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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำคัญอย่างไร
                 วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญย่ิงในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต   วิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับ
ชีวิตของทุกคน  ทั้งในการดำรงชีวิตประจำวันและงานอาชีพต่างๆ  ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม ก็ยังมีส่วนเก่ียวข้องกับความรู้วิทยาศาสตร์อีกด้วย     อุปกรณ์  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  หรือเทคโนโลยี
ท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน   ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืนๆ
ที่เกี่ยวข้อง   ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดองค์ความรู้ความเข้าใจที่จะอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ
เข้าใจความสัมพันธซ์ึง่กนัและกนัของสรรพสิง่ในธรรมชาติ      การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีการค้นหา
ความรู้ใหม่ๆ ท่ีสำคัญ      ส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านต่างๆ  ได้แก่  ด้านการเกษตร
การแพทย์   อุตสาหกรรม  เทคโนโลยีด้านการส่ือสาร    ทำให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และคุณภาพชีวิต
ที ่ดีขึ ้น   การใช้ความรู ้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงต้องมีความรู้ที่ถูกต้อง   มีกระบวนการคิด
ว ิจารณญาณในการใช ้ทร ัพยากรธรรมชาติอย ่างร ู ้ค ุณค่า เพราะหากใช ้จนเก ินความจำเป็น
ก็จะส่งผลต่อการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ   ในที่สุดก็จะย้อนกลับมาส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน
และเศรษฐกจิ  สงัคม     ตัวอย่างเช่นความต้องการบริโภคของประชากรที่เพิ่มขึ้น  ทำให้ต้องเพิ่มการ
ผลิตทุกอย่าง  โดยเฉพาะการผลิตด้านการเกษตรทำให้มีการปลูกพืชชนิดเดียวจำนวนมาก   เพื่อให้
ได้ผลผลิตมาก  มีการใช ้สารเคมีในการเพิ ่มแร่ธาตุในดิน  ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสัตว์
ใช้สารเคมเีร่งและเพ่ิมผลผลิต     ถ้ามกีารทำเกษตรในลักษณะเช่นนี้อย่างต่อเนื่องก็จะทำให้เกิดปัญหา
คุณภาพดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุในดิน   ความสามารถในการอุม้น้ำ    ตลอดจนคา่ความ
เป็นกรดเบสของดนิเปล่ียนแปลง    พืชไม่สามารถใชแ้ร่ธาตใุนดนิได ้   ในทีส่ดุกจ็ะทำใหผ้ลผลิตทางการ
เกษตรเสียหาย  ปริมาณผลผลิตลดลงแต่มีสารพิษตกค้างในผลผลิตมากข้ึน  ส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค
ส่งผลต่อสมดุลของธรรมชาติ  และนำผลเสียหายทางเศรษฐกิจ  ท้ังในระดับบุคคล  ชุมชน  และระดับประเทศ
                    อีกตัวอย่างหน่ึงท่ีชัดเจนในปัจจุบัน  ได้แก่  ความก้าวหน้าและการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยด้ีานการสือ่สาร  ท้ังท่ีผ่านอินเครือข่ายอินเทอร์เนต และการสือ่สารทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
มีผลทำให้วิถีชิวิตของคนในเมืองใหญ่เปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยี    ซ่ึงคนบางกลุ่มใช้เคร่ืองมือน้ีในรูปแบบ
ของแฟช่ันเทคโนโลยีมากกว่าเป็นความจำเป็นท่ีต้องใช้เทคโนโลยี      ท่ีสำคัญคือ    เทคโนโลยีดังกล่าวยังมี
อิทธิพลไปถึงวิถีชีวิตของคนทุกกลุ่มอาชีพ   ไม่เว้นแม้แต่คนในชนบทห่างไกลด้วย     หากสังคมมุ่งเน้น
พัฒนาเทคโนโลยีเพียงด้านเดียว   มีการใช้เทคโนโลยีอย่างไร้ขอบเขตและขาดเหตุผล       โดยคาดหวัง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจมากเกินไปขาดการพัฒนาความรู้   กระบวนการคิด   คุณธรรม   จริยธรรม
ค่านิยมท่ีถูกต้อง   ก็จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจส่วนบุคคล  และโดยรวมอย่างมาก
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                     ดังน้ัน  ปัจจัยสำคัญในการเตรียมคนให้พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในสังคมยุคใหม่  คือ
การจัดการศึกษา  โดยเฉพาะการศึกษาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี     เพ่ือพัฒนาเยาวชน
ทุกคนให้มีทั้งความรู้ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต      มีกระบวนการคิด   ได้แก่   ความคิดสร้างสรรค์
ความคิดวิพากษ์วิจารณ์  ความคิดแบบวิทยาศาสตร์  ความคิดและความสามารถในการแกปั้ญหา   โดยใช้
ความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ความสามารถในการสืบเสาะความรู้   มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม
ที่ดีในการดำเนินชีวิต     มีสติและปัญญาท่ีจะปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้   สามารถบูรณาการความรู้  ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตแบบไทย   แต่สอดคล้องกับบริบทของสงัคม
ยุคใหม่ระดับสากลอยา่งเหมาะสม
                       แนวทางหนึ่งในการจัดการศึกษาให้เกิดผลดังกล่าว   คือ   การจัดให้ผู้เรียนได้เรียน
องค์ความรู้วิทยาศาสตร์ในบริบทที่เป็นโลกของความเป็นจริง    จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆในท้องถิ่น
ให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและสร้างสรรค์ส่ิงใหม่    ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆอย่าง
มีเหตุผลพอเพียง   มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีถูกต้อง   มีภูมิคุ้มกันท่ีดี    ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้     สร้างความเข้มแข็งและความสุขอย่างย่ังยืนของ
สังคมไทย

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง*
   คัดจากหนังสือ เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร

              เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน
ในทุกระดับ  ต้ังแต่ระดับครอบครัว  ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐ  ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ให้ดำเนินไปใน  ทางสายกลาง   โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความจำเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิ
คุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอก และภายใน
ท้ังน้ีจะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างย่ิงในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ใน
การวางแผนและดำเนินการทุกข้ันตอน   และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม  ความซ่ือสัตย์สุจริต
และให้มีความรอบรู ้ที ่เหมาะสม  ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน  ความเพียร มีสติ  ปัญญา
และความรอบคอบ  เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
ท้ังด้านวัตถุ  สังคม  ส่ิงแวดล้อม  และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอย่างดี

               * ประมวลและกล่ันกรองจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เร่ือง เศรษฐกิจ
พอเพียง   ซ่ึงพระราชทานในวโรกาสตา่งๆ  รวมท้ังพระราชดำรัสอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง  โดยได้รับพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้นำไปเผยแพร่   เม่ือวันท่ี 29  พฤศจิกายน 2542   เพ่ือแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่าย
และประชาชนโดยท่ัวไป
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
             มีหลักพิจารณาด้วยกัน 5 ส่วน ดังน้ี

                  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   การตดัสนิใจและการดำเนนิกิจกรรมตา่งๆใหอ้ยู่ในระดบัพอเพียงน้ัน
ต้องอาศัยท้ังความรู้ และคุณธรรมพ้ืนฐาน  กล่าวคือ
                              เง่ือนไขความรู้   ประกอบด้วย  ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่างๆท่ี
เกี ่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู ้เหล่านั ้นมาพิจารณาให้เชื ่อมโยงกัน
เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ
                             เง่ือนไขคุณธรรม    ท่ีจะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย  มีความตระหนักใน
คุณธรรม  มีความซ่ือสัตย์สุจริต  มีความอดทน  มีความเพียร  ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต  ไม่โลภ
และไม่ตระหน่ี

                 5.    แนวทางปฏิบัติ / ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   จากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้  คือ  การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน  พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน
ท้ังด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ส่ิงแวดล้อม  ความรู้และเทคโนโลยี
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                  เศรษฐกิจพอเพียง  หรือระบบเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได้   ตามแนวพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน้ัน    อาจมองได้ใน 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ

        เศรษฐกิจพอเพียง    หมายถึง    ความสามารถของชุมชนเมือง   รัฐ   ประเทศ   หรือ
ภูมิภาคหน่ึงๆในการผลิตสินค้า   และบริการทุกชนิดเพ่ือเล้ียงสังคมน้ันๆได้    โดยไม่ต้องพ่ึงพาปัจจัย
ต่างๆท่ีเราไม่ได้เป็นเจ้าของ

       เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล คือ ความสามารถในการดำรงชวิีตได้อย่างไม่เดือดร้อน
มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตามฐานะ ตามอัตภาพ  ท่ีสำคัญไม่หลงไหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม
มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่กับส่ิงใด
                  เศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง   เศรษฐกิจท่ีสามารถอุ้มชูตัวเองได้  ให้มีความพอเพียงกับ
ตัวเอง (Self Sufficiency)   อยู่ได้โดยไม่ต้องเดือดร้อน    โดยต้องสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของตนเอง
ให้ดีเสียก่อน   คือ  ต้ังตัวให้มีความพอกิน   พอใช้    ไม่ใช่มุ่งหวังแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ
ให้รวดเร็วแต่เพียงอย่างเดียว   เพราะผู้ท่ีมีอาชีพและฐานเพียงพอท่ีจะพ่ึงพาตนเอง   ย่อมสามารถสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าและฐานะทางเศรษฐกจิข้ันท่ีสูงข้ึนไปตามลำดับ
                   หันกลับมายึดเส้นทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา)  ในการดำรงชีวิตให้สามารถพ่ึงตนเอง
ได้   โดยใช้หลักการพ่ึงตนเอง 5 ประการ คือ
                  1. ด้านจิตใจ
                     ทำตนใหเ้ป็นทีพ่ึ่งของตนเอง  มีจิตใจทีเ่ข้มแข็ง  มีจิตสำนกึทีด่ ี สรา้งสรรคใ์ห้
ตนเองและชาติโดยรวม  มีจิตใจเอ้ืออาทร  ประนีประนอม  ซ่ือสัตย์สุจริต  เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง

แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง
คัดจากหนังสือ ตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่  : สำนักพิมพ์ชมรมเด็ก. 2544.

ต้องการของสภาพแวดล้อม  ภูมิประเทศ สังคมไทย และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเอง
                  5.  ด้านเศรษฐกจิ
                   แต่เดมินักพฒันามกัมุง่ทีก่ารเพิม่รายได ้  และไมมี่การมุง่ทีจ่ะลดรายจา่ย   ในเวลา
เช่นน้ีจะต้องปรับทิศทางใหม่ คือ จะต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อนเป็นสำคัญ และยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้
และสามารถอยูไ่ด้ด้วยตนเองในระดับเบ้ืองต้น

                      2.  ดา้นสงัคม
                      แต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเก้ือกลูกนัเช่ือมโยงกนัเป็นเครอืข่ายชมุชนทีแ่ข็งแรง
เป็นอิสระ
                      3.  ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
                      ให้ใช้และจัดการอย่างฉลาด  พร้อมท้ังการเพ่ิมมูลค่าโดยยึดหลักการของความ
ย่ังยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด
                       4.  ด้านเทคโนโลยี
                      จากสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว   เทคโนโลยีท่ีเข้ามาใหม่มีท้ังดี
และไม่ดี   จึงต้องแยกแยะบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาชาวบ้านและเลือกใช้เอาเฉพาะท่ีสอดคล้องกับความ
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สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                  จะเห็นว่าเรือ่งของเศรษฐกจิพอเพียงเน้นกระบวนการคดิ   ซ่ึงสอดคลอ้งกบักระบวนการ
เร ียนร ู ้ว ิทยาศาสตร ์ และควรได ้ปล ูกฝ ังแนวคิดด ังกล ่าวสอดแทรกลงในการเร ียนการสอน
จากหลกัการและเหตผุลทีก่ลา่วมาแลว้   โครงการเครอืข่ายความรว่มมือทางวชิาการฯ   สถาบนัสง่เสรมิ
การสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  (สสวท.)  จึงได้พัฒนาเอกสารชุดฝึกอบรมด้วยตนเองสำหรับครู
เรื่อง  วิทยาศาสตร์ในแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งแนะนำแนวการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2-3 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)    เพื่อให้ครู
นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป

ทางสายกลาง

พอประมาณ

มีภูมิคุ้มกันในตัวเองมีเหตุผล

เง่ือนไขความรู้
(ความรู ้รอบคอบ ระมดัระวงั)

เง่ือนไขคุณธรรม
(ซ่ือสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน)

นำสู่

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม
สมดุล/ม่ันคง/ย่ังยืน

วัตถุประสงค์ของชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง
                 1.   ใช้เป็นเอกสารสำหรับครูในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เกี่ยวกับแนวทางในการจัด
กิจกรรมวิทยาศาสตรใ์นแหล่งเรียนรู้ท้องถ่ินบูรณาการแนวคดิเศรษฐกจิพอเพียง
                 2.  เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาด้านต่างๆ   ดังน้ี
                     2.1   พัฒนาความรู้  จากการทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในแหล่งเรียนรู้และวิถีชีวิตจริง
ในท้องถ่ิน
                      2.2  พัฒนากระบวนการเรียนรู้  ได้แก่ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้   กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา  การสืบค้นข้อมูล  และการสื่อสารความรู้
                     2.3   มีเจตคตทิางวทิยาศาสตร ์เจตคตต่ิอการเรยีนวทิยาศาสตร์
                     2.4  สรา้งความตระหนกั และเข้าใจในคณุคา่ของวฒันธรรม ภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน
                     2.5   เพ่ือพัฒนาคณุธรรม  จริยธรรม  การปฏบัิติตนตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง
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                          กิจกรรมการเรียนในเอกสารชุดนี้     เสนอกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในแหล่งเรียนรู้
ท่ีสำคัญ  คือ  นาข้าว  แหล่งน้ำ  สัตว์เลี้ยง และพืชผสมผสานใกล้นาข้าว      รวมถึงภูมิปัญญาและ
วิถีชีวิตในท้องถ่ินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   และกิจกรรมท่ีให้นักเรียนแสดงผลการเรียนรู้ด้วย
                             กิจกรรมสำหรับนักเรียนที่เสนอไว้    จะเน้นสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นแกน
แล้วบูรณาการท้ังภายในสาระและข้ามกลุ่มสาระด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย    ครูผู้สอนจะนำไปใช้
ท้ังหมดหรอืเลอืกใชบ้างสว่น     หรือดัดแปลงใหเ้หมาะสมกบัสภาพโรงเรยีน    และแหลง่เรียนรูใ้น
ท้องถ่ิน   การจัดการเรียนการสอนอาจจัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมหรือเลือกกิจกรรมไปจัดการเรียน
การสอนในรายวชิาพ้ืนฐาน  หรือเลือกกิจกรรมไปจดัในค่ายหรอืชุมนุมก็ได้

                      ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    อาจจัดได้หลายแนวทาง  ทั้งนี้ต้องพิจารณา
ความเป็นไปได้ของการทำกิจกรรมของนักเรียน ดังน้ี

แนวการใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง
            กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในแหล่งเรียนรู้ท้องถ่ินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง       มีแนวคิด

เบ้ืองต้นมาจากเร่ืองของเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     ดังน้ัน   ในการจัดการเรียน
การสอนครูผู้สอนต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     ให้เข้าใจถึง
หลักการ แนวคิด   และวิธีการประยุกต์ในการเรียนการสอน     จึงสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างราบรืน่  และมีประสทิธภิาพ

กลุ่มเป้าหมาย
        กลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เอกสารชุดนี้คือ  ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2-3

ใช้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองเก่ียวกับเน้ือหา  กิจกรรม  และวิธีการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้
ในท้องถ่ิน  คือ    นาข้าว   แหล่งน้ำ   บริเวณปลูกพืชผสมผสาน   และการเล้ียงสัตว์         บูรณาการแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง   เพ่ือให้ครูผู้สอนนำแนวกิจกรรมท่ีเสนอแนะไว้ไปใช้จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
ช่วงช้ันท่ี 2-3  หรือปรับใช้กิจกรรมบางกจิกรรมกบัช่วงช้ันอ่ืนกไ็ด้

                              แนวทางท่ี 1   จัดกิจกรรมเชิงวิทยาศาสตร์บูรณาการให้ไปเรียนในแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
ได้แก่   นาข้าว   แหล่งน้ำใกล้นาข้าว สัตว์เล้ียง   พืชสวน  พืชสมุนไพร   หรือเกษตรผสมผสานในทอ้งถ่ิน
รอบนาข้าว     โดยอาศัยความรู้จากภูมิปัญญาและปราชญ์ชาวบ้าน
                           แนวทางที่ 2  ในกรณีท่ีมีพ้ืนท่ีในโรงเรียนเพียงพอ  ผู้บริหาร  และครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ
เห็นพ้องต้องกันถึงประโยชน์ที ่จะเกิดแก่ผู้เรียน    ก็สามารถจำลองโดยจัดพื้นที่ของโรงเรียนตามแนว
เกษตรทฤษฎีใหม่ในโรงเรียน โดยแบ่งสัดส่วนพ้ืนท่ีให้เหมาะสม  แล้วให้นักเรียนได้เรียนรู้   ได้ฝึกปฏิบัติจริง
ในพ้ืนทีแ่ต่ละสว่นนัน้บูรณาการไปกบัการเรยีนวิทยาศาสตร ์คณติศาสตร ์ และเทคโนโลย ี บูรณาการกบั
ทุกกลุ่มสาระ ให้ครูทุกกลุ่มสาระร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนโดยเลือกจากกิจกรรมที่เสนอแนะไว้
หรือปรับปรุงหรือพัฒนาใหม ่ และประเมินผลการเรยีนรู้ร่วมกนั
                            แนวทางท่ี 3  จัดเป็นกิจกรรมในชุมนุมหรือใช้เป็นกิจกรรมในค่ายวิทยาศาสตร์ หรือค่าย
ส่ิงแวดล้อมก็ได้
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                 การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
ส่ิงสำคัญท่ีควรคำนึงถึง   คือ   ให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ท่ีแท้จริงโดยใช้กระบวนการคิด      ได้ลงมือปฏิบัติใน
แหล่งเรียนรู้จริงในท้องถ่ิน   ได้ทำงานร่วมกันในกลุ่มอย่างสร้างสรรค์    จนมีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาสาระ
ได้ฝึกปฏิบัติจริง    โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีจะปลูกฝังแนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง   ซ่ึงมีความสำคัญท่ีควรปลูกฝัง
ท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนเม่ือเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไป

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
            ครูจะประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน   โดยประเมินผลจากกิจกรรมหลักๆ  ดังน้ี

         ประเมินผลการทำกิจกรรมแต่ละเร่ืองซ่ึงจะประกอบด้วยองค์ความรู้ กระบวนการคิด
และกระบวนการเรียนรู้

       ประเมินกระบวนการคิด ช้ินงาน  ได้แก่  การเรียบเรียงจากการสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับ
ภูมิปัญญา  การเขียนหนังสือเล่มเล็กฯลฯ  และการทำโครงงานของนักเรียน

 สาระสำคัญของชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง
            เอกสารชดุนีน้ำเสนอเปน็ 3 ตอน  คอื

       ตอนที ่1   บทนำ
                          ตอนที ่2    กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถ่ิน
เน้นที่นาข้าวและการประกอบกิจการต่างๆของชุมชนรอบนาข้าว ได้แก่ แหล่งน้ำ การเลี ้ยงสัตว์
และพืชผสมผสานบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ที่สำคัญคือ  มีกิจกรรมที่บูรณาการกับวิถีชีวิตและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกับข้าว น้ำ สัตว์เล้ียง และพืช     กิจกรรมหน่วยสุดท้ายเป็นการให้นักเรียนเขียนเล่า
เร่ืองราวท่ีได้เรียนมาท้ังหมดตามความสนใจของนักเรียน    ชุดฝึกอบรมน้ีจึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ที่บูรณาการข้ามสาระและเชื่อมโยงชุมชนอย่างแท้จริงสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 และ 3
แบ่งกิจกรรมหลักออกเป็น 5 หน่วย  ใช้เวลาเรยีนประมาณ 40 ช่ัวโมง ดงัน้ี

      หน่วยที ่1   เรียนรู้ทีน่าขา้ว
      หน่วยที ่2   สรรพสิง่สมัพันธ์รอบนาขา้ว
      หน่วยที ่3   วิถีชีวิตและภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน

                         หน่วยที ่4   ชีวิตมีสขุดว้ยเศรษฐกจิพอเพียง
                         หน่วยที ่5   สรา้งสรรค ์ จัดแสดง

                 ในแต่ละหน่วยจะแบ่งเป็นกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม     ให้นักเรียนปฏิบัติในแหล่ง
เรียนรู้ท้องถ่ิน  บันทึก วิเคราะห์ นำเสนอ และให้นักเรียนสรุปความรู้ความคิดท่ีได้จากการทำกิจกรรมน้ันๆ
โดยให้เขียนลงในส่วนของ “คิดถึงส่ิงท่ีเรียนรู้”     แต่ละกิจกรรมจะเสนอแนะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำ
กิจกรรมของนักเรียน   และแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนใช้ประกอบการทำกิจกรรม
                          ตอนที ่3  ความรูแ้ละขอ้มูลประกอบการทำกจิกรรม

                              ประเมินด้านจิตพิสัยของนักเรียน    โดยประเมินจากพฤติกรรมที ่น ักเร ียน
แสดงออก   และจากประจักษ์พยานท่ีสังเกต    และวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม
                            ประเมินการสะท้อนความคิดของนักเรียนเก่ียวกับส่ิงท่ีได้เรียนรู้
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ความสอดคล้องของกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ในแหล่งเรียนรู้ท้องถ่ินกับเศรษฐกิจพอเพียง

กับมาตรฐานและสาระการเรยีนรู้

หน่วยท่ี 1  เรียนรู้ในนาข้าว

หน่วยท่ี 2  สรรพส่ิงสัมพันธ์รอบนาข้าว

หน่วยท่ี 3  วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

หน่วยท่ี 4  ชีวิตมีสุขด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยท่ี 5    สรรค์สร้าง  จัดแสดง
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กิจกรรมการเรียนรู้   แบ่งเป็น 5 หน่วย   ใช้เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง
                    หน่วยท่ี 1  เรียนรู้ท่ีนาข้าว (12 ช่ัวโมง)
                          กิจกรรมท่ี 1.1    นาข้าวในท้องถ่ิน
                          กิจกรรมท่ี 1.2    ดิน  น้ำ  อากาศในนาข้าว
                          กิจกรรมท่ี 1.3    ชีวิตในนาข้าว
                          กิจกรรมท่ี 1.4    แหล่งน้ำ แหล่งชีวิต
                          กิจกรรมท่ี 1.5    สัตว์เล้ียงรอบนาข้าว
                          กิจกรรมท่ี 1.6    พืชผสมผสานรอบนาข้าว
                    หน่วยท่ี 2   สรรพส่ิงสัมพันธ์รอบนาข้าว   (4 ช่ัวโมง)
                          กิจกรรมท่ี 2.1    ชีวิตและส่ิงแวดล้อมรอบนาข้าว
                          กิจกรรมท่ี 2.2    ชีวิตสัมพันธ์รอบนาข้าว
                    หน่วยท่ี 3  วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (10 ช่ัวโมง)
                          กิจกรรมท่ี 3.1    ภูมิปัญญาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในท้องถ่ิน
                          กิจกรรมท่ี 3.2    ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตไทย
                         หน่วยท่ี 4  ชีวิตมีสุขด้วยเศรษฐกิจพอเพียง (10 ช่ัวโมง)
                          กิจกรรมท่ี 4.1    ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
                          กิจกรรมท่ี 4.2    เศรษฐกิจพอเพียงในนาข้าว
                          กิจกรรมท่ี 4.3    คุณค่าน้ำ  คุณค่าชีวิต
                          กิจกรรมท่ี 4.4    พอเพียงเล้ียงสัตว์  ปลูกพืช
                       หน่วยท่ี 5  เรียนรู้   สรรค์สร้าง  จัดแสดง     (4 ช่ัวโมง และใช้เวลาพิเศษ 1 วัน)
                          กิจกรรมท่ี 5.1    เรียนรู้   จัดแสดง
                           กิจกรรมท่ี 5.2    เรียนรู้  บอกเล่าเร่ืองราว

⌫ 
⌫⌫
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    ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย
ประเทศของเรามีเนื้อที่ทำนาปลูกข้าว
เล้ียงคนในประเทศกระจายอยู่ในภูมิภาค
ต่างๆ   และเป็นสินค้าส่งออกไปประเทศ
อ่ืนๆด้วย
       ในนาข้าวมีเร่ีองราวท่ีนักเรียนจะได้
เรียนรู้มากมาย

           ¤Ố ... Ô̈¹µ¹Ò¡ÒÃ      เม่ือพูดถึงนาข้าว  นักเรียนคิดถึงอะไรบ้าง

        วาดภาพนาข้าวหรือเขียนข้อความเกี่ยวกับนาข้าวตามจินตนาการของนักเรียน

Ô̈¹µ¹Ò¡ÒÃ¹Ò¢éÒÇ

               ⌫

   ⌫   ⌫⌫

กิจกรรมท่ี 1.1  นาข้าวในท้องถ่ิน

        สิ่งที่ฉันสนใจอยากรู้เกี่ยวกับนาข้าว
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       Ê×º¤é¹¢éÍÁÙÅ

    นาข้าวในท้องถ่ินของนักเรียนอยู่ท่ีใดบ้าง
       ประเทศไทยมีเน้ือท่ีทำนาข้าวกระจายอยู่ในภูมิภาคใดบ้าง
              เป็นปริมาณพ้ืนท่ีเท่าใด
       พันธ์ุข้าวท่ีปลูกในท้องถ่ินของนักเรียน  และแต่ละภูมิภาคมีพันธ์ุใดบ้าง
              มีลักษณะสำคัญประจำพันธ์ุอย่างไร

    ºÑ¹·Ö¡        นำข้อมูลทีส่บืคน้ไดเ้กีย่วกบัข้าวทีป่ลูกในแตล่ะภูมิภาคมาบนัทกึลงในแผนทีน้ี่

               ⌫                 *á¹Ð¹ÓáËÅè§Ê×º¤é¹¢éÍÁÙÅ*
   1. ËéÍ§ÊÁǾ
   2. à¡ÉµÃ Ñ̈§ËÇÑ́ ,à¡ÉµÃÍÓàÀÍ
   3. Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ̈ ÑÂ¢éÒÇ
   4. www.ricethailand.go.th

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

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

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

          ¾Ñ¹ Ø̧ì¢éÒÇ·Õè»ÅÙ¡..........................¾Ñ¹ Ø̧ì¢éÒÇ·Õè»ÅÙ¡..........................¾Ñ¹ Ø̧ì¢éÒÇ·Õè»ÅÙ¡..........................¾Ñ¹ Ø̧ì¢éÒÇ·Õè»ÅÙ¡..........................¾Ñ¹ Ø̧ì¢éÒÇ·Õè»ÅÙ¡..........................
  ÅÑ¡É³ÐÊÓ¤Ñ-..........................  ÅÑ¡É³ÐÊÓ¤Ñ-..........................  ÅÑ¡É³ÐÊÓ¤Ñ-..........................  ÅÑ¡É³ÐÊÓ¤Ñ-..........................  ÅÑ¡É³ÐÊÓ¤Ñ-..........................
 .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................
 .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................
 .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................
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ÊÑ§à¡µ ÊÓÃÇ¨µÃÇ¨ÊÍº

         สังเกตต้นข้าวอย่างละเอียด  ท้ังรูปร่าง ลักษณะ  สี  ขนาด ของราก ลำต้น ใบ และ
รวงข้าว  ซ่ึงอาจอยู่ในระยะท่ีเป็นดอกหรือผลข้าว  และส่วนอ่ืนๆท่ีสามารถสังเกตได้

   บันทึกผลการสังเกต  โดยชี้และเขียนคำอธิบายส้ันๆ
 ตามท่ีสังเกตได้ลงในกรอบ

ดอก - ผล (รวงขา้ว)

ใบ

ราก-ลำต้น

      

» Ô̄ºÑµÔ - ºÑ¹·Ö¡
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      กิจกรรมที ่1.2 : ดิน น้ำ อากาศในนาขา้ว
                     นาข้าวในท้องถ่ินจะเป็นบริเวณท่ีโล่ง ได้รับแสงแดดเต็มท่ี  ดิน น้ำ อากาศ   และปริมาณ
แสงล้วนเป็นองค์ประกอบหลักสำคัญท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวและชีวิตอ่ืนๆท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณน้ัน

           ¤Ố  - ÇÒ§á¼¹

     » Ô̄ºÑµÔ - ºÑ¹·Ö¡¼Å

    Í Ô̧ºÒÂ
                พิจารณาข้อมูลท่ีได้จากการสำรวจ สังเกตและตรวจวัดองค์ประกอบดนิ น้ำ  อากาศ
แสง ในนาข้าวแล้ว นักเรียนจะอธิบายสภาพแวดลอ้มบริเวณนาขา้วว่าอย่างไร

               ร่วมกนัวางแผนว่ากลุ่มของนักเรียนสนใจจะสังเกต  สำรวจ  และตรวจวัดอะไรใน
นาขา้ว จะใช้วัสดอุุปกรณอ์ะไร  และจะตรวจวดัอยา่งไร  เช่น

       อุณหภูมิของอากาศ ดิน และน้ำ ในนาขา้ว
       ปริมาณแสงในนาขา้วชว่งเช้า และช่วงบ่าย
       ส ี กลิน่ของดนิ  และน้ำในนาขา้ว
       คา่ pH  ของดนิ  และนำ้ในนาขา้ว
       โครงสรา้งและเนือ้ดินในนาขา้ว

               ร่วมกนัศกึษาคน้ควา้วธีิการสำรวจตรวจสอบ  และการใชอุ้ปกรณใ์นการตรวจวดั
ดิน น้ำ อากาศ ในนาขา้วตามทีก่ลุม่วางแผนไว้

               บันทกึผลลงตาราง  โดยออกแบบตารางบนัทกึผลเอง

               กำหนดจดุทีจ่ะสงัเกต และตรวจวดัของบรเิวณนาขา้วประมาณ 4-5 จุด

               กำหนดชว่งเวลาในการสงัเกต   ตรวจวดัในแตล่ะวันและกำหนดระยะเวลาตรวจวดั
อย่างนอ้ย 1 สปัดาห์
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¤Ố ...¤Ò´¡ÒÃ³ì
                นักเรียนคิดว่าในนาข้าวน่าจะพบส่ิงมีชีวิตชนิดใดอีกบ้าง

         สำรวจส่ิงมีชีวิตต่างๆในนาข้าว  สังเกตลักษณะสำคัญ   และลักษณะของบริเวณหรือ
แหล่งท่ีพบส่ิงมีชีวิตน้ัน
              ออกแบบตารางบันทึกผล แล้วบันทึกส่ิงมีชีวิตท่ีพบตามบริเวณท่ีพบจริงในนาข้าว

      กิจกรรมท่ี 1.3 : ชีวิตในนาข้าว

     ⌫⌫

                         ÊÓÃÇ¨ - ºÑ¹·Ö¡

          ºÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃÊÓÃÇ¨ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµã¹¹Ò¢éÒÇ
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กิจกรรมท่ี  1.4   :  แหล่งน้ำ  แหล่งชีวิต

           น้ำเป็นองค์ประกอบของโลก   ภาพถ่ายของโลกจาก
อวกาศจะเห็นว่าโลกเป็นสีน้ำเงินน้ัน   มีน้ำปกคลุมอยู่มากกว่า
แผ่นดิน  คือ  มีมหาสมุทรปกคลุมผิวโลกคิดเป็นเป็นพื้นท่ีถึง
ร้อยละ 71    โดยร้อยละ 97   ของน้ำบนโลกเป็นน้ำเค็มใน
มหาสมุทร   มีเพียงร้อยละ 3 เท่าน้ันท่ีเป็นน้ำจืด  และ 3 ใน 4
ของน้ำจืดเป็นน้ำแข็งอยู่ตามข้ัวโลกเหนือ   และข้ัวโลกใต้และ
อีกส่วนหนึ่งอยู่ในบรรยากาศไม่สามารถมองเห็นได้ เรียกว่า
“ ไอน้ำ”  ซ่ึงอยู่ในสถานะแก๊ส    มนุษย์จึงเหลือแหล่งน้ำจืดที่
สามารถนำมาใช้ได้จริงน้อยกว่าร้อยละ 1

  น้ำ...ทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่หมดส้ิน    น้ำจะระเหย
จากผิวโลกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ   เกิดเป็นเมฆ   และรวมตัวเป็นหยดน้ำตกลงมาสู่ผิวโลกอีกครั้ง  เป็น
วัฏจักรของน้ำ   โดยมีดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานขับเคลื่อนวัฏจักร

          Ê×º¤é¹ ÈÖ¡ÉÒ ÊÃéÒ§ÊÃÃ¤ì
                   นักเรียนศึกษาข้อมูลเกี ่ยวกับวัฏจักรของน้ำ แล้วช่วยกันคิดออกแบบจำลอง
วัฏจักรของน้ำโดยเขียนเป็นภาพระบายสี  หรือปั้นด้วยดินน้ำมัน หรือใช้ภาพมาตัดแปะ  โดยใช้วัสดุ
ที่หาได้ง่าย

                   วัฏจักรของน้ำสำคัญอย่างไร
          ¤Ố -Í Ô̧ºÒÂ
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           ¤Ố ¤Ó¹Ç³¾×é¹·ÕèáËÅè§¹éÓ

              ศึกษารูปทรงของแหล่งน้ำในภาพ
นักเรียนจะคำนวณพ้ืนท่ีแหล่งน้ำได้อย่างไร  ศึกษา
วิธีการคำนวณหาพ้ืนท่ี   แล้วแสดงวิธีการคำนวณ
พ้ืนท่ีของแหล่งน้ำน้ี

              แหล่งน้ำในชุมชนท่ีนักเรียนสำรวจส่ิงมีชีวิตมีรูปร่างลักษณะอย่างไร    คำนวณหาพ้ืนท่ีของ
แหล่งน้ำเพ่ือท่ีจะกำหนดจุดสำรวจส่ิงมีชีวิตของแต่ละกลุ่มต่อไป
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                        นักเรียนรู้หรือไม่ว่า  น้ำในแหล่งน้ำชุมชนน้ีมีสมบัติอย่างไร   เหมาะสมสำหรับการ
ดำรงชีวิตของส่ิงมีชีวิตหรือการใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง   จะมีวิธีการตรวจสอบสมบัติน้ำได้อย่างไร

            ÈÖ¡ÉÒ Ê×º¤é¹
                        ศึกษา  สืบค้นข้อมูลโดยกำหนดบริเวณแหล่งน้ำในท้องถ่ินเป็นจุดศึกษา  เก่ียวกับ
สมบัติของน้ำ    เพ่ือมาวางแผนการสำรวจ  สังเกต  ตรวจสอบน้ำในแหล่งน้ำ   จากน้ันบันทึกผลการศึกษา
สืบค้น

                                         ÇÒ§á¼¹ ÊÓÃÇ¨ ÊÑ§à¡µ µÃÇ¨ÇÑ́
               นักเรียนร่วมกันวางแผน    กลุ่มของนักเรียนสนใจสังเกต  สำรวจ   และตรวจวัด

อะไรบ้างเก่ียวกับสมบัติของน้ำในแหล่งน้ำ
                                  สี และกล่ินของน้ำ
                                ปริมาณแสงในแหล่งน้ำ
                                ความขุ่นของน้ำ
                                อุณหภูมิของน้ำท่ีระดับพ้ืนผิว  และใต้ผิวน้ำ
                                ปริมาณออกซิเจนในแหล่งน้ำโดยใช้ชุดตรวจสอบอออกซิเจน
                                การจม - การลอยของส่ิงต่างๆ ในแหล่งน้ำ
                                ความเป็นกรด เบสของน้ำในแหล่งน้ำ
                                น้ำอ่อน - น้ำกระด้าง

     กำหนดจุดท่ีสังเกตและตรวจวัด 4 – 5 จุดของบริเวณแหล่งน้ำ
   กำหนดช่วงเวลาในการสังเกต ตรวจวัดแต่ละวัน  และสังเกต ตรวจวัดอย่างน้อย

                              1  สัปดาห์
                         บันทึกผลการตรวจวัด  โดยออกแบบตารางบันทึกผลเอง

              ºÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃÊÑ§à¡µ µÃÇ¨ÇÑ́

  Í Ô̧ºÒÂ    เขียนอธิบายส้ันๆเก่ียวกับลักษณะท่ัวไปของแหล่งน้ำน้ี
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                กำหนดจุดและขอบเขตของแหล่งน้ำท่ีกลุ่มจะสำรวจสิ่งมีชีวิตที่บริเวณผิวน้ำและในน้ำ
ลึกประมาณ 20 เซนติเมตร
                 ตักน้ำขึ้นมาใส่ในภาชนะเคลือบ  ที่จะสังเกตสิ่งต่างๆในน้ำได้อย่างชัดเจน  สำรวจ
สังเกต  ลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตในน้ำ  บันทึกโดยวาดภาพหรือถ่ายภาพสิ่งมีชีวิต  อธิบายสั้นๆ
เกี่ยวกับลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตและบริเวณที่พบสิ่งมีชีวิตนั้น

        ⌫⌫

    ชือ่/ลักษณะสำคญัของสิง่มชีวีติ            จำนวน               ลักษณะของบรเิวณทีพ่บสิง่มชีวีติ

          ¡ÒÃºÑ¹·Ö¡ “¨Ó¹Ç¹” áºè§à»ç¹
 ¡Ã³Õ¹Ñºä é́     ÃÐºØ̈ Ó¹Ç¹ªÑ́ à¨¹
 ¡Ã³Õ¹ÑºäÁèä é́   ãËéÊÃéÒ§ÊÑ-ÅÑ¡É³ìá·¹¨Ó¹Ç¹ àªè¹

                           +++++  =  ÁÒ¡
                           +++    =  »Ò¹¡ÅÒ§
                           +       =  ¹éÍÂÁÒ¡
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กิจกรรมท่ี  1.5  :  เรียนรู้สัตว์เล้ียงรอบนาข้าว

                       เรารู้จักการเล้ียงสัตว์มาต้ังแต่สมัย
โบราณ  โดยนำสัตว์ป่าท่ีล่าเป็นอาหารมาเล้ียงไว้
เพ่ือศึกษาอุปนิสัย การกินอาหาร และสืบพันธุ์เพื่อ
เพิ ่มปริมาณสัตว์ให้เพียงพอกับการบริโภค
หรือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนภายในครัวเรือน
                 ปัจจุบันการเลี ้ยงสัตว์ในไทยได้
พัฒนาก้าวหน้ามาก ได้นำความรู้และเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์
แต่ละชนิด  มีการเล้ียงสัตว์อยู่ท่ัวทุกท้องถ่ิน  ท้ังท่ี
เลี้ยงกันภายในครัวเรือน และเลี้ยงเป็นอาชีพ
ผลผลิตจากสัตว์นอกจากใช้บริโภคภายในประเทศแล้วยังเป็นสินค้าส่งออกท่ีสำคัญสู่ตลาดต่างประเทศด้วย

                 การเล้ียงสัตว์ในท้องถ่ิน   อาจมีท้ังท่ีเล้ียงเป็นอาชีพในครัวเรือน  หรืออาจเป็นกิจการฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่   ซ่ึงต้องการพ้ืนท่ีกว้างพอสำหรับชนิดของสัตว์เล้ียงท่ีจะสร้างโรงเรือน  คอก  ขุดบ่อ
ให้เป็นท่ีอยู่ของสัตว์   มีสภาพแวดล้อมท่ีดี  มีแหล่งน้ำสะอาดเพียงพอ  และมีการดูแลสัตว์เลี้ยงทั้งอาหาร
และป้องกันโรคให้สัตว์มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์    เพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพสู่ผู้บริโภค

       ⌫

       ÊÓÃÇ¨ÊÑµÇìàÅÕéÂ§ã¹ªØÁª¹ÃÍº¹Ò¢éÒÇ
                ในทอ้งถ่ินของนกัเรยีนมีสัตว์เล้ียงชนิดใดบา้งทีค่นในชมุชนนิยมเล้ียงไว้ในบ้าน

            ในทอ้งถ่ินของนกัเรยีนมีการเลีย้งสตัว์ชนิดใดเปน็อาชพี  หรือมีฟารม์เล้ียงสตัว์
                           ชนิดใดในชมุชน
                สภาพแวดลอ้มบริเวณแหล่งเล้ียงสตัว์ในชุมชนหรือในฟารม์เล้ียงสตัว์เป็นอย่างไร
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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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                     การปลกูพชืผสมผสานเปน็การจดัการปลกูพชืให้เกดิความหลากหลายตัง้แต ่2 ชนิดขึน้ไป
ในพ้ืนทีร่่วมกนั  บริเวณคนันา   รอบนาขา้ว   และบรเิวณบ้านในชมุชนมักจะปลกูพชืผัก  ผลไม้  ไม้ดอก
ไม้ยืนต้น  ในลักษณะผสมผสานอยูภ่ายในบริเวณเดียวกัน   ซ่ึงพืชจะอยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสมและมคีวาม
สัมพันธ์ในทางเกือ้กูลกันและกัน  ใช้ทรัพยากรทีมี่อยู่ เช่น  ดิน น้ำ แสงแดด  เพ่ือก่อให้เกิดประโยชนสู์งสุด
มีความสมดุลของสภาพแวดล้อมและเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ

              เม่ือพูดถงึพืชผสมผสานนกัเรยีนคดิถงึอะไรบ้าง ลองช่วยกนัคดิในหวัข้อต่อไปน้ี
1.  นักเรยีนมีความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัพืชผสมผสานวา่อยา่งไร
2.  นักเรยีนสนใจอยากรูอ้ะไรบ้างเกีย่วกบัการปลกูพชืผสมผสาน
3.  นักเรียนทราบหรอืไม่ว่าแหล่งปลูกพืชผสมผสานในทอ้งถ่ินของนักเรียนอยู่
    ทีใ่ดบา้ง

กิจกรรมที ่1.6 : พืชผสมผสานรอบนาขา้ว

แหล่งปลูกพืชผสมผสานในท้องถ่ิน

                                   ¤Ố ... Ô̈¹µ¹Ò¡ÒÃÃèÇÁ¡Ñ¹ã¹¡ÅØèÁ
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                  แหล่งปลูกพืชผสมผสานในชุมชนมีส่ิงต่างๆท่ีนักเรียนจะได้เรียนรู้มากมาย ให้นักเรียนเลือก
ศึกษาแหล่งพืชผสมผสานท่ีกลุ่มสนใจ  และร่วมกันวางแผนสำรวจเรียนรู้

                                   ¤Ố ...ÇÒ§á¼¹ÃèÇÁ¡Ñ¹ã¹¡ÅØèÁ
                 นักเรียนเลือกศึกษาแหล่งพืชผสมผสานในนาข้าวหรือในชุมชนท่ีไม่ห่างไกลจากบ้านหรือ
โรงเรียนมากนัก และร่วมกันวางแผนสำรวจเรียนรู้โดยกำหนดประเด็นท่ีต้องการศึกษาตัวอย่างเช่น
              พืชท่ีพบมีอะไรบ้าง  เป็นพืชยืนต้น   ไม้พุ่ม  หรือพืชคลุมดิน   และมีการจัดการ
                        หรือระบบการปลูกพืชแต่ละชนิดอย่างไร  เขียนแผนผังพ้ืนท่ีปลูกพืชในบริเวณน้ัน

                                        ºÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃÊÓÃÇ¨¾×ª¼ÊÁ¼ÊÒ¹

                      วัน เดือน ปี ท่ีสำรวจ .............................................................................
                  สถานท่ีต้ังและสภาพท่ัวไปบริเวณปลูกพืชผสมผสาน
   ...................................................................................................................................................
   ...................................................................................................................................................
                  แผนผังการปลูกพืชผสมผสาน
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          ชนดิ/ลักษณะพชื                   เหตผุลในการปลกู                  การใชป้ระโยชน์

  ชื่อ....................................
  ปรมิาณทีป่ลกู...................
  ลักษณะสำคญั

  ชื่อ....................................
  ปรมิาณทีป่ลกู...................
  ลักษณะสำคญั

  ชื่อ....................................
  ปรมิาณทีป่ลกู...................
  ลักษณะสำคญั

  ชื่อ....................................
  ปรมิาณทีป่ลกู...................
  ลักษณะสำคญั



24

                   สัมภาษณ์ความคิดเห็นของเกษตรกรเก่ียวกับการปลูกพืชผสมผสาน  ว่ามีเหตุผลหรือ
หลักการในการเลือกปลูกพืชประเภทต่างๆ อย่างไร

          ÊÑÁÀÒÉ³ì

              สำรวจชนิดและจำนวนสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ท่ีพบในบริเวณแหล่งพชืผสมผสานว่ามีอะไรบ้าง
                    ÊÓÃÇ¨ - ºÑ¹·Ö¡

               การปลูกพืชผสมผสานมีผลกระทบทั ้งที ่เป็นประโยชน์และโทษต่อพืชหลักและ
สิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นอย่างไร

          ¤Ố -Í Ô̧ºÒÂ
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   ¤Ố ¶Ö§ÊÔè§·Õèä é́àÃÕÂ¹ÃÙéã¹¹Ò¢éÒÇ
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   ⌫   

กิจกรรมท่ี  2.1   :  ชีวิตและส่ิงแวดล้อมรอบนาข้าว

                 รวบรวมขอ้มูลจากหนว่ยที ่1 ซ่ึงเป็นผลการสำรวจ  สงัเกตสิง่มีชีวิต  และการ
ตรวจวัดสภาพทางกายภาพ
                             -  ในนาขา้ว
                             -  ในแหลง่น้ำใกลน้าขา้ว
                             - แหล่งเล้ียงสตัว์ใกลน้าขา้ว
                             -  แหล่งปลูกพชืผสมผสานรอบนาขา้ว

ส่ิงมีชีวิตท่ีสำรวจพบ
ในแหล่งต่างๆ

ลักษณะสำคญั
ของแหล่งท่ีอยู่ของส่ิงมีชีวิต

ผลการตรวจวดั
สภาพทางกายภาพ

  นาข้าว

  แหลง่น้ำ

  แหล่งเล้ียงสัตว์ใกล้นาข้าว

 แหล่งปลูกพืชผสมผสาน
 รอบนาข้าว

 ÃÇºÃÇÁ¢éÍÁÙÅ

                 บันทกึขอ้มูลทีร่วบรวมไดล้งในตาราง

µÒÃÒ§ºÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃÊÓÃÇ¨ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ áÅÐ¡ÒÃµÃÇ¨ÇÑ́ ÊÀÒ¾·Ò§¡ÒÂÀÒ¾
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                                   ÇÔà¤ÃÒÐËì Ê×º¤é¹ Ñ́̈ ¨Óá¹¡

               พิจารณาส่ิงมีชีวิตในตารางบันทึกผลการสำรวจส่ิงมีชีวิต    และการตรวจวัดสภาพทาง
กายภาพ
                       ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดท่ีสำรวจพบมีบทบาทอย่างไรในแหล่งท่ีอยู่น้ัน  จำแนกเป็นกลุ่มต่างๆ
ตามบทบาท โดยสืบค้นข้อมูลว่าแต่ละกลุ่มมีบทบาทอย่างไร ดังน้ี
                        -  ผู้ผลิต

    -  ผู้บริโภคพืช
    -  ผู้บริโภคสัตว์
    -  ผู้บริโภคพืชและสัตว์
    -  ผู้บริโภคซากส่ิงมีชีวิต

                        -  ผู้ย่อยสลายอินทรีย์สาร

                                   Ê×º¤é¹¢éÍÁÙÅ-ºÑ¹·Ö¡¼Å
               สืบค้นข้อมูลความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแง่ของการถ่ายทอดพลังงานในรูปของ
โซ่อาหารและสายใยอาหาร แล้วบันทึกผล
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 ÃèÇÁ¡Ñ¹¾Ô̈ ÒÃ³Ò-¹ÓàÊ¹Í
               พิจารณาข้อมูลบทบาทของส่ิงมีชีวิตในแหล่งต่างๆที่นักเรียนจำแนกเป็นกลุ่มไว้
ใช้ข้อมูลดังกล่าวน้ันเขียนแสดงความสมัพันธ์ในรูปของโซ่อาหาร และสายใยอาหาร

               สืบค้นข้อมูลความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในรูปแบบต่างๆ   แล้ว
บันทึกผล
                       -  การไดป้ระโยชนร่์วมกนั

    -  ภาวะเกือ้กลู
                       -  ภาวะองิอาศยั
                       -  ภาวะปรสติ
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                 ยกตวัอย่างสิง่มีชีวิตทีส่ำรวจพบทีอ่าศยัอยู่ร่วมกนัในนาขา้วและรอบๆนาขา้วทีมี่
ความสมัพันธ์กันในรปูแบบตา่งๆ  บันทกึผล

¡ÒÃä é́»ÃÐâÂª¹ìÃèÇÁ¡Ñ¹

ÀÒÇÐà¡×éÍ¡ÙÅ

ÀÒÇÐÍÔ§ÍÒÈÑÂ

ÀÒÇÐ»ÃÊÔµ
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á¼¹ÀÒ¾ÊÃÃ¾ÊÔè§ÊÑÁ¾Ñ¹ ì̧ÃÍº¹Ò¢éÒÇ

               นักเรียนเขียนแผนภาพนาข้าวและบริเวณต่างๆ ท่ีนักเรียนได้ออกสำรวจรอบๆนาขา้ว
                    ร่วมกันคิดพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสิ ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ไม่มีชวิีต
ไดแ้ก ่ดนิ น้ำ อากาศ สารตา่งๆบรเิวณนาขา้ว  และแหลง่ต่างๆรอบนาขา้ว
                 เขียนเส้นเชื่อมโยงแสดงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในบริเวณน้ัน

กิจกรรมท่ี  2.2   :  ชีวิตสัมพันธ์รอบนาข้าว

          ¤Ố -Í Ô̧ºÒÂ
               เขียนคำอธิบายส้ันๆเก่ียวกับความสัมพันธ์ท่ีแสดงในแผนภาพ
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¤Ố ¶Ö§ÊÔè§·ÕèàÃÕÂ¹ÃÙé̈ Ò¡¡Ô̈ ¡ÃÃÁ·Õè 2
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   ⌫   ⌫⌫

             3.1.1 ภูมิปัญญาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในนาข้าว

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

กิจกรรมท่ี  3.1   :  ภูมิปัญญาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในท้องถ่ิน

            ศึกษากระบวนการทำนาและอปุกรณ์
ทีช่าวนาใชใ้นแตล่ะกระบวนการ  บันทกึผล

       ÇÔà¤ÃÒÐËì - Í Ô̧ºÒÂ
             ร่วมกนัศกึษาอปุกรณท์อ้งถ่ินทีใ่ช้ในการทำนาและวเิคราะหก์ารทำงานของอปุกรณน้ั์น
ทีใ่ช้หลักการวทิยาศาสตร ์  เขียนแผนภาพหรอืตัดภาพของอปุกรณน้ั์นประกอบคำอธิบาย

  อุปกรณ์ท้องถ่ิน
ท่ีใช้ในการทำนา หลักการทำงาน   หลกัการวทิยาศาสตรท่ี์ใช้

   1.  ไถนาเตรยีมดนิปลกูข้าว

   2.  ระหดัวดิน้ำเข้านา

   3.  เก่ียวขา้ว

    4. นวดขา้ว - สข้ีาว
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                        เกวยีน                                                  ครกกระเดือ่ง

                เครือ่งหยอดเมลด็พชื                                       เครือ่งเกีย่วนวดขา้ว

                                                         ทะนานตวงขา้ว                         เคยีว                คราด



              เครือ่งสฝัีดขา้ว                                                      ระหัดวดินำ้
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                            ÈÖ¡ÉÒáÅÐÊ×º¤é¹¢éÍÁÙÅ
                ในทอ้งถ่ินของนักเรยีนมีการใชวั้สด ุ อุปกรณ ์ เครือ่งมืออะไรบ้างในกระบวนการนำนำ้
เข้ามาใช้ในบ้าน  การทำน้ำให้สะอาดหรืออ่ืนๆ   ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมว่าอุปกรณ์เหล่าน้ันมีการทำงานอย่างไร
และวิเคราะหว่์าใช้หลักการวทิยาศาสตรอ์ะไรบ้างในการทำงาน

  ÇÔà¤ÃÒÐËì - Í Ô̧ºÒÂ
                   สืบค้นข้อมูลและศึกษาอุปกรณ์หรือกระบวนการใช้น้ำของคนในท้องถิ่นที่เป็น
ภูมิปัญญา  เช่น  การตกันำ้จากบอ่บาดาล   ระบบนำ้หยดในแปลงปลกูพชื   กระบวนการทำนำ้ให้สะอาด
ฯลฯ    วิเคราะหแ์ละอธิบายหลกัการวทิยาศาสตรข์องอุปกรณห์รือเครือ่งมือน้ัน

อุปกรณ์หรือกระบวนการใช้น้ำ
ท่ีเป็นภูมิปัญญา หลักการทำงาน หลักการวิทยาศาสตร์ท่ีใช้

 3.1.2 ภูมิปัญญาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เก่ียวกับน้ำ
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     ÈÖ¡ÉÒ - Ê×º¤é¹¢éÍÁÙÅ
                      การเลี้ยงสัตว์ให้ได้ผลดีและได้ผลคุ้มค่ากับการลงทุนนั้น    ผู้เลี้ยงจำเป็นจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับข้ันตอนของกระบวนการเล้ียงสัตว์    เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์
การคัดเลือกพันธ์ุ  การเตรียมสถานท่ีเล้ียง วัสดุอุปกรณ์   อาหารสัตว์   วิธีการเล้ียงดู   การดูแลรักษาและ
ป้องกันโรคสัตว์การจัดการหลังการเล้ียง  การจัดจำหน่ายผลผลิตจากสัตว์       อย่างไรก็ตามหากผู้เลี้ยง
สามารถนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเล้ียงสัตว์อย่างเหมาะสม เช่น การเตรียมสถานท่ี
อุปกรณ์  ก็จะสามารถลดต้นทุนการผลิตและทำให้การเลี้ยงสัตว์นั้นประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายได้
              ออกไปศึกษา สืบค้นกระบวนการทำงานของอุปกรณ์ - เคร่ืองมือเก่ียวกับการเล้ียงสัตว์
และอุปกรณ์ดักจับสัตว์ต่างๆเหล่าน้ี  แล้ววิเคราะห์หลักการทางวิทยาศาสตร์ของอุปกรณ์น้ันๆ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ - ÍØ»¡Ã³ì - à¤Ã×èÍ§Á×Í¡ÒÃàÅÕéÂ§ÊÑµÇìì ìì ì

อุปกรณ์การเล้ียงสัตว์

กระบวนการและ/หรือ
อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์

ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
หลักการวิทยาศาสตร์ท่ีใช้

   1. การคัดเลือกพนัธ์ุสตัว์

    2. กรง - คอกเลีย้งสตัว์

    3. ภาชนะใหอ้าหารสตัว์

    4.  การเลีย้งดู

หลักการทำงาน

 3.1.3 ภูมิปัญญาเคร่ืองมือเล้ียงสัตว์ - จับสัตว์
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อุปกรณ์การเล้ียงสัตว์

อุปกรณ์ดักจับสัตว์ หลักการวิทยาศาสตร์ท่ีใช้หลักการทำงาน

ÍØ»¡Ã³ì - à¤Ã×èÍ§Á×Í¡ÒÃ Ñ̈ºÊÑµÇì
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             Ê×º¤é¹ ÇÔà¤ÃÒÐËì - Í Ô̧ºÒÂ
                 การปลูกพืชผสมผสานในท้องถ่ินท่ีนักเรียนได้ไปสำรวจมาแล้ว    มีการใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือ
หรือกระบวนการอะไรท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน เช่น  การปรับปรุงดิน  การเตรียมดินปลูกพืช  การใช้ปุ๋ย/
การปราบศัตรูพืชและสัตว์ในแปลงปลูกพืช  การเร่งดอก ราก ผล โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ฯลฯ

                    เขียนบันทกึการระดมความคิดเกี่ยวกับการปลกูพืชผสมผสานในทอ้งถ่ิน   วิเคราะห์
หลักการทางวทิยาศาสตรใ์นการปลกูพืชผสมผสาน ตามความเขา้ใจของนักเรียน

     ÇÔà¤ÃÒÐËì - Í Ô̧ºÒÂ

     กระบวนการปลกูพืช               วัสดุอุปกรณ์                          หลักการทางวทิยาศาสตร์

 3.1.4 ภูมิปัญญาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เก่ียวกับการปลูกพืช
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กิจกรรมท่ี 3.2 : วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย

       สืบค้นข้อมูล...วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย
                 วิถีชีวิตของคนไทยในแตล่ะภมิูภาคจะมคีวามเกีย่วขอ้งสมัพันธ์กบัข้าว  พืชอ่ืนๆ  น้ำ และ
สตัว์เล้ียงมาตัง้แต่อดตี  ทัง้ทีเ่ป็นวิถีชีวิต ขนบธรรมเนยีม ประเพณ ีและศาสนา
                  ให้นักเรยีนแตล่ะกลุม่เลือกศกึษาวถีิชีวิตและภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน 1 เร่ือง  เกีย่วกบัข้าว
น้ำ  สตัว์เล้ียง หรือการปลกูพชื    โดยสบืคน้ข้อมูลแต่ละเร่ืองในดา้นตา่งๆตอ่ไปน้ี   พร้อมทัง้ระบุแหล่ง
ทีม่าของขอ้มูลดว้ย

-  ประวติัศาสตรไ์ทย -  พิธีการทางศาสนา
-  ศิลปะพ้ืนบ้าน -  อาหารคาวหวานทอ้งถ่ิน
-  ภาษา  คำพงัเพย  สภุาษติ -  การตัง้ถ่ินฐาน
-  นิทานพืน้บ้าน

                 นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น     โดยออกแบบและ
นำเสนอในรูปของโปสเตอร์หรือแผ่นพับ   หรือในรูปแบบอ่ืนๆท่ีน่าสนใจตามความคิดของกลุ่ม  รวมท้ังอาจ
มีของจริง หรือโมเดลประกอบด้วย

         » Ô̄ºÑµÔ - ¹ÓàÊ¹Í
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              สรปุ  เรียบเรียง  ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงตามความเขา้ใจของนกัเรยีน  ความยาว
ไม่เกนิ 1 หน้ากระดาษ

   ⌫   ⌫⌫⌫

กิจกรรมท่ี 4.1 : ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

ÈÖ¡ÉÒÊ×º¤é¹àÈÃÉ°¡Ô̈ ¾Íà¾ÕÂ§
                    นักเรียนอ่าน / ศึกษาข้อมูลเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง   เรียบเรียงจากหนังสือ   เร่ือง
 “เศรษฐกิจพอเพียง”  จัดพิมพ์โดย สำนักงานคณะกรรมการพเิศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชดำร ิพิมพ์ครัง้ที ่3,  กรกฎาคม 2548 และสบืคน้ข้อมูลเพ่ิมเติม
                    สรปุเรียบเรียงประเดน็สำคญัทีเ่รียนรู้จากการอา่น

          ÃÇºÃÇÁ¤ÇÒÁ¤Ố
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⌫

ความหมายของเศรษฐกจิพอเพียง*

        เศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง  เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเองได้ ให้มีความพอเพียงกับ
ตัวเอง (Self Sufficiency) อยู่โดยไม่ต้องเดือดร้อน   โดยต้องสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดี
เสยีกอ่น คอื  ต้ังตัวให้มีความพอกนิพอใช้  ไม่ใช่มุ่งหวังแต่จะทุม่เทสรา้งความเจรญิ    ยกเศรษฐกจิ
ให้รวดเรว็แต่เพียงอย่างเดยีว  เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง    ย่อมสามารถ
สร้างความเจริญก้าวหน้า และฐานะทางเศรษฐกจิข้ันท่ีสูงข้ึนไปตามลำดบัต่อไปได้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
       เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และ ปฏิบัติตนของประชาชนในทุก

ระดบัต้ังแต่ระดบัครอบครวั ระดบัชุมชน  จนถึงระดบัรัฐ     ทัง้ในการพฒันาและบรหิารประเทศให้
ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์
                 ความพอเพยีง   หมายถงึความพอประมาณ   ความมเีหตุผล     รวมถงึความจำเปน็ทีจ่ะ
ต้องมีระบบภมิูคุม้กนัในตวัทีด่พีอสมควร  ต่อการมผีลกระทบใดๆ    อันเกดิจากการเปลีย่นแปลงทัง้
ภายนอกและภายใน   ทัง้น้ี   จะต้องอาศยัความรอบรู ้  ความรอบคอบ  และความระมดัระวงัอย่างยิง่
ในการนำวชิาการตา่งๆ มาใชใ้นการวางแผนและการดำเนนิการทกุขัน้ตอน     และขณะเดียวกันจะ
ต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาต ิ   โดยเฉพาะเจา้หนา้ทีข่องรัฐ   นักทฤษฎ ี  และนักธรุกจิ
ในทุกระดับให้มีความสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที ่เหมาะสม
ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน   ความเพียร   มีสติปัญญา   และความรอบคอบเพือ่ให้สมดุล   และพร้อม
ต่อการรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทัง้ด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกไดเ้ป็นอย่างดี

เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเกษตรกร
      ทางออกของการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมในขณะนี้     คือ    จะต้องช่วยให้

ประชาชนท่ีอยู่ในภาคเกษตรและท่ีกลับคืนสู่ภาคเกษตรมีงานทำ   มีรายได้      ในขณะเดียวกันก็จะต้อง
    แนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงสำหรับเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ  ตั้งอยู่บน

พื้นฐานของหลกัการ “ทฤษฎีใหม่” 3 ข้ัน คอื
              ข้ันท่ีหน่ึง

        มีความพอเพยีงเล้ียงตัวเองไดบ้นพ้ืนฐานของความประหยดัขจดัการใชจ่้าย
                  ขัน้ทีส่อง

          รวมพลังกันในรูปกลุ่ม เพ่ือทำการผลิต การตลาด การจัดการรวมท้ังด้านสวัสดิการ  การ
ศึกษา การพฒันาสงัคม ฯลฯ
              ข้ันท่ีสาม

        สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้หลากหลาย โดยประสาน
ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคราชการในด้านเงินทุน การตลาด การผลิต
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การจดัการ และขา่วสารขอ้มูล โดยมนัียสำคญั คอื
       ประการแรก

      เป็นระบบเศรษฐกจิทียึ่ดถอืหลักการทีว่่า   “ตนเปน็ท่ีพึง่แหง่ตน”   โดยมุง่เน้นการผลติ
พืชผลให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคในครัวเรือนเป็นอันดับแรก เม่ือเหลือพอจากการบริโภคแล้ว
จึงคำนึงถึงการผลิตเพ่ือการค้า ผลผลิตส่วนเกินท่ีออกสู่ตลาดก็จะเป็นกำไรของเกษตรกร ลักษณะเช่นน้ี
เกษตรกรจะกลายสถานะเป็นผู้กำหนดหรือเป็นผู้กระทำต่อตลาด   แทนท่ีว่าตลาดจะเป็นตัวกระทำหรือ
เป็นตัวกำหนดเกษตรกร   ดังเช่นท่ีเป็นอยู่และหลักใหญ่สำคัญย่ิง   คือ  การลดคา่ใช้จ่ายโดยการสรา้ง
สิง่อุปโภคบรโิภคในทีด่นิของตนเอง  เช่น  ข้าว  น้ำ  ปลา  ไก ่ไม้ผล  พืชผัก ฯลฯ
       ประการทีส่อง

      เศรษฐกจิแบบพอเพียงให้ความสำคญักบัการรวมกลุม่ของชาวบา้น  ทัง้น้ี   กลุม่ชาวบา้น
หรือองค์กรชาวบา้น   จะทำหนา้ทีเ่ป็นผู้ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกจิต่างๆ ให้หลากหลายครอบคลมุ
ทั้งการเกษตรแบบผสมผสาน   หัตถกรรม   การแปรรูปอาหาร   การทำธุรกิจค้าขาย   และการ
ทอ่งเทีย่วระดบัชุมชน ฯลฯ    เม่ือองคก์รชาวบา้นเหลา่นีไ้ดรั้บการพฒันาใหเ้ข้มแข็งและมเีครอืข่ายที่
กวา้งขวางมากขึน้แล้ว   เกษตรกรทัง้หมดในชมุชน  กจ็ะไดรั้บการดแูลให้มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน    รวมทัง้
ได้รับการแกไ้ขปัญหาในทกุๆ ด้าน     ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตได้อย่างมี
เสถียรภาพ   ซ่ึงหมายความว่าเศรษฐกิจสามารถขยายตัวต่อสภาวการณ์ด้านการกระจายรายไดท่ี้ดีข้ึน
       ประการทีส่าม

     เศรษฐกจิแบบพอเพียงต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความเมตตา   ความเอือ้อาทร    และความ
สามัคคีของสมาชิกในชุมชนในการร่วมแรงร่วมใจ เพื่อประกอบอาชีพต่างๆ ให้บรรลุผลสำเร็จ
ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน จึงมิได้หมายถึง  รายไดแ้ต่เพียงมิติเดียว   หากแตยั่งรวมถึงประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ
ดว้ย   ไดแ้ก ่   การสรา้งความมัน่คงใหก้บัสถาบนัครอบครวั   สถาบนัชุมชน   ความสามารถในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม   การพัฒนากระบวนการเรยีนรู้ของชุมชนบนพ้ืนฐานของ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  รวมทัง้การรกัษาไวซ่ึ้งขนบธรรมเนยีมประเพณทีีด่งีามของไทยใหค้งอยูต่ลอดไป

กล่าวโดยสรปุ คือ
     แนวคดิของระบบเศรษฐกจิแบบพอเพียงทีมี่สาระสำคญัดงักลา่วขา้งตน้   น่าจะนำมาใช้

เป็นแบบอย่างของการพัฒนาประเทศไทยในระยะต่อไป      แม้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในขณะนี้
อาจจะเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได้   แต่ผลกระทบต่างๆ จะไม่รุนแรงมากนักถ้าหากทุกภาคทุกส่วน
ของสังคมมีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยยึดหลักความพอดีกับศักยภาพของตนเอง
บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งมีความเอื้ออาทรต่อคนอื่นๆ ในสังคมเป็นประการสำคัญ
ถึงแม้ว่าข้อคิดท้ังหมดจะมุ่งหน้าไปสู่กลุ่มเกษตรกรหรือผู้มีท่ีดินท้ังหลาย    แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคน
จะต้องกลับไปสู่ภาคเกษตรกรรมหมด   ซ่ึงเป็นไปไม่ได้ในสภาพความเป็นจริง
              แนวพระราชดำริทั้งหลายนี้    เป็นการแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงทุ่มเท
พระสติปัญญา   และทรงตรากตรำพระวรกาย    เพ่ือช้ีแนะแนวทางการพฒันาให้ราษฎรทัง้หลายไดมี้
วิถีชีวิตทีด่ข้ึีน  มีความสขุร่มเย็นตามอตัภาพอยา่งยัง่ยืน  และทีส่ำคญัเป็นการเสรมิสรา้งความมัน่คง
ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิและสงัคมแกป่ระเทศชาต ิ    อันเป็นเป้าหมายสุดท้ายของหลักยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศนัน่เอง
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                      ทฤษฎีใหม่ทำให้เกษตรกรได้รับการตอบสนองทั้งด้านส่วนตัว    และสังคมในระดับ
สูงได้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีน้ำเพียงพอ มีรายได้เพิ่มขึ้น ครอบครัวอบอุ่น
มีความสามัคคีในระดับชุมชน และในระดับสถาบัน เป็นการส่งผลเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน    สภาพพ้ืนดินท่ีเคย
แห้งแล้งขาดแคลนน้ำ   กลับกลายเป็นแผ่นดินท่ีอุดมสมบูรณ์มากข้ึน   เป็นการรักษาสมดุลให้กับดินและ
ธรรมชาติ
                   ส่ิงท่ีพึงควรระวัง   คือ การนำช่ือทฤษฎีใหม่ไปใช้ในโครงการต่างๆ ควรเน้นให้ชัดเจน
ว่าโครงการนั้นๆ มีการพัฒนาการเกษตรในลักษณะแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่อย่างแท้จริง
เพ่ือมิให้เกิดความสับสนในสาระแท้จริงของทฤษฎีใหม่

บทบาทและความสำคญัของเศรษฐกิจแบบพอเพียง
           เศรษฐกิจพอเพียง คือ เศรษฐกิจท่ีสามารถอุ้มชูตัวเองได้  ให้มีความพอเพียงกับตัวเอง

อยู่ได้โดยไม่ต้องเดือดร้อน    โดยต้องสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของตนให้ดีเสียก่อน   คือ   ต้ังตัวให้มี
ความพอกินพอใช้ เพ่ือท่ีจะสร้างความเจริญก้าวหน้าและฐานะทางเศรษฐกิจข้ันท่ีสูงข้ึนต่อไปได้

         จากความหมายดังกล่าว     ทำให้มองเห็นบทบาทและความสำคัญของเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง  ดังน้ี

         1.  เป็นแนวคิดท่ีมุ่งให้เกิดการพ่ึงตนเองเป็นหลัก     เน้นการใช้ศักยภาพของคนเสาะ
แสวงหาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ เพ่ือนำตนเอง ครอบครัว และชุมชนอยู่รอด

          2.  ทำให้เกิดความเข้มแข็งในจิตใจ  โดยยึดหลักการพ่ึงตนเองทางพุทธศาสนา   เม่ือ
พ่ึงตนเองได้แล้วก็ทำให้จิตใจสงบ เข้มแข็ง ไม่วิตกกังวล

         3.  เกดิความรว่มมือ ร่วมใจ สมคัรสมานสามคัคภีายในชมุชนเดยีวกนั

                   ดังน้ัน  การทำการเกษตรทฤษฎใีหม่จึงมีความสำคัญและมีบทบาทต่อภาคการเกษตร
ซ่ึงจะส่งผลกระทบไปสู่การเจริญเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน    อย่างไรก็ตามต้องมีองค์ประกอบ
หลายประการท่ีจะทำให้การทำเกษตรวิธีน้ีประสบผลสำเร็จ  และก้าวไปอย่างม่ันคงไม่ล้มเลิกกลางคัน
มีการขยายผลท่ีเหมาะสมในทุกๆ ด้าน    ไม่ขยายผลรวดเร็วเกินไป  ในขณะท่ีผู้มีส่วนร่วมยังคงขาดความ
เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ที่แท้จริง

เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้ท่ีอยู่นอกภาคการเกษตร
         สำหรับคนท่ีอยู่นอกภาคการเกษตรน้ัน    เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาใช้เป็นหลัก

ในการดำเนนิชีวิตได้ เพราะเศรษฐกจิพอเพียงเป็นปรัชญา เป็นแนวปฏิบัติตนไม่ว่าจะอยู่ในกิจกรรม
หรืออาชีพใด    ก็ต้องยึดวิถีชีวิตไทยอยู่แต่พอดี    อย่าฟุ่มเฟือยอย่างไร้ประโยชน์     อย่ายึดวัตถุเป็น
ท่ีต้ัง ยึดเส้นทางสายกลาง   อยู่กินตามฐานะ    ใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิต   เจริญเติบโตอย่างค่อย
เป็นค่อยไป   อย่าใช้หลักการลงทุนเชิงการพนัน  ซ่ึงต้ังอยู่บนความเส่ียง   กู้เงินมาลงทุนโดยหวังรวย
อย่างรวดเร็ว   แล้วก็ไปสู่ความล้มละลายในท่ีสุด    ต้ังอยู่บนหลักของ “รู้ รัก สามัคคี”     ใช้สติปัญญา
ปกป้องตนเองไม่ให้หลงกระแสโลกาภิวัตน์   โดยไม่รู้ถึงเหตุและผลตามสภาพแวดล้อมของไทย
ให้รู้จักแยกแยะส่ิงดี ส่ิงเลว ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ตามสภาพความเปน็จริงของบ้านเมืองของเราเป็นท่ีต้ัง
ให้มีความรัก   ความเมตตา   และรวมพลังกันด้วยความสามัคคีเป็นหมู่เหล่า    ขจัดข้อขัดแย้งไปสู่ความ
ประนีประนอม  รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง

                       * ท่ีมา:  สำนักงานคณะกรรมการพเิศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดำร.ิ
(2548). เศรษฐกิจพอเพียง. พิมพ์คร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ.
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ÊÓÃÇ¨µÑÇàÍ§áÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇ
                    นักเรยีนและครอบครวัของนกัเรยีน    มีการดำเนนิชีวิตทัง้การกนิ  การใชส้ิง่ต่างๆอยา่ง
พอเพียงหรือไม่  อย่างไร
                สำรวจของใชส้ว่นตัวและของใชใ้นบ้าน  สิง่ใดจำเปน็ ต้องมีต้องใช้     สิง่ใดมากเกนิ
ความจำเปน็หรือไม่จำเป็น  บันทกึผล

จำเป็นต้องมี
ต้องใช้

(ระบุจำนวน)

ไม่จำเป็น
หรือมีมาก

เกินความจำเป็น  ของใช้ส่วนตัว

  ของใช้ในบ้าน

สิ่งของเครื่องใช้
และอาหารในชวิีตประจำวนั จำนวน ราคา

  ของใช้ส่วนตัว

  ของใช้ในบ้าน

          ปากกา                             5   แทง่        แทง่ละ 10 บาท          2  แทง่                   /

          โทรทศัน์                         3  เครือ่ง        3,500 บาทขึน้ไป        1  เครือ่ง                   /

  อาหาร - ขนม
          น้ำอดัลม                        2 ขวด            ขวดละ 10 บาท             -                          /
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àÊ¹Íá¹Ç¤Ố
                   นักเรยีนพิจารณาขอ้มูลจากการสำรวจสิง่จำเปน็ในการดำเนนิชีวิตประจำวนัแล้ว   มี
แนวคิดและแนวปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรสำหรับตนเองและคนในครอบครัว  เขียนแสดง
ความคดิในรปูของแผนผังความคดิ  แล้วแลกเปลีย่นเรียนรู้กับเพ่ือนในช้ัน

»ÃÐËÂÑ́   ÁÕàËµØ¼Å  ÀÙÁÔ¤ØéÁ¡Ñ¹
 ©Ñ¹¨Ð» Ô̄ºÑµÔµ¹µÒÁá¹ÇàÈÃÉ°¡Ô̈ ¾Íà¾ÕÂ§ Ñ́§¹Õé...
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กิจกรรมท่ี 4.2 : เศรษฐกิจพอเพียงในนาข้าว

                                    ªèÇÂ¡Ñ¹¤Ố  - ¡Ô¹¢éÒÇÍÂèÒ§ÃÙé¤Ø³¤èÒ
                 ศกึษาหรอืสมัภาษณเ์พ่ือรวบรวมขอ้มูลรายจา่ยและรายไดใ้นการทำนา  หรือข้อมูล
จากการทีนั่กเรยีนไดท้ดลองปลกูขา้วดว้ยตนเอง  เพ่ือรับรู้ว่าการทำนาตอ้งยากลำบากและเสยีคา่ใชจ่้าย
กว่าจะได้ข้าวมาให้เรารับประทาน
                 คนไทยทกุคนรบัประทานขา้วเปน็อาหารหลกั    ทราบหรอืไม่ว่า  ข้าวมคีณุคา่ทาง
อาหารอย่างไรบ้างสืบค้นข้อมูลและบันทึกผล

 Ê×º¤é¹ ºÑ¹·Ö¡¼Å

คุณค่าสารอาหาร

ข้าว............................

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

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

คุณค่าสารอาหาร

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

คุณค่าสารอาหาร

ข้าว............................

ข้าว............................
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    ใน 1 วนั
   1 คน รับประทานขา้วประมาณ = ...............กรมั
   1 ครอบครัว รับประทานข้าวประมาณ  =............กโิลกรมั
   ท้ังประเทศ รับประทานข้าวประมาณ  =............กโิลกรมั

          ถ้า   1 คน   กินข้าวเหลือม้ือละ 2 ช้อนโต๊ะ
    โดย
    1 ช้อนโตะ๊เป็นข้าวสาร มีน้ำหนักประมาณ 25 กรมั
    1 ครอบครวั  จะเป็นข้าวเหลอืกีก่โิลกรมั
    ทัง้ประเทศ   จะต้องมีข้าวเหลอืประมาณกีก่โิลกรมั
                    หรือกีตั่น

นักเรียนคิดอย่างไร  มีวิธีแนะนำให้ทุกคนกินข้าวอย่างรู้คุณค่าอย่างไร

¢éÒÇà»ç¹ÍÒËÒÃËÅÑ¡¢Í§¤¹ä·Â

                               นักเรยีนจะเลือกรบัประทานขา้วชนดิใด  เพราะเหตใุด           ¤Ố  - µÑ́ ÊÔ¹ã¨

      àÊ¹Íá¹Ð
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         Ê×º¤é¹¢éÍÁÙÅ
                       นักเรยีนศกึษาขอ้มูลเกีย่วกบักระบวนการทำนา    และทดลองปลกูขา้วเองแลว้
ทราบหรอืไม่ว่าการทำนาแตล่ะครัง้มีคา่ใชจ่้ายอะไรบา้ง  คา่ใชจ่้ายทัง้หมดประมาณเทา่ใด
                  ช่วยกนัวิเคราะหว่์ามคีา่ใชจ่้ายสว่นใดทีจ่ำเป็น และสว่นใดทีไ่ม่จำเป็น

         นำเสนอขอ้มลู

     รายจา่ยในการทำนา 1 คร้ัง.......................................................................................................
      -  ไถนา-เตรยีมดนิปลกูขา้ว.....................................................................................................
      -  เมล็ดพันธุ์ข้าว.....................................................................................................................
      -  ปุ๋ย.....................................................................................................................................
      -  สารปอ้งกนัและกำจดัศตัรขูา้ว...............................................................................................
      -  ค่าเกี่ยวข้าว........................................................................................................................
      -  ค่าสีข้าว..............................................................................................................................
      -  อื่นๆ ..................................................................................................................................
     รายจา่ยในชวิีตประจำวนัต่อเดือนมีอะไรบา้ง / เท่าไร.............................................................

    ผลผลิตขา้วทีไ่ด้จากการทำนา 1 คร้ัง ตอ่พืน้ท่ี 1 ไร่..................................................................
    ................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................
     รายไดจ้ากการขายขา้วและผลผลติอ่ืนๆ ต่อปี........................................................................
    ................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................
     รายไดต่้อเดือน.......................................................................................................................
    ................................................................................................................................................

       à¾ÔèÁÁÙÅ¤èÒã¹¹Ò¢éÒÇ
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      ÃÐ´Á¤ÇÒÁ¤Ố ..à¾ÔèÁÁÙÅ¤èÒã¹¹Ò¢éÒÇ
              นักเรียนช่วยกันพิจารณารายได้  และรายจ่ายในการทำนา  ทำอย่างไรจะเพ่ิมมูลค่าใน
นาข้าว
           มีขั้นตอนใดในการทำนาที่สามารถลดรายจ่ายได้บ้าง   แล้วเสนอความคิดในการลด
รายจ่ายและมีส่วนใดในการทำนาหรอืในนาข้าวท่ีช่วยเพ่ิมรายได้อย่างไรบ้าง

ความคิดในการลดรายจ่าย ความคิดในการเพ่ิมรายได้

                           ⌫

    ÈÖ¡ÉÒ¢éÍÁÙÅ

               ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและสำรวจในท้องถ่ิน    มีการใช้ประโยชน์จากขา้วและสว่นตา่งๆ
ของข้าว ไดแ้ก ่ ฟางข้าว รำข้าว แกลบ พืชและสตัว์ ในนาขา้วอยา่งไรบา้ง  แล้วบันทกึผล

ºÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃÊÓÃÇ¨

     การใชป้ระโยชนจ์ากข้าว

     การใช้ประโยชนจ์ากรำข้าว

     การใชป้ระโยชนจ์ากฟางขา้ว

     การใช้ประโยชนจ์ากแกลบ

     การใชป้ระโยชนจ์ากพชื - สัตวใ์นนาข้าว
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           » Ô̄ºÑµÔ
                 นักเรียนรวมกลุ่มกัน เลือกผลิตผลงาน 1 อย่าง โดยใช้ประโยชน์จากข้าวหรือส่วนต่างๆ
ของข้าวหรือส่ิงท่ีอยู่ในนาข้าว   อธิบายกระบวนการทำผลิตภัณฑ์ (ช้ินงาน)  และวางแผนจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ของนักเรียนกับกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงกลยุทธ์ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แล้วบันทึก

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

กระบวนการผลติ

ค่าใช้จ่ายในการผลิต

แผนการจำหนา่ยผลติภัณฑ์
กลยุทธ์การจำหน่าย

กลุ่มเป้าหมาย
ท่ีจะจำหน่ายผลผลิต

ราคาจำหนา่ย
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กิจกรรมท่ี 4.3 : คุณค่าน้ำ   คุณค่าชีวิต

                 ⌫
                      คนทุกคนใช้น้ำในชีวิตประจำวัน   และใช้น้ำในกิจกรรมที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม  การขนส่ง  และการพักผ่อนหย่อนใจ

              ÊÓÃÇ¨ - ºÑ¹·Ö¡¼Å
                    ในแต่ละวัน   นักเรียนและแต่ละคนในครอบครัวมีการใช้น้ำจากแหล่งใด    ใช้น้ำทำ
อะไรบ้าง   และใช้เป็นปริมาณเท่าใด   นักเรียนจะใช้เคร่ืองมือหรือวิธีวัดอย่างไร    บันทึกผลโดยออกแบบ
บันทึกผลให้น่าสนใจ

                   ถ้าในแต่ละวันครอบครัวนักเรียนใช้น้ำวันละ 1,000  ลิตร   นักเรียนคิดว่า เราจะต้อง
ขุดบ่อน้ำให้มีพ้ืนท่ีและปริมาตรเท่าใด   เพ่ือให้มีน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอใน 1 ปี   (1,000 ลิตร เท่ากับ 1
ลูกบาศก์เมตร)  นำข้อมูลมาคำนวณลงในกรอบ
                    ถ้าครอบครัวของนักเรียนใช้น้ำประปา  นักเรียนต้องจ่ายค่าน้ำเดือนละเท่าไร

           ¤Ó¹Ç³ - ºÑ¹·Ö¡
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   ¤Ố ÇÔà¤ÃÒÐËì
                    นักเรียนคิดว่าจะนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์กับการใช้น้ำ   และแหล่งน้ำ
ในท้องถ่ินอย่างไร  บันทึกผล

  คิดแก้ปัญหา
                    จากการสำรวจการใช้น้ำ   ให้นักเรียนร่วมกันเสนอโครงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าหรือ
โครงการเฝ้าระวัง  อนุรักษ์แหล่งน้ำอย่างย่ังยืน

                    ร่วมกันวิเคราะห์ว่ามีปัญหาอะไรบ้างเก่ียวกับการใช้น้ำ และน้ำใช้แล้ว  สาเหตุเกิดมา
จากอะไร  นำเสนอผลการวิเคราะห์เป็นแผนผังก้างปลา
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Ê×º¤é¹¢éÍÁÙÅ
                 ให้นักเรยีนสบืคน้ข้อมูลจากเอกสารและสำรวจเกีย่วกบัคณุคา่ทางอาหารของเนือ้สตัว์
และผลผลิตจากสตัว์ตามความสนใจของนกัเรียน  แล้วบันทึกข้อมูลท่ีสืบค้นได้



            ให้นักเรยีนเลือกระหวา่งขา้วไขเ่จียว กบับะหม่ีสำเรจ็รูป 1 ห่อ เพราะเหตใุด

              ไขไ่ก่ 1 ฟอง

                                                                         นมสด 1 กล่อง
.                    ...................................
                   ...........................................
               .................................................
            .....................................................
          .....................................................
           ...................................................
              ...........................................

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

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

       ปลา 1 ตวั

                             เนือ้หม ู....................... กรมั

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

กิจกรรมท่ี 4.4 : พอเพียงเล้ียงสัตว์ - ปลูกพืช
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                 ⌫

ÈÖ¡ÉÒ¢éÍÁÙÅ
                        ศกึษาขอ้มูลจากเอกสารและสำรวจในทอ้งถ่ิน   เกีย่วกบัคณุคา่ทางอาหาร   รวมถงึมี
การใช้ประโยชน์จากสตัวเ์ลีย้ง เช่น ไก ่ ววั หมู และปลา อย่างไรบา้ง  ทัง้เนือ้สตัว ์ผลผลติอ่ืน ขนสตัว์
พวกขนไก ่ขนเปด็ หนังวัว หนังควาย รวมถงึมูลสตัว์ เป็นต้น

ºÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃÊÓÃÇ¨

     การใชป้ระโยชนจ์ากเน้ือสตัว์

     การใชป้ระโยชนจ์ากผลผลติจากสตัว ์(เชน่ ขน หนัง)

     การใชป้ระโยชนจ์ากมลูสตัว์
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                 ⌫

                   นักเรยีนศกึษาขอ้มูลเกีย่วกบักระบวนการเลีย้งสตัว์  และทดลองเลี้ยงสัตว์เแล้วจะ
ทราบวา่การลงทนุเล้ียงสตัว์แต่ละครัง้มีคา่ใชจ่้ายอะไรบา้งและทัง้หมดประมาณเทา่ใด  มีคา่ใชจ่้ายสว่นใด
ท่ีจำเป็น และส่วนใดทีไ่ม่จำเป็น

           Ê×º¤é¹¢éÍÁÙÅ

  ¹ÓàÊ¹Í¢éÍÁÙÅ

     รายจา่ยในการเลีย้งสตัว ์1 คร้ัง
      -  คา่ทำโรงเรอืน คอก บ่อ ฯลฯ

      -  อาหารสตัว์

      -  คา่ดแูลรักษาสตัวร์ะหวา่งเลีย้ง

      -  อ่ืนๆ

     ผลผลติทีไ่ด้จากการเลีย้งสตัว ์1 คร้ัง

      รายไดจ้ากการขายสตัวแ์ละผลผลติอ่ืนๆ
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                 ⌫  


                   นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนนำผลผลิตจากสัตว์เล้ียงและพืชผักท่ีปลูกไว้มาแปรรูปหรือ
ทำอาหารตามความคดิของนักเรียน  โดยคำนึงถึงคุณค่าอาหาร   จัดรายการอาหารแล้วรับประทานร่วมกัน
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   ÃèÇÁ¤Ố  ÃèÇÁ·Ó
                  นักเรยีนร่วมกนัวางแผน  และจัดแสดงนทิรรศการผลงานทัง้หมดจากทกุกจิกรรมของ
นักเรยีนทัง้นาขา้ว แหล่งน้ำ สตัว์เล้ียง และพืช    โดยคำนงึถึงประเดน็สำคญัดังน้ี

  รูปแบบของงาน (ระยะเวลา และสถานท่ีในการจัดนิทรรศการ)
  กลุ่มเป้าหมาย
  การประชาสัมพันธ์งาน
  วัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้
  งบประมาณท่ีต้องใช้
  ส่ิงท่ีจะจัดแสดง ท่ีควรคำนึงถึง

*  เป็นนิทรรศการแบบน่ิง หรือเคล่ือนท่ี
*  ส่วนท่ีให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมนิทรรศการควรมีอะไรบ้าง
*  มีการสาธิตประกอบนิทรรศการหรือไม่  อย่างไร
*  มีการจำหน่วยผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นผลงานของนักเรียนอย่างไร

  การแสดงผลงาน  โครงงาน และช้ินงานของนักเรียน
  ผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้าน
  การประเมินผลการจัดนิทรรศการ ท่ีควรคำนึงถึง

*  ประเมินอะไรบ้าง
*  ใครเป็นผู้ประเมิน
*  เกณฑ์การประเมิน

               ปรึกษาแนวคดิทีว่างแผนไวก้บัครผูู้สอนกอ่นปฏิบัติ

        กิจกรรมท่ี 5.1  : เรียนรู้  จัดแสดงผลงาน

   ⌫     

       ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃÇÒ§á¼¹
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    Ñ́̈ áÊ´§¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ

                  นักเรียนร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการตามที่วางแผน  พร้อมระบุผลการดำเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางหรอืวิธีการแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการจดันทิรรศการดงักลา่วลงในกรอบ

         Ñ́̈ ·ÓºÑ-ªÕÃÑº è̈ÒÂ

                นักเรียนช่วยกันจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายในการจัดงานนิทรรศการ    นักเรียนคิดว่า
การจัดงานคร้ังน้ีเป็นไปตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร

                 นักเรยีนช่วยกนัจัดทำรายงานผลสรปุการจดันทิรรศการจากขอ้มูลการประเมนิผล

      ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ Ñ́̈ ¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ
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        กิจกรรมท่ี 5.2  : เรียนรู้  บอกเล่าเร่ืองราว

         ÈÖ¡ÉÒ¢éÍÁÙÅ
           นักเรียนเขียนเรื่องเล่าให้ผู้อื ่นได้รับทราบเกี่ยวกับนาข้าว  แหล่งน้ำ  สัตว์เลี้ยง
พืชที ่น ักเรียนได้เร ียนรู ้  โดยนำเสนอเรื ่องราวเกี ่ยวกับการเรียนรู ้ท ี ่น ักเรียนเห็นว่าน่าสนใจ
แสดงให้เห็นความสมัพันธ์ของเร่ืองราวท่ีเล่ากับสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตรแ์ละสาระอ่ืนๆ
              รูปแบบการนำเสนอเปน็หนังสอืเล่มเล็ก ประมาณ 8 - 10 หน้ากระดาษ
              เลือกวิธีการเล่าเรื่องตามความถนัด  เช่น  เรียงความ นิทาน  บันทึกเหตุการณ์
เรื่องสั้น
           การเขยีนเล่าเรือ่ง  ควรรว่มกนัคดิวางเคา้โครงเรือ่งโดยคำนงึถึงประเดน็ต่อไปน้ี
        โครงเรือ่งโดยรวม
        แนวความคดิหลกั (เน้ือหาสาระ) ของเรือ่งทีจ่ะเล่า
                   ลำดบัของเร่ืองราวทีจ่ะเล่า / นำเสนอ  ต้ังแต่
                                -  จุดเริม่ต้น (เป็นการกระตุน้ความสนใจ)
                                -  แนวความคดิหลกั (เน้ือหาทีจ่ะเล่าเรือ่ง)
                                -  สว่นสง่ทา้ย (เป็นการขมวดให้ผู้อ่านมีความรู้สึกร่วม    หรือนำไปสู่ความ
                                   เข้าใจทีชั่ดเจนของเรือ่งทีเ่ล่า)
        มุมมอง หรือความคดิเหน็ของกลุม่ต่อเร่ืองทีเ่ล่า

  ¡ÃÍº¢Í§à¤éÒâ¤Ã§àÃ×èÍ§àÅèÒ
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ประวัติและความสำคญัของข้าว

        ข้าวท่ีมนุษย์ใช้บริโภคมีอยู่ 2 ชนิดด้วยกัน คือ ข้าวปลูกเอเชีย และข้าวปลูกแอฟริกา
สำหรับข้าวปลูกเอเชียน้ันมีอยู่ท่ัวไปในเขตร้อนและเขตอบอุ่นของโลก  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศอินเดีย
ประเทศในแถบคาบสมุทรอินโดจีน (ไทย กัมพูชา เวียดนาม ลาว พม่า) จีน ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย
ส่วนข้าวปลูกแอฟริกามีแหล่งปลูกเร่ิมแรกอยู่ในแอฟริกาตะวันตก    จากน้ันจึงเร่ิมแพร่หลายไปในบริเวณทางใต้
ของทะเลทรายซะฮารา   โดยท่ัวไปจะยอมรับกันว่าข้าวท้ังสองชนิดมีวิวัฒนาการมาจากข้าวป่า

     แหล่งปลูกข้าวในประเทศไทย

          คนไทยบร ิโภคข ้าวเป ็นอาหารหลักตั ้งแต่สมัยโบราณและมีประวัติอ ันยาวนาน
หลักฐานที ่พิสูจน์ได้ว่าบริเวณประเทศไทยมีการปลูกมายาวนานมากกว่า 5,500 ปี  คือ รอยแกลบใน
เศษภาชนะดินเผาท่ีขุดได้จากบ้านโนนนกทา  ต.บ้านโคก  อ.ภูเวียง  จ.ขอนแก่น    และหลักฐานเมล็ดข้าว
ท่ีขุดพบในถ้ำปุงฮุง จ.แม่ฮ่องสอน  ซึ่งกำหนดอายุได้ประมาณ 5,500 ปีเช่นกัน    ส่วนหลักฐานที่สนับสนุน
และยืนยันว ่าบร ิเวณประเทศไทยมีการปลูกข้าวมานานแล้วโดยเฉพาะตั ้งแต่ศตวรรษที ่ 6 คือ
แกลบในแผ่นอิฐตาม โบราณสถานต่างๆ

                   แหล่งปลูกข้าวในภาคเหนือ
                   การปลูกข้าวทางภาคเหนือจะปลูกข้าวเหนียวไว้บริโภคในครัวเรือน   โดยมีพื ้นที ่ปลูก
ข้าวเหนียว 3,130,211 ไร่  ผลผลิต 1,397,635 ตัน  คิดเป็นพื้นที่ปลูกข้าวเหนียวร้อยละ 25.32
ของพื ้นที ่ปลูกข้าวในภาคเหนือ   พื้นที ่ปลูกข้าวเจ้า 9,233,475 ไร่  ผลผลิต 3,490,105 ตัน
คิดเป็นพ้ืนท่ีปลูกข้าวเจ้า ร้อยละ 74.68  ของพ้ืนท่ีปลูกข้าวในภาคเหนือ   จะเห็นได้ว่าพ้ืนท่ีท่ีปลูกข้าวเหนยีว
น้อยกว่าข้าวเจ้าเพราะปลูกเพื่อเก็บไว้บริโภคเท่าน้ัน ท่ีเหลือจากบริโภคจึงจะจำหน่าย

                   แหล่งปลูกข้าวในภาคกลาง
                   คนไทยภาคกลางรับประทานข้าวเจ้าเป็นหลัก  ส่วนข้าวเหนียวมักใช้ทำขนมหรืออาหาร
อ่ืนๆ  ภาคกลางมีพ้ืนท่ีปลูกข้าวเจ้า 9,581,890 ไร่ ผลผลิต 4,351,009 ตัน คิดเป็นเน้ือท่ีปลูกข้าวเจ้าร้อยละ
98.95 ของพ้ืนท่ีปลูกข้าวท้ังหมดของภาคกลาง  ส่วนพ้ืนท่ีปลูกข้าวเหนียว 101,582 ไร่ ผลผลิตท้ังภาค 27,743
ตัน คิดเป็นพ้ืนท่ีปลูกร้อยละ 1.05 ซ่ึงนับว่าน้อยกว่าข้าวเจ้ามาก

         แหล่งปลูกข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                  คนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริโภคข้าวเหนียวเป็นหลักเช่นเดียวกับคนไทย
ภาคเหนือ  พื้นที่ปลูกข้าวเหนียวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดในประเทศไทย คือ 15,956,937
ไร่   ผลผลิต 4,210,753 ตัน   คิดเป็นพ้ืนท่ีร้อยละ 49.64 ของพื้นที่ปลูกข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่วนพ้ืนท่ีปลูกข้าวเจ้า  มี 16,187,383 ไร่   ผลผลิต 4,422,842 ตัน  คิดเป็นพ้ืนท่ีร้อยละ 60.36  ของพ้ืนท่ี
ปลูกข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

         การทำนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเร่ิมประมาณเดือน 6โดยจะเร่ิมบุกเบิกหรือถางป่า
หลังวันสงกรานต์  และนิยมไถแรกนาในวันเดียวกับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
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          แหล่งปลูกข้าวในภาคใต้
                    คนไทยภาคใต้รับประทานข้าวเจ้าเมล็ดเล็ก   และขนมท่ีทำจากข้าวเจ้า   เช่น   ขนมครก
ขนมสอดใส้ รวมท้ังขนมจีน ซ่ึงนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย  ภาคใต้มีพ้ืนท่ีปลูกข้าวเจ้า 2,745,294 ไร่
ผลผลิต 917,742 ตัน คิดเป็นเน้ือท่ีปลูกร้อยละ 99.23    ในขณะท่ีพ้ืนท่ีปลูกข้าวเหนียวมีเพียง 21,260 ไร่
ผลผลิต   6,968 ตัน   เน้ือท่ีเพาะปลูกคิดเป็นร้อยละ 0.77 ของพ้ืนท่ีปลูกข้าวในภาคใต้

      การปลูกข้าวในภาคใต้จะช้ากว่าภาคอื่นๆประมาณ 2-3 เดือน เนื่องจากฤดูฝนช้ากว่า
การเพาะปลูกจะเร่ิมเตรียมพ้ืนท่ีในช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคม  และเก็บเก่ียวในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม
ท้ังน้ีจะแตกต่างกันระหว่างภาคใต้ฝ่ังตะวันตกและฝ่ังตะวันออก โดยฝ่ังตะวันตกจะเร่ิมเร็วกว่าประมาณ 1 เดือน

     การแบ่งชนิดของข้าว

                    การแบ่งชนิดของข้าวทำได้หลายแบบ    ข้ึนอยู่กับส่ิงท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง
             1. แบ่งตามสภาพของพ้ืนท่ีท่ีใช้ปลูก ดังน้ี

       1.1  ข้าวไร่  (upland rice)  เป็นข้าวท่ีปลูกได้ท้ังบนท่ีราบและท่ีลาดชัน   ไม่ต้อง
             ทำนาเก็บกักน้ำ    นิยมปลูกกันมากในบริเวณที่ราบสูงตามไหล่เขาทาง
             ภาคเหนือ ภาคใต้  ภาคตะวันออก  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
             คิดเป็นเน้ือท่ีเพาะปลูกประมาณร้อยละ 10 ของพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ัวประเทศ
       1.2  ข้าวนาสวน หรือนาดำ (lowland rice) เป็นข้าวท่ีปลูกในท่ีลุ่มท่ัวๆไปในสภาพ
             ท่ีมีน้ำหล่อเล้ียงต้นข้าวต้ังแต่ปลูก  จนกระท่ังถึงก่อนเก็บเก่ียว  โดยท่ีสามารถ
             รักษาระดับน้ำได้  และระดับน้ำต้องสูงไม่เกิน 1 เมตร   มีเนื้อที่เพาะปลูก
             ประมาณร้อยละ  80 ของพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ัวประเทศ
       1.3  ข้าวข้ึนน้ำ หรือข้าวนาเมือง (floating rice) เป็นข้าวท่ีปลูกในแหล่งท่ีไม่
             สามารถรักษาระดับน้ำได้  บางคร้ังระดับน้ำในบริเวณท่ีปลูกอาจสูงกว่า 1
             เมตร  ต้องใช้ข้าวพันธ์ุพิเศษ  เรียกว่า   ข้าวลอยหว่าน   ข้าวฟ่างลอยปลูก
             ส่วนมากจะปลูกอยู่แถบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ลพบุรี พิจิตร
             อ่างทอง ชัยนาท และสิงห์บุรี คิดเป็นเน้ือท่ีเพาะปลูกประมาณร้อยละของพ้ืนท่ี
             เพาะปลูกท่ัวประเทศ

             2.  แบ่งตามอายุการเก็บเก่ียว  ดังน้ี
       2.1  ข้าวเบา  มีอายุการเก็บเก่ียว 90-100 วัน
       2.2  ข้าวกลาง  มีอายุการเก็บเก่ียว  100-120 วัน
       2.3  ข้าวหนัก  มีอายุการเก็บเก่ียวต้ังแต่  120 วันข้ึนไป  ซ่ึงอายุการเก็บเก่ียวน้ัน
             นับต้ังแต่ช่วงเพาะกล้า หรือหว่านข้าวไปจนถึงเวลาเก็บเก่ียว

          3.  แบ่งตามรูปร่างของเมล็ดข้าวสาร  แบ่งเป็น
       3.1  ข้าวเมล็ดส้ัน    มีความยาวของเมล็ดไม่เกิน 5.50 เซนติเมตร
       3.2  ข้าวเมล็ดยาวปานกลาง   มีความยาวของเมล็ดต้ังแต่ 5.51-6.60 เซนติเมตร
       3.3  ข้าวเมล็ดยาว    มีความยาวของเมล็ดต้ังแต่ 6.61-7.50 เซนติเมตร
       3.4  ข้าวเมล็ดยาวมาก    มีความยาวของเมล็ดต้ังแต่ 7.51 เซนติเมตรข้ึนไป
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              4.  แบ่งตามฤดูท่ีปลูก คือ
          4.1  ข้าวนาปี   หรือข้าวนาน้ำฝน   คือ  ข้าวท่ีปลูกในฤดูทำนาปกติ   เร่ิมต้ังแต่เดือน
                พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม   และจะเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นล่าสุดไม่เกินเดือน
                กุมภาพันธ์
          4.2  ข้าวนาปรัง  คือ ข้าวท่ีปลูกนอกฤดูทำนาปกติ   เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมใน
                บางท้องท่ีและจะเก็บเก่ียวอย่างช้าท่ีสุดไม่เกินเดือนเมษายน    นิยมปลูกใน
                ท้องท่ีท่ีมีการชลประทานดี

                   นอกจากน้ี   ยังมีการแบ่งข้าวตามลักษณะความไวต่อแสง   แบ่งตามประเภทของเน้ือแข็ง
ในเมล็ดข้าวสาร เป็นต้น    โดยประเทศไทยได้เร่ิมแนะนำพันธ์ุข้าวแก่เกษตรกรต้ังแต่ พ.ศ. 2478  ซ่ึงเป็น
ผลจากการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีคัดเลือกพันธุ์จากข้าวพันธุ์พื้นเมือง   และการนำพันธุ์ข้าวพื้นเมืองมา
ผสมพันธ์ุกับพันธ์ุข้าวต่างประเทศ  เป็นต้น    ข้าวท่ีได้จากการปรับปรุงพันธ์ุในประเทศไทยมี 4 ชนิด  คือ
ข้าวนาสวน  ข้าวข้ึนน้ำ ข้าวน้ำลึก และข้าวไร่ จำนวน 27, 31, 10 และ 7 พันธ์ุ  ตามลำดับ

ตัวอย่างรายชื่อพันธุ์ข้าว
กข 1 กข 2 กข 3 กข 4 กข 5
กข 6 กข 7 กข 8 กข 9 กข 10
กข 11 กข 13 กข 15 กข 17 กข 19
กข 21 กข 23 กข 25 กข 27

พิษณุโลก 2 พิษณุโลก 60-2 สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 2
สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี 90 ชัยนาท 1 ชัยนาท 2
แพร่ 1 ปทมุธาน ี1           สกลนคร สริุนทร ์1
สนัป่าตอง 1 พัทลุง บางแตน ขาวตาแหง้ 17

นางมล เอส-4 เหมยนอง 62 เอ็ม ข้าวเหนยีวสนัป่าตอง เกา้รวง 88
นางพญา 132 ขาวปากหมอ้ 148 เหลืองประทวิ 123 เหลืองใหญ่ 148
เผือกนำ้ 43 พวงไร ่2 น้ำสะกยุ 19 แก่นจันทร์
ข้าวเจา้หอมคลองหลวง 1 ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี ขาวดอกมะล ิ105

ข้าวเหนยีวอุบล 1 ชุมแพ 60 ปทมุธาน ี60 พิษณุโลก 60-1
พัทลงุ 60 เฉ้ียงพัทลงุ เล็บนกปัตตานี ลูกแดงปัตตานี
ข้าวเหนยีวอุบล 2 พิษณุโลก 3 ป่ินแกว้ 56 ข้าวเจา้หอมพษิณโุลก 1
ข้าวหลวงสนัป่าตอง เจ้าลีซอสันป่าตอง เขม็ทองพทัลุง หางย ี71

เล็บมือนาง 111 นางฉลอง ตะเภาแกว้ 161 หันตรา 60
พลายงามปราจนีบุรี ปราจนีบุรี 1 ปราจนีบุรี 2 อยุธยา 1
กู้เมืองหลวง ดอกพะยอม ซิวแม่จัน น้ำรู
เจ้าฮ่อ ขาวโป่งไคร้ อาร ์258 ก.วก.1
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สภาพดินท่ีเหมาะสมต่อการปลูกข้าว
          ข้าวเป็นพืชที่ปรับตัวเองเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี ถึงแม้ว่าข้าวจะเป็นพืชใน

เขตร้อนหรือใกล้เขตร้อน   แต่ผลผลิตข้าวต่อไร่ที่สูงๆจะอยู่ในประเทศที่อยู่ในเขตอบอุ่น   สภาพดินที่
เหมาะสมต่อการทำนา  ได้แก่   พ้ืนท่ีท่ีอยู่ในระดับน้ำทะเล   จนถึงพ้ืนท่ีท่ีอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ
2,500 เมตร  ซ่ึงข้าวสามารถเจริญเติบโตได้ต้ังแต่บนยอดเขาสูงๆท่ีมีการเพาะปลูกแบบพืชไร่  จนถึงพ้ืนท่ี
ท่ีมีน้ำขัง 5-10 เซนติเมตร จนถึงระดับน้ำท่ีมีความลึก 3-4 เมตร   นอกจากน้ี  ข้าวยังเจริญเติบโตได้ในดิน
ชนิดต่างๆ ต้ังแต่ดินทรายจนถึงดินเหนียว มีความเป็นกรดด่าง (pH) ต้ังแต่ 3-10 และอินทรีย์วัตถุต้ังแต่ 0
ถึงเกือบ 1 เปอร์เซ็นต์
      การตรวจสอบคุณสมบัติของดิน
                อุปกรณ์

            1.      พล่ัวหรือเสียม
            2.      ภาชนะใส่ดิน
            3. ไม้เมตรหรือสายวัด
            4. กระดาษ pH
            5. ปากกากันน้ำ
            6.      เทอร์มอมิเตอร์แบบมาตรฐานอย่างน้อย 2 ตัว
            7.      ไม้บรรทัด
            8.      ตะปูขนาด 12 เซนติเมตร
            9.      ค้อน

 แนวการตรวจสอบคุณสมบัติดิน
      สังเกตส่วนประกอบบริเวณผิวดิน  เช่น

• สี
• เน้ือดิน และการจับตัวของเน้ือดิน

ควรทำให้ดินมีความช้ืนก่อนทำการทดสอบแล้วใช้น้ิวมือนวดให้ เป็นเส้นยาว
                  -   ถ้ารู้สึกว่าดินเหนียวมาก  (เหนียวมือและนวดยาก)  ต้องใช้แรงจากน้ิวมือมาก
                      ดินดังกล่าว  เรียกว่า ดินเหนียว
                  -   ถ้ารู้สึกดินเหนียวและนุ่มเล็กน้อย เรียกว่า  ดินเหนียวปนดินร่วน
                  -   ถ้าดินนุ่ม ร่วนและง่ายต่อการบีบเป็นส่วนใหญ่ และเหนียวเล็กน้อย เรียกว่า
                      ดินร่วน
• ส่ิงต่างๆท่ีปนอยู่ในเน้ือดิน  ซากพืชซากสัตว์ หินท่ีปนอยู่ในดิน ฯลฯ

การตรวจสอบสมบติัของดินในนาข้าว

      • การตรวจสอบ pH ของดิน
                      1.  ขุดดินบริเวณที่จะตรวจสอบสมบัติอย่างน้อย 4-5 จุด
         แต่ละจุดตรวจสอบดินที่บริเวณผิวดนิ  และทีร่ะดบัความลกึ 10 เซนตเิมตร
                      2.  นำดนิทีขุ่ดไดไ้ปตากลมใหแ้ห้ง  เกบ็ใสภ่าชนะไวส้ำหรบัตรวจสอบตอ่ไป
                      3.  การตรวจสอบคา่ความเปน็กรด-เบส (pH) ทำโดยนำดนิทีต่ากไวม้าละลายนำ้
         สะอาด  คนใหล้ะลายแลว้ทิง้ไว้ให้ตกตะกอน   จากนัน้จุ่มกระดาษ pH ลงในนำ้   อ่านคา่ทีไ่ด้
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      • การวัดอุณหภูมิของดิน
                      1.   แขวนเทอร์มอมิเตอร์สำหรับวัดอากาศไว้ ในบริเวณท่ีจะทำการวัดอุณหภูมิดิน
(ระวังอย่าให้เทอร์มอมิเตอร์อยู่ในเงาต้นไม้ หรือเงาอาคาร)  ท้ิงไว้ 2 นาที แล้วจึงทำอ่านค่า และบันทึก
อุณหภูมิของอากาศ
                      2.   ใช้สายวัดวัดตะปูให้ได้ระยะ 7 เซนติเมตร และ 12 เซนติเมตรแล้วทำเคร่ืองหมาย
ไว้้ท่ีตะปู
                      3.   ใช้ค้อนตอกตะปูนำร่องลงไปก่อน เม่ือได้ระยะ 7 เซนติเมตร แล้วถอนตะปูออก
ระวังอย่าคว้านรู และอย่ารบกวนดิน
                      4.   ใส่เทอร์มอมิเตอร์เข้าไปในรูจนสุด และรออย่างน้อย 2 นาทีจึงอ่านค่าบนเทอร์มอมิเตอร์
รออีก 1 นาที  อ่านค่าซ้ำจนอ่านได้ค่าท่ีแตกต่างกันแต่ละคร้ังไม่เกิน 0.5 - 1 องศาเซลเซียส บันทึกอุณหภูมิ
ของดิน  ถือเป็นความลึกท่ี 5 เซนติเมตร
                      5.   ค่อยๆ ถอนเทอร์มอมิเตอร์ออก ระวังอย่าคว้านรู และอย่ารบกวนดิน
                      6.   ใช้ค้อนตอกตะปูนำร่องลงไปก่อน เม่ือได้ระยะ 12 เซนติเมตร แล้วถอนตะปูออก
ระวังอย่าคว้านรู และอย่ารบกวนดิน
                      7.   ใส่เทอร์มอมิเตอร์เข้าไปในรูจนสุดและรออย่างน้อย 2 นาทีจึงอ่านค่าบนเทอร์มอมิเตอร์
รออีก 1 นาที อ่านค่าซ้ำจนอ่านได้ค่าท่ีแตกต่างกันแต่ละคร้ังไม่เกิน 0.5 - 1 องศาเซลเซียส บันทึกอุณหภูมิ
ของดินท่ีได้ ถือเป็นความลึกท่ี 12 เซนติเมตร
                      8.   ค่อยๆ ถอนเทอร์มอมิเตอร์ออก ระวังอย่าคว้านรู และอย่ารบกวนดิน
                      9.   ทำการตรวจวัดทุกๆ คาบเวลาท่ีเท่ากัน  เช่น  ทุกๆ 1 ช่ัวโมง หรือทุกๆ 2 ช่ัวโมง
เป็นต้น บันทึกค่าท่ีวัดได้
                      10. ศึกษาความสัมพันธ์ของอุณหภูมิอากาศ   และอุณหภูมิดินท่ีความลึก 5 เซนติเมตร
และ 10 เซนติเมตร
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            ลักษณะท่ีสำคัญของข้าว   แบ่งออกได้เป็น  ลักษณะท่ีเก่ียวกับการเจริญเติบโต และลักษณะ
ท่ีเก่ียวกับการขยายพันธ์ุ ดังน้ี

1.  ลักษณะท่ีเก่ียวกับการเจริญเติบโต
         1.1  ราก  รากเป็นส่วนท่ีอยู่ใต้ผิวดิน
  ใช้ยึดลำต้นกับดินเพื่อไม่ให้ต้นข้าวล้มลง
  แต่บางคร้ังก็มีรากพิเศษเกิดขึ้นที่ข้อซึ่ง
  อยู่เหนือพ้ืนดินด้วย   ต้นข้าวไม่มีรากแก้ว
  แต่มีรากฝอยกระจายแตกแขนงอยู่ใต้
  ผิวดิน
         1.2  ลำต้น   มีลักษณะเป็นโพรง
 ตรงกลาง และแบ่งออกเป็นปล้องๆ โดยมี
 ข้อก้ันระหว่างปล้อง ความยาวของปล้อง
 นั้นแตกต่างกัน  จำนวนปล้องจะเท่ากับ
  จำนวนใบของต้นข้าว    ปกติมีประมาณ
  20-25 ปล้อง
         1.3  ใบ   ต้นข้าวมีใบไว้สำหรับ
   สังเคราะห์แสง เพ่ือเปล่ียนแร่ธาตุ  อาหาร
  น้ำ  และคาร์บอนไดออกไซด์   ให้เป็นแป้ง
  เพ่ือใช้ในการเจริญเติบโต  และสร้างเมล็ด

                                                                       ของข้าว ใบข้าว ประกอบด้วยกาบใบ

  รู้จักต้นข้าว

   2.  ลักษณะท่ีเก่ียวกับการขยายพันธ์ุ
 2.1  รวงข้าว  คือ  ช่อดอกของต้นข้าวซ่ึงจะเกิดข้ึนท่ีข้อปล้องสุดท้ายของต้นข้าว ระยะระหว่างข้อ
 อันบนของปล้องอันสุดท้ายกับข้อต่อของใบธง เรียกว่า คอรวง
 2.2  ดอกข้าว  ประกอบด้วยเปลือกนอกใหญ่ 2แผ่นประสานกันเพื่อห่อหุ้มส่วนที่อยู่ภายในไว้
 เปลือกนอกใหญ่แผ่นนอกเรียกว่า เลมมา  ส่วนเปลือกนอกใหญ่แผ่นใน เรียกว่า พาเลีย
 ท้ังสองเปลือกน้ี ภายนอกของมันอาจมีขนหรือไม่มีขนก็ได้
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                     ในนาข้าวนอกจากจะมีต้นข้าวแล้วยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกมากมายอาศัยอยู่ในนาข้าว  ซึ่ง
สิ่งมีชีวิตเหล่าน้ัน  มีท้ังพืชและสัตว์ เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีท้ังมีประโยชน์และให้โทษแก่ต้นข้าว หรือท่ีเรียกกันว่า
ศัตรูของต้นข้าว ซ่ึงศัตรูของต้นข้าวจำพวกแมลง และพืชต่างๆก็จะถูกส่ิงมีชีวิตท่ีมีประโยชน์ทำลายลงไป
เป็นกลไกตามธรรมชาติ   ส่ิงมีชีวิตท่ีมีประโยชน์เหล่าน้ีจะคอยควบคุมแมลงศัตรูข้าวให้มีจำนวนสมดุลกัน
ถ้าปราศจากสิ ่งมีชีวิตเหล่านี ้แล้วแมลงศัตรูข้าวจะเพิ ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ว  และทำความเสียหาย
ให้กับต้นข้าวในนาอย่างมากมาย     เราจะพบสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้ในนาข้าวที่ไม่มีการใช้สารกำจัดศัตรูพืช
หรือยาฆ่าแมลง

 ส่ิงมีชีวิตในนาข้าว

  ตัวอย่างพืชในนาข้าว

                                      ต้นข้าว   ข้าวเป็นพืชใบเล้ียงเด่ียวตระกูลหญ้า    ลำต้นประกอบด้วย
                                          ข้อและปล้อง  ลำต้นเป็นรูปทรงกระบอกภายในกลวง  มีตาอยู่ตามข้อ
                                          ใบเรียวยาว เหมือนใบหญ้า  มีกาบใบห้อหุ้มตาและลำต้น  ดอกมี
                                          ลักษณะเป็นช่อ

                                         ผักแว่น/ผักล้ินป่ี  เป็นเฟิร์นชนิดหน่ึง ลำต้นมีไหล ทอดไปตามผิวดิน ก้านใบยาว
                                          ประกอบด้วยใบย่อย 4 ใบ  อับสปอร์เป็นเม็ดๆ ขนาดเมล็ดถั่วเขียว
                                          เป็นช่อ  เกิดท่ีโคนก้านใบ

                                      ตับเต่านา  พืชน้ำ พบตามบ่อ สระหรือทุ่งนา ลำต้นอวบน้ำ มีไหลใบเด่ียวรูปกลม
                                          หนาดอกเด่ียว   ออกตามซอกใบ  ดอกมี   สีม่วงอ่อน

                                        ผักตบชวา  พืชน้ำ ใบเด่ียวตัวใบแผ่กว้าง รูปไข่ถึงกลม บางคร้ังพบใบมีก้านพอง
                                          ออกเป็นทุ่นลอย ดอกช่อสีม่วงอ่อน

                                       แห้วทรงกระเทียม/หญ้าทรงกระเทียม   พืชจำพวกกก มีไหลและเง่าแข็ง
                                          ลำต้นกลมเป็นเส้น ภายในพองมีผนังบางๆกั้นเป็นช่องๆ ใบเป็นแผ่น
                                          เล็กๆหุ้มอยู่โคนต้น  ดอกเป็นช่อสีเขียวอ่อน
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                                         เทียนน้ำ  ไม้ล้มลุก เนื้อค่อนข้างแข็ง ลำต้นตั้งตรง มีกิ่งก้านสาขา ใบเดี่ยวรูป
                                          เรียวยาว   ขอบใบเรียบ ดอกเด่ียวสีเหลือง ผลเป็นฝักยาว

                                     โสนหางไก่  พืชล้มลุก  ลำต้นแตกแขนง มีขน  ใบเป็นใบประกอบ มีใบเล็ก
                                          จำนวนมาก ดอกคล้ายดอกถั่วสีเหลืองอ่อน ผลเป็นฝัก มีรอยคอด
                                          ชัดเจน

                                     สาหร่ายพุงชะโด/สาหร่ายหางม้า พืชน้ำ ลำต้นแตกสาขา ไม่มีราก ใบมีลักษณะ
                                           เป็นเส้นออกรอบข้อ ใบแตกเป็น 2 แฉก ดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่ใน
                                          ต้นเดียวกัน ไม่มีก้านดอก

                                     สาหร่ายหางกระรอก/สาหร่ายขนนก/ผักขี้เต่า  ลำต้นยาว  แตกสาขามาก
                                          มีรากหยั่งลึกลงในดิน ใบเดี่ยวออกเป็นวงรอบลำต้น ข้อละ 4-8 ใบ
                                          ดอกเด่ียวออกตามช่อใบ ดอกสีขาว ก้านดอกยาว

                                      แพงพวยน้ำ/พังพวย/ผักพังพวย/ผักปอดน้ำ   พืชน้ำ ลำต้นมีนวมสีขาวหุ้มตาม
                                            ข้อล่างๆ ใกล้ราก  ใบเด่ียว ผิวใบด้านบนเป็นมัน ดอกเด่ียว กลีบดอกมี
                                          5 กลีบ สีขาว โคนกลีบสีเหลือง

                                         ถ่ัวลิสงนา/หญ้าเล็กหอยใหญ่   ไม้ล้มลุก เน้ือไม้ค่อนข้างแข็ง ลำต้นแผ่ไปตามดิน
                                            ใบเดี่ยว โคนก้านใบมีกาบหุ้ม  ดอกช่อ  ดอกย่อยเป็นแบบดอกถั่ว
                                          สีม่วงปนชมพู

                                         จอก/กา-กอก  พืชน้ำ พบลอยอยู่ทั่วไป ลำต้นสั้น มีไหล เพิ่มจำนวนได้อย่าง
                                             รวดเร็วโดยการแตกหน่อ ใบเด่ียวรูปพัด มีขนเล็กละเอียด ดอกช่อสีขาว
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                                           กะเม็ง/กะเม็งตัวเมีย  พืชล้มลุก ลำต้นอวบน้ำ มีขนสั้นๆ ใบเดี่ยว  มีขนทั้ง
                                           สองด้าน ช่อดอกเป็นกระจุกคล้ายกับดอกเด่ียว ดอกสีขาว

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

  ตัวอย่างสัตว์ในนาข้าว

                                    หอยคัน หอยฝาเดียว บิดเป็นเกลียวรูปไข่ เปลือกบาง สีเขียวอมน้ำตาล
                                           ยอดเกลียวแหลมส้ัน ไม่มีฝาปิด เป็นพาหะของพยาธิตัวแบนหลายชนิด

                                        หอยขม หอยฝาเดียว บิดเป็นเกลียว เปลือกหนา สีเขียวข้ีม้า มีฝาปิดเปลือก

                                        ไส้เดือนดิน   พบตามพ้ืนดินช้ืนแฉะ ขุดรูอยู่ในดิน ลำตัวกลมยาว เป็นปล้อง

                                    แมลงปอยักษ์  มักพบเป็นตัวอ่อนในนาข้าว ตัวเต็มวัยจะมีลำตัวยาวประมาณ
                                           5 เซนติเมตร สีแดงเข้ม

                                        ปลากริม  ปลาน้ำจืดขนาดเล็ก ลำตัวยาว แบนข้าง ข้างลำตัวมีแถบดำ 3-4
                                           แถบทอดไปตามความยาวของลำตวั มีจุดดำหรือน้ำเงินเรียงเป็นแถว
                                           อยู่เหนือครีบอก หางกลมปลายแหลม
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                                            ปูนา  ปูขนาดตัวยาว 4-6 เซนติเมตร   อาศัยขุดรูอยู่ตามนาข้าวหรือ
                                           หนองน้ำ ขอบกระดองด้านข้างตอนหน้ามีฟัน 4 อัน   สีน้ำตาล
                                           เทาหรือดำ

                                            ต๊ักแตนตำข้าว/ต๊ักแตนต่อยมวย เป็นแมลงที่มีขาคู่หน้าใหญ่  และมี
                                       หนามแหลมคม  ใช้สำหรับจับอาหาร   มีปีกสีเขียวหรือสีน้ำตาล

                                   จิงโจ้น้ำ  แมลงน้ำ พบอยู่บนผิวน้ำ ลำตัวยาวประมาณ 3-4 เซนติเมตร
                                           สีน้ำตาล ขายาว เดินบนผิวน้ำได้

                                            กุ้งฝอย หรือกุ้งนา  เป็นกุ้งขนาดลำตัวยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร
                                           ตัวใสไม่มีสี  เปลือกแข็งที่หุ้มส่วนหัวและอกเชื่อมติดกัน ส่วนหน้า
                                           มีส่วนแหลมย่ืนออกไป เรียกว่า กรี  มีระยางงอก 5 คู่ คู่แรกเป็นก้าม
                                           ส่วนท้องมีขาคู่หน้าใช้สำหรับว่ายน้ำหลายคู่

                                            เพล้ียกระโดดสีน้ำตาล    ตัวเต็มวัยมีขนาดยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร
                                           ลำตัวมีสีน้ำตาลจนถึงสีน้ำตาลปนดำ  ตัวเต็มวัยอายุประมาณ 15 วัน

                                            หอยเชอร่ี/หอยโข่งอเมริกาใต้  หรือ หอยเป๋าฮ้ือน้ำจืด    มีลักษณะ
                                        เหมือนหอยโข่งแต่ตัวโตกว่าแบ่งได้ 2 พวก คือ พวกท่ีมีเปลือกสี
                                           เหลืองปนน้ำตาล เน้ือและหนวดสีเหลืองและพวกมีเปลือกสีเขียวเข้ม
                                           ปนดำ   และมีสีดำจาง ๆ พาดตามความยาว  เนื้อและหนวดสี
                                           น้ำตาลอ่อน  ตัวเมียจะวางไข่ตามท่ีแห้งเหนือน้ำ   เช่น  ตามก่ิงไม้
                                           ต้นหญ้าริมน้ำ  โคนต้นไม้ริมน้ำข้างๆ คันนา  และตามต้นข้าวในนา

          นอกจากน้ียังมีส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆอีกมากมายท่ีสามารถพบได้ในนาข้าว เช่น  แตนเบียน
มดคันไฟ  ต๊ักแตน แมงมุม ใบบัวบก ผักบุ้ง เต่านา เป็นต้น    ซ่ึงมีชีวิตท้ังหลายเหล่าน้ีล้วนมีความ
สัมพันธ์กันเป็นห่วงโซ่ หรือวงจรด้วยกันท้ังส้ิน
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ตัวอย่างความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในนาข้าว

สายใยอาหารในนาข้าว
ตัวอย่างความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม
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1. การเตรียมดิน   มี 3 ข้ันตอน
           1.1   การไถดะ     เป็นการไถคร้ังแรกตามแนวยาวของพ้ืนท่ีกระทงนา   ซ่ึงจะช่วยพลิกดินเพ่ือให้ดิน
                  ช้ันล่างได้ข้ึนมาสัมผัสอากาศ  และเป็นการตากดินเพ่ือทำลายวัชพืช  หรือโรคพืชบางชนิด
           1.2   การไถแปร   หลังจากท่ีตากดินเอาไว้พอสมควรแล้ว การไถแปรจะช่วยพลิกดินท่ีกลบไว้ข้ึนมา
                  อีกคร้ัง เพ่ือทำลายวัชพืชท่ีข้ึนมาใหม่และเป็นการย่อยดินให้มีขนาดเล็กลง
           1.3   การคราด     เพ่ือเอาเศษวัชพืชออกจากระทงนา   และย่อยดินให้มีขนาดเล็กลงอีกจนมีความ
                  เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของข้าว และยังเป็นการปรับระดับพ้ืนท่ีให้มีความสม่ำเสมอ

2.  การปลูก   แบ่งเป็น 2 วิธี  คือ  ปลูกด้วยเมล็ดโดยตรง  และการเพาะเมล็ดในพ้ืนท่ีหน่ึงก่อนแล้วนำต้นอ่อน
ไปปลูกในท่ีอ่ืนๆ
            2.1  การปลูกด้วยเมล็ดโดยตรง แบ่งเป็น
                      -  การทำนาหยอด  ใช้กับการทำนาแบบปลูกข้าวไร่
                  -  การทำนาหว่าน ทำได้ 2 วิธี คือ การหว่านข้าวแห้ง และ การหว่านข้าวงอก
            2.2  การเพาะเมล็ดในพ้ืนท่ีหน่ึงก่อนแล้วนำต้นอ่อนไปปลูกในท่ีอ่ืนๆ  ได้แก่ การทำนาดำ แบ่งเป็น
                  2 ข้ันตอน คือ การตกกล้าและการปักดำ

3. การเก็บเก่ียว
            หลังจากท่ีข้าวออกรวงประมาณ 20 วัน     ชาวนาจะเร่งระบายน้ำออกเพ่ือเป็นการเร่งให้ข้าวสุก
ไปพร้อมๆกัน   และทำให้เมล็ดมีความช้ืนไม่สูงเกินไป   จะสามารถเก็บเก่ียวข้าวได้หลังจากระบายน้ำออก
ประมาณ 10 วัน
             ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเก็บเก่ียวเรียกว่าระยะพลับพลึง�คือจะสังเกตได้จากปลายรวงข้าวจะ
มีสีเหลือง  กลางรวงเป็นสีตองอ่อน

4. การนวดข้าว
            หลังจากเก็บเก่ียวข้าวแล้วชาวบ้านจะนำข้าวไปตากและขนเข้าไปไว้ในลานนวด

จากน้ันก็นวดเอา
เมล็ดข้าวออกจากรวง  เมล็ดข้าวท่ีนวดออกมาได้น้ัน

ชาวนาจะตากข้าวต่อจนกระท่ังข้าวมีความช้ืนประมาณ
14%  แล้วจึงนำเข้าเก็บในยุ้งฉางเพ่ือรอการจำหน่ายต่อไป

    กระบวนการทำนา
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       เครื่องมือทำนาแบบพื้นบ้าน    ในสมัยก่อนมักจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันในทุกภาคของ
ประเทศ เพียงแต่เรียกชื่อและใช้วัสดุที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละภูมิภาคเท่านั้น ต่อมาเม่ือเทคโนโลยี
ได้ก้าวหน้ามากข้ึน     จึงเกิดการพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการทำนาสมัยใหม่ข้ึนอีกมากมาย     ดังน้ันจึง
สามารถแบ่งเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการทำนาสามารถแบง่ออกเป็น  2  ประเภท  คือ   เคร่ืองมือพ้ืนบ้านและ
เคร่ืองมือแบบสมัยใหม่

 เคร่ืองมือในการเตรียมพ้ืนท่ีปลูก
                     1.  ไถ
                      เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการไถนาเพ่ือพลิกดินเตรียมดินก่อนท่ีจะทำการหว่านกล้าหรือดำนา

         2.   คราด หรือ เฝือ
             เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้สำหรับคราดผิวกินในนาท่ีผ่านการไถเรียบร้อยแล้วเพ่ือกำจัดเศษ
             วัชพืชในนาออกจากดิน   และยังช่วยในการช่วยทำให้ดินร่วนซุย
         3.   ขุบ
             เป็นเคร่ืองคราดดินในนา  มีใช้ในจังหวัดลำปาง  ต้องใช้แรงควาย 2 ตัวในการลาก
             ให้เคล่ือนท่ีเหมือนเกวียน
         4.   จอบ หรือ ขอบก
             ใช้สำหรับพรวน ขุด และปรับแต่งพ้ืนดิน  ขอบกเป็นภาษาท้องถ่ินทางภาคเหนือ

   5.   อีขลุบ
        เป็นเคร่ืองมือเฉพาะงานในนาข้าวท่ีใช้ในการตีดินทำเทือกและปรับเทือกให้เรียบ
        อีขลุบทำด้วยไม้เสาท่ีเน้ือไม้มีน้ำหนัก
   6.   ไม้หัวโยก
        หรือไม้ตะโหงกเป็นอุปกรณ์สำหรับช่วยในการปักดำ ในสภาพดำนาปักดำท่ีเทือกแข็ง
        หรือมีน้ำขังลึก

                     7.   ไมม้อบ
                      เป็นไม้สำหรบัลูบดนิทีค่ราดแลว้ให้เสมอราบเรยีบไม่เป็นหลุม
                     8.   มดีพรา้
                      ใช้สำหรบัถางหญา้หรอืฟันตัดสิง่ของ ลักษณะปลายเปน็จะงอยงุม้
                    9.    ไห
                      ภาชนะดนิเผา ปากเลก็ กน้เล็ก  ตรงกลางปอ่ง  นำมาใชใ้นร่องน้ำทำแปลงกลา้
                      โดยเอาโคลนใสใ่นไหแลว้เอาเชอืกผูกไมขั้ดปากไห  แล้วลากไปบนดนิทีเ่ตรียม
                      เรียบร้อยแล้ว จะเกดิเปน็ร่องระบายนำ้ในนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีใช้ในกระบวนการทำนา
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เคร่ืองมือในการวิดน้ำ
         หลุก คือระหัดส่งน้ำจากแหล่งน้ำเข้าสู่แปลงเกษตร  ประกอบด้วยล้อหลุก ภาชนะตักน้ำ
             และรางน้ำ

               ขะโจ้  เป็นเคร่ืองมือวิดน้ำ ประกอบด้วยกะเปาะไม้ไผ่สานเป็นรูปกรวยคร่ึงซีก
                  มีด้ามถือทำด้วยลำไม้ไผ่ มีเชือกผูกไว้กับไม้ 3 ขา

        ซังโลง  หรือ ชักโลง เป็นเคร่ืองมือวิดน้ำ รูปร่างเหมือนกระบวยตักน้ำ  ตัวกระบวยสาน
            ด้วยตอกไม้ไผ่แบนทาด้วยชันน้ำมันยาง หรือใช้ปีบสังกะสีผ่าคร่ึง ด้ามทำด้วย
             กระบอกไม้ไผ่
         โตงเตงวิดน้ำ   เคร่ืองมือวิดน้ำโดยใช้ปีบสังกะสีหรือถังน้ำ ผูกติดกับเชือกเหนียว
         ระหัดมือ   หรือ ระหัดชกมวย  คือระหัดวิดน้ำขนาดเล็ก ตัวเรือนทำด้วยไม้สัก
            การทำงาน จะใช้แรงงานจากคนโดยใช้คันโยกมือหมุน 2 อัน  ต่อมาได้พัฒนามาใช้
            แรงหมุนจากเคร่ืองยนต์ขนาดเล็ก
         ท่อพญานาค  เป็นเคร่ืองมือสูบน้ำท่ีได้พัฒนามาใช้ในการทำนาโดยใช้ท่อโลหะเหล็ก
            ขนาดใหญ่   มีแกนเพลายาวทะลุกลางท่อเชื่อมติดใบพัดหมุนดูดน้ำกับเครื่อง
            ต้นกำเนิดแรง  เช่น  เคร่ืองยนต์  หรือมอเตอร์ไฟฟ้า

เคร่ืองมือในการจัดการผลผลิตข้าว
               วู     เป็นเคร่ืองมือเก่ียวข้าวของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง   ลักษณะคล้ายแกระเก่ียวข้าว
                  ของชาวนาภาคใต้

                           หลาว  เป็นคานหาบรวงข้าวทำด้วยไม้   ปลายทั้งสองข้างแหลมงอน  เพื่อใช้เสียบรวงข้าว
                           ยาวประมาณ 2 เมตร สูงประมาณ 1 เมตร   มีขาตั ้งเพื ่อให้ตั ้งบนพื้นดินได้
                           เหมือนมีดและชนิดคมฟันเล่ือย

        ขาหมา   เป็นเคร่ืองมือใช้หาบข้าว ทำจากไม้ไผ่
         ไม้หนีบ   เป็นไม้คู่หน่ึงใช้สำหรับหนีบรวงข้าว เพ่ือสะดวกในการจับฟาด  โดยชาวนา
            จะใช้ไม้หนีบโคนของมัดรวงข้าวแล้วชูข้ึนฟาดลงกับภาชนะหรือวัสดุรองรับ
         แอ่ว เป็นภาชนะสานขนาดใหญ่มาก ใช้รองรับการฟาดข้าวและบรรจุข้าวเปลือก
            ท่ีฟาดได้ก่อนจะนำไปเก็บในยุ้งฉาง มีลักษณะคล้ายกระจาดขนาดใหญ่ สานด้วย
            ผิวไม้ไผ่ หวาย  และเถาวัลย์
         ขะเน็ด   เป็นอุปกรณ์สำหรับมัดฟ่อนข้าว แบ่งเป็น ขะเน็ดปอกคอช้าง  และขะเน็ด
            หักคอม้า
         คาน   เป็นอุปกรณ์สำหรับหาบ แบ่งออกเป็นคานหาบและคานหลาว คานหาบจะใช้หาบ
            ภาชนะใส่ข้าว  คานหลาวจะเป็นคานท่ีใช้เสียบฟ่อนข้าว

              ไม้ฟาดข้าว   เป็นไม้สำหรับจับกำข้าวยกข้ึนฟาด   เพ่ือให้เมล็ดข้าวหลุดจากรวงใน
                 ขบวนการนวดข้าว
               กระพ้อมฟาดข้าว  เป็นกระพ้อมทรงเต้ีย ก้นกลม มีขนาดใหญ่ ปากกว้าง เป็นภาชนะ
                 สำหรับให้ชาวนาล้อมวงเพ่ือฟาดข้าวให้เมล์ดข้าวตกอยู่ในกระพ้อมฟาดข้าว
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               โฉเฉ  คือตะแกรงร่อนข้าวเปลือกท่ีสานด้วยตอก  ผิวไม้ไผ่ขัดให้มีตาห่างพอท่ีเมล็ดข้าว
                    ร่วงลงมาได้ ขนาดเท่ากับกระด้งฝัดข้าว
               ไม้หนามชักข้าว  เป็นเครื่องมือทำความสะอาดเมล็ดข้าวเปลือกหลังจากนวดข้าว
                  ทำจากปลายไม้ไผ่ป่าเอาเฉพาะหนามส่วนปลาย 2 ต้นมาผูกติดกัน  แล้ววงส่วน
                    ท่ีเป็นหนามโค้งเป็นวงกลมเหมือนพัดโบก
              ไม้หลาวส่งข้าว  เป็นปลายไม้แหลมสำหรับปักฟ่อนข้าวยกขึ้นใส่บรรทุกบน
                  ยานพาหนะขนฟ่อนข้าว หรือข้ึนกองข้าวท่ีมีความสูง
               ไม้หลาวปักข้าว   เป็นไม้ปลายแหลมสำหรับปักฟ่อนข้าวท่ีบรรทุกบนยานพาหนะ
                    เป็นช้ันสูงไม่ให้ร่วง ทำจากไม้ไผ่ป่าท่ีมีเน้ือหนาหรือโคนไม้ไผ่สีสุกผ่าเป็นช้ิน
                    เหลากลม ปลายแหลม
               เคร่ืองสีฝัดข้าว  เป็นเคร่ืองมือใช้ทำความสะอาดเมล็ดข้าวเพ่ือแยกเอาข้าวท่ีมีเน้ือแป้ง
                   ออกจากข้าวลีบ เศษฟาง  เข้าใจว่าได้นำมาจากประเทศจีน
               ยุ้งและฉางข้าว   เป็นเรือนเก็บรักษาเมล็ดข้าวเปลือกหลังจากนวดข้าว  เพ่ือพัก
                   เมล็ดข้าวไว้ระยะหน่ึงก่อนท่ีจะขายและสีเพ่ือบริโภค ถ้าเป็นเรือนขนาดเล็ก เรียกว่า ยุ้ง
                   เรือนขนาดใหญ่  เรียกว่า ฉาง
               เคร่ืองซ้อมข้าว  เป็นชุดอุปกรณ์สำหรับแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวกล้อง
                     จากข้าวกล้องเป็นข้าวสาร ประกอบด้วยครกทำจากไม้ขุด   สากตำเป็นไม้ท่ีเหลา
                   ปลายกลมท้ังสองข้าง   ตรงกลางเหลาเว้าสำหรับใช้มือจับ นอกจากน้ียังมีกระด้ง
                   สำหรับฝัดข้าวเอาแกลบออกและแยกส่วนของข้าวเมล็ดเต็ม  และข้าวหักให้แยก
                   ออกจากกัน

         กระพ้อ  ภาชนะสำหรับตวงข้าวใส่ถังสำหรับซ้ือขาย ลักษณะคล้ายกระบุง  ขนาดบรรจุ
               ประมาณ 10 ลิตร ท่ีกระพ้อจะมีขีดแสดงปริมาณไว้ 4 ขีด เรียกว่า 4 กระผีก
         กระด้ง  ภาชนะสานด้วยตอกไม้ไผ่ รูปร่างกลมแบน มีขอบยกข้ึนมา ใช้ประโยชน์ในการ
               ตากของหรือเป็นฝา ใช้ฝัดข้าว
         ถังตวงข้าว  ถังไม้เน้ือแข็งทำเป็นรูปทรงกระบอก   ใช้ตวงบอกปริมาณจำนวนความจุ
               ของเมล็ดข้าว มีขนาด 10 ลิตร เรียกว่า ถังเล็ก  ขนาด 20 ลิตร เรียกว่า ถังใหญ่
         ทะนาน   ภาชนะตวงบอกปริมาณความจุของเมล็ดข้าวแบบโบราณ   อาจทำด้วยกะลา
               มะพร้าว ซีกด้านตากะลา หรือทำด้วยทองเหลือง ขนาดบรรจุประมาณ 1 ลิตร

ภาชนะใส่ข้าว

เคร่ืองมือในการเก็บเก่ียวนวดข้าว
                          เคียว  เครือ่งมือเกีย่วข้าว  มี 2 ชนิดคอื เคยีวลา และเคยีวงอ
                          คนัหลาว  เครือ่งมือหาบฟอ่นข้าวจากนามาสูล่านนวด ทำดว้ยไม้ไผ่สสีกุหรอืไม้ไผ่มัน
                            เหลาปลายทัง้สองขา้งใหแ้หลม สามารถแทงฟอ่นข้าวสะดวก
                          ขาหมา   เป็นเครื่องรองรับคันหลาว หรือวางคันหลาวเพื่อเอาฟ่อนข้าวมาแขวน
                            เตรียมหาบ
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                     ครกทิม่ขา้ว  เป็นเครือ่งมือตำข้าวชนดิหนึง่ ใช้ทัว่ไปในภาคใต ้ เป็นรูปทรงกลม
                       ขนาดเลก็กว่าครกถีบและหลุมพุก  แต่ยาวกว่า  หน้าตัดด้านหนึ่งขุดเป็นหลุมลึก
                      ใช้สำหรับใส่ข้าวเปลอืกตำ  การตำใชส้ากทีมี่ลักษณะยาวเลก็ กึง่กลางคอดเลก็นอ้ย
                       ใช้มือจับเพียงมอืเดยีว
                     ครกสี   เป็นเครื่องมือสำหรับสีข้าว ซึ่งมีลักษณะพัฒนากว่าครกยี  ลักษณะเป็นรูปทรง
                       กระบอกทีส่านขดัขึน้ดว้ยไม้ไผ่ สว่นปากตอนบนผายออกเลก็นอ้ย
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                      ข้าวอนิทรย์ี (Organic rice)  เป็นข้าวที่ได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์  (Or-
ganic agriculture)  ซึงเป็นวิธีการผลติทีห่ลีกเลีย่งการใชส้ารเคม ีหรือสารสังเคราะห์ต่างๆ เช่น ปุ๋ยเคมี
สารควบคุมและกำจดัวชัพืช และแมลงศตัรูพืช เป็นต้น

หลักการผลิตข้าวอินทรีย์
           การทำนาขา้วอนิทรย์ี เป็นการทำนาทีเ่น้นเร่ืองของธรรมชาต ิเช่น การอนรัุกษท์รพัยากร

ธรรมชาต ิ การฟืน้ฟูความอดุมสมบรูณ์   และการรกัษาสมดลุของธรรมชาต ิ  และการใชป้ระโยชนจ์าก
ธรรมชาติเพ่ือการผลิตอย่างย่ังยืน  เช่น  การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการปลูกพืชหมุนเวียน
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  การกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ เป็นต้น  โดยวิธีการปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำนาโดยท่ัวไป
แตกต่างกันตรงท่ีการหลีกเล่ียงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ในกระบวนการทำนาทุกข้ันตอนจึงมีข้อควรปฏิบัติ ดังน้ี
                      1.  การเลอืกพืน้ท่ีปลกูและการเตรยีมดนิ   ควรเปน็พ้ืนทีท่มีีความอดุมสมบรูณ์ของดนิ
ค่อนข้างสูง มีแหล่งน้ำพอเพียง
                      2.  การเลือกใชแ้ละเตรยีมพนัธ์ุข้าว  ควรเป็นพันธุ์ข้าวที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้ม ให้ผลผลิตไดด้ ี เมล็ดพนัธ์ุทีใ่ช้ควรปราศจากโรคและแมลง เช่น พันธ์ุ กข 15
                      3.  วธีิการปลกู   การปลกูขา้วแบบปกัดำ  เป็นวิธีทีเ่หมาะสมทีส่ดุสำหรบัการปลกูขา้ว
อินทรีย์
                            4.  การจดัการความอดุมสมบรูณ์ของดิน ไม่ควรเผาตอซงั ฟางขา้ว ฯลฯ ในแปลงนา
และควรปลกูพืชตระกูลถั่วในที่ว่างในนาเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน     นอกจากนี้ควรใชปุ๋้ยอินทรย์ีจาก
ธรรมชาตอิย่างสมำ่เสมอ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด
                      5. การควบคมุวชัพชืและปอ้งกันกำจัดโรค แมลง และสตัวศั์ตรพูชื   หลีกเลีย่งการใช้
สารสงัเคราะหท์กุชนดิ    และสง่เสรมิการแพรข่ยายปรมิาณของแมลงทีมี่ประโยชน ์ เช่น ตัวห้ำ ตัวเบียน
รวมไปถึงการจัดการสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสม

                      ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพการผลิตข้างอินทรีย์สูงมาก   เพราะมีพื้นที่นา
ทรัพยากรน้ำ  และปัจจัยแวดล้อมท่ัวไปเหมาะแก่การทำนา  มีพันธ์ุข้าวหลากหลาย  จากปัจจัยแวดล้อมท่ีเอ้ือ
อำนวย ความพร้อมในด้านทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่กล่าวมาแล้ว แสดงให้เห็นถึง
ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรท่ีจะทำนาข้าวอินทรีย์  ซ่ึงนอกจากจะผลิตเพ่ือส่งออกจำหน่ายไปยังต่างประเทศแล้ว
ยังสามารถขยายผลผลิตเพื่อใช้บริโภคภายในประเทศ เพื่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
รวมถึงการลดปญัหามลพิษท่ีกำลังประสบอยู่ในปัจจุบันน้ีได้อีกด้วย

การทำนาข้าวอินทรีย์
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           การปรบัปรงุดิน

                     ดินเป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำนาทำหน้าที่ยึดรากข้าว  เป็นแหล่งแร่ธาตุอาหาร  น้ำ
ออกซิเจน   ซึ่งจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของต้นข้าว     ดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชโดยทั่วไป
ประกอบด้วยธาตอุาหาร 45% อินทรย์ีวัตถุ 5%  น้ำ 25% อากาศ 25%
                     การเสื่อมของดินและผลกระทบด้านลบต่อนิเวศวิทยา  ซึ่งเกิดจากการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร  เช่น การใช้ปุ๋ย  และสารเคมีที่ใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชมากเกินไป หรือขาดความรู้
เป็นผลให้เกดิมลภาวะ  คณุสมบติัของดนิเสือ่ม  สิง่มีชีวิตในดนิลดลง ฯลฯ  การทำนาขา้วโดยใชร้ะบบ
เกษตรอินทรีย์ หรือการบำรงุดินจะช่วยให้ได้ผลผลิตในการเกษตรเพิม่มากขึน้
                       การบำรุงดิน  หมายถึง การพัฒนาให้ดินมีสภาพทางเคมีและกายภาพดีขึ ้น มีความ
อุดมสมบูรณ์มากข้ึน โดยการเพ่ิมธาตุอาหารพืชในดิน  ในรูปของปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือให้พืชเจริญงอกงาม
และให้ผลผลิตมากข้ึน     อย่างไรก็ตาม   ก่อนทำการปลูกพืชควรทำการวิเคราะห์ดิน และศึกษาความต้องการ
ของพืชเพ่ือจัดการบำรุงดินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  การบำรุงดินโดยไม่มีข้อมูลธาตุอาหารในดิน
หรือความตอ้งการธาตอุาหารของพชื  อาจจะทำใหมี้ธาตอุาหารบางชนดิมากเกนิไป หรือบางชนดินอ้ย
เกนิไป  มีผลต่อเน่ืองไปยังการเจรญิเติบโต  ผลผลิตและคณุภาพของพชื

                     วิธีการปรบัปรุงบำรงุดนิเพ่ือเพ่ิมผลผลติ  มีดงัน้ี
                     1.  การจดัระบบการปลกูพชืทีเ่หมาะสม
                     2.  การใชวั้สดปุรับปรุงบำรุงดนิ
                     3.  การใชปุ๋้ย

                     ปุ๋ยทีว่างขายในทอ้งตลาดโดยทัว่ไป มี 2 ชนิด คอื  ปุ๋ยเคม ีและปุย๋อินทรยี ไดแ้ก ่ ปุ๋ยคอก
และปุ๋ยหมัก  โดยปุย๋เคมจีะแกอ้าการขาดธาตอุาหารของพชืไดอ้ย่างรวดเรว็   สว่นปุ๋ยอินทรย์ีทำหนา้ทีห่ลัก
ในการปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดิน  เช่น  ช่วยให้โครงสร้างของดินโปร่งพรุน  ถ่ายเทน้ำและอากาศ
ได้ดี  ช่วยดูดซับน้ำและแร่ธาตุอาหารไว้ในดินได้นานข้ึน ช่วยรักษาระดับความเป็นกรด-ด่างของดินให้เหมาะสม
เป็นอาหารของส่ิงมีชีวิตในดิน
                     ดงัน้ัน   การปรบัปรุงดนิใหมี้ปริมาณธาตอุาหารพชืสงูและมคีณุสมบติัทางกายภาพด ี จึง
ควรใชปุ๋้ยเคมร่ีวมกบัปุ๋ยอินทรย์ีซ่ึงมีอยู่มากมายในประเทศ  และยังลดตน้ทนุการผลติไดอี้กดว้ย
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สังเกตรวงข้าว

                      รวงข้าว  เป็นการเจริญเติบโตทางการสืบพันธุ์ของต้นข้าว   โดยเริม่จากตน้ข้าวจะสรา้ง
ช่อดอกออ่น  ต้ังทอ้ง  ออกดอก  จนถึงการผสมพนัธ์ุ (Fertilization) เป็นการสิน้สดุการเจรญิทางการสบืพันธ์ุ
มีรายละเอยีดดงัน้ี
                      1.  ระยะเริม่สรา้งชอ่ดอกออ่น ระยะนีต้้นข้าวจะเริม่ยืดตน้สงุข้ึน และสรา้งจดุกำเนดิชอ่ดอก
ต่อจากนน้ัจะสรา้งชอ่ดอก โดยมก้ีานดอกประกอบดว้ยดอกเลก็ๆ
                      2.  ระยะตัง้ทอ้ง  ในระยะนี ้ดอกออ่นของขา้วจะขยายตวัใหญ่ข้ึน  จนในทีส่ดุจะเปน็ช่อดอก
ที่สมบูรณ์  จะเห็นต้นข้าวตั้งท้องอย่างชัดเจน จะสังเกตได้จากกาบใบธง (กาบใบสุดท้ายที่หุ้มช่อดอก)
จะอ้วนและพองขึน้ และใบขา้วใบสดุทา้ยทีติ่ดอยูก่บักาบใบนีจ้ะสัน้ลง เรียกวา่ ใบธง

                       3. ระยะออกดอกและการผสมพันธุ์  เมื่อข้าวตั้งท้องเต็มที่แล้ว ต้นข้าวจะส่งช่อดอกออก
จากกาบใบ ต่อจากน้ันช่อดอกข้าวก็จะบาน   เม่ือดอกข้าวบาน  อับเกสรของดอกข้าวก็จะแตกทำให้ละอองเกสร
หล่นมาผสมกบัเกสรตวัเมีย  เป็นการสิน้สดุการเจรญิเติบโตในระยะนี้
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คุณค่าทางอาหารของข้าว

            การรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักน้ันไม่ได้มีเพียงเฉพาะประเทศไทยเท่าน้ัน   ประชากร
ท่ัวโลกในประเทศต่างๆ ทุกชาติทุกภาษาก็มีการบริโภคข้าวกันอย่างแพร่หลายเช่นกัน   เพียงแต่ข้าวท่ี
รับประทานนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์และการแปรรูป เช่น ข้าวเจ้า  ข้าวเหนียว  ข้าวโพด
ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวไรย์  เป็นต้น   ข้าวชนิดต่างๆก็มีคุณค่าทางอาหารแตกต่างกันออกไปเช่นกัน
คนไทยนิยมบริโภคข้าวเหนียวและข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักแตกต่างกันตามแต่ละภูมิภาคของประเทศ    โดย
ก่อนจะนำข้าว มาบริโภคน้ันจะต้องผ่านกรรมวิธีสีเอาเปลือกข้าวออกให้เหลือแต่เมล็ดข้าว      ซ่ึงในเมล็ดข้าว
จะมีสารอาหารท่ี อุดมสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่า 20 ชนิด  แต่ข้าวท่ีจะคงไว้ซ่ึงสารอาหาร
ท่ีกล่าวมาน้ีจะ ต้องผ่านกรรมวิธีการสีแต่น้อย   คือสีเอาเปลือกข้าวหรือท่ีเรียกกันท่ัวไปว่า  “แกลบ” ออกโดย
ท่ียังมีจมูกข้าว และเย่ือหุ้มเมล็ดข้าวท่ีเรียกว่า  “รำ” ติดอยู่    ซ่ึงจมูกข้าวและเย่ือหุ้มเมล็ดข้าวน้ีเป็นส่วนท่ีมี
คุณค่าทางอาหาร ท่ีมีประโยชน์มาก    ข้าวท่ีผ่านกรรมวิธีการสีดังกล่าวน้ี  ได้แก่  ข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือ
ข้าวน่ึงก่อนสี   และ ข้าวเสริมวิตามิน เป็นต้น    ซ่ึงเป็นข้าวท่ีมีคุณประโยชน์และสารอาหารมากกวา่ข้าวขัดสี

    ข้าวกล้อง
            ข้าวกล้อง (Brown Rice)  เรียกอีกอย่างว่า ข้าวซ้อมมือ หรือข้าวแดงเป็นข้าวท่ีผ่าน

กรรมวิธีการสีข้าว  โดยการนำข้าวเปลือกมาตำในครกกระเดือ่งแล้วร่อนฝัดเอาแกลบออก  เปลือกข้าวจะถูก
กระเทาะแตกออกไปเทา่น้ัน   จึงยังคงมีจมูกข้าวและรำติดอยู่   สีของเมล็ดข้าวจึงมีสีน้ำตาลปนแดง   และจะ
มีความหยาบ   ไม่นุ่มนวลเท่าข้าวขัดสี   ใช้เวลาหุงต้มนาน     ดังน้ันคนไทยจึงไม่ค่อยนิยมบริโภคข้าวกล้อง
อย่างไรก็ตาม   คุณค่าทางอาหารของข้าวกล้องน้ันมีมากกว่าข้าวขัดสี  เน่ืองจากระหว่างการขัดสีน้ันจะทำให้
โปรตีนในข้าวสูญหายไปประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์

เปรียบเทียบคุณค่าทางอาหารระหว่างข้าวกล้องและข้าวขัดสีในปริมาณข้าว 100 กรัม

      สารอาหาร                           หน่วย ข้าวกล้อง ข้าวขัดสี ดีกว่าร้อยละ

โปรตีนวิตามินบีรวม                 กรัม                  7.60                  6.40                    19
วิตามินบี 1 (B1 Thaiamine)     มิลลิกรัม             0.34                  0.07                     385
วิตามินบี 2 (B2 Riboflavin)      มิลลิกรัม             0.05                  0.03                     66
ไนอาซิน (Niacin)                  มิลลิกรัม              0.62    0.11         463
กรดแพนโธเธนิค                   มิลลิกรัม              1.50                  0.22                     581
(Pantothenic acid)
กรดโฟลิค (Folic acid)            มิลลิกรัม              20.00                3.60                    455
เกลือแร่
เ่หล็ก                                มิลลิกรัม              1.6                   0.8                      100
แคลเซียม                           มิลลิกรัม              32.0                 24.0                     33
แมกนีเซียม                         มิลลิกรัม              52.0                 14.0                     271
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     สารอาหาร หน่วย ข้าวกล้อง ข้าวขาว ดีกว่าร้อยละ

แมงกานีส                         มิลลิกรัม               1.5                   0.9                       67
สังกะสี                             มิลลิกรัม               1.9                   1.5                       27
โคบอลท์                          มิลลิกรัม                4.2                   0.9                       367
ทองแดง                          มิลลิกรัม               360.0               230.0                   57
ซิลิเนียม                          มิลลิกรัม                38.8                 31.8                     22
ไอโอดีน                           มิลลิกรัม                2.2                   2.0                      10

สารอาหารต่างๆในข้าวกล้องน้ันมีประโยชน์ต่อร่างกาย   ดังน้ี
            วิตามินบี 1 ช่วยป้องกันโรคเหน็บชา
            วิตามินบี 2 ป้องกันโรคปากนกกระจอก
            ไนอาซิน ช่วยรักษาระบบผิวหนังและระบบประสาท ป้องกันโรคเพ็ลเลกระ
                             (Pellagra)  ซ่ึงเป็นโรคท่ีเกิดจากการขาดไนอาซนิ   เป็นสาเหตุให้เกิด
                             อาการท้องเสีย ประสาทไหว  ความจำเส่ือมและอาการโรคผิวหนังหยาบ
                              และอักเสบแดง
            ฟอสฟอรัส ช่วยในการเจริญเติบโตของกระดูกและฟัน   ข้าวกล้องมีปริมาณของ
                              ฟอสฟอรัส  ซ่ึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างกระดูกมากกว่าข้าวขัดสี
                             ประมาณ  2 เท่า
            แคลเซียม ทำให้กระดูกแข็งแรง ป้องกันไม่ให้เป็นตะคริว
            ทองแดง สร้างเม็ดโลหิต และฮีโมโกลบิน
            ธาตุเหล็ก ป้องกันโรคโลหิตจาง
            โปรตีน เสริมสร้างส่วนท่ีสึกหรอ
            เส้นใยอาหาร ข้าวกล้องมีเส้นใยอาหารมากซ่ึงจะทำให้ท้องไม่ผูก และป้องกันโรคมะเร็ง
                              ในลำไส้

เปรียบเทียบคุณค่าทางอาหารระหว่างข้าวกล้องและข้าวขัดสีในปริมาณข้าว 100 กรัม



81

การทำนาข้าวแบบลดต้นทุนการผลิต

                       ข้าวอนิทรย์ี  เป็นข้าวทีไ่ดจ้ากการผลติแบบเกษตรอนิทรย์ี ซ่ึงเป็นวิธีการผลติทีห่ลีกเลีย่ง
การใช้สารเคมี หรือสารสังเคราะห์ต่างๆ เช่น  ปุ๋ยเคมี   สารควบคุมการเจริญเติบโต   สารควบคุมและกำจัดพืช
สารปอ้งกนัและกำจดัโรคและแมลงศตัรูข้าวในทกุขัน้ตอนการผลติ    และในระหวา่งการเกบ็รักษาผลผลติ
ซ่ึงการทำนาข้าวอินทรีย์  หรือการทำนาแบบไม่ใช้สารเคมี  จะช่วยลดต้นทุนในการทำนา  และทำให้ชาวนามี
รายได้สุทธิเพิ่มมากขึ้น  และหากชาวนามีการจดบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายในการทำนา  ก็จะช่วยให้เห็น
ชัดเจนยิ่งขึ้น

การใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆของข้าว
          ฟางข้าว  เป็นผลผลิตที ่เหลือจากการทำนา
ฟางข้าวที่เหลือจากการนวดเมล็ดข้าวออกไปแลว้  เรียกวา่
ซังปี่  ส่วนฟางข้าวที่เหลือค้างติดอยู่กับนา เรียกว่า ตอซัง
ซังปี ่ที ่ได้มักจะลอมไว้เป็นกองฟาง เก็บไว้เลี ้ยงสัตว์ได้
แต ่ ในป ัจจ ุบ ันเกษตรกรไม ่น ิยมเล ี ้ยงส ัตว ์ ไว ้ ใช ้งาน
จึงไม่นิยมเก็บฟางข้าวไว้ใช้    จึงได้มีการนำฟางไปใช้ประโยชน์
ในด้านอื่น เช่น สามารถนำไปใช้ทำปุ๋ยหมัก เพาะเห็ดฟาง
คลมุแปลงผกั หรือทำโครงสรา้งพวงหรดีได ้  ในฟางขา้วยงัมี
อินทรย์ีวัตถุและแรธ่าตุต่างๆ เป็นองค์ประกอบอยู่หลายชนิด
ดว้ยกนั    ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาและ
บำรุงดินในนาข้าวให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปลูกข้าว
มากขึน้ และเป็นการประหยดัการใชปุ๋้ยเคมอีีกทางหนึง่
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ข้าวกับพระพุทธศาสนา

พระราชพธีิพืชมงคลจรดพระนงัคัลแรกนาขวัญ
                     พระราชพธีิพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั    เป็นพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับพืชพันธุ์
ธัญญาหาร  โดยเฉพาะในเร่ืองข้าวโดยแท้ ซ่ึงถือปฏิบัติมาแต่โบราณ จนปัจจุบันก็ยังกระทำอยู่เป็นประจำทุกปี
เพยีงแตเ่ปลีย่นแปลงไปบา้งใหเ้หมาะกบัยคุสมยั
                  พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนั้น ประกอบด้วย 2 พิธีคือ พระราชพิธี
พืชมงคล และ พระราชพธีิจรดพระนงัคลั หรือพิธีแรกนา
                          (1)  พระราชพธีิพชืมงคล   จัดเป็นพิธีสงฆ์เริ่มเข้ามาตั้งแต่รัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว   เพ่ือทำขวญัพืชพรรณตา่งๆ    เพ่ือเป็นสริิมงคลกอ่นนำไปประกอบในพระราชพธีิ
พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
                (2) พระราชพิธีจรดพระนังคัล หรือพิธีแรกนาเป็นพิธีพราหมณ์มีมาแต่โบราณ
ต้ังแต่สมัยสุโขทัยและอยุธยา ดังปรากฏในวรรณคดีสมัยสุโขทัยเร่ืองนางนพมาศ หรือตำหรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์
“ว่าด้วยพิธีแรกนา” เป็นการนักขัตฤกษ์   ถือปฏิบัติในเดือนหก เรียกว่า พระราชพิธีไพศาขจรดพระนังคัล
ไพศาขะ หมายถงึ เดือนหก   จรดพระนงัคลั  หมายถงึการลงมอืไถครัง้แรก   คือการทีพ่ระมหากษตัริย์ให้ทำ
พิธีไถนาเป็นคร้ังแรก เม่ือย่างเข้าเดือน 6 ซ่ึงเป็นเวลาเร่ิมต้นแห่งฤดูกาลเพาะปลูก เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่ราษฏร
ให้มีความม่ันใจในการประกอบอาชพีการเกษตร   และยังมีการเสี่ยงทาย ทำนายถึงความอุดมสมบูรณ์ของ
พืชพรรณธัญญาหารในปีน้ันๆ

ประเพณีกวนข้าวทิพย์
                     “ข้าวทพิย์” เป็นอาหารทีท่ำเนือ่งในพธีิสารท ซ่ึงเป็นการทำบญุกลางปขีองไทย ตรงกบัวัน
สิน้เดอืน 10 หรือวันแรม 15 คำ่ เดอืน 10 พิธีสารทเปน็ราชพธีิหน่ึงซ่ึงทำกนัมาตัง้แต่สโุขทยัครัง้น้ันเรียกวา่
”พิธภัีทรบท”  ปรากฏในตำรบัทา้วศรจุีฬาลกัษณ ์  “ข้าวทพิย์”  ประกอบขึน้ดว้ย ถ่ัว  งา  สาค ู  ข้าวโพด
ข้าวฟา่ง  ข้าวเมา่  มันเทศ  กระจบั  แห้ว  ข้าวสาร  ลูกบวั  เม็ดกลำ่  น้ำนมโค  น้ำผ้ึง  น้ำอ้อย  มะพร้าวแก่
มะพร้าวออ่น  ชะเอม ฯลฯ  เอามากวนใหเ้ข้ากนั  ใช้สาวพรหมจารย์ีเป็นผู้กวน
                     การกวนข้าวทิพย์มีเรื่อยมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา  และสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  โปรดให้มีการกวนข้าวทิพย์  โปรดให้พระเจ้าลูกเธอฝ่ายในทรงกวน
ท้ังสิน้    แต่ในรัชกาลตอ่ๆ มา ผู้กวนเปน็หม่อมเจ้า  หม่อมราชวงศ ์ หม่อมหลวงซ่ึงเป็นหญิงสาวพรหมจารย์ี
เป็นผู้กวน  มีพระสงฆส์วดมนต ์   หลังจากเลีย้งพระแลว้แจกขา้วทพิย์คนละเลก็คนละนอ้ย   ถือว่ากนิแล้วจะ
เกดิสวสัดมิงคลและระงบัโลกภยัได ้   การกวนขา้วทพิย์ไม่สูจ้ะแพร่หลายเพราะตอ้งทำพธีิมาก

ประเพณกีารลงแขกเก่ียวข้าว
                     ถ้าข้าวในนาแตกรวงจนเป็นเม็ดข้าวแก่ได้ที่  ลงมือเก็บเกี่ยวได้ในระหว่างเดือนอ้ายกับ
เดือนยี ่ การเกี ่ยวข้าวแต่โบราณจะมี “การลงแขกกินแรงกัน” หญิงสาวชายหนุ่มมาร่วมเกี ่ยวด้วย
เพราะจะได้มีโอกาสมาชมุนุมร่ืนเริง
                     การเกีย่วขา้วมกัเกีย่วแตเ่ช้าโดยเกีย่วขา้วเรยีงกนัเป็นหน้ากระดาน    ใครเกีย่วไดแ้นวจน
คันนาแล้วหยุดพัก รอคอยคนอ่ืนซ่ึงเก่ียวแนวของตนมายังไม่ถึง เม่ือเก่ียวเสร็จทุกคนแล้วจึงไปเก่ียวตอนอ่ืนๆ
ต่อไป    เวลาเยน็เลิกเกีย่วข้าวแลว้จะเลน่เพลงเกีย่วข้าว เรียกวา่ เต้นกำรำเคยีว
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ประเพณีทำขวัญแม่โพสพหรือทำขวัญข้าว
 วิถีชีวิตในการยังชีพของคนไทยน้ัน   บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก    ดังน้ันข้าวจึงผูกพันกับ

วิถีชีวิตคนไทยมานานนับหลายศตวรรษ  ดังคำว่า ข้าวคือชีวิต คนไทยเชื่อว่าข้าวเป็นสิ่งที่มีบุญคุณ
มีจิตวิญญาณ    มีเทพธิดาช่ือว่า “แม่โพสพ” ประจำอยู่ในต้นข้าว     แม่โพสพเป็นผู้คอยดูแลต้นข้าวให้เจริญ
งอกงาม ถ้าผู้ใดได้ทำพิธีตามคติความเช่ือและบูชากราบไหว้พระแม่โพสพแล้วจะทำให้ผู้น้ันร่ำรวยอุดมสมบูรณ์
และข้าวสามารถให้คุณให้โทษแก่มนุษย์ได้ มนุษย์เราเป็นหนี้บุญคุณของพระแม่โพสพเป็นอันมาก
ถ้าวนัใดไมไ่ด้บริโภคเนือ้หนังมังสาของแมโ่พสพ  วันน้ันแทบเอาชวิีตไม่อยู่  ดังน้ันมนุษย์จึงควรเชดิชูบูชา
ให้สุขสบาย แม่โพสพซ่ึงเป็นผู้ได้ช่ือว่าเล้ียงโลกให้อยู่เย็นเป็นสุข ฉะน้ันหากดูแลเอาใจใส่แม่โพสพให้สุขสบาย
แม่โพสพก็จะไม่หลบล้ีหนีหายไปจากท้องนาและทำให้ข้าวงอกงามสมบูรณ์     ในอดีตเราจึงได้เห็นภาพคุณย่า
คุณยายยกมือขึ้นไหว้หลังจากอิ่มจากสำรับอาหารแล้วเพ่ือขอบคุณแม่โพสพท่ีประทานข้าวมาให้ได้อ่ิม
ในแต่ละมื้อ  แม้ว่าปัจจุบันจะไม่ค่อยได้เห็นภาพเช่นนั้นแล้ว แต่ยังมีคำสั่งสอนว่ากินข้าวต้องกินให้หมด
ไม่เช่นน้ันแม่โพสพจะเสียใจ    ด้วยเหตุน้ีเอง เม่ือแรกจะทำนาและตลอดฤดูกาลจนถึงเวลาเก็บเก่ียว  จึงมีการ
ประกอบพธีิเซ่นไหว้บูชาแม่โพสพ เป็นระยะๆไป

ข้าวกับศิลปะพื้นบ้าน

เพลงพ้ืนบ้านท่ีเก่ียวข้องกับข้าว
           เพลงเกีย่วขา้ว
                      เป็นเพลงสั้น   ร้องโต้ตอบขณะเกี่ยวข้าวอยู่ในนา  คนร้องจะร้องขณะที่ทำงานไปด้วย
โดยมคีนอืน่ๆ  ร้องรับเป็นลูกคู ่พบทีจั่งหวัดพระนครศรอียุธยา สพุรรณบุรี เช่น

“เกี่ยวเถอะนะพ่อเกี่ยว เกีย่วเถอะนะพอ่เกีย่ว
 อย่าทำชะแงแ้ลเหลียว เดี๋ยวเคียวจะบาดมือเอย”

           เพลงเตน้กำ
                     เป็นเพลงรอ้งโตต้อบสัน้ๆ ของชายหญงิ  ทัง้ชายและหญงิจะถอืเคยีวมือขวาและรวงขา้ว
มือซ้าย ร้องไปด้วยรำไปด้วยเป็นวงกลม และมีการแสดงทา่ตามบททีร้่อง ซ่ึงมี 10-11 เพลง ได้แก่   เพลงมา
เพลงไป  เพลงเดนิเพลงแถ  เป็นต้น  เช่น

“แถไปเถิดนางเอย  เอ้ยแถเทดิแถ  แม่นกระสาปลากระแห
 แถให้ชัดดนิเอย  เออ  เจ้าเอย  ดินเอย  โน่นน้ัน  สาหรา่ยแหน
 แถให้ชัดดนิเอย” (ซ้ำ)
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ข้าวกบันทิานพืน้บา้น คำพงัเพย  สภุาษติ

    นิทานเร่ืองราคาขา้วสาร
                 ในสมยัหน่ึง พระพุทธเจา้ประทบัอยู่วัดเชตวนั เมืองสาวตัถี ทรงปรารภพระโลฬทุายเีถระ
ผู้ไม่รู้เร่ืองในวิธีการให้สลากภตั ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธก ว่า...
              กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในสมัยของพระเจ้าพรหมทัต ครองเมืองพารารณสี แคว้นกาสี
พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพนักงานตีราคา    ทำหน้าที่ตีราคาแลกเปลี่ยนสินค้าในพระคลังหลวงด้วยความบริสุทธิ์
ยุติธรรม   พระราชามีความโลภทรงดำริว่า “ ถ้าเป็นเช่นนี้ ไม่นานทรัพย์ในท้องพระคลังจักหมดสิ้นไป”
จึงต้ังชายชาวบ้านผู้โง่เขลาผู้หน่ึงเป็นพนักงานตีราคาแทนพระโพธสัิตว์น้ัน    ต้ังแต่น้ันเป็นต้นมา พระองค์มัก
จะอยู่เบ้ืองหลังการตรีาคาสนิคา้เสมอ  มักตรีาคาเอาตามความชอบใจ
              วันหนึ่ง มีพ่อค้าม้าคนหนึ่ง นำม้า ๕๐๐ ตัว มาจากแคว้นอุตตราปถะเพื่อแลกเปลี่ยน
ถูกพนักงานตรีาคามา้ ๕๐๐ ตัว   ด้วยข้าวสารทะนานเดยีว   ทำให้พ่อค้าเสยีใจเป็นอย่างมากจงึเดินทางไปที่
บ้านของพระโพธิสัตว์เพ่ือปรึกษาขอความเป็นธรรม    พระโพธิสัตว์จึงแนะนำให้พ่อค้าม้าติดสินบนพนักงาน
ตีราคาแล้วให้เขาตีราคาข้าวสารทะนานหนึง่ใหม่    เมื่อปรึกษากันเช่นนั้นแล้วก็ชวนกันไปเข้าเฝ้าพระราชา
พร้อมอำมาตย์และประชาชนเป็นจำนวนมาก  พร้อมให้พนักงานตีราคาข้าวสารทะนานหน่ึงใหม่   พ่อค้าม้าได้
กราบทลูพระราชาวา่ “ ข้าแตส่มมตเิทพ ข้าพระองคท์ราบวา่ ม้า ๕๐๐ ตัว มีราคาเทา่ขา้วสารหนึง่ทะนาน
แต่ข้าวสารทะนานนี ้มีราคาเทา่ไร ? ขอพระองค์โปรดถามพนกังานตรีาคาเถดิ พระเจ้าข้า”       เม่ือพระราชา
ถามพนกังานตรีาคา เขาจงึกราบทลูว่า “ ข้าวสารทะนานนี ้มีราคาเทา่กบัเมืองพาราณสทีัง้เมือง พะย่ะคะ่”
พระโพธิสัตว์ได้ฟังดังน้ันแล้ว   จึงถามเปน็คาถาวา่  ” ข้าแตม่หาราชเจา้   พระองคต์รัสว่า ข้าวสาร ๑ ทะนาน
มีราคาเท่ามูลค่าม้า ๕๐๐ ตัวหรือ    และข้าวสาร ๑ ทะนานนี้มีค่าเท่ากับกรุงพาราณสีทั้งภายในภายนอก
เชียวหรือ”
                      พวกอำมาตยแ์ละประชาชนทัง้หลายเมือ่ไดฟั้งดงัน้ัน     จึงพากนัตบมอืหัวเราะเยาะเยย้ว่า
“เม่ือก่อนพวกเราเข้าใจว่า  แผ่นดินและราชสมบัติเมืองพาราณสีน้ีมีค่าหาประมาณมิได้ แต่ท่ีไหนได้  กลับมีค่า
เพียงข้าวสารทะนานเดยีวเท่าน้ันหรือ โอ ! ท่านช่างเหมาะสมกบัพระราชาเราเสยีจริง ๆ นะ”     พระราชาทรง
ละอายพระทัยย่ิง  จึงรับส่ังให้ขับไล่พนักงานตีราคาน้ันหนีไป   ทรงแต่งต้ังให้พระโพธิสัตว์เป็นพนักงานตีราคา
เหมือนเดิม

นิทานเรือ่งน้ีสอนใหรู้้ว่า : โลภมาก มักลาภหาย
เร่ืองที ่๕ ในอปัณณกวรรค หน้า ๑๙๖-๒๐๑ พระสตูรและอรรถกถาแปล ขุททกนกิาย เอกนบิาตชาดก
เล่มที ่๓ ภาคที ่๑
ท่ีมา : หนังสอืนิทานชาดก เล่มที ่๑ โดย พระมหาสนุทร สนฺุทรธมฺโม (เสนาซยุ)
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คำพังเพยและสุภาษิตเกี่ยวกับข้าว

1. กินแกลบกินรำ หมายถึง โง่
2. กินข้าวร้อนนอนต่ืนสาย หมายถึง เจ้าขุนมูลนาย
3. กินข้าวต้มกระโจมกลาง หมายถึง ทำอะไรโดยฉับพลันอาจจะก่อให้เกิดความ
                                                                   เสยีหาย
4. ข้าวคอยฝน หมายถึง รอคอยด้วยความหวัง
5. คุณข้าวแดงแกงร้อน หมายถึง บุญคณุคนทีเ่คยอปุการะเลีย้งดกูนัมา
6. ข้าวไมมี่ยาง หมายถึง ไม่นึกถึงบุญคุณ
7. ข้าวบูดปลาร้า หมายถึง ชีวิตสมรสเมือ่นานวนัเข้า ก็อาจจะเกดิความ
                                                                   เบ่ือหน่ายขึน้มาได้
8. หม้อข้าวไม่ทันดำ หมายถึง คนท่ีแต่งงานไม่นานก็มีเร่ืองทะเลาะเบาะแวง้กัน
9. ข้าวยากหมากแพง หมายถึง ภาวะขาดแคลนอาหาร
10. ข้าวใหม่ปลามัน หมายถึง ช่วงเวลาทีคู่่สมรสแตง่งานกนัใหม่ๆ ทุกสิง่
                                                                   ทกุอยา่งดดูไีปหมด
11. ข้าวเหลือเกลืออ่ิม หมายถึง บ้านเมืองที่บริบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหาร
12. ทำนาบนหลังคน หมายถึง หาประโยชน์เข้าตนเองโดยเบียดเบียนผู้อื่น
13. ทบุหม้อข้าวตนเอง หมายถึง ตัดทางทำมาหากนิของตัวเอง
14. ซ้ือควายหน้านาซ้ือผ้าหน้าหนาว หมายถึง ซ้ือของไม่คำนึงถึงฤดูกาล เลยต้องซ้ือของแพง
15. ข้าวนอกนา หมายถึง ลูกนอกสมรสท่ีมีพ่อเป็นคนต่างชาติ
16. บ้านนอกคอกนา หมายถึง มักใช้เรียกคนทีเ่ป็นชาวไร่ชาวนาทีอ่ยู่นอกเมือง
17. หนูตกถงัข้าวสาร หมายถึง ผู้ชายที่ได้ภรรยารวย
18. หมาเห็นข้าวเปลือก หมายถึง การอยากไดส่ิ้งของ แต่ไม่มีทางทีจ่ะได้
19. เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ หมายถึง ทำเป็นไม่รู้หรือไม่สนใจ
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ประเภทของสตัว์เล้ียง

              สัตว์ที่นำมาเลี้ยงเพื่อการใช้งาน   การค้า   และการบริโภคภายในครัวเรือน  นักวิชาการด้าน
การเล้ียงสัตว์ ได้แบ่งประเภทของสัตว์แตกต่างกัน เช่น แบ่งประเภทของสัตว์เป็น
                    -  สัตว์บก และสัตว์น้ำ
                    -  สัตว์ท่ีมีกระดูกสันหลัง และไม่มีกระดูกสันหลัง
               ทั ้งนี ้   การแบ่งประเภทของสัตว์   อาจจะพิจารณาจากผลผลิตที ่แตกต่างกัน   หรือ
วัตถุประสงค์อ่ืนๆ     สำหรับในเน้ือหาน้ีจะแบ่งประเภทของสัตว์ออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 2 กลุ่ม คือ
                    1.  กลุ่มสัตว์บก
                    2.  กลุ่มสัตว์น้ำ

                  1. กลุ่มสัตว์บก  แบ่งออกเป็น
              1.1   สัตว์ใหญ่  ได้แก่  ช้าง  โค  กระบือ  และม้า  โดยมีความสำคัญทางเศรษฐกิจมาก

ท่ีสุดท้ังโคเน้ือและโคนม
              1.2   สัตว์เล็ก เป็นสัตว์ท่ีทำรายได้ให้แก่ผู้เล้ียงโดยใช้เวลาไม่นานนัก  ได้แก่   สุกร   แพะ

แกะ  กระต่าย  แมว สุนัข เป็นต้น    เป็นสัตว์ท่ีทำรายได้ให้แก่ผู้เล้ียงโดยใช้เวลาไม่มากนัก    สุกรมีความ
สำคัญทางเศรษฐกิจมากท่ีสุด

              1.3   สัตว์ปีก  ได้แก่  ไก่ เป็ด ห่าน นก หงส์    ไก่เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
มาก  ในไทยนิยมเล้ียงไก่เน้ือ  ไก่ไข่  และไก่สวยงาม   รองลงมาคือเป็ด  นิยมเล้ียงเป็ดเน้ือและเป็ดไข่

              1.4   สัตว์อ่ืนๆ  เป็นสัตว์ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของสัตว์ใหญ่   สัตว์เล็ก  และสัตว์ปีกแต่
สามารถนำมาเล้ียงบนบกเพ่ือประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ไส้เดือน  จ้ิงหรีด  ผ้ึง  มดแดง  แย้  ไหม เป็นต้น
                  2.  กลุ่มสัตว์น้ำ  แบ่งออกเป็น
                     2.1   ปลา    เช่น   ปลาน้ำจืดชนิดต่างๆ   ปลาทะเล   ปลาสวยงาม  เป็นต้น
                      2.2   ปู     เช่น  ปูนา  ปูม้า   ปูทะเล   เป็นต้น
                           2.3  กุ้ง    เช่น   กุ้งก้ามกราม   กุ้งกุลาดำ   กุ้งแชบ๊วย   เป็นต้น
                           2.4  หอย    เช่น   หอยแครง   หอยนางรม   เป็นต้น
                           2.5  สัตว์น้ำอ่ืนๆ     เช่น   ตะพาบน้ำ   กบ  จระเข้
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                       การเล้ียงสัตว์  หมายถึง การเลี้ยงและดูแลสัตว์ให้เจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามที่ผู้เลี้ยง
ต้องการ  เช่น  ใช้บริโภคหรือใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ   หรือนำไปจำหน่าย

        ผลผลิตสัตว์   หมายถึง  ส่ิงท่ีต้องการจากการเล้ียงสัตว์  ได้แก่  เน้ือ  นม  ไข่  เขา  ขน
และหนัง     ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเล้ียงสัตว์น้ัน ๆ   เช่น   การเล้ียงสุกรไว้บริโภคเน้ือ    เล้ียงโคนม
เพ่ือต้องการนม  เล้ียงไก่ไข่เพ่ือต้องการไข่  เล้ียงแกะเพ่ือต้องการขน   เล้ียงจระเข้เพ่ือต้องการหนัง  เป็นต้น

      ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเล้ียงสัตว์  การเล้ียงสัตว์เป็นงานท่ีต้องใช้เวลาและการลงทนุสูง
ถ้าเล้ียงไม่ถูกวิธี   อาจทำให้สัตว์เล้ียงตายหรือเจ็บป่วยไม่เจริญเติบโต    ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ตาม
ต้องการ   หรือหากเล้ียงเพื่อจำหน่ายก็จะประสบภาวะขาดทุน     ดังนั้นก่อนจะเลี้ยงสัตว์  ผู้เลี้ยงควร
ศึกษาปัจจัยสำคัญที่เก่ียวข้องกับการเล้ียงสัตว์  คือ
                     1.  คุณสมบัติของผู้เล้ียง
                ผู้เลี้ยงสัตว์ที่ดีควรมีลักษณะเป็นคนขยัน  อดทน  ตรงต่อเวลา  รักความก้าวหน้า  หมั่น
หาความรู้อยู่เสมอ   มีความรับผิดชอบสูง    และที่สำคัญคือ  ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว์ชนิด
น้ัน ๆ เป็นอย่างดี

         2.  สถานที่เลี้ยงสัตว์และที่อยู่อาศัยของสัตว์
                 สถานท่ีเล้ียงสัตว์จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของสัตว์เล้ียง     โดยท่ัวไปควรเป็นท่ีดอนน้ำท่วม
ไม่ถึง    มีระบบการระบายน้ำท่ีดี    มีพ้ืนท่ีกว้างเพียงพอเหมาะสมกับชนิดของสตัว์    และควรอยู่ใกล้เส้นทาง
การคมนาคมเพื่อสะดวกต่อการขนส่ง     ส่วนที่อยู่อาศัยของสัตว์   คือ   โรงเรือน   คอก   บ่อ  ซ่ึงเป็นท่ี
อยู่อาศัยของสัตว์แต่ละประเภทน้ัน   เป็นปัจจัยท่ีมีความสำคัญมาก     สัตว์จะอยู่อย่างสุขสบายและเจริญเติบโต
ดีมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ในที่อยู่อาศัยหรือโรงเรือนที่ป้องกันศัตรูของสัตว์  แดด  ฝนและลมได้  ระบาย
ความร้อนและอากาศดี  มีขนาดพอเหมาะกับจำนวนสัตว์  และสร้างแข็งแรง  ทนทาน  ประหยัด

         3.  สภาพภูมิอากาศ
                 ภูมิอากาศที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของสัตว์   ได้แก่   ลม  อุณหภูมิ  ความชื้น
แสงแดด   มีผลต่อความเป็นอยู่ทั้งทางตรงและทางอ้อม   ท้ังด้านรูปร่างลักษณะ  ขนาด  และผลผลิตของ
สัตว์     โดยทั่วไปอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยง   คือ ประมาณ  25  องศาเซลเซียส
การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิท่ีสูงเกินไป หรือต่ำเกินไปจะทำให้สัตว์เจ็บป่วยได้
                      4.   พันธ์ุสัตว์
                 การเล้ียงสัตว์จึงต้องคัดเลือกพันธุ์สัตว์จากพ่อพันธุ์และแมพั่นธ์ุที่แข็งแรงสมบูรณ์   มีความ
ต้านทานต่อโรคและปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ ได้ดี   ผสมพันธ์ุง่าย  ให้ลูกดก   มีความสามารถในการ
เปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ  นม  ไข่  ได้ดี   และพันธ์ุสัตว์เป็นท่ีนิยมของตลาด
                      5.   อาหารสัตว์
                เป็นสิ่งจำเป็นที่สัตว์ต้องนำไปใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อสร้างผลผลิตทุกอย่าง เช่น  เน้ือ   นม
ไข่  เป็นต้น       สัตว์จะเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดีเมื่อได้รับอาหารสมบูรณ์เพียงพอต่อความต้องการ
หากสัตว์ขาดอาหารก็จะไม่สามารถเจริญเติบโต    ให้ผลผลิตตามปกติได้และอาจเกิดโรคต่างๆ ขึ้นได้
ผู้เล้ียงควรเลือกอาหารท่ีมีคุณภาพ   หาง่ายในท้องถ่ินและมีราคาไม่แพง

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์
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                            6.   การจัดการและการตลาด
                      การเล้ียงสัตว์ท่ีดีต้องมีการวางแผนการดำเนนิงาน  โดยกำหนดขอบเขตและวางแนวทาง
การใช้ทุน   แรงงาน   วิธีการเล้ียง   การควบคุมโรคสัตว์   ระยะเวลาท่ีใช้ในการเล้ียง  ปริมาณ  และคุณภาพ
ของผลผลิต  รายรับรายจ่าย  สถิติเก่ียวกับการเจริญเติบโต   การจัดจำหน่าย  การตายของสัตว์      โดยการ
จดบันทึกและทำบัญชีค่าใช้จ่ายอย่างละเอียดเพ่ือประโยชน์ในการเล้ียงสัตว์รุ่นต่อไป    และควรนำวิทยาการ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ  เข้ามาใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิต    และท่ีสำคัญท่ีสุดคือผู้เล้ียงสัตว์จะต้องทำความเข้าใจและติดตาม
ความเคล่ือนไหวของตลาดเป็นประจำเพ่ือช่วยให้ผลิตสัตว์ได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

สถานท่ีเล้ียงสตัว์

                            โรงเรือนเล้ียงสัตว์      เป็นส่ิงจำเป็นสำหรับสัตว์เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่คุ้มแดด
คุ้มฝน   มีการระบายความร้อนและถ่ายเทอากาศดี ช่วยป้องกันโรคและอันตรายให้แก่สัตว์เล้ียง    การจัด
สร้างโรงเรือนท่ีถูกสุขลักษณะจะทำให้สัตว์อยู่อย่างสุขสบาย     ไม่เกิดความเครียด     มีการเจริญเติบโตดี
นอกจากน้ียังช่วยประหยัดพ้ืนท่ีและการใช้แรงงานเล้ียงสัตว์อีกด้วย    รูปแบบของโรงเรือนโดยทั่วไปอาศัย
ลักษณะของหลังคาเป็นสำคัญ  แบ่งเป็น  5  แบบ คือ

            1.  โรงเรือนแบบเพิงหมาแหงน    เป็นแบบท่ีสร้างง่ายท่ีสุด  ลงทุนน้อย  เหมาะสำหรับการ
เล้ียงสัตว์จำนวนน้อย

            2.  โรงเรือนแบบเพิงหมาแหงนกลาย     เป็นการนำเอาแบบเพิงหมาแหงนมาประยุกต์
ทำให้ป้องกันฝนสาดได้และระบายอากาศได้ดีกว่า  แต่ลงทุนสูงกว่า

            3.  โรงเรือนแบบหน้าจ่ัว     เป็นแบบที่สามารถป้องกันแดดและฝนได้ดีกว่าแบบเพิง
หมาแหงน    ใช้เล้ียงสัตว์ได้จำนวนมากกว่า    สร้างยากและราคาแพงกวา่

            4.  โรงเรือนแบบหน้าจ่ัวสองช้ัน     เป็นแบบท่ีสร้างยากและราคาแพงกวา่หน้าจ่ัว  แต่มี
ประสิทธิภาพในการระบายอากาศและความรอ้นภายในโรงเรือนได้ดีท่ีสุด

            5.  โรงเรือนแบบหน้าจ่ัวสองช้ันกลาย    มีลักษณะคล้ายหน้าจ่ัวสองช้ัน   เพียงแต่ขยาย
ความกว้างของโรงเรือนเพ่ือให้เล้ียงสัตว์ได้มากข้ึน    จึงทำในลักษณะของหลังคาลาดต่ำลง

            นอกจากโรงเรือนท่ีใช้เป็นสถานท่ีเล้ียงสัตว์ดังท่ีกล่าวแล้ว    ก็ยังมีคอกสัตว์     กรงสัตว์
บ่อดิน  บ่อซีเมนต์  และภาชนะต่างๆ    ท่ีนำมาใช้เล้ียงสัตว์เพ่ือให้เหมาะสมกับชนิดสัตว์และสภาพท้องถ่ิน
น้ันๆ ดังน้ี
                            ท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น้ำ  ได้แก่

            บ่อ    บ่อท่ีใช้เล้ียงสัตว์น้ำมีท้ังบ่อดิน บ่อซีเมนต์   ซ่ึงมีขนาดความลึก  ความสูงของบ่อ
ข้ึนอยู่กับชนิดของสัตว์น้ำ    หากเป็นบ่อดินก็จะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติของดิน     ท้ังทางเคมีและกายภาพ
เพราะจะเก่ียวข้องกับประสิทธิภาพของการกักเก็บน้ำ ความเป็นกรด-เบส ของน้ำ  ตลอดจนการเกิดพืชน้ำ
ท่ีจะเป็นอาหารของสัตว์น้ำต่อไป

            กระชัง    ใช้เล้ียงสัตว์น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม    ในบริเวณท่ีมี
น้ำไหลผ่านตลอดเวลา  จึงสามารถเล้ียงสัตว์น้ำในกระชังได้หนาแน่นกว่าในบ่อถึง  10  เท่า    สัตว์น้ำเจริญ
เติบโตเร็ว   ดูแลรักษาและจับได้ง่าย   ลงทุนน้อย

             ตู้กระจก   ใช้เล้ียงสัตว์น้ำสวยงาม  เช่น  ปลาสวยงาม  เต่า  โดยจัดตกแต่งภายในตู้
เลียนแบบธรรมชาติให้สวยงามด้วยพืชน้ำ  กรวด  หิน
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            อุปกรณ์การเล้ียงสัตว์  หมายถึง  เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ท้ังท่ีเป็นวัสดุส้ินเปลืองและครุภัณฑ์
สำหรับใช้ในการเล้ียงสัตว์  เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เล้ียง  ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน  สร้างความสุข
สบายให้แก่สัตว์เล้ียง  อุปกรณ์ในการเล้ียงสัตว์ท่ีควรรู้จักมีดังน้ี

      -   อุปกรณ์ให้อาหาร  สำหรับให้อาหารสัตว์เลี้ยง มีทั้งเป็นถังอาหารและรางอาหาร
ส่วนใหญ่นิยมใช้ราง   ซ่ึงมีขนาดและวัสดุท่ีใช้ทำแตกต่างกันไปตามชนิดของสัตว์    เช่น   สุกรเล็กใช้รางไม้
มีเหล็กโค้งก้ันเป็นช่องๆ เฉพาะตัว  สุกรใหญ่  โค  กระบือ  จะก่อเป็นรางคอนกรีต     ไก่เล็กใช้รางสังกะสี
หรือพลาสติก   ไก่โตจะใช้แบบถังแขวน  เป็นต้น

         -    อุปกรณ์ให้น้ำ  สำหรับใส่น้ำให้สัตว์กิน มีหลายแบบ ได้แก่  รางน้ำ ขวดน้ำ อ่างน้ำ ท่อน้ำ
เป็นต้น  ปัจจุบันนิยมใช้อุปกรณ์ให้น้ำสัตว์แบบอัตโนมัติในฟาร์มท่ีทันสมัย  เพราะช่วยประหยัดเวลา  แรงงาน
ความสะอาดของน้ำ  และสัตว์สามารถกินได้ตลอดเวลาท่ีต้องการ

           -     เคร่ืองเวชภัณฑ์     ใช้สำหรับการดูแลรักษาสัตว์เม่ือเจ็บป่วย  หรือทำวัคซีนป้องกันโรค
ให้สัตว์  ได้แก่  กระบอกฉีดยา  เข็มฉีดยาขนาดต่าง ๆ  ใบเล่ือยตัดหลอดวัคซีน  ท่ีหยอดวัคซีน  เข็มแทงปีกไก่
ยาฆ่าเช้ือ  ยาชนิดต่างๆ   วัคซีน  ฮอร์โมน  เป็นต้น

         -     อุปกรณ์อ่ืน ๆ  ที่จำเป็นสำหรับการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดแต่ละประเภทแตกต่างกันไป
เช่น  เคร่ืองกก   เคร่ืองมือตอนสัตว์ประเภทต่าง ๆ   คีมตัดปากไก่  คีมตัดเข้ียวสุกร    อุปกรณ์ผสมเทียม
อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด  เป็นต้น

อุปกรณ์การเล้ียงสัตว์

อาหารสตัวแ์ละหลกัการให้อาหารสตัว์

                      อาหารสัตว์   หมายถึง   สิ่งที่สัตว์กินไดเ้ป็นสิ่งที่มีสารอาหารที่ให้ประโยชน์ในการบำรุง
ร่างกาย   สร้างความเจริญเติบโตและไม่เป็นพิษต่อสัตว์  เช่น  รำข้าว  ปลายข้าว เมล็ดข้าวโพด   กากถ่ัว
ต่างๆ  ปลาป่น เป็นต้น     เม่ือนำมาผสมกันตามสัดส่วนจะได้อาหารผสมสำเร็จรูปสำหรับเล้ียงสัตว์  ซ่ึงยึด
ปริมาณโปรตีนเป็นหลัก
           ประเภทของอาหารสัตว์

       อาหารสัตว์  แบ่งตามส่วนประกอบทางเคมีของสารอาหาร  จำแนกได้เป็น  6  จำพวก
         1.  โปรตีน  มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของสัตว์  การให้ผลผลิตต่างๆ เช่น  เน้ือ  นม

ไข่    หน้าท่ีสำคัญของโปรตีน  คือ   เสริมสร้างการเจริญเติบโต  และซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอเพ่ือให้ร่างกาย
ดำรงชีวิตอยู่ได้

         2.  คาร์โบไฮเดรต   เป็นอาหารส่วนใหญ่ของสัตว์หน้าท่ีสำคัญคือสร้างพลังงาน   และไขมัน
 คาร์โบไฮเดรตจะพบมากในเมล็ด   ใบ  และหัวพืช    ที่นิยมนำให้สัตว์กิน  ได้แก่  ข้าวโพด   ข้าวฟ่าง
ปลายข้าว  รำข้าว  มันสำปะหลัง  เป็นต้น

         3.  ไขมัน    เป็นอาหารท่ีให้พลังงานและความร้อนเช่นเดียวกับคาร์โบไฮเดรต   แต่ไขมันให้
พลังงานสูงกว่า 2.25 เท่า     สัตว์จะได้รับไขมันจาก 3 ทาง  คือ  จากอาหารจำพวกไขมันโดยตรง    จาก
โปรตีน   และคาร์โบไฮเดรต
                     4.   แร่ธาตุ    มีความจำเป็นสำหรับสัตว์    หากสัตว์ได้รับแร่ธาตุไม่เพียงพอ    ร่างกายจะ
อ่อนแอชะงักการเจริญเติบโต  ให้ผลผลิตน้อยลง
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                        5.  วิตามิน     เป็นสารประกอบอินทรีย์ท่ีร่างกายสัตว์ต้องการปริมาณน้อย   แต่ขาดไม่ได้
มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและสืบพันธุ ์      ช่วยเร่งปฏิกิริยาการทำงานของกระบวนการตา่งๆใน
ร่างกายสัตว์  ได้แก่  เอ  ดี  อี  และเค  และวิตามินท่ีละลายในน้ำ  ได้แก่  วิตามินบีรวม  วิตามันซี

            6.  น้ำ  เป็นส่วนประกอบสำคัญของสัตว์  ในเน้ือเย่ือสัตว์มีน้ำเป็นองค์ประกอบ  50 -90%
สัตว์แต่ละชนิดต้องการน้ำไม่เท่ากัน    ข้ึนอยู่กับชนิดของสัตว์   ปริมาณอาหารที่สัตว์กิน  อุณหภูมิของ
อากาศ  ฯลฯ

การเล้ียงสัตว์แบบผสมผสาน

                     การเล้ียงสัตว์แบบผสมผสาน    หมายถึง   การดำเนินการเล้ียงกันต้ังแต่  2  ชนิดข้ึนไป
ซึ่งแต่ละชนิดจะเกื้อกูลสนับสนุนต่อกันเป็นระบบ ทำให้ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่าย
โดยเฉพาะอาหารสัตว์ นับเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม
และทำให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน   เช่น   การเล้ียงไก่บนบ่อปลา  การเล้ียงสุกรบนบ่อปลา   เป็นต้น

การเล้ียงปลาแบบผสมผสาน

อัตราการเล้ียงปลาร่วมกับสัตว์อ่ืน

รูปแบบการเล้ียง ขนาด (ไร่) ผลผลิตปลาท้ังบ่อ (ตัน) ระยะเวลาการเล้ียง (เดือน)

ไก่เน้ือ+ปลานิล+ปลาสวาย
ไก่เน้ือ+ปลานิล
ไก่เน้ือ+ปลาดุกบ๊ิกอุย
ไก่เน้ือ+ปลานิล+
ปลาตะเพียน+ปลาสวาย
สุกร+ปลานิล+ปลาสวาย
สุกร+ปลากินพืชรวม
เป็ด+ปลากินพืชรวม

15
10
5

17
17
6
2

19
5.7
16

12
15
3.5
2.6

มากกว่า  8
9

100  วัน

มากกว่า  8
มากกว่า  8

6
10
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ขนาดบ่อ
(ไร่)

พันธ์ุปลา
(ตัว)

ขนาดเล้า
(ตารางเมตร)

พันธ์ุไก่
(ตัว)

อาหารหลัก
ของปลา

อาหารสมทบ
ของปลา

15

10

5

5-10

1

นิล 60,000-67,500
สวาย 30,000-37,500

จีน 15,000
นิล 50,000

ดุกบ๊ิกอุย 200,000

ดุกบ๊ิกอุย 300,000

นิล  500
สวาย  500
ปลาจีน  200

400

400

200

400

40

เน้ือ 10,000

ไก่เน้ือ 10,000
เล้ียง 2 รุ่น
ไก่เน้ือ 5,000
เล้ียง 2 รุ่น

ไก่เน้ือ 10,000
เล้ียง  2  รุ่น
ไก่ไข่ 200

มูลไก่

มูลไก่

มูลไก่
เศษอาหาร
มูลไก่

เศษอาหาร
มูลไก่

รำ ปลายข้าว
เศษอาหาร

รำ ปลายข้าว
เศษอาหาร

เศษอาหารจากร้าน
อาหารเม็ด

เศษอาหารจากร้าน
อาหารเม็ด
รำปลายข้าว
เศษอาหาร

ท่ีมา : กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  การเล้ียงปลาแบบผสมผสาน.  2545.
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การคัดเลือกพนัธ์ุสตัว ์  การผสมพนัธ์ุ  และการขยายพนัธ์ุสตัว์

                          การคัดเลือกพันธ์ุสัตว์     มีความสำคัญในการเลี้ยงสัตว์เพราะการเลี้ยงสัตว์จะต้อง
เลือกสัตว์พันธุ์ดี   เจริญเติบโตเร็ว    ทนทานต่อโรคและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี   ส่งผลให้
ประสบความสำเร็จในการเล้ียงสัตว์     หากเล้ียงสัตว์พันธ์ุไม่ดีจะทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่าย    ไม่คุ้มค่ากับ
การลงทุน
                     จุดประสงค์ในการคัดเลือกพันธ์ุสัตว์   มีดังน้ี
                          1.  เพ่ือให้ได้สัตว์ท่ีมีลักษณะดีตรงตามความต้องการ
                          2.  เพ่ือให้สัตว์ทนทานต่อโรคและสภาพแวดล้อมในท้องถ่ิน
                          3.  เพ่ือนำไปใช้เป็นพ่อพันธ์ุและแม่พันธ์ุในการขยายพันธ์ุสัตว์
                          4.  เพ่ือให้ได้พันธ์ุใหม่ท่ีมีคุณภาพดีข้ึนกว่าเดิม

            หลักการพิจารณาคัดเลือกพันธ์ุสัตว์  เพ่ือใช้เป็นพ่อพันธ์ุ แม่พันธ์ุ  มีดังน้ี
                          1.    รูปร่างลักษณะของสัตว์   แข็งแรง    สมบูรณ์ตามลักษณะของพันธ์ุสัตว์แต่ละชนิด
เช่น  ไก่เน้ือมีรูปร่างใหญ่   ขาใหญ่และแข็งแรง  อกใหญ่  นัยน์ตาโตแจ่มใส
                           2.   ประสิทธิภาพในการเปล่ียนอาหาร   หมายถึง  ความสามารถในการเปลีย่นอาหาร
ให้เป็นเน้ือ   (หรืออัตราแลกเน้ือ)  นม   หรือไข่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ      ส่ิงเหล่าน้ีจะต้องบันทึกไว้สำหรับ
สัตว์แต่ละตัว    คัดเลือกสัตว์ที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนอาหารสูงสุดไว้เป็นพ่อพันธุ์     แม่พันธ์ุสำหรับ
ขยายพันธ์ุสัตว์ต่อไป

                     การผสมพันธ์ุสัตว์  เป็นวิธีการท่ีจะให้ได้ลูกท่ีมีลักษณะตามต้องการ  การผสมพันธ์ุสัตว์
มีหลักการ   ดังน้ี
                     1.   คัดเลือกพ่อพันธ์ุและแม่พันธ์ุ   ท่ีมีลักษณะเด่นและมีสายเลือดต่างกัน   เพ่ือจะได้ลูก
ผสมท่ีมีลักษณะใหม่ ดีกว่าพ่อหรือแม่
                     2.   พ่อพันธ์ุหรือแม่พันธ์ุมีการเจริญเติบโต  สมบูรณ์ทางร่างกาย  มีภาวะการเจริญพันธ์ุ
อย่างเต็มท่ี
                      3.   ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการผสมพันธุ์    ควรเป็นช่วงเวลาที่สภาพอากาศไม่ร้อน
อุณหภูมิไม่สูง  อาจเป็นช่วงเวลาเช้าหรือเย็น
                     4.   การใช้พ่อพันธุ์ผสมบ่อยครั้งเกินไป    จะทำให้พ่อพันธุ์เสื่อมประสิทธิภาพ  ควร
กำหนดระยะเวลาให้พ่อพันธ์ุได้พักผ่อนด้วย

                         วธีิการผสมพนัธ์ุสตัว์   มี   2   วิธีคอื
                     1.   การผสมแบบธรรมชาติ
                     2.   การผสมเทยีม
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                     การผสมแบบธรรมชาติ     เป็นการผสมระหว่างพ่อพันธ์ุและแม่พันธ์ุ  ทำได้โดย
                     1.   นำพ่อพันธ์ุไปปล่อยอยู่รวมกับแม่พันธ์ุในฝูง    สัตว์จะผสมกันเองโดยไม่ต้องช่วยเหลือ
  แต่ควรมีปริมาณพ่อพันธ์ุกับแม่พันธ์ุมีอัตราส่วนท่ีเหมาะสม
                    2.   นำแม่พันธุ์ที่กำลังเป็นสัดให้พ่อพันธุ์ผสม เนื่องจากไม่ต้องเคลื่อนย้ายพ่อพันธุ์ที่มี
ราคาแพง  หรืออาจนำพ่อพันธ์ุไปรับจ้างผสมแม่พันธ์ุในฟาร์มต่าง ๆ

                      การผสมเทียม   เป็นการผสมโดยใช้เช้ืออสุจิท่ีได้จากการรีดน้ำเช้ือจากพ่อพันธ์ุไปฉีดให้กับ
แม่พันธ์ุ   การผสมเทียมจะใช้กับสัตว์ในกรณีท่ีพ่อพันธ์ุราคาแพง   หายาก  และต้องการพันธ์ุสัตว์ท่ีมีคุณภาพ
ดีและเป็นพันธ์ุแท้    โดยนำน้ำเช้ือของพ่อพันธ์ุแช่เย็น   แล้วนำไปฉีดให้กับแม่พันธ์ุในระยะท่ีกำลังเป็นสัด
                     การขยายพันธ์ุสัตว์      เป็นการนำสัตว์ที่ได้รับการคัดเลือกพันธุ์และผสมพันธุ์เสร็จแล้ว
มาเล้ียงดู    เพื่อให้ได้ลูกสัตว์สำหรับการขยายพันธุ์ต่อไป   เช่น   สัตว์ปีก  ได้แก่  ไก่  เป็ด  ห่าน  นก
ขยายพันธุ์โดยการนำไข่ไปฟัก  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  เช่น  สุกร  กระต่าย  แพะ  โค  กระบือ
จะต้องเล้ียงดูเอาใจใส่ต้ังแต่เร่ิมต้ังท้องจนกระท่ังคลอดลูก
             การขยายพันธุ์สัตว์ปีก  สัตว์เลี ้ยงประเภทสัตว์ปีก  เช่น  ไก่  เป็ด  ห่าน นก
ขยายพันธ์ุโดยการนำไข่ท่ีมีเช้ือ   (ไข่ของแม่ไก่พันธ์ุท่ีได้รับการผสมพันธ์ุจากพ่อพันธ์ุ)  ไปฟัก    การฟักไข่
ทำได้  2  วิธีคือ
                           1.  การฟักโดยแม่สัตว์ปีก     เป็นการฟักไข่แบบธรรมชาติโดยใช้แม่สัตว์ปีกฟักเอง
เป็นวิธีท่ีสะดวก  ลงทุนน้อย  แต่ได้จำนวนลูกสัตว์น้อยประมาณ  8-12  ตัว
                           2.  การฟักโดยใช้เคร่ืองฟักไข่    เป็นการฟักไข่แบบวิทยาศาสตร์โดยนำไข่เข้าฟักใน
เครือ่งฟักแบบตา่งๆ      ปัจจุบันนิยมใช้เครือ่งฟักไขไ่ฟฟ้า   ซ่ึงสามารถปรบัอุณหภูมิได้เหมาะสมกบัระยะ
เวลาท่ีไข่จะฟักออกเป็นตัว  อุณหภูมิท่ีเหมาะสมกับการฟักไข่ของสัตว์ปีก   ประมาณ   100  องศาฟาเรนไฮต์
(37-38  องศาเซลเซยีส)  การฟักไข่วิธีนี้ทำได้สะดวกและขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว     ฟักได้ตั้งแต่ 20 ถึง
1,000  ตวั
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                          การขยายพนัธ์ุสตัวเ์ลีย้งลกูด้วยนม    สตัว์เล้ียงลูกดว้ยนม  เช่น  สกุร  โค  กระบอื
แพะ  แกะ  กระตา่ย    เม่ือแม่พันธ์ุไดรั้บการผสมพนัธ์ุแล้วจะตอ้งดแูลเอาใจใสเ่ป็นอย่างด ี       ให้น้ำและ
อาหารทีมี่คณุภาพอยา่งเพยีงพอตามความตอ้งการของสตัว์แต่ละชนิด     หากเปน็สตัว์ใช้งาน  เช่น  โค
กระบอื  กจ็ะต้องหยุดใชง้านเพือ่ป้องกนัการแทง้ลูก  เป็นต้น

การผสมข้ามสายพันธุ์ของปลาหมอสีอเมริกาใต้

                     ตั้งแต่อดีตที่มีการผสมพันธุ์ปลาหมอสีอเมริกาใต้   (ข้ามสายพันธุ์จนเป็นชื่อเรียกว่า
ฟลาวเวอร์ฮอร์น  เท็กซัสแดง)  การพัฒนาสายพันธ์ุไม่เคยหยุดน่ิงจนถึงปัจจุบัน     ผู้ผสมพันธ์ุปลาหรือนัก
พัฒนาสายพันธ์ุบางคนอาจจะวางระบบแนวคิดไว้    โดยอาศัยแนวทางทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยโดยการ
คัดเลือกสายพันธ์ุท่ีมีลักษณะดีเด่นและสวยในแต่ละครอกมาทำการผสม      หรืออาจจะนำปลาสายพันธ์ุแท้
ตัวท่ียังไม่ได้เคยทำการผสม   มาผสมข้ามสายพันธ์ุ
                      ฟลาวเวอร์ฮอร์น    เป็นปลาผสมข้ามสายพันธุ์อย่างหนึ่ง    โดยอาจจะเอาปลาตระกูล
เวียจา   หรือถ้าไม่ใช่เวียจาก็สามารถใช้ตัวอื่นมาผสมกันแต่ก็อยู่ในหมู่ปลาหมอสีอเมริกาใต้     โดยมี
ไตรมาคูเรตัส   เป็นปลายืนพื้นทางสายพันธ์ุ    หรืออาจจะพัฒนาสายพันธุ์โดยมีการคัดเลือกปลาตาม
ลักษณะดีเด่นและความสวยท่ีต้องการควบคู่ไปด้วยกัน     การคัดเลือกลักษณะดีเด่นและความสวย    (เพ่ือ
ให้มีการเพ่ิมจำนวนของปลาท่ีตรงตามความต้องการเพ่ิมมากข้ึน     รูปแบบการพัฒนาสายพันธุ์โดยการ
คัดเลือกลักษณะดีเด่นความสวยท่ีต้องการ         จะต้องใช้เวลามากพอสมควร เพราะต้องผ่านช่วงอายุของ
ตัวปลาหลายช่วง  จึงจะได้ตามลักษณะดีเด่นความสวยท่ีต้องการจำนวนมาก)    ฟลาวเวอรฮ์อร์นสายเกา่ที่
เราสามารถตรวจสอบแลว้เอามาผสมกบัปลาสายใหมข่องมาเลเซยีท่ีเพ่ิงจะเข้ามา    ถึงตอนน้ีลูกทีไ่ด้จะมี
อยู่สองกรณ ี     กรณแีรกจะมกีารเปลีย่นแปลงของรุน่ลูก     กรณทีีส่องเปน็ไปตามทีค่าดไว ้    สำหรบั
แทก็ซสัแดง      ต้ังแต่อดีตมีการผสมพันธุ์โดยการผสมข้ามสายพันธุ์มามากมายโดยมแีทก็ซสัเขยีวเป็น
สายพนัธ์ุยืนพ้ืน   ในช่วงแรกจะมกีารผสมพนัธ์ุโดยเอาแทก็ซัสเขียวผสมข้ามสายพนัธ์ุกับปลาตระกลูพวก
เรดเดวลิ  ฟารมิ์งโก     ต่อมามคีนเอาแทก็ซสัเขยีวไปผสมเขา้กบัปลานกแกว้  คงิคอง  และซนิแดงหรอื
ซินสไปลุ่มแดง    ซ่ึงมีท้ังท่ีเกิดในไทยและนำเข้ามาจากไต้หวันหรือมาเลเซีย  (ปลานกแก้ว  คิงคอง  ซินแดง
บางครัง้การเกดิอาจจะเกดิเปน็ปลาครอกเดยีวกนัมี   3   อย่างกไ็ด ้    หรืออาจจะมเีพียงชนิดเดยีวหรือ
สองอยา่งกไ็ด ้    การเกิดของปลาจำพวกนี้เกิดจากปลาตระกูลซินสไปลุ่ม    ผสมขา้มสายพนัธ์ุกบัปลา
ตระกูลเรดเดวิล
                ทีม่า  :  PET_MAG  นิตยสารสตัว์เล้ียง  ปีที ่ 7  ฉบับที ่ 83  ประจำเดอืนพฤษภาคม  2549
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การเลี้ยงปลาสวยงาม

                 วิถีการดำเนนิชีวิตของคนไทยมีความผูกพันอย่างลึกซ้ึงและแน่นแฟ้นกับแม่น้ำ     ลำคลอง
ห้วย  หนอง  คลองบึง  จนถึงทะเลและมหาสมุทร       วัฒนธรรมเหล่านี้ได้สร้างแบบแผนให้แก่ชีวิตของ
คนไทยเร่ือยมา    จนมีคำกล่าวที่คุ้นเคยว่า  ในน้ำมีปลา  ในนามีข้าว    ในอดีตเพียงแค่มีอุปกรณ์ที่จะใช้
ในการจับปลา     ออกไปจับปลาในแหล่งน้ำใกล้บ้านก็ได้ปลามาเป็นอาหาร    เม่ือจับปลาได้มามากก็มักจะ
ขังไว้ในคอกเพ่ือใช้เป็นอาหารในวันต่อไป     ความสัมพันธ์เหล่าน้ี  ต่อมาได้เปล่ียนแปลงไป    มีวัฒนธรรม
เก่ียวกับการให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน     ดังน้ันในวันพระหรือวันสำคัญต่างๆ เช่น  วันเกิด   ก็จะนิยมปล่อยปลา
เพ่ือให้ชีวิตเป็นทาน    ไม่เบียดเบียนชีวิตซ่ึงกันและกันก่อให้เกิดชีวิตยาวนานแก่ผู้น้ัน    ความเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันมีผลให้วิถีชีวิตของคนเราเปล่ียนแปลงไปอย่างย่ิง    ภาวะท่ีเครียดกับการ
ปฏิบัติภารกิจเพ่ือปากท้องของคนในประเทศ   คนส่วนใหญ่ต้องการเพ่ือน     ปลาสวยงามจึงเป็นส่วนหน่ึง
ท่ีเข้ามาแทรกช่องว่างตรงน้ีได้อย่างพอดี      ในบรรดาสัตว์เล้ียงไม่ว่าจะเป็นสุนัข   แมว  หรือนก  จะเห็นว่า
ปลาเป็นเพ่ือนท่ีไม่ก่อความวุ่นวายใหแ้กผู้่เล้ียง   ความใกลชิ้ด     ความผกูพนัธ์จากการทีไ่ดมี้โอกาสเลีย้ง
เห็นการเจรญิเติบโตของเขาทำใหเ้กิดความรกั   ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่      จากประเดน็น้ีน่ีเองทำให้มีอัตรา
การขยายตวัของปลาสวยงาม  มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนในอตัรา  5-10  %  อย่างสมำ่เสมอเรือ่ยมา

ชนิดปลาสวยงามท่ีนิยมเล้ียง
       ปลาสวยงามของไทยทีเ่ล้ียงและมกีารสง่ออกมปีระมาณ  200  ชนิด  ในขณะทีท่ัว่โลกมอียู่

ประมาณ  1,500  ชนิด     มีการจดักลุม่ดงัน้ี
                 1. กลุม่ปลากดั  แบ่งตามลกัษณะตา่ง ๆ  ดงัน้ี

-   ครบีหาง  เช่น  หางสัน้  หางยาว  หางมงกฎุ  สองหาง  หรือฮาฟมนู
-   ส ี เช่น  แดง  เขียว  ฟ้า  ฯลฯ
-   เพศ  เช่น  เพศเมยี  เพศผู้

                 2. กลุม่ปลาไทย  ได้แก่  ปลากาแดง  ปลาทรงเคร่ือง  ปลาหางไหม้  ปลาสวาย ปลาน้ำผึง้
           3. กลุ่มปลาออกลูกเป็นตัว  จำแนกตามลักษณะ  สี  ลวดลาย  บนลำตัวและครีบหาง
แบ่งตามชนิดปลาได้แก่

-   หางนกยงู  แบ่งตามชนดิของสทีีล่ำตัว  เช่น  แดง  ฟ้า  เขียว  สเีงิน  ดำ
ลวดลายของสบีนครบีหาง  เช่น  โมเซด  ทกัซโิด  คงิคอบรา้  กราซ

-   มอลล่ี  รวมทัง้  เซลฟิน  และ  บอลลูน  แบ่งตามลกัษณะของส ี เช่นเดยีวกบั
แพลทตี ้ และ  สอด
                 4.  กลุม่ปลากระดี ่   แบ่งตามชนดิปลา  ไดแ้ก ่ แรด  แรดเผอืก  กระดีน่าง  กระดีน่างฟา้
สลิด
                 5. กลุม่ปลาทอง  ไดแ้ก ่ ออรันดา   สงิห์ญ่ีปุ่น   สงิห์ตามดิ   ลักเลห์่   เกลด็แกว้   ร้ิวกิน้
ตาลกูโปรง่  โคเมท
                 6. กลุม่ปลาปอมปาดวัร์  แบ่งตามลวดลายและสขีองลำตวั

-   Brown  discus  ไดแก ่ 5  สแีดง   5 สน้ีำตาล   5 สเีหลือง
-   Red  turquoise  ไดแ้ก ่ 7  สแีดง   7 สเีขียว   7 สีบลู
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-   Green  and  blue  ไดแ้ก ่ บลูเยอรมัน    บลูไดมอน
-   Snake  skin  ไดแ้ก ่ ลายง ู   ฝุ่นลายงู
-   Solid  pigeon  blood  ไดแ้ก ่ ฝุ่นทอง  ฝุ่นมุก  ฝุ่นแดง
-   Spotted  discus  ไดแ้ก ่ ลายจดุ

                     7.  กลุม่ปลาเทวดา    แบ่งตามลวดลายของลำตวั   ไดแ้ก ่  ม้าลาย  หินอ่อน  มุก ดำ
ครึง่ชาต ิ ทอง
                     8.  กลุม่ปลาออสการ ์   แบ่งตามสทีีป่รากฏทีล่ำตวั  ไดแ้ก ่ ดำ  ทอง  เผือก  ลายเสอื
มีท้ังหางสัน้และหางยาว
                     9.  กลุม่ปลาบารบ์    ไดแ้ก ่   เสอืสมุาตรา   ทบีารบ์   โรซีบ่ารบ์
                    10.  กลุม่ปลาหมอส ี   ไดแ้ก ่   มาลาว ี  ไตรทอง   ฟลาวเวอรฮ์อรน์
                    11.  กลุม่ปลาอืน่ ๆ    ไดแ้ก ่   กลุม่ปลาสองนำ้    กลุม่ปลาเตทตรา้
                     ในจำนวนนี้มีกลุ่มปลาที่ต้องขออนุญาตในการส่งออก  ได้แก่  หมูอารีย์  ปลาติดหิน
(ปลาค้างคาว)  ปลาตะพัด  ปลาเสือตอ  ซึ่งอยู่ใน  พ.ร.บ.  คุ้มครอง

อาหารปลาสวยงาม
           ปัจจุบันน้ีอาหารปลาสวยงามมีหลายชนิด     ท้ังอาหารสด   และอาหารสำเร็จรูป  อาทิ

ซากุระ  โตเกียว  เอดีพี   ไฮเดรด  ฮิการิ   และอาหารปลาดุกเล็ก  เป็นต้น
               ส่วนอาหารสดท่ีนิยมใช้กันมากก็คือ  ไรแดง ลูกน้ำ  ไส้เดือนน้ำ หนอนแดง  หนอนแมลงวัน

ฯลฯ  นอกจากน้ียังมีอาหารทำเอง    โดยนำกุ้งสดหรือหัวใจวัวป่ันละเอียดมาให้ปลากินด้วย
           ท้ังน้ี     การให้อาหารปลาข้ึนอยู่กับแหล่งอาหารและความจำเป็นตามชนิดและขนาดของ

ปลา   ยกตัวอย่าง  ในระยะแรกเกิดหลังถุงไข่ยุบอาจจะให้ไข่แดงต้มสุกหรือโรติเฟอร์    แล้วให้ไรแดงหรือ
ลูกน้ำเป็นอาหาร  อนุบาลจนลูกปลาสามารถกินอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารทำเองได้

           สำหรับวิธีเก็บอาหารสดเพ่ือไว้ใช้ในวันถัดไปนั้นส่วนใหญ่มักนิยมแช่แข็ง  ซึง่มีข้ันตอน
ดังน้ีคือ

         -    ล้างอาหารสดใหส้ะอาด
         -     ใสน้่ำสะอาดลงไปประมาณ  10  เปอร์เซ็นต์  เพ่ือป้องกนัการแตกของเซลล์

อาหารสด
                  ในการบรรจถุุงพลาสตกิเพือ่แช่แข็งควรใสใ่ห้มีความหนาประมาณ  0.5-2  เซนตเิมตร
หากมีความหนามากกว่าน้ีอาหารสดท่ีแช่แข็งไว้จะมีการเน่าเสียบริเวณตรงกลางได้

ท่ีมา  http://www.nicaonline.com



97

ฮอร์โมนกับการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
                 การเพาะเลีย้งปลาทัง้ปลาเศรษฐกจิ  และปลาสวยงามเปน็อาชพีทีส่ำคญัย่ิงอาชพีหน่ึงทีท่ำ
รายไดเ้ป็นจำนวนมากใหกั้บผู้ประกอบการและประเทศไทยมาเปน็เวลาชา้นาน      การเพาะเลีย้งปลาใน
อดีตเร่ิมจากการรวบรวมปลาจากแหลง่น้ำธรรมชาต ิ แล้วมาเลีย้งให้มีขนาดหรอืสีสันตามทีต่ลาดตอ้งการ
การดำเนนิการดงักลา่วมปัีญหาและอปุสรรคมากขึน้เร่ือยๆ   โดยเฉพาะอยา่งยิง่จำนวนประชากรสตัว์น้ำ
มีปริมาณลดลง   ไม่เพียงพอตอ่ความตอ้งการของตลาดทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ    จึงสง่ผลใหต้้อง
มีการเพาะพนัธ์ุสตัว์น้ำชนิดตา่งๆ อย่างครบวงจร    กลา่วคอื   เร่ิมจากการรวบรวมพอ่-แม่พันธ์ุปลาแลว้
ปล่อยให้มีการผสมกนัแบบธรรมชาต ิ    โดยการสรา้งสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสมกบัชนิดของปลานัน้ ๆ
เช่น การเพาะฟกัปลาคารพ์  ปลาเงนิปลาทอง  เป็นต้น

       อย่างไรกต็าม    การเพาะฟกัโดยวธีิเลียนแบบธรรมชาตกิยั็งไม่สามารถเพิม่ประชากรปลา
ได้รวดเร็วหรือได้ปลาจำนวนมากพร้อมๆ กัน  จึงต้องมีการใช้ฮอร์โมนหรือสารเคมีกระตุ้นให้ปลาเจริญพันธ์ุ
เร็วข้ึน    มีการผสมพนัธ์ุและวางไขต่ามทีผู้่ประกอบการตอ้งการ    จึงเกดิการผสมเทยีมปลาดงัทีป่ฏิบัติ
กนัทัว่ไปในขณะนี ้    การผสมเทยีมปลาในประเทศไทยไดริ้เร่ิมเม่ือปี พ.ศ. 2494     โดยการผสมเทยีม
ปลาสวาย  และประสบผลสำเรจ็อย่างจรงิจังเม่ือปี พ.ศ. 2509

       ฮอร์โมนเปน็สารทีส่รา้งมาจากตอ่มไร้ทอ่  (Endocrine  glands)     ซ่ึงมีอยู่ในสตัว์ทกุชนดิ
ฮอร์โมนมีหน้าที่สำคัญหลายอย่างต่อสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง     โดยเฉพาะ
อย่างยิง่เกีย่วกบัการสบืพันธ์ุ  การเจรญิเติบโต  การเปลีย่นวัยและการลอกคาบ
                  การเผาผลาญอาหาร    การควบคมุการดดูซมึของของเหลวในรา่งกาย   ตลอดจนการตอบ
สนองต่อความเครยีด     ในสัตว์น้ำน้ัน   ฮอร์โมนท่ีนำมาใช้น้ันได้มาจากการสรา้งและหล่ังออกมาตามปกติ
ของต่อมไร้ทอ่น้ัน ๆ  หรือไดม้าจากการสกดัตอ่มไร้ทอ่  เช่น  การเอาตอ่มใต้สมองปลา  (Pituitary  gland)
มาสกดั รวมตลอดทัง้ฮอรโ์มนทีไ่ดม้าจากการสงัเคราะหท์างหอ้งปฏิบัติการ
                 จุดประสงคข์องการใชฮ้อร์โมนในการเพาะเลีย้งสตัว์น้ำ  มีดว้ยกนัหลายอยา่งคอื

1.   ช่วยเหน่ียวนำใหมี้ความสมบรูณ์ทางเพศ
2.   ช่วยกระตุน้ให้มีการสรา้งไขแ่ละน้ำเช้ือ
3.   ใช้ในการแปลงเพศเพือ่ให้ได้ปลาเพศผูห้รือเพศเมอือย่างเดยีว
4.   ใช้เพ่ือควบคมุให้เกดิการเปน็หมันแกพ่่อแม่ปลา
5.   ใช้เพ่ือกระตุน้ให้ปลามสีสีวยตามทีต่ลาดตอ้งการ
6.   ใช้เพ่ือควบคมุการดดูซมึของของเหลวในรา่งกาย  เช่น  การแลกเปลีย่นไอออน

ต่างๆ  ในน้ำทีเ่หงือก
7.  ใช้เพ่ือกระตุ้นการเติบโต โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปลาเศรษฐกิจ

การเหน่ียวนำให้มีความสมบูรณ์ทางเพศ  การสร้างไข่  การสร้างน้ำเช้ือ  และการวางไข่
        ในธรรมชาติ   การผสมพันธ์ุ  และการวางไข่ของปลาข้ึนกับองค์ประกอบของสภาพแวดล้อม

โดยเฉพาะในเรื่องของอุณหภูมิ  กลางวัน กลางคืน  อาหาร      คุณภาพน้ำ  เช่น  ความเค็ม  ปริมาณ
ออกซิเจนในน้ำ    ตลอดจนวัสดุหรือสถานท่ีให้ปลาวางไข่   ต่อมใต้สมองหรือ  Pituitary  gland    ซ่ึงอยู่ใต้
สมองบริเวณไฮโปทาลามสั  (Hypothalamus)  จะทำหน้าท่ีสร้างโกนาโดโทรปนิ  (Gonadotropin, Gn)
ซ่ึงจะกระตุ้นให้รังไข่และอัณฑะ
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สร้างฮอร์โมนเอสโตรเจน  และแอนโดรเจนหรือเทสโตสเตอโรน    ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างไข่และน้ำเช้ือ
ต่อไป
               ฉะน้ัน   การเพาะขยายพันธ์ุปลาหรือการผสมเทียม    จึงนิยมใช้ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลา
โดยเอาต่อมใต้สมองปลามาบดแล้วใช้ร่วมกับสารสังเคราะห์บางชนิด  เช่น  พวก  Domperidone,  Pimozide,
Metoclopramide, Sulpiride  ฮอร์โมนท่ีสำคัญท่ีต่อมใต้สมองคือ  Luteinizing Hormone (L.H.)  และ   Follicle
Stimulating  Hormone  (F.S.H.)     ซ่ึงฮอร์โมนท้ังสองจะช่วยให้ไข่แก่เร็วข้ึน   และหลุดออกจากฟักไข่ได้
ง่ายข้ึน

ขนาดของฮอร์โมนท่ีใช้
      ถ้าเปน็การนำตอ่มใต้สมองปลามาบดแลว้ฉีดใหป้ลา    นิยมใช้หน่วยเป็นโดส  เช่น  1  โดส

  หรือ  2  โดส   ซ่ึงหมายความวา่ต่อมใต้สมองจากปลาจำนวน  1  กิโลกรัม   เม่ือนำมาบดดว้ยน้ำกล่ันหรือ
น้ำเกลอืแล้วนำมาฉดีใหก้บัปลาจำนวน  1  กโิลกรมั  เรียกวา่  1  โดส      ถ้าไดต่้อมใต้สมองปลาจำนวน
2  กโิลกรมั  แล้วฉีดใหป้ลา   1   กโิลกรมั  เรียกวา่  2  โดส      ปริมาณสารละลายฮอรโ์มนทีจ่ะฉีดไมเ่กนิ
1  ซีซี      ฉะน้ัน    สมมตว่ิาไดต่้อมใต้สมองจากปลาไน  1  ตัว  น้ำหนัก  1  กโิลกรมั  จะฉีดใหป้ลาทอง
1  โดส  กต้็องใช้ปลาทองทัง้หมดหนกั  1  กโิลกรมั  ซ่ึงอาจจะมทีัง้หมด   20  ตัว     เน่ืองจากปลาทอง
มีขนาดเลก็มาก    ปริมาณสารละลายฮอรโ์มนทีจ่ะฉีดนา่จะใชตั้วละ  0.5  ซีซี      ฉะน้ันกต้็องใช้น้ำเกลอื
หรือน้ำกลัน่จำนวน  10  ซีซี  ละลายในตอ่มใต้สมอง

      ในกรณใีช้ฮอร์โมนสงัเคราะหซ่ึ์งจะเป็นผงบรรจอุยู่ในขวดหรอืหลอด     จะนิยมใช้หน่วยเป็น
ไมโครกรมัต่อกโิลกรมัของปลา   อย่างเชน่     Luteinizing  Hormone  Releasing  Hormone  analog
(LHRHa)  นิยมฉีดขนาด  1  ไมโครกรมัต่อกโิลกรมั  ถึง  100  ไมโครกรมัต่อกโิลกรมั    ฉะน้ัน  ถ้าปลา
หนัก  5   กโิลกรมั  แล้วใช้ขนาด  5  ไมโครกรมัต่อกโิลกรมั  จะต้องใช้  LHRHa จำนวน  25   ไมโครกรมั

วิธีการให้ฮอร์โมน
               1.  ให้โดยการฉดี    เป็นวิธีการใหฮ้อร์โมนทีนิ่ยมมากกวา่วธีิการอืน่ๆ     สว่นใหญนิ่ยมฉีด
เข้ากล้ามเน้ือบริเวณด้านหลังข้าง ๆ  ครีบหลัง    นอกจากน้ีอาจจะใช้วิธีการฉีดเข้าช่องท้อง   โดยแทงเข็มทาง
ด้านหนา้ของทวารหนกัหรอืหลังของครบีทอ้ง
                2. ให้โดยการฝงั      วิธีการนี้นิยมใช้กับปลาในประเทศที่มีอากาศหนาว      โดยการผสม
ฮอร์โมนกบัพวกคอเลสเตอรอล   แล้วฝังเข้าไปในกลา้มเนือ้ด้านหลงั   หรือฝังเข้าชอ่งทอ้งโดยใชเ้ข็มทีมี่
ขนาดใหญ ่ เช่น  เบอร์ 16  หรือ 18        ขนาดของฮอรโ์มนทีใ่ช้สงูถึง  25  ไมโครกรมัต่อกโิลกรมัเพ่ือ
ให้ฮอร์โมนคอ่ยๆ   ดดูซมึเข้าไปตามอวยัวะตา่ง ๆ โดยเฉพาะอวยัวะเพศ

     3. ให้โดยการกนิ    วิธีการนีส้ามารถใชไ้ดก้บัปลาทัง้ทีอ่ยู่บริเวณแถบรอ้น   และแถบหนาว
โดยการผสมฮอรโ์มน   ทัง้จากตอ่มใต้สมองปลา    หรือเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์ในอาหารให้ปลากินเพื่อ
กระตุ้นให้ปลาวางไข่

     4. ให้โดยการสุม่    โดยการสุม่ปลาลงในนำ้ทีมี่ฮอร์โมน   สว่นใหญใ่ช้กบัฮอร์โมนสงัเคราะห์
 ในปลาทองมีผู้ทดลองพบว่า  ความเข้มข้นขนาด  0.5  ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม  สามารถทำให้ปลาวางไข่ได้
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การใช้ฮอร์โมนร่วมกับสารเคมีสังเคราะห์
       สารเคมีสังเคราะห์มีคุณสมบัติช่วยให้การใช้ฮอร์โมนได้ผลดีมากย่ิงข้ึน    ทำให้การตกไข่และ

การสร้างน้ำเชื้อมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    อย่างเช่น    ในปลาสวายให้ใช้  GnRH  20   ไมโครกรัมต่อ
กิโลกรัมของปลา ร่วมกับการใช้  Domperidone  20  ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมของปลา  ฉีดเข้ากล้ามเน้ือ
หรือใช้วิธีการกรอกปากด้วย GnRH  50  ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมของปลาผสมกับ  Dopamine 5  ไมโครกรัม
ต่อกิโลกรัมของปลา

       ในปลาดุกแอฟริกันใช้  LHRHa  50  ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมของปลา   ผสมกับ  Dopamine
50  ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมของปลา  ฉีดคร้ังเดียว และสามารถรีดไข่ได้หลังจากน้ัน  12  ช่ัวโมง  30  นาที

       นอกจากน้ี   อาจจะใช้   Human  Chorionic  Gonadotropin (HCG)   อย่างเดียวในการ
กระตุ้นให้ปลาวางไข่  อย่างเช่นในปลาดุกอุยให้ฉีด HCG  2000 ไอยูต่อกิโลกรัมของปลา (IU/kg)
เข้ากล้ามคร้ังเดียวท่ีอุณหภูมิของน้ำ  26 - 31  องศาเซลเซียส และสามารถรีดไข่ได้หลังจากน้ัน  10  ช่ัวโมง

           ในปลาดุกแอฟริกันขนาด  500  กรัม  ฉีด HCG  เข้ากล้ามขนาด  1500 ไอยู หรือจะ
ใช้ขนาด   4000  ไอยูต่อกิโลกรัม  และ  3000  ไอยูต่อกิโลกรัม  ก็ให้ผลดีเช่นกัน  โดยเล้ียงปลาไว้ท่ีอุณหภูมิ
25  องศาเซลเซียส  สามารถรีดไข่ได้หลังจากฉีดฮอร์โมน  16  ช่ัวโมง

การแปลงเพศปลา
           ในอุตสาหกรรมการเพาะเลีย้งปลาทัง้ปลาเศรษฐกจิและปลาสวยงาม   การแปลงเพศปลา

บางชนิดจะช่วยให้มีคุณค่าทางเศรษฐกจิมากข้ึน  และช่วยให้ปลามีอัตราการเจริญเติบโตเร็วข้ึน  อย่างเช่น
กรณีปลานิล    การทำให้เป็นเพศผู้อย่างเดียวจะช่วยให้ปลาโตเร็วข้ึน   เน่ืองจากไม่ต้องเสียพลังงานในการ
สร้างไข่และวางไข่ ตลอดจนการดูแลลูกปลาวัยอ่อน  สำหรับในปลาสวยงามการใช้ฮอร์โมนท่ีช่วยแปลงเพศ
จะมีส่วนช่วยให้ปลามีสีสวยขึ ้น  อย่างเช่นในกรณีของปลากัด  ปลาหมอสี  ปลาปอมปาดัวร์
ปลาหางนกยงูเป็นต้น  สารฮอรโ์มนทีใ่ช้แปลงเพศเปน็พวก  17  อัลฟ่า  เมทลิเทสโตสเตอโรน  หรือ 17
เบต้า เอสตาไดออล หรือใช้ฮอร์โมนท้ังสองชนิดพร้อมกัน   เพ่ือทำให้น้ำเช้ือตัวผู้เปล่ียนเป็นเพศใดเพศหน่ึง
โดยเฉพาะ

       สำหรับในปลาปอมปาดัวร์ การเร่งให้ปลามีสีสวย นอกจากจะใช้ฮอร์โมนแล้ว
ผู ้เพาะเลี ้ยงยังนิยมใช้สารเร่งสีผสมกับไข่กุ ้งก้ามกรามให้ปลากิน โดยใช้สารพวกคลอโรฟีลล์
ซ่ึงจะช่วยให้ปลามีสีแดงหรือเหลืองตามทีต่ลาดตอ้งการ

การแปลงเพศปลาให้เป็นเพศผู้อย่างเดียว
          โดยการใช ้ 17  อัลฟ่า  เมทลิเทสโตสเตอโรน (MT)  ให้กนิขณะทีลู่กปลาเริม่กนิอาหาร

หรือโดยการจุม่ไข่ขณะทีก่ำลงัแบ่งตัว  หรือจุ่มลูกปลาทีเ่พ่ิงฟักเปน็ตัว อย่างเชน่ในปลาคารพ์  ใช้  MT
50  ไมโครกรมัต่อกโิลกรมัของปลา ผสมอาหารใหก้นิ  6 - 11  สปัดาห ์ทีอุ่ณหภูมิ  25  องศาเซลเซยีส
จะช่วยให้ปลาเปน็เพศผูไ้ดถึ้ง  92.7  เปอร์เซ็นต์

            ในปลานลิให้ใช้  MT  30 - 40  ไมโครกรมัต่อกโิลกรมัอาหาร ให้ลูกปลากนิติดตอ่กนั
30  วัน  โดยเลีย้งปลาทีค่วามหนาแนน่  1,000  ตัวต่อตารางเมตร
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การแปลงเพศปลาให้เป็นเพศเมียอย่างเดียว
           ปลาหลายชนิดสามารถถูกแปลงเพศให้เป็นเพศเมีย    โดยการใช้เอสตาไดออล (E)  17

เบต้า  ให้ปลากินเม่ือปลาเร่ิมกินอาหาร หรือโดยการนำไข่ท่ีกำลังแบ่งตัว หรือใช้ลูกปลาท่ีฟักเป็นตัวใหม่ๆ
จุ่มลงในน้ำท่ีมีฮอร์โมนชนิดน้ีอยู่    อย่างเช่นในปลาดุกอเมริกัน  (ปลากดหลวง)  ให้ใช้   E 60  ไมโครกรัม
ต่อกิโลกรัมของอาหาร จะช่วยให้ได้ปลาเพศเมียเพ่ิมข้ึน

การทำให้ปลาเป็นหมัน
            นิยมใช้กับปลาเพศเมีย  ท้ังน้ี   เพ่ือไม่ให้เกิดการแพร่พันธ์ุ   นิยมใช้ในกรณีของพวกปลา

สวยงาม  เช่น  ปลาคาร์พ  ทำให้ผู้ซ้ือไปแล้วไม่สามารถขยายพันธ์ุได้หลักการก็คือ   ทำให้เป็นเพศเมียท่ีมี
โครโมโซม  3  คู่  ซ่ึงอาจจะทำให้เป็นหมัน  โดยใช้  Methyltestosterone    อย่างเช่นในปลาคาร์พใช้  MT
100  ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมของปลา   ให้กินติดต่อกัน  3-8  สัปดาห์  หรือใช้  400  ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม
ของอาหารแก่ลูกปลาคาร์พท่ีฟักเป็นตัวใหม่   กินติดต่อกัน  30  วัน      จะเหน่ียวนำให้เป็นหมันได้ถึง 98
เปอร์เซ็นต์      นอกจากน้ีการจุ่มไข่ท่ีกำลังแบ่งตัวในฮอร์โมนหรือในน้ำท่ีมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ 3 - 5  องศา
เซลเซียส   ก็จะช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงของโครโมโซมทีมี่จำนวนมากขึน้ได ้   ซ่ึงจะเหน่ียวนำใหเ้กดิ
การเปน็หมันและโตเรว็กวา่ปกตไิด้

การใช้ฮอร์โมนเพ่ือเร่งการเจริญเติบโต
           ฮอร์โมน  Methyltestosterone  (MT)  สามารถชว่ยเร่งให้ปลาหลายชนดิเจรญิเติบโต

เร็วข้ึน  เช่น  ปลาคารพ์  ปลาไหล  ปลานลิ     ขนาดทีใ่ช้ผสมอาหารใหป้ลากนิข้ึนกบัชนิดของปลาโดยใช้
ขนาดตัง้แต่  0.1  ถึงมากกวา่  10  ไมโครกรมัต่อกโิลกรมัของอาหาร  เช่น  ในปลานลิใช้  10 ไมโครกรมั
ต่อกิโลกรัมของอาหาร

             จะเห็นว่าฮอร์โมนมีบทบาทหลาย ๆ อย่างต่ออุตสาหกรรมการเพาะเล้ียงปลา   ท้ังปลา
เศรษฐกิจและปลาสวยงาม     แต่การใช้สารสังเคราะห์ดังกล่าวแก่ปลาเศรษฐกิจ    ซ่ึงจะนำไปบริโภคโดย
เฉพาะการเร่งการเจริญเติบโตจำเป็นจะต้องใช้อย่างระมัดระวัง และควรอยู่ภายใต้การดูแลของสัตว์แพทย์
หรือควรมีการหยุดการใช้สารสังเคราะห์ดังกล่าวอย่างน้อย  30  วัน  ท้ังน้ี  เพ่ือมิให้มีสารตกค้างถึงผู้บริโภค
ซ่ึงอาจจะทำใหเ้กดิการผดิปกตแิกผู้่บริโภคไดถ้้ารบัประทานปลาทีมี่ฮอร์โมนเปน็เวลานาน ๆ

            อย่างไรก็ตาม        ในกรณีการทำให้ปลาเป็นหมันโดยเฉพาะอย่างย่ิงพวกปลาสวยงาม
ผู้เล้ียงควรพิจารณาดำเนินการอย่างย่ิง    ในกรณีส่งปลาไปขายต่างประเทศ        ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการสงวนการ
เพาะพันธ์ุให้มีแต่ในประเทศไทยแห่งเดียว     อันจะเป็นการช่วยให้การเพาะพันธ์ุปลาของเราขยายตัวมาก
ย่ิงข้ึน    ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่ออุตสาหกรรมการเพาะเล้ียงปลาสวยงามต่อไป

ท่ีมา  :  รศ. น.สพ.ดร.จิรศักด์ิ  ต้ังตรงไพโรจน์.  ครบเคร่ืองธุรกิจปลาสวยงาม.  พิมพ์คร้ังท่ี  4  กรงุเทพฯ
         :  สำนกัพมิพ์มติชน,  2543.
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การผลิตแก๊สชีวภาพ  (Biogas)
               แก๊สชีวภาพ  หรือไบโอแก๊ส    คือแก๊สที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการย่อยสลายอินทรีย์สาร
โดยจุลินทรีย์ในสภาพที่ปราศจากออกซิเจนหรือมีออกซิเจนไม่เพียงพอ     แก๊สชีวภาพประกอบด้วยแก๊ส
หลายชนิด   แต่ส่วนใหญ่เป็นแก๊สมีเทน  (CH4)  ประมาณ 50 - 70%  และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
ประมาณ 30 -50% ส่วนท่ีเหลือเป็นแก๊สชนิดอ่ืน ๆ  เช่น  ไฮโดรเจน  (H2)  ออกซิเจน  (O2)  ไฮโดรเจนซัลไฟด์
(H2S)   ไนโตรเจน  (N2)  และไอน้ำ

     ข้ันตอนการย่อยสลายสารอินทรีย์เพ่ือให้เกิดแก๊สชีวภาพมี   2  ข้ันตอน  คือ
       1.   ข้ันตอนการย่อยสลายสารอินทรีย์โมเลกุลใหญ่  เช่น  ไขมัน  แป้ง  และโปรตีน  ซ่ึงอยู่ในรูป

สารละลายจนกลายเป็นกรดอินทรีย์ระเหยง่าย   (volatile  acid)   โดยจุลินทรีย์กลุ่มสร้างกรด  (acid-
producing  bacteria)

     2.   ข้ันตอนการเปล่ียนกรดอินทรีย์ให้เป็นแก๊สมีเทน  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  โดยจุลินทรีย์
กลุ่มสร้างมีเทน  (methane-producing  bacteria)

               จากกระบวนการเกิดแก๊สชีวภาพดังกล่าว   จึงนำมาใช้ในการผลิตแก๊สชีวภาพโดยนำของเสีย
และส่ิงปฏิกูลจากคอกสัตว์    รวมท้ังสารอินทรีย์อ่ืน ๆ  ท่ีเป็นเศษซากเหลือใช้ในครัวเรือน หรือฟาร์มเล้ียงสัตว์
มาหมักในบ่อหมักจนเกิดแก๊สมีเทนไปใช้ประโยชน์ได้

วิธีการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์  ทำได้ดังน้ี
               1.   สร้างบ่อหมักแก๊สและบ่อน้ำล้นคู่กัน  โดยเจาะหรือมีท่อต่อถึงกัน

     2.   ขุดบ่อบำบัดน้ำเสียหรือช่องระบายน้ำ     โดยเช่ือมต่อกับท่อระบายน้ำจากบ่อน้ำล้น  เพ่ือ
 ระบายน้ำออกจากบ่อน้ำล้นให้ไหลลงบ่อ  หรือช่องระบายน้ำออกสู่แหล่งน้ำต่อไป     น้ำท่ีออกจากบ่อน้ำล้น
จะมีมลภาวะน้อยมาก   สามารถใช้ปลูกพืชได้ดี

     3.   ทำรางหรือท่อระบายมูลสัตว์และส่ิงปฏิกูลจากคอกสัตว์ให้ไหลลงสู่บ่อหมักแก๊ส
     4.  สร้างฝาครอบปิดท่อหมักแก๊สและบ่อน้ำล้น    ฝาครอบซ่ึงทำด้วยเหล็ก   และมีวาล์วสำหรับ

ปิดและเปิดแก๊สไว้ด้านบน    มีท่อเพ่ือเช่ือมต่อไปสู่ถังเก็บแก๊สสำหรับใช้ประโยชน์ในฟาร์มหรือบ้านเรือน
     5.  กระบวนการหมักจะเกิดขึ้นเมื่อจุลินทรีย์ในบ่อหมักทำการย่อยสลายสารอินทรย์ี   คือ

มูลสัตว์ท่ีถูกน้ำชะล้างจากคอกสัตว์ลงสู่ก้นบ่อหมัก    ซ่ึงจะเกิดแก๊สต่างๆ ข้ึนมาโดยเฉพาะแก๊สมีเทนจะลอย
ขึ้นสู่ฝาครอบบ่อ    เมื่อเกิดขึ้นมากๆจะมีแรงดันที่ฝาครอบบ่อ      แต่เน่ืองจากฝาครอบบ่อเป็นเหล็กมี
น้ำหนักมากจะกดลงจนแก๊สมีแรงดันมากข้ึน    ดังน้ันเม่ือเปิดวาล์วท่ีฝาครอบบ่อ   แก๊สก็จะไหลไปตามท่อ
สู่แหล่งกำเนิดเชื้อเพลิงและพลังงานท่ีต้องการหรือเก็บไว้ในถังแก๊สก็ได้       ส่วนน้ำท่ีเกิดจากการหมักจะ
ระบายสู่บ่อน้ำล้นซ่ึงจะไหลลงสู่บ่อพัก  (บ่อบำบัดน้ำเสีย)   หรือระบายออกสู่ที่เก็บกักน้ำไปใช้ประโยชน์
ต่อไป

     6.   มูลสัตว์ท่ีระบายเข้าใส่ในบ่อหมักทุกวัน  เมื่อย่อยสลายแล้วจะล้นออกสู่บ่อน้ำล้น   ส่วนท่ี
เป็นกากมูลหมักสามารถนำมาตากแห้งเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำมูลหมักก็จะปล่อยลงสู่บ่อบำบัดจนได้มาตรฐาน
สามารถปล่อยลงสู่แหล่งน้ำหรือนำไปใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ  ได้
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       การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์มีมานานแล้ว   แต่ไม่นิยมอย่างแพร่หลาย   เพราะลักษณะการ
ผลิตมีขนาดใหญ่เหมาะกับการเล้ียงสัตว์ในฟาร์ม    ต่อมาได้มีการศึกษาและพัฒนาจนสามารถประยุกต์ใช้ได้
กับครัวเรือนขนาดเล็ก   ซ่ึงใช้หลักการเดียวกับการหมักในบ่อหมักแก๊สโดยใช้ถังพลาสติก   (เพราะมีราคา
ถูกและ คงทนกว่าถังเหล็ก) ขนาด  200 ลิตร   เป็นถังหมัก   ภายในถังหมักประกอบด้วยท่อพีวีซี  ขนาด
3 น้ิว  ยาว  40 เซนติเมตร    เป็นท่อสำหรับเติมวัสดุท่ีใช้หมักให้เกิดแก๊ส      ซึ่งมีใบพัดสำหรับกวนวัสดุ
หมักให้คลุกเคล้าเข้ากัน   ขนาดกว้าง  7.5 เซนติเมตร   ยาว  25 เซนติเมตร   และมีท่อระบายน้ำล้นยาว
70  เซนติเมตร     ส่วนถังเก็บแก๊สประกอบด้วยถังสองใบ     ใบหนึ่งเล็กกว่าและจะคว่ำอยู่บนถังที่บรรจุ
น้ำ   ต่อท่อจากถังหมักมายังถังเก็บแก๊สและต่อท่อนำแก๊สไปใช้ประโยชน์

วิธีการทำให้เกิดแก๊สชีวภาพ
       1.  ใช้มูลสัตว์ผสมน้ำให้เหลวพอประมาณจำนวน  50  ลิตร     ใส่ลงในถังหมักทางท่อเติมวัสดุ

ท้ิงไว้  10  วัน
       2.  วันท่ี 11 ของการหมัก  เติมน้ำผสมเศษอาหารให้อยู่ในระดับท่อน้ำล้น  ภายใน  24 ช.ม.

หลังจากเติมก็จะเกิดแก๊สซ่ึงนำไปใช้ประโยชน์ได้
                 3.  วันท่ี 12 ของการหมัก   เติมเศษอาหารหรือผลไม้   แล้วสับให้เป็นช้ินเล็กท่ีสุด   ผสมน้ำ
แล้วมีปริมาตร 1 - 2 ลิตรของการเติมแต่ละคร้ัง

       4.  เม่ือเติมวัสดุหมักทุกคร้ัง   ควรหมุนใบพัดเพ่ือให้ส่วนผสมคลุกเคล้าเข้ากัน    ไม่ควรเติม
วัสดุท่ีเป็นกรดเพราะจะทำให้ไม่เกิดแก๊ส   พืชท่ีเป็นเส้นใยจะทำให้พันใบพัดและถ่ายเทออกยาก   มะละกอ
ผักตบชวา  กากถ่ัวเหลือง  จะทำให้เกิดแก๊สได้ดี

       5.  การเก็บแก๊ส     นอกจากใช้ถังท่ีคว่ำในน้ำแล้ว    ยังสามารถเก็บได้ในยางในของรถยนต์
และเตาท่ีจะใช้ควรเป็นเตาหัวเดียว

         1.  ด้านพลังงานและเศรษฐกิจ   ช่วยลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศซ่ึงลงทุนต่ำกว่า
พลังงานอ่ืนๆ    แก๊สชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตร  ผลิตกระแสไฟฟ้าได้  1.25 กิโลวัตต์     ใช้หุงต้มได้  3  ม้ือ
สำหรับครอบครัว  4 คน

       2.  ด้านปรับปรุงสภาพแวดล้อม   ช่วยกำจัดมลภาวะและเชื้อโรคในคอกสัตว์  และช่วย
บำบัดน้ำเสียให้กลับไปใช้ใหม่ได้   ช่วยลดปริมาณแก๊สมีเทนที่เกิดในคอกสัตว์ที่จะปล่อยสู่บรรยากาศ

         3.  ด้านการเกษตร   กากท่ีได้นำไปใช้เป็นปุ๋ยท่ีดีกว่าปุ๋ยสด ๆ

การใช้ประโยชน์จากแก๊สชีวภาพ
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การหาพ้ืนท่ี  และปริมาตรน้ำในแหล่งน้ำ

                      การหาพ้ืนท่ีและปริมาตรน้ำจากแหล่งน้ำท่ีมีรูปทรงเรขาคณิต   สามารถคำนวณโดยการ
ใช้สูตร

        สูตร   หาพ้ืนท่ีส่ีเหล่ียมผืนผ้า            =    กว้าง     X      ยาว
                    สูตร   หาปริมาตร          =     กว้าง     X      ยาว     X    ลึก

การหาพ้ืนท่ีแหล่งน้ำท่ีไม่ใช่รูปทรงเรขาคณิต  สามารถใช้หลักการ “ สมุทรสนาม”  ดังน้ี
                     1.  ให้ลากเส้นรอบพ้ืนท่ีแหล่งน้ำท่ีต้องการหาให้เป็นรูปเหล่ียม โดยตัด / เพ่ิมส่วนท่ีเกิน /
                         ขาด  ให้ใกล้เคียงกัน
                     2.  ลากเส้นสำรวจจากมุมหน่ึงไปยังอีกมุมหน่ึง (ส่วนท่ีกว้างท่ีสุด)
                     3.  ลากเส้นก่ิง ให้ต้ังฉากกับเส้นสำรวจ
                     4.  วัดความยาวของเส้นสำรวจ  และเส้นก่ิงแต่ละตำแหน่ง บันทึกลงตาราง
                     5.  ใช้สูตรคำนวณหาพ้ืนท่ีแต่ละพ้ืนท่ี (ส่ีเหล่ียมคางหมู)นำมารวมกันเป็นพ้ืนท่ีแหล่งน้ำ
                         ท้ังหมด



105

การตรวจสอบสมบตัขิองน้ำ

                 การตรวจสอบสมบัติของน้ำ  ทำได้  3 วิธี คือ
                 1)  วัดโดยประสาทสัมผัส  เช่น  การดูสี  ดมกล่ิน หรือ ชิมดู แต่วิธีน้ีมีความไม่แน่นอนสูง
                 2)  วัดด้วยวิธีการทางเคมี  เป็นวิธีการท่ีดี มีความแม่นยำ แต่ต้องตรวจวัดหลายอย่าง  เช่น
                     วัดค่าความเป็นกรดเบส   วัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ   วิธีน้ีมีข้อด้อยในเร่ืองวัสดุอุปกรณ์
                     ราคาแพง   บางข้ันตอนใช้สารเคมีท่ีใช้หนเดียว    การตรวจทางเคมีจึงไม่สามารถทำได้
                     บ่อย และต่อเน่ือง
                 3)  การวัดทางชีวภาพ   มาจากข้อมูลท่ีว่า   สิ่งมีชีวิตที่พบคือข้อสรุปของปัจจัยแวดล้อม
                     ทุกอย่างในแหล่งน้ำ  การสำรวจชนิด   และปริมาณของส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ในน้ำจึงถือว่า
                     เป็นวิธีท่ีได้ผลแม่นยำท่ีสุด  อุปกรณ์ราคาถูก ทุกคนสามารถตรวจสอบได้

                      สีและกล่ิน  อาศัยการสังเกตสี และกล่ินท่ีเปล่ียนไป หรือผิดปกติของน้ำ  อาจนำตัวอย่าง
มาเทียบสี  และกล่ินกับน้ำสะอาดท่ีปราศจากมลภาวะ

  ความโปร่งใสและความขุ่นของน้ำ   เปรียบเหมือนการมองเห็นแสงผ่านได้มากน้อย
เพียงไรโดยใช้เซคิดิสก์   หย่อนเชือกท่ีผูกติดกับวัตถุลงไปในน้ำถึงจุดท่ีมองเห็นวัตถุลางๆ   วัดระยะทางท่ี
หย่อนเชือกลงไป

            ใช้เทอร์มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิของน้ำท่ีระดับพ้ืนผิว  และใต้ผิวน้ำประมาณ 30 เซนติเมตร
 หากสังเกตเห็นว่าน้ำมีอุณหภูมิสูงผิดปกติจากธรรมชาติ

  ตรวจสอบปริมาณออกซิเจนในแหล่งน้ำ   โดยใช้ชุดตรวจสอบ   หากน้ำมีออกซิเจนน้อย
กุ้ง ปลา จะพบเห็นท่ีผิวน้ำมากข้ึน   และเม่ือขาดออกซิเจน สัตว์ต่างๆ จะตาย น้ำจะเน่าเสีย
                     ศึกษาเปรียบเทียบการจม - การลอยของส่ิงต่างๆ ท่ีต้องการศึกษาในแหล่งน้ำ   การจม-
การลอยของสารในน้ำเป็นเรื่องของความหนาแน่น  โดยสารที่มีค่าความหนาแน่นมากกว่าน้ำจะจมน้ำ
ถ้าความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำจะลอยน้ำ    เม่ือน้ำมีค่าความหนาแน่นเท่ากับ 1  กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
                     ใช้กระดาษยูนิเวอร์แซลศึกษาความเป็นกรด เบสของน้ำในแหล่งน้ำ
                     ตรวจสอบสภาพน้ำว่าเป็นน้ำอ่อน - น้ำกระด้าง จากความสูงของฟองสบู่

เกณฑ์คุณภาพท่ีเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ
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                 น้ำมัน และไขมัน    สังเกตว่ามีคราบไขมันลอยเป็นเป็นฝ้าท่ีผิวน้ำ
       ค่า pH สามารถใช้กระดาษยูนิเวอร์แซล    เพ่ือทดสอบระดับความเป็นกรด - เบส
       พืชน้ำบางชนิดสามารถเป็นดัชนีบ่งถึงสภาวะปนเปื้อนมลพิษของแหล่งน้ำ   เช่น

สาหร่าย “เทา”  ผักแว่น  ซ่ึงจะไม่สามารถอยู่ได้ในน้ำคุณภาพต่ำ  มีการปนเป้ือนมลพิษ
       พืชน้ำอีกประเภทหน่ึงจะเจริญข้ึนมากมาย   หากมีสารไนโตรเจน  ฟอสฟอรัสในน้ำ

มาก  เช่น  ผักตบชวา  สาหร่ายท่ัวไป   ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ
       การใช้ดัชนีชีวภาพเพ่ือวัดระดับคุณภาพของแหล่งน้ำ  โดยอาศัยดัชนีด้านชีววิทยา

คือ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังท่ีอาศัยอยู่บนท้องน้ำ หรือ เรียกว่า สัตว์หน้าดิน
       สารซักฟอกในน้ำ  สามารถทดสอบโดยเอาตวัอย่างใส่ขวดเขย่า  สังเกตดูความเป็น

ฟองมากหรือน้อย
       สำรวจส่ิงมีชีวิตบริเวณรอบๆ แหล่งน้ำ  และท่ีผิวน้ำ  โดยบันทึกลักษณะสำคัญของ

สิ่งมีชีวิตที ่ส ังเกตจำนวนที ่พบ      โดยใช้ขวดตักตัวอย่างำบริเวณที่ลึกลงไปจากผิวน้ำประมาณ
30 เซนติเมตร    นำมาใส่กล่องพลาสติกใสแล้วส่องดูด้วยแว่นขยายหรือกล้องจุลทรรศน์   บันทึกผล

       การส่องดูส่ิงมีชีวิตท่ีไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าภายใต้กล้องจุลทรรศน์    ต้อง
หยดน้ำส่องดูหลายๆ คร้ัง     จะทำให้นักเรียนพบส่ิงมีชีวิตท่ีหลากหลายออกไป        และเม่ือพบส่ิงมีชีวิต
ให้นักเรียนเปรียบเทียบกับรูปภาพในหนังสือ    และเขียนช่ือส่ิงมีชีวิตท่ีพบในใบบันทึกกิจกรรม   พร้อมท้ัง
ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับส่ิงมีชีวิตเพ่ิมเติม
                           น้ำท่ีนักเรียนเก็บมาส่องดูเม่ือเลิกใช้แล้วให้นำไปเทในแหล่งน้ำเดิม   เพราะในน้ำน้ัน
มีส่ิงมีชีวิตเล็กๆ อาศัยอยู่
                           อุณหภูมิกับการละลายของแก๊ส     ตามปกติ สภาพการละลายของแก๊สจะลดลงเม่ือ
อุณหภูมิเพ่ิมข้ึน    เม่ือเราต้มน้ำในบีกเกอร์   เราจะเห็นมีฟองอากาศเกิดข้ึนท่ีผนังด้านในของบีกเกอร์ก่อน
ท่ีน้ำจะเดือด      เม่ืออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน    โมเลกุลของแก๊สต่างๆท่ีละลายอยู่ในน้ำเร่ิมแยกตัวออกจากน้ำก่อน
น้ำจะเดือดเป็นเวลานานพอสมควร       การท่ีแก๊สออกซิเจนละลายได้น้อยลงในน้ำร้อนมีผลโดยตรงต่อส่ิงท่ี
เรียกว่า  “ ภาวะมลพิษเชิงความร้อน”  (thermal pollution)     ซ่ึงหมายถึงการท่ีส่ิงแวดล้อม (ส่วนใหญ่คือ
น้ำ )  มีอุณหภูมิสูงข้ึนถึงระดับท่ีเป็นอันตรายต่อส่ิงมีชีวิต    เช่นเดียวกับสัตว์เลือดเย็นอ่ืนๆ    ปลาปรับตัว
ให้เข้ากับการแปรผันของอุณหภูมิในสิ่งแวดล้อมได้ไม่ดีเท่ามนุษย์      อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจะเร่งอัตรา
เมตาบอลิซึมของปลาให้เร็วข้ึน (ประมาณ 2 เท่าต่อทุก 100 C ท่ีเพ่ิมข้ึน)   ซ่ึงจะทำให้ปลาต้องใช้ออกซิเจน
มากข้ึนในขณะที่ออกซิเจนในน้ำมีน้อยลง   เนื่องจากสภาพการละลายลดลงในน้ำร้อน   ดังนัน้ในวันท่ีมี
อากาศร้อน    นักตกปลาท่ีมีประสบการณ์สูงจะเลือกตกปลาในบริเวณท่ีน้ำค่อนข้างลึก  เน่ืองจากในบริเวณ
น้ีจะมีปริมาณออกซิเจนสูงกว่าบริเวณอ่ืน และปลาก็จะมาชุกชุมกันมากเป็นพิเศษ
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วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเก่ียวกับการแก้ปัญหาน้ำ / แหล่งน้ำ

                  น้ำท่วมเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติ     เนื ่องจากฝนตกในเขตพื ้นที ่ล ุ ่มน้ำมี
ปริมาณมาก   และตกติดต่อกันเป็นเวลานาน   จนเกิด
น้ำไหลบ่าเหนือผิวดินลงสู่ร่องน้ำ   ลำธาร และในแม่น้ำ
มากกว่าปกติ   หากลำน้ำตอนใดไม่สามารถรับปริมาณ
น้ำท้ังหมดให้ไหลอยู่เฉพาะภายในตัวลำน้ำได้      ก็จะ
ทำให้น้ำมีระดับท้นสูงกว่าตล่ิง  แล้วไหลล้นฝ่ัง  บ่าไป
ท่วมพ้ืนท่ีสองฝ่ังลำน้ำ   หรืออาจไหลไปท่วมขังตามท่ีลุ่ม
ต่ำไกลออกไปเป็นบริเวณกว้างด้วย
                  นอกจากน้ันตามพ้ืนท่ีลุ่มและพ้ืนท่ีในเขตชุมชนซ่ึงไม่มีระบบการระบายน้ำท่ีสมบูรณ์จะทำให้
เกิดน้ำท่วมขังบนพ้ืนท่ี    แล้วทำความเสียหายแก่พ้ืนท่ีเพาะปลูกและทรัพย์สิน  วิธีการป้องกันและบรรเทา
น้ำท่วมมีอยู่หลายวิธี     โดยแต่ละวิธีควรคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพท้องที่ความสามารถในการ
ป้องกันหรือบรรเทาปัญหาน้ำท่วม

       สาเหตุท่ีทำให้เกิดน้ำท่วม    ส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กับสภาพท้องท่ี   และความวิปริตของธรรมชาติ
แต่ในบางท้องท่ี    การกระทำของมนุษย์ก็มีส่วนสำคัญในการทำให้เกิดภาวการณ์เกิดอุทกภัยมีความรุนแรง
เพ่ิมมากข้ึนด้วย ดังน้ี
                 1.  น้ำท่วมเน่ืองจากฝนตกหนัก

       2.  ลักษณะและส่วนประกอบของพ้ืนท่ีลุ่มน้ำได้แก่ รูปร่างของพ้ืนท่ีลุ่มน้ำ  สภาพภูมิประเทศ
ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ำ  ชนิดของดิน   สภาพพืชท่ีข้ึนปกคลุมพ้ืนท่ี  และความเส่ือมโทรมของพ้ืนท่ีลุ่มน้ำ

       3.  น้ำทะเลหนุน
       4.  การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับสภาวะแวดล้อม   ได้แก่  การขยายตัวของเขตชุมชน และการ

ทำลายระบบระบายน้ำท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ   และแผ่นดินทรุด
       วิธีการป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมมีอยู่หลายวิธี      โดยแต่ละวิธีจะมีความเหมาะสมกับ

สภาพท้องท่ี   ความสามารถในการปอ้งกันหรือบรรเทาน้ำท่วม  วิธีการป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมท่ีสำคัญ
มีดังต่อไปน้ี

       1.  การก่อสร้างคันก้ันน้ำเลียบลำน้ำ   โดยมีหลักเกณฑ์ทางวิชาการ คือ ความสูงของคันก้ัน
น้ำ   ขนาดของคันก้ันน้ำ  และระบบระบายน้ำภายในพ้ืนท่ีหลังคันก้ันน้ำ

       2.  การก่อสร้างทางผันน้ำ
       3.  การปรับปรุงสภาพลำน้ำ    โดยขุดลอกลำน้ำในบริเวณท่ีต้ืนเขิน  และหรือการขุดทางน้ำ

สายใหม่
       4.  การก่อสร้างเข่ือนเก็บกักน้ำ
       5.  การก่อสร้างคันก้ันน้ำโอบล้อมพ้ืนท่ี
       6.  การอนุรักษ์พ้ืนท่ีต้นน้ำลำธาร   โดยการใช้  ดูแลรักษา  และปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากร

ธรรมชาติในบริเวณพ้ืนท่ีต้นน้ำลำธารด้วยวิธีการต่างๆ ท่ีเหมาะสม   ประกอบด้วยการอนุรักษ์ป่าไม้ร่วมกับ
การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยวิธีการต่างๆ
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            น้ำแล้ง  หรือภาวะขาดแคลนน้ำ
เกิดจากการไม่สมดุลทางระบบนิเวศวิทยา    เน่ืองจาก
พื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่เป็นแหล่งกักเก็บน้ำตาม
ธรรมชาติได้ถูกทำลาย    เม่ือเกิดภาวะฝนท้ิงช่วงทำให้
อากาศร้อน  แห้ง  และเกิดกระแสลมแรง   ทำให้อัตรา
การระเหยของน้ำเพิ่มขึ้นมีการสูญเสียน้ำจากแหล่ง
ธรรมชาติจึงมีมากข้ึน
                                การแก้ปัญหาทำได้โดยมุ่งพัฒนา
ให้เป็นไปตามวัฏจักรของน้ำ  ดังน้ี
                      1.  การจัดระบบการจัดการ
ทรัพยากรแหล่งน้ำใต้ดิน   โดยขุดเจาะน้ำบาดาล
                      2.  พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำผิวดิน    โดยสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ  การ
สร้างเข่ือน การขุดลอก หนอง บึง ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีกักเก็บน้ำให้มากข้ึน

     สำหรับในพื้นที่สูงที่เกิดภาวะขาดแคลนน้ำ
ชลประทาน  ทำฝาย ท่อ  และคูส่งน้ำ    ตลอดจนใช้
ระบบการให้น้ำหยดของอิสราเอลมาใช้

     3.   พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำ
ในบรรยากาศ    โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างน้ำในช้ัน
บรรยากาศ

                       ฝนหลวง  เป็นกรรมวิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันทรงคิดค้น
ข้ึนมา  พระราชทานให้เป็นเทคโนโลยีในการทำให้เกิดฝนด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการดัดแปรสภาพ
อากาศ (Weather modification) ท่ีกระทำโดยความต้ังใจของมนุษย์    ซ่ึงมีการวางแผน   หวังผล ให้เกิด
ฝนตกลงสู่พ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีกำหนดแผ่กว้าง    มีวันฝนตกถ่ี     และปริมาณฝนมากย่ิงข้ึนกว่าท่ีเกิดเองตาม
ธรรมชาติ

ข้ันตอนของกรรมวิธีการทำฝนเทียม
1. ก่อกวน    กระทำโดยใช้สารเคมีกระตุ้นให้มวลโดยอากาศลอยตัวข้ึนข้างบนเกิดเป็น

เมฆแนวต้ังมีจุดประสงค์  2  ประการ คือ
    1.1   สร้างเมฆให้เกิดในแนวระดับ
    1.2   ทำให้เมฆท่ีเกิดข้ึนรวมกันเป็นก้อน

          2.  เล้ียงให้อ้วน  เป็นการทำให้เมฆรวมกันเป็นก้อนใหญ่  มีความหนาแน่นมากข้ึน และให้เคล่ือนท่ี
ช้าลง โดยให้สารเคมีแก่กลุ่มเมฆท้ังทางด้านหลังก้อนเมฆและบนก้อนเมฆ  เรียกการบินแบบน้ีว่า “Sandwich”
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ท่ีมา : http:// online.benchama.ac.th/webcontest/benchama2/html/use/B041.gif

                 3.  โจมตี  เป็นข้ันตอนสุดท้าย มีจุดประสงค์ 2  ประการคือ
                     3.1  เพ่ิมปริมาณฝน  โดยการสร้างผลึกน้ำแข็งที่ระดับบนสุดของกลุ่มเมฆ    เกิดการ
เปล่ียนสถานะเป็นเม็ดน้ำออกมา
                     3.2  เพ่ือให้เกิดการกระจายของฝน   เป็นการเร่ง   และบังคับให้เกิดเม็ดฝนกระจาย
ครอบคลุมพ้ืนท่ีเป้าหมาย

       สารเคมีฝนหลวง  เป็นสารเคมีท่ีมีสมบัติในการดูดซับความช้ืนได้ดี และเม่ือดูดซับความช้ืน
จะทำให้อุณหภูมิสูงข้ึนหรือต่ำลงแตกต่างกัน    เพ่ือให้เลือกชนิด   และปริมาณใช้ได้ตามความเหมาะสมกับ
สภาพอากาศและข้ันตอนวิธีการ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

       1.  สารเคมีประเภทคายความร้อน หรือทำให้อุณหภูมิสูงข้ึน  สารเคมีประเภทน้ีเม่ือดูดซับ
ความช้ืนแล้วจะเกิดปฏิกิริยาทำให้อุณหภูมิสูงข้ึน   เราใช้สารเคมีประเภทน้ีเพ่ือดัดแปรสภาพอากาศให้เกิด
ความเปล่ียนแปลงพลังความร้อนอย่างฉับพลัน       เมื่อเสริมกับความร้อนจากแสงอาทิตย์จะทำให้มวล
อากาศในบริเวณโปรยสารเคมี  อุณหภูมิท่ีสูงเพียง 0.10 C จะมีผลท่ีจะทำให้เกิดการลอยตัวข้ึนของอากาศได้
ปัจจุบันมีใช้ในการใช้สารเคมี 3 ชนิด  ในปฏิบัติการฝนหลวง คือ   แคลเซียมคาร์ไบด์   แคลเซียมคลอไรด์
และแคลเซียมออกไซด์

       2.   สารเคมีประเภทดูดกลืนความร้อน  แล้วทำให้อุณหภูมิต่ำลง   สารเคมีประเภทน้ีเม่ือ
ดูดซับความช้ืนแล้วจะเกิดปฏิกิริยาทำให้อุณหภูมิสูงข้ึน    เราใช้สารเคมีประเภทน้ีเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการดูดซับความช้ืน   แล้วกลายเป็นแกนสารละลายเข้มข้นท่ีมีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิกล่ันตัว   ซ่ึงทำให้
ประสิทธิภาพในการกล่ันตัวสูงข้ึน   และทำให้การเจริญของเม็ดน้ำในก้อนเมฆมีขนาดใหญ่เร็วข้ึน ทำให้เกิด
ขบวนการกล่ันตัวอย่างต่อเน่ืองซ่ึงอยู่ในข้ันเล้ียงให้อ้วน  ปัจจุบันมีใช้ในการใช้สารเคมี 3 ชนิดในปฏิบัติการ
ฝนหลวง คือ  ยูเรีย แอมโมเนียมไนเตรต  และน้ำแข็งแห้ง
                 3.  สารเคมีท่ีทำหน้าท่ีดูดซับความช้ืนประการเดียว  สารเคมีประเภทน้ีเม่ือเกิดปฏิกิริยา
แล้วเกิดการเปล่ียนแปลงทางอุณหภูมิน้อยมาก   จึงทำหน้าท่ีเป็นแกนกล่ันตัวของเมฆ   เป็นสารท่ีใช้ในทุก
ข้ันตอนของกรรมวิธีก่อกวน  เล้ียงให้อ้วน  และโจมตี   จากการเกิดขบวนการกล่ันตัวจะคายความร้อนแฝง
ทำให้เกิดการลอยตัวข้ึนของมวลอากาศ  ก่อให้เกิดขบวนการกล่ันตัวอย่างต่อเน่ืองเช่นเดียวกัน    สารเคมี
ประเภทน้ีได้แก่ เกลือ  สารเคมี สูตร ท.1
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ตำราฝนหลวงพระราชทาน
                      ตำราฝนหลวง   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประดิษฐ์ภาพ “ตำราฝนหลวง” ด้วย
คอมพิวเตอร์   แสดงขั้นตอนและกรรมวิธีการดัดแปรสภาพอากาศ   ให้เกิดฝนจากเมฆอุ่นและเมฆเย็น
ประมวลความรู้  และข้ันตอนกรรมวิธีปฏิบัติการท้ังมวลไว้ในหน่ึงหน้ากระดาษได้อย่างสมบูรณ์ง่ายต่อความ
เข้าใจและถือปฏิบัติ     และพระราชทานแก่นักวิชาการฝนหลวงถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเม่ือ
วันท่ี  21 มีนาคม  2542

ท่ีมา : http://royalrainmaking.thaigov.net/king3.php
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                 น้ำเสีย    เป็นน้ำท่ีมีส่ิงเจือปนต่างๆ มากมาย   จนกลายเป็นน้ำท่ีไม่เป็นท่ีต้องการ  และน่า
รังเกียจของคนท่ัวไป   ไม่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ได้อีก  หรือถ้าปล่อยลงสู่ลำน้ำธรรมชาติจะทำ
ให้คุณภาพน้ำของธรรมชาติเสียไป  มีสาเหตุมาจากชุมชนในท้องถิ่น  จากอุตสาหกรรม   จากกองขยะ
มูลฝอย จากส่ิงปฏิกูล  และจากการเกษตร       การแก้ปัญหา หรือบำบัดน้ำเสียทำได้โดยวิธีทางกายภาพ
ทางเคมี  และทางชีวภาพ
                 น้ำเสีย  หรือ มลพิษทางน้ำ  ได้ปรากฏข้ึนท้ังในแม่น้ำ ลำคลอง และชายฝ่ังทะเล  โดยเฉพาะ
พ้ืนท่ีลุ่มน้ำท่ีอยู่ในบริเวณแหล่งชุมชนและอุตสาหกรรมหนาแน่น     ปัญหามลพิษทางน้ำดังกล่าวมีสาเหตุ
มาจาก
                 1.  น้ำเสียจากชุมชน   มีแหล่งกำเนิดจากกิจกรรมหลายประเภท เช่น บ้านเรือน หรือสถาน
ประกอบการท่ีไม่มีการบำบัด ฯลฯ  ซ่ึงสัดส่วนน้ำเสียจากชุมชนท่ีมีผลกระทบต่อความเส่ือมโทรมของแม่น้ำ
เทียบรวมกับน้ำเสียจากกิจกรรมประเภทอ่ืนเท่าท่ีการศึกษาของแม่น้ำเจ้าพระยาน้ัน   คิดเป็นถึงร้อยละ 75
 ของน้ำเสียท้ังหมด   ท ้ังน้ีสาเหตุท่ีน้ำเสียจากชุมชนมีผลกระทบมากเน่ืองจากไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียก่อน
ปล่อยน้ำท้ิงลงสู่แหล่งน้ำ
                 2.  น้ำเสียจากอุตสาหกรรม   ได้แก่   น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้ขจัดความ
สกปรกอย่างเพียงพอตามมาตรฐานน้ำท้ิง   หรือการลักลอบปล่อยน้ำท้ิงลงในแม่น้ำลำคลอง    เป็นปัญหาท่ี
เกิดภาวะน้ำเน่าเสีย   ท้ังน้ีรวมถึงสารพิษต่างๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีถูกปล่อยออกมา  ซ่ึงสามารถทำ
ให้เกิดอันตรายแก่สัตว์น้ำ   และสุขภาพอนามัยของประชาชนได้
                 3.  น้ำเสียจากกองขยะมูลฝอย    พบว่า   การเก็บขนได้ไม่หมด ส่วนท่ีเก็บไม่ได้ถูกท้ิงอยู่ท่ี
แหล่งกำเนิด   ส่วนท่ีเก็บแล้วก็ไม่สามารถกำจัดได้หมด   หรือกำจัดไม่ถูกวิธี    การทำปุ๋ยได้เพียงเล็กน้อย
ขยะมูลฝอยดังกล่าวจึงถูกกองท้ิงไว้ก่อให้เกิดกล่ินเหม็น   ทำให้เกิดน้ำเสียน้ำเสียจากกองขยะมูลฝอยไหล
ลงสู่แม่น้ำลำคลองใกล้เคียง และเกิดการปนเป้ือนของน้ำใต้ดิน
                 4.  น้ำเสียจากส่ิงปฏิกูล   ในชุมชนการกำจัดสิงปฏิกูลจะใช้บ่อเกรอะ หรือบ่อซึม   ทำให้การ
เก็บกัก  และลดความสกปรกลงสว่นหน่ึง      จากน้ันจะทำการระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ หรือแหล่งน้ำต่างๆ
เป็นการเพ่ิมความสกปรกให้กับแม่น้ำลำคลอง   นอกจากน้ียานพาหนะต่างๆ ท่ีติดต้ังส้วม เช่น  รถไฟ หรือ
รถยนต์ปรับอากาศได้มีการตรวจสอบ   พบว่ามีการระบายส่ิงปฏิกูลท้ิงในบริเวณทางรถไฟหรือท่ีสาธารณะ
เป็นการแพร่กระจายเช้ือโรค และปัญหาน้ำเสียประการหน่ึง
                 5.  น้ำเสียจากเกษตรกรรม   ได้แก่   น้ำใช้แล้วจากพ้ืนท่ีเพาะปลูก  ซ่ึงประกอบด้วยปุ๋ยส่วน
เกิน   สารเคมีท่ีใช้ในการกำจัดศัตรูพืชและสัตว์   ทำให้เกิดปัญหาการเติบโตอย่างรวดเร็วของพืชน้ำ   เช่น
สาหร่าย  และผักตบชวา    นำไปสู่ปัญหาการตื้นเขินและเน่าเสียของแหล่งน้ำรองรับ   นอกจากนี้จาก
กิจกรรมปศุสัตว์  เช่น  การระบายน้ำท้ิงจากฟาร์มเล้ียงสัตว์ปีก   สุกร และการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ    เป็นอีก
สาเหตหน่ึงท่ีทำให้น้ำเสียท้ังในแม่น้ำลำคลอง และชายฝ่ังทะเล

การบำบัดน้ำเสีย
                 การเลือกวิธีการบำบัดน้ำเสียข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะของน้ำเสีย ระดับการบำบัด
น้ำเสียท่ีต้องการ     สภาพท่ัวไปของชุมชนท่ีแตกต่างกัน   งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินการดูแลและบำรุง
รักษา  และขนาดของพ้ืนท่ีแหล่งน้ำในการบำบัด ได้ดังน้ี



112

            1.    การบำบัดทางกายภาพ  เป็นวิธีการแยกส่ิงเจือปนออกจากน้ำเสีย  เช่น  ของแข็ง
ขนาดใหญ่  กระดาษ  พลาสติก เศษอาหาร กรวด ทราย ไขมัน น้ำมัน     โดยใช้อุปกรณ์ในการบำบัดทาง
กายภาพ  คือ ตะแกรงดักขยะ ถังตักกรวดทราย ถังดักไขมัน และน้ำมัน และถังตกตะกอน   ซ่ึงจะเป็นการ
ลดปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีมีในน้ำเสียเป็นหลัก

            2.    การบำบัดทางเคมี   เป็นวิธีการบำบัดน้ำเสียโดยใช้กระบวนการทางเคมี  เพ่ือทำ
ปฏิกิริยากับสิ่งเจือปนในน้ำเสีย  วิธีการนี้จะใช้สำหรับน้ำเสียท่ีมีส่วนประกอบอย่างใดอย่างหน่ึง    เช่น
ค่า pH สูงหรือต่ำเกินไป  มีสารพิษ  มีโลหะหนัก  มีของแข็งแขวนลอยท่ีตกตะกอนยาก  มีไขมันและน้ำมัน
ท่ีละลายน้ำ   มีไนโตรเจนหรือฟอสฟอรัสท่ีสูงเกินไป  และมีเช้ือโรค    อุปกรณ์ท่ีใช้ในการบำบัดน้ำเสียด้วย
วิธีทางเคมี   ได้แก่  ถังกวนเร็ว ถังกวนช้า ถังตกตะกอน ถังกรอง และถังฆ่าเช้ือโรค

            3.    การบำบัดทางชีวภาพ    เป็นวิธีการบำบัดน้ำเสียโดยใช้กระบวนการทางชีวภาพ
หรือใช้จุลินทรีย์ ในการกำจัดส่ิงเจือปนในน้ำเสียโดยเฉพาะสารคาร์บอนอินทรีย์  ไนโตรเจน  และฟอสฟอรัส
โดยความสกปรกเหล่านี้จะถูกใช้เป็นอาหาร   และเป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์ในถังเลี้ยงเช้ือเพ่ือการ
เจริญเติบโต    ทำให้น้ำเสียมีค่าความสกปรกลดลง    โดยจุลินทรีย์เหล่านี้อาจเป็นแบบใช้ออกซเิจนหรือ
ไม่ใช้ออกซิเจนก็ได้     ระบบบำบัดน้ำเสียท่ีอาศัยหลักการทางชีวภาพ  ได้แก่  ระบบแผ่นจานหมุน  ระบบ
คลองวนเวียน  ระบบบ่อเติมอากาศ ระบบโปรยกรอง  ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย   ระบบกรองไร้อากาศ  โดย
เฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์    ซ่ึงเป็นระบบบำบัดน้ำเสียท่ีอาศัยกระบวนการทางธรรมชาติ
แบ่งเป็น

            ส่วนแรก   เป็นส่วนท่ีปลูกพืชท่ีมีลักษณะสูงโผล่พ้นน้ำ และรากเกาะดินปลูกไว้ เช่น  กก
แฝก  ธูปฤาษี เพ่ือช่วยกรอง และตกตะกอนของสารแขวนลอย  และสารอินทรีย์ท่ีตกตะกอนได้    สามารถ
กำจัดสารแขวนลอย และสารอินทรีย์ได้บางส่วน  เป็นการลดสารแขวนลอย และค่า BOD ได้ส่วนหน่ึง

            ส่วนท่ีสอง เป็นส่วนท่ีมีพืชชนิดลอยอยู่บนผิวน้ำ  เช่น ผักตบชวา จอก แหน บัว รวมท้ัง
พืชขนาดเล็กท่ีแขวนลอยอยู่ในน้ำ  เช่น  สาหร่าย จอก แหน เป็นต้น   พืชท่ีส่วนท่ีสองน้ีจะไม่มีการปลูกพืช
ท่ีมีลักษณะสูงโผล่พ้นน้ำเหมือนส่วนแรกและส่วนท่ีสาม  น้ำในส่วนน้ีจึงมีการสัมผัสอากาศและแสงแดดทำให้
มีการเจริญเติบโตของสาหร่ายซ่ึงเป็นการเพ่ิมออกซิเจนละลายน้ำ (DO)  ทำให้จุลินทรีย์ชนิดท่ีใช้ออกซิเจน
ย่อยสลายสารอินทรีย์ท่ีละลายน้ำได้เป็นการลดค่า BOD  ในน้ำเสีย

            ส่วนท่ีสาม   มีการปลูกพืชลักษณะเดียวกับส่วนแรก   เพ่ือช่วยกรองสารแขวนลอยท่ียัง
เหลืออยู่   ทำให้แหล่งรองรับน้ำท้ิงดีข้ึน   ทำให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศ   และสภาพแวดล้อมเป็นท่ี
อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์และนกชนิดต่างๆและเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและศึกษาทางธรรมชาติ

              กังหันชัยพัฒนา   เป็นเคร่ืองกลเติมอากาศแบบทุ่นลอย มีใบพัดขับเคล่ือนน้ำหมุนรอบ
เป็นวงกลม   สำหรับขับเคล่ือนน้ำและวิดน้ำข้ึนไปสาดกระจายเป็นฝอย  เพ่ือให้สัมผัสอากาศได้อย่างท่ัวถึง
เป็นผลให้ออกซิเจนในอากาศสามารถละลายเขา้ไปในน้ำได้เร็ว      และในช่วงท่ีน้ำเสียถูกยกข้ึนมากระจาย
สัมผัสอากาศตกลงไปยังผิวน้ำจะทำให้เกิดฟองอากาศจมตามลงไปก่อให้เกิดการถ่ายเทออกซิเจนอีกส่วนหน่ึง

            หญ้าแฝก   และการใช้ประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ดิน และน้ำ  จากสมบัติท่ีดีของหญ้า
แฝกท่ีมีการแตกหน่อ   รวมเป็นกอ  และเบียดกันแน่น ต้ังตรง  และไม่แผ่ขยายด้านข้าง   มีระบบรากยาว
ประสานกันหนาแน่นช่วยยึดดิน   และรากมีลักษณะอวบสามารถอุ้มน้ำได้ดี    จึงช่วยป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดินแถวหญ้าแฝกช่วยกักเก็บตะกอนดิน  ลดความแรงของน้ำไหลบ่า   ช่วยกักเก็บน้ำไว้ในดิน
และพ้ืนท่ีตอนบน รักษาความช้ืนในดิน เพ่ิมอินทรีวัตถุแก่ดิน ช่วยให้ดินระบายน้ำได้ดีข้ึน ทำให้ดินโปร่ง
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การอนุรักษ์น้ำ

       การอนุรักษ์น้ำ   หมายถึง  การใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมสูงสุด และให้มีปรมิาณ
เพียงพอ คุณภาพดี มีอายุการใช้ยืนยาว   การอนุรักษ์น้ำทำได้หลายวิธี  ดังน้ี

       1.   การใช้น้ำอย่างประหยัด    เพราะนอกจากจะลดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าน้ำลงได้แล้วยังทำ
ให้ปริมาณน้ำเสียท่ีท้ิงลงแหล่งน้ำมีปริมาณน้อยลง  และป้องกันการขาดแคลนน้ำได้ด้วย

       2.   การสงวนน้ำไว้ใช้    ในบางฤดูหรือในสภาวะท่ีมีน้ำมากเหลือใช้ควรมีการเก็บน้ำไวใ้ช้
เช่น  การทำบ่อเก็บน้ำ การสร้างโอ่งน้ำ  ขุดลอกแหล่งน้ำ   รวมท้ังสร้างอ่างเก็บน้ำและระบบชลประทาน

       3.   การพัฒนาแหล่งน้ำ    ในบางพ้ืนท่ีขาดแคลนน้ำ จำเป็นท่ีจะต้องหาแหล่งน้ำเพ่ิมเติมเพ่ือ
ให้สามารถมีน้ำไว้ใช้ท้ังในครัวเรือน และในการเกษตรได้อย่างเพียงพอ

       4.   การป้องกันการเกิดน้ำเสีย  การไม่ท้ิงขยะและส่ิงปฏิกูลและสารพิษลงในแหล่งน้ำ  น้ำเสีย
ท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล  ควรมีการบำบัดก่อนท่ีจะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ

       5.   การนำน้ำเสียกลับไปใช้ใหม่    น้ำท่ีไม่สามารถใช้ได้ในกิจการอย่างหนึ่งอาจใช้ได้ในอีก
กิจกรรมหน่ึง เช่น  น้ำท้ิงจากการล้างภาชนะอาหารสามารถนำไปรดตน้ไม้ได้   น้ำท่ีระบายออกจากโรงงาน
อุตสาหกรรมบางแห่งอาจนำไปใช้เพาะเล้ียงสัตว์น้ำได้
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  น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจำเป็นต่อสิงมีชีวิตทุกชนิด   น้ำเป็นส่วนประกอบ
ท่ีสำคัญในร่างกาย   และส่ิงมีชีวิตต้องการน้ำในการดำรงชีวิตสำหรับด่ืมกิน   การประกอบอาหาร     ชำระ
ร่างกาย     น้ำเป็นส่ิงจำเป็นในการเพาะปลูก  เล้ียงสัตว์  และแหล่งน้ำเป็นท่ีอยู่อาศัยของปลาและสัตว์อ่ืนๆ
ในอุตสาหกรรมต้องใช้น้ำในการผลิตและกิจกรรมต่างๆ      นอกจากน้ี  แม่น้ำลำคลอง  ทะเล มหาสมุทรยัง
เป็นเส้นทางคมนาคม เป็นแหล่งท่องเท่ียว    ก่อให้เกิดภูมิปัญญาและวิถีชีวิตเก่ียวกับน้ำ/แหล่งน้ำด้านการ
ทำมาหากิน  ด้านการรักษาสุขภาพอนามัย  ด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้านงานประเพณทีางศาสนา
การเคารพบูชาเหนือธรรมชาติ   และด้านการสร้างสรรค์ทางศิลปะ

  ภูมิปัญญา ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  หมายถึง
“ พ้ืนความรู้ความสามารถ”    ถือเป็นความรู้ความสามารถข้ันพ้ืนฐานท่ีเกิดจากความเฉลียวฉลาดของผู้คน
ในกลุ่มสังคมใดกลุ่มสังคมหน่ึง    ซึ่งคิดประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ ข้ึนเพ่ือประโยชน์ในการดำรงชีวิต
และการอยู่ร่วมกันในสังคมน้ัน    โดยส่ิงท่ีคิดประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์น้ันได้มีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงต่อ
ไปยังคนอีกรุ่นหน่ึงจนถึงปัจจุบัน

  ภูมิปัญญาแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ถือเป็นระดับท้องถ่ิน กับภูมิปัญญา
ไทย  ถือเป็นระดับชาติหรือระดับประเทศ   ตัวอย่างภูมิปัญญาไทย ได้แก่  ดนตรีไทย เคร่ืองแต่งกายไทย
อาหารไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  เป็นต้น  ซ่ึงภูมิปัญญาชาวบ้านและภูมิปัญญาไทยต่างก็มีความ
เก่ียวพันเช่ือมโยงกันคือ   องค์ประกอบของภูมิปัญญาชาวบ้านจะแบ่งเป็น 5 ส่วน   คือ
                      1. ภูมิปัญญาด้านการทำมาหากิน
                      2. ภูมิปัญญาด้านการรักษาสุขภาพอนามัย
                      3. ภูมิปัญญาด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม
                      4. ภูมิปัญญาด้านงานประเพณีทางศาสนา และการเคารพบูชาเหนือธรรมชาติ
                      5. ภูมิปัญญาด้านการสร้างสรรค์ทางศิลปะ

  ภูมิปัญญา - วิถีชีวิตเกี่ยวกับน้ำ/แหล่งน้ำด้านการทำมาหากิน  เห็นได้ชัดท้ังในวิธี
การทำงาน  และการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่นำมาใช้ในการทำงานแต่ละอาชีพ  โดยเฉพาะ
ด้านเกษตรกรรม    ซ่ึงเป็นอาชีพหลักของคนไทย   ได้แก่   การสร้างฝาย เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการ
จัดการน้ำเพ่ือใช้ในการเกษตรและการอุปโภคบริโภคมีทำกันมากในภาคเหนือซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
ที่สำคัญ ชาวบ้านจะช่วยกันสร้างเข่ือนดิน  หรือเข่ือนหินขนาดเล็ก  ก้ันลำน้ำให้ไหลผ่านตำบลและหมู่บ้าน
เป็นระยะตามความเหมาะสมเพื่อยกระดับน้ำในลำน้ำให้สูงขึ้นเล็กน้อย  แล้วทดน้ำให้ไหลไปตามคูคลอง
เล็กๆท่ีเรียกว่า  เหมืองฝาย  เข้าไปในไร่นา     ในการสร้างฝายต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้าน
ทุกฝ่ายในการกำหนดท่ีต้ัง การลงมือสร้าง และการดูแลรักษารวมท้ังการจัดระบบการแบ่งน้ำอย่างยุติธรรม
โดยชาวบ้านจะเลือกผู้อาวุโสคนหน่ึงให้ทำหน้าท่ีดูแลฝาย เรียกว่า “แก่ฝาย” นับเป็นภูมิปัญญาในด้านการ
ทำมาหากิน  และด้านความสัมพันธ์ในชุมชน

แหล่งน้ำกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
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                   ฝายทดน้ำ                                                          อ่างเก็บน้ำ

                      นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านในการคิด
ประดิษฐ์และยังใช้สืบต่อกันมา  ได้แก่ ระหัด  หลุก ใช้วิดน้ำเข้าไร่นา   เคร่ืองมือจับปลา  ได้แก่  สุ่ม   ข้อง
ลอบ  อีจู้  เป็นเคร่ืองมือสานด้วนไม้ไผ่หรือหวาย ใช้จับปลาในแหล่งน้ำ  ลัน เป็นเคร่ืองมือทำด้วยกระบอก
ไม้ไผ่ใช้ดักปลาไหล  แห  อวน  โพงพาง ยอ เป็นเคร่ืองมือดักจับปลาด้วยตาข่าย และ  โป๊ะ เป็นเคร่ืองมือ
ดักปลาทะเลทำด้วยเสาไม้ ปักเป็นวงในทะเล เพ่ือล่อปลาว่ายเข้ามารวมกันเป็นจำนวนมาก

                       หลุก                                                         กังหันชัยพัฒนา

        ภูมิปัญญา - วิถีชีวิตเก่ียวกับน้ำ/แหล่งน้ำด้านการรักษาสุขภาพอนามัย   เห็นได้ชัดเจน
จากการแข่งเรือซ่ึงมีอยู่ทั่วไปตามลุ่มแม่น้ำในภาคต่างๆ  มวยทะเล  การละเล่นขนมฝักบัวหรือตีโป่ง  ซ่ึง
เป็นกิจกรรม เพ่ือพัฒนาสุขภาพกาย  จิตใจ และสังคม

        ภูมิปัญญา - วิถีชีวิตเก่ียวกับน้ำ/แหล่งน้ำด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม   เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว  เครือญาติ  และบุคคลอ่ืนๆ  ในชุมชน และสังคมเพ่ือให้สามารถอยู่ด้วยกัน
อย่างผาสุก และสงบสุข เป็นระเบียบเรียบร้อย    โดยมีกฎเกณฑ์หรือระเบียบแบบแผนประเพณีต่างๆเป็น
แนวส่ิงกำหนดข้อควรปฏิบัติ  หรือข้อห้ามชัดเจน   ตัวอย่างท่ีจะกล่าวในท่ีน้ี  ได้แก่  การดน้ำดำหัว  เป็น
พิธีทางภาคเหนือและภาคอีสาน    ซ่ึงกระทำกันในวันสงกรานต์  เป็นการแสดงความเคารพนบัถือต่อผู้ใหญ่
โดยนำส่ิงของและน้ำใส่เคร่ืองหอมไปขอให้ผู้ใหญ่รดน้ำใส่หัวให้อยู่เย็นเป็นสุข      ในภาคกลางเรียกพิธีน้ีว่า
การรดน้ำขอพร   โดยนำน้ำท่ีใส่เคร่ืองหอมไปรดท่ีมือของผู้ใหญและขอพร    จะทำในวันสงกรานต์หรือใน
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โอกาสวันสำคัญต่างๆ     ในภาคใต้ท่ีจังหวัดนราธิวาส    มีการกินวานซ่ึงคล้ายคลึงกับการลงแขกในภาค
กลาง  คือชาวบ้านร่วมแรงช่วยเหลือกันโดยไม่รับค่าจ้าง  เช่น   การหามเรือ การลากเรือ  เป็นต้น

               ภูมิปัญญา - วิถีชีวิตเกี่ยวกับน้ำ/แหล่งน้ำด้านงานประเพณีทางศาสนา  และการ
เคารพบูชาส่ิงเหนือธรรมชาติ   คนไทยส่วนใหญ่นอกจากจะมีศาสนาท่ีตนเคารพนับถือแล้ว  ส่วนใหญ่มัก
มีการบูชาส่ิงเหนือธรรมชาติ เช่น ผีสาง  เทพเทวดา และจิตวิญญาณ  ควบคู่กันไปด้วย    จนบางคร้ังแยก
ไม่ออกอย่างชัดเจนว่างานประเพณีใดเป็นงานทางศาสนา    งานประเพณีใดเก่ียวข้องกับการเคารพบูชาส่ิง
เหนือธรรมชาติ      สำหรับงานประเพณีทางศาสนาพุทธเก่ียวกับน้ำ /แหล่งน้ำ  ท่ีมีภูมิปัญญาชาวบ้านเข้า
มาเก่ียวข้องด้วย  ได้แก่ การสรงน้ำพระเพ่ือการอยู่เย็นเป็นสุข  ประเพณีรับบัวของชาวบางพลี  จังหวัด
สมุทรปราการโดยโยนดอกบัวไปท่ีองค์พระหลวงพ่อโตในเรือท่ีแห่ไปตามลำคลองในช่วงเทศกาลออกพรรษา

  งานประเพณีท่ีมุ่งเน้นทางด้านการเคารพบูชาส่ิงเหนือธรรมชาติ ได้แก่ การลอยกระทง
เป็นการแสดงความเคารพแมพ่ระคงคา   นอกจากน้ียังมีงานประเพณีบุญบ้ังไฟ    ท่ีทำกันท่ัวไปของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการบวงสรวงบูชาพญาแถน หรือ ผีฟ้า    ซ่ึงเป็นเทวดาดูแลฝนตกตามฤดูกาลใน
โลกมนุษย์ พิธีทำในเดือน 6     งานพิธีไหลเรือไฟ   เป็นงานเทศกาลของจังหวัดนครพนมจัดในช่วงออก
พรรษาเพ่ือบูชาพระแม่คงคา   คล้ายกับประเพณีลอยกระทงในภาคกลาง   โดยแต่ละชุมชนร่วมกันตกแต่ง
ประดับประดาเรือไฟของตนด้วยโคมหรือตะเกียงท่ัวท้ังลำเรือ   แล้วปล่อยให้ไหลไปช้าๆ ในลำนำโขง โดย
ผู้คนจำนวนมากคอยชมอยู่บนฝ่ัง    และในเดียวกับท่ีมีการไหลเรือไฟ จะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีน่า
พิศวงอย่างหน่ึงในลำน้ำโขงท่ีจังหวัดหนองคาย  เรียกว่า  บ้ังไฟพญานาค มีลักษณะเป็นลูกไฟกลมๆ สีส้ม
ลอยข้ึนจากผิวน้ำสู่อากาศ  สูงประมาณ 30 - 50 เมตร   แล้วหายวับไป   ในแต่ปีอาจเกิดมากบ้างน้อยบ้าง
ชาวบ้านเช่ือว่า เป็นลูกไฟท่ีพญานาคท่ีอาศัยอยู่ในลำน้ำโขงพ่นข้ึนมาเพ่ือบูชาพระแม่คงคาในวันออกพรรษา
ได้มีความพยายามในการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับปรากฏการณ์ดังกล่าวว่าเกิดจากอะไร   เหตุใดจึง
มีเฉพาะในลำน้ำโขงส่วนที่เป็นจังหวัดหนองคาย  และทำไมจึงเกิดเฉพาะวันออกพรรษาของทุกปีเท่านั้น
คำอธิบายดังกล่าวครูผู้สอนวิทยาศาสตร์อาจให้ผู้เรียนศึกษาสืบค้นได้ต่อไป

                            ภูมิปัญญา - วิถีชีวิตเก่ียวกับน้ำ/แหล่งน้ำด้านการสร้างสรรค์ศิลปะ     มีปรากฏให้
เห็นในหลายลักษณะ  เช่น  ภาพวาดแสดงวิถีชีวิตของชุมชนและแหล่งน้ำ  ตามฝาผนังในพระอุโบสถ  ตาม
วัดต่างๆ      ในการแสดงพ้ืนเมือง  ได้แก่  การเล่นเพลงเรือ  เพลงฉ่อย  ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเพลง
ปาฏิพากย์  คือ ร้องเกี้ยวพาราสีโต้ตอบด้วยวาทะโวหารเชิงกลอนระหว่างหญิงชาย   ในฤดูน้ำหลาก
การเซ้ิงสวิง   ซ่ึงมีลักษณะท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ินชาวอิสานให้เห็นได้ชัดเจน     นอกจากน้ีมีเร่ืองราว
ในวรรณคดี  นิทาน  คำพังเพย สุภาษิต  ท่ีเก่ียวข้องกับภูมิปัญญา - วิถีชีวิตกับน้ำ /แหล่งน้ำ  เช่น  กาพย์
เห่เรือ  ไกรทอง  น้ำข้ึนให้รีบตัก ฯลฯ   โดยครูผู้สอนวิทยาศาสตร์อาจให้ผู้เรียนศึกษา สืบค้นและบูรณาการ
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะต่อไป
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แนะนำการสืบค้นข้อมูลแหล่งเรียนรู้  “พืชผสมผสาน”

               แหล่งเรียนรู้ “พืชผสมผสาน” ทีจ่ะแนะนำใหรู้้จัก สามารถทำการสบืคน้ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
“พืชผสมผสาน” ได้ท้ังจากภาครัฐและเอกชนซ่ึงจะให้ข้อมูลสำหรับเป็นแนวทางให้นักเรียนได้เรียนรู้  และนำไป
ฝึกปฏบัิติ เช่น

  1.  สำนกังานเกษตรและสหกรณจั์งหวัด อำเภอและตำบลในทอ้งถ่ินของนักเรียน
  2.  กรมวชิาการเกษตร โทรศพัท ์02 5612825 หรือ http://www.dao.go.th

                     3.  กรมสง่เสรมิการเกษตรโทรศพัท ์02 5793926 ,02 5793723
                     4.  กองเกษตรสมัพันธ์ กรมสง่เสรมิการเกษตร โทรศพัท ์02 5795517
                     5.  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยทีางเกษตร
                           โทรศพัท ์02 3123861
                     6.  วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยปีระมาณ 40 แห่งทัว่ประเทศ เช่น

-  จังหวัดกระบี ่โทรศพัท ์075- 612482
-  จังหวัดตาก โทรศพัท ์055-511539 ต่อ 06
-  จังหวัดอดุรธาน ีโทรศพัท ์042- 221334
-  จังหวัดกาญจนบรีุ โทรศพัท ์034- 515050
-  จังหวัดเชยีงใหม ่โทรศพัท ์053- 311392
-  จังหวัดชลบรีุ โทรศพัท ์038- 238290

                     7.   โครงการเศรษฐกจิพอเพียง http://www.sedb.org
                      8.   ศนูย์การเรยีนรู้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ตามแนวพระราชดำรฯิ   และศนูย์สาธติ

        และสง่เสรมิศลิปาชพีฯ ภาคเหนอื จังหวัดเชยีงใหม่ โทรศพัท ์: 053-299-758
                           โทรสาร : 053-299-855    http://www.northernstudy.org
                       9.   ศนูย์ศกึษาการพัฒนาเขาหินซ้อน  อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ  อำเภอพนมสารคาม
                           จังหวัดฉะเชงิเทรา โทรศพัท ์038- 59 9105–6 โทรสาร 038 - 59 9106
                     10.  ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทอง อันเนือ่งมาจากพระราชดำร ิจังหวัดนราธวิาส
                           โทรศพัท ์073 54 2062-3 โทรสาร. 0 7354 2061 www.pikunthong.com
                     11.  ศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูาน อันเน่ืองมาจากพระราชดำร ิจังหวัดสกลนคร
                           โทรศพัท ์0-4274-7458     http://www.puparn.com
                     12.  ศนูย์ศกึษาการพฒันาหว้ยทรายฯ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบรีุ
                           โทรศพัท ์032 -471110 โทรสาร 032 -471110
                      13. ศนูย์ศกึษาการพฒันาหว้ยฮ่องไคร ้ อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ  อำเภอดอยสะเกด็
                           จังหวัดเชยีงใหม ่  โทรศพัท ์053 248004   โทรสาร 053-248483
                     14.  ศนูย์ศกึษาการพฒันาอา่วคุง้กระเบน อันเน่ืองมาจากพระราชดำร ิอำเภอทา่ใหม่
                           จังหวัดจนัทบรีุ โทรศพัท ์  039-321930 โทรสาร 039-325940
                        15.  มูลนิธิพัฒนาไท โทรศพัท ์02  2254247,02 224-6223-4 โทรสาร 02  2246623
                     16.  สมนุไพรในงานสาธารณสขุมูลฐาน http://www.medplant.mahidol.ac.th
                     17.  บริษัท เจียไต ๋จำกดั  โทรศพัท ์02- 2338191-9
                     18. เทคโนโลยชีาวบา้น  สำนกัพมิพ์มติชน โทรศพัท ์02 5800021 ต่อ 1202-8
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แนะนำแหล่งเรียนรู้พืชผสมผสาน

       สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา บรมราชกุมารี
           ท่ีต้ัง มหาวิทยาลัยสุรนารี ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-224152
             การใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ี :  สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรตฯิ   มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 30 ไร่   แบ่งสัดส่วนการใช้
ประโยชน์ของพ้ืนท่ีเป็น 4 ส่วน คือ แหล่งน้ำ : นาข้าว : พืชผสมผสาน : โครงสร้างพ้ืนฐาน ในสัดส่วน 30-30-
30-10 โดยทำการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ เน้นการปลูกพืชที่มีศักยภาพและลู่ทางด้านการตลาด เช่น
ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวหอมนิล เผือกหอม ดอกไม้จีน ผักโขมจีน คะน้าฮ่องกง รวมถึง พืชสมุนไพรและเคร่ืองเทศ
            เทคโนโลยีในการการผลิต : เน้นการปลูกพืชหมุนเวียนแบบผสมผสาน โดยนำเทคโนโลยีด้าน
ต่าง ๆ ท้ังภูมิปัญญาท้องถ่ิน เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีด้านการป้องกันกำจัดศัตรูพืช มาเช่ือมโยง
และปรับใช้ร่วมกัน เพ่ือฟ้ืนฟู รักษา และคืนความอุดมสมบูรณ์ในกับระบบเกษตรนิเวศน์

             สวนเกษตร มทส ได้รับใบรับรองผลิตภัณฑ์
            สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ได้รับใบรับรอง “การผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานประเทศไทย” เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2548 หมายเลข
ใบรับรอง TAS : 796 โดยผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการรับรอง ได้แก่ ข้าว ผัก และพืชสมุนไพรในไร่นาสวนผสม
ผู้สนใจสามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้
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นางสมจติ  เริงโพธิ ์ เกษตรกรดเีด่นแห่งชาต ิอาชพีไรน่าสวนผสมจาก จ. อ่างทอง
                       ที่ตั้ง บ้านเลขที ่16 หมู่ที ่2 ตำบลคลองววั อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
                       การใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ี :ทำไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสานโดยปรบัเปล่ียนพ้ืนท่ีนามา
เป็นไร่นาสวนผสมในพ้ืนท่ี 13 ไร่ ปัจจุบันทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมในพ้ืนท่ี 18 ไร่ 2 งาน โดยมีกิจกรรม
ดังน้ี
            1. ทำนาปี พื้นที่ 5 ไร่ 2 งาน ปลูกข้าวพันธุ์ก้อนแก้ว ได้ผลผลิตเฉลี่ย 419 กิโลกรัม/ไร่
สำหรับบริโภคที่เหลือจึงจำหน่าย หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วปลูกข้าวโพดหวาน มะเขือเทศ และถั่วพุ่ม
เป็นรายไดอี้กทางหนึง่
                  2. ปลูกไมผ้ล และรายไดใ้นปี 2543 ไดแ้ก่
                        มะม่วงทวาย พ้ืนที ่6 ไร่ พันธ์ุทีใ่ช้ปลูกไดแ้ก ่ พันธ์ุโชคอนนัต์จำนวน 513 ต้น    น้ำดอกไม้
เบอร์ 4 จำนวน 25 ต้น   น้ำดอกไมมั้น 30 ต้น  และอ่ืนๆ ไดแ้ก ่ เศรษฐทีวาย มันเดอืนเกา้ บุญบันดาล
หอมทองทวายและแมลู่กดก จำนวน 32 ต้น    โดยจำหนา่ยทัง้ผลผลติ กิง่พันธ์ุ และต้นตอ   มีรายไดจ้ากการ
จำหน่ายผลผลติ 208,112 บาท กิง่พันธ์ุ 279,510 บาท และตน้ตอ 82,650 บาท
                      มะพร้าวนำ้หอม พันธ์ุกน้จีบ จำนวน 250 ต้น ปลูกสลบักบัมะม่วงจำหนา่ยทัง้ผลผลติและ
พันธ์ุมะพรา้ว มีรายไดจ้ากการจำหนา่ยผลมะพรา้ว 46,217 บาท พันธ์ุมะพรา้ว 33,460 บาท
              ส้มโอ พันธุ์ทองดี 50 ต้น ขาวแตงกวา 50 ต้น และกระท้อน 6 ต้น ยังไม่ให้ผลผลิต
                        กลว้ยพันธ์ุน้ำว้าขาว จำหน่ายผลและใบตอง โดยใหห้ลานเปน็ผู้ดแูล แบ่งรายไดก้นัมีรายได้
4,969 บาท
                 3. ปลูกพืชผัก ได้แก่ น้ำเต้า มะเขือเทศ โดยปลูกตามขอบร่องสวน ปีละ 2 คร้ัง มีรายได้ 8,270
บาท    เศษพชืผักทีเ่หลือนำไปทำปุย๋น้ำหมักชวีภาพและเปน็ อาหารปลา
                  4. เล้ียงปลา ไดแ้ก ่ปลาทบัทมิ  แรด ตะเพียน สวาย ย่ีสก และปลาจนี จำนวน 168,000 ตัว
ยังไม่ได้จำหน่าย
                  5. เล้ียงไกไ่ข่ 15 ตัวไว้บริโภค  โดยทำโรงเรอืนบนรอ่งน้ำในสวนใหเ้ศษอาหารหรอืมูลไกเ่ป็น
อาหารปลา
                   จากการดำเนินกิจกรรมไร่นาสวนผสม  ทำให้มีรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเป็นเงิน
621,841 บาท   การทำกิจกรรมที่มีลักษณะผสมผสานเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การเล้ียงไก่บนบ่อปลา การใช้สารสะเดาป้องกันกำจัดศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี
ปลูกถ่ัวเขียวและทำน้ำหมักชีวภาพ  ใช้กับดักกาวเหนียว และแสงไฟกำจัดแมลงศัตรูพืช   ใช้เศษพืชคลุมดิน
เพ่ือรักษาความช้ืน และเพาะเมล็ดผักด้วยกระทงใบตองเป็นการลดการใช้พลาสติกท่ีมีผลต่อสภาพแวดล้อม
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คุณนัง อินทะแกลว้อาย ุ64 ปี เกษตรกรดเีด่น ด้านเศรษฐกจิพอเพยีงระดบัภาคใต้
            ทีต่ัง้ บ้านเลขที ่15 หมู่ที ่3 ตำบลบางพระใต ้อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
        การใชป้ระโยชนใ์นพืน้ท่ี : ปลกูพืชหลากหลาย โดยไดว้างแผนทำการเกษตรทีดิ่น 6 ไร่

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   เน้นเพื่อการสร้างงานให้คนในครอบครัวและเพื่อการบริโภคเริ่มแรก   ได้ขยายพันธุ์
ยางพาราและผักเหลียง  เพ่ือจำหน่ายและปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือนและได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ โดยการปลูกพืชท่ีมีความหลากหลาย ทำให้มีรายได้รายวัน รายเดือน และรายปี พืชท่ีปลูกได้แก่ มังคุด
ทุเรียน ผักเหลียง หมาก  และพืชผักอีกหลายชนิด   นอกจากนี้ได้ขยายพันธุ์ผักเหลียงและยางพาราขายเพื่อ
เป็นรายได้เพ่ิม

  ผักเหลียง 5,650 ต้น เก็บเก่ียวยอดอ่อนวันเว้นสองวัน ได้คร้ังละ 300-350 กำหรือมัด
มัดละ 200 กรัม ขายกำละ 3 บาท มีรายได้วันละ 900-1,050 บาท เท่ากับ 9,000-10,500 บาท ต่อเดือน

  ชะอม 180 ต้น เก็บเก่ียวยอดอ่อนสัปดาห์ละคร้ัง ได้คร้ังละ 120-150 กำ ขนาดกำละ 200
กรัม ขายกำละ 3.50 บาท มีรายได้วันละ 420-525 บาท เท่ากับ 1,680-2,100 บาท ต่อเดือน
      ส้มง่ัว 30 ต้น เก็บเก่ียวยอดอ่อนได้สัปดาห์ละคร้ัง คร้ังละ 180 กำ ขายกำละ 1 บาท
มีรายไดวั้นละ 180 บาท เทา่กบั 720 บาท ต่อเดอืน

  ส้มแป้น จำนวน 22 ต้น เก็บเก่ียวยอดออ่นไดสั้ปดาหล์ะครัง้ คร้ังละ 150 กำ ขายกำละ
1 บาท มีรายไดวั้นละ 150 บาท เทา่กบั 600 บาท ต่อเดอืน

 ต้นพันธ์ุผักเหลยีง จำนวน 6,800 ต้น ขายตน้ละ 10 บาท เป็นเงิน 68,000 บาท
 ต้นพันธ์ุยางพารา จำนวน 20,000 ต้น ขายตน้ละ 15-18 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท
 ต้นพันธ์ุย่ีหร่า จำนวน 300 ต้น ขายตน้ละ 15 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท
 หมาก จำนวน 300 ต้น เร่ิมให้ผลผลติเป็นปีแรก
 มังคดุ จำนวน 87 ต้น เร่ิมให้ผลผลิตเป็นปีแรก

          นอกจากพชืดงักลา่วแลว้ ยังมีพืชพ้ืนบ้านอกีหลายชนดิทีป่ลูก เช่น พริก ผักชฝีร่ัง มะเขือพวง
มะนาว สม้ป่อย กะเพรา โหระพา ใบมะกรดู ตำลึง ข่า และตะไคร ้ฯลฯ
                   ติดตอ่เย่ียมชมไดท้ีโ่ทร. (077) 899-094   หรือติดตอ่สำนกังานเกษตรอำเภอละอุน่  จังหวัด
ระนอง โทร. (077) 899-056



121

นายสมบรูณ์ วิสมตินันท์  อาย ุ68 ปี เกษตรกรตวัอยา่ง จังหวดันราธิวาส
                           ท่ีต้ัง :  บ้านเลขท่ี 125/12 หมู่ท่ี 9 บ้านโพธ์ิทอง  ตำบลกะลุวอเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัด
นราธิวาส
                 การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ : ทำการเกษตรพื้นที่6 ไร่ในรูปแบบปลูกไม้ผลเป็นหลัก
ลักษณะของพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบโดยท่ัวไปลักษณะดินเป็นดินทราย ภายในพ้ืนท่ีมีการปลูกไม้ผลหลากหลายชนิด
และปลูกผักตามช่วงฤดูกาล

                    กิจกรรมหลัก การปลูกไม้ผลในพ้ืนท่ี เช่น ชมพู่ ละมุด มะละกอ จำหน่ายและ
บริโภคในครัวเรือน

    กิจกรรมรอง ปลูกผักกินใบและกินผลหมุนเวียนไปตามฤดูกาล เช่น ถ่ัวฝักยาว
พริก มะเขือ แตงกวา

    แผนผังแปลงไม้ผล
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นายหะยีหวัง หัดขะเจ อายุ 73 ปี เกษตรกรตัวอย่าง จังหวัดนราธิวาส
                     ท่ีต้ัง : บ้านเลขท่ี 34 หมู่ท่ี 1 บ้านยาบี ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
                        การใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ี : ทำการเกษตรพ้ืนท่ี 6 ไร่ในรูปแบบการเกษตรยั่งยืน   สภาพพื้นที่
เดิมเป็นท่ีราบเชิงเขา  ปลูกยางพารามาก่อน   และได้ปรับสภาพพื้นที่มาทำการปลูกพืชผักร่วมกับผลที่มีอยู่
เดิมแล้ว  และทางศูนย์ฯ พิกุลทองได้เข้าไปพัฒนาท่ีดินโดยการขุดยกร่อง   เพ่ือปลูกไม้ผลเพ่ิมเติมรวมท้ังขุดบ่อ
เล้ียงปลา และส่งเสริมให้เกษตรกร เล้ียงสัตว์ควบคู่กับการปลูกพืช

    กิจกรรมหลัก ไม้ผลด้ังเดิม ภายในพ้ืนท่ี เช่น ทุเรียน ลองกอง การดูแลรักษาตามหลัก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
       กิจกรรมรอง  เล้ียงปลาในแหล่งน้ำ  และเล้ียงเป็ด ไก่ แบบปล่อยในพ้ืนท่ี

 กิจกรรมเสริม ปลูกผักกินผลและใบหมุนเวียนไปตามฤดูกาล และความเหมาะสม
ของสภาพพ้ืนท่ี
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นายสวงิ สุทธิไสย อาย ุ55 ปี  (ณ ปี 2549) เกษตรกรทีไ่ด้รับรางวลัยอดเยีย่มระดบัประเทศ
                     ในโครงการคัดเลือกแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ดีเด่น  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542
                           ท่ีต้ัง  : อยู่บ้านเลขท่ี 30 หมู่ 3 บ้านดงไพรวัลย์ ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน
                               การใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ี : ทำเกษตรทฤษฎีใหม่พ้ืนท่ีท้ังหมด 10 ไร่  ในอดีตช่วงฤดูทำนาก็
ใช้ทำนาข้าวเพียงอย่างเดียวเป็นปี ๆ  ไป     ต่อมาไดมี้แนวคดิและแรงกระตุน้ทีจ่ะปรบัพ้ืนทีท่ำมาหากนิมาทำ
การเกษตรผสมผสานปลูกพืชผักหลายๆ ชนิด  เพ่ือจะได้หมุนเวียนกันไป  จึงแบ่งออกเป็น 4 แปลง  คือ  พ้ืนท่ี
สระน้ำ  พ้ืนท่ีไม้ผล  พ้ืนท่ีนาข้าว และพ้ืนท่ีอยู่อาศัยและโรงเรือนเล้ียงสัตว์    โดยแบ่งเป็นสัดส่วนได้ดังน้ี
                     1. พ้ืนทีส่ระนำ้   จำนวน 3 ไร่   ประกอบดว้ยสระนำ้ 3 สระ ขนาด 3,500 ,1,200 และ 900
ลูกบาศก์เมตร โดยใช้ประโยชน์จากสระน้ำเพ่ือการเกษตรต่างๆ  และใช้ในการเล้ียงปลา   เพ่ือการบริโภคและ
การจำหน่าย เช่น ปลาตะเพียน ปลาดุก ปลาย่ีสก ปลานิล ปลาเพล้ีย ปลาช่อน ปลาหมอ ประมาณ 10,000 ตัว
และนอกจากน้ีบริเวณพ้ืนท่ีรอบๆ ขอบสระน้ำยังปรับพ้ืนท่ีใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวร้ัวกินได้และปลูกไม้ผล
อีกด้วย
                     2. พ้ืนทีป่ลูกไมยื้นต้นและไมผ้ล  จำนวน 3 ไร่  ซ่ึงไมผ้ลทีน่ำมาปลกูจะปลกูในลกัษณะปลกู
แซมต้นกนัระหวา่งไมผ้ลดว้ยกนัและไมยื้นต้น    ไม้ผลทีป่ลูกไดแ้ก ่  มะขามหวาน  มะนาว  ลำไย  สม้
กระทอ้น มะพรา้ว สม้โอ กลว้ย มะปราง     สว่นไมยื้นต้นไดแ้ก ่ไม้รวก ไม้สกั เป็นต้น
                      3. พ้ืนทีน่าขา้ว   พ้ืนทีจ่ำนวน 3 ไร่   ในฤดกูาลทำนาปไีดป้ลูกขา้วทัง้ 3 ไร่   นอกฤดทูำนา
ข้าว ก็ใช้พ้ืนท่ีนาปลูกพชืผักสวนครัว  ได้แก่ กระเทียม ถ่ัวเหลือง ข้าวโพด ถ่ัวลิสง กะหล่ำปลี ผักบุ้ง ถ่ัวฝักยาว
เป็นต้น      หลังจากนัน้   จะเกบ็ผลผลติทัง้หมด  แล้วยังไดห้ว่านปอเทืองเพื่อทำเป็นปุ๋ยพืชสดและไถกลบ
ก่อนการทำนาในปีต่อไปด้วย
                     4.  พ้ืนทีอ่ยู่อาศยัและโรงเรอืนเล้ียงสตัว์  จำนวน 1 ไร่    บริเวณทีอ่ยู่อาศยัดา้นลา่งจะเปน็
โรงเรือนเล้ียงไก่พันธุ์พื้นเมือง จำนวน 100 ตัว   และมีโรงเรือนเลี้ยงโค 1 หลัง จำนวน 5 ตัว   และบริเวณ
ใกล้โรงเรือนและรอบ ๆ  จะปลูกพืชผักสวนครัวร้ัวกินได้ เช่น ชะอม ตำลึง พริก มะเขือ ขิง ข่า ตะไคร้ กระเพรา
อีกด้วย
              ติดตอ่เย่ียมชมไดท้ีส่ถาบนัการเรยีนรู้ทอ้งถ่ินจังหวัดนา่น วัดพระธาตแุช่แห้ง ตำบลมว่งต๊ึด
กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 โทรศัพท์ 0-5477-5636 ต่อ 22 – 23 หรือบ้านเลขที่ 30 หมู่ 3
บ้านดงไพรวลัย์ ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน 55170
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การปลูกพืชผสมผสาน

                      การปลูกพืชผสมผสานเป็นการจัดระบบการปลูกพืชให้เกิดความหลากหลาย     ซ่ึงพืชจะอยู่
ด้วยกันอย่างเหมาะสมกลมกลืน   และมีผลกระทบในทางเก้ือกูลกันและกัน    ในการจัดระบบการปลูกพืชมากกว่า
หน่ึงชนิดในพ้ืนท่ีดินเดียวกัน  ซ่ึงอาจจะปลูกร่วมในเวลาเดียวกันหรือต่างระยะเวลากัน  ท่ีเรียกว่า  พหุกสิกรรม
มีวัตถุประสงค์หลักในการเพ่ิมพูนผลผลิต และรายได้จากการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีดินดังกล่าวให้มากข้ึน  พร้อมๆ
กันนั้นก็จะทำให้ดินมีสภาพทั้งกายภาพ และส่วนประกอบของธาตุอาหารของพืชมีการปรับปรุงดียิ่งขึ้น
ซ่ึงพอจะแยกความมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชกับพืชออกเป็นระบบการเพาะปลูกออกได้เป็น 6 ระบบ ดังน้ี คือ
                        1. ระบบการปลูกพืชร่วม (Intercropping)  หมายถึง  ระบบพหุกสิกรรมที่ปลูกพืชตั้งแต่
สองชนิดร่วมกันในเวลาเดียวกัน ซ่ึงอาจจะเป็นรูปแบบใดก็ได้ใน 2 รูปแบบดังน้ี

         1.1   การปลูกแบบผสม (Mixed Intercropping) หมายถึง การปลูกพืชร่วมที่ไม่เป็น
แถวเป็นแนว แต่หากจะปลูกผสมกนัไปตามความเหมาะสมของสภาพพืน้ท่ีต้องการตามธรรมชาติ
                            1.2   การปลกูแบบเปน็แถว (Row Intercropping) หมายถงึ ระบบการปลกูพชืร่วม
ท่ีมีอย่างน้อยหน่ึงชนิดท่ีปลูกเป็นแถว   ที่เหลือนอกจากนั้นอาจจะปลูกเป็นแถวสลับกับพืชแรกหรือปลูกไม่
เป็นแถวอยูใ่นระหวา่งแถวของพชืแรกกไ็ด ้เช่น การปลกูขา้วโพดรว่มกบัถ่ังลิสงในเวลาเดยีวกนั เป็นต้น
                      2. ระบบการปลกูแบบรบัช่วง (Relay Cropping)  หมายถงึ   ระบบการปลกูพชืแรกปลกู
ก่อน   แต่ยังไม่ถึงวันเก็บเก่ียวก็จะมีการปลกูพืชท่ีสองในพืน้ท่ีเดียวกัน    ซ่ึงอาจจะเปน็การปลกูระหว่างแถว
(Inter-Row) หรือปลูกผสม (Mixed) กไ็ด ้  เช่นการปลกูขา้วแลว้รับช่วงโดยการปลกูถัว่เหลืองกอ่นการเกบ็-
เกีย่วข้าว เป็นต้น
                      3. ระบบการปลกูแบบทวกิสกิรรม  หรือ  แบบตาม (Double or Sequential Cropping)
หมายถึง  ระบบการปลูกพืชแรกจนเก็บเก่ียวแล้วจึงปลูกพืชสองตามทันที หรือเว้นช่วงท่ีไม่นานนัก โดยเฉพาะ
ในสภาพของพ้ืนท่ีท่ียังมีความช้ืน และน้ำในดินเหลือจากการปลูกพืชแรกเพียงพอต่อการเจริญเติบโต   และให้
ผลผลิตของพืชท่ีสอง
                      4. ระบบการปลกูพชืต่างระดบั (Multi-Storeyed Cropping)    วิธีการนีอ้าจจะทำไดท้ัง้ใน
รูปแบบของการปลูกพืชเป็นแถวเป็นแนว  หรือการปลูกผสมไม่เป็นแถวก็ได้  แต่หลักการสำคัญก็คือ  การให้มี
พืชหลายๆ ชนิดท่ีสามารถจะปลูกร่วมกันโดยไม่แย่งแสงแดด  ธาตุอาหารในดิน  แหล่งน้ำและอากาศเป็นส่ิงท่ี
สำคัญท่ีจะต้องทำการศึกษาหาชนิดของพืชท่ีเหมาะสม พืชชนิดใดท่ีต้องการแสงแดดมาก พุ่มต้นไม้ไม่หนาทึบ
เช่น หมากและมะพรา้วจะอยูส่ว่นบน ลดลงมากจ็ะเป็นไม้ทีมี่พุ่มต้นหนา เช่น มะม่วง ทเุรียน มังคดุ กลว้ย
ฯลฯ    ลดลงมาจากระดบักลางกจ็ะเป็นไม้ทีต้่องการรม่เงา  เช่น  กาแฟ  โกโก ้ชา ฯลฯ    สว่นทีต่่ำลงมาอกี
และต้องการแสงแดดไมม่าก เช่น ขิง ข่า ว่านตา่ง ๆ
                      5. ระบบการปลกูพชืแบบราทนู (Ratoon Cropping) หมายถงึ  การใชพื้ชทีส่ามารถจะยดื
ระยะเวลาของการให้ผลผลิตได้มากกว่าหน่ึงฤดูกาลโดยไม่ต้องมีการปลูกใหม่  ซ่ึงโดยใช้วิธีการตัดให้เหลือตอ
ซ่ึงจะแตกกิง่กา้นและใหผ้ลไดใ้หม่ เช่น ฝ้าย อ้อย ข้างฟา่ง สบัปะรด ละหุ่ง และไมยื้นต้นหลายชนดิ เป็นต้น
                        6. ระบบการปลกูแบบเกาะอาศยั (Parastic Cropping) หมายถงึ การปลกูพชืชนิดทีอ่าศยั
ในลักษณะของกาฝาก (Parastic) กับพืชยืนต้นอ่ืน   โดยท่ีมนุษย์ได้ประโยชน์จากพืชท้ังสองชนิด หรือจากพืช
กาฝากชนดิเดียว เช่น การปลูกพริกไทยบนตน้มะพร้าว สะเดา ยอป่า สะตอ เป็นต้น    นอกจากพรกิไทยแล้ว
ยังมีพืชเถาวช์นิดอืน่ ๆ อีกจำนวนมาก เช่น ดปีลี พลู ถ่ัวฝักยาว มะระ กว่ีีฟรุต เป็นต้น
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เดือน

พืชที่ควรเลือกปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

                     การเลือกพืชท่ีปลูกในพ้ืนท่ีปลูกข้าว  พ้ืนท่ีปลูกพืชสวนหรือพืชไร่  เกษตรกรควรจะแบ่งขนาด
ของพ้ืนท่ีปลูก   โดยคำนึงถึงปริมาณน้ำ แรงงาน ความชำนาญของเกษตรกร  และความต้องการของตลาด
ซ่ึงจะเป็นรายได้ของเกษตรกรต่อไป  ซ่ึงพืชท่ีควรปลูกได้แก่  ไม้ผล ผักยืนต้น ผักล้มลุก  ไม้ดอก ไม้ประดับ
สมุนไพรและเคร่ืองเทศ อีกท้ังไม้ยืนต้นท่ีเป็นไม้ใช้สอยและเช้ือเพลิง
                     การปลูกพืชในเนื้อที่ปลูกข้าวหลังการเก็บเกี่ยวข้าว    สามารถปลูกพืชไร่และพืชผักต่างๆ
ได้หลายชนิด เช่น ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว งา  ทานตะวัน ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวโพดหวาน
แตงโม แตงกวา หอม กระเทียม พริก มะเขือ เป็นต้น    ซึ่งการปลูกพืชหลังนาจะมีการนำน้ำจากสระที่กักเก็บ
ไว้มาสนับสนุนไห้แก่พืชได้ตลอกฤดูกาลอย่างเพียงพอ   โดยไม่เกิดการขาดแคลนน้ำแต่อย่างใดแต่ทั้งนี้จะต้อง
พิจารณาเลือกพืชท่ีมีความต้องการน้ำน้อย   โดยเฉพาะอย่างย่ิงไม่สมควรจะปลูกข้าวในหน้าฤดูแล้ง หรือท่ีเรียกว่า
ข้าวนาปรัง   เพราะปริมาณน้ำจะไม่เพียงพอต่อการใช้ตลอดปี   ซ่ึงสามารถเลือกปลูกพืชได้หลายรูปแบบดังข้อมูล
ตัวอย่างแสดงระบบการปลูกโดยการใช้น้ำจากสระในตาราง

                    สำหรบัการเลอืกปลกูหลากหลายชนดิเพือ่ให้มีรายไดห้มุนเวียนตลอดป ี พืชทีป่ลูกจะตอ้งมี
ความเหมาะสมกับสภาพดิน ฟ้าอากาศ ฤดูกาล และตลาดในท้องถ่ิน โดยเกษตรกรควรมีการรวมกลุ่มกันผลิต
เพื ่อให้มีผลผลิตแต่ละชนิดในแต่ละช่วงมีจำนวนมากพอที ่จะให้พ่อค้ามารับซื ้อผลผลิตในพื ้นที ่
ซ่ึงพืชสวนทีค่วรปลูกไดแ้ก่ พืชสวนทีเ่ป็น

 ไม้ผล  เช่น  มะม่วง มะพร้าวน้ำหอม มะขาม ขนุน ละมุด ส้ม ส้มโอ น้อยหน่า มะละกอฯลฯ
 ผักยืนต้น เช่น แคบ้าน มะรุม สะเดา สะตอ เหลียง เนียง ชะอม ผักหวาน ขจร ข้ีเหล็กฯลฯ
 ผักล้มลุก เช่น พริก กะเพรา โหระพา ตะไคร้ ขิง แมงลัก สะระแหน่ มันเทศ ถ่ัวฝักยาวฯลฯ

                         ไมด้อก ไมป้ระดบั เช่น มะลิ ดาวเรอืง บานไมรู้่โรย กหุลาบ รัก ซ่อนกลิน่ ฯลฯ
                          สมนุไพรและเครือ่งเทศ เช่น หมาก พลู พริกไทย บุก บัวบก มะเกลอื ชุมเห็ด  หญ้าแฝก
และพืชผักบางชนดิ ฯลฯ
                         ไม้ใช้สอยและเชือ้เพลิง เช่น ไผ่ มะพร้าว ตาล มะขามเทศ มะแก ทองหลาง จามจรีุ
กระถนิ ยูคาลปิตัส ประดู ่ข้ีเหล็ก ชิงชัน ยางนา ฯลฯ

 ระบบที ่1            ถ่ัวเหลือง                 ข้าวโพดเทยีน           ถ่ัวเขียว                              ข้าว

 ระบบท่ี 2            ถ่ัวเหลือง                       งา              ข้าวโพด ฟักทอง                         ข้าว

 ระบบท่ี 3     ถ่ัวเขียว                  ข้าวโพดหวาน                   ถ่ัวเขียว                             ข้าว                      ถ่ัวเขียว

 ระบบท่ี 4     ถ่ัวเขียว               พืชผัก                      ข้าวโพดหวาน                               ข้าว                      ถ่ัวเขียว
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                     สำหรับพืชท่ีเลือกปลูกเพ่ือให้มีรายได้หมุนเวียนตลอดปี  ดังข้อมูลแสดงตัวอย่างชนิดของผัก
ท่ีเลือกปลูกในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมตามฤดูกาลในตาราง



127

ข้อมูลตัวอย่างพืช

ช่ือวิทยาศาสตร์   Zingiber officinale Rosc.
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
            เป็นไมล้้มลุกอายขุ้ามป ีความสงู 30-50 ซม. มีเหง้าหรอื
ลำต้นใต ้ด ิน เปล ือกนอกสีน ้ำตาลแกมเหลือง เน ื ้อใน
สีนวลมีกลิ่นเฉพาะ ใบเดี่ยวเรียงสลับรูปขอบขนานแกมใบหอก
กว้าง 1.5 - 2 ซม. ยาว 15 - 20 ซม. ขอบใบเรียบแผ่นใบสเีขียวเข้ม
เป็นมัน ดอกช่อแทงออกจากเหง้า กลีบดอกสีเหลืองแกมเขียว
ใบประดบัสเีขียวอ่อน

ขิง

ตะไคร้หอม

ช่ือวิทยาศาสตร์ Cymbopogon nardus Rendle. (พันธ์ุศรลัีงกา)
Cymbopogon winterianus Jowitt (พันธ์ุชวา)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
     เป ็นไม้ล ้มล ุก แตกหน่อเป็นกอเหมือนตะไคร ้แกง

ท่ีโคนต้นมีกาบเป็น ช้ันๆ หุ้มลำต้นเป็นปล้อง ๆ  ลำต้นเป็นสีม่วงแดง
ล ํ าต ้ นและ ใบ ใหญ ่ แล ะยาวม ี กล ิ ่ นฉ ุ นกว ่ าต ะ ไคร ้ แก ง
ดอกออกเป็นช่อยาวใหญ่อ่อนลง สีน้ําตาลแดงคลำ้

ช่ือวิทยาศาสตร์ Piper nigrum Linn.
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

  เป็นไม้เล้ือยยืนต้น ลําตน้มีความสงูประมาณ 5
เมตร เถาของพร ิกไทยจะมีราก เร ียกว ่า ตีนตุ ๊กแก
เกาะพนักบัไม้คา้งหรอืพืชชนิดอ่ืน   เถาจะมข้ีอพอง มองเห็น
ได้ชัดใบจะออกสลับกัน ลักษณะเป็นใบรีใหญ่ ดอกจะออกเป็น
ช่อจากข้อ ผลมีลักษณะกลมออกเปน็พวง

  พริกไทย
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          ลงมอืปลกูพชื

     เพาะเมลด็
วัสดุอุปกรณ ์

1.   เมล็ดพนัธ์ุ
2.   กระดาษทชิชู
3.   จานแกว้ / กระดาษ ขนาด 6 น้ิว 1 ใบ
4.   ถุงพลาสตกิใส ขนาดกวา้ง 8 น้ิว 1 ใบ
5.   กระบะพลาสตกิ
6.   ดนิทีต่ากแดดฆา่เชือ้แล้ว 1 สว่น ผสมขยุมะพรา้ว 2 สว่น
7.   อิฐหักหรอืกอ้นกรวด
8.   หญ้าหรอืฟางแหง้
9.   ถุงดำหรอืภาชนะขนาดเลก็
10.  ช้อนปลูก
11.  กระถางใหญห่รือแปลงปลกู
12.  ดินท่ีตากแดดฆา่เช้ือแล้ว  และใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงไปเพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารพืช และ

                         ทำใหด้นิอุ้มน้ำไดด้ย่ิีงข้ึน
      ทดสอบความงอกของเมลด็พนัธ์ุพชื
          ข้ันตอนการปฏบัิติ
                           การเพาะเมล็ดพันธ์ุ เพ่ือให้ได้ต้นกล้าท่ีดี จะต้องเลือกใช้เมล็ดพันธ์ุท่ีมีคุณภาพ การทดสอบ
ความงอกของเมล็ดพันธ์ุพืช  จึงเป็นข้อมูลท่ีจะช่วยในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในการเลือกใช้เมล็ดพันธ์ุก่อนการ
เพาะเมล็ดพันธ์ุได้

1.   เรียงเมล็ดบนกระดาษทชิชูท่ีเปียกชืน้ 50 เมล็ด บนจานขนาด 6 น้ิว
2.   หุ้มดว้ยถุงพลาสตกิใสมดัปากหลวม ๆ เพ่ือรักษาความชืน้ให้สมำ่เสมอ
3.   ประมาณ 7-10 วัน เมล็ดงอกเปน็ต้นอ่อน นับต้นทีง่อกเปน็ปกต ิไม่เป็นโรค
4.   อัตราการงอกของเมลด็ คำนวณเปน็ร้อยละโดยใหน้ำเอา 2 คูณผลทีนั่บได้

      การเพาะเมลด็พนัธ์ุ
                   การเพาะเมล็ดพันธ์ุเพ่ือให้ได้ต้นกล้า  สังเกตลักษณะการงอกและการเจรญิเติบโตของต้นกล้า
เป็นระยะ ๆ จนต้นกล้าผลิใบจริง 2-4 ใบ จึงย้ายปลูกในถุงดำหรือภาชนะขนาดเล็กที่ใส่ดินไว้แล้ว
วางในท่ีมีแสงแดดรำไร
          ข้ันตอนการปฏิบัติ

1.   ใสอิ่ฐหัก หรือกอ้นกรวดลงกน้กระบะหนาประมาณ 1 น้ิว
2.   ใช้หญ้าแหง้ปูรองทบักอ้นกรวดหรอือิฐหัก
3.   ใสด่นิทีผ่สมแลว้ให้ต่ำกวา่ขอบกระบะ 1 น้ิว
4.   หยอดเมลด็ลงบนดนิในกระบะเปน็แถว ๆ ตามตอ้งการ
5.   กลบดนิให้พอมิด
6.   รดนำ้ และบันทกึวนัทีเ่มล็ดงอก และจำนวนทีง่อก
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                   7.   เม่ือต้นกลา้ผลใิบจริง 2-4 ใบ ย้ายลงในถงุดำหรอืภาชนะขนาดเลก็ทีใ่สด่นิไว้แล้ว
8.   รดนำ้ บันทกึการเจรญิเติบโตของตน้พืช

      การปลกู
                           การปลูกพืชโดยย้ายต้นกล้าลงในกระถางใหญ่หรือลงแปลงปลูก  เม่ือต้นกล้า
แข็งแรงเริ่มผลิใบใหม่และมีความสมบูรณ์  ทำที่บังแดด  และทำการปฏิบัติดูแลบำรุงต้นพืช  จนพืชสามารถ
เก็บเก่ียวผลิตได้

ข้ันตอนการปฏิบัติ
1.   เลือกตน้กลา้ทีมี่ใบจรงิ 3-4 ใบ หรือมีอายปุระมาณ 20-30 วัน มีความสมบรูณ์
2.   ใช้ช้อนปลูกขดุตน้กลา้ ระวังอย่าใหร้ากขาดมาก
3.   นำลงปลกู ในหลุมทีเ่ตรียมไว้ในทีป่ลูก กดดนิให้แน่นพอควร รดนำ้ให้ทัว่แปลง
4.   ทำท่ีบังแดด  อาจทำเป็นเพิงด้วยไม้ไผ่ แล้วใช้ฟางหรือทางมะพราวคลมุบนเพิง บังแดด
      ไว้ประมาณ 3-4 วัน เม่ือสงัเกตวา่ตน้กลา้ตัง้ตวัไดด้แีล้ว จึงร้ือออก
5.   ทำการปฏิบัติดูแลบำรุงต้นพืช เช่น การให้น้ำ การพรวนดิน ใส่ปุ๋ย การป้องกันกำจัด
      ศตัรูพืช การตดัแตง่ การเกบ็เกีย่วผลผลติ รายงานผลลงในแบบบนัทกึ
6.   ติดตามการเจรญิเติบโตของพชืโดยสงัเกตและบนัทกึการเปลีย่นแปลงของตน้พืช เช่น

                         ความสงู   และสิ่งที่พบ เช่น ศัตรูพืช    รวมทั้งลักษณะทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ
                         ปริมาณแสง ทำการบนัทกึผลการปลกูพชืในช่วงเวลาเดยีวกนัของวนั อาทติย์ละ 2 ครัง้
                         โดยมรีะยะหา่งอยา่งนอ้ย 2 วัน ในตารางบนัทกึผล
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   4.    ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุน เพราะกิจการเกษตรบางอย่างพ่ึงพาอาศัยกัน เช่น  การใช้
                           ปุ๋ยคอกบำรงุพันธ์ไม้แทนการใชปุ๋้ยเคม ีเป็นต้น

   5.   สรา้งสรรคส์ภาพแวดลอ้มภายในครอบครวัให้น่าอยูอ่าศยั สะอาด ร่มเย็น เพราะพชืที่
                           ปลูกมหีลายชนดิ รวมทัง้สตัว์อ่ืนๆ ทีเ่ล้ียงอยู่ในบ้านของตนเองดว้ย
                          6.   ทำใหค้รอบครวัมีการกนิด ี อยู่ด ี มีความเจรญิกา้วหนา้  และสงัคมทอ้งถ่ินอยู่ร่วมกนั
                           ดว้ยความสขุ

เกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง

                    การผลิตพืชในไร่นาแบบเกษตรผสมผสานตามระบบเศรษฐกิจพอเพียง สามารถใช้ประโยชน์
จากพ้ืนท่ีทำกินขนาดเล็ก  เพ่ือลดความเส่ียงจากการผลิต  ลดการพ่ึงพิงเงินทุน  ปัจจัยการผลิตและอาหารจาก
ภายนอก นำเศษพืชและมูลสัตว์   ซ่ึงเป็นผลพลอยได้จากกิจกรรมการผลติไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในไร่นาและ
ทำให้ผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีแนวคิดที่สำคัญดังนี้

   -    เป็นระบบเศรษฐกิจที่ยึดถือหลักการที่ว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน”  โดยมุ่งเน้นการผลิต
พืชผลใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการบรโิภคในครวัเรอืนเปน็อนัดบัแรก     เมื่อเหลือพอจากการบริโภคแล้วจึง
คำนงึถงึการผลติเพือ่การคา้

   -     เศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มของชาวบ้าน หรือองค์กรชาวบ้าน
ซ่ึงจะทำหน้าท่ีเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ให้หลากหลาย ครอบคลุมท้ังการเกษตรแบบผสมผสาน
หัตถกรรมการแปรรูปอาหาร การทำธรุกจิคา้ขาย และการทอ่งเทีย่วระดบัชุมชน ฯลฯ
                      -    เศรษฐกิจแบบพอเพียงต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการมีความเมตตา ความเอ้ืออาทรและความ
สามัคคีของสมาชิกในชุมชนในการร่วมแรงร่วมใจเพ่ือประกอบอาชีพต่างๆ ให้บรรลุผลสำเร็จ  ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน
จึงมิได้หมายถึงรายได้แต่เพียงมิติเดียว หากแต่ยังรวมถึงประโยชน์ในมิติอ่ืน ๆ ด้วย

                      เกษตรผสมผสาน   บางครัง้อาจใช้คำว่า   เกษตรทฤษฎีใหม่   เกษตรพอเพียงตามแนว
พระราชดำริ   ซ่ึงเน้นการพัฒนาเพ่ือให้เกษตรกรสามารถพึง่พาตนเองได้   การทำเกษตรผสมผสานกอ่ให้เกิด
ประโยชนด์งันี้

  1.   ช่วยให้มีอาหารบรโิภคในครวัเรือนอย่างหลากหลายตลอดปี
  2.   ช่วยลดภาระคา่ใชจ่้ายทีไ่ม่จำเป็น จึงทำใหเ้พ่ิมรายไดใ้ห้กบัครอบครวั
  3.   ทำใหเ้กษตรกรมงีานทำตลอดป ี เพราะกจิการเกีย่วกบัการปลกูพชื  และเลีย้งสตัว์จะ

                           ต้องดแูลเอาใจใสท่กุวนั
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                         การใชป้ระโยชนผ์ลิตภัณฑ์จากพชื

พืชกับการรกัษาโรค: ลูกประคบสมนุไพร
                     การประคบด้วยลูกประคบสมุนไพร เป็นวิธีการบำบัดรักษาของการแพทย์แผนไทยอีก
วิธีหนึ่ง โดยการใช้สมุนไพรหลายอย่างมาห่อรวมกัน ส่วนใหญ่จะเป็นสมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหย
เมื ่อถูกความร้อนจะระเหยออกมาเช่น ไพล ขมิ ้นชัน ขมิ ้นอ้อย ตะไคร้ มะกรูด การบูร
ผลของการรักษาด้วยการประคบสมุนไพร  เกิดจาก
                            ผลของความร้อนจากการประคบ  คือ  ช่วยทำให้เน้ือเย่ือพังผืดคลายตัว  ลดการติดขัด
ของข้อต่อ ลดการเกร็งของกล้ามเน้ือ ลดปวด ลดการบวมท่ีเกิดจากการอักเสบของกล้ามเน้ือ เอ็น และข้อต่อ
หลังการบาดเจ็บ 24 - 28 ช่ัวโมง และช่วยเพ่ิมการไหลเวียนของโลหิต
               ผลของสมุนไพร สมุนไพรที ่ใช ้ส ่วนใหญ่จะเป็นสมุนไพรที ่ม ีน ้ำมันหอมระเหย
เมื ่อถูกความร้อนจะระเหยออกมา เช่น  ไพล ขมิ ้นอ้อย ขมิ ้นชัน ตะไคร้ ผิวมะกรูด การบูร
ผลจากตัวยาสมุนไพรจะซึมผ่านช้ันผิวหนังเข้าสู่ร่างกาย ทำให้เส้นหย่อนเม่ือผสานกับความร้อนจากลูกประคบ
ก็เท่ากับเสริมฤทธ์ิในการรักษาซ่ึงกันและกัน
                           ส่วนประกอบลูกประคบในการแก้เคล็ดขัดยอก ฟกช้ำ หัวไพลสด 1/2 กิโลกรัม
หัวขม้ินอ้อยและขม้ินชัน 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 
วิธีเตรียมลูกประคบ

1. ห่ันหัวไพล ขม้ินอ้อย ขม้ินชัน ต้นตะไคร ้และเถาเอน็อ่อน แล้วตำพอหยาบ
2. ปอกผวิมะกรดูออก ห่ันแล้วตำพอหยาบ
3. นำสว่นผสมในขอ้ 1 และ 2 มาตำรวมกบัใบมะขามและใบสม้ป่อย
4. ใสก่ารบรู และพิมเสนลงไปผสมใหเ้ข้ากนั ตำต่อให้แหลก  แต่อย่าถงึกบัละเอียดเพราะ

ลูกประคบจะแฉะ
5.  แบ่งตัวยาท่ีตำได้เป็น 2 ส่วนเท่า ๆ  กัน ใช้ผ้าขาวห่อ รัดด้วยเชือกให้แน่น จะได้ลูกประคบ

2 ลูก
อุปกรณ์ท่ีใช้ประคบ

1.  หม้อดินใส่น้ำคร่ึงหน่ึง ต้ังบนเตาไฟจนมไีอน้ำร้อน
2.  จานรองลกูประคบ ลูกประคบ 2 ลูก ลูกหนึง่วางไวบ้นปากหมอ้ดนิทีมี่ไอน้ำร้อน

 อีกลกูวางไวท้ีจ่านรองประคบ
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พืชกับพิธีกรรมทางศาสนา: พิธีบวชป่า

                      พิธีบวชป่าเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่   ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้
นานาพ ันธ ุ ์  ให ้ เจร ิญย ั ่ งย ืนตามคต ิความเช ื ่อว ่า  หากต ้นไม ้ ใดถ ้าได ้ร ับการบวชแล ้ว
จะไม่มีใครกล้าตัดไม้ต้นนั้น เนื่องจากกลัวบาปที่ทำต่อผ้าเหลืองซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า
                      ท่ีมาของการ  “บวชป่า”  น่าจะมาจากวิธีการห่มจีวรให้กับต้นไม้เช่นเดียวกับการบวชพระซ่ึง
ส่งผลให้สถานภาพของคนและต้นไม้เปล่ียนไป       นับเป็นการนำความเช่ือทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดูแล
รักษาป่าข้ันตอนและวิธีการบวชป่าไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว   นิยมทำกันเหมือนงานบุญท่ัวไป   โดยชาวบ้านจะใช้
สายสิญจน์ล้อมอาณาบริเวณท่ีจะบวชต้นไม้  แล้วนิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์   เพ่ือเป็นสิริมงคลต่อชาวบ้านและ
ต้นไม้ท่ีจะทำพิธี แล้วชาวบ้านจึงช่วยกันนำจีวรมีเตรียมไว้ไปห่มให้กับต้นไม้  เป็นอันเสร็จพิธี

            ชาวบ้านจะบวชให้ต้นไม้ใดบ้าง ก็ข้ึนอยู่กับความเช่ือและเจตนาของชุมชนเอง  บวชได้ต้ังแต่
ต้นไม้ขนาดเล็ก  กลาง  ใหญ่  แต่ส่วนมากจะเน้นต้นไม้ท่ีมีความหลากหลายทางพันธุกรรม    และมีความสำคัญ
ต่อการดำรงชีพของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ      แม้กระท่ังต้นไม้ในป่าท่ีผ่านการรุกทำลายแต่ยังมีศักยภาพสูงใน
การฟ้ืนตัวตามลักษณะปรกติของป่าฝนเขตร้อน ก็จะถูกรวมเข้าไว้ด้วย   เพราะจะสามารถฟ้ืนคืนสภาพเป็นป่า
สมบูรณ์ได้ในเวลาเพียงไม่ก่ีปี ถ้าไม่ถูกรบกวนอกี
                        ชาวบ้านเช่ือว่า  ผืนป่าท่ีผ่านพิธีบวช   เป็นเสมือนดินแดนอันศักด์ิสิทธ์ิ  ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจเข้า
ไปทำลายได้     จึงเป็นความร่วมมือกันของชุมชนท่ีจะรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติ  และช่วยให้
ป่าไม้เหลืออยู่ไว้ให้ลูกหลานได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างย่ังยืนต่อไป

พชืกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน : การผดุงครรภ์

   อาหารสำหรบัหญงิมีครรภ์
            แม่ทกุคนควรกนิอาหารทีย่่อยง่าย    รสไมจั่ดและมปีระโยชน ์   ในภาคเหนอืแนะนำใหด้ืม่

น้ำมะพร้าวอ่อนเม่ืออายุครรภ์ได้  4-6 เดือน   จะทำให้คลอดง่ายและตัวทารกไม่มีไขมันจับ   อีกท้ังยังทำให้ผิว
ทารกในครรภส์วย ภาคใต้แนะนำให้กินกล้วยน้ำหว้าและน้ำผ้ึงรวง

            คนโบราณจะไม่ให้กินอาหารรสจัด  เปรี้ยวจัด หวานจัด  เพราะจะทำให้แม่กระวนกระวาย
และอึดอัด    ทารกในครรภท่ี์ได้รับอาหารจากแมท่างสายรกกจ็ะได้รับความเดอืดร้อนจากอาหารชนดิน้ันด้วย
ความเชื่อว่าหญิงตั้งครรภ์ห้ามกินบอนจะทำให้สายรกเปื่อย  ห้ามกินผักแว่นเพราะกลัวสายรกพันคอเด็ก
ห้ามกินอาหารรสเผ็ดเพราะเช่ือว่าจะทำให้ลูกหัวล้าน

    การทำคลอด
        การตัดสายสะดือจะใช้แง่งไพลด้านที่ปอกเปลือกไว้รองรับสายสะดือแล้วเอาผิวไม้รวกตัด

ห้ามใช้มีดหรือของมีคมท่ีทำจากเหล็กตัด เพราะเช่ือว่าจะทำให้เด็กว่านอนสอนง่าย ไม่แข็งกระด้างเหมือนมีด
ซ่ึงเปน็การปอ้งกนัการตดิเชือ้บาดทะยกั
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                      การตบแตง่สะดอืจะใช้ขม้ินชันตำพอก  หรือโรยขมิน้ผงปนดนิสอพองทีส่ายสะดอืเพ่ือทำให้
แห้งและหลุดโดยเร็ว เม่ือเด็กทารกอายไุด้ 3-4 วันให้เอาพริกไทย 3 เม็ดเผาบดรวมกบัดินสอพองและพิมเสน
นำไปโรยสะดือเพ่ือสมานแผล

            แผลทีเ่กดิจากการทำคลอดจะทำความสะอาดโดยใชเ้หล้าลา้งแลว้ตำไพลกบัเกลอืพอก  ซ่ึง
มักจะแสบมาก หรือใช้ฝ่ินสุกทาซึง่ไม่แสบมาก เพ่ือป้องกันแผลเป็นหนองและทำให้แผลหารเร็ว

    อาหารสำหรบัหญงิหลงัคลอด
            คนโบราณจะใหก้นิแกงเลยีงตำลงึ แกงเลยีงหัวปลี แกงขนนุอ่อน  แกงนำ้ยา  ทีใ่สก่ระเทยีม

พริกไทย ใสห่อม กะปเิล็กนอ้ยเพ่ือปรุงรส เช่ือว่าดแีละช่วยบำรุงน้ำนม กินไพลเพ่ือให้เลือดไหลเวยีนดข้ึีน
ห้ามกินอาหารรสเปร้ียวจัด เผ็ดจัด เค็มจัด     ห้ามกินฟักและหัวผักกาด  เพราะจะไปล้างยาดองเหล้า    ห้ามกิน
แกงหนอ่ไม้เพราะจะทำใหคั้นแผล ห้ามกนิแตงทกุชนดิ ผักกาด ชะอม จะทำใหเ้จ็บทอ้ง

            ประเพณใีนการกนิอาหารหลงัคลอด  อยู่ไฟวันแรก ๆ  จะกนิข้าวตม้กบัเกลอืกอ่น ต่อมาจงึ
กนิข้าวจี ่(ข้าวเหนยีวป้ันสกุแลว้ป้ิงให้ไหม้) เพราะความเชือ่ทีว่่ามดลกูจะไดแ้ห้งเหมือนข้าวจี่

                     คนไทยปลูกต้นไม้ไว้รอบบ้านด้วยเหตุผลหลายประการ ปลูกเพ่ือประโยชน์ใช้สอย ปลูกเพ่ือ
เป็นอาหารและยา  ปลูกเพ่ือความเช่ือและลักษณะประเพณี   เช่น  ปลูกมะยมไว้หน้าบ้านเช่ือว่าจะทำให้คน
นิยมยกย่อง ปลูกมะขามเช่ือว่าจะทำให้คนเกรงขาม    นอกจากน้ียังมีความเช่ือเร่ืองการปลูกพืชมงคลบริเวณ
บ้านเรือนของคนไทยซ่ึงนับเป็นอุบายวิธีประการหน่ึงให้คนปลูกพืชโดยปลูกฝังในรูปของความเช่ือในเร่ืองการ
ปลูกต้นไม้ตามทิศท้ัง 8 ดังน้ี
                      ทิศบูรพา (ตะวันออก)   ให้ปลูกไผ่สีสุก   เพ่ือเป็นมงคลนามให้เจ้าของบ้านอยู่เย็นเป็นสุข
ความเจริญ ปลูกมะพร้าวเช่ือว่าจะไม่มีการเจ็บไข้และอยู่เย็นเป็นสุข
                      ทิศอาคเนย์  (ตะวันออกเฉียงใต้)   ให้ปลูกสารภีเช่ือว่าจะช่วยป้องกันส่ิงมีพิษส่ิงเลวร้าย
ท้ังหลายไม่ให้กล้ำกลาย ปลูกยอเพ่ือให้มีคนสรรเสริญ ยกย่องปลูกกระถ่ินเพ่ือป้องกันส่ิงเลวร้าย
                      ทิศทักษิณ (ใต้)  ให้ปลูกมะพลับ  เช่ือว่าจะทำให้ร่ำรวย  ตะโกนา ตะโกสวน จะทำให้
มุมานะอดทน
                      ทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต้)  ให้ปลูกพิกุลเพ่ือป้องกันเหตุร้ายนานา  ปลูกขนุนเช่ือว่าจะมีผู้
อุดหนุนค้ำจุน ปลูกสะเดาป้องกันภูตผีปีศาจมารบกวน
                      ทิศประจิม (ตะวันตก) ให้ปลูกกุ่มบก กุ่มน้ำเช่ือว่าทำให้ครอบครัวม่ังค่ัง อยู่กันเป็นกลุ่มก้อน
อบอุ่นในหมู่เครือญาติ
                      ทิศพายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ) ให้ปลูกมะกรูดเช่ือว่าจะทำให้เป็นคนช่างเจรจา ปลูก
มะนาว ส้มเขียวหวาน เช่ือว่าจะทำให้คนในบ้านอยู่ดีมีความสุขท่ัวหน้า
             ทิศอุดร (เหนือ) ให้ปลูกต้นส้มป่อย เชื ่อว่าจะทำให้ปลดปล่อยทุกข์โศก โรคภัย
ปลูกต้นส้มซ่าเช่ือว่าจะทำให้ช่ือเสียงขจรขจายไปท่ัวเมือง ปลูกมะเด่ืออุทุมพรทำให้เกิดความเจริญ
             ทิศอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ)ให้ปลูกทุเรียน (และขุดบ่อหรือร่องน้ำไว้ข้างต้น)
ท่านว่าป้องกันโรคห่าโรคระบาดอันจะเกิดกับคนในบ้าน ไผ่รวกเพ่ือความสุขความเจริญ

พืชกับวิถีชีวิต: การปลูกพืชมงคล
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ความเช่ือเร่ืองการปลูกพืชไว้รอบบ้านก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตนานาประการดังเช่น
                    (1) ไม้ไผ่ ลำต้นใช้งานได้สารพัดต้ังแต่สร้างบ้านเรือน ทำเคร่ืองใช้ ลำอ่อนใช้ทำกระบอก
ข้าวหลาม อ่อนไปกว่าน้ันหน่อไม้กินได้
                    (2) กุ่ม ใบอ่อนกินได้ เป็นประโยชน์ทางสมุนไพร ใบต้มกินบำรุงหัวใจ ใบสดดำทาแก้โรค
ผิวหนัง เปลือกต้มกินน้ำขับลมในลำไส้
                    (3) สารภี เป็นสมุนไพร ดอกเอามาปรุงเป็นยาหอมบำรุงหัวใจ บำรุงประสาทแก้ลมวิงเวียน
                    (4) ยอ ลูกอ่อนเอามาเผาไฟกินน้ำแก้คล่ืนเหียนอาเจียน ลูกสุกใช้เป็นยาขับระดู   ขับลมใน
ลำไส้ ใบอังไฟพอตายน่ึงปิดหน้าอกหน้าท้องแก้ไข แก้ม้ามโต แก้จุกเสียด ใบสดดำ พอกศีรษะฆ่าเหา ลูกดิบเผา
จนเป็นถ่านแก้เหงือกเป็นขุมเป็นบ่อ ยอดยออ่อนยังสามารถนำมาทำอาหารได้
                    (5) ขนุน กินผล ลำต้นแก่ๆ ใช้ทำเคร่ืองใช้ แก่นขนุน (กรัก)เป็นยาสมุนไพรบำรุงกำลัง บำรุง
โลหิต
                        (6) สะเดา ต้นใช้ทำเคร่ืองเรือนเคร่ืองใช้ ยอดอ่อนกินได้ ดอกเป็นยาบำรุงธาตุ ยางดับพิษร้อน
เปลือกแก้ท้องเดิน แก้ปิดแก้ไข้ให้อาเจียน ลูกอ่อนถ่ายพยาธิ แก้ริดสีดวง ก้านใบปรุงต้มเป็นยาแก้ไข้
                    (7) ทเุรียน มะขาม มะกรดู มะนาว มะพร้าว มะม่วง มะพลับ สม้เขียวหวาน เห็นจะไมต้่อง
อธิบายมาก เพราะเราใชป้ระโยชนกั์นอยู่เป็นประจำ
                   นอกจากการเอาภมิูปัญญาในเรือ่งการปลกูพชืมาเปน็แรงจงูใจแลว้   บางอยา่งยงักำหนด
อุบายไว้อย่าง ลึกซึ ้ง เช่น การปลูกทุเรียนควรขุดบ่อหรือร่องน้ำไว้ไกล้ ๆ ด้วยจะป้องกันโรคห่า
ความจริงถ้าทุเรียนไม่ขาดน้ำจะให้ผลตกสม่ำเสมอ  เม่ือมีร่องน้ำก็จะมีปลาหรือสัตว์น้ำอย่างอ่ืนหรือพืชน้ำท่ี
เป็นประโยชน์กันคนไดอี้กดว้ย
                    การปลกูตน้ไม้เหล่านี ้ไว้อย่างละตน้สองตน้ตามทศิทางดงักลา่ว   ผลประโยชนต์ามมา
อย่างมากมาย ต้นไม้ให้ผลย่อมจะมีกิน เหลือสามารถเอาไปขายได ้ แต่ถ้าไมบ่อกวา่เปน็มงคลกไ็ม่มีใครคดิ
ปลูกกนั คงทิง้ทีร่อบ ๆ บ้าน ไว้เฉย ๆ โดยเปลา่ประโยชน ์หรือทิง้ให้ทีด่นิว่างเปลา่ ซ่ึงการปลกูตน้ไม้ต่าง ๆ
ท่ีปลูกรอบบ้านตามความเช่ือดังกล่าวหากพิจารณาดูจะพบว่าเป็นการปลูกพืชท่ีมีลักษณะของ “สวนผสมผสาน”
น่ันเอง
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พืชกับวฒันธรรม ประเพณไีทย: บายศรี

          บายศรี   เครื่องใช้ประกอบในพิธีมงคลต่างๆ
ของคนไทย  ซ่ึงใช้เป็นเครือ่งหมายแหง่ความเปน็สริิมงคล
ช่วยเสรมิสรา้งความเชือ่ม่ันและกำลงัใจ  ทีป่ฏิบัติสบืทอด
กันมาจากอดตีจนถึงปัจจุบัน  เป็นศิลปะประดษิฐ์ช้ันสูงด้าน
หัตถศิลป์ของไทยท่ีถ่ายทอดใหเ้ห็นถึงความรู้สึกและคุณค่า
ออกมาได ้อย ่างประณีต งดงาม และละเอ ียดอ่อน
สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญและความเชื่อทางด้านจิตใจ

อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและโดดเดน่ของความเป็นไทย
              การทำบายศรี นิยมใช้ใบตองตานีสด เนื่องจากใบตองตานีมีความเหนียวไม่ค่อยแตก
ไม่เห่ียวง่ายเหมอืนใบตองชนดิอ่ืน สามารถเกบ็รักษาไวไ้ดน้านกวา่ ทัง้นำมาพบัหรือม้วนให้มีรูปแบบต่างๆ
ตามท่ีต้องการได้ดี โดยภายในกรวยน้ัน จะประดับตกแต่ง ด้วยดอกไม้นานาชนิดท่ีมีช่ือเป็นมงคล เช่น ดอกรัก
ดอกบานไม่รู้โรย ดอกดาวเรือง ดอกขจรนอกจากน้ียังมีอาหารคาวหวานต่างๆ วางตามช้ันแต่ละช้ันของบายศรี
โดยเลือกชนิดท่ีเป็นมงคล เช่น มะพร้าวอ่อน ไข่ต้ม ข้าวสุก กล้วยน้ำว้า แตงกวา ฝอยทอง ขนมช้ัน ขนมถ้วยฟู
เป็นต้น
                           บายศรี มีหลายชนิดและมีขนาดต่างๆ กัน แต่จะมีลักษณะพ้ืนฐานท่ีเหมือนกัน คือ   มีรูป
ทรงกรวย บายศรีบางชนิดจะทำเป็นชั้นๆ นิยมเลขคี่ เช่น 3 ชั้น 7 ชั้น 9 ชั้น จำนวนชั้นยิ่งมีมาก
เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ ตำแหน่ง และยศศักด์ิ ซ่ึงสูงสุด คือมี 9 ช้ันเท่าน้ันเอง   ซ่ึงถ้าจะแบ่งบายศรีตามฐานะ
ของผู้ใช้แล้ว จะมีบายศรี 2 ชนิด ดังน้ี
                      1. บายศรีของหลวงจะเป็นบายศรีท่ีใช้ในพระราชพิธีต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์ช้ันสูงตามโบราณราชพิธี    หรือใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆ   เช่น   พระราชพิธีบวงสรวง
สมเด็จพระบุรพกษัตราธิราช    พระราชพิธีสมโภชศาลหลักเมือง   พระราชพิธีฉัตรมงคล   พระราชพิธีเปล่ียน
เคร่ืองทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เป็นต้น ซ่ึงจะมีพราหมณ์เป็นผู้ทำพิธี
                      2. บายศรีท่ีใช้ในพิธีของราษฎรในโอกาสต่างๆ กัน  ได้แก่  พิธีบวงสรวงส่ิงศักด์ิสิทธ์ิระดับ
เทพ พรหม เพ่ือให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต    พิธีไหว้ครู โดยเฉพาะครูด้านนาฏศิลป์และศิลปะแขนงต่างๆ
ซ่ึงตามปกติจะจัดให้มีพิธีพิธีบูชาครูเป็นประจำทุกปี   พิธีบายศรีสู่ขวัญ� นิยมปฏิบัติในโอกาสตา่งๆ เช่น
การเลี ้ยงต้อนรับอาคันตุกะ การรับน้องใหม่  พิธีสู ่ขวัญ ใช้กับสัตว์ พืช และสิ ่งของที ่สำคัญๆ
ท่ีเก่ียวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เช่น  การทำขวัญช้าง   จะต้องมีการทำขวัญช้างภายหลังจากการ
คล้องช้างมาจากป่าแล้ว  เพ่ือให้ช้างเกิดความคุ้นเคยและเช่ืองข้ึน   จนสามารถนำไปใช้งานได้ดีน้ัน    การทำ
ขวัญข้าว  จะเป็นการแสดงความกตัญญูต่อข้าว ซึ่งเป็นพืชหลักที่เลี้ยงชีวิตคนไทย และการทำขวัญเรือน
การทำขวัญเรือ การทำขวัญเกวียน เป็นต้น ล้วนแต่มาจากความเช่ือในลักษณะแบบเดียวกันน่ันเอง
                         ในปัจจุบัน ความนิยมในการใช้บายศรีประกอบในพิธีมงคลต่างๆ ของชาวไทยยังคงมีให้เห็น
อยู่ท่ัวไป โดยเฉพาะในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสาน ซ่ึงรูปแบบบายศรีท้ัง 3 ภาค จะไม่แตกต่างกันมากนัก
สิง่ทีต่า่งกนั คอื การตกแตง่ประดบัประดาใหว้จิิตรตระการตาดว้ยเครือ่งประกอบต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับฐานะ
ตำแหน่งของเจ้าภาพ และโอกาสในการใชเ้ท่าน้ัน
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                 หนังสือเล่มเล็ก   เป็นหนังสือท่ีเขียนเล่าเร่ืองท่ีสนใจ   หรือได้รับมอบหมาย   โดยมีการวาง
เค้าโครงเร่ือง  แนวความคิดหลัก (เน้ือหาสาระ)  ของเร่ืองท่ีจะเล่า   โดยมีลำดับการนำเสนอดังน้ี

             จุดเร่ิมต้น (เป็นการกระตุ้นความสนใจ)
             แนวความคิดหลัก (เน้ือหาท่ีจะเล่าเร่ือง)

   ส่วนส่งท้าย (เป็นการขมวดให้ผู้อ่านมีความรู้สึกร่วมหรือนำไปสู่ความเข้าใจท่ีชัดเจน
                       ของเร่ืองท่ีเล่า)

   มุมมองหรือความคิดเห็นของกลุ่มต่อเร่ืองท่ีเล่า

                 เร่ืองเล่า   เป็นคำท่ีมีความหมายกว้าง  หมายถึง   เร่ืองท่ีเล่าสืบต่อๆกันมานานแล้ว   หรือ
หมายถึง เร่ืองท่ีแต่งข้ึนมาใหม่ก็ได้  ประเภทของเร่ือง ได้แก่
                       เร่ืองเล่าท่ีอธิบายความเป็นมาของโลก และจักรวาล   เรื่องราวต่างๆ จะอธิบายถึง
ความเชื่อทางศาสนา จึงมีเร่ืองราวเก่ียวกับเทพ

   เร่ืองเล่าชีวิต   เร่ืองเล่าประเภทน้ีมีเน้ือหาอยู่ในโลกของความเป็นจริง  มีการระบุช่ือตัว
ละครและสถานท่ีชัดเจน

   เร่ืองเล่าวีรบุรุษ   ลักษณะของเร่ืองเล่าประเภทน้ี เป็นการเล่าถึงการผจญภัยและความ
กล้าหาญของพระเอก  ซ่ึงมีเป็นวีรบุรุษท่ีมีความสามารถเหนือมนุษย์

   เร่ืองเล่าประจำถ่ิน   เป็นเร่ืองเล่าที่อธิบายความเป็นมาของสิ่งท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน    อาจ
เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ เช่น ภูเขา  แม่น้ำ  เกาะ หรืออาจเป็นส่ิงก่อสร้าง

   เร่ืองเล่าอธิบายเหตุ   เป็นเร่ืองเล่าท่ีอธิบายถึงกำเนิด หรือความเป็นมาของส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ในธรรมชาติ

   เร่ืองเล่าสัตว์  เป็นเร่ืองเล่าท่ีมีสัตว์เป็นตัวละครเอก   โดยมักแสดงความฉลาดของสตัว์
ชนิดหน่ึง และความโง่เขลาของสัตว์อีกชนิดหน่ึง

   เร่ืองเล่าคติ   เป็นเร่ืองเล่าท่ีเล่าโดยเจตนาให้ข้อคิดด้านคุณธรรม หรือจริยธรรมอย่างใด
อย่างหน่ึง  หรือหลายอย่าง

   เร่ืองเล่าขำขัน หรือมุกตลก เป็นเร่ืองเล่าขนาดส้ัน    จุดสำคัญของเร่ืองอยู่ท่ีความไม่น่า
จะเป็นไปได้  อาจเป็นเร่ืองท่ีแสดงถึงความโง่เขลา  ความฉลาด หรือความเกียจคร้านอย่างนึกไม่ถึง

   เร่ืองเล่าศาสนา เป็นเร่ืองเล่าท่ีเก่ียวกับศาสนาซ่ึงไม่มีในคัมภีร์ทางศาสนา
    เร่ืองเล่าเข้าแบบ เป็นเร่ืองเล่าสำหรับเล่าให้เด็กฟังสนุกๆ มีหลายแบบ   เช่น  เร่ืองเล่า

ลูกโซ่เป็นการเล่าถึงเหตุการณ์หรือพฤติกรรมของตัวละครท่ีมีความเก่ียวโยงกันเป็นทอดๆ  บางท่ีก็วนกลับ
มาสู่จุดเร่ิมต้น หรือมีการแจกแจงส่ิงต่างๆเรียงตามลำดับ       ส่วนเร่ืองเล่าไม่รู้จบ   เป็นเร่ืองเล่าท่ีเน้ือเร่ือง
ไม่มีอะไรมาก เล่าเช่นน้ีไปเร่ือยๆ จนคนฟังต้องบอกให้หยุดเล่า

เร่ืองเล่า ...หนังสือเล่มเล็ก
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