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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่ วยที่ 3
กระบวนการผลิตพืช
จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุ ดเพียงคาตอบเดียวจากตัวเลือก (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) สาหรับคาถาม
แต่ละข้อโดยใช้เครื่ องหมาย / หน้าตัวเลือกที่นกั ศึกษาคิดว่าเป็ นคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดไม่ ใช่ ข้ นั ตอนของการผลิตพืช
ก. การวางแผนและการเตรี ยมการผลิต
ข. การปลูกพืช
ค. การดูแลรักษาพืช
ง. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืช
จ. การจาหน่ายผลผลิตพืช
2. ความสาคัญของการผลิตพืชต่อการดารงชีวติ ของคนคือข้อใด
ก. ความมัน่ คงทางด้านอาหาร
ข. การป้ องกันและรักษาโรค
ค. เครื่ องนุ่งห่ม
ง. ที่อยูอ่ าศัย
จ. ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดคือการแบ่งประเภทของการผลิตพืชตามกลุ่มพืช
ก. พืชทนเค็ม และพืชทนแล้ง
ข. พืชสวน และพืชไร่
ค. พืชอายุส้ นั และพืชอายุยาว
ง. พืชบก และพืชน้ า
จ. พืชต้องการแสงมาก และพืชต้องการแสงน้อย
4. มะม่วงอกร่ องจัดเป็ นพืชกลุ่มใด เมื่อมีการแบ่งประเภทของการผลิตพืชตามกลุ่มพืช
ก. ไม้ผล
ข. ผัก
ค. ไม้ประดับ
ง. พืชอาหาร
จ. สมุนไพร
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5. การปลูกลาไยเชิงเขาทางภาคเหนื อเป็ นการปลูกพืชในสภาพพื้นที่ประเภทใด
ก. ดินที่ดอน
ข. ดินที่ลุ่ม
ค. ดินที่ราบ
ง. ดินที่ข้ นั บรรได
จ. ดินที่มีหินโผล่
6. ข้อใดคือข้อควรคานึงถึงในการเลือกชนิ ดพืชปลูกในสภาพแปลงปลูกทัว่ ไป
ก. เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ข. เหมาะสมกับศักยภาพของผูผ้ ลิต
ค. การตลาด
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
จ. ข้อ ก. ข. และ ค. ถูก
7. ข้อใดเป็ นพืชที่นิยมปลูกด้วยระบบการผลิตพืชโดยไม่ใช้ดิน
ก. พืชผัก
ข. ไม้ดอกไม้ประดับ
ค. สมุนไพร
ง. ข้อ ก. และข้อ ข. ถูก
จ. ข้อ ก. ข. และ ค. ถูก
8. พืชที่นิยมปลูกด้วยการปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารและอากาศไหลวนผ่านรากพืชในระดับลึกอย่าง
ต่อเนื่องในถาดปลูกคือข้อใด
ก. ผักบุง้
ข. มะเขือเทศ
ค. พริ กหวาน
ง. แคนตาลูป
จ. แตงกวา
9. ข้อใดไม่ ใช่ ระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเชิงการค้าที่มีในประเทศไทย
ก. การปลูกในน้ านิ่ง
ข. การปลูกในวัสดุปลูก
ค. การปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชในระดับลึก
ง. การปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชเป็ นแผ่นบางๆ อย่างต่อเนื่ อง
จ. การปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารและอากาศไหลวนผ่านรากพืชในระดับลึกอย่างต่อเนื่องใน
ถาดปลูก
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10. ประโยชน์ของโรงเรื อนปลูกพืชคือข้อใด
ก. สามารถปลูกพืชได้ตลอดปี และวางแผนการผลิตตามความต้องการของตลาด
ข. ผลผลิตมีปริ มาณมากและมีคุณภาพดี
ค. สามารถป้ องกันแมลงไม่ให้เข้าไปทาลายพืชที่ปลูก
ง. สามารถออกแบบให้มีการผลิตแบบอัตโนมัติและลดจานวนแรงงาน
จ. ถูกทุกข้อ
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แผนผังแนวคิดหน่ วยที่ 3
กระบวนการผลิตพืช

3.1 ความรู ้เบื้องต้น
ของการผลิตพืช

หน่ วยที่ 3 กระบวนการ

3.1.1 ความหมายและความสาคัญของการผลิต
พืช
3.1.2 ประเภทและรู ปแบบของการผลิตพืช
3.2.1 กระบวนการผลิตในแปลงปลูกทัว่ ไป

ผลิตพืช
3.2 กระบวนการผลิต
พืชตามรู ปของการ
ผลิตพืช

3.2.2 กระบวนการผลิตพืชโดยไม่ใช้ดิน

3.2.3 กระบวนการผลิตพืชในโรงเรื อน
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แผนการสอนประจาหน่ วยที่ 3
กระบวนการผลิตพืช
ตอนที่
3.1 ความรู ้เบื้องต้นของการผลิตพืช
3.2 กระบวนการผลิตพืชตามรู ปของการผลิตพืช
แนวคิด
1. การผลิ ตพืช หมายถึ ง การดาเนิ นงานตามลาดับขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนและการเตรี ยมการ
การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ที่ก่อให้เกิดผลผลิ ตพืช
ตามต้องการของผูผ้ ลิ ตและมี ความสาคัญต่อการดารงชี วิต สังคม เศรษฐกิ จ และสิ่ งแวดล้อม
ประเภทของการผลิ ตพื ช สามารถแบ่ ง ได้ตามประเภทของการผลิ ตพื ชในเชิ งเศรษฐศาสตร์
ประเภทของการผลิตพืชตามกลุ่มพืช และประเภทของการผลิ ตพืชตามมาตรฐานการผลิตส่ วน
รู ปแบบของการผลิตพืช เช่นการผลิตพืชในแปลงปลูกทัว่ ไป การผลิตพืชโดยไม่ใช้ดิน และการ
ผลิตพืชในโรงเรื อน เป็ นต้น
2. กระบวนการผลิตพืชตามรู ปของการผลิตพืชได้แก่การผลิตพืชในแปลงปลูกทัว่ ไป การผลิตพืช
โดยไม่ใช้ดิน และการผลิตพืชในโรงเรื อน
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 3 แล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมาย ความสาคัญ ประเภทและรู ปแบบของการผลิตพืชได้
2. อธิ บายกระบวนการผลิตพืชในแปลงปลูกทัวไป การผลิตพืชโดยไม่ใช้ดินและการผลิ ตพืชใน
โรงเรื อนได้
กิจกรรมระหว่างเรียน
1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนหน่วยที่ 3
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 3.1 – 3.2
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละตอน
4. ฟังรายการวิทยุกระจายเสี ยงและซีดีหรื อเทปเสี ยงประกอบชุดวิชา(ถ้ามี)
5. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์(ถ้ามี)
6. เข้ารับการสอนเสริ ม(ถ้ามี)
7. ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรี ยนหน่วยที่ 3
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สื่ อการสอน
1. เอกสารการสอน
2. แบบฝึ กปฏิบตั ิ
3. ซีดีเสี ยงประกอบชุดวิชา(ถ้ามี)
4. รายการสอนทางวิทยุกระจายเสี ยง(ถ้ามี)
5. รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์(ถ้ามี)
6. การสอนเสริ ม(ถ้ามี)
การประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่ อง
3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา
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แผนการสอนตอนที่ 3.1
ความรู้ เบือ้ งต้ นของการผลิตพืช
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 3.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
3.1.1 ความหมายและความสาคัญของการผลิตพืช
3.1.2 ประเภทและรู ปแบบของการผลิตพืช
แนวคิด
1. การผลิตพืช หมายถึง การดาเนิ นงานตามลาดับขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนและการเตรี ยมการ
การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ที่ก่อให้เกิดผลผลิ ตพืช
ตามต้องการของผูผ้ ลิตและมีความสาคัญต่อการดารงชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม
2. ประเภทของการผลิ ตพื ช สามารถแบ่ ง ได้เป็ นประเภทของการผลิ ตพื ช ในเชิ ง เศรษฐศาสตร์
สามารถแบ่งเป็ น 2 แบบ คือ การผลิตพืชเชิงการค้าและการผลิตพืชเชิ งพึ่งพาตนเอง ประเภท
ของการผลิตพืชตามกลุ่มพืชสามารถแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ พืชสวน และพืชไร่ ประเภทของการ
ผลิตพืชตามมาตรฐานการผลิ ตแบ่งได้ 2 ระบบ คือ การรับรองมาตรฐานการผลิตพืชตามระบบ
เกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และเกษตรอินทรี ยแ์ ละรู ปแบบของการผลิตพืช เช่นการผลิตพืชใน
แปลงปลูกทัว่ ไป การผลิตพืชโดยไม่ใช้ดิน และการผลิตพืชในโรงเรื อน เป็ นต้น
วัถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 3.1 แล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายและความสาคัญของการผลิตพืชได้
2. อธิบายประเภทและรู ปแบบของการผลิตพืชได้
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สาระสาคัญและกิจกรรมตอนที่ 3.1
ความรู้ เบือ้ งต้ นของการผลิตพืช
สาระสาคัญ
การผลิตพืช หมายถึง การดาเนิ นงานตามลาดับขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนและการเตรี ยมการ การ
ปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ที่ก่อให้เกิดผลผลิ ตพืชตามต้องการของ
ผูผ้ ลิต
การผลิตพืชเป็ นส่ วนหนึ่ งของเกษตรกรรมที่ทาให้ได้ผลผลิตพืชหลากหลายชนิ ด เช่น พืชผัก ผลไม้
ดอกไม้ พืชสมุนไพร พืชเครื่ องเทศ พืชอาหารสัตว์ พืชเส้นใย และพืชพลังงาน เป็ นต้น จึงมีความสาคัญต่อ
การดารงชีวติ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม ดังนี้
1. การดารงชีวติ โดยการผลิตพืชมีความสาคัญ ดังนี้
1) ความมัน่ คงทางด้านอาหาร ผลผลิตพืชหลากหลายชนิ ดที่นามาเป็ นอาหารแก่มนุ ษย์และ
สัตว์
2) การป้ องกันและรักษาโรค พืชสมุนไพรเป็ นพืชที่มีสมบัติในการป้ องกันและรักษาโรคได้
3) เครื่ องนุ่งห่ม มนุษย์จาเป็ นต้องมีเครื่ องนุ่งห่ มเพื่อปกป้ องร่ างกาย ซึ่ งฝ้ ายเป็ นพืชเส้นใยที่
นามาใช้ทาเครื่ องนุ่งห่ม ส่ วนหม่อนพืชอาหารของหนอนไหมที่ถกั ทอเส้นใยเพื่อนามาทาเป็ นผ้าไหม
4) ที่อยูอ่ าศัย วัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านเรื อนที่อยูอ่ าศัยตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ยังคงใช้ไม้
ชนิดต่างๆ
2. สังคม วิถีชีวติ ของมนุ ษย์มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติและมีการเพาะปลูกตั้งแต่มนุ ษย์เริ่ มรู ้จกั การ
ตั้ง ถิ่ นฐานก่ อนยุค ประวัติศ าสตร์ ที่ เรี ย กว่า นี โอลิ ทิ ค (Neolithic age) เมื่ อประมาณ 10,000 ปี ก่ อน
คริ สต์ศกั ราช ทาให้มนุษย์รู้จกั การนาพืชมาใช้ประโยชน์จนเกิดเป็ นภูมิปัญญาต่างๆ มากมาย รวมถึงความเชื่อ
วัฒนธรรมและพิธีกรรม
3. เศรษฐกิจ การผลิตพืชเป็ นการสร้างรายได้ให้กบั ผูป้ ลูกพืชและสร้างรายได้ให้กบั ประเทศ
1) สร้ างรายได้แก่ผผู้ ลิตพืช ผูผ้ ลิ ตพืชมีรายได้จากการจาหน่ ายผลผลิตพืชชนิ ดต่างๆและ
สร้างความมัน่ คงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กบั สมาชิกในครอบครัว
2) สร้ า งรายได้ให้ก ับประเทศ ประชาชนไทยส่ วนใหญ่ ยงั คงประกอบอาชี พในภาค
การเกษตร ซึ่ งการผลิ ตพืชที่มีความหลากหลายและสร้ างรายได้จากการส่ งออกสิ นค้าเกษตร ทาให้สภาพ
เศรษฐกิจของประเทศมีความมัน่ คง
4. สิ่ งแวดล้อม มนุษย์ตอ้ งอาศัยสิ่ งแวดล้อมในการดารงชีวติ โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติ
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1) พลังงานทางเลือกพลังงานที่มาทดแทนพลังงานประเภทใช้แล้วหมดไป ซึ่ งพลังงาน
ประเภทใช้แล้วหมดไปมีการใช้ในปริ มาณมากจนอาจประสบปัญหาการขาดแคลนและราคาสู ง
2) สร้างสิ่ งแวดล้อมที่ร่มรื่ นสวยงาม มนุ ษย์เป็ นส่ วนหนึ่ งของธรรมชาติและต้องการอาหาร
ตาที่สวยงาม ทาให้มีการนาพันธุ์ไม้ต่างๆ มาประดับตกแต่งในสถานที่ต่างๆ
หลังจากอ่ านสาระสาคัญของตอนที่ 3.1 นี้แล้ ว โปรดศึกษารายละเอียดของเนื้อหาสาระในเอกสาร
การสอนชุ ดวิชาหน่ วยที่ 3 ตอนที่ 3.1 และประกอบกิจกรรมระหว่ างเรี ยนตามที่กาหนดไว้ ท้ายเอกสารการ
สอนชุ ดวิชาแต่ ละเรื่องในตอนที่ 3.1
กิจกรรม 3.1
1. การผลิตพืชหมายความว่าอย่างไร

2. การผลิตพืชมีความสาคัญต่อการดารงชีวติ อย่างไร

3. การผลิตพืชมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจอย่างไร

หลังจากประกอบกิจกรรม 3.1.1 - 3.1.2 แล้ ว โปรดตรวจสอบคาตอบจากแนวตอบที่กาหนดไว้ ท้าย
หน่ วยที่ 3 ในคู่มือการศึกษาเล่ มนี้
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แผนการสอนตอนที่ 3.2
กระบวนการผลิตพืชตามรู ปของการผลิตพืช
โปรดอ่านหัวเรื่ อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 3.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
3.2.1 กระบวนการผลิตในแปลงปลูกทัว่ ไป
3.2.2 กระบวนการผลิตพืชโดยไม่ใช้ดิน
3.2.3 กระบวนการผลิตพืชในโรงเรื อน
แนวคิด
1. กระบวนการผลิ ตในแปลงปลูกทัว่ ไปต้องมีการจัดการการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ตามธรรมชาติของแต่ละพื้นที่ โดยการศึกษาสภาพพื้นที่และการเตรี ยมดิ น การศึกษาพันธุ์พืช
และการเตรี ยมพันธุ์ พืช การวางแผนการผลิ ต การปลู ก การดูแลรั กษา และการเก็บเกี่ ยวอย่าง
เหมาะสม
2. การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเป็ นการปลูกพืชที่ลงทุนสู ง ดังนั้นจึงต้องเลือกพื้นที่ เลือกชนิ ดพืช การ
เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก และปฏิบตั ิตามขั้นตอนการปลูกอย่างเหมาะสม การปลูกพืชโดย
ไม่ใช้ดินต้องอาศัยความรู ้ความชานาญของผูป้ ฎิบตั ิงาน ดังนั้นการดูแลรักษาพืชที่ปลูกโดยไม่ใช้
ดิ น จะมี เ ทคนิ ค และวิ ธี ก ารที่ แ ตกต่ า งจากการปลู ก พื ช ในดิ น ที่ ส าคัญ คื อ สภาพแวดล้อ มที่
เหมาะสมต่ อการเจริ ญเติ บ โตของพื ช ที่ ป ลู กโดยไม่ ใช้ดิน การดู แลรั กษาและควบคุ ม การให้
สารละลายธาตุอาหาร การป้ องกันกาจัดศัตรู พืช และการเก็บเกี่ยวพืชที่ปลูกโดยไม่ใช้ดิน
3. กระบวนการผลิตพืชในโรงเรื อนเป็ นการปลูกพืชภายใต้สิ่งปลูกสร้างที่สามารถปกป้ องพืชจาก
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของพืช ซึ่ งมีท้ งั ระบบเปิ ดและระบบปิ ด และ
สามารถปลูกได้ท้ งั แบบใช้ดินและไม่ใช้ดิน
วัตถุประสงค์
1. อธิ บายกระบวนการผลิตในแปลงปลูกทัว่ ไปได้
2. อธิ บายกระบวนการผลิตพืชโดยไม่ใช้ดินได้
3. อธิบายกระบวนการผลิตพืชในโรงเรื อนได้
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สาระสาคัญและกิจกรรมตอนที่ 3.2
กระบวนการผลิตพืชตามรู ปของการผลิตพืช
สาระสาคัญ
กระบวนการผลิตในแปลงปลูกทัว่ ไป
การผลิตในแปลงปลูกทัว่ ไป ต้องอาศัยสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ทาให้การผลิตไม่สามารถที่จะ
ควบคุมปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตของพืชได้ ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี ต้องมีการ
จัดการการผลิ ตที่ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ โดยการศึกษาสภาพพื้นที่และการเตรี ยมดิ น
การศึกษาพันธุ์พืชและการเตรี ยมพันธุ์พืช การวางแผนการผลิ ต การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ ยว
อย่างเหมาะสม
1. การศึกษาสภาพพืน้ ที่และการเตรียมดิน
1.1 สภาพพื้นที่แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ดินที่ดอนและดินที่ลุ่ม
1.2 สมบัติของดิ นและความอุดมสมบูรณ์ของดิน การศึกษาสมบัติของดินและความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ทาให้สามารถจัดการดิ นได้ดีข้ ึน เนื่ องจากสามารถเลือกวิธีการปรับปรุ งบารุ งดิ นได้อย่างเหมาะสม
และสามารถกาหนดการให้ปุ๋ยแก่พืชอย่างเพียงพอต่อความต้องการของพืช
1.2.1 เนื้ อดิน โดยทัว่ ไปดินประกอบด้วยอนุ ภาค 3 กลุ่มขนาด ได้แก่ ทราย ทรายแป้ ง และ
ดิ นเหนี ยว เมื่ ออนุ ภาคทั้ง 3 กลุ่ มขนาด มี การอยู่ร่วมกันในสัดส่ วนที่ ต่างกัน เนื่ องจากความแตกต่างทาง
ธรณี วทิ ยา ภูมิประเทศและภูมิอากาศ ส่ งผลให้เกิดเนื้อดิน 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ ดินเนื้ อหยาบ ดินร่ วน และดิน
เนื้อละเอียด
1.2.2 ความเป็ นกรด-ด่างของดิน (pH) เป็ นการประเมินความเป็ นประโยชน์ของธาตุอาหาร
พื ช ในดิ น ที่ ส่ ง ผลต่ อการเจริ ญเติ บ โตของพื ช ซึ่ งพื ช แต่ ล ะชนิ ด มี ร ะดับ ค่ า ความเป็ นกรด-ด่ า งของดิ น ที่
เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามค่าความเป็ นกรด-ด่างของดินที่เหมาะสมกับพืช
โดยทัว่ ไปเป็ นช่วงของกรดอ่อนถึงด่างอ่อน (6.0 – 7.5)
1.2.3 ปริ มาณอินทรี ยว์ ตั ถุ เป็ นแหล่งของไนโตรเจนในดินตามธรรมชาติประมาณ 95 – 99
เปอร์ เซ็นต์ ไนโตรเจนในอินทรี ยวัตถุอยูใ่ นรู ปสารประกอบอินทรี ยไ์ นโตรเจนที่สามารถปลดปล่อยรู ปที่เป็ น
ประโยชน์ออกมาอย่างช้าๆ โดยการกระบวนการย่อยสลายของอินทรี ยวัตถุ
1.2.4 ปริ ม าณฟอสฟอรั ส ที่ เ ป็ นประโยชน์ ฟอสฟอรั ส เป็ นธาตุ อ าหารหลัก ส าหรั บ พื ช
ฟอสฟอรัสในดินได้จากอินทรี ยวัตถุในดินที่สลายตัวจนเป็ นฮิวมัส เนื้อเยือ่ สดของพืช สารประกอบหรื อแร่ ที่
เป็ นของแข็งอยูใ่ นดิน และจากปุ๋ ยฟอสเฟตที่ใส่ ลงไปในดิน
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1.2.5 ปริ มาณโพแทสเซี ยมที่เป็ นประโยชน์ โพแทสเซี ยมเป็ นธาตุอาหารหลักที่จาเป็ นต่อ
การเจริ ญเติบโตของพืช ปริ มาณโพแทสเซี ยมที่มีอยูใ่ นดินแตกต่างกันขึ้นกับชนิ ดของดิน และระยะเวลาของ
การกร่ อนของดิ น โดยดินที่มีปริ มาณดินเหนียวสู งจะมีปริ มาณโพแทสเซี ยมเพียงพอ ในขณะที่ดินทรายมี
ปริ มาณโพแทสเซียมต่า
1.3 ทาเลที่ต้ งั การศึกษาเกี่ยวกับทาเลที่ต้ งั เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในแต่ละพื้นที่
และความสะดวกของพื้นที่ เช่น ใกล้แหล่งน้ าสาธารณะ สะดวกในการคมนาคม และใกล้ตลาดหรื อแหล่งรับ
ซื้ อผลผลิต
1.4 การเตรี ยมดิน ก่ อนการปลูกพืชต้องมี การเตรี ยมดิ นให้เหมาะสม ซึ่ งมีหลักกการและวิธีการ
เตรี ยมดิน ดังนี้
1.4.1หลักในการเตรี ยมดิน
1) นาข้อมูลจากการวิเคราะห์มาพิจารณาวิธีการเตรี ยมดิน ก่อนที่จะมีการเตรี ยมดิน
จะต้องพิจารณาลักษณะของดินและชนิดของพืชที่จะปลูก
2) การกลบและกลับดิน เนื่องจากดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ดี และดินล่างจะได้มี
โอกาสเป็ นดินดีข้ ึนโดยการบารุ งดิน
3) การกาจัดวัชพืช
4) การทาทางระบายน้ า เพื่อกันไม่ให้น้ าขังเป็ นอันตรายแก่พืช
5) ดินที่เปี ยกหรื อมีความชื้ นมาก ไม่ควรทาการเตรี ยมดินเพราะทาให้ดินล่างแน่ น
และไม่สะดวกในการทางาน
1.4.2 วิธีการเตรี ยมดิน
1) วิธีการเตรี ยมดินในที่ลุ่มดินในที่ลุ่มส่ วนใหญ่เป็ นที่ทานา แต่ถา้ ต้องการนาพื้นที่
นั้นปลูกผักหรื อไม้ผลต้องไม่ให้เกิดน้ าขัง เช่น การยกแปลงปลูก และการทาคันดินในที่ราบลุ่ม เป็ นต้น
2) การเตรี ยมดิ นในที่ ดอน ในที่ดอนการใช้เครื่ องมือเครื่ องทุ่นแรงช่ วยในการ
เตรี ยมดิ นนั้นทาได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ วกว่าที่ลุ่ม หลังจากแบ่งแปลงปลูกแล้วอาจใช้เครื่ องมือเครื่ องทุ่น
แรงไถพลิกดินกลบวัชพืช ตากดินทิ้งไว้ 5-7 วัน หลังจากนั้นใช้พรวนดินให้เล็กลง ถ้าเป็ นพืชไร่ อาจใช้เครื่ อง
ปลูกหยอดเมล็ดตามระยะปลูกที่ตอ้ งการได้ทนั ที ในด้านพืชสวนอาจใช้ จอบหมุนย่อยดินให้เล็กลงอีก แล้ว
จึงยกร่ องปลูกด้วยเครื่ องยกร่ องปลูก ส่ วนไม้ผลก็เตรี ยมหลุมปลูกหลังจากวัดระยะปลูกโดยเฉพาะ
3) การเตรี ยมดินในพื้นที่ลาดชัน หากต้องการปลูกไม้ผลในแนวระดับถ้าไม่ได้ทา
ขั้นบันไดตามเส้นชั้นความสู ง อาจใช้ไม้ทาเป็ นรู ป A เฟรม ที่มีลูกดิ่ ง เพื่อหาแนวระดับเดี ยวกันของพื้นที่
แล้วทาระบบการอนุรักษ์ดินและน้ า และมีการทารางระบายน้ าด้วย
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2. การศึกษาพันธุ์พชื และการเตรียมพันธุ์พชื
การศึ กษาข้อมูลเกี่ ยวกับพืชแต่ละชนิ ด เพื่อเลื อกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ศักยภาพของผูผ้ ลิ ต
และการตลาด เพื่อการจัดการการผลิตที่ดีทาให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี สามารถจาหน่ ายสู่ ตลาดตามความ
ต้องการได้
3. การวางแผนการผลิต
การวางแผนต้องทราบข้อมู ลเกี่ ย วกับ พื้นที่ ชนิ ดพืช และการตลาด เพื่อการก าหนดแผนในการ
ปฎิบตั ิงาน
4. การปลูก เมื่อเลือกชนิดพืชและเตรี ยมพันธุ์พืชแล้ว จะต้องทาการปลูกลงในแปลง วิธีการปลูกพืชที่นิยมกัน
ขึ้นอยูก่ บั ส่ วนขยายพันธุ์ที่จะนามาปลูก
4.1 ปลูกด้วยเมล็ด การปลูก ด้วยเมล็ดอาจทาได้หลายวิธี ได้แก่ การโรยตามร่ อง การหยอดหลุ ม
การหว่าน และการเพาะกล้า
4.2 การปลูกจากส่ วนขยายพันธุ์อื่น โดยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การยกแปลงปลูก การปลูกลงแปลง
กลางแจ้ง และการเตรี ยมหลุมปลูกไม้ผล
5. การดูแลรักษา
5.1 การให้น้ า การผลิตพืชต้องการน้ าที่สะอาด ปลอดภัยจากมลภาวะต่างๆ ทั้งสารเคมีและจุลินทรี ย ์
และต้องใช้ในปริ มาณที่ต่อเนื่ องตลอดฤดูปลูก ดังนั้น การจัดการน้ าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ลดการสู ญเสี ยน้ า
ตลอดจนป้ องกันการปนเปื้ อนของน้ าจากสารเคมีและจุลินทรี ยต์ ่างๆ
5.2 การให้ปุ๋ย ปุ๋ ยเป็ นปั จจัยที่สาคัญ เนื่ องจากเป็ นแหล่งธาตุอาหารพืช แต่การให้ปุ๋ยก็ข้ ึนกับสมบัติ
ทางกายภาพและทางเคมีของดิน ปริ มาณอินทรี ยวัตถุ ตลอดจนชนิดปริ มาณ และกิจกรรมของจุลินทรี ยใ์ นดิน
โดยการให้ปุ๋ยควรคานึ งถึงชนิ ดปุ๋ ยที่ให้แก่พืช ระยะเวลาที่ควรให้ปุ๋ยแก่พืช ปริ มาณปุ๋ ยที่ควรให้แก่พืช และ
วิธีการให้ปุ๋ยที่ถูกต้อง
5.3 การป้ องกันและกาจัดศัตรู พืช
5.3.1 การเลือกใช้พนั ธุ์พืชที่ตลาดมีความต้องการ มีความต้านทานโรค และแมลง สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ปลูกได้ดี ให้ผลผลิตและคุณภาพสู ง
5.3.2 การปลูกหมุนเวียนสลับพืชต่างชนิดหรื อต่างวงศ์พืชสลับกัน จะช่วยรักษาความสมดุล
และความอุดมสมบูรณ์ของดิน และลดการระบาดของโรคและแมลงได้
5.3.3 การดูแลให้พืชพืชมีความสมบูรณ์ แข็งแรง นอกจากจะช่ วยให้ได้ผลผลิ ตในปริ มาณ
และคุณภาพสู งแล้ว จะทาให้พืชพืชที่สมบูรณ์สามารถมีความทนทานต่อโรคและแมลงได้ดี
5.3.4 การใช้การป้ องกันกาจัดศัตรู พืชแบบผสมผสาน เช่น การใช้แมลงตัวห้ า (predators)
และแมลงตัวเบียน (parasitoids) การใช้ไส้เดื อนฝอยกาจัดแมลงหรื อการใช้เชื้ อราปฏิ ปักษ์ ผสมผสานกัน
อย่างเหมาะสม ทาให้สามารถป้ องกันกาจัดศัตรู พืชได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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5.3.5 การใช้สารเคมี จาเป็ นต้อ งศึกษาวิธีการใช้โดยละเอียด เพื่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ป้ องกันกาจัดศัตรู พืช
6. การเก็บ เกี่ยว ควรเก็บ เกี่ ย วพื ชในระยะเวลาที่ เหมาะสมตามคุ ณภาพที่ ตลาดต้องการ บรรจุ ผลผลิ ตใน
ภาชนะที่สะอาด วางพักในที่ร่มและรวบรวมผลผลิตมาทาความสะอาดด้วยน้ าที่สะอาด คัดขนาด หรื อทาการ
ตกแต่งผลผลิต และเก็บรักษาในที่สะอาด
กระบวนการผลิตพืชโดยไม่ ใช้ ดิน
การผลิตพืชโดยไม่ใช้ดินเป็ นการผลิตที่นาเทคโนโลยีการปลูกพืชที่มีการจัดการปั จจัยที่พืชต้องการ
ได้แก่ น้ า ธาตุอาหารพืช อากาศ แสง และที่คาจุน้ ต้น ให้กบั พืชตามความต้องการของพืชอย่างเหมาะสม ซึ่ ง
กลุ่มพืชที่นิยมปลูกด้วยระบบการผลิตพืชโดยไม่ใช้ดิน เช่น พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และสมุนไพร เป็ นต้น
1. การเลือกพืน้ ทีป่ ลูก
ต้องมีน้ าที่สะอาดและเพียงพอต่อการใช้ รวมถึงสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของพืช
และสะดวกต่อการตลาด
2. การเลือกระบบปลูกพืชทีป่ ลูกโดยไม่ ใช้ ดิน
ระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินสามารถจาแนกได้เป็ นหลายระบบขึ้นอยูก่ บั วิธีการต่างๆ แต่ในที่น้ ี
จะกล่าวถึงระบบที่พบมากในประเทศไทย ได้แก่

ภาพที่ 1 ระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
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3. การเลือกชนิดพืชปลูก
กลุ่มพืชที่นิยมปลูกด้วยระบบการผลิตพืชโดยไม่ใช้ดิน เช่น พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และสมุนไพร
เป็ นต้น แต่จะต้องคานึงเกี่ยวกับอายุการเก็บเกี่ยว ราคาผลผลิต และฤดูปลูก
3.1 อายุการเก็บเกี่ยว ควรเลือกพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นก็จะช่วยลดต้นทุนได้
3.2 ราคาผลผลิต ควรเลือกพืชที่มีราคาสู ง ขายได้ราคาดี เนื่องจากมีตน้ ทุนการผลิตที่สูง
3.3 ฤดูปลูก ช่ วงฤดูฝนพืชผักทัว่ ไปจะมีออกสู่ ตลาดน้อย แต่สาหรับการปลูกโดยไม่ใช้ดินสามารถ
ผลิตได้ตลอดทุกฤดูกาล
4. การวางแผนการผลิต
การปลูกพืชโดยไม่ใชดินสามารถผลิตต่อเนื่องได้ตลอดทั้งปี และสามารถผลิตได้หลายรุ่ นต่อปี
5. การเตรียมต้ นพันธุ์และการปลูกโดยไม่ ใช้ ดิน
การปลูกจะต้องมีการเพาะกล้าพืชให้มีความสมบูรณ์และแข็งแรง เพื่อย้ายปลูกในระบบปลูกพืชโดยไม่ใช้
ดินแบบต่างๆ สามารถแบ่งได้ 3 แบบ ได้แก่ การเพาะกล้าในวัสดุ ผสมที่เรี ยกว่าเพอร์ ไลท์กบั เวอร์ มิคูไลท์
การเพาะกล้าในฟองน้ า และการเพาะกล้าในวัสดุอื่นๆวัสดุที่นามาใช้เพาะกล้า
6. การดูแลรักษาพืชทีป่ ลูกโดยไม่ ใช้ ดิน
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเป็ นการปลูกพืชด้วยระบบที่ผปู ้ ฏิ บตั ิงานสามารถควบคุ มปั จจัยที่มีผลต่อ
การเจริ ญเติบโตของพืชได้ ได้แก่ การควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของพืช การดูแล
รั ก ษาและควบคุ ม สารละลายธาตุ อ าหารที่ ใ ห้ แก่ พื ช และการป้ องกันก าจัด ศัตรู พื ช ที่ ป ลู ก โดยไม่ ใ ช้ดิ น
นอกจากนี้ตอ้ งคานึงถึงความสะอาดของระบบการผลิตด้วย
7. การเก็บเกีย่ วพืชทีป่ ลูกโดยไม่ ใช้ ดิน
เก็บเกี่ยวเมื่อพืชเจริ ญเติบโตเต็มที่ซ่ ึ งขึ้นกับชนิ ดพืช ถ้าเป็ นผักทานใบสามารถเก็บเกี่ยวได้ 2 วิธี คือ
การดึ งไปทั้งวัสดุ ปลูก และการตัดเฉพาะส่ วนต้น แต่ถา้ เป็ นผักทานผลสามารถเก็บเกี่ ยวได้หลายครั้ง โดย
ทยอยเก็บเป็ นรุ่ น เก็บเกี่ยวผลที่สมบูรณ์ตามความต้องการของตลาด
กระบวนการผลิตพืชในโรงเรือน
การปลู ก พื ช ในโรงเรื อนเป็ นการปลู ก พื ช ภายใต้ สิ่ งปลู ก สร้ า งที่ ส ามารถปกป้ องพื ช จาก
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของพืช ซึ่ งมีท้ งั ระบบเปิ ดและระบบปิ ด และสามารถปลูก
ได้ท้ งั แบบใช้ดินและไม่ใช้ดิน
1. ประโยชน์ ของโรงเรือนปลูกพืช
1.1 สามารถปลูกพืชได้ตลอดปี และวางแผนการผลิตตามความต้องการของตลาด
1.2 ผลผลิตมีปริ มาณมากและมีคุณภาพดี
1.3 สามารถป้ องกันแมลงไม่ให้เข้าไปทาลายพืชที่ปลูก
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1.4 สามารถออกแบบให้มีการผลิตแบบอัตโนมัติและลดจานวนแรงงาน
2. ข้ อพิจารณาในการปลูกพืชในโรงเรือน
การเลือกหรื อการออกแบบโรงเรื อนสาหรับปลูกพืช จาเป็ นต้องพิจารณาจากปั จจัยหลายประการ
ได้แก่
2.1 ภูมิอากาศประเทศไทยมีสภาพอากาศร้อนชื้ น การออกแบบโรงเรื อนจึงต้องเป็ นแบบที่ลดความ
ร้อนหรื อระบายความร้อน
2.2 ภูมิประเทศควรเป็ นพื้นที่ราบ เพื่อสะดวกในการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์
2.3 รู ปแบบการปลูกพืชภายในโรงเรื อนได้แก่ การปลูกพืชโดยใช้ดินหรื อเป็ นแปลงปลูกทัว่ ไป และ
การปลูกพืชไมใช้ดิน ซึ่ งแตต่ละแบบจะมีการติดตั้งอุปกรณ์แตกต่างกัน จึงต้องออกแบบรายละเอียดภายใน
โรงเรื อนที่แตกต่างกัน
2.4 ชนิดของพืชที่ต้องการปลูก พืชที่ตอ้ งทาค้าง เช่ นเมลล่อน พริ กหวาน และมะเขือเทศ เป็ นต้น
จาเป็ นต้องออกแบบให้มีที่ค้ าจุนลาต้นและโครงสร้างต้องแข็งแรงรองรับน้ าหนักพืชได้
2.5 ทุนและแหล่ งทุนของผู้ประกอบการเนื่ องจากการสร้ างโรงเรื อนปลู กพืชต้องใช้ทุนค่าวัสดุ
ก่อสร้างและค่าก่อสร้างสู ง ดังนั้นผูป้ ระกอบการจาเป็ นต้องเลือกและออกแบบโรงเรื อนตามเงินทุน
2.6 ขนาดพืน้ ทีแ่ ละการใช้ ประโยชน์ จาเป็ นต้องคานึ งถึงประสิ ทธิ ภาพการใช้พ้ืนที่ และลักษณะการ
ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพการผลิต
3. ประเภทของโรงเรือน สามารถแบ่งได้ตามขนาด รู ปทรงหลังคา และวัสดุที่ใช้มุงโรงเรื อน ดังนี้
3.1 ประเภทของโรงเรื อนตามจานวนโรงเรื อน ได้แก่ โรงเรื อนเดี่ยว และโรงเรื อนแฝด
3.2 ประเภทของโรงเรื อนตามรู ปทรงหลังคา ได้แก่ หลังคาจัว่ หลังคาโค้ง หลังคาแบบฟันเลื่อย และ
โรงเรื อนหลังคาโค้งต่างระดับมีช่องลม
3.3 ประเภทของโรงเรือนตามวัสดุทใี่ ช้ มุงหลังคา ได้ แก่ โรงเรือนกระจก โรงเรือนพลาสติกชนิดแผ่ น
บาง และโรงเรือนพลาสติกชนิดแผ่นแข็ง
4. โรงเรือนปลูกพืชในเขตร้ อน
ประเทศในเขตร้ อนต้องมีการระบายอากาศร้ อนที่อยู่ภายในอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยการทาช่ อง
ระบายอากาศที่ผนังด้านข้างและช่องเปิ ดที่หลังคาซึ่ งบุดว้ ยมุง้ กันแมลง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
5. การปลูกพืชในโรงเรือน
การปลูกพืชในโรงเรื อนสามารถนารู ปแบบการปลูกพืชในแปลงปลูกทัว่ ไป (ในดิ น) และการปลูก
พืชไม่ใช้ดินมาปลูกในโรงเรื อน ขึ้นกับการออกแบบโรงเรื อนตั้งแต่เริ่ มสร้ างโรงเรื อน เนื่ องจากการติดตั้ง
อุปกรณ์ต่างๆ ต้องวางระบบไว้ต้ งั แต่เริ่ มต้น
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6. การดูแลรักษา
6.1 ระบบการให้ น้าภายในโรงเรือน การตัดสิ นใจเลือกใช้ระบบน้ า คือ พื้นฐานที่สาคัญสาหรับการ
ผลิ ตพืชในโรงเรื อน ซึ่ งการเลื อกระบบการให้น้ าในโรงเรื อนนั้นจะขึ้นกับเทคนิ คการปลูกพืชในโรงเรื อน
เป็ นสาคัญ
6.1.1 ระบบการให้ นา้ สาหรับการปลูกพืชบนดินในโรงเรือน การให้น้ าในโรงเรื อนขึ้นอยูก่ บั
สภาพภูมิอากาศโดยรอบและชนิ ดของดิ นในโรงเรื อน การให้น้ าในโรงเรื อนนิ ยมให้น้ าด้วยระบบน้ าหยด
และระบบสปริ งเกลอร์ขนาดเล็กเป็ นหลัก
6.1.2 ระบบการให้ นา้ สาหรับการปลูกพืชไม่ ใช้ ดิน
1) การปลู กพืชในวัสดุ ปลู กโดยทัว่ ไปแล้วการปลูกพืชในวัสดุ ปลูกภายใต้สภาพ
โรงเรื อนนั้น จะต้องให้น้ าพืชบ่อย ๆ เพื่อรั กษาระดับความสมดุ ลระหว่างอากาศและน้ า จึงมีเทคโนโลยี
ระบบการให้น้ าแบบหัวน้ าหยดแบบปรับแรงดันที่ติดบนท่อน้ า
2) การปลูกพืชในน้ ายาระบบการปลูกพืชในน้ ายานั้น จะเป็ นการให้น้ าและปุ๋ ยไป
พร้อมๆ กัน
6.2 การให้ ปุ๋ยร่ วมกับระบบนา้ (Fertigation)
6.2.1 การคานวณการใช้ ปุ๋ยการให้ปุ๋ยร่ วมกับระบบน้ าจาแนกได้ 2 วิธีดงั นี้
1) การคานวณการใช้ปุ๋ยแบบเชิงปริ มาณ
2) การคานวณการใช้ปุ๋ยแบบเชิงความเข้มข้น
6.2.2 การให้ ปุ๋ยในระบบนา้
1) ระบบการจ่ายปุ๋ ยแบบง่าย
2) ระบบการจ่ายปุ๋ ยแบบอัตโนมัติ
6.3 การป้องกันกาจัดศัตรู พืช การปลูกพืชในโรงเรื อนเป็ นสภาพที่ปกป้ องพืชจากโรคและแมลงได้
บางส่ วนแล้ว แต่ออาจมีโรคหรื อแมลงบางชนิ ดที่สามารถเข้าทาลายพืชได้ ดังนั้นการสารวจโรคและแมลง
ในโรงเรื อนปลูกพืชอย่างสม่าเสมอเป็ นสิ่ งสาคัญ เมื่อพบโรคหรื อแมลงควรทาการกาจัดทันที และถ้าเกิดการ
ระบาดแล้วควรมีการพักโรงเรื อนร่ วมกับการกาจัดโรคและแมลงก่อนการปลูกครั้งต่อไป ก่อนเข้าสู่ ภายใน
โรงเรื อนควรมีการสารวจและทาความสะอาดตัวของผูป้ ฏบัติงานและระมัดระวังในการเปิ ดปิ ดทางเข้าออก
และควรหมัน่ สารวจสภาพโรงเรื อนไม่ควรมีการฉี กขาดของตาข่ายหรื อพลาสติกคลุมโรงเรื อน รวมถึงการ
ระบายอากาศที่ดีภายในโรงเรื อนไม่ให้เกิดความชื้นภายในโรงเรื อนมากเกินไป
7. การเก็บเกีย่ ว
พืชที่ปลูกในโรงเรื อนจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สาหรับผักกิ นใบสามารถเก็บเกี่ยวได้ 2 วิธี คือ การ
ดึงไปทั้งวัสดุปลูก และการตัดเฉพาะส่ วนต้น แต่ถา้ เป็ นผักกินผลสามารถเก็บเกี่ยวได้หลายครั้งมากกว่าการ
ปลูกพืชในแปลงปลูกทัว่ ไป โดยทยอยเก็บเป็ นรุ่ น เก็บเกี่ยวผลที่สมบูรณ์ตามความต้องการของตลาด
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หลังจากอ่ านสาระสาคัญของตอนที่ 3.2 นี้แล้ ว โปรดศึกษารายละเอียดของเนื้อหาสาระในเอกสาร
การสอนชุ ดวิชาหน่ วยที่ 2 ตอนที่ 3.2 และประกอบกิจกรรมระหว่ างเรี ยนตามที่กาหนดไว้ ท้ายเอกสารการ
สอนชุ ดวิชาแต่ ละเรื่องในตอนที่ 3.2
กิจกรรม 3.2
1. หลักในการเตรี ยมดินเพื่อปลูกพืชควรทาอย่างไร

2. การปลูกพืชไม่ใช้ดินในประเทศไทยสามารถปลูกด้วยระบบใด

3. ข้อพิจารณาในการปลูกพืชในโรงเรื อนคืออะไร

หลังจากประกอบกิจกรรม 3.2.1-3.2.3 แล้ ว โปรดตรวจสอบคาตอบจากแนวตอบที่กาหนดไว้ ท้าย
หน่ วยที่ 2 ในคู่มือการศึกษาเล่ มนี้
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แนวตอบกิจกรรมหน่ วยที่ 3
กระบวนการผลิตพืช
ตอนที่ 3.1 ความรู้ เบือ้ งต้ นของการผลิตพืช
แนวตอบกิจกรรม 3.1
1. การผลิตพืช หมายถึง การดาเนินงานตามลาดับขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนและการเตรี ยมการ การปลูก การ
ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ที่ก่อให้เกิดผลผลิตพืชตามต้องการของผูผ้ ลิต
2. การผลิตพืชมีความสาคัญต่อการดารงชีวติ ดังนี้
1) ความมัน่ คงทางด้านอาหาร ผลผลิตพืชหลากหลายชนิดที่นามาเป็ นอาหารแก่มนุษย์และสัตว์
2) การป้ องกันและรักษาโรค พืชสมุนไพรเป็ นพืชที่มีสมบัติในการป้ องกันและรักษาโรคได้
3) เครื่ องนุ่งห่ ม มนุ ษย์จาเป็ นต้องมีเครื่ องนุ่งห่ มเพื่อปกป้ องร่ างกาย ซึ่ งฝ้ ายเป็ นพืชเส้นใยที่นามาใช้
ทาเครื่ องนุ่งห่ม ส่ วนหม่อนพืชอาหารของหนอนไหมที่ถกั ทอเส้นใยเพื่อนามาทาเป็ นผ้าไหม
4) ที่อยูอ่ าศัย วัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านเรื อนที่อยูอ่ าศัยตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ยังคงใช้ไม้ชนิด
ต่างๆ
3. การผลิตพืชมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจ เป็ นการสร้างรายได้ให้กบั ผูป้ ลูกพืชและสร้างรายได้ให้กบั ประเทศ
1) สร้างรายได้แก่ผผู้ ลิตพืช ผูผ้ ลิตพืชมีรายได้จากการจาหน่ายผลผลิตพืชชนิ ดต่างๆและสร้างความ
มัน่ คงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กบั สมาชิกในครอบครัว
2) สร้างรายได้ให้กบั ประเทศ ประชาชนไทยส่ วนใหญ่ยงั คงประกอบอาชี พในภาคการเกษตร ซึ่ ง
การผลิ ตพืชที่มีความหลากหลายและสร้ างรายได้จากการส่ งออกสิ นค้าเกษตร ทาให้สภาพเศรษฐกิ จของ
ประเทศมีความมัน่ คง
ตอนที่ 3.2 กระบวนการผลิตพืชตามรู ปของการผลิตพืช
แนวตอบกิจกรรม 3.2
1. หลักในการเตรี ยมดิน
1) นาข้อมูลจากการวิเคราะห์มาพิจารณาวิธีการเตรี ยมดิน ก่อนที่จะมีการเตรี ยมดินจะต้องพิจารณา
ลักษณะของดินและชนิดของพืชที่จะปลูก
2) การกลบและกลับดิน เนื่ องจากดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ ดี และดินล่างจะได้มีโอกาสเป็ นดินดี
ขึ้นโดยการบารุ งดิน
3) การกาจัดวัชพืช
4) การทาทางระบายน้ า เพื่อกันไม่ให้น้ าขังเป็ นอันตรายแก่พืช
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5) ดินที่เปี ยกหรื อมีความชื้นมาก ไม่ควรทาการเตรี ยมดินเพราะทาให้ดินล่างแน่น และไม่สะดวกใน
การทางาน
2. ระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินที่พบมากในประเทศไทย ได้แก่
1) การปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชเป็ นแผ่นบางๆ อย่างต่อเนื่ อง (Nutrient
Film Technique : NFT)
2) การปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชในระดับลึก (Deep Flow Technique :
DFT)
3) การปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารและอากาศไหลวนผ่านรากพืชในระดับลึกอย่างต่อเนื่ องใน
ถาดปลูก (Dynamic Root Floating Technique : DRFT)
4) การปลูกโดยให้รากลอยอยูใ่ นอากาศ หรื อ การปลูกในอากาศ (Aeroponic)
5) การปลูกในวัสดุปลูก (Substrate culture)
3. ข้อพิจารณาในการปลูกพืชในโรงเรื อน ได้แก่
1) ภูมิอากาศ
2) ภูมิประเทศ
3) รู ปแบบการปลูกพืชภายในโรงเรื อน
4) ชนิดของพืชที่ตอ้ งการปลูก
5) ทุนและแหล่งทุนของผูป้ ระกอบการ
6) ขนาดพื้นที่และการใช้ประโยชน์
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แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่ วยที่ 3
จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียวจากตัวเลือก (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) สาหรับคาถาม
แต่ละข้อโดยใช้เครื่ องหมาย / หน้าตัวเลือกที่นกั ศึกษาคิดว่าเป็ นคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดเป็ นขั้นตอนของการผลิตพืช
ก. การวางแผนการผลิตพืช
ข. การปลูกพืช
ค. การดูแลรักษาพืช
ง. การเก็บรักษาผลผลิตพืช
จ. ถูกทุกข้อ
2. การผลิตพืชมีความสาคัญต่อสิ่ งใด
ก. การดารงชีวิต
ข. สังคม
ค. เศรษฐกิจ
ง. สิ่ งแวดล้อม
จ. ถูกทุกข้อ
3. ประเภทของการผลิตพืชในเชิงเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วยประเภทใด
ก. การผลิตพืชเชิงการค้า และการผลิตพืชเชิงพึ่งพาตนเอง
ข. การผลิตพืชเชิงการค้า และการผลิตพืชเชิงธุ รกิจ
ค. การผลิตพืชเชิงธุ รกิจ และการผลิตพืชเชิงอิสระ
ง. การผลิตพืชเชิงอิสระ และการผลิตพืชเชิงควบคุม
จ. การผลิตพืชเชิงหลัก และการผลิตพืชเชิงอดิเรก
4. ถัว่ เหลืองจัดเป็ นพืชกลุ่มใด เมื่อมีการแบ่งประเภทของการผลิตพืชตามกลุ่มพืช
ก. พืชอาหารสัตว์
ข. พืชเส้นใย
ค. พืชน้ ามัน
ง. ธัญพืช
จ. ไม้ประดับ
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5. พื้นที่ในเขตภาคกลางและตามที่ราบลุ่มแม่น้ าต่างๆ มักมีสภาพพื้นที่ประเภทใด
ก. ดินที่ดอน
ข. ดินที่ลุ่ม
ค. ดินที่ราบ
ง. ดินที่ข้ นั บรรได
จ. ดินที่มีหินโผล่
6. การพิจารณาเลือกชนิ ดพืชปลูกในสภาพแปลงปลูกทัว่ ไปควรคานึงถึงสิ่ งใด
ก. เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ข. เหมาะสมกับศักยภาพของผูผ้ ลิต
ค. การตลาด
ง. ข้อ ก. และข้อ ข. ถูก
จ. ข้อ ก. ข้อ ข. และข้อ ค. ถูก
7. พืชที่นิยมปลูกด้วยระบบการผลิตพืชโดยไม่ใช้ดินคือข้อใด
ก. พืชผัก
ข. ไม้ดอกไม้ประดับ
ค. สมุนไพร
ง. ข้อ ก. และข้อ ข. ถูก
จ. ข้อ ก. ข้อ ข. และข้อ ค. ถูก
8. ข้อใดคือระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเชิงการค้าที่มีในประเทศไทย
ก. การปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชเป็ นแผ่นบางๆ อย่างต่อเนื่ อง
ข. การปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชในระดับลึก
ค. การปลูกโดยให้รากลอยอยูใ่ นอากาศ
ง. การปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารและอากาศไหลวนผ่านรากพืชในระดับลึกอย่างต่อเนื่องใน
ถาดปลูก
จ. ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดคือประโยชน์ของโรงเรื อนปลูกพืช
ก. สามารถปลูกพืชได้ตลอดปี และวางแผนการผลิตตามความต้องการของตลาด
ข. ผลผลิตมีปริ มาณมากและมีคุณภาพดี
ค. สามารถป้ องกันแมลงไม่ให้เข้าไปทาลายพืชที่ปลูก
ง. สามารถออกแบบให้มีการผลิตแบบอัตโนมัติและลดจานวนแรงงาน
จ. ถูกทุกข้อ
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10. ข้อใดคือหลักการจัดแบ่งประเภทของโรงเรื อนปลูกพืช
ก. ขนาด
ข. รู ปทรงหลังคา
ค. วัสดุที่ใช้มุงโรงเรื อน
ง. ข้อ ก. และข้อ ข. ถูก
จ. ข้อ ก. ข้อ ข. และข้อ ค. ถูก
เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่ วยที่ 3
ก่อนเรียน
1. จ.
2. จ.
3. ข.
4. ก.
5. ก.
6. จ.
7. จ.
8. ก.
9. ก.
10. จ.

หลังเรียน
1. จ.
2. จ.
3. ก.
4. ค.
5. ข.
6. จ.
7. จ.
8. จ.
9. จ.
10. จ.

