
 

v หนงัสอืเรยีนสาระการประกอบอาชพี  

รายวชิาเลอืก 

 

รหสัวชิา อช02001 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

ตามหลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาข ัน้พ ืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวดัเชียงใหม่ 
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 

สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

การทาํนา 

ห้ามจําหน่าย 

หนงัสือเรียนเล่มน้ีจดัพิมพด์ว้ยเงินงบประมาณแผน่ดินเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิตสาํหรับประชาชน

ลิขสิทธ์ิเป็นของสาํนกังาน กศน.จงัหวดัเชียงใหม่ 



ก 

คํานํา 
  
 หนังสือเรียนรายวิชาเลือกวิชา การทํานา รหัสวิชา อช02001 ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดทําขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้และ
ประสบการณ์  ซึ่งเป็นไปตามหลักการและปรัชญาการศึกษานอกโรงเรียน และพระราชบัญญัติส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551  ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา         
มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 เพ่ือให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ สถานศึกษาต้องใช้หนังสือเรียนที่มี
คุณภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา หนังสือเล่มน้ีได้ประมวลสาระความรู้  กิจกรรมเสริมทักษะ แบบวัดประเมินผลการเรียนรู้ไว้อย่าง
ครบถ้วน โดยองค์ความรู้น้ันได้นํากรอบมาตรฐานการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกําหนดไว้ นํารายละเอียดเนื้อหา
สาระมาเรียบเรียงอย่างมีมาตรฐานของการจัดทําหนังสือเรียน เพ่ือให้ผู้เรียน สามารถอ่านเข้าใจง่าย และศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างสะดวก 
 คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่า หนังสือเรียนวิชา การทํานา รหัสวิชา อช02001 เล่มน้ีจะเป็นสื่อที่
อํานวยประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
เพ่ือให้ผู้เรียนสัมฤทธ์ิผลตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ในหลักสูตรทุกประการ 
 
 

        คณะผู้จัดทาํ 
 

สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 
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สารบัญ 
เรื่อง หน้า 
 
คํานํา ก 
สารบัญ ข  
คําอธิบายรายวิชา ค 
บทที่ 1  ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพทํานา 1  
 แผนการเรียนรู้ประจําบท 2  
 กิจกรรมท้ายบท 5 
บทที่ 2  ความสําคัญ ประโยชน์ และประเภทของข้าว 7  
 แผนการเรียนรู้ประจําบท 8 
 กิจกรรมท้ายบท 24 
บทที่ 3  การจัดการการตลาด 26 
 แผนการเรียนรู้ประจําบท 27 
 กิจกรรมท้ายบท 34 
บทที่ 4  การอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 35 
 แผนการเรียนรู้ประจําบท 36 
 กิจกรรมท้ายบท 44 
บทที่ 5  คุณธรรมในการประกอบอาชีพ 45 
 แผนการเรียนรู้ประจําบท 46 
 กิจกรรมท้ายบท 51 
บทที่ 6  ปัญหา อุปสรรค ในการประกอบอาชีพ 52 
 แผนการเรียนรู้ประจําบท 53 
 กิจกรรมท้ายบท 58 
บรรณานุกรม 59 
คณะผู้จัดทํา 60 
คณะบรรณาธิการ/ปรับปรุงแก้ไข 61 
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คําอธิบายรายวิชา การทํานา   
รหัส อช02001 จํานวน 3 หน่วยกิต (120 ชั่วโมง) 
สาระการประกอบอาชีพ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้   

 
มาตรฐานการเรียนรู ้
มาตรฐานท่ี  3.1  มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีในงานอาชีพ มองเห็นช่องทางและการตัดสินใจ

 ประกอบอาชีพได้ตามความต้องการและศักยภาพของตนเอง 
 3.2  มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในอาชีพที่ตัดสินใจเลือก 
 3.3  มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม 
 
ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการทํานาข้าวแบบเกษตรธรรมชาติ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถทํานาข้าวแบบเกษตรธรรมชาติ  เกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดําริได้ 

 
ศึกษาและฝึกทักษะเก่ียวกับเรื่องต่อไปนี ้
 ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพทํานา ความสําคัญ และประโยชน์ของข้าว ประเภทของ
การทํานา สายพันธ์ุข้าว ขั้นตอนและวิธีการเพาะต้นกล้า การวางแผนการการปลูกข้าว วิธีการและขั้นตอนการ
ปลูก โรคและแมลงศัตรูข้าวการเก็บเก่ียวและการจัดการการตลาด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรมในการประกอบอาชีพ ปัญหา อุปสรรคในการประกอบอาชีพ 
 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
 สํารวจสภาพพ้ืนที่การทํานา ศึกษา วิเคราะห์พันธ์ุข้าวที่เหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่ ขั้นตอนการทํานา 
การจัดการการผลิต กระบวนการตลาด มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ฝึกการทํานา แล้วสรุปเป็นอง
ความรู้ 
 
การวัดและประเมินผล 

ประเมินจากสภาพจริง ผลงาน การสังเกต ความสนใจในกระบวนการเรียนรู้ ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
ขยัน อดทนต่อการทํางาน ตามขั้นตอนการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ง 

คําอธิบายรายวิชา การทํานา   
รหัส อช02001 จํานวน 3 หน่วยกิต  (120  ชั่วโมง) 
สาระการประกอบอาชีพ  ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น  

 

มาตรฐานการเรียนรู ้
มาตรฐานท่ี  3.1  มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีในงานอาชีพ มองเห็นช่องทางและการตัดสินใจ 

 ประกอบอาชีพได้ตามความต้องการและศักยภาพของตนเอง 
3.2  มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในอาชีพที่ตัดสินใจเลือก 
3.3  มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม 
 

ที ่ หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เน้ือหา จํานวน 
ชั่วโมง 

1 ช่องทางและการตัดสินใจเลือก
ประกอบอาชพีทํานา 

อธิบายช่องทางและการ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 
ทํานาได ้

วิเคราะห์ความเป็นไปได้จากข้อมูล
ดังนี ้

1. ข้อมูลตนเอง 
2. ข้อมูลทางวิชาการ 
3. ข้อมูลทางสังคม ส่ิงแวดล้อม 

 

6 

2 ความสําคัญและประโยชน์ของ
ข้าว 

อธิบายความสําคัญและ
ประโยชน์ของขา้วได ้
 

ความสําคัญและประโยชน์ของข้าว 3 

3 ประเภทของการทํานา อธิบายประเภทของการทํานา
ลักษณะต่าง ๆ ได้ 
 

1. การเตรียมดินทาํนาหว่าน 
2. การเตรียมดินทาํนาดํา 

6 

4 สายพันธุ์ของข้าว เลือกสายพันธุข์องข้าวที่
เหมาะสมกับทอ้งถิ่นได ้
 

สายพันธุ์ข้าวต่าง ๆ                       
(ของทอ้งถิ่น) เช่น  ข้าวหอมมะลิ 

6 

5 ขั้นตอนและวิธกีารเพาะกล้า อธิบายขั้นตอนและวิธีการเพาะ
ต้นกล้าได ้
 

ขั้นตอนและวิธกีารเพาะต้นกล้า 10 

6 แผนการปลูกข้าว วางแผนการปลูกข้าว และคิด
ค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวได ้
 

การวางแผนการปลูกข้าว ค่าใชจ้่าย 8 

7 ขั้นตอนและวิธกีารปลูก อธิบายขั้นตอนและสามารถ
ปลูกข้าวได ้
 

ขั้นตอนและวิธกีารปลูก 20 

8 การดูแลรกัษา ดูแลรักษาข้าวได้ การให้น้ําและการให้ปุย๋โดย
หลีกเล่ียงสารเคมี 
 

15 

9 การป้องกันและกําจัดศัตรู
ข้าว 

ป้องกันและกําจัดศัตรูข้าวได้ การป้องกันศัตรูพืชและการกําจัด
ศัตรูพืชโดยหลีกเลี่ยงสารเคม ี
 

15 



จ 

 

ที ่ หัวเร่ือง ตัวชี้วัด เน้ือหา จํานวน 
ชั่วโมง 

10 การเก็บเก่ียว อธิบายการเก็บเก่ียวข้าวได้ 1. การพิจารณาอายุข้าวที่เก็บเก่ียว 
2. วิธีการเก็บเก่ียว 
3. การดูแลหลังการเก็บเก่ียว 
4.  

6 

11 การจัดการการตลาด อธิบายกระบวนการตลาดได้ 1. การวิเคราะห์การตลาด 
2. ช่องทางการจําหน่าย 
3. การขายและการส่งเสริม     

การขาย 
4. การกําหนดราคาขาย 

 

10 

12 การทําบัญชี ทําบัญชีการผลิตข้าวได้ 1. บัญชีทรัพย์สิน  
2. บัญชีรายรับ – รายจ่าย 

 

6 

13 การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อธิบายการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในการปลูกข้าวได้ 
 

การอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3 

14 คุณธรรมในการประกอบ
อาชีพ 

อธิบายคุณธรรมในการ
ประกอบอาชีพได้ 

1. ความรับผิดชอบ 
2. ความซื่อสัตย์ 
3. ความขยัน อดทน 

ฯลฯ 
 

3 

15 ปัญหา อุปสรรค ในการ
ประกอบอาชีพ 

อธิบายปัญหา อุปสรรคในการ
ประกอบอาชีพได้ 

1. ปัญหาด้านกระบวนการผลิต 
2. ปัญหาด้านการตลาด 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 1 
ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพทํานา 

__________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 
 
 
บทที่ 1  ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพทํานา 
 

สาระสําคญั  
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดีในกระบวนการคิด มองเห็นช่องทางการตัดสินใจ

เลือกประกอบอาชีพจากการใช้ข้อมูล 3 ด้านในการตัดสินใจ 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
1.  อธิบายการใช้ข้อมูลตนเอง ข้อมูลวิชาการ และข้อมูลสงัคมสิ่งแวดล้อมได้ 
2.  สามารถวิเคราะห์ข้อมูล 3 ด้าน ประกอบการตัดสินใจ 
3.  มแีนวทางการแก้ปัญหาจากข้อมูล 

 

ขอบขา่ยเนื้อหา 
1.  ข้อมูลตนเอง 
2.  ข้อมลูทางวิชาการ 
3.  ข้อมลูทางสังคมสิ่งแวดลอ้ม 

 

กิจกรรมการเรียน 
1. ศึกษาเอกสารการสอนบทท่ี 1  
2. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน 
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

สื่อการสอน 
1. เอกสารการสอนบทที ่1 
2. แบบฝึกหัดท้ายบท 
3. สื่อบุคคล 
4. สื่อ CD 
5. คนต้นแบบ 

 

ประเมินผล 
1. ประเมินผลตนเองจากการทําแบบฝึกหัดท้ายบท 
2. ประเมินผลจากการทํารายงาน 
3. ประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติ 
4. ประเมินผลจากการสอบปลายภาคเรียน 

 

 

 

 

แผนการเรียนรู้ประจําบท 



3 

บทท่ี 1 

 

ช่องทางการตัดสินใจประกอบอาชีพ 
 

 ปรัชญา “คิดเป็น” อยู่บนพ้ืนฐานความคิดที่ว่าความต้องการของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน แต่ทุกคนมี
จุดรวมของความต้องการคือความสุข คนเราจะมีความสุขเมื่อเราและสังคมสิ่งแวดล้อมประสมกลมกลืนกันได้ 
โดยการปรับปรุงเราให้เข้ากับสังคมสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับตัวเราให้ประสมกลมกลืนกัน หรือเข้าไปอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับตน จนที่สามารถทําได้เช่นน้ี เพ่ือให้ตนมีความสุข ต้องเป็นผู้มีความคิด ความสามารถ
คิดแก้ปัญหา รู้จักตนเอง รู้จักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม จึงจะเรียกได้ว่าผู้น้ันเป็นคนคิดเป็น 
 ความหมายของการ “คิดเป็น” ดร.โกวิท  วรพิพัฒน์ ได้ให้คําอธิบายเก่ียวกับ “คิดเป็น” ว่า “บุคคลท่ี
คิดเป็นจะสามารถเผชิญปัญหาในชีวิตประจําวันได้อย่างมีระบบ และสามารถพินิจพิจารณาสาเหตุของปัญหาที่
เขากําลังเผชิญอยู่และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางเก่ียวกับทางเลือก จะพิจารณาข้อดี ข้อเสียของ
แต่ละเรื่อง โดยใช้ความสามารถเฉพาะตัวของตนเอง และสถานการณ์ที่ตนเองกําลังเผชิญอยู่ประกอบการ
พิจารณา” 
 การคิดเป็น เป็นการคิดแก้ปัญหา มีจุดเริ่มต้นที่ปัญหาแล้วพิจารณาย้อนไตร่ตรองถึงข้อมูล 3 ประเภท 
คือ ข้อมูลตนเอง ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและข้อมูลวิชาการ ต่อจากน้ันก็ลงมือกระทํา ถ้าหากสามารถทําได้ 
ปัญหาก็หายไป กระบวนการก็ยุติลง แต่หากยังไม่พอใจแสดงว่ายังมีปัญหาอยู่ บุคคลก็จะเริ่มกระบวนการ
พิจารณาทางเลือกใหม่อีกคร้ัง และกระบวนการน้ียุติลงเมื่อบุคคลพอใจและมีความสุข 

 

สรุปความหมายของการ “คิดเป็น” 
1. การวิเคราะห์ปัญหาและแสวงหาคําตอบหรือทางเลือกเพ่ือปัญหาและดับทุกข์ 
2. การคิดอย่างรอบคอบเพ่ือแก้ปัญหาโดยอาศัยข้อมูลตนเอง ข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อมและข้อมูล 

วิชาการ 
เป้าหมายของ “คิดเป็น” เป้าหมายสุดท้ายของคน “คิดเป็น” คือ ความสุข คนเราจะมีความสุขเมื่อตัว

เราและสังคมสิ่งแวดล้อมประสมกลมกลืนกันอย่างราบรื่นทั้งทางด้านวัตถุ กายและใจ 

 

แนวคิดหลักของ “คิดเป็น” 
1. มนุษย์ทุกคนล้วนต้องการความสุข 
2. ความสุขที่ได้น้ันขึ้นอยู่กับการปรับตัวเองให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตามวิธีการของตนเอง 
3. การตัดสินใจเป็นการคิดวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูล 3 ด้าน คือ ด้านตนเอง ด้านสังคม และด้านวิชาการ 
4. ทุกคนคิดเป็น เท่าที่การคิดและตัดสินใจทําให้เราเป็นสุข ไม่ทําให้ใครหรือสังคมเดือดร้อน 

ความคิดที่เป็นพลวัตสามารถปรับเปลี่ยนได้เสมอ เมื่อข้อมูลเปลี่ยนแปลงไป เป้าหมายชีวิตก็เปลี่ยนไป 
คิดอย่างไรเรียกว่า “คิดเป็น” 
 “คิดเป็น” เป็นการคิดแบบพอเพียง พอประมาณ ไม่มากไม่น้อยเป็นทางสายกลาง สามารถอธิบายได้
ด้วยเหตุผล พร้อมที่จะรับผลกระทบที่เกิดโดยมีความรอบรู้ในวิชาการท่ีเกี่ยวข้องอย่างรู้จริง สามารถนําความรู้
มาใช้ประโยชน์อย่างมีคุณภาพ ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต ซึ่งแนวคิดน้ีสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการบูรณาการเอาการคิด การกระทํา การแก้ปัญหา ความ
เหมาะสม ความพอดี มารวมไว้ในคําว่า “คิดเป็น” คือการคิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็นอย่างเหมาะกับงาน 
เกิดความพอดี แก้ปัญหาได้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้เป็นคน “คิดเป็น” 
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ลักษณะของคนคิดเป็น 
 ลักษณะของคนคิดเป็น มี 8 ประการ 

1. มีความเช่ือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งธรรมดา สามารถแก้ไขได้ 
2. การคิดที่ดีต้องให้ข้อมูลหลาย ๆ ด้าน (ตนเอง สังคม วิชาการ) 
3. รู้ว่าข้อมูลเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
4. สนใจที่จะวิเคราะห์ข้อมูลอยู่เสมอ 
5. รู้ว่าการกระทําของตนมีผลต่อสังคม 
6. ทําแล้ว ตัดสินใจแล้ว สบายใจ และเต็มใจรับผิดชอบ 
7. แก้ปัญหาชีวิตประจําวันอย่างมีระบบ 
8. รู้จักช่ังนํ้าหนักคุณค่ากับสิ่งรอบ ๆ ด้าน 

 
สมรรถภาพของคนคิดเป็น 

1. เผชิญปัญหาในชีวิตประจําวันอย่างมีระบบ 
2. สามารถที่จะแสวงหาและใช้ข้อมูลหลาย ๆ ด้าน ในการคิดแก้ไขปัญหา 
3. รู้จักช่ังนํ้าหนัก คุณค่า และตัดสินใจหาทางเลือกให้สอดคล้องกับค่านิยม ความสามารถและ 

สถานการณ์หรือเง่ือนไขส่วนตัวและระดับความเป็นไปได้ของทางเลือกต่าง ๆ   
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                                  กิจกรรมท้ายบท 

 

บทท่ี 1 เรื่อง ช่องทางการตัดสินใจประกอบอาชีพ 
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ใบงานที่ 2 
จงยกตัวอย่างลักษณะของคนคิดเป็นที่ท่านประทับใจ พร้อมให้เหตุผลประกอบ  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 



7 

 
บทท่ี 2 

ความสําคัญ ประโยชน์ และประเภทของข้าว 
___________________________________________________________________________ 
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บทที่ 2  ความสําคัญ ประโยชน์ และประเภทของข้าว 
 

สาระสําคญั  
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดี มองเห็นความสําคัญและประโยชน์ของข้าว 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
1.  อธิบายความสําคัญและประโยชน์ของข้าวได้ 
2.  อธิบายขั้นตอนการทํานาต้ังแต่การเตรียมดินจนถึงการเก็บเก่ียวได้ถูกต้อง 
3. มีทักษะการบริหารจัดการ วางแผนการตลาดและทําบัญชีได้อย่างรอบคอบ 

 

ขอบขา่ยเนื้อหา 
1. ประเภทของข้าวที่ปลูก 
2. สายพันธ์ุข้าว 
3. การเลือกพ้ืนที่และการเตรียมดิน 
4. วิธีการปลูกข้าว 
5. การป้องกันและกําจัดวัชพืช 
6. การป้องกันและกําจัดศัตรูพืช 
7. การเก็บเก่ียว 

 

กิจกรรมการเรียน 
1. ศึกษาเอกสารการสอนบทท่ี 2 
2. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน 
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

สื่อการสอน 
1. เอกสารการสอนบทที ่2 
2. แบบฝึกหัดท้ายบท 
3. สื่อ CD 
4. สื่อบุคคล (ผู้เช่ียวชาญด้านข้าว) 

 

ประเมินผล 
1. ประเมินผลตนเองจากการทําแบบฝึกหัดท้ายบท 
2. ประเมินผลจากการทํารายงาน 
3. ประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติ 
4. ประเมินผลจากการสอบปลายภาคเรียน 

 

 

แผนการเรียนรู้ประจําบท 
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บทท่ี 2 

 

ความสําคัญ ประโยชน์ และประเภทของข้าว 

 
ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญทั้งการบริโภคภายในประเทศและส่งออกไปในตลาดโลก จากข้อมูล

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในปี พ.ศ. 2543 ประเทศไทยผลิตข้าวได้รวม 24.2 ล้านตันข้าวเปลือกใช้เพ่ือการ 
บริโภค ทําพันธ์ุและอ่ืน ๆ ในประเทศรวม 13.6 ล้านตัน ข้าวเปลือก ส่งออกไปขายในตลาดโลก 9.2 ล้านตัน 
ข้าวเปลือก หรือ 6.1 ล้านตันข้าวสาร มีมูลค่า 67,914 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2544 ประเทศไทยสามารถ
ผลิตข้าว ได้รวม 27 ล้านตันข้าวเปลือกใช้เพ่ือการบริโภคทําพันธ์ุและอ่ืน ๆ ในประเทศ รวม 15 ล้านตัน
ข้าวเปลือก ส่งออกไปขายในตลาดโลกประมาณ 12 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ 7 ล้านตันข้าวสาร  

การผลิตข้าวมีแนวโน้มมากกว่าความต้องการของตลาดโลก ทั้งน้ีเน่ืองจากผลของการควบคุมจํานวน
ประชากรในประเทศต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนา นอกจากน้ีเทคโนโลยีใน
การ ผลิตข้าวมีความก้าวหน้ามากขึ้น ทําให้ผู้ซื้อข้าวสามารถผลิตข้าวใช้ในประเทศได้มากขึ้น ปริมาณการนําเข้า
จึงลดลง ข้าวเป็นสินค้าเกษตรที่มีเป้าหมายเพ่ือการส่งออก ดังน้ันราคาข้าวจะถูกกําหนดจากปริมาณความ
ต้องการ และปริมาณข้าวในตลาดโลก ถ้าปริมาณข้าวมีมากกว่าความต้องการ ราคาข้าวในตลาดโลกจะลดลง 
และราคาข้าว ในประเทศไทยก็จะลดลงด้วย ต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกรไทยค่อนข้างสูงโดยเฉพาะการ
ปลูกข้าวนาปี ข้อมูลการผลิตในช่วงปี 2538 – 2543 ข้าวนาปีมีต้นทุนการผลิตต่อต้นเฉลี่ย 4,160 บาทในปี 
2538/39 และเพ่ิมขึ้น ประมาณ 4,800 บาท ในปี 2542/43 ในขณะที่ข้าวนาปรังมีต้นทุนการผลิตต่อต้นเฉลี่ย 
2,700 บาทในปี2538/39 และเพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ 3,200 บาท ในปี 2541/42 ถึงแม้ราคาข้าวนาปีที่
เกษตรกรได้รับจะสูงกว่าข้าวนาปรัง แต่ผลตอบแทนสุทธิต่อตัน ก็ยังน้อยกว่าข้าวนาปรังโดยเฉลี่ยประมาณ      
1 เท่าตัว โดยในปี 2541/42 ข้าวนาปี มีผลตอบแทนสุทธิต่อตัน 914 บาทและข้าวนาปรัง มีผลตอบแทนสุทธิ
ต่อตัน 1,825 บาท ทั้งน้ีเน่ืองจากผลผลิตต่อไร่ของข้าวนาปีอยู่ในระดับตํ่า และการเพ่ิมผลผลิตทําได้ยาก
เน่ืองจากข้อจํากัดของพ้ืนที่การปลูกซึ่งไม่สามารถ ควบคุมนํ้าได้ รวมทั้งสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม 

- พันธ์ุข้าวที่แนะนําให้เกษตรกรปลูก ยังไม่สามารถครอบคลุมพ้ืนที่การปลูกได้อย่างเหมาะสม  
- เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม (Good Agriculture Practice : GAP) ยังไม่มีรายละเอียดที่จะใช้

แนะนํา เฉพาะพ้ืนที่ หรือเฉพาะพันธ์ุ   
- การวิจัยและพัฒนาด้านการแปรรูปส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปแบบง่าย ๆ มีมูลค่าเพ่ิมน้อยและยังไม่ 

สามารถนําไปสู่การเป็นผู้นําในการแปรรูปสู่อุตสาหกรรมการส่งออก   
- การประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรมีค่อนข้างน้อย   
- การค้าข้าวภายใต้องค์การค้าโลก (WTO) ถูกกีดกันมากขึ้น โดยอ้างถึงการรักษาสภาพแวดล้อม  
- ถึงแม้ผลผลิตเฉล่ียของประเทศจะอยู่ในระดับตํ่า โดยเฉพาะข้าวนาปี ซึ่งประมาณมากกว่าร้อยละ

50 อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ กข6 เป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามพ้ืนที่
ทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพ้ืนที่มีศักยภาพที่สามารถปลูกข้าวดอกมะลิ 105 ได้ผลผลิตสูงถึง 500 - 
600 กิโลกรัม/ไร่  

- พ้ืนที่ในเขตชลประทานซ่ึงเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตมีการขยายตัวมากขึ้น โดยจาก
ข้อมูลของกรมชลประทาน พ้ืนที่ชลประทานของประเทศเพ่ิมจาก 28,685,480 ไร่ ในปี 2537 เป็น 
29,931,635 ไร่ ในปี 2541   

- กรมวิชาการเกษตร มีทรัพยากรข้าวที่หลากหลายซึ่งสามารถนํามาใช้ในการพัฒนาพันธ์ุ ความ
ต้องการของตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศได้ ทั้งในด้านการบริโภคโดยตรงและแปรรูป   

- กรมวิชาการเกษตร มีเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม (GAP) เพ่ือปรับใช้สําหรับการผลิตข้าวใน
นิเวศต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ผลผลิตข้าว ที่ดีทั้งปริมาณและคุณภาพ   

- จากข้อตกลงทางการค้าภายใต้ WTO ไทยมีโอกาสท่ีส่งส่งออกข้าวเข้าไปตลาดโลกได้   
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- ผลิตภัณฑ์จากข้าวยังมีโอกาสอีกมากในตลาดโลกเน่ืองจากความต้องการใช้เป็นอาหารเพ่ือ อาหาร
สําเร็จรูป และ เครื่องสําอางมีเพ่ิมมากขึ้น  
 

ประโยชน์และความสาํคญั 
1. ข้าวเป็นอาหารหลักของไทย   
2.  ขายเป็นสินคา้ออกที่สําคัญ ทํารายได้ให้แก่ประเทศเป็นอันดับหน่ึง   
3. สามารถเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น   
4. ทํารายได้แก่เกษตรกร  

 
การแบ่งประเภทของข้าวทีป่ลูก 

การแบ่งประเภทของข้าวในประเทศไทยมีการแบ่งออกได้หลายรูปแบบด้วยกันขึ้นอยู่กับลักษณะบาง 
ประการของข้าว ซึ่งพอจะแยกแยะได้ดังต่อไปน้ี  

1. แบ่งประเภทตามคุณสมบัติในการขึ้นอยู่หรือตามสภาพภูมิประเทศหรือตามวิธีการปลูก ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นตามวิธ 3 ประเภท คือ  

1.1 ข้าวนาสวน (lowland rice) คือข้าวที่ปลูกในนาที่ราบลุ่มทั่ว ๆ ไปในสภาพที่มีนํ้าขังหล่อ ต้น
ข้าวต้ังแต่ปลูกจนกระทั่งก่อนเก็บเก่ียว โดยสามารถท่ีจะรักษาระดับนํ้าได้ และระดับนํ้าต้องไม่สูง   

1.2 เกินกว่า 1 เมตร นํ้าที่ใช้หล่อเลี้ยงต้นข้าวเหล่าน้ีอาจจะมาจากนํ้าฝนหรือนํ้าชลประทาน ข้าว
นาสวนนี้มีการปลูกกันมากแทบทุกภาพของประเทศไทย คิดเป็นเน้ือที่ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ปลูก
ข้าวของประเทศ ข้าวขึ้นนํ้าหรือข้าวนาเมือง หรือข้าวฟางลอย (floating rice หรือdeep- water rice) เป็น
ข้าวที่ปลูกในสภาพที่ไม่สามารถรักษาระดับนํ้า บางครั้งระดับนํ้าในบริเวณท่ีปลูกสูงกว่า 1 เมตรข้าวพวกน้ีมี
คุณสมบัติพิเศษในการยืดตัวหนีนํ้าได้ส่วนมากมีการปลูกกันแถบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ลพบุรี 
พิจิตร อ่างทอง ชัยนาท และสิงห์บุรี ซึ่งมีเน้ือที่ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ปลูกของประเทศ   

1.3 ข้าวไร่(upland rice หรือhill rice) เป็นข้าวที่ปลูกในสภาพที่ไม่ต้องมีนํ้าขังในพ้ืนที่เพาะปลูก 
ส่วนใหญ่นิยมปลูกในสภาพพ้ืนที่ดอนหรือที่สูงตามไหล่เขาต่าง ๆ ลักษณะของการปลูกก็คล้าย ๆ กับพืชไร่อ่ืน ๆ  
การปลูกโดยการหว่าน หยอดหลุม หรือโรยเป็นแถว การปลูกจะทํากันในฤดูฝนเพราะต้องอาศัยนํ้าฝน ข้าว
ประเภทน้ีนิยมปลูกกันมากตามไหล่เขาทางภาคเหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ   

2. แบ่งประเภทตามคุณสมบัติของแป้งในเมล็ดข้าวสาร หรือตามคุณสมบัติทางเคมีภายในเมล็ด 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 

2.1 ข้าวจ้าว (non-glutinous rice) เป็นข้าวที่เมล็ดข้าวสารประกอบด้วยแป้งชนิดธรรมดา 
(starch endosperm) 90 เปอร์เซ็นต์ซึ่งแป้งส่วนน้ีมีส่วนประกอบใหญ่ ๆ อยู่ 2 ส่วนด้วยกันคือ amylopectin 
(ซึ่งเป็น polymer ของ D-glucose ที่ต่อกันเป็น branch chain) ประมาณ 70 - 90 เปอร์เซ็นต์และ amglose 
(ซึ่งเป็น palymer ของ D-glucose ที่ต่อกันแบบ linear chain) เมล็ดข้าวสารมีสีขาวใส หลังจากหุงหรือน่ึง
แล้วจะได้ข้าวสุกที่มีสีขุ่นและร่วน  

2.2 ข้าวเหนียว (glutinous rice หรือwaxy rice) เป็นข้าวที่เมล็ดข้าวสารประกอบด้วยพวก 
soluble starch endosperm และมี dextrin ในเมล็ดแป้ง แป้งของข้าวเหนียวประกอบด้วย amylopectin 
เป็นส่วนใหญ่คือรวม 95 เปอร์เซ็นต์ และมี amylose เล็กน้อยหรือบางทีไม่มีเลยเมล็ดข้าวสารของข้าวเหนียว
จะมีลักษณะสีขาวขุ่น น่ึงแล้วจะได้ข้าวสุกที่เหนียวจับตัวติดกันแน่นและมีลักษณะใส   

อัตราส่วนของ amylopectin และ amylose ในเมล็ดข้าวสารน้ันเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ข้าว
มีคุณสมบัติในการหุงต้มและรับประทานแตกต่างกัน คือข้าวจ้าวมีอะไมโลสสูง จะดูดนํ้าและขยายปริมาตรใน
ระหว่างการหุง ต้มได้มากกว่าข้าวที่มี amylose ตํ่าทําให้ข้าวสุกมีลักษณะแข็งและร่วนทึบแสงไม่เลื่อมมัน ส่วน
ข้าวเหนียวหรือข้าวที่มีอะไมโลสตํ่าจะดูดนํ้าและขยายตัวได้น้อยกว่าข้าวจ้าว ข้าวสุกจะมีลักษณะเหนียวและนุ่ม
กว่า   

3. แบ่งประเภทตามกําหนดระยะเวลาสุกแก่ของข้าว หรือตามอายุการเก็บเก่ียว ซึ่งหลักเกณฑ์ในการ
แบ่ง ในข้อน้ีไม่แน่นอน และมักขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละท้องถิ่น แต่ก็พอจะแยกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ   
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3.1 ข้าวพันธ์ุเบา (early maturing variety) ได้แก่พันธ์ุข้าวที่มีอายุสุกไว โดยกําหนดเก็บเก่ียว
ต้ังแต่    90 - 100 วันนับต้ังแต่เริ่มเพาะกล้าหรือหว่านข้าวในนาในฤดูการทํานาปี ข้าวพันธ์ุกลางน้ีในฤดู
สามารถเก็บเก่ียวได้ในชาในฤดูการทํานาปี กันยายน ถึงตุลาคม  

3.2 ข้าวพันธ์ุกลาง (medium maturing variety) ได้แก่พันธ์ุข้าวที่มีอายุสุกแก่ปานกลาง เก็บ
เก่ียวต้ังแต่100 – 200 วันหลังจากที่เริ่มเพราะกล้าหรือหว่านข้าวในนา ข้าวพันธ์ุกลางน้ีในฤดูนาปีสามารถเกี่ยว
ได้ในช่วงเดือน ตุลาคมถึงพฤศจิกายน   

3.3 ข้าวพันธ์ุหนัก (late maturing variety) ได้แก่พันธ์ุข้าวที่มีอายุสุกแก่ช้าโดยมีกําหนดเก็บเก่ียว
ต้ัง แต่ 120 วันขึ้นไปหลังจากที่เริ่มเพราะกล้าหรือหว่านข้าวในนาในฤดูการทํานาปีข้าวพวกน้ีสามารถเก็บเก่ียว
ได้ในช่วงเดือน ธันวาคม ถึงมกราคม   

4. แบ่งประเภทตามการตอบสนองต่อช่วงแสง (photoperiodism) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ   
4.1 ข้าวที่ตอบสนองต่อช่วงแสงหรือข้าวที่ไวต่อช่วงแสง(photoperiod sensitive rice)ได้แก่ข้าว

ที่ต้อง อาศัยช่วงแสงวันสั้น(short day)ในการชักนําให้เกิดการออกดอกเป็นข้าวที่มีกําหนดการออกดอกใน
ช่วงเวลาที่ แน่นอนหรือถ้าคลาดเคลื่อนก็เพียงเล็กน้อย ข้าวประเภทน้ีต้องทําการปลูกในฤดูนาปี (ฤดูฝน) แล้ว
จะออกรวงในฤดูหนาว ถ้าเป็นข้าวที่ไม่ไวแสงมากก็จะเป็นข้าวพันธ์ุเบา คือจะออกดอกในเดือนกันยายน   

ถ้าเป็นข้าวไวแสงมากก็จะเป็นข้าวพันธ์ุหนัก ซึ่งจะออกดอกในเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม 
ข้าวพันธ์ุพ้ืนเมืองส่วนใหญ่ในบ้านเราเป็นข้าวประเภทน้ี   

4.2 ข้าวที่ไม่ตอบสนองต่อช่วงแสง หรือข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง (photoperiod insensitive rice) 
ได้แก่ ข้าวที่ไม่ต้องอาศัยช่วงแสงในการชักนําให้เกิดการออกดอก โดยจะออกดอกตามอายุที่กําหนด ซึ่งขึ้นอยู่
กับพันธ์ุ ดังน้ันจึงสามารถปลูกได้ทุก ๆ ฤดูกาล ข้าวพวกนี้มีอายุเก็บเก่ียวต้ังแต่ 110-130 วัน ในบ้านเราสวน
ใหญ่แล้วมักจะ ใช้ปลูกในฤดูนาปรัง ข้าวพวกน้ีได้แก่ ข้าวพันธ์ุปรับปรุงแล้วคือ พวกข้าวกข. 
ทั้งหลายและข้าวบาสมาติก(บส.) ซึ่งเป็นข้าวที่กําลังมีการปลูกเพ่ือส่งไปขายยังต่างประเทศ ในขณะนี้ก็เป็นข้าว
ที่อยู่ในประเภทน้ี  

5. แบ่งประเภทตามรูปร่างของเมล็ดข้าวสาร ซึง่ได้แก่  
5.1 ข้าวเมล็ดสั้น (short grain) ได้แก่ ข้าวที่มีความยาวของเมล็ดไม่เกิน 5.50 มิลลิเมตร  
5.2 ข้าวเมล็ดยาวปานกลาง (medium long grain) ได้แก่ข้าวที่มีความยาวของเมล็ดต้ังแต่ 5.5 

ถึง 6.60  มิลลเิมตร   
5.3 ข้าวเมล็ดยาว (log grain) มีความยาวของเมล็ดต้ังแต่ 6.61 ถึง 7.50 มิลลเิมตร   
5.4 ข้าวเมล็ดยาวมาก (extra-long grain) มีความยาวของเมล็ดต้ังแต่ 7.51 มิลลิเมตร  

 

การทํานา 
 

การทํานาเป็นอาชีพหลักของคนไทยประชากรไม่น้อยกว่า 80 %  
มีอาชีพด้วยการทํานา  เพราะประเทศไทยมีภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ           
อากาศเหมาะสมแก่การทํานาอย่างย่ิง มีปริมาณฝนตกมากและติดต่อกัน 
นาน ลักษณะพ้ืนที่ราบลุ่มมนํ้ีาขังอยู่ทั่วไป  ฤดูฝนจะปลูกพืชอย่างอ่ืนก็ไม่ 
เหมาะสมเท่ากับปลูกข้าว ประชากรส่วนใหญ่จึงมีอาชีพทํานาจนเป็นที่ 
ที่ทราบกันทั่วไปว่า ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ 
 
ประเภทของการทํานา 

การทํานาแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 
1. นาดํา  
2. นาหว่าน   
3. นาปรังหรือนาดอน   
4. นาไร่  
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พันธุ์และการคัดเลือกพันธุ ์
 

ลักษณะข้าวทีดี่ 
1. เจริญงอกงามเร็ว มีความต้านทานต่อโรค แมลงและศัตรตู่าง ๆ   
2. การแตกกอดี แตกกอเป็นจํานวนมาก แตกกอในระยะสั้นและรวดเร็วไม่ทยอยกันแตก   
3. ปลูกได้ทุกฤดูกาล   
4. ลําต้นตรงไม่ล้มง่าย   
5. ให้ผลผลิตสูง รวงใหญ่ ยาว เมล็ดได้ขนาด ประมาณเมล็ดในรวงมาก ต้ังแต่ 350  –  500 เมล็ด  
6. เมล็ดสมบูรณ ์ไม่ลีบ ไม่บิดเบ้ียว   
7. เป็นพันธ์ุที่ดีเด่น ทั้งปริมาณและคุณภาพ   
8. ความงอกของเมล็ดไม่ตํ่ากว่า 85 %   
9. เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่นาต่าง ๆ  

 
พันธุ์ข้าวที่ดีทีท่างราชการสง่เสริมให้ปลูกแต่ละท้องถ่ิน 

ทุกวันน้ี รัฐบาลได้พยายามหาพันธ์ุข้าวที่ดีมาส่งเสริมให้ชาวนาปลูก เพ่ือให้การทํานาของชาวนาได้ผล
ผลิตสูงขึ้น และมีคุณภาพดี จึงควรใช้พันธ์ุข้าวที่ดีที่ทางราชการแนะนําตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น 
ดังน้ี 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระยะฟักตัว 
 
ท่ี ชื่อพันธ์ุ   ชนิดข้าว  ระยะเก็บเกี่ยว ความสูงก่อนเก็บเกี่ยว (ซม.) (สัปดาห์) 
1 หางยี 71   เหนียว  125 – 130 วัน  135      1  
2 น้ําสะกุย 19  เจ้า  125 – 130 วัน  120      3 
3 ข้าวดอกมะลิ 105  เจ้า  125 – 130 วัน  150      8 
4 เหนียวสันป่าตอง  เหนียว  125 – 130 วัน  160      5 
5 ข้าวปากหม้อ 148  เจ้า  125 – 130 วัน  140      6 
6 ก.ข. 2   เหนียว  125 – 130 วัน  100 – 115     4 
7 ก.ข. 4   เหนียว  115 – 120 วัน  100 – 115     4 
8 ก.ข. 7   เจ้า  120 – 130 วัน  100 – 115     1 
9 ก.ข. 9   เจ้า  115 – 125 วัน  100 – 120     5 

 
ข้าวขึ้นน้ํา 
 
ท่ี ชื่อพันธ์ุ   ชนิดข้าว  ระยะเก็บเกี่ยว ความสูงก่อนเก็บเกี่ยว (ซม.) (สัปดาห์) 
1 ข้าวตะเภาแก้ว  เจ้า  125 – 130 วัน       -       6  
2 เล็บมือนาง 111  เจ้า  125 – 130 วัน       -       6 
3 ปิ่นแก้ว   เจ้า  125 – 130 วัน       -       4 
4 นางฉลอง   เหนียว  125 – 130 วัน       -       7 
 

หมายเหตุ พันธ์ุข้าวที่มีระยะฟักตัวนาน ควรผึ่งแดดอย่างน้อย 2 แดด จะช่วยทําให้ความงอกของเมล็ดดีขึ้น 
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ฤดูปลูกข้าว 
 

ข้าวปลูกได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง แล้วแต่สภาพของท้องถิ่น บางท้องถิ่นที่มีการชลประทานดี มีคลอง  
ส่งนํ้าถึงก็สามารถปลูกข้าวได้ทุกฤดูแต่ท้องถิ่น ส่วนมากทํานาในฤดูฝน คือเริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือน
ตุลาคมจะเก็บเก่ียวในเดือนตุลาคมหรือเดือนพฤศจิกายน สิ่งสําคัญก็คือต้องมีคันนามั่นคงสามารถกักนํ้าไว้เลี้ยง
ต้นข้าว เครื่องมือในการทํานาดํา โค กระบือ เครื่องประกอบอ่ืน ๆ มีไถคราด เครื่องสูบนํ้า เครื่องพ่นยา มีด 
จอบ พลั่ว เคียวเก่ียวข้าว ปริมาณของเครื่องมือต้องมีให้พอ และเป็นสัดส่วนที่พอเหมาะในการทํานาเพ่ือให้  
การปักดําและเก็บเก่ียวเสร็จตามฤดูกาล 
 
การทํานาดํา 
 

การทํานาดําทาํเปน็ 2 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่ 1 หมายถึงต้องตกกล้าก่อน จนกระทั่งกล้าโตพอสมควร ตามปกติกล้ามีอายุ 25 – 30 วันแต่     

ไม่เกิน 45 วัน 

ขั้นตอนที่ 2 หมายถึง ถอนต้นกล้าไปปักดําในแปลงนาที่เตรียมไว้ 

 

การเลือกที่แปลงตกกล้า 
 

1. ควรอยู่ใกล้นํ้า  
2. เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ ์หรือดีกว่าแปลงนาอ่ืน ๆ   
3. ควรเป็นแปลงที่อยู่ในที่ดูแลสะดวก เช่น อยู่ใกล้ที่พัก   
4. อย่าใช้แปลงนาที่เคยเป็นโรคอยู่เดิมทําแปลงตกกล้า   
5. ควรเป็นที่ ๆ มรีะดับดินสม่ําเสมอ   
6. อย่าใช้แปลงนาที่มีร่มไมใ้หญบั่ง  

 

การเตรียมแปลงตกกล้า 
 

1. ไถดะคร้ังที่ 1 ตอนที่ฝนตกชุกแล้วทิ้งไว้ให้หญ้าตาย ขังนํ้าไว้ประมา ณ 1 สัปดาห์ 
2. ไถแปร คือ ไถคร้ังที่ 2 เพ่ือพลิกดินอีกคร้ังหน่ึง   
3. คราดหลังจากไถแปรเสร็จแล้วก็คราดได้เลย ในการคราดนี้ต้องให้มีนํ้าอยู่ในแปลงนา ทําการ

คราด .หลาย ๆ ครั้งไม่ให้หญ้าเกิดขึ้นปะปนกบต้นกล้า   
4. เก็บเศษหญ้าออกจากแปลงนา เพ่ือไม่ให้หญ้าเกิดขึ้นปะปนกบต้นกล้า   
5. ปล่อยนํ้าออกจากแปลงนาหลังจากคราดเรียบร้อยแล้วให้เหลือแต่ดิน   
6. หลังจากคราดแล้วปรับที่ให้ราบเรียบเสมอกัน ปล่อยนํ้าออกจากแปลงนา แบ่งแปลงกล้าออกเป็น

แปลงย่อยให้แปลงกล้านูนตรงกลางนิดหน่อย แปลงย่อยหน่ึง ๆ มีความกว้าง 3 - 4 เมตร หรือตามต้องการ
ระหว่าง แปลงต่อแปลงให้มีร่องนํ้า มีทางเดินกว้างประมาณ 50 ซม. เมื่อฝนตกลงมานํ้าจะไหลได้สะดวก  
 

การทําแปลงตกกล้ามีประโยชน์ ดังน้ี 
1. สะดวกในการหว่านเมล็ดข้าวลงในแปลงกล้าได้สม่ําเสมอ   
2. สะดวกในการป้องกันโรคและแมลง หนอน ศัตรูของกล้า   
3. สะดวกในการควบคุมนํ้า ระบายนํ้าออก และเข้าได้ทั่วถึงกัน   
4. สะดวกในการแบ่งพันธ์ุข้าวต่าง ๆ ไมใ่ห้ปะปนกัน  
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การใสปุ่๋ยในแปลงตกกลา้       
1. ใช้ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟท (20% P2 05) อัตรา 40 กรัม (4 ขีด) ต่อ 1 ตารางเมตรใส่ปุ๋ยก่อน 1 วัน  
2. หากแปลงนาที่ตกกล้ามีความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า เช่นดินทรายให้ใช้ปุ๋ยซุบเปอร์ฟอสเฟท 

จํานวน 40 กรัม รวมกับปุ๋ยแอนโมเนียมซัลเฟต (20% N) 10 กรัม ใส่ต่อเน้ือที่ตกกล้า 1 ตารา ใช้ปุ๋ยสูตร    
16–20-0 หรือสูตร 18–22-0 อัตรา 10–30 กรัมต่อ 1 ตารางเมตร สูตรใดสูตรหน่ึง  

3. หว่านปุ๋ยให้ทั่วทั้งแปลง ใช้มือลูบปุ๋ยให้จมลงไปในดิน วันต่อมาจึงนําเมล็ดพันธ์ุข้าวที่หุ้มจนงอกพอ 
เหมาะแล้วมาหว่าน การหว่านเมล็ดข้าวบนแปลงตกกล้าที่ใส่ปุ๋ยแล้ว โดยไม่ได้ลูบให้ปุ๋ยจมดินก่อน จะทําให้   
ความงอกของข้าวเสียไป   

4. หลังจากหว่านกล้า 10 วัน เห็นใบกล้าเหลือง ควรใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต เพ่ิมลงไปในอัตรา 10 
กรัม ต่อ 1 ตารางเมตร 
 

การเตรียมเมลด็พันธุ์ข้าวเพือ่ตกกล้า 
 

เมล็ดพันธ์ุข้าวที่ใช้ในการตกกล้าควรจะใช้พันธ์ุของกรมการข้าว ซึ่งผ่านการคัดอย่างดีมาแล้ว และให้ 
ผลผลิตสูงกว่าพันธ์ุพ้ืนเมืองประมาณ 10 – 20% หากใช้พันธ์ุพ้ืนเมืองจะต้องทําความสะอาดเสียก่อน ในขณะ 
เดียวกันการแยกเมล็ดลีบและไม่สมบูรณ์ออกด้วยการฝัดหรือแช่นํ้าเกลือ ในอัตราส่วน ผสมนํ้า 1 ป๊ิป ต่อเกลือ    
5 กก. เมื่อคัดเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งลอยอยู่ข้างบนออกแล้ว จึงนําไปล้างนํ้าอีกครั้ง แล้วนําเมล็ดไปบรรจุ
กระสอบขนาดมาตรฐาน 4 ถังปิดปากกระสอบให้หลวม ๆ นิดหน่อยแล้วแช่ในนํ้าที่สะอาด แช่นํ้าในลําห้วยลํา
ธารที่มีน้ําไหลผ่านเสมอย่ิงดี ถ้าไม่มีลําธารอาจจะแช่ในภาชนะอ่ืน ๆ ก็ได้แช่นํ้านานประมาณ 12 ช่ัวโมง แล้ว
ยกกระสอบ ขึ้นให้นํ้าไหลออก แล้วนําไปหุ้มคือเอากระสอบนําไปวางบนขอนไม้ในที่ร่ม ๆ ลมโกรกได้สะดวกดี
แล้วหาฟาง หรือกระสอบชุบนํ้าคลุมพยายามกลับกระสอบจากข้างล่างขึ้นข้างบนทุก 12 ช่ัวโมงหรืออาจจะเร็ว
กว่าน้ีก็ได้ เพ่ือ ให้มีความชุ่มช้ืน ถ้าแห้งเกินไปก็พรมนํ้าเสียบ้าง ทําเช่นน้ีอยู่ประมาณ 36 – 48 ช่ัวโมงหลังจาก
หุ้ม 48 ช่ัวโมงแล้วถ้าข้าวยังงอกไม่ดีก็ควรหุ้มต่อไปแต่ไม่ควรเกิน 72 ช่ัวโมง ข้าวที่งอกใช้ได้ดีรากจะงอกยาว
ไม่เกิน 1 เซนติเมตรข้าวที่งอกดีแล้วก็พร้อมที่จะนําไปหว่านในแปลงกล้าได้ ปริมาณเมล็ดพันธ์ุในการทํานาดํา
แปลงกล้า 1 ไร่ใช้เมล็ดข้าวตกกล้าจํานวน 20 ถังแต่ถ้าเมล็ดพันธ์ุที่ทําความสะอาดดี มีเปอร์เซ็นต์ความงอก 
เช่นพันธ์ุข้าวดี ของกรมการข้าวในจํานวนเมล็ดพันธ์ุเพียง 10 ถังก็พอ ฉะน้ันการใช้เมล็ดพันธ์ุมากน้อยเพียงใด 
ก็ย่อมเปลี่ยนแปลง ไปตามคุณภาพของเมล็ดพันธ์ุ และขึ้นอยู่กับความนิยมของแต่ละท้องถิ่น  

การหว่านกล้า คือ การหว่านเมล็ดข้าวที่งอกในแปลงกล้าเมล็ดพันธ์ุที่เกาะเมื่องอกได้ขนาดพอถึง เวลา
ตกกล้าก็เทออกจากภาชนะที่เพาะรากเมล็ดข้าวมักจะทับกัน และจับกันเป็นกระจุก จึงต้องทําให้เมล็ดข้าวแยก
จากกันแล้วใส่กระบุงนําไปหว่านในแปลงซึ่งเตรียมไว้ หว่านให้สม่ําเสมออย่าให้หนาจนเกินไป จะทําให้เบียดกัน 
ต้นกล้าจะเจริญงอกงามไม่เต็มที่ ทําให้ต้นเล็กและอัตราเน้ือที่ใช้ในการตกกล้าอ่อนแอ อัตราเนื้อที่ใช้ในการตก
กล้า 1 ไร่ ใช้เมล็ดตกกล้าประมาณ 20 ถัง กล้า 1 ไร่ใช้ดํานาได้ 20 ไร่ ต้นกล้าจํานวน 80 – 100 มัดของ
ชาวนาดํานาได้ประมาณ 1 ไร่ ตามอัตราน้ีจะเห็นได้ว่าค่อนข้างสูง เพราะเป็นอัตราที่ชาวนาใช้กันทั่ว ๆ ไป ซึ่ง
อาจจะเป็นพันธ์ุข้าวที่มีคุณภาพไม่ค่อยดีนัก เช่น สกปรก มีสิ่งอ่ืนเจือปนมาก ความงอกไม่ดี ถ้าใช้พันธ์ุข้าวที่ได้
วิเคราะห์คุณภาพดีแล้ว มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูง จะใช้อัตราตกกล้าเพียง 10 ถังต่อไร่ เพราะว่าแปลงกล้าที่ใช้
อัตราน้ี มีความเจริญเติบโตแข็งดีกว่าที่ขึ้นหนา ๆ  ความเสียหายมีน้อย กล้าที่แข็งแรงเม่ือนําไปปักดําก็
สิ้นเปลืองน้อยกว่าและต้ังตัวได้เร็ว 

 

การดูแลรักษาแปลงตกกล้า 
 

1. หลังจากการหว่านข้าวกล้าดินในแปลงจะต้องมีความชุ่มช้ืนพอที่จะทําให้เมล็ดข้าวเจริญต่อไปได้ 
ต่อเมื่อรากจับกันดีแล้วจึงค่อยระบายนํ้าเข้าแปลงตกกล้า เพ่ือต้นกล้าจะได้เจริญและยึดตัวเร็วขึ้น   

2. เมื่อต้นกล้าสูงประมาณ 15 เซนติเมตรหรือประมาณ 1 คืบควรมีนํ้าในแปลงสูงประมาณ 5 – 10
เซนติเมตร ข้อสําคัญอย่าให้แปลงตกกล้าขาดนํ้า จะทําให้รากกล้ายาว ถอนเอาไปปักดําลําบาก  
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3. ในระยะที่ต้นกล้าเจริญเติบโตจะต้องดูแลป้องกันกําจัดโรคแมลงเพลี้ยหนอนเพ่ือให้ได้ต้นกล้า 
สมบูรณ์ที่สุด ถ้าหากต้นกล้าแคระแกรนให้ใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตในอัตราไม่เกิน 100 กิโลกรัมต่อไร่   

4. เมื่อต้นกล้ามีใบ 6 - 7 ใบ หรืออายุประมาณ 25 – 30 วัน ก็ถอนกล้านําไปปักดําได้ ไม่ควรปล่อย
ให้ต้นกล้ามีอายุเกิน 45 วัน  

5. การถอนต้นกล้า ควรทําด้วยความระมัดระวังอย่าให้ต้นชํ้า เมื่อถอนได้ 1 กําควรแกว่งในนํ้าให้ดิน
หรือโคลนที่จับอยู่กับรากหลุดไป ไม่ควรฟาดต้นกล้ากับหน้าแข้ง หรือฝ่าเท้า เพราะจะทําให้ต้นกล้าชํ้าหรือหัก  

6. เมื่อถอนต้นกล้าแล้ว ให้มัดเป็นมัด ๆ เพ่ือสะดวกในการนําไปปักดํา กล้าที่จะนําไปปักดําควรตัด
ปลาย ใบทิ้งเสีย เพ่ือให้ต้นกล้าต้ังตัวได้เร็ว และไม่ถูกลมพัดลอยนํ้าไปได้ง่าย   

7. สําหรับกล้าประเภทพันธ์ุข้าวเต้ียไม่ต้องตัดปลายก่อนนําไปปักดํา  
 

สิ่งที่ต้องปฏิบติัในแปลงนาดํา คือ 
 

1. การทําคันนา แบ่งแปลงนาเพ่ือกักนํ้าไว้ในฤดูปักดํา โดยทําตามระดับของพ้ืนที่ ถ้าเป็นที่ลาดเอียงก็
ทําให้เป็นขั้น ๆ แต่ละคันนามีเน้ือที่ไม่มาก ถ้าเป็นที่ราบระดับไม่ต่างกันมาก คันนาก็น้อยลง แปลงนาแต่ละ
แปลง จะมีขนาดไม่เท่ากัน สุดแล้วแต่พ้ืนที่และความต้องการของชาวนาจะจัดทํา   

2. จัดระบบเร่ืองนํ้าเพ่ือให้ผลเป็นที่แน่นอนถ้ามีแหล่งนํ้าธรรมชาติ ควรมีคูส่งนํ้าเข้าไปยังแปลงนาทุก
แปลง ถ้าจะใช้นํ้าจากชลประทานหรือต้ังเคร่ืองสูบนํ้าเองข้อควรพิจารณาก็คือระบบส่งนํ้าควรให้ระดับของพ้ืนคู
ส่งนํ้าสูงกว่าระดับนา เมื่อเวลาต้องการนํ้าก็จะสามารถเปิดเข้าไปได้ เป็นระบบอิสระที่ไหลผ่านไปยังทุก ๆ 
แปลง ส่วนระบบระบายนํ้าจําเป็นจะต้องทําด้วยนํ้าที่มีปริมาณมากหรือระดับนํ้าสูงจําต้องระบายออก ความ
จําเป็นในเรื่องการถ่ายเทนํ้าในแปลงนา ถ้าสามารถบังคับนํ้าให้ไหลเข้าออกได้ตลอกเวลา การแตกกอของข้าว
และการเจริญเติบโตก็จะดีขึ้น เพราะอากาศในดินได้ถ่ายเทอยู่เสมอ วัชพืชในนาจะน้อยลง ผลผลิตข้าวจะสูงขึ้น  
 

การเตรียมดินในแปลงนาดํา 
การเตรียมดินในแปลงนาดําน้ี ทําหลังจากการเตรียมแปลงกล้าและตกกล้าเรียบร้อยแล้ว 
1. แปลงปักดํา จะต้องไถดะ เพ่ือหมักหญ้าให้ผุพังเน่าเป่ือยเสียก่อน ควรหมักทิ้งไว้ประมาณ 3 

สัปดาห์   
2. การคราด เมื่อไถแปรเสร็จแล้วให้ทําการคราดทันที ถ้ามีหญ้าหรือวัชพืชหลงเหลืออยู่ก็ต้องเก็บออก

ให้หมด อย่าทิ้งไว้ในแปลงนาให้เกิดการเน่า ซึ่งจะทําให้มีสารพิษเกิดขึ้นทําอันตรายแก่ต้นข้าวที่ปักดําใหม่ ๆ  
ชะงัก ความเจริญเติบโต ถ้าหากเอาวัชพืชออกไม่หมด หญ้าหรือวัชพืชอาจไม่ตายและเจริญเติบโต แย่งอาหาร
ของต้นข้าวได้  

3. เมื่อคราดเสร็จแล้ว ระบายนํ้าออกให้เหลือเพียงเล็กน้อย แล้วทําการปักดําได้ทนัที 
4. อัตราเฉล่ียของปุ๋ยที่ใช้คือแอมโมเนียมซัลเฟท (20%N) 20 กก. ปุ๋ยซุบเปอร์ฟอสเฟต (20%P2 ๐5) 

20 กก. ปอแตสเซี่ยมครอไรด์(60% K2๐) 10 กก.ต่อเน้ือที่ 1 ไร่ปุ๋ยที่ใช้กับข้าวเวลาน้ีคือ ตามสูตร 16–20-0 ใช้
ในอัตรา 15 – 20 กก. ต่อเน้ือที่ 1 ไร่ 
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การปักดํา 
 

1. จับต้นกล้าประมาณ 3-4 ต้นปักลงไปในดินเป็นแถว เพ่ือสะดวกในการเข้าไปกําจัดวัชพืชป้องกัน
กําจัดโรคแมลง ศัตรูข้าว และการใส่ปุ๋ย   

2. ระยะปลูกระหว่างแถวและระหว่างต้น ควรห่างกันประมาณ 20–25 เซนติเมตรทั้งน้ีแล้วแต่ความ
อุดม สมบูรณ์ของดิน ดินเลวปลูกถี่ ดินดีปลูกห่าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การดูแลรักษาแปลงปักดํา 
 

1. ภายหลังจากการปักดําเสร็จแล้ว ต้องตรวจดูอาจจะมีต้นข้าวลอยขึ้น เน่ืองจากปูกัดหรือแปลงนา
อาจจะขาดน้ํา ต้องรีบซ่อมทันที   

2. รักษาระดับนํ้าอย่าให้สูงเกินไป ควรให้มีระดับความสูง 30% ของความสูง ต้นข้าวจะต้ังตัวได้ต้องใช้
เวลาประมาณ 10–15 วัน หลังปักดํา 10 วัน ควรให้มีนํ้า 10–15 เซนติเมตร   

3. เมื่อข้าวอายุได้ 1 เดือนควรจะทําการปราบวัชพืช เพ่ือไม่ให้วัชพืชรบกวนต้นข้าวจะเป็นเหตุให้
ผลผลิตข้าวตกตํ่า  

4. ควรใส่ปุ๋ยต้นข้าว เป็น 2 ระยะ   
- ระยะแรก ใส่ปุ๋ยรองพ้ืนก่อนปักดํา 1 วัน โดยใช้ปุ๋ยสูตร 16–20-0 สูตร 18 สูตร 20–20-0 สูตร

ใดสูตรหน่ึงจํานวน 20 กิโลกรัมต่อไร่   
- ระยะที่ 2 ใส่ปุ๋ยก่อนข้าวออกดอกประมาณ 30–40 วันด้วยปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟทจํานวน    

12–22 กิโลกรัมต่อไร่ ปุ๋ยแอมโมเนียมคลอไรด์(25%) จํานวน 10–18 กก. ต่อไร่หรือปุ๋ยยูเรีย(45%) จํานวน 6–
10กก. ต่อไร่ อย่างใดอย่างหน่ึง  
 
การทํานาหว่าน (direct sowing rice or broadcast rice culture) 
 

การทํานาหว่าน หมายถึง การปลูกข้าวโดยใช้วิธีหว่านเมล็ดพันธ์ุข้าวลงไปบนพ้ืนที่นาที่เตรียมไว้แล้ว 
โดยไม่ต้องทําการเพาะกล้าก่อนแล้วย้ายกล้าไปปักดําเหมือนการทํานาดํา พ้ืนที่ที่มีการทํานาหว่านในบ้านเรา
ส่วนมากนิยมทํากันในบริเวณพ้ืนที่ราบลุ่มที่มีนํ้าท่วมลึก เช่น บริเวณภาคกลางของประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ที่มี
การปลูกข้าวขึ้นนํ้ากัน เพราะในพ้ืนที่ดังกล่าวชาวนาจะเร่ิมทําการหว่านเมล็ดข้าวต้ังแต่ช่วงระยะที่มีความช้ืนใน
ดินพอเพียงแก่การงอกในช่วงระยะต้นฤดูฝนเพราะข้าวจะสามารถงอกข้ึนมาและต้ังตัวได้ทันก่อนที่ข้าวจะถูกนํ้า
ท่วม อย่างไรก็ตามปัจจุบันน้ีการทํานาหว่านนิยมทําทั้งในข้าวขึ้นนํ้าและข้าวนาสวน สําหรับพ้ืนที่ที่จะทํานา
หว่านน้ันจะต้องเป็นพ้ืนที่นาที่มีลักษณะเป็นแปลงใหญ่ติดต่อกันเป็นผืนเดียว และต้องได้ระดับสม่ําเสมอเพ่ือ
สะดวกในแง่การควบคุมระดับนํ้าไม่ให้วัชพืชเจริญงอกงาม ดังน้ันพ้ืนที่ที่ราบสูง เช่น ทางภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งลักษณะของนาแบ่งเป็นกระทงนาขนาดเล็ก และควบคุมนํ้าไม่ค่อยได้น้ันไม่เหมาะ
สําหรับทํานาหว่าน การทํานาหว่านน้ีในบางประเทศท่ีมีการพัฒนาทางด้านการเกษตรไปมากแล้ว และเป็น
ประเทศที่ทําการปลูกข้าวเพ่ือส่งเป็นสินค้าออก เช่นประเทศสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย มักนิยมทํากัน
เพราะสะดวกในแง่การปฏิบัติเพราะขั้นตอนต่าง ๆ ในการปลูกไม่ยุ่งยากเหมือนการทํานาดํา นอกจากน้ัน
ลักษณะพ้ืนที่นาของประเทศเหล่าน้ันเป็นผืนใหญ่ ๆ ในการเตรียมดินและการดูแลรักษาข้าวน้ันมีการใช้
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เครื่องจักรเครื่องมือที่ทันสมัย นอกจากน้ียังมีการใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดวัชพืช 

วิธีการทํานาหว่านนัน้แบ่งออกเป็น 4 แบบใหญ่ ๆ คือ 
1. การทํานาหว่านสํารวย วิธีในการปฏิบัติคือเมื่อเริ่มต้นฤดูฝนแล้วก็ทําการและพลิกดินและเมื่อฝน 

ตกชุกก็ทําการไถแปรเพ่ือย่อยดินเสร็จแล้วจึงทําการหว่านข้าวลงไปในสภาพเมล็ด และเมื่อฝนตกลงมาข้าวก็จะ
งอกขึ้นมา การทํานาหว่านสํารวยน้ีไม่ต้องใช้แรงงานมากเหมือนกับการทํานาดํา แต่ผลผลิตต่อไร่ที่ได้ตํ่า ทั้งน้ี
เพราะว่าการงอกของข้าวไม่สม่ําเสมอทําให้ต้นข้าวที่ขึ้นมามีประปราย จํานวนต้นข้าวต่อพ้ืนที่น้อยเกินไป อีก
อย่างก็จะมีปัญหาเรื่องการแข่งขันของวัชพืชเพราะวัชพืชสามารถงอกขึ้นมาพร้อมกับข้าว  

2. การทํานาหว่านแบบหว่านไถกลบหรือหว่านคราดกลบ มักจะทํากันในบริเวณพ้ืนที่ที่มีความช้ืน
ค่อนข้างสูง แต่ยังไม่ถึงกับมีนํ้าขังแฉะ การทํานาหว่านแบบน้ีโดยทําการไถเสร็จแล้วก็หว่านข้าวแห้งลงไปเลย
แล้วทําการไถกลบหรือคราดกลบวิธีการทํานาหว่านแบบนี้ มักจะทํากันเมื่อฤดูกาลทํานาล่าช้าไป เน่ืองจากฝน
มาช้า ถ้าจะทํานาดําก็จะไม่ทันการ การทํานาแบบน้ีมีโอกาสเสี่ยงมาก   

3. การทํานาหว่านแบบหว่านหลังมูลไถ มักจะทํากันในสภาพที่มีฝนตกมากเกินไปดินเปียกแฉะ และ 
จําเป็นจะต้องหว่านข้าวในเวลาน้ัน เมื่อทําการไถเสร็จก็หว่านเมล็ดข้าวแห้งลงไปเลย โดยใช้อัตราเมล็ดพันธ์ุ 
ประมาณ 15-20 กิโลกรัมต่อไร่เมื่อหว่านเสร็จแล้วก็ไม่ต้องทําการคราดกลบหรือไถกลวิธีการทํานาแบบไถกลบ
อีก วิธีการทํานาแบบน้ีไม่ค่อยได้ผลดีเพราะจะมีปัญหาของวัชพืชมาก ถ้าเกิดฝนแล้งตามมาเมล็ดข้าวที่งอกข้ึน
มาแล้วอาจตายไป หรือถูกนก หนูทําลาย  
 

4. การทํานาหว่านนํ้าตม หรือหว่านข้าวงอก เป็นการทํานาหว่านในพ้ืนที่ที่ทํานาดําหรือนาสวนทั่ว ๆ 
ไป แต่ได้รับการปรับพ้ืนที่ให้ได้ระดับดีแล้วและเป็นแปลงใหญ่พอสมควร การเตรียมดินก็ทําลักษณะเดียวกับ
การเตรียมดินสําหรับการทํานาดํา อัตราเมล็ดพันธ์ุที่ใช้ประมาณ 5 - 7 กิโลกรัม ต่อไร่ ในการเตรียมดินก็มีการ
ไถดะ ไถแปร แล้วคราดเก็บเอาวัชพืชออกให้หมดพร้อมกับทําการปรับระดับผิวหน้าดินให้เรียบสมํ่าเสมอ เสร็จ
แล้วให้ขังนํ้าไว้พอท่วมผิวดิน จากน้ันก็ทิ้งไว้ปล่อยให้วัชพืชงอกขึ้นมา (ทิ้งไว้ประมาณ 5 - 7 วัน) จากน้ันก็ทํา
การคราดอีกคร้ังหน่ึง ขณะที่คราดต้องมีนํ้าขังในนาเพ่ือให้ต้นวัชพืชอ่อน ๆ ที่หลุดขึ้นมาลอยอยู่ในนํ้าจากน้ันก็
ทําการตักหรือช้อนเอา วัชพืชขึ้นมา เมื่อทําการช้อนวัชพืชออกหมดแล้วก็ระบายนํ้าออกให้หมดให้เหลือเพียง
เล็กน้อยที่ผิวดิน เมื่อเตรียมดินเสร็จแล้วก็ทําการหว่านเมล็ดข้าวที่ผ่านการแช่และหุ้มมาแล้ว (เมล็ดข้าวที่งอก
แล้ว) และถ้าต้องการใส่ปุ๋ยรองพ้ืนที่ ให้ทําการหว่านปุ๋ยลงไปก่อนที่จะหว่านเมล็ดข้าว หลังจากน้ันประมาณ 5 - 
7 วัน ข้าวก็จะเจริญมีรากงอกจากผิวดินและเริ่มมีการต้ังตัวของต้นกล้า จากน้ันให้ปล่อยนํ้าเข้าแปลงให้มีความ
ลึกประมาณ 2 - 4 เซนติเมตร ในช่วงน้ีถ้าต้นกล้าข้าวมีการเจริญเติบโตขึ้นเขียวทั่วแปลงและมีพัฒนาการถึง
ระยะที่มีใบจริง 2 ใบ ถ้าต้องการหว่านสารเคมีคุมวัชพืชจะงอกขึ้นมา โดยเฉพาะเมื่อไม่ได้หว่านสารเคมีคุมหญ้า 
ระดับนํ้าในนาควรรักษาให้อยู่ระดับ 7 - 10 เซนติเมตรก็พอแล้ว ถ้าระดับนํ้าสูงเกินไปจะทําให้ข้าวมีการยืดตัว
สูงขึ้นซึ่งเป็นผลให้ตามระดับนํ้า ซึ่งเป็นผลให้ต้นข้าวอ่อนแอล้มง่าย และเมื่อข้าว มีอายุได้ประมาณ 20 - 30 วัน
ก็ทําการหว่านปุ๋ยลงไปเพ่ือเร่งการเจริญเติบโตและการแตกกอของข้าวในช่วงระยะก่อนที่ข้าวจะเร่ิมสร้างรวง
อ่อน ๆ (ประมาณ 40 วัน) ก่อนออกรวงควรทําการระบายนํ้าออกจากนาเพ่ือให้รากได้รับอากาศและปล่อยนํ้า
เข้านาใหม่และทําการหว่านปุ๋ยแต่งหน้าอีกคร้ังหน่ึง การทํานาหว่านนํ้าตมน้ีเป็นวิธีที่บางประเทศ เช่น
ออสเตรเลีย และอเมริกาปฏิบัติกันอยู่เพราะพบว่าให้ผลผลิตสูง เปลืองเมล็ดพันธ์ุน้อย ขั้นตอนในการปลูกไม่
ยุ่งยาก ดังน้ันในพ้ืนที่ที่มีปัญหาเรื่องการทํานาดําไม่ทันการตามกําหนดเวลา        ถ้าเปลี่ยนมาทํานาหว่านนํ้า
ตมจะให้ผลดีกว่า ในปัจจุบันในหลาย ๆ พ้ืนที่ได้มีการเปลี่ยนจากการทํานาดํามาทํานาหว่านนํ้าตม แม้กระทั่ง
การทํานาปรังก็พบว่าทําแบบหว่านนํ้าตมก็ให้ผลดีเหมือนกัน 
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การปลูกขา้วไร่ (upland rice or hill rice culture) 
 

การปลูกข้าวไร่น้ัน มีลักษณะของการปลูก การปฏิบัติและการดูแลรักษาเหมือนกับการปลูกพืชไร่อ่ืน ๆ 
เป็นการปลูกข้าวที่มีลักษณะแตกต่างไปจากการทํานาดําหรือนาหว่านเพราะตลอดระยะเวลาของการ
เจริญเติบโต ของข้าวไร่ ไม่จําเป็นต้องมีการขังนํ้าในพ้ืนที่ เพียงแต่ให้ดินมีความช้ืนเพียงพอต่อการปลูกพืชไร่
ทั่วไป ก็สามารทําการปลูกข้าวไร่ได้แล้ว  

ฤดูกาลปลูกข้าวไร่ การปลูกข้าวไร่น้ันต้องอาศัยความช้ืนจากนํ้าฝนที่ตกลงมา ดังน้ันฤดูกาลปลูกจึงอยู่
ในฤดูฝนน่ันเอง ส่วนใหญ่แล้วมักจะทําการปลูกในช่วงต้นฤดูฝน ในเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน ขึ้นอยู่
กับสภาพพ้ืนที่และการเริ่มต้นของฤดูฝนในพ้ืนที่น้ัน ๆ จากการศึกษาของ จักรี เส้นทอง และคณะ (2527) 
พบว่าในสภาพการปลูกที่สถานีทดลองดอยหนองหอย อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ความสูง 850 เมตร จา
กระระดับนํ้าทะเล) น้ัน พบว่าข้าวไร่จะให้ผลผลิตสูงสุดถ้าปลูกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ถึงต้นเดือน
มิถุนายน การปลูกในช่วงก่อนระยะเวลาดังกล่าวผลผลิตจะน้อยลง เน่ืองจากปริมาณความช้ืนในช่วงแรก ๆ ของ
การเจริญเติบโตไม่พอเพียง 
 สําหรับการปลูกที่ล่าช้าไปจากต้นเดือนมิถุนายนน้ัน พบว่าผลผลิตลดลงเพราะข้าวที่ปลูกเวลาดังกล่าว 
ไปออกรวงในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ซึ่งมีอุณหภูมิตอนกลางคืนตํ่า ทําให้เกิดการเป็นหมันในดอกข้าวมากข้ึน  

สําหรับวันปลูกที่เหมาะสมของข้าวไร่ในสภาพพ้ืนที่ดอนไม่สูงจากระดับนํ้าทะเลมากนัก การปลูกช่วง
เดือนกรกฎาคม จะให้ผลดีกว่าการปลูกก่อนช่วงเวลาดังกล่าว เพราะในช่วงแรก ๆ ของการเจริญเติบโตของข้าว
จะได้รับความช้ืนในดินที่ดีกว่า 

ในการกําหนดวันปลูกของข้าวไร่แต่ละท้องถิ่นน้ันควรจะต้องพิจารณาช่วงวัย ข้างเคียงด้วยเพ่ือให้ข้าว
ที่ปลูกออกรวงในช่วงเวลาใกล้เคียงกันซึ่งจะช่วยลดปัญหาการทําลายของนกและหนูในช่วงที่ข้าวสุกแก่ 

พันธุ์ข้าวไร่ โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว ข้าวไร่ที่เกษตรกรใช้ปลูกกันอยู่ในปัจจุบันเป็นพันธ์ุพ้ืนเมืองด้ังเดิม ที่
ปลูกกันมานานแล้วและพันธ์ุต่าง ๆ เหล่าน้ีก็แตกต่างกันไปตามท้องถิ่นต่าง ๆ พันธ์ุข้าวไร่พวกน้ี จัดอยู่กลุ่ม 
indica มีลักษณะทั่ว ๆไปคือ รวงใหญ่แน่น เมล็ดต่อรวงมาก การแตกกอน้อย ลักษณะลําต้นค่อนข้างสูง และ
ผลผลิตตํ่า นอกจากน้ียังไม่ค่อยตอบสนองต่อปุ๋ยในแง่ผลผลิต ถ้าปลูกในสภาพที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง หรือ
ถ้าหากใส่ปุ๋ย ในอัตราที่สูง ๆ โดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน จะมีลักษณะเจริญทางลําต้นและใบมาก หรือที่เรียกว่า
ลักษณะเฝือใบ และมักจะมีการหักล้ม พันธ์ุข้าวไร่ที่ปลูกกันอยู่ในปัจจุบันทางภาคเหนือของประเทศส่วนใหญ่
แล้วเป็นพันธ์ุที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิและช่วงแสงในแง่การออกดอก 
 

ตารางแสดงรายชื่อข้าวไร่ทีร่ัฐบาลกําลังสง่เสริม 
 

ลําดับท่ี ชื่อพันธ์ุข้าว 
อายุหรือ 

วันเก็บเก่ียว 
ประมาณ 

ประเภทข้าว 
ผลผลิต

(ประมาณ)
กก./ไร่ 

ขนาดเมล็ดข้าวกล้อง 
กxนxหนา (มม.) หมายเหตุ 

1 ซิวแม่จัน 140 - 150 วัน ข้าวเหนียว 450 2.20 x 7.31 x 2.20 
 
 

2 เจ้าฮ่อ 150 วัน ข้าวเจ้าเหนียว 550 2.77 x 7.19 x 1.96 
สามารถหุงต้มได้ท้ัง

สองแบบ คือ  
นึ่งและหุง 

3 อาร์-258 120 – 140 วัน ข้าวเหนียว 400 -500 
3.20 x 6.95 x 2.55 

 
 

4 น้ํารู 135 – 145 วัน ข้าวเจ้า 228.9 3.11 x 9.39 x 2.18 
 
 

5 โมโตซ่า 130 – 140 วัน ข้าวเจ้า 307.9 2.66 x 7.01 x 1.88 
เป็นพันธ์ุสําหรับท่ีสูง 
1,200 – 1,500 เมตร
จากระดับน้ําทะเล 
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การเลือกพื้นที่และการเตรียมดินในพ้ืนที่ที่เป็นหุบเขาน้ันในการเลือกพ้ืนที่ปลูกข้าวไร่น้ัน ควรเลือกที่ที่
ไม่ถูกบังแสงโดยต้นไม้ใหญ่ ไม่ควรเลือกที่บังแสงและควรเป็นบริเวณทางด้านทิศตะวันออกหรือตะวันตกเฉียงใต้ 
เพราะจะทําให้ข้าวได้รับแสงอย่างเต็มที่ ไม่ควรใช้พ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง เพราะจะเกิดปัญหาการชะล้าง
พังทลายของดินได้ง่าย ซึ่งจะเป็นผลให้ดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ์เร็วขึ้น ทําให้เกิดการบุกเบิกพ้ืนที่ใหม่เพ่ิมขึ้น
อีก อย่างไรก็ตามโดยทั่ว ๆ ไปแล้วในการเลือกพ้ืนที่ปลูกข้าวไร่ของชาวเขาท้ังหลายมักจะมีข้อจํากัด เพราะ
ชาวเขาส่วนใหญ่ชอบอาศัยตามที่สูง ๆ และสภาพพ้ืนที่มักสูงชันอยู่แล้ว  

การเตรียมเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธ์ุข้าวไร่ที่จะใช้ปลูกน้ัน ควรเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์ปราศจากเช้ือโรคที่ติด
มากับเมล็ด ถ้าเป็นเมล็ดพันธ์ุที่เก็บไว้ทําพันธ์ุเอง ควรคัดเมล็ดจากรวงที่ดี ๆ ตรงตามพันธ์ุและควรเก็บรักษาไว้
อย่างดี ถ้าต้องการซื้อเมล็ดพันธ์ุควรซื้อจากหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ เมล็ดพันธ์ุที่ได้มาต้องทําความ
สะอาดโดยคัดเมล็ดลีบและเมล็ดเสียทิ้ง และควรทําการทดสอบความงอกเพ่ือจะได้กะปริมาณท่ีจะปลูกได้พอดี 
เมล็ดพันธ์ุที่จะปลูกควรคลุกเมล็ดด้วยสารป้องกันกําจัดเช้ือราพวกแคปแทนหรือไดแทนเอ็ม 45 ในอัตรา 2 กรัม
ต่อเมล็ดข้าว 7 กิโลกรัมเพ่ือป้องกันกําจัดโรคราต่าง ๆ ที่ติดมากับเมล็ด ในการคลุกเมล็ดพันธ์ุด้วยสารเคมี
ป้องกันกําจัดเช้ือราน้ัน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพต้องคลุกเมล็ดพันธ์ุก่อนการปลูกประมาณ 2 สัปดาห์ สําหรับใน
บริเวณที่มีปัญหาการทําลายของมดและปลวกก็ควรคลุกเมล็ดพันธ์ุด้วยสารเคมี ป้องกันกําจัดแมลงพวกอลา
มอนในอัตราประมาณ 10 กรัมต่อ เมล็ดข้าว 3 กิโลกรัม 

วิธีการปลูก วิธีการปลูกข้าวไร่ที่ให้ผลดีมีอยู่ 2 วิธีคือ  
1. วิธีการปลูกหรือหยอดแบบเป็นหลุม เป็นวิธีที่ใช้ได้ผลดีและนิยมทํากันมาก เพราะสะดวกในแง่การ

ปฏิบัติ การดูแลรักษาตลอดจนการเก็บเก่ียว วิธีการปลูกวิธีน้ีโดยใช้ไม้ที่มีปลายแหลมกระทุ้งเจาะลงไปในดินให้
ลึก ประมาณ 3 - 5 เซนติเมตรใช้ระยะระหว่างแถวและระยะระหว่างหลุม 25 เซนติเมตร เช่นเดียวกับระยะ
ปลูกที่ใช้กับการปลูกข้าวนาดํา จากน้ันก็หยอดเมล็ดประมาณหลุมละ 5 - 6 เมล็ดแล้วใช้ดินกลบตอนกลบ ตอน
กลบเมล็ดระวังอย่าให้ดินแน่นจนเกินไป วิธีปลูกวิธีน้ีใช้เมล็ดพันธ์ุประมาณ 6 - 8 กิโลกรัมต่อไร่ นอกจากระยะ
ปลูกดังกล่าวแล้วสําหรับในพ้ืนที่ที่ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เช่นพ้ืนที่บนเขานั้นทางกรมวิชาการเกษตรได้แนะนําให้
ใช้ระยะระหว่างแถว 30 เซนติเมตร และระยะระหว่างหลุม 10 เซนติเมตรก็พบว่าให้ผลดีเช่นกัน   

2. วิธีการปลูกแบบโรยเป็นแถว วิธีการน้ีเป็นวิธีการท่ีพบว่าให้ผลดีเช่นกัน แต่ในทางปฏิบัติค่อนข้าง
ยากเพราะการประมาณอัตราเมล็ดพันธ์ุที่จะโรยลงไปค่อนข้างลําบากต้องอาศัยความชํานาญ วิธีการน้ีโดยทํา
การเปิดร่องที่จะปลูกก่อนโดยใช้ระยะระหว่างแถวหรือระหว่างร่อง 25 เซนติเมตรโดยใช้อัตราเมล็ดพันธ์ุ
ประมาณ  8 กิโลกรัม ต่อไร่  

สําหรับวิธีการปลูกโดยการหว่านเมล็ดไม่ควรปฏิบัติกันเพราะความงอกไม่สม่ําเสมอ การปฏิบัติดูแล 
รักษายาก 
 การป้องกันกําจัดวัชพืช หลังจากที่ข้าวไร่งอกได้ประมาณ 15 - 20 วัน ถ้ามีวัชพืชขึ้นมากในแปลงกท็ํา
การกําจัดโดยการดายหญ้า พร้อมกับทําการพรวนดินไปด้วย และเมื่อข้าวไร่อายุได้ราว ๆ 40 - 45 วัน ก็ควรทํา
การดายหญ้าและพรวนดินอีกครั้งหน่ึง ในการกําจัดวัชพืชแต่ละครั้งต้องทําการเก็บเศษวัชพืชต่าง ๆ ออกจาก
แปลง ไม่ควรทิ้งกองไว้ในแปลงเพราะวัชพืชบางชนิดอาจจะกลับขึ้นมาอีกเมื่อฝนตกลงมา อย่างไรก็ตามในเรื่อง
การป้องกันกําจัดวัชพืชน้ีถ้ามีการเตรียมดินดีและหลังจากเตรียมดินเสร็จแล้วสามารถทําการปลูกได้ทันที        
ก็อาจจะไม่มีปัญหาเรื่องวัชพืชมากนักอาจจะทําการดายหญ้าเพียงคร้ังเดียวก็พอแล้ว 
 

ในการป้องกันกําจัดวัชพืชในแปลงข้าวไร่น้ัน นอกจากการใช้วิธีกลแล้วยังสามารถทําการป้องกันกําจัด
โดยใช้สารเคมีได้ด้วยสารเคมีที่ผลดีคือสารเคมีป้องกันกําจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อนพืชงอก (pre-emergence 
herbicide)พวก butachlor (ช่ือการค้าว่ามาเช๊ตเต้) ในอัตรา 600-800 ซี.ซี. ผสมนํ้า 80 ลิตรต่อไร่ โดยฉีดพ่น
ให้ทั่วผิวหน้าดินทันทีหลังปลูกและไม่ให้เกิน 3 วัน ประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารเคมีพวกน้ีจะดีเมื่อ
ดินมีความชุ่มช้ืนพอสมควร 
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สําหรับในกรณีที่พบว่าวัชพืชงอกขึ้นมาบ้างแล้วในแปลงขณะปลูกให้ใช้สารเคมีป้องกันกําจัดวัชพืช     

พาราควอท (กรัมม๊อกโซน) ผสมลงไปในอัตรา 240 - 320 ซี.ซี.ต่อไร่ เพ่ือช่วยกําจัดวัชพืชที่งอกขึ้นมาแล้ว    
การใช้ สารเคมีป้องกันกําจัดวัชพืชพวก butachlor น้ัน ส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้ควบคู่กับการดายหญ้าคร้ังที่ 2 
หรือถ้าไม่มี วัชพืชขึ้นมามากในแปลงจนอยู่ในระดับที่จะทําความเสียหายแก่ข้าวไร่ได้ก็อาจจะไม่ต้องดายหญ้า
อีกครั้ง สําหรับสารเคมีป้องกันกําจัดวัชพืชประเภทพ่นหลังพืชงอก (post-emergenceherbicide) พวกโปรพาเอส 
หรือช่ือสามัญว่า 2,4-D, ethylester + propanil น้ันการใช้ต้องระมัดเพราะถ้าใช้ไม่ถูกจังหวะเวลาแล้วมักจะ
ทําให้เกิดผลเสียหาย โดยทําให้ต้นข้าวชะงักการเจริญเติบโต  

การใส่ปุ๋ย ในพ้ืนที่ที่ใช้ทําการเพาะปลูกพืชมานานแล้วดินมักจะมีความเส่ือมโทรม ทําให้ผลผลิตของ
พืชที่ปลูกลงไปลดน้อยถอยลง ซึ่งมีความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงบํารุงดิน ซึ่งมีวิธีการหลายรูปแบบได้แก่ 

1. การปลูกข้าวไร่หมุนเวียนกับพืชตระกูลถั่วบํารุงดินต่าง ๆ   
2. การใส่ปุ๋ยบํารุงดิน ซึ่งรูปของปุ๋ยที่สามารถใช้ได้มีหลายรูปแบบ ได้แก่  

2.1 ปุ๋ยคอก (manure)   
2.2 ปุ๋ยหมัก (compost)   
2.3 ปุ๋ยพืชสด (green manure   
2.4 ปุ๋ยเคมี   

 การเก็บเก่ียวข้าวไร่ เมื่อถึงระยะที่รวงข้าวไร่สุกแก่แล้ว ซึ่งมีลักษณะที่ใช้พิจารณาก็เช่นเดียวกับ
ลักษณะของข้าวนาดํา ต้องรีบทําการเก็บเก่ียวทันทีเพราะข้าวไร่ทั่ว ๆไป เมล็ดมักจะร่วงง่าย ถ้าเก็บเก่ียวล่าช้า
ทําให้ผลผลิตเสียหาย นอกจากน้ีอาจจะถูกนกหนูทําลายอีกด้วย การเก็บเก่ียวใช้เคียวเกี่ยวเช่นเดียวกับข้าวนา
ดํา เมื่อเก็บเก่ียวเสร็จแล้วก็ตากไว้บนตอซังประมาณ 3-5 แดด จากน้ันก็ทําการนวดซึ่งมีอยู่หลายวิธี เช่น นวด
บนลานนวดบนเสื่อ นวดในคุ นวดโดยวิธีเหยียบ เมื่อนวดเสร็จแล้วก็ทําความสะอาดโดยการฝัดเอาเมล็ดข้าวลีบ
และสิ่งเจือปนต่าง ๆ ทิ้ง จากน้ันถ้าเมล็ดมีความช้ืนสูงอยู่ก็ทําการตากอีก 1-2 แดด จากน้ัน ก็นําข้าวไปเก็บใน
ยุ้งฉาง 
 

วัชพืชในนาข้าว 
วัชพืชทั่ว ๆ ไป เท่าที่พบในนาข้าวมีมากมายหลายชนิด วัชพืชที่ทําความเสียหายแก่ข้าวได้แก่ 
1. หญ้าดอกแดง   
2. หญ้าปล้อง   
3. กกสามเหลี่ยม   
4. ผักตบชวา   
5. หญ้าไซ  
ฯลฯ หญ้าปล้อง ผักตบชวา กกสามเหลี่ยม 

 

การกําจัด 
1. กําจัดโดยถอนท้ิง ควรทําอย่างน้อย 2 ครั้ง  
2. การใช้ยาปราบวัชพืช  

 

การป้องกันกําจัดโรคและศัตรูข้าว 
1. วัชพืชกําจัดโดยวิธีถอนทําได้ 2 ครั้ง หลังจากปักดําแล้ว 15–20 วัน และหลังจากถอนคร้ังแรก 15–

20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับวัชพืชที่มีในท้องถิ่น ไม่ควรกําจัดวัชพืชหลังจากที่ข้าวออกรวงแล้ว การกําจัดวัชพืชในนา
อาจใช้ ยาปราบวัชพืชก็ได้ แต่ผู้ใช้ต้องมีความรู้และมีความละเอียดประณีตเพียงพอ   

2. โรค โรคข้าวมีหลายชนิด อาจแบ่งออกได้คือ   
ก. โรคที่เกิดจากเช้ือราได้แก่โรคไหม้ ทําให้ใบแห้งตาย คอรวงเน่า เมล็ดลีบ โรคถอดฝักดาบ มอง 

เห็นได้ชัดหลังปักดําประมาณ 4-5 วัน ต้นเหลืองซีด และสูงกว่าต้นอ่ืนมากแล้งแห้งตาย ต้นที่แสดงอาการจะไม่ 
ออกรวง  
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ข. โรคที่เกิดจากแบคทีเรีย ได้แก่ โรคขอบใบแห้ง เกิดในระยะแตกกอและออกรวงใบข้าวเป็นแผล

ชํ้า เริ่มจากขอบและปลายใบ การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราสูงเกินไปจะทําให้เกิดโรคได้ง่าย   
ค. โรคที่เกิดจากเช้ือวิสลาโรคใบสีส้ม แพร่กระจากโรคโดยเพลี้ยจักจั่น ต้นข้าวเป็นได้ต้ังแต่กล้าถึง

ระยะออกรวง ถ้าเป็นระยะแตกกออาจจะเสียหายมากที่สุด ใบอ่อนจะเป็นรอยด่าง เปลี่ยนเป็นสีเหลืองใบล่าง
จะตกตํ่าลง การออกดอกช้าและมีเมล็ดน้อย เมล็ดอาจเปลี่ยนเป็นสีดํา นํ้าหนักเมล็ดเบา  

3. แมลง แมลงมีมากมายที่รู้จักกันดี ได้แก่ เพลี้ยไฟ หนอนกระทู้กล้า แมลงบัว หนอนกอ หนอน
ม้วนใบ หนอนกระทู้คอรวง  แมลงสิงห์ เพลี้ยจั๊กจั่น เพลี้ยแป้ง ด้วงงวง ต๊ักแตน ฯลฯ   

4. ปูและหนูนา หลังจากปักดําปูจะกัดกินต้นข้าวส่วนหนูจะทําลายเมล็ดข้าวในนา ระยะต้นข้าวออก
รวง จะกําจัดได้โดยใช้ยาเบ่ือใช้กับดักการทําลายโรคและแมลงศัตรูข้าวต่าง ๆ จะเริ่มต้ังแต่อยู่ในระยะกล้า
จนกระทั่ง ออกรวง เพ่ือที่จะลดความเสียหายจากการทําลายของโรคและแมลงจึงควรศึกษารายละเอียดการ
ทําลายและการ กําจัดหมั่นดูแลแปลงข้าวเป็นประจําตลอดเวลา หากพบก็รีบดําเนินการป้องกันกําจัดโดยด่วน
หากสงสัยวิธีป้องกันขอให้ไปหารือกับเกษตรตําบล เกษตรอําเภอ เกษตรจังหวัด หน่วยป้องกันศัตรูพืชใน
ท้องถิ่น  
 

ศัตรูพชื 
โรคใบขีดโปร่งแสง ระยะข้าวแตกกอเต็มที่ ปลายใบจะเห็นเป็นทางหรือรอยขีด ต่อไปปลายงดการใส่

ปุ๋ย 
 
โรคใบไหม้ ทําความเสียหายให้แก่ต้นข้าวกล้ามากที่สุด ใบของข้าวกล้าไหม้แห้งเป็นสีนํ้าตาล ใช้ยา

ฉีดถอนออก ฝังหรือเผา ไม่ควรใส่ปุ๋ย N มากเกินไป  
 
โรคใบจุดสีน้ําตาล ใบข้าวจะมีแผลเป็นวงกลมเล็ก ๆ สีนํ้าตาล กระจายอยู่ทั่วไปควรใช้ยาเซราแซน 

คลุกเมล็ดก่อนหว่าน ใส่ปุ๋ยโปแตสเซี่ยมคลอไรด์ 10 กก. ต่อไร่ เพลี้ยไฟตัวแก่มีสีดําเล็กมาก ใช้ปากดูดนํ้าเลี้ยง 
จากใบข้าว ทําให้ใบข้าวแห้งเห่ียวและตาย ใช้ยาฉีดดีดีที 25 % ยามาลาไซออน4 % ยาดิลดริน 0.04 % ฉีด 
หนอนกระทู้กล้า แมลงชนิดน้ีจะทําลายข้าว กล้าในระยะที่เป็นตัวหนอน กัดกินต้นกล้า เกิดจากผีเสื้อหนอน
กระทู้ จะมีสีเทาแถบด้านข้างทั้งสองจะมีสีเหลือง ออกหากินกลางคืน 

 
โรคลาํต้นเนา่ ต้นข้าว กาบใบเน่าจากระดับนํ้าลงไปถึงโคน 
1. ใช้ยาเซราแซนฉีด  
2. ลดปุ๋ย   
3. ทําลายวัชพืช   
 
โรคถอดฝักดาบ ต้นและใบจะเขียวเล็กผิดปกติข้าวจะสูงชะลูดอย่างรวดเร็ว ข้าวออกดอกรวงข้าว

จะลีบและตายก่อนเก่ียว 
1. ใช้ยาเซราแซนฉีด   
2. ถอนทิ้ง   
3. กําจัดวัชพืช   
 
โรคใบดอกกฐิน ครั้งแรกจะเห็นกลุ่มก้อนเส้นใบสีเหลืองส้ม อยู่ระหว่างเปลือกข้าวต่อมาจะมีกํามะหย่ี 
1. ใช้ยาฉีดต๊ักแตน ต๊ักแตนจะกัดกินต้นข้าวให้เสียหายอย่างแรง ใช้เหย่ือยาพิษผสมวางไว้ตามบริเวณ

ที่มีต๊ักแตน ใช้ยาเคมีประเภทถูกตัวตาย พ่น เช่น ยาท๊อกซาฟีน ยาเอ็นคริน ด้วงงวง ด้วงงวงจะเจาะเมล็ดข้าว 
ทําให้ข้าวเสียคุณภาพ ใช้ยาฉีดดีดีที 25% อัตรา 1 : 400 ปูนาปูนาทําความเสียหาย ขุดรูตามคันนาทําให้ชํารุด 
และทํา อันตรายแก่ต้นข้าว  

2. ใช้ยา ดีดีที 50 % คลุกข้าวสกุเป็นเหย่ือล่อ   
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3. ใช้มือจับทําลาย   
4. ใช้ยา ปิเอช ซี 6% ใช้หว่าน หนูนา หนูจะกัดกินพืชผลในนาและยุ้งฉาง กําจั  
5. ใช้ยาประเภทออกฤทธ์ิช้า เช่น คาคูมิน หรอืวอร์ฟานินผสมกับเหย่ือนําไปวาง   
6. ใช้ยาออกฤทธ์ิเร็วถ้าหนูมีมากเช่นซิงค์ฟอสไฟด์หรือใช้ยาไนแก๊ส1-2ครั้งเพลี้ยจั๊กจั่นม2ี

ชนิดสี เทาและสีขาวทําลายต้นข้าวโดยดูดนํ้าเลี้ยงทําให้ขา้วเห่ียวแห้งแคระแกรน   
7. ใช้ไฟล่อเอานํ้าใส่อ่างจะมาเล่นไฟจะตกลงไปในอ่างนํ้าให้ทําลายเสีย   
8. ใช้ยาเคมีฉีด  

ก. ยาดีดีที 25% อัตรา 1 ต่อ 600  
ข. ยาออลดริน 24 % อัตรา 1 ต่อ 600  
ค. ยาเอนดริน 19.2 % อัตรา 1 ต่อ 400 

 
เพลี้ยแป้ง เป็นแมลงตัวเล็ก ๆ มลีะอองสีขาว ปกคลุมทั่วร่าง โดยดูดนํ้าเลี้ยงที่กากใบ ลําต้นขาว 
1. รักษาระดับนํ้าในนาอยา่ให้แห้ง  
2. ฉีดนํ้ายามาลาไชออน0.04 % อัตรา 50 ลิตรต่อ 1 ไร่ใช้ยาออลดริน 25% อัตรา 1 ต่อ 600 

บ่ัว อาศัยกินอยู่ส่วนล่างของต้นข้าวตรงที่งอก  ข้าวอาจไม่มีรวง ใช้ยาเคมีจํากัด   
1. ยาเซวิน84 % ชนิดผง 25 กรัมต่อ นํ้า 1 ปีบฉีด  
2. ยาเอ็นดริน 19.5 % อัตรา 1 ต่อ 400 ฉีด 

 
แมลงสิงห์ ตัวอ่อนและตัวแก่จะเจาะดูดกินนํ้าเลี้ยงจากเมล็ดข้าว และคอรวงข้าว 
1. ใช้สวิงจับตัวอ่อน และตัวแก่มาทําลาย   
2. ใช้ยา ดีดีที 25 % อัตรา 1 ต่อ 400  

 
การเก็บเก่ียว 
 

ควรเก็บเก่ียวเมื่อรวงข้าวมีสีพลับพลึง คือ สีเหลืองมากกว่าสีเขียว เพราะจะทําให้เมล็ดข้าวดี
ที่สุดอาจจะ เก็บเก่ียวโดยเคร่ืองจักรกล เคียว ส่วนมากมักจะเก็บเก่ียวโดยเคียวเท่าน้ัน 

วิธีเก่ียว 
1. เ ก่ี ย ว พั น กํ า  คื อ เ ก่ี ย ว ใ ห้ ไ ด้ เ ป็ น ฟ่ อน  ๆ ใหญ่

พอประมาณ แล้วเอาตอซังมามัดเป็นฟ่อน ๆ วางไว้ตามตอข้าว   
2. เก่ียววางราย คือ เก่ียวแล้ววางไว้บนพ้ืนนาหรือวางไว้บนตอซัง 

ข้าว ตากข้าวให้แห้ง 3-4 วัน ใช้ตอกหรือต้นข้าวมัดเป็นฟ่อน ๆ เสร็จแล้วไป
เก็บไว้ในลาน  
 
การตากข้าว 
 

เมื่อเก่ียวแล้วจะต้องทิ้งตากแดดประมาณ 3-4 แดด แล้วขนมาเก็บ 
ไว้ในลาน ควรกองไว้ให้เป็นระเบียบ การเตรียมลานนวดข้าว  

การเลือกที่ทําลานนวดข้าว โดยมากจะเลือกที่สูง ๆ เพ่ือกันนํ้าขังเวลาฝนตกและมีต้นไม้ใหญ่เพ่ือ
อาศัยร่มเงาบังแสงแดดตอนกลางวัน 
 
วิธีทําลานนวดข้าว 
 

1. การทําลานดิน บริเวณลานจะต้องสะอาดต้องดายหญ้าหรือวัชพืชอ่ืนออกหมด ให้มีความกว้างยาว 
8 x 8 เมตร หรือตามความต้องการ ใช้มูลวัวหรือมูลควายผสมกับนํ้าให้เหลวลาดไปให้ทั่ว ใช้ไม้กวาดปาดหน้า
แบบ เทปูนซีเมนต์ ให้ราบเรียบเสมอกัน ตากแดดไว้ประมาณ 2 - 3 วัน ก็จะแห้ง ใช้ทําลานข้าวได้ 
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2. ถ้าไม่ต้องการจะทําลานดิน ให้ใช้ใยสังเคราะห์ (ตาข่ายไนล่อน) ตัดให้มีความยาวประมาณ 8 เมตร   

ทําเป็นลานนวดข้าวเคลื่อนที่หรือไม่เคลื่อนที่ ใช้นวดข้าวได้ตามต้องการ ลานชนิดน้ีต้องใช้แรงคน 
 
วิธีนวดขา้ว 
 

การนวดข้าว หมายถึง การเอาเมล็ดข้าวออกจากรวงมีหลายวิธี 
1. ใช้วิธีฟาดฟ่อนข้าวในภาชนะ เช่นกระชุใหญ่ ๆ หรือใช้ฟาดในลานดิน ลานใยสังเคราะห์   
2. ใช้คนยํ่า ใช้เสื่อลําแพนปูแล้วเท้ายํ่า ใช้กับข้าวจํานวนน้อย   
3. ใช้วัว ควายยํ่า โดยยํ่าวนเวียนไปมาจนกว่าเมล็ดข้าวจะหลุดออกหมด   
4. ใช้เครื่องทุ่นแรง เช่น เครื่องนวดข้าว  

 
การตากและการทําความสะอาดเมล็ดข้าว 
 

เมื่อนวดข้าวเสร็จ ก็ตากเมล็ดไว้บนลาน แล้วตากสัก3 แดด หรือตากไว้จนเมล็ดข้าวแห้งดีแล้วจึงฝัด 
เพ่ือแยกเอาเศษฟางหรือสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดข้าว การทําความสะอาดข้าวมีหลายวิธี  

1. โดยการสาดข้าว ใช้พลั่วไม้สาดเมล็ดข้าวในกองขึ้นไป หรือใช้กระบุงตักสาดเป็นกอง ๆโดยอาศัยลม 
ช่วยแล้วใช้พัดใหญ่ ๆ พัดเอาเศษฟาง ข้าวลีบ ใบข้าวออกจากกองข้าว   

2. ถ้ามีข้าวจํานวนน้อยใช้กระด้งฝัดออก   
3. ใช้เครื่องสีฝัด ถ้าต้องการให้ข้าวสะอาดและได้ราคาดี ควรฝัดด้วยสีฝัด เมื่อฝัดข้าวสะอาด เมื่อฝัด

ข้าวสะอาดดีแล้ว อาจจะจําหน่ายข้าวเปลือกที่ลานเลย หรือนําข้าวเปลือกเก็บไว้ในยุ้งฉาง เพ่ือรอให้ราคาดี 
เสียก่อนจึงจําหน่ายก็ได้  
 
การเก็บรักษา 
 

• เมล็ดข้าวที่นวดฝัดทําความสะอาดแล้วควรตากให้มีความช้ืนประมาณ14%จึงนําเข้าเก็บในยุ้ง
ฉาง ฉางที่ดีควรมีลักษณะดังต่อไปน้ี   

• อยู่ในสภาพที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก การใช้ลวดตาข่ายก้ันให้มีร่องระบายอากาศกลางยุ้งฉางจะ
ช่วยให้การถ่ายเทอากาศดีย่ิงขึ้น คุณภาพเมล็ดข้าวจะคงสภาพดีอยู่นาน   

• อยู่ใกล้บริเวณบ้านและติดถนน สามารถขนส่งได้สะดวก   
• เมล็ดข้าวที่จะเก็บไว้ทําพันธ์ุ ต้องแยกจากเมล็ดข้าวบริโภค โดยอาจบรรจุกระสอบ มีป้ายบอกวัน

บรรจุและช่ือพันธ์ุแยกไว้ส่วนใดส่วนหน่ึงในยุ้งฉาง เพ่ือสะดวกในการขนย้ายไปปลูก   
• ก่อนนําข้าวเข้าเก็บรักษา ควรตรวจสภาพยุ้งฉางทุกคร้ัง ทั้งเร่ืองวามะอาดและสภาพของยุ้งฉาง ซึ่ง

อาจมีร่องรอยของหนูกัดแทะจนทําให้นกสามารถรอดเข้าไปจิกกินข้าวได้ รูหรือร่องต่าง ๆ ที่ปิดไม่สนิทเหล่าน้ี
ต้องได้รับการซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อน  
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กิจกรรมท้ายบท 

 

บทท่ี 2 ความสําคัญ ประโยชน์ และประเภทของข้าว 

 

1. ข้าวมีความสําคัญในวิถีชีวิตของชาวนาอย่างไร อธิบาย  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
2. ข้าวแบ่งได้ 3 ประเภท และแต่ละประเภทมีอายุการเก็บเก่ียว แตกต่างอย่างไร  

2.1 ข้าวพันธ์ุเบา   
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

2.2 ข้าวพันธ์ุกลาง  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

2.3 ข้าวพันธ์ุหนัก  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

3. เมล็ดข้าวแบ่งตามรูปร่างได้ 4 ขนาด อะไรบ้าง อธิบาย   
3.1 ข้าวเมล็ดสั้น   

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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3.2 เมล็ดข้าวยาวปานกลาง  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

3.3 เมล็ดข้าวยาว  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

3.4 เมล็ดข้าวยาวมาก  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

4. การทํานาแบ่งได้ 4 ประเภท อะไรบ้าง  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

5. การเลือกทําเลการทําแปลง ตกกล้าควรเลือกแบบใดบ้าง  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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บทท่ี 3 
การจัดการตลาด 

__________________________________________________________________ 
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บทที่ 3 การจัดการตลาด 
 

สาระสําคญั  
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดี เก่ียวกับการจัดการตลาด 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
1.  อธิบายหลกัการจัดการตลาดต้ังแต่การวางแผนการผลิตจนถึงการจัดจําหน่าย ลักษณะการบรรจุ

ภัณฑ์และการจัดทําบัญชีเบ้ืองต้นได้ 
2.  วิเคราะห์แนวโน้มการลงทุนและกําหนดราคาขายผลผลิตได้อย่างรอบคอบ 
3. มีแนวทางการจัดการทุนของตนเองได้ 

 

ขอบขา่ยเนื้อหา 
1. การจัดการตลาด 
2. การวางแผนการผลิต 
3. การกําหนดราคาขาย 
4. การคิดราคาทุน 
5. การบรรจุหีบห่อ 
6. ประเภทบรรจุภัณฑ์ 
7. ลักษณะที่ดีของบรรจุภัณฑ์ 
8. การจัดทําบัญชีเบ้ืองต้น 

 

กิจกรรมการเรียน 
1. ศึกษาเอกสารการสอนบทท่ี 3 
2. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน 
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

สื่อการสอน 
1. เอกสารการสอนบทที3่ 
2. แบบฝึกหัดท้ายบท 
3. สื่อ CD 
4. สื่อบุคคล (ผู้เช่ียวชาญด้านข้าว) 

 

ประเมินผล 
1. ประเมินผลตนเองจากการทําแบบฝึกหัดท้ายบท 
2. ประเมินผลจากการทํารายงาน 
3. ประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติ 
4. ประเมินผลจากการสอบปลายภาคเรียน 

 

แผนการเรียนรู้ประจําบท 
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บทท่ี 3 

 
การจัดการการตลาด 

การจัดการการตลาด หมายถึง การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านธุรกิจ ซึ่งจะต้องมีการวางแผนการผลิต 
กําหนดราคา การจัดจําหน่าย ตลอดจนการดําเนินกิจการทุกอย่างเพ่ือสนองความต้องการ และบริการให้แก่ผู้
ซื้อ หรือผู้บริโภคพอใจ ทั้งในเรื่องราคาและบริการ ซึ่งแยกกล่าวได้ดังน้ี 
 
1. การวางแผนการผลิต 

ก่อนที่จะตัดสินใจดําเนินธุรกิจการทําผลิตภัณฑ์กระดาษสา จะต้องคํานึงถึงสิ่งต่อไปน้ี คือ  
1. ทุน ถ้าไม่มีทุนเป็นของตนเองต้องอาศัยแหล่งเงินกู้ จะต้องพิจารณาว่าแหล่งเงินกู้น้ันมาจากไหน ถ้า

กู้ จากเอกชนก็ต้องเสียดอกเบ้ียแพงกว่าสถาบันการเงิน ถ้าเสียดอกเบ้ียแพงจะคุ้มกับการลงทุนหรือไม่   
2. แรงงาน ถ้าสามารถใช้แรงงานในครอบครัวได้ก็จะสามารถลดรายจ่ายลงได้   
3. วัตถุดิบ สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นหรือไม่ หากไม่มีในท้องถิ่นจะมีปัญหาเร่ืองราคาและการ 

ขนส่งหรือไม่   
4. การจัดการ หมายถึง การจัดการด้านตลาด การจัดจําหน่าย ก่อนอ่ืนต้องคํานึงถึงกลุ่มเป้าหมาย ที่

จะนํา ผลิตภัณฑ์ไปจําหน่ายการกําหนดราคาขาย ราคาต้นทุน กําไร และการลงบัญชีเบ้ืองต้น สิ่งเหล่าน้ีจําเป็น
อย่างย่ิงในการประกอบธุรกิจ  
 

2. การกําหนดราคาขาย 
เมื่อทําการผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษสาขึ้นมาเพ่ือการจําหน่าย สิ่งแรกที่ต้องทําคือการกําหนดราคา 

ขายที่ผู้ซื้อสามารถซื้อได้ในราคาไม่แพงจนเกินไป และผู้ขายก็พอใจที่จะขายเพราะได้กําไรตามที่ต้องการ การ
กําหนดราคาขายทําได้ดังน้ี  

1. ติดตามความต้องการของลูกค้า เป็นผู้กําหนดราคาขาย ถ้าลูกค้ามีความต้องการและสนใจมากก็
จะ สามารถต้ังราคาได้สูง   

2. ต้ังราคาขายโดยบวกราคาต้นทุนกับกําไรที่ต้องการก็จะเป็นราคาขาย ในกรณีเช่นน้ีจะต้องรู้ราคา
ต้นทุนมาก่อนจึงจะสามารถบวกกําไรลงไปได้ การต้ังราคาขายน้ี จะมีผลต่อปริมาณการขาย ถ้าต้ังราคาขายไม่
แพง หรือตํ่ากว่ากว่าราคาตลาดก็สามารถขายได้จํานวนมาก ผลที่ได้รับคือ ได้กําไรเพ่ิมมากขึ้นด้วยการกําหนด
ราคาขายมีหลายแบบ แต่สิ่งที่สําคัญคือ ต้องคํานึงถึงราคาที่สูงที่สุดที่ผู้ซื้อสามารถซ้ือได้และราคาตํ่าสุดที่จะได้
เงินทุนคืน  
 สรุป หลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาขาย มีดังน้ี 

1. ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนตามเป้าหมาย   
2. เพ่ือรักษาเสถียรภาพด้านราคาไม่ถูกหรือแพงจนเกินไป   
3. เพ่ือรักษาหรือปรับปรุงส่วนแบ่งของการตลาด กล่าวคือ ต้ังราคาขายส่งถูกกว่าราคาขายปลีก

เพ่ือให้ผู้รับซื้อไปจําหน่ายปลีกจะได้บวกกําไรได้ด้วย   
4. เพ่ือแข่งขันหรือป้องกันคู่แข่งขันหรือผู้ผลิตรายอ่ืน   
5. เพ่ือผลกําไรสูงสุด   

การกําหนดราคาขาย มีหลักสําคัญ คือ ราคาต้นทุน + กําไรที่ต้องการ ดังน้ันจึงจําเป็นต้องศึกษา
เรื่อง ราวการคิดราคาต้นทุนให้เข้าใจก่อน 

3. การคิดราคาต้นทนุ 
การคิดราคาต้นทุน หมายถึง การคิดคํานวณราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต มีค่าแรงค่าใช้จ่ายในการผลิต 

ประกอบด้วย ค่าเช่าสถานที่ ค่าไฟฟ้า ค่าขนส่ง ฯลฯ การคิดราคาต้นทุนมีประโยชน์ คือ 
1) สามารถต้ังราคาขายได้โดยรู้ว่าจะได้กําไรเท่าไร  
2) สามารถรู้ว่ารายการใดที่ก่อให้เกิดต้นทุนสูง หากต้องการกําไรมากก็สามารถลดต้นทุนน้ัน ๆ ลงได้   
3) รู้ถึงการลดต้นทุนในการผลิตแล้วนําไปปรับปรุง และวางแผนการผลิตเพ่ิมขึ้นได้  
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ต้นทุนการผลิตมี 2 อย่าง คือ 
1. ต้นทุนทางตรง หมายถึง ต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบรวมทั้งค่าขนส่ง   
2. ต้นทุนทางอ้อม หมายถึง ต้นทุนที่จ่ายเป็นค่าบริการต่าง ๆ เช่น ค่าแรงงาน ค่าไฟฟ้า ค่าเช้ือเพลิง 

ทั้งน้ี ให้คิดเฉพาะส่วนที่เก่ียวกับการผลิตโดยตรง แล้วนําต้นทุนทั้งสองอย่างมาคิดรวมกันก็จะได้เป็นราคา
ต้นทุนรวม  
 สรุป การกําหนดราคาขาย จะต้องคํานึงถึง 

1. ต้นทุนทางตรง + ต้นทุนทางอ้อม คือ ต้นทนุรวม   
2. การหากําไรที่เหมาะสม ทําได้โดยเพ่ิมต้นทุนรวมขึ้นอีก 20-30%  

ตัวอย่าง ต้นทุนรวมในการทําดอกไม้จากกระดาษสา 500 
บาทบวกกําไร 30% ของ 500 จะได้ = 150 บาท 
ฉะน้ัน ราคาขาย คือ ต้นทุน + กําไร  
คือ 500 + 150 เท่ากับ 650 บาท 

 
โดยทั่วไปร้านค้าปลีกจะกําหนดราคาขาย โดยการบวกกําไรที่ต้องการเข้ากับราคาต้นทุนการผลิต

สินค้าน้ัน ๆ แต่บางรายก็กําหนดราคาสูงสําหรับการผลิตระยะเร่ิมแรกเพราะความต้องการของตลาดค่อนข้าง
สูงในระยะเวลาอันสั้น การเปลี่ยนแปลงราคาขายอาจมีผลให้ยอดลดหรือเพ่ิมขึ้นแล้วแต่ภาวะแวดล้อม จึงต้อง
คํานึงถึงเช่นเดียวกัน ดังน้ัน จึงสามารถคิดราคาขายได้ง่าย ๆ ดังน้ี 

ราคาขาย = ราคาทุน (ต้นทุน + ค่าแรง) + กําไรที่ต้องการ 
 
การผลิตและการจําหน่าย 
 
1. ประเภทของการจัดจําหน่าย มี 2 แบบ คือ  

1) การจําหน่ายแบบสั้น คือ การนําสินค้าจากผู้ผลิตสู่ร้านค้าปลีกหรือร้านค้าย่อยถึงผู้ซื้อหรือผู้บริโภค
โดยตรง   

2) การจัดจําหน่ายแบบยาว คือ การนําสินค้าจากผู้ผลิต (บ้าน) ถึงร้านค้าขายส่งแล้วร้านค้าขายส่ง 
จําหน่ายต่อไปยังร้านค้าขายปลีก ร้านค้าขายปลีกจําหน่ายต่อไปยังผู้บริโภค  
 สรุป การทําให้สินค้าที่ผลิตขึ้นสามารถขายได้จํานวนมาก มีวิธีดําเนินการได้หลายรูปแบบ คือ  

1. จากผู้ผลิต ถึง ร้านขายส่ง ถึง ร้านขายปลีก ถึง ผู้ซื้อหรือผู้บริโภค   
2. จากผู้ผลิต ผ่าน นายหน้า ถึง ร้านค้าปลีก ถึง ลูกค้า   
3. จากผู้ผ่านายหน้าลิตลูกค้า (ผู้บริโภค) โดยตรง โดยระบบการขายฝากและสร้างภาพพจน์ของ 

สินค้า จูงใจผู้ซื้อด้วยวิธีการต่าง ๆ เป็นต้น  
นอกจากน้ี ยังมีวิธีการส่งเสริมการจําหน่ายที่ได้ผลอีก 2 ประการ คือ 
1. การให้ข้อมูลจูงใจผู้ซื้อและภาพพจน์ของสินค้าที่ผู้ซื้อต้องการ   
2. ภาพพจน์ของสินค้าที่ผู้ซื้อต้องการ และพอใจทําให้สินค้าน้ันมีค่าและมีราคาในตัวเองมากกว่า 

วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม  
2. คุณภาพและมาตรฐานของสินค้า  

จะต้องผลิตให้ตรงกับความต้องการและรสนิยมของกลุ่มเป้าหมายทั้งในด้านรูปแบบสีสันและ 
ประโยชน์ใช้สอย 
3. การโฆษณา ประชาสัมพันธ์  

การทําการค้าจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้า สื่อที่ใช้ใน 
การน้ีอาจจะเป็นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ใบปลิว หรือแผ่นพับแนะนําสินค้าหรืออาจจะทําเป็นแคต
ตาล็อก ตัวอย่างสินค้า ป้ายโฆษณา นิทรรศการออกร้านแสดงสินค้า ตลอดจนโฆษณาผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ 
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การบรรจุหีบห่อ 
 การบรรจุภัณฑ์ หมายถึง รูปแบบวัสดุภายนอกที่ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ภายในให้ปลอดภัย สะดวกต่อการ
ขนส่ง เอ้ืออํานวยให้เกิดประโยชน์ทางการค้าของผู้ผลิต/ผู้จําหน่ายและการนําไปใช้ของผู้บริโภค ขึ้นอยู่กับสีสัน 
ขนาด สิ่งเหล่าน้ีดูเหมือนจะเป็นรายละเอียดปลีกย่อย แต่จริง ๆ แล้วเป็นสิ่งที่สําคัญและมีผลต่อการซื้อของ
ผู้บริโภคค่อนข้างมาก ซึ่งในปัจจุบันน้ีการทําธุรกิจที่จะต้องคํานึงถึงผู้บริโภคเป็นอันดับแรก  
 เน่ืองจากมีการแข่งขันกันทางธุรกิจสูง ถ้าหากไม่มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ดูสวยงามแล้วส่วนแบ่ง
การตลาดก็จะถูกแบ่งไปอย่างแน่นอน ซึ่งแตกต่างกับการทําธุรกิจเมื่อสมัย 20 – 30 ปี ที่ผ่านมา จะเห็นว่าใน
แต่ละปีอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์มีมูลค่า 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐของมูลค่าโดยรวมของโลก ทั้งน้ีเน่ืองจากว่า
สินค้าที่มีคุณภาพมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม จะทําให้สินค้ามีคุณค่าเพ่ิมขึ้นนอกจากจะจําหน่ายได้มากขึ้นแล้วยังมี
รายได้เพ่ิมขึ้นจากการยกระดับราคา สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์ 
 

ประเภทของบรรจุภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์มีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าและความต้องการของลูกค้า ตลาดบรรจุภัณฑ์

แบ่งออกตามวัสดุหลักที่ใช้ดังน้ี 
1. บรรจุภัณฑ์ที่ทําด้วยกระดาษประมาณ 36% 
2. บรรจุภัณฑ์ที่ทําด้วยพลาสติก 24% 
3. บรรจุภัณฑ์ที่ทําด้วยโลหะ 20% 
4. บรรจุภัณฑ์ที่ทําด้วยแก้ว 10% 

 

ลักษณะท่ีดีของบรรจุภัณฑ์ 
ด้านผู้ผลิต/ผู้จําหน่าย 
1. สะดวกต่อการจัดเก็บและการรักษา 
2. สะดวกต่อการจัดส่งและการเคลื่อนย้าย 
3. สะดวกต่อการแยกประเภทและจัดหมวดหมู่ 
4. เป็นสื่อเผยแพร่โฆษณาตัวผลิตภัณฑ์ 
5. ยกระดับราคา สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์ 
6. ช่วยดึงดูดความสนใจแก่ลูกค้า 
7. ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
 
ด้านผู้บริโภค/ลูกค้า 
1. พกพาเคลื่อนย้ายสะดวก 
2. สามารถรักษาผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานได้มากขึ้น 
3. ช่วยให้ทราบรายละเอียดแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ 
4. ช่วยสร้างความภูมิใจในการซื้อ 
5. สามารถแปรรูปประยุกต์ใช้งานอ่ืนได้ 
 
บรรจุภัณฑ์ในอนาคต 
1. มีตรารับรองคุณภาพสินค้า เช่นตรา Q 
2. มีเรื่องราวที่น่าสนใจบนบรรจุภัณฑ์ 
3. แสดงคุณภาพสินค้าในระบบดิจิตอลหรือ e-packaging 
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บทบาทของกรมการข้าวต่อการบรรจุภัณฑ์ข้าว 
กรมการข้าว โดยสํานักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ทั้งในตลาดเฉพาะ (Niche Market) และตลาดทั่วไป โดย

เน้นความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภค ดังน้ันเพ่ือให้งานบรรจุภัณฑ์ ได้ขยายตัวมากย่ิงขึ้น จึงได้ดําเนินการ
จัดทําต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและเป็นการจุดประกายให้ผู้ประกอบการได้เป็นแนวทางในการนํา
รูปแบบไปใช้พัฒนาและประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้สูงขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านอุตสาหกรรม
ขนาดย่อย นักศึกษาผู้สนใจ บุคคลทั่วไปและภาคเอกชน 

 
การทําบญัชเีงนิสดเบื้องต้น 
 

การทําบัญชี คือการทําบันทึกรายการซื้อ – ขายทุกอย่างในการดําเนินธุรกิจที่สามารถคิดเป็นตัวเงินได้
ไว้เป็นหลักฐานโดยบันทึกรายการรับไว้ด้านซ้ายมือรายการจ่ายไว้ขวามือเหตุผลที่ว่าทําไมต้องทําบัญชีเงินสด ก็
เพ่ือควบคุมการรับ – จ่ายเงินของกิจการให้อยู่ในระบบ เพ่ือรู้ยอดรายรับ – รายจ่าย และหากําไรเบ้ืองต้นโดย
การทําบัญชีเงินสดประจําเดือนทุก ๆ เดือน และเพ่ือทราบผลความเจริญก้าวหน้าของกิจการโดยวิธีการทําบัญชี
เงินสด ง่าย ๆ ดังน้ี 
การจัดทําบญัชี 
ต้นปีงบประมาณ 

1. จัดเตรียมสมุดบัญชีแยกประเภทเล่มใหม่ เพ่ือใช้บันทึกบัญชีปีปัจจุบัน   
2. ยกยอดคงเหลือจากงบทดลองหลังปิดบัญชีปีก่อนมาต้ังยอดในสมุดบัญชีแยกประเภททีเ่ก่ียวข้อง   
3. ตรวจทานตัวเลขที่ยกยอดให้ถูกต้องตรงกันระหว่างปีก่อนและปีปัจจุบัน   
4. เตรียมบันทึกความเคลื่อนไหวทางบัญชีตามเอกสารใบสําคญัที่พึงได้รับในแต่ละวัน  

การจัดทําบญัชปีระจําวัน 
บันทึกรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีตามเอกสารใบสําคัญที่ได้รับในแต่ละวัน โดย 
- บันทึกรายการรับรู้เจ้าหน้ี ใบสําคัญค้างจ่าย ตามเอกสารใบสําคัญทีม่ีการขอเบิกในแต่ละวัน   
- บันทึกบัญชีการรับเงินจากธนาคารตามใบแจ้งเครดิตของกรมบัญชีกลาง   
- บันทึกบัญชีด้วยเอกสารใบสําคัญด้านรับเงินและจ่ายเงินที่พึงได้รับจากฝ่ายการเงินในแต่ละวัน   
- ปิดบัญชีประจําวันในสมุดรายวันด้านรบั ด้านจ่าย ด้านทั่วไป และต้องตรวจสอบยอดดุลเดบิต 

เครดิต ของแต่ละด้านให้เท่ากัน   
- ผ่านรายการเงินสดและเงินฝากธนาคารเข้าบัญชีแยกประเภททั่วไปทุกวัน   
- ปิดบัญชีแยกประเภทเงินสดและธนาคารทุกวัน   
- ยืนยันยอดเงินสดคงเหลือกับฝ่ายการเงิน เพ่ือให้ยอดเงินสดตามสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปเท่ากับ

เงินสดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจําวันของฝ่ายการเงิน   
- ส่งเอกสารการลงบัญชีด้านรับ ด้านจ่าย ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบประจําวัน   
- ใบสําคัญที่ผ่านการตรวจสอบแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่จัดทําทะเบียนคุมบันทึกรายการท่ีเก่ียวข้อง 
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การจัดทําบญัชีและรายงานเม่ือสิ้นเดือน 
1. เมื่อสิ้นเดือนต้องปิดยอดเงินคงเหลือในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปทุกบัญชีและปิดยอดเงินคงเหลือ  

ในทะเบียนคุมทุกทะเบียน   
2. ต้องตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไปกับทะเบียนคุมทุกทะเบียนที่เก่ียวข้องตรงกัน    
3. จัดทําและส่งพิมพ์รายงานการเงินประจําเดือนให้แก่   

- งบทดลองประจําเดือน   
- รายงานรายได้และค่าใช้จ่ายประจําเดือน   
- รายงานรายได้แผ่นดินประจําเดือน   
- รายงานลูกหน้ีเงินยืมราชการประจําเดือน   
- รายงานลูกหน้ีเงินบํารุงประจําเดือน   
- รายงานฐานะเงินทดรองราชการประจําเดือน   
- รายงานการรับ – จ่ายเงินนอกประจําเดือน   
- งบประมาณประเภทเงินฝาก (แบบ 102)   

4. รวบรวมรายงานที่ได้รับจากฝ่ายงบประมาณ ได้แก่   
- รายงานฐานะเงินงบประมาณ   
- รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน   

5. แบบรายงานของฝ่ายงบประมาณรวมกับรายงานของฝ่ายบัญชี   
6. จัดทําและพิมพ์หนังสือถึงอธิบดีกรมบัญชีกลางผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือส่งรายงานประจําเดือน    
7. เสนออธิบดีกรมอนามัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในหนังสือ   
8. เจ้าหน้าที่สารบัญของฝ่ายจัดส่งรายงานการเงินให้ฝ่ายบริหารฯ ของกองคลังดําเนินการส่งให้กรมบัญชี 

กลาง , คตง.  
9. สําเนารายงานการเงินประจําเดือนให้หน่วยตรวจสอบภายใน   
10. เก็บรวบรวมสําเนารายงานการเงิน  

การจัดทําบัญชีและรายงานเม่ือสิ้นปีงบประมาณ 
1. จัดทําหนังสือถึงหน่วยงานส่วนกลาง (กองต่าง ๆ ) กําหนดเวลา 1 – 2 เดือนในการจัดส่งข้อมูลเพ่ือให้

การรายงานการเงินประจําปีทันตามที่ระเบียบกําหนด ข้อมูลที่ต้องประกอบการทํารายงานได้แก่   
- วัสดุคงเหลือประจําปี   
- สินทรัพย์ที่มีทั้งสิ้น   
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์   
- ค่าเสื่อมราคมสะสมสินทรัพย์   

2. จัดทําหนังสือเร่งรัดให้หน่วยงานในภูมิภาคส่งรายงานการเงินประจําปีพร้อมหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน  

3. ปรับปรุงรายการบัญชีของส่วนกลาง ได้แก่  
- บัญชีรายได้แผ่นดิน   
- บัญชีวัสดุคงเหลือ   
- บัญชีสินทรัพย์ (อาคาร,ครุภัณฑ์,โปรแกรมคอมพิวเตอร์)   
- บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ค่าสาธารณปูโภค,ลูกหน้ีเงินยืมราชการ)   
- บัญชีเงินกันไว้จ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ   
- บัญชีรายได้งบประมาณค้างรับ (เงินกัน,ค่าสาธารณูปโภค,ใบสําคัญเบิกเงิน)   

4. จัดทํางบทดลองหลังปรับปรุงบัญชี   
5. ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายประจําปีเข้าบัญชีรายได้สูง (ตํ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ   
6. ปิดบัญชีรายได้สูง (ตํ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเข้าบัญชีรายได้สูง (ตํ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 
7. จัดทํางบทดลองหลังปิดบัญชี   
8. จัดทํารายงานประจําปีของส่วนกลาง  
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9. รวบรวมและวิเคราะห์รายงานการเงินประจําปีของหน่วยงานภูมิภาค   
10. จัดทํารายงานการเงินประจําปีในภาพรวมของกรมอนามัยและส่งพิมพ์ ได้แก่   

- งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน   
- งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน  
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน   
- งบกระแสเงินสด   

11. จัดทําและส่งพิมพ์หนังสือถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือส่งรายงานการเงิน 
ประจําปี   

12. นําเสนออธิบดีกรมอนามัยลงนามในหนังสือตามลําดับขั้น   
13. เจ้าหน้าที่สารบัญของฝ่ายบัญชีส่งรายงานการเงินประจําให้ฝ่ายบริหารทั่วไป กองคลัง

ดําเนินการจัดส่งให้กรมบัญชีกลาง คตง.  
14. สําเนารายงานการเงินประจําปีให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
15. เก็บรวบรวมสําเนารายงานการเงินประจําปี  
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กิจกรรมท้ายบท 

 

บทท่ี 3 การทําบัญชีเงินสดเบื้องต้น 

 

1. ให้นักศึกษาค้นคว้าการทําบัญชีรับ - จ่าย ประเภทต่าง ๆ แล้วบันทึก  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

2. ให้นักศึกษาอธิบายถึงการทําบัญชีต้นทุนการผลิตของการทํานา  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

3. ให้นักศึกษาอธิบายถึงการทําบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

4. ใบเสร็จคือใบแสดงถึงอะไร อธิบาย  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

5. ใบสั่งของคือใบอะไร อธิบาย  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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บทท่ี 4 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
_______________________________________________________________________ 
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บทที่ 4  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

สาระสําคญั  
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดี ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
1.  อธิบายวิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ 
2.  วิเคราะห์ทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้อย่างประหยัด 
3. มีแนวทางการจัดการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

 

ขอบขา่ยเนื้อหา 
การอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

กิจกรรมการเรียน 
1. ศึกษาเอกสารการสอนบทท่ี 4 
2. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน 
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

สื่อการสอน 
1. เอกสารการสอนบทที4่ 
2. แบบฝึกหัดท้ายบท 
3. สื่อ CD 
4. สื่อบุคคล  
5. พันธ์ุข้าวชนิดต่าง ๆ  

 

ประเมินผล 
1. ประเมินผลตนเองจากการทําแบบฝึกหัดท้ายบท 
2. ประเมินผลจากการทํารายงาน 
3. ประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติ 
4. ประเมินผลจากการสอบปลายภาคเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการเรียนรู้ประจําบท 
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บทท่ี 4 
 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคํานึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิด
ผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง อย่างไรก็
ตามในสภาพปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรมมากขึ้น ดังน้ันการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจึงมีความหมายรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถกระทําได้หลายวิธี ทั้งทางตรงและทางอ้อม  
ดังน้ี  

1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางตรง ซึ่งปฏิบัติได้ในระดับองค์กร และ
ระดับประเทศ ที่สําคัญ คือ  

1) การใช้อย่างประหยัด คือ การใช้เท่าที่มีความจําเป็น เพ่ือให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นาประโยชน์
อย่างคุ้มค่ามากที่สุด   

2) การนํากลับมาใช้ซํ้าอีก สิ่งของบางอย่างเมื่อมีการใช้แล้วครั้งหน่ึงสามารถที่จะนํามาใช้ซ้ําได้ 
อีก เช่นถุงพลาสติก กระดาษ เป็นต้น หรือสามารถที่จะนํามาใช้ได้ใหม่โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่นการนํา
กระดาษที่ใช้แล้วไปผ่านกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือทําเป็นกระดาษแข็ง เป็นต้น ซึ่งเป็นการลดปริมาณการใช้
ทรัพยากรและการทําลายสิ่งแวดล้อมได้ 

3) การบูรณซ่อมแซม สิ่งของบางอย่างเมื่อใช้เป็นเวลานานอาจเกิดการชํารุดได้ เพราะฉะน้ันถ้า
มีการบูรณะซ่อมแซม ทําให้สามารถยืดอายุการใช้งานต่อไปได้อีก   

4) การบําบัดและการฟื้นฟู เป็นวิธีการที่จะช่วยลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรด้วยการ 
บําบัดก่อนเช่น การบําบัดนํ้าเสียจากบ้านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งนํ้า
สาธารณะ ส่วนการฟ้ืนฟูเป็นการรื้อฟ้ืนธรรมชาติให้กลับสู่สภาพเดิม เช่นการปลูกป่าชายเลน เพ่ือฟ้ืนฟูความ
สมดุลของป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น 

5) การใช้สิ่งอ่ืนทดแทน เป็นวิธีการที่จะช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลง และไม่ทําลาย
สิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้ใบตองแทนโฟม การใช้พลังงานแสงแดดแทนแร่เช้ือเพลิง 
การใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี เป็นต้น   

6) การเฝ้าระวังดูแลและป้องกัน เป็นวิธีการที่จะไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูก 
ทําลายเช่น การเฝ้าระวังการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงแม่นํ้า คูคลอง การจัดทําแนวป้องกันไฟป่า เป็นต้น 
 

2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางอ้อม สามารถทําได้หลายวิธีดังน้ี 
1) การพัฒนาคุณภาพประชาชน โดยสนับสนุนการศึกษาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่ งแวดล้อมที่ถูก ต้องตามหลักวิชา  ซึ่ งสามารถทําได้ทุกระดับอายุ  ทั้ ง ในระบบโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ และนอกระบบโรงเรียนผ่านสื่อสารมวลชนต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความตระหนัก
ถึงความสําคัญและจําเป็นในการอนุรักษ์ เกิดความรักความหวงแหน และให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง  

2) การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย การจัดต้ังกลุ่ม ชุมชน ชมรม สมาคม เพ่ือการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดจนการให้ความร่วมมือทั้งทางด้านพลังกาย พลังใจ 
พลังความคิด ด้วยจิตสํานึกในความมีคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่มีต่อตัวเรา เช่น กลุ่มชมรมอนุรักษ์ 
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน นักศึกษา ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มูลนิธิ
คุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร มูลนิธิโลกสีเขียว เป็นต้น  
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3) ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ช่วยกันดูแลรักษาให้คงสภาพ 
เดิมไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม เพ่ือประโยชน์ในการดํารงชีวิตในท้องถิ่นของตน การประสานงานเพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน ให้มี
บทบาทหน้าที่ ในการปกป้อง คุ้มครอง ฟ้ืนฟูการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4) ส่งเสริมการศึกษาวิจัย ค้นหาวิธีการและพัฒนาเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศมา
จัดการวางแผน พัฒนา การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเคร่ืองใช้ให้มีการประหยัดพลังงานมากขึ้น การค้นคว้าวิจัย
วิธีการจัดการ การ ปรับปรุง พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและย่ังยืน เป็นต้น   

5) การกําหนดนโยบายและวางแนวทางของรัฐบาล ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือเป็นหลักการให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐเก่ียวข้องยึดถือและนําไป
ปฏิบัติ รวมท้ังการ เผยแพร่ข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 
 
ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources) หมายถึง สิ่งที่ปรากฏอยู่ตามธรรมชาติหรือสิ่งที่ขึ้นเอง 
อํานวย ประโยชน์แก่มนุษย์และธรรมชาติด้วยกันเอง (ทวีทองสว่างและทัศนีย์ทองสว่าง,2523:4) ถ้าสิ่งน้ันยัง
ไม่ให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ ก็ไม่ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติ (เกษม จันทร์แก้ว,2525:4)  

ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติมักจะมองในแง่ที่ว่า เป็นสิ่งอํานวยประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งทางตรง
และทางอ้อม หากไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรเลยก็คงไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติ ดังน้ันจึงมีการจัดประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติไว้หลายประเภทด้วยกัน เช่น ดิน นํ้า ป่าไม้ สัตว์ป่า แร่ธาตุ ฯลฯ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่เป็น
แหล่งพลังงานสําคัญ 

 

ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 
การแบ่งประเภทของทรัพยากรธรรมชาติมีการแบ่งกันหลายลักษณะ แต่ในทีน้ีแบ่งโดยใช้เกณฑ์ของ

การนํามาใช้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังน้ี 

1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้น (Inexhaustible natural resources) เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีมนุษย์ เมื่อมีมนุษย์เกิดขึ้นมาสิ่งเหล่าน้ีก็มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิต
ของมนุษย์ จําแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1.1 ประเภทที่คงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลง (Immutuable) ได้แก่ พลังงานจากดวงอาทิตย์ ลม
อากาศ ฝุ่น แม้กาลเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ตามสิ่งเหล่าน้ีก็ยังคงมีไม่เปลี่ยนแปลง  

1.2 ประเภทที่มีการเปลี่ยนแปลง (Mutuable) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเน่ืองมาจากการใช้
ประโยชน์ อย่างผิดวิธีเช่นการใช้ที่ดิน การใช้นําโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน
กายภาและด้านคุณภาพ 

2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วทดแทนได้ (renewable natural resources) เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่ ใ ช้ไปแล้วสามารถเกิดขึ้นทดแทนได้ ซึ่งอาจจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับชนิดของ
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทน้ัน ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วทดแทนได้ เช่น พืช ป่าไม้ สัตว์ป่า มนุษย์ ความ
สมบูรณ์ของดิน คุณภาพของนํ้า และทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นต้น   
 3. ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนํามาใช้ใหม่ได้ (Recycleable natural resources) เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติจําพวกแร่ธาตุที่นํามาใช้แล้วสามารถนําไปแปรรูปให้กลับไปสู่สภาพเดิมได้ แล้วนํากลับมา
ใช้ใหม่อีก (อู่แก้ว ประกอบไวยกิจ เวอร์,2525:208) เช่น แร่โลหะ แร่อโลหะ ได้แก่ เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม 
แก้ว ฯลฯ 
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 4. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดสิ้นไป (Exhausting natural resources) เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติทีนํามาใช้แล้วจะหมดไปจากโลกน้ี หรือสามารถเกิดขึ้นทดแทนได้ แต่ต้องใช้เวลายาวนาน
มาก ทรัพยากรธรรมชาติประเภทน้ี ได้แก่ นํ้ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน เป็นต้น 

 
ความสําคัญและผลกระทบของทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ทรัพยากรธรรมชาติมีความสําคัญต่อมนุษย์มากมายหลายด้าน ดังน้ี 

1. การดํารงชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นกําเนิดของปัจจัย 4 ในการดํารงชีวิตของมนุษย์พบว่า
มนุษย์จะต้องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือสนองความต้องการทางด้านปัจจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่
อาศัย และยารักษาโรค  

- อาหาร ที่มนุษย์บริโภคแรกเริ่มส่วนหน่ึงได้จากทรัพยากรธรรมชาติเช่น เผือก มัน ปลาน้ําจืดและ
ปลาน้ําเค็ม เป็นต้น   

- เครื่องนุ่งห่ม แรกเริ่มมนุษย์ประดิษฐ์เครื่องนุ่งห่มจากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น จากฝ้าย ป่าน
ลินิน ขนสัตว์ ฯลฯ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ต่อมาเมื่อจํานวนประชากรเพ่ิมขึ้น ความต้องการเคร่ืองนุ่งห่มก็เพ่ิมขึ้น
ด้วย จึงจําเป็นต้องปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ เพ่ือการทําเคร่ืองนุ่งห่มเอง และในที่สุดก็ทําเป็นอุตสาหกรรม   

- ที่อยู่อาศัย การสร้างที่อยู่อาศัยของชนเผ่าต่าง ๆ จะพยายามหาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นมาเป็นองค์ประกอบหลักในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยขึ้นมา ตัวอย่างเช่น ในเขตทะเลทรายที่แห้งแล้งบ้าน
ที่สร้างขึ้นในเขตภูเขาจะทําด้วยดินเหนียว แต่ถ้าเป็นบริเวณที่แห้งแล้งและไร้พืชพรรณธรรมชาติ บ้านที่สร้างขึ้น
อาจจะเป็นอุโมงค์เข้าไปตามหน้าผา บ้านคนไทยในชนบทสร้างด้วยไม้ ไม้ไผ่ หลังคามุงด้วยจากหรือหญ้าเป็น
ต้น   

- ยารักษาโรค ต้ังแต่สมัยโบราณ มนุษย์รู้จักนําพืชสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรค เช่น คนไทยใช ้
ฟ้าทะลายโจรรักษาโรคหวัด หอบ หืด หัวไพล ขมิ้น นํ้าผึ้ง ใช้บํารุงผิว  
 2. การต้ังถ่ินฐานและการประกอบอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน ในการต้ังประกอบ
อาชีพของมนุษย์ เช่น แถบลุ่มแม่นํ้าหรือชายฝั่งทะเลท่ีอุดมสมบูรณ์ด ้วยพืชและสัตว์ จะมีประชาชน ต้ังถิ่นฐาน
และประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมประมง เป็นต้น 

3. การพัฒนาทางเศรษฐกิจ จําเป็นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  
4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การประดิษฐ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร เครื่องผ่อนแรงต้อง

อาศัยทรัพยากรธรรมชาติ   
5. การรักษาสมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยในการรักษาสมดุลธรรมชาติ 

 
สาเหตุที่มนุษย์ลําลายสิ่งแวดล้อมมีหลายสาเหตุดังนี้ 

1. การเพิ่มของประชากร การเพ่ิมของประชากรโลก เป็นไปอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากความเจริญ
ทางด้านการแพทย์ ช่วยลดอัตราการตาย โดยการเพิ่มประชากรน้ี ก่อให้เกิดการบริโภคทรัพยากรมากขึ้น    มี
ของเสียมากขึ้น    
 2. พฤติกรรมการบริโภค อันเน่ืองมาจากต้องการให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความสุขสบายมากข้ึน    มี
การนําใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง มีขยะและของเสียมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและตัว
มนุษย์เอง  

3. ความโลภของมนุษย์ โดยนําทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมาใช้เพ่ือให้ตนเองมีความรํ่ารวย 
มีความสะดวกสบาย มีความเห็นแก่ตัว ขาดสติย้ังคิดถึงสิ่งแวดล้อมอันจะเป็นผลส่งให้เกิดปัญหา สิ่งแวดล้อม
ที่มากระทบต่อมนุษย์เองในที่สุด   

4. ความไม่รู้ สิ่งที่ทําให้มนุษย์ขาดการรู้เท่าทัน บนรากฐานแห่งความจริง อย่างลึกซึ้งในสิ่งแวดล้อม
และธรรมชาติ ส่งผลให้มนุษย์ขาดสติในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ มีพฤติกรรมการบริโภค    อันเป็นการ
ทําลายสิ่งแวดล้อม โดยขาดการคาดการณ์ผลที่จะเกิดตามมา จะส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและนําไปสู่
ความเสียหาย ทั้งตนเองและธรรมชาติ  
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แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

การเพ่ิมประชากรอย่างรวดเร็ว (Exponential) ทําให้มีการนําทรัพยากรธรรมชาติ มาใช้สนองความ
ต้องการ ในการดํารงชีวิตมากย่ิงขึ้นทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งบางคร้ังเกินความจําเป็น จนทําให้ระบบ
นิเวศต่าง ๆ เสียสมดุล ทรัพยากรธรรมชาติบางอย่างเส่ือมโทรม ร่อยหรอหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงจนไม่
สามารถเอ้ือประโยชน์ได้เช่นเดิม จึงความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องหาวิธีการหรือมาตรการในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม และมีเหตุผลเพียงพอ ทั้งน้ีรวมไปถึงการควบคุมขนาดประชากรโลกให้มี
ความเหมาะสมกับทรัพยากรของโลก ขณะเดียวกันก็ต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามหัวข้อที่ 3.1.3 น้ัน ควรเน้นทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ 1 และ 2 โดยมีมาตรการที่
ทําให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดไปทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ส่วนทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ 3และ 4 
ควรใช้กันอย่างประหยัดและเหมาะสม ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดสิ้นไปควรใช้อย่างประหยัดที่สุด 

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสิ่งแวดล้อมควรมีดังนี้  
 1. การให้การศึกษาเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักธรรมชาติที่อยู่รอบตัวมนุษย์อย่าง
แท้จริง โดยให้มีการศึกษาถึงนิเวศวิทยาและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีความรู้จริงใน
การดํารงชีวิต ให้ผสมกลมกลืนกับธรรมชาติที่อยู่โดยรอบ ได้มุ่งสอนโดยยึดหลักศาสนา โดยสอนให้คนมีชีวิต
ความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ไม่ทําลายชีวิตอ่ืน ๆ ที่อยู่ในธรรมชาติด้วยกัน พิจารณาถึงความเป็นไปตาม
ธรรมชาติที่เป็นอยู่ ยอมรับความเป็นจริงของธรรมชาติ และยอมรับความจริงน้ันโดยไม่ฝืนธรรมชาติ ใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองน้อยที่สุด ทําให้เกิดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของสังคม 
และประเทศชาติในการพัฒนา   
 2. การสร้างจิตสํานึกแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการทําให้บุคคลเห็นคุณค่าและตระหนักใน
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ รวมท้ังผลกระทบจากการทํากิจกรรมที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความรู้สึก
รับผิดชอบ ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาการสร้างจิตสํานึก โดยการให้การศึกษา
เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม จะเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาจิตใจของบุคคลและยังมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลให้มีการ 
เปลี่ยนแปลง การดําเนินชีวิต ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติ 

3. การส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยให้เอ้ือต่อสิ่งแวดล้อม ดํารงชีวิตโดยสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอ้ือต่อสิ่งแวดล้อมน้ีจะเป็นสิ่งที่เกิดตามมาจากการให้การศึกษาและ
การสร้างจิตสํานึก ทําให้มีการดํารงชีวิต โดยไม่เบียดเบียนธรรมชาติ 
 
ความหมายและความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources conservation) หมายถึง การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติด้วยวิธีการฉลาดเหมาะสม โดยใช้อย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์และเกิดคุณค่ามากที่สุด
รวมทั้งการปรับปรุงของเสียให้นํากลับมาใช้ใหม่ เพ่ือให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด (ทวีทองสว่างและทัศนีย์ทอง
สว่าง,2523:1) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดให้เป็น
ประโยชน์ต่อมหาชนมากที่สุด และใช้เป็นเวลานานที่สุด ทั้งน้ีต้องให้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติโดยเปล่า
ประโยชน์น้อยที่สุด และจะต้องกระจายการใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงกันด้วย (สุรภีโรจน์อารยานนท์,2526:9) 
 จากความหมายดังกล่าวของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จะมีลักษณะของการจัดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละประเภทอย่างฉลาด ทรัพยากรธรรมชาติชนิดใดหายาก หรือลดจํานวนน้อยลงถ้า
นํามาใช้ประโยชน์อาจทําให้เกิดผลเสียหายได้ ในสภาพน้ีจะต้องนําหลักของการสงวนมาใช้และในการใช้อย่าง
ประหยัดและพยายามเพ่ิมปริมาณให้เพียงพอก่อนที่จะนําไปใช้ในอนาคตสิ่งที่สําคัญคือควรหาวิธีการที่จะทําให้
ทรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้ตลอดไป 
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หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 ในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมและได้รับประโยชน์สูงสุควรคํานึงถึงหลัก
ต่อไปน้ี 
 1. การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ต้องคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนควบคู่กันไป
เพราะทรัพยากรธรรมชาติต่างก็มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์และส่งผลต่อกันอย่างแยกไม่ได้   
 2. การวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด ต้องเช่ือมโยงกับการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และคุณภาพชีวิตอย่างกลมกลืน ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศควบคู่กัน
ไป  
 3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายทั้งประชาชนในเมือง ในชนบทและผู้บริหาร
ทุกคนควรตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา โดยเริ่มต้นที่ตนเองและท้องถิ่น
ของตน ร่วมมือกันทั้งภายในประเทศและทั้งโลก   
 4. ความสําเร็จของการพัฒนาประเทศ ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์และความปลอดภัยของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังน้ันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็นการทําลายมรดกและอนาคตของชาติด้วย   
 5. ประเทศมหาอํานาจที่เจริญทางด้านอุตสาหกรรม มีความต้องการทรัพยากรธรรมชาติเป็นจํานวน
มากเพ่ือใช้ป้อนโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศของตน ดังน้ันประเทศที่กําลังพัฒนาทั้งหลาย จึงต้องช่วยกัน
ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ของประเทศมหาอํานาจ   

6. มนุษย์สามารถนําเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้แต่การจัดการน้ันไม  
ควรมุ่งเพียงเพ่ือการอยู่ดีกินดีเท่าน้ันต้องคํานึงถึงผลดีทางด้านจิตใจด้วย  
 7. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมแต่ละแห่งน้ัน จําเป็นต้องมีความรู้ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติที่จะให้ประโยชน์แก่มนุษย์ทุกแง่ทุกมุมทั้งข้อดีและข้อเสียโดยคํานึงถึงการสูญเปล่าอันเกิด
จากการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติด้วย  
 8. รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จําเป็นและหายากด้วยความระมัดระวังพร้อมทั้งประโยชน์และการทําให้
สภาพที่ เ พ่ิมทั้งทางด้านกายภาพและเศรษฐกิจเท่าที่ทําได้ รวมท้ังจะต้องตระหนักเสมอว่า การใช้
ทรพัยากรธรรมชาติที่มากเกินไปจะไม่เป็นการปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม   
 9. ต้องรักษาทรัพยากรที่ทดแทนได้โดยให้มีอัตราการผลิตเท่ากับอัตราการใช้หรืออัตราการเกิดเท่ากับ
อัตราการตายเป้นอย่างน้อย     
 10. หาทางปรับปรุงวิธีการใหม่ ๆ ในการผลิตและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
อีกทั้งพยายามค้นคว้าสิ่งใหม่มาใช้ทดแทน   

 11. ให้การศึกษาเพ่ือให้ประชาชนเข้าใจถึงความสําคัญในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  
 

วิธีการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีดังนี้ 
1. การถนอม เป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติทั้งปริมาณและคุณภาพให้มีอยู่นานที่สุด โดยพยายาม

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ เช่น การเลือกจับปลาที่มีขนาดโตมาใช้ในการบริโภค ไม่จับปลาที่มี
ขนาดเล็กเกินไปเพ่ือให้ปลาเหล่าน้ันได้มีโอกาสโตขึ้นมาแทนปลาที่ถูกจับไปบริโภคแล้ว   

2. การบูรณะซ่อมแซม เป็นการบุรณะซ่อมแซมทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดความเสียหายให้เดิมหรือ
เกือบเท่าเดิม บางครั้งอาจเรียกว่าพัฒนาก็ได้ เช่นป่าไม้ถูกทําลายหมดไป ควรมีการปลูกป่าขึ้นมาทดแทน จะทํา
ให้มีพ้ืนที่บริเวณน้ันกลับคืนเป็นป่าไม้อีกคร้ังหน่ึง   
 3. การปรับปรุงและการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การนําแร่โลหะประเภทต่าง ๆ มาถลุงแล้วนําไป
สร้างเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะให้ประโยชน์แก่มนุษย์เรามากย่ิงขึ้น  

4. การนํามาใช้ใหม่เป็นการนําทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ เช่น เศษเหล็ก สามารถนํา
กลับมาหลอมแล้วแปรสภาพสําหรับการใช้ประโยชน์ใหม่ได้   
 5. การใช้สิ่งอ่ืนทดแทน เป็นการนําเอาทรัพยากรอย่างอ่ืนที่มีมากกว่าหรือหาง่ายกว่ามาใช้ทดแทน
ทรัพยากรธรรมชาติที่หายาก หรือกําลังขาดแคลน เช่น นําพลาสติกมาใช้แทนโลหะในบางส่วนของเคร่ืองจักร
หรือยานพาหนะ 
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6. การสํารวจหาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือเตรียมไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคต เช่น การสํารวจ
แหล่งนํ้ามันในอ่าวไทยทําให้ค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติเป็นจํานวนมาก สามารถนํามาใช้ประโยชน์ทั้งในระยะ
สั้นและในระยะยาว อีกทั้งช่วยลดปริมาณการนําเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศ   
 7. การประดิษฐ์ของเทียมขึ้นมาใช้ เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดปริมาณในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติชนิดอ่ืน 
ๆที่นิยมใช้กัน ของเทียมที่ผลิตขึ้นมา เช่น ยางเทียม ผ้าเทียม และผ้าไหมเทียม เป็นต้น  

8. การเผยแพร่ความรู้เป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือที่จะได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่และรัฐควรมีบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการวางแผนจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรัดกุม   

9. การจัดต้ังสมาคม เป็นการจัดต้ังสมาคมหรือชมรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
 

การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ํา 
 ดังได้กล่าวมาแล้วจะเห็นว่า นํ้ามีความสําคัญและมีประโยชน์มากมายมหาศาลเราจึงควรช่วยกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าดังน้ี  

1. การใช้น้ําอย่างประหยัด นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่านํ้าลงได้แล้ว ยังทําให ้ปริมาณนํ้า
เสียที่จะทิ้งลงแหล่งนํ้าลดลงและป้องกันการขาดแคลนน้ําได้ด้วย   

2. การสงวนน้ําไว้ใช้ ในบางฤดูหรือในสภาวะที่มีนํ้ามากเหลือใช้ ควรมีการเก็บนํ้าไว้ใช้ เช่นการทําบ่อ
เก็บนํ้า การสร้างโอ่งนํ้า การขุดลอกแหล่งนํ้า รวมทั้งการสร้างอ่างเก็บนํ้าไว้ใช้เพ่ือการเกษตร และพลังงานแล้ว
ยังช่วยป้องกันการเกิดอุทกภัย ป้องกันการไหลชะล้างหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์และใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ   

3. การพัฒนาแหล่งน้ํา ในบางพื้นที่ขาดแคลนน้ํา จําเป็นที่จะต้องหาแหล่งนํ้าเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีนํ้าไว้
ใช้ทั้งในครัวเรือนและในการเกษตรได้อย่างเพียงพอ ปัจจุบันการนํานํ้าบาดาลขึ้นมาใช้กําลังแพร่หลายมากแต่
อาจมีปัญหาเรื่องแผ่นดินทรุด เช่นในบริเวณกรุงเทพฯ ทําให้เกิดดินทรุดได้จึงควรมีมาตรการกําหนดว่าเขตใด
ควรใช้นํ้าใต้ดินได้มากน้อยเพียงใด   

4. การป้องกันน้ําเสีย การไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลและสารพิษลงในแหล่งนํ้า นํ้าเสียที่เกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรม โรงพยาบาล ควรมีการบําบัดและขจัดสารพิษก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งนํ้า การวางท่อระบายนํ้า
จากบ้านเรือน การวางฝังการก่อสร้างโดยไม่ให้นํ้าสกปรกไหลลงสู่แม่นํ้าลําคลอง   

5. การนําน้ําเสียกลับไปใช้ นํ้าที่ไม่สามารถใช้ได้ในกิจการหนึ่ง เช่น นํ้าทิ้งจากการล้างภาชนะ
อาหารสามารถนําไปรดต้นไม้ โรงงานบางแห่งอาจนํานํ้าทิ้งมาทําให้สะอาดแล้วนํากลับมาใช้ใหม่  
 

การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน 
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพังทลายหรือการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดินน้ัน จะทําให้เกิดปัญหา

อ่ืน ๆ ติดตามมาเช่น ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ทําให้เกษตรต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาบํารุงดินเสียค่าใช้จ่ายมหาศาล 
ตะกอนดินที่ถูกชะล้างทําให้แม่นํ้าและปากแม่นํ้าต้ืนเขิน ต้องขุดลอกใช้เงินเป็นจํานวนมากอเราจึงควรป้องกัน
ไม่ให้ดินพังทลายหรือเสื่อมโทรม ซึ่งสามารถทําได้โดยการอนุรักษ์ดินดังน้ี 
 1. การใช้ดินอย่างถูกต้องเหมาะสมการปลูกพืชควรคํานึงถึงชนิดของพืชที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของ
ดิน การปลูกพืชและการไถพรวนตามแนวระดับเพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน   

2. การปรับปรุงบํารุงดิน การเพ ิ ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน เช่น การใส่ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก การปลูกพืช 
ตระกูลถั่ว การใส่ปูนขาวในดินที่เป็นกรด การแก้ไขพ้ืนที่ดินเค็มด้วยการระบายนํ้าเข้าที่ดิน เป็นต้น  
 3. การป้องกันการเสื่อมโทรมของดินได้แก่ การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืช บัง
ลม การไถพรวนตามแนวระดับ การทําคันดินป้องกันการไหลชะล้างหน้าดิน รวมทั้งการไม่เผาป่าหรือการทําไร่
เลื่อนลอย  
 4. การให้ความชุ่มช้ืนแก่ดิน การระบายนํ้าในดินที่มีน้ําเข้าออก การจัดส่งนํ้าเข้าสู่ที่ดินและการใช้วัสดุ 
เช่น หญ้าหรือฟางคลุมหน้าดินจะช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์  
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การกําหนดราคาจําหน่ายและการจําหน่าย 
 

1. การคิดต้นทุนในการผลิต ได้แก่ คิดพันธ์ุข้าว ป ุ๋ย ยา แรงงาน เช่น ค่าไถ ตกกล้า ปักดํา ดูแลรักษา 
เก็บเก่ียว   

2. จํานวนผลผลิตที่ได้ และจัดลําดับคุณภาพของข้าวเปลือก   
3. ราคาข้าวเปลือกในตลาดทั่วไป   
4. แหล่งรับซื้อ เช่น สหกรณ์ โรงสีต่าง ๆ  
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กิจกรรมท้ายบท 

 

บทที่ 4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

1. ให้อธิบายถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาพอเข้าใจ  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
2. ให้อธิบายถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางตรงและทางอ้อมในความแตกต่างกันอย่างไร  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
3. ปัจจัย 4 อย่างของมนุษย์เรามีอะไรบ้าง อธิบาย  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
4. มนุษย์เราสมัยโบราณจะต้ังถิ่นฐานอยู่ที่ใด เขาจะสังเกตอะไรเป็นเบ้ืองต้นก่อนตัดสินใจต้ังถิ่นฐาน ให้อธิบาย  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
5. วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีก่ีข้อ อะไรบ้าง  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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บทท่ี 5 

คุณธรรมในการประกอบอาชีพ 
__________________________________________________________________ 
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บทที่ 5 คุณธรรมในการประกอบอาชีพ 
 

สาระสําคญั  
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดี ด้านคุณธรรมในการประกอบอาชีพ 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
1.  อธิบายเก่ียวกับจริยธรรม คุณธรรม และการฝึกตนในการประกอบอาชีพ 
2.  ผู้เรียนมีคณุธรรมในการประกอบอาชีพ 
3. ผู้เรียนเป็นตัวอย่างของชุมชนด้านการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง 

 

ขอบขา่ยเนื้อหา 
1. จริยธรรม 
2. คุณธรรม 
3. การฝึกตน 

 

กิจกรรมการเรียน 
1. ศึกษาเอกสารการสอนบทท่ี 5 
2. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน 
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

สื่อการสอน 
1. เอกสารการสอนบทที5่ 
2. แบบฝึกหัดท้ายบท 
3. สื่อ CD 
4. สื่อบุคคล  
5. พันธ์ุข้าวชนิดต่าง ๆ  

 

ประเมินผล 
1. ประเมินผลตนเองจากการทําแบบฝึกหัดท้ายบท 
2. ประเมินผลจากการทํารายงาน 
3. ประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติ 
4. ประเมินผลจากการสอบปลายภาคเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
  

แผนการเรียนรู้ประจําบท 
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บทท่ี 5 

 

คุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ 

 
จริยธรรม คือ กฎเกณฑ์ความประพฤติของมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติของมนุษย์เอง ความเป็นผู้มี

ปรีชาญาณ (ปัญญา และ เหตุผล) ทําให้มนุษย์มีมโนธรรม รู้จักแยกแยะความดี ถูก ผิด ควร ไม่ควร 
 

จริยธรรมมีลักษณะ 4 ประการ คือ 
 1. การตัดสินทางจริยธรรม (moral judgment) บุคคลจะมีหลักการของตนเองเพ่ือตัดสินการกระทํา
ของผู้อ่ืน   

2. หลักการของจริยธรรมและการตัดสินตกลงใจเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล ก่อนที่จะ
ปฏิบัติการต่าง ๆ ลงไป  
3. หลักการทางจริยธรรมเป็นหลักการสากลท่ีบุคคลใช้ตัดสินใจในการการะทําสิ่งต่าง ๆ    
4. ทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมได้มาจากความคิดของบุคคลหรืออุดมคติของสังคมจนเกิดเป็นทัศนะในการ
ดํารงชีวิตของตน และของสังคมที่ตนอาศัยอยู่  

 

คุณธรรม คือ หลักความจริง หลักการปฏิบัติ 
1. จริยธรรมมี 2 ความหมาย คือ   

1.1. ความประพฤติดีงาม เพ่ือประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากหลักศีลธรรมทาง 
ศาสนา ค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ   

1.2. การรู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควร ไม่ควรทํา   
2. จรรยา (etiquette) หมายถึงความประพฤติกิริยาที่ควรประพฤติซึ่งสังคมแต่ละสังคม กําหนดขึ้น 

สอดคล้องกับวัฒนธรรม ในแต่ละวิชาชีพก็อาจกําหนดบุคลิกภาพ กิริยา วาจาที่บุคคลในวิชาชีพพึงประพฤติ
ปฏิบัติ เช่น ครู แพทย์ พยาบาล ย่อมเป็นผู้ที่พึงสํารวมในกิริยา วาจา ท่าทางที่แสดงออก   

3. จรรยาบรรณวิชาชีพ (professional code of ethics) หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้
ประกอบอาชีพ การงาน แต่ละอย่างกําหนดขึ้น เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียงและฐานะของสมาชิก
ทําให้ได้รับความเช่ือถือจากสังคม อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ทเช่น จรรยาบรรณของแพทย์ก็คือ
ประมวลความ ประพฤติที่วงการแพทย์กําหนดขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับผู้เป็นแพทย์ยึดถือปฏิบัติ   

4. ศีลธรรม (moral) คําว่า ศีลธรรม ถ้าพิจารณาจากรากศัพท์ภาษาละติน Moralis หมายถึงหลัก
ความประพฤติที่ดีสําหรับบุคคลพึงปฏิบัติ ภาษาไทย ศีลธรรมเป็นศัพท์พระพุทธศาสนา หมายถึงความ
ประพฤติที่ดีที่ชอบหรือธรรมในระดับศีล   

5. คุณธรรม (virtue) หมายถึง สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ เช่น ความเป็นผู้ไม่
กล่าวเท็จโดยหวังประโยชน์ส่วนตน เป็นคุณธรรมประการหน่ึง อาจกล่าวได้ว่าคุณธรรมคือจริยธรรมแต่ละข้อที่
นํามาปฏิบัติจนเป็นนิสัย เช่น เป็นคนซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีความรับผิดชอบ ฯลฯ  

6. มโนธรรม (conscience) หมายถึงความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ความรู้สึกว่าอะไรควรทําไม่ควรทํา 
นักจริยศาสตร์ เช่ือว่ามนุษย์ทุกคนมีมโนธรรม เน่ืองจากบางขณะเราจะเกิดความรู้สึกขัดแย้งในใจระหว่าง
ความรู้สึกต้องการสิ่งหน่ึง และรู้ว่าควรทําอีกสิ่งหน่ึง เช่น ต้องหน่ึงการไปดูภาพยนตร์กับเพ่ือน แต่ก็รู้ว่าควรอยู่
เป็นเพ่ือนคุณแม่ ซึ่งไม่ค่อยสบาย 

7. มารยาท มรรยาท กิริยาวาจา ที่สังคมกําหนดและยอมรับว่าเรียบร้อย เช่น สังคมไทยให้เกียรติ
เคารพผู้ใหญ่ผู้น้อยย่อมสํารวมกิริยาเม่ืออยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ การระมัดระวังคําพูดโดยใช้ให้เหมาะกับบุคคลตาม
กาลเทศะ 
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ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมสําหรับคนไทย 
 
 เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาทฤษฎีแรกของนักศึกษาไทยที่สร้างขึ้น บุคคลผู้รวบรวมเขียนเป็นทฤษฎี คือ 
ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน กรอบแนวคิดที่เป็นจุดเด่นของทฤษฎีน้ีมีความว่า ลักษณะพ้ืนฐานและ
องค์ประกอบทางจิตใจซึ่งจะนําไปสู่พฤติกรรมที่พึงปรารถนา เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลเป็นคนดีและ คนเก่ง        
ซึ่งได้ทําการศึกษาวิจัยถึงสาเหตุพฤติกรรมของคนดีและคนเก่ง โดยได้ทําการประมวลผลการวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
การศึกษา สาเหตุของพฤติกรรมต่าง ๆ คนไทยท้ังเด็กและผู้ใหญ่ อายุต้ังแต่ 6-60 ปี ว่าพฤติกรรมเหล่าน้ันมี
สาเหตุทางจิตใจอะไรบ้าง และได้นํามาประยุกต์เป็นทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมสําหรับคนไทย โดยแบ่งต้นไม้
จริยธรรม ออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี  

ส่วนที่หนึ่ง ได้แก่ ดอกและผลไม้บนต้น ที่แสดงถึงพฤติกรรมการทําดีละเว้นช่ัวและพฤตทํางานอย่าง
ขยันขันแข็งเพ่ือส่วนรวม ซึ่งล้วนแต่เป็นพฤติกรรมของพลเมืองดี พฤติกรรมที่เอ้ือเฟ้ือต่อการพัฒนา ประเทศ  

ส่วนที่สอง ได้แก่ สวนลําต้นของต้นไม้ แสดงถึงพฤติกรรมการทํางานอาชีพอย่างขยันขันแข็ง  
ซึ่งประกอบด้วยจิตลักษณะ 5 ด้าน คือ 

2.1 เหตุผลเชิงจริยธรรม   
2.2 มุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง   
2.3 ความเช่ืออํานาจในตน   
2.4 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ   
2.5 ทัศนคติ คุณธรรมและค่านิยม  

ส่วนที่สาม ได้แก่ รากของต้นไม้ ที่แสดงถึงพฤติกรรมการทํางานอาชีพอย่างขยันขันแข็งซึ่ง
ประกอบด้วยจิตลักษณะ 3 ด้าน คือ 

3.1 สติปัญญา   
3.2 ประสบการณ์ทางสังคม   
3.3 สุขภาพจิต  

 จิตลักษณะทั้งสามน้ีอาจใช้เป็นสาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะ 5 ประการที่ลําต้นของต้นไม้ก็ได้ 
กล่าวคือบุคคลจะต้องมีลักษณะพ้ืนฐานทางจิตใจ 3 ด้านในปริมาณที่สูงพอเหมาะกับอายุ จึงจะเป็นผู้ที่มีความ
พร้อมที่จะพัฒนาจิตลักษณะ 5 ประการที่ลําต้นของต้นไม้ โดยท่ีจิตลักษณะทั้ง 5 น้ีจะพัฒนาไปเอง โดย
อัตโนมัติถ้าบุคคลที่มีความพร้อมทางจิตใจ 3 ด้านดังกล่าวและอยู่ในสภาพแวดล้อมทางบ้าน ทางโรงเรียนและ
สังคมท่ีเหมาะสม นอกจากน้ันบุคคลยังมีความพร้อมที่จะรับการพัฒนาจิตลักษณะบางประการ 5 ด้านนี้ โดย
วิธีการอ่ืน ๆ ด้วยฉะน้ันจิตลักษณะพ้ืนฐาน 3 ประการ จึงเป็นสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและของคนเก่ง
น่ันเอง นอกจากน้ีจิตลักษณะพ้ืนฐาน 3 ประการที่รากน้ีอาจเป็นสาเหตุร่วมกับจิตลักษณะ 5 ประการที่ลําต้น 
 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมน้ี เกิดจากผลการวิจัยพฤติกรรมและจิตลักษณะของคนไทย โดยเมื่อสร้างขึ้น
แล้วทฤษฎีน้ีก็ได้ช้ีแนวทางการต้ังสมมติฐานการวิจัยเพ่ือหาหลักฐานใหม่ๆมาเพ่ือเติมในทฤษฎีน้ีอีกเช่นการ
วิจัยที่เก่ียวกับจิตลักษณะพ้ืนฐาน 3 ประการที่สามารถจําแนกคนเป็น 4 ประเภท เหมือนบัวสี่เหล่า กับ
ความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคล โดยพบว่าคนที่เป็นบัวเหนือนํ้าเท่าน้ัน (มีจิตลักษณะ
พ้ืนฐาน 3 ด้านน้ีในปริมาณสูงเหมาะสมกับอายุ) เป็นผู้ที่จะสามารถรับการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมได้อย่าง
เหมาะสมกับอายุตามทฤษฎีของ Kohlberg 

การสอน “คุณธรรม/จริยธรรม” เป็นความต้องการท่ีคนรุ่นหน่ึงจะช้ีนําคนอีกรุ่นหน่ึง โดยผู้สอนมี
ความเช่ือว่าประสบการณ์ของตนอาจสร้างความเข้าใจเรื่อง คุณธรรม/จริยธรรม (หรือความดี ความถูกต้อง 
ความเหมาะสม) อย่างถ่องแท้ในระดับหน่ึง และต้องการให้ เยาวชนเชื่อ ดีและเหมาะสมกับเยาวชนการยึด 
หลักคุณธรรม/จริยธรรม ทําให้มนุษย์มีความสุข ความสวย และความงาม โดยที่ความสุขน้ันควรเป็นความสุข
แบบเรียบง่ายและยั่งยืน 
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คุณสมบัติอันเป็นความพร้อมที่จะพัฒนาจริยธรรมของบุคคล ประกอบด้วย 

1. ความรู้เก่ียวกับธรรมชาติของชีวิตและหลักจริยธรรม ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้มาต้ังแต่วัยต้นของ
ชีวิตจากการเลี้ยงดู การศึกษาอบรม และจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยอาจเป็นในวิถีทางที่ต่างกัน ซึ่ง
เป็นผลให้บุคคลมีพัฒนาการทางจริยธรรมต่างกัน จากกฎเกณฑ์การตัดสินที่ต่างกัน   

2. ความใฝ่ธรรม มนุษย์มีธรรมชาติของการแสวงหาความถูกต้องเป็นธรรมหรือความดีงามต้ังแต่วัย
ทารก คุณสมบัติน้ีทําให้บุคคลนิยมคนดี ชอบสังคมท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม ต้องการที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี
อย่างไรก็ตามประสบการณ์ในชีวิตจากการเลี้ยงดูและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณธรรม เป็น
ปัจจัยสําคัญให้บุคคลพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้มีจริยธรรมสูงกว่า   

3. ความรู้จักตนเองของบุคคลนั้น  
ความรู้จักตนเองของบุคคล คือ สร้างความสามารถในการพิจารณาให้รู้อิทธิพลของความดีและ 

ความไม่ดีของตนให้ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้บุคคลสามารถเสริมสร้างความดีของตนให้มีพลังเข็มแข็ง ในลักษณะที่
ตนเองและสังคมยอมรับได้ ความรู้จักตนเองน้ีจะทําให้บุคคลมีความม่ันใจ มีพลังและพร้อมที่จะขจัดความไม่ดี
ของตนและพัฒนาตนเองอย่างถูกต้องดีขึ้น 
 
วิถีทางพัฒนาจริยธรรม 
 

1. การศึกษาเรียนรู้ กระทําได้หลายวิธี ดังนี้ 
1.1 การศึกษาเรียนรู้ด ้วยตนเอง ด้วยการหาความรู้ จากการอ่านหนังสือเก่ียวกับปรัชญาศาสนา 

วรรณคดีที่มีคุณค่า หนังสือเก่ียวกับจริยธรรมทั่วไปและ จริยธรรมวิชาชีพ   
1.2 การเข้าร่วมประชุมสัมมนา เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์เก่ียวกับ 

คุณธรรมจริยธรรม และการคบหาบัณฑิตผู้ใส่ใจด้าน จริยธรรม  
1.3 การเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตและจากประสบการณ์ในสถานที่ปฏิบัติงาน 

ประสบการณ์จริงเป็นโอกาสอันประเสริฐในการเรียนรู้จริยธรรมแห่งชีวิต ที่ช่วยให้ผู้เรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้งทั้งด้าน
เจตคติและทักษะการแก้ปัญหาเชิง จริยธรรม อย่างไรก็ตามข้ึนอยู่กับความพร้อมของบุคคล 
ผู้มีความพร้อมน้อยอาจจะไม่ได้ประโยชน์จากการเรียนรู้อันมีค่าน้ีเลย 

2. การวิเคราะห์ตนเองบุคคลผู้มีความพร้อมจะพัฒนามีความต้ังใจและเห็นความสําคัญของการ
วิเคราะห์ตนเองเพ่ือทําความรู้จักในตัวตนเองด้วยการพิจารณาเก่ียวกับความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมการ
แสดงออกของตนเอง จะช่วยให้บุคคลตระหนักรู้คุณลักษณะของตนเอง รู้จุดดีจุดด้อยของตน รู้ว่าควรคง
ลักษณะใดไว้   

การวิเคราะห์ตนเอง กระทําได้ด้วยหลักการต่อไปนี้   
2.1 การรับฟังความคิดเห็นเชิงวิพากษ์จากคําพูดและอากัปกิริยาจากบุคคลรอบข้าง เช่น จาก

ผู้บังคับบัญชา จากเพ่ือนร่วมงาน จากผู้ใกล้ชิดหรือบุคคลในครอบครัว   
2.2 วิเคราะห์ตนเองเก่ียวกับความคิดความต้องการเจตคติการกระทําและผลการกระทํา ทั้งใน

อดีต และปัจจุบัน   
2.3 ค้นหาความรู้จากแหล่งความรู้ๆ เช่น จากตํารา บทความ รายงานการวิจัยด้านพฤติกรรม 

ศาสตร์หรือศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาตนอย่างถ่องแท้   
2.4 เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาจิตใจ (จิตใจและพฤติกรรมมนุษย์เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนา

ได้ เช่นเดียวกับสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก)ทําให้จิตใจได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดปัญญารับรู้ตนเองอย่างลึกซึ้ง
และแท้จริง  

3. การฝึกตน เป็นวิธีการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยตนเองขั้นสูงสุดเพราะเป็นการพัฒนา
ความสามารถของบุคคลในการ ควบคุมการประพฤติปฏิบัติของตนให้อยู่ในกรอบของพฤติกรรมที่พึงปรารถนา
ของสังคม ทั้งในสภาพการณ์ปกติและเมื่อเผชิญปัญหาหรือขัดแย้ง  
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 การฝึกตนเป็นวิธีการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยตนเองขั้นสูงสุดเพราะเป็นการพัฒนา
ความสามารถของ บุคคลในการควบคุมการประพฤติปฏิบัติของตนให้อยู่ในกรอบของพฤติกรรมทั้งที่พึง
ปรารถนาของสังคม ทั้งในสภาพการณ์ปกติและเมื่อเผชิญปัญหาหรือขัดแย้ง   

3.1 การฝึกวินัยขั้นพื้นฐาน เช่น ความขยันหมั่นเพียรการพ่ึงตนเอง ความตรงต่อเวลา ความรับ 
ผิดชอบ การรู้จักประหยัดและออม ความซื่อสัตย์ ความมี สัมมาคารวะ ความรักชาติฯ  

3.2 การรักษาศีลตามความเช่ือในศาสนาของตน ศีลเป็นตัวกําหนดที่จะทําให้งดเว้นในการที่จะ
กระทําช่ัวร้ายใด ๆ อยู่ในจิตใจ ส่งผลให้บุคคลมีพลังจิตที่เข้มแข็งรู้เท่าทันความคิดสามารถควบคุมตนได้   

3.3 การทําสมาธิ เป็นการฝึกให้เกิดการต้ังมั่นของจิตใจทําให้เกิดภาวะมีอารมณ์หน่ึงเดียวของจิต
กุศลเป็นจิตใจที่สงบผ่องใสบริสุทธ์ิเป็นจิตที่เข้มแข็งมั่นคงแน่วแน่ทําให้เกิดปัญญาสามารถพิจารณาเห็นทุกอย่าง
ตรงตามสภาพความเป็นจริง  

3.4 ฝึกการเป็นผู้ให้ เช่น การรู้จักให้อภัย รู้จักแบ่งปันความรู้ ความดีความชอบ บริจาคเพ่ือ
สาธารณะประโยชน์ อุทิศแรงกายแรงใจช่วยงานสาธารณะประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ  
 

สรุปได้ว่า การพัฒนาจริยธรรมด้วยวิธีพัฒนาตนเองตามข้ันตอนดังกล่าว เป็นธรรมภาระท ี่บุคคล
สามารถปฏิบัติได้ควบคู่กับการดําเนินชีวิตประจําวันแต่มิใช่เป็นการกระทําในลักษณะเสร็จสิ้นต้องกระทําอย่าง
ต่อเน่ืองจน เป็นนิสัย เพราะจิตใจของมนุษย์เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เฉกเช่น กระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 
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กิจกรรมท้ายบท 

 

บทท่ี 5 คุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

 

1. จริยธรรม 4 ประการ มีลักษณะอย่างไรบ้าง  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

2. จริยธรรม มี 2 ความหมาย ให้อธิบาย  
1. ความประพฤติดี   

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

2. การรู้จักไตร่ตรอง  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

3. จรรยา หมายถึงอะไร  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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4. จรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึงอะไร  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

5. ศีลธรรม หมายถึงอะไร  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

6. คุณธรรม หมายถึงอะไร  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
7. มโนธรรม หมายถึงอะไร  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
8. มารยาท กริยาวาจา หมายถึงอะไร  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
9. ท่านคิดว่าท่านเป็นคนดีหรือไม่ อย่างไร อธิบาย  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   
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บทท่ี 6 

ปัญหา อุปสรรค ในการประกอบอาชีพ 
__________________________________________________ 
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บทที่ 6  ปัญหา อุปสรรค ในการประกอบอาชีพ 
 

สาระสําคญั  
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพการทํานา 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
1.  อธิบายถึงปัญหา อุปสรรคในการประกอบอาชีพทํานาข้าวได้ถูกต้อง 
2.  วิเคราะห์ถงึสภาพปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพทํานาข้าวได้ 
3.  ผู้เรียนมีแนวทางการแก้ปัญหา ในการประกอบอาชีพของตนเองได้ 

 

ขอบขา่ยเนื้อหา 
1. ปัญหาด้านกระบวนการผลิต 
2. ปัญหาด้านการตลาด 

 

กิจกรรมการเรียน 
1. ศึกษาเอกสารการสอนบทท่ี 6 
2. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน 
3. ทําแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

สื่อการสอน 
1. เอกสารการสอนบทที6่ 
2. แบบฝึกหัดท้ายบท 
3. สื่อ CD 

 

ประเมินผล 
1. ประเมินผลตนเองจากการทําแบบฝึกหัดท้ายบท 
2. ประเมินผลจากการทํารายงาน 
3. ประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติ 
4. ประเมินผลจากการสอบปลายภาคเรียน 

 

 

 

 
                  

แผนการเรียนรู้ประจําบท 
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บทที่ 6 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพทํานา 
 
1. การผลิต  
 

1) ผลผลิตข้าวมีคุณภาพตํ่า เน่ืองจากเกษตรกรนําพันธ์ุข้าวอายุสั้น(75วัน)มาปลูกเมื่อสีแปรสภาพข้าว 
แล้วไม่ได้มาตรฐานข้าว 5 % รวมทั้งผลผลิตบางส่วนได้รับความเสียหายจากภัยหนาวเป็นระยะเวลานาน   

2) เกษตรกรประสบปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธ์ุข้าวและแรงงานในการทํานา ต้นทุนในการผลิตสูง 
เน่ืองจากมีการใช้ปุ๋ย ย่าฆ่าแมลง และเคร่ืองจักรในการผลิต รวมทั้งมีศัตรูพืช และโรคพืชรบกวน   

3) พ้ืนที่ปลูกข้าวในบางส่วนได้เปลี่ยนไปปลูกพืชพลังงานทดแทน เช่น เน่ืองจากมีราคาสูงและภาครัฐ
ให้การส่งเสริม  
 
2. การตลาด  
 

1) การส่งออกข้าวหอมมะลิของไทยมีแนวโน้มลดลงเน่ืองจากประเทศจีนและเวียดนามได้พัฒนาพันธ์ุ
ข้าวหอม ซึ่งคุณสมบัติใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิไทยประกอบกับช่วงเก็บเก่ียวมีมรสุมทําให้คุณภาพลดลง และ
ราคารับจํานําสูงไม่เป็นไปตามกลไกลของตลาด   

2) การลดภาษี 0% ในปี พ.ศ. 2553 อาจทําให้มีข้าวเปลือกจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาในประเทศ 
(ข้าว ไทยมีราคาสูง) และส่งผลให้ราคาข้าวตกตํ่า   

3) การปลอมปนข้าวสารจะส่งผลต่อเน่ืองทั้งระบบการผลิต - การตลาด  
 
3. ผลการดําเนินการตามโครงการรับจํานําข้าว มีดังนี้  
 

1) ข้อมูลการเพาะปลูก และผลผลิตไม่ตรงตามความเป็นจริงเป็นเหตุให้การนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้เกิด
ความคลาดเคลื่อน และเกษตรกรนิยมปลูกข้าวพันธ์ุที่สามารถจํานําได้แทนปลูกข้าวตลอดจนการข้าวพันธ์ุ
พ้ืนเมือง ตลอดจนการกําหนดราคารับจํานําสูงทําให้ผู้ส่งออกข้าวไม่สามารถส่งออกได้   

2) การกําหนดราคารับจํานําข้าวเปลือกปทุมธานีตามจํานวนต้นข้าวในทางปฏิบัติทําได้ยาก เน่ืองจาก
ข้าวปทุมธานีเป็นข้าวที่มีความช้ืนสูง(ประมาณร้อยละ28ขึ้นไป)จึงต้องนําข้าวเปลือกของเกษตรกรที่นํามาจํานํา
ทุกรายไปตากเพ่ือลดความช้ืนแล้วจึงนํามาสี เพ่ือตรวจสอบจํานวนต้นข้าวโดยต้องใช้เวลานานมากราย 2 - 3 
ช่ัวโมง  

3) การเปิดจุดรับจํานําในภาคอีสาน อาจทําให้เกิดการปลอมปนระหว่างข้าวหอมมะลิของภาคอีสาน   
กับข้าวหอมจังหวัดและ/หรือข้าวหอมปทุมธานีได้   

4) เจ้าหน้าที่ประจําจุดรับจํานํา ซึ่งเป็นตัวแทนภาคราชการมักไม่ค่อยอยู่ เน่ืองจากมีภารกิจมาก   
5) กรณีโรงสีเลือกจัดทําหนังสือค้ําประกันธนาคารให้ไว้กับ อคส./อ.ต.ก.ร้อยละ20 ของมูลค่าข้าวที่รับ

จํานํา    โรงสีอาจใช้เป็นช่องทางในการนําข้าวเปลือกของโครงการฯ ไปหมุนเวียนเป็นข้าวเปลือกตามการค้า
ปกติของโรงสีได้  



56 
ข้อเสนอแนะ 

1. การผลิต  
1) กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ควรประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้ทราบ (1) ผลเสียของการนํา

พันธ์ุ ข้าวอายุสั้นมาปลูก (2) ควรลดพ้ืนที่ปลูกข้าว (หากดินไม่เหมาะกับการเพาะปลูก) โดยหันไปปลูกพ้ืนอ่ืนที
อายุสั้น ทดแทนเพ่ือจะได้มีเงินทุนหมุนเวียน (3) รณรงค์ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพให้มากขึ้น 
ต้นทุนการผลิต และ (4) ควรตากข้าวเปลือกให้แห้งเพ่ือนําไปจํานํายุ้งฉาง กับ ธ.ก.ส.เน่ืองจากได้ราคาสูงกว่า
กว่าการจํานําใบประทวน (ประมาณตันละ 1,000 - 1,600 บาท)   

2) จังหวัดที่เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิ ควรมีการต้ังศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวให้ครบทุกอําเภอ (ป้องกัน
การ ปลอมปน) และงบช่วยเหลือเกษตรกรในการไถกลบตอซังข้าวเพ่ือรักษาสภาพดินให้มีค่าอินทรียวัตถุอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน  

3) ควรกําหนดราคาช่วงต่างระหว่างข้าวเปลือกหอมมะลิ กับข้าวเปลือกหอมจังหวัดให้สอดคล้อง
กับการซื้อขายจริงในตลาด เพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมความเป็นธรรมทางด้านราคา  

2. การตลาด  
1) รัฐบาลควรเร่งระบายข้าวออกจากสต๊อกของ อคส. ในรูปรัฐต่อรัฐหรือ (G to G) 

แล้วกระจาย โควตาให้กับผู้ส่งออกให้ทั่วถึงและเป็นธรรม  
2) กําหนดกลยุทธศาสตร์ข้าวของภาคใต้เพ่ือพัฒนาไปสู่การส่งออกต้องมีการจัดแบบครบวงจรทั้ง

ใน ด้านการผลิต การแปรรูปและการจําหน่าย ดังน้ี  
 (1) ด้านการผลิต ภาครัฐควรสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุที่มีคุณภาพ  

และสายพันธ์ุที่ตรงกับความต้องการของตลาดพร้อมทั้งจัดระบบชลประทานให้เหมาะสม 
  (2) การแปรรูป ควรมีการพัฒนาโรงสีในพ้ืนที่ให้เป็นโรงสีที่ครบวงจรมีเครื่องจักรที่ทันสมัย มี
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย 

3) ควรส่งเสริมและพัฒนาความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จัดหาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เช่น รถไถ  
รถเกี่ยวข้าวให้กลุ่มเกษตรกรหรือสถาบันการเกษตร โดยให้ช่วยกันดูแลรักษาถือเป็นทรัพย์สินของส่วนรวมเพ่ือ
ต้นทุนการผลิต  
 

3. โครงการรับจํานําข้าว  
1) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรดําเนินการดังน้ี (1) ประชาสัมพันธ์และประชุมช้ีแจงเพ่ือสร้างความ

เข้าใจกับเกษตรกรในการนําข้าวเปลือกไปจํานํา เพ่ือไม่ให้มีการชุมนุมเรียกร้อง (2) ควรมีการทบทวน
แบบฟอร์มให้ละเอียดและครอบคลุมในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ   

2) ตัวแทนข้าราชการประจําจุดควรพิจารณาหน่วยงานที่มิใช้เจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรอําเภอ  
เน่ืองจาก มีภารกิจมาก   

3) การกําหนดราคารับจํานําไม่ควรกําหนดให้ราคาสูง และเปิดรับจํานําในช่วงที่มีการผลผลิต
ปริมาณมาก  และราคาตกตํ่าเท่าน้ัน   

4) เมล็ดพันธ์ุข้าวที่ผลิตโดยศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวมีไม่เพียงพอในการจําหน่ายให้กับเกษตรกร 
ส่งผลให้เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธ์ุไว้ใช้เองในขณะที่บางส่วนไม่มีความรู้ในการเก็บรักษาพันธ์ุข้าวให้มีคุณภาพ 
ส่งผลให้ได้ผลผลิตต่อไร่ตํ่า ตลอดจนเกษตรกรไม่มีการปรับปรุงดินที่เสื่อมสภาพจากการที่ใช้สารเคมีมาเป็น
เวลานาน 

 5) การใช้รถเกี่ยวข้าวส่งผลให้มีสิ่งเจือปนอ่ืน เช่น ฟางและต้นหญ้าติดมากับผลผลิต ที่ทําให้ข้าวไม่
มีคุณภาพและมีความช้ืนสูง เมื่อนําไปขายจะถูกโรงสีหักนํ้าหนัก 10 กก. ต่อข้าวเปลือก 100 กก. 
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ข้อเสนอแนะ 
 

1. การผลิต  
1) หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรซ้ือเมล็ดพันธ์ุข้าวจากแหล่งที่เช่ือถือได้ 

หรือเก็บรักษาพันธ์ุข้าวของตนเองให้ดี เพ่ือได ้ผลผลิตต่อไร่สูงและมีคุณภาพ ตลอดจนควรแนะนําการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสภาพดินในระยะยาว   

2) เกษตรกรควรให้ความสนใจต่อข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับเรื่องข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง เพ่ือ
ตัดวงจรชีวิตของแมลงศัตรูพืชในนาข้าวและช่วยปรับปรุงดินให้ธาตุอาหารดีขึ้น   

3) ควรส่งเสริมให้เกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตข้าวเปลือกตามกําหนดเวลา เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพ และส่งผลให้ขายข้าวเปลือกได้ราคาเพ่ิมขึ้น   

4) เกษตรกรควรปลูกข้าวตามความต้องการของตลาด เช่น พันธ์ุชัยนาท1 หรือสุพรรณบุรี 
เน่ืองจาก ตลาดต้องการข้าวที่มีเมล็ดยาว สวยและคุณภาพดี  
 

2. การตลาด  
1) ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ใจต่อสุขภาพมากขึ้น ดังน้ันการผลิตข้าวอินทรีย์จึงเป็นอีกทางเลือก

หน่ึงให้เกษตรกร และยังช่วยลดต้นทุนการผลิตและจําหน่ายได้ราคาสูง   
2) ราคาข้าวเปลือกสูงขึ้น เกษตรกรต้องระมัดระวังการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ ด้าน

การช่ังนํ้าหนักและการวัดความช้ืน รวมถึงต้องระมัดระวังการถูกขโมยข้าวในนา  
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กิจกรรมท้ายบท 
 

บทท่ี 6 ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพทํานา 

 

1. การผลิต หมายถึงอะไร อธิบาย  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
2. การตลาด หมายถึงอะไรบ้าง อธิบาย  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

3. การทํานา เราต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง ถึงจะประสบผลสําเร็จ ให้อธิบาย  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

4. ในการประกอบอาชีพทํานา ปัญหาที่เกิดเรื้อรัง มากคือปัญหาอะไร  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

5. ท่านคิดว่าอาชีพทํานา ถ้าได้ความสนใจจากรัฐบาลจริงๆ จะแก้ปัญหาท่านคิดว่ามีแนวคิด อย่างไร  
ให้อธิบาย  

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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คณะผู้จัดทํา 

ที่ปรึกษา 

นายจารุเศรษฐ ์ อรุณสิทธ์ิ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสันทราย 
นางยุพดี ดวงคํา ครูชํานาญการ 
นายมนตรี คําปัน ครูชํานาญการ 

 
คณะทาํงาน 
นางสาวอารีย์ ทิพนี ครูอาสาสมัครฯ 
นางอนงค์เพ็ญ ธาตุอินจันทร์ ครูอาสาสมัครฯ 
นางสุธิษา มณีจักร ครู กศน.ตําบลป่าไผ่ 
นางอัญชลี กาญจนวงศ์ ครู กศน.ตําบลสันนาเม็ง 
นางพัชร์ศิวา ศิลปะเสริฐ ครู กศน.ตําบลหนองแหย่ง 
นางรจนา สุวรรณ ครู กศน.ตําบลสันทรายน้อย 
นางสาวปิยะพร ไพยารมณ์ ครู กศน.ตําบลสันพระเนตร 
นางสาวมณจันทร์ มิลินทจินดา ครู กศน.ตําบลเมืองเล็น 
นางสาวพัชรินทร์ มูลรินทร ์ เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน 
นางนิตยา ทาคํา เจ้าหน้าที่บริการสื่อ 

 
คณะผู้จัดทาํ 
นางสาวสวิุชา อินหนองฉาง ครูอาสาสมัครฯ 
นางสาวพัชวรรณ อําพันธ์สี ครู กศน.ตําบลหนองจ๊อม 
นางศิรินธร มูลแดง ครู กศน.ตําบลแม่แฝกใหม ่
นางสาวศิรินภา ธงภักดี ครู กศน.ตําบลหนองหาร 
นางสาวกาญจนาวดี หงษ์ทอง ครู กศน.ตําบลสันทรายหลวง 
นายภัทรดร คุณยศย่ิง ครู กศน.ตําบลสันป่าเปา 
นายกิตติกร คงอินทร์ ครู กศน.ตําบลแม่แฝก 

 
บรรณาธิการ 
 
นางสาวสุวิชา อินหนองฉาง ครูอาสาสมัครฯ 
นางสาวกาญจนาวดี หงษ์ทอง  ครู กศน.ตําบลสันทรายหลวง 
นายภัทรดร คุณยศย่ิง ครู กศน.ตําบลสันป่าเปา 
 
ผู้ออกแบบปก 
 
นางสาวกาญจนาวดี หงษ์ทอง  ครู กศน.ตําบลสันทรายหลวง 
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คณะบรรณาธิการ/ปรับปรุงแก้ไข 

ที่ปรึกษา 

นายศุภกร     ศรีศักดา  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 
นางมีนา   กิติชานนท์ รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 
 
คณะบรรณาธกิาร/ปรบัปรงุแก้ไข 

นางสาวมนทิกา ปูอินต๊ะ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่อาย ประธานกรรมการ 
นางนุชลี  สุทธานนท์กุล ครูชํานาญการพิเศษ  กศน.อําเภอสันป่าตอง  กรรมการ 
นางยุพดี  ดวงคํา ครูชํานาญการ  กศน.อําเภอสันทราย  กรรมการ 
นางพรวิไล  สาระจันทร ์ ครู คศ.1  กศน.อําเภอเมืองเชียงใหม่  กรรมการ 
นายสมัย  รักร่วม ครู คศ.1  กศน.อําเภอแม่ออน  กรรมการ 
นายทวิช  กันธะคํา ครู คศ.1  กศน.อําเภอแม่อาย  กรรมการ 
นายสมชาย  วงศ์เขียว ครูอาสาสมัครฯ  กศน.อําเภอดอยสะเก็ด  กรรมการ 
นางธเนตรศรี บุญหมื่น ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอสารภี  กรรมการ 
นางประกายมาศ เขมิกาอัมพร ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอสารภี   กรรมการ 
นายทนง  อินทรัตน์ ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอสันกําแพง  กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์ ปีกํ่า ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอแม่แตง  กรรมการ 
นางสาวดาริกา ชัยแก่น ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอสันป่าตอง  กรรมการ 
นายศุภฤกษ์ ศิริธนาสรรค์ ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอสันป่าตอง  กรรมการ 
นายธนภูมิ  ชมภูรัตน์ ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอสันป่าตอง  กรรมการ 
นายดนุพงษ์ บูรณะพิมพ์ ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอหางดง  กรรมการ 
นางศาธิมา   ศรีนา      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สํานักงาน กศน.จงัหวัดเชียงใหม่  กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


