
ใบความรู 
เรื่อง เกษตรแบบอินทรีย 

เกษตรอินทรีย  คือ  การทําการเกษตร (ปลูกพืช เล้ียงสัตว) ท่ีไมใชสารเคมีท่ี 
มนุษยคิดคนทําข้ึน   แตใชวัสดุจากธรรมชาติแทนเพื่อลดพิษภัยท่ีอาจเกิดจากสารเคมี ท้ังในดิน ในน้ํา ใน
อากาศ และในผลผลิตเกษตร 

 เกษตรอินทรีย  เปนระบบการเกษตรท่ีไมใชปุยเคมี ไมใชสารเคมีในการปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืช 
ไมใชสารเคมีในการกําจัดวัชพืช ตลอดจนไมใชฮอรโมนกระตุนการเจริญเติบโตของพืชและสัตว เนนการเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณของดิน และของชีวภาพคือดินท่ีมีจุลินทรีย และส่ิงมีชีวิตเล็ก ๆ ในดินท่ีมีประโยชนใน
ปริมาณมาก 

 เกษตรอินทรีย   คือการทําการเกษตรเลียนแบบธรรมชาติ เปนการทําการเกษตรท่ีไมใชสารเคมีใดๆ 
หัวใจของการทําการเกษตรอินทรียอยูท่ีดิน กระบวนการปรับปรุงบํารุงดินท่ีตายแลวคืนสูดินมีชีวิต จะไมมี
ความยากลําบากใดๆ เลยตอเกษตรกรท่ีมีความต้ังใจแนวแนท่ีจะเปล่ียนแปลงจากเกษตรกรรมอันมืดมัวมาสู
เกษตรกรรมท่ีรุงเรือง กาวหนา และมีสุขภาพพลานามัย หรือคุณภาพชีวิตท่ีดี เพราะความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ ทําใหการเปล่ียนแปลงตามปกติ เปนการเปล่ียนแปลงแบบกาวกระโดด เมื่อปฏิบัติไปไดสัก
ระยะหนึ่ง เม่ือดินไดถูกปรับสภาพแลว ผลผลิตของเกษตรอินทรยีจะผิดไปจากเกษตรกรรมเคมีโดยส้ินเชิง คือ 
รสชาติอรอย เก็บไวไดนาน น้ําหนักดี สีสวยไรสารพิษปราศจากอันตรายตอชีวิตผูผลิต และผูบริโภค ผลไมบาง
ชนิดและหลายชนิด เม่ือดินถูกปรับสภาพจะทําใหผลผลิตดกตลอดป เศรษฐกิจดีกวาเกา ปญหาโรคแมลง
ศัตรูพืชจะลดลงเพราะจุลินทรียจะชวยสรางภูมิคุมกัน ภูมิตานทานธรรมชาติ ใบออนของพืชจะไมถูกทําลาย ใบ
แกท่ีขาดภูมิตานทานตามธรรมชาติอาจจะถูกทําลายจากศัตรูพืชบาง 
 
ทําไมตองทําเกษตรอินทรีย ? 

การทําเกษตรของประเทศไทยท่ีผานมา ไดใชพื้นท่ีปาไมไปมาก เปนเหตุใหปริมาณฝนตกลดนอยลง
และตกไมถูกตองตามฤดูกาล ขาดการปรับปรุงบํารุงดินอยางถูกตอง นํามาซึ่งตองใชปุยเคมีอยางมาก   เพื่อ
เพิ่มผลผลิตใหเพียงพอกับความตองการของพลเมืองท่ีเพิ่มข้ึน เมื่อใสปุยเคมีมากเกินไป เปนการเพิ่มตนทุนการ
ผลิต ทําใหตนพืชออนแอ   จึงใชสารเคมีฆาแมลงและเช้ือโรคกันขนาดใหญ   ผลท่ีเกิดข้ึนคือดินเส่ือมโทรม  
ปลูกพืชไมข้ึน สารพิษตกคางในผลผลิต ในดิน ในน้ํา คน   สัตวเจ็บปวย   คนท่ัวโลกจึงหันมาสนใจทํา
การเกษตรแบบอินทรียมากข้ึน 
 
ตาราง เปรียบเทียบขอดีขอเสยีของเกษตรเคมี และ เกษตรอินทรีย 
 

เกษตรเคมี เกษตรอินทรีย 
1. ดินเปนกรดมากข้ึน 
2. เช้ือโรคระบาดไดงาย 
3. พืชนําไปใชประโยชนไดนอย สูญเสียมาก 
4. รากคุดเพราะดินแนน 
5. ราคาแพงตองพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศ 
6. เห็นผลเร็วแตไมนาน มีผลกระทบตอ 
    ระบบนิเวศเกษตร 
7. คุณคาทางอาหารนอย 

1. ดินเปนกลางเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช 
2. มีจุลินทรียท่ียับยั้งหรือฆาเช้ือโรคในดินได 
3. พืชนําไปใชประโยชนไดเต็มท่ี 
4. รากเดินไดดีดินรวนซุย 
5. ราคาถูกหางายในฟารม พึ่งตนเอง 
6. ถาปรับสภาพไดดีแลวจะเห็นผลไดเร็ว อยูไดนาน 
    ไมมีผลกระทบตอระบบนิเวศเกษตร 
7. คุณคาทางอาหารสูง 



8. แมลงศัตรูพืชระบาดงาย 
9. ตลาดโลกกีดกัน 

8. ลดปญหาการระบาดแมลงศัตรูพืช มีความตานทาน 
9. เปนแนวทางสูการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน 

 
วิธีและหลักการของเกษตรอินทรีย 

1.  ไมใชสารเคมีใด ๆ ท้ังส้ิน เชน ปุยวิทยาศาสตร และสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช 
2.  มีการไถพรวนในระยะเริ่มแรก และลดการไถพรวนเมื่อปลูกพืชไปนานๆ เพื่อรักษาสภาพ 

โครงสรางของดินใหดีตลอดไป 
3.  มีการเปล่ียนโครงสรางของดินตามธรรมชาติ คือ มีการคลุมดินดวยใบไมแหง หญาแหง 

ฟางแหง ฯลฯ ท่ีหาไดในทองถ่ินเพื่อรักษาความช้ืนของดิน 
4.  มีการใชปุยหมัก ปุยคอก และปุยพืชสด เพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน 

 5.  มีการเติมจุลินทรียทองถ่ินท่ีมีประโยชนตอการเกษตร 
6.  มีการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีทันสมัยมาชวยเสริมในการผลิต เชน เทคนิคการปลูก  

การดูแลรักษาเอาใจใส การขยายพันธุพืช  การเก็บรักษาเมล็ดพันธ  การใหน้ํา   ตลอดจนการเก็บเกี่ยว 
7.  มีการปลูกอยางตอเนื่องไมปลอยท่ีดินใหวางเปลา  แหงแลง  ทําใหโครงสรางของดินเสีย 

จุลินทรียจะตาย อยางนอยใหปลูกพืชคลุมดินชนิดใดก็ได 
6.       มีการปองกันโรคแมลงศัตรูพืชโดยใชสารสกัดจากธรรมชาติ เชน สะเดา ขา ตะไคร  

ยาสูบ โลต้ิน และพืชสมุนไพรอื่น ๆ ตลอดจนน้ําหมักสมุนไพรตาง ๆ ท่ีมีอยูในทองถ่ิน  

ดังนั้นวิธีการเกษตรอินทรีย จึงมิใชการเกษตรกรรมของคนข้ีเกียจ  ปลอยใหเปนไปตามยถากรรม  
เกษตรกรจะตองมีความมานะ พยายาม ขยัน เอาใจใส ประหยัด สงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และไรนา
สวนผสม 

หลักการผลิตพืชเกษตรอินทรีย และการปรับปรุงบํารุงดิน 
-  ไมเผาตอซัง ใชปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด และปุยชีวภาพ 
-  ใชวิธีการผลิตแบบเกษตรผสมผสาน มีระบบการปลูกพืชผสมผสานหลายชนิด และ 

เกื้อกูลกัน 

คุณภาพของผลผลิตเกษตรอินทรีย 
-  รสชาติดี สีสวย น้ําหนักดี เก็บไดนาน 
-  มีคุณคาทางโภชนาการสูง ผูบริโภคปลอดภัย 
- เพิ่มผลผลิตสูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ใบงานท่ี  1 

เร่ือง ความสําคัญของเกษตรอินทรีย 
 

ช่ือ.....................................................นามสกลุ...................................................เลขท่ี....................... 
คําช้ีแจง  ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี ้

1. การเกษตรอินทรีย 
หมายถึง………………………………………………………………………………………………...... 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 
 2.การเกษตรอินทรียมีความสําคัญอยางไรบาง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………



………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

เร่ือง เกษตรแบบอนิทรีย 
แบบประเมินผลการเรียนรู  กอนเรียน / หลังเรียน 



จงเลือกคําตอบท่ีถูกตอง 
1. ขอใดเปนการเกษตรท่ีสนับสนุนแนวคิดทฤษฎีใหมมากท่ีสุด 
      1. การเกษตรแบบผสมผสาน                       2. การปลูกพืชหมุนเวียน                              
      3. การเล้ียงปลาในกระชัง                           4. การปลูกพืชแบบข้ันบันได 
2. ขอใดเปนความหมายของคําวา  “เศรษฐกิจพอเพียง” 
      1. การแขงขันกันทางการคา                        2. การพอมีพอใชสําหรับตนเอง 
      3. การดํารงชีวิตแบบพอมีพอกิน                   4. การกินอยูอยางหรูหราไมเดือดรอน 
3. ขอใดไมใชหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม    
      1. มีท่ีดินจํานวนมาก                                 2. มีฐานะคอนขางยากจน 
      3. อยูในเขตเกษตรใชน้ําฝน                         4. ประหยัดและสามัคคีกับเพื่อนบาน 
4. เกษตรธรรมชาติ หมายถึงอะไร  
      1. การเกษตรท่ีตองใชคาใชจายสูง                 2. การเกษตรท่ีไมใชปุยคอก 
      3. การเกษตรท่ีไมใชสารเคมีทุกชนิด               4. การเกษตรท่ีเปนการทําลายทรัพยากร 
5. นิยามคําวา “ดินมีชีวิต” มีความหมายตรงกับขอใด  
     1.ในดินมีส่ิงมีชีวิต                                    2. ดินมีการกินอาหาร 
      3. ดินมีการหายใจ                                   4. ดินมีการเคล่ือนท่ี 
6. ขอใดไมใชการบํารุงดินดวยวิธีเกษตรธรรมชาติ  
      1. การคลุมดิน                                        2. ปลูกพืชหมุนเวียน 
      3. ใชรถไถพรวน                                      4. การใชปุยอินทรียปุยชีวะภาพ 
7. พืชสามารถเจริญเติบโตในระดับ pH เทาใด  
       1. 1 – 3                                               2. 3 – 8 
      3. 9 – 12                                             4. 12 – 14 
8. ขอใดเปนวิธีการปรับปรุงดินเหนียวใหมีโครงสรางดีข้ึน  
      1. ใสอินทรียวัตถุ                                     2. ใสปูนขาว 
      3. ใสปุยวิทยาศาสตร                                4. ใสปุยยูเรีย 
9. ขอใด ไมใช การปองกันและกําจัดแมลงโดยวิธีกล    
      1. ใชกับดักแมลง                                     2. พนยาฆาแมลง 
      3. ใชมือหยิบออก                                    4. ใชมุงตาขาย 
10. การทําน้ําปุยหมักสูตรไลแมลง ควรใชพืชชนิดใดหมักผสม    
      1. หนอกลวย ตะไคร ใบขนุน                      2.  ตนหนอนตายอยาก ยาสูบ ขิง 
      3. ลําไย ผลกลวย ฟกทอง                           4. ยอดผักบุง ขมิ้น ลําไย 
 
 

 
 


