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คานา
ชุดวิชาการผลิตพืชเป็นชุดวิชาที่ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตพืช เป็นชุดวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ส าหรั บ นั กศึกษาในหลั กสู ตรเกษตรศาสตรบั ณ ฑิ ต แขนงวิช าการจัดการการเกษตร หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ เป็ น ชุดวิชาที่ประกอบด้วยเนื้อหา 15 หน่วย ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช ได้แก่
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตพืช ภูมิเกษตรที่เกี่ยวข้องกับพืช การปลูกและระบบการปลูกพืช การ จัดการดิน น้า ปุ๋ย
และศัตรูพืช การปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การผลิตพืชที่ สาคัญ แนว
ทางการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจในประเทศ โดยเนื้อหาใน หน่วยที่ 2 จะกล่าวถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
โรคพืช ประกอบไปด้วย ภูมิศาสตร์เกษตรและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับพืช ภูมิศาสตร์เกษตรและภูมิสารสนเทศ
ในการผลิ ต พื ช ภู มิอ ากาศ และลมฟ้ าอากาศในการผลิ ต พื ช ภู มิส ารสนเทศในยการแบ่ งเขตเกษตรเศรษฐกิ จ การ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมที่กระทบต่อการผลิตพืช นิเวศเกษตร ระบบนิเวศเกษตร การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ
เกษตร การเกษตรแบบยั่งยืน ระบบการปลูกพืช ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการปลูกพืช และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการปลูกพืช ดังนั้นเนื้อหาในหน่วยที่ 2 ภูมิศาสตร์เกษตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช จึงเหมาะสาหรับ นักเรียน
นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับการผลิตพืช
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รายละเอียดชุดวิชา
ชุดวิชา 90307 การผลิตพืช (Crops Production)
คาอธิบายชุดวิชา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตพืช ภูมิเกษตรที่เกี่ยวข้องกับพืช การปลูกและระบบการปลูกพืช การ จัดการดิน
น้า ปุ๋ย และศัตรูพืช การปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การผลิตพืชที่สาคัญ
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจในประเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการการผลิตพืชและผลผลิตพืช
2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับพืช ปัจจัยในการผลิตวิทยาการด้านพืช และเทคโนโลยีการผลิตพืช
3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ
4. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจ
รายชื่อหน่วยการสอน
หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตพืช
หน่วยที่ 2 ภูมิศาสตร์เกษตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช
หน่วยที่ 3 การจัดการดิน ปุ๋ย และการปลูกพืช
หน่วยที่ 4 การจัดการน้าเพื่อการผลิตพืช
หน่วยที่ 5 พันธุ์พืชและการปรับปรุงพันธุ์พืช
หน่วยที่ 6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช
หน่วยที่ 7 การจัดการศัตรูพืช
หน่วยที่ 8 การจัดการผลิตผลพืชหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยที่ 9 พืชไร่
หน่วยที่ 10 ธัญพืชและพืชอาหารสัตว์
หน่วยที่ 11 ไม้ยืนต้นอุตสาหกรรม
หน่วยที่ 12 ไม้ดอกไม้ประดับ
หน่วยที่ 13 ไม้ผล
หน่วยที่ 14 พืชผัก
หน่วยที่ 15 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ
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แผนผังแนวคิดหน่วยที่ 2 ภูมิศาสตร์เกษตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช
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แผนการสอนประจาหน่วย
หน่วยที่ 2 ภูมิศาสตร์เกษตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช
เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่ 2.1 ภูมิศาสตร์เกษตรและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับพืช
2.1.1 ภูมิศาสตร์เกษตรและภูมิสารสนเทศในการผลิตพืช
2.1.2 ภูมิอากาศ และลมฟ้าอากาศในการผลิตพืช
2.1.3 ภูมิสารสนเทศในยการแบ่งเขตเกษตรเศรษฐกิจ
2.1.4 การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมที่กระทบต่อการผลิตพืช
ตอนที่ 2.2 นิเวศเกษตร
เรื่องที่ 2.2.1 ระบบนิเวศเกษตร
เรื่องที่ 2.2.2 การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศเกษตร
เรื่องที่ 2.2.3 การเกษตรแบบยั่งยืน
ตอนที่ 2.3 ระบบการปลูกพืช
เรื่องที่ 2.3.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการปลูกพืช
เรื่องที่ 2.3.2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการปลูกพืช
เรื่องที่ 2.3.3 การเลือกระบบการปลูกพืช

แนวคิด
1. ภูมิศาสตร์เกษตร หมายถึง วิชาภูมิศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ ยวข้องกับเกษตรกรรม อาจแยกย่อยเป็นวิช า
ภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวกับ การผลิตพืช การผลิตสัตว์ การป่าไม้ และการประมง โดยในที่นี้จะเน้นเรื่องภูมิศาสตร์การผลิตพืช
โดยยึดตามลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง และ
ปัจจัยสาคัญที่เป็นกาหนดชนิดของพืช ระบบการปลูก ฤดูการปลูก คือ ลักษณะของภูมิอากาศซึ่งจะประกอบไปด้วย แสง
ฝน ความชื้นในบรรยากาศ ลม โดยลักษณะภูมิอากาศทาให้เกิดฤดูกาลต่างๆ อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมและภูมิอากาศก็จ ะทาให้ เกิดผลกระทบต่อการผลิ ตพืช เป็นอย่างมาก เช่น การเจริญ เติบโตของพื ช
หยุดชะงัก การเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาของพืชผิดปกติ หรือรุนแรงจนผลผลิตพืชเสียหายไม่สามารถบริโภคหรือ
จาหน่ายได้ ในปัจจุบันได้มีการนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศซึ่งประกอบไปด้วย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) การรับรู้
จากระยะไกล (RS) และระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลก (GPS) เข้ามาใช้ในการประมวลข้อมูลต่างๆเพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจในการจัดการการผลิตพืช และเพื่อกาหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจที่สาคัญในประเทศไทยเพื่อช่วยให้เกษตรกร
สามารถเลือกชนิดพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง
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2. ระบบนิเวศเกษตรเป็ นระบบนิ เวศที่มีการผลิ ตพืช สัตว์ ประมง และป่าไม้ โดยมนุษย์เป็น ผู้เข้ามาจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น ดิน ที่ดิน พันธุ์พืช และแหล่งน้า เป็นต้น โดยนาความรู้และเทคโนโลยีการผลิตมาใช้ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีพ ระบบนิเวศเกษตรจะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลัก ประกอบกับการจัดการ
ของมนุ ษย์ และพลั งงานจากภายนอก เช่น พลั งงานจากเชื้อเพลิ งเพื่ อใช้ในการทางานของเครื่องจักรกล เมื่อมีการ
ขยายตัวของประชากรโลกเพิ่มขึ้นจึงทาให้มีการขยายตัวของพื้นที่ทาการเกษตร พื้นที่ชลประทาน และมีการใช้ทรัพยากร
ในจานวนมากโดยไม่มีการรักษาสมดุลของระบบ จึงให้เกิดผลกระทบตามมา เช่น เกิดการระบาดของศัตรูพืช ดินเสื่อม
โทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ เกิดมลพิษทั้งทางน้าและอากาศ เป็นต้น ดังนั้นประชากรโลกจึงได้หันมาทาการเกษตรแบบ
ยั่งยืน โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรเดิมๆ และหันมารักษาสมดุ ลของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และให้เกิดความ
ยั่งยื น ทางด้ านเศรษฐกิจ และสั งคม ได้ แก่ การปลู กพื ช แบบยั่งยืน การท าเกษตรผสมผสาน เกษตรอิน ทรีย์ เกษตร
ธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร
3. มนุ ษย์ มีการพัฒ นาการเพาะปลู ก มาเป็นเวลานาน โดยมีการพัฒ นาเป็นระบบการปลู กพืช เพื่อให้ มี ความ
เหมาะสมกับพื้นที่ และทรัพยากรการผลิตที่มีอยู่จากัด ระบบการปลูกพืชจึงหมายถึง รูปแบบการปลูกพืชในพื้นที่เกษตร
ที่มีความสัมพันธ์กับ ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้น ที่ รวมทั้ง การใช้เทคโนโลยี โดยเน้นที่การปลูกพืชตั้งแต่ 2 ชนิด บนพื้นที่
เดียวกัน ในเวลาเดียวกัน หรือต่า งเวลากัน ใน 1 ปี หรือมากกว่า 1 ปี โดยระบบการปลูกพืชมีความสาคัญต่อระบบ
การเกษตร เช่น ช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ เพิ่มเสถียรภาพและลดความเสี่ยงในการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้
แรงงาน ลดการชะล้างพังทะลายของดิน และลดความเสียหายที่เกิดจากศัตรูพืช เป็นต้น ประเภทของระบบการปลูกพืช
สามารถแบ่งได้ เป็น 3 ประเภทคือ 1) การทาไร่เลื่อนลอย 2) การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ได้แก่ การปลูกพืชเชิงเดี่ยว การปลูก
พืชตามลาดับหรือการปลูกพืชแบบต่อเนื่อง การปลูกพืชไว้ตอ 3) การปลูกพืชหลายชนิด ได้แก่ การปลูกพืชผสมกัน การ
ปลูกพืชหมุนวียน การปลูกพืชแซมหรือการปลูกพืชสลับ การปลูกพืชเหลื่อมเวลาหรือการปลูกพืชคาบเกี่ยว และการปลูก
พืชหลายชั้นเรือนยอด โดยการเลือกระบบทั้ง การปลูกพืชเชิงเดี่ยว และการปลูกพืช การปลูกพืชหลายชนิด จาเป็นต่อ
อาศัยการพิจารณาหลายด้าน เช่น การเลือกชนิดพืช พันธุ์พืช การเตรียมดิน การปลูก ระยะปลูก การจัดการน้า การดูแล
รักษา และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เป็นต้น

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เกษตร ภูมิสารสนเทศทางการเกษตรและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับพืชได้
2. อธิบายเกี่ยวกับระบบนิเวศเกษตร การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศเกษตรและการเกษตรแบบยั่งยืนได้
3. อธิบายเกี่ยวกับระบบการปลูกพืชได้
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กิจกรรมระหว่างเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 2
ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 2.1-2.3
ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน
ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงและวีซีดีประกอบชุดวิชา (ถ้ามี)
ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
ทากิจกรรมประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 2

สื่อการสอน
1.
2.
3.
4.
5.

เอกสารการสอน
แบบฝึกปฏิบัติ
รายการวิทยุกระจายเสียงและวีซีดีประกอบชุดวิชา (ถ้ามี)
รายการวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
กิจกรรมประจาชุดวิชา (ถ้ามี)

การประเมินผล
1.
2.
3.
4.

ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
ประเมินผลจากกิจกรรมประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
ประเมินผลจากการสอบประจาภาคการศึกษา

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
หน่วยที่ 2 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป

9

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 2
วัตถุประสงค์
สาหรับพืช”
คาแนะนา

เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “ภูมิศาสตร์เกษตรและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ขอให้นักศึกษาอ่านคาถาม แล้วเขียนวงกลมรอบข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศ (geoinformatics)
ก. เป็นตัวการกาหนดลักษณะภูมิอากาศ
ข. ประกอบด้วยเทคโนลียี GIS, RS และ GPS
ค. สามารถนามาใช้ในกิจการทหาร
ง. สามารถใช้ในการวางแผนการผลิตทางการเกษตร
จ. เน้นทางด้านการสารวจ การทาแผนที่ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่
2. ข้อใดคือการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศทางการเกษตร
ก. ระบบการกาหนดตาแหน่งบนโลก
ข. ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
ค. ระบบการรับรู้จากระยะไกล
ง. ระบบข้อมูลเชิงคุณลักษณะ
จ. ถูกทุกข้อ
3. ประเทศไทยลักษณะภูมิอากาศแบบใดตามการแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิปเปน (Koeppen)
ก. Aw
ข. Awและ Am
ค. Aw และ Af
ง. Aw Am และ Af
จ. Aw Am Af และ Ag
4. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ก. เริ่มเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์
ข. ทาให้เกิดฤดูหนาวในประเทศ
ค. เริ่มเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน
ง. มีอากาศแห้งแล้ง
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5. การแบ่งเขตเกษตรเศรษฐกิจ จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ เหมาะแก่การปลูกพืชชนิดใดมากที่สุด
ก.ข้าวฟาง และมันสาปะหลัง
ข. ถั่วเขียยว และข้าวฟ่าง
ค. ข้าว และข้าวโพด
ง. ข้าว และไม้ผล
จ. อ้อย และมะพร้าว
6. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของลักษณะของระบบนิเวศเกษตร
ก. เกษตรกรเข้ามีบทบาทและบริหารจัดการระบบ
ข. มีการปรับเปลี่ยนลักษณะและสมบัติบางทางกายภาพ
ค. การเพิ่มเติมทรัพยากรการผลิตลงในระบบ
ง. ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง
จ. ระบบนิเวศเกษตรเป็นระบบนิเวศแบบปิด
7.ข้อใดคือรูปแบบการทาการเกษตรยั่งยืนที่ไม่มีการใช้สารเคมีในการผลิต
ก. เกษตรอินทรีย์
ข. เกษตรธรรมชาติ
ค. เกษตรผสมผสาน
ง. ข้อ 1 และข้อ 2 ถูก
1จ. ข้อ 2 และ ข้อ 3 ถูก
8. การปลูกพืชเพียงครั้งเดียว แต่เก็บเกี่ยวหลายครั้งเป็นระบบการปลูกพืชแบบใด
ก. การปลูกพืชหลายชนิด
ข. การปลูกพืชไว้ตอ
ค. การปลูกพืชผสมกัน
ง. การปลูกพืชหมุนเวียน
จ. การปลูกพืชแซม
9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับฤดูฝนของประเทศไทย
ก. ฤดูฝนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม
ข. เริ่มเมื่อลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย
ค. ช่วงเดือน พ.ย.-ก.พ.จะมีฝนตกชุกทางฝั่งตะวันออกของภาคใต้
ง. เริ่มกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป บางปีฤดูฝนอาจเร็วหรือช้า กว่านี้ 2 สัปดาห์
จ.ไม่มีข้อถูก
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10. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุการเสื่อมของระบบนิเวศเกษตร
ก. การตัดหน้าดินไปขาย
ข. การปลูกพืชในระบบไฮโรโปนิค
ค. การเผาพื้นที่ทาการเกษตร
ง. การนาน้าจากใต้ดินมาใช้มากเกินไป
จ. การปล่อยน้าเสียจากแหล่งชุมชน
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ตอนที่ 2.1 ภูมิศาสตร์เกษตรและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับพืช
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 2.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
2.1.1 ภูมิศาสตร์เกษตรและภูมิสารสนเทศในการผลิตพืช
2.1.2 ภูมิอากาศ และลมฟ้าอากาศในการผลิตพืช
2.1.3 ภูมิสารสนเทศในการแบ่งเขตเกษตรเศรษฐกิจ
2.1.4 การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมที่กระทบต่อการผลิตพืชแนวคิด
แนวคิด
1. ภูมิศาสตร์เกษตรเป็นวิชาภูมิศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม อาจแยกย่อยเป็นวิช
ภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวกับ การผลิตพืช การผลิตสัตว์ การป่าไม้ และการประมง โดยยึดตามหลัก ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่เหมาะสมในการผลิตทางการเกษตร โดยในปัจจุบันได้มีการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศช่วยในการ
ผลิตพืช โดยการบูรณาการเทคโนโลยีทางด้านการสารวจ การทาแผนที่ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เข้าด้วยกัน
ได้แก่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) การรับรู้จากระยะไกล (RS) และระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลก (GPS) เพื่อใช้
ในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ที่มีความเหมาะให้ตรงกับความต้องการของประเภทและชนิดของพืช
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศทางการเกษตรในปัจจุบัน เช่น ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิง
รุก (Agri-Map Online) ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) และ ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดินราย
จังหวัด เป็นต้น
2. ภูมิอากาศ หมายถึง สภาวะทั่วๆไปของลักษณะอากาศ หรือลักษณะลมฟ้าอากาศโดยเฉลี่ย และความ
แปรปรวนของอากาศที่เกิดขึ้นในระยะเวลายาวนาน ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง เช่น ภาคใต้ของประเทศไทยมีฝนตกชุก
ภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็น และ ลมฟ้าอากาศ หมายถึง สภาวะของบรรยากาศที่เกิดขึ้น ณ สถานที่ใด ที่หนึ่งโดยมีเวลา
เป็นตัวกาหนด เช่น วันนี้แดดจัด หรือฝนกาลังตกที่ปากเกร็ด เป็นต้น การจาแนกสภาพภูมิอากาศโดยการแบ่งแบบเคิป
เปน (Koeppen) สามารถจาแนกสภาพภูมิอากาศของโลกออกเป็น 5 กลุ่มหลักๆคือ เขตอากาศร้อน (A) เขตอากาศแห้ง
(B) เขตอบอุ่นชื้นแถบละติจูดกลาง (C) เขตอากาศชื้นภาคพื้นทวีป (D) เขตอากาศแถบขั้วโลก (E) โดยประเทศไทย
สามารถแบ่งลักษณะภูมิอากาศย่อยๆ ได้ 3 กลุ่มคือ เขตภูมิอากาศสะวันนา (Aw) เขตภูมิอากาศมรสุม (Am) และ เขต
ภูมิอากาศร้อนชื้น (Af) จากลักษณะของภูมิประเทศประเทศไทยจัดอยู่ในเขตอากาศร้อน ลมมรสุมที่พัดตามฤดูกาล 2
ชนิด คือ ลมมรสุตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และอิทธิพลของลมมรสุมทั้ง 2 ชนิด และกระแสลม
อื่นๆ ทาให้ประเทศไทยมีฤดูกาล ที่แบ่งได้เป็น 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูฝน (ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป) ฤดูหนาว
(เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์) และ ฤดูร้อน (ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือน
พฤษภาคม) ดังนั้นในการผลิตพืชจึงต้องเข้าใจลักษณะของภูมิอากาศในแต่ละท้องที่เพื่อให้การผลิตพืชมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากภูมิอากาศเป็นปัจจัยที่สาคัญและมีอิทธิพลในการพัฒนาและเจริญของพืช ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ แสงหรือรังสี
จากดวงอาทิตย์ น้าฟ้า (ฝนและหมอก) ความชื้นในบรรยากาศ อุณหภูมิ และลม
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3. การกาหนดการผลิตทางการเกษตรออกเป็นกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์การแบ่งเขต จากสภาพภูมิศาสตร์ ได้แก่ สภาพ
พื้นที่ ชนิดของดิน น้าฝน อุณหภูมิ พืชเศรษฐกิจ ประเภทของฟาร์ม และรายได้หลักของเกษตรกร อาศัยเขตของจังหวัด
เป็นแนวแบ่งเขตเกษตรเศรษฐกิจ เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาการเกษตรในระยะยาวและ ก่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน วิธีการกาหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจมีขั้นตอนในการ
ดาเนินงาน 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กาหนดเป้าหมายการผลิต 2) จัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการผลิต 3) การ
วิเคราะห์หาความเหมาะสมของพื้นที่ และ 4) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ดดยในปัจจุบันประเทศไทย การแบ่งเขตเกษตรเศรษฐกิจออกเป็น 24 เขต โดยสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
4.การผลิตพืชเพื่อให้ประสบผลสาเร็จต้องอาศัยปัจจัยทั้ง ภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่เหมาะสมถึงจะปลูกพืชได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาวะแวดล้อมที่กล่าวมาก็จะส่งผลกระทบต่อการผลิตพืช
โดยในที่นี้สามารถแบ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม
ในระดับจุลภาค หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบริเวณรอบต้นพืช ได้แก่ แสง อุณหภูมิ ลม การคายน้า และ 2) การ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมในระดับมหภาค หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวงกว้าง ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค
ระดับประเทศ ซึ่งทาให้ผลผลิตพืชเสียหายและเกิดความรุนแรงมาก เช่น วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง และการระบาดของ
ศัตรูพืช
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 2.1 จบแล้วนักศึกษาสามามรถ
1. อธิบายเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เกษตรและภูมิสารสนเทศในการผลิตพืชได้
2. อธิบายสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และลมฟ้าอากาศในการผลิตพืชได้
3. อธิยบายและเข้าใจการใช้ประโยชน์จากภูมิสารสนเทศเพื่อการผลิตพืชได้
4. อธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมที่กระทบต่อการผลิตพืชได้
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ตอนที่ 2.1 ภูมิศาสตร์เกษตรและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับพืช
1.ภูมิศาสตร์เกษตร
ภูมิศาสตร์เกษตร (agricultural geography) หมายถึง วิชาภูมิศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับการ
เกษตรกรรม อาจแยกย่อยเป็นวิชภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวกับ การผลิตพืช การผลิตสัตว์ การป่าไม้ และการประมง โดยยึดตาม
หลักภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ ที่เหมาะสมหรือมีการเกษตรในบริเวณนั้นๆ
2. ภูมิสารสนเทศหรือภูมิสารสนเทศศาสตร์
ภูมิสารสนเทศ (geoinformatics) คือ ศาสตร์สารสนเทศที่เน้นการบูรณาการเทคโนโลยีทางด้านการสารวจ การ
ทาแผนที่ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เข้าด้วยกัน เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่บนโลก ประกอบด้วย ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) การรับรู้จากระยะไกล (RS) และระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลก (GPS) เทคโนโลยีทั้งสามประเภทนี้
สามารถทางานเป็นอิสระต่อกัน หรือสามารถนามาเชื่อมโยงร่วมกัน ทาให้ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถนามาใช้
ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น กิจการทหาร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการภัยพิบัติต่างๆ การวางผังเมือง
และชุมชน การวางแผนการผลิตทางการเกษตร เป็นต้น
3. ภูมิภาคของประเทศไทยตามการแบ่งภาคทางอุตุนิยมวิทยา
ประเทศไทยเป็นประเทศขนาดเล็ก ลักษณะภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศส่วนใหญ่คล้ายคลึงกัน มีแตกต่างกัน
บ้าง เพียงเล็กน้อย การแบ่งภาคของประเทศไทยในทางอุตุนิยมวิทยาจึงพิจารณารูปแบบภูมิอากาศและแบ่งประเทศไทย
ออกได้เป็น 5 ภาคได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้
4. องค์ประกอบของภูมิสารสนเทศ
ระบบภูมิสารสนเทศ มีองค์ประกอบหลักที่สาคัญ 3 ประการหรือเรียกว่า เทคโนโลยีสามเอส (3s) ได้แก่
4.1 การรับรู้จากระยะไกล (RS)
4.2 ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลก (GPS)
4.3 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
5. ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศทางการเกษตร
5.1 ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (AgriMap Online) เป็นเครื่องมือแสดงผลข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศพร้อมระบบแนะนาผลการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต
ด้วยพืชทดแทน ในรูปแบบเว็บแผนที่แบบออนไลน์ ซึ่งอานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้จากทุกที่ทุก
เวลาผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต
5.2 ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร
ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) พัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลภูมิ
สารสนเทศในการสารวจและจัดทาข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญรายแปลง
5.3 ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด
ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด เป็นระบบที่กรมพัฒนาที่ดินได้พัฒนาขึ้น โดยการบูรณาการข้อมูลที่
กรมพัฒนาที่ดินมีอยู่ ประกอบด้วย ข้อมูลกลุ่มชุดดิน ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลความเหมาะสมของดินกับการ
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ปลูกพืช ข้อมูลแนวเขตป่าไม้ถาวร ข้อมูลดินปัญหา ข้อมูลผลกระทบจากภัยแล้ง และข้อมูลเขตเหมาะสมสาหรับการปลูก
พืชเศรษฐกิจ
6. ภูมิอากาศ
ภูมิอากาศ (climate) หมายถึง สภาวะทั่วๆไปของลักษณะอากาศหรือ ลักษณะลมฟ้าอากาศโดยเฉลี่ย และ
ความแปรปรวนของอากาศที่เกิดขึ้นในระยะเวลายาวนาน ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง สภาพของภูมิอากาศจะแตกต่างกัน
ไปแต่ละภูมิภาค เช่น ภาคใต้ของประเทศไทย มีฝนตกชุก ภาคเหนืออากาศเย็นจัดในฤดูหนาว เป็นต้น
7. ลมฟ้าอากาศ
ลมฟ้าอากาศ (weather) หมายถึง สภาวะของบรรยากาศที่เกิดขึ้น ณ สถานที่ แห่งใดแห่งหนึ่งในเวลาที่กาหนด
เช่น วันนี้แดดจัด เมื่อวานลมแรง หรือฝนกาลังตกที่ ปากเกร็ด เป็นต้น โดยสภาพของลมฟ้าอากาศที่มีอิทธิพลต่อการ
เจริญเติบโตของพืชสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ สภาพของลมฟ้าอากาศที่อยู่สูงจากพื้นดินไม่มาก และ สภาพของ
ลมฟ้าอากาศที่อยู่สูงจากพื้นดินมาก
8. การจาแนกสภาพภูมิอากาศ
การแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิปเปน (Koeppen) ได้อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างพืชพรรณกับค่าเฉลี่ยของ
อุณหภูมิ และ ปริมาณน้าฝนในรอบปี จาแนกสภาพภูมิอากาศของโลกออกเป็น 5 กลุ่ม โดยกาหนดให้ แต่ละกลุ่มใช้
อักษรเฉพาะตัวใหญ่ จาก A ถึง E โดยเขตภูมิอากาศของประเทศไทยสามารถแบ่งลักษณะภูมิอากาศย่อยๆได้ 3
ลักษณะ คือ เขตภูมิอากาศสะวันนา (Aw) เขตภูมิอากาศมรสุม (Am) และ เขตภูมิอากาศร้อนชื้น (Af)
9. ภูมิอากาศของประเทศไทย
ภูมิอากาศของประเทศไทยขึ้นกับลมมรสุมซึ่งพัดตามฤดูกาล 2 ชนิด คือ ลมมรสุตะวันออกเฉียงเหนือ และลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
9.1 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสัมพันธ์กับฤดูหนาวทางซีกโลกเหนือ โดยปกติแล้ว ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน กุมภาพันธ์ บางปีอาจเลยไปถึงกลางเดือนมีนาคม ช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวในประเทศไทย เป็นฤดูหนาวมีอากาศแห้งแล้ง ยกเว้นทางภาคใต้ฝังตะวันออกท้องฟ้าจะมีเมฆมาก
และมีฝนตกตามชายฝั่งทะเล
9.2 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลมนี้มีแหล่งกาเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงของซีกโลกใต้ในมหาสมุทร
อินเดีย และทวีปออสเตรเลีย เมื่อข้ามเส้นศูนย์สูตรจะเปลี่ยนเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ดังนั้นกาลังแรงของลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ จึงมีความสัมพันธ์กับความแรงของความกดอากาศสูงจากซีกโลกใต้ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มตั้งแต่
กลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงปลายเดือนกันยายน ส่วนทางภาคใต้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มประมาณต้นเดือน
พฤษภาคม และไปสิ้นสุดประมาณเดือนตุลาคม ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นฤดูฝนของประเทศไทย เนื่องจากลมนี้พัดพา
ความชุ่มขึ้นจากมหาสมุทรอินเดียเช้าสู่ประเทศไทยทาให้มีเมฆมากและมีฝน
10. ฤดูกาลของประเทศไทย
จากอิทธิพลของลมมรสุมทั้ง 2 ชนิดและกระแสลมอื่น ๆทาให้ประเทศไทยมีฤดูกาล ที่แบ่งไต้เป็น 3 ฤดูกาล คือ
ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน
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ภาพที่ 1 ตาแหน่งร่องความกดอากาศต่า ทิศทางมรสุม และทางเดินพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนผ่านประเทศไทย
11. องค์ประกอบของภูมิอากาศและอิทธิพลของลมฟ้าอากาศต่อพืช
11.1 แสงสว่าง อิทธิพลของแสงที่ตกบนใบพืชจะเป็นประโยชน์กับกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชมากน้อย
เพียงใด ขึ้นอยู่กับคุณภาพของแสงนั้นๆ เช่น แสงพวก infrared จะถูกสะท้อนกับที่ผิวใบถึง 70 เปอร์เซ็นต์ แสงสีเขียว
และสีส้มจะถูกสะท้อนกลับเพียง เล็กน้อย แสง ultraviolet จะถูกดูดซับที่ชั้นของเซลล์ผิว (epidermis) การดูดซับแสง
ของ mesophyll จะเกิ ด ขึ้ น ได้ ทั้ ง จากรงควั ต ถุ ที่ ไ ร้ สี เพี ย งเล็ ก น้ อ ย ส่ ว นใหญ่ แ สงจะถู ก ดู ด กลื น โดยคลอโรฟิ ล
(Chlorophyll) รวมทั้ง carotenoid ในคลอโรพลาส (chloroplast) ของเซลล์ พืช นอกจากนั้นแสงที่ตกลงบนใบพื ช
บางส่ ว นจะทะลุ ผ่ านใบออกไป มากหรื อ น้ อ ยเพี ย งใดขึ้ น อยู่ กั บ ความหนาของใบ แสงที่ พื ช ดู ด ซั บ ไว้ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
กระบวนการทางสรีระและสัณฐานวิทยาของพืช เช่น กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis) การก่อกาเนิด
ทางสัณฐานวิทยาโดยใช้แสง (photomorphogenesis) และ การเบนหาแสงหรือหนีแสง (phototropism)
11.1.1 คุณภาพแสง แสงสีขาวที่ตามนุษย์มองเห็น เป็นแสงที่มีช่วงความยาวคลื่นระหว่าง 400-800 นา
โนเมตร โดยคุณภาพของแสงนั้นจะขึ้นอยู่กับความยาวของช่วงคลื่นแสง เช่น ช่วงคลื่นต่ากว่า 290 นาโนเมตร
และสูงกว่า 730 นาโนเมตร จะไปมีผลยับยั้งการงอกของเมล็ดพืชทั่วๆไป ขณะที่พืชสามารถดูดกลืนแสงได้มาก
เป็นพิเศษที่ 2 ช่วงความยาวคลื่น คือ แสงช่วงความยาวคลื่นระหว่าง 400-500 นาโนเมตร ซึ่งประกอบด้วยแสง
สีม่วง สีน้าเงิน และสีเขียว กับแสงสีแดงที่มีความยาวช่วงคลื่นระหว่าง 600-800 นาโนเมตร โดยแสงสีแดงเป็น
แสงที่พืชสามารถดูดกลืนไว้ได้มากที่สุด และมีอิทธิพลต่อการออกดอกของพืชด้วย ทั้งนี้พืชแต่ละชนิดและแต่
สายพันธุ์จะตอบสนองต่อช่วงความยาวคลื่นแสงแตกต่างกัน
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11.1.2 ความเข้มแสง พืชต่างชนิดกันมีการต้องการความเข้มแสงที่แตกต่างกันเนื่องจากความเข้มแสง
ไปมีอิทธิพลต่อ การหายใจและการเจริญเติบโตของพืช โดยแบ่งได้เป็น พืชในร่ม เช่น พืชที่นิยมปลูกในอาคาร
ต้องการความเข้มแสงของแสงเพียง 100-1000 ฟุตเทียน พืชกึ่งร่มกึ่งกลางแจ้งเป็นพืชที่ต้องการแสงในการ
พลางหรือลดความเข้มลง โดยต้องการความเข้มแสงอยู่ในช่วง 1000-5000 ฟุต-เทียน และ พืชกลางแจ้งคือพืช
ที่ต้องการความเข้มแสงสูง เป็นพืชที่ปลูกโดยทั่วไป โดยต้องการความเข้มแสงระหว่าง 5000-8000 ฟุต-เทียน
ถ้าพืชได้รับแสงที่ไม่เหมาะสม เช่น ได้รับความเข้มแสงสูงเกินไป พืชจะมีข้อถี่ และ ปล้องสั้น แต่ถ้าพืชได้รับ
ความเข้มแสงต่าเกินไป พืชจะมีลาต้นอ่อนและใบเล็ก
11.1.3 ช่วงแสง ช่วงแสง หรือช่วงแสงในรอบหนึ่งวัน (photoperiod) คือจานวนชั่วโมงที่มีแสงในรอบ
1 วัน หรือเรียกว่าช่วงความยาวของวัน โดยช่วงแสงในพื้นที่ต่างๆ จะไม่เท่ ากันขึ้นอยู่กับฤดูกาลและเส้นละติจูด
ในฤดูร้อนช่วงแสงจะยาวกว่าฤดูหนาว ประเทศที่อยู่ในระดับเส้นละติจูดที่สูงจะมีแสงในช่วงฤดูร้อนยาวกว่า
ประเทศที่อยู่ในช่วงเส้นละติจูดระดับต่า
ความยาวของช่วงกลางวันที่มีผลอิทธิพลต่อการออกดอกของพืช เรียกว่าช่วงวันวิกฤติ (critical day length)
โดยส่วนใหญ่พืชที่ตอบสนองต่อช่วงวันมักเป็นพืชในเขตอบอุ่นสามารถแบ่งพืชตามการตอบสนองต่อช่วงวันออกเป็น 3
กลุ่มคือ1) พืชวันสั้น 2) พืชวันยาว และ3) พืชที่ไม่ตอบสนองต่อช่วงวัน
11.2 อุณภูมิ
การสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจของพืชเกี่ยวข้องกับอุณหภู มิมาก เพราะอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อกิจกรรม
ของเอนไซม์ที่จาเป็นสาหรับกระบวนการดังกล่าว นอกจากนี้อุณหภูมิยังมีบทบาทต่อการหมุนเวียนของน้าในลาต้น และ
การดูดแร่ธาตุอาหารของพืชจากดินอีกด้วย
11.3 ควมชื้นในอากาศ
ความชื้นของอากาศจะมีอิทธิพลต่อกระบวนการ การคายน้าของพืช ซึ่งมีผลต่อการดูดน้าและอาหารของรากพืช
ในที่ที่มีความชื้นสูงและลมสงบ พืชจะมีอัตราการคายน้าต่า ทาให้อุณหภูมิของเนื้อเยื่อพืชสูงกว่าปกติและการดูดแร่ธาตุ
เป็นไปได้อย่างช้า
11.4 ลม
เกิดขึ้นจากความแตกต่างของความกดอากาศในแต่ละท้องที่ที่มีอุณหภูมิไม่เท่ากัน ในเวลากลางวันลมมีความเร็ว
สูงกว่าในเวลากลางคืน และลมในที่สูงจะมีความเร็วมากกว่าลมผิวพื้น แหล่งปลูกพืช หรือบริเวณที่ปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่
จะเป็นตัวช่วยลมความเร็วของลมได้
12. เขตเกษตรเศรษฐกิจ
การจัดเขตพื้นที่เกษตรกรรม (agro zoning) หรือ การบริหารเขตการเกษตรนั้น ใช้คาเรียกว่ๆ เขต เกษตร
เศรษฐกิจ (agro - economic zone) หมายถึง การกาหนดการผลิตทางการเกษตรออกเป็นกลุ่ม โดยใช้ เกณฑ์แบ่งเขต
จากสภาพภูมิศาสตร์ สภาพพื้นที่ ชนิดของดิน น้าฝน อุณหภูมิ พืชเศรษฐกิจ ประเภทของฟาร์ม และรายได้หลักของ
เกษตรกร อาศัยเส้นเขตของจังหวัดเป็นแนวแบ่งเขตเกษตรเศรษฐกิจ เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาการเกษตรในระยะยาว
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ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และมีการผลิตที่เหมาะสมกับ ศักยภาพ
ของพื้นที่ ประโยชน์ของการกาหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ เช่น 1) เกษตรกรสามารถทราบถึงศักยภาพของพื้นที่ ลดต้นทุน
การผลิต และลดความเสี่ยง 2) ผู้ประกอบการมีความมั่นคงในธุรกิจ 3) ภาครัฐใช้ข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาสินค้า
เกษตร 4) ผู้บริโภคได้สินค้ามีคุณภาพ การกาหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตร มีขั้นตอนในการดาเนินงาน 4
ขั้นตอน ได้แก่ 1) กาหนดเป้าหมายการผลิต 2) จัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการผลิต 3)การวิเคราะห์หาความ
เหมาะสมของพื้นที่ และ3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางเศรษฐกิจ
13. พื้นที่เขตเกษตรเศรษฐกิจในประเทศไทย
การแบ่งเขตเกษตรเศรษฐกิจออกเป็น 24 เขต โดยสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดังนี้
ตารางที่ 1 การแบ่งเขตเกษตรเศรษฐกิจ และการผลิตพืชที่สาคัญ
เขตเศรษฐกิจที่
จังหวัด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

อุดรธานี หนองบัวสาภู หนองคาย
สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
ยโสธร อุบลราขธานี อานาจเจริญ
ขอนแก่น กาฬสินธุ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ
นครราชสีมา ชัยภูมิ
เพชรบุรณ์ ลพบุรี สระบุรี
นครสวรรค์ อุทัยธานี
ตาก กาแพงเพชร สุโขทัย
พิจิตร พิษณุโลก
น่าน แพร่ อุตรดิตถ์
เชียงราย พะเยา สาปาง
เชียงใหม่ ลาพูน แม่ฮ่องสอน
ขัยนาท สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม
ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครนายก
สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง
จันทบุรี ตราด

ผลิตผลพืชที่สาคัญ
มันสาปะหลัง ข้าว
มันสาปะหลัง ข้าว
มันสาปะหลัง ข้าว ปอ
มันสาปะหลัง ข้าว
ข้าว ข้าวโพด
มันสาปะหลัง ข้าว ปอ
ข้าว ข้าวโพด ถั่วเขียยว ข้าวฟ่าง
ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟาง มันสาปะหลัง
ข้าว โค ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ไม้ผล
ข้าว ถั่วเชียว ยาสูบ ข้าวโพด
ข้าว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ยาสูบ
ข้าว ยาสูบ พืชผัก
พืชผัก ถั่วเหลือง
ข้าว อ้อย
ข้าว ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก
ข้าว ข้าวโพด ไม้ผล
มะพร้าว ไม้ผล ไม้ดอก
ข้าว มันสาปะหลัง
มันสาปะหลัง ข้าว อ้อย มะพร้าว
ไม้ผล มันสาปะหลัง ยางพารา ข้าวโพด
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ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี

22
23

นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สตูล
พังงา กระบี่ ตรัง ภูเก็ต
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ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ยางพารา กาแฟ โค มะพร้าว ปาล์มน้า
มัน
ยางพารา ข้าว มะพร้าว
ยางพารา กาแฟ มะม่วงหิมพานต์
ปาล์มน้ามัน
ยางพารา มะพร้าว ไม้ผล

14. การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมที่กระทบต่อการผลิตพืช
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการผลิตพืชสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมในระดับจุลภาค และ การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมในระดับมหภาค
14.1 การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมในระดับจุลภาค เนื่องจากอุณหภูมิ ความชื้น น้าฝน แสง และลม เป็น
ปัจจัยที่มีความสาคัญปัจจัยหนึ่งต่อการผลิตทางการเกษตร ภูมิอากาศเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่ภูมิอากาศ
มีการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น อุณภูมิที่สูงขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา สภาวะฝนแล้งติดต่อกันทาให้พืชขาดน้า ลมแรงที่ทาให้ต้นไม้
หักโค่น โดยการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมในระดับจุลภาค ในที่นี้จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดรอบๆบริเวณที่มี
การปลูกพืช
14.2 การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมในระดับมหภาค การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมในระดับมหภาค ใน
ที่นี้จะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมหรือหมายถึงภัยธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นในวงกว้าง เช่น ระดับท้องถิ่น ระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับทวีป ซึ่งทาให้ผลผลิตเสียหายต่อการผลิตพืช เช่น วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง และการ
ระบาดของศัตรูพืช
-----------------------------------------------------------------

กิจกรรม 2.1.1
1. ภูมิภาคของประเทศไทยสามารถแบ่งได้กี่ภาคตามการแบ่งของทางอุตุนิยมวิทยา
2. อธิบายความหมายภูมิสารสนเทศ และมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
บันทึกตอบกิจกรรม 2.1.1
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กิจกรรม 2.1.2
1. จงอธิบายความหมายของลมฟ้าอากาศ
2. การแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิปเปน (Koeppen) ประเทศไทยมีเขตภูมิอากาศแบบ
3. องค์ประกอบของภูมิอากาศ ประกอยบด้วยอะไรบ้าง
บันทึกตอบกิจกรรม 2.1.2

กิจกรรม 2.1.3
1. จงอธิบายความหมายของเขตเกษตรเศรษฐกิจ
2. การวิเคราะห์หาความเหมาะสมของพื้นที่ในการกาหนดเขตเกษตรเศารษฐกิจ มีกี่ขั้นตอนอะไรบ้าง
บันทึกตอบกิจกรรม 2.1.2
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ตอนที่ 2.2 นิเวศเกษตร
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 2.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
2.2.1 ระบบนิเวศเกษตร
2.2.2 การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศเกษตร
2.2.3 การเกษตรแบบยั่งยืนและแนวทางการผลิตพืชแบบยั่งยืน
แนวคิด
1. ระบบนิเวศเกษตร หมายถึงระบบนิเวศที่มีการผลิตพืช สัตว์ ประมง และป่าไม้ โดยมนุษย์เป็นผู้จัดการ และ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน ที่ดิน และแหล่งน้า เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตทางการเกษตร โดยนาความรู้และเทคโนโลยี
การผลิตมาใช้เพื่อให้ได้ผลผลิตมากที่สุดในพื้นที่จากัด ระบบนิเวศเกษตรจะมีการหมุนเวียนพลังงาน และธาตุอาหารใน
ระบบ และใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลัก ประกอบกับพลังงานจากภายนอก เช่น พลังงานจากเชื้อเพลิง
เพื่อใช้ในการทางานของเครื่องจักรกลการเกษตร อย่างไรก็ตามลักษณะของระบบนิเวศเกษตรจะต้องประกอบด้วย 1)
เกษตรกรเข้ามีบทบาทและบริหารจัดการระบบ 2) กาหนดขอบเขตของผลผลิตจากระบบนิเวศ 3) มีการปรับเปลี่ยน
ลักษณะและสมบัติบางทางกายภาพของพื้นที่ 4) การเพิ่มเติมทรัพยากรการผลิตลงในระบบ เช่น ปุ๋ย วัสดุปลูก สารเคมี
เกษตร 5) นาความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในระบบเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง 6) ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตลดลงเนื่องจากการผลิตเชิงเดี่ยว 7) ระบบนิเวศเกษตรทาให้ระบบห่วงโซ่อาหารสั้น
ลง และ 8) ระบบนิเวศเกษตรเป็นระบบนิเวศแบบเปิด เนื่องจากนาเข้าปัจจัยจากภายนอกเพื่อใช้ในการผลิต
2. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศเกษตร ส่วนใหญ่มีสาเหตุสาคัญมาจากการเพิ่มจานวนประชากร
และความต้องการปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิตที่มากขึ้น ทาให้เกิดการขยายตัวของพื้นที่ทาการเกษตร นาไปสู่การ
เพิ่มขึ้นของพื้นที่ชลประทาน การขยายตัวของการทาเกษตรเชิงเดี่ยว และความเสื่อมโทรมของพื้นที่ทาการเกษตร โดย
สาเหตุที่สาคัญที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศเกษตร ได้แก่ เกิดน้าท่วมขัง เกิดเกลือในพื้นที่ดินเค็มที่แห้ง
แล้งในฤดูร้อน การนาน้าจากใต้ดินมาใช้มากเกินไป เกิดมลพิษทางน้าในบริเวณใกล้แม่น้า ตัดโค่นต้นไม้จากป่าหรือถาง
ป่าเพื่อทาการเกษตร เกิดจากมลพิษทางอากาศ และดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์โดยไม่มีการบารุงรักษา
3. การเกษตรแบบยั่งยืน คือ ระบบเกษตรกรรมที่มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกับสภาพทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของแต่ละภูมินิเวศ สามารถให้ผลผลิตที่ปลอดภัยและหลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการ
พึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกร หลักการของการเกษตรยั่งยืน แบ่งเป็น 3
ประการ คือ ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ เน้นการจัดการดิน น้า ลดการใช้สารเคมีการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต ความ
ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความยั่งยืนด้านสังคมโดยเน้นการพึ่งพาตนเอง โดยรูปแบบการเกษตร
ยั่งยืนสามาราถแบ่งได้ 6 ประเภท ได้แก่ 1)การปลูกพืชแบบยั่งยืน 2) เกษตรผสมผสาน 3) เกษตรอินทรีย์ 4) เกษตร
ธรรมชาติ 5) เกษตรทฤษฎีใหม่ และ6) วนเกษตร
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 2.2 จบแล้วนักศึกษาสามามรถ
1. อธิบายความหมายและลักษณะของระบบนิเวศเกษตรได้
2. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศเกษตรได้
3. อธิบายการเกษตรแบบยั่งยืนและแนวทางการผลิตพืชแบบยั่งยืนได้
4. อธิบายการจาแนกลักษณะอาการโรคพืชได้
5. อธิบายการป้องกันตัวเองและการต้านทานโรคของพืชได้
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ตอนที่ 2.2 นิเวศเกษตร
1. ระบบนิเวศ
ระบบนิเวศ (ecosystem) หมายถึง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่อาศัย ณ ที่ใดที่หนึ่ง ความสัมพันธ์
มี 2 ลักษณะ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต (เช่น พืช สัตว์ มนุษย์ จุลินทรีย์ เป็นต้น) กับสิ่งไม่มีชีวิต (เช่น ดิน น้า
แสง อุณหภูมิ เป็นต้น) และระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตด้วยกันเอง โดยมีการถ่ายทอดพลังงานและธาตุอาหารในบริเวณ
นั้นๆ สู่สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ดีระบบนิเวศทุกระบบต้องอาศัยพลังงานจากดวงอาทิตย์ โดยพลังงานนี้ถูกเปลี่ยนเป็น
พลังงานเคมี ด้วยกระบวนการที่เรียกว่าการสังเคราะห์แสงในพืชสีเขียว พลังงานเคมีในพืชจะถูกใช้ไปโดยสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
และโดยตัวพืชเอง หรือมีการถ่ายทอดพลังงานเป็นขั้นๆ สุดท้ายพลังงานจะถูกปลดปล่อยออกมาในรูปความร้อน ประเมิน
กันว่าครึ่งหนึ่งของพลังงานแสงอาทิตย์ที่พืชเปลี่ยนเป็นพลังงานทางเคมี ส่งผ่านไปยังกลุ่มสัตว์ และส่วนที่เหลือส่งไปยัง
กระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ นอกจากนี้ธาตุอาหารเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสาคัญ และมีการหมุนเวียนในระบบ
นิเวศ
2. ระบบนิเวศเกษตร
ระบบนิเวศเกษตร (agricultural ecosystem) คือ ระบบนิเวศที่มีการผลิตพืช สัตว์ ประมง และป่าไม้เข้ามา
เกี่ยวข้อง โดยมนุษย์เป็นผู้เข้ามาจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน ที่ดิน และแหล่งน้า นาความรู้และเทคโนโลยีการ
ผลิตมาใช้ เพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีพ โดยระบบนิเวศเกษตรจะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงาน
ที่สาคัญที่สุด ประกอบกับการกระทาของมนุษย์ และพลังงานจากภายนอก เช่น พลังงานจากเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการ
ทางานของเครื่องจักรกลการเกษตร เข้ามาจัดการและควบคุมระบบการผลิต ทั้งการผลิตพืชและการผลิตสัตว์ โดยอาศัย
การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศและเป็นพื้นฐานที่สาคัญของการดารงชีวิต ซึ่งจะมีการหมุนเวียนธาตุอาหารในลาดับขั้น
ต่างๆ ตามหลักพื้นฐานของระบบนิเวศ และธาตุอาหารจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบต่างๆ อย่างมีสมดุล ซึ่งผลผลิต
สุดท้าย คือ อาหารที่ใช้ในการบริโภค
3. ลักษณะของระบบนิเวศเกษตร
ระบบนิเวศเกษตรมีลักษณะที่สาคัญ เช่น เกษตรกรเข้ามีบทบาทและบริหารจัดการระบบ กาหนดขอบเขตของ
ผลผลิตจากระบบนิเวศ มีการปรับเปลี่ยนลักษณะและสมบัติบางทางกายภาพ การเพิ่มเติมทรัพยากรการผลิตลงในระบบ
การนาความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในระบบ ความหลากหลายทางชีวภาพและสายพันธุ์ของ
สิ่งมีชีวิตลดลง ระบบนิเวศเกษตรทาให้ระบบห่วงโซ่อาหารสั้นลง และระบบนิเวศเกษตรเป็นระบบนิเวศแบบเปิด เป็นต้น
4. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศเกษตรโดยทั่วไป
ระบบนิเวศเกษตรมีเป้าหมายสาคัญคือ การผลิตทางการเกษตรให้ได้ผลผลิตสูงสุดต่อหน่วยพื้นที่ โดยการใช้
ปัจจัยการผลิตจากระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันสถานการณ์ของระบบนิเวศเสื่อมลง เช่น
การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ชลประทาน การขยายตัวของการทาเกษตรเชิงเดี่ยว ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ทาการเกษตร เป็น
ต้น
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5.สาเหตุการเสื่อมของระบบนิเวศเกษตร
จากการสถานการณ์การผลิตทางการเกษตรที่ขยายพื้นที่เป็นจานวนมาก ทาให้พื้นที่ในบริเวณที่ทาการเกษตร
เกิดการเสื่อมของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โดยสาเหตุการเสื่อมของระบบนิเวศเกิดได้หลายสาเหตุเช่น เกิดน้าท่วมขัง
เกิดเกลือในพื้นที่ดินเค็มที่แห้งแล้งในฤดูร้อน การนาน้าจากใต้ดินมาใช้มากเกินไป เกิดมลพิษทางน้าในบริเวณใกล้แม่น้า
ตัดโค่นต้นไม้จากป่าหรือถางป่า เกิดจากมลพิษทางอากาศ และ ดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น
6. การเกษตรแบบยั่งยืน
การเกษตรแบบยั่งยืน คือ ระบบเกษตรกรรมที่มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกับสภาพทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของแต่ละภูมินิเวศ สามารถให้ผลผลิตที่ปลอดภัยและหลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการ
พึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกร จนมีความมั่นใจที่ส่งผ่านแนวทางดังกล่าวไปสู่
อนาคตอันยั่งยืน
7. หลักการของการเกษตรยั่งยืน
โดยหลักการของการเกษตรแบบยั่งยืนมีหลักการพื้นฐานที่สาคัญ 3 ประการโดยสรุปได้ดังนี้
7.1 ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ด้วยการพัฒนาการจัดการดินและการหมุนเวียนการปลูกพืชที่ช่วยเพิ่มผลผลิต ลด
การพึ่งพาเครื่องจักรและสารเคมีเพื่อการเกษตร ทั้งปุ๋ยและสารป้องกันกาจัดวัชพืชและศัตรูพืช
7.2 ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และหาสิ่งทดแทนตลอดจนนา
ทรัพยากรธรรมชาติกลับมาเวียนใช้ใหม่ เช่น ดิน ที่ดิน น้า และสิ่งมีชีวิตในป่า หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ที่เป็น
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โครงสร้างของดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ
7.3 ความยั่งยืนด้านสังคม เกษตรกรสามารถพึ่งตนเอง เกิดความสัมพันธ์ในชุมชนด้วยการใช้แรงงานที่มีอยู่ให้
มากขึ้น อย่างน้อยสาหรับเทคนิคการเกษตรบางประเภท เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและความเป็นปึกแผ่นในสังคม
8.รูปแบบการทาการเกษตรยั่งยืน
รูปแบบการเกษตรยั่งยืนสามาราถแบ่งได้ 6 ประเภท ได้แก่
8.1 การปลูกพืชแบบยั่งยืน หลักการและแนวคิดในการปลูกพืชชนิดเดียว หรือหลายชนิดร่วมกันแบบยั่งยืน ควร
พิจารณาชนิดและประเภทของพืช โดยก่อนนาพืชมาปลูกร่วมกันในระบบควรต้องศึกษาและทาความเข้าใจชนิดและ
ประเภททของพืชให้ดีพอ แล้วจึงวางแผนปลูก เพราะพืชแต่ละชนิดที่นามาปลูกร่วมกันอาจเป็นไปในลักษณะแข่งขันกัน
8.2 เกษตรผสมผสาน ระบบเกษตรที่มีการปลูกพืชและมีการเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดยที่
กิจกรรมการผลิตแต่ละ ชนิด เกื้อกูลประโยชน์ต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นาอย่าง
เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด มีความสมดุลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และเกิดการเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การเกื้อกูลกันระหว่างพืชและสัตว์
8.3 เกษตรอินทรีย์ ระบบการเกษตรที่ผลิตอาหารและเส้นใยด้วยความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ โดยเน้นหลักการปรับปรุงบารุงดิน การเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์ และ นิเวศการเกษตร
เกษตรอินทรีย์จึงลดการใชัปัจจัยการผลิตภายนอก และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ย สารกาจัดศัตรูพืช
และเวชภัณฑ์สาหรับสัตว์ และในขณะเดียวกันก็พยายามประยุกต์ใช้ธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาความ
ต้านทานโรคของพืชและสัตว์เลี้ยง
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8.4 เกษตรธรรมชาติ เป็นการเกษตรที่สร้างผลผลิตพืชและสัตว์ให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของพื้นที่นั้น ๆ โดย
พยายามใช้ปัจจัยและเทคโนโลยีทางการผลิตต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด เพื่อให้ระบบเกษตรและธรรมชาติเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
เป็นองค์รวม เน้นความสามารถในการนากระบวนการควบคุมธรรมชาติโดยธรรมชาติ ไม่ไถพรวนดิน ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้
สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช และไม่กาจัดวัชพืช แบ่งเป็น 1) เกษตรธรรมชาติตามหลักของ มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ 2)
เกษตรธรรมชาติหลักการแบบคิวเซ
8.5 เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการ
จัดพื้นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและมีชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมีแบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆ ได้แก่ พื้นที่น้า พื้นที่ดินเพื่อเป็นที่นาปลูก
ข้าว พื้นที่ดินสาหรับปลูกพืชไร่นานาพันธุ์ และที่สาหรับอยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ ในอัตราส่วน 30:30:30:10 เป็นหลักการ
ในการบริหารการจัดการที่ดินและน้า เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
8.6 วนเกษตร ระบบการใช้ที่ดินเพื่อดารงกิจกรรมการเกษตรต่าง ๆ ระหว่างต้นไม้ในพืนที่ป่าหรือไม้ยืนต้นที่
ปลูกขึ้น โดยที่การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์จะต้องมี ความสอดคล้องซึ่งกันและกัน และเกื้อกูลกับระบบนิเวศป่าไม้ใน
ท้องถิ่นอาจเรียกได้หลายคา เช่น เกษตรป่าไม้, ป่าไม้เกษตร, ไร่นาป่าผสม เป็นต้น

กิจกรรม 2.2.1
1. จงอธิบายความของระบบนิเวศเกษตร
2. จงยกตัวอย่างลักษณะของระบบนิเวศมา 3 ข้อ
บันทึกตอบกิจกรรม 10.2.1

กิจกรรม 2.2.2
1. จงอธิบายความหมายของการเกษตรแบบยั่งยืน
2. รูปแบบเกษตรแบบยั่งยืน แบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง
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บันทึกตอบกิจกรรม 2.2.2

ตอนที่ 2.3 ระบบการปลูกพืช
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 2.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
2.3.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการปลูกพืช
2.3.2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการปลูกพืช
2.3.3 การเลือกระบบการปลูกพืช
แนวคิด
1. มนุษย์ได้มีการพัฒนาระบบการปลูกพืชมาเป็นเวลานานเพื่อให้เพาะปลูกพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ระบบการปลูกพืช (cropping systems) หมายถึง รูปแบบการปลูกพืชในพื้นที่เกษตรที่มีความสัมพันธ์กับทรัพยากรที่มี
อยู่ในพื้นที่ รวมทั้งเทคโนโลยี โดยเน้นที่การปลูกพืชตั้งแต่ 2 ชนิด บนพื้นที่เดียวกัน ในเวลาเดียวกัน หรือต่างเวลากัน ใน
1 ปี หรือมากกว่า 1 ปี และสามารแบ่งประเภทของระบบการปลูกพืชได้เป็น 3 ประเภทคือ 1) การทาไร่เลื่อนลอย เป็น
การทาการเกษตรแบบตัด ฟัน โค่น และเผาส่วนใหญ่มักทาบนที่สูง หรือเป็นการปลูกพืชที่ใช้พื้นที่ปลูกแบบไม่ถาวร 2)
การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ได้แก่ การปลูกพืชตามลาดับหรือการปลูกพืชแบบต่อเนื่อง และการปลูกพืชไว้ตอ 3) การปลูกพืช
หลายชนิด ได้แก่ การปลูกพืชผสมกัน การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชแซมหรือการปลูกพืชสลับ การปลูกพืชเหลื่อม
เวลาหรือการปลูกพืชคาบเกี่ยว และการปลูกพืชหลายชั้นเรือนยอด
2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและมีความสาคัญกับระบบการปลูกพืช สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ปัจจัย
ทางด้านทรัพยากรฟาร์ม โดยสามารถแบ่งย่อยได้เป็น ทรัพยากรฟาร์มทางกายภาพ เช่น ดิน น้า และ แสงแดด และ
ทรัพยากรฟาร์มทางเศรษฐกิจและสัมคม เช่น แรงงาน เครดิต หรือความมั่นคงของเกษตรกรในการที่จะกู้เงินเพื่อการ
ลงทุน รวมถึงประเพณี ความเชื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องในการผลิตพืช 2) ปัจจัยจัยทางด้านเทคโนโลยีการผลิต โดยการ
จัดระบบการปลูกพืช จาเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีการผลิตพืช ซึ่งได้มาจากผลงานวิจัยต่ างๆ เช่น การปรับปรุงพันธุ์ การ
วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินให้สามารถใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม วิธีการควบคุมศัตรูพืช เป็นต้น ซึ่งปัจจัยทั้ง 2 ชนิดเป็น
ส่วนที่สาคัญในระบบการผลิตพืช
3. การเลือกระบบการปลูกพืชมีหลักการว่า ระบบการปลูกพืชที่เลือก ควรเอื้อต่อการใช้ทรัพยากรที่เกษตรกรมี
อยู่อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ผลผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการอย่ามีประสิทธภาพ โดยคานึงถึงผลผลิตทางการ
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เกษตรและผลกาไรทางเศรษฐกิจ การเลือกระบบการปลูกพืชสามารถแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ระบบคือ 1) ระบบ
การปลูกพืชที่ปลูกพืชชนิดเดียวในช่วงเวลาหนึ่ง และ 2) ระบบการปลูกพืชที่มีหลายพืชในช่วงเวลาหนึ่ง โดยจะต้อง
คานึงถึง การเลือกชนิดของพืช การกาหนดวันปลูก ผลตกค้างจากพืชแรกไปยังพืชตาม การเลือกพันธุ์พืช การกาหนดวัน
ปลูก การเตรียมดิน การปลูก อัตราการปลูกและระยะปลูก การใส่ปุ๋ย การจัดการน้า การป้องกาจัดศัตรูพืช และการเก็บ
เกี่ยวและจัดการผลผลิต
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 2.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายและประเภทของระบบการปลูกพืชได้
2. อธิบายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการปลูกพืชได้
3. เลือกระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับการปลูกพืชได้
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ตอนที่ 2.3 ระบบการปลูกพืช
ระบบการปลูกพืช (cropping systems) หมายถึง รูปแบบการปลูกพืชในพื้นที่เกษตรที่มีความสัมพันธ์กับ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ รวมทั้งเทคโนโลยี โดยเน้นที่การปลูกพืชตั้งแต่ 2 ชนิด บนพื้นที่เดียวกัน ในเวลาเดียวกัน หรือ
ต่างเวลากัน ใน 1 ปี หรือมากกว่า 1 ปี
ระบบการปลูกพืชจึงเป็นการใช้ประโยชน์จากที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้ได้ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่สูงสุด
ในระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นการจัดระบบการปลูกพืชจึงเกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ให้มีประสิทธิภาพทั้งในแง่ของระยะปลูกและ
เวลาปลูก เช่น การปลูกถั่วเขียวแซมข้าวโพด การปลูกพืชไร่แซมกับสวนไม้ยืนต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระยะปลูก
หรือการเพิ่มประสิทธิภาพด้านระยะเวลาการเพาะปลูก เช่น เพิ่มการปลูกข้าวจากปีละ 1 ครั้ง เป็นการปลูกข้าวปีละ 2
ครั้ง หรือ การปลูกถั่วเหลืองหลังนา การปลูกข้าวโพดแล้วตามด้วยข้าวฟ่าง เป็นต้น
1. ความสาคัญของระบบการปลูกพืช
จากความหมายของระบบการปลูกพืช จะเห็นว่าระบบการปลูกพืชมีความสาคัญทั้งในแง่การเพิ่มผลผลิตต่อ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ดิน นอกจากนี้ระบบการปลูกพืชยังมีผลต่อการเพิ่มรายได้ เพิ่มงาน และ
รักษาสภาพแวดล้อม โดยระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมจะช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินได้เป็นอย่างดี ความสาคัญของ
ระบบการปลูกพืช เช่น เพิ่มผลผลิตและรายได้ เพิ่มเสถียรภาพและลดความเสี่ยงในการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้
แรงงาน ลดการชะล้างพังทลายของดินและปรับปรุงบารุงดิน เป็นแหล่งอาหารของครอบครัว และลดความเสียหายจาก
ศัตรูพืช เป็นต้น
2. ประเภทของระบบการปลูกพืช
ประเภทของระบบการปลูกพืชสามารถแบ่งได้ เป็น 3 ประเภทคือ 1) การทาไร่เลื่อนลอย 2) การปลูกพืช
เชิงเดี่ยว 3) การปลูกพืชหลายชนิด ดังต่อไปนี้
2.1 การทาไร่เลื่อนลอย การเกษตรแบบไร่เลื่อนลอย (shifting cultivation) เป็นการทาการเกษตรแบบตัด ฟัน
โค่น และเผาส่วนใหญ่มักทาบนที่สูง หรือเป็นการปลูกพืชที่ใช้พื้นที่ปลูกแบบไม่ถาวร นั้นคือเกษตรกรจะปลูกบนพื้นที่
หนึ่งไม่กี่ปีแล้วย้ายพื้นที่ปลูกใหม่ การปลูกพืชระบบนี้ไม่ต้องการใช้เทคโนโลยีในการเพาะปลูก รวมทั้งไม่ต้องการปัจจัย
การผลิตและการจัดการใดๆ ไม่ต้องใช้เครื่องจักรกล แต่มีการจ้างแรงงานเมื่อจาเป็น ผลผลิตที่ได้มักจะต่า และจะทาให้
ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง มีการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช เป็นระบบที่ใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
2.2 การปลูกพืชเชิงเดี่ยว หมายถึง เป็นการปลูกพืชชนิดเดียวซ้าแล้วซ้าอีกติดต่อกันในช่วงเวลาหนึ่ง หรือเว้น
ระยะเวลาระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิตกับการปลูกไว้ห่างกันออกไป บนพื้นที่ในบริเวณกว้าง เช่น การทานาปีละ 1 ครั้ง
การปลูกข้าวโพดไร่ 2 ครั้งติดต่อกันในหนึ่งปี การทาไร่อ้อย สวนปาล์ม สวนยางพารา สวนมะม่วง เป็นต้น การปลูกพืช
เชิงเดี่ยวสามารถแบ่งได้หลายประเภท เช่น การปลูกพืชตามลาดับหรือการปลูกพืชแบบต่อเนื่อง การปลูกพืชไว้ตอ เป็น
ต้น
2.3 การปลูกพืชหลายชนิด หมายถึงการปลูกพืชตั้งแต่ 2 ชนิด หรือมากกว่าอย่างต่อเนื่อง หรือในช่วงเวลาเดือน
เดียวกันบนพื้นที่แปลงเดียวกันในปีเดียวกันโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การเพิ่มพูนผลผลิต และรายได้จาการเพาะปลูก
พืชในพื้นที่ พร้อมกับช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถแบ่งได้หลายประเภท เช่น การปลูกพืชผสมกัน การปลูกพืช
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หมุนเวียน การปลูกพืชแซมหรือการปลูกพืชสลับ การปลูกพืชเหลื่อมเวลาหรือการปลูกพืชคาบเกี่ยว และการปลูกพืช
หลายชั้นเรือนยอด เป็นต้น
3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการปลูกพืช
3.1 ปัจจัยทางด้านทรัพยากรฟาร์ม
ปัจจัยทางด้านทรัพยากรฟาร์ม แบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ทรัพยากรฟาร์มทางกายภาพ และทรัพยากรฟาร์ม
ทางเศรษฐกิจและสัมคม
3.1.1 ทรัพยากรฟาร์มทางกายภาพ
ทรัพยากรฟาร์มทางกายภาพที่เป็นปัจจัยสาคัญในการเจริญเติบโตขิงพืช และการจัดการระบบการปลูกพืช
ได้แก่ ดิน น้า และ แสงแดด
3.1.2 ทรัพยากรฟาร์มทางเศรษฐกิจและสัมคม
ทรัพยากรฟาร์มทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรฟาร์มทางเศรษฐกิจ ได้แก่ แรงงาน เครดิต หรือความมั่นคงของ
เกษตรกรในการที่จะกู้เงินเพื่อการลงทุน ลักษณะของเครื่องทุ่นแรงและความสามารถที่จะจัดซื้อเครื่องทุ่นแรงนั้นๆ มาใช้
ตลอดจนภาวะการตลาด อย่างไรก็ตามปัจจัยในการจัดการระบบการปลูกพืชจาเป็นจะต้องพิจารณาถึง แรงงานเป็นหลัก
หากไม่มีแรงงานแล้วระบบการปลูกพืชนั้นๆ ก็ไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้ ส่วนภาวะการตลาดก็เป็นปัจจัยที่สาคัญที่
จะนามาพิจารณา ทั้งนี้เพื่อให้ผลิตผลสามารถขายให้เกิดผลกาไร
3.1.3 ทรัพยากรฟาร์มทางสัมคมหรือสภาวะทางสังคม ได้แก่ ประเพณี ความเชื่อต่างๆ ตลอดจนข่าวสารเป็นต้น
3.2 ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีการผลิต การจัดระบบการปลูกพืช จาเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีการผลิตพืช ซึ่ง
ได้มาจากผลงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ และสถานีทดลองต่างๆ เช่น การปรับปรุงพันธุ์ การวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ให้สามารถใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับดินและพืชชนิดต่างๆ การศึกษาถึงอัตราปลูกที่เหมาะสมกับพืชบางชนิด
ตลอดจนการเพิ่มผลผลิตด้วยการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตของพืช เทคโนโลยีในการจัดการศัตรูพืช เป็นต้น
4. การเลือกระบบการปลูกพืช
การเลือกระบบการปลูกพืชมีหลักการว่า ระบบการปลูกพืชมี่เลือก ควรเอื้อต่อการใช้ทรัพยากรที่เกษตรกรมีอยู่
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ผลผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการอย่ามีประสิทธภาพ โดยคานึงถึงผลผลิตทางการ
เกษตรและผลกาไรทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการออกแบบระบบการปลูกพืช จึงต้องคานึงถึงการ เจริญเติบโต และการให้ผล
ผลิตของพืช ซึ่งต้องสอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ปลูก การออกแบบระบบปลูกพืชอาจแบ่งพิจารณา ได้เป็น
สองกรณี คือ ระบบการปลูกพืชที่ปลูกพืชชนิดเดียวในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น การปลูกพืชตามลาดับ การปลูกพืชไว้ตอ กับ
ระบบการปลูกพืชที่มีพืชมากกว่าหนึ่งชนิดในขณะหนึ่ง เช่น การปลูกพืชแซมหรือการปลูกพืชสลับ การปลูกพืชหลายชั้น
เรือนยอด ซึ่งการออกแบบดังกล่าวมีหลักในการพิจารณา
4.1 ระบบการปลูกพืชที่ปลูกพืชชนิดเดียวในช่วงเวลาหนึ่ง ระบบการปลูกพืชที่ปลูกพืชเดียวในช่วงเวลาหนึ่ง
ได้แก่ การปลูกพืชชนิดเดียว การปลูกพืชตามลาดับ การปลูกพืชไว้ตอ การออกแบบ การปลูกพืชแบบนี้จะต้องคานึง ถึง
การเลือกชนิดของพืช ผลตกค้างจากพืชแรกไปยังพืชตาม การเลือกพันธุ์พืช การกาหนดวันปลูก การเตรียมดิน การปลูก
อัตราการปลูกและระยะปลูก การใส่ปุ๋ย การจัดการน้า การป้องกันกาจัดโรคและแมลงศัตรูพืช การป้องกันกาจัดวัชพืช
การเก็บเกี่ยวและจัดการผลผลิต เป็นต้น
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4.2 ระบบการปลูกพืชที่มีหลายพืชในช่วงเวลาหนึ่ง ระบบการปลูกพืชที่มีหลายพืชในช่วงเวลาหนึ่ง ได้แก่ การ
ปลูกพืชผสมกัน การปลูกพืชแซมหรือการปลูกพืชสลับ การปลูกพืชหลายชั้นเรือนยอด และการปลูกพืชเหลื่อมเวลาหรือ
การปลูกพืชคาบเกี่ยว การปลูกพืชแบบนี้พืชจะมีการแข่งขันกันมากกว่าการปลูกพืชตามลาดับและมีการพิจารณาดังนี้
เช่น การเลือกชนิดและพันธุ์พืช การกาหนดวันปลูก การเตรียมดิน การปลูก อัตราปลูกและระยะปลูก การใส่ปุ๋ย และ
การป้องกันกาจัดศัตรูพืช เป็นต้น
-----------------------------------------------------------------------กิจกรรม 2.3.1
1. จงอธิบายความหมายของระบบการปลูกพืช
2. จงอธิบายรูปแบบการปลูกพืชเชิงเดี่ยว มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
บันทึกตอบกิจกรรม 2.3.1

กิจกรรม 2.3.2
1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบปลูกพืชสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท
2. การนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการผลิตพืชควรพิจารณาอะไรบ้าง
บันทึกตอบกิจกรรม 2.3.2
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แนวตอบกิจกรรมหน่วยที่ 2 ภูมิศาสตร์เกษตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช
ตอนที่ 2.1 ภูมิศาสตร์เกษตรและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับพืช
แนวตอบกิจกรรม 2.1.1
1.ภู มิ ภ าคของประเทศไทยสามารถแบ่ งออกเป็ น 5 ภาค คื อ ภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาคตะวั น ออก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
2.ศาสตร์สารสนเทศที่เน้นการบูรณาการเทคโนโลยีทางด้านการสารวจ การทาแผนที่ และการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงพื้นที่เข้าด้วยกัน เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่บนโลก โดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ การรับรู้จากระยะไกล (RS) ระบบ
กาหนดตาแหน่งบนพื้นโลก (GPS) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
แนวตอบกิจกรรม 2.1.2
1. ลมฟ้าอากาศ หมายถึง สภาวะของบรรยากาศที่เกิดขึ้น ณ สถานที่ แห่งใดแห่งหนึ่งในเวลาที่กาหนด เช่น
วันนี้แดดจัด เมื่อวานลมแรง เป็นต้น
2. ประเทศไทยแบ่งเขตภูมิอากาศตามการแบ่งแบบเคิปเปน (Koeppen) ได้ 3 แบบ คือ เขตภูมิอากาศสะวันนา
(Aw) เขตภูมิอากาศมรสุม (Am) และเขตภูมิอากาศร้อนชื้น (Af)
3 ภูมิอากาศประกอยบด้วย รังสีจากดวงอาทิตย์ น้าฟ้า อุณหภูมิ และ ลม
แนวตอบกิจกรรม 2.1.3
1. เขตเกษตรเศรษฐกิจ หมายถึง การกาหนดการผลิตทางการเกษตรออกเป็นกลุ่ม โดยใช้ เกณฑ์แบ่งเขต จาก
สภาพภู มิ ศาสตร์ สภาพพื้ น ที่ ชนิ ดของดิ น น้ าฝน อุ ณ หภู มิ พื ช เศรษฐกิจ ประเภทของฟาร์ม และรายได้ ห ลั ก ของ
เกษตรกร อาศัยเส้นเขตของจังหวัดเป็นแนวแบ่งเขตเกษตรเศรษฐกิจ
2. การวิเคราะห์หาความเหมาะสมของพื้นที่ ประกอบไปด้ว ย 5 ขั้นตอนคือ วิเคราะห์ข้อมูลชุดดินและระดับ
ความสูงของพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูลปริมาฌน้าฝนและเขตชลประทาน วิเคราะห์ข้อมูลดินและน้า วิเคราะห์และกาหนดเขต
พื้นที่ตามระดับความเหมาะสม การคานวณหาพื้นที่และผลิตแผนที่ความเหมาะสมของพื้นที่ทางด้านกายภาพ

ตอนที่ 2.2 นิเวศเกษตร
แนวตอบกิจกรรม 2.2.1
1. ระบบนิ เวศที่ มี ก ารผลิ ต พื ช สั ต ว์ ประมง และป่ า ไม้ เข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง โดยมนุ ษ ย์ เป็ น ผู้ เข้ า มาจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ และนาความรู้เทคโนโลยีการผลิตมาใช้ เพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีพ โดยระบบนิเวศ
เกษตรจะใช้ พ ลั งงานจากแสงอาทิต ย์ เป็ น หลั ก ประกอบกับ การกระท าของมนุ ษ ย์ และพลั งงานจากภายนอก เช่ น
พลังงานจากเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการทางานของเครื่องจักรกลการเกษตร
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2. ระบบนิเวศเกษตรมีลักษณะที่สาคัญ เช่น 1) เกษตรกรเข้ามีบทบาทและบริหารจัดการระบบนิเวศทั้งระบบ
2) ความหลากหลายทางชีวภาพและสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตลดลง 3) การเพิ่มเติมทรัพยากรการผลิตลงในระบบ เช่น การ
ใส่ปุ๋ย ใส่วัสดุปรับปรุงดิน เป็นต้น 2. สาเหตุของการเกิดโรคพืชแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) สาเหตุของโรคพืชที่เกิดจาก
สิ่งมีชีวิต ได้แก่ เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไฟโตพลาสมา เชื้อไวรัส เชื้อไวรอยด์ และไส้เดือนฝอยศัตรูพืช และ 2) สาเหตุ
ของโรคพืชที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต เช่น ความไม่สมดุลของธาตุอาหารพืชในดิน
แนวตอบกิจกรรม 2.2.2
1. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศเกษตรในปัจจุบันมีดังนี้ 1) การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ชลประทาน 2) การ
ขยายตัวของการทาเกษตรเชิงเดี่ยว และ 3) ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ทาการเกษตร
2. สาเหตุการเสื่อมของระบบนิเวศเกษตร เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น 1) ตัดโค่นต้นไม้จากป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่ทา
เกษตร ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง 2) ดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ โดยการทาเกษตรกรรมที่ไม่ถูกวิธี ไม่มี
การบารุงดิน 2) เกิดมลพิษทางน้าในบริเวณใกล้แม่น้า เนื่องจากมีการปล่อยของเสียทางการเกษตรลงแหล่งน้า

ตอนที่ 2.3 ระบบการปลูกพืช
แนวตอบกิจกรรม 2.3.1
1. ระบบการปลูกพืช หมายถึง รูปแบบการปลูกพืชในพื้นที่เกษตรที่มีความสัมพันธ์กับทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่
รวมทั้งเทคโนโลยี โดยเน้นที่การปลูกพืชตั้งแต่ 2 ชนิด บนพื้นที่เดียวกัน ในเวลาเดียวกัน หรือต่างเวลากัน ใน 1 ปี หรือ
มากกว่า 1 ปี
2. การปลูกพืชเชิงเดี่ยว เป็นการปลูกพืชชนิดเดียวซ้าแล้วซ้าอีกติดต่อกันในช่วงเวลาหนึ่ง หรือเว้นระยะเวลา
ระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิตกับการปลูกไว้ห่างกันออกไป สามารถแบ่งได้เป็น 1) การปลูกพืชตามลาดับหรือการปลูกพืช
แบบต่อเนื่อง และ 2)การปลูกพืชไว้ตอ
แนวตอบกิจกรรม 2.3.2
1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบปลูกพืช สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ปัจจัยทางด้านทรัพยากร
ฟาร์ม เช่น ทรัพยากรฟาร์มทางกายภาพ (ดิ น น้า แสงแดด) และทรัพยากรฟาร์มทางเศรษฐกิจและสัมคม (แรงงาน
ความเชื่อมั่นในการกู้เงิน ประเพณีท้องถิ่น) 2) ปัจจัยจัยทางด้านเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธ์
พืช เทคโนโลยีทางด้านป้องกันกาจัดศัตรูพืช การวิเคราะห์ดินก่อนปลูกพืช เป็นต้น
2. ชนิดพืชและพันธุ์พืช การเลือกพันธุ์พืชที่ปรับตัวได้กับสภาพแวดล้อม การไถพรวน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
การควบคุมการระบาดของแมลง การควบคุมวัชพืช การควบคุมโรคพืช
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แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 2
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “ภูมิศาสตร์เกษตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตพืช”
คาแนะนา
ขอให้นักศึกษาอ่านคาถาม แล้วเขียนวงกลมรอบข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดคือประโยชน์ของภูมิสารสนเทศ (geoinformatics)
ก. ใช้ในกิจการทหาร
ข. ใช้ในการวางแผนการผลิตทางการเกษตร
ค. ใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ง. ใช้ในการวางแผนผังเมืองและชุมชน
จ. ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
ก. เรียกว่า Agri-Map Online
ข. http://agri-map-online.moac.go.th/
ค. เครื่องมือบริหารจัดการทางด้านการเกษตร
ง. ช่วยแก้ปัญหาในการปลูกพืชให้เหมาะสมกับศัยภาพของพื้นที่
จ. กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการให้ชุดข้อมูล
3. พื้นที่ประเทศไทยส่วนใหญ่ลักษณะภูมิอากาศแบบใดตามการแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิปเปน (Koeppen)
ก. Aw
ข. Am
ค. Aw และ Af
ง. Am และ Af
จ. Aw Am Af และ Ag
4. ลมชนิดใดเริ่มเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ทาให้เกิดฤดูหนาวแห้งแล้งในประเทศไทยและมีถิ่นกาเนิดในประเทศ
จีน
ก. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ข. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ค. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ
ง. พายุหมุนเขตร้อน
จ. พายุโซนร้อน
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5. การแบ่งเขตเกษตรเศรษฐกิจ ข้าว และข้าวโพด เหมาะที่จะปลูกในจังหวัดใด
ก.เชียงใหม่ ลาพูน
ข.สุรินทร์ บุรีรัมย์
ค. สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
ง. ชลบุรี ระยอง
จ. สิงห์บุรี อ่างทอง
6. ข้อใดคือลักษณะของลักษณะของระบบนิเวศเกษตร
ก. เกษตรกรเข้ามีบทบาทและบริหารจัดการระบบ
ข. มีการปรับเปลี่ยนลักษณะและสมบัติบางทางกายภาพ
ค. การเพิ่มเติมทรัพยากรการผลิตลงในระบบ
ง. ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง
จ. ถูกทุกข้อ
7. ข้อใดคือรูปแบบการทาการเกษตรยั่งยืนที่มีการใช้สารเคมีในการผลิต
ก. เกษตรอินทรีย์
ข. เกษตรทฤษฎีใหม่
ค. เกษตรผสมผสาน
ง. ข้อ 1 และข้อ 2 ถูก
จ. ข้อ 2 และ ข้อ 3 ถูก
8. ข้อใดคือระบบการปลูกพืชไว้ตอ
ก. การปลูกพืชเพียงครั้งเดียว แต่เก็บเกี่ยวหลาย
ข. การปลูกพืชชนิดเดียวซ้าแล้วซ้าอีกติดต่อกัน
ค. การปลูกพืชในพื้นที่เดียวกันตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปใน 1 ปี
ง. การปลูกพืชตั้งแต่ 2 ชนิด หรือมากกว่าอย่างต่อเนื่อง
จ. การปลูกพืชตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปในพื้นที่เดียวกันในเวลาเดียวกัน
9. ระบบการปลูกพืชแบบใดมีลักษณะการปลูกพืชตั้งแต่ 2 ชนิด หรือมากกว่าอย่างต่อเนื่อง หรือในช่วงเวลาเดือน
เดียวกันบนพื้นที่แปลงเดียวกัน
ก การปลูกพืชตามลาดับ
ข. การปลูกพืชแบบต่อเนื่อง
ค. การทาไร่เลื่อนลอย
ง. การปลูกพืชไว้ตอ
จ. การปลูกพืชสลับ
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10.การปลูกข้าวโพดแซมด้วยถั่วลิสงสามารถลดปริมาณแมลงเจาะลาต้นข้าวโพดได้เป็นการใช้เทคโนโลยีด้านใดในการ
ผลิตพืช
ก. การไถพรวน
ข. การเลือกพันธุ์พืชที่ปรับตัวได้กับสภาพแวดล้อม
ค. การควบคุมการระบาดของแมลง
ง. การควบคุมวัชพืช
จ. ชนิดพืชและพันธุ์พืช

เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยที่ 2
ก่อนเรียน
1. ก.
2. ข
3. ง
4. ค
5. ค
6. จ
7. ง
8. ข
9. ข
10. ง

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