
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหลง่เรยีนร ูใ้นชมุชน 

           ความหลากหลายทางชีวภาพบึงโพธ์ิปรอืแวง 

             ศนูยก์ารเรยีนร ูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

             บา้นโนนด่าน 



แผนที่แสดงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

                           บึงโพธิ์ปรือแวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 

 

 

ทางเข้าจากวัดหนองจอกถึงบึงโพธ์ิปรือแวง  5 กิโลเมตร 

ทางเข้าจากถนนมิตรภาพถึงบึงโพธิ์ปรือแวง  3 กิโลเมตร 

       ระยะทางจากโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม  

       ถึงบึงโพธ์ิปรือแวง  4 กิโลเมตร  

 



 

แผนที่แสดงหมู่บ้านและสถานที่ส าคัญที่ตั้งรอบบึงโพธิ์ปรือแวง 

 

 

 

 

 

 

    บึงโพธิ์ปรือแวง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ส าคัญที่อยู่รอบบึงมีดังนี ้

            บ้านโนนหมัน 

            บ้านนาตาวงษ ์

            บ้านโพธิ์ 

            วัดโพธ์ิ 

            วัดโนนนางแก้ว 

            สํานกังานองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม 

            โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนนาตาวงษ์ 
 



 

แผนที่แสดงแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตในบึงโพธิ์ปรือแวง 

 

                              2 

 

                                                                                   3 

 

                                                   1 

      

 

 

 

                                     4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่อยูข่องสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ 

        1  สัตว์น้ํา 

        2  สัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก 

        3  สัตว์เลื้อยคลาน 

        4  พืชน้ํา 

 
 



สัตว์น้ า 
 สัตว์น้ําในบึงโพธิ์ปรือแวง มีหลากหลายชนิด สัตว์น้ําในที่นี้จะขอกล่าวถึงปลา ปลาที่อาศัยอยู่ในบึง

โพธ์ิปรือแวงมีหลายชนิด ในที่นี่จะขอยกตัวอย่าง ปลาช่อน ปลาดุก ปลานิล  ปลาสลิด ปลาชะโด ปลาซิว 

กุ้ง ที่มีเนื้อหาดังนี้ 

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ภาษาโคราช ลักษณะ 
ปลาช่อน Channa striata Channidae ปล๋าช่อน     ปลาช่อน น้าํจืดชนิดหนึ่ง มีขนาดใหญ ่

นิสัยดุ ชีวิตออกลูกเป็นไข่ ในบึงโพธิ์ปรือ
แวงมีปลาช่อนอาศัยอยู่ชุกชุมมาก เป็น
แหล่งโปรตีนสาํหรับชาวบ้าน  นอกจาก
จะนํามาประกอบอาหารแล้วยังทําการ
เพาะเลี้ยงเพื่อไม่ให้สญูพันธุ์และนําไป
จําหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว 
 
 
 
 
 

    

 

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ภาษาโคราช ลักษณะ 
ปลาดกุด้าน Claria batrachus Clariidae ปล๋าดุก๊ด้าน     ปลาดุกด้านเป็นปลาไม่มีเกล็ด 

ลําตัวยาว มีหัวที่แบนและแข็ง มี
หนวดยาวแปดนิ้ว มีครีบหลังและ
ครีบก้นยาวเกินครึ่งของความยาว
ลําตัว กินปลาอืน่ที่ตัวเล็กกว่าเป็น
อาหาร กินซากพืชและซากสัตว์ 
ออกลูกเป็นไข่ ในบึงโพธิ์ปรือแวงมี
ปลาดุกอยู่มากนอกจากจะนํามา
ประกอบอาหาร เช่น ปลาดุกย่าง 
ปลาดุกแดดเดียวแล้วยังทําการ
เพาะเลี้ยงเพื่อไม่ให้สญูพันธุ์และ
นําไปจําหน่ายสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

    



 
ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ภาษาโคราช ลักษณะ 
ปลานิล Oreochromis 

niloticus 
Cichlidae ปล๋านิล     ปลานิลมีเปน็รูปร่างคล้ายปลาหมอเทศ 

แตกต่างกันที่ปลานิลมีลายสีดาํและจุดสี
ขาวสลับกันไป บริเวณครีบหลัง ครีบก้น
และลําตัวมีสีเขียวปนน้ําตาล มีลายดําพาด
ขวางตามลําตัว ในบึงโพธิ์ปรือแวงปลานิล
เป็นอาหาร เป็นรายได้เสริมให้ชาวบ้านที่
อาศัยอยู่รอบๆบึงในการแปรรูปอาหาร
และอนุรักษ์พนัธุ์ไว้ 
 
 
 
 
 

    

 

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ภาษาโคราช ลักษณะ 
ปลาชะโด Channa 

micropeltes 
Channidae ปล๋าโด     ปลาชะโด มีรูปร่างเรียวทรงกระบอก 

ส่วนหัวโตจะงอยปากยื่น ปากกว้าง ตาโต 
มีฟันเป็นเขี้ยวบนขากรรไกร หัวด้านบน
ราบ ถ้าดูจากตอนบนจะโค้งมนคล้ายงู 
ลําตัวค่อนข้างกลม ออกลูกเป็นไข่              
มีอวัยวะช่วยหายใจเป็นหลืบเนื้อสีแดงอยู่
ในคอหอย เรียกว่า Suprabranchiaจึง
สามารถอยู่ในแหล่งน้ําที่มีออกซิเจนต่ําได้
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบๆบึงโพธ์ิปรือแวง
นําปลามาเป็นอาหาร  แปรรปูอาหาร เช่น 
ส้มปลาโด จําหน่ายสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว และอนุรักษ์พันธ์ุไว้ 
 

    

 

 



ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ภาษาโคราช ลักษณะ 
กุ้งฝอย Macrobrachium

lanchesteri de 
Man 

Palaemonidae กุ้งฝอย    กุ้งฝอยเป็นกุ้งน้ําจืดขนาดเล็กอยู่
ตามแหล่งน้ําธรรมชาติไข่ ในบึงโพธิ์
ปรือแวงมีกุ้งฝอยอยู่มาก   นอกจาก
จะนํามาประกอบอาหาร เช่น กุ้งจ่อม 
ทอดมันกุ้งแล้วยังทําการเพาะเลี้ยง
เพื่อไม่ให้สูญพนัธุ์และนําไปจําหน่าย
สร้างรายได้ให้กับครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ภาษาโคราช ลักษณะ 
ปลาชิว Rasbora 

tornieri 
Cyprinidae ปล๋าซิว 

 
   ปลาซิวมีขนาดเล็กหรือเรียกว่า
ปลาแปบลําตัวมีสีเงินชอบอยู่รวมกัน
เป็นฝูงชาวบ้านมักจะนํามาประกอบ
เป็นอาหารได้แก่ ปลาร้า ปลาจ่อม 
และชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์ไว้เพื่อ
ไม่ให้สูญพันธ์ุนําไปจําหน่ายสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 

    

 



สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 

 สัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกที่อาศัยอยู่รอบ ๆ บึงโพธิ์ปรือแวง มีหลากหลายชนิด ในที่นี้จะขอกล่าวถึง

สัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกที่อาศัยอยูร่อบ ๆ บึงโพธิ์ปรือแวงดังจะยกตัวอย่าง กบ อึ่งอ่าง ที่มีเนื้อหาดังนี ้

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ภาษาโคราช ลักษณะ 
กบนา Hoplobatra- 

Chus rugulosus 
Ranidae ก๊บนา     กบนาลักษณะผิวด้านหลังมีสี

น้ําตาลจุดดํา ผิวหนังขรุขระมีรอยย่น 
ที่ริมฝีปากมแีถบดํา ใต้คางมีจุดดํา 
หรือแถบลายดาํ กบนาตัวเมีย มี
ขนาดโตกว่าตัวผู้ บริเวณบึงโพธิ์ปรือ
แวงจะพบกบนาอยู่เป็นจํานวนมาก 
เมื่อฝนตกลงมา กบนาจะออกมาผสม
พันธ์ุรอบๆบึง ชาวบ้านที่อาศัยอยู่
รอบๆบึงจะจับกบนามาเป็นอาหารใน
ช่วงเวลาที่กบออกมาผสมพนัธุ์และ
สามารถจําหนา่ยเป็นรายได้เสริม
ให้กับครอบครวัได้อีกด้วย 
 

    

 

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ภาษาโคราช ลักษณะ 
อึ่งอ่าง Kaloula pulchra  Microhylidae อึ่ง      อึ่งอ่างมีลําตัวอ้วนกลม ไม่มีคอ 

หัวกว้าง และปลายปากแหลมไม่มาก 
ขาและแขนค่อนข้างสั้น มีความยาว
ไล่เลี่ยกัน นิ้วมอืและนิ้วเท้า ตอน
ปลายแผ่แบน และตัดตรงทาง
ด้านหน้า ผิวหนังเรียบลื่น มปีุ่มเล็ก ๆ 
กระจายอยู่ทั่วหลัง บริเวณบึงโพธิ์
ปรือแวงมีอึ่งอ่างอาศัยอยู่เป็นจํานวน
มาก เมื่อฝนตกอึ่งจะออกมาผสมพันธุ์
กัน ชาวบา้นนิยมจับมาเป็นอาหาร
เช่น อึ่งย่าง ต้มยํา และปลาร้าอึ่งอ่าง
ซึ่งเป็นการถนอมอาหารที่เก็บไว้
บริโภคในยามขาดแคลน 

    



สัตว์เลื้อยคลาน 

 สัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยอยู่รอบๆบึงโพธิ์ปรือแวง มีหลากหลายชนิด ในที่นี้จะขอกล่าวถึง

สัตวเ์ลื้อยคลานที่อาศัยอยูร่อบ ๆ บึงโพธิ์ปรือแวงดังจะยกตัวอย่าง แย้ เต่า ที่มีเนื้อหาดังนี้ 

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ภาษาโคราช ลักษณะ 
แย้ Leiolepis belliana Agamidae แย่     แย้ เป็นสัตว์เลื้อยคลานมีรูปร่าง

ลําตัวยาวมีหาง รูปร่างคล้ายกิ้งก่า 
แต่ผิวหนังเรียบไม่มีเกล็ด มีสเีข้ม
บริเวณใต้ท้อง อาศัยอยู่ในดินโดยขุด
รูอยู่ในดินมักอยู่รวมกันเป็นฝูง 
บริเวณบึงโพธิ์ปรือแวงมีแย้อาศัยอยู่
รอบๆบึงเป็นจํานวนมากชาวบ้าน
มักจะจับมาเป็นอาหารโดยการขุดดิน
ตามรูที่แย้อาศยัอยู่ ปัจจุบันชาวบ้าน
มักจะอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้ดู
มากกว่าการจับมาเป็นอาหาร 

    

 

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ภาษาโคราช ลักษณะ 
เต่านา Malayemys 

subtrijuga 
 Testudinoidea เต่านา      เต่านาน้ําจืดขนาดเล็ก มีลักษณะ

เด่น คือ กระดองส่วนบนมีสันนูน 3 
เส้น เห็นได้ชัดเจน อันเป็นที่มาของ
ชื่อสามัญ และมีขอบเรียบ ส่วนหัวมี
ขนาดใหญ่และมีลายเส้นสีเหลืองหรือ
สีขาว กระดองส่วนบนมีสีน้ําตาลและ
ขอบสีครีมหรือสีเหลือง กระดอง
ส่วนล่างมีสีเหลือง และแต้มสีดําบน
แผ่นเกล็ด ขณะที่สีผิวทั่วไปเป็นสี
น้ําตาลเทาหรือดํา บริเวณส่วนหน้า
และจมูกมีลายเส้นขีดสีขาวบริเวณบึง
โพธ์ิปรือแวงพบเต่าอยู่เป็นจํานวน
มากชาวบ้านไม่นิยมจับมาเป็นอาหาร
มักจะนําไปปล่อยเพื่อเป็นการสร้าง
บุญกุศลแก่ตนเอง 

    



พืชน้ า 

 พืชน้ําในบึงโพธิ์ปรือแวง มีหลากหลายชนิด พืชน้ําในที่นี้จะขอกล่าวถึงพืชน้ําที่อาศัยอยู่ในบึงโพธิ์

ปรือแวงมีหลายชนิด ในที่นี่จะขอยกตัวอย่าง สาหร่ายหางกระรอกธูปฤาษ ีบัวสาย ผักตบชวา  

ที่มีเนื้อหาดังนี้  

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ภาษา
โคราช 

ลักษณะ 

สาหร่าย
หาง

กระรอก 

Hydrilla verticillata Hydrocharitaceae สาหร่าย
หาง

กระรอก 

     สาหร่ายหางกระรอกเป็นพืชชนิด
เดียวในสกุล Hydrillaลักษณะเป็น
พืชใต้น้ํา ต้นเป็นสายเรียวยาว ราก
ยึดติดพื้นดินหรืออาจลอยนํ้า ใบเป็น
ใบเดี่ยวรูปแถบแกมหอกหรอืรูปไข่ 
ขอบใบจักฟันเลื่อย ในบึงโพธิ์ปรือ
แวงพบสาหร่ายหางกระรอกขึ้นเป็น
จํานวนมาก เป็นแหล่งอาหารของ
ปลากินพืช ชาวบ้านมักนิยมนํามา
เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เพื่อเป็นอาหาร
เสริมได้เป็นอย่างดี 

    

 

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ภาษาโคราช ลักษณะ 
ธูปฤาษี Typha angustifoliaL. Typhaceae ลําพัน       ธูปฤๅษีเป็นไม้ล้มลุกอายุหลาย

ปี ตั้งตรง เหง้ากลม แทงหน่อขึ้น
เป็นระยะสั้นๆ ใบเดี่ยวเรียงสลับ
ระนาบเดียว ใบเป็นรูปแถบแบน 
กว้าง 1-2 เซนติเมตร ยาว 2 เมตร 
ใบแตกสลับกันเป็นสองแถว
ด้านข้าง มีกาบใบ แผน่ใบดา้นบน
โค้งเล็กน้อย ส่วนด้านล่างแบน ช่อ
ดอกเป็นสีน้ําตาล ช่อดอกรูป
ทรงกระบอก ในบึงโพธิ์ปรือแวง มี
ต้นธูปฤาษีขึ้นเป็นจํานวนมาก 
ชาวบ้านจะนํามาใช้ประโยชน์โดย
ตัดมาตากแดดแล้วนํามาทอเสื่อ 

    



ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ภาษาโคราช ลักษณะ 
บัวสาย Nymphaea lotus Nymphaeaceae สายบั๋ว     บัวสายเป็นพืชน้ําชนิดหนึ่ง มีลํา

ต้นใต้ดินเป็นหัว หรือเหง้า ลักษณะ
คล้ายหัวเผือก ใบเดี่ยวแตกจาก
เหง้า ก้านใบยาว อ่อน ส่งใบขึ้นมา
ลอยบนผิวนํ้า แผ่นใบค่อนข้างกลม 
ผิวใบด้านบนเรียบเป็นมัน ด้านล่าง
มีขนละเอียด ดอกเป็นดอกเดี่ยว 
ก้านดอกเหมือนก้านใบ ภายในมี
ยางใสและท่ออากาศมาก ในบึงโพธิ์
ปรือแวงมีบัวสายขึ้นบ้างบริเวณ
ขอบบ่อที่มีน้ําไม่ลึกมาก ชาวบ้าน
นํามาประกอบอาหาร กินกับ
น้ําพริก แกงสายบัว  
 

    

 

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ภาษา
โคราช 

ลักษณะ 

ผักตบ 
ชวา 

Eichhornia crassipes Pontederiaceae ผั๋กโป่ง     ผักตบชวามีลําต้นสั้นแตกใบเป็น
กอลอยไปตามน้ํา มีไหล ซึ่งเกิดตาม
ซอกใบแล้วเจรญิเป็นต้นอ่อนที่ปลาย
ไหล ถ้าน้ําตื้นก็จะหยั่งรากลงดิน ใบ
เป็นใบเด่ียวรูปไข่หรือเกือบกลม ก้าน
ใบกลมอวบน้ําตรงกลางพองออก
ภายในเป็นช่องอากาศคล้ายฟองน้ํา
ช่วยให้ลอยน้ําได้ ดอกเกิดเป็นช่อที่
ปลายยอดมีดอกย่อย 3-25 ดอก สี
ม่วงอ่อน ในบึงโพธิ์ปรือแวงมี
ผักตบชวาขึ้นเนื่องจากมีการควบคุม
เพื่อไม่ให้ขยายพันธ์ุมาก ชาวบ้านใช้
ประโยชน์โดยนํามาเลี้ยงเป็ด ไก่ และ
นํามาทําปุ๋ยหมัก 

    



เครื่องมือจบัสัตว์น้ า 

 เครื่องมือจับสัตว์น้ํา ชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบๆ บึงโพธิ์ปรือแวงจําเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้จับสัตว์

น้ําภายในบึงโพธิ์ปรือแวงหลายชนิด ซึ่งจะขอยกตัวอย่าง สุ่มจับปลา ข้อง ไซ จั่น ที่มีเนื้อหาดังนี้ 

ชื่อสามัญ ภาษาโคราช ลักษณะ 
สุ่ม สุ่มป๋า      สุ่มจับปลา เป็นเครื่องมือไว้

สําหรับครอบปลาในน้ําต้ืนทําด้วยซี่
ไม้ไผ่หลายเส้นที่เหลาจนเป็นซี่เล็ก ๆ 
แล้วนํามาสานเป็นตาข่าย กับไม้ไผ่ 
นําไปรมควันจนดําจนทําให้มสีีสวย 
ป้องกันมอดไม้กัด ไม้ไผ่ที่รมควันให้
หายร้อนก่อน แล้วนํามาเหลาเป็นซี่
เล็ก ๆ ไปรนไฟให้ท่อตรงปลายอ่อน
และขยายเล็กน้อย เพ่ือสานไม้ไผ่ใส่
ซึ่งต้องเน้นความถี่เป็นสําคัญป้องกัน
ปลาออกนอกสุ่ม ก่อนนําเชือกมาถัก
ระหว่างซี่ไม่ให้หลุดออกจากกัน 
ชาวบ้านใช้สุ่มครอบปลาในบริเวณที่
มีน้ําไม่ลึกมาก 

    

 

ชื่อสามัญ ภาษาโคราช ลักษณะ 
ข้อง หม๋วง      ข้อง เป็นเครื่องจักสานชนิดหนึ่ง 

สานด้วยผิวไม้ไผ่ ปากแคบอย่างคอ
หม้อ มีฝาปิดเปิดได้ เรียกว่า ฝาข้อง 
ฝาข้องมีชนิดที่ทําด้วยกะลามะพร้าว 
และใช้ไม้ไผ่สานเป็นรูปกรวย ปลาย
กรวยแหลมปล่อยเป็นซี่ไม้ไว้เรียกว่า 
งาแซง ข้องใช้สําหรับใส่ ปลาปู กุ้ง 
หอย กบ เขียดใช้ใส่ปลา กุ้ง หอย ทุก
ชนิด ใช้ในเวลาที่ออกหาปลา โดยผูก
ข้องไว้ที่เอว ชาวบ้านนิยมใช้ข้องไว้ใส่
สัตว์น้ําที่จับมาได้ เพราะพกพาง่าย   

    
 
 



ชื่อสามัญ ภาษาโคราช ลักษณะ 
ไซ ไซ      ไซ เป็นเครื่องมือดักสัตว์

นํ้า โดยมากดักปลาในกลุ่มปลาเล็ก 
ไซมีหลายรูปทรง ตั้งชื่อตามรูปทรง
นั้น สานเป็นทรงกระบอกและทําปาก
ทางเข้าเป็นงาแซง (ซี่ไม้เสี้ยมปลาย
แปลม รูปทรงคล้ายกรวยที่บีบแบนๆ 
ทําให้ปลาเข้าได้ แต่ว่ายสวนความคม
ของปลายไม้ออกมาไม่ได)้ ชาวบ้าน
มักใช้ไซดักปลาในหน้าที่อยู่รอบๆบึง
โพธ์ิปรือแวง ในช่วงปลายฤดูฝน ต้น
ข้าวเริ่มออกรวงจะสุกแล้วชาวบ้าน
จะเปิดน้ําออกจากนาก็จะนําไปไป
วางในร่องน้ําเพื่อดักปลานํามาเป็น
อาหาร  

    

 

ชื่อสามัญ ภาษาโคราช ลักษณะ 
จั่น จั่น      จั่นเครื่องมือดักปลา นิยมใช้ทาง

ภาคอีสาน ทรงกล่องสี่เหลี่ยม มี
ทางเข้าทางเดียว ด้วยฝากลไก เชื่อม
ไปยังภายใน หากมีปลาปลาไหล หรือ
สิ่งมีชีวิตเข้าไปในจั่น ไปชนกบัเชือก
กลไก จะทําใหฝ้าจั่นปิดลงทันที 
ชาวบ้านรอบบึงโพธิ์ปรือแวงมักใช้จั่น
ดักปลาช่อนที่จะหารังไข่ในฤดูฝน 
โดยวางจั่นไว้ข้างๆบึงที่มีป่ารกเพื่อล่อ
ให้ปลาช่อนที่หารังไข่เข้าไปก็จะ
สามารถจับมาเป็นอาหารได้ 
 
 
 
 

    

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3


 

 

แผนที่แสดงศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

                     โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 

                              บ้านโนนกราด 

                              บ้านโนนด่าน 

                              ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนด่าน 
 

 

 

 



 

ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนด่าน ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การ

ทําการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้และนําไปประยุกต์ใช้ในครอบครัว

ของตนเองจนประสบความสําเร็จภายในชุมชน จนมีชื่อเสียงทําให้ชุมชนและหมู่บ้านอืน่ๆ มาศึกษาดูงาน

เป็นจํานวนมาก กิจกรรมภายในศูนย์ประกอบไปด้วยฐานการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยง

ไก่ไข การเลี้ยงเป็ดเทศ การเลี้ยงกบ การเพาะเห็ด การผลิตปุ๋ยหมัก การปลูกผักสวนครวั ซึ่งมีรายละเอียด

ดังนี้ 

 

     ฐานการเรียนรูเ้รื่อง  การเลี้ยงหมูหลุม 
วิธีการเลี้ยงหมูหลุม ขุดหลุมขนาด3X4 เมตรลึก 1.5 
เมตร ก่อบล๊อคฉาบปูนทั้ง 4 ด้าน ไม่ต้องเทพ้ืนปูน 
นําวัสดุรองพื้น เช่น แกลบ ขี้เลื่อย ฟาง รําละเอียด 
ดินแดง ถ่าน รดน้ําหมักชีวภาพ รองพื้นด้วยวัสดุ
ดังกล่าวจํานวน 3 ชั้น ๆละ 30 เซ็นติเมตร ทิ้งไว้ 14 
วัน แล้วนําหมมูาปล่อยลงเลี้ยง จํานวน 5 ตัว  
ใช้เวลาเลี้ยง 4 -5 เดือนถ้าวัสดุในหลุมยุบลงให้เติม
แกลบลงไปเรื่อยๆ รดด้วยนํ้าหมักชีวภาพเพ่ือดับ
กลิ่นขี้หมู เมื่อจําหน่ายหมูจะได้ปุ๋ยขี้หมูนําไปใส่
พืชผักได้ตามต้องการ ช่วยลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยทําให้
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

 

      ฐานการเรียนรูเ้รื่องการเลี้ยงไก่ไข ่
วิธีการเลี้ยงไก่ไข่ สร้างโรงเรือนเพื่อกันฝนกันแดด 
รองพื้นคอกด้วยแกลบ ขี้เลื่อย ฟางข้าว ปล่อยไก่
สาวพร้อมไข่ในคอก มีที่ให้น้าํ ให้อาหารใหเ้พียงพอ 
ไก่จะเริ่มไข่หลงัจากซื้อมาเลี้ยงประมาณ 7 วนั ไก่จะ
เริ่มไข่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ใช้อาหารไก่ไข ่เศษพืชผักเสริม
ให้ไก่กินทุกวัน ทําให้ไก่ไม่เครยีด หลังจากไก่เลิกไข่ 
ให้จําหน่ายแมไ่ก่แล้วซื้อไก่ชดุใหม่มาเลี้ยง หลังจาก
ขายไก่ทุกรุ่นจะได้ปุ๋ยจากมูลไก่นําไปใส่พืชผักได้ตาม
ต้องการช่วยลดต้นทุนการซื้อปุ๋ย 



 

 

 
        ฐานการเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงเป็ดเทศ 
วิธีการเลี้ยงเป็ดเทศ สร้างโรงเรือนเพ่ือกันฝนกัน
แดด รองพื้นคอกด้วยแกลบ ปล่อยลูกเป็ดลงใน
คอก ให้อาหารเป็ดเนื้อ เสริมด้วยพืชผัก ต้น
กล้วยสับผสมรําละเอียด น้ําหมักชีวภาพให้เป็ด
กินทุกวันจนเป็ดโตมีขนาดตามที่ต้องการ
สามารถจําหนา่ยได้ใช้เวลาประมาณ 3-5 เดือน
เมื่อจําหน่ายตัวเป็ดแล้วจะได้ปุ๋ยจากมูลเป็ด
นําไปใส่พืชผักตามที่ต้องการ แล้วพักคอก 14 
วันทําความสะอาดพื้นคอกแล้วเตรียมเลี้ยงเป็ด
ในรุ่นต่อไป 

 

 

 

 

 

   ฐานการเรียนรู้  การเลี้ยงกบ 
วิธีการเลี้ยงกบ ขุดหลุมขนาด  2 X 3 เมตร ลึก 1 
เมตร ใช้พลาสติกดํารองพื้นและด้านข้างบ่อ ใช้ไม้
หรือ อิฐบล๊อควางทับพลาสติกดํา ใส่น้ําลงไปในบ่อ 
ด้านข้างบ่อทั้งสี่ด้านใช้ตาข่ายเขียวล้อมเพื่อไม่ให้
กบออกมาจากบริเวณบ่อ ปล่อยลูกกบลงไปใน
บริเวณที่เลี้ยง ให้อาหารกบทุกวัน นําน้ําในบ่อกบ
มารดพืชผักเพราะต้องเปลี่ยนน้ําในบ่อกบถ้าน้ํา
สกปรกเป็นการเกื้อกูลกันระหว่างการเลี้ยงกบกับ
พืชผัก  ใช้เวลาเลี้ยง ประมาณ 6 เดือน สามารถ
จับกบจําหน่ายได้ 
 
 



 
   ฐานการเรียนรู้ เรื่อง การเพาะเห็ดนางฟา้ 
วิธีการเพาะเห็ดนางฟ้า สร้างโรงเรือนกันฝน
กันแดด ด้านข้างของโรงเรือนใช้แฝกปิดกั้น
ด้านข้างทั้งสี่ด้าน ด้านในทําขาตั้งเพื่อวางก้อน
เห็ดให้น้ําเพื่อให้เกิดความชื้นเห็ดจะเริ่มออก
ดอกและสามารถเก็บกินและขายในชุมชนเป็น
การลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน 
 

 

 

 

       ฐานการเรียนรู ้เรื่อง การผลิตปุ๋ยหมัก 
สร้างโรงเรือนเพื่อกันฝนกันแดด กั้นด้านข้างด้วยอิฐ
บล๊อคสามด้าน นํามูลสัตว์เช่น มูลโค มูลเปด็ มูลไก่ 
ผสมกับเศษใบไม้แห้ง เศษหญ้าแห้ง ราดด้วยน้ําหมัก
ชีวภาพ หรือ พด. 1 ทิ้งไว้ให้เศษใบไม้ เศษหญ้าย่อย
สลาย และควรกลับกองปุ๋ยหมักเพ่ือให้วัสดุย่อยสลาย
เร็วขึ้น แล้วนําไปใส่พืชผัก ไมผ้ล ตามต้องการ 
 

 

 

         ฐานการเรยีนรู้ เรื่อง การปลูกผักสวนครัว 
การปลูกผักสวนครัว เตรียมแปลงโดยการขุดดินตาก
ดินไว้ประมาณ 7 วันเพ่ือฆ่าเชื้อโรค เก็บวัชพืชออก
ให้หมด แล้วทาํการย่อยดินให้เป็นก้อนเล็กๆ ใช้ปุ๋ย
หมักผสมคลุกเคล้าก่อนทําการปลูกพืชผักที่ต้องการ 
ให้น้ํา ดูแลพรวนดิน กําจัดวัชพืช เติมปุ๋ยหมักชีวภาพ 
และไม่ใช้สารเคมี ใช้น้ําหมักสมุนไพรในการป้องกัน
และกําจัดแมลง จนพืชผักเจริญเติบโต สามารถนําไป
กิน เหลือกินกน็ําไปจําหน่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน  

 



เอกสารอ้างอิง 

 

สม  เริกกลาง บ้านเลขที่ 40 หมู่ 11 ตําบลโตนด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

สุรศักดิ์  แพกลาง บ้านเลขที ่55 หมู่ 11 ตาํบลโตนด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

สุแทน  สุม่อินทร์ บ้านเลขที ่31 หมู่ 5 ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

ราตรี  กระจงกลาง บ้านเลขที่ 59 หมู่ 4 ตาํบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

โอวาส  ห่วงกลาง  บ้านเลขที่ 900/14 หมู ่6 ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 


