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ก 

 

ค ำน ำ 

 หนังสือเรียนรายวิชาเลือก วิชาการปลูกผักพ้ืนบ้าน รหัสวิชา อช03018 ตามหลักสูตรการศึกษา    
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น  และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ ซึ่งเป็นไปตามหลักการและ
ปรัชญาการศึกษานอกโรงเรียน และพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
พ.ศ.2551 ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีสติปัญญา มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและสามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 เพ่ือให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ สถานศึกษาต้องใช้หนังสือเรียน      
ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสถานศึกษา หนังสือเล่มนี้ได้ประมวลสาระความรู้ กิจกรรมเสริมทักษะ แบบวัดประเมินผลการเรียนรู้ไว้
อย่างครบถ้วน  โดยองค์ความรู้นั้นได้น ากรอบมาตรฐานการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ น ารายละเอียด
เนื้อหาสาระมาเรียบเรียงอย่างมีมาตรฐานของการจัดท าหนังสือเรียน เพ่ือให้ผู้เรียน สามารถอ่านเข้าใจง่าย 
และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างสะดวก 

 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเรียน วิชาการปลูกผักพ้ืนบ้าน รหัสวิชา อช03018 เล่มนี้     
จะเป็นสื่อที่อ านวยประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้ผู้เรียนสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐาน  ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรทุกประการ 
 
 
 

        คณะผู้จัดท ำ 
 

ส ำนักงำน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 
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1. ค ำอธิบำยวิชำ 

ความหมายประโยชน์และคุณค่าทางอาหารของผัก วิธีการเลือกรับประทานผักให้ปลอดภัยการท า
ความสะอาดผักโดยค านึงถึงคุณค่าของสารอาหารและให้เกิดประโยชน์สูงสุดการเลือกรับประทานผักให้ได้
คุณค่าทางอาหาร  แหล่งของวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และคุณสมบัติของการเป็นแหล่งใย
อาหาร การเก็บรักษาผักให้ได้คุณค่าและประโยชน์มากที่สุดประเภทและชนิดของพืชผักสวนครัวและการ
พิจารณาเลือกปลูกผักสวนครัวและพ้ืนที่ปลูกการเลือกใช้สารเคมีกับการปลูกผัก วิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
ประโยชน์ของปุ๋ยชีวภาพและเลือกใช้ประโยชน์ วิธีการผลิต วิธีการใช้สารสมุนไพรก าจัดศัตรูพืชวิธีการคัดเลือก
ผัก การชั่งน้ าหนัก การบรรจุภัณฑ์ การโฆษณา การขายผักการสร้างกระบะเพ่ือปลูกผักด้วยไม้ คอนกรีต        
(หรือใช้วัสดุเหลือใช้) วิธีการต่อท่อน้ าเพ่ือให้น้ าในแปลกผักวิธีการสร้างรั้วล้อมรอบแปลงผักวิธีการขายผัก    
การท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย แนวทางการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและแหล่งความรู้เกี่ยวกับผักและวิธีการปลูก 
 
2. วัตถปุระสงค์ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในอาชีพที่ตัดสินใจเลือก 
 
3. รำยชื่อบท 

บทที่ 1 งานบ้าน 
บทที่ 2 งานเกษตร 
บทที่ 3 งานช่าง งานประดิษฐ์ 
บทที่ 4 งานธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดวิชำ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ อช03018 กำรปลูกผกัพื้นบ้ำน จ ำนวน 3 หน่วยกิต 
ระดับประถมศึกษำ  มัธยมศึกษำตอนต้น  มัธยมศึกษำตอนปลำย 

 
มำตรฐำนที่ 3.2  มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในอาชีพที่ตัดสินใจเลือก 
 
ศึกษำและปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  สอดคล้องกับความสนใจ และสภาพของผู้เรียน 
2. จัดการเรียนรู้เน้นเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  มีการปฏิบัติ  ให้เกิดความคิดรวบยอด และสร้าง

องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
3. จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการกลุ่ม และกระบวนคิดอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ และสอดแทรก

คุณธรรมจริยธรรม 
4. แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มละ 3 – 5 คน เพ่ือให้ผู้เรียน ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ เช่น ต าราเอกสาร สื่อ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือน าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับผัก ประโยชน์และคุณค่าการปลูกผักมาสรุป อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มและหาข้อสรุป 
วางแผนการออกแบบร่วมกัน 

5. สร้างแปลงผักโดยขุดดินท าเป็นแปลง หรือ น าภาชนะเหลือใช้ต่าง ๆ มาใช้ส าหรับเป็นแปลงผักหรือ
ภาชนะปลูกผัก ออกแบบและวางแผนการต่อระบบท่อน้ า เพ่ือน ามาใช้ในแปลงผัก 

6. ออกแบบรั้วและสร้างรั้วล้อมรอบแปลงผัก 
7. การเพาะเมล็ดพันธ์ผัก การย้ายต้นกล้า ก าหนดต าแหน่งปลูกและวิธีปลูกท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
8. ดูแลรักษาผักที่ปลูกโดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด  คุ้มค่า  และให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 
9. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้และข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้สารเคมี และน ามาทดลอง

ปฏิบัติเพื่อน าไปใช้กับผักท่ีปลูก 
10. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้และข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ และน ามา

ทดลองปฏิบัติเพื่อน าไปใช้กับผักท่ีปลูก 
11. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้และข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีการผลิตสมุนไพรป้องกันศัตรูพืช 

แล้วน ามาทดลองปฏิบัติเพื่อน าไปใช้กับผักท่ีปลูก 
12. เก็บเก่ียวผักที่โตพอ  คัดแยก  ชั่งน้ าหนัก  บรรจุ  เพื่อน าไปจ าหน่าย 
13. ท าบัญชีรายรับ - รายจ่ายที่เก่ียวข้องกับการผลิตผัก 
14. บันทึกรายละเอียดกระบวนการขั้นตอน  ความก้าวหน้า  ปัญหาและอุปสรรต่างๆในการ

ปฏิบัติงานการผลิตผัก พร้อมกับข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
15. ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาข้อสรุปเกี่ยวกับ  ความรู้สึก  ความส าเร็จ ความรู้

ที่ได้รับ ปัญหาและอุปสรรของการปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง  ๆ มาน าเสนอร่วมกัน  เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินกิจกรรมให้ก้าวหน้าและประสบผลส าเร็จในครั้งต่อ ๆ ไป 
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กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
 1. เข้าใจประโยชน์และคุณค่าของผักที่มีต่อร่างกาย 
 2. ออกแบบและจัดสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์จ าเป็นที่ใช้ในการปลูกผัก 
 3. ปลูกผักให้เจริญเติบโตงอกงามได้ โดยมีกระบวนการและข้ันตอนในการท างานที่ถูกต้อง 
 4. ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ และภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ในการท างานและดูแลรักษาผักให้เจริญเติบโตได้
อย่างสมบูรณ์ 
 5. ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว การคัดเลือก การชั่งน้ าหนัก การบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นกระบวนการ
เตรียมจัดจ าหน่ายได้อย่างมีคุณภาพ 
 6. มีคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน 
 7. สร้างความเข้าใจการจัดจ าหน่ายและจัดท าบัญชีรายรับ - รายจ่ายเกี่ยวกับการผลิตและจ าหน่ายผัก 
 8. สร้างความเข้าใจการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
กำรวัดและประเมินผล 

1. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 2. สังเกตทักษะกระบวนการ โดยใช้แบบประเมินทักษะและกระบวนการ 
 3. ตรวจผลงาน โดยใช้แบบประเมินผลงาน 
 4. ทดสอบความรู้ โดยใช้ข้อทดสอบ 



ช 

 

รำยละเอียดค ำอธิบำยรำยวิชำ อช03018 กำรปลูกผักพื้นบ้ำน จ ำนวน 3 หน่วยกิต 
ระดับประถมศึกษำ  มัธยมศึกษำตอนต้น  มัธยมศึกษำตอนปลำย 

 
มำตรฐำนที่ 3.2  มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในอาชีพที่ตัดสินใจเลือก 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สำระกำรเรียนรู้ 
จ ำนวนชั่วโมง 

ควำมรู้ ปฏิบัติ 

1) งำนบ้ำน - ประโยชน์และคุณค่าทางอาหารของผัก 
- การเลือกรับประทานผักให้ปลอดภัย 
- วิธีการท าความสะอาดผัก 
- การรับประทานผักให้ได้คุณค่าทางอาหาร 
- การเก็บรักษาผัก 

12  

2) งำนเกษตร 1) การปลูกผัก 
- ประเภทและชนิดของพืชผักสวนครัว 
- การพิจารณาเลือกปลูกผักสวนครัว 
- การเลือกพื้นที่ปลูกผักสวนครัว 
- การเพาะเมล็ด 
- การเตรียมดินปลูก 
- การวางแผนและก าหนดต าแหน่งที่ปลูก 
- วิธีการปลูก 
- การเก็บเกี่ยว 
2) การใช้สารเคมีกับการปลูกผัก 
3) การผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
4) การผลิตสารสมุนไพรก าจัดศัตรูผัก 
5) การคัดเลือกผัก การชั่งน้ าหนัก การบรรจุภัณฑ์  
   การโฆษณา   ขายผัก การขายผัก 

 
1/2 
1/2 

 

 
 
 

10 
10 
5 
5 
2 
2 
1 
30 
30 
1 

3) งำนช่ำง งำนประดิษฐ์ - - การสร้างกระบะเพ่ือปลูกผักด้วยไม้ คอนกรีต (หรือใช้   
-   วัสดุเหลือใช้) 
- - การต่อท่อน้ าเพ่ือการให้น้ าในแปลงผัก 

- การสร้างรั้วล้อมรอบแปลงผัก 

 2 
 
2 
2 

4) งำนธุรกิจ - - วิธีการขายผัก การท าบัญชีรายรับ - รายจ่าย 1  

- 5) เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
     

- - แนวทางการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและแหล่งความรู้ 
-   เกี่ยวกับผักและวิธีการปลูก 

2  

รวม 18 102 



 

 

 
 
 
 
 

บทที่ 1 
งำนบ้ำน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 กำรปลูกผักพ้ืนบ้ำน 

แผนกำรเรียนรู้ประจ ำบท 
 

บทที ่1 งำนบ้ำน 
 

สำระส ำคัญ 
ประโยชน์และคุณค่ำทำงอำหำรของผักพื้นบ้ำนคุณค่าทางโภชนาการแล้วและสรรพคุณ              

เป็นยาสมุนไพร ยำรักษำโรคกำรเลือกรับประทำนผัก ให้ปลอดภัย การกินผักให้เกิดประโยชน์ สิ่งที่ต้อง
ค านึงถึง        ความสะอาดปลอดภัย การน าผักมาปรุงอาหาร พิษภัยจากผัก วิธีกำรท ำควำมสะอำดผัก 
ข้อแนะน าวิธีการล้างผัก หลายวิธีเพ่ือลดปริมาณสารพิษฆ่าแมลงที่ตกค้างมากับผักให้ลดน้อยลงกำรรับประทำน
ผักให้ได้คุณค่ำทำงอำหำรกำรเก็บรักษำผัก การถนอมผักให้สดอยู่เสมอ การป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อโรค
ก่อนที่จะน ามาบริโภค 
 
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 

1. บอกประโยชน์และคุณค่าทางอาหารของผัก 
2. รู้และเข้าใจวิธีการเลือกรับประทานผักให้ปลอดภัย 
3. อธิบายวิธีการท าความสะอาดผักโดยค านึงถึงคุณค่าของสารอาหารและให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4. การเลือกรับประทานผักให้ได้คุณค่าทางอาหาร  แหล่งของวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อ

ร่างกาย และคุณสมบัติของการเป็นแหล่งใยอาหาร  
5. อธิบายการเก็บรักษาผักให้ได้คุณค่าและประโยชน์มากที่สุด 

 
ขอบข่ำยเนื้อหำ 

ตอนที ่1.1 ประโยชน์และคุณค่าทางอาหารของผัก 
ตอนที ่1.2 การเลือกรับประทานผักให้ปลอดภัย 

   ตอนที ่1.3 วิธีการท าความสะอาดผัก 
ตอนที ่1.4 การรับประทานผักให้ได้คุณค่าทางอาหาร 
ตอนที ่1.5 การเก็บรักษาผัก 

 
กิจกรรมกำรเรียน 

1. ศึกษาเอกสารการสอน ตอนที่ 1.1 – 1.5 
2. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน 
3. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้และข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ต าราเอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ 

อินเตอร์เน็ต 
 
สื่อกำรสอน 

1. เอกสารการสอน ตอนที ่1.1 – 1.5 
2. แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ต าราเอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ อินเตอร์เน็ต 
3. แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ปราชญ์ชาวบ้าน 
5. กระดาษปรู๊ฟ 
6. ปากกาเคมี 



 

 

3 กำรปลูกผักพ้ืนบ้ำน 

 
กำรวัดและประเมินผล 

1. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. สังเกตทักษะกระบวนการ โดยใช้แบบประเมินทักษะและกระบวนการ 
3. ตรวจผลงาน โดยใช้แบบประเมินผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 กำรปลูกผักพ้ืนบ้ำน 

ตอนที่ 1.1  
ประโยชน์และคุณค่ำทำงอำหำรของผัก 

 
หัวเรื่อง 

1.1  ประโยชน์และคุณค่ำทำงอำหำรของผัก 
 

แนวคิด 
1. ประโยชน์และคุณค่าทางอาหารของผักพ้ืนบ้าน คุณค่าทางโภชนาการแล้ว และสรรพคุณเป็น      

ยาสมุนไพร ยารักษาโรค 
 

วัตถุประสงค์ 
1.  บอกประโยชน์และคุณค่าทางอาหารของผัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

5 กำรปลูกผักพ้ืนบ้ำน 

1.1 ประโยชน์และคุณค่ำทำงอำหำรผักพื้นบ้ำน 
 
ผักพื้นบ้ำน คือ พรรณพืชพ้ืนบ้านในท้องถิ่น ชาวบ้านน ามาบริโภค      

เป็นอาหาร เป็นยารักษาโรค หรือน ามาท าเป็นของใช้สอยในครัวเรือน ผักพ้ืนบ้าน
นอกจากจะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้ว ส่วนใหญ่ยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร 
เนื่องจากมีรสยาที่หลากหลายอยู่ในผักพ้ืนบ้าน ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย     
ให้ความส าคัญกับรสอาหาร พ้ืนบ้าน ดังนี้ 

รสฝำด มีสรรพคุณทางยา คือ ช่วยสมานแผล แก้ท้องร่วง บ ารุงธาตุ     
ในร่างกาย เช่น ยอดมะม่วง ยอดมะกอก ยอดจิก ยอดกระโดน ฯลฯ 

รสหวำน มีสรรพคุณทางยา คือ ช่วยให้มีการดูดซึมได้ดีขึ้น ท าให้ชุ่มชื้น บ ารุงก าลัง แก้อ่อนเพลีย เช่น 
เห็ด ผักหวานป่า ผักขี้หูด บวบ น้ าเต้า ฯลฯ 

รสเผ็ดร้อน มีสรรพคุณทางยา คือ แก้ท้องอืด แก้ลมจุกเสียด ขับลม บ ารุงธาตุ เช่น ดอกกระทือ 
กระเทียม ดอกกระเจียวแดง ดีปลี พริกไทย        ใบชะพลู ขิง ข่า ขมิ้น 
กระชาย ฯลฯ 

รสเปรี้ ยว  มีสรรพคุณทางยา คือ ขับ เสมหะ ช่วยระบาย เช่น          
ยอดมะขามอ่อน มะนาว ยอดชะมวง มะดัน ยอดมะกอก ยอดผักติ้ว 

รสหอมเย็น  มีสรรพคุณทางยา คื อ  บ ารุ งหั ว ใจ  ท า ให้ สดชื่ น             
แก้อ่อนเพลีย เช่น เตยหอม โสน ดอกขจร บัว ผักบุ้งไทย เป็นต้น 

รสมัน มีสรรพคุณทางยา คือ บ ารุงเส้นเอ็น เป็นยาอายุวัฒนะ เช่น สะตอ เนียง ขนุนอ่อน ถั่วพู 
ฟักทอง กระถิน ชะอม 

รสขม มีสรรพคุณทางยา คือ บ ารุงโลหิต เจริญอาหาร ช่วยระบาย 
เช่น มะระข้ีนก ยอกหวาย ดอดขี้เหล็ก ใบยอ สะเดา เพกา ผักโขม 

        นอกจากคุณค่าทางยาแล้ว ผักพ้ืนบ้านยังมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์   
ช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน สร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกาย สารส าคัญในผักพ้ืนบ้าน         
ที่สามารถป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ได้แก่ สารเบต้าแคโรทีน ซึ่งพบในผักใบเขียวจัดๆ เช่น ใบยอ ใบย่านาง        
ใบชะพลู ใบต าลึง ใบบัวบก ใบแมงลัก ผักชีลาว ผักแว่น ใบขี้เหล็ก ใบกระเพรา นอกจากนี้ผลไม้ที่มีสีเหลือง 
เช่น มะละกอสุก ฟักทอง มะปราง 

         นอกจากสารเบต้าแคโรทีน ดังกล่าวแล้ว ในผักสด ยังพบว่ามีวิตามินซีสูง ซึ่งวิตามินซีมีบทบาท           
ในการสร้างภูมิต้านมะเร็ง คือ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ สามารถปกป้องเซลล์ในร่างกายจากการเป็นมะเร็ง     
อีกท้ัง ช่วยเพิ่มความแข็งแรง และเพ่ิมประสิทธิภาพ ของการท างานของเม็ดเลือดขาวได้ 

       วัฒนธรรมพ้ืนบ้านของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณ มักจะเก็บผักพ้ืนบ้านจากริมรั้ว จากป่า ไร่นา หรือ
สวน เป็นผักสดๆ มาประกอบเป็นอาหาร ผักยิ่งสดเท่าไรก็ยิ่งมีวิตามินซีสูงเท่านั้น ดังนั้นภูมิปัญญาดั้งเดิมของ
คนไทย  ผักบางชนิดที่น ามารับประทานสดกับน้ าพริก คนไทยก็มักจะน ามารับประทานเลย ซึ่งได้วิตามินซี และ
เกลือแร่สูง ในผักบางชนิดอาจจะเป็นอันตราย ถ้าน ามารับประทานเลย ก็จะน ามาลวก ต้ม ตามภูมิปัญญา
ดั้งเดิม 

        การดูแลสุขภาพของตนเองด้วยวิธีธรรมชาติ การรับประทานผักพ้ืนบ้านที่ปลอดสารพิษ หรือปลูกผัก  
ไว้รับประทานกันเองในครัวเรือน นอกจากจะช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆ แล้วยังช่วยประหยัด และช่วยสร้าง



 

 

6 กำรปลูกผักพ้ืนบ้ำน 

สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน ดังนั้นเราควรจะส่งเสริม ให้มีการปลูกผักริมรั้ว เพ่ือน ามาประกอบเป็นอาหาร   
แทนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีบริเวณที่จะปลูกต้นไม้ หรือผักไว้กินได้มากนัก 

        เนื่องจากการถูกจ ากัดเรื่องสถานที่ แต่เราสามารถปลูกผักสวนครัวไว้กิน โดยการปลูกไว้ในกระถาง 
เช่น พริก โหระพา กระเพรา แมงลัก ชะพลู ผักชี ผักแพว เป็นต้น ซึ่งปลูกง่าย และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง 
อีกท้ังยังปลอดภัยจากสารพิษ ส าหรับผู้ที่มีที่ดินพอปลูกผักริมรั้ว    ที่เป็นไม้ยืนต้นที่เก็บไว้กินได้หลายๆปี เช่น 
แค กระถิน ชะอม สะเดา การน าพืชเหล่านั้นมาปลูกในที่ไม่ต้องการการดูแลมากนัก นอกจากจะเก็บมาเป็น
อาหาร ที่มีคุณค่าแล้ว ยังช่วยเป็นรั้วบ้าน และให้ร่มเงาท าให้สดชื่นถ้าเหลือกินในครอบครัวก็สามารถแบ่งให้
เพ่ือนบ้านหรือเก็บขายได้ 

        จากที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าภูมิปัญญาดั้งเดิม วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทย ในสมัยโบราณ  
ที่อยู่แบบอบอุ่นพ่ึงตนเองได้   ปัจจุบันคนไทยก าลังหวนคืนสู่บรรยากาศนั้น เพ่ือความเป็นอยู่ที่เป็นเอกลักษณ์
ของคนไทย การช่วยเหลือจุนเจือกัน การช่วยเหลือตัวเองในระดับครอบครัว ชุมชน เป็นประเด็นที่น่าสนใจ      
ที่คนไทยควรจะเห็นความส าคัญ เพ่ือความอยู่รอดของเราคนไทย และเพ่ือชาติไทย 

ประโยชน์ของผักผลไม้ 

1. ผักผลไม้เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย             
การรับประทานผักผลไม้เป็นประจ า จะช่วยท าให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาว และมีส่วนช่วยในการ
เจริญเติบโต 

2. ผักผลไม้มีสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นตัวช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆรวมไป
ถึง โรคมะเร็ง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็งล าไส้) 

3. ช่วยป้องกันความเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย บ ารุงสุขภาพและอวัยวะภายในร่างกาย 
4. การรับประทานผักผลไม้เป็นประจ า จะช่วยท าให้ระบบขับถ่ายสามารถท างานได้อย่างเป็นปกติ  

และช่วยป้องกันโรคท้องผูกได้ 
5. ผักผลไม้บางชนิดยังสามารถใช้เป็นยาสมุนไพรเพ่ือบ าบัดและรักษาโรคบางชนิดได้อีกด้วย เช่น 

ไข้หวัด ร้อนใน โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ตาฝ้าฟาง แผลอักเสบ เหน็บชา เป็นต้น 
6. ผักผลไม้บางชนิดก็เป็นตัวช่วยในการลดน้ าหนักหรือควบคุมน้ าหนักได้เป็นอย่างดี เช่น กล้วย     

แอปเปิ้ล มะละกอ ผักสลัด ถั่ว หน่อไม้ฝรั่ง อะโวคาโด เป็นต้น 
7. การรับประทานผักผลไม้สามารถช่วยพัฒนาสมอง เสริมสร้างความจ าและเป็นอาหารสมองได้เป็น

อย่างดี เพราะสารอาหารที่มีผลต่อการท างานของระบบประสาท มักจะพบได้ในอาหารจ าพวกผักใบเขียว ผลไม้ 
และธัญพืชต่าง ๆ 

8. ช่วยบ ารุงสายตา ผักผลไม้บางชนิดจะมีวิตามินสูง สารอาหารที่ชื่อว่า ลูทีน (Lutein) และซีแซนทีน 
(Zeaxanthin) เป็นสารอาหารที่ส าคัญในการบ ารุงสายตา โดยผักผลไม้ที่วิตามินเอสูง ได้แก่ แครอท ฟักทอง 
ผักบุ้ง ผักคะน้า ต าลึง มะละกอ มะม่วงสุก เป็นต้น 

9. การรับประทานผักผลไม้ก็ท าให้ผิวพรรณสวยงามข้ึนได้ เพราะนอกจากจะช่วยท าให้มีหุ่นเพรียวสวย
แล้ว ผักผลไม้บางชนิดยังอุดมไปด้วยวิตามินซีและวิตามินอี ซึ่งเป็นอาหารผิวที่มีส่วนช่วยในการบ ารุงผิวพรรณ 
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตของผิว ท าให้ผิวพรรณมีเลือดฝาด ผิวดูมีสุขภาพดีและเรียบเนียน อีกทั้งยังช่วยใน     
การสังเคราะห์คลอลาเจนในเซลล์ จึงช่วยท าให้ผิวแน่นและยืดหยุ่น เต่งตึง ไม่เหี่ยวย่นก่อนวัยอันควร 
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ประโยชน์ของผักผลไม้ 5 สี  
1. ผักผลไม้สีเขียว โดยสารที่ให้สีเขียวก็คือ สารคลอโรฟิลล์ และยังมีสารประกอบอ่ืน ๆ ที่มีคุณสมบัติ

บ ารุงสุขภาพ เช่น ลูทีน ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันมะเร็งและลดการเกิดความเสื่อ มของจอ
ประสาทตา เป็นต้น ผักผลไม้ในกลุ่มนี้ ได้แก่ กวางตุ้ง กะหล่ าปลี ชะอม ผักคะน้า ผักโขม บล็อกโคลี่ ชมพู่เขียว 
แตงไทย ฝรั่ง พุทรา น้อยหน่า มะกอกน้ า อะโวคาโด องุ่นเขียว แอปเปิ้ลเขียว เป็นต้น 

2. ผักผลไม้สีขำวหรือสีน้ ำตำล จะมีสารฟลาโวนอยด์ อยู่หลายชนิด ที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ต้านการ
อักเสบ ลดการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง ช่วยลดอาการปวดข้อเข่า ซึ่งจะพบได้มากในเนื้อและเปลือกมังคุด        
แก้วมังกรเนื้อขาว ฝรั่ง แอปเปิ้ล และผลไม้อ่ืน ๆ เช่น กล้วย เงาะ ลางสาด ลองกอง ลิ้นจี่ พุทรา เป็นต้น 

3. ผักผลไม้สีเหลืองหรือสีส้ม จะมีสารเบต้าแคโรทีน  ฟลาโวนอยด์  วิตามินซี  ที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระ 
ต้านการอักเสบและเพ่ิมระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง กระตุ้นการก าจัด
เซลล์มะเร็งของร่างกาย ช่วยดูแลรักษาสุขภาพหัวใจ หลอดเลือด และระบบภูมคุ้มกันภายในร่างกาย ผักผลไม้
ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ข้าวโพด แครอท ฟักทอง กล้วย ขนุน แคนตาลูปสีเหลือง มะละกอสุก ส้ม สับปะรด แอปริคอต 

4. ผักผลไม้สีแดงหรือสีชมพูอมม่วง จะมีสารในกลุ่ม Lycopene และ Betalain ซึ่งเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระ ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง  โดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากของผู้ชาย ช่วยบ ารุงหัวใจ
และหลอดเลือด ช่วยปริมาณของไขมันร้าย (LDL) ภายในเลือด และบ ารุงระบบทางเดินปัสสาวะ โดยจะพบอยู่
ในผักผลไม้จ าพวกดอกกระเจี๊ยบ แก้วมังกรเนื้อชมพู แตงโม ตะขบ ชมพู่แดง เชอร์รี่ มะเขือเทศ มะละกอ   
เนื้อแดง หัวบีทรูท หัวหอม สตรอเบอร์รี่ แอปเปิ้ลแเดง เป็นต้น 

5. ผักผลไม้สีม่วงแดงหรือสีม่วงหรือสีน้ ำเงิน จะอุดมไปด้วยสารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) 
และกลุ่ม Polyphenol ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ  ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ ป้องกันการท าลายของ           
รังสีอัลตร้าไวโอเลต ช่วยปกป้องเซลล์ให้พ้นภัยจากเซลล์มะเร็งตัวร้าย ช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่นให้แก่ผนังหลอด
เลือด ช่วยลดการเกิดไขมันอุดตันในหลอดเลือดและโรคหลอดเลือดหัวใจแข็งตัว ช่วยยับยั้งเชื้ออีโคไล      
ในทางเดินอาหาร ที่ท าให้เกิดท้องเสีย ช่วยต้านไวรัส และลดการอักเสบได้ ผักผลไม้กลุ่มนี้ได้แก่ กะหล่ าปลีม่วง 
ข้าวเหนียวด า ข้าวแดง ข้าวนิล ชมพู่มะเหมี่ยว ชมพู่แดง ถั่วด า ถั่วแดง เผือก มันสีม่วง มะเขือม่วง หอมแดง 
ดอกอัญชัน น้ าว่านกาบหอย ลูกหว้า ลูกไหน ลูกพรุน บลูเบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ แครนเบอร์รี่ องุ่นแดง องุ่นม่วง 
เป็นต้น 
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ตอนที่ 1.2  
กำรเลือกรับประทำนผักให้ปลอดภัย 
 
หัวเรื่อง 

1.2 กำรเลือกรับประทำนผักให้ปลอดภัย 
 

แนวคิด 
1. การเลือกรับประทานผักอย่างไร ให้ปลอดภัย การกินผักให้เกิดประโยชน์ สิ่งที่ต้องค านึงถึงความ

สะอาดปลอดภัย การน าผักมาปรุงอาหาร พิษภัยจากผัก 
 

วัตถุประสงค์ 
1. รู้และเข้าใจวิธีการเลือกรับประทานผักให้ปลอดภัย 
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1.2  กำรเลือกรับประทำนผักให้ปลอดภัย 
 

กำรเลือกผัก  
ควรจะพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้ คือ มีสภาพสด สะอาดไม่เหี่ยวเฉาไม่ช้ าจนเกินไปหรือไม่มีสีเหลือง

ปราศจากเชื้อรา ซึ่งอาจจะมองเห็นเป็นเมือกลื่นๆตามใบอย่าเลือกซื้อผักที่มีใบสวยมาก ควรมีรูพรุนบ้าง เพราะ    
รูพรุนแสดงว่า ชาวสวนฉีดพ่นยาไม่บ่อยเกินไปถ้าเป็นพวกผักกาด กะหล่ าปลี กะหล่ าดอก ผักชีฝรั่ง ถ้าหากว่า
ตรงก้านของมันมีผงสีขาวๆ เทาๆ แสดงว่าเป็นผักเสีย 

ผักบางชนิดสะสมสารมีพิษไว้มาก เช่น ผักกาดขาว ดังนั้นควรหลีกลี่ยงซื้อผักประเภทรับประทานหัว 
เพราะผักประเภทนี้จะสะสมสารมีพิษไว้มากกว่าผักกินใบ เลือกผักที่มีการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงน้อยที่สุด หรือไม่ได้
ฉีดพ่นเลย เช่น หน่อไม้ กระถิน ชะอม ต าลึง หัวปลี ยอดแค แตงร้าน สะตอ ถั่วงอก ฟักทอง บวบ ใบชะพู    
ผักกูด สายบัว ฯลฯ ถ้าสามารถเลือกรับประทานผักที่มีคุณค่าทางอาหารด้วยก็จะดี เช่น ผักชะอม มีผู้วิจัย 
พบว่า เป็นพืชที่มีจ านวนโปรตีนถึง 55.34 กรัม ในน้ าหนักแห้ง 100 กรัม ฟักทอง โดยเฉพาะเมล็ด มีโปรตีน 
32.68 กรัม ในน้ าหนักแห้ง 100 กรัม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผักหลายชนิดที่มีสารอาหารประเภทวิตามินเอสูง 
ในขณะเดียวกันก็มีสารพิษฆ่าแมลงน้อยด้วย เช่น ใบโหระพา ใบยอ ใบแมงลัก ใบขี้เหล็ก ต าลึง ชะอม ยอดแค 
ยอดมะละกอ ต าลึง ชะอม เป็นต้น 

พิษภัยจำกผัก 
ในการกินผักให้เกิดประโยชน์นั้น เราจะต้องค านึงถึงความสะอาดปลอดภัย ก่อนที่จะน าผักมาปรุง

อาหาร กล่าวคือ ปราศจากพิษภัยที่อาจจะพบได้ในผักดังต่อไปนี้ 

1. เชื้อแบคทีเรีย ปัญหาที่เชื้อแบคทีเรียหรือตัวเชื้อโรคปนเปื้อนลงในผักนั้น อาจเกิดมาจากขั้นตอน
การผลิต การขนส่ง การเก็บ การปรุง และการจ าหน่าย ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ตัวอย่างเช่น การขนส่งผักในบ้าน
เราทุกวันนี้ ผู้ขนส่งส่วนมากมิได้ค านึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค นับตั้งแต่ภาชนะที่ใช้
บรรจุ พาหนะที่ใช้ขนส่งไม่สะอาดเพียงพอ ไม่มีการปกปิด ตลอดจนสุขวิทยาส่วนบุคคลของคนงานที่ไม่ถูกต้อง 
เช่น มีอาการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อในขณะท างาน การขาดความสนใจในเรื่องความสะอาดของร่างกาย 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไป คือ การวางจ าหน่ายผักบนพ้ืนดินที่มีผู้คนเดินผ่านไป
ผ่านมาจากสภาพต่างๆ เหล่านี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เชื้อโรคปนเปื้อนในผักได้ทั้งโดยทางตรง หรือผ่านสื่อต่างๆ 
เช่น ผู้สัมผัส ภาชนะอุปกรณ์ ตัวอาหาร สถานที่ รวมทั้งแมลงและสัตว์น าโรคต่างๆ 

2. เชื้อไวรัส ผักที่ล้างไม่สะอาดหรือมีแมลงวันตอม ก็อาจจะพบเชื้อไวรัส ซึ่งเป็นเชื้อโรคที่มีขนาดเล็ก
ที่สุดได้ ตัวอย่างเช่น โรคไขสันหลังอักเสบ (โปลิโอ) โรคตับอักเสบ เป็นต้น 

3. เชื้อรำ ผักบางชนิดจัดอยู่ในประเภทอาหารแห้งด้วย เช่น พริก หอม กระเทียม ฯลฯ เมื่อได้รับ
ความชื้นที่พอเหมาะ เชื้อราก็จะเจริญเติบโตได้ดี และสร้างสารพิษที่เรียกว่าอะฟลาทอกซิน ซึ่งไม่สามารถ
ท าลายด้วยความร้อนขนาดหุงต้มได้ และหากเกิดการสะสมในร่างกายมากๆ ก็จะท าให้เป็นมะเร็งที่ตับได้ 

4. พยำธิ เกษตรกรที่นิยมใช้อุจจาระสดเป็นปุ๋ยรดผักเพ่ือให้ผักเจริญงอกงามดีถ้าอุจจาระสดนั้นมี    
ไข่พยาธิปะปนอยู่ คนที่บริโภคผักที่ล้างไม่สะอาด หรือปรุงไม่สุก ไข่พยาธิก็จะเจริญเป็นตัวอ่อนอยู่ในล าไส้เล็ก 
และเป็นตัวแก่อยู่ในล าไส้ใหญ่ ในที่สุดไข่พยาธิก็จะออกมากับอุจจาระ ตัวอย่าง  เช่น โรคพยาธิเส้นด้าย      
พยาธิแส้ม้า พยาธิไส้เดือน เป็นต้น 

5. ยำฆ่ำแมลง ทุกวันนี้เราบริโภคผักกันเป็นจ านวนมาก ทั้งในรูปของผักสด และผักแปรรูป เช่น      
ท าเป็นผักดอง ตลอดจนบรรจุเป็นอาหารกระป๋องจ าหน่ายเป็นสินค้าออกต่างประเทศ ท าให้เกษตรกรที่ใช้     
ยาฆ่าแมลงปราบศัตรูพืชและเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ท้องตลาดก่อนถึงก าหนดวันเก็บ เพ่ือให้ได้ราคาดีและ     
ทันต่อความต้องการของตลาด เนื่องจากผักส่วนมากมีเนื้อเยื่ออ่อนมาก และมีน้ าอยู่ในล าต้นมากซึ่งน้ าจะถูก
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ระเหยออกทางใบ ดังนั้นพืชผักจึงรับเอาเชื้อโรคพืชต่างๆ และสารพิษยาฆ่าแมลงไว้ในต้นได้ง่ายการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตก่อนถึงก าหนดวันเก็บเกี่ยว จึงท าให้พบสารพิษฆ่าแมลงตกค้างบนผักเป็นจ านวนมาก จากการตรวจ
ตัวอย่างผักที่วางขายในท้องตลาดโดยสาขาวิจัยวัตถุมีพิษกรมวิชาการเกษตร 1203ตัวอย่างพบ สารพิษพวก 
Organophosporus Compound และ Chlorinated hydrocarbons ตกค้างอยู่ 11.7% และ 82.5% 
ตามล าดับแสดงให้เห็นว่า สารพิษฆ่าแมลงที่เกษตรกรไทยนิยมใช้อย่างกว้างขวางกับพวกพืชผักต่างๆ เป็นพวก 
Chlorinated hydrocarbons ซึ่งได้แก่ BHC, DDT, Aldrin, Endrin, Dieldrin เป็นต้น สารพิษฆ่าแมลง
ประเภทนี้เป็น Persistent insecticide กล่าวคือ เป็นสารพิษฆ่าแมลงชนิดที่สลายตัวได้ช้ามาก ส่วนใหญ่เมื่อ
ฉีดหรือพ่นไปแล้วจะสลายตัวได้หมดในระยะ 2 - 5 ปี เมื่อผู้บริโภคกินผักที่มีสารเคมีสังเคราะห์ตัวนี้เข้าไป       
ในร่างกายมากๆ จะออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง เริ่มด้วยอาการท้องร่วง เบื่ออาหาร ชีพจรเต้นผิดปกติ 
ปวดศีรษะ เจ็บคอ อ่อนเพลีย สั่นที่คอ หัว หนังตา มึนงง ชัก อัมพาตและตายในที่สุด ด้วยเหตุนี้ ในบาง
ประเทศจึงได้มีกฎหมายก าหนดค่าปลอดภัยของสารพิษฆ่าแมลงตกค้างบนผักไว้โดยให้ใช้ขนาดที่ถูกต้อง และ
ทิ้งระยะเวลาของการฉีดครั้งสุดท้ายกับการเก็บผักไปขาย ให้นานพอที่สารพิษฆ่าแมลงตกค้างเหล่านั้นสลายตัว
จนหมด 
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ตอนที่ 1.3 
วิธีกำรท ำควำมสะอำดผัก 

 
หัวเรื่อง 

1.3  วิธีกำรท ำควำมสะอำดผัก 
 

แนวคิด 
1.วิธีการท าความสะอาดผัก ข้อแนะน าวิธีการล้างผัก หลายวิธีเพ่ือลดปริมาณสารพิษฆ่าแมลงที่ตกค้าง

มากับผักให้ลดน้อยลง 
 

วัตถุประสงค์ 
1.อธิบายวิธีการท าความสะอาดผักโดยค านึงถึงคุณค่าของสารอาหารและให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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1.3 วิธกีำรท ำควำมสะอำดผัก 
 

เมื่อเลือกซื้อผักมาแล้ว ก่อนรับประทานหรือน ามาปรุงอาหาร ควรน ามาล้างให้สะอาดเสียก่อน         
ในปัจจุบันนี้ได้มีผู้เสนอแนะวิธีการล้างผักมากมายหลายวิธี  เพ่ือลดปริมาณสารพิษฆ่าแมลงที่ตกค้างมากับผัก 
ให้ลดน้อยลง เช่น 

1. กำรล้ำงผักโดยใช้โซเดียมไบคำร์บอเนต 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ าอุ่น 1 กะละมัง (20 ลิตร) แช่ทิ้งไว้นาน 
15 นาที จะลดปราณสารพิษได้ 90 - 95% เป็นวิธีที่ปลอดภัย หลังจากแช่ผักในสารละลายของโซเดียม           
ไบคาร์บอเนตในน้ าแล้ว ควรน าผักไปล้างน้ าออกหลายๆครั้ง เพ่ือชะเอาสารพิษตกค้างที่ผิวออกให้หมด              
แต่มีปัญหาว่า วิธีนี้จะท าให้วิตามินเอในผักสูญเสียไปบ้าง 

2. กำรแช่ผักในน้ ำผสมน้ ำส้มสำยชู ใช้น้ าส้มสายชูละลายน้ าความเข้มข้น 0.5% (น้ าส้มสายชู อสร.  
1 ขวด/น้ า 4 ลิตร) แช่ผักที่เด็ดแล้วนาน 15 นาที จะสามารถลดปริมาณสารพิษได้ 60 - 84% 

3. กำรแช่ผักในน้ ำยำล้ำงผัก ใช้ความเข้มข้นประมาณ 0.3% ในน้ า 4 ลิตร แช่ผักนานประมาณ 15 
นาที จะลดปริมาณสารพิษฆ่าแมลงได้ 54 - 68% แต่วิธีนี้ไม่แนะน าให้ใช้ เพราะน้ ายาล้างผักจะแทรกซึมเข้าไป  
ในผักซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ 

4. กำรเปิดก๊อกน้ ำให้ไหลผ่ำน ผักซึ่งเด็ดเป็นใบๆ ใส่ตะแกรงโปร่งเปิดน้ าให้แรงพอประมาณ ใช้มือ
ช่วยคลี่ใบผัก ล้างนาน 2 นาที จะช่วยลดปริมาณสารพิษฆ่าแมลงลงได้ 54 - 63% 

5. กำรแช่ผักในน้ ำสะอำดควรล้ำงผักให้สะอำดจำกสิ่งสกปรกด้วยน้ ำครั้งหนึ่งก่อน และเด็ดเป็นใบๆ 
แช่ลงในอ่าง ใช้น้ าประมาณ 4 ลิตร แช่นาน 15 นาที จะลดปริมาณสารพิษฆ่าแมลงได้ 7 - 33% 

6. กำรลวกผักด้วยน้ ำร้อน จะลดปริมาณสารพิษได้ 50% ส่วนการต้มจะลดได้เท่ากับการลวกผัก     
แต่อีก 50% มีสารพิษออกมาจากผักอยู่ในน้ าแกง 

7. กำรปอกเปลือกหรือกำรลอกชั้นนอกของผักออก เช่น กะหล่ าปลี ถ้าลอกใบชั้นนอกออกจะ
ปลอดภัยมากกว่า 

8. กำรใช้ผงปูนคลอรีนแช่ผักเพื่อฆ่ำเชื้อโรคและท ำลำยไข่พยำธิ โดยการละลายผงปูนคลอรีนครึ่ง
ช้อนชาต่อน้ า 20 ลิตร แช่นาน 15 - 30 นาที จะฆ่าเชื้อโรคได้ดีมาก 
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ตอนที ่1.4  
กำรรับประทำนผักให้ได้คุณค่ำทำงอำหำร 
 
หัวเรื่อง 

1.4 บอกประโยชน์และคุณค่าทางอาหารของผัก 
 

แนวคิด 
1. การรับประทานผักให้ได้คุณค่าทางอาหาร 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เลือกรับประทานผักให้ได้คุณค่าทางอาหาร  แหล่งของวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
และคุณสมบัติของการเป็นแหล่งใยอาหาร  
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1.4 กำรรับประทำนผักให้ได้คุณค่ำทำงอำหำร 
 

เป็นที่ทราบกันดีว่าผักและผลไม้นั้นมีประโยชน์มากมายมหาศาล เพราะเป็นแหล่งของวิตามินและแร่
ธาตุหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และมีคุณสมบัติของการเป็นแหล่งใยอาหาร ซึ่งเป็นสารที่ช่วยลด      
การดูดซมึ ของคอเลสเตอรอลและไขมัน และยังช่วยท าให้ระบบการย่อย ระบบการขับถ่ายท างานได้อย่างปกติ
อีกด้วย นอกจากนี้ผักและผลไม้บางชนิดยังมีสารพิเศษที่ช่วยท าหน้าที่คล้ายยาป้องกันและรักษาโรคบางชนิด 

เริ่มจากการรับประทานผักเป็นประจ าหลากหลายชนิดอย่างน้อยวันละ 1 ทัพพี และผลไม้วันละ        
3 - 5 ชนิด เทคนิคง่ายๆ ที่ช่วยให้ได้รับสารอาหาร และใยอาหารจากผักอย่างเพียงพอ คือรับประทานผักให้
ครบทุกกลุ่มโดยใช้สีของผักเป็นตัวช่วย  เพราะผักแต่ละชนิดแต่ละสีมีประโยชน์ต่อร่างกายต่างกัน 

ผักจัดได้ว่าเป็นอาหารที่หาได้ง่าย ราคาถูก และมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายประการ เช่น มีสารอาหาร
ประเภทเกลือแร่ วิตามิน รวมทั้งโปรตีน ในผักบางชนิดด้วย จึงช่วยท าให้ร่างกายสดชื่น ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 
ท าให้ไม่เจ็บป่วยง่ายและผักเป็นอาหารประเภทหนึ่งที่มีเส้นใยสูง จึงช่วยลดการเกิดโรคที่ส าคัญๆ หลายโรค เช่น 
โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน ตลอดจนโรคความอ้วนอันเป็น
บ่อเกิดของโรคต่างๆนอกจากนี้ผักหลายชนิดรวมทั้งส่วนต่างๆ ของพืชผัก ยังจัดว่าเป็นอาหารสมุนไพร ใช้รักษา
โรคต่างๆ ได้ เช่น 

- โหระพา สะระแหน่ ใช้แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ 
- หัวกระชาย ใช้แก้ปากเปื่อย บิดมีตัว 
- กระเทียม ใช้แก้อักเสบ ลดไขมันในเลือด ลดความดันโลหิตสูงช่วยท าให้ระบบการย่อยอาหาร

ดีขึ้น 
- บวบ ใช้แก้อาการเจ็บคอ คอแห้ง ท้องผูก 
- เมล็ดฟักทอง ใช้ขับพยาธิเข็มหมุดและฆ่าพยาธิตัวตืด พยาธิใบไม้ได้อีกด้วย 

 
คุณค่ำทำงอำหำรประเภทผัก 

ผักเป็นอาหาร ที่มีคุณค่าต่อสุขภาพอย่างแท้จริง ผักที่เรานิยมรับประทานเป็นส่วนต่างๆของพืช ได้แก่ 
 ใบ : คะน้า กะหล่ าปลี กวางตุ้ง ใบชะพลู ผักชีต่างๆ กระเพรา โหระพา ผักกาดต่าง ๆ          

สาระแหน่ ฯลฯ 
ก้าน : คืน่ฉ่าย ผักบุ้ง คะน้า ฯลฯ 
ต้น : หอม กระเทียม กุ่ยฉ่าย ตะไคร ้ฯลฯ 
ดอก : โสน แค ขจร อัญชัน กระเจี๊ยบ หัวปลี ฯลฯ 
ผล : ฟักเขียว แฟง บวบ ฟักทอง มะระ มะเขือต่างๆ  กล้วยดิบ ฯลฯ 
ราก : ขิง ข่า กระชาย ขม้ิน รากบัว เผือก มัน ฯลฯ 
เมล็ด : ลูกผักชี ยี่หร่าฯลฯ 

  
ผักสีเหลือง  ส้ม แดง เช่น ฟักทอง แครอท มันเทศ มะเขือเทศ พริก มีแคโรทีน (CAROTENE) สูง     

ซ่ึงมีบทบาทส าคัญในระบบภูมิต้านทานของร่างกาย และเป็นสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ซึ่งเกิดจาก     
อนุมูลอิสระ เมื่อเราบริโภคผักเหล่านี้สารในการเจริญเติบโตของร่างกายให้ความแข็งแรงต่อเยื่อบุต่างๆ  ช่วยให้
ใช้สายตาในที่มืดได้ดีขึ้น  ผู้ที่ขาดวิตามินเอ จะมีร่างกายแคระแกร็น ฟันผุ เป็นหวัดง่าย ตาอักเสบ 
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ผักใบเขียวต่ำงๆ เช่น ผักบุ้ง ผักคะน้า ต าลึง ผักชี ปวยเล้ง และบรอคโคลี่  มีแร่ธาตุหลายชนิด เช่น 
ZEAXANTNIN ธาตุ เหล็กแคลเซี ยม  และวิตามินบี  2 (RIBOFLAVIN )ผู้ ที่ ขาดวิตามินบี  2 มักจะเป็น           
โรคปากนกกระจอก พืชผักสีเขียวช่วยบ ารุงร่างกายให้แข็งแรง และลดการอักเสบได ้ 

ผักสีม่วง  สีน้ ำเงินมีสำรสีแดง หรือม่วง เรียกว่า แอนโทไซยานิน (ANTOCYANINS) เช่น สีม่วง      
ในดอกอัญชัน กะหล่ าปลีม่วง มะเขือม่วง ชมพู่มะเหมี่ยว เผือก มันเทศสีม่วง ซึ่งสารนี้เป็นสารต้านอนุมูล
อิสระ นอกจากนี้มีฤทธิ์ในการขยายเส้นเลือดช่วยลดความดันโลหิต และช่วยในการป้องกันฟันผุ 

ผักสีขำว เช่น หอมใหญ่ ข้าวโพดขาว มันฝรั่งสีขาว กระเทียม มีสารสีขาวเรียกว่า แอนโทซานทิน
(ANTHOXANTHINS)เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีบทบาทป้องกันมะเร็งกระตุ้นการท างานระบบภูมิคุ้มกัน  
ลดระดับ คอเลสเตอรอล อุดมไปด้วยแคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก แคโรทีน และวิตามินซี 
  
ค ำแนะน ำในกำรรับประทำนผักผลไม้ดังนี้ 

1. เลือกรับประทานผักให้หลากหลายสีสัน หรือรับประทานให้ครบทั้ง 5 สี เนื่องจากผักแต่ละสี         
จะมีคุณค่าทางอาหารที่แตกต่างกันออกไป ไม่ควรรับประทานผักซ้ า ๆ เดิม ๆ 

2. เลือกรับประทานผักโดยดูจากความหวาน โดยควรเลือกรับประทานชนิดที่มีรสหวานจัด  รสหวาน
ปานกลาง และรสหวานน้อย สลับกันไป ทั้งนี้ก็เพ่ือไม่ท าให้ร่างกายได้รับน้ าตาลมากจนเกินไปด้วย 

3. เปลือกพืชผักบางชนิดก็มีประโยชน์ ปอกทิ้งไปก็เสียดาย อย่างเช่นเปลือกมันฝรั่งที่ อุดมไปด้วย      
ใยอาหารและแร่ธาตุบางชนิดมากกว่าเนื้อมันฝรั่งเสียอีก เป็นต้น 

4. ก่อนน าผักมารับประทานคุณควรน ามาล้างให้สะอาดเสียก่อน ทั้งนี้ก็เพ่ือความปลอดภัยจากสารเคมี
ต่าง ๆ รวมถึงยาฆ่าแมลงด้วย  

5. สัดส่วนของการรับประทานผักผลไม้ต่อวันคือ ให้รับประทานผัก 3 ส่วน และผลไม้อีก 2 ส่วน 
(รับประทานผักมากกว่าผลไม้) 

6. ผักผลไม้บางอย่างอาจมีสารพิษในตัวมันเอง ถ้ารับประทานในปริมาณน้อยก็อาจจะไม่ก่อให้เกิดพิษ 
แต่หากรับประทานในปริมาณมากอาจจะเป็นพิษได้ หรือบางชนิดก็รับประทานแบบดิบ ๆ ไม่ได้ ต้องน ามาท า
ให้สุกหรือผ่านกระบวนการให้ความร้อนเสียก่อน สารพิษจึงจะสลายตัว 

7. ผักผลไม้บางชนิดอาจมีสารหรือแร่ธาตุบางชนิดในปริมาณสูง ซึ่งอาจก่อให้เกิดโทษกับผู้ป่วยโรค
เรื้อรังบางโรคได้ ซึ่งผู้ป่วยเรื้อรังก็ควรพึงระวังด้วยครับ เช่น ผู้ป่วยโรคไตควรหลีกเลี่ยงการรับประทานผักผลไม้
ที่มีกรดออกซาลิกสูง (Oxalic acid) เช่น มันส าปะหลัง ผักโขม ผักแพว ปวยเล้ง ใบชะพลู แครอท เป็นต้น    
หรือผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เช่น ถั่วฝักยาว ผักกูด ผักแว่น 
แมงลัก กะเพรา เป็นต้น หรือผู้ป่วยโรคไทรอยด์ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานกะหล่ าปลี เป็นต้น 

 
หลักในกำรเลือกรับประทำนผักผลไม้ตำมกรุ๊ปเลือดที่เหมำะสมกับร่ำงกำยตัวเอง  

กรุ๊ป A คนกรุ๊ปนี้จะมีปริมาณกรดในกระเพาะต่ า ระบบย่อยท างานไม่ดีเท่าที่ควร จึงไม่เหมาะกับ
อาหารจ าพวกเนื้อหรือนม แต่จะเหมาะกับอาหารมังสวิรัติจ าพวกผักผลไม้ และควรเลือกรับประทานผักผลไม้   
ที่ช่วยเพิ่มกรดในกระเพาะอาหาร เช่น สับปะรด เชอร์รี่ เป็นต้น 

กรุ๊ป B คนกรุ๊ปนี้เป็นคนอ้วนง่าย เพราะร่างกายมีระบบย่อยดี แต่เผาผลาญได้ไม่ดี มักมีปัญหา      
เรื่องภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดี เป็นภูมิแพ้ หรือเป็นหวัดง่าย และมักปวดตามข้อ จึงแนะน าให้รับประทานผลไม้ที่ช่วย
รักษาสมดุลของร่างกาย เช่น กล้วย มะละกอ องุ่น เป็นต้น 

กรุ๊ป O คนกรุ๊ปนี้กระเพาะอาหารจะมีกรดในปริมาณมาก จึงเหมาะกับการย่อยเนื้อสัตว์ แต่ระบบ   
เผาผลาญไม่ดี จึงท าให้อ้วนได้ง่าย จึงแนะน าให้รับประทานผลไม้ที่มีความเป็นกรดน้อยไปช่วยสร้างสมดุล      
ในกระเพาะได้โดยจะไม่ท าให้กระเพาะเกิดการระคายเคือง เช่น ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ต่างๆและเกรปฟรุต เป็นต้น 
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กรุ๊ป AB คนกรุ๊ปนี้มักมีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันและมีกรดในกระเพาะต่ า ควรรับประทานผักผลไม้และ
เนื้อให้มีความสมดุลกัน เพ่ือช่วยรักษาสมดุลในกระเพาะอาหาร เช่น พลัม สับปะรด ส้มโอ องุ่น และผลไม้
ตระกูลเบอร์รี่ เป็นต้น 
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ตอนที ่1.5  
กำรเก็บรักษำผัก 
 
หัวเรื่อง 
 1.5  กำรเก็บรักษำผัก 

 
แนวคิด 

1. การเก็บรักษาผัก การถนอมอาหารให้สดอยู่เสมอ การป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อโรคก่อนที่จะ
น ามาบริโภค 

 
วัตถุประสงค์ 
1. อธิบายการเก็บรักษาผักให้ได้คุณค่าและประโยชน์มากท่ีสุด 
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1.5 กำรเก็บรักษำผัก  

กำรเก็บรักษำผักอย่ำงถูกวิธี 

กำรท ำอำหำร นอกจากการเลือกซื้อวัตถุดิบต่างๆ จะมีความส าคัญแล้ว การเก็บรักษาวัตถุดิบในการ
ท าอาหาร ให้คงความสด เพ่ือรักษา คุณค่าทางโภชนาการ ก็มีความส าคัญไม่แพ้กัน  

กำรเก็บรักษำผัก จะต้องเก็บให้เหมาะสมกับชนิดของผักนั้นๆ ซึ่งผักสามารถ แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม
ด้วยกัน คือ ผักที่เน่าเสียง่าย ผักที่เก็บได้ในระยะเวลาจ ากัดและ ผักที่เก็บไว้ได้นานกว่าผักอ่ืนๆ 

- ผักที่เน่ำเสียง่ำย เช่น เห็ด ผักชี ผักกาดหอม ถั่วงอก ถั่วฝักยาว ผักบุ้ง ชะอม เป็นต้น ผักเหล่านี้
จะคงสภาพเดิมอยู่ในระยะเวลาสั้น แม้จะเก็บเข้าตู้เย็นก็ ไม่อาจจะช่วยยืดอายุการเก็บได้มากนัก 

- ผักที่เก็บได้ในระยะเวลำจ ำกัด เช่น ผักกาด ผักคะน้า มะเขือเทศ และผักอ่ืนๆ ผักส่วนใหญ่จะ
จดัอยู่ในกลุ่มนี้ซึ่งควรเก็บในตู้เย็น 

- ผักที่เก็บไว้ได้นำนกว่าผักอ่ืนๆ เช่น ฟัก แฟง เผือก มัน ฟักทอง เป็นต้น ผักกลุ่ม นี้มีเปลือกหนา 
จึงคงทนต่อการเก็บได้นานกว่าผักใบ ไม่จ าเป็นต้องเข้าตู้เย็น 

การเก็บผักนั้น ควรแยกเก็บตามชนิดของผัก ไม่ควรเก็บผัก และผลไม้ให้อยู่ด้วยกัน เพราะท าให้เกิด
การเน่าหรือเสื่อมสภาพเร็วขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าเก็บหอมใหญ่กับมันฝรั่งให้อยู่ปนกัน หอมใหญ่จะเป็นตัวเร่งให้
มันฝรั่งเน่าเร็วขึ้น ถ้าเก็บแอปเปิ้ลไว้กับแครอท แก๊สเอ็ททีลีน (ethylene gas) ที่แอปเปิ้ลคายออกมาจะท าให้
แครอทมีรสขมได้ ดังนั้นจึงควรเก็บผักแต่ละชนิดโดยแยกกันเป็นสัดส่วน นอกจากนั้น ก่อนจะเก็บ ควรล้างผัก
ให้สะอาดเสียก่อน เพราะผักท่ีซื้อจากตลาดขายปลีก มักเปรอะเปื้อนน้ าที่ผู้ขายรด ราด หรือล้าง เพ่ือให้ผักแลดู
สะอาดน่าซื้อ การล้างนั้นควรล้างทั้งต้นด้วยน้ าสะอาด แล้วผึ่งให้สะเด็ดน้ าจริงๆ จึ งเก็บในลิ้นชัก หรือช่อง
ส าหรับเก็บผักโดยตรง และควรแยกผักใส่ถุงพลาสติกให้เป็นหมวดหมู่ด้วย จะช่วยให้เก็บได้นานขึ้น 

พืชผักที่ล้างสะอาดแล้ว ควรเก็บให้ถูกต้องเพ่ือเป็นการถนอมอาหารให้สดอยู่เสมอ และเป็นการป้องกัน
การปนเปื้อนจากเชื้อโรคก่อนที่จะน ามาบริโภค ดังนี้ 

1. เก็บไว้ในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิระหว่าง 1.7 - 2 องศาเซลเซียส และมีความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง 80 - 
90% โดยใส่ภาชนะหรือถุงพลาสติกที่สะอาดไม่อัดแน่น และแยกประเภทกัน โดยมากมักเป็นพืชผักที่
รับประทานใบ 

2. เก็บไว้นอกตู้เย็นในภาชนะที่โปร่งสะอาด สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 75 ซม. มีการระบายอากาศดี     
ไม่อับชื้นมีสิ่งปกปิด เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองและสัตว์น าโรค ได้แก่ พืชผักที่มีหัว เช่น หัวหอม หัวผักกาด 
กระเทียม เป็นต้น 

จากที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด เราจะเห็นได้ว่าพิษภัยจากสารพิษฆ่าแมลงในผักเป็นปัญหาที่ส าคัญกว่า
ปัญหาอ่ืนๆ ฉะนั้นการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงต้องอาศัยความร่วมมือของบุคคล 3 ฝ่าย คือ เกษตรกร จะต้องมี
ความรู้เรื่องการใช้ยาฆ่าแมลงอ่างระมัดระวัง และไม่ค านึงถึงเฉพาะประโยชน์ส่วนตน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมี
ความรับผิดชอบ และออกกฎหมายควบคุมการใช้ยาฆ่าแมลงรวมทั้งสารพิษตกค้างของยาฆ่าแมลงบนพืชผัก 
และประการสุดท้าย ผู้บริโภคจะต้องมีความรู้ว่าจะบริโภคผักอย่างไรจึงจะปลอดภัย โดยมีความรู้เกี่ยวกับการ
เลือก การล้าง และการเก็บผักที่ถูกวิธี รวมทั้งช่วยกันปลูกผักสวนครัว หรือ “รั้วกินได้” บริเวณบ้านของตนเอง 
การปลูกผักกินเอง นอกจากจะประหยัดแล้ว ยังมีประโยชน์มากมายเหนืออ่ืนใด คือ ความปลอดภัย ซึ่งจะท าให้
เรารับประทานผักได้มากขึ้น 
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กิจกรรมบทที่ 1 

แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มละ 3 - 5 คน เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง 
ๆ เช่น ต าราเอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ตลอดจนสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผัก 
ประโยชน์และคุณค่าการปลูกผัก อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มและหาข้อสรุป            
วางแผนการออกแบบร่วมกัน ในรูปแบบแผนผังความคิด แล้วน าเสนอผลงานของกลุ่ม ประมาณ 3 - 5 คน  
โดยใช้เวลา 15 นาที 
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บทที่ 2 
งำนเกษตร 
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แผนกำรเรียนรูป้ระจ ำบท 
 
บทที่ 2 งำนเกษตร 

 
สำระส ำคัญ 

ความหมายและความส าคัญของการปลูกพืชผักสวนครัว ประเภทและชนิดของพืชผักสวนครัว การแบ่ง
พืชผักตามส่วนที่น ามาใช้ประโยชน์ การพิจารณาเลือกปลูกผักสวนครัวการเลือกพ้ืนที่ปลูกผักสวนครัวและ
วิธีการปลูกพืชผักมีหลายชนิด วิธีการปลูกจึงต้องเลือกให้เหมาะสม พืชผักแต่ละชนิดมีส่วนซึ่งน าไปขยายพันธุ์
เมื่อปลูกได้แตกต่างกัน การเตรียมเมล็ดพันธุ์ พืชผักมีหลายชนิด วิธีการปลูกจึงต้องเลือกให้เหมาะสม พืชผักแต่
ละชนิดมีส่วนซึ่งน าไปขยายพันธุ์เมื่อปลูกได้แตกต่างกันการเตรียมดินปลูกและการวางแผนและก าหนดต าแหน่ง
ที่ปลูกวิธีการปลูกผักสวนครัว การเก็บเกี่ยว การใช้สารเคมีกับการปลูกผัก การผลิตปุ๋ยชีวภาพ การผลิตสาร
สมุนไพรก าจัดศัตรูผัก การคัดเลือกผัก การชั่งน้ าหนัก การบรรจุภัณฑ์ การโฆษณา ขายผัก การขายผัก 
 
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 

1. อธิบายประเภทและชนิดของพืชผักสวนครัวและการพิจารณาเลือกปลูกผักสวนครัวและพ้ืนที่ปลูกได้ 
2. อธิบายการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก การย้ายต้นกล้า ก าหนดต าแหน่งปลูกให้เหมำะสม 
3. อธิบายวิธีการเตรียมดินปลูกและเตรียมดินปลูกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
4. สามารถวางแผนและก าหนดต าแหน่งการปลูกพืชผักได้ 
5. อธิบายวิธีการปลูก การเก็บเกี่ยว และท าการเพาะปลูกเก็บเก่ียวพืชผักได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
6. สามารถเลือกใช้สารเคมีกับการปลูกผักได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
7. อธิบายวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ประโยชน์ของปุ๋ยชีวภาพและเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม 
8. อธิบายประโยชน์ วิธีการผลิต วิธีการใช้สารสมุนไพรก าจัดศัตรูพืชได้ 
9. สามารถบอกวิธีการคัดเลือกผัก การชั่งน้ าหนัก การบรรจุภัณฑ์ การโฆษณา การขายผักได้ 

 
ขอบข่ำยเนื้อหำ 

 ตอนที่  2.1. การปลูกผัก 
2.1.1 ประเภทและชนิดของพืชผักสวนครัว 
2.1.2 การพิจารณาเลือกปลูกผักสวนครัว 
2.1.3  การเลือกพ้ืนที่ปลูกผักสวนครัว 
2.1.4 การเพาะเมล็ด 
2.1.5 การเตรียมดินปลูก 
2.1.6 การวางแผนและก าหนดต าแหน่งที่ปลูก 
2.1.7 วิธีการปลูก 
2.1.8 การเก็บเกี่ยว 

 ตอนที่  2.2. การใช้สารเคมีกับการปลูกผัก 
ตอนที่  2.3. การผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
ตอนที่  2.4. การผลิตสารสมุนไพรก าจัดศัตรูผัก 
ตอนที่  2.5. การคัดเลือกผัก การชั่งน้ าหนัก การบรรจุภัณฑ์ การโฆษณา ขายผัก การขายผัก 
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กิจกรรมกำรเรียน 

1. ศึกษาเอกสารการสอน  
2. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้และข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัว 
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน 
4. ชมรายการโทรทัศน์ 

 
สื่อกำรสอน 

1. เอกสารการสอน  
2. แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ต าราเอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ อินเตอร์เน็ต 
3. แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ปราชญ์ชาวบ้าน 
5. ชีดีการปลูกพืชผักสวนครัว 
6. กระดาษบรู๊ฟ 
7. ปากกาเคมี 

 
กำรวัดและประเมินผล 

1. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. สังเกตทักษะกระบวนการ โดยใช้แบบประเมินทักษะและกระบวนการ 
3. ตรวจผลงาน โดยใช้แบบประเมินผลงาน 
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ตอนที่ 2.1  
กำรปลูกผัก 
 
หัวเรื่อง 

2.1.1 ประเภทและชนิดของพืชผักสวนครัว 
2.1.2 การพิจารณาเลือกปลูกผักสวนครัว 
2.1.3  การเลือกพ้ืนที่ปลูกผักสวนครัว 
2.1.4 การเพาะเมล็ด 
2.1.5 การเตรียมดินปลูก 
2.1.6 การวางแผนและก าหนดต าแหน่งที่ปลูก 
2.1.7 วิธีการปลูก 
2.1.8 การเก็บเกี่ยว 

 
แนวคิด 

1. ความหมายและความส าคัญของการปลูกพืชผักสวนครัว  
2. ประเภทและชนิดของพืชผักสวนครัว การแบ่งพืชผักตามส่วนที่น ามาใช้ประโยชน์  
3. การพิจารณาเลือกปลูกผักสวนครัวการเลือกพื้นที่ปลูกผักสวนครัวและวิธีการปลูกพืชผักสวนครัว 
4. การเตรียมเมล็ดพันธุ์ และวิธีการเพาะเมล็ดพันธุ์ 
5. การเตรียมดินปลูก 
6. การวางแผนและก าหนดต าแหน่งที่ปลูก 
7. วิธีการปลูกผักสวนครัว  
8. วิธีการเก็บเกีย่วผักสวนครัว 
 

วัตถุประสงค์ 
1. อธิบายประเภทและชนิดของพืชผักสวนครัวและการพิจารณาเลือกปลูกผักสวนครัวและพ้ืนที่ปลูกได้ 
2. อธิบายการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก การย้ายต้นกล้า ก าหนดต าแหน่งปลูกให้เหมาะสม 
3. อธิบายวิธีการเตรียมดินปลูกและเตรียมดินปลูกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
4. สามารถวางแผนและก าหนดต าแหน่งการปลูกพืชผักได้ 
5. อธิบายวิธีการปลูก การเก็บเกี่ยว และท าการเพาะปลูกเก็บเก่ียวพืชผักได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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2.1.1  กำรปลูกผัก 

พืชผักสวนครัว หมายถึง พืชที่สามารถน าส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นมาประกอบอาหารทั้งผล ดอก ล าต้น 
ใบ ราก และหัว เป็นทั้งไม้ยืนต้น และไม้ล้มลุกที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศ และต่างประเทศผักสามารถปลูกได้ใน
ทุกครัวเรือน แต่ผักที่มีการปลูกเพ่ือการจ าหน่ายมักมาจากแปลงปลูกขนาดใหญ่ ส่วนมากพบในพ้ืนที่ภาคกลาง 
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณใกล้แหล่งน้ า แม่น้ า หรือพ้ืนที่ ที่ชลประทานเข้าถึงการส่ง
จ าหน่ายผัก มักส่งจ าหน่ายในพ้ืนที่ตัวเมืองของจังหวัด บางส่วนที่เป็นแปลงขนาดใหญ่มักมีพ่อค้าคนกลางเข้ารับ
ถึงพ้ืนที่ เพ่ือส่งจ าหน่ายยังตัวเมืองในจังหวัดต่าง ๆ รวมถึงกรุงเทพฯ และภาคใต้ ซึ่งมีพ้ืนที่น้อยในการปลูกผัก 
 
ควำมส ำคัญของพืชผักสวนครัว 

1. ควำมส ำคัญทำงด้ำนเศรษฐกิจและอำชีพกำรเกษตร 
     การปลูกพืชผักเป็นอาชีพทางการเกษตรที่ส าคัญอย่างหนึ่งของคนไทยเพราะประชากรของ

ประเทศส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 60 ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมและมีพ้ืนที่ที่ท าสวนผักประมาณ       
7 แสนไร่เศษ กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ มีการปลูกผักทั้งบริโภคในครัวเรือนปลูกเพ่ือจ าหน่ายภายใน
ตลาดในท้องถิ่น เป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว และปลูกเพ่ือเป็นอาชีพหลักส่งจ าหน่ายทั้งในตลาดท้องถิ่น 
และต่างจังหวัดสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว ในบางท้องที่ปลูกเป็นจ านวนมากจนสามารถส่งไปจ าหน่ายยัง
ต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับประเทศ 

2. ควำมส ำคัญทำงด้ำนคุณค่ำทำงอำหำรและโภชนำกำร 
พืชผักจัดว่าเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพที่ดีประเภทหนึ่งที่นิยมรับประทานกันเป็นอาหารหลัก ประเภท

หนึ่งในอาหารหลัก 5 หมู่ เพราะผักแต่ละชนิดจะมีโปรตีน แป้ง ไขมัน 
และแร่ธาตุต่างๆอย่างครบถ้วน เพ่ือใช้บ ารุงส่วนต่าง ๆ    ของร่างกาย
ให้เจริญเติบโตแข็งแรง นอกจากนี้พืชผักยังเป็นอาหาร  ชูรส ใช้ปรุงแต่ง
กลิ่น สีสัน รสชาติของอาหารให้น่ารับประทาน และยังช่วยให้ระบบ
ขับถ่ายดีขึ้นอีกด้วย พืชผักจึงจัดเป็นอาหารที่มีความส าคัญและจ าเป็น
ต่อมนุษย์ดังนั้นเราจึงควรบริโภคเป็น เพ่ือสุขภาพและอนามัยที่ดี 
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2.1.2  ประเภทและชนิดพืชผักสวนครัว 
 
ประเภทและชนิดพืชผักสวนครัว 

1. ผักสวนครัว เป็นกลุ่มของพืชผักล้มลุกที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น มักปลูกตามครัวเรือนหรือแปลงปลูก
ขนาดใหญ่เพ่ือการค้า โดยมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีผลผลิตตามต้องการ มักพบการผลิตเมล็ดพันธุ์ออกจ าหน่าย
ในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ ไม่รวมพืชผักท้องถิ่นหรือผักป่า พืชสมุนไพร และเครื่องเทศ รวมถึงไม้ผลบางชนิด           
ที่ปัจจุบันอาจพบการพัฒนา และปลูกเพ่ือการค้า เช่น ผักกาดขาว กะหล่ าปลี  กะหล่ าดอก ผักชี ผักบุ้ง 
ผักคะน้าพริก กระเพรา โหระพา แมงลัก ผักกวางตุ้ง กระเทียม ผักหอม หอมหัวใหญ่ หอมแดง แตงกวา 
ถั่วฝักยาว มะเขือ  หน่อไม้ฝรั่ง เป็นต้น 

2. ผักสมุนไพร และเครื่องเทศ เป็นกลุ่มของพืชผักที่สามารถใช้ทั้งในการประกอบอาหาร เพ่ือให้
อาหารมีสี รสชาติ กลิ่นตามต้องการ รวมถึงการเพ่ิมสรรพคุณทางยาของอาหาร มักเป็นพืชที่ให้ กลิ่นแรง       
มีรสเผ็ดร้อน โดยส่วนมากจะใช้ส่วน ผล หัว และราก มาใช้ประโยชน์ และเป็นพืชในท้องถิ่น เช่น  ขิง  พริกไท 
ดีปลี  กระชาย  ข่า  ตะไคร้  ขม้ิน  เป็นต้น 

3. ผักพื้นบ้ำนหรือผักป่ำ เป็นกลุ่มของพืชผักที่ขึ้น และเติบโตได้เองตามธรรมชาติหรือน ามาปลูกใน
ครัวเรือน มีการเก็บผลผลิตตามฤดูกาล มักเป็นพืชผักประจ าท้องถิ่นที่เป็นทั้งไม้ยืนตัน และพืชล้มลุก   เช่น 
ผักหวานป่า  หน่อไม้  สะเดา  ขี้เหล็ก  แคป่า  แคบ้าน  กระถิน  ผักโขมเล็ก  ผักโขมหนาม  ต าลึง  ผักแพว 
ยอดเหลียง  ใบเสี้ยว  ผักกูด(ยอดเฟริน์)  ผักขาเขียด  ผักกระโดน  เห็ดเผาะ  เห็ดแดง  เห็ดโคน  และเห็ดป่า
ต่างๆ เป็นต้น 
 
พืชผัก แบ่งตำมส่วนที่น ำมำใช้ประโยชน์ คือ 

1. ประเภทกินใบ เช่น คะน้า ผักชี กะหล่ าปลี ผักกวางตุ้ง เป็นต้น 
2. ประเภทกินดอก เช่น กะหล่ าดอก และดอกผักชนิดต่างๆ 
3. ประเภทกินผลหรือฝัก เช่น พริก มะเขือ ฟัก แตงกวา ถั่วฝักยาว เป็นต้น 
4. ประเภทกินหัวหรือราก เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ กระเทียม เป็นต้น 
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2.1.3  กำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรปลูกผักสวนครัว  
 
กำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรปลูกผักสวนครัว 

การปลูกผักสวนครัว จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปลูกเองจะต้องพิจารณาจากสิ่งต่างๆรอบตัวโดยมีวัตถุประสงค์ 
ของการปลูกผักสวนครัวไว้ในพ้ืนที่ปลูก เช่น  

1. ความประสงค์ของผู้ปลูก ควรก าหนดว่าจะปลูกผักโดยมีวัตถุประสงค์อะไร เช่น การปลูกเพ่ือ
ต้องการได้ผัก มาบริโภคประจ าวัน หรือการปลูกเพ่ือเป็นงานอดิเรก  

2. ความรู้ในด้านการปลูกผักเบื้องต้นนั้น การปลูกผักจะมีวัตถุประสงค์ต่างๆ กันไป การปลูกผักทุก
ประเภทไม่ว่าผักสวนครัวหรือการปลูกผักเป็นอาชีพต้องมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของผักชนิด
นั้นๆ และวิธีการในการปลูกท่ีดี ด้วยจึงจะให้ผลผลิตที่ดี  

3. แรงงานในการปลูก เนื่องจากผักเป็นพืชที่ต้องการความพิถีพิถันในการดูแลรักษา ดังนั้น     
การปลูกผักจึงต้องใช้แรงงานในการดูแลรักษาตามความเหมาะสม  ส่วนการปลูกผักสวนครัวพ้ืนที่ประมาณ     
30 - 40 ตารางเมตร ควรจะมีแรงงานดูแลรักษาเฉลี่ยวันละประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง  

4. ความช านาญในการปลูกผัก การปลูกผักนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่งผู้ปลูกจ าเป็นต้องมี 
ความช านาญในการปลูก มีความรู้เกี่ยวกับการเกษตรเบื้องต้นพอประมาณเมื่อมีความรู้ มีความพร้อมมีสถานที่
ปลูก และเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ แล้วก็เริ่มต้นในการปลูกได้โดย  
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2.1.4  กำรเลือกพื้นที่ปลกูผักสวนครัว 

 
กำรเลือกพื้นที่ปลูกผักสวนครัว 

  เนื่องจากพ้ืนที่ปลูกและสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของต้นและคุณภาพของผลผลิต
ของผักปลอดภัยจากสารพิษเป็นอย่างมาก แม้ว่าผักจะสามารถปลูกได้ในพ้ืนที่ทั่วไปก็ตาม แต่จะให้  ผลผลิตที่
แตกต่างกันไปตามลักษณะพ้ืนที่ปลูกและสภาพแวดล้อม ส าหรับการเลือกพ้ืนที่ปลูกให้เหมาะสมต่อการผลิตต่อ
การผลิตผักให้ปลอดสารพิษนั้นควรมีลักษณะดังนี้ 

       สภำพพื้นที่ พ้ืนที่ราบและมีความสม่ าเสมอมีความเหมาะสมในการปลูกผัก แต่ถ้าสภาพพ้ืนที่ที่มี
ความลาดเทเล็กน้อยจะเหมาะสมมากที่สุด เพราะจะช่วยให้ดินระบายน้ าได้ดีและสะดวกต่อการให้น้ าแบบตาม
ร่องนอกจากนี้สภาพพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกผักต้องไม่เป็นแหล่งที่มีน้ าท่วมขัง มีการระบายน้ าได้ดี อยู่ใกล้
แหล่งน้ าที่สะอาดและสะดวกต่อการน าน้ ามาใช้ มีการคมนาคมที่สะดวก ท าให้สามารถน าผลผลิตผักออก       
สู่ตลาดได้สะดวกและรวดเร็ว 

       ลักษณะดิน การเลือกพ้ืนที่เพ่ือท าสวนผักให้ได้ผลนั้นควรพิจาณาดูว่าดินมีความอุดมสมบูรณ์มาก
น้อยเพียงใด เพราะการปลูกผักในดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธาตุอาหารผักย่อมจะเจริญเติบโตดี สมบูรณ์ แข็งแรง 
ต้านทานต่อโรคและแมลงได้ดี ให้ผลผลิตสูงและคุณภาพดี ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกผักคือ ดินร่วน ดินที่มี
ความอุดมสมบูรณ์สูง มีการระบายน้ าและถ่ายเทอากาศดี ส่วนค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)ของดินที่
เหมาะสมในการปลูกผักคือมีระดับค่า pH อยู่ ระหว่าง 6.0 - 6.5 หรือเป็นกรด อ่อน ๆ 

        แหล่งน้ ำ น้ าถือว่าเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญในการท าสวนผักเพราะน้ ามีผลโดยตรงต่อการ
เจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของผัก ดังนั้นพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการท าสวนผักต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ าที่สะอาด
ปราศจากสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ ที่มีพิษปนเปื้อน และต้องมีน้ าเพียงพอส าหรับใช้ตลอดทั้งปีหรือตลอด
ฤดูกาล การที่มีน้ าให้แก่ผักอย่างสม่ าเสมอตลอดฤดูกาลจะท าให้ผักไม่ชะงักการเจริญเติบโต สมบูรณ์แข็งแรง 
ต้านทานต่อโรคและแมลง และให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี 

ปัจจัยท่ีส่งผลในกำรเลือกพื้นที่ปลูกผักสวนครัว 
   1. กำรเลือกสถำนที่ปลูก ควรเลือกท าเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุด อยู่ใกล้แหล่งน ้า ไม่ไกลจากที่

พักอาศัยมากนัก เพ่ือความสะดวกในท างาน การดูแลรักษาและสะดวกในการเก็บเก่ียว  
   2. หำกไม่มีพื้นที่ดินในบริเวณบ้ำน ผักสวนครัวบางชนิดจะปลูกได้จ าเป็นต้องปลูกในภาชนะใส่ดิน

ปลูก อาจจะวางบนพ้ืนหรือแขวน เป็นผักสวนครัวลอยฟ้า หรือผักสวนครัวแบบกลับหัว  
   3. กำรเลือกประเภทผักสวนครัว ชนิดของผักที่จะปลูกควรค านึงถึงการใช้เนื้อที่ให้ได้ประโยชน์มาก

ที่สุด โดยการปลูกผักมากชนิดที่สุด เพ่ือจะได้มีผักไว้บริโภคหลายอย่าง และควรเลือกชนิดของผัก ที่เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อม และปลูกให้ตรงกับฤดูกาล ผักสวนครัวบางชนิดปลูกและให้ผลผลิตตลอดปี 

   4. สภำพแสงและร่มเงำ มีความจ าเป็นในขบวนการสังเคราะห์แสงของพืชเพ่ือสร้างอาหาร สภาพที่
ไม่ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน ควรปลูกพืชผักที่สามารถเจริญเติบโตในร่มได้  เช่น  ต้นชะพลู  สะระแหน่  
ตะไคร้  โหระพา  ขิง  ข่า  และกะเพรา  สภาพที่ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน ควรเลือกปลูกผัก ที่สามารถ
เจริญเติบโตได้ในแสงปกติ  เช่น  ถั่วฝักยาว  คะน้า  ผักกาดเขียว  กวางตุ้ง  พริกต่างๆ 
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            พ้ืนที่ที่สามารถปลูกผักได้ดีควรเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้แหล่งน้ า เช่น บ่อน้ าขุด บ่อน้ าธรรมชาติ แม่น้ า 
คลอง อ่างเก็บน้ า คลองชลประทานหรือแนวส่งน้ าชลประทาน เนื่องจากพืชผักส่วนใหญ่มีความต้องการน้ าสูง 
โดยเฉพาะหน้าแล้งที่อากาศ แห้ง และอัตราการระเหยน้ าสูงกว่าฤดูอ่ืนๆ จึงจ าเป็นต้องมีน้ าเพียงพอเพ่ือให้ผัก
สามารถเติบโตจนถึงฤดูการเก็บเก่ียวได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

29 กำรปลูกผักพ้ืนบ้ำน 

2.1.5  กำรเพำะเมล็ด 
 

การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด โดยปกติมักจะท าไปพร้อมๆ กับการปลูกพืชไปในตัว หรือพูดว่าการ
ปลูกพืชโดยใช้เมล็ด  ก็คือการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ดนั่นเอง  เช่นการปลูกข้าว ซึ่งเมล็ดข้าว  1 เมล็ด  เจริญ
เป็นต้นข้าวได้ 1 ต้น และต้นข้าวที่ได้เมื่อโตขึ้นก็จะแตกกอเป็นหลายต้น แต่ละต้นก็จะออกรวงเกิดเป็นเมล็ด
ข้าวได้หลายเมล็ด  ซึ่งเมื่อน าเมล็ดข้าวเหล่านี้ไปปลูกก็จะเจริญเป็นต้นข้าวได้หลายต้น ในท านองเดียวกัน การ
ปลูกข้าวโพด การปลูกข้าว  ข้าวโพด  ถั่วต่างๆ  ฝ้าย  ละหุ่ง ฯลฯ  ก็เป็นไปแบบเดียวกันกับการปลูกข้าว จึง
เห็นได้ว่าการปลูกพืชจากเมล็ดก็คือการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ดนั่นเองในการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ดนี้ ได้
น าไปใช้ในงานด้านการเกษตรหลายด้านด้วยกัน ซึ่งเราพอจะแบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 

    1. ใช้ในด้ำนกำรปลูกพืชและธัญพืช เช่น การปลูกข้าว ข้าวโพด ถั่วต่างๆ ละหุ่ง  ฝ้าย 
งา  ป่าน  ปอ  เป็นต้น เนื่องจากการปลูกพืชไร่และธัญพืชต้องท าในเนื้อที่มากๆ  และต้องใช้ต้นพืชมาก  ฉะนั้น
การขยายพันธุ์ที่สะดวกก็คือ ขยายจากเมล็ด การกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นเล็กๆ น้อยๆ ไม่ถือเป็นเรื่องส าคัญซึ่งการ
ปลูกพืชประเภทนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นพืชอายุสั้น 3 - 4 เดือนเป็นส่วนใหญ่ 

    2. ใช้ในด้ำนกำรปลูกสวนป่ำ  การปลูกสร้างสวนป่า  ต้องปลูกเป็นจ านวนมาก และต้องการต้น
พืชที่มีรากแก้ว เพราะมีความแข็งแรงกว่าขยายได้มากและรวดเร็ว  อีกทั้งสะดวกที่จะถอนย้ายไปปลูกในที่อ่ืน 
ดังเช่นการปลูกสร้างสวนสักที่สถานีวนกรรมของกรมป่าไม้ท าอยู่ในขณะนี้ โดยที่เมล็ดของพืชสวนป่ามักจะเก็บ
มาจากต้นที่เจริญอยู่ในกลุ่มตามธรรมชาติ  ในท้องที่ท่ีได้คัดเลือกไว้แล้วฉะนั้นโอกาสการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้น ถือ
ได้ว่า มีน้อยมาก และมักจะไม่ถือเป็นเรื่องส าคัญ  เพราะในการปลูกสร้างสวนป่านั้น จะปลูกต้นพืชให้ชิดกัน 
เพ่ือให้ทรงต้นตรงและชะลูด ต้นพืชจะแข่งกันเจริญไปในตัว  ต้นใดที่มีความแข็งแรงน้อยกว่าก็จะถูกเบียดบัง
จากต้นที่โตกว่าจนไม่เจริญ หรือตายไปในที่สุดส่วนต้นที่แข็งแรงก็จะเจริญเติบโตต่อไป ฉะนั้นจึงเป็นการ
คัดเลือกต้นพืชไปในตัวด้วย 

    3. ใช้ในด้ำนกำรขยำยพันธุ์พืช  โดยวิธีติดตาต่อกิ่ง  โดยเฉพาะการขยายพันธุ์ไม้ยืนต้น ซึ่งต้องการ
ต้นตอที่มีระบบรากที่หยั่งลึก ซึ่งสามารถจะทนลมพายุและทนแล้งได้ดีกว่าการขยายพันธุ์โดยวิธีอ่ืน เช่น การ
ตอนกิ่ง หรือการตัดช ากิ่ง เป็นต้นฉะนั้นต้นที่ได้จากการขยายพันธุ์จากเมล็ดจึงเหมาะสมที่จะใช้เป็นต้นตอ
ส าหรับน าไปติดตาและต่อกิ่งแต่เนื่องจากการขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด  ต้นพืชที่ได้อาจกลายพันธุ์ได้  จึงต้องคัด
ต้นที่มีลักษณะไม่ตรงตามพันธุ์ที่ต้องการออก เพ่ือให้ได้ต้นตอที่มีลักษณะตรงตามพันธุ์มากที่สุดไว้ เพ่ือ
ขยายพันธุ์ต่อไป 

     4. ใช้ในด้ำนกำรปลูกผักและไม้ดอกล้มลุก โดยปกติพืชอายุสั้นจ าเป็นต้องใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่
เจริญได้เร็ว  และก็มีราคาถูกด้วย ในกรณีเช่นนี้การใช้เมล็ดปลูกหรือขยายพันธุ์จึงเป็นการลงทุนที่ต่ า ที่สุด และ
ท าได้สะดวกรวดเร็ว  ดังนั้นการใช้เมล็ดขยายพันธุ์ หรือปลูกพืชเหล่านี้จึงเป็นวิธีเดียวที่จะท าได้  เช่น การปลูก
ผักบุ้ง  คะน้า  มะเขือเทศ แอสเทอร์ และบานชื่น เป็นต้น 

     5. ในงำนด้ำนกำรผสมพันธุ์พืช เนื่องจากความต้องการในเรื่องอาหารและของใช้ที่เป็นปัจจัยใน
การครองชีพของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ฉะนั้นพันธุ์พืชที่จะน ามากินมาใช้ก็ต้องมีการปรับปรุงตามไป
ด้วย  การปรับปรุงพันธุ์พืชที่น ามากินมาใช้ให้เหมาะกับความต้องการนี้ก็ต้องอาศัยการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นจาก
การเพาะเมล็ด  โดยการผสมพันธุ์ต้นพืชที่มีลักษณะตามความต้องการแล้วเอาเมล็ดมาเพาะ  จากนั้นจึงคัดเลือก
ต้นพืชที่มีลักษณะดีเด่นตามความต้องการไว้ใช้ในการปลูกหรือขยายพันธุ์ต่อๆ ไป 
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กำรเตรียมเมล็ดพันธุ์ 
          – เมล็ดพันธุ์ผักท่ีใช้ควรมีลักษณะเป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่ อายุเมล็ดพันธุ์ไม่ถึง 1 ปี 
          – เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ตรงตามชนิดพืชที่ปลูก และไม่มีเมล็ดพันธุ์อ่ืนปลอมปน 
          – ท าความสะอาดเมล็ดพันธุ์ รวมถึงคัดแยกเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์ออกด้วยวิธีน าไปแช่น้ า และน าเมล็ด
ที่ลอยน้ าออก 
         – เมล็ดพันธุ์ส่วนมาก ก่อนปลูกจะท าการแช่น้ าเสียก่อน ซึ่งระยะเวลาในการแช่จะแตกต่างกันในแต่ละ
ชนิดผัก หากเมล็ดพันธุ์ที่มีเปลือกหนา แข็ง อาจใช้เลาแช่นาน 2 - 3 วัน เมล็ดพันธุ์ผักส่วน มากเป็นเมล็ดที่มี
เปลือกค่อนข้างบาง ไม่หนา แข็ง ส่วนใหญ่ใช้เวลาแช่ประมาณ 12 ชั่วโมง – 1 วัน เท่านั้น 

 
กำรเพำะเมล็ดที่นิยมปฏิบัติกัน มีดังนี้  

1. กำรเพำะในกระบะเพำะช ำ 
กระบะเพาะช าจะต้องมีขนาดที่สามารถเอ้ือมมือเข้าไปท างานได้สะดวกทั้งสองด้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะ

กว้างประมาณ 100 - 200 เซนติเมตร ความยาวแล้วแต่ขนาดของพ้ืนที่ ความสูงประมาณ 15 - 30เซนติเมตร 
ขึ้นอยู่กับชนิดพืชที่ต้องการเพาะ ส่วนพื้นล่างของกระบะต้องรองพ้ืนด้วยวัสดุช่วยระบายน้ า ได้แก่ หินบด กรวด 
อิฐทุบ ขนาดเล็กประมาณ 0.5 เซนติเมตร ควรปูด้วยทรายหยาบข้างบนแล้วอัดพ้ืนให้เรียบ ความสูงของพ้ืนชั้น
ล่างที่ระบายน้ าประมาณ 2 - 5 เซนติเมตร รองพ้ืนขึ้นสุดท้ายด้วยใยมะพร้าวหรือเศษหญ้าแห้ง บริเวณด้านข้าง
กระบะส่วนล่างที่ติดกับพ้ืนควรเจาะรูระบายน้ าโดยรอบ เพ่ือป้องกันไม่ให้น้ าขัง เพราะจะท าให้เมล็ดเน่า
เสียหายได้ เมื่อเตรียมกระบะเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเตรียมวัสดุ เพาะช า ดังนี้ 
          กำรเตรียมวัสดุเพำะช ำ 

วัสดุเพาะช าส าหรับการเพาะเมล็ดต้องสามารถเก็บความชื้นและระบายน้ าได้ดีพอสมควรอีกทั้ง   
ไม่จับกันแน่นเกินไป ซึ่งจะสร้างความยุ่งยากในการถอนย้ายต้นกล้า ได้แก่ 

1.ขี้เถ้าแกลบเก่าที่ทิ้งไว้ค้างปี ถ้าเป็นขี้เถ้าแกลบใหม่ต้องผ่านการล้างน้ ามาหลายครั้ง เพ่ือลด
ความเป็นด่านของขี้เถ้าแกลบ 

2.ขุยมะพร้าว เป็นขุยที่ได้จากการตีเปลือกมะพร้าวแห้งเพ่ือน าเอาเส้นใยไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน
แล้วเหลือแต่ขุยซึ่งมีใยปะปนอยู่ค่อนข้างน้อย เป็นวัสดุเพาะช าที่เก็บความชื้นได้ดีมาก 

3.วัสดุเพาะช าผสมขุยมะพร้าว ทราย ปุ๋ยคอก และดิน ในกรณีที่เพาะเลี้ยงไว้ในเวลาหลายๆ วัน 
การใช้ขุยมะพร้าวเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เหมาะกับเมล็ดพืชบางชนิดที่ไม่ต้องการความชื้นแฉะมาก ดังนั้น
ต้องน าทรายเข้ามาช่วยผสมเพื่อไม่ให้เกิดความชื้นมากเกินไป 

4.ดินร่วน ในกรณีที่ไม่สามารถหาวัสดุที่กล่าวข้างต้นได้ก็สามารถใช้ดินร่วนเป็นวัสดุเพาะช าได้ดี
เช่นกัน ฉะนั้น การเลือกใช้วัสดุเพาะช าแบบไหนนั้นขึ้นอยู่กับชนิดพืชและความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่สภาพ
อากาศและ บริเวณท่ีตั้งของกระบะเพาะช า 

วิธีกำรเพำะ 
                 1. น าเมล็ดที่ผ่านการคัดเลือกและเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วมาเพาะในกระบะโดยเว้นระยะห่าง
ระหว่างต้นและระหว่าง แถว 10x10 หรือ 10x15 เซนติเมตร (เฉพาะไม้ผลที่มีใบใหญ่ เช่น มะม่วง ขนุน)     
การวางเมล็ดควรวางส่วนขั้วของเมล็ดลงในวัสดุเพาะช า เพ่ือให้รากพืชที่เกิดใหม่หาอาหารได้ง่ายและยังท าให้
ระบบรากพืชตั้งตรงแข็งแรงอีกด้วย จากนั้นกลบดินหรือวัสดุเพาะช าให้มิดเมล็ด แต่พืชบางชนิดไม่จ าเป็นต้อง
กลบดินจนมิดเมล็ด เช่น มะม่วง มะพร้าว ในกรณีที่ต้องกลบวัสดุเพาะช าให้มิดเมล็ดก็ไม่ควรเกิน 2 - 3 เท่าของ
เส้นผ่าศูนย์กลางของเมล็ดพืชนั้น ๆ 



 

 

31 กำรปลูกผักพ้ืนบ้ำน 

2. ท าวัสดุพรางแสงในช่วงแรก กรณีที่มีแสงเข้มมากอาจจะท าให้เมล็ดงอกได้ไม่ดีเท่าที่ควร 
หลังจากเมล็ดเริ่มงอกหมดแล้วจึงน าวัสดุพรางแสงออกทีละน้อยจนกว่าจะมีใบจริง จนกระทั่งใบจริงชุดแรกแก่
จึงน าวัสดุพรางแสงออกให้หมด 

3. การให้น้ า หลังจากท าการเพาะเมล็ด ต้องรดน้ าให้ชุ่ม การให้น้ าช่วงแรกอาจจะต้องใช้บัวรดน้ า 
หรือถ้าใช้ระบบให้น้ าผ่านทางท่อสายยางก็จ าเป็นต้องหาฝักบัวเสียบต่อตอนปลายท่อสายยาง เพ่ือชะลอความ
แรงของน้ าที่จะกระแทกวัสดุ เพาะช าที่กลบเมล็ดไว้ รวมทั้งในกรณีที่ต้นอ่อนเริ่มงอกแล้ว การให้น้ าแบบใช้ท่อ
สายยางที่ไม่ได้สวมหัวบัวที่ส่วนปลายก็อาจจะท าให้ต้นพืชที่งอกข้ึนมาใหม่บอบช้ า และหักล้มเสียหาย ช่วงเวลา
ที่ให้น้ าควรเป็นเวลาช่วงเช้าตรู่และเย็น ควรให้ทุกวัน แต่ก็พิจารณาความเหมาะสมของสภาพอากาศด้วย ถ้ามี
ฝนตกลงมาควรงดการให้น้ า 

     4. การปฏิบัติดูแลรักษา ควรฉีดพ่นสารเคมีเพ่ือป้องกันและก าจัดโรค แมลง เมื่อพบการถูกท าลาย 
และก าจัดวัชพืชโดยใช้มือถือถอนออกจะดีที่สุด ไม่ควรใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชฉีดพ่นในแปลงกล้า เพราะอาจท า
ให้ต้นกล้าตายได ้ 

 
2. กำรเพำะในแปลงเพำะ 

วิธีการนี้เป็นวิธีที่ง่าย ลงทุนน้อย เพียงเตรียมแปลงบนดินโดยวิธีการขุดดินตั้งแปลงเพาะให้ความ
กว้างของแปลงประมาณ 1 - 1.5 เมตร ความยาวแล้วแต่ความเหมาะสม 

วิธีกำรเตรียมแปลง 
1.ควรเลือกแปลงที่อยู่ใกล้บริเวณแหล่งน้ า เป็นที่ที่น้ าไม่ท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนัก ห่างไกลจาก  

จอมปลวก ขุดดินตั้งแปลงให้ส่วนด้านยาวของแปลงอยู่ในแนวทิศเหนือใต้หรือขวางแนวแสงจากดวงอาทิตย์   
ดินที่ท าการขุดจะต้องย่อยเมล็ดดินให้แตกละเอียดพอสมควร ตากดินไว้ประมาณ 10 - 15 วัน ในกรณีที่ดินนั้น
มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า อาจจะต้องใส่ปุ๋ยคอกเพ่ิมคลุกเคล้าเข้ากับดินด้วย และถ้าพบว่าดินบริเวณนั้น
เป็นกรดจะต้องใส่ปูนขาวผสมไปในดินที่เตรียม ไว้เช่นกัน เพื่อลดความเป็นกรดของดิน 

2.ท าวัสดุพรางแสงเพ่ือลดอุณหภูมิและความเข้มของแสง ซึ่งอาจจะมีผลต่อการงอกของเมล็ดได้ 
เพราะถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปอาจจะท าให้เมล็ดไม่งอกได้เช่นกัน เมื่อต้นกล้างอกหมดแล้ว จึงน าวัสดุพรางแสง
ออกทีละน้อยจนหมด เพราะถ้าน าวัสดุพรางแสงออกหมดเลยทีเดียวก็อาจท าให้ใบต้นกล้าไหม้แห้งตายได้ 

3.การให้น้ าและการปฏิบัติดูแลรักษาก็ท าเช่นเดียวกับวิธีเพาะเมล็ดในกระบะเพาะ 
  

3. กำรเพำะในภำชนะ 
ภาชนะที่ใช้เพาะได้แก่ กระถางดินเผา ถาดเพาะช าส าเร็จรูป หรือถุงพลาสติกสีขาวหรือสีด าก็ได้      

แต่ถุงสีด าจะช่วยให้ระบบรากพืชเจริญได้ดีกว่าสีขาว ขนาดของภาชนะขึ้นอยู่กับชนิดต้นพืชที่ท าการเพาะ 
รวมทั้งเวลาในการเพาะเลี้ยงว่ายาวนานเท่าไร ถ้าเพาะเลี้ยงนานควรใช้ภาชนะใหญ่ และภาชนะที่น ามาใช้ต้อง
เป็นภาชนะท่ีมีรูระบายน้ าที่บริเวณส่วนก้นภาชนะ 

วิธีกำรเพำะ 
1.เพาะเมล็ดลงในภาชนะโดยตรง วิธีการนี้หากหยอดเมล็ดพืชเพียงเมล็ดเดียวลงในภาชนะ       

ถ้าต้นกล้าไม่งอกจะท าให้สูญเสียเนื้อที่ในการวางภาชนะและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติดูแลรักษา ดังนั้น 
ในกรณีที่เมล็ดพืชมีขนาดเล็กอาจจะเพ่ิมจ านวนเมล็ดขึ้นอีกเป็น 2 - 3 เมล็ด และถ้าต้นพืชงอกขึ้นใหม่ใน
กระถาง 2 - 3 ต้น ก็ให้ถอนต้นที่อ่อนแอหรือมีขนาดเล็กกว่าออกเหลือต้นที่โตสมบูรณ์เพียงต้นเดียว 

2.วิธีย้ายช าต้นกล้าอ่อน วิธีการนี้เป็นวิธีการเตรียมภาชนะเพาะช าที่บรรจุด้วยวัสดุเพาะช าไว้
เรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันการเพาะเมล็ดพืชที่ต้องการจะเพาะในถาดเพาะช า  ซึ่งบรรจุด้วยวัสดุเพาะช า        
ที่สามารถท าการแยกต้นอ่อนออกมาได้ง่าย และเมื่อเมล็ดงอกแล้วก่อนที่ใบเลี้ยงจะคลี่ออกก็ท าการยกถาดเพาะ
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ช าไปแช่น้ าเพ่ือให้วัสดุเพาะช าอ่อนตัวแล้วคัดเลือกกล้าอ่อนมาเพาะในภาชนะที่เตรียมไว้อีกทีหนึ่ง วิธีการนี้จะ
ช่วยให้ได้ต้นกล้าขึ้นเต็มที่ทุกภาชนะ และได้ต้นพืชใหม่ที่มีขนาดเท่า ๆ กันอีกด้วย อีกทั้งเป็นการช่วยลดจ านวน
ภาชนะช าเมล็ดพันธุ์และลดต้นทุนในการปฏิบัติดูแลรักษาอีกด้วย 
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2.1.6  กำรเตรียมดินปลูก 
 

  การปลูกพืชผักจ าเป็นต้องมีการเตรียมดินให้อุดมสมบูรณ์      
อยู่ เสมอ เพราะผักเป็นพืชที่ เติ บโตเร็ วต้ องการการบ ารุ งมาก           
การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยทั่วไป พบว่ายังไม่ถูกต้อง 
เพราะมีการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นส่วนใหญ่ และบางแห่งก็ใช้แต่ปุ๋ยเคมีเพียง
อย่างเดียว เพราะสะดวกและง่ายต่อการปฏิบัติการใส่แต่ปุ๋ยเคมีอย่าง
เดียวนาน ๆ ท าให้ดินเสื่อมแห้งแข็ง ไม่ร่วนซุย ไม่ซึมซับน้ า และข้อ
ส าคัญที่สุดจะเกิดการตรึงธาตุอาหารขึ้นในดิน อาหารของพืชบางชนิด  
ไม่ละลายออกมาให้เป็นประโยชน์ต่อพืช ท าให้พืชเกิดการขาดธาตุอาหาร หรือเกิดการละลายธาตุอาหาร
บางอย่างมากเกินไปจนเป็นพิษ ท าให้ผักอ่อนแอและ เกิดโรคได้ง่าย ฉะนั้นในการเตรียมดินที่จะปลูกพืชผักให้
งามจะต้องมีการปรับปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ด้วยอินทรียวัตถุเป็นส่วนใหญ่ ในการปลูกผักแต่ละครั้งจะต้องใส่ปุ๋ย
หมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยอินทรีย์อ่ืน ๆ ร่วมกับการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ปุ๋ยอินทรีย์ควรใส่ทั้งหยาบและละเอียด 
โดยเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์ละเอียดไม่ควรใส่มากเพราะจะท าให้ดินแน่นเหนียวและระบายน ้าได้ไม่ดี ปุ๋ยอินทรีย์    
ท าให้พืชได้อาหารครบทุกชนิดท าให้ผักงามแข็งแรง ปุ๋ยอินทรีย์จะเพ่ิมเชื้อจุลินทรีย์ดินบางชนิดที่คอยท าลาย
และปราบเชื้อโรคในดินของผักมากขึ้น เช่น เชื้อรา โรครากเน่า และไส้เดือนฝอย การใช้ปุ๋ ยอินทรีย์จ าพวกปุ๋ย
คอก - ปุ๋ยหมัก กระท่ังอุจจาระ และปัสสาวะที่ผ่านการหมักแล้ว ท าให้ผักงามเกษตรกรมีความเข้าใจดีมาตั้งแต่
สมัยโบราณ แต่พอมีปุ๋ยวิทยาศาสตร์เข้ามาซึ่งมีคุณสมบัติใช้ง่าย ให้ผลผลิตสูงและโตเร็ว จึงมีการหันมาใช้ปุ๋ย
วิทยาศาสตร์กันมากขึ้น จากปัญหาการปรับปรุงดังกล่าว มาข้างต้นแล้วนั้น เกษตรกรจึงควรใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์
ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์จะท าให้ได้ผลผลิตที่ดีข้ึน โดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในปริมาณมากกว่าปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 
 
กำรเตรียมดินปลูกพืชผักสวนครัว 

1. วิธีกำรเตรียมดิน 
การเตรียมดิน หมายถึง การปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปลูกพืช

แต่ละชนิด การเตรียมดินนั้นมี 2 อย่าง คือ การเตรียมดินแปลงเพาะเพ่ือเพาะกล้า และ การเตรียมดินเพ่ือปลูก 
การเตรียมดินเพ่ือเพาะกล้าจะต้องเตรียมดินให้ละเอียดมากกว่า และต้องดูแลมากกว่าการเตรียมดินเพ่ือปลูก
พืช วิธีการเตรียมดิน มีข้ันตอนดังนี้ 

1.1 ก ำจัดวัชพืช โดยเก็บเศษวัสดุต่างๆออกจากหน้าดินให้หมด แล้วใช้จอบถาก หรือมีดฟันหญ้า    
ถ้าวัชพืชอยู่ลึกต้องใช้เสียมหรือพลั่วมือขุดออก 

1.2 ก ำหนดพื้นที่ปลูก ส าหรับแปลงปลูกผักต้องใช้ไม้ปัก 4 มุม โดยวัดความกว้างยาวได้ตามต้องการ 
1.3 ขุดดินบริเวณที่ก ำหนดไว้ ถ้าเป็นแปลงผักควรขุดดินลึกประมาณ 15 เซนติเมตร พลิกดินด้านล่าง

ขึ้นมาด้านบน ตากไว้ให้แห้ง 2 - 3 วัน แล้วจึงย่อยดินให้ขนาดเล็กลง และเก็บเศษวัชพืชที่ยังค้างอยู่ในดินออก
ทิ้ง 

1.4 ตกแต่งร่องให้เป็นรูปทรงตำมท่ีก ำหนด พรวนดินอีกครั้ง ถ้าดินเป็นกรดใส่ปูนขาว โรยบางๆ ผสม
คลุกเคล้าพร้อมปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ทิ้งไว้อย่างน้อย 1 สัปดาห์  
 
ส ำหรับกำรเตรียมแปลงปลูกผักนั้น โดยท่ัวไปมีกำรท ำกันอยู่ 2 แบบ คือ 

1. กำรยกร่องแบบธรรมดำ คือการยกร่องแปลงขึ้นมาให้สูงขึ้น มีทางระบายน้ าและทางเดินรอบแปลง
ผักได ้

http://www.thaikasetsart.com/wp-content/uploads/2012/04/kaset2.jpg
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2. กำรยกร่องแบบจีน มีคูน ้ำล้อมรอบ ใช้กันมากในบริเวณภาคกลาง หรือเขตที่ลุ่ม ขนาดของแปลง
กว้างประมาณ 6 เมตร ร่องน้ ากว้าง 1.5 - 2.0 เมตร ลึกประมาณ 1.0 - 1.5 เมตร 
กำรเตรียมดินในแปลงผัก แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือ 

1. กำรเตรียมดินชั้นแรก  
     เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดของการเตรียมดินปลูกพืช การเตรียมดินขั้นแรกจะเป็นตัวก าหนดความ

ลึกของดินตามต้องการและมีผลไปถึงการรักษาคุณสมบัติของดินและความชื้นในดิน ท าให้ดินร่วนระบายน ้า
และอากาศได้ดีเป็นต้น เครื่องมือที่ใช้ในการขุดพลิกดินขั้นแรก อาจจะเป็นไถหัวหมูในพ้ืนที่ที่ปรับระดับ
เรียบร้อย  ไม่มีหิน รากไม้ ตอไม้ ถ้าเป็นดินเหนียวหรือมีชั้นดานใต้ผิวดิน มีรากไม้ ตอไม้ ก็ใช้ไถจาน ในพ้ืนที่ที่มี
ดินแห้งและแข็งมากใช้เครื่องไถหัวสิ่ว ส าหรับชาวสวนที่ท าแปลงแบบยกร่อง มีคูน้ าล้อมรอบและให้แรงงานคน
ในการขุดพลิกดิน เครื่องมือที่ใช้คือจอบสองง่าม การขุดพลิกดินในชั้นนี้จะขุดลึกประมาณ 30 - 40 เซนติเมตร
หลังจากขุดพลิกแล้ว ต้องตากดินให้แห้งประมาณ 7 วัน เพ่ือฆ่าเชื้อโรคในดินและแมลงศัตรูที่อยู่ในดิน 

 
2. กำรเตรียมดินชั้นที่สอง  

เป็นการเตรียมดินต่อเนื่องจากการขุดพลิกดิน และตากในชั้นตอนแรกจุดประสงค์ก็เพ่ือพรวนหรือ
ย่อยดินให้แตกเป็นก้อนเล็กลง มีสภาพเหมาะสมกับเมล็ดหรือกล้าที่จะปลูก โดยใช้ลูกกลิ้งขนาดเบาหรือ
จอบ  เมื่อพรวนดินเป็นก้อนเล็กแล้ว ควรจะใส่ปุ๋ยอินทรีย์แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากับดิน หรือหากจ าเป็นต้องใส่ปูน
ขาวเพื่อปรับดินให้เป็นกลาง (พีเอชระหว่าง 5.5 - 6.8) ที่ใส่ในขั้น ตอนนี้แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากับดิน รดน้ าให้ชุ่ม
และเตรียมหว่านเมล็ดหรือปลูกกล้าต่อไป  แปลงปลูกผักควรจะท าความสะอาดอยู่เสมอ ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญมาก 
เพ่ือไม่ให้เป็นที่สะสมของเชื้อโรค และเป็นที่หลบซ่อนตัวของหนอนและแมลงศัตรูพืช  เป็นการลดหรือป้องกัน
อันตรายต่อผักที่จะปลูกใหม่ สวนของผักที่พบว่าเป็นโรคควรถอนไปเผาท าลายเสีย มีการก าจัดวัชพืชอยู่เสมอๆ 
โดยใช้วิธีถากหรือถอนออกให้หมดดีกว่าการใช้สารเคมี  

การท าสวนผักให้ได้ผลดีนั้นไม่ควรท าเป็นแปลงใหญ่โตเหมือนการปลูก พืชไร่อ่ืน ๆ ต้องท าในเนื้อ
ที่จ ากัดเท่าที่ก าลังแรงงานและความสามารถในการปรับปรุงดินและการดูแลเอาใจใส่พืชผักอย่างใกล้ชิด ในการ
ท าสวนผักเพ่ือการค้านั้นนับว่าจะหาปุ๋ยอินทรีย์ได้ยากขึ้นทุกที วิธีแก้ไขในเรื่องนี้น่าจะท าได้โดยเกษตรกร
ช่วยกันเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู เป็ด ไก่ วัว ฯลฯ เพ่ือสร้างปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นมาใช้เอง และทางที่ดี ควรหมักด้วย เพราะ
จะท าให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มขึ้นถึง 10 เท่าตัวนอกจาก นั้นเศษใบพืช ที่เหลือก็น ากลับมาหมักเป็นปุ๋ยใช้ในแปลงได้
อีก เกษตรกรควรรีบเร่งท าปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นใช้เอง  เพราะจะได้ลดต้นทุนการผลิตโดยไม่ต้องซื้อปุ๋ยคอก และลด
การใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ที่ฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น และที่ส าคัญคือท าให้ผักงามสมบูรณ์มีภูมิต้านทานโรค     
ต่างๆ ได้ดี ลดการใช้สารเคมีลงไปได้อีกด้วย ซึ่งวิธีการนี้ในต่างประเทศก าลังตื่นตัว กันมาก เช่น ประเทศญี่ปุ่น
ที่เกษตรกรพยายามใช้ปุ๋ยคอก - ปุ๋ยหมักแทนการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีอย่างได้ผล การฆ่าเชื้อในดิน  ผักบาง
ประเภทที่เมล็ดพันธุ์มีราคาแพงผู้ปลูกจะใช้วิธีเพาะเมล็ดให้งอกก่อนแล้วค่อยย้ายไปปลูกในแปลงอีกครั้งหนึ่ง 
การเพาะเมล็ดเหล่านี้อาจจะเพาะใน กระบะเพาะ ในเเปลงเพาะ หรือในภาชนะอ่ืน เช่นถุงกระดาษ หรือ
ถุงพลาสติก เป็นต้น ในการเพาะเมล็ดนั้น วัตถุที่ใช้เพาะโดยเฉพาะดินหรือส่วนผสมของดิน มักจะมีโรคแมลง 
ไส้เดือนฝอย หรือเมล็ดวัชพืชปะปนอยู่เสมอ ซึ่งนับเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ท าให้การเพาะเมล็ดไม่ได้ผลดี
เท่าท่ีควร จึงจ าเป็นต้องก าจัดโรคแมลง และอุปสรรคอื่น ๆ ให้หมดเสียก่อนที่จะท าการเพาะเมล็ด 
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2.1.7  กำรวำงแผนและก ำหนดต ำแหน่งที่ปลูก 
 
กำรวำงแผนกำรปลูกผัก  
ความจ าเป็นที่จะต้องวางแผนการปลูกผัก 
          1. ผู้ปลูกสามารถเลือกวิธีการปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพต่างๆ ที่มีอยู่ เช่น สภาพพ้ืนที่ ฤดูกาล       
ผู้ปลูก  
          2. เพ่ือให้ได้ผักชนิดต่างๆ ตามที่ต้องการหลังจากปฏิบัติตามแผนแล้ว 
กำรวำงแผนกำรเตรียมแปลงปลูก มีขั้นตอน คือ 
         1. กำรพรวนดิน ใช้จอบขุดดินลึกประมาณ 6 นิ้ว เพ่ือพรวนดินให้มีโครงสร้างดีขึ้น ก าจัดวัชพืชในดิน
ก าจัดไข่แมลง หรือโรคพืช ที่อยู่ในดินโดยการพรวนและตากทิ้งไว้ประมาณ 7 - 15 วัน 

2. กำรยกแปลง ใช้จอบพรวนยกแปลงสูงประมาณ 4 - 5 นิ้ว จากผิวดิน โดยมีความกว้างประมาณ      
1 - 1.20 เมตร ส่วนความยาวควรเป็นตามลักษณะของพ้ืนที่หรืออาจแบ่งเป็นแปลงย่อยๆ ตามความเหมาะสม
ความยาวของแปลงนั้ นควรอยู่ ในแนวทิศ เหนื อ–ใต้  ทั้ งนี้ เ พ่ือ ให้ ผั ก ได้ รั บแสงแดดทั่ วทั้ งแปลง 
       3. กำรปรับปรุงเนื้อดิน เนื้อดินทีป่ลูกผักควรเป็นดินร่วน แต่สภาพดินเดิมนั้นอาจจะเป็นดินทรายหรือ
ดินเหนียว จ าเป็นต้องปรับปรุง ให้เนื้อดินดีขึ้นโดยการใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกอัตรา ประมาณ 2 - 3 กิโลกรัมต่อ
เนื้อท่ี 1 ตารางเมตร คลุกเคล้าให้เข้ากัน 

4. กำรก ำหนดหลุมปลูก จะก าหนดภายหลังจากเลือกชนิดผักต่าง ๆ แล้วเพราะว่าผักแต่ละชนิดจะใช้
ระยะปลูกท่ีแตกต่างกัน เช่น พริก ควรใช้ระยะ 75 – 100 เซนติเมตร ผักบุ้งจะเป็น 5 x 5 เซนติเมตร เป็นต้น 
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2.1.8  วิธีกำรปลูกผัก 
 
   วิธีกำรเพำะปลูกพืชผัก    พืชผักมีหลายชนิด วิธีการปลูกจึงต้องเลือกให้เหมาะสม พืชผักแต่ละชนิดมี

ส่วนซึ่งน าไปขยายพันธุ์เมื่อปลูกได้แตกต่างกัน ซึ่งพอจะแบ่งวิธีปลูกได้เป็น 3 วิธี คือ           
          1. การปลูกด้วยเมล็ดโดยตรง 
          2. การปลูกโดยวิธีการย้ายกล้า 
          3. การปลูกโดยอาศัยส่วนต่างๆของต้นพืช 

1.กำรปลูกพืชผักสวนครัวด้วยเมล็ดโดยตรง  
      เป็นวิธีที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในที่ที่ไม่มีปัญหาเรื่องน้ าและศัตรูพืชมากนัก วิธีนี้มีข้อดี สามารถท าให้พืชผัก

เจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมธรรมชาติตั้งแต่เริ่มงอก ท าให้การเจริญเติบโตไม่ต้องหยุดชะงักเหมือนการ
ย้ายปลูกและเปลืองแรงงานน้อยกว่า การปลูกด้วยเมล็ดมีด้วยกัน 3 วิธี คือ 

          1.1 การหว่านเมล็ด นิยมใช้กับพืชผักกินใบที่มีอายุสั้น โตเร็ว มีระยะปลูกถ่ี หาเมล็ดได้ง่ายราคาถูก 
เช่น ผักบุ้ง ผักกาดกวางตุ้ง ผักชี โดยจะน าเมล็ดห่อผ้าและแช่น้ าไว้หนึ่งคืน ก่อนที่จะท าการหว่าน 

          1.2 การหว่านเมล็ดแล้วถอนแยก เป็นวิธีการที่นิยมมากในภาคกลาง พืชผักที่นิยมปลูกโดยวิธีนี้
ได้แก่ คะน้า ผักกาดขาว ผักกาดเขียวปลี ผักกาดหอม ผักกาดหัว หลังจากหว่านเมล็ดแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ 
จึงจะท าการถอนแยกต้นกล้าเพื่อจัด ระยะปลูกให้เหมาะสม 

          1.3 การปลูกโดยการหยอดเป็นหลุม นิยมใช้กับพืชผักที่มีเมล็ดขนาดใหญ่ซึ่งต้นกล้าแข็งแรงและ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ได้แก่ ข้าวโพดหวาน ถั่วต่างๆแตงต่างๆ บวบ มะระ โดยเตรียมหลุมให้มีระยะปลูกที่
เหมาะสม หลังจากงอกแล้วก็จะมีการ ถอนแยกให้เหลือจ านวนต้นตามที่ต้องการ 
 
2. กำรปลูกพืชผักสวนครัวโดยวิธีกำรย้ำยกล้ำ   

กล้าผัก คือพืชต้นอ่อนที่มีใบจริง 2 – 3 ใบ หรือสูง 5 – 10 เซนติเมตร หรือมีอายุประมาณ 21–30 วัน 
ทั้งนี้แล้วแต่ชนิดของพืชผัก ซึ่งบางชนิดมีอายุมากกว่านี้  เช่น พริก มะเขือ หอมหัวใหญ่มีอายุ  45 วัน 
หน่อไม้ฝรั่งมีอายุ 4 – 6 เดือน ผักที่ควรเพาะกล้าย้ายปลูก คือผักที่มีเมล็ดขนาดเล็ก และทนต่อการ
กระทบกระเทือนจากการย้ายได้ดี เช่น กะหล่ าปลี ผักกาดขาวปลี มะเขือ มะเขือเทศ พริก หอมหัวใหญ่ 
หน่อไม้ฝรั่ง 

    2.1 แบบของกำรย้ำยกล้ำ 
          2.1.1 แบบรากเปลือย เป็นการย้ายปลูกโดยถอนกล้าออกจากแปลงเพาะหรือกระบะเพาะโดยไม่มี

ดินติดรากเลย หรือมีก็น้อยมากส่วนมากจะท าได้เฉพาะพืชผักตระกูลมะเขือ พริก ตระกูลกะหล่ า และผักกาด
ต่างๆ เพราะพืชทั้ง 2 ตระกูลนี้ มีอัตราการเจริญของรากใหม่ค่อนข้างเร็ว ท าให้อัตราการตายน้อย 
               2.1.2 แบบมีรากติดดิน ย้ายปลูกโดยถอนขุดจากแปลงเพาะหรือกระบะ ถุงพลาสติก กระถาง
ขนาดเล็ก ให้ต้นกล้ามีดินติดรากมากที่สุด ส่วนกระทงกระดาษ ถ้วยกระดาษ แท่งเพาะช า นั้นสามารถย้ายลง 
ในดินได้พร้อมกับกล้าเลย เพราะสามารถย่อยสลายในดินได้ 

    2.2 กำรย้ำยกล้ำผักไปปลูก 
         กล้าที่ถอนแล้วเมื่อน าไปปลูกระยะใกล้ๆ ควรใส่ภาชนะที่ เหมาะสม เช่น บุ้งกี๋ กระบะไม้ หรือ

พลาสติก ไม่ควรจะหอบหรือหิ้วจะท าให้ดินร่วงและกล้าช้ า หากน าไปปลูกต่างถิ่นควรห่อโคนต้นกล้าด้วยใบตอง
หรือพลาสติกให้ใบโผล่ ห่อจ านวนน้อยๆเพ่ือไม่ให้กล้าในห่อเน่าเพราะเบียดแน่นและมัดหลวมๆ 
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   2.3 กำรปฏิบัติต่อกล้ำหลังจำกย้ำยปลูกในแปลง หลังจำกย้ำยกล้ำลงในแปลงแล้ว สิ่งที่ควรปฏิบัติ
ทันทีได้แก่ 
             2.3.1 การให้น้ า ควรให้สม่ าเสมอทั่วถึงและอย่างนุ่มนวล เพราะแรงน้ าสามารถกระแทกต้นกล้าให้
หักพับและท าให้ดินกระเด็นมากลบทับต้นได้ น้ าจะช่วยให้รากกระชับติดกับดินทันที เพ่ิมเปอร์เซ็นต์การรอด
ของต้นกล้า 

         2.3.2 การให้ปุ๋ยละลายน้ าฉีดพ่น จะช่วยให้ต้นกล้าฟื้นตัวและกระตุ้น การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
แต่ถ้าให้ปุ๋ยรองพ้ืนแล้วไม่ควรให้ปุ๋ยละลายน้ าฉีดพ่นอีก 

        2.3.3 การพรางแสงแดดให้ต้นกล้า ในบางครั้งถ้าย้ายกล้าในช่วงเวลา แดดจัดและร้อนมาก        
การพรางแสงแดดโดยใช้กระทงกระดาษครอบ หรือใช้ใบไม้ใหญ่หรือแผงฟางข้าวปิดบังด้านตะวันตกส าหรับ
ป้องกันแดดตอนบ่ายจะช่วยให้เปอร์เซ็นต์การรอดของต้นกล้าสูงขึ้น ปกติควรพรางแสงเพียงระยะสั้นๆ เท่าที่
จ าเป็น ถ้าต้นกล้าเริ่มแข็งแรงดี ควรน าสิ่งพรางออก เพ่ือให้ต้นผักได้รับแสงเต็มท่ีต่อไป 

        2.3.4 การคลุมดิน การคลุมดินด้วยฟางทันทีรอบๆต้นกล้าผัก จะช่วยรักษาความชื้นในดินและ
อุณหภูมิรอบๆกล้าผักให้สม่ าเสมอ อีกทั้งยังช่วยป้องกันลมและลดอัตราการคายน้ าของต้นกล้า ท าให้เปอร์เซ็นต์
การรอดตายของต้นกล้าสูงขึ้น 
 
3. กำรปลูกพืชผักสวนครัวโดยอำศัยส่วนต่ำงๆของต้นพืช  

ต้นพืชประกอบด้วยส่วนต่างๆคือ ราก ล าต้น ใบ ซึ่งสามารถน าไปใช้ปลูกได้โดยอาศัยการขยายพันธุ์
แบบต่างๆ เช่น การปักช า การตอน การทาบกิ่ง การแบ่ง การแยกหน่อหรือการแยกกอ ส าหรับการปลูกพืชผัก
สวนครัวโดยอาศัยส่วนต่างๆของพืชนั้น สามารถปลูกโดยอาศัยส่วนต่างๆได้หลายวิธี ดังนี้ 

     กำรปลูกพืชผักสวนครัวโดยวิธีกำรแยก หมายถึง การแยกส่วนของพืชออกตามรอยธรรมชาติแล้ว
น าไปปลูก เช่น หน่อกล้วย ตะไคร้ สับปะรด หอม กระเทียม 

     กำรปลูกพืชผักสวนครัวโดยวิธีกำรแบ่ง  หมายถึง การตัดส่วนของพืชซึ่งไม่มีรอยแบ่งตามธรรมชาติ
ออกเป็นส่วนๆโดยให้มีตาติด แล้วน าไปปลูก เช่น มันฝรั่ง เมื่อน าไปช าจะเกิดเป็นต้นใหม่ แล้วจึงน าไปปลูก 

     กำรปลูกพืชผักสวนครัวโดยวิธีกำรปักช ำ  หมายถึง การตัดกิ่ง ราก หรือใบ มาจากต้นแม่ แล้วน ามา
ช าไว้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพ่ือให้ออกรากหรือต้น เป็นการเพ่ิมจ านวนต้นใหม่โดยที่ต้นใหม่เหล่านี้มี
ลักษณะเหมือนต้นแม่ทุกอย่าง การปักช าสามารถท าได้กับพืชผักสวนครัวหลายชนิด เช่น สะระแหน่ กะเพรา 
โหระพา ชะอม สลิด ฯลฯ 

กำรดูแลรักษำ 
การดูแลรักษาด้วยความเอาใจใส่ จะช่วยให้ผักเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์จนถึงระยะเก็บเกี่ยว   

การดแูลรักษาดังกล่าว ได้แก่ 
          1. กำรให้น้ ำ การปลูกผักจ าเป็นต้องให้น้ าเพียงพอ การให้น้ าผักควรรดน้ าในช่วง เช้า - เย็น 

ไม่ควรรดตอนแดดจัด และรดน้ าแต่พอชุ่มอย่าให้โชก 
          2. กำรให้ปุ๋ย มี 2 ระยะคือ 

           2.1 ใส่รองพ้ืนคือการใส่เมื่อเวลาเตรียมดิน หรือรองก้นหลุมก่อนปลูก ปุ๋ยที่ใส่ควรเป็นปุ๋ย
คอกหรือปุ๋ยหมัก คลุกในดินให้ทั่วก่อนปลูกเพ่ือปรับโครงสร้างดินให้โปร่งร่วนซุย นอกจากนั้นยังช่วยในการอุ้ม
น้ าและรักษาความชื้นของดินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชด้วย 

           2.2 การใส่ปุ๋ยบ ารุง ควรใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อย้ายกล้าไป
ปลูกจนกล้าตั้งตัวได้แล้ว และใส่ครั้งที่ 2 หลังจากใส่ครั้งแรกประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ การใส่ให้โรยบาง ๆ 
ระหว่างแถว ระวังอย่าให้ปุ๋ยอยู่ชิดต้น เพราะจะท าให้ผักตายได้ เมื่อใส่ปุ๋ยแล้วให้พรวนดินและรดน้ าทันที   
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สูตรปุย๋ที่ใช้กับพืชผัก ได้แก่ ยูเรีย หรือ แอมโมเนียซัลเฟต ส าหรับบ ารุงต้นและใบ และปุ๋ยสูตร 15-15-15 และ   
12-24-12 ส าหรับเร่งการออกดอกและผล 

             3. กำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช ควรบ ารุงรักษาต้นพืชให้แข็งแรงโดยการก าจัดวัชพืช ให้น้ า
อย่างเพียงพอและใส่ปุ๋ยตามจ านวนที่ก าหนดเพ่ือให้ผักเจริญเติบโต แข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง หากมีโรค
และแมลงระบาดมากควรใช้สารธรรมชาติ หรือใช้วิธีกลต่างๆ ในการป้องกันก าจัด เช่น หนอนต่างๆ ใช้มือจับ
ออก ใช้พริกไทยป่นผสมน้ าฉีดพ่น ใช้น้ าคั้นจากใบหรือเมล็ดสะเดา ถ้าเป็นพวกเพลี้ย เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง 
เพลี้ยหอย และเพลี้ยจั๊กจั่น ให้ใช้น้ ายาล้างจาน 15 ซีซี ผสมน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นใต้ใบเวลาเย็น ถ้าเป็นพวกมด 
หอย และทาก ให้ใช้ปูนขาวโรยบางๆ ลงบริเวณพ้ืนดิน 

เทคนิคกำรปลูกพืชสวนครัวชนิดต่ำงๆ 

การปลูกผักแต่ละชนิดนั้น ผู้ปลูกจ าเป็นต้องเข้าใจถึงลักษณะ การเจริญเติบโตของผัก ชนิดต่างๆ ก่อน
เพ่ือให้การปลูก และการดูแลรักษา พืชผักให้เหมาะสม กับชนิดของผัก เทคนิคการปลูกผักสวนครัว จึงควร
ทราบ ดังนี้ 

1.ตระกูลแตงและตระกูลถั่ว ได้แก่ แตงกวา แตงโม แตงโม ฟักทอง บวบ น้ าเต้า มะระ ถั่วฝักยาว    
ถั่วแขก และถั่วอ่ืน ๆผักต่าง ๆ เหล่านี้มีเมล็ดค่อนข้างใหญ่ งอกเร็ว เช่นผักประเภทเลื้อยถ้าจะปลูกให้ได้ผลดี
และดูแลรักษาง่ายควรท าค้าง 

วิธีกำรปลูก หยอดเมล็ดโดยหยอดในแปลงปลูก หรือภาชนะปลูกหลุมละ 3 – 5 เมล็ด 
     - เมื่อเมล็ดงอกมีใบจริง 3 – 5 ใบ หลังจากนั้นถอนแยกให้เหลือเฉพาะต้นที่แข็งแรง หลุมละ 2 ต้น 
     - ใส่ปุ๋ยยูเรียหลังเมล็ดงอก 2 อาทิตย์ เมื่อเริ่มออกดอกใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 12-24-12 
     - ให้น้ าสม่ าเสมอ คอยดูแลก าจัดวัชพืช และแมลงต่าง ๆ 
     - เริ่มเก็บเก่ียวได้เมื่ออายุประมาณ 40 – 60 วัน หลังหยอดเมล็ด 

  2. ตระกูลกะหล่ ำและผักกำด ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง ผักกาดขาว ผักกาดหัว กะหล่ าดอก กะหล่ าปลี 
และบร๊อกโคลี ผักตระกูลนี้มีเมล็ดค่อนข้างเล็ก บางชนิดมีราคาแพงมาก เพราะส่วนใหญ่ต้องสั่งเมล็ดมาจาก
ต่างประเทศ 
         วิธีกำรปลูก หยอดเมล็ดเป็นหลุม ๆ ละ 3 - 5 เมล็ด ห่างกันหลุมละ 20 เซนติเมตร หรือโรยเมล็ดบาง 
ๆ เป็นแถวห่างกันแถวละ 20 เซนติเมตรหลังหยอดเมล็ดหรือโรยเมล็ด 10 วัน หรือเมื่อมีใบจริง 2 - 3 ใบ ถอน
แยกให้เหลือหลุมละ 2 ตัน หรือหากโรยเมล็ดเป็นแถวให้ถอนอีก ระวังระยะต้นไม่ให้ชิดกันเกินไป 
                - ใส่ปุ๋ยยูเรียหลังจากถอนแยกหรือท าระยะปลูกแล้ว 
                - หลังใส่ปุ๋ยครั้งแรก 10 วัน ใส่ปุ๋ยยูเรีย ครั้งที่สอง 
                - อายุเก็บเกี่ยวผักแต่ละชนิดแตกต่างกันเล็กน้อย เช่น คะน้า กวางตุ้งเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ        
30 - 45 วัน ผักกาดหัว 45 - 55 วัน ผักกาดขาวปลี เขียวปลี กะหล่ าดอก กะหล่ าปลี อายุเก็บเกี่ยวประมาณ    
50 - 60 วัน หลังหยอดเมล็ด 
                - เมื่อเก็บเกี่ยวไม่ควรถอนผักทั้งต้นเก็บผักให้เหลือใบทิ้งไว้กับต้น 2 - 3 ใบ ต้นและใบที่เหลือจะ
สามารถเจริญเติบโตให้ผลผลิตเก็บเก่ียวได้อีก 2 - 3 ครั้ง 
          ข้อควรระวัง ต้องให้น้ าสม่ าเสมอ ผักตระกูลนี้มักมีปัญหาโรคและแมลงค่อนข้างมาก ต้องคอยดูแลเอา
ใจใส่ใกล้ชิด 
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3. ตระกูลพริก - มะเขือ ได้แก่ พริกข้ีหนู พริกชี้ฟ้า มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะเขือพวง มะเขือเทศ 
             - ผักตระกูลนี้ควรมีการเพาะกล้าก่อนย้ายปลูกในแปลง 
  - การเพาะกล้า เตรียมดินในกะบะเพราะหรือในถุงพลาสติก 
            - หยอดเมล็ดในถุงเพาะ ถุงละ 3 – 5 เมล็ด ถ้าเพาะในกะบะเพาะ ควรเว้นระยะระหว่าง
ต้น 5 เซนติเมตร ระหว่างแถว 10 เซนติเมตร 
            - เมื่อเมล็ดงอกแล้วมีใบจริง 2 - 3 ใบ ถอนแยกเหลือต้นกล้าแข็งแรงสมบูรณ์ไว้ 2 ต้น 
           - เมื่อกล้ามีใบจริง 5 - 6 ใบ หรือหลังเพาะกล้าประมาณ 30 วัน ย้ายกล้าลงแปลงปลูก 
           - เมื่อต้นกล้าตั้งตัวได้ หรือเริ่มเจริญเติบโต ใส่ปุ๋ยยูเรีย 1 ครั้ง 
          - เมื่อต้นเริ่มออกดอกใช้ปุ๋ย 15-15-15 หรือ 12-24-12 
           อำยุเก็บเกี่ยว มะเขือเทศประมาณ 50 - 60 วัน หลังย้ายกล้า และพริก มะเขือ ประมาณ 60 - 
75 วัน หลังย้ายกล้า 
 
      4. ตระกูลผักชีและตระกูลผักบุ้ง ได้แก่ ผักชี ขึ้นฉ่าย ผักบุ้ง 
            - ควรน าเมล็ดแช่น้ าก่อนปลูก ถ้าเมล็ดลอยให้ทิ้งไปและน าเมล็ดที่จมน้ ามาเพาะ 
           - หว่านเมล็ดในแปลง โดยจัดแถวให้ระยะห่างกัน 15 - 20 เวนติเมตร กลบดินทับบางๆ 

ประมาณ 1 เซนติเมตร ส าหรับขึ้นฉ่าย 
        - ผักบุ้งจะงอกใน 3 วัน ผักชีประมาณ 4 - 8 วัน และข้ึนฉ่าย 4 - 7 วัน 
           - เมื่อกล้างอกมีใบจริง ถอนแยกและพรวนดินให้โปร่งเสมอจนเก็บเก่ียว 
           - ผักบุ้งจีนเก็บเกี่ยวได้ภายใน 15 - 20 วัน ผักชี 45 - 60 วนั และข้ึนฉ่าย 60 - 70 วัน 

 - ส าหรับผักชีและข้ึนฉ่าย ไม่ชอบแสงแดดจัด อาจปลูกในที่ ๆ มีร่มเงาได้ แต่ส าหรับผักบุ้งจีน 
ต้องการแสงแดดตลอดวัน 

            5. ตระกูลโหระพำ กะเพรำ แมงลัก และตระกูลผักชีฝรั่ง ได้แก่ โหระพา กะเพรา แมงลักและ 
ผักชีฝรั่ง 
                - เตรียมดินให้ละเอียดหว่านเมล็ดให้ทั่วแปลงใช้ฟางกลบ หรือปุ๋ยคอกท่ีย่อยสลายดีแล้วโรย
ทับบางๆ รดน้ าตามทันทีด้วยบัวรดน้ าตาถี่ 
                 - เมล็ดจะงอกเป็นต้นกล้าภายใน 7 วัน 
                 - เมื่อกล้าอายุ 1 เดือน ถอนแยกจัดระยะต้นให้โปร่ง หรือใช้ระยะระหว่างต้น ประมาณ 
20 - 30 เซนติเมตร 

       - โหระพา กะเพรา แมงลัก เก็บเกี่ยวได้หลังหยอดเมล็ด 45 - 50 วัน ผักชีฝรั่ง เก็บเก่ียวได้
หลังหยอดเมล็ด 60 วัน 
                 - ส าหรับโหระพา กะเพรา และแมงลัก ในระหว่างการเจริญเติบโตให้หมั่นเด็ดดอกท้ิงเพ่ือให้
ล าต้นและใบเจริญเติบโตได้เต็มที่ 
                 - ผักชีฝรั่ง ตัดใบไปรับประทาน เหลือล าต้นทิ้งไว้จะสามารถเจริญเติบโตได้อีก 
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2.1.9  กำรเก็บเกี่ยว 
 

กำรเก็บเกี่ยว 
การเก็บเกี่ยวผักควรเก็บในเวลาเช้าจะท าให้ได้ผักสดรสดี   และหากยังไม่ได้ใช้ให้ล้างให้สะอาด และน า

เก็บไว้ในตู้เย็น ส าหรับผักประเภทผลควรเก็บในขณะที่ผลไม่แก่จัด จะได้ผลที่มีรสดีและจะท าให้ผลดก       
หากปล่อยให้ผลแก่คาต้น ต่อไปจะออกผลน้อยลงส าหรับในผักใบหลายชนิด เช่น หอมแบ่ง ผักบุ้งจีน คะน้า 
กะหล่ าปลี การแบ่งเก็บผักท่ีสดอ่อนหรือโตได้ขนาดแล้ว โดยยังคงเหลือล าต้นและรากไว้ไม่ถอนออกทั้งต้น ราก
หรือต้นที่เหลืออยู่จะสามารถงอกงามให้ผลได้อีกหลายครั้ง ทั้งนี้จะต้องมีการดู แลรักษาให้น้ าและปุ๋ยอยู่      
การปลูกพืชหมุนเวียนสลับชนิดหรือปลูกผักหลายชนิดในแปลงเดียวกัน และปลูกผักที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น
บ้างยาวบ้างคละกันในแปลงเดียวกันหรือปลูกผักชนิดเดียวกันแต่ทยอยปลูกครั้งละ 3 - 5 ต้น หรือประมาณว่า
พอรับประทานได้ในครอบครัวในแต่ละครั้งที่เก็บเกี่ยว ก็จะท าให้ผู้ปลูกมีผักสดเก็บรับประทานได้ทุกวันตลอดปี 
หลักการพิจารณากว้างๆ ดังนี้ 

1.พืชผักกินราก เช่น ผักกาดหัว มันเทศ แครอท บีท ต้องเก็บเกี่ยวตามอายุและขนาดที่ก าหนดไว้ อย่า
ปล่อยให้แก่จนฟ่ามหรือมีเสี้ยน และต้องไม่ขุดให้เกิดแผลหรือรอยช้ า 

2.พืชผักพวกล าต้นใต้ดิน เช่น มันฝรั่ง เผือก ควรปล่อยให้ใบแห้งก่อนเก็บเกี่ยว เพ่ือให้มีเปอร์เซนต์
ความชื้นต่ า การใช้เครื่องทุ่นแรงเก็บเกี่ยวผลผลิต ต้องระวังปัญหาการถูกท าลายของหัว 

3.พืชผักกินใบและกินต้น เช่น ผักกาดหรือกะหล่ าต่างๆ เก็บเกี่ยวเมื่อต้นเจริญได้คุณภาพเต็มที่โดยใช้
มีดคมๆ ตัดให้ถึงโคนใกล้ชิดรากมากท่ีสุด และควรเก็บเก่ียวให้เสร็จภายในครั้งเดียว การเก็บเกี่ยวในตอนเช้าตรู่
ต้องกระท าด้วยความระมัดระวัง เพราะจะเกิดปัญหาการเปราะหักของใบ และจะเป็นผลท าให้เกิดโรคเน่า
ระบาดอย่างรวดเร็ว รอยแผลตัดควรทาสารป้องกันเข้าท าลายของเชื้อจุลินทรีย์ เช่น ปูนแดง บอแรก คลอรอก 
และยาฆ่าเชื้อต่างๆ 

4.พืชผักพวกหอม กระเทียม เก็บเกี่ยวเมื่อโคนต้น (Core) แห้งหรือปลายใบโค้งงอลง โดยท าการขุด
ขึ้นมาท้ังต้นแล้วทิ้งไว้ในแปลง 1 - 2 สัปดาห์ เพ่ือให้ต้นและหัวแห้ง ก่อนที่จะท าการเก็บรักษา 

5.พืชผักกินได้ เช่น บร็อคโคลี และกะหล่ าดอก เก็บเกี่ยวเมื่อดอกอัดแน่นและขยายใหญ่เต็มที่โดยตัดที่
โคนต้นให้มีใบติดมาด้วย 3 - 4 ใบ เพ่ือใช้ห่อดอก ป้องกันการถูกกระทบกระแทกในขณะขนส่ง การใช้แผ่น
พลาสติกห่อหุ้มหัว แต่ละหัวจะลดปัญหาการสูญเสียได้ 

6.พืชผักกินผลและเมล็ด เช่น ข้าวโพดหวาน ถั่วต่างๆ แตงต่างๆ ควรเก็บในตอนเช้า จะท าให้
เปอร์เซนต์น้ าตาลสูงกว่าการเก็บในตอนบ่าย และเก็บโดยใช้มีดตัดโดยระมัดระวัง อย่าให้ผลผลิตตกลงพ้ืนดินใน
ระหว่างเก็บเกี่ยว 

 
กำรเก็บเกี่ยวให้ได้คุณภำพสูง ควรพิจารณาหลักในการเก็บเกี่ยวดังนี้ 

     1. การเก็บเกี่ยวพืชผักโดยมีจุดประสงค์เพ่ือบริโภคสด อาจจะเก็บในระยะเมื่อยังอ่อนอยู่ เช่น บวบและ
แตงกวา หรือเก็บเก่ียวเมื่อโตเต็มที่ เช่น ฟักทอง และกะหล่ าต่างๆ หรือเก็บเม่ือผลสุกแล้ว เช่น แตงโม แตงไทย 
แตงเทศ มะเขือเทศ 

2. การเก็บเกี่ยวพืชผักเพ่ือน ามาแปรรูป พืชผักที่น ามาท าการแปรรูป ควรเก็บเกี่ยวเมื่อพืชผักมี
คุณลักษณะดังต่อไปนี้ คือ 

2.1 มีปริมาณเยื่อใยหรือกากน้อย ปริมาณกากจะเป็นปฏิภาคโดยตรงกับอายุของพืชผัก ผักท่ี
ยังอ่อนอยู่จะมีกากน้อยกว่าเมื่อแก่  
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2.2 ปริมาณกากที่เหมาะจะเก็บเกี่ยวได้ ควรมีประมาณร้อยละ 0.5 - 1.0 ปริมาณของ
ความชื้น ความชื้นในพืชผักควรมีปริมาณร้อยละ 80 - 90 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชผัก และชนิดผลิตภัณฑ์ที่
จะท า 

      2.3 ควรมีปริมาณแป้งน้อย แต่มีปริมาณน้ าตาลสูง 

ดัชนีในกำรเก็บเกี่ยว ซึ่งพิจำรณำได้จำก 
1. การสังเกตด้วยสายตา แบ่งได้ตามลักษณะ คือ 

1.1 การเปลี่ยนแปลงของสี ตัวอย่างเช่น มะเขือเทศเมื่ออายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม จะเริ่ม
เปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีเขียวอมแดง มากน้อยข้ึนอยู่กับสายพันธุ์ด้วย 

1.2 ขนาด พิจารณาดูขนาดของใบหรือผล ว่าได้ขนาดตามต้องการ เช่น แตงกวาเก็บเกี่ยวเมื่อ
หนามยังไม่หลุด ผักกินใบเก็บเกี่ยวเมื่อใบอวบใหญ่ ผักกินดอกเก็บเกี่ยวเมื่อดอกยังไม่บานหรือดอกอัดเบียดกัน
แน่น เช่นกะหล่ าดอกและ บรอคโคลี่ 

2. การใช้วิธีการทางกายภาพเป็นการพิจารณาดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพืชผัก เช่น ผักกิน
ใบต่างๆใบจะอวบมีนวล ผักกินผล เช่น แตงเทศ จะเกิดรอยแตกที่ข้ัวผล 

3. การใช้ประสาทสัมผัส ได้แก่ การชิมรส การฟังเสียง การดมกลิ่นและอ่ืนๆ ซึ่งนอกเหนือจากการ
สังเกตด้วยสายตา 

3.1 การชิมรส ใช้กับพืชผักกินผล กินต้นหรือกินราก เช่น แตงกวา แตงโม ข้าวโพดหวาน    
ผักกินหัว 

3.2 การฟังเสียง ใช้กับแตงโมเป็นส่วนใหญ่ 
3.3 การดมกลิ่น ใช้กับพืชกินผล เช่น แตงไทย แตงเทศ 

4. การประมาณอายุหลังจากวันปลูกถึงวันเก็บเกี่ยว ภายใต้การเจริญเติบโตที่เหมาะสม โดยอายุเก็บ
เกี่ยวขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ว่าเป็นพันธุ์หนักหรือพันธุ์เบา และต้องพิจารณาถึง สภาพภูมิอากาศและฤดูกาลด้วย 
โดยการปลูกพืชผักภายใต้สภาพอุณหภูมิต่ า เช่น ในช่วงฤดูหนาว อายุเก็บเกี่ยวมักจะยึดนานออกไปมากน้อย
ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชผัก แต่เมื่อปลูกในสภาพปรกติที่เหมาะสม จะสามารถประมาณอายุของพืชผัก แต่ละชนิดได้    

5. การประมาณอายุจากวันที่ดอกได้รับการผสม เกสรจนถึงวันแก่ เก็บเกี่ยว ซึ่งสามารถประมาณอายุ
เก็บเก่ียวพืชผักชนิดต่างๆ ได้ 
 
ฤดูกำลในเก็บเกี่ยว 

ควรเลือกปลูกผักสวนครัวให้เหมาะสมกับฤดูกาล เพราะจะท าให้ดูแลรักษาง่ายได้ผักที่มีคุณภาพ 
ผลผลิตดี มีโรคและแมลงรบกวนน้อย ฤดูกาลที่เหมาะสมในการปลูกพืชผักแต่ละชนิด ดังนี้ 
             พฤศจิกำยน – มกรำคม หอมแบ่ง กุยช่าย คื่นฉ่าย กะหล่ าปลี ผักกาดขาวปลีห่อ กะหล่ าปม 
กะหล่ าดอก มะเขือเทศ ถั่วแระญี่ปุ่น หอมแดง หอมหัวใหญ่ กระเทียม 
             กุมภำพันธ์–เมษำยน ผักชี ผักบุ้งจีน ผักกาดหัว ถั่วฝักยาว แตงกวา แตงไทย มะระ ผักกาดขาวปลี 
ผักคะน้า ผักกาดเขียวกวางตุ้ง ผักกาดขาว 
             พฤษภำคม – กรกฎำคม ผักคะน้า กุยช่าย บวบเหลี่ยม กวางตุ้งไต้หวัน ข้าวโพดหวาน หอมแดง 
             สิงหำคม – ตุลำคม ผักชีลาว ผักโขม กุยช่าย ผกักาดขาว ผักกาดเขียวกวางตุ้ง หอมแบ่ง มันแกว 
มันเทศ ผักกาดหอม ผักคะน้า ผักบุ้งจีน พริกชี้ฟ้า พริกขี้หนู มะเขือเปราะมะเขือยาว 
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กิจกรรมตอนที่ 2.1 

1. แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มละ 3 - 5 คนเพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ เช่น ต าราเอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การ
ปลูกผักสวนครัว และการดูแลรักษา อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มและหาข้อสรุป วางแผน  
การออกแบบร่วมกัน ในรูปแบบแผนผังความคิด แล้วน าเสนอผลงานของกลุ่ม ประมาณ 3 - 5 คน  โดยใช้เวลา 
15 นาท ี 

2. ให้ผู้เรียนศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ใกล้เคียง แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านการเกษตร 
ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ในด้านเกษตร สื่อของจริง  

3. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติปลูกผักทั้งในแปลงปลูกและภาชนะที่เตรียมไว้ตามวิธีการและ
ขั้นตอนที่สอน  

4. มอบหมายให้ผู้เรียนดูแลรักษาแปลงผักที่ปลูกจนถึงข้ันการเก็บเกี่ยว  
5. บันทึกรายละเอียดกระบวนขั้นตอน ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงาน

แปลงปลูกผัก พร้อมกับข้อเสนอแนวทางแก้ไข 
6. ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาข้อสรุปเกี่ยวกับ ความรู้สึก ความส าเร็จความรู้

ที่ได้รับ ปัญหาและอุปสรรของการปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาน าเสนอร่วมกัน เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินกิจกรรมให้ก้าวหน้าและประสบผลส าเร็จในครั้งต่อ ๆ ไป 
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ตอนที่ 2.2  
กำรใช้สำรเคมีกับกำรปลูกผัก 
 
หัวเรื่อง 

2.2 การใช้สารเคมีกับการปลูกผัก 
 

แนวคิด 
1. หลักการใช้สารเคมีกับการปลูกผัก 
 

วัตถุประสงค์ 
1. สามารถเลือกใช้สารเคมีกับการปลูกผักได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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2.2  กำรใช้สำรเคมีกับกำรปลูกผัก 

กำรใช้สำรแคมีป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช 
จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ในการปฏิบัติจริงของเกษตรกรนั้น เกษตรกรต้องหมั่นตรวจแปลง

ปลูกพืชของตนอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือเป็นการพยากรณ์สถานการณ์ของศัตรูพืชในแปลงของตน เมื่อทราบ
สถานการณ์แล้วจึงพิจารณาเลือกใช้วิธีการป้องกันและก าจัดที่เหมาะสม แต่ในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมหรือไม่
มีวิธีการควบคุมใดที่ใช้ได้ผลแล้ว เกษตรกรอาจใช้สารเคมีในการควบคุมศัตรูพืชนั้นๆ ได้โดยพิจารณาจาก 

1. เป็นสารเคมีท่ีเหมาะสมกับศัตรูพืชชนิดนั้น 
2. สารเคมีนั้นสลายตัวได้เร็ว 
3. ใช้ในอัตราที่เหมาะสมตามค า แนะน า 
4. เว้นระยะการเก็บเก่ียวผลผลิตตามค า แนะน าทั้งนี้เพ่ือไม่ก่อให้เกิดอันตราย หรือมีสารพิษ

ตกค้างในพืชผักนั้น และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอีกด้วย 
กำรควบคุมโดยชีววิธี 

เป็นการใช้สิ่งมีชีวิตควบคุมศัตรูพืช ซึ่งได้แก่ แมลง ตัวห ้า ตัวเบียน ที่ท า ลายแมลงศัตรูพืชชนิดอ่ืน 
หรืออาจใช้สิ่งมีชีวิตเล็กๆ เช่น เชื้อบักเตรี เชื้อไวรัส เชื้อรา ไส้เดือนฝอย เป็นต้น ในการควบคุมซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 เชื้อบักเตรี ที่นิยมใช้ในการควบคุม แมลง คือ เชื้อบีที (BT) โดยแมลงเชื้อบัคเตรีชนิด นี้เข้าไปแล้ว  
น ้าย่อยในล าไส้ของแมลงจะละลายผลึกของเชื้อบักเตรี ท า ให้เกิดสารพิษท า ลายระบบย่อยอาหารและอวัยวะ
ของแมลง ท า ให้ขากรรไกรแข็ง กินอาหารไม่ได้ เคลื่อนไหวช้าลง และตายไปในที่สุด 

เชื้อบักเตรีที่มีขำยเป็นกำรค้ำจะมี 2 กลุ่ม คือ 
1. Kurstaki ได้แก่ แบคโทรฟินเอชพี ดับเบ้ิลยูพี, เซ็นทารี่ยูดีจี มีประสิทธิภาพในการก าจัด 

หนอนในผัก หนอนกระทู้หอม และหนอนคืบกะหล ่า 
2. Aizawai ได้แก่ ฟลอร์แบค เอชพี, ฟลอร์แบค เอฟซ,ี ธูรีไซด ์เอชพี มีประสิทธิภาพในการ 

ก าจัดหนอนใยผัก และหนอนคืบกะหล ่า เท่านั้นดังนั้น การที่จะใช้เชื้อบักเตรีให้ได้ผล ควรเลือกชนิดของเชื่อให้
ตรงกับแมลงศัตรู และควรฉีดพ่นเมื่อหนอนยังเป็นตัวอ่อนอยู่ หลีกเลี่ยงแสงในขณะฉีดพ่น และไม่ควรให้น ้า
หลังจากฉีดพ่นเชื้อบักเตรีแล้ว 

เชื้อไวรัส เชื้อไวรัสที่ใช้ในการควบคุม คือ เอ็นพีวี (NPV) โดยใช้ในการก า จัดหนอนหลอดหอมหรือ
หนอนหนังเหนียว ซึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้จะเข้าไปท า ลายระบบต่างๆ ของร่างกาย ท า ให้หนอนลดการกินอาหาร
เคลื่อนไหวช้า ล า ตัวมีสีซีดลง มีจุดสีขุ่นหรือส้ม แล้วจะใช้ขาเทียมเกาะที่ต้นพืชห้อยหัวลงมาตายในที่สุด 

เชื้อรำ ที่ใช้ในการควบคุม คือ ไตรโครเดอร์ มาจะควบคุมเชื้อสาเหตุของโรครากเน่า โคนเน่า เน่าคอ
ดินของมะเขือเทศและผักกาดหัว โดยจะใช้เชื้อราผสมกับร า ข้าวและปุ๋ยหมัก ในอัตรา 1:10:40  แล้วใช้รองก้น
หลุมหรือโรยรอบโคนต้น 

ไส้เดือนฝอย จะช่วยควบคุมด้วงหมัดผัก โดยชอนไชเข้าสู่ระบบเลือดหรือกระเพาะอาหาร เมื่อเข้าไป
แล้วจะถูกย่อยท า ลาย จากนัน้จะปลดปล่อยเชื้อบักเตรีที่เป็นอันตรายต่อแมลงออกมา ท า ให้แมลงตายในที่สุด 
ในการใช้ไส้เดือนฝอยนั้น เกษตรกรควรเก็บรักษาไว้ในที่เย็น และใช้ไส้เดือนฝอยในการควบคุมหลังจากการ
ให้น ้าแก่ต้นพืชช่วงเวลาเย็นๆ เนื่องจากไส้เดือนฝอยจะไม่ทนทานต่อสภาพที่แห้งแล้งหรือ ถูกแสง 
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กำรใช้สำรสกัดจำกพืช 
พืชที่นิยมน า มาใช้สกัดเป็นสารควบคุมโรคและแมลง คือ สะเดา เนื่องจากในสะเดามีสาร 

อะซาดิแรคติน (Azadirachtin) ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยในการป้องกันและก า จัดแมลงได้โดย 
- สามารถใช้ฆ่าแมลงได้บางชนิด 
- ใช้เป็นสารไล่แมลง 
- ท า ให้แมลงไม่กินอาหาร 
- ท า ให้การเจริญเติบโตของแมลงผิดปกติ 
- ยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลง 
- ยับยั้งการวางไข่และการลอกคราบของแมลง 
- เป็นพิษต่อไข่ของแมลง ท า ให้ไข่ไม่ฟัก 
- ยับยั้งการสร้างเอนไซม์ในระบบย่อยอาหารของแมลง 
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กิจกรรมตอนที่ 2.2 

1. แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มละ 3 - 5 คน เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
เช่น ต าราเอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ตลอดจนสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การใช้สารเคมี
กับการปลูกผัก อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มและหาข้อสรุป วางแผนการออกแบบร่วมกัน ใน
รูปแบบแผนผังความคิด แล้วน าเสนอผลงานของกลุ่ม ประมาณ 3 - 5 คน  โดยใช้เวลา 15 นาที  
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ตอนที่ 2.3  
กำรผลิตปุ๋ยชีวภำพ 
 
หัวเรื่อง 

2.3 กำรผลิตปุ๋ยชีวภำพ 
 
แนวคิด 

1. ประโยชน์ วิธีการผลิตและการเลือกใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. อธิบายวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ประโยชน์ของปุ๋ยชีวภาพและเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม 
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2.3   กำรผลิตปุ๋ยชีวภำพ 

 
กำรท ำปุ๋ยชีวภำพ 

ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และอีกหลายๆ ชื่อ มีการให้ค าจ ากัดความในทางวิชาการ ที่ค่อนข้าง
หลากหลาย ในที่นี้ “ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ” หมายถึง สารธรรมชาติที่ได้จากกระบวนการหมักบ่ม วัตถุดิบจาก
ธรรมชาติต่าง ๆ ทั้งพืช และสัตว์จนสลายตัวสมบูรณ์เป็นฮิวมัส วิตามิน ฮอร์โมน และสารธรรมชาติต่างๆ     
(ดินป่า) ซึ่งเป็นทั้งอาหารของดิน (สิ่งมีชีวิตในดิน) ตัวเร่งการท างาน (catalize) ของสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อาศัยอยู่   
ในดิน และอาศัยอยู่ปลายรากของพืช (แบคทีเรีย แอคติโนมัยซิส และเชื้อรา ฯลฯ) ที่สามารถสร้างธาตุอาหาร
กว่า 93 ชนิดให้แก่พืช ภายใต้หลักการกสิกรรมธรรมชาติที่ว่า “เลี้ยงดิน เพ่ือให้ ดินเลี้ยงพืช” (Feed the soil 
and let the soil feed the plant) การให้ความส าคัญของดินด้วยการเคารพบูชาดินเสมือน “แม่” ภูมิปัญญา
ดั้งเดิมในการดูแลรักษาดิน ที่เรียกว่า “พระแม่ธรณี” สังคมไทยได้พัฒนาการผลิตอาหารให้แก่ดิน หรือปัจจุบัน
เรียกว่า ปุ๋ย ไว้หลายรูปแบบ ด้วยเทคโนโลยีที่ลึกซึ้งแนบแน่นกับธรรมชาติ  

ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพ 
1.เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในดิน เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา และแอคติโนมัยซิส 
2.ให้ธาตุอาหาร และกระตุ้นให้จุลินทรีย์สร้างอาหารกว่า 93 ชนิดแก่พืช 
3.ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติ และโครงสร้างดินให้ดีขึ้น 
4.ช่วยดูดซับ หรือดูดยึดธาตุอาหารไว้ให้แก่พืช 
5.ช่วยปรับค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) ของดินให้อยู่ในระดับที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช 
6.ช่วยก าจัด และต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคต่าง ๆ 
7.ท าให้พืชสามารถสร้างพิษได้เอง สามารถต้านทานโรค และแมลงได้ดี 

สูตรปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพชนิดต่ำงๆ 
ได้จากประสบการณ์ของเกษตรกร และนักวิชาการเครือข่ายต่าง ๆ ที่พัฒนามาจนได้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

ที่มีคุณภาพ ให้คุณค่าทางธาตุอาหารโดยตรงแก่พืช และกระตุ้นให้จุลินทรีย์ในดินสร้างอาหารกว่า 93 ชนิดที่พืช
ต้องการ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งมีธาตุอาหารเพียง 3 ชนิด (N P K) และได้คุณภาพของผลผลิตที่สูงกว่า     
ได้รสชาติที่ดีกว่า และต้นทุนที่ต่ ากว่าการใช้ปุ๋ยเคมี โดยในปัจจุบันพบว่ามีสูตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
มากกว่า 100 สูตร ซึ่งมีการพัฒนาการผลิตมาช้านานแต่ใช้ในวงจ ากัดไม่แพร่หลายเหมือนกับปุ๋ยเคมี 

ปุ๋ยน้ ำชีวภำพ หรือที่เรียกว่าน้ ำหมักจุลินทรีย์ ขยะหอม น้ ำสกัดชีวภำพ หรือ EM (Effective 
Microorganisms) คือ สารละลายที่ได้จากการย่อยสลายเศษวัสดุเหลือใช้จากส่วนต่างๆของพืชหรือสัตว์     
โดยการหมักในสภาพไร้อากาศ  
       ปุ๋ยน้ าชีวภาพทีห่มักจนได้ท่ีแล้วจะมีสีน้ าตาลเข้ม ซึ่งประกอบด้วยสารอาหาร ดังนี้  
                - ธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม  
                - ธาตุอาหารรอง ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม ก ามะถัน  
                - ธาตุอาหารเสริม ได้แก่ เหล็ก ทองแดง แมงกานีส 

ปุ๋ยน้ าชีวภาพ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
                - ปุ๋ยน้ าชีวภาพทีผ่ลิตจากพืชหรือขยะเปียก ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้รสเปรี้ยว      
เศษผลไม้สีแดงสีเหลือง พืชสมุนไพร  
               - ปุ๋ยน้ าชีวภาพทีผ่ลิตจากสัตว์ ได้แก่ ปลา หอยเชอรี่  
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ปุ๋ยชีวภำพที่ผลิตจำกพืชหรือขยะเปียก 
ส่วนผสม  
     - เศษวัสดุเหลือใช้ 0.5 ถัง  
     - กากน้ าตาล 1 ลิตร  
     - น้ าหมักจุลินทรีย์ 1 ลิตร  
     - น้ าสะอาด 0.5 ถัง 
อุปกรณ์  
    - ถังพลาสติกมีฝาปิดขนาด 20 - 40 ลิตร  
    - ถุงปุ๋ย 
วิธีท ำ  
    - เติมน้ าสะอาดลงในถังพลาสติก จากนั้นเติมกากน้ าตาลและหัวเชื้อจุลินทรีย์ ผสมให้เข้ากัน  
    - น าเศษวัสดุใส่ถุงปุ๋ย ผูกปากถุง แล้วน าไปแช่ให้จมเป็นเวลา 7 วัน โดยเก็บในที่ร่ม  
 

ปุ๋ยน้ ำชีวภำพที่ผลิตจำกสัตว์ 
ส่วนผสม  
    - เศษวัสดุเหลือใช้ 0.5 ถัง  
    - กากน้ าตาล 1 ลิตร  
    - น้ าหมักจุลินทรีย์ 1 ลิตร  
    - น้ าสะอาด 0.5 ถัง 
อุปกรณ์  
    - ถังพลาสติกมีฝาปิดขนาด 20 - 40 ลิตร  
    - ไม้ส าหรับคน 
วิธีท ำ  
    - เติมส่วนผสมทั้งหมดลงในถังแล้วปิดฝา หมักไว้ในที่ร่ม เป็นเวลา 1 - 2 เดือน  
    - คนส่วนผสมอย่างสม่ าเสมอในระหว่างการหมัก เพื่อให้เกิดการย่อยสลายดีขึ้น  
ประโยชน์ของปุ๋ยน้ ำชีวภำพ 
    - ใช้เป็นหัวเชื้อในการท าปุ๋ยหมักอินทรีย์  
   - ใช้ในการก าจัดน้ าเสียและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
   - ใช้ท าความสะอาดพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์  
   - ใช้บ าบัดกลิ่นเหม็นต่างๆ เช่น ห้องส้วม กองขยะ ท่อระบายน้ า  
   - ใช้แทนปุ๋ยเคมี  
ข้อควรระวังเกี่ยวกับปุ๋ยน้ ำชีวภำพ  
   - การควบคุมปริมาณกากน้ าตาล เพ่ือป้องกันการเกิดกลิ่นเหม็นระหว่างการหมัก  
   - การควบคุมการใช้ปุ๋ยน้ าชีวภาพ โดยไม่ใช้ติดต่อกันหลายวันและ.ใช้ปริมาณที่เข้มข้นสูง  
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กิจกรรมตอนที่ 2.3 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาดูงาน ในหัวข้อเรื่องการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ใกล้เคียง      
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านการเกษตร ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ในด้านเกษตร สื่อของจริง  

2. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการผลิตปุ๋ยชีวภาพและน ามาทดลองปฏิบัติเพ่ือน าไปใช้กับผักที่ปลูก    
ทั้งในแปลงปลูกตามวิธีการและขั้นตอนที่ได้ศึกษาค้นคว้า  

3. บันทึกรายละเอียดกระบวนขั้นตอน ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงานการ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพ พร้อมกับข้อเสนอแนวทางแก้ไข 

4. ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาข้อสรุปเกี่ยวกับ ความรู้สึก ความส าเร็จความรู้ที่
ได้รับ ปัญหาและอุปสรรของการปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ มาน าเสนอร่วมกัน เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินกิจกรรมให้ก้าวหน้าและประสบผลส าเร็จในครั้งต่อๆไป 
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ตอนที่ 2.4 
กำรผลิตสำรสมุนไพรก ำจัดศัตรูผัก 
 
หัวเรื่อง 

2.4 กำรผลิตสำรสมุนไพรก ำจัดศัตรูผัก 
 

แนวคิด 
1. การผลิตสารสมุนไพรก าจัดศัตรูผัก 
 

วัตถุประสงค์ 
1. อธิบายประโยชน์ วิธีการผลิต วิธีการใช้สารสมุนไพรก าจัดศัตรูพืช 
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2.3  กำรผลิตสำรสมุนไพรก ำจัดศัตรูผัก 
           
  การใช้สมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืช ได้รับการพิสูจน์และยอมรับกันทั่วไปแล้วว่า   เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ

ในการป้องกันก าจัดแมลงโรคพืช โดยเฉพาะส าหรับการปลูกพืชผักและผลไม้  ไม่แพ้การใช้สารเคมี แต่มีข้อ
ดีกว่าหลายอย่าง คือ  มีราคาถูก ปลอดภัย ต่อเกษตรกรผู้ใช้ ไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิต จึงปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค รวมทั้งไม่เป็นอันตรายต่อแมลงที่เป็นประโยชน์และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ  ในแปลงพืชผักไม่ตกค้างในดินและ
สภาพแวดล้อม 
  อย่างไรก็ตามการใช้สมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืชมิได้เป็นวิธีการส าเร็จรูปเหมือนกับการใช้สารเคมี  การใช้
สมุนไพรป้องกันก าจัดศัตรูพืช  ควรท าควบคู่ไปกับวิธีธรรมชาติหรือวิธีทางเกษตรอินทรีย์ เพ่ือสร้างสมดุลย์ทาง
ธรรมชาติ ให้เกิดขึ้นในแปลงพืชผักผลไม้ วิธีทางเกษตรอินทรีย์เหล่านั้น ได้แก่ 

            1. การเตรียมดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพ 
                 2. การเลือกใช้พันธุ์ที่ทนทานต่อโรคและแมลง 
                 3. ปลูกพืชให้ตรงกับฤดูกาลที่เหมาะสม 
                 4. การปลูกพืชหลายชนิดในแปลงเดียวกัน  แบบผสมผสานและปลูกพืชหมุนเวียน 
           การปลูกปฏิบัติเหล่านี้จะช่วยให้พืชผักมีสุขภาพแข็งแรงต้านทานโรคและแมลง  ป้องกันการระบาด
ของแมลงศัตรูพืช 

 
ข้อควรปฏิบัติในกำรใช้สำรสกัดจำกพืชสมุนไพร 

1. ควรใช้สารสกัดชีวภาพจากพืชสมุนไพรแต่ละสูตรสลับกันไปทุกๆ 5 – 7 วัน เช่น อาทิตย์แรกใช้  
สารสกัดบอระเพ็ด อาทิตย์ที่ 2 ใช้สารสักจากสะเดา อาทิตย์ที่ 3 ใช้สารสกัดจากพริก อาทิตย์ที่ 4 ใช้สารสกัด
จากสาบเสือ ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการดื้อยาของแมลงศัตรูพืช จึงไม่ควรใช้สารสกัดสูตรเดียวติดต่อกันเป็น
เวลานาน  อย่างที่เกษตรกรปฏิบัติอยู่ขณะนี้ 

2. การหมักน้ าสกัดจากพืชสมุนไพรจากพืชบางชนิด เช่น พริก ข่า ตะไคร้หอม สะเดา ไม่ควรหมักไว้
เกินกว่า 3 วัน เพราะท าให้น้ าหมักมีกลิ่นบูดเน่าและสารก าจัดแมลงเสื่อมคุณภาพได้ควรหมักไว้ 1 - 2 คืน แล้ว
กรองเอาน้ าสกัดออกมาเก็บไว้ใช้จะมีประสิทธิภาพมากกว่า 

3. ควรจะหมักน้ าสกัดพืชสมุนไพรหลายๆ ขนาน พร้อมๆ กันแล้วกรองเก็บไว้สลับกันใช้ตามข้อ 1 
          4. การใช้น้ าสกัดสมุนไพรควรเริ่มใช้ในอัตราส่วนที่ต่ าๆก่อน เช่น 5 ช้อนแกง ต่อน้ า 10 ลิตร แล้วจึง
เพ่ิมอัตราส่วนขึ้นทีละน้อย เพราะพืชผักบางชนิดอาจจะชะงักการเจริญเติบโต หรือท าให้ยอดหรือใบไหม้ได้ 
          5. เศษพืชสมุนไพรที่กรองเอาน้ าหมักออกแล้ว น าไปใส่ตามโคนต้นไม้ผลหรือหว่านในแปลงกล้าข้าว 
เพ่ือขับไล่หรือก าจัดแมลงศัตรูพืชได้ 

กำรท ำน้ ำหมักสมุนไพร 7 รส  
         เป็นการเลือกเอาสมุนไพรรสต่างๆมาท าน้ าหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ เพื่อประโยชน์ทางการเกษตรซึ่ง
สามารถใช้ได้กับนาข้าว และพืชผักทุกชนิด 
            1. สมุนไพรรสจืด ได้แก่ ใบกล้วย ผักบุ้ง รางจืด และพืชสมุนไพรที่มีรสจืดทุกชนิด  สรรพคุณ  
จะเป็นปุ๋ยบ ารุงดินให้ดินมีความร่วนซุย โปร่ง และท าให้ดินไม่แข็ง และสามารถใช้บ าบัดน้ าเสียได้ด้ว ย 
            2. น้ ำหมักสมุนไพรรสขม ได้แก่ ใบสะเดา บอระเพ็ด ใบขี้เหล็ก และพืชสมุนไพรที่มีรสขมทุก
ชนิดสรรพคุณ สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืช 
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                 3. สมุนไพรรสฝำด ได้แก่ ปลีกล้วย เปลือกมังคุด เปลือกฝรั่ง มะยมหวาน และพืชสมุนไพรที่มี      
รสฝาด สรรพคุณ  ฆ่าเชื้อราในโรคพืชทุกชนิด 
                 4. น้ ำหมักสมุนไพรรสเบื่อเมำ ได้แก่ หัวกลอย ใบเมล็ดสบู่ด า ใบน้อยหน่า และพืชสมุนไพรที่มี     
รสเบื่อเมาทุกชนิดจะมี  สรรพคุณ  ฆ่าเพลี้ย หนอน และ แมลง ในพืชผักทุกชนิด 
                 5. น้ ำหมักสมุนไพรรสเปรี้ยว ได้แก่ มะกรูด มะนาว กระเจี๊ยบ และพืชสมุนไพรที่มีรสเปรี้ยวทุก
ชนิดจะมี  สรรพคุณ ไล่แมลงโดยเฉพาะ 
                 6. น้ ำหมักสมุนไพรรสหอมระเหย ได้แก่ ตะไคร้หอม ใบกะเพรา ใบเตย และพืชสมุนไพรที่มีรส
หอมระเหยทุกชนิดจะมี  สรรพคุณ จะเป็นน้ าหมักที่เปลี่ยนกลิ่นของต้นพืช เพ่ือป้องกันไม่ให้แมลงไปกัดกิน
ท าลาย 
                  7. น้ ำหมักสมุนไพรรสเผ็ดร้อน ได้แก่ พริก ขิง ข่า และพืชสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนทุกชนิดจะมี  
สรรพคุณ ไล่แมลง และ ท าให้แมลงแสบร้อน 

วิธีกำรท ำ  
          1. ใช้วัตถุดิบที่เป็นที่มาของแต่ละรส อย่างใดอย่างหนึ่งสับให้ละเอียด รวมแล้วให้ได้จ านวน 3 กิโลกรัม 
กากน้ าตาล จ านวน 1 ลิตร  น้ าเปล่า จ านวน 10 ลิตร 
          2. เทน้ าเปล่าใส่ถังพลาสติกแล้วเทกากน้ าตาลลงไปคนเรื่อยๆจนกากน้ าตาลละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับ
น้ า จากนั้นจึงเทวัตถุดิบที่สับละเอียดแล้วตามลงไป คนให้เข้ากันอีกครั้ง ปิดฝาให้สนิทตั้งไว้ในที่ร่ม นาน
ประมาณ 3 เดือน จึงสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 

กำรใช้ประโยชน์  
       ใช้ในอัตราส่วนเดียวกันส าหรับพืชผัก นาข้าว และไม้ผลทุกชนิด คือ น้ าหมัก 1 ลิตร+น้ าเปล่า 20 ลิตร 
ฉีดพ่นให้ทั่ว คือ ถ้าเป็นพืชผักทั่วไปฉีดพ่นทุก 3 วัน / ถ้าเป็นไม้ผลฉีดพ่นทุก 7 วัน 
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กิจกรรมตอนที่ 2.4 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาดูงาน ในหัวข้อเรื่องการผลิตสารสมุนไพรก าจัดศัตรูพืช ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
พ้ืนที่ใกล้เคียง แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านการเกษตร ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ในด้านเกษตร สื่อของจริง  

2. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการผลิตสารสมุนไพรก าจัดศัตรูพืช และน ามาทดลองปฏิบัติเพ่ือ
น าไปใช้กับผักท่ีปลูกทั้งในแปลงปลูกตามวิธีการและขั้นตอนที่ได้ศึกษาค้นคว้า  

3. บันทึกรายละเอียดกระบวนขั้นตอน ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
การผลิตสารสมุนไพรก าจัดศัตรูผัก พร้อมกับข้อเสนอแนวทางแก้ไข 

4. ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาข้อสรุปเกี่ยวกับ ความรู้สึก ความส าเร็จความรู้
ที่ได้รับ ปัญหาและอุปสรรของการปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ มาน าเสนอร่วมกัน เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินกิจกรรมให้ก้าวหน้าและประสบผลส าเร็จในครั้งต่อ ๆ ไป 
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ตอนที่ 2.5  
กำรคัดเลือกผัก กำรชั่งน้ ำหนัก กำรบรรจุภัณฑ์ กำรโฆษณำ ขำยผัก กำรขำยผัก 
 
หัวเรื่อง 

2.5 การคัดเลือกผัก การชั่งน้ าหนัก การบรรจุภัณฑ์ การโฆษณา ขายผัก การขายผัก 
 

แนวคิด 
1. วิธีการการคัดเลือกผัก การชั่งน้ าหนัก การบรรจุภัณฑ์ การโฆษณา ขายผัก การขายผัก 
 

วัตถุประสงค์ 
1. สามารถบอกวิธีการคัดเลือกผัก การชั่งน้ าหนัก การบรรจุภัณฑ์ การโฆษณา การขายผักได้ 

การใช้สารเคมีกับการปลูกผัก 
 
 
 
 
. 
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2.5  กำรคัดเลือก กำรช่ังน้ ำหนัก กำรบรรจุ กำรตลำด  

กำรคัดเลือกผัก 
1. การคัดแยกสิ่งสกปรก หรือเศษหญ้า เศษดินที่ติดมากับพืชผัก 
2. การคัดขนาดหรือคัดชั้น (grade) ผักทุกชนิดควรได้รับการคัดแยกขนาดและคุณภาพออกจากกัน 

โดยทันทีในขณะเก็บเกี่ยว ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ซื้อ เช่น เพ่ือการส่งออก ส่งเข้าโรงงานแปรรูป จ าหน่าย
ให้กับโรงแรม ภัตตาคาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือให้ผู้บริโภคทั่วไป ผักที่ชั้นมีความสม่ าเสมอย่อมได้ราคาดีและดู
น่าซื้อยิ่งขึ้น ปรกติชั้นที่ตั้งขึ้นมักถือตามลักษณะของขนาดและคุณภาพ เช่น รูปทรง ความสม่ าเสมอ สี ความ
สุกแก่ของพืชผัก ซึ่งนิยมแบ่งชั้นออกเป็น 3 - 5 ชั้น มาตรฐานของชั้นควรเป็นมาตรฐานสากลเดียวกันทั่วทั้ง
ประเทศ หรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นมาตรฐานในแต่ละภาค ซึ่งควบคุมหรือตั้งขึ้นโดยหน่วยงานหรือองค์การของ
รัฐ เพ่ือพัฒนามาตรฐานของการส่งออกด้วย ในปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่นิยมการคัดชั้นหรือคุณภาพของ
พืชผักมากนัก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ซื้อหรือผู้บริโภคยังไม่มีความละเอียดอ่อนหรือพิถีพิถันในเรื่องชั้น แต่อย่างไร
ก็ตามการคัดแยกชั้นเพ่ือให้ขนาดและลักษณะของผลผลิตในแต่ละกลุ่มใกล้เคียงกันมากที่สุดพืชผักทีไม่มี
คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ ควรคัดทิ้งเพ่ือลดการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และไม่ควรผสมผลผลิตที่มี
คุณภาพเลวและคุณภาพดีเข้าด้วยกันเพราะจะท าให้พืชผักทั้งหมดเสียรวดเร็วขึ้นการคัดขนาดช่วย
ประหยัดเวลาในการติดต่อซื้อขาย เพราะผู้ซื้อสามารถสั่งพืชผักโดยระบุชั้นได้ โดยทั่วไปชั้นของพืชผักชนิดต่างๆ 
ที่จ าหน่ายภายในประเทศจะก าหนดโดยพ่อค้าคนกลาง 
 
กำรบรรจุภัณฑ์   

ภาชนะท่ีใช้บรรจุพืชผักควรค านึงอย่างมาก เพราะสามารถรักษาคุณภาพของพืชผักไว้ได้ ลักษณะของ
ภาชนะบรรจุที่ดี ควรมีดังนี้  

1. สะดวกในการเคลื่อนย้ายและใช้ประโยชน์ได้มาก 
2. ป้องกันความเสียหายและอากาศถ่ายเทได้ดี 
3. ปลอดภัยจากการตกหล่นหรือขโมย 
4. ป้องกันและรักษาคุณภาพของพืชผักได้ดี เช่น ไม่ท าให้หักช้ า 
5. รูปแบบเหมาะสมกับการขนส่งไม่กินเนื้อที่ 
6. ส่งเสริมการขาย 
7. ราคาเหมาะสมไม่แพงเกินไปและหาซื้อได้ง่าย 
8. เขียนบอกสถานที่อยู่ของเจ้าของพืชผักและสถานที่จ าหน่ายไว้บนภาชนะบรรจุ 

ข้อพิจำรณำในกำรเลือกใช้ภำชนะบรรจุ 
1. ด้านตัวผลผลิต พิจารณาถึงสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ขนาด น้ าหนัก ความชอกช้ าง่าย อายุในการ

เก็บ รวมกับอัตราการคายน้ าและความร้อน 
2. ด้านการตลาด พิจารณาถึงราคาของผลิตผลและภาชนะบรรจุ ประเภทตลาด วิธีการบรรจุการ

ปฏิบัติของคู่แข่ง การยอมรับของผู้ซื้อ  
3. ระบบการขนส่งและมาตรฐานที่ก าหนด ลักษณะการเคลื่อนย้าย พิจารณาถึงการสั่นสะเทือน      

การวางทับ การกด การตกหล่นอย่างแรง สภาพภูมิอากาศในขณะขนส่งและขนาดของภาชนะบรรจุ 
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ประเภทของภำชนะบรรจุ มีอยู่ 4 ชนิด คือ 
1. เข่ง เป็นภาชนะบรรจุที่นิยมใช้กันมากเพราะ มีราคาถูก หาซื้อได้ง่าย บรรจุได้มาก ระบายอากาศได้

ดีและเปียกน้ าได้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวชนบท แต่มีข้อเสียคือ โครงสร้างไม่ค่อยแข็งแรง 
อาจมีน้ าหนักบรรจุมากเกินไป ท าให้พืชผักเสียหาย ผู้ซื้อในตลาดต่างประเทศบางรายไม่ยอมรับ 

2. พลำสติก เป็นสารสังเคราะห์พวกโพลีเมอร์ มีความแข็งแรงและเหนียว ระบายอากาศได้ดีแลเปียก
น้ าได้ สามารถน ามาใช้ในการบรรจุหีบห่อได้หลายลักษณะ เช่น ตะกร้า ถาดพลาสติก มีข้อเสียคือ ต้องผลิตเป็น
จ านวนมาก หากผลิตจ านวนน้อยหรือเปลี่ยนรูปแบบจะเสียค่าใช้จ่ายสูง 

3. ลังไม้ เป็นภาชนะบรรจุที่มีความแข็งแรง ระบายอากาศได้ดีและเปียกน้ าได้ ข้อเสียคือ ผิวไม้แข็ง
และไม่เรียบ อาจท าความเสียหายต่อพืชผัก น้ าหนักมาก เสียความแข็งแรงได้ง่ายเมื่อถูกน้ า นอกจากนี้ยังต้อง
รู้จักโครงสร้างของชนิดไม้ จึงจะออกแบบได้ถูกต้อง 

4. กล่องกระดำษ เป็นภาชนะบรรจุที่มีผิวเรียบ สามารถพิมพ์ชื่อสินค้าให้สวยงาม เพ่ือดึงดูดใจผู้ซื้อได้
ง่าย มีรูปแบบให้มากมาย ป้องกันการกระแทก ไม่กินเนื้อที่ในขณะขนส่ง การท าลายเมื่อไม่ใช้ท าได้ง่าย ไม่มี
ปัญหามลพิษและเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ ข้อเสีย คือ ช่องระบายอากาศของกล่องจ ากัด เสียความ
แข็งแรงได้ง่ายเมื่อถูกน้ า 

หลักควำมส ำคัญของกำรขำย  
  วิชาการขายเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ ดังนั้น ศิลปะการขาย จึงหมายถึง การมีศิลปะในการเกลี้ย
กล่อม จูงใจให้คนอ่ืนเห็นด้วยกับความคิดของเรา โดยเขาได้รับความพึงพอใจหรือประโยชน์จากการกระท า
นั้น และเราได้ก าไรเป็นการตอบแทนดังนั้น จึงสรุปนิยามของค าว่า การขาย ( Selling ) ได้ว่า เป็นกระบวนการ
ในการชักจูง  จูง ใจ หรือกระตุ้นให้บุคคลที่คาดว่ าจะเป็นลูกค้า เกิดความต้องการหรือยอมรับใน
สินค้า บริการ หรือความคิดของตน โดยจะด าเนินการโดยบุคคลหรือไม่ก็ตาม แล้วส่งผลให้เกิดการซื้อสินค้า
หรือบริการ หรือยอมรับในความคิดนั้นๆ ผู้ขายก็จะได้รับผลประโยชน์ทางการค้า  

ลักษณะพื้นฐำนของกำรขำยท่ีส ำคัญ มี 7 ประการ ประกอบด้วย 
 1. กำรขำยคือกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกค้ำ ผู้ขายต้องรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร และเสนอขายในสิ่งที
ลูกค้าต้องการ 

    2. กำรขำยคือกำรชักจูงใจลูกค้ำ ผู้ขายต้องให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยความพึงพอใจในสินค้า 
  3. กำรขำยคือกำรติดต่อสื่อสำร  ผู้ขายต้องถ่ายทอดคุณภาพ  คุณลักษณะ ของสินค้าและ

ผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับได้เป็นอย่างดี 
       4. กำรขำยคือกำรแก้ปัญหำให้กับลูกค้ำ ผู้ขายต้องช่วยให้ลูกค้าได้สินค้าตรงความต้องการ 
       5. กำรขำยคือกำรให้ควำมรู้แก่ลูกค้ำ ผู้ขายต้องรู้จักสินค้าเป็นอย่างดี และสามารถอธิบาย ให้ความ

กระจ่างแก่ลูกค้าได้ อย่างชัดเจน และเข้าใจ 
       6. กำรขำยเป็นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจไม่ใช่เป็นกำรบังคับ ลูกค้าซื้อสินค้าด้วยความพึงพอใจ และ

มีความต้องการในสินค้านั้น มิใช่ด้วยความเกรงใจถูกบังคับ 
  7. กำรขำยท ำให้ได้สิ่งตอบแทนด้วยกันทั้ง 2 ฝ่ำย ลูกค้าได้สินค้าที่ต้องการ และพอใจ  ผู้ขายได้    

ค่าสินค้าเป็นการตอบแทน 
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บทที่ 3  
งำนช่ำง งำนประดิษฐ์ 
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แผนกำรเรียนรูป้ระจ ำบท 
 

บทที่ 3 งำนช่ำง งำนประดิษฐ์ 
 
สำระส ำคัญ 

วิธีการสร้างกระบะเพ่ือปลูกผักด้วยไม้ คอนกรีต ( หรือใช้วัสดุเหลือใช้ )วิธีการต่อท่อน้ าเพ่ือให้น้ า     
ในแปลกผัก วิธีการการสร้างรั้วล้อมรอบแปลงผัก 
 
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 

1. อธิบายและสร้างกระบะเพ่ือปลูกผักด้วยไม้ คอนกรีต ( หรือใช้วัสดุเหลือใช้ )ได้ 
2. อธิบายวิธีการต่อท่อน้ าเพ่ือให้น้ าในแปลกผักได้อย่างถูกต้อง 
3. อธิบายวิธีการสร้างรั้วล้อมรอบแปลงผักได้ 

 
ขอบข่ำยเนื้อหำ 

ตอนที่ 3.1 การสร้างกระบะเพ่ือปลูกผักด้วยไม้ คอนกรีต ( หรือใช้วัสดุเหลือใช้ ) 
ตอนที่ 3.2 การต่อท่อน้ าเพ่ือให้น้ าในแปลกผัก 
ตอนที่ 3.3 การสร้างรั้วล้อมรอบแปลงผัก 

 
กิจกรรมกำรเรียน 

1. ศึกษาเอกสารการสอน  
2.  ศึกษาค้นคว้าหาความรู้และข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการการสร้างกระบะเพ่ือปลูก

ผักด้วยไม้ การต่อท่อน้ าเพ่ือให้น้ าในแปลกผัก และการสร้างรั้วล้อมรอบแปลงผัก 
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน 
4. ชมรายการโทรทัศน์ สื่อวีดีทัศน์ 

 
สื่อกำรสอน 

1. เอกสารการสอน  
2. แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ต าราเอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ตลอดจนสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต 
3. แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ปราชญ์ชาวบ้าน 
5. ชีดีการปลูกพืชผักสวนครัว 
6. กระดาษบรู๊ฟ 
7. ปากกาเคมี 

 
กำรวัดและประเมินผล 

1. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. สังเกตทักษะกระบวนการ โดยใช้แบบประเมินทักษะและกระบวนการ 
3. ตรวจผลงาน โดยใช้แบบประเมินผลงาน 
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ตอนที่ 3.1 
กำรสร้ำงกระบะเพื่อปลูกผักด้วยไม้ คอนกรีต ( หรือใช้วัสดุเหลือใช้) 
 
หัวเรื่อง 

3.1  กำรสร้ำงกระบะเพื่อปลูกผักด้วยไม้ คอนกรีต ( หรือใช้วัสดุเหลือใช้) 
 
แนวคิด 

1. การสร้างกระบะเพ่ือปลูกผักด้วยไม้ คอนกรีต (หรือใช้วัสดุเหลือใช้) 
 
วัตถุประสงค์ 

1. อธิบายวิธีการสร้างกระบะเพ่ือปลูกผักด้วยไม้ คอนกรีต (หรือใช้วัสดุเหลือใช้) ได้ 
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3.1 กำรสร้ำงกระบะเพือ่ปลูกผักด้วยไม้ คอนกรีต ( หรอืใช้วัสดุเหลือใช ้) 

ปลูกผักในกระบอกไม้ไผ่ 
ส าหรับคนที่มีพ้ืนมี่น้อยและชุมชนในเมือง นอกจากปัญหาเรื่องที่ดินในการเพาะปลูกเเล้ว บางครั้งถึง

จะมีที่สภาพดินก็อาจไม่เหมาะเเก่การปลูกพืชผัก การปลูกผักในกระบอกไม้ไผ่ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลื อก ที่ทั้ง
สร้างสรรค์เเละสวยงามควรค่าเเก่การทดลองการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 
กำรท ำชุดปลูกผักจำกกระบอกไม้ไผ่ 

ขั้นเตรียมไม้ไผ่ 
1. เริ่มจากตัดไม้ไผ่มาขนาดยาวประมาณ 1.50 - 2 เมตร โดยควรเลือกปล้องที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง

ประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร เพื่อให้สามารถบรรจุดินได้มากเพียงพอในการปลูกผัก 
2. เลื่อยข้างข้อไม้ไผ่ทั้ง 2 ด้านให้ลึกประมาณ 2 เซนติเมตร โดยใช้มีดพร้าพันเซาะไปตามเเนวยาว 

จากนั้นใช้ค้อนตอกให้ทะลุเป็นช่องยาว ก็จะได้ช่องส าหรับบรรจุดินภายในกระบอก 
3. ใช้ค้อนเจาะรูผนังกั้นระหว่างข้อไผ่ เพ่ือให้เป็นทางส าหรับน้ าซึมผ่าน ยกเว้นผนังกั้นข้อไผ่ที่อยู่ตรง

ปลายทั้งสองข้าง 
 
กำรต่อระบบรำงไม้ไผ่ปลูกผัก 

1. ตัดกระบอกไม้ไผ่มาท าเป็นฐานเพ่ือวางรางไม้ไผ่ที่จะปลูกผัก 
โดยฐานจะยาวไม่เท่ากัน เพ่ือให้รางไม้ไผ่เอียงลาดลงสูงต่ าสลับซ้ายขวากัน
ไปเรื่อยๆ โดยควรให้มีความเอียงประมาณ 5 เซนติเมตร เเละความห่างของ
ไม้ฐานเเต่ละท่านอยู่ที่ประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร 

2. ตอกไม้ในเเนวขวางในเเต่ละช่วงของกระบอกไม้ไผ่ที่น ามาท า
เป็นบาน เพื่อยึดให้ฐานติดกัน จะได้สามารถรับน้ าหนักรางไม้ไผ่ได้ 

3. โรยเเกลบไปตามเเนวยาวของรางไม้ไผ่ หนาประมาณ 1 นิ้ว 
เพ่ือรองพ้ืนกระบอกให้เป็นทางน้ าไหลซึมผ่านจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้าน
หนึ่ง 

4. บรรจุปุ๋ยหมัก 80 ส่วนลงต่อจากเเกลบ รดน้ า เพ่ือให้ยุบตัวลง จากนั้นใส่ดินผสมปุ๋ยหมักลงไปชั้น
บนอีก 20 ส่วน 

5. น ากระบอกไม้ไผ่ที่บรรจุดินเรียบร้อยเเล้วขึ้นตั้งบนยอดไม้ฐานให้เข้าร่องที่คว้านไว้รองรับ 
6. หาทีต่ั้งในจุดที่เหมาะสม โดยควรให้ด้านหน้าของชุด

ปลูกหันไปทางทิศตะวันออกเพ่ือให้ผักได้รับเเดด อย่างน้อยครึ่ง
วัน              

ผักที่เหมาะกับการปลูกในกระบอกไม้ไผ่ ควรเป็นผัก
อายุสั้น เเละไม่มีรากมาจนเกินไปนัก ส่วนการปลูกนั้นก็สามารถ
หยอดเมล็ดพันธุ์ผักลงหลุมละ 3 - 4 เมล็ดหากไม่สามารถหา
กระบอกไม้ไผ่ได้ ก็สามารถประยุกต์ใช้ท่อพีวีซีเเทนได้เช่นกัน 
โดยควรเลือกท่อที่มีขนาดใหญ่ 4 นิ้ว เเละใช้ฝาปิดท่อทั้งสอง
ด้านไว้ เเต่ควรระวังเรื่องความร้อนสักนิด เพราะท่อพีวีซีไม่สามารถรักษาอุณหภูมิเเละความชื้นได้ดีเท่ากับไม้ไผ่ 
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ตอนที่ 3.2 
กำรต่อท่อน้ ำเพื่อให้น้ ำในแปลกผัก 
 
หัวเรื่อง 

3.2 กำรต่อท่อน้ ำเพื่อให้น้ ำในแปลงผัก 
 
แนวคิด 

1. การต่อท่อน้ าเพ่ือให้น้ าในแปลงผัก 
 

วัตถุประสงค์ 
1. อธิบายวิธีการต่อท่อน้ าเพ่ือให้น้ าในแปลงผักได้อย่างถูกต้อง 
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3.2  กำรตอ่ท่อน้ ำเพื่อให้น้ ำในแปลกผัก 

กำรตอ่ท่อน้ ำเพื่อให้น้ ำในแปลงผัก 
ระบบน้ าหยด เทปน้ าหยด และมินิสปริงเกอร์ ความจ าเป็นในการติดตั้งระบบน้ าหยดและมินิสปริง

เกอร์ เกษตรกรโดยทั่วไปเมื่อลงทุนที่จะปลูกพืช ก็หวังที่จะให้พืชชนิดนั้นเจริญเติบโตและมีผลผลิตที่ดี และ
สามารถท าก าไรคุ้มค่าต่อการลงทุน การเดินระบบน้ าหยดนั้นสามารถเพ่ิมการงอกของพืชและลดการตายของ
กล้าพันธุ์ และนั่นเท่ากับปลูกพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ปริมาณน้ าน้อยกว่าระบบอ่ืน โดยการให้น้ าใน
ระยะเวลาสั้น แต่พืชได้รับปริมาณน้ าทุกต้นในปริมาณน้ าที่พอกับความต้องการและ สามารถควบคุมการให้น้ า
ขณะที่มีน้ าในปริมาณน้อยได้ ในประเทศไทย เรากะเกณฑ์เรื่องปริมาณน้ าที่ท าการเพาะปลูกได้ล าบากมาก ฟ้าฝน
ไม่ได้ตกต้องตามฤดูกาล แต่การท าระบบน้ าหยดนั้น สามารถท าให้เกษตรกรปลูกพืชได้ทุกเวลาที่ต้องการ ควบคุม
พันธุ์ไม้ส าหรับการให้น้ าที่ได้มากถึง 30 - 50 ไร่ต่อระบบน้ าหยด 1 ชุด 

การใช้ปุ๋ยน้ าในระบบน้ าหยดก็สะดวกลดต้นทุน
เรื่องแรงงานลดค่าใช้จ่ายในการให้น้ าและการก าจัด
วัชพืช สะดวกในการจัดการและบ ารุงรักษา ระบบน้ า
หยดนี้มีข้อดีคือเป็นวิธีการให้น้ าพืชที่ประหยัด ลดการ
สูญเสียน้ าโดยเปล่าประโยชน์ ระบบนี้สร้างขึ้นจากวัสดุ
อุปกรณ์ราคาย่อมเยา มีความทนทาน และใช้งานได้
นาน หากช ารุดก็สามารถแก้ไขซ่อมแซมได้ไม่ยาก 
เพราะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นเองและไม่ได้ใช้
อุปกรณ์ท่ีมีความยุ่งยาก ซับซ้อนแต่อย่างใด ซึ่งหลักการ
ให้น้ าในแบบของระบบน้ าหยดก็คือการให้น้ าตรงจุดและให้ในปริมาณที่พอเหมาะพืชสามารถดึงไปใช้ประโยชน์
ได้มากที่สุด เพราะบางครั้งการให้น้ าพืชจ านวนมากก็ใช่ว่าพืชจะสามารถดึงไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด บางทีก็
จ าต้องปล่อย ให้น้ าส่วนที่เหลือส่วนใหญ่ไหลลงไปในชั้นดินอย่างเปล่าประโยชน์ ลักษณะข้อดีของการให้น้ าพืช
ด้วยระบบน้ าหยดนั้นก็คือความประหยัดด้วยการใช้น้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะให้น้ าพืชในปริมาณที่
พอเหมาะและตรงจุดหรือ บริเวณท่ีพืชต้องการ ท าให้พืชเจริญเติบโตได้ดี ส่วนวัชพืชที่ไม่ต้องการให้เจริญเติบโต
นั้นก็จะขาด แคลนน้ าไปตามสภาพ เหมาะส าหรับพืชต้นเล็กถึงปานกลางหรือเกษตรกรบางรายก็ดัดแปลงท า
เป็นวงกลมแล้ว ปล่อยน้ าหยดหลายจุดให้กับพืชต้นเดียวส าหรับพืชยืนต้นที่มีล าต้นใหญ่และรัศมี รากกว้าง ส่วน
ข้อเสียของระบบน้ าหยดนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของการกรองน้ าที่จะต้องติดตั้งระบบกรองเพ่ือป้องกันสิ่งอุดตันและ
ต้องท าความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอยู่เรื่อยๆ 

 ลักษณะข้อดีของการให้น้ าพืชด้วยระบบมินิสปริงเกอร์นั้นก็เป็นเรื่องของ รัศมีน้ าที่เป็นวงกว้าง
ครอบคลุมรัศมีประมาณ 1 – 1. 20 เมตรจากตัวมินิสปริงเกอร์ท าให้ดินบริเวณนั้นหรือรากพืชที่อยู่ในรัศมีนั้น 
ได้รับน้ าและความชื้นอย่างทั่วถึง จึงเหมาะส าหรับพืชยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่และแปลงปลูกที่มีการจัดการ
วัชพืชใน รัศมีต้นพืชอย่างดีเพราะไม่เช่นนั้นแล้วหญ้าท่านจะงอกงามกว่าต้นพืชของท่าน ส่วนข้อเสียนั้นก็เป็น
เรื่องของความสิ้นเปลืองที่มีปริมาณ 70 ลิตรต่อชั่วโมง (ต่อ 1 หัวมินิสปริงเกอร์) จึงจ าเป็นที่จะต้องมีแหล่งน้ าที่
พอเพียงส าหรับระบบนี้ และข้อเสียอีกข้อหนึ่งคือเรื่องการก าจัดวัชพืชที่ต้องท าอยู่เป็นประจ าเพ่ือ ให้ต้นพืช
ได้รับน้ าอย่างเต็มท่ี 

 

 

 

https://www.facebook.com/suanpaiphopraya.suphanburi/photos/pcb.754875934603838/754872744604157/?type=1
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องค์ประกอบในกำรท ำระบบน้ ำ 

1. เป้าหมายในการเลือกระบบน้ าเพ่ือตอบสนองเป้าหมายในการท าระบบน้ า และมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด ว่าจะให้น้ าส าหรับพืชแต่ละชนิดอย่างไร ด้วยวิธีการไหน ดังนั้นเราต้องค านึงถึงชนิด พืชที่ปลูก ระยะห่าง
ระหว่างแถวและต้นของพืชที่ปลูก หรือจะปลูกเป็นแปลงผัก สวนผลไม้ ระบบให้น้ าในโรงเรือน สนามกีฬา    
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ สวนหลังบ้าน 

2. เลือกระบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวก าหนดให้เรา
เลือกวางระบบน้ าได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบเทปน้ าหยด ระบบหัวน้ าหยด ระบบฉีดแรงดันน้ า ฯลฯ  

  3. การจัดเตรียมระบบ เมื่อตัดสินเลือกระบบที่ต้องการได้แล้ว เราควรท าแบบร่างขนาดพ้ืนที่ใน
กระดาษขึ้นมา หากพ้ืนที่นั้นมีขนาดใหญ่ ควรแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นส่วนย่อย (โซน) โดยใช้วาล์วปิดเปิดเป็น
ตัวก าหนดและควบคุมโซน เพ่ือสลับเวลาการและปริมาณให้การให้น้ า การแบ่งโซนจะมีผลท าให้ขนาดท่อ
อุปกรณ์และปั๊มน้ าเล็กลง ซึ่งเป็นการประหยัดต้นทุนในการวางระบบน้ าไปได้อีกทางหนึ่ง ในกรณีที่มีพ้ืนที่กว้าง
การให้น้ าก็เยอะขึ้น อาจติดตั้งเป็นหลายโซนได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับแรงของปั๊มด้วย 

 4. การจัดแบ่งโซนและการวางท่อ การแบ่งโซนที่ถูกต้องควรแบ่งให้ทุกโซนมีจ านวนพ้ืนที่ที่ใกล้เคียง
กัน โดยทั่วไประบบท่อจะประกอบด้วยท่อประธาน ท่อรองประธาน และท่อแขนงเพ่ือจ่ายหัวน้ า ขนาดของท่อ
ควรมีความสัมพันธ์กับปริมาณการไหลของน้ า เช่น ถ้าเราใช้ท่อพีอีขนาด 20 มม.เพ่ือจ่ายหัวน้ า ถ้าก าลังของปั๊ม
ประมาณ 2 แรง เต็มที่ถ้าวางระบบน้ าหยดจะปลูกได้แต่ละแถวไม่เกิน 25 - 27 ต้นบนพ้ืนที่ปลูก 500 - 700 
ต้น 

    5. ปั๊มสูบน้ า ปั๊มสูบน้ าเป็นหัวใจหลักในการท าระบบน้ า โดยท าหน้าที่น าน้ าจากแหล่งน้ าพร้อมเพ่ิม
แรงดันน้ าเข้าในระบบ ผ่านกรองน้ าไปสู่ท่อต่างๆ การซื้อปั๊มน้ าต้องค านวณให้ได้ว่าปั๊มแต่ละชนิดให้น้ าได้        
กี่ลูกบาศ์กเมตรต่อชั่วโมงและดันน้ าได้ไกลแค่ไหนปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดเรื่องการเลือกใช้ปั้มชนิดไหนก าลัง
เท่าไรนั้น ขึ้นอยู่กับ ระยะใกล้ไกลจากแหล่งน้ า จ านวนต้นไม้ที่จะปลูก แหล่งที่มาของพลังงาน แหล่งน้ าบนดิน
หรือใต้ดิน 

อุปกรณ์ติดตั้งระบบน้ ำหยดและเทปน้ ำหยด 

ขั้นตอนการติดตั้งข้อต่อและสายน้ าหยด 

ระบบน้ าหยดมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ ระบบท่อส่งน้ า และหัวน้ าหยด ระบบท่อส่งน้ าจะ
ประกอบด้วยท่อเมน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว และท่อแยกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 หุน (20 มม.) ส่วนหัว
น้ าหยด ท ามาจากท่อพลาสติกชนิดบาง โดยน ามาบิดให้งอแล้วต่อเข้ากับท่อแยก พร้อมกับวาล์วปิด  - เปิดน้ า
เมื่อเปิดวาล์ว น้ าจะไหลอย่างช้าๆ เป็นหยดๆ ซึ่งปริมาณน้ าและความถี่ของหยดน้ า สามารถปรับได้ตามความ
ต้องการ โดยการปรับวาล์วปิด.เปิดน้ า 

      วิธีติดตั้ งระบบน้ ามินิสปริง เกอร์และ
ระบบน้ าหยด (การติดตั้งระบบน้ ามินิสปริงเกอร์
นั้นก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากไปกว่าการติด ตั้งระบบน้ า
หยดเพียงแต่มีวัสดุอุปกรณ์เพ่ิมเข้าไปอีกหน่อย คือ 
ไส้ไก่ (สายไมโคร)หัวจุ๊บสีด า 2 ด้าน(แจ็คหัวหยัก) 
และขาเสียบมินิสปริงเกอร์)หลังจากที่เดินท่อน้ า
หลัก ด้วยท่อ พีวีซี แล้วก็จะแยกย่อย (แขนง)ด้วย
ท่อ พีอี ไปยังต้นพืชที่ต้องการ 

https://www.facebook.com/suanpaiphopraya.suphanburi/photos/pcb.754875934603838/754872901270808/?type=1
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    วิธีการคือ ต้องใช้สว่านไร้สายใส่ดอกสว่านแบบเจาะเป็นรู (โฮลซอว์) เมื่อ เจาะรูบนท่อพีวีซีได้ตามขนาด
ที่ต้องการแล้ว (ปกติถ้าเจาะรูเพ่ือต่อกับท่อพีอีขนาด 20 มม ให้ใช้สว่านเบอร์119) จากนั้นให้ใส่ลูกยางเข้าไปใน
รูที่เจาะแล้วจึงใส่วาล์ว ปิด - เปิด 2 หาง เข้าไป จากนั้นให้ลากสายพีอีไปตามแนวที่ต้องการปลูกแล้วค่อยน า    
ท่อพีอี มาต่อกับวาล์วปิดเปิด 2 หาง ก าหนดจุดที่ต้องการปลูก โดยเว้นระยะห่างของพืชที่ต้องการปลูกให้
เท่าๆกัน จากนั้นเริ่มเจาะรูตรงท่อพีอีเพ่ือใส่หัวน้ าหยด ถ้าเป็นระบบมินิสปริงเกอร์เสียบจุ๊บสีด าเพ่ือเป็นตัว
เชื่อมโยงระหว่างท่อ พีอี ตัวมินิสปริงเกอร์ ด้วยไส้ไก่(สายไมโคร) วิธีจัดเตรียมชุดมินิสปริงเกอร์ ด้วยการเสียบ
ขาและตรวจดูขั้วจุ๊บสีด าที่ติดมากับมินิสปริงเกอร์ให้พร้อม เสียบไส้ไก่หรือท่อเล็กเพ่ือเชื่อมต่อเส้นน้ ามายังตัว
มินิสปริงเกอร์แล้วน าไปปักดินในบริเวณท่ีต้องการให้น้ าพืชก็เป็นอันเรียบร้อย 
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ตอนที่ 3.3 
กำรสร้ำงรั้วล้อมรอบแปลงผัก 

หัวเรื่อง 
3.3 กำรสร้ำงรั้วล้อมรอบแปลงผัก 

 
แนวคิด 

1. การสร้างรั้วล้อมรอบแปลงผัก 

 
วัตถุประสงค์ 

1. อธิบายและสร้างรั้วล้อมรอบแปลงผักได้ 
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3.3  กำรสร้ำงรั้วล้อมรอบแปลงผัก 

กำรสร้ำงรั้วล้อมรอบแปลงผัก 
การปลูกพืชผัก ส าหรับใช้ในครัวเรือน นอกจากจะปลูกในสวน ในแปลง ในกระถาง หรือในภาชนะ

ปลูกอ่ืน ๆ แล้ว พืชผัก พืชสมุนไพรหลายชนิดเราสามารถน ามาปลูกเป็นรั้วบ้านได้ ซึ่งนอกจากจะท าหน้าที่เป็น
รั้ว คือ เครื่องล้อมกั้นเป็นเขตของบ้านที่มีความสวยงามดูแปลกตา ประโยชน์เพ่ือป้องกันสัตว์อ่ืนๆ เข้ามา
รบกวนหรือเข้ามากินพืชผัก นอกจากรั้วบ้านชนิดอ่ืน ๆ แล้ว รั้วสมุนไพรยังให้ใบ ให้หน่อ ให้ผล ให้ดอก ให้เรา
น าไปเปน็อาหารและยารักษาโรคได้อีกด้วย  

 โดยทั่วไปพืชผักสมุนไพรที่ใช้ปลูกเป็นรั้วกินได้ มักใช้
พืชผักสมุนไพรที่ปลูกง่าย ไม่ต้องการการดูแลรักษามากนัก    
ทนต่อโรคและแมลงได้ดี เพียงแค่ให้น้ าอย่างสม่ าเสมอ เป็นครั้ง
คราวก็สามารถเจริญเติบโต และตัดแต่งเป็นรั้วบ้านได้ตามที่เรา
ต้องการ  

กำรปลูกพืชผักสมุนไพรเป็น “รั้วกินได้” มีอยู่ 2 ประเภท คือ 

      1. รั้วที่ปลูกโดยพืชสมุนไพรยืนต้น ใช้พืชยืนต้นที่ให้
หน่อ ใบ ดอก และผลเป็นอาหารและยารักษาโรค โดยน ามาปลูกเป็นแนวรั้วตามที่เราต้องการ พืชเหล่านี้มี
ลักษณะล าต้นตั้งตรง หรือ ทรงพุ่ม ยืนต้นอยู่ได้ด้วยตัวเอง สามารถตัดแต่งให้เป็นรั้วมีขนาดกว้างและสูงได้ตาม
ต้องการ 

 2. รั้วท่ีปลูกโดยพืชสมุนไพรชนิดเลื้อยเกำะ ใช้พืชผักสมุนไพรที่มีล าต้นเป็นเถาเลื้อยพัน ยึดเกาะกับ
แนวหรือโครงรั้วที่สร้างด้วยวัสดุต่างๆ เช่น รั้วเหล็กดัด รั้วลวดหนาม รั้วขัดแตะ รั้วไม้ รวก รั้วไม้ไผ่ ฯลฯ        
พืชสมุนไพรที่น ามาปลูกเลื้อยเกาะรั้วนี้มักเป็นพืชล้มลุก ซึ่งจะให้ใบ ยอดอ่อน ดอก และผลเป็นอาหาร 

ผักเป็นอาหารประจ าวันของมนุษย์ เป็นแหล่งอาหาร
ให้แร่ธาตุวิตามินที่มีคุณค่าทางอาหารสูง มีราคาถูกเมื่อ
เปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์จากข้อมูลวิจัยกล่าวว่า มนุษย์เราควร
บริโภคผักวันละประมาณ 200 กรัม เพ่ือให้ร่างกายได้รับ     
แร่ธาตุและวิตามินอย่างเพียงพอ 

ผลการวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเชีย 
ขี้ให้เห็นว่าประชากรของประเทศไทย โดยเฉพาะสตรีมีครรภ์
และพวกเด็ก ๆ มักขาดแคลนแร่ธาตุวิตามินกันมาก ประกอบ
กับปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบท าให้มีค่าครองชีพ
สูงขึ้น ดังนั้นกรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้มีการรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองในครอบครัว 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีพืชผักเพียงพอแก่การบริโภคในครัวเรือนท าให้ได้รับสารอาหารครบตามความ
ต้องการของร่างกายและช่วยลดภาวะค่าครองชีพ 
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กิจกรรมบทที่ 3 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาดูงาน ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับวิธีการการสร้างกระบะเพ่ือปลูกผักด้วยไม้ การต่อท่อน้ า
เพ่ือให้น้ าในแปลกผัก และการสร้างรั้วล้อมรอบแปลงผัก ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ใกล้เคียง แหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาด้านการเกษตร ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ในด้านเกษตร สื่อของจริง  

2. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการสร้างกระบะเพ่ือปลูกผักด้วยไม้ การต่อท่อน้ าเพ่ือให้น้ าในแปลกผัก 
และการสร้างรั้วล้อมรอบแปลงผัก และน ามาทดลองปฏิบัติเพ่ือน าไปใช้กับผักที่ปลูกทั้งในแปลงปลูกตามวิธีการ
และข้ันตอนที่ได้ศึกษาค้นคว้า  

3. บันทึกรายละเอียดกระบวนขั้นตอน ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงานการ
ผลิตสารสมุนไพรก าจัดศัตรูผัก พร้อมกับข้อเสนอแนวทางแก้ไข 

4. ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาข้อสรุปเกี่ยวกับ ความรู้สึก ความส าเร็จความรู้ที่
ได้รับ ปัญหาและอุปสรรของการปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ มาน าเสนอร่วมกัน เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินกิจกรรมให้ก้าวหน้าและประสบผลส าเร็จในครั้งต่อๆไป 
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บทที่ 4  

งำนธุรกิจ 
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แผนกำรเรียนรูป้ระจ ำบท 
 

บทที่ 4 งำนธุรกิจ 
 

สำระส ำคัญ 
วิธีการขายผัก การท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย แนวทางการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและแหล่งความรู้

เกี่ยวกับผักและวิธีการปลูก 
 

ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการขายผัก การท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายในครัวเรือน 
2. สามารถท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายในครัวเรือน 
3. น าความรู้ แนวทางการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและแหล่งความรู้เกี่ยวกับผักและวิธีการปลูก 

 
ขอบข่ำยเนื้อหำ 

 ตอนที่ 4.1 วิธีการขายผัก การท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
ตอนที่ 4.2 แนวทางการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและแหล่งความรู้เกี่ยวกับผักและวิธีการปลูก 

    
 

กิจกรรมกำรเรียน 
1. ศึกษาเอกสารการสอน ตอนที่ 4.1 – 4.2 
2. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน 
3. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้และข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ต าราเอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ 

ตลอดจนสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตเพื่อน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผัก ประโยชน์และคุณค่าการปลูกผัก 
 
สื่อกำรสอน 

1. เอกสารการสอน ตอนที่ ตอนที ่4.1 – 4.2 
2. แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ต าราเอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ อินเตอร์เน็ต 
3. กระดาษบรู๊ฟ 
4. ปากกาเคมี 

 
กำรวัดและประเมินผล 

1. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. สังเกตทักษะกระบวนการ โดยใช้แบบประเมินทักษะและกระบวนการ 
3. ตรวจผลงาน โดยใช้แบบประเมินผลงาน 
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ตอนที่ 4.1 
วิธีกำรขำยผัก กำรท ำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย 
 
หัวเรื่อง 

4.1 วิธีกำรขำยผัก กำรท ำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย 

 
แนวคิด 

1.เหตุผลและการประมาณตนเอง พร้อมกับทรงเตือนสติไม่ให้ประมาท โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินอัน
เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินชีวิต  

2.การท าบัญชีครัวเรือนเป็นการจดบันทึกรายรับรายจ่ายประจ าวันของครัวเรือน และสามารถน าข้อมูล
มาวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตได้อย่างเหมาะสม ท าให้เกิดการออม  การใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดคุ้มค่า  
ไม่ฟุ่มเฟือย ดังนั้นการท าบัญชีชีครัวเรือน 

 
วัตถุประสงค ์

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการขายผัก การท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายในครัวเรือน 
2. สามารถท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายในครัวเรือน 
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4.1  วิธกีำรขำยผัก กำรท ำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย 

กำรท ำบัญชี คือ การจดบันทึก ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขปัจจัยในการด ารงชีวิตของตัวเอง และภายใน
ครอบครัว  ชุมชน รวมถึงประเทศ  ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกจะเป็นตัวบ่งชี้อดีตปัจจุบันและอนาคตของชีวิต
ของตัวเอง สามารถน าข้อมูลอดีตมาบอกปัจจุบันและอนาคตได้ ข้อมูลที่ได้  ที่บันทึกไว้ จะเป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนชีวิตและกิจกรรมต่างๆ ในชีวิต ในครอบครัว    

     บัญชีครัวเรือน มิได้หมายถึง การท าบัญชีหรือบันทึกรายรับรายจ่ายประจ าวันเท่านั้น แต่อาจหมายถึง
การบันทึกข้อมูลด้านอื่นๆ ในชีวิต ในครอบครัว เป็นต้น ของเราได้ด้วย เช่น บัญชีทรัพย์สิน พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ ใน
บ้านเราในชุมชนเรา บัญชีความรู้ความคิดของเรา บัญชีผู้ทรงคุณ ผู้รู้ในชุมชนเรา บัญชีเด็กและเยาชนของเรา 
บัญชีภูมิปัญญาด้านต่างๆ ของเรา เป็นต้น หมายความว่า สิ่งหรือเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตของเรา เราจดบันทึกได้
ทุกเรื่อง หากประชาชนทุกคนจดบันทึกจะมีประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ จะเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ครอบครัวเรียนรู้ ชุมชนเรียนรู้ และประเทศเรียนรู้การเรียนรู้เป็นที่มาของปัญญา  ปัญญาเป็นที่มาของ
ความเจริญทั้งกาย สังคม ใจ และจิตวิญญาณของมนุษย์จะเห็นว่า การท าบัญชี  หรือการจดบันทึกนี้ส าคัญ
ยิ่งใหญ่มาก บุคคลส าคัญในประเทศหลายท่านเป็นตัวอย่างที่ดีของการจดบันทึก เช่น ท่านพุทธทาส   ในหลวง 
และสมเด็จพระเทพ  ล้วนเป็นนักบันทึกทั้งสิ้น การบันทึก คือ การเขียน เมื่อมีการเขียนย่อมมีการคิด เมื่อมีการ
คิดย่อมก่อปัญญา แก้ไขปัญหาได้โดยใช้เหตุผลวิเคราะห์พิจารณา ได้ถูกต้อง นั่นคือ ทางเจริญของมนุษย์ 

การท าบัญชีครัวเรือนในด้านเศรษฐกิจ หรือการบันทึกรายรับรายจ่ายที่ทางราชการพยายามส่งเสริมให้
ประชาชนได้ท ากัน นั่น เป็นเรื่องการบันทึกรายรับรายจ่ายประจ าวันประจ าเดือนว่า   มีรายรับจากแหล่งใดบ้าง 
จ านวนเท่าใด มีรายจ่ายอะไรบ้าง จ านวนเท่าใด ในแต่ละวัน สัปดาห์ เดือน และ ปี เพ่ือจะได้เห็นภาพรวมว่า 
ตนเองและครอบครัวทีรายรับเท่าใด รายจ่ายเท่าใด คงเหลือเท่าใด หรือ เงินไม่พอใช้เท่าใด คือ รายจ่าย
มากกว่ารายรับ และส ารวจว่ารายการใดจ่ายน้อยจ่ายมาก จ าเป็นน้อยจ าเป็นมาก จ าเป็นน้อย อาจลดลง  จ่าย
เฉพาะที่จ าเป็นมาก เช่น ซื้อกับข้าว ซื้อยา  ซื้อเสื้อผ้า ซ่อมแซมบ้าน การศึกษา เป็นต้น ส่วนรายจ่ายที่ไม่
จ าเป็นให้ลด ละ เลิก เช่น  ซื้อบุหรี่  ซื้อเหล้า เล่นการพนัน เป็นต้น เมื่อน ารายรับ รายจ่าย มาบวกลบกันแล้ว
ขาดดุลเกินดุลไปเท่าใด เมื่อเห็นตัวเลข จะท าให้เราคิดได้ว่าสิ่งไม่จ าเป็นนั้นมีมากหรือน้อยสามารถลดได้
หรือไม่  เลิกได้ไหม ถ้าไม่ลดไม่เลิกจะเกิดอะไร กับตัวเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ  หากเราวางแผนการ
รับการจ่ายเงินของตนเองได้ เท่ากับว่า รู้จักความเป็นคนได้พัฒนาตนเอง ให้เป็นคนมีเหตุมีผล เป็นคนรู้จัก
พอประมาณ เป็นคนรักตนเอง รักครอบครัว รักชุมชน และรักประเทศชาติมากขึ้นจึงเห็นได้ว่า การท าบัญชี
ครัวเรือน ในเรื่องรายรับรายจ่าย ก็คือวิถีแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
นั่นเอง เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม พอดี  สอดคล้องถูกต้องตาม      
กฎธรรมชาติที่มีทั้งความเป็นเอกภาพและดุลยภาพอยู่เสมอ 

     การท าบัญชีครัวเรือนเป็นการจดบันทึกรายรับรายจ่ายประจ าวันของครัวเรือน  และสามารถน าข้อมูล
มาวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตได้อย่างเหมาะสม ท าให้เกิดการออม  การใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดคุ้มค่า  
ไม่ฟุ่มเฟือย ดังนั้นการท าบัญชีชีครัวเรือนมีความส าคัญดังนี้ 
         1. ท าให้ตนเองและครอบครัวทราบรายรับ รายจ่าย หนี้สิน และเงินคงเหลือในแต่ละวัน 

   รำยรับ หรือ รายได้ คือ เงิน หรือสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าได้ ที่ได้รับจากการประกอบอาชีพ หรือ
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการให้ผู้อ่ืนใช้สินทรัพย์ หรือ ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น รายได้
จากค่าจ้างแรงงาน เงินเดือน ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร หรือ จากเงินให้กู้ยืม รายได้จากการขายสินค้า
หรือบริการ เป็นต้น  

   รำยจ่ำย หรือ ค่าใช้จ่าย คือ คือ เงิน หรือสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าได้ ที่จ่ายออกไปเพ่ือให้ได้สิ่งตอบแทน
กลับมา สิ่งตอบแทนอาจเป็นสินค้าหรือบริการ เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ าค่าไฟฟ้า  (ค่าสาธารณูปโภค) ค่าน้ ามัน    
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ค่าหนังสือต ารา เป็นต้น หรือรายจ่าย อาจไม่ได้รับสิ่งตอบแทนคือสินค้าหรือบริการก็ได้ เช่น เงินบริจาคเพ่ือการ
กุศล เงินท าบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เป็นต้น 

   หนี้สิน คือ ภาระผูกพันที่ต้องชดใช้คืนในอนาคต การชดใช้อาจจ่ายเป็นเงินหรือของมีค่าที่ครอบครัว
หรือตนเองมีอยู่ หนี้สินเป็น เงินหรือสิ่งของที่มีค่าที่ครอบครัวหรือตนเองได้รับมาจากบุคคลหรือแหล่งเงิน
ภายนอก เช่น การกู้ยืมเงินจากเพ่ือนบ้าน การกู้ยืมเงินจากกองทุนต่างๆ การซื้อสินค้าหรือบริการเป็นเงินเชื่อ 
การซื้อสินทรัพย์เป็นเงินผ่อนช าระ หรือการเช่าซื้อ เป็นต้น 

   เงินคงเหลือ คือ เงิน หรือ ทรัพย์สินที่วัดมูลค่าได้ หลังจากน ารายรับลบด้วยรายจ่ายแล้วปรากฏ
รายรับมากกว่ารายจ่ายจะท าให้มีเงินคงเหลือ หรือในหลักทางบัญชีเรียกว่า ก าไร แต่หากหลังจากน ารายรับลบ
ด้วยรายจ่ายแล้วปรากฏว่ารายจ่ายมากกว่ารายรับจะท าให้เงินคงเหลือติดลบหรือทางบัญชีเรียกว่าขาดทุน  
นั่นเอง 

     2. น าข้อมูลการใช้จ่ายเงินภายในครอบครัวมาจัดเรียงล าดับความส าคัญของรายจ่าย และวางแผนการ
ใช้จ่ายเงิน โดยพิจารณาแต่ละรายการในแต่ละวันมีรายจ่ายใดที่มีความส าคัญมาก และรายจ่ายใดไม่จ าเป็นให้
ตัดออก เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินภายในครอบครัวมีพอใช้และเหลือเก็บเพ่ือการออมทรัพย์ส าหรับใช้จ่ายสิ่งที่
จ าเป็นในอนาคต บัญชีครัวเรือนถือเป็นส่วนส าคัญในการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลัก 3 ข้อ
คือ การพอประมาณ ถ้ารู้รายรับรายจ่าย ก็จะใช้แบบพอประมาณ แต่ มีเหตุผล รู้ว่ารายจ่ายใดจ าเป็นไม่จ าเป็น 
และเม่ือเหลือจากใช้จ่ายก็เก็บออม นั่นคือภูมิคุ้มกัน ที่เอาไว้คุ้มกันตัวเราและครอบครัว บัญชีครัวเรือนสามารถ
จัดได้หมด จึงนับว่ามีประโยชน์มากเหมาะสมระหว่างรายรับและรายจ่าย ครอบครัวต้องมีรายรับมากกว่า
รายจ่าย หากพบว่ารายรับน้อยกว่ารายจ่าย ต้องหาแนวทางน าเงินมาใช้จ่ายให้เพียงพอ โดยอาจต้องกู้ยืมเงินมา
ใช้จ่าย แต่การกู้ยืมเงินไม่ใช่แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ เพียงแต่ช่วยให้การใช้จ่ายมีสภาพคล่องชั่วขณะ
เท่านั้น และในระยะยาวยังส่งผลให้ครอบครัวมีภาระหนี้สินจ านวนมาทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยซึ่งจะเพ่ิมจ านวน
มากขึ้นตามระยะเวลาที่ยาวนานในการกู้ยืมเงิน เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก ส าหรับการแก้ไขปัญหาการขาด
สภาพคล่องในการใช้จ่ายเงินหรือปัญหารายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายนั้นมีแนวทางดังนี้ 

1.  การตัดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นออก เพ่ือลดภาระการจ่ายเงินออกจากครอบครัว เช่น รายจ่ายเกี่ยวกับ
การพนัน สิ่งเสพติดของมึนเมา รายจ่ายฟุ่มเฟือย เป็นต้น เป็นการสร้างนิสัยมิให้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 

2.  การลดรายจ่ายที่จ าเป็นลง เพ่ือสร้างนิสัยการประหยัด อดออม การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดอย่าง
คุ้มค่า เช่น การปลูกผัก ผลไม้ไว้รับประทานเอง เพ่ือช่วยลดค่าอาหาร และค่าเดินทางไปตลาด อีกทั้งท าให้
สุขภาพดีอีกด้วย ลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงแล้วหันมาออกก าลังกายโดยการปั่นจักรยาน หรือ การเดิน  การวิ่ง
แทนการขับรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ เป็นต้น 

3.  การเพ่ิมรายรับ   หารายได้เสริมนอกเวลาท างานปกติ เช่น การใช้เวลาว่างรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า 
การขายอาหารหลังเลิกงาน การปลูกผัก หรือเลี้ยงสัตว์ไว้ขาย เป็นต้น 

4.  การท าความเข้าใจกันภายในครอบครัวเพ่ือให้ทุกคนร่วมมือกันประหยัด  รู้จักอดออม การใช้
ทรัพยากรต่างๆ   ลด ละ เลิก รายจ่ายหรือสิ่งที่ไม่จ าเป็น และช่วยกันสร้างรายรับให้เพียงพอ เหมาะสมกับ
เศรษฐกิจปัจจุบัน 
 
ประโยชน์ของกำรท ำบัญชีครัวเรือน  
  การท าบัญชีครัวเรือนจะท าให้เราทราบว่าในแต่ละเดือน ครอบครัวมีรายรับ - รายจ่ายอะไรบ้าง คนเรา
ส่วนมากมักจะหลงลืม (ไม่สนใจที่จะจดจ า) เวลาใช้จ่ายเงินออกไปหรือรับเงินเข้ามา  พอเวลาผ่านไป 2 - 3 วัน
ก็ลืมแล้ว ดังนั้น บัญชีครัวเรือนจะช่วยเตือนความจ าให้เรารู้ถึงการใช้จ่ายเงิน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการวาง
แผนการใช้จ่ายเงินของครอบครัวเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน ให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได ้
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      1. เพ่ือจดบันทึกรายการการด าเนินกิจการเรียงล าดับก่อนหลัง  
      2. ง่ายต่อการตรวจสอบ 
      3. เป็นการควบคุมรักษาทรัพย์สินของกิจการ 
      4. ป้องกันความผิดพลาดในการด าเนินกิจการ  
      5. สามารถปรับปรุงแก้ไขทัน 
      6. ท าให้ทราบฐานะของกิจการ 
      7. เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบผลก าไร - ขาดทุนได้ทุกเวลา 

กำรจัดท ำบัญชีครัวเรือน มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
1. แยกประเภทของรายได้ และค่าใช้จ่าย แต่ละประเภทออกมา อาจใช้สมุดบัญชีที่มีขายตามร้าน

ทั่วไป หรือหาสมุดมาตีเส้น แบ่งออกเป็นแถวในแนวตั้งและแนวนอน เพื่อจดรายการ  
2.  ก าหนดรหัสประเภทของรายได้ และ ค่าใช้จ่าย เพื่อใช้สรุปประเภทของค่าใช้จ่าย  
3.  เริ่มจากยอดเงินสดยกมา หรือ เงินทุนตั้งต้น แล้ว บวก ด้วยรายได้ หัก ด้วยค่าใช้จ่าย และ

แสดงยอดคงเหลือไว้  
4. น ารายการที่เป็นบัญชีประเภทเดียวกัน รวมยอดเข้าด้วยกัน แล้ว แยกไปสรุปไว้ต่างหาก โดย

สรุปยอดตามแต่ต้องการ เช่น เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายปักษ์ หรือรายเดือน เป็นต้น  

กำรบันทึกกำรปฏิบัติงำน หมายถึง การบันทึกรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ปัญหาที่
พบและวิธีแก้ปัญหา อาจบันทึกเป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์ก็ได้ เพื่อน าเป็นหลักฐานไปประเมินผลงานและ
ปรับปรุงแก้ไขการท างานในครั้งต่อไป นอกจากนั้นอาจบันทึกข้อมูลรายรับ - รายจ่ายของการปฏิบัติงานไว้
เพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินผล การปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดโครงการนั้น ๆ 

ประโยชน์ของกำรบันทึกกำรปฏิบัติงำน 
การบันทึกการปฏิบัติงาน เป็นสิ่งจ าเป็นมากในการด าเนินกิจการปลูกพืชสมุนไพร เพราะก่อให้เกิด

ประโยชน์หลายประการพอสรุปได้ดังนี้ 
1.ช่วยบันทึกความทรงจ าว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างระหว่างการปฏิบัติงาน 

 2.เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนการปฏิบัติงาน 
 3.เพ่ือใช้เป็นข้อมูลฐานะทางการเงินของกิจการ 
 4.เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการด าเนินงาน 
 5.ช่วยพัฒนานิสัยในการท างานอย่างเป็นระบบและมีระเบียบแบบแผน 

 กำรบันทึกทรัพย์สิน หนี้สิน เป็นการบันทึกรายการทรัพย์สินต่างๆ เช่น ที่ดิน เครื่องมือ 
เครื่องจักรกลต่างๆ อุปกรณ์การเกษตรต่างๆ ปุ๋ย ปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ  จ านวนผลผลิต ผลผลิตที่คงเหลือ 
ตลอดจนหนี้สินต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการด าเนินการผลิต ในการบันทึกทรัพย์สิน - หนี้สินต่างๆ เพ่ือจะน าไปใช้ใน
การสรุปฐานะทางการเงินและเป็นข้อมูลที่จะใช้ในการค านวณหารายได้สุทธิต่อไป 

กำรจดบันทึกกำรปฏิบัติงำน  เป็นการบันทึกข้อมูลในด้านการผลิต ที่ส าคัญได้แก่ 
1. พันธุ์บันทึก ชื่อพันธุ์ การคัดพันธุ์ การเตรียมพันธุ์ รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

เปรียบเทียบ เพื่อหาลักษณะ วิธีการที่เหมาะสมและให้ผลดีที่สุดในท้องถิ่นของตน วิธีการเก็บเกี่ยว โรค  -
แมลง ศัตรูพืชอ่ืน ๆ เพ่ือพิจารณาการปลูกครั้งต่อไป 

 



 

 

75 กำรปลูกผักพ้ืนบ้ำน 

2. ความอุดมสมบูรณ์ของดิน เช่น ผลการทดสอบดิน รวมทั้งชนิดและปริมาณปุ๋ยที่ใช้ ความเป็น
กรดเป็นด่างของดินเพ่ือ ป้องกันและหาวิธีการปรับปรุงรักษาดินให้สมบูรณ์และรักษาความสมดุลของธาตุอาหาร
ตลอดไป  

3. ผลผลิต เป็นรายงานปริมาณของผลผลิตที่ส่งจ าหน่ายทั้งตลาดบริโภค และส่งจ าหน่ายตลาด 
อุตสาหกรรม เพ่ือเป็นแนวในการวางแผน ก าหนดจ านวน และขนาดของพื้นที่ในการผลิตครั้งต่อไปได้อย่าง
ถูกต้อง 

4. สภาพแวดล้อม เป็นข้อมูลทั่วๆ ไปของสภาพแวดล้อมในการปลูกในขณะนั้นได้แก่ ปริมาณน้ าฝน 
การกระจายตัวของฝน สภาพแสง อุณหภูมิสูงสุด - ต่ าสุด ทิศทางลม กระแสลม รวมถึงโรค – ศัตรูอื่น ๆ 
มาตรการการป้องกันก าจัด ปริมาณผลผลิตที่ได้คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ และเพื่อหาวิธีการปรับปรุงใน
การปลูกครั้งต่อไป 

5. การตลาด ถือเป็นหัวใจที่มีความส าคัญและจ าเป็นมาก ที่ผู้ผลิตควรรับทราบข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการตลาด เช่น แหล่งรับซื้อ พ่อค้าคนกลาง ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับปริมาณและราคาของ
ผลผลิตในแต่ละช่วงของปี การบันทึกข้อมูลดังกล่าวนี ้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานอย่างหนึ ่ง ที ่จะช่วยในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดระบบการปลูกพืช การปรับปรุงดินบ ารุงดินต่าง ๆ ตลอดจนช่วงเวลาที่เหมาะสมใน
การที่จะปลูกพืชในปีต่อไป 

แนวทำงกำรจดบันทึกกำรปฏิบัติงำนในกำรปลูกพืชสมุนไพร การด าเนินการปลูกพืชสิ่งที่ต้องท า
การจดบันทึกขณะปฏิบัติงานคือ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนไพรที่ปลูก ชื่อ พันธุ์ สภาพสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการปลูก การปลูก การ
ปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาและการจ าหน่าย เพ่ือให้ผู้ปลูกรับทราบและเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติต่อไป 

2. การจดบันทึกการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอนที่ได้ปฏิบัติในการปลูกพืช จนถึงการเก็บเก่ียวและการ
จ าหน่ายผลผลิต 

3. จดบันทึกค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งในการปลูกใน 1 ฤดูกาล เช่น 
1) ค่าพันธุ์พืช  
2) ราคาปุ๋ย  
3) ยาป้องกันก าจัดศัตรูพืช  
4) เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปลูกพืช  
5) ค่าแรงงาน  
แล้วจดบันทึกค่าใช้จ่ายรวมยอดไว้ 

4. จดบันทึกผลผลิตที่ได้ในการปลูกใน 1 ฤดูกาล เช่น 
1) ผลผลิตจ านวนกี่กิโลกรัมต่อเนื้อที่ 1 แปลง  
2) ในการน าไปจ าหน่ายได้กิโลกรัมละเท่าไร  
3) ขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและขายให้กับตลาดบริโภคสดในอัตราร้อยละเท่าไร 

5. น าเงินทุนและรายได้น าไปค านวณหาผลก าไร 
การท าบัญชีรายรับ - รายจ่าย หมายถึง การจดบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการเงินหรืออย่าง

น้อยที่สุดบางส่วนเกี่ยวข้องกับการเงิน โดยผ่านการวิเคราะห์ จัดประเภทและบันทึกไว้ในแบบฟอร์ม ที่
ก าหนดเพ่ือแสดงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของกิจการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  
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ประโยชน์ของกำรท ำบัญชีรำยรับ - รำยจ่ำย 
1. เป็นหลักฐานประกอบการด าเนินกิจการ เพ่ือให้ทราบว่ามีทรัพย์สิน หนี้สิน และเงินทุนเป็นจ านวน

เท่าใด 
2. เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ ตัวเงินสดกับยอดบัญชีว่าถูกต้อง หรือมีข้อผิดพลาดอย่างไร 
3. เป็นสถิติช่วยในการบริหาร การควบคุม การท างบประมาณ เพ่ือให้ผลงานมีประสิทธิ ภาพดียิ่งขึ้น 
4. ช่วยเป็นหลักฐานในการบริหารงาน เพ่ือป้องกันความผิดพลาดที่เกิดข้ึนอีก 
5. ช่วยในการค านวณผลการด าเนินงานว่ามีก าไรหรือขาดทุนอย่างไร 
6. ช่วยให้ทราบฐานะทางการเงินของกิจการว่า ทรัพย์สิน หนี้สิน และเงินทุนในขณะใดขณะ หนึ่ง 

เป็นจ านวนเท่าใด 
การจดบันทึกการปฏิบัติงานและการท าบัญชีรายรับ - รายจ่าย เป็นการช่วยความทรงจ า และถ้ามี

การจดบันทึกกิจการต่าง ๆ อย่างมีระบบ การลงบัญชีที่ดี มีความเข้าใจในการจดบันทึก และการสรุปข้อมูล
ให้เหมาะสมแล้ว สามารถน าข้อมูลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจท าการปลูกพืชให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด แนวโน้มของราคา ตลอดจนเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรม
ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น ท าให้ผู้ผลิตทราบได้ว่ากิจการของตนเป็นอย่างไร และวิธีการอย่างหนึ่งที่จะแสดง
ฐานทางการเงินและผลการด าเนินงานว่ามีรายรับ - รายจ่ายอย่างไร ช่วยในการประเมินผลการด าเนินงานว่า
มีก าไร หรือขาดทุนอย่างไรอีกด้วย 

รูปแบบกำรบันทึกกำรปฏิบัติงำนและกำรท ำบัญชีรำยรับ - รำยจ่ำย 
1. การบันทึกเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือจะได้ทราบว่าในการผลิตพืชสมุนไพร 

จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง จ านวนเท่าใด ถ้าจ าเป็นจะต้องซื้อจะเสียค่าใช้จ่ายมากน้อย
เพียงใด 

 

แบบรำยกำรเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ 

ล าดับที่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย หมายเหตุ 
บาท สต. 
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2. การบันทึกการปฏิบัติงานปลูกพืชสมุนไพร เป็นการบันทึกข้อมูลในการปฏิบัติงาน เพ่ือจะได้ทราบว่า
การปฏิบัติงานในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์มีงานอะไรบ้าง มีปัญหาในการด าเนิน งานอย่างไร และได้
แก้ปัญหานั้นอย่างไรควรมีการลงชื่อผู้ปฏิบัติงานด้วย 

แบบบันทึกกำรปฏิบัติงำน 

วัน 
เดือน ปี 

งานที่
ปฏิบัติ 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ และ
การแก้ไข 

ผู้ปฏิบัติ 
งาน 

ผู้ตรวจ/ครู/
ผู้ปกครอง 

            
            
            
            
            
            
            
            
            

3. การบันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่าย การบันทึกรายรับและรายจ่ายนับว่ามีความส าคัญ เนื่องจากเป็น
แหล่งข้อมูลที่ต้องการใช้ในการก าหนดรายได้ - รายจ่าย, การจัดท าแผนและงบประมาณ รวมถึงการก าหนด
ราคาขายด้วยบัญชี 

แบบบัญชีรำยรับ - รำยจ่ำย 

วันเดือนปี รายรับ จ านวนเงิน วันเดือนปี รายรับ จ านวนเงิน 
บาท สต. บาท สต. 
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แบบฟอร์มบัญชีเงินสด 

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
บาท 

หมายเหตุ 
บาท สต. บาท สต. 
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ตอนที่ 4.2 
แนวทำงกำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูลและแหล่งควำมรู้เกี่ยวกับผักและวธิีกำรปลกู 
 
 
หัวเรื่อง 

4.2  แนวทำงกำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูลและแหล่งควำมรู้เกี่ยวกับผักและวิธีกำรปลูก 
 
แนวคิด 

1. แนวทางการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและแหล่งความรู้เกี่ยวกับผักและวิธีการปลูก 
 

วัตถุประสงค ์
1. สามารถค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับผักและวิธีการปลูกจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ได้ 
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4.2 แนวทำงกำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูลและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับผักและวิธกีำรปลูก 
 
  ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราสนใจ ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข ข้อความ หรือรายละเอียดซึ่งอาจอยู่
ในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพ เสียง วีดิโอไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ข้อมูล
เป็นเรื่องเก่ียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และต้องถูกต้องแม่นย า ครบถ้วน ขึ้นอยู่กับผู้ด าเนินการที่ให้
ความส าคัญของความรวดเร็วของการเก็บข้อมูล ดังนั้นการเก็บข้อมูลจึงเป็นการเก็บรวบรวมเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
ของสิ่งที่เราสนใจนั่นเอง ข้อมูลจึงหมายถึงตัวแทนของข้อเท็จจริง หรือความเป็นไปของสิ่งของที่เราสนใจ 
    ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เราสนใจศึกษา จ าแนกได้ดังนี้ 

ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่ใช้แสดงปริมาณของสิ่งต่างๆ 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ ข้อมูลที่ใช้อธิบายลักษณะ สมบัติหรือสถานการณ์ของสิ่งต่างๆ 

     ข้อมูล (data) หรือ ข้อมูลดิบ หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นตัวเลข 
ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ก็ได้. ข้อมูลที่ดีจะต้องมีความถูกต้องแม่นย า และเป็นปัจจุบัน เช่น ปริมาณ ระยะทาง 
ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์คะแนนของนักเรียน รายงาน บันทึก ฯลฯ 

ข้อมูล คือ ข่าวสารรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องการจัดเก็บ เพ่ือที่จะเรียกข้อมูลมาอ้างอิงหรือแก้ไขได้ใน
ภายหลังตามวัตถุประสงค์ของข้อมูล  อาจจะมีทั้งชนิดที่เป็นข้อความ(Text)  ตัวเลข(Numbers)  วันที่
(Dates)  หรือแม้กระทั่งรูปภาพ (Pictures) 
      ข้อมูล  หมายถึง  ข้อมูลที่ยังไม่ได้ผ่านการประมวลผล  ข้อเท็จจริงเป็นเรื่องเก่ียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  ขึ้นอยู่กับผู้ด าเนินงานที่ให้ความส าคัญของความรวดเร็วและเก็บข้อมูล   ข้อมูลจะต้องมีความ
ถูกต้อง  แม่นย า  และรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน  มีความสมบูรณ์ในระดับที่เหมาะสม  อาจมีทั้งประเภทตัวเลข 
ข้อความ วันที่ รูปภาพ เช่น ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท ์ คะแนนของนักเรียน เป็นต้น  

ข้อมูล หมายถึง ข้อความจริงที่อาจเป็นตัวเลขหรือข้อความก็ได้ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
ข้อมูลปฐมภูมิ คือ ข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องเก็บรวบรวมจากผู้ให้ข้อมูลหรือแหล่งที่มาของข้อมูล

โดยตรง โดยไม่มีผู้ใดเคยเก็บมาก่อน 
ข้อมูลทุติยภูมิ คือ ข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ต้องเก็บรวบรวมจากผู้ให้ข้อมูลหรือแหล่งที่มาของข้อมูล

โดยตรง ได้จากผู้ที่เก็บรวบรวมไว้แล้ว 
      ข้อมูล (Data)  คือ ข้อความ หรือ ตัวเลขที่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ข้อมูลจะบอกเกี่ยวกับ
สภาพการณ์หรือสิ่งที่ปรากฏขึ้นข้อมูลจะมีสภาพความเป็นข้อมูลอยู่เช่นนั้น ไม่ว่าจะมีการน าไปใช้หรือไม่  
      ลักษณะของข้อมูล คือ เป็นข้อมูลดิบ และยังไม่มีเนื้อหา ข้อมูลอาจจะปรากฏในรูปแบบใดก็
ได ้ อาจจะใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ก็ได้ ข้อมูลอาจจะเป็นสัญลักษณ์ รูปภาพ หรือเสียง   
     ข้อมูล (Data) คือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นตัวเลขหรือไม่เป็นตัวเลขก็ได้ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่เรา
สนใจศึกษา เช่น ความสูง น้ าหนัก รายได้ ฯลฯ ตัวอย่าง เด็กหญิงนิดาสูง 150 เซนติเมตร นายพีระพลหนัก 65 
กิโลกรัม นายวุฒิชัยมีรายได้เดือนละ 20,000 บาท เด็กชายบุญมาสอบได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 15 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน เป็นต้น 
     ในทางสถิติ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงจะต้องมีจ านวนมาก เพ่ือเป็นการแสดงถึงลักษณะของกลุ่มหนึ่งหรือ
ส่วนรวม สามารถน าไปเปรียบเทียบและตีความหมายได้ ข้อเท็จจริงเพียงหน่วยเดียวไม่ถือว่าเป็นข้อมูลสถิ ติ 
เช่น ความสูงของนักเรียนคนหนึ่งเป็น 160 เซนติเมตร ไม่ถือว่าเป็นข้อมูลสถิติ แต่ถ้าเป็นการวัดความสูงของ
นักเรียนทั้งชั้นหรือทั้งกลุ่มเป็นข้อมูลสถิติ (Statistical Data)  ถ้าเป็นตัวเลขหรือข้อความของหน่วยเดียว แต่
บันทึกติดต่อกันเอาไว้เป็นระยะหนึ่ง ซึ่งสามารถน ามาเปรียบเทียบกันได้ถือว่าเป็นข้อมูลสถิติ เช่น รายได้ของ
นางสาววิภาพรในสัปดาห์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งถือว่าเป็นข้อมูลสถิติ 
 



 

 

81 กำรปลูกผักพ้ืนบ้ำน 

แหล่งเรียนรู้ (Wisdom) 
"แหล่งเรียนรู้" หมายถึง "แหล่ง" หรือ "ที่รวม" ซึ่งอาจเป็นสภาพ สถานที่ หรือศูนย์รวมที่ประกอบด้วย 

ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมที่มีกระบวนการเรียนรู้ หรือกระบวนการเรียนการสอน ที่มีรูปแบบ
แตกต่างจากกระบวนการเรียนการสอนที่มีครูเป็นผู้สอน หรือศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่มี
ก าหนดเวลาเรียนยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการและความพร้อมของผู้เรียน การประเมินและการวัด ผล
การเรียนมีลักษณะเฉพาะที่สร้างขึ้นให้เหมาะสมกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นรูปแบบ
เดียวกันกับการประเมินผลในชั้นหรือห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ตามมาตรา 25 ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ 
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนเป็นต้น  
          "แหล่งเรียนรู้" คือ ถิ่น ที่อยู่ บริเวณ บ่อเกิด แห่ง ที่หรือศูนย์ความรู้ที่ให้เข้าไปศึกษาหาความรู้ ความ
เข้าใจ และความช านาญ ซึ่งแหล่งเรียนรู้จึงอาจเป็นไปได้ทั้งสิ่งที่เป็นธรรมชาติ หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นได้
ทั้งบุคคล สิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต และแหล่งเรียนรู้อาจจะอยู่ในห้องเรียนในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนก็ได้ 
 
แหล่งเรียนศึกษำค้นคว้ำข้อมูลและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับผักและวิธีกำรปลูก ได้แก่ 
 1. กรมวิชาการเกษตร 
 2. ส านักงานเกษตรจังหวัด 
 3. ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
 4. ศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรประจ าต าบล 
 5. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6. แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เป็นต้น 
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กิจกรรมบทที่ 4 

แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มละ 3 - 5 คน เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง 
ๆ เช่น ต าราเอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ตลอดจนสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ
ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มและหาข้อสรุป วางแผนการ
ออกแบบร่วมกัน ในรูปแบบแผนผังความคิด แล้วน าเสนอผลงานของกลุ่ม ประมาณ 3 - 5 คน  โดยใช้เวลา 
15 นาท ี
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