเนินธุรกิจทุกรูปแบบ 

ค.  การผลิตเพือการส่งออก ง.  การผลิต  ระบบโรงงาน 

6.   เงินทีนกัศึกษาไดรั้บจากพ่อแม่ไปโรงเรียนในแต่ละวนัเรียกว่าอะไร 

ก.  เงินทุน ข.  กาํไร 

ค.  รายได ้ ง.  รายจ่าย 

7.  ขนัตอนทีสองตามวิธีการเกษตรทฤษฎีใหม่ตรงกบัขอ้ใด 

ก.  การระดมหุน้ ข.  การรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ 

ค.  ฐานการผลิตความพอเพียง ง.  การดาํเนินธุรกิจชุมชน 

8.  การจดัแบ่งพืนทีการเกษตร  10 %  หมายถึงสิงใด 

ก.  สระนาํ ข.  พืนทีทาํนา 

ค.  ทาํไร่ทาํสวน ง.  ทีอยูอ่าศยั 

9.  การจดัแบ่งพืนทีตามหลกัเกษตรทฤษฎีใหม่ขอ้ใดถกูตอ้ง 
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ก.  30 – 20 – 30 – 20 ข.  30 – 30 – 30 – 10 

ค.  30 – 20 – 40 – 10 ง.  30 – 30 – 20 – 20   

10.  การเกษตรทฤษฎีใหม่ไดก้าํหนดพืนทีสาํหรับแหล่งนาํเป็นเท่าใด 

ก.  10% ข.  20% 

ค.  30% ง.  40% 
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เฉลยใบงานที 3 

 

ขอ้ เฉลย ขอ้ เฉลย 

1 ค 6 ข 

2 ข 7 ง 

3 ง 8 ข 

4 ข 9 ข 

5 ค 10 ค 
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บทที 4 

เรือง การนําเกษตรทฤษฎใีหม่ไปประยกุต์ใช้ในการพฒันาอาชีพ 

 

“...การกสิกรรมและอาชีพในด้านเกษตรทุกทุกอย่างย่อมต้องอาศัยปัจจัยสาํคัญหลายด้าน ด้านหนึง 

ก ็คือ  หลกัวิชาของการเพาะปลกู เป็นต้น และอีกด้านหนึงกเ็ป็นการช่วยให้เพิมหลกัวิชาเหล่านัน และเมือได้ปฏิบัติ

แล้วได้ผลิตผลแล้วกจ็ะต้องสามารถดัดแปลงและขายจาํหน่ายผลิตผลทีตนได้ทาํ ฉะนันทุกอย่างต้องสอดคล้องกัน 

ความขยนัหมนัเพียรในการผลิต ความรู้ในวิชาการผลิตและความรู้ในการเป็นอยู่ ทังความรู้ในด้านจาํหน่าย ล้วนเป็น

ความรู้ทีจะต้องประสานกันหมด...”   

พระราชดาํรัส พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เมือวนัที 8 พฤษภาคม 2530 ณ โครงการส่วนพระองคส์วนจิตรลดา   

 

 

 
 

การนาํผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปจะช่วยป้องกนัการลน้ตลาดของผลิตผลสด  ซึงช่วย 

ยกระดบัราคาผลิตผล ไม่ใหต้กตาํ การเพิมมลูค่าของผลิตผลทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นอาหารระดบัอุตสาหกรรม 

ทีสามารถรับวตัถุดิบ  เพือผลิตเป็นอาหารจาํนวนมากได้  การผลิตอาหารให้ได้มาตรฐานเพือความปลอดภัย         

ต่อผูบ้ริโภค การส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารให้เป็นทียอมรับ และสามารถขยายตลาดการค้าออกไปสู่

ต่างประเทศ จะช่วยเพิมพนูรายไดใ้หแ้ก่ประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี 

ความหมายของการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร     

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  หมายถึง  การนาํผลผลิตจากการปลูกพืชและเลียงสัตวม์า 

เปลียนสภาพ  ดว้ยวิธีการต่างๆ  ใหเ้ป็นผลิตภณัฑ์ทีมีรูปร่างลกัษณะแตกต่างไปจากเดิม เช่น  ขา้วสามารถแปรรูป 

เป็น แป้ง  เสน้ก๋วยเตียว  , พืชตระกลูถวั  แปรรูปเป็นนาํมนัพืช  นมถวัเหลือง ครีมเทียม แป้ง เป็นตน้    
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ประโยชน์ของการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร             

1. ช่วยเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรไวบ้ริโภคในครัวเรือนเป็นเวลานานโดยไม่เน่าเสีย           

2. ทาํใหเ้กิดผลผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ทีมีรูปแบบและรสชาติแตกต่างจากเดิม ช่วยเพิมความหลากหลาย 

ใหแ้ก่ ผลผลิตทางการเกษตร เช่นมะม่วงสุก แปรรูปเป็นมะม่วงกวน  นาํมะม่วง แยมมะม่วง เป็นตน้           

3. ช่วยเพิมมลูค่าของผลผลิต เช่น ไก่ยอ ไสก้รอกไก่  จะมีราคาแพงกว่าเนือไก่สดทียงัไม่ไดแ้ปรรูป           

4. ช่วยใหบ้ริโภคสะดวกและง่ายขึน เช่น ขา้วสาลี  ขา้วโอต๊ ขา้วโพด ผกั ลกูเดือย นาํมาปรุงรส 

และอดัรวมกนัเป็นแท่งรับประทานเป็นอาหารว่าง เป็นตน้           

5. ผลิตภณัฑแ์ปรรูปสามารถนาํมาจาํหน่ายเพือสร้างรายไดใ้หแ้ก่ตนเองและครอบครัว 

6. ช่วยป้องกนัปัญหาผลผลิตทางการเกษตรลน้ตลาด   

การเกบ็รักษาและแปรรูปผลผลติทางการเกษตร 

เป็นการนาํเอาผลผลิตทางการเกษตรมาผา่นกระบวนการต่างๆ เพือใหเ้ก็บรักษาผลผลิตทางเกษตร 

ไวไ้ดน้านก่อนถึงตลาดและผูซื้อ ปัจจยัทีเกียวขอ้งเกียวกบัการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร ไดแ้ก่ สภาพของ

ผลผลิตความสะอาด ความชืน อุณหภูมิ การถ่ายเทอากาศ 

วธิีการแปรรูปผลผลติ   

1. การแปรรูปอาหารโดยการทําให้แห้ง  คือ การลดความชืนของอาหารจนถึงระดบัทีสามารถยบัยงั 

การเจริญเติบโตของเชือจุลินทรียไ์ด ้ คือ มีค่าวอเตอร์แอกติวิตี (water activity : Aw) ตาํกว่า 0.70 ทาํให้เก็บอาหาร

ไดน้าน อาหารแหง้แต่ละชนิดจะมีความชืนในระดบัทีปลอดภยัไม่เท่ากนั เช่น ผลไมแ้ช่อิมเก็บทีความชืน ร้อยละ 

1520  ถา้เป็นเมลด็ธญัพืชความชืนระดบันีจะเกิดรา การทาํแห้งอาหารโดยทวัไป จะอาศยัความร้อนส่งผ่านเขา้ไปให ้

นาํในอาหาร เพือใหน้าํในอาการเคลือนทีและระเหยออกจากผวิอาหาร และประสิทธิภาพในการเคลือนของนาํมาที

ผิวอาหาร ธรรมชาติของอาหาร ถา้เป็นผกัก็จะแห้งเร็วกว่าผลไม ้ เพราะผลไมมี้นาํตาลเป็นองค์ประกอบอยู่ดว้ย      

การทาํให้แห้งโดยใชค้วามร้อนจากแสงอาทิตย ์  ในสมยัโบราณมกัจะตากแดด ซึงไม่สามารถควบคุมความร้อน  

และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้   จึงมีการสร้างตู ้อบโดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์   ประกอบด้วยแผงรับ

แสงอาทิตย ์  ซึงทาํดว้ยวสัดุใส  แสงอาทิตยต์กลงบนแผงรับแลว้ทะลุผ่านไปยงัวสัดุสีดาํภายในตู ้และเปลียนเป็น

รังสีความร้อน ไปกระทบอาหาร  ความชืนระเหยออกจากอาหารจะระบายไปโดยการหมุนเวียนของอากาศทาง   

ช่องลม นอกจากนียงัมีกระบวนการทาํใหแ้หง้ไดอี้กหลายวิธี คือ    

•.การทาํใหแ้หง้โดยใชล้มร้อน (ตูอ้บลมร้อน)   

•.การทาํใหแ้หง้โดยใชล้กูกลิง    

•.การทาํใหแ้หง้แบบเยอืกแข็ง     

•.การทาํใหแ้หง้โดยใชไ้มโครเวฟ    

•.การทาํใหแ้หง้โดยใชว้ิธีออสโมซิส 
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2. การดอง  เป็นการทาํให้ผลผลิตมีรส กลิน เปลียนไปจากเดิม เช่น  การดองเค็ม โดยใช้เกลือ  

( โซเดียม คลอไรด ์) ไม่นอ้ยกว่า 15 เปอร์เซ็นตข์องนาํหนกัผลผลิตทีจะดอง  เช่น การดองมะนาว ผกักาดดอง      

ไข่เค็ม  เป็นตน้  สามารถฆ่าหรือยบัยงัการเจริญเติบโตของจุลินทรียที์ทาํใหเ้กิดการเน่าเสีย   

3. การใช้ความเยน็  เป็นวิธีทีสะดวกช่วยในการเก็บรักษาผกั  ผลไม ้ เนือสตัวต่์างๆ  ใหส้ด และยงั 

มีคุณค่าทางโภชนาการทีดีอยู ่ แต่ไม่สามารถทาํลายจุลินทรียไ์ดทุ้กชนิด  เช่น  การแช่เยน็ธรรมดา ใชอุ้ณหภูมิ 5-10 

องศาเซลเซียส  การแช่แข็ง ใชอุ้ณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาผลผลิตบางชนิดไดน้านเป็นปี   

4. การใช้รังสี โดยใชรั้งสีแกมมา   ซึงไดจ้ากสารกมัมนัตรังสีทีใชก้นัมากกคื็อ  โคบอลต ์- 60  เช่น      

ถา้ใช ้1 กิโลเกรย ์  ใชช้ะลอการสุกของมะม่วง   และควบคุมการแพร่พนัธุข์องแมลงในระหว่างการเก็บรักษา   หรือ 

ถา้ใช ้0.15 กิโลเกรย ์ ใชย้บัยงัการงอกของมนัฝรัง หอมหวัใหญ่ เป็นตน้    

5. การใช้ความร้อนสูง  จะช่วยทาํลายจุลินทรียที์ก่อให้เกิดโรค  ซึงทาํให้อาหารเน่าเสียทาํลาย 

เอน็ไซม ์ สารพิษ  พยาธิทีไม่ทนต่อความร้อน  การแปรรูปโดยใชค้วามร้อน กระทาํได ้2 วิธี คือ    

5.1 การพาสเจอร์ไรซ ์ คือ  วิธีทีถนอมอาหาร  โดยใชค้วามร้อนทีอุณหภูมิไม่สูงมากนกัเพือทาํลาย  

แบคทีเรีย  พวกทีไม่สร้างสปอร์ และพวกทีก่อใหเ้กิดโรคแก่คน ส่วนจุลินทรียอื์นๆ ทีทนความร้อนระดบัพาสเจอร์ไรซ ์

จะเป็นสาเหตุทาํใหอ้าหารเสียได ้ ดงันนั  อาหารทีผา่นการพาสเจอร์ไรซต์อ้งอาศยัความเยน็ช่วยเก็บรักษา    

5.2 การสเตอริไลซ ์คือ วิชาการถนอมอาหารโดยใชค้วามร้อนทีอุณหภูมิสูงกว่าการพาสเจอร์ไรซ ์ 

ซึงอาจเป็นอุณหภูมิสูงกว่านําเดือด  เพือทาํลายจุลินทรียท์ังหมด  รวมทงัสปอร์อาหารทีไดจ้ากการสเตอริไลซ ์        

จึงเป็นอาหารปลอดเชือ เก็บรักษาไวไ้ดน้าน โดยไม่ตอ้งใชค้วามเยน็ช่วยการสเตอริไรซน์าํนมววั กระบวนการ UHT  

(Ultra high temperature) นิยมใชอุ้ณหภูมิ 135 – 150 องศาเซลเซียส นาน 1-4 วินาที ซึงมีวิธีใหค้วามร้อน 2 แบบ   

ก. ทางออ้ม เป็นการใหค้วามร้อนผา่นแผน่แลกเปลียนความร้อน             

ข. ทางตรง เป็นการใชไ้อนาํร้อนจดั เป็นตวักลางใหค้วามร้อน โดยอดัลงไปในอาหาร 

โดยตรง  แลว้จึงผา่นไปยงัเครืองระเหยนาํส่วนทีเกินออกไปภายใตภ้าวะสุญญากาศ 

ตวัอย่างการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร  

ผลผลิตทางการเกษตรสามารถนาํมาแปรรูปไดห้ลายวิธี เช่น   

         1. ผลิตภณัฑแ์ปรรูปผลผลิตทางการเกษตรประเภทพืช  เช่น  มะม่วงกวน   นาํผลไมบ้รรจุขวด 

         2. ผลิตภณัฑแ์ปรรูปผลผลิตทางการเกษตรประเภทเนือสตัว ์เช่น  ลกูชินปลา ลกูชินเนือ  ไก่ยอ 

การแปรรูปผลผลติทางการเกษตร  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คอื 

1. ผลผลิตทีใชใ้นการอุปโภค เช่น ฝ้าย ปอ ป่าน ไหม ยาง ไมอ้ดั เป็นตน้ 

          2. ผลผลิตทีใชใ้นการบริโภค เช่น ขา้ว ขา้วโพด ผลไม ้ออ้ย ผลิตภณัฑน์ม เป็นตน้ 

     ผลผลิตทางเกษตรทีสาํคญัของประเทศไทย เช่น ขา้ว  ขา้วโพด ยางพารา  มนัสาํประหลงั กุง้แช่แข็ง 

ไก่แช่แข็ง เป็นตน้  เทคนิคในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีหลายขนัตอน แต่ทีสาํคญัจะเป็นแรงจูงใจสามารถ

ทาํผลิตภณัฑต่์างๆ ใหเ้กิดประโยชน์คุม้ค่า คุม้ราคา และผลิตภณัฑน์นัจะตอ้งมีความอร่อย ไม่ใช่ทาํครังแรกอร่อยทุกคน 
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ติดใจในรสชาติ สามารถทาํรายไดใ้หม้ากมาย พอเริมมีคนรู้จกั คุน้ตา ชินต่อรสชาติ ก็จะเริมทาํผลิตภณัฑ ์ เพือให้มี 

ผลกาํไรมาก ๆ ความสาํคญัของรสชาติอาจดอ้ยไป จะทาํใหทุ้กคนเสือมความศรัทธาได ้จึงจาํเป็นอย่างยิงที จะตอ้ง

คาํนึงถึง 

          1. ความซือสตัยต่์อตนเองและลกูคา้ 

          2. ตอ้งมีการวางแผนผลิตสินคา้นนัล่วงหนา้ และเหมาะสมกบัฤดูกาล เพือสินคา้นนัจะมีตน้ทุนตาํ

ขายไดร้าคาสูง 

          3. ตอ้งมีความสนใจ และตงัใจต่อการทาํผลิตภณัฑ์นนั เพือให้มีความสมาํเสมอของรสชาติและ

คุณภาพทีดี 

          4. ตอ้งคาํนึงถึงความสะอาดความปลอดภยัเสมอ 

          5. ตอ้งมีความรู้ในสารปรุงแต่งอาหารทีใชอ้ยา่งแม่นยาํ 

          6. การคดัเลือกวตัถุดิบเพือการแปรรูปจะตอ้งมีลกัษณะและคุณภาพตรงตามชนิดของอาหาร และ

ตอ้งคาํนึงถึงเวลา แรงงาน และค่าใชจ่้ายในการเตรียมวตัถุดิบดว้ย  

 

 

 

 

 

 

การปลกูผกัสวนครัว 

พชืผกั   หมายถึง   พืชทีสามารถนาํส่วนใดส่วนหนึงของตน้มาประกอบอาหารทงัผล   ดอก  ลาํตน้  

ใบ รากและหัว เป็นทงัไมย้ืนตน้ และไมล้ม้ลุกทีมีถินกาํเนิดในประเทศ และต่างประเทศ ผกัสามารถปลูกไดใ้น     

ทุกครัวเรือน แต่ผกัทีมีการปลูก  เพือการจาํหน่ายมกัมาจากแปลงปลูกขนาดใหญ่ ส่วนมากพบในพืนทีภาคกลาง 

ภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือบริเวณใกลแ้หล่งนาํ  แม่นาํ  หรือพืนทีทีชลประทานเขา้ถึง การส่งจาํหน่ายผกั 

มกัส่งจาํหน่ายในพืนทีตวัเมืองของจงัหวดับางส่วนทีเป็นแปลงขนาดใหญ่มกัมีพ่อคา้คนกลางเขา้รับถึงพืนที เพือส่ง

จาํหน่ายยงัตวัเมืองในจงัหวดัต่างๆ  รวมถึงกรุงเทพฯ  และภาคใต ้ซึงมีพืนทีนอ้ยในการปลกูผกั 

ชนิดพชืผกั 

1. ผกัสวนครัว  เป็นกลุ่มของพืชผกัลม้ลุกทีมีอายกุารเก็บเกียวสนั  มกัปลกูตามครัวเรือนหรือแปลง 

ปลูกขนาดใหญ่เพือการค้า โดยมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีผลผลิตตามต้องการ มักพบการผลิตเมล็ดพันธุ์

ออกจาํหน่ายในเชิงพาณิชย ์ทงันี ไม่รวมพืชผกัทอ้งถินหรือผกัป่า พืชสมุนไพร และเครืองเทศ รวมถึงไมผ้ลบางชนิด 

ทีปัจจุบนัอาจพบการพฒันา และปลกูเพือการคา้ 
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2. ผกัสมุนไพรและเครืองเทศ   เป็นกลุ่มของพืชผกัทีสามารถใชท้งัในการประกอบอาหาร  เพือให ้

อาหารมีสี รสชาติ กลินตามตอ้งการ รวมถึงการเพิมสรรพคุณทางยาของอาหาร มกัเป็นพืชทีให้กลินแรง มีรสเผด็ร้อน 

โดยส่วนมาก  จะใชส่้วนผล หวั และรากมาใชป้ระโยชน์ และเป็นพืชในทอ้งถิน 

3. ผกัพนืบ้านหรือผกัป่า  เป็นกลุ่มของพืชผกัทีขึน  และเติบโตไดเ้องตามธรรมชาติหรือนาํมาปลกู 

ในครัวเรือน มีการเก็บผลผลิตตามฤดูกาล มกัเป็นพืชผกัประจาํทอ้งถินทีเป็นทงัไมย้นืตน้ และพืชลม้ลุก 

ผกัสวนครัว 

– ผกักาดขาว  – กะหลาํปลี  – กะหลาํดอก 

– ผกัชี   – ผกับุง้   – ผกัคะนา้ 

– พริก   – กระเพรา  – โหระพา 

– แมงลกั  – ผกักวางตุง้  – กระเทียม 

– ผกัหอม  – หอมหวัใหญ่  – หอมแดง 

– แตงกวา  – ถวัฝักยาว  – มะเขือ ไดแ้ก่ มะเขือเปราะ มะเขือพวง  

   มะเขือเทศ  

ผกัสมุนไพร และเครืองเทศ 

– ขิง   – พริกไทย  – ดีปลี 

– กระชาย  – ข่า   – ตะไคร้ 

ผกัพนืบ้านหรือผกัป่า 

– ผกัหวานป่า  – หน่อไม ้  – สะเดา    

– ขีเหลก็  – แคป่า   – แคบา้น 

– กระถิน  – ตาํลึง   – ผกัโขมเลก็ ผกัโขมหนาม 

– ผกัแพว  – ยอดเหลียง  – ใบเสียว 

– ผกักดู (ยอดเฟริน)์ – ผกัขาเขียด  – ผกักระโดน 

พชืผกั แบ่งตามส่วนทีนํามาใช้ประโยชน์ คือ 

1. ประเภทกินใบ เช่น คะนา้ ผกัชี กะหลาํปลี ผกักวางตุง้ เป็นตน้ 

2. ประเภทกินดอก เช่น กะหลาํดอก และดอกผกัชนิดต่าง  ๆ

3. ประเภทกินผลหรือฝัก เช่น พริก มะเขือ ฟัก แตงกวา ถวัฝักยาว เป็นตน้ 

4. ประเภทกินหวัหรือราก เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ กระเทียม เป็นตน้ 

วธิีการปลูกพชืผกั 

   1. วธิีการปลูกพชืผกั    พืชผกัมีหลายชนิด วิธีการปลกูจึงตอ้งเลือกใหเ้หมาะสม พืชผกัแต่ละชนิดมี

ส่วนซึงนาํไปขยายพนัธุไ์ดแ้ตกต่างกนั ซึงพอจะแบ่งวิธีปลกูไดเ้ป็น 3 วิธี คือ           

           1.1 การปลกูดว้ยเมลด็โดยตรง 
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           1.2 การปลกูโดยวิธีการยา้ยกลา้ 

           1.3 การปลกูโดยอาศยัส่วนต่างๆของตน้พืช 

   2. การปลกูพชืผกัสวนครัวด้วยเมลด็โดยตรง  

 เป็นวิธีทีใชก้นัอยูท่วัไปในทีทีไม่มีปัญหาเรืองนาํและศตัรูพืชมากนกั    วิธีนีมีขอ้ดี   สามารถทาํให ้

พืชผกัเจริญเติบโตไดดี้ในสภาพแวดลอ้มธรรมชาติตงัแต่เริมงอก ทาํใหก้ารเจริญเติบโตไม่ตอ้งหยดุชะงกัเหมือนการ

ยา้ยปลกูและเปลืองแรงงานนอ้ยกว่า การปลกูดว้ยเมลด็มีดว้ยกนั 3 วิธี คือ 

            2.1 การหว่านเมลด็ นิยมใชก้บัพืชผกักินใบทีมีอายสุนั โตเร็ว มีระยะปลกูถี หาเมลด็ไดง่้าย ราคาถกู 

เช่น ผกับุง้ ผกักาดกวางตุง้ ผกัชี โดยจะนาํเมลด็ห่อผา้และแช่นาํไวห้นึงคืน ก่อนทีจะทาํการหว่าน 

            2.2 การหว่านเมล็ดแลว้ถอนแยก เป็นวิธีการทีนิยมมากในภาคกลาง พืชผกัทีนิยมปลูกโดยวิธีนี

ไดแ้ก่ คะนา้ ผกักาดขาว ผกักาดเขียวปลี ผกักาดหอม ผกักาดหวั หลงัจากหว่านเมลด็แลว้ประมาณ 2 สัปดาห์ จึงจะ

ทาํการถอนแยกตน้กลา้เพือจดั ระยะปลกูใหเ้หมาะสม 

            2.3 การปลกูโดยการหยอดเป็นหลุม นิยมใชก้บัพืชผกัทีมีเมล็ดขนาดใหญ่ซึงตน้กลา้แข็งแรงและ

เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ไดแ้ก่ ขา้วโพดหวาน ถวัต่างๆ แตงต่างๆ บวบ มะระ โดยเตรียมหลุมให้มีระยะปลูกที

เหมาะสม หลงัจากงอกแลว้ก็จะมีการ ถอนแยกใหเ้หลือจาํนวนตน้ตามทีตอ้งการ 

3. การปลูกพชืผกัสวนครัวโดยวธิีการย้ายกล้า  

กลา้ผกั  คือ  พืชตน้อ่อนทีมีใบจริง 2 - 3 ใบ หรือสูง 5 - 10 เซนติเมตร หรือมีอายปุระมาณ 21-30 วนั  

ทงันีแลว้แต่ชนิดของพืชผกั ซึงบางชนิดมีอายุมากกว่านี เช่น พริก มะเขือ หอมหัวใหญ่มีอายุ 45 วนั หน่อไมฝ้รั ง      

มีอายุ    4 - 6 เดือน ผกัทีควรเพาะกลา้ยา้ยปลูก คือ ผกัทีมีเมล็ดขนาดเล็ก และทนต่อการกระทบกระเทือนจาก       

การยา้ยไดดี้ เช่น กะหลาํปลี ผกักาดขาวปลี มะเขือ มะเขือเทศ พริก หอมหวัใหญ่ หน่อไมฝ้รัง 

            3.1 แบบของการย้ายกล้า 

               3.1.1 แบบรากเปลือย  เป็นการยา้ยปลกูโดยถอนกลา้ออกจากแปลงเพาะหรือกระบะเพาะ  โดยไม่มี

ดินติดรากเลย หรือมีก็นอ้ยมาก ส่วนมากจะทาํไดเ้ฉพาะพืชผกัตระกลูมะเขือ พริก ตระกลูกะหลาํ และผกักาดต่างๆ 

เพราะพืชทงั 2 ตระกลูนี  มีอตัราการเจริญของรากใหม่ค่อนขา้งเร็ว ทาํใหอ้ตัราการตายนอ้ย 

                3.1.2 แบบมีรากติดดิน ยา้ยปลูกโดยถอนขุดจากแปลงเพาะหรือกระบะ ถุงพลาสติก กระถางขนาดเล็ก 

ใหต้น้กลา้มีดินติดรากมากทีสุด ส่วนกระทงกระดาษ ถว้ยกระดาษ แท่งเพาะชาํ นันสามารถยา้ยลงในดินไดพ้ร้อม

กบักลา้เลย  เพราะสามารถยอ่ยสลายในดินได ้

            3.2 การย้ายกล้าผกัไปปลูก 

               กลา้ทีถอนแลว้เมือนาํไปปลูกระยะใกล้ๆ   ควรใส่ภาชนะทีเหมาะสม  เช่น  บุง้กี กระบะไม ้หรือ

พลาสติก ไม่ควรจะหอบหรือหิวจะทาํใหดิ้นร่วงและกลา้ชาํ หากนาํไปปลกูต่างถิน   ควรห่อโคนตน้กลา้ดว้ยใบตอง

หรือพลาสติกใหใ้บโผล่  ห่อจาํนวนนอ้ยๆ   เพือไม่ใหก้ลา้ในห่อเน่า เพราะเบียดแน่นและมดัหลวมๆ  
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            3.3 การปฏิบัตต่ิอกล้าหลงัจากย้ายปลูกในแปลงแล้ว สิงทีควรปฏิบัตทิันที 

                    3.3.1 การใหน้าํ ควรใหส้มาํเสมอทวัถึงและอยา่งนุ่มนวล เพราะแรงนาํสามารถกระแทกตน้กลา้ให้

หกัพบัและทาํใหดิ้นกระเด็นมากลบทบัตน้ได ้นาํจะช่วยใหร้ากกระชบัติดกบัดินทนัที เพิมเปอร์เซ็นต์การรอดของ

ตน้กลา้ 

                  3.3.2 การใหปุ๋้ยละลายนาํฉีดพ่น จะช่วยใหต้น้กลา้ฟืนตวัและกระตุน้ การเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว 

แต่ถา้ใหปุ๋้ยรองพืนแลว้ไม่ควรใหปุ๋้ยละลายนาํฉีดพ่นอีก 

                   3.3.3 การพรางแสงแดดให้ต้นกล้า ในบางครังถ้ายา้ยกลา้ในช่วงเวลา แดดจัดและร้อนมาก          

การพรางแสงแดด โดยใช้กระทงกระดาษครอบ หรือใชใ้บไมใ้หญ่หรือแผงฟางข้าวปิดบงัดา้นตะวนัตกสาํหรับ

ป้องกนัแดดตอนบ่าย  จะช่วยให้เปอร์เซ็นต์การรอดของตน้กลา้สูงขึน ปกติควรพรางแสงเพียงระยะสันๆ เท่าที

จาํเป็น ถา้ตน้กลา้เริมแข็งแรงดี ควรนาํสิงพรางออก เพือใหต้น้ผกัไดรั้บแสงเต็มทีต่อไป 

                     3.3.4 การคลุมดิน ควรคลุมดินด้วยฟางทันทีรอบๆตน้กลา้ผกั จะช่วยรักษาความชืนในดินและ

อุณหภูมิรอบๆกลา้ผกัใหส้มาํเสมอ อีกทงัยงัช่วยป้องกนัลมและลดอตัราการคายนาํของตน้กลา้ ทาํใหเ้ปอร์เซ็นตก์าร

รอดตายของตน้กลา้สูงขึน 

      4. การปลูกพืชผกัสวนครัวโดยอาศยัส่วนต่างๆของต้นพืช ต้นพืชประกอบดว้ยส่วนต่างๆ คือ     

ราก ลาํตน้ ใบ ซึงสามารถนาํไปใชป้ลกูไดโ้ดยอาศยัการขยายพนัธุ์แบบต่างๆ เช่น การปักชาํ การตอน การทาบกิง 

การแบ่ง การแยกหน่อ  หรือการแยกกอ 

สําหรับการปลูกพชืผกัสวนครัวโดยอาศัยส่วนต่างๆของพชืนัน สามารถปลูกโดยอาศัยส่วนต่างๆ ได้หลายวธิี  

            การปลูกพชืผกัสวนครัวโดยวธิีการแยก   หมายถึง การแยกส่วนของพืชออกตามรอยธรรมชาติแลว้

นาํไปปลกู เช่น หน่อกลว้ย ตะไคร้ สบัปะรด หอม กระเทียม 

            การปลูกพืชผักสวนครัวโดยวิธีการแบ่ง   หมายถึง การตัดส่วนของพืชซึงไม่มีรอยแบ่งตาม

ธรรมชาติออกเป็นส่วนๆโดยใหมี้ตาติด แลว้นาํไปปลกู เช่น มนัฝรัง เมือนาํไปชาํจะเกิดเป็นตน้ใหม่ แลว้จึงนาํไปปลกู 

            การปลูกพืชผักสวนครัวโดยวิธีการปักชํา  หมายถึง การตัดกิง ราก หรือใบ มาจากตน้แม่ แลว้   

นาํมาชาํไวใ้นสภาพแวดลอ้มทีเหมาะสม   เพือใหอ้อกรากหรือตน้ เป็นการเพิมจาํนวนตน้ใหม่โดยทีตน้ใหม่เหล่านี

มีลกัษณะเหมือนตน้แม่ทุกอย่าง การปักชาํสามารถทาํไดก้บัพืชผกัสวนครัวหลายชนิด เช่น สะระแหน่ กะเพรา 

โหระพา ชะอม สลิด ฯลฯ 
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วธิีการปลูกพชืผกัสวนครัว 

1.  การปลกูผกัในแปลงปลูก มีขนัตอน ดงันี 

1.1  การพรวนดิน ใชจ้อบขุดดินลึกประมาณ 6 นิว เพือพรวนดินใหมี้โครงสร้างดีขึน กาํจดัวชัพืช 

ในดินกาํจดั  ไข่แมลงหรือโรคพืชทีอยูใ่นดิน โดยการพรวนดินและตากทิงไวป้ระมาณ 7-15 วนั 

1.2  การยกแปลง ใชจ้อบพรวนยกแปลงสูงประมาณ 4-5 นิว จากผวิดิน โดยมีความกวา้ง 

ประมาณ 1-1.20 เมตร ส่วนความยาวควรเป็นตามลกัษณะของพืนทีหรืออาจแบ่งเป็นแปลงย่อยๆ ตามความ

เหมาะสม ความยาวของแปลงนนัควรอยูใ่นแนวทิศเหนือ - ใต ้ทงันีเพือใหผ้กัไดรั้บแสงแดดทวัทงัแปลง 

1.3  การปรับปรุงเนอืดิน   เนือดินทีปลูกผกัควรเป็นดินร่วน  แต่สภาพดินเดิมนัน  อาจจะเป็น 

ดินทรายหรือดินเหนียว   จาํเป็นตอ้งปรับปรุงให้เนือดินดีขึน โดยการใส่ปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก อตัราประมาณ 2-

3 กิโลกรัม ต่อเนือที 1 ตารางเมตร คลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั 

1.4 การกาํหนดหลุมปลูก  จะกาํหนดภายหลงัจากเลือกชนิด ผกัต่างๆ แลว้เพราะว่าผกัแต่ละชนิด 

จะใชร้ะยะปลกูทีต่างกนั เช่น พริก ควรใชร้ะยะ 75x100 เซนติเมตร ผกับุง้จะเป็น5 x 5 เซนติเมตร เป็นตน้ 

          2. การปลูกผกัในภาชนะ  การปลกูผกัในภาชนะควรจะ พิจารณาถึงการหยงัรากของพืชผกัชนิดนัน  ๆ

พืชผกัทีหยงัรากตืนสามารถปลูกได้ดีในภาชนะปลูกชนิดต่างๆ และภาชนะชนิดห้อยแขวนทีมีความลึก                  

ไม่เกิน 10 เซนติเมตร คือ ผกับุง้จีน คะนา้จีน ผกักาดกวางตุง้ (เขียวและขาว) ผกักาดฮ่องเต ้ผกักาดหอม ผกักาดขาว

ชนิดไม่ห่อ (ขาวเล็ก ขาวใหญ่) ตังโอ๋ ปวยเลง้ หอมแบ่ง (ต้นหอม) ผกัชี ขึนฉ่าย ผกัโขมจีน กระเทียมใบ 

(Leek) กุยช่าย กระเทียมหัว ผกัชีฝรั ง บัวบก สะระแหน่ แมงลกั โหระพา (เพาะเมล็ด) กะเพรา (เพาะเมล็ด)          

พริกขีหนู ตะไคร้ ชะพลู หอมแดง หอมหัวใหญ่ หัวผกักาดแดง (แรดิช) วสัดุทีสามารถนาํมาทาํเป็นภาชนะปลูก    

อาจดัดแปลงจากสิงทีใชแ้ลว้ เช่น ยางรถยนต์เก่า กะละมงั ปลอกซีเมนต์ เป็นต้น สําหรับภาชนะแขวน  อาจใช ้      

กาบมะพร้าว กระถาง หรือเปลือกไม ้

วธิีการปลูกผกัในภาชนะแบ่งออกได้เป็น 2 วธิ ี

เพาะเมลด็ด้วยการหว่านแล้วถอนแยกหรือหยอดเป็นแถวแล้วถอนแยก ซึงพืชทีควรปลกูดว้ย 

วิธีนี ไดแ้ก่ 

- ผกับุง้จีน   - คะนา้จีน    - ผกักาดขาวกวางตุง้ 

- ผกักาดเขียวกวางตุง้  - ผกัฮ่องเต(้กวางตุง้ไตห้วนั) 

- ตงัโอ๋    - ปวยเลง้    - ผกักาดหอม 

- ผกัโขมจีน   - ผกัชี     - ขึนฉ่าย 

- โหระพา   - กระเทียมใบ    - กุยฉ่าย 

- หวัผกักาดแดง   - กระเพรา    - แมงลกั 

- ผกัชีฝรัง   - หอมหวัใหญ่ 
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ปักชําด้วยต้น และหัว ไดแ้ก่ 

- หอมแบ่ง (หวั)   - ผกัชีฝรัง   - กระเทียมหวั (ใชห้วัปลกู) 

- หอมแดง (หวั)   - บวับก (ไหล)   - ตะไคร้ (ตน้) 

- สะระแหน่ (ยอด)  - ชะพล ู(ตน้)   - โหระพา (กิงอ่อน) 

- แมงลกั (กิงกึงแก่กึงอ่อน) 

หมายเหต ุมีบางพืชทีปลกูดว้ยหวั หรือส่วนของตน้ก็ไดป้ลกูดว้ยเมลด็ก็ได ้ดงันนัจึงมีชือผกัทีซาํกนัทงัขอ้1และ 2 

การปฏิบัตดูิแลรักษา 

การดูแลรักษาดว้ยความเอาใจใส่ จะช่วยใหผ้กัเจริญเติบโตอยา่งสมบูรณ์จนถึงระยะเก็บเกียว การ 

ดูแลรักษาดงักล่าว ไดแ้ก่ 

1. การให้นํา การปลกูผกัจาํเป็นตอ้งใหน้าํเพียงพอ การใหน้าํผกัควรรดนาํในช่วง เชา้- เยน็ ไม่ควร 

รดตอนแดดจดั และรดนาํแต่พอชุ่มอยา่ใหโ้ชก 

2. การให้ปุ๋ย มี 2 ระยะคือ 

2.1 ใส่รองพืนคือการใส่เมือเวลาเตรียมดิน หรือรองกน้หลุมก่อนปลกู ปุ๋ยทีใส่ควรเป็นปุ๋ยคอกหรือ 

ปุ๋ยหมกั คลุกในดินให้ทวัก่อนปลูกเพือปรับโครงสร้างดินให้โปร่งร่วนซุย นอกจากนันยงัช่วยในการอุม้นาํและ

รักษาความชืนของดินใหเ้หมาะสมกบัการเจริญเติบโตของพืชดว้ย 

2.2 การใส่ปุ๋ยบาํรุง ควรใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งใส่ 2 ครัง ครังแรกเมือยา้ยกลา้ไปปลกูจนกลา้ 

ตังตัวได้แล้ว และใส่ครังที 2 หลังจากใส่ครังแรกประมาณ 2-3 สัปดาห์ การใส่ให้โรยบางๆ ระหว่างแถว            

ระวงัอยา่ใหปุ๋้ยอยูชิ่ดตน้ เพราะจะทาํใหผ้กัตายได ้เมือใส่ปุ๋ยแลว้ใหพ้รวนดินและรดนาํทนัที สูตรปุ๋ยทีใชก้บัพืชผกั 

ได้แก่ ยูเรีย หรือ แอมโมเนียซัลเฟต สําหรับบาํรุงต้นและใบ และปุ๋ยสูตร 15-15-15 และ 12-24-12 สําหรับเร่ง      

การออกดอกและผล 

3. การป้องกนักาํจดัศัตรูพชื ควรบาํรุงรักษาต้นพืชให้แข็งแรงโดยการกาํจัดวชัพืช   ให้นาํอย่าง 

เพียงพอและใส่ปุ๋ยตามจาํนวนทีกาํหนด  เพือใหผ้กัเจริญเติบโต แข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง หากมีโรคและแมลง

ระบาดมากควรใช้สารธรรมชาติ หรือใช้วิธีกลต่างๆ ในการป้องกันกาํจัด เช่น หนอนต่างๆ ใช้มือจับออก                

ใช้พริกไทยป่นผสมนําฉีดพ่น ใช้นําคันจากใบหรือเมล็ดสะเดา ถ้าเป็นพวกเพลีย เช่น เพลียอ่อน เพลียแป้ ง          

เพลียหอย และเพลียจกัจนั ให้ใชน้าํยาลา้งจาน 15 ซีซี ผสมนาํ 20 ลิตร ฉีดพ่นใตใ้บเวลาเยน็ ถา้เป็นพวกมด หอย 

และทาก ใหใ้ชปู้นขาวโรยบางๆ ลงบริเวณพืนดิน 

การเกบ็เกยีว 

การเก็บเกียวผกัควรเก็บในเวลาเชา้ จะทาํใหไ้ดผ้กัสด  รสดี และหากยงัไม่ไดใ้ชใ้หล้า้งใหส้ะอาด  

และนาํเก็บไวใ้นตู ้เยน็ สาํหรับผกัประเภทผลควรเก็บในขณะทีผลไม่แก่จัด จะได้ผลทีมีรสดีและจะทาํให้ผลดก   

หากปล่อยใหผ้ลแก่คาตน้ ต่อไปจะออกผลนอ้ยลง สาํหรับในผกัใบหลายชนิด เช่นหอมแบ่ง ผกับุง้จีน คะนา้ 
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กะหลาํปลี การแบ่งเก็บผกัทีสดอ่อน หรือโตได้ขนาดแลว้ โดยยงัคงเหลือลาํต้นและรากไวไ้ม่ถอนออกทงัต้น       

รากหรือต้นทีเหลืออยู่   จะสามารถงอกงามให้ผลได้อีกหลายครัง ทังนีจะต้องมีการดูแลรักษาให้นําและปุ๋ย           

การปลกูพืชหมุนเวียนสลบัชนิดหรือปลูกผกัหลายชนิดในแปลงเดียวกนั และปลูกผกัทีมีอายุการเก็บเกียวสันบา้ง

ยาวบ้างคละกันในแปลงเดียวกัน หรือปลูกผกัชนิดเดียวกันแต่ทยอยปลูกครังละ 3 - 5 ตน้ หรือประมาณว่า             

พอรับประทานไดใ้นครอบครัวในแต่ละครังทีเก็บเกียว ก็จะทาํใหผู้ป้ลกูมีผกัสดเก็บรับประทานไดทุ้กวนัตลอดปี 

การบริโภคผกัให้ปลอดภัยจากสารพษิ 

การปลูกผกัไวรั้บประทานเอง เป็นวิธีทีดีทีสุดทีจะทาํให้ไดบ้ริโภคผกัทีปลอดภยั  จากสารพิษ        

แต่ทุกครอบครัวคงไม่สามารถปลกูผกัทุกชนิดไวรั้บประทานเองได ้ดงันันการตอ้งซือหาผกัจากตลาดจึงเป็นสิงที

จาํเป็นอยู ่ทงันีผกัต่าง ๆ เหล่านีอาจจะปลอดภยัหรือไม่ปลอดภยั  จากสารพิษตกคา้งก็ได ้ ดงันันควรมีการลา้งผกั    

ใหถ้กูวิธีและใหป้ลอดภยัจากสารพิษมากทีสุด วิธีการลา้งผกัให้สะอาดเพือลดปริมาณสารพิษ สามารถเลือกใชไ้ด้

ตามความสะดวกดงันี 

1. ลอกหรือปอกเปลือกแลว้แช่ในนาํสะอาด นาน 5-10 นาที หลงัจากนนัลา้งดว้ยนาํสะอาดอีกครัง  

จะช่วยลดปริมาณสารพิษตกคา้งไดร้้อยละ 27-72 

2. แช่นาํปูนใสนาน 10 นาที และลา้งดว้ยนาํสะอาดอีกครัง ลดปริมาณสารพิษตกคา้งไดร้้อยละ 34-52 

3. แช่โฮโดรเจนเพอร์ออกไซน์นาน 10 นาที (โฮโดรเจนเพอร์ออกไซน ์1 ชอ้นชา ผสมนาํ 4 ลิตร)  

และลา้งดว้ยนาํสะอาดอีกครัง ลดปริมาณสารพิษตกคา้งไดร้้อยละ 35-50 

4. แช่นาํด่างทบัทิมนาน 10 นาที (ด่างทบัทิม 20-30 เกลด็ ผสมนาํ 4 ลิตร ) และลา้งออกดว้ยนาํ 

สะอาดอีกครัง ลดปริมาณสารพิษตกคา้งไดร้้อยละ 35-43 

5. ลา้งดว้ยนาํไหลจากก๊อก  นาน 2 นาที  ลดปริมาณสารพิษตกคา้งไดร้้อยละ 25-39 

6. แช่นาํซาวขา้วนาน 10 นาที  และลา้งดว้ยนาํสะอาด  ลดปริมาณสารพิษตกคา้งไดร้้อยละ 29-38 

7. แช่นาํเกลือนาน 10  นาที  (เกลือป่น 1 ชอ้นโต๊ะ ผสมนาํ 4 ลิตร)  และลา้งดว้ยนาํสะอาดอีกครัง             

ลดปริมาณสารพิษตกคา้งไดร้้อยละ 29-38 

8. แช่นาํสม้สายชูนาน 10 นาที  ( นาํสม้สายชู 1 ชอ้นโต๊ะ ผสมนาํ 4 ลิตร ) และลา้งดว้ยนาํสะอาด     

อีกครัง ลดปริมาณสารพิษตกคา้งไดร้้อยละ 27-36 

9. แช่นาํยาลา้งผกันาน 10 นาที  และลา้งด้วยนาํสะอาดอีกครัง  ลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ 

ร้อยละ 22-36 

เทคนิคการปลกูพชืสวนครัวชนิดต่างๆ 

   การปลกูผกัแต่ละชนิดนนั ผูป้ลกูจาํเป็นตอ้งเขา้ใจถึงลกัษณะ การเจริญเติบโตของผกั ชนิดต่างๆ 

ก่อนเพือให้การปลูก และการดูแลรักษา พืชผกัให้เหมาะสม กับชนิดของผกั เทคนิคการปลูกผกัสวนครัว                

จึงควรทราบ ดงันี 



เกษตรทฤษฎีใหม่เพือการพฒันาอาชีพ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้     82 

 

          1. ตระกูลแตงและตระกูลถัว ไดแ้ก่ แตงกวา แตงโม ฟักทอง บวบ นาํเตา้ มะระ ถวัฝักยาว ถวัแขก 

และถวัอืน  ๆ

 ผกัต่าง ๆ เหล่านีมีเมลด็ค่อนขา้งใหญ่ งอกเร็ว เช่นผกัประเภทเลือยถา้จะปลกูใหไ้ดผ้ลดีและดูแล 

รักษาง่ายควรทาํคา้ง 

 วิธีการปลกู หยอดเมลด็โดยหยอดในแปลงปลกู หรือภาชนะปลกูหลุมละ 3 - 5 เมลด็ 

 เมือเมลด็งอกมีใบจริง 3 - 5 ใบ หลงัจากนนัถอนแยกใหเ้หลือเฉพาะตน้ทีแข็งแรง หลุมละ 2 ตน้ 

 ใส่ปุ๋ยยเูรียหลงัเมลด็งอก 2 อาทิตย ์เมือเริมออกดอกใชปุ๋้ยสูตร 15-15-15 หรือ 12-24-12 

 ใหท้าํสมาํเสมอ คอยดูแลกาํจดัวชัพืช และแมลงต่าง ๆ 

 เริมเก็บเกียวไดเ้มืออายปุระมาณ 40 - 60 วนั หลงัหยอดเมลด็ 

          2. ตระกูลกะหลาํและผกักาด ไดแ้ก่ คะนา้ กวางตุง้ ผกักาดขาว ผกักาดหัว กะหลาํดอก กะหลาํปลี 

และบร๊อกโคลี 

              ผกัตระกูลนีมีเมล็ดค่อนขา้งเล็ก บางชนิดมีราคาแพงมาก เพราะส่วนใหญ่ตอ้งสั งเมล็ดมาจาก

ต่างประเทศ 

           วธิีปลูก หยอดเมลด็เป็นหลุม ๆ ละ 3-5 เมลด็ ห่างกนัหลุมละ 20 เซนติเมตร หรือโรยเมล็ดบาง ๆ 

เป็นแถวห่างกนัแถวละ 20 เซนติเมตร หลงัหยอดเมล็ดหรือโรยเมล็ด 10 วนั หรือเมือมีใบจริง 2-3 ใบ ถอนแยกให้

เหลือหลุมละ 2 ตนั หรือหากโรยเมลด็เป็นแถวใหถ้อนอีก ระวงัระยะตน้ไม่ใหชิ้ดกนัเกินไป 

            ใส่ปุ๋ยยเูรียหลงัจากถอนแยกหรือทาํระยะปลกูแลว้ 

             หลงัใส่ปุ๋ยครังแรก 10 วนั ใส่ปุ๋ยยเูรียครังทีสอง 

               อายเุก็บเกียวผกัแต่ละชนิดแตกต่างกนัเลก็นอ้ย เช่น คะนา้ กวางตุง้เก็บเกียวไดเ้มืออาย ุ30-45 วนั 

ผกักาดหวั 45-55 วนั ผกักาดขาวปลี เขียวปลี กะหลาํดอก กะหลาํปลี อายเุก็บเกียวประมาณ  50-60 วนั  หลงัหยอดเมลด็ 

             เมือเก็บเกียวไม่ควรถอนผกัทงัตน้เก็บผกัให้เหลือใบทิงไวก้บัตน้ 2-3 ใบ ตน้และใบทีเหลือจะ

สามารถเจริญเติบโตใหผ้ลผลิตเก็บเกียวไดอี้ก 2-3 ครัง 

             ข้อควรระวงั ตอ้งใหน้าํสมาํเสมอ ผกัตระกลูนีมกัมีปัญหาโรคและแมลงค่อนขา้งมาก ตอ้งคอยดูแล

เอาใจใส่ใกลชิ้ด          

3. ตระกูลพริก-มะเขือ ไดแ้ก่ พริกขีหนู พริกชีฟ้า มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะเขือพวง มะเขือเทศ 

              ผกัตระกลูนีควรมีการเพาะกลา้ก่อนยา้ยปลกูในแปลง 

               การเพาะกลา้ เตรียมดินในกะบะเพราะหรือในถุงพลาสติก 

               หยอดเมล็ดในถุงเพาะ ถุงละ 3 - 5 เมล็ด ถา้เพาะในกะบะเพาะ ควรเวน้ระยะระหว่างตน้ 

 5 เซนติเมตร ระหว่างแถว 10 เซนติเมตร 

              เมือเมลด็งอกแลว้มีใบจริง 2-3 ใบ ถอนแยกเหลือตน้กลา้แข็งแรงสมบูรณ์ไว ้2 ตน้ 

               เมือกลา้มีใบจริง 5-6 ใบ หรือหลงัเพาะกลา้ประมาณ 30 วนั ยา้ยกลา้ลงแปลงปลกู 
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              เมือตน้กลา้ตงัตวัได ้หรือเริมเจริญเติบโต ใส่ปุ๋ยยเูรีย 1 ครัง 

             เมือตน้เริมออกดอกใชปุ๋้ย 15-15-15 หรือ 12-24-12 

 อายเุก็บเกียว มะเขือเทศประมาณ 50 - 60 วนั หลงัยา้ยกลา้ และพริก มะเขือ ประมาณ 60 - 75 วนั  

หลงัยา้ยกลา้ 

          4. ตระกูลผกัชีและตระกูลผกับุ้ง ไดแ้ก่ ผกัชี ขึนฉ่าย ผกับุง้ 

             ควรนาํเมลด็แช่นาํก่อนปลกู ถา้เมลด็ลอยใหทิ้งไปและนาํเมลด็ทีจมนาํมาเพาะ 

               หว่านเมลด็ในแปลง โดยจดัแถวใหร้ะยะห่างกนั 15 - 20 เซนติเมตร กลบดินทบับาง ๆ ประมาณ 

 1 เซนติเมตร สาํหรับขึนฉ่าย 

               ผกับุง้จะงอกใน 3 วนั ผกัชีประมาณ 4 - 8 วนั และขึนฉ่าย 4 - 7 วนั 

              เมือกลา้งอกมีใบจริง ถอนแยกและพรวนดินใหโ้ปร่งเสมอจนเก็บเกียว 

              ผกับุง้จีนเก็บเกียวไดภ้ายใน 15 - 20 วนั ผกัชี 45 - 60 วนั และขึนฉ่าย 60 - 70 วนั 

               สาํหรับผกัชีและขึนฉ่าย ไม่ชอบแสงแดดจดั อาจปลกูในที ๆ มีร่มเงาได ้แต่สาํหรับผกับุง้จีน 

ตอ้งการแสงแดดตลอดวนั 

          5. ตระกูลโหระพา  กะเพรา แมงลกั และตระกูลผกัชีฝรัง  

              เตรียมดินใหล้ะเอียด หวา่นเมลด็ใหท้วัแปลงใชฟ้างกลบหรือปุ๋ยคอกทียอ่ยสลายดี แลว้โรยทบับาง  ๆ

รดนาํตามทนัทีดว้ยบวัรดนาํตาถี 

              เมลด็จะงอกเป็นตน้กลา้ภายใน 7 วนั 

              เมือกลา้อาย ุ1 เดือน ถอนแยกจดัระยะตน้ใหโ้ปร่ง หรือใชร้ะยะระหว่างตน้ ประมาณ 20 – 30

เซนติเมตร 

 โหระพา กะเพรา แมงลกั เก็บเกียวไดห้ลงัหยอดเมล็ด 45 - 50 วนั ผกัชีฝรัง  เก็บเกียวไดห้ลงั 

หยอดเมลด็ 60 วนั 

               สาํหรับโหระพา กะเพรา และแมงลกั  ในระหว่างการเจริญเติบโตใหห้มนัเด็ดดอกทิง   เพือให ้

ลาํตน้และใบเจริญเติบโตไดเ้ต็มที 

              ผกัชีฝรัง ตดัใบไปรับประทาน เหลือลาํตน้ทิงไวจ้ะสามารถเจริญเติบโตไดอี้ก 
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การขยายพนัธ์ุพชื   สามารถทําได้หลายวธิี    ดงัน ี

การปักชํา 

การปักชาํ คือ การตดัส่วนใดส่วนหนึงของพืช เช่น ใบ กิง ลาํตน้ ราก ออกจากตน้เดิม ไปเก็บไว ้  

ในทีทีมีสภาพแวดลอ้มทีเหมาะสม  ทาํให้ส่วนต่างๆ  ดงักล่าวของพืชงอกรากและแตกยอด เจริญเติบโตเป็น            

พืชตน้ใหม่ต่อไปได ้

    1. ประเภทของการปักชํา มหีลายวธิี ได้แก่ 

   “ การปักชาํ ”   หมายถึง   การนาํรากของพืชมาตดัเป็นส่วนๆ  ใหย้าวประมาณ 2-4 นิว แลว้นาํไป   

ปักชาํลงในวสัดุ ปักชาํ  เพือให้ส่วนของรากงอกและแตกยอดอ่อนเจริญเติบโตเป็นพืชตน้ใหม่  พืชทีสามารถ

ขยายพนัธุโ์ดยการปักชาํราก เช่น สาเก เข็ม ขนุน มะไฟ มนัเทศ โมก 

   “ การปักชาํใบ ” หมายถึง  การนาํเอาแผ่นใบหรือใบทีมีกา้นใบติด มาปักชาํลงในวสัดุปักชาํ 

เพือใหส่้วนของใบนี ออกราก แตกยอดอ่อนเจริญเติบโตเป็นพืชตน้ใหม่ 

   “ การปักชาํกิงหรือลาํตน้ ” หมายถึง  การนาํเอาส่วนของกิงหรือลาํตน้พืชมาตดัแบ่งออกเป็นส่วนๆ 

นาํไปปักในวสัดุปักชาํ 

   การปักชาํแบบนีแบ่งตามลกัษณะเนือไม ้ไดแ้ก่ 

    การปักชาํกิงแก่หรือกิงทีมีอายมุาก พืชทีนิยมปักชาํ ไดแ้ก่ เฟืองฟ้า กุหลาบ ชบา พู่ระหง 

    การปักชาํกิงกึงอ่อนกึงแก่ พืชทีนิยมปักชาํ ไดแ้ก่ ฝรัง ชมพู ่ลาํไย 

    การปักชาํกิงอ่อนหรือยอดอ่อน การปักชาํลกัษณะนีตอ้งใชกิ้งมีใบติดมาดว้ยเป็นจาํนวนมาก    

เพือจะไดท้าํหนา้ที สงัเคราะห์ดว้ยแสง เพราะกิงไม่มีอาหารสะสมเพือนาํมาสร้างรากและยอด พืชทีนิยมปักชาํวิธีนี 

เช่น แกว้ กุหลาบ โกสน ดาวเรือง เบญจมาศ พุด ไทร 

  2. วธิีการปักชํา มวีธิีปฏิบัต ิดังนี 

   1. เลือกลกัษณะของกิงทีจะปักชาํ แลว้ตดักิงโดยลกัษณะการตดักิงขึนอยู่กบัลกัษณะของเนือไม ้

ดงันี "ถา้เป็นกิงแก่ ควรตดัใหมี้ความยาว ป 6-10″  ตดัใหเ้ป็นแผลทาํมุมเฉียง 45 -60 องศา ดา้นล่างของกิงตาํกว่าขอ้ 

เลก็นอ้ย แลว้ดา้นปลายของกิงเหนือกว่าขอ้เลก็นอ้ย ป 1-2 ซม. ‘ ถา้เป็นกิงกึงแก่กึงอ่อน ให้ตดัในลกัษณะเดียวกนั 

แต่ใหมี้ใบติดอยู่ทางดา้นปลายของกิงเล็กน้อย "ถา้เป็นกิงอ่อน ให้ตดักิงยาวประมาณ 6-8" ตดัใบออก ไป 1 ใน 3 

ของกิง 

 
การเลือกและริดใบของกิงชาํ 
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2. นาํส่วนโคนของกิงปักลงในวสัดุปักชาํ  ใหลึ้กประมาณ  1  ใน  3 ของความยาวของกิง  โดยให ้  

รอยแผลตดั  ดา้นปลายของกิงเป็นแนวตงัตรง  เพือป้องกนัไม่ใหน้าํขงับริเวณรอยแผลซึงจะช่วยลดการเน่าของกิง   

ถา้ทาํการปักชาํกิง ครังละเป็นจาํนวนมาก ควรจดัระยะกิงทีปัก ใหห่้างกนัพอประมาณ ถา้ปักกิงชิดกนั เกินไปจะทาํให ้

กิงเน่าเสียได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาํกิงไปปักชาํในวตัถุทีเตรียมไว ้
 

   3. รดนาํอยา่งสมาํเสมอ วนัละ 2 -3 ครัง  แต่อยา่ใหว้สัดุปักชาํมีนาํท่วมขงั หรือแฉะจนเกินไป และ

ให้กิงปักชาํไดรั้บแสงแดดราํไร   เมือกิงปักชาํออกรากสมบูรณ์และแข็งแรงดีแลว้ จึงยา้ยออกจากแปลงปักชาํไป 

เก็บไวใ้นทีร่มๆ ประมาณ 3-5 วนั จึงปลกูลงแปลงหรือกระถาง 

 ปัจจยัทีจะทําให้กงิตดัชําออกรากด ี

   ทงัสภาพภายในกิง และสภาพแวดลอ้มภายนอก  มีส่วนอยู่มากทีจะทาํให้กิงเกิดรากดีหรือไม่ดี 

ซึงในการตดัชาํผูป้ฏิบติัจะตอ้งคดัเลือกทงัสภาพภายในกิงและสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสมกบัการเกิดราก และ     

การเกิดยอด จึงจะทาํใหก้ารตดัชาํนนัไดผ้ลดีสภาพดงักล่าว ไดแ้ก่ 

   สภาพภายในกิง เป็นเรืองทีเกียวขอ้งหรือมีอยูใ่นกิงตดัชาํนนัเอง ไดแ้ก่สภาพดงัต่อไปนี 

   1. การเลือกกิง ควรจะเลือกกิงทีมีลกัษณะดงัต่อไปนี 

   1.1 เลือกกิงทีมีอาหารมาก เพราะอาหารภายในกิงจาํเป็นในการเกิดรากและการเจริญของกิง

สาํหรับการตดัชาํกิงแก่ไม่มีใบ อาหารจะสะสมอยูภ่ายในกิง ซึงกิงทีแก่มาก (ไม่เกิน 1 ปี) อาหารยิงสะสมอยู่ภายใน

กิงมาก ส่วนการตดัชาํกิงอ่อนหรือกิงกึงแก่กึงอ่อน รวมทงัการตดัชาํพืชพวกไมเ้นืออ่อน อาหารจะมีอยู่ทีใบบนกิง 

ถา้กิงยงิมีใบมาก ก็แสดงว่าอาหารภายในกิงยงิมีมากการเกิดรากและ แตกยอดก็ง่ายขึน 

   1.2 อายขุองตน้พืชทีจะนาํมาตดัชาํควรเลือกกิงจากตน้ทีมีอายุน้อย (นับจากเพาะเมล็ด) เพราะกิง

จากตน้ทีมีอายนุอ้ยจะออกรากไดง่้ายกว่ากิงทีนาํมาจากตน้ทีมีอายมุาก  ๆ
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   1.3 เลือกชนิดของกิงใหเ้หมาะกบัการเกิดราก โดยพิจารณาดงันี คือถา้เป็นการตดัชาํกิงแก่ไม่มีใบ 

ควรเลือกกิงขา้งมากกว่ากิงกระโดง เพราะกิงขา้งมีอาหารภายในกิงมากกว่ากิงกระโดง แต่ถา้เป็นการตดัชาํกิงอ่อน

หรือกิงมีใบ การใชกิ้งกระโดงจะออกรากง่ายกว่ากิงขา้ง ถา้เป็นการตดัชาํกิงแก่ ควรเลือกบริเวณทีเป็นโคนกิง แต่  

ถา้เป็นการตดัชาํกิงอ่อนหรือกิงมีใบควรเลือกบริเวณปลายกิงหรือส่วนยอดของกิงควรเลือกตดัโคนกิงให้รอยตดัอยู่

บริเวณทีเป็นขอ้หรือใตข้อ้เลก็นอ้ย เพราะทีขอ้มีอาหารมากกว่าบริเวณทีเป็นปลอ้ง ซึงจะทาํให้การออกรากเกิดมากขึน 

ควรเลือกใชกิ้งทีเป็นกิงใบ (vegetative shoots) คือกิงทีอยูใ่นระยะการเจริญ ซึงจะช่วยให้เกิดรากง่ายกว่าใชกิ้งดอก

หรือกิงทีอยูใ่นระยะการออกดอกและติดผล 

1.4 การเลือกฤดูการตดัชาํกิงใหเ้หมาะ คือ เป็นการตดัชาํกิงแก่ทีไม่มีใบ ควรจะตดัชาํกิงในระยะที 

กิงพกัการเจริญ โดยเฉพาะอย่างยิงเมือตาบนกิงเริมจะเจริญใหม่อีกครังหนึง ส่วนการตดัชาํกิงอ่อนนัน อาจทาํได ้ 

เมือกิงเจริญได้ระยะหนึงโดยกิงทีเจริญ นันมีความแข็ง (firmness) พอสมควร และมีใบเจริญเติบโตเต็มทีแลว้ 

สาํหรับการตดัชาํไมผ้ลหรือไมป้ระดบับางชนิดทีออกรากค่อนขา้งยากการใชกิ้งทีแข็ง กลม และมีเส้นลายบนกิง

เลก็นอ้ยจะออกรากไดดี้กว่าใชกิ้งค่อนขา้งอ่อน 

2. การปฏิบติับางอยา่งต่อกิงตดัชาํ 

2.1 การเลือกกิงทีมีตาและใบ ถา้เป็นกิงแก่ควรเลือกกิงทีมีตา   เพราะจะช่วยให้ออกรากได ้ดีขึน  

โดยเฉพาะเมือตานนัอยูใ่นระยะเริมเจริญส่วนการตดัชาํแบบกิงอ่อนหรือกิงกึงแก่กึงอ่อน ใบบนกิงจาํเป็นอย่างยิง  

ในการเกิดราก เพาะใบช่วยสร้างอาหารและฮอร์โมนช่วยการออกรากใหแ้ก่กิงตดัชาํ 

2.2 การจดัวางกิงตดัชาํใหถ้กูตอ้งตามหวัทา้ยของกิง  ในการตดัชาํตน้  รากจะออกทีโคนกิง  และ 

แตกยอดทีปลายกิง ส่วนการตดัชาํรากก็จะเกิดรากทีปลายท่อนราก และจะเกิดยอดทีโคนท่อนรากฉะนันในการวาง

กิงตดัชาํ ถา้เป็นการตดัชาํกิงหรือตน้ จึงตอ้งเอาโคนกิงปักลงในวตัถุปักชาํ ส่วนการตดัชาํราก จะเอาโคนท่อนราก

โผล่ขึนและเอาปลายท่อนรากปักลง การปักกิงกลบัทิศทางจะไม่ทาํให้ตาํแหน่งของการเกิดรากและแตกยอด       

ตอ้งเปลียนแปลงไปได ้ แต่จะทาํใหกิ้งไม่เกิดรากและเกิดยอด 

2.3 การทาํแผลโคนกิง  แผลโคนกิงจะช่วยใหกิ้งมีเนือทีทีจะเกิดรากไดม้ากขึน  โดยเฉพาะสาํหรับ 

พืชทีเกิดรากเฉพาะทีแผลรอยตดัแห่งเดียว นอกจากจะช่วยใหกิ้งเกิดจุดกาํเนิดรากไดง่้ายแลว้ยงัช่วยใหกิ้งดูดนาํและ

ฮอร์โมนไดม้ากขึนอีกดว้ย 

   2.4 การใชฮ้อร์โมนและสารบางอยา่งช่วยการออกราก เป็นทีทราบกนัแลว้ว่า ฮอร์โมนช่วยให้กิง

ตดัชาํออกรากดีขึน คือช่วยให้เกิดรากมาก ออกรากไวและรากเจริญได้เร็วขึน สารฮอร์โมนสังเคราะห์ทีเป็น          

ตวัสารเคมีทีใชผ้สมอยู่ในชือฮอร์โมนการคา้ต่างๆ นันมกัจะมีสารฮอร์โมนอยู่สองชนิด คือ ไอบี เอ (IBA) หรือ     

ชือเต็ม คือ กรดอินโดลบิวไทริค (indolebutyric acid) และ เอ็นเอเอ (NAA) หรือชือเต็มคือกรดแนฟทาลีนอะซีติก 

(naphthaleneaceticacid) สารฮอร์โมนทงัสองชนิดนีเป็นสารทีเสือมช้าคือไม่สูญเสียง่าย แต่ในการใชมี้ขอ้ทีตอ้ง

คาํนึงถึงก็คือ การใชฮ้อร์โมนกบัพืชใด ควรจะรู้ความเขม้ขน้ทีแน่นอนและให้พอเหมาะกบัพืชนันๆ เพราะการใช้
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ฮอร์โมนทีอ่อนไปจะไม่ไดผ้ลเลย (เหมือนจุ่มนาํ)ส่วนการใชฮ้อร์โมนทีแรงเกินไปจะเป็นการทาํลายกิง คือ โคนกิง

จะไหมด้าํ (เหมือนจุ่มกิงในนาํกรด) 

นอกจากจะมีการใชฮ้อร์โมนทาํใหกิ้งพืชออกรากแลว้ ยงัมีการใชส้ารอืนๆ รวมทงัแร่ธาตุบางอยา่ง 

ในการตดัชาํพืชบางชนิดอีกดว้ย เช่น มีการใช้วิตามิน บี 1 (B1) ช่วยการเจริญของปลายราก และการใชโ้บรอน 

(boron) ใส่ลงในวตัถุปักชาํ จะช่วยใหกิ้งตดัชาํของพืชบางชนิดออกรากดีขึน 

 การจดัสภาพแวดลอ้มใหก้บักิงตดัชาํในระหว่างรอการออกราก 

1. การจดัความชืนในอากาศรอบๆ  กิงตดัชาํความชืนในอากาศเกียวขอ้งกบั  การตดัชาํกิงพืชทีมีใบ 

ซึงไดแ้ก่ การตดัชาํแบบใชกิ้งอ่อน กิงกึงแก่กึงอ่อน การตดัชาํไมเ้นืออ่อน รวมทงัการตดัชาํใบดว้ย โดยทีกิงตดัชาํ

เหล่านีจาํเป็นต้องรักษาใบไวป้รุงอาหาร เพือช่วยการออกราก ฉะนันจึงต้องรักษาใบไวใ้ห้สดและติดอยู่กับกิง

ตลอดไป แต่การทีใบจะสดอยู่ไดก้็จะตอ้งมีความชืนในอากาศรอบๆ ใบสูงพอ นาํจากใบจึงจะไม่คายออกมาและ   

ใบก็จะไม่เหียว ด้วยเหตุนีการตัดชํากิงมีใบจึงต้องรักษาความชืนของอากาศรอบๆ ใบ ให้สูงอยู่ตลอดเวลา             

ซึงเราอาจทาํไดโ้ดยคอยรดนาํทีพืนทีขา้งๆ กระบะปักชาํเสมอๆ หรือคอยพรมนาํกิงตดัชาํบ่อยๆ ฉีดหรือพ่นละออง

นาํใหจ้บัใบอยูต่ลอดเวลาหรือเป็น ระยะ ซึงวิธีการหลงันีอาจใชค้นช่วยฉีดพ่น หรือโดยการใชเ้ครืองพ่นนาํอตัโนมติั 

 (autometic mist) ก็ได ้

   2. อุณหภูมิกบัการออกรากของกิงตดัชาํ โดยปกติอุณหภูมิทีจะทาํใหกิ้งตดัชาํออกรากไดดี้จะอยู่

ระหว่าง 70 องศา -  80 องศาฟาเรนไฮน์   สาํหรับบา้นเราอุณหภูมิทีจาํเป็นในการการออกรากในพืชทวั  ๆไป จะไม่

ค่อยเป็นปัญหา  เช่น  กุหลาบ  สามารถออกรากไดดี้ไม่ว่าปักชาํในฤดูหนาว ฤดูฝนหรือฤดูร้อนก็ตาม  เวน้แต่ในพืช 

บางชนิดทีเจริญไดดี้ในฤดูร้อน  เช่น ในมะลิ จะออกรากไดดี้ในฤดูร้อนหรือฤดูฝน  แต่จะไม่ค่อยออกราก หรือออก

รากยากเมือปักชาํในฤดูหนาว 

3. แสงสว่างกบัการออกรากแสงสว่างมีความจาํเป็นสาํหรับการตดัชาํกิงพืชทีตอ้งมีใบติดและการ 

ตดัชาํใบ เพราะแสงสว่างจาํเป็นในการปรุงอาหาร รวมทงัสร้างสารฮอร์โมนเพือช่วยการออกรากของกิงตัดชาํ 

ฉะนนัในกิงตดัชาํทีมีใบและเป็นพืชชอบแดด การให้กิงตดัชาํไดรั้บแสงมากเท่าไร ก็จะช่วยให้การออกรากดีขึน

เท่านนั ส่วนพืชทีไม่ทนแสง (แสงแดด) เช่น พืชทีใชป้ระดบัในอาคาร (house plants) การพรางแสงใหก้บักิงโดยให้

เหลือแสงเพียง 30 เปอร์เซ็นต์ หรืออย่างน้อยทีสุด 150-200 แรงเทียน จะช่วยให้กิงเหล่านีออกรากไดดี้  ส่วนการ   

ตดัชาํกิงแก่ไม่มีใบ รวมทงัการตดัชาํราก ซึงจะออกรากได้ดีในทีมืด แต่จะต้องการแสงเพิมขึนเมือกิงเกิดยอด 

ใ น ท า ง ป ฏิ บั ติ จึ ง ค ว ร ปั ก ชํ า กิ ง แ ก่ แ ล ะ ปั ก ชํ า ร า ก ไ ว้ ใ น ที ที มี แ ส ง ร า ว  30 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต ์

   4. วตัถุทีใชใ้นการตดัชาํการออกรากของกิงตดัชาํ จะไม่เกียวกับอาหารทีมีอยู่ในวตัถุปักชาํนัน     

แต่จะเกียวขอ้งกบัความชืน (moisture) และอากาศ (areation) ทีมีอยู่ในวตัถุปักชาํนัน โดยทีวตัถุปักชาํแต่ละชนิด    

จะดูดความชืนและมีอากาศผา่นเขา้ออกไดต่้างกนั ซึงจะเป็นผลใหก้ารออกรากแตกต่างกนัไปดว้ย วตัถุทีจะช่วยให้

การออกรากเกิดไดดี้ จะตอ้งดูดความชืนไดม้าก และมีอากาศผา่นไดส้ะดวก และโดยทีพืชแต่ละชนิดตอ้งการอากาศ

มากน้อยต่างกนั ฉะนันการทีจะใช้วตัถุใดเหมาะกบัพืชใด จึงตอ้งศึกษาและทดลองในแต่ละพืชไป สาํหรับวตัถุ     
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ปักชาํทีนิยมใชก้ันทวัๆ ไป ได้แก่ทรายหยาบ ถ่านแกลบทีลา้งด่างหมดแลว้ หรือส่วนผสมของทรายหยาบกับ      

ถ่านแกลบอยา่งละเท่ากนั 

การตอนกงิ 

  การตอนกิง เป็นวิธีการขยายพนัธุ์พืชทีใชก้นัมานานและเป็นทีรู้จกักนัดีในหมู่ชาวสวนทวัๆไป 

วิธีการตอนกิงทีเราใชก้นัอยูทุ่กวนันีเป็นวิธีการทีไดน้าํมาจากประเทศจีน แต่ไดด้ดัแปลงไปบา้งเพือความสะดวกใน

การปฏิบติั ในยโุรปและอเมริกาก็มีวิธีขยายพนัธุพื์ชดว้ยการตอนกิงเช่นเดียวกนั แต่วิธีการในการตอนกิงผิดไปจาก

วิธีทีรู้จกักนัดีในบา้นเราและเรามกัเรียกวิธีการตอนกิงแบบยุโรปว่า “การตอนทบักิง” ในทีนีจะขอกล่าวเฉพาะ     

การตอนกิงแบบชาวจีน หรือการตอนกิงแบบตอนหุม้กิง ซึงมีวิธีการตอนหุม้กิงหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นการตอนกิง

แบบชาวจีน หรือการตอนทบักิงแบบชาวยโุรป โดยหลกัการในการ ตอนตน้พืชแลว้ก็คือ การทาํให้ตน้หรือกิงพืช

ออกรากขณะทียงัติดอยู่กบัตน้แม่ หลงัจากตน้หรือกิงพืชออกรากดีแลว้จึงตดัไปปลูกภายหลงั ฉะนันโอกาสของ  

การทีกิงพืชจะมีชีวิตอยู่รอด จึงดีกว่าการขยายพนัธุ์ดว้ยการตดัชาํ แต่ก็มีขอ้เสียอยู่ทีว่าขยายไดช้า้กว่า ดว้ยเหตุนี      

ถา้ตอ้งการตน้พืชจาํนวนมากๆ แลว้มกัจะไม่ใชก้ารขยายพนัธุด์ว้ยการตอนกิง เวน้แต่ตน้พืชนันจะขยายพนัธุ์ไม่ได้

ดว้ยการตดัชาํ  หรือออกรากยากกว่าการตอนกิงเท่านนั  การตอนกิงแบบชาวจีน หรือแบบทีเราใชก้นัอยูทุ่กวนันีเป็น

วิธีทีใชใ้นการตอนกิงพืชพวกไมพุ่้ม และไมย้ืนตน้เป็นส่วนใหญ่ รวมทงัพืชพวกไมผ้ลและไมป้ระดบั เช่น ลาํไย 

ลินจี ละมุด สม้เขียวหวาน สม้โอ กระทอ้น กุหลาบ มะลิ ดอนยา่ เป็นตน้ ส่วนวิธีการตอนนนัปฏิบติัเป็นขนั   ดงันี 

 การเลือกกิง กิงหรือตน้พืชทีจะตอนจะตอ้งเป็นกิงไม่อ่อนและไม่แก่เกินไป ใบงาม ไม่มีโรคหรือ 

แมลงทาํลาย ไดรั้บแสงแดดสมาํเสมอ โดยปกติมกัจะเลือกกิงกระโดง ซึงอาจจะเป็นกิงกระโดงตงั1 หรือกระโดงครีบ 

2 ก็ได ้

 
การเลือกกิงตอน 

 

    การทาํแผลบนกิง การทาํแผลบนกิงจะขึนอยู่กบัชนิดของพืช และความยากง่ายในการงอกราก 

ซึงบางพืชอาจไม่ตอ้งทาํแผลเลยก็สามารถออกรากได ้ ส่วนใหญ่มกัเป็นพืชใบเลียงเดียว เช่น ตน้สาวน้อยประแป้ง 

พลูด่าง และพลูฉีก พืชบางชนิด อาจใช้วิธีกรีดเปลือกตามยาวของกิ ง เช่น กุหลาบ ยีโถ หรือพืชบางชนิด              

อาจปาดทอ้งกิง เช่น ตน้ชวนชม แต่มีบางชนิดทีต้อควนักิงโดยเฉพาะพืชทีออกรากยาก มีความจาํเป็นทีจะตอ้ง       

ทาํแผลโดยการควนักิ ง เพราะการควั นนอกจากจะทาํให้เกิดบริเวณออกรากแลว้ ยงัมีผลเกียวกับการสะสม          



เกษตรทฤษฎีใหม่เพือการพฒันาอาชีพ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้     89 

 

ธาตุอาหารรวมทงัสารฮอร์โมน ใหเ้กิดขึนภายในกิงซึงจะมีผลดีในการออกรากดว้ย ดงันนัเพือความแน่นอนในเรือง

การออกราก ชาวสวนทวัไปจึงใชว้ิธีการทาํแผลดว้ยการควนักิงแทบทงัสิน 

 
การทาํแผลบนกิง 

 

    การทาํฮอร์โมน การใชฮ้อร์โมนเร่งรากทาบริเวณทีทาํแผล หรือบริเวณทีกิงจะเกิดราก จะช่วยให้

กิงพืชเกิดรากดีขึน คือ มีรากมากขึน รากเจริญเร็วขึน และอาจออกรากเร็วขึน การทาฮอร์โมนปกติจะทาํเฉพาะ

บริเวณทีจะเกิดรากเท่านนั เช่น บริเวณทีเป็นรอยกรีด หรือรอยปาด หรือรอยควนัตอนบนเท่านัน และการทีจะใช้

ฮอร์โมนตอนตน้พืชชนิดใดนนั ควรจะไดศึ้กษาหรือทดลองมาก่อนเพราะตน้พืชแต่ละชนิดออกรากยากง่ายต่างกนั 

โดยปกติต้นพืชทีออกรากไม่ยาก อาจใชฮ้อร์โมนชนิดอ่อนหรือทีมีความเข้มขน้น้อยๆ ก็เพียงพอ ส่วนต้นพืชที    

ออกรากยาก จาํเป็นตอ้งใชฮ้อร์โมนทีเขม้ขน้มากขึนตามลาํดบั การใชฮ้อร์โมนทีตรงกนัขา้มกบัทีกล่าวนี นอกจาก

จะไม่ไดผ้ลดีขึนแลว้ ยงัเป็นการทาํลายกิงพืชทีตอน และทาํใหค่้าใชจ่้ายเพิมขึนอีกดว้ย 

 
การทาํฮอร์โมน 
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    การหุม้กิงตอน วตัถุทีจะใชหุ้้มกิงตอนอาจใชว้ตัถุต่างๆ ไดห้ลายอย่าง ขอ้สาํคญัก็คือวตัถุนันๆ 

ต้องอมความชืนได้พอ ไม่เป็นพิษกับกิ งพืช มีราคาถูก และหาได้ง่าย เช่น หญ้ามอสส์ (sphagnum moss)               

กาบมะพร้าวชุบนํา ปุยมะพร้าว ผา้กระสอบป่าน หรือรากผกัตบชวา แมก้ระทงัดินธรรมดาๆ ทวัๆ ไปใช้ก็ได ้        

แต่วตัถุทีนิยมใชจ้ะตอ้งสะดวกต่อการหุม้ เช่น ใชก้าบมะพร้าวชุ่มนาํทุบใหแ้ผ ่ตดัเป็นท่อนใหพ้อเหมาะกบัขนาดกิง

ตอนซึงเมือจะหุ้มก็จะสามารถหุ้มกิ งได้ง่าย ส่วนการหุ้มอาจใช้ว ัตถุชนิดเดียว เช่น หญ้ามอสส์ล้วนๆ หรือ            

กาบมะพร้าวลว้นๆ หรืออาจใชดิ้นหุ้มก่อนแลว้หุ้มหญา้มอสส์ หรือกาบมะพร้าวอีกชนัหนึงก็ได ้ขอ้สาํคัญก็คือ    

ตอ้งพนัหรือหุม้วตัถุหุม้กิงใหแ้น่นพอสมควร อยา่ใหห้มุนหรือคลอนไปมาไดง่้าย และพยายามหุม้ใหก้ลางกระเปาะ

วตัถุทีหุม้อยูต่รงกบับริเวณทีออกรากดว้ย 

 
การหุม้กิงตอน 

 

    การรักษาความชืน หลงัจากตอนกิงแลว้โดยเฉพาะราว 3-5 วนั จากทีหุ้มกิง จะต้องรดนํา

กระเปาะตอนหรือมดัวตัถุหุม้กิงทีตอนนนัให้ชืนสมาํเสมอในการรักษาความชืนนีอาจใชว้ิธีรดนาํกระเปาะทีตอน

ทุกวนั หรือใชว้ิธีรดทงัตน้แบบฝนตก แต่ทีสะดวกก็คือใชผ้า้พลาสติกหุ้มให้มิด ทงันีเพือมิให้นาํจากกระเปาะวตัถุ

นนัระเหยออกมาได ้การหุม้ผา้พลาสติกกระเปาะทีตอนแลว้ ควรจะไดหุ้้มเสียแต่ตอนแรกขณะทีวตัถุนันยงัชืนอยู ่

ซึงการหุม้พลาสติกในทาํนองนีจะช่วยใหก้ระเปาะกิงตอนชืนอยูต่ลอดเวลา จนกระทงักิงออกราก อย่างไรก็ตามใน

ระหว่างรอการออกราก ควรจะไดต้รวจดูกระเปาะตอนบา้ง เพราะอาจมีมดกดัผา้พลาสติกให้เป็นรู ทาํให้กระเปาะ

ตอนแห้งได้ การแกไ้ขก็คือใช้เข็มฉีดยา ฉีดนาํเขา้ไปในกระเปาะตอนราว 5-7วนัต่อครัง จนกว่ากิงจะออกราก      

มากพอและตดัมาปลกูได ้

 
การหุม้กิงตอนดว้ยพลาสติกเพือรักษาความชืน 
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    การตดักิงตอน เมือถึงเวลาอนัควร กิงพืชทีตอนไวก้็จะเกิดราก เวลาของการออกรากนีจะมาก

นอ้ยต่างกนั พวกไมป้ระดบัทวัๆ ไปจะออกรากเร็วกว่าพวกไมผ้ล แต่ไมผ้ลแต่ละชนิดก็จะใชเ้วลาในการออกราก

แตกต่างกนั เช่น ชมพู่จะออกรากเร็วกว่าสม้ สม้เร็วกว่าละมุด เป็นตน้ แต่ส่วนใหญ่จะใชเ้วลาไม่เกิน 3 เดือน ในการ

ตดักิงตอนจะตอ้งดูจาํนวนรากว่ามีรากมากพอหรือยงั และควรจะรอให้รากมีจาํนวนมากพอ ไดส้ัดส่วนกบัขนาด

ของกิ งและใบ ซึงถ้ากิ งยิ งโตมีใบมากก็ต้องเป็นกิ งทีมีรากมาก มิฉะนันรากจะดูดนําไปเลียงใบไม่ทันกิ ง                   

ก็จะแห้งเหียวตายไปในทีสุด หรือมิฉะนันก็จะต้องตัดกิ งและใบทิ งเสียบ้าง อย่างไรก็ตาม พวกไมด้อก หรือ           

ไมป้ระดบั ซึงรากมกัเจริญไดเ้ร็วหลงัจากตดักิงแลว้ เช่น กุหลาบ ดอนย่า ฯลฯ อาจตดักิงไดเ้มือรากยงัมีไม่มากนัก 

เพราะต้นพืชจะสร้างรากได้ไวหลงัจากตัดมาปลูกแลว้ ส่วนพืชพวกไมผ้ล จะต้องรอให้กิงมีรากมากพอ หรือ        

อยา่งนอ้ยจะตอ้งรอใหมี้แขนงรากเกิดขึนใหม้ากพอ ฉะนนัการตดักิงตอนพวกไมผ้ล จึงจาํเป็นตอ้งใชเ้วลายาวนาน

กว่าไมป้ระดบัโดยทวัไป 

 
กิงตอนทีออกรากแลว้ 

    การปลูกกิงตอน กิงตอนทีตัดได้อาจมีจาํนวนรากมากนอ้ยต่างกัน เพือป้องกันการเสียหาย         

ซึงอาจจะเกิดขึน ควรจะไดค้ดักิงตอนออกเป็นพวกๆ ตามความมากนอ้ยของรากเสียก่อน คือ คดั กิงทีมีรากมากและ

รากนอ้ยออกคนละพวก พวกทีมีรากมากอาจปลูกลงกระถางหรือลงถุงปลูกไดท้นัที  ส่วนพวกทีรากยงัไม่มากพอ 

ควรจะไดต้ดัแต่งกิงและใบออกเสียบา้ง แลว้นาํไปชาํรวมกนัไวใ้นกระบะหรือภาชนะทีเหมาะสม เพือรอให้รากเกิด

มากขึน จึงจะนาํไปปลกูภายหลงั ขอ้สาํคญัในการปลกูกิงตอน คือ อยา่ปลกูใหลึ้กโดยเฉพาะในการใชว้ตัถุปลกูทีทึบ

หรืออบัอากาศ เช่น ดินเหนียว เป็นตน้เพราะจะทาํให้รากเจริญชา้ ควรจะปลูกให้กระเปาะตอนโผล่พน้ดินปลูก

เลก็นอ้ย ประมาณหนึงในสีของกระเปาะตอน จากนันจึงนาํกระถางปลูกไปตงัไวใ้นทีร่มรําไร คือ ทีทีมีแสงแดดส่อง

เลก็น้อย คอยพรมนาํให้ใบกิงตอนชืนอยู่เสมอๆ แต่ไม่ควรรดนาํจนดินปลูกแฉะ และหลงัจากยอดเริมเจริญหรือ  

แตกยอดใหม่จึงเพิมแสงแดดใหม้าก 
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การตดิตา 

เป็นวิธีการขยายพนัธุพื์ชทีนาํเอาส่วนตาหรือกิงของพืชตน้หนึงซึงเป็นพืชพนัธุดี์ หรือกิงพนัธุดี์ไป 

ติดเขา้กบัพืชอีกตน้หนึง  เพือให้ตาของพืชเจริญเติบโตเป็นพืชตน้ใหม่ต่อไป ส่วนตน้ตอ ซึงทาํหน้าทีเป็นระบบ   

รากนนัเป็นตน้พืชตน้ทีมีความแข็งแรง หาอาหารเก่งเจริญเติบโตเร็ว ทนต่อสภาพแวดลอ้มทีไม่เหมาะสมไดดี้ พืชที

นิยมขยายพนัธุด์ว้ยการติดตาม มีทงัไมด้อกไมป้ระดบัและไมผ้ล เป็นวิธีการขยายพนัธุพื์ชอีกวิธีหนึงทีมีความสาํคญั

ทางดา้นการช่วยเปลียนยอดตน้พืชทีมีลกัษณะไม่ดีใหเ้ป็นพนัธุดี์ได ้ทาํใหพ้นัธุพื์ชมีความแข็งแรง ตา้นทานศตัรูและ

ความแหง้แลง้ไดดี้ เพราะมีตน้ตอทีแข็งแรง สามารถขยายพนัธุ์ไดจ้าํนวนมากเพราะกิงพนัธุ์แต่ละกิงจะมีหลายตา 

นอกจากนียงัช่วยสร้างมลูค่าเพิมใหก้บัพนัธุไ์มด้ว้ย โดยเฉพาะการผลิตพืชแฟนซี ซึงเป็นพืชทีใหผ้ลผลิตหลายอย่าง

ในตน้เดียวกนั เช่น มะม่วงอกร่อง  มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงนาํดอกไม ้ในตน้เดียวกนั หรือไมด้อก เช่น กุหลาบจะมี

ดอกหลายสีในตน้เดียวกนั ฯลฯ ทงันี การติดตา สามารถทาํไดส้ะดวก รวดเร็ว โดยสามารถนําตาจากกิงพนัธุ์ดี     

จากแหล่งหนึงไปทาํการติดตาอีกแหล่งหนึงได ้ แต่อาจตอ้งใช้เวลาในการบังคบัและเลียงตาใหม่ให้เป็นตน้พืช 

ยาวนานกว่าการต่อกิง  ดงันนัผูที้ทาํการขยายพนัธุพื์ชดว้ยวิธีการติดตาไดดี้ตอ้งมีความชาํนาญและประณีตในการ

ขยายพนัธุ ์

ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการติดตา   ไดแ้ก่ 

1. ตน้ตอ  หมายถึง  ส่วนของตน้พืชทีทาํหนา้ทีเป็นระบบราก หาอาหารหล่อเลียงตน้พืชมี 2 ชนิด คือ 

       ตน้ตอทีไดจ้ากการเพาะเมลด็ 

 ตน้ตอทีไดจ้ากการตดัชาํ ตอนกิง หรือแยกหน่อ 

 ตน้ตอทีไดจ้ากการเพาะเมลด็ ส่วนมากนิยมใชก้บัพืชประเภทไมผ้ล  เช่น  มะม่วง  ขนุน  ทุเรียน  

มะขาม เป็นตน้ ตน้ตอทีมีลกัษณะดี จะตอ้งมีลาํตน้ตงัตรง ไม่บิดคด หรือมีรอยต่อ ระหว่างตน้และราก เป็นแบบคอห่าน 

ซึงเกิดจากการวางเมลด็ลงเพาะผดิวิธี 

 ตน้ตอทีไดจ้ากการตดัชาํ  ตอนกิง หรือแยกหน่อ  บางครังเรียกว่า  ตน้ตอตดัชาํ ส่วนมากนิยมใช ้

กบัพืชประเภทไมด้อกไมป้ระดบั เช่นกุหลาบ ชบา เข็มโกสน เฟืองฟ้า ผกากรอง โมก เป็นตน้ ขอ้เสียของตน้ตอตดัชาํ 

คือ มีระบบรากตืน แต่ถา้นาํไปเป็นตน้ตอสาํหรับไมผ้ล จะตอ้งทาํการเสริมรากเพิมขึน 

การเลือกพนัธุพื์ชสาํหรับใชเ้ป็น ตน้ตอ ควรมีคุณสมบติั ดงันี 

1. เจริญเติบโตเร็ว ปราศจากโรคและแมลงและทนทานต่อสภาพแวดลอ้มไดดี้ 

2. ขยายพนัธุไ์ดง่้าย ทงัดว้ยวิธีเพาะเมลด็ ตดัชาํหรือตอนกิง 

3. สามารถเชือมต่อกบักิงพนัธุดี์ต่าง ๆ ไดม้าก 

4. หาเมลด็หรือตน้ไดง่้าย 

5. เป็นพืชทีมีความบริสุทธิของพนัธุสู์ง โดยเฉพาะอยา่งยงิ ตน้ตอทีไดจ้ากการเพาะเมลด็ 

6. ตาจากกิงพนัธุดี์ หมายถึงส่วนของพืชทีทาํหนา้ทีเป็นระบบยอดในตน้พืชสาํหรับการ 

7. ขยายพนัธุโ์ดยวิธีการติดตา 
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การเลือกพนัธุพื์ชสาํหรับใชเ้ป็น กิงพนัธุดี์ ควรมีคุณสมบติั ดงันี 

1. เป็นกิงทีมีตาแข็งแรง ไม่ว่าจะเป็นตายอดหรือตาขา้ง 

2. ควรเลือกจากกิงกระโดง หรือกิงนาํคา้ง 

3. เป็นกิงทีมีความสมบูรณ์ปานกลาง โดยสงัเกตจากขอ้ ทีไม่ถีหรือห่างเกินไป 

4. ตาของกิงพอเหมาะ คือ มีขนาดพอประมาณเท่าดินสอดาํ 

5. เป็นกิงทีไดจ้ากตน้แม่ทีแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรค 

6. ถา้เป็นกิงแก่ ควรมีอายไุม่เกิน 1 ปี เพราะถา้อายมุากเกินไปตาทีติดจะไม่เจริญเติบโตเท่าทีควร 

การติดตาแบบตวัที (T. budding) สิงทีตอ้งพิจารณาในการติดตาตน้พืชแบบตวัที 

1. ตน้ตอจะตอ้งมีเปลือกล่อนสามารถลอกเปลือกตน้ตอไดง่้าย 

2. ตน้ตอไม่ควรมีขนาดโตเกินไป ควรจะมีขนาดเท่าดินสอดาํหรือมีขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 

ประมาณไม่เกิน 1/2 นิว 

   3. ไม่เป็นพืชทีมีเปลือกบาง หรือเปลือกเปราะ หรือมีเปลือกหนาเกินไป 

   4. เป็นวิธีทีใชใ้นการติดตาตน้พืชทวั ๆ ไป เช่น ใชก้บักุหลาบ พุทรา สม้ เป็นตน้ 
 

วธิีตดิตาแบบตวัท ี

   การเตรียมแผลบนตน้ตอ 

1. เลือกตน้ตอบริเวณทีเป็นปลอ้งแลว้กรีดเปลือกใหถึ้งเนือไมเ้ป็นรูปตวัที (T) โดยใหห้วัของตวัที 

ทีกรีดยาว ประมาณ 1/2 นิว และความยาวของตวัทียาว 1 - 1.1/2 นิว ทงันีแลว้แต่ขนาดของตน้ตอ 

         2. ใชป้ลายมีดแงะบริเวณหวัตวัทีใหเ้ปลือกเผยอเลก็นอ้ย แลว้ล่อนเปลือกของตน้ตอดว้ยปลายเขา 

ทีติดอยูที่ดา้มมีด 

    การเตรียมกิงพนัธุดี์ 

        1. เฉือนกิงพนัธุ์ดีเป็นรูปโล่ให้ติดเนือไมเ้ลก็น้อย   ในกรณีทีพืชนนัมียางควรจะลอกเนือไมทิ้ง

เพือใหมี้บริเวณของการเกิดรอยต่อมากขึน 

    การสอดกิงพนัธุดี์บนตน้ตอ 

        1. สอดแผน่ตาลงบนแผลรูปตวัทีทีเตรียมไว ้แลว้ค่อย ๆ กดแผน่ตาลงไปในแผลให้สนิทและลึกราว 

1/2 นิว เหนือตา 

        2. ถา้เปลือกแผน่ตายงัเหลือเลยหวัตวัทีใหต้ดัส่วนทีเหลือออกพอดีกบัหวัตวัที 

       3. ใชผ้า้พลาสติกทีตดัเป็นชินขนาดกวา้ง 1 - 1.5 ซม. ยาวราว 20 - 25 ซม. พนัทบัแผน่ตาใหแ้น่น 

และควรพนัจากขา้งล่างขึนขา้งบน 

       4. หลงัจาก 10 วนั จึงตรวจ ถา้ตาใดยงัสดก็แสดงว่าติด จึงเปิดผา้พนัตาแลว้พนัใหม่ใหค้ร่อมตา 
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ภาพการติดตาแบบตวัที 

 
การเลยีงสัตว์ 

หลกัการเลยีงสัตว์  

ในการเลียงสตัวมี์ปัจจยัทีสาํคญั 4 ประการดว้ยกนั คือ 

  1. พนัธ์ุสัตว์  

  เกษตรกรไทยยงัไม่ใหค้วามสาํคญัต่อพนัธุส์ตัว ์ทีนาํมาใชเ้ลียงมากนกั จึงมิไดใ้หค้วามสาํคญัต่อ 

คุณภาพทางพนัธุกรรมของสตัว ์ทีนาํมาใชเ้ลียง โดยเฉพาะในโคและกระบือ 

   ปัจจุบนัเกษตรกรไทยเริมให้ความสาํคญัต่อการเลือกซือหาสัตว ์ทีมีคุณภาพดีมาเลียงมากขึน 

โดยเฉพาะในไก่ เป็ด และสุกร  

   เกษตรกรจาํนวนมากยงันิยมตอน โคและกระบือทีมีขนาดใหญ่  และรูปร่างดี  เพือนาํไปใชง้าน  

คงปล่อยใหโ้คและกระบือตวัผูข้นาดเลก็ไวคุ้มฝงู จึงทาํใหลู้กโคและกระบือทีคลอดออกมาระยะหลงัๆ มีขนาดเลก็ลง 

   ดงันนัเกษตรกรผูเ้ลียงสตัว ์จึงควรทีจะไดเ้ลือกหาซือสตัวพ์นัธุดี์มาเลียง ไม่ใช่สตัวอ์ะไรก็ได ้และ
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ควรจะไดส้งวนสตัวที์ดี มีรูปร่างใหญ่ ใหน้มมาก ใหเ้นือมาก ใหล้กูดก ใหล้กูบ่อย มีความทนทานต่อโรค เก็บไว้

เลียงทาํพนัธุ ์โดยเฉพาะควรจะเปลียนวิธีตอนสตัวเ์สียใหม่ โดยใหต้อนตวัเลก็ๆ ใหห้มด และเก็บตวัใหญ่เอาไวท้าํพนัธุ ์

   2. อาหารสัตว์ 

เกษตรกรจาํนวนมากยงั  ไม่ใหค้วามสนใจต่อการใหอ้าหารโคและกระบือ   เท่ากบัผูเ้ลียงสุกร ไก่  

และเป็ด โดยคิดเอาว่า โคและกระบือหาอาหารกินเองได ้ไม่จาํเป็นตอ้งจดัหาอาหารให้ แมแ้ต่สุกร ไก่ และเป็ดเอง 

แมรู้้ว่า ตอ้งจดัหาอาหารให ้ก็ยงัไม่รู้ว่า ระยะใดสตัวต์อ้งการอาหารชนิดใด มากนอ้ยเท่าใด จึงจะเหมาะสม 

 

 
การให้อาหารไก่ 

 

เกษตรกรทีทาํการเลียงสตัว ์จึงจาํเป็น ตอ้งศึกษาเรืองการใหอ้าหารสตัว ์  และจดัหาอาหารมาให ้

สตัวกิ์นใหถ้กูตอ้งกบัความตอ้งการ จึงจะทาํใหส้ตัวน์นัเจริญเติบโตไดดี้ ใหน้มมาก ใหล้กูทุกปี หรือใหล้กูดก และ

ไม่เป็นโรคต่างๆ เนืองจากการขาดอาหาร  

   อาหารหลกัทีสาํคญัๆ ทีเกษตรกรผูเ้ลียงสตัวค์วรจะไดใ้หค้วามสนใจ คือ  

2.1 อาหารโปรตนี  

  อาหารโปรตีน  มีความจาํเป็นสาํหรับการเจริญเติบโต  การใหน้ม การใหเ้นือ และการผสมพนัธุ ์ 

ซึงมีอยู่มากในปลาป่น เนือป่น กากถวัเหลือง กากถวัลิสง กากมะพร้าว กากเมลด็ฝ้าย และในพืชตระกลูถวั  เช่น     

ใบกระถิน และถวัฮามาตา เป็นตน้  

   2.2 อาหารพลงังาน  

   อาหารแป้ง เมือกินเขา้ไปแลว้ ก็ถกูเปลียนรูปเป็นอาหารพลงังาน เพือใหร้ะบบต่างๆ ของร่างกาย

ไดท้าํงานตามปกติ เช่น การเคลือนไหว การเคียว การยอ่ย และอืนๆ  
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   อาหารแป้งหรืออาหารพลงังาน มีมากในปลายขา้ว ขา้วโพด ขา้วฟ่าง มนัสาํปะหลงั และรําขา้ว 

เป็นตน้  

 
มนัสาํปะหลงั อาหารทีใหพ้ลงังานแก่สตัว ์

    

2.3 อาหารแร่ธาต ุ

อาหารแร่ธาตุ นบัว่า มีความสาํคญัต่อระบบโครงสร้าง หรือกระดูก โดยเฉพาะธาตุแคลเซียม และ 

ฟอสฟอรัส ซึงมีมากในกระดูกป่น หรือเปลือกหอยป่น 

   นอกจากนีสตัวก์็ยงัตอ้งการแร่ธาตุอืนๆ อีก สาํหรับระบบการทาํงานต่างๆ ของร่างกายและระบบ

การผสมพนัธุ ์เช่น ธาตุเหลก็ ทองแดง โคบอลต ์สงักะสี แมงกานีส แมกนีเซียม ซีลีเนียม โซเดียม และโพแทสเซียม 

เป็นตน้ ซึงเกษตรกรจะตอ้งจดัหาใหส้ตัวกิ์นเพิมเติม ทงัในรูปเกลือธรรมดาและเกลือประเภทพวก แร่ธาตุปลีกยอ่ย 

ซึงอาจเป็นผง สาํหรับผสมอาหารสตัว ์หรือทาํเป็นกอ้นสาํหรับใหส้ตัวเ์ลียกิน  

   2.4 วติามนิ 

  สตัวโ์ดยทวัๆ ไปตอ้งการวิตามินสาํหรับการเจริญเติบโต และการผสมพนัธุ ์ แมว้่าสตัวบ์างชนิด 

เช่น สตัวเ์คียวเอือง จะสามารถสงัเคราะห์วติามินบีเองได ้ วิตามินทีสาํคญัทีควรใหแ้ก่สตัวเ์ลียง กคื็อ วิตามินเอ ดี บีต่าง  ๆ

เค อี และซี  เกษตรกรจาํเป็นตอ้งจดัหาวติามิน ใหส้ตัวกิ์นตามความเหมาะสมตามชนิดของสตัว ์ และความตอ้งการ

ในระยะต่างๆ ของการเจริญเติบโต หรือการผสมพนัธุ ์

   2.5 นํา  

   สตัวเ์ลียงนอกจากตอ้งการอาหารแลว้ ก็ยงัตอ้งการนาํดว้ย สตัวจ์ะตายในเวลาอนัรวดเร็ว หากว่าขาดนาํ 

แต่จะยงัมีชีวิตอยูไ่ดน้าน ถา้ขาดอาหาร นาํนับว่ามีความสาํคญัต่อระบบ การทาํงานต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะ
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ระบบหมุนเวียนของโลหิตและระบบขบัถ่าย     จึงควรทีเกษตรกรจะตอ้งดูแลใหส้ตัวมี์นาํสะอาดกินตลอด  เวลา    

ตามปริมาณความตอ้งการของสตัวน์นั  ๆ

   3. การจดัการดูแล 

สตัวเ์ลียงก็เช่นเดียวกบัคน ทีตอ้งการใหเ้จา้ของดูแล จึงจะสามารถเจริญเติบโต และใหผ้ลิตผล  

หรือการสืบพนัธุที์ดีได ้สิงสาํคญัทีจะตอ้งใหค้วามดูแลใหแ้ก่สตัวก์็คือ 

 3.1 เรือนโรง  

  การเลียงสตัวต์อ้งมีเรือนโรงใหส้ตัวอ์ยูต่ามความเหมาะสม มิใช่เลียงตามใตถุ้นบา้น หรือเลียงปล่อย  

เพือสตัวจ์ะไดมี้ทีอยูห่ลบันอนตามความเหมาะสม ไม่ถกูสตัวอื์น หรือคนมารบกวน  คอกจะตอ้งสะอาดและมีการ 

ระบายอากาศทีดี ไม่ชืนแฉะหรือมีนาํขงัเป็น หลุมเป็นบ่อ มีการตกัมลูสตัวอ์อกทิงเป็นประจาํ ไม่ใหมี้การหมกัหมม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรือนของเป็ดพนัธุก์ากีแคมเบลล ์

  3.2 การให้อาหารและนํา  

   การเลียงสตัวที์ดี จาํเป็นตอ้งมีการใหอ้าหารและนาํตามเวลาทีกาํหนด (ยกเวน้กรณีทีใหต้ลอดเวลา 

ซึงก็ตอ้งดูแลใหต้ลอดเวลา 

  3.3 การจดัการเกยีวกบัการผสมพนัธ์ุ 

การจดัการผสมพนัธุต์ามระยะทีเหมาะสมของการผสมพนัธุ ์จะทาํใหส้ตัวต์งัทอ้ง และมีลกูมากขึน 

อาหารและนาํไม่ควรเปลียนเวลาให้อาหารและนาํแก่สัตว ์หากไม่จาํเป็น เพราะจะทาํให้สัตวเ์กิดความเครียดและ

เป็นผลกระทบกระเทือนต่อการใหน้าํนม ใหไ้ข่  ตลอดจนการผสมพนัธุ ์ ปริมาณหรืออตัราส่วนของตวัผูแ้ละตวัเมีย 

ก็มีความสาํคญัต่อเปอร์เซ็นตก์ารผสมติดของสตัวใ์นฝงู  

   การคดัเลือกสตัวที์เป็นหมนั ผสม ไม่ติดหรือติดยาก ก็เป็นอีกส่วนหนึงทีตอ้งทาํใน การเลียงสัตว ์

แทนทีจะเลียงสตัวแ์ลว้ไม่ไดผ้ลตอบแทน  สตัวที์ใหผ้ลิตผลนอ้ย เช่น นม นอ้ย ไข่นอ้ย หรือลกูครอกเลก็ก็ควรจะได้

ทาํการคดัทิงแทนทีจะทนเลียงต่อไปซึงจะทาํใหผู้เ้ลียง ขาดทุน  
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3.4 การรีดนมและการจดัการอนืๆ 

  การรีดนมเป็นเวลาตามทีกาํหนดไวเ้ป็นประจาํ จะช่วยทาํให้ผูเ้ลียงไดน้าํนมมากขึน ดงันันจึงไม่ควร

เปลียนแปลงเวลารีดนม หากไม่จาํเป็น 

 

 
คอกโครีดนม 

 

   การจดัการอืนๆ เช่น การทาํราง กนัไม่ใหแ้ม่สุกรทบัลกูสุกรเมือลกูสุกรสยงัเลก็ หรือการแยกสัตวเ์ล็ก

ออกเลียงต่างหาก ตามอาย ุหรือความเหมาะสม แทนทีจะปล่อยเลียงรวมฝงู ก็นบัว่า มีส่วนสาํคญัในการทาํให้ผูเ้ลียง

มีกาํไรหรือขาดทุน ไดเ้ช่นกนั 

  4. โรคสัตว์ 

โรคของสตัวเ์ลียงยงันบัว่า  เป็นปัญหาทีสาํคญัของการเลียงสตัวใ์นบา้นเรา  ปัจจุบนันี เพราะมีโรค 

ระบาดต่างๆ ทีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อชีวิตสตัว ์และเศรษฐกิจหลายโรค ผูเ้ลียงสัตวจึ์งจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ สาเหตุ 

อาการ การป้องกนั และการรักษาโรคสตัวน์นั ดว้ยตนเอง สาํหรับใชด้าํเนินการในเบืองตน้ เพือจกัไดแ้กไ้ขปัญหา

ไดท้นัเหตุการณ์ 

ปัจจุบนัมีโรคหลายโรคทีสามารถทาํการป้องกนัได้ โดยการฉีดวคัซีนให้แก่สัตว์เลียงล่วงหน้า  

เกษตรกรจาํนวนมากยงัเขา้ใจผดิ คิดวา่วคัซีนมีไวส้าํหรับรักษาโรค และจะไม่ทาํ วคัซีนใหส้ตัวเ์ลียงจนมีโรคเกิดแลว้

จึงติดต่อให ้เจา้หนา้ทีของรัฐบาลไปทาํการฉีดวคัซีนให ้จึง ทาํใหโ้รคระบาดต่างๆ ยงัเป็นปัญหาอยูท่วัไป  
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แนวทางในการป้องกนัโรคในหลกัการ ใหญ่ๆ ทียดึถือปฏิบติักนัก็คือ 

  4.1 การฉีดวคัซีนป้องกนัโรคสัตว์ ล่วงหน้า 

วิธีป้องกนัทีดีทีสุดในการป้องกนัมิใหส้ตัวเ์ลียงเป็นโรคระบาดตายก็คือ   การทาํวคัซีนป้องกนั 

โรคสตัวล่์วงหนา้ ก่อนทีสตัวจ์ะป่วยเป็นโรค เพราะวคัซีนมีไวส้าํหรับป้องกนัโรค มิใช่รักษาโรค 
 

 
 

การบริการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้โดยไม่คิดมลูค่า 
   

อยา่งไรก็ตามวคัซีนช่วยใหโ้อกาส  ทีสตัวป่์วยเป็นโรคนอ้ยลง แต่มิไดห้มายความว่า  เมือทาํวคัซีน 

แลว้สัตวจ์ะไม่เป็นโรค โดยทวัๆ ไป สัตวที์ทาํวคัซีน 100 ตวัจะไม่เป็นโรคประมาณ 70 - 80 ตวั อีก 20 - 30 ตวั

อาจจะเป็นโรคได ้ถา้สตัวอ่์อนแอหรือมีเชือโรคเขา้ไปมากๆ จึงควร ทีเกษตรกรจะเขา้ใจตามนีดว้ย 

4.2 การป้องกนัโรคทางอนื  

  การ ป้องกนัโรคทางอืนๆ ทีควรจกัไดท้าํควบคู่กบัการทาํวคัซีนกคื็อ 

   การจดัหาทีใหส้ตัวอ์ยู ่เป็นหลกัแหล่ง ไม่ปนกบัสตัวเ์ลียงอืนๆ ของ ชาวบา้น  

 การจดัทาํรัวกนัโดยรอบ เพือมิใหส้ตัวห์รือคนเขา้ไปในคอกสตัว ์ 

   การไม่ใหบุ้คคลภายนอก เขา้ไปในคอก เพือป้องกนัการนาํโรคจากภาย นอกเขา้มา  

   การใชย้าฆ่าเชือโรค ภายในคอกและทางผา่นก่อนเขา้คอก  

   การใหอ้าบนาํเปลียน เครืองแต่งตวัก่อนเขา้คอก หากจาํเป็นตอ้งทาํ 

   การไม่นาํอาหารจากที อืนเขา้ไปกินในคอก 
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4.3 การคดัเลอืกผสมพนัธ์ุสัตว์ ให้มคีวามต้านทานโรค 

   ปัจจุบนันกัวิทยาศาสตร์พบว่า การคดัเลือกผสมพนัธุส์ตัว ์ใหมี้ความตา้นทานโรคบางโรค อาจจะ

ทาํได ้แมจ้ะไม่ไดผ้ลเต็มที แต่ก็ช่วยให้โอกาสสัตวเ์ป็นโรค หรือไดรั้บอนัตรายจากโรคน้อยลง เช่น โคทีมีเลือด

พนัธุบ์ราห์มนั ซึงตามปกติจะพบว่า มีความทนทานต่อโรคไขเ้ห็บ เมือเอาววัพนัธุ์นีมาผสมกบัโคนมพนัธุ์แท ้หรือ

โคเนือพนัธุ์แท้จากต่างประเทศ ลูกผสมทีเกิดมา จะมีความทนทานต่อโรคนีไดดี้ขึน ตามอตัราส่วนของเลือด

โคบราห์มนัทีมีอยูใ่นโคลกูผสมนนั ถา้มีมากก็มีความคุม้โรคมาก เป็นตน้ 
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ใบงานที 1 

คาํชีแจง  ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามต่อไปนี 
 

1.ตน้ตอและกิงพนัธุดี์ ควรมีลกัษณะอยา่งไร 
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.................................................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................................................... 

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

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

2.การขยายพนัธุพื์ชโดยใชส่้วนต่างๆ วิธีใด ทีทาํไดง่้ายและใชเ้วลาสนัทีสุด 
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ใบงานที 2 

คาํชีแจง  ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามต่อไปนี 
 

1.การฆ่าเชือจุลินทรียใ์นอาหาร สามารถทาํไดอ้ยา่งไร 

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

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

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

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

2.ปัจจยัในการเลียงสตัวป์ระกอบดว้ยอะไรบา้ง จงอธิบาย 
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ใบงานที 3 

 

คาํชีแจง: ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามต่อไปนี 

1. การปลกูผกัสวนครัว บนแปลงปลกู กบัการปลกูผกัสวนครัวในภาชนะ มีขอ้ดีขอ้เสียอยา่งไร  
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2. นกัศึกษาจะเลือกปลกูผกัสวนครัวแบบใด ใหเ้หตุผลประกอบ พร้อมทงัยกตวัอยา่งการปลกูผกัสวนครัวมา          

    2 – 3 ชนิด 
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บทที 5  

การทําบัญชีชาวบ้าน 

 

การทาํบญัชี คือการจดบนัทึกขอ้มลูเกียวกบัเงือนไขปัจจยัในการดาํรงชีวิตของตวัเอง และภายใน 

ครอบครัว ชุมชน รวมถึงประเทศ ขอ้มูลทีไดจ้ากการบนัทึกจะเป็นตวับ่งชีอดีตปัจจุบนั และอนาคตของชีวิต ของ

ตวัเอง สามารถนาํขอ้มลูอดีตมาบอกปัจจุบนัและอนาคตได ้ขอ้มลูทีไดที้บนัทึกไวจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน

ชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตครอบครัว และประเทศได ้

 

ความหมายของการทําบัญชีชาวบ้าน 

บญัชีชาวบา้น หรือ บญัชีชาวบา้น (home accounting) เป็นการนาํการบญัชีมาประยุกต์เพือเป็น 

เครืองมืออยา่งหนึงของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นบญัชีทีใชส้าํหรับบนัทึกรายไดแ้ละรายจ่าย รายได ้

และรายจ่ายทีบนัทึก อาจเป็นรายได้และรายจ่ายส่วนบุคคล หรือรายไดแ้ละรายจ่ายทีเป็นตน้ทุนในการผลิตของ 

ธุรกิจขนาดยอ่ม เพือทีจะทาํให้ผูป้ระกอบกิจการทราบถึงผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประกอบธุรกิจนัน โดยใน

เอกสารนีจะกล่าวถึงการบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละรายจ่ายทีเป็นของส่วนบุคคลหรือครอบครัว ทงันีขอ้มูลรายได ้และ

รายจ่ายทีไดจ้ากการบนัทึกจะถกูวิเคราะห์เพือใชป้ระโยชน์ต่อไป  

การทําบัญชีชาวบ้านเป็นการจดบันทึกรายรับรายจ่ายประจาํวนัของครัวเรือน และสามารถ          

นาํขอ้มูล มาวางแผนการใชจ่้ายเงินในอนาคตไดอ้ย่างเหมาะสม ทาํให้เกิดการออม การใชจ่้ายเงินอย่างประหยดั

คุม้ค่า ไม่ฟุ่มเฟือย  

บัญชีชาวบ้าน มิได้หมายถึง การทาํบัญชีหรือบันทึกรายรับรายจ่ายประจาํวนัเท่านัน แต่อาจ

หมายถึง การบนัทึกขอ้มูลดา้นอืน ๆ ในชีวิต ในครอบครัว เป็นตน้ ของเราไดด้ว้ย เช่น บญัชีทรัพยสิ์น พนัธุ์พืช 

พนัธุไ์ม ้ในบา้นเราในชุมชนเรา บญัชีความรู้ความคิดของเรา บญัชีผูท้รงคุณ ผูรู้้ในชุมชนเรา บญัชีเด็กและเยาชน

ของเรา บญัชีภูมิปัญญาดา้นต่าง ๆ ของเรา เป็นตน้ หมายความว่า สิงหรือเรืองราวต่าง ๆ ในชีวิตของเรา เราจด

บนัทึก ไดทุ้กเรือง หากประชาชนทุกคนจดบนัทึกจะมีประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ จะเป็น

แหล่งเรียนรู้ ครอบครัวเรียนรู้ ชุมชนเรียนรู้ และประเทศเรียนรู้ การเรียนรู้เป็นทีมาของปัญญา ปัญญาเป็นทีมาของ 

ความเจริญทงักาย สงัคม ใจ และจิตวิญญาณของมนุษยจ์ะเห็นว่า การทาํบญัชี หรือการจดบนัทึกนีสาํคญั ยิงใหญ่

มาก บุคคลสาํคญัในประเทศหลายท่านเป็นตวัอยา่งทีดีของการจดบนัทึก เช่น ท่านพุทธทาส ในหลวง และสมเด็จ

พระเทพ ลว้นเป็นนกับนัทึกทงัสิน การบนัทึก คือ การเขียน เมือมีการเขียนยอ่มมีการคิด เมือมีการคิดยอ่มก่อปัญญา 

แกไ้ขปัญหาไดโ้ดยใชเ้หตุผลวิเคราะห์พิจารณา ไดถ้กูตอ้ง นนัคือ ทางเจริญของมนุษย ์ 
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การทาํบญัชีชาวบา้นในดา้นเศรษฐกิจ หรือการบนัทึกรายรับรายจ่ายทีทางราชการพยายามส่งเสริม

ใหป้ระชาชนไดท้าํกนั เป็นเรืองการบนัทึกรายรับรายจ่ายประจาํวนัประจาํเดือนว่ามีรายรับจากแหล่งใดบา้ง จาํนวน

เท่าใด มีรายจ่ายอะไรบา้ง จาํนวนเท่าใด ในแต่ละวนั สัปดาห์ เดือน และปี เพือจะไดเ้ห็นภาพรวมว่าตนเองและ

ครอบครัวททีรายรับเท่าใด รายจ่ายเท่าใด คงเหลือเท่าใด หรือเงินไม่พอใชเ้ท่าใด คือ รายจ่าย มากกว่ารายรับ และ

สาํรวจว่ารายการใดจ่ายนอ้ยจ่ายมาก จาํเป็นน้อยจาํเป็นมาก จาํเป็นน้อยอาจลดลง จ่ายเฉพาะทีจาํเป็นมาก เช่น ซือ

กบัขา้ว ซือยา ซือเสือผา้ ซ่อมแซมบา้น การศึกษา เป็นตน้ ส่วนรายจ่ายทีไม่จาํเป็นให้ลด ละ เลิก เช่น ซือบุหรี ซือ

เหลา้ เล่นการพนนั เป็นตน้ เมือนาํรายรับ รายจ่าย มาบวกลบกนัแลว้ ขาดดุลเกินดุลไปเท่าใด เมือเห็นตวัเลข จะทาํ

ให้เราคิดไดว้่าสิงไม่จาํเป็นนันมีมากหรือน้อยสามารถลดได ้หรือไม่เลิกไดไ้หม ถา้ไม่ลดไม่เลิกจะเกิดอะไร กบั

ตวัเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ หากเราวางแผนการรับการจ่ายเงินของตนเองได ้เท่ากบัว่า ไดพ้ฒันาตนเอง 

ใหเ้ป็นคนมีเหตุมีผล เป็นคนรู้จกัพอประมาณ เป็นคนรักตนเอง รักครอบครัว รักชุมชน และรักประเทศชาติมากขึน

จึงเห็นไดว้่า การทาํบญัชีครัวเรือน ในเรืองรายรับรายจ่าย ก็คือวิถีแห่งการเรียนรู้เพือพฒันาชีวิต ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง นนัเอง เพราะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาชีวิตทีถูกตอ้งเหมาะสม พอดี สอดคลอ้ง

ถกูตอ้งตามกฎธรรมชาติทีมีทงัความเป็นเอกภาพและดุลยภาพอยูเ่สมอ  

วตัถุประสงค์ของการบันทึกบัญชีชาวบ้าน กเ็พอืให้ผู้บันทึก 

1.  สามารถวางแผนการใชจ่้ายต่อไปไดอ้ยา่งรอบคอบ ไม่ใชจ่้ายเกินกว่าเงินคงเหลือเนืองจากทุก

ครังทีบนัทึกบญัชีจะทราบถึงยอดเงินคงเหลือของตน  

2.  ทราบถึงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของตนและครอบครัว ทงัรายละเอียดและภาพรวม  

3.  เมือผูบ้นัทึกการวิเคราะห์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของตนทีไดบ้นัทึกไวแ้ลว้ จะสามารถลดค่าใชจ่้าย

ทีไม่จาํเป็นทาํให้เกิดการประหยดัและการออม และหากมีการใชจ่้ายเท่าทีมีก็จะไม่ก่อให้เกิดหนีสิน จึงสามารถ 

แกไ้ขปัญหาหนีสินไดอ้ยา่งยงัยนื  
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ประโยชน์ของการทําบัญชีชาวบ้าน  

การทาํบญัชีชาวบ้านจะทาํให้เราทราบว่าในแต่ละเดือน ครอบครัวมีรายรับ-รายจ่ายอะไรบ้าง 

คนเราส่วนมากมกัจะหลงลืม (ไม่สนใจทีจะจดจาํ) เวลาใชจ่้ายเงินออกไปหรือรับเงินเขา้มา  พอเวลาผ่านไป 2-3 วนั

ก็ลืมแลว้ ดงันนั บญัชีชาวบา้นจะช่วยเตือนความจาํใหเ้รารู้ถึงการใชจ่้ายเงิน เพือนาํมาเป็นขอ้มลูในการวางแผนการ

ใชจ่้ายเงินของครอบครัวเพือแกไ้ขปัญหาหนีสิน ใหค้รอบครัวมีความเป็นอยูที่ดีขึนได ้

        1. เพือจดบนัทึกรายการการดาํเนินกิจการเรียงลาํดบัก่อนหลงั  

        2. ง่ายต่อการตรวจสอบ 

        3.  เป็นการควบคุมรักษาทรัพยสิ์นของกิจการ 

       4.  ป้องกนัความผดิพลาดในการดาํเนินกิจการ  

       5.  สามารถปรับปรุงแกไ้ขทนั 

        6.  ทาํใหท้ราบฐานะของกิจการ 

        7.  เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบผลกาํไร-ขาดทุนไดทุ้กเวลา 

 

 

หลกัการ แนวคดิ การทําบัญชีชาวบ้าน  

หลกัการการทาํบญัชีชาวบา้น การจดัทาํบญัชีรายรับ รายจ่าย เป็นเรืองง่าย ๆ ไม่ตอ้งไปรําเรียนวิชา

บญัชีทีไหนก็ทาํได ้ ทงัยงัมีประโยชน์มากมายอยา่งคาดไม่ถึง เพราะตวัเลขทุกตวัถา้พิจารณาในรายละเอียดของทีมา

ทีไปแลว้ สามารถนาํไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตไดเ้ป็นอย่างดี  เริมตังแต่รายรับทีบนัทึกว่าไดม้าจากไหน อย่างไร 

เท่าไหร่ ชวนให้คิดต่อว่าจะรักษาสถานะเดิมไวไ้ดอ้ย่างไร เช่น มีอาชีพรับจา้งก็ตอ้งคน้หาวิธีทีจะทาํให้นายจา้ง

พอใจ  เพือไม่ใหเ้ลิกจา้งหรือให้เพิมค่าจา้ง ถา้เห็นว่ารายรับน้อยก็ใชต้วัเลขนีเป็นแรงผลกัดนัให้แสวงหาช่องทาง 

หรือวิธี ทีจะทาํให้เพิมพูนขึน เช่น หลกัเลิกงานประจาํแลว้ไปทาํงานอืนต่อ ในส่วนของรายจ่ายทีบนัทึกว่าจ่าย      

ค่าอะไร เพืออะไร เมือใด เป็นเงินเท่าไหร่ เมือทบทวนดูจะทาํใหเ้ห็นว่ารายการใดจาํเป็น สินคา้ใดราคาถกู สินคา้ใด

ราคาแพง คุม้ค่า ไม่คุม้ค่า ทาํใหเ้กิดสติ นาํไปสู่การยบัยงัชงัใจ ก่อนตดัสินใจใชเ้งินครังต่อ ๆ ไป หรืออยา่งนอ้ยทีสุด

ไม่คิด อะไรมาก แค่เอารายจ่ายไปลบออกจากรายรับ ถา้เห็นเหลือน้อยจะทาํให้ระมดัระวงัในการใชจ่้ายมากขึน มี

แผนการใชเ้งินทีพอเหมาะจนทาํใหเ้งินสดไม่ขาดมือ  

ถา้มองในเชิงธุรกิจ บญัชีตามทีกล่าวถึงในย่อหน้าขา้งบน ก็คือบญัชี  “กาํไรขาดทุน”  นั นเอง    

เป็นบญัชีทีโดยหลกัการแลว้บนัทึกขอ้มูลสําคัญสามรายการ คือ บรรทัดแรกบันทึกรายรับ ตามด้วยรายจ่ายใน 

บรรทดัทีสอง และบรรทดัสุดทา้ย (Bottom line) เป็นผลต่างระหว่างรายรับรายจ่าย ถา้เป็นบวกแสดงว่ามีกาํไร      

ถา้เป็นลบก็ขาดทุน 
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ตวัอยา่งรูป การทาํบญัชีชาวบา้น (รายรับ รายจ่าย และยอดคงเหลือ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่ง แบบฟอร์มบญัชีชาวบา้น (รายรับ รายจ่าย และยอดคงเหลือ) 

 

แมจ้ะมีเพียงสามบรรทดั แต่เรืองราว หรือกระบวนการทีซ่อนอยู่ระหว่างบรรทดันันมีมากมาย

เหลือเกิน  เริมตงัแต่บรรทัดแรก (รายรับ) ทีเกิดจากลูกค้านําเงินมาให้ เพือแลกเปลียนกับสินคา้ซึงรังสรรค์ขึน     

โดยฝ่ายผลิต และนาํเสนอโดยฝ่ายขาย บรรทดันีจึงมีเรืองของฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย และฝ่ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้งร่วมกนั  

ทาํใหล้กูคา้มีความพึงพอใจซือสินคา้ ซือแลว้กลบัมาซืออีก (ซือซาํ) ซือเพิม ทงัสินคา้เดิม และสินคา้ใหม่ รวมถึง 

ช่วยหาลกูคา้ใหม่ดว้ยการบอกต่อ บรรทัดทีสอง (รายจ่าย) ทีเกิดจากการดาํเนินกิจกรรมของฝ่ายต่าง ๆ ไม่ว่า จะเป็น

ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย ฝ่ายสนับสนุน ฝ่ายทีเป็นโครงสร้างพืนฐาน และฝ่ายบริหาร บรรทัดนีจึงเป็นทีรวมของ

กระบวนการต่าง ๆ  มากมาย เช่น กระบวนการจดัซือจดัจา้ง กระบวนการบริหารบุคคล กระบวนการทางดา้นการเงิน 

และบญัชี ฯลฯ  

ถา้อ่านบญัชีรู้ ดูบัญชีเป็น ก็จะเห็นว่ากว่าจะลงมาถึงบรรทัดสุดท้าย (Bottom line) ไดต้อ้งผ่าน 

กระบวนการอะไรมาบา้ง ถา้ไม่ดูแลกระบวนการเหล่านนัใหดี้ โอกาสทีผลจะออกมาดีคงยาก ดงันันในการบริหาร
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จดัการจะใหค้วามสาํคญัเฉพาะบรรทดัสุดทา้ย (Bottom line) อย่างเดียว โดยไม่ใส่ใจกระบวนการจดัการต่าง ๆ ที

เกิดขึนก่อนหนา้นีคงไม่พอ  

หลกัการบริหารสมยัใหม่ จึงให้ความสาํคญักบักระบวนการอย่างเท่าเทียมกบัเป้าหมาย (สมดุล) 

ตวัอย่างเช่น การประกนัคุณภาพ ให้วางแผน (จดัทาํกระบวนการ) ก่อนลงมือปฏิบติั การบริหารความเสียงทีคิด

แกไ้ขปัญหาล่วงหน้า หรือการคน้หาปัจจยัเสียงในกระบวนการ แลว้ดูแลไม่ให้สร้างปัญหา (Balance score card)    

ทีให้ความสําคัญกับทุกมุมมอง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน ลูกค้า กระบวนการภายใน และอืน ๆ อย่างทั วถึง       

คนจาํนวนไม่นอ้ยแสวงหา และจ่ายทรัพยเ์พียงเพือให้ไดต้วัเลขใน Bottom line ออกมา ตามทีปรารถนา โดยไม่ใส่

ใจว่ากระบวนการ หรือวิธีการจะเป็นไปด้วยความถูกต้องหรือไม่ เช่น ได้ทรัพยม์า ด้วยการทุจริต คอรัปชั น 

เบียดเบียนผูอื้น หลีกเลียงภาษี ฯลฯ ผลคือแมมี้ทรัพยม์ากมายก็หาความสุขไม่ได้ ดงันัน ถา้ไม่ตอ้งการเป็นทุกข ์      

ก็ตอ้งทาํใหต้วัเลขใน Bottom line มีทีมาจากการประพฤติดี ประพฤติชอบ 

  

หลกัการบันทึกบัญชี  

หลกัการบันทึกบญัชีชาวบา้น คืออาจจะเริมจากการมองรวมภาพใหญ่ก่อนว่า ในเดือนหนึง ๆ  

หรือปีหนึง ๆ มีรายการอะไร ดงันี  

- รายการค่าใชจ่้ายใหญ่ ๆ อะไรบา้ง ทีค่อนข้างคงที เช่น เงินค่าเรียนหนังสือบุตร หรือเงินค่า 

วตัถุดิบในการผลิตสินคา้ เช่น ค่าปุ๋ย ค่าพนัธุพื์ช และมีรายการยอ่ย ๆ ทีเกิดประจาํวนัอะไรบา้ง เช่น ค่าอาหาร ค่านาํ

ค่าไฟฟ้า (ค่าสาธารณูปโภค) ค่านาํมนั เงินทาํบุญทอดกฐิน ทอดผา้ป่า เป็นตน้  

- หนีสินก็เป็นค่าใชจ่้ายรายการใหญ่ทีเป็นภาระผกูพนัทีตอ้งชดใชคื้นในอนาคต ไดแ้ก่ ค่าดอกเบีย

เงินทีไปกูแ้ละตอ้งใชคื้นรายเดือนหลายปีจากการกูย้มืเงินจากเพือนบา้น จากกองทุน หรือธนาคารต่าง ๆ หรือ การ 

ซือของดว้ยเงินเชือ บตัรเครดิต หรือเงินผอ่นชาํระหรือการเช่าซือ การจาํนาํ จาํนอง ขายฝาก เป็นตน้  

- เงินคงเหลือ คือ เงินหรือทรัพยสิ์นทีวดัมูลค่าได้หลงัจากนํารายรับหักรายจ่ายแลว้ ถา้รายรับ

มากกว่า รายจ่าย จะเกิดเงินคงเหลือ หรือในหลกัทางบญัชีเรียกว่า “กาํไร” แต่หากหลงัจากนาํรายรับหักรายจ่ายแลว้ 

พบว่า รายจ่ายมากกว่ารายรับจะทาํใหเ้งินคงเหลือติดลบ หรือทางบญัชีเรียกว่า “ขาดทุน”นนัเอง  

 

แนวคดิการทําบญัชีชาวบ้าน  

การนาํขอ้มลูการใชจ่้ายเงินภายในครอบครัวมาจดัเรียงลาํดบัความสาํคญัของรายจ่าย และวางแผน 

การใช้จ่ายเงิน โดยพิจารณาแต่ละรายการในแต่ละวนัมีรายจ่ายใดทีมีความสําคญัมาก  และรายจ่ายใดไม่จาํเป็น     

ให้ตดัออก เพือให้การใชจ่้ายเงินภายในครอบครัวมีพอใช้และเหลือเก็บ เพือการออมทรัพยส์ําหรับใช้จ่ายสิงที 

จาํเป็นในอนาคต บญัชีชาวบา้นถือเป็นส่วนสาํคญั ในการปฏิบติัตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลกั 3 ขอ้ คือ 

การพอประมาณ ถา้รู้รายรับรายจ่าย ก็จะใชแ้บบพอประมาณ แต่มีเหตุผล รู้ว่ารายจ่ายใดจาํเป็นไม่จาํเป็น และเมือ

เหลือจากใชจ่้ายก็เก็บออม นนัคือภูมิคุม้กนั ทีเอาไวคุ้ม้กนัตวัเรา และครอบครัว บญัชีชาวบา้นสามารถจดัไดห้มด  
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จึงนบัว่ามีประโยชน์มาก การวางแผนการใชจ่้ายเงินใหเ้หมาะสมระหว่างรายรับและรายจ่าย ครอบครัวตอ้งมีรายรับ

มากกว่ารายจ่าย หากพบว่ารายรับนอ้ยกว่ารายจ่าย ตอ้งหาแนวทางนาํเงินมาใชจ่้ายใหเ้พียงพอ  

ขอ้ควรระวงัในการจดัทาํบญัชีชาวบา้น คือ ลืมบนัทึกบญัชี ทาํให้ขาดความต่อเนืองในการบนัทึก 

และส่งผลใหไ้ม่อยากบนัทึก ผูจ้ดัทาํเขา้ใจผิดในรายการบญัชี ไม่เขา้ใจรายการทีเป็นรายรับ จึงไม่ไดบ้นัทึกบญัชี 

เช่น ลกูส่งเงินมาใหพ่้อแม่สาํหรับใชจ่้ายทุกวนัสินเดือน แต่พ่อแม่ไม่ไดบ้นัทึกบญัชีรายรับ เนืองจากเขา้ใจว่าเงิน     

ทีไดรั้บมานัน มิไดเ้กิดจากการประกอบอาชีพของตนเอง หรือเขา้ใจผิด รายการหนีสิน แต่บนัทึกว่าเป็นรายรับ     

ทาํใหมิ้ไดเ้ก็บเงินไวส้าํหรับจ่ายชาํระหนีในอนาคต เช่น ยืมเงินจากเพือนบา้นมาใชจ่้ายภายในครอบครัว ถึงแมจ้ะ 

ไดรั้บเงินมา แต่รายการดงักล่าว ไม่ถือว่าเป็นรายรับเนืองจากตนเองมีภาระผกูพนัทีตอ้งชดใชใ้นอนาคต  ซึงอาจ 

ตอ้งชดใชเ้งินตน้พร้อมดว้ยดอกเบียดว้ย จากสาเหตุดงักล่าว อาจทาํใหค้รอบครัววางแผนการใชจ่้ายเงินผดิพลาด 

ส่วนขอ้ผดิพลาดอีกประการหนึง คือ การเขียนชือรายการผิด การบนัทึกตวัเลขผิด การบวกหรือ

การลบ จาํนวนเงินผดิ อาจเกิดจากการลืมจดบนัทึกรายการบญัชี หรือบนัทึกรายการซาํ ๆ กนั หลายรายการ ปัญหา 

ดงักล่าวแกไ้ขโดยการคาํนวณจาํนวนเงินกระทบยอดเงินคงเหลือในบญัชีกบัยอดเงินฝากธนาคารทีครอบครัวมีอยู่

จริง หรือยอดเงินทีเก็บไวส้าํหรับใชจ่้ายจริง หากพบว่า ยอดเงินคงเหลือในบญัชีเท่ากบัยอดเงินคงเหลือในบญัชี    

เงินฝากธนาคาร แสดงว่าการจดัทาํบญัชีถกูตอ้ง แต่หากกระทบยอดแลว้ยอดเงินทงัสองไม่เท่ากนั อาจเกิดจากการ

บนัทึกบญัชีผดิพลาด หรือเงินสดของครอบครัวสูญหาย 

 

        
 

รูปแบบและวธิกีารทําบญัชีชาวบ้าน (บญัชีในครัวเรือนกบัการประกอบอาชีพ) 

เริมจากการหาสมุดมาสกัหนึงเล่ม อาจเป็นสมุดทีเด็กใชแ้ลว้เหลือหนา้กระดาษทีว่าง ๆ ก็นาํมาเป็น

บญัชีชาวบา้นได ้ปากกาหรือดินสอสาํหรับเขียนลงในสมุดบัญชีชาวบ้าน สาํหรับชาวบ้านหรือคนทีอ่าน-เขียน

หนงัสือไม่ค่อยคล่องก็อาจจะใชล้กู ๆ ช่วยเขียนให ้การทาํบญัชีครัวเรือน ในแต่ละวนัใชเ้วลาว่างไม่นาน ประมาณ   

5-10 นาที ก็เสร็จแลว้ เวลาทีเหลือเสียไปแค่ 5-10 นาทีต่อวนั แต่ประโยชน์ทีไดรั้บจากการทาํบญัชีชาวบา้นนัน มีค่า
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มากมายมหาศาลนกั ในการช่วยวางแผนการเงินของครอบครัว และสามารถประยุกต์ไปจนถึงการนาํไปใชแ้กไ้ข

ปัญหาหนีสินได ้ขอใหย้อมสละเวลาในแต่ละวนัเพือความเป็นอยูข่องครอบครัวทีดีขึน 

บญัชีชาวบ้านสามารถจัดทาํได้หลายรูปแบบ แต่อย่างน้อยต้องมีการบรรทุกข้อมูลรายรับและ

รายจ่ายเป็นปกติเป็นตาราง 5 ช่อง ประกอบดว้ย  

ช่องแรก  วนัเดือนปี เพือบนัทึกวนัทีเกิดรายการนนั ๆ  

ช่องทีสอง รายการ เพือบนัทึกเหตุการณ์  

ช่องทีสาม รายรับ เพือบนัทึกจาํนวนเงินทีไดรั้บ  

ช่องทีสี   รายจ่าย เพือบนัทึกจาํนวนเงินทีจ่ายออกไป และ 

ช่องสุดท้าย ยอดคงเหลือ เป็นช่องสรุปยอดเงินคงเหลือในแต่ละวนั 

 

ขันตอนการจดัทําบัญชีชาวบ้าน มดีังนี 

1.  แยกประเภทของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย แต่ละประเภทออกมา อาจใชส้มุดบญัชีทีมีขายตามร้าน

ทวัไป หรือหาสมุดมาตีเสน้ แบ่งออกเป็นแถวในแนวตงัและแนวนอน เพือจดรายการ 

2.  กาํหนดรหสัประเภทของรายได ้และค่าใชจ่้ายเพือใชส้รุปประเภทของรายจ่าย 

3.  เริมจากยอดเงินสดยกมาหรือเงินทุนตงัตน้ แลว้บวกดว้ยรายได ้หกัดว้ยค่าใชจ่้าย แลว้แสดงยอด

คงเหลือไว ้

4.  นาํรายการทีเป็นบญัชีประเภทเดียวกนัรวมยอดเขา้ดว้ยกนั แลว้แยกไปสรุปไวต่้างหาก โดยสรุป

ยอดตามแต่ตอ้งการ เช่น เป็นรายรับ รายสปัดาห์ รายปักษ ์หรือรายเดือน เป็นตน้ 
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ใบงานท ี1 

คาํสัง  จงตอบคาํถามต่อไปน ี

  1.  บญัชีชาวบา้น หมายถึงอะไร 

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

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

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

 

  2.  ประโยชน์ของการทาํบญัชีชาวบา้น มีอะไรบา้ง 

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

 ......................................................................................................................................................................... 
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ใบงานท ี2 

คาํสัง  จงตอบคาํถามต่อไปน ี

1.  จงบอกหลกัการในการจดัทาํบญัชีชาวบา้น 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.  จงบอกแนวคิดในการจดัทาํบญัชีชาวบา้น 

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

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

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

..........................................................................................................................................................................  
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ใบงานท ี3 

คาํสัง  จงตอบคาํถามต่อไปน ี

1.  วิธีการทาํบญัชีชาวบา้น มีรูปแบบอยา่งไร จงอธิบาย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2. ใหน้กัศึกษาจดัทาํบญัชีชาวบา้นของตนเองมา โดยมีรายการบนัทึกไม่นอ้ยกว่า 1 สปัดาห์ 

.......................................................................................................................................................................... 
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บทที 6 

การทําเกษตรทฤษฎใีหม่เพอืพฒันาอาชีพอย่างมีคุณธรรม 

 

                  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาการขาดแคลนทีดินทาํกินของเกษตรกรเป็นปัญหาสาํคญัยิงในปัจจุบนั และการประกอบ

อาชีพทางการเกษตรโดยเฉพาะในเขตทีใชน้าํฝนทาํนาเป็นหลกั เกษตรกรจะมีความเสียงสูง เป็นเหตุให้ผลผลิตขา้ว

อยูใ่นระดบัตาํ ไม่เพียงพอต่อการบริโภค ดว้ยพระอจัฉริยะในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    

ในการแกปั้ญหา จึงไดพ้ระราชทาน "ทฤษฎีใหม่"  ใหด้าํเนินการในพืนทีทาํกินทีมีขนาดเลก็ ประมาณ 15 ไร่  ดว้ย

วิธีการจดัการทรัพยากรระดบัไร่นาอย่างเหมาะสม ดว้ยการจดัสรรการใชป้ระโยชน์ในทีดินโดยให้มีการจดัสร้าง

แหล่งนาํในทีดินสาํหรับการทาํการเกษตรแบบผสมผสานอย่างไดผ้ล เพือให้เกษตรกรสามารถเลียงตวัเองได ้ให้มี

รายไดไ้วใ้ชจ่้ายและมีอาหารไวบ้ริโภคตลอดปี และการนําเกษตรทฤษฎีใหม่มาใชเ้พือการพฒันาอาชีพอย่างมี

คุณธรรมจริยธรรม เราควรศึกษาวิธีการปฏิบติัดงัต่อไปนี 

 

ความสําคญัในการพฒันาอาชีพ 

                  การพฒันาอาชีพ เป็นสิงทีสําคญัในวิถีชีวิตและการดาํรงชีพในปัจจุบัน  เพราะอาชีพเป็นการ       

สร้างรายได้เพือเลียงชีพของตนเองและครอบครัว อาชีพก่อให้เกิดผลผลิตและการบริการทีสนองตอบต่อ          

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค และทีสาํคญัคือการพฒันาอาชีพมีความสาํคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติ ความสาํคญั

จึงเป็นฟันเฟืองในการพฒันาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ชุมชน 
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ความจาํเป็นในการพฒันาอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความจาํเป็นในการพฒันาอาชีพทีเหมาะสมกับตนเอง เป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ การลงทุน การตลาด กระบวนการผลิต การขนส่ง การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป และผลกระทบต่อชุมชน  

และสิงแวดลอ้ม ความรู้ความสามารถของตนเองต่อสิงทีต้องการพฒันาทีมีความเป็นไปได ้  เพือนําข้อมูลที

วิเคราะห์ไวน้าํไปปรึกษาผูรู้้ การตดัสินใจเลือกพฒันาอาชีพทีเหมาะสมกบัตนเอง โดยวิเคราะห์ความพร้อมของ

ตนเอง ความตอ้งการของตลาด เทคนิคความรู้ ทกัษะในอาชีพ 

การพฒันาอาชีพให้เข้มแข็ง  มีความสาํคญัและความจาํเป็น ดงันี 

1. ทาํใหอ้าชีพมีความเจริญกา้วหนา้ขึน เขม้แข็ง พึงตนเองได ้

2.  ผูป้ระกอบอาชีพไดพ้ฒันาตนเองไม่ลา้สมยั 

3. ช่วยใหส้ร้างภาพลกัษณ์ทีดีใหก้บัตนเองและกิจการ 

4. ทาํใหผู้ป้ระกอบการดึงบุคลากรทีมีความสามารถสูงเขา้มาทาํงานไดม้ากขึน 

5. เป็นการรับประกนับุคคลทีมีความสามารถทาํงานอยูก่บัองคก์รต่อไป 

6. ผูป้ระกอบอาชีพรู้ทนัการเปลียนแปลงตลอดเวลา 

7. รู้ทิศทางของตนเองวางกลยทุธใ์นการพฒันาอาชีพ 
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คุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

คุณธรรม  หมายถึง สภาพคุณงามความดี และความถกูตอ้งในการแสดงออก ทงักาย วาจา  และใจ      

ของแต่ละบุคคลซึงยดึมนัไวเ้ป็นหลกัในการประพฤติปฏิบติัจนเกิดเป็นนิสยั 

จริยธรรม  หมายถึง  กฎเกณฑ์ทีเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัตนในสิงทีดีงามเหมาะสม 

และเป็นทีนิยมชมชอบ หรือยอมรับจากสงัคม เพือความสนัติสุขแห่งตนเองและความสงบเรียบร้อยของสงัคม 

ความสําคญัของคุณธรรมจริยธรรม 

1.  ช่วยใหชี้วิตดาํเนินไปดว้ยความราบรืนและสงบ 

2.  ช่วยใหมี้สติสมัปชญัญะอยูต่ลอดเวลา 

3.  ช่วยสร้างความมีระเบียบวินยัใหแ้ก่บุคคลในชาติ 

4.  ช่วยควบคุมไม่ใหค้นชวัมีจาํนวนมากขึน 

5.  ช่วยใหม้นุษยน์าํความรู้และประสบการณ์มาสร้างสรรคแ์ต่สิงทีมีคุณค่า 

6.  ช่วยควบคุมความเจริญทางดา้นวตัถุและจิตใจของคนใหเ้จริญไปพร้อม ๆ กนั 

คุณธรรมในการประกอบอาชีพ 

คุณธรรมในการประกอบอาชีพ  หมายถึง  ลกัษณะนิสยัทีดีทีควรประพฤติปฏิบติัในการประกอบ

อาชีพคุณธรรมสาํคญัทีช่วยใหก้ารทาํงานประสบความสาํเร็จมีดงันี 

1.  ความมีสติสมัปชญัญะ หมายถึง  การควบคุมตนเองใหพ้ร้อม  มีสภาพตืนตวัฉับไว ในการรับรู้

ทางประสาทสัมผสั การใช้ปัญญาและเหตุผลในการตัดสินใจทีจะประพฤติปฏิบัติในเรืองต่าง ๆ ได้อย่าง

รอบคอบ  เหมาะสม และถกูตอ้ง 

2.  ความซือสตัยสุ์จริต  หมายถึง  การประพฤติปฏิบติัอยา่งตรงไปตรงมาทงักาย  วาจา  และใจ                      

ไม่คิดคดทรยศ  ไม่คดโกง  และไม่หลอกลวงใคร 



เกษตรทฤษฎีใหม่เพือการพฒันาอาชีพ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้     117 

 

3.  ความขยนัหมนัเพียร  หมายถึง  ความพยายามในการทาํงานหรือหน้าทีของตนเองอย่างแข็งขนั                

ดว้ยความมุ่งมนัเอาใจใส่อยา่งจริงจงัพยายามทาํเรือยไปจนกว่างานจะสาํเร็จ 

4.  ความมีระเบียบวินยั  หมายถึง  แบบแผนทีวางไวเ้พือเป็นแนวทางปฏิบติัและดาํเนินการให้ถูก

ลาํดบั ถกูที  มีความเรียบร้อย  ถกูตอ้งเหมาะสมกบัจรรยาบรรณ  ขอ้บงัคบั  ขอ้ตกลง  กฎหมาย  และศีลธรรม 

5.  ความรับผดิชอบ  หมายถึง  ความเอาใจใส่มุ่งมนัตงัใจต่องาน  หนา้ที  ดว้ยความผกูพนั ความ   

พากเพียร  เพือใหง้านสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายทีกาํหนดไว ้

6.  ความมีนาํใจ คือ ปรารถนาดีมีไมตรีจิตตอ้งการช่วยเหลือให้ทุกคนประสบความสุข  และ

ช่วยเหลือผูอื้นใหพ้น้ทุกข ์

7.  ความประหยดั หมายถึง การรู้จกัใช ้รู้จกัออม รู้จกัประหยดัเวลา ตามความจาํเป็น เพือให้ได้

ประโยชน์อยา่งคุม้ค่าทีสุด 

8.  ความสามคัคี  หมายถึง  การทีทุกคนมีความพร้อมทังกาย  จิตใจ  และความเป็นนาํหนึง           

ใจเดียวกนั มีจุดมุ่งหมายทีจะปฏิบติังานใหป้ระสบความสาํเร็จโดยไม่มีการเกียงงอน 

ความสําคญัของจริยธรรมในการประกอบอาชีพ  

จริยธรรมเป็นมาตรฐานความประพฤติของมนุษย ์จะเกิดขึนไดต้อ้งอาศยัความสัมพนัธ์ระหว่าง

จรรยา คือความประพฤติและธรรม คือเครืองรักษาความประพฤติ การประกอบอาชีพใด ๆ ก็ตามผูป้ระกอบอาชีพ

จะต้องคํานึกถึงผลกระทบต่อสังคมภายนอกเสมอ ทังนี ก็คือจะต้องไม่ใช้ความรู้ความสามารถในทางทีผิด            

หากประกอบอาชีพโดยไร้จริยธรรม ผลเสียหายจะตกอยู่กบัสังคมและประเทศชาติ ฉะนัน จริยธรรมจึงมีบทบาท

สาํคญัอยา่งยงิทีจะลดปัญหาทีอาจจะเกิดขึน ความสาํคญัของจริยธรรมในการประกอบอาชีพ มีดงันี  

1.  ช่วยใหผู้ป้ระกอบอาชีพแต่ละสาขาไดใ้ชว้ิชาชีพในทางทีถูกตอ้งเหมาะสม และเป็นประโยชน์

ต่อสงัคมและประเทศชาติ 

2.  ช่วยควบคุมและส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบอาชีพทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความสาํนึกใน

หนา้ทีและมีความรับผดิชอบในงานของตน  

3.  ช่วยส่งเสริมและควบคุมการผลิต และการปฏิบติังานใหมี้คุณภาพเป็นทีเชือถือและไวว้างใจได้

ในเรืองของความปลอดภยัและการบริการทีดี 

4.  ช่วยส่งเสริมให้ผูป้ระกอบอาชีพไม่เอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภคและไม่เห็นแก่ตวั ทงันี ตอ้งยึด

หลกัโดยคาํนึงถึงผลกระทบทีจะเกิดแก่ผูบ้ริโภคเสมอ  

5.  ช่วยใหว้งการธุรกิจของผูป้ระกอบอาชีพมีความซือสัตย ์ยุติธรรม และมีความเอือเฟือต่อสังคม

ส่วนรวมมากขึน อาชีพ (Occupation) หมายถึง กิจกรรมทีเกียวข้องกับงานทุกประเภท และเกียวข้องกับ

องคป์ระกอบทางดา้นเทคนิค เศรษฐกิจ และสงัคม ดงันนั คาํว่าอาชีพจึงครอบคลุมไปถึงงานทีใคร ๆ ก็ทาํได ้ โดย

ไม่ตอ้งอาศยัการฝึกหดัมาก่อน เช่น งานทีตอ้งใชแ้รงงาน (Manual works) และเป็นงานทีผูก้ระทาํจะตอ้งไดรั้บการ

ฝึกฝนเป็นพิเศษหรือเป็นงานทีใชท้กัษะและการฝึกหดัขนัสูง 
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วธิีการสร้างจริยธรรมในการประกอบอาชีพสามารถทําได้ ดังนี   

    

 

 

 

 

 

 

 

1.  การอบรมตามหลกัของศาสนา  

2.  การปลกูฝังพฤติกรรมทีพึงประสงค ์ 

3.  การสอนใหรู้้จกัความเมตตาต่อผูอื้น  

4.  การสร้างค่านิยมทีพึงประสงค ์ 

5.  การใชอิ้ทธิพลของกลุ่มใหเ้กิดความคลอ้ยตาม  

6.  การใชห้ลกัมนุษยสมัพนัธ ์ 

7.  การจดัสิงแวดลอ้มและประสบการณ์ในทางทีดี จริยธรรมทีผูป้ระกอบอาชีพควรประพฤติ  

หลกัในการยดึถือปฏิบัตขิองผู้ประกอบอาชีพ 

หลกัในการยึดถือปฏิบติัของผูป้ระกอบอาชีพทวัไป พึงกระทาํเพือความเจริญกา้วหน้าในอาชีพ

ของตน และร่วมรับผดิชอบในสงัคม ควรมีดงันี  

1.  ความซือสตัยสุ์จริต และมีความรับผดิชอบต่อสงัคม  

2.  การมีจริยธรรมต่อสิงแวดลอ้ม  

3.  ความน่าเชือถือและความปลอดภยัในบริการ  

4.  การมีจรรยาอาชีพและดาํเนินกิจการอยา่งมีคุณภาพ  

5.  การสร้างสมัพนัธภาพทีดีต่อลกูคา้  

6.  การเคารพสิทธิและรักษาผลประโยชน์ของผูอื้น 

7.  การใชจ้ริยธรรมในการติดต่อสือสาร  

8.  การสร้างสมัพนัธภาพกบัชุมชน  

9.  การสร้างวินยัในการประกอบอาชีพ  

10. การดาํเนินงานอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย  

11. การใหแ้หล่งขอ้มลูข่าวสารอยา่งถกูตอ้ง  

12. การประกอบอาชีพดว้ยความขยนัหมนัเพียร   
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  ใบงานที 1   

คาํชีแจง   ให้ผู้เรียนตอบคาํถามตามหัวข้อต่อไปน ี

คุณธรรมในการประกอบอาชีพ มีความหมายอยา่งไร มีอะไรบา้ง ?      

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...    

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...    

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...    

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...    

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...    

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...    

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...    

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...    

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...    

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...    

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...    

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...    

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...  
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ใบงานที 2 

คาํชีแจง   ให้ผู้เรียนตอบคาํถามตามหัวข้อต่อไปน ี

1.  ความสาํคญัของจริยธรรมในการประกอบอาชีพมีอะไรบา้ง จงอธิบาย ?   

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...    

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...    

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...    

2.  หลงัจากผูเ้รียนไดศึ้กษาจริยธรรมในการประกอบอาชีพแลว้ผูเ้รียนสามารถสร้างจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

ไดอ้ยา่งไร?      

……………………………………………………………………………………………………………………...    

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3.  หลกัในการยดึถือปฏิบติัของผูป้ระกอบอาชีพทวัไปพึงกระทาํเพือความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพของตน  

และร่วมรับผดิชอบในสงัคมควรปฏิบติัอยา่งไร ?  

……………………………………………………………………………………………………………………...    

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...    

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...    

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...    

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...    

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...   

………………………………………………………………………………………………………………………..  
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แบบทดสอบหลงัเรียน วชิาเกษตรทฤษฎีใหม่เพอืการพฒันาอาชีพ 

ระดับ มธัยมศึกษาตอนต้น 

คาํสัง ให้นักศึกษาทําเครืองหมาย X ในข้อทถูีกต้อง ลงในกระดาษคาํตอบ 

1.  ขอ้ใดคือกิจกรรมเกษตรผสมผสาน 

ก.  เครืองจกัสานจากผกัตบชวา   ข.  มลูปลาเป็นปุ๋ยตน้ขา้ว 

ค.  ปุ๋ยหมกั     ง.  ปลากินแมลงทีเป็นศตัรูขา้ว 

2.  ต่อไปนีขอ้ใดเป็นแหล่งนาํทีมีนาํมากทีสุด 

ก.  นาํในธารนาํแข็ง    ข.  นาํใตดิ้น 

ค.  นาํในบรรยากาศ    ง.  นาํในทะเลสาบและแม่นาํ 

3.  ระดบันาํใตดิ้นจะลดตาํลงเมือใด 

ก.  บริเวณนนัเกิดความแหง้แลง้   ข.  บริเวณนนัมีฝนตกมากขึน 

ค.  บริเวณนนัมีการสูบนาํบาดาลมากขึน  ง.  บริเวณนนัมีการเพาะปลกูมากขึน 

4.  หลกัการสาํคญัทีสุดของการสร้างเขือนคือขอ้ใด 

ก.  กกัและทดนาํใหมี้ระดบัสูงสุด   ข.  มีช่องระบายนาํออกไปได ้

ค.  มีเครืองจกัรในการผลิตไฟฟ้า   ง.  เก็บกกันาํไวใ้หก้ารคมนาคมตน้นาํสะดวก 

5.  การปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะก่อใหเ้กิดผลดีต่อตนเองและครอบครัว ยกเว้น ขอ้ใด 

ก.  มีความรับผดิชอบต่อสงัคม       ข.  มีความพอประมาณในการใชจ่้าย 

ค.  มีการวางแผนการบริหารจดัการประเทศ ง.  ทาํใหรู้้จกัใชเ้หตุผลในการวางแผนและการ 

ปฏิบติัตน 

6.  ดินชนิดใดเหมาะในการเพาะปลกูมากทีสุด 

ก.  ดินเหนียว                                    ข.  ดินเหนียวปนตะกอน 

ค.  ดินร่วน                                        ง.  ดินร่วนปนตะกอน 

7.  ดินเป็นกรดควรแกไ้ขอยา่งไร 

ก. ใชปู้นขาวหว่าน                              ข.  ระบายนาํเขา้ทีดิน 

ค.  การใส่ปุ๋ยพืชสด                              ง.  การปลกูพืชหมุนเวียน 

8.   แนวพระราชดาํริเรืองเศรษฐกิจพอเพียงเริมตน้เมือใด 

ก.  พ.ศ. 2507                                   ข.  พ.ศ. 2517 

ค.  พ.ศ. 2527                                   ง.  พ.ศ. 2537 

9.  การดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัพอเพียงนนั ตอ้งอาศยัสิงใดเป็นพืนฐาน 

ก.  ความซือสตัยแ์ละความรู้                     ข.  ความรู้และคุณธรรม 

ค.  คุณธรรมและความเพียร                     ง.  ความเพียรและสติปัญญา 
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10.  ขอ้ใดเป็นการปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ก.  รู้จกัประหยดั         ข.  ยมืเงินเพือนและผอ่นใชที้หลงั 

ค.  อดอาหารกลางวนัเพือเก็บเงินใส่ออมสิน       ง.  ทาํงานหลงัเลิกเรียนเพือเก็บเงินไวซื้อสิงของ 

ทีอยากได ้

11.  ขอ้ใดคือความหมายของการพึงตนเอง 

ก.  มีความมนัใจว่าตนเองเก่ง   ข.  มีความเอือเฟือเผอืแผ ่

ค.  ขอความช่วยเหลือเมือทาํสิงนนัไม่ได ้  ง.  พยายามทาํทุกอยา่งดว้ยตนเองแมจ้ะทาํไม่ไดดี้ 

12.  เกษตรทฤษฎีใหม่แบ่งพืนทีทาํกินอยา่งไร 

ก.  ขุดสระนาํ / ปลกูขา้ว / ปลกูออ้ย / ทีอยู ่  ข.  ปลกูขา้ว / ปลกูออ้ย / ปลกูขา้วโพด / ทีอยู ่

ค.  ปลกูขา้ว / เลียงปลา / ปลกูออ้ย / ทีอยู ่  ง.  ขุดสระนาํ / ปลกูพืช / ปลกูขา้ว / ทีอยู ่

13.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนาํมาปฏิบติัในการพฒันาแบบบูรณาการเป็นองคร์วม ยกเว้นขอ้ใด 

ก.  คนเป็นศนูยก์ลางการพฒันา   ข.  การปฏิบติับนทางสายกลาง 

ค.  การพฒันาอยา่งเป็นขนัตอน   ง.  การแกปั้ญหาความยากจน 

14.  โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีประโยชน์และความสาํคญัอยา่งไร 

ก.  สร้างโอกาสทางการศึกษาอยา่งต่อเนือง     ข.  สนบัสนุนการศึกษา การจดัทาํหลกัสูตร 

ค.   พฒันาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา      ง.   ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความเขา้ใจและตระหนกั 

ในการเรียนรู้ 

15.  การกระจายอาํนาจการบริหารจดัการประเทศสู่ภูมิภาค ทอ้งถิน และชุมชนมีความสาํคญัอยา่งไร 

ก.  ส่งเสริมภาคเอกชนใหมี้ความเขม้แข็ง  ข.  สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสงัคม 

ค.  เสริมสร้างความเขม้แข็งภาคประชาชน  ง.  เสริมสร้างศกัยภาพของชุมชนในการอยูร่่วมกนั 

16.  การถนอมอาหารโดยการแช่อาหารในนาํเกลือ นาํสม้สายชู นาํเชือมเขม้ขน้ เพือปรุงแต่งรสชาติอาหารให้

แตกต่างไปจากเดิมหมายถึงการถนอมอาหารในขอ้ใด 

  ก.  การหมกั         ข.  การดอง      

ค.  การหมกัดอง       ง.  ถกูทุกขอ้ 

17.  การทาํบญัชี หมายถึงอะไร 

ก.  การทาํบญัชีเป็นการนาํรายไดที้เกียวกบัการเงินมาจดบนัทึกไวเ้ป็นหมวดหมู ่ 

ข.  เป็นการแสดงรายละเอียดทางการเงิน  

ค.  เป็นการจดสรุปรายรับ – รายจ่าย ทุกเดือน  

ง.  การทาํบญัชีเพือเป็นหลกัฐานการดาํเนินงานในแต่ละครัง  
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18.  ประโยชน์ของการทาํบญัชีชาวบา้น หรือบญัชีครัวเรือน เพือใหท้ราบถึงอะไร  

ก.  ทาํใหเ้ราทราบว่าแต่ละเดือน ครอบครัวมีรายรับ-รายจ่ายอะไรบา้ง  

ข.  เพือใหท้ราบการไม่หลงลืม  

ค.  เพือใหท้ราบเงินเขา้เงินออก      

ง.  บญัชีชาวบา้นช่วยเตือนความจาํใหเ้รารู้ถึงการใชจ่้ายเงินเพือนาํไปเป็นขอ้มลูการวางแผนใชจ่้ายเงิน 

เพือใหค้รอบครัวมีความเป็นอยูที่ดี 

19.  ขอ้มลูทีไดจ้ากการทาํบญัชีชาวบา้น จะช่วยใหเ้ราทราบถึงอะไร  

ก.  จะช่วยใหเ้ราสามารถวางแผนการใชจ่้ายเงินในเดือนถดัไปไดรู้้จกัวางแผนการใชจ่้ายเงิน  

ข.  ช่วยใหท้ราบถึงเงินทีมีอยูน่าํไปใชป้ระโยชน์อะไรบา้ง  

ค.  ทาํใหเ้รามองเห็นปัญหาเรืองการใชจ่้ายเงิน     

ง.  เพือไม่ใหใ้ชจ่้ายฟุ่มเฟือย 

20.  สหกรณ์วดัจนัทร์ ไม่จาํกดัสินใช ้จงัหวดัพิษณุโลก เป็นสหกรณ์แห่งแรกของไทย จดัตงัขึนเพืออะไร 

ก.  แหล่งเงินกูข้องชาวนา    ข.  ท่าขา้วรับซือผลผลิตจากชาวนา 

ค.  แหล่งออมทรัพยข์องขา้ราชการ  ง.  แหล่งฝึกงานสหกรณ์ของชา้ราชการ 

21.  บิดาแห่งสหกรณ์ไทยคือใคร 

ก.  กรมหลวงสงขลานครินทร์   ข.  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ 

ค.  กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ   ง.  กรมหมืนพิทยาลงกรณ์ 

22.  สหกรณ์มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 

ก.  องคก์รธุรกิจทีดาํเนินงานโดยรัฐบาล   

ข.  องคก์รธุรกิจทีจดัตงัขึนเพือมุ่งหวงัผลกาํไรเป็นหลกั 

ค.  องคก์รธุรกิจทีจดัตงัขึนเพือช่วยเหลือซึงกนัและกนัในหมู่สมาชิก 

ง.  องคก์รผลผลิตทีทาํหนา้ทีเป็นพ่อคา้คนกลางระหว่างผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภค 

23.  สหกรณ์ประเภทใดเหมาะสมกบัประเทศไทยมากทีสุด 

ก.  สหกรณ์ร้านคา้     ข.  สหกรณ์บริการ 

ค.  สหกรณ์การเกษตร     ง.  สหกรณ์ประมง 

24.  การสาํรวจตนเองก่อนเลือกประกอบอาชีพมีประโยชนอ์ยา่งไร 

ก.  ทาํใหมี้เพือนร่วมงานมาก   ข.  ทาํใหมี้รายไดสู้ง 

ค.  ทาํใหมี้ความรับผดิชอบต่องาน   ง.  ทาํใหไ้ดง้านทีชอบและมีความถนดั 

25.  วิธีการเลือกประกอบอาชีพในขอ้ใดไม่เหมาะสมสาํหรับการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพ 

ก.  ความชอบ     ข. ความนิยมของสงัคมในการประกอบอาชีพ 

ค.  ความสามารถ    ง.  ความสนใจหรือความถนดั 
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26.  ขอ้ใดไม่จดัเป็นคุณธรรมในการประกอบอาชีพ 

ก.  ยดึถือประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่  ข.  ตงัใจทาํงาน 

ค.  ซือสตัยสุ์จริต     ง.  อดทน อดกลนั 

27.  ผูที้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าควรมีคุณสมบติัขอ้ใดมากทีสุด 

ก.  ขยนั      ข.  อดทน 

ค.  รอบคอบ     ง.  ประหยดั 

28.  ขอ้ใดแสดงถึงความสาํคญัของจริยธรรมทีมีต่อมนุษย ์

ก.  สร้างความสงบสุขใหแ้ก่สงัคม   ข.  สร้างความแขง็แกร่งทางเศรษฐกิจ 

ค.  สร้างฐานะความเป็นอยูใ่หเ้ป็นปึกแผน่  ง.  สร้างความมนัคงทางเศรษฐกิจ 

29.  ขอ้ใดจดัว่าเป็นผูป้ระกอบอาชีพมีจริยธรรม 

ก.  วิทิตมีอาชีพทนายความประกอบอาชีพมากว่า  20 ปี    

ข.  ทะนงศกัดิเป็นนกัธุรกิจทีมีชือเสียงในวงการธุรกิจ 

ค.  พรศรีเป็นแม่คา้ขายผลไมห้าบเร่ชงัผลไมไ้ม่เคยโกงตาชงัเลย  

ง.  บุญเสริมมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างหลบเลียงภาษีเป็นอาจิณ 

30.  ขอ้ใดเป็นลกัษณะของความรับผดิชอบต่อตนเอง 

ก.  การรู้จกัหนา้ที    ข.  มีจรรยาวิชาชีพ 

ค.  มีความภูมิใจในตนเอง   ง.  รักษาชือเสียงของคณะ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 

1.ง     2.ก    3.ค     

4.ก     5. ค    6.ค  

7.ก     8.ข     9.ข     

10.ก       11.ง    12.ง  

13.ง                          14.ค     15.ก     

16.ข       17.ก    18.ง 

19.ก     20.ก      21.ง       

22.ค       23.ค      24.ง   

25.ข       26.ก      27.ค    

28.ก       29.ค      30.ก 
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บรรณานุกรม 

 

ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดันครราชสีมา. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี

ใหม่ตามแนวพระราชดาํริ : ศนูยก์ารเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดาํริ และศนูยส์าธิตและ

ส่งเสริมศิลปาชีพภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดันครราชสีมา 

สาํนกังานคณะกรรมการพิเศษเพือประสานงานโครงการอนัเนืองมาจากพระราชดาํริ (สาํนกังาน    

กปร)  ทฤษฎีใหม่ชีวิตทีพอเพียง : กรุงเทพมหานคร  

  สาํนกัพฒันาเกษตรกร. 2550 เศรษฐกิจพอเพียงภาคเกษตร (พิมพค์รังที 2) : กรุงเทพมหานคร  

กรมส่งเสริมการเกษตร  

มลูนิธิกสิกรรมธรรมชาติ  (ออนไลน)์ แหล่งทีมา : http://www.agrinature.or.th/node/160   

22 พฤศจิกายน 2559 

  สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย.“ประวติัการสหกรณ์ในประเทศไทย”  แหล่งทีมา : 

http://www.clt.or.th/main/menu_top_right/clt_information/main_6.php 

  สาํนกัคณะกรรมการอาชีวศึกษา. หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พ.ศ.2546  หลกัการ

สหกรณ์ แหล่งทีมา : http://ab.cmcat.ac.th/main/sahakorn/w002.html   

“หลกัการบริหารจดัการในรูปแบบสหกรณ์” มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.“พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวกับการจัดการทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร” แหล่งทีมา: https://web.ku.ac.th/king72/2542-

09/res05_02.html 

http://202.143.130.91/bookcenter/%E0%B8%97%E0%B8%8A02001.pdf “การทาํบญัชีชาวบา้น” 

  http://coop-thailand.com/th/about-coop/7typecoop  “7 ประเภทของสหกรณ์” 

  https://sites.google.com/site/chitnupong211/neuxha-bth-reiyn/kar-brihar-ngan-khxng-shkrn 

  https://krootewan2013.wordpress.com “คุณธรรม จริยธรรมในการทาํงาน”  

  http://hq.prd.go.th/ethics/ewt_news.php?nid=25&filename=index “เรียนรู้ความสาํคญัของ

จริยธรรมในอาชีพ” 

  http://nfekhaojeak.blogspot.com/2013/11/21003-1-2.html “การพฒันาอาชีพใหมี้ความเขม้แข็ง” 

http://www.chaipat.or.th/site_content/34-13/3579-2010-10-08-05-24-39.html “การจดัการนาํ”

 http://www.geocities.com/pwa_dd/waterre.html “นโยบายนาํแห่งชาติ” 

http://www.agrinature.or.th/node/160  22 พฤศจิกายน 2559 

https://sites.google.com/site/chiwwithyachanm5/home/bth-thi6-kar-khyay-phanthu-phuch 

“ขยายพนัธพื์ช” 
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  http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=12&chap=5&page=t12-5-

infodetail03.html “การเลียงสตัว”์ 

http://202.143.130.91/bookcenter/%E0%B8%97%E0%B8%8A02001.pdf “การทาํบญัชีชาวบา้น” 
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รายชือผู้จดัทํา 

 

 1.  นางสาววิมล  เลก็สูงเนิน   ครู คศ. 1 

2.  นางจตุพร  ศรีลานคร    ครูผูช่้วย 

3.  นางสาวรุ่งราวลัย ์ มีแพง   ครูอาสาสมคัรการศึกษานอกโรงเรียน 

4.  นางวิไลลกัษณ์  ภกัดี    ครูกศน.ตาํบล 

5.  นายสุรสิทธิ  คาํนึงผล    ครูกศน.ตาํบล 

6.  นายธมัพิสิฐ  ศรีโสภา    ครูกศน.ตาํบล 

7.  นางสาวอาทิตติยา  ป้อมทอง   ครูกศน.ตาํบล 

8.  นางสาวทรรทราภรณ์ วิเศษทรัพย ์  ครูกศน.ตาํบล 

  

 

 



 




