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คํานํา 

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดําริให้ดําเนินงานโครงการ

เกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนมาตั้งแต่ปี 2523 เพื่อช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลนอาหารของเด็กนักเรียน นอกจากจะทําให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการบริโภคตลอดช่วงการศึกษาแล้ว ยังทําให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้ด้านการเกษตรแผน
ใหม่และเกิดทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร สามารถนําไปใช้ประกอบเป็นอาชีพได้ต่อไปในอนาคต 

ตลอด 30 ปีของการดําเนินงานในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (รร.ตชด.) โครงการฯ 
ได้มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่สามารถผลิตอาหารให้นักเรียนนํามาประกอบอาหารได้
บริโภคเดือนละ 1 ครั้ง แล้วเพิ่มเป็นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกระทั่งครบทุกวันเรียน ต่อมาก็ได้ให้
ความสําคัญเพิ่มขึ้นในแง่ของปริมาณผลผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค คุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลผลิตการเกษตร อย่างไรก็ตามแม้ว่า รร.ตชด. หลายแห่งจะสามารถดําเนินการผลิต 
เช่น ผัก เนื้อสัตว์ ได้ตามเป้าหมาย แต่ก็ยังมีโรงเรียนอีกหลายแห่งที่ประสบปัญหาการผลิต ไม่บรรลุ
เป้าหมายทั้งในแง่ของความพอเพียงและความยั่งยืน 

ด้วยทรงห่วงใยการดําเนินกิจกรรมการเกษตรในรร.ตชด. หากผลผลิตไม่เพียงพอจะส่งผล
ต่อคุณภาพของอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ซึ่งจะมีผลต่อภาวะโภชนาการ อีกทั้งรูปแบบ
การเกษตรที่ให้ผลผลิตพอเพียงและยั่งยืนที่สามารถเป็นตัวอย่างให้เด็กนักเรียนเรียนรู้และนําไปใช้
ในอนาคตได้ จึงมีพระราชดําริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการเกษตรใน รร.ตชด. ในการนี้สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ร่วมกับกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง 
และกรมปศุสัตว์ จึงได้จัดทําคู่มือการจัดการการผลิตทางการเกษตรในโรงเรียนโครงการตาม
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้คณะครูและผู้ที่
เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการผลิตทางการเกษตรของโรงเรียนได้
อย่างเหมาะสม ให้ผลผลิตมีความพอเพียง สม่ําเสมอและยั่งยืนซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนมี
โภชนาการและสุขภาพที่ดี และมีความรู้และทักษะทางการเกษตรสามารถนําไปใช้ในการดํารงชีวิต
ต่อไปในอนาคตได้ 

 
สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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บทนํา 
 

 การผลิตทางการเกษตรในโรงเรียนเป็นกิจกรรมสําคัญกิจกรรมหนึ่งในการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550-2559  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีความรู้
และทักษะพื้นฐานทางการเกษตรยั่งยืนในการผลิตอาหารเพื่อการบริโภค และเพื่อนําผลผลิตที่ได้มา
ประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนบริโภคตลอดปีการศึกษา การดําเนินงานมุ่งเน้นให้นักเรียน ครู 
และผู้ปกครองร่วมกันทําการเกษตรในโรงเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถนําความรู้
ไปใช้ในครัวเรือนและชุมชนต่อไป 

หลักการสําคัญในการดําเนินกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรในโรงเรียน คือการจัดการให้
ได้ผลผลิตอย่างพอเพียง (ผลิตให้หลากหลาย สม่ําเสมอ และเพียงพอกับความต้องการบริโภคของ
นักเรียน) และยั่งยืน (สามารถดําเนินกิจกรรมต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง) ในการจัดการการผลิตทาง
การเกษตรดังกล่าวจําเป็นต้องคํานึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

1) รูปแบบการเกษตรเป็น “การเกษตรแบบผสมผสาน” 

2) เป้าหมายของการผลิตทางการเกษตร มีการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ทั้งในด้าน
คุณภาพ (ชนิดพันธ์ุ) และปริมาณ (ขนาดพื้นที่ปลูก และปริมาณผลผลิตที่ต้องการ) ทั้ง
พืชผัก ถั่วเมล็ดแห้ง ไม้ผล และเนื้อสัตว์ 

3) แผนการผลิต ครอบคลุมต้ังแต่ ชนิดและจํานวนของพืชและสัตว์ พ้ืนที่ที่จะใช้ การดูแล
รักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการผลผลิต 

4) พยายามใช้วิธีทางธรรมชาติในการผลิตและการดูแลรักษาในทุกขั้นตอน เช่น การใช้
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ยชีวภาพ การควบคุมศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี การใช้ตัวห้ํา
และตัวเบียน การใช้ระบบการปลูกพืชแบบผสมผสาน เป็นต้น 

5) การทําบัญชีฟาร์ม โดยบันทึกปริมาณผลผลิต รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามแผน 
และผลการปฏิบัติ เพื่อที่จะนําผลที่ได้มาปรับปรุงหรือหาแนวทางในการพัฒนา 
สําหรับใช้วางแผนการผลิตในปีการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ควรมีการจดบันทึกต้นทุนการ
ผลิตโดยนักเรียน เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนการผลิตในแต่ละกิจกรรม ให้สามารถดําเนิน
กิจกรรมในรุ่นต่อไปได้ 

6) การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งนักเรียน ครูทุกคนในโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
ตลอดจนชุมชน โดยต้องกําหนดภาระหน้าที่ บทบาทของแต่ละคนอย่างชัดเจน 
เหมาะสมตามพื้นฐานของความรู้ ความเข้าใจ และความรักที่มีต่อการดําเนินงาน
ทางด้านการเกษตร และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องรับทราบและเข้าใจแผนการผลิต เพื่อ
จะได้สามารถดําเนินการตามแผนที่วางไว้ 

7) การจัดต้ังกองทุนการผลิตในแต่ละกิจกรรม เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
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 การดําเนินการทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นต้องนําสู่กระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้และ
เทคนิคสู่นักเรียนโดยผ่านการปฏิบัติด้วยตนเอง นักเรียนได้รับความรู้และทักษะสําหรับนําไปใช้ได้
จริงทั้งในระหว่างที่ศึกษาอยู่ และหลังจากจบการศึกษาออกไป 

 เมื่อดําเนินการได้ระยะหนึ่งแล้ว ควรขยายผลแนวคิดและการปฏิบัติสู่ครอบครัวของ
นักเรียนและชุมชน โดยส่งเสริมและสนับสนุนการทําเกษตรอย่างเหมาะสมในครัวเรือน ทําให้ชุมชน
ได้เรียนรู้ และเกิดความตระหนักมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพที่เป็นรากฐานสําคัญของประเทศ อันจะ
นําไปสู่ความย่ังยืนในอนาคต 

 ต่อไปนี้เป็นคําแนะนําในการจัดการการผลติทางการเกษตรประเภทต่าง ๆ 
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เทคนิคการจัดการการผลิตพืชผักและไม้ผล 
 

เมื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษาได้กําหนดเป้าหมายการผลิตทั้งในด้านปริมาณผลผลิตที่
ต้องการและจํานวนชนิดพืชผักและไม้ผลที่จะต้องปลูกแล้ว โรงเรียนต้องกําหนดพื้นที่ที่จะปลูกพืชผัก
และไม้ผลแต่ละชนิด รวมถึงพื้นที่ที่จะใช้เลี้ยงสัตว์ โดยจัดทําเป็นแผนผังการใช้พ้ืนที่เพื่อการผลิตทาง
การเกษตร สําหรับช่วยในการวางแผน และดําเนินการ รวมทั้งใช้ในการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
 
1. การจัดทําผังการเพาะปลูก 

• กรณีที่โรงเรียนมีพื้นที่ไม่จํากัด ควรวางผังในลักษณะผสมผสาน ให้เหมาะสมกับชนิดของ
พืชที่จะปลูก เพื่อให้เกิดการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และใช้พ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
ทั้งนี้ยังต้องยึดหลักชีววิธี และจัดพ้ืนที่ให้เป็นสัดส่วนตามความเหมาะสม ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1  ตัวอย่างผังการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในการผลิตทางการเกษตร 

 

• กรณีที่โรงเรียนมีพื้นที่จํากัด โรงเรียนสามารถใช้พ้ืนที่บริเวณอื่น ๆ ที่มีอยู่ภายในโรงเรียน 
เช่น ลานด้านข้างหรือด้านหน้าอาคารเรียน ริมทางเท้า ริมสนามและริมถนน มาใช้ปลูกพืชได้ 
โดยไม่จําเป็นต้องปลูกเป็นแปลง อาจจัดทําเป็นกระบะ หรือใช้วัสดุที่สามารถบรรจุดิน หรือ
ใช้ภาชนะที่เหมาะสมกับชนิดพืชที่จะปลูกได้ ยกตัวอย่างเช่น ยางรถยนต์ วงท่อปูน 
กะละมังหรืออื่น ๆ ดังภาพที่ 2 และ 3 
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ภาพที่ 2 และ 3  การใช้ประโยชน์พ้ืนที่บริเวณโดยรอบอาคารเรียนในการปลูกพืชโดยการก่ออิฐ 
ทําแปลงเกษตร และใช้วัสดุทีเ่หลือใช้ 

 
2. การเตรียมพื้นที่เพาะปลูก 

ก่อนจะลงมือปลูก ต้องทําความสะอาดพื้นที่และกําจัดวัชพืชในบริเวณพื้นที่ที่ทําการเลือก
ไว้ หลังจากนั้นจึงดําเนินการดังนี้ 

2.1 พื้นที่ปลูกไม้ผลและพืชผักอายุยืน (ปลูกเป็นหลุม) 
1) ขุดหลุมขนาดกว้าง 0.5 เมตร  ยาว 0.5 เมตร  สูง 0.5 เมตร 
2) นําดินมาย่อยและผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก นําไปรองก้นหลุมปลูก 10 – 15 เซนติเมตร 
3) นํากล้าไม้ผลหรือพืชผักอายุยืน (ไม้ยืนต้น) ที่อยู่ในถุงพลาสติกมาแกะถุง พลาสติก

ออกแล้วนํามาปลูกลงในหลุมปลูกที่เตรียมไว้ ใส่ดินผสมปุ๋ยที่เหลือลงไปให้เต็ม
หลุม พูนโคนต้นเล็กน้อย กดให้แน่นพอประมาณ 

4) รดน้ําพอประมาณให้พอชุ่ม 

2.2 พื้นที่ปลูกพืชผักอายุสัน้และผักเครื่องปรุง (ปลูกเปน็แปลง) 
1) กลับหน้าดินใหล้ึกประมาณ 15 เซนติเมตร (ขุดลึกลงไปจากพื้นดินเดิม) 
2) ตากดินไว้ประมาณ 1 – 2 สปัดาห์ 
3) ย่อยก้อนดินให้มีขนาดเล็ก เกบ็เศษหิน ก่ิงไม้ออกนอกแปลงปลูก 
4) กําหนดพื้นที่แปลงปลูก และเว้นระยะทางเดินระหว่างแปลงไว้ประมาณ 20 เซนติเมตร 
5) ขึ้นแปลงตามขนาดที่กําหนดไว้ (ในที่นี้คือ กว้าง 1 เมตร x ยาว 8 เมตร) โดยนําดิน ที่

ผ่านการย่อยแล้วมากองรวมกัน และผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้ว
ขึ้นรปูแปลง ตามต้องการ 

2.3 พื้นที่ปลูกพืชผักเถาเครือ (หรือพืชผักที่ต้องใช้นั่งร้านหรือค้าง) 
1) ขุดหลุมขนาดพอประมาณ ให้ใกล้กับร้านหรือค้างที่ทําเตรียมไว้ 
2) นําดินมาคลุกเคล้ากับปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 
3) นําต้นกล้าที่เพาะไว้มาลงปลูก หรือนําเมล็ดมาหยอดในหลมุปลูก 
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4) กลบดิน พูนโคนต้นเล็กน้อย 
5) รดน้ําพอประมาณให้พอชุ่ม 

2.4 พื้นที่ปลูกพืชผักเครื่องปรุง 
1) หาวัสดุเหลือใช้ เช่น กะละมัง ท่อซีเมนต์ มาเตรียมไว้บริเวณใกล้กับโรงครัว 
2) นําดินมาย่อยและผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักใส่ลงไปในปริมาณที่พอสมควร 
3) ปลูกพืชผักเครือ่งปรุง โดยการหว่านเมล็ด หรือย้ายกล้ามาปลูก ก็ได้ 
4) รดน้ําพอประมาณให้พอชุ่ม 

 

 สําหรับการจัดการพื้นที่ตามความอุดมสมบูรณ์ หรือคุณสมบัติลักษณะอื่น ๆ ในที่นี้ขอ
เสนอแนะ การจัดการดังต่อไปนี้ 

 พ้ืนที่ดินที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์ หรือพื้นที่ดินที่มีหินปน 
เพื่อให้พ้ืนที่สามารถปลูกพืชได้ต้องปรับปรุงคุณภาพของดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช 

ก่อนโดยการปลูกพืชตระกูลถั่วในพื้นที่ แล้วไถกลบและใส่ปุ๋ยหมักผสมลงไป อย่างสม่ําเสมอ ดินจะ 
ค่อยๆ ปรับสภาพจนมีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชได้ 

 พ้ืนที่ที่อยู่ไกลจากแหล่งน้ํา 
หากพื้นที่อยู่ไกลจากแหล่งน้ํามาก จําเป็นต้องขุดบ่อน้ําเพิ่มเติมบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้

สะดวกต่อการนําน้ําใช้ในการทํากิจกรรมการเกษตร หรืออาจจะหาวัสดุอ่ืนๆ เช่น ท่อซีเมนต์ ถัง
พลาสติก เป็นต้น สํารองน้ําไว้ใช้ พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินเพื่อเก็บรักษาความชุมช้ืนของดิน 

 พ้ืนที่ลุ่มหรือพืน้ที่น้ําท่วมถึง 
ต้องดูทิศทางการไหลของน้ําและทําทางระบายน้ํารอบ ๆ พ้ืนที่ และรอบขอบแปลงเพื่อ 

ป้องกันน้ําขัง ประกอบกับต้องยกแปลงให้สูงมากกว่าปกติ หรืออาจจะนําอิฐหรือวัสดุต่าง ๆ มาก่อ ทํา
ขอบแปลงให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ําท่วมแปลง หากปริมาณน้ําที่เข้ามาท่วมพ้ืนที่มีจํานวนมาก แนะนําให้
ทําท่อระบายน้ําที่มีขนาดใหญ่และทําแนวเบี่ยงน้ํา เพื่อให้กระทบกับพ้ืนที่ทําการเกษตรให้น้อยที่สุด 
และอาจจะต้องหาพันธ์ุพืชที่ชอบน้ํามาปลูกเพิ่มเติม 

 สําหรับพ้ืนที่ในลักษณะอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวในที่นี้ ต้องมีการจัดการเฉพาะพื้นที่ให้เหมาะสม
เช่นกัน โดยสามารถนําข้อแนะนําข้างต้นไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของโรงเรียนแต่ละ
แห่งต่อไป 
 
3. การจัดการการผลิตพชืผัก 

 การจัดการการผลิตพืชผักเพื่อให้ได้ผลผลิตที่หลากหลาย เพียงพอ ต่อเนื่อง สม่ําเสมอและ
มีประสิทธิภาพ สําหรับนําไปประกอบอาหารกลางวันตลอดช่วงปีการศึกษา จึงกําหนดแนวทางเพื่อ
เป็นตัวอย่างในการวางแผนและการปฏิบัติงานในการผลิตพืชผักและไม้ผลสําหรับให้นักเรียน 
จํานวน 100 คน บริโภคใน 1 ปีการศึกษา หรือ 200 วันเรียน ซึ่งปริมาณผักและผลไม้ที่นักเรียนควร
ได้รับ คือ ชนิดละ 100 กรัมต่อคนต่อวัน ดังนั้นจะต้องมีผลผลิตพืชผักและไม้ผลชนิดละ 2,000 
กิโลกรัมต่อปี 
 คู่มือเล่มนี้ได้แนะนําแนวทางการจัดการพืชผักและไม้ผลโดยแบ่งชนิดของพืชผักและไม้ผล
ออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ 
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 1. พืชผักอายุสั้น เพื่อให้ได้ผลผลิตขั้นตํ่าประมาณ 700–1,000 กิโลกรัมต่อปี แนะนําให้
ปลูกพืชผักอายสุั้น 7 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง ผกักาดกวางตุ้ง ผกัคะน้า ผักกาดขาว แตงกวา บวบ และ
ถั่วฝักยาว 
 2. พืชผักอายุยืน เพื่อให้ได้ผลผลิตขั้นตํ่าประมาณ 350-400 กิโลกรัมต่อปี แนะนําให้ปลูก
พืชผักอายุยืน 9 ชนดิ ได้แก่ ชะอม ตําลึง ผกัหวานบ้าน มะเขือเปราะ ขี้เหล็ก มะเขือพวง กระถิน แค 
และสะเดา 
 3. พืชผักเถาเครือ เพื่อใหไ้ด้ผลผลิตขั้นตํ่าประมาณ 150 กิโลกรมัต่อป ีและใหส้ามารถเก็บ
ผลผลิตไว้ได้นาน แนะนําให้ปลูกพืชผักเถาเครือ 2 ชนิด ได้แก่ ฟักเขียว และฟักทอง 
 4. พืชผักเครื่องปรุง แนะนําให้ปลูกพืชผักเครื่องปรุงหลากหลายชนิด เพื่อให้สามารถเลอืก
เก็บผลผลิตสําหรับนํามาประกอบอาหารได้เหมาะสมกับรายการอาหารกลางวันที่กําหนด 
 5. เห็ด เพื่อใหไ้ด้ผลผลิตขั้นตํ่าประมาณ 400 กิโลกรมัต่อ 2 รุน่ ๆ  ละ 500 ก้อน รวม 1,000 ก้อน 
แนะนําใหเ้พาะเห็ด 2 ชนิด ได้แก่ เห็ดนางรมภูฏาน และเห็ดนางฟ้า 
 6. ไม้ผล เพื่อให้ได้ผลผลิตประมาณ 2,000 กิโลกรัมต่อปี หรือวันละประมาณ 10 กิโลกรัม 
(200 วันเรียน) แนะนําให้ปลกูไม้ผล 5 ชนิด ได้แก่ กล้วย มะละกอ ฝรั่ง ขนุน และสับปะรด 

ทั้งนี้ สามารถปลูกไม้ผลและพืชผักประเภทต่างๆ และเห็ดชนิดอ่ืน ๆ ที่มีความเหมาะสม
กับสภาพพื้นที่เพิ่มเติมได้ 

อนึ่ง กลุ่มพืชผักอายุสั้น พืชผักอายุยืน พืชผักเถาเครือ และเห็ด จัดอยู่ในประเภทพืชผัก ซึ่ง
จะมีผลผลิตรวมกันประมาณ 2,000 กิโลกรัมต่อปี หรือวันละ 10 กิโลกรัม (200 วัน) แล้วแต่
ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวของพืชแต่ละชนิดตามแผนการปลูก หากช่วงใดที่ผลผลิตพืชผักมีไม่เพียงพอ 
โรงเรียนสามารถเก็บผลผลิตจากไม้ผลมาใช้ทดแทนได้ เช่น ปลีกล้วย มะละกอดิบ หรือขนุนดิบที่
ต้องปลิดผลบางส่วนออก เป็นต้น การจัดการการผลิตพืชผักและไม้ผลแต่ละประเภท มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 

3.1 การจัดการการผลิตพืชผักอายุสัน้ 

ความหมายและความสาํคญั  พืชผักอายุสั้น หมายถึง ผกัที่จะต้องมีการปลูกใหม่
หมุนเวียนทุกครั้ง โดยมีช่วงอายุระหว่างปลูกจนถึง เก็บเกี่ยวต้ังแต่ 25 วัน จนถึง 6 เดือน 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เพื่อให้เป็นผลผลิตหลักในกลุ่มอาหารประเภทพืชผักให้ได้
ปริมาณ 700 – 1,000 กิโลกรัมต่อปี สําหรับให้นักเรียน จํานวน 100 คน หรือเท่ากับ 10 กิโลกรัม
ต่อวัน จํานวน 70 – 100 วัน โดยกระจายสองวันต่อสัปดาห์ ทุกสัปดาห์ตลอดปีการศึกษา 

ชนิดของพืชผักอายุสั้นที่ควรปลูก  ผักอายุสั้นแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ปลูกได้ดี
ในช่วงฤดูฝน และกลุ่มที่ปลูกได้ดีในช่วงฤดูหนาว ซึ่งได้คัดเลือกมาเป็นตัวอย่างในการจัดการ ดังนี้ 

1) ผักอายุสั้นที่ปลูกได้ดีในช่วงฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน เช่น 
- ผักบุ้ง  ควรปลูกอย่างน้อย  4  แปลง จะได้ผลผลิต 200  กิโลกรัม 
- ผักกาดกวางตุ้ง ควรปลูกอย่างน้อย  4  แปลง จะได้ผลผลิต 120  กิโลกรัม 
- แตงกวา  ควรปลูกอย่างน้อย  2  แปลง จะได้ผลผลิต   50  กิโลกรัม 
- ถั่วฝักยาว  ควรปลูกอย่างน้อย  1  แปลง จะได้ผลผลิต   30  กิโลกรัม 
- บวบ  ควรปลูกอย่างน้อย  1  แปลง จะได้ผลผลิต   30  กิโลกรัม 
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2) ผักอายุสั้นที่ปลูกได้ดีในช่วงฤดูหนาว ช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ เช่น 
- ผักคะน้า  ควรปลูกอย่างน้อย  4  แปลง จะได้ผลผลิต 120  กิโลกรัม 
- ผักกาดกวางตุ้ง ควรปลูกอย่างน้อย  4  แปลง จะได้ผลผลิต 120  กิโลกรัม 
- ผักกาดขาว ควรปลูกอย่างน้อย  4  แปลง จะได้ผลผลิต 120  กิโลกรัม 

การปลูกจะต้องปลูกทั้งหมดอย่างน้อย 12 แปลง โดยมีขนาดแปลง ๆ ละ 8 ตารางเมตร 
นอกจากนี้ พืชผักอายุสั้นอีกหลายชนิดสามารถนํามาใช้ในการวางแผนการปลูกได้เพิ่มเติม เช่น ผัก
โขม เป็นต้น 

เทคนิคการปลูก  เป้าหมายการผลิตคือ 700 – 1,000 กิโลกรัมต่อปี หรือ 10 กิโลกรัมต่อ
วัน และกระจายทุก 2 วันในทุกสัปดาห์ตลอดปีการศึกษานั้น จะต้องวางแผนการปลูกและการเก็บ
เกี่ยว ดังนี้ 

ตัวอย่าง   ผักบุ้ง  ปลูกจํานวน 4 แปลง ๆ ละ 8 ตารางเมตร โดยทยอยปลูกสัปดาห์ละ 1 
แปลงจนครบ 4 แปลง ดังนี้ 

สัปดาห์ที่ 1 เดือนพฤษภาคม ปลูกแปลงที่ 1   สัปดาห์ที่ 1 เดือนมิถุนายน เก็บเก่ียวผลผลิต 
สัปดาห์ที่ 2 เดือนพฤษภาคม ปลูกแปลงที่ 2  สัปดาห์ที่ 2 เดือนมิถุนายน เก็บเก่ียวผลผลิต 
สัปดาห์ที่ 3 เดือนพฤษภาคม ปลูกแปลงที่ 3  สัปดาห์ที่ 3 เดือนมิถุนายน เก็บเก่ียวผลผลิต 
สัปดาห์ที่ 4 เดือนพฤษภาคม ปลูกแปลงที่ 4  สัปดาห์ที่ 4 เดือนมิถุนายน เก็บเก่ียวผลผลิต 

ผักบุ้งมีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 25–35 วัน มีผลผลิตประมาณ 1.5 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
ดังนั้นหลังจากปลูกได้ 1 เดือน คือ แปลงที่ 1 ในเดือนมิถุนายน สัปดาห์ที่ 1 จะสามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตผักบุ้งได้ประมาณ 10 – 12 กิโลกรัมต่อแปลง ใช้บริโภคได้ 1 วันในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน
มิถุนายน และแปลงที่ 2 ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายน แปลงที่ 3 แปลงที่ 
4 ก็สามารถทยอยเก็บเกี่ยวได้ตามลําดับ 

หลังจากเก็บเกี่ยวผักบุ้งแปลงที่ 1 แล้ว สามารถเตรียมดินและปลูกผักบุ้งต่อไปได้เลย
ภายในสัปดาห์นั้น โดยอาจขุดดินตากทิ้งไว้ 1-2 วัน จึงเริ่มผสมปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักและทําการปลูก
ต่อไป ทําเช่นเดียวกันนี้ในแปลงอื่นๆ 

สําหรับพืชผักชนิดอ่ืนๆ เช่น ผักกาดกวางตุ้ง แตงกวา บวบ และถั่วฝักยาว ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้
ปลูกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ก็วางแผนและจัดการปลูกเช่นเดียวกันกับผักบุ้ง โดย
ในกลุ่มหลังนี้จะให้ผลผลิตรวมกันได้ประมาณ 10 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ ซึ่งใช้บริโภคได้ 1 วัน 

ส่วนในฤดูหนาว คือช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ชนิดของพืชผักจะเปลี่ยนไปเป็น
ผักคะน้า ผักกาดขาว และผักกาดกวางตุ้ง วิธีการจัดการก็ทําเช่นเดียวกันกับตัวอย่างข้างต้น 

 

การจัดการผลผลิต  เนื่องจากพืชผักบางชนิดต้องเก็บเกี่ยวทั้งแปลงเพื่อจะได้เตรียมแปลง
ปลูกต่อ บางครั้งปริมาณผลผลิตอาจมากเกินความต้องการในการประกอบอาหารในแต่ละมื้อ ควรมี
การจัดการดังนี้ 

1) มีการประมาณการและเก็บเกี่ยวให้สอดคล้องกับปริมาณผลผลิตที่จะใช้ประกอบอาหาร
ในแต่ละมื้อให้พอดี 

2) หากนํามาประกอบอาหารแล้วเหลือ ให้นําเก็บรักษาไว้ปรุงอาหารร่วมกับรายการ
อาหารในวันถัดไป 
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3) ผักบางชนิดไม่สามารถเก็บรักษาได้ ให้นําไปแปรรูปเพื่อถนอมอาหารหรือทําอาหารที่
สามารถเก็บไว้บริโภคได้นาน เช่น การทําจับฉ่าย หรือทําผักดอง เป็นต้น (รายละเอียดการปลูกผัก
อายุสั้นแต่ละชนิดตามภาคผนวก ก) 

3.2 การจัดการการผลิตพืชผักอายุยนื 

ความหมายและความสาํคญั  หมายถึง พืชผักที่มีการปลูกแล้วมีอายยืุนมากกว่า 6 เดือน 
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นาน โดยไม่ต้องมีการปลูกใหม ่ส่วนใหญ่จะใช้เป็นองค์ประกอบรองใน
การประกอบอาหาร 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  พืชผักในกลุ่มนี้นอกจากจะสามารถให้ผลผลิตโดยไม่ต้องปลูก
ใหม่บ่อยครั้งแล้วบางส่วนยังเป็นพืชยืนต้น พืชตระกูลถั่ว สามารถปลูกเป็นแนวรั้วให้ร่มเงา กันลม 
หรือปลูกบํารุงดิน โดยที่เป้าหมายการผลิตอยู่ที่ 350 – 400 กิโลกรัมต่อปี 

ชนิดของพืชผักอายุยืนที่ควรปลูก  ผักอายุยืนสามารถที่จะปลูกได้หลากหลายชนิด ขึ้นอยู่
กับสภาพพื้นที่ ขนาดพื้นที่ และพืชผักที่เป็นพืชท้องถิ่นซึ่งเป็นที่นิยมและสามารถปลูกได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สภาพภูมิประเทศ โดยแต่ละชนิดจะเก็บเกี่ยวผลผลิตที่จะนํามาประกอบ
อาหารหรือเป็นเครื่องเคียงในช่วงเวลาที่แตกต่างกันแล้วแต่ชนิด 

ในที่นี้ทําการแบ่งผักอายุยืนเป็น 2 กลุ่ม คือ ผักอายุยืนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดปี และ
ผักอายุยืนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นฤดูกาล มีทั้งที่เป็นไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น และอื่น ๆ ซึ่งในที่นี้ได้คัดเลือกมา
เป็นตัวอย่างในการจัดการ ดังนี้ 

1) ผักอายุยืนทีเ่ก็บเกี่ยวผลผลติได้ตลอดปี ได้แก่ มะเขือเปราะ มะเขือพวง ผักหวานบ้าน 
ชะอม กระถิน ตําลึง เป็นต้น 

พืชผักในกลุ่มนี้เป็นพืชผักที่สามารถปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี  เช่น 
- ชะอม    ควรปลูกอย่างน้อย 50 ต้น จะได้ผลผลิต 70 กิโลกรัม 
- ตําลึง    ควรปลูกอย่างน้อย 20 เมตร (ตามแนวรั้วหรือร้าน) จะได้ผลผลิต 40 กิโลกรมั 
- ผักหวานบ้าน  ควรปลูกอย่างน้อย 100  ต้น จะได้ผลผลิต 100 กิโลกรัม 
- มะเขือเปราะ  ควรปลูกอย่างน้อย  30  ต้น จะได้ผลผลิต 150 กิโลกรัม 
- ขี้เหล็ก    ควรปลูกอย่างน้อย  10  ต้น เพิ่มเติมจากผักหลักที่นํามาประกอบอาหาร 
- มะเขือพวง    ควรปลูกอย่างน้อย  5  ต้น เพิ่มเติมจากผักหลักที่นํามาประกอบอาหาร 
- กระถิน        ควรปลูกอย่างน้อย 20  ต้น เพิ่มเติมจากผักหลักที่นํามาประกอบอาหาร 

2) ผักอายุยืนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นฤดูกาล ได้แก่ มะรุม แค ผักหวานป่า กระเจี๊ยบเขียว 
สะเดา ขจร สะตอ เป็นต้น 

พืชผักในกลุ่มนี้เป็นพืชผักที่ปลูกแล้วสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เฉพาะช่วงฤดูกาลเท่านั้น เช่น 
- แค  ควรปลูกอย่างน้อย  30  ต้น จะได้ผลผลิต  15  กิโลกรัม 
- สะเดา ควรปลูกอย่างน้อย  10  ต้น เพิ่มเติมจากผักหลักที่นํามาประกอบอาหาร 
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เทคนิคการปลกู  จากเป้าหมายที่ต้องการผลผลิตที ่350 – 400 กิโลกรมัต่อปี (200 วัน
เรียน) หรือประมาณ 2 กิโลกรัมต่อวัน โดยจะต้องมีการจัดการการผลิตเพื่อให้มีผลผลิตสาํหรับนํามา
ประกอบอาหารกลางวันบริโภคอย่างสม่ําเสมอและเพียงพอ ยกตัวอย่างเช่น 

ผักอายุยืนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดปี ได้แก่ ชะอม ควรปลูกประมาณ 50 ต้น โดยปลูก
ในพื้นที่ว่างที่เป็นแนวรั้วของโรงเรียน หรือบริเวณรอบพื้นที่แปลงเกษตร หรือระหว่างแปลงพืชผัก
อายุสั้น ชะอมสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุก ๆ 3 วัน (1 สัปดาห์ เก็บได้ 2 ครั้ง) ได้ผลผลิตรวม
ประมาณ 1.8 – 2 กิโลกรัม 

ผักอายุยืนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นฤดูกาล ได้แก่  แค  ควรปลูกประมาณ 30 ต้น โดยปลูก
ในพื้นที่ว่างที่เป็นแนวรั้วของโรงเรียน หรือบริเวณรอบพื้นที่แปลงเกษตร ในช่วงฤดูฝนเก็บยอดอ่อน 
ใบอ่อน ช่วงต้นฤดูหนาวเก็บดอก ปลายฤดูหนาวเก็บฝักอ่อนมาประกอบอาหารได้ โดยสามารถเก็บ
ผลผลิตได้ทุกวัน ได้ผลผลิตวันละประมาณ 0.4 – 0.5 กิโลกรัม หากต้องการให้ออกดอกตลอดปี 
ควรริดฝักแคออกให้หมด เพื่อให้เกิดการแตกยอดและดอกชุดใหม่ 

ส่วนมากพืชผักอายุยืนจะขยายพันธ์ุโดยการเพาะเมล็ด และส่วนใหญ่เป็นไม้พุ่มและไม้ยืน
ต้น ซึ่งมีขนาดใหญ่และลําต้นสูง ดังนั้นต้องตัดแต่งกิ่งของพืชผักอายุยืนเหล่านี้ไม่ให้สูงมากจนเกินไป 
และจะช่วยทําให้การแตกพุ่มเต้ียลง สะดวกในการเก็บผลผลิต ทั้งนี้ต้องมีการกําจัดวัชพืช ให้น้ําและ
ปุ๋ยอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้สามารถให้ผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง 

สําหรับพืชผักยืนต้นชนิดอ่ืน ๆ ก็ทําการวางแผนและจัดการปลูกในลักษณะเดียวกันกับ
พืชผักอายุยืน 2 ชนิด ที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น 

การจัดการผลผลิต  อาจต้องเก็บผลผลิตหลายวัน เพื่อรวบรวมให้ได้ในปรมิาณที่เพียงพอ
ต่อการประกอบอาหารกลางวัน 1 มื้อ หรือ 1 วัน โดยเก็บไว้ในภาชนะที่แห้งและสะอาด มีอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก ไม่โดนแสงแดด หรืออาจจะเก็บไว้ในตู้เย็น (กรณทีี่มีไฟฟ้า) หากไม่อยากเก็บไว้
นานก็สามารถนําไปรวมกับพืชผักชนิดอ่ืน ๆ ที่เก็บได้ในวันเดียวกัน เพื่อใช้ในการประกอบอาหารได้ 
เช่น ชะอม เก็บผลผลิตได้ประมาณ 1 กิโลกรัมต่อครั้ง โดยใน 1 สัปดาห์ สามารถเก็บผลผลิตได้ 2 
ครั้ง นํามาประกอบอาหารรวมกับพืชผักชนิดอ่ืน ๆ เพื่อประกอบอาหารให้ได้ 1 รายการ  เช่น  แกง
ส้ม  แกงแค เป็นต้น  (รายละเอียดการปลูกผักอายุยืนแต่ละชนิดตามภาคผนวก ข) 

 
3.3 การจัดการการผลิตพืชผักเถาเครือ 

ความหมายและความสําคัญ  หมายถึง พืชผักที่มีลําต้นทอดและเลื้อยไปตามพ้ืนดิน มี
เปลือกหนา ผลผลิตสามารถเก็บไว้ได้นานมากกว่า 60 วัน เช่น ฟักเขียว ฟักทอง 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เพื่อใช้เป็นผักเสริมจากพืชผักหลักที่โรงเรียนปลูกและบริโภค
เป็นประจํา โดยสามารถนําผลผลิตมาบริโภคในช่วงรอยต่อของการเก็บเกี่ยวผลผลิตหลกั เนื่องจาก
ผลผลิตของพืชผักเถาเครือสามารถเก็บได้นานและการปลูกก็ไม่ต้องการดูแลรักษามากนกั 
เป้าหมายในการผลิตคือประมาณ 150 - 200 กิโลกรัมต่อปี ตลอดช่วงการศึกษา สามารถนํามา
บริโภคได้ประมาณ 20 วันเรียน วันละ 15 กิโลกรัม ต่อจํานวนนักเรียน 100 คน 

ชนิดของพืชผกัเถาเครือที่ควรปลูก  ได้แก่ ฟักเขียว และฟักทอง เนื่องจากผลผลิตมี
เปลือกหนา สามารถเก็บไว้ได้นาน 
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- ฟักเขียว ควรปลูกอย่างน้อย  20 ต้น จะได้ผลผลิต 50 กิโลกรัมต่อรอบ 
รอบที่ 1 ช่วงเดือนที่ปลูก กุมภาพันธ์ เก็บเกี่ยวผลผลิตเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 
รอบที่ 2 ช่วงเดือนที่ปลูก กรกฎาคม  เก็บเกี่ยวผลผลิตเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 
ใช้พ้ืนที่ทางเดินในแปลงหรือทางเดินในโรงเรียน โดยทําเป็นค้างหรือซุ้มคร่อมทางเดิน
บังร่มเงา 

- ฟักทอง ควรปลูกอย่างน้อย  50 ต้น จะได้ผลผลิต 100 กิโลกรัม 
ช่วงเดือนที่ปลูก ธันวาคม   เก็บเกี่ยวผลผลิตเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 
การปลูกสามารถปลูกในพื้นที่ว่าง ไม่จําเป็นต้องปลูกเป็นแปลงเพราะฟักทอง
ต้องการพื้นที่ในการแผ่ขยายประมาณ 4 ตารางเมตรต่อต้น หากโรงเรียนมีพ้ืนที่
จํากัดควรทําค้างให้ฟักทองเลื้อยแผ่ขยายที่มีความคงทนแข็งแรง 

 

เทคนิคการปลูก 
- พืชผักประเภทนี้ มีเมล็ดค่อนข้างใหญ่ งอกเร็ว ถ้าจะปลูกให้ได้ผลผลิตดีและดูแลรักษา

ง่ายควรทําค้างให้เกาะ 
- วิธีการปลูก โดยหยอดเมล็ดในแปลงปลูก 3 – 5 เมล็ด เมื่องอกมีใบจริง 3 – 5 ใบ 

ถอนให้เหลือเฉพาะต้นที่แข็งแรงหลุมละ 2 ต้น หรือเพาะกล้าเตรียมไว้ เพื่อให้ได้ต้นที่
แข็งแรง พร้อมนําไปปลูก 

- เนื่องจากหนูหรือสัตว์ศัตรูพืชอาจจะขุดคุ้ยเมล็ดพืชในหลุมไปกินทําให้เกิดความ
เสียหายต่อต้นกล้าที่เพาะไว้ ต้องมีการปลูกซ่อม 

- ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเพื่อให้ต้นเจริญเติบโตดี 
- ทําค้างให้พืชเกาะขึ้นอยู่กับชนิดของพืช คือบางชนิดต้องการค้างสูง บางชนิดค้างไม่

ต้องสูงมากเพื่อง่ายต่อการจัดการดูแลรักษา 
- ให้น้ําอย่างสม่ําเสมอ คอยดูแลกําจัดวัชพืชและแมลงต่างๆ 
- เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่ออายุประมาณ 90 – 180 วัน 

การจัดการผลผลิต 
- ควรมีการวางแผนการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก 

เพื่อให้เก็บรักษาไว้ได้นาน พร้อมทั้งวางแผนการนํามาใช้ประกอบอาหารให้เหมาะสม 
- ผลผลิตฟักเขียวและฟักทอง สามารถแปรรูปไปในรูปแบบอ่ืนได้ เช่น ฟักทองสามารถ

นํามาทําเป็นขนมหวาน ของขบเคี้ยว หรือนึ่งรับประทานได้ 
- ฟักทองมีพันธ์ุเบาและพันธ์ุหนัก ซึ่งอายุการเก็บเกี่ยวไม่เท่ากัน โดยประมาณตั้งแต่ 3 - 6 

เดือนตามลําดับ ซึ่งโรงเรียนสามารถวางแผนการเพาะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตในช่วงเปิด
ภาคเรียนได้ 

(รายละเอียดการปลูกผักอายุยืนแต่ละชนิดตามภาคผนวก ค) 
 

3.4 การจัดการการผลิตพืชผักเครื่องปรุง 

ความหมายและความสําคัญ  หมายถึงผักที่ใช้เป็นพืชเครื่องปรุงในการประกอบอาหาร 
ไม่ได้เป็นองค์ประกอบหลักของอาหาร มักมีกลิ่นฉุนและรสชาติเฉพาะตัว ส่วนใหญ่มีอายุยืนปลูก
ครั้งเดียวสามารถเก็บผลผลิตได้หลายปี 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจากเป็นพืชผักที่ใช้ในการประกอบอาหารในทุกรายการ
อาหาร เพื่อเพิ่มสีสันหรือรสชาติให้กลมกล่อมมากย่ิงขึ้น แต่ไม่ได้ใช้ในปริมาณมาก ดังนั้นโรงเรียน
ควรปลูกไว้ใช้ โดยให้มีหลากหลายชนิด เลือกใช้ได้เหมาะสมกับรายการอาหารแต่ละประเภท จึง
ไม่ได้กําหนดเป้าหมายในเชิงปริมาณ 

ชนิดของพืชผักเครื่องปรุงที่ควรปลูก  พืชผักเครื่องปรุงเป็นพืชผักที่เป็นทั้งไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม
เต้ียและไม้ยืนต้น ไม่ต้องใช้พ้ืนที่มากเหมือนพืชผักชนิดอ่ืน ๆ ควรปลูกให้หลากหลายชนิด  ดังนี้ 

- มะกรูด  ควรปลูกอย่างน้อย  5  ต้น 
- มะนาว  ควรปลูกอย่างน้อย  5  ต้น 
- กะเพรา  ควรปลูกอย่างน้อย 20  ต้น 
- โหระพา  ควรปลูกอย่างน้อย 20  ต้น 
- แมงลัก  ควรปลูกอย่างน้อย 20  ต้น 
- ตะไคร้  ควรปลูกอย่างน้อย 20  กอ 
- ขิง  ควรปลูกอย่างน้อย 20  กอ 
- ข่า  ควรปลูกอย่างน้อย 20  กอ 
- ขมิ้น  ควรปลูกอย่างน้อย 20  กอ 
- กระชาย  ควรปลูกอย่างน้อย 20  กอ 
- สะระแหน่ ควรปลูกอย่างน้อย  2  ตารางเมตร 
- ผักชีฝรั่ง, พริก, พริกไทย, หอมแบ่ง, ผักชี และผักเครื่องปรุงเฉพาะถิ่น ควรมีปลูกไว้ใช้เช่นกัน 

เทคนิคการปลกู เนื่องจากไม่มีการกําหนดเป้าหมายในการผลิตในเชิงปริมาณไว้ แต่ให้มีไว้
ใช้หลากหลาย เลือกใช้ได้เหมาะสมกับรายการอาหารแต่ละประเภท จึงควรมีการจัดการการผลิต 
ดังนี้ 

1) พืชผักเครื่องปรุงที่เป็นพืชยืนต้น เช่น มะกรูด และมะนาว ปลูกได้โดยการเพาะเมล็ด และ
ตอนกิ่ง ต้องมีการเตรียมดินและใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมปลูก และตักแต่งกิ่งให้เกิดทรงพุ่มที่เหมาะแก่การ
เก็บผลผลิต 

2) พืชผักเครื่องปรุงที่เป็นไม้พุ่มเต้ีย เช่น กะเพรา โหระพา และแมงลัก ปลูกได้โดยการ
เพาะเมล็ด ควรเด็ดยอดและดอกอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้มีการแตกยอดใหม่ และควรมีการปลูกเสริม
อยู่ตลอด 

3) พืชผักเครื่องปรุงที่มีเหง้าใต้ดิน เช่น ขิง ข่า เป็นต้น ปลูกโดยการนําเหง้าหรือแบ่งเหง้าที่มี
ตามาปลูกหรือขยายพันธ์ุได้ 

4) พืชผักเครื่องปรุงชนิดต่าง ๆ ไม่ต้องปลูกหรือผลิตในเชิงปริมาณเพื่อให้เพียงพอต่อการ
บริโภคเหมือนกับพืชผักชนิดอ่ืน ๆ เพียงแต่ปลูกให้มีความหลากหลายและมีไว้ใช้ในการประกอบ
อาหารในแต่ละรายการได้อย่างเหมาะสม พ้ืนที่ปลูกควรอยู่ใกล้โรงครัวเพื่อสะดวกต่อการเก็บนํามา
ประกอบอาหาร หรือสามารถปลูกในพื้นที่ว่าง พ้ืนที่ระหว่างแปลงพืชผักชนิดอ่ืน ๆ หรือปลูกใน
ภาชนะต่าง ๆ ได้ เช่น ถัง กะละมัง ยางรถยนต์ เป็นต้น เพราะไม่ได้ใช้พ้ืนที่มาก แต่ต้องมีการเตรียม
ดินปลูกเป็นอย่างดีเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สมบูรณ์ ในกรณีที่เป็นพืชยืนต้นต้องตัดแต่งกิ่งไม่ให้สูงมาก
จนเกินไป จะทําให้แตกพุ่มเต้ียลง สะดวกในการเก็บผลผลิต ทั้งนี้ต้องมีการกําจัดวัชพืช ให้น้ําอย่าง
สม่ําเสมอ และใส่ปุ๋ยตามความเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง 
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การจัดการผลผลิต  จะใช้พืชผักเครื่องปรุงชนิดใดและจํานวนเท่าใด สําหรับประกอบ
อาหารในแต่ละวัน จึงไปเก็บมาใช้ตามท่ีต้องการ ในกรณีมะนาว หากมีผลผลิตปริมาณมากสามารถ
เก็บมาคั้นเอาน้ํามะนาวแล้วเก็บไว้ในตู้เย็น (กรณีที่มีไฟฟ้า) หรือทํามะนาวดองเอาไว้ใช้ต่อไปได้ 

 
3.5 การจัดการการผลิตเห็ด 

ความหมายและความสําคัญ  เห็ดจัดเป็นกลุ่มพืชผักกลุ่มหนึ่ง  ซึ่งให้ผลผลิตต่อเนื่องและ
ค่อนข้างแน่นอน สามารถควบคุมและจัดการให้ได้ผลผลิตตามท่ีต้องการได้ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เห็ดเป็นอาหารกลุ่มพืชผักที่เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งที่สามารถ
เพาะเลี้ยงได้ง่ายในพื้นที่จํากัด  อีกทั้งยังมีรสชาติดีคล้ายเนื้อสัตว์  โดยเป้าหมายในการผลิตให้ได้อย่างน้อย  
400  กิโลกรัมต่อปีการศึกษา  และสามารถผลิตได้หมุนเวียนและต่อเนื่อง 

ชนิดของเห็ดที่ควรเพาะ  ได้แก่ เห็ดนางรมภูฏาน หรือเห็ดนางฟ้า ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะ
เพาะเลี้ยงได้ในโรงเรือนขนาดเล็กและให้ผลผลิตสูง จัดซื้อก้อนเห็ดได้ง่าย สามารถจัดการให้มีผลผลิต
ต่อเนื่องได้ ควรจะเพาะเลี้ยงอย่างน้อย 1,000 ก้อนต่อรุ่น ตลอดปีการศึกษา จะทําให้ได้ผลผลิต
ประมาณ 400 กิโลกรัม ในช่วง 3 – 4 เดือน 

เทคนิคการเพาะ 
- การทําโรงเรือน  ต้องเป็นโรงเรือนที่ระบายอากาศได้ดี  ขนาด 3 x 3 เมตร  และมีการ

ทําช้ันวางสําหรับวางก้อนเห็ดประมาณ 1,000 ก้อน 
- ก้อนเชื้อเห็ด  จัดซื้อจากแหล่งผลิตใกล้พ้ืนที่โรงเรียน ในราคาก้อนละประมาณ 5 – 8 บาท 

ต้องดูก้อนที่เชื้อสีขาวเจริญอยู่ในก้อนเชื้อหากมากก็จะดี 
- การให้น้ํา ต้องรดน้ําบริเวณพื้นและโดยรอบวันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น แต่ต้องระวัง

ไม่ให้น้ําเข้าไปในก้อนเชื้อเห็ดเพราะจะทําให้ก้อนเชื้อเสียหายได้ 
- การเก็บเห็ด  ผลผลิตเห็ดจะออกมาทางปากของก้อนเชื้อ  โดยเก็บเห็ดที่ออกมาใน

ขนาดที่โตเต็มที่  ซึ่งเห็ดจะออกไม่พร้อมกันขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของก้อนเชื้อที่มี
การเจริญของเชื้อที่อยู่ภายใน  ประกอบกับสภาพอากาศและความช้ืนที่ได้รับ  โดย
เฉลี่ยก้อนเชื้อ  1  ก้อน  จะได้ผลผลิตประมาณ  400  กรัมต่อรุ่น  เป็นอย่างน้อย  ใน  
1  วัน  จะได้ผลผลิตเห็ดประมาณ  2  กิโลกรัม 

- เมื่อหมดรุ่นต้องมีการตากโรงเรือน  และโรยปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อก่อนที่จะนําก้อนเชื้อเห็ดรุ่น
ใหม่เข้ามาไว้ในรุ่นต่อไป 

การจัดการผลผลิต  เห็ด  มกัจะออกไม่พร้อมกันการเก็บสามารถรวบรวมไว้ให้ได้ปริมาณ
มากเพียงพอต่อการประกอบอาหารใน 1 มือ้ หรือ 1 วัน โดยเก็บผลผลิตไว้ในภาชนะที่แห้ง และ
สะอาด อากาศถ่ายเทได้สะดวก  หรืออาจจะเก็บไว้ในตู้เย็น  (กรณีที่มีไฟฟ้า) หากยังไม่นํามา
ประกอบอาหารไม่ควรล้าง เพราะจะทําให้เห็ดเสียเร็ว และสามารถนําไปประกอบอาหารร่วมกับ
พืชผักชนิดอ่ืน ๆ ได้ 

 

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเทคนิคการเพาะเห็ดในท่อนไม้ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทําได้ง่าย 
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การเพาะเห็ดในท่อนไม้  คือ การเพาะเห็ดในท่อนไม้เนื้ออ่อน เป็นวิธีที่ได้ผลผลิตที่ดี 
เนื่องจากการขนส่งก้อนเชื้อเห็ดจากแหล่งผลิตมีระยะทางไกลและทุรกันดาร ประกอบกับหาขอนไม้
หรือท่อนไม้ทําได้ค่อนข้างง่าย  ไม้ที่นิยมนํามาทําคือ ไม้แค ไม้มะม่วง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12–
15 เซนติเมตร สามารถเก็บผลผลิตภายใน 5–6 เดือน อาจเก็บผลผลิตได้ประมาณ  5–8  กิโลกรัม
ต่อ  1 ท่อน 

1) การคัดเลือกและตัดไม้สําหรับเพาะเห็ด 
- ขนาดที่เหมาะสมคือยาว 10 – 20 เซนติเมตร  มีเปลือกหนา 
- อายุของไม้ที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 3 – 5 ปี 
- ควรเป็นไม้สดตัดใหม่ไม่ควรเกิน 2 สัปดาห์ และตัดในฤดูแล้งเพราะฤดูนี้จะสะสมอาหาร

มาก และจะมีเชื้อเห็ดชนิดอ่ืนปลอมปนน้อยที่สุด  ส่วนไม้ที่มียางควรตัดทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ 
เพื่อทิ้งให้ยางเสื่อมเสียก่อน การตัดพยายามอย่าให้เปลือกช้ํา หากช้ําควรนําปูนขาวผสมน้ําหรือปูน
สําหรับเคี้ยวหมากทา 

2) การเจาะรสูําหรบัใส่เชื้อ 
ควรใช้สว่านเจาะไม้ ขนาด 4 – 5 หุน  เจาะให้ลึก 3 – 5 เซนติเมตร  หากไม้ขนาดใหญ่

ควรเจาะให้ลึก  การเจาะรูให้เริ่มทางด้านใดด้านหนึ่งของท่อนไม้  โดยให้ห่างจากปลายไม้ประมาณ 
3 – 4 เซนติเมตร  เจาะเป็นแนวตรงระยะห่างประมาณ 6 – 8 เซนติเมตร  สําหรับแถวถัดไปห่าง
จากแถวแรกประมาณ 4 เซนติเมตร  และควรเจาะในลักษณะสับหว่างกลางของแถวแรก  เจาะลึก
ประมาณ 3 – 5 เซนติเมตร 

การใส่เชื้อ  ใส่เชื้อลงไปให้เต็มรูที่เจาะแล้วกดให้แน่นเหลือไว้ประมาณครึ่งเซนติเมตร  แล้ว
ใช้แผ่นโฟมอุดปากรูไว้ 

3) การพักไม้ 
ควรนําไม้ที่บรรจุเชื้อแล้วไปวางไว้ในที่ร่ม  และควรรองพื้นด้วยบล็อกคอนกรีตไม่ให้ขอนไม้

สัมผัสพ้ืนโดยตรง  ให้มีระยะระหว่างไม้ประมาณ 1 – 2 เซนติเมตร  ให้อากาศสามารถถ่ายเทได้
สะดวก  แต่ไม่ควรให้ลมโกรกมากเกินไปจะทําให้ความช้ืนภายในลดลง  ทั้งนี้ควรวางไขว้กันไปมา 

4) การดูแลรักษาหลังจากพกัไม้ 
- ความสะอาด  ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้น ให้ใช้เหล็กแหลมหรือแปรงทองเหลืองขัด

ออก ล้าง แล้วเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 
- ความช้ืนภายในไม้  หลังจากพักไม้ประมาณ 5 – 7 วัน  ควรรดน้ําในเวลากลางวันประมาณ  

10 – 20 นาที ทุก ๆ  2 – 3 วัน  ควรรดให้เข้าไปในเนื้อไม้  หากอากาศร้อนแห้งแล้งและ
ลมโกรกมากอาจจะรดน้ําทุกวัน 

- การกลับขอนไม้ เมื่อพักครบ 7 วัน  ควรกลับกองไม้  โดยเอาขอนไม้ที่อยู่ช้ันล่างขึ้นชั้นบน  
และจากบนลงล่าง  และควรพลิกขอนไม้ขึ้นเพื่อให้เชื้อเห็ดเจริญเติบโตท่ัวทั้งขอน  
หลังจากกลับไม้ครั้งที่ 3  ให้เลื่อยหรือตัดไม้ ดูว่าเส้นใยเดินเต็มหรือยัง  สังเกตจากเนื้อ
ไม้จะเปลี่ยนเป็นสีขาวและมีกลิ่นหอม  หากยังเดินไม่เต็มก็พักไม้ไว้ต่อจนกระทั่งเชื้อ
เดินเต็ม  เมื่อเชื้อเห็ดเจริญเต็มเนื้อไม้อย่ารดน้ํา ให้วางไม้ไว้ระยะห่างประมาณ 4 
เซนติเมตร  ปล่อยจนไม้แห้งประมาณ 20 – 30 วัน  เพื่อให้เส้นใยมีโอกาสสะสม
อาหารและพักตัวก่อนสร้างดอก  ในระยะนี้ควรดูแลความสะอาดของท่อนไม้ 
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5) การทําใหเ้กิดดอก 
โรงเรือนเป็นเช่นเดียวกับแบบก้อนแต่ต่างกันที่ความสูง ซึ่งสูงประมาณ 1.5 เมตร  มีเฉพาะ

ราวไม้สําหรับพาดท่อนไม้  แต่ละแถวห่างกันประมาณ 1.5 เมตร 
นําท่อนไม้ที่เตรียมไว้มาแช่น้ําที่อุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียส ประมาณ 12 – 20 ช่ัวโมง และ

ควรแช่ให้จมน้ําด้วยการใช้ของหนักทับ  เพื่อให้มีความช้ืนเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของดอกเห็ด  
และเป็นการกระตุ้นเส้นใย  หลังจากแช่น้ําแล้วให้ใช้ฆ้อนทุบตรงหัวไม้ให้แรงพอสมควร  เพื่อทําให้
เนื้อเยื่อไม้ขยายตัวและอากาศสามารถเข้าไปในเนื้อไม้ได้ 

นําไม้ที่ได้ไปวางพาดราวในโรงเรือน  แล้วใช้ผ้าพลาสติกคล้ายกระสอบปุ๋ยที่ไม่มีพลาสติก
บางบุหุ้มให้เกิดความอบอุ่นคลุมไว้ประมาณ 3 – 4 วัน  แล้วเปิดพลาสติกออก  ดอกเห็ดจะเกิดขึ้น
ภายหลังจากนําเข้าโรงเรือนประมาณ 4 – 5 วัน  และจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ 4 – 5 วัน  
ระยะเวลาการเก็บเฉลี่ยประมาณ 10 – 12 วัน 

6) การรดน้ํา 
รดน้ําทุกวัน ๆ ละ 2 ครั้ง กลางคืนควรเปิดประตู หน้าต่างไว้เพื่อให้อากาศจากข้างนอกเข้า

ไปกระตุ้นให้เห็ดเจริญเติบโตได้เร็วย่ิงขึ้น 

7) การเก็บผลผลิต 
เก็บเหมือนกับแบบก้อน เมื่อดอกเห็ดมีขนาดเล็กให้เด็ดทิ้ง แล้วนําขอนไม้ไปวางพักไว้ งด

การรดน้ํา  ดูแลความสะอาดของขอนไม้  พักทิ้งไว้ประมาณ 20 – 25 วัน  จึงนํามาแช่น้ําใหม่  
เพราะต้องการให้เชื้อเห็ดพักตัว  เก็บเกี่ยวได้จนกว่าไม้จะผุ 
 
4. การจัดการการผลิตไม้ผล 

ความหมายและความสาํคญั  ไม้ผล คอื ต้นไม้ที่ออกลูกออกผลให้เรารับประทาน หรือ
เรียกว่า "ลูกไม้" หรือ "ผลไม้" มีทั้งไม้ยืนต้นและไม้ล้มลุก มีต้ังแต่ลําต้นขนาดเล็กไปจนถึงลําต้น
ขนาดใหญ่ มทีั้งที่รับประทานผลสุกและรับประทานผลดิบ แต่ละชนิดมีรสชาติ กลิ่น และรูปร่างที่
แตกต่างกันและให้สารอาหารแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นพลังงาน วิตามิน แร่ธาตุต่าง ๆ น้ําและ
เส้นใยอาหาร เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อร่างกาย ทําให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ช่วยป้องกันการ
เกิดโรค และกระตุ้นการทํางานของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย รวมไปถงึการเสริมสร้างภูมิต้านทาน
โรคด้วย ในที่นี้จะแบ่งไม้ผลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ไม้ผลที่ใหผ้ลผลิตตลอดทั้งปี และไม้ผลที่ใหผ้ลผลิต
ตามฤดูกาล 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานผลไม้ที่เพียงพอและสม่ําเสมอ
ตลอดช่วงการศึกษา คือ 100 กรัมต่อคนต่อวัน หรือวันละ 10 กิโลกรมัต่อนักเรียน 100 คน ใน 200 
วันเรียน โดยเนน้ให้รบัประทานผลสกุ เพื่อให้ได้คุณค่าทางอาหารสูงสุด 

ชนิดของไมผ้ลที่ควรปลูก  ควรเป็นไม้ผลปลูกได้ง่าย สะดวก ให้ผลผลติมากอย่างต่อเนื่อง 
มีความทนทาน และมคีุณค่าทางอาหารสูง ได้แก่ กล้วย มะละกอ ขนุน ฝรั่ง และสับปะรด โดย
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1) ไมผ้ลที่ใหผ้ลตลอดปี 
- กล้วย ควรปลูก 100 กอ ให้ผลผลิตกอละ 210 ผลต่อปี รวม 21,000 ผลต่อปี 
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- มะละกอ ควรปลูก 70 ต้น ให้ผลผลิตต้นละ 30 กิโลกรัมต่อปี รวม 2,100 กก.ต่อปี 
- สับปะรด  ควรปลูก 100 ต้น ให้ผลผลิตต้นละ 1 ผลต่อปี รวม 100 ผลต่อปี 

2) ไมผ้ลที่ใหผ้ลตามฤดูกาล 
- ขนุน  ควรปลูก 30 ต้น  ให้ผลผลิตต้นละ 25 กก.ต่อปี  จะให้ผลผลิต 750 กก.ต่อปี 
- ฝรั่ง  ควรปลูก 30 ต้น  ให้ผลผลิตต้นละ 30 กก.ต่อปี  จะให้ผลผลิต  900 กก.ต่อปี 

เทคนิคการปลกู 
1) การเตรียมพ้ืนที่ หรือหลุมปลูกสําหรับไม้ผลมีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก 

ปรกติแล้วขนาดของหลุมปลูกจะมีความแตกต่างกันออกไปตามชนิดของไม้ผล และลักษณะของพื้นที่ 
โดยทั่วไปนิยมเตรียมหลุมปลูกที่มีขนาดหลุม กว้าง 0.5 เมตร × ยาว 0.5 เมตร × ลึก 0.5 เมตร 

การขุดหลุมควรใช้จอบขุดดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลม นําปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักมาคลุกเคล้ากับ
ดินจนเข้ากันดีแล้วใส่ลงบริเวณก้นหลุม นําต้นกล้าลงปลูกแล้วพูนดินให้สูงประมาณ 5 – 6 นิ้ว 

2) การตัดหญ้า ควรตัดปีละ 4 ครั้ง คือ ต้นเดือนมกราคม  พฤษภาคม  สิงหาคม และปลายเดือน
ตุลาคม หรือตามความเหมาะสม 

3) การใส่ปุ๋ย ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ทุก 3 เดือน (หลังจากการตัดหญ้า) 
4) การเก็บเกี่ยว ไม้ผลแต่ละชนิดมีระยะการเก็บเกี่ยวแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิด พันธ์ุ และการ

นําไปใช้ประโยชน์ 
5) การตัดแต่งกิ่ง ไม้ผลบางชนิดจําเป็นต้องมีการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และให้มี

ขนาดทรงพุ่มที่ไม่สูงมาก ง่ายต่อการเก็บเกี่ยว 

การจัดการผลผลิต  กล้วยและมะละกอ ควรให้นักเรียนบริโภคเป็นผลไม้สดมากกว่านําไปแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน เพื่อให้ได้รับคุณค่าทางอาหารสูงสุด 

- กล้วย ควรตัดแบ่งออกเป็นผลและแจกจ่ายให้นักเรียน 2 ผล ต่อ 1 คน เพื่อให้ครบตาม
ความต้องการบริโภค 

- มะละกอ ควรมีการวางแผนในการจัดการผลผลิต โดยนําผลทีส่มบูรณ์มาบ่มให้สุก เพื่อ
เป็นผลไม้ ส่วนผลที่ไมส่มบูรณ์หรือมีขนาดเล็กที่เหลือจากการตัดแต่งให้นํามาประกอบ
อาหารแทนผักได้ 

- สับปะรด นอกจากการบริโภคผลผลิตเป็นผลไม้แล้ว ยังสามารถนําไปประกอบอาหารได้ 

นอกจากนี้ยังมีผลผลิตจากไม้ผลอ่ืน ๆ คือ ฝรั่ง ขนุน และผลไม้ชนิดอ่ืน ๆ ที่โรงเรียนปลูก
เสริม ดังนั้นจึงควรมีการวางแผนการจัดการผลผลิตดังกล่าวร่วมกัน เพื่อให้นักเรียนได้บริโภคผลไม้
อย่างเพียงพอและต่อเนื่องตลอดปี (รายละเอียดการปลูกไม้ผลแต่ละชนิดตามภาคผนวก ง) 
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เทคนิคการจัดการการปลูกถ่ัวเมล็ดแห้ง 
 

ความหมายและความสําคัญ ถั่วเมล็ดแห้งหมายถึง เมล็ดของพืชตระกูลถั่ว ได้แก่ ถั่ว
เหลือง ถั่วลิสง ถั่วดํา ถั่วแดง ถั่วเขียว ฯลฯ ที่ทําให้ฝักแห้ง และนําเมล็ดที่แห้งแข็งมาใช้บริโภค ถ้า
บริโภคขณะฝักยังเขียวและมีน้ําเป็นส่วนประกอบหลัก เช่น ถั่วพลู ถั่วเหลืองฝักสด จัดเป็นอาหาร
ประเภทพืชผัก 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อเป็นผลผลิตหลักในกลุ่มอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
ประเภทโปรตีนให้ได้ปริมาณ 500 กิโลกรัมต่อปีต่อนักเรียน 100 คน หรอืเท่ากับ 2.5 กิโลกรัมต่อ
วันตลอดปีการศึกษา 

ชนิดของถั่วเมล็ดแห้งที่ควรปลูก ถั่วเมล็ดแห้งสามารถปลูกได้หลายชนิด ขึ้นอยู่กับสภาพ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปริมาณน้ําในดินและสภาพภูมิอากาศ โดยท่ัวไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ ได้แก่ 

1) ถั่วเมล็ดแห้งที่ปลูกได้ตลอดทั้งปีได้แก่ ถั่วเขียว โดยจะให้ผลผลิตประมาณ 160 
กิโลกรัมต่อไร่ ใช้ระยะเวลาปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 67-70 วัน โดยปลูกครั้งแรกในช่วง
ต้นฤดูฝน และครั้งที่ 2 ช่วงปลายฤดูฝน แต่จะไม่ชอบอากาศหนาวเย็น ในพื้นที่ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือควรปลูกหลังจากฤดูหนาวผ่านไปแล้ว คือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป แต่
ต้องสามารถให้น้ําชลประทานได้อย่างน้อย 2-3 ครั้งหลังปลูก ดังนั้นควรใช้พ้ืนที่ปลูกประมาณ 2.5-
3 ไร่ จะให้ผลผลิตได้ประมาณ 500 กิโลกรัม 

2) ถั่วเมล็ดแห้งที่ปลูกได้ปีละ 1 ครั้งได้แก่ ถั่วเหลืองจะปลูกได้ดีหลังนา โดยจะให้ผลผลิต
ประมาณ200 กิโลกรัมต่อไร่ ในพื้นที่ภาคเหนือควรปลูกในช่วงเดือนธันวาคมใช้พ้ืนที่ปลูกประมาณ 
2-3 ไร่ จะให้ผลผลิตได้ประมาณ 500 กิโลกรัม 

 นอกจากนี้ยังมีถั่วพ้ืนบ้านที่สามารถนําเมล็ดแห้งมาประกอบเป็นอาหารได้ เช่น ถั่วพุ่ม 
ถั่วมะแฮะ ถั่วปากอ้า เป็นต้น ส่วนใหญ่สามารถปลูกได้ดีในดินเกือบทุกชนิด ทนแล้ง ให้ผลผลิต
ตลอดปีแต่ปริมาณไม่มากนัก สามารถปลูกแซมปนกับพืชชนิดอ่ืนๆได้ 

เทคนิคการปลกู 
1) การเตรียมพ้ืนที่ มีความจําเป็นสําหรับการปลูกถั่วเมล็ดแห้ง เพราะนอกจากจะช่วย

กําจัดวัชพืชแล้ว ยังทําให้ดินร่วนซุย และเป็นการรักษาความช้ืนภายในดินได้อีกด้วย 
2) ระยะปลูกและวิธีการปลูก 

ถ่ัวเขียว แนะนําให้ปลูกเป็นแถว ระยะห่างระหว่างแถว 50 เซนติเมตร และ
ระหว่างหลุม 20 เซนติเมตร หยอดหลุมละประมาณ 4-5 เม็ด ใช้เมล็ดพันธ์ุ 2-3 กิโลกรัม
ต่อไร่ หรืออาจปลูกโดยวิธีการหว่าน แต่จะมีข้อเสียคือเข้าไปกําจัดวัชพืชได้ยาก สิ้นเปลือง
เมล็ดพันธ์ุ และหากใช้เมล็ดมากเกินไปจะทําให้ต้นเบียดกันแน่นและผลผลิตน้อย 

ถ่ัวเหลือง วิธีปลูกที่ประหยัดเมล็ดพันธ์ุและให้ผลผลิตสูง คือ การปลูกเป็นหลุม 
ควรใช้ระยะห่างระหว่างหลุม 20-30 เซนติเมตร และระหว่างแถว 25-30 เซนติเมตร โดย
ปลูกหลุมละ 3-4 ต้น 
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3) การกําจัดวัชพืช ควรมีการกําจัดวัชพืชเพื่อป้องกันไม่ให้วัชพืชแย่งน้ํา อาหาร และ
แสงแดด จากถั่วที่เราปลูก ดังนั้นจะต้องมีการป้องกันกําจัดด้วยการทํารุ่น โดยใช้จอบ
ดายหรือใช้เครื่องมืออื่นๆ หรืออาจใช้วัสดุคลุมดิน เช่น ฟางแห้ง หนาประมาณ 1-2 
นิ้ว หรือหยอดเมล็ด ซึ่งนอกจากจะช่วยควบคุมวัชพืชแล้ว ยังช่วยลดการระเหยของ
น้ํารวมทั้งฟางยังย่อยสลายเป็นปุ๋ยได้อีกด้วย 

4) การเก็บเกี่ยวขึ้นอยู่กับชนิดของถั่วที่ปลูก โดยถ่ัวเขียวจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 60 
วัน ส่วนถั่วเหลืองอายุประมาณ 90 วันจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ 

การจัดการผลผลิต 
หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วจะต้องตากเมล็ดพันธ์ุให้แห้งโดยลดความชื้นให้ได้มากท่ีสุด โดยการ

ตากแดด 3-4 แดด และในกรณีที่ต้องเก็บเมล็ดไว้นาน ควรหมั่นนําเมล็ดถั่วมาตากแดดทุกๆ 2 
สัปดาห์ เพื่อป้องกันมอดเจาะทําลายเมล็ด 

ในการนํามาประกอบอาหารให้เด็กนักเรียนรับประทาน ควรจะหาวิธีการประกอบอาหาร
ให้หลากหลาย ได้แก่ ถั่วต้มน้ําตาล ทําเป็นไส้ขนม ถั่วทอดน้ํามันคลุกเกลือ หรือคลุกน้ําตาล และ
อ่ืนๆ 
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เทคนิคการจัดการการเลี้ยงสัตว์ 
 

การเลี้ยงสัตว์เป็นกิจกรรมหนึ่งในการผลิตทางการเกษตรในโรงเรียน เพื่อนําเนื้อสัตว์มา
ประกอบอาหารกลางวัน  แต่ละโรงเรียนหรือสถานศึกษาจะมีการเลี้ยงสัตว์แตกต่างกันไปตามพื้นที่  
และตามที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทั้งจากภาครัฐและเอกชน 

ความหมายและความสาํคญั ในที่นี้หมายถึง การนําสัตว์ที่เป็นแหล่งอาหารโปรตีนมา
ดําเนินการเลี้ยง  ผลิต  หรือจดัการได้อย่างเหมาะสมภายในโรงเรียนหรือสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เพื่อเป็นผลผลิตหลักในกลุ่มอาหารประเภทโปรตีนให้ได้
ปริมาณ 800 กิโลกรัมต่อปี ตลอดช่วงการศึกษา ต่อนักเรียน 100 คน หรือเท่ากับ 8 กิโลกรัมต่อวัน 
ตลอดปีการศึกษา โดยสามารถกระจายการนําผลผลิตมาบริโภคตามประเภทของสัตว์ที่เลี้ยงเป็น
กลุ่มใหญ่ๆได้ เช่น กลุ่มไก่เนื้อ กบ สุกร และปลา นํามาบริโภค 2-3 วันต่อสัปดาห์  และไข่ไก่ นํามา
บริโภค 2-3 วันต่อสัปดาห์  เป็นต้น 

ชนิดของสัตว์ที่ควรเลี้ยง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ สัตว์ปีก (ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่
พ้ืนเมือง และเป็ดเทศ) และปลา (ปลากินพืช และปลากินเนื้อ) นอกจากนี้ยังมี สุกรและกบ ซึ่ง
สามารถเลี้ยงไว้บริโภคได้ตามศักยภาพและความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนได้ด้วย โดยมีตัวอย่าง
ของการจัดการการผลิตสัตว์บางส่วนดังนี้ 

1. การเลี้ยงไก่พื้นเมืองและเป็ดเทศ 
1.1 ความหมายและความสาํคัญ 

ไก่พ้ืนเมือง  มีการปรับปรุงพันธ์ุโดยอาศัยพ้ืนฐานของธรรมชาติเป็นหลัก ทําให้มี
หลากหลายสายพันธ์ุ  มีลักษณะเด่นเฉพาะตัว เช่น ความต้านทานโรคและแมลง สามารถหาอาหาร
ตามธรรมชาติและขยายพันธ์ุฟักไข่ได้เอง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูภายในโรงเรียน 

เป็ดเทศ  มีถิ่นกําเนิดอยู่ในแถบทวีปอเมริกากลางและใต้ มีลักษณะเด่นคือ เลี้ยงง่าย 
ทนทานต่อสภาพแวดล้อมและทนโรค สามารถกินอาหารหรือเศษอาหารทั่วไปได้ดี รวมทั้งสามารถ
กินเศษวัชพืชได้หลายชนิด ให้ผลผลิตทั้งไข่และเนื้อ 

1.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
เพื่อเป็นวัตถุดิบหลักในกลุ่มอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ให้ได้ปริมาณเนื้อไก่ และเนื้อเป็ด 

อย่างละ 100 กิโลกรัม รวม 200 กิโลกรัมต่อปี ต่อนักเรียน 70 – 100 คน หรือเท่ากับ 5 กิโลกรัมต่อ
วัน จํานวน 40 วัน กระจายทุกวันในสัปดาห์ ตลอดปีการศึกษา 

1.3 การจัดการผลผลิต 
ไก่พ้ืนเมือง ใช้ไก่พ่อพันธ์ุ 1 ตัว แม่พันธ์ุ 5 – 7 ตัว แม่ไก่พ้ืนเมือง 1 ตัวจะฟักลูกไก่ได้

ประมาณ 10 - 15 ตัวต่อปี จะได้ลูกจํานวน 100 ตัว เริ่มเลี้ยงเดือนพฤศจิกายน สามารถนํามา
บริโภคได้ในเดือนพฤษภาคม การนํามาบริโภคในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับรายการอาหาร  

เป็ดเทศ ใช้พ่อพันธ์ุ 1 ตัว แม่พันธ์ุ 5 – 7 ตัว จะให้ลูกปีละ 3 – 4 รุ่นๆ ละประมาณ 8 – 
10 ตัว จะได้ลูกประมาณ 60 ตัว เป็ดเทศอายุ 90 วัน น้ําหนักประมาณ 2,000 กรัม เริ่มเลี้ยงเดือน
พฤศจิกายน สามารถนํามาบริโภคได้ในเดือนพฤษภาคม การนํามาบริโภคในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับ
รายการอาหาร 
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5) อาหารธรรมชาติที่สามารถสร้างเองได ้เชน่ การเพาะปลวก โดยใช้ไม้ผ ุทางมะพร้าว 
เศษใบไม้กองสมุไว้บริเวณที่เคยมีปลวก จะได้ปลวกให้ไก่กิน  

1.6 การคัดเลอืกพันธุ์และการขยายพนัธุ ์
1) ควรเลี้ยงไก่หรือเป็ดตัวผู้ต่อตัวเมีย ในอัตราส่วน 1 : 6-10 ตัว 
2) การคัดเลือกพันธ์ุไก่พ้ืนเมืองและเป็ดเทศ ควรคัดเลือกจากแม่ไก่หรือเป็ดที่มี

สุขภาพแข็งแรง ทนทานต่อโรค ตัวโต หากินเก่ง ไข่ดก ฟักไข่ได้ดี เลี้ยงลูกเก่ง  
3) ไก่พ้ืนเมืองจะออกไข่เมื่ออายุประมาณ 6-8 เดือน แมไ่ก่ 1 ตัวจะออกไข่ ครั้งละ 

8-12 ฟอง ใน 1 ปีออกไข่ประมาณ 3-4 ครั้ง ใช้เวลาในการฟักไข่ประมาณ 21-28 วัน หลังฟักไข่
แล้วถ้าแยกลกูเจี๊ยบออกไปเลี้ยงต่างหาก ประมาณ 2-3 สัปดาห์จะผสมพนัธ์ุและเริ่มออกไข่อีกครั้ง 

4) เป็ดเทศจะออกไข่เมื่ออายุประมาณ 7 เดือน แม่เป็ด 1 ตัวจะออกไข่ครั้งละ 15-
20 ฟอง ใน 1 ปีออกไข่ประมาณ 4-5 ครั้ง ใช้เวลาในการฟักไข่ประมาณ 30-32 วัน  

1.7 การดูแลลกูไก่พื้นเมืองและเป็ดเทศ 
1) ควรมีมุมเฉพาะสําหรับให้ลูกไก่หรือเป็ดนอนในโรงเรือน โดยต้องเป็นมุมที่

สามารถป้องกันลม ฝน และป้องกันการรบกวนจากเป็ดและไก่ตัวอ่ืนๆ ได้ โดยอาจจะใช้สุ่มขังแยก
ต่างหาก 

2) ให้วัคซีนตามระยะเวลา 
3) ให้อาหารทีม่ีความละเอียด เช่น รําข้าว ปลายข้าว เศษพืชผักหั่น เป็นต้น โดย

แยกอาหารจากไก่ และเป็ดโต 
4) ปล่อยให้ลูกไก่หรือเป็ดฝึกหากินตามธรรมชาติกับแม่ประมาณ 2-3 สัปดาห์เป็น

อย่างน้อยก่อนจะแยกมาเลี้ยงต่างหาก 

1.8 การป้องกนัโรค 
1) ไม่นําสัตว์ปีกจากพ้ืนที่อ่ืน หรือสัตว์ปีกที่เจ็บป่วยเข้าไปใกล้โรงเรือน 
2) ควรมีการทาํวัคซีนป้องกันโรคที่จําเป็น ตามกําหนดเวลา 

 2.1) ตารางการทําวัคซีนไก่พ้ืนเมือง 

ชนิดของวคัซีน อายุไก ่ วิธีใช ้ ขนาดวัคซีน ระยะคุ้มโรค 
นิวคาสเซิล 

(ชนิดหยอดจมกู) 
1 - 7 วัน หยอดจมกู 1 - 2 หยด ควรทําครัง้ที่ 2 เมื่อไก่อายุ 21 วัน 

นิวคาสเซิล 
(ชนิดหยอดจมกู) 

21 วัน หยอดจมกู 1 - 2 หยด 
ควรทําวัคซีน นวิคาสเซิลชนิดแทงปกี 

อีกครัง้เมื่อไก่อายุ 3 เดือน 
นิวคาสเซิล 

(ชนิดแทงปีก) 
3 เดือน ใช้เข็มคู่แทงปีก 1 ครั้ง 6 เดือน 

ฝีดาษไก ่ 7 วัน ใช้เข็มคู่แทงปีก 1 ครั้ง 1 ปี 
อหิวาหไ์ก ่ ตั้งแต่ 1 เดือน ฉีดเข้ากล้ามเนือ้ 1 ซีซี 3 เดือนฉีดซ้ําทกุ 3 เดือน 

หลอดลมอักเสบ 14 วัน หยอดจมกู 1 - 2 หยด 

3 เดือน 
ทําซ้ําทกุ 3 เดือน ห้ามใช้วัคซีนนี้ 
พร้อมกับวัคซีนนิวคาสเซิล ควรให้
ห่างกันไม่นอ้ยกว่า1 อาทิตย ์
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2.2) ตารางการทําวัคซีนเป็ดเทศ 
 

ชนิดวัคซนี อายุเป็ด ขนาดวคัซีน วิธีใช ้ ระยะคุ้มโรค 
อหิวาห์ครั้งแรก 

และฉีดซ้ําทุก 3 เดือน 
6 สัปดาห์ 
3 เดือน 

1 ซีซ ี
1 ซีซ ี

ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง 
ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง 

2.4 สัปดาห์ 
3 เดือน 

กาฬโรค (ครั้งที่ 1) 
(ครั้งที่ 2) 
(ครั้งที่ 3) 

และทําซ้ําทกุ 6 เดือน 

1 เดือน 
3 เดือน 
5 เดือน 

1 ซีซ ี
1 ซีซ ี
1 ซีซ ี

ฉีดเข้ากล้ามเนื้ออก 
ฉีดเข้ากล้ามเนื้ออก 
ฉีดเข้ากล้ามเนื้ออก 

2 เดือน 
2 เดือน 
6 เดือน 

 

2. การเลี้ยงปลา 

การดําเนินกิจกรรมการเกษตรในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริที่ผ่านมา การเลี้ยง
ปลาเป็นกิจกรรมที่มีในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริ ทั้งเพื่อนําผลผลิตปลามาบริโภคและมีน้ํา
สําหรับใช้ในกิจกรรมการเกษตร การเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงปลาสําหรับนักเรียน จะช่วยเสริมสร้างความรู้ 
และทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยงปลา ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวของนักเรียนและชุมชน ในการผลิต
อาหารให้เพียงพอ ตลอดจนสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ ในที่นี้จะมุ่งเน้นเฉพาะปลาน้ําจืด 

2.1 ความหมายและความสาํคัญ 
ปลาเป็นสัตว์น้ําประเภทหนึ่ง เป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีราคาถูก มีคุณค่าทาง

โภชนาการสูง เป็นที่นิยมบริโภคของคนทั่วไป ในสมัยก่อนเราสามารถจับปลาจากแหล่งน้ําที่มีอยู่
ตามธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง แม่น้ํา ทะเล มาบริโภคได้ง่าย ปัจจุบันประชากร
ของแต่ละประเทศเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป เช่น แหล่งน้ําต้ืนเขิน น้ํา
เน่า เสีย และปลามีโรคระบาดตายเป็นจํานวนมาก ทําให้เกิดการเลี้ยงปลาเพื่อจะทดแทนปลาที่มี
อยู่ตามธรรมชาติ ทั้งปลาน้ําจืดและปลาทะเลในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
นาข้าว บ่อที่ประดิษฐ์ขึ้น กระชัง เป็นต้น  

2.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
เพื่อเป็นวัตถุดิบหลักในกลุ่มอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ให้ได้ปริมาณเนื้อปลา 200 

กิโลกรัมต่อปี ต่อนักเรียน 70 – 100 คน หรือ 5 กิโลกรัมต่อวัน จํานวน 40 วัน กระจายใน 1 วัน
ต่อสัปดาห์ ทุกสัปดาห์ ตลอดปีการศึกษา 

2.3 การจัดการผลผลิต 
การจัดการผลผลิตปลาเพื่อนํามาบริโภคในโรงเรียนโครงการตามพระราชดํารินั้น ส่วน

ใหญ่ไม่มีการการวางแผนการผลิต และที่สําคัญคือนักเรียนมักไม่นิยมบริโภคซ่ึงเกิดจากเมนูอาหารที่
นักเรียนไม่นิยมบริโภค ซึ่งโรงเรียนสามารถคิดเมนูอาหารประเภทปลาที่นักเรียนนิยมบริโภค และ
นําผลผลิตมาบริโภคให้เกิดความต่อเนื่อง  

การจับปลาขึ้นมาบริโภคน้ัน ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความต้องการในแต่ละมื้อ โดยการจับ
ปลาแบบทยอยจับ เป็นการจับปลาตัวใหญ่ออกไปบริโภคก่อน จะช่วยให้ปลาตัวเล็กที่เหลืออยู่มี
อาหารกินมากขึ้น มีพ้ืนที่อาศัยมากขึ้น และเจริญเติบโตเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เลี้ยงมีปลา
บริโภคอย่างสม่ําเสมอด้วย เครื่องมือที่ใช้ เช่น อวน แห ข่ายตาห่าง ลอบ ยอ เบ็ด เป็นต้น 
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มาตรฐานการเจริญเติบโตของปลา 

ชนิดปลา ระยะเวลาเลี้ยง น้ําหนักที่ควรได้ 
ปลานิล 12 เดือน 0.5 กิโลกรัม/ 1 ตัว 

ปลาตะเพียนขาว 6-8 เดือน 1.0 กิโลกรัม/3-4 ตัว 
ปลาสลิด 6-8 เดือน 1.0 กิโลกรัม/5-6 ตัว 
ปลาไน 12 เดือน 1.0 กิโลกรัม/3-4 ตัว 
ปลาจีน 6 เดือน 1.0 กิโลกรัม/ 3-4 ตัว 

ปลาสวาย 12 เดือน 1.0 กิโลกรัม/ 1 ตัว 
ปลายี่สกเทศ 12 เดือน 1.0-2.0 กิโลกรัม/ 1 ตัว 

ปลาดุก 6-8 เดือน 1.0 กิโลกรัม/ 3-4 ตัว 
 

2.4 เทคนคิการเลี้ยงปลา 
การพิจารณาเลือกจะเลี้ยงปลาชนิดไหนนั้น ต้องคํานึงถึงความสามารถและ

ประสบการณ์ของผู้เลี้ยงเป็นสําคัญ ถ้าไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ควรจะเริ่มเลี้ยงปลาที่เลี้ยงง่าย 
มีความทนต่อโรค ไม่ต้องดูแลรักษามาก และถ้ามีทุนน้อยก็ควรเลี้ยงปลาที่สามารถหาอาหารใน
ท้องถิ่นได้ง่าย พันธ์ุปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว เหมาะสมกับการเริ่มเลี้ยงมีอยู่ 6 ชนิด ได้แก่ ปลานิล 
ปลาไน ปลาตะเพียน ปลาจีน ปลายี่สกเทศ และปลานวลจันทร์เทศ 

2.5 ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยง 
ปลาที่นิยมเลี้ยงกันมีหลากหลายชนิด เราสามารถจัดประเภทของปลาตามอาหารที่กินได้

เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1) ปลากินพืช หมายถึง ปลาที่กินพืชเป็นอาหาร เช่น ปลาตะเพียน ปลาจีน เป็นต้น 

พืช หมายถึง พืชผักที่มองเห็นด้วยตาเปล่า เช่น ผัก หญ้า ไปจนถึงไม่สามารถ
มองเห็นด้วยตาเปล่า ได้แก่ แพลงตอนพืช 

2) ปลากินเนื้อ หมายถึง ปลาที่กินเนื้อเป็นอาหาร เช่น ปลาช่อน ปลาดุก เป็นต้น 
เนื้อ หมายถึง เนื้อสัตว์ต่าง ๆ ต้ังแต่ปลาตัวเล็ก ๆ กุ้ง หอย หนอน แมลง ไรน้ํา ไป
จนถึงสัตว์ที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ได้แก่ แพลงตอนสัตว์ 

3) ปลากินทั้งพืชและเนื้อ หมายถึง ปลาที่กินพืชและเนื้อเป็นอาหาร เช่น ปลานิล  
ปลาสวาย ปลาสลิด ปลาไน ปลานวลจันทร์ เป็นต้น  

2.6 ขั้นตอนการเลี้ยงปลา 
1) การเตรียมบ่อเลี้ยงปลา 

1.1) บ่อดิน 
- การเลือกพื้นที่ในการขุดบ่อเลี้ยงปลา ต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ํา สามารถเก็บกักน้ํา

ไว้ได้ ไม่ขวางทางเดินของน้ํา มีสภาพแวดล้อมที่ดี และสะดวกในการเข้าไป
ปฏิบัติงาน 
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- การขุดบ่อ ควรเป็นบ่อรูปสี่เหลี่ยมผนืผ้า มขีนาดตั้งแต่ 10 x 40 เมตรขึ้นไป 
ความลึกไม่ควรเกิน 2 เมตร ความลาดชันของขอบบ่อ ไม่เกินร้อยละ 10 และ
ควรมีระดับน้ําลึกประมาณ 1.00-1.50 เมตร 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 5 ภาคตัดขวางแสดงความลาดชันของบ่อเลี้ยงปลา 
 

- การเตรียมบ่อ เป็นการปรับสภาพดิน สภาพน้ํา ฟ้ืนฟูแร่ธาตุในดิน ให้
เหมาะสมกับการเลี้ยงปลา กําจัดศัตรูปลา และฆ่าเชื้อโรคที่มีในบ่อปลา ก่อน
ปล่อยลูกปลาลงเลี้ยง 

- ถ้าเป็นบ่อเก่าที่สูบน้ําออกและลอกเลนแลว้ หรือบ่อขุดใหม่ ให้หว่านปูนขาว 
ประมาณ 100-150 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่ (1 ไร่เท่ากับ 1,600 ตารางเมตร) ให้ทั่ว
บ่อ ใส่ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอกที่ก้นบ่อ 250-300 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่ นําน้ําเข้าบ่อ 
ให้สูง 0.30 เมตร ทิ้งไว้ 3 วัน จนเกิดแพลงตอน แล้วจึงปล่อยน้ําเข้าให้สูง
ประมาณ 1.00-1.50 เมตร หลังจากนั้นปล่อยลกูปลาลงเลีย้งได้ 

- ถ้าเป็นบ่อเก่ามนี้ําอยู่แล้ว ใหจ้ับปลาเก่าออกใหม้ากที่สุด ใส่ปูนขาวประมาณ 
250-300 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่ เพื่อฆ่าเชื้อ แล้วจึงปล่อยลูกปลาลงเลี้ยงได้ 

1.2)  บ่อคอนกรีต 
- การเลือกพื้นที่สร้างบ่อ ให้อยู่ทางใต้ลมของที่พัก เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน ใกล้

แหล่งน้ํา มีทางระบายน้ําเสียได้สะดวก และสะดวกในการเข้าไปปฏิบัติงาน 
- การสร้างบ่อ สามารถสร้างเป็นบ่อทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 5.00 

เมตร สูง 1.20 เมตร หรือสร้างเป็นบ่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดไม่เกิน 3.00 x 
4.00 เมตร สูง 1.20 เมตร 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 บ่อเลี้ยงปลาแบบคอนกรีตทรงกลมและสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
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- การเตรียมบ่อ เมื่อก่อสร้างบ่อเสร็จใหม่ ๆ จําเป็นต้องแช่น้ําทิ้งไว้ให้เต็มบ่อ
อย่างน้อย 1 เดือน หลังจากนั้นปล่อยน้ําทิ้งแล้วทําความสะอาด เติมน้ําใส่บ่อ
ไว้อีก 0.30-0.40 เมตร นําต้นกล้วยที่สับเปน็ชิ้น ๆ แช่ไว้ หรือใส่น้ําส้มสายชู
นาน 1 สัปดาห์ล้างน้ําออก 2-3 ครั้ง แล้วจึงนําลูกปลามาปล่อยเลี้ยงได้ 

2) การปล่อยปลาลงเลี้ยง 
2.1) การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 

ควรเลี้ยงปลาแบบผสมกันหลายชนิดจะดีกว่าเลี้ยงปลาชนิดเดียว เพราะปลาแต่
ละชนิดมีนิสัยการอยู่และการกินอาหารไม่เหมือนกัน ถ้าเลี้ยงร่วมกันก็จะไม่แย่งที่และแย่งอาหารกัน 
ทําให้มีผลผลิตสูงกว่าเลี้ยงปลาเพียงชนิดเดียว โดยลูกปลาที่ปล่อยควรมีขนาดไม่ตํ่ากว่า 3.00-5.00 
เซนติเมตร ปลาที่แนะนําให้เลี้ยงร่วมกันได้แก่ 

- ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียน อัตราส่วน 3:1:6 จํานวน 3 ตัวต่อตารางเมตร 
- ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ ปลาซ่ง ปลานวลจันทร์เทศ 

อัตราส่วน 7:3:3:1:4:2 จํานวน 3 ตัวต่อตารางเมตร 
- ปลาเฉา ปลาลิ่น ปลาซ่ง อัตราส่วน 3:1:1 จํานวน 1 ตัวต่อ 2 ตารางเมตร 
2.2) การเลี้ยงปลาในบ่อคอนกรีต 

ควรเลี้ยงปลากินเนื้อ เช่น ปลาดุก โดยให้อาหารเสริมเป็นหลัก ควรปล่อยลูก
ปลาขนาด 5.00 เซนติเมตร อัตราความหนาแน่น 200-300 ตัวต่อน้ํา 1 ลูกบาศก์เมตร และควร
ทยอยจับปลาตัวโตออกไปเพื่อให้ปลาที่เหลืออยู่ได้มีพ้ืนที่มากขึ้น 

3) การให้อาหารปลา 
3.1) อาหารปลา แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

อาหารธรรมชาติ หมายถึง อาหารที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ แร่ธาตุ
ชนิดต่าง ๆ ที่ละลายอยู่ในน้ํา แพลงตอนพืช และแพลงตอนสัตว์ ตัวอ่อนของแมลง และแมลงต่าง 
ๆ ที่อาศัยอยู่ในน้ํา เราสามารถสร้าง อาหารธรรมชาติได้โดยการใส่ปุ๋ยคอก 200-250 กิโลกรัมต่อไร่ 
หว่านให้ทั่วบ่อหรือจะกองตามมุมต่างๆ ปุ๋ยหมักทําได้โดยนําซากพืช ซากสัตว์มากองรวม ๆ กัน 
อัตรา 400-500 กิโลกรัมต่อไร่ และใช้ปุ๋ยเคมี เช่น สูตร 46-0-0 อัตรา 3-5 กิโลกรัมต่อไร่ ละลายน้ํา
แล้วสาดให้ทั่วบ่อ 

อาหารเสริม หมายถึง อาหารที่ให้เพิ่มเติมแก่ปลาที่เลี้ยง นอกเหนือจาก
อาหารธรรมชาติ อาหารเสริมอาจแบ่งได้เป็น 

- อาหารเสริมที่หาได้ในท้องถิ่น ได้แก่ ผักต่าง ๆ หญ้า ใบกระถิน ใบมัน
สําปะหลัง ปลวก มด หนอน ดักแด้ เศษอาหารที่เหลือจากบ้าน เป็นต้น 

- อาหารเสริมที่มีขายในท้องตลาด ส่วนใหญ่จะเป็นแบบแห้ง ทั้งแบบจม 
และลอยน้ําได้ แต่มีราคาแพง บางครั้งผู้เลี้ยงนิยมนําวัตถุดิบต่าง ๆ เช่น
ปลาป่นหรือกากถั่ว มาต้มกับปลายข้าว ผัก รํา แล้วใส่กระบะอาหารให้
ปลากิน โดยทั่วไปจะให้วันละ 1- 2 เวลา 

3.2) พฤติกรรมการกินอาหารของปลา แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะดังนี้ 
- ปลากินอาหารที่ผิวน้ํา หรือระดับสูงกว่าตา เช่น ปลาช่อน ปลานิล ปลาเฉา 
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- ปลากินอาหารระดับกลางน้ําหรืออยู่ระดับเดียวกับตา เช่น ปลาตะเพียน
ขาว ปลาลิ่น ปลาซ่ง เป็นต้น 

- ปลากินอาหารที่พ้ืน หรือระดับตํ่ากว่าตา เช่น ปลานวลจันทร์เทศ ปลาไน 
เป็นต้น 

4) การสุ่มตัวอย่างเพื่อติดตามการเจริญเตบิโตของปลา 
เมื่อเลี้ยงปลาไปได้ 3-4 เดือน ควรมีการสุ่มตัวอย่างปลาขึ้นมาชั่งน้ําหนักและวัด

ขนาดความยาวของปลา เพื่อหาอัตรารอด และเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลากับค่า
มาตรฐาน หากพบสิ่งผิดปกติ ผู้เลี้ยงสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทัน เช่น อัตรารอดต่ํา อาจจะมี
ศัตรูปลา การเจริญเติบโตน้อย อาจจะมาจากอาหารไม่เพียงพอ เป็นต้น 

5) น้ําที่ใช้เลี้ยงปลา 
น้ําเป็นทั้งที่อยู่อาศัย เป็นสื่อกลางของอาหาร แร่ธาตุ และอากาศที่ปลาต้องการเพื่อ

การเจริญเติบโต และดํารงชีวิตอยู่ นอกจากนี้น้ํายังเป็นที่รองรับของเสียที่ขับออกมาอีกด้วย น้ําที่มี
อาหารธรรมชาติสมบูรณ์ จะมีสีเขียวอ่อนหรือน้ําตาลใส โดยมีประเด็นเกี่ยวข้องดังนี้ 

- ความเป็นกรด-ด่าง (ค่า pH) ของน้ํา 
- ค่า pH ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลามากที่สุดอยู่ระหว่าง 6-8 
- ค่า pH ระหว่าง 4-6 ปลาจะมีผลผลิตตํ่า ไม่สืบพันธ์ุ แก้โดยเติมปูนขาว

ลงบ่อ 
- ค่า pH ระหว่าง 9-10 ปลาจะมีผลผลิตตํ่า ไม่สืบพันธ์ุ แก้โดยเติมปุ๋ยที่มี

ฤทธ์ิเป็นกรด 
- ค่า pH ที่น้อยกว่า 4 และมากกว่า 10 ทําให้ปลาตายได้ 

- การปรับสภาพของน้าํ 
น้ําที่ควรปรับสภาพได้แก่ น้ําเสีย น้ําใสเกินไป และน้ําขุ่นเกินไป 

- น้ําเสีย อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ แต่ในการเลี้ยงปลามักมีสาเหตุมาจากการที่
มีแพลงตอนในน้ํามากเกินไป เพราะเกิดจากการให้อาหารปลามากเกินความต้องการ 
สังเกตจากน้ํามีสีเขียวเข้ม ดําคล้ํา มีกลิ่นเหม็น หรือมีฟองฟอด ปลามักจะลอยหัว
หาอากาศที่ผิวน้ํา โดยเฉพาะช่วงเช้ามืด 
วิธีแก้ คือการถ่ายเทน้ํา โดยสูบน้ําออกจากก้นบ่อออก แล้วนําน้ําใหม่เข้ามา อีกวิธี
หนึ่งคือการเพิ่มอากาศเข้าไปในน้ํา และจะต้องงดอาหารและปุ๋ยจนกว่าน้ําจะดีขึ้น 

- น้ําใสเกนิไป เกิดจากการเปลี่ยนน้ําบ่อยเกินไป ทําให้มแีพลงตอนในน้ําน้อยเกินไป  
วิธีแก้ ทําได้โดยการใส่ปุ๋ยลงไป ทั้งปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี ลงในบ่อเพื่อเพิ่ม
อาหารธรรมชาติ 

- น้ําขุน่เกินไป อาจเกิดจากการมีประจุไฟฟ้าในตะกอนดินผลักกันตลอดเวลา  
ทําให้ไม่ยอมตกตะกอน หรือฝนตกชะล้างตะกอนดินตกลงมาในบ่อ หรือน้ําไม่นิ่ง
เนื่องจากมีลมพัด หรือวัวควายลงน้ํา 
วิธีแก้ โดยการปลูกพืชคลุมดินบริเวณขอบบ่อ เช่น ผักบุ้ง ใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และ
ป้องกันไม่ให้สัตว์ลงน้ํา เป็นต้น 
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6) การป้องกันและการกําจัดศัตรูปลา 
ศัตรูของปลา ได้แก่ สิ่งมีชีวิตที่สามารถกินปลาและทําลายปลาหรือลูกปลาได้ สิ่งที่

เป็นศัตรูปลา ได้แก่ กบ เขียด งู ตะกวด ปลา (กินเนื้อ) แมลง (กินลูกปลา) เชื้อโรค วัชพืช และคน 
การป้องกันศัตรูปลา สามารถทําได้ง่าย ๆ โดย 

- หมั่นตรวจดูแลป้องกันขโมยอยู่เสมอ 
- ตัดหญ้าและกําจัดวัชพืชริมบ่อให้สั้นอยู่เสมอ ไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของกบและงู 
- ก่อนปล่อยปลา ต้องมีการเตรียมบ่อให้เรียบร้อย ใช้ตาข่ายกันขอบบ่อปลาไม่ให้

ศัตรูเข้ามาได้ 
- กําจัดแมลงและสัตว์น้ําเล็ก ๆ โดยใช้น้ํามันโซลาสาดกระจายให้ทั่วบ่อในวันที่มี

แสงแดดจัด 
การป้องกันโรคปลา 

ในการเลี้ยงปลา สิ่งที่ควรต้องคํานึงถึง คือ การเจ็บป่วยเป็นโรคของปลา 
อาการแสดง เมื่อปลาเจ็บป่วยหรือปลาเป็นโรค จะแสดงอาการดังนี้ 

- ว่ายน้ําผิดปกติ ไม่มีทศิทาง 
- เอาลําตัวไปเสียดสีกับขอบบ่อ 
- ข้าง ๆ ลําตัวมจีุดสีแดง หรือมีขุยบาง ๆ ตามครีบ 
- มีบาดแผลตามลําตัว 
- เกร็ดหลุด 
- ตาโปน 
- ท้องโต 
- เบื่ออาหาร 
สาเหตุของการเปน็โรค อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น 
- ร่างกายปลาอ่อนแอ ทําให้ติดเชื้อได้ง่าย เนื่องจากในบ่ออาจจะมีปลาหนาแน่น

เกินไป อากาศไม่เพียงพอ ให้อาหารมากเกินไป น้ําเสีย อากาศเปลี่ยนแปลง
กะทันหัน สภาพแวดล้อมเป็นพิษ 

- ปลาบอบช้ําเนื่องจากการขนย้ายและการจบัปลา 
การป้องกัน สามารถทําได้โดย 
- พยายามให้ปลาที่เลี้ยงอยู่ในสภาพที่แข็งแรงอยู่เสมอ โดยการรักษาคุณภาพน้ํา 

ให้อาหารพอดีกับความต้องการ และระวังไม่ให้ปริมาณปลาในบ่อหนาแน่น
มากเกินไป 

- การจับและการลําเลียงปลาต้องทําด้วยความระมัดระวัง 

7) การจับปลา 
7.1) การจับปลาแบบทยอยจับ เป็นการจับปลาตัวใหญ่ออกไปบริโภคก่อน จะช่วยให้

ปลาตัวเล็กที่เหลืออยู่มีอาหารกินมากขึ้น มีพ้ืนที่อาศัยมากขึ้นและเจริญเติบโตเร็วขึ้นด้วย นอกจากนี้ยัง
ช่วยให้ผู้เลี้ยงมีปลาบริโภคอย่างสม่ําเสมอ เครื่องมือที่ใช้ เช่น อวน แห ข่ายตาห่าง ลอบ ยอ และเบ็ด  

7.2) การจับปลาแบบล้างบ่อ เป็นการจบัปลาครั้งเดียวหมดบ่อ ส่วนใหญจ่ะเป็นการ
สูบน้ําออกหมด และตากบ่อเพื่อจะเลี้ยงในรุ่นต่อไป เครื่องมือที่ใช้ เช่น เครื่องสูบน้ํา อวน แห สวิง 
กระชัง เป็นต้น  
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เทคนิคการปรับปรุงบํารุงดิน 
 

 การปลูกพืชผักและไม้ผลในโรงเรียนมักต้องดําเนินการในพื้นที่จํากัด ทําให้ต้องมีการปลูก
พืชผักและไม้ผลในพื้นที่เดิม หรือสลับพ้ืนที่ปลูกในแต่ละช่วงเวลา ธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของพืชต่าง ๆ ลดลง ส่งผลให้ผลผลิตในรอบปีหรือในปีต่อไปลดลงและคุณภาพลดลงดว้ย 
 ดังนั้นการปรับปรุงบํารุงดินจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง โดยการใส่ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ 
ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น เป็นการปรับปรุงโครงสร้างของดินให้มีความเหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตของพืชผักและไม้ผล รวมถึงการเพิ่มธาตุอาหารในดินให้มีความอุดมสมบูรณ์มาก
ย่ิงขึ้น ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการไม่ใช้สารเคมีและการปลูกพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก เป็นต้น 
 การปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อให้สามารถใช้พ้ืนที่ทํากิจกรรมการเกษตรทําการผลิตได้อย่าง
เหมาะสม เต็มประสิทธิภาพ และทําให้ได้ผลผลิตตามท่ีต้องการสําหรับการบริโภคนั้น ควรมีการ
จัดการปุ๋ยอินทรีย์ ดังนี้ 

1. ความหมายและความสําคัญ 
ปุ๋ยอินทรีย์ หมายถึง ปุ๋ยที่ได้จากสารอินทรีย์ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นกลุ่ม ได้ดังนี้ 
1) ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยมูลสัตว์ 
2) ปุ๋ยหมัก 
3) ปุ๋ยพืชสด 
4) ปุ๋ยน้ําชีวภาพ 
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงดินมีความสําคัญเป็นอย่างมากต่อคุณสมบติัของดินใน

ด้านต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและต่อผลผลิตของพืชที่ปลูกในดินนั้น ๆ 
โดยเฉพาะการปลูกพืชผักและไม้ผลที่ต้องการผลผลิตสูงและมีการปลูกหมุนเวียนต่อเนื่องตลอดปี  
หรือการปลูกโดยไม่ใช้ดินในภาชนะปลูก 

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
หลังจากวางแผนการผลิตพืชผักและไม้ผลแต่ละชนิดแล้ว ก่อนเริ่มดําเนินงานจะต้อง

มีการปรับปรุงบํารุงดินเพื่อให้พืชผักและไม้ผลแต่ละชนิดสามารถให้ผลผลิตได้ตามเป้าหมายที่กําหนด
ไว้ โดยต้องมีการบํารุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ จํานวนประมาณ 6,000 กิโลกรัมต่อปี เพื่อให้มี
ผลผลิตพอเพียงกับนักเรียนจํานวน 100 คน โดยแยกตามประเภทของพืชผักและไม้ผล ดังนี้ 

- - ไม้ผล    2,850 กิโลกรัม    ต้นละ       5 กิโลกรัม  แบ่งใส่  2  ครั้ง 
- - พืชผักอายุสั้น     900 กิโลกรัม    แปลงละ  15 กิโลกรัม  ใส่  1  ครั้ง/รอบ 
- - พืชผักอายุยืน   1,450 กิโลกรัม    ต้นละ       2 กิโลกรัม 
- - พืชผักเครื่องปรุง  428 กิโลกรัม    ต้นละ  1 – 5 กิโลกรัม  ตามแต่ชนิด 
- - พืชผักเถาเครือ    210 กิโลกรัม    หลุมละ 3 – 5 กิโลกรัม 

3. ชนิดของปุย๋อินทรีย์ทีค่วรทําในโรงเรียน 
ปุ๋ยอินทรีย์ที่ควรทําและใช้ในโรงเรียนคือปุ๋ยหมักเป็นหลัก เพราะเป็นปุ๋ยที่สามารถหา

และใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทําได้ง่าย ทั้งนี้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอ่ืน ๆ ที่มีการผลิตหรือหาได้ใน
ท้องถิ่นหรือจากกิจกรรมของโรงเรียน ก็สามารถนํามาใช้ร่วมกับปุ๋ยหมักได้ ขึ้นอยู่กับการจัดการผลิต
และการเก็บรักษา เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ต่อไป 
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ตัวอย่างการผลิตปุ๋ยหมัก 
จากเป้าหมายที่กําหนดไว้  ปุ๋ยหมักที่จะใช้ในแต่ละปีประมาณ 6,000 กิโลกรัม สามารถ

แบ่งการใช้ประโยชน์ตามช่วงเวลาออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงต้นฤดูฝน จํานวน 3,000 กิโลกรัม และ
ช่วงปลายฤดูฝน จํานวน 3,000 กิโลกรัม 

ปุ๋ยหมักที่จะใช้ในช่วงต้นฤดูฝนจะต้องผลิตในช่วงฤดูหนาว – ฤดูร้อน (เดือนพฤศจิกายน – 
มีนาคม) ซึ่งเป็นช่วงหลังการเก็บเกี่ยวที่เศษวัสดุทางการเกษตรมีเป็นจํานวนมาก โดยนํามาผลิตเป็น
ปุ๋ยหมักสําหรับใช้ในกิจกรรมการปลูกพืชผัก ไม้ผล และการปรับปรุงบํารุงดินในช่วงเปิดภาคเรียน 
การผลิตปุ๋ยหมักให้ได้น้ําหนัก 3,000 กิโลกรัม จะต้องใช้เศษวัสดุทางการเกษตรและส่วนประกอบ
ต่าง ๆ โดยประมาณ ดังนี้ 

- เศษวัสดุทางการเกษตร 3,750 กิโลกรัม (ตัวอย่าง เช่น ฟางข้าว) 
- ปุ๋ยคอก     640 กิโลกรัม 
- ปุ๋ยยูเรีย        6 กิโลกรัม 
- หน้าดิน     200 กิโลกรัม 
- หัวเชื้อผลิตปุ๋ยหมัก พด.1 

นําส่วนประกอบทั้งหมดมากองทําปุ๋ยหมัก ขนาด 2 x 4 เมตร สูง 1 เมตร ได้ประมาณ 3 
กอง  โดยเรียงฟางข้าวเป็นชั้นสูงประมาณ 25 เซนติเมตร ยํ่าให้แน่นและรดน้ํา โดยปุ๋ยคอก
ประมาณ 40 กิโลกรัม ปุ๋ยยูเรีย ½ กิโลกรัม ทําแบบนี้เช่นเดิมอีก 3 ช้ัน จนกองปุ๋ยสูง 1 เมตร 
จากนั้นปิดทับด้วยหน้าดิน  รดน้ําให้ชุ่ม คลุมด้วยทางมะพร้าว ต้องกลับกองปุ๋ยหมักทุก ๆ 10 – 15 
วัน เพื่อลดความร้อนที่สะสมในกองปุ๋ยหมัก หากกองปุ๋ยหมักแห้งเกินไปก็ให้รดน้ํา เมื่อกองปุ๋ยหมัก
อายุประมาณ 2 เดือน ก็สามารถนําไปใช้ได้ 

เมื่อได้ปุ๋ยหมักที่สามารถนําไปใช้ได้แล้ว ไม่ควรกองไว้กลางแจ้ง ให้เก็บไว้ในโรงเรือนที่มี
หลังคา อยู่ในที่ร่ม อากาศถ่ายเทได้สะดวก และไม่ช้ืนแฉะ หากยังไม่ได้นําไปใช้ให้เก็บปุ๋ยหมักที่ได้
บรรจุกระสอบ หรือถุง เพื่อเก็บไว้ใช้ได้ 

ส่วนปุ๋ยหมักที่จะต้องใช้ในช่วงฤดูหนาว  ควรจะผลิตในช่วงเปิดภาคเรียน คือ ต้ังแต่เดือน
พฤษภาคม – สิงหาคม โดยรวบรวมเศษวัชพืชจากการตัดหญ้า การกําจัดวัชพืชจากแปลงไม้ผลหรือ
บริเวณภายในพื้นที่โรงเรียน และก้อนเชื้อเห็ดที่หมดอายุแล้ว เป็นต้น นํามารวมกับปุ๋ยคอกจาก
กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ หรือจากภายในชุมชน โดยใช้วิธีทําปุ๋ยหมักแบบในคอก แบ่งออกเป็น 2 ช่อง 
เมื่อรวบรวมวัสดุได้พอสําหรับการผลิต ก็ดําเนินการทําปุ๋ยหมักตามสูตรข้างต้น ส่วนช่องที่ว่างอยู่ก็
เก็บเศษวัสดุสะสมเอาไว้เรื่อยๆ  จนได้ปริมาณเพียงพอก็สามารถทําปุ๋ยหมักได้ทันที เพื่อให้มีไว้ใช้
ต่อเนื่องหมุนเวียนอย่างเพียงพอตลอดปี (รายละเอียดตามภาคผนวก จ) 
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เทคนิคการป้องกันและกําจัดศัตรูพืช 
 

ศัตรูพืช หมายถึง สิ่งที่ทําให้พืชเกิดความเสียหาย ทั้งปริมาณ และคุณภาพ ศัตรูพืช
สามารถจําแนกได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ แมลงศัตรูพืช โรคพืช วัชพืช และสัตว์ศัตรูพืช มีรายละเอียดดังนี้ 

-  แมลงศัตรูพืช แยกได้เป็นกลุ่มๆ ดังนี้ กลุ่มของผีเสื้อ กลุ่มของด้วง กลุ่มของแมลงวัน 
กลุ่มของตั๊กแตน กลุ่มของมวน กลุ่มของเพลี้ย กลุ่มเพลี้ยไฟ การเข้าทําลายของแมลงส่วน
ใหญ่จะอยู่ในช่วงของการเป็นตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ซึ่งทําให้เกิดความเสียหายแก่พืชเป็น
อย่างมาก 
-  โรคพืช หมายถึง ความผิดปกติที่เกิดกับพืช ที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต ได้แก่ เชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ 
รวมทั้งสัตว์ขนาดเล็ก หรือสิ่งไม่มีชีวิต ได้แก่ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ธาตุอาหาร จนทําให้
ลักษณะของพืชเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ การเกิดโรคของพืชมีสาเหตุหลักอยู่ 2 ประการ 
คือ เกิดจากสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตที่ทําให้พืชเกิดโรค ได้แก่ เชื้อไวรัส ไฟโต
พลาสมา แบคทีเรีย เชื้อรา และไส้เดือนฝอย ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตที่ทําให้เกิดโรคพืช ได้แก่ การ
ขาดธาตุอาหาร การได้รับธาตุอาหารมากเกินไป อาการที่เกิดจากสภาพแวดล้อม อาการที่
เกิดจากพิษของสารเคมี 
-  วัชพืช หมายถึง พืชที่เราไม่ต้องการ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ วัชพืชใบแคบ เช่น หญ้า
ดอกขาว หญ้านกสีชมพู และข้าวป่า วัชพืชใบกว้าง เช่น เทียนนา หญ้ายาง ผักปราบ และ
พันงูขาว และวัชพืชประเภทกก ได้แก่ แห้วหมู กกทราย และหนวดปลาดุก 
-  สัตว์ศัตรูพืช หมายถึง สัตว์นอกเหนือจากแมลงที่ทําความเสียหายให้กับพืช เช่น หนู
ท้องขาว หนูนาใหญ่ ปู หอย และไร เป็นต้น 

การจัดการศัตรูพืช เน้นการไม่ใช้สารเคมี เพราะการใช้สารเคมีจะทําให้เกิดสารพิษตกค้างที่
จะเป็นอันตรายต่อร่างกายและสุขภาพของครูและนักเรียนที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค อีกทั้ง
สารเคมีเหล่านั้นมักจะตกค้างและทําลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

การจัดการศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี สามารถนํามาจัดการเรียนการสอนโดยสอนให้
นักเรียนได้ทราบถึงวีธีและประโยชน์ของการไม่ใช้สารเคมีในกิจกรรมทางการเกษตร ซึ่งสามารถนํา
ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อผู้ปกครองและชุมชนต่อไป 

วิธีการป้องกนักําจัดศัตรูพชืโดยวิธีผสมผสาน 

การจัดการศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมีนั้นควรใช้หลายวิธีร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ดังนี้ 

1. การเขตกรรม คือ การดัดแปลงวิธีการเพาะปลูกหรือวิธีการทางเขตกรรมเพื่อสนับสนุน
ขบวนการทางธรรมชาติ ตามระบบนิเวศน์ที่ทําให้ไม่เอื้ออํานวยต่อการระบาดของศัตรูพืช เช่น 

1) การดูแลรักษาแปลงให้สะอาด 
2) การหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืช 
3) การเก็บเกี่ยวพืชเพื่อหลีกเลี่ยงการทําลายของโรคและแมลง 
4) การใช้ระบบการปลูกพืช เช่น การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชแซม  
5) การจัดการให้น้ํา 
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6) การใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชเพื่อลดการทําลายของโรคและแมลง 
2. ใช้พันธ์ุต้านทาน ในการแก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูพืช หรือการใช้พันธ์ุพืชที่มีอยู่

หลากหลายตามธรรมชาตินั้นก็จะช่วยลดปัญหาของศัตรูพืชได้มาก 
3. วิธีกล เช่น การใช้มือจับแมลงมาทําลาย การใช้มุ้งตาข่าย การใช้กับดักแสงไฟ การใช้กับ

ดักกาวเหนียว กับดัก ขุดหลุมดัก การสร้างเครื่องกีดขวาง ใช้ตาข่าย การห่อผล การปลูกพืชในมุ้ง 
ไนล่อน 

วิธีกลนี้มักเห็นทั่วไปในโรงเรียน และเป็นวิธีทีทํากันได้ง่าย เช่น กับดักแสงไฟซึ่งใช้ล่อแมลง
บนบ่อปลาเวลากลางคืนจะได้แมลงเป็นอาหารปลาด้วย หรือการใช้กับดักกาวล่อแมลงวิธีการน้ี
อาจจะดักแมลงที่เป็นประโยชน์ด้วยแต่จะทําให้เราทราบว่ามีแมลงชนิดใดในแปลงและหาวิธีป้องกัน 
ต่อไป 

4. ชีววิธี คือการใช้สิ่งมีชีวิตในการควบคุมศัตรูพืช ได้แก่ ตัวเบียน ตัวห้ํา และเชื้อจุลินทรีย์ 
1) ตัวเบียน (parasite) หมายถึง แมลงที่อาศัยแมลงศัตรูพืชเพื่อการดํารงชีวิตและ

การสืบพันธ์ุซึ่งทําให้แมลงศัตรูพืชตายในระหว่างการเจริญเติบโต เช่น แตนเบียน
วางไข่ในตัวหนอนผีเสื้อ 

2) ตัวห้ํา (predator) ได้แก่ สิ่งมีชีวิตที่ดํารงชีวิตโดยการกินแมลงศัตรูพืชเป็นอาหาร
เพื่อการเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวิต ตัวห้ําพวกนี้ได้แก่  

3) สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ สัตว์ปีก เช่น นก  สัตว์เลื้อยคลาย เช่น งู ก้ิงก่า สัตว์ครึ่งบก
ครึ่งน้ํา เช่น กบ เป็นต้น 

4) ตัวห้ําส่วนใหญ่ที่มีความสําคัญในการควบคุมแมลงและไรศัตรูพืช เช่น ด้วงเต่ากิน
และเพลี้ย เป็นต้น 

5) เชื้อโรค ส่วนใหญ่หมายถึงจุลินทรีย์ที่ทําให้แมลงศัตรูพืชเป็นโรคตาย เช่น เชื้อ
ไวรัส แบคทีเรีย รา โปรโตซัว ไส้เดือนฝอยทําลายแมลงศัตรูพืช 

5. วิธีฟิสิกส์ เช่น ความร้อน ความเย็น แสง สี เสียง หรือคลื่นความถี่ต่างๆ อุปกรณ์เหล่านี้
ราคาแพง ควรดัดแปลงใช้เอง เช่น การใช้น้ําร้อนแช่เมล็ดพันธ์ุพืชก่อนปลูก 

6. การใช้สารป้องกันและกําจัดศัตรูพืช ประกอบด้วย 
1) สารอนินทรีย์ สลายตัวยาก ตกค้างนาน และมีพิษสูง ปัจจุบันไม่นิยมใช้ 
2) สารอินทรีย์ มีส่วนประกอบของคาร์บอน ไฮโดรเจน เช่น ปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรต่าง  ๆเป็น

สารที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 
3) สารจากธรรมชาติ สารสะกัดจากพืช เช่น สะเดา หางไหล ใบยาสูบ ฯลฯ 

 

วิธีการใช้สารอินทรีย์ และสารจากธรรมชาติ เป็นวิธีที่นิยมกันอย่างแพร่หลายใน
ปัจจุบันเนื่องจากมีหลายหน่วยงานให้การสนับสนุน รวมถึงมีการเผยแพร่สูตรวิธีการทําต่างๆ เช่น 
การทําน้ําหมักชีวภาพสูตรต่างๆ บํารุงดิน บํารุงส่วนต่างๆ ของพืช และการป้องกันแมลง ซึ่งวัสดุที่
นํามาทําก็สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น และโรงเรียนก็สามารถทําได้เองในโรงเรียน 
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เทคนิคการจัดการกองทุนการผลิตทางการเกษตร 
 

 การบริหารจัดการทางด้านการเงิน (ทั้งเงินลงทุนในการผลิตและเงินรายได้ที่เกิดจากการ
จําหน่ายผลผลิต) ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยทําให้กิจกรรมการเกษตรในโรงเรียนดําเนินได้อย่างต่อเนื่อง 
วิธีการที่แนะนําให้โรงเรียนดําเนินการ คือ การจัดต้ังกองทุนการผลิตทางการเกษตร จะช่วยให้
โรงเรียนมีเงินทุนหมุนเวียนสําหรับดําเนินกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง ย่ังยืน 
สามารถพึ่งพาตนเองด้านปัจจัยการผลิตได้ วิธีดําเนินการ คือ โรงเรียนนําเงินซึ่งได้รับการสนับสนุน 
เช่น เงินพระราชทาน งบสนับสนุนจากหน่วยงานราชการและเอกชน เงินจากกองทุนอาหารกลางวัน 
(13 บาทต่อคนต่อมื้อ) มาซื้อผลผลิตทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวัน หรือ
หากมีผลผลิตเหลือก็สามารถจําหน่ายให้กับบุคคลภายนอก แล้วนําเงินที่ได้จากการจําหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตรมาจัดต้ังเป็นกองทุนการผลิตทางการเกษตรในโรงเรียน สําหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตในครั้งต่อไป 
 ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้การจัดการกองทุนการผลิตทางการเกษตรมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีดังนี้ 

1. กลุ่มการผลิตทางการเกษตร หมายถึง กลุ่มผลิตทางการเกษตรที่โรงเรียนพิจารณาว่ามี
ศักยภาพในการผลิตทางการเกษตรแล้วก่อให้เกิดกองทุนได้ ซึ่งมีครแูละนักเรียนเป็นคณะกรรมการ
ดําเนินการ เช่น กลุ่มปลูกพืชผัก กลุม่ปลูกไม้ผล กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มเลี้ยงไก่ ฯลฯ 
โดยมีขั้นตอนในการจัดต้ังกลุ่มดังนี้ 

1) โรงเรียนจัดทําโครงการที่จะจัดต้ังกลุ่มกองทุนการผลิตทางการเกษตร เสนอผู้มีอํานาจ
ในการอนุมัติ เช่น ครูใหญ่ 

2) เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร ดําเนินการ
ดังนี้ 
(2.1) ประสานการปฏิบัติงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อให้การดําเนิน 

งานเป็นไปอย่างเรียบร้อย 
(2.2) ประกาศรับสมคัรนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
(2.3) ให้ความรู้และวิธีการปฏิบัติแก่นักเรียน 
(2.4) แบ่งหน้าที่ให้แก่นักเรียนและกํากับติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การทํางาน

เป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยควรจัดแบ่งหน้าที่ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 

(2.4.1) ทําหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตทางการเกษตร เช่น การปลูกพืชผัก ไมผ้ล 
และเพาะเห็ด เป็นต้น โดยครูจัดทําตารางการปฏิบัติงานประจําวัน
ในกลุ่มการผลติเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกเป็นประจําสม่ําเสมอ 

(2.4.2) ทําหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม 
ประกอบด้วย 
- ทําหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม โดยมีขอบเขตหน้าที่ดังนี้ เป็นประธานในที่
ประชุมกรรมการดําเนินการประจําเดือน ดูแลการทํางานของกลุ่ม
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ในภาพรวมให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ
จากทุกๆ คนในกลุ่ม นําปัญหาและข้อเสนอแนะจากทุกๆ คนในกลุม่
ปรึกษาหารือครูที่รับผิดชอบและแจ้งให้ทุกๆ คนในกลุ่มทราบในที่
ประชุมประจําเดือน ตรวจดูการบันทึกข้อมูลทางบัญชีเป็นประจํา
ทุกวัน ได้แก่ สมุดบัญชีรับ-จ่าย บัญชีคุมยอดผลผลิต ดูแลรกัษา
สมุดบัญชี เอกสาร และรายงานการประชุมให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
- ทําหน้าที่เกี่ยวกับด้านการรับ-จ่ายเงิน โดยมีขอบเขตหน้าที่ดังนี้ รับ
เงินค่าจําหน่ายผลผลิต โดยการตรวจนับจํานวนเงินให้ถูกต้องตรงกับ
ยอดขายตามเอกสาร จ่ายเงินที่ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการลง
มติให้จ่ายได้ ทุกสิ้นวันจะต้องตรวจนับจํานวนเงินสดคงเหลือในบัญชี 
ก่อนส่งมอบเงินสดให้แก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษา เช่น ครู
เกษตร 
- ทําหน้าที่เกี่ยวกับการบันทึก-จดรายงานการประชุม โดยมี
ขอบเขตหน้าที่ดังนี้ จดบันทึกรายงานการประชุมประจําเดือน แจ้ง
กําหนดการประชุมประจําเดือนให้กรรมการทุกคนทราบ บันทึก
ข้อมูลในสมุดบัญชี รับ-จ่าย จัดทํารายงานรับ–จ่าย ประจําเดือน 

2. เงินกองทุนการผลิตทางการเกษตร หมายถึง เงินกองทุนซึ่งได้จากการพระราชทาน
และการบริจาคที่ระบุเพื่อกิจกรรมการผลิตทางเกษตร และเงินรายได้จากการจําหน่ายผลผลิต  

3. คณะกรรมการดําเนินการกลุ่มผลิตทางการเกษตร หมายถึงครู และนักเรียนที่
รวมกลุ่มกันเพื่อดําเนินกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรในแต่ละกลุ่ม โดยมีหน้าที่ต้ังแต่การวางแผน
เตรียมการผลิต การจัดการ กระบวนการผลิต การบันทึกข้อมูลทางบัญชี การนําผลผลิตไป ขาย 
การสรุปผลการดําเนินงานและการจัดสรรผลกําไรที่ได้จากการผลิต 

4. เงินที่ต้องนําเข้าบัญชีกองทุนการผลิตทางการเกษตร หมายถึง เงินที่ได้ตามข้อที่ 2 
โดยการเก็บรักษาเงินจะต้องนําฝากธนาคาร โดยระบุว่า เป็นบัญชีสําหรับกองทุนกลุ่มผลิตทาง
การเกษตรไว้โดยเฉพาะ เช่น กองทุนกลุ่มปลูกพืชผัก กองทุนกลุ่มปลูกไม้ผล เป็นต้น 

5. การใช้จ่ายเงินกองทุนการผลิตทางการเกษตร ให้จ่ายได้ดังนี้ 
1) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ โรงเรือน ตลอดจนสิ่งก่อสร้างที่จะนํามาใช้เป็นปัจจัยในการผลิตของกลุ่ม 
2) ค่าซ่อมแซมวัสุดอุปกรณ์ โรงเรือน ตลอดจนสิ่งก่อสร้างของกลุ่ม 
3) ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นเกี่ยวกับการจัดการกลุ่ม เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าสมุดบันทึก ค่าถ่าย

เอกสาร เป็นต้น 

6. ผู้มีอํานาจอนุมัติจ่ายเงินกองทุนการผลิตทางการเกษตร ให้คณะกรรมการดําเนินการ
กลุ่มผลิตทางการเกษตร เสนอขออนุมัติใช้เงินต่อผู้มีอํานาจในการอนุมัติ เช่น ครูเกษตร ครูใหญ่ 
(วงเงินที่สามารถอนุมัติจ่ายได้แล้วแต่จะกําหนด) 

7. ผู้มีอํานาจในการลงลายมือชื่อถอนเงินฝาก บัญชีกองทุนการผลิตทางการเกษตร 
กําหนดไว้ จํานวน 3 คน คือ 
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1) ครูใหญ่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
2) ครูรับผิดชอบกลุ่มผลิตทางการเกษตรที่รับผิดชอบกลุ่มนั้นๆ 
3) ครูคนอื่นๆ ในโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย 

 ทั้งนี้ในการถอนเงินแต่ละครั้ง จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ เป็นลายลักษณ์อักษรแนบ
เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป และจะต้องมีผู้มีอํานาจในการลงลายมือชื่อถอนเงินฝากธนาคาร 2 ใน 
3 คนเป็นผู้ลงลายมือชื่อในการถอนเงิน 

8. การเก็บรักษาเงินสด ให้ครูที่รับผิดชอบกลุ่มผลิตทางการเกษตรเป็นผู้เก็บรักษาเงินสด
ในแต่ละวัน โดยให้เก็บเงินสดไว้จํานวนหนึ่งในการบริหารจัดการในแต่ละวัน เช่น ไม่เกินวันละ 
1,000 บาท จํานวนเงินสดส่วนที่เกินให้นําฝากธนาคารหรือสหกรณ์ออมทรัพย์ บัญชีกองทุนการ
ผลิตทางการเกษตรแต่ละกลุ่ม 

9. การรับ-มอบเงินค่าจําหน่ายผลผลิตของกลุ่ม ให้ครูที่รับผิดชอบกลุ่มผลิตทาง
การเกษตรรับ-มอบเงินค่าจําหน่ายผลผลิตของกลุ่มจากนักเรียนที่รับผิดชอบเป็นประจําทุกสิ้นวัน 
โดยครูจะต้องตรวจนับจํานวนเงินสดในมือให้ถูกต้องตรงกับจํานวนเงินสดคงเหลือในบัญชีสมุดบัญชี
รับ-จ่าย และลงลายมือชื่อผู้เก็บรักษาเงินทุกสิ้นวัน หากพบว่ามีจํานวนเงินไม่ตรงกันต้องรีบตรวจหา
รายการผิดพลาดทันที 

10. การจัดทําบัญชีรับ-จ่าย และการทํารายงานรับจ่าย ให้มีการจัดทําบัญชีรับ-จ่ายและ
จัดทํารายงานรับ-จ่ายประจําเดือน เพื่อรายงานสถานภาพทางการเงินดังนี้ 

1) กลุ่มผลิตทางการเกษตรจัดทําบัญชีรับ-จ่ายประจํากลุ่มให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ําเสมอ 
และจัดทํารายงานรับ-จ่ายประจําเดือน พร้อมทั้งส่งให้ครูใหญ่รับทราบเป็นประจําทุก
เดือน 

2) ครูใหญ่สรุปรายงานรับ-จ่าย และสถานภาพทางการเงินพร้อมสําเนาบัญชีเงินฝากของ
กลุ่มการผลิตทางการเกษตรในโรงเรียน แล้วรายงานให้กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนทราบทุก 3 เดือน 

11. การสิ้นสุดของกองทุนการผลิตทางการเกษตร กรณีที่มีเหตุทําให้ไม่สามารถดําเนิน
กิจกรรม ต่อไปได้ ให้อยู่ในอํานาจและดุลพินิจของผู้มีอํานาจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
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การติดตามและประเมินผล 
 

 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เป็นการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานใน
พ้ืนที่โรงเรียนโครงการตามพระราชดําริ ที่ได้นําแนวทางการจัดการการผลิตทางการเกษตรนี้ไปใช้ 
เพื่อประเมินว่าแนวทางนี้สามารถแก้ไขปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานการผลิตทาง
การเกษตรของโรงเรียนให้มีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่องตลอดปีตาม
หลักการหรือแนวทางที่ได้นําเสนอไว้มากน้อยเพียงใด และมีประเด็นปัญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานอย่างไร เพื่อจะได้นํามาใช้ในการปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการดําเนินการ
ในครั้งต่อไป ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนานักเรียนและเยาวชน ตาม
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 การติดตามผลการดําเนินงาน 
การติดตามผลการดําเนินงาน แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ การติดตามผลการ

ดําเนินงานภายใน และการติดตามผลการดําเนินงานภายนอก 
1. การติดตามภายในโรงเรียน โดยครูใหญ่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เป็นการ

กํากับ ติดตาม ดูแลและตรวจสอบว่า มีการดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไว้หรือไม่ ถูกต้องตาม
แผน ผลการดําเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ 

2. การติดตามจากหน่วยงานภายนอกโรงเรียน เช่น กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนหรือตามสายการบังคับบัญชา สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เป็นการติดตามว่างานเป็นไปตามแผน ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ รวมทั้ง
ให้คําปรึกษาและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 

 การประเมินผลการดําเนินงาน 
การประเมินผลการดําเนินงานการจัดการการผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน เพื่อ

นํามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการผลิตทางการเกษตร ให้สามารถดําเนินการ
ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเกิดความย่ังยืน มีประเด็นดังนี้ 

1) ผลลัพธ์ (output) ที่เกิดขึ้นหรือผลผลิตที่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดย
โรงเรียนสามารถผลิตทางการเกษตรได้อย่างเพียงพอ ต่อเนื่อง สม่ําเสมอ 

2) วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน (process) ในการผลิตทางการเกษตรของ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ให้มีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตอย่างเพียงพอ สม่ําเสมอ รวมทั้งมี
ความย่ังยืน สามารถดําเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง 

3) ผลที่ได้ (Outcome) หมายถึงผลที่เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรมการผลิตทาง
การเกษตรทั้งในเรื่องของความรู้และทักษะด้านการทําการเกษตรยั่งยืนของนักเรียนโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน โดยมีการวัดและประเมินผลในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และ 6 
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ภาคผนวก ก 
รายละเอียดการปลูกพืชผัก 
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ตารางแสดงรายละเอียดการปลูกพชืผัก 
 

ที่ พืชผักทีป่ลูก วิธีการปลูก จํานวนเมล็ด/ต้นที่ใส ่
ระยะปลูก (ซม.) 

อายุเก็บเกี่ยว (วัน) ปริมาณผลผลติที่เก็บได้ (กก.) 
ระหว่างตน้ ระหว่างแถว 

1 ผักบุ้ง หว่าน 3 กรัม/ตรม. - - 25-35 1.5-2 กก./ตรม. 

2 กวางตุ้ง หว่าน 1-1.5 กรัม/ตรม. 25 30 45-55 2-3 กก./ตรม. 

3 คะน้า โรยเป็นแถว 1-1.5 กรัม/ตรม. 20 20 45-60 2-3 กก./ตรม. 

4 ผักกาดเขียวปลี หว่าน/หยอดเป็นหลุม 1-1.5 กรัม/ตรม. 50 60 55-75 2-3 กก./ตรม. 

5 แตงกวา หยอดเป็นหลุม 1 ต้น/หลุม 40 100 35 0.5-1 กก./ต้น 

6 บวบ หยอดเป็นหลุม 1 ต้น/หลุม 30 100 50-60 0.5-1 กก./ต้น 

7 ถั่วฟักยาว หยอดเป็นหลุม 1-2 เมล็ด/หลมุ 50 80 60-90 0.5 กก./หลุม 

8 พริก เพาะกล้า 1 ต้น/หลุม 50 100 80-100 3–5 กก./ต้น 

9 มะเขือ เพาะกล้า 1 ต้น/หลุม 30 80-100 60-120 7-10 กก./ต้น 

10 ฟักแฟง เพาะกล้า/หยอดเป็นหลุม 1 ต้น/หลุม 150 150 90-110 10-15 กก./ต้น 

11 ฟักทอง เพาะกล้า/หยอดเป็นหลุม 1 ต้น/หลุม 300 300 90-120 10-15 กก./ต้น 



 

40 



 

41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายละเอียดการปลูกพืชผักอายุยืน 
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 ชะอม  เป็นไม้พุ่มขนาดย่อมกึ่งเลื้อย  เป็นผักพ้ืนบ้านที่นิยมบริโภคกันแพร่หลาย  ทนแล้งได้ดี  
เจริญเติบโตง่าย  มีกลุ่นหอมฉุน และมีวิตามินเอสูง 
 

 ชนิดพนัธุ ์ มี 2 พันธ์ุ  คือ 

1. พันธ์ุเบา  ลาํต้นจะมีขนาดเล็ก  ใบเล็ก  และยอดขนาดเล็ก 
2. พันธ์ุหนัก  ลําต้นจะมีขนาดใหญ่  ใบใหญ่  ยอดขนาดใหญ่  สามารถเก็บยอดได้ทั้งปี 

 

วิธีปลูกและระยะปลูก 

- ปลูกด้วยเมลด็ โดยเอาเมล็ดที่จะเพาะใส่ถุงพลาสติกแลว้รดน้ําวันละ 1 ครั้ง เมื่อเมลด็
งอกแล้ว จึงย้ายไปปลูกยังแปลงที่เตรียมไว้ 
 - ปลูกโดยใช้ก่ิงตอนหรือกิ่งปักชําที่ออกรากดี มีอายุประมาณ 45 วัน รองก้นหลุมด้วยปุ๋ย
คอกหรือปุ๋ยหมัก 

โดยทั่วไปนยิมปลูกในช่วงฤดูฝน โดยปลูกเป็นแถว  ระยะปลูก  0.5 x 0.5 เมตร  ถึง 1 x 1 เมตร 
 

 ปริมาณการปลูก 

ในที่นี้แนะนําให้ทําการปลูกจาํนวน 50 ต้น 
 

 การติดผลและการเก็บเก่ียว 

 สามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่อชะอมอายุได้ 3 เดือนหลังปลูก โดยเก็บเกี่ยวได้ทุก ๆ 3 วัน 
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตัดชะอมควรตัดในตอนเช้าตรู่ โดยใช้มีดหรือกรรไกรตัดเพื่อให้แผลที่ตัด
ไม่ชํ้า ในช่วงฤดูหนาวซึ่งมีการแตกยอดน้อยควรเหลือยอดชะอมไว้ 3 - 4 ยอดในแต่ละต้น 
 

 การขยายพันธุ์  มี  2  วิธี  ดังนี้ 

1. การใช้ก่ิงตอนหรือกิ่งปักชํา 
2. การเพาะเมล็ด 

 

 การดูแลรักษา 

 - ให้น้ําวันละ 1 ครั้ง หรือใหวั้นละ 2 ครั้ง เช้าเย็นก็ได้ 
 - ตัดแต่งต้นชะอมที่ความสูง 125 เซนติเมตร จะทําให้ได้ผลผลิตสูงที่สุดและสะดวกในการ
เก็บเกี่ยว เมื่อต้นชะอมแก่ อายุ 3 – 4 ปี ให้รื้อต้นเก่าออกปลูกใหม่ 
 - ควรกําจัดวัชพืช ปีละ 2 ครั้ง โดยใช้จอบถากกลบโคนด้วยหญ้าและใบไม้ 

- ควรใส่ปุ๋ยคอกปีละครั้ง จะให้ปุ๋ยก็ต่อเมื่อเริ่มเก็บยอดชะอมแล้ว 

ศัตรูที่ต้องระวงั 

1. โรครากเนา่โคนเน่า 
ลักษณะอาการ 

ชะอม 
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ลําต้นระดับโคนมีลักษณะเปน็จุดฉ่ําน้ํา มียางไหลซึมสีครมีหรือน้ําตาล เนื้อไม้
บริเวณที่เป็นโรคเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาล ใบร่วงมาก ก่ิงตายเมื่อโคนเน่ารอบต้นก็จะยืน 
แห้งตาย 

การป้องกันกําจัด 
- เกิดจากเชื้อราในดิน แก้ไขโดยใส่ปูนขาวเพื่อปรับสภาพดิน 
- ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมปุ๋ยหมักใสแ่ปลง 

 
2. หนอนกัดกินยอดชะอม 
ลักษณะอาการ 
หนอนจะกัดกินใบอ่อนให้เสยีหาย ทําให้ยอดชะงักการเจริญเติบโต 

การป้องกันกําจัด 
- ปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น มวนพิฆาต มวนเพชฌฆาต 
- ฉีดพ่นน้ําหมักชีวภาพประเภทไล่แมลงฉีดพ่นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกสัปดาห์ 
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 ตําลึง  เป็นผักพ้ืนบ้านที่คนทั่วไปรู้จักกันมานาน เป็นไม้เถาเลื้อย  มีคุณค่าทางโภชนาการ
มาก สามารถนําไปปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด 
 

วิธีปลูกและระยะปลูก 

 1. การเพาะเมล็ด เตรียมดินเหมือนปลูกผักทั่วไป ผสมปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยคอกก็ได้ นําผล
ตําลึงแก่สีแดงมาแกะเอาเมล็ดออกมาโรยบนดินที่เตรียมไว้ โรยดินกลบหรือใช้ใบไม้แห้งกลบบาง ๆ รด
น้ําให้ชุ่มเช้าเย็น ตําลึงชอบดินชุ่มแต่อย่าให้แฉะเพราะจะเกิดโรคโคนเน่าได้ เนื่องจากตําลึงเป็นไม้
เลื้อย จําเป็นต้องใช้ค้างเมื่อต้นงอกขึ้นมาประมาณ 5 ซม. และเริ่มมีมือเกาะ เพื่อให้ตําลึงไต่ขึ้นสู่ที่สูง
รับแสงแดด ที่ความสูงระดับ 1 เมตรขึ้นไป แต่ไม่ควรสูงเกิน 3 เมตร เพราะจะไม่สะดวกในการเก็บยอด  
ตําลึงต้องได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน ลมโกรกผ่านได้ จะสังเคราะห์แสงแดดคายไอน้ําได้เต็มที่ 

2. การปักชําด้วยเถา ให้นําเถาที่แก่พอสมควรมาตัดให้ยาว 15 – 20 ซม. ปักชําในหลุม
ปลูกที่ได้เตรียมไว้ การดูแลจัดการเหมือนกับการปลูกโดยเพาะเมล็ด เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่
ประมาณ 1 เดือน ก็สามารถเก็บยอดมาปรุงอาหารได้ 
 

 ปริมาณการปลูก 

ในที่นี้แนะนําให้ทําการปลูกเป็นแนวโดยการทําค้างระยะประมาณ 20 เมตร ปลูกเป็น 2 แถว ๆ 
ละ 20 ต้นตลอดแนวค้าง 
 

 การติดผลและการเก็บเก่ียว 

 ตําลึงจะออกดอกประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม และให้ยอดช่วงปลายฤดูฝน 
ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมิถุนายน ให้น้ําและปุ๋ยชีวภาพพอเหมาะจะได้ยอดตําลึงที่มี
คุณภาพ เมื่อตําลึงทอดยอดยาว เก็บโดยเด็ดยอดอ่อนของตําลึง การเด็ดยอดไม่ต้องเด็ดยาวมาก เลือก
เด็ดเฉพาะยอดที่มีสีเขียวอ่อน 
 

 การขยายพันธุ์  มี 2 วิธี  ดังนี้ 

1. เพาะเมล็ด 
2. ปักชําด้วยเถา 

 

 การดูแลรักษา 

 - ควรให้น้ําวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ในปริมาณพอเหมาะไม่มากหรือน้อยเกินไป 
 - กําจัดวัชพืช โดยใช้มือถอนหรือจอบถาง แล้วกลบเศษวัชพืชไว้รอบ ๆ ต้นเพื่อความชุ่มช้ืนและ
เป็นปุ๋ย  

- ควรให้ปุ๋ยคอก 2 – 3 สัปดาห์ต่อหนึ่งครั้ง โดยโรยรอบ ๆ ต้นแล้วรดน้ําตามทันที 

 
 
 

ตําลึง 
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ศัตรูที่ต้องระวงั 

  1. โรคราแปง้ 
ลักษณะอาการ 
สังเกตเห็นผงสีขาวอยู่ที่ด้านบนและด้านล่างของผิวใบในสภาพที่มีความช้ืนตํ่าหรือ

แห้งแล้ง  
การป้องกันกําจัด 
- ถ้าพบโรคราแป้ง ควรตัดแต่งใบที่เป็นโรคทิ้งด้วยมีดหรือกรรไกร และถอน

ออกไปเผาทําลายเพื่อลดการแพร่กระจายของโรค 
- พ่นสารป้องกันกําจัดโรค เช่น ใช้กํามะถันผง หรือใช้ผงฟู 1 ช้อนชาต่อน้ํา ต่อน้ํา 

4 ลิตรครึ่ง ผสมสบู่เหลว 2-3 หยด เพื่อช่วยให้การกระจายของสารละลายดีขึ้น ควรพ่นทุก ๆ 
สัปดาห์ 

- ใช้นมไรไ้ขมัน (skim milk) 1 ส่วนต่อน้ําสะอาด 1 ส่วน หรือใช้กระเทยีม 2-3 กลีบ
บดในน้ําแล้วพ่น 
 

  2. เพลี้ยอ่อน 
ลักษณะอาการ 
มักทําลายที่ปลายยอดและใบอ่อน โดยดูดกินน้ําเลี้ยงทําให้ใบหงิก เจริญเติบโตได้

ไม่เต็มที ่
  การป้องกันกําจัด 

- ฉีดพ่นน้ําเป็นฝอยหรือให้น้าํแบบสปริงเกอร์ 
- ปล่อยศัตรูธรรมชาติ เช่น ด้วงเต่าศัตรูธรรมชาติ 
- ปล่อยให้มดแดงขึ้น เพราะจะช่วยกินเพลี้ยและแมลงที่จะมากัดกินตําลึง 
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 ผักหวานบ้าน  เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ลําต้นแข็งต้ังตรง เจริญเติบโตง่าย 

ชนิดพันธุ์  ผักหวานบ้านมี 2 สายพันธ์ุหลัก คือ 

1. พันธ์ุนวล ยอดแหลมมสีีเหลืองนวล ใบเลก็ ให้ยอดดก รสชาติหวานมัน และไม่มกีลิน่เหม็น
เขียว 
2. พันธ์ุสายน้ําผึ้ง มียอดอวบอ้วนและได้น้ําหนักมากกว่า ลักษณะใบใหญ่กว่า รสชาติหวานมัน 

วิธีปลูกและระยะปลูก 

ปลูกโดยใช้ก่ิงปักชําหรือเพาะกล้าด้วยเมล็ด และย้ายกล้าปลูกเมื่ออายุ 45 – 60 วัน โดยใช้ระยะ
ปลูก 1 x 2 เมตร และนําปุ๋ยคอกทีแ่ห้งดีแลว้ผสมตอนเตรยีมดินประมาณ 1 – 2  กิโลกรัมต่อหลมุ 
รองก้นหลุมก่อนปลูก 

 ปริมาณการปลูก 

ในที่นี้แนะนําให้ทําการปลูกจาํนวน 100 ต้น 

 การติดผลและการเก็บเก่ียว 

 สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ หลังจากย้ายปลูก 60 วัน เมือ่เก็บยอดไปแล้วประมาณ 15 วัน 
จะแตกยอดใหม่และสามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปี 

 การขยายพันธุ์  มี  2  วิธี  ดังนี้ 

1. การปักชํา 
2. การเพาะเมล็ด 

 การดูแลรักษา   

 - ควรให้น้ําวันละ 1 ครั้ง หรอืให้วันละ 2 ครั้ง เช้าเย็นก็ได้ 
 - ควรตัดแต่งหรือเด็ดยอดอย่างสม่ําเสมอให้ต้นไม่สูงจนเกินไป เพื่อสะดวกต่อการเก็บเกี่ยว 
 - กําจัดวัชพืช ทําปีละ 2 ครั้ง 

- ควรให้ปุ๋ยเมือ่อายุได้ 90 วัน และให้ปุ๋ย 3 ครั้งต่อปี 

ศัตรูที่ต้องระวงั 

  1. เพลี้ยไฟ 
การป้องกันกําจัด มกัจะระบาดช่วงที่มีอากาศร้อน ควรจะให้น้ําเป็นฝอยหรือใช้

สปริงเกอร ์
2. หนอนเจาะลําตน้ 
การป้องกันกําจัด หมั่นตรวจแปลงผักหวาน ถ้าหากพบใหร้ีบจับทําลายทนัที 

ผักหวานบ้าน 
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 มะเขือเปราะ  เป็นไม้พุ่ม สูง 0.2 – 0.6 เมตร มีอายุยืน สามารถปลูกได้ในดินแทบทุกชนิด
และปลูกได้ตลอดทั้งปี 
 

ชนิดพนัธุ ์ มีหลากหลายพันธ์ุ  เช่น พันธ์ุหยดพระยา พันธ์ุปิงปอง พันธ์ุเคอร์มิด เป็นต้น 
 

วิธีปลูกและระยะปลูก 

- การเพาะกล้า ให้เตรียมดินละเอียดพร้อมผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักในอัตรา 2 : 1 หยอด
เมล็ดลงในหลุมปลูก หลุมละ 1-2 เมล็ด  หลังเพาะนาน 7-10 วัน มะเขือเปราะเริ่มงอก หมั่นรดน้ํา
ต้นกล้ามะเขือเปราะทุกวันๆละ 1-2 ครั้ง ในช่วงเช้าและเย็นจนกระทั่งต้นกล้ามะเขือเปราะมีอายุ 
25-30 วัน จึงย้ายกล้ามะเขือเปราะลงปลูกในกระถางหรือในแปลงปลูก 
 - การเตรียมแปลง เตรียมดินปลูกโดยใช้จอบขุดย่อยดิน หน้าดินลึก 15-20 ซม. และย่อย
ดินให้ละเอียด ใส่ปุ๋ยคอก หรือใส่ปุ๋ยหมัก หว่านและคลุกเคล้าให้เข้ากับดินในแปลง 

- ในกรณีปลูกในกระถาง ให้ผสมดินปลูกในกระถาง โดยใช้ดินร่วนละเอียดผสมกับปุ๋ยคอก 
หรือปุ๋ยหมัก ในอัตรา 2 : 1 

โดยทั่วไป  ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 70 x 80 ซม. ระหว่างแถว  90 x 100  ซม. 
 

 ปริมาณการปลูก  

ในที่นี้แนะนําให้ทําการปลูกจํานวน 30 ต้น 
   

 การติดผลและการเก็บเก่ียว 

หลังย้ายปลูกนาน 45-60 วัน หรือหลังดอกบาน 7–10 วัน มะเขือเปราะเริ่มทยอยให้
ผลผลิต สามารถเก็บไปบริโภคได้ โดยเก็บผลที่มีขนาดพอเหมาะไม่อ่อนหรือแก่เกินไป และควรเก็บ
ให้มีขั้วมะเขือติดมากับผลด้วย 
 

การขยายพันธุ ์ โดยการเพาะเมล็ด 
 

 การดูแลรักษา 

- รดน้ําทุกวัน และในช่วงการติดผลต้องระมัดระวังให้น้ําอย่างสม่ําเสมอ 
 - หลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว ประมาณ 2 เดือน ควรตัดแต่งกิ่งออกบ้างเพื่อทําให้ลํา
ต้นเจริญเติบโตแตกกิ่งก้านใหม่ที่มีความแข็งแรง จะให้ผลผลิตรุ่นใหม่ได้อีก ควรทําการตัดแต่งและ
บํารุงต้นทุกๆ 2-3 เดือน 
 - กําจัดวัชพืช ทําปีละ 2 ครั้ง 
 - ควรใส่ปุ๋ยทุก 15–20 วัน 

มะเขือเปราะ 
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ศัตรูที่ต้องระวงั 

  1. โรคผลเน่าแห้งสีดําและปลายผลดํา 
  ลักษณะอาการ ผลอ่อนเน่าที่ก้นหรือปลายผล อาการเน่าแบบแห้งเป็นสีน้ําตาล 
เนื้อเยื่อบุ๋ม แผลขยายใหญ่ออกไปเรื่อย ๆ บางผลเน่าประมาณ 1 ใน 3 ของผลทําให้ผลร่วง 

การป้องกันกําจัด โดยการใส่หินปูน หรือปูนขาว รองก้นหลุม 1-2 ช้อนแกงต่อ
หลุม ฉีดพ่นธาตุแคลเซียมช่วงระยะติดผลไปจนถึงเก็บเกี่ยว 

 

2. โรคราแปง้ 
ลักษณะอาการ ใบจะมีสีเหลืองไม่สม่ําเสมอกนั เชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคจะ

จับเป็นผง หรือ ขุยสีขาวคลา้ยผงแป้ง กระจัดกระจายทั่วไปทางด้านท้องใบ 
การป้องกันกําจัด โดยใช้สารป้องกันและกําจัดเชื้อรา เช่น กํามะถันผงชนิดละลายน้ํา 
 

3. โรคเหีย่ว 
ลักษณะอาการ เกิดจากใบล่าง ๆ ก่อน ใบจะเหลืองเวลากลางวันที่มีอากาศร้อน

จัด ต้นจะแสดงอาการเหี่ยว เวลากลางคืนจะกลับเป็นปกติ อาการเหี่ยวจะค่อย ๆ เป็นมากขึ้นจนใน
ที่สุดยอดเหี่ยวตาย เมื่อถอนรากดู จะพบโคนต้นและรากผุเป่ือย มักจะมีราเป็นผงสีขาวอมชมพู
บางๆ ขึ้นตรงส่วนที่เป็นสีน้ําตาล 

การป้องกันกําจัด 
- ระบายน้ําออกจากแปลง อย่าให้มีน้ําขังแฉะในแปลง 
- ต้นที่แสดงอาการต้องกําจัดออกโดยถอนและเผาทิ้ง 
- หากเกิดจากแมลงหรือหนอนกัดกินราก ลาํต้น ให้กําจัดแมลง เช่น ใช้เชื้อบิว

เวอร์เรียฉีดพ่น 
 

4. เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน 
ลักษณะอาการ เพลี้ยไฟจะดูดกินน้ําเลี้ยงทําให้ใบเหลืองด้านล่างใบเป็นรอยสี

น้ําตาล จะทําลายตามตา ยอดอ่อน ดอก ส่วนของขั้วผลจะเป็นสีน้ําตาลที่ผิวของผลทาํให้คุณภาพ
ลดลง 

การป้องกันกําจัด 
- ฉีดพ่นด้วยสกัดสะเดา ในช่วงเช้าหรือเย็น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
- ฉีดพ่นด้วยเชื้อราบิวเวอร์เรีย ในช่วงเวลาเย็นถึงค่ํา เนื่องจากเชื้อค่อนข้าง

อ่อนแอต่อแสงแดด และอุณหภูมิสูง เชื้อนี้จะเข้าทําลายแมลงได้ในสภาพที่มีความช้ืนสูง ดังนั้น การใช้
เชื้อราบิวเวอร์เรีย ในช่วงฤดูแล้งหรืออากาศแห้งแล้ง จําเป็นต้องเพิ่มความช้ืนโดยการให้น้ํา หรือพ่น
ละอองน้ํา 

- กรณมีีการระบาดมาก ให้ถอนต้นและนําไปเผาไฟ 
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 แค  เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง  สูง  3 – 10  เมตร  โตเร็วทั้งในที่แห้งและชุ่มช้ืน  ปลูกได้ในทุก
พ้ืนที่  ทั้งดินเหนียวและดินปนทราย 
 

 ชนิดพนัธุ ์   แคพันธ์ุดอก  แคบ้าน  แคปี  เป็นต้น 
 

 วิธีปลูกและระยะปลูก 

นําฝักแคที่แก่จัดมาแกะเมล็ดออก แล้วนําไปเพาะจนกระทั่งต้นกล้ามีความสูงประมาณ 10 
เซนติเมตร  หรือประมาณ 1 เดือน จากนั้นจึงย้ายต้นกล้ามาปลูกลงในแปลงปลูกที่ยกร่อง ระยะ
ปลูกที่เหมาะสม 1.5 x 2  เมตร เมื่อแคมีความสูงประมาณ 1 เมตร หรือประมาณ 3 เดือน ก็
สามารถเก็บดอกรับประทานได้ 
 

 ปริมาณการปลูก 

ในที่นี้แนะนําให้ทําการปลูกจาํนวน 30  ต้น 
   

 การติดผลและการเก็บเก่ียว 

 เมื่อแคเริ่มออกดอก จะสังเกตเห็นตุ่มดอกสีเขียว จากนั้น 2 – 3 วัน ดอกจะมีขนาดใหญ่ 
สามารถเก็บนํามาประกอบอาหารได้  ควรเก็บดอกแคต้ังแต่ดอกยังตูมอยู่ โดยช่วงฤดูฝนเก็บยอด
อ่อน ใบอ่อน ช่วงต้นฤดูหนาวเก็บดอก และช่วงปลายฤดูหนาวเก็บฝักอ่อน 
 

 การขยายพันธุ ์

โดยการเพาะเมล็ด 
 

 การดูแลรักษา 

 - ควรให้น้ําอาทิตย์ละ 1 ครั้ง 
 - เมื่อแคอายุ 1 ปี ให้ทําการตัดแต่งกิ่งข้างล่างและกิ่งที่พุ่งสูงขึ้นไป ทิ้งให้เหลือเฉพาะกิ่งที่
อยู่ในระดับเท่าความสูงคน หรือประมาณ 2 เมตร และตัดแต่งให้ก่ิงแผ่ออกด้านข้างให้ทรงพุ่มโปร่ง 
เพื่อสะดวกในการเก็บผลผลิต และการดูแลป้องกันโรคและแมลง 
 - ควรให้ปุ๋ยทางใบประมาณ 15 วันต่อหนึ่งครั้ง และให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักประมาณ 3 – 
4 เดือนต่อครั้ง 

แค 
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ภาคผนวก ค 
รายละเอียดการปลูกพืชผักเถาเครือ 



 

52 



 

53 

 
 

ฟักเขียว เป็นพืชประเภทไม้เลื้อย ที่ใช้บริโภคส่วนของผล สามารถเจริญเติบโตได้ในดิน
แทบทุกชนิด ชอบดินร่วนปนทราย แดดจัด ผลผลิตสามารถเก็บไว้ได้นาน นํามาประกอบอาหารได้
หลายประเภท 

ปริมาณผลผลิต 

- 1 ไร่ให้ผลผลิตประมาณ 1,000 กิโลกรัม 
- ปริมาณผลผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อจํานวนนักเรียน 100 คน  ดังนั้นจึงควรปลูกอย่าง
น้อย 20 ต้น จะได้ผลผลิต 50 กิโลกรัมต่อรอบ 

- ช่วงเดือนที่ควรปลูก คือ 
เดือนกุมภาพันธ์ เก็บเกี่ยวผลผลิตเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 
เดือนกรกฎาคม เก็บเกี่ยวผลผลิตเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 

วิธีการปลูกและระยะปลูก 

หากโรงเรียนมีพ้ืนที่ปลูกจํากัดควรทําร้านหรือซุ้ม เพื่อให้ฟักเลื้อยเป็นการประหยัดพ้ืนที่
เพาะปลูก และยังให้ร่มเงากับทางเดินในแปลงปลูกอีกด้วย  

1. เตรียมดินปลูก อาจจะขุดหลุมปลูกโดยการเตรียมดินในหลุมให้มีสารอาหาร
เพียงพอ หรือใช้ท่อซีเมนต์เพื่อง่ายและสะดวกในการเตรียมดิน 

2. เตรียมหลุมปลูก โดยขุดหลุมปลูกลึกประมาณ 3-5 เซนติเมตร ตามแนวทางเดิน
ประมาณ 2-2.50 เมตร เนื่องจากเป็นพืชที่ต้องการพื้นที่ปลูกมาก 

3. หยอดเมล็ด 2 - 3 เมล็ดต่อหลุม  
4. กลบหลุมหรือคลุมด้วยฟางแห้ง เพื่อรักษาความช้ืนของดิน  
5. รดน้ําสม่ําเสมอทุกวัน 
6. อายุได้ 10 - 14 วัน หรือมีใบจริง 2 - 4 ใบ ถอนแยกเหลือ 2 ต้นต่อหลุม 

การดูแลรักษา 

1. ควรให้น้ําสม่ําเสมอและเพียงพอ ไม่ควรให้ฟักเขียวขาดน้ํา โดยเฉพาะระยะออก
ดอกและติดผล เพราะจะทําให้ดอกร่วง และไม่ติดผล  

2. เมื่อใกล้อายุเก็บเกี่ยว ให้เลิกให้น้ํา (15 วันก่อนเก็บผลผลิต) 
3. เมื่อต้นกล้าเจริญจนฟักเขียวเริ่มติดผลอ่อน ให้ใส่ปุ๋ยเป็นระยะ และรดน้ําทุกวัน 
4. เมื่อฟักเขียวเริ่มเลื้อยหรือมีอายุประมาณ 15-20 วัน ควรทําค้างหรือร้านเพื่อให้

เลื้อยเกาะขึ้นไป  
5. ระวังศัตรูพืช เช่น ด้วงเต่าแตงแดง หนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก ป้องกันโดยฉีดพ่น

ด้วยสะเดา หรือยาสูบ 
 

ฟักเขียว 
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การเก็บเก่ียวผลผลิต 

หลังหยอดเมล็ดจนถึงอายุการเก็บเกี่ยว 60-70 วัน หรือสังเกตได้จากผลว่าเริ่มมีไขสี
ขาวจับผลโดยใช้มีดคม ๆ ตัดที่ขั้วของผล การเก็บควรเหลือขั้วติดไว้ด้วย เพื่อช่วยให้เก็บรักษาได้
นานขึ้น 

ศัตรูที่ต้องระวงั 

1. โรคราน้ําคา้ง 
การป้องกันกําจัด 
- ฉีดพ่นน้ําใหท้ั่วในตอนเช้า 
- ตัดแต่งใบที่มโีรคทําลายทิ้ง 
 

2. ด้วงเต่าแตงแดง และเพลี้ยอ่อน 
การป้องกันกําจัด 
- ปล่อยศัตรูธรรมชาติ เช่น แมลงหางหนีบ ด้วงเต่าศัตรูธรรมชาติ 
- ฉีดพ่นด้วยสารสกัดสะเดา 
- ใช้กับดักกาวเหนียว 
- หากมีการระบาดมากให้ฉีดพ่นด้วยบิวเวอร์เรีย 
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ฟักทอง เป็นพืชประเภทไม้เลื้อยที่ใช้บริโภคได้หลายส่วนทั้งยอด ใบ ผลอ่อน ผลแก่ 
ผลผลิตสามารถเก็บไว้ได้นาน นํามาประกอบอาหารได้หลายประเภทและให้คุณค่าทางอาหารสูง 
พันธ์ุฟักทองนี้จะมีช่ือเรียกแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกัน มีขนาดรูปร่างสีเปลือก ผล และเนื้อแตกต่าง
กันไป มีทั้งพันธ์ุหนักและพันธ์ุเบา เช่น ฟักทองไทย คางคก ศรีเมือง ญี่ปุ่น สีส้ม อัศนี คิงคอง ผล
มะพร้าว ข้องปลา  เป็นต้น 

ปริมาณผลผลิต 
- เนื้อที่ 1 ไร่ ให้ผลผลิตน้ําหนักสดประมาณ 1-1.5 ตัน ถ้าดูแลรักษาใส่ปุ๋ยดีจะให้ถึง 2 
ตัน 
- ควรปลูกอย่างน้อย  50 ต้น เพื่อให้ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการบริโภคของ

นักเรียน 100 คน ซึ่งจะได้ผลผลิต 100 กิโลกรัม 
- ช่วงเดือนที่ควรปลูก คือ เดือนธันวาคม เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนพฤษภาคมถึง

เดือนมิถุนายน 

วิธีการปลูกและระยะปลูก 
1. ฟักทองสามารถปลูกได้ในดินแทบทุกชนิด ชอบดินร่วนปนทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ดี 

และมีการระบายน้ําดี  
2. สามารถปลูกได้ดีที่สุด คือ ช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 
3. ปรับปรุงสภาพดินให้ร่วนซุยและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน แล้วจึงปลูก 
4. พันธ์ุที่มีลําต้นเลื้อยและให้ผลใหญ่ใช้เนื้อที่ปลูกมาก ใช้ระยะปลูก 3x3 เมตร ส่วน

พันธ์ุที่มีทรงต้นพุ่ม ให้ผลขนาดเลก็ ใช้ระยะปลูก 75x150 ซม. (พันธ์ุเบา) 
5. ใช้วิธีหยอดหลุมปลูก หลุมละ 3-5 เมล็ด ลึกประมาณ 3-5 ซม. แล้วกลบหลุม  
6. ถ้ามีฟางข้าวแห้ง ให้นํามาคลุมแปลงปลูก เพื่อรักษาความชุ่มช้ืนให้แก่ผิวหน้าดิน  
7. การหยอดหลุมปลูกในแปลงจะได้ต้นกล้าที่แข็งแรง ต้ังตัวได้เร็ว และโตเร็วกว่า 

การดูแลรักษาและใส่ปุ๋ย 
1. เมื่อต้นกล้างอกจะมีใบจริง 2-3 ใบ ควรถอนแยกต้นที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งไป เหลือต้นที่

สมบูรณ์แข็งแรง หลุมละ 2 ต้น และรดน้ําทุกวัน 
2. เมื่อต้นกล้าเจริญจนเริ่มติดผลอ่อน ให้ใส่ปุ๋ยเป็นระยะ และรดน้ําทุกวัน 
3. พันธ์ุฟักทองที่เป็นพันธ์ุหนักให้ผลโต อายุเก็บเกี่ยวยาวนาน ดังนั้นการใส่ปุ๋ยให้

ฟักทองพันธ์ุหนักควรใส่มากกว่าพันธ์ุเบา 
4. การรดน้ําต้องรดทุกวัน จนคะเนว่าอีก 15 วัน จะเก็บผลแก่ได้ จึงหยุดรด 
5. เมื่อดอกฟักทองกําลังบานให้เลือกดอกตัวผู้ เด็ดมาแล้วปลิดกลีบดอกออกให้หมด 

นําไปเคาะละอองเกสรตัวผู้ให้ตกลงบนดอกตัวเมีย ถ้าติดผลจะให้ผลอ่อน ถ้าไม่ติดผลดอกตัวเมียจะฝ่อ
ไป วิธีนี้เรียกว่า "การต่อดอก" 
 

การเก็บเก่ียวผลผลิต 

ฟักทอง 
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1. ฟักทองเป็นพืชผักที่แมลงไม่ค่อยชอบทําลาย เมื่อผลแก่เก็บเกี่ยวไว้เลยโดยสังเกต 
สีเปลือก สีจะกลมกลืนเป็นสีเดียวกัน ไม่แตกต่างกันมากนักดูนวลขึ้นเต็มทั้งผลต้ังแต่ขั้วไปจนตลอด
ก้นผล แสดงว่าแก่จัด การเก็บควรเหลือขั้วติดไว้ด้วยสักพอประมาณเพื่อช่วยให้เก็บรักษาได้นานขึ้น
สามารถเก็บผลไว้บริโภคได้นานๆ โดยไม่ต้องใส่ตู้เย็น 

2. จะเก็บผลได้ 5-6 ครั้ง ทยอยเก็บได้เรื่อยๆ ถ้าปลูกเดือนกุมภาพันธ์จะทยอยเก็บ
ผลได้ต้ังแต่เดือนมิถุนายน (พันธ์ุหนัก) จนถึงเดือนกรกฎาคม ต้นหนึ่งได้ 5-7 ผล  ถ้าพันธุ์เบา ปลูก
ได้ 50-60 วัน ก็เก็บผลได้ 

ศัตรูที่ต้องระวงั 

  1. โรคราน้ําคา้ง  
ลักษณะอาการ เกิดจุดสีเหลืองบนหลังใบและขยายตัวใหญ่ขึน้ เพิ่มปริมาณมาก

ขึ้น มีกลุม่เชื้อราสีม่วงอมเทาเกาะเป็นกลุ่มอยู่ 
การป้องกันกําจัด 
- พ่นน้ําให้ทั่วในตอนเช้า 
- ตัดแต่งใบที่เป็นโรคทําลายทิ้ง 
 

2. ด้วงเต่าแตงแดง และเพลี้ยอ่อน 
ลักษณะอาการ มักทําลายในระยะต้นอ่อน โดยจะกัดกินใบและยอดทําให้พืชชะงัก

การเจริญเติบโต  
การป้องกันกําจัด 
- ปล่อยศัตรูธรรมชาติ เช่น แมลงหางหนีบ ด้วงเต่าศัตรูพืช  
- ฉีดพ่นด้วยสารสะเดา 
- ใช้กับดักกาวเหนียว 
- ใช้มุ้งตาข่ายคลุมแปลง 
 

3. ไวรัสพาหะที่สําคัญ คือ แมลงปากดูด (เพลี้ยต่างๆ) 
ลักษณะอาการ ต้นพืชแคระแกร็น เจริญเติบโตได้ไม่ดี  
การป้องกันกําจัด 
- ฉีดพ่นสารสกัดสะเดาเพื่อป้องกันแมลงเข้าทําลาย 
- หากพบต้นทีแ่สดงอาการให้ถอนทําลายทิ้ง และโรยปูนขาวบริเวณหลุมปลูกที่
พบ 
 

4. โรคเหีย่ว 
ลักษณะอาการ อาจเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น เกิดจากเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย หรือ

อาจเกิดจากการถูกหนอนหรอืแมลงกัดกินลาํต้น ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และแก้ไขตามปัญหา 
การป้องกันกําจัด 
หากเกิดจากเชื้อราหรือแบคทเีรียควรถอนทําลายเมื่อปรากฏอาการ เพื่อป้องกัน

การแพร่ระบาดลุกลาม หากเกิดจากหนอนหรือแมลงกัดกิน เจาะลําต้นให้กําจัดแมลง  เช่น ใช้บิว
เวอร์เรียฉีดพ่น 
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ภาคผนวก ง 
รายละเอียดการปลูกไม้ผล 
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ชนิดพนัธุ ์ พันธ์ุน้ําว้า 

วิธีการปลูกและระยะปลูก 
 - การเตรียมหลุมปลูก ให้เตรยีมหลุมขนาด 0.5 x 0.5 x 0.5 เมตร 
 - รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 2-3 กิโลกรัมต่อหลมุ (ห้ามใช้ขี้วัวเพื่อป้องกันหนอน
กอระบาด) ปลูกต้นกล้วยแล้วกลบดินให้สูงจากโคนต้นประมาณ 5 เซนติเมตร 
 - ใช้หน่อกล้วยน้ําว้าพันธ์ุดี (หรือพันธ์ุท้องถิ่น) ระยะปลูก 4 x 4 เมตร 
 - สามารถปลูกได้ทั้งปี นิยมปลูกในฤดูฝน 

ปริมาณผลผลติขั้นต่ํา 

 กล้วย 1 กอ ม ี3 ต้น ให้ผล 21 หวี หวีละ 10 ผล ดังนั้นกล้วย 1 กอ ใหผ้ลเฉลี่ย 210 ผลต่อปี 

ปริมาณการปลูก  โรงเรียนต้องปลูกกล้วยอย่างน้อย 100 กอ  

การติดผลและการเก็บเก่ียว 
 - การปลูกกล้วยจากหน่อจนถึงระยะแทงปลี ใช้ระยะเวลาประมาณ 8 เดือน 
 - เมื่อแทงปลีจนถึงระยะเก็บเกี่ยวใช้เวลาประมาณ 3 เดือน 
 - ในช่วงเวลาดังกล่าวกล้วยจะให้หน่ออีก 2-3 หน่อ (ให้เหลือหน่อไว้แค่ 2 หน่อ หน่อที่แยก
ออกนําไปขยายพันธ์ุ) 

การขยายพันธุ ์

 ให้นําหน่อกล้วยที่แยกออกมา เป็นหน่อพันธ์ุเพื่อนําไปปลูกต่อไป 

การดูแลรักษา 

 - การใส่ปุ๋ย แนะนําให้ใช้ปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมักที่ผลิตเอง โดยควรใส่ปุ๋ยทกุ 3 เดือน 
 - การตัดแต่งหน่อ หลังจากปลูกประมาณ 3-4 เดือน จะมีหน่อขึ้นมารอบ ๆ โคนให้ตัดไป
เรื่อยๆ จนกว่าจะเริ่มออกปลี หรือหลังปลูกแล้วประมาณ 7-8 เดือน ควรมีการไว้หน่อทดแทน 1-2 
หน่อ โดยหน่อที่ 1 และ 2 ควรมีอายุห่างกันประมาณ 4 เดือน เพื่อให้ผลกล้วยมีความสมบูรณ์ โดย
เลือกหน่อที่อยู่ในทิศตรงกันข้าม 
 - การตัดแต่งใบ ควรตัดแต่งใบช่วงที่ต้นเริ่มโตจนถึงเก็บเกี่ยว โดยเลือกใบแก่และใบที่เป็นโรค
ออก ตัดให้เหลือประมาณ 7-12 ใบ เพื่อป้องกันต้นกล้วยโค่นช่วงออกปลี และเพิ่มความเจริญเติบโต
ของผลกล้วย 
 - การตัดปลี หลังจากกล้วยออกปลีมาแล้วระยะหนึ่งจะเห็นผลกล้วยเล็กๆ จํานวนมากเป็น
หวีอย่างชัดเจน โดยทุกหวีจะมีผลกล้วยขนาดเท่า ๆ กัน ยกเว้นหวีตีนเต่าและหวีต่อไปจะมีผลกล้วย
ขนาดเล็กมาก ให้ตัดปลีออกหลังจากปลีบานต่อไปจากหวีตีนเต่าอีก 2 ช้ัน เพื่อไว้สําหรับมือจับปลาย
เครือ ขณะตัดเครือกล้วยในช่วงเก็บเกี่ยว อีกทั้งสะดวกในการหยิบยกและแบกหาม 
 - การกําจัดวัชพืช ควรกําจัดวัชพืชเป็นประจําสม่ําเสมอ ถ้ามีวัชพืชบริเวณโคนต้นมากจะ
ทําให้ต้นชะงักการเจริญเติบโต เนื่องจากขาดน้ํา 

กล้วย 
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 - การย้ายกอ ประมาณปีที่ 3 กล้วยจะให้ผลผลิตลดลงเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ลดลง ให้ทําการขุดย้ายที่ปลูกใหม่ โดยปลูกห่างจากกอเดิม 2–4 เมตร 

ศัตรูที่ต้องระวงั 

1. โรคตายพราย 
  ลักษณะอาการ 

- เกิดจากเชื้อรา มักจะเป็นกับกล้วยที่มีอายุ 4–5 เดือนขึ้นไป 
- โดยจะเห็นทางสีเหลืองอ่อนตามก้านใบของใบล่างหรือใบแก่ก่อน  
- ใบอ่อนจะมีอาการเหลืองไหม้หรือตายนึ่งและบิดเป็นคลื่น ใบกล้วยจะหกัพับ

บริเวณโคน ก้านใบ ใบยอดจะเหลืองตั้งตรงเขียวอยู่ในระยะแรก ต่อมากต็ายไปเช่นกัน 
- กล้วยที่ตกเครือแล้วจะเหี่ยว ผลลีบเลก็ไมส่ม่ําเสมอ หรือแก่ก่อนกําหนด เนื้อ
ฟ่ามจืด 
- ถ้าตัดลําต้นตามขวางจะพบเนื้อในของกาบใบบางส่วนเป็นสีน้ําตาลแดงและอาจมี

เส้นใยของเชื้อรา 
การป้องกันกําจัด 
- ใช้ส่วนขยายพันธ์ุที่ปลอดโรค 
- ในพื้นที่ปลูกอย่าให้มีน้ําขังแฉะ เพราะจะทําให้กล้วยเจรญิได้ไม่เต็มที่ อ่อนแอ 
และเป็นโรคง่าย 
- ใส่ปุ๋ยที่มแีร่ธาตุฟอสเฟตและโปแตสเซียมสูง ไม่ควรใส่ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนมาก 
- ทําลายต้นกล้วยที่เป็นโรคด้วยการเผาทิ้ง 
- โรคนี้เป็นมากกับกล้วยน้ําว้า และกล้วยหอมทอง ควรปลูกกล้วยไข่หรอืกล้วย

หักมุกแทน 
 

2. ด้วงงวงไชเหง้า 
ลักษณะการทาํลาย 
- ในระยะที่เป็นหนอนจะทําความเสียหายแก่ต้นกล้วยมากที่สุด โดยจะกัดกินไช

ชอนอยู่ภายในเหง้ากล้วยทําให้ระบบการส่งน้ําและอาหารจากพื้นดินขึ้นไปเลี้ยงลําต้นขาดตอน
ชะงักไป ทําให้ต้นกล้วยตายได้ 

การป้องกันกําจัด 
- ควรเลือกหน่อพันธ์ุที่แข็งแรงไม่มีโรคและแมลงติดอยู่ นํามาแช่น้ํายาดีลริน 25% 

ในอัตราส่วนน้ํายา 1 ส่วน ต่อน้ํา 50 ส่วน แล้วแช่หน่อพันธ์ุทิ้งไว้ 1 คืน ก่อนนําไปปลูก 
- ทําความสะอาดสวน โดยเฉพาะเศษชิ้นส่วนของลําต้นกล้วยที่เน่าเปื่อยชื้นแฉะ

จะเป็นที่วางไข่ของตัวเมีย 
3. หนอนม้วนใบ 
ลักษณะการทาํลาย 
- ตัวหนอนจะกัดกินจากริมใบให้แหว่งเข้ามาเป็นทางยาว ถ้าถูกทําลายมากๆ จะ

ทําให้ใบขาดวิ่นใช้ประโยชน์ไม่ได้ 
การป้องกันกําจัด  จับตัวหนอนมาทําลายทิ้ง หรือใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียฉีดพ่นให้ถูก

ตัวหนอน ฉีดพ่นทุกสัปดาห์ สปัดาห์ละ 1 ครั้ง 
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ชนิดพนัธุ ์ พันธ์ุพ้ืนเมือง พันธ์ุแขกดํา ฯลฯ 

วิธีการปลูกและระยะปลูก 

 - เตรียมหลุมปลูก ให้เตรียมหลุมขนาด 0.5 x 0.5 x 0.5 เมตร ระยะห่าง 3 x 3 เมตร ดินที่
ขุดขึ้นมาจากหลุมให้ปล่อยตากแดดทิ้งไว้ 7-10 วัน แล้วจึงย่อยให้ละเอียด ผสมปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก 
จากนั้นจึงนําต้นกล้าหรือเมล็ดมะละกอลงปลูก 
 - รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 2-3 กก./หลุม แล้วจึงกลบดินลงหลุม 
 - เลือกใช้มะละกอพันธ์ุพ้ืนเมือง พันธ์ุแขกดํา ฯลฯ 
 - มะละกอสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่ที่นิยมกันคือปลูกในช่วงต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน 

ปริมาณผลผลติขั้นต่ํา 

 มะละกอ 1 ต้น ให้ผลประมาณ 30 ผล น้ําหนักผลละ 1 กิโลกรัม ดังนัน้ให้ผลเฉลี่ย 210 
ผลต่อปี  

ปริมาณการปลูก 

 โรงเรียนต้องปลูกมะละกออยา่งน้อย 100 ต้น จะให้ผลผลติประมาณ 2,100 กิโลกรัมต่อปี 

การติดผลและการเก็บเก่ียว 

 - การเก็บเกี่ยว ผลดิบสามารถเก็บเกี่ยวได้หลังปลูก 5-6 เดือน และผลสุกเก็บเกี่ยวได้หลัง
ปลูก 8-10 เดือน 

การขยายพันธุ ์

 - การขยายพันธ์ุโดยเมล็ด เมล็ดที่จะนํามาใช้ทําพันธ์ุจะต้องได้จากผลที่สุกเต็มที่ และควร
เป็นผลที่ได้จากต้นสมบูรณ์เพศ (กะเทย) เพราะจะได้ผลผลิตที่สูงกว่า เมล็ดที่ได้มาจากผลสุก
สามารถนําไปเพาะได้ทันทีโดยไม่ต้องนําไปตากแดดก็ได้ แต่ควรล้างเนื้อเยื่อออกให้สะอาด แต่ถ้า
หากต้องการเก็บเมล็ดไว้นาน ควรตากเมล็ดให้แห้งเสียก่อน โดยการหมักเมล็ดสด ๆ ไว้ใน
ถุงพลาสติก เก็บไว้ในร่ม 2-5 วัน จากนั้นจึงนําเมล็ดมาล้างให้สะอาด แล้วนําไปผึ่งให้แห้ง ก็จะให้
เมล็ดพันธ์ุที่เก็บไว้ได้นาน 

การดูแลรักษา 
-การใส่ปุ๋ย ควรใส่ปุ๋ยคอย ปุ๋ยหมัก ทุก 30 วัน หรืออาจใส่ปุ๋ย 15-15-15 จํานวน 1 ช้อน

แกง แทนก็ได้  
-ตัดแต่งผล ปกติมะละกอจะติดผลดก เพื่อช่วยให้ได้มะละกอที่มีคุณภาพ ต้นมะละกอมีอายุ

ยืนและป้องกันการโค่นล้ม จําเป็นต้องมีการปลิดผลที่ติดผลกันมากจนแน่น ออกใบบ้าง เช่น ผลเรียว
ขนาดเล็ด ผลบิดเบี้ยว การปลิดผลจะช่วยให้ได้ผลมะละกอที่เหลืออยู่บนต้นมีขนาดใหญแ่ละมี
คุณภาพดี 

มะละกอ 
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-กําจัดวัชพืช ควรกําจัดวัชพืชด้วยวิธีการถอน ดายหรือถางหรือใช้วิธีปลูกพืชหมุนเวียน 
เช่น พริก กะเพรา โหระพา แตง และพืชตระกูลถั่ว ซึ่งจะช่วยคลุมดิน ป้องกันวัชพืชงอกและยังช่วย
ให้มะละกอได้รับปุ๋ยและน้ําเพิ่มขึ้น 

 

ศัตรูที่ต้องระวงั 

  1. โรครากเนา่และโคนเน่า 
  ลักษณะอาการ 

- ในระยะต้นกล้า ส่วนของลําต้นบริเวณผิวดินมีลักษณะฉ่ําน้ําแล้วยุบเป็นแถบๆ 
และตายในที่สุด 

- ในต้นโตแล้วจะแสดงอาการเน่ารอบๆ ลําต้นเป็นสีน้ําตาลหรือสีดํา มีกลิ่นเหม็น รอย
เน่าอาจจะขยายตัวขึ้นด้านบนของลําต้นหรือขยายลงส่วนราก ทําให้รากเน่า 

การป้องกันกําจัด 
- การเตรียมแปลงปลูก ต้องระบายน้ําได้ดี ไม่มีน้ําขังแฉะ ควรเพาะกล้ากลางแดดจะทํา

ให้ต้นกล้าแข็งแรง 
- คลุกเมล็ดหรอืรองพื้นก่อนปลูกด้วยสารฆ่าเชื้อรา เช่น ไตรโดเดอร์มาช่วย
ควบคุมโรค 
- การทําให้ดินร่วนซุยและไมม่ีน้ําขัง ลดสภาพความเป็นกรดของดินโดยการใส่ปูน
ขาว 
 

2. โรคราแปง้ 
ลักษณะอาการ 
- ใบมะละกอแสดงอาการจุดซีดเหลืองเกิดกระจัดกระจายบนใบ จุดมักขยายโตเป็น

จุดกลมและลุกลามเชื่อมกัน พบกลุ่มเชื้อราสีขาวด้านใต้ใบ 
- เป็นจุดขาวลุกลามคลุมทั่วทั้งผล ทําให้ผลมีผิวตกกระและชะงักการเติบโต ระบาด

รุนแรงในสภาพที่มีอากาศเย็น 
  การป้องกันกําจัด 

- ฉีดพ่นสารปอ้งกันกําจัดเชื้อรา เช่น กํามะถัน ควรผสมสารจับใบในการฉีดพ่นทุก
ครั้ง เพื่อทําใหป้ระสิทธิภาพในการควบคุมโรคสูงขึ้น 

 

3. โรคใบดา่งจุดวงแหวน 
ลักษณะอาการ 
- ระยะต้นกล้า จะทําให้ต้นแคระแกร็น ใบด่างเหลือง บิดเบ้ียว หงิกงอ ถ้าเป็น

รุนแรงใบจะเหลือแค่เส้นใบดูเหมือนเส้นด้าย และต้นกล้าอาจตายได้หรือไม่เจริญเติบโต 
- ในต้นที่โตแล้ว ใบมีอาการด่าง บิดเบี้ยว หงิกงอ ยอดและใบมีสีเหลือง มีลักษณะ

จุดหรือทางยาวสีเขียวเข้ม ดูชํ้าตามก้านใบ ลําต้น การติดผลจะไม่ดีหรือไม่ติดเลย 
- ผล อาจบิดเบี้ยว มีจุดลักษณะเป็นวงแหวนทั่วทั้งผล เนือ้บริเวณที่เป็นจุดวง

แหวนมักจะเป็นไตแข็ง มีรสขม ถ้าเป็นรุนแรง ผลเหล่านี้จะมีลักษณะคล้ายสะเก็ดหรือหูดนูนขึ้นมา 
ถ้าเป็นโรคในระยะออกดอก ดอกในรุ่นต่อ ๆ ไปจะร่วงและไม่ติดผล 
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การป้องกันกําจัด 
- ขุดถอนทิ้งเว้นการปลูก 2 – 3 เดือน จึงปลูกใหม ่ 
- ใช้พันธ์ุต้านทาน เช่น พันธ์ุแขกดําท่าพระ 
- ไม่ควรปลูกมะละกอไว้นานเกิน 2 ปี เพราะจะเกิดการสะสมโรค 
- ตัดต้นมะละกอที่เป็นโรค เริ่มเป็นจุด ที่ลาํต้นส่วนบนและยอดเริ่มหงิกทิ้งและ
เผาไฟ 

 
 
 

4. ด้วงเต่าแตงแดง และเพลี้ยอ่อน 
ลักษณะอาการ 

  - เป็นแมลงปากดูดเป็นตัวถ่ายทอดโรคใบด่างที่เกิดจากเช้ือไวรัสทาํให้มะละกอมี
อาการใบด่างผดิปกติ ผลมีขนาดเล็ก ใบร่วง และตายในที่สดุ 

การป้องกันกําจัด 
- ปล่อยศัตรูธรรมชาติ เช่น แมลงหางหนีบ เพื่อทําลาย 
- ฉีดพ่นด้วยสารสะเดา 
- ใช้กับดักกาวเหนียว หากมีการระบาดมากให้บิวเวอร์เรีย 



 

64 

 
 

ชนิดพนัธุ ์ พันธ์ุปัตตาเวีย  พันธ์ุอินทรชิต 

วิธีการปลูกและระยะปลูก 

- การปลูกในฤดูฝนควรฝังหน่อให้เอียง 45 องศา เพื่อป้องกันน้ําขังในยอด ถ้าปลูกในฤดูแล้ง
ฝังหน่อให้ต้ังตรง 

- ใช้หน่อปลูกแถวคู่  ระยะต้น 30 เซนติเมตร  ระยะแถว 60 เซนติเมตร  ระยะทางเดิน 
90 เซนติเมตร พ้ืนที่ 1 ไร่ ปลูกได้ 6,000 ต้น 

ปริมาณผลผลติขั้นต่ํา  สับปะรด 1 ต้น ใหผ้ล 1 ผล น้ําหนักผลละประมาณ 1 กิโลกรัม  

ปริมาณการปลูก 

 โรงเรียนต้องปลูกสับปะรดอย่างน้อย 100 ต้น จะให้ผลผลติประมาณ 100 ผล หรือ 100 
กิโลกรัมต่อปี 

การติดผลและการเก็บเก่ียว 

 ในประเทศไทยการปลูกสับปะรดสามารถปลูกได้เกือบตลอดปี แต่ที่ให้ผลชุกที่สุดมี 2 ช่วง 
คือ ช่วงสับปะรดปี จะออกระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน และช่วงสับปะรดทะวาย จะออกใน
เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 

การขยายพันธุ ์

1. หน่อดิน เกดิจากตาที่อยู่ในบริเวณลําต้นใต้ดิน ซึ่งจะเริม่แทงขึน้มาพน้ผิวดินหลังจากเกิด
การสร้างดอกแล้ว มีจํานวนน้อย รูปทรงเล็กเรียว ใบยาวกว่าหน่อข้าง 

2. หน่อข้าง เกิดจากตาที่พักตัวอยู่บนลําต้นบรเิวณโคนใบ ให้ผลเมื่อมีอายุ 14-18 เดือน ใช้
ขยายพันธ์ุได้ดี 

3. ตะเกียง เกิดจากตาบนก้านผลที่อยู่ในบรเิวณโคนผล ใหผ้ลเมื่อมีอายุ 18-20 เดือน 
4. จุก เติบโตขึ้นเหนือผลสับปะรดหลังจากดอกโรยไปแล้ว ให้ผลตามธรรมชาติเมื่ออายุ 

22-24 เดือน เมื่อเก็บผลสับปะรดก็จะปลิดจุกออกจากผล และหลังจากเก็บเกี่ยวผลไปแล้ว
ประมาณ 6 สัปดาห์ ก็จะปลิดหน่อออกจากต้น หน่อที่มีขนาดเหมาะแก่การขยายพันธ์ุคือ มีความ
ยาวประมาณ 50-75 เซนติเมตรหลังจากเก็บหน่อ, ตะเกียงหรือจุกมาแล้ว ให้นํามาผึ่งแดดโดยควํ่า
ยอดลงสู่พ้ืนดิน ให้โคนแผลได้รับแสงแดดจนรอยแผลแห้งรัดตัวเป็นการฆ่าเชื้อโรคด้วย แล้วนํามา
มัดรวมกันเป็นกองเพื่อรอการปลูกต่อไป ก่อนปลูกต้องลอกกาบใบล่างออก 3-4 ช้ัน เพื่อให้รากแทง
ออกมาได้สะดวกและเร็วขึ้น 

การดูแลรักษา 

- การใช้สารเร่งการออกดอก แคลเซียมคาร์ไบด์ (ก้อนแก๊ส) เร่งดอกสับปะรดเป็นที่นิยมกัน
มากเพราะหาง่ายและราคาไม่แพง แต่การใช้จะได้ผลดีนั้น ต้นสับปะรดจะต้องมีลักษณะพร้อมที่จะ
ออกดอก คือ มีอายุระหว่าง 7-8 เดือน หรือมีโคนต้นที่อวบใหญ่ ปัจจุบันมีชนิดเกล็ดสําเร็จรูป

สับปะรด 
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เพื่อให้ใช้ได้ง่าย โดยใช้อัตรา 200-250 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร ปล่อยให้เดือดเต็มที่แล้วนําไปหยอด
สับปะรดต้นละ 70-80 ซีซี 

- การใส่ปุ๋ย แนะนําให้ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักทีผ่ลิตเอง โดยควรใส่ปุ๋ยทุก 3 เดือน 
- กําจัดวัชพืช ควรกําจัดวัชพืชด้วยวิธีการถอน ดายหรือถาง  

ศตัรูที่ต้องระวงั 

  1. โรครากเนา่ หรือต้นเน่า 
  ลักษณะอาการ 

- เกิดจากเชื้อราเข้าทําลายทั้งทางราก ต้นและใบ ทําให้เกิดอาการเน่ามีกลิ่นเหม็น
และต้นตายไปในที่สุด  
- พบว่าใบมีสีเหลืองซีดเหี่ยว ปลายใบจะงอและเมื่อดึงใบดูก็จะหลุด ลําต้นจะเน่า 

และมีสขีาวขุ่นๆส่งกลิ่นเหม็นมาก ตลอดจนที่โคนใบและทีร่ากก็จะเน่ามีกลิ่นเหม็นเช่นกัน 
การป้องกันกําจัด 
- ปรับปรุงให้มีการระบายน้ําในแปลง 
- ใช้หน่อพันธ์ุที่ปลอดโรค 
- ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ผสมปุ๋ยหมักก่อนปลูก 
 

2. โรคเนื้อแกน 
ลักษณะอาการ 
- เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเข้าไปในผลระยะดอกบาน ผลเริ่มแก่จะมีน้ํามากขึ้น 

บริเวณตาและเนื้อผลที่ถูกเชือ้เข้าทําลายจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลเข้ม และแข็งกระด้าง  
การป้องกันกําจัด 
- ลดการใช้ปุ๋ยยูเรีย (46 – 0 – 0) โดยอาจใช้ปุ๋ยสูตรเสมอหรือสูตรไนโตเจนต่ําแทน 

เช่น 0 – 60 - 0 หรือ 15 – 15 - 15 อัตรา 7 - 10 กรัมต่อต้น ใส่กาบใบลา่ง หลังจากบังคับผล 60 
วัน 1 ครั้ง 

- ให้น้ําในช่วงมีฝนตกอย่างสม่ําเสมอ 
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ชนิดพนัธุ ์ พันธ์ุพ้ืนเมือง  พันธ์ุกลมสาลี่  พันธ์ุแป้นสีทอง 

วิธีการปลูกและระยะปลูก 

 - การเตรียมหลุมปลูก ให้เตรียมหลุมขนาด 0.5 x 0.5 x 0.5 เมตร ระยะห่าง 3 x 3 เมตร 
ดินที่ขุดขึ้นมาจากหลุมให้ปล่อยตากแดด ทิ้งไว้ 7-10 วัน แล้วจึงย่อยให้ละเอียด ผสมปุ๋ยคอก ปุ๋ย
หมัก จากนั้นจึงนําต้นกล้าหรือกิ่งตอนลงปลูก พ้ืนที่ 1 ไร่ ปลูกได้ประมาณ 160 ต้น 
 - รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 2-3 กิโลกรัมต่อหลุม แล้วจึงกลบดินลงหลุม 
 - ฝรั่งสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่ที่นิยมคือช่วงต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน 

ปริมาณผลผลติขัน้ต่ํา 

ฝรั่ง 1 ต้น ให้ผลประมาณ 100 ผล โดยเฉลี่ยผลหนึ่งจะมีน้ําหนักผลละ 300-500 กรัม 

ปริมาณการปลูก 

 โรงเรียนต้องปลูกฝรั่งอย่างน้อย 30 ต้น จะให้ผลผลิตประมาณ 100 ผลต่อปี หรือ 900 
กิโลกรัมต่อปี 

การติดผลและการเก็บเก่ียว 

 นับจากดอกบานถึงผลแก่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้ใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือน ฤดูกาลเก็บ
เกี่ยวปกติอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม แต่โดยปกติแล้วฝรั่งจะให้ผลผลิตเกือบตลอดทั้งปี 

การขยายพันธุ ์

ตอนกิ่งโดยใช้มีดคว่ันกิ่งให้รอยคว่ันอยู่ใต้ข้อเล็กน้อย รอยควั่นล่างห่างจากรอยคว่ันบน
เท่ากับเส้นรอบวงของกิ่ง ลอกเปลือกไม้แล้วขูดเยื่อเจริญออกให้หมด จากนั้นนําตุ้มตอนที่บรรจุ
ด้วยขุยมะพร้าวหุ้มให้รอบรอยควั่นแล้วมัดด้วยเชือกฟางให้แน่น หลังจากทําการตอนแล้วประมาณ 
1 เดือน รากจะเริ่มงอก อย่าเพิ่งรีบตัดควรปล่อยให้รากเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลก่อน 

การดูแลรักษา 

- การตัดแต่งกิ่งจะช่วยให้ฝรั่งเกิดก่ิงอ่อนและมีช่อดอกออก ด้วยทําให้ทรงพุ่มโปร่งได้สัดส่วน 
อากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึง สะดวกในการเก็บผล นอกจากนี้ยังทําให้ได้ผลผลิตที่
แน่นอน ผลมีขนาดใหญ่ 

- การห่อผล ประโยชน์ของการห่อผลนอกจากจะช่วยป้องกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูฝรั่ง
แล้ว ยังทําให้ผลฝรั่งมีผิวสวยน่ารับประทาน วิธีการห่อผลฝรั่งโดยส่วนใหญ่จะใช้ถุงพลาสติกหรือใช้
กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อก่อนแล้วจึงสวมถุงพลาสติกทับอีกช้ันหนึ่ง โดยจะเริ่มห่อผลฝรั่งเมื่อมีขนาด
เท่าลูกมะนาวหรือหลังดอกบานแล้ว 1 เดือน 

- การปลิดผล ถ้าฝรั่งติดผลมากจะทําให้ก่ิงรับน้ําหนักไม่ไหวและผลจะมีขนาดเล็ก ควร
ปลิดผลออกให้เหลือ 2-6 ผลต่อกิ่ง 

- การใส่ปุ๋ย แนะนําให้ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักทีผ่ลิตเอง โดยควรใส่ปุ๋ยทุก 3 เดือน 

ฝรั่ง 
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- การกําจัดวัชพืช ควรทําอย่างสม่ําเสมอ อาจใช้วิธีการถาง หรือปลูกพืชคลุมดิน เช่น พืช
ตระกูลถั่ว 

- การพรวนดิน ไม่ควรพรวนดินลึก เพราะจะทําให้รากของต้นฝรั่งขาดได้ 
 

ศัตรูที่ต้องระวงั 
  1. โรคแอนแทรคโนส 
  ลักษณะอาการ 

- เกิดจากเชื้อราเข้าทําลายผลอ่อน ผลสุกและใบ 
- อาการบนใบจะเห็นเป็นจุดสีน้ําตาลเล็ก ๆ แผลอาจทะลุ ถ้าเป็นที่ผลอ่อนจะทํา

ให้มีสีน้ําตาลและเน่าแห้งไปในที่สุด 
- ระยะผลสุกหรือใกล้สุก จะเกิดแผลเน่าสีน้ําตาล อาการจะลุกลาม แผลจะบุ๋มลง

เล็กน้อยมีจ้ําสีคล้ําและเมือกสีแสดปรากฏให้เห็น 
การป้องกันกําจัด 
- ฉีดพ่นด้วยไตรโคเดอร์มา  
 

2. แมลงวันทอง 
ลักษณะการทาํลาย 
- แมลงวันทองวางไข่ที่ใต้ผิวฝรั่งสุก (หรือระยะที่ผิวอ่อน) ตัวอ่อนที่ฟักจากไข่จะ

กินเนื้อฝรั่งเป็นอาหารทําให้ฝรั่งอ่อนนิ่มและเละในที่สุด 
การป้องกันกําจัด 
- ห่อผลในขณะที่ผิวยังแข็ง มสีีเขียว ขนาดเล็ก การห่ออาจห่อด้วยถุงพลาสติกช้ัน

เดียว หรือ 2 ช้ัน โดยเจาะรูกระดาษ ห่อชั้นในก้นถุงให้น้ําไหลออก 
 

3.เพลี้ยแป้ง 
ลักษณะการทาํลาย 
- เพลี้ยแป้งจะดูดกินน้ําเลี้ยงตามใบอ่อน ก่ิงอ่อนและช่อดอก ทําให้แห้งเฉาหรือใบ

ผิดรูปร่างทําให้ผลผลิตลดลง 
การป้องกันกําจัด 
- ฉีดพ่นด้วยเชื้อราบิวเวอร์เรีย 
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ภาคผนวก จ 
ข้อมูลเกี่ยวกับดินและปุ๋ย 
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 ดิน คือ วัสดุธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการผุพังสลายตัวของหินและแร่ ซากพืชและสัตว์ ผสม
คลุกเคล้ากัน โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม เช่น สภาพภูมิอากาศ สภาพพ้ืนที่ และ
ระยะเวลาในการพัฒนาที่แตกต่างกัน เกิดเป็นดินหลากหลายชนิด ปกคลุมพ้ืนผิวโลกอยู่เป็นชั้น
บางๆ เป็นที่ยึดเหนี่ยวและเจริญเติบโตของพืช รวมถึงเป็นแหล่งน้ําและอาหารของสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ที่
อาศัยอยู่ในดินและบนดิน สามารถแบ่งประเภทตามเนื้อดินได้ 3 ประเภท ได้แก่ ดินร่วน ดินเหนียว 
และดินทราย 

1. ดินร่วน เป็นดินที่เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือ ในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็ง
พอประมาณ ในสภาพดินชื้นจะยืดหยุ่นได้บ้าง เมื่อสัมผัสหรือคลึงดินจะรู้สึกนุ่มมือแต่อาจจะรู้สึกสาก
มืออยู่บ้างเล็กน้อย เมื่อกําดินให้แน่นในฝ่ามือแล้วคลายมือออกดินจะจับกันเป็นก้อนไม่แตกออกจาก
กัน เป็นดินที่มีการระบายน้ําได้ดีปานกลาง จัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสําหรับการเพาะปลูก 

2. ดินทราย เป็นดินที่มีอนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบอยู่มากกว่าร้อยละ 85 เนื้อดินมี
การเกาะตัวกันหลวมๆ มองเห็นเป็นเม็ดเด่ียวๆ ได้ ถ้าสัมผัสดินที่อยู่ในสภาพแห้งจะรู้สึกสากมือ เมื่อลอง
กําดินที่แห้งนี้ไว้ในอุ้งมือแล้วคลายมือออกดินก็จะแตกออกจากกันได้ แต่ถ้ากําดินที่อยู่ในสภาพชื้นจะ
สามารถทําให้เป็นก้อนหลวมๆ ได้ แต่พอสัมผัสจะแตกออกจากกันทันที ดินทรายเป็นดินที่มีการระบาย
น้ําและอากาศดีมาก แต่มีความสามารถในการอุ้มน้ําตํ่า มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าเพราะความสามารถใน
การดูดยึดธาตุอาหารพืชมีน้อย พืชที่ขึ้นบนดินทรายจึงมักขาดทั้งธาตุอาหารและน้ํา 

3. ดินเหนียว เป็นดินที่มีเนื้อละเอียด ในสภาพดินแห้งจะแตกออกเป็นก้อนแข็งมาก เมื่อ
เปียกน้ําแล้วจะมีความยืดหยุ่น สามารถปั้นเป็นก้อนหรือคลึงเป็นเส้นยาวได้ เหนียวเหนอะหนะติด
มือ เป็นดินที่มีการระบายน้ําและอากาศไม่ดี แต่สามารถอุ้มน้ํา ดูดยึด และแลกเปลี่ยนธาตุอาหาร
พืชได้ดี เหมาะที่จะใช้ทํานาปลูกข้าวเพราะเก็บน้ําได้นาน 

ส่วนประกอบของดิน 

ดินสามารถแบ่งส่วนประกอบออกตามความสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของ
พืชได้ 4 ส่วน คือ 

1. อนินทรีย์วัตถุ (mineral matter) คือ แร่และหินต่างๆ ที่สลายตัว มีปริมาณ 45 
เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตร 

2. อินทรีย์วัตถุ (organic matter) คือ ซากพืชและสัตว์ที่เน่าเป่ือยผุผัง มีปริมาณ 5 
เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตร  

3. น้ํา (water) พบอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดิน มีปริมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตร 
4. อากาศ (air) พบอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดิน มีปริมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตร 

หน้าที่ของแต่ละส่วนของดิน 

1. อนินทรีย์วัตถุ เป็นแหล่งกําเนิดของธาตุอาหารพืช และเป็นส่วนที่ควบคุมเนื้อดิน 
2. อินทรียวัตถุ เป็นแหล่งกําเนิดธาตุอาหารของพืชและจุลินทรีย์ดิน และให้พลังงานแก่
จุลินทรีย์ดิน 

ดิน 
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3. น้ํา ให้น้ําแก่พืช และช่วยในการละลายธาตุอาหารต่าง ๆ 
4. อากาศ  ให้ออกซิเจนแก่รากพืชและจุลินทรีย์ในการหายใจ ให้คาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อ

รวมตัวกับน้ําจะให้กรดคาร์บอนิกที่มีส่วนในกระบวนการทางเคมีในดิน และเป็นแหล่งให้คาร์บอน
แก่จุลินทรีย์ และเป็นแหล่งให้ก๊าชไนโตรเจนแก่จุลินทรีย์บางชนิด 

การอนุรักษ์ดิน 

 การอนุรักษ์ดิน คือ การลดอัตราการกัดกร่อนของดิน เพิ่มหรือรักษาระดับปริมาณของธาตุ
อาหารและอินทรียวัตถุในดินให้เหมาะสม ปรับปรุงโครงสร้างของดินให้อยู่สภาพที่เหมาะสม และ
ลดการป้องกันการสูญเสียน้ําโดยการระเหยของน้ําบนผิวดิน มีอยู่ 7 วิธี ดังนี้ 

1. การปลูกพืชคลุมดิน (Cover cropping) คือ การปลูกพืชที่มีใบหนาหรือมีระบบราก
แน่น สําหรับคลุมและยึดดิน เช่น พืชตระกูลถั่ว หรือตระกลูหญ้า 

2. การปลูกพืชหมุนเวียน (Crop rotation) คือการปลูกพืชต่างชนิดกันบนพื้นที่เดียวกัน
หมุนเวียนกันไป 

3. การคลุมดิน (Mulching) คือ การคลุมดินด้วยวัสดุใดๆก็ตาม ซึ่งอาจเป็นเศษเหลือของ
พืชหรือวัสดุอ่ืนๆก็ได้ เช่น พลาสติกสีดํา ขี้เลื่อย เพื่อป้องกันการเกิดการกร่อนดิน โดยการลดแรง
ปะทะของเม็ดฝนและแรงลม เพิ่มความคงทนให้กับเม็ดดิน และรักษาความช้ืนในดิน 

4. การปลูกพืชตามแนวระดับ (contour cultivation or contouring) คือ การไถพรวน 
หว่าน ปลูก และเก็บเกี่ยวพืชขนานไปตามแนวระดับเดียวกัน ขวางความลาดเทของพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อ
ลดอัตราการแตกกระจายและพัดพาดินไป  

5. การปลูกพืชสลับเป็นแถว (Strip cropping) คือ การปลูกพืชสลับเป็นแถว หมายถึงการ
ปลูกพืชต่างชนิดบนพื้นที่เดียวกันขวางความชันของพื้นที่หรือตามแนวระดับเป็นแถบๆ มักจะปฏิบัติ
เมื่อพื้นที่นั้นมีความลาดเทตํ่ากว่า 12 เปอร์เซ็นต์และความยาวลาดเทเกินกว่า 15 เมตร 

6. การทําคันดิน (Terracing) คือ วิธีการอนุรักษ์ดินและน้ําด้วยการสร้างคันดินหรือหิน
ขวางความลาดเทของพื้นที่  

7. การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ํา หญ้าแฝกมีรากยาว หยั่งลึกที่แผ่กระจายลงดิน
ในแนวดิ่ง จึงช่วยอุ้มน้ําและยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคง และเมื่อนํามาปลูกเป็นแถวชิดติดกันอย่างแน่น
หนา จะช่วยดักตะกอนดิน รักษาหน้าดินได้ดี ทั้งยังช่วยฟ้ืนฟูโครงสร้างดินที่สูญเสียธาตุอาหารให้
กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ เป็นการเพิ่มคุณภาพดินและอนุรักษ์น้ํา ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญในการ
เพาะปลูกเพิ่มผลผลิตจากการเกษตร 

 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 

นอกจากดิน (Soil) ที่เป็นปัจจัยต่อการเจริญเติบโตของพืชในการให้ที่ยึดเกาะ และเป็น
แหล่งธาตุอาหาร น้ํา และอากาศแก่พืช ที่ต้องมีความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Soil fertility) หรือมี
คุณสมบัติในการให้ธาตุอาหารที่จําเป็นแก่พืชในปริมาณและอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้ว ปัจจัยต่อ
การเจริญเติบโตของพืชอีกอย่างหนึ่งที่มีความสําคัญมากเช่นกัน คือ ธาตุอาหารพืช (Plant 
Nutrients) ซึ่งธาตุอาหารที่จําเป็นสําหรับพืชจะมีอยู่ด้วยกัน 16 ธาตุ โดยธาตุคาร์บอน, ไฮโดรเจน 
และออกซิเจน พืชได้จากนํ้าและอากาศ ส่วนที่เหลืออีก 13 ธาตุ แบ่งออกเป็นธาตุหลัก 6 ธาตุ และ
ธาตุอาหารเสริม 7 ธาตุ มีรายละเอียดดังนี้ 
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 ธาตุหลัก 6 ธาตุ มีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช และพืชต้องการในปริมาณมาก
จากดินคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม แมกนีเซียม กํามะถัน และแคลเซียม 
 ธาตุอาหารเสริม 7 ธาตุ ที่พืชใช้ในปริมาณท่ีน้อย แต่จะขาดธาตุเหล่านี้ไม่ได้เช่นกัน คือ 
เหล็ก แมงกานีส สังกะสี ทองแดง โบรอน โมลิบดีนัม และคลอรีน 
 โดยปรกติธาตุอาหารเหล่านี้จะมีในดินอยู่แล้ว แต่มีในปริมาณที่น้อยไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของพืช ดังนั้นเราจึงต้องมีการเสริมธาตุเหล่านี้ในดินทดแทน 
 

ตารางแสดงหน้าที่และความสําคญัและอาการหากขาดธาตุอาหารแตล่ะชนิดของพชื 
 

ธาต ุ หน้าที่สําคัญ 
 

อาการขาดธาต ุ

ไนโตรเจน 
(N) 

เป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโน โปรตีน 
คลอโรฟิลล์ กรดนิวคลีอิก และเอมไซม์ใน
พืชส่งเสริมการเจริญเติบโตของยอดอ่อน ใบ
และกิ่งก้าน 

โตช้า ใบล่างมีสีเหลืองซีดทั้งแผ่นใบ ต่อมา 
กลายเป็นสีน้ําตาลแล้วร่วงหล่น หลังจากนั้น 
ใบบนๆ ก็มีสีเหลือง 

ฟอสฟอรัส 
(P) 

ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนและสารอินทรยี์
ที่สําคัญในพืชเป็นองค์ประกอบของสารทีท่ํา
หน้าที่ถ่ายทอดพลังงานในกระบวนการต่าง ๆ 
เช่น การสงัเคราะห์แสง และการหายใจ 

ใบล่างเริ่มมีสีม่วงตามแผ่นใบ ต่อมาใบเป็น 
สีน้ําตาลและร่วงหล่น ลําต้นแกร็น ไม่ผลิดอก
ออกผล 

โพแทสเซียม 
(K) 

ช่วยสังเคราะหน์้ําตาล แป้ง โปรตีน ส่งเสริม
การเคลื่อนย้ายของน้ําตาลจากใบไปยังผล 
ช่วยให้ผลเจริญเติบโตเรว็ พืชแข็งแรง มีความ
ต้านทานต่อโรคบางชนิด 

ใบล่างมอีาการเหลือง แล้วกลายเปน็สีน้ําตาลตาม
ขอบใบแล้วลุกลามเข้ามาเป็นหย่อมๆ ตามแผ่น
ใบ อาจพบว่าแผ่นใบโค้งเล็กนอ้ยรากเจริญช้า  
ลําต้นอ่อนแอ ผลไม่เติบโต 

แคลเซียม 
(Ca) 

เป็นองค์ประกอบในสารทีเ่ชื่อมผนังเซลล์
ติดกัน ช่วยในการแบ่งเซลล์ การผสมเกสร 
การงอกของเมล็ด และช่วยให้เอมไซม์บาง
ชนิดทํางานได้ด ี

ใบที่เจริญใหม่ๆ หงิก ตายอดไมเ่จริญ อาจม ี
จุดดําทีเ่ส้นรากใบ รากสั้น ผลแตก และมี
คุณภาพไม่ดี 

แมกนีเซียม 
(Mg) 

เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์ ช่วย
สังเคราะห์กรดอะมิโน วิตามิน ไขมัน และ
น้ําตาล ทาํให้สภาพกรด ด่างในเซลล์
พอเหมาะ ช่วยในการงอกของเมล็ด 

ใบแก่จะเหลือง ยกเว้นเส้นใบ และใบร่วงหล่น
เร็ว 

กํามะถัน S เป็นองค์ประกอบของกรดอะมิ โนโปรตีน และ
วิตามิน 

ใบทัง้บนและล่างมีสีเหลืองซดี และต้นอ่อนแอ 

โบรอน 
(B) 

ช่วยในการออกดอกและการผสมเกสร  
มีบทบาทสําคัญในการติดผลและการ
เคลื่อนย้ายน้ําตาลมาสู่ผล การเคลื่อนย้าย
ของฮอร์โมน การใช้ประโยชน์จากไนโตรเจน
และการแบ่งเซลล์ 

ตายอดตายแล้วเริ่มมีตาข้าง แตต่าข้างจะตายอีก 
ลําต้นไม่ค่อยยืดตัว กิ่งและใบจึงชิดกัน ใบเล็ก 
หนา โค้งและเปราะ 

ทองแดง 
(Cu) 

ช่วยในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ การ
หายใจ การใช้โปรตนีและแปง้ กระตุน้การ
ทํางานของเอมไซม์บางชนิด 

ตายอดชงักการเจริญเติบโต และกลายเป็นสีดํา  
ใบอ่อนเหลือง พืชทั้งต้นชงักการเจริญเติบโต 
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ธาต ุ หน้าที่สําคัญ 
 

อาการขาดธาต ุ

คลอรีน  
(Cl) 

มีบทบาทบางประการเกี่ยวกับฮอร์โมนในพืช พืชเหี่ยวง่าย ใบสีซีด และบางส่วนแห้งตาย 

เหล็ก 
(Fe) 

ช่วยในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ มีบทบาท
สําคัญในการสงัเคราะห์แสงและหายใจ 

ใบอ่อนมีสีขาวซดีในขณะที่ใบแก่ยังเขียวสด 

แมงกานีส 
(Mn) 

ช่วยในการสังเคราะห์แสง และการทํางาน
ของเอมไซม์บางชนิด 

ใบอ่อนมีสีเหลืองในขณะที่เส้นใบยังเขียว ตอ่มา
ใบที่มีอาการดงักล่าวจะเหีย่วแล้วร่วงหล่น 

โมลิบดินัม 
(Mo) 

ช่วยใหพ้ืชใช้ไนโตรเจนไหเ้ป็นประโยชน์ใน
การสังเคราะห์โปรตีน 

พืชมีอาการคล้ายขาดไนโตรเจน ใบมีลักษณะโค้ง
คล้ายถ้วย ปรากฏจุดเหลืองๆ ตามแผ่นใบ 

สังกะสี 
(Zn) 

ช่วยในการสังเคราะห์ออกซิน (ฮอร์โมนพืช
ชนิดหนึ่ง) คลอโรฟิลล์และแป้ง 

ใบอ่อนมีสีเหลืองซีดและปรากฎสีขาว ๆ
ประปรายตามผน่ใบ โดยเส้นใบยังเขียว รากส้ัน
ไม่เจริญตามปกติ 

 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ความเป็นกรด-ด่างของ

ดิน ซึ่งมีผลต่อพืช 2 ประการ ได้แก่ 
1. มีผลต่อการดูดอาหารและน้ําโดยตรงจากใบอ่อน 
2. มีผลต่อความสามารถในการละลายได้ของธาตุอาหาร ซึ่งมีทั้งประโยชน์และโทษ คือ ถ้า

ละลายมากเกินไป เช่น ในกลุ่มของโลหะ จะเป็นพิษต่อพืช และมีผลต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์  
พืชส่วนใหญ่สามารถเจริญได้ดีที่สุดที่ pH ระหว่าง 6.0 - 7.0 
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 ปุ๋ย หมายถึง วัสดุที่มีธาตุอาหารพืชเป็นองค์ประกอบ หรือสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดปุ๋ย เมื่อใส่ลง
ไปในดินแล้วจะสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารพืชที่จําเป็นแก่พืชซึ่งมีทั้งหมด 16 ธาตุ คือ คาร์บอน (C) 
ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (O2) ซึ่งทั้งสามธาตุนี้พืชได้จากกระบวนการสังเคราะห์แสงจึงไม่จําเป็นต้อง
ให้ สําหรับอีก 13 ธาตุ ได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม(Ca) 
แมกนีเซียม (Mg) กํามะถัน(S) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) โบรอน (B) ทองแดง (Cu) โม
ลิปดินัม (Mo) และคลอรีน (Cl) ซึ่งพืชจะต้องได้รับธาตุอาหารเหล่านี้ครบและในปริมาณที่พอเพียง
จึงจะเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ แบ่งปุ๋ยออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 

 1. ปุ๋ยเคมี หมายถึง ปุ๋ยที่สังเคราะห์ขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ เช่น แร่และหินต่างๆ ที่มีธาตุ
อาหารพืชดังกล่าวเป็นองค์ประกอบโดยกระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมี จึงมีสูตรโครงสร้างที่
แน่นอน ถ้าเป็นปุ๋ยเด่ียวจะให้ธาตุอาหารพืชชนิดเดียว เช่น ยูเรีย ให้ธาตุไนโตรเจน ถ้ามีธาตุอาหาร
ต้ังแต่ 2 ชนิดขึ้นไปเรียกว่า ปุ๋ยผสม เป็นต้น 

 2. ปุ๋ยอินทรีย์ คือ ปุ๋ยที่ผลิตจากการหมักวัสดุจากพืชหรือสัตว์ รวมท้ังปุ๋ยที่ได้จากมูลสัตว์
ต่างๆ และปุ๋ยพืชสดด้วย ปุ๋ยอินทรีย์จะให้ธาตุอาหารพืชครบทุกธาตุ มากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
วัสดุที่นํามาใช้ผลิต ปุ๋ยอินทรีย์มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีลักษณะและคุณสมบัติแตกต่างกัน อาจ
แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่โดยอาศัยลักษณะการเกิดขึ้นมา ได้ดังนี้ 

2.1 ปุ๋ยมูลสัตว์ (animal manures) ได้แก่ มูลสัตว์ต่างๆ หรืออาจเรียกว่าปุ๋ยคอก 
(farmyard manures) มูลสัตว์ปีกจะมีธาตุอาหาร N P K สูงกว่ามูลจากสัตว์ใหญ่ 

2.2 ปุ๋ยหมัก (composts) คือ ปุ๋ยที่ได้จากอินทรีย์สารที่ผ่านการหมักให้สลายตัวผุพังไป
บางส่วน หรือจนเปลี่ยนเป็นสีดํา อาจได้มาจากซากพืชและซากสัตว์ 

2.3 ปุ๋ยพืชสด (green manure) คือ ปุ๋ยที่ได้จากการใช้พืชสดชนิดต่างๆ ที่คาดว่าจะให้
ปุ๋ยแก่พืช ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพืชโตเร็วมีลักษณะง่ายต่อการตัดหรือไถกลบ 

 3. ปุ๋ยชีวภาพ คือ ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุด้วยจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่สามารถก่อให้เกิด
กระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสารประกอบธาตุอาหารพืชให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ ได้แก่ จุลินทรีย์กลุ่มตรึงไนโตรเจนในอากาศที่นํามาใช้เปลี่ยนเป็นปุ๋ยในพืชได้ และอีก
กลุ่มหนึ่งได้แก่กลุ่มที่ทําให้หินฟอสเฟตละลายให้พืชใช้ได้ 

 4. ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมายถึง กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพพร้อมๆ กัน 
และนํามาผสมกันในขั้นตอนสุดท้าย กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในระบบนี้จะต่างออกไปจากการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ทั่วๆ ไป การผลิตในระบบนี้จะต้องใช้อุณหภูมิที่สูงมาก จนสามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่
ก่อให้เกิดโรค ทั้งโรคคนและโรคพืชแล้วจึงนําจุลินทรีย์ กลุ่มปุ๋ยชีวภาพที่ได้คัดเลือกเชื้อเฉพาะ และ
ทําการผลิตในรูปเชื้อบริสุทธ์ิ แล้วนํามาผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตดังกล่าวจึงจะทําให้เนื้อปุ๋ยชีวภาพ
เจริญอยู่ในวัสดุปุ๋ยอินทรีย์ได้ดีในความชื้น 30-40% การที่จะผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้ได้คุณภาพดี คือ มี
ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมสูง จําเป็นต้องคัดเลือกวัสดุที่นํามาใช้ให้เหมาะสม 
 
 
 

ปุ๋ย 
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บทบาทของจลุินทรีย์เพื่อการเกษตร 

1. ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุและอนินทรีย์วัตถุแล้วถ่ายมูลออกมาเรียกว่า “กรดอินทรีย์” ส่วน
ที่เป็นธาตุอาหารพืชซึ่งอยู่ในรูปที่พืชสามารถนําไปใช้ได้ทันที ส่วนที่เป็นฮอร์โมนพืช และส่วนที่
เป็นท็อกซิน ซึ่งมี คุณสมบัติในการกํากับเชื้อโรคพืชได้ 

2. ปรับค่าความเป็นกรด – ด่างของดิน ทําให้ดินเป็นกลาง 
3. ทําให้ดินโปร่งร่วนซุย น้ํา และอากาศผ่านสะดวก 
4. จับยึดธาตุอาหารพืชจากอากาศไปไว้ในตัวเองแล้วปลกปล่อยให้แก่ต้นพืช 
5. ปลดปล่อยปุ๋ยเคมีที่ถูกดิน (กรดจัด) ตรึงไว้ให้ออกมาเป็นประโยชน์แก่ต้นพืช 
6. ตรึงปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรย์ีที่ใสล่งไปไว้แล้วปลดปล่อยให้ออกมาช้าๆ เพื่อให้พืชได้มี

เวลาดูดซับไปใช้งานได้ทันและสม่ําเสมอ 
7. สลายฤทธ์ิสารที่เป็นพิษต่อพืชให้เจือจางลงๆ จนกระทั่งหมดไปในที่สุด 
8. กําจัดจุลินทรีย์ประเภทที่ไม่มีประโยชน์หรือเป็นโทษ (เชื้อโรค) ต่อต้นพืช 
9. เกิดได้เองตามธรรมชาติภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

การผลิตหัวเชือ้จุลินทรีย์ ม ี2 ลักษณะ คือ 

1. หัวเชื้อแห้ง  มขีั้นตอนการผลติดังนี้ 
1) เก็บดินบริเวณโคนต้นไม้ ซึ่งเป็นบริเวณที่ไม่ถูกรบกวนโดยกิจกรรมของมนุษย์ 
2) ขุดหน้าดินออก ลึกประมาณ 2 นิ้ว ใช้ดินทีอ่ยู่ลึกลงไป 1 กิโลกรัม 
3) นําดินดังกล่าวผสมกับแกลบดิบ 1 ป๊ีบ รํา 1 ป๊ีบ ใบไผ่ 1 ป๊ีบ 
4) คลุกเคล้าส่วนผสมดังกล่าวกับน้ํา พอหมาด ๆ 
5) นําไปใส่ในกาละมัง เสน้ผ่าศูนย์กลางประมาณ 50 เซนติเมตร แล้วเกลี่ยเป็นรูป

วงกลมคล้ายโดนัทผ่าครึ่ง 
6) นําฝาปิดโดยให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก นําไปเก็บในที่ร่ม 
7) คลุกส่วนผสมดังกล่าว ทุก 3 – 4 วัน แล้วเกลี่ยเป็นรูปวงกลมคล้ายโดนทัผ่าครึ่ง 

ประมาณ 21 – 30 วัน โดยสังเกตได้จาก มีเส้นใยสีขาวปกคลุม สามารถนําไปใช้
ในขั้นตอนต่อไปได้ 

2. การเตรียมหัวเชื้อน้ํา (200 ลิตร) มีขั้นตอนการผลิตดังนี้ 
1) นําหัวเชื้อแห้งที่ผลิตได้ มาใสถุ่งตาข่ายประมาณ 1 กิโลกรัม ผูกปากถุงให้แน่น 
2) เตรียมถังขนาด 200 ลิตร ใส่น้ําเปล่า 150 ลิตร  กากน้ําตาล 30 ลิตร หรือ 

น้ําตาลทรายแดง 30 กิโลกรมั 
3) นําถุงตาข่ายที่ใส่หัวเชื้อไปแช่ในถัง แล้วใช้ไม้คนไปในทิศทางเดียวกัน 
4) ปิดฝาให้สนิท ทิ้งไว้ 1 เดือน ไม่ควรเปิดดูก่อน 
5) ครบ 1 เดือนสามาถนําไปใชได้ โดยสังเกตได้จาก จะมีฝ้าสขีาวบนผิวหน้า  มีกลิ่น

แอลกอฮอล ์
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การทําปุ๋ยชีวภาพสาํหรับบาํรุงพชืผักประเภทใบ 
 

1. วัสดุที่ใช้ในการผลิต  ประกอบด้วย 
- เศษผัก     ปริมาณ 2 ใน 3 ของภาชนะหมัก 
- น้ําตาลหรือกากน้ําตาล   1  ส่วน 
- น้ํา     10  ส่วน 
- หัวเชื้อน้ํา    1  ส่วน 
 

2. วิธีทํา 
- สับเศษผักใหเ้ป็นชิ้นเล็ก  
- นํากากน้ําตาล  น้ํา  หัวเชื้อจุลินทรีย์น้ํา ทีเ่ตรียมไว้ใส่ภาชนะหมัก คนให้เข้ากัน 
- นําผักทีส่ับเทลงในภาชนะที่ผสมน้ําหัวเชื้อ แล้วคนให้เข้ากัน 
- ปิดฝาใหส้นทิ 
- ใช้เวลาหมักประมาณ 90 วัน พร้อมนําไปใชไ้ด้ โดยสังเกตจากส ี จะมสีีน้ําตาล มี
กลิ่นเปรี้ยวคลา้ยของหมักดอง  ไม่เหม็นเน่าหรือฉุน 

 

3. การนําไปใช้ประโยชน์  โดยการนําปุ๋ยชีวภาพที่ผ่านกระบวนการหมักที่สมบรูณ์ มาเจือ
จางในอัตราส่วน  2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ํา 20 ลิตร นําไปพ่นหรือลดลงดิน 
 

การทําปุ๋ยชีวภาพสําหรับบํารุงไม้ผล (ผล) 
 

1. วัสดุที่ใช้ในการผลิต  ประกอบด้วย 
- เศษผลไม ้    ปริมาณ 2 ใน 3 ของภาชนะหมัก 
- น้ําตาลหรือกากน้ําตาล   1  ส่วน 
- น้ํา     10  ส่วน 
- หัวเชื้อน้ํา    1  ส่วน 
 

2. วิธีทํา 
- สับเศษผลไมใ้ห้เป็นชิ้นเล็ก  
- นํากากน้ําตาล  น้ํา  หัวเชื้อจุลินทรีย์น้ํา ทีเ่ตรียมไว้ใส่ภาชนะหมัก คนให้เข้ากัน 
- นําเศษผลไมท้ี่สับเทลงในภาชนะที่ผสมน้ําหัวเชื้อ แล้วคนให้เข้ากัน 
- ปิดฝาใหส้นทิ 
- ใช้เวลาหมักประมาณ 90 วัน พร้อมนําไปใช้ได้ โดยสังเกตจากสี จะมีสีน้ําตาล มี
กลิ่นเปรี้ยวคลา้ยของหมกัดอง  ไม่เหม็นเน่าหรือฉุน 

 

3. การนําไปใช้ประโยชน์  โดยการนําปุ๋ยชีวภาพที่ผ่านกระบวนการหมักที่สมบรูณ ์มาเจือ
จางในอัตราส่วน  2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ํา 20 ลิตร นําไปฉีดพ่นต้ังแต่ระยะเริ่มออกดอก 
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ปุ๋ยอินทรีย์ที่ต้องใช้ในการปลูกพืชในโรงเรยีน 
 

ประเภทพืช ชนิดพืช 
จํานวนตาม

สัดส่วนนกัเรยีน 
(ต่อ 100 คน)   

ปริมาณปุ๋ยที่ใช้
ต่อครั้งต่อต้น หรือ
แปลง (กิโลกรัม) 

จํานวนครั้งที่ต้อง
ใส่ต่อป ีหรือต่อ

ฤดูปลูก 

ปริมาณปุ๋ยที่
ต้องใช้ทัง้หมด 

(กิโลกรัม) 
ไม้ผล กล้วย 100 ต้น 5 2 1,000 

 มะละกอ 100 ต้น 5 2 1,000 
 ขนุน 15 ต้น 5 2 150 
 ฝรั่ง 30 ต้น 5 2 300 
 สับปะรด 100 ต้น 2 2 400 
 รวม 2,850 

ผักอายุสั้น ผักบุ้ง 4 แปลง 15 4 240 
 กวางตุ้ง 4 แปลง 15 6 360 
 แตงกวา 2 แปลง 15 1 30 
 ถั่วฝักยาว 1 แปลง 15 1 15 
 บวบ 1 แปลง 15 1 15 
 คะน้า 4 แปลง 15 2 120 
 ผักกาดขาว 4 แปลง 15 2 120 
 รวม 900 

ผักอายุยืน ชะอม 50 ต้น 2 2 200 
 ตําลึง 20 เมตร 5 2 200 
 ผักหวานบ้าน 100 ต้น 2 2 400 
 มะเขือเปราะ 30 ต้น 5 2 300 
 ขี้เหล็ก 10 ต้น 0 0 0 
 มะเขือพวง 5 ต้น 5 2 50 
 กระถิน 20 ต้น 0 0 0 
 แค 30 ต้น 5 2 300 
 สะเดา 10 ต้น 0 0 0 
 รวม 1,450 

ผักเครื่องปรุง มะกรูด 5 ต้น 5 2 50 
 มะนาว 5 ต้น 5 2 50 
 กะเพรา 20 ต้น 1 2 40 
 โหระพา 20 ต้น 1 2 40 
 แมงลัก 20 ต้น 1 2 40 
 ตะไคร้ 20 กอ 1 2 40 
 ขิง 20 กอ 1 2 40 
 ข่า 20 กอ 1 2 40 
 ขมิ้น 20 กอ 1 2 40 
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ประเภทพืช ชนิดพืช 
จํานวนตาม

สัดส่วนนกัเรยีน 
(ต่อ 100 คน)   

ปริมาณปุ๋ยที่ใช้
ต่อครั้งต่อต้น หรือ
แปลง (กิโลกรัม) 

จํานวนครั้งที่ต้อง
ใส่ต่อป ีหรือต่อ

ฤดูปลูก 

ปริมาณปุ๋ยที่
ต้องใช้ทัง้หมด 

(กิโลกรัม) 
 กระชาย 20 กอ 1 2 40 
 สะระแหน่ 2 ตรม. 4 2 8 
 รวม 428 

ผักเถาเครอื ฟักทอง 50 ต้น  3 1 150 
 ฟักเขียว 20 ต้น 3 1 60 
 รวม 210 

 
หมายเหต ุ

1.  หลุมปลูกขนาด กว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร 
2.  ขนาดแปลงปลูก กว้าง 1 เมตร ยาว 8 เมตร  
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ภาคผนวก ฉ 
รายชื่อที่ปรึกษาและคณะทํางาน 
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รายชื่อที่ปรกึษาและคณะทํางาน 
 
ที่ปรึกษา 

ว่าที่ร้อยตรี กิตติ  ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ ่
พ.อ.หญิง นันทพร  วีรวัฒน ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ สํานักงานโครงการ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
นายอภิสทิธ์ิ  พ่ึงพร  ผู้ช่วยผู้อํานวยการโครงการสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมาร ี
 
คณะทาํงานเพื่อยกร่างคู่มือการจัดการการผลิตทางการเกษตร 

นางสาวถนอมพรรณ สืบจากดี กรมส่งเสริมการเกษตร 
นางนงนุช  แตงทรัพย์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
นางเรืองสุรีย์  วงษ์ทองสาลี กรมปศุสัตว์ 
นางสาวสุรีรัตน์  สืบสนุทร กรมปศุสัตว์ 
นางสาวบังอร  ไชยณรงค์ กรมประมง 
นางสาวแสงเสริม  แก้วดี กรมประมง 
พ.ต.อ.มนต์ชัย  เรืองจรัส กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
พ.ต.อ.พีระพงศ์  ช่างสุพรรณ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
พ.ต.ท.หญิงอําพร โอฬารสกุล กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
พ.ต.ต.กฤษณฤทธิ์  บุญเรือง กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
นายไพบูลย์  ศริิแสงตระกูล สนง.โครงการสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
นางสาวพนารัตน์  สีหาราช สนง.โครงการสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
นายจตุพร  ตันติสุนทร สนง.โครงการสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
นายอํานาจ  มณฑาทอง สนง.โครงการสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
นายธีรวุธ  ปัศมาท  สนง.โครงการสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
นางสาวมนัสวี  ตันเสถียร สนง.โครงการสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 
คณะทาํงานนาํคู่มือไปใชใ้นการผลิตทางการเกษตร 

ส.ต.อ.สมพร อุทิศรัมย์ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสิงค์โปร์แอร์ไลน์ 
ส.ต.ต.กรกฎ  อ่อนแพง โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสิงค์โปร์แอร์ไลน์ 
ด.ต.นุติ  สัจจะ  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว 
ด.ต.สุขุม  พลต้ือ  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว 
ส.ต.อ.ชูเกียรติ  คงศร ี โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง 
ส.ต.อ.พระนาย  ขาวบาง โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง 
ส.ต.ท.นครไชย  เจรญิพรหม โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก 
ส.ต.ท.หญิง กุสุมา  ย้ิมขํา โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก 
ด.ต.พงษ์ศักด์ิ  สาธุรัมย์ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 2 
ด.ต.ประเสริฐ  ทองจํารัส โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 2 
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ส.ต.อ.สังคม  คําดี   โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา 
ส.ต.อ.หญิง นงคราญ  คําดี  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา 
ด.ต.สมชาย  มุทธเสน  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ 
ส.ต.ต.หญิง อมรรัตน์  บุญชมภู โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ 
ด.ต.ศิริชัย  พรมแสนปัง  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม 
ด.ต.ประกายเนตร  ป้องเมือง  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม 
ส.ต.ท.วิจาร  จนัที   โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ 
ส.ต.ต.เดชาชาญ  แก้วฟอง  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ 
ด.ต.อาทิตย์  แจ้งสว่าง  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนทอท.เฉลมิพระเกียรติฯ 
ส.ต.ท.ศุภชัย  กิตติขจรไพศาล โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนทอท.เฉลมิพระเกียรติฯ 
ด.ต.ประสงค์  ทองศิริ  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมป์ 2 
ด.ต.สมชาย  ใสผ่อง   โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมป์ 2 
ด.ต.ทวัตร  พรหมมา   โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี 
ส.ต.อ.เจริญรัตน์  โมกขศกัด์ิ  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี 
ส.ต.อ.นรินทร์  บัวสุวรรณ  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร ์
ส.ต.อ.อิทธพัทธ์  วัฒนาอมร  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร ์
ด.ต.ชัชพงศ์  ขวัญคีร ี  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง 
ส.ต.ท.ชานนท์  สังข์แก้ว  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง 
ด.ต.ประเสริฐ  พิพัฒน์วรสกุล  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ 
จ.ส.ต.หญิง เกษร  รัตนสงคราม โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ 
ด.ต.ธวัชชัย  เคายวนผึ้ง  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ 
ส.ต.ท.ธวัชพงษ์  เจนทาง  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ 

 



 

 
 

ใบงาน



 

 

 
ตัวอย่าง 

การทําแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ      
การผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน



 

โรงเรียน ..........ตชด.บ้านปาโจแมเราะ……กก.ตชด.44……………..... 

คําชี้แจง: กรุณาทําเครื่องหมาย √ ในช่องสถานการณ์ทีต่รงกับโรงเรียนของท่าน 

ความพอเพียงของผลผลิต 
สถานการณ์ 

หมายเหตุ 
พอเพียง ไม่พอเพียง 

1) ผัก    
- ปริมาณผลผลิตผกัเทียบกับความต้องการบริโภคของ

นักเรียน  (100 กรัม/คน/ม้ือ) 

 

√  ผักบุ้ง ผักหวาน ชะอม ผักกาดเขียวกวางตุ้ง ฟัก
เขียว ถ่ัวฝักยาว 

- จํานวนวันที่เก็บเกี่ยวผลผลิตให้นักเรียนบริโภคได้ครบ 
ตามความต้องการ ใน 1 ปีการศึกษา  (200 วันเรียน) 

 

 √ ปลูกพืชผักอายุยืน และผักเถาเครือ เช่น ชะอม 
ผักหวาน ฟักเขียว (สามารถเก็บผลผลิตไว้
รับประทานได้ในฤดูฝน) 

สรุปสถานการณ์ความพอเพียงของการผลิตผัก  √  

2) ผลไม้    
- ปริมาณผลผลิตผลไม้เทียบกับความต้องการบริโภคของ

นักเรียน  (100 กรัม/คน ม้ือ) 

 

 √ มะละกอ  กล้วย (มีพ้ืนที่ปลูกน้อย) 

- จํานวนวันที่เก็บเกี่ยวผลผลิตให้นักเรียนบริโภคได้ครบ 
ตามความต้องการ ใน 1 ปีการศึกษา  (200 วันเรียน) 

 

 √ ไม่สามารถผลิตได้ไม่ครบตามความต้องการ  มีพ้ืนที่
ปลูกน้อย 

สรุปสถานการณ์ความพอเพียงของการผลิตผลไม้  √  

3) เนื้อสัตว์    
- ปริมาณผลผลิตเนื้อสัตว์เทียบกับความต้องการบริโภคของ

นักเรียน (40 กรัม/คน/ม้ือ หากมีผลผลิตถั่วเมล็ดแห้ง 25 
กรัม และ 80 กรัม/คน/ม้ือ หากไม่มีผลผลิตถั่วเมล็ดแห้ง) 

 

√  ไก่ไข่  ปลา 

- จํานวนวันที่เก็บเกี่ยวผลผลิตให้นักเรียนบริโภคได้ครบตาม
ความต้องการ ใน 1 ปีการศึกษา  (200 วันเรียน) 

 

 √ มีการผลิตไข่ 3 มื้อ/สัปดาห์ 

สรุปสถานการณ์ความพอเพียงของการผลิตเนื้อสัตว์  √  
4) ถ่ัวเมล็ดแห้ง    
- ปริมาณผลผลิตถั่วเมล็ดแห้งเทียบกับความต้องการบริโภค

ของนักเรียน  (25 กรัม/คน/ม้ือ) 

 

 √ ไม่มีการผลิต 

- จํานวนวันที่เก็บเกี่ยวผลผลิตให้นักเรียนบริโภคได้ครบ 
ตามความต้องการ ใน 1 ปีการศึกษา  (200 วันเรียน) 
 

 √ ไม่มีผลผลิต  สภาพพื้นที่ไม่อํานวย 

สรุปสถานการณ์ความพอเพียงของการผลิตถั่วเมล็ดแห้ง  √  
 

คําอธิบาย    ความพอเพียงของผลผลิต หมายถึงโรงเรียนสามารถผลิต ผลผลิตทางการเกษตรแต่ละประเภทได้ในปริมาณท่ีพอเพียง 
ต่อความต้องการบริโภคของเด็กนักเรียนทุกวันเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ใบงานที่ 1.1 สถานการณ์การผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน 



 

โรงเรียน ............ตชด.บ้านปาโจแมเราะ……กก.ตชด.44………………..... 

คําชี้แจง: กรุณาทําเครื่องหมาย √ ในช่องสถานการณ์ทีต่รงกับโรงเรียนของท่าน 

ความยั่งยืนของผลผลิต 
สถานการณ์ 

หมายเหตุ 
ยั่งยืน ไม่ยั่งยืน 

1) ผัก √ 
 

มีเงินกองทนุซือ้วัสดุอุปกรณใ์นการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง 
 
  

2) ผลไม้  √ มีพื้นที่ปลูกน้อย  ปลูกไม้ผลที่ผลผลิตตามฤดูกาล 
 
  

3) เนื้อสัตว์ √ 
 

มีกองทุนสามารถจัดพันธุส์ตัว์มาดําเนินการต่อเนื่องได ้
 
  

4) ถั่วเมล็ดแห้ง  √ เพราะทางโรงเรียนไม่มีการผลิต 
 
 
 

 

 
คําอธิบาย    ความยั่งยืนของผลผลิต หมายถึงโรงเรียนสามารถผลิต ผลผลิตทางการเกษตรแต่ละประเภทได้อย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง  

โดยมีกองทุนหมุนเวียนในการดําเนินการแต่ละกิจกรรมอย่างเพียงพอ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

ใบงานที่ 1.2 สถานการณ์การผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน 



ใบงานที่ 2.1 สาเหตุความไม่พอเพียงของผลผลิต 

โรงเรียน...........ตชด.บ้านปาโจแมเราะ……กก.ตชด.44………….............  ประเภท………พืชผัก………………. 

ที่ สาเหตุทีผ่ลิตไม่พอเพียง 

1. ฝนตกชุก ช่วงฤดูฝน 

2. ไก่ของชาวบ้านเข้าทําลายผัก 

3. การวางแผนการปลูกไม่ถูกต้อง 

4. ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือ 
5. สภาพดินไม่ดี ไม่สามารถผลติปุ๋ยหมักได้เพียงพอในการปรับปรุงดิน (ขาดปุ๋ยคอก) 

โรงเรียน...........ตชด.บ้านปาโจแมเราะ……กก.ตชด.44………….............  ประเภท………ไม้ผล………………. 

ที่ สาเหตุทีผ่ลิตไม่พอเพียง 

1. มีพ้ืนที่ปลูกไมผ้ลน้อย 

2. มีการปลูกไม้ผลที่ใหผ้ลผลิตฤดูกาลเดียว เช่น ทุเรียน เงาะ ลองกอง 

โรงเรียน...........ตชด.บ้านปาโจแมเราะ……กก.ตชด.44………….............  ประเภท………ถั่วเมล็ดแห้ง………………. 

ที่ สาเหตุทีผ่ลิตไม่พอเพียง 
1. ไม่สามารถผลติได้ เพราะสภาพอากาศมีฝนตกชุกตลอดทั้งปี 

2. ไม่มีพ้ืนที่ในการผลิตถั่วเมล็ดแห้ง 

โรงเรียน...........ตชด.บ้านปาโจแมเราะ……กก.ตชด.44………….............  ประเภท………เนื้อสัตว์ (ปลา)………………. 

ที่ สาเหตุทีผ่ลิตไม่พอเพียง 

1. สภาพบ่อ การหมุนเวียนถ่ายเทน้ําไม่ดี การจัดการในการเลี้ยงปลาไม่ดี รวมถึงการจับปลา สภาพบ่อเป็น 

 ขี้โคลนตมมาก  ขอบบ่อเป็นโพรง 

 



ใบงานที่ 2.2 สาเหตุความไม่ยั่งยืนของผลผลิต 

โรงเรียน..........ตชด.บ้านปาโจแมเราะ……กก.ตชด.44………............. ประเภท…………ไม้ผล………………. 

ที่ สาเหตุทีผ่ลิตไม่ย่ังยืน 

1. ผลไม้ส่วนใหญท่ี่มีผลผลิตให้ฤดูกาลเดียว เช่น ทุเรียน  ลองกอง 

2. พ้ืนที่ไม่เพียงพอในการผลิต  ส่วนใหญ่จะเปน็อาคารต่าง ๆ 

โรงเรียน..........ตชด.บ้านปาโจแมเราะ……กก.ตชด.44………............. ประเภท…………ถั่วเมล็ดแห้ง………………. 

ที่ สาเหตุทีผ่ลิตไม่ย่ังยืน 
1. สภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมในการผลิต 

2. สภาพอากาศส่วนใหญ่จะเป็นฤดูฝน จึงไม่สามารถดําเนินการได้ 

โรงเรียน..........ตชด.บ้านปาโจแมเราะ……กก.ตชด.44………............. ประเภท…………เนื้อสัตว์………………. 

ที่ สาเหตุทีผ่ลิตไม่ย่ังยืน 

1. ผลผลิตยังมีการซื้อจากข้างนอก เช่น ไก่  ปลา 

2. มีผลผลิตประเภทโปรตีนมีเฉพาะ ไก่ไข่ 

 



ใบงานที่ 3.1 แนวปฏบิัตท่ีิดีในการจัดการการผลิตทางการเกษตรในโรงเรียนให้พอเพียง  

โรงเรียน............ตชด.บ้านปาโจแมเราะ……กก.ตชด.44………............. ประเภท…………ไม้ผล……………. 

สาเหต ุ แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการการผลิตทางการเกษตรในโรงเรียน 

มีพ้ืนที่ในการปลูกน้อย  และมีการปลูก 1.ลดจํานวนไม้ผลที่ออกได้ฤดูเดียว  แล้วเพิ่มไม้ผลที่ออกได้ตลอด  เช่น   

ไม้ผลทีใ่ห้ผลผลิตฤดูเดียว กล้วย  100  กอ  มะละกอ  16. ต้น  สับปะรด  160 ต้น 

 2.มีการปลูกเพิม่ตามแนวเขตรั้ว  แนวอาคาร 

โรงเรียน............ตชด.บ้านปาโจแมเราะ……กก.ตชด.44………............. ประเภท…………พืชผัก……………. 

สาเหต ุ แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการการผลิตทางการเกษตรในโรงเรียน 

1.ช่วงฤดูฝน ฝนตกหนัก ผลิตได้น้อย 1.1หาพันธ์ุที่เหมาะสมปลูก เช่น ผักบุ้งจีน  มะระหวาน  น้ําเต้า (ยาว) 

 1.2หาวัสดุ (พลาสติก) คลุมแปลง 

 1.3ยกแปลงใหสู้ง  ขอบแปลงแบบหลังเต่า+ทําร่องระบายน้ํา ดูทิศทาง 

 การไหลของน้ํา  หาวัสดุทําแปลงให้สูง เช่นท่อซีเมนต์  การปลูก 

 ในกระสอบ 

 1.4ปลูกพืชผักที่ผลผลิตเก็บไว้ได้นาน  ปลูกให้หลากหลาย 

 1.5สร้างภูมิต้านทางให้กับพืชผัก  โดยวิธีชีวภาพ 

2.สัตว์ของชุมชนมาทําลายพืชผัก 2.1ทําความเขา้ใจกับผู้ปกครอง+ชุมชน(อย่างสม่ําเสมอ) 

 2.2ทําแนวป้องกันของโรงเรียน (รั้ว) เช่นขอความร่วมมือในการพัฒนา 

 2.3ปลูกพืชผักประเภทอื่น ๆ 

 2.4แบ่งพื้นที่ให้นํา(ไก่)ของชุมชนมาเลี้ยงในโรงเรียน โดยให้นักเรียน 

 ที่เป็นเจ้าของดูแล 

 2.5ทําผักกางมุง้ (เฉพาะผักกินใบ) 

3.การวางแผนการผลิตไม่ถูกต้อง 3.1ศึกษาข้อมลูของผักแต่ละประเภท/ชนิด(อายะการปลูก/เก็บเกี่ยว) 

 3.2กําหนดเป้าหมายของการผลิตในแตล่ะประเภท+ชนิด 

 3.3ทําตารางเวลาของทั้งปี ทุกประเภท/ชนิด 

 3.4ปลูกผสมผสาน ใช้พ้ืนที่ให้เพิ่มศักยภาพ 

 3.5มีการประสานให้ความร่วมมือระหว่างฝ่ายผลิตกับประกอบเลี้ยง 

4.ความร่วมมือของชุมชน 4.1ใช้นักเรียนในการทํากิจกรรมต่าง ๆ 

5.สภาพดินไม่ดีไม่สามารถผลิตปุ๋ยหมัก 5.1ใช้น้ําหมักชีวภาพปรับสภาพ 

ได้เพียงพอในการปรับปรุงดิน 5.2ใช้เศษใบไม้ เศษหญ้าทําปุ๋ยหมัก 

(ขาดปุ๋ยคอก) 5.3การแยกขยะเก็บเศษหญ้า เศษผักทําปุ๋ย เพื่อบํารุงดิน 



ใบงานที่ 3.1 แนวปฏบิัตท่ีิดีในการจัดการการผลิตทางการเกษตรในโรงเรียนให้พอเพียง 

โรงเรียน..............ตชด.บ้านปาโจแมเราะ……กก.ตชด.44………............. ประเภท………เนื้อสัตว์………………. 

สาเหต ุ แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการการผลิตทางการเกษตรในโรงเรียน 

สภาพบ่อปลาไม่เหมาะสม(เปน็โพรง) 1.ล้างบ่อปลา  การตากบ่อปลา  ดูดโคลนออกจากบ่อ 

การหมุนเวียนถ่ายเทน้ําไม่ดี และการ 2.การสร้างบ่อซีเมนต์ (บ่อปลา) 

จัดการเลี้ยงปลาไม่ดี 3.การเปลี่ยนพันธ์ุปลา (เลือกชนิด) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ใบงานที่ 4.1 แผนการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดการการผลิตทางการเกษตรในโรงเรียนให้พอเพียง 

โรงเรียน............ตชด.บ้านปาโจแมเราะ……กก.ตชด.44…………………  ประเภท……………พืชผัก………….………   

สาเหต…ุ…………ช่วงฤดูฝน ฝนตกหนัก ผลิตได้น้อย……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 

แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย ขั้นตอนการดาํเนนิการ (ใหบ้รรลเุปา้หมาย) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.หาพันธุ์ผักที่เหมาะสม  ผักพื้นบ้าน -ผักหวานบ้าน 100  ต้น 1.ซื้อถุงเพาะชํา 18 พ.ค.55 ครูธวัชชัย 

ผักอายุยืน ขยายพันธุ์โดยการปักชํา 2.เตรียมดินเพาะชํา 18 พ.ค.55 ครูธวัชชัย 

 -ชะอม 100 ต้น 3.ดินใส่ถุง จํานวน 210 ถุง 18 พ.ค.55 นักเรียน ป.4  10 คน 

 ขยายพันธุ์โดยการปักชํา 4.ตัดกิ่งมาชํา  ผักหวาน  100  กิ่ง 19 พ.ค.55 ครูธวัชชัย 

 -ตําลึง 10 หลมุ                   ชะอม 50 กิ่ง  ตําลึง  10  ต้น   
 ขยายพันธุ์โดยการปักชํา 5นํากิ่งผักมาปักชํา 19 พ.ค.55 นักเรียน ป.4  3 คน 

  6.รดน้ํากิ่งปักชํา 19 พ.ค.-30มิ.ย.55 นักเรียน ป.4  4 คน 

  7.เตรียมพื้นทีป่ลูกบริเวณหน้าห้องน้ํา, แนวทางเดิน 27-30มิ.ย.55 ครูธวัชชัย 

  8.ดําเนินการปลูก ระยะต้น 1 เมตร 2 แถว 1 ก.ค.55 นักเรียน ป.6  7 คน 

 -ผักเหลียง 160 ต้น 1.ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์จากสนง.เกษตร 16 พ.ค.55 ครูธวัชชัย 

  อ.ธารโต จ.ยะลา และดําเนินการส่ง   

  2.ดําเนินการปลูกในพื้นทีแ่ปลงไม้ผล 1 มิ.ย.55 ครู+นักเรียน 20 คน 

สาเหต…ุ…………สัตว์ของชุมชนมาทําลายพืชผัก……………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
1.ทําความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน -ผู้ปกครองนักเรียน 1.ทําหนังสือเชิญผู้ปกครองและคณะกรรมการ 18 พ.ค.55 ครูใหญ ่

และชาวบ้านใกล้โรงเรียน -คณะกรรมการสถานศึกษา สถานศึกษา   

 อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปีการศึกษา 2.เตรียมข้อมูลชี้แจงในที่ประชุม  ครูธวัชพงษ์ 

  3.ดําเนินการประชุม  ครูธวัชชัย และครูทุกคน 

  4.สรุปหาข้อมติในที่ประชุม  ครูใหญ ่



ใบงานที่ 4.1 แผนการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดการการผลิตทางการเกษตรในโรงเรียนให้พอเพียง 

โรงเรียน.............ตชด.บ้านปาโจแมเราะ……กก.ตชด.44………………  ประเภท………………พืชผัก…………..………………   

สาเหต…ุ…………สภาพดินไม่ดี…ปุ๋ยหมักไม่เพียงพอ……………………………………………………………………………………………………..…………………………. 

แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย ขั้นตอนการดาํเนนิการ (ใหบ้รรลเุปา้หมาย) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ผลิตปุ๋ยหมักเพิ่มจากเดิม 6000กก. -ถังขนาด 200 ลิตร 2 ใบ 1.จัดซื้อถังที่มฝีาปิดขนาด 200 ลิตร 2 ใบ (กองทุน) 1 พ.ค.55 ครูธวัชชัย 

ความต้องการ 9000 กก./ปีการศึกษา -มูลไก่ 100 กก. 2.เก็บมูลไก่ใชท้ําน้ําหมักอีเอ็ม 2 ถัง 16 พ.ค.-16มิ.ย.55 ครูธวัชพงษ์+นร.ป.6 4 คน 

 -แกลบ 200 กระสอบ 3.ซื้อแกลบ 200 กระสอบ 29 พ.ค.55 ครูธวัชชัย 

  4.ดําเนินการทําปุ๋ยหมัก ถังที ่1 16 มิ.ย.55 ครูธวัชชัย+นร.ป.5 15 คน 

  5.กลับกองปุ๋ยหมัก  ถังที่ 2 30 มิ.ย.55  
  6.ทุกๆ 15 วัน กลับกองปุ๋ยหมักต่อครั้ง   

     

     

     

     

     

     

     
     

     

     

     

     

 



ใบงานที่ 4.1 แผนการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดการการผลิตทางการเกษตรในโรงเรียนให้พอเพียง 

โรงเรียน.............ตชด.บ้านปาโจแมเราะ……กก.ตชด.44………………  ประเภท………………ไม้ผล……..………………   

สาเหต…ุ…………………มีพื้นทีป่ลูกน้อย……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 

แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย ขั้นตอนการดาํเนนิการ (ใหบ้รรลเุปา้หมาย) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ลดจํานวนไม้ผลที่ใหผ้ลผลิตตามฤดูกาล -ต้นลองกอง 10 ต้น 1.โค่นไม้ผลที่ออกตามฤดูกาล 10 ต้น (ลองกอง) 25-26 เม.ย.55 ครูธวัชชัย 

และมีการปลูกไม้ผลทีใ่ห้ผลผลิตตาม -หน่อกล้วย 160 หน่อ 2.จัดแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่มๆละ 20 คน   

ฤดูกาล  หน่อกล้วยคนละ 2 หน่อ   

  -กลุ่ม 1 เตรียมหลุมปลูก ขนาด 0.5 x 0.5 x 0.5 ม. 17 พ.ค.55 นักเรียน 20 คน 

  ระยะห่าง 4 x 4 ม. จํานวน 40 หลมุ   
  นําหน่อกล้วยมาปลูก 18 พ.ค.55 นักเรียน 20 คน 

  -กลุ่ม 2 เตรียมหลุมปลูก จํานวน 40 หลุม 21 มิ.ย.55 นักเรียน 20 คน 

  นําหน่อกล้วยมาปลูก 22 มิ.ย.55 นักเรียน 20 คน 

  -กลุ่ม 3 เตรียมหลุมปลูก จํานวน 40 หลุม 19 ก.ค.55 นักเรียน 20 คน 

  นําหน่อกล้วยมาปลูก 20 ก.ค.55 นักเรียน 20 คน 

  -กลุ่ม 4 เตรียมหลุมปลูก จํานวน 40 หลุม 27 ส.ค.55 นักเรียน 20 คน 

  นําหน่อกล้วยมาปลูก 28 ส.ค.55 นักเรียน 20 คน 

     
     

     

     

     

     

     



ใบงานที่ 4.1 แผนการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดการการผลิตทางการเกษตรในโรงเรียนให้พอเพียง 

โรงเรียน.............ตชด.บ้านปาโจแมเราะ……กก.ตชด.44………………  ประเภท………………ไม้ผล……..………………   

สาเหต…ุ…………………มีพื้นทีป่ลูกน้อย……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 

แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย ขั้นตอนการดาํเนนิการ (ใหบ้รรลเุปา้หมาย) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ลดจํานวนไม้ผลที่ใหผ้ลผลิตตามฤดูกาล -มะละกอ 160 ต้น 1.ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์พันธุ์กล้ามะละกอ 16 พ.ค.55 ครูใหญ ่

และมีการปลูกไม้ผลทีใ่ห้ผลผลิตตาม  จาก สนง.เกษตรอําเภอธารโต   

ฤดูกาล  2.แบ่งช่วงปลูกเป็น 4 ช่วง   

  -ช่วงที่ 1 เตรียมหลุมปลูก ขนาด 0.5 x 0.5 x 0.5 ม. 2 มิ.ย.55 ครูธวัชชัย 

  จํานวน 40 หลมุ   
  ปลูกมะละกอ 40 ต้น 3 มิ.ย.55 ครูธวัชชัย 

  -ช่วงที่ 2 เตรียมหลุมปลูก จํานวน 40 หลุม 9 มิ.ย.55 ครูธวัชชัย 

  ปลูกมะละกอ 40 ต้น 10 มิ.ย.55 ครูธวัชชัย 

  -ช่วงที่ 3 เตรียมหลุมปลูก จํานวน 40 หลุม 16 มิ.ย.55 ครูธวัชชัย 

  ปลูกมะละกอ 40 ต้น 17 มิ.ย.55 ครูธวัชชัย 

  -ช่วงที่ 4 เตรียมหลุมปลูก จํานวน 40 หลุม 23 มิ.ย.55 ครูธวัชชัย 

  ปลูกมะละกอ 40 ต้น 24 มิ.ย.55 ครูธวัชชัย 

  3.ปลูกสลับกับต้นกล้วย   
     

     

     

     

     

     



ใบงานที่ 4.2 แผนการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดการการผลิตทางการเกษตรในโรงเรียนให้ยั่งยืน 

โรงเรียน.............ตชด.บ้านปาโจแมเราะ……กก.ตชด.44………………  ประเภท………………ไม้ผล……..………………   

สาเหต…ุ…………………ช่วงฤดูฝน…ผลิตได้น้อย…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 

แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย ขั้นตอนการดาํเนนิการ (ใหบ้รรลเุปา้หมาย) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ปลูกผักที่เก็บผลผลิตไว้ได้นาน -ฟักเขียว 30 หลุม    

 แนวรั้วพื้นที่แปลงเกษตรโดย    

 แบ่งเป็น 2 ช่วง ในการปลูก    

 ช่วงที่ 1 เดือน ก.ค.55 1.เตรียมเมล็ดพันธุ์และทดสอบเปอร์เซนต์ความงอก 1-3 ก.ค.55 ครูธวัชชัย 

  2.เตรียมหลุมปลูกขนาด 30x30x30 ซม. 15 หลมุ 3 ก.ค.55 ครูธวัชชัย 
  3.ดําเนินการปลูก 10 ก.ค. 55 ป.5 7 คน, ป.4 5 คน 

 ช่วงที่ 2 เดือน ก.พ.56 ขั้นตอนการดําเนินการ เช่นเดียวกันกับช่วงที่ 1 1 ก.พ.56  

   3 ก.พ.56  

   10 ก.พ.56 ตามลําดับ  

     

     

     

     
     

     

     

     

     

 






