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ประวัตคิวามเปนมา 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
     เปนสวนราชการที่จัดตั้งข้ึนใหมใน สังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจสําคัญใน
การสงเสริมสนับสนุนองคกร ปกครองสวนทองถิ่น โดยการพัฒนาและใหคําปรึกษา แนะนํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การบริหารงานบุคคล 
การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความเขมแข็ง 
และมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ ทั้งนี้ อํานาจหนาที่และโครงสรางสวนราชการ ของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนไปตามกฏกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นกระทรวง มหาดไทย พ.ศ. 2545 ซึ่งกําหนดไวดังนี้ 
 
อํานาจหนาที่ 

1. ดําเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสรางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

2. สงเสริมและสนับสนุนในการจัดทํา ประสานและบรูณาการแผนพัฒนาทองถิ่น
และวางระบบในการติดตามและประเมิน ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

3. ดําเนินการจัดทํา แกไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมท้ังใหคําปรึกษา แนะนาํ และกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามอํานาจ 
หนาที่ขององคการปกครองสวนทองถิ่น 

4. กําหนดแนวทางและจัดทํามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของ
องคกร ปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการบริการงานบุคคลสวนทองถิ่น 

5. สงเสริม สนบัสนุน และประสานการดําเนินงานดานการเงิน การคลัง 
การงบประมาณ การพัสดุการจัดเก็บรายได และการประกอบกิจการพาณิชยขององคกร
ปกครองสวน 

ทองถิ่น รวมทั้งวางระบบตรวจสอบระบบการเงิน การบัญช ีและ การพัสดุของ
องคการปกครองสวนทองถิ่น  

6. สงเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาใน
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

7. กําหนดแนวทาง วางระบบ และสรางตัวชีว้ัดเพือ่เปนมาตรฐานการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนกํากับดูแลใหเปนไปตามมาตรฐาน 
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8. สงเสริมภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

9. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริการขององคการปกครองสวนทองถิ่น 
10. พัฒนาบุคลากรขององคการปกครองสวนทองถิน่และของกรม 
11. ปฏิบัติการอืน่ใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรอื

ตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรมีอบหมาย  
 ตอมาในป พ.ศ.2551 ไดมีการประกาศใชกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551 โดยกําหนดใหมีราชการบริหารสวน 
ภูมิภาค และจัดตั้งสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดข้ึนในกรมสงเสริมการ 
ปกครองทองถิ่น เพื่อทําหนาที่ประสานงานและปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของกรม ใน
ราชการสวนภูมิภาค เพื่อใหการดําเนินการกํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฎิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางคลองตัว และมีประสิทธิภาพ และจัดตั้งกลุม 
ตรวจสอบภายในและกลุมพัฒนาระบบบริหารข้ึนในกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานภายในสวนราชการ สนับสนุน
การปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และพัฒนาการบริหารของสวนราชการ
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุมคา  
 
วิสัยทัศนและพันธกิจ 
วิสัยทัศนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (Vision) 
“ เปนองคกรหลักในการสงเสริมให อปท. เขมแข็งอยางย่ังยืน ” 
พันธกิจกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (Mission) 

1. พัฒนากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง 
2. สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

ระดับชาต ิระดับจังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนภายใตกระบวนการมีสวน
รวมจาก ภาคีเครือขาย 

3. สงเสริมระบบบริหารงานบุคคลของ อปท. ใหเปนไปตามหลักคุณธรรม และ
เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร อปท. ใหทํางานอยางมืออาชีพ  

4. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี
ประสิทธิภาพและสามารถพึ่งตนเองได 
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5. พัฒนาระบบกฎหมายเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารงานของ อปท. และ
สนับสนุนผูกํากับดูแล อปท. 

6. สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของ อปท. ใหไปสูเปาหมายของ
หลักการบริหารกิจการบานเมืองทีดี่ และสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนใน
การพัฒนาและแกไขปญหาในทอง ถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7. สงเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณะของ อปท. ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
8. สงเสริมสนับสนุนการพฒันาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษตัริยทรงเปนประมุข 
9. สงเสริมการดําเนินการเพื่อเอาชนะปญหายาเสพติด 

 
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะและ
ระบบการบริหารจัดการของ อปท. ในการพัฒนาประเทศ  

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3: การสรางและใชภาคีเครือขายในการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น ไปสูเปาหมายของหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองทีดี่ 

  
คานิยม (Value) 
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุงเนนบริการใหคําปรึกษา พฒันาตนเองอยางตอเนื่อง 
 
 

******************************************************************** 
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ความรูเก่ียวกับการเกษตร 
 
ความหมายของการเกษตร 
 การเกษตรแปลมาจากคําวา  Agriculture  (Agri หมายถึง ทุงหรือดิน, Culture 
หมายถึง การปลูกหรือปฏิบัติ)  ซึ่งหมายถึง การปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินเพื่อใหเกิดการผลิต หรือ
การใชพื้นที่เพื่อใหเกิดผลผลิตข้ึนมานั่นเอง และเมื่อนําไปใชในทางวิชาการก็ไดขยายความ
ออกไปอีกวา การเกษตรคือการใชศิลปะและวิทยาศาสตรในการปฏิบัติกับที่ดินเพื่อใหเกิด
การผลิต 
 วิชาการเกษตรจัดเปนวิทยาศาสตรประยุกต (Applied Science)  ซึ่งเปน
วิทยาศาสตรที่กลาวถึงการนําเอาความรูทางวิทยาศาสตรไปใชในกิจการตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน ในอุตสาหกรรม หรือนําไปใชเพื่อเปนประโยชนตอมนุษย 
 เกษตรกรรม  (Cultural Practice)  หมายถึง วิธีการทําการเกษตร ซึ่งอาจหมายถึง 
วิธีการปลูกพืช ซึ่งมีชื่อเฉพาะวากสิกรรม หรือวิธีการเล้ียงสัตวบก หรือวิธีการเล้ียงสัตวน้ําก็
ได 
 เกษตรกรรม แบงออกไดเปน 4 สาขา  คือ 
  1. กสิกรรม หมายถึง การปลูกพืชเพียงอยางเดียว 
   2. ปศุสัตว หมายถึง การเล้ียงสัตวบก 
   3. การประมง หมายถึง การเล้ียงสัตวน้ํา และการจับสัตวน้ํา 
   4. ปาไม หมายถึง การนําผลผลิตจากปามาใชใหเปนประโยชน 
 เกษตรกร หมายถึง ผูที่ทําการเกษตรท้ังหมดไมวาจะเปนชาวนา ชาวไร  
ชาวสวน ชาวประมง ปาไม หรือเล้ียงสัตว สวนกสิกร หมายถึง  ผูที่ทําการปลูกพืชเพียง
อยางเดียว ซึ่งจะไมรวมถึงการเล้ียงสัตวการทําประมง และการทําปาไม 
  ความสําคัญของการเกษตร 
  1. การเกษตรเปนแหลงที่มาของปจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยู
อาศัย และยารักษาโรค ซึ่งเปนปจจัยของการดํารงชีวิตของประชากรโลก 
  2. การเกษตรมีอิทธิพลตอเศรษฐกิจของประเทศ อยางเชน ประเทศในแถบ
เอเชียหลายประเทศมีรายไดหลักมาจากการสงสินคาเกษตรออกจําหนายยังตางประเทศ ซึ่ง
รวมทั้งประเทศไทยดวย 
 3. การเกษตรชวยใหประชากรของแตละประเทศมีงานทํา โดยเฉพาะ
ประเทศไทย เมื่อ 20 ป ที่แลว ประชากรประมาณรอยละ 80 มีอาชีพอยูในภาคการเกษตร 
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แตในปจจุบันอาชีพการเกษตรลดนอยลงมากทั้งนี้เพราะวามีอาชีพทางดานอุตสาหกรรมเกิด
ข้ึนมามากมายนั่นเอง 
  ความสําคัญของพืชและสัตว 
  พืช  ใหอาหารทุกประเภทที่จําเปนตอการดํารงชีวิตแกมนุษยและสัตวทั่วไป 
ซึ่งอาหารที่ไดจากพืชอาจจําแนกออกไดเปนอาหารประเภทโปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน 
วิตามิน และแรธาตุชนิดตาง ๆ โดยประชากรของโลกประมาณหนึ่งในสองไดอาหารประเภท
คารโบไฮเดรตจากขาว  สวนที่เหลือรับประทานขาวสาลี และขาวโพดเปนอาหารหลัก ซึ่ง
คารโบไฮเดรตนั้นจะไดมาจากพืชตระกูลหญา เชน ขาว ขาวสาลี ขาวโพด ขาวไรย ขาวโอต 
และออย สวนอาหารประเภทโปรตีนและไขมันจะไดจากพืชตระกูลถั่ว เชน ถัวเหลืองมีโปรตีน
อยูประมาณ 37% (โดยน้ําหนัก) และมีไขมันอยู 20% ถัวลิสงมีโปรตีนอยู 27 % และมีไขมัน
อยูถึง 50% โดยประมาณ     
  พืชบางชนิดพบวาเปนแหลงของวิตามินที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย
และสัตว เชน วิตามินเอ พบในแครรอทและผักชนิดตาง ๆ วิตามินซี พบในผลสมและมะนาว 
เปนตน 
  นอกจากพืชจะเปนแหลงอาหารประเภทตาง ๆ แลว พืชบางชนิดยังสามารถ
นํามาใชทําเปนเครื่องด่ืม เชน ชา กาแฟ ช็อกโกแลต รูทเบียร มะตูม ฯลฯ และบางชนิดใชทํา
เปนเคร่ืองปรุงแตงรสอาหารใหมีกล่ิน รสนารับประทานไดอีกดวย เชน พริกไทย กานพลู วานิล
ลา มัสตาส ฯลฯ 
  พืชเปนวัตถุดิบที่ใชปอนโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิด เชน โรงงานไมแปรรูป 
โรงงานทํากระดาษ โรงงานอุตสาหกรรมทําอาหารกระปอง โครงงานทําอาหารสําเร็จรูป 
โรงงานทําอาหารแหง และโรงงานทําน้ําตาล ซึ่งโรงงานเหลานี้ใชวัตถุดิบจากผลผลิตทาง
การเกษตรทั้งส้ิน 
  พืชหลายชนิดใหเสนใยเพื่อทอเปนเครื่องนุงหมและของใชชนิดตาง ๆ ซึ่งพืชที่
ใหเสนใยที่สําคัญมี 4 ชนิด คือ 
   1. ฝาย  จัดวาเปนพืชที่ใหเสนใยที่สําคัญที่สุดในโลก ซึ่งฝายนี้เปนวัตถุดิบ
ที่มีความคงทนเหนียว และยืดหยุนไดดี ประเทศอินเดียเปนประเทศแรกที่นําฝายมาทอเปน
เครื่องนุงหม 
   2. ปาน  เปนพืชที่มีความสําคัญรองลงมาจากฝาย ใชเปนวัตถุดิบในงาน
พิเศษบางอยางที่ตองใชเสนใยที่มีความยืดหยุนและความทนทานสูง เชน การทําทอดับเพลิง 
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สวนตางๆ ของตนพืช (ลําตน ใบ และราก) 
 พืชมีดอกที่เราปลูกโดยทั่วไป แบงออกไดเปน 2 พวก  คือ 
   1. พืชใบเล้ียงเดี่ยว (Monocot) เปนพืชที่มีเมล็ดซึ่งประกอบดวยใบเลี้ยง 
(Cotyledon) เพียงใบเดียว 
   2. พืชใบเล้ียงคู  (Dicot) เปนพืชที่มีเมล็ดซึ่งประกอบดวยใบเลี้ยงสองใบ 
  พืชใบเล้ียงเดี่ยว และพืชใบเล้ียงคูบางชนิดมีระยะการเจริญเติบโตตั้งแตการ
ออกของเมล็ดจนกระทั่งออกดอกออกผลและตายไปภายในหนึ่งป พืชจําพวกนี้เรียกวา พืช
ลมลุก สวนพืชที่มีระยะการเจริญเติบโตตั้งแตการงอกจนกระท่ังออกดอกออกผลมากกวา
หนึ่งป และหลังจากการออกดอกออกผลแลว พืชนั้นก็พรอมที่จะเจริญเติบโตใหมในปตอไป
เชนนี้เรื่อย ๆ พืชจําพวกนี้เรียกวา พืชยืนตน 
  ดังนั้นเม่ือเราแบงประเภทของพืชเราจึงแบงไดเปน 4 ประเภท  คือ 
   1. พืชใบเล้ียงเดี่ยวลมลุก  ไดแก ขาว ขาวโพด ขาวฟาง ซึ่งพืชประเภทนี้
จะไมมีการแตกแขนง แตจะมีการแตกกอ รากจะไมมีการแตกแขนง ลําตนและใบจะเรียวเล็ก 
  2. พืชใบเล้ียงเดี่ยวยืนตน  ไดแก มะพราว หมาก ปาลม ซึ่งพืชประเภทนี้
จะมีการเจริญเติบโตที่ยอดเทานั้น ลําตนไมมีการแตกแขนง ลักษณะเสนใบจะขนานกัน ราก
มีขนาดคอนขางจะเทากันคือ ปลายรากกับโคนรากจะมีขนาดเทา ๆ กัน 
  3. พืชใบเล้ียงคูลมลุก  ไดแก ถั่วชนิดตาง ๆ น้ําเตา ฟกทอง แตงโม 
แตงไทย ซึ่งพืชประเภทนี้จะมีการแตกแขนงมากมาย ทรงตนจะเปนพุมหรือเล้ือย ลักษณะ
เสนใบเปนตาขาย 
  4. พืชใบเล้ียงคูยืนตน  ไดแก มะมวง มะขาม ลําไย ทุเรียน เงาะ ฯลฯ พืช
ประเภทนี้จะมีลําตนเพิ่มขนาดขึ้นทุกป ลําตนจะมีวงปเกิดข้ึน 1 วงตอ 1 ป (วงป คือ ทอ
ลําเลียงน้ําของตนพืช) ลักษณะของเสนใบจะเปนตาขาย 
  พืชชั้นสูงโดยท่ัวไปจะประกอบไปดวยสวนสําคัญ ๆ ดังนี้คือ ลําตน ใบ ราก 
ดอก ผล และเมล็ด โดยแตละสวนที่เปนองคประกอบของพืชนั้นจะมีโครงสรางตาง ๆ  ที่
เหมาะสมกับหนาที่ของมัน ซึ่งโครงสรางของสวนตาง ๆ ของพืชนี้จะความสัมพันธกับชนิด
และการเรียงตัวของกลุมเซลลชนิดตาง ๆ โดยกลุมเซลลที่เกิดข้ึนในพืชจะมีจุดกําเนิดจาก
กลุมเซลลที่ยอดของลําตนและรากทั้งส้ิน ซึ่งกลุมเซลลที่ปลายของลําตนและปลายรากก็คือ 
Apical Meristem นั่นเอง 
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  ลําตน 
  ลําตนกําเนิดมาจากคัพภ (Embryo) ที่อยูในเมล็ด  คัพภนี้ไดมาจากการ
เจริญเติบโตและการพัฒนาของไข (Ovule)  ที่ถูกผสม เมื่อคัพภแกเต็มที่จะพัฒนาเปนพืชตน
ใหม คัพภที่เจริญเติบโตเต็มที่แตยังคงอยูในเมล็ดจะประกอบดวย “แกนของลําตนและราก”  
(Hypocotylroot Axis) ปลายบนของแกนเปนที่เกิดของใบเล้ียง และยังเปนจุดกําเนิดของลํา
ตนอีกดวย จุดกําเนิดของลําตนเรียกวา Shoot Primodia  สวนปลายลางของแกนจะเปนจุด
กําเนิดของรากซึ่งมีหมวกรากปกคลุมอยู จุดกําเนิดของรากเรียกวา Root Primodia  และ
กลุมเซลลที่ประกอบขึ้นเปนแกนระหวางจุดกําเนิดของลําตนและจุดกําเนิดของรากเรียกวา 
Hypocotyl  
  ลักษณะภายนอกของลําตน 
  ลําตนของพืชทั่วไปประกอบดวย ขอ (Node) และปลอง (Internode)  ซึ่งเกิด
จากการเจริญเติบโตของตายอด (Terminal Bud) 
 – ขอ คือ  สวนของลําตนที่เปนที่เกิดของใบและตาขาง  
 – ปลอง คือ สวนของลําตนที่อยูระหวางขอ 
  ตาขางที่เกิดข้ึนมีหลายประเภท เชน Vegetative Bud คือ ตาขางที่
เจริญเติบโตและพัฒนาใหกิ่งและใบ Flower Bud ตาขางที่เจริญเปนดอก และ Mixed Bud 
คือ ตาขางที่เจริญเติบโตใหกิ่ง ใบ และดอกรวมอยูในตาเดียวกัน 
  ทอลําเลียงน้ําและทอเลียงอาหารในลําตน 
  ทอลําเลียงน้ํา (Xylem) จะทําหนาที่ลําเลียงน้ํา และแรธาตุจากรากไปเลี้ยง
สวนตาง ๆ ของลําตน ใบ ดอก และผล ทอลําเลียงน้ําก็คือเนื้อไม (Wood)  ซึ่งเปนสวนที่
นํามาใชในการกอสรางนั่นเอง โดยทอลําเลียงน้ํานี้จะทําหนาที่ในการลําเลียงน้ําไดดีจะตอง
เปนเซลลที่ตายแลว ทอลําเลียงน้ําในลําตนประกอบดวย Primary Xylem ซึ่งเปนกลุมเซลลที่
เกิดข้ึนพรอม ๆ กับ Primary   Phloem และ  Secondary  Xylem  ซึ่งเปนทอลําเลียงน้ําที่
เกิดข้ึนทีหลัง 
  ทอลําเลียงอาหาร (Phloem) จะอยูที่เปลือก (Bark) ของลําตน ทําหนาท่ี
ลําเลียงอาหารที่สรางข้ึนจากใบไปเลี้ยงลําตน ดอก ผล และราก ซึ่งทอลําเลียงอาหารนี้จะทํา
หนาที่ไดดีก็ตอเมื่อเซลลยังมีชีวิตอยู ทอลําเลียงอาหารมี 2 ชนิด คือ Primary  Phloem เปน
กลุมเซลลที่เกิดข้ึนในระยะแรก ๆ ของการเจริญเติบโต และ Secondary Phloem จะเกิดข้ึน
ตามมาทีหลัง 
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  แคมเบียม (Cambium) เปนเซลลที่มีลักษณะพิเศษสามารถแบงตัวได
ตลอดเวลาจะอยูระหวาง Xylem กับ Phloem มีหนาที่ที่สําคัญ คือ การแบงตัว โดยถาแบงตัว
แลวไดเซลลขางในจะกลายเปนทอลําเลียงน้ํา แตถาแบงตัวแลวไดเซลลขางนอกจะกลายเปน
ทอลําเลียงอาหาร 
  หนาที่ของลําตน 
   1. สรางสาร Auxin ที่ปลายยอด ซึ่งสารจะเคล่ือนลงสูเบื้องลางเพื่อยับย้ัง
การเจริญเติบโตของตาขาง และยับย้ังการรวงของใบ 
   2. เปนที่ยึดเกาะของใบ 
   3. เปนที่เกิดของตาดอก ดอก และผล 
   4. ลําเลียงน้ํา ลําเลียงอาหาร 
   5. พืชบางชนิดลําตนจะทําหนาที่สะสมอาหาร สรางอาหาร และแพรพันธุ 
  ลําตนพิเศษ 
   1. ลําตนเล้ือย คือ  ลําตนของพืชที่สามารถเล้ือยได สวนใหญจะมีสวนของ
ลําตนดัดแปลงเปนอวัยวะยึดเกาะ เชน ตนน้ําเตา บวบ ตําลึง ฟกทอง เปนตน 
   2. Runner หรือ Stolon คือ  ลําตนที่เจริญเติบโตออกจากตาที่โคนตน โดย
ลําตนชนิดนี้จะเจริญเติบโตไปตามพื้นดิน เชน ตนใบบัวบก ผักตบชวา สตรอเบอรี่ เปนตน 
   3. Bulb คือ  ลําตนที่มีใบลักษณะอวบปกคลุมอยู ซึ่ง Bulb นี้จะเปนลําตน
ใตดินที่มีปลองส้ัน เชน หัวหอมเล็ก หัวหอมใหญ เปนตน 
   4. Corm คือ  ลําตนใตดินที่มีขอและปลองเห็นไดอยางชัดเจน และลําตน
ชนิดนี้ก็จะไมมีกลีบ เชน เผือก แหว เปนตน 
   5. Tuber คือ  ลําตนที่สะสมอาหารอยูใตดิน เชน มันฝรั่ง 
  6. Rhizome คือ  ลําตนใตดินที่มีขอและปลองส้ัน และมีการแตกแขนง เชน 
ขิง ขา ไผ เปนตน 
  ใบ 
  ใบ คือ สวนของพืชที่มี ลักษณะแบนบาง เกิดจากจุดกําเนิดของใบ (Leaf 
Primodia) ที่ปลายยอดของลําตน 
  ลักษณะภายนอกของใบ 
  ใบพืชทั่วไปประกอบดวย แผนใบหรือตัวใบ (Blade) และกานใบ (Petiole) 
โดยกานใบจะติดอยูกับขอของลําตน ใบที่ไมมีกานใบเรียกวา Sessile ที่โคนของกานใบ
บางครั้งพบวาอวัยวะหรือสวนของพืชที่มีลักษณะคลายกับใบพืชติดอยู เราเรียกวา หูใบ 
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(Stipule) หูใบของพืชบางชนิดจะรวงจากตนเมื่อใบขยายใหญเต็มที่ ในพืชใบเล้ียงเด่ียวจะมี
อวัยวะพิเศษท่ีมีลักษณะเปนแผนหนาหุมอยูรอบลําตนเหนือขอที่โคนของกานใบ ซึ่งเรา
เรียกวา กาบใบ (Leaf  Sheath) 
  เมื่อพิจารณาดานลางของแผนใบจะเห็นเปนสัน ๆ อยูทั่วไป เสนตาง ๆ 
เหลานี้เปนสวนของทอลําเลียงน้ํา และทอลําเลียงอาหารของใบ ซึ่งมีชื่อวา เสนใบ (Vein) 
เสนใบน้ีถาดูจากภายนอกจะเห็นเปนเสนนูนอยูตรงกลางใบ ซึ่งเรียกวา เสนกลางใบ (Mid 
Rib) 
  ลักษณะภายในของใบ 
  ภายในของใบประกอบดวยกลุมเซลลใหญ ๆ 3 กลุม คือ 
   1. เซลลชั้นนอกสุด ซึ่งเรียงตัวกันเปนแถวลอมรอบใบ เราเรียกวา เซลลผิว 
(Epidermis) ที่เซลลผิวดานลางของใบจะมีรูเปด (Stomata) มากมาย รูเปดนี้จะทําหนาที่ใน
การถายเทอากาศและคายน้ําออกจากใบ 
     2. เซลลที่ถัดจากเซลลผิวเขาไปมีชื่อวา Mesophyll แบงออกเปน 2 กลุม 
คือ Palisade Cells และ Spongy Cells เซลลในชั้น  Mesophyll  นี้มีรงควัตถุ (Pigment) ที่ทํา
หนาที่ในการสังเคราะหอาหารใหกับตนพืช 
    3. เซลลสวนที่เปนทอลําเลียงน้ํา และทอลําเลียงอาหาร 
  ใบชนิดตางๆ 
   1. ใบเด่ียว  คือ  ใบที่มีแผนใบเดียวไมมีการแบงแยก ใบเดี่ยวอาจมีขอบใบ
เรียบหรือคอนขางเรียบก็ได เชน ใบกลวย ใบขาวโพด ใบองุน เปนตน 
 2. ใบประกอบ  คือ  ใบที่ประกอบดวยใบยอยหลายใบ เชน ใบนนทรีย ใบ
จามจุรี ใบมะขาม เปนตน 
   3. ใบพิเศษ อาจแยกออกเปนพวกไดดังนี้ 
     – ใบสะสมอาหาร เชน ใบกะหล่ําปลีและใบหัวหอม 
     – ใบยึดเกาะซ่ึงจะทําหนาที่ ในการยึดเกาะเพื่อใหลําตนยึดกับที่
เกาะแนนข้ึน 
     – ใบที่ใชในการหาอาหาร เชน ใบตนกาบหอยแครง และ Sendew 
  – ใบหนาม ซึ่งจะทําหนาที่ลดการคายน้ําและปองกันศัตรู เชน ใบ
บาเบอรี่ญี่ปุน  ใบสม  ใบมะนาว  เปนตน 
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   หนาที่ของใบ 
   1. สรางอาหาร 
   2. สะสมอาหารและน้ํา 
   3. ลําเลียงอาหารและลําเลียงน้ํา 
   4. ทําหนาที่ในการขยายพันธุ 
   5. แลกเปล่ียนกาซ 
   6. จับสัตวเปนอาหาร และลดการคายน้ําของตนพืช 
  ราก 
   รากเปนสวนแรกของพืชที่เจริญเติบโตออกมาจากเมล็ด โดยมีจุดกําเนิดมา
จากสวนปลายดานลางของคัพภ ลักษณะภายนอกของรากพืชโดยทั่วไปจะไมมีขอ ไมมี
ปลอง และไมมีตา  ที่บริเวณผิวของรากจะไมมีสารข้ีผ้ึงเคลือบอยู และท่ีปลายรากจะมีกลุม
เซลลชนิดหนึ่งมีชื่อวา หมวกราก (Root Cap)  ปกคลุมอยู ซึ่งหมวกรากนี้จะทําหนาท่ี
ปองกันปลายรากมิใหไดรับอันตรายขณะที่รากเจริญลงไปในดิน 
   ระบบรากของพืชมี 2 ระบบ คือ 
    1. ระบบรากฝอย  (Fibrous Roots)  จะพบในพืชใบเด่ียวทั้งหมด โดยจะ
มีลักษณะเรียวยาว และมีขนาดเล็ก ซึ่งพืชที่มีระบบรากฝอย ไดแก ขาว ขาวโพด ขาวฟาง 
หญาชนิดตาง ๆ มะพราว หมาก เปนตน 
   2. ระบบรากแกว  (Tap Root) จะพบในพืชใบเล้ียงคูทั้งหมด ซึ่งพืชที่มี
ระบบรากแกว ไดแก มะมวง มังคุด มะปราง สม ทุเรียน เปนตน 
  ชนิดของราก 
  1. Primary Root คือ รากที่เกิดจากจุดกําเนิดของคัพภ (Embryo) 
   2. Secondary Roots คือ รากที่แตกแขนงออกจาก Primary Root 
   3. Tertiary Roots คือ รากที่แตกแขนงมาจาก Secondary Roots 
  4. Adventitious Roots  คือ รากที่ไมไดเกิดจากจุดกําเนิดของรากในคัพภ 
แตจะเกิดข้ึนจากสวนของลําตนและใบ เชน รากท่ีเกิดจากการปกชํากิ่ง การตอนกิ่ง และการ
ปกชําใบ 
   5. รากสะสม  (Storage  Roots)  จะทําหนาที่เปนแหลงสะสมอาหารใหกับ
ตนพืช เชน แครรอท มันเทศ มันสําปะหลัง เปนตน 
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  หนาที่ของราก 
   1. ยึดลําตนใหตั้งตรง 
   2. ดูดน้ําและแรธาตุ 
   3. ขยายพันธุ 
   4. สะสมอาหาร 
   5. หายใจ 
 
สวนตางๆ ของตนพืช (ดอก ผล และเมล็ด) 
  ดอกไม 
   ดอกไมเปนสวนของพืชที่เปล่ียนแปลงมาจากใบเพื่อทําหนาที่ในการสืบพันธุ 
ดอกไมอาจเปนดอกเดี่ยว ๆ (Solitary Flower) หรืออาจอยูรวมกันเปนกลุม ๆ หรือชอ ซึ่ง
เรียกวา ดอกชอ (Inflorescence) ก็ไดดอกไมทั่วไปจะมีกานดอก (Pedicel) แตดอกไมบาง
ชนิดไมมีกานดอก ซึ่งเรียกวา Sessile Flower เชน ดอกมะพราว เปนตน 
   สวนประกอบของดอกไม 
   ดอกไมประกอบดวยสวนตาง  ๆ 4 สวน คือ 
    1. กลีบเล้ียง เปนสวนที่อยูนอกสุดของดอกไม ขณะท่ีดอกเริ่มเกิดหรือตูม
อยู กลีบเล้ียงจะหุมดอกอยูดานนอก ซึ่งธรรมดาแลวกลีบเล้ียงจะติดกันเปนวงหรือชั้นที่
ฐานรองดอง เราเรียกชั้นของกลีบเล้ียงวา Calyx 
    2. กลีบดอก จะอยูถัดจากกลีบเล้ียงเขาไปขางใน กลีบดอกไมมักจะสีสัน
สวยงามและสะดุดตา นอกจากนั้นดอกไมบางชนิดยังมีกล่ินสําหรับไวลอแมลงอีกดวย เรา
เรียกชั้นของกลีบดอกวา Corolla 
   3. เกสรตัวผู ทําหนาที่สรางละอองเกสร (Pollen Grain) แลวนําไปเก็บไว
ในอับเกสร (Anther) โดยจะมีกานเกสรตัวผู (Filament) ทําหนาที่ในการชูอับเกสรอีกทีหนึ่ง 
ซึ่งเมื่ออับเกสรแตกละอองเกสรก็สามารถปลิวไปไดไกล ๆ เราเรียกชั้นของเกสรตัวผูวา 
Androcecium 
    4. เกสรตัวเมีย  ประกอบดวยสวนตาง ๆ 3 สวนคือ รังไข (Ovary or 
Ovular) ทําหนาที่ผลิตไข กานเกสรตัวเมีย (Style)  และยอดเกสรตัวเมีย (Stigma)  เราจะ
เรียกชั้นของเกสรตัวเมียวา Gynoecium 
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   จากสวนประกอบของดอกไม 4 สวนดังกลาวจะมีสวนที่สําคัญอยู 2 สวน คือ 
เกสรตัวผูและเกสรตัวเมีย ซึ่งเมื่อดูจากเกสรตัวผูและเกสรตัวเมียเปนหลักแลว เราก็จะ
สามารถแบงดอกไมออกไดเปน 2 ประเภท คือ 
    1. ดอกสมบูรณเพศหรือดอกกะเทย  (Perfect Flower) คือ ดอกที่มีเกสร
ตัวผูและเกสรตัวเมียอยูในดอกเดียวกัน เชน ดอกชบา ดอกถั่วแขก ดอกสม ดอกพูระหง เปน
ตน 
   2. ดอกไมสมบูรณเพศ (Imperfect Flower)  คือ ในดอกหนึ่งจะมีเฉพาะ
เกสรตัวผูหรือเกสรตัวเมียเพียงอยางเดียว เชน ดอกมะพราว ดอกขาวโพด เปนตน 
   ดอกไมที่มีเฉพาะเกสรตัวผูเพียงอยางเดียว เรียกวา ดอกตัวผู  (Staminate 
Flower)  ซึ่งดอกตัวผูนี้ไมสามารถที่จะเจริญเติบโตไปเปนผลได 
   ดอกไมที่มี เฉพาะเกสรตัวเมียเพียงอยางเดียว เรียกวา ดอกตัวเมีย  
(Pistillate Flower)  ซึ่งดอกตัวเมียนี้จะสามารถที่จะเจริญเติบโตไปเปนผลได 
   ประเภทของดอกไม สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
   1. ดอกสมบูรณ  (Complete Flower) คือ ดอกไมที่มีสวนประกอบตาง ๆ 
ครบทั้ง 4 สวน  คือ มีกลีบเล้ียง กลีบดอก เกสรตัวผู และเกสรตัวเมียอยูในดอกเดียวกัน เชน 
ดอกชบา ดอกพูระหง เปนตน ดอกไมประเภทนี้จึงเปนดอกสมบูรณเพศดวย 
  2. ดอกไมสมบูรณ  (Incomplete Flower) คือ ดอกไมที่มีสวนประกอบทั้ง 
4 ไมครบดอกไมประเภทนี้อาจเปนไดทั้งดอกสมบูรณเพศหรือดอกไมสมบูรณเพศก็ได แต
ดอกไมสมบูรณเพศทั้งหมดเปนดอกที่ไมสมบูรณ เชน ดอกเฟองฟา ดอกพวงชมพู ดอกล้ินจี่ 
เปนตน 
   ขั้นตอนการเจริญเติบโตของดอกไมกลายเปนผล 
  อับเกสรจะแตกเมื่อแกเต็มที่ ละอองเกสรที่อยูในอับก็จะปลิวไปในอากาศ และ
ละอองเกสรบางสวนก็จะไปตกที่ปลายยอดเกสรตัวเมียของดอกไมที่กําลังบาน ปรากฏการณ
ที่ละอองเกสรไปถึงปลายยอดเกสรตัวเมียเราเรียกวา การถายละอองเกสร (Pollination) 
ตอมาเชื้อตัวผูที่อยูในละอองเกสรก็จะพยายามเขาไปผสมกับไขในรังไข ปรากฏการณที่เชื้อ
ตัวผูผสมกับไข เรียกวา การปฏิสนธิ (Fertilization) ซึ่งหลังจากที่ไขถูกผสมแลวรังไขก็จะ
เจริญเปนผลและไขก็จะเปล่ียนเปนเมล็ดอยูในผลนั้นตอไป 
  ปญหาการติดผลนอย 

โดยทั่วไปการติดตามจะเกิดข้ึนไดตอเมื่อมีปจจัยตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
  1. จะตองมีการถายละอองเกสร (Pollination) 
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  2. จะตองมีการปฏิสนธิ (Fertilization) 
  3. ผลออน (Young Fruit) จะตองติดตามอยูกับตน ไมรวงจากตนเสียกอนที่
ผลจะแก 
   การติดผลนอยมีสาเหตุมาจาก 
  1. ดอกสมบูรณเพศที่มีเกสรตัวผูและเกสรตัวเมียแกไมพรอมกัน 
  2. ดอกตัวผูและดอกตัวเมียอยูในตนเดียวกัน แตดอกทั้งสองชนิดมิไดแก 
(บาน) พรอมกัน หรือดอกท้ังสองอาจจะอยูในระยะหางกันมาก 
  3. ดอกตวัผูและดอกตัวเมียอยูคนละตน 
  ผลไม 
  นักพฤกษศาสตรไดใหคําจํากัดความของคําวา ผล ไววา “ผลคือรังไขที่สุก
แลว” ซึ่งหลังจากที่ไดมีการปฏิสนธิเกิดข้ึนในรังไข (Ovary) แลว รังไขก็จะถูกกระตุนให
เจริญเติบโตเปนผลและผนังรงัไขก็จะหอหุมเมล็ดอยูภายใน ดังนั้นเมล็ดจึงอยูภายในผล 
  การเกิดผลที่ไมมีเมล็ด 
  ดอกไมบางชนิดเปล่ียนแปลงเปนผลไมไดทั้ง ๆ ที่ไมมีการถายละอองเกสร
และไมมีการปฏิสนธิปรากฏการณนี้เรียกวา Parthenocarpy และผลที่เกิดข้ึนโดยวิธีนี้เรียกวา 
Parthenocarpic Fruit ที่เปนเชนนี้ไดก็เพราะวา ดอกไมของพืชเหลานี้มีสารฮอรโมน Auxin 
อยูในปริมาณที่สูงพอท่ีจะไปกระตุนรังไขใหมีการเจริญเติบโตเปนผล ผลไมที่เกิดข้ึนโดย
ปราศจากการปฏิสนธิจะไมมีมีเมล็ดอยูภายใน พืชพวกนี้ไดแก สม แตงชนิดตาง ๆ องุน 
สับปะรด และกลวย 
   เราสามารถจําแนกชนิดของผลออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 
   1.ผลแหง (Dry Fruit) หมายถึง ผลที่แกเต็มที่แลว จะมีสวนประกอบตาง ๆ 
คอนขางแหงและแข็ง ผลแหงอาจแบงได 2 พวกใหญ ๆ คือ ผลแหงที่แตกได เชน ดอกรัก 
ดอกขจร จําป มะขามเทศ ทุเรียน เปนตน และอีกพวกหนึ่งคือ ผลแหงที่ไมแตก แมวาผลจะ
แกเต็มที่แลวก็ตาม ผลนั้นก็จะไมแตก เชน ดอกทานตะวัน ขาว เกาลัด ผักชี ย่ีหรา ผักโขม 
มะพราว เปนตน 
   2. ผลสด (Fleshy Fruit) หมายถึง  ผลที่แกเต็มตัวที่แลวจะมี
สวนประกอบบางสวนหรือทั้งหมดออนและสด ผลประเภทนี้อาจแบงไดเปน 2 พวกใหญ ๆ 
คือ ผลสดแท ไดแก ผลสดที่เกิดและเจริญเติบโตมาจากรังไขเพียงสวนเดียวเทานั้น เชน 
มะกอกฝรั่ง  องุน  มะเขือเทศ  แตงโม  ฟกทอง  มะมวง  มะปราง  เปนตน และอีกพวกหนึ่ง 
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ส่ิงแวดลอมของพืช 
   สิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอพืชที่สําคัญๆ ไดแก 
    1. แสง  (Light) 
    2. อุณหภูมิ  (Temperature) 
    3. ดิน (Soil) 
    4. น้ํา (Water) 
 
  1. แสง 
 แสงแดด (Solar Radiation) มีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของพืชและสัตว
เปนอยางมากเมื่อแสงแดดตกที่ตนพืชใบจะดูดแสงไดประมาณ 80% สะทอนกลับ 15% และ
ทะลุผานไป 5% ซึ่งพลังงานแสงที่พืชดูดรับไวนั้นสวนใหญใชในการคายน้ําของพืช 
   แสงแดดที่ตกลงบนสิ่งตาง ๆ จะถูกสะทอนกลับออกไป ซึ่งการสะทอนกลับนี้
เรียกวา Albedo โดยพื้นน้ําจะมี Albedo 3 – 10% , ปาไมมี 5 – 20% , ไรนามี 10 – 30% , 
พื้นโลกมี 30 – 40% , วัตถุสีขาวมี 100% และวัตถุสีดํามี 0% 
 แสงจากดวงอาทิตยนี้เปนแสงคล่ืนส้ัน (Shost – wave) หนวยสําหรับวัดความ
ยามของแสงจะใชเปน Micron ซึ่งแสงคล่ืนสั้นนั้นจะเปนประโยชนตอการเจริญเติบโตของพืช
สีเขียว โดยประมาณ 1% ของแสงคล่ืนส้ันนี้พืชจะใชในการปรุงอาหาร 
   แสงแดดที่พืชดูดซับไวสวนใหญเปนแสงสีแดง ซึ่งใชในการงอกของเมล็ดและ
การเติบโตของลําตน สวนแสงที่พืชดูดซับรองลงมาคือแสงสีน้ําเงินและสีมวงซึ่งใชสําหรับการ
เกิดชอดอก สําหรับแสงสีเหลืองและสีเขียวพืชจะดูดไดนอยแลวสะทอนกลับไดมากทําใหเห็น
ใบพืชเปนสีเขียว ซึ่งพืชจะใชแสงสีเหลืองและสีเขียวนอยที่สุด 
  ความยาวนานของวัน  (Day  Length)  มีความสําคัญตอการออกชอดอก
และการออกดอกของพืชเปนอยางมาก ซึ่งการออกดอกของพืชนั้นจะข้ึนอยูกับความยาวนาน
ของวัน และความเขมของแสงแดดอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยาง 
  พืชวันสั้น  หมายถึง  พืชที่ตองการแสงแดดในการออกดอกวันละไมเกิน 10 
ชั่วโมง เชน ขาว ขาวโพด ขาวฟาง ถั่วเหลือง และยาสูบ โดยพืชวันส้ันนี้มักจะปลูกในฤดู
หนาว 
  พืชวันยาว  หมายถึง  พืชที่ตองการแสงแดดในการออกดอกวันละ 14 ชั่วโมง
ข้ึนไป เชน ขาวสาลี มันฝรั่ง ผักกาดหอม โดยพืชวันยาวนี้มักจะปลูกในฤดูรอน 
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  พืชบางชนิดจะออกดอกไดทุกฤดู  ไมวาจะเปนวันส้ันหรือวันยาว เราเรียกวา 
Neutral Plant   เชน มะเขือเทศ แตงกวา กะหลํ่าปลี เปนตน สวนพืชบางชนิดตองการแสง 
12 – 14 ชั่วโมงตอวัน จึงจะออกดอกเราเรียกวา Intremediate Plant เชน ออย เปนตน 
  ความรูเรื่องพืชวันส้ันวันยาวนั้น สามารถนําไปประยุกตใชในเรื่องของการทํา
ใหพืชออกดอกออกผลนอกฤดูกาลปกติได 
  ดังที่กลาวมาแลววา แสงนั้นมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืชเปนอยาง
มาก หากปราศจากแสงพืชจะยังคงเจริญเติบโตตอไปจนกวาอาหารที่มันสะสมไวจะหมด แต
การเจริญเติบโตในความมืดนั้นจะผิดปกติ ซึ่งอาการผิดปกตินี้เรียกวา Etiolation โดย
ลักษณะของอาการนี้คือ พืชนั้นจะมีสีขาว ลําตนชะลูด ใบจะไมแผเต็มที่ มีขอปลองยืดยาว 
ระบบรากจะออนแอ และ Tissues ของมันจะมีน้ํามาก 
  อิทธิพลของแสงที่มีตอพืชทั้งทางตรงและทางออม ไดแก 
  1. ใชในการปรุงอาหารของพืช ใหพลังงานสําหรับสังเคราะหสารประกอบ
คารบอน 
  2. ชวยกระตุนการออกดอกของพืช 
  3. มีอิทธิพลตอกระบวนการ Physiological เชน การงอกของเมล็ด การ
ออกดอก และการเคล่ือนไหวของพืช 
  4. ทําใหพืชและผลผลิตของพืชแก 
  5. ใชในการคายน้ําของพืช 
  6. ทําใหพืชและสัตวแข็งแรงและเจริญเติบโต 
  7. ชวยใหอินทรียวัตถุเนาเปอยผุพังเร็วข้ึน ทําใหพืชนําไปใชประโยชนได 
 2. อุณหภูมิ 
  พืชแตละชนิดจะมีความตองการอุณหภูมิเพื่อการเจริญเติบโตตาง ๆ กันไป 
อุณหภูมิที่เหมาะสมที่พืชจะเจริญเติบโตได เรียกวา Cardinal Temperature ซึ่งอาจแบงได
เปน Minimun , Optimum และ Maximum เชน ไดพบวา เมล็ดขาวโพดจะไมงอกถาอากาศมี
อุณหภูมิต่ํากวา 9.50 C  หรือสูงกวา 460 C แตจะงอกไดดีที่สุดเมื่ออากาศมีอุณหภูมิ 340 C 
นั่นคือขาวโพด มี Cardinal Temperature เปน 9.50 C – 460 C และมี  Minimum 
Temperature เปน 9.50C Maximum Temperature  เปน 460 C และ Optimum 
Temperature  เปน 340C 
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   อัตราการเจริญเติบโตของพืชนั้นจะข้ึนอยูกับอุณหภูมิ กลาวคือ ถานําพืชมา
ปลูกในท่ี ๆ มีอุณหภูมิสม่ําเสมอตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน พืชจะไมเจริญงอกงาม
เทาที่ควร 
   Critical Temperature  คือ อุณหภูมิ ณ จุดซึ่งจะเปลี่ยนอัตราของ
กระบวนการเจริญเติบโตหรือกระบวนการสืบพันธุของพืช ซึ่งเปนอุณหภูมิที่อยูต่ํากวา 
Minimum หรืออยูสูงกวา Maximum 
 
  อุณหภูมิมีความสําคัญและอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืชทั้งทางตรง
และทางออม ดังนี้คือ 
  1. ชวยในการเจริญเติบโตของพืช 
  2. ชวยทําใหพืชแก 
  3. ชวยทําใหอินทรียวัตถุเนาเปอย 
  4. ชวยเพิ่มสารละลายของแรธาตุตาง ๆ 
  5. เมื่ออุณหภูมิสูงข้ึน อัตราการเจริญของพืชจะเพิ่มข้ึน 
  6. ถาอุณหภูมิสูงจะทําใหการหายใจของพืชและสัตวมีมาก 
  7. อุณหภูมิสูงจะทําลายกล่ินรสของพืช 
  8. อุณหภูมิสูงจะทําใหการสะสมอาหารแปงหรือน้ําตาลของพืชและสัตว
ลดลง 
  9. อุณหภูมิสูงจะชวยใหการเกิดและการระบาดของแมลงมีมากขึ้น ทําให
แมลงเขาทําลายพืชมากข้ึน 
  10. หากอุณหภูมิต่ํา ก็จะทําใหพืชออนแอติดโรคไดงาย โดยเฉพาะเมื่อยัง
เล็กอยู 
  11. อุณหภูมิต่ําจะชวยกระตุนการเจริญเติบโตของพืช ชวยในการงอกของ
เมล็ด และชวยในการออกดอกของพืช 
  การควบคุมอุณหภูมิรอบ ๆ ตนพืชมีความสําคัญตอผลผลิตของพืชมาก ซึ่งวิธี
ที่จะควบคุมอุณหภูมินั้นสามารถทําไดหลายวิธี เชน 
  1. เลือกสถานที่สําหรับปลูกใหเหมาะแกพืชชนิดนั้น ๆ 
  2. การใชวัตถุคลุมดิน (Soil Mulch) เพื่อปองกันการสูญเสียความรอนของ
ดินในฤดูหนาวและเพื่อไมใหดินสูญเสียความชื้นในฤดูรอน 
  3. การชลประทาน (Irrigation) 



20 
 

  4. การใชส่ิงกอสรางตาง ๆ (Structure) เชน การควบคุมอุณหภูมิของพืช
โดยการปลูกพืชใน Greenhouse ซึ่งใน Greenhouse นั้น สามารถจัดระดับอุณหภูมิใหสูง – 
ต่ําไดตามความตองการของผูปลูกได 
  5. การจัดแจงพืชที่จะปลูก โดยอาจสลับปลูกพืชตางชนิดในเนื้อที่หนึ่ง ๆ 
เชน ปลูกพืชใหญเพื่อเปนรมเงาสําหรับพืชเล็กอกีชนิดหนึ่ง เปนตน 
  3. ดิน 
  ดินเปนเทหวัตถุธรรมชาติที่สลับซับซอน เกิดข้ึนจากการสลายตัวเนาเปอยผุ
พังหรือแตกสลายของแรหิน เศษเหลือหรือกากของสิ่งมีชีวิตมารวมกันเขากลายเปนดิน ซึ่ง
ดินนั้นมีสวนประกอบที่สําคัญดังนี้ 
   1. อนินทรียวัตถุ  (Inorganic Matter หรือ Mineral Matter) เกิดจากการ
สลายตัวของแรและหินเปนสวนที่ควบคุมลักษณะทั้งทางฟสิกสและทางเคมีของดิน โดยทั่วไป
แลวดินจะมีอินทรียวัตถุประมาณ 45% 
   2. อินทรียวัตถุ  (Organic Matter) เกิดจากการสลายตัวเนาเปอยผุพังของ
เศษเหลือหรือซากของสิ่งมีชีวิต มีอิทธิพลตอการจับตัวของดิน ชวยในการสะสมและแยก
อาหารธาตุของพืชในดิน และจุลินทรียวัตถุในดิน ซึ่งดินสวนมากมักจะมีอินทรียวัตถุประมาณ 
3 – 5% โดยปริมาตร 
   3. อากาศ  (Air) พืชจะเจริญเติบโตไดดีตองมีอากาศในดินประมาณ 25% 
โดยปริมาตร  
   4. น้ํา  (Water) พืชจะเจริญเติบโตไดดีตองมีน้ําอยูในดินประมาณ 25% 
โดยปริมาตร หรือ 50% ของชองวางทั้งหมดในดิน 
  ดินสามารถแบงตามอนุภาคของดินโดยใชระบบของกระทรวงเกษตร
สหรัฐอเมริกา (USDA) ไดดังนี้ 
  1. ดินเหนียว (Clay)  มีขนาดเสนผาศูนยกลางของอนุภาคเล็กกวา 0.002 
มม. 
  2. Silt  มีขนาดเสนผาศูนยกลางของอนุภาคระหวาง 0.002 – 0.05 มม. 
  3. ดินทราย (Sand)  มีขนาดเสนผาศูนยกลางของอนุภาคระหวาง 0.05 – 
2 มม. 
  ดินที่มีสวนผสมของดินทราย (Sand) ดินเหนียว (Clay) และซิลท (Silt) 
เรียกวา Loam 
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  ความอุดมสมบูรณของดินที่ดีนั้นควรจะประกอบไปดวยอาหารหลักและธาตุ
อาหารรอง ซึ่งธาตุอาหารหลักจะเปนธาตุอาหารที่ตองการในปริมาณมาก สวนธาตุอาหาร
รองก็จะเปนธาตุอาหารท่ีมีความจําเปนขาดไมไดเชนกัน 
  การเรียกช่ือดิน 
   1. ดินทราย  (Sand Soil)  เปนดินที่เม็ดดินไมเกาะกัน ถาจับดูจะรูสึกวา
หยาบมือมาก เปนดินที่ระบายน้ําไดดี จะไมมีการดูดน้ําเลย หรือถาดูดน้ําก็ดูดไดนอยมาก 
   2. ดินทรายรวน  (Loamy Sand) เปนดินที่เม็ดดินเกาะกันไดบาง แตจะ
แตกออกเปนเม็ด ๆ 
   3. ดินรวนปนทราย  (Sand Loam) เปนดินที่เม็ดดินเกาะกันดี แตยังแตก
งายอยู เมื่อบี้ดูจะรูสึกวามีเม็ดทรายปนอยูบาง 
   4. ดินรวน  (Loamy Soil) นับวาเปนดินชนิดดี เม็ดดินเกาะกันเปนกอน 
เมื่อใชฝามือขยําดูจะเห็นวาดินมีความรวน กอนดินแยกออกจากกันโดยงาย และเมื่อใชนิ้วมือ
บดดินเปยก ๆ จะไมรูสึกวามีทรายปนอยู ดังนั้นดินรวนจึงเปนดินที่เหมาะสมตอการปลูกพืช
มากที่สุด  
   5. ดินรวนเหนียว  (Clay  Loam)  เปนดินที่มีความรวนซุยอยูบาง แตก็มี
ความเหนียวมากขึ้น และถาลองมาเอามาปนดูเปนเสนยาว ๆ ก็จะไมขาด 
  6. ดินรวนเหนียวปนทราย  (Sand Clay Loam) เหมือนดินรวนเหนียว 
แตมีเม็ดทรายปนอยูบาง 
  7. ดินเหนียว (Clay) เปนดินที่มีลักษณะเหนียวและใชปนไดดี 
  8. ดินเหนียวปนทราย (Sand Clay) เหมือนดินเหนียวแตมีเม็ดทรายปน
อยูบาง 
  หนาที่ของดินที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตตอพืช  คือ 
  1. ทําหนาที่เปนที่เกาะของราก เพื่อยึดลําตนใหแนน ไมใหลมเอียง 
  2. เปนที่เก็บน้ํา เพื่อการเจริญเติบโตของพืช 
  3. ใหอากาศแกรากพืช เพื่อการหายใจ 
  4. เปนแหลงอาหารและแรธาตุ ๆ ของพืช 
  การพังทลายของดิน  (Soil Erosion) แบงออกเปนชนิดตาง ๆ ไดดังนี้คือ 
  1. การพังทลายที่เกิดจากการกระทําของน้ํา (Erosion by Water) 
  2. การพังทลายที่เกิดจากการกระทําของลม (Erosion by Wind) 
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แนวขอสอบ ความรูเก่ียวกับงานการเกษตร 
 
1.กสิกรรมหมายถึงอะไร 
 (1) การทําไรขาวโพด   (2) การทํานา  
 (3) การทําสวนผลไม   (4) ถูกทุกขอ 

 ตอบ 4  “กสิกรรม” หมายถึง การเพาะปลูกพืช เชน ปลูกขาวโพด (ทําไร), ปลูกขาว (ทํา
นา), ปลูกผักหรือผลไม (ทําสวน) โดยที่คําวา “เกษตรกรรม” จะหมายถึง การเพาะปลูกพืช 
(กสิกรรม) และการเล้ียงสัตว (ทั้งสัตวบกและสัตวน้ํา) 

 
2.ดินพลุพบมากในภาคใด 
 (1) ภาคเหนือ      (2) ภาคใต  
 (3) ภาคกลาง      (4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอบ 2 ดินพลุ คือ ดินที่เกิดจากการทับถมของซากพืช ซึ่งมีอยูตามแถบชายทะเล 
 
3.การทํานาปรังมักจะทํากันในฤดูใด 
 (1) กลางฤดูฝน   (2) ตนฤดูแลง  
 (3) ตนฤดูฝน   (4) ปลายฤดูแลง 

 ตอบ 2 การปลูกขาวนาป คือ การปลูกขาวในฤดูกาลปกติ (ฤดูฝน) หรือปลูกขาวในฤดู
แลง โดยใชขาวพันธุหนัก สวนการปลูกขาวนาปรัง คือ การปลูกขาวนอกฤดูกาลปกติ หรือ
ปลูกขาวในฤดูแลง โดยใชขาวพันธุเบา 

 
4.สารโรทีโนนและไพรีธรนิมีประโยชนเหมือนกันอยางหนึ่ง คือ  
 (1)ใชกําจัดแมลง (2) ใชกําจัดวัชพชื  
 (3)ใชเพิ่มการติดผล (ไม) (4)ใชกําจัดเชื้อรา 

 ตอบ 1สารท่ีอยูในพืชบางชนิดสามารถนํามาใชเปนยาฆาแมลงได เชน สารโรทีโนน 
(Rotenone) ซึ่งไดจากรากของพืชตระกูลถั่วที่มีถิ่นกําเนิดในอเมริกาใตและตะวันออกไกล 
และสารไพรีธริน (Pyrethrin) ซึ่งสกัดไดจากดอกไมตูมของพืชชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกําเนิดในยุโรป
ตะวันออกเฉียงใต 
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6.การทําใหพืชใบเล้ียงคูแตกยอดมากขึ้นทําไดโดย 
 (1) เด็ดยอดท้ิง   (2) ใชสารเคมี  
 (3) ใหน้ํามากข้ึน   (4) ใหปุยมากข้ึน 

 ตอบ 1 พืชใบเล้ียงคูจะมีการแตกกิ่งกานสาขาทุกป ลําตนจึงเปนพุมและมีขนาดใหญข้ึน
เรื่อยๆ ตามอายุ เมื่อเด็ดยอดท้ิงจะแตกยอดมากขึ้น สวนพืชใบเล้ียงเด่ียวจะไมมีการแตก
กิ่งกานสาขา ลําตนจึงมีลักษณะเปนลําสูงชะลูด และมีใบอยูที่ยอดเปนกลุม มีการสรางใบ 
ดอกและผลที่ยอดของลําตน เมื่อเด็ดยอดท้ิงจะหยุดการเจริญเติบโต 

 
7.Wind Break ใชทําอะไร  
 (1)ปองกันแมลงศัตรูพืช (2) ปองกันลมหนาว  
 (3) ปองกันลมพัดแรง ๆ (4) ปองกันลมรอน 
ตอบ 3 ในบริเวณทะเลทรายจะมีลมพัดแรงมาก เขาจะม ีWind Break ไวสําหรับปองกันลมที่
พัดแรงๆ 
 
8.ดอกไมที่ใหผลไดดีหลายชนิด ยกเวน  
 (1) ดอกตัวผู (2) ดอกไมสมบูรณ  
 (3) ดอกตัวเมีย (4) ดอกไมสมบูรณเพศ 

 ตอบ 1 ดอกตัวผู หมายถึง ดอกไมที่มีเฉพาะเกสรตัวผูแตไมมีเกสรตัวเมีย ดังนั้นจึงไม
สามารถใหผลได ทั้งนี้เพราะ “ผลคือรังไขที่สุกแลว” หรือผลไมนั้นเจริญเติบโตมาจากรังไข 
ซึ่งมีเฉพาะในเกสรตัวเมียเทานั้น 

 
9.โดยทั่ว ๆ ไปใบมีหนาที่หลาย ๆ อยาง ยกเวน 
 (1) คายน้ํา   (2) สะสมอาหาร  
 (3) สรางอาหาร   (4) แลกเปล่ียนแกส 

 ตอบ 4 ใบพืชโดยทั่วไปจะทําหนาที่ ดังนี้  
  1. สรางอาหารประเภทคารโบไฮเดรต   
  2. สะสมอาหารและน้ํา       
  3. ขยายพันธุ   
  4. เปนใบยึดเกาะ   
  5. จับสัตวเปนอาหาร   


