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ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำ�นิยม

  ประเทศไทยมีผืนดินอุดมสมบูรณ์  และมีสภาพอากาศเหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชผัก

หลายชนิด  คนไทยจึงยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักมาช้านาน  บรรพบุรุษของเราสั่งสม

ภูมิปญญาความรู้ด้านเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีต และถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นมายังลูกหลาน ทำาให้

คนไทยมีฝมือและเชี่ยวชาญการเกษตร  สินค้าเกษตรนานาชนิด ทั้งผัก ผลไม้ ดอกไม้ และเนื้อสัตว์

ถูกส่งออกไปขายหลายประเทศทั่วโลก ทำารายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาล การปลูกฝงให้เด็ก

และเยาวชนเห็นความสำาคัญและรักอาชีพเกษตรกรรม  ซ่ึงเป็นอาชีพหลักของคนไทยจึงเป็นส่ิงสำาคัญ

  หนังสือชุด  เกษตรกรรมลองทำาดู  ท่ีท่านถืออยู่ในมือน้ี จะช่วยแนะนำาให้เด็กและเยาวชนรู้จัก
พืชผักและสัตว์ ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่สำาคัญของประเทศไทย  เน้ือหาในหนังสือประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

ความรู้ทั่วไปและการลงมือปฏิบัติ ที่จะจุดประกายให้เด็กและเยาวชนอยากปลูกพืชผักหรือเลี้ยงสัตว์

ด้วยตนเอง  นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาด้านโภชนาการ ความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนไทย รวมถึงวิธีเลือกซื้อ

สินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ สด สะอาด และปลอดภัยด้วย

  หากเราเริ่มปลูกฝงให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำาคัญ รัก และสนใจอาชีพเกษตรกรรมตั้งแต่

วันนี้  เชื่อว่าประเทศไทยจะยังคงเป็นดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ สมกับคำาว่า  “ในน้ำามีปลา ในนามีข้าว”

และเติบโตขยายสู่การเป็น “ครัวของโลก” ได้ไม่ยาก



คำ�นิยม

  หนังสือชุด เกษตรกรรมลองทำ ดู: ปลาสลิด  ซ่ึงนานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์  ร่วมกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์พิมพ์ข้ึนน้ี  เป็นหนังสือท่ีทรงคุณค่าและน่าอ่าน  เพราะให้ความรู้ในเร่ืองท่ีใกล้ตัวและเก่ียวข้องกับ

ชีวิตประจำาวัน ได้แก่ “ปลาสลิด” ได้อย่างครบถ้วนทุกแง่มุม

  คนไทยทุกคนคงจะรู้จัก “ปลาสลิด”  เป็นอย่างดี  เพราะเป็นปลาพ้ืนบ้านของไทย และคงจะภูมิใจท่ี

ได้ทราบว่า “ปลาสลิด”  มีถ่ินกำาเนิดในประเทศไทย  อีกท้ังน่าจะเช่ือได้ว่าคนไทยส่วนใหญ่เคยรับประทาน 

“ปลาสลิด” 

  เม่ือได้อ่านหนังสือชุด  เกษตรกรรมลองทำาดู: ปลาสลิด  แล้ว จะรู้สึกว่าได้รับความรู้เก่ียวกับ 

“ปลาสลิด”  เพ่ิมเติมอีกหลายแง่มุม สมดังเจตนารมณ์ของบริษัทผู้พิมพ์  คือ นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์ และ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ท่ีต้องการให้เรารู้จัก  “ปลาสลิด”  เร่ิมต้ังแต่รูปร่างหน้าตา  วัฏจักรชีวิต 

การเพาะเล้ียง การแปรรูป  คุณค่าทางโภชนาการ และวิธีเลือก  “ปลาสลิด”  เค็มตากแห้งท่ีมีคุณภาพดี 

สุดท้ายท่ีน่านิยมย่ิง  คือ  เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยท่ีเก่ียวกับ  “ปลาสลิด”  ในวรรณคดีไทย  เรียกได้ว่าครบท้ัง

เน้ือหาสาระ องค์ความรู้วิชาการงานเกษตร และการเรียนรู้วรรณกรรมภาษาไทย  อีกท้ังภาพประกอบ 

ก็สวยงามเหมาะสม ส่ือความหมายได้ครบถ้วน

  ความรู้ท่ีได้จากหนังสือชุดน้ีจึงเหมาะสำาหรับผู้เรียนและผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี รวมท้ังผู้สนใจโดยท่ัวไป  ท้ังยังจะเป็นแนวทางท่ีจะทำาให้นำาความรู้จากห้องเรียนไปสู่การ

ประกอบอาชีพ และการสร้างรายได้แก่ครอบครัวอีกด้วย

ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



คำ�นำ�สำ�นัก¾ิม¾�

  “ปลาสลิด” ปลาใกล้ตัวท่ีใคร ๆ  ก็คุ้นช่ือคุ้นตา แต่น้อยคนนักจะรู้จักท่ีมาท่ีไปของปลาชนิดน้ีอย่าง

ลึกซึ้ง  นานมีบุ๊คส์ขอนำาเด็ก ๆ  ไปรู้จักปลาสลิดในทุกแง่มุม ผ่านภาพประกอบการ์ตูนน่ารักสดใสกับ

หนังสือชุด เกษตรกรรมลองทำ ดู: ปลาสลิด 

  ปลาสลิดเป็นปลาน้ำาจืดพ้ืนบ้านของประเทศไทยท่ีมีความสำาคัญทางเศรษฐกิจ และมีการเล้ียงมาก

เป็นอันดับ 4 รองจากปลาดุก ปลานิล และปลาตะเพียน  ในหนังสือเล่มน้ีนอกจากบอกเล่าถึงถ่ินกำาเนิด

ประวัติการเล้ียง และวัฏจักรชีวิตของปลาสลิดแล้ว  ยังนำาเสนอข้ันตอนและวิธีเล้ียงปลาสลิดด้วยภาพ

การ์ตูนท่ีเข้าใจง่าย และมีเน้ือหาครบครัน  เพ่ือให้เด็ก ๆ  ได้ความรู้พื้นฐานและเกิดแรงบันดาลใจในการ

ลองเล้ียงปลาสลิดด้วยตนเอง

  หนังสือเล่มนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายท่านหลายหน่วยงาน  ซึ่งช่วยสนับสนุน

ให้คำาปรึกษา และประสานงาน จนสำาเร็จลุล่วงด้วยดี  สำานักพิมพ์ขอขอบคุณ น.สพ.ยุคล  ล้ิมแหลมทอง 

อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และคุณเมทนี  สุคนธรักษ์  อดีตผู้อำานวยการสำานักงาน

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  (มกอช.)  ท่ีให้การสนับสนุนและชี้แนะแนวทางการจัดทำา

หนังสือชุดนี้  ผอ.ทวี  วิพุทธานุมาศ ผศ.สมหมาย  เจนกิจการ คุณฤทัย  จงสฤษดิ์  และคุณอธิปตย์

เมืองมาน้อย ที่ช่วยตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้อง  ดร.ชวลิต  วิทยานนท์ และคุณวลัยลักษณ์

เพ็ชรดี สำาหรับภาพถ่าย  เจ้าหน้าที่ มกอช. และทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมจัดทำาหนังสือเล่มน้ีด้วยใจจริง

  นานมีบุ๊คส์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือชุดนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่  รวมทั้งสังคม

ไทยสืบไป

นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์



  คูคลองหนองบึงและท้องทุ่งนาเป็นแหล่งข้าวปลาอาหารของคนไทย  เมืองไทยของเรามีความ

อุดมสมบูรณ์มาเนิ่นนานจนถึงทุกวันนี้ และต่อไปในวันข้างหน้า

  ปจจุบันบรรดากุ้งหอยปูปลานานาชนิดยังคงมีให้เห็นอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งมีการนำามาเพาะเลี้ยง

กันอย่างกว้างขวาง  ปลาสลิดก็เป็นปลาน้ำาจืดพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งที่ยังคงมีอยู่ในแหล่งน้ำาธรรมชาติ

และมีวิธีการเพาะเลี้ยงก้าวหน้ายิ่งขึ้น

  หนังสือเล่มนี้นำาเสนอเรื่องราวน่ารู้ น่าสนใจ ในหลากหลายแง่มุมของปลาสลิด นอกจากจะเป็น

แง่มุมของการอนุรักษ์แล้ว ยังเป็นแนวทางการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสลิดต่อไปในอนาคตด้วย

คำ�นำ�¼ูŒàขÕยน

ด้วยความปรารถนาดี

สัมฤทธิ์ พุ่มสุวรรณ
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