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จนบรรลุผลทีค่ าดหวังได้
แนวทางการพัฒนาครูมหี ลายแนวทาง การใช้ชดุ ฝึกอบรมด้วยตนเอง
สำหรับครู เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ครูได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยครูสามารถนำสือ่ ชุดฝึกอบรมด้วยตนเองนีไ้ ปใช้เพือ่ พัฒนา
ตนเองและพัฒนาการเรียนการสอนได้
โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
จัดทำชุดฝึกอบรมด้วยตนเองสำหรับครูวทิ ยาศาสตร์ เรือ่ ง วิทยาศาสตร์ในแหล่งเรียนรูท้ อ้ งถิน่ กับ
เศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ เผยแพร่ให้ครูผสู้ อนสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และนำตัวอย่างกิจกรรมต่างๆ
ไปปรับปรุง ดัดแปลง และพัฒนาให้เหมาะกับความสนใจ สภาพแวดล้อมและสภาพความพร้อมของ
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำคัญอย่างไร
วิทยาศาสตร์มบี ทบาทสำคัญยิง่ ในสังคมโลกปัจจุบนั และอนาคต วิทยาศาสตร์เกีย่ วข้องกับ
ชีวิตของทุกคน ทั้งในการดำรงชีวิตประจำวันและงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม ก็ยงั มีสว่ นเกีย่ วข้องกับความรูว้ ทิ ยาศาสตร์อกี ด้วย อุปกรณ์ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ หรือเทคโนโลยี
ทีใ่ ช้ในชีวติ ประจำวัน ล้วนเป็นผลของความรูว้ ทิ ยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อน่ื ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดองค์ความรู้ความเข้าใจที่จะอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ
เข้าใจความสัมพันธ์ซง่ึ กันและกันของสรรพสิง่ ในธรรมชาติ การศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ทม่ี กี ารค้นหา
ความรูใ้ หม่ๆ ทีส่ ำคัญ ส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการเกษตร
การแพทย์ อุตสาหกรรม เทคโนโลยีดา้ นการสือ่ สาร ทำให้มกี ารพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
ที่ด ีขึ้น การใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงต้องมีความรู้ที่ถูกต้อง มีกระบวนการคิด
วิ จ ารณญาณในการใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งรู ้ ค ุ ณ ค่ า เพราะหากใช้ จ นเกิ น ความจำเป็ น
ก็จะส่งผลต่อการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ ในที่สุดก็จะย้อนกลับมาส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน
และเศรษฐกิจ สังคม ตัวอย่างเช่นความต้องการบริโภคของประชากรที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้องเพิ่มการ
ผลิตทุกอย่าง โดยเฉพาะการผลิตด้านการเกษตรทำให้มีการปลูกพืชชนิดเดียวจำนวนมาก เพื่อให้
ได้ ผ ลผลิ ต มาก มี ก ารใช้ ส ารเคมี ใ นการเพิ ่ ม แร่ ธ าตุ ใ นดิ น ใช้ ส ารเคมี ก ำจั ด ศั ต รู พ ื ช และสั ต ว์
ใช้สารเคมีเร่งและเพิม่ ผลผลิต ถ้ามีการทำเกษตรในลักษณะเช่นนี้อย่างต่อเนื่องก็จะทำให้เกิดปัญหา
คุณภาพดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุในดิน ความสามารถในการอุม้ น้ำ ตลอดจนค่าความ
เป็นกรดเบสของดินเปลีย่ นแปลง พืชไม่สามารถใช้แร่ธาตุในดินได้ ในทีส่ ดุ ก็จะทำให้ผลผลิตทางการ
เกษตรเสียหาย ปริมาณผลผลิตลดลงแต่มสี ารพิษตกค้างในผลผลิตมากขึน้ ส่งผลต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภค
ส่งผลต่อสมดุลของธรรมชาติ และนำผลเสียหายทางเศรษฐกิจ ทัง้ ในระดับบุคคล ชุมชน และระดับประเทศ
อีกตัวอย่างหนึง่ ทีช่ ดั เจนในปัจจุบนั ได้แก่ ความก้าวหน้าและการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีดา้ นการสือ่ สาร ทัง้ ทีผ่ า่ นอินเครือข่ายอินเทอร์เนต และการสือ่ สารทางโทรศัพท์เคลือ่ นที่
มีผลทำให้วถิ ชี วิ ติ ของคนในเมืองใหญ่เปลีย่ นแปลงไปตามเทคโนโลยี ซึง่ คนบางกลุม่ ใช้เครือ่ งมือนีใ้ นรูปแบบ
ของแฟชัน่ เทคโนโลยีมากกว่าเป็นความจำเป็นทีต่ อ้ งใช้เทคโนโลยี ทีส่ ำคัญคือ เทคโนโลยีดังกล่าวยังมี
อิทธิพลไปถึงวิถีชีวิตของคนทุกกลุ่มอาชีพ ไม่เว้นแม้แต่คนในชนบทห่างไกลด้วย หากสังคมมุ่งเน้น
พัฒนาเทคโนโลยีเพียงด้านเดียว มีการใช้เทคโนโลยีอย่างไร้ขอบเขตและขาดเหตุผล
โดยคาดหวัง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจมากเกินไปขาดการพัฒนาความรู้ กระบวนการคิด คุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมทีถ่ กู ต้อง ก็จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจส่วนบุคคล และโดยรวมอย่างมาก
1

ดังนัน้ ปัจจัยสำคัญในการเตรียมคนให้พร้อมสำหรับการดำเนินชีวติ ในสังคมยุคใหม่ คือ
การจัดการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพือ่ พัฒนาเยาวชน
ทุกคนให้มีทั้งความรู้ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต มีกระบวนการคิด ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์
ความคิดวิพากษ์วจิ ารณ์ ความคิดแบบวิทยาศาสตร์ ความคิดและความสามารถในการแก้ปญ
ั หา โดยใช้
ความรูแ้ ละวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการสืบเสาะความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่ดีในการดำเนินชีวติ มีสติและปัญญาทีจ่ ะปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ สามารถบูรณาการความรู้ ภูมปิ ญ
ั ญาและวิถชี วี ติ แบบไทย แต่สอดคล้องกับบริบทของสังคม
ยุคใหม่ระดับสากลอย่างเหมาะสม
แนวทางหนึ่งในการจัดการศึกษาให้เกิดผลดังกล่าว คือ การจัดให้ผู้เรียนได้เรียน
องค์ความรู้วิทยาศาสตร์ในบริบทที่เป็นโลกของความเป็นจริง จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆในท้องถิ่น
ให้สามารถนำความรูไ้ ปใช้ในการดำเนินชีวติ และสร้างสรรค์สง่ิ ใหม่ ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีตา่ งๆอย่าง
มีเหตุผลพอเพียง มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีถ่ กู ต้อง มีภมู คิ มุ้ กันทีด่ ี ซึ ่ ง เป็ น การดำเนิ น ชี ว ิ ต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถพึง่ พาตนเองได้ สร้างความเข้มแข็งและความสุขอย่างยัง่ ยืนของ
สังคมไทย

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง*
คัดจากหนังสือ เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาทีช่ ถ้ี งึ แนวทางการดำรงอยูแ่ ละปฏิบตั ติ นของประชาชน
ในทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทัง้ ในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพือ่ ให้กา้ วทันต่อโลกยุคโลกาภิวฒ
ั น์
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นทีจ่ ะต้องมีระบบภูมิ
คุม้ กันในตัวทีด่ พี อสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายนอก และภายใน
ทัง้ นีจ้ ะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิง่ ในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ใน
การวางแผนและดำเนินการทุกขัน้ ตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพืน้ ฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มสี ำนึกในคุณธรรม ความซือ่ สัตย์สจุ ริต
และให้ ม ี ค วามรอบรู ้ ท ี ่ เ หมาะสม ดำเนิ น ชี ว ิ ต ด้ ว ยความอดทน ความเพี ย ร มี ส ติ ปั ญ ญา
และความรอบคอบ เพือ่ ให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
ทัง้ ด้านวัตถุ สังคม สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

* ประมวลและกลัน่ กรองจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เรือ่ ง เศรษฐกิจ
พอเพียง ซึง่ พระราชทานในวโรกาสต่างๆ รวมทัง้ พระราชดำรัสอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง โดยได้รบั พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้นำไปเผยแพร่ เมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 เพือ่ แนวทางปฏิบตั ขิ องทุกฝ่าย
และประชาชนโดยทัว่ ไป
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีหลักพิจารณาด้วยกัน 5 ส่วน ดังนี้
1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทาง
ที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้
ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้น
จากภัยและวิกฤต เพื่อความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา
2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตน
ได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
3. คำนิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อมๆกัน ดังนี้
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มาก
เกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความ
พอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจาณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึง
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบ
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผล
กระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์
ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้อยูใ่ นระดับพอเพียงนัน้
ต้องอาศัยทัง้ ความรู้ และคุณธรรมพืน้ ฐาน กล่าวคือ
เงือ่ นไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรูเ้ กีย่ วกับวิชาการต่างๆที่
เกี ่ ย วข้ อ งอย่ า งรอบด้ า น ความรอบคอบที ่ จ ะนำความรู ้ เ หล่ า นั ้ น มาพิ จ ารณาให้ เ ชื ่ อ มโยงกั น
เพือ่ ประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขัน้ ปฏิบตั ิ
เงือ่ นไขคุณธรรม ทีจ่ ะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน
คุณธรรม มีความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปญ
ั ญาในการดำเนินชีวติ ไม่โลภ
และไม่ตระหนี่
5. แนวทางปฏิบตั ิ / ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน
ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม ความรูแ้ ละเทคโนโลยี
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แนวคิดเกีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียง
คัดจากหนังสือ ตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ : สำนักพิมพ์ชมรมเด็ก. 2544.
เศรษฐกิจพอเพียง หรือระบบเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได้ ตามแนวพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั นัน้ อาจมองได้ใน 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือ
ภูมภิ าคหนึง่ ๆในการผลิตสินค้า และบริการทุกชนิดเพือ่ เลีย้ งสังคมนัน้ ๆได้ โดยไม่ตอ้ งพึง่ พาปัจจัย
ต่างๆทีเ่ ราไม่ได้เป็นเจ้าของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล คือ ความสามารถในการดำรงชีวติ ได้อย่างไม่เดือดร้อน
มีความเป็นอยูอ่ ย่างประมาณตามฐานะ ตามอัตภาพ ทีส่ ำคัญไม่หลงไหลไปตามกระแสของวัตถุนยิ ม
มีอสิ รภาพ เสรีภาพ ไม่พนั ธนาการอยูก่ บั สิง่ ใด
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจทีส่ ามารถอุม้ ชูตวั เองได้ ให้มคี วามพอเพียงกับ
ตัวเอง (Self Sufficiency) อยูไ่ ด้โดยไม่ตอ้ งเดือดร้อน โดยต้องสร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของตนเอง
ให้ดเี สียก่อน คือ ตัง้ ตัวให้มคี วามพอกิน พอใช้ ไม่ใช่มงุ่ หวังแต่จะทุม่ เทสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ
ให้รวดเร็วแต่เพียงอย่างเดียว เพราะผูท้ ม่ี อี าชีพและฐานเพียงพอทีจ่ ะพึง่ พาตนเอง ย่อมสามารถสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าและฐานะทางเศรษฐกิจขัน้ ทีส่ งู ขึน้ ไปตามลำดับ
หันกลับมายึดเส้นทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ในการดำรงชีวติ ให้สามารถพึง่ ตนเอง
ได้ โดยใช้หลักการพึง่ ตนเอง 5 ประการ คือ
1. ด้านจิตใจ
ทำตนให้เป็นทีพ่ ง่ึ ของตนเอง มีจติ ใจทีเ่ ข้มแข็ง มีจติ สำนึกทีด่ ี สร้างสรรค์ให้
ตนเองและชาติโดยรวม มีจติ ใจเอือ้ อาทร ประนีประนอม ซือ่ สัตย์สจุ ริต เห็นประโยชน์สว่ นรวมเป็นทีต่ ง้ั
2. ด้านสังคม
แต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเกือ้ กูลกันเชือ่ มโยงกันเป็นเครือข่ายชุมชนทีแ่ ข็งแรง
เป็นอิสระ
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ให้ใช้และจัดการอย่างฉลาด พร้อมทัง้ การเพิม่ มูลค่าโดยยึดหลักการของความ
ยัง่ ยืนและเกิดประโยชน์สงู สุด
4. ด้านเทคโนโลยี
จากสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีทเ่ี ข้ามาใหม่มที ง้ั ดี
และไม่ดี จึงต้องแยกแยะบนพืน้ ฐานของภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้านและเลือกใช้เอาเฉพาะทีส่ อดคล้องกับความ
ต้องการของสภาพแวดล้อม ภูมปิ ระเทศ สังคมไทย และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมปิ ญ
ั ญาของเราเอง
5. ด้านเศรษฐกิจ
แต่เดิมนักพัฒนามักมุง่ ทีก่ ารเพิม่ รายได้ และไม่มกี ารมุง่ ทีจ่ ะลดรายจ่าย ในเวลา
เช่นนีจ้ ะต้องปรับทิศทางใหม่ คือ จะต้องมุง่ ลดรายจ่ายก่อนเป็นสำคัญ และยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้
และสามารถอยูไ่ ด้ดว้ ยตนเองในระดับเบือ้ งต้น
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สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทางสายกลาง
พอประมาณ
มีเหตุผล

เงือ่ นไขความรู้
(ความรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง

นำสู่

เงือ่ นไขคุณธรรม
(ซือ่ สัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน)

ชีวติ /เศรษฐกิจ/สังคม/สิง่ แวดล้อม
สมดุล/มัน่ คง/ยัง่ ยืน
จะเห็นว่าเรือ่ งของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นกระบวนการคิด ซึง่ สอดคล้องกับกระบวนการ
เรี ย นรู ้ ว ิ ท ยาศาสตร์ และควรได้ ป ลู ก ฝั ง แนวคิ ด ดั ง กล่ า วสอดแทรกลงในการเรี ย นการสอน
จากหลักการและเหตุผลทีก่ ล่าวมาแล้ว โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการฯ สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงได้พัฒนาเอกสารชุดฝึกอบรมด้วยตนเองสำหรับครู
เรื่อง วิทยาศาสตร์ในแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งแนะนำแนวการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2-3 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) เพื่อให้ครู
นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์ของชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง
1. ใช้เป็นเอกสารสำหรับครูในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เกี่ยวกับแนวทางในการจัด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในแหล่งเรียนรูท้ อ้ งถิน่ บูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพือ่ ให้นกั เรียนได้พฒ
ั นาด้านต่างๆ ดังนี้
2.1 พัฒนาความรู้ จากการทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในแหล่งเรียนรู้และวิถีชีวิตจริง
ในท้องถิน่
2.2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การสืบค้นข้อมูล และการสื่อสารความรู้
2.3 มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เจตคติตอ่ การเรียนวิทยาศาสตร์
2.4 สร้างความตระหนัก และเข้าใจในคุณค่าของวัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญาในท้องถิน่
2.5 เพือ่ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบตั ติ นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
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กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เอกสารชุดนี้คือ ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2-3
ใช้ศกึ ษาเรียนรูด้ ว้ ยตนเองเกีย่ วกับเนือ้ หา กิจกรรม และวิธกี ารจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้
ในท้องถิน่ คือ นาข้าว แหล่งน้ำ บริเวณปลูกพืชผสมผสาน และการเลีย้ งสัตว์
บูรณาการแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ ให้ครูผสู้ อนนำแนวกิจกรรมทีเ่ สนอแนะไว้ไปใช้จดั การเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
ช่วงชัน้ ที่ 2-3 หรือปรับใช้กจิ กรรมบางกิจกรรมกับช่วงชัน้ อืน่ ก็ได้

แนวการใช้ชดุ ฝึกอบรมด้วยตนเอง
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในแหล่งเรียนรูท้ อ้ งถิน่ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
มีแนวคิด
เบือ้ งต้นมาจากเรือ่ งของเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนัน้ ในการจัดการเรียน
การสอนครูผู้สอนต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เข้าใจถึง
หลักการ แนวคิด และวิธกี ารประยุกต์ในการเรียนการสอน จึงสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างราบรืน่ และมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมการเรียนในเอกสารชุดนี้ เสนอกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในแหล่งเรียนรู้
ทีส่ ำคัญ คือ นาข้าว แหล่งน้ำ สัตว์เลี้ยง และพืชผสมผสานใกล้นาข้าว รวมถึงภูมิปัญญาและ
วิถชี วี ติ ในท้องถิน่ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมทีใ่ ห้นกั เรียนแสดงผลการเรียนรูด้ ว้ ย
กิจกรรมสำหรับนักเรียนที่เสนอไว้ จะเน้นสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์เป็นแกน
แล้วบูรณาการทัง้ ภายในสาระและข้ามกลุม่ สาระด้วยกิจกรรมทีห่ ลากหลาย ครูผู้สอนจะนำไปใช้
ทัง้ หมดหรือเลือกใช้บางส่วน หรือดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพโรงเรียน และแหล่งเรียนรูใ้ น
ท้องถิน่ การจัดการเรียนการสอนอาจจัดเป็นรายวิชาเพิม่ เติมหรือเลือกกิจกรรมไปจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาพืน้ ฐาน หรือเลือกกิจกรรมไปจัดในค่ายหรือชุมนุมก็ได้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อาจจัดได้หลายแนวทาง ทั้งนี้ต้องพิจารณา
ความเป็นไปได้ของการทำกิจกรรมของนักเรียน ดังนี้
แนวทางที่ 1 จัดกิจกรรมเชิงวิทยาศาสตร์บูรณาการให้ไปเรียนในแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
ได้แก่ นาข้าว แหล่งน้ำใกล้นาข้าว สัตว์เลีย้ ง พืชสวน พืชสมุนไพร หรือเกษตรผสมผสานในท้องถิน่
รอบนาข้าว โดยอาศัยความรูจ้ ากภูมปิ ญ
ั ญาและปราชญ์ชาวบ้าน
แนวทางที่ 2 ในกรณีทม่ี พี น้ื ทีใ่ นโรงเรียนเพียงพอ ผูบ้ ริหาร และครูผสู้ อนทุกกลุม่ สาระ
เห็นพ้องต้องกันถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียน ก็สามารถจำลองโดยจัดพื้นที่ของโรงเรียนตามแนว
เกษตรทฤษฎีใหม่ในโรงเรียน โดยแบ่งสัดส่วนพืน้ ทีใ่ ห้เหมาะสม แล้วให้นกั เรียนได้เรียนรู้ ได้ฝกึ ปฏิบตั จิ ริง
ในพืน้ ทีแ่ ต่ละส่วนนัน้ บูรณาการไปกับการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี บูรณาการกับ
ทุกกลุ่มสาระ ให้ครูทุกกลุ่มสาระร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนโดยเลือกจากกิจกรรมที่เสนอแนะไว้
หรือปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ และประเมินผลการเรียนรูร้ ว่ มกัน
แนวทางที่ 3 จัดเป็นกิจกรรมในชุมนุมหรือใช้เป็นกิจกรรมในค่ายวิทยาศาสตร์ หรือค่าย
สิง่ แวดล้อมก็ได้
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การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
สิง่ สำคัญทีค่ วรคำนึงถึง คือ ให้นกั เรียนได้เกิดการเรียนรูท้ แ่ี ท้จริงโดยใช้กระบวนการคิด ได้ลงมือปฏิบตั ใิ น
แหล่งเรียนรูจ้ ริงในท้องถิน่ ได้ทำงานร่วมกันในกลุม่ อย่างสร้างสรรค์ จนมีความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หาสาระ
ได้ฝกึ ปฏิบตั จิ ริง โดยเฉพาะกิจกรรมทีจ่ ะปลูกฝังแนวคิดเรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ มีความสำคัญทีค่ วรปลูกฝัง
ทีจ่ ะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวติ ประจำวันของนักเรียนเมือ่ เติบโตเป็นผูใ้ หญ่ตอ่ ไป

สาระสำคัญของชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง
เอกสารชุดนีน้ ำเสนอเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 บทนำ
ตอนที่ 2 กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิน่
เน้นที่นาข้าวและการประกอบกิจการต่างๆของชุมชนรอบนาข้าว ได้แก่ แหล่งน้ำ การเลี้ยงสัตว์
และพืชผสมผสานบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่สำคัญคือ มีกิจกรรมที่บูรณาการกับวิถีชีวิตและ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เกีย่ วกับข้าว น้ำ สัตว์เลีย้ ง และพืช กิจกรรมหน่วยสุดท้ายเป็นการให้นกั เรียนเขียนเล่า
เรือ่ งราวทีไ่ ด้เรียนมาทัง้ หมดตามความสนใจของนักเรียน ชุดฝึกอบรมนีจ้ งึ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ที่บูรณาการข้ามสาระและเชื่อมโยงชุมชนอย่างแท้จริงสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 และ 3
แบ่งกิจกรรมหลักออกเป็น 5 หน่วย ใช้เวลาเรียนประมาณ 40 ชัว่ โมง ดังนี้
หน่วยที่ 1 เรียนรูท้ น่ี าข้าว
หน่วยที่ 2 สรรพสิง่ สัมพันธ์รอบนาข้าว
หน่วยที่ 3 วิถชี วี ติ และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
หน่วยที่ 4 ชีวติ มีสขุ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยที่ 5 สร้างสรรค์ จัดแสดง
ในแต่ละหน่วยจะแบ่งเป็นกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม ให้นกั เรียนปฏิบตั ใิ นแหล่ง
เรียนรูท้ อ้ งถิน่ บันทึก วิเคราะห์ นำเสนอ และให้นกั เรียนสรุปความรูค้ วามคิดทีไ่ ด้จากการทำกิจกรรมนัน้ ๆ
โดยให้เขียนลงในส่วนของ “คิดถึงสิง่ ทีเ่ รียนรู”้ แต่ละกิจกรรมจะเสนอแนะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำ
กิจกรรมของนักเรียน และแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนใช้ประกอบการทำกิจกรรม
ตอนที่ 3 ความรูแ้ ละข้อมูลประกอบการทำกิจกรรม

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ครูจะประเมินผลการเรียนรูข้ องนักเรียน โดยประเมินผลจากกิจกรรมหลักๆ ดังนี้
ประเมินผลการทำกิจกรรมแต่ละเรือ่ งซึง่ จะประกอบด้วยองค์ความรู้ กระบวนการคิด
และกระบวนการเรียนรู้
ประเมินกระบวนการคิด ชิน้ งาน ได้แก่ การเรียบเรียงจากการสืบค้นข้อมูลเกีย่ วกับ
ภูมปิ ญ
ั ญา การเขียนหนังสือเล่มเล็กฯลฯ และการทำโครงงานของนักเรียน
ประเมินด้านจิตพิสัยของนักเรียน โดยประเมิ น จากพฤติ ก รรมที ่ น ั ก เรี ย น
แสดงออก และจากประจักษ์พยานทีส่ งั เกต และวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม
ประเมินการสะท้อนความคิดของนักเรียนเกีย่ วกับสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้

7

ความสอดคล้องของกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ในแหล่งเรียนรูท้ อ้ งถิน่ กับเศรษฐกิจพอเพียง
กับมาตรฐานและสาระการเรียนรู้
หน่วยที่ 1 เรียนรูใ้ นนาข้าว

หน่วยที่ 2 สรรพสิง่ สัมพันธ์รอบนาข้าว

หน่วยที่ 3 วิถชี วี ติ และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่

หน่วยที่ 4 ชีวติ มีสขุ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยที่ 5 สรรค์สร้าง จัดแสดง
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⌫ 
⌫   ⌫
กิจกรรมการเรียนรู้ แบ่งเป็น 5 หน่วย ใช้เวลาเรียน 40 ชัว่ โมง
หน่วยที่ 1 เรียนรูท้ น่ี าข้าว
(12 ชัว่ โมง)
กิจกรรมที่ 1.1 นาข้าวในท้องถิน่
กิจกรรมที่ 1.2 ดิน น้ำ อากาศในนาข้าว
กิจกรรมที่ 1.3 ชีวติ ในนาข้าว
กิจกรรมที่ 1.4 แหล่งน้ำ แหล่งชีวติ
กิจกรรมที่ 1.5 สัตว์เลีย้ งรอบนาข้าว
กิจกรรมที่ 1.6 พืชผสมผสานรอบนาข้าว
หน่วยที่ 2 สรรพสิง่ สัมพันธ์รอบนาข้าว
(4 ชัว่ โมง)
กิจกรรมที่ 2.1 ชีวติ และสิง่ แวดล้อมรอบนาข้าว
กิจกรรมที่ 2.2 ชีวติ สัมพันธ์รอบนาข้าว
หน่วยที่ 3 วิถชี วี ติ และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
(10 ชัว่ โมง)
กิจกรรมที่ 3.1 ภูมปิ ญ
ั ญาเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในท้องถิน่
กิจกรรมที่ 3.2 ภูมปิ ญ
ั ญาและวิถชี วี ติ ไทย
หน่วยที่ 4 ชีวติ มีสขุ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
(10 ชัว่ โมง)
กิจกรรมที่ 4.1 ใช้ชวี ติ อย่างพอเพียง
กิจกรรมที่ 4.2 เศรษฐกิจพอเพียงในนาข้าว
กิจกรรมที่ 4.3 คุณค่าน้ำ คุณค่าชีวติ
กิจกรรมที่ 4.4 พอเพียงเลีย้ งสัตว์ ปลูกพืช
หน่วยที่ 5 เรียนรู้ สรรค์สร้าง จัดแสดง
(4 ชัว่ โมง และใช้เวลาพิเศษ 1 วัน)
กิจกรรมที่ 5.1 เรียนรู้ จัดแสดง
กิจกรรมที่ 5.2 เรียนรู้ บอกเล่าเรือ่ งราว
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⌫   ⌫ ⌫ 
กิจกรรมที่ 1.1 นาข้าวในท้องถิน่
ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย
ประเทศของเรามีเนื้อที่ทำนาปลูกข้าว
เลีย้ งคนในประเทศกระจายอยู่ในภูมภิ าค
ต่างๆ และเป็นสินค้าส่งออกไปประเทศ
อืน่ ๆด้วย
ในนาข้าวมีเรีอ่ งราวทีน่ กั เรียนจะได้
เรียนรูม้ ากมาย

⌫
¤Ô´...¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃ

เมือ่ พูดถึงนาข้าว นักเรียนคิดถึงอะไรบ้าง

¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃ¹Ò¢éÒÇ
วาดภาพนาข้าวหรือเขียนข้อความเกี่ยวกับนาข้าวตามจินตนาการของนักเรียน

สิ่งที่ฉันสนใจอยากรู้เกี่ยวกับนาข้าว
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2. à¡ÉµÃ¨Ñ§ËÇÑ´,à¡ÉµÃÍÓàÀÍ
3. Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÂÑ ¢éÒÇ
4. www.ricethailand.go.th

Ê×º¤é¹¢éÍÁÙÅ

นาข้าวในท้องถิน่ ของนักเรียนอยูท่ ใ่ี ดบ้าง
ประเทศไทยมีเนือ้ ทีท่ ำนาข้าวกระจายอยูใ่ นภูมภิ าคใดบ้าง
เป็นปริมาณพืน้ ทีเ่ ท่าใด
พันธุข์ า้ วทีป่ ลูกในท้องถิน่ ของนักเรียน และแต่ละภูมภิ าคมีพนั ธุใ์ ดบ้าง
มีลกั ษณะสำคัญประจำพันธุอ์ ย่างไร

ºÑ¹·Ö¡

นำข้อมูลทีส่ บื ค้นได้เกีย่ วกับข้าวทีป่ ลูกในแต่ละภูมภิ าคมาบันทึกลงในแผนทีน่ ้ี

¾Ñ¹¸Ø¢ì Òé Ç·Õ»è ÅÙ¡..........................
ÅÑ¡É³ÐÊÓ¤Ñ-..........................
..................................................
..................................................
..................................................

¾Ñ¹¸Ø¢ì Òé Ç·Õ»è ÅÙ¡..........................
ÅÑ¡É³ÐÊÓ¤Ñ-..........................
..................................................
..................................................
..................................................

¾Ñ¹¸Øì¢éÒÇ·Õè»ÅÙ¡..........................
ÅÑ¡É³ÐÊÓ¤Ñ-..........................
..................................................
..................................................
..................................................

¾Ñ¹¸Ø¢ì Òé Ç·Õ»è ÅÙ¡..........................
ÅÑ¡É³ÐÊÓ¤Ñ-..........................
..................................................
..................................................
..................................................
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ÊÑ§à¡µ ÊÓÃÇ¨µÃÇ¨ÊÍº
สังเกตต้นข้าวอย่างละเอียด ทัง้ รูปร่าง ลักษณะ สี ขนาด ของราก ลำต้น ใบ และ
รวงข้าว ซึง่ อาจอยูใ่ นระยะทีเ่ ป็นดอกหรือผลข้าว และส่วนอืน่ ๆทีส่ ามารถสังเกตได้

»¯ÔºµÑ Ô - ºÑ¹·Ö¡
บันทึกผลการสังเกต โดยชี้และเขียนคำอธิบายสัน้ ๆ
ตามทีส่ งั เกตได้ลงในกรอบ
ดอก - ผล (รวงข้าว)

ใบ

ราก-ลำต้น
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กิจกรรมที่ 1.2 : ดิน น้ำ อากาศในนาข้าว
นาข้าวในท้องถิน่ จะเป็นบริเวณทีโ่ ล่ง ได้รบั แสงแดดเต็มที่ ดิน น้ำ อากาศ และปริมาณ
แสงล้วนเป็นองค์ประกอบหลักสำคัญทีส่ ง่ ผลต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวและชีวติ อืน่ ๆทีอ่ าศัยอยูใ่ นบริเวณนัน้

¤Ô´ - ÇÒ§á¼¹
กำหนดจุดทีจ่ ะสังเกต และตรวจวัดของบริเวณนาข้าวประมาณ 4-5 จุด
ร่วมกันวางแผนว่ากลุ่มของนักเรียนสนใจจะสังเกต สำรวจ และตรวจวัดอะไรใน
นาข้าว จะใช้วสั ดุอปุ กรณ์อะไร และจะตรวจวัดอย่างไร เช่น
อุณหภูมขิ องอากาศ ดิน และน้ำ ในนาข้าว
ปริมาณแสงในนาข้าวช่วงเช้า และช่วงบ่าย
สี กลิน่ ของดิน และน้ำในนาข้าว
ค่า pH ของดิน และน้ำในนาข้าว
โครงสร้างและเนือ้ ดินในนาข้าว
ร่วมกันศึกษาค้นคว้าวิธกี ารสำรวจตรวจสอบ และการใช้อปุ กรณ์ในการตรวจวัด
ดิน น้ำ อากาศ ในนาข้าวตามทีก่ ลุม่ วางแผนไว้
กำหนดช่วงเวลาในการสังเกต ตรวจวัดในแต่ละวันและกำหนดระยะเวลาตรวจวัด
อย่างน้อย 1 สัปดาห์
บันทึกผลลงตาราง โดยออกแบบตารางบันทึกผลเอง

»¯ÔºµÑ Ô - ºÑ¹·Ö¡¼Å

Í¸ÔºÒÂ
พิจารณาข้อมูลทีไ่ ด้จากการสำรวจ สังเกตและตรวจวัดองค์ประกอบดิน น้ำ อากาศ
แสง ในนาข้าวแล้ว นักเรียนจะอธิบายสภาพแวดล้อมบริเวณนาข้าวว่าอย่างไร
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กิจกรรมที่ 1.3 : ชีวติ ในนาข้าว

   ⌫⌫  
¤Ô´...¤Ò´¡ÒÃ³ì
นักเรียนคิดว่าในนาข้าวน่าจะพบสิง่ มีชวี ติ ชนิดใดอีกบ้าง

ÊÓÃÇ¨ - ºÑ¹·Ö¡
สำรวจสิง่ มีชวี ติ ต่างๆในนาข้าว สังเกตลักษณะสำคัญ และลักษณะของบริเวณหรือ
แหล่งทีพ่ บสิง่ มีชวี ติ นัน้
ออกแบบตารางบันทึกผล แล้วบันทึกสิง่ มีชวี ติ ทีพ่ บตามบริเวณทีพ่ บจริงในนาข้าว

ºÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃÊÓÃÇ¨ÊÔ§è ÁÕªÇÕ µÔ ã¹¹Ò¢éÒÇ
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กิจกรรมที่ 1.4 : แหล่งน้ำ แหล่งชีวติ
น้ำเป็นองค์ประกอบของโลก ภาพถ่ายของโลกจาก
อวกาศจะเห็นว่าโลกเป็นสีนำ้ เงินนัน้ มีนำ้ ปกคลุมอยูม่ ากกว่า
แผ่นดิน คือ มีมหาสมุทรปกคลุมผิวโลกคิดเป็นเป็นพื้นทีถ่ งึ
ร้อยละ 71 โดยร้อยละ 97 ของน้ำบนโลกเป็นน้ำเค็มใน
มหาสมุทร มีเพียงร้อยละ 3 เท่านัน้ ทีเ่ ป็นน้ำจืด และ 3 ใน 4
ของน้ำจืดเป็นน้ำแข็งอยูต่ ามขัว้ โลกเหนือ และขัว้ โลกใต้และ
อีกส่วนหนึ่งอยู่ในบรรยากาศไม่สามารถมองเห็นได้ เรียกว่า
“ ไอน้ำ” ซึง่ อยูใ่ นสถานะแก๊ส มนุษย์จึงเหลือแหล่งน้ำจืดที่
สามารถนำมาใช้ได้จริงน้อยกว่าร้อยละ 1
น้ำ...ทรัพยากรธรรมชาติทไ่ี ม่หมดสิน้ น้ำจะระเหย
จากผิวโลกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ เกิดเป็นเมฆ และรวมตัวเป็นหยดน้ำตกลงมาสู่ผิวโลกอีกครั้ง เป็น
วัฏจักรของน้ำ โดยมีดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานขับเคลื่อนวัฏจักร

Ê×º¤é¹ ÈÖ¡ÉÒ ÊÃéÒ§ÊÃÃ¤ì
นักเรีย นศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ วั ฏ จั กรของน้ำ แล้ ว ช่ ว ยกั น คิ ด ออกแบบจำลอง
วัฏจักรของน้ำโดยเขียนเป็นภาพระบายสี หรือปั้นด้วยดินน้ำมัน หรือใช้ภาพมาตัดแปะ โดยใช้วัสดุ
ที่หาได้ง่าย

¤Ô´-Í¸ÔºÒÂ
วั ฏ จั กรของน้ำสำคัญอย่างไร
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¤Ô´¤Ó¹Ç³¾×¹é ·Õáè ËÅè§¹éÓ
ศึกษารูปทรงของแหล่งน้ำในภาพ
นักเรียนจะคำนวณพืน้ ทีแ่ หล่งน้ำได้อย่างไร ศึกษา
วิธกี ารคำนวณหาพืน้ ที่ แล้วแสดงวิธกี ารคำนวณ
พืน้ ทีข่ องแหล่งน้ำนี้

แหล่งน้ำในชุมชนทีน่ กั เรียนสำรวจสิง่ มีชวี ติ มีรปู ร่างลักษณะอย่างไร คำนวณหาพืน้ ทีข่ อง
แหล่งน้ำเพือ่ ทีจ่ ะกำหนดจุดสำรวจสิง่ มีชวี ติ ของแต่ละกลุม่ ต่อไป
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นักเรียนรูห้ รือไม่วา่ น้ำในแหล่งน้ำชุมชนนีม้ สี มบัตอิ ย่างไร เหมาะสมสำหรับการ
ดำรงชีวติ ของสิง่ มีชวี ติ หรือการใช้ประโยชน์อย่างไรได้บา้ ง จะมีวธิ กี ารตรวจสอบสมบัตนิ ำ้ ได้อย่างไร

ÈÖ¡ÉÒ Ê×º¤é¹
ศึกษา สืบค้นข้อมูลโดยกำหนดบริเวณแหล่งน้ำในท้องถิน่ เป็นจุดศึกษา เกีย่ วกับ
สมบัตขิ องน้ำ เพือ่ มาวางแผนการสำรวจ สังเกต ตรวจสอบน้ำในแหล่งน้ำ จากนัน้ บันทึกผลการศึกษา
สืบค้น

ÇÒ§á¼¹ ÊÓÃÇ¨ ÊÑ§à¡µ µÃÇ¨ÇÑ´
นักเรียนร่วมกันวางแผน กลุม่ ของนักเรียนสนใจสังเกต สำรวจ และตรวจวัด
อะไรบ้างเกีย่ วกับสมบัตขิ องน้ำในแหล่งน้ำ
สี และกลิน่ ของน้ำ
ปริมาณแสงในแหล่งน้ำ
ความขุน่ ของน้ำ
อุณหภูมขิ องน้ำทีร่ ะดับพืน้ ผิว และใต้ผวิ น้ำ
ปริมาณออกซิเจนในแหล่งน้ำโดยใช้ชดุ ตรวจสอบอออกซิเจน
การจม - การลอยของสิง่ ต่างๆ ในแหล่งน้ำ
ความเป็นกรด เบสของน้ำในแหล่งน้ำ
น้ำอ่อน - น้ำกระด้าง
กำหนดจุดทีส่ งั เกตและตรวจวัด 4 – 5 จุดของบริเวณแหล่งน้ำ
กำหนดช่วงเวลาในการสังเกต ตรวจวัดแต่ละวัน และสังเกต ตรวจวัดอย่างน้อย
1 สัปดาห์
บันทึกผลการตรวจวัด โดยออกแบบตารางบันทึกผลเอง

ºÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃÊÑ§à¡µ µÃÇ¨ÇÑ´

Í¸ÔºÒÂ

เขียนอธิบายสัน้ ๆเกีย่ วกับลักษณะทัว่ ไปของแหล่งน้ำนี้
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  ⌫⌫  
กำหนดจุดและขอบเขตของแหล่งน้ำทีก่ ลุม่ จะสำรวจสิ่งมีชีวิตที่บริเวณผิวน้ำและในน้ำ
ลึกประมาณ 20 เซนติเมตร
ตักน้ำขึ้นมาใส่ในภาชนะเคลือบ ที่จะสังเกตสิ่งต่างๆในน้ำได้อย่างชัดเจน สำรวจ
สังเกต ลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตในน้ำ บันทึกโดยวาดภาพหรือถ่ายภาพสิ่งมีชีวิต อธิบายสั้นๆ
เกี่ยวกับลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตและบริเวณที่พบสิ่งมีชีวิตนั้น
ชือ่ /ลักษณะสำคัญของสิง่ มีชวี ติ

จำนวน

ลักษณะของบริเวณทีพ
่ บสิง่ มีชวี ติ

¡ÒÃºÑ¹·Ö¡ “¨Ó¹Ç¹” áºè§à»ç¹
¡Ã³Õ¹ºÑ ä´é
ÃÐºØ¨Ó¹Ç¹ªÑ´à¨¹
¡Ã³Õ¹ºÑ äÁèä´é ãËéÊÃéÒ§ÊÑ-ÅÑ¡É³ìá·¹¨Ó¹Ç¹ àªè¹
+++++ = ÁÒ¡
+++ = »Ò¹¡ÅÒ§
+
= ¹éÍÂÁÒ¡
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กิจกรรมที่ 1.5 : เรียนรูส้ ตั ว์เลีย้ งรอบนาข้าว
เรารูจ้ กั การเลีย้ งสัตว์มาตัง้ แต่สมัย
โบราณ โดยนำสัตว์ปา่ ทีล่ า่ เป็นอาหารมาเลีย้ งไว้
เพือ่ ศึกษาอุปนิสยั การกินอาหาร และสืบพันธุ์เพื่อ
เพิ ่ ม ปริ ม าณสั ต ว์ ใ ห้ เ พี ย งพอกับการบริโภค
หรือใช้ประโยชน์อย่างอืน่ ภายในครัวเรือน
ปั จ จุ บ ั น การเลี ้ ย งสั ต ว์ ใ นไทยได้
พัฒนาก้าวหน้ามาก ได้นำความรู้และเทคโนโลยี
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ การเลี้ยงสัตว์
แต่ละชนิด มีการเลีย้ งสัตว์อยูท่ ว่ั ทุกท้องถิน่ ทัง้ ที่
เลี้ยงกันภายในครัวเรือน และเลี้ยงเป็นอาชีพ
ผลผลิตจากสัตว์นอกจากใช้บริโภคภายในประเทศแล้วยังเป็นสินค้าส่งออกทีส่ ำคัญสูต่ ลาดต่างประเทศด้วย

 ⌫ 
การเลีย้ งสัตว์ในท้องถิน่ อาจมีทง้ั ทีเ่ ลีย้ งเป็นอาชีพในครัวเรือน หรืออาจเป็นกิจการฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ ซึง่ ต้องการพืน้ ทีก่ ว้างพอสำหรับชนิดของสัตว์เลีย้ งทีจ่ ะสร้างโรงเรือน คอก ขุดบ่อ
ให้เป็นทีอ่ ยูข่ องสัตว์ มีสภาพแวดล้อมทีด่ ี มีแหล่งน้ำสะอาดเพียงพอ และมีการดูแลสัตว์เลี้ยงทั้งอาหาร
และป้องกันโรคให้สัตว์มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ เพือ่ ให้ได้ผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูผ่ บู้ ริโภค

ÊÓÃÇ¨ÊÑµÇìàÅÕÂé §ã¹ªØÁª¹ÃÍº¹Ò¢éÒÇ
ในท้องถิน่ ของนักเรียนมีสตั ว์เลีย้ งชนิดใดบ้างทีค่ นในชุมชนนิยมเลีย้ งไว้ในบ้าน
ในท้องถิน่ ของนักเรียนมีการเลีย้ งสัตว์ชนิดใดเป็นอาชีพ หรือมีฟาร์มเลีย้ งสัตว์
ชนิดใดในชุมชน
สภาพแวดล้อมบริเวณแหล่งเลีย้ งสัตว์ในชุมชนหรือในฟาร์มเลีย้ งสัตว์เป็นอย่างไร
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ÇÒ§á¼¹ÊÓÃÇ¨
นักเรียนช่วยกันวางแผนสำรวจสัตว์เลี้ยงที่นักเรียนสนใจ การวางแผนขอให้คำนึง
ถึงคำถามที่อยากรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่นักเรียนระบุไว้ และพิจารณาให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญเหล่านี้
ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
- บริเวณ หรือสถานที่เลี้ยง เช่น กรง โรงเรือน คอก บ่อ ฯลฯ
- อาหาร - การให้อาหาร
- การดูแลระหว่างเลี้ยง
- การทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง และบริเวณที่เลี้ยงสัตว์
- ผลผลิตจากสัตว์เลี้ยง
- การกำจัดของเสียและมูลสัตว์
- การใช้ประโยชน์จากสัตว์เลี้ยง
- ฯลฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมบริเวณเลี้ยงสัตว์
- สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ กลิ่น แสง การถ่ายเทอากาศ
อุณหภูมิของอากาศ/ดิน pH ของดิน/น้ำ ฯลฯ
- สิ่งมีชีวิตอื่นๆบริเวณเลี้ยงสัตว์มีชนิดใดบ้าง รูปร่างลักษณะอย่างไร
พบอยู่บริเวณใด

ºÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃÊÓÃÇ¨
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กิจกรรมที่ 1.6 : พืชผสมผสานรอบนาข้าว
การปลูกพืชผสมผสานเป็นการจัดการปลูกพืชให้เกิดความหลากหลายตัง้ แต่ 2 ชนิดขึน้ ไป
ในพืน้ ทีร่ ว่ มกัน บริเวณคันนา รอบนาข้าว และบริเวณบ้านในชุมชนมักจะปลูกพืชผัก ผลไม้ ไม้ดอก
ไม้ยนื ต้น ในลักษณะผสมผสานอยูภ่ ายในบริเวณเดียวกัน ซึง่ พืชจะอยูร่ ว่ มกันอย่างเหมาะสมและมีความ
สัมพันธ์ในทางเกือ้ กูลกันและกัน ใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ เช่น ดิน น้ำ แสงแดด เพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
มีความสมดุลของสภาพแวดล้อมและเพิม่ พูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ

แหล่งปลูกพืชผสมผสานในท้องถิน่

¤Ô´...¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃÃèÇÁ¡Ñ¹ã¹¡ÅØÁè
เมือ่ พูดถึงพืชผสมผสานนักเรียนคิดถึงอะไรบ้าง ลองช่วยกันคิดในหัวข้อต่อไปนี้
1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับพืชผสมผสานว่าอย่างไร
2. นักเรียนสนใจอยากรูอ้ ะไรบ้างเกีย่ วกับการปลูกพืชผสมผสาน
3. นักเรียนทราบหรือไม่วา่ แหล่งปลูกพืชผสมผสานในท้องถิน่ ของนักเรียนอยู่
ทีใ่ ดบ้าง
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แหล่งปลูกพืชผสมผสานในชุมชนมีสง่ิ ต่างๆทีน่ กั เรียนจะได้เรียนรู้มากมาย ให้นักเรียนเลือก
ศึกษาแหล่งพืชผสมผสานทีก่ ลุม่ สนใจ และร่วมกันวางแผนสำรวจเรียนรู้

¤Ô´...ÇÒ§á¼¹ÃèÇÁ¡Ñ¹ã¹¡ÅØÁè
นักเรียนเลือกศึกษาแหล่งพืชผสมผสานในนาข้าวหรือในชุมชนทีไ่ ม่หา่ งไกลจากบ้านหรือ
โรงเรียนมากนัก และร่วมกันวางแผนสำรวจเรียนรูโ้ ดยกำหนดประเด็นทีต่ อ้ งการศึกษาตัวอย่างเช่น
พืชทีพ่ บมีอะไรบ้าง เป็นพืชยืนต้น ไม้พมุ่ หรือพืชคลุมดิน และมีการจัดการ
หรือระบบการปลูกพืชแต่ละชนิดอย่างไร เขียนแผนผังพืน้ ทีป่ ลูกพืชในบริเวณนัน้

ºÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃÊÓÃÇ¨¾×ª¼ÊÁ¼ÊÒ¹
วัน เดือน ปี ทีส่ ำรวจ .............................................................................
สถานทีต่ ง้ั และสภาพทัว่ ไปบริเวณปลูกพืชผสมผสาน
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
แผนผังการปลูกพืชผสมผสาน
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ชนิด/ลักษณะพืช

เหตุผลในการปลูก

ชื่อ....................................
ปริมาณทีป่ ลูก...................
ลักษณะสำคัญ

ชื่อ....................................
ปริมาณทีป่ ลูก...................
ลักษณะสำคัญ

ชื่อ....................................
ปริมาณทีป่ ลูก...................
ลักษณะสำคัญ

ชื่อ....................................
ปริมาณทีป่ ลูก...................
ลักษณะสำคัญ
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การใช้ประโยชน์

ÊÑÁÀÒÉ³ì
สัมภาษณ์ความคิดเห็นของเกษตรกรเกีย่ วกับการปลูกพืชผสมผสาน ว่ามีเหตุผลหรือ
หลักการในการเลือกปลูกพืชประเภทต่างๆ อย่างไร

ÊÓÃÇ¨ - ºÑ¹·Ö¡
สำรวจชนิดและจำนวนสิ่งมีชวี ติ อืน่ ๆ ทีพ่ บในบริเวณแหล่งพืชผสมผสานว่ามีอะไรบ้าง

¤Ô´-Í¸ÔºÒÂ
การปลูกพืชผสมผสานมีผลกระทบทั ้ ง ที ่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ละโทษต่ อ พื ช หลั ก และ
สิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นอย่างไร

24

¤Ô´¶Ö§ÊÔ§è ·Õäè ´éàÃÕÂ¹ÃÙãé ¹¹Ò¢éÒÇ
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⌫   
กิจกรรมที่ 2.1 : ชีวติ และสิง่ แวดล้อมรอบนาข้าว

ÃÇºÃÇÁ¢éÍÁÙÅ
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยที่ 1 ซึง่ เป็นผลการสำรวจ สังเกตสิง่ มีชวี ติ และการ
ตรวจวัดสภาพทางกายภาพ
- ในนาข้าว
- ในแหล่งน้ำใกล้นาข้าว
- แหล่งเลีย้ งสัตว์ใกล้นาข้าว
- แหล่งปลูกพืชผสมผสานรอบนาข้าว
บันทึกข้อมูลทีร่ วบรวมได้ลงในตาราง

µÒÃÒ§ºÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃÊÓÃÇ¨ÊÔ§è ÁÕªÇÕ µÔ áÅÐ¡ÒÃµÃÇ¨ÇÑ´ÊÀÒ¾·Ò§¡ÒÂÀÒ¾
สิง่ มีชวี ติ ทีส่ ำรวจพบ
ในแหล่งต่างๆ

ลักษณะสำคัญ
ของแหล่งทีอ่ ยูข่ องสิง่ มีชวี ติ

นาข้าว

แหล่งน้ำ

แหล่งเลีย้ งสัตว์ใกล้นาข้าว

แหล่งปลูกพืชผสมผสาน
รอบนาข้าว

26

ผลการตรวจวัด
สภาพทางกายภาพ

ÇÔà¤ÃÒÐËì Ê×º¤é¹ ¨Ñ´¨Óá¹¡
พิจารณาสิง่ มีชวี ติ ในตารางบันทึกผลการสำรวจสิง่ มีชวี ติ และการตรวจวัดสภาพทาง
กายภาพ
สิง่ มีชวี ติ ทุกชนิดทีส่ ำรวจพบมีบทบาทอย่างไรในแหล่งทีอ่ ยูน่ น้ั จำแนกเป็นกลุม่ ต่างๆ
ตามบทบาท โดยสืบค้นข้อมูลว่าแต่ละกลุม่ มีบทบาทอย่างไร ดังนี้
- ผูผ้ ลิต
- ผูบ้ ริโภคพืช
- ผูบ้ ริโภคสัตว์
- ผูบ้ ริโภคพืชและสัตว์
- ผูบ้ ริโภคซากสิง่ มีชวี ติ
- ผูย้ อ่ ยสลายอินทรียส์ าร

Ê×º¤é¹¢éÍÁÙÅ-ºÑ¹·Ö¡¼Å
สืบค้นข้อมูลความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแง่ของการถ่ายทอดพลังงานในรูปของ
โซ่อาหารและสายใยอาหาร แล้วบันทึกผล

27

สืบค้นข้อมูลความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในรูปแบบต่างๆ แล้ว
บันทึกผล
-

การได้ประโยชน์รว่ มกัน
ภาวะเกือ้ กูล
ภาวะอิงอาศัย
ภาวะปรสิต

ÃèÇÁ¡Ñ¹¾Ô¨ÒÃ³Ò-¹ÓàÊ¹Í
พิ จ ารณาข้ อ มู ล บทบาทของสิง่ มีชวี ติ ในแหล่ ง ต่ า งๆที่นักเรียนจำแนกเป็นกลุ่ม ไว้
ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวนัน้ เขียนแสดงความสัมพันธ์ในรูปของโซ่อาหาร และสายใยอาหาร

28

ยกตัวอย่างสิง่ มีชวี ติ ทีส่ ำรวจพบทีอ่ าศัยอยูร่ ว่ มกันในนาข้าวและรอบๆนาข้าวทีม่ ี
ความสัมพันธ์กนั ในรูปแบบต่างๆ บันทึกผล

¡ÒÃä´é»ÃÐâÂª¹ìÃÇè Á¡Ñ¹

ÀÒÇÐà¡×Íé ¡ÙÅ

ÀÒÇÐÍÔ§ÍÒÈÑÂ

ÀÒÇÐ»ÃÊÔµ

29

กิจกรรมที่ 2.2 : ชีวติ สัมพันธ์รอบนาข้าว
นักเรียนเขียนแผนภาพนาข้าวและบริเวณต่างๆ ทีน่ กั เรียนได้ออกสำรวจรอบๆนาข้าว
ร่วมกันคิดพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสิ ่ ง มี ช ี ว ิ ต และสภาพแวดล้อมที่ไม่มีชวี ติ
ได้แก่ ดิน น้ำ อากาศ สารต่างๆบริเวณนาข้าว และแหล่งต่างๆรอบนาข้าว
เขียนเส้นเชื่อมโยงแสดงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในบริเวณนัน้

á¼¹ÀÒ¾ÊÃÃ¾ÊÔ§è ÊÑÁ¾Ñ¹¸ìÃÍº¹Ò¢éÒÇ

¤Ô´-Í¸ÔºÒÂ
เขียนคำอธิบายสัน้ ๆเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทแ่ี สดงในแผนภาพ

30

¤Ô´¶Ö§ÊÔ§è ·Õàè ÃÕÂ¹ÃÙ¨é Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè 2
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⌫  ⌫ ⌫   
 
กิจกรรมที่ 3.1 : ภูมปิ ญ
ั ญาเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในท้องถิน่

3.1.1 ภูมปิ ญ
ั ญาเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในนาข้าว
ศึกษากระบวนการทำนาและอุปกรณ์
ทีช่ าวนาใช้ในแต่ละกระบวนการ บันทึกผล

**á¹Ð¹ÓáËÅè§Ê×º¤é¹¢éÍÁÙÅ**
ÊÒÃÒ¹Ø¡ÃÁä·ÂÊÓËÃÑºàÂÒÇª¹

ÇÔà¤ÃÒÐËì - Í¸ÔºÒÂ
ร่วมกันศึกษาอุปกรณ์ทอ้ งถิน่ ทีใ่ ช้ในการทำนาและวิเคราะห์การทำงานของอุปกรณ์นน้ั
ทีใ่ ช้หลักการวิทยาศาสตร์ เขียนแผนภาพหรือตัดภาพของอุปกรณ์นน้ั ประกอบคำอธิบาย
อุปกรณ์ทอ้ งถิน่
ทีใ่ ช้ในการทำนา

หลักการทำงาน

1. ไถนาเตรียมดินปลูกข้าว

2. ระหัดวิดน้ำเข้านา

3. เกีย่ วข้าว

4. นวดข้าว - สีขา้ ว

32

หลักการวิทยาศาสตร์ทใ่ี ช้



เกวียน

ครกกระเดือ่ ง

เครือ่ งหยอดเมล็ดพืช

เครือ่ งเกีย่ วนวดข้าว

เครือ่ งสีฝดั ข้าว

คราด

ระหัดวิดน้ำ

ทะนานตวงข้าว
33

เคียว

3.1.2 ภูมปิ ญ
ั ญาเครือ่ งมือเครือ่ งใช้เกีย่ วกับน้ำ
ÈÖ¡ÉÒáÅÐÊ×º¤é¹¢éÍÁÙÅ
ในท้องถิน่ ของนักเรียนมีการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมืออะไรบ้างในกระบวนการนำน้ำ
เข้ามาใช้ในบ้าน การทำน้ำให้สะอาดหรืออืน่ ๆ ศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมว่าอุปกรณ์เหล่านัน้ มีการทำงานอย่างไร
และวิเคราะห์วา่ ใช้หลักการวิทยาศาสตร์อะไรบ้างในการทำงาน

ÇÔà¤ÃÒÐËì - Í¸ÔºÒÂ
สืบค้นข้อมูลและศึกษาอุปกรณ์หรือกระบวนการใช้น้ำของคนในท้องถิ่นที่เป็น
ภูมปิ ญ
ั ญา เช่น การตักน้ำจากบ่อบาดาล ระบบน้ำหยดในแปลงปลูกพืช กระบวนการทำน้ำให้สะอาด
ฯลฯ วิเคราะห์และอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ของอุปกรณ์หรือเครือ่ งมือนัน้
อุปกรณ์หรือกระบวนการใช้นำ้
ทีเ่ ป็นภูมปิ ญ
ั ญา

หลักการทำงาน

34

หลักการวิทยาศาสตร์ทใ่ี ช้

3.1.3 ภูมปิ ญ
ั ญาเครือ่ งมือเลีย้ งสัตว์ - จับสัตว์
ÈÖ¡ÉÒ - Ê×º¤é¹¢éÍÁÙÅ
การเลี้ยงสัตว์ให้ได้ผลดีและได้ผลคุ้มค่ากับการลงทุนนั้น ผู้เลี้ยงจำเป็นจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับขัน้ ตอนของกระบวนการเลีย้ งสัตว์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์
การคัดเลือกพันธุ์ การเตรียมสถานทีเ่ ลีย้ ง วัสดุอปุ กรณ์ อาหารสัตว์ วิธกี ารเลีย้ งดู การดูแลรักษาและ
ป้องกันโรคสัตว์การจัดการหลังการเลีย้ ง การจัดจำหน่ายผลผลิตจากสัตว์
อย่างไรก็ตามหากผู้เลี้ยง
สามารถนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเลีย้ งสัตว์อย่างเหมาะสม เช่น การเตรียมสถานที่
อุปกรณ์ ก็จะสามารถลดต้นทุนการผลิตและทำให้การเลี้ยงสัตว์นั้นประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายได้
ออกไปศึกษา สืบค้นกระบวนการทำงานของอุปกรณ์ - เครือ่ งมือเกีย่ วกับการเลีย้ งสัตว์
และอุปกรณ์ดกั จับสัตว์ตา่ งๆเหล่านี้ แล้ววิเคราะห์หลักการทางวิทยาศาสตร์ของอุปกรณ์นน้ั ๆ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ - ÍØ»¡Ã³ì - à¤Ã×Íè §Á×Í¡ÒÃàÅÕÂé §ÊÑµÇìì
กระบวนการและ/หรือ
อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์
ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. การคัดเลือกพันธุส์ ตั ว์

หลักการทำงาน

อุปกรณ์การเลีย้ งสัตว์

2. กรง - คอกเลีย้ งสัตว์

3. ภาชนะให้อาหารสัตว์

4. การเลีย้ งดู
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หลักการวิทยาศาสตร์ทใ่ี ช้

ÍØ»¡Ã³ì - à¤Ã×Íè §Á×Í¡ÒÃ¨ÑºÊÑµÇì
อุปกรณ์ดกั จับสัตว์

หลักการทำงาน

อุปกรณ์การเลีย้ งสัตว์
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หลักการวิทยาศาสตร์ทใ่ี ช้

3.1.4 ภูมปิ ญ
ั ญาเครือ่ งมือเครือ่ งใช้เกีย่ วกับการปลูกพืช
Ê×º¤é¹ ÇÔà¤ÃÒÐËì - Í¸ÔºÒÂ
การปลูกพืชผสมผสานในท้องถิน่ ทีน่ กั เรียนได้ไปสำรวจมาแล้ว มีการใช้อปุ กรณ์ เครือ่ งมือ
หรือกระบวนการอะไรทีเ่ ป็นภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เช่น การปรับปรุงดิน การเตรียมดินปลูกพืช การใช้ปยุ๋ /
การปราบศัตรูพชื และสัตว์ในแปลงปลูกพืช การเร่งดอก ราก ผล โดยใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ฯลฯ

ÇÔà¤ÃÒÐËì - Í¸ÔºÒÂ
เขียนบันทึกการระดมความคิดเกี่ยวกับการปลูกพืชผสมผสานในท้องถิน่ วิเคราะห์
หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการปลูกพืชผสมผสาน ตามความเข้าใจของนักเรียน
กระบวนการปลูกพืช

วัสดุอปุ กรณ์

37

หลักการทางวิทยาศาสตร์

กิจกรรมที่ 3.2 : วิถชี วี ติ และภูมปิ ญ
ั ญาไทย
สืบค้นข้อมูล...วิถชี วี ติ และภูมปิ ญ
ั ญาไทย
วิถชี วี ติ ของคนไทยในแต่ละภูมภิ าคจะมีความเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ข้าว พืชอืน่ ๆ น้ำ และ
สัตว์เลีย้ งมาตัง้ แต่อดีต ทัง้ ทีเ่ ป็นวิถชี วี ติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศาสนา
ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ เลือกศึกษาวิถชี วี ติ และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ 1 เรือ่ ง เกีย่ วกับข้าว
น้ำ สัตว์เลีย้ ง หรือการปลูกพืช โดยสืบค้นข้อมูลแต่ละเรือ่ งในด้านต่างๆต่อไปนี้ พร้อมทัง้ ระบุแหล่ง
ทีม่ าของข้อมูลด้วย
-

ประวัตศิ าสตร์ไทย
ศิลปะพืน้ บ้าน
ภาษา คำพังเพย สุภาษิต
นิทานพืน้ บ้าน

- พิธกี ารทางศาสนา
- อาหารคาวหวานท้องถิน่
- การตัง้ ถิน่ ฐาน

»¯ÔºµÑ Ô - ¹ÓàÊ¹Í
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตชุ มชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยออกแบบและ
นำเสนอในรูปของโปสเตอร์หรือแผ่นพับ หรือในรูปแบบอืน่ ๆทีน่ า่ สนใจตามความคิดของกลุม่ รวมทัง้ อาจ
มีของจริง หรือโมเดลประกอบด้วย
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⌫  ⌫ ⌫ ⌫
กิจกรรมที่ 4.1 : ใช้ชวี ติ อย่างพอเพียง

ÈÖ¡ÉÒÊ×º¤é¹àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§
นักเรียนอ่าน / ศึกษาข้อมูลเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เรียบเรียงจากหนังสือ เรือ่ ง
“เศรษฐกิจพอเพียง” จัดพิมพ์โดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดำริ พิมพ์ครัง้ ที่ 3, กรกฎาคม 2548 และสืบค้นข้อมูลเพิม่ เติม
สรุปเรียบเรียงประเด็นสำคัญทีเ่ รียนรูจ้ ากการอ่าน

ÃÇºÃÇÁ¤ÇÒÁ¤Ô´
สรุป เรียบเรียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามความเข้าใจของนักเรียน ความยาว
ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ
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⌫
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง*
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเองได้ ให้มีความพอเพียงกับ
ตัวเอง (Self Sufficiency) อยูโ่ ดยไม่ตอ้ งเดือดร้อน โดยต้องสร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดี
เสียก่อน คือ ตัง้ ตัวให้มคี วามพอกินพอใช้ ไม่ใช่มงุ่ หวังแต่จะทุม่ เทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจ
ให้รวดเร็วแต่เพียงอย่างเดียว เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง ย่อมสามารถ
สร้างความเจริญก้าวหน้า และฐานะทางเศรษฐกิจขัน้ ทีส่ งู ขึน้ ไปตามลำดับต่อไปได้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และ ปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับตัง้ แต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทัง้ ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้
ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพือ่ ให้กา้ วทันต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์
ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นทีจ่ ะ
ต้องมีระบบภูมคิ มุ้ กันในตัวทีด่ พี อสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลีย่ นแปลงทัง้
ภายนอกและภายใน ทัง้ นี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิง่
ในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขัน้ ตอน และขณะเดียวกันจะ
ต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ
ในทุกระดับให้มีความสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม
ดำเนินชีวติ ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปญ
ั ญา และความรอบคอบเพือ่ ให้สมดุล และพร้อม
ต่อการรับการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทัง้ ด้านวัตถุ สังคม สิง่ แวดล้อมและวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเกษตรกร
ทางออกของการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมในขณะนี้ คือ จะต้ อ งช่ ว ยให้
ประชาชนทีอ่ ยูใ่ นภาคเกษตรและทีก่ ลับคืนสูภ่ าคเกษตรมีงานทำ มีรายได้ ในขณะเดียวกันก็จะต้อง
แนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงสำหรับเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของหลักการ “ทฤษฎีใหม่” 3 ขัน้ คือ
ขัน้ ทีห่ นึง่
มีความพอเพียงเลีย้ งตัวเองได้บนพืน้ ฐานของความประหยัดขจัดการใช้จา่ ย
ขัน้ ทีส่ อง
รวมพลังกันในรูปกลุม่ เพือ่ ทำการผลิต การตลาด การจัดการรวมทัง้ ด้านสวัสดิการ การ
ศึกษา การพัฒนาสังคม ฯลฯ
ขัน้ ทีส่ าม
สร้างเครือข่ายกลุม่ อาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้หลากหลาย โดยประสาน
ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคราชการในด้านเงินทุน การตลาด การผลิต
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การจัดการ และข่าวสารข้อมูล โดยมีนยั สำคัญ คือ
ประการแรก
เป็นระบบเศรษฐกิจทีย่ ดึ ถือหลักการทีว่ า่ “ตนเป็นทีพ่ ง่ึ แห่งตน” โดยมุง่ เน้นการผลิต
พืชผลให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคในครัวเรือนเป็นอันดับแรก เมือ่ เหลือพอจากการบริโภคแล้ว
จึงคำนึงถึงการผลิตเพือ่ การค้า ผลผลิตส่วนเกินทีอ่ อกสูต่ ลาดก็จะเป็นกำไรของเกษตรกร ลักษณะเช่นนี้
เกษตรกรจะกลายสถานะเป็นผูก้ ำหนดหรือเป็นผูก้ ระทำต่อตลาด แทนทีว่ า่ ตลาดจะเป็นตัวกระทำหรือ
เป็นตัวกำหนดเกษตรกร ดังเช่นทีเ่ ป็นอยูแ่ ละหลักใหญ่สำคัญยิง่ คือ การลดค่าใช้จา่ ยโดยการสร้าง
สิง่ อุปโภคบริโภคในทีด่ นิ ของตนเอง เช่น ข้าว น้ำ ปลา ไก่ ไม้ผล พืชผัก ฯลฯ
ประการทีส่ อง
เศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ความสำคัญกับการรวมกลุม่ ของชาวบ้าน ทัง้ นี้ กลุม่ ชาวบ้าน
หรือองค์กรชาวบ้าน จะทำหน้าทีเ่ ป็นผูด้ ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ให้หลากหลายครอบคลุม
ทั้งการเกษตรแบบผสมผสาน หัตถกรรม การแปรรูปอาหาร การทำธุรกิจค้าขาย และการ
ท่องเทีย่ วระดับชุมชน ฯลฯ เมือ่ องค์กรชาวบ้านเหล่านีไ้ ด้รบั การพัฒนาให้เข้มแข็งและมีเครือข่ายที่
กว้างขวางมากขึน้ แล้ว เกษตรกรทัง้ หมดในชุมชน ก็จะได้รบั การดูแลให้มรี ายได้เพิม่ ขึน้ รวมทัง้
ได้รบั การแก้ไขปัญหาในทุกๆ ด้าน ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตได้อย่างมี
เสถียรภาพ ซึง่ หมายความว่าเศรษฐกิจสามารถขยายตัวต่อสภาวการณ์ดา้ นการกระจายรายได้ทด่ี ขี น้ึ
ประการทีส่ าม
เศรษฐกิจแบบพอเพียงตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความเมตตา ความเอือ้ อาทร และความ
สามัคคีของสมาชิกในชุมชนในการร่วมแรงร่วมใจ เพื่อประกอบอาชีพต่างๆ ให้บรรลุผลสำเร็จ
ประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ จึงมิได้หมายถึง รายได้แต่เพียงมิตเิ ดียว หากแต่ยงั รวมถึงประโยชน์ในด้านอืน่ ๆ
ด้วย ได้แก่ การสร้างความมัน่ คงให้กบั สถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน ความสามารถในการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม การพัฒนากระบวนการเรียนรูข้ องชุมชนบนพืน้ ฐานของ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ รวมทัง้ การรักษาไว้ซง่ึ ขนบธรรมเนียมประเพณีทด่ี งี ามของไทยให้คงอยูต่ ลอดไป
กล่าวโดยสรุป คือ
แนวคิดของระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงทีม่ สี าระสำคัญดังกล่าวข้างต้น น่าจะนำมาใช้
เป็นแบบอย่างของการพัฒนาประเทศไทยในระยะต่อไป แม้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในขณะนี้
อาจจะเป็นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ แต่ผลกระทบต่างๆ จะไม่รนุ แรงมากนักถ้าหากทุกภาคทุกส่วน
ของสังคมมีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยยึดหลักความพอดีกับศักยภาพของตนเอง
บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งมีความเอื้ออาทรต่อคนอื่นๆ ในสังคมเป็นประการสำคัญ
ถึงแม้วา่ ข้อคิดทัง้ หมดจะมุง่ หน้าไปสูก่ ลุม่ เกษตรกรหรือผูม้ ที ด่ี นิ ทัง้ หลาย แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าทุกคน
จะต้องกลับไปสูภ่ าคเกษตรกรรมหมด ซึง่ เป็นไปไม่ได้ในสภาพความเป็นจริง
แนวพระราชดำริทั้งหลายนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงทุ่มเท
พระสติปญ
ั ญา และทรงตรากตรำพระวรกาย เพือ่ ชีแ้ นะแนวทางการพัฒนาให้ราษฎรทัง้ หลายได้มี
วิถชี วี ติ ทีด่ ขี น้ึ มีความสุขร่มเย็นตามอัตภาพอย่างยัง่ ยืน และทีส่ ำคัญเป็นการเสริมสร้างความมัน่ คง
ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจและสังคมแก่ประเทศชาติ อันเป็นเป้าหมายสุดท้ายของหลักยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศนัน่ เอง
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ดังนัน้ การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่จงึ มีความสำคัญและมีบทบาทต่อภาคการเกษตร
ซึง่ จะส่งผลกระทบไปสู่การเจริญเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามต้องมีองค์ประกอบ
หลายประการทีจ่ ะทำให้การทำเกษตรวิธนี ป้ี ระสบผลสำเร็จ และก้าวไปอย่างมัน่ คงไม่ลม้ เลิกกลางคัน
มีการขยายผลทีเ่ หมาะสมในทุกๆ ด้าน ไม่ขยายผลรวดเร็วเกินไป ในขณะทีผ่ มู้ สี ว่ นร่วมยังคงขาดความ
เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ที่แท้จริง
ทฤษฎีใหม่ทำให้เกษตรกรได้รับการตอบสนองทั้งด้านส่วนตัว และสังคมในระดับ
สูงได้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีน้ำเพียงพอ มีรายได้เพิ่มขึ้น ครอบครัวอบอุ่น
มีความสามัคคีในระดับชุมชน และในระดับสถาบัน เป็นการส่งผลเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน สภาพพืน้ ดินทีเ่ คย
แห้งแล้งขาดแคลนน้ำ กลับกลายเป็นแผ่นดินทีอ่ ดุ มสมบูรณ์มากขึน้ เป็นการรักษาสมดุลให้กบั ดินและ
ธรรมชาติ
สิง่ ทีพ่ งึ ควรระวัง คือ การนำชือ่ ทฤษฎีใหม่ไปใช้ในโครงการต่างๆ ควรเน้นให้ชดั เจน
ว่าโครงการนั้นๆ มีการพัฒนาการเกษตรในลักษณะแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่อย่างแท้จริง
เพือ่ มิให้เกิดความสับสนในสาระแท้จริงของทฤษฎีใหม่

บทบาทและความสำคัญของเศรษฐกิจแบบพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง คือ เศรษฐกิจทีส่ ามารถอุม้ ชูตวั เองได้ ให้มคี วามพอเพียงกับตัวเอง
อยูไ่ ด้โดยไม่ตอ้ งเดือดร้อน โดยต้องสร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของตนให้ดเี สียก่อน คือ ตัง้ ตัวให้มี
ความพอกินพอใช้ เพือ่ ทีจ่ ะสร้างความเจริญก้าวหน้าและฐานะทางเศรษฐกิจขัน้ ทีส่ งู ขึน้ ต่อไปได้
จากความหมายดังกล่าว ทำให้มองเห็นบทบาทและความสำคัญของเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง ดังนี้
1. เป็นแนวคิดทีม่ งุ่ ให้เกิดการพึง่ ตนเองเป็นหลัก เน้นการใช้ศกั ยภาพของคนเสาะ
แสวงหาทรัพยากรธรรมชาติทม่ี อี ยู่ เพือ่ นำตนเอง ครอบครัว และชุมชนอยูร่ อด
2. ทำให้เกิดความเข้มแข็งในจิตใจ โดยยึดหลักการพึง่ ตนเองทางพุทธศาสนา เมือ่
พึง่ ตนเองได้แล้วก็ทำให้จติ ใจสงบ เข้มแข็ง ไม่วติ กกังวล
3. เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ สมัครสมานสามัคคีภายในชุมชนเดียวกัน

เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผูท้ อ่ี ยูน่ อกภาคการเกษตร
สำหรับคนทีอ่ ยูน่ อกภาคการเกษตรนัน้ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาใช้เป็นหลัก
ในการดำเนินชีวติ ได้ เพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา เป็นแนวปฏิบตั ติ นไม่วา่ จะอยูใ่ นกิจกรรม
หรืออาชีพใด ก็ตอ้ งยึดวิถชี วี ติ ไทยอยูแ่ ต่พอดี อย่าฟุม่ เฟือยอย่างไร้ประโยชน์ อย่ายึดวัตถุเป็น
ทีต่ ง้ั ยึดเส้นทางสายกลาง อยูก่ นิ ตามฐานะ ใช้สติปญ
ั ญาในการดำรงชีวติ เจริญเติบโตอย่างค่อย
เป็นค่อยไป อย่าใช้หลักการลงทุนเชิงการพนัน ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นความเสีย่ ง กูเ้ งินมาลงทุนโดยหวังรวย
อย่างรวดเร็ว แล้วก็ไปสูค่ วามล้มละลายในทีส่ ดุ ตัง้ อยูบ่ นหลักของ “รู้ รัก สามัคคี” ใช้สติปญ
ั ญา
ปกป้องตนเองไม่ให้หลงกระแสโลกาภิวัตน์ โดยไม่รู้ถึงเหตุและผลตามสภาพแวดล้อมของไทย
ให้รจู้ กั แยกแยะสิง่ ดี สิง่ เลว สิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตามสภาพความเป็นจริงของบ้านเมืองของเราเป็นทีต่ ง้ั
ให้มคี วามรัก ความเมตตา และรวมพลังกันด้วยความสามัคคีเป็นหมูเ่ หล่า ขจัดข้อขัดแย้งไปสูค่ วาม
ประนีประนอม รักษาผลประโยชน์สว่ นรวมเป็นทีต่ ง้ั
* ทีม่ า: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ.
(2548). เศรษฐกิจพอเพียง. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ : สำนัก42
งานฯ.

ÊÓÃÇ¨µÑÇàÍ§áÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇ
นักเรียนและครอบครัวของนักเรียน มีการดำเนินชีวติ ทัง้ การกิน การใช้สง่ิ ต่างๆอย่าง
พอเพียงหรือไม่ อย่างไร
สำรวจของใช้สว่ นตัวและของใช้ในบ้าน สิง่ ใดจำเป็น ต้องมีตอ้ งใช้ สิง่ ใดมากเกิน
ความจำเป็นหรือไม่จำเป็น บันทึกผล
สิ่งของเครื่องใช้
และอาหารในชีวติ ประจำวัน

จำนวน

ราคา

จำเป็นต้องมี
ต้องใช้
(ระบุจำนวน)

5 แท่ง

แท่งละ 10 บาท

2 แท่ง

/

3 เครือ่ ง

3,500 บาทขึน้ ไป

1 เครือ่ ง

/

2 ขวด

ขวดละ 10 บาท

-

/

ของใช้สว่ นตัว
ของใช้สว่ นตัว
ปากกา

ของใช้ในบ้าน
โทรทัศน์

ไม่จำเป็น
หรือมีมาก
เกินความจำเป็น

ของใช้ในบ้าน

อาหาร - ขนม
น้ำอัดลม
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àÊ¹Íá¹Ç¤Ô´
นักเรียนพิจารณาข้อมูลจากการสำรวจสิง่ จำเป็นในการดำเนินชีวติ ประจำวันแล้ว มี
แนวคิดและแนวปฏิบตั ติ นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรสำหรับตนเองและคนในครอบครัว เขียนแสดง
ความคิดในรูปของแผนผังความคิด แล้วแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั เพือ่ นในชัน้

»ÃÐËÂÑ´ ÁÕàËµØ¼Å ÀÙÁ¤Ô ÁéØ ¡Ñ¹
©Ñ¹¨Ð»¯ÔºµÑ µÔ ¹µÒÁá¹ÇàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§ ´Ñ§¹Õ.é ..
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กิจกรรมที่ 4.2 : เศรษฐกิจพอเพียงในนาข้าว

ªèÇÂ¡Ñ¹¤Ô´ - ¡Ô¹¢éÒÇÍÂèÒ§ÃÙ¤é ³
Ø ¤èÒ
ศึกษาหรือสัมภาษณ์เพือ่ รวบรวมข้อมูลรายจ่ายและรายได้ในการทำนา หรือข้อมูล
จากการทีน่ กั เรียนได้ทดลองปลูกข้าวด้วยตนเอง เพือ่ รับรูว้ า่ การทำนาต้องยากลำบากและเสียค่าใช้จา่ ย
กว่าจะได้ข้าวมาให้เรารับประทาน
คนไทยทุกคนรับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก ทราบหรือไม่วา่ ข้าวมีคณ
ุ ค่าทาง
อาหารอย่างไรบ้างสืบค้นข้อมูลและบันทึกผล


Ê×º¤é¹ ºÑ¹·Ö¡¼Å
ข้าว............................
คุณค่าสารอาหาร

...................................................
.......................................................
..............................................................
....................................................................

ราคา/ถัง
...........................................................................

คุณค่าสารอาหาร

ข้าว............................

................................................................................
.................................................................................
...............................................................................
................................................................................

ราคา/ถัง
..........................................................................

ข้าว............................
คุณค่าสารอาหาร
........................................................................
......................................................................
..................................................................
...........................................................

ราคา/ถัง
.............................................
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¤Ô´ - µÑ´ÊÔ¹ã¨

นักเรียนจะเลือกรับประทานข้าวชนิดใด เพราะเหตุใด

¢éÒÇà»ç¹ÍÒËÒÃËÅÑ¡¢Í§¤¹ä·Â
ใน 1 วัน
1 คน รับประทานข้าวประมาณ = ...............กรัม
1 ครอบครัว รับประทานข้าวประมาณ =............กิโลกรัม
ทัง้ ประเทศ รับประทานข้าวประมาณ =............กิโลกรัม

ถ้า 1 คน กินข้าวเหลือมือ้ ละ 2 ช้อนโต๊ะ
โดย
1 ช้อนโต๊ะเป็นข้าวสาร มีนำ้ หนักประมาณ 25 กรัม
1 ครอบครัว จะเป็นข้าวเหลือกีก่ โิ ลกรัม
ทัง้ ประเทศ จะต้องมีขา้ วเหลือประมาณกีก่ โิ ลกรัม
หรือกีต่ นั

àÊ¹Íá¹Ð

นักเรียนคิดอย่างไร มีวธิ แี นะนำให้ทกุ คนกินข้าวอย่างรูค้ ณ
ุ ค่าอย่างไร
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à¾ÔÁè ÁÙÅ¤èÒã¹¹Ò¢éÒÇ
Ê×º¤é¹¢éÍÁÙÅ
นักเรียนศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับกระบวนการทำนา และทดลองปลูกข้าวเองแล้ว
ทราบหรือไม่วา่ การทำนาแต่ละครัง้ มีคา่ ใช้จา่ ยอะไรบ้าง ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดประมาณเท่าใด
ช่วยกันวิเคราะห์วา่ มีคา่ ใช้จา่ ยส่วนใดทีจ่ ำเป็น และส่วนใดทีไ่ ม่จำเป็น

นำเสนอข้อมูล
รายจ่ายในการทำนา 1 ครัง้ .......................................................................................................
- ไถนา-เตรียมดินปลูกข้าว.....................................................................................................
- เมล็ดพันธุ์ข้าว.....................................................................................................................
- ปุ๋ย.....................................................................................................................................
- สารป้องกันและกำจัดศัตรูขา้ ว...............................................................................................
- ค่าเกี่ยวข้าว........................................................................................................................
- ค่าสีข้าว..............................................................................................................................
- อื่นๆ ..................................................................................................................................
รายจ่ายในชีวติ ประจำวันต่อเดือนมีอะไรบ้าง / เท่าไร.............................................................
ผลผลิตข้าวทีไ่ ด้จากการทำนา 1 ครัง้ ต่อพืน้ ที่ 1 ไร่..................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
รายได้จากการขายข้าวและผลผลิตอืน่ ๆ ต่อปี........................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
รายได้ตอ่ เดือน.......................................................................................................................
................................................................................................................................................
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ÃÐ´Á¤ÇÒÁ¤Ô´..à¾ÔÁè ÁÙÅ¤èÒã¹¹Ò¢éÒÇ
นักเรียนช่วยกันพิจารณารายได้ และรายจ่ายในการทำนา ทำอย่างไรจะเพิม่ มูลค่าใน
นาข้าว
มีขั้นตอนใดในการทำนาที่สามารถลดรายจ่ายได้บา้ ง แล้ ว เสนอความคิ ด ในการลด
รายจ่ายและมีสว่ นใดในการทำนาหรือในนาข้าวทีช่ ว่ ยเพิม่ รายได้อย่างไรบ้าง
ความคิดในการเพิม่ รายได้

ความคิดในการลดรายจ่าย

⌫
 
ÈÖ¡ÉÒ¢éÍÁÙÅ
ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและสำรวจในท้องถิน่ มีการใช้ประโยชน์จากข้าวและส่วนต่างๆ
ของข้าว ได้แก่ ฟางข้าว รำข้าว แกลบ พืชและสัตว์ ในนาข้าวอย่างไรบ้าง แล้วบันทึกผล

ºÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃÊÓÃÇ¨
การใช้ประโยชน์จากข้าว
การใช้ประโยชน์จากรำข้าว
การใช้ประโยชน์จากฟางข้าว
การใช้ประโยชน์จากแกลบ
การใช้ประโยชน์จากพืช - สัตว์ในนาข้าว
48

»¯ÔºµÑ Ô
นักเรียนรวมกลุม่ กัน เลือกผลิตผลงาน 1 อย่าง โดยใช้ประโยชน์จากข้าวหรือส่วนต่างๆ
ของข้าวหรือสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นนาข้าว อธิบายกระบวนการทำผลิตภัณฑ์ (ชิน้ งาน) และวางแผนจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ของนักเรียนกับกลุม่ เป้าหมาย รวมถึงกลยุทธ์ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แล้วบันทึก
ผลิตภัณฑ์ของกลุม่

กระบวนการผลิต

ค่าใช้จา่ ยในการผลิต

กลุม่ เป้าหมาย
ทีจ่ ะจำหน่ายผลผลิต

แผนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์การจำหน่าย

ราคาจำหน่าย
49

กิจกรรมที่ 4.3 : คุณค่าน้ำ คุณค่าชีวติ

 ⌫
คนทุกคนใช้น้ำในชีวิตประจำวัน และใช้น้ำในกิจกรรมที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม การขนส่ง และการพักผ่อนหย่อนใจ

ÊÓÃÇ¨ - ºÑ¹·Ö¡¼Å
ในแต่ละวัน นักเรียนและแต่ละคนในครอบครัวมีการใช้น้ำจากแหล่งใด ใช้นำ้ ทำ
อะไรบ้าง และใช้เป็นปริมาณเท่าใด นักเรียนจะใช้เครือ่ งมือหรือวิธวี ดั อย่างไร บันทึกผลโดยออกแบบ
บันทึกผลให้นา่ สนใจ

¤Ó¹Ç³ - ºÑ¹·Ö¡
ถ้าในแต่ละวันครอบครัวนักเรียนใช้นำ้ วันละ 1,000 ลิตร นักเรียนคิดว่า เราจะต้อง
ขุดบ่อน้ำให้มพี น้ื ทีแ่ ละปริมาตรเท่าใด เพือ่ ให้มนี ำ้ ไว้ใช้ให้เพียงพอใน 1 ปี (1,000 ลิตร เท่ากับ 1
ลูกบาศก์เมตร) นำข้อมูลมาคำนวณลงในกรอบ
ถ้าครอบครัวของนักเรียนใช้นำ้ ประปา นักเรียนต้องจ่ายค่าน้ำเดือนละเท่าไร
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¤Ô´ÇÔà¤ÃÒÐËì
นักเรียนคิดว่าจะนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์กบั การใช้นำ้ และแหล่งน้ำ
ในท้องถิน่ อย่างไร บันทึกผล

คิดแก้ปญ
ั หา
จากการสำรวจการใช้น้ำ ให้นักเรียนร่วมกันเสนอโครงการใช้น้ำอย่างรูค้ ณ
ุ ค่าหรือ
โครงการเฝ้าระวัง อนุรกั ษ์แหล่งน้ำอย่างยัง่ ยืน

ร่วมกันวิเคราะห์วา่ มีปญ
ั หาอะไรบ้างเกีย่ วกับการใช้นำ้ และน้ำใช้แล้ว สาเหตุเกิดมา
จากอะไร นำเสนอผลการวิเคราะห์เป็นแผนผังก้างปลา
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กิจกรรมที่ 4.4 : พอเพียงเลีย้ งสัตว์ - ปลูกพืช


Ê×º¤é¹¢éÍÁÙÅ
ให้นกั เรียนสืบค้นข้อมูลจากเอกสารและสำรวจเกีย่ วกับคุณค่าทางอาหารของเนือ้ สัตว์
และผลผลิตจากสัตว์ตามความสนใจของนักเรียน แล้วบันทึกข้อมูลทีส่ บื ค้นได้

.

ไข่ไก่ 1 ฟอง

...................................
...........................................
.................................................
.....................................................
.....................................................
...................................................
...........................................

นมสด 1 กล่อง
.

ปลา 1 ตัว .

......................................
......................................
......................................
.....................................
.....................................
....................................
....................................

........................................
...........................................................
...............................................................
..........................................

.

เนือ้ หมู ....................... กรัม

........................................
....................................................
...............................................................
...............................................................
.............................................................

ให้นกั เรียนเลือกระหว่างข้าวไข่เจียว กับบะหมีส่ ำเร็จรูป 1 ห่อ เพราะเหตุใด
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⌫ 
 
ÈÖ¡ÉÒ¢éÍÁÙÅ
ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและสำรวจในท้องถิน่ เกีย่ วกับคุณค่าทางอาหาร รวมถึงมี
การใช้ประโยชน์จากสัตว์เลีย้ ง เช่น ไก่ วัว หมู และปลา อย่างไรบ้าง ทัง้ เนือ้ สัตว์ ผลผลิตอืน่ ขนสัตว์
พวกขนไก่ ขนเป็ด หนังวัว หนังควาย รวมถึงมูลสัตว์ เป็นต้น

ºÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃÊÓÃÇ¨
การใช้ประโยชน์จากเนือ้ สัตว์

การใช้ประโยชน์จากผลผลิตจากสัตว์ (เช่น ขน หนัง)

การใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์
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  ⌫ 
Ê×º¤é¹¢éÍÁÙÅ
นักเรียนศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับกระบวนการเลีย้ งสัตว์ และทดลองเลี้ยงสัตว์เแล้วจะ
ทราบว่าการลงทุนเลีย้ งสัตว์แต่ละครัง้ มีคา่ ใช้จา่ ยอะไรบ้างและทัง้ หมดประมาณเท่าใด มีคา่ ใช้จา่ ยส่วนใด
ทีจ่ ำเป็น และส่วนใดทีไ่ ม่จำเป็น

¹ÓàÊ¹Í¢éÍÁÙÅ
รายจ่ายในการเลีย้ งสัตว์ 1 ครัง้
- ค่าทำโรงเรือน คอก บ่อ ฯลฯ
- อาหารสัตว์
- ค่าดูแลรักษาสัตว์ระหว่างเลีย้ ง
- อืน่ ๆ

ผลผลิตทีไ่ ด้จากการเลีย้ งสัตว์ 1 ครัง้

รายได้จากการขายสัตว์และผลผลิตอืน่ ๆ
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นักเรียนแต่ละกลุม่ วางแผนนำผลผลิตจากสัตว์เลีย้ งและพืชผักทีป่ ลูกไว้มาแปรรูปหรือ
ทำอาหารตามความคิดของนักเรียน โดยคำนึงถึงคุณค่าอาหาร จัดรายการอาหารแล้วรับประทานร่วมกัน
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⌫   
กิจกรรมที่ 5.1 : เรียนรู้ จัดแสดงผลงาน

ÃèÇÁ¤Ô´ ÃèÇÁ·Ó
นักเรียนร่วมกันวางแผน และจัดแสดงนิทรรศการผลงานทัง้ หมดจากทุกกิจกรรมของ
นักเรียนทัง้ นาข้าว แหล่งน้ำ สัตว์เลีย้ ง และพืช โดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญดังนี้
รูปแบบของงาน (ระยะเวลา และสถานทีใ่ นการจัดนิทรรศการ)
กลุม่ เป้าหมาย
การประชาสัมพันธ์งาน
วัสดุอปุ กรณ์ทต่ี อ้ งใช้
งบประมาณทีต่ อ้ งใช้
สิง่ ทีจ่ ะจัดแสดง ทีค่ วรคำนึงถึง
* เป็นนิทรรศการแบบนิง่ หรือเคลือ่ นที่
* ส่วนทีใ่ ห้ความรูแ้ ก่ผเู้ ข้าชมนิทรรศการควรมีอะไรบ้าง
* มีการสาธิตประกอบนิทรรศการหรือไม่ อย่างไร
* มีการจำหน่วยผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็นผลงานของนักเรียนอย่างไร
การแสดงผลงาน โครงงาน และชิน้ งานของนักเรียน
ผูร้ บั ผิดชอบงานแต่ละด้าน
การประเมินผลการจัดนิทรรศการ ทีค่ วรคำนึงถึง
* ประเมินอะไรบ้าง
* ใครเป็นผูป้ ระเมิน
* เกณฑ์การประเมิน
ปรึกษาแนวคิดทีว่ างแผนไว้กบั ครูผสู้ อนก่อนปฏิบตั ิ

ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃÇÒ§á¼¹

56

¨Ñ´áÊ´§¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ
นักเรียนร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการตามที่วางแผน พร้อมระบุผลการดำเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางหรือวิธกี ารแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการจัดนิทรรศการดังกล่าวลงในกรอบ

¨Ñ´·ÓºÑ-ªÕÃºÑ ¨èÒÂ
นักเรียนช่วยกันจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายในการจัดงานนิทรรศการ นักเรียนคิดว่า
การจัดงานครัง้ นีเ้ ป็นไปตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร

ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ¨Ñ´¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ
นักเรียนช่วยกันจัดทำรายงานผลสรุปการจัดนิทรรศการจากข้อมูลการประเมินผล
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กิจกรรมที่ 5.2 : เรียนรู้ บอกเล่าเรือ่ งราว

ÈÖ¡ÉÒ¢éÍÁÙÅ
นักเรียนเขียนเรื่องเล่าให้ผู้อื่นได้รับทราบเกี่ยวกับนาข้าว แหล่งน้ำ สัตว์เลี้ยง
พื ช ที ่ น ั ก เรี ย นได้ เ รี ย นรู ้ โดยนำเสนอเรื ่ อ งราวเกี ่ ย วกั บ การเรี ย นรู ้ ท ี ่ น ั ก เรี ย นเห็ น ว่ า น่ า สนใจ
แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของเรือ่ งราวทีเ่ ล่ากับสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และสาระอืน่ ๆ
รูปแบบการนำเสนอเป็นหนังสือเล่มเล็ก ประมาณ 8 - 10 หน้ากระดาษ
เลือกวิธีการเล่าเรื่องตามความถนัด เช่น เรียงความ นิทาน บันทึกเหตุการณ์
เรื่องสั้น
การเขียนเล่าเรือ่ ง ควรร่วมกันคิดวางเค้าโครงเรือ่ งโดยคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้
โครงเรือ่ งโดยรวม
แนวความคิดหลัก (เนือ้ หาสาระ) ของเรือ่ งทีจ่ ะเล่า
ลำดับของเรือ่ งราวทีจ่ ะเล่า / นำเสนอ ตัง้ แต่
- จุดเริม่ ต้น (เป็นการกระตุน้ ความสนใจ)
- แนวความคิดหลัก (เนือ้ หาทีจ่ ะเล่าเรือ่ ง)
- ส่วนส่งท้าย (เป็นการขมวดให้ผอู้ า่ นมีความรู้สึกร่วม หรือนำไปสู่ความ
เข้าใจทีช่ ดั เจนของเรือ่ งทีเ่ ล่า)
มุมมอง หรือความคิดเห็นของกลุม่ ต่อเรือ่ งทีเ่ ล่า

¡ÃÍº¢Í§à¤éÒâ¤Ã§àÃ×Íè §àÅèÒ
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ประวัตแิ ละความสำคัญของข้าว
ข้าวทีม่ นุษย์ใช้บริโภคมีอยู่ 2 ชนิดด้วยกัน คือ ข้าวปลูกเอเชีย และข้าวปลูกแอฟริกา
สำหรับข้าวปลูกเอเชียนัน้ มีอยูท่ ว่ั ไปในเขตร้อนและเขตอบอุน่ ของโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศอินเดีย
ประเทศในแถบคาบสมุทรอินโดจีน (ไทย กัมพูชา เวียดนาม ลาว พม่า) จีน ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย
ส่วนข้าวปลูกแอฟริกามีแหล่งปลูกเริม่ แรกอยูใ่ นแอฟริกาตะวันตก จากนัน้ จึงเริม่ แพร่หลายไปในบริเวณทางใต้
ของทะเลทรายซะฮารา โดยทัว่ ไปจะยอมรับกันว่าข้าวทัง้ สองชนิดมีววิ ฒ
ั นาการมาจากข้าวป่า
แหล่งปลูกข้าวในประเทศไทย
คนไทยบริ โ ภคข้ า วเป็ น อาหารหลั ก ตั ้ ง แต่ ส มั ย โบราณและมี ป ระวั ต ิ อ ั น ยาวนาน
หลั ก ฐานที ่ พ ิ ส ู จ น์ได้ว่าบริเวณประเทศไทยมีการปลูกมายาวนานมากกว่า 5,500 ปี คือ รอยแกลบใน
เศษภาชนะดินเผาทีข่ ดุ ได้จากบ้านโนนนกทา ต.บ้านโคก อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น และหลักฐานเมล็ดข้าว
ทีข่ ดุ พบในถ้ำปุงฮุง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งกำหนดอายุได้ประมาณ 5,500 ปีเช่นกัน ส่วนหลักฐานที่สนับสนุน
และยื น ยั น ว่ า บริ เ วณประเทศไทยมี ก ารปลู ก ข้ า วมานานแล้ ว โดยเฉพาะตั ้ ง แต่ ศ ตวรรษที ่ 6 คื อ
แกลบในแผ่นอิฐตาม โบราณสถานต่างๆ
แหล่งปลูกข้าวในภาคเหนือ
การปลูกข้าวทางภาคเหนือจะปลูกข้าวเหนียวไว้บริโภคในครัวเรือน โดยมี พ ื ้ น ที ่ ป ลู ก
ข้าวเหนียว 3,130,211 ไร่ ผลผลิต 1,397,635 ตัน คิดเป็นพื้นที่ปลูกข้าวเหนียวร้อยละ 25.32
ของพื ้ น ที ่ ป ลู ก ข้ า วในภาคเหนื อ พื ้ น ที ่ ป ลู ก ข้ า วเจ้ า 9,233,475 ไร่ ผลผลิ ต 3,490,105 ตั น
คิดเป็นพืน้ ทีป่ ลูกข้าวเจ้า ร้อยละ 74.68 ของพืน้ ทีป่ ลูกข้าวในภาคเหนือ จะเห็นได้วา่ พืน้ ทีท่ ป่ี ลูกข้าวเหนียว
น้อยกว่าข้าวเจ้าเพราะปลูกเพื่อเก็บไว้บริโภคเท่านัน้ ทีเ่ หลือจากบริโภคจึงจะจำหน่าย
แหล่งปลูกข้าวในภาคกลาง
คนไทยภาคกลางรับประทานข้าวเจ้าเป็นหลัก ส่วนข้าวเหนียวมักใช้ทำขนมหรืออาหาร
อืน่ ๆ ภาคกลางมีพน้ื ทีป่ ลูกข้าวเจ้า 9,581,890 ไร่ ผลผลิต 4,351,009 ตัน คิดเป็นเนือ้ ทีป่ ลูกข้าวเจ้าร้อยละ
98.95 ของพืน้ ทีป่ ลูกข้าวทัง้ หมดของภาคกลาง ส่วนพืน้ ทีป่ ลูกข้าวเหนียว 101,582 ไร่ ผลผลิตทัง้ ภาค 27,743
ตัน คิดเป็นพืน้ ทีป่ ลูกร้อยละ 1.05 ซึง่ นับว่าน้อยกว่าข้าวเจ้ามาก
แหล่งปลูกข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริโภคข้าวเหนียวเป็นหลักเช่นเดียวกับคนไทย
ภาคเหนือ พื้นที่ปลูกข้าวเหนียวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดในประเทศไทย คือ 15,956,937
ไร่ ผลผลิต 4,210,753 ตัน คิดเป็นพืน้ ทีร่ อ้ ยละ 49.64 ของพื้นที่ปลูกข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่วนพืน้ ทีป่ ลูกข้าวเจ้า มี 16,187,383 ไร่ ผลผลิต 4,422,842 ตัน คิดเป็นพืน้ ทีร่ อ้ ยละ 60.36 ของพืน้ ที่
ปลูกข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การทำนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริม่ ประมาณเดือน 6โดยจะเริม่ บุกเบิกหรือถางป่า
หลังวันสงกรานต์ และนิยมไถแรกนาในวันเดียวกับพระราชพิธพี ชื มงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
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แหล่งปลูกข้าวในภาคใต้
คนไทยภาคใต้รบั ประทานข้าวเจ้าเมล็ดเล็ก และขนมทีท่ ำจากข้าวเจ้า เช่น ขนมครก
ขนมสอดใส้ รวมทัง้ ขนมจีน ซึง่ นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย ภาคใต้มพี น้ื ทีป่ ลูกข้าวเจ้า 2,745,294 ไร่
ผลผลิต 917,742 ตัน คิดเป็นเนือ้ ทีป่ ลูกร้อยละ 99.23 ในขณะทีพ่ น้ื ทีป่ ลูกข้าวเหนียวมีเพียง 21,260 ไร่
ผลผลิต 6,968 ตัน เนือ้ ทีเ่ พาะปลูกคิดเป็นร้อยละ 0.77 ของพืน้ ทีป่ ลูกข้าวในภาคใต้
การปลูกข้าวในภาคใต้จะช้ากว่าภาคอื่นๆประมาณ 2-3 เดือน เนื่องจากฤดูฝนช้ากว่า
การเพาะปลูกจะเริม่ เตรียมพืน้ ทีใ่ นช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคม และเก็บเกีย่ วในเดือนกุมภาพันธ์ถงึ เดือนมีนาคม
ทัง้ นีจ้ ะแตกต่างกันระหว่างภาคใต้ฝง่ั ตะวันตกและฝัง่ ตะวันออก โดยฝัง่ ตะวันตกจะเริม่ เร็วกว่าประมาณ 1 เดือน
การแบ่งชนิดของข้าว
การแบ่งชนิดของข้าวทำได้หลายแบบ ขึน้ อยูก่ บั สิง่ ทีใ่ ช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง
1. แบ่งตามสภาพของพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้ปลูก ดังนี้
1.1 ข้าวไร่ (upland rice) เป็นข้าวทีป่ ลูกได้ทง้ั บนทีร่ าบและทีล่ าดชัน ไม่ตอ้ ง
ทำนาเก็บกักน้ำ นิยมปลูกกันมากในบริเวณที่ราบสูงตามไหล่เขาทาง
ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
คิดเป็นเนือ้ ทีเ่ พาะปลูกประมาณร้อยละ 10 ของพืน้ ทีเ่ พาะปลูกทัว่ ประเทศ
1.2 ข้าวนาสวน หรือนาดำ (lowland rice) เป็นข้าวทีป่ ลูกในทีล่ มุ่ ทัว่ ๆไปในสภาพ
ทีม่ นี ำ้ หล่อเลีย้ งต้นข้าวตัง้ แต่ปลูก จนกระทัง่ ถึงก่อนเก็บเกีย่ ว โดยทีส่ ามารถ
รักษาระดับน้ำได้ และระดับน้ำต้องสูงไม่เกิน 1 เมตร มีเนื้อที่เพาะปลูก
ประมาณร้อยละ 80 ของพืน้ ทีเ่ พาะปลูกทัว่ ประเทศ
1.3 ข้าวขึน้ น้ำ หรือข้าวนาเมือง (floating rice) เป็นข้าวทีป่ ลูกในแหล่งทีไ่ ม่
สามารถรักษาระดับน้ำได้ บางครัง้ ระดับน้ำในบริเวณทีป่ ลูกอาจสูงกว่า 1
เมตร ต้องใช้ขา้ วพันธุพ์ เิ ศษ เรียกว่า ข้าวลอยหว่าน ข้าวฟ่างลอยปลูก
ส่วนมากจะปลูกอยูแ่ ถบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ลพบุรี พิจติ ร
อ่างทอง ชัยนาท และสิงห์บรุ ี คิดเป็นเนือ้ ทีเ่ พาะปลูกประมาณร้อยละของพืน้ ที่
เพาะปลูกทัว่ ประเทศ
2. แบ่งตามอายุการเก็บเกีย่ ว ดังนี้
2.1 ข้าวเบา มีอายุการเก็บเกีย่ ว 90-100 วัน
2.2 ข้าวกลาง มีอายุการเก็บเกีย่ ว 100-120 วัน
2.3 ข้าวหนัก มีอายุการเก็บเกีย่ วตัง้ แต่ 120 วันขึน้ ไป ซึง่ อายุการเก็บเกีย่ วนัน้
นับตัง้ แต่ชว่ งเพาะกล้า หรือหว่านข้าวไปจนถึงเวลาเก็บเกีย่ ว
3. แบ่งตามรูปร่างของเมล็ดข้าวสาร แบ่งเป็น
3.1 ข้าวเมล็ดสัน้ มีความยาวของเมล็ดไม่เกิน 5.50 เซนติเมตร
3.2 ข้าวเมล็ดยาวปานกลาง มีความยาวของเมล็ดตัง้ แต่ 5.51-6.60 เซนติเมตร
3.3 ข้าวเมล็ดยาว มีความยาวของเมล็ดตัง้ แต่ 6.61-7.50 เซนติเมตร
3.4 ข้าวเมล็ดยาวมาก มีความยาวของเมล็ดตัง้ แต่ 7.51 เซนติเมตรขึน้ ไป
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4. แบ่งตามฤดูทป่ี ลูก คือ
4.1 ข้าวนาปี หรือข้าวนาน้ำฝน คือ ข้าวทีป่ ลูกในฤดูทำนาปกติ เริม่ ตัง้ แต่เดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และจะเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นล่าสุดไม่เกินเดือน
กุมภาพันธ์
4.2 ข้าวนาปรัง คือ ข้าวทีป่ ลูกนอกฤดูทำนาปกติ เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมใน
บางท้องทีแ่ ละจะเก็บเกีย่ วอย่างช้าทีส่ ดุ ไม่เกินเดือนเมษายน นิยมปลูกใน
ท้องทีท่ ม่ี กี ารชลประทานดี
นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งข้าวตามลักษณะความไวต่อแสง แบ่งตามประเภทของเนือ้ แข็ง
ในเมล็ดข้าวสาร เป็นต้น โดยประเทศไทยได้เริม่ แนะนำพันธุข์ า้ วแก่เกษตรกรตัง้ แต่ พ.ศ. 2478 ซึง่ เป็น
ผลจากการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีคัดเลือกพันธุ์จากข้าวพันธุ์พื้นเมือง และการนำพันธุ์ข้าวพื้นเมืองมา
ผสมพันธุก์ บั พันธุข์ า้ วต่างประเทศ เป็นต้น ข้าวทีไ่ ด้จากการปรับปรุงพันธุใ์ นประเทศไทยมี 4 ชนิด คือ
ข้าวนาสวน ข้าวขึน้ น้ำ ข้าวน้ำลึก และข้าวไร่ จำนวน 27, 31, 10 และ 7 พันธุ์ ตามลำดับ

ตัวอย่างรายชื่อพันธุ์ข้าว
กข 1
กข 6
กข 11
กข 21

กข 2
กข 7
กข 13
กข 23

กข 3
กข 8
กข 15
กข 25

กข 4
กข 9
กข 17
กข 27

พิษณุโลก 2
สุพรรณบุรี 60
แพร่ 1
สันป่าตอง 1

พิษณุโลก 60-2
สุพรรณบุรี 90
ปทุมธานี 1
พัทลุง

สุพรรณบุรี 1
ชัยนาท 1
สกลนคร
บางแตน

สุพรรณบุรี 2
ชัยนาท 2
สุรนิ ทร์ 1
ขาวตาแห้ง 17

นางมล เอส-4
เหมยนอง 62 เอ็ม
นางพญา 132
ขาวปากหม้อ 148
เผือกน้ำ 43
พวงไร่ 2
ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง 1

ข้าวเหนียวสันป่าตอง
เหลืองประทิว 123
น้ำสะกุย 19
ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี

เก้ารวง 88
เหลืองใหญ่ 148
แก่นจันทร์
ขาวดอกมะลิ 105

ข้าวเหนียวอุบล 1
พัทลุง 60
ข้าวเหนียวอุบล 2
ข้าวหลวงสันป่าตอง

ชุมแพ 60
เฉีย้ งพัทลุง
พิษณุโลก 3
เจ้าลีซอสันป่าตอง

ปทุมธานี 60
เล็บนกปัตตานี
ปิน่ แก้ว 56
เข็มทองพัทลุง

พิษณุโลก 60-1
ลูกแดงปัตตานี
ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1
หางยี 71

เล็บมือนาง 111
พลายงามปราจีนบุรี
กู้เมืองหลวง
เจ้าฮ่อ

นางฉลอง
ปราจีนบุรี 1
ดอกพะยอม
ขาวโป่งไคร้

ตะเภาแก้ว 161
ปราจีนบุรี 2
ซิวแม่จนั
อาร์ 258

หันตรา 60
อยุธยา 1
น้ำรู
ก.วก.1
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กข 5
กข 10
กข 19

การตรวจสอบสมบัตขิ องดินในนาข้าว
สภาพดินทีเ่ หมาะสมต่อการปลูกข้าว
ข้าวเป็นพืชที่ปรับตัวเองเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี ถึงแม้ว่าข้าวจะเป็นพืชใน
เขตร้อนหรือใกล้เขตร้อน แต่ผลผลิตข้าวต่อไร่ที่สูงๆจะอยู่ในประเทศที่อยู่ในเขตอบอุ่น สภาพดินที่
เหมาะสมต่อการทำนา ได้แก่ พืน้ ทีท่ อ่ี ยูใ่ นระดับน้ำทะเล จนถึงพืน้ ทีท่ อ่ี ยูส่ งู จากระดับน้ำทะเลประมาณ
2,500 เมตร ซึง่ ข้าวสามารถเจริญเติบโตได้ตง้ั แต่บนยอดเขาสูงๆทีม่ กี ารเพาะปลูกแบบพืชไร่ จนถึงพืน้ ที่
ทีม่ นี ำ้ ขัง 5-10 เซนติเมตร จนถึงระดับน้ำทีม่ คี วามลึก 3-4 เมตร นอกจากนี้ ข้าวยังเจริญเติบโตได้ในดิน
ชนิดต่างๆ ตัง้ แต่ดนิ ทรายจนถึงดินเหนียว มีความเป็นกรดด่าง (pH) ตัง้ แต่ 3-10 และอินทรียว์ ตั ถุตง้ั แต่ 0
ถึงเกือบ 1 เปอร์เซ็นต์
การตรวจสอบคุณสมบัตขิ องดิน
อุปกรณ์
1. พลัว่ หรือเสียม
2. ภาชนะใส่ดนิ
3. ไม้เมตรหรือสายวัด
4. กระดาษ pH
5. ปากกากันน้ำ
6. เทอร์มอมิเตอร์แบบมาตรฐานอย่างน้อย 2 ตัว
7. ไม้บรรทัด
8. ตะปูขนาด 12 เซนติเมตร
9. ค้อน
แนวการตรวจสอบคุณสมบัตดิ นิ
สังเกตส่วนประกอบบริเวณผิวดิน เช่น
• สี
• เนือ
้ ดิน และการจับตัวของเนือ้ ดิน
ควรทำให้ดนิ มีความชืน้ ก่อนทำการทดสอบแล้วใช้นว้ิ มือนวดให้ เป็นเส้นยาว
- ถ้ารูส้ กึ ว่าดินเหนียวมาก (เหนียวมือและนวดยาก) ต้องใช้แรงจากนิว้ มือมาก
ดินดังกล่าว เรียกว่า ดินเหนียว
- ถ้ารูส้ กึ ดินเหนียวและนุม่ เล็กน้อย เรียกว่า ดินเหนียวปนดินร่วน
- ถ้าดินนุม่ ร่วนและง่ายต่อการบีบเป็นส่วนใหญ่ และเหนียวเล็กน้อย เรียกว่า
ดินร่วน
• สิง่ ต่างๆทีป
่ นอยูใ่ นเนือ้ ดิน ซากพืชซากสัตว์ หินทีป่ นอยูใ่ นดิน ฯลฯ
• การตรวจสอบ pH ของดิน
1. ขุดดินบริเวณที่จะตรวจสอบสมบัติอย่างน้อย 4-5 จุด
แต่ละจุดตรวจสอบดินที่บริเวณผิวดิน และทีร่ ะดับความลึก 10 เซนติเมตร
2. นำดินทีข่ ดุ ได้ไปตากลมให้แห้ง เก็บใส่ภาชนะไว้สำหรับตรวจสอบต่อไป
3. การตรวจสอบค่าความเป็นกรด-เบส (pH) ทำโดยนำดินทีต่ ากไว้มาละลายน้ำ
สะอาด คนให้ละลายแล้วทิง้ ไว้ให้ตกตะกอน จากนัน้ จุม่ กระดาษ pH ลงในน้ำ อ่านค่าทีไ่ ด้
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การวัดอุณหภูมขิ องดิน
1. แขวนเทอร์มอมิเตอร์สำหรับวัดอากาศไว้ ในบริเวณทีจ่ ะทำการวัดอุณหภูมดิ นิ
(ระวังอย่าให้เทอร์มอมิเตอร์อยูใ่ นเงาต้นไม้ หรือเงาอาคาร) ทิง้ ไว้ 2 นาที แล้วจึงทำอ่านค่า และบันทึก
อุณหภูมขิ องอากาศ
2. ใช้สายวัดวัดตะปูให้ได้ระยะ 7 เซนติเมตร และ 12 เซนติเมตรแล้วทำเครือ่ งหมาย
ไว้ท้ ต่ี ะปู
3. ใช้คอ้ นตอกตะปูนำร่องลงไปก่อน เมือ่ ได้ระยะ 7 เซนติเมตร แล้วถอนตะปูออก
ระวังอย่าคว้านรู และอย่ารบกวนดิน
4. ใส่เทอร์มอมิเตอร์เข้าไปในรูจนสุด และรออย่างน้อย 2 นาทีจงึ อ่านค่าบนเทอร์มอมิเตอร์
รออีก 1 นาที อ่านค่าซ้ำจนอ่านได้คา่ ทีแ่ ตกต่างกันแต่ละครัง้ ไม่เกิน 0.5 - 1 องศาเซลเซียส บันทึกอุณหภูมิ
ของดิน ถือเป็นความลึกที่ 5 เซนติเมตร
5. ค่อยๆ ถอนเทอร์มอมิเตอร์ออก ระวังอย่าคว้านรู และอย่ารบกวนดิน
6. ใช้คอ้ นตอกตะปูนำร่องลงไปก่อน เมือ่ ได้ระยะ 12 เซนติเมตร แล้วถอนตะปูออก
ระวังอย่าคว้านรู และอย่ารบกวนดิน
7. ใส่เทอร์มอมิเตอร์เข้าไปในรูจนสุดและรออย่างน้อย 2 นาทีจงึ อ่านค่าบนเทอร์มอมิเตอร์
รออีก 1 นาที อ่านค่าซ้ำจนอ่านได้คา่ ทีแ่ ตกต่างกันแต่ละครัง้ ไม่เกิน 0.5 - 1 องศาเซลเซียส บันทึกอุณหภูมิ
ของดินทีไ่ ด้ ถือเป็นความลึกที่ 12 เซนติเมตร
8. ค่อยๆ ถอนเทอร์มอมิเตอร์ออก ระวังอย่าคว้านรู และอย่ารบกวนดิน
9. ทำการตรวจวัดทุกๆ คาบเวลาทีเ่ ท่ากัน เช่น ทุกๆ 1 ชัว่ โมง หรือทุกๆ 2 ชัว่ โมง
เป็นต้น บันทึกค่าทีว่ ดั ได้
10. ศึกษาความสัมพันธ์ของอุณหภูมอิ ากาศ และอุณหภูมดิ นิ ทีค่ วามลึก 5 เซนติเมตร
และ 10 เซนติเมตร
•
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รูจ้ กั ต้นข้าว
ลักษณะทีส่ ำคัญของข้าว แบ่งออกได้เป็น ลักษณะทีเ่ กีย่ วกับการเจริญเติบโต และลักษณะ
ทีเ่ กีย่ วกับการขยายพันธุ์ ดังนี้
1. ลักษณะทีเ่ กีย่ วกับการเจริญเติบโต
1.1 ราก รากเป็นส่วนทีอ่ ยูใ่ ต้ผวิ ดิน
ใช้ยดึ ลำต้นกับดินเพื่อไม่ให้ต้นข้าวล้มลง
แต่บางครัง้ ก็มีรากพิเศษเกิดขึ้นที่ข้อซึ่ง
อยูเ่ หนือพืน้ ดินด้วย ต้นข้าวไม่มรี ากแก้ว
แต่มีรากฝอยกระจายแตกแขนงอยู่ใต้
ผิวดิน
1.2 ลำต้น มีลกั ษณะเป็นโพรง
ตรงกลาง และแบ่งออกเป็นปล้องๆ โดยมี
ข้อกัน้ ระหว่างปล้อง ความยาวของปล้อง
นั้นแตกต่างกัน จำนวนปล้องจะเท่ากับ
จำนวนใบของต้นข้าว ปกติมปี ระมาณ
20-25 ปล้อง
1.3 ใบ ต้นข้าวมีใบไว้สำหรับ
สังเคราะห์แสง เพือ่ เปลีย่ นแร่ธาตุ อาหาร
น้ำ และคาร์บอนไดออกไซด์ ให้เป็นแป้ง
เพือ่ ใช้ในการเจริญเติบโต และสร้างเมล็ด
ของข้าว ใบข้าว ประกอบด้วยกาบใบ
2. ลักษณะทีเ่ กีย่ วกับการขยายพันธุ์
2.1 รวงข้าว คือ ช่อดอกของต้นข้าวซึง่ จะเกิดขึน้ ทีข่ อ้ ปล้องสุดท้ายของต้นข้าว ระยะระหว่างข้อ
อันบนของปล้องอันสุดท้ายกับข้อต่อของใบธง เรียกว่า คอรวง
2.2 ดอกข้าว ประกอบด้วยเปลือกนอกใหญ่ 2แผ่นประสานกันเพื่อห่อหุ้มส่วนที่อยู่ภายในไว้
เปลือกนอกใหญ่แผ่นนอกเรียกว่า เลมมา ส่วนเปลือกนอกใหญ่แผ่นใน เรียกว่า พาเลีย
ทัง้ สองเปลือกนี้ ภายนอกของมันอาจมีขนหรือไม่มขี นก็ได้
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สิง่ มีชวี ติ ในนาข้าว
ในนาข้าวนอกจากจะมีต้นข้าวแล้วยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกมากมายอาศัยอยู่ในนาข้าว ซึ่ง
สิ่งมีชวี ติ เหล่านัน้ มีทง้ั พืชและสัตว์ เป็นสิง่ มีชวี ติ ทีท่ ง้ั มีประโยชน์และให้โทษแก่ตน้ ข้าว หรือทีเ่ รียกกันว่า
ศัตรูของต้นข้าว ซึง่ ศัตรูของต้นข้าวจำพวกแมลง และพืชต่างๆก็จะถูกสิง่ มีชวี ติ ทีม่ ปี ระโยชน์ทำลายลงไป
เป็นกลไกตามธรรมชาติ สิง่ มีชวี ติ ทีม่ ปี ระโยชน์เหล่านีจ้ ะคอยควบคุมแมลงศัตรูขา้ วให้มจี ำนวนสมดุลกัน
ถ้ า ปราศจากสิ ่ ง มี ช ี ว ิ ต เหล่ า นี ้ แ ล้ ว แมลงศั ต รู ข ้ า วจะเพิ ่ ม ขึ ้ น อย่ า งรวดเร็ ว และทำความเสี ย หาย
ให้กับต้นข้าวในนาอย่างมากมาย เราจะพบสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้ในนาข้าวที่ไม่มีการใช้สารกำจัดศัตรูพืช
หรือยาฆ่าแมลง
ตัวอย่างพืชในนาข้าว
ต้นข้าว ข้าวเป็นพืชใบเลีย้ งเดีย่ วตระกูลหญ้า ลำต้นประกอบด้วย
ข้อและปล้อง ลำต้นเป็นรูปทรงกระบอกภายในกลวง มีตาอยูต่ ามข้อ
ใบเรียวยาว เหมือนใบหญ้า มีกาบใบห้อหุ้มตาและลำต้น ดอกมี
ลักษณะเป็นช่อ
ผักแว่น/ผักลิน้ ปี่ เป็นเฟิรน์ ชนิดหนึง่ ลำต้นมีไหล ทอดไปตามผิวดิน ก้านใบยาว
ประกอบด้วยใบย่อย 4 ใบ อับสปอร์เป็นเม็ดๆ ขนาดเมล็ดถั่วเขียว
เป็นช่อ เกิดทีโ่ คนก้านใบ

ตับเต่านา พืชน้ำ พบตามบ่อ สระหรือทุง่ นา ลำต้นอวบน้ำ มีไหลใบเดีย่ วรูปกลม
หนาดอกเดีย่ ว ออกตามซอกใบ ดอกมี สีมว่ งอ่อน

ผักตบชวา พืชน้ำ ใบเดีย่ วตัวใบแผ่กว้าง รูปไข่ถงึ กลม บางครัง้ พบใบมีกา้ นพอง
ออกเป็นทุน่ ลอย ดอกช่อสีมว่ งอ่อน

แห้วทรงกระเทียม/หญ้าทรงกระเทียม พืชจำพวกกก มีไหลและเง่าแข็ง
ลำต้นกลมเป็นเส้น ภายในพองมีผนังบางๆกั้นเป็นช่องๆ ใบเป็นแผ่น
เล็กๆหุม้ อยูโ่ คนต้น ดอกเป็นช่อสีเขียวอ่อน
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เทียนน้ำ ไม้ล้มลุก เนื้อค่อนข้างแข็ง ลำต้นตั้งตรง มีกิ่งก้านสาขา ใบเดี่ยวรูป
เรียวยาว ขอบใบเรียบ ดอกเดีย่ วสีเหลือง ผลเป็นฝักยาว

โสนหางไก่ พืชล้มลุก ลำต้นแตกแขนง มีขน ใบเป็นใบประกอบ มีใบเล็ก
จำนวนมาก ดอกคล้ายดอกถั่วสีเหลืองอ่อน ผลเป็นฝัก มีรอยคอด
ชัดเจน
สาหร่ายพุงชะโด/สาหร่ายหางม้า พืชน้ำ ลำต้นแตกสาขา ไม่มรี าก ใบมีลกั ษณะ
เป็นเส้นออกรอบข้อ ใบแตกเป็น 2 แฉก ดอกตัวผูแ้ ละดอกตัวเมียอยูใ่ น
ต้นเดียวกัน ไม่มกี า้ นดอก
สาหร่ายหางกระรอก/สาหร่ายขนนก/ผักขี้เต่า ลำต้นยาว แตกสาขามาก
มีรากหยั่งลึกลงในดิน ใบเดี่ยวออกเป็นวงรอบลำต้น ข้อละ 4-8 ใบ
ดอกเดีย่ วออกตามช่อใบ ดอกสีขาว ก้านดอกยาว
แพงพวยน้ำ/พังพวย/ผักพังพวย/ผักปอดน้ำ พืชน้ำ ลำต้นมีนวมสีขาวหุม้ ตาม
ข้อล่างๆ ใกล้ราก ใบเดีย่ ว ผิวใบด้านบนเป็นมัน ดอกเดีย่ ว กลีบดอกมี
5 กลีบ สีขาว โคนกลีบสีเหลือง
ถัว่ ลิสงนา/หญ้าเล็กหอยใหญ่ ไม้ลม้ ลุก เนือ้ ไม้คอ่ นข้างแข็ง ลำต้นแผ่ไปตามดิน
ใบเดี่ยว โคนก้านใบมีกาบหุ้ม ดอกช่อ ดอกย่อยเป็นแบบดอกถั่ว
สีมว่ งปนชมพู

จอก/กา-กอก พืชน้ำ พบลอยอยู่ทั่วไป ลำต้นสั้น มีไหล เพิ่มจำนวนได้อย่าง
รวดเร็วโดยการแตกหน่อ ใบเดีย่ วรูปพัด มีขนเล็กละเอียด ดอกช่อสีขาว
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กะเม็ง/กะเม็งตัวเมีย พืชล้มลุก ลำต้นอวบน้ำ มีขนสั้นๆ ใบเดี่ยว มีขนทั้ง
สองด้าน ช่อดอกเป็นกระจุกคล้ายกับดอกเดีย่ ว ดอกสีขาว
กก

พืชล้มลุก ลำต้นใต้ดิน ส่วนที่โผล่พ้นดินลักษณะเป็นสามเหลี่ยม
ใบแคบ เรียวแหลม ดอกเล็กซ้อนเป็นช่อ กกมีกลายชนิด เช่น กก
สามเหลีย่ ม กกขนาก กกทราย แห้วหมู

ตัวอย่างสัตว์ในนาข้าว
หอยคัน หอยฝาเดียว บิดเป็นเกลียวรูปไข่ เปลือกบาง สีเขียวอมน้ำตาล
ยอดเกลียวแหลมสัน้ ไม่มฝี าปิด เป็นพาหะของพยาธิตวั แบนหลายชนิด

หอยขม หอยฝาเดียว บิดเป็นเกลียว เปลือกหนา สีเขียวขีม้ า้ มีฝาปิดเปลือก

ไส้เดือนดิน พบตามพืน้ ดินชืน้ แฉะ ขุดรูอยูใ่ นดิน ลำตัวกลมยาว เป็นปล้อง

แมลงปอยักษ์ มักพบเป็นตัวอ่อนในนาข้าว ตัวเต็มวัยจะมีลำตัวยาวประมาณ
5 เซนติเมตร สีแดงเข้ม

ปลากริม ปลาน้ำจืดขนาดเล็ก ลำตัวยาว แบนข้าง ข้างลำตัวมีแถบดำ 3-4
แถบทอดไปตามความยาวของลำตัว มีจดุ ดำหรือน้ำเงินเรียงเป็นแถว
อยูเ่ หนือครีบอก หางกลมปลายแหลม
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ปูนา ปูขนาดตัวยาว 4-6 เซนติเมตร อาศัยขุดรูอยู่ตามนาข้าวหรือ
หนองน้ำ ขอบกระดองด้านข้างตอนหน้ามีฟนั 4 อัน สีนำ้ ตาล
เทาหรือดำ

ตัก๊ แตนตำข้าว/ตัก๊ แตนต่อยมวย เป็นแมลงที่มีขาคู่หน้าใหญ่ และมี
หนามแหลมคม ใช้สำหรับจับอาหาร มีปกี สีเขียวหรือสีนำ้ ตาล

จิงโจ้นำ้ แมลงน้ำ พบอยู่บนผิวน้ำ ลำตัวยาวประมาณ 3-4 เซนติเมตร
สีนำ้ ตาล ขายาว เดินบนผิวน้ำได้

กุง้ ฝอย หรือกุง้ นา เป็นกุง้ ขนาดลำตัวยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร
ตัวใสไม่มสี ี เปลือกแข็งที่หุ้มส่วนหัวและอกเชื่อมติดกัน ส่วนหน้า
มีสว่ นแหลมยืน่ ออกไป เรียกว่า กรี มีระยางงอก 5 คู่ คูแ่ รกเป็นก้าม
ส่วนท้องมีขาคูห่ น้าใช้สำหรับว่ายน้ำหลายคู่
เพลีย้ กระโดดสีนำ้ ตาล ตัวเต็มวัยมีขนาดยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร
ลำตัวมีสนี ำ้ ตาลจนถึงสีนำ้ ตาลปนดำ ตัวเต็มวัยอายุประมาณ 15 วัน
หอยเชอรี/่ หอยโข่งอเมริกาใต้ หรือ หอยเป๋าฮือ้ น้ำจืด มีลักษณะ
เหมือนหอยโข่งแต่ตวั โตกว่าแบ่งได้ 2 พวก คือ พวกทีม่ เี ปลือกสี
เหลืองปนน้ำตาล เนือ้ และหนวดสีเหลืองและพวกมีเปลือกสีเขียวเข้ม
ปนดำ และมีสีดำจาง ๆ พาดตามความยาว เนื้อและหนวดสี
น้ำตาลอ่อน ตัวเมียจะวางไข่ตามทีแ่ ห้งเหนือน้ำ เช่น ตามกิง่ ไม้
ต้นหญ้าริมน้ำ โคนต้นไม้รมิ น้ำข้างๆ คันนา และตามต้นข้าวในนา
นอกจากนีย้ งั มีสง่ิ มีชวี ติ อืน่ ๆอีกมากมายทีส่ ามารถพบได้ในนาข้าว เช่น แตนเบียน
มดคันไฟ ตัก๊ แตน แมงมุม ใบบัวบก ผักบุง้ เต่านา เป็นต้น ซึง่ มีชวี ติ ทัง้ หลายเหล่านีล้ ว้ นมีความ
สัมพันธ์กนั เป็นห่วงโซ่ หรือวงจรด้วยกันทัง้ สิน้
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ตัวอย่างความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในนาข้าว

สายใยอาหารในนาข้าว
ตัวอย่างความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม
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กระบวนการทำนา
1. การเตรียมดิน มี 3 ขัน้ ตอน
1.1 การไถดะ เป็นการไถครัง้ แรกตามแนวยาวของพืน้ ทีก่ ระทงนา ซึง่ จะช่วยพลิกดินเพือ่ ให้ดนิ
ชัน้ ล่างได้ขน้ึ มาสัมผัสอากาศ และเป็นการตากดินเพือ่ ทำลายวัชพืช หรือโรคพืชบางชนิด
1.2 การไถแปร หลังจากทีต่ ากดินเอาไว้พอสมควรแล้ว การไถแปรจะช่วยพลิกดินทีก่ ลบไว้ขน้ึ มา
อีกครัง้ เพือ่ ทำลายวัชพืชทีข่ น้ึ มาใหม่และเป็นการย่อยดินให้มขี นาดเล็กลง
1.3 การคราด เพือ่ เอาเศษวัชพืชออกจากระทงนา และย่อยดินให้มขี นาดเล็กลงอีกจนมีความ
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของข้าว และยังเป็นการปรับระดับพืน้ ทีใ่ ห้มคี วามสม่ำเสมอ
2. การปลูก แบ่งเป็น 2 วิธี คือ ปลูกด้วยเมล็ดโดยตรง และการเพาะเมล็ดในพืน้ ทีห่ นึง่ ก่อนแล้วนำต้นอ่อน
ไปปลูกในทีอ่ น่ื ๆ
2.1 การปลูกด้วยเมล็ดโดยตรง แบ่งเป็น
- การทำนาหยอด ใช้กบ
ั การทำนาแบบปลูกข้าวไร่
- การทำนาหว่าน ทำได้ 2 วิธี คือ การหว่านข้าวแห้ง และ การหว่านข้าวงอก
2.2 การเพาะเมล็ดในพืน้ ทีห่ นึง่ ก่อนแล้วนำต้นอ่อนไปปลูกในทีอ่ น่ื ๆ ได้แก่ การทำนาดำ แบ่งเป็น
2 ขัน้ ตอน คือ การตกกล้าและการปักดำ
3. การเก็บเกีย่ ว
หลังจากทีข่ า้ วออกรวงประมาณ 20 วัน ชาวนาจะเร่งระบายน้ำออกเพือ่ เป็นการเร่งให้ขา้ วสุก
ไปพร้อมๆกัน และทำให้เมล็ดมีความชืน้ ไม่สงู เกินไป จะสามารถเก็บเกีย่ วข้าวได้หลังจากระบายน้ำออก
ประมาณ 10 วัน
ระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในการเก็บเกีย่ วเรียกว่าระยะพลับพลึง คือจะสังเกตได้จากปลายรวงข้าวจะ
มีสเี หลือง กลางรวงเป็นสีตองอ่อน
4. การนวดข้าว
หลังจากเก็บเกีย่ วข้าวแล้วชาวบ้านจะนำข้าวไปตากและขนเข้าไปไว้ในลานนวด
จากนัน้ ก็นวดเอา
เมล็ดข้าวออกจากรวง เมล็ดข้าวทีน่ วดออกมาได้นน้ั
ชาวนาจะตากข้าวต่อจนกระทัง่ ข้าวมีความชืน้ ประมาณ
14% แล้วจึงนำเข้าเก็บในยุง้ ฉางเพือ่ รอการจำหน่ายต่อไป
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทใ่ี ช้ในกระบวนการทำนา
เครื่องมือทำนาแบบพื้นบ้าน ในสมัยก่อนมักจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันในทุกภาคของ
ประเทศ เพียงแต่เรียกชื่อและใช้วัสดุที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละภูมิภาคเท่านั้น ต่อมาเมือ่ เทคโนโลยี
ได้กา้ วหน้ามากขึน้ จึงเกิดการพัฒนาเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในการทำนาสมัยใหม่ขน้ึ อีกมากมาย ดังนัน้ จึง
สามารถแบ่งเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในการทำนาสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เครือ่ งมือพืน้ บ้านและ
เครือ่ งมือแบบสมัยใหม่
เครือ่ งมือในการเตรียมพืน้ ทีป่ ลูก
1. ไถ
เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการไถนาเพือ่ พลิกดินเตรียมดินก่อนทีจ่ ะทำการหว่านกล้าหรือดำนา
2. คราด หรือ เฝือ
เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้สำหรับคราดผิวกินในนาทีผ่ า่ นการไถเรียบร้อยแล้วเพือ่ กำจัดเศษ
วัชพืชในนาออกจากดิน และยังช่วยในการช่วยทำให้ดนิ ร่วนซุย
3. ขุบ
เป็นเครือ่ งคราดดินในนา มีใช้ในจังหวัดลำปาง ต้องใช้แรงควาย 2 ตัวในการลาก
ให้เคลือ่ นทีเ่ หมือนเกวียน
4. จอบ หรือ ขอบก
ใช้สำหรับพรวน ขุด และปรับแต่งพืน้ ดิน ขอบกเป็นภาษาท้องถิน่ ทางภาคเหนือ
5. อีขลุบ
เป็นเครือ่ งมือเฉพาะงานในนาข้าวทีใ่ ช้ในการตีดนิ ทำเทือกและปรับเทือกให้เรียบ
อีขลุบทำด้วยไม้เสาทีเ่ นือ้ ไม้มนี ำ้ หนัก
6. ไม้หวั โยก
หรือไม้ตะโหงกเป็นอุปกรณ์สำหรับช่วยในการปักดำ ในสภาพดำนาปักดำทีเ่ ทือกแข็ง
หรือมีนำ้ ขังลึก
7. ไม้มอบ
เป็นไม้สำหรับลูบดินทีค่ ราดแล้วให้เสมอราบเรียบไม่เป็นหลุม
8. มีดพร้า
ใช้สำหรับถางหญ้าหรือฟันตัดสิง่ ของ ลักษณะปลายเป็นจะงอยงุม้
9. ไห
ภาชนะดินเผา ปากเล็ก ก้นเล็ก ตรงกลางป่อง นำมาใช้ในร่องน้ำทำแปลงกล้า
โดยเอาโคลนใส่ในไหแล้วเอาเชือกผูกไม้ขดั ปากไห แล้วลากไปบนดินทีเ่ ตรียม
เรียบร้อยแล้ว จะเกิดเป็นร่องระบายน้ำในนา

72

เครือ่ งมือในการวิดน้ำ
หลุก คือระหัดส่งน้ำจากแหล่งน้ำเข้าสูแ่ ปลงเกษตร ประกอบด้วยล้อหลุก ภาชนะตักน้ำ
และรางน้ำ
ขะโจ้ เป็นเครือ่ งมือวิดน้ำ ประกอบด้วยกะเปาะไม้ไผ่สานเป็นรูปกรวยครึง่ ซีก
มีดา้ มถือทำด้วยลำไม้ไผ่ มีเชือกผูกไว้กบั ไม้ 3 ขา
ซังโลง หรือ ชักโลง เป็นเครือ่ งมือวิดน้ำ รูปร่างเหมือนกระบวยตักน้ำ ตัวกระบวยสาน
ด้วยตอกไม้ไผ่แบนทาด้วยชันน้ำมันยาง หรือใช้ปบี สังกะสีผา่ ครึง่ ด้ามทำด้วย
กระบอกไม้ไผ่
โตงเตงวิดน้ำ เครือ่ งมือวิดน้ำโดยใช้ปบี สังกะสีหรือถังน้ำ ผูกติดกับเชือกเหนียว
ระหัดมือ หรือ ระหัดชกมวย คือระหัดวิดน้ำขนาดเล็ก ตัวเรือนทำด้วยไม้สกั
การทำงาน จะใช้แรงงานจากคนโดยใช้คนั โยกมือหมุน 2 อัน ต่อมาได้พฒ
ั นามาใช้
แรงหมุนจากเครือ่ งยนต์ขนาดเล็ก
ท่อพญานาค เป็นเครือ่ งมือสูบน้ำทีไ่ ด้พฒ
ั นามาใช้ในการทำนาโดยใช้ท่อโลหะเหล็ก
ขนาดใหญ่ มีแกนเพลายาวทะลุกลางท่อเชื่อมติดใบพัดหมุนดูดน้ำกับเครื่อง
ต้นกำเนิดแรง เช่น เครือ่ งยนต์ หรือมอเตอร์ไฟฟ้า
เครือ่ งมือในการจัดการผลผลิตข้าว
วู เป็นเครือ่ งมือเกีย่ วข้าวของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ลักษณะคล้ายแกระเกีย่ วข้าว
ของชาวนาภาคใต้
หลาว เป็นคานหาบรวงข้าวทำด้วยไม้ ปลายทั้งสองข้างแหลมงอน เพื่อใช้เสียบรวงข้าว
ยาวประมาณ 2 เมตร สูงประมาณ 1 เมตร มี ข าตั ้ ง เพื ่ อ ให้ ต ั ้ ง บนพื ้ น ดิ น ได้
เหมือนมีดและชนิดคมฟันเลือ่ ย
ขาหมา เป็นเครือ่ งมือใช้หาบข้าว ทำจากไม้ไผ่
ไม้หนีบ เป็นไม้คหู่ นึง่ ใช้สำหรับหนีบรวงข้าว เพือ่ สะดวกในการจับฟาด โดยชาวนา
จะใช้ไม้หนีบโคนของมัดรวงข้าวแล้วชูขน้ึ ฟาดลงกับภาชนะหรือวัสดุรองรับ
แอ่ว เป็นภาชนะสานขนาดใหญ่มาก ใช้รองรับการฟาดข้าวและบรรจุขา้ วเปลือก
ทีฟ่ าดได้กอ่ นจะนำไปเก็บในยุง้ ฉาง มีลกั ษณะคล้ายกระจาดขนาดใหญ่ สานด้วย
ผิวไม้ไผ่ หวาย และเถาวัลย์
ขะเน็ด เป็นอุปกรณ์สำหรับมัดฟ่อนข้าว แบ่งเป็น ขะเน็ดปอกคอช้าง และขะเน็ด
หักคอม้า
คาน เป็นอุปกรณ์สำหรับหาบ แบ่งออกเป็นคานหาบและคานหลาว คานหาบจะใช้หาบ
ภาชนะใส่ขา้ ว คานหลาวจะเป็นคานทีใ่ ช้เสียบฟ่อนข้าว
ไม้ฟาดข้าว เป็นไม้สำหรับจับกำข้าวยกขึน้ ฟาด เพือ่ ให้เมล็ดข้าวหลุดจากรวงใน
ขบวนการนวดข้าว
กระพ้อมฟาดข้าว เป็นกระพ้อมทรงเตีย้ ก้นกลม มีขนาดใหญ่ ปากกว้าง เป็นภาชนะ
สำหรับให้ชาวนาล้อมวงเพือ่ ฟาดข้าวให้เมล์ดข้าวตกอยูใ่ นกระพ้อมฟาดข้าว
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โฉเฉ คือตะแกรงร่อนข้าวเปลือกทีส่ านด้วยตอก ผิวไม้ไผ่ขดั ให้มตี าห่างพอทีเ่ มล็ดข้าว
ร่วงลงมาได้ ขนาดเท่ากับกระด้งฝัดข้าว
ไม้หนามชักข้าว เป็นเครื่องมือทำความสะอาดเมล็ดข้าวเปลือกหลังจากนวดข้าว
ทำจากปลายไม้ไผ่ปา่ เอาเฉพาะหนามส่วนปลาย 2 ต้นมาผูกติดกัน แล้ววงส่วน
ทีเ่ ป็นหนามโค้งเป็นวงกลมเหมือนพัดโบก
ไม้หลาวส่งข้าว เป็นปลายไม้แหลมสำหรับปักฟ่อนข้าวยกขึ้นใส่บรรทุกบน
ยานพาหนะขนฟ่อนข้าว หรือขึน้ กองข้าวทีม่ คี วามสูง
ไม้หลาวปักข้าว เป็นไม้ปลายแหลมสำหรับปักฟ่อนข้าวทีบ่ รรทุกบนยานพาหนะ
เป็นชัน้ สูงไม่ให้รว่ ง ทำจากไม้ไผ่ปา่ ทีม่ เี นือ้ หนาหรือโคนไม้ไผ่สสี กุ ผ่าเป็นชิน้
เหลากลม ปลายแหลม
เครือ่ งสีฝดั ข้าว เป็นเครือ่ งมือใช้ทำความสะอาดเมล็ดข้าวเพือ่ แยกเอาข้าวทีม่ เี นือ้ แป้ง
ออกจากข้าวลีบ เศษฟาง เข้าใจว่าได้นำมาจากประเทศจีน
ยุง้ และฉางข้าว เป็นเรือนเก็บรักษาเมล็ดข้าวเปลือกหลังจากนวดข้าว เพือ่ พัก
เมล็ดข้าวไว้ระยะหนึง่ ก่อนทีจ่ ะขายและสีเพือ่ บริโภค ถ้าเป็นเรือนขนาดเล็ก เรียกว่า ยุง้
เรือนขนาดใหญ่ เรียกว่า ฉาง
เครือ่ งซ้อมข้าว เป็นชุดอุปกรณ์สำหรับแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวกล้อง
จากข้าวกล้องเป็นข้าวสาร ประกอบด้วยครกทำจากไม้ขดุ สากตำเป็นไม้ทเ่ี หลา
ปลายกลมทัง้ สองข้าง ตรงกลางเหลาเว้าสำหรับใช้มอื จับ นอกจากนีย้ งั มีกระด้ง
สำหรับฝัดข้าวเอาแกลบออกและแยกส่วนของข้าวเมล็ดเต็ม และข้าวหักให้แยก
ออกจากกัน
ภาชนะใส่ขา้ ว
กระพ้อ ภาชนะสำหรับตวงข้าวใส่ถงั สำหรับซือ้ ขาย ลักษณะคล้ายกระบุง ขนาดบรรจุ
ประมาณ 10 ลิตร ทีก่ ระพ้อจะมีขดี แสดงปริมาณไว้ 4 ขีด เรียกว่า 4 กระผีก
กระด้ง ภาชนะสานด้วยตอกไม้ไผ่ รูปร่างกลมแบน มีขอบยกขึน้ มา ใช้ประโยชน์ในการ
ตากของหรือเป็นฝา ใช้ฝดั ข้าว
ถังตวงข้าว ถังไม้เนือ้ แข็งทำเป็นรูปทรงกระบอก ใช้ตวงบอกปริมาณจำนวนความจุ
ของเมล็ดข้าว มีขนาด 10 ลิตร เรียกว่า ถังเล็ก ขนาด 20 ลิตร เรียกว่า ถังใหญ่
ทะนาน ภาชนะตวงบอกปริมาณความจุของเมล็ดข้าวแบบโบราณ อาจทำด้วยกะลา
มะพร้าว ซีกด้านตากะลา หรือทำด้วยทองเหลือง ขนาดบรรจุประมาณ 1 ลิตร
เครือ่ งมือในการเก็บเกีย่ วนวดข้าว
เคียว เครือ่ งมือเกีย่ วข้าว มี 2 ชนิดคือ เคียวลา และเคียวงอ
คันหลาว เครือ่ งมือหาบฟ่อนข้าวจากนามาสูล่ านนวด ทำด้วยไม้ไผ่สสี กุ หรือไม้ไผ่มนั
เหลาปลายทัง้ สองข้างให้แหลม สามารถแทงฟ่อนข้าวสะดวก
ขาหมา เป็นเครื่องรองรับคันหลาว หรือวางคันหลาวเพื่อเอาฟ่อนข้าวมาแขวน
เตรียมหาบ
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ครกทิม่ ข้าว เป็นเครือ่ งมือตำข้าวชนิดหนึง่ ใช้ทว่ั ไปในภาคใต้ เป็นรูปทรงกลม
ขนาดเล็กกว่าครกถีบและหลุมพุก แต่ยาวกว่า หน้าตัดด้านหนึ่งขุดเป็นหลุมลึก
ใช้สำหรับใส่ขา้ วเปลือกตำ การตำใช้สากทีม่ ลี กั ษณะยาวเล็ก กึง่ กลางคอดเล็กน้อย
ใช้มอื จับเพียงมือเดียว
ครกสี เป็นเครื่องมือสำหรับสีข้าว ซึ่งมีลักษณะพัฒนากว่าครกยี ลักษณะเป็นรูปทรง
กระบอกทีส่ านขัดขึน้ ด้วยไม้ไผ่ ส่วนปากตอนบนผายออกเล็กน้อย
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การทำนาข้าวอินทรีย์
ข้าวอินทรีย์ (Organic rice) เป็นข้าวที่ได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ (Organic agriculture) ซึงเป็นวิธกี ารผลิตทีห่ ลีกเลีย่ งการใช้สารเคมี หรือสารสังเคราะห์ตา่ งๆ เช่น ปุย๋ เคมี
สารควบคุมและกำจัดวัชพืช และแมลงศัตรูพชื เป็นต้น
หลักการผลิตข้าวอินทรีย์
การทำนาข้าวอินทรีย์ เป็นการทำนาทีเ่ น้นเรือ่ งของธรรมชาติ เช่น การอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ การฟืน้ ฟูความอุดมสมบูรณ์ และการรักษาสมดุลของธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์จาก
ธรรมชาติเพือ่ การผลิตอย่างยัง่ ยืน เช่น การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการปลูกพืชหมุนเวียน
การใช้ปยุ๋ อินทรีย์ การกำจัดศัตรูพชื โดยวิธธี รรมชาติ เป็นต้น โดยวิธกี ารปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการทำนาโดยทัว่ ไป
แตกต่างกันตรงทีก่ ารหลีกเลีย่ งการใช้สารเคมีสงั เคราะห์ในกระบวนการทำนาทุกขัน้ ตอนจึงมีขอ้ ควรปฏิบตั ิ ดังนี้
1. การเลือกพืน้ ทีป่ ลูกและการเตรียมดิน ควรเป็นพืน้ ทีท่ มี คี วามอุดมสมบูรณ์ของดิน
ค่อนข้างสูง มีแหล่งน้ำพอเพียง
2. การเลือกใช้และเตรียมพันธุข์ า้ ว ควรเป็นพันธุ์ข้าวที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม ให้ผลผลิตได้ดี เมล็ดพันธุท์ ใ่ี ช้ควรปราศจากโรคและแมลง เช่น พันธุ์ กข 15
3. วิธกี ารปลูก การปลูกข้าวแบบปักดำ เป็นวิธที เ่ี หมาะสมทีส่ ดุ สำหรับการปลูกข้าว
อินทรีย์
4. การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน ไม่ควรเผาตอซัง ฟางข้าว ฯลฯ ในแปลงนา
และควรปลูกพืชตระกูลถั่วในที่ว่างในนาเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน นอกจากนี้ควรใช้ปยุ๋ อินทรียจ์ าก
ธรรมชาติอย่างสม่ำเสมอ เช่น ปุย๋ คอก ปุย๋ หมัก ปุย๋ พืชสด
5. การควบคุมวัชพืชและป้องกันกำจัดโรค แมลง และสัตว์ศตั รูพชื หลีกเลีย่ งการใช้
สารสังเคราะห์ทกุ ชนิด และส่งเสริมการแพร่ขยายปริมาณของแมลงทีม่ ปี ระโยชน์ เช่น ตัวห้ำ ตัวเบียน
รวมไปถึงการจัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพการผลิตข้างอินทรีย์สูงมาก เพราะมีพื้นที่นา
ทรัพยากรน้ำ และปัจจัยแวดล้อมทัว่ ไปเหมาะแก่การทำนา มีพนั ธุข์ า้ วหลากหลาย จากปัจจัยแวดล้อมทีเ่ อือ้
อำนวย ความพร้อมในด้านทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่กล่าวมาแล้ว แสดงให้เห็นถึง
ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรทีจ่ ะทำนาข้าวอินทรีย์ ซึง่ นอกจากจะผลิตเพือ่ ส่งออกจำหน่ายไปยังต่างประเทศแล้ว
ยังสามารถขยายผลผลิตเพื่อใช้บริโภคภายในประเทศ เพื่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
รวมถึงการลดปัญหามลพิษทีก่ ำลังประสบอยูใ่ นปัจจุบนั นีไ้ ด้อกี ด้วย
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การปรับปรุงดิน
ดินเป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำนาทำหน้าที่ยึดรากข้าว เป็นแหล่งแร่ธาตุอาหาร น้ำ
ออกซิเจน ซึ่งจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของต้นข้าว ดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชโดยทั่วไป
ประกอบด้วยธาตุอาหาร 45% อินทรียว์ ตั ถุ 5% น้ำ 25% อากาศ 25%
การเสื่อมของดินและผลกระทบด้านลบต่อนิเวศวิทยา ซึ่งเกิดจากการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร เช่น การใช้ปุ๋ย และสารเคมีที่ใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชมากเกินไป หรือขาดความรู้
เป็นผลให้เกิดมลภาวะ คุณสมบัตขิ องดินเสือ่ ม สิง่ มีชวี ติ ในดินลดลง ฯลฯ การทำนาข้าวโดยใช้ระบบ
เกษตรอินทรีย์ หรือการบำรุงดินจะช่วยให้ได้ผลผลิตในการเกษตรเพิม่ มากขึน้
การบำรุงดิน หมายถึง การพั ฒ นาให้ ด ิ น มี ส ภาพทางเคมี แ ละกายภาพดี ข ึ ้ น มีความ
อุดมสมบูรณ์มากขึน้ โดยการเพิม่ ธาตุอาหารพืชในดิน ในรูปของปุย๋ เคมี หรือปุย๋ อินทรียเ์ พือ่ ให้พชื เจริญงอกงาม
และให้ผลผลิตมากขึน้ อย่างไรก็ตาม ก่อนทำการปลูกพืชควรทำการวิเคราะห์ดนิ และศึกษาความต้องการ
ของพืชเพือ่ จัดการบำรุงดินให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การบำรุงดินโดยไม่มขี อ้ มูลธาตุอาหารในดิน
หรือความต้องการธาตุอาหารของพืช อาจจะทำให้มธี าตุอาหารบางชนิดมากเกินไป หรือบางชนิดน้อย
เกินไป มีผลต่อเนือ่ งไปยังการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของพืช
วิธกี ารปรับปรุงบำรุงดินเพือ่ เพิม่ ผลผลิต มีดงั นี้
1. การจัดระบบการปลูกพืชทีเ่ หมาะสม
2. การใช้วสั ดุปรับปรุงบำรุงดิน
3. การใช้ปยุ๋
ปุย๋ ทีว่ างขายในท้องตลาดโดยทัว่ ไป มี 2 ชนิด คือ ปุย๋ เคมี และปุย๋ อินทรีย ได้แก่ ปุย๋ คอก
และปุย๋ หมัก โดยปุย๋ เคมีจะแก้อาการขาดธาตุอาหารของพืชได้อย่างรวดเร็ว ส่วนปุย๋ อินทรียท์ ำหน้าทีห่ ลัก
ในการปรับปรุงคุณสมบัตทิ างกายภาพของดิน เช่น ช่วยให้โครงสร้างของดินโปร่งพรุน ถ่ายเทน้ำและอากาศ
ได้ดี ช่วยดูดซับน้ำและแร่ธาตุอาหารไว้ในดินได้นานขึน้ ช่วยรักษาระดับความเป็นกรด-ด่างของดินให้เหมาะสม
เป็นอาหารของสิง่ มีชวี ติ ในดิน
ุ สมบัตทิ างกายภาพดี จึง
ดังนัน้ การปรับปรุงดินให้มปี ริมาณธาตุอาหารพืชสูงและมีคณ
ควรใช้ปยุ๋ เคมีรว่ มกับปุย๋ อินทรียซ์ ง่ึ มีอยูม่ ากมายในประเทศ และยังลดต้นทุนการผลิตได้อกี ด้วย
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สังเกตรวงข้าว
รวงข้าว เป็นการเจริญเติบโตทางการสืบพันธุ์ของต้นข้าว โดยเริม่ จากต้นข้าวจะสร้าง
ช่อดอกอ่อน ตัง้ ท้อง ออกดอก จนถึงการผสมพันธุ์ (Fertilization) เป็นการสิน้ สุดการเจริญทางการสืบพันธุ์
มีรายละเอียดดังนี้
1. ระยะเริม่ สร้างช่อดอกอ่อน ระยะนีต้ น้ ข้าวจะเริม่ ยืดต้นสุงขึน้ และสร้างจุดกำเนิดช่อดอก
ต่อจากนันจ้ ะสร้างช่อดอก โดยมีกา้ นดอกประกอบด้วยดอกเล็กๆ
2. ระยะตัง้ ท้อง ในระยะนี้ ดอกอ่อนของข้าวจะขยายตัวใหญ่ขน้ึ จนในทีส่ ดุ จะเป็นช่อดอก
ที่สมบูรณ์ จะเห็นต้นข้าวตั้งท้องอย่างชัดเจน จะสังเกตได้จากกาบใบธง (กาบใบสุดท้ายที่หุ้มช่อดอก)
จะอ้วนและพองขึน้ และใบข้าวใบสุดท้ายทีต่ ดิ อยูก่ บั กาบใบนีจ้ ะสัน้ ลง เรียกว่า ใบธง

3. ระยะออกดอกและการผสมพันธุ์ เมื่อข้าวตั้งท้องเต็มที่แล้ว ต้นข้าวจะส่งช่อดอกออก
จากกาบใบ ต่อจากนัน้ ช่อดอกข้าวก็จะบาน เมือ่ ดอกข้าวบาน อับเกสรของดอกข้าวก็จะแตกทำให้ละอองเกสร
หล่นมาผสมกับเกสรตัวเมีย เป็นการสิน้ สุดการเจริญเติบโตในระยะนี้
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คุณค่าทางอาหารของข้าว
การรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักนัน้ ไม่ได้มเี พียงเฉพาะประเทศไทยเท่านัน้ ประชากร
ทัว่ โลกในประเทศต่างๆ ทุกชาติทุกภาษาก็มีการบริโภคข้าวกันอย่างแพร่หลายเช่นกัน เพียงแต่ขา้ วที่
รับประทานนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์และการแปรรูป เช่น ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวโพด
ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวไรย์ เป็นต้น ข้าวชนิดต่างๆก็มีคุณค่าทางอาหารแตกต่างกันออกไปเช่นกัน
คนไทยนิยมบริโภคข้าวเหนียวและข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักแตกต่างกันตามแต่ละภูมภิ าคของประเทศ โดย
ก่อนจะนำข้าว มาบริโภคนัน้ จะต้องผ่านกรรมวิธสี เี อาเปลือกข้าวออกให้เหลือแต่เมล็ดข้าว ซึง่ ในเมล็ดข้าว
จะมีสารอาหารที่ อุดมสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ตอ่ ร่างกายมากกว่า 20 ชนิด แต่ขา้ วทีจ่ ะคงไว้ซง่ึ สารอาหาร
ทีก่ ล่าวมานีจ้ ะ ต้องผ่านกรรมวิธกี ารสีแต่นอ้ ย คือสีเอาเปลือกข้าวหรือทีเ่ รียกกันทัว่ ไปว่า “แกลบ” ออกโดย
ทีย่ งั มีจมูกข้าว และเยือ่ หุม้ เมล็ดข้าวทีเ่ รียกว่า “รำ” ติดอยู่ ซึง่ จมูกข้าวและเยือ่ หุม้ เมล็ดข้าวนีเ้ ป็นส่วนทีม่ ี
คุณค่าทางอาหาร ทีม่ ปี ระโยชน์มาก ข้าวทีผ่ า่ นกรรมวิธกี ารสีดงั กล่าวนี้ ได้แก่ ข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือ
ข้าวนึง่ ก่อนสี และ ข้าวเสริมวิตามิน เป็นต้น ซึง่ เป็นข้าวทีม่ คี ณ
ุ ประโยชน์และสารอาหารมากกว่าข้าวขัดสี
ข้าวกล้อง
ข้าวกล้อง (Brown Rice) เรียกอีกอย่างว่า ข้าวซ้อมมือ หรือข้าวแดงเป็นข้าวทีผ่ า่ น
กรรมวิธกี ารสีขา้ ว โดยการนำข้าวเปลือกมาตำในครกกระเดือ่ งแล้วร่อนฝัดเอาแกลบออก เปลือกข้าวจะถูก
กระเทาะแตกออกไปเท่านัน้ จึงยังคงมีจมูกข้าวและรำติดอยู่ สีของเมล็ดข้าวจึงมีสนี ำ้ ตาลปนแดง และจะ
มีความหยาบ ไม่นมุ่ นวลเท่าข้าวขัดสี ใช้เวลาหุงต้มนาน ดังนัน้ คนไทยจึงไม่คอ่ ยนิยมบริโภคข้าวกล้อง
อย่างไรก็ตาม คุณค่าทางอาหารของข้าวกล้องนัน้ มีมากกว่าข้าวขัดสี เนือ่ งจากระหว่างการขัดสีนน้ั จะทำให้
โปรตีนในข้าวสูญหายไปประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์
เปรียบเทียบคุณค่าทางอาหารระหว่างข้าวกล้องและข้าวขัดสีในปริมาณข้าว 100 กรัม
สารอาหาร
โปรตีนวิตามินบีรวม
วิตามินบี 1 (B1 Thaiamine)
วิตามินบี 2 (B2 Riboflavin)
ไนอาซิน (Niacin)
กรดแพนโธเธนิค
(Pantothenic acid)
กรดโฟลิค (Folic acid)
เกลือแร่
เ่ หล็ก
แคลเซียม
แมกนีเซียม

หน่วย

ข้าวกล้อง

ข้าวขัดสี

ดีกว่าร้อยละ

กรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม

7.60
0.34
0.05
0.62
1.50

6.40
0.07
0.03
0.11
0.22

19
385
66
463
581

มิลลิกรัม

20.00

3.60

455

มิลลิกรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม

1.6
32.0
52.0

0.8
24.0
14.0

100
33
271
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เปรียบเทียบคุณค่าทางอาหารระหว่างข้าวกล้องและข้าวขัดสีในปริมาณข้าว 100 กรัม
สารอาหาร
แมงกานีส
สังกะสี
โคบอลท์
ทองแดง
ซิลเิ นียม
ไอโอดีน

หน่วย

ข้าวกล้อง

ข้าวขาว

มิลลิกรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม

1.5
1.9
4.2
360.0
38.8
2.2

0.9
1.5
0.9
230.0
31.8
2.0

ดีกว่าร้อยละ
67
27
367
57
22
10

สารอาหารต่างๆในข้าวกล้องนัน้ มีประโยชน์ตอ่ ร่างกาย ดังนี้
วิตามินบี 1 ช่วยป้องกันโรคเหน็บชา
วิตามินบี 2 ป้องกันโรคปากนกกระจอก
ไนอาซิน
ช่วยรักษาระบบผิวหนังและระบบประสาท ป้องกันโรคเพ็ลเลกระ
(Pellagra) ซึง่ เป็นโรคทีเ่ กิดจากการขาดไนอาซิน เป็นสาเหตุให้เกิด
อาการท้องเสีย ประสาทไหว ความจำเสือ่ มและอาการโรคผิวหนังหยาบ
และอักเสบแดง
ฟอสฟอรัส ช่วยในการเจริญเติบโตของกระดูกและฟัน ข้าวกล้องมีปริมาณของ
ฟอสฟอรัส ซึง่ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างกระดูกมากกว่าข้าวขัดสี
ประมาณ 2 เท่า
แคลเซียม ทำให้กระดูกแข็งแรง ป้องกันไม่ให้เป็นตะคริว
ทองแดง
สร้างเม็ดโลหิต และฮีโมโกลบิน
ธาตุเหล็ก ป้องกันโรคโลหิตจาง
โปรตีน
เสริมสร้างส่วนทีส่ กึ หรอ
เส้นใยอาหาร ข้าวกล้องมีเส้นใยอาหารมากซึง่ จะทำให้ทอ้ งไม่ผกู และป้องกันโรคมะเร็ง
ในลำไส้
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การทำนาข้าวแบบลดต้นทุนการผลิต
ข้าวอินทรีย์ เป็นข้าวทีไ่ ด้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ซึง่ เป็นวิธกี ารผลิตทีห่ ลีกเลีย่ ง
การใช้สารเคมี หรือสารสังเคราะห์ตา่ งๆ เช่น ปุย๋ เคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกำจัดพืช
สารป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูขา้ วในทุกขัน้ ตอนการผลิต และในระหว่างการเก็บรักษาผลผลิต
ซึง่ การทำนาข้าวอินทรีย์ หรือการทำนาแบบไม่ใช้สารเคมี จะช่วยลดต้นทุนในการทำนา และทำให้ชาวนามี
รายได้สุทธิเพิ่มมากขึ้น และหากชาวนามีการจดบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายในการทำนา ก็จะช่วยให้เห็น
ชัดเจนยิ่งขึ้น
การใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆของข้าว
ฟางข้าว เป็ น ผลผลิ ต ที ่ เ หลื อ จากการทำนา
ฟางข้าวที่เหลือจากการนวดเมล็ ด ข้ า วออกไปแล้ว เรียกว่า
ซังปี่ ส่วนฟางข้าวที่เหลือค้างติดอยู่กับนา เรียกว่า ตอซัง
ซั ง ปี ่ ท ี ่ ไ ด้ ม ั ก จะลอมไว้ เ ป็ น กองฟาง เก็ บ ไว้ เ ลี ้ ย งสั ต ว์ ไ ด้
แต่ ใ นปั จ จุ บ ั น เกษตรกรไม่ น ิ ย มเลี ้ ย งสั ต ว์ ไ ว้ ใ ช้ ง าน
จึงไม่นยิ มเก็บฟางข้าวไว้ใช้ จึงได้มกี ารนำฟางไปใช้ประโยชน์
ในด้านอื่น เช่น สามารถนำไปใช้ทำปุ๋ยหมัก เพาะเห็ดฟาง
คลุมแปลงผัก หรือทำโครงสร้างพวงหรีดได้ ในฟางข้าวยังมี
อินทรียว์ ตั ถุและแร่ธาตุต่างๆ เป็นองค์ประกอบอยู่หลายชนิด
ด้วยกัน ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาและ
บำรุงดินในนาข้าวให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปลูกข้าว
มากขึน้ และเป็นการประหยัดการใช้ปยุ๋ เคมีอกี ทางหนึง่
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ข้าวกับพระพุทธศาสนา
พระราชพิธพี ชื มงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
พระราชพิธพี ชื มงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับพืชพันธุ์
ธัญญาหาร โดยเฉพาะในเรือ่ งข้าวโดยแท้ ซึง่ ถือปฏิบตั มิ าแต่โบราณ จนปัจจุบนั ก็ยงั กระทำอยูเ่ ป็นประจำทุกปี
เพียงแต่เปลีย่ นแปลงไปบ้างให้เหมาะกับยุคสมัย
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนั้น ประกอบด้วย 2 พิธีคือ พระราชพิธี
พืชมงคล และ พระราชพิธจี รดพระนังคัล หรือพิธแี รกนา
(1) พระราชพิธพ
ี ชื มงคล จัดเป็นพิธีสงฆ์เริ่มเข้ามาตั้งแต่รัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เพือ่ ทำขวัญพืชพรรณต่างๆ เพือ่ เป็นสิรมิ งคลก่อนนำไปประกอบในพระราชพิธี
พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
(2) พระราชพิ ธ ี จ รดพระนั ง คั ล หรื อ พิ ธ ี แ รกนาเป็ น พิ ธ ี พ ราหมณ์ ม ี ม าแต่ โ บราณ
ตัง้ แต่สมัยสุโขทัยและอยุธยา ดังปรากฏในวรรณคดีสมัยสุโขทัยเรือ่ งนางนพมาศ หรือตำหรับท้าวศรีจฬุ าลักษณ์
“ว่าด้วยพิธแี รกนา” เป็นการนักขัตฤกษ์ ถือปฏิบัติในเดือนหก เรียกว่า พระราชพิธีไพศาขจรดพระนังคัล
ไพศาขะ หมายถึง เดือนหก จรดพระนังคัล หมายถึงการลงมือไถครัง้ แรก คือการทีพ่ ระมหากษัตริยใ์ ห้ทำ
พิธไี ถนาเป็นครัง้ แรก เมือ่ ย่างเข้าเดือน 6 ซึง่ เป็นเวลาเริม่ ต้นแห่งฤดูกาลเพาะปลูก เพือ่ เป็นตัวอย่างแก่ราษฏร
ให้มคี วามมัน่ ใจในการประกอบอาชีพการเกษตร และยังมีการเสี่ยงทาย ทำนายถึงความอุดมสมบูรณ์ของ
พืชพรรณธัญญาหารในปีนน้ั ๆ
ประเพณีกวนข้าวทิพย์
“ข้าวทิพย์” เป็นอาหารทีท่ ำเนือ่ งในพิธสี ารท ซึง่ เป็นการทำบุญกลางปีของไทย ตรงกับวัน
สิน้ เดือน 10 หรือวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 พิธสี ารทเป็นราชพิธหี นึง่ ซึง่ ทำกันมาตัง้ แต่สโุ ขทัยครัง้ นัน้ เรียกว่า
”พิธภี ทั รบท” ปรากฏในตำรับท้าวศรีจฬุ าลักษณ์ “ข้าวทิพย์” ประกอบขึน้ ด้วย ถัว่ งา สาคู ข้าวโพด
ข้าวฟ่าง ข้าวเม่า มันเทศ กระจับ แห้ว ข้าวสาร ลูกบัว เม็ดกล่ำ น้ำนมโค น้ำผึง้ น้ำอ้อย มะพร้าวแก่
มะพร้าวอ่อน ชะเอม ฯลฯ เอามากวนให้เข้ากัน ใช้สาวพรหมจารียเ์ ป็นผูก้ วน
การกวนข้าวทิพย์มีเรื่อยมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้มกี ารกวนข้าวทิพย์ โปรดให้พระเจ้าลูกเธอฝ่ายในทรงกวน
ทัง้ สิน้ แต่ในรัชกาลต่อๆ มา ผูก้ วนเป็นหม่อมเจ้า หม่อมราชวงศ์ หม่อมหลวงซึง่ เป็นหญิงสาวพรหมจารีย์
เป็นผูก้ วน มีพระสงฆ์สวดมนต์ หลังจากเลีย้ งพระแล้วแจกข้าวทิพย์คนละเล็กคนละน้อย ถือว่ากินแล้วจะ
เกิดสวัสดิมงคลและระงับโลกภัยได้ การกวนข้าวทิพย์ไม่สจู้ ะแพร่หลายเพราะต้องทำพิธมี าก
ประเพณีการลงแขกเกีย่ วข้าว
ถ้าข้าวในนาแตกรวงจนเป็นเม็ดข้าวแก่ได้ที่ ลงมือเก็บเกี่ยวได้ในระหว่างเดือนอ้ายกับ
เดื อ นยี ่ การเกี ่ ย วข้ า วแต่ โ บราณจะมี “การลงแขกกิ น แรงกั น ” หญิ ง สาวชายหนุ ่ ม มาร่ ว มเกี ่ ย วด้ ว ย
เพราะจะได้มโี อกาสมาชุมนุมรืน่ เริง
การเกีย่ วข้าวมักเกีย่ วแต่เช้าโดยเกีย่ วข้าวเรียงกันเป็นหน้ากระดาน ใครเกีย่ วได้แนวจน
คันนาแล้วหยุดพัก รอคอยคนอืน่ ซึง่ เกีย่ วแนวของตนมายังไม่ถงึ เมือ่ เกีย่ วเสร็จทุกคนแล้วจึงไปเกีย่ วตอนอืน่ ๆ
ต่อไป เวลาเย็นเลิกเกีย่ วข้าวแล้วจะเล่นเพลงเกีย่ วข้าว เรียกว่า เต้นกำรำเคียว
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ประเพณีทำขวัญแม่โพสพหรือทำขวัญข้าว
วิถชี วี ติ ในการยังชีพของคนไทยนัน้ บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก ดังนัน้ ข้าวจึงผูกพันกับ
วิถีชีวิตคนไทยมานานนับหลายศตวรรษ ดังคำว่า ข้าวคือชีวิต คนไทยเชื่อว่าข้าวเป็นสิ่งที่มีบุญคุณ
มีจติ วิญญาณ มีเทพธิดาชือ่ ว่า “แม่โพสพ” ประจำอยูใ่ นต้นข้าว แม่โพสพเป็นผูค้ อยดูแลต้นข้าวให้เจริญ
งอกงาม ถ้าผูใ้ ดได้ทำพิธตี ามคติความเชือ่ และบูชากราบไหว้พระแม่โพสพแล้วจะทำให้ผนู้ น้ั ร่ำรวยอุดมสมบูรณ์
และข้าวสามารถให้คุณให้โทษแก่มนุษย์ได้ มนุษย์เราเป็นหนี้บุญคุณของพระแม่โพสพเป็นอันมาก
ถ้าวันใดไม่ได้บริโภคเนือ้ หนังมังสาของแม่โพสพ วันนัน้ แทบเอาชีวติ ไม่อยู่ ดังนัน้ มนุษย์จงึ ควรเชิดชูบชู า
ให้สขุ สบาย แม่โพสพซึง่ เป็นผูไ้ ด้ชอ่ื ว่าเลีย้ งโลกให้อยูเ่ ย็นเป็นสุข ฉะนัน้ หากดูแลเอาใจใส่แม่โพสพให้สขุ สบาย
แม่โพสพก็จะไม่หลบลีห้ นีหายไปจากท้องนาและทำให้ขา้ วงอกงามสมบูรณ์ ในอดีตเราจึงได้เห็นภาพคุณย่า
คุณยายยกมือขึ้นไหว้หลังจากอิ่มจากสำรับอาหารแล้วเพือ่ ขอบคุณแม่โพสพทีป่ ระทานข้าวมาให้ได้อม่ิ
ในแต่ละมื้อ แม้ว่าปัจจุบันจะไม่ค่อยได้เห็นภาพเช่นนั้นแล้ว แต่ยังมีคำสั่งสอนว่ากินข้าวต้องกินให้หมด
ไม่เช่นนัน้ แม่โพสพจะเสียใจ ด้วยเหตุนเ้ี อง เมือ่ แรกจะทำนาและตลอดฤดูกาลจนถึงเวลาเก็บเกีย่ ว จึงมีการ
ประกอบพิธเี ซ่นไหว้บชู าแม่โพสพ เป็นระยะๆไป

ข้าวกับศิลปะพื้นบ้าน
เพลงพืน้ บ้านทีเ่ กีย่ วข้องกับข้าว
เพลงเกีย่ วข้าว
เป็นเพลงสั้น ร้องโต้ตอบขณะเกี่ยวข้าวอยู่ในนา คนร้องจะร้องขณะที่ทำงานไปด้วย
โดยมีคนอืน่ ๆ ร้องรับเป็นลูกคู่ พบทีจ่ งั หวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี เช่น
“เกี่ยวเถอะนะพ่อเกี่ยว เกีย่ วเถอะนะพ่อเกีย่ ว
อย่าทำชะแง้แลเหลียว เดี๋ยวเคียวจะบาดมือเอย”
เพลงเต้นกำ
เป็นเพลงร้องโต้ตอบสัน้ ๆ ของชายหญิง ทัง้ ชายและหญิงจะถือเคียวมือขวาและรวงข้าว
มือซ้าย ร้องไปด้วยรำไปด้วยเป็นวงกลม และมีการแสดงท่าตามบททีร่ อ้ ง ซึง่ มี 10-11 เพลง ได้แก่ เพลงมา
เพลงไป เพลงเดินเพลงแถ เป็นต้น เช่น
“แถไปเถิดนางเอย เอ้ยแถเทิดแถ แม่นกระสาปลากระแห
แถให้ชดั ดินเอย เออ เจ้าเอย ดินเอย โน่นนัน้ สาหร่ายแหน
แถให้ชดั ดินเอย” (ซ้ำ)
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ข้าวกับนิทานพืน้ บ้าน คำพังเพย สุภาษิต
นิทานเรือ่ งราคาข้าวสาร
ในสมัยหนึง่ พระพุทธเจ้าประทับอยูว่ ดั เชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภพระโลฬุทายีเถระ
ผูไ้ ม่รเู้ รือ่ งในวิธกี ารให้สลากภัต ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธก ว่า...
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในสมัยของพระเจ้าพรหมทัต ครองเมืองพารารณสี แคว้นกาสี
พระโพธิสตั ว์เกิดเป็นพนักงานตีราคา ทำหน้าที่ตีราคาแลกเปลี่ยนสินค้าในพระคลังหลวงด้วยความบริสุทธิ์
ยุติธรรม พระราชามีความโลภทรงดำริว่า “ ถ้าเป็นเช่นนี้ ไม่นานทรัพย์ในท้องพระคลังจักหมดสิ้นไป”
จึงตัง้ ชายชาวบ้านผูโ้ ง่เขลาผูห้ นึง่ เป็นพนักงานตีราคาแทนพระโพธิสตั ว์นน้ั ตัง้ แต่นน้ั เป็นต้นมา พระองค์มกั
จะอยูเ่ บือ้ งหลังการตีราคาสินค้าเสมอ มักตีราคาเอาตามความชอบใจ
วันหนึ่ง มีพ่อค้าม้าคนหนึ่ง นำม้า ๕๐๐ ตัว มาจากแคว้นอุตตราปถะเพื่อแลกเปลี่ยน
ถูกพนักงานตีราคาม้า ๕๐๐ ตัว ด้วยข้าวสารทะนานเดียว ทำให้พอ่ ค้าเสียใจเป็นอย่างมากจึงเดินทางไปที่
บ้านของพระโพธิสตั ว์เพือ่ ปรึกษาขอความเป็นธรรม พระโพธิสัตว์จึงแนะนำให้พ่อค้าม้าติดสินบนพนักงาน
ตีราคาแล้วให้เขาตีราคาข้าวสารทะนานหนึง่ ใหม่ เมื่อปรึกษากันเช่นนั้นแล้วก็ชวนกันไปเข้าเฝ้าพระราชา
พร้อมอำมาตย์และประชาชนเป็นจำนวนมาก พร้อมให้พนักงานตีราคาข้าวสารทะนานหนึง่ ใหม่ พ่อค้าม้าได้
กราบทูลพระราชาว่า “ ข้าแต่สมมติเทพ ข้าพระองค์ทราบว่า ม้า ๕๐๐ ตัว มีราคาเท่าข้าวสารหนึง่ ทะนาน
แต่ขา้ วสารทะนานนี้ มีราคาเท่าไร ? ขอพระองค์โปรดถามพนักงานตีราคาเถิด พระเจ้าข้า” เมือ่ พระราชา
ถามพนักงานตีราคา เขาจึงกราบทูลว่า “ ข้าวสารทะนานนี้ มีราคาเท่ากับเมืองพาราณสีทง้ั เมือง พะย่ะค่ะ”
พระโพธิสตั ว์ได้ฟงั ดังนัน้ แล้ว จึงถามเป็นคาถาว่า ” ข้าแต่มหาราชเจ้า พระองค์ตรัสว่า ข้าวสาร ๑ ทะนาน
มีราคาเท่ามูลค่าม้า ๕๐๐ ตัวหรือ และข้าวสาร ๑ ทะนานนี้มีค่าเท่ากับกรุงพาราณสีทั้งภายในภายนอก
เชียวหรือ”
พวกอำมาตย์และประชาชนทัง้ หลายเมือ่ ได้ฟงั ดังนัน้ จึงพากันตบมือหัวเราะเยาะเย้ยว่า
“เมือ่ ก่อนพวกเราเข้าใจว่า แผ่นดินและราชสมบัตเิ มืองพาราณสีนม้ี คี า่ หาประมาณมิได้ แต่ทไ่ี หนได้ กลับมีคา่
เพียงข้าวสารทะนานเดียวเท่านัน้ หรือ โอ ! ท่านช่างเหมาะสมกับพระราชาเราเสียจริง ๆนะ” พระราชาทรง
ละอายพระทัยยิง่ จึงรับสัง่ ให้ขบั ไล่พนักงานตีราคานัน้ หนีไป ทรงแต่งตัง้ ให้พระโพธิสตั ว์เป็นพนักงานตีราคา
เหมือนเดิม
นิทานเรือ่ งนีส้ อนให้รวู้ า่ : โลภมาก มักลาภหาย
เรือ่ งที่ ๕ ในอปัณณกวรรค หน้า ๑๙๖-๒๐๑ พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก
เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๑
ทีม่ า : หนังสือนิทานชาดก เล่มที่ ๑ โดย พระมหาสุนทร สุนทฺ รธฺมโม (เสนาซุย)
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คำพังเพยและสุภาษิตเกี่ยวกับข้าว
1.
2.
3.

กินแกลบกินรำ
หมายถึง
กินข้าวร้อนนอนตืน่ สาย หมายถึง
กินข้าวต้มกระโจมกลาง หมายถึง

4.
5.
6.
7.

ข้าวคอยฝน
คุณข้าวแดงแกงร้อน
ข้าวไม่มยี าง
ข้าวบูดปลาร้า

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

8.
9.
10.

หม้อข้าวไม่ทนั ดำ
ข้าวยากหมากแพง
ข้าวใหม่ปลามัน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ข้าวเหลือเกลืออิม่
หมายถึง
ทำนาบนหลังคน
หมายถึง
ทุบหม้อข้าวตนเอง
หมายถึง
ซือ้ ควายหน้านาซือ้ ผ้าหน้าหนาว หมายถึง
ข้าวนอกนา
หมายถึง
บ้านนอกคอกนา
หมายถึง
หนูตกถังข้าวสาร
หมายถึง
หมาเห็นข้าวเปลือก หมายถึง
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ หมายถึง

โง่
เจ้าขุนมูลนาย
ทำอะไรโดยฉับพลันอาจจะก่อให้เกิดความ
เสียหาย
รอคอยด้วยความหวัง
บุญคุณคนทีเ่ คยอุปการะเลีย้ งดูกนั มา
ไม่นกึ ถึงบุญคุณ
ชีวติ สมรสเมือ่ นานวันเข้า ก็อาจจะเกิดความ
เบือ่ หน่ายขึน้ มาได้
คนทีแ่ ต่งงานไม่นานก็มเี รือ่ งทะเลาะเบาะแว้งกัน
ภาวะขาดแคลนอาหาร
ช่วงเวลาทีค่ สู่ มรสแต่งงานกันใหม่ๆ ทุกสิง่
ทุกอย่างดูดไี ปหมด
บ้านเมืองที่บริบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหาร
หาประโยชน์เข้าตนเองโดยเบียดเบียนผู้อื่น
ตัดทางทำมาหากินของตัวเอง
ซือ้ ของไม่คำนึงถึงฤดูกาล เลยต้องซือ้ ของแพง
ลูกนอกสมรสทีม่ พี อ่ เป็นคนต่างชาติ
มักใช้เรียกคนทีเ่ ป็นชาวไร่ชาวนาทีอ่ ยูน่ อกเมือง
ผู้ชายที่ได้ภรรยารวย
การอยากได้สง่ิ ของ แต่ไม่มที างทีจ่ ะได้
ทำเป็นไม่รหู้ รือไม่สนใจ
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ประเภทของสัตว์เลีย้ ง
สัตว์ที่นำมาเลี้ยงเพื่อการใช้งาน การค้า และการบริโภคภายในครัวเรือน นักวิชาการด้าน
การเลีย้ งสัตว์ ได้แบ่งประเภทของสัตว์แตกต่างกัน เช่น แบ่งประเภทของสัตว์เป็น
- สัตว์บก และสัตว์นำ้
- สัตว์ทม่ี กี ระดูกสันหลัง และไม่มกี ระดูกสันหลัง
ทั ้ ง นี ้ การแบ่ ง ประเภทของสั ต ว์ อาจจะพิ จ ารณาจากผลผลิ ต ที ่ แ ตกต่ า งกั น หรื อ
วัตถุประสงค์อน่ื ๆ สำหรับในเนือ้ หานีจ้ ะแบ่งประเภทของสัตว์ออกเป็นกลุม่ ใหญ่ๆ 2 กลุม่ คือ
1. กลุม่ สัตว์บก
2. กลุม่ สัตว์นำ้
1. กลุม่ สัตว์บก แบ่งออกเป็น
1.1 สัตว์ใหญ่ ได้แก่ ช้าง โค กระบือ และม้า โดยมีความสำคัญทางเศรษฐกิจมาก
ทีส่ ดุ ทัง้ โคเนือ้ และโคนม
1.2 สัตว์เล็ก เป็นสัตว์ทท่ี ำรายได้ให้แก่ผเู้ ลีย้ งโดยใช้เวลาไม่นานนัก ได้แก่ สุกร แพะ
แกะ กระต่าย แมว สุนขั เป็นต้น เป็นสัตว์ทท่ี ำรายได้ให้แก่ผเู้ ลีย้ งโดยใช้เวลาไม่มากนัก สุกรมีความ
สำคัญทางเศรษฐกิจมากทีส่ ดุ
1.3 สัตว์ปกี ได้แก่ ไก่ เป็ด ห่าน นก หงส์ ไก่เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
มาก ในไทยนิยมเลีย้ งไก่เนือ้ ไก่ไข่ และไก่สวยงาม รองลงมาคือเป็ด นิยมเลีย้ งเป็ดเนือ้ และเป็ดไข่
1.4 สัตว์อน่ื ๆ เป็นสัตว์ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของสัตว์ใหญ่ สัตว์เล็ก และสัตว์ปีกแต่
สามารถนำมาเลีย้ งบนบกเพือ่ ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ไส้เดือน จิง้ หรีด ผึง้ มดแดง แย้ ไหม เป็นต้น
2. กลุม่ สัตว์นำ้ แบ่งออกเป็น
2.1 ปลา เช่น ปลาน้ำจืดชนิดต่างๆ ปลาทะเล ปลาสวยงาม เป็นต้น
2.2 ปู เช่น ปูนา ปูมา้ ปูทะเล เป็นต้น
2.3 กุง้ เช่น กุง้ ก้ามกราม กุง้ กุลาดำ กุง้ แชบ๊วย เป็นต้น
2.4 หอย เช่น หอยแครง หอยนางรม เป็นต้น
2.5 สัตว์นำ้ อืน่ ๆ เช่น ตะพาบน้ำ กบ จระเข้
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์
การเลีย้ งสัตว์ หมายถึง การเลี้ยงและดูแลสัตว์ให้เจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามที่ผู้เลี้ยง
ต้องการ เช่น ใช้บริโภคหรือใช้ประโยชน์อน่ื ๆ หรือนำไปจำหน่าย
ผลผลิตสัตว์ หมายถึง สิง่ ทีต่ อ้ งการจากการเลีย้ งสัตว์ ได้แก่ เนือ้ นม ไข่ เขา ขน
และหนัง ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ในการเลีย้ งสัตว์นน้ั ๆ เช่น การเลีย้ งสุกรไว้บริโภคเนือ้ เลีย้ งโคนม
เพือ่ ต้องการนม เลีย้ งไก่ไข่เพือ่ ต้องการไข่ เลีย้ งแกะเพือ่ ต้องการขน เลีย้ งจระเข้เพือ่ ต้องการหนัง เป็นต้น
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการเลีย้ งสัตว์ การเลีย้ งสัตว์เป็นงานทีต่ อ้ งใช้เวลาและการลงทุนสูง
ถ้าเลีย้ งไม่ถกู วิธี อาจทำให้สตั ว์เลีย้ งตายหรือเจ็บป่วยไม่เจริญเติบโต ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ตาม
ต้องการ หรือหากเลีย้ งเพื่อจำหน่ายก็จะประสบภาวะขาดทุน ดังนั้นก่อนจะเลี้ยงสัตว์ ผู้เลี้ยงควร
ศึกษาปัจจัยสำคัญที่เกีย่ วข้องกับการเลีย้ งสัตว์ คือ
1. คุณสมบัตขิ องผูเ้ ลีย้ ง
ผู้เลี้ยงสัตว์ที่ดีควรมีลักษณะเป็นคนขยัน อดทน ตรงต่อเวลา รักความก้าวหน้า หมั่น
หาความรู้อยู่เสมอ มีความรับผิดชอบสูง และที่สำคัญคือ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเลีย้ งสัตว์ชนิด
นัน้ ๆ เป็นอย่างดี
2. สถานที่เลี้ยงสัตว์และที่อยู่อาศัยของสัตว์
สถานทีเ่ ลีย้ งสัตว์จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของสัตว์เลีย้ ง โดยทัว่ ไปควรเป็นทีด่ อนน้ำท่วม
ไม่ถงึ มีระบบการระบายน้ำทีด่ ี มีพน้ื ทีก่ ว้างเพียงพอเหมาะสมกับชนิดของสัตว์ และควรอยูใ่ กล้เส้นทาง
การคมนาคมเพื่อสะดวกต่อการขนส่ง ส่วนที่อยู่อาศัยของสัตว์ คือ โรงเรือน คอก บ่อ ซึง่ เป็นที่
อยูอ่ าศัยของสัตว์แต่ละประเภทนัน้ เป็นปัจจัยทีม่ คี วามสำคัญมาก สัตว์จะอยูอ่ ย่างสุขสบายและเจริญเติบโต
ดีมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ในที่อยู่อาศัยหรือโรงเรือนที่ป้องกันศัตรูของสัตว์ แดด ฝนและลมได้ ระบาย
ความร้อนและอากาศดี มีขนาดพอเหมาะกับจำนวนสัตว์ และสร้างแข็งแรง ทนทาน ประหยัด
3. สภาพภูมิอากาศ
ภูมิอากาศที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของสัตว์ ได้แก่ ลม อุณหภูมิ ความชื้น
แสงแดด มีผลต่อความเป็นอยู่ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทัง้ ด้านรูปร่างลักษณะ ขนาด และผลผลิตของ
สัตว์ โดยทั่วไปอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยง คือ ประมาณ 25 องศาเซลเซียส
การเปลีย่ นแปลงอุณหภูมทิ ส่ี งู เกินไป หรือต่ำเกินไปจะทำให้สตั ว์เจ็บป่วยได้
4. พันธุส์ ตั ว์
การเลีย้ งสัตว์จงึ ต้องคัดเลือกพันธุ์สัตว์จากพ่อพันธุ์และแม่พนั ธุท์ ี่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความ
ต้านทานต่อโรคและปรับตัวเข้ากับสิง่ แวดล้อมอืน่ ๆ ได้ดี ผสมพันธุง์ า่ ย ให้ลกู ดก มีความสามารถในการ
เปลีย่ นอาหารเป็นเนือ้ นม ไข่ ได้ดี และพันธุส์ ตั ว์เป็นทีน่ ยิ มของตลาด
5. อาหารสัตว์
เป็นสิ่งจำเป็นที่สัตว์ต้องนำไปใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อสร้างผลผลิตทุกอย่าง เช่น เนือ้ นม
ไข่ เป็นต้น สัตว์จะเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดีเมื่อได้รับอาหารสมบูรณ์เพียงพอต่อความต้องการ
หากสัตว์ขาดอาหารก็จะไม่สามารถเจริญเติบโต ให้ผลผลิตตามปกติได้และอาจเกิดโรคต่างๆ ขึ้นได้
ผูเ้ ลีย้ งควรเลือกอาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ หาง่ายในท้องถิน่ และมีราคาไม่แพง
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6. การจัดการและการตลาด
การเลีย้ งสัตว์ทด่ี ตี อ้ งมีการวางแผนการดำเนินงาน โดยกำหนดขอบเขตและวางแนวทาง
การใช้ทนุ แรงงาน วิธกี ารเลีย้ ง การควบคุมโรคสัตว์ ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเลีย้ ง ปริมาณ และคุณภาพ
ของผลผลิต รายรับรายจ่าย สถิตเิ กีย่ วกับการเจริญเติบโต การจัดจำหน่าย การตายของสัตว์ โดยการ
จดบันทึกและทำบัญชีคา่ ใช้จา่ ยอย่างละเอียดเพือ่ ประโยชน์ในการเลีย้ งสัตว์รนุ่ ต่อไป และควรนำวิทยาการ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้เพือ่ เพิม่ ผลผลิต และทีส่ ำคัญทีส่ ดุ คือผูเ้ ลีย้ งสัตว์จะต้องทำความเข้าใจและติดตาม
ความเคลือ่ นไหวของตลาดเป็นประจำเพือ่ ช่วยให้ผลิตสัตว์ได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

สถานทีเ่ ลีย้ งสัตว์
โรงเรือนเลีย้ งสัตว์ เป็นสิง่ จำเป็นสำหรับสัตว์เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่คุ้มแดด
คุ้มฝน มีการระบายความร้อนและถ่ายเทอากาศดี ช่วยป้องกันโรคและอันตรายให้แก่สตั ว์เลีย้ ง การจัด
สร้างโรงเรือนทีถ่ กู สุขลักษณะจะทำให้สตั ว์อยูอ่ ย่างสุขสบาย ไม่เกิดความเครียด มีการเจริญเติบโตดี
นอกจากนีย้ งั ช่วยประหยัดพืน้ ทีแ่ ละการใช้แรงงานเลีย้ งสัตว์อกี ด้วย รูปแบบของโรงเรือนโดยทั่วไปอาศัย
ลักษณะของหลังคาเป็นสำคัญ แบ่งเป็น 5 แบบ คือ
1. โรงเรือนแบบเพิงหมาแหงน เป็นแบบทีส่ ร้างง่ายทีส่ ดุ ลงทุนน้อย เหมาะสำหรับการ
เลีย้ งสัตว์จำนวนน้อย
2. โรงเรือนแบบเพิงหมาแหงนกลาย เป็นการนำเอาแบบเพิงหมาแหงนมาประยุกต์
ทำให้ปอ้ งกันฝนสาดได้และระบายอากาศได้ดกี ว่า แต่ลงทุนสูงกว่า
3. โรงเรือนแบบหน้าจัว่
เป็นแบบที่สามารถป้องกันแดดและฝนได้ดีกว่าแบบเพิง
หมาแหงน ใช้เลีย้ งสัตว์ได้จำนวนมากกว่า สร้างยากและราคาแพงกว่า
4. โรงเรือนแบบหน้าจัว่ สองชัน้
เป็นแบบทีส่ ร้างยากและราคาแพงกว่าหน้าจัว่ แต่มี
ประสิทธิภาพในการระบายอากาศและความร้อนภายในโรงเรือนได้ดที ส่ี ดุ
5. โรงเรือนแบบหน้าจัว่ สองชัน้ กลาย มีลกั ษณะคล้ายหน้าจัว่ สองชัน้ เพียงแต่ขยาย
ความกว้างของโรงเรือนเพือ่ ให้เลีย้ งสัตว์ได้มากขึน้ จึงทำในลักษณะของหลังคาลาดต่ำลง
นอกจากโรงเรือนทีใ่ ช้เป็นสถานทีเ่ ลีย้ งสัตว์ดงั ทีก่ ล่าวแล้ว ก็ยงั มีคอกสัตว์ กรงสัตว์
บ่อดิน บ่อซีเมนต์ และภาชนะต่างๆ ทีน่ ำมาใช้เลีย้ งสัตว์เพือ่ ให้เหมาะสมกับชนิดสัตว์และสภาพท้องถิน่
นัน้ ๆ ดังนี้
ทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์นำ้ ได้แก่
บ่อ บ่อทีใ่ ช้เลีย้ งสัตว์นำ้ มีทง้ั บ่อดิน บ่อซีเมนต์ ซึง่ มีขนาดความลึก ความสูงของบ่อ
ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของสัตว์นำ้ หากเป็นบ่อดินก็จะต้องคำนึงถึงคุณสมบัตขิ องดิน ทัง้ ทางเคมีและกายภาพ
เพราะจะเกีย่ วข้องกับประสิทธิภาพของการกักเก็บน้ำ ความเป็นกรด-เบส ของน้ำ ตลอดจนการเกิดพืชน้ำ
ทีจ่ ะเป็นอาหารของสัตว์นำ้ ต่อไป
กระชัง ใช้เลีย้ งสัตว์น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม ในบริเวณทีม่ ี
น้ำไหลผ่านตลอดเวลา จึงสามารถเลีย้ งสัตว์นำ้ ในกระชังได้หนาแน่นกว่าในบ่อถึง 10 เท่า สัตว์นำ้ เจริญ
เติบโตเร็ว ดูแลรักษาและจับได้งา่ ย ลงทุนน้อย
ตูก้ ระจก ใช้เลีย้ งสัตว์นำ้ สวยงาม เช่น ปลาสวยงาม เต่า โดยจัดตกแต่งภายในตู้
เลียนแบบธรรมชาติให้สวยงามด้วยพืชน้ำ กรวด หิน
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อุปกรณ์การเลีย้ งสัตว์
อุปกรณ์การเลีย้ งสัตว์ หมายถึง เครือ่ งมือและเครือ่ งใช้ทง้ั ทีเ่ ป็นวัสดุสน้ิ เปลืองและครุภณ
ั ฑ์
สำหรับใช้ในการเลีย้ งสัตว์ เพือ่ อำนวยความสะดวกให้แก่ผเู้ ลีย้ ง ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน สร้างความสุข
สบายให้แก่สตั ว์เลีย้ ง อุปกรณ์ในการเลีย้ งสัตว์ทค่ี วรรูจ้ กั มีดงั นี้
- อุปกรณ์ให้อาหาร สำหรับให้อาหารสัตว์เลี้ยง มีทั้งเป็นถังอาหารและรางอาหาร
ส่วนใหญ่นยิ มใช้ราง ซึง่ มีขนาดและวัสดุทใ่ี ช้ทำแตกต่างกันไปตามชนิดของสัตว์ เช่น สุกรเล็กใช้รางไม้
มีเหล็กโค้งกัน้ เป็นช่องๆ เฉพาะตัว สุกรใหญ่ โค กระบือ จะก่อเป็นรางคอนกรีต ไก่เล็กใช้รางสังกะสี
หรือพลาสติก ไก่โตจะใช้แบบถังแขวน เป็นต้น
- อุปกรณ์ให้นำ้ สำหรับใส่นำ้ ให้สตั ว์กนิ มีหลายแบบ ได้แก่ รางน้ำ ขวดน้ำ อ่างน้ำ ท่อน้ำ
เป็นต้น ปัจจุบนั นิยมใช้อปุ กรณ์ให้นำ้ สัตว์แบบอัตโนมัตใิ นฟาร์มทีท่ นั สมัย เพราะช่วยประหยัดเวลา แรงงาน
ความสะอาดของน้ำ และสัตว์สามารถกินได้ตลอดเวลาทีต่ อ้ งการ
- เครือ่ งเวชภัณฑ์ ใช้สำหรับการดูแลรักษาสัตว์เมือ่ เจ็บป่วย หรือทำวัคซีนป้องกันโรค
ให้สตั ว์ ได้แก่ กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยาขนาดต่าง ๆ ใบเลือ่ ยตัดหลอดวัคซีน ทีห่ ยอดวัคซีน เข็มแทงปีกไก่
ยาฆ่าเชือ้ ยาชนิดต่างๆ วัคซีน ฮอร์โมน เป็นต้น
- อุปกรณ์อน่ื ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดแต่ละประเภทแตกต่างกันไป
เช่น เครือ่ งกก เครือ่ งมือตอนสัตว์ประเภทต่าง ๆ คีมตัดปากไก่ คีมตัดเขีย้ วสุกร อุปกรณ์ผสมเทียม
อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด เป็นต้น

อาหารสัตว์และหลักการให้อาหารสัตว์
อาหารสัตว์ หมายถึง สิ่งที่สัตว์กินได้เป็นสิ่งที่มีสารอาหารที่ให้ประโยชน์ในการบำรุง
ร่างกาย สร้างความเจริญเติบโตและไม่เป็นพิษต่อสัตว์ เช่น รำข้าว ปลายข้าว เมล็ดข้าวโพด กากถัว่
ต่างๆ ปลาป่น เป็นต้น เมือ่ นำมาผสมกันตามสัดส่วนจะได้อาหารผสมสำเร็จรูปสำหรับเลีย้ งสัตว์ ซึง่ ยึด
ปริมาณโปรตีนเป็นหลัก
ประเภทของอาหารสัตว์
อาหารสัตว์ แบ่งตามส่วนประกอบทางเคมีของสารอาหาร จำแนกได้เป็น 6 จำพวก
1. โปรตีน มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของสัตว์ การให้ผลผลิตต่างๆ เช่น เนือ้ นม
ไข่ หน้าทีส่ ำคัญของโปรตีน คือ เสริมสร้างการเจริญเติบโต และซ่อมแซมส่วนทีส่ กึ หรอเพือ่ ให้รา่ งกาย
ดำรงชีวติ อยูไ่ ด้
2. คาร์โบไฮเดรต เป็นอาหารส่วนใหญ่ของสัตว์หน้าทีส่ ำคัญคือสร้างพลังงาน และไขมัน
คาร์โบไฮเดรตจะพบมากในเมล็ด ใบ และหัวพืช ที่นิยมนำให้สัตว์กิน ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง
ปลายข้าว รำข้าว มันสำปะหลัง เป็นต้น
3. ไขมัน เป็นอาหารทีใ่ ห้พลังงานและความร้อนเช่นเดียวกับคาร์โบไฮเดรต แต่ไขมันให้
พลังงานสูงกว่า 2.25 เท่า สัตว์จะได้รบั ไขมันจาก 3 ทาง คือ จากอาหารจำพวกไขมันโดยตรง จาก
โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต
4. แร่ธาตุ มีความจำเป็นสำหรับสัตว์ หากสัตว์ได้รบั แร่ธาตุไม่เพียงพอ ร่างกายจะ
อ่อนแอชะงักการเจริญเติบโต ให้ผลผลิตน้อยลง
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5. วิตามิน เป็นสารประกอบอินทรียท์ ร่ี า่ งกายสัตว์ตอ้ งการปริมาณน้อย แต่ขาดไม่ได้
มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและสืบพันธุ์
ช่วยเร่งปฏิกริ ยิ าการทำงานของกระบวนการต่างๆใน
ร่างกายสัตว์ ได้แก่ เอ ดี อี และเค และวิตามินทีล่ ะลายในน้ำ ได้แก่ วิตามินบีรวม วิตามันซี
6. น้ำ เป็นส่วนประกอบสำคัญของสัตว์ ในเนือ้ เยือ่ สัตว์มนี ำ้ เป็นองค์ประกอบ 50 -90%
สัตว์แต่ละชนิดต้องการน้ำไม่เท่ากัน ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของสัตว์ ปริมาณอาหารที่สัตว์กิน อุณหภูมขิ อง
อากาศ ฯลฯ

การเลีย้ งสัตว์แบบผสมผสาน
การเลีย้ งสัตว์แบบผสมผสาน หมายถึง การดำเนินการเลีย้ งกันตัง้ แต่ 2 ชนิดขึน้ ไป
ซึ่งแต่ละชนิดจะเกื้อกูลสนับสนุนต่อกันเป็นระบบ ทำให้ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่าย
โดยเฉพาะอาหารสัตว์ นับเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม
และทำให้มรี ายได้เพิม่ ขึน้ เช่น การเลีย้ งไก่บนบ่อปลา การเลีย้ งสุกรบนบ่อปลา เป็นต้น
การเลีย้ งปลาแบบผสมผสาน
รูปแบบการเลีย้ ง
ไก่เนือ้ +ปลานิล+ปลาสวาย
ไก่เนือ้ +ปลานิล
ไก่เนือ้ +ปลาดุกบิก๊ อุย
ไก่เนือ้ +ปลานิล+
ปลาตะเพียน+ปลาสวาย
สุกร+ปลานิล+ปลาสวาย
สุกร+ปลากินพืชรวม
เป็ด+ปลากินพืชรวม

ขนาด (ไร่) ผลผลิตปลาทัง้ บ่อ (ตัน) ระยะเวลาการเลีย้ ง (เดือน)
15
10
5

19
5.7
16

17
12
17
15
6
3.5
2
2.6
อัตราการเลีย้ งปลาร่วมกับสัตว์อน่ื

90

มากกว่า 8
9
100 วัน
มากกว่า 8
มากกว่า 8
6
10

ขนาดบ่อ
(ไร่)

พันธุป์ ลา
(ตัว)

ขนาดเล้า
(ตารางเมตร)

พันธุไ์ ก่
(ตัว)

อาหารหลัก
ของปลา

อาหารสมทบ
ของปลา

15

400

เนือ้ 10,000

มูลไก่

รำ ปลายข้าว
เศษอาหาร

10

นิล 60,000-67,500
สวาย 30,000-37,500
จีน 15,000
นิล 50,000

5

ดุกบิก๊ อุย 200,000

200

5-10

ดุกบิก๊ อุย 300,000

400

1

นิล 500
สวาย 500
ปลาจีน 200

40

มูลไก่
รำ ปลายข้าว
ไก่เนือ้ 10,000
เศษอาหาร
เลีย้ ง 2 รุน่
มูลไก่ เศษอาหารจากร้าน
ไก่เนือ้ 5,000
เศษอาหาร
อาหารเม็ด
เลีย้ ง 2 รุน่
มูลไก่ เศษอาหารจากร้าน
ไก่เนือ้ 10,000
เศษอาหาร
อาหารเม็ด
เลีย้ ง 2 รุน่
มูลไก่
รำปลายข้าว
ไก่ไข่ 200
เศษอาหาร

400

ทีม่ า : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. การเลีย้ งปลาแบบผสมผสาน. 2545.
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การคัดเลือกพันธุส์ ตั ว์ การผสมพันธุ์ และการขยายพันธุส์ ตั ว์
การคัดเลือกพันธุส์ ตั ว์ มีความสำคัญในการเลี้ยงสัตว์เพราะการเลี้ยงสัตว์จะต้อง
เลือกสัตว์พันธุ์ดี เจริญเติบโตเร็ว ทนทานต่อโรคและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ส่งผลให้
ประสบความสำเร็จในการเลีย้ งสัตว์ หากเลีย้ งสัตว์พนั ธุไ์ ม่ดจี ะทำให้เสียเวลาและค่าใช้จา่ ย ไม่คมุ้ ค่ากับ
การลงทุน
จุดประสงค์ในการคัดเลือกพันธุส์ ตั ว์ มีดงั นี้
1. เพือ่ ให้ได้สตั ว์ทม่ี ลี กั ษณะดีตรงตามความต้องการ
2. เพือ่ ให้สตั ว์ทนทานต่อโรคและสภาพแวดล้อมในท้องถิน่
3. เพือ่ นำไปใช้เป็นพ่อพันธุแ์ ละแม่พนั ธุใ์ นการขยายพันธุส์ ตั ว์
4. เพือ่ ให้ได้พนั ธุใ์ หม่ทม่ี คี ณ
ุ ภาพดีขน้ึ กว่าเดิม
หลักการพิจารณาคัดเลือกพันธุส์ ตั ว์ เพือ่ ใช้เป็นพ่อพันธุ์ แม่พนั ธุ์ มีดงั นี้
1. รูปร่างลักษณะของสัตว์ แข็งแรง สมบูรณ์ตามลักษณะของพันธุส์ ตั ว์แต่ละชนิด
เช่น ไก่เนือ้ มีรปู ร่างใหญ่ ขาใหญ่และแข็งแรง อกใหญ่ นัยน์ตาโตแจ่มใส
2. ประสิทธิภาพในการเปลีย่ นอาหาร หมายถึง ความสามารถในการเปลีย่ นอาหาร
ให้เป็นเนือ้ (หรืออัตราแลกเนือ้ ) นม หรือไข่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิง่ เหล่านีจ้ ะต้องบันทึกไว้สำหรับ
สัตว์แต่ละตัว คัดเลือกสัตว์ที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนอาหารสูงสุดไว้เป็นพ่อพันธุ์ แม่พนั ธุส์ ำหรับ
ขยายพันธุส์ ตั ว์ตอ่ ไป
การผสมพันธุส์ ตั ว์ เป็นวิธกี ารทีจ่ ะให้ได้ลกู ทีม่ ลี กั ษณะตามต้องการ การผสมพันธุส์ ตั ว์
มีหลักการ ดังนี้
1. คัดเลือกพ่อพันธุแ์ ละแม่พนั ธุ์ ทีม่ ลี กั ษณะเด่นและมีสายเลือดต่างกัน เพือ่ จะได้ลกู
ผสมทีม่ ลี กั ษณะใหม่ ดีกว่าพ่อหรือแม่
2. พ่อพันธุห์ รือแม่พนั ธุม์ กี ารเจริญเติบโต สมบูรณ์ทางร่างกาย มีภาวะการเจริญพันธุ์
อย่างเต็มที่
3. ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการผสมพันธุ์ ควรเป็นช่วงเวลาที่สภาพอากาศไม่ร้อน
อุณหภูมไิ ม่สงู อาจเป็นช่วงเวลาเช้าหรือเย็น
4. การใช้พ่อพันธุ์ผสมบ่อยครั้งเกินไป จะทำให้พ่อพันธุ์เสื่อมประสิทธิภาพ ควร
กำหนดระยะเวลาให้พอ่ พันธุไ์ ด้พกั ผ่อนด้วย
วิธกี ารผสมพันธุส์ ตั ว์ มี 2 วิธคี อื
1. การผสมแบบธรรมชาติ
2. การผสมเทียม
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การผสมแบบธรรมชาติ เป็นการผสมระหว่างพ่อพันธุแ์ ละแม่พนั ธุ์ ทำได้โดย
1. นำพ่อพันธุไ์ ปปล่อยอยูร่ วมกับแม่พนั ธุใ์ นฝูง สัตว์จะผสมกันเองโดยไม่ตอ้ งช่วยเหลือ
แต่ควรมีปริมาณพ่อพันธุก์ บั แม่พนั ธุม์ อี ตั ราส่วนทีเ่ หมาะสม
2. นำแม่พันธุ์ที่กำลังเป็นสัดให้พ่อพันธุ์ผสม เนื่องจากไม่ต้องเคลื่อนย้ายพ่อพันธุ์ที่มี
ราคาแพง หรืออาจนำพ่อพันธุไ์ ปรับจ้างผสมแม่พนั ธุใ์ นฟาร์มต่าง ๆ
การผสมเทียม เป็นการผสมโดยใช้เชือ้ อสุจทิ ไ่ี ด้จากการรีดน้ำเชือ้ จากพ่อพันธุไ์ ปฉีดให้กบั
แม่พนั ธุ์ การผสมเทียมจะใช้กบั สัตว์ในกรณีทพ่ี อ่ พันธุร์ าคาแพง หายาก และต้องการพันธุส์ ตั ว์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพ
ดีและเป็นพันธุแ์ ท้ โดยนำน้ำเชือ้ ของพ่อพันธุแ์ ช่เย็น แล้วนำไปฉีดให้กบั แม่พนั ธุใ์ นระยะทีก่ ำลังเป็นสัด
การขยายพันธุส์ ตั ว์ เป็นการนำสัตว์ที่ได้รับการคัดเลือกพันธุ์และผสมพันธุ์เสร็จแล้ว
มาเลีย้ งดู เพื่อให้ได้ลูกสัตว์สำหรับการขยายพันธุ์ต่อไป เช่น สัตว์ปีก ได้แก่ ไก่ เป็ด ห่าน นก
ขยายพันธุ์โดยการนำไข่ไปฟัก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุกร กระต่าย แพะ โค กระบือ
จะต้องเลีย้ งดูเอาใจใส่ตง้ั แต่เริม่ ตัง้ ท้องจนกระทัง่ คลอดลูก
การขยายพันธุ์สัตว์ปีก สั ต ว์ เ ลี ้ ย งประเภทสั ต ว์ ป ี ก เช่ น ไก่ เป็ ด ห่ า น นก
ขยายพันธุโ์ ดยการนำไข่ทม่ี เี ชือ้ (ไข่ของแม่ไก่พนั ธุท์ ไ่ี ด้รบั การผสมพันธุจ์ ากพ่อพันธุ)์ ไปฟัก การฟักไข่
ทำได้ 2 วิธคี อื
1. การฟักโดยแม่สตั ว์ปกี
เป็นการฟักไข่แบบธรรมชาติโดยใช้แม่สัตว์ปีกฟักเอง
เป็นวิธที ส่ี ะดวก ลงทุนน้อย แต่ได้จำนวนลูกสัตว์นอ้ ยประมาณ 8-12 ตัว
2. การฟักโดยใช้เครือ่ งฟักไข่ เป็นการฟักไข่แบบวิทยาศาสตร์โดยนำไข่เข้าฟักใน
เครือ่ งฟักแบบต่างๆ ปัจจุบนั นิยมใช้เครือ่ งฟักไข่ไฟฟ้า ซึง่ สามารถปรับอุณหภูมไิ ด้เหมาะสมกับระยะ
เวลาทีไ่ ข่จะฟักออกเป็นตัว อุณหภูมทิ เ่ี หมาะสมกับการฟักไข่ของสัตว์ปกี ประมาณ 100 องศาฟาเรนไฮต์
(37-38 องศาเซลเซียส) การฟักไข่วิธีนี้ทำได้สะดวกและขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว ฟักได้ตั้งแต่ 20 ถึง
1,000 ตัว
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การขยายพันธุส์ ตั ว์เลีย้ งลูกด้วยนม สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม เช่น สุกร โค กระบือ
แพะ แกะ กระต่าย เมือ่ แม่พนั ธุไ์ ด้รบั การผสมพันธุแ์ ล้วจะต้องดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี
ให้นำ้ และ
อาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างเพียงพอตามความต้องการของสัตว์แต่ละชนิด หากเป็นสัตว์ใช้งาน เช่น โค
กระบือ ก็จะต้องหยุดใช้งานเพือ่ ป้องกันการแท้งลูก เป็นต้น

การผสมข้ามสายพันธุ์ของปลาหมอสีอเมริกาใต้
ตั้งแต่อดีตที่มีการผสมพันธุ์ปลาหมอสีอเมริกาใต้ (ข้ามสายพันธุ์จนเป็นชื่อเรี ย กว่ า
ฟลาวเวอร์ฮอร์น เท็กซัสแดง) การพัฒนาสายพันธุไ์ ม่เคยหยุดนิง่ จนถึงปัจจุบนั ผูผ้ สมพันธุป์ ลาหรือนัก
พัฒนาสายพันธุบ์ างคนอาจจะวางระบบแนวคิดไว้ โดยอาศัยแนวทางทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยโดยการ
คัดเลือกสายพันธุท์ ม่ี ลี กั ษณะดีเด่นและสวยในแต่ละครอกมาทำการผสม หรืออาจจะนำปลาสายพันธุแ์ ท้
ตัวทีย่ งั ไม่ได้เคยทำการผสม มาผสมข้ามสายพันธุ์
ฟลาวเวอร์ฮอร์น เป็นปลาผสมข้ามสายพันธุ์อย่างหนึ่ง โดยอาจจะเอาปลาตระกูล
เวียจา หรือถ้าไม่ใช่เวียจาก็สามารถใช้ตัวอื่นมาผสมกันแต่ก็อยู่ในหมู่ปลาหมอสีอเมริกาใต้ โดยมี
ไตรมาคูเรตัส เป็นปลายืนพื้นทางสายพันธุ์ หรืออาจจะพัฒนาสายพันธุ์โดยมีการคัดเลือกปลาตาม
ลักษณะดีเด่นและความสวยทีต่ อ้ งการควบคูไ่ ปด้วยกัน การคัดเลือกลักษณะดีเด่นและความสวย (เพือ่
ให้มกี ารเพิม่ จำนวนของปลาทีต่ รงตามความต้องการเพิม่ มากขึน้ รูปแบบการพัฒนาสายพันธุ์โดยการ
คัดเลือกลักษณะดีเด่นความสวยทีต่ อ้ งการ
จะต้องใช้เวลามากพอสมควร เพราะต้องผ่านช่วงอายุของ
ตัวปลาหลายช่วง จึงจะได้ตามลักษณะดีเด่นความสวยทีต่ อ้ งการจำนวนมาก) ฟลาวเวอร์ฮอร์นสายเก่าที่
เราสามารถตรวจสอบแล้วเอามาผสมกับปลาสายใหม่ของมาเลเซียทีเ่ พิง่ จะเข้ามา ถึงตอนนีล้ กู ทีไ่ ด้จะมี
อยูส่ องกรณี กรณีแรกจะมีการเปลีย่ นแปลงของรุน่ ลูก กรณีทส่ี องเป็นไปตามทีค่ าดไว้ สำหรับ
แท็กซัสแดง ตัง้ แต่อดีตมีการผสมพันธุ์โดยการผสมข้ามสายพันธุ์มามากมายโดยมีแท็กซัสเขียวเป็น
สายพันธุย์ นื พืน้ ในช่วงแรกจะมีการผสมพันธุโ์ ดยเอาแท็กซัสเขียวผสมข้ามสายพันธุก์ บั ปลาตระกูลพวก
เรดเดวิล ฟาร์มงิ โก ต่อมามีคนเอาแท็กซัสเขียวไปผสมเข้ากับปลานกแก้ว คิงคอง และซินแดงหรือ
ซินสไปลุม่ แดง ซึง่ มีทง้ั ทีเ่ กิดในไทยและนำเข้ามาจากไต้หวันหรือมาเลเซีย (ปลานกแก้ว คิงคอง ซินแดง
บางครัง้ การเกิดอาจจะเกิดเป็นปลาครอกเดียวกันมี 3 อย่างก็ได้ หรืออาจจะมีเพียงชนิดเดียวหรือ
สองอย่างก็ได้ การเกิดของปลาจำพวกนี้เกิดจากปลาตระกูลซินสไปลุ่ม ผสมข้ามสายพันธุก์ บั ปลา
ตระกูลเรดเดวิล
ทีม่ า : PET_MAG นิตยสารสัตว์เลีย้ ง ปีท่ี 7 ฉบับที่ 83 ประจำเดือนพฤษภาคม 2549
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การเลี้ยงปลาสวยงาม
วิถกี ารดำเนินชีวติ ของคนไทยมีความผูกพันอย่างลึกซึง้ และแน่นแฟ้นกับแม่น้ำ ลำคลอง
ห้วย หนอง คลองบึง จนถึงทะเลและมหาสมุทร วัฒนธรรมเหล่านี้ได้สร้างแบบแผนให้แก่ชีวิตของ
คนไทยเรือ่ ยมา จนมีคำกล่าวที่คุ้นเคยว่า ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ในอดีตเพียงแค่มีอุปกรณ์ที่จะใช้
ในการจับปลา ออกไปจับปลาในแหล่งน้ำใกล้บา้ นก็ได้ปลามาเป็นอาหาร เมือ่ จับปลาได้มามากก็มกั จะ
ขังไว้ในคอกเพือ่ ใช้เป็นอาหารในวันต่อไป ความสัมพันธ์เหล่านี้ ต่อมาได้เปลีย่ นแปลงไป มีวฒ
ั นธรรม
เกีย่ วกับการให้ชวี ติ สัตว์เป็นทาน ดังนัน้ ในวันพระหรือวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเกิด ก็จะนิยมปล่อยปลา
เพือ่ ให้ชวี ติ เป็นทาน ไม่เบียดเบียนชีวติ ซึง่ กันและกันก่อให้เกิดชีวติ ยาวนานแก่ผนู้ น้ั ความเปลีย่ นแปลง
ทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบนั มีผลให้วถิ ชี วี ติ ของคนเราเปลีย่ นแปลงไปอย่างยิง่ ภาวะทีเ่ ครียดกับการ
ปฏิบตั ภิ ารกิจเพือ่ ปากท้องของคนในประเทศ คนส่วนใหญ่ตอ้ งการเพือ่ น ปลาสวยงามจึงเป็นส่วนหนึง่
ทีเ่ ข้ามาแทรกช่องว่างตรงนีไ้ ด้อย่างพอดี ในบรรดาสัตว์เลีย้ งไม่วา่ จะเป็นสุนขั แมว หรือนก จะเห็นว่า
ปลาเป็นเพือ่ นทีไ่ ม่กอ่ ความวุน่ วายให้แก่ผเู้ ลีย้ ง ความใกล้ชดิ ความผูกพันธ์จากการทีไ่ ด้มโี อกาสเลีย้ ง
เห็นการเจริญเติบโตของเขาทำให้เกิดความรัก ความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ จากประเด็นนีน้ เ่ี องทำให้มอี ตั รา
การขยายตัวของปลาสวยงาม มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ในอัตรา 5-10 % อย่างสม่ำเสมอเรือ่ ยมา
ชนิดปลาสวยงามทีน่ ยิ มเลีย้ ง
ปลาสวยงามของไทยทีเ่ ลีย้ งและมีการส่งออกมีประมาณ 200 ชนิด ในขณะทีท่ ว่ั โลกมีอยู่
ประมาณ 1,500 ชนิด มีการจัดกลุม่ ดังนี้
1. กลุม่ ปลากัด แบ่งตามลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
- ครีบหาง เช่น หางสัน้ หางยาว หางมงกุฎ สองหาง หรือฮาฟมูน
- สี เช่น แดง เขียว ฟ้า ฯลฯ
- เพศ เช่น เพศเมีย เพศผู้
2. กลุม่ ปลาไทย ได้แก่ ปลากาแดง ปลาทรงเครือ่ ง ปลาหางไหม้ ปลาสวาย ปลาน้ำผึง้
3. กลุ่มปลาออกลูกเป็นตัว จำแนกตามลักษณะ สี ลวดลาย บนลำตัวและครีบหาง
แบ่งตามชนิดปลาได้แก่
- หางนกยูง แบ่งตามชนิดของสีทล่ี ำตัว เช่น แดง ฟ้า เขียว สีเงิน ดำ
ลวดลายของสีบนครีบหาง เช่น โมเซด ทักซิโด คิงคอบร้า กราซ
- มอลลี่ รวมทัง้ เซลฟิน และ บอลลูน แบ่งตามลักษณะของสี เช่นเดียวกับ
แพลทตี้ และ สอด
4. กลุม่ ปลากระดี่ แบ่งตามชนิดปลา ได้แก่ แรด แรดเผือก กระดีน่ าง กระดีน่ างฟ้า
สลิด
5. กลุม่ ปลาทอง ได้แก่ ออรันดา สิงห์ญป่ี นุ่ สิงห์ตามิด ลักเล่ห์ เกล็ดแก้ว ริว้ กิน้
ตาลูกโปร่ง โคเมท
6. กลุม่ ปลาปอมปาดัวร์ แบ่งตามลวดลายและสีของลำตัว
- Brown discus ไดแก่ 5 สีแดง 5 สีนำ้ ตาล 5 สีเหลือง
- Red turquoise ได้แก่ 7 สีแดง 7 สีเขียว 7 สีบลู
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- Green and blue ได้แก่ บลูเยอรมัน บลูไดมอน
- Snake skin ได้แก่ ลายงู ฝุน่ ลายงู
- Solid pigeon blood ได้แก่ ฝุน่ ทอง ฝุน่ มุก ฝุน่ แดง
- Spotted discus ได้แก่ ลายจุด
7. กลุม่ ปลาเทวดา แบ่งตามลวดลายของลำตัว ได้แก่ ม้าลาย หินอ่อน มุก ดำ
ครึง่ ชาติ ทอง
8. กลุม่ ปลาออสการ์ แบ่งตามสีทป่ี รากฏทีล่ ำตัว ได้แก่ ดำ ทอง เผือก ลายเสือ
มีทง้ั หางสัน้ และหางยาว
9. กลุม่ ปลาบาร์บ ได้แก่ เสือสุมาตรา ทีบาร์บ โรซีบ่ าร์บ
10. กลุม่ ปลาหมอสี ได้แก่ มาลาวี ไตรทอง ฟลาวเวอร์ฮอร์น
11. กลุม่ ปลาอืน่ ๆ ได้แก่ กลุม่ ปลาสองน้ำ กลุม่ ปลาเตทตร้า
ในจำนวนนี้มีกลุ่มปลาที่ต้องขออนุญาตในการส่งออก ได้แก่ หมูอารีย์ ปลาติดหิน
(ปลาค้างคาว) ปลาตะพัด ปลาเสือตอ ซึ่งอยู่ใน พ.ร.บ. คุ้มครอง
อาหารปลาสวยงาม
ปัจจุบนั นีอ้ าหารปลาสวยงามมีหลายชนิด ทัง้ อาหารสด และอาหารสำเร็จรูป อาทิ
ซากุระ โตเกียว เอดีพี ไฮเดรด ฮิการิ และอาหารปลาดุกเล็ก เป็นต้น
ส่วนอาหารสดทีน่ ยิ มใช้กนั มากก็คอื ไรแดง ลูกน้ำ ไส้เดือนน้ำ หนอนแดง หนอนแมลงวัน
ฯลฯ นอกจากนีย้ งั มีอาหารทำเอง โดยนำกุง้ สดหรือหัวใจวัวปัน่ ละเอียดมาให้ปลากินด้วย
ทัง้ นี้ การให้อาหารปลาขึน้ อยูก่ บั แหล่งอาหารและความจำเป็นตามชนิดและขนาดของ
ปลา ยกตัวอย่าง ในระยะแรกเกิดหลังถุงไข่ยบุ อาจจะให้ไข่แดงต้มสุกหรือโรติเฟอร์ แล้วให้ไรแดงหรือ
ลูกน้ำเป็นอาหาร อนุบาลจนลูกปลาสามารถกินอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารทำเองได้
สำหรับวิธเี ก็บอาหารสดเพือ่ ไว้ใช้ในวันถัดไปนั้นส่วนใหญ่มักนิยมแช่แข็ง ซึง่ มีขน้ั ตอน
ดังนีค้ อื
- ล้างอาหารสดให้สะอาด
- ใส่นำ้ สะอาดลงไปประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ เพือ่ ป้องกันการแตกของเซลล์
อาหารสด
ในการบรรจุถงุ พลาสติกเพือ่ แช่แข็งควรใส่ให้มคี วามหนาประมาณ 0.5-2 เซนติเมตร
หากมีความหนามากกว่านีอ้ าหารสดทีแ่ ช่แข็งไว้จะมีการเน่าเสียบริเวณตรงกลางได้
ทีม่ า http://www.nicaonline.com
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ฮอร์โมนกับการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
การเพาะเลีย้ งปลาทัง้ ปลาเศรษฐกิจ และปลาสวยงามเป็นอาชีพทีส่ ำคัญยิง่ อาชีพหนึง่ ทีท่ ำ
รายได้เป็นจำนวนมากให้กบั ผูป้ ระกอบการและประเทศไทยมาเป็นเวลาช้านาน การเพาะเลีย้ งปลาใน
อดีตเริม่ จากการรวบรวมปลาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ แล้วมาเลีย้ งให้มขี นาดหรือสีสนั ตามทีต่ ลาดต้องการ
การดำเนินการดังกล่าวมีปญ
ั หาและอุปสรรคมากขึน้ เรือ่ ยๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จำนวนประชากรสัตว์นำ้
มีปริมาณลดลง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ จึงส่งผลให้ตอ้ ง
มีการเพาะพันธุส์ ตั ว์นำ้ ชนิดต่างๆ อย่างครบวงจร กล่าวคือ เริม่ จากการรวบรวมพ่อ-แม่พนั ธุป์ ลาแล้ว
ปล่อยให้มกี ารผสมกันแบบธรรมชาติ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับชนิดของปลานัน้ ๆ
เช่น การเพาะฟักปลาคาร์พ ปลาเงินปลาทอง เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การเพาะฟักโดยวิธเี ลียนแบบธรรมชาติกย็ งั ไม่สามารถเพิม่ ประชากรปลา
ได้รวดเร็วหรือได้ปลาจำนวนมากพร้อมๆ กัน จึงต้องมีการใช้ฮอร์โมนหรือสารเคมีกระตุน้ ให้ปลาเจริญพันธุ์
เร็วขึน้ มีการผสมพันธุแ์ ละวางไข่ตามทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องการ จึงเกิดการผสมเทียมปลาดังทีป่ ฏิบตั ิ
กันทัว่ ไปในขณะนี้ การผสมเทียมปลาในประเทศไทยได้รเิ ริม่ เมือ่ ปี พ.ศ. 2494 โดยการผสมเทียม
ปลาสวาย และประสบผลสำเร็จอย่างจริงจังเมือ่ ปี พ.ศ. 2509
ฮอร์โมนเป็นสารทีส่ ร้างมาจากต่อมไร้ทอ่ (Endocrine glands) ซึง่ มีอยูใ่ นสัตว์ทกุ ชนิด
ฮอร์โมนมีหน้าที่สำคัญหลายอย่างต่อสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เกีย่ วกับการสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต การเปลีย่ นวัยและการลอกคาบ
การเผาผลาญอาหาร การควบคุมการดูดซึมของของเหลวในร่างกาย ตลอดจนการตอบ
สนองต่อความเครียด ในสัตว์นำ้ นัน้ ฮอร์โมนทีน่ ำมาใช้นน้ั ได้มาจากการสร้างและหลัง่ ออกมาตามปกติ
ของต่อมไร้ทอ่ นัน้ ๆ หรือได้มาจากการสกัดต่อมไร้ทอ่ เช่น การเอาต่อมใต้สมองปลา (Pituitary gland)
มาสกัด รวมตลอดทัง้ ฮอร์โมนทีไ่ ด้มาจากการสังเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ าร
จุดประสงค์ของการใช้ฮอร์โมนในการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ้ มีดว้ ยกันหลายอย่างคือ
1. ช่วยเหนีย่ วนำให้มคี วามสมบูรณ์ทางเพศ
2. ช่วยกระตุน้ ให้มกี ารสร้างไข่และน้ำเชือ้
3. ใช้ในการแปลงเพศเพือ่ ให้ได้ปลาเพศผูห้ รือเพศเมืออย่างเดียว
4. ใช้เพือ่ ควบคุมให้เกิดการเป็นหมันแก่พอ่ แม่ปลา
5. ใช้เพือ่ กระตุน้ ให้ปลามีสสี วยตามทีต่ ลาดต้องการ
6. ใช้เพือ่ ควบคุมการดูดซึมของของเหลวในร่างกาย เช่น การแลกเปลีย่ นไอออน
ต่างๆ ในน้ำทีเ่ หงือก
7. ใช้เพือ่ กระตุน้ การเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปลาเศรษฐกิจ
การเหนีย่ วนำให้มคี วามสมบูรณ์ทางเพศ การสร้างไข่ การสร้างน้ำเชือ้ และการวางไข่
ในธรรมชาติ การผสมพันธุ์ และการวางไข่ของปลาขึน้ กับองค์ประกอบของสภาพแวดล้อม
โดยเฉพาะในเรื่องของอุณหภูมิ กลางวัน กลางคืน อาหาร คุณภาพน้ำ เช่น ความเค็ม ปริมาณ
ออกซิเจนในน้ำ ตลอดจนวัสดุหรือสถานทีใ่ ห้ปลาวางไข่ ต่อมใต้สมองหรือ Pituitary gland ซึง่ อยูใ่ ต้
สมองบริเวณไฮโปทาลามัส (Hypothalamus) จะทำหน้าทีส่ ร้างโกนาโดโทรปิน (Gonadotropin, Gn)
ซึง่ จะกระตุน้ ให้รงั ไข่และอัณฑะ
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สร้างฮอร์โมนเอสโตรเจน และแอนโดรเจนหรือเทสโตสเตอโรน ช่วยกระตุน้ ให้เกิดการสร้างไข่และน้ำเชือ้
ต่อไป
ฉะนัน้ การเพาะขยายพันธุป์ ลาหรือการผสมเทียม จึงนิยมใช้ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลา
โดยเอาต่อมใต้สมองปลามาบดแล้วใช้รว่ มกับสารสังเคราะห์บางชนิด เช่น พวก Domperidone, Pimozide,
Metoclopramide, Sulpiride ฮอร์โมนทีส่ ำคัญทีต่ อ่ มใต้สมองคือ Luteinizing Hormone (L.H.) และ Follicle
Stimulating Hormone (F.S.H.) ซึง่ ฮอร์โมนทัง้ สองจะช่วยให้ไข่แก่เร็วขึน้ และหลุดออกจากฟักไข่ได้
ง่ายขึน้
ขนาดของฮอร์โมนทีใ่ ช้
ถ้าเป็นการนำต่อมใต้สมองปลามาบดแล้วฉีดให้ปลา นิยมใช้หน่วยเป็นโดส เช่น 1 โดส
หรือ 2 โดส ซึง่ หมายความว่าต่อมใต้สมองจากปลาจำนวน 1 กิโลกรัม เมือ่ นำมาบดด้วยน้ำกลัน่ หรือ
น้ำเกลือแล้วนำมาฉีดให้กบั ปลาจำนวน 1 กิโลกรัม เรียกว่า 1 โดส ถ้าได้ตอ่ มใต้สมองปลาจำนวน
2 กิโลกรัม แล้วฉีดให้ปลา 1 กิโลกรัม เรียกว่า 2 โดส ปริมาณสารละลายฮอร์โมนทีจ่ ะฉีดไม่เกิน
1 ซีซี ฉะนัน้ สมมติวา่ ได้ตอ่ มใต้สมองจากปลาไน 1 ตัว น้ำหนัก 1 กิโลกรัม จะฉีดให้ปลาทอง
1 โดส ก็ตอ้ งใช้ปลาทองทัง้ หมดหนัก 1 กิโลกรัม ซึง่ อาจจะมีทง้ั หมด 20 ตัว เนือ่ งจากปลาทอง
มีขนาดเล็กมาก ปริมาณสารละลายฮอร์โมนทีจ่ ะฉีดน่าจะใช้ตวั ละ 0.5 ซีซี ฉะนัน้ ก็ตอ้ งใช้นำ้ เกลือ
หรือน้ำกลัน่ จำนวน 10 ซีซี ละลายในต่อมใต้สมอง
ในกรณีใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ซง่ึ จะเป็นผงบรรจุอยูใ่ นขวดหรือหลอด จะนิยมใช้หน่วยเป็น
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมของปลา อย่างเช่น Luteinizing Hormone Releasing Hormone analog
(LHRHa) นิยมฉีดขนาด 1 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ถึง 100 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ฉะนัน้ ถ้าปลา
หนัก 5 กิโลกรัม แล้วใช้ขนาด 5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม จะต้องใช้ LHRHa จำนวน 25 ไมโครกรัม
วิธกี ารให้ฮอร์โมน
1. ให้โดยการฉีด เป็นวิธกี ารให้ฮอร์โมนทีน่ ยิ มมากกว่าวิธกี ารอืน่ ๆ ส่วนใหญ่นยิ มฉีด
เข้ากล้ามเนือ้ บริเวณด้านหลังข้าง ๆ ครีบหลัง นอกจากนีอ้ าจจะใช้วธิ กี ารฉีดเข้าช่องท้อง โดยแทงเข็มทาง
ด้านหน้าของทวารหนักหรือหลังของครีบท้อง
2. ให้โดยการฝัง วิธีการนี้นิยมใช้กับปลาในประเทศที่มีอากาศหนาว โดยการผสม
ฮอร์โมนกับพวกคอเลสเตอรอล แล้วฝังเข้าไปในกล้ามเนือ้ ด้านหลัง หรือฝังเข้าช่องท้องโดยใช้เข็มทีม่ ี
ขนาดใหญ่ เช่น เบอร์ 16 หรือ 18
ขนาดของฮอร์โมนทีใ่ ช้สงู ถึง 25 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมเพือ่
ให้ฮอร์โมนค่อยๆ ดูดซึมเข้าไปตามอวัยวะต่าง ๆ โดยเฉพาะอวัยวะเพศ
3. ให้โดยการกิน วิธกี ารนีส้ ามารถใช้ได้กบั ปลาทัง้ ทีอ่ ยูบ่ ริเวณแถบร้อน และแถบหนาว
โดยการผสมฮอร์โมน ทัง้ จากต่อมใต้สมองปลา หรือเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์ในอาหารให้ปลากินเพื่อ
กระตุน้ ให้ปลาวางไข่
4. ให้โดยการสุม่ โดยการสุม่ ปลาลงในน้ำทีม่ ฮี อร์โมน ส่วนใหญ่ใช้กบั ฮอร์โมนสังเคราะห์
ในปลาทองมีผทู้ ดลองพบว่า ความเข้มข้นขนาด 0.5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม สามารถทำให้ปลาวางไข่ได้
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การใช้ฮอร์โมนร่วมกับสารเคมีสงั เคราะห์
สารเคมีสงั เคราะห์มคี ณ
ุ สมบัตชิ ว่ ยให้การใช้ฮอร์โมนได้ผลดีมากยิง่ ขึน้ ทำให้การตกไข่และ
การสร้างน้ำเชื้อมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างเช่น ในปลาสวายให้ใช้ GnRH 20 ไมโครกรัมต่อ
กิโลกรัมของปลา ร่วมกับการใช้ Domperidone 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมของปลา ฉีดเข้ากล้ามเนือ้
หรือใช้วธิ กี ารกรอกปากด้วย GnRH 50 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมของปลาผสมกับ Dopamine 5 ไมโครกรัม
ต่อกิโลกรัมของปลา
ในปลาดุกแอฟริกนั ใช้ LHRHa 50 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมของปลา ผสมกับ Dopamine
50 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมของปลา ฉีดครัง้ เดียว และสามารถรีดไข่ได้หลังจากนัน้ 12 ชัว่ โมง 30 นาที
นอกจากนี้ อาจจะใช้ Human Chorionic Gonadotropin (HCG) อย่างเดียวในการ
กระตุ้นให้ปลาวางไข่ อย่างเช่นในปลาดุกอุยให้ฉีด HCG 2000 ไอยูต่อกิโลกรัมของปลา (IU/kg)
เข้ากล้ามครัง้ เดียวทีอ่ ณ
ุ หภูมขิ องน้ำ 26 - 31 องศาเซลเซียส และสามารถรีดไข่ได้หลังจากนัน้ 10 ชัว่ โมง
ในปลาดุกแอฟริกนั ขนาด 500 กรัม ฉีด HCG เข้ากล้ามขนาด 1500 ไอยู หรือจะ
ใช้ขนาด 4000 ไอยูตอ่ กิโลกรัม และ 3000 ไอยูตอ่ กิโลกรัม ก็ให้ผลดีเช่นกัน โดยเลีย้ งปลาไว้ทอ่ี ณ
ุ หภูมิ
25 องศาเซลเซียส สามารถรีดไข่ได้หลังจากฉีดฮอร์โมน 16 ชัว่ โมง
การแปลงเพศปลา
ในอุตสาหกรรมการเพาะเลีย้ งปลาทัง้ ปลาเศรษฐกิจและปลาสวยงาม การแปลงเพศปลา
บางชนิดจะช่วยให้มคี ณ
ุ ค่าทางเศรษฐกิจมากขึน้ และช่วยให้ปลามีอตั ราการเจริญเติบโตเร็วขึน้ อย่างเช่น
กรณีปลานิล การทำให้เป็นเพศผูอ้ ย่างเดียวจะช่วยให้ปลาโตเร็วขึน้ เนือ่ งจากไม่ตอ้ งเสียพลังงานในการ
สร้างไข่และวางไข่ ตลอดจนการดูแลลูกปลาวัยอ่อน สำหรับในปลาสวยงามการใช้ฮอร์โมนทีช่ ว่ ยแปลงเพศ
จะมี ส ่ ว นช่ ว ยให้ ป ลามี ส ี ส วยขึ ้ น อย่ า งเช่ น ในกรณี ข องปลากั ด ปลาหมอสี ปลาปอมปาดั ว ร์
ปลาหางนกยูงเป็นต้น สารฮอร์โมนทีใ่ ช้แปลงเพศเป็นพวก 17 อัลฟ่า เมทิลเทสโตสเตอโรน หรือ 17
เบต้า เอสตาไดออล หรือใช้ฮอร์โมนทัง้ สองชนิดพร้อมกัน เพือ่ ทำให้นำ้ เชือ้ ตัวผูเ้ ปลีย่ นเป็นเพศใดเพศหนึง่
โดยเฉพาะ
สำหรั บ ในปลาปอมปาดั ว ร์ การเร่ ง ให้ ป ลามี ส ี ส วย นอกจากจะใช้ ฮ อร์ โ มนแล้ ว
ผู ้ เ พาะเลี ้ ย งยั ง นิ ย มใช้ ส ารเร่ ง สี ผ สมกั บ ไข่ ก ุ ้ ง ก้ า มกรามให้ ป ลากิ น โดยใช้ ส ารพวกคลอโรฟี ล ล์
ซึง่ จะช่วยให้ปลามีสแี ดงหรือเหลืองตามทีต่ ลาดต้องการ
การแปลงเพศปลาให้เป็นเพศผูอ้ ย่างเดียว
โดยการใช้ 17 อัลฟ่า เมทิลเทสโตสเตอโรน (MT) ให้กนิ ขณะทีล่ กู ปลาเริม่ กินอาหาร
หรือโดยการจุม่ ไข่ขณะทีก่ ำลังแบ่งตัว หรือจุม่ ลูกปลาทีเ่ พิง่ ฟักเป็นตัว อย่างเช่นในปลาคาร์พ ใช้ MT
50 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมของปลา ผสมอาหารให้กนิ 6 - 11 สัปดาห์ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 25 องศาเซลเซียส
จะช่วยให้ปลาเป็นเพศผูไ้ ด้ถงึ 92.7 เปอร์เซ็นต์
ในปลานิลให้ใช้ MT 30 - 40 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร ให้ลกู ปลากินติดต่อกัน
30 วัน โดยเลีย้ งปลาทีค่ วามหนาแน่น 1,000 ตัวต่อตารางเมตร
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การแปลงเพศปลาให้เป็นเพศเมียอย่างเดียว
ปลาหลายชนิดสามารถถูกแปลงเพศให้เป็นเพศเมีย โดยการใช้เอสตาไดออล (E) 17
เบต้า ให้ปลากินเมือ่ ปลาเริม่ กินอาหาร หรือโดยการนำไข่ทก่ี ำลังแบ่งตัว หรือใช้ลกู ปลาทีฟ่ กั เป็นตัวใหม่ๆ
จุม่ ลงในน้ำทีม่ ฮี อร์โมนชนิดนีอ้ ยู่ อย่างเช่นในปลาดุกอเมริกนั (ปลากดหลวง) ให้ใช้ E 60 ไมโครกรัม
ต่อกิโลกรัมของอาหาร จะช่วยให้ได้ปลาเพศเมียเพิม่ ขึน้
การทำให้ปลาเป็นหมัน
นิยมใช้กบั ปลาเพศเมีย ทัง้ นี้ เพือ่ ไม่ให้เกิดการแพร่พนั ธุ์ นิยมใช้ในกรณีของพวกปลา
สวยงาม เช่น ปลาคาร์พ ทำให้ผซู้ อ้ื ไปแล้วไม่สามารถขยายพันธุไ์ ด้หลักการก็คอื ทำให้เป็นเพศเมียทีม่ ี
โครโมโซม 3 คู่ ซึง่ อาจจะทำให้เป็นหมัน โดยใช้ Methyltestosterone อย่างเช่นในปลาคาร์พใช้ MT
100 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมของปลา ให้กนิ ติดต่อกัน 3-8 สัปดาห์ หรือใช้ 400 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม
ของอาหารแก่ลกู ปลาคาร์พทีฟ่ กั เป็นตัวใหม่ กินติดต่อกัน 30 วัน จะเหนีย่ วนำให้เป็นหมันได้ถงึ 98
เปอร์เซ็นต์ นอกจากนีก้ ารจุม่ ไข่ทก่ี ำลังแบ่งตัวในฮอร์โมนหรือในน้ำทีม่ อี ณ
ุ หภูมสิ งู กว่าปกติ 3 - 5 องศา
เซลเซียส ก็จะช่วยให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของโครโมโซมทีม่ จี ำนวนมากขึน้ ได้ ซึง่ จะเหนีย่ วนำให้เกิด
การเป็นหมันและโตเร็วกว่าปกติได้
การใช้ฮอร์โมนเพือ่ เร่งการเจริญเติบโต
ฮอร์โมน Methyltestosterone (MT) สามารถช่วยเร่งให้ปลาหลายชนิดเจริญเติบโต
เร็วขึน้ เช่น ปลาคาร์พ ปลาไหล ปลานิล ขนาดทีใ่ ช้ผสมอาหารให้ปลากินขึน้ กับชนิดของปลาโดยใช้
ขนาดตัง้ แต่ 0.1 ถึงมากกว่า 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมของอาหาร เช่น ในปลานิลใช้ 10 ไมโครกรัม
ต่อกิโลกรัมของอาหาร
จะเห็นว่าฮอร์โมนมีบทบาทหลาย ๆ อย่างต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลีย้ งปลา ทัง้ ปลา
เศรษฐกิจและปลาสวยงาม แต่การใช้สารสังเคราะห์ดงั กล่าวแก่ปลาเศรษฐกิจ ซึง่ จะนำไปบริโภคโดย
เฉพาะการเร่งการเจริญเติบโตจำเป็นจะต้องใช้อย่างระมัดระวัง และควรอยูภ่ ายใต้การดูแลของสัตว์แพทย์
หรือควรมีการหยุดการใช้สารสังเคราะห์ดงั กล่าวอย่างน้อย 30 วัน ทัง้ นี้ เพือ่ มิให้มสี ารตกค้างถึงผูบ้ ริโภค
ซึง่ อาจจะทำให้เกิดการผิดปกติแก่ผบู้ ริโภคได้ถา้ รับประทานปลาทีม่ ฮี อร์โมนเป็นเวลานาน ๆ
อย่างไรก็ตาม
ในกรณีการทำให้ปลาเป็นหมันโดยเฉพาะอย่างยิง่ พวกปลาสวยงาม
ผูเ้ ลีย้ งควรพิจารณาดำเนินการอย่างยิง่ ในกรณีสง่ ปลาไปขายต่างประเทศ ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการสงวนการ
เพาะพันธุใ์ ห้มแี ต่ในประเทศไทยแห่งเดียว อันจะเป็นการช่วยให้การเพาะพันธุป์ ลาของเราขยายตัวมาก
ยิง่ ขึน้ ซึง่ จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลีย้ งปลาสวยงามต่อไป
ทีม่ า : รศ. น.สพ.ดร.จิรศักดิ์ ตัง้ ตรงไพโรจน์. ครบเครือ่ งธุรกิจปลาสวยงาม. พิมพ์ครัง้ ที่ 4 กรุงเทพฯ
: สำนักพิมพ์มติชน, 2543.
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การผลิตแก๊สชีวภาพ (Biogas)
แก๊สชีวภาพ หรือไบโอแก๊ส คือแก๊สที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการย่อยสลายอินทรีย์สาร
โดยจุลนิ ทรีย์ในสภาพที่ปราศจากออกซิเจนหรือมีออกซิเจนไม่เพียงพอ แก๊สชีวภาพประกอบด้วยแก๊ส
หลายชนิด แต่สว่ นใหญ่เป็นแก๊สมีเทน (CH4) ประมาณ 50 - 70% และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
ประมาณ 30 -50% ส่วนทีเ่ หลือเป็นแก๊สชนิดอืน่ ๆ เช่น ไฮโดรเจน (H2) ออกซิเจน (O2) ไฮโดรเจนซัลไฟด์
(H2S) ไนโตรเจน (N2) และไอน้ำ
ขัน้ ตอนการย่อยสลายสารอินทรียเ์ พือ่ ให้เกิดแก๊สชีวภาพมี 2 ขัน้ ตอน คือ
1. ขัน้ ตอนการย่อยสลายสารอินทรียโ์ มเลกุลใหญ่ เช่น ไขมัน แป้ง และโปรตีน ซึง่ อยูใ่ นรูป
สารละลายจนกลายเป็นกรดอินทรียร์ ะเหยง่าย (volatile acid) โดยจุลนิ ทรียก์ ลุม่ สร้างกรด (acidproducing bacteria)
2. ขัน้ ตอนการเปลีย่ นกรดอินทรียใ์ ห้เป็นแก๊สมีเทน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ โดยจุลนิ ทรีย์
กลุม่ สร้างมีเทน (methane-producing bacteria)
จากกระบวนการเกิดแก๊สชีวภาพดังกล่าว จึงนำมาใช้ในการผลิตแก๊สชีวภาพโดยนำของเสีย
และสิง่ ปฏิกลู จากคอกสัตว์ รวมทัง้ สารอินทรียอ์ น่ื ๆ ทีเ่ ป็นเศษซากเหลือใช้ในครัวเรือน หรือฟาร์มเลีย้ งสัตว์
มาหมักในบ่อหมักจนเกิดแก๊สมีเทนไปใช้ประโยชน์ได้
วิธกี ารผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ ทำได้ดงั นี้
1. สร้างบ่อหมักแก๊สและบ่อน้ำล้นคูก่ นั โดยเจาะหรือมีทอ่ ต่อถึงกัน
2. ขุดบ่อบำบัดน้ำเสียหรือช่องระบายน้ำ โดยเชือ่ มต่อกับท่อระบายน้ำจากบ่อน้ำล้น เพือ่
ระบายน้ำออกจากบ่อน้ำล้นให้ไหลลงบ่อ หรือช่องระบายน้ำออกสูแ่ หล่งน้ำต่อไป น้ำทีอ่ อกจากบ่อน้ำล้น
จะมีมลภาวะน้อยมาก สามารถใช้ปลูกพืชได้ดี
3. ทำรางหรือท่อระบายมูลสัตว์และสิง่ ปฏิกลู จากคอกสัตว์ให้ไหลลงสูบ่ อ่ หมักแก๊ส
4. สร้างฝาครอบปิดท่อหมักแก๊สและบ่อน้ำล้น ฝาครอบซึง่ ทำด้วยเหล็ก และมีวาล์วสำหรับ
ปิดและเปิดแก๊สไว้ดา้ นบน มีทอ่ เพือ่ เชือ่ มต่อไปสูถ่ งั เก็บแก๊สสำหรับใช้ประโยชน์ในฟาร์มหรือบ้านเรือน
5. กระบวนการหมักจะเกิดขึ้นเมื่อจุลินทรีย์ในบ่อหมักทำการย่อยสลายสารอินทรีย์ คือ
มูลสัตว์ทถ่ี กู น้ำชะล้างจากคอกสัตว์ลงสูก่ น้ บ่อหมัก ซึง่ จะเกิดแก๊สต่างๆ ขึน้ มาโดยเฉพาะแก๊สมีเทนจะลอย
ขึ้นสู่ฝาครอบบ่อ เมื่อเกิดขึ้นมากๆจะมีแรงดันที่ฝาครอบบ่อ แต่เนือ่ งจากฝาครอบบ่อเป็นเหล็กมี
น้ำหนักมากจะกดลงจนแก๊สมีแรงดันมากขึน้ ดังนัน้ เมือ่ เปิดวาล์วทีฝ่ าครอบบ่อ แก๊สก็จะไหลไปตามท่อ
สู่แหล่งกำเนิดเชื้อเพลิงและพลังงานทีต่ อ้ งการหรือเก็บไว้ในถังแก๊สก็ได้ ส่วนน้ำทีเ่ กิดจากการหมักจะ
ระบายสูบ่ อ่ น้ำล้นซึง่ จะไหลลงสู่บ่อพัก (บ่อบำบัดน้ำเสีย) หรือระบายออกสู่ที่เก็บกักน้ำไปใช้ประโยชน์
ต่อไป
6. มูลสัตว์ทร่ี ะบายเข้าใส่ในบ่อหมักทุกวัน เมื่อย่อยสลายแล้วจะล้นออกสู่บ่อน้ำล้น ส่วนที่
เป็นกากมูลหมักสามารถนำมาตากแห้งเป็นปุย๋ อินทรีย์ และน้ำมูลหมักก็จะปล่อยลงสูบ่ อ่ บำบัดจนได้มาตรฐาน
สามารถปล่อยลงสูแ่ หล่งน้ำหรือนำไปใช้ประโยชน์อน่ื ๆ ได้
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การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์มมี านานแล้ว แต่ไม่นยิ มอย่างแพร่หลาย เพราะลักษณะการ
ผลิตมีขนาดใหญ่เหมาะกับการเลีย้ งสัตว์ในฟาร์ม ต่อมาได้มกี ารศึกษาและพัฒนาจนสามารถประยุกต์ใช้ได้
กับครัวเรือนขนาดเล็ก ซึง่ ใช้หลักการเดียวกับการหมักในบ่อหมักแก๊สโดยใช้ถงั พลาสติก (เพราะมีราคา
ถูกและ คงทนกว่าถังเหล็ก) ขนาด 200 ลิตร เป็นถังหมัก ภายในถังหมักประกอบด้วยท่อพีวซี ี ขนาด
3 นิว้ ยาว 40 เซนติเมตร เป็นท่อสำหรับเติมวัสดุทใ่ี ช้หมักให้เกิดแก๊ส ซึ่งมีใบพัดสำหรับกวนวัสดุ
หมักให้คลุกเคล้าเข้ากัน ขนาดกว้าง 7.5 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร และมีทอ่ ระบายน้ำล้นยาว
70 เซนติเมตร ส่วนถังเก็บแก๊สประกอบด้วยถังสองใบ ใบหนึ่งเล็กกว่าและจะคว่ำอยู่บนถังที่บรรจุ
น้ำ ต่อท่อจากถังหมักมายังถังเก็บแก๊สและต่อท่อนำแก๊สไปใช้ประโยชน์
วิธกี ารทำให้เกิดแก๊สชีวภาพ
1. ใช้มลู สัตว์ผสมน้ำให้เหลวพอประมาณจำนวน 50 ลิตร ใส่ลงในถังหมักทางท่อเติมวัสดุ
ทิง้ ไว้ 10 วัน
2. วันที่ 11 ของการหมัก เติมน้ำผสมเศษอาหารให้อยูใ่ นระดับท่อน้ำล้น ภายใน 24 ช.ม.
หลังจากเติมก็จะเกิดแก๊สซึง่ นำไปใช้ประโยชน์ได้
3. วันที่ 12 ของการหมัก เติมเศษอาหารหรือผลไม้ แล้วสับให้เป็นชิน้ เล็กทีส่ ดุ ผสมน้ำ
แล้วมีปริมาตร 1 - 2 ลิตรของการเติมแต่ละครัง้
4. เมือ่ เติมวัสดุหมักทุกครัง้ ควรหมุนใบพัดเพือ่ ให้สว่ นผสมคลุกเคล้าเข้ากัน ไม่ควรเติม
วัสดุทเ่ี ป็นกรดเพราะจะทำให้ไม่เกิดแก๊ส พืชทีเ่ ป็นเส้นใยจะทำให้พนั ใบพัดและถ่ายเทออกยาก มะละกอ
ผักตบชวา กากถัว่ เหลือง จะทำให้เกิดแก๊สได้ดี
5. การเก็บแก๊ส นอกจากใช้ถงั ทีค่ ว่ำในน้ำแล้ว ยังสามารถเก็บได้ในยางในของรถยนต์
และเตาทีจ่ ะใช้ควรเป็นเตาหัวเดียว
การใช้ประโยชน์จากแก๊สชีวภาพ
1. ด้านพลังงานและเศรษฐกิจ ช่วยลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศซึง่ ลงทุนต่ำกว่า
พลังงานอืน่ ๆ แก๊สชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตร ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 1.25 กิโลวัตต์ ใช้หงุ ต้มได้ 3 มือ้
สำหรับครอบครัว 4 คน
2. ด้านปรับปรุงสภาพแวดล้อม ช่วยกำจัดมลภาวะและเชื้อโรคในคอกสัตว์ และช่วย
บำบัดน้ำเสียให้กลับไปใช้ใหม่ได้ ช่วยลดปริมาณแก๊สมีเทนที่เกิดในคอกสัตว์ที่จะปล่อยสู่บรรยากาศ
3. ด้านการเกษตร กากทีไ่ ด้นำไปใช้เป็นปุย๋ ทีด่ กี ว่าปุย๋ สด ๆ
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การหาพืน้ ที่ และปริมาตรน้ำในแหล่งน้ำ
การหาพืน้ ทีแ่ ละปริมาตรน้ำจากแหล่งน้ำทีม่ รี ปู ทรงเรขาคณิต สามารถคำนวณโดยการ
ใช้สตู ร

สูตร หาพืน้ ทีส่ เ่ี หลีย่ มผืนผ้า
สูตร หาปริมาตร

= กว้าง X ยาว
= กว้าง X ยาว X ลึก

การหาพืน้ ทีแ่ หล่งน้ำทีไ่ ม่ใช่รปู ทรงเรขาคณิต สามารถใช้หลักการ “ สมุทรสนาม” ดังนี้
1. ให้ลากเส้นรอบพืน้ ทีแ่ หล่งน้ำทีต่ อ้ งการหาให้เป็นรูปเหลีย่ ม โดยตัด / เพิม่ ส่วนทีเ่ กิน /
ขาด ให้ใกล้เคียงกัน
2. ลากเส้นสำรวจจากมุมหนึง่ ไปยังอีกมุมหนึง่ (ส่วนทีก่ ว้างทีส่ ดุ )
3. ลากเส้นกิง่ ให้ตง้ั ฉากกับเส้นสำรวจ
4. วัดความยาวของเส้นสำรวจ และเส้นกิง่ แต่ละตำแหน่ง บันทึกลงตาราง
5. ใช้สตู รคำนวณหาพืน้ ทีแ่ ต่ละพืน้ ที่ (สีเ่ หลีย่ มคางหมู)นำมารวมกันเป็นพืน้ ทีแ่ หล่งน้ำ
ทัง้ หมด
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การตรวจสอบสมบัตขิ องน้ำ
การตรวจสอบสมบัตขิ องน้ำ ทำได้ 3 วิธี คือ
1) วัดโดยประสาทสัมผัส เช่น การดูสี ดมกลิน่ หรือ ชิมดู แต่วธิ นี ม้ี คี วามไม่แน่นอนสูง
2) วัดด้วยวิธกี ารทางเคมี เป็นวิธกี ารทีด่ ี มีความแม่นยำ แต่ตอ้ งตรวจวัดหลายอย่าง เช่น
วัดค่าความเป็นกรดเบส วัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ วิธนี ม้ี ขี อ้ ด้อยในเรือ่ งวัสดุอปุ กรณ์
ราคาแพง บางขัน้ ตอนใช้สารเคมีทใ่ี ช้หนเดียว การตรวจทางเคมีจงึ ไม่สามารถทำได้
บ่อย และต่อเนือ่ ง
3) การวัดทางชีวภาพ มาจากข้อมูลทีว่ า่ สิ่งมีชีวิตที่พบคือข้อสรุปของปัจจัยแวดล้อม
ทุกอย่างในแหล่งน้ำ การสำรวจชนิด และปริมาณของสิง่ มีชวี ติ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นน้ำจึงถือว่า
เป็นวิธที ไ่ี ด้ผลแม่นยำทีส่ ดุ อุปกรณ์ราคาถูก ทุกคนสามารถตรวจสอบได้
เกณฑ์คณ
ุ ภาพทีเ่ หมาะสมต่อการดำรงชีวติ ของสัตว์นำ้

สีและกลิน่ อาศัยการสังเกตสี และกลิน่ ทีเ่ ปลีย่ นไป หรือผิดปกติของน้ำ อาจนำตัวอย่าง
มาเทียบสี และกลิน่ กับน้ำสะอาดทีป่ ราศจากมลภาวะ
ความโปร่งใสและความขุ่นของน้ำ เปรียบเหมือนการมองเห็นแสงผ่านได้มากน้อย
เพียงไรโดยใช้เซคิดสิ ก์ หย่อนเชือกทีผ่ กู ติดกับวัตถุลงไปในน้ำถึงจุดทีม่ องเห็นวัตถุลางๆ วัดระยะทางที่
หย่อนเชือกลงไป
ใช้เทอร์มอมิเตอร์วดั อุณหภูมขิ องน้ำทีร่ ะดับพืน้ ผิว และใต้ผวิ น้ำประมาณ 30 เซนติเมตร
หากสังเกตเห็นว่าน้ำมีอณ
ุ หภูมสิ งู ผิดปกติจากธรรมชาติ
ตรวจสอบปริมาณออกซิเจนในแหล่งน้ำ โดยใช้ชดุ ตรวจสอบ หากน้ำมีออกซิเจนน้อย
กุง้ ปลา จะพบเห็นทีผ่ วิ น้ำมากขึน้ และเมือ่ ขาดออกซิเจน สัตว์ตา่ งๆ จะตาย น้ำจะเน่าเสีย
ศึกษาเปรียบเทียบการจม - การลอยของสิง่ ต่างๆ ทีต่ อ้ งการศึกษาในแหล่งน้ำ การจมการลอยของสารในน้ำเป็นเรื่องของความหนาแน่น โดยสารที่มีค่าความหนาแน่นมากกว่าน้ำจะจมน้ำ
ถ้าความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำจะลอยน้ำ เมือ่ น้ำมีคา่ ความหนาแน่นเท่ากับ 1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
ใช้กระดาษยูนเิ วอร์แซลศึกษาความเป็นกรด เบสของน้ำในแหล่งน้ำ
ตรวจสอบสภาพน้ำว่าเป็นน้ำอ่อน - น้ำกระด้าง จากความสูงของฟองสบู่
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น้ำมัน และไขมัน สังเกตว่ามีคราบไขมันลอยเป็นเป็นฝ้าทีผ่ วิ น้ำ
ค่า pH สามารถใช้กระดาษยูนเิ วอร์แซล เพือ่ ทดสอบระดับความเป็นกรด - เบส
พืชน้ำบางชนิดสามารถเป็นดัชนีบ่งถึงสภาวะปนเปื้อนมลพิษของแหล่งน้ำ เช่น
สาหร่าย “เทา” ผักแว่น ซึง่ จะไม่สามารถอยูไ่ ด้ในน้ำคุณภาพต่ำ มีการปนเปือ้ นมลพิษ
พืชน้ำอีกประเภทหนึง่ จะเจริญขึน้ มากมาย หากมีสารไนโตรเจน ฟอสฟอรัสในน้ำ
มาก เช่น ผักตบชวา สาหร่ายทัว่ ไป ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ
การใช้ดชั นีชวี ภาพเพือ่ วัดระดับคุณภาพของแหล่งน้ำ โดยอาศัยดัชนีดา้ นชีววิทยา
คือ สัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังทีอ่ าศัยอยูบ่ นท้องน้ำ หรือ เรียกว่า สัตว์หน้าดิน
สารซักฟอกในน้ำ สามารถทดสอบโดยเอาตัวอย่างใส่ขวดเขย่า สังเกตดูความเป็น
ฟองมากหรือน้อย
สำรวจสิง่ มีชวี ติ บริเวณรอบๆ แหล่งน้ำ และทีผ่ วิ น้ำ โดยบันทึกลักษณะสำคัญของ
สิ่งมีช ี ว ิ ต ที ่ ส ั ง เกตจำนวนที ่ พ บ
โดยใช้ ข วดตั ก ตั ว อย่ า งำบริเวณที่ลึกลงไปจากผิวน้ำประมาณ
30 เซนติเมตร นำมาใส่กล่องพลาสติกใสแล้วส่องดูดว้ ยแว่นขยายหรือกล้องจุลทรรศน์ บันทึกผล
การส่องดูสง่ิ มีชวี ติ ทีไ่ ม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ต้อง
หยดน้ำส่องดูหลายๆ ครัง้ จะทำให้นกั เรียนพบสิง่ มีชวี ติ ทีห่ ลากหลายออกไป
และเมือ่ พบสิง่ มีชวี ติ
ให้นกั เรียนเปรียบเทียบกับรูปภาพในหนังสือ และเขียนชือ่ สิง่ มีชวี ติ ทีพ่ บในใบบันทึกกิจกรรม พร้อมทัง้
ศึกษารายละเอียดเกีย่ วกับสิง่ มีชวี ติ เพิม่ เติม
น้ำทีน่ กั เรียนเก็บมาส่องดูเมือ่ เลิกใช้แล้วให้นำไปเทในแหล่งน้ำเดิม เพราะในน้ำนัน้
มีสง่ิ มีชวี ติ เล็กๆ อาศัยอยู่
อุณหภูมกิ บั การละลายของแก๊ส ตามปกติ สภาพการละลายของแก๊สจะลดลงเมือ่
อุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ เมือ่ เราต้มน้ำในบีกเกอร์ เราจะเห็นมีฟองอากาศเกิดขึน้ ทีผ่ นังด้านในของบีกเกอร์กอ่ น
ทีน่ ำ้ จะเดือด เมือ่ อุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ โมเลกุลของแก๊สต่างๆทีล่ ะลายอยูใ่ นน้ำเริม่ แยกตัวออกจากน้ำก่อน
น้ำจะเดือดเป็นเวลานานพอสมควร การทีแ่ ก๊สออกซิเจนละลายได้นอ้ ยลงในน้ำร้อนมีผลโดยตรงต่อสิง่ ที่
เรียกว่า “ ภาวะมลพิษเชิงความร้อน” (thermal pollution) ซึง่ หมายถึงการทีส่ ง่ิ แวดล้อม (ส่วนใหญ่คอื
น้ำ ) มีอณ
ุ หภูมสิ งู ขึน้ ถึงระดับทีเ่ ป็นอันตรายต่อสิง่ มีชวี ติ เช่นเดียวกับสัตว์เลือดเย็นอืน่ ๆ ปลาปรับตัว
ให้เข้ากับการแปรผันของอุณหภูมิในสิ่งแวดล้อมได้ไม่ดีเท่ามนุษย์ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจะเร่งอัตรา
เมตาบอลิซมึ ของปลาให้เร็วขึน้ (ประมาณ 2 เท่าต่อทุก 100 C ทีเ่ พิม่ ขึน้ ) ซึง่ จะทำให้ปลาต้องใช้ออกซิเจน
มากขึน้ ในขณะที่ออกซิเจนในน้ำมีน้อยลง เนื่องจากสภาพการละลายลดลงในน้ำร้อน ดังนัน้ ในวันทีม่ ี
อากาศร้อน นักตกปลาทีม่ ปี ระสบการณ์สงู จะเลือกตกปลาในบริเวณทีน่ ำ้ ค่อนข้างลึก เนือ่ งจากในบริเวณ
นีจ้ ะมีปริมาณออกซิเจนสูงกว่าบริเวณอืน่ และปลาก็จะมาชุกชุมกันมากเป็นพิเศษ
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วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกีย่ วกับการแก้ปญ
ั หาน้ำ / แหล่งน้ำ
น้ำท่วมเป็นปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ตาม
ธรรมชาติ เนื ่ อ งจากฝนตกในเขตพื ้ น ที ่ ล ุ ่ ม น้ ำ มี
ปริมาณมาก และตกติดต่อกันเป็นเวลานาน จนเกิด
น้ำไหลบ่าเหนือผิวดินลงสูร่ อ่ งน้ำ ลำธาร และในแม่นำ้
มากกว่าปกติ หากลำน้ำตอนใดไม่สามารถรับปริมาณ
น้ำทัง้ หมดให้ไหลอยูเ่ ฉพาะภายในตัวลำน้ำได้ ก็จะ
ทำให้นำ้ มีระดับท้นสูงกว่าตลิง่ แล้วไหลล้นฝัง่ บ่าไป
ท่วมพืน้ ทีส่ องฝัง่ ลำน้ำ หรืออาจไหลไปท่วมขังตามทีล่ มุ่
ต่ำไกลออกไปเป็นบริเวณกว้างด้วย
นอกจากนัน้ ตามพืน้ ทีล่ มุ่ และพืน้ ทีใ่ นเขตชุมชนซึง่ ไม่มรี ะบบการระบายน้ำทีส่ มบูรณ์จะทำให้
เกิดน้ำท่วมขังบนพืน้ ที่ แล้วทำความเสียหายแก่พน้ื ทีเ่ พาะปลูกและทรัพย์สนิ วิธกี ารป้องกันและบรรเทา
น้ำท่วมมีอยูห่ ลายวิธี โดยแต่ละวิธีควรคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพท้องที่ความสามารถในการ
ป้องกันหรือบรรเทาปัญหาน้ำท่วม
สาเหตุทท่ี ำให้เกิดน้ำท่วม ส่วนใหญ่ขน้ึ อยูก่ บั สภาพท้องที่ และความวิปริตของธรรมชาติ
แต่ในบางท้องที่ การกระทำของมนุษย์กม็ สี ว่ นสำคัญในการทำให้เกิดภาวการณ์เกิดอุทกภัยมีความรุนแรง
เพิม่ มากขึน้ ด้วย ดังนี้
1. น้ำท่วมเนือ่ งจากฝนตกหนัก
2. ลักษณะและส่วนประกอบของพืน้ ทีล่ มุ่ น้ำได้แก่ รูปร่างของพืน้ ทีล่ มุ่ น้ำ สภาพภูมปิ ระเทศ
ของพืน้ ทีล่ มุ่ น้ำ ชนิดของดิน สภาพพืชทีข่ น้ึ ปกคลุมพืน้ ที่ และความเสือ่ มโทรมของพืน้ ทีล่ มุ่ น้ำ
3. น้ำทะเลหนุน
4. การเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับสภาวะแวดล้อม ได้แก่ การขยายตัวของเขตชุมชน และการ
ทำลายระบบระบายน้ำทีม่ อี ยูต่ ามธรรมชาติ และแผ่นดินทรุด
วิธกี ารป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมมีอยูห่ ลายวิธี โดยแต่ละวิธีจะมีความเหมาะสมกับ
สภาพท้องที่ ความสามารถในการป้องกันหรือบรรเทาน้ำท่วม วิธกี ารป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมทีส่ ำคัญ
มีดงั ต่อไปนี้
1. การก่อสร้างคันกัน้ น้ำเลียบลำน้ำ โดยมีหลักเกณฑ์ทางวิชาการ คือ ความสูงของคันกัน้
น้ำ ขนาดของคันกัน้ น้ำ และระบบระบายน้ำภายในพืน้ ทีห่ ลังคันกัน้ น้ำ
2. การก่อสร้างทางผันน้ำ
3. การปรับปรุงสภาพลำน้ำ โดยขุดลอกลำน้ำในบริเวณทีต่ น้ื เขิน และหรือการขุดทางน้ำ
สายใหม่
4. การก่อสร้างเขือ่ นเก็บกักน้ำ
5. การก่อสร้างคันกัน้ น้ำโอบล้อมพืน้ ที่
6. การอนุรกั ษ์พน้ื ทีต่ น้ น้ำลำธาร โดยการใช้ ดูแลรักษา และปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติในบริเวณพืน้ ทีต่ น้ น้ำลำธารด้วยวิธกี ารต่างๆ ทีเ่ หมาะสม ประกอบด้วยการอนุรกั ษ์ปา่ ไม้รว่ มกับ
การอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำด้วยวิธกี ารต่างๆ
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น้ำแล้ง หรือภาวะขาดแคลนน้ำ
เกิดจากการไม่สมดุลทางระบบนิเวศวิทยา เนือ่ งจาก
พื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่เป็นแหล่งกักเก็บน้ำตาม
ธรรมชาติได้ถกู ทำลาย เมือ่ เกิดภาวะฝนทิง้ ช่วงทำให้
อากาศร้อน แห้ง และเกิดกระแสลมแรง ทำให้อัตรา
การระเหยของน้ำเพิ่มขึ้นมีการสูญเสียน้ำจากแหล่ง
ธรรมชาติจงึ มีมากขึน้
การแก้ปัญหาทำได้โดยมุ่งพัฒนา
ให้เป็นไปตามวัฏจักรของน้ำ ดังนี้
1. การจัดระบบการจัดการ
ทรัพยากรแหล่งน้ำใต้ดนิ โดยขุดเจาะน้ำบาดาล
2. พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำผิวดิน โดยสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ การ
สร้างเขือ่ น การขุดลอก หนอง บึง ฯลฯ เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีก่ กั เก็บน้ำให้มากขึน้
สำหรับในพื้นที่สูงที่เกิดภาวะขาดแคลนน้ำ
ชลประทาน ทำฝาย ท่อ และคูสง่ น้ำ ตลอดจนใช้
ระบบการให้นำ้ หยดของอิสราเอลมาใช้
3. พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำ
ในบรรยากาศ โดยใช้เทคโนโลยีเพือ่ สร้างน้ำในชัน้
บรรยากาศ

ฝนหลวง เป็นกรรมวิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันทรงคิดค้น
ขึน้ มา พระราชทานให้เป็นเทคโนโลยีในการทำให้เกิดฝนด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ในการดัดแปรสภาพ
อากาศ (Weather modification) ทีก่ ระทำโดยความตัง้ ใจของมนุษย์ ซึง่ มีการวางแผน หวังผล ให้เกิด
ฝนตกลงสูพ่ น้ื ทีเ่ ป้าหมายทีก่ ำหนดแผ่กว้าง มีวนั ฝนตกถี่ และปริมาณฝนมากยิง่ ขึน้ กว่าทีเ่ กิดเองตาม
ธรรมชาติ
ขัน้ ตอนของกรรมวิธกี ารทำฝนเทียม
1. ก่อกวน กระทำโดยใช้สารเคมีกระตุน้ ให้มวลโดยอากาศลอยตัวขึน้ ข้างบนเกิดเป็น
เมฆแนวตัง้ มีจดุ ประสงค์ 2 ประการ คือ
1.1 สร้างเมฆให้เกิดในแนวระดับ
1.2 ทำให้เมฆทีเ่ กิดขึน้ รวมกันเป็นก้อน
2. เลีย้ งให้อว้ น เป็นการทำให้เมฆรวมกันเป็นก้อนใหญ่ มีความหนาแน่นมากขึน้ และให้เคลือ่ นที่
ช้าลง โดยให้สารเคมีแก่กลุม่ เมฆทัง้ ทางด้านหลังก้อนเมฆและบนก้อนเมฆ เรียกการบินแบบนีว้ า่ “Sandwich”
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3. โจมตี เป็นขัน้ ตอนสุดท้าย มีจดุ ประสงค์ 2 ประการคือ
3.1 เพิม่ ปริมาณฝน โดยการสร้างผลึกน้ำแข็งที่ระดับบนสุดของกลุ่มเมฆ เกิดการ
เปลีย่ นสถานะเป็นเม็ดน้ำออกมา
3.2 เพือ่ ให้เกิดการกระจายของฝน เป็นการเร่ง และบังคับให้เกิดเม็ดฝนกระจาย
ครอบคลุมพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
สารเคมีฝนหลวง เป็นสารเคมีทม่ี สี มบัตใิ นการดูดซับความชืน้ ได้ดี และเมือ่ ดูดซับความชืน้
จะทำให้อณ
ุ หภูมสิ งู ขึน้ หรือต่ำลงแตกต่างกัน เพือ่ ให้เลือกชนิด และปริมาณใช้ได้ตามความเหมาะสมกับ
สภาพอากาศและขัน้ ตอนวิธกี าร แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1. สารเคมีประเภทคายความร้อน หรือทำให้อณ
ุ หภูมสิ งู ขึน้ สารเคมีประเภทนีเ้ มือ่ ดูดซับ
ความชืน้ แล้วจะเกิดปฏิกริ ยิ าทำให้อณ
ุ หภูมสิ งู ขึน้ เราใช้สารเคมีประเภทนีเ้ พือ่ ดัดแปรสภาพอากาศให้เกิด
ความเปลีย่ นแปลงพลังความร้อนอย่างฉับพลัน เมื่อเสริมกับความร้อนจากแสงอาทิตย์จะทำให้มวล
อากาศในบริเวณโปรยสารเคมี อุณหภูมทิ ส่ี งู เพียง 0.10 C จะมีผลทีจ่ ะทำให้เกิดการลอยตัวขึน้ ของอากาศได้
ปัจจุบนั มีใช้ในการใช้สารเคมี 3 ชนิด ในปฏิบตั กิ ารฝนหลวง คือ แคลเซียมคาร์ไบด์ แคลเซียมคลอไรด์
และแคลเซียมออกไซด์
2. สารเคมีประเภทดูดกลืนความร้อน แล้วทำให้อณ
ุ หภูมติ ำ่ ลง สารเคมีประเภทนีเ้ มือ่
ดูดซับความชืน้ แล้วจะเกิดปฏิกริ ยิ าทำให้อณ
ุ หภูมสิ งู ขึน้ เราใช้สารเคมีประเภทนีเ้ พือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการดูดซับความชืน้ แล้วกลายเป็นแกนสารละลายเข้มข้นทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ ำ่ กว่าอุณหภูมกิ ลัน่ ตัว ซึง่ ทำให้
ประสิทธิภาพในการกลัน่ ตัวสูงขึน้ และทำให้การเจริญของเม็ดน้ำในก้อนเมฆมีขนาดใหญ่เร็วขึน้ ทำให้เกิด
ขบวนการกลัน่ ตัวอย่างต่อเนือ่ งซึง่ อยูใ่ นขัน้ เลีย้ งให้อว้ น ปัจจุบนั มีใช้ในการใช้สารเคมี 3 ชนิดในปฏิบตั กิ าร
ฝนหลวง คือ ยูเรีย แอมโมเนียมไนเตรต และน้ำแข็งแห้ง
3. สารเคมีทท่ี ำหน้าทีด่ ดู ซับความชืน้ ประการเดียว สารเคมีประเภทนีเ้ มือ่ เกิดปฏิกริ ยิ า
แล้วเกิดการเปลีย่ นแปลงทางอุณหภูมนิ อ้ ยมาก จึงทำหน้าทีเ่ ป็นแกนกลัน่ ตัวของเมฆ เป็นสารทีใ่ ช้ในทุก
ขัน้ ตอนของกรรมวิธกี อ่ กวน เลีย้ งให้อว้ น และโจมตี จากการเกิดขบวนการกลัน่ ตัวจะคายความร้อนแฝง
ทำให้เกิดการลอยตัวขึน้ ของมวลอากาศ ก่อให้เกิดขบวนการกลัน่ ตัวอย่างต่อเนือ่ งเช่นเดียวกัน สารเคมี
ประเภทนีไ้ ด้แก่ เกลือ สารเคมี สูตร ท.1
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ตำราฝนหลวงพระราชทาน
ตำราฝนหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงประดิษฐ์ภาพ “ตำราฝนหลวง” ด้วย
คอมพิวเตอร์ แสดงขั้นตอนและกรรมวิธีการดัดแปรสภาพอากาศ ให้เกิดฝนจากเมฆอุ่นและเมฆเย็น
ประมวลความรู้ และขัน้ ตอนกรรมวิธปี ฏิบตั กิ ารทัง้ มวลไว้ในหนึง่ หน้ากระดาษได้อย่างสมบูรณ์งา่ ยต่อความ
เข้าใจและถือปฏิบตั ิ และพระราชทานแก่นกั วิชาการฝนหลวงถือปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเมือ่
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น้ำเสีย เป็นน้ำทีม่ สี ง่ิ เจือปนต่างๆ มากมาย จนกลายเป็นน้ำทีไ่ ม่เป็นทีต่ อ้ งการ และน่า
รังเกียจของคนทัว่ ไป ไม่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ได้อกี หรือถ้าปล่อยลงสูล่ ำน้ำธรรมชาติจะทำ
ให้คณ
ุ ภาพน้ำของธรรมชาติเสียไป มีสาเหตุมาจากชุมชนในท้องถิ่น จากอุตสาหกรรม จากกองขยะ
มูลฝอย จากสิง่ ปฏิกลู และจากการเกษตร
การแก้ปญ
ั หา หรือบำบัดน้ำเสียทำได้โดยวิธที างกายภาพ
ทางเคมี และทางชีวภาพ
น้ำเสีย หรือ มลพิษทางน้ำ ได้ปรากฏขึน้ ทัง้ ในแม่นำ้ ลำคลอง และชายฝัง่ ทะเล โดยเฉพาะ
พืน้ ทีล่ มุ่ น้ำทีอ่ ยูใ่ นบริเวณแหล่งชุมชนและอุตสาหกรรมหนาแน่น ปัญหามลพิษทางน้ำดังกล่าวมีสาเหตุ
มาจาก
1. น้ำเสียจากชุมชน มีแหล่งกำเนิดจากกิจกรรมหลายประเภท เช่น บ้านเรือน หรือสถาน
ประกอบการทีไ่ ม่มกี ารบำบัด ฯลฯ ซึง่ สัดส่วนน้ำเสียจากชุมชนทีม่ ผี ลกระทบต่อความเสือ่ มโทรมของแม่นำ้
เทียบรวมกับน้ำเสียจากกิจกรรมประเภทอืน่ เท่าทีก่ ารศึกษาของแม่นำ้ เจ้าพระยานัน้ คิดเป็นถึงร้อยละ 75
ของน้ำเสียทัง้ หมด ท ง้ั นีส้ าเหตุทน่ี ำ้ เสียจากชุมชนมีผลกระทบมากเนือ่ งจากไม่มรี ะบบบำบัดน้ำเสียก่อน
ปล่อยน้ำทิง้ ลงสูแ่ หล่งน้ำ
2. น้ำเสียจากอุตสาหกรรม ได้แก่ น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้ขจัดความ
สกปรกอย่างเพียงพอตามมาตรฐานน้ำทิง้ หรือการลักลอบปล่อยน้ำทิง้ ลงในแม่นำ้ ลำคลอง เป็นปัญหาที่
เกิดภาวะน้ำเน่าเสีย ทัง้ นีร้ วมถึงสารพิษต่างๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมทีถ่ กู ปล่อยออกมา ซึง่ สามารถทำ
ให้เกิดอันตรายแก่สตั ว์นำ้ และสุขภาพอนามัยของประชาชนได้
3. น้ำเสียจากกองขยะมูลฝอย พบว่า การเก็บขนได้ไม่หมด ส่วนทีเ่ ก็บไม่ได้ถกู ทิง้ อยูท่ ่ี
แหล่งกำเนิด ส่วนทีเ่ ก็บแล้วก็ไม่สามารถกำจัดได้หมด หรือกำจัดไม่ถกู วิธี การทำปุย๋ ได้เพียงเล็กน้อย
ขยะมูลฝอยดังกล่าวจึงถูกกองทิง้ ไว้กอ่ ให้เกิดกลิน่ เหม็น ทำให้เกิดน้ำเสียน้ำเสียจากกองขยะมูลฝอยไหล
ลงสูแ่ ม่นำ้ ลำคลองใกล้เคียง และเกิดการปนเปือ้ นของน้ำใต้ดนิ
4. น้ำเสียจากสิง่ ปฏิกลู ในชุมชนการกำจัดสิงปฏิกลู จะใช้บอ่ เกรอะ หรือบ่อซึม ทำให้การ
เก็บกัก และลดความสกปรกลงส่วนหนึง่
จากนัน้ จะทำการระบายลงสูท่ อ่ ระบายน้ำ หรือแหล่งน้ำต่างๆ
เป็นการเพิม่ ความสกปรกให้กบั แม่นำ้ ลำคลอง นอกจากนีย้ านพาหนะต่างๆ ทีต่ ดิ ตัง้ ส้วม เช่น รถไฟ หรือ
รถยนต์ปรับอากาศได้มกี ารตรวจสอบ พบว่ามีการระบายสิง่ ปฏิกลู ทิง้ ในบริเวณทางรถไฟหรือทีส่ าธารณะ
เป็นการแพร่กระจายเชือ้ โรค และปัญหาน้ำเสียประการหนึง่
5. น้ำเสียจากเกษตรกรรม ได้แก่ น้ำใช้แล้วจากพืน้ ทีเ่ พาะปลูก ซึง่ ประกอบด้วยปุย๋ ส่วน
เกิน สารเคมีทใ่ี ช้ในการกำจัดศัตรูพชื และสัตว์ ทำให้เกิดปัญหาการเติบโตอย่างรวดเร็วของพืชน้ำ เช่น
สาหร่าย และผักตบชวา นำไปสู่ปัญหาการตื้นเขินและเน่าเสียของแหล่งน้ำรองรับ นอกจากนี้จาก
กิจกรรมปศุสตั ว์ เช่น การระบายน้ำทิง้ จากฟาร์มเลีย้ งสัตว์ปกี สุกร และการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ้ เป็นอีก
สาเหตหนึง่ ทีท่ ำให้นำ้ เสียทัง้ ในแม่นำ้ ลำคลอง และชายฝัง่ ทะเล
การบำบัดน้ำเสีย
การเลือกวิธกี ารบำบัดน้ำเสียขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะของน้ำเสีย ระดับการบำบัด
น้ำเสียทีต่ อ้ งการ สภาพทัว่ ไปของชุมชนทีแ่ ตกต่างกัน งบประมาณทีใ่ ช้ในการดำเนินการดูแลและบำรุง
รักษา และขนาดของพืน้ ทีแ่ หล่งน้ำในการบำบัด ได้ดงั นี้
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1. การบำบัดทางกายภาพ เป็นวิธกี ารแยกสิง่ เจือปนออกจากน้ำเสีย เช่น ของแข็ง
ขนาดใหญ่ กระดาษ พลาสติก เศษอาหาร กรวด ทราย ไขมัน น้ำมัน โดยใช้อปุ กรณ์ในการบำบัดทาง
กายภาพ คือ ตะแกรงดักขยะ ถังตักกรวดทราย ถังดักไขมัน และน้ำมัน และถังตกตะกอน ซึง่ จะเป็นการ
ลดปริมาณของแข็งทัง้ หมดทีม่ ใี นน้ำเสียเป็นหลัก
2. การบำบัดทางเคมี เป็นวิธกี ารบำบัดน้ำเสียโดยใช้กระบวนการทางเคมี เพือ่ ทำ
ปฏิกิริยากับสิ่งเจือปนในน้ำเสีย วิธีการนี้จะใช้สำหรับน้ำเสียทีม่ สี ว่ นประกอบอย่างใดอย่างหนึง่ เช่น
ค่า pH สูงหรือต่ำเกินไป มีสารพิษ มีโลหะหนัก มีของแข็งแขวนลอยทีต่ กตะกอนยาก มีไขมันและน้ำมัน
ทีล่ ะลายน้ำ มีไนโตรเจนหรือฟอสฟอรัสทีส่ งู เกินไป และมีเชือ้ โรค อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการบำบัดน้ำเสียด้วย
วิธที างเคมี ได้แก่ ถังกวนเร็ว ถังกวนช้า ถังตกตะกอน ถังกรอง และถังฆ่าเชือ้ โรค
3. การบำบัดทางชีวภาพ เป็นวิธกี ารบำบัดน้ำเสียโดยใช้กระบวนการทางชีวภาพ
หรือใช้จลุ นิ ทรีย์ ในการกำจัดสิง่ เจือปนในน้ำเสียโดยเฉพาะสารคาร์บอนอินทรีย์ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส
โดยความสกปรกเหล่านี้จะถูกใช้เป็นอาหาร และเป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์ในถังเลี้ยงเชือ้ เพือ่ การ
เจริญเติบโต ทำให้นำ้ เสียมีคา่ ความสกปรกลดลง โดยจุลินทรีย์เหล่านี้อาจเป็นแบบใช้ออกซิเจนหรือ
ไม่ใช้ออกซิเจนก็ได้ ระบบบำบัดน้ำเสียทีอ่ าศัยหลักการทางชีวภาพ ได้แก่ ระบบแผ่นจานหมุน ระบบ
คลองวนเวียน ระบบบ่อเติมอากาศ ระบบโปรยกรอง ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ระบบกรองไร้อากาศ โดย
เฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ ซึง่ เป็นระบบบำบัดน้ำเสียทีอ่ าศัยกระบวนการทางธรรมชาติ
แบ่งเป็น
ส่วนแรก เป็นส่วนทีป่ ลูกพืชทีม่ ลี กั ษณะสูงโผล่พน้ น้ำ และรากเกาะดินปลูกไว้ เช่น กก
แฝก ธูปฤาษี เพือ่ ช่วยกรอง และตกตะกอนของสารแขวนลอย และสารอินทรียท์ ต่ี กตะกอนได้ สามารถ
กำจัดสารแขวนลอย และสารอินทรียไ์ ด้บางส่วน เป็นการลดสารแขวนลอย และค่า BOD ได้สว่ นหนึง่
ส่วนทีส่ อง เป็นส่วนทีม่ พี ชื ชนิดลอยอยูบ่ นผิวน้ำ เช่น ผักตบชวา จอก แหน บัว รวมทัง้
พืชขนาดเล็กทีแ่ ขวนลอยอยูใ่ นน้ำ เช่น สาหร่าย จอก แหน เป็นต้น พืชทีส่ ว่ นทีส่ องนีจ้ ะไม่มกี ารปลูกพืช
ทีม่ ลี กั ษณะสูงโผล่พน้ น้ำเหมือนส่วนแรกและส่วนทีส่ าม น้ำในส่วนนีจ้ งึ มีการสัมผัสอากาศและแสงแดดทำให้
มีการเจริญเติบโตของสาหร่ายซึง่ เป็นการเพิม่ ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ทำให้จลุ นิ ทรียช์ นิดทีใ่ ช้ออกซิเจน
ย่อยสลายสารอินทรียท์ ล่ี ะลายน้ำได้เป็นการลดค่า BOD ในน้ำเสีย
ส่วนทีส่ าม มีการปลูกพืชลักษณะเดียวกับส่วนแรก เพือ่ ช่วยกรองสารแขวนลอยทีย่ งั
เหลืออยู่ ทำให้แหล่งรองรับน้ำทิง้ ดีขน้ึ ทำให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อมเป็นที่
อยูอ่ าศัยและแหล่งอาหารของสัตว์และนกชนิดต่างๆและเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและศึกษาทางธรรมชาติ
กังหันชัยพัฒนา เป็นเครือ่ งกลเติมอากาศแบบทุน่ ลอย มีใบพัดขับเคลือ่ นน้ำหมุนรอบ
เป็นวงกลม สำหรับขับเคลือ่ นน้ำและวิดน้ำขึน้ ไปสาดกระจายเป็นฝอย เพือ่ ให้สมั ผัสอากาศได้อย่างทัว่ ถึง
เป็นผลให้ออกซิเจนในอากาศสามารถละลายเข้าไปในน้ำได้เร็ว และในช่วงทีน่ ำ้ เสียถูกยกขึน้ มากระจาย
สัมผัสอากาศตกลงไปยังผิวน้ำจะทำให้เกิดฟองอากาศจมตามลงไปก่อให้เกิดการถ่ายเทออกซิเจนอีกส่วนหนึง่
หญ้าแฝก และการใช้ประโยชน์ในด้านการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ จากสมบัตทิ ด่ี ขี องหญ้า
แฝกทีม่ กี ารแตกหน่อ รวมเป็นกอ และเบียดกันแน่น ตัง้ ตรง และไม่แผ่ขยายด้านข้าง มีระบบรากยาว
ประสานกันหนาแน่นช่วยยึดดิน และรากมีลักษณะอวบสามารถอุ้มน้ำได้ดี จึงช่วยป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดินแถวหญ้าแฝกช่วยกักเก็บตะกอนดิน ลดความแรงของน้ำไหลบ่า ช่วยกักเก็บน้ำไว้ในดิน
และพืน้ ทีต่ อนบน รักษาความชืน้ ในดิน เพิม่ อินทรีวตั ถุแก่ดนิ ช่วยให้ดนิ ระบายน้ำได้ดขี น้ึ ทำให้ดนิ โปร่ง
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การอนุรกั ษ์นำ้
การอนุรกั ษ์นำ้ หมายถึง การใช้นำ้ ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมสูงสุด และให้มีปริมาณ
เพียงพอ คุณภาพดี มีอายุการใช้ยนื ยาว การอนุรกั ษ์นำ้ ทำได้หลายวิธี ดังนี้
1. การใช้นำ้ อย่างประหยัด เพราะนอกจากจะลดค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับค่าน้ำลงได้แล้วยังทำ
ให้ปริมาณน้ำเสียทีท่ ง้ิ ลงแหล่งน้ำมีปริมาณน้อยลง และป้องกันการขาดแคลนน้ำได้ดว้ ย
2. การสงวนน้ำไว้ใช้ ในบางฤดูหรือในสภาวะทีม่ นี ำ้ มากเหลือใช้ควรมีการเก็บน้ำไว้ใช้
เช่น การทำบ่อเก็บน้ำ การสร้างโอ่งน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำ รวมทัง้ สร้างอ่างเก็บน้ำและระบบชลประทาน
3. การพัฒนาแหล่งน้ำ ในบางพืน้ ทีข่ าดแคลนน้ำ จำเป็นทีจ่ ะต้องหาแหล่งน้ำเพิม่ เติมเพือ่
ให้สามารถมีนำ้ ไว้ใช้ทง้ั ในครัวเรือน และในการเกษตรได้อย่างเพียงพอ
4. การป้องกันการเกิดน้ำเสีย การไม่ทง้ิ ขยะและสิง่ ปฏิกลู และสารพิษลงในแหล่งน้ำ น้ำเสีย
ทีเ่ กิดจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ควรมีการบำบัดก่อนทีจ่ ะปล่อยลงสูแ่ หล่งน้ำ
5. การนำน้ำเสียกลับไปใช้ใหม่ น้ำที่ไม่สามารถใช้ได้ในกิจการอย่างหนึ่งอาจใช้ได้ในอีก
กิจกรรมหนึง่ เช่น น้ำทิง้ จากการล้างภาชนะอาหารสามารถนำไปรดต้นไม้ได้ น้ำทีร่ ะบายออกจากโรงงาน
อุตสาหกรรมบางแห่งอาจนำไปใช้เพาะเลีย้ งสัตว์นำ้ ได้
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แหล่งน้ำกับวิถชี วี ติ และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจำเป็นต่อสิงมีชีวิตทุกชนิด น้ำเป็นส่วนประกอบ
ทีส่ ำคัญในร่างกาย และสิง่ มีชวี ติ ต้องการน้ำในการดำรงชีวติ สำหรับดืม่ กิน การประกอบอาหาร ชำระ
ร่างกาย น้ำเป็นสิง่ จำเป็นในการเพาะปลูก เลีย้ งสัตว์ และแหล่งน้ำเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของปลาและสัตว์อน่ื ๆ
ในอุตสาหกรรมต้องใช้นำ้ ในการผลิตและกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ แม่นำ้ ลำคลอง ทะเล มหาสมุทรยัง
เป็นเส้นทางคมนาคม เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว ก่อให้เกิดภูมปิ ญ
ั ญาและวิถชี วี ติ เกีย่ วกับน้ำ/แหล่งน้ำด้านการ
ทำมาหากิน ด้านการรักษาสุขภาพอนามัย ด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้านงานประเพณีทางศาสนา
การเคารพบูชาเหนือธรรมชาติ และด้านการสร้างสรรค์ทางศิลปะ
ภูมปิ ญ
ั ญา ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง
“ พืน้ ความรูค้ วามสามารถ” ถือเป็นความรูค้ วามสามารถขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ กิดจากความเฉลียวฉลาดของผูค้ น
ในกลุม่ สังคมใดกลุม่ สังคมหนึง่ ซึ่งคิดประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์สง่ิ ต่างๆ ขึน้ เพือ่ ประโยชน์ในการดำรงชีวติ
และการอยูร่ ว่ มกันในสังคมนัน้ โดยสิง่ ทีค่ ดิ ประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์นน้ั ได้มกี ารถ่ายทอดจากคนรุน่ หนึง่ ต่อ
ไปยังคนอีกรุน่ หนึง่ จนถึงปัจจุบนั
ภูมปิ ญ
ั ญาแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน ถือเป็นระดับท้องถิน่ กับภูมปิ ญ
ั ญา
ไทย ถือเป็นระดับชาติหรือระดับประเทศ ตัวอย่างภูมปิ ญ
ั ญาไทย ได้แก่ ดนตรีไทย เครือ่ งแต่งกายไทย
อาหารไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เป็นต้น ซึง่ ภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้านและภูมปิ ญ
ั ญาไทยต่างก็มคี วาม
เกีย่ วพันเชือ่ มโยงกันคือ องค์ประกอบของภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้านจะแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ
1. ภูมปิ ญ
ั ญาด้านการทำมาหากิน
2. ภูมปิ ญ
ั ญาด้านการรักษาสุขภาพอนามัย
3. ภูมปิ ญ
ั ญาด้านการอยูร่ ว่ มกันในสังคม
4. ภูมปิ ญ
ั ญาด้านงานประเพณีทางศาสนา และการเคารพบูชาเหนือธรรมชาติ
5. ภูมปิ ญ
ั ญาด้านการสร้างสรรค์ทางศิลปะ
ภูมิปัญญา - วิถีชีวิตเกี่ยวกับน้ำ/แหล่งน้ำด้านการทำมาหากิน เห็นได้ชดั ทัง้ ในวิธี
การทำงาน และการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่นำมาใช้ในการทำงานแต่ละอาชีพ โดยเฉพาะ
ด้านเกษตรกรรม ซึง่ เป็นอาชีพหลักของคนไทย ได้แก่ การสร้างฝาย เป็นภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้านในการ
จัดการน้ำเพือ่ ใช้ในการเกษตรและการอุปโภคบริโภคมีทำกันมากในภาคเหนือซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
ที่สำคัญ ชาวบ้านจะช่วยกันสร้างเขือ่ นดิน หรือเขือ่ นหินขนาดเล็ก กัน้ ลำน้ำให้ไหลผ่านตำบลและหมูบ่ า้ น
เป็นระยะตามความเหมาะสมเพื่อยกระดับน้ำในลำน้ำให้สูงขึ้นเล็กน้อย แล้วทดน้ำให้ไหลไปตามคูคลอง
เล็กๆทีเ่ รียกว่า เหมืองฝาย เข้าไปในไร่นา ในการสร้างฝายต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้าน
ทุกฝ่ายในการกำหนดทีต่ ง้ั การลงมือสร้าง และการดูแลรักษารวมทัง้ การจัดระบบการแบ่งน้ำอย่างยุตธิ รรม
โดยชาวบ้านจะเลือกผูอ้ าวุโสคนหนึง่ ให้ทำหน้าทีด่ แู ลฝาย เรียกว่า “แก่ฝาย” นับเป็นภูมปิ ญ
ั ญาในด้านการ
ทำมาหากิน และด้านความสัมพันธ์ในชุมชน
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ฝายทดน้ำ

อ่างเก็บน้ำ

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านในการคิด
ประดิษฐ์และยังใช้สบื ต่อกันมา ได้แก่ ระหัด หลุก ใช้วดิ น้ำเข้าไร่นา เครือ่ งมือจับปลา ได้แก่ สุม่ ข้อง
ลอบ อีจู้ เป็นเครือ่ งมือสานด้วนไม้ไผ่หรือหวาย ใช้จบั ปลาในแหล่งน้ำ ลัน เป็นเครือ่ งมือทำด้วยกระบอก
ไม้ไผ่ใช้ดกั ปลาไหล แห อวน โพงพาง ยอ เป็นเครือ่ งมือดักจับปลาด้วยตาข่าย และ โป๊ะ เป็นเครือ่ งมือ
ดักปลาทะเลทำด้วยเสาไม้ ปักเป็นวงในทะเล เพือ่ ล่อปลาว่ายเข้ามารวมกันเป็นจำนวนมาก

หลุก

กังหันชัยพัฒนา

ภูมปิ ญ
ั ญา - วิถชี วี ติ เกีย่ วกับน้ำ/แหล่งน้ำด้านการรักษาสุขภาพอนามัย เห็นได้ชดั เจน
จากการแข่งเรือซึง่ มีอยู่ทั่วไปตามลุ่มแม่น้ำในภาคต่างๆ มวยทะเล การละเล่นขนมฝักบัวหรือตีโป่ง ซึง่
เป็นกิจกรรม เพือ่ พัฒนาสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม
ภูมปิ ญ
ั ญา - วิถชี วี ติ เกีย่ วกับน้ำ/แหล่งน้ำด้านการอยูร่ ว่ มกันในสังคม เกีย่ วข้องกับการ
ปฏิบตั ติ นต่อสมาชิกในครอบครัว เครือญาติ และบุคคลอืน่ ๆ ในชุมชน และสังคมเพือ่ ให้สามารถอยูด่ ว้ ยกัน
อย่างผาสุก และสงบสุข เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีกฎเกณฑ์หรือระเบียบแบบแผนประเพณีตา่ งๆเป็น
แนวสิง่ กำหนดข้อควรปฏิบตั ิ หรือข้อห้ามชัดเจน ตัวอย่างทีจ่ ะกล่าวในทีน่ ้ี ได้แก่ การดน้ำดำหัว เป็น
พิธที างภาคเหนือและภาคอีสาน ซึง่ กระทำกันในวันสงกรานต์ เป็นการแสดงความเคารพนับถือต่อผูใ้ หญ่
โดยนำสิง่ ของและน้ำใส่เครือ่ งหอมไปขอให้ผใู้ หญ่รดน้ำใส่หวั ให้อยูเ่ ย็นเป็นสุข ในภาคกลางเรียกพิธนี ว้ี า่
การรดน้ำขอพร โดยนำน้ำทีใ่ ส่เครือ่ งหอมไปรดทีม่ อื ของผูใ้ หญและขอพร จะทำในวันสงกรานต์หรือใน
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โอกาสวันสำคัญต่างๆ ในภาคใต้ทจ่ี งั หวัดนราธิวาส มีการกินวานซึง่ คล้ายคลึงกับการลงแขกในภาค
กลาง คือชาวบ้านร่วมแรงช่วยเหลือกันโดยไม่รบั ค่าจ้าง เช่น การหามเรือ การลากเรือ เป็นต้น
ภูมปิ ญ
ั ญา - วิถชี วี ติ เกี่ยวกับน้ำ/แหล่งน้ำด้านงานประเพณีทางศาสนา และการ
เคารพบูชาสิง่ เหนือธรรมชาติ คนไทยส่วนใหญ่นอกจากจะมีศาสนาทีต่ นเคารพนับถือแล้ว ส่วนใหญ่มกั
มีการบูชาสิง่ เหนือธรรมชาติ เช่น ผีสาง เทพเทวดา และจิตวิญญาณ ควบคูก่ นั ไปด้วย จนบางครัง้ แยก
ไม่ออกอย่างชัดเจนว่างานประเพณีใดเป็นงานทางศาสนา งานประเพณีใดเกีย่ วข้องกับการเคารพบูชาสิง่
เหนือธรรมชาติ สำหรับงานประเพณีทางศาสนาพุทธเกีย่ วกับน้ำ /แหล่งน้ำ ทีม่ ภี มู ปิ ญ
ั ญาชาวบ้านเข้า
มาเกีย่ วข้องด้วย ได้แก่ การสรงน้ำพระเพือ่ การอยูเ่ ย็นเป็นสุข ประเพณีรบั บัวของชาวบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการโดยโยนดอกบัวไปทีอ่ งค์พระหลวงพ่อโตในเรือทีแ่ ห่ไปตามลำคลองในช่วงเทศกาลออกพรรษา
งานประเพณีทม่ี งุ่ เน้นทางด้านการเคารพบูชาสิง่ เหนือธรรมชาติ ได้แก่ การลอยกระทง
เป็นการแสดงความเคารพแม่พระคงคา นอกจากนีย้ งั มีงานประเพณีบญ
ุ บัง้ ไฟ ทีท่ ำกันทัว่ ไปของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการบวงสรวงบูชาพญาแถน หรือ ผีฟา้ ซึง่ เป็นเทวดาดูแลฝนตกตามฤดูกาลใน
โลกมนุษย์ พิธที ำในเดือน 6 งานพิธีไหลเรือไฟ เป็นงานเทศกาลของจังหวัดนครพนมจัดในช่วงออก
พรรษาเพือ่ บูชาพระแม่คงคา คล้ายกับประเพณีลอยกระทงในภาคกลาง โดยแต่ละชุมชนร่วมกันตกแต่ง
ประดับประดาเรือไฟของตนด้วยโคมหรือตะเกียงทัว่ ทัง้ ลำเรือ แล้วปล่อยให้ไหลไปช้าๆ ในลำนำโขง โดย
ผูค้ นจำนวนมากคอยชมอยูบ่ นฝัง่ และในเดียวกับทีม่ กี ารไหลเรือไฟ จะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทน่ี า่
พิศวงอย่างหนึง่ ในลำน้ำโขงทีจ่ งั หวัดหนองคาย เรียกว่า บัง้ ไฟพญานาค มีลกั ษณะเป็นลูกไฟกลมๆ สีสม้
ลอยขึน้ จากผิวน้ำสูอ่ ากาศ สูงประมาณ 30 - 50 เมตร แล้วหายวับไป ในแต่ปอี าจเกิดมากบ้างน้อยบ้าง
ชาวบ้านเชือ่ ว่า เป็นลูกไฟทีพ่ ญานาคทีอ่ าศัยอยูใ่ นลำน้ำโขงพ่นขึน้ มาเพือ่ บูชาพระแม่คงคาในวันออกพรรษา
ได้มคี วามพยายามในการพิสจู น์ทางวิทยาศาสตร์เกีย่ วกับปรากฏการณ์ดงั กล่าวว่าเกิดจากอะไร เหตุใดจึง
มีเฉพาะในลำน้ำโขงส่วนที่เป็นจังหวัดหนองคาย และทำไมจึงเกิดเฉพาะวันออกพรรษาของทุกปีเท่านั้น
คำอธิบายดังกล่าวครูผสู้ อนวิทยาศาสตร์อาจให้ผเู้ รียนศึกษาสืบค้นได้ตอ่ ไป
ภูมปิ ญ
ั ญา - วิถชี วี ติ เกีย่ วกับน้ำ/แหล่งน้ำด้านการสร้างสรรค์ศลิ ปะ มีปรากฏให้
เห็นในหลายลักษณะ เช่น ภาพวาดแสดงวิถชี วี ติ ของชุมชนและแหล่งน้ำ ตามฝาผนังในพระอุโบสถ ตาม
วัดต่างๆ ในการแสดงพืน้ เมือง ได้แก่ การเล่นเพลงเรือ เพลงฉ่อย ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเพลง
ปาฏิพากย์ คือ ร้องเกี้ยวพาราสีโต้ตอบด้วยวาทะโวหารเชิงกลอนระหว่างหญิงชาย ในฤดูน้ำหลาก
การเซิง้ สวิง ซึง่ มีลกั ษณะทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของท้องถิน่ ชาวอิสานให้เห็นได้ชดั เจน นอกจากนีม้ เี รือ่ งราว
ในวรรณคดี นิทาน คำพังเพย สุภาษิต ทีเ่ กีย่ วข้องกับภูมปิ ญ
ั ญา - วิถชี วี ติ กับน้ำ /แหล่งน้ำ เช่น กาพย์
เห่เรือ ไกรทอง น้ำขึน้ ให้รบี ตัก ฯลฯ โดยครูผสู้ อนวิทยาศาสตร์อาจให้ผเู้ รียนศึกษา สืบค้นและบูรณาการ
กับกลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะต่อไป
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แนะนำการสืบค้นข้อมูลแหล่งเรียนรู้ “พืชผสมผสาน”
แหล่งเรียนรู้ “พืชผสมผสาน” ทีจ่ ะแนะนำให้รจู้ กั สามารถทำการสืบค้นข้อมูลแหล่งเรียนรู้
“พืชผสมผสาน” ได้ทง้ั จากภาครัฐและเอกชนซึง่ จะให้ขอ้ มูลสำหรับเป็นแนวทางให้นกั เรียนได้เรียนรู้ และนำไป
ฝึกปฏิบตั ิ เช่น
1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัด อำเภอและตำบลในท้องถิน่ ของนักเรียน
2. กรมวิชาการเกษตร โทรศัพท์ 02 5612825 หรือ http://www.dao.go.th
3. กรมส่งเสริมการเกษตรโทรศัพท์ 02 5793926 ,02 5793723
4. กองเกษตรสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร โทรศัพท์ 02 5795517
5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตร
โทรศัพท์ 02 3123861
6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีประมาณ 40 แห่งทัว่ ประเทศ เช่น
- จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075- 612482
- จังหวัดตาก โทรศัพท์ 055-511539 ต่อ 06
- จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 042- 221334
- จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 034- 515050
- จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053- 311392
- จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038- 238290
7. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง http://www.sedb.org
8. ศูนย์การเรียนรูป้ รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิต
และส่งเสริมศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-299-758
โทรสาร : 053-299-855 http://www.northernstudy.org
9. ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 038- 59 9105–6 โทรสาร 038 - 59 9106
10. ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทอง อันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073 54 2062-3 โทรสาร. 0 7354 2061 www.pikunthong.com
11. ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาภูพาน อันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4274-7458 http://www.puparn.com
12. ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยทรายฯ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ 032 -471110 โทรสาร 032 -471110
13. ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 248004 โทรสาร 053-248483
14. ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน อันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 039-321930 โทรสาร 039-325940
15. มูลนิธพิ ฒ
ั นาไท โทรศัพท์ 02 2254247,02 224-6223-4 โทรสาร 02 2246623
16. สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน http://www.medplant.mahidol.ac.th
17. บริษทั เจียไต๋ จำกัด โทรศัพท์ 02- 2338191-9
18. เทคโนโลยีชาวบ้าน สำนักพิมพ์มติชน โทรศัพท์ 02 5800021 ต่อ 1202-8
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แนะนำแหล่งเรียนรู้พืชผสมผสาน

สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา บรมราชกุมารี
ทีต่ ง้ั มหาวิทยาลัยสุรนารี ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-224152
การใช้ประโยชน์ในพืน้ ที่ : สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรตฯิ มีพน้ื ทีท่ ง้ั หมด 30 ไร่ แบ่งสัดส่วนการใช้
ประโยชน์ของพืน้ ทีเ่ ป็น 4 ส่วน คือ แหล่งน้ำ : นาข้าว : พืชผสมผสาน : โครงสร้างพืน้ ฐาน ในสัดส่วน 30-3030-10 โดยทำการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ เน้นการปลูกพืชที่มีศักยภาพและลู่ทางด้านการตลาด เช่น
ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวหอมนิล เผือกหอม ดอกไม้จนี ผักโขมจีน คะน้าฮ่องกง รวมถึง พืชสมุนไพรและเครือ่ งเทศ
เทคโนโลยีในการการผลิต : เน้นการปลูกพืชหมุนเวียนแบบผสมผสาน โดยนำเทคโนโลยีดา้ น
ต่าง ๆ ทัง้ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เทคโนโลยีชวี ภาพ และเทคโนโลยีดา้ นการป้องกันกำจัดศัตรูพชื มาเชือ่ มโยง
และปรับใช้รว่ มกัน เพือ่ ฟืน้ ฟู รักษา และคืนความอุดมสมบูรณ์ในกับระบบเกษตรนิเวศน์
สวนเกษตร มทส ได้รบั ใบรับรองผลิตภัณฑ์
สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ได้รับใบรับรอง “การผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานประเทศไทย” เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2548 หมายเลข
ใบรับรอง TAS : 796 โดยผลิตภัณฑ์ทผ่ี า่ นการรับรอง ได้แก่ ข้าว ผัก และพืชสมุนไพรในไร่นาสวนผสม
ผูส้ นใจสามารถเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวได้
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นางสมจิต เริงโพธิ์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ อาชีพไร่นาสวนผสมจาก จ. อ่างทอง
ที่ตั้ง บ้านเลขที่ 16 หมูท่ ่ี 2 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
การใช้ประโยชน์ในพืน้ ที่ :ทำไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสานโดยปรับเปลีย่ นพืน้ ทีน่ ามา
เป็นไร่นาสวนผสมในพืน้ ที่ 13 ไร่ ปัจจุบนั ทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมในพืน้ ที่ 18 ไร่ 2 งาน โดยมีกจิ กรรม
ดังนี้
1. ทำนาปี พื้นที่ 5 ไร่ 2 งาน ปลูกข้าวพันธุ์ก้อนแก้ว ได้ผลผลิตเฉลี่ย 419 กิโลกรัม/ไร่
สำหรับบริโภคที่เหลือจึงจำหน่าย หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วปลูกข้าวโพดหวาน มะเขือเทศ และถั่วพุ่ม
เป็นรายได้อกี ทางหนึง่
2. ปลูกไม้ผล และรายได้ในปี 2543 ได้แก่
มะม่วงทวาย พืน้ ที่ 6 ไร่ พันธุท์ ใ่ี ช้ปลูกได้แก่ พันธุโ์ ชคอนันต์จำนวน 513 ต้น น้ำดอกไม้
เบอร์ 4 จำนวน 25 ต้น น้ำดอกไม้มนั 30 ต้น และอืน่ ๆ ได้แก่ เศรษฐีทวาย มันเดือนเก้า บุญบันดาล
หอมทองทวายและแม่ลกู ดก จำนวน 32 ต้น โดยจำหน่ายทัง้ ผลผลิต กิง่ พันธุ์ และต้นตอ มีรายได้จากการ
จำหน่ายผลผลิต 208,112 บาท กิง่ พันธุ์ 279,510 บาท และต้นตอ 82,650 บาท
มะพร้าวน้ำหอม พันธุก์ น้ จีบ จำนวน 250 ต้น ปลูกสลับกับมะม่วงจำหน่ายทัง้ ผลผลิตและ
พันธุม์ ะพร้าว มีรายได้จากการจำหน่ายผลมะพร้าว 46,217 บาท พันธุม์ ะพร้าว 33,460 บาท
ส้มโอ พันธุ์ทองดี 50 ต้น ขาวแตงกวา 50 ต้น และกระท้อน 6 ต้น ยังไม่ให้ผลผลิต
กล้วยพันธุน์ ำ้ ว้าขาว จำหน่ายผลและใบตอง โดยให้หลานเป็นผูด้ แู ล แบ่งรายได้กนั มีรายได้
4,969 บาท
3. ปลูกพืชผัก ได้แก่ น้ำเต้า มะเขือเทศ โดยปลูกตามขอบร่องสวน ปีละ 2 ครัง้ มีรายได้ 8,270
บาท เศษพืชผักทีเ่ หลือนำไปทำปุย๋ น้ำหมักชีวภาพและเป็น อาหารปลา
4. เลีย้ งปลา ได้แก่ ปลาทับทิม แรด ตะเพียน สวาย ยีส่ ก และปลาจีน จำนวน 168,000 ตัว
ยังไม่ได้จำหน่าย
5. เลีย้ งไก่ไข่ 15 ตัวไว้บริโภค โดยทำโรงเรือนบนร่องน้ำในสวนให้เศษอาหารหรือมูลไก่เป็น
อาหารปลา
จากการดำเนินกิจกรรมไร่นาสวนผสม ทำให้มีรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเป็นเงิน
621,841 บาท การทำกิจกรรมที่มีลักษณะผสมผสานเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การเลีย้ งไก่บนบ่อปลา การใช้สารสะเดาป้องกันกำจัดศัตรูพชื ทดแทนการใช้สารเคมี
ปลูกถัว่ เขียวและทำน้ำหมักชีวภาพ ใช้กบั ดักกาวเหนียว และแสงไฟกำจัดแมลงศัตรูพืช ใช้เศษพืชคลุมดิน
เพือ่ รักษาความชืน้ และเพาะเมล็ดผักด้วยกระทงใบตองเป็นการลดการใช้พลาสติกทีม่ ผี ลต่อสภาพแวดล้อม
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คุณนัง อินทะแกล้วอายุ 64 ปี เกษตรกรดีเด่น ด้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับภาคใต้
ทีต่ ง้ั บ้านเลขที่ 15 หมูท่ ่ี 3 ตำบลบางพระใต้ อำเภอละอุน่ จังหวัดระนอง
การใช้ประโยชน์ในพืน้ ที่ : ปลูกพืชหลากหลาย โดยได้วางแผนทำการเกษตรทีด่ นิ 6 ไร่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เน้นเพื่อการสร้างงานให้คนในครอบครัวและเพื่อการบริโภคเริ่มแรก ได้ขยายพันธุ์
ยางพาราและผักเหลียง เพือ่ จำหน่ายและปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือนและได้ยดึ หลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ โดยการปลูกพืชทีม่ คี วามหลากหลาย ทำให้มรี ายได้รายวัน รายเดือน และรายปี พืชทีป่ ลูกได้แก่ มังคุด
ทุเรียน ผักเหลียง หมาก และพืชผักอีกหลายชนิด นอกจากนี้ได้ขยายพันธุ์ผักเหลียงและยางพาราขายเพื่อ
เป็นรายได้เพิม่
ผักเหลียง 5,650 ต้น เก็บเกีย่ วยอดอ่อนวันเว้นสองวัน ได้ครัง้ ละ 300-350 กำหรือมัด
มัดละ 200 กรัม ขายกำละ 3 บาท มีรายได้วนั ละ 900-1,050 บาท เท่ากับ 9,000-10,500 บาท ต่อเดือน
ชะอม 180 ต้น เก็บเกีย่ วยอดอ่อนสัปดาห์ละครัง้ ได้ครัง้ ละ 120-150 กำ ขนาดกำละ 200
กรัม ขายกำละ 3.50 บาท มีรายได้วนั ละ 420-525 บาท เท่ากับ 1,680-2,100 บาท ต่อเดือน
ส้มงัว่ 30 ต้น เก็บเกีย่ วยอดอ่อนได้สปั ดาห์ละครัง้ ครัง้ ละ 180 กำ ขายกำละ 1 บาท
มีรายได้วนั ละ 180 บาท เท่ากับ 720 บาท ต่อเดือน
ส้มแป้น จำนวน 22 ต้น เก็บเกีย่ วยอดอ่อนได้สปั ดาห์ละครัง้ ครัง้ ละ 150 กำ ขายกำละ
1 บาท มีรายได้วนั ละ 150 บาท เท่ากับ 600 บาท ต่อเดือน
ต้นพันธุผ์ กั เหลียง จำนวน 6,800 ต้น ขายต้นละ 10 บาท เป็นเงิน 68,000 บาท
ต้นพันธุย์ างพารา จำนวน 20,000 ต้น ขายต้นละ 15-18 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท
ต้นพันธุย์ ห่ี ร่า จำนวน 300 ต้น ขายต้นละ 15 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท
หมาก จำนวน 300 ต้น เริม่ ให้ผลผลิตเป็นปีแรก
มังคุด จำนวน 87 ต้น เริม่ ให้ผลผลิตเป็นปีแรก
นอกจากพืชดังกล่าวแล้ว ยังมีพชื พืน้ บ้านอีกหลายชนิดทีป่ ลูก เช่น พริก ผักชีฝรัง่ มะเขือพวง
มะนาว ส้มป่อย กะเพรา โหระพา ใบมะกรูด ตำลึง ข่า และตะไคร้ ฯลฯ
ติดต่อเยีย่ มชมได้ทโ่ี ทร. (077) 899-094 หรือติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอละอุน่ จังหวัด
ระนอง โทร. (077) 899-056
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นายสมบูรณ์ วิสมิตนันท์ อายุ 68 ปี เกษตรกรตัวอย่าง จังหวัดนราธิวาส
ทีต่ ง้ั : บ้านเลขที่ 125/12 หมูท่ ่ี 9 บ้านโพธิท์ อง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส
การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ : ทำการเกษตรพื้นที่6 ไร่ในรูปแบบปลูกไม้ผลเป็นหลัก
ลักษณะของพืน้ ทีเ่ ป็นทีร่ าบโดยทัว่ ไปลักษณะดินเป็นดินทราย ภายในพืน้ ทีม่ กี ารปลูกไม้ผลหลากหลายชนิด
และปลูกผักตามช่วงฤดูกาล
กิจกรรมหลัก การปลูกไม้ผลในพืน้ ที่ เช่น ชมพู่ ละมุด มะละกอ จำหน่ายและ
บริโภคในครัวเรือน
กิจกรรมรอง ปลูกผักกินใบและกินผลหมุนเวียนไปตามฤดูกาล เช่น ถัว่ ฝักยาว
พริก มะเขือ แตงกวา
แผนผังแปลงไม้ผล
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นายหะยีหวัง หัดขะเจ อายุ 73 ปี เกษตรกรตัวอย่าง จังหวัดนราธิวาส
ทีต่ ง้ั : บ้านเลขที่ 34 หมูท่ ่ี 1 บ้านยาบี ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
การใช้ประโยชน์ในพืน้ ที่ : ทำการเกษตรพืน้ ที่ 6 ไร่ในรูปแบบการเกษตรยั่งยืน สภาพพื้นที่
เดิมเป็นทีร่ าบเชิงเขา ปลูกยางพารามาก่อน และได้ปรับสภาพพื้นที่มาทำการปลูกพืชผักร่วมกับผลที่มีอยู่
เดิมแล้ว และทางศูนย์ฯ พิกลุ ทองได้เข้าไปพัฒนาทีด่ นิ โดยการขุดยกร่อง เพือ่ ปลูกไม้ผลเพิม่ เติมรวมทัง้ ขุดบ่อ
เลีย้ งปลา และส่งเสริมให้เกษตรกร เลีย้ งสัตว์ควบคูก่ บั การปลูกพืช
กิจกรรมหลัก ไม้ผลดัง้ เดิม ภายในพืน้ ที่ เช่น ทุเรียน ลองกอง การดูแลรักษาตามหลัก
ภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน
กิจกรรมรอง เลีย้ งปลาในแหล่งน้ำ และเลีย้ งเป็ด ไก่ แบบปล่อยในพืน้ ที่
กิจกรรมเสริม ปลูกผักกินผลและใบหมุนเวียนไปตามฤดูกาล และความเหมาะสม
ของสภาพพืน้ ที่
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นายสวิง สุทธิไสย อายุ 55 ปี (ณ ปี 2549) เกษตรกรทีไ่ ด้รบั รางวัลยอดเยีย่ มระดับประเทศ
ในโครงการคัดเลือกแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ดีเด่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในวโรกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542
ทีต่ ง้ั : อยูบ่ า้ นเลขที่ 30 หมู่ 3 บ้านดงไพรวัลย์ ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน
การใช้ประโยชน์ในพืน้ ที่ : ทำเกษตรทฤษฎีใหม่พน้ื ทีท่ ง้ั หมด 10 ไร่ ในอดีตช่วงฤดูทำนาก็
ใช้ทำนาข้าวเพียงอย่างเดียวเป็นปี ๆ ไป ต่อมาได้มแี นวคิดและแรงกระตุน้ ทีจ่ ะปรับพืน้ ทีท่ ำมาหากินมาทำ
การเกษตรผสมผสานปลูกพืชผักหลายๆ ชนิด เพือ่ จะได้หมุนเวียนกันไป จึงแบ่งออกเป็น 4 แปลง คือ พืน้ ที่
สระน้ำ พืน้ ทีไ่ ม้ผล พืน้ ทีน่ าข้าว และพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและโรงเรือนเลีย้ งสัตว์ โดยแบ่งเป็นสัดส่วนได้ดงั นี้
1. พืน้ ทีส่ ระน้ำ จำนวน 3 ไร่ ประกอบด้วยสระน้ำ 3 สระ ขนาด 3,500 ,1,200 และ 900
ลูกบาศก์เมตร โดยใช้ประโยชน์จากสระน้ำเพือ่ การเกษตรต่างๆ และใช้ในการเลีย้ งปลา เพือ่ การบริโภคและ
การจำหน่าย เช่น ปลาตะเพียน ปลาดุก ปลายีส่ ก ปลานิล ปลาเพลีย้ ปลาช่อน ปลาหมอ ประมาณ 10,000 ตัว
และนอกจากนีบ้ ริเวณพืน้ ทีร่ อบๆ ขอบสระน้ำยังปรับพืน้ ทีใ่ ช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวรัว้ กินได้และปลูกไม้ผล
อีกด้วย
2. พืน้ ทีป่ ลูกไม้ยนื ต้นและไม้ผล จำนวน 3 ไร่ ซึง่ ไม้ผลทีน่ ำมาปลูกจะปลูกในลักษณะปลูก
แซมต้นกันระหว่างไม้ผลด้วยกันและไม้ยนื ต้น ไม้ผลทีป่ ลูกได้แก่ มะขามหวาน มะนาว ลำไย ส้ม
กระท้อน มะพร้าว ส้มโอ กล้วย มะปราง ส่วนไม้ยนื ต้นได้แก่ ไม้รวก ไม้สกั เป็นต้น
3. พืน้ ทีน่ าข้าว พืน้ ทีจ่ ำนวน 3 ไร่ ในฤดูกาลทำนาปีได้ปลูกข้าวทัง้ 3 ไร่ นอกฤดูทำนา
ข้าว ก็ใช้พน้ื ทีน่ าปลูกพืชผักสวนครัว ได้แก่ กระเทียม ถัว่ เหลือง ข้าวโพด ถัว่ ลิสง กะหล่ำปลี ผักบุง้ ถัว่ ฝักยาว
เป็นต้น หลังจากนัน้ จะเก็บผลผลิตทัง้ หมด แล้วยังได้หว่านปอเทืองเพื่อทำเป็นปุ๋ยพืชสดและไถกลบ
ก่อนการทำนาในปีตอ่ ไปด้วย
4. พืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและโรงเรือนเลีย้ งสัตว์ จำนวน 1 ไร่ บริเวณทีอ่ ยูอ่ าศัยด้านล่างจะเป็น
โรงเรือนเลีย้ งไก่พนั ธุ์พื้นเมือง จำนวน 100 ตัว และมีโรงเรือนเลี้ยงโค 1 หลัง จำนวน 5 ตัว และบริเวณ
ใกล้โรงเรือนและรอบ ๆ จะปลูกพืชผักสวนครัวรัว้ กินได้ เช่น ชะอม ตำลึง พริก มะเขือ ขิง ข่า ตะไคร้ กระเพรา
อีกด้วย
ติดต่อเยีย่ มชมได้ทส่ี ถาบันการเรียนรูท้ อ้ งถิน่ จังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง ตำบลม่วงตึด๊
กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 โทรศัพท์ 0-5477-5636 ต่อ 22 – 23 หรือบ้านเลขที่ 30 หมู่ 3
บ้านดงไพรวัลย์ ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน 55170
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การปลูกพืชผสมผสาน
การปลูกพืชผสมผสานเป็นการจัดระบบการปลูกพืชให้เกิดความหลากหลาย ซึง่ พืชจะอยู่
ด้วยกันอย่างเหมาะสมกลมกลืน และมีผลกระทบในทางเกือ้ กูลกันและกัน ในการจัดระบบการปลูกพืชมากกว่า
หนึง่ ชนิดในพืน้ ทีด่ นิ เดียวกัน ซึง่ อาจจะปลูกร่วมในเวลาเดียวกันหรือต่างระยะเวลากัน ทีเ่ รียกว่า พหุกสิกรรม
มีวตั ถุประสงค์หลักในการเพิม่ พูนผลผลิต และรายได้จากการเพาะปลูกในพืน้ ทีด่ นิ ดังกล่าวให้มากขึน้ พร้อมๆ
กันนั้นก็จะทำให้ดินมีสภาพทั้งกายภาพ และส่วนประกอบของธาตุอาหารของพืชมีการปรับปรุงดียิ่งขึ้น
ซึง่ พอจะแยกความมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างพืชกับพืชออกเป็นระบบการเพาะปลูกออกได้เป็น 6 ระบบ ดังนี้ คือ
1. ระบบการปลูกพืชร่วม (Intercropping) หมายถึง ระบบพหุกสิกรรมที่ปลูกพืชตั้งแต่
สองชนิดร่วมกันในเวลาเดียวกัน ซึง่ อาจจะเป็นรูปแบบใดก็ได้ใน 2 รูปแบบดังนี้
1.1 การปลูกแบบผสม (Mixed Intercropping) หมายถึง การปลูกพืชร่วมที่ไม่เป็น
แถวเป็นแนว แต่หากจะปลูกผสมกันไปตามความเหมาะสมของสภาพพืน้ ทีต่ อ้ งการตามธรรมชาติ
1.2 การปลูกแบบเป็นแถว (Row Intercropping) หมายถึง ระบบการปลูกพืชร่วม
ทีม่ อี ย่างน้อยหนึง่ ชนิดทีป่ ลูกเป็นแถว ที่เหลือนอกจากนั้นอาจจะปลูกเป็นแถวสลับกับพืชแรกหรือปลูกไม่
เป็นแถวอยูใ่ นระหว่างแถวของพืชแรกก็ได้ เช่น การปลูกข้าวโพดร่วมกับถัง่ ลิสงในเวลาเดียวกัน เป็นต้น
2. ระบบการปลูกแบบรับช่วง (Relay Cropping) หมายถึง ระบบการปลูกพืชแรกปลูก
ก่อน แต่ยงั ไม่ถงึ วันเก็บเกีย่ วก็จะมีการปลูกพืชทีส่ องในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน ซึง่ อาจจะเป็นการปลูกระหว่างแถว
(Inter-Row) หรือปลูกผสม (Mixed) ก็ได้ เช่นการปลูกข้าวแล้วรับช่วงโดยการปลูกถัว่ เหลืองก่อนการเก็บเกีย่ วข้าว เป็นต้น
3. ระบบการปลูกแบบทวิกสิกรรม หรือ แบบตาม (Double or Sequential Cropping)
หมายถึง ระบบการปลูกพืชแรกจนเก็บเกีย่ วแล้วจึงปลูกพืชสองตามทันที หรือเว้นช่วงทีไ่ ม่นานนัก โดยเฉพาะ
ในสภาพของพืน้ ทีท่ ย่ี งั มีความชืน้ และน้ำในดินเหลือจากการปลูกพืชแรกเพียงพอต่อการเจริญเติบโต และให้
ผลผลิตของพืชทีส่ อง
4. ระบบการปลูกพืชต่างระดับ (Multi-Storeyed Cropping) วิธกี ารนีอ้ าจจะทำได้ทง้ั ใน
รูปแบบของการปลูกพืชเป็นแถวเป็นแนว หรือการปลูกผสมไม่เป็นแถวก็ได้ แต่หลักการสำคัญก็คอื การให้มี
พืชหลายๆ ชนิดทีส่ ามารถจะปลูกร่วมกันโดยไม่แย่งแสงแดด ธาตุอาหารในดิน แหล่งน้ำและอากาศเป็นสิง่ ที่
สำคัญทีจ่ ะต้องทำการศึกษาหาชนิดของพืชทีเ่ หมาะสม พืชชนิดใดทีต่ อ้ งการแสงแดดมาก พุม่ ต้นไม้ไม่หนาทึบ
เช่น หมากและมะพร้าวจะอยูส่ ว่ นบน ลดลงมาก็จะเป็นไม้ทม่ี พี มุ่ ต้นหนา เช่น มะม่วง ทุเรียน มังคุด กล้วย
ฯลฯ ลดลงมาจากระดับกลางก็จะเป็นไม้ทต่ี อ้ งการร่มเงา เช่น กาแฟ โกโก้ ชา ฯลฯ ส่วนทีต่ ำ่ ลงมาอีก
และต้องการแสงแดดไม่มาก เช่น ขิง ข่า ว่านต่าง ๆ
5. ระบบการปลูกพืชแบบราทูน (Ratoon Cropping) หมายถึง การใช้พชื ทีส่ ามารถจะยืด
ระยะเวลาของการให้ผลผลิตได้มากกว่าหนึง่ ฤดูกาลโดยไม่ตอ้ งมีการปลูกใหม่ ซึง่ โดยใช้วธิ กี ารตัดให้เหลือตอ
ซึง่ จะแตกกิง่ ก้านและให้ผลได้ใหม่ เช่น ฝ้าย อ้อย ข้างฟ่าง สับปะรด ละหุง่ และไม้ยนื ต้นหลายชนิด เป็นต้น
6. ระบบการปลูกแบบเกาะอาศัย (Parastic Cropping) หมายถึง การปลูกพืชชนิดทีอ่ าศัย
ในลักษณะของกาฝาก (Parastic) กับพืชยืนต้นอืน่ โดยทีม่ นุษย์ได้ประโยชน์จากพืชทัง้ สองชนิด หรือจากพืช
กาฝากชนิดเดียว เช่น การปลูกพริกไทยบนต้นมะพร้าว สะเดา ยอป่า สะตอ เป็นต้น นอกจากพริกไทยแล้ว
ยังมีพชื เถาว์ชนิดอืน่ ๆ อีกจำนวนมาก เช่น ดีปลี พลู ถัว่ ฝักยาว มะระ กีวฟ่ี รุต เป็นต้น
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พืชที่ควรเลือกปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
การเลือกพืชทีป่ ลูกในพืน้ ทีป่ ลูกข้าว พืน้ ทีป่ ลูกพืชสวนหรือพืชไร่ เกษตรกรควรจะแบ่งขนาด
ของพืน้ ทีป่ ลูก โดยคำนึงถึงปริมาณน้ำ แรงงาน ความชำนาญของเกษตรกร และความต้องการของตลาด
ซึง่ จะเป็นรายได้ของเกษตรกรต่อไป ซึง่ พืชทีค่ วรปลูกได้แก่ ไม้ผล ผักยืนต้น ผักล้มลุก ไม้ดอก ไม้ประดับ
สมุนไพรและเครือ่ งเทศ อีกทัง้ ไม้ยนื ต้นทีเ่ ป็นไม้ใช้สอยและเชือ้ เพลิง
การปลูกพืชในเนื้อที่ปลูกข้าวหลังการเก็บเกี่ยวข้าว สามารถปลูกพืชไร่และพืชผักต่างๆ
ได้หลายชนิด เช่น ถัว่ เหลือง ถัว่ เขียว งา ทานตะวัน ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวโพดหวาน
แตงโม แตงกวา หอม กระเทียม พริก มะเขือ เป็นต้น ซึ่งการปลูกพืชหลังนาจะมีการนำน้ำจากสระที่กักเก็บ
ไว้มาสนับสนุนไห้แก่พชื ได้ตลอกฤดูกาลอย่างเพียงพอ โดยไม่เกิดการขาดแคลนน้ำแต่อย่างใดแต่ทั้งนี้จะต้อง
พิจารณาเลือกพืชทีม่ คี วามต้องการน้ำน้อย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ไม่สมควรจะปลูกข้าวในหน้าฤดูแล้ง หรือทีเ่ รียกว่า
ข้าวนาปรัง เพราะปริมาณน้ำจะไม่เพียงพอต่อการใช้ตลอดปี ซึง่ สามารถเลือกปลูกพืชได้หลายรูปแบบดังข้อมูล
ตัวอย่างแสดงระบบการปลูกโดยการใช้นำ้ จากสระในตาราง
เดือน
ระบบที่ 1

ถัว่ เหลือง

ข้าวโพดเทียน

ถัว่ เขียว

ข้าว

ระบบที่ 2

ถัว่ เหลือง

งา

ข้าวโพด ฟักทอง

ข้าว

ถัว่ เขียว

ข้าว

ถัว่ เขียว

ข้าว

ถัว่ เขียว

ระบบที่ 3

ถัว่ เขียว

ระบบที่ 4

ถัว่ เขียว

ข้าวโพดหวาน
พืชผัก

ข้าวโพดหวาน

สำหรับการเลือกปลูกหลากหลายชนิดเพือ่ ให้มรี ายได้หมุนเวียนตลอดปี พืชทีป่ ลูกจะต้องมี
ความเหมาะสมกับสภาพดิน ฟ้าอากาศ ฤดูกาล และตลาดในท้องถิน่ โดยเกษตรกรควรมีการรวมกลุม่ กันผลิต
เพื ่ อ ให้ ม ี ผ ลผลิ ต แต่ ล ะชนิ ด ในแต่ ล ะช่ ว งมี จ ำนวนมากพอที ่ จ ะให้ พ ่ อ ค้ า มารั บ ซื ้ อ ผลผลิ ต ในพื ้ น ที ่
ซึง่ พืชสวนทีค่ วรปลูกได้แก่ พืชสวนทีเ่ ป็น
ไม้ผล เช่น มะม่วง มะพร้าวน้ำหอม มะขาม ขนุน ละมุด ส้ม ส้มโอ น้อยหน่า มะละกอฯลฯ
ผักยืนต้น เช่น แคบ้าน มะรุม สะเดา สะตอ เหลียง เนียง ชะอม ผักหวาน ขจร ขีเ้ หล็กฯลฯ
ผักล้มลุก เช่น พริก กะเพรา โหระพา ตะไคร้ ขิง แมงลัก สะระแหน่ มันเทศ ถัว่ ฝักยาวฯลฯ
ไม้ดอก ไม้ประดับ เช่น มะลิ ดาวเรือง บานไม่รโู้ รย กุหลาบ รัก ซ่อนกลิน่ ฯลฯ
สมุนไพรและเครือ่ งเทศ เช่น หมาก พลู พริกไทย บุก บัวบก มะเกลือ ชุมเห็ด หญ้าแฝก
และพืชผักบางชนิด ฯลฯ
ไม้ใช้สอยและเชือ้ เพลิง เช่น ไผ่ มะพร้าว ตาล มะขามเทศ มะแก ทองหลาง จามจุรี
กระถิน ยูคาลิปตัส ประดู่ ขีเ้ หล็ก ชิงชัน ยางนา ฯลฯ
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สำหรับพืชทีเ่ ลือกปลูกเพือ่ ให้มรี ายได้หมุนเวียนตลอดปี ดังข้อมูลแสดงตัวอย่างชนิดของผัก
ทีเ่ ลือกปลูกในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมตามฤดูกาลในตาราง
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ข้อมูลตัวอย่างพืช
ขิง
ชือ่ วิทยาศาสตร์ Zingiber officinale Rosc.
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
เป็นไม้ลม้ ลุกอายุขา้ มปี ความสูง 30-50 ซม. มีเหง้าหรือ
ลำต้ น ใต้ ด ิ น เปลื อ กนอกสี น ้ ำ ตาลแกมเหลื อ ง เนื ้ อ ใน
สีนวลมีกลิ่นเฉพาะ ใบเดี่ยวเรียงสลับรูปขอบขนานแกมใบหอก
กว้าง 1.5 - 2 ซม. ยาว 15 - 20 ซม. ขอบใบเรียบแผ่นใบสีเขียวเข้ม
เป็นมัน ดอกช่อแทงออกจากเหง้า กลีบดอกสีเหลืองแกมเขียว
ใบประดับสีเขียวอ่อน

ตะไคร้หอม
ชือ่ วิทยาศาสตร์ Cymbopogon nardus Rendle. (พันธุศ์ รีลงั กา)
Cymbopogon winterianus Jowitt (พันธุช์ วา)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
เป็ น ไม้ ล ้ ม ลุ ก แตกหน่ อ เป็ น กอเหมื อ นตะไคร้ แ กง
ทีโ่ คนต้นมีกาบเป็น ชัน้ ๆ หุม้ ลำต้นเป็นปล้อง ๆ ลำต้นเป็นสีมว่ งแดง
ลําต้นและใบใหญ่และยาวมีกลิ่นฉุนกว่าตะไคร้แกง
ดอกออกเป็นช่อยาวใหญ่ออ่ นลง สีนา้ํ ตาลแดงคล้ำ

พริกไทย
ชือ่ วิทยาศาสตร์ Piper nigrum Linn.
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
เป็นไม้เลือ้ ยยืนต้น ลําต้นมีความสูงประมาณ 5
เมตร เถาของพริ ก ไทยจะมี ร าก เรี ย กว่ า ตี น ตุ ๊ ก แก
เกาะพันกับไม้คา้ งหรือพืชชนิดอืน่ เถาจะมีขอ้ พอง มองเห็น
ได้ชดั ใบจะออกสลับกัน ลักษณะเป็นใบรีใหญ่ ดอกจะออกเป็น
ช่อจากข้อ ผลมีลกั ษณะกลมออกเป็นพวง
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ลงมือปลูกพืช
เพาะเมล็ด
วัสดุอปุ กรณ์
1. เมล็ดพันธุ์
2. กระดาษทิชชู
3. จานแก้ว / กระดาษ ขนาด 6 นิว้ 1 ใบ
4. ถุงพลาสติกใส ขนาดกว้าง 8 นิว้ 1 ใบ
5. กระบะพลาสติก
6. ดินทีต่ ากแดดฆ่าเชือ้ แล้ว 1 ส่วน ผสมขุยมะพร้าว 2 ส่วน
7. อิฐหักหรือก้อนกรวด
8. หญ้าหรือฟางแห้ง
9. ถุงดำหรือภาชนะขนาดเล็ก
10. ช้อนปลูก
11. กระถางใหญ่หรือแปลงปลูก
12. ดินทีต่ ากแดดฆ่าเชือ้ แล้ว และใส่ปยุ๋ คอกหรือปุย๋ หมักลงไปเพือ่ เพิม่ ธาตุอาหารพืช และ
ทำให้ดนิ อุม้ น้ำได้ดยี ง่ิ ขึน้
ทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุพ
์ ชื
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
การเพาะเมล็ดพันธุ์ เพือ่ ให้ได้ตน้ กล้าทีด่ ี จะต้องเลือกใช้เมล็ดพันธุท์ ม่ี คี ณ
ุ ภาพ การทดสอบ
ความงอกของเมล็ดพันธุพ์ ชื จึงเป็นข้อมูลทีจ่ ะช่วยในการตัดสินใจหรือแก้ปญ
ั หาในการเลือกใช้เมล็ดพันธุก์ อ่ นการ
เพาะเมล็ดพันธุไ์ ด้
1. เรียงเมล็ดบนกระดาษทิชชูทเ่ี ปียกชืน้ 50 เมล็ด บนจานขนาด 6 นิว้
2. หุม้ ด้วยถุงพลาสติกใสมัดปากหลวม ๆ เพือ่ รักษาความชืน้ ให้สม่ำเสมอ
3. ประมาณ 7-10 วัน เมล็ดงอกเป็นต้นอ่อน นับต้นทีง่ อกเป็นปกติ ไม่เป็นโรค
4. อัตราการงอกของเมล็ด คำนวณเป็นร้อยละโดยให้นำเอา 2 คูณผลทีน่ บั ได้
การเพาะเมล็ดพันธุ์
การเพาะเมล็ดพันธุเ์ พือ่ ให้ได้ตน้ กล้า สังเกตลักษณะการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้า
เป็นระยะ ๆ จนต้นกล้าผลิใบจริง 2-4 ใบ จึงย้ายปลูกในถุงดำหรือภาชนะขนาดเล็กที่ใส่ดินไว้แล้ว
วางในทีม่ แี สงแดดรำไร
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
1. ใส่อฐิ หัก หรือก้อนกรวดลงก้นกระบะหนาประมาณ 1 นิว้
2. ใช้หญ้าแห้งปูรองทับก้อนกรวดหรืออิฐหัก
3. ใส่ดนิ ทีผ่ สมแล้วให้ตำ่ กว่าขอบกระบะ 1 นิว้
4. หยอดเมล็ดลงบนดินในกระบะเป็นแถว ๆ ตามต้องการ
5. กลบดินให้พอมิด
6. รดน้ำ และบันทึกวันทีเ่ มล็ดงอก และจำนวนทีง่ อก
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7. เมือ่ ต้นกล้าผลิใบจริง 2-4 ใบ ย้ายลงในถุงดำหรือภาชนะขนาดเล็กทีใ่ ส่ดนิ ไว้แล้ว
8. รดน้ำ บันทึกการเจริญเติบโตของต้นพืช
การปลูก
การปลูกพืชโดยย้ายต้นกล้าลงในกระถางใหญ่หรือลงแปลงปลูก เมือ่ ต้นกล้า
แข็งแรงเริ่มผลิใบใหม่และมีความสมบูรณ์ ทำที่บังแดด และทำการปฏิบัติดูแลบำรุงต้นพืช จนพืชสามารถ
เก็บเกีย่ วผลิตได้
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
1. เลือกต้นกล้าทีม่ ใี บจริง 3-4 ใบ หรือมีอายุประมาณ 20-30 วัน มีความสมบูรณ์
2. ใช้ชอ้ นปลูกขุดต้นกล้า ระวังอย่าให้รากขาดมาก
3. นำลงปลูก ในหลุมทีเ่ ตรียมไว้ในทีป่ ลูก กดดินให้แน่นพอควร รดน้ำให้ทว่ั แปลง
4. ทำทีบ่ งั แดด อาจทำเป็นเพิงด้วยไม้ไผ่ แล้วใช้ฟางหรือทางมะพราวคลุมบนเพิง บังแดด
ไว้ประมาณ 3-4 วัน เมือ่ สังเกตว่าต้นกล้าตัง้ ตัวได้ดแี ล้ว จึงรือ้ ออก
5. ทำการปฏิบตั ดิ แู ลบำรุงต้นพืช เช่น การให้น้ำ การพรวนดิน ใส่ปุ๋ย การป้องกันกำจัด
ศัตรูพชื การตัดแต่ง การเก็บเกีย่ วผลผลิต รายงานผลลงในแบบบันทึก
6. ติดตามการเจริญเติบโตของพืชโดยสังเกตและบันทึกการเปลีย่ นแปลงของต้นพืช เช่น
ความสูง และสิ่งที่พบ เช่น ศัตรูพืช รวมทั้งลักษณะทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ
ปริมาณแสง ทำการบันทึกผลการปลูกพืชในช่วงเวลาเดียวกันของวัน อาทิตย์ละ 2 ครัง้
โดยมีระยะห่างอย่างน้อย 2 วัน ในตารางบันทึกผล
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เกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
การผลิตพืชในไร่นาแบบเกษตรผสมผสานตามระบบเศรษฐกิจพอเพียง สามารถใช้ประโยชน์
จากพืน้ ทีท่ ำกินขนาดเล็ก เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการผลิต ลดการพึง่ พิงเงินทุน ปัจจัยการผลิตและอาหารจาก
ภายนอก นำเศษพืชและมูลสัตว์ ซึง่ เป็นผลพลอยได้จากกิจกรรมการผลิตไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในไร่นาและ
ทำให้ผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีแนวคิดที่สำคัญดังนี้
- เป็นระบบเศรษฐกิจที่ยึดถือหลักการที่ว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” โดยมุ่งเน้นการผลิต
พืชผลให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคในครัวเรือนเป็นอันดับแรก เมื่อเหลือพอจากการบริโภคแล้วจึง
คำนึงถึงการผลิตเพือ่ การค้า
- เศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ความสำคัญกับการรวมกลุม่ ของชาวบ้าน หรือองค์กรชาวบ้าน
ซึง่ จะทำหน้าทีเ่ ป็นผูด้ ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้หลากหลาย ครอบคลุมทัง้ การเกษตรแบบผสมผสาน
หัตถกรรมการแปรรูปอาหาร การทำธุรกิจค้าขาย และการท่องเทีย่ วระดับชุมชน ฯลฯ
- เศรษฐกิจแบบพอเพียงตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการมีความเมตตา ความเอือ้ อาทรและความ
สามัคคีของสมาชิกในชุมชนในการร่วมแรงร่วมใจเพือ่ ประกอบอาชีพต่างๆ ให้บรรลุผลสำเร็จ ประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้
จึงมิได้หมายถึงรายได้แต่เพียงมิตเิ ดียว หากแต่ยงั รวมถึงประโยชน์ในมิตอิ น่ื ๆ ด้วย
เกษตรผสมผสาน บางครัง้ อาจใช้คำว่า เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรพอเพียงตามแนว
พระราชดำริ ซึง่ เน้นการพัฒนาเพือ่ ให้เกษตรกรสามารถพึง่ พาตนเองได้ การทำเกษตรผสมผสานก่อให้เกิด
ประโยชน์ดงั นี้
1. ช่วยให้มอี าหารบริโภคในครัวเรือนอย่างหลากหลายตลอดปี
2. ช่วยลดภาระค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่จำเป็น จึงทำให้เพิม่ รายได้ให้กบั ครอบครัว
3. ทำให้เกษตรกรมีงานทำตลอดปี เพราะกิจการเกีย่ วกับการปลูกพืช และเลีย้ งสัตว์จะ
ต้องดูแลเอาใจใส่ทกุ วัน
4. ช่วยลดค่าใช้จา่ ยด้านต้นทุน เพราะกิจการเกษตรบางอย่างพึง่ พาอาศัยกัน เช่น การใช้
ปุย๋ คอกบำรุงพันธ์ไม้แทนการใช้ปยุ๋ เคมี เป็นต้น
5. สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมภายในครอบครัวให้นา่ อยูอ่ าศัย สะอาด ร่มเย็น เพราะพืชที่
ปลูกมีหลายชนิด รวมทัง้ สัตว์อน่ื ๆ ทีเ่ ลีย้ งอยูใ่ นบ้านของตนเองด้วย
6. ทำให้ครอบครัวมีการกินดี อยูด่ ี มีความเจริญก้าวหน้า และสังคมท้องถิน่ อยูร่ ว่ มกัน
ด้วยความสุข
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การใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จากพืช
พืชกับการรักษาโรค: ลูกประคบสมุนไพร
การประคบด้วยลูกประคบสมุนไพร เป็นวิธีการบำบัดรักษาของการแพทย์แผนไทยอีก
วิธีหนึ่ง โดยการใช้สมุนไพรหลายอย่างมาห่อรวมกัน ส่วนใหญ่จะเป็นสมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหย
เมื ่ อ ถู ก ความร้ อ นจะระเหยออกมาเช่ น ไพล ขมิ ้ น ชั น ขมิ ้ น อ้ อ ย ตะไคร้ มะกรู ด การบู ร
ผลของการรักษาด้วยการประคบสมุนไพร เกิดจาก
ผลของความร้อนจากการประคบ คือ ช่วยทำให้เนือ้ เยือ่ พังผืดคลายตัว ลดการติดขัด
ของข้อต่อ ลดการเกร็งของกล้ามเนือ้ ลดปวด ลดการบวมทีเ่ กิดจากการอักเสบของกล้ามเนือ้ เอ็น และข้อต่อ
หลังการบาดเจ็บ 24 - 28 ชัว่ โมง และช่วยเพิม่ การไหลเวียนของโลหิต
ผลของสมุ น ไพร สมุ น ไพรที ่ ใ ช้ ส ่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น สมุ น ไพรที ่ ม ี น ้ ำ มั น หอมระเหย
เมื ่ อ ถู ก ความร้ อ นจะระเหยออกมา เช่ น ไพล ขมิ ้ น อ้ อ ย ขมิ ้ น ชั น ตะไคร้ ผิ ว มะกรู ด การบู ร
ผลจากตัวยาสมุนไพรจะซึมผ่านชัน้ ผิวหนังเข้าสูร่ า่ งกาย ทำให้เส้นหย่อนเมือ่ ผสานกับความร้อนจากลูกประคบ
ก็เท่ากับเสริมฤทธิใ์ นการรักษาซึง่ กันและกัน
ส่วนประกอบลูกประคบในการแก้เคล็ดขัดยอก ฟกช้ำ หัวไพลสด 1/2 กิโลกรัม
หัวขมิน้ อ้อยและขมิน้ ชัน รวมกันให้ได้ 1/2 ขีด ต้นตะไคร้ 1 ขีด ผิวมะกรูด 1 ผล ใบมะขามและใบส้มป่อย
รวมกันให้ได้ 1/2 ขีด การบูร 1 ช้อนชา พิมเสน 1 ช้อนชา เถาเอ็นอ่อน 1/2 ขีด หัวสด ฝ กิโลกรัม หัว
รวมกันให้ได้ ฝ ขีด ต้น 1 ขีด ผิวมะกรูด 1 ผล ใบมะขามและใบส้มป่อย รวมกันให้ได้ 1/2 ขีด การบูร 1 ช้อนชา
พิมเสน 1 ช้อนชา เถาเอ็นอ่อน 1/2 ขีด
วิธเี ตรียมลูกประคบ
1. หัน่ หัวไพล ขมิน้ อ้อย ขมิน้ ชัน ต้นตะไคร้ และเถาเอ็นอ่อน แล้วตำพอหยาบ
2. ปอกผิวมะกรูดออก หัน่ แล้วตำพอหยาบ
3. นำส่วนผสมในข้อ 1 และ 2 มาตำรวมกับใบมะขามและใบส้มป่อย
4. ใส่การบูร และพิมเสนลงไปผสมให้เข้ากัน ตำต่อให้แหลก แต่อย่าถึงกับละเอียดเพราะ
ลูกประคบจะแฉะ
5. แบ่งตัวยาทีต่ ำได้เป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน ใช้ผา้ ขาวห่อ รัดด้วยเชือกให้แน่น จะได้ลกู ประคบ
2 ลูก
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ประคบ
1. หม้อดินใส่นำ้ ครึง่ หนึง่ ตัง้ บนเตาไฟจนมีไอน้ำร้อน
2. จานรองลูกประคบ ลูกประคบ 2 ลูก ลูกหนึง่ วางไว้บนปากหม้อดินทีม่ ไี อน้ำร้อน
อีกลูกวางไว้ทจ่ี านรองประคบ
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พืชกับพิธีกรรมทางศาสนา: พิธีบวชป่า
พิธีบวชป่าเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้
นานาพั น ธุ ์ ให้ เ จริ ญ ยั ่ ง ยื น ตามคติ ค วามเชื ่ อ ว่ า หากต้ น ไม้ ใ ดถ้ า ได้ ร ั บ การบวชแล้ ว
จะไม่มีใครกล้าตัดไม้ต้นนั้น เนื่องจากกลัวบาปที่ทำต่อผ้าเหลืองซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า
ทีม่ าของการ “บวชป่า” น่าจะมาจากวิธกี ารห่มจีวรให้กบั ต้นไม้เช่นเดียวกับการบวชพระซึง่
ส่งผลให้สถานภาพของคนและต้นไม้เปลีย่ นไป นับเป็นการนำความเชือ่ ทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดูแล
รักษาป่าขัน้ ตอนและวิธกี ารบวชป่าไม่มกี ฎเกณฑ์ตายตัว นิยมทำกันเหมือนงานบุญทัว่ ไป โดยชาวบ้านจะใช้
สายสิญจน์ลอ้ มอาณาบริเวณทีจ่ ะบวชต้นไม้ แล้วนิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์ เพือ่ เป็นสิรมิ งคลต่อชาวบ้านและ
ต้นไม้ทจ่ี ะทำพิธี แล้วชาวบ้านจึงช่วยกันนำจีวรมีเตรียมไว้ไปห่มให้กบั ต้นไม้ เป็นอันเสร็จพิธี
ชาวบ้านจะบวชให้ตน้ ไม้ใดบ้าง ก็ขน้ึ อยูก่ บั ความเชือ่ และเจตนาของชุมชนเอง บวชได้ตง้ั แต่
ต้นไม้ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ แต่สว่ นมากจะเน้นต้นไม้ทม่ี คี วามหลากหลายทางพันธุกรรม และมีความสำคัญ
ต่อการดำรงชีพของสิง่ มีชวี ติ ในระบบนิเวศ แม้กระทัง่ ต้นไม้ในป่าทีผ่ า่ นการรุกทำลายแต่ยงั มีศกั ยภาพสูงใน
การฟืน้ ตัวตามลักษณะปรกติของป่าฝนเขตร้อน ก็จะถูกรวมเข้าไว้ดว้ ย เพราะจะสามารถฟืน้ คืนสภาพเป็นป่า
สมบูรณ์ได้ในเวลาเพียงไม่กป่ี ี ถ้าไม่ถกู รบกวนอีก
ชาวบ้านเชือ่ ว่า ผืนป่าทีผ่ า่ นพิธบี วช เป็นเสมือนดินแดนอันศักดิส์ ทิ ธิ์ ไม่วา่ ผูใ้ ดก็ไม่อาจเข้า
ไปทำลายได้ จึงเป็นความร่วมมือกันของชุมชนทีจ่ ะรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติ และช่วยให้
ป่าไม้เหลืออยูไ่ ว้ให้ลกู หลานได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยัง่ ยืนต่อไป

พืชกับภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ : การผดุงครรภ์
อาหารสำหรับหญิงมีครรภ์
แม่ทกุ คนควรกินอาหารทีย่ อ่ ยง่าย รสไม่จดั และมีประโยชน์ ในภาคเหนือแนะนำให้ดม่ื
น้ำมะพร้าวอ่อนเมือ่ อายุครรภ์ได้ 4-6 เดือน จะทำให้คลอดง่ายและตัวทารกไม่มไี ขมันจับ อีกทัง้ ยังทำให้ผวิ
ทารกในครรภ์สวย ภาคใต้แนะนำให้กนิ กล้วยน้ำหว้าและน้ำผึง้ รวง
คนโบราณจะไม่ให้กินอาหารรสจัด เปรี้ยวจัด หวานจัด เพราะจะทำให้แม่กระวนกระวาย
และอึดอัด ทารกในครรภ์ทไ่ี ด้รบั อาหารจากแม่ทางสายรกก็จะได้รบั ความเดือดร้อนจากอาหารชนิดนัน้ ด้วย
ความเชื่อว่าหญิงตั้งครรภ์ห้ามกินบอนจะทำให้สายรกเปื่อย ห้ามกินผักแว่นเพราะกลัวสายรกพันคอเด็ก
ห้ามกินอาหารรสเผ็ดเพราะเชือ่ ว่าจะทำให้ลกู หัวล้าน
การทำคลอด
การตัดสายสะดือจะใช้แง่งไพลด้านที่ปอกเปลือกไว้รองรับสายสะดือแล้วเอาผิวไม้รวกตัด
ห้ามใช้มดี หรือของมีคมทีท่ ำจากเหล็กตัด เพราะเชือ่ ว่าจะทำให้เด็กว่านอนสอนง่าย ไม่แข็งกระด้างเหมือนมีด
ซึง่ เป็นการป้องกันการติดเชือ้ บาดทะยัก
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การตบแต่งสะดือจะใช้ขมิน้ ชันตำพอก หรือโรยขมิน้ ผงปนดินสอพองทีส่ ายสะดือเพือ่ ทำให้
แห้งและหลุดโดยเร็ว เมือ่ เด็กทารกอายุได้ 3-4 วันให้เอาพริกไทย 3 เม็ดเผาบดรวมกับดินสอพองและพิมเสน
นำไปโรยสะดือเพือ่ สมานแผล
แผลทีเ่ กิดจากการทำคลอดจะทำความสะอาดโดยใช้เหล้าล้างแล้วตำไพลกับเกลือพอก ซึง่
มักจะแสบมาก หรือใช้ฝน่ิ สุกทาซึง่ ไม่แสบมาก เพือ่ ป้องกันแผลเป็นหนองและทำให้แผลหารเร็ว
อาหารสำหรับหญิงหลังคลอด
คนโบราณจะให้กนิ แกงเลียงตำลึง แกงเลียงหัวปลี แกงขนุนอ่อน แกงน้ำยา ทีใ่ ส่กระเทียม
พริกไทย ใส่หอม กะปิเล็กน้อยเพือ่ ปรุงรส เชือ่ ว่าดีและช่วยบำรุงน้ำนม กินไพลเพือ่ ให้เลือดไหลเวียนดีขน้ึ
ห้ามกินอาหารรสเปรีย้ วจัด เผ็ดจัด เค็มจัด ห้ามกินฟักและหัวผักกาด เพราะจะไปล้างยาดองเหล้า ห้ามกิน
แกงหน่อไม้เพราะจะทำให้คนั แผล ห้ามกินแตงทุกชนิด ผักกาด ชะอม จะทำให้เจ็บท้อง
ประเพณีในการกินอาหารหลังคลอด อยูไ่ ฟวันแรก ๆ จะกินข้าวต้มกับเกลือก่อน ต่อมาจึง
กินข้าวจี่ (ข้าวเหนียวปัน้ สุกแล้วปิง้ ให้ไหม้) เพราะความเชือ่ ทีว่ า่ มดลูกจะได้แห้งเหมือนข้าวจี่

พืชกับวิถีชีวิต: การปลูกพืชมงคล
คนไทยปลูกต้นไม้ไว้รอบบ้านด้วยเหตุผลหลายประการ ปลูกเพือ่ ประโยชน์ใช้สอย ปลูกเพือ่
เป็นอาหารและยา ปลูกเพือ่ ความเชือ่ และลักษณะประเพณี เช่น ปลูกมะยมไว้หน้าบ้านเชือ่ ว่าจะทำให้คน
นิยมยกย่อง ปลูกมะขามเชือ่ ว่าจะทำให้คนเกรงขาม นอกจากนีย้ งั มีความเชือ่ เรือ่ งการปลูกพืชมงคลบริเวณ
บ้านเรือนของคนไทยซึง่ นับเป็นอุบายวิธปี ระการหนึง่ ให้คนปลูกพืชโดยปลูกฝังในรูปของความเชือ่ ในเรือ่ งการ
ปลูกต้นไม้ตามทิศทัง้ 8 ดังนี้
ทิศบูรพา (ตะวันออก) ให้ปลูกไผ่สสี กุ เพือ่ เป็นมงคลนามให้เจ้าของบ้านอยูเ่ ย็นเป็นสุข
ความเจริญ ปลูกมะพร้าวเชือ่ ว่าจะไม่มกี ารเจ็บไข้และอยูเ่ ย็นเป็นสุข
ทิศอาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้) ให้ปลูกสารภีเชือ่ ว่าจะช่วยป้องกันสิง่ มีพษิ สิง่ เลวร้าย
ทัง้ หลายไม่ให้กล้ำกลาย ปลูกยอเพือ่ ให้มคี นสรรเสริญ ยกย่องปลูกกระถิน่ เพือ่ ป้องกันสิง่ เลวร้าย
ทิศทักษิณ (ใต้) ให้ปลูกมะพลับ เชือ่ ว่าจะทำให้รำ่ รวย ตะโกนา ตะโกสวน จะทำให้
มุมานะอดทน
ทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต้) ให้ปลูกพิกลุ เพือ่ ป้องกันเหตุรา้ ยนานา ปลูกขนุนเชือ่ ว่าจะมีผู้
อุดหนุนค้ำจุน ปลูกสะเดาป้องกันภูตผีปศี าจมารบกวน
ทิศประจิม (ตะวันตก) ให้ปลูกกุม่ บก กุม่ น้ำเชือ่ ว่าทำให้ครอบครัวมัง่ คัง่ อยูก่ นั เป็นกลุม่ ก้อน
อบอุน่ ในหมูเ่ ครือญาติ
ทิศพายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ) ให้ปลูกมะกรูดเชือ่ ว่าจะทำให้เป็นคนช่างเจรจา ปลูก
มะนาว ส้มเขียวหวาน เชือ่ ว่าจะทำให้คนในบ้านอยูด่ มี คี วามสุขทัว่ หน้า
ทิ ศ อุ ด ร (เหนื อ ) ให้ ป ลู ก ต้ น ส้ ม ป่ อ ย เชื ่ อ ว่ า จะทำให้ ป ลดปล่ อ ยทุ ก ข์ โ ศก โรคภั ย
ปลูกต้นส้มซ่าเชือ่ ว่าจะทำให้ชอ่ื เสียงขจรขจายไปทัว่ เมือง ปลูกมะเดือ่ อุทมุ พรทำให้เกิดความเจริญ
ทิศอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ)ให้ปลูกทุเรียน (และขุดบ่อหรือร่องน้ำไว้ข้างต้น)
ท่านว่าป้องกันโรคห่าโรคระบาดอันจะเกิดกับคนในบ้าน ไผ่รวกเพือ่ ความสุขความเจริญ
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ความเชือ่ เรือ่ งการปลูกพืชไว้รอบบ้านก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวติ นานาประการดังเช่น
(1) ไม้ไผ่ ลำต้นใช้งานได้สารพัดตัง้ แต่สร้างบ้านเรือน ทำเครือ่ งใช้ ลำอ่อนใช้ทำกระบอก
ข้าวหลาม อ่อนไปกว่านัน้ หน่อไม้กนิ ได้
(2) กุม่ ใบอ่อนกินได้ เป็นประโยชน์ทางสมุนไพร ใบต้มกินบำรุงหัวใจ ใบสดดำทาแก้โรค
ผิวหนัง เปลือกต้มกินน้ำขับลมในลำไส้
(3) สารภี เป็นสมุนไพร ดอกเอามาปรุงเป็นยาหอมบำรุงหัวใจ บำรุงประสาทแก้ลมวิงเวียน
(4) ยอ ลูกอ่อนเอามาเผาไฟกินน้ำแก้คลืน่ เหียนอาเจียน ลูกสุกใช้เป็นยาขับระดู ขับลมใน
ลำไส้ ใบอังไฟพอตายนึง่ ปิดหน้าอกหน้าท้องแก้ไข แก้มา้ มโต แก้จกุ เสียด ใบสดดำ พอกศีรษะฆ่าเหา ลูกดิบเผา
จนเป็นถ่านแก้เหงือกเป็นขุมเป็นบ่อ ยอดยออ่อนยังสามารถนำมาทำอาหารได้
(5) ขนุน กินผล ลำต้นแก่ๆ ใช้ทำเครือ่ งใช้ แก่นขนุน (กรัก)เป็นยาสมุนไพรบำรุงกำลัง บำรุง
โลหิต
(6) สะเดา ต้นใช้ทำเครือ่ งเรือนเครือ่ งใช้ ยอดอ่อนกินได้ ดอกเป็นยาบำรุงธาตุ ยางดับพิษร้อน
เปลือกแก้ทอ้ งเดิน แก้ปดิ แก้ไข้ให้อาเจียน ลูกอ่อนถ่ายพยาธิ แก้รดิ สีดวง ก้านใบปรุงต้มเป็นยาแก้ไข้
(7) ทุเรียน มะขาม มะกรูด มะนาว มะพร้าว มะม่วง มะพลับ ส้มเขียวหวาน เห็นจะไม่ตอ้ ง
อธิบายมาก เพราะเราใช้ประโยชน์กนั อยูเ่ ป็นประจำ
นอกจากการเอาภูมปิ ญ
ั ญาในเรือ่ งการปลูกพืชมาเป็นแรงจูงใจแล้ว บางอย่างยังกำหนด
อุบายไว้อย่าง ลึกซึ้ง เช่น การปลูกทุเรียนควรขุดบ่อหรือร่องน้ำไว้ไกล้ ๆ ด้วยจะป้องกันโรคห่า
ความจริงถ้าทุเรียนไม่ขาดน้ำจะให้ผลตกสม่ำเสมอ เมือ่ มีรอ่ งน้ำก็จะมีปลาหรือสัตว์นำ้ อย่างอืน่ หรือพืชน้ำที่
เป็นประโยชน์กนั คนได้อกี ด้วย
การปลูกต้นไม้เหล่านี้ ไว้อย่างละต้นสองต้นตามทิศทางดังกล่าว ผลประโยชน์ตามมา
อย่างมากมาย ต้นไม้ให้ผลย่อมจะมีกนิ เหลือสามารถเอาไปขายได้ แต่ถา้ ไม่บอกว่าเป็นมงคลก็ไม่มใี ครคิด
ปลูกกัน คงทิง้ ทีร่ อบ ๆ บ้าน ไว้เฉย ๆ โดยเปล่าประโยชน์ หรือทิง้ ให้ทด่ี นิ ว่างเปล่า ซึง่ การปลูกต้นไม้ตา่ ง ๆ
ทีป่ ลูกรอบบ้านตามความเชือ่ ดังกล่าวหากพิจารณาดูจะพบว่าเป็นการปลูกพืชทีม่ ลี กั ษณะของ “สวนผสมผสาน”
นัน่ เอง
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พืชกับวัฒนธรรม ประเพณีไทย: บายศรี
บายศรี เครื่องใช้ประกอบในพิธีมงคลต่างๆ
ของคนไทย ซึง่ ใช้เป็นเครือ่ งหมายแห่งความเป็นสิรมิ งคล
ช่วยเสริมสร้างความเชือ่ มัน่ และกำลังใจ ทีป่ ฏิบตั สิ บื ทอด
กันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั เป็นศิลปะประดิษฐ์ชน้ั สูงด้าน
หัตถศิลป์ของไทยทีถ่ า่ ยทอดให้เห็นถึงความรูส้ กึ และคุณค่า
ออกมาได้ อ ย่ า งประณี ต งดงาม และละเอี ย ดอ่ อ น
สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญและความเชื่อทางด้านจิตใจ
อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและโดดเด่นของความเป็นไทย
การทำบายศรี นิยมใช้ใบตองตานีสด เนื่องจากใบตองตานีมีความเหนียวไม่ค่อยแตก
ไม่เหีย่ วง่ายเหมือนใบตองชนิดอืน่ สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานกว่า ทัง้ นำมาพับหรือม้วนให้มรี ปู แบบต่างๆ
ตามทีต่ อ้ งการได้ดี โดยภายในกรวยนัน้ จะประดับตกแต่ง ด้วยดอกไม้นานาชนิดทีม่ ชี อ่ื เป็นมงคล เช่น ดอกรัก
ดอกบานไม่รโู้ รย ดอกดาวเรือง ดอกขจรนอกจากนีย้ งั มีอาหารคาวหวานต่างๆ วางตามชัน้ แต่ละชัน้ ของบายศรี
โดยเลือกชนิดทีเ่ ป็นมงคล เช่น มะพร้าวอ่อน ไข่ตม้ ข้าวสุก กล้วยน้ำว้า แตงกวา ฝอยทอง ขนมชัน้ ขนมถ้วยฟู
เป็นต้น
บายศรี มีหลายชนิดและมีขนาดต่างๆ กัน แต่จะมีลกั ษณะพืน้ ฐานทีเ่ หมือนกัน คือ มีรปู
ทรงกรวย บายศรีบางชนิดจะทำเป็นชั้นๆ นิยมเลขคี่ เช่น 3 ชั้น 7 ชั้น 9 ชั้น จำนวนชั้นยิ่งมีมาก
เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ ตำแหน่ง และยศศักดิ์ ซึง่ สูงสุด คือมี 9 ชัน้ เท่านัน้ เอง ซึง่ ถ้าจะแบ่งบายศรีตามฐานะ
ของผูใ้ ช้แล้ว จะมีบายศรี 2 ชนิด ดังนี้
1. บายศรีของหลวงจะเป็นบายศรีทใ่ี ช้ในพระราชพิธตี า่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์ชน้ั สูงตามโบราณราชพิธี หรือใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น พระราชพิธบี วงสรวง
สมเด็จพระบุรพกษัตราธิราช พระราชพิธสี มโภชศาลหลักเมือง พระราชพิธฉี ตั รมงคล พระราชพิธเี ปลีย่ น
เครือ่ งทรงพระพุทธมหามณีรตั นปฏิมากร เป็นต้น ซึง่ จะมีพราหมณ์เป็นผูท้ ำพิธี
2. บายศรีทใ่ี ช้ในพิธขี องราษฎรในโอกาสต่างๆ กัน ได้แก่ พิธบี วงสรวงสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิร์ ะดับ
เทพ พรหม เพือ่ ให้เกิดความเป็นสิรมิ งคลแก่ชวี ติ พิธไี หว้ครู โดยเฉพาะครูดา้ นนาฏศิลป์และศิลปะแขนงต่างๆ
ซึง่ ตามปกติจะจัดให้มพี ธิ พี ธิ บี ชู าครูเป็นประจำทุกปี พิธบี ายศรีสขู่ วัญ นิยมปฏิบตั ใิ นโอกาสต่างๆ เช่น
การเลี ้ ย งต้ อ นรั บ อาคั น ตุ ก ะ การรั บ น้ อ งใหม่ พิ ธ ี ส ู ่ ข วั ญ ใช้ ก ั บ สั ต ว์ พื ช และสิ ่ ง ของที ่ ส ำคั ญ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำเนินชีวติ ของมนุษย์ เช่น การทำขวัญช้าง จะต้องมีการทำขวัญช้างภายหลังจากการ
คล้องช้างมาจากป่าแล้ว เพือ่ ให้ชา้ งเกิดความคุน้ เคยและเชือ่ งขึน้ จนสามารถนำไปใช้งานได้ดนี น้ั การทำ
ขวัญข้าว จะเป็นการแสดงความกตัญญูต่อข้าว ซึ่งเป็นพืชหลักที่เลี้ยงชีวิตคนไทย และการทำขวัญเรือน
การทำขวัญเรือ การทำขวัญเกวียน เป็นต้น ล้วนแต่มาจากความเชือ่ ในลักษณะแบบเดียวกันนัน่ เอง
ในปัจจุบนั ความนิยมในการใช้บายศรีประกอบในพิธมี งคลต่างๆ ของชาวไทยยังคงมีให้เห็น
อยูท่ ว่ั ไป โดยเฉพาะในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสาน ซึง่ รูปแบบบายศรีทง้ั 3 ภาค จะไม่แตกต่างกันมากนัก
สิง่ ทีต่ า่ งกัน คือ การตกแต่งประดับประดาให้วจิ ติ รตระการตาด้วยเครือ่ งประกอบต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับฐานะ
ตำแหน่งของเจ้าภาพ และโอกาสในการใช้เท่านัน้
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เรือ่ งเล่า ...หนังสือเล่มเล็ก
หนังสือเล่มเล็ก เป็นหนังสือทีเ่ ขียนเล่าเรือ่ งทีส่ นใจ หรือได้รบั มอบหมาย โดยมีการวาง
เค้าโครงเรือ่ ง แนวความคิดหลัก (เนือ้ หาสาระ) ของเรือ่ งทีจ่ ะเล่า โดยมีลำดับการนำเสนอดังนี้
จุดเริม่ ต้น (เป็นการกระตุน้ ความสนใจ)
แนวความคิดหลัก (เนือ้ หาทีจ่ ะเล่าเรือ่ ง)
ส่วนส่งท้าย (เป็นการขมวดให้ผอู้ า่ นมีความรูส้ กึ ร่วมหรือนำไปสูค่ วามเข้าใจทีช่ ดั เจน
ของเรือ่ งทีเ่ ล่า)
มุมมองหรือความคิดเห็นของกลุม่ ต่อเรือ่ งทีเ่ ล่า
เรือ่ งเล่า เป็นคำทีม่ คี วามหมายกว้าง หมายถึง เรือ่ งทีเ่ ล่าสืบต่อๆกันมานานแล้ว หรือ
หมายถึง เรือ่ งทีแ่ ต่งขึน้ มาใหม่กไ็ ด้ ประเภทของเรือ่ ง ได้แก่
เรือ่ งเล่าทีอ่ ธิบายความเป็นมาของโลก และจักรวาล เรื่องราวต่างๆ จะอธิบายถึง
ความเชื่อทางศาสนา จึงมีเรือ่ งราวเกีย่ วกับเทพ
เรือ่ งเล่าชีวติ เรือ่ งเล่าประเภทนีม้ เี นือ้ หาอยูใ่ นโลกของความเป็นจริง มีการระบุชอ่ื ตัว
ละครและสถานทีช่ ดั เจน
เรือ่ งเล่าวีรบุรษุ ลักษณะของเรือ่ งเล่าประเภทนี้ เป็นการเล่าถึงการผจญภัยและความ
กล้าหาญของพระเอก ซึง่ มีเป็นวีรบุรษุ ทีม่ คี วามสามารถเหนือมนุษย์
เรือ่ งเล่าประจำถิน่ เป็นเรือ่ งเล่าที่อธิบายความเป็นมาของสิ่งทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ อาจ
เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ โดยธรรมชาติ เช่น ภูเขา แม่นำ้ เกาะ หรืออาจเป็นสิง่ ก่อสร้าง
เรือ่ งเล่าอธิบายเหตุ เป็นเรือ่ งเล่าทีอ่ ธิบายถึงกำเนิด หรือความเป็นมาของสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
ในธรรมชาติ
เรือ่ งเล่าสัตว์ เป็นเรือ่ งเล่าทีม่ สี ตั ว์เป็นตัวละครเอก โดยมักแสดงความฉลาดของสัตว์
ชนิดหนึง่ และความโง่เขลาของสัตว์อกี ชนิดหนึง่
เรือ่ งเล่าคติ เป็นเรือ่ งเล่าทีเ่ ล่าโดยเจตนาให้ขอ้ คิดด้านคุณธรรม หรือจริยธรรมอย่างใด
อย่างหนึง่ หรือหลายอย่าง
เรือ่ งเล่าขำขัน หรือมุกตลก เป็นเรือ่ งเล่าขนาดสัน้ จุดสำคัญของเรือ่ งอยูท่ ค่ี วามไม่นา่
จะเป็นไปได้ อาจเป็นเรือ่ งทีแ่ สดงถึงความโง่เขลา ความฉลาด หรือความเกียจคร้านอย่างนึกไม่ถงึ
เรือ่ งเล่าศาสนา เป็นเรือ่ งเล่าทีเ่ กีย่ วกับศาสนาซึง่ ไม่มใี นคัมภีรท์ างศาสนา
เรือ่ งเล่าเข้าแบบ เป็นเรือ่ งเล่าสำหรับเล่าให้เด็กฟังสนุกๆ มีหลายแบบ เช่น เรือ่ งเล่า
ลูกโซ่เป็นการเล่าถึงเหตุการณ์หรือพฤติกรรมของตัวละครทีม่ คี วามเกีย่ วโยงกันเป็นทอดๆ บางทีก่ ว็ นกลับ
มาสูจ่ ดุ เริม่ ต้น หรือมีการแจกแจงสิง่ ต่างๆเรียงตามลำดับ ส่วนเรือ่ งเล่าไม่รจู้ บ เป็นเรือ่ งเล่าทีเ่ นือ้ เรือ่ ง
ไม่มอี ะไรมาก เล่าเช่นนีไ้ ปเรือ่ ยๆ จนคนฟังต้องบอกให้หยุดเล่า
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