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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จได้ด้วยความเมตตากรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยูร โมสิกรัตน์ ในการแนะนํา ตรวจแก้ไข ให้
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กุล อาจารย์ผู้สอน ที่ให้แนวคิด ข้อเสนอแนะ และคําแนะนําดี ๆ
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บทนํา
1. ที่มาและความสําคัญของปัญหา
วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ณ ศาลาดุสิตาลัย พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิต สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดํารัสว่า ทรงมีความ
ห่ ว งใยชาวนาไทย เนื่ อ งจากทรงเห็ น ว่ า การทํ า นาในปั จ จุ บั น ต้ อ งพึ่ ง พาเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ทั้ ง
เครื่องจักร น้ํามัน และสารเคมี ส่งผลให้ต้นทุนการทํานาสูงขึ้น ชาวนาประสบปัญหาภาวะขาดทุนจาก
การประกอบอาชีพการทํานา ทรงรับสั่งให้รัฐบาลสนับสนุนให้เกษตรกรหันกลับมาใช้แรงงานควายใน
การทํานา เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย ให้ชาวนาสามารถสร้างรายได้และความมั่นคงแก่ชีวิตและ
อาชีพทํานาอย่างยั่งยืนได้
ประเทศไทยถื อ ได้ ว่ า เป็ น ประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ
ทางการเกษตร ซึ่งมีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติท้องไร่ท้องนามาตั้งแต่อดีต ก่อให้เกิดการสืบทอดทาง
วัฒนธรรมทั้งในด้านภูมิปัญญา วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อต่างๆมากมาย แทรกซึมฝังลึก
ในสายเลือดและจิตวิญญาณ ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตข้าวได้มากเป็นอันดับต้นๆของโลก และได้รับการ
บันทึกจาก กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ว่าเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลกมานานหลายสิบปี
โดยข้อมูลจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ( FAO ) ปี 2550 ได้ระบุว่าประเทศไทย
ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก เป็นจํานวนกว่า 8 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็น 27% ของตลาดข้าวส่งออกทั่วโลก
( ณัฐวิภา อิ้วสกุล , 2552 ) แต่ทําไมชาวนาจึงยากจนและประสบกับปัญหาหนี้สินมากมาย สืบเนื่อง
จากเมื่อภาคการเกษตรเข้าสู่ระบบทุนนิยม เปลี่ยนเป้าหมายจากการทํานาเพื่อบริโภค มาเป็นการทํา
นาเชิงพาณิชย์ มุ่งเน้นในเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพ จึงต้องพึ่งพาเครื่องมือเครื่องจักรในการทํานาที่
ทันสมัยและสารเคมีต่างๆในการเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าว ไล่แมลง และการกําจัดศัตรูพืช อีกทั้ง
เมล็ดพันธุ์ ค่าแรงในกระบวนการเตรียมดิน การปลูก และการเก็บเกี่ยวมีราคาสูง ทั้งหลายทั้งปวงล้วน
ก่อให้เกิดทั้งต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและหนี้สินจากการกู้ยืมเพื่อการลงทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ วิถีชีวิต
ชาวนาและวัฒนธรรมการทํานาแบบดั้งเดิมค่อยๆ เลือนและสูญหายไป จากสังคมเกษตรกรรมพื้นบ้าน
ที่เคยพึ่งพาแรงงานควายเปลี่ยนเป็นสังคมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล ใช้รถไถ รถเกี่ยวข้าวและนวดข้าว
ฯลฯ ซึ่งต้องใช้น้ํามันเป็นเชื้อเพลิง และนับวันก็ขยับราคาสูงขึ้นไปเรื่อยๆ สร้างปัญหาทั้งเรื่องต้นทุน
การผลิตที่สูงขึ้น และมลพิษทางอากาศซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและสภาวะโลกร้อนโดยตรง
การใช้สารเคมีทั้งปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ก็ยังส่งผลกระทบกับระบบนิเวศและก่อมลพิษกับสิ่งแวดล้อม
เกิดการสูญเสียสมดุลทางธรรมชาติ ปัญหาดินเสื่อมโทรม การตกค้างของสารเคมีทําลายสิ่งแวดล้อม
และผลผลิตทางการเกษตร โดยจุดนี้กลายเป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้าในตลาดโลก มีผลทําให้
ข้าวและสินค้าเกษตรถูกบีบช่องทางการจําหน่ายให้แคบลงและราคาตกต่ํา ( ศักดา ศรีนิเวศน์ , 2549)
เมื่อรายได้ไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต ชาวนาต้องตกอยู่ในสภาวะขาดทุน ที่ดินที่ติดจํานอง บ้างก็ต้อง
ขายให้นายทุนเพื่อเอาเงินมาใช้หนี้ แล้วก็เช่าที่ที่เคยเป็นของตัวเองทํากินต่อไป เมื่อไม่สามารถรักษา
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ผืนนาที่เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษปู่ย่าตายายไว้ได้ เกิดการท้อแท้จากการทํานาที่ไม่ประสบ
ผลสําเร็จ ขาดความภาคภูมิใจในอาชีพชาวนา ไม่สืบทอดวัฒนธรรมการทํานา ละทิ้งภูมิปัญญาที่มีมา
แต่โบราณ มุ่งหน้าสู่สังคมอุตสาหกรรมเพื่อขายแรงงาน ( เอี่ยม ทองดี, 2546 )
เมื่อพิจารณาสถานการณ์ของชาวนาที่เป็นอยู่ในขณะนี้ จะเห็นแนวโน้มในอนาคตได้ว่า
ชาวนาไม่มีโอกาสที่จะรักษามรดกทางสังคมและวัฒนธรรมไว้ได้ หากปล่อยให้การเปลี่ยนแปลงยังคง
เป็นไปอย่างนี้ การทํานาไม่ได้มีความหมายเพียงการปลูกข้าวไว้กินหรือขายอย่างเดียว แต่หมายถึงทุก
สิ่งทุกอย่างในการดํารงชีพทุกสิ่งทุกอย่างในความเป็นคน ( เอี่ยม ทองดี, 2546 )
ข้าวที่ให้
คุณประโยชน์กับโลก บุญคุณของชาวนาในฐานะผู้ปลูก ก็ควรจะได้รับการเชิดชูและสรรเสริญ ปัญหา
ต่าง ๆ ของชาวนามิใช่เรื่องส่วนตัวเฉพาะบุคคล แต่เป็นปัญหาส่วนรวมของสังคมบนพื้นฐานห่วงโซ่
ทางวั ฒนธรรมและวิถี ชีวิต การแก้ปัญ หามิอาจทําได้เพียงหน่วยงานหรือองค์กรใดแต่ เพียงลําพัง
หากแต่ต้องร่วมมือกันและช่วยกันแก้ไขอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ ผู้วิจัยฯ หวังว่าการศึกษาภูมิ
ปัญญาการใช้ควายในการทํานา เพื่อการออกแบบตกแต่งภายในศูนย์ศึกษาระบบนิเวศเพื่อบริการ
ชาวนา จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี จะส่ ง เสริ ม ให้ ช าวนา ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง และสั ง คมได้ เ ล็ ง เห็ น คุ ณ ค่ า และ
ความสําคัญของภูมิปัญญาพื้นบ้านซึ่งเป็นระบบเกษตรนิเวศดั้งเดิมที่ทํากันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย ยังคง
นํามาปรับใช้ประโยชน์ได้ทั้งแนวความคิด ค่านิยม และวิธีการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับสังคม
และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาแบบองค์รวมของการทํานาในระยะยาว
อย่างยั่งยืน
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการใช้ควายในการทํานา
2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรม จิตวิทยา ของผู้ใช้โครงการฯ และ บริบทที่ตั้งของโครงการฯ
2.3 นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาทําการสรุป วิเคราะห์ และพัฒนาสู่การออกแบบ
ตกแต่งภายในศูนย์ศึกษาระบบนิเวศเพื่อบริการชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี
3. สมมุติฐานของการศึกษา
ในการศึกษา ภูมิปัญญาการใช้ควายในการทํานา โดยนําข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษามา
พัฒนาสู่การออกแบบตกแต่งภายในศูนย์ศึกษาระบบนิเวศเพื่อบริการชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี จะ
สามารถสื่อให้สังคมได้ตระหนักถึง บทบาท คุณค่า และ ความสําคัญของควายในสังคมเกษตรกรรม
และการทําไร่ทํานา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิมของบรรพบุรุษ องค์ความรู้ที่ได้จาการศึกษาจะ
ส่งเสริมให้สังคมเกิดการเรียนรู้หรือนําไปปรับใช้ ซึ่งจะสามารถบรรเทาปัญหาและอุปสรรคของชาวนา
ที่ประสบอยู่กับสภาวะสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรม และ
วิถีชีวิตของชาวนา ให้กลับมาใช้วงจรชีวิตของอาชีพชาวนาได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน และยังเป็น
การส่งเสริมการอนุรักษ์ควายไทยที่มีแนวโน้มลดลงและกําลังใกล้จะสูญพันธุ์อีกทางหนึ่ง อีกทั้งเป็น
การน้อมรับสนองตามพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระมหา
กรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยชาวนาไทยและควายไทยมาโดยตลอด
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4. ขอบเขตของการศึกษา
4.1 ด้านเนื้อหา
ศึกษาภูมิปัญญาการใช้ควายในการทํานา โดยมุ่งเน้นศึกษาเฉพาะเรื่องบทบาท
ความสําคัญ และคุณค่าของควายในงานกสิกรรม
4.2 ด้านพื้นที่ศึกษา
ศึกษาบริบทพื้นที่ที่ตั้งโครงการศูนย์ศึกษาระบบนิเวศเพื่อบริการชาวนา จังหวัด
สุพรรณบุรี
4.3 ด้านประชากรศึกษา
ศึกษาคนในชุมชน และ กลุ่มผู้ใช้โครงการฯ ทั้งผู้ที่ปฏิบัติงาน ( ผูใ้ ช้หลัก ) และผู้
ที่มาใช้บริการ ( ผูใ้ ช้รอง )
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5. ขั้นตอนการศึกษา
5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร
ศึกษาหาข้อมูลที่ได้จากเอกสารต่าง ๆ เช่น ข้อความ บทความ หนังสือ วารสาร
และ งานวิจัย ฯลฯ
5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
สังเกตการณ์ สอบถาม สนทนา จดบันทึก ถ่ายภาพ สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง
โดยการสร้างเครื่องมือ ( แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึก )
5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
รวบรวม , เรี ย บเรี ย งข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ นํ า มากลั่ น กรองแยกแยะและวิ เ คราะห์ ,
สังเคราะห์ โดยทําสถิติ
5.4 การสรุปผลศึกษา
นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสรุปผลเพื่อปรับใช้ และพัฒนาสู่แนวความคิดในการ
ออกแบบตกแต่งภายใน
5.5 ขั้นตอนการออกแบบ
5.6 ขั้นตอนการทําแบบจําลอง
5.7 ขั้นตอนการนําเสนอ และรับฟังข้อเสนอแนะ
6. วิธีการศึกษา
6.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จากเอกสารประกอบนิ ท รรศการ
หนังสือ หรือตําราวิชาการ งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา บทความจากวารสารทางวิชาการ เอกสาร
สัมมนาวิชาการ และจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยฯ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ และวิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวกับงานออกแบบ
ภายในอาคาร ที่ใกล้เคียงกับโครงการที่จะออกแบบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
ปรับปรุง และการออกแบบโครงการ
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6.2 การเก็บรวมรวมข้อมูลภาคสนาม
สังเกตการณ์ จดบันทึก ถ่ายภาพ สอบถาม สัมภาษณ์ ผู้มีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับหัวข้อวิจัยฯ และ โครงการฯที่จะทําการออกแบบภายใน
สํ า รวจและวิ เ คราะห์ บ ริ บ ทสภาพแวดล้ อ ม สถานที่ ตั้ ง ของอาคารที่ จ ะทํ า การ
ออกแบบตกแต่งภายใน
6.3 ขั้นตอนการออกแบบ
วิ เ คราะห์ โ ครงการภาคข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ทํ า การศึ ก ษา และกํ า หนดแนวทางในการ
ออกแบบ
เสนอแบบร่างการวางผังภายในอาคารตามแนวคิดที่กําหนดไว้ เพื่อให้ตอบสนอง
การใช้งานของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทําการศึกษาและพัฒนาแก้ไขแบบ
นําเสนอผลงานการออกแบบในขั้นสมบูรณ์
ประเมินผลการออกแบบ และรับฟังข้อเสนอแนะ
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7. แหล่งข้อมูล
7.1 กรมการข้าว
7.2 ศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดสุพรรณบุรี
7.3 ปศุสัตว์ จังหวัดสุพรรณบุรี
7.4 มูลนิธิสุวรรณวาจกกสิกจิ
7.5 มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน ( ประเทศไทย )
7.6 มูลนิธิข้าวขวัญ จังหวัดสุพรรณบุรี
7.7 โรงเรียนชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี
7.8 หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จังหวัดสุพรรณบุรี
7.9 ห้องสมุดประชาชน
7.10 ชุมชนที่ทําการศึกษา
7.11 บุคคลทั่วไป ชาวนา เกษตรกร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ฯลฯ
7.12 จากอินเตอร์เนท , เว็บไซท์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. อุปกรณ์ใช้ในการค้นคว้า
8.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ กล้องถ่ายรูป ตลับเมตร กระดาษ สมุดโน้ต
ปากกา ดินสอ แบบสอบถาม
8.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ ได้แก่ ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ปากกา กระดาษ สี
น้ํา พู่กัน คอมพิวเตอร์ ปริ้นท์เตอร์
9. การนําเสนอผลงาน
9.1 นําเสนอด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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9.2 ผลงานการออกแบบตกแต่งภายใน
แบบผังต่าง ๆ เช่น พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน และงานระบบต่าง ๆ
แบบรูปด้าน รูปตัด และแบบขยาย
แบบทัศนียภาพ
9.3 แบบจําลอง
9.4 รูปเล่มเอกสารวิทยานิพนธ์
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ได้ทราบถึง ภูมิปัญญาการใช้ควายในการทํานา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งทางวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตพื้นบ้านของสังคมไทยในชนบทมาแต่อดีต
10.2 เยาวชนและประชาชนทั่ ว ไปหั น มาสนใจและให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ควายมากขึ้ น
รวมทั้ ง การมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ แ ละสื บ สานภู มิ ปั ญ ญาการใช้ ค วายในการทํ า นา ให้ ค งอยู่ คู่
สังคมไทยสืบไป
10.3 ได้ใช้เป็นแนวทางการวิจัย ในลักษณะการสร้างสรรค์ผลงาน
( Creative
Research ) ทําให้เกิดพื้นที่ใช้สอย เพื่อความสวยงามในงานอื่น ๆ ต่อไป
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11. นิยามศัพท์เฉพาะ
การทํานา หมายถึงการปลูกข้าวและการดูแลรักษาต้นข้าวในนา ตั้งแต่ปลูกไปจนถึง
เก็บเกี่ยว
กสิกรรม หมายถึงการทําไร่ไถ
ระบบนิเวศ หมายถึงหน่วยของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยูแ่ หล่งใดแหล่ง
หนึ่งมาจากรากศัพท์ในภาษากรีก 2 คํา คือ Oikos แปลว่าบ้าน, ที่อยู่อาศัย Logos แปลว่า เหตุผล,
ความคิด
บูรณาการ หมายถึงการทําให้หน่วยย่อย ๆ ทั้งหลายทีส่ ัมพันธ์ อิงอาศัยซึ่งกันและกัน
เข้ามาร่วมทําหน้าที่ประสานกลมกลืนเป็นองค์รวมหนึ่งเดียว ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตัว ( ท่าน
ป.อ.ปยุตโต ) การเชื่อมโยงทุกองค์ประกอบเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียว โดยไม่แยกส่วน
ประเพณี หมายถึงสิ่งที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบ ๆ กันมาจนเป็นแบบแผน
ขนบธรรมเนียม หรือจารีต ประเพณี
พิธีกรรมหมายถึงการบูชา , แบบอย่างหรือแบบแผนต่าง ๆ ที่ปฏิบัติในทางศาสนา

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
1. พระราชดํารัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระราชดํารัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะบุคคล
ต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตําหนัก
จิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2551
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ปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วย ข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ํามันไปหมด อันนี้พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ เวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่าง ๆ เห็น
ประชาชนเลิกใช้ควายไถนา มาใช้รถนัยว่าสมัยใหม่กว่า ใช้รถไถนา ควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ํามันแพงขึ้น ๆ นี่ชาวนาเหล่านี้จะทํายังไง
ได้ทิ้งควายไปแล้ว เพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึก ฝึกกันใหญ่ เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนา เพราะถูก
ทอดทิ้งไปตั้งหลายปี จะไถนาไม่เป็นตอนนี้ สู้น้ํามันไม่ไหว แล้วน้ํามัน พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ รับสั่ง ก็ไม่มีวันที่จะลงหรอก ” ( สํานักข่าวเจ้าพระยา, 2551 )
“ ความจริง เมื่อควายใช้ไถนาได้ ก็น่าจะใช้ควายไถนา เดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกิน
น้ํามันแทนหญ้า ก็เลย ชาวนาก็ยิ่งลําบาก อันนี้ท่านนายกฯ ก็คงช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควาย
อย่างเดิม ก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลย น่ารักออก รู้สึกมีชีวิตชีวาดี อย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอ
ย่างเดิม ไม่ใช่ว่า แหม เมืองไทยนี่ล้าสมัย ต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋ แต่พระ
เจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลย บอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูง แล้วน้ํามันก็จะแพงขึ้นเรื่อย ๆ
แล้วในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อม ค่าอะไหล่ ตอนที่รับสั่งน่ะ น้ํามันก็ยังมีดี รับสั่งว่า ก็ถ้าเผื่อว่า
วันหนึ่งไม่มีน้ํามัน หรือน้ํามันแพงมาก รถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉย ๆ ผิดกับควาย ที่มันเดิน
เองได้ทุกเวลา แล้วมูลของควายที่ถ่าย ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนา ก็เป็นปุ๋ยชั้นดี รับสั่งบ่นอย่างนี้มา
นาน เดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้ว ท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหว ท่านก็เลยไม่บ่น ” ( สํานักข่าว
เจ้าพระยา, 2551 )

เสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2551 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราช
ดํารัส เมื่อครั้งเสด็จเป็นองค์ประธานในงาน พิธีอัญเชิญแม่โพสพคืนนา ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตาม
พระราชดําริ ตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ว่า
“ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยชาวนา ที่เดี๋ยวนี้หันมาทํานาโดยใช้
เครื่องจักรกันมากทั้ง ๆ ที่น้ํามันแพง หากยังใช้ต่อไปจะทําให้ลําบากมาก ทรงเห็นชาวนาใช้
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เครื่องจักรปลูกข้าว รับสั่งว่าน่าเสียดาย ต่อไปน้ํามันแพงชาวนาจะแย่ ควรหันกลับมาใช้ควาย
พระองค์ทรงสนพระทัยควายมาก ทรงอนุรักษ์เรื่องควายมานานแล้ว เพราะน้ํามันแพง ทรงอยาก
ให้กลับมาใช้ควาย จะได้ไม่ต้องใช้น้ํามัน...” ( สํานักข่าวเจ้าพระยา, 2551 )

2. ปัจจัยและสาเหตุของปัญหาในการประกอบอาชีพของชาวนา
ในอดีตเมื่อ 40 ปีที่แล้ว คําขวัญที่ว่า ในน้ํามีปลาในนามีขา้ ว ฟังดูแล้วคงจะไม่เกินความ
เป็นจริงแต่อย่างใด เพราะในชนบทเกือบทุกครัวเรือนจะทํานา มียุ้งข้าวและอุปกรณ์การทํานาที่เป็น
ภูมิปัญญาชาวบ้าน เลี้ยงควายไว้ใช้ไถนาและมีการทํานาดําเป็นส่วนใหญ่ ครอบครัวชาวนาจะอยู่กัน
อย่างพี่น้อง เกิดการเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนบ้าน มีความสามัคคีกันในชุมชน เชื่อผู้นํา มีการใช้ปุ๋ย
คอกที่เป็นผลพลอยได้จากสัตว์ที่เลี้ยง ทําให้เกิดห่วงโซ่อาหาร การใช้ปุ๋ยคอกจะทําให้เกิดความสมดุล
ในระบบนิเวศ ข้าวกล้าในนาเจริญเติบโตดีโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมี ใครมีทนี่ ามากก็จะจ้างแรงงานมาช่วย
ซึ่งมีอยู่มาก หรือมีการลงแขกทํานาเอาแรงกัน ดังนั้นต้นทุนการทํานาส่วนใหญ่ในสมัยนั้นจึงเป็น
ต้นทุนด้านค่าแรงงานเป็นส่วนใหญ่ ต้นทุนค่าปุ๋ย สารเคมีไม่ต้องจ่าย จึงไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อใช้
ในการทํานา

รูปที่ 1 ยุ้งข้าว
ที่มา: ชมรมรักษ์ภาษาไทย, สุดสัปดาห์ที่บา้ นนาโพธิ์, เข้าถึงเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=539061

รูปที่ 2 ชาวนากําลังดํานา
ที่มา: postpet, วิถีชีวิตชาวนา, เข้าถึงเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=35659
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รูปที่ 3 การลงแขกเอาแรงในการดํานา
ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, สืบสานประเพณีลงแขกดํานา, เข้าถึงเมื่อ 8
กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก http://old.rmutto.ac.th/
newRmutto/index.php?menu=showpicture&colum=%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B
8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0
%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B
9%81%E0%B8%82%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2)
ปั จ จุ บั น ในชนบทพบว่า ควายซึ่ ง เป็ นสั ต ว์คู่ ทุ กข์ คู่ ย ากนั้ น หายไปจากท้ อ งทุ่ง หลาย
ครอบครัวเลิกเลี้ยงควายกันแล้ว และพบว่าหลายครอบครัวจะเลี้ยงวัวแทนด้วยความเชื่อที่ว่าวัวมีราคา
แพงและขายง่าย อีกทั้งคนในชนบทนิยมบริโภคเนื้อวัวมากกว่าเนื้อควาย ใต้ถุนบ้านจะพบว่ามีรถไถ
เดินตามเข้ามาแทนที่ควาย ด้วยเห็นว่า ทํางานได้เร็วไม่มีเหนื่อยไม่ต้องมาเลี้ยงและดูแลให้เสียเวลา
อย่าลืมว่าเมื่อมีรถไถก็ต้องมีรายจ่ายเพิ่มจากการที่ต้องซื้อน้ํามันมาใส่รถไถเพื่อให้มันทํางาน ผลพลอย
ได้จากรถไถคือมลพิษ ไม่มีปุ๋ยคอกใส่ในนา ต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่ในนาแทนที่ปุ๋ยคอก เมื่อใส่ปุ๋ยเคมี
ต้องใส่ในปริมาณที่มาก ข้าวจะได้งามเมื่อใส่ไปมาก ๆ เข้าจะทําให้โครงสร้างของดินนั้นเสียไป ระบบ
นิเวศถูกทําลายเพราะจุลินทรีย์ในดินและน้ําไม่มี สิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่อยู่ไม่ได้ หรือมีการใช้สารเคมีฆ่า
หญ้าและสารเคมีฆ่าแมลง ธรรมชาติไม่สมดุลเกิดการระบาดของโรคและแมลง จึงต้องมีการใช้สารเคมี
ในปริมาณที่มากขึ้น ผลที่ตามมาคือต้นทุนการทํานาที่สูงขึ้น ประกอบกับความเจริญทางวัตถุทําให้วิถี
ชีวิตของชาวนาเปลี่ยนแปลงไป ในน้ําไม่มีปลาในนาไม่มีข้าว ต้นทุนสูงเนื่องจาก ปัจจัยการผลิตมีราคา
แพง ชาวนาประสบกับภาวะขาดทุนต้องกู้หนี้ยืมสินมาลงทุน บางปีที่เกิดภัยธรรมชาติประสบภาวะ
ขาดทุน ชาวนาบางรายรับไม่ได้ฆ่าตัวตายไปแล้วก็มี ( พิสวาท ไชยวงษ์, 2551 )
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รูปที่ 4 ชาวนากําลังไถนาด้วยรถไถนาเดินตาม
ที่มา: ชัยพล ยิม้ ไทร, วิธีการทํานาปลอดเคมีและความคิดปลูกข้าว แบบลดต้นทุน เพิ่มกําไร,
เข้าถึงเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก http://jrninedog.wordpress.com/
2012/11/07/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B
8%99%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%
B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A5-%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%89%
E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3/

รูปที่ 5 ชาวนากําลังฉีดยาฆ่าแมลง
ที่มา: ASTVผู้จดั การออนไลน์, เพลี้ยไฟระบาดอ่างทอง , เข้าถึงเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้
จาก http://www.manager.co.th/local/viewnews.aspx?NewsID=9550000136199
เกษตรกรในทุกจังหวัดประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้สารเคมีมากมาย และยังได้รับ
ผลกระทบในด้านสุขภาพทั้งต่อผู้ผลิต และผู้บริโภค มีสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อมทั้งดิน น้ํา และ
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อากาศ เกษตรกรมีหนี้สินจํานวนมาก จนสามารถกล่าวได้ว่าเป็นความล้มเหลวในการทําเกษตรกรรม
ที่มาของปัญหาเกิดจากการส่งเสริมของภาครัฐที่ผิดทาง ทําให้เกิดผลผูกพันกับองค์กรธุรกิจระบบ
ทุนนิยม การผลิตแบบเน้นการส่งออกโดยมุ่งที่ปริมาณผลผลิตมากกว่าคุณภาพ เกษตรกรขาดความรู้
ทําให้ต้องพึ่งพารัฐในเรื่องของการผลิต การตลาด การจัดการ ปัจจัยการผลิตการบริหารจัดการชีวิต
ของตนเอง ความรู้และแหล่งความรู้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพของเกษตรกรยังมีไม่เพียงพอ
เกษตรกรขาดองค์ความรู้ในเรื่องการผลิตพันธุ์พืชใช้เอง ทําให้ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์พืชจากต่างประเทศ
ปัจจั ยสํ าคั ญในการผลิ ตด้านการเกษตรซึ่งถือเป็นรากฐานสําคัญ ที่สุดของชาติ กลั บเสื่ อมถอยลง
เกษตรกรหลายราย ขาดทุนต้องขายที่ทํากินแล้วอพยพไปหางานทําในเมือง ผลกระทบจากการพัฒนา
ทางด้านอุตสาหกรรมที่ผิดทาง ก่อให้เกิดผลเสียตามมาหลายด้าน อาทิ ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเกิด
ของเสียและมลพิษต่าง ๆ ทําให้ความสมดุลยของธรรมชาติเสียไป ภาคการเกษตรมีการนําเข้าปุ๋ยเคมี
และสารเคมีที่เป็นพิษจากต่างประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท ซึ่งกระทบต่อภาคเกษตรมิได้ยิ่งหย่อน
ไปกว่าภาคอุตสาหกรรม ปัญหาดินเสื่อมโทรมเป็นกรดจัด การตกค้างของปุ๋ยเคมีและสารเคมีที่เป็นพิษ
ในสภาพแวดล้อม และผลผลิตทางการเกษตร กลายเป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้าในตลาดโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา การกีดกันทางการค้าของแต่ละประเทศก็ยิ่งเข้มงวดมาก
ขึ้น ยังผลให้สินค้าเกษตรอันเป็นผลผลิตส่วนใหญ่ของประเทศถูกจํากัดตลาดให้แคบลงราคาตกต่ํา
ซ้ําเติม ทําให้ความยากจนคุกคามประชาชนมากยิ่งขึ้น

รูปที่ 6 ชาวนา และทุ่งนาอันอุดมสมบูรณ์
ที่มา: Greenpeace Thailand, ศิลปะบนนาข้าวอินทรีย,์ เข้าถึงเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้
จาก http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/gmos/rice-art/
ประเทศไทยตั้งอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะสมที่สุดแห่งหนึ่ง สําหรับเป็นแหล่งผลิตอาหารที่
สําคัญแห่งหนึ่งของโลก มีความหลากหลายทางชีวภาพ และการปรับตัวค่อนข้างสูง การส่งออกสินค้า
สู่ตลาดโลกส่วนใหญ่เป็นผลผลิตจากการเกษตรที่ขึ้นชื่อ และทํารายได้เข้าประเทศ เป็นจํานวนมาก
เช่น ข้าว ทุเรียน มังคุด มะม่วง ฯลฯ รวมทั้งสินค้าสัตว์น้ํา เช่น กุ้ง เป็นต้น การพัฒนาประเทศในช่วง
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40 กว่าปีที่ผ่านมา ได้มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม โดยนําเข้าเทคโนโลยีระดับสูงตาม
แบบ ทุนนิยม ทําให้การพัฒนาทางด้านการเกษตรลดลงและไม่ได้รับการเอาใจใส่เท่าที่ควร ในขณะที่
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพทําการเกษตร กอปรกับความต้องการแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง เป็นเหตุให้เกษตรกรบางส่วนละทิ้งการทําการเกษตรและขายที่ทํากิน
อพยพเข้าสู่เมืองหลวงหันมาขายแรงงานให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมมากมาย วิถีชีวิต และค่านิยมของคนในสังคมมีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศ
ดังจะเห็นได้จากการดํารงชีวิตของคนที่ผ่านมาทุกยุคทุกสมัย คนในชนบทต้องการให้ลูกหลาน
ประกอบอาชีพรับราชการ จึงนิยมส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนหนังสือในเมืองหลวง ขณะเดียวกันการ
พัฒนาสังคมเมืองที่เปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิต ไปตามการเผยแพร่วัฒนธรรมของชาติตะวันตก เป็น
แบบนิยมวัตถุมากกว่าจิตใจอันดีงามของคน หลงลืมวัฒนธรรมอันดีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาแต่
โบราณ เมื่อคนชนบทได้เข้ามาเรียนรู้ ชีวิตในเมืองก็เจริญรอยตาม และเริ่มปรับเปลี่ยนการดํารงชีวิต
ของญาติพี่น้องทําให้สังคมไทยเสื่อมถอยลง คุณภาพจิตใจลดลง การเอารัดเอาเปรียบและแข่งขันกันมี
มากขึ้น แทนการเอาใจใส่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่าง เช่น ในอดีตแม้แต่การเกษตร
เองก็ยังถูกครอบงําด้วยวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งแฝงด้วยผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยเฉพาะเทคโนโลยี
เคมี ซึ่งเป็นที่นิยมและเห็นได้อย่างชัดเจน คือการใช้ปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตร รวมถึงปัจจัยการ
ผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ เช่น การใช้รถไถแทนการใช้แรงงานจากสัตว์เลี้ยง ซึ่งเหล่านี้ต้องนําเข้าจาก
ต่างประเทศทั้งสิ้น ซึ่งถือเป็นการถ่ายทอดกันมาแบบผิด ๆ กลายเป็นชีวิตประจําวันที่ต้องดําเนินไป
แบบขาดไม่ได้ ยิ่งนานวันก็สะสม นําพาประเทศชาติเข้าสู่วิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมอันยากต่อการ
เยียวยาดังเช่นทุกวันนี้ ( ศักดา ศรีนิเวศน์ , 2546 )

รูปที่ 7 รถไถนาเดินตาม ที่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ
ที่มา: อรรถพล กั้วเฟอง, รถไถนาเดินตาม, เข้าถึงเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก
http://bankbm.blogspot.com/p/blog-page_8489.html
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รูปที่ 8 ปุ๋ยเคมี
ที่มา: Thaigoodview, การใส่ปุ๋ย, เข้าถึงเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.thaigoodview.com/node/154062
3. ควาย ภาษา และ ความหมาย
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ระบุคําที่มีความหมาย หรือคําแปลว่า
ควายเหมือนกัน แต่มีที่ใช้แตกต่างกันหลายคํา ได้แก่
กระบือ เป็นคํานาม (น.) แปลว่า ควาย ภาษามลายู ประเทศมาเลเซีย ใช้ว่า เกรเบา
(เกร-เบา) ส่วนเขมรเรียก กรบี (กระ-บี)
ควาย คํานาม (น.) แปลว่า ชื่อสัตว์เคี้ยวเอื้องชนิด Bubalus bubalis ในวงศ์ Bovidae
เป็นสัตว์กีบคู่ รูปร่างใหญ่ สีดําหรือสีเทา เขาโค้งยาว ที่ใต้คาง และหน้าอกมีขนขาวเป็นรูปง่าม ส่วน
ภาษาพูด (ปาก) โดยปริยาย มักหมายความว่า คนโง่ คนเซ่อ หรือคนตัวใหญ่แต่ไม่ฉลาด
กาสร เป็นภาษา สันสกฤต(ส.) ใช้เป็นคํานาม(น.) แปลว่า ควาย แต่มีใช้เฉพาะในหนังสือ
(แบบ)ไม่ใช่คําพูดทั่วไป
มหิงส์ คํานาม(น.) แปลว่า ควาย
มหิษ เป็นคําสันสกฤต(ส.) แปลว่า ควาย
มหิส หรือ มหีส หรือ มหึส เป็นคําบาลี(ป.) แปลว่า ควาย
มาหิษ เป็นคําสันสกฤต(ส.) ส่วนคําบาลี(ป.) ใช้ว่า มาหิส เป็นคําคุณศัพท์หรือกริยา
วิเศษณ์(ว.)ซึ่งแปลว่า เกี่ยวกับควาย หรือเนื่องจากควาย
เห็นได้ว่าคําที่มีความหมายว่า ควาย หรือความหมายที่เกี่ยวข้องกับควาย มีหลายคํา ทั้ง
คําไทย และบาลี-สันสกฤต แต่ที่เห็นใช้บ่อยที่สุดก็คือ คําว่า “ ควาย ” หรือ “ กระบือ ” ซึ่งเรื่องนี้
คนไทยทุกคนได้เรียนพยัญชนะไทย ตั้งแต่ ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก ด้วยการฟัง แล้วฝึกพูด ฝึกเขียน อ่าน
และท่องจํา นักปราชญ์ท่านได้คิดวิธีเพื่อช่วยในการจดจําอย่างชาญฉลาด โดยการประพันธ์คําอ่านให้
คล้องจองด้วยการนําพืช นําสัตว์ บุคคล รวมถึงวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้ตัวมาประกอบ เพื่อให้
สามารถจําง่ายขึ้นใจ เริ่มจาก ก.เอ๋ย กอ ไก่ ข.ไข่ในเล้า ฃ.ขวด ของเรา ค.ควาย เข้านา เรื่อยไปถึง ฮ.
นกฮูก ตาโต ปัจจุบันพยัญชนะหลายตัวยังคงมีอยู่ ในขณะที่บางตัวไม่นิยมใช้ในการเขียน และหายไป
จากแป้นพิมพ์ของเครื่องพิมพ์แล้ว ยกตัวอย่าง เช่น ฃ.ฃวด ของเรา และ ฅ.ฅน ขึงขัง เป็นต้น ซึ่งไม่แน่
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ว่าอนาคต พยัญชนะ ค.ควาย เข้านา อาจหายไปอีกตัว เพราะควาย และ คนเลี้ยงควายลดลงเรื่อย ๆ
คนทั่วไปก็ให้ความสําคัญกับควายลดลงเช่นกัน เด็กเยาวชนในชุมชนเมืองไม่รู้จักควายหรือแม้แต่แถบ
ชนบทบางหมู่บ้าน เด็กก็ไม่เคยเห็นควาย เนื่องจากได้หมดไปจากหมู่บ้านก่อนที่เขาจะลืมตามาดูโลก

รูปที่ 9 ควายไทย ( ควายปลัก )
ที่มา: กระบือพันธุ์ไทย, ควายบ้าน, เข้าถึงเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก
http://202.143.171.227/buffalo/index.php?option=com_content&view=article&id=8&It
emid=6
เมื่อหลายปีก่อนด้วยซ้ํา ค.ควาย เข้านาจึงอาจกลายเป็น ค.คอมพิวเตอร์ แทน ตามคํากล่าวของ ศ.ดร.
จรัญ จันทลักขณา แปลกแต่จริงสําหรับคนไทยก็คือ ตอนเป็นเด็กถูกสอนให้ท่อง และ จดจํา ค.ควาย
เข้านา แต่พอโตขึ้นมาหน่อย กลับถูกสอนว่าเวลาเขียนคําว่าควาย ให้ใช้ กระบือ แทน นัยว่า เป็นคํา
สุภาพกว่า อย่างไรก็ตาม ภาษาพูดและภาษาเขียนดั้งเดิมขอบรรพบุรุษที่ใช้เรียกสัตว์ชนิดนี้คือ “
ควาย ” สอดคล้องกับพจนานุกรมฯ ไม่ว่าจะเป็นคําว่า กาสร มหิงส์ หรือ กระบือ ก็แปลว่า ควาย
จึงขอเชิญชวนคนรักควายทั้งหลาย หันมาใช้คําไทยแท้ดั้งเดิม ในการพูด และ เขียนว่า “ควาย” อย่าง
เต็มปากเต็มคํา ไม่ต้องอายใคร และ ไม่ต้องกลัวใครจะหัวร่อเยาะ ซึ่งจะแสดงถึงความเป็นชาติ และ
เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส่วนคําว่า กระบือ นั้น ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา(2527) กล่าวว่า
น่าจะเลียนมาจากภาษาเขมร ซึ่งออกเสียงว่า กรบี (กระ-บี) และคนพืน้ เมืองแถบจังหวัดสุรินทร์ส่วน
ใหญ่ ก็ออกเสียงว่า กรไบ (กระ-ไบ) และใคร่ขอร้องว่าไม่ควรจะดูถูกควาย ว่าเป็นสัตว์โง่ หรือ เซ่อ
ตามภาษาพูด (ปาก) ที่กล่าวถึงข้างต้น เพราะควายไม่ได้เป็นอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจ แต่ควายเป็นสัตว์
ฉลาด สามารถฝึกสอนได้ มีความซื่อสัตย์ และมีบุญคุณต่อคนไทยมาโดยตลอด ซึ่งควรได้รับการยก
ย่องและกล่าวถึงในแง่มุมที่ดกี ว่านี้ด้วยซ้ําไป ( กิตติ กุบแก้ว , 2553 )
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4. ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับควาย
สายพันธุ์ควาย ควาย หรือ บัฟฟาโล ( Buffalo ) ในแต่ละประเทศมีความหมาย
แตกต่างกัน เช่น ในแถบประเทศอัฟริกัน จะหมายถึง ควายป่าอัฟริกัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
หมายถึง วัวไบซัน ซึ่งเป็นสัตว์ที่ใช้ในเกมล่าสัตว์ แต่สําหรับประเทศที่นําควายมาเลี้ยงและใช้ประโยชน์
ในการดํารงชีพ เช่นแถบเอเชีย หรือตะวันออกกลางจะเรียกว่า Water buffalo และสามารถแยกได้
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ควายปลัก ( Swamp buffalo ) และควายแม่น้ํา ( River buffalo ) ซึ่งมี
ลักษณะประจําพันธุ์ การใช้ประโยชน์ และถิ่นอาศัยที่เลี้ยงดูมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน และมีชื่อ
วิทยาศาสตร์เหมือนกันคือ Bubalus bubalis ควายทั้งสองประเภทสามารถผสมพันธุ์ให้ลูกได้ แต่
ควายเลี้ยง ควายป่าอัฟริกัน และวัวไบซัน ไม่สามารถผสมพันธุ์กันได้ ( จรัญ
จันทลักขณา , 2527 )

รูปที่ 10 ควายป่าอัฟริกา
ที่มา: สุทิน คล้ายมนต์, ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย, เข้าถึงเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก
http://soclaimon.wordpress.com/2013/07/22/%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3
%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B
8%AD10%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A
3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88/
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รูปที่ 11 วัวไบซัน
ที่มา: ฟิสิกส์ราชมงคล, โลกาภิวัฒน์ กันยายน 54 ไทยรัฐ, เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้
จาก http://www.electron.rmutphysics.com/science-news/index.php?option=com_
content&task=view&id=2102&Itemid=0&limit=1&limitstart=14
ควายปลัก
ประมาณ 30% ของควายทั่วโลก เป็นควายที่เลี้ยงตั้งแต่จีนตอนใต้ มายัง เวียตนาม ลาว
ไทย พม่า กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์จนถึงตอนเหนือของออสเตรเลีย ซึง่ เป็นเขตร้อนชื้น
เป็นควายที่ชอบนอนหนองน้ํา ปลักโคลน มี ลักษณะภายนอก คือ โครงสร้าง เป็นควายที่มีโครงร่าง
ใหญ่ หนัก แข็งแรง รูปร่างหนาและลึก ลําตัวสั้นเตี้ย ท้องใหญ่ หน้าผากกว้าง หน้าสั้น ส่วนหน้า
โดยเฉพาะ ไหล่ใหญ่กว่าส่วนท้าย หางสั้น เต้านมเล็กและอยู่ค่อนไปข้างหลัง เพศผู้ มีลึงค์อยู่ในปลอก
หุ้มที่ติดลําตัว ถุงอัณฑะเล็กไม่คอดกิ่วในส่วนที่ใกล้กับท้อง เพศเมียมดลูกมีขนาดใหญ่กว่าโค รังไข่ติด
แน่นกว่าโค ท่อไข่มีพังผืดหนายึดไว้

รูปที่ 12 ควายปลักกําลังนอนแช่ในปลักโคลน
ที่มา: นักปั่นน่องเหล็ก, Sriracha Road Bike, เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=193701&start=360
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ควายปลักในทุกประเทศถือว่าเป็นพันธุ์เดียวกัน ไม่สามารถแยกเป็นพันธุ์ได้เด่นชัด แต่
แตกต่างกันในลักษณะภายนอกเล็กน้อย เนื่องจากถิ่นที่เลี้ยง สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และการคัด
พันธุ์ของคนในท้องถิ่นที่ติดต่อกันมายาวนาน ทําให้สี ขนาด และเขาอาจแตกต่างกันแม้ในถิ่นที่อยู่
อาศัยเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่แยกเป็นกลุ่มย่อยได้ เช่น ควายไทย มีขนาดใหญ่ น้ําหนักเฉลี่ย
450 - 500 กก. บางสายพันธุ์มีขนาดเล็ก 300 - 450 กก. และพ่อพันธุ์พบว่ามีน้ําหนักมากกว่า 1,000
กก. ความสูงมากกว่า 150 ซม. ควายลาว น้ําหนักเฉลี่ยของ 500-600 กก. ซึ่งควายจีนและควายพม่า
มีขนาดเล็กกว่าควายไทย ( FAO,1977, National Academic Press,1981 ) ควายพม่า หนัก 300 350 กก. ควายจีนมีขนาดเล็ก บางตัวน้ําหนักเพียง 250 กก. ควายจีนมีขนาดที่แตกต่างกันมากตาม
ถิ่นที่อยู่ แต่ลักษณะทั่วไปจะเหมือนกัน ต่อมาควายปลักได้นําเข้าไปเลี้ยงในประเทศออสเตรเลียตอน
เหนือ Northern Territory เพื่อเลี้ยงในพื้นที่แบบปล่อยทุ่งกว้างเป็นควายให้เนื้อ ซึ่งเป็นสินค้าเนื้อ
ส่งออกของออสเตรเลียไปยังประเทศที่ต้องการบริโภคเนื้อสุขภาพ หรือเนื้อที่มีไขมันต่ํา
ควายแม่น้ํา
เป็นควายที่มีการเลี้ยงมากที่สุดในโลก คิดเป็น 70% ของควายทั่วโลก ถูกคัดเลือกพันธุ์
มาหลายชั่วอายุในประเทศอินเดีย และปากีสถาน และแพร่กระจายไปยังประเทศตะวันออกใกล้ และ
ไกล อียิปต์ รวมทั้งยุโรปตอนใต้ ควายแม่น้ําเป็นสัตว์ที่มีความสําคัญต่อวิถีชีวิต และเศรษฐกิจของคน
ในท้องถิ่นอินเดียและปากีสถานมาก เพราะใช้น้ํานมดื่มกินและประกอบอาหารในชีวิต ประจําวัน
ควายเหล่านี้มีพื้นฐานมาจากควายพันธุ์มูร่าห์ และมีการพัฒนาคัดเลือกพันธุ์ตามถิ่นที่อยู่ จนทําให้
รูปร่างภายนอกแตกต่างกัน จําแนกเป็นสายพันธุ์ที่สําคัญตามแหล่งกําเนิดทางภูมิศาสตร์ เช่น พันธุ์นิลิ
ราวี พันธุ์เมซานา และพันธุ์จัฟฟาราบัด เป็นต้น ( จินตนา อินทรมงคล และ สุพรชัย ฟ้ารี , 2552 )

รูปที่ 13 ควายพันธุ์มูร่าห์
ที่มา: วิกิพีเดีย, ควายมูรา่ ห์, เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0
%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%
8C
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รูปที่ 14 ควายแม่น้ํา
ที่มา: Buffolomomo, ควายแม่น้ํา, เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก
http://buffalos54.wordpress.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9
E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C/%E0%B8%84%E0
%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%
99%E0%B9%89%E0%B8%B3/
ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของควายปลัก และ ควายแม่น้ํา
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบควายปลัก และควายแม่น้ํา
ที่มา: กิตติ กุบแก้ว, ภูมิปัญญาการคัดเลือกควายไทย, เข้าถึงเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก
http://pvlo-nsw.dld.go.th/nsw2/images/knoeledge/wichakarn/cattle1.pdf
ลักษณะ
1. พันธุกรรม
2. พฤติกรรม

ควายปลัก
โครโมโซม 2n=48
ชอบนอนแช่ในน้ําปลักโคลน

ควายแม่น้ํา
โครโมโซม 2n=50
ชอบนอนแช่ในน้ําลึกสะอาด

3. รูปร่างภายนอก

สีเทาดํา รูปร่างบึกบึน เป็นสี่เหลี่ยม สีดํา รูปร่างเป็นสามเหลี่ยม
ท้อง ใหญ่ยาว หน้ายาว เต้านม
ท้องใหญ่ ตากลมเด่นชัด หน้าสั้น
ปากกว้าง เต้านม เล็ก เขายาวโค้ง ใหญ่ เขา โค้งปลายม้วน
มีบั้งคอสีขาว 2 บั้ง รูปตัววี
(chavlon)

4. การใช้ประโยชน์

ใช้รีดนม ใช้งานให้เนื้อ
ใช้งานเป็นหลัก ให้เนื้อ ถูกนํามา
เลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์ในแถบเอเชีย ถูกนํามาเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์
ในแถบเอเชียใต้ อินเดียและ
ตะวันออกเฉียงใต้มานาน
ปากีสถาน

18
ควายลูกผสม
เป็นการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง ควายแม่น้ํา กับ ควายปลัก เพื่อได้ลูกผสมที่ใช้ประโยชน์
ได้ทั้งนมและเนื้อ ประเทศไทยมีการนําเอามาจากประเทศอินเดีย มาขยายพันธุ์เพื่อใช้รีดนมสําหรับ
บริโภคของชาวอินเดียและปากีสถานในประเทศไทย และนํามาศึกษาวิจัย ในศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์
สัตว์หนองกวาง เนื่องจากควายแม่น้ํา มีโครโมโซม 2n=50 ส่วนควายปลักมีโครโมโซม 2n= 48 มี
โครโมโซมพื้นฐานเท่ากัน แต่แตกต่างกัน 1 คู่ ทําให้เมื่อผสมพันธุ์กันแล้วจะได้ลูกชั่วแรกมีโครโมโซม
เป็นเลขคี่ 2n=49 และเมื่อนําลูกผสมชั่วแรกมาผสมพันธุ์กันจะได้โครโมโซม 3 แบบ คือ 48, 49 และ
50 ลูกผสมที่มีโครโมโซมเลขคู่ 2n= 48 และ 50 จะมีการแบ่งเซลล์ปกติ แต่ปัญหาอยู่ที่ลูกผสมที่มี
2n=49 ไม่ว่าจะเป็นชั่วอายุใดหรือมีสายเลือดเท่าไร อาจพบปัญหาการแบ่งเซลล์ของเซลล์สืบพันธุ์
(meiosis) ที่ไม่สมดุล ซึ่งคาดว่าทําให้การขยายพันธุ์ของลูกผสมผิดปกติได้

รูปที่ 15 ควายลูกผสม ( ระหว่างควายปลัก กับควายแม่น้ํา )
ที่มา: IS275156IS, กระบือไทย, เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก https://sites.
google.com/site/is275156is/kra-bu/1-1-krabux-thi
สําหรับลักษณะทางเศรษฐกิจของลูกผสมมีข้อดีหลายประการ ได้แก่ โตเร็วให้เนื้อมาก
และสามารถใช้งานได้ แต่ยังไม่มีการส่งเสริมให้ขยายวงกว้างในประเทศ เนื่องจากควายลูกผสมบางตัว
ให้ลูกห่าง ผสมติดยาก สาเหตุอาจเนื่องจากเป็นควายที่มีโครโมโซมเป็นเลขคี่ และอีกประการหนึ่งคน
ไทยไม่นิยมบริโภคน้ํานมควายเหมือนชาวอินเดียหรือปากีสถาน จึงทําให้ไม่นิยมเลี้ยงควายลูกผสมหรือ
ที่ชาวบ้านเรียกว่า ควายนิโกร อีกทั้งเกษตรกรที่เคยเลี้ยงบอกว่าควายลูกผสมเลี้ยงยากกว่าควายไทย
ดื้อ บังคับยาก และเลือกกินหญ้ามากกว่าควายพื้นเมือง เป็นต้น ( จินตนา อินทรมงคล และ สุพรชัย
ฟ้ารี , 2552 )
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5. ส่วนประกอบต่าง ๆ ของร่างกายควาย

รูปที่ 16 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของร่างกายควาย
ที่มา: กองบํารุงพันธ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ลักษณะควายงาม, เข้าถึงเมื่อ 8
กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก http://164.115.22.159/kwaingam/?page_id=42
6. ลักษณะทั่วไปของควายไทย
ลักษณะภายนอกของควายไทย โดยทั่วไป ลําตัวกํายําลํ่าสัน ( stocky ) ซึ่งเหมาะสมกับ
การใช้แรงงาน ขนาดใหญ่และมีนํ้าหนักมาก ลําตัวค่อนข้างลึก รอบอกใหญ่ ท้องกางใหญ่ คอใหญ่
หน้าอกกว้างอวบแข็งแรง หัวลักษณะค่อนข้างยาว หน้าผากแคบ บางตัวเขาสั้นกุด บางตัวเขาโค้งแอ่น
หลังเล็กน้อยแล้วงอนเข้าหากัน หรือบางตัวอาจจะมีเขายาวจัดและกางแยกออกจากกันขนานกับ
ระดับพื้นดิน แล้วโค้งขึ้นเล็กน้อย หลังไม่ตรง บริเวณบั้นท้ายหักลาด หางยาวลงไปประมาณถึงข้อเข่า
หลัง หรือยาวกว่าเล็กน้อย และมีพู่หางเป็นพวงไม่ใหญ่นัก เท้ามีขนาดใหญ่ กีบเท้าทั้งคู่ชิดกันแข็งแรง
ผิวหนังตลอดร่างกายเป็นสีเทาแก่ แต่ไม่ถึงกับดําจัด ขนปกคลุมร่างกายทั่วๆไป จัดว่ามีขนบางมาก
และค่อนข้างหยาบ บริเวณที่มีขนอยู่มากคือเท้าทั้ง 4 และบริเวณหัว ( พลทิพ, 2504 )
สีของควายไทย มี 2 สี คือสีเทาดําและสีขาว ( เผือก ) สีของควายเป็นสีของผิวหนังและ
สีขน ควายมีขนน้อยประมาณ 25 - 40 เส้นต่อผิวหนัง 1 ตารางนิ้ว จํานวนควายเผือกยังพอพบเห็นอยู่
บ้างประปราย โดยเฉพาะทางภาคเหนือที่ จ.เชียงราย มีรายงานว่าประมาณ 15 % ส่วนในภาคอีสาน
พบเห็นประมาณ 2 - 4 % ส่วนทางภาคกลางและภาคใต้เหลืออยู่น้อยมาก ลักษณะเด่นของควายไทย
จะมีขนสีขาวรูปตัววีเหมือนบั้งทหารนายสิบ ( V Chevron ) ขวางระหว่างส่วนคอกับส่วนอก เท้าทั้ง
4 ด่าง ( สีเทาขาว ) ตรงหัวตาจะมีคล้ายจุดสีขาว บริเวณแก้มจะมีจุดขนสีขาว ที่ตําแหน่งตรงกันทั้ง
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สองข้าง โดยที่บางตัวมี 1 คู่ และบางตัวมี 2 คู่ และจะมีจุดเหมือนเม็ดไฝซึ่งมีขนสีขาวที่ใต้คาง ควาย
ไทยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดก็ว่าได้ จะมีสีเทาเข้ม ถึงเทาดํา

รูปที่ 17 ขนสีขาวรูปตัววีเหมือนบั้งทหารนายสิบ ( V Chevron ) ระหว่างส่วนคอกับส่วนอก
ที่มา: กรมปศุสตั ว์, หนังสือภูมิปัญญาการคัดเลือกควายไทย, เข้าถึงเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึง
ได้จาก http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/index.php/component/content/article/880
ขวัญ เป็นลักษณะประจําตัวของควาย สามารถพบเห็นได้ตามส่วนต่างๆของร่างกาย มี
ตั้งแต่ 1 - 9 ขวัญ ควายแต่ละตัวมีจํานวนขวัญและตําแหน่งของขวัญไม่เท่ากัน จะพบมากที่หัวไหล่
และซอกขา แต่ไม่ค่อยพบแถวคอ หน้าอก และหน้าแง ตําแหน่งของขวัญนั้นในสมัยก่อนมีอิทธิพลต่อ
การซื้อขายควายของชาวบ้านมาก เป็นความเชื่อทางโชคลาง
เขา ควายไทยโดยทั่วไปหรือส่วนมากมีเขากางออกสองข้างของศีรษะ ปลายเขาโค้งเข้า
หากัน ลักษณะเขาควายส่วนล่างเป็นสี่เหลี่ยมรูปมนผิวขรุขระเป็นปล้อง ส่วนบนกลมเรียวปลายแหลม
ผิวลื่น ควายบางตัวมีเขาผิดปกติ คือเขาสั้นทู่หรือเขา หลูบห้อยลงสองข้างศีรษะ ขนาดของเขาควาย
จะยาวประมาณ 60 – 120 ซม. ซึ่งชาวบ้านสามารถสังเกตรอยหยักของสันเขาในการประเมินอายุของ
ควายได้อย่างคร่าวๆ ปัจจุบันมีเกษตรกรนําเขาควายไปแปรรูปเป็นหัตถกรรมสร้างมูลค่าได้อย่าง
มหาศาลเลยทีเดียว
ฟัน ควายมีฟัน จํานวน 2 ชุด คือฟันนํ้านมกับฟันแท้ ฟันนํ้านมมีขนาดเล็กกว่าฟันแท้
มาก ผิวของฟันนํ้านมเรียบกว่าและมีสีขาวชัดกว่าฟันแท้ เราสามารถประเมินอายุควายจากการดูฟัน
ได้
ฟันนํ้านม มีจํานวน 20 ซี่ เป็นฟันบน ( กราม ) 6 ซี่ ฟันล่าง 14 ซี่ ( ฟันหน้า 8 ซี่ ฟัน
กราม 6 ซี่ ) การขึ้นของฟันนํ้านมใช้ประมาณอายุของควายได้ดังนี้ ( ดูที่ฟันล่าง )
1. ฟันนํ้านมคู่แรกอยู่ตรงกลาง มีตั้งแต่แรกเกิดหรือภายในสัปดาห์แรก
2. ฟันนํ้านมคู่ที่ 2 อยู่ข้างฟันคู่แรกข้างละซี่ เมื่อมีอายุ 2 สัปดาห์
3. ฟันนํ้านมคู่ที่ 3 อยู่ข้างฟันคู่ที่ 2 ข้างละซี่ เมื่อมีอายุ 3 สัปดาห์
4. ฟันนํ้านมคู่ที่ 4 อยู่ข้างฟันคู่ที่ 3 ข้างละซี่ เมื่อมีอายุ 4 สัปดาห์
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รูปที่ 18 ฟันน้ํานม
ที่มา: กรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, หนังสือคู่มือการเลี้ยงกระบือไทย, เข้าถึงเมื่อ 8
กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก http://chm-E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%
B8%9A%E0%B8%B7%E0%B8%AD.pdf
ฟันแท้ มีจํานวน 32 ซี่ เป็นฟันบน ( กราม ) 12 ซี่ เป็นฟันล่าง 20 ซี่ ( ฟันหน้า 8 ซี่ ฟัน
กราม 12 ซี่ ) จะประมาณอายุควายโดยตรวจฟันแท้ (ฟันหน้า) ได้ดังนี้
1. ฟันนํ้านมคู่แรกเริ่มหลุด เมื่ออายุประมาณ 2 ปี ฟันแท้คู่แรกจะขึ้นแทนเมื่ออายุ 2.5
- 3 ปี
2. ฟันนํ้านมคู่ที่ 2 เริ่มหลุด เมื่ออายุประมาณ 3 ปี ฟันแท้คู่แรกจะขึ้นแทนเมื่ออายุ 3.5
- 4 ปี
3. ฟันนํ้านมคู่ที่ 3 เริ่มหลุด เมื่ออายุประมาณ 4 ปี ฟันแท้คู่แรกจะขึ้นแทนเมื่ออายุ 4.5
- 5 ปี
4. ฟันนํ้านมคู่ที่ 4 เริ่มหลุด เมื่ออายุประมาณ 4 ปี ฟันแท้คู่แรกจะขึ้นแทนเมื่ออายุ 5 5.5 ปี

รูปที่ 19 ฟันแท้
ที่มา: กรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, หนังสือคู่มือการเลี้ยงกระบือไทย, เข้าถึงเมื่อ 8
กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก http://chm-E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%
B8%9A%E0%B8%B7%E0%B8%AD.pdf
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7. ข้อควรปฏิบัติของเจ้าของควายในการใช้แรงงาน
การใช้แรงงานควายจําเป็นที่ผู้ใช้ต้องมีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมธรรมชาติของควาย
ดูแลควายอย่างมีจริยธรรม ใช้ระบบคุณค่ามากกว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจเท่านั้น ชาวนาจะประพฤติตน
อยู่ในกรอบวัฒนธรรม จะไม่ใช้ควายไถนาหรือทํางานหนักเกินไป หรือทารุณสัตว์ และส่งเสริมสวัสดิ
ภาพของสัตว์ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาจิตใจคนให้มีความอ่อนโยน มีคุณธรรม รู้จักยับยั้งชั่งใจ
รู้จักอดทน รอคอย ลดความเห็นแก่ตัวลงได้ การส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์มีดังนี้
7.1 ให้ควายทํางานเช้ามืดและเย็นครั้งละ 3 ชม.หรือวันละไม่ควรเกิน 6 ชม.เพราะ
ควายเป็นสัตว์ไม่ทนร้อน
7.2 หลังจากใช้งานควายแล้วควรให้ควายได้อาบน้ําหรือฉีดน้ําราดตัว
7.3 ให้ควายได้กินอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอ และมีแหล่งน้ําสะอาดได้กิน ไม่ปล่อย
ให้ควายอดน้ํา อดหญ้า
7.4 หลีกเลี่ยงไม่ให้ควายได้รับสารพิษ หรือวัสดุอันตราย เช่น การกินหัวและใบมันสด
เห็ดเมา ยาฆ่าหญ้าและฆ่าแมลงตกค้างในฟางหรือพืชที่นํามาให้ควายกิน รวมทั้งเศษลวด แก้ว ตะปู
พลาสติก เป็นต้น
7.5 จัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้สะอาด สบาย อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่เลี้ยงรวมกัน
หนาแน่น ทําความสะอาดคอกเป็นประจํา
7.6 เสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยใช้สมุนไพรเป็นประจํา เช่น บอระเพ็ดแช่น้ําให้กินทุกวัน
8. การคัดเลือกควายไถนาเบื้องต้น
การเลือกควายไถนาเป็นเพศผู้หรือเพศเมียก็ได้ ดังนี้
8.1 อายุควรมีอายุระหว่าง 2-3 ปี ซึ่งควายจะเริ่มมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงสามารถฉุดลาก
ไถได้ แต่ถ้าหากฝึกควายที่มีขนาดใหญ่เกินไปจะทําให้การบังคับควายนั้นยากขึ้น ควายอายุน้อยไม่ควร
ใช้งานหนัก
8.2 มีรูปร่างลักษณะดี ข้อขาและกีบแข็งแรง มีลักษณะการเดินดี คือการก้าวขาหลัง
ควรจะก้าวข้ามรอยของขาหน้า ซึ่งการเดินของควายลักษณะนี้ จะเป็นควายที่ใช้งานได้ดีเดินเร็ว และ
สม่ําเสมอ
8.3 มีความเชื่อง ขั้นตอนการที่ควายตัวหนึ่งจะใช้เป็นแรงงานจะต้องมีการฝึก ทั้งคน
และฝึกควาย รวมทั้งการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการไถ (จินตนา, 2552)
9. การคัดเลือกควายงาน
การคัดเลือกควายเพื่อใช้งาน ปราชญ์ภูมิปัญญามีหลักการ ดังนี้
9.1 หน้าตา หัว หู เขา คอ ควายใช้งานดีหน้าค่อนข้างยาว หน้าบาง ไม่หน้าสั้น มีหูเล็ก
และตั้ง ถ้าหูตกจะแสดงถึงความขี้เกียจ (ประสบ, 2527) ลักษณะเขา แม้ไม่เกี่ยวกับการใช้งานโดยตรง
แต่เกี่ยวกับคนเลี้ยง ดังนั้น ควายงานก็ต้องมีเขางามเหมือนควายงามตามอุดมคติ ยกเว้นหาไม่ได้ก็
จําเป็นที่จะใช้ควายที่มีเขาแบบอื่น ๆ ขอให้ใช้งานได้ ลักษณะคอ ต้องเป็นคอปลาหมอหรือคองูสิงห์
คือคอเป็นรูปสามเหลี่ยม ไม่หนาไม่ยาวมาก เวลาใส่แอกแล้วจะไม่หลุดง่ายภูมิปัญญาอื่นของปราชญ์
ในการคัดเลือกควายงานคือ
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9.1.1 ควายที่ตาแหลว (ตาเหยี่ยว) คือตาเป็นวงรียาว จะสอนง่าย
9.1.2 ควายที่มีหน้าค่อนข้างยาว เชื่อว่าเป็นควายที่ใช้งานคล่องและว่านอนสอน
ง่าย ตรงข้ามกับควายใบหน้าสั้น (จรัญ, 2527)
9.2 อุปนิสัย อารมณ์ นับว่ามีความจําเป็นมากสําหรับควายงาน ควายที่จะมาฝึกใช้งาน
จะได้รับการเอาใจใส่ดูแลและสังเกตพฤติกรรมตั้งแต่เล็ก ควายที่มีนิสัยเชื่อง ท่าทางฉลาดและเป็นมิตร
กับเจ้าของ จึงจะถูกเลือกนํามาฝึกเพื่อใช้งาน
9.3 ขวัญ ควายใช้งานกับลักษณะขวัญ มีความสําคัญต่อเจ้าของมาก จึงต้องได้รับการ
ตรวจสอบขวัญและตําแหน่งขวัญต่างๆ เกษตรกรบางรายอาจดูลักษณะขวัญไม่เป็น ก็ต้องไหว้วานให้
ปราชญ์หรือผู้รู้ประจําหมู่บ้านมาตรวจสอบให้ ควายที่มีขวัญดีตามตําราเท่านั้น จึงจะถูกเลือกมาฝึกใช้
งาน
9.4 โครงสร้างลําตัว ลําตัวยาว หน้าอกกว้างเต็ม ไหล่ใหญ่ หลัง แบนและกว้าง (คําภู,
2553) ส่วนใหญ่เห็นว่าควายทํางานดี ไม่ใช่ควายอ้วน เพราะนอกจากอุ้ยอ้ายแล้ว เวลาทํางานก็จะ
ร้อนเร็ว ทํางานไม่ทน โดยมีภูมิปัญญาเพิ่มเติมดังนี้
9.4.1 ควายที่ลําตัวยาว เรียกควาย 2 ช่วง (ประเทือง, 2553) จะเดินดี ทํางานเร็ว
(ก้าวแต่ละก้าวจะไถได้ระยะทางมากกว่าควายตัวสั้น)

รูปที่ 20 ลักษณะควายที่ลําตัวยาว
ที่มา: จินตนา อินทรมงคล, สุพรชัย ฟ้ารี, หนังสือภูมิปัญญาไทยการจัดการเลี้ยงกระบือปลัก, เข้าถึง
เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/ebooks/item.php?id=
2010-013-0008
9.4.2 ควายหลาบเสือ คือลักษณะตัวบางเหมือนเสือ ซี่โครงจะจับต่ําไม่กางออก
ควายประเภทนี้จะไม่อ้วนอุ้ยอ้าย ทํางานคล่องกว่าควายที่อ้วน นอกจากหลาบเสือแล้ว หลังต้องเป็น
หลังกระแตหยุด (ล้วน, 2553) คือ หลังมีลักษณะโกง (โค้ง) เล็กน้อย เหมือนจังหวะที่กระแต (สัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม คล้ายหนู) หยุดวิ่งหรือหยุดเดินบนกิ่งไม้ เรียกได้ว่าเป็นควายที่หลังโค้งนิดหน่อย และ
ประสบ (2527) กล่าวว่า ควายที่หลังโกง ท้องป่อง เรียก “หลังกุ้ง พุงปลากด” ถือว่าเป็นควายชั้นสอง
ไม่ใช่ควายสวยงาม ควายชั้นนี้จึงน่าจะใช้เป็นควายงาน
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รูปที่ 21 ลักษณะควายหลาบเสือ
ที่มา: จินตนา อินทรมงคล, สุพรชัย ฟ้ารี, หนังสือภูมิปัญญาไทยการจัดการเลี้ยงกระบือปลัก, เข้าถึง
เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/ebooks/item.php?id=
2010-013-0008
9.5 ขนาดและน้ําหนัก ควายงาน นิยมควายที่ไม่สูงมาก จะแข็งแรง ทนงานหนักดีกว่า
ควายสูง และน้ําหนักไม่มากเกินไป (สอดคล้องกันทุกภาค) ขนาดควายงานส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับผู้ใช้
เพราะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไถ และคราด รวมถึงกําลังของผู้บังคับและใช้งาน เช่น ถ้าเป็นสตรี ก็มัก
นิยมใช้ควายเพศเมีย ที่ตัวเล็กกว่าเหมาะกับกําลังของผู้หญิงด้วย เป็นต้น
9.6 ท่าทางการยืน การยืนอาจไม่สง่าเหมือนควายงามตามอุดมคติ แต่ควายงานจะเน้น
ลักษณะการเดินเป็นสําคัญ โดยจะเน้นการคัดเลือกควายที่เดินเร็ว เดินคล่องแคล่ว และช่วงก้าวเดิน
รอยเท้าหลัง ต้องก้าวเลยรอยเท้าหน้า (ทุกภาค) ซึ่งจะเป็นควายงานที่เดินเร็ว ทํางานได้มาก
นอกจากนี้ยังมีภูมิปัญญาในการคัดเลือก ดังนี้
9.6.1 ควายงานต้องเดินยก เดินดี
9.6.2 ท่าทางแคล่วคล่อง เวลายืนหัวยก เวลาเดินขาไม่เก
9.6.3 ควายที่จะเดินดี ใช้งานดี เวลาเลี้ยงจะไม่ชอบอยู่หลังเพื่อน (อ๊อด, 2553)
9.6.4 ไม่เดินสับสิ่ว เวลาก้าวเดินรอยเท้าหลังไม่ย่ําลงตรงรอยเท้าหน้า (สับ สิ่ว คือ
สับที่เดิม) ทําให้ได้ระยะไม่ไกลในเวลาที่เท่ากัน
9.6.5 ขายาว ก้าวยาว เดินตรง เวลาเดินขาไม่เบียดหรือเสียดสีกัน (สอดคล้องทุก
ภาค)
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รูปที่ 22 ลักษณะควายทํางานที่ดี
ที่มา: จินตนา อินทรมงคล, สุพรชัย ฟ้ารี, หนังสือภูมิปัญญาไทยการจัดการเลี้ยงกระบือปลัก, เข้าถึง
เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/ebooks/item.php?id=
2010-013-0008
9.7 สี / ลักษณะขน / ลักษณะหนัง ลักษณะทั่วไปถ้าเลือกได้ก็จะเลือกเหมือนควาย
งาม โดยมีภูมิปัญญาเพิ่มเติม คือ
9.7.1 บางแห่งเชื่อว่าสีเลา ใช้งานดี ไม่พยศ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการทนร้อน
เพราะโดยลักษณะสีของหนังหรือขนที่จางกว่า ทําให้ดูดกลืนรังสีความร้อนได้น้อยกว่าสีดําเข้ม จึงทํา
ให้ร้อนช้ากว่า จึงไม่แสดงอาการดื้อพยศในการใช้งานให้เห็น แต่ ทองใบ และ สมบัติ (2553) กล่าวว่า
ควายสีดําจะแข็งแรงกว่าควายสีอื่น ๆ
9.7.2 หนังหนา พุงปลากด ใช้งานไม่ดี (ลักษณะควายตัวสั้น)
9.7.3 ควายขนสั้น ใช้งานดีกว่าขนยาว ถ้าเป็นควายขนค่าง (ลิง ค่าง บ่าง ชะนี)
คือ มีขนที่ยาว เส้นขนอ่อน จะเป็นควายที่ไม่ทนแดด ร้อนง่ายไม่อดทน (กลุ่มภูมิปัญญาภาคอีสาน)
9.7.4 ขนเรียบ เส้นใหญ่พอดี
9.7.5 ควายที่ผิวหนังบางและอ่อนนุ่ม ส่อลักษณะว่านอนสอนง่าย (จรัญ, 2527)
9.8 จมูก ปราชญ์ชาวบ้านทุกภาคให้ข้อมูลภูมิปัญญาตรงกัน คือ ควายใช้งานดี ไม่ใช่
ควายที่รูจมูกใหญ่ แต่ควายที่ทํางานดี อดทน และไม่หอบง่าย คือ รูจมูกจะต้องไม่ใหญ่เกินไป รูจมูกมี
ลักษณะแบน (เป: คือแบน,อีสาน) เหมือนรูแมลงเงา(แมลงป่องยักษ์สีดํา จะทํารูอยู่ในดิน กินได้)
ในขณะที่รูจมูกกลมใหญ่ (เหมือนรูบึ้ง:แมลงมุมยักษ์ มีสีดํา จะขุดรูอยู่ในดินเช่นกัน คนอีสานชอบนํา
ไข่ รวมทั้งตัวบึ้งมากินได้) จะไม่ทนแดดและหอบเร็ว ซึ่งถ้าวิเคราะห์ตามข้อเท็จจริง รูแมลงเงา ที่มี
ลักษณะแบน ย่อมมีพื้นที่หน้าตัดที่มากกว่า จึงย่อมมีการแลกเปลี่ยนอากาศได้ดีกว่า ซึ่ง ประสบ
(2527) กล่าวว่า รูจมูกใหญ่แสดงถึงความสามารถในการทํางาน เพราะมีการเอาก๊าซออกซิเจนไปใช้ได้
มาก และทําให้ถ่ายเทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ออกได้ง่ายและรวดเร็ว นอกจากนี้ บางแห่งเชื่อว่ารู
จมูกใหญ่จะเป็นควายดื้อ แต่เป็นควายกินอาหารเก่ง อ้วนเร็ว
9.9 ขา ขาใหญ่ ดูกระดูกแข็งแรงทั้งขาหน้าและขาหลัง ขาไม่สั้นเกินไป ขาหน้าตรง ขา
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หลังงอเล็กน้อย (เรียกว่าขาขอ) ควายงานขาหลังจะไม่งาม ก้าวจะยาว เดินเร็ว ได้งานมาก ส่วนขากะ
น่องลิง หรือกะน่องแมว เวลาเดินขาหลังจะกระทบ เสียดสีกัน ไม่ดี และไม่มีใครนิยมใช้ควายที่ขา
กระตุก หรือควายขาทกมาฝึกใช้งาน

รูปที่ 23 ลักษณะรูจมูกกลม
ที่มา: จินตนา อินทรมงคล, สุพรชัย ฟ้ารี, หนังสือภูมิปัญญาไทยการจัดการเลี้ยงกระบือปลัก, เข้าถึง
เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/ebooks/item.php?id=
2010-013-0008

รูปที่ 24 ลักษณะรูจมูกแบน
ที่มา: จินตนา อินทรมงคล, สุพรชัย ฟ้ารี, หนังสือภูมิปัญญาไทยการจัดการเลี้ยงกระบือปลัก, เข้าถึง
เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/ebooks/item.php?id=
2010-013-0008
9.10 เล็บเท้า (กีบ) เล็บเท้าหน้ากลมโต ยืนกีบตั้งตรง เรียก เล็บย่องหรือเล็บหยั่ง (ตั้ง)
ข้อเท้าดูแข็งแรง เล็บหลังไม่เก อุ้งกีบต้องใหญ่ เวลาไถนาขาจะไม่จมโคลน (แต่เวลาเดินบนพื้นดิน
เรียบ จะเดินช้ากว่าควายกีบเล็ก) กีบไม่มีรอยแตก ถ้าเล็บยาว แบะเหมือนตีนเป็ด หรือก้ามปู จะชอบ
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เจ็บเท้า เดินไม่ดี ไม่เกาะดิน
9.11 หาง นิยมควายหางเต็มเบ้า หางยาวและฟอยหางยาว ซึ่งจะใช้ไล่แมลงได้ดี
โดยเฉพาะการทํางานในช่วงเช้าและเย็น ควายจะถูกรบกวนด้วยเหลือบ ริ้น ตลอดเวลา นอกจาก
เจ้าของช่วยไล่แมลงด้วยการวิดน้ําใส่แล้ว หางยาวๆ ของควายก็จะช่วยตวัดไล่แมลงไปด้วยทํางานไป
ด้วยตลอดเวลาและไม่ค่อยพบเกษตรกรใช้ควายที่ขนหางสีขาวมาฝึกหัดใช้เป็นควายงาน
9.12 อวัยวะเพศผู้ / เมีย ควายงานเพศเมีย คัดเลือกตามลักษณะควายแม่พันธุ์ ส่วน
ควายเพศผู้ก็จะดูลักษณะต้องห้ามหรือลักษณะที่เป็นกาลกิณีที่เกี่ยวข้อง เช่น ควายลูกอัณฑะบิด หรือ
มีปลายลึงค์ดํา ก็ไม่นิยมนํามาฝึกใช้งาน เนื่องจากจะเป็นควายดื้อ พยศ และถ้าเป็นควายตัวผู้ที่ตอนไม่
ลง(ภาษาอีสานเรียกตอนฮาม) คือเดิมวิธีการตอนจะทุบไข่ให้แตก และหมอตอนบางคนจะเหลือไข่ไว้
นิดหน่อย เชื่อว่าจะทําให้ควายงานแข็งแรงกว่า ซึ่งอาจจะมาจากที่ยังสามารถสร้างฮอร์โมนเพศได้
เวลาไถนาไป ถ้าได้กลิ่นควายตัวเมียที่เป็นสัด ก็จะพาไถวิ่งไม่ยอมทํางาน สร้างปัญหาให้กับเจ้าของได้
ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ควายงานเพศผู้ส่วนใหญ่จะต้องได้รับการตอน
อนึ่ง ควายถ้าไถนาเป็นแล้ว จะมาใช้เทียมเกวียนได้เลย โดยการฝึกเพิ่มอีกนิดหน่อยส่วน
ควายที่ใช้ไถคู่อยู่แล้ว ในภาคกลางและภาคใต้ แทบจะไม่จําเป็นต้องฝึกอีก ส่วนควายเผือก เรืองศักดิ์
(2549) กล่าวว่า สามารถใช้แรงงานได้เหมือนกับควายดํา มีการใช้แรงงานในการไถ คราด หรือ
บางครั้งพบใช้เทียมเกวียนลากสิ่งของด้วย แต่ถ้าใช้ไถนาจะมีข้อเสียคือร้อนง่าย ไม่ทนร้อนเท่ากับ
ควายดํา มักจะหยุดรอและนอนน้ําบ่อย ทั้งนี้ น่าจะเกิดจากที่ผิวหนังไม่มีเม็ดสีดําที่จะดูดซับความร้อน
เอาไว้ ทําให้แสงแดดทะลวงเข้าถึงผิวหนังชั้นใน หรือกระทบเส้นประสาทชั้นใต้ผิวหนังได้ง่าย ( กิตติ
กุบแก้ว, 2553 )
10. การเตรียมและฝึกควายไถนา
การใช้แรงงานควายในการทําการเกษตรนับว่ามีมาช้านาน ซึ่งควายเป็นสัตว์ที่เชื่อง
สามารถฝึกใช้งานได้ง่าย ประกอบกับควายปลักไทยมีลักษณะพิเศษซึ่งเหมาะสมในการใช้แรงงาน คือ
มีกีบใหญ่และแข็งแรง รูปร่างบึกบึน ไม่สูงโปร่ง ทําให้มีกําลังในการฉุดลากถึง 0.87 แรงม้า ใช้งานได้
ทุกสภาพพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่ลุ่มหรือที่ดอน และใช้งานได้ทุกประเภทงาน เช่น ไถ, คราด, ลากจูง, หีบ
อ้อย, ฉุดระหัดวิดน้ํา, ลากเกวียน, ปรับหน้าดิน หรือเป็นพาหนะสามารถขึ้นขี่ได้ เป็นต้น
ในการฝึกควายเพื่อใช้แรงงานนั้น ต้องเตรียมควายให้พร้อม คือควายจะต้องมีอายุและ
ขนาดที่เหมาะสม มีรูปร่างลักษณะดี หน้าอกกว้าง ไหล่หนา ข้อขาและกีบแข็งแรง เชื่องและนิสัยดี มี
ลักษณะการเดินดีคือการก้าวขาหลัง ควรจะก้าวข้ามรอยของขาหน้า ซึ่งการเดินของควายลักษณะนี้
จะเป็นควายที่ใช้งานได้ดีเดินเร็ว และสม่ําเสมอ ส่วนอายุของควายที่จะทําการฝึกควรมีอายุระหว่าง 23 ปี ซึ่งควายจะเริ่มมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงสามารถฉุดลากไถได้ แต่ถ้าหากฝึกควายที่มีขนาดใหญ่เกินไป
จะทําให้การบังคับควายนั้นยากขึ้น
คุณลักษณะนิสัยของควาย
ควายนิสัยดี มีความเชื่อง ควายประเภทนี้จะมีแววตาที่อ่อนโยน ชอบเดินเข้าหาคน ด้วย
ท่าทางเป็นมิตร ชอบเลียมือคนหรือเจ้าของไม่ตื่นตกใจง่าย ฝึกง่าย
ควายพยศ ควายประเภทนี้จะตื่นตกใจง่ายกล้า ๆ กลัว ๆ ต้องพยายามทําความคุ้นเคย
ใช้วิธีการปลอบโยน อย่ารุนแรง และฝึกหัดบ่อย ๆ จะเชื่องได้ และฝึกได้
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ควายดื้อ ควายประเภทนี้จะไม่ค่อยกลัวคน แต่จะไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง เวลาฝึกชอบนอน
ดีไม่เจ็บ การฝึกต้องใช้วิธีปลอบโยนสลับกับการบังคับ ฝึกยากต้องใช้เวลานาน
ควายดุร้าย ควายประเภทนี้ มีแววตาที่ดุ ไม่เป็นมิตรกับคน ซึ่งอาจจะดุร้ายเพราะนิสัย
หรือเกิดภาวะความเครียดมาก ๆ ควายประเภทนี้จะมีอยู่จํานวนน้อย จะฝึกยากมากหรือฝึกไม่ได้เลย
10.1 การเตรียมควายก่อนฝึกใช้งาน
ก่อนที่จะดําเนินการฝึกควายจะต้องเตรียมควายให้พร้อม ควายจะต้องรู้ภาษาของ
การบังคับ เช่น สั่งหยุด เดิน เลื้ยวซ้าย เลี้ยวขวา หรือสั่งถอยหลัง ซึ่งการบังคับควายจะประกอบด้วย
การบังคับควายด้วยเชือก และคําสั่งเป็นภาษาบังคับไปพร้อมกัน ซึ่งต้องทําการฝึกได้ตั้งแต่ควายอายุ 1
ปีขึ้นไป ถ้าหากควายรู้ภาษาเชือก รู้คําสั่ง และมีความเชื่องแล้ว จะทําให้การฝึกใช้แรงงานง่ายขึ้นมาก
การบังคับควายด้วยเชือก เชือกจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการบังคับควายให้หยุด เหลียว
ซ้ายขวา เดินหน้าหรือถอยหลัง ซึ่งมีขั้นตอนในการใช้เชือกดังนี้
10.2 กระสนสะพายและการผูกเชือกรอบคอ
สนสะพายหมายถึง การใช้เชือกร้อยผ่านระหว่างรูจมูกของควาย อ้อมผ่านได้ใบหู
ควาย และผูกบริเวณด้านหลังท้ายทอยด้วยเงื่อนตายในความตรึงหรือหย่อนของเชือกที่เหมาะสม ส่วน
เชือกผูกรอบคอนั้นจะเป็นอุปกรณ์ในการบังคับไม่ให้เชือกสนสะพายนั้นหย่อน ทําให้การบังคับควาย
ยาก และอาจเป็นอันตรายกับควายได้ หากควายเหยียบเข้าไปในเชือกสนสะพายใยขณะแทะเล็ม หรือ
ผูกล่าม ขั้นตอนการทําสนสะพายมีดังนี้
10.2.1 การเจาะจมูกควาย เมื่อควายมีอายุและขนาดที่เหมาะสมในการใช้งานต้อง
นําควายมาเจาะจมูกเพื่อร้อยเชือกสนสะพาย โดยใช้อุปกรณ์ในการเจาะ เช่น ไม่ไผ่แหลมขนาดปากกา
เหล็กแหลม หรือเหล็กเจาะสวาป ( Trocar Canula ) ซึ่งสะดวกและสามารถสอดเชือกผ่านได้ง่าย
ก่อนใช้อุปกรณ์ดังกล่าวควรรนไฟ หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อซึ่งจะทําให้แผลที่
เจาะไม่เกิดการอับเสบ บริเวณที่จะเจาะจมูกคือผนังจมูกที่กั้นกลางระหว่างรูจมูกทั้ง 2 ข้าง ตรงจุดที่
บางที่สุด บริเวณนี้เมื่อเจาะเสร็จแล้วจะมีเลือดออกบ้างเล็กน้อยและแผลไม่อักเสบ การบังคับควาย
ง่ายแต่ในทางกลับ

รูปที่ 25 การเจาะจมูกควาย
ที่มา: สุพรชัย ฟ้ารี, เอกสารโรเนียวประกอบการฝึกอบรม การเตรียมและฝึกกระบือไถนา ศูนย์วิจยั
และบํารุงพันธุส์ ัตว์สุรนิ ทร์ อําเภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร์
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10.2.2 การร้อยเชือกสนสะพาย เชือกที่จะใช้ทําสนสะพายต้องมีขนาดที่เหมาะสม
กับขนาดของควาย ถ้าหากควายมีขนาดอายุ 2-3 ปี ควรใช้ขนาดเล็กกว่าดินสอหรือขนาดของดินสอ
( เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-6 มม. ) เชือกควรจะมีความยืดหยุ่นเล็กน้อย เช่น เชือกไนลอน เป็นต้น ถ้าหาก
เชือกไม่มีความยืดหยุ่นเลย เชือกจะไม่คืนตัวเมื่อเราดึง และจะบาดจมูกควายมากขึ้น ส่วนขนาดของ
ความยาวนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของควาย การสอดเชือกผ่านรูที่เจาะไว้นั้น จะใช้ปลายเชือกเผาไฟแล้วบีบ
ทําให้แหลมเพื่อสอดผ่านได้ง่าย หรือใช้ลวดร้อยนํา การผูกเชือกสนสะพายจะต้องไม่ตึงหรือหย่อน
เกินไป โดยจะผูกเป็นเงื่อนตายไว้บริเวณหลังท้ายทอย ข้อควรระวังอย่างให้ปมเชือกที่ผูกเลื่อนลงไปอุด
รูจมูก เพราะจะทําให้หายใจไม่สะดวก และเกิดการหมักหมมของน้ํามูก ซึ่งจะทําให้เกิดกลิ่นเหม็น ข้อ
ควรปฏิบัติควรมีการเลื่อนขยับเชือกสนสะพายทุกวัน เพื่อไม่ให้เกิดการหมักหมมของน้ํามูก

รูปที่ 26 การร้อยเชือกสนสะพาย
ที่มา: สุพรชัย ฟ้ารี, เอกสารโรเนียวประกอบการฝึกอบรม การเตรียมและฝึกกระบือไถนา ศูนย์วิจยั
และบํารุงพันธุส์ ัตว์สุรนิ ทร์ อําเภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร์
คุณลักษณะของเชือกสนสะพาย
ต้องมีความยืดหยุ่นเล็กน้อย เมื่อเวลาดึงเชือกก็จะคืนตัว และไม่บาดเจ็บ
ต้องไม่ดูดซับความชื้นหรืออมน้ําเพราะจะทําให้สกปรกเป็นที่หมักหมมของ
เชื้อโรค และส่งกลิ่นเหม็น
ต้ อ งมี ข นาดที่ เ หมาะสมกั บ ขนาดของควาย ส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ ข นาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-7 มม.
10.2.3 การผูกเชือกและการปล่อยควายเหยียบเชือก ควรทําการผูกเชือกหลังจาก
การทําสนสะพาย 1 สัปดาห์ หรือเมื่อแผลที่จมูกหาย การผูกเชือกควายต้องผูกทางด้านซ้ายของควาย
ซึ่งเชือกจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้บังคับควาย การผูกเชือกครั้งแรกนี้ก็เพื่อให้ควายเกิดความเคยชินกับเชือก
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จะใช้เชือกที่มีความยาว 1.50-2.0 เมตร เพื่อให้ควายเหยียบ โดยผูกแล้วปล่อยให้ควายลากเชือก
ประมาณ 1-2 สัปดาห์ เมื่อปล่อยได้ 3 วัน ควรมีการฝึกจูงสลับกับการปล่อยไปด้วย การเหยียบเชือก
ของควายจะเป็นการฝึกการดึงไปด้วย ในช่วงนี้ควายจะเจ็บจมูกบ้างและกินอาหารลําบาก ควรตรวจดู
แผล ตลอดจนตัดหญ้าสดเสริมด้วย

รูปที่ 27 การปล่อยควายเหยียบเชือก
ที่มา: สุพรชัย ฟ้ารี, เอกสารโรเนียวประกอบการฝึกอบรม การเตรียมและฝึกกระบือไถนา ศูนย์วิจยั
และบํารุงพันธุส์ ัตว์สุรนิ ทร์ อําเภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร์
10.2.4 การฝึกจูงและผูกล่าม หลังจากควายผ่านขั้นตอนการเหยียบเชือกแล้ว
จะต้องเปลี่ยนเชือกให้ยาวขึ้นขนาด 6-10 เมตร เพื่อฝึกจูงและผูกล่าม การจูงควายหมายถึงการที่อยู่
ด้านหน้าของควายแล้วดึงเชือกเพื่อให้ควายเดินหน้า ในการจูงไม่ควรยกกระดับเชือกให้สูงเกินไป
ระดับที่เหมาะสมคือระดับเอวของผู้จูง ไม่ควรใช้บ่าแบกเชือกแล้วจูง เพราะจะทําให้ควายดื้อเชือกได้
หลังจากจูงแล้วควรฝึกผูกล่าม เพื่อให้ควายแทะเล็มหญ้า และต้องคอยสังเกตเรื่อย ๆ เนื่องจากควาย
ยังไม่เป็นเชือกหรือรู้ภาษาเชือก จะทําให้เชือกพันขาควายได้ และห้ามผูกล่ามในบริเวณที่มีน้ําท่วมขัง
เด็ดขาด เพราะถ้าหากเชือกพันขาแล้ว ส่วนหน้าของควายจะถูกดึงลงจมน้ําตายได้
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รูปที่ 28 การฝึกจูงและผูกล่าม
ที่มา: สุพรชัย ฟ้ารี, เอกสารโรเนียวประกอบการฝึกอบรม การเตรียมและฝึกกระบือไถนา ศูนย์วิจยั
และบํารุงพันธุส์ ัตว์สุรนิ ทร์ อําเภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร์
10.2.5 การฝึกบังคับให้ควายเลี้ยวซ้าย-ขวา เมื่อต้องการให้ควายเลี้ยวซ้ายขณะที่
เดินตามหลังควายจะใช้วิธีดึงเชือกเข้าหาตัว ควายก็จะเลี้ยวซ้าย และถ้าหากต้องการให้ควายเลี้ยวขวา
จะใช้วิธีการกระตุกเชือกเบา ๆ และถี่ ๆ ควายก็จะเลี้ยวขวาตามที่ต้องการ ควรออกคําสั่งด้วยภาษา
พูดทุกครั้งในระยะแรกของการฝึก เพื่อให้ควายเกิดความเคยชิน และรับรู้คําสั่งด้วยภาษาสุภาพ และ
ปลอบโยน เช่น เลี้ยวซ้ายขวัญ เลี้ยวขวาเรียม หรือตามด้วยชื่อควาย เป็นต้น

รูปที่ 29 การฝึกบังคับให้ควายเลี้ยวซ้าย-ขวา
ที่มา: สุพรชัย ฟ้ารี, เอกสารโรเนียวประกอบการฝึกอบรม การเตรียมและฝึกกระบือไถนา ศูนย์วิจยั
และบํารุงพันธุส์ ัตว์สุรนิ ทร์ อําเภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร์
10.2.6 การบังคับควายหยุด เมื่อต้องการให้ควายหยุดขณะเดินตามหลังควาย จะ
ใช้วิธีดึงเชือกแล้วส่งเสียงบอกให้ควายหยุด หากเป็นภาษาทางอีสานจะใช้คําว่า " ยอ ๆๆ " แล้วถ้าเป็น
ภาษาเขมรจะใช้คําว่า " หอบ ๆๆ " ฝึกเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ ควายก็จะหยุดตามที่เราต้องการ ซึ่ง
หมายความว่าความเป็นเชือก หรือรู้ภาษาที่ออกคําสั่ง ตรงกันข้ามกับคําว่า " การดื้อเชือก หมายถึงดึง
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ไม่หยุดหรือจูงไม่เดินหน้าไม่สามารถบังคับควายได้

รูปที่ 30 การบังคับควายหยุด
ที่มา: สุพรชัย ฟ้ารี, เอกสารโรเนียวประกอบการฝึกอบรม การเตรียมและฝึกกระบือไถนา ศูนย์วิจยั
และบํารุงพันธุส์ ัตว์สุรนิ ทร์ อําเภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร์
10.2.7 การบังคับควายเดินหน้าและถอยหลัง นอกจากเราจะใช้วิธีการจูงให้ควาย
เดินหน้าแล้ว ขณะเมื่อเดินตามหลังควายก็สามารถใช้ไม้เรียวตีที่สะโพกหรือใช้เชือกที่ถืออยู่สะบัดให้ตี
ส่วนข้างของลําตัวควายได้ ซึ่งวิธีนี้จะใช้ขณะที่กําลังไถหรือคราด และเมื่อต้องการให้ควายถอยหลัง
ต้องจับสะพายควายทางด้านซ้ายแล้วเดินไปด้านหน้าของควาย หรือจับสะพายทั้ง 2 ข้างแล้ว ยกหัว
ควายขึ้นเล็กน้อยพร้อมกับกระตุกเชือกสะพาย ส่งเสียงบอกให้ควายถอยหลังพร้อมดันให้ควายถอย
หลังด้วย และขณะที่กําลังไถควายเป็นเชือกดีแล้ว เราสามารถบังคับควายถอยจากด้านหลังควายได้
โดยดึงเชือกสลับกับการกระตุกเชือกเบา ๆ พร้อมส่งเสียงบอกควาย " ถอย " ควายก็จะถอยหลัง ซึ่งใช้
ในกรณีที่ไถตอไม้

รูปที่ 31 การบังคับควายเดินหน้าและถอยหลัง
ที่มา: สุพรชัย ฟ้ารี, เอกสารโรเนียวประกอบการฝึกอบรม การเตรียมและฝึกกระบือไถนา ศูนย์วิจยั
และบํารุงพันธุส์ ัตว์สุรนิ ทร์ อําเภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร์
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10.3 ชุดไถหรืออุปกรณ์ไถ
10.3.1 แอกใหญ่ เป็นอุปกรณ์ที่วางบนคอควายเมื่อจะทําการไถ จะทําจากไม้เนื้อ
แข็ง ซึ่งต้องเลือกไม้ที่มีลักษณะโค้งรับกับคอของควาย แล้วนํามาถากตกแต่งในกลม และมีลักษณะ
คล้ายกับหนวดงอนหรือระฆังคว่ํา คือส่วนที่รับกับคอควาย จะโค้งลง ส่วนปลายทั้ง 2 ข้าง จะงอนขึ้น
เพื่อผูกเชือกไถ ทําหน้าที่รับแรงฉุดของควาย ซึ่งถ้าควายมีขนาดใหญ่ หรือคอใหญ่หนา แอกควรมี
ขนาดใหญ่ และกว้างรับพอดีกับคอควาย ส่วนปลายงอนของแอกควรยื่นออกจากคอเล็กน้อย เพื่อ
ไม่ให้เชือกไถเสียดสีกับไหล่ควาย
10.3.2 สายรัดคอหรืออ้องรัดคอ สมัยก่อนทําจากเปลือกไม้เหนียว ส่วนปัจจุบันดัด
แปลงทําจากยางนอกจักรยาน หรือสายพานโรงสี จะมีลักษณะแบบโค้งครึ่งวงกลมขนาด ( 2"-2.5" ) x
( 12"-16" ) ส่วนปลาย 2 ข้าง จะเจาะรูเพื่อร้อยเชือก ผูกยึดกับแอกใหญ่ ด้านขวาของแอกใหญ่จะผูก
ไว้แบบถาวร และเมื่อนําควายเข้าเทียมไถก็จะใช้ปลายเชือกอีกด้านหนึ่งผูกแบบชั่วคราวทางด้านซ้าย
ของแอกใหญ่ ซึ่งเชือกที่สอดผ่านอ้องคอนี้จะอยู่ด้านล่างหรืออยู่ใต้อ้องรัดคอนั่นเอง
10.3.3 เชือกไถ จะใช้เชือกที่มีขนาดใหญ่ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 15-20 มม. มีความ
เหนียวและมีความยืดหยุ่นน้อย เช่น เชือกมะนิลา ความยาวประมาณ 2 เมตร และสามารถปรับได้
ตามความยาวของควาย เชือกไถจะมี 2 เส้น ด้านซ้าย-ขวา โดยจะผูกระหว่างแอกเล็กกับแอกใหญ่
เชือกไถทําหน้าที่ในการถ่ายเทแรงฉุดของควายจากแอกใหญ่ไปยังแอกเล็ก ขนาดความยาวควรให้
พอเหมาะกับขนาดของควาย ถ้าหากควายตัวใหญ่แต่แอกเล็กสั้น จะทําให้เชือกไถเสียดสีกับขาหลัง
ของควาย ทําให้เกิดบาดแผลได้ แต่ถ้าหากแอกเล็กยาวเกินไปจะทําให้การบังคับเลี้ยวลําบากขึ้น
10.3.4 แอกเล็ก ทําจากไม้เนื้อแข็ง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 ซม. ยาว
ประมาณ 50-60 ซม. มีลักษณะคล้ายบูมเมอแรง ทรงกลมหรือแปดเหลี่ยม ปลายทั้ง 2 ข้างจะผูกยึด
ด้วยเชือกไถ ส่วนตรงกลางจะมีหนังต้องแอกคล้องอยู่ แอกเล็กจะทําหน้าที่รับแรงฉุดจากเชือกไถ
10.3.5 หนั ง ต้ อ งแอก สมั ย ก่ อ นหนั ง ต้ อ งแอกจะทํ า จากหนั ง สั ต ว์ เ พราะมี ค วาม
เหนียว ปัจจุบันอาจทําจากเชือกซึ่งมีความเหนียวน้อยกว่า หนังต้องแอกจะมีลักษณะเป็นห่วง ยาว
ประมาณ 10-15 ซม. เมื่อจะใช้จะต้องบิดให้เป็นเกลียว แล้วนําไปเกี่ยวกับเดือยไถ ทําหน้าที่รับแรงฉุด
จากชุดแอกมายังไถ
10.3.6 ไถและส่วนประกอบของไถ ไถสมัยก่อนจะทําจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้พยุง
ประดู่ เป็นต้น หรือแม้แต่ทําจากรากไม้เนื้อแข็งที่มีรูปร่างตกแต่งเป็นไถได้ง่าย ปัจจุบันไถไม้ค่อนข้าง
หายาก ส่วนใหญ่จะทําจากเหล็กซึ่งทําง่ายและสะดวกกว่า ส่วนประกอบของไถได้แก่ ลากไถหรือคันไถ
เดือยไถ หางไถ หัวหมู และใบไถ ซึ่งทําหน้าที่ดังนี้
1. คันไถหรือลากไถ จะทําหน้าที่รับแรงฉุดจากชุดแอกในการลากไถ คันไถ
จะเป็นส่วนประกอบส่วนหน้าของไถ ซึ่งจะมีเดือยไถติดอยู่ส่วนปลายด้านหน้าของคันไถ
2. หางไถ คือส่ วนประกอบส่ วนท้ า ยของไถมี ข นาดเหมาะมือ ทําหน้า ที่
บังคับไถ
3. ฐานหัวหมู ทําจากไม้เนื้อแข็งหรือไม้เนื้ออ่อนก็ได้ ส่วนใหญ่จะทําจากไม้
เนื้ออ่อน เนื่องจากมีน้ําหนักเบา สามารถตกแต่งได้ง่าย ซึ่งด้านล่างจะทําแผ่นรองฐานหัวหมูอีกทีหนึ่ง
เพื่อป้องกันไม่ให้ฐานหัวหมูสึกเร็ว โดยทําจากแผ่นสังกะสี หรือยางนอกรถจักรยาน ฐานหัวหมูจะทํา
หน้าเป็นที่ยึดหัวหมู และใบไถเชื่อมกับคันไถ
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4. หัวหมูและใบไถ สมัยก่อนทําจากเหล็กหล่อซึ่งมีประสิทธิภาพการใช้งาน
ได้ดี ซึ่งแยกกันเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยส่วนทําหน้าที่ปักดิน เรียกว่าหัวหมู หรือไถ และส่วนที่ทํา
หน้าที่กลับดินโดยรับดินจากหัวหมู เรียกว่าใบไถ ส่วนดินที่เกิดจากการไถจะเรียกว่า " ขี้ไถ " ซึ่ง
ปัจจุบันจะมีการดัดแปลงทําหัวหมู ใบไถและฐานหัวหมูเชื่อมติดกัน และใช้สกรูเป็นตัวปรับขึ้น-ลง
เพื่อให้ไถกินเนื้อดินลึกหรือตื้น
10.4 การฝึกควายไถนา
เมื่อควายเป็นเชือก ( รู้ภาษาเชือก ) ดีแล้ว จึงเริ่มการฝึกลากก่อน โดยนําควายมา
เทียบแอกใหญ่ โดยใช้แอกใหญ่วางลงบนคอของควายแล้วมัดสายรัดคอให้พอดี ไม่แน่นหรือหลวม
จนเกินไป การฝึกลากครั้งแรกอาจใช้วิธีลากท่อนไม้ก่อน เพื่อให้ควายเกิดความเคยชิน ในการลากและ
การสัมผัสแอกใหญ่ ซึ่งทําเช่นนี้ประมาณ 3 วัน วันละ 60 นาที หลังจากนั้นจึงเทียมไถ ซึ่งจะต้องใช้
คนจํานวน 2 คน คือคนที่ 1 ต้องจับสนสะพายจูงนําหน้าไปเรื่อย ๆ ส่วนคนที่ 2 จะเป็นคนจับหางไถ
ในการฝึกช่วงแรกจะยังไม่ให้ไถปักลงไปในดิน โดยกดหางไถไว้ก่อน เพื่อให้ควายเกิดความเคยชิน และ
เมื่อควายเริ่มเดินได้ดี คนจูงต้องเปลี่ยนจากการจับสะพายมาใช้เชือกจูงแทน เมื่อควายเดินได้ดีแล้วจึง
ปล่อยเชือกให้เดินเอง ( คนที่จูงอาจเดินนําหน้าก่อนสักระยะหนึ่งก็ได้ ) โดยคนที่ถือหางไถจะเป็นคน
บังคับควายให้เดินไปตามทิศทางที่ต้องการ คือเดินไปตามรอยไถเดิม ในวันแรกของการฝึกควรใช้เวลา
60 นาที ก่อน แล้วค่อยเพิ่มเวลาให้มากขึ้นในวันต่อ ๆ มา
การฝึกควายไถนานั้นจะฝึกได้เร็วหรือช้า ก็ขึ้นอยู่กับอุปนิสัยของควายด้วย บางตัว
อาจใช้เวลาเพียง 1-2 สัปดาห์ แต่บางตัวอาจใช้เวลานานประมาณ 1-2 เดือน ปกติแล้วควายจะมีแรง
ฉุดลาก 0.87 แรงม้า จะสามารถไถนาได้วันละ 0.5-0.9 ไร่/ตัว เฉลี่ยเวลาทํางานวันละ 5 ชั่วโมง ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะทํางานในช่วงฤดูฝน 4-5 เดือน สามารถทํางานไถได้ 5-10 ไร่/ต่อปี
10.4.1 การไถ แบ่งได้ 3 แบบ คือ
1. การไถจากนอกเข้ าใน หมายถึงการไถรอบด้านนอกของแปลงเข้ าไป
สิ้นสุดบริเวณกลางแปลง ซึ่งจะทําให้เกิดร่องตรงกลางแปลง การไถแบบนี้จะเดินวนเป็นสี่เหลี่ยมทวน
เข็มนาฬิกา และเมื่อไถเสร็จแล้ว หากเป็นการไถแปลงนาจะไถเก็บริมขอบนอกอีกหนึ่งรอบ โดยเดิน
ตามเข็มนาฬิกา เพื่อเก็บส่วนที่ไถไปไม่ถึงในรอบแรก หรือเรียกว่าการ " ไถซ้อนคันนา " รูปแบบของ
การไถแบบนี้จะไถให้กินเนื้อดินทั้ง 4 ด้าน แต่จะหยุดไถด้านกว้างเมื่อระยะที่ควายเดินถึงคันนาแล้ว
รอยไถด้านยาวจรดรอยไถด้านกว้างพอดี ภาษาอีสานเรียกว่า " ซอกหัวงาน " เมื่อถึงจุดนี้แล้วรอบ
ต่อไปจะไม่ไถด้านกว้างโดยปล่อยฟรี ซึ่งต้องกดหางไถไว้ไม่ให้หัวไถกินเนื้อดินจนถึงมุมเลี้ยวจึงยกไถ
หรือ " ทิ้งไถ " เพื่อไถด้านยาวอีกด้านหนึ่ง ( จะทิ้งไถทุกมุมรวม 4 ครั้ง )
2. การไถจากในออกนอก หมายถึงการไถตรงกลางแปลงแล้ววนออกนอก
ซึ่งจะต้องวนตามเข็มนาฬิกา การไถแบบนี้จะใช้ในกรณีที่แปลงนาเป็นแอ่งหรือต่ําตรงกลางแปลง เมื่อ
ไถหลาย ๆ ครั้งจะทําให้บริเวณกลางแปลงสูงขึ้น ริมแปลงต่ําลง ทําให้แปลงนาสม่ําเสมอได้
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รูปที่ 32 การไถจากในออกนอก
ที่มา: สุพรชัย ฟ้ารี, เอกสารโรเนียวประกอบการฝึกอบรม การเตรียมและฝึกกระบือไถนา ศูนย์วิจยั
และบํารุงพันธุส์ ัตว์สุรนิ ทร์ อําเภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร์
3. การไถยกร่ อ ง จะไถแบบเดี ย วกั น กั บ การไถวิ ธี ที่ 2 โดยจะไถให้ ขี้ ไ ถ
ประกบกันที่ละช่วง ถ้าต้องการร่องใหญ่ก็ไถหลายรอบ การไถแบบนี้จะใช้ในกรณีปลูกมันสําปะหลัง,
อ้อย, ผัก เป็นต้น

รูปที่ 33 การไถยกร่อง
ที่มา: สุพรชัย ฟ้ารี, เอกสารโรเนียวประกอบการฝึกอบรม การเตรียมและฝึกกระบือไถนา ศูนย์วิจยั
และบํารุงพันธุส์ ัตว์สุรนิ ทร์ อําเภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร์
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10.4.2 การคราด มีจุดประสงค์เพื่อให้ขี้ไถละเอียดมากขึ้น และเป็นการปรับหน้า
ดินให้สม่ําเสมอ ตลอดจนการกําจัดเศษวัชพืช
1. ประเภทของคราด แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
คราดเดี่ยว หมายถึงคราดที่เทียมด้วยควายตัวเดียวซึ่งต้องใช้แอกใหญ่ใน
การเทียม แล้วต่อเชือกไปยังตัวคราด มีความกว้างของหน้าคราดระหว่าง 1.20-1.40 เมตร เหมาะกับ
การใช้งานที่มีพื้นที่แคบ ดินร่วนซุย หรือดินเหนียวมีความขรุขระน้อย

รูปที่ 34 คราดเดี่ยว
ที่มา: สุพรชัย ฟ้ารี, เอกสารโรเนียวประกอบการฝึกอบรม การเตรียมและฝึกกระบือไถนา ศูนย์วิจยั
และบํารุงพันธุส์ ัตว์สุรนิ ทร์ อําเภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร์
คราดคู่ หมายถึงคราดที่ต้องเทียมด้วยกระบือ 2 ตัว โดยใช้คานลาก
คล้ายการเทียมเกวียน ซึ่ งคราดคู่จะมีขนาดใหญ่ คื อมีความกว้างของหน้ าคราด 1.5-2.00 เมตร
เหมาะสําหรับพื้นที่กว้างและงานหนัก ซึ่งบางครั้งคนคราดอาจต้องขึ้นเหยียบบนคราด เพื่อเพิ่มแรงกด
สําหรับย่อยดินที่มีความขรุขระมาก

รูปที่ 35 คราดคู่
ที่มา: สุพรชัย ฟ้ารี, เอกสารโรเนียวประกอบการฝึกอบรม การเตรียมและฝึกกระบือไถนา ศูนย์วิจยั
และบํารุงพันธุส์ ัตว์สุรนิ ทร์ อําเภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร์
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2. วิธีกดคราด หลังจากไถแปรเสร็จแล้ว จะทําการคราดก่อนการเพาะปลูก
โดยจะคราด 2 วิธี คือ
การคราดเรียงแนว เป็นการคราดเพียงรอบเดียว โดยคราดแนวแล้วเว้น
ไว้ 1 แนว แล้วพอครบรอบก็จะคราดเก็บแนวที่เว้นไว้ ทําเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเสร็จ การคราด
เว้นแนวก็เพื่อให้การกลับตัวของควายง่ายขึ้น หรือคราดแบบวิธีการไถจากนอกเข้าใน และจากในออก
นอกก็ได้ โดยวนไปเรื่อย ๆ การคราดวิธีนี้จะเหมาะกับดินทราย ดินร่วนปนทราย หรือคราดกลบเมล็ด
พืชที่เพาะปลูก
การคราดซ้ําแนว จะเป็นการคราดแบบเดียวกับการคราดเรียงแนว โดย
จะเริ่มต้นที่แนวแรกที่ชิดขอบแปลงแล้วเว้นไว้ 1 แนว พอครบรอบก็จะคราดซ้ํารอยเดิมที่คราดไปแล้ว
คือแนวชิดขอบแปลง พอรอบที่ 2 จะเว้นไว้ 2 แนว คือแนวที่ยังไม่คราด 1 แนว และแนวที่คราดแล้ว
1 แนว ( ที่ยังไม่คราดซ้ํา ) โดยคราดชิดแนวที่คราดแล้วรอบที่ 3 จะคราดแนวที่ 1 เว้นไว้ ( หรือแถวที่
2 ) แล้วไปคราดซ้ําแถวที่ 2 อีกรอบหนึ่ง รอบที่ 4 จะคราดซ้ําแนวที่ 3 เช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนเสร็จงาน
การคราดวิธีนี้จะใช้คราดดินเหนียว หรือขี้ไถขรุขระและต้องการให้เรียบ
การคราดจะเป็ น การย่ อ ยดิ น ให้ ล ะเอี ย ดยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ สะดวกในการ
เพาะปลูก ทําให้ระดับหน้าดินสม่ําเสมอ สามารถควบคุมระดับน้ําในแปลงนาได้ดี และสะดวกเมื่อเวลา
เก็บเกี่ยวผลผลิตด้วย นอกจากนั้นแล้วการคราดยังสามารถกําจัดวัชพืชที่ไม่ย่อยสลาย เป็นการรวม
กอง และเก็บออกจากแปลงนาได้ง่ายขึ้น ซึ่งการคราดนี้จะส่งผลทําให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตมากขึ้น
เป็นการปรับสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกให้ดีขึ้นนั่นเอง

38

รูปที่ 36 อุปกรณ์คราด
ที่มา: สุพรชัย ฟ้ารี, เอกสารโรเนียวประกอบการฝึกอบรม การเตรียมและฝึกกระบือไถนา ศูนย์วิจยั
และบํารุงพันธุส์ ัตว์สุรนิ ทร์ อําเภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร์
11. วิธีการเลีย้ งควายของเกษตรกรไทย
ระบบการเลี้ยงควายปลักทุกประเทศ ประมาณ 95 - 99 % เลี้ยงโดยเกษตรกรรายย่อย
เป็นส่วนหนึ่งของระบบการเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ผสมผสาน ในสมัยก่อนควายมีความสําคัญต่อ
ชาวนามากเพราะใช้ประโยชน์ทุกขั้นตอนของการทํานา ได้แก่ ใช้เป็นแรงงานไถนา บรรทุกสิ่งของไป
นาบรรทุกข้าวจากนามาใส่ยุ้งฉาง ใช้มูลเป็นปุ๋ย ใช้ทาลานนวดข้าว ทายุ้งฉาง เมื่อหมดฤดูทํานาบาง
แห่งใช้แรงงานควายหีบอ้อยหรือทํากิจกรรมอื่น โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ราบลุ่มที่ปลูกข้าวโดยอาศัย
น้ําฝนและมีพื้นที่นาจํานวนไม่มากจําเป็นต้องใช้ควายไถนาในที่ลุ่มน้ําขัง ซึ่งจะไถได้ดีกว่าการใช้รถไถ
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นา ส่วนเขตที่มีการชลประทานมักมีการใช้รถไถนาแทนการใช้แรงงานควาย แต่อย่างไรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่ยังมีการเลี้ยงควายไว้ใช้แรงงานเป็นหลัก

รูปที่ 37 การใช้แรงงานควายในการไถนา
ที่มา: ศิริลักษณ์ วรรณคีรี, ควายไทยหายไปไหน รถไถจึงมาแทน, เข้าถึงเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2555,
เข้าถึงได้จาก http://sd-group2.blogspot.com/2012/12/blog-post_3027.html

รูปที่ 38 การใช้แรงงานควายในการบรรทุก-ขนส่ง
ที่มา: D.K.H.N., ท่องเที่ยว สุพรรณบุร,ี เข้าถึงเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก http:
//www.bloggang.com/mainblog.php?id=hatainut&month=08-02-2006&group=
3&gblog=2
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รูปที่ 39 การเลี้ยงควายแบบปล่อยตามธรรมชาติ
ที่มา: ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ, ควายในประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2555,
เข้าถึงได้จาก http://ibic.lib.ku.ac.th/ibicth/index.php?option=com_content&view=
article&id=49:buffalo-in-thailand&catid=37:2009-06-25-03-23-58&Itemid=62
รูปแบบการเลี้ยงควายของเกษตรกรส่วนมาก ยังใช้วิธีเลี้ยงปล่อยแบบธรรมชาติ อาศัย
พืชอาหารสัตว์ที่มีในธรรมชาติ และสํารองฟางข้าวไว้ในฤดูแล้ง หรือปลูกพืชอาหารสัตว์หลังบ้าน โดย
ลงทุนต่ําที่สุด และอาศัยจุดเด่นของควายที่เลี้ยงง่าย ทนทานต่อสภาพแวดล้อมและอาหารขาดแคลน
ได้ดี ยังไม่มีการเลี้ยงแบบฟาร์มที่มีการปลูกพืชอาหารสัตว์เป็นแปลงหญ้าให้แทะเล็ม ซึ่งรูปแบบการ
เลี้ยงของแต่ละพื้นที่จึงขึ้นอยู่กับระบบการเกษตรและความอุดมสมบรูณ์ของสถานที่เลี้ยง
ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเศรษฐกิจ-สังคมของเกษตรกร ซึ่งเป็นฐานทรัพยากรการผลิตของเกษตรกร ก่อเกิดวิถีชีวิต
วัฒนธรรม ประเพณี ฉะนั้นการพัฒนาที่เป็นองค์รวมต้องเข้าใจบริบทของการเลี้ยงควายอย่างแท้จริง
เพื่อพัฒนาความรู้ และหาหนทางแก้ไขภายใต้สิ่งแวดล้อมและเงื่อนไขของเกษตรกร ดังนั้นสิ่งที่ต้อง
เรียนรู้ไม่เฉพาะวิชาการเกี่ยวกับสัตว์เท่านั้น ต้องมีความรู้เรื่องระบบนิเวศเกษตร วิถีการผลิต
การตลาดและการบริโภค การทําการเกษตร เหตุผลหรือวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร
ฉะนั้นการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพต้องมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
เชื่อมโยงในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ( จินตนา อินทรมงคล , 2548 )
12. คุณสมบัตเิ ด่นของควาย
ควายเป็นสัตว์พื้นเมืองที่มีถิ่นกําเนิดในเขตร้อนชื้น ให้ผลผลิตต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์
ในเขตอบอุ่น ได้แก่ โตช้า ช่วงห่างการให้ลูกยาว ให้ลูกช้า เป็นต้น แต่ควายจะถูกคัดเลือกโดย
ธรรมชาติมาเป็นเวลายาวนานให้อยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่มีข้อจํากัด ด้านพืชอาหารสัตว์คุณภาพต่ํา
และขาดแคลนในบางช่วงฤดู และมีโรค แมลงชุกชุม จึงทําให้เลี้ยงได้ดีในสภาพที่มีอาหารสัตว์คุณภาพ
ต่ํา เพราะมีพันธุกรรมที่เป็นคุณสมบัติเด่น คือ
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รูปที่ 40 ควายกําลังเล็มหญ้า
ที่มา: paparazzy, อากาศร้อนเสียจน ควายยังทนไม่ได้, เข้าถึงเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้
จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=7069
12.1 ควายใช้อาหารหยาบคุณภาพต่ําได้ดีกว่าโค โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากหญ้า
พื้นเมือง ฟางข้าว ผลพลอยได้ทางการเกษตร เช่น ต้นข้าวโพด ตอซัง ยอดอ้อย เป็นต้น เนื่องจากมี
สาเหตุหลายประการรวมกัน ได้แก่
12.1.1 พฤติกรรมการแทะเล็ม เพราะควายมีริมฝีปากกว้างแทะเล็มหญ้าสั้นได้ง่าย
ควายไม่เลือกพืชอาหารสัตว์เท่าวัว ทําให้มีพื้นที่แทะเล็มกว้าง ปริมาณอาหารที่กินได้จึงมาก
12.1.2 ควายมีความจุของกระเพาะมาก
ทําให้เกิดการหมักอาหารที่ยาวนาน
จุลินทรีย์มีเวลาย่อยสลายเป็นอาหารในตัวมันเอง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อควายเมื่ออาหารถูกย่อยใน
กระเพาะแท้
12.1.3 ควายมีจุลินทรีย์ชนิด “ เชื้อราและแบคทีเรีย ” ที่ย่อยสลายเยื่อใยมากกว่า
โค นักวิทยาศาสตร์ศึกษาจุลินทรีย์ที่มีในกระเพาะหมักของควายและโค พบว่ามีความแตกต่างกัน 3
ประเภท โดยควายมี “เชื้อรา” และ “แบคทีเรีย” มากกว่าในโคในปริมาตรของเหลวในกระเพาะที่
เท่ากัน ซึ่งหน้าที่ของเชื้อราจะทําให้เยื่อใยอาหารแตกตัวเพื่อเป็นอาหารให้แบคทีเรียย่อยสลายต่อ
หลังจากนั้น “โปรโตซัว” ซึ่งกินแบคทีเรียเป็นอาหารและทําให้แป้งพักตัวในกระเพาะนานขึ้น ดังนั้น
ควายจึงใช้อาหารหยาบคุณภาพต่ําได้ดีกว่าโคแต่ถ้าอาหารมีคุณภาพสูงโคจะมีประสิทธิภาพการใช้
อาหารได้ดีกว่าควาย
12.2 ควายแทะเล็มพืชใต้น้ําได้ ทําให้ใช้ประโยชน์พืชอาหารสัตว์ในพื้นที่น้ําท่วมขังได้ดี
ในพื้นที่มีน้ําท่วมขังบางฤดูจึงเป็นทําเลเลี้ยงควายได้
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รูปที่ 41 ควายกําลังเล่นน้ําและแทะเล็มหญ้า-พืชใต้น้ํา
ที่มา: ไสว รุยันต์ ASTVผู้จัดการออนไลน์, สกลิ้ง-หัวป่า” ถนนข้ามทะเล ชมวิถี “ควายน้ํา” ดํากิน
หญ้า, เข้าถึงเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/South/
ViewNews.aspx?NewsID=9550000033462
12.3 ควายไถนาในที่ลุ่มหรือน้ําท่วมขังได้ดี เนื่องจากสรีระของข้อเท้าและกีบเท้าที่
เคลื่อนไหวได้ดีในที่โคลนตม ซึ่งการใช้รถไถนาเดินตามจะมีปัญหา

รูปที่ 42 ชาวนาใช้ควายไถนาในที่ลมุ่ ซึ่งมีน้ําท่วมขัง
ที่มา: สมคิด สิงสง, เอาควายคืนมา เอารถไถนาคืนไป, เข้าถึงเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้
จาก http://www.oknation.net/blog/kongsongfang/2009/05/16/entry-1
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12.4 ควายเป็นสัตว์ที่ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ดี ถึงแม้ควายมีต่อมเหงื่อน้อย ผิวหนัง
มีสีดําที่ดูดความร้อนได้ดี และผิวหนังหนาทําให้ระบายความร้อนช้า แต่ธรรมชาติของควายชอบนอน
ปลักเพื่อระบายความร้อน และการนอนปลักโคลนทําให้ ป้องกันแมลง เหลือบกัดในตอนกลางคืนได้

รูปที่ 43 ควายนอนเล่นในปลักโคลน
ที่มา: นักปั่นน่องเหล็ก, Sriracha Road Bike, เข้าถึงเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=193701&start=360
12.5 ควายมีเนื้อแดงที่มีไขมันต่ํากว่าเนื้อโค 3 - 5 % เนื้อควายมีไขมันชนิดอิ่มตัว และ
คอเลสเตอรอลต่ํากว่าเนื้อโค ดังนั้นการพัฒนาเนื้อควายขุน เพื่อผลิตเนื้อสุขภาพจึงเป็นสิ่งน่าสนใจ
เป็นจุดขายสําหรับผู้ห่วงใยสุขภาพ ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าสําหรับตลาดเฉพาะ ( Niche market ) ใน
ประเทศไทยเนื้อควายเหมาะทําลูกชิ้น เพราะมีไขมันต่ําและมีคุณสมบัติทําให้เนื้อตีแล้วเหนียว และ
เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ( จินตนา อินทรมงคล , 2548 )
13. บทบาทควายต่อเกษตรกรไทย จําแนกได้ดังนี้
13.1 ควายเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหาร และแหล่งผลิตอาหารโปรตีนที่สําคัญ
( Food security function ) ควายเปรียบเสมือนเป็นโรงงานมีชีวิต เลี้ยงง่ายไม่จําเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีที่ยุ่ง ยาก สามารถเปลี่ยนพืชอาหารสัตว์ที่คนไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามท้องไร่ท้องนา มาเป็น
อาหารโปรตีน สําหรับคนบริโภค ทําให้เกิดเป็นความมั่นคงทางอาหารของประเทศ หากมีภาวะวิกฤติ
คนไทยก็จะมีควายไว้บริโภคได้คนในประเทศได้รับอาหารโปรตีนอย่างเพียงพอและในราคาที่หาซื้อได้
13.2 ควายทําให้เกิดการพึ่งพาตนเองของระบบการเกษตรผสมผสาน การปลูกพืช
เลี้ยงสัตว์ ( self sufficiency system ) ระบบเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพาตนเองในปัจจัยการผลิต
ชาวนาใช้ประโยชน์จากควาย คือ ใช้เป็นแรงงานไถไร่-นา ลากจูง และใช้มูลเป็นปุ๋ยทําให้ดินอุดม
สมบรูณ์ทําให้ลดค่าใช้จ่ายในการทํานา และใช้ฟางข้าว หญ้าฟางในท้องนาและผลพลอยได้จากการ
ปลูกพืชมาใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงควาย
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รูปที่ 44 ฟาง ผลพลอยได้จากการปลูกข้าว นํามาเป็นอาหารวัว-ควายอีกต่อหนึ่ง
ที่มา: JH, วิธีการเตรียมดิน (ตอน การเก็บฟางข้าว), เข้าถึงเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก
http://thairice-farm.blogspot.com/2011/03/blog-post_26.html
13.3 ควายเป็นหลักประกันความเสี่ยงของครอบครัว และลดปัญหาความยากจน
( security and alleviation poverty function ) ควายเป็นทรัพย์สินที่เปรียบเสมือนเป็นธนาคาร
ประจําบ้าน เป็นออมทรัพย์ที่ชาวนาใช้พืชอาหารสัตว์ในท้องถิ่น และแรงงานในครอบครัวก่อให้เกิด
ประโยชน์เป็นรายได้ เป็นหลักประกันความเสี่ยงของครอบครัวเมื่อเกิดฝนแล้ง ทํานาไม่ได้ผล ก็จะมี
ควายไว้ขายเป็นรายได้ไว้ใช้จ่ายในครอบครัว ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นมรดกให้ลูกหลาน เป็นต้น ควายจึง
ไม่ได้เป็นตัวแทนของความยากจนดังที่คิด แต่ถ้าไม่มีควายแล้วคนยากจนจะอยู่ได้อย่างไรมากกว่า

รูปที่ 45 ควาย หลักประกันชีวิต และ มรดกสู่ลูกหลานของชาวนา
ที่มา: ต้นงิ้ว, ชีวิต เด็กๆ ชนบท.....ทุง่ แสงตะวัน, เข้าถึงเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก
http://topicstock.pantip.com/camera/topicstock/O3762374/O3762374.html
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13.4 ควายเป็นส่วนหนึ่งของ สังคม - เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ประเพณี
( Socioeconomic and culture function ) ชาวนาเลี้ยงควาย จะมีความผูกพันกับสัตว์ เป็นเพื่อน
เป็นความอบอุ่นปลอดภัยที่มีควาย ทําให้คนสํานึกในคุณค่าและความสําคัญของควาย จนกลายเป็น
ธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ ควายจึงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ก่อให้เกิดเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ
ประเพณีต่างๆ เช่น พิธีสู่ขวัญควาย การวิ่งควาย การชนควาย เป็นแหล่งสันทนาการ บันเทิงใจควาย
จึงมีบทบาทต่อสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ( จินตนา อินทรมงคล , 2548 )

รูปที่ 46 พิธีสขู่ วัญควาย
ที่มา: Nokojang, พิธสี ู่ขวัญควาย, เข้าถึงเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nokgadeo&month=14-122010&group=7&gblog=2

รูปที่ 47 ประเพณีวิ่งควาย จ.ชลบุรี
ที่มา: ของดีเมืองชลบุรี, ประเพณีวงิ่ ควาย, เข้าถึงเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก
https://sites.google.com/site/32391suansri/home/prapheni-wing-khway
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รูปที่ 48 ประเพณีชนควาย เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
ที่มา: มะนาวหวาน, มี..ชนควายสมุย มาให้ดู, เข้าถึงเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก
http://krungshing.com/forum/showthread.php?t=4470
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14. โอกาสในการพัฒนาของการเลี้ยงควาย
ในสถานการณ์ปัจจุบัน โอกาสในการพัฒนาการเลี้ยงควายเป็นอาชีพให้กับเกษตรกรมีสูง
มาก เนื่องจาก เหมาะกับการเลี้ยงโดยระบบเกษตรกรรายย่อย ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ
เพราะ
14.1 ควายเลี้ยงง่าย ลงทุนต่ํา สามารถยังชีพด้วยพืชอาหารสัตว์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นโดยไม่
ต้องลงทุน ควายเป็นพลังงานทางเลือก ใช้เป็นแรงงานไถไร่นา ทําให้ชาวนาลดรายจ่าย ในการจ้างรถ
ไถนา หรือลดการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง และค่าซ่อมแซมรถไถ ทําให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤติน้ํามันแพง และกําลังจะขาดแคลนในอนาคตข้างหน้านี้
14.2 มูลควายเป็นปุ๋ยปรับปรุงดิน ทําให้ลดค่าใช้จ่ายในการทํานา เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม
และการผลิตการเกษตรแบบอินทรีย์ ความต้องการปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มสูงมากขึ้น ประกอบกับนโยบายของ
รัฐสนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิตสู่การเกษตรกรรมยั่งยืนและเกษตรอินทรีย์มากยิ่งขึ้น ทําให้มูล
ควายเป็นที่ต้องการของชุมชนสูง

รูปที่ 49 มูลควาย ใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์
ที่มา: ว่าที่ร.ต.ดร.สมโชค เฉตระการ, หนีความวุ่นวายการเมืองสักวัน...ชมธรรมชาติสบาย สบาย
กับความพอเพียง, เข้าถึงเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/
blog/print.php?id=576791โดย...
14.3 ตลาดมีความต้องการสูง ในปัจจุบันควายเป็นสินค้าที่เกษตรกรสามารถกําหนด
ราคาขายได้ ตลาดเนื้อควายสําหรับบริโภคมีความต้องการสูงอย่างต่อเนื่อง จําเป็นต้องนําเข้าควายมี
ชีวิตจากประเทศเพื่อนบ้าน และมีการลักลอบนําเข้าเนื้อควายมาจากต่างประเทศ นอกจากนี้หนัง
ควายที่สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่า ต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศปีละหลายพันล้านบาท
14.4 ทรัพยากรธรรมชาติเหมาะสมกับการเลี้ยงควาย ประเทศไทยมีหญ้าที่ขึ้นตามที่
สาธารณะ ที่รกร้างว่างเปล่า หัวไร่ปลายนา และริมถนน รวมทั้งพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขังบางฤดูซึ่งควาย
สามารถเปลี่ยนพืชที่คนไม่ได้ใช้ประโยชน์เหล่านี้มาเป็นอาหาร
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รูปที่ 50 หญ้าที่ขึ้นทั่วไปตามพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งแหล่งน้ําท่วมขัง ซึ่งสามารถเป็นแหล่งอาหารและ
แหล่งหากินของควายได้
ที่มา: Postjng, ทําไมควายกินหญ้า, เข้าถึงเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก http://board.
postjung.com/758645.html
14.5 ทรัพยากรคนในท้องถิ่นมีแรงงานและภูมิปัญญาท้องถิ่น เกษตรกรมีความรู้
ประสบการณ์ และความชํานาญในการเลี้ยงควายแบบลงทุนต่ําที่สุด เพื่อให้ได้ผลผลิตตามศักยภาพ
เนื้อควายมีไขมันต่ํากว่าเนื้อโค 3-5% เมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์ที่อายุ และการเลี้ยงดูที่ใกล้เคียงกัน ซึ่ง
สามารถเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคที่ระวังเรื่องสุขภาพ สร้างเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสําหรับขาย ใน
ตลาดเฉพาะได้ ( จินตนา อินทรมงคล , 2548 )
15. งานวิจัยด้านการใช้แรงงานควายในชนนท
ความสําคัญของแรงงานควายเพื่อการเกษตรมีมาตั้งแต่โบราณกาล โดยส่วนใหญ่ใน
ปัจจุบัน เกษตรกรในชนบทที่เลี้ยงควายในครัวเรือนยังคงใช้แรงงานควายแต่ในลักษณะงานที่เบาลง
แต่เน้นการเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์อื่น คือเพื่อผลิตลูกขาย และใช้ประโยชน์จากมูลเป็นปุ๋ยในไร่นา
บทบาทในการใช้งานควายได้ลดลง ตั้งแต่เครื่องจักรกลได้แพร่ขยายเข้าไปในชนบท จากการศึกษา
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้ใช้ควายงานและรถไถเดินตาม พลังงานจากสองแหล่งมีผลดี
และผลเสียแตกต่างกันไป ผลงานวิจัยในหมู่บ้านให้ข้อแนะนําว่า เกษตรกรแต่ละรายควรเลือกใช้แหล่ง
พลังงานให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของตน เพื่อให้ระบบการทําฟาร์ม
เป็นไปในลักษณะยั่งยืน มีรายได้จากการใช้โดยไม่เป็นหนี้สิน และที่สําคัญต้องรู้จักใช้โดยไม่เป็นพิษภัย
ต่อสุขภาพของผู้ใช้ มีตัวอย่างเกษตรกรหลายรายได้ใช้รถไถเดินตามและควายในการไถเตรียมดิน
ร่วมกันไป กรณีเครื่องจักรกลขัดข้อง เกษตรกรก็หันมาใช้ควายแทน นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรในภาค
อีสานที่มีประสบการณ์ในการใช้รถไถเดินตาม ซึ่งต่อมาเริ่มเข้าใจถึงความเหมาะสมในสภาพแวดล้อม
ของตนเอง และหันกลับมาใช้ควายตามเดิมก็มี
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รูปที่ 51 ชาวนาสลับใช้แรงงานจากควายแทนเครื่องจักรหรือรถไถนาในกรณีที่รถไถนาเสียหรือขัดข้อง
ที่มา: Taklong.com, หลังสูฟ้ ้า หน้าสู้ดนิ กระดูกสันหลังของชาติ เรามาให้กําลังใจชาวนาไทยกัน
ครับ, เข้าถึงเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.taklong.com/landscape/
show-landscape.php?No=540262

รูปที่ 52 มลพิษจากการใช้เครื่องจักรก่อให้เกิดผลเสีย และ มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมในหลาย ๆ ด้าน
ที่มา: สํานักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว, การผลิตข้าวอินทรีย,์ เข้าถึงเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2555,
เข้าถึงได้จาก http://www.brrd.in.th/rkb/organic%20rice/index.php-file=content.php&id
=10.htm
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานควายหรือควายงาน ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่ศึกษา
เพื่อให้เข้าใจชีวิตของเกษตรกรในการใช้แรงงานควาย ความจําเป็น ความสําคัญ และการเกื้อกูลของ
ควายในระบบการทําฟาร์ม ในทางกลับกัน เกษตรกรได้อาศัยเศษเหลือทิ้งของการเพาะปลูกส่วนใหญ่
แปลงหญ้าสาธารณะ ต้นไม้ต้นพืชใบเขียวในครัวเรือนเป็นแหล่งอาหารเลี้ยงควาย
สภาพปัญหาในปัจจุบัน การใช้เครื่องจักร เครื่องยนต์ เป็นค่านิยมที่บ่งบอกถึงความ
ทันสมัย มีฐานะ ในชนบท แต่บางกรณีขาดความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การใช้โดยไม่มีการจํากัด
จํานวน ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม การใช้เครื่องจักรกลอย่างไม่มีความรู้เพียงพออาจเป็น
อันตรายถึงชีวิตต่อผู้ใช้ ความสํานึกในเรื่องของการเกษตรยั่งยืน การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์และพืชเพื่อ
รักษาสิ่งแวดล้อม จึงควรปลูกฝังให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเกษตร นอกจากนี้ น้ํามันซึ่งเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกนํามาใช้เป็นพลังงานในปริมาณสูงมาก ภาวะที่น้ํามันขาดแคลนและมีราคา
แพงมาก มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตทางการเกษตร ดังนั้น พลังงานจากควายจึงสมควรได้รับความ
สนใจในการนํากลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ( ผกาพรรณ บุณยะเวชชีวิน , 2540 )
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16. ภูมิปัญญา
ภู มิ ปั ญ ญาเป็ น เรื่ อ งของการจั ด ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคนกั บ คน คนกั บ ธรรมชาติ
แวดล้อม คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการทางจารีตประเพณี วิถีชีวิต การทํามาหากิน
และพิธีกรรมต่าง ๆ ทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความสัมพันธ์เหล่านี้ ( พัชรา อุยตระกูล
, 2533 ) ลักษณะของภูมิปัญญา มีดังนี้
16.1 ภูมิ ปัญ ญาเป็ นเรื่ องของการใช้ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความเชื่อ
(Belief) และพฤติกรรม (Behavior)
16.2 ภูมิปัญญาแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติแวดล้อม และ
คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ
16.3 ภูมิปัญญาไทยเป็นองค์รวมหรือกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิตการเรียนรู้ เพื่อความ
อยู่รอดของบุคคล ชุมชนและสังคม
16.4 ภูมิปัญญาไทยเป็นเรื่องของการแก้ปัญหา การจัดการ การปรับตัว การเรียนรู้ เพื่อ
ความอยู่รอดของบุคคล ชุมชนและสังคม
16.5 ภูมิปัญญาไทยเป็นแกนหลัก หรือกระบวนทัศน์ในการมองชีวิต เป็นพื้นความรู้ใน
เรื่อง ต่าง ๆ
16.6 ภูมิปัญญาไทยมีลักษณะเฉพาะหรือมีเอกลักษณ์ในตัวเอง
16.7 ภูมิปัญญาไทยมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคม
ภูมิปัญญา ยังหมายถึง ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพในการศึกษาเล่าเรียน การที่
ชาวบ้านรู้จักวิธีการทํานา การไถนา การเอาควายมาใช้ในการไถนา การรู้จักนวดข้าวโดยการใช้ควาย
รู้จักสานกระบุงตะกร้า เอาไม้ไผ่มาทําเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจําวัน รวมทั้งรู้จักเอาดินขี้กระทามา
แช่น้ํา ต้มให้เหือดแห้งเป็นเกลือสินเธาว์ ก็เรียกว่าภูมิปัญญาทั้งสิ้น ( ธวัช ปุณโณทก, 2531 )
นั้นอาจสรุปความหมายถึง กระบวนการของการนําความรู้ที่สืบทอดจากบรรพบุรุษมา
ปรับประยุกต์ใช้ในแต่ละท้องถิ่น หรือชุมชน โดยสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือถ่ายทอดความรู้นั้นข้าม
ท้องถิ่น หรือข้ามชาติก็ได้ นักสังคมวิทยารุ่นใหม่มักจะเรียกกระบวนการถ่ายทอดความรู้สู่กันและกัน
ว่าเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างไม่เป็นทางการ แต่จะถ่ายทอดความรู้ในลักษณะการเรียนรู้โดยการศึกษาค้นคว้าร่วมกัน และ
จากการนํามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละท้องถิ่น เนื่องจากการจัดการวิถีชีวิตให้อยู่
ร่วมกันอย่างเป็นสุข กิจกรรมของภูมิปัญญาแต่ละสาขาจึงมีความเอื้อต่อกันในการดํารงชีวิตในสังคม
หรือการเรียนรู้ร่วมกันในลักษณะที่เป็นทางการ ( กฤษณา วงษาสันต์ และคณะ, 2542 )
จากการศึกษาความหมายของคําว่า ภูมิปัญญา ( Wisdom ) ทําให้พบว่า ภูมิปัญญา
เป็นการก่อตัวของความรู้ที่บุคคลพัฒนา หรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ตนเอง ภายใต้สภาพแวดล้อม บริบททางสังคม และลักษณะของกลุ่มคน นอกจากนี้การถ่ายทอด
ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ ลองผิดลองถูกของบุคคลต่าง ๆ นั้น จะเกิดขึ้นตามความชอบเฉพาะ
บุคคล เพราะการค้นคว้าทดลองย่อมต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค หากผู้รู้ไม่มีใจที่จะเรียนรู้ ย่อม
เกิดความท้อแท้ และในที่สุดองค์ความรู้นั้นก็จะเลือนหาย ซึ่งคําว่า ภูมิปัญญาเป็นการนิยามเพื่อสื่อให้
เห็นความมุ่งมั่นของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังบ่งบอกถึงการพยายามถ่ายทอดความรู้ของตนเอง

52
ไปยังคนรุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดการสืบสาน อย่างไรก็ตามคําว่า ภูมิปัญญา มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับคําว่า
วัฒนธรรม ( Cultural ) ที่นักวิชาการทางด้านมานุษยวิทยา จิตวิทยา และสื่อสารมวลชนใช้ร่วมกัน
( กาญจนา แก้วเทพ, 2544 )
17. กสิกรรม – เกษตรกรรม
คําว่า กสิกรรม กับคําว่า เกษตรกรรม มีความหมายต่างกัน คําว่า กสิกรรม มาจากคํา
บาลีว่า กสิกมฺม ( อ่านว่า กะ-สิ-กัม-มะ ) ซึ่งหมายถึง การเพาะปลูก , การไถ ในภาษาไทยคําว่า กสิ
กรรม เขียนคําว่า กรรม ตามแบบสันสกฤต คือ ก ไก่ ร หัน ม ม้า หมายถึง การทําไร่ไถนา ใช้ตรง
กับคําภาษาอังกฤษว่า Farming ( อ่านว่า ฟาร์ม-มิ่ง )
ส่วนคําว่า เกษตรกรรม มาจากคําสันสกฤตว่า เกฺษตฺร ( อ่านว่า เกฺสด-ตฺระ ) ซึ่ง
หมายถึงนากับคําว่า กรฺม ( อ่านว่า กัร-มะ ) ซึ่งหมายถึงการกระทํา คําว่า เกษตรกรรม ใช้ตรงกับคํา
ภาษา อังกฤษว่า Agriculture ( อ่านว่า อะ-กฺรี-คัล-เช่อร์ ) หมายถึง การใช้ประโยชน์จากที่ดิน เช่น
การเพาะปลูกพืชต่าง ๆ การป่าไม้ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ และการประมงด้วย ( ราชบัณฑิตยสถาน,
2542 )
18. ระบบนิเวศ ( Ecosystem )
ความหมายของระบบนิเวศ
เป็นโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ กับบริเวณแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิต
เหล่านี้ดํารงชีวิตอยู่ ระบบนิเวศนั้นเป็นแนวคิด ( Concept ) ที่นักนิเวศวิทยาได้นํามาใช้ในการมอง
โลกส่วนย่อย ๆ ของโลกเพื่อที่จะได้เข้าใจความเป็นไปบนโลกนี้ได้ดีขึ้น ระบบนิเวศหนึ่ง ๆ นั้น
ประกอบด้วยบริเวณที่สิ่งมีชีวิตดํารงอยู่ และกลุ่มประชากรที่มีชีวิตอยู่ในบริเวณดังกล่าว พืชและ
โดยเฉพาะสัตว์ต่าง ๆ ก็ต้องการบริเวณที่อยู่อาศัยที่มีขนาดอย่างน้อยที่สุดที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อว่า
การมีชีวิตอยู่รอดตลอดไป ยกตัวอย่างเช่น สระน้ําแห่งหนึ่งเราจะพบสัตว์และพืชนานาชนิด ซึ่ง
สามารถปรับตัวให้เข้ากับบริเวณน้ําที่มันอาศัยอยู่โดยมีจํานวนแตกต่างกันไปตามแต่ชนิด สระน้ํานั้นดู
เหมือนว่าจะแยกจากบริเวณแวดล้อมอื่น ๆ ด้วยขอบสระ แต่ตามความเป็นจริงแล้วปริมาณน้ําในสระ
สามารถเพิ่มขึ้นได้ โดยน้ําฝนที่ตกลงมา ในขณะเดียวกันกับที่ระดับผิวน้ําก็จะระเหยไปอยู่ตลอดเวลา
น้ําที่ไหลเข้ามาเพิ่มก็จะพัดพาเอาแร่ธาตุและชิ้นส่วนต่าง ๆ ของพืชที่เน่าเปื่อยเข้ามาในสระตัวอ่อน
ของยุงและลูกกบตัวเล็ก ๆ อาศัยอยู่ในสระน้ํา แต่จะไปเติบโตบนบก นกและแมลงซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอก
สระก็จะมาหาอาหารในสระน้ํา การไหลเข้าของสารและการสูญเสียสารเช่นนี้จึงทําให้สระน้ําเป็น
ระบบเปิดระบบหนึ่ง หากมีแร่ธาตุไหลเข้ามาเพิ่มขึ้น ก็จะทําให้การเจริญเติบโตของพืชเพิ่มมากขึ้น
เช่น ไฟโตแพลงตันหรือพืชน้ําที่อยู่ก้นสระ ปริมาณสัตว์จึงเพิ่มมากขึ้นด้วย เพราะมีอาหารอุดม
สมบูรณ์ แต่เมื่อปริมาณสัตว์เพิ่ม ปริมาณของพืชที่เป็นอาหารก็จะค่อย ๆ น้อยลง ทําให้ปริมาณสัตว์
ค่อย ๆ ลดตามลงไปด้วยเนื่องจากอาหารมีไม่พอ ดังนั้นสระน้ําจึงมีความสามารถในการที่จะควบคุม
ตัวของมัน (Self-regulation) เองได้ กล่าวคือ จํานวนและชนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่อยู่ใน
สระน้ําจะมีจํานวนคงที่ ซึ่งเราเรียกว่ามีความสมดุล
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สระน้ํานี้ จึงเป็นหน่วยหนึ่งของธรรมชาติที่เรียกว่า " ระบบนิเวศ " ( Ecosystem ) ซึ่ง
กล่าวได้ว่าระบบนิเวศหนึ่ง ๆ นั้น เป็นโครงสร้างที่เปิดและมีความสามารถในการควบคุมตัวของมัน
เอง ประกอบไปด้วยประชากรต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ไร้ชีวิต ระบบนิเวศเป็นระบบเปิด
ที่มีความสัมพันธ์กับบริเวณแวดล้อมโดยมีการแลกเปลี่ยนสาร และพลังงาน ดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์
กับระบบนิเวศอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้ตัวชุมชนที่มีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ใช้ชีวิตนั้นรวมกันเป็นระบบนิเวศ
ระบบนิเวศอาจมีขนาดใหญ่ระดับโลก คือ ชีวาลัย ( Biosphere ) ซึ่งเป็นบริเวณที่
ห่อหุ้มโลกอยู่และสามารถมีขบวนการต่าง ๆ ของชีวิตเกิดขึ้นได้หรืออาจมีขนาดเล็กเท่าบ่อน้ําแห่ง
หนึ่ง แต่เราสามารถจําแนกระบบนิเวศออกเป็นกลุ่ม ๆ ได้ ดังนี้
1. ระบบนิเวศทางธรรมชาติและใกล้ธรรมชาติ ( Natural and seminatural
ecosystems )เป็นระบบที่ต้องพึ่งพลังงานจากดวงอาทิตย์ เพื่อที่จะทํางานได้
1.1 ระบบนิเวศแหล่งน้ํา ( Aguative cosystems )
1.2 ระบบนิเวศทางทะเล เช่น มหาสมุทรแนวปะการัง ทะเลภายในที่เป็นน้ําเค็ม
1.3 ระบบนิเวศบนบก ( Terresttrial ecosystems )
1.4 ระบบนิเวศกึ่งบก เช่น ป่าพรุ
1.5 ระบบนิเวศบนบกแท้ เช่น ป่าดิบ ทุ่งหญ้า ทะเลทราย
2. ระบบนิเวศเมือง-อุตสาหกรรม ( Urbanindustral ecosystems )
เป็นระบบที่ต้องพึ่งแหล่งพลังงานเพิ่มเติม เช่น น้ํามันเชื้อเพลิง พลังนิวเคลียร์ เป็นระบบนิเวศที่
มนุษย์สร้างขึ้นมาใหม่
3. ระบบนิเวศเกษตร ( Agricultural ecosystems ) เป็นระบบที่มนุษย์ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทางธรรมชาติขึ้นมาใหม่
( รวบรวมจากหนั งสื อ เรื่ องการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม กรมส่ งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2555 )
19. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งอยู่ในภาคกลาง ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ําท่าจีน หรือ
แม่น้ําสุพรรณบุรีในเขตภาคกลางด้านตะวันตกของประเทศไทย ตั้งอยูร่ ะหว่างเส้นรุ้งที่ 14o 04’ ถึง
15o 05’ เหนือ และระหว่างเส้นแวงที่ 99o 17’ ถึง 100o 16’ ตะวันออก อยู่สูงจากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง 3-10 เมตร มีพื้นที่ประมาณ 5,358 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,348,755 ไร่ อยู่ห่างจาก
กรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ประมาณ 107 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท
ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี
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จังหวัดสุพรรณบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 5,358 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,348,755
ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อําเภอ ประกอบด้วย 110 ตําบล 998 หมู่บ้าน 21 เทศบาล
110 องค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี้
1. อําเภอเมืองสุพรรณบุรี มีเนื้อที่ 540.9 ตารางกิโลเมตร
2. อําเภอดอนเจดีย์
มีเนื้อที่ 252.1 ตารางกิโลเมตร
3. อําเภอบางปลาม้า
มีเนื้อที่ 481.3 ตารางกิโลเมตร
4. อําเภอสองพี่น้อง
มีเนื้อที่ 750.4 ตารางกิโลเมตร
5. อําเภอศรีประจันต์
มีเนื้อที่ 180.9 ตารางกิโลเมตร
6. อําเภอสามชุก
มีเนื้อที่ 355.9 ตารางกิโลเมตร
7. อําเภอเดิมบางนางบวช มีเนื้อที่ 552.3 ตารางกิโลเมตร
8. อําเภออู่ทอง
มีเนื้อที่ 630.3 ตารางกิโลเมตร
9. อําเภอด่านช้าง
มีเนื้อที่ 1,193.9 ตารางกิโลเมตร
10. อําเภอหนองหญ้าไซ
มีเนื้อที่ 420.0 ตารางกิโลเมตร
รวม
5,358.0 ตารางกิโลเมตร
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20. เกื้อกูล
ความหมายคําว่า เกื้อกูล จากพจนานุกรมต่าง ๆ
เกื้อกูล ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร ก. ช่วยอุดหนุน
(อ.เปลื้อง ณ นคร, 2556)
เกื้อกูล ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร ช่วย,
สงเคราะห์, อนุเคราะห์ (อ.สอ เสถบุตร, 2556)
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21. กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
21.1 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ( Agro-Ecological System
Research and Development Institute )
สถานที่ตั้งโครงการ
เลขที่ 50 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
( บางเขน ) ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

รูปที่ 53 ด้านหน้าสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ( อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ )
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, แผนที/่ ทีอ่ ยู่ หน่วยงาน, เข้าถึงเมื่อ 8
มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/?page_id=101
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แผนที่โครงการ

รูปที่ 54 แผนที่แสดงที่ตั้งสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, แผนที/่ ทีอ่ ยู่ หน่วยงาน, เข้าถึงเมื่อ 8
มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/?page_id=101
วิสัยทัศน์
วิจัยและพัฒนาระบบเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนความต้องการของท้องถิ่น
และเสริมสร้างองค์ความรู้สู่สังคม
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่ อ ผลิ ต ผลงานวิ จั ย และ พั ฒ นาระบบเกษตรที่ เ หมาะสมและนํ า ไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
2. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
3. เพื่อให้การบริการวิชาการ และนําองค์ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม
ชุมชนและท้องถิ่น
4. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มีความ
โปร่งใส และการมีส่วนร่วมของบุคลากร
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5. เพื่อสนับสนุนภารกิจโครงการตามพระราชดําริและมูลนิธิโครงการหลวง
ภารกิจ
1. เพื่อผลิตผลงานวิจัย และ พั ฒนาระบบเกษตรที่ เหมาะสมกับสภาพพื้ นที่
สนับสนุนภารกิจโครงการตามพระราชดําริและมูลนิธิโครงการหลวง
2. เป็นหน่วยงานที่เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
3. ให้บริการวิชาการและนําองค์ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่น
4. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
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โครงสร้างหน่วยงาน
แผนภูมิที่ 1 แสดงโครงสร้างหน่วยงานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ที่มา : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร, โครงสร้างศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร, เข้าถึง
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.aerdi.ku.ac.th/aerdi/index.php?option=
com_content&view=article&id=31&Itemid=27
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21.2 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก ( บางปู ) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหา
ราชินี Bangpu Nature Education Centre , Samutprakarn
สถานที่ตั้งโครงการ
เลขที่ 164 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

รูปที่ 55 รูปป้ายด้านหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก ( บางปู ) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
มหาราชินี
ที่มา : Bluehill, โลกแคบ ๆ กับนกอีแพรดที่บางปู, เข้าถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=140209
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แผนที่โครงการ :

รูปที่ 56 แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก ( บางปู ) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
มหาราชินี
ที่มา: ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก ( บางปู ) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี, แผนที,่
เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.bangpunature.com/contact_
us/images/map_01.jpg
วัตถุประสงค์
การจัดตั้งโครงการศูนย์ธรรมชาติศึกษากองทัพบก (บางปู)ฯ มีวัตถุประสงค์หลัก
อยู่ 3 ประการ ได้แก่
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
ครบรอบ 72 พรรษา แห่งองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
2. การให้บริการหลักสูตร ธรรมชาติศึกษาที่บางปู ให้แก่นักเรียนและผู้สนใจ
ทั่วไป โดยเฉพาะนักเรียน ที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่อื่น ๆ ใกล้เคียง
3. การจัดตั้งศูนย์ธรรมชาติศึกษาบางปู ให้เป็นต้นแบบในการพัฒนา ศูนย์
ธรรมชาติศึกษาแหล่งอื่น ๆ ในเขตพื้นที่ชุ่มน้ําและชายฝั่งที่อยู่ในแถบชานเมืองกรุงเทพฯ

62
การให้บริการด้านการศึกษา หลักสูตร “ ธรรมชาติศึกษาที่บางปู ”
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี
เกิดขึ้นจากการบรรลุข้อตกลงระหว่างกองทัพบก และ WWF ประเทศไทย ในความร่วมมืออย่างดียิ่ง
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 และ เขต 2 มีจดุ มุ่งหมายคือการพัฒนาพื้นที่
ในบริเวณกองอํานวยการสถานพักผ่อนบางปู กรมพลาธิการ จ.สมุทรปราการ เป็นศูนย์การเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมศึกษาของสถานศึกษา ที่เชื่อมโยงเมืองใหญ่ ป่าชายเลน และเยาวชน เน้นรูปแบบการ
เรียนรู้แบบบูรณาการเข้ากับมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่างๆ ในชั้นเรียน โดยอาศัยสภาพ
ธรรมชาติเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และนําไปสู่การเรียนรู้ธรรมชาติอย่างเป็นระบบและ
มีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่กล่าวถึงกระบวนการ
เรียนรู้ในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ หรือตามอัธยาศัย ต้องเป็นไปแบบบูรณาการ มุ่ง
ปลูกฝังจิตสํานึก ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การผสมผสานสาระความรู้ด้าน
ต่างๆ อย่างได้สัดส่วน โดย WWF ประเทศไทย ได้เข้ามาบริหารศูนย์ฯ และได้จัดทําโปรแกรมพิเศษ
เพื่อการให้บริการด้านการศึกษาธรรมชาติสําหรับนักเรียนในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2548 ตลอดจนโปรแกรมอื่นๆ ที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยว นักศึกษา และบุคคลผูส้ นใจทั่วไป
1. องค์ประกอบทางนิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ําบางปู ( เนื้อหาหลักในการให้บริการ
ด้านการศึกษา) พื้นที่โดยรวมของสถานพักผ่อนบางปูมีขนาดประมาณ 639 ไร่ และเมื่อแบ่งตาม
ลักษณะพื้นที่และการใช้ประโยชน์จะแบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลัก โดยทางฝั่งตะวันออก ขนาด 338 ไร่ ยัง
เป็นพื้นที่โล่งกว้างที่เคยเป็นนากุ้งเก่าและถูกปล่อยให้รกร้างตามธรรมชาติ เชื่อมต่อกับระบบนิเวศ
ชายฝั่ง และ หาดโคลน จนปัจจุบันเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะชนิดพันธุ์พืช
และสัตว์ ซึ่งสามารถแยกองค์ประกอบทางนิเวศวิทยาของพื้นที่ชุ่มน้ําบางปูได้เป็น 4 องค์ประกอบ
ใหญ่ และได้ถูกพัฒนาให้เป็นหลักสูตร “ธรรมชาติศึกษาที่บางปู” โดยผู้ที่สนใจสามารถเลือกหัวข้อใน
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างเป็นระบบ ดังนี้
1.1 หน่วยการเรียนรู้พันธุ์ไม้ในพื้นที่ชุ่มน้ําบางปู เป็นการเรียนรู้แบบลง
รายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลนและพันธุ์ไม้ในพื้นที่ชุ่มน้ําบางปู ความสัมพันธ์ของ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศป่าชายเลน ชนิดพันธุ์ไม้เด่น การปรับตัว ประโยชน์ คุณค่า และการฝึกจําแนก
ชนิดพันธุ์ไม้และโครงสร้างที่สําคัญในแปลงเฉพาะเพื่อการศึกษาเรื่องพันธุ์ไม้
1.2 หน่วยการเรียนรู้ นก นกน้ําและนกนางนวลในบางปู กล่าวถึงความรู้
พื้นฐานด้านปักษีวิทยา ลักษณะทางชีววิทยาของนก พฤติกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ การอพยพของนก
ชนิดนกเด่นที่บางปู การฝึกจําแนกนกนางนวล นกอพยพและนกประจําถิ่นชนิดต่างๆ ที่สํารวจพบ
กว่า 190 ชนิด โดยฝึกจําแนกชนิดนกหลายๆ ชนิดผ่านหอดูนกภายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
1.3 หน่วยการเรียนรู้ ระบบนิเวศชายฝั่ง หาดโคลนและสัตว์หน้าดิน
หลักสูตรนี้เกี่ยวกับการศึกษาระบบนิเวศชายฝั่งและหาดโคลน ความเกี่ยวเนื่อง สัมพันธ์อย่างเป็น
ระบบจากต้นน้ํา (ภาคเหนือ)ผ่านสายน้ําหลักสู่พื้นที่ชุ่มน้ําบางปูสู่การเกิดหาดความสําคัญของหาด
โคลนซึ่งเป็นที่รวมของอินทรีย์สาร และสิ่งมีชีวิตหน้าดินแหล่งหากินที่สําคัญของนกน้ําแหล่ง
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ทรัพยากรประมงที่สําคัญสําหรับชุมชน และการฝึกจําแนกชนิดสัตว์หน้าดิน (ปู หอย รวมถึงกลุ่มปลา
ตีน) ที่สํารวจพบในหาดโคลน
1.4 หน่ว ยการเรี ย นรู้ ความหลากหลายทางชี ว ภาพในพื้ น ที่ชุ่ ม น้ํ า บางปู
หลักสูตรนี้เป็นการเรียนแบบภาพรวม (ไม่เน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ) เนื้อหาของหลักสูตรจะ
เกี่ยวข้องกับการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 1,600 เมตร ศึกษารายละเอียดพื้นฐานด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ําบางปู (ชนิดพันธุ์ไม้เด่น นกประจําถิ่นและนกอพยพบางชนิด
สัตว์หน้าดินบางชนิด และความหลากหลายของถิ่นที่อยู่อาศัย)
2. อาคารสํานักงานและนิทรรศการในร่ม
แบ่งการให้บริการภายในอาคาร ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็นอาคารสํานักงาน เคาน์เตอร์ต้อนรับ ลงทะเบียน เอกสารและ
ข้อมูลเพิ่มเติม ส่วนจําหน่ายของที่ระลึก และการให้บริการด้านอุปกรณ์เพื่อการศึกษาธรรมชาติ
ส่วนที่ 2 เป็นอาคารนิทรรศการ ซึ่งมีเนื้อหาการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 4
องค์ประกอบหลัก ที่เชื่อมโยงกันก่อให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ของพื้นที่ชุ่มน้ําปางปู ประกอบด้วย
เส้นทางของเหล่านกอพยพ โลกของสัตว์หน้าดิน เรื่องราวในดงแสม และการเดินทางของสายน้ําจาก
ดอยสูง สู่พื้นที่ชุ่มน้ําบางปู
ส่วนที่ 3 ห้องบรรยายเอนกประสงค์ ใช้เป็นห้องเรียนในร่มและเป็น
จุดเริ่มต้นของกระบวนการเรียนรู้ ชมสารคดีธรรมชาติที่น่าสนใจ เป็นสถานที่นําเสนอข้อมูลและ
เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ก่อนออกปฏิบัติจริงในภาคสนาม
3. การให้บริการด้านการศึกษากับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่าง ๆ
4. ตัวอย่างโปรแกรมการให้บริการด้านการศึกษา หลักสูตร “ธรรมชาติศึกษาที่
บางปู”
5. ความสัมพันธ์ของเนื้อหาการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2544
เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 4
หน่วยหลักในศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
กองทัพบก (บางปู) ฯ ได้รับการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ตาม
หลักสูตรการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยเฉพาะในช่วงชั้นที่ 3 ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
โดยเฉพาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการสํารวจตรวจสอบความหลากหลาย
ทางชีวภาพและระบบนิเวศในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ภายในระบบนิเวศ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน ตลอดจนกลุ่มสาระภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และสาระอื่น ๆ เป็นต้น
ปัจจุบัน ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) ฯ ได้รับความร่วมมือการ
ดํ า เนิ น งานอั น ดี ยิ่ ง ในด้ า นการให้ บ ริ ก ารด้ า นการศึ ก ษา จากสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
สมุทรปราการและการสนับสนุนด้านงบประมาณการดําเนินการจากภาคเอกชนต่างๆ ดังนี้
กองอํานวยการสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก ได้รับการสนับสนุน
จาก บริษัท เชพรอน ประเทศไทย สํารวจ และ ผลิต จํากัด (พ.ศ. 2547) สนับสนุนด้านงบประมาณ
การจัดทําเส้นทางศึกษาธรรมชาติเบื้องต้น อาคารสํานักงาน หอดูนก และหอชมเรือนยอด
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WWF ประเทศไทย ในช่วงเริ่มโครงการได้รับการสนับสนุนโดย บริษัทไทย
ประกันชีวิต จํากัด (พ.ศ. 2546 – 2550) ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณการบริหารงาน การ
จัดการ และการให้บริการด้านการศึกษา จากนั้นได้รับการสนับสนุนจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จํากัด (พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน) เพื่อทําการปรับปรุงอาคารสํานักงาน อาคารนิทรรศการ
หอดูนก เส้นทางศึกษาธรรมชาติ การบริหารจัดการและการให้บริการด้านการศึกษา และ ร่วม
สนับสนุนโดย Double A (พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน ) ในด้านการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์
( ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก ( บางปู ) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี, 2555 )
21.3 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร ( Nature and Agriculture
Education Centre )
สถานที่ตั้งโครงการ
ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 46 - 48 ตรงข้ามโรงพยาบาลนวนคร ต.คลอง
หนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

รูปที่ 57 ป้ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จ.ปทุมธานี
ที่มา: porpeang, วันหยุดนี้ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานตลาดนัดทัง้ ปี..อบรมฟรี
หลากหลาย, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://welovethaiking.com/blog/
%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%
B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A
9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0
%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3/
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รูปที่ 58 ป้ายศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และ ระบบนิเวศเกษตร ซึ่งตั้งอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จ.ปทุมธานี
ที่มา: WWF ประเทศไทย, ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม
2556, เข้าถึงได้จาก http://wwf.panda.org/th/about22/new_what_we_do/
environmental_education/article/strategy_of_ee22/naec/

รูปที่ 59 บรรยากาศการทํากิจกรรมภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และ ระบบนิเวศเกษตร ซึ่งตั้งอยู่ใน
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จ.ปทุมธานี
ที่มา: ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ WWF ประเทศไทย, สิ่งแวดล้อมศึกษา, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556,
เข้าถึงได้จาก http://wwf.panda.org/th/about22/new_what_we_do/environmental_
education/
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แผนที่โครงการ

รูปที่ 60 แผนที่แสดงที่ตั้งพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และระบบนิเวศเกษตร
ที่มา: พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, แผนที,่ เข้าถึงเมื่อ 10
ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.wisdomking.or.th/%E0%B8%95%E0%B8%B4%
E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B
8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2
%E0%B8%87.html
หมายเหตุ
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร เดิมชื่อ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติรังสิต
อันเกิดจากความร่วมมือของ 3 ฝ่าย อันได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT), บริษัท
ไทยบริดจสโตน จํากัด และ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สํานักงานประเทศไทย (WWF
Thailand) ต่อมาได้ย้ายสถานที่จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มาเป็นพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ
ระบบนิเวศเกษตร"
หลักการ
การทํางานของศูนย์ฯ เกษตร ตั้งอยู่บนหลักการที่ว่า “การอนุรักษ์ที่จะประสบ
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ความสําเร็จได้นั้น ย่อมเกิดจากระบบการศึกษาที่สอนให้นักเรียนตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในปัจจุบันได้”
นอกจากนี้สิ่งแวดล้อมศึกษายังเน้นย้ําให้เรารู้ว่า มนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ยืนอยู่
อย่างโดดเดี่ยว หากแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศทั้งระบบ ดังนั้นความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างบน
โลกใบนี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก เมื่อเยาวชนเกิดความตระหนัก ในคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ก็จะเกิดความกระตือรือร้นที่จะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นเช่น
เดียวกัน
ดังนั้นศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตรจึงเสมือนหนึ่งเป็นตัวแทนของ
ระบบนิเวศที่ราบลุ่มภาคกลาง ประกอบด้วยพื้นที่ซึ่งแสดงถึงความหลากหลายทางชีวภาพที่เหมาะ
ต่อการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ความหลากหลายและ
ความสวยงามทางธรรมชาติ การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศท้องถิ่น โดยการมีการเรียนรู้ที่ผ่าน
ประสบ การณ์จริง ใช้หลักสูตรที่ผสมผสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการศึกษาวิจัยด้วย
กระบวน การทางวิทยาศาสตร์
การจัดตั้ง “ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร ” จะเป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนา การจัดการศึกษา มีบทบาทในการสนับสนุน ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ด้านสิ่งแวด ล้อมที่เน้นการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง (Experiential Learning) การ
สอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centered) หรือผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner
Centered) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ระบบนิเวศเกษตร ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่าง
สมดุลในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง
เกิดเป็นความตระหนักที่จะร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพ ให้เอื้อประโยชน์ทั้งต่อการพัฒนา และการอนุรักษ์ได้อย่างสมดุลในการที่จะ
นําไปสู่หลัก การบริหารจัดการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Sustainable Development )
หลักสูตร
แผนงานหลักของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร มุ่งเน้นในการ
พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาที่สามารถบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้ในระดับ
โรงเรียนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดประมวลเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ภายในโครงการ
ประกอบด้วย
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพในการทํางานร่วมกัน
หลักสูตรการศึกษาความหลากหลายของสัตว์ในที่ราบลุ่มภาคกลาง
หลักสูตรการศึกษาคุณภาพน้ํา และผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ราบ
ลุ่ม
หลักสูตรการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าที่ราบลุ่มภาคกลาง
หลักสูตรการศึกษาระบบนิเวศบึงน้ํา และระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ํา
หลักสูตรการศึกษาคุณภาพดิน และผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ราบ
ลุ่ม ( WWF ประเทศไทย, 2555 )
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21.4 ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
Education for Sustainable Development Center ( ESDC )
สถานที่ตั้งโครงการ
เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120

รูปที่ 61 รูปป้ายด้านหน้าอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ที่มา: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, โครงการจัดทําแผนที่ออนไลน์ระบบนิเวศและเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนและชายฝัง่ , เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://www.most.go.th/main/index.php/product/projects-along-the-royal/
technology-transfer/2136-2010-11-18-08-26-24.html
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รูปที่ 62 รูปป้ายด้านหน้าศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อุทยานสิง่ แวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ซึ่งตั้งอยู่ภายในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ที่มา: Bloggang, อพยพหนีน้ําเพื่อไปตามหาซื้อโปสการ์ด, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้
จาก http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=akung-klong&month=11-2011&
date=24&group=21&gblog=6

รูปที่ 63 บรรยากาศการทํากิจกรรมภายในศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อุทยานสิ่งแวดล้อม
นานาชาติสิรินธร
ที่มา: blogger, “ดูนก”อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสริ ินธร, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556, เข้าถึง
ได้จาก http://chaoprayanews.com/blog/article/page/65/
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รูปที่ 64 แผนที่แสดงที่ตั้งอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ที่มา: อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร, ข้อมูลแผนที่, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้
จาก http://sirindhornpark.or.th/2014/TH/contact3.php
ความเป็นมาของโครงการ
เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ WWF ประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากบริษัท โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาพื้นที่บางส่วนของมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อม
นานา ชาติ สิรินธร ภายในค่ายพระรามหก จ.เพชรบุรี ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านธรรมชาติป่า
ชายเลน ตาม แนวทางของหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน เน้นรูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการที่
ประยุกต์เนื้อหาสาระ ให้สอดคล้องกับวิชาต่าง ๆ ในชั้นเรียน โดยอาศัยสภาพธรรมชาติเป็นตัว
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร พื้นที่ภายในพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อ.
ห้วยทราย จ.เพชรบุรี ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญของประเทศไทยทั้งในด้านของสถานที่แห่ง
ประวัติ ศาสตร์ วัฒนธรรม และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในอดีต พระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวัน ภายใน พื้นที่ 22,600 ไร่ เคยเป็นสถานที่พักตากอากาศ ของพระบาท
สมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) และเป็นสถานที่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตอภัยทาน
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เพราะเคยเป็นแหล่งธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มีต้นน้ําลําธาร มีป่าไม้ และสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างเป็น
สุขแต่หลังจากที่รัชกาลที่ 6 เสด็จสวรรคตแล้ว ที่ดินและพระราชนิเวศน์ฯ ก็ถูกทอดทิ้งให้เสื่อมโทรม
ลง มีการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ อย่างไม่มีการจัดการที่เหมาะสม ผู้คนเข้าไปบุกรุกทําลายป่า เผาป่า
เอาไม้ ยึดพื้นที่ใช้ทําไร่สับปะรด ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่ป่าถูกบุกรุกจนเหลือป่าอยู่แต่ยอดเขา
เป็นป่าหัวจุก ซึ่งส่งผลทําให้สภาพดิน เกิดความเสื่อมโทรม กลายเป็นพื้นที่รกร้าง และรวมถึงพื้นที่ป่า
ชายเลนที่ลดหาย ไปเป็นจํานวนมาก ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในส่วนของพื้นที่โดยตรง
และแก่พื้นที่ใกล้เคียง
ภายหลัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน ทอดพระเนตรเห็น
ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ และทรงมีพระราชปรารภว่าหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป พื้นที่จะ
กลายเป็นทะเล ทราย พระองค์จึงทรง มีพระราชดําริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายขึ้น พร้อม
กับทรงแนะนําให้ใช้ระบบป่าเปียก เพื่อเพิ่ม น้ําใต้ดินให้มีความชื้นเป็นพื้นที่ชุ่มน้ํา สามารถปลูกต้นไม้
ให้เจริญงอกงามได้ เมื่อพื้นที่เริ่มมีความ อุดมสมบูรณ์แล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ได้เสด็จฯไปทรงปล่อยสัตว์ คืนชีวิตให้แก่สัตว์ป่า นอกจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ ยังทรงฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ทรงฟื้นฟูป่าปลายน้ํา หรือ ป่าชายเลน ทรงปลูกป่าโกงกางใน
ปี 2537 ซึ่งในปัจจุบัน ป่าชายเลนที่พระองค์ได้ทรงปลูก มีความเจริญงอกงาม เติบโตขึ้นอย่างดี
โดยในปัจจุบัน จากความร่วมมืออย่างดียิ่ง ของมูลนิธิราชนิเวศน์มฤคทายวัน
และ กองบัญชาการตํารวจ ตระเวณชายแดน พื้นที่แห่งนี้จึงได้ถูกจัดตั้งให้เป็นโครงการอุทยาน
สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนม์มายุครบ 48 พรรษา โดยมุ่งหวังจะให้อุทยานแห่งนี้เป็น
สถานที่เผยพระเกียรติคุณ และพระปรีชาสามารถ ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม และเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ทางด้าน การฟื้นฟูป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าเบญจ
พรรณ และที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด
นอกเหนือจากความสําเร็จในการดําเนินงานต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว อุทยาน
สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ยังมีพื้นที่และมีทรัพยากรที่มีศักยภาพอย่างยิ่งในการที่จะพัฒนาให้
อุทยานฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ เสมือนห้อง เรียนธรรมชาติเพื่อการปลูกฝังจิตสํานึกในความรักต่อ
สิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน หรือสถานศึกษาทั้งในและ นอกพื้นที่ WWF ประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กร
พัฒนาเอกชน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมและดําเนินงานด้านศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติประ สบความสําเร็จมาแล้ว ในระดับนานาชาติเช่น ศูนย์ฯ ไมโป ฮ่องกง ศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติกอง ทัพบก (บางปู)ฯ จ.สมุทรปราการ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ ระบบนิเวศเกษตร จ.
ปทุมธานี ด้วยความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญในการบริหารจัดการ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
กอปรกับความร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และอุทยานสิ่งแวดล้อม นานาชาติสิรินธร
ได้เล็งเห็นความจํา เป็นและความสําคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนาโครงการศูนย์ศึกษา ธรรมชาติ ใน
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสมบูรณ์ใน เชิงเนื้อหา
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการใช้ในเชิงวิชาการอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่การ พัฒนา
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป
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1. เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ ที่ใช้ในการเรียนรู้ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
2. เพื่อให้บริการด้านการศึกษาธรรมชาติ ตามกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา
3. เพื่ อ สร้ า งเยาวชนที่ รู้ เข้ า ใจ และใส่ ใ จในการอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
4. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมงานอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้แพร่หลาย
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
สิ่งแวดล้อมศึกษา
WWF ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ กระบวนการสิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษาเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอมา เนื่องจากตระหนักดีว่า การศึกษาเป็นส่วนสําคัญที่ทํา
ให้เกิดองค์ความรู้ความเข้าใจทักษะ และ ศักยภาพ อันเป็นหัวใจหลักของการทํางานทางด้านอนุรักษ์
ให้ลุล่วงสําเร็จและ ยังสามารถสร้างความเข้าใจ ให้ผู้คนได้มองเห็นถึงความสําคัญ ของการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนอีกด้วย
หลักสูตร และการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ธรรมชาติ
ระบบและเนื้อหาการเรียนรู้ที่ถูกกําหนดไว้ในศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน มิได้หมายถึงวิชา ว่าด้วยธรรมชาติและการอนุรักษ์ธรรมชาติเท่านั้น หากแต่เปิดกว้างให้มี
ความสัมพันธ์และสอดคล้อง กับสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
และมุ่งเน้นที่ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง เยาวชนแต่ละคนจึงสามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมในแนวทางที่
ตนเองสนใจโดยได้แรงบันดาลใจมา จากธรรมชาติ เพราะเรามีความเชื่อมั่น ว่า “ธรรมชาติ” ย่อม
เป็นหนึ่งเดียวและเชื่อมโยงกับทุกสรรพสิ่ง ธรรมชาติจึงสามารถขยายขอบเขต แห่งการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
ระบบ และ เนื้อหาการเรียนรู้ทุกอย่างจะเป็นตัวกระตุ้นให้เยาวชน ตั้งคําถาม
เพื่อการแสวงหาคําตอบอยู่ตลอดเวลาเพราะคําถามย่อมสะท้อนความรู้ความเข้าใจของนักเรียน
อารยะธรรม และเทคโนโลยีของ มนุษยชาติก็ล้วนแล้วแต่มีรากฐานมาจากการตั้งคําถามนั่นเอง
หลักสูตร หรือโปรแกรมการเรียนรู้
1. ความหลากหลายทางชีวภาพ
ระบบนิเวศป่า ชนิดพันธุ์ ประชากร
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต ห่วงโซ่อาหาร และพลังงานที่เกี่ยวข้อง
2. พันธุ์ไม้ชายเลน เนื้อหาหลักประกอบด้วย โครงสร้างและคุณลักษณะพิเศษ
ของพืชชายเลน กระบวนการสังเคราะห์แสง การแบ่งเขตพันธุ์ไม้ การตอบสนองต่อสิ่งเร้า การจําแนก
และ ประโยชน์ตลอดจนปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ประมวลความรู้เรื่องป่าชายเลนและการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
3. นก การจําแนกชนิด ความหลากหลายของนกในบริเวณอุทยานฯ
วิวัฒนาการ ลักษณะทาง กายภาพที่มีผลต่อถิ่นที่อยู่และการหาอาหาร การตอบสนองต่อสิ่งเร้า การ
อพยพย้ายถิ่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัจจัยคุกคามและภาวะใกล้สูญพันธุ์
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4. หาดทราย หาดโคลน และสัตว์หน้าดิน ประกอบด้วยเรื่องระบบนิเวศชายฝั่ง
หาดทราย ปรากฏการณ์น้ําขึ้น-น้ําลง องค์ประกอบของน้ําทะเล สัตว์หน้าดินและการปรับตัว ปัญหา
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชายหาด รู้เท่าทันธรรมชาติและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
5. หลักสูตรอื่น ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การเกษตรอย่างยั่งยืน การดําเนินชีวิตแบบพอเพียง เป็นต้น
สื่อเพื่อการศึกษา
ค้นคว้า หาข้อมูลเพิ่มเติม จากฐานทรัพยากรที่มี ผนวกกับฐานข้อมูลวิชาการ
เพื่อพัฒนา สื่อการสอนทั้งในรูปแบบ Digital file, โปสเตอร์, แผนภาพ นิทรรศการ เกมธรรมชาติ
และอื่น ๆ พร้อมสําหรับระดับการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
การบริการ
ศูนย์ ESDC ได้กําหนดการให้บริการดังนี้
1. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2. หลักสูตรสําหรับนักเรียน นิสติ นักศึกษา
3. ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4. ค่ายอาสาพัฒนา และหลักสูตรค่ายอื่น ๆ
การให้บริการ
เปิดวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หยุดวันเสาร์
อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
การใช้บริการ
ท่านที่สนใจใช้บริการ ต้องติดต่อจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
อาคาร และสิ่งก่อสร้าง
1. อาคารสํานักงาน ประกอบด้วย 3 โซน ได้แก่ โซนสํานักงาน / รับรอง /
นิทรรศการ
2. อาคารบรรยาย ขนาด 50-60 คน
3. โรงอาหาร รองรับได้ 100 คน
4. หอนิทรรศการ 8 เหลี่ยม
5. ห้องน้ํา
6. อาคารที่พักเจ้าหน้าที่
นิทรรศการ
นิทรรศการภายใน ( Indoor Exhibition ) ติดตั้งอยู่ภายในอาคารสํานักงาน
1. นิทรรศการในหลวงกับการอนุรักษ์ (ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง)
2. นิทรรศการโครงสร้างทางด้านตั้งของป่าในประเทศไทย
3. นิทรรศการนกนานาชนิด และโมเดลหัวนกพร้อมเสียง
4. นิทรรศการระบบนิเวศรวม จากป่าต้นน้ําถึงชายฝั่งทะเล
5. นิทรรศการบ้านชายเลน และแบบจําลองป่าชายเลน
6. นิทรรศการป่าชายหาด และหาดจําลอง
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7. ห้องชมภาพยนตร์ " ธรรมชาติเธียร์เตอร์ ( Nature Theater ) "
นิทรรศการภายนอก ( Outdoor Exhibition ) ติดตั้งอยู่ตามบริเวณต่าง ๆ รอบ
ศูนย์ฯ และในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
1. หอนิทรรศการ 8 เหลี่ยม บริเวณหน้าอาคารบรรยาย
2. นิทรรศการภาพถ่ายนกนานาชนิดและโปสเตอร์เกี่ยวกับการดูนก บริเวณหอ
ชมเรือนยอด
3. นิทรรศการประจําตามสถานีต่าง ๆ ในเส้นทางฯ
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ศู น ย์ ศึ ก ษาเพื่อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยืน อุท ยานสิ่ งแวดล้ อ มนานาชาติ สิ ริน ธร
ประกอบ ด้วยเส้นทางศึกษาธรรมชาติหลัก 3 เส้นทาง ได้แก่
1. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 1
2. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 2
3. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 3
สถานที่พักแรม
ผู้ที่สนใจสามารถพักแรมได้หลายวิธี ได้แก่
1. เต็นท์ ทางศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีเต็นท์ และเครื่องนอนไว้
บริการสําหรับผู้ที่ต้องการ สัมผัสกับธรรมชาติ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
2. อาคารที่พัก /บ้านพัก สามารถติดต่อได้หลายส่วน ดังนี้
2.1 มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร(ในค่ายพระรามหก)
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
2.2 ค่ายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม / ค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
2.3 ค่ายพระรามหก
2.4 ค่ายนเรศวร
( อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร, 2555 )
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21.5 ศูนย์บริการชาวนา

รูปที่ 65 ศูนย์บริการชาวนา ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี
ที่มา: ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี, ศูนย์บริการชาวนา, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://spr.brrd.in.th/web/index.php/framers-service-center

รูปที่ 66 แผนที่ศูนย์บริการชาวนา ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี
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กรมการข้าว เป็นหน่วยงานใหม่ที่มีหน่วยงานในภูมิภาคไม่ครอบคลุมทุกจังหวัด
แต่มีหน้าที่รับผิดชอบที่ต้องดูแลการผลิตข้าวและชาวนาทั่วประเทศ จึงมีความจําเป็นที่ต้องเพิ่ม
ช่องทางในการให้บริการแก่ชาวนา โดยจัดตั้งศูนย์บริการชาวนา ในศูนย์วิจัยข้าว 27 แห่ง และศูนย์
เมล็ดพันธุ์ข้าว 23 แห่ง รวม 50 แห่ง พร้อมหน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้บริการตรวจสอบวินิจฉัยและแก้ปัญหาของชาวนาได้รวดเร็วและทัน
ต่อสถานการณ์ และเพิ่มโอกาสให้ชาวนาเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้น
2. เพื่อบริการข้อมูลและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าวสู่ชาวนาได้อย่างทั่วถึงและ
รวดเร็ว
3. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือชาวนาในทุกด้าน
ภารกิจ
1. คลินิกเพื่อให้บริการตรวจสอบวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา ด้านดิน น้ํา ปุ๋ย ศัตรู
ข้าวและเมล็ด พันธุ์ ตลอดจนประสานงานหน่วยงานที่มีความชํานาญเฉพาะด้านในการตรวจวินิจฉัย
2. ห้องสมุดชาวนา เพื่อเป็นศูนย์บริการข้อมูล สถานการณ์การผลิต การตลาด
ราคาข้อมูลและวิชาการด้านข้าวทั้งระบบ ตลอดจนการเตือนภัยข้าวแก่ชาวนา
3. ศูนย์เรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชาวนา โดยเฉพาะการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดูงาน และแปลงเรียนรู้
4. ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือชาวนา
4.1 ในกรณีชาวนาเดือดร้อน หรือมีปัญหาเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์
และความเป็นธรรมให้ชาวนา
4.2 ในด้านการใช้พื้นที่ดินและน้ํา ด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ทางการเกษตร
และปัจจัยการผลิต
4.3 การจดทะเบียน คําขอใบอนุญาต การรับรองที่เกี่ยวกับชาวนา
4.4 การขอรับรองระบบการผลิต (GAP) Q seed และ Q grain
5. หน่วยบริการเคลื่อนที่
5.1 ให้บริการคลินิกข้าว วิชาการ ข้อมูลข่าวสาร แก่ชาวนาในพื้นที่ที่
ห่างไกลจากศูนย์บริการชาวนา
5.2 ให้คําปรึกษา คําแนะนํา แก้ไขปัญหา และการเตือนภัยแก่ชาวนา
5.3 รับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง และความต้องการช่วยเหลือของชาวนา
6. ศูนย์เครือข่ายบริการชาวนา จัดตั้งในศูนย์ข้าวชุมชนที่มีศักยภาพ จํานวน 76
แห่ง ในทุกจังหวัด เป็นอันดับแรกเพื่อช่วยกระจายการให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่ได้ทั่วถึงเพิ่มมาก
ขึ้น ( ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี, 2556 )
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22. กรอบแนวความคิดในการวิจัยฯ

แผนภูมิที่ 2 แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัยฯ

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจยั
ในการศึกษาภูมิปัญญาการใช้ควายในการทํานา เพื่อการออกแบบตกแต่งภายในศูนย์
ศึกษาระบบนิเวศเพื่อบริการชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้วิจัยเลือกที่จะมุ่งเน้นประเด็นไปที่
การศึกษาบทบาทและคุณค่าของควายในระบบกสิกรรมหรือการทํานา ซึ่งการใช้แรงงานควายในการ
ทํานานับว่าเป็นวิถีภูมิปัญญาพื้นบ้านส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมการทํานาแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นประเด็นที่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชดํารัสไว้ ให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนและ
ส่งเสริม ให้ชาวนากลับมาใช้แรงงานควายในการทํานา เพื่ อเป็นการลดต้นทุน ด้ วยทรงเป็นห่วง
สถานการณ์ของชาวนาในปัจจุบัน ที่ประสบอยู่ ทั้งปัญหาหนี้สิน ปัญหาความยากจน และปัญหา
สุขภาพ ฯลฯ โดยผู้วิจัยได้วางแนวทางในการวิจัยเป็นขั้นตอนดังนี้
1. แนวทางและวิธีการวิจัย
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. เครื่องมือในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวบข้อมูล
5. ขั้นตอนการวิจัย
6. ตัวแปรที่ศึกษา
7. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. แนวทางและวิธีการวิจัย
การศึกษาภูมิปัญญาการใช้ควายในการทํานา เป็นการวิจัยประยุกต์ ( Applied
Research ) ซึ่งเป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยมุ่งหวังในการค้นหาความรู้ เพื่อนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ กล่าวคือเป็นการวิจัยมุ่งเน้นนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติเป็นสําคัญ
( ขวัญนภา สุขคร , 2548 ) ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษา จะต้องนําไปพัฒนาเพื่อการออกแบบตกแต่ง
ภายในศูนย์ศึกษาระบบนิเวศเพื่อบริการชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
( Qualitative Research ) เป็นการวิจัยที่ไม่เน้นข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลัก เป็นการวิจัยที่เน้นการ
หารายละเอียดต่าง ๆ ของกลุ่มประชากรที่ทําการศึกษา ที่จะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ในเรื่องนั้น ๆ ข้อมูลหรือข้อค้นพบอาจได้มาจากการสังเกตหน่วยที่ต้องการศึกษาเพียงไม่กี่หน่วย
หรือเพียงไม่กี่กลุ่มหรือชุมชน การวิจัยชนิดนี้ มิได้มุ่งเก็บข้อมูลที่เป็นหรือสามารถทําให้เป็นตัวเลข
จากกลุ่มประชากรเป้าหมายที่ศึกษามาทําการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อให้ได้คําตอบใช้ได้กว้างขวาง
ทั่วไป ( ขวัญนภา สุขคร , 2548 )
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2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การเลือกประชากรเป้าหมายในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง ( Purposive sampling ) มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Judgement sampling เป็นการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง ลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ( บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2540 ) โดยมุ่งเน้นแหล่งข้อมูลไปยังกลุ่มที่ต้องใช้หรือมี
โอกาสที่จะใช้บริการของโครงการ เพื่อความแม่นยําของข้อมูล โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกตามอาชีพ
ดังนี้
1. นักวิจัย
2. วิศวกร
3. ปราชญ์ชาวบ้าน
4. นักเรียน นิสิต นักศึกษา
5. เกษตรกรทั่วไป
6. นักวิชาการ , ผู้เชี่ยวชาญ
7. พัฒนากร
8. นักท่องเที่ยว
9. ประชาชนทั่วไปและผู้ทส่ี นใจเกี่ยวกับการเกษตร
โดยเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ ( Systematic sampling ) เป็นการสุ่ม
ตัวอย่างโดยมีรายชื่อของทุกหน่วยประชากรมาเรียงเป็นระบบตามบัญชีเรียกชื่อ การสุ่มจะแบ่ง
ประชากรออกเป็นช่วง ๆ ที่เท่ากันอาจใช้ช่วงจากสัดส่วนของขนาดกลุ่มตัวอย่างและประชากร แล้ว
สุ่มประชากรหน่วยแรก ส่วนหน่วยต่อ ๆ ไปนับจากช่วงสัดส่วนที่คํานวณไว้ ( บุญธรรม กิจปรีดา
บริสุทธิ์, 2540 )
3. เครื่องมือในการวิจัย
การสร้างเครื่องมือ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ต้องทําการศึกษาหาข้อมูลที่ได้จาก
ภาคเอกสารต่าง ๆ เช่น ข้อความ บทความ หนังสือ วารสาร และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
( ทุติยภูมิ ) จากนั้นนําข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็นเครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบ
สัมภาษณ์ และแบบบันทึก ฯลฯ เพื่อนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ( ปฐมภูมิ ) อีกที
หนึ่ง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้น
4.1.1 เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จากเอกสารประกอบ
นิทรรศการ หนังสือ หรือตําราวิชาการ งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา บทความจากนิตยสาร เอกสาร
สัมมนาวิชาการ และจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยฯ
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4.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ และวิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวกับงาน
ออกแบบภายในอาคาร ที่ ใกล้เคียงกับโครงการที่จะออกแบบ ทั้งด้านพื้นที่ ความสวยงาม และ
ประโยชน์ใช้สอยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ปรับปรุง และนําไปทําการออกแบบ
ต่อไป
4.2 การเก็บรวมรวมข้อมูลภาคสนาม
4.2.1 สังเกตการณ์ จดบันทึก ถ่ายภาพ สอบถาม สัมภาษณ์ ผู้มีความรู้ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยฯ และโครงการฯที่จะทําการออกแบบภายใน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงและ
แม่นยํา
4.2.2 สํารวจ และวิเคราะห์ บริบท สภาพแวดล้อม สถานที่ตั้งของอาคารที่จะทํา
การออกแบบภายในถึงความเหมาะสม ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน อาชีพ ฯลฯ
5. ขั้นตอนการวิจัย
5.1 ทบทวนวรรณกรรม
5.1.1 ศึกษาข้อมูลภาคเอกสาร
5.1.2 ศึกษาข้อมูลภาคสนาม
5.2 เก็บรวบรวมข้อมูล
5.2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร
5.2.2 เก็ บรวมรวมข้อมูลภาคสนาม
โดยการสร้างเครื่ องมือวิจัย ได้ แ ก่
แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึก ฯลฯ
5.3 วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล
5.3.1 วิเคราะห์ข้อมูลภาคเอกสาร
5.3.2 วิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม
5.4. สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปหาข้อค้นพบ
5.5 ทําการออกแบบภายใน
5.5.1 แบบผังต่าง ๆ เช่น พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน และ งานระบบต่าง ๆ
5.5.2 แบบรูปด้าน รูปตัด และแบบขยาย
5.5.3 แบบทัศนียภาพ
5.6 นําเสนอผลงาน
5.6.1 นําเสนอผลงานวิจัย และผลงานการออกแบบด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5.6.2 แบบจําลอง
5.6.3 รูปเล่มเอกสารงานวิจัย
6. ตัวแปรที่ศกึ ษา
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปรที่จะนํามาศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกได้เป็น 3 ด้าน
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ดังนี้
6.1 ตัวแปรด้านความพึงพอใจ
6.1.1 เกี่ยวกับเนื้อหาและเทคนิคทีใ่ ช้ในการแสดง
6.1.2 การใช้สอยพื้นที่ในศูนย์ศึกษาฯ
6.2 ตัวแปรด้านทัศนคติและความคิดเห็น
6.2.1 เกี่ยวกับเนื้อหาและเทคนิคทีใ่ ช้ในการแสดง
6.2.2 การใช้สอยพื้นที่ในศูนย์ศึกษาฯ
6.3 ตัวแปรด้านข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเป้าหมาย
7. การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งภาคเอกสาร และภาคสนาม นํามารวบรวมเพื่อกลั่นกรอง
แยกแยะประเด็ น ของเนื้ อ หา ให้ เ ห็ น ความชั ด เจนของนั ย ยะที่ ซ่ อ นอยู่ จ ากนั้ น นํ า มาวิ เ คราะห์
สังเคราะห์ ตีความ แปรรูป ด้วยหลักการและเหตุผลหรือทฤษฏีซึ่งเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือเพื่อ
สรุปหาข้อค้นพบหรือคําสําคัญ ( Keyword ) ซึ่งตกผลึกแล้วจากกระบวนการทางความคิด จากนั้น
จึงนําข้อค้นพบที่ได้ไปใช้เป็นแก่นสารในการออกแบบโครงการต่อไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งสามารถ
แก้ปัญหาและตอบคําถามวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 4
วิเคราะห์บทบาทและความสําคัญในการใช้ควายทํานา
1. การใช้แรงงานควายกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นธงนําของเกษตรกรรายย่อย เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่
อยู่ในเขตร้อนชื้น ดินฟ้าอากาศเอื้ออํานวยต่อการทําการเกษตร นโยบายพัฒนาการเกษตรที่เน้น
เกษตรเคมี และการผลิตเชิงเดี่ยวเพื่อการส่งออก ทําให้ประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้าเกษตร
เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก แต่เกษตรกรไทยยังยากจนอยู่เช่นเดิม และไม่สามารถกําหนด ราคา
ผลผลิตได้เอง แต่ประเทศไทยมีความหลากหลาย ของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ผ่านการคัดเลือกโดย
ธรรมชาติให้เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ดีในสภาพที่มีข้อจํากัดของดินฟ้าอากาศ อีกทั้งเกษตรกรไทย
มีพื้นที่ถือครองน้อย การทําเกษตรผสมผสานผนวกเข้ากับการใช้ภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างลงตัวเป็นระบบการปรับตัวเข้ากับธรรมชาติ สภาพแวดล้อมที่คนตั้งถิ่น
ฐานอยู่ จนเป็นแบบแผนของชีวิตวัฒนธรรม ประเพณีที่แตกต่างกันและสืบต่อกันมา เพื่อเป็น
หลักประกันความเสี่ยงของครอบครัวให้มีผลผลิตหลากหลายที่พอกินตลอดปี แต่ในปัจจุบันในภาวะที่
มีปัญหาวิกฤตน้ํามันราคาแพงและจะขาดแคลนในอนาคตนี้
การผลักดันให้ชาวนาเข้าสู่วงจร
การเกษตรแบบทุนนิยมจะทําให้ชาวนาพึ่งตนเองไม่ได้ และปัญหาความยากจนจะยิ่งนักขึ้นกว่าเดิม
เนื่องจากสถานการณ์โลกโลกาภิวัฒน์ ที่มีการแข่งขันที่รุนแรง เช่นการค้าเสรี มาตรการกีดกันทาง
การค้า รวมทั้งสภาวะโลกร้อน และภัยธรรมชาติ เช่น ฝนแล้ง น้ําท่วม โรคระบาด เป็นต้น
“ ควาย ” เป็นทรัพยากรพันธุ์สัตว์ที่ธรรมชาติให้มาคู่กับวิถีชีวิตคนไทย และพอเพียงใน
ระดับที่ไม่ได้เบียดเบียนกันมากนัก ถึงแม้ว่าควายไทยจะได้รับการละเลยจากคนไทยไปเป็นเวลานาน
และประกอบกับการที่ชาวนาไทยซึ่งเป็นคนส่วนมากของประเทศ มีวิถีการดํารงชีวิต ที่ไม่สามารถ
พึ่งตนเองได้ทั้งๆที่มีทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นทุนเดิมอยู่ ทําให้เกิดภาวะหนี้สิน
ดังนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งพาตนเองจะเป็นทางเลือกทางรอดและเป็นภูมิคุ้มกันจาก
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นฐานรากของประเทศได้
ควายเป็นมรดกธรรมชาติที่คนไทยทุกคนจะต้องปกป้องไว้ให้เป็นมรดกของลูกหลานใน
รุ่นต่อไป เป็นภูมิคุ้มกันของครอบครัวเกษตรกรฐานราก จากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของกระแสโลก
ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ( จินตนา อินทรมงคล และ สุพรชัย ฟ้ารี , 2552 )
2. ประโยชน์จากควาย
ควายให้ประโยชน์กับคนได้ทุกส่วน ทั้งเมื่อมีชีวิตและเมื่อตายไปแล้ว ดังนี้
2.1 การใช้เป็นแรงงาน ควายมีรูปร่างลักษณะเหมาะกับการใช้เป็นแรงงานในพื้นที่เป็น
โคลนตมได้ดี เพราะขาทั้งสี่ข้างรับน้ําหนักได้ดี มีกีบใหญ่และแข็งแรงเดินได้ดีในโคลน และมีข้อกีบ
และข้อขาที่เคลื่อนไหวคล่องตัว ทําให้เดินได้ดีในที่นาขรุขระ ควายเป็นแรงงานหลักที่สําคัญของ
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ชาวนาเช่นใช้ในการเตรียมดินไถนาและคราด การนวดข้าว ลากเกวียน ไถไร่ หรือไถวัชพืชระหว่างร่อง
มันสําปะหลังหรือร่องอ้อยในบางพื้นที่

รูปที่ 67 แรงงานจากควายช่วยลดต้นทุนในการทํานา
ที่มา: โฟโต้ออนทัวร์, โรงเรียน “ควาย” ในวิถีเกษตรพอเพียง, เข้าถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2556, เข้าถึง
ได้จาก http://www.photoontour.com/Misc_HTML/news/page/109.htm
ควายสามารถไถนาได้วันละประมาณ 5 ชั่วโมง โดยใช้งานเฉพาะในช่วงเช้า และ
เย็น และไถได้วันละ 0.2-0.9 ไร่ ควายถูกใช้งานหนักในช่วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน ปีละประมาณ
4-5 เดือน และถูกฝึกให้ไถนาเมื่ออายุ 2-3 ปี และจะใช้งานจนร่างกายหมดสภาพจึงถูกขายเข้าโรงฆ่า
เป็นเนื้อ ส่วนมากควายที่ถูกปลดจากการใช้งานมีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป การใช้ควายไถนา หาก
ชาวนามีที่นา 20 ไร่ ด้วยแรงงานในครอบครัวและควาย 2 ตัว ใช้เวลาไถนาประมาณ 15 วัน ( วัน
ละ 5 ชั่วโมง ) ทําให้ชาวนาลดรายจ่ายในการเตรียมดินไร่ละ 400 บาท หรือ 8,000 บาท ต่อที่นา 20
ไร่
ถึงแม้ว่าปัจจุบันแรงงานควายจะถูกทดแทนโดยรถไถเดินตาม ตามกระแสการ
พัฒนาที่นิยมใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่ในภาวะน้ํามันราคาแพง สมควรรณรงค์และส่งเสริมให้ชาวนา
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลี้ยงควายไว้ไถนา เนื่องจาก มีที่ทํากินน้อย รายได้ต่ํา การใช้รถไถนาไม่
คุ้มกับการลงทุน และทําให้เป็นหนี้สิน มูลค่าการดูแลรักษาสูงเกินกว่าที่ชาวนารายย่อยจะจ่ายได้ บาง
ครอบครัวขายควาย จํานวน 4 - 5 ตัว เพื่อซื้อรถไถ 1 คัน การมีรถไถทําให้ชาวนาไทยขาดความ
ชํานาญ และทักษะในการเลี้ยงควายทําให้ภูมิปัญญาที่ได้รับการสั่งสอนมา ตั้งแต่บรรพบุรุษสูญหายไป
พร้อมกับการมาของรถไถเข้ามาแทนที่ ( จินตนา อินทรมงคล , 2548 )
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รูปที่ 68 รถไถนาเดินตาม ตัวแทนแรงงานควาย มาพร้อมกับต้นทุนและหนี้สิน
ที่มา: SHUTTERTD, กําลังใจให้ชาวนา และเกษตรกรไทย ในวันพืชมงคล, เข้าถึงเมื่อ 12 ธันวาคม
2556, เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/SHUTTERTD/2009/05/11/entry-1
2.2 การให้มูลเป็นปุ๋ย ในยุคปลายของเกษตรเคมี ปุ๋ยคอก จากมูลสัตว์มีความสําคัญ
มากในการฟื้นฟูความอุดมสมบรูณ์ของดิน เนื่องจากที่นาได้ใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันหลายปี ทําให้ดินเสื่อม
คุณภาพแข็งเป็นดินดาน แต่ถ้าใส่ปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์เป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน จะทําให้
โครงสร้างของดินร่วนซุย เพิ่มธาตุอาหารให้กับพืช และให้ธาตุอาหารพืชในลักษณะต่อเนื่อง และยังทํา
ให้เกิดฟื้นฟูสิ่งมีชีวิตในดิน เช่น จุลินทรีย์ ใส้เดือน แมลงต่าง ๆ
จากผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในปุ๋ยควาย โดยกองวิเคราะห์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พบว่ามูลควาย มีธาตุไนโตรเจน 1.23%, ฟอสฟอรัส 0.55 และโปตัสเซียม 0.69% ของน้ําหนักแห้ง
ซึ่งประเด็นของธาตุอาหารในปุ๋ยคอกอาจไม่ใช่สิ่งสําคัญ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช แต่ประเด็น
การเพิ่มอินทรียวัตถุให้ดิน เลี้ยงสิ่งมีชีวิตในดิน ให้ดินมีความอุดมสมบรูณ์เพิ่มขึ้นมากกว่า
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รูปที่ 69 มูลควาย ปุ๋ยอิทรีย์ที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ แก่ดิน ฟื้นฟูสิ่งมีชีวิตเช่น จุลินทรีย์ ใส้เดือน
และ แมลงต่าง ๆ เพื่อต่อห่วงโซ่อาหารระบบนิเวศเกษตรในท้องนา
ที่มา:
อิ่มอั มพร, กุดจี่ ตัวสุดท้ายในท้องทุ่ง, เข้าถึงเมื่อ 8 กุม ภาพันธ์ 2555, เข้ าถึงได้จาก
http://www.baanmaha.com/community/thread19840.html
สําหรับปริมาณมูลที่ผลิตได้ต่อตัว ควายโตเต็มที่จะถ่ายมูลคิดเป็นน้ําหนักแห้งปีละ
2 - 3 ตันจากการศึกษาของไพบูลย์ และคณะ (2524) พบว่า ควายถ่ายมูลเฉลี่ยวันละ 6 ครั้งๆ ละ
น้ําหนักเฉลี่ย 0.9% ของน้ําหนักตัว หรือถ่ายมูลวันละ 5.4% ของน้ําหนักตัว สมมุติควายแม่พันธุ์
น้ําหนัก350 กก. จะถ่ายมูลปีละ 6,898 กก. คิดเป็นน้ําหนักแห้งปีละ 2 ตัน ดังนั้น การปล่อยเลี้ยง
ควายในนาข้าว ควายจะถ่ายมูลเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน นอกจากนี้มูลควายในคอก ชาวนาจะ
นําไปใส่นาปีละครั้งก่อนไถนาประมาณเดือน เมษายน การใช้มูลควายแทนปุ๋ยเคมีจึงทําให้
ประเทศชาติลดการสูญเสียเงินตราซื้อปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศมีมูลค่าหลายพันล้านบาท ซึ่งอาจ
คํานวณได้ง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อนดังนี้ ควายทั้งประเทศ 1 ล้านตัว ให้มูลเป็นปุ๋ยได้ 1 ล้านตัน คิดราคา
ตันละ 2,000 บาท หากมีการบริหารจัดการที่ดีจะมีมูลค่าถึง 2,000 ล้านบาท ลดการสูญเสียเงินซื้อ
ปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศได้ทันที
2.3 การให้เนื้อ เนื้อควายเป็นอาหารโปรตีนที่มีคุณค่า คนไทยนิยมบริโภคมาก ทําให้มี
อาชีพต่อเนื่อง ควายมีเปอร์เซ็นต์ซาก 43 - 54 % ซึ่งต่ํากว่าวัวที่มีอายุเท่ากันประมาณ 3 - 5 %
เนื่องจากมี หัว หนัง เท้า และ เครื่องในหนักกว่าวัว นอกจากนี้ เนื้อควาย มีสีเข้ม มีไขมันแทรก ใน
กล้ามเนื้อต่ํากว่าวัว 3 - 5 % มีไขมันหุ้มซากต่ํากว่าวัวซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค
สําหรับคุณภาพเนื้อควายมีส่วนประกอบคล้ายเนื้อวัว ส่วนมากผู้บริโภค จะรังเกียจ
เนื้อควายเนื่องจากเนื้อควายที่มีขายในท้องตลาด เป็นควายแก่ที่ปลดจากงาน ทําให้เนื้อมีสีคล้ําและ
เหนียว แต่ถ้าเนื้อวัว และเนื้อควายอายุเท่ากัน ความนุ่มจะไม่แตกต่างกัน เนื้อควายจึงมีศักยภาพที่จะ
พัฒนาเป็นเนื้อคุณภาพสูงสําหรับผู้ที่ห่วงใยสุขภาพโดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง
2.4 หนัง เขา และ กระดูก เป็นผลพลอยได้จากควายเมื่อตายไปแล้ว มีมูลค่าที่ซ่อนตัว
อยู่มาก เช่น หนังควาย ให้น้ําหนักหนัง 7 - 10 % ของน้ําหนักตัว หนังควายทําให้เกิดธุรกิจต่อเนื่อง
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คือ อุตสาหกรรมฟอกหนัง มีโรงงาน 175 โรง และอุตสาหกรรมเครื่องหนัง มีโรงงานเครื่องหนัง
4,750 โรงงาน มีการจ้างงาน 511,000 คน สามารถนําเงินตราเข้าประเทศปีละเกือบ 80,000 ล้าน
บาท ( www.depthai.go.th และ www.thaitanning.org.th ) ผลิตหนังฟอกสําหรับทํารองเท้า
กระเป๋า เฟอร์นิเจอร์ เบาะหุ้มรถยนต์ ของเล่นสุนัข เป็นต้น โดยโรงงานฟอกหนังในเครือสมาคม
อุตสาหกรรมฟอกหนัง 138 โรงมีกําลังการผลิตหนังได้ปีละ 15,000 ตัน โดย 97 % เป็นหนังวัว ควาย และ 36 % เป็นหนังที่ชําแหละในประเทศ อีก 61 % นําเข้าจากต่างประเทศ เช่นจากเกาหลี
ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน บราซิล และอาร์เจนตินา เป็นต้น
ในสถานการณ์ปัจจุบันหนังภายในประเทศลดน้อยลงมาก โดยเฉพาะหนังควาย
ประกอบกับการแข่งขันสูงจากประเทศเพื่อนบ้านที่หันมาดําเนินธุรกิจนี้มากขึ้น
ทําให้ธุรกิจ
อุตสาหกรรมฟอกหนังลดลงและเลิกกิจการไปหลายราย หากรัฐส่งเสริมการเลี้ยงวัว - ควาย จะทําให้มี
หนังป้อนโรงงานมากขึ้นเกิดธุรกิจต่อเนื่องที่มีมูลค่าสูง แต่ทั้งนี้ธุรกิจจะต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถ
แข่งขันได้ และใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างคุ้มค่า
2.5 ควายกับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ เป็นนามธรรมที่
ประเมินค่ามิได้ แต่ชาวบ้านในจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์เล่าให้ฟังว่า หลังจากที่ทั้งหมู่บ้านหันมาทํานา
แบบอินทรีย์ ใช้เทคนิคจุลินทรีย์ และ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ รวมทั้งมูลวัว – ควาย ใส่ในนาข้าว เลิก
การใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ปรากฏว่าชาวบ้าน มีอาหารธรรมชาติจากท้องนาได้เพิ่มมาก
ขึ้นตามฤดูกาล เช่น กบ เขียด มีมากจนกระทั่งจับไปขายเป็นรายได้วันละหลายกิโลกรัม เมื่อมีควาย
ทําให้มีแมงกุดจี่ ดินในที่นาร่วนซุย ปัญหาโรคฉี่หนูระบาดหมดไป มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของคนในชนบท กล่าวคือ มีผลทําให้สุขภาพจิต สุขภาพกายแข็งแรง ครอบครัวอบอุ่น หนี้สินลดลง
( จินตนา อินทรมงคล , 2548 )

รูปที่ 70 เมื่อไม่ใช้สารเคมีในนา กบ เขียด ก็กลับมาเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้กับชาวนาอีก
ทางหนึ่ง
ที่มา: เข้าครัว, บริโภคศาสตร์ ว่าด้วยเรื่องลาบ ภาค 5, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://kawkrua.blogspot.com/2011/11/5.html
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รูปที่ 71 แมงกุดจี่ ใช้มูลควายเป็นทั้งบ้านและอาหาร
ที่มา : ไทยเพ็ทออนไลน์, ‘แมงกุ๊ดจี่’ คว้ารางวัลแมลงแข็งแรงสุดในโลก, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม
2556, เข้าถึงได้จาก http://pets.thaipetonline.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%
87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0
%B9%88-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%
B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%81.html
2.6 ควายกับวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว เนื่องจากควายเป็นส่วนหนึ่งของวิถี
ชีวิตการเกษตรของคนไทยมานาน ทําให้เกิดวัฒนธรรม ประเพณีที่เกี่ยวกับควายสืบทอดต่อกันมาเช่น
การวิ่งควายจังหวัดชลบุรี เป็นงานประจําปีที่จัดต่อเนื่องมานานกว่า 130 ปี ในปัจจุบันนี้ ควายยังเป็น
ส่วนหนึ่งของการเกษตรในจังหวัดชลบุรี กล่าวคือยังมีชุมชนที่ใช้แรงงานควายไถร่องมันกําจัดวัชพืช ใช้
ไถนา และปลูกข้าวอินทรีย์ เช่นที่อําเภอบ้านบึง ประเพณีการชนควายที่เกาะสมุย สําหรับการ
ท่องเที่ยวเกี่ยวกับควาย เช่น หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ที่อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มี
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และ ชาวต่างชาติมาเที่ยวชมความแปลกของวิถีชีวิตดั้งเดิม ที่หาดูได้ยากใน
ปัจจุบัน ( จินตนา อินทรมงคล , 2548 )
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รูปที่ 72 หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จ.สุพรรณบุรี มีการแสดงการใช้ชีวิตประจําวันของชาวนา เช่น
การทํานา การใช้ควายไถนา การใช้ควายเทียมเกวียนเพื่อการขนส่งและโดยสาร และมีการ
แสดงโชว์ความแสนรูข้ องควาย
ที่มา: มารูโกะ, เที่ยวสามชุก ...ขสมก. พาบุกเมืองสุพรรณบุร,ี เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2556, เข้าถึง
ได้จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=180510

รูปที่ 73 ประโยชน์จากควาย
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3. ประโยชน์จากการใช้แรงงานควายในการทํานา
ในปัจจุบันวิธีการทํานาได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ชาวนาเป็นผู้ประกอบการทํานาเท่านั้น
ไม่ได้ใช้ภูมิปัญญาในการจัดการทํานาเหมือนเดิม ทําให้ต้องซื้อปัจจัยการผลิตทุกอย่าง รวมทั้งแรงงาน
ฉะนั้นการแก้ปัญหาความยากจนของชาวนาไทย ซึ่งมีหนี้สินแทบทุกครัวเรือนจากการซื้อรถไถนา
น้ํามัน ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์ข้าวจะไม่สัมฤทธิ์ผลหากชาวนายังไม่สามารถพึ่งปัจจัยการผลิต
ด้วยตนเอง ปัญหาเหล่านี้จะขจัดได้ หากครอบครัวชาวนาต้องเกิดจิตสํานึกใหม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทั้งครอบครัวโดยยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งพาตนเอง ในภาวะปัจจุบันที่น้ํามันมีราคาแพง
และจะขาดแคลนในอนาคตข้างหน้านี้ ปุ๋ยเคมี สารเคมีมีราคาแพงขึ้น ( จินตนา อินทรมงคล , 2548 )
ชาวนาไทยกับวัฒนธรรมการทํานาสมัยใหม่ ชาวนายิ่งทําก็ยิ่งจนและมีหนี้สินเพิ่มขึ้น
พึ่งพาตนเองไม่ได้ ผู้ประสบผลสําเร็จส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ประกอบการข้าว โรงสี ผู้ขายเครื่องมือ
อุปกรณ์ ปุ๋ย ยา แม้ทุกรัฐบาลจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ผลประโยชน์ไม่ตกแก่ชาวนาเท่าที่ควร เพราะ
ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุ การขจัดความยากจนของชาวนาได้ประการหนึ่ง คือ การทําให้ชาวนาพึ่งพาตนเอง
หรือลดต้นทุนการทํานา แนวทางหนึ่งที่เห็นผลชัดเจน คือการใช้แรงงานควายเป็นหลักในการทํานา
แทนการใช้เครื่องจักร การรณรงค์ให้ชาวนาใช้แรงงานควายไถนา จะเป็นการแก้ปัญหาความยากจนที่
ปฏิบัติได้ทันที กล่าวคือ
3.1 ทําให้ชาวนาลดรายจ่ายในการจ้างรถไถหรือซื้อรถไถนา และน้ํามันเชื้อเพลิงหรือได้
ข้าวเพิ่มขึ้น เพราะไม่ต้องนําไปเป็นค่าจ้างรถไถนา รถนวดข้าว และรถเกี่ยวข้าว รวมทั้งค่าซ่อมแซม
และบํารุงรักษา
3.2 ทําให้ชาวนาไม่ต้องซื้อปุ๋ยเคมี ซึ่งต้องนําเข้าจากต่างประเทศ ลดต้นทุนการซื้อ
ปุ๋ยเคมี นอกจากลดต้นทุนแล้วยังทําให้ได้ข้าวคุณภาพ และฟื้นฟูความอุดมสมบรูณ์ของดินและเมื่อ
ชาวนาปล่อยควายไปเลี้ยงในที่นายังมีเวลาปลูกพืช ผักโดยใช้ปุ๋ยคอก ไว้บริโภคหากปลูกมากเหลือขาย
เป็นรายได้อีกด้วย
3.3 ทําให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเลี้ยงควาย ควายเปรียบเป็นออมสิน มีมูลค่า
เพิ่มพูนขึ้นตามระยะเวลาที่เลี้ยง ออกลูกขายเป็นรายได้
3.4 ทําให้สุขภาพของชาวนาทั้งกายและใจดีขึ้น มีหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว
ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารเคมีสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือน
3.5 ทํ า ให้ ชาวนายั ง มีความชํา นาญและมี ภูมิปัญ ญาดั้ งเดิ ม ที่ไม่ ต้องใช้ เทคโนโลยีสู ง
ชาวนาจะมีงานทําตลอดปีเมื่อฤดูใกล้ทํานา เมื่อนําควายไปเลี้ยงทําให้มีเวลานําปุ๋ยไปลงนา เกลี่ยปุ๋ยให้
กระจายทั่วนา ตกแต่งและซ่อมแซมคันนาของตนเอง การทํานาก็มีคุณภาพมากขึ้น
3.6 ทําให้คนยากจนมีโอกาสได้ทํานา การใช้ควายทํานาทําให้ชาวนายากจน หรือชาวนา
ที่มีทีนาน้อย ๆ สามารถทํานาได้ โดยไม่ต้องลงทุนกับเครื่องจักรอย่างรถไถและสารเคมีอย่างปุ๋ยกับยา
ฆ่าแมลง และวัฒนธรรมการช่วยเหลือเกื้อกูลกันจะกลับคืนมาสู่สังคม ทําให้คนมีจริยธรรมเพิ่มขึ้น
คํานึงถึงการอยู่กันอย่างสมดุลของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ไม่เบียดเบียนใช้ประโยชน์จากสิ่งใดมากเกิน
ความจําเป็นของชีวิต
3.7 ช่วยฟื้นฟูความสมบรูณ์ของดินแลน้ําในไร่นา ทําให้มีอาหารธรรมชาติบริโภคตาม
ฤดูกาล
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3.8 ทําให้ประเทศชาติมีความมั่นคง เนื่องจากลดการใช้เงินตราต่างประเทศซื้อรถไถนา
ปุ๋ยเคมีและน้ํามันเชื้อเพลิง
3.9 ทําให้ช่วยลดสภาวะโลกร้อน เป็นพลังงานทางเลือก หากชาวนาไถนาด้วยควายแทน
รถไถทําให้ลดการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงไร่ละ 3.3 ลิตร ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทันที
( เอี่ยม ทองดี , 2542 )
ดังนั้นการรณรงค์ใช้ควายไถนาจะเป็นแนวทางให้ชาวนาเลี้ยงควายเพิ่มขึ้น พึ่งพาตนเอง
ได้แต่อย่างไรก็ตามผู้เลี้ยงควาย ก็ยังต้องการความช่วยเหลือสนั บสนุน และ กําลังใจจากทุกฝ่าย
โดยเฉพาะจากนโยบายของภาครัฐจะเป็นแรงผลักดันให้เป็นจริงได้ การที่จะใช้ประโยชน์ของควาย
จนถึงชั่วลูกหลานนั้น เป็นสิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย “ ควายไทย ” สมควรได้รับ
การรณรงค์ให้เกิด การอนุรักษ์และพัฒนาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ควายจะยังคงอยู่หากชาวนาเห็นคุณค่า จากคําบอกเล่าของชาวนาต่างกรรมต่างวาระ
หลายพื้นที่ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า หากทํานา 15 - 20 ไร่ และยังใช้รถไถนาอยู่จะขาดทุนอย่าง
แน่นอนเพราะราคาข้าวเปลือกไม่ได้เพิ่มขึ้นมากตามราคาน้ํามัน และปุ๋ยเคมีที่เพิ่มขึ้น ชาวนาจะต้อง
หาวิธีการลดต้นทุนการผลิตโดยใช้แรงงานควายและแรงงานในครอบครัวของตนมากขึ้น ทําตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงทําแบบประณีต หันมาปลูกข้าวปลอดสารพิษจะเป็นทางรอดและทําให้ หายจาก
ความยากจนขั้นพื้นฐาน ( จินตนา อินทรมงคล , 2548 )

รูปที่ 74 การเลี้ยงควายเพื่อใช้งานในไร่นา นอกจากเป็นการลดต้นทุนแล้ว ยังเป็นการฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมในระบบนิเวศเกษตรให้กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิม และยังเป็นการช่วย
อนุรักษ์ควายที่กําลังลดจํานวนลงอีกด้วย
ที่มา: GoToKnow, ปั่นๆๆ รับลม ชมวิว ริมทางขึน้ ป่าเขาใหญ่, เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2556,
เข้าถึงได้จาก http://www.gotoknow.org/posts/386335
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รูปที่ 75 ประโยชน์จากการใช้แรงงานควาย
4. ควาย จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strong)
1. ควายเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย เหมาะสมกับการเลี้ยงกับเกษตรกรรายย่อย อยู่ในวิถีชีวิต
ระบบการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง
2. ควายผลิตมูลใช้ทําปุ๋ย ใช้แรงงานแทนการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ทําให้ลด
ค่าใช้จ่ายของเกษตรกรรายย่อย
3. ควายเป็นสัตว์ที่มีความสามารถใช้อาหารหยาบคุณภาพตํ่าได้ดี
4. ควายไทยมีนิสยั เชื่อง ฝึกสอนได้ง่าย และมีกบี เท้าใหญ่ จึงเหมาะสมที่จะนํามา
ฝึกสอนเพื่อใช้แรงงานเพื่อการเกษตร และการท่องเที่ยว
5. ควายยังมีความสําคัญพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
6. หนังควายเป็นหนังที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด
จุดอ่อน (Weak)
1. เกษตรกรผู้เลี้ยงควายส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีอายุมาก มีการศึกษาน้อย
การยอมรับความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงควายเป็นไปได้ช้า
2. เกษตรกรผู้เลี้ยงควายขาดการรวมกลุ่ม หรือการสร้างเครือข่าย
3. เกษตรกรผู้เลี้ยงควายส่วนใหญ่ไม่ได้เลี้ยงควายเป็นอาชีพหลัก จึงขาดความสนใจใน
การดูแลเอา ใจใส่ด้านการปรับปรุงพันธุ ์ และด้านการป้องกันโรคระบาดอย่างจริงจัง
4. เกษตรกรไม่นยิ มเลี้ยงพ่อควายเพื่อไว้ใช้ผสมพันธุ์
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5. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เห็นความสําคัญในการปลูกพืชอาหารสัตว์ พื้นที่ทําเลเลี้ยงสัตว์
สาธารณะถูกบุกรุก ทําให้ควายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ควายเจริญเติบโตช้า มีความสมบูรณ์พันธุ์
ต่ํา
6. อัตราการตายของลูกควายยังมีสูง
7. ควายมีขีดจํากัดในการใช้แรงงาน สามารถไถนาได้เพียง 0.75 ถึง 1.5 ไร่ต่อตัวต่อวัน
ดังนั้นจึงไม่เหมาะสมกับการทําการเกษตรที่มีพื้นที่มากๆ และใช้ระยะเวลาจํากัดได้
8. ขาดการศึกษา วิจยั ในชุมชนแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม
9. การซื้อขายหนังควาย เกษตรกรผู้เลี้ยงยังไม่ได้รับผลประโยชน์ จึงทําให้ขาดการ
ปรับปรุง พัฒนา คุณภาพหนังควาย
โอกาส (Opportunity)
1. เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ น้ํามันเชื้อเพลิงราคาแพง ปุ๋ยเคมีราคาแพง รัฐบาล
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกร หันกลับมาใช้แรงงานเพื่อการทํานาเพื่อลด
ต้นทุนการผลิต
2. รัฐบาลได้กําหนดนโยบายเรื่องเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ มีการส่งเสริม
สนับสนุนการผลิต และใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี โดยส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงโคควาย และใช้มูลโค-ควาย เพื่อนํามาผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
สอดคล้องกับนโยบายเกษตรอินทรีย์
3. ควาย เนื้อควาย และหนังควาย เป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
อุปสรรค (Threats)
1. ผลกระทบจากการทําข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) จะมีการนําเข้าเนื้อโคและเครื่อง
ในเข้ามาใช้ บริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น จะทําให้ราคาควายลดลง
2. การส่งเสริมจากภาครัฐบางโครงการทําให้เกษตรกรเลิกเลี้ยงควาย ในการพัฒนา
อาชีพ การเกษตรอื่นๆ เช่น การปลูกยางพารา ปลูกปาล์มน้ํามัน ทําให้พื้นที่ทําเลเลี้ยงสัตว์หายไป
เกษตรกรขาย ควายยกฝูง
3. มีการฆ่าควายเพศเมียและแม่ควายอุ้มท้องจํานวนมาก ทําให้ฐานแม่พันธุ์ลดลง
4. กฎ ระเบียบบางอย่าง ยังไม่เอื้ออํานวยในการส่งเสริม พัฒนาอาชีพการเลี้ยงกระบือ
5. เกิดโรคระบาดและภัยธรรมชาติ
5. การวิเคราะห์บทบาทและความสําคัญในการใช้ควายทํานาด้วยแผนภูมิ
ควาย เป็นหน่วย ๆ หนึ่งในระบบนิเวศที่ขาดหายไปจากนาข้าว โดยมีรถไถมาแทนที่ ซึ่ง
สร้างปัญหามากมายให้กับชาวนาหรือเกษตรกร ทั้งปัญหาหนี้สินที่เกิดจากต้นทุนที่สูงขึ้นในหลายๆตัว
แปร เช่น ค่าปุ๋ยเคมี ค่ายาฆ่าแมลง ค่าเครื่องจักร ค่าอะไหล่และซ่อมแซม ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง และ
ค่าแรงงาน อีกทั้งปัญหามลพิษจากสารเคมีตกค้างและควันพิษจากเครื่องจักร ส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย
และสิ่งแวดล้อมโดยตรง
เมื่อศึกษาวิเคราะห์ประโยชน์และบทบาทหน้าที่ของควายในกระบวนการทํานา จะเห็น
ได้ว่าสามารถเติมเต็มและแก้ปัญหาดังกล่าวได้ในทุกๆขั้นตอน ทั้งลดต้นทุนและยังสามารถสร้างเสริม
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รายได้ ใ ห้ กับชาวนา รวมถึงช่ วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อ มให้กลับมาอุ ด มสมบูร ณ์ ซึ่ งสามารถแสดงใน
แผนภูมิได้ดังนี้

รูปที่ 76 แผนภูมิวิเคราะห์ แสดงบทบาทและความสําคัญในการใช้ควายทํานา
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6. การวิเคราะห์ที่มาของคําสําคัญ ( Keyword )
การทํานาโดยใช้ควายเป็นกลไกหลัก สามารถทําให้เกิดวงจรห่วงโซ่อาหารหรือระบบ
นิเวศ เป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของแต่ละหน่วยในพื้นที่ ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สัมพันธ์
กันโดยใช้พลังงานและการแลกเปลี่ยนสารอาหาร ภายใต้ความสมดุลของธรรมชาติ ซึ่งการพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกันนี้ เปรียบได้กับการช่วยเหลือ , เกื้อหนุน , เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันของธรรมชาติ จาก
ความหมายนี้นําไปสู่คําสําคัญหรือ Keyword ว่า “ เกื้อกูล ” ซึ่งมีความหมายหรือนัยเดียวกันกับคํา
ว่าระบบนิเวศ

0

รูปที่ 77 การวิเคราะห์ที่มาของคําสําคัญ ( Keyword )

บทที่ 5
การเลือกและวิเคราะห์สถานที่ตั้งโครงการฯ
1. การเลือกและวิเคราะห์สถานที่ตั้งโครงการฯ
“ หอคอยชมวิ ว ที่ สู ง ที่ สุ ด ในประเทศไทย
ที่ แ ม้ แ ต่ ก รุ ง เทพมหานครยั ง ไม่ มี …
พิพิธภัณฑ์รูปทรงมังกร ที่ใช้ผู้เชี่ยวชาญออกแบบการจัดแสดงแสนอลังการด้วยเทคโนโลยีล่าสุด …
อุโมงค์ชมปลายาวที่สุดในประเทศ
ในอควอเรียมขนาดใหญ่ที่ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ําบึงฉวาก …
ศูนย์อนุรักษ์ควายไทย ที่จัดแสดงวิถีชีวิตชาวนาและมีการแสดงของควายแสนรู้ให้ได้ชมเพลิน ๆ …
นี่เป็นเพียงความน่าสนใจส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ ” ( รัฐสยาม ศีลคุณ , 2552 )
จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นที่รู้จักในฐานะของเมืองอู่ข้าวอู่น้ําของประเทศไทย เนื่องจากเป็น
เมืองเกษตรกรรมแห่งที่ราบลุ่มภาคกลาง มีชัยภูมิเหมาะสมด้วยน้ําดี ดินดี สุพรรณบุรี แปลว่า “
เมืองทอง ” มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีวัฒนธรรมและวิถีชุมชนชาวนาภาคกลางที่เข้มแข็ง
กลายเป็นจังหวัดที่ใครหลายคนให้ความสนใจในแง่มุมของการพัฒนา ด้วยว่าเป็นเมืองที่มีความ
หลากหลาย มีจุดเด่นใหม่ ๆ ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นจุดหมายปลายทางการ
ท่องเที่ยวที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งใกล้ๆกรุงเทพฯ รวมทั้งได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าเป็นเมืองสมัยใหม่ มี
การตั้ง “ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง ” ที่ช่วยส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนั้นก็ยังมี ‘สวนพืชไร้ดิน’ ที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศ โดยสวนพืชนี้จะ
ทําการศึกษาทดลอง และนํานวัตกรรมสมัยใหม่มาช่วยพัฒนาการเกษตรของท้องถิ่น ( แปลงปลูกพืช
ไร้ดินที่ยาวที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในตําบลน้ําซับ จังหวัดสุพรรณบุรี )
ในปัจจุบัน “ ตัวตนแห่งชุมชนเกษตรกรรม ” ของเมืองสุพรรณถูกนํามาพัฒนาต่อยอด
เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้หลายแห่ง ยกตัวอย่างเช่น “ พิพิธภัณฑ์ชาวนาไทย ” ที่จัดแสดงวิถีชีวิตของ
ชาวนา ให้ผู้ชมได้เรียนรู้ถึงองค์ความรู้พื้นบ้าน เครื่องไม้เครื่องมือในการทํานา ไปจนถึงเรื่องพันธุ์ข้าว
ฯลฯ หรือที่ถูกกล่าวขวัญถึงบ่อยๆ ก็คือ “ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ” ของบริษัทเอกชน ที่เปิดตัวขึ้น
ในอําเภอศรีประจันต์ หมู่บ้านนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 70 ไร่ เน้น
การอนุรักษ์สายพันธุ์ควายไทยที่อยู่คู่กับการทํานามาแต่โบราณ มีกิจกรรมและประเพณีที่ชี้ให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของคนกับควายในวัฒนธรรมไทย นอกจากนั้นยังมีการแสดงพิเศษของควายแสนรู้ให้
ชมเพื่อความเพลิดเพลินอีกด้วย
อีกแห่งก็คืออุโมงค์ชมปลาน้ําจืดขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศที่
“ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ” อุโมงค์นี้มีความยาวกว่า 8.5 เมตร จัดแสดงพันธุ์ปลาหลายชนิดที่หาดู
ได้ยาก ในมุมของวัฒนธรรม
สุพรรณบุรียังเป็นจังหวัดที่มีพิพิธภัณฑ์คุณภาพหลายแห่ง เช่น
“ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสุพรรณบุรี ” และล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวขึ้นคือ“ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร "
ที่อยู่ภายในบริเวณพื้นที่ของศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี ( รัฐสยาม ศีลคุณ, 2552 )
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รูปที่ 78 พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ที่มา: rajareddychadive, พาเที่ยว พิพธิ ภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร สุพรรณบุร,ี เข้าถึงเมื่อ 15
ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://tathsagran.blogspot.com/

รูปที่ 79 หอคอยบรรหาร-แจ่มใส สวนเฉลิมภัทรราชินี
ที่มา: รSUPRA, หอคอยบรรหาร-แจ่มใส และสวนเฉลิมภัทรราชิน,ี เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2556,
เข้าถึงได้จาก http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=akeple&month=05-2011
&date=10&group=50&gblog=50
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รูปที่ 80 อุโมงค์ชมปลา ศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ําบึงฉวาก
ที่มา: รtravel thaiza, "สวรรค์แห่งโลกใต้ทะเล" ที่บึงฉวาก สุพรรณบุรี, เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม
2556, เข้าถึงได้จาก http://travel.thaiza.com/-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%
A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0
%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%8
9%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5-%E0%B8%97%E0%B8%B5%
E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%89%E0%B8%A7%E0%
B8%B2%E0%B8%81-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%
A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5/171489/

98

รูปที่ 81 หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
ที่มา: GRACIRS, ไปสุ ๑๐๐๐ กันค่ะ, เข้าถึงเมื่อ 16 ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http:
//www.oknation.net/blog/print.php?id=382557
จังหวัดสุพรรณบุรีมีการพัฒนาการทางด้านเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากมี
หน่วยงานราชการ / องค์กร สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเกษตรจํานวนมาก เช่น
หน่วยงานของราชการ
1. สํานักงานเกษตรจังหวัด และ สํานักงานเกษตรอําเภอ
2. ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี
3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.สุพรรณบุรี ( ศูนย์วิจัยพืชไร่ จ.สุพรรณบุรี )
4. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.สุพรรณบุรี ( พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง )
5. สวนพืชไร้ดิน
ฯลฯ
สถานศึกษา
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
4. วิทยาลัยสารพัดช่าง ฯ
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5. มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
6. วิทยาลัยการอาชีพ ฯ
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ฯลฯ
แหล่งเรียนรู้
1. โครงการสาธิตการทํานาในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
2. สถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จ.สุพรรณบุรี ( ศูนย์การเรียนรู้ครูภูมิปัญญา
ไทย )
3. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนา ดิน น้ํา พืช เกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชน
4. มูลนิธิข้าวขวัญ
5. โรงเรียนชาวนา
ฯลฯ
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รูปที่ 82 แผนที่แสดงตําแหน่งที่ตั้งโครงการศูนย์ศึกษาระบบนิเวศเพื่อบริการชาวนา จังหวัด
สุพรรณบุรี
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นอกจากนี้สุพรรณบุรียังเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตข้าวมากที่สุดในประเทศไทย และข้าวก็
เป็นพืชเศรษฐกิจอันดับ 1 ที่ทํารายได้ให้กับจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยเช่นกัน จากที่กล่าวมาข้างต้น บ่ง
บอกและแสดงถึงอัตลักษณ์แห่งความเป็นเมืองเกษตรกรรมของจังหวัดสุพรรณบุรีในความเหมาะสมที่
จะใช้เป็นแหล่งทําเลหรือที่ตั้งโครงการฯ ส่วนตําแหน่งสถานที่นั้น ผู้วิจัยเลือกใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งในเขต
หรือบริเวณของศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี เนื่องจาก
1. มีหน่วยงานราชการ / องค์กร ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดู แลและปฏิบัติงานเกี่ ยวกับ
การเกษตรอยู่รอบๆบริเวณใกล้เคียง ซึ่งสะดวกต่อการติดต่อและประสานงาน เช่น สํานักงานเกษตร
จังหวัด , สํานักงานเกษตรอําเภอ , สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด , สํานักงานประมงจังหวัดและตลาด
กลางซื้อขายสัตว์น้ํา , ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ําภาค 7 สุพรรณบุรี , สํานักงานปฏิรูป
ที่ดิน , สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ฯลฯ

รูปที่ 83 หน่วยงานราชการ / องค์กร ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเกษตร
2. มีพื้นที่ที่เป็นแปลงนาทดลองเพื่อทําการวิจัยและสาธิตขนาดใหญ่ถึง 243 ไร่
3. มีหน่วยงาน / บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์โดยตรงในเรื่อง
ข้าวและการทํานา ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลหลักหลักที่จะสามารถสนับสนุนและแลกเปลี่ยนความรู้ในการ
ศึ ก ษาวิ จั ย ระบบนิ เ วศที่ ส อดคล้ อ งและเอื้ อ อํ า นวยต่ อ การทํ า นาในทุ ก ขั้ น ตอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาการทํานาของชาวนาให้มีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี
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รูปที่ 84 พื้นทีแ่ ปลงนาทดลองในศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี
2. ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี

รูปที่ 85 สํานักงานศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี-ปัจจุบัน
ที่มา: ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี, สํานักวิจัยและพัฒนาข้าว, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้
จาก http://spr.brrd.in.th/web/index.php/2009-09-17-08-38-29
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รูปที่ 86 สํานักงานศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี-เดิม
ที่มา: ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี, สํานักวิจัยและพัฒนาข้าว, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้
จาก http://spr.brrd.in.th/web/index.php/2009-06-23-11-50-05
สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2508 โดย
จัดตั้งขึ้นตามสัญญาและข้อผูกพันการขอกู้เงินจากธนาคารโลก ในการสร้างเขื่อนเพื่อพัฒนาระบบการ
ชลประทานในเขตพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนใต้ ตามโครงการเจ้าพระยาใหญ่ ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีเป็น
เขตพื้นที่รับน้ําด้านปลายของเขื่อนเจ้าพระยา และยังมีพื้นที่ติดต่อกับโครงการชลประทานลุ่มน้ําแม่
กลองใหญ่อีกด้วย วัตถุประสงค์หลักของโครกการก็เพื่อที่จะพัฒนาการกสิกรรมในเขตพื้นที่รับน้ําได้
บรรลุผลสมบูรณ์ตามความมุ่งหมาย ซึ่งสถานีฯมีหน้าที่ดําเนินการค้นคว้าทดลองและส่งเสริม
เกษตรกรรมในเขตคันคูน้ํา ซึ่งเป็นส่วนความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรโดยสังกัดอยู่กับกองบํารุง
พันธุ์ กรมการข้าว กระทรวงเกษตร และกรมการข้าวก็ได้มอบหมายให้ นายบุญเลิศ กล้ายประยงค์
ตําแหน่งนักเกษตรโท หัวหน้าสถานีทดลองข้าวโคกสําโรงในขณะนั้นมาดํารงตําแหน่ง หัวหน้าสถานี
ทดลองข้าวสุพรรณบุรีเป็นท่านแรก ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2508 งานค้นคว้าทดลองต่าง ๆ
และงานขยายพันธุ์ข้าวก็ได้เริ่มขี้นอย่างจริงจังในฤดูนาปี พ.ศ.2509 ตั้งแต่นั้นมา
ในปี พ.ศ.2515 ได้มีการจัดแบ่งส่วนราชการในกระทรวงเกษตรขึ้นใหม่ ส่วนหนึ่งของ
กรมการข้าว และกรมกสิกรรมได้รวมกันขึ้นเป็นกรมวิชาการเกษตร สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรีก็ได้
ไปสังกัดอยู่กับกองการข้าว กรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนกระทั้งปี พ.ศ.2525 ก็ได้มี
การจัดปรับปรุงระบบงานและส่วนราชการกรมวิชาการเกษตรขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ภายใต้โครงการวิจัย
เกษตรแห่งชาติ สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรีก็ได้ร่วมเข้าเป็นสถานีทดลองในเครือข่ายของศูนย์วิจัย
ข้าวปทุมธานี
(สถานีทดลองข้าวรังสิตเดิม)
โดยสังกัดอยู่กับสถานีวิจัยข้าว กรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จวบจนกระทั่งปัจจุบัน
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ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ที่ตั้ง
ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรีมีที่ตั้งอยู่ติดกับถนนมาลัยแมน ระหว่างกิโลเมตรที่ 160-161
หมู่ที่ 5 บ้านท้ายสนาม ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ตั้งอยู่ประมาณเส้นรุ้งที่ 14 องศา 30 ลิปดา
เหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 0.5 ลิปดาตะวันออก มีพื้นที่ทั้งหมด 345 ไร่ พื้นที่ประมาณ 102 ไร่
ใช้เป็นพื้นที่อาคาร สํานักงานบ้านพักข้าราชการ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่แปลง
ทดลองและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรีมีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มอยู่สูงกว่า
ระดับน้ําทะเลปานกลาง 7 เมตร ห่างจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรีทางทิศตะวันตกประมาณ 4 กิโลเมตร
และห่างจากกรุงเทพมหานคร 115 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340
ลักษณะความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ดินนาศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรีเป็นดินที่เกิดจากการสะสมของตะกอนที่ถูกนํามาทับถม
โดยน้ํา (Alluvial soil) ซึ่งเป็นดินที่มีอายุน้อยมีความอุดมสมบูรณ์ในระดับปานกลาง เนื้อดินเป็นดิน
เหนียว ประกอบด้วยดินนาชุดสระบุรี (family; Aeric Tropaquept, fine clayey, mixed,
nonacid isohyperthermic) เป็นส่วนใหญ่ บางส่วนด้านทิศตะวันตกของสถานีฯ เป็นดินนาชุดพิ
มาย (family; Vertic Tropaquept, very fine clayey, mixed, nonacid, ishohyperthermic)
เป็นจํานวนเล็กน้อย มีการระบายน้ําได้ค่อนข้างเลว ปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับปานกลาง 2.29%
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 10-15 ppm. ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 90-140
ppm. ค่าปฏิกิริยาดินสูงกว่า 5.0-6.0 สภาพพื้นที่เป็นที่ราบเรียบ เก็บกักน้ําได้ดีมีความเหมาะสม
อย่างดีสําหรับทํานาปลูกข้าว มีศักยภาพในการให้ผลผลิตข้าว (โดยไม่ใส่ปุ๋ย) ประมาณ 400-500 กก./
ไร่ ในฤดูนาปี และประมาณ 500-700 กก./ไร่ ในฤดูนาปรัง
ลักษณะทางกายภาพและนิเวศวิทยา
สภาพดินฟ้าอากาศของจังหวัดสุพรรณบุรี สภาพโดยทั่วไปคล้ายคลึงกับจังหวัดอื่นๆ ที่มี
ที่ตั้งอยู่ในเขตภาคกลางของประเทศ โดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจาก
อ่าวเบงกอล พัดผ่านตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม ฝนจะเริ่มตกตั้งแต่ปลายเดือน
พฤษภาคมเป็นต้นไป และในเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม จะมีฝนตกชุกมากที่สุด เนื่องจากได้รับ
อิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลจีนใต้ และมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนหนึ่ง ตามปกติฝน
ก็จะหยุดตกราวกลางเดือนตุลาคม (ความยาวนานของฤดูฝน 5 เดือน) จากช่วงกลางเดือนตุลาคมถึง
กลางเดือนกุมภาพันธ์ จะมีลมเย็นพัดจากทางเหนือลงมาทางใต้สลับเป็นระยะในเดือนธันวาคมและ
มกราคมเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นมากที่สุด แต่อุณหภูมิก็ไม่ได้ลดต่ํามากนักเพราะอยู่ปลายลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและอิทธิพลจากทะเล ฤดูหนาวจะสิ้นสุดลงในเดือนกุมภาพันธ์ ลม
ตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงใต้เริ่มพัดเข้าแทนที่ เข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงพฤษภาคม
ในเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุด เนื่องจากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ และใน
ขณะเดียวกันก็ถูกปกคลุมด้วยบริเวณความกดอากาศสูงที่เป็นต้นกําเนิดของกระแสลมตะวันออกที่มี
จุดศูนย์กลางอยู่ในทะเลจีนใต้ ทําให้ภาคกลางในระยะนี้มีอากาศร้อนอบอ้าวและมีอุณหภูมิสูง สภาพ
ดินฟ้าอากาศที่เกี่ยวกับปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพันธ์และแสง ซึ่งได้ศึกษาจากสถิติในรอบ
30 ปี จากสถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถอธิบายได้ดังนี้
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1. ปริมาณน้ําฝน จากสถิติปริมาณน้ําฝนรายปีเฉลี่ย 1083 มิลลิเมตร (พ.ศ.25112528) เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนกันยายน (293.6 มิลลิเมตร) และเดือนที่มีฝนตกน้อยที่สุดคือ
เดือนมกราคม 8.6 มิลลิเมตร) และจากสถิติปริมาณน้ําฝนระหว่างปี พ.ศ.2529-2536 ซึ่งจด
บันทึกและทําการสรุปในช่วงเวลาต่อมา พบว่ามีปริมาณน้ําฝนรายปี มีค่าเฉลี่ยลดลงมาเหลือเพียง
917.73 มิลลิเมตร เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนตุลาคม (249.71 มิลลิเมตร) และเดือนที่มีฝนตก
น้อยที่สุดคือเดือนกุมภาพันธ์ (1.98 มิลลิเมตร) แสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ําฝนและการกระจายของฝน
เริ่มมีความแปรปรวนมากขึ้นในช่วง 8 ปีหลัง และมีแนวโน้มให้เห็นอย่างเด่นชันว่ามีปริมาณน้ําฝนตก
ลดลงในแต่ละปี
2. อุณหภูมิ ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรีมีระดับอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีระหว่าง 32.0-23.0°C
โดยอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยจะอยู่ในเดือนเมษายน (35.3-36.2°C) และมีระดับอุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุดในเดือน
ธันวาคม (18.20-19.1°C) ช่วงระยะเวลาที่มีอุณหภูมิสูงสุด ต่ําสุดแตกต่างกันมาก จะอยู่ราวเดือน
ธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์
3. ความชื้นสัมพันธ์ จังหวัดสุพรรณบุรีมีความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ยตลอดปีระหว่าง 65.779.8% ค่าเฉลี่ยต่ําสุดอยู่ในเดือนเมษายน (65.7%) และค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในเดือนกันยายน (79.8%)
และมีค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพันธ์ในฤดูร้อนและฤดูฝนไม่แตกต่างกันมากนัก
4. แสงแดดและความยาวนานของแสงแดด ในระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งเป็น
ช่วงฤดูร้อนมีปริมาณความเข้มของแสงแดดสูงที่สุด 463-484 cal/cm-2/d-1 และมีความสัมพันธ์กันใน
ทางบวกกับความยาวของวันที่มีแสงแดด แต่มีความสัมพันธ์กันในทางลบกับปริมาณแสงในช่วง
ระยะเวลาที่มีเมฆมาก ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ที่มีความเข้มของแสงต่ําสุด
304-324 cal/cm-2/d-1 ในเขตพื้นที่แห้งแล้ง ปริมาณน้ําฝนน้อย ความเข้มของแสงก็จะมีสูงกว่าใน
เขตที่มีปริมาณน้ําฝนมากกว่า สําหรับความยาวนานของแสง พบว่าในช่วงปลายเดือนมิถุนายน เป็น
เดือนที่มีความยาวนานของแสงมากที่สุด (12 ชั่วโมง 52 นาที) และเดือนที่มีความยาวนานของแสงสั้น
ที่สุดคือธันวาคม (11 ชั่วโมง 10 นาที) แหล่งน้ําที่ใช้เพื่อการค้นคว้าทดลองและขยายพันธุ์ข้าวของ
ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรีใช้แหล่งน้ําจากโครงการชลประทานโพธิ์พระยา - สองพี่น้อง สามารถ
ดําเนินงานทดลองและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ตลอดปี
อาณาเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรีมีพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด และมีพื้นที่ปลูกข้าวรวมทั้งนาปีและ
นาปรังปีเพาะปลูก 2534/2535 ดังนี้
จังหวัดสุพรรณบุรี
มีพื้นที่ปลูกข้าวรวม
1,866,369
ไร่
จังหวัดอ่างทอง
มีพื้นที่ปลูกข้าวรวม
577,135
ไร่
จังหวัดกาญจนบุรี
มีพื้นที่ปลูกข้าวรวม
489,376
ไร่
ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบของสถานีฯ
ตามแผนการจัดอัตรากําลังและกลุ่มงาน ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรีประกอบด้วย 3 กลุ่ม
งานซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานบริหาร ประกอบไปด้วยหน่วยงานธุรการ และหน่วยงานจัดการไร่นา มีหน้าที่
ในด้านการบริหารงานทั่วไป วางแผนการใช้จ่าย จัดสรร และควบคุมบริหารงานงบประมาณการเงิน
การบัญชี การบริหารงานพัสดุและครุภัณฑ์ งานอัตรากําลัง ตลอดจนประสานงานและให้บริการใน
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ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการไร่นา ระหว่างกลุ่มงานภายในสถานีฯ
2. งานวิชาการ มีหน้าที่ดําเนินงานค้นคว้าวิจัยทั้งในด้านงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัย
ประยุกต์ ตามแผนงานวิจัยของศูนย์ฯ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และสถาบันวิจัยข้าวในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการปรับปรุงพันธุ์ การปรับปรุงการผลิต อารักขาพืช วิทยาการเมล็ดพันธุ์ วิทยาการหลังการเก็บ
เกี่ยว ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชอื่นๆ หลังฤดูทํานา โดยมุ่งเน้นงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นที่ศูนย์ฯ มีส่วนรับผิดชอบร่วมกับศูนย์วิจัยข้าว นอกจากนั้นแล้ว
ยังมีหน้าที่นําเอาผลงานที่ได้รับผลสําเร็จแล้วจากกลุ่มงานอื่น ๆ จนได้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม
นําเอาไปทําการทดสอบในท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อที่จะได้นําเอาเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมนั้นนําไป
ถ่ายทอดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมรวมทั้งเกษตรกรต่อไป
3. งานผลิตเมล็ดพันธุ์
มีหน้าที่ผลิตเล็ดพันธุ์ข้าวตามชนิดพันธุ์ให้ได้ปริมาณมาก
พอ และมีคุณภาพตามาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวแต่ละประเภทให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กําหนดความ
ต้องการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวของชาวนาในท้องถิ่น ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วยการผลิตเมล็ดพันธุ์คัด พันธุ์หลัก และพันธุ์ขยาย ตามขบวนการขั้นตอนการผลิตเมล็ด
พันธุ์บริสุทธิ์ แล้วจึงจัดสรรให้กับส่วนราชการที่มีความต้องการและจําหน่ายให้กับเกษตรกรต่อไป
นอกจากนั้นแล้วยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในบริเวณที่มีพื้นที่นาใกล้เคียง ให้ผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง หรือจําหน่ายให้กับเพื่อนเกษตรกรข้างเคียง ภายใต้การกํากับดูแลจากเจ้าหน้าที่ผลิต
เมล็ดพันธุ์ของศูนย์ฯ ตามแต่จะมีเวลาและโอกาส
ผลงานของสถานีฯ โดยสรุป
ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรีได้ดําเนินงานค้นคว้าวิจัยจนได้ข้าวพันธุ์ดีที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ซึ่ง
ให้ผลผลิตสูงและต้านทานโรคและแมลงสําคัญ 7 พันธุ์ คือ กข 7 กข 21 กข 23 สุพรรณบุรี
60 สุพรรณบุรี 90 สุพรรณบุรี 1 และสุพรรณบุริ 2 ซึ่งพันธุ์ข้าวดังกล่าวยังคงเป็นที่นิยมของ
เกษตรกรใช้ปลูกกันอย่างแพร่หลายทั่วประเทศอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้ดําเนินการค้นคว้าวิจัย
เพื่อหาเทคโนโลยีทางการเกษตรแผนใหม่ต่าง ๆ พร้อมกับถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร เกษตรกรตลอดจนบุคคลที่มีความสนใจตามความต้องการของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จน
เกษตรกรนําเอาไปปฏิบัติตามอย่างแพร่หลายและได้ผล เช่นการเปลี่ยนแปลงวิธีการปลูกข้าวแบบปัก
ดํ า ที่มี ค่ าใช้ จ่า ยสู ง สิ้น เปลื อ งเงิ น ทุ น และแรงงานไปเป็ น วิ ธีก ารปลู ก แบบนาหว่ า นน้ํา ตมแผนใหม่
นอกจากนั้นยังได้ให้คําแนะนําในด้านการใช้ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ ตามชนิด อัตรา และระยะเวลาที่
ถูกต้องเหมาะสมเป็นต้น และยังได้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีมีลักษณะตรงตามพันธุ์ และมีความ
บริสุทธิ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานราชการ และเกษตรกรในท้องถิ่นได้ปีละ
ประมาณ 40 ตัน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวนาชลประทานเพื่อการค้าภายในและส่งออก
บทบาทและภาระกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพดีเพื่อการค้าภายในและส่งออก
2. ผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการวิชาการด้านข้าว
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4. ประสานงานกับจังหวัดรับผิดชอบเชิงบูรณาการ
5. ปฏิบัติงานตามโครงการพระราชดําริ และโครงการพิเศษในพื้นที่
ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็นดังนี้
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ
งานการเงิน งานพัสดุ งานจัดการไร่นา งานเครื่องจักรกล ตลอดจนประสานงานวิชาการ งานตามแนว
พระราชดําริ และ โครงการพิเศษต่าง ๆ ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี
กลุ่มวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาการเพิ่มผลผลิต
และคุณภาพข้าวนาสวน และข้าวไร่ เพื่อความยั่งยืนของการปลูกข้าว ได้แก่ ปัญหาฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง
น้ําท่วม การจัดการน้ํา การปรับปรุงวิธีการทางเขตกรรม ปฐพีวิทยา การจัดเขตการปลูกข้าวให้
เหมาะสม ปัญหาโรคแมลง วัชพืช สัตว์ศัตรูข้าว การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้บริโภคและรักษาสภาพแวดล้อม ศึกษาและแก้ไขปัญหาตามแผนงานของกรมการข้าว
ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ มีหน้าที่รับผิดชอบผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้บริสุทธิ์ ตรงตามมาตรฐาน
ที่กรมการข้าวกําหนด ได้แก่พันธุ์คัด และพันธุ์หลัก ให้ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กรมการข้าว
กําหนด และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งชาวนาในพื้นที่
เป้าหมาย
กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี มีหน้าที่รับผิดชอบงานถ่ายทอดเทคโนโลยีทุกรูปแบบ ได้แก่
จัดฝึกอบรม บรรยายความรู้ทางวิชาการ จัดนิทรรศการ ผลิตเอกสาร เพื่อเผยแพร่ผลงานค้นคว้าวิจัย
แก่นักวิชาการ นักส่งเสริม นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ตามแผนงานของกรมการข้าว และ
ตามที่ได้รับการขอความร่วมมือในโอกาสต่าง ๆ
อัตรากําลัง ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี
ข้าราชการ
10 ราย
ลูกจ้างประจํา
22 ราย
พนักงานของรัฐ มีวุฒิ
15 ราย
พนักงานของรัฐ ไม่มีวุฒิ
48 ราย
จ้างเหมารายวัน
39 ราย
( ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุร,ี 2556 )
3. การวิเคราะห์ SWOT Analysis สภาพแวดล้อมของจังหวัดสุพรรณบุรีในภาคเกษตรกรรม
จุดแข็ง ( Strength )
1. เป็นแหล่งผลิตข้าว วัตถุดิบแปรรูป และพืชอุตสาหกรรมที่สําคัญของภูมิภาค
2. การคมนาคมขนส่งสินค้าการเกษตรภายในจังหวัดสู่แหล่งรวบรวมและกระจายสินค้า
เกษตร ได้แก่ ตลาดไท ตลาดศรีเมือง ตลาดอ่างทอง ฯลฯ สะดวก รวดเร็ว
3. ระบบชลประทานครอบคลุมพื้นที่การเกษตรของจังหวัดร้อยละ 74.56 ของพื้นที่
การเกษตร หรือร้อยละ 52.49 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด
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4. มีแหล่งเรียนรู้ และให้การบริการด้านเทคโนโลยีการผลิตการเกษตรและเกษตร
อุตสาหกรรม เช่น ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์
สุพรรณบุรี สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ สุพรรณบุรี ฯลฯ
5. มีสถานศึกษาครอบคลุมทุกด้าน ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร
และเกษตร อุตสาหกรรม เช่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุพ รรณบุ รี
วิท ยาลั ยสารพัด ช่ าง
มหาวิท ยาลัย ราชมงคล
วิ ท ยาลัยการอาชี พ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ฯลฯ
6. มีวัตถุดิบเพื่อการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรมเกษตรที่หลากหลาย
7. เป็นเป็นศูนย์กลางการผลิตสัตว์น้ําที่สําคัญของประเทศ เช่น ปลาช่อน กุ้งก้ามกราม
ฯลฯ
8. มีแหล่งแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและบริโภคภายในจังหวัดเป็นจํานวนมาก
เช่น โรงสีข้าว โรงงานน้ําตาล ฯลฯ
9. มีกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ ฯลฯ ที่มีความเข้มแข็ง เคยได้รับ
รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ
11.เป็นแหล่งผลิตปศุสัตว์ที่สําคัญ เช่น โคเนื้อ โคนม ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกรขุน ฯลฯ
12.มีปราชญ์ชาวบ้านที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายด้านที่สามารถนํามาเป็นต้นแบบใน
การประกอบอาชีพ ด้านการเกษตรได้อย่างพอเพียง
13.มีแหล่งทุนเพื่อการผลิต และพัฒนาอาชีพเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร
14.มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ และมีอัตตลักษณ์ในการประกอบอาชีพด้าน
การเกษตรเป็นของตนเอง
จุดอ่อน ( Weakness )
1. เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้ ในการวางแผนการผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์ ไม่มี
การวางแผนการ ผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
2. เกษตรกรใช้สารเคมีอย่างไม่ถูกต้องและเกินความความจําเป็น ฯลฯ
3. ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรสูงและมีหนี้สินจํานวนมาก
4. การผลิตสินค้าการเกษตรของเกษตรกรส่วนใหญ่ ไม่คํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐาน
ของผลผลิตก่อนถึงมือผู้บริโภคและโรงงานแปรรูป/อุตสาหกรรม
5. เกษตรกรนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว ทําให้เสียความสมดุลของระบบนิเวศ
6. ขาดอํานาจต่อรองในการกําหนดราคาสินค้าขั้นต้นของเกษตรกร
7. ไม่มีแหล่งรวบรวมและเก็บสินค้าการเกษตรที่มีคุณภาพก่อนนําไปสู่แหล่งกระจาย
สินค้า
8. เกิดภัยธรรมชาติซ้ําซาก เช่น น้ําท่วม ฝนแล้ง แมลงศัตรูพืชระบาด
9. สภาพพื้นที่บางส่วนไม่เหมาะสมต่อการทําการเกษตร เช่น ดินเปรี้ยวจัด ร้อยละ
16.82 (563,210 ไร่) ดินเหนียวจัดร้อยละ 3.84 (128,557 ไร่) ดินทรายจัดร้อยละ 0.58 (19,436 ไร่)
ดินมีผิวหน้าดินตื้น ร้อยละ 2.36 (79,133 ไร่) และสภาพพื้นที่มีความลาดชันสูงมาก ร้อยละ 11.02
(369,132 ไร่)
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10. เกิดความสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ดิน เนื่องมาจากการเผาไร่อ้อยก่อนการเก็บเกี่ยว
และเผาตอซังหลังการเก็บเกี่ยวข้าว
11.ข้อมูลด้านการเกษตรไม่เป็นปัจจุบัน ทําให้การวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรไม่
ถูกต้อง
12.การแปรรูปผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ส่วนใหญ่ยังเป็นธุรกิจขนาดเล็กในครัวเรือน ยัง
ขาดการเชื่อมโยง และประสานกับภาคธุรกิจขนาดกลาง/ใหญ่ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัด
13.ขาดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่ดีและมีมาตรฐาน
โอกาส ( Opportunity )
1. จังหวัดฯ มีศักยภาพในการผลิตสินค้าสูงและสามารถพัฒนาเป็นแหล่งอุตสาหกรรม
เกษตรเพื่อการส่งออกและบริโภคภายในประเทศ
2. มีความสะดวกในการขนส่งสินค้าจากแหล่งขายเข้าถึงแหล่งกระจายสินค้า ตลาดและ
โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรจังหวัด เขตปริมณฑล จังหวัดข้างเคียง (ทั้งส่งออกและนําเข้าวัตถุดิบ/
สินค้า ปัจจัยการผลิต)
3. มีสถาบันการศึกษาทั้งเอกชนและรัฐบาล พร้อมให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาการ
เกษตรอย่างต่อเนื่อง
4. สามารถที่จะพัฒนาระบบเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
ระหว่างเกษตรกร ภาครัฐ กับภาคธุรกิจได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์
5. มี ต ลาดกลางข้ า วทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในส่ ว นภู มิ ภ าคและ
ระดับประเทศ
6. มีแหล่งเรียนรู้และให้บริการด้านเทคโนโลยีเกษตรเชิงอุตสาหกรรมที่หลากหลายของ
ภูมิภาค
อุปสรรค ( Threat )
1. ในบางพื้นที่จะเกิดภัยธรรมชาติ (ซ้ําซาก) เช่น น้ําท่วม ฝนแล้ง ฯลฯ
2. ภาคเอกชนย้ายฐานการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปไปยังภูมิภาคอื่น เนื่องจากวัตถุดิบ
และต้นทุนการผลิตต่อหน่วยถูกกว่า
3. นโยบายของรัฐไม่แน่นอน และขาดความชัดเจน
4. ข้อตกลงกีดกันทางการค้าภายใต้สนธิสัญญา GATT และ AFTA ส่งผลกระทบต่อ
สินค้าเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร
5. ผลกระทบจากข้อกําหนด/ระเบียบ และข้อกฎหมาย บางส่วนของรัฐที่ส่งผลกระทบ
ต่อการลงทุนของ เกษตรกรและภาคอุตสาหกรรมเกษตร ( สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี, 2556)

บทที่ 6
การพัฒนาแนวความคิดสู่การออกแบบ
1. แนวความคิดในการออกแบบโครงการฯ
การใช้ควายในการทํานา เป็นการเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปในระบบนิเวศ ให้สามารถ
ดําเนินไปได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เกิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ต่อเนื่องเป็นทอดๆของแต่ละ
หน่วยในระบบ ก่อเกิดประโยชน์ต่อชาวนาและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งสามารถเชื่อมโยง
กับคําสําคัญ ( Keyword ) ว่า " เกื้อกูล " ได้อย่างเหมาะสมกลมกลืน
จากคําว่า เกื้อกูล โดยอ้างอิงความหมายจากพจนานุกรมต่างๆ ซึ่งได้ให้ความหมายไว้
ใกล้เคียงกันว่า ช่วยเหลือ , เกื้อหนุน , เอื้อเฟื้อ , เผื่อแผ่ ผู้วิจัยจึงได้นําความหมายดังกล่าว มาต่อยอด
เป็นแนวความคิดในการออกแบบโครงการ " ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศเพื่อบริการชาวนา จังหวัด
สุพรรณบุรี " ซึ่งตรงตามเจตนาและความตั้งใจของผู้วิจัยและวัตถุประสงค์ของโครงการฯที่จะ
ช่วยเหลือชาวนาหรือเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของคําว่า เกื้อกูล เป็นอย่างดี

รูปที่ 87 แผนภูมิแสดงแนวความคิดในการออกแบบโครงการฯ
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2. โครงสร้างองค์กรในโครงการ " ศูนย์ศกึ ษาระบบนิเวศเพื่อบริการชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ตั้ง เลขที่ 213 หมู่ 5 ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี 72000
( อยู่ในศูนย์วิจยั ข้าวสุพรรณบุรี ) โทรศัพท์ 035 555 340 โทรสาร 035 555 276
การให้บริการ เปิดวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาการทํานาในทุกขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้บริการตรวจสอบ วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาของชาวนาได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อ
สถานการณ์
3. เพื่อบริการข้อมูลและถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้และผลงานค้นคว้าวิจัยด้านระบบ
นิเวศในการทํานา รวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับชาวนาได้อย่างทั่วถึง
4. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือชาวนาในทุกด้าน
ภารกิจ
1. บริการตรวจสอบ วิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการทํานา ตลอดจนประสานงาน
กับหน่วยงานที่มีความชํานาญเฉพาะด้านในการตรวจสอบวินิจฉัย
2. ศึกษา ค้นคว้าและวิจัยระบบนิเวศ รวมทั้งบริบทและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับการ
ทํานา เพื่อพัฒนาการทํานาปลูกข้าวและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในชุมชน
3. ให้บริการข้อมูลทางวิชาการด้านข้าวและการทํานาทั้งระบบ รวมทั้งสถานการณ์การ
ผลิต การตลาด ราคาข้าว ตลอดจนข่าวสารและการเตือนภัยแก่ชาวนา
4. ให้บริการถ่ายทอดความรู้สู่ชาวนา โดยเฉพาะการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม การศึกษาดูงานจากแปลงเรียนรู้
5. ประสานงานช่วยเหลือชาวนา กรณีชาวนาเดือดร้อนหรือมีปัญหาเร่งด่วน เพื่อรักษา
ผลประโยชน์และความเป็นธรรมให้ชาวนา
6. หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการให้คําปรึกษา ข้อแนะนํา แก้ไขปัญหาและการเตือนภัย
แก่ชาวนา รับทราบปัญหาข้อขัดข้องและความต้องการความช่วยเหลือของชาวนา รวมทั้งถ่ายทอด
และเผยแพร่วิชาการ ข้อมูล ข่าวสาร แก่ชาวนาในพื้นที่ห่างไกล
โครงสร้างของหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. งานนโยบายและวางแผน
2. งานการเงินและการบัญชี
3. งานพัสดุและครุภัณฑ์
4. งานอัตรากําลัง
ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ศึกษา ค้นคว้าและวิจัยระบบนิเวศ รวมทั้งบริบทและสภาพแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทํานา เพื่อนํามาสนับสนุน ส่งเสริม และเป็นแนวทางในการพัฒนาการทํานาปลูกข้าว ให้มีประสิทธิ
อย่างยั่งยืน โดยสอดคล้อง , ควบคู่ไปกับการรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในชุมชน
ฝ่ายบริการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
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1. ถ่ายทอด เผยแพร่องค์ความรู้ , เทคโนโลยี รวมทั้งข้อมูลและผลงานค้นคว้าวิจัยทุก
รู ป แบบ ได้ แ ก่ จั ด ฝึ ก อบรม ( เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม การศึ ก ษาดู ง านจากแปลงเรี ย นรู้ )
บรรยายความรู้ทางวิชาการ จัดนิทรรศการ ผลิตเอกสารต่าง ๆ
2. ประสานงานการช่วยเหลือชาวนาในทุกด้าน
3. แจ้งข่าวสารและเตือนภัยแก่ชาวนา

รูปที่ 88 แผนผังแสดงโครงสร้างของหน่วยงานในโครงการฯ
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3. Diagram แสดงความสัมพันธ์ของคําสําคัญ ( Keyword ) กับโครงการฯ

รูปที่ 89 Diagram แสดงความสัมพันธ์ของคําสําคัญ ( Keyword ) กับโครงการฯ
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4. Diagram แสดงความสัมพันธ์ของการเกื้อกูลกันในองค์กร

รูปที่ 90 Diagram แสดงความสัมพันธ์ของการเกื้อกูลกันในองค์กร
5. แนวความคิดในการออกแบบผังอาคารโครงการฯ
การออกแบบผังอาคารซึ่งเป็นภาพลักษณ์ขององค์กร ได้แนวความคิดมาจากลักษณะ
เด่นของควายไทย ซึ่งมีอ้องคอหรือบั้งคอ คือขนและผิวหนังสีขาวรูปตัววี ( V ) เหมือนแถบบั้งนายสิบ
( V-Chevron ) ที่พาดขวางบริเวณใต้คอ ซึ่งมีความเชื่อว่านอกจากเป็นลักษณะมงคลด้วย (จรัญ,
2527)
อ้องคอหรือบั้งคอ สามารถจําแนกควายได้ 3 แบบ คือ
1. ควายที่มี 3 อ้อง หรือ 3 บั้ง จะถือว่าเป็นมงคลมากและงามมาก
2. ควายที่มี 2 อ้อง หรือ 2 บั้ง จะถือว่าเป็นลักษณะควายงามทั่วไป
3. ควายที่มี 1 อ้อง หรือ 1 บั้ง จะถือว่าเป็นควายทั่วไป ไม่นับเป็นควายงาม
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ผู้วิจัยได้ใช้รูปตัว V ( วี ) ซึ่งแทนความหมายของอ้องคอหรือบั้งคอของควายมาทําการ
ออกแบบผังอาคาร โดยได้ใช้สัญลักษณ์ V-Chevron จํานวน 3 แถบ เพื่อให้สอดคล้องกับความเชื่อ
ที่ว่าควายที่มีอ้องคอหรือบั้งคอ 3 แถบ จะถือว่าเป็นมงคลมาก

รูปที่ 91 แนวความคิดในการออกแบบผังอาคารโครงการฯ
6. แนวความคิดในการใช้วสั ดุโครงสร้างอาคารและเครื่องเรือน
อาคาร
โครงสร้างอาคารทําจากดินในท้องถิ่นหรือดินท้องนาที่หาได้ทั่วไป โดยใช้ดินที่ขุดลึกลง
ไปจากผิวดิน 50 ซม. ผสมทรายและข้าวเปลือกลงไป ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนและทําหน้าที่เป็นตัว
ประสานเนื้อดิน เมื่อเวลาดินแห้งจะได้ไม่เปราะแตกหักง่ายเกินไป
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รูปที่ 92 โครงสร้างบ้านดิน
ที่มา: ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน, การทําบ้านดิน โดยสมณะนึกนบ ฉันทโสและคุณโจน จันได, เข้าถึง
เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก http://nernporkin.com/soilhouse.html
เครื่องเรือน
ใช้วัสดุธรรมชาติที่หาได้โดยทั่วไปตามพื้นถิ่น เช่น ไม้ไผ่ หวาย ฯลฯ หรือวัสดุที่ได้จาก
การทํานา เช่น ฟางข้าว รวมทั้งไม้อัดที่ทําจากฟางข้าว ( สามารถใช้ทําเครื่องเรือนแบบลอยตัว และ
แบบยึ ด ติ ด ผนั ง ได้ รวมทั้ ง กรุผ นั ง ได้ เ หมือ นไม้อั ด ทั่ ว ไป ) โดยใช้ สี เดิ ม หรือ สี จ ริ ง ของตั ว วั ส ดุ ต าม
ธรรมชาติ ( เอิร์ทโทน )

รูปที่ 93 แนวคิดในการใช้วัสดุเพื่อผลิตเครื่องเรือน
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รูปที่ 94 ผังบริเวณ และพื้นทีใ่ ช้สอยของโครงการฯ

รูปที่ 95 ทิศทางแดด - ลม ที่มีต่อโครงการฯ
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รูปที่ 96 แบบแปลนแสดงตําแหน่งเฟอร์นิเจอร์

รูปที่ 97 Bubble แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ในโครงการฯ
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รูปที่ 98 แผนผังแสดงการใช้พื้นที่แต่ละส่วนในองค์กร / Flow Chart Diagram
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รูปที่ 99 Diagram แสดงภูมิปัญญาการใช้ควายในการทํานาเปรียบเทียบเชื่อมโยงกับพื้นที่ปฏิบัติงาน
ในโครงการ
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รูปที่ 100 แบบทัศนียภาพด้านหน้าโครงการ
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รูปที่ 101 แบบทัศนียภาพโถงทางเข้าด้านหน้า
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รูปที่ 102 แบบทัศนียภาพพื้นที่ส่วนร้านค้าสวัสดิการ
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รูปที่ 103 แบบทัศนียภาพพื้นที่ส่วนพักคอยและประชาสัมพันธ์
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รูปที่ 104 แบบทัศนียภาพห้องสมุด
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รูปที่ 105 แบบทัศนียภาพพื้นที่บรรยายและฝีกอบรม
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รูปที่ 106 แบบทัศนียภาพอาคารส่วนสํานักงาน
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รูปที่ 107 แบบทัศนียภาพภายในอาคารส่วนสํานักงาน

บทที่ 7
สรุปผลของการศึกษาและข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลของการศึกษา
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ
ทําการเกษตร มีพื้นที่ถือครองน้อย ส่วนมากทําการเกษตรผสมผสานปลูกพืช เลี้ยงสัตว์บนพื้นฐานของ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ ดิน อากาศ น้ํา พันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์ท้องถิ่น ประเทศไทยมีทําเลเหมาะแก่การปลูกข้าว ชาวนาไทยได้เรียนรู้การพึ่งพาปัจจัยการผลิตที่
เป็นทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ เพื่อการดํารงชีพ เช่น การนําควายมาใช้ประโยชน์ร่วมกับการ
ปลูกข้าวทุกขั้นตอน จนเกิดวิถีชีวิต วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่งดงามให้คนอยู่กันอย่างเกื้อกูลกับธรรมชาติ
เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ยืนยาว นานจนก่อเกิดเป็นภูมิปัญญาในการจัดการต่าง ๆ มากมาย ( จินตนา
อินทรมงคล , 2548 )

รูปที่ 108 ชาวนากับควาย ความผูกพันธ์ที่เกื้อกูลกันมาอย่างยาวนาน
ที่มา: สํานัก ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,ควาย : ความเชื่อล้านนา (๑), เข้าถึงเมื่อ
8 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก ghttp://art-culture.cmu.ac.th/th/%E0%B8%AA%E0%
B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3
%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B
8%99%E0%B8%B2/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A5
%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2/%E0%B8%84%E0%
B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%
A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0
%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B9%91
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“ คน ” กับ “ ควาย ” ไม่อาจพัฒนาแยกจากกันได้ จากบทเรียนที่ผ่านมาชาวนารับ
วัฒนธรรมวิธีคิดแบบตะวันตกที่พึ่งปัจจัยการผลิตจากภายนอก รถไถเดินตาม ปุ๋ยเคมี และยาปราบ
ศัตรูพืช มาใช้กับวิถีการทํานา ทําให้ควายหมดหน้าที่ เกษตรกรเริ่มเรียนรู้ถึงผลกระทบ ทําให้ต้นทุนสูง
โดยเฉพาะภาวะที่น้ํามันมีราคาแพง ทุกขั้นตอนการทํานาต้องใช้เงิน มีหนี้สินเพิ่มขึ้น มีปัญหาสังคม
ตามมา และทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สมบรูณ์ถูกทําลาย ชาวนาเริ่มคิดได้และ
ประสงค์จะนําควายมาเลี้ยงเพื่อลดต้นทุนอีกครั้งหนึ่ง ข้อเท็จจริงจากการพัฒนาที่ผ่านมา ทําให้
นักวิชาการกลุ่มหนึ่งเริ่มตระหนักว่า วิกฤติจํานวนควายที่ลดลงอย่างมากนี้ หากมองมิติด้านสัตว์อย่าง
เดียวตามสาขาวิชาการความรู้และประสบการณ์การทํางานที่ผ่านมา ไม่สามารถแก้ปัญหาการลดลง
ของควายได้เลย ถึงแม้ว่าจะนําเอาเทคโนโลยีด้านการผลิตที่ทันสมัยมาส่งเสริมสนับสนุนก็ตาม จาก
การลงพื้นที่ในชุมชนเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ต้องเชื่อมโยงทุกมิติที่สําคัญ ได้แก่ ด้านการเมือง ด้าน
สังคมเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม อันเป็นพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งประเด็นอยู่ที่ว่า
“ทําอย่างไรให้ทุกภาคส่วนเห็นความสําคัญ เห็นคุณค่าเข้าใจธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม” เพื่อคงความ
หลากหลายทางชีวภาพให้เป็นฐานทรัพยากรที่สําคัญต่อวิถีชีวิตของคนในชนบท เช่น พันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์พื้นเมืองที่เหมาะสม ให้เป็น ทางเลือกระบบการผลิตที่เหมาะสมสําหรับเกษตรกร ควบคู่กับการ
ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหลากหลายของวัฒนธรรมทําให้เกิดการจัดการทรัพยากรใน
ท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนคนในท้องถิ่น มีกิน มีอยู่ สุขภาพจิต กายใจ สมบรูณ์ เป็นสังคม
อยู่เย็น เป็นสุข ทําให้เกิดวงจรห่วงโซ่อาหาร ฟื้นฟูระบบนิเวศทําให้มีอาหารกินตามฤดูกาล และเกิด
เศรษฐกิจต่อเนื่อง อย่างแท้จริง ( จินตนา อินทรมงคล , 2548 )
2. ข้อเสนอแนะ
สังคมและวัฒนธรรมของคนไทยในอดีต
มีควายเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญยิ่งของการทํา
เกษตรกรรม จนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศ ที่ก่อให้เกิดความผูกพัน
ระหว่างชาวนาชาวไร่กับควายในฐานะผู้ร่วมชีวิต ควายไทยมีบทบาทสําคัญในการใช้ประโยชน์ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังที่ จินตนา อินทรมงคล กล่าวไว้ว่า ควายเป็นสัตว์พื้นเมืองที่มีอยู่ในประเทศไทย
มาตั้งแต่ดึกดําบรรพ์ สามารถสร้างชาติ สร้างครอบครัวมาหลายชั่วอายุคน แต่กลับถูกมองข้าม
บทบาทที่สําคัญไป ได้แก่บทบาทเชิง “คุณค่า” ต่อสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ระบบนิเวศ
สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตการพึ่งพาตนเองในชนบท ที่ไม่สามารถวัดออกมาในเชิงปริมาณ ซึ่งอาจ
มากกว่ามูลค่าก็เป็นได้ ควายจึงเป็นทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่สมควรอย่างยิ่งที่คนไทย
จะได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งทุกมิติการใช้ประโยชน์และการเป็นอยู่อย่างเกื้อกูลกันของทุกสรรพสิ่งในโลกนี้
ได้ ( สมานชัย, 2553 )
ชาวนาใช้ประโยชน์จากควาย คือใช้เป็นแรงงานไถไร่นา ลากจูง และใช้มูลเป็นปุ๋ย ทําให้ดิน
อุดมสมบูรณ์ ทําให้ลดค่าใช้จ่ายในการทํานา และใช้ผลพลอยได้จากการปลูกพืชมาใช้ประโยชน์ในการ
เลี้ยงควาย และควายเป็นผลผลิตที่มีต้นทุนต่ํา ควายไทยมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่ง
คนไทยในอดีตคุ้นเคยกับควายที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนในชนบท เป็นความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นห่วงโซ่อาหาร พืช สัตว์ จุลินทรีย์ กับระบบ
นิเวศ “ควายไทย” เป็นความหลากหลายทางพันธุกรรมที่เป็นฐานการผลิตอาหารการเกษตรของคน
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ไทย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละระบบนิเวศในชุมชน การบริโภคแบบทําลายพันธุ์ของ
ควาย ทําให้จํานวนควายลดลงอย่างรวดเร็ว ทําให้ภูมิปัญญาและองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากควาย
ของชาวนา หรือที่เคยใช้ควายลดลงอย่างต่อเนื่องและกําลังจะขาดหายไปในที่สุด ถ้าหากไม่มีการ
พัฒนาภูมิปัญญาหรือทบทวนความสําคัญของประโยชน์ที่ได้จากควายในท่ามกลางปัจจัยด้านต่างๆ ที่
เป็นรายจ่ายในการทํานานั้นสูงขึ้น ชาวนาเป็นหนี้สินมากขึ้นซึ่งมีผลต่อสังคมโดยรวมของประเทศ
เพราะเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ ฉะนั้นเพื่อปรับเปลี่ยนสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข ผู้คนจะต้องเกิดการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดการผลิต และการบริโภคที่ฟุ่มเฟือยลง และหันมาให้ความสําคัญของการอนุรักษ์
และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากควาย ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม
และประเทศชาติได้ ( สมานชัย, 2553 )
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