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เกษตรกรรม 
  

ผศ.ชูศักด์ิ คงคานนท 
 
1. วัตถุประสงค 
 

เม่ือศึกษาบทน้ีแลว นักศึกษาสามารถปฏิบัติไดดังนี้   
1. นักศึกษาสามารถเขาใจความหมายและความสําคัญของเกษตรกรรม 
2. นักศึกษาสามารถจําแนกองคประกอบที่สาํคัญของเกษตรกรรมได 
3. นักศึกษาสามารถเรียนรูและเขาใจลกัษณะทั่วไปของเกษตรกรรมในประเทศไทย 
4. นักศึกษาสามารถนําหลักการเกษตรกรรมไปใชในการเสริมทักษะอาชีพสาขาตาง ๆ  ได 
 

2. ความหมายของเกษตรกรรมและความสําคญัของเกษตรกรรม 
 

2.1 เกษตรกรรม (cultural practice) มีความหมายวา วิธีทําการเกษตร เกษตรกรรม
หมายความรวมถึงวิธีการเพาะปลูกพืช ซึ่งมีศัพทเฉพาะวา “กสิกรรม” และยังหมายถึงการเลี้ยง
สัตว ซึ่งอาจจะเปนสัตวบกหรือสัตวน้ําก็ได ทั้งน้ีเพราะไมวาจะเปนการกสิกรรมหรือการเลี้ยง
สัตว ตางก็เปนการปฏิบัติกับที่ดินเพ่ือใหเกิดผลผลิตทั้งสิ้น คําวา “การเกษตร” มาจากศัพท
ภาษาอังกฤษวา “agriculture” ซึ่งหมายถึงการเพาะหรือปฏิบัติกับที่ดินเพื่อใหเกิดผลผลิต ที่
อาศัยกระบวนการเจริญเติบโตของพืชและสัตวเปนพ้ืนฐาน โดยมีเกษตรกร (farmer) เปน
ผูดําเนินการเรงใหทั้งพืชและสัตวมีการเจริญเติบโตในพื้นที่ทํากินหรือคอกปศุสัตว (farm) 
กระบวนการผลิตหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จัดไดวาเปนธุรกิจ ซึ่งตองคํานึงถึงตนทุน (cost) 
และผลตอบแทน (benefit) เปนประการสําคัญ ในทางวิชาการดานการเกษตรอาจขยายความ
ตอไปอีกไดวา การเกษตร คือ การใชศิลปะและวิทยาศาสตรในการปฏิบัติกับที่ดิน เพ่ือใหเกิด
การผลิต 

เกษตรกรรม 
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2.2 ความสําคัญของเกษตรกรรม 
 

ประชากรสวนใหญในโลกดํารงชีพอยูไดก็เพราะเกษตรกรรม รวมทั้งประเทศไทยซึ่ง
พบวาพ้ืนที่สวนใหญของประเทศเปนพ้ืนที่ที่ใชทําการเกษตร ซึ่งหมายความวาประชากรสวน
ใหญของประเทศประกอบอาชีพดานการเกษตร หรืออาชีพที่เปนผลตอเน่ืองจากการเกษตรไม
ทางใดก็ทางหนึ่ง แสดงใหเห็นวาเกษตรกรรมมีความสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะกับประเทศไทย 
ซึ่งการที่เกษตรกรรมมีความสําคัญตอประเทศไทยมาจากสาเหตุหลายประการ ดังนี้ 

2.2.1 เกษตรกรรมเปนที่มาของปจจัยสี่ที่สําคัญตอการดํารงชีพของมนุษยไดแก 
อาหาร เคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัยและยารักษาโรค 

2.2.2 เกษตรกรรมเปนโครงสรางหลักทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเนื่องจาก
ประเทศมีรายไดหลักจากการสงสินคาที่เปนผลผลิตทางการเกษตรออกจําหนายทั้งตลาด
ภายในประเทศและตลาดตางประเทศ ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของประเทศ ไดแก ขาว
และผลิตภัณฑจากขาว พืชไรที่เปนอาหาร ผลิตภัณฑจากพืชนํ้ามัน ผลิตภัณฑจากพืชเสนใย 
ยางพารา สัตวและผลิตภัณฑจากสัตว รวมทั้งผลิตภัณฑสัตวน้ําทุกประเภท อาจกลาวไดวา
ประเทศไทยเปนหน่ึงในไมก่ีประเทศในโลก ที่สามารถผลิตอาหารสงออกเลี้ยงพลเมืองของโลก
ได 

2.2.3 เกษตรกรรมเปนสวนสําคัญใหประชากรในประเทศมีงานทํา โดยเฉพาะ
ประเทศไทย ซึ่งประชากรสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตรกรรมในแขนงตาง ๆ ซึ่ง
นอกจากผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยตรงแลว ภาคการเกษตรยังมีความตองการบุคลากรท่ี
มีความสามารถในงานสาขาตาง ๆ ที่เก่ียวของอีกเปนจํานวนมาก เชน งานแปรรูปผลิตภัณฑ 
งานดานบรรจุภัณฑ งานดานการตลาด งานสงเสริมและเผยแพรความรูทางการเกษตร 
งานคนควาและวิจัย ตลอดจนงานดานวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมโรงงาน ซึ่งเปนงานอัน
ตอเน่ืองจากการผลิตทางการเกษตร เปนตน งานดานตาง ๆ เหลาน้ี จําเปนตองใชบุคลากรใน
ระดับตาง ๆ กันตั้งแตนักวิชาการ นักการตลาด นักสงเสริม นักวิจัย วิศวกรและคนงานที่ใช
แรงงาน โครงสรางดังกลาวเปนโครงสรางพ้ืนฐานที่สําคัญของประเทศไทย สงผลใหประชากร
สวนใหญของประเทศไทยมีงานทําเปนหลักแหลง 
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2.3 ความสําคัญของพืชและสัตว 
 

พืชและสัตวเปนองคประกอบหลักที่สําคัญของเกษตรกรรม ซึ่งมีความหมายถึง กสิกรรม
ที่ปลูกพืชเปนหลัก และการเลี้ยงสัตวทั้งสัตวบกและสัตวน้ําก็ได ทั้งน้ีหมายถึง การเพาะปลูกและ
เลี้ยงสัตวตางก็เปนการปฏิบัติกับที่ดินเพื่อใหเกิดผลผลิตทั้งสิ้น 

พืชที่ขึ้นอยูตามธรรมชาติและท่ีมนุษยปลูกขึ้น ลวนมีประโยชนทั้งทางตรงและทางออม
แกมนุษย พืชเปนแหลงอาหารที่สําคัญของมนุษยและสัตว มนุษยนําพืชมาเปนเครื่องนุงหมและ
ยารักษาโรค พืชเปนวัตถุดิบที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้พืชบางชนิดยังใชเปน
เชื้อเพลิงและยาปราบศัตรูพืช พืชธรรมชาติเปนตัวรักษาดินและนํ้า ตลอดจนรักษาระบบนิเวศ
ธรรมชาติใหอยูในสภาพดี สงผลใหสามารถทําการเกษตรไดอยางยั่งยืน พืชใหอาหารทุก
ประเภทที่จําเปนตอการดํารงชีพของมนุษย ไมวาจะเปนคารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน แรธาตุ
และไวตามิน พืชจะสะสมอาหารเหลาน้ีไวในสวนตาง ๆ ไดแก ราก ลําตน ผล ใบและเมล็ด 
ประชากรไทยสวนใหญไดอาหารประเภทคารโบไฮเดรตจากขาว นอกจากนั้นอาจได
คารโบไฮเดรตจากขาวสาลี ขาวโพด ขาวฟาง ซึ่งทั้งหมดเปนพืชในตระกูลหญาเพียงตระกูล
เดียว สวนอาหารประเภทโปรตีนและไขมันไดจากพืชตระกูลถั่ว สวนใหญพบในเมล็ดของพืช 
เชน ถั่วเหลืองมีโปรตีนประมาณรอยละ 37 (โดยน้ําหนัก) และมีไขมันประมาณรอยละ 20      
ถั่วลิสงมีโปรตีนอยูประมาณรอยละ 27 และมีไขมันอยูถึงประมาณรอยละ 50 พืชบางชนิดเปน
แหลงแรธาตุและไวตามินที่สําคัญ ที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษยและสัตว เชน ไวตามินซี
ในผลสมและมะนาว ไวตามินเอในผักชนิดตาง ๆ และแครอท นอกจากพืชจะใชเปนแหลงอาหาร
ประเภทตาง ๆ แลว พืชบางชนิดยังสามารถนํามาใชทําเปนเครื่องปรุงแตงรสอาหาร และเปน
เคร่ืองด่ืมไดอีกดวย เชน ชา กาแฟ มะตูม พริกไทย กานพลู 

พืชสามารถใชเปนวัตถุดิบปอนโรงงานแปรรูปไม เชน ไมสัก และไมกระยาเลยตาง ๆ 
เพ่ือแปรรูปใชในการกอสราง โรงงานอุตสาหกรรมอาหารกระปอง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
กระปอง โรงงานอุตสาหกรรมอาหารแหง รวมตลอดถึงโรงงานน้ําตาลและโรงงานผลิต
แอลกอฮอล เพ่ิมจํานวนมากข้ึนเรื่อย ๆ โรงงานตาง ๆ เหลาน้ีใชวัตถุดิบจากผลผลิตทาง
การเกษตรทั้งส้ิน โดยทั่วไปโรงงานเหลาน้ีตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงคในการเปล่ียนแปลงอาหารท่ี
เหลือจากการจําหนายสดใหคงอยูในรูปแบบที่เก็บไวไดนาน อุตสาหกรรมผลิตอาหารกระปอง
ของไทยเปนภาคการผลิตที่มีขนาดใหญ สามารถผลิตอาหารกระปองในปริมาณที่มากพอที่จะนํา
ออกจําหนายในตลาดตางประเทศได ปจจุบันประเทศไทยเปนผูผลิตอาหารกระปองรายใหญ
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พืชบางชนิด เชน ฝาย ปาน ใหเสนใยเพื่อทอเปนเครื่องนุงหมและของใชชนิดตาง ๆ 
ฝายเปนพืชเสนใยที่สําคัญของไทย ถึงแมวาจะมีการผลิตเสนใยสังเคราะหจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเพ่ือใชทดแทนเสนใยที่ไดจากพืช แตเสนใยจากพืชก็ยังคงความเปนหน่ึงในดาน
คุณภาพและความสวยงามตามธรรมชาติ ดังน้ันในงานบางอยาง เชน การทําเครื่องนุงหม การ
ทํายางรถยนต ดายชนิดตาง ๆ จะตองใชฝายเปนวัตถุดิบ งานผลิตอุปกรณพิเศษบางอยางที่
ตองใชเสนใยที่มีความยืดหยุนและความทนทานสูง เชน ทอดับเพลิง จะตองใชปานเปนวัตถุดิบ
เพ่ือทําเสนใย สวนพืชเสนใยอ่ืน ๆ ที่มีคุณภาพต่ํากวาฝายและปาน เชน ปอกระเจา ปานมะนิลา 
ก็ยังคงใชอยูในอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน ทําเชือก และพรม 

ในสมัยโบราณพืชจํานวนมากถูกพบวามีคุณสมบัติในการทํายารักษาโรค มีการนําพืช
มาใชในลักษณะของสมุนไพร เม่ือวิทยาศาสตรกาวหนาขึ้นไดมีการนําพืชที่ใชทํายามา
ศึกษาวิจัย เพ่ือสกัดเอาสารชนิดที่สามารถรักษาโรคไดออกมา มีการคนพบสารมอรฟนในฝน 
สารควินนินในตนฮินโคนา น้ํามันยูคาลิปตัสในตนยูคาลิปตัส สารคาเฟอีนในชาและกาแฟ สาร
เพนนิซิลินในราชนิดหน่ึงที่ชื่อ Pennicillium sp. ซึ่งตอมาเปนที่มาของยาปฏิชีวนะที่สําคัญใน
ตระกูลเพนนิซิลิน ไดแก Streplomycin, Terramycin และ Aureomycin สารตาง ๆ ที่สําคัญ
ดังกลาวมีคุณประโยชนทางการแพทย นอกจากนั้นสารจําพวก Rotenone จากพืชตระกูลถั่ว 
สารจากดอกไม Pyrethrin มีคุณสมบัติในการฆาแมลงและปลอดภัยกวาการใชยาฆาแมลงจาก
สารสังเคราะห ที่มักมีโลหะหนักพวกทองแดงเปนองคประกอบ จําพวก DDT 

นอกจากพืชจะใหประโยชนตาง ๆ จํานวนมากที่ไดกลาวแลว พืชจําพวกยางพารายังให
เน้ือยางที่มีคุณสมบัติทัดเทียมกับยางสังเคราะหที่ไดจากอุตสาหกรรมเปโตรเคมี พืชบางชนิดที่มี
ใบและดอกสวยงามยังใชประโยชนทําเปนไมประดับไดอีกดวย พืชจําพวกนี้จะเพ่ิมความ
สวยงามใหกับภูมิทัศนธรรมชาติ และที่อยูอาศัยของมนุษย ทําใหผูพบเห็นมีจิตใจเบิกบาน 
แจมใส กอใหเกิดความสุข นับเปนประโยชนทางออมตอการดํารงชีวิตของมนุษยอีกทางหน่ึง ใน
ปจจุบันเกิดวิกฤติการณน้ํามันเชื้อเพลิงมีราคาสูง ทําใหประเทศไทยตองสูญเสียเงินตราเปน
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ประโยชนของสัตวที่พบเห็นกันอยูทั่วไปในชีวิตประจําวัน คือ เน้ือสัตว เน้ือสัตวเปน
แหลงอาหารประเภทโปรตีนที่สําคัญของมนุษย ปริมาณความตองการเนื้อสัตวเพ่ิมสูงขึ้นเปน
สัดสวนโดยตรงกับจํานวนประชากร ทําใหประชากรมีภาวะขาดสารอาหาร โดยเฉพาะเด็กจะ
เจริญเติบโตชา เพราะทั้งแมและเด็กตางขาดสารอาหาร โดยเฉพาะโปรตีน เพ่ือใหไดมาจาก
ผลิตภัณฑจากสัตว ซึ่งไดแกเน้ือและนม ใหพอเพียงสําหรับประชากร จึงตองมีการเลี้ยงสัตวซึ่ง
ตองพัฒนาหาพันธุสัตวที่สามารถใหผลผลิตสูง สัตวที่นํามาเลี้ยงที่เปนอาหาร ไดแก วัว ควาย 
หมู ไก เปด แพะ กบและปลาชนิดตาง ๆ ในทางการเกษตร นมและไขจัดเปนอาหารประเภท
เดียวกับเนื้อสัตว หมายถึงเปนอาหารประเภทโปรตีน หนังสัตวและขนสัตวบางชนิดเม่ือนํามา
ฟอกแลวสามารถใชเปนเครื่องนุงหมและของใชชนิดตาง ๆ ได มูลสัตวใชทําเปนปุยและใชใน
การปรับสภาพดินใหดีขึ้น นอกจากน้ันยังสามารถใชประโยชนจากสัตวไดอีกมากมาย ทั้งใชลาก
จูง ใชเปนพาหนะ เปนสัตวเลี้ยงเพ่ืองานอดิเรก หรือการพักผอนหยอนใจ รวมตลอดถึงการเปน
สวนหนึ่งของระบบนิเวศอีกดวย 
 

3. การใชที่ดินเพื่อการเกษตร 
 

นับตั้งแตมนุษยเร่ิมมีการตั้งถิ่นฐาน ก็ไดเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชที่ดินเพื่อ
การเกษตรตลอดมา ธรรมชาติไดกําหนดลักษณะพ้ืนฐานด้ังเดิมของพ้ืนที่ทําการเกษตร เชน 
ปริมาณแสงแดดที่แตละพ้ืนที่จะไดรับจากดวงอาทิตย ฤดูกาล ซึ่งหมายถึงการกระจายของ
ปริมาณความชื้น และน้ําฝนรวมตลอดถึงอุณหภูมิและคุณสมบัติอยางอ่ืนทางฟสิกสของประเทศ 
มนุษยไดเร่ิมทํากิจกรรมทางการเกษตรตอพ้ืนที่ทําการเกษตร โดยอาจเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ผลิตโดยการจัดการดินที่ดี เชน ทําการไถพรวน ปรับปรุงบํารุงดินโดยการใสปุย ควบคุมปริมาณ
น้ําในดินดวยระบบการชลประทาน ตลอดจนการปรับพื้นที่ลาดเอียงเพ่ือทําขั้นบันไดสําหรับปลูก
พืช เปนตน 
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การทําการเกษตรในอดีตมักจะมีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดมาเพ่ืออาหารในการดํารงชีพ
เทาน้ัน ลักษณะการเกษตรจึงไมคอยมีแบบแผนที่ดี ลักษณะการทําการเกษตรแบบน้ีเรียกวา 
Subsistance farming ซึ่งหมายถึงการทําการเกษตรแบบเลื่อนลอย (Shifting agriculture หรือ 
Shifting cultivation) หรือการทําไรแบบตัดและเผา (cut and burn farming) เกษตรกรที่ทํา
การเกษตรแบบไรเลื่อนลอยนี้ จะตองเคลื่อนยายที่อยูอาศัยเพ่ือหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการ
เพาะปลูก เพ่ือใหไดผลผลิตมาเปนอาหารอยูตลอดเวลา โดยการตัดตนไมและถากถางพื้นที่ให
โลงเตียนทั้งหมดแลวเผา เพ่ือใหไดพ้ืนที่โลงจนสามารถทําการเพาะปลูกไดสะดวกโดยไม
จําเปนตองไถพรวนและบํารุงดิน การทําการเกษตรแบบน้ีจะมีอยูเฉพาะในบริเวณที่มีปาไม
หนาแนน ประชากรเบาบาง โดยเฉพาะในเขตโซนรอน (Tropical zone) ตัวอยางของการใช
พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรแบบนี้ ไดแก การปลูกพืชของชาวเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย การ
ทําการเกษตรรูปแบบน้ีทําใหคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิตของดินลดลงอยางรวดเร็ว 
เม่ือผานการเพาะปลูกไปไดเพียง 3 – 4 ฤดูกาล ดินจะเสื่อมความอุดมสมบูรณลง เพราะธาตุ
อาหารในดินหมดลงอยางรวดเร็ว เน่ืองจากขาดการบํารุงดิน ผลผลิตที่ไดมาไมพอเพียงกับความ
ตองการ ขณะเดียวกันพ้ืนที่จะมีวัชพืชปกคลุมอยางหนาแนนขึ้น ในที่สุดพ้ืนที่นั้นก็จะถูกทอดทิ้ง
กลายเปนที่รกรางวางเปลา แตความตองการอาหารเพ่ือบริโภคของครอบครัวยังคงมีอยูเชนเดิม 
ดังนั้นจึงจําเปนตองทําการถากถางปาและตัดฟนตนไมในบริเวณอ่ืนแลวเผา เพ่ือที่จะไดพ้ืนที่
เพ่ือการเพาะปลูกตอไป 

พืชที่ใชในการเพาะปลูกแบบไรเลื่อนลอยสวนใหญเปนพืชที่มีอายุเก็บเก่ียวสั้น ประมาณ    

1 – 2 ป หลังจากเก็บเก่ียวแลวเกษตรกรก็จะหาเศษพืชที่เหลือในแปลงเพาะปลูก เพ่ือใหไดพ้ืนที่
ที่สะอาดและเหมาะสมที่จะเพาะปลูกคร้ังตอไป สวนมากการเพาะปลูกแบบนี้จะใชแรงงานคน
ตลอดฤดูกาลปลูก มีการใชปุยและยาปราบศัตรูพืชนอยมาก การเกษตรแบบนี้เปนผลเสียตอการ
อนุรักษดินและน้ํา เพราะปาจะถูกทําลายกลายเปนพ้ืนที่เปดโลง เม่ือฝนตกลงมาเม็ดฝนจะปะทะ
หนาดินโดยตรง เน่ืองจากไมมีพืชคลุมดิน ทําใหหนาดินถูกทําลายโดยงาย เปนผลใหน้ําซึมผาน
ลงไปในดินไดยาก สายน้ําจะไหลลงจากที่สูงไปสูที่ต่ําอยางรวดเร็ว กอใหเกิดปญหาตอเน่ือง 
ไดแก สภาวะนํ้าทวมฉับพลันในที่ราบตอนลาง ตะกอนท่ีมากับน้ําก็จะสะสมทําใหแมน้ําลําคลอง
ตื้นเขิน 

อยางไรก็ตามการทําการเกษตรแบบไรเลื่อนลอยในประเทศไทยปจจุบันมีนอยมาก 
เน่ืองจากเกษตรกรไดรับความรูเก่ียวกับการเกษตรมากขึ้น ประกอบกับพ้ืนที่ปาไมไดลดจํานวน
ลงอยางมาก หนวยราชการและองคกรตาง ๆ ไดชวยเหลือเกษตรกรใหมีการเรียนรูและพัฒนา
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การใชพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรในปจจุบันเปนการใชพ้ืนที่ดินในการเกษตรทั้งภาคกสิกรรม
และการเลี้ยงสัตวอยางมีแบบแผนและหวังผลทางการคา ตัวเกษตรกรเองจะตองเปนผูมี
วิสัยทัศน มีความเชื่อม่ันในตนเอง และจะตองมีความรูความสามารถหาแหลงที่จะทําการ
เพาะปลูก และจัดรูปแบบที่ดินเพ่ือความสะดวกในการดําเนินงาน มีการใชเคร่ืองจักรสมัยใหม 
เทคนิคความรูดานพันธุวิศวกรรม รวมทั้งการขนสงปจจัยสําคัญสําหรับการเกษตรรูปแบบตาง ๆ 
มีการบริหารจัดการในการระบายผลผลิตที่ไดเขาสูตลาด เกษตรกรสามารถใชความรูทาง
วิชาการเขาชวยในการเพาะปลูก เชน การคัดเลือกเมล็ดพันธุที่ดี การเลือกวิธีการใหน้ําแกพืช
อยางเหมาะสม นอกจากนั้นยังมีความรูเร่ืองการใหปุยบํารุงดิน สารเคมีเพ่ือใชปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช ตลอดจนมีความรูดานการอนุรักษสภาพแวดลอมและการปองกันสารปนเปอนใน
ผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการสงสินคาออกสูตลาดตางประเทศที่กําหนดคา
มาตรฐานคุณภาพสารพิษและสิ่งเจือปนในผลผลิตทางการเกษตรที่ตองมีคาไมเกินมาตรฐานที่
ลูกคาตางประเทศจะเปนผูกําหนดนอกจากนั้นตัวเกษตรกรจะตองมีแผนการลงทุน เน่ืองจาก
การเกษตรสวนใหญในปจจุบันจะทําเปนกิจการเพ่ือการคาและหวังผลกําไรมากกวาที่จะเปน
กิจการเพื่อดํารงชีพ เกษตรกรตองมีเงินทุนและรูจักการหาแหลงเงินทุนเพ่ือซ้ือหาปจจัยตาง ๆ 
เชน ระบบการใหน้ํา โรงเรือนเลี้ยงสัตว เคร่ืองจักรตาง ๆ เมล็ดพันธุ พอแมพันธุ ปุย อาหารสัตว 
ฯลฯ เหลาน้ีเปนตน เงินลงทุนที่ใชในปแรก ๆ มักจะสูง แตจะเร่ิมลดลงเม่ือกิจการดําเนินไปได  
3 – 4 ป เนื่องจากผลผลิตเร่ิมทยอยออกสูตลาด ในขณะที่งบลงทุนเริ่มคงตัว 

 
3.1 การเกษตรกรรมอยางมีแบบแผน 

 
การเกษตรกรรมอยางมีแบบแผนเปนการเกษตรกรรมที่มีการวางแผนและหวังผลทาง

การคา ตองมีผูประกอบการ คือ ตัวเกษตรกรที่มีความรูความเขาใจในระบบการผลิตทาง
การเกษตรของตนเอง เปนการเกษตรเพื่อการประกอบอาชีพ ในประเทศไทยการเกษตรกรรม
แบบมีแบบแผน อาจมีไดตั้งแตพ้ืนที่ถือครองขนาด 2 – 10 ไร จนถึงขนาดเปนฟารมขนาดใหญ 
หรืออาจมีพ้ืนที่ถือครองไดมากกวา 100 ไร เกษตรกรหรือผูประกอบการจะตองมีความรู
ความสามารถในการหาแหลงขอมูลในการทําการเกษตร และการจัดรูปของพ้ืนที่เพ่ือความ
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การปลูกพืชอยางมีแบบแผนสําหรับประเทศไทย อาจแบงแยกเปนประเภทตาง ๆ ได

ดังนี้ 
 

3.1.1 การปลูกพืชในพื้นที่สวนตัวและมีทุงหญาเลี้ยงสัตวรวม เปนการพัฒนามา
จากการทําไรเลื่อนลอยแตเดิม สาเหตุมาจากประชากรมีมากขึ้นและพ้ืนที่มีจํากัด ประกอบกับ
การเกษตรไดพัฒนามาสูการทําการเกษตรแบบตั้งถิ่นฐาน เริ่มมีการใชแรงงานและอาหาร รวมถึง
ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ เชน นม เน้ือ ขนสัตว หนังและอ่ืน ๆ จากสัตวที่ใชงานการเกษตรแบบนี้ 
เกษตรกรจะมีพ้ืนที่เพาะ ปลูกเปนของสวนตัวในขนาดพื้นที่ประมาณ 4 – 10 ไร เพ่ือใชเพาะปลูก 
ในขณะเดียวกันจะเลี้ยงโค กระบือ โดยปลอยใหสัตวไดแทะเล็มหญาที่ขึ้นอยูตามธรรมชาติในพ้ืนที่
ตาง ๆ โดยทั่วไป แตเม่ือประชากรไดเพ่ิมมากขึ้น ความตองการใชพ้ืนที่เพาะปลูกก็เพ่ิมมากขึ้น
ตามไปเรื่อย ๆ เพ่ือใหสามารถผลิตอาหารไดอยางเพียงพอกับความตองการ ดังน้ันทางราชการจึง
ไดจัดทําและกําหนดพ้ืนที่ที่แนนอนพ้ืนที่หน่ึงใหเปนของสวนรวม เรียกวาที่ดินสาธารณประโยชน 
และเปนสมบัติของแผนดิน ลักษณะการใชประโยชนที่ดินเพ่ือการเกษตรแบบนี้พบไดทั่วไปใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค เหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต ตามลําดับ 

ในระยะเริ่มแรก ทุงหญาเลี้ยงสัตวเปนที่พอใจของประชากรในชุมชน แตเม่ือจํานวน
สัตวเลี้ยงไดพัฒนาเพิ่มจํานวนมากขึ้น วิทยาการเก่ียวกับการผลิตสัตวไดรับการพัฒนาให
เจริญกาวหนา มีการนําระบบการจัดการฟารมมาใชเพ่ือใหไดผลผลิตพอเพียงกับความตองการ
ของตลาด ทําใหความสําคัญของทุงหญาเลี้ยงสัตวที่เปนที่สารธารณประโยชนของชุมชนลด
ความสําคัญลง และการที่เปนสมบัติของสวนรวม ทุกคนมีสวนรวมเปนเจาของ ทุงหญาเลี้ยงสัตว
จึงถือเปนของกลางและไมเปนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังนั้นทุกคนจึงมุงหาผลประโยชนจากทุง
เลี้ยงสัตวเพียงอยางเดียว ไมมีใครชวยดูแลรักษาใหทุงเลี้ยงสัตวสาธารณะอยูในสภาพที่ดีและใช
ประโยชนไดอยูเสมอ ทุงเลี้ยงสัตวดังกลาวโดยทั่วไปจึงมักอยูในสภาพเสื่อมโทรม ถูกบุกรุกยึด
เปนพ้ืนที่สวนตัวโดยผูมีอิทธิพล ซึ่งกฎหมายที่บังคับใชมักจะมีบทลงโทษคอนขางต่ํา และไมเปน
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3.1.2 การเกษตรแบบตั้งถิ่นฐานอยูกับที่ การเกษตรแบบน้ีเปนการเกษตรแบบ

พ้ืนฐาน พบไดทั่วไปที่กระทําในพื้นที่ด้ังเดิม ที่มีความอุดมสมบูรณคอนขางสูง และประสิทธิภาพ
ในการผลิตของดินยังคงสภาพที่ดี แมจะมีการปลูกพืชซ้ําซากและตอเน่ือง ลักษณะการเกษตร
แบบนี้พบไดตามที่ราบลุมแมน้ําตาง ๆ เชน ที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยา โดยเฉพาะในพื้นที่เขตลุม
น้ําเจาพระยาตอนลาง ตั้งแตนครสวรรคลงมา ไดแกจังหวัดชัยนาท สิงหบุรี อางทอง สุพรรณบุรี 
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ รวมทั้งพ้ืนที่โดยรอบกรุงเทพมหานคร ลุมนํ้าอ่ืน ๆ 
ที่สําคัญไดแก บริเวณที่ราบลุมแมน้ํามูล แมน้ําชี แมน้ําแมกลอง แมน้ําทาจีน รวมทั้งที่ราบลุม
แมน้ําปง วัง ยม และนานในเขตภาคเหนือตอนลาง การเกษตรกรรมในลักษณะแบบตั้งถิ่นฐาน
อยูกับที่เปนการเกษตรกรรมแบบหวังผลกําไรเพ่ือเปนอาชีพหลัก การดําเนินการจะไมมีการ
เคลื่อนยายไปที่ไหน การทําการเกษตรแบบนี้จําเปนตองมีการถือครองที่ดินเปนจํานวนมาก 
เพราะในบางครั้งอาจตองปลอยพื้นที่บางสวนวางเปลา เพ่ือใหดินไดมีโอกาสหยุดพักและฟนตัว 
เปนการปรับปรุงบํารุงดินในตัวเอง ซึ่งการหยุดเพาะปลูกอาจเกิดจากสภาพดินฟาอากาศหรือ
ธรรมชาติเปนตัวกําหนดก็ได เชน เกิดภาวะน้ําลนตลิ่ง หรือนํ้าทวม ในพ้ืนที่น้ําทวมถึงเปนการ
เสริมสรางสารอาหารใหกับดิน ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณ เหมาะที่จะใชทําการเกษตรใน
ลําดับตอไป 
 

3.1.3 การทําสวนผลไม การทําสวนไมผลเปนลักษณะการทาํการเกษตรชนิดหน่ึง
ที่พบเห็นอยูทัว่ไป โดยเฉพาะภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคใต ภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยลําดับ การทําสวนไมผลในประเทศไทยยงัไมสามารถจัดทําเปนกิจการ
ใหญ ๆ ได ทั้งน้ีเน่ืองจากไมผลที่ปลูกกันโดยทั่วไปในประเทศไทยเปนไมผลเมืองรอน ไดแก 
เงาะ สับปะรด ทุเรียน มังคุด มะละกอ ลิ้นจ่ี ลําไย มะมวง ฯลฯ เปนตน ผลไมเมืองรอนดังกลาว
เนาเสียไดงายจึงไมสามารถเก็บรักษาไวไดนาน นอกจากน้ีราคาของผลผลติจะขึ้นลงตามฤดูกาล
เก็บเก่ียวผลผลิตของผลไมชนิดน้ันๆ ดังนั้นจึงไมสามารถควบคุมราคาของผลไมใหคงที่ได เม่ือ
ไมสามารถควบคุมปริมาณผลผลติจากสวนเขาสูตลาดได และผลไมเหลาน้ันยังเนาเสียงาย เม่ือ
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สวนผลไมในบางประเทศสามารถขยายกจิการไดจนเปนสวนขนาดใหญเพ่ือการคา 
(plantation) สามารถสงผลไมออกเปนสินคาออกสูตลาดตางประเทศได และสงไดตลอดป เชน 
สวนแอปเปลในประเทศจีน สหรัฐอเมริกา สวนสมในประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา อิสราเอล และ
จีน ทั้งน้ีเน่ืองจากผลไมบางอยาง เชนสม แอปเปล สาลี ่สามารถเก็บไวไดนานพอสมควร การ
จัดหีบหอเพ่ือขนสงทําไดงาย ผลไมไมเนาเสียอยางรวดเร็วเหมือนผลไมเมืองรอนทั่วไป 
นอกจากนั้นประเทศตาง ๆ ที่พัฒนาการเกษตรแลว ขัน้ตอนการผลติผลไมอยางถูกหลักวชิาการ 
และมีสหกรณ หรือบริษัทเขาดําเนินการอยางเต็มรูปแบบ โดยมีจุดประสงคเพ่ือการคาใน
ตลาดโลก ผูประกอบการเกษตรไมตองเส่ียงในเรื่องราคาผลผลติ เน่ืองจากมีระบบการบริหาร
การตลาดอยางเปนระบบ ผูผลิตจึงสามารถขยายกิจการของตนเองไดอยางเต็มที่ตามที่เงินทุน
อํานวย นอกจากนั้นยังสามารถดําเนินการศึกษาวิจัยปญหาที่เกิดจากการเกษตรไดอยาง
ตอเน่ือง เพราะมีเงินทุนอุดหนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนเพื่อผูประกอบการ ทําใหสามารถ
พัฒนาวิธีการใหม ๆ ทางดานการเกษตรไดอยางตอเน่ือง เชน เมล็ดพันธุที่ดี การปองกันและ
กําจัดศัตรูพืชทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมผลผลติและคณุภาพของผลผลิต 

สวนไมผลในประเทศไทยสวนใหญจะใชวธิีการไถกลบวชัพืช ทําใหพ้ืนที่โลงเตียน
แลวปลูก (clean cultivation) ซึ่งจะใหผลดีแกสวนผลไม คือ 

1) รักษาความอุดมสมบูรณของดิน ทําใหพืชหลักสามารถดูดแรธาตุจากดินได
เต็มที่ โดยไมมีวัชพืชอ่ืนมาแยงอาหาร 

2) ลดการสูญเสียนํ้าในดินจากอัตราการคายระเหยของพืช 
(evapotranspiration) เม่ือเปรียบเทียบกับการคลุมดินหรือปลอยใหวัชพืชขึ้น พืชหลักจะสามารถ
ใชน้ําในดินไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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3) เปนการลดแหลงการเพาะพันธุของศตัรพืูชหลัก เน่ืองจากโรคและแมลงบาง
ชนิดอาศัยเจริญเติบโตตามวัชพืชคลุมดินตามวงจรชีวติ การทําใหพ้ืนที่โลงเตียน ทําใหโรคและ
แมลงลดลง 

ไมผลบางชนดิอาจมีปญหาเรื่องการติดผล เชน ชาวสวนทุเรียนมีปญหาเรื่อง
การติดผลนอย ปญหาการติดผลยากอาจแกไขไดดวยเทคนิคการใชแมลงรวมผสมเกสร ซึ่ง
จําเปนตองพัฒนาองคความรูในดานนิเวศวทิยาการเกษตรเพิ่มเติม 
 

3.2 เกษตรทฤษฎีใหม 

เกษตรทฤษฎใีหมเปนระบบเกษตร ที่เนนการจัดการแหลงน้ํา และการจัดสรรแบงสวน
พ้ืนที่ทําการเกษตรอยางเหมาะสม ซึ่งจะทําใหเกษตรกรมีขาวปลาอาหารไวบริโภคอยาง
พอเพียงตาม อัตตภาพ อันจะเปนการแกปญหาในเรือ่งชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรแลว ยัง
กอใหเกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม เม่ือ วันที่ 4 
ธันวาคม พ.ศ.2540 ซึ่งเปนชวงที่ประเทศไทยไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากวิกฤติเศรษฐกิจ
ฟองสบู แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม จึงเปนหนทางปฏิบัติอยางเปนรปูธรรม และเปนฐานรากของ
แนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งหากสรางระบบเศรษฐกิจที่พ่ึงพาตนเองไดครึ่งหนึ่ง หรือ
แมแตหนึ่งในสี่ของระบบเศรษฐกิจทั้งหมด ก็จะสามารถทําใหประเทศชาติมีความม่ันคงมากกวา
ระบบเศรษฐกจิที่ตองพึ่งพาการสงออกมากอยางที่เปนอยูในปจจุบันสิ่งที่หนวยงานที่เก่ียวของ
ตาง ๆ พึงตระหนักก็คือแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม เปนพระราชดํารัสที่อยูภายใตปรัชญา
เศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยใหความสําคัญกับการผลติ เพ่ือตอบสนองตอความตองการอาหาร
ในครอบครวั และชมุชนสามารถพ่ึงตนเองไดโดยไมตองพึ่งพาปจจัยการผลิตจากภายนอก 
ดังนั้นการสงเสริมการเกษตรทฤษฎีใหมใหมที่ดําเนินไปพรอม ๆ กับการสงเสริมใหมีการใช
ปุยเคมี และสารเคมีการเกษตร หรือการนําทฤษฎีไปใช โดยไมเขาใจเนื้อหา และปรัชญาที่อยูลกึ
เบื้องหลัง จะมีผลใหแนวทางการดําเนินการดังกลาว ไมถูกจัดวาเปนเกษตรกรรมยั่งยืน 
(http://www.sathai.org) 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแนวเกษตรกรรมซึ่งตอทรงใชชื่อวา “ทฤษฎี
ใหม” ซึ่งเปนแนวทางที่ไดทรงคิดและคํานวณตามหลกัวิชา ถึงวธิบีริหารทรัพยากรธรรมชาตใิห
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1) มีพ้ืนที่นอย ประมาณ 15 ไร  
2) อยูในเขตเกษตรใชน้ําฝน ฝนตกไมชุกนัก 
3) ที่ดินมีสภาพที่สามารถขุดบอเก็บกักนํ้าได 
4) ฐานะคอนขางยากจน 
5) มีสมาชิกครอบครัวปานกลาง 
6) ในระยะแรก จะมีความเพียงพอตามอัตภาพ พอเลีย้งตวัเองได ไมรวยแตไมอดอยาก 
7) ไมมีอาชีพหรือแหลงรายไดอ่ืนที่ดีกวา บริเวณใกลเคียง 
8) ตองประหยัดและมีความสามัคคีกับเพื่อนบาน 

 
ขั้นตอนของเกษตรทฤษฎีใหม 3.2.1 

 
เกษตรทฤษฎใีหมนั้นมีการวางแผนที่สมบูรณแบบ โดยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน

ไดแก 
1) ทฤษฎีใหมข้ันตน การจัดสรรพ้ืนที่อยูอาศัยและที่ทํากิน วิธีการคือใหแบงพ้ืนที่

ออกเปน 4 สวน ตามอัตราสวน 30: 30: 30: 10 ซึ่งหมายถึง 
พ้ืนที่สวนที่หน่ึงประมาณรอยละ 30 ใหขุดสระเก็บน้ํา เพ่ือใชเก็บกกันํ้าฝนในฤดฝูน

และใชเสริมการปลูกพืชในฤดูแลง ตลอดจนการเลี้ยงสตัวน้ําและพืชน้ําตาง ๆ  
พ้ืนที่สวนทีส่อง ประมาณรอยละ 30 ใหปลูกขาวในฤดูฝน เพ่ือใชเปนอาหาร

ประจําวันสําหรับครอบครวัใหเพียงพอตลอดป เพ่ือตัดคาใชจายและสามารถพ่ึงตนเองได 
พ้ืนที่สวนทีส่าม ประมาณรอยละ 30 ใหปลูกไมผล ไมยืนตน พืชผัก พืชไร พืช

สมุนไพร เพ่ือใชเปนอาหารประจําวัน หากเหลือบริโภคก็นําไปจําหนาย 
พ้ืนที่สวนทีส่ี่ ประมาณรอยละ 10 เปนทีอ่ยูอาศัย เลี้ยงสัตวและโรงเรอืนอ่ืน ๆ  
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ภาพที่ 9.1 การแบงที่ดินตามทฤษฎีใหมในขั้นตน 
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 2541 
 

ซึ่งหลักการของทฤษฎีใหมในขั้นตนน้ันมีหลักการและแนวทางสําคญั ไดแก 
 1.1) เปนระบบการผลติแบบพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองไดในระดับ

ที่ประหยัดกอน ทั้งน้ีชุมชนตองมีความสามัคคี รวมมือรวมใจในการชวยเหลอืซ่ึงกันและกัน
ทํานองเดียวกนักับการลงแขกแบบด้ังเดิมเพ่ือลดคาใชจาย 

 1.2) มีการประมาณวาครอบครัวหนึ่งควรจะทํานา 5 ไร จะทําใหมีขาวพอกิน
ตลอดปโดยไมตองซ้ือหาในราคาแพง 

 1.3) ตองมีน้ําเพ่ือการเพาะปลูกสํารองไวในฤดูแลง หรอืระยะฝนทิ้งชวงไดอยาง
พอเพียง ดังนั้นจึงจําเปนตองกันที่ดินสวนหนึ่งไวขุดสระน้ํา โดยมีหลักการวาตองมีน้ําเพียง
พอที่จะทําการเพาะปลูกไดตลอดป ทั้งน้ีไดพระราชทานพระราชดําริเปนแนวทางวาตองมีน้ํา 
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2) ทฤษฎีใหมข้ันที่สอง 
เม่ือเกษตรกรเขาใจในหลักการและไดปฏิบัติในที่ดินของตนเองไดผลแลว ก็ตองเร่ิม

ขั้นที่สอง คือ ใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุมหรือสหกรณ รวมแรง รวมใจกันดําเนินการใน
ดานตาง ๆ ไดแก  

2.1)  การผลิต  เกษตรกรจะตองรวมมือในการผลิตโดยเร่ิมตั้งแตขั้นเตรียมดิน 
การหาพันธุพืช ปุย หานํ้า และอ่ืน ๆ เพ่ือการเพาะปลูก 

2.2)  การตลาด เม่ือเกษตรกรมีผลผลิตแลว จะตองเตรียมการตาง ๆ เพ่ือการ
ขายผลผลิตใหไดประโยชนสูงสุด เชน การเตรียมลานตากขาวรวมกัน การจัดหายุงรวบรวมขาว 
เตรียมหาเครื่องสีขาว ตลอดจนการรวมกันขายผลผลิตใหไดราคาดีและลดคาใชจาย 

2.3)  การเปนอยู ในขณะเดียวกันเกษตรกรตองมีความเปนอยูที่ดีโดยมี
ระบบสาธารณูปโภคที่พอเพียงไดแก อาหาร เคร่ืองนุงหม ยารักษาโรคเปนตน 

2.4)  สวัสดิการ ในแตละชุมชนควรมีสวัสดิการและบริการที่จําเปน เชน มี
สถานีอนามัย มีกองทุนไวกูยืมเพ่ือประโยชนของชุมชน 

2.5) การศึกษา ชุมชนควรมีบทบาทในการสงเสริมการศึกษา เชน มีกองทุน
เพ่ือการศึกษาเลาเรียนใหแกเยาวชนของชุมชนเอง 

2.6)  สังคมและศาสนา  ชุมชนควรเปนที่รวมในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดย
มีศาสนายึดเหนี่ยว 

 
3) ทฤษฎีใหมข้ันที่สาม 
เม่ือดําเนินการผานพนขั้นที่สองไปแลว เกษตกรหรือกลุมเกษตรกรก็ควรพัฒนา

กาวหนาไปสูขั้นที่สามตอไป คือ ติดตอประสานงาน เพ่ือจัดหาทุน หรือแหลงเงิน เชนธนาคาร 
หรือบริษัท หางรานเอกชน มาชวยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ทั้งน้ีทั้งฝายเกษตรกรและฝายธนาคารกับบริษัท จะไดรับประโยชนรวมกัน ไดแก 
เกษตรกรสามารถขายขาวไดในราคาสูง 3.1)  
ธนาคารกับบริษัทสามารถซ้ือขาวไดในราคาต่ํา 3.2)  
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3.3) เกษตรกรซื้อเคร่ืองอุปโภคบริโภคไดในราคาต่ํา เพราะรวมกันซ้ือเปน
จํานวนมาก 

ธนาคารกับบริษัทจะสามารถกระจายบุคลากรไดมากขึ้น 3.4)  

   
ประโยชนของทฤษฎีใหม 3.2.2 

 
 1) ใหประชาชนอยูพออยูพอกินสมควรแตอัตภาพในระดับที่ประหยัด ไมอด
อยากและเลี้ยงตนเองได 
 2)  ในหนาแลงมีน้ํานอย สามารถเอานํ้าที่เก็บไวมาปลูกพืชผักตาง ๆ ได โดย
ไมตองเบียดเบียนระบบชลประทาน 
 3) ในปที่ฝนตกตามฤดูกาลโดยมีน้ําดีตลอดป ทฤษฎีใหมนี้ก็สามารถสราง
รายได 
 4) ในกรณีที่เกิดอุทกภัย ก็สามารถฟนตัวและชวยตัวเองไดในระดับหน่ึง โดย
ทางราชการไมตองชวยเหลือมากเกินไป 
 

ขอสําคัญที่ควรพิจารณา 3.2.3 

 
1) การดําเนินการตามทฤษฎีใหมนั้น มีปจจัยประกอบหลายประการ ขึ้นอยูกับ

สภาพแวดลอมในแตละทองถิ่น ฉะนั้นเกษตรกรควรขอรับคําแนะนําจากเจาหนาที่ 
2)  การขุดสระนํ้าน้ัน จะตองสามารถเก็บกักน้ําได เพราะสภาพดินในแตละ

ทองถิ่นแตกตางกัน เชน ดินรวน ดินทราย ซึ่งเปนดินที่ไมสามารถอุมนํ้าได หรือเปนดินเปรี้ยว 
ดินเค็ม ซึ่งอาจจะไมเหมาะสมกับพืชที่ปลูกได ฉะนั้นตองพิจารณาใหดีและควรขอรับคําแนะนํา
จากเจาหนาที่พัฒนาที่ดิน 

3)  ขนาดของพ้ืนที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงคํานวณและคํานึงจาก
อัตราการถือครองที่ดิน ถัวเฉลี่ยครัวเรือนละ 15 ไร แตมิใชหลักการตายตัว ควรปรับตาม
อัตราสวน       30: 30: 30: 10 

4)  การปลูกพืชหลาย ๆ ชนิด รวมถึงการเลี้ยงปลา และสัตวเลี้ยง สามารถใช
เปนบริโภคไดตลอดป เปนการลดคาใชจายในครอบครัว 
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5)   ความรวมมือรวมใจของชุมชนเปนสิ่งสําคัญในการปฏิบัติตามหลักทฤษฎี
ใหม เชน การลงแรงชวยเหลือกัน ทําใหเกิดความสามัคคีและเปนการลดคาจางแรงงานไดดวย 

6)  ในระหวางการขุดสระน้ํา จะมีดินที่ถูกขุดขึ้นมาเปนจํานวนมาก หนาดินเปน
ดินดีควรนําไปแยกไวเพ่ือนํามาใชประโยชนในการปลูกพืชตาง ๆ ในภายหลัง 

 
สรุป 4. 

 
 เกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว ซึ่งเปนสวนที่สําคัญของประเทศเพราะ
ประเทศไทยสวนใหญมีพ้ืนที่ราบ  ไดรับแสงอาทิตยและลมมรสุมตลอดป จึงเหมาะสมกับการทํา
เกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจในประเทศไทยประกอบไปดวยพืชอาหาร ไดแก ขาว ขาวโพด มัน
สําปะหลัง ออย ถั่วเขียวและขาวฟาง พืชน้ํามันไดแก ถั่วเหลือง ถั่วลิสง มะพราว ปาลมนํ้ามัน 
ละหุง งา พืชเสนใยไดแก ฝาย ปอแกว นุน และพืชอ่ืน ๆ ไดแก โกโก ชา กาแฟ ยาสูบ พืชผัก 
ผลไม ยางพารา ปจจุบันระบบการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยเปนแบบผสมผสาน ซึ่ง
หมายถึงการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตวควบคูกันไปดวย ดานการใชที่ดินของประเทศไทยในพื้นที่
ภาคเหนือจะพบปญหาการใชที่ดินอยางไมมีแบบแผนของชาวไทยภูเขา ซึ่งเปนการเพาะปลูก
แบบไรเลื่อนลอย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่สวนใหญใชปลูกขาวนาดําและขาวเหนียว 
แตอาจมีปญหานํ้าทวมฉับพลัน นอกจากนี้ยังมีการทํานาดําตามบริเวณที่ราบขั้นบันได ซึ่งพ้ืนที่
เพาะปลูกเปนที่ราบดินตะกอน มีมันสําปะหลังและปอเปนพืชเศรษฐกิจหลัก ภาคกลางพื้นที่สวน
ใหญเปนดินดอนแมน้ําเจาพระยาและแมน้ําสายยอย ๆ พืชที่ปลูกไดแก ขาวนาป ซึ่งการทํานามี
ทั้งนาดําและนาหวาน ปจจุบันไดขยายพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น ภาคตะวันออกพ้ืนที่สวนใหญปลูก
มันสําปะหลัง ออย สับปะรด ขาวโพด มีมะพราวปลูกทั่วไป การทํานาดําอยูตามบริเวณที่ราบลุม
น้ําทวมขัง ภาคใตสวนใหญปลูกยางพารา กาแฟ มะพราว สวนการทํานาทําบริเวณชายฝง
ตะวันออก 

แมวาจะมีการลุกล้ําเร่ืองที่ดินทํากินในทุก ๆ ภาคของประเทศไทย ซึ่งปจจุบันไดมีการ
แกไขปญหาเหลาน้ีอยางจริงจังโดยใหทุกภาคของประเทศมีการเพาะปลูกแบบมีแบบแผนและนํา
ทฤษฎีใหมมาปรับใช ซึ่งจะสงผลดีตอเกษตรกรใหมีรายไดเพ่ิมขึ้นและมีความเปนอยูที่ดีขึ้น  
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แนวขอสอบ 
 
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด 

ประเทศไทยเหมาะสมสําหรับการทําเกษตรกรรมเนื่องดวยปจจัยตาง ๆ ยกเวน ขอใด 1. 
 (1) พ้ืนที่สวนใหญเปนที่ราบ  

ไดรับแสงอาทิตยตลอดป (2) 
 (3) ดินสวนใหญเปนเกลือหินจึงเหมาะสําหรับการปลูกขาว 
 (4) ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตลอดป 

ประโยชนของพืชประเภทใดที่นํามาใชในการทํายาฆาแมลง 2. 
 (1) พืชตระกูลถั่ว   (2) พืชเสนใย 
 (3) พืชอาหาร    (4) พืชน้ํามัน 

การทําสวนผลไมโดยการใชวิธีไถกลบวัชพืช จะใหผลดี ยกเวน ขอใด 3. 
 (1) รักษาความอุดมสมบูรณของดิน (2) ลดการสูญเสียน้ําในดิน 
 (3) ลดการเพาะพันธุของศัตรูพืช  (4) เพ่ิมปริมาณอลูมิเนียมออกไซดในดิน 

รูปแบบเกษตรกรรมที่พัฒนามาจากการทําไรเลื่อนลอยคือขอใด 4. 
การตั้งถิ่นฐานอยูกับที่  (2) การปลูกพืชในพื้นที่สวนตัวและเลี้ยงสัตว (1) 

 (3) การทําสวนผลไม   (4) ทฤษฎีใหม 
ตามทฤษฎีใหมขั้นตนมีการจัดสรรพ้ืนที่ตามขอใด  5. 

(1) 30:30:20:20    (2) 30:20:30:20 
 (3) 30:10:50:10    (4) 30:30:30:10 
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