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ประเภทของงานเกษตร 

 
การเกษตร  สามารถแบ่งได้ 4 ประเภท ดังนี้ 

1. การเกษตรประเภทปลูกพืช 
2. การเกษตรประเภทเลี้ยงสัตว์ 
3. การเกษตรประเภทประมง 
4. การเกษตรแบบผสมผสาน 

 
1. การเกษตรประเภทปลูกพืช 
 นักวิชาการเกษตรได้แบ่งประเภทการปลูกพืชไว้  ดังนี้ 
   1. แบ่งตามลักษณะการปลูกและการดูแลรักษา  แบ่งได้ 3 ชนิด ได้แก่ 
 1.) พืชสวน  หมายถึง   พืชที่ปลูกโดยใช้พื้นที่น้อย ให้ผลตอบแทนสูง ต้องการการดูแลรักษามาก 
แบ่งย่อยได ้3 กลุ่มใหญ่ ๆ  คือ 
  (1) ไม้ดอกไม้ประดับ  เป็นพืชที่มีดอก ใบ สวยงาม นิยมปลูกเพื่อประดับตกแต่งอาคารสถานที่
ให้สวยงาม เช่น กล้วยไม้ เฟื่องฟ้า 
  (2) พืชผัก  เป็นพืชที่ปลูกเพื่อให้ราก ใบ ล าต้น ดอก ผล เป็นอาหาร ส่วนมากจะมีอายุสั้น เช่น 
ผักกวางตุ้ง มะเขือโหระพา 
  (3) ไม้ผล ส่วนมากเป็นไม้ยืนต้น ปลูกเพื่อใช้เป็นอาหาร เช่น กล้วย ส้ม มะละกอ 
 2.) พืชไร่  หมายถึง  พืชที่ปลูกโดยใช้พื้นที่มาก ๆ มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว ไม่ต้องการการดูแลมาก 
ส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุก ผลผลิตมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ และชีวิตประจ าวัน เช่น ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง เป็น
ต้น  พืชไร่สามารถแยกเป็นกลุ่มตามลักษณะการน าไปใช้ประโยชน์ได้  ดังนี้ 
   (1) ธัญพืช  คือ  พืชล้มลุกที่น าเมล็ดมาเป็นอาหารของคนและสัตว์ เช่น ข้าว ข้าวโพด 
  (2) ถั่ว  คือ พืชตระกูลถั่วที่ให้เมล็ดเป็นอาหาร  เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง 
  (3) พืชอาหารสัตว์  คือ พืชที่ใช้กิ่ง ใบ ล าต้น เป็นอาหารสัตว์อาจจะอยู่ในรูปพืชสด หรือแห้ง 
เช่น พืชตระกูลถั่ว หญ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
  (4) พืชเส้นใย  คือ  พืชที่ให้เส้นใยมาใช้ประโยชน์ เช่น ฝ้าย ป่าน ปอ 
  (5) พืชให้น้ าตาล  คือ พืชที่สามารถน าส่วนใดส่วนหนึ่งมาผลิตเป็นน้ าตาลได้ เช่น อ้อย ชูก้าบีท 



  (6) พืชน้ ามัน  คือ พืชที่ให้ผลผลิตที่สามารถน าไปแปรรูปเป็นน้ ามันได้ เช่น ถั่วเหลือง 
ทานตะวัน 
  (7) พืชให้น้ ายาง  คือ  พืชที่ปลูกแล้วให้น้ ายางใช้ประโยชน์ เช่น ยางพารา สน 
  (8) พืชที่ใช้เป็นยา  คือ  พืชสมุนไพรต่าง ๆ เช่น ยูคาลิปตัส กานพลู  
  (9) พืชเคร่ืองเทศ  คือ  พืชที่ใช้ปรุงแต่งกลิ่นอาหาร เช่น พริกไทย  กระเทียม 
 
  (10) พืชให้สี  คือ  พืชที่มีคุณสมบัติให้สีเพื่อท าสีย้อม เช่น มะเกลือ ขมิ้น 
  (11) พืชหัว  คือ  พืชที่มีล าต้นใต้ดินท าหน้าที่สะสมอาหาร เรียกว่า หัว น ามาเป็นอาหาร เช่น  
มันฝร่ัง เผือก กลอย สาคู 
  (12) พืชที่ใช้รากเป็นประโยชน์  คือ  พืชที่สะสมอาหารที่ราก น ามาใช้ประโยชน์ เช่น มันเทศ 
มันส าปะหลัง มันแกว หัวผักกาด 
  (13) พชืกระตุ้นประสาท  คือ พืชที่มีคุณสมบัติกระตุ้นระบบประสาท ถ้าใช้ดื่มกิน มาก ๆ 
ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจท าให้ติดได้ เช่น กาแฟ ชา ยาสูบ 
 3.) ป่าไม้ เป็นส่วนหนึ่งของการเกษตร แต่วัตถุประสงค์แตกต่างจากพืชอ่ืน  ป่าไม้  หมายถึง สวนป่าที่
ปลูกขึ้นมาทดแทนป่าที่ถูกท าลาย หรือป่าเสื่อมโทรม  ช่วยป้องกันน้ าท่วม ลดความแรงของน้ า ปัจจุบันเราต้อง
ปลูกป่าเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนป่าไม้ที่สูญเสียไป 
 
 2. แบ่งตามอายุการเจริญเติบโต  แบ่งออกได้ 3 ชนิด  ได้แก่ 
 1) พืชล้มลุก  หมายถึง พืชทีป่ลูก เจริญเติบโต และให้ผลผลิตภายในหนึ่งฤดูกาลปลูก หลังจากการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตแล้วก็จะตาย มักมีอายุประมาณ 3- 4 เดือน ถึง 1 ปี เช่น ดาวเรือง คะน้า แตงกวา ฟักทอง 
 2.) พืชคาบปี  หมายถึงพืชที่มีอายุตั้งแต่ปลูกถึงการเก็บเกี่ยว ประมาณ  2 ปี โดยปีแรกจะเจริญในส่วน
ของล าต้น จะให้ผลผลิตในปีที่ 2 หลังจากนั้นจะตาย เช่น หอมหัวใหญ่ กะหล่ าปลี กระเทียม 
 3.)พืชยืนต้น  หมายถึง  พืชที่มีอายุยาวกว่า 2 ปี เมื่อเจริญเติบโตจนให้ผลผลิตได้แล้วในปีแรก ปีต่อ ๆ 
ไปก็ให้ผลผลิตอีก เช่น มะลิ สะเดา ชะอม เงาะ ทุเรียน 
 
 
 
 
 



2. การเกษตรประเภทเลี้ยงสัตว์ 
 การเลี่ยงสัตว์แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 1. สัตว์เลี้ยงเพื่อบริโภค เช่น สุกร โค เป็ด ไก่ นกกระทา 
 2. สัตว์เลี้ยงไว้ใช้แรงงานเช่น ม้า วัว ควาย 
 3. สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ท าเคร่ืองนุ่งห่ม ของใช้ ยารักษาโรค เช่น งู กวาง จระเข้ แกะ 
 4. สัตว์เลี้ยงเพื่อความสวยงาม ความเพลิดเพลิน เช่น แมว กระต่าย ไก่ฟ้า 
 5. สัตว์เลี้ยงเพื่อประโยชน์ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ เช่น ลิง หนูตะเภา 
 
3. การเกษตรประเภทประมง 
 เป็นการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการจับสัตว์น้ า และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทุกชนิด เช่น ปลาต่าง ๆ กุ้ง หอย             
การประมงแบ่งออกตามลักษณะแหล่งน้ าได้ 3 ประเภท คือ 
 1. การประมงน้ าจืด  หมายถึง  การท าประมงในแหล่งน้ าจืด ได้แก่ การจับปลาในแม่น้ า ล าคลอง การ
เลี้ยงปลาบู่ในกระชัง การเลี้ยงปลาสลิดในบ่อ 
 2. การประมงน้ าเค็ม หรือการประมงทะเล ได้แก่ การจับกุ้งทะเล ปลาหมึก การเลี้ยงปลาเก๋า การเลี้ยง
หอยมุก หอยนางรม เป็นต้น 
 3. การประมงน้ ากร่อย  หมายถึง การประมงในบริเวณเชื่อมต่อระหว่างทะเล และน้ าจืด ได้แก่ การเลี้ยง
กุ้งกุลาด า การเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล เป็นต้น 
 
4. การเกษตรผสมผสาน 
 เป็นการจัดกิจกรรมการเกษตร ได้แก่ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง ให้มีการผสมผสานและเกื้อกูลในการ
ผลิตซึ่งกันและกัน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความสมดุลของ
สภาพแวดล้อม การท าเกษตรหลาย ๆ อย่างรวมกัน ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่เสี่ยงภาวะการขาดทุน การ
ท าการเกษตรผสมผสาน เช่น การเลี้ยงหมู และปลูกผัก ได้ปุ๋ยจากมูลหมู และได้เศษผักเป็นอาหารหมู 
 การเกษตรผสมผสานแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
 1. การเกษตรผสมผสานพืช – พืช เป็นการปลูกพืชที่มีความสูงต่างระดับ  และมีความต้องการแสงแดด 
ธาตุอาหารและความชื้นต่างกันไว้ด้วยกัน เช่น ท าสวนมะม่วง โดยปลูกกล้วย หรือปลูกผักสวนครัวในที่ระหว่าง
ต้นมะม่วง เป็นต้น 



 2. การเกษตรผสมผสานพืช – ปลา  ได้แก่ การเลี้ยงปลาในนาข้าว โดยได้ปลาจากแหล่งน้ าธรรมชาติ 
หรือปล่อยเพิ่มเติมลงในแปลงนา ปลาจะอาศัยวัชพืช แมลงในนาเป็นอาหาร ช่วยก าจัดศัตรูข้าว และมูลปลาจะ
เป็นปุ๋ยให้แก่ต้นข้าว 
 3. การเกษตรผสมผสานสัตว์ – ปลา  ได้แก่ การเลี้ยงเป็ด หมู บนบ่อปลา เศษอาหารและมูลสัตว์จะเป็น
อาหารโปรตีนแก่ปลา โดยไม่จ าเป็นต้องซื้ออาหารปลา 
 4. การเกษตรผสมผสานพืช - สัตว์ ได้แก่  การปลูกข้าวโพดฝักอ่อนคู่กับการเลี้ยงวัวนม หลังจากการเก็บ
ฝักข้าวโพดแล้วน าต้นข้าวโพดเป็นอาหารวัว แล้วน ามูลวัวมาเป็นปุ๋ยแก่ข้าวโพด 
 
 


