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บทน ำ 

 ปัจจุบัน เทคโนโลยีทางการสื่อสารมีความก้าวหน้าไปมาก ท าให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้

อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้วยความก้าวหน้าที่ว่านี้ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทยในหลากหลายบริบท 

รวมถึงในด้านการศึกษาด้วย การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดั้งเดิมอาจไม่สามารถตอบโจทย์และทันต่อ

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ทั้งหมด ท าให้ต้องมีการปรับตัวทั้งในรูปแบบและเทคนิคการสอน 

เพ่ือให้สนองตอบต่อการพัฒนาบุคลากรได้อย่างทั่วถึง เพ่ือสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ที่จ าเป็นต้อง

พ่ึงพาข้อมูลความรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมากข้ึน 

 การจัดการเรียนการสอนได้มีการพัฒนารูปแบบเรื่อยมา จนกระทั่งในทุกวันนี้มีรูปแบบการเรียนการ

สอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร จึงสามารถท าลาย

ข้อจ ากัดทางด้านเวลาและสถานที่ของผู้เรียนลงได้ ซึ่งเป็นการกระจายความรู้ได้อย่า งเสมอภาคและสร้าง

โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลให้กับผู้เรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  

 การสอนแบบ MOOCs (Massive Open Online Course) เป็นการน าเสนอหลักสูตรทางออนไลน์ที่

นิยมกันมากรูปแบบหนึ่ง โดยผู้เรียนสามารถเข้าถึงหลักสูตรผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้ในจ านวนมาก นอกจากนี้ 

ระบบ MOOCs ยังมีรูปแบบการน าเสนอที่น่าติดตามและดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้อย่างดี และผู้เรียนยัง

สามารถวัดระดับความรู้ความเข้าใจของตนเองหลังจากการเรียนผ่านแบบทดสอบได้อีกด้วย เมื่อเรียนจบ

หลักสูตรแล้ว ผู้เรียนจะได้รับใบรับรองเพ่ือเป็นการยืนยันการผ่านการอบรมหลักสูตรนั้นๆ 

 การพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรนับว่ามีความจ าเป็นอย่างหนึ่งในสังคมปัจจุบัน เนื่องจากเกษตรกร

บางรายยังประกอบอาชีพโดยอาศัยเฉพาะประสบการณ์ แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเชิงวิชาการและการน า

เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ซึ่งอันที่จริ งแล้วเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ

ส าคัญที่จะช่วยสร้างผลิตผลในระดับท่ีน่าพึงพอใจและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ อันจะช่วย

ยกระดับขีดความสามารถในภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักอย่างหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ 

 ทั้งนี้  ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและสถาบันอาหารตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ด้านเกษตร เพ่ือการกระจายความรู้ไปสู่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างทั่วถึง จึงจัดท า

หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ด้านเกษตรขึ้น อันจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และ

พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบเพ่ือการแปรรูปสร้างมูลค่าต่อไป  
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หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ด้ำนเกษตร 

 การเรียนการสอนออนไลน์ด้านเกษตร ใช้ชื่อหลักสูตรว่า “เกษตรกรยุคใหม่ต้องรู้” มีจ านวน 2 

หลักสูตร รวม 6 บท ได้แก่ 

หลักสูตรที่ 1 เกษตรกรยุคใหม่ต้องรู้ 1 

บทที่ 1 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการวางแผนการผลิตทางการเกษตร 
1) การวางแผนการผลิตทางการเกษตร ควรมีการประเมินทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

• ทรัพยากรดิน 
• ทรัพยากรน้ า 
• สภาพอากาศ 
• ความเสี่ยงของการเกิดโรคและแมลง 
• การวางแผนธุรกิจ 

2) การประเมินศักยภาพการผลิตของดิน ความเหมาะสมของดินในการผลิต  
• ข้อมูลดินจากการส ารวจดินด้วยตนเอง 
• ข้อมูลดินที่มีการส ารวจ รายงานการส ารวจดิน และแผนที่ชุดดิน 

และความหมายข้อมูลดิน 
• การแก้ไขปัญหา 
• การวิเคราะห์ดิน การให้ปุ๋ยเฉพาะพ้ืนที่ ปุ๋ยรายแปลง 

บทที่ 2  ปุ๋ยและการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการใช้ปุ๋ย 
1) ปุ๋ยคือธาตุอาหารพืช 
2) ประเภทของปุ๋ย ได้แก่ ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ 
3) ข้อดีและข้อเสียของการใช้ปุ๋ยแต่ละชนิด 
4) ค าแนะน าการใช้ปุ๋ย แบบจ าลองการผลิตพืช ปุ๋ยรายแปลง 

บทที่ 3 ทรัพยากรน ้า 
1) ความต้องการน้ าของพืช 

• อัตราการใช้น้ าของพืช  เช่น นาข้าว พืชไร่ พืชสวน พืชผัก 
• การค านวณปริมาณน้ าต้นทุน 

2) แหล่งน้ า 
• น้ าผิวดิน เช่น น้ าฝน น้ าท่า (แม่น้ า, ล าคลอง) และน้ าชลประทาน 
• น้ าใต้ดิน 
• การหาข้อมูลปริมาณน้ าฝน 
• การสร้างแหล่งน้ าในพ้ืนที่ของตัวเอง 

3) การบริหารจัดการน้ า 
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• การบริหารปริมาณและเวลา 
- หน้าแล้ง ใช้น้ าเก็บกัก น้ าชลประทาน 
- หน้าฝน ค านวณปริมาณน้ าฝนก่อน แล้วค านวณเพ่ิมจากกน้ าส ารอง 

• ความต้องการน้ า 
-  ปริมาณน้ า น้ าฝน แหล่งน้ าตามธรรมชาติ การสร้างแหล่งน้ า  
-  คุณภาพน้ า การน าไฟฟ้า ความกระด้าง ออกซิเจนละลายในน้ า สารพิษและ

โลหะหนัก  

หลักสูตรที่ 2 เกษตรกรยุคใหม่ต้องรู้ 2 

บทที่ 4 การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน โรคพืช แมลง และวัชพืช 
1) การปลูกพืชให้สมบูรณ์แข็งแรง 
2) การวินิจฉัยสาเหตุของความผิดปกติของพืช จากโรคหรือแมลงชนิดใดๆ 
3) การส ารวจความรุนแรงของศัตรูพืช 
4) การควบคุมระบบนิเวศ ศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการระบาด 
5) การตัดสินใจใช้วิธีการควบคุม ได้แก่ การอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ วิธีกล ฟิสิกส์ เขตกรรม ชีววิธี 

สารเคมี หรือวิธีอ่ืน 
6) การประเมินผล การเฝ้าระวัง และความร่วมมือของชุมชน 

บทที่ 5 การพยากรณ์อากาศ โดยใช้ข้อมูลดิจิทัล 
1) ข้อมูลสภาพภูมิอากาศที่จ าเป็นทางการเกษตร 
2) การสืบค้นข้อมูลสภาพอากาศจากฐานข้อมูลดิจิทัล 
3) การเก็บข้อมูลภูมิอากาศของพ้ืนที่ 
4) การประมวลผลข้อมูล และความคลาดเคลื่อนของข้อมูล 

บทที่ 6 การวางแผนธุรกิจเกษตร 
1) การประเมินต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
2) เทคโนโลยีการผลิตที่ใช้  
3) ประสิทธิภาพการผลิต 
4) การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและระยะเวลาคืนทุน 
5) ตลาดจ าหน่ายผลผลิตและผลพลอยได้ 
6) ราคาจ าหน่าย (การตั้งราคา/ความผันผวนของราคา) 
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เนื้อหำหลักสูตร “เกษตรกรยุคใหม่ต้องรู้” 

บทที่ 1 

กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในกำรวำงแผนกำรผลิตทำงกำรเกษตร 

วิธีลดความเสี่ยงในการผลิตทางการเกษตร เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน ราคาผลผลิตตกต่ า 
ต้นทุนค่าปุ๋ย ค่ายา ราคาแพง และหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ก่อนลงลงมือปลูกพืช เราจึงควร
พิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ศักยภาพการผลิตของดิน ความพร้อมของน้ า หรือแหล่งน้ า สภาพอากาศ 
ความเสี่ยงของการเกิดโรคและแมลง และมีการวางแผนธุรกิจ 

ในการประเมินศักยภาพการผลิตของดิน ความเหมาะสมของดินในการผลิต ก่อนลงทุนปลูกพืช เรา
สามารถทราบถึงศักยภาพของดิน ได้ด้วยวิธีต่างดังต่อไปนี้  

1) กำรส ำรวจดินด้วยตนเอง วิธีการนี้ต้องใช้นักส ารวจดินที่มีความรู้และประสบการณ์ในการ
ส ารวจด าเนินการ เหมาะส าหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ ใช้งบประมาณในการด าเนินการค่อนข้างสูง และใช้เวลานาน 
แต่จะได้รายงานซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะพ้ืนที่ที่ส ารวจ ในขั้นนี้ผู้ส ารวจอาจใช้ข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศหรือภาพถ่าย
จากดาวเทียมเป็นเครื่องมือร่วมกับการศึกษาสมบัติดินภาคสนาม 

2) ใช้ข้อมูลดินที่มีกำรส ำรวจหรือจำกรำยงำนกำรส ำรวจดิน และแผนที่ชุดดินของกรมพัฒนา
ที่ดิน ซึ่งมีหน้าที่ในการส ารวจ และจัดจ าแนกดินออกเป็นหมวดหมู่ ประเทศไทยมีการส ารวจดินทั่วทุกจังหวัด
ของประเทศในมาตรส่วน 1:25,000 โดยเราสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนา
ที่ดิน หรือจากแอปลิเคชั่น LDD Soil Guide หรือ “กดดูรู้ดิน” ก็จะสามารถทราบข้อมูลดินของพ้ืนที่ของเราได้ 
ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลดินมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือน าข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาถึงปัญหาต่าง และทางแก้ไขปัญหา
ของพ้ืนที่ต่อไป ซึ่งถึงแม้ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูล ณ วันที่มีการส ารวจดินก็ตาม แต่ข้อมูลในภาพรวมเพ่ือ
ประเมินปัญหาและศักยภาพของดิน ยังคงสามารถใช้งานได้ในระดับหนึ่ง 

3) กำรวิเครำะห์ดินทำงเคมี เมื่อเทียบระหว่างสมบัติดินทางเคมี ทางกายภาพ และทางชีวภาพ
นั้น สมบัติดินที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วที่สุดคือ สมบัติทางเคมีของดิน สมบัติทางกายภาพ เช่น เนื้อดิน 
ความลึกของดิน จะยากต่อการเปลี่ยนแปลง เราจึงอาจใช้ข้อมูลสมบัติทางกายภาพจากรายงานการส ารวจดิน  

ส าหรับการวิเคราะห์สมบัติดินทางเคมีนั้น โดยทั่วไปมี 2 วิธี คือ  
3.1 การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการแบบมาตรฐาน ซึ่งอาจวิเคราะห์ดินในแปลงหนึ่งๆ หรือ การ

วิเคราะห์ดินจากพ้ืนที่ย่อยหลายๆแปลง ซึ่งอาจมีการบันทึกต าแหน่ง หรือพิกัดของจุดเก็บตัวอย่างดิน ด้วย
เครื่องก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS) เพ่ือเอ้ือต่อการจัดการปุ๋ยแบบเฉพาะพ้ืนที่ หรือโปรแกรมการใช้ปุ๋ย
รายแปลง (http://oss102.ldd.go.th/onfarm/) ซึ่งมีทั้งรูปแบบที่เป็นโปรแกรมออนไลน์หรือแอปลิเคชั่นบน
สมาร์ทโฟน 

3.2 การวิเคราะห์แบบรวดเร็ว เป็นการวิเคราะห์ดินอีกวิธีหนึ่งนิยมใช้ในภาคสนาม หรือระดับ
แปลงเกษตรกร มีทั้งในรูปแบบที่เป็นชุดทดสอบแบบรวดเร็ว (KU NPK test kit) หรือแบบที่ใช้การวัดสีของใบ
เพ่ือประเมินระดับของธาตุอาหารพืชบางชนิด โดยใช้เครื่องวัดสีใบ (SPAD meter หรือ Chlorophyll meter) 
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ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาไปสู่การใส่ปุ๋ยแบบอัตโนมัติด้วยเครื่องจักรกล (Automated Fertilizer 
application) ที่เรียกกันว่า การเกษตรแบบแม่นย า (Precision Agriculture) นั่นเอง 
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บทที่ 2 
ปุย๋และกำรประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนกำรใช้ปุ๋ย 

ปุ๋ย คือ ธาตุอาหารพืช ที่เราเติมให้กับพืชในส่วนที่ดินมีให้ไม่เพียงพอกับความต้องการของพืช  
เราสามารถให้ปุ๋ยกับพืชได้หลายทาง ได้แก่ การให้ปุ๋ยทางดิน ซึ่งเมื่อใส่ปุ๋ยลงไปในดินปุ๋ยจะละลาย 

หรือสลายตัวปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ละลายอยู่กับน้ าในดิน รากพืชจะดูดกินธาตุอาหารนั้นเข้าไป
ในต้นพืช และส่งต่อไปยังใบ ท าหน้าที่สังเคราะห์อาหารด้วยพลังงานแสงต่อไป การใช้ปุ๋ยทางใบ นิยมใช้เพ่ือ
เสริมธาตุอาหารที่พืชได้จากดิน หรือให้ปุ๋ยจุลธาตุที่พืชมีความต้องการไม่มากนัก เนื่องจากสารละลายปุ๋ยที่ฉีด
พ่นทางใบต้องเจือจาง หากใช้ในความเข้มข้นสูงใบพืชอาจไหม้ได้ 

ประเภทของปุ๋ย เราอาจแบ่งประเภทของปุ๋ยออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ 3 ประเภทหลัก คือ 
ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย์ และ ปุ๋ยชีวภาพ 

1. ปุ๋ยเคมี เป็นปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารพืชที่ละลายน้ าได้ง่าย มีความเข้มข้นสูง เพ่ือลดปริมาณที่ต้อง
ใส่ให้ลดลง ท าให้ประหยัดค่าแรงงานในการใส่ปุ๋ย ปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยที่ผลิตด้วยกระบวนการทางอุตสาหกรรมจาก
วัตถุดิบต่าง ๆ เช่น น้ ามัน ถ่านหิน  หินฟอสเฟต แร่โพแทส หรือหินแร่ชนิดต่าง ๆ เพ่ือให้ได้สารประกอบของ
ธาตุอาหารพืชที่สามารถละลายน้ าได้ เนื่องจากเป็นสารประกอบจึงมีสัดส่วนขององค์ประกอบที่แน่นอน 
สามารถค านวณปริมาณหรืออัตราการใช้ได้อย่างแน่นอน และแม่นย า ตัวอย่างปุ๋ยเคมีที่มีใช้กันในท้องตลาด
ได้แก่ ปุ๋ยยูเรีย และ ปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ 

2. ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นค ารวมของปุ๋ยที่ได้จากธรรมชาติ คือ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด 
2.1 ปุ๋ยคอก ที่ได้มาจากมูลสัตว์ต่าง ๆ มีธาตุอาหารที่เข้มข้นที่สุดในกลุ่มของปุ๋ยอินทรีย์   
2.2 ปุ๋ยหมัก ได้จากการสลายตัวของเศษซากพืช ซากสัตว์ หรือของเหลือจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ผ่านการย่อยสลาย โดยจุลินทรีย์ที่กินเศษวัสดุอินทรีย์นั้นเป็นอาหารในการด ารงชีพ เปลี่ยนเป็นสารอินทรีย์
ชนิดต่าง ๆ ตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์นั้น ๆ เนื่องจากปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยที่เกิดจากการเปลี่ยน
สภาพของสารอินทรีย์ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ธาตุอาหารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในอินทรีย์สารที่จุลินทรีย์กินเป็นอาหาร จะ
เปลี่ยนสภาพมาอยู่ในปุ๋ยหมักที่ได้หลังจากการสลายตัวของจุลินทรีย์เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น การหมักวัสดุใดก็จะได้
ปุ๋ยหมักที่มีธาตุอาหารที่อยู่ในวัสดุตั้งต้น ตัวอย่างเช่น หมักเศษเนื้อ หรือเศษปลาซึ่งมีองค์ประกอบหลักคื อ
โปรตีน หลังจากการหมัก ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยน้ าหมักที่ได้จะมีธาตุไนโตรเจนในปริมาณสูงซึ่งเกิดจากการสลายตัว
ของโปรตีนนั่นเอง  

2.3 ปุ๋ยพืชสด นิยมใช้พืชตระกูลถั่ว เนื่องจากสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาใช้ประโยชน์ได้ 
เมื่อปลูกพืชปุ๋ยสดให้เติบโตได้ระยะหนึ่ง จะไถกลบลงไปในดินแล้วทิ้งไว้ระยะหนึ่งเศษซากพืชจะสลายตัว และ
ปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชออกมา ตัวอย่างของปุ๋ยพืชสดได้แก่ ปอเทือง โสน ไมยราพไร้
หนาม และถั่วชนิดต่าง ๆ ปุ๋ยพืชสดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีราคาธาตุอาหารต่อหน่วยถูกที่สุดในบรรดาปุ๋ยอินทรีย์
ทั่วไป มีธาตุอาหารพืชไม่มากเมื่อเทียบกับปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอก แต่มีมวลชีวภาพ (Biomass) สูงมาก ซึ่งจะเป็น
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อาหารของจุลินทรีย์ และจะช่วยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน ได้แก่ ความหนาแน่น การอุ้มน้ า และการ
ระบายน้ าในดิน  

3. ปุ๋ยชีวภำพ เป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิต ที่สามารถสร้างธาตุอาหาร หรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็น
ประโยชน์กับพืช มาใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดินทางชีวภาพ ทางกายภาพ หรือทางชีวเคมี และให้หมายความ
รวมถึงหัวเชื้อจุลินทรีย์ การใช้ปุ๋ยชีวภาพจึงควรทราบชนิดหรือสายพันธุ์ของจุลินทรีย์นั้น เพื่อได้ผลตามต้องการ 
เช่น การใช้เชื้อไรโซเบียมกับการปลูกพืชตระกูลถั่วเพ่ือให้ไรโซเบียมเข้าไปสร้างปมที่รากถั่ว และช่วยตรึง
ไนโตรเจนจากอากาศในดินมาให้ถั่ว ซึ่งเมื่อถั่วตายแล้วไถกลบ ธาตุไนโตรเจนที่ตรึงได้นั้น พืชที่ปลูกตามมาเป็น
พืชหลักก็สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ปุ๋ยชีวภาพเป็นปุ๋ยที่มีต้นทุนต่ าที่สุด แต่เนื่องจากเป็นสิ่งมีชีวิต ผู้ใช้จึง
ต้องเข้าใจปรับสภาพแวดล้อมให้สามารถรักษาความมีชีวิต และประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ให้มีประโยชน์สูงสุด 

สืบเนื่องจากบทที่ 1 เราสามารถประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน หรือระดับของธาตุอาหารพืช
ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จากการวิเคราะห์ดิน ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ดินจะท าให้เราทราบว่า พ้ืนดินแปลง
นั้นจะสามารถปลูกพืชใดได้ พืชบางประเภทที่ให้ผลผลิตสูงย่อมต้องการธาตุอาหารสูงตามไปด้วย 

ควำมต้องกำรธำตุอำหำรของพืชนั้น นักวิทยาศาสตร์ได้ท าการศึกษาวิจัย และใช้แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์เพื่ออธิบายการเจริญเติบโตของพืชจากการใส่ข้อมูลของปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ได้แก่ แสง อุณหภูมิ 
ปริมาณน้ าฝน ความชื้นในดิน และสมบัติต่าง ๆ ของดิน ท าให้สามารถท านายการเจริญเติบโตของพืชได้อย่าง
แม่นย าสูง หากมีข้อมูลชองพืช สภาพอากาศ และดินมากเพียงพอ ซึ่งอาจใช้ข้อมูลของสถานีตรวจสภาพอากาศ
ที่มีอยู่ แล้วของกรมอุตุนิยมวิทยา (https://www.tmd.go.th/services/downloads.php)  หรือ กรม
ชลประทาน (http://water.rid.go.th/hyd/PORTAL/3-RAINFALL.html)   หรืออาจติดตั้ งสถานีตรวจ
สภาพแวดล้อมของตนเอง เพ่ือตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของแปลงปลูกพืชของตนในปัจจุบันมีเครื่องวัดสภาพ
อากาศแบบดิจิทัลที่มีราคาไม่แพงมากนัก สามารถน ามาบันทึกข้อมูลของสภาพอาการ ความชื้นในดิน และ
ปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ ได้ตามต้องการ 

เมื่อทราบความต้องการธาตุอาหารของพืชจากแบบจ าลองการเจริญเติบโตของพืช แล้วน ามา
เปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ดิน จะท าให้เราสามารถประเมินปริมาณความต้องการธาตุอาหารที่ต้อง
เพ่ิมเติมให้กับพืช หรือค านวณอัตราปุ๋ยที่ต้องการให้กับพืชได้อย่างถูกต้องและแม่นย า ปัจจุบัน ในประเทศไทย
มีการศึกษาวิจัยในพืชเศรษฐกิจหลักบางชนิด และมีผู้พัฒนาโปรแกรมการให้ค าแนะน าปุ๋ยส าหรับ ข้าวโพด 
ข้าว และอ้อย (http://www.ssnm.info/download)  

นอกจากนั้น ยังมกีารพัฒนาน าค าแนะน าดังกล่าวมาผนวกรวมกับเอกสารค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับ
พื ช เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  เ อ ก ส า ร วิ ช า ก า ร ใ น รู ป แ บ บ ห นั ง สื อ อิ เ ล ค ท ร อ นิ ค ส์  ( http://ag-
ebook.lib.ku.ac.th/index.php/component/content/article/72-org-04/533-2011-004-0028) ผลิต
ออกมาในรูปแบบโปรแกรมการใช้ปุ๋ยรายแปลง (http://oss102.ldd.go.th/onfarm/) ซึ่งมีทั้งที่เป็นโปรแกรม
ออนไลน์ (และแอปลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน) 
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อย่างไรก็ตาม เมื่อทราบปริมาณธาตุอาหารที่พืชต้องการแล้ว สามารถใช้โปรแกรมค านวณปุ๋ยผสม 
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง (https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-mobile-
application/fmc.html) เพ่ือลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรลงได้อีกทางหนึ่ง 
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บทที่ 3  
ทรัพยำกรน้ ำ 

 น้ าเป็นปัจจัยหลักส าหรับการเพาะปลูกพืช การปลูกพืชจึงต้องให้ได้รับน้ าอย่างเพียงพอและเหมาะสม
ตามระยะเวลาที่ต้องการ  

1. ควำมต้องกำรน้ ำของพืช  
ความต้องการน้ าของพืช หมายถึง ปริมาณน้ าที่พืชต้องการใช้จริง รวมถึงปริมาณน้ าที่สูญเสียไปจาก

แปลงปลูกโดยกระบวนการคายน้ าของพืช (transpiration) และการระเหยน้ าจากดิน (evaporation) ซึ่งมี
หน่วยเป็นความลึกของน้ าต่อหน่วยเวลา หรือปริมาตรของน้ าต่อหน่วยเวลาต่อหน่วยพื้นที่ เช่น มิลลิเมตรต่อวัน 
หรือ ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ เป็นต้น 
 ความต้องการใช้น้ าของพืชจะขึ้นอยู่กับชนิดและอายุปลูกของพืช ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลการใช้น้ า
ตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวข้อพืชชนิดต่าง ๆ ในภาคกลาง ได้ผลดังแสดงในตาราง 
 
ชื่อพืช อัตราการใช้น้ าของพืช (มม./วัน) น้ าใช้ของพืชตลอดอายุ (มม.) 
ข้าว กข. 8.4 722 
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 7.5 649 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4.2 365 
ข้าวโพดหวาน 4.2 285 
อ้อย 3.8 1016 
พืชผัก 3.0 – 5.0 200 - 400 
 
2. แหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร 
 โดยส่วนใหญ่การปลูกพืชมักจะอาศัยน้ าฝนตามฤดูกาลซึ่งสามารถหาข้อมูลปริมาณน้ าฝนได้จาก
เว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น เว็บไซด์ของกรมอุตุนิยมวิทยา หรือเว็บไซต์ของกรมชลประทาน เป็นต้น แต่สภาพการปลูก
พืชที่อาศัยน้ าฝนตามฤดูกาลเพียงอย่างเดียว อาจมีโอกาสที่พืชจะขาดน้ าในระยะใดระยะหนึ่งได้มาก เช่นเมื่อ
ประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงจนพืชขาดน้ ารุนแรงจนกระทั่งตายได้ หรือหากฝนตกมากเกินไปจนท าให้เกิดน้ า
ท่วมขังจนต้นพืชเหี่ยวเฉาเนื่องจากรากขาดอากาศจนกระท่ังตายได้เช่นกัน การจัดการให้พืชปลูกได้รับน้ าอย่าง
เพียงพอและเหมาะสมจะต้องใช้การชลประทานเข้าช่วย ในการจัดการชลประทานให้กับพืชปลูกจึงต้อง
ค านึงถึงน้ า ดิน และพืชตลอดเวลา โดยแหล่งน้ าที่ใช้ในการชลประทานได้แก่ แหล่งน้ าผิวดิน หมายถึง แม่น้ า 
ล าคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ า และแหล่งน้ าสาธารณะอ่ืนๆ ที่อยู่บนบนผืนแผ่นดิน และน้ าบาดาล 
เกิดจากน้ าฝนที่อยู่ชั้นบรรยากาศตกลงมาสู่พ้ืน กลายเป็นน้ าผิวดิน ส่วนหนึ่งก็จะซึมลงไปอีกส่วนก็ระเหย หรือ
รวมตัวกันเป็นแหล่งน้ าต่างๆ แหล่งน้ าเหล่านั้นหากซึมลงไปก็จะถูกเก็บไว้ในชั้นใต้ดินที่ลึกลงไป 
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 โดยธรรมชาติแล้วน้ าบาดาลมีความสะอาดมากกว่าน้ าผิวดิน ทั้งนี้เนื่องจากน้ าผิวดินมักชะละลาย
สารประกอบต่างๆ จากดิน ทั้งยังมีการปนเปื้อนจากน้ าทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ซึ่งส่งผลให้คุณภาพ
ของแหล่งน้ าผิวดินมีความหลากหลายและแปรเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ านั้นๆ การบ่งบอกว่า
น้ าใดมีคุณภาพดีเพียงพอหรือไม่ เราใช้การวัดปริมาณสารประกอบต่างๆ ที่ละลายอยู่หรือปนเปื้อนในแหล่งน้ า
นั้นเป็นเกณฑ์ แต่การวิเคราะห์นั้นมีวิธีการที่ซับซ้อนและมีราคาค่าวิเคราะห์สูง ดั้งนั้นอาจใช้ค่าการน าไฟฟ้าซึ่ง
สามารถตรวจวัดได้ง่ายมาระบุได้คร่าวๆ ว่าน้ านั้นๆ มีความเหมาะสมในการใช้เพาะปลูกหรือไม่ ดังตารางแสดง
ช่วงที่เหมาะสมของค่าการน าไฟฟ้า 
 

ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ (เดซิซีเมนต่อเมตร) ค ำแนะน ำในกำรใช้น้ ำในกำรเพำะปลูก 
0.25 คุณภาพดีมาก สามารถใช้กับพืชได้ทุกชนิด 

0.25 - 0.75 คุณภาพดี สามารถใช้กับพืชได้ทุกชนิด 
0.75 - 2.0 ใช้กับพืชที่จัดว่าทนเค็มและมีการระบายน้ าดี 
2.0 - 3.0 ใช้กับพืชที่จัดว่าทนเค็มบางชนิดและมีการระบายน้ าดี 

> 3.0 ไม่เหมาะกับการน ามาใช้ในการเกษตร 
 
กำรสร้ำงแหล่งน้ ำในพื้นที่ของตัวเอง 

ในบางฤดูที่ปริมาณน้ าฝนและน้ าชลประทานไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก เกษตรกรจ าเป็นต้องสร้าง
แหล่งน้ าในพ้ืนที่ของตัวเอง เช่น การสร้างสระเก็บน้ า หรือการขุดบ่อบาดาล 

3. กำรบริหำรจัดกำรน้ ำเพื่อกำรเกษตร 
จากข้อมูลความต้องการน้ าของพืชและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรที่กล่าวมาข้างต้น เกษตรกรสามารถ

น ามาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตรได้ โดยเป็นการจัดการทั้งเวลา และปริมาณ เช่น 

- ในฤดูฝน ให้พิจารณาน้ าใช้ของพืชตลอดอายุ และค านวณหักจากปริมาณน้ าฝนก่อน จากนั้นถ้า
ปริมาณน้ าที่ใช้ไม่เพียงพอให้พิจารณาในการเตรียมน้ าส ารองเท่ากับปริมาณน้ าที่ขาดจากแหล่ง
อ่ืนๆ เช่น แหล่งน้ าสาธารณะ หรือสระเก็บน้ า  

- ในฤดูแล้ง จ าเป็นต้องใช้น้ าจากการชลประทานเพียงอย่างเดียว จึงพิจารณาน้ าใช้ของพืชตลอด
อายุ จากนั้นจึงเตรียมน้ าเก็บกักที่หาได้จากแหล่งต่างๆ เช่น คลองชลประทาน หรือน้ าบาดาล 

นอกจากนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานการณ์น้ าได้จากเว็บไซต์ www.thaiwater.net ซึ่ง
คลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ จัดท าโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การ
มหาชน) 
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บทที่ 4 
โรคและแมลงศัตรูพืช ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเกิดโรคและแมลง กำรป้องกันและกำรควบคุมโรคและแมลง 

การวางแผนในการผลิตพืชนั้นมีความจ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงการอารักขาพืช ซึ่งสามารถเริ่มจากการ
สืบค้นข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของโรคพืชและแมลงศัตรูที่ส าคัญต่อการผลิตพืชนั้นๆ โดยตรวจสอบ
ประวัติของพ้ืนที่และปัจจัยที่เอ้ือต่อการระบาดของศัตรูพืช รวมทั้งวิธีการป้องกัน และ/หรือ ก าจัดที่มีอยู่ก่อน
แล้ว อย่างไรก็ตาม ความรู้พ้ืนฐานด้านพืชที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมโดยตรงก็เป็นส่วนที่ส าคัญ เนื่องจาก
ความแข็งแรงของพืชและความทนทานต่อสภาพแวดล้อมนั้นมีผลต่อระดับความเสียหายของผลผลิต ดังนั้น 
วิธีการป้องกันก าจัดที่นิยมในปัจจุบันจึงเป็นการรวมวิธีการป้องกันก าจัดเข้าร่วมกับสภาวะการผลิตที่บ่งชี้ตั้งแต่
การวางแผนจนกระท่ังการบรรลุเป้าหมายของการผลิตพืชเข้าด้วยกัน รวมเรียกว่า “การบริหารจัดการศัตรูพืช 
(Integrated Pest Management)” โดยมีหลักการบริหารจัดการศัตรูพืช ดังนี้ 

1. การตรวจประวัติการระบาดและประเมินสภาพพ้ืนที่   (Assess site conditions and outbreak 
history) 

  1.1 การรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมส าหรับการปลูกพืช ศึกษาปัจจัยต่างๆที่เอ้ืออ านวยต่อการ
เจริญเติบโตและเสริมสร้างความทนทานของพืชเพ่ือการผลผลิตคุณภาพ 

1.2 การจ าแนกพร้อมการศึกษารายละเอียดของโรคแมลงที่มีประวัติในการสร้างปัญหาการระบาดใน
พ้ืนที่ปลูก เพ่ือการประกอบการวางแผนการผลิตพืชตามเป้าประสงค์  

2. ความคาดหวังในการจัดการ (Crop Production and Expectations) เป้าประสงค์ในการผลิตพืชที่มีการ
คาดหวังคุณภาพในระดับต่าง ๆ ได้แก่ การผลิตพืชทั่วไป, การผลิตพืชปลอดภัย และการผลิตพืชอินทรีย์ 
ซึ่งในแต่ละระดับมีการบริหารจัดการและวิธีการป้องกันก าจัดที่แตกต่างกัน 
 

3. วิธีการและกลยุทธ์ในการจัดการ (Thresholds and Determine actions)  
3.1 การก าหนดระดับเศรษฐกิจ (Economic Thresholds) และระดับความเสียหายเกินค่าคุ้มทุน 

(Economic Injury Levels) เป็นการก าหนดมาตรฐานค่าทางเศรษฐกิจเพ่ือใช้ในการตัดสินใจด าเนินการ
ป้องกันก าจัด หรือการจัดการศัตรูพืช ด้วยเหตุผลของความปลอดภัย จึงสามารถแบ่งวิธีการป้องกันก าจัด
ออกเป็นกลุ่มไม่ใช้สารเคมีและกลุ่มใช้สารเคมี และในลักษณะวิธีการใช้ 

3.2 วิธีและกลยุทธ์ในการป้องกันก าจัด (Protection and control strategies) การใช้วิธีในการ
ป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชเป็นแนวความคิดที่ควรค านึงถึงเป็นประการแรก เพราะเป็นการลดความเสียหาย
จากการท าลาย หรืออาจจะไม่พบปัญหาและผลผลิตมีคุณภาพสูง วิธีการเหล่านี้เตรียมการได้ตั้งแต่ยังไม่เริ่ม
ผลิต โดยวิธีการเหล่านี้ยังมีความปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม อาจจะต้องใช้วิธีการก าจัด
ด้วยสารเคมีเป็นวิธีการสุดท้าย หรือไม่เลือกใช้วิธีการใดๆ เลยเนื่องจากไม่คุ้มทุนต่อการด าเนินการ  
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ก. วิธีการทางเขตกรรม (Cultural Control) คือ การใช้กระบวนการในการปลูกพืชเพ่ือการ
ลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช เช่น การไถพรวน การเลือกวันปลูกหรือฤดูกาลปลูกที่
เหมาะสม การไขน้ าท่วมพ้ืนที่ เป็นต้น 

ข. วิธีกล (Mechanical Control) การใช้ทักษะและเทคนิคทางกลศาสตร์เพ่ือการป้องกัน 
เช่น การกางมุ้ง การจับโดยตรง (กรณีพ้ืนที่น้อย เช่น ผักสวนครัว) เป็นต้น 

ค. วิธีการทางฟิสิกส์ (Physical Control) เป็นวิธีการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ เพ่ือการ
ป้องกันและลดประชากรของโรคและแมลงศัตรูพืช ซึ่งพลังงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ความร้อน แสง เสียง คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น อาจจะน ามาใช้ในรูปแบบการแช่ท่อนพันธุ์ กับดัก เครื่องไล่ และก าจัดโดยตรง เป็นต้น 

ง. วิธีการโดยชีววิธี (Biological Control) โดยการใช้ชีวินทรีย์เพ่ือการลดประชากรของเชื้อ
สาเหตุและแมลงศัตรูพืชด้วยจุลินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ และศัตรูธรรมชาติที่มีประโยชน์ในการลดประชากรศัตรูพืช 

จ. วิธีการใช้สารสกัดจากธรรมชาติ (Bio-pesticides) การน าเอาสารที่ได้จากพืชหรือวัสดุทาง
ธรรมชาติมาปรับใช้เป็นสารป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ในรูปแบบสารไล่ สารยับยั้งการกินและการเจริญเติบโต 
สารดึงดูด และการใช้เป็นสารพิษ เป็นต้น 

ฉ. วิธีการใช้สารเคมี (Chemical Control) ด าเนินการโดยการใช้สารพิษในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง
มีหลายกลุ่มตามคุณสมบัติทางเคมี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสังเคราะห์ เช่น กลุ่มออร์กาโน
ฟอสเฟต คาร์บาเมต ไพรีทรอยด์ นิโคตินอยด์  เป็นต้น 

4. การพยากรณ์และการจัดการ (Monitoring and Implement management) ระหว่างการด าเนินการ
ผลิตพืชจ าเป็นต้องมีการส ารวจเพ่ือการพยากรณ์การระบาด เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและการ
ใช้กลยุทธ์ในการป้องกันก าจัด ซึ่งส่วนใหญ่นิยมการส ารวจแบบ Sequential Sampling เพราะมีความ
ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน ส่วนการจัดการเป็นกลยุทธ์ด้วยการด าเนินการเป็นกระบวนการร่วมกัน อาจจะ
ใช้หลายๆ วิธี โดยค านึงถึงด้านเศรษฐกิจและสังคมเสมอ 
 

5. การประเมินผลและการบันทึกผลลัพธ์ (Evaluate results and keep accurate records) การบันทึก
และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานในทุกขั้นตอน รวมถึงการค านวณการคุ้มทุนในการผลิต และใช้
เป็นข้อมูลในการผลิตต่อไป 
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บทที่ 5  
กำรพยำกรณ์อำกำศโดยใช้ข้อมูลดิจิทัล 

ถ้าหากพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช นอกจากปัจจัยทางด้านดิน 
น้ า และสิ่งมีชีวิตแล้ว ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญไม่แพ้กันคือ ปัจจัยทางสภาพอากาศ (weather) หรือค าศัพท์
อีกค าที่ใช้กันมากคือค าว่า ภูมิอากาศ (climate) 

สภำพอำกำศ (weather) หรืออาจจะเรียกว่า ลมฟ้าอากาศ หมายถึง สภาวะของบรรยากาศที่
เกิดข้ึน ณ สถานที่ใดๆ ในเวลาที่ก าหนด เช่น เช้าวันนี้มีฝนตกที่อ าเภอก าแพงแสน เป็นต้น ซึ่งสภาพอากาศจะ
เป็นตัวก าหนด วันปลูกพืชในเขตอาศัยน้ าฝน และ ผลผลิตตลอดทั้งปี (annual yield) สภาพอากาศที่มี
อิทธิพลต่อพืช ได้แก่ รังสีดวงอาทิตย์ (Solar Radiation) อุณหภูมิ (Temperature) ลม (Wind) น้ าฟ้า 
(Precipitation) และความชื้น (Humidity) เป็นต้น 

ภูมิอำกำศ (climate) หมายถึง สภาวะอากาศโดยเฉลี่ย รวมทั้งความแปรปรวนที่เกิดขึ้นใน

ระยะเวลาที่ยาวนาน ส าหรับประเทศไทยใช้ข้อมูล 30 ปี เช่น ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย ที่ อ.ก าแพงแสน 1,800 

มิลลิเมตรต่อปี เป็นต้น ซึ่งภูมิอากาศ จะเป็นตัวก าหนด ชนิดของพืชปลูก และระบบการปลูกพืช (cropping 

systems) 

พยำกรณ์อำกำศ หมายถึง การคาดหมายสภาพลมฟ้าอากาศในอนาคต การที่จะพยากรณ์อากาศได้

ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ ประการแรกคือความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์และกระบวนการต่างๆ ที่

เกิดขึ้นในบรรยากาศ ประการที่สองคือสภาวะอากาศปัจจุบัน และประการสุดท้ายคือความสามารถที่จะ

ผสมผสานองค์ประกอบทั้งสองข้างต้นเข้าด้วยกันเพ่ือคาดหมายการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต 

วิธีกำรพยำกรณ์อำกำศ ส าหรับเกษตรกรทั่วไป สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์อากาศได้หลายวิธี

ดังต่อไปนี้ 

1. วิธีแนวโน้ม เป็นการพยากรณ์อากาศโดยใช้ทิศทางและความเร็วในการเคลื่อนที่ของระบบลม

ฟ้าอากาศที่ก าลังเกิดขึ้น เพ่ือคาดหมายว่าในอนาคตระบบดังกล่าวจะเคลื่อนที่ไปอยู่ ณ ต าแหน่งใด วิธีใช้ได้ดี

กับระบบลมฟ้าอากาศที่ไม่มีการเปลี่ยนความเร็ว ทิศทาง และความรุนแรง มักใช้วิธีนี้ส าหรับการพยากรณ์ฝน

ในระยะเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง 

2. กำรพยำกรณ์ด้วยวิธีภูมิอำกำศ คือการคาดหมายโดยใช้ค่าเฉลี่ยจากสถิติภูมิอากาศหลายๆ 

ปี วิธีนี้ใช้ได้ดีเมื่อลักษณะของลมฟ้าอากาศมีสภาพใกล้เคียงกับสภาวะปกติของช่วงฤดูกาลนั้นๆ มักใช้ส าหรับ

การพยากรณ์ระยะยาว 
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3. กำรพยำกรณ์อำกำศด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ค านวณการเปลี่ยนแปลงของ

ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับสภาวะของลมฟ้าอากาศ โดยใช้แบบจ าลองเชิงตัวเลข (numerical model) ซึ่งเป็นการ

จ าลองบรรยากาศและพ้ืนโลก ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อน ข้อจ ากัดของวิธีนี้คือ

แบบจ ำลอง ไม่มีรายละเอียดครบถ้วนเหมือนธรรมชาติจริง ในทางปฏิบัติ นักพยากรณ์อากาศมักใช้วิธีการ

พยากรณ์อากาศหลายวิธีร่วมกันตามความเหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลการพยากรณ์ท่ีถูกต้องแม่นย าที่สุดเท่าที่จะท า

ได ้

ปัจจุบันได้มีหน่วยงานภาครัฐจัดท าเว็บไซต์ที่รวบรวมความรู้และการจัดการด้านสภาพอากาศของ

ประเทศไทยไว้ ซึ่งพอจะรวบรวมได้ดังนี้ 

1. กรมอุตุนิยมวิทยำ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา ซึ่งรวมถึงสภาพอากาศ การพยากรณ์

อากาศ ภูมิอากาศ สถิติต่างๆ สามารถหาได้จาก https://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=1 

2. กรมชลประทำน สถานการณ์เกี่ยวกับน้ า ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์รายวัน รายสัปดาห์ 

ปริมาณน้ าท่า ปริมาณน้ าในอ่าง และอ่ืนๆ สามารถติดตามสถานการณ์ ได้ที่ http://www.rid.go.th/2009/ 

และเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการน้ าอัจฉริยะ http://wmsc.rid.go.th/ 

3. ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) การติดตาม

สถานการณ์น้ าท่วม ซึ่งเป็นการเกาะติดสถานการณ์น้ าท่วมที่ก าลังเกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยระบบภาพถ่ายจาก

ดาวเทียม สามารถติดตามได้จาก https://www.gistda.or.th/main/ 

4. ก อ ง อุ ตุ นิ ย ม วิ ท ย ำ  ก ร ม อุ ท ก ศ ำ ส ต ร์  ก อ ง ทั พ เ รื อ  มี เ ว็ บ ไ ซ ต์ ห ลั ก ที่ 
http://www.rtnmet.org/# ซึ่งสามารถดูการพยากรณ์อากาศ ภัยภิบัติ และภาพถ่ายดาวเทียมได้ 

5. กระทรวงวิทยำศำสตร์ http://www.most.go.th/main/th/services ได้จัดท า Agri-Map 
Mobile ซึ่งเป็นระบบข้อมูลเพ่ือการบูรณาการข้อมูลพ้ืนฐานเชิงพ้ืนที่ด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ข้อมูลทรัพยากรพ้ืนฐานการผลิต 
(ดิน น้ า พืช) ข้อมูลด้านการตลาด ข้อมูลเกษตรกร และเศรษฐกิจและสังคม นักบริหำรในพื้นที่สามารถ
น าไปใช้ประกอบการวางแผนด้านการผลิตสินค้าเกษตรภายในพ้ืนที่ ท าให้สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับสภาพความเหมาะสมของปัจจัยการผลิตและการตลาดในพ้ืนที่ได้อย่างดี เกษตรกรสามารถ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจให้ตรงตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning) โดย
ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจได้ตามความเหมาะสมทั้งทางด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และอ่ืนๆ ซึ่งเป็นทาง
หนึ่งในการช่วยลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตร และให้บริการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (แผน
ที่) ที่ทันสมัย ถูกต้อง สามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็วผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีคณะกรรมการก ากับดูแล
ให้เป็นระบบแผนที่เกษตรที่มีคุณภาพ ทันสมัย ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว Agri-Map Online จะเป็นอีกก้าว
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หนึ่งของการพัฒนาไปสู่การเป็น SMART OFFICER และ SMART FARMER ได้อย่างแน่นอน สวทช. ได้
ด าเนินการพัฒนาระบบดังกล่าวให้มาอยู่ในรูปแบบ Mobile Application เกษตรกรหรือผู้สนใจทั่วไปสามารถ
ดาวน์โหลดไปใช้งานในโทรศัพท์มือถือหรือ Smart Phone ได้แล้ว โดยในเบื้องต้นจะเริ่มให้บริการในระบบ 
Android และจะขยายไปยังระบบ IOS ในอนาคต โดยสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยการค้นหาค าว่า “Agri-
Map” ใน Google Play Store 

หรือแม้แต่การค้นหาใน google เองก็ยังสามารถค้นหาการพยากรณ์สภาพอากาศได้ โดยการพิมพ์ค า

ว่า “weather forecast” หรือเข้าเว็บไซต์ https://www.weather-forecast.com/ ก็จะได้รับผลการ

พยากรณ์อากาศของแต่ละพ้ืนที่ในประเทศไทยได้เช่นกัน ส่วนในมือถือเอง The weather channel ที่ปรากฏ

ในหน้าจอก็พอจะสามารถพยากรณ์อากาศได้ทั้งรายชั่วโมงและรายสัปดาห์ 

การที่จะได้ผลการพยากรณ์อากาศเพ่ือการจัดการทางด้านการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นน้ า ฝน หรือการใส่

ปุ๋ย จ าเป็นที่จะต้องรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือแหล่งอ่ืนๆ จึงจะท า

ให้มีความแม่นย าในการพยากรณ์เพ่ิมมากข้ึน 
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บทที่ 6  
กำรประเมินกำรลงทุน 

1. กำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลตอบแทน 

1.1 ค านิยามต้นทุนและผลตอบแทน 
ต้นทุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการด าเนินงานที่ใช้ในการผลิต เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่า

ปุ๋ย ค่าแรงงาน ค่าเช่าที่ ค่าซื้ออุปกรณ์ และอ่ืนๆ 
ผลตอบแทน หมายถึง รายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต ซึ่งมาจากจ านวนผลผลิตกับราคาผลผลิตที่

จ าหน่ายได้ ตลอดจนรายได้ที่มาจากผลพลอยได้ที่จ าหน่ายได้ 

1.2 ประเภทของต้นทุน 
1.2.1 ต้นทุนผันแปร (Variable cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการผลิต โดยขึ้นกับ

ปริมาณการผลิต เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่าสารก าจัดวัชพืช เป็น
ต้น 

1.2.2 ต้นทุนคงท่ี (Fixed cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยไม่ขึ้นกับปริมาณการผลิต 
แม้จะไม่มีการผลิตแต่ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ยังคงต้องใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่าภาษี
บ ารุงท้องที่ ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ เป็นต้น 

2. กำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน 

2.1  ระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Period) หมายถึง ระยะเวลาที่ได้รับผลตอบแทนในรูปของกระแส
เงินสดเข้าเท่ากับกระแสเงินสดที่จ่ายในการลงทุน โดยพิจารณาถึงกระแสเงินสดรับ ซึ่งจุดได้ที่ผลสะสมของ
กระแสเงินสดรับเท่ากับเงินลงทุนในครั้งแรก นั่นคือระยะเวลาคืนทุนนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น ลงทุนในสร้าง
โรงเรือนหนึ่ง ใช้เงินลงทุน 800,000 บาท จะให้กระแสเงินสดในแต่ละปีจ านวน 200,000 บาท เป็นเวลา 10 ปี 
ดังนั้น ระยะเวลาคืนทุน คือ 4 ปี อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุนจึงเป็นการวิเคราะห์โครงการ
ลงทุนที่มีระยะค่อนข้างนาน และพิจารณาความเสี่ยงจากการลงทุน เพ่ือใช้ในการเลือกโครงการลงทุน โดยดู
จากระยะเวลาคืนทุนที่เร็วที่สุด เพราะจะท าให้ผู้ประกอบการมีความเสี่ยงจากการลงทุนน้อยที่สุดด้วย 

2.2  จุดคุ้มทุน (Break Even Point) หมายถึง ระดับรายได้มีค่าเท่ากับต้นทุนทั้งหมดของกิจการ หรือ
เป็นจุดที่กิจการไม่มีผลก าไรหรือขาดทุนนั่นเอง โดยจุดคุ้มทุนจะสามารถหาได้ก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการสามารถ
จ าแนกรายการต้นทุนคงท่ี และต้นทุนผันแปรของกิจการตนเองได้ จากการค านวณดังนี้ 
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จุดคุ้มทุน (หน่วยผลิตที่คุ้มทุน)          =                             ต้นทุนคงท่ี                         

                                      ราคาขายต่อหน่วย  -  ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 
 

จุดคุ้มทุน (ราคาขายที่คุ้มทุน)           =   ต้นทุนคงท่ี  + ต้นทุนผันแปร   
         ปริมาณผลผลิตทั้งหมด  

จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนเป็นการวางแผนการท าก าไรจากการด าเนินงานของธุรกิจโดย
มองที่ราคาขาย ต้นทุนคงท่ี และต้นทุนผันแปร โดยหากต้องการให้มีจุดคุ้มทุนที่ต่ าลง เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การท าก าไรก็สามารถท าได้โดย เพ่ิมราคาขาย หรือลดต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ลง ซึ่งการใช้การวิเคราะห์
จุดคุ้มทุนจะใช้ในการวางแผนระยะสั้น ๆ เช่น ต่อเดือนหรือต่อปี เป็นต้น 

3. แอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับกำรตัดสินใจในกำรลงทุนทำงกำรเกษตร 
ด้วยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และ

แอปพลิเคชัน  เพ่ือให้เกษตรกรสามารถค านวณต้นทุนการผลิตได้ด้วยตนเอง และมีบริการข้อมูลด้านการผลิต 
การตลาด และด้านเศรษฐกิจต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังนี้  

3.1 โอเออี อาร์ซีโม (OAE RCMO)  หรือ “กระดานเศรษฐี” เป็นแอปพลิเคชันที่เกษตรกรสามารถ
ค านวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร เช่น พืช ปศุสัตว์ และประมง ตลอดจนสามารถทราบได้ว่า พ้ืนที่ของ
ตัวเองเป็นพื้นที่เหมาะสมหรือไม่ ส าหรับการปลูกพืชที่เกษตรกรสนใจ รวมถึงทราบแหล่งรับซื้อ และราคาที่รับ
ซื้อผลผลิตด้วย 

3.2 โอเอซี โอไอซี (OAE OIC) หรือ “ปฏิทินเกษตรร่ ารวย ช่วยเกษตรกรค้าขาย” เป็นการให้บริการ
เพ่ือบริการข้อมูลด้านการผลิต การตลาด และด้านเศรษฐกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร โดยเกษตรกร
สามารถติดตามสถานการณ์ต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้  เช่น สถานการณ์ด้านราคาสินค้าเกษตร ปฏิทินการ
ผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเกษตรกรสามารถใช้ในการวางแผนการผลิต เพ่ือแก้ปัญหาราคาสินค้าตกต่ าได้ อีกทั้ง 
เกษตรกรยังสามารถค านวณระยะทางจากไร่นาไปยังแหล่งรับซื้อได้ และสามารถรู้ราคาที่จุดรับซื้อต่างๆ เพ่ือ
น ามาเปรียบเทียบและตัดสินใจในการน าผลผลิตไปจ าหน่ายต่อไป 

ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ในเพลย์สโตร์ หรือ กูเกิลเพลย์ ชื่อแอป
พลิเคชัน OAE RCMO และ OAE OIC หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
โทรศัพท์ 02-561-2870 Email : prcai@oae.go.th 

 
 

  



18 
 

กำรเผยแพร่ผ่ำนระบบ MOOCs 

ระบบ ThaiMOOCs 

 ผู้เข้าเรียนสามารถลงทะเบียนและเข้าเรียนได้ที่ลิงค์ https://thaimooc.org/courses/course-

v1:DEPA-MOOC+depa005+2019_T1/info (รายวิชา depa005) 

 

หน้าแรกของระบบ 

 

การแสดงผลผ่านหน้า desktop 
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คู่มือการใช้งานหลักสูตร 

1.เทมเพลตของบทเรียน 

     การเรียนบทเรียน e-Learning หลักสูตร เกษตรกรยุคใหม่ต้องรู้ มีเทมเพลตที่ใช้ในการควบคุมบทเรียน 

โดยมีรายละเอียดของเทมเพลตดังต่อไปนี้ 

          หน้า Main Menu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Header แสดง Logo หน่วยงาน และชื่อหลักสูตร 

2. แถบแสดงชื่อบทเรียน 

3. หัวข้อย่อยของแต่ละบท (คลิกเพ่ือเข้าไปเรียน) 

4. สถานนะการเรียนของหัวข้อนั้นๆ 

 

     

 

1 

2 

4 

3 
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    เมื่อคลิกหัวข้อย่อยที่ต้องการจากหน้า Main Menu แล้วจะเป็นการเข้าเรียนในหัวข้อย่อยนั้นๆ โดย 

เมื่ออยู่ในเนื้อหาย่อยแล้วจะมีรุปแบบการแสดงผล รวมถึงปุ่มควบคุมบทเรียนต่างๆ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อหัวข้อย่อย 

2. พ้ืนที่แสดงเนื้อหา 

3. ปุ่มกลับสู่หน้า Main Menu  ใช้ส าหรับกลับสู่หน้า Main Menu เพ่ือกลับไปเลือกเรียน 

 หัวข้อย่อยอ่ืนๆ 

4. ปุ่มเปลี่ยนหน้า (มีเฉพาะในบางหัวข้อย่อย) ใช้ส าหรับเปลี่ยนหน้าการเรียน 

 

 

  

 

 
1 

2 

3 4 
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2. วิธีกำรเรียน 

          บทเรียน e-Learning นี้ผู้เรียนจะดูเนื้อหาต่างๆ ของแต่ละหัวข้อย่อยให้ครบจึงจะสามารถจบบทเรียน

ได้ โดยในแต่ละหัวข้อย่อยจะมีค าอธิบายให้ผู้เรียนทราบว่าให้ท าสิ่งใด เพ่ือที่จะเปิดเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ได้โดยมี

ตัวอย่างดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3    ดูจบให้ 

      คลิกปิด 

     

2. เมื่อคลิกเข้าไป   

   แล้วก็จะเป็นการ 

   เปิดเนื้อหาที่ซ่อน 

   อยู่ขึ้นมา 

4 

คลิกเปิดดูเนื้อหา 

เมื่อปิดกลับมา 
หัวข้อนั้นๆ จะ
แสดงสถานะ
ผ่านแล้ว 
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3. กำรท ำแบบทดสอบท้ำยบท 
      การท าแบบทดสอบท้ายบทได้นั้นผู้เรียนจะต้องเรียนจบหัวข้อย่อยทุกหัวข้อในบทนั้นให้ครบจึงจะสามารถ

ท าแบบทดสอบได้  โดยการท าแบบทดสอบนั้นมีวิธีการดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

เมื่อแบบทดสอบปลดล็อค 

ให้กดเข้าไป 

จะพบหน้าค าอธิบาย ให้กดปุ่มเริ่ม 
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3      กดเลือกค าตอบ 

4      จากนั้นกดไปข้อต่อไป  

      ท าเช่นนี้จนครบทุกข้อ 

5      จะพบหน้ารายงานผล 

กรณีไม่ผ่าน สามารถกดปุ่มนี้

เพ่ือท าใหม่ได้ 

กรณีผ่านจะปรากฏดังที่เห็นนี้ 


