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 (Principle of Plants)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.	 เข้าใจเกี่ยวกับพืช	หลักการและกระบวนการผลิตพืช	

2.	 สามารถเลือกใช้วัสดุ	 อุปกรณ์และเครื่องมือทางพืชกรรม	 และปฏิบัติงาน 

พื้นฐานเกี่ยวกับ	 การขยายพันธุ์พืช	 การปลูกพืชและปฏิบัติดูแลรักษาตาม 

ข้ันตอนกระบวนการ	 โดยค�านึงถึงความปลอดภัย	 การอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

3.	 มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่ออาชีพเพาะปลูกพืช	 ท�างานด้วยความรับผิดชอบ	

รอบคอบ	มีวินัย	ขยัน	อดทน	และสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่น

สมรรถนะรายวิชา

1.	 แสดงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพืช	หลักการและกระบวนการผลิตพืช

2.	 เลือก	ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือพืชกรรมตามลักษณะงาน

3.	 ขยายพันธุ์พืชตามหลักการและกระบวนการ

4.	 ปลูกพืชตามหลักการและกระบวนการ

5.	 ปฏิบัติดูแลรักษาพืชตามหลักการและกระบวนการ	

ค�าอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ	 ความส�าคัญของพืช	 การจ�าแนกประเภทและชนิดของ

พืช	ปัจจัย	และสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช	วัสดุ	อุปกรณ์และ 

เคร่ืองมือทางพชืกรรม	ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการขยายพนัธุพ์ชื	การปลกู	และการดแูลรกัษา
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ค�ำน�ำ

วชิา หลกัพชืกรรม รหสัวชิา 20501–2001 เป็นวิชาทีอ่ยูใ่นหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพี 

พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ ของส�านกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา โดยเนื้อหารายละเอียดจะเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวพืชและการปลูกพืชอย่าง

ครอบคลุมทุกด้าน

หนงัสือ หลักพชืกรรม เล่มนี ้มเีนือ้หาตรงตามหลักสตูรประกาศนยีบตัรวิชาชพี พุทธศกัราช 

2562 ประเภทวิชาเกษตรกรรม โดยจัดท�าไว้ 5 บท ได้แก่ บทที่ 1 ความส�าคัญของพืชในด้าน

ต่างๆ บทที่ 2 การจ�าแนกพืช บทที่ 3 ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต

ของพืช บทที่ 4 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางพืชกรรม และบทท่ี 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาพืช

ขอขอบพระคุณเจ้าของต�ารา เอกสาร บทความ และงานวิจัย ที่ผู้เขียนได้น�ามาใช้ ในการ 

ศึกษาค้นคว้าประกอบการเขียนหนังสือเล่มนี้ ตลอดจนขอขอบคุณครอบครัวอันเป็นที่รักยิ่ง 

ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเสมอมา

 มณฑา ลิมปิยประพันธ์
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ความส�าคัญของพืช 

ในด้านต่างๆ 

สาระส�าคัญ

พืช หมายถึงสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่ง อยู่ในอาณาจักรพืช มีความส�าคัญ เพราะพืชเป็นผู้ผลิต
อาหารให้กับสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ ได้แก่ คน และสัตว์ พืชยังมีความส�าคัญด้านปัจจัยสี่ของมนุษย์
คอื อาหาร ยารกัษาโรค เครื่องนุง่ห่ม และทีอ่ยูอ่าศยั อย่างไรกต็าม ผูเ้รียนจะต้องศกึษาและจดจ�า 
ค�าศัพท์ และความหมายของศัพท์ทางการเกษตรอีกด้วย

จุดประสงค์ทั่วไป

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส�าคัญของพืช 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายความส�าคัญของพืชได้

2. จ�าแนกความส�าคัญของพืชได้

3. ปฏิบัติการท�าผลิตภัณฑ์จากพืชได้

4. อธิบายความหมายของค�าศัพท์ทางการเกษตรได้

เนื้อหาสาระ

1. ความหมายของพืช

2. ความส�าคัญของพืช ในด้านต่างๆ

3. ความหมายของค�าศัพท์ที่ส�าคัญทางการเกษตร

4. สรุปท้ายบท

1

บ ท ที่

1



2 หลักพืชกรรม

พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีตั้งแต่พืชชั้นต�่า เช่น สาหร่าย ท่ีมีเซลล์เดียว และเซลล์น้ันสามารถ

เลี้ยงตัวเองได้ พืชชั้นต�่าไม่มีดอก แต่พืชช้ันสูงมีหลายเซลล์ มีดอกเพ่ือการสืบพันธุ์ มีใบสีเขียว

ที่มีคลอโรฟิลล์ สามารถสังเคราะห์แสงหรือปรุงอาหารได้ที่ส่วนใบ

1.1 ความหมายของพืช
พชื หมายถงึสิง่มชีีวติประเภทหนึง่ท่ีอยู่ในอาณาจกัรพชื (Plant Kingdom) พชืสามารถสร้าง 

อาหารเองได้ จึงเป็นผู้ผลิตในห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศ แต่พืชไม่มีระบบประสาทและกล้าม

เนื้อ และเคลื่อนที่ไม่ได้ 

1.2 ความส�าคัญของพืช 

1.2.1 ความส�าคัญของพืชในห่วงโซ่อาหาร (Food Chain)
ความส�าคัญของพืชในห่วงโซ่อาหารมีความส�าคัญต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกนี้ โดยพืชจะ

มีหน้าที่ที่ส�าคัญคือ เป็นผู้ผลิต โดยพืชสามารถสร้างอาหารให้กับสิ่งมีชีวิตอื่น ได้แก่ คนและสัตว์ 

ซึ่งห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศ มีดังนี้

1. ผูผ้ลติ (Producer) คอืพชืทีส่ามารถสร้างอาหารเองได้โดยการสงัเคราะห์แสง และ

เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

2. ผูบ้รโิภค (Consumer) เป็นสิง่มชีวีติทีส่ร้างอาหารเองไม่ได้ ตัง้แต่สตัว์ทีม่ขีนาดเลก็ 

ไปจนถึงขนาดใหญ่ ที่กินกันเป็นทอดๆ รวมถึงมนุษย์ด้วย

3. ผู้ย่อยสลาย (Decomposer) เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ เช่น แบคทีเรีย 

รา จะท�าหน้าที่ย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตเมื่อตาย หรือขับถ่ายออกมาให้อยู่ในรูปของสารอาหาร ที่

พืชใช้เพื่อการเจริญเติบโตและผลิตอาหารเพื่อผู้บริโภคต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 1.1 และ 1.2 
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ผู้ผลิต
(พืช)

ผู้บริโภค (คน สัตว์)

ย่อยสลายมูล ซาก 
เป็นปุ๋ยต่อพืช

เมื่อผู้บริโภคขับถ่าย ตาย

ผู้ย่อยสลาย
(รา แบคทีเรีย)

รูปที่ 1.1 แสดงห่วงโซ่อาหาร

พืชผู้ผลิต
ระดับที่ 3 ผู้บริโภคที่กินทั้งพืชและสัตว์ เช่น มนุษย์ เหยี่ยว 

ระดับที่ 2 ผู้บริโภคที่กินสัตว์
กินพืช เช่น หมาป่า สิงโต

ระดับที่ 1 ผู้บริโภคที่กินพืช 
เช่น กระต่าย

ผู้ย่อยสลายซากพืช – สัตว์ เป็นปุ๋ยให้พืช

รา แบคทีเรีย

รูปที่ 1.2 ความส�าคัญของพืชในห่วงโซ่อาหาร
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จากรูปที่ 1.2 แสดงให้เห็นถึงโซ่อาหาร เริ่มจากพืชซึ่งเป็นผู้ผลิต ลูกศรในภาพจะชี้ไปยัง

ผู้บริโภคทั้ง 3 ระดับ คือ 

• ระดับที่ 1 ผู้บริโภคเป็นสัตว์กินพืช เช่น ตั๊กแตน กระต่าย วัว ควาย และกวาง เป็นต้น 

• ระดับที่ 2 ผู้บริโภคเป็นสัตว์กินสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหาร (ดูตามลูกศรช้ีในรูปท่ี 1.2) 

เช่น เสือ สิงโต และหมาป่า เป็นต้น 

• ระดับที่ 3 ผู้บริโภคเป็นสัตว์ท่ีรวมท้ังคนด้วย กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร (ดูตาม 

ลูกศรชี้ในรูปที่ 1.2) และถือว่าเป็นระดับสูงสุด

ต่อมากล่าวถงึผูย่้อยสลาย ลกูศรจะชี้ไปยงัผูย่้อยสลาย เพราะท้ังคน สตัว์ และพืชท้ังหมด 

เมื่อขับถ่ายออกมาหรือตายไป จะถูกย่อยด้วยจุลินทรีย์ โดยลูกศรจะชี้จากผู้ย่อยสลายไปยังพืช 

เพราะเม่ือจุลินทรีย์ย่อยซากพืช ซากสัตว์ หรือมูลสัตว์ ก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้กับการเจริญเติบโต

ของพืชที่จะผลิตอาหารต่อไป

1.2.2 ความส�าคัญของพืชในด้านปัจจัยสี่ของมนุษย์ 
ปัจจยัสีเ่ป็นสิง่จ�าเป็นในการการด�ารงชวีติของมนษุย์ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ทีอ่ยูอ่าศยั 

และยารักษาโรค ซึ่งพืชจะมีบทบาทในทุกปัจจัย ดังนี้

1. ปัจจัยด้านอาหาร พืชท่ีน�ามาปรุงอาหาร หรือรับประทานสดเป็นผักหรือผลไม้ จะได้

ประโยชน์จากสารอาหาร วิตามินในพืชจะช่วยบ�ารุงร่างกาย บ�ารุงผิวพรรณ อวัยวะ และระบบ

ต่างๆ ในร่างกาย ซึ่งอาหารของมนุษย์นั้น นอกจากพืชแล้วยังมีสัตว์และแร่ธาตุต่างๆ ที่ต้อง 

รับประทานให้ครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งเรียกกันว่า อาหารหลัก 5 หมู่ 

อาหารหลัก 5 หมู่ แบ่งเป็น หมู่ที่ 1 คือโปรตีน ได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่ ถั่ว และงา หมู่ที่ 2 

คือคาร์โบไฮเดรต ได้แก่ แป้ง เผือก มัน และน�้าตาล หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 คือวิตามินและเกลือ

แร่ ได้แก่ ผัก ผลไม้ และหมู่ที่ 5 คือไขมัน ได้แก่ ไขมันจากสัตว์ ไขมันจากพืช และน�้ามันจากพืช



บทที่ 1 : ความส�าคัญของพืชในด้านต่างๆ 5

ผัก ผลไม้ เป็นอาหารที่มีวิตามิน ช่วยบ�ารุงร่างกาย บ�ารุงผิวพรรณ

รูปที่ 1.3 ความส�าคัญของพืชที่เป็นปัจจัยด้านอาหาร

2. ปัจจัยด้านเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่ผลิตจากพืชมีคุณภาพที่ดี เนื้อผ้า

สวยงาม สวมใส่สบาย โปร่ง มีอากาศผ่านเข้าออกได้ดี เช่น ผ้าฝ้าย ทอจากใยฝ้าย ซึ่งใยฝ้าย 

ได้มาจากส่วนที่ห่อหุ้มเมล็ดของต้นฝ้าย เนื้อฝ้ายมีคุณสมบัติเนื้อนุ่ม โปร่งสบาย ผ้าไหมทอจาก 

เส้นไหมที่เกิดจากหนอนไหมท่ีชักใยเป็นดักแด้ ผู้ทอผ้าก็สามารถสาวใยไหมออกมาทอผ้าได้ ซึ่ง

หนอนไหมกินใบหม่อนเป็นอาหาร หรือผ้าใยสับปะรด ก็ทอจากเส้นใยสับปะรด

  

 (ก) ดอกฝ้าย (ข) เสื้อที่เป็นผลิตภัณฑ์จากฝ้าย
*รูปที่ 1.4 พืชที่ให้เส้นใย เป็นปัจจัยส�าคัญด้านเครื่องนุ่งห่ม
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 (ค) หนอนไหมที่กัดกินใบหม่อนเป็นอาหาร (ง) ผ้าไหม

รูปที่ 1.4 (ต่อ) พืชที่ให้เส้นใย เป็นปัจจัยส�าคัญด้านเครื่องนุ่งห่ม

3. ปัจจยัด้านทีอ่ยูอ่าศยั บ้านเรอืนท่ีท�าด้วยไม้เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของผู้คนมาแต่โบราณจนถงึ

ปัจจุบัน ป่าไม้ ในสมัยโบราณมีความอุดมสมบูรณ์ คนส่วนใหญ่ขึ้นเขาไปตัดไม้ ใช้ช้างลากไม้มา 

ปลูกสร้างบ้าน จนปัจจุบันป่าไม้ลดน้อยลงมาก ท�าให้ไม้ชนิดต่างๆ เป็นสิ่งหวงห้าม ไม่สามารถตัด

มาใช้ได้ตามใจ จงึมกีารค้าขายเกีย่วกบัไม้ เพราะไม้มรีาคาแพงมาก ต่างกบัในสมยัก่อนที่ไม้มรีาคา

ถูก หรือสามารถขึ้นไปตัดไม้จากภูเขาได้ เพราะเป็นช่วงเวลาที่ป่ายังสมบูรณ์อยู่

รูปที่ 1.5 ความส�าคัญของพืชที่เป็นปัจจัยด้านที่อยู่อาศัย

4. ปัจจยัด้านยารกัษาโรค การใช้พชืมารกัษาโรคมมีาตัง้แต่สมยัโบราณจนถงึปัจจบุนั และ 

เป็นทีน่ยิมมากขึน้ โดยมกีารปรบัประยกุต์ให้ทันสมยัตลอดเวลา พชืสมนุไพรจงึมคีวามส�าคญัมาก

ในยคุปัจจบุนั เพราะมโีรคร้ายต่างๆ เกดิขึน้มากมาย จงึมีการใช้พืชสมุนไพรทัง้เพ่ือการป้องกนัและ

เพื่อการรักษาโรค ซึ่งยาสมุนไพรมีหลายรูปแบบ เช่น ลูกประคบที่รวมพืชสมุนไพรไว้หลายชนิด 

ยาเม็ดลูกกลอน ยาแก้ไอชนิดน�้า หรือน�้ายาบ้วนปากแบบสมัยใหม่ เป็นต้น
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 (ก) ลูกประคบ (ข) ตัวยาสมุนไพร

รูปที่ 1.6 ความส�าคัญของพืชที่เป็นปัจจัยด้านยารักษาโรค

พชืสมนุไพรมหีลากหลายชนดิ สามารถน�ามาใช้รักษาโรคสามัญท่ีไม่ร้ายแรง และสามารถ

ใช้ได้ด้วยตนเอง โดยงานสาธารณสุขมูลฐาน กระทรวงสาธารณสุข ได้ก�าหนดไว้ ในการรักษาโรค

สามัญ (ดังตารางที่ 1.1)

ตารางที่ 1.1 พืชที่เสนอไว้ ในงานสาธารณสุขมูลฐานเพื่อรักษาโรคสามัญ

ล�าดับที่ ชื่อไทย ชื่อพฤกษศาสตร์ ชื่ออังกฤษ ส่วนที่ใช้ รักษาอาการ

1 กระชาย Boesenbergia pandurata 
Holtt.

Fingerroot ราก, เหง้า 1. ขับลม ท้องอืด 
2. แก้บิด

2 กระเทียม Allium sativum Linn. Garlic หัว 1. ขับลม ท้องอืด
2. รักษาโรคผิวหนัง

3 กระวาน Amomum krervanh Pieree. Cardamom ผล ขับลม

4 กล้วย Musa sapientum Linn. Banana ผลดิบ แก้ท้องเดิน

5 กะเพรา Ocimum sanctum Linn. Holy Basil ใบ 1. ขับลม ท้องอืด
2. แก้คลื่นไส้อาเจียน

6 กานพลู Eugenia caryophyllus 
(Spreng.)
Bullock & Harrion

Clove ดอกตูม 1. ขับลม 
2. แก้ท้องเดิน

7 ข่า Languas galanga (L.) 
Stuntz.
Alpinia galanga (L.) 
Willd.

Galanga เหง้า 1. ขับลม ท้องอืด
2. รักษาโรคผิวหนัง

8 ขิง Zingiber officinale Roscoe Ginger เหง้า 1. ขับลม ท้องอืด
2. ขับเสมหะ แก้ไอ



8 หลักพืชกรรม

ตารางที่ 1.1 (ต่อ) พืชที่เสนอไว้ ในงานสาธารณสุขมูลฐานเพื่อรักษาโรคสามัญ

ล�าดับที่ ชื่อไทย ชื่อพฤกษศาสตร์ ชื่ออังกฤษ ส่วนที่ใช้ รักษาอาการ

 9 ตะไคร้ Cymbopogon citratus 
Stapf.

Lemon 
Grass

ทั้งต้น 1. ขับลม ท้องอืด
2. ขับปัสสาวะ

10 ทับทิม Punica granatum Linn. Pomegranate เปลือกผล
เปลือก– 
ราก

1. แก้ท้องเดิน
2. ขับพยาธิ
3. แก้บิด

11 มังคุด Garcinia mangostana
Linn.

Mangosteen เปลือกผล 1. แก้ท้องเดิน
2. แก้บิด

12 มะนาว Citus aurantifolia
(Christm.)
Swingle.

Lime ผิว
น�า้มะนาว

1. ขับลม ท้องอืด
2. ขับเสมหะแก้ไอ

13 มะขาม Tamarindus indica Linn. Tamarind เนื้อผล
เมล็ด

1. ยาถ่าย
2. ขับพยาธิ

14 ฝรั่ง Psidium guajava Linn. Guava ผลอ่อน แก้ท้องเดิน

15 สับปะรด Ananas comosus Merr. Pineapple เหง้า ขับปัสสาวะ

16 ฟักทอง Cucerbita moschata Duch. Pumpkin เมล็ด ขับพยาธิ

ที่มา : รุ่งรัตน์ เหลืองนทีเทพ, 2540 น. 8.

1.2.3 ความส�าคัญด้านจิตใจของมนุษย์ต่อพืช
พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่ให้ความร่มรื่น สดชื่นในจิตใจ นอกจากสีเขียวของใบพืชแล้วยังมีส่วน

ดอกที่สวยงาม ใช้ประดับบ้านเรือน หรือตามสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสวยงาม

 
(ก) พืชจ�าพวกไม้ประดับสวน

รูปที่ 1.7 ความส�าคัญด้านจิตใจของมนุษย์ต่อพืช




