
 

v หนงัสอืเรยีนสาระการประกอบอาชพี  

รายวชิาเลอืก 

 

รหสัวชิา อช02007 
ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ตามหลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาข ัน้พ ืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวดัเชียงใหม่ 
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 

สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

หลกัการเกษตรอนิทรย์ี 

ห้ามจําหน่าย 

หนงัสือเรียนเล่มน้ีจดัพิมพด์ว้ยเงินงบประมาณแผน่ดินเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิตสาํหรับประชาชน

ลิขสิทธ์ิเป็นของสาํนกังาน กศน.จงัหวดัเชียงใหม่ 



 

ก หลักการเกษตรอินทรีย์ (อช02007) 

คํานํา 
 

 หนังสือเรียนรายวิชาเลือกวิชา หลักการเกษตรอินทรีย์ รหัสวิชา อช02007 ตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดทําขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์  ซึ่งเป็นไปตามหลักการและ
ปรัชญาการศึกษา  นอกโรงเรียน และพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
พ.ศ.2551 ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีสติปัญญา  มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและสามารถดํารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 เพ่ือให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ สถานศึกษาต้องใช้หนังสือเรียนที่มี
คุณภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา หนังสือเล่มน้ีได้ประมวลสาระความรู้ กิจกรรมเสริมทักษะ แบบวัดประเมินผลการเรียนรู้ไว้อย่าง
ครบถ้วน  โดยองค์ความรู้น้ันได้นํากรอบมาตรฐานการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกําหนดไว้ นํารายละเอียดเน้ือหา
สาระมาเรียบเรียงอย่างมีมาตรฐานของการจัดทําหนังสือเรียน เพ่ือให้ผู้เรียน สามารถอ่านเข้าใจง่าย และศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างสะดวก 
 คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่า หนังสือเรียน หลักการเกษตรอินทรีย์ รหัสวิชา อช02007 เล่มน้ีจะเป็น
สื่อที่อํานวยประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 เพ่ือให้ผู้เรียนสัมฤทธ์ิผลตามมาตรฐาน  ตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ในหลักสูตรทุกประการ 
 
 

        คณะผู้จัดทาํ 
 

สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข หลักการเกษตรอินทรีย์ (อช02007) 

สารบัญ 
  

เรื่อง หน้า 
  

คํานํา ก 
สารบัญ ข 
คําอธิบายรายวิชา ง 
แบบทดสอบก่อนเรียน ซ 
บทที่ 1 ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพเกษตร 1 
 แผนการเรียนรู้ประจําบท 2 
 เรื่องที่ 1 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการตัดสินใจประกอบอาชีพเกษตร 4 
 เรื่องที่ 2 ปัญหาการเกษตร 

เรื่องที่ 3 คุณธรรมในการประกอบอาชีพ 
เรื่องที่ 4 ปัญหา อุปสรรค ในการประกอบอาชีพ 
กิจกรรมที ่1 

11 
19 
22 
23 

บทที่ 2 หลักการเกษตรอินทรีย์ 25 
 แผนการเรียนรู้ประจําบท 27 
 เรื่องที่ 1 ความหมายและความสําคัญของการเกษตรอินทรีย์ 32 
 เรื่องที่ 2 หลักพ้ืนฐานของการทําเกษตรอินทรีย์ 36 
 เรื่องที่ 3 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 37 
 กิจกรรมที ่2 39 
บทที่ 3 การปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ 42 
 แผนการเรียนรู้ประจําบท 50 
 เรื่องที่ 1 การเจริญเติบโตของพืช 59 
 เรื่องที่ 2 หลักพ้ืนฐานของการทําเกษตรอินทรีย์ 65 
 เรื่องที่ 3 การปลูกพืชเกษตรอินทรีย์และการดูแลรักษา 66 
 เรื่องที่ 4 การผลิตสารอินทรีย์เพ่ือป้องกันและกําจัดศัตรูพืช 67 
บทที่ 4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 72 
 แผนการเรียนรู้ประจําบท 75 
 เรื่องที่ 1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 76 
แบบทดสอบหลังเรียน  
บรรณานุกรม  
คณะผู้จัดทํา  

 



 

ค หลักการเกษตรอินทรีย์ (อช02007) 

คําอธบิายรายวิชา อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ จํานวน 2 หน่วยกิต 
ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

มาตรฐานท่ี  3.2 มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะในอาชีพที่ตัดสินเลือก 
3.3 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม 

 

ศึกษาและฝึกทักษะเก่ียวกับเรื่องต่อไปนี ้
 ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพเกษตรอินทรีย์ ปัญหาการเกษตรในปัจจุบัน ความหมาย
และความสําคัญเกษตรอินทรีย์ หลักการเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การเจริญเติบโตของพืช 
ธรรมชาติของดิน การปรับปรุงดินโดยใช้สารอินทรีย์ การปลูกพืช การดูแลรักษา การผลิตสารอินทรีย์เพ่ือการ
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังคุณธรรมในอาชีพเกษตรกร 
 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
1. วางแผนการเรียนรู้ 
2. ศึกษาเอกสาร หนังสือ และสือ่อ่ืน ๆ เช่น วีดีโอ เทปบรรยาย สไลด์ เป็นต้น 
3. เชิญผู้ประสบผลสําเร็จในอาชีพมาบรรยาย สาธิต แลกเปลีย่นประสบการณ์ร่วมกัน 
4. ศึกษาดูงานตามสถานที่ดําเนินกิจกรรมทางด้านเกษตรธรรมชาติ มีการสาธิต ทดลอง และ         

ฝึกปฏิบัติจริง 
5. ฝึกปฏิบัติ ทดลองใช้ บันทึกผลการทดลองใช้ 
6. รวมกลุ่มอภิปรายปัญหา และหาแนวทางพัฒนา ติดตามผล และแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

 

การวัดและประเมินผล 
 ประเมินจากสภาพจริงจากกระบวนการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ง หลักการเกษตรอินทรีย์ (อช02007) 

รายละเอียดคาํอธิบายรายวิชา อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ จํานวน 2 หน่วยกิต 
ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

มาตรฐานท่ี  3.2  มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะในอาชีพที่ตัดสินเลือก 
 3.3 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม 

 

ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหา จํานวน
ชั่วโมง 

1 ช่องทางและการ
ตัดสินใจเลือกประกอบ
อาชีพเกษตรอินทรีย์ 

อธิบายช่องทางและการ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ
เกษตรอินทรีย์ได้ 

วิเคราะห์ความเป็นไปได้จาก
ข้อมูลดังน้ี 
1. ข้อมูลตนเอง 
2. ข้อมูลทางวิชาการ 
3. ข้อมูลทางสงัคมสิ่งแวดล้อม 
 

6 

2 ปัญหาการเกษตร อธิบายปัญหาการเกษตรใน
ปัจจุบันได้ 

1. ต้นทุนการผลิตสูง 
2. สุขภาพของเกษตรกร 
ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม 
3. การพ่ึงพาปัจจัยภายนอก 

3 

3 ความหมายและ
ความสําคัญของ
การเกษตรอินทรีย์ 

อธิบายความหมายและ
ความสําคัญของการเกษตร
อินทรีย์ 

1. ความหมายของการเกษตร 
    อินทรีย์ 
2. ความสําคัญของการเกษตร 
    อินทรีย์ 
 

3 

4 หลักการเกษตรอินทรีย์ อธิบายหลักการเกษตรอินทรีย์
ได้ 

1. ปรับปรุงดินให้มีความ 
    สมบูรณ ์
2. ปลูกพืชหลายชนิด 
3. อนุรักษ์แมลงที่มีประโยชน์ 
 

3 

5 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ อธิบายมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
 

3 

6 การเจริญเติบโตของพืช อธิบายการเจริญเติบโตของพืช
ได้ 

1. ความต้องการธาตุอาหาร 
2. ความต้องการนํ้า 
3. ความต้องการแสงแดด 
 

3 

7 ธรรมชาติของดิน อธิบายธรรมชาติของดินที่
เหมาะสมกับพืชที่ปลูกได้ 

1. ประเภทของดิน 
2. ลักษณะของดินที่เหมาะสม 
กับการปลูกพืช 
 
 

6 



 

จ หลักการเกษตรอินทรีย์ (อช02007) 

ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหา จํานวน
ชั่วโมง 

8 การปรับปรุงดินโดยใช้ 
สารอินทรีย์ 

อธิบายการปรับปรุงดินโดย
วิธีการเกษตรอินทรีย์ได้ 

1. ปุ๋ยพืชสด 
2. คลมุดิน 
3. ปลูกพืชหมุนเวียน 
4. ปุ๋ยอินทรีย์อ่ืน ๆ  
 

12 

9 การปลูกพืช อธิบายการปลูกพืชเกษตร
อินทรีย์ได้ 

1. การเตรียมดิน 
2. วิธีการปลูก 
 

10 

10 การดูแลรักษา อธิบายการดูแลรักษาพืชเกษตร
อินทรีย์ได้ 

1. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
2. การให้นํ้า 
3. การป้องกันศัตรูพืช 
 

6 

11 การผลิตสารอินทรีย์เพ่ือ
ป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืช 

อธิบายการผลิตสารอินทรีย์เพ่ือ
การป้องกัน และกําจัดศัตรูพืช
ได้ 

1. การใช้สารสกัดพืชสมุนไพร 
2. การทํากับดักจับแมลง 
3. ปลูกพืชไล่แมลง 
4. ใช้เช้ือจุลินทรีย์ 
 

15 

12 การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อธิบายวิธีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้ 

1. ทรัพยากรธรรมชาติ 
    1.1 ทรัพยากรธรรมชาติที่ 
หมุนเวียนได้ 
    1.2 ทรัพยากรธรรมชาติที่ 
ทดแทนได้ 
    1.3 ทรัพยากรธรรมชาติที่ 
ใช้แล้วหมดไป 
2. สิ่งแวดล้อม 
    2.1 เกิดขึ้นเองตาม 
ธรรมชาติ 
    2.2 มนุษย์สร้างขึ้น 
 

4 

13 คุณธรรมในการประกอบ
อาชีพ 

อธิบายคุณธรรมในการ
ประกอบอาชีพได้ 

1. ความรับผิดชอบ 
2. ความซื่อสัตย์สุจริต 
3. ความขยัน อดทน  
ฯลฯ 

 

3 

14 ปัญหา อุปสรรคในการ
ประกอบอาชีพ 

อธิบายปัญหา อุปสรรคในการ
ประกอบอาชีพได้ 

1. ปัญหาด้านกระบวนการ
ผลิต 
2. ปัญหาด้านการตลาด 
 

3 



 

ฉ หลักการเกษตรอินทรีย์ (อช02007) 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

คําชี้แจง : ให้ผู้เรียน X ทับอักษร ก ข ค ง ที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 
 

1. การแบ่งประเภทของอาชีพแบ่งได้ก่ีประเภท 
ก. 1 ประเภท ข. 2 ประเภท 
ค. 3 ประเภท ง. 4 ประเภท 
 

2. ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเลือกอาชีพคือข้อใด 
ก. ข้อมูลวัตถุดิบเงินทุนกระบวนการผลิต ข. ข้อมูลตนเองข้อมูลสังคมข้อมูลวิชาการ 
ค. ข้อมูลสินค้าข้อมูลตลาดข้อมูลผู้บริโภค ง. ข้อมูลลูกค้าข้อมูลผู้ขายข้อมูลสินค้า 
 

3. ปัญหาเกี่ยวกับพ่อค้าคนกลางคือข้อใด 
ก. รวมหัวกันกดสินค้า ข. ค่าใช้จ่ายทางการตลาดสูง 
ค. ค่าจ้างแรงงานสูง ง. มาตรฐานสินค้าตํ่า 
 

4. ข้อใดเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์ต้ังขึ้นเพ่ือช่วยรักษาระดับสินค้าเกษตร 
ก. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ข. องค์การคลงัสินค้า 
ค. องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร ง. สหกรณ์เพ่ือการเกษตร 
 

5. ระบบการผลิตทีคํานึงถึงสภาพแวดล้อมรักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
    โดยมีระบบจัดการนิเวศวิทยาที่คล้ายคลงึกับธรรมชาติหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์คือการเกษตรแบบใด 

ก. เกษตรย่ังยืน ข. เกษตรผสมผสาน 
ค. เกษตรทฤษฎีใหม ่ ง. เกษตรอินทรีย์ 
 

6. หลักการสําคัญของเกษตรอินทรีย์มีก่ีมิติ 
ก. 2 มิติ ข. 3 มิติ 
ค. 4 มิติ ง. 5 มิติ 
 

7. เพราะเหตุใดจึงเปรียบเทียบใบไม้เป็นห้องครัว 
ก. เพราะบริเวณใบมีอาหารสะสมอยู่มาก  ข. เพราะใบทําหน้าที่สร้างอาหาร 
ค. เพราะใบพืชมีอุปกรณ์ในการสร้างอาหาร ง. เพราะใบพืชเป็นบริเวณเดียวที่มีการสะสมอาหาร 
 

8. ข้อใดเป็นธาตุอาหารท่ีมีความจําเป็นต่อพืช 
ก. ไนโตรเจน ข. คลอโรฟิลด์ 
ค. คาร์โบไฮเดรต ง. ไฮโดรเจน 
 

9. ปัจจัยในการดํารงชีวิตข้อใดที่พืชขาดไม่ได้ 
ก. ดินนํ้าแสงแดด ข. ดินนํ้าอากาศ 
ค. ดินแสงแดดอากาศ ง. นํ้าอากาศแสงแดด 
 

10. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลของการกําจัดศัตรูพืช 
ก. ไม่ใหม้าแย่งอาหารของพืช ข. ไม่ใหม้ากัดกินต้นพืช 
ค. ให้ต้นพืชสะสมนํ้ามาก ๆ ง. ป้องกันแสงแดด 
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11. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของปุ๋ยพืชสด 
ก. เพ่ิมปริมาณอินทรีย์ในดิน ข. เพ่ิมปริมาณน้ําในดิน 
ค. เพ่ิมผลผลิตของพืชในสูงขึ้น ง. ทําให้ดินร่วนซุยสะดวกในการเตรียมดิน 
 

12. ข้อใดการป้องกันและกําจัดแมลงโดยวิธีกล 
ก. การใช้มือจบัแมลงมาทําลาย ข. การใช้กําดักแสงไฟ 
ค. การใช้ยาฆ่าแมลง ง. การใช้สารสกัดจากต้นสะเดา 
 

13. โครงสร้างส่วนใดของพืชมีหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสง 
ก. ราก ข. ใบ 
ค. ลําต้น ง. ดอก 
 

14. ตัวห้ําคือสิ่งมีชีวิตที่ดํารงชีวิตโดยการกินแมลงศัตรูพืชเป็นอาหารเพ่ือการเจริญเติบโตคือข้อใด 
ก. นก ข. ไส้เดือน 
ค. หอยเชอรี่ ง. เพลี้ยสีนํ้าตาล 
 

15. ควรใช้สารสกัดจากสะเดาฉีดพ่นเวลาใดจะได้ผลดี 
ก. เวลาเช้า ข. เวลากลางวัน 
ค. เวลาเย็น ง. เวลากลางคืน 
 

16. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงอะไร 
ก. การควบคุมมิให้การทําลายทรัพยากร  
ข. การใช้ทรัพยากรให้มีคุณภาพต่อชีวิตมนุษย์ 
ค. การมีมาตรการเพ่ือป้องกันและคุ้มครอง  
ง. การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมโดยให้เกิดสภาพสมดุล 
 

17. ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ทรพัยากรดิน 
ก. ใส่ปุ๋ยปีละครั้ง ข. ปลูกพืชหมนุเวียน 
ค. การปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ํา ๆ ง. เผาฟางข้าวเพ่ือไล่แมลง 
 

18. คําว่าการพัฒนาที่ย่ังยืนมีความหมายสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด 
ก. การใช้ทรัพยากรหลายชนิดพร้อมกัน  
ข. การใช้ทรัพยากรตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ค. การใช้ทรัพยากรแบบประหยัดและคุ้มค่า  
ง. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการอุตสาหกรรม 

19. ความจําเป็นในการประกอบอาชีพส่วนตัวเพ่ือการมีรายได้ระหว่างเรียนคือข้อใด 
ก. ฝึกทํางานให้มีประสบการณ์ ข. พ่ึงพาตนเองหารายได้ 
ค. ต้องช่วยครอบครัวหารายได้ ง. ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 
 

20. คุณงามความดีที่เป็นธรรมชาติก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองสังคมหมายถึงข้อใด 
ก. จรรยาบรรณ ข. ศีลธรรม 
ค. จริยธรรม ง. คุณธรรม 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรยีน 
 

1. ข  2. ข  3. ก  4. ข  5. ง 
6. ค  7. ข  8. ก  9. ข  10. ก 
11. ข  12. ข  13. ข  14. ก  15. ค 
16. ง  17. ข  18. ค  19. ข  20. ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บทที่ 1  
ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 หลักการเกษตรอินทรีย์ (อช02007) 

 
 
รายวิชา  หลักการเกษตรอินทรีย์ 
บทที่ 1 ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพเกษตร 
 

สาระสําคัญ 
 อาชีพ คือการทํามาหากินของมนุษย์ เป็นการแบ่งหน้าที่การทํางานของคนในสังคมและทําให้ดํารง
อาชีพในสังคมได้ บุคคลที่ประกอบอาชีพจะได้ค่าตอบแทน หรือรายได้ที่จะนําไปใช้จ่ายในการดํารงชีวิต และ
สร้างมาตรฐานที่ดีให้แก่ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ 

เกษตรกร (farmers) เป็นอาชีพที่ทํางานเก่ียวกับการเกษตร อาทิ การเพาะปลูกพืชในสวนและไร่นา 
การเลี้ยงสัตว์บนบก ในนํ้าและในทะเล เพ่ือผลิตอาหาร เส้นใยธรรมชาติ และเช้ือเพลิงต่าง ๆ อันเกิดมาจากการ
เกษตรกรรม  

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพเกษตรได้ 
2. อธ ิบายสภาพป ัญหาการเกษตรในป ัจจ ุบ ันได้ 
3. อธิบายคุณธรรมในการประกอบอาชีพได้ 
4. อธิบายปัญหา อุปสรรคในการประกอบอาชีพได้ 

 
ขอบข่ายเนื้อหา 

1. ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพเกษตรกร 
2. ปัญหาการเกษตร 
3. คุณธรรมในการประกอบอาชีพ 
4. ปัญหา อุปสรรคในการประกอบอาชีพ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ศึกษาเอกสารการเรยีนรู้บทที่ 1 
2. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการเรียนรู้ 

 
สื่อประกอบการเรียนรู้ 

1. เอกสารการเรียนรู้บทที่ 1 
2. แบบฝึกปฏิบัติกิจกรรม 

 

แผนการเรียนรู้ประจําบท 
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ประเมินผล 
1. ประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
2. ประเมินผลจากการสอบประจําภาคการศึกษา 
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ความร ู้เก ี่ยวกับอาช ีพ 

อาชีพ (Occupation) หมายถึงการทํากิจกรรม การทํางาน การประกอบการใด ๆ ที่ก่อให้เกิด
ผลผลิตและรายได้ เป็นงานที่สุจริต ไม่ผิดศีลธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยอาศัยแรงงาน ความรู้ ทักษะ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการแตกต่างกันไป 

อาชีพ เป็นรูปแบบการดํารงชีพในสังคมของมนุษย์ ปัจจุบันอาชีพเป็นหน้าที่ของบุคคลในสังคม       
การที่บุคคลประกอบอาชีพ จะได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือรายได้เพ่ือการใช้จ่ายในการดํารงชีวิต 

 

ความสาํคญัของอาชีพ                                     
 การมีอาชีพเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิงในวิถีชีวิตและการดํารงชีพของบุคคล เพราะอาชีพสร้าง
รายได้เพ่ือเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว อาชีพจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวดี
ขึ้น  เศรษฐกิจประเทศโดยรวมจะดีตามไปด้วย การสร้างอาชีพก่อให้เกิดตลาดแรงงาน อาชีพก่อให้เกิดผลผลิต
และการบริการที่สนองตอบความต้องการของผู้บริโภค อาชีพมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติ ถือว่า
เป็นฟันเฟืองสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชน ส่งผลถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ
 อาชีพอาจก่อให้เกิดรายได้ต่าง ๆ กันไป ลักษณะอาชีพที่เป็นลูกจ้างจะได้ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าจ้าง 
หรือเงินเดือน อาชีพค้าขายหรือประกอบกิจการส่วนตัวหรือการลงทุน จะได้ค่าตอบแทนในรูปแบบกําไร อาชีพ
ต้องมีความเหมาะสมกับนิสัยใจคอ ความถนัดและความสามารถของแต่ละคน อาชีพเป็นแหล่งที่มาของรายได้ 
ทุกคนจึงควรเข้าใจเรื่องทรัพย์สินและผลตอบแทนจากอาชีพการงาน ตลอดจนการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
 

ประเภทและล ักษณะของอาช ีพ 
การแบ ่งประเภทของอาช ีพ สามารถแบ ่งตามล ักษณะ ได ้เป ็น2ล ักษณะค ือแบ ่งตามเนื้อหาว ิชาของ

อาช ีพ และแบ ่งตามล ักษณะของการประกอบอาช ีพ 
1. การแบ ่งอาช ีพตามเน ื้อหาว ิชาของอาช ีพสามารถจ ัดกล ุ่มอาช ีพตามเน ื้อหาได้6 ประเภทด ังน ี้ 
 1.1 อาช ีพเกษตรกรรมถ ือเป ็นอาช ีพหล ักและเป ็นอาช ีพที่สําคัญของประเทศ ปัจจุบันประชากร

ของไทยไม ่น ้อยกว ่าร ้อยละ60 ย ังประกอบอาช ีพนี้อย ู ่อาช ีพเกษตรกรรมเป ็นอาช ีพเก ี่ยวเน่ืองก ับการผล ิต
และการจ ัดจําหน่ายส ินค ้าและบร ิการทางด ้านการเกษตรซ ึ่งผลผล ิตทางด ้านการเกษตรนั้น นอกจากจะใช ้ใน
การบร ิโภคเป ็นส ่วนใหญ ่แล ้วย ังใช ้เป ็นว ัตถ ุด ิบในการผล ิตทางอ ุตสาหกรรมอ ีกด ้วย ได ้แก ่การทํานา ทําไร่ ทํา
สวนเล ี้ยงส ัตว ์ฯลฯ 

 1.2 อาช ีพอ ุตสาหกรรมการทําอุตสาหกรรมหมายถึงการผลิตสินค้าอันเนื่องมาจากการนําเอา
วัสดุหร ือส ินค ้าบางชน ิดมาแปรสภาพให ้เก ิดประโยชน ์ต ่อผ ู้ใช ้มากข ึ้น 

กระบวนการประกอบการอ ุตสาหกรรมประกอบด ้วย 

    

เรื่องท่ี 1                                   ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพเกษตร
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ในขั้นตอนขบวนการผลิตมีปัจจัยมากมายนับแต่แรงงาน เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ เงินทุน 
ที่ดิน อาคาร รวมทั้งการบริหารจัดการ 

การประกอบอาช ีพอ ุตสาหกรรมแบ ่งตามขนาดได ้ ด ังน ี้ 
อ ุตสาหกรรมในครอบคร ัว เป ็นอ ุตสาหกรรมที่ทําก ันในคร ัวเร ือน หร ือภายในบ ้านใช ้

แรงงานภายในคร ัวเร ือนครอบคร ัวเป ็นหล ัก บางท ีอาจใช ้เคร ื่องจ ักรขนาดเล ็กเข ้าช ่วยในการผล ิตใช ้วัตถ ุด ิบ
ว ัสด ุหาได ้ในท ้องถ ิ่นมาเป ็นป ัจจ ัยการผล ิตอ ุตสาหกรรมในคร ัวเร ือน ได ้แก ่ การทอผ ้า การจ ักสาน การทําร่ม 
การทําอ ิฐมอญ ฯลฯล ักษณะการดําเนินงานที่ไม ่เป ็นระบบมากน ัก รวมท ั้งการใช ้เทคโนโลย ีแบบง ่าย ๆ ไม ่
ย ุ่งยากซ ับซ ้อนและมีการลงท ุนไม ่มากน ัก 

อ ุตสาหกรรมขนาดขนาดย ่อม เป ็นอ ุตสาหกรรมท ี ่ม ีการจ ้างคนงานมากกว ่า50คนใช ้ท ุน
ดําเนินการไม่เกิน 10ล ้านบาทอุตสาหกรรมขนาดย ่อมได้แก่อ ู ่ซ ่อมรถ โรงกล ึง โรงงานทําขนมป ัง โรงส ีข้าวเป็น
ต ้น ในการดําเนินอ ุตสาหกรรมขนาดย ่อมม ีขบวนการผล ิตไม ่ซ ับซ ้อนใช ้แรงงานท ี่ม ีฝ ีม ือไม ่มากน ัก 

อ ุตสาหกรรมขนาดกลาง เป ็นอ ุตสาหกรรมท ี่มีการจ ้างคนงานมากกว ่า50คนแต ่ไม ่เกิน200
คน ใช ้ทุนดําเนินการมากกว ่า 10ล้านบาทแต ่ไม่เก ิน100ล้านบาท อ ุตสาหกรรมขนาดกลางได้แก ่อุตสาหกรรม
ทอกระสอบ อุตสาหกรรมเส ื้อผ ้าสําเร็จรูปเป็นต้น การดําเนินอุตสาหกรรมขนาดกลางต้องม ีการจัดการท ี่ดี
แรงงานท ี่ต้องม ีท ักษะ ความร ู ้ความสามารถในกระบวนการผล ิตเป ็นอย ่างดีเพ ื่อท ี่จะได ้ส ินค ้าท ี่ม ีค ุณภาพระด ับ
เด ียวก ัน 

อ ุตสาหกรรมขนาดใหญ ่ เป ็นอ ุตสาหกรรมที่มีการจ้างคนงานมากกว ่า200คนข ึ้นไป   ใช้
ทุนดําเนินการมากกว ่า 200 ล ้านบาทอ ุตสาหกรรมขนาดใหญ ่ ได ้แก ่ อ ุตสาหกรรมผล ิตแบตเตอร ี่อ ุตสาหกรรม
ถล ุงเหล ็กเป ็นต ้น อุตสาหกรรมขนาดใหญ ่ม ีระบบจ ัดการท ี่ดีใช ้คนท ี่ม ีความร ู ้ม ีทักษะ ความสามารถเฉพาะ
ด ้านหลายสาขา เช ่น ว ิศวกรรมอ ีเล ็กทรอน ิกส์ ในการดําเนินงานการผล ิตม ีกรรมว ิธีท ี่ย ุ ่งยาก ใช ้เคร ื่องจ ักร
คนงาน เง ินท ุนจํานวนมากข ึ้น ม ีกระบวนการผล ิตท ี่ท ันสม ัยและผล ิตส ินค ้าได ้ท ีละมาก ๆม ีการว ่าจ ้างบ ุคคล
ระด ับผ ู้บร ิหารท ี่ม ีความสามารถ 

 1.3  อาช ีพพาณ ิชยการและบร ิการ 
 อาช ีพพาณ ิชยการเป ็นการประกอบอาช ีพท ี่เป ็นการแลกเปล ี่ยนระหว ่างส ินค ้าก ับเง ินส ่วน
ใหญ ่จะม ีลักษณะซ ื้อมาขายไป ผ ู ้ประกอบอาช ีพทางพาณ ิชยการจึงจ ัดเป็นคนกลาง ซ ึ่งทําหน ้าท ี่ซ ื้อส ินค ้าจาก
ผ ู ้ผล ิตหร ือบร ิการต ่างๆ น ับต ั้งแต ่การนําว ัตถ ุด ิบจากผ ู ้ผล ิตด ้านเกษตรกรรมตลอดจนส ินค ้าสําเร็จรูปจากโรงงาน
อ ุตสาหกรรม รวมทั้งคหกรรม ศ ิลปกรรม ห ัตถกรรมและการนํามาขายต ่อผ ู ้บร ิโภคประกอบด ้วยการค ้า
ส ินค ้าส ่งและการค ้าสินค ้าปล ีกโดยอาจจ ัดจําหน่ายในร ูปของการขายตรงหร ือขายอ ้อม จึงเป็นกิจกรรมท ี่
สอดแทรกท ุกอาช ีพ การประกอบอาช ีพพาณ ิชยการหร ือบร ิการผ ู ้ประกอบอาช ีพม ีความสามารถในการจ ัดหา
มีความคิดร ิเร ิ่ม และม ีค ุณธรรมจ ึงทําให ้การประกอบอาช ีพเจร ิญก ้าวหน ้า 
 อาช ีพบร ิการ เป ็นอาช ีพท ี่ทําให ้ให ้เก ิดความพอใจแก ่ผู ้ซ ื้อ หรือผู้รับบริการการบร ิการอาจ
เป ็นส ินค ้าท ี่ม ีต ัวตนหร ือไม ่มีต ัวตนก็ได้การบร ิการท ี่มีตัวตนได้แก่ การบร ิการขนส ่ง บริการทางการเง ินส่วน
บร ิการไม ่มีตัวตน ได้แก่บริการท ่องเท ี่ยวบร ิการร ักษาพยาบาลเป ็นต ้น 
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 1.4 อาช ีพคหกรรม ได ้แก ่ อาช ีพท ี่เก ี่ยวก ับอาหารขนมต ัดเย ็บ การเสร ิมสวยเป ็นต ้น 
 1.5 อาช ีพห ัตถกรรม ได ้แก ่ อาช ีพท ี่เก ี่ยวก ับงานช ่างโดยการใช ้ม ือในการผล ิตช ิ้นงานเป ็นส ่วนใหญ ่

เช่น อาช ีพจ ักสาน แกะสลักทอผ้า เป ็นต ้น 
 1.6 อาชีพศิลปกรรม ได้แก่ อาชีพท ี่เก ี่ยวข้องก ับการแสดงออกในล ักษณะต ่าง ๆ เช ่น การวาด

ภาพ การป้ัน การดนตร ี การละคร การโฆษณา การถ ่ายภาพ เป ็นต ้น 
2. การแบ ่งอาช ีพตามล ักษณะของการประกอบอาช ีพ แบ่งออกเป ็น 2 ล ักษณะ ค ือ อาช ีพอ ิสระและ

อาช ีพร ับจ ้าง 
 2.1 อาชีพอิสระ หมายถ ึง อาชีพท ุกประเภทท ี่มีผ ู ้ประกอบการดําเนินการด ้วยตนเองแต ่เพ ียง    

ผ ู ้เดียวหร ือเป็นกล ุ ่มอาชีพอิสระท ี่ไม่ต้องใช้คนจํานวนมากแต่ถ้าหากม ีความจําเป็นอาจม ีการจ้างคนอ ื่น       
มาช่วยงานก็ได้ เจ้าของก ิจการเป ็นผ ู ้ลงท ุนและจําหน่ายเองคิดและตัดสินใจด้วยตนเองท ุกเร ื่องในการบร ิหาร
จัดการเป็นไปอย่างรวดเร ็วทันต่อเหต ุการณ ์การประกอบอาช ีพอิสระเช่นการขายอาหาร การขายของชําการ
ซ ่อมรถจ ักรยานยนต์ ฯลฯ ในการประกอบอาชีพอิสระผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ ความสามารถในการ
บริหารการจัดการ เช่น การตลาด ทําเลที่ตั้ง เงินทุน การตรวจสอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมองเห็น
ภาพการดําเนินงานของตนเองได้ทะลุปรุโปร่ง 
 2.2 อาชีพรับจ้าง ท ี่มีผ ู ้อ ื่นเป็นเจ ้าของก ิจการโดยต ัวเองเป ็นผ ู ้ร ับจ้างให ้และได้รับค่าตอบแทนเป ็น
ค่าจ้างหร ือเง ินเด ือนอาชีพร ับจ้างประกอบด ้วยบุคคล2ฝ ่าย ซึ่งตกลงว่าจ้างกัน บุคคลฝ่ายแรกเรียกว่า
“นายจ ้าง”หร ือผ ู ้ว ่าจ้าง บ ุคคลฝ่ายหลังเร ียกว ่า “ล ูกจ้าง”หร ือผ ู ้รับจ้าง ม ีค่าตอบแทนจากผ ู ้ท ี่ว ่าจ้างจะต้อง
จ ่ายให้แก ่ผ ู ้รับจ้างเร ียกว่า“ค ่าจ้าง” การประกอบอาช ีพร ับจ้างโดยท ั่วไปม ีลักษณะเป ็นการร ับจ ้างทํางานใน
สถานประกอบการหร ือโรงงานเป ็นการร ับจ ้างในล ักษณะขายแรงงาน โดยร ับค ่าตอบแทนเป ็นเง ินเด ือนหร ือ
ค ่าตอบแทนท ี่ตามช ิ้นงานท ่ีทําได้ อ ัตราค ่าจ ้างข ึ้นอย ู ่ก ับการกําหนดของเจ ้าของประกอบการหร ือนายจ ้าง การ
ทํางานผ ู ้ร ับจ ้างจะต ้องทํางานอย ู่ภายในโรงงานตามเวลาท ี่นายจ ้างกําหนด การประกอบอาชีพรับจ้างในลักษณะ
น้ีมีข้อดีคือ ไม ่เส ี่ยงต ่อการลงท ุนเพราะล ูกจ ้างจะใช ้เคร ื่องม ืออ ุปกรณ ์ท ี่นายจ ้างจ ัดไว ้ให้ทํางานตามนายจ ้าง
กําหนดแต ่ม ีข ้อเส ียค ือม ักจะเป ็นงานซ้ําๆเหม ือนก ันท ุกว ันและต ้องปฏ ิบ ัต ิตามระเบ ียบของนายจ ้างในการ
ประกอบอาช ีพร ับจ ้างน ั้นม ีปัจจ ัยหลายอย ่างท ี่เอ้ืออํานวยให ้ผ ู ้ประกอบอาช ีพร ับจ ้างม ีความเจร ิญก ้าวหน ้าได้
เช ่น ความร ู ้ความชํานาญในการทํางาน ม ีความกระต ือร ือร ้น มานะอดทน ในการทํางานยอมร ับกฎเกณฑ ์และ
เช ื่อฟ ังคําสั่ง ม ีความซ ื่อส ัตย์ส ุจร ิต มีความขย ันม ั่นเพ ียร มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี 
 อาชีพต่าง ๆ มีมากมายหลากหลายอาช ีพ ซ ึ่งบ ุคคลสามารถเล ือกประกอบอาช ีพได ้ตามความ
ถน ัด ความต ้องการความชอบและความสนใจไม ่ว ่าจะเป ็นอาช ีพใดจะเป ็นอาช ีพอ ิสระหร ืออาช ีพร ับจ ้างหากเป ็น
อาช ีพท ี่ส ุจร ิต ย ่อมทําให ้เก ิดรายได ้มาส ู ่ตนเองและครอบคร ัวถ ้าบ ุคลผ ู ้น ั้นม ีความม ุ ่งม ั่นขย ันอดทนตลอดจนม ี
ความร ู ้ข ้อม ูล เก ี่ยวก ับอาช ีพต ่าง ๆ จะทําให ้เห ็นโอกาสในการเข้าสู่อาชีพ และพัฒนาอาชีพใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นอยู่
เสมอ  
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องค ์ประกอบในการต ัดส ินใจเลือกอาช ีพ 
การต ัดส ินใจเลือกอาช ีพค ือการนําข ้อม ูลหลายๆด ้านท ี่เก ี่ยวก ับอาช ีพท ี่จะเล ือกมาพ ิจารณาอย ่าง

ถ ี่ถ ้วน รอบคอบเพ ื่อประกอบการต ัดส ินใจเล ือกประกอบการให ้เหมาะสมก ับข ีดความสามารถของตนเองให ้มาก
ท ี่ส ุด ม ีป ัญหาอ ุปสรรคน ้อยท ี่ส ุดการต ัดส ินใจเล ือกอาช ีพม ีองค ์ประกอบท ี่สําคัญ ด ังต ่อไปน ี้ 

1. ข ้อม ูลประกอบการต ัดส ินใจซ ึ่งพ ิจารณาข ้อม ูล 3 ด ้าน ค ือ 
 ก. ข ้อม ูลเก ี่ยวก ับตนเองค ือข ้อม ูลต ่างๆท ี่เก ี่ยวก ับการประกอบอาช ีพท ี่ตนเองม ีอยู่ เช ่น เงินทุน

ท ี่ด ิน อาคารสถานท ี่ แรงงาน เคร ื่องม ือ เคร ื่องใช้ ว ัสดุอ ุปกรณ์ ความร ู ้ท ักษะต ่างๆ ท ี่จะนําไปใช้ในการ
ประกอบอาช ีพม ีหร ือไม ่อย ่างไร 

 ข. ข ้อม ูลเก ี่ยวก ับสภาพแวดล ้อมและส ังคมเช ่นผ ู ้ที่มาใช ้บร ิการ (ตลาด) ส ่วนแบ ่งของตลาด 
ทําเล การคมนาคม ทร ัพยากรท ี่จะเอ ื้อท ี่ม ีอยู่ในท ้องถ ิ่นแหล ่งความร ู ้ตลอดจนผลท ี่จะเก ิดข ึ้นต ่อช ุมชน 
 ค. ข ้อม ูลทางว ิชาการ ได ้แก ่ ความร ู ้เทคน ิคต ่างๆท ี่จําเป็นต ่ออาช ีพน ั้น ๆ เช ่น การตรวจสอบ
ซ่อมแก ้ไข เทคน ิคการบร ิการล ูกค ้าท ักษะงานอาช ีพต ่าง ๆ เป ็นต ้น 

2. ความถน ัด โดยท ั่วไปคนเราม ีความถน ัดในเช ิงช ่างแต่ละคนแตกต่างกันไป เช ่น ความถน ัดใน
การทําอาหารถน ัดในงานประด ิษฐ ์ ฯลฯ ผ ู ้ท ี่ม ีความถน ัดจะช ่วยทําให้การทํางานน ั้นเป ็นไปได ้อย ่างรวดเร ็ว
รวมท ั้งย ังช ่วยให ้มองเห ็นล ู่ทางในการพ ัฒนาอาช ีพน ั้น ๆ ให ้ร ุดหน ้าได ้ด ีกว ่าคนท ี่ไม ่ม ีความถนัด 

3. เจตคติต่องานอาช ีพเป็นความร ู ้สึกภายในของแต ่ละคนท ี่มีต่องานอาช ีพ ได้แก่ ความรัก ความ
ศรัทธา ความภูมิใจฯลฯความร ู ้สึกต่าง ๆ เหล ่าน ี้จะเป ็นแรงผล ักดันให ้คนเก ิดความมานะอดทนม ุ ่งม ั่น ขยัน
กล้าสู้กล้าออกเส ี ่ยง ทําให้ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพได้ 

กระบวนการในการเลือกอาชีพการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพมีความสําคัญต่อชีวิตของคนเราเป็น
อย่างมาก เพราะเป็นหนทางไปสู่การสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต 

กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ หมายถึง การนําแนวทางเลือกอาชีพมาพิจารณาอย่างละเอียด
รอบคอบ ร่วมกับคุณสมบัติเฉพาะบุคคลและค่านิยมในการประกอบอาชีพของตนเองและของสังคมในปัจจุบัน 
แล้วจึงดําเนินการตัดสินใจเลือกอาชีพสุจริตได้ถูกต้องเหมาะสมกับตนเองว่าจะก้าวเดินไปในทิศทางใด จึงจะ
เหมาะสมกับบุคลิกของตนเองจึงจะประสบความสําเร็จกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพมีความสําคัญต่อผู้ที่  
กําลังจะตัดสินใจเลือกอาชีพ แต่การตัดสินใจที่ดีต้องมีข้อมูลเป็นพ้ืนฐาน มีการวิเคราะห์ตนเองและวิเคราะห์
อาชีพ ใช้เป็นเหตุผลในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้การประกอบอาชีพสุจริตมี
ความสุขความเจริญก้าวหน้า 

ประโยชน์ที่ได้รับจากกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ 
 1) ช่วยให้ทํางานได้อย่างมีความสุข 
 2) ช่วยลดสาเหตุของการอยากเปลี่ยนงานหรือย้ายงานได้เป็นอย่างดี 
 3) ช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศชาติ 
 4) ช่วยให้หางานทําหรือประกอบอาชีพสุจริตได้ง่าย และเข้าสู่วงจรโลกอาชีพได้เร็วขึ้น 
 5) ช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้าในชีวิต 
 6) ช่วยให้มีอิสระในการเลือกประกอบอาชีพสุจริตได้มากขึ้น 
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 7) ช่วยให้การตัดสินใจเลือกอาชีพได้ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
 8) ช่วยให้สามารถเลือกอาชีพที่ตนเองมีความถนัด มีความใฝ่ฝันที่จะทํา ส่งผลให้ทํางานน้ันได้อย่าง 

มีคุณภาพ 
 

ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพเกษตร 
การเกษตรยังคงเป็นพ้ืนฐานสําคัญของประเทศเน่ืองจากขบวนการผลิตสินค้าเกษตรยังมีบทบาทสําคัญ

ต่อการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศนอกจากน้ันภาคการเกษตรยังมี
บทบาทต่อเศรษฐกิจส่วนรวมหลายประการ เช่น เป็นอาหารและเป็นวัตถุดิบพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมหลาย
ประเภทและมีบทบาทต่อธุรกิจอ่ืน ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการเกษตรต้ังแต่การค้าและการผลิตปัจจัยการผลิตไป
จนถึงการค้าและการส่งออกสินค้าเกษตรเป็นต้น 

อาชีพที่มีโอกาสจะได้รับความสนใจจากคนจํานวนมากจะต้องเป็นอาชีพที่สามารถสร้างความพึงพอใจ
ในด้านผลตอบแทนและวิถีชีวิตอย่างใดอย่างหน่ึง หรือทั้งสองอย่าง เพ่ือให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจดังกล่าวปัจจัย
ที่จําเป็น ได้แก่ กระบวนการที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการผลิตและการจัดการเชิงธุรกิจที่เช่ือมโยงกับความ
ต้องการของตลาด นอกจากน้ันอาชีพใดที่มีผู้มีความสามารถให้ความสนใจจํานวนมากอาชีพน้ันก็มีโอกาสท่ีจะ
พัฒนาให้ดีขึ้นได้อยู่เสมอซึ่งก็จะมีผลทําให้มีผู้สมัครใจเลือกอาชีพน้ันๆเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองกันไปอุปสรรคสําคัญ
ประการหน่ึงที่ทําให้ผลตอบแทนด้านรายได้จากอาชีพเกษตรสู้อาชีพอ่ืน ๆ ไม่ได้ คือระดับราคาสินค้าเกษตรซึ่ง
มีระดับตํ่าและมีความไม่แน่นอนสูง  ด้วยเหตุน้ีนโยบายราคาจึงเป็นแนวความคิดหลักที่มีการปฏิบัติสืบเน่ืองกัน
มาโดยตลอดผลของนโยบายราคาที่สําคัญได้แก่การปรับตัวของปริมาณการผลิตให้สอดคล้องกับผลตอบแทน
เช่น ถ้าเกษตรกรได้ราคาสูงจากสินค้าเกษตรประเภทใดก็มีผลต่อปริมาณการผลิตของสินค้าน้ัน ผู้สนใจเลือก
อาชีพการเกษตร  ในอนาคตน้ันนอกจากจะมาจากครอบครัวเกษตรกรที่สมัครใจยึดอาชีพน้ีแล้ว ยังอาจจะมา
จากบุคคลอาชีพอ่ืนที่สมัครใจเข้ามาเป็นเกษตรกร ในขณะที่บุคคลในครัวเรือนเกษตรที่ไม่พอใจจะสืบเน่ือง
อาชีพการเกษตรก็จะตัดสินใจออกจากภาคการเกษตรไป การตัดสินใจดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลกระทบอย่าง
กว้างขวาง เช่น ถ้าครอบครัวเกษตรกรใด ไม่มีผู้สมัครใจที่จะดําเนินอาชีพการเกษตรต่อไป การใช้พ้ืนที่
การเกษตรของครอบครัวน้ัน ๆ ก็จะยุติลง  โดยเปลี่ยนสภาพเกษตรของครอบครัวเป็นที่ดินให้เช่าหรือขาย
ออกไป 

เมื่อพิจารณาจากความสนใจในการประกอบอาชีพการเกษตร รูปแบบในการทําการเกษตรมีแนวโน้ม
จะค่อย ๆ เปลี่ยนไปและในที่สุดจะประกอบด้วยรูปแบบการเกษตรหลัก 3 รูปแบบ คือ รูปแบบแรก ได้แก่
เกษตรแบบครัวเรือน ซึ่งอาศัยแรงงานในครัวเรือนเป็นสําคัญ ดังน้ัน เน้ือที่การเกษตรสําหรับรูปแบบน้ีจึงมักจะ
มีขนาดเล็ก เพ่ือให้อยู่ในวิสัยที่แรงงานในครอบครัวจะจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีพ้ืนที่ขนาดเล็กและมี
แรงงานน้อยมีผลทําให้จําเป็นที่จะต้องมีรูปแบบการเกษตรซึ่งใช้พ้ืนที่ได้ตลอดทั้งปี เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ตาม
แนวพระราชดําริระบบเกษตรหรือเกษตรผสมผสานเพ่ือให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ในระดับตํ่าในขณะที่มี
รายได้ทยอยเข้ามาทั้งปีและสามารถจัดการบริหารให้เช่ือมโยงกับความต้องการของตลาดได้ในลักษณะเป็นกลุ่ม
หรือชุมชนในขณะที่เกษตรกรสามารถดํารงวิถีชีวิตได้แบบเรียบง่ายและมีอิสระ รูปแบบที่สอง ได้แก่ เกษตร
ขนาดใหญ่ ซึ่งต้องอาศัยทุนเคร่ืองจักรและแรงงานนอกครัวเรือน ตลอดจนพ้ืนที่ขนาดใหญ่เพ่ือให้สามารถ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพในอดีตเกษตรขนาดใหญ่เหล่าน้ี ต้องพ่ึงพาพ้ืนที่ในเขตป่าแต่ในปัจจุบัน  
เขตป่าที่อุดมสมบูรณ์มีเหลือน้อยและไม่สมควรที่จะนํามาใช้ในทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นอีก ดังน้ันเกษตรขนาด
ใหญ่ จึงต้องมีการลงทุนเพ่ือซื้อที่ดินจากครัวเรือนเกษตรซึ่งไม่สามารถหรือไม่ต้องการดํารงอาชีพเกษตรอีก
ต่อไป นอกจากการลงทุนแล้วระบบการบริหารจัดการสําหรับเกษตรประเภทน้ี จะเป็นการดําเนินการ         
เชิงพาณิชย์สําหรับสินค้าที่ผลิตภายใต้เกษตรขนาดใหญ่ มักจะเป็นการผลิตผลผลิตประเภทเดียวซึ่งอาจมี
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หรือไม่มีความสัมพันธ์กับโรงงานอุตสาหกรรมต่อเน่ืองก็ได้  แต่มักจะมีตลาดขนาดใหญ่ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด
ได้แก่ อ้อยยางปาล์มนํ้ามัน เป็นต้น รูปแบบที่สาม ได้แก่ เกษตรก้าวหน้าซึ่งผู้ประกอบการอาจจะมาจาก
ครอบครัวเกษตรกรหรือจากภาคนอกการเกษตรก็ได้ รูปแบบการเกษตรก้าวหน้าน้ีอาศัยความรู้เป็นหลักทั้งใน
ด้านเทคโนโลยีการเกษตรการจัดการเกษตรและการจัดการเช่ือมโยงกับตลาดขนาดของการเกษตรประเภทน้ีจะ
ไม่เล็กนัก แต่ก็มักจะมีขนาดไม่ใหญ่เกินไปเน่ืองจากเกษตรกรประเภทน้ี มักจะเป็นเกษตรกรเต็มเวลาข้อเด่น
ของเกษตรกรก้าวหน้าคือการอาศัยความรู้ทั้งทางด้านการตลาดและด้านการเกษตรและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว  เพ่ือให้สามารถรักษาระดับรายได้ใน
ระดับใกล้เคียงหรือมากกว่าอาชีพนอกการเกษตรทั่วไป  ในบรรดารูปแบบการเกษตรท้ัง 3 ดังกล่าวข้างต้น    
จะเห็นได้ชัดเจนว่าไม่ว่าจะทําการเกษตรในรูปแบบใด สิ่งที่จําเป็น ได้แก่ ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรที่
เหมาะสมกับวิถีการเกษตรแต่ละประเภท โดยแยกออกตามขนาดของพ้ืนที่และจํานวนแรงงานเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเหล่าน้ี จะต้องมีการวิจัยและพัฒนาต่อเน่ืองกันไปเพ่ือให้ได้รูปแบบที่หลากหลาย สําหรับวิถี
การเกษตรแต่ละประเภทจะได้เลือกให้เหมาะสมแก่ตนเองมากที่สุด 

การอาศัยสูตรสําเร็จเป็นวิธีการหลักในการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้อยู่ในประเทศไทย
ตลอดมาจะต้องเลิกเสียนอกจากเทคโนโลยีการเกษตรแล้วประเด็นสําคัญอีกประการหน่ึง ได้แก่ ความสามารถ
ในการเช่ือมโยงกับระบบตลาด ซึ่งอาจทําได้หลายรูปแบบทั้งผ่านชุมชนและ/หรือเครือข่ายทางการเกษตรนานา
ชนิด  นอกจากน้ันการเช่ือมโยงทางการตลาดยังหมายถึงการมีระบบและกลไกที่ชัดเจนในการกําหนดคุณภาพ
และมาตรฐานและสามารถส่งสัญญาณราคาตามคุณภาพให้แก่ผู้ผลิตอย่างรวดเร็ว  ระบบและกลไกเหล่าน้ีเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญซึ่งประเทศไทย อยู่ในระดับล้าหลังอย่างมาก  ทําให้เกษตรกรขาดอํานาจการต่อรองและ
ต้องขายสินค้าที่มีคุณภาพคละกันในราคาถูก  ทําให้ยากต่อการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการตลาด  เมื่อมอง
สถานการณ์การเกษตรในอนาคต  จะเห็นได้ว่าหากการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและการจัดการ
ที่เช่ือมโยงกับตลาดทําได้ช้าเพียงใด  ภาคการเกษตรก็จะมีความอ่อนแอเพ่ิมขึ้น  การท่ีภาคการเกษตรอ่อนแอ
จะมีผลทําให้คนหนุ่มสาวรวมท้ังผู้ที่อยู่ในครอบครัวเกษตรกรเลือกอาชีพอ่ืนมากขึ้น  ซึ่งก็จะมีผลทําให้ภาค
การเกษตรเข้มแข็งได้ยากขึ้นไปด้วย  เครื่องช้ีความเข้มแข็งทางการเกษตรอย่างย่ังยืน จึงอยู่ที่มีผู้เลือกอาชีพ
การเกษตรด้วยความสมัครใจและสนใจทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น  ทั้งน้ีเพราะหากมีผู้สนใจท่ีจะออกจากภาค
การเกษตรเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ภาคการเกษตรเหลือแค่เกษตรกรสูงอายุเกษตรกรไม่เต็มเวลาเกษตรกรที่พ่ึงอาชีพ
เสริมเป็นหลักหรือผู้ที่รอจะออกจากภาคเกษตร  ซึ่งย่อมไม่ใช่รากฐานของการพัฒนาการเกษตรของประเทศให้
เข้มแข็งอย่างย่ังยืนในอนาคต  ฉะน้ันการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพเกษตรจะต้องมีปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน
แต่สิ่งที่จําเป็นที่สุด คือ การคิดเป็น  ซึ่งมีความเช่ือว่ามนุษย์ทุกคนต้องการความสุขแต่ความสุขของแต่ละคน
แตกต่างกันเน่ืองจากมนุษย์มีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเพศ วัย สภาพสังคม สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต  
ซึ่งทําให้ความต้องการและความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกัน  คนจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต้องรู้จักการ
ปรับตัวและใช้กระบวนการคิดเป็นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการใช้ข้อมูล 3 ด้าน คือ ข้อมูลตนเอง  ข้อมูล
สังคมและสิ่งแวดล้อม   และข้อมูลวิชาการมาประกอบการคิดและตัดสินใจ 
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การเกษตรมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ต้ังแต่ดึกดําบรรพ์ โดยรู้จักใช้ประโยชน์อย่างหลาย
จากพืช สัตว์ ในชีวิตประจําวัน และในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง ความสําคัญของการเกษตรมีดังน้ี 

1. เกษตรกับชีวิตประจําวันในอดีตมนุษย์ดํารงชีวิตอยู่อย่างง่าย ๆ โดยการล่าสัตว์ เก็บพืชผักจากป่ามา
กินเป็นอาหาร อาศัยอยู่ตามถ้ําหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืช รู้จักเลี้ยงสัตว์ ซึ่ง
เป็นจุดเริ่มต้นของการทําการเกษตร ทําให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนถึงปัจจุบัน แม้วิทยาการต่าง ๆ จะ
เจริญก้าวหน้าขึ้น มนุษย์ก็ยังคงอาศัยผลผลิตที่ได้จากการเกษตรเป็นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตเช่นเดิม กล่าวคือ 
  1.1 เป็นวัตถุดิบในการผลิตปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค โดย
มนุษย์รู้จักเก็บเก่ียวผลผลิตทางเกษตรนําไปประกอบอาหารรับประทาน สร้างความเจริญเติบโตแก่ร่างกาย นํา
ส่วนต่าง ๆ ของพืชเส้นใยไปผลิตสิ่งทอหรือใช้หนังสัตว์ทําเคร่ืองนุ่งห่ม ปลูกป่าเพ่ือนําไม้ไปเป็นอุปกรณ์การ
ก่อสร้าง สร้างที่พักอาศัย อาคารสถานที่ ทําเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ต่าง ๆ และปลูกพืชสมุนไพร เพ่ือนําไปใช้เป็น
ยารักษาโรค ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีล้วนมีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ทั้งสิ้น     
  1.2 เป็นงานที่ทํารายได้ให้แก่เกษตรกร โดยเกษตรกรสามารถนําผลผลิตทางการเกษตรที่เหลือจาก
การบริโภคใช้สอยประโยชน์ในครอบครัวไปจัดจําหน่ายแก่ผู้อ่ืนได้ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศซึ่ง
จะทําให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น                     
  1.3 เป็นแหล่งให้ความร่มรื่นสวยงาม การทําการเกษตรมิได้ให้ประโยชน์ทางด้านการบริโภคหรือ
การค้าเท่าน้ัน แต่ยังให้ความร่มรื่น ความเพลิดเพลิน ความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย เพ่ือให้
คนได้ใช้เป็นที่ผ่อนคลายอารมณ์ เช่น การไปเที่ยวสวนธารณะ การเลี้ยงปลาสวยงาม เป็นต้น 
  1.4 ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สําหรับผู้ที่มีเวลาว่างจากการประกอบอาชีพหลัก
สามารถทําการเกษตรได้ เช่น ปลูกไม้ประดับ พืชผักสวนครัว เลี้ยงไก่ เป็นงานอดิเรก เพ่ือไม่ให้เวลาว่างน้ัน
เปล่าประโยชน์หรือแม้แ ต่ชาวนาหลังเ ก็บเ ก่ียวข้าวแล้วอาจปลูกถั่ ว ในท่ีนาก็จะมีงานทําตลอดปี 
 2. เกษตรกับความเจริญของประเทศการเกษตรเป็นงานที่สําคัญมากสําหรับประเทศไทย เพราะเป็น
งานที่สร้างเสริมความสุขสมบูรณ์ให้แก่บ้านเมืองโดยส่วนรวม ผลิตผลทางการเกษตรเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิด
สินค้า อาหาร ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ใช้ภายในประเทศและส่งจําหน่ายเป็นสินค้าออก อาจกล่าวได้ว่า 
การเกษตรมีความสําคัญต่อความเจริญของประเทศ ดังต่อไปน้ี     
  2.1 เป็นอาชีพหลักของคนไทย ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีพ้ืนฐานทางการเกษตร แม้จะมีการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในหลาย ๆ ด้าน ประชากรส่วนใหญ่ของแรงงานไทยประกอบอาชีพทางการเกษตร ส่วน
ที่เหลือประกอบอาชีพอ่ืน ๆ เช่น ค้าขาย งานช่าง งานบริการ งานวิชาการ เป็นต้น จึงนับได้ว่า เกษตรกรรม
เป็นอาชีพหลักของคนไทย 
        2.2 เป็นแหล่งวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ  ผลิตผลทางการเกษตรสามารถนําเข้า
โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือแปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น อ้อย ผลิตเพ่ือป้อนโรงงานนํ้าตาลปลาต่าง ๆ 
ส่งเข้าโรงงานปลากระป๋อง หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อน ส่งเข้าโรงงานผักกระป๋องหรือผักแช่แข็งเป็นต้น สินค้า
เหล่าน้ีล้วนส่งออกไปขายต่างประเทศ ทําให้ประเทศมีรายได้เพ่ิมขึ้นทั้งสิ้นนอกจากอุตสาหกรรมเกษตรดังกล่าว
แล้ว สินค้าเกษตรบางชนิดยังผลิตขึ้นเพ่ือป้อนอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น ฝ้าย ผลิตเพ่ือป้อนโรงงานทอผ้า ซึ่งจะ
นําไปใช้ผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปต่อไป การผลิตพืชสมุนไพรเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมเคมีและเภสัชกรรม เป็นต้น 
              2.3 เป็นปัจจัยส่งเสริมธุรกิจและบริการผลิตผลทางการเกษตรของประเทศไทยมีหลายประเภทซึ่งมี
คุณภาพดีและเป็นที่ยอมรับของต่างชาติ เช่น ไม้ดอกไม้ประดับ รวมทั้งผลไม้เมืองร้อน เช่น มะม่วง ทุเรียน 

เรื่องท่ี 2                                                                            ปญัหาการเกษตร 
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มังคุด เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีมีส่วนช่วยดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวเมืองไทยเพ่ิมขึ้น ทําให้เกิด
อาชีพด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการเพ่ิมขึ้น                      
 2.4 ผลิตผลทางการเกษตรเพ่ิมรายได้ให้กับประเทศ จากรายงานเศรษฐกิจและการเงิน ปี 2540 
ของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นจากปี 2539 คิดเป็นร้อยละ 3.1 
โดยเฉพาะสินค้าหมวดปลาและสัตว์นํ้า เพ่ิมถึงร้อยละ 15.3 ทําให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมสูงขึ้นด้วย ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากมีการเพ่ิมปริมาณการผลิต ขยายพ้ืนที่เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ประมงและผลิตผลที่ได้อยู่ในเกณฑ์
ดี สินค้าเกษตรนอกจากจะทํารายได้หลักภายในประเทศแล้ว ยังมีการส่งออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ เพ่ิมรายได้
ให้กับประเทศไทย  

2.5 เป็นปัจจัยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศการเกษตรมีความสําคัญในแง่ของการสร้าง
ฐานะทางเศรษฐกิจ ดังจะเ ห็นไ ด้จากการที่ เ รามีผลิตผลทางการเกษตรเพียงพอต่อการบริ โภค
ภายในประเทศ เกษตรกรมีรายได้ มีฐานะดีขึ้น ประชาชนกินดีอยู่ดี ไม่อดอยาก นอกจากน้ียังมีผลิตผลเหลือ
ส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ นํารายได้เข้าประเทศเป็นจํานวนมาก ซึ่งเป็นฐานทําให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ 
 

ปัญหาการเกษตร 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพหรือดํารงอยู่ได้โดยมีความ

เก่ียวพันกับการเกษตร ในอดีตเกษตรกรไทยทําการผลิตแบบด้ังเดิมที่อาศัยภูมิปัญญาพ้ืนบ้านและเช่ือมโยงกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาการพัฒนาประเทศไทยตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ในช่วงกว่า 40 ปีที่ผ่านมา มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการตลาดและการส่งออก เกษตรกรไทยเกิดการ
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากรูปแบบเกษตรกรรมแบบด้ังเดิมซึ่งมีการพ่ึงพาธรรมชาติในการทําการเกษตรแบบ
ผสมผสาน กลายเป็นการทําการเกษตรเชิงเด่ียวที่ต้องพ่ึงปัจจัยภายนอก เช่นปุ๋ยเคมี สารเคมี เป็นต้น  
 การทําการเกษตรในระบบเกษตรเคมีเชิงเด่ียว ทั้งในช่วงที่ผ่านมาและปัจจุบัน ได้ทําให้เกิดผลดีบาง
ประการ โดยเฉพาะการมีอาหารบริโภคเพ่ิมขึ้นอย่างเพียงพอ แต่เน่ืองจากกระบวนการผลิตทางการเกษตร
ดังกล่าวน้ัน 

1. เน้นการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ชนิดเดียว และใช้พ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง 
2. เน้นการพ่ึงพิงปัจจัยการผลิตภายนอกไร่นาและชุมชน ด้วยการใช้พันธ์ุพืชพันธ์ุสัตว์ลูกผสม ปุ๋ยเคมี 

สารเคมีสังเคราะห์อย่างเข้มข้น 
3. เน้นการใช้เทคโนโลยี เครื่องจักร อุปกรณ์ช้ันสูงที่ทันสมัย 
4. เน้นการพ่ึงพาองค์ความรู้และข้อมูลจากภายนอกมาก และไม่ให้ความสําคัญของภูมิปัญญาและ

ท้องถิ่น 
5. เน้นการผลิตเพ่ือขาย ส่งออก และพ่ึงตลาดต่างประเทศที่เป็นตลาดแนวด่ิง ที่มีพ่อค้าคนกลางเป็น   

ผู้ กําหนดสินค้า ราคา จุดจําหน่าย การประชาสัมพันธ์ ได้ทําให้เกิดปัญหาต่อทั้งเกษตรกร ผู้บริโภค 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลายประการ เช่น 

1) การเป็นหน้ีของเกษตรกร เพ่ือให้ได้มาซึ่งปัจจัยการผลิตดังกล่าวข้างต้น การกู้เงินเพ่ือมาลงทุน
จึงเกิดขึ้นด้วยดอกเบ้ียกู้ที่สูงแต่ระบบตลาดท่ีไม่เป็นธรรม ราคาผลผลิตตกตํ่า ทําให้เกษตรกรขาดทุนเป็นหน้ี
และมีหน้ีพอกพูนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกปี 

2) การสูญเสียที่ดิน เกษตรกรจํานวนมากที่ขาดทุนจากการทําการเกษตร แต่ต้องใช้หน้ีคืนแหล่ง
ทุน การขายที่ดินทํากินเพ่ือใช้หน้ีจึงเกิดขึ้น 
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3) สุขภาพทรุดโทรม อันเน่ืองมาจากการทํางานหนัก การใช้สารเคมีสังเคราะห์ การบริโภคอาหาร
ที่ปนเป้ือนสารเคมี และความเครียด 

4) เป็นเกษตรกรแต่ไม่มีข้าวบริโภคเพราะขายหมด ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ชนิดเดียว ขาดความม่ันคง
ทางด้านอาหารและสิทธิที่จะเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 

5) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทําลาย ความหลากหลายทางชีวภาพ จุลินทรีย์
พันธุกรรมพืช สัตว์พ้ืนบ้านลดลง 

6) ลดการพ่ึงตนเอง แต่หันไปพ่ึงคนอ่ืน 
7) เกิดปัญหาของสังคมต่อเน่ืองตามมาอีกมากมาย 

หรือกลายเป็นเกษตรเคมีที่มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น โดยมุ่งการสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศเป็นหลัก อย่างไรก็ตามการทําการเกษตรในรูปแบบใหม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบที่ทําลายสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติ โดยเฉพาะความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงในช่วงต่อมาเป็นลําดับ 
และจําเป็นต้องเพิ่มปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิตสูงขึ้นเรื่อย ๆ เพ่ือรักษาปริมาณการผลิตให้ได้เท่าเดิม ทําให้
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เกษตรกรต้องประสบปัญหาภาวะหน้ีสินสูงขึ้น นอกจากน้ันสารพิษตกค้างจากการใช้
สารเคมีในการทําการเกษตร ได้ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพกับเกษตรกรอีกด้วย 

การเกษตรแผนปัจจุบัน เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการปฏิวัติเขียวในราวค.ศ.1960 (พ.ศ. 2503) โดยใช้
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เช่นการใช้
พันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์ที่ให้ผลผลิตสูง การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรไถพรวนได้ลึกมากขึ้นทดแทนแรงงาน
จากสัตว์ ทั้งน้ีเพ่ือให้สามารถผลิตได้ในทุกช่วงเวลาและมีผลผลิตอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรจําพวกปุ๋ยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนพืชสังเคราะห์ ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ได้ผลผลิตที่สูงขึ้นในการลงทุนที่เท่าเดิม ในระยะเวลาเดิม เพ่ือจะได้มีวัตถุดิบป้อนให้กับโรงงานอุตสาหกรรม
และเป็นการประหยัดแรงงาน เน่ืองจากแรงงานส่วนใหญ่หลั่งไหลไปสู่ภาคอุตสาหกรรมตามท่ีได้มีการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมก่อนหน้าน้ี 

การปฏิวัติเขียว ได้กลายเป็นนโยบายและแนวทางหลักของการพัฒนาประเทศส่วนใหญ่ในโลก 
นโยบายส่งเสริมการทําการเกษตร รวมถึงเทคนิคการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ได้ถูกกําหนดให้ใช้แนวทางเดียวกัน
จนกลายเป็นระบบหลักของทุกประเทศรวมถึงประเทศไทย เน่ืองจากแนวคิดในเรื่องผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ที่เน้นความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรเป็นจํานวนมากมีผลตอบแทนสูงกับผู้ผลิตได้
กลายเป็นแนวทางหลักในการเลือกรูปแบบการผลิตทางการเกษตร 

การปฏิวัติเขียวได้เข้าสู่ประเทศในเอเชียต้ังแต่สงครามโลกคร้ังที่ 2 ยุติลง โดยประเทศผู้ชนะสงครามได้
นําการเกษตรกรรมที่ในยุคน้ันเรียกว่า “เกษตรกรรมแผนใหม่” ที่เน้นการใช้สารเคมีสังเคราะห์เข้ามาสู่ประเทศ
ญี่ปุ่น และได้แพร่ต่อไปยังประเทศพันธมิตร เช่น เกาหลีใต้ และอีกหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย เป็นต้น รูปแบบการเกษตรแผนใหม่น้ีช่วยให้ประเทศญี่ปุ่น
สามารถผลิตพืชผลได้ในปริมาณที่เท่ากับการเพาะปลูกแบบพื้นบ้านแบบด้ังเดิม แต่ใช้เวลาน้อยกว่า นอกจากน้ี
ยังใช้แรงงานของเกษตรกรน้อยลงได้มากกว่าคร่ึงหน่ึง ดังน้ัน จึงทําให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ
ได้พัฒนากลายเป็นแนวทางหลักในการผลิตทางการเกษตรหลักของญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศในเอเชียไปใน
ที่สุด แต่อย่างไรก็ตามได้มีการต้ังข้อสังเกตว่ารูปแบบการผลิตแบบด้ังเดิมของการผลิตทางการเกษตรในญี่ปุ่นที่
เน้นการปลูกพืชหมุนเวียนใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอก มีการคลุมดินดังเทคนิคที่ได้ปฏิบัติมาหลายร้อยปีที่ทําให้ระดับ
อินทรียวัตถุในดินมีความคงที่ และส่งผลถึงระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินให้อยู่ในระดับที่ให้ผลผลิตที่สามารถ
เลี้ยงชาวญี่ปุ่นได้ตลอดมายาวนาน ได้ถูกละทิ้งไปภายหลังจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรและเคร่ืองจักรกล
ทางการเกษตร สิ่งน้ีมีผลให้ฮิวมัสในดินถูกทําลายหมดไปภายในช่ัวอายุคนรุ่นเดียว โครงสร้างของดินเสื่อมโทรม
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ลง พืชอ่อนแอลงและต้องพ่ึงพาการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอกที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ชนิดต่างๆ จํานวน
มากโดยจะขาดเสียไม่ได้ ซึ่งถ้าขาดปัจจัยการผลิตจากภายนอกเมื่อใด ผลผลิตจะลดลงจนเกิดปัญหาความม่ันคง
ทางด้านอาหารตามมาในทันที 

ผลของการทําการเกษตรแบบใช้สารเคมีสังเคราะห์ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาอย่างมากมายหลาย
ประการดังต่อไปน้ี 

1. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
การทําเกษตรแผนใหม่ทําให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติตามมา

ที่เห็นได้ชัดเจนได้แก่ ปัญหาการพังทลายของหน้าดิน ดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ์ ปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม
และปัญหาการระบาดของโรคและแมลง ตัวอย่างเช่น จากการสํารวจในประเทศไทยพบว่า ในพ้ืนที่ลาดชันของ
จังหวัดน่านส่วนใหญ่ถูกชะล้างพังทลายในอัตราที่มากกว่า 16 ตันต่อไร่ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราสูงกว่าที่ยอมให้มีได้ถึง 
20 เท่า และที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พ้ืนที่ที่มีความลาดชัน 9% มีการสูญเสียหน้าดินถึง 26 ตันต่อไร่ต่อปี 

 เกษตรกรรมแผนใหม่ที่มุ่งเน้นเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรโดยการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นจํานวนมากและใช้
ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะทําให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของโครงสร้างดินและดินขาดความอุดม
สมบูรณ์ เน่ืองจากการใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช่การบํารุงดิน แต่เป็นการอัดแร่ธาตุอาหารให้แก่พืช โดยไม่มีการเติม
อินทรียวัตถุเพ่ิมลงในดิน และการใช้ปุ๋ยเคมียังเร่งอัตราการสลายตัวของอินทรียวัตถุในดิน ทําให้โครงสร้างของ
ดินเสื่อมลง ดินจึงกระด้างมีการอัดตัวแน่น ไม่อุ้มนํ้าในฤดูแล้ง 

 การใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ทําให้เกิดปัญหาสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ีเน่ืองจากการใช้
สารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชในแต่ละคร้ังจะใช้ประโยชน์ได้เพียง 25% ที่เหลืออีก 75%จะกระจายสะสมในดิน 
นํ้า และอากาศในสิ่งแวดล้อม ที่สําคัญคือคือ สารเคมีกําจัดศัตรูพืชไม่ได้ทําลายเฉพาะศัตรูพืชเท่าน้ัน แต่ยัง
ทําลายแมลงและจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในธรรมชาติอีกด้วย ซึ่งเป็นการทําลายความสมดุลของระบบนิเวศใน
ธรรมชาติ และผลท่ีตามมาคือการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชที่รุนแรงมากข้ึน ตัวอย่างเช่น การระบาด
ของเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลที่ทําลายผลผลิตข้าวในประเทศไทย เมื่อปี 2533-2534 ซึ่งมีพ้ืนที่การแพร่ระบาด
มากถึง 3.5 ล้านไร่ 

 การทําเกษตรแผนใหม่ได้นําไปสู่การปลูกพืชเชิงเด่ียว และการขยายพ้ืนที่ทําการเกษตร ทําให้เกิด
ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ ทําให้เกิดการสูญเสียพ้ืนที่ป่าอันเป็นทรัพยากรท่ีสําคัญในโลกและแหล่งต้น
นํ้าที่สําคัญลงด้วย 

2. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
 การทําเกษตรแผนใหม่เป็นการทําการเกษตรที่ต้องพ่ึงปัจจัยภายนอก เพ่ือนํามาเพ่ิมผลผลิตให้ได้

เป็นจํานวนมาก แต่ก็มิได้หมายความว่าเกษตรกรจะประสบความสําเร็จทางเศรษฐกิจเสมอไป ในทางตรงกัน
ข้ามกลับพบว่าเกษตรกรที่ทําการเกษตรแผนใหม่จํานวนมากประสบปัญหาภาวะขาดทุน และหน้ีสิน เกิดความ
ล้มเหลวทางเศรษฐกิจ เน่ืองมาจากต้นทุนการผลิตที่สูงและราคาผลผลิตที่ตกตํ่า ในประเทศไทยการพัฒนาการ
เกษตรแผนใหม่กลับเป็นการผลักดันให้เกษตรกรต้องตกอยู่ภายใต้การครอบงําของบริษัท เน่ืองจากต้องพ่ึงพา
ปัจจัยการผลิต และเทคโนโลยีต่างๆ จากบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธ์ุ ปุ๋ย หรือสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เป็นการ
ทําการเกษตรที่ถูกผูกขาดจากบริษัทขนาดใหญ่ ดังน้ันจะเห็นได้ว่าการทําเกษตรแผนใหม่เป็นการสร้างรายได้
ให้แก่บริษัทเอกชนขนาดใหญ่มากกว่าเกษตรกรที่แท้จริง 

 
 
3. ผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค 
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 การใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังก่อให้เกิดปัญหาการ
ได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายของเกษตรกรผู้ใช้ และยังมีสารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย การใช้
สารเคมีทางการเกษตรนานๆ จนทําให้พืชผักมีพิษตกค้างจํานวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของผู้บริโภค 
จากการตรวจพบสารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย พบว่า ผลผลิตมีสารพิษตกค้างอยู่สูง
จนในผลผลิตบางชนิดไม่ผ่านมาตรฐานมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย นอกจากน้ีการที่คนไทย
บริโภคผลผลิตที่มีสารพิษตกค้างอยู่ทําให้มีการสะสมสารพิษในร่างกายเป็นระยะเวลานานและเกิดการเจ็บป่วย 
เช่น โรคภูมิแพ้ โรคเครียด โรคมะเร็ง ฯลฯ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง ซึ่งจะเห็นได้จากสถิติคนไทยที่ป่วยเป็น
โรคมะเร็งมีจํานวนมากขึ้นทุกปี 

4. ผลกระทบต่อวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 เกษตรกรรมแผนใหม่ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของเกษตรกรไทย ทําลายฐาน

การเกษตรแบบยังชีพของเกษตรกร ทําลายระบบสังคมของชุมชน และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความคิดที่มีต่อ
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกละเลย ด้วยเข้าใจว่าเป็นความเช่ือหรือวิธีการปฏิบัติที่ไม่
ทันสมัย ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ และไม่มีประสิทธิภาพ โดยลืมไปว่าความรู้และภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดต่อๆ กันมา
ได้มาจากประสบการณ์ของคนรุ่นก่อนมานานหลายรุ่น ที่อยู่ในพ้ืนที่ท้องถิ่นที่พวกเขาอาศัยอยู่ ซึ่งความคิดน้ีได้
รุนแรงมากขึ้นเมื่อเริ่มเข้าสู่ยุคปฏิวัติเขียว ความรู้และแนวทางการพัฒนาการเกษตรจะถูกรวมไปอยู่ในสถาบัน
การเกษตรต่างๆ ของรัฐ และบริษัทธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเกษตรกร
กลายเป็นบทบาทของผู้เช่ียวชาญทางการเกษตรจากหน่วยงานของรัฐ หรือบริษัทการเกษตรที่เข้าไป
เปลี่ยนแปลงความคิดและวิถีชีวิตของการทําการเกษตร โดยท่ีเกษตรกรกลายเป็นเพียงผู้รับเท่าน้ันเองซึ่งหาก
องค์ความรู้ที่ได้รับน้ันไม่ถูกต้อง ผู้ที่ได้รับความเสียหายคือตัวของเกษตรกรเอง 

จากผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ประกอบกับทิศทางการพัฒนาทั้งของโลกและในประเทศได้
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นตามกระแสความห่วงใยในเรื่องสุขภาพ การบริโภคอาหารปลอดภัย การมุ่งเน้นไปสู่การพัฒนา
อย่างย่ังยืนมากขึ้น จึงทําให้เกษตรกรบางส่วนที่ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบต่างๆ จากการทําเกษตรเคมี 
ได้มีการรวมกลุ่มและตัดสินใจทําเกษตรกรรมทางเลือก รวมทั้งมีการศึกษาและพยายามหาทางแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว โดยเป็นการทําการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี ลดการพ่ึงพาปัจจัยภายนอก รวมทั้งสามารถพัฒนาแนวคิด
จากระดับปัจเจกบุคคลและครอบครัว ไปสู่การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย เพ่ือช่วยกันพัฒนาระบบการผลิตใน
รูปแบบเกษตรกรรมย่ังยืนทั้งกระบวนการ เพ่ือสร้างการพ่ึงพาตนเองและยกระดับการพัฒนาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การทําเกษตรอินทรีย์จึงถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีศักยภาพเพ่ือ
การพัฒนาการเกษตรของไทยอย่างย่ังยืน ที่ทําให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น         
มีความมั่นคงและความปลอดภัยในสุขภาพ โดยไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความ
สอดคล้องกับการขยายตัวของกระแสความต้องการผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะ
ทําให้พัฒนาไปสู่การทําเกษตรอินทรีย์ในเชิงพาณิชย์เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพ่ือนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
ความยากจนและการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป 
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คุณธรรมในการประกอบอาชีพ 
คุณธรรมและจริยธรรมเป็นเร่ืองของสํานึกของบุคคลที่จะทําความดีเพ่ือประโยชน์สุขของผู้อ่ืนและ

ส่วนรวมของสังคม 
คุณธรรม (Virtue) คือสภาพของคุณงามความดีที่จะสะท้อนออกมาจากนิสัยที่มีอยู่เป็นประจําของแต่

ละบุคคลซึ่งปรากฏให้เห็นเป็นบุคลิกลักษณะของผู้น้ัน 
คุณธรรมในการประกอบอาชีพที่สําคัญมีดังน้ี 
1. ความขยันหมั่นเพียรมีความขยันในการปฏิบัติงาน 
2. อดทนการทาํงานต้องมีความเข้มแข็งอดทนต่อสภาพที่เกิดขึ้นทุกขณะไม่ว่าหนักหรือเบา 
3. มีความซื่อสตัย์ต่อตนเองและหมู่คณะเพ่ือนร่วมงานและนายจ้าง 
4. สุจริตเป็นคนตรงไม่เอารัดเอาเปรียบบุคคลอ่ืนไม่คดโกงถือคติ “ซื่อกินไม่หมดคดกนิไม่นาน 
5. มีความรับผิดชอบมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายให้ทําจนสําเร็จถูกต้องนายจ้างพอใจ 
6. เข้าใจตนเองและสังคมคือเป็นคนที่ไว้ใจซึ่งกันและกัน 
จริยธรรม (Morals) คือหลักความประพฤติที่ดีงามสอดคล้องกับหลักศีลธรรมทางศาสนา

ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิดความสงบสุขแก่ตนเองและผู้อ่ืน  
จริยธรรม เป็นมาตรฐานความประพฤติของมนุษย์ จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างจรรยา

คือความประพฤติและธรรมคือเคร่ืองรักษาความประพฤติการประกอบอาชีพใด ๆก็ตามผู้ประกอบอาชีพจะต้อง
คํานึงถึงผลต่อสังคมภายนอกเสมอท้ังน้ีก็จะต้องไม่ใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ผิดหากประกอบอาชีพโดยไร้
จริยธรรมผลเสียหายจะตกอยู่กับสังคมและประเทศชาติฉะน้ันจริยธรรมจึงมีบทบาทสําคัญอย่างย่ิงที่จะลด
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นความสําคัญของจริยธรรมมีดังน้ี 

1. ช่วยให้ผู้ประกอบอาชีพแต่ละสาขาได้ใช้วิชาชีพในทางที่ถูกต้องเหมาะสมและประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ 

2. ช่วยควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพทํางานอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีความสํานึกในหน้าที่
และความรับผิดชอบในงานของตน 

3.ช่วยส่งเสริมและควบคุมการผลิตและการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพเป็นที่เช่ือถือและไว้วางใจได้ในเรื่อง
ของความปลอดภัยและการบริการที่ดี 

4. ช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคและไม่เห็นแก่ตัวทั้งน้ันจะต้องยึดหลัก
โดยคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดแก่ผู้บริโภคเสมอ 

5. ช่วยให้วงการธุรกิจของผู้ประกอบอาชีพมีความซื่อสัตย์ยุติธรรมและมีความเอื้อเฟ้ือต่อสังคม
ส่วนรวมมากขึ้น 

 
คุณสมบัติที่ทาํให้มนุษย์เปน็สัตว์ประเสริฐคือ 
1. มนุษย์มีสัจจะ 
2. มนุษย์มีความช่ืนชอบในความงามท่ีเรียกว่าสุนทรียภาพ 
3. มนุษย์มีคุณธรรม 
คุณธรรมและจริยธรรมกับชวิีต 

เรื่องท่ี 3                                                             คณุธรรมในการประกอบอาชีพ 
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มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่นิยมอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เหล่าพ่ึงพาอาศัยกันแลกเปลี่ยนค้าขายและพยายาม    
สรรสร้างวิถีทางที่จะทําให้ตนได้รับความปลอดภัยและสะดวกสบายเพ่ิมขึ้น 

มรรยาทสังคม 
มนุษย์เมื่ออยู่ร่วมกันในสังคมจําเป็นต้องมีมรรยาทมีอัธยาศัยมีความเกรงใจและมีทัศนคติที่ดีต่อบุคคล

อ่ืนรอบข้างมรรยาท (Etiquette) หมายถึงกิริยาวาจาที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อยมรรยาทมีขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ 5 
ประการ กล่าวคือ 

1. เพ่ือความปลอดภัย 
2. เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
3. เพ่ือเป็นการให้เกียรติกัน 
4. เพ่ือแสดงอัธยาศัย 
5. เพ่ือความสะดวกสบาย 

หลักในการยึดถือปฏิบัติของผู้ประกอบอาชีพทั่วไปพึงกระทําเพ่ือความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของตน
และร่วมรับผิดชอบในสังคมควรมีดังน้ี 

1. ความซื่อสัตย์สุจริตและมคีวามรับผิดชอบต่อสังคม 
2. การมีจริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อม 
3. ความน่าเช่ือถือและความปลอดภัยในบริการ 
4. การมีจรรยาอาชีพและดําเนินกิจการอย่างมีคุณภาพ 
5. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อลูกค้า 
6. การเคารพสิทธิและรักษาผลประโยชน์ของผู้อ่ืน 
7. การใช้จริยธรรมในการติดต่อสื่อสาร 
8. การสร้างสัมพันธภาพกับชุมชน 
9. การสร้างวินัยในการประกอบอาชีพ 
10. การดําเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
11. การให้แหล่งข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง 
12. การประกอบอาชีพด้วยความขยันหมัน่เพียร 
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ปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพ 
ปัญหาด้านขบวนการผลิตในขั้นตอนของการผลิตมีปัจจัยมากมายนับต้ังแต่แรงงานเคร่ืองจักร

เครื่องมือประเด็นปัญหาในการควบคุมการผลิตสรุปได้ดังน้ี 
1. งานไม่สามารถดําเนินไปตามแผนที่กําหนด 
2. ไม่สามารถติดตามสภาพความคืบหน้า 
3. มีงานแทรกบ่อยหรือมีงานใหม่อย่างไม่เหมาะสม 
4. มาตรฐานการทํางานไม่ชัดเจน 
5. มีปริมาณของในกระบวนการผลิตสูงขึ้น 
6. เมื่อเกิดความล่าช้าไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบ 
7. มีการส่งวัตถุดิบช้า 
8. เสียเวลาอย่างมากในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต new model 
9. การจัดหา jig/fixture อย่างล่าช้า 
10. มีของเสียในกระบวนการผลิตมาก 
11. แต่ละฝ่ายไม่ให้ความร่วมมือ 
12. การติดต่อแต่ละฝ่ายไม่ราบร่ืน 

หลักฐานว่าด้วยองค์กรเรามีระบบการบริหารการผลิตที่ดีประกอบด้วย 
1. การทํางานต่าง ๆ มีประสทิธ์ิภาพดีขึ้น 
2. วัตถุดิบผลิตภัณฑ์คงค้างลดลง 
3. มีความเช่ือมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ 
4. เครื่องจักรอุปกรณ์มีอัตราการใช้งานที่เพ่ิมขึ้น 
5. มีกําไรที่สูงขึ้น 

ปัญหาที่เกิดจากการวางแผนกระบวนการผลิต 
1. ข้อมูลมาตรฐานไม่เพียงพอ 
2. ความสามารถในการผลิตมีไม่เพียงพอที่จะผลิตได้ตามมาตรฐานที่กําหนด 
3. ข้อมูลจากฝา่ยขายไม่ได้รับการถ่ายทอดให้รับรู้อย่างมีระบบ 
4. ข้อกําหนดที่ระบุในมาตรฐานไม่ชัดเจน 
5. มีการเปลี่ยนแปลงแบบบ่อย 
6. มีการเปลี่ยนแปลงแผนบ่อยมีงานที่ไม่อยู่ในแผนเข้ามาบ่อยๆ 
7. กําหนดแผนการผลิตมีความล่าช้า 
8. แผนการผลติมีเน้ือหาไม่พอ 

ปัญหาหารตลาดการจัดการหมายถึงการจัดการตลาดการจัดจําหน่ายก่อนอ่ืนต้องคํานึงถึง
กลุ่มเป้าหมายที่นําผลิตภัณฑ์ไปจําหน่ายการกําหนดราคาขายราคาต้นทุนกําไรและการลงทุนบัญชีเบ้ืองต้นสิ่ง
เหล่าน้ีจําเป็นอย่างย่ิงในการประกอบธุรกิจ 

การกําหนดราคาขายเมื่อทําการผลิต ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาขึ้นมาจําหน่ายสิ่งแรกต้องทําคือการ
กําหนดราคาขายที่ผู้ซื้อสามารถซื้อได้ในราคาไม่แพงจนเกินไปและผู้ขายก็พอใจที่จะขายได้เพราะได้กําไรตามที่
ต้องการการกําหนดราคาขายทําได้ดังน้ี 

เรื่องท่ี 4 ปัญหา อุปสรรค ในการประกอบอาชพี 
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1. ติดตามความต้องการของลูกค้าลูกค้าเป็นผู้กําหนดราคาขายถ้าลูกค้ามีความต้องการมากและสนใจ
มากก็สามารถต้ังราคาได้สูง 

2. ต้ังราคาขายโดยบวกราคาต้นทุนกับกําไรท่ีต้องการก็จะเป็นราคาขายในกรณีเช่นน้ีจะต้องรู้ราคา
ต้นทุนมาก่อนจึงจะสามารถบวกกําไรลงไปได้การต้ังราคาขายน้ีจะมีผลต่อปริมาณการขายถ้าต้ังราคาขายไม่แพง
หรือราคาตํ่ากว่าตลาดก็สามารถขายได้จํานวนมากผลที่ได้รับคือกําไรเพ่ิมมากขึ้นการกําหนดราคาขายมีหลาย
รูปแบบแต่สิ่งที่สําคัญคือต้องคํานึงถึงราคาที่สูงที่สุดที่ผู้ซื้อสามารถซื้อได้และราคาตํ่าสุดที่จะได้เงินทุนคืนสรุป
หลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายมีดังน้ี 

    2.1 ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนตามเป้าหมาย 
    2.2 เพ่ือรักษาเสถียรภาพด้านราคาถูกหรือแพงจนเกินไป 
    2.3 เพ่ือรักษาหรือปรับปรุงส่วนแบ่งของการตลาดกล่าวคือต้ังราคาขายส่งถูกกว่าราคาขายปลีก

เพ่ือให้ผู้รับซื้อไปจําหน่ายปลีกจะได้บวกกําไรได้ด้วย 
    2.4 เพ่ือการแข่งขันหรือปกป้องคู่แข่งขันหรือผู้ผลิตรายอ่ืน 
    2.5 เพ่ือผลกําไรสูงสุด 
การกําหนดราคาขายมีหลักสําคัญคือราคาต้นทุน+ กําไรที่ต้องการดังน้ันจึงจําเป็นต้องศึกษาเรื่องราว

การคิดราคาต้นทุนให้เข้าใจก่อน 
การคิดราคาต้นทุนหมายถึงการคิดคํานวณราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีค่าแรงค่าใช้จ่ายในการผลิต

ประกอบด้วยค่าเช่าสถานที่ค่าไฟฟ้าค่าขนส่งฯลฯการคิดราคาต้นทุนมีประโยชน์คือ 
1. สามารถต้ังราคาขายได้โดยรู้ว่าจะได้กําไรเท่าไร 
2. สามารถรู้ว่ารายการใดที่ก่อให้เกิดต้นทุนสูงหากต้องการต้นทุนสูงมากก็สามารถลดต้นทุนน้ัน ๆ ลง 

ได้ 
3. รู้ถึงการลดต้นทุนในการผลิตแล้วนําไปปรับปรุงและวางแผนการผลิตเพ่ิมขึ้นประเภทของต้นทุนการ

ผลิตแบ่งออกได้ 2 ประเภท 
    3.1 ต้นทุนทางตรงหมายถึงต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบรวมทั้งค่าขนส่ง 
    3.2 ต้นทุนทางอ้อมหมายถึงต้นทุนที่จ่ายเป็นค่าบริการต่างๆเช่นค่าแรงงานค่าไฟฟ้าค่าเช้ือเพลิง

ทั้งน้ีให้คิดเฉพาะส่วนที่เก่ียวกับการผลิตโดยตรงแล้วนําต้นทุนทั้ง 2 อย่างมาคิดรวมกันก็จะได้เป็นราคาต้นทุน
รวมสรุปการกําหนดราคาขายจะต้องคํานึงถึง 

 1) ต้นทุนทางตรง + ต้นทุนทางอ้อมคือต้นทุนรวม 
2) การหากําไรที่เหมาะสมทําได้โดยเพ่ิมต้นทุนรวมขึ้นอีก 20 % 
 ตัวอย่างต้นทุนรวมในการทําดอกไม้จากกระดาษสา 500 บาท 
 บวกกําไร 30% ของ 500 จะได้ = 150 บาท 
 ฉะน้ันราคาขายคือต้นทุน + กําไรคือ 500 + 150 เท่ากับ 650 บาท 

โดยทั่วไปร้านค้าขายปลีกจะกําหนดราคาขายโดยบวกกําไรท่ีต้องการเข้ากับราคานต้นทุน
การผลิตสินค้าน้ัน ๆแต่บางรายก็กําหนดราคาสูงสําหรับการผลิตระยะเริ่มแรกเพราะความต้องการของตลาด
ค่อนข้างสูงในระยะอันสั้นการเปลี่ยนแปลงราคาขายอาจมีผลทําให้ยอดลดลงหรือเพ่ิมขึ้นแล้วแต่ภาวะแดล้อม
จึงต้องคํานึงเช่นกันจึงสามารถคิดราคาขายได้ง่าย ๆดังน้ีราคาขาย = ราคาทุน(ต้นทุน + ค่าแรง) + กําไรที่
ต้องการ 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 1 

 
 
กิจกรรมที่ 1 แบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความสนใจ กลุม่ละ 5 คน แล้วดําเนินการดังต่อไปน้ี 

1. ให้แต่ละกลุ่มรว่มกันศึกษา วิเคราะห์ช่องทางในการตัดสินใจเลือกประกอบ
อาชีพเกษตรอินทรีย์ โดยนําเสนอเหตุผลที่นําไปสู่การตัดสินใจของแต่ละกลุ่ม
รวมถึงแนวทางการที่จะเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรอินทรีย์ที่ดี มีความมัน่คง 
และยั่งยืน 

2. ให้แต่ละกลุ่มนําเสนอหน้าช้ันเรียน กลุ่มละ 3 – 5 นาท ีโดยให้ผู้เรียนและ
ผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 

กิจกรรมที่ 2 ให้ผู้เรียน เขียนอธิบายถึงสภาพปัญหาการเกษตรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาอย่างน้อย 
3 ข้อ พร้อมอธิบายขยายความมาพอสังเขป และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในช้ันเรียน 
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บทที่ 2 
หลักการเกษตรอินทรีย ์
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รายวิชา  หลักการเกษตรอินทรีย์ 
บทที่ 2  หลักการเกษตรอินทรีย์ 
 

สาระสําคัญ 
 เกษตรอินทรีย์คือการทําการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติบนพ้ืนที่การเกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้างและ
หลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีทางดินทางนํ้า และทางอากาศ เพ่ือส่งเสริมความอุดสมสมบูรณ์ของดิน 
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน์ และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สมดุลธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมี
สังเคราะห์หรือสิ่งที่ได้มาจากการตัดต่อพันธุกรรมใช้ปัจจัยการผลิตที่มีแผนการจัดการอย่างเป็นระบบในการ
ผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้ได้ผลผลิตสูงอุดมด้วยคุณค่าทางอาหารและปลอดสารพิษ โดยมี
ต้นทุนการผลิตตํ่าเพ่ือคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง แก่มวลมนุษยชาติและสรรพชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายและความสําคัญของการเกษตรอินทรีย์ได้ 
2. อธ ิบายหลักการเกษตรอินทรีย์ได้ 
3. อธิบายมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ 

 
ขอบข่ายเนื้อหา 

1. ความหมายและความสําคัญของการเกษตรอินทรีย์ 
2. หลักการเกษตรอินทรีย์ 
3. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ศึกษาเอกสารการเรียนรู้บทที่ 2 
2. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการเรียนรู้ 

 
สื่อประกอบการเรียนรู้ 

1. เอกสารการเรียนรู้บทที่ 2 
2. แบบฝึกปฏิบัติกิจกรรม 

 

ประเมินผล 
1. ประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
2. ประเมินผลจากการสอบประจําภาคการศึกษา 

แผนการเรียนรู้ประจําบท 
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ความหมายของเกษตรอินทรีย์ 
 มีหลายคน หลายองค์กรที่ได้ให้คํานิยาม หรือความหมายของเกษตรอินทรีย์ เช่น 

องค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ ได้ให้ความหมายของเกษตรอินทรีย์ว่า “เป็นระบบเกษตรที่
ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ในการป้องกันและกําจัดศัตรูพืช วัชพืช หรือในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช 
ตลอดจนไม่ใช้ปุ๋ยเคมีในการปรับปรุงบํารุงดิน แต่ให้ความสําคัญต่อการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินและ
มาตรฐานทางชีวภาพ โดยใช้ซากพืช ปุ๋ยพืชสด หรือมูลสัตว์ในการปรับปรุง นอกเหนือจากน้ียังห้ามใช้พืชหรือ
เมล็ดพันธ์ุที่มีการตัดต่อยีน และห้ามใช้จุลลินทรีย์ที่มีการตัดต่อยีนในกระบวนการหมักปุ๋ยชีวภาพ” 

กรมวิชาการ ได้ให้ความหมายเกษตรอินทรีย์ หมายถึง “ระบบการผลิตที่คํานึงถึงสภาพแวดล้อม รักษา
สมดุลของธรรมชาติ และความหลากหลายของทางชีวภาพ โดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาที่คล้ายคลึงกับ
ธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ไม่ว่าจะปุ๋ยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและฮอร์โมนต่าง ๆ 
ตลอดจนไม่ใช้พืชหรือสัตว์ที่เกิดจากการตัดต่อทางพันธุกรรมที่อาจเกิดมลพิษในสภาพแวดล้อม เน้นการใช้
อินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพในการปรับปรุงบํารุงให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือให้
ต้นพืชมีความแข็งแรงสามารถต้านทานโรคและแมลงด้วยตนเอง รวมถึงการนําเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้
ประโยชน์ด้วย ผลผลิตที่ได้จะปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ทําให้ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคและไม่ทําให้
สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมอีกด้วย” 

สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ ได้ให้ความหมายเกษตรอินทรีย์ไว้ว่า “ระบบเกษตรที่ผลิตอาหารและ
เส้นใยด้วยความย่ังยืนทางสิ่งแวดล้อมและทางเศรษฐกิจ โดยเน้นที่หลักการปรับปรุงบํารุงดิน เคารพต่อ
ศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์ และนิเวศการเกษตร เกษตรอินทรีย์จึงลดการใช้ปัจจัยการผลิตจาก
ภายนอก และหลีกเลี่ยงจากการใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ย สารกําจัดศัตรูพืช และเวชภัณฑ์สําหรับสัตว์แต่
ในขณะเดียวกันก็พยายามประยุกต์ใช้ธรรมชาติในการเพ่ิมผลผลิต และพัฒนาความต้านทานต่อโรคของพืชและ
สัตว์เลี้ยง หลักการเกษตรอินทรีย์เป็นหลักการสากลท่ีสอดคล้องกับเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคม ภูมิอากาศและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วย”  

สรุป เกษตรอินทรีย์ คือ ระบบการผลิตที่คํานึงถึงสภาพแวดล้อมรักษาสมดุลของธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ  โดยมีระบบจัดการนิเวศวิทยาที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์
ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีสารเคมี กําจัดศัตรูพืชและฮอร์โมนต่าง ๆ ตลอดจนไม่ใช้พืชสัตว์ที่เกิดจากการตัดต่อทาง
พันธุกรรม 

จะเห็นว่าเกษตรอินทรีย์ให้ความสําคัญที่ “กระบวนการผลิต” โดยเช่ือว่า ถ้ากระบวนการผลิตดี 
ผลผลิตก็จะออกมาดี โดยที่กระบวนการผลิตจะเน้นหนักไปที่การสร้างความเป็นธรรมในทุกด้าน โดยมี
เป้าหมายอยู่ที่คนโต พืชโต สัตว์โต สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ เติบโต สิ่งแวดล้อมดี สังคมดี 

 
 
 
 
 
 

เรื่องท่ี 1 ความหมายและความสําคญัของการเกษตรอินทรีย ์
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ความสําคัญของเกษตรอินทรีย์ 
การใช้ทรัพยากรดินโดยไม่คํานึงถึงผลเสียของปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ก่อให้เกิดความไม่สมดุลในแร่ธาตุและ

กายภาพของดิน ทําให้สิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ในดินน้ันสูญหายและไร้สมรรถภาพ ความไม่สมดุลน้ีเป็นอันตราย
ย่ิงกระบวนการน้ีเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างต่อเน่ือง ผืนดินที่ถูกผลาญไปนั้นได้สูญเสีย
ความสามารถในการดูดซับแร่ธาตุ ทําให้ผลผลิตมีแร่ธาตุ วิตามินและพลังชีวิตตํ่า เป็นผลให้เกิดการขาดแคลน
ธาตุอาหารรองในพืช พืชจะอ่อนแอขาดภูมิต้านทานโรคและทําให้การคุกคามของแมลงและเช้ือโรคเกิดขึ้น     
ได้ง่าย ซึ่งจะนําไปสู่การใช้สารเคมีฆ่าแมลงและเช้ือราเพ่ิมขึ้นดินที่เสื่อมคุณภาพนั้น จะเร่งการเจริญเติบโตของ
วัชพืชให้แข่งกับพืชเกษตรและนําไปสู่การใช้สารเคมีสังเคราะห์กําจัดวัชพืชข้อบกพร่องเช่นน้ีก่อให้เกิดวิกฤติใน
ห่วงโซ่อาหารและระบบการเกษตรของเราซึ่งทําให้เกิดปัญหาทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ิงในโลกปัจจุบัน
ประเทศไทยนําเข้าสารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตรเป็นเงินปีละหลายหมื่นล้านบาทเกษตรกรต้องซื้อปัจจัย
การผลิตที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ในการเพาะปลูกทําให้การลงทุนสูงและเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองขณะที่ราคา
ผลผลิตในรอบยี่สิบปีไม่ได้สูงขึ้นตามสัดส่วนของต้นทุนที่สูงขึ้นน้ันมีผลทําให้เกษตรกรขาดทุนมีหน้ีสินล้นพ้นตัว
เกษตรอินทรีย์จะเป็นหนทางของการแก้ปัญหาเหล่าน้ันได้ดังน้ี 

1. ให้ปริมาณและคุณภาพผลผลิตที่ดีกว่า 
2. ให้อาหารปลอดสารพิษสําหรับชีวิตที่ดีกว่า 
3. ให้ต้นทุนการผลิตที่ตํ่าเพ่ือเศรษฐกิจที่ดีกว่า 
4. ให้คุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตที่ดีกว่า 
5. ให้ผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ดีกว่า 
6. ให้สิ่งแวดลอ้มที่ดีกว่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 หลักการเกษตรอินทรีย์ (อช02007) 

 
 
หลักการเกษตรอินทรีย์ 

หลักการสําคัญ 4 ประการของเกษตรอินทรีย์คือสุขภาพ, นิเวศวิทยา, ความเป็นธรรม และการดูแล  
เอาใจใส่ (health, ecology, fairness and care) 

1. มิติด้านสุขภาพเกษตรอินทรีย์ ควรจะต้องส่งเสริมและสร้างความย่ังยืนให้กับสุขภาพอย่างเป็นองค์
รวมของดินพืชสัตว์มนุษย์และโลก 

    สุขภาวะของสิ่งมีชีวิตแต่ละปัจเจกและของชุมชนเป็นหน่ึงเดียวกัน กับสุขภาวะของระบบนิเวศการ
ที่ผืนดินมีความอุดมสมบูรณ์จะทําให้พืชพรรณต่าง ๆ แข็งแรงมีสุขภาวะที่ดี ส่งผลต่อสัตว์เลี้ยงและมนุษย์ที่
อาศัยพืชพรรณเหล่าน้ันเป็นอาหาร 

    สุขภาวะเป็นองค์รวมและเป็นปัจจัยที่สําคัญของส่ิงมีชีวิตการมีสุขภาวะท่ีดี ไม่ใช่การปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ  แต่รวมถึงภาวะแห่งความเป็นอยู่ที่ดีของกายภาพจิตใจสังคมและสภาพแวดล้อมโดยรวม     
ความแข็งแรงภูมิต้านทานและความสามารถในการฟ้ืนตัวเองจากความเสื่อมถอยเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของ
สุขภาวะที่ดี 

    บทบาทของเกษตรอินทรีย์  ไม่ว่าจะเป็นการผลิตในไร่นา  การแปรรูป การกระจายผลผลิตหรือ  
การบริโภค  ต่างก็มีเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทั้งปวง  ต้ังแต่สิ่งมีชีวิตที่มี
ขนาดเล็กสุดในดินจนถึงตัวมนุษย์เราเอง  เกษตรอินทรีย์จึงมุ่งที่จะผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูงและมีคุณค่าทาง
โภชนาการเพ่ือสนับสนุนให้มนุษย์ได้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น  ด้วยเหตุน้ีเกษตรอินทรีย์จึงเลือกที่จะปฏิเสธการใช้
ปุ๋ยเคมีสารเคมี กําจัดศัตรูพืช เวชภัณฑ์สัตว์ และสารปรุงแต่งอาหารที่อาจมีอันตรายต่อสุขภาพ 

2. มิติด้านนิเวศวิทยาเกษตรอินทรีย์ ควรจะต้องต้ังอยู่บนรากฐานของระบบนิเวศวิทยาและวัฏจักรแห่ง
ธรรมชาติ การผลิตการเกษตรจะต้องสอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติ  และช่วยทําให้ระบบและวัฏจักรธรรมชาติ
เพ่ิมพูนและย่ังยืนมากขึ้น 

    หลักการเกษตรอินทรี ย์ในเรื่องน้ี  ต้ังอยู่บนกระบวนทัศน์ที่มองเกษตรอินทรี ย์ ในฐานะ
องค์ประกอบหนึ่งของระบบนิเวศท่ีมีชีวิต ดังน้ันการผลิตการเกษตรจึงต้องพ่ึงพาอาศัยกระบวนการทาง
นิเวศวิทยาและวงจรของธรรมชาติ โดยการเรียนรู้และสร้างระบบนิเวศให้เหมาะสมกับการผลิตแต่ละชนิด
ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของการปลูกพืชเกษตรกรจะต้องปรับปรุงดินให้มีชีวิตหรือในการเลี้ยงสัตว์เกษตรกร
จะต้องใส่ใจกับระบบนิเวศโดยรวมของฟาร์มหรือในการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเกษตรกรต้องใส่ใจกับระบบนิเวศของ
บ่อเลี้ยงการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์หรือแม้แต่การเก็บเก่ียวผลผลิตจากป่าจะต้องสอดคล้องกับวัฏจักรและสมดุล
ทางธรรมชาติ แม้ว่าวัฏจักรธรรมชาติจะเป็นสากล แต่อาจจะมีลักษณะเฉพาะท้องถิ่นนิเวศได้  ดังน้ันการจัด
การเกษตรอินทรีย์ จึงจําเป็นต้องสอดคล้องกับเง่ือนไขท้องถิ่นภูมินิเวศวัฒนธรรม และเหมาะสมกับขนาดของ
ฟาร์มเกษตรกรควรใช้ปัจจัยการผลิตและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  เน้นการใช้ซ้ําการหมุนเวียนเพ่ือที่จะ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้มีความย่ังยืน 

    ฟาร์มเกษตรอินทรีย์  ควรสร้างสมดุลของนิเวศการเกษตร โดยการออกแบบระบบการทําฟาร์ม       
ที่เหมาะสมการฟ้ืนฟูระบบนิเวศท้องถิ่นและการสร้างความหลากหลายทั้งทางพันธุกรรมและกิจกรรมทางการ
เกษตรผู้คนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการผลิตการแปรรูปการค้าและการบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ควรช่วยกัน
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งในแง่ของภูมินิเวศสภาพบรรยากาศนิเวศท้องถิ่นความหลากหลายทางชีวภาพ
อากาศและนํ้า 

เรื่องท่ี 2  หลักการเกษตรอินทรีย์ 
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3. มิติด้านความเป็นธรรมเกษตรอินทรีย์ควรจะต้ังอยู่บนความสัมพันธ์ที่มีความเป็นธรรมระหว่าง
สิ่งแวดล้อมโดยรวมและสิ่งมีชีวิต 

 ความเป็นธรรมน้ี รวมถึงความเท่าเทียมการเคารพความยุติธรรมและการมีส่วนในการปกปักพิทักษ์
โลกที่เราอาศัยอยู่ทั้งในระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองและระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ 

 ในหลักการด้านน้ีความสัมพันธ์ของผู้คนที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตและการจัดการผลผลิต
เกษตรอินทรีย์ในทุกระดับ ควรมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นธรรม ทั้งเกษตรกรคนงานผู้แปรรูปผู้จัดจําหน่ายผู้ค้า
และผู้บริโภคทุกคนควรได้รับโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนช่วยในการรักษาอธิปไตยทางอาหาร 
และช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนเกษตรอินทรีย์ ควรมีเป้าหมายในการผลิตอาหารและผลผลิตการเกษตรอ่ืน ๆ 
ที่เพียงพอและมีคุณภาพที่ดี 

    ในหลักการข้อน้ีหมายรวมถึงการปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยงอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดสภาพ
การเลี้ยงให้สอดคล้องกับลักษณะและความต้องการทางธรรมชาติของสัตว์รวมทั้งดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของ
สัตว์อย่างเหมาะสม 

    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่นํามาใช้ในการผลิตและการบริโภคควรจะต้องดําเนินการ
อย่างเป็นธรรมท้ังทางสังคมและทางนิเวศวิทยารวมทั้งต้องมีการอนุรักษ์ปกป้องให้กับอนุชนรุ่นหลังความเป็น
ธรรมน้ีจะรวมถึงว่าระบบการผลิตการจําหน่ายและการค้าผลผลิตเกษตรอินทรีย์จะต้องโปร่งใสมีความเป็นธรรม
และมีการนําต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมาพิจารณาเป็นต้นทุนการผลิตด้วย 

4. มิติด้านการดูแลเอาใจใส่การบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ควรจะต้องดําเนินการอย่างระมัดระวัง
และรับผิดชอบเพ่ือปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้คนทั้งในปัจจุบันและอนาคตรวมทั้งพิทักษ์ปกป้อง
สภาพแวดล้อมโดยรวมด้วย 
 

การทําการเกษตรแบบอินทรีย์ 
ผู้ที่จะประกอบอาชีพเกษตรอินทรีย์ ควรใส่ใจในรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
1. การปรับปรุงดินให้มีความสมบูรณ์  

ไม่ผิดนักถ้าจะกล่าวว่า หลักปฏิบัติที่สําคัญที่สุดของเกษตรอินทรีย์ก็คือ การจัดการดินให้มีความ
อุดมสมบูรณ์และสมดุล ทั้งน้ีเพราะเกษตรอินทรีย์ถือว่า “ถ้าดินดี พืชย่อมแข็งแรงและสมบูรณ์” ซึ่งการ
ปรับปรุงดินในแนวทางเกษตรอินทรีย์น้ีจะใช้แนวทางชีวภาพเป็นหลัก ทั้งน้ีโดยมีเป้าหมายเพ่ือการฟ้ืนฟูบํารุง
ดินและปรับปรุงสมดุลของธาตุอาหารในดินไปพร้อมกัน ในการปรับปรุงดินด้วยชีววิธีน้ีมีหลายวิธี อาทิ การ
จัดการอินทรียวัตถุในไร่นา (เช่น การไม่เผาฟาง), การจัดการใช้ที่ดินอย่างอนุรักษ์ (เช่น การป้องกันดินเค็ม หรือ
การป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน) หรือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ประเภทต่างๆ เช่น ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยพืช
สด และปุ๋ยชีวภาพความสําคัญของดินต่อการเกษตรเป็นเรื่องที่ตระหนักรับรู้กันมานาน ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านมี
วิธีการในการจําแนกและวิเคราะห์ดิน ตลอดจนการคัดเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับการทําการเกษตรแต่ละ
ประเภท ความสําคัญของดินต่อการเพาะปลูกน้ันไม่เพียงเพราะว่า ดินเป็นจุดศูนย์กลางของวงจรธาตุอาหารพืช
โดยเฉพาะไนโตรเจนและคาร์บอน แต่ยังรวมถึงการที่ดินเป็นแหล่งกําเนิดและที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตมากมาย
มหาศาลตลอดจนปัญหาความไม่ย่ังยืนของการเกษตรมีสาเหตุมาจากความเสื่อมโทรมของดินเป็นสําคัญ ดังน้ัน
การจัดการดินอย่างถูกต้องจึงเป็นหัวใจของเกษตรอินทรีย์  

2. การปลูกพืชหลายชนิด 
เป็นการจัดสภาพแวดล้อมในไร่นา ซึ่งจะช่วยลดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชได้ เน่ืองจาก

การปลูกพืชหลายชนิดจะทําให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีแหล่งอาหารที่หลากหลายของแมลงจึงมีแมลง
หลายชนิดมาอาศัยอยู่ร่วมกันในจํานวนแมลงเหล่าน้ีจะมีทั้งแมลงที่เป็นศัตรูพืชและแมลงที่เป็นประโยชน์ที่จะ
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ช่วยควบคุมแมลงศัตรูพืชให้คล้ายคลึงกับธรรมชาติในป่าที่อุดมสมบูรณ์น่ันเองมีหลายวิธีได้แก่ ปลูกดาวเรือง
เพ่ือไล่ไส้เดือนในดิน ปลูกผักหลายชนิดเป็นต้น โดยมีข้อปฏิบัติ ดังน้ี 

1) การปลูกพืชหมุนเวียน เป็นการไม่ปลูกพืชชนิดเดียวกันหรือตระกูลเดียวกัน ติดต่อกันบนพ้ืนที่
เดิม การปลูกพืชหมุนเวียนจะช่วยหลีกเลี่ยงการระบาดของโรคและแมลงและเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงดิน 
 2)  การปลูกพืชแซม การเลือกพืชมาปลูกร่วมกันหรือแซมกันน้ันพืชที่เลือกมาน้ันต้องเกื้อกูลกัน 
เช่น ช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืช ช่วยเพ่ิมธาตุอาหารให้อีกชนิดหน่ึง ช่วยคลุมดิน ช่วยเพ่ิมรายได้ก่อนเก็บเก่ียวพืช
หลักเป็นต้น 

3. การอนุรักษ์แมลงที่มีประโยชน ์
คือการใช้ประโยชน์จากแมลงศัตรูธรรมชาติเพ่ือช่วยในการทําการเกษตร ได้แก่ 

 1) ตัวเบียน (parasite) ส่วนใหญ่หมายถึง แมลงเบียน (parasitic insects) ที่อาศัยแมลงศัตรูพืช
เพ่ือการดํารงชีวิตและการสืบพันธ์ุ ซึ่งทําให้แมลงศัตรูพืชตายในระหว่างการเจริญเติบโต 
 2) ตัวหํ้า ได้แก่ สิ่งมีชีวิตที่ดํารงชีวิตโดยการกินแมลงศัตรูพืชเป็นอาหารเพ่ือการเจริญเติบโตจน
ครบวงจรชีวิต ตัวห้ําพวกน้ีได้แก่สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังได้แก่ สัตว์ปีก เช่น นก สัตว์เลื้อยคลาย เช่น งู ก้ิงก่าสัตว์
ครึ่งบกครึ่งนํ้า เช่น กบ ตัวห้ําส่วนใหญ่ที่มีความสําคัญในการควบคุมแมลงและไรศัตรูพืช ได้แก่ สัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลัง เช่น แมงมุม ไรตัวหํ้า และตัวหํ้าส่วนใหญ่ได้แก่แมลงหํ้า (predatory insects) ซึ่งมีมากชนิดและมีการ
ขยายพันธ์ุได้รวดเร็ว 
 3) เช้ือโรค ส่วนใหญ่หมายถึงจุลินทรีย์ที่ทําให้แมลงศัตรูพืชเป็นโรคตาย เช่น เช้ือไวรัส แบคทีเรีย 
รา โปรโตซัว ไส้เดือนฝอยทําลายแมลงศัตรูพืช 

เกษตรอินทรีย์เป็นระบบที่มีพลวัตรและมีชีวิตในตัวเองซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัย
ภายในและภายนอกผู้ที่เก่ียวข้องกับเกษตรอินทรีย์ควรดําเนินกิจการต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิม
ผลผลิตในการผลิตแต่ในขณะเดียวกันจะต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ดังน้ัน
เทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ จะต้องมีการประเมินผลกระทบอย่างจริงจังและแม้แต่เทคโนโลยีที่มีการใช้อยู่แล้ว    
ก็ควรจะต้องมีการทบทวนและประเมินผลกันอยู่เนือง ๆ  ทั้งน้ีเพราะมนุษย์เรายังไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจอย่าง
ดีพอเก่ียวกับระบบนิเวศการเกษตรที่มีความสลับซับซ้อน  ดังน้ันเราจึงต้องดําเนินการต่าง ๆ ด้วยความ
ระมัดระวังเอาใจใส่  ในหลักการน้ีการดําเนินการอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบเป็นหัวใจสําคัญของการ
บริหารจัดการการพัฒนาและการคัดเลือกเทคโนโลยีที่จะนํามาใช้ในเกษตรอินทรีย์  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เป็นสิ่งจําเป็นเพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นใจว่าเกษตรอินทรีย์น้ัน  ปลอดภัยและเหมาะกับสิ่งแวดล้อม       
แต่อย่างไรก็ตาม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ  ประสบการณ์จากการปฏิบัติและ     
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สะสมถ่ายทอดกันมา ก็อาจมีบทบาทในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เช่นกัน  เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการควรมีการประเมินความเสี่ยงและเตรียมการป้องกันจากนําเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ และควร
ปฏิเสธเทคโนโลยีที่มีความแปรปรวนมาก เช่น เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีต่าง ๆ
จะต้องพิจารณาถึงความจําเป็นและระบบคุณค่าของผู้ที่เก่ียวข้อง  โดยเฉพาะผู้ที่อาจได้รับผลกระทบและ
จะต้องมีการปรึกษาหารืออย่างโปร่งใสและมีส่วนร่วม 

 

หลักพืน้ฐานของการทําเกษตรอินทรีย์ 
1. ห้ามใช้สารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตรทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมียาฆ่าหญ้ายาป้องกันกําจัด

ศัตรูพืชและฮอร์โมน 
2. เน้นการปรับปรุงบํารุงดินด้วยอินทรียวัตถุเช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดตลอดจนการปลูกพืช

หมุนเวียนเพ่ือให้พืชแข็งแรงมีความต้านทานต่อโรคแมลง 
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3. รักษาความสมดุลของธาตุอาหารภายในฟาร์มโดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมาหมุนเวียนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

4. ป้องกันมิให้มีการปนเป้ือนของสารเคมีจากภายนอกฟาร์มทั้งจากดินนํ้าและอากาศโดยจัดสร้างแนว
กันชนด้วยการขุดคูหรือปลูกพืชยืนต้นและพืชล้มลุก 

5. ใช้พันธ์ุพืชหรือสัตว์ที่มีความต้านทานและมีหลากหลายห้ามใช้พันธ์ุพืชหรือสัตว์ที่ได้จากการตัดต่อ
สารพันธุกรรม 

6. การกําจัดวัชพืชใช้แรงงานคนหรือเคร่ืองมือกลแทนการใช้สารเคมีกําจัดวัชพืช 
7. การป้องกันกําจัดวัชพืชใช้สมุนไพรกําจัดศัตรูพืชแทนการใช้ยาเคมีกําจัดศัตรูพืช 
8. ใช้ฮอร์โมนที่ได้จากธรรมชาติเช่นจากนํ้าสกัดชีวภาพแทนการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ 
9. รักษาความหลากหลายทางชีวภาพโดยการักษาไว้ซึ่งพันธ์ุพืชหรือสัตว์สิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดที่มีอยู่ใน

ท้องถิ่นตลอดจนปลูกหรือเพาะเลี้ยงขึ้นมาใหม่ 
10. การปฏิบัติหลักการเก็บเก่ียวและการแปรรูปให้ใช้วิธีธรรมชาติและประหยัดพลังงาน 
11. ให้ความเคารพสิทธิมนุษย์และสัตว์ 
12. ต้องเก็บบันทึกข้อมูลไว้อย่างน้อย 3 ปีเพ่ือรอการตรวจสอบ 
 

วิธีการทําเกษตรอินทรีย์ 
1. ไม่ใช้สารเคมีใด ๆ ทั้งสิ้น เช่น ปุ๋ยวิทยาศาสตร์และยาปราบศัตรูพืช 
2. มีการไถพรวนระยะเร่ิมแรกและลดการไถพรวนเมื่อปลูกไปนานๆเพ่ือรักษาสภาพโครงสร้างของดิน 
3. มีการเปลี่ยนโครงสร้างของดินตามธรรมชาติคือมีการคลุมดินด้วยใบไม้แห้งหญ้าแห้งฟางแห้งวัสดุ

อ่ืน ๆ ที่หาได้ในท้องถิ่นเพ่ือรักษาความช้ืนของดิน 
4. มีการใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกและปุ๋ยพืชสดเพ่ือบํารุงรักษาแร่ธาตุที่จําเป็นแก่พืชในดิน 
5. มีการเติมจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ 
6. มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วย เช่น เทคนิคการปลูกการดูแลเอาใจใส่การขยายพันธ์ุการเก็บ

รักษาเมล็ดพันธ์ุการให้นํ้าตลอดจนการเก็บเก่ียว 
7. มีการปลูกอย่างต่อเน่ืองไม่ปล่อยที่ดินให้ว่างเปล่าแห้งแล้ง  ทําให้โครงสร้างของดินเสียจุลินทรีย์      

จะตายอย่างน้อยให้ปลูกพืชคลุมดินไว้ชนิดใดก็ได้ 
8. มีการป้องกันศัตรูพืช โดยใช้สารสกัดธรรมชาติ เช่น สะเดา ข่า ตะไคร้ ยาสูบ โล่ต๊ิน และพืช

สมุนไพรอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น  จะเห็นได้ว่าการทําเกษตรแบบอินทรีย์น้ัน ไม่ใช่เรื่องเกินความสามารถของ
เกษตรกรไทยและการทําเกษตรอินทรีย์น้ัน จะได้ผลผลิตน้อยในระยะแรกเท่าน้ัน เมื่อดินเริ่มฟ้ืนมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติแล้วผลผลิตจะสูงขึ้น 
 

ข้อดีของเกษตรอินทรีย์คือ 
1. ให้ผลผลิตทีม่ีปริมาณและคุณภาพที่ดีกว่า 
2. ให้ผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ดีกว่าและให้สิ่งแวดล้อมที่

ดีกว่า 
3. ให้คุณภาพชีวิตและคุณภาพจิตที่ดีกว่า 
4. ผู้ผลิตและผู้บริโภคไม่ต้องเสี่ยงต่อสารพิษที่อาจ

ก่อให้เกิดโรคร้าย 
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มาตรฐานเกษตรอินทรีย์คืออะไร 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นเกณฑ์ข้อกําหนดขั้นตํ่าที่เกษตรกรผู้ผลิตจะต้องปฏิบัติตาม และหน่วยงาน
รับรองจะใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจประเมินการผลิตและตัดสินใจในการรับรองฟาร์มที่ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานน้ัน ๆปกติในการกําหนดมาตรฐานโดยส่วนใหญ่ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับเกษตรอินทรีย์กลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นเกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ค้า ผู้บริโภค รวมท้ังนักสิ่งแวดล้อม และนักวิชาการด้านต่าง ๆ จะมี
ส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นและตัดสินใจในการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละข้อ  ความคาดหวังหรือการ
ให้คุณค่ากับการปฏิบัติเกษตรอินทรีย์ของผู้มีส่วนเก่ียวข้องแต่ละส่วนจะถูกตรวจสอบ และยอมรับหรือปฏิเสธ
โดยผู้มีส่วนเก่ียวข้องอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการ เพราะผู้ผลิตและผู้ประกอบการจะ
เป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อกําหนดเหล่าน้ัน  ดังน้ัน มาตรฐานจึงเปรียบเสมือนหน่ึงเป็นกระบวนการแปล
ความคาดหวังและคุณค่าของเกษตรอินทรีย์ให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ   นอกจากน้ี ในกระบวนการตัดสินใจ
กําหนดมาตรฐานน้ัน จะต้องมีการสร้างฉันทามติ (consensus building) เพ่ือผู้มีส่วนเก่ียวข้องทั้งหมดยอมรับ 
ดังน้ัน ข้อตกลงในมาตรฐานจึงเปรียบเหมือนเป็น “สัญญาประชาคม” ระหว่างผู้มีส่วนเก่ียวข้องทั้งหมด  นอกจากน้ี 
สัญญาประชาคมน้ีได้มีการกําหนดรายละเอียดกระบวนการผลิตไว้อย่างค่อนข้างชัดเจน  ทําให้มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์มีสถานะเสมือนหน่ึงเป็น “คํานิยาม” ของเกษตรอินทรีย์ไปพร้อมกันด้วย 

จะเห็นได้ว่า มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นภาพสะท้อนของสภาวการณ์การผลิตและการแปรรูปผลผลิต
เกษตรอินทรีย์ ที่เกษตรกรได้พัฒนายกระดับความสามารถในการทําการผลิตและแปรรูปให้ก้าวรุดหน้า       
มากขึ้น ดังน้ัน มาตรฐานเกษตรอินทรีย์จึงไม่ใช่มาตรฐานที่หยุดน่ิง ไม่เปลี่ยนแปลง แต่เป็นสภาพการณ์ที่ยัง
สามารถมีการแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตามสภาวการณ์ของการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่นับวันมีแต่จะก้าวรุดหน้า
ขึ้นไปเรื่อย ๆ ข้อกําหนดโดยสรุปของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่สําคัญ ได้แก่ 

1. ระบบนิเวศการเกษตร ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ต้องเอื้ออํานวยต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ผลิตจะต้องดําเนินการในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพและสภาพนิเวศ
ท้องถิ่นด้ังเดิมไว้ เพ่ือให้พืชพรรณและสัตว์ท้องถิ่นสามารถมีที่อยู่อาศัยได้อย่างเพียงพอ  นอกเหนือจากการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว เกษตรอินทรีย์ยังจําเป็นต้องมีมาตรการในการอนุรักษ์ดินและนํ้าอย่าง
จริงจังอีกด้วย  โดยในการอนุรักษ์ดินน้ัน ครอบคลุมต้ังแต่การป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน การอัด
แน่นของหน้าดิน ดินเค็ม และการเสื่อมสภาพของดินด้วยเหตุปัจจัยอ่ืนๆ  ส่วนการอนุรักษ์นํ้าน้ันเป็นเรื่องของ
การใช้นํ้าอย่างประหยัด ป้องกันไม่ให้เกิดนํ้าเสียหรือปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ การหมุนเวียนนํ้ามาใช้
ใหม่ ซึ่งอาจดําเนินการโดยการเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุในดิน การออกแบบวิธีและระยะเวลาของการเพาะปลูก
อย่างเหมาะสม การใช้วิธีการให้นํ้าที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการออกแบบวางแผนการทําการเกษตร โดย
คํานึงถึงเง่ือนไขข้อจํากัดของทรัพยากรนํ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่น 

2. การปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ การปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ควรเริ่มจาก
การมีแผนการปรับเปลี่ยนที่ชัดเจน โดยแผนการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับข้อกําหนดของ
มาตรฐาน โดยอาจจะปรับเปลี่ยนฟาร์มทั้งหมดเข้าสู่เกษตรอินทรีย์พร้อมกัน หรือค่อยๆ ปรับเปลี่ยนบางส่วน

เรื่องท่ี 3 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
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ของฟาร์มเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ก็ได้ แต่ทั้งน้ี แผนการปรับเปลี่ยนจะต้องระบุถึงขั้นตอนและระยะเวลาใน
การปรับเปลี่ยนฟาร์มทั้งหมดเข้าสู่เกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการจัดแยกระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์และไม่ใช่
เกษตรอินทรีย์ออกจากกัน ซึ่งในแต่ละมาตรฐานอาจกําหนดระยะเวลาของการปรับเปลี่ยนแตกต่างกันไป ซึ่ง
ในช่วงระยะปรับเปลี่ยนน้ีอาจใช้เวลา 12 - 36 เดือนขึ้นกับมาตรฐาน โดยในช่วงน้ีเกษตรกรสามารถทําการ
เพาะปลูกหรือทําการผลิตตามปกติแต่จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และผลผลิตที่
ผลิตขึ้นมาจะไม่สามารถใช้ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ (บางมาตรฐานอาจมีข้อกําหนดให้ใช้ตรา
รับรองมาตรฐานระยะปรับเปลี่ยนได้) 

3. การผลิตพืช ในระบบการปลูกพืช ควรเลือกปลูกพืชที่หลากหลายชนิดและพันธ์ุ เพ่ือสร้าง
เสถียรภาพและความย่ังยืนของนิเวศฟาร์ม  นอกจากน้ี การปลูกพืชหลากหลายพันธ์ุ ยังเป็นการช่วยรักษาความ
หลากหลายของพันธุกรรมพืชไว้ด้วย ในการสร้างความหลากหลายของการปลูกพืชน้ีควรมีการปลูกพืช
หมุนเวียนโดยมีพืชที่เป็นปุ๋ยพืชสดรวมอยู่ด้วย โดยเฉพาะอย่างย่ิงพืชตระกูลถั่วและพืชที่มีระบบรากลึก โดย
จัดระบบการปลูกพืชให้มีพืชคลุมดินอยู่ตลอดทั้งปีสําหรับเมล็ดพันธ์ุพืชและส่วนขยายพันธ์ุมาตรฐานมี
ข้อกําหนดที่ต่างกันออกไป แต่โดยหลักทั่วไปจะกําหนดให้เลือกใช้พันธ์ุพืช (เมล็ด ก่ิงพันธ์ุ ต้นกล้า) ที่ผลิตจาก
ระบบเกษตรอินทรีย์ แต่ในกรณีที่ไม่สามารถหาเมล็ดพันธ์ุเกษตรอินทรีย์ได้ มาตรฐานอาจมีข้ออนุโลมให้ใช้
เมล็ดพันธ์ุทั่วไปได้ 

4. การจัดการดิน และธาตุอาหาร การจัดการดินที่ดีเป็นพ้ืนฐานสําคัญของระบบเกษตรอินทรีย์ การ
ปรับปรุงดินและการบริหารจัดการดินและธาตุอาหารมีเป้าหมายเพ่ือรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน ซึ่งรวมถึง
การจัดการให้มีธาตุอาหารอย่างเพียงพอกับพืชที่เพาะปลูก และเพ่ิมพูนอินทรียวัตถุให้กับดินอย่างต่อเน่ือง โดย
การสร้างกลไกของการหมุนเวียนธาตุอาหารในฟาร์ม รวมทั้งการป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และ
การสูญเสียของธาตุอาหาร ซึ่งการจัดหาแหล่งธาตุอาหารพืชน้ันควรเน้นที่ธาตุอาหารท่ีผลิตขึ้นได้ภายในระบบ
ฟาร์ม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดการให้มีการหมุนเวียนธาตุอาหารในฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การใช้ปุ๋ย
ธาตุอาหารท้ังจากหินแร่ธาตุหรือปุ๋ยอินทรีย์และอินทรียวัตถุจากภายนอกฟาร์มน้ัน ควรเป็นแค่แหล่งธาตุอาหาร
เสริมเท่าน้ัน ไม่ใช่เป็นแหล่งทดแทนการผลิตและการหมุนเวียนธาตุอาหารในฟาร์ม 

5. การป้องกันกําจัดศัตรูพืช ในระดับฟาร์ม การป้องกันกําจัดศัตรูพืชในระบบเกษตรอินทรีย์จะเน้นที่
การเขตกรรม การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี และวิธีกลเป็นหลัก ทั้งน้ีโดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือสร้างสมดุลของ
ระบบนิเวศการเกษตรที่ทําให้พืชที่เพาะปลูกพัฒนาภูมิต้านทานโรคและแมลงและสภาพแวดล้อมของฟาร์มไม่
เอ้ืออํานวยต่อการระบาดของโรคและแมลง ต่อเมื่อการป้องกันไม่เพียงพอเกษตรกรจึงอาจใช้ปัจจัยการผลิต
สําหรับควบคุมและกําจัดแมลงศัตรูพืช ซึ่งกําหนดอนุญาตไว้ในมาตรฐาน 

6. การป้องกันมลพิษ การปนเปื้อน และการปะปน ในระดับฟาร์ม เกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์
จะต้องมีมาตรการในการป้องกันมิให้ดินและผลผลิตเกษตรอินทรีย์ปนเป้ือนจากมลพิษ และสารเคมีสังเคราะห์
ทางการเกษตรที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในระบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งรวมถึงโลหะหนักและมลพิษจากโรงงาน
อุตสาหกรรมและชุมชนรวมทั้งมีมาตรการในการลดการปนเป้ือน (เช่น การจัดทําแนวกันชนรอบแปลงเกษตร
อินทรีย์ที่มีพ้ืนที่ติดกับแปลงเกษตรเคมีที่มีการใช้สารเคมีต้องห้าม หรือการทําบ่อพักนํ้า และมีการบําบัดนํ้าด้วย
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ชีววิธีก่อนที่จะนํานํ้าน้ันมาใช้ในแปลงปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการทําความสะอาดเคร่ืองมือทางการ
เกษตรที่อาจปนเป้ือนสารเคมีต้องห้ามก่อนนํามาใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์) เป็นต้น  

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แต่ละแห่งจะมีข้อกําหนดเก่ียวกับการจัดการแนวกันชน (buffer zone) ที่
แตกต่างกัน โดยอาจมีการกําหนดทั้งระยะห่างระหว่างแปลงเกษตรอินทรีย์กับแปลงเกษตรเคมี หรือการปลูก
พืช หรือการจัดทําสิ่งปลูกสร้างที่เป็นแนวป้องกันการปนเป้ือนในพ้ืนที่แนวกันชนที่แตกต่างกันได้  โดยทั่วไปจะ
มีการกําหนดเกณฑ์แนวกันชนขั้นตํ่าไว้ในมาตรฐาน ซึ่งหน่วยงานรับรองอาจจะพิจารณาให้เกษตรกรต้องมีการ
จัดการแนวกันชนเพ่ิมเติมจากข้อกําหนดขั้นตํ่าโดยการพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงของฟาร์มแต่ละแห่ง 

ในขั้นของการจัดการหลังการเก็บเก่ียวและการแปรรูป ผู้ผลิตผู้ประกอบการจะต้องมีการจัดการ
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยป้องกันมิให้วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ปะปนกันกับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ 
หรือสัมผัสกับปัจจัยการผลิต หรือสารต้องห้ามต่างๆ ที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน เพราะจะทําให้วัตถุดิบหรือ
ผลิตภัณฑ์น้ันสูญเสียสถานะของการได้รับการรับรองมาตรฐานได้  ยกตัวอย่างเช่น การไม่ใช้กระสอบที่บรรจุ
ปุ๋ยเคมี หรือสารเคมีมาใช้บรรจุผลผลิตเกษตรอินทรีย์ หรือในการจัดเก็บผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในโรงเก็บ 
จะต้องไม่มีการใช้สารกําจัดศัตรูในโรงเก็บ ในขณะท่ีมีการเก็บผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ขนส่งผลผลิตเกษตร
อินทรีย์ 

เกษตรอินทรีย์คือระบบการผลิตที่คํานึงถึงสภาพแวดล้อม รักษาสมดุลของธรรมชาติและความ
หลากหลายของทางชีวภาพ โดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติและหลีกเลี่ยงการใช้สาร
สังเคราะห์ หลีกเลี่ยงการตัดต่อทางพันธุกรรมและการสร้างมลพิษในสภาพแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการใช้
อินทรียวัตถุการพ่ึงพาตนเอง เพ่ือให้ผลผลิตที่ได้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค
และไม่ทําให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ถือเป็นมาตรฐานท่ีได้รับความเช่ือถือจากผู้ซื้อ
และผู้บริโภคอย่างมาก โดยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในปัจจุบันมีทั้งมาตรฐานของประเทศไทยและมาตรฐาน
ต่างประเทศ ได้แก่มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสํานักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (National Organic 
Program: NOP) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศญี่ปุ่น (Japan Organic Standard: JAS) มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ของประเทศจีน (China Organic Standard) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหพันธ์เกษตร
อินทรีย์นานาติ (IFOAM Organic Standard) เป็นต้นOrganic Standard) เป็นต้น 

การเกษตรปัจจุบันสามารถปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ได้โดยเริ่มต้นศึกษาหาความรู้จากมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ที่ถูกกําหนดขึ้น ควรเริ่มต้นด้วยความสนใจและศรัทธา หลักทฤษฎีเพ่ือการปฏิบัติโดยศึกษาหา
ความรู้จากธรรมชาติ เมื่อเริ่มปฏิบัติตามน้ีแล้วก็นับได้ว่าก้าวเข้าสู่การทําเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเกษตร
อินทรีย์ในระยะปรับเปลี่ยน เมื่อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเน่ืองตามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไม่นานก็จะเป็น
เกษตรอินทรีย์ได้ทั้งน้ีช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับประเภทของเกษตรอินทรีย์ที่จะผลิตซึ่งได้ถูกกําหนดไว้ในมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์แล้ว ข้อสําคัญน้ันอยู่ที่การทําความเข้าใจเกษตรอินทรีย์ให้ถ่องแท้มีความต้ังใจจริงมีความ
ขยันหมั่นเพียร ไม่ท้อถอยต่อปัญหาหรืออุปสรรคใดมีความสุขในการปฏิบัติก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ และประสบ
ความสําเร็จดังที่ต้ังใจไว้เพราะเกษตรอินทรีย์เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้จริงเมื่อเป็นเกษตรอินทรีย์แล้ว
สามารถขอรับรองมาตรฐานจากภาครัฐจึงจะนับได้ว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ที่สมบูรณ์อันเป็นสมบัติล้ําค่าของ
แผ่นดินต่อไป 
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กิจกรรมท้ายบทท่ี  2 
 
กิจกรรมที่ 1 แบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความสนใจ กลุม่ละ 5 คน แล้วดําเนินการดังต่อไปน้ี 

1. ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดในประเด็น “การทําเกษตรอินทรีย์ให้ได้  
การรับรองมาตรฐาน” 

2. ให้แต่ละกลุ่มนําเสนอหน้าช้ันเรียน กลุ่มละ 3 – 5 นาท ีโดยให้ผู้เรียนและ
ผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 

กิจกรรมที่ 2 ให้ผู้เรียนเขียนบทความเรื่อง “ประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์ในการดําเนินชีวิต” 
ให้ได้อย่างน้อย 2 หน้ากระดาษ A4 แล้วนํามาส่งในช้ันเรียนเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์คัดเลือกเร่ืองที่
ดีเด่น และนําเสนอหน้าช้ันเรียนเพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ต่อไป 
 
กิจกรรมที่ 3 ให้ผู้เรียนจัดทําผังข้อแตกต่าง ข้อดี ข้อเสีย  
ของเกษตรอินทรีย์และเกษตรเคม ี
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บทที่ 3  
การปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

33 หลักการเกษตรอินทรีย์ (อช02007) 

 
 
รายวิชา  หลักการเกษตรอินทรีย์ 
บทที่ 3  การปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ 
 

สาระสําคัญ 
 พืชเกษตรอินทรีย์ เป็นพืชที่มีระบบการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีเพ่ือป้องกัน 
เพ่ือปราบศัตรูพืช หรือปุ๋ยเคมีทุกชนิด แต่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมด และผลผลิตที่เก็บเก่ียวแล้วต้องไม่มีสารพิษ
ใด ๆ ทั้งสิ้น เน้นการใช้อินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพ ช่วยในการปรับปรุงบํารุง
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือให้ต้นพืชมีความแข็งแรงสามารถต้านทานโรคและแมลงด้วยตนเอง 

การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืช มีปัจจัยที่ควบคุมหลายอย่าง ปัจจัยแต่ละอย่างยกเว้นปัจจัย
ด้านศัตรูพืชมีความสําคัญต่อพืชเท่าเทียมกัน  

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายการเจริญเติบโตของพืชได้ 
2. อธ ิบายธรรมชาติของดินที่เหมาะสมกับพืชที่ปลูกได้ 
3. อธิบายการปรับปรุงดินโดยวิธีการเกษตรอินทรีย์ได้ 
4. อธิบายการปลูกพืชและการดูแลรักษาพืชเกษตรอินทรีย์ได้ 
5. อธิบายการผลิตสารอินทรีย์เพ่ือการป้องกันและกําจัดศัตรูพืชได้ 

 
ขอบข่ายเนื้อหา 

1. การเจริญเติบโตของพืช 
2. ธรรมชาติของดินและการปรับปรุงดิน 
3. การปลูกพืชเกษตรอินทรีย์และการดูแลรักษา 
4. การผลิตสารอินทรีย์เพ่ือป้องกันและกําจัดศัตรูพืช 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ศึกษาเอกสารการเรียนรู้บทที่ 3 
2. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการเรียนรู้ 

 
สื่อประกอบการเรียนรู้ 

1. เอกสารการเรียนรู้บทที่ 3 
2. แบบฝึกปฏิบัติกิจกรรม 

แผนการเรียนรู้ประจําบท 
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ประเมินผล 
1. ประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
2. ประเมินผลจากการสอบประจําภาคการศึกษา 
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การดํารงชีวิตของพืช นับต้ังแต่่เริ่มเกิดหรือเริ่มงอกจากเมล็ด ไปจนกระทั่งตาย หรือสิ้นสุดชีพจักร 
(Life cycle) พืชจะมีการดําเนินขบวนการและผ่านปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่สําคัญหลายอย่าง โดยขบวนการและ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ จะมีระยะเวลาสั้นหรือยาวแตกต่างกันไปตามชนิดและประเภทของพืชน้ัน ๆ 

การเจริญเติบโต หมายถึงการเพ่ิมจํานวนของเซลล์ การขยายขนาดจํานวนของเซลล์ มีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะของโครงสร้าง จากโครงสร้างหน่ึงไปเป็นอีกโครงสร้างหน่ึง เช่นการเจริญเติบโตทางลําต้น 
หรือใบไปเป็นดอก ดอกเกิดเป็นผลเป็นต้น 

 

การเจริญเติบโตของพืช  
การเจริญเติบโตของพืชแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะการเจริญเติบโตทางก่ิงใบ ระยะการเจริญเติบโต

ทางด้านสืบพันธ์การออกดอกและติดผล และระยะแก่ชราหรือการเสื่อมสภาพ 
 
 
 
 
 
   
 

                                      ที่มา www.myfirstbrain.com 
 
การเจริญเติบโตของพืช มี 3 กระบวนการ คือ           
1. การแบ่งเซลล์ทําให้มีจํานวนเซลล์เพ่ิมมากขึ้นเซลล์ที่เกิดขึ้นใหม่จะมีลักษณะเหมือนเซลล์เดิมแต่มี 

ขนาดเล็กกว่าส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่บริเวณปลายยอดและปลายราก 
2. การเพ่ิมขนาดของเซลล์เป็นการสร้างเพ่ือสะสมสารทําให้เซลล์มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยทั่วไปแล้วเมื่อมี

การแบ่งเซลล์แล้วก็จะมีการเพ่ิมขนาดของเซลล์ด้วยเสมอ 
3. การเปลี่ยนรูปร่างของเซลล์เพ่ือให้เหมาะสมกับหน้าที่เฉพาะอย่างเช่น เซลล์ท่อลําเลียงอาหาร ปาก

ใบ หรือเซลล์คุม เซลล์ขนราก ฯลฯ 
 

ลักษณะท่ีแสดงว่าพืชมีการเจริญเติบโต  มีดังน้ี 
     1. รากจะยาวและใหญ่ขึ้น  มีรากงอกเพ่ิมขึ้น  มีการแตกแขนงของรากมากข้ึน 
    2. ลําต้นจะสูงและใหญ่ขึ้น  มีการผลิตทั้งตาก่ิง   ตาใบ   และตาดอก 
     3. ใบจะมีขนาดใหญ่ขึ้น  จํานวนใบเพ่ิมขึ้น 
    4. ดอกจะใหญ่ขึ้น หรือดอกเปลี่ยนแปลงเป็นผล 
   5. เมล็ดจะมีการงอกต้นอ่อน 
 

การท่ีพืชผลติดเฉพาะฮอร์โมนและเอนไซม์  ยังไม่ถือว่ามีการเจริญเติบโต 
 
 
 

เรื่องท่ี 1 การเจริญเติบโตของพืช 



 

36 หลักการเกษตรอินทรีย์ (อช02007) 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช  ได้แก่ 
1. ดิน เป็นปัจจัยสําคัญอันดับแรก ดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชต้องเป็นดินที่อุ้มนํ้าได้ดี 

ร่วนซุย มีอินทรีย์วัตถุมาก แต่เมื่อใช้ดินปลูกไปนานๆ ดินอาจเสื่อมสภาพ เช่น หมดแร่ธาตุ จําเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ ได้แก่ การไถพรวน การใส่ปุ๋ย การปลูกพืชหมุนเวียน เป็นต้น 

2. น้ํา เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับสิ่งมีชีวิตไม่ว่าพืชหรือสัตว์ เน่ืองจากในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีนํ้าเป็น
องค์ประกอบมากกว่าครึ่งหน่ึงของนํ้าหนักตัว นํ้าเป็นส่วนประกอบใหญ่ภายในเซลล์ช่วยละลายสารอาหารต่างๆ 
ช่วยลําเลียงสารอาหาร สารเคมี รวมทั้งแร่ธาตุต่าง ๆ ระหว่างเซลล์ และช่วยลดอุณหภูมิภายในลําต้นอีกด้วย 

ความสําคัญของนํ้าต่อพืช มีดังน้ี 
1) เป็นวัตถุดิบสําคัญต่อการสังเคราะห์แสงของพืช 
2) เป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการงอกของเมล็ดพืช เพราะน้ําจะช่วยทําให้เปลือกหุ้มเมล็ดอ่อนนุ่ม      

ต้นอ่อนสามารถแทงรากงอกออกมาจากเมล็ดได้ง่าย 
3) เป็นตัวทําละลายสารอาหารและเกลือแร่ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในดิน เพ่ือช่วยให้รากดูดซึม และลําเลียง

ไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ลําต้น ก่ิง ก้าน และใบ 
4) ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะอย่างย่ิงเน้ือเย่ือที่กําลังเจริญเติบโต ถ้าขาดนํ้าก็จะทํา

ให้เซลล์ยืดตัวไม่เต็มที่ต้นจะแคระแกร็น และถ้าขาดนํ้าหนักมาก ๆ พืชจะเห่ียวและเฉาตายไปในที่สุด 
5) เป็นส่วนประกอบที่สําคัญของพืช โดยพืชบกจะมีนํ้าเป็นส่วนประกอบประมาณ 60 – 90 

เปอร์เซ็นต์ ส่วนพืชนํ้าจะมีนํ้าอยู่ประมาณ 95 – 99 เปอร์เซ็นต์ 
3. ธาตุอาหาร บทบาทของธาตุอาหารหลักต่อการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืชสรุปได้ ดังน้ี   

     1) ไนโตรเจน เป็นองค์ประกอบใน  
(1) โปรตีน (โครงสร้างเซลล์ เอนไซม์ เย่ือหุ้มเซลล์ พาหะสําหรับการดูดนํ้าและธาตุอาหาร)  
(2) สารดีเอ็นเอซึ่งเป็นสารพันธุกรรม และสารอาร์เอ็นเอทําหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีน  
(3) ฮอร์โมนพืช คือ ออกซินและไซโทไคนิน 
(4) สารอินทรีย์ไนโตรเจนในพืชอีกมากมายหลายชนิด 

    2) ฟอสฟอรัส เป็นองค์ประกอบใน  
(1) กรดนิวคลีอิก ซึ่งมี 2 ชนิดคือ ดีเอ็นเอเป็นสารพันธุกรรมและควบคุมการแบ่งเซลล์ และ  

อาร์เอ็นเอ ทําหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนและเอนไซม์  
(2) ฟอสโฟลิพิดในโครงสร้างเย่ือของเซลล์ทุกชนิด  
(3) สารเอทีพี เป็นแหล่งพลังงานสําหรับกระบวนการต่างๆ ในเซลล์  
(4) โคเอนไซม์ ซึ่งจําเป็นสําหรับการทํางานของเอ็นไซม์ต่าง ๆ 

     3) โพแทสเซียม ธาตุน้ีมิได้เป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์ใดๆ แต่มีบทบาทสําคัญ คือ  
 (1) ช่วยในการขยายขนาดของเซลล์ ทําให้พืชมีการเจริญเติบโตด้านขนาดและความสูง  
 (2) ช่วยในการสังเคราะห์แสงเพ่ือสร้างนํ้าตาลและแป้ง  
 (3) ขนส่งนํ้าตาล สารอาหาร และธาตุอาหารต่างๆ ทางท่อลําเลียงอาหารไปเลี้ยงยอดอ่อน  

ดอก ผล และราก  
 (4) ช่วยรักษาสมดุลของประจุไฟฟ้าในเซลล์ เพ่ือให้มีสภาพเหมาะกับกิจกรรมต่าง ๆ  
 (5) เร่งการทํางานของเอ็นไซม์ประมาณ 60 ชนิด  
 (6) ช่วยให้พืชแข็งแรงและมีภูมิต้านทานโรคพืชหลายชนิด 
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4. อากาศ  ในอากาศมีแก๊สหลายชนิด แต่แก๊สที่พืชต้องการมากคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊ส
ออกซิเจน ซึ่งใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพ่ือสร้างอาหารและหายใจ แก๊สทั้งสองชนิดน้ีมีอยู่ในดินด้วย ในการ
ปลูกพืช จึงควรทําให้ดินโปร่งร่วนซุยอยู่เสมอ เพ่ือให้อาหารท่ีอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินมีการถ่ายเทได้ 

5. แสงแดด แสง เป็นปัจจัยภายนอกที่สําคัญที่สุดปัจจัยหน่ึง ซึ่งมีผลกับการเจริญเติบโตของพืช 
เกษตรกรจึงต้องให้ความสนใจ เพ่ือสามารถควบคุมให้เกิดประโยชน์กับพืชที่ปลูกมากที่สุดแสง เป็นปัจจัยสําคัญ
ในการสร้างอาหารหรือการสังเคราะห์แสงของพืช โดยมีคลอโรฟิลล์เป็นตัวรับแสงไปใช้เป็นพลังงานในการ
เปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์และน้ําเป็นคาร์โบไฮเดรดและออกซิเจน 

พืชบางชนิด การออกดอกจะสัมพันธ์กับช่วงระยะเวลาความสั้นยาวของแสงในแต่ละวัน หรือเรียกกัน
โดยท่ัวไปว่า พืชไวต่อแสง ในขณะที่พืชบางชนิดจัดเป็นพวกไม่ไวต่อแสง เช่น ข้าวพันธ์ุพ้ืนเมือง ส่วนใหญ่จะ
ออกรวงเมื่อเข้าช่วงวันสั้น หรือ ต้นเบญจมาศ หากได้รับช่วงแสงส้ันกว่า 12 ช่ัวโมง จะมีการเกิดดอก และหาก
ได้รับแสงมากกว่า 15 ช่ัวโมง ก็จะมีการเจริญเติบโตทางกิ่งและใบ เป็นต้น  

ความเข้มของแสง ก็มีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตของต้นพืช เพราะหากแสงมีความเข้มน้อยเกินไป
จะทําให้ต้นพืชอ่อนแอหรือการยึดของข้อต้น การสังเคราะห์แสงจะไม่สมบูรณ์เต็มที่เป็นผลให้พืชโตช้ากว่าปกติ 
ดังน้ันการเลือกใช้ตาข่ายพรางแสง (ซาแรน) จะต้องเลือกความหนาและสีที่เหมาะสม  

6. อุณหภูมิ มีส่วนช่วยในการงอกและเจริญเติบโตของพืชเช่นกัน จะเห็นได้ว่าพืชบางชนิดชอบขึ้นในที่
มีอากาศหนาวเย็น แต่พืชบางชนิดก็ชอบข้ึนในที่มีอากาศร้อน การนําพืชมาปลูกจึงควรเลือกชนิดที่เหมาะสมกับ
อุณหภูมิที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลในแต่ละท้องถิ่นด้วย 
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ความหมายของดิน 

ดินในทางด้านการเกษตรหมายถึงวัตถุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากแร่ธาตุต่าง ๆ และอินทรียวัตถุ   
ที่สลายตัวหรือเน่าเป่ือยผุพังเป็นช้ินเล็กช้ินน้อยผสมกันและรวมตัวกันเป็นช้ัน ๆ ห่อหุ้มผิวโลก เมื่อมีนํ้าและ
อากาศผสมอยู่ในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้ววัตถุที่เกิดขึ้นเหล่าน้ีจะช่วยทําให้พืชเจริญเติบโตและยังชีพได้ 

 

ส่วนประกอบของดิน 
ดินที่ดีสําหรับการปลูกพืชควรประกอบไปด้วยส่วนประกอบ 4 ส่วนคือ 
1. อินทรียวัตถุ คือ ส่วนประกอบของแร่ธาตุต่าง ๆ 45% 
2. อินทรียวัตถุ คือ ส่วนประกอบจากการเน่าเป่ือยของซากพืชและสัตว์ประกอบอยู่ในดิน 5% 
3. นํ้า คือ ส่วนประกอบที่อยู่ช่องว่างในดิน 25% 
4. อากาศ คือ ส่วนประกอบที่อยู่ช่องว่างในดินก๊าซต่าง ๆ 25% 
 

ประเภทของดิน 
การจําแนกประเภทของดินพิจารณาจากสัดส่วนของเม็ดดินที่ละเอียดหรือหยาบสามารถแบ่งออกได้

ดังน้ี 
1. ดินเหนียวเป็นดินที่ประกอบด้วยเม็ดดินละเอียดจํานวนมาก  มีช่องว่างในดินน้อยนํ้า และอากาศซึม

ผ่านได้ยาก เมื่อได้รับความช้ืนจะจับกันเหนียวมากเหมาะสําหรับพืชที่ชอบนํ้าขัง เช่น ข้าว 
2. ดินร่วนประกอบด้วยเม็ดดินขนาดเล็กและขนาดใหญ่พอ ๆ กัน จึงทําให้มีช่องว่างในดินพอสมควร

นํ้าซึมผ่านได้ช้า ๆ ไม่ทําให้นํ้าขังเหมาะสําหรับปลูกพืชโดยทั่วไป 
3. ดินทรายเป็นดินที่ประกอบด้วยเม็ดดินขนาดใหญ่จํานวนมาก มีช่องว่างในดินมากถ่ายเทอากาศดีแต่

อุ้มนํ้าน้อยหรือไม่อุ้มนํ้าเลย  เป็นดินที่มีความสมบูรณ์ตํ่าไม่เหมาะกับการปลูกพืช 
 

คุณสมบัติของดิน 
หากพูดถึงดินดีหลายคนนึกถึงธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินที่เป็นความต้องการของพืช แต่ในความเป็นจริง

ต้องพิจารณาส่วนที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ อันเป็นคุณสมบัติสําคัญของดิน คือ  
1. คุณสมบัติทางกายภาพของดิน ได้แก่ ชนิดของดิน โครงสร้างของดิน สัดส่วนระหว่างเน้ือดิน 

อินทรียวัตถุ ช่องว่างของโพรงอากาศและการอุ้มนํ้า 
    ดินดีจะต้องเก็บกักนํ้าได้ดีและระบายนํ้าได้ดี ดินที่มีคุณสมบัติทางกายภาพหรือโครงสร้าง จะทํา

หน้าที่ทั้งสองอย่าง ดินประกอบด้วยสารหลัก ๆ อยู่ 3 ชนิด คือ แร่ธาตุ นํ้า และอากาศ ดินมีโครงสร้างดีหรือไม่
ดีขึ้นกับสัดส่วนองค์ขององค์ประกอบทั้งสาม ถ้ามีของแข็งมากเกินไปดินจะแข็ง ถ้าดินมีนํ้ามากเกินไปจะมี
อากาศน้อยทําให้รากพืชขาดออกซิเจน ถ้ามีอากาศมากเกินไปดินจะแห้งผาก 

    สัดส่วนขององค์ประกอบทั้งสามเป็นตัวกําหนดประเภทของดิน 
1) ดินเหนียวมีองค์ประกอบที่เป็นของแข็งมาก อุ้มนํ้า แต่มีอากาศอยู่น้อย 
2) ดินทรายมีองค์ประกอบที่เป็นอากาศมาก แต่ไม่เก็บกักนํ้า 
ความแตกต่างระหว่างดินเหนียวกับดินทรายอยู่ที่ขนาดของเม็ดดินและช่องว่างในดิน ขนาด

ช่องว่างที่พอเหมาะจะเก็บกักนํ้าและอากาศได้เท่า ๆ กัน ดินเหนียวมีเม็ดดินขนาดเล็ก มีช่องว่างน้อยเมื่อนํ้า
ไหลเข้าไปเต็ม ช่องว่างจะไล่อากาศออกไปหมด ดินทรายมีเม็ดดินขนาดใหญ่มีช่องว่างใหญ่ เมื่อนํ้ามาอากาศจะ
แทรกเข้ามาดันนํ้าออกไป ดังนั้นดินเหนียวปนทรายจึงเป็นดินที่เหมาะสมสําหรับการทําการเกษตรมากท่ีสุด 

เรื่องท่ี 2  ธรรมชาติของดินและการปรับปรุงดิน 
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2. คุณสมบัติทางเคมี คือ ปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินอย่างเพียงพอและมีความสมดุลที่วัดจาก
ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH ที่เหมาะสมคือ 5.5 - 7.5) รวมถึงค่าความสามารถในการเก็บประจุอิออน
(C.E.C) หรือการดูดซับแร่ธาตุในดิน 

คุณสมบัติทางเคมีของดินเกิดจากปฏิกิริยาเคมีหรือความสามารถในการตรึงธาตุอาหารสูงและมีค่า 
pH (ความเป็นกรดเป็นด่าง) พอเหมาะ  

ความสามารถในการตรึงธาตุอาหารของดินขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณของคอลลอยด์ในดิน
(คอลลอยด์คืออนุภาคที่แขวนลอยอยู่ในตัวกลางที่เป็นของเหลว ของแข็งหรือก๊าซ คอลลอยด์ดินเป็นส่วนของ
ของแข็งทีมีอนุภาคเล็กมากแขวนลอยอยู่ในนํ้าที่มีอยู่ในดิน) คอลลอยด์คุณภาพดีสามารถตรึงประจุบวกได้มาก 
คอลลอยด์น้ันเกิดจากดินเหนียวและฮิวมัส ในดินทรายไม่มีคอลลอยด์ จึงตรึงธาตุอาหารได้ตํ่ากว่าดินเหนียว 
คอลลอยด์ที่ดีที่สุด มาจากฮิวมัสที่จะเป็นเคร่ืองตัดสินความสามารถในการตรึงธาตุอาหารของดิน ดังน้ันการ
ขาดแคลนอินทรียวัตถุในดินทําให้ดินมีความสามารถในการตรึงธาตุอาหารตํ่า 

ค่า pH บอกสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน มีค่าต้ังแต่ 1-14 ถือว่าดินเป็นกลาง ตํ่ากว่า 7 เป็น
กรด สูงกว่า 7 เป็นด่าง 

พืชเติบโตช้าหรือดูดซึมธาตุอาหารได้ไม่ดีในดินที่เป็นด่างหรือเป็นกรดมากเกินไป ค่า pH ที่
เหมาะสมอยู่ระหว่าง 5.5-7.5 ฮิวมัสมีหน้าที่ที่สําคัญในการควบคุมความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ตัวของมันเอง
มีสภาพเป็นกลางและสามารถลดความรุนแรงของกรดหรือด่างที่ดินได้รับจากภายนอก การใส่ปุ๋ยเคมีทําให้ดิน
เป็นกรดเหมือนดินเปรี้ยวตามธรรมชาติและไม่สามารถควบคุมค่า pH 

3. คุณสมบัติทางด้านชีววิทยา คือ การให้ความสําคัญกับสิ่งมีชีวิตในดิน ทั้งสิ่งมีชีวิตที่สามารถมองเห็น
ด้วยตาเปล่า เช่น ไส้เดือนดินและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าหรือที่เรียกว่าจุลินทรีย์ 
เช่น เช้ือรา เช้ือแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตเหล่าน้ีโดยเฉพาะจุลินทรีย์มีอยู่มากมายหลายชนิดและต้องมีอยู่อย่างสมดุล
จึงทําให้ดินมีความสมบูรณ์ 

จุลินทรีย์มีบทบาทสําคัญในการก่อเกิดดินและให้ธาตุอาหารกับพืช โดยการผลิตฮิวมัสขึ้นมาใน
กระบวนการย่อยสลายและปลดปล่อยแร่ธาตุออกมา ในกระบวนการเปลี่ยนรูปเป็นสารอนินทรีย์ หากมี
จุลินทรีย์ทํางานอยู่มากย่ิงมีฮิวมัสและแร่ธาตุสําหรับดินและพืชมาก 

พืชผักจะขึ้นได้ดีดินต้องสมบูรณ์ ดินดีดูได้จากส่ิงมีชีวิตในดิน ดูคุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติ
ทางเคมี ที่ทําให้เรารู้ความเป็นกรดเป็นด่าง และองค์ประกอบทั้งสามอย่างต้องอยู่ในภาวะสมดุล 

จากประสบการณ์ของหลาย ๆ คน ที่เคยใส่ปุ๋ยขี้ไก่ในดินเป็นเวลานานหลายปี พบว่าผักเขียวดี แต่
กลับไม่แข็งแรง น่ันเป็นเพราะว่าดินไม่ดี ภายในดินน้ันขาดความสมดุลของธาตุอาหาร เน่ืองจากในปุ๋ยขี้ไก่มี
ปริมาณไนโตรเจนสูง ขณะที่พืชผักต้องการธาตุอาหารมากกว่าน้ัน  
 การทําเกษตรที่ต้องใช้สารเคมีน้ันดินจะเสื่อมลงเรื่อย ๆ เน่ืองจากเป็นการคิดในด้านเคมีกับด้านธาตุ
อาหารที่ผักต้องการเท่าน้ัน ไม่ได้คํานึงถึงโครงสร้างของดินและสิ่งมีชีวิตในดิน การใส่ปุ๋ยเคมีจึงไม่เพียงพอต่อ
การสร้างและอนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ของดินแต่เป็นเหตุให้ดินขาดความสมดุล 
 

ดินที่เหมาะสมกับการปลูกพชื 
 1. ฮิวมัส คือ ซากพืชซากสัตว์ที่ตายและเน่าเป่ือยแล้ว อาจได้จากใบหญ้า ใบไม้ ซึ่งกองทับถมกันอยู่
นาน ๆ จนเน่าเป่ือย มูลสัตว์ เช่น มูลวัว ควาย เป็ด ไก่ และหมู เมื่อใส่ไปในดินก็ทําให้ดินดีขึ้น เพราะมูลสัตว์
เมื่อปนอยู่ในดินก็เน่าเป่ือยกลายเป็นฮิวมัส ดินอุดมมักมีสีดํา เมื่อแห้งไม่แข็งเหมือนดินเหนียว นํ้าซึมผ่านได้
พอสมควร เป็นดินที่พืชส่วนมากชอบ   
 2. ดินอุดม เป็นดินที่อุ้มนํ้าไว้ได้ดีพอสมควร พอเหมาะที่จะทําให้ต้นไม้เจริญงอกงามดี 
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 3. ดินร่วน เป็นดินที่มีลักษณะซุย มีสีต่างกัน ๆ กัน บางชนิดมีสีค่อนข้างดํา มีนํ้าหนักเบา เน่ืองจากมี
อินทรียวัตถุผสมอยู่มาก มีอาหารบริบูรณ์ การอุ้มนํ้าของดินพอเหมาะแก่พืช อุ้มความร้อนไว้พอเพียง อากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก การระบายนํ้าดี เวลาฝนตกก็ไม่ช้ืน 
 4. ดินเหนียว เป็นดินที่มีลักษณะเป็นเม็ดละเอียดมาก เวลาแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งแตกระแหง 
เวลาถูกนํ้าจะเป็นโคลนตม ทําให้สมบัติของดินเปลี่ยนไป เวลาฝนตกนํ้าจะซึมลงช้าเพราะเม็ดดินละเอียด 
สามารถอุ้มนํ้าได้ดีกว่าชนิดอ่ืน ๆ อากาศถ่ายเทหรือผ่านเข้าออกระหว่างเม็ดดินไม่ได้ดี มีอาหารพืชบ้างเล็กน้อย
แล้วแต่ชนิดของดิน ดินเหนียวมีหลายชนิด มีสีต่าง ๆ กัน 
 5. ดินทราย เป็นดินที่มีทรายอยู่เป็นส่วนใหญ่ ดินชนิดน้ีมีเน้ือหยาบร่วน ไม่จับกันเป็นก้อน น้ําซึมผ่าน
ไปได้ง่าย อุ้มนํ้าไว้ได้น้อย 
 ดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก คือ ดินที่มีเหนียวและดินทรายพอ ๆ กัน เรียกว่า ดินปนทราย ดินปน
ทรายมีฮิวมัสปนอยู่มาก เป็นดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก 
 

ประโยชน ์ของด ิน 
ด ินม ีประโยชน ์มากมายมหาศาลต ่อมน ุษย ์และส ิ่งม ีช ีว ิตอ ื่น ๆค ือ 
1. ประโยชน ์ต่อการเกษตรกรรมเพราะด ินเป็นต ้นกําเนิดของการเกษตรกรรมเป ็นแหล ่งผล ิตอาหาร

ของมน ุษย ์ในดินจะม ีอ ินทร ียว ัตถุและธาตุอาหารรวมท ั้งนํ้าท ี่จําเป็นต ่อการเจร ิญเต ิบโตของพ ืชอาหารท ี่คนเรา
บร ิโภคในท ุกว ันน ี้มาจากการเกษตรกรรมถ ึง90% 

2. การเล ี้ยงส ัตว ์ด ินเป ็นแหล ่งอาหารส ัตว ์ท ั้งพวกพ ืชและหญ ้าท ี ่ข ึ้นอย ู ่ตลอดจนเป ็นแหล ่งท ี่อย ู ่อาศ ัย
ของส ัตว ์บางชน ิดเช ่นงูแมลง นากฯลฯ 

3. เป ็นแหล ่งท ี่อย ู ่อาศ ัยแผ ่นด ินเป ็นท ี่ต ั้งของเม ืองบ ้านเร ือนทําให้เก ิดวัฒนธรรมและอารยธรรมของ
ช ุมชนต ่าง ๆมากมาย 

4.เป ็นแหล ่งเก ็บก ักนํ้าเน ื้อด ินจะม ีส ่วนประกอบสําคัญ ๆค ือส ่วนท ี่เป ็นของแข ็งได ้แก่ กรวดทราย
ตะกอน และส ่วนท ี่เป ็นของเหลวค ือนํ้าซ ึ่งอย ู ่ในร ูปของความช ื้นในด ินซ ึ่งถ ้าม ีอย ู ่มากๆก ็จะกลายเป ็นนํ้าซ ึมอย ู ่
ค ือนํ้าใต ้ด ินนํ้าเหล ่าน ี้จะค ่อยๆ ซ ึมลงท ี่ตํ่า เช ่นแม ่นํ้าลําคลองทําให ้เราม ีนํ้าใช ้ได ้ตลอดปี 
 

การปรับปรุงบาํรุงดิน 
การปรับปรุงดินโดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุให้แก่ดิน สามารถทําได้หลายวิธี ดังน้ี 
1. การทําปุ๋ยพืชสด “ปุ๋ยพืชสด” คือ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหน่ึง ที่ได้จากการไถกลบ ต้น ใบ และส่วนต่าง ๆ

ของพืช โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว ในระยะช่วงออกดอก ซึ่งเป็นช่วงที่มีธาตุอาหารสูงสุด แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เน่า
เป่ือยผุพังย่อยสลายเป็นอาหารแก่พืชที่จะปลูกตามมา ซึ่งผลิตได้ในไร่นาโดยแรงงานและธรรมชาติ การใช้ปุ๋ย
พืชสดนั้นได้มีผู้ปฏิบัติกันมาเป็นเวลานานแล้ว โดยมีรายงานว่ามีผู้รู้จักใช้ปุ๋ยพืชสดก่อนสมัยโรมันเรืองอํานาจ 
ปัจจุบันการใช้ปุ๋ยพืชสดได้รับความสําเร็จเป็นอย่างดีในหลายประเทศจนเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย เช่น     
ในประเทศจีนถือว่าปุ๋ยพืชสดน้ันเป็นอาหารธรรมชาติ สําหรับพืชและดิ" โดยนิยมใช้ปุ๋ยพืชสดอยู่ 4 ระดับ
ดังต่อไปน้ี คือ 

1) ทําการไถหว่านและไถกลบในแปลงเดียวกัน 
2) เก็บเก่ียวพืชที่ใช้ทําปุ๋ยพืชสดแล้วนําไปไถกลบในแปลงอ่ืนที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม 3 - 4 เท่าตัว

รากของพืชที่เก็บเก่ียวไปแล้วจะยังคงเหลืออยู่เป็นการคงความอุดมสมบูรณ์ในแปลงเดิมได้ 
3) ต้นพืชที่ใช้ทําเป็นปุ๋ยพืชสดนํามาผสมกับหญ้าและโคลนแล้วนํามากองทําเป็นปุ๋ยหมักตามมุม

แปลงหรือใช้ในบ่อผลิตก๊าซชีวภาพ 
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4) ทําการปลูกพืชที่ใช้ทําเป็นปุ๋ยพืชสดร่วมกับการปลูกข้าวเมื่อเก็บเก่ียวข้าวแล้วก็ไถกลบลงไปใน
แปลง 

    ในทวีปเอเชียมีหลายประเทศที่เกษตรกรใช้ปุ๋ยพืชสดได้แก่จีนไต้หวันอินเดียบังคลาเทศและ
ฟิลิปปินส์ทั้งแหนแดงและพืชตระกูลถั่วเช่นโสนพันธ์ุต่าง ๆ 

 ข้อควรพิจารณาในการเลือกพืชเพ่ือใช้เป็นพืชปุ๋ยสดการพิจารณาเลือกพืชที่จะใช้ทําเป็นพืชปุ๋ยสด
น้ันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆอย่างเช่นสภาพพ้ืนที่ภูมิอากาศวัตถุประสงค์ในการใช้รวมทั้งความนิยมชนิดและ
รูปแบบของการปลูกพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่นน้ันๆด้วยโดยทั่วไปอาจสรุปเป็นแนวทางหลักในการพิจารณาได้
ดังต่อไปนี้ 

1) เลือกพืชที่ เจริญเติบโตได้ดีในดินและฤดูกาลที่ประสงค์จะปลูกโดยเฉพาะอย่างย่ิงควร
เจริญเติบโตได้ดีพอควรในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดีและต้องการการดูแลรักษา   
เพียงเล็กน้อย 

2) เมล็ดพันธ์ุหาได้ง่ายในท้องถิ่นราคาไม่แพงเกินไปและควรจะสามารถผลิตเมล็ดพันธ์ุไว้ใช้ต่อไปได้
ง่าย 

3) ให้นํ้าหนักต้นสดต่อเน้ือที่สูงอันจะส่งผลให้ได้ธาตุอาหารจากการสลายตัวแล้วสูงไปด้วย 
4) เป็นพืชที่เจริญเติบโตเร็วสามารถแข่งกับวัชพืชได้ออกดอกได้ในระยะเวลาสั้นเพ่ือจะได้ทําการไถ

หรือสับกลบได้เร็วขึ้น 
5) มีระบบรากลึกกว้างอันจะส่งผลให้พืชทนต่อความแห้งแล้งและทําให้เกิดช่องว่างในดินล่างช่วย

ให้มีการระบายนํ้าและอากาศดีขึ้นทั้งรากพืชสามารถดูดธาตุอาหารจากดินช้ันล่างมาสะสมในใบและลําต้นเมื่อ
พืชถูกไถหรือถูกกลบลงไปแล้วธาตุอาหารเหล่าน้ันก็จะอยู่บนดินช้ันบนเป็นประโยชน์แก่พืชที่ปลูกตามมา 

6) ต้านทานและทนต่อการทําลายของศัตรูพืชได้ดีไม่เป็นแหล่งที่พักอาศัยของศัตรูพืชอันจะมีผลต่อ
การทําลายพืชเศรษฐกิจที่ปลูกตามมา 

7) ลําต้นก่ิงก้านเปราะง่ายต่อการไถและสับกลบลงในดินอันจะทําให้ซากพืชไถกลบลงไปน้ันง่ายแก่
การถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ในดิน 

8) ไม่มีผลในทางลบคือไม่เป็นวัชพืชต่อพืชเศรษฐกิจที่ปลูกตามมาในภายหลัง 
9) สามารถจัดเข้าระบบปลูกพืชได้ง่ายและเหมาะสม 

2. การคลุมดิน เป็นการสร้างความต่อเน่ืองในการเพ่ิมดิน เพราะวัสดุที่นํามาคลุมดินจะช่วยให้สิ่งมีชีวิต
ในดิน เช่น ไส้เดือน ก้ิงกือ ตลอดจนจุลินทรีย์ต่าง ๆ เกิดกิจกรรมในการย่อยสลายอินทรียวัตถุได้อย่างช้า ๆ 
สม่ําเสมอตลอดเวลา อันส่งผลให้เกิดการปรับโครงสร้างของดินในระยะยาว ดินสูญเสียธาตุอาหารช้าลง อีกทั้ง
การมีวัสดุคลุมดินจะช่วยรักษาความชุ่มช้ืนป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ทําให้นํ้าไหลซึมลงสู่ดินช้ันล่างได้ดี 
ควบคุมอุณหภูมิในดินไม่ให้เย็นจัดหรือร้อนจัด อีกทั้งเป็นการลดจํานวนวัชพืช 

    การใช้วัสดุคลุมดินเป็นการคลุมผิวดินด้วยอินทรียวัตถุชนิดต่าง ๆ เช่น วัชพืช หญ้า เศษใบไม้ ฟาง 
ฯลฯ เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และรักษาความชุ่มช้ืนภายในดิน ถ้าคลุมดินอย่างต่อเน่ืองจะ
ทําให้จุลินทรีย์ในดินมีความสมดุล อีกทั้งแสงแดดและฝนจะไม่สัมผัสโดยตรงเพราะมีสิ่งปกคลุมผิวดิน 

    การมีวัสดุคลุมดินทําให้ดินไม่อัดแน่นเพราะนํ้าฝนหรือถูกแสงแดดจนเผาแห้ง วัสดุคลุมดินทําให้ผิว
ดินมีโครงสร้างโปร่งร่วนซุย เก็บกักนํ้าได้ดีขึ้นและรักษาความช้ืนในดินให้พอเหมาะ ในฤดูแล้งวัสดุคลุมดินจะ
ช่วยป้องกันการระเหยและรักษาความชุ่มช้ืน ถ้าดินมีวัสดุคลุมหนากว่า 2 หรือ 5 เซนติเมตรคลุมอยู่ตลอดเวลา
จะช่วยลดการไถพรวนลงได้ 
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3. ปลูกพืชหมุนเวียน เป็นการไม่ปลูกพืชชนิดเดียวกันหรือตระกูลเดียวกัน ติดต่อกันบนพ้ืนที่เดิม    
การปลูกพืชหมุนเวียนจะช่วยหลีกเลี่ยงการระบาดของโรคและแมลง และเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงดิน  
               หลักของการปลูกพืชหมุนเวียนมีเพ่ืออนุรักษ์ดินและรักษาธาตุอาหารในดินให้สมดุล พืชแต่ละชนิด
กินอาหารต่างกันด้วยและสร้างธาตุอาหารท่ีต่างกันด้วย การปลูกพืชหมุนเวียนหลายชนิดในพ้ืนดินจะทําให้การ
ใช้ธาตุอาหารและการสร้างธาตุอาหารสมดุล การหมุนเวียนน้ีจะทําในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปก็ได้ วิธีการท่ีจะ
ทําแบบค่อยเป็นค่อยไปจะง่ายที่สุดและเข้าใจได้ง่าย ๆ ในระยะเริ่มต้นเราก็มีหลักอยู่ว่า เราแบ่งพ้ืนที่เป็นส่วน ๆ 
เราจะมีพ้ืนที่เท่าไหร่ก็ตาม ถ้าจะเป็น 4 ส่วน เราก็จะกําหนดตัวพืช 4 ชนิดถ้าเราต้องการปลูกพืช 5 ชนิด     
เราก็แบ่งพ้ืนที่เป็น 5 ส่วน ถ้าเราแบ่งพ้ืนที่เป็น 10 ส่วน แต่ใช้พืช 4 ชนิด เราก็จะหมุนเวียนปลูกพืช โดยแปลง
ที่ 1 กับแปลงที่ 6 ใช้พืชชนิดเดียวกัน แปลงที่ 2 กับแปลงที่ 7 และแปลงที่ 3 กับแปลงที่ 8 ในการปลูกรอบ 2 
พืชที่เคยปลูกที่แปลงที่ 1 เราก็นําไปปลูกในแปลงที่ 2 ที่เคยปลูกในแปลงที่ 6 ก็ปลูกในแปลงที่ 7 เพราะฉะนั้น 
พืชหมุนเวียนได้ 5 ชุดจังหวะของการทํากิจกรรมปลูกพืชในแต่ละแปลงจะไล่กันไปเรื่อย ๆ เราจะเห็นได้ว่ามี
มากแปลงก็จะปลูกพืชได้มากชนิด ถ้ามีมากกว่า 5 แปลง พืชปิดท้ายควรจะเป็นตระกูลถั่วสัก 2 รายการ      
นอกเสียจากว่าเราจะเลือกพืชผักตระกูลถั่วลงในรายการอ่ืนแล้ว 

4. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อ่ืน ๆ   
 ปุ๋ยอินทรีย์ (Organic Fertilizer) หรือปุ๋ยหมัก (Compost) คือ ปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลาย

อินทรียวัตถุทางชีวเคมี โดยจุลินทรีย์กลุ่มใช้ออกซิเจน (Aerobic Microorganisms) จนเป็นประโยชน์ต่อพืช 
 ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยทําจากวัสดุอินทรีย์ มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์สําหรับการเจริญเติบโตของพืช 
ผลิตจากวัสดุอินทรีย์ ของเสียจากโรงงาน(บางประเภท) มูลวัว มูลไก่ มูลค้างคาว ซากต้นไม้ ใบไม้ กรดอะมิโน 
โดโลไมท์ และแร่ธาตุต่าง ๆ นํามาบด เติมจุลินทรีย์ บ่มหมัก กลับกอง จนย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย 
 ปุ๋ยอินทรีย์ที่ดี จะต้องประกอบด้วยแร่ธาตุครบทั้ง 13 ชนิดที่พืชต้องการ ดังน้ี 
 แร่ธาตุหลัก ซึ่งพืชต้องการในปริมาณสูงมาก ประกอบด้วย 

1) ไนโตรเจน (N) 
2) ฟอสฟอรัส (P) 
3) โพแทสเซียม (K)หรือ N-P-K น่ันเอง 

แร่ธาตุรอง ซึ่งพืชต้องการในปริมาณน้อย ประกอบด้วย 
1) แคลเซียม (C) 
2) แมกนีเซียม (Mg) 
3) กํามะถัน (S) 

แร่ธาตุเสริม ซึง่พืชต้องการในปริมาณที่น้อยมาก (แต่ขาดไม่ได้) ประกอบด้วย 
1) เหล็ก (Fe) 
2) แมงกานีส (Mn) 
3) โบรอน (B) 
4) โมลิบดินัม (Mo) 
5) ทองแดง (Cu) 
6) สังกะสี (Zn) 
7) คลอรีน (Cl)         

ปุ๋ยอินทรีย์ มีลักษณะทางกายภาพได้หลายแบบ เช่น ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยผง และปุ๋ยนํ้า แต่ที่นิยมจําหน่าย
ในท้องตลาดส่วนใหญ่เป็นปุ๋ยเม็ด เน่ืองจากสะดวกกับเกษตรกรในการนําไปใช้ ทั้งจากการหว่านด้วยมือ หรือใช้
กับเคร่ืองพ่นเม็ดปุ๋ย 
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ข้อเด่นของปุ๋ยอินทรีย์ที่เหนือกว่าปุ๋ยเคมี คือ ปุ๋ยอินทรีย์มีอินทรียวัตถุ มีธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ
ที่จําเป็นต่อจุลินทรีย์ดินและพืชที่ปุ๋ยเคมีไม่มี นอกจากน้ีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ยังทําให้ดินมีสภาพเป็นกลาง ในขณะ
ที่การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างยาวนานจะทําให้ดินมีสภาพเป็นกรดซึ่งมีผลทําให้มีการละลายแร่ธาตุที่ไม่พึงประสงค์
ออกมาให้แก่รากพืช เช่นอะลูมิเนียม ทําให้พืชมีลักษณะแคระแกร็นและเป็นโรคง่าย ปุ๋ยอินทรีย์ยังเพ่ิมจํานวน
จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ ทําให้ดินมีโครงสร้างโปร่ง ร่วนซุย อ่อนนุ่มอุ้มนํ้า 

ข้อด้อยของปุ๋ยอินทรีย์ คือ มีธาตุอาหารหลักตํ่ากว่าปุ๋ยเคมี และตํ่ากว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมี ซึ่งผลิตจาก
การผสมปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีเข้าด้วยกัน ทําให้บางครั้งต้องใช้ในปริมาณมากเพ่ือให้ได้ปริมาณธาตุอาหารท่ี
เพียงพอต่อความต้องการของพืช 

 

การทําปุ๋ยหมักเพื่อใชเ้อง 
การทําปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยอินทรย์ี มีหลักเกณฑ์ที่สําคัญ คือ  
1. วัสดุที่นํามาใช้  วัสดุที่นํามาใช้มีความสําคัญมากเพราะเป็นตัวช้ีวัดคุณภาพของปุ๋ยหมัก ถ้าหากเป็น

วัสดุที่มีธาตุอาหารพืชอยู่มากก็จะได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพดี วัสดุดังกล่าวน้ีอาจแบ่งอย่างง่าย ๆ ได้ 3 กลุ่มคือ 
     ก. วัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย ได้แก่ ใบไม้ ก่ิงก้านใบ และต้นของพืชตระกูลถั่วขนาดเล็ก ผักและผลไม้ 
ช้ินส่วนของสัตว์ ซึ่งใช้เวลาในการย่อยสลายเพ่ือเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ภายใน 1 เดือน 

    ข. วัสดุที่ย่อยสลายได้ปานกลาง ได้แก่ หญ้าแห้ง ฟางข้าว ต้นใบข้าวโพด ก่ิงไม้ขนาดเล็กใช้เวลาใน
การย่อยสลายจนเป็นปุ๋ยประมาณ 1.5 – 2 เดือน 

    ค. วัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก ได้แก่ ขี้เลื่อย ซังข้าวโพด เปลือกไม้ยูคาลิปตัส ใช้เวลาการย่อยสลายจน
เป็นปุ๋ยเกิน 2 เดือน 

2. อาหารของจุลินทรีย์ เน่ืองจากวัสดุที่นํามาใช้มีความหลากหลายมากบางชนิดอาจมีอาหารพืชครบ
สามารถให้จุลินทรีย์ย่อยสลายได้โดยไม่ต้องใช้อาหารอ่ืนเพ่ิมก็ได้ แต่ถ้ามีความต้องการให้กระบวนย่อยสลาย
เสร็จสิ้นเร็ว จําเป็นจะต้องได้สารอาหารเพ่ิม สารอาหารดังกล่าว ได้แก่ 

ก. มูลสัตว์ต่าง ๆ  
    ข. รําข้าว  กากถ่ัวเหลือง  ปลาป่น 
    ค. นํ้าตาลโมลาส 
    ง. ปุ๋ยเคม ี
    การใช้สารเหล่าน้ีควรเลือกชนิดที่มีราคาถูก และหาได้ง่าย 
3. การควบคุมความช้ืนและอุณหภูมิส่วนน้ีมีความสําคัญมาก เพราะการย่อยสลายได้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่

กับความพอดีของอุณหภูมิและความช้ืนที่ส่งเสริมให้จุลินทรีย์ย่อยสลายทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน
การทําปุ๋ยใช้เองควรให้มีขนาดกองที่พอเหมาะไม่เล็กเกินไปและไม่ใหญ่เกินไป และสามารถปฏิบัติงานได้ง่าย 
ควรมีขนาดกว้างประมาณ 2 เมตร สูง 1 เมตร ยาว 3-5 เมตร และควรมีวัสดุคลุมกอง เช่น กระสอบเก่า ๆ 
หรือพลาสติกเพ่ือรักษาความช้ืนและอุณหภูม ิ

วิธีการทํา 
1. นําวัสดุที่ต้องการทํามากองกับพ้ืนที่ราบเสมอกัน สูงประมาณ 50 เซนติเมตร 
2. นําอาหารจุลินทรีย์ เช่น มูลสัตว์ โรยลงส่วนบนของกองปุ๋ย ปริมาณที่ใช้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติวัสดุ ถ้า

เป็นวัสดุย่อยง่ายใช้ในอัตรา มูลสัตว์ : วัสดุ = 1:10 วัสดุที่ย่อยสลายได้ปานกลางใช้อัตรา 1:5 ถ้าเป็นวัสดุย่อย
ยาก เช่น ซังข้าวโพด ใช้อัตรา 1:1 เสร็จแล้วใช้นํ้ารดให้ทั่วให้ได้ความช้ืนโดยรวมประมาณ 40-60% ทําการ
เหยียบบนกองปุ๋ยให้แน่น หลังจากเหยียบแล้วควรให้มีความสูง 50 เซนติเมตร ถ้ายุบมากไปให้นําวัสดุใส่เพ่ิม 
 3. ทําซ้ําตามข้อ 1 โดยกองทับบนกองเดิมจนได้ความสูงประมาณ 1 เมตร 
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 4. นําพลาสติกคลุมกองให้มิด ใช้วัสดุหนัก ๆ ทับชายพลาสติกโดยรอบเพ่ือกันลมพัดเปิดออก 
 5. ทําการกลับกองทุก ๆ 7 วัน และสังเกตกองปุ๋ยว่ามีความช้ืนมากหรือน้อยเกินไปถ้าความช้ืนน้อยไป
สามารถเติมนํ้าได้ แต่ถ้าแฉะมากให้เปิดกองระบายความช้ืนออก กองปุ๋ยที่ดีจะมีความร้อนขึ้นสูงในช่วง 7-15 
วัน และจะเริ่มลดลงหลังจาก 20 วัน 

การทําปุ๋ยหมักให้ได้ดีผู้ปฏิบัติต้องเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยว่าความเหมาะสมอยู่ตรงไหน เพราะการ
ปฏิบัติจริงน้ันมีปัจจัยภายนอกเก่ียวข้องมาก ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้วิธีการควบคุม ข้อมูลที่ให้มาเป็นเพียงหลักเกณฑ์
เชิงวิชาการหยาบ ๆ เท่าน้ัน การทําปุ๋ยใช้เองควรเน้นเฉพาะวัสดุที่หาง่ายในไร่นา ในบ้าน และถ้ามีความจําเป็น
ที่จะต้องซื้อควรเลือกวัสดุที่มีราคาถูก ในกรณีที่ทําปุ๋ยหมักใช้เองเรื่องเวลาของการหมักอาจไม่มีความสําคัญมาก
นักถ้าหากว่าผู้ใช้ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องนํามาใช้เร็ว อาจทําการหมักทิ้งไว้ 2-3 เดือนก็ได้ โดยใช้วัสดุที่มีอยู่
กองรวมกันดังกล่าว แต่ถ้าต้องการให้มีการเกิดเป็นปุ๋ยในเวลาท่ีสั้นจําเป็นที่จะต้องใช้มูลสัตว์เพ่ิมขึ้น มากน้อย
ขึ้นอยู่กับวัสดุที่นํามาใช้ 
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การปลูกพืชอินทรีย์ 

การปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ ควรดําเนินการเลือกพ้ืนที่เหมาะสม โดยอยู่ห่างโรงงาน ห่างแปลงปลูกที่ใช้
สารเคมี มีแหล่งนํ้าสะอาดไม่มีสารพิษเจือปนทั้งน้ีต้องศึกษาประวัติพ้ืนที่ เช่น เคยปลูกพืชอะไร การใช้ปุ๋ยและ
สารเคมี ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีจากน้ันเลือกปลูกพืชให้เหมาะกับดิน โดยให้พิจารณาว่าดินมีทั้งดินร่วน ดิน
เหนียว หน้าต้ืน หน้าดินลึก ดินเป็นกรด ดินเป็นด่าง ดินเค็ม เป็นต้น จึงควรพิจารณาเลือกปลูกพืชที่ขึ้นอยู่เดิม
และให้เก็บตัวอย่างดิน นํ้า ไปทําการวิเคราะห์ 

ควรมีการวางแผนจัดการได้แก่  
1) การวางแผนป้องกันสารพิษจากภายนอกทั้งทางนํ้าและทางอากาศ การป้องกันทางนํ้าโดยการขุดคู

รอบแปลง การป้องกันทางอากาศโดยปลูกพืชกันชน เช่น ไม้ทรงสูง ไม้ทรงสูงปานกลาง ไม้ต้นเต้ีย บนคันก้ันนํ้า
รอบแปลง 

2) วางแผนป้องกันภายใน โดยจัดระบบการระบายน้ํา การเก็บรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ และการเข้า
ออกไร่นา 

3) วางแผนระบบการปลูกพืช ควรเลือกฤดูปลูกที่เหมาะสมใช้พันธ์ุพืชที่ต้านทานโรคแมลง พืชบํารุงดิน 
พืชไล่แมลง 

 

การเตรียมดิน 
1. เลือกพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินสูง  
2. ถ้าดินเป็นกรดจัดใส่หินปูนบดลดความเป็นกรด 
3. ปลูกพืชตระกูลถั่วและไถกลบ ได้แก่ โสน ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า ถั่วมะแฮะ เป็นต้น  
4. ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เศษซากพืช เพ่ือช่วยปรับโครงสร้างดิน และให้ธาตุอาหารพืช 
5. ดินขาดฟอสฟอรัสให้ใช้ปุ๋ยหินฟอสเฟต 
6. ดินขาดโพแทสเซียม ให้ใช้ปุ๋ยมูลค้างคาว เกลือโพแทสเซียมธรรมชาติ และขี้เถ้าถ่าน 

สารที่ไม่อนุญาตให้ใช้ปรับปรุงดิน  
1. กากตะกอนโสโครก (โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับผัก)  
2. สารเร่งการเจริญเติบโต 
3. จุลินทรีย์ และผลิตผลจากจุลินทรีย์ที่ได้มากจากการตัดต่อสารพันธุกรรม 
4. สารพิษตามธรรมชาติ เช่น โลหะหนักด่าง 
5. ปุ๋ยเทศบาล หรือปุ๋ยหมักจากขยะในเมือง 

สารที่อนุญาตให้ใช้ปรับปรุงดิน 
1. ปุ๋ยอินทรีย์ ที่ผลิตจากวัตถุในไร่นา เช่น  
    - ปุ๋ยหมัก จากเศษซากพืช ฟางข้าว ขี้เลื่อย เปลือกไม ้เศษไม้ และวัตถุเหลือใช้ทางการเกษตร 
      อ่ืน ๆ เป็นต้น 
    - ปุ๋ยคอก จากสัตว์ที่เลี้ยงตามธรรมชาติ ไม่ใช้อาหารจากจีเอ็มโอ (สารตัดต่อพันธุกรรม) ไม่ใช้ 
      สารเร่งการเจริญเติบโตและไม่มีการทรมานสัตว์ 
    - ปุ๋ยพืชสด จากเศษซากพืชและวัตถุเหลือใช้ในไร่นาสารอินทรีย์ 
2. ดินพรุ ที่ไม่เติมสารสังเคราะห์ 
3. ปุ๋ยชีวภาพ หรือจุลินทรีย์ที่พบทั่วไปตามธรรมชาติ 

เรื่องท่ี 3  การปลูกพชืเกษตรอินทรียแ์ละการดูแลรักษา 
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4. ขุยอินทรีย์ สิ่งที่ขับถ่ายจากไส้เดือนและแมลง  
5. ดินอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ 
6. ดินช้ันบน (หน้าดิน) ที่ปลอดจากการใช้สารเคมีมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 
7. ผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายและสาหร่ายทะเล ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ 
8. ปุ๋ยอินทรีย์นํ้าที่ได้จากพืชและสัตว์ 
9. อุจจาระและปัสสาวะที่ได้รับการหมักแลว้ (ใช้ได้กับพืชที่ไม่เป็นอาหารของมนุษย์) 
10. ของเหลวจากระบบน้ําโสโครก จากโรงงานท่ีผ่านกระบวนการหมักโดยไม่เติมสารสังเคราะห์  
     และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ 
11. ของเหลือใช้จากกระบวนการในโรงงานฆ่าสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานนํ้าตาล โรงงาน 
     มันสําปะหลัง โรงงานนํ้าปลา โดยกระบวนการเหล่าน้ันต้องไม่เติมสารสังเคราะห์ และต้องได้รับ 
     การรับรองอย่างเป็นทางการ 
12. สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชหรือสัตว์ซึ่งได้จากธรรมชาติ 
เมื่อดินมีความสมบูรณ์แล้ว ก็ดําเนินการไถพรวนและเตรียมแปลง ต้องทําการไถพรวนให้พ้ืนที่ในแปลง

โล่งแจ้งพร้อมที่จะทําการวางรูปแบบแปลง ในการวางรูปแบบแปลงจะต้องวางไปตามตะวัน เน่ืองจากพืชใช้
แสงแดดปรุงอาหารและแสงแดดฆ่าเช้ือโรค แปลงที่จะปลูกพืชผักน้ันความกว้างไม่ควรเกิน 1 เมตร ส่วนความ
ยาวตามความเหมาะสมของพื้นที่ ส่วนพ้ืนที่ที่ยังทําแปลงปลูกพืชไม่ทันให้้เอาพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเขียวหรือถั่ว
มะแฮะมาหว่านคลุมดินเพ่ือทําเป็นปุ๋ยพืชสด เป็นการปรับปรุงบํารุงดินไปพร้อมกับการป้องกันแมลงที่จะมาวาง
ไข่ในพงหญ้าด้วย 

ทั้งน้ีการยกแปลงปลูก ให้ยกแปลงเพ่ือปลูกพืชผัก แต่ก่อนที่จะปลูกจะต้องมีการปรับสภาพดินในแปลง
ปลูก โดยการใส่ปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์์ที่ตากแห้งแล้ว จะใส่มากใส่น้อยขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดินที่จะทํา
แปลงปลูกพืชอินทรีย์์ (ห้ามใช้มูลสัตว์สด) ทําการพรวนคลุกดินให้ทั่ว ทิ้งไว้ 7 วัน ก่อนปลูก 
 

วิธีการปลูก 
แผนการจัดการศัตรพูืชก่อนปลูก 
1. กรณีใช้เมลด็พันธ์ุปลูก 
    - ควรใช้เมล็ดพันธ์ุต้านทานต่อโรคแมลง และวัชพืช ใช้เมล็ดพันธ์ุที่ปราศจากศัตรูพืช 
    - แช่เมล็ดในนํ้าอุ่น อุณหภูมิประมาณ 50-55 องศาเซลเซียส นาน 10-30 นาที (แล้วแต่ชนิด 

เมล็ดพันธ์ุ) เพ่ือกําจัดเช้ือราและเช้ือแบคทีเรียบางชนิดที่ติดมากับเมล็ด 
      - คลุกเมล็ดด้วยจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ เช่น เช้ือไตรโคเดอร์ม่า เช้ือแบคทีเรีย บาซิลลัส สัปทลิิส 
 2. การเตรียมแปลงเพาะกล้า อบดินแปลงเพาะกล้า อบดินแปลงเพาะด้วยไอนํ้าหรือคลุกดินด้วยเช้ือรา 
ปฏิปักษ์ในระยะกล้า 
 3. การเตรียมแปลงปลูก ไถตากดิน 1-2 สัปดาห์ ให้เมล็ดวัชพืชงอกแล้วไถกลบ ใช้พลาสติกที่ไม่ย่อย
สลายคลุมแปลงกําจัดวัชพืชในดินที่ต้องการแสงแดด ใช้ปูนโดโลไมท์ หรือปูนขาว จากธรรมชาติปรับความเป็น
กรดด่างของดิน เพ่ือยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือโรค ขังนํ้าให้ท่วมแปลงเพ่ือควบคุมโรคแมลง ที่อยู่ในดิน ตาก
ดินให้แห้งเพ่ือกําจัดแมลงในดิน ใส่เช้ือราปฏิปักษ์ เช่น เช้ือไตรโคเดอร์ม่า ลงในดิน ป้องกันการระบาดของเช้ือ
ราบางชนิด   
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การปลูกพริกขี้หนูอินทรีย์ 
ลักษณะท่ัวไป พริกขี้หนูเป็นไม้ พุ่มเต้ีย ต้นมีความสูงประมาณ 60 

เซนติเมตร ใบมีขนาดเล็ก ปลายใบแหลมมีดอกสีขาว ผลมีลักษณะกลมยาวปลาย
แหลมช้ีฟ้า ซึ่งตางจากพริกช้ีฟ้าปลายผลจะช้ีลงพ้ืนดิน ผลมีขนาดยาวประมาณ    
2 - 3 เซนติเมตร มีรสชาติเผ็ดร้อน ผลดิบมีสีเขียวผลแก่มีสีส้ม สีแดง สีแดงแก่ 
หรือ เหลือง ในแต่ละผลจะมีเมล็ดจํานวนมากเรียงตัวอยู่ 

การเพาะพันธุ์ สามารถนําเมล็ดมาทําการขยายพันธ์ุได้โดยห่อเมล็ดพันธ์ุ
ด้วยผ้าขาวบางนําไปแช่นํ้าทิ้งไว้ 1 คืน และนําขึ้นมาพักทิ้งไว้อีก 1 คืน โดยไม่ต้องแกะผ้าขาวบางออก หลังจาก
น้ันนําเมล็ดพันธ์ุไปหว่านยังแปลงเพาะกล้าให้ทั่ว หรือหว่านจัดระยะแถวห่างกันประมาณ 10 เซนติเมตร 
จนกระทั่งต้นเริ่มงอกออกมา จึงย้ายไปปลูกต่อไป 

การเตรียมพื้นที่ปลูก ในพ้ืนที่เพาะปลูกควรมีการไถดินเตรียมแปลงลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร 
ตากดินทิ้งไว้เพ่ือกําจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืชระยะหน่ึง จากน้ันใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักชีวภาพ หว่านบางๆให้
ทั่วทั้งแปลง ยกร่องแปลงปลูกกว้าง 1 เมตร ความยาวตามลักษณะพ้ืนที่ จัดระยะปลูกระหว่างต้น 30 x 30 
เซนติเมตร ปลูกได้ 2 แถวต่อร่อง 

การบํารุงดูแล หมั่นดูแลรดนํ้าทุกวันในช่วงฤดูแล้ง 2 เวลา เช้า-เย็น ให้พอชุ่ม หยุดการรดนํ้าบ้าง
ในช่วงฤดูฝน ต้องกําจัดวัชพืชทุก 15 วันครั้ง เพ่ือไม่ให้รกร้างและเข้ามาแย่งสารอาหารจากต้นพริก บํารุงเสริม
ด้วยการใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพหลังจากต้นมีอายุได้ 20 วัน ใส่ประมาณ 1-2 กํามือต่อต้น โดยขุดพรวนดินลึก
ประมาณ 1-2 เซนติเมตร ห่างจากต้นประมาณ 30 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยก่อนกลบดินตาม ใส่เดือนละคร้ังพร้อมรด
นํ้าตามให้ชุ่ม ฉีดพ่นนํ้าหมักชีวภาพทุก 10-15 วันครั้ง ช่วยบํารุงเสริมและป้องกันโรคพืช หรือศัตรูพืชได้อีกทาง 

การเก็บเก่ียวสามารถเก็บเก่ียวพริกได้เมื่อต้นมีอายุได้ประมาณ 45 วันขึ้นไป โดยนับต้ังแต่ติดผลเล็ก
กระทั่งเก็บเก่ียวได้ประมาณ 30 วัน สลับออกผลผลิตให้เก็บเก่ียวได้ทุก 5-7 วัน นาน 1-2 ปี บางสายพันธ์ุถ้ามี
การดูแลอย่างทั่วถึงสามารถเก็บได้นาน 3 ปี จึงเริ่มปลูกใหม่ วิธีการเก็บให้เด็ดติดขั้วไปด้วยเลือกเก็บได้ทั้งผลสี
เขียว สีแดง สีส้ม สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน 7-10 วัน หรือจะปล่อยให้ผลแก่คาต้นเพ่ือเก็บเมล็ดพันธ์ุก็ได้
เช่นกัน 

 
การปลูกมะเขอืเทศอินทรีย์ 

ลักษณะทั่วไป มะเขือเทศเป็นพืชล้มลุกอายุเพียง 1 ปี ลําต้นต้ังตรงมี
ลักษณะเป็นพุ่ม มีขนอ่อนๆปกคลุมใบ เป็นใบประกอบออกสลับกันใบย่อยมีขนาดไม่
เท่ากันบางใบเล็กเรียวยาวบางใบกลมใหญ่ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นหยักลึกคล้าย
ฟันเลื่อยมีขนอ่อนๆ ออกดอกเป็นช่อหรือดอกเด่ียวบริเวณซอกใบ ดอกมีสีเหลือง มี
กลีบเลี้ยงสีเขียวประมาณ 5-6 กลีบ ผลเป็นผลเด่ียวมีขนาดรูปร่างและสีต่างกันซึ่งมี

ขนาดเล็กประมาณ 3 เซนติเมตร จนถึงใหญ่ประมาณ 10 เซนติเมตร รูปร่างมีทั้งกลม กลมแบน หรือ กลมรี ผิว
นอกกลีบเป็นมัน ผลดิบมีสีเขียวหรือเขียวอมเทาเมื่อสุกจะมีสีเหลือง สีส้ม หรือสีแดง เน้ือภายในฉ่ําด้วยนํ้ามีรส
เปรี้ยว เมล็ดมีเป็นจํานวนมาก มะเขือเทศมีหลายพันธ์ุ เช่น พันธ์ุสีดา พันธ์ุโรมาเรดเพียร์ เป็นต้น 
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การเพาะขยายพันธุ์ ใช้วิธีการเพาะเมล็ด หากต้องการต้นกล้าจํานวนไม่มากสามารถเพาะใส่ถาดขนาด 
45 x 60 เซนติเมตร ลึกไม่เกิน 10 เซนติเมตร มีรูระบายนํ้าได้ โดยเตรียมดินละเอียด (ควรตากทิ้งไว้นาน 3-4 
สัปดาห์) 3 ส่วน ผสมปุ๋ยหมักชีวภาพ 1 ส่วน และทรายหรือแกลบ 1 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนใส่ในถาด
เพาะกล้า จัดระยะปลูกประมาณ 5 x 5 เซนติเมตร ลึกประมาณ 1 เซนติเมตร ก่อนกลบดินทับ 

กรณีที่ต้องการต้นกล้าปริมาณมาก ให้เพาะลงแปลง โดยเตรียมดิน (ตากทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์) ยกร่อง
แปลงกว้าง 1 เมตร ผสมปุ๋ยคอก 3 ส่วน และทราย 1 ส่วน โรยเมล็ดพันธ์ุจัดระยะแถวห่างกันประมาณ 10 
เซนติเมตร ทั้งสองแบบการเพาะกล้าเมื่อหว่านเมล็ดเสร็จให้รดนํ้าจนชุ่มพร้อมใส่นํ้าหมักชีวภาพ และน้ําสกัด
สมุนไพรจากดาวเรืองและกระเทียมเพ่ือป้องกันมด ควรใส่ทุก 7 วันครั้ง จนต้นกล้ามีอายุได้ 20-25 วัน หรือ มี
ใบจริงงอกออกมา 2-3 ใบ จึงพร้อมย้ายนําไปปลูกลงแปลงได้ ในช่วงนี้นําตาข่ายหรือผ้ามาคลุมก็ได้เพ่ือป้องกัน
แสงแดด ลม และฝน 

การปลูกทั่วไป ขุดไถเตรียมแปลงดินลึกประมาณ 30-40 เซนติเมตร ตากดินทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์ เพ่ือ
กําจัดโรคพืชและแมลงศัตรูพืช พรวนหน้าดินให้ละเอียดให้สามารถระบายนํ้าได้ดีพร้อมโรยปูนขาวประมาณ 2 
ตันต่อไร่ เพ่ือปรับสภาพดิน ควรใส่ก่อนการปลูกอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ หลังจากน้ันใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพ 2 
กิโลกรัม ต่อขี้เถ้าแกลบ 1 กระสอบ ใส่ในพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร เพ่ิมเติม ควรปรับสภาพหน้าดินให้เรียบเสมอกัน 
ยกแปลงสูงประมาณ 30 เซนติเมตร กว้าง 1 เมตร ปลูกแบบแถวคู่ระยะระหว่างแถวห่างกันประมาณ 70 
เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 50 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักชีวภาพอีกคร้ัง ข้อสําคัญไม่ควรปลูกมะเขือ
เทศในพ้ืนที่ที่เคยปลูกพืชตระกูลเดียวกันมาก่อน เช่น พริก มะเขือ และใบยาสูบ เป็นต้น อาจะเป็นสาเหตุของ
การสะสมเช้ือโรคและติดโรคได้ง่าย 

การบํารุงดูแล มะเขือเทศต้องการนํ้าอย่างสม่ําเสมอทุกวันต้ังแต่เริ่มปลูกไปจนถึงผลแก่ ไม่ควรให้นํ้า
มากจนเกิดการท่วมขังเป็นเหตุทําให้เกิดโรคโคนเน่าได้สําหรับในช่วงที่ต้นขาดนํ้านานไม่ควรให้นํ้าอย่าง
กะทันหันอาจทําให้ผลแตกได้ หลังจากเริ่มติดผลควรลดปริมาณนํ้าลงเพ่ือป้องกันไม่ให้ผลแตกอีกเช่น บํารุงด้วย
ปุ๋ยหมักชีวภาพประมาณ 300-500 กรัมต่อต้น พร้อมใส่นํ้าหมักชีวภาพในเวลาเดียวกันประมาณเดือนละ 2-3 
รอบ ป้องกันศัตรูพืชด้วยนํ้าหมักสะเดาผสมนํ้าหมักชีวภาพ ฉีดพ่นทุก 7 วันครั้ง รวมท้ังฉีดพ่นนํ้าปูนใส เพ่ือ
ป้องกันและกําจัดโรครากํามะหย่ีทันทีเมื่อพบเจอการระบาด 

การเก็บเก่ียว อายุการเก็บเก่ียวของมะเขือเทศจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธ์ุ แต่โดยเฉลี่ย
มีการเก็บเก่ียวที่อายุประมาณ 70 – 90ออกผล ออกผลผลิตให้เก็บเก่ียวต่อเน่ืองนาน 2-3 เดือน หากปลูกเพ่ือ
ส่งตลาดสดควรเก็บเก่ียวในระยะที่ผลยังไม่แก่จัดและมีขั้วติดผลมาด้วยเพ่ือยืดเวลาในการเก็บรักษาให้นานข้ึน 
สําหรับการเก็บเก่ียวส่งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปควรเก็บเก่ียวในระยะที่ผลสุกเปลี่ยนเป็นสีแดง หรือ สีส้มทั้ง
ผลตามลักษณะแต่ละสายพันธ์ุ ไม่ต้องมีขั้วติดมากับผล 
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การปลูกมะระอินทรีย์ 
ลักษณะทั่วไป มะระ เป็นพืชล้มลุก มีลําต้นเป็นเถา ชอบดินร่วนซุยนํ้าไม่

ท่วมขัง มะระที่นิยมปลูกกันแพร่หลายมีอยู่ 2 ชนิด ด้วยกัน คือ มะระขี้นก ซึ่งมี
ลักษณะผลป้อม เล็ก ขนาดความยาวประมาณ 5-8 เซนติเมตร มีรสชาติขมจัด ผิว
ขรุขระเป็นหนามแหลม เน้ือบางปลูกง่ายและติดผลดก นิยมนําไปลวกรับประทาน
เป็นเครื่องเคียงร่วมกับนํ้าพริกประเภทต่าง ๆ อีกชนิดหน่ึงคือมะระจีน เป็นพันธ์ุที่
นําเข้ามาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลมีขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 

7-8 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 30-40 เซนติเมตร ผลมีสีเขียวอ่อน เน้ือหนามีรสขมเพียงเล็กน้อย นิยมปลูก
เพ่ือนํามาบริโภคมากเน่ืองจากสามารถนําไปประกอบอาหารได้หลายประเภท เช่น ต้มจืด แกงคั่ว ผัดเผ็ด ผัดไข่ 
ลวก ต้มจิ้มนํ้าพริก เป็นต้น 

การเพาะขยายพันธุ์ การเพาะมะระน้ันต้องเพาะเมล็ดก่อนนําไปปลูกในแปลงปลูกจะได้ผลดีที่สุด โดย
การเพาะเมล็ดมะระน้ันทําได้ 3 วิธี ดังน้ี วิธีที่ 1 การเพาะกล้าในแปลงการเพาะด้วยวิธีน้ีต้องพรวนดินให้ร่วนซุย 
ผสมปุ๋ยคอกเพ่ือให้ดินร่วนซุยมากย่ิงขึ้น นําเมล็ดมะระมาปลูกเรียงห่างกันประมาณ 3 เซนติเมตร กลบด้วยดิน
หนา 2-3 เซนติเมตร เอาฟางคลุมรดน้ํา 3-4 วัน รอจนต้นกล้ามีใบจริง 2 ใบ หรือ อายุประมาณ 8-10 วัน ก็
สามารถย้ายแปลงปลูกได้ โดยก่อนการถอนต้นกล้าควรรดนํ้าให้ชุ่มเสียก่อนเพ่ือต้นกล้าไม่บอบชํ้ามากนัก
ในขณะถอน ต่อมาวิธีที่ 2 การเพาะกล้าในถุงกระดาษ ให้นําดินผสมปุ๋ยคอกใส่ถุงกระดาษ ขนาด 7 x 8 
เซนติเมตร เตรียมไว้ จากน้ันให้นําเมล็ดมะระไปแช่ในนํ้าประมาณ 1 ช่ัวโมง ก่อนนําเมล็ดมาเพาะใส่ถุงที่เตรียม
ไว้ถุงละ 1 เมล็ด รดนํ้าให้พอชุ่ม เมื่อต้นกล้ามีใบจริง 2 ใบ จึงย้ายลงแปลงปลูก และวิธีที่ 3 การเพาะกล้างอก 
คล้ายกับการเพาะถั่วงอก โดยนําเมล็ดมะระมาแช่นํ้าทิ้งไว้ประมาณ 1 ช่ัวโมง ก่อนนํามาห่อด้วยผ้าช้ืนประมาณ 
2-3 วัน จนกระทั่งรากเริ่มโผล่ออกมาจากเมล็ด ให้คัดเลือกเมล็ดที่มีรากงอกออกมาไปปลูกลงแปลง 

การเตรียมพื้นที่ปลูก ทําได้เช่นเดียวกับการปลุกพืชไม้เลื้อยทั่วๆไป โดยมะระเป็นพืชที่มีระบบรากลึก
ระดับปานกลาง ควรไถดินลึกประมาณ 25-30 เซนติเมตร ตากดินกําจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืชทิ้งไว้ประมาณ 
7-10 วัน จากน้ันให้ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักชีวภาพหว่านให้ทั่วทั้งแปลงก่อนพรวนดินให้ละเอียดอีกคร้ังพร้อมยก
ร่องเป็นแปลงปลูกตามลักษณะพ้ืนที่ปลูก เว้นช่องทางเดินระหว่างแปลงเพ่ือความสะดวกในการจัดการ 

การปลูกทั่วไป เมื่อได้ต้นกล้ามะระและเตรียมแปลงปลูกเรียบร้อย ให้จัดระยะการปลูกระหว่างหลุม
ประมาณ 50 เซนติเมตร จัดระห่างระหว่างแถวประมาณ 1 เมตร โดยขุดหลุมลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร 
ใส่ปุ๋ยคอกรองก้นหลุม ปริมาณหลุมละ 200-300 กรัม นําต้นกล้ามะระใส่ลงไปในหลุมๆละ 2 ต้น ก่อนกลบดิน
เดิมใส่ตามลงไป ในกรณีที่ไม่ต้องการเพาะต้นกล้ามะระน้ันสามารถใช้วิธีหยอดเมล็ดพันธ์ุหลุมละ 3-4 เมล็ด ฝัง
ลงลึกในดินประมาณ 2-4 เซนติเมตร กลบด้วยดินผสมปุ๋ยคอกเล็กน้อย เมื่อต้นกล้างอกใบจริง 2 ใบ ให้ถอนต้น
ที่อ่อนแอทิ้ง เหลือต้นจริงที่สมบูรณ์หลุมละ 2 ต้น ก็ได้เช่นกัน 

การปลูกมะระน้ันจําเป็นต้องทําค้างเพ่ือให้มะระเล้ือยเจริญเติบโตขึ้นไปได้ ซึ่งการทําค้างต้องใช้ไม้รวก 
หรือไม้ไผ่ผ่าซีก ความยาวประมาณ 2 เมตร ปักลึกลงไปบริเวณข้างๆหลุม ก่อนรวบปลายไม้ทําเป็นจั่ว มัดให้
เหลือปลายไม้ไว้ประมาณ 15 เซนติเมตร นําไม้ยาววางพาดเสริมความแข็งแรงและให้ต้นมะระได้เลื้อยพัน เมื่อ
ต้นมะระอายุได้ 40 วัน จะเริ่มออกดอกและติดผลขนาดเท่าปลายน้ิวก้อย ควรเร่ิมห่อผลมะระโดยใช้กระดาษ
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หนังสือพิมพ์ทําเป็นถุงขนาดประมาณ 15 x 20 เซนติเมตร ช่วยป้องกันในเรื่องของแมลงศัตรูพืชที่เข้ามา
รบกวน และช่วยให้ผลมะระมีสีเขียวอ่อนน่ารับประทานอีกด้วย 

การบํารุงดูแล ควรรดนํ้าทุกวันในช่วงฤดูแล้ง และหยุดรดนํ้าบ้างในฤดูฝน สําหรับการใส่ปุ๋ยแบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะการเตรียมดิน หรือ ใส่ปุ๋ยรองก้นหลุม เพ่ือช่วยให้ดินร่วน อุ้มนํ้าได้ดีและรักษาความ
เป็นกรดเป็นด่างของดินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโต ระยะที่สองใส่ในช่วงหลังการย้ายกล้าไปปลูก 7 วัน 
หรือเมื่อกล้าเริ่มต้ังตัวแข็งแรงสมบูรณ์ดี โดยเลือกใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักชีวภาพ ใส่ประมาณ 1 กํามือต่อต้น 
โรยรอบๆต้น ทุก 3 วันคร้ัง หรือทุก 7 วันครั้ง และระยะสุดท้าย คือ การใส่ปุ๋ยเมื่อต้นมะระมีอายุได้ 30 วัน 
ระยะน้ีควรใสปุ๋ยคอกให้ประมาณ 2 ช้อนแกงต่อต้น ในระยะที่สอง และ ระยะสุดท้ายน้ี อาจบํารุงเสริมด้วยนํ้า
หมักชีวภาพฉีดพ่นทุก 15-30 วันคร้ัง ก็ได้เช่นกัน 

การเก็บเก่ียว มะระนับว่าเป็นพืชผักที่อายุสั้น ซึ่งนับจากวันที่เริ่มปลูกจนถึงวันเก็บเก่ียวผลผลิตได้
ประมาณ 45-55 วัน ขึ้นอยู่กับสายพันธ์ุที่เลือกปลูก มะระจะให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวเป็นรุ่นๆ โดยรุ่นแรกเรียกกันว่า 
มะระตีนดิน เก็บผลได้วันเว้นวัน เมื่อเก็บเก่ียวไปได้ 3 ครั้ง ก็จะถึงมะระรุ่นเล็กซึ่งเรียกกันว่า มะระปลายเถา 
ผลจะมีขนาดเล็กลง ในการเก็บเก่ียวมะระควรเลือกเก็บเมื่อผลท่ียังอ่อน มีสีเขียว ละมีขนาดโตตามท่ีต้องการ
บริโภค 

 
การปลูก สลัดน้ํา, วอเตอร์เครส อินทรีย์ 

 ลักษณะท่ัวไป สลัดนํ้า หรือ วอเตอร์เครส เป็นพืชกินใบ มีความ
สูงของต้นประมาณ 10-25 เซนติเมตร มีลักษณะลําต้นเป็นข้อๆ มีราก
ออกมาตามข้อ สามารถตัดแยกนํามาขยายพันธ์ุได้ มีใบคล้ายรูปหัวใจและ
เรียวยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตร เจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีความข้นสูง มี
แสงแดดรําไร และยังมีธาตุอาหารประเภทวิตามินเอ, อี และวิตามินซี สูง

กว่าในผัดกาดธรรมดาถึง 2 เท่าตัว และยังมีแคลเซียมสูงกว่าในนมสดอีกด้วย ส่วนปริมาณธาตุเหล็กก็ถือว่าสูง
กว่าในผักโขม 
 การเพาะขยายพันธุ์ สลัดนํ้าสามารถขยายพันธ์ุได้ด้วยก่ิงหรือลําต้นที่มีรากงอกติดอยู่ตามข้อ ตัดนํามา
ปักดํา ขยายพันธ์ุโดยเลือกตัดบริเวณส่วนลําต้นที่มีรากติดอยู่จากส่วนใดของต้นก็ได้ ขนาดประมาณ 2-3 
เซนติเมตร ปักดําลงแปลงปลูกได้เลย 
 การเตรียมพื้นที่ปลูก ในพ้ืนที่แปลงควรไถดินลึกประมาณ 10-15  เซนติเมตร ตากดินกําจัดวัชพืช 
และศัตรูพืช ทิ้งไว้ประมาณ 10-15 วัน ก่อนปลูกกําจัดวัชพืชอีกคร้ัง จากน้ันใส่ปุ๋ยคอกลงไปเล็กน้อย คลุกเคล้า
ให้เข้ากัน พร้อมยกร่องแปลงปลูกสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตร กว้างประมาณ 1 เมตร ความยาวตาม
ลักษณะพ้ืนที่ปลูก จัดระยะปลูก 15 x 15 เซนติเมตร พร้อมนําก่ิงพันธ์ุมาปลูกได้ 
 สร้างหลังคาช่วยพรางแสงแดด โดยใช้ไม้ปักทําเสาสูงจากพ้ืนดินประมาณ 2 เมตร จัดระยะระหว่างเสา
ห่างกัน 4 x 4 เซนติเมตร หรือ 6 x 6 เมตร ตามสะดวก มุงหลังคาด้วยชาแรนช่วยพรางแสงแดดประมาณ 50 
เปอร์เซ็นต์ อาจวางระบบนํ้าแบบสเปรย์จากด้านบนเสาหลังคาที่ทําไว้ วางระยะให้ทั่วถึงทั้งแปลงปลูก 
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 การบํารุงดูแล สลัดนํ้าเป็นพืชที่ค่อนข้างชอบนํ้ามากแต่ไม่ชอบแสงแดดจัด ควรหม่ันรดนํ้าทุกวัน 2 
เวลา เช้า-เย็น รดจนชุ่ม เตรียมวัตถุดิบ มูลไก่ 2 ส่วน ผสม แกลบ 1 ส่วน และเศษใบไม้แห้ง 1 ส่วน คลุกเคล้า
ให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ 3-6 เดือนนํามาใช้เป็นปุ๋ยหมักสําหรับใส่สลัดนํ้าเดือนละคร้ัง โดยหว่านให้ทั่วทั้ง
แปลง บํารุงเสริมและป้องกันศัตรูพืชบ้างโดยฉีดนํ้าหมักชีวภาพทุก 15-30 วันครั้ง 

การเก็บเก่ียว เมื่อต้นสลัดนํ้ามีอายุได้ 2 เดือน จะสามารถเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ โดยใช้มีดคมตัด
บริเวณส่วนยอดของต้นที่มีใบอยู่หนาแน่นนําไปบริโภคหรือจําหน่าย นับจากส่วนยอดลงมามีความยาวประมาณ 
5 เซนติเมตร ส่วนต้นตอเหลือสามารถเก็บเก่ียวได้ในรอบถัดไปทุก 2 เดือนคร้ัง เฉลี่ยประมาณ 5-6 รอบต่อปี 

 

การป้องกันศัตรูพืช 
การป้องกันและขับไล่แมลงน้ัน เริ่มต้นจากการปรับปรุงคุณภาพดินด้วยอินทรียวัตถุและจุลินทรีย์แต่ยัง

มีวิธีปฏิบัติที่จะทําให้คุณภาพของผลผลิตออกมาดี ได้อีกมากมาย ดังน้ี 
1.  ความรอบรู้ในเรื่องระบบนิเวศทางการเกษตร  

 ความเข้าใจถึงระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตร เช่น ชนิดของพืชผล สภาพแปลงปลูกและ
สภาพแวดล้อมรอบแปลงปลูก จะช่วยให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการหรือมาตรการที่ดีที่สุดที่จะใช้ใน
การควบคุมศัตรูพืชได้ตามความต้องการของตน ซึ่งควรจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่จําเป็น คือ 
 1) ชนิดของศัตรูพืชและชนิดของแมลงที่มีประโยชน์ทั้งในแปลงปลูกและแปลงข้างเคียง 
 2) สภาพทางชีววิทยาของศัตรูพืชและแมลงท่ีมีประโยชน์ เช่น สัณฐานวิทยา วงจรชีวิต พฤติกรรม
การสืบพันธ์ุ พฤติกรรมการกินอาหารเป็นต้น 
 3) ลักษณะการเจริญและการแพร่พันธ์ุของแมลงในฤดูกาลต่าง ๆ และปัจจัยทางธรรมชาติที่มีผลต่อ
แมลงน้ัน ๆ  
 4) ช่วงวงจรชีวิตที่ศัตรูพืชอ่อนแอมากที่สุดเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสําคัญในการควบคุมศัตรูพืชชนิดน้ันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) ช่วงเวลาที่พืชปลูกมีความอ่อนแอมากที่สุดต่อการเข้าทําลายของศัตรูพืช 
 6) พืชรอง (ปลูกหรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ) ที่สามารถดึงดูดหรือเบ่ียงเบนความสนใจของ
ศัตรูพืชไม่ให้เขาทําลายพืชปลูกหลักตัวห้ําหรือตัวเบียนตามธรรมชาติที่ควรจะส่งเสริมให้มีปริมาณเพ่ิมขึ้น 
 การเฝ้าติดตามสังเกตปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว จะช่วยให้ทราบถึงความสัมพันธ์เก่ียวเนื่องกัน ซึ่ง
จะช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจเลือกมาตรการในการควบคุมศัตรูพืชที่เหมาะกับสภาพท้องถิ่นของตนได้อย่าง
ถูกต้อง 
 2.  การปลูกพืชหลายชนิดในแปลงปลูก 
  ระบบการปลูกพืชในอดีตหรือแบบด้ังเดิมน้ัน มักจะเป็นระบบการปลูกที่ประกอบไปด้วยพืชหลาย
ชนิดในพ้ืนที่เดียวกัน เราจะพบว่ามีพืชปลูกหลายชนิดรวมทั้งพืชพรรณอ่ืน ๆ ตามธรรมชาติขึ้นงอกงามบริเวณ
เดียวกัน ลักษณะเช่นน้ีจะทําให้เอ้ือต่อการควบคุมศัตรูพืชโดยธรรมชาติ เน่ืองมาจากเหตุผลดังต่อไปน้ี 
  1) สภาพแวดล้อมที่มีพืชปลูกหลายชนิดเกิดแหล่งอาหาร (เช่น เกสร, นํ้าหวาน) หลากหลาย เป็นที่
ชุมนุมของศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืช ปริมาณของตัวหํ้าและตัวเบียนประจําแปลงปลูกอยู่ในระดับสูง 
  2) ลักษณะทั้งทางสีและกลิ่นของพืชหลักและพืชที่ขึ้นในแปลงปลูก จะมีอิทธิพลต่อการอพยพของ
ศัตรูพืช โดยจะทําให้มีการอพยพของศัตรูพืชในขอบเขตที่จํากัด สีและกลิ่นจะทําให้ศัตรูพืชเกิดความสับสนใน
การหาอาหาร นอกจากน้ันพืชบางชนิดในแปลงปลูกอาจจะมีคุณสมบัติในการขับไล่ศัตรูพืชได้เช่น เมื่อมีการ
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ปลูกข้าวโพดและถั่วในแปลงเดียวกัน ปริมาณของหนอนเจาะลําต้นข้าวโพดจะลดลง นอกจากน้ันยังพบว่าแมง
มุมตัวห้ําสามารถจะควบคุมปริมาณของหนอนเจาะลําต้นข้าวโพดได้ดีกว่าเมื่อปลูกข้าวโพดเพียงอย่างเดียว 
 3. ลักษณะของพ้ืนที่ที่ปลูก 
  ในสภาพพ้ืนที่บางแห่ง เช่น ในที่ลาดชันสูง พ้ืนที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้หรือสภาพพ้ืนที่ที่มีนํ้าขัง
ตลอดซึ่งมีขึ้นตลอดปีเป็นแหล่งอยู่อาศัยของนก สัตว์เลื้อยคลาน และแมลงที่มีประโยชน์ที่สามารถจับศัตรูพืช
กินเป็นอาหารได้ ดังน้ัน แปลงปลูกพืชของเกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียงแหล่งดังกล่าวอาจจะไม่มีศัตรูพืชมารบกวน
พืชที่ปลูก เน่ืองจากมีศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชคอยควบคุมปริมาณ นอกจากน้ันยังพบว่าพืชยืนต้นที่ขึ้นในพ้ืนที่
ดังกล่าวเป็นแหล่งอาศัยอย่างดีของศัตรูธรรมชาติมากกว่าพืชล้มลุก 
 4. การปลูกพืชหมุนเวียน 
  หลักการของการปลูกพืชหมุนเวียนเพ่ือใช้ควบคุมศัตรูพืชคือการทําให้แมลงศัตรูพืชขาดทั้งที่อยู่
อาศัยและอาหาร ในช่วงเวลาหน่ึง ๆ หากมีการปลูกพืชชนิดอ่ืนที่ไม่ใช่พืชอาศัยของศัตรูพืช จะทําให้การแพร่
ระบาดและการเพ่ิมปริมาณของศัตรูพืชดังกล่าวชะงักและลดน้อยลง การปลูกพืชหมุนเวียนที่ดีก็คือการเลือก
ชนิดของพืชที่ปลูกที่มีศัตรูร่วมกันให้น้อยที่สุด โดยทั่วไปพืชที่ใช้ปลูกในระบบพืชหมุนเวียนควรจะเป็นพืชต่าง
วงศ์กัน 
  การปลูกพืชหมุนเวียนควบคุมศัตรูพืชที่อาศัยอยู่ในดินได้เป็นอย่างดี เช่น ไส้เดือนฝอย หนอนด้วง
ดีด และหนอนกระทู้ 
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การใชส้ารสกัดจากพืชสมุนไพร 
 สารที่ได้จากการสกัดจากพืชธรรมชาติ มีดังน้ี 

1. นิโคติน ( Nicotine ) เป็นสารเคมีธรรมชาติที่พบในใบยาสูบใช้ป้องกันกําจัดแมลงพวกปากดูด เช่น 
เพลี้ย มวน ฯลฯ และใช้เป็นยารมกําจัดแมลงในเรือนเพาะชํา 

2. โรทีโนน ( Rotenone ) เป็นสารเคมีในธรรมชาติสกัดมาจากต้นใต้ดิน และ รากของต้นหางไหล 
หรือโล่ต้ิน หรืออวดนํ้า นอกจากน้ันยังสามารถสกัดได้จากรากและต้นของต้นหนอนตายอยากและจากใบและ
เมล็ดของมันแกว มนุษย์ใช้สารโรทีโนนจากโล่ต้ินเป็นยาเบ่ือปลามาต้ังแต่สมัยโบราณ มีพิษน้อยต่อสัตว์เลือดอุ่น 
รากป่นแห้งของต้นหนอนตายอยากสามารถกําจัดแมลงในบ้าน ได้แก่ เรือด หมัด ลูกนํ้ายุง และหนอนแมลงวัน
และกําจัดแมลงศัตรูพืช ได้แก่ ด้วงเจาะเมล็ดถั่ว หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนใยผัก แมลงวัน
แตง เพลี้ยอ่อนฝ้าย หนอนกะหลํ่า หนอนแตง เป็นต้น สารโรทีโนนนี้เป็นสารที่มีพิษต่อระบบหายใจของ
สิ่งมีชีวิต แมลงที่ถูกสารน้ีจะมีอาการขาดออกซิเจน เป็นอัมพาตและตายในที่สุด 

3. ไพรีทริน (Pyrethrins) เป็นสารเคมีธรรมชาติที่มนุษย์สกัดได้จากดอกแห้งของไพรีทรัม ซึ่งมี         
สีขาวอยู่ในวงศ์ compositae ( ตระกูลเก๊กฮวย, เบญจมาศ ) ชอบขึ้นและเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีอากาศเย็น 
สารไพรรีทริน เป็นสารฆ่าแมลงประเภทถูกตัวตาย ซึ่งเป็นพิษต่อระบบประสาทของแมลง โดยเข้าไปสกัดประจุ
โซเดียมบนผิวของเส้นประสาท ทําให้ระบบไฟฟ้าของเส้นประสาทหยุดชะงัก ทําให้แมลงสลบโดยทันทีและตาย
ในที่สุด ไพรีทรินมีอันตรายต่อมนุษย์์และสัตว์เลือดอุ่นน้อยมากเน่ืองจากสลายตัวได้รวดเร็วในร่างกายคนและ
สัตว์เลี้ยง คนที่แพ้อาจมีอาการคล้ายคนเป็นโรคหอบหืด ไม่มีพิษตกค้าง สลายตัวได้ดีในสิ่งแวดล้อมสารเคมี
สังเคราะห์คล้ายพวกไพรีทรินมีหลายชนิดที่มีคุณสมบัติในการกําจัดแมลงศัตรูพืชคือ เพลี้ยอ่อน หมัดกระโดด 
ต๊ักแตน หนอนผีเสื้อกะหล่ํา หนอนกะหล่ําใหญ่ เพลี้ยจักจั่นฝ้าย หนอนเจาะมะเขือ และหนอนแมลงวนเจาะ   
ต้นถั่ว  

4. สะเดา (Azadirachtaindica) สารฆ่าแมลงมีในทุกส่วนของต้นสะเดา แต่จะมีมากที่สุดในเมล็ด 
แมลงที่สารสะเดาสามารถควบคุมและกําจัดได้ คือ ด้วงงวงข้าวโพดหนอนเจาะสมอฝ้ายเพลี้ยอ่อนทั่วไป เพลี้ย
กระโดดสีนํ้าตาล หนอนใยผัก หนอนกระทู้ด้วงหมัด เพลี้ยจั๊กจั่นสีเขียว หนอนแมลงวันชอนใบ ไรทั่วไป เพลี้ย
กระโดดหลังขาวแมลงหว่ีขาว เต่ามะเขือ หนอนเจาะยอดกะหล่ํา เป็นต้นสารออกฤทธ์ิของสะเดา ได้แก่ 
azadirachtin , Salannin , Meliantriolและ Nimbinซึ่งจะหมดฤทธ์ิในสภาพที่มีแดด ซึ่งมีรังสีอัลตราไวโอเล็ต 
จึงควรใช้้สารสะเดากับพืชเวลาเย็นหรือตอนกลางคืน สารสะเดาไม่เป็นอันตรายต่อแมลงพวกต่อ แตน ผึ้ง 
สัตว์เลือดอุ่นและมนุษย์การใช้บดเมล็ดสะเดาให้ละเอียด ห่อด้วยผ้าขาวบาง แช่นํ้า 1 คืน ด้วยอัตราการใช้ผง
สะเดา 25 – 30 กรัม/ลิตร หรือเมล็ดสะเดาบด 1 กิโลกรัม ผสมนํ้า 20 ลิตร แช่นํ้าเป็นเวลา 1 – 2 คืน แล้วก
รองเอากากออก ใช้ฉีดพ่นป้องกันกําจัดแมลงได้โดยนําไปฉีดพ่นเพ่ือควบคุมแมลงศัตรูพืชได้เลย ควรผสมยาจับ
ใบทุกคร้ังที่มีการฉีดพ่น 
 
การทํากับดักจับแมลง 

เป็นการป้องกันและกําจัดโดยวิธีกล โดยไม่ใช้สารเคมี เช่นการใช้มือจับแมลงมาทําลาย การใช้มุ้งตา
ข่าย การใช้กับดักแสงไฟ การใช้กับดักกาวเหนียว เป็นต้น 
 1.การใช้ตาข่ายไนล่อนสีขาวหรือสีฟ้าคลุมแปลงผักเพ่ือป้องกันผีเสื้อกลางคืนมาวางไข่ที่ใบพืชผัก

เรื่องท่ี 4 การผลิตสารอินทรีย์และการป้องกันกําจัดศัตรพูืช 
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สามารถป้องกันแมลงประเภทหนอนใยผัก หนอนกระทู้และหนอนผีเสื้ออ่ืนๆ ได้ แต่ด้วงหมัดผักกาดและเพลี้ย
อ่อนยังเข้าไปทําลายพืชผักได้ ให้ใช้สารควบคุมแมลงจากดอกไพรีทรินฉีดพ่น การปลกผักในมุ้งมีข่อเสียตรงที่ 
ไม่มีต้นบังลม เมื่อมีลมพายุพัดมาขนาดย่อมอย่างรุนแรงในฤดูแล้ง มุ้งในล่อนซึ่งใหญ่มากจะถูกลมตีแตกเสียหาย
ทั้งหลัง การใช้มุ้งตะข่ายครอบแปลงขนาดเล็กหรือขนาดเท่าผ้าคลุมแปลงเพาะกล้าจะไม่เกิดปัญหามุ้งแตก
เพราะลมแต่อย่างใด 
 2. การใช้้กับดักแมลงสีเหลืองเคลือบวัสดุเหนียวแมลงศัตรูพืชจะชอบบินเข้าหาวัตถุสีเหลืองมากที่สุด 
หากใช้วัสดุที่มีลักษณะข้นเหนียวไปทาเคลือบวัสดุสีเหลือง เช่น แกลลอนนํ้ามันเคร่ืองสีเหลือง ถังพลาสติกสี
เหลือง แผ่นพลาสติกสีเหลือง แผ่นไม้ทาสีเหลือง หรือแผ่นสังกะสีทาสีเหลืองวางติดต้ังบนหลักไม้ให้อยู่เหนือต้น
พืชเล็กน้อย หรือติดต้ังในแปลงปลูกห่างกันทุกๆ 3 ตารางเมตร ให้แผ่นสีเหลืองสูงประมาณ 1 เมตรขนาดของ
แผ่นสีเหลืองควรมีขนาด 1 ตารางฟุต ก็จะลดอัตราการทําลายของแมลงกับพืชผักของเราได้อย่างมากแมลง
ศัตรูพืชที่เข้ามาติดกับดักสีเหลือง ได้แก่ แมลงวันหนอนชอนใบ ผีเสื้อกลางคืนของหนอนกระทู้หลอดหอม ผีเสื้อ
กลางคืนของหนอนใยผัก ผีเสื้อกลางคืนของหนอนกระทู้ผัก ผีเสื้อกลางคืนของหนอนคืบกะหล่ํา แมลงวันทอง 
แมลงหว่ีขาว เพลี้ยไฟเพลี้ยจักจั่น และเพลี้ยอ่อน กาวเหนียวที่มีขายในท้องตลาดมีช่ือว่า “อพอลโล” หรือ    
“คันริว”ป้ายกาวเหนียวคร้ังหน่ึงจะอยู่ทนได้นาน 10–15 วัน ส่วนผสมของกาวเหนียวที่กรมวิชาการ เกษตรทํา
ร่วมกับผู้เช่ียวชาญญ่ีปุ่นและใช้ได้ผลดีในประเทศไทยคือ นํ้ามันละหุ่ง 150 ซีซี ผงยางสน 100 กรัม ไขคาร์นา
บัว 10 – 12 กรัม อุ่นให้ร้อน กวนให้เข้ากันต้ังทิ้งให้เย็น แล้วนําไปใช้ได้เลย 
 
 
 
 
 
 
 3. การใช้กับดักแสงไฟในอดีตจนถึงปัจจุบันชาวบ้านยังนิยมใช้หลอดแบลคไลท์มาล่อแมลงดานา เพ่ือ
จับไปกินและขาย นักวิชาการก็ใช้แสงไฟล่อแมลง เพ่ือต้องการทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงประชากรแมลง
ศัตรูพืช แต่ในทางการเกษตรแล้ว กับดักแสงไฟใช้ล่อแมลงศัตรูพืชเพ่ือลดประชากรของแมลงทําลายพืชผักลง
ได้มาก 
การปลูกพืชไล่แมลง 

พืชผักบางชนิดมีกลิ่นพิเศษที่ขับไล่แมลงบางชนิดได้ เช่น ผีเสื้อไม่ชอบกลิ่นหอมหัวใหญ่ ถ้าปลูก
หอมหัวใหญ่ร่วมกับกะหล่ําปลี กลิ่นของมันจะช่วยป้องกันกะหล่ําปลีจากการกัดกินของหนอนผีเสื้อได้ 
ขณะเดียวกันพืชบางชนิดแมลงชอบเราก็ปลูกเพ่ือดักแมลง ไม่ให้ไปทําลายพืชที่เราต้องการ 

วิธีการปลูกพืชสมุนไพรไล่่แมลง ให้ปลูกก่อนที่จะปลูกพืชหลัก คือ พืชผักต่าง ๆ (เสริมกับการป้องกัน) 
พืชสมุนไพรที่กันแมลงรอบนอก เช่น สะเดา ชะอม ตะไคร้ หอมข่า ปลูกห่างกัน 2 เมตร โดยรอบพ้ืนที่ ส่วนต้น
ด้านในกันแมลงในระดับตํ่า โดยปลูกพืชสมุนไพรเต้ียลงมา เช่น ดาวเรือง กระเพรา โหระพา ตะไคร้หอม พริก
ต่าง ๆ ปลูกห่างกัน 1 เมตร และที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือจะต้องปลูกตะไคร้หอมทุก ๆ 3 เมตร แซมโดยรอบพ้ืนที่
ด้านในด้วย 
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การปลูกพืชสมุนไพรกันแมลงให้ปลูกที่ขอบแปลงก่อน เช่น กุ๋ยฉ่ายคื่นฉ่าย และระหว่างแปลงก็ทําการ
ปลูกกระเพรา โหระพา พริกต่าง ๆ เพ่ือป้องกันแมลงก่อนที่จะทําการปลูกพืชผัก พอครบกําหนด 7 วัน พรวน
ดินอีกครั้ง แล้วนําเมล็ดพันธ์ุพืชมาหว่าน แต่เมล็ดพันธ์ุพืชส่วนใหญ่เป็นเมล็ดพันธ์ุที่คลุกสารเคมีจึงต้องนําเอา
เมล็ดพันธ์ุผักมาล้าง โดยการนํานํ้าที่มีความร้อน ( 50 – 55 องศาเซลเซียส ) วัดได้ด้วยความรู้สึกของตัวเราเอง
คือเอาน้ิวมือจุ่มลงไปถ้าทนความร้อนได้ก็ให้นําเมล็ดพันธุ์พืชแช่ลงไป นาน 30 นาทีแล้วจึงนําขึ้นมาคลุกกับกาก
สะเดา หรือสะเดาผงแล้วนําไปหว่านลงแปลงที่เตรียมไว้ คลุมฟางและรดน้ํา 

การเตรียมนํ้าสมุนไพรไล่แมลง ก่อนรดนํ้าทุกวันควรขยําขย้ีใบตะไคร้หอมแล้วใช้ไม้เล็กๆ ตีใบกระเพรา 
โหระพา ข่า ฯลฯ เพ่ีอให้เกิดกลิ่นจากพืชสมุนไพรออกไล่แมลงควรพ่นสารสะเดาอย่างต่อเน่ือง ทุก ๆ  3 – 7 
วัน กันก่อนแก้ถ้าปล่อยให้โรคแมลงมาแล้วจะแก้ไขไม่ทัน เพราะว่าไม่ใช้สารเคมี ควรดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด 

 

การใชเ้ชื้อจุลนิทรีย์ 
 จุลินทรีย์ คือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งมีอยู่มากมายหลายชนิดและ
ต้องอยู่อย่างสมดุลจึงทําให้ดินมีความสมบูรณ์  
 จุลินทรีย์มีบทบาทสําคัญในการก่อให้เกิดดินและให้ธาตุอาหารกับพืช โดยการผลิตฮิวมัสขึ้นมาใน
กระบวนการย่อยสลายและปลดปล่อยแร่ธาตุออกมาในกระบวนการเปลี่ยนรูปเป็นสารอนินทรีย์ พืชจะไม่ได้รับ
ธาตุอาหารจากอินทรียวัตถุไม่ว่าจะเป็นเศษเหลือของพืชหรือมูลสัตว์ต่าง ๆ แต่อินทรียวัตถุเหล่าน้ันจะเป็น
อาหารให้แก่จุลินทรีย์ ซึ่งจะย่อยออกมาเป็นธาตุอาหารสําหรับพืชอีกต่อหน่ึง หากมีจุลินทรีย์ทํางานอยู่มาก ย่ิงมี
ฮิวมัสและแร่ธาตุสําหรับดินและพืชมากจากประสบการณ์ของหลาย ๆ คน ที่เคยใส่ปุ๋ยขี้ไก่ในดินเป็นเวลานาน
หลายปี พบว่า ผักเขียวดี แต่กลับไม่แข็งแรง น้ันเป็นเพราะดินไม่ดี ภายในดินน้ันขาดความสมดุลของธาตุอาหาร 
เน่ืองจากปุ๋ยขี้ไก่มีปริมาณไนโตรเจนสูงขณะที่พืชผักต้องการธาตุอาหารมากกว่าน้ัน 
 จุลินทรีย์ในดิน มีหลายชนิดทั้งที่มีประโยชน์และเป็นโทษ เพียงแค่กําดินมาหยิบมือเดียวอาจมีจุลินทรีย์
มากกว่า 100 ล้านตัว จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จะอาศัยอยู่บริเวณหน้าดิน ความลึกประมาณ 5 – 15 เซนติเมตร 
ต้องการออกซิเจนในการหายใจ ส่วนที่ไม่มีประโยชน์จะอาศัยอยู่ในระดับลึก ไม่ต้องการออกซิเจนในการหายใจ
ในการทําเกษตรอินทรีย์ จุลินทรีย์ จะเข้ามามีบทบาทอย่างสําคัญ โดยมนุษย์จะมีหน้าที่ทําให้จุลินทรีย์มีความ
แข็งแรง และมีมากเพียงพอที่จะทําเกษตรในพ้ืนที่น้ันได้ ซึ่งสามารถทําได้โดยการเพ่ิมอาหารให้กับตัวจุลินทรีย์
เพ่ือเร่งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 
 เน่ืองจากบริเวณใบของพืชมีรูขนและน้ําหวาน หรือนํ้าเลี้ยงพืชซึมออกมาก นํ้าเลี้ยงหรือนํ้าหวานน้ีเป็น
อาหารของจุลินทรีย์ หากเอานํ้าตาลทรายแดงมาคลุกกับพืชสีเขียวทิ้งไว้ 5 – 6 วัน นํ้าตาลจะทําให้เกิด
แอลกอฮอล์แล้วไปดึงคลอโรฟิลล์หรือธาตุสีเขียวจากใบไม้ ธาตุน้ีมีประโยชน์ต่อจุลินทรีย์และพืชมาก 
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การทําน้ําหวานหมักจากพืช 
 วัสดุที่ใช้ 

1. ผักที่ต้องการ เช่น ผักบุ้ง ต้นกล้วยหรือผักสีเขียวอ่ืน ๆ ที่มีในแปลง จํานวน 6 กิโลกรัม 
2. นํ้าตาลทรายแดงหรือกากนํ้าตาล หรือนํ้าอ้อย 2 กิโลกรัม 
3. มีดและเขียง 
4. ไหดินหรือภาชนะทึบแสง 
5. กะละมัง 
6. กระดาษขาว 
7. เชือกหรือยางรัด 
วิธีทํา 
1. ให้เก็บยอดผักช่วงเช้าตรู่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ซึ่งจะมีนํ้าค้างและจุลินทรีย์อยู่ตามใบ 
2. ไม่ต้องล้าง หั่นผักอย่างเบามือไม่ให้ชํ้า ขนาดประมาณ 3 – 5 เซนติเมตร ถ้าเป็นหยวกกล้วยซอยให้

เป็นเส้นกว้าง 2 เซนติเมตร แล้วสับขวางอีกคร้ังให้มีความยาว 1 – 2 เซนติเมตร 
3. นําผักหรือต้นกล้วยที่หั่นมาคลุกกับนํ้าอ้อยในกะละมัง ในอัตราส่วนยอดผัดหรือต้นกล้วย 3 กิโลกรัม 

ต่อนํ้าอ้อยป่น 1 กิโลกรัม โดยแบ่งนํ้าอ้อยไว้ประมาณ 2 ขีด เพ่ือเอาไว้โรยหน้า 
4. หากมีเกลือสินเธาว์ สามารถนํามาใส่ได้เพราะมีอาหารสําหรับพืชมาก แต่จะไม่ใส่เกลือจากทะเล 

โดยให้มีสัดส่วนระหว่างพืชผัก – นํ้าอ้อย –  เกลือสินเธาว์  เท่ากับ 6 – 2 – 1 
5. เมื่อคลุกเสร็จเรียบร้อยแล้ว นําวัสดุที่คลุกมาบรรจุใส่ไหดินหรือภาชนะทึบแสงที่เตรียมไว้ แล้วนํา

นํ้าอ้อยที่แบ่งไว้โรยหน้าให้ทั่ว โดยให้เหลือช่วงว่างจากปากประมาณ 20% 
6. นําถุงพลาสติกที่ไม่รั่วซึม ใส่นํ้าทับวัสดุในโอ่งเพ่ือไล่อากาศ 
7. ปิดปากโอ่งด้วยกระดาษขาวมัดด้วยเชือกที่เตรียมไว้ เน่ืองจากกระดาษจะมีช่องที่อากาศสามารถ

ผ่านเข้าออกได้ เพราะจุลินทรีย์ต้องการอากาศหายใจและกระดาษสีขาวเป็นกระดาษที่สะอาด ไม่มีหมึกหรือ
สารตะกั่วจากตัวหนังสือ ทําให้จุลินทรีย์สามารถเจริญเติบโตได้ดี 

8. เก็บไว้ในที่ร่มไม่ให้ถูกแสงแดด ทิ้งไว้ประมาณ 3 วัน แล้วเอาถุงพลาสติกออกและปิดปากด้วย
กระดาษขาว ทิ้งไว้ 15 วัน ถึงจะนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

วิธีการนําไปใช้ 
1. นํ้าหวานหมักที่ได้จะต้องไม่มีกลิ่นแอลกอฮอร์ 
2. การใช้น้ัน ใช้นํ้าหวานหมัก 1 ส่วน ผสมกับนํ้า 500 ส่วน ใช้ภาชนะเดียวกันนําไปรดผักที่ต้องการ

ต้ังแต่ช่วงผักเริ่มงอกจนกระทั่งเก็บเก่ียว 
ประโยชน์ 
การใช้นํ้าหวานหมักเพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารแก่ต้นพืช คือจะให้ต้นพืชเจริญเติบโตได้ดี 
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การทําน้ําหวานหมักจากสัตว์ 
 วัสดุที่ใช้ 

1. มีด 
2. เขียง 
3. กะละมัง 
4. หัวปลา หรือหอยเชอรี่ หรือปู 
5. นํ้าอ้อย หรือนํ้าตาลทรายแดง หรือกากนํ้าตาล 
6. โอ่งหรือภาชนะทึบแสง 
7. กระดาษขาว 
8. เชือกหรือยางรัด 

วิธีทํา 
1. หั่นหรือทุบหัวปลา หรือหอยเชอรี่ หรือปู (วัสดุ) ที่เตรียมมาโดยไม่ต้องล้าง 
2. นําวัสดุที่หั่นมาคลุกกับนํ้าอ้อยในกะละมัง ในอัตราส่วนวัสดุ 1 กิโลกรัม ต่อนํ้าอ้อย 1 กิโลกรัม 

โดยแบ่งนํ้าอ้อยไว้ประมาณ 2 ขีด เพ่ือเอาไว้โรยหน้า 
3. เมื่อคลุกเสร็จเรียบร้อยแล้ว นําวัสดุที่คลุกมาบรรจุใส่ไหดินหรือภาชนะทึบแสงที่เตรียมไว้ แล้วนํา

นํ้าอ้อยที่แบ่งไว้โรยหน้าให้ทั่ว โดยให้เหลือช่วงว่างจากปากประมาณ 20% 
4. นําถุงพลาสติกที่ไม่รั่วซึม ใส่นํ้าทับวัสดุในโอ่งเพ่ือไล่อากาศ 
5. ปิดปากโอ่งด้วยกระดาษขาวมัดด้วยเชือกที่เตรียมไว้ เน่ืองจากกระดาษจะมีช่องที่อากาศสามารถ

ผ่านเข้าออกได้ เพราะจุลินทรีย์ต้องการอากาศหายใจและกระดาษสีขาวเป็นกระดาษที่สะอาด ไม่มีหมึกหรือ
สารตะกั่วจากตัวหนังสือ ทําให้จุลินทรีย์สามารถเจริญเติบโตได้ดี 

6. เก็บไว้ในที่ร่มไม่ให้ถูกแสงแดด ทิ้งไว้ประมาณ 3 วัน แล้วเอาถุงพลาสติกออกและปิดปากด้วย
กระดาษขาว ทิ้งไว้ 15 วัน ถึงจะนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

วิธีการนําไปใช้ 
นํานํ้าหวานหมักที่ได้มาผสมกับนํ้าเปล่าที่สะอาดในอัตราส่วน 1:1,00 ใช้ฉีดพ่นทางใบหรือใส่บัวรดโคน

ต้น 
ประโยชน์ 
นํ้าหวานหมักจากสัตว์จะมีจุลินทรีย์ที่ช่วยให้ดอกของผลไม้สมบูรณ์ ก้านดอกยาว ดอกออกพร้อมกัน 

ต้านทานโรคและแมลงได้ดี 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 3 
 

กิจกรรมที่ 1 แบ่งกลุ่มผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 4 – 5 กลุ่ม แล้วดําเนินการดังต่อไปน้ี 
1. ให้แต่ละกลุ่มรว่มกันศึกษา วิเคราะห์ หลักพ้ืนฐานของการทําเกษตรอินทรีย์

กับการปลูกพืชในชุมชนของตนเอง มอบหมายให้ตัวแทนกลุ่มนําเสนอหน้า
ช้ันเรียน  
 

กิจกรรมที่ 2 ให้ผู้เรียน เขียนอธิบายถึงการดูแลรักษาพืชด้วยวิธีการเกษตรอินทรีย์  
การเจริญเติบโตของพืชอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 
 
กิจกรรมที่ 3 ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 4 – 5 กลุ่ม เลือกจัดทาํโครงงาน 

1. การผลิตสารอินทรีย์เพ่ือป้องกันและกําจัดศตัรูพืช 
2. การทําปุ๋ยอินทรีย์ 
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บทที่ 4 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
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รายวิชา  หลักการเกษตรอินทรีย์ 
บทที่ 4  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

สาระสําคัญ 
 มนุษย์เรามีความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด ทั้งในฐานะที่เป็นส่วน
หน่ึงของธรรมชาติ และในขณะเดียวกัน ก็เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในการดํารงชีวิต การตักตวงใช้
ประโยชน์ที่มากเกินขนาดและขาดความระมัดระวังในการใช้ ย่อมจะก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ย้อนกลับมาส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์
ในที่สุด 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ศึกษาเอกสารการเรียนรู้บทที่ 4 
2. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการเรียนรู้ 

 
สื่อประกอบการเรียนรู้ 

1. เอกสารการเรียนรู้บทที่ 4 
2. แบบฝึกปฏิบัติกิจกรรม 

 
ประเมินผล 

1. ประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
2. ประเมินผลจากการสอบประจําภาคการศึกษา 

 
 
 

แผนการเรียนรู้ประจําบท 
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แนวพระราชดําริเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรมุ่งที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตทางการเกษตรภายใต้ข้อจํากัดของสภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติรวมท้ังตัวเกษตรกรเองด้วย 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ ที่ดิน แหล่งนํ้า ฯลฯ มุ่งให้อยู่ในสภาพที่จะมีผลต่อการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้มากที่สุด แนวพระราชดําริที่สําคัญ คือ การที่ทรงเน้นในเรื่องของการทดลอง 
ค้นคว้า และวิจัยหาพันธ์ุพืชใหม่ ๆ ทั้งพืชเศรษฐกิจและพืชเพ่ือการปรับปรุงบํารุงดิน รวมถึงพืชสมุนไพร 
ตลอดจนการศึกษาเก่ียวกับการป้องกันและกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช และแนวทางการจัดการทรัพยากร
ระดับไร่นา เพ่ือแนะนําให้เกษตรกรนําไปปฏิบัติได้ ราคาถูก และใช้เทคโนโลยีที่ง่าย และไม่สลับซับซ้อน ซึ่ง
เกษตรกรจะสามารถรับไปดําเนินการเองได้ และที่สําคัญ คือจะต้องเหมาะสมกับสภาพสังคมและ
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น น้ันๆ ด้วย 

 

ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต เห็นได้ด้วยตาเปล่า และไม่
สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นหรืออาจจะกล่าว
ได้ว่า สิ่งแวดล้อมประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นในช่วงเวลาหน่ึง เพ่ือสนอง
ความต้องการของมนุษย์น่ันเอง 

1. สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ได้แก่ บรรยากาศ นํ้า ดิน แร่ธาตุ และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บน
โลก (พืช และสัตว์) ฯลฯ 

2. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ สาธารณูปการต่างๆ เช่น ถนน เขื่อนก้ันนํ้า ฯลฯ หรือระบบ
ของสถาบันสังคมมนุษย์ ที่ดําเนินชีวิตอยู่ ฯลฯ  

ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึงสิ่งต่าง ๆ (สิ่งแวดล้อม) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษย์สามารถ 
นํามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น บรรยากาศ ดิน นํ้า ป่าไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ป่า แร่ธาตุ พลังงาน และกําลังแรงงานมนุษย์ 
เป็นต้น 
 จากคํากล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทนั้น จะเป็นส่วนหน่ึงของสิ่งแวดล้อม 
แต่สิ่งแวดล้อมทุกชนิดไม่เป็นทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด ซึ่งอาจกล่าวสรุปได้ว่า การที่จะจําแนกสิ่งแวดล้อมใด 
ๆ เป็นทรัพยากรธรรมชาติน้ัน มีปัจจัยที่เก่ียวข้องหลายประการ 

1. ประการแรก เกิดจากความต้องการของมนุษย์ที่จะนําสิ่งแวดล้อมมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง 
2. ประประการท่ีสอง การเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ถ้ายังไม่นํามาใช้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมแต่ถ้า

นํามาใช้ประโยชน์ได้ ก็จะกลายเป็นทรัพยากรธรรมชาติในช่วงเวลาน้ันๆ 
3. ประการที่สาม สภาพภูมิศาสตร์และความห่างไกลของสิ่งแวดล้อม ถ้าอยู่ไกลเกินไปคนอาจไม่

นํามาใช้ ก็จะไม่สามารถแปรสภาพเป็นทรัพยากรธรรมชาติได้ 
 
ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประการคือ 
1) ทรัพยากรท่ีทดแทนใหม่ไมไ่ด้ (non-renewable resource) หมายถึงทรัพยากรท่ีเมือ่มีการนําไปใช้

แล้วไม่สามารถที่จะทําให้เกิดขึ้นใหม่ทดแทนที่สญูเสียไปได้ เช่น นํ้ามันเช้ือเพลิงที่เกิดจากซากพืชซากสัตว์ดึกดํา
บรรพ์ (fossil fuel) พวกแร่โลหะและอโลหะต่างๆ เป็นต้น 

เรื่องท่ี 1  ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
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2) ทรัพยากรท่ีสามารถมีการทดแทนได้ (renewable resource) หมายถึงทรัพยากรท่ีเมื่อใช้ไปแล้ว 
หากมีการจัดการที่ดีสามารถที่จะสร้างขึ้นใหม่ทดแทนของเก่าที่สูญเสียไปได้ เช่น พืชพรรณและสัตว์ทุกชนิด 
ตลอดจนนํ้าสะอาด อากาศบริสุทธ์ิ ดินที่อุดมสมบูรณ ์เป็นต้น ทรัพยากรการเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นประเภทน้ี 

3) ทรัพยากรท่ีไม่มีวันหมด (perpetual resource) ได้แก่ องค์ประกอบของภูมิอากาศท้ังหมด เช่น 
แสงอาทิตย์ ฝน กระแสลม เป็นต้น 

 

ความสาํคญัและผลกระทบของทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรธรรมชาติมีความสําคัญต่อมนุษย์มากมายหลายด้านดังน้ี 
1. การดํารงชีวิตทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นกําเนิดของปัจจัย 4 ในการดํารงชีวิตของมนุษย์พบว่า

มนุษย์จะต้องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือสนองความต้องการทางด้านปัจจัยสี่คืออาหารเคร่ืองนุ่งห่มที่อยู่
อาศัยและยารักษาโรค 

 1.1 อาหารที่มนุษย์บริโภคแรกเร่ิมส่วนหน่ึงได้จากทรัพยากรธรรมชาติเช่นเผือกมันปลานํ้าจืดและ
ปลาน้ําเค็มเป็นต้น 
 1.2 เครื่องนุ่งห่มแรกเริ่มมนุษย์ประดิษฐ์เครื่องนุ่งห่มจากทรัพยากรธรรมชาติเช่นจากฝ้ายป่านลินิน
ขนสัตว์ฯลฯที่มีอยู่ตามธรรมชาติต่อมาเมื่อจํานวนประชากรเพ่ิมขึ้นความต้องการเครื่องนุ่งห่มก็เพ่ิมขึ้นด้วยจึง
จําเป็นต้องปลูกหรือเลี้ยงสัตว์เพ่ือการทําเคร่ืองนุ่งห่มเองและในที่สุดก็ทําเป็นอุตสาหกรรม 
 1.3 ที่อยู่อาศัยการสร้างที่อยู่อาศัยของชนเผ่าต่างๆจะพยายามหาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นมาเป็นองค์ประกอบหลักในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยขึ้นมาตัวอย่างเช่นในเขตทะเลทรายที่แห้งแล้งบ้านที่
สร้างขึ้นในเขตภูเขาจะทําด้วยดินเหนียวแต่ถ้าเป็นบริเวณที่แห้งแล้งและไร้พืชพรรณธรรมชาติบ้านที่สร้างขึ้น
อาจจะเจาะเป็นอุโมงค์เข้าไปตามหน้าผาบ้านคนไทยในชนบทสร้างด้วยไม้ไม้ไผ่หลังคามุงด้วยจากหรือหญ้าเป็น
ต้น 
 1.4 ยารักษาโรคต้ังแต่สมัยโบราณมนุษย์รู้จักนําพืชสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรคเช่นคนไทยใช้ฟ้า
ทะลายโจรรักษาโรคหวัดหอบหืดหัวไพลขมิ้นนํ้าผึ้งใช้บํารุงผิว 

2. การต้ังถิ่นฐานและการประกอบอาชีพทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการตั้งถิ่นฐานและ
ประกอบอาชีพของมนุษย์เช่นแถบลุ่มแม่นํ้าหรือชายฝั่งทะเลที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชและสัตว์จะมีประชาชนเข้า
ไปต้ังถิ่นฐานและประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมประมงเป็นต้น 

3. การพัฒนาทางเศรษฐกิจจําเป็นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการประดิษฐ์เครื่องมือเคร่ืองใช้เคร่ืองจักรเคร่ืองผ่อนแรงต้องอาศัย 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
5. การรักษาสมดุลธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยในการรักษาสมดุลธรรมชาติ 
 

กิจกรรมของมนุษย์ที่สง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้แก่ 
1. กิจกรรมทางด้านอุตสาหกรรมโดยไม่มีการคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมมีการนําใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

มากมายและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเช่นอุตสาหกรรมเหมืองแร่มีการเปิดหน้าดินก่อให้เกิดปัญหาการชะ
ล้างพังทลายของดินและปัญหาน้ําทิ้งจากเหมืองลงสู่แหล่งนํ้าก่อให้เกิดพลพิษทางนํ้า 

2. กิจกรรมทางการเกษตรเช่นมีการใช้ยาฆ่าแมลงเพ่ือเพ่ิมผลผลิตส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพอนามัยของมนุษย์เน่ืองจากมีการสะสมสารพิษไว้ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิด
อันตรายในระยะยาวและเกิดความสูญทางด้านเศรษฐกิจเน่ืองจากการเจ็บป่วยของประชาชนและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่แย่ลง 
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3. กิจกรรมการบริโภคของมนุษย์ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย ขาดการคํานึงถือ
สิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาเช่นปริมาณขยะท่ีมากขึ้นจากการบริโภคของเราน้ีที่มากขึ้น     
ซึ่งยากต่อการกําจัดโดยเกิดจาการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่า ทําให้ปริมาณทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลง     
เป็นต้น 

สาเหตุที่มนุษย์ทําลายสิง่แวดล้อม มีหลายสาเหตุ ดังน้ี 
1. การเพ่ิมของประชากรการเพิ่มของประชากรโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วเน่ืองจากความเจริญทางด้าน

การแพทย์ช่วยลดอัตราการตายโดยการเพ่ิมประชากรน้ีก่อให้เกิดการบริโภคทรัพยากรมากขึ้นมีของเสียมากขึ้น 
2. พฤติกรรมการบริโภคอันเน่ืองมาจากต้องการให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นมีความสุขสบายมากขึ้นมีการนําใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองมีขยะและของเสียมากขึ้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและตัวมนุษย์เอง 
3. ความโลภของมนุษย์โดยนําทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้เพ่ือให้ตนเองมีความร่ํารวยมี

ความสะดวกสบายมีความเห็นแก่ตัวขาดสติย้ังคิดถึงสิ่งแวดล้อมอันจะเป็นผลส่งให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มา
กระทบต่อมนุษย์เองในที่สุด 

4. ความไม่รู้สิ่งที่ทําให้มนุษย์ขาดการรู้เท่าทันบนรากฐานแห่งความจริงอย่างลึกซึ้งในสิ่งแวดล้อมและ 
ธรรมชาติส่งผลให้มนุษย์ขาดสติในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมีพฤติกรรมการบริโภคอันเป็นการทําลาย
สิ่งแวดล้อมโดยขาดการคาดการณ์ผลที่จะเกิดตามมาจะส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและนําไปสู่ความเสียหาย
ทั้งตนเองและธรรมชาติ 
 

การอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างฉลาดโดยใช้ให้น้อยเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคํานึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนานและก่อให้เกิดผล
เสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดรวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึงอย่างไรก็ตามใน
สภาพปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมมีความเ ส่ือมโทรมมากข้ึนดัง น้ันการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีความหมายรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถกระทําได้หลายวิธีทั้งทางตรงและทางอ้อมดังน้ี 

1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางตรง ซึ่งปฏิบัติได้ในระดับบุคคลองค์กร
และระดับประเทศที่สําคัญคือ 

 1.1 การใช้อย่างประหยัดคือการใช้เท่าที่มีความจําเป็นเพ่ือให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานและเกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด 
 1.2 การนํากลับมาใช้ซ้ําอีกสิ่งของบางอย่างเม่ือมีการใช้แล้วครั้งหน่ึงสามารถท่ีจะนํามาใช้ซ้ําได้อีก
เช่นถุงพลาสติกกระดาษเป็นต้นหรือสามารถที่จะนํามาใช้ได้ใหม่โดยผ่านกระบวนการต่างๆเช่นการนํากระดาษ
ที่ใช้แล้วไปผ่านกระบวนการต่างๆเพ่ือทําเป็นกระดาษแข็งเป็นต้นซึ่งเป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและ
การทําลายสิ่งแวดล้อมได้ 
 1.3 การบูรณซ่อมแซมสิ่งของบางอย่างเมื่อใช้เป็นเวลานานอาจเกิดการชํารุดได้เพราะฉะน้ันถ้ามี
การบูรณะซ่อมแซมทําให้สามารถยืดอายุการใช้งานต่อไปได้อีก 
 1.4 การบําบัดและการฟื้นฟูเป็นวิธีการท่ีจะช่วยลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรด้วยการบําบัด
ก่อน เช่น การบําบัดนํ้าเสียจากบ้านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้นก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งนํ้า
สาธารณะส่วนการฟ้ืนฟูเป็นการรื้อฟ้ืนธรรมชาติให้กลับสู่สภาพเดิมเช่นการปลูกป่าชายเลนเพื่อฟ้ืนฟูความ
สมดุลของป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น 
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 1.5 การใช้สิ่งอ่ืนทดแทนเป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลงและไม่ทําลาย
สิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้ใบตองแทนโฟม การใช้พลังงานแสงแดดแทนแร่เช้ือเพลิง
การใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี เป็นต้น 
 1.6 การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันเป็นวิธีการที่จะไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         
ถูกทําลาย เช่น การเฝ้าระวังการทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลลงแม่นํ้าคูคลอง  การจัดทําแนวป้องกันไฟป่า เป็นต้น 

2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางอ้อม สามารถทําได้หลายวิธีดังน้ี 
 2.1 การพัฒนาคุณภาพประชาชนโดยสนับสนุนการศึกษาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามหลักวิชาซึ่งสามารถทําได้ทุกระดับอายุทั้งในระบบโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ
และนอกระบบโรงเรียนผ่านสื่อสารมวลชนต่างๆเพ่ือให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสําคัญและความ
จําเป็นในการอนุรักษ์เกิดความรักความหวงแหนและให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง 
 2.2 การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมายการจัดต้ังกลุ่มชุมชนชมรมสมาคมเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆตลอดจนการให้ความร่วมมือทั้งทางด้านพลังกายพลังใจพลังความคิด
ด้วยจิตสํานึกในความมีคุณค่าของสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรที่มี ต่อตัวเราเ ช่นกลุ่มชมรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนนักศึกษาในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆมูลนิธิคุ้มครอง
สัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยมูลนิธิสืบนาคะเสถียรมูลนิธิโลกสีเขียวเป็นต้น 
 2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ช่วยกันดูแลรักษาให้คงสภาพเดิม
ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรมเพ่ือประโยชน์ในการดํารงชีวิตในท้องถิ่นของตนการประสานงานเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจและความตระหนักระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนให้มีบทบาท
หน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองฟื้นฟูการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 2.4 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยค้นหาวิธีการและพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการ
วางแผนพัฒนาการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีการประหยัดพลังงานมากขึ้นการค้นคว้าวิจัยวิธีการ
จัดการการปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและย่ังยืนเป็นต้น 
 2.5 การกําหนดนโยบายและวางแนวทางของรัฐบาลในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งใน
ระยะสันและระยะยาวเพ่ือเป็นหลักการให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องยึดถือและนําไปปฏิบัติ
รวมทั้งการเผยแพร่ข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 4 
ให้แบ่งกลุ่มผู้เรียน 4 – 5 กลุม่ สรุปแนวคิดของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้หลักการเกษตรอินทรีย์ โดย 
1. มอบหมายให้ตัวแทนกลุ่มนําเสนอหน้าช้ันเรียน 
2. จัดทําแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของชุมชน 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
 

คําชี้แจง :ให้ผูเ้รียน X ทับอักษร ก ข ค ง ทีเ่ป็นคําตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 
 

1. การแบ่งประเภทของอาชีพแบ่งได้ก่ีประเภท 
ก. 1 ประเภท   ข. 2 ประเภท 
ค. 3 ประเภท   ง. 4 ประเภท 
 

2. ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเลือกอาชีพคือข้อใด 
ก. ข้อมูลวัตถุดิบเงินทุนกระบวนการผลิต  ข. ข้อมูลตนเองข้อมูลสังคมข้อมูลวิชาการ 
ค. ข้อมูลสินค้าข้อมูลตลาดข้อมูลผู้บริโภค  ง. ข้อมูลลูกค้าข้อมูลผู้ขายข้อมูลสินค้า 
 

3. ปัญหาเกี่ยวกับพ่อค้าคนกลางคือข้อใด 
ก. รวมหัวกันกดสินค้า    ข. ค่าใช้จ่ายทางการตลาดสูง 
ค. ค่าจ้างแรงงานสูง    ง. มาตรฐานสินค้าตํ่า 
 

4. ข้อใดเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์ต้ังขึ้นเพ่ือช่วยรักษาระดับสินค้าเกษตร 
ก. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ข. องค์การคลงัสินค้า 
ค. องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร   ง. สหกรณ์เพ่ือการเกษตร 
 

5. ระบบการผลิตทีคํานึงถึงสภาพแวดล้อมรักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
    โดยมีระบบจัดการนิเวศวิทยาที่คล้ายคลงึกับธรรมชาติหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์คือการเกษตรแบบใด 

ก. เกษตรย่ังยืน   ข. เกษตรผสมผสาน 
ค. เกษตรทฤษฎีใหม ่  ง. เกษตรอินทรีย์ 
 

6. หลักการสําคัญของเกษตรอินทรีย์มีก่ีมิติ 
ก. 2 มิติ   ข. 3 มิติ 
ค. 4 มิติ   ง. 5 มิติ 
 

7. เพราะเหตุใดจึงเปรียบเทียบใบไม้เป็นห้องครัว 
ก. เพราะบริเวณใบมีอาหารสะสมอยู่มาก ข. เพราะใบทําหน้าที่สร้างอาหาร 
ค. เพราะใบพืชมีอุปกรณ์ในการสร้างอาหาร      ง. เพราะใบพืชเป็นบริเวณเดียวที่มีการสะสมอาหาร 
 

8. ข้อใดเป็นธาตุอาหารท่ีมีความจําเป็นต่อพืช 
ก. ไนโตรเจน   ข. คลอโรฟิลด์ 
ค. คาร์โบไฮเดรต   ง. ไฮโดรเจน 
 

9. ปัจจัยในการดํารงชีวิตข้อใดที่พืชขาดไม่ได้ 
ก. ดินนํ้าแสงแดด  ข. ดินนํ้าอากาศ 
ค. ดินแสงแดดอากาศ  ง. นํ้าอากาศแสงแดด 
 

10. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลของการกําจัดศัตรูพืช 
ก. ไม่ใหม้าแย่งอาหารของพืช  ข. ไม่ใหม้ากัดกินต้นพืช 
ค. ให้ต้นพืชสะสมนํ้ามาก ๆ  ง. ป้องกันแสงแดด 
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11. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของปุ๋ยพืชสด 
ก. เพ่ิมปริมาณอินทรีย์ในดิน  ข. เพ่ิมปริมาณน้ําในดิน 
ค. เพ่ิมผลผลิตของพืชในสูงขึ้น  ง. ทําให้ดินร่วนซุยสะดวกในการเตรียมดิน 
 

12. ข้อใดการป้องกันและกําจัดแมลงโดยวิธีกล 
ก. การใช้มือจบัแมลงมาทําลาย  ข. การใช้กําดักแสงไฟ 
ค. การใช้ยาฆ่าแมลง   ง. การใช้สารสกัดจากต้นสะเดา 
 

13. โครงสร้างส่วนใดของพืชมีหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสง 
ก. ราก   ข. ใบ 
ค. ลําต้น  ง. ดอก 
 

14. ตัวห้ําคือสิ่งมีชีวิตที่ดํารงชีวิตโดยการกินแมลงศัตรูพืชเป็นอาหารเพ่ือการเจริญเติบโตคือข้อใด 
ก. นก   ข. ไส้เดือน 
ค. หอยเชอรี่  ง. เพลี้ยสีนํ้าตาล 
 

15. ควรใช้สารสกัดจากสะเดาฉีดพ่นเวลาใดจะได้ผลดี 
ก. เวลาเช้า  ข. เวลากลางวัน 
ค. เวลาเย็น  ง. เวลากลางคืน 
 

16. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงอะไร 
ก. การควบคุมมิให้การทําลายทรัพยากร  
ข. การใช้ทรัพยากรให้มีคุณภาพต่อชีวิตมนุษย์ 
ค. การมีมาตรการเพ่ือป้องกันและคุ้มครอง  
ง. การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมโดยให้เกิดสภาพสมดุล 
 

17. ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ทรพัยากรดิน 
ก. ใส่ปุ๋ยปีละครั้ง    ข. ปลูกพืชหมนุเวียน 
ค. การปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ํา ๆ  ง. เผาฟางข้าวเพ่ือไล่แมลง 
 

18. คําว่าการพัฒนาที่ย่ังยืนมีความหมายสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด 
ก. การใช้ทรัพยากรหลายชนิดพร้อมกัน  
ข. การใช้ทรัพยากรตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ค. การใช้ทรัพยากรแบบประหยัดและคุ้มค่า  
ง. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการอุตสาหกรรม 

19. ความจําเป็นในการประกอบอาชีพส่วนตัวเพ่ือการมีรายได้ระหว่างเรียนคือข้อใด 
ก. ฝึกทํางานให้มีประสบการณ์  ข. พ่ึงพาตนเองหารายได้ 
ค. ต้องช่วยครอบครัวหารายได้  ง. ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 
 

20. คุณงามความดีที่เป็นธรรมชาติก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองสังคมหมายถึงข้อใด 
ก. จรรยาบรรณ   ข. ศีลธรรม 
ค. จริยธรรม   ง. คุณธรรม 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรยีน 
 

1.ข        2.ข        3.ก        4.ข        5.ง       
6.ค        7.ข        8.ก        9.ข        10.ก    
11.ข       12.ข          13.ข       14.ก       15.ค       
16.ง      17.ข       18.ค       19.ข       20.ง 
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คณะผู้จัดทํา 
 

ที่ปรึกษา 

นางวิไลลักษณ์  สุขสาย  ผ ู้อ ํานวยการ กศน.อ ําเภอแม่แจ่ม 
นางนวพรรษ  จันทราทูล คร ูชํานาญการพิเศษ กศน.อ ําเภอแม่แจ่ม 

 
ผู้จัดทําและเรยีบเรียง 
นางวนิดา    บุญรัง  ห ัวหน ้า กศน.ต ําบลช่างเค่ิง 
นางดวงแข    กันธะศิลป์ ห ัวหน ้า กศน.ต ําบลท่าผา 
นางหิรัญญา    ประจิตร  ห ัวหน ้า กศน.ต ําบลปางหินฝน 
น.ส.นภาพร    สุวรรณสันติชัย ห ัวหน ้า กศน.ต ําบลแม่นาจร 
 
ผู้พิมพ ์
นางวนิดา    บุญรัง  ห ัวหน ้า กศน.ต ําบลช่างเค่ิง 
นางดวงแข    กันธะศิลป์ ห ัวหน ้า กศน.ต ําบลท่าผา 
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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 
 


