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“บัว”   เป็นพืชน�้ำท่ีอยู่คู ่กับสังคมและวัฒนธรรมไทยมำตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน  เรำนิยมน�ำดอกบัวมำบูชำพระและใช้ในงำนพิธีมงคลต่ำง ๆ เพรำะเป็น

สัญลักษณ์ของควำมดีงำม  บัวมีหลำกหลำยสำยพันธุ์  และทุกส่วนก็น�ำมำใช้

ประโยชน์ได้หลำกหลำย ทั้งน�ำมำประกอบอำหำรและใช้เป็นยำรักษำโรค

นำนมีบุ๊คส์จึงได้จัดท�ำหนังสือชุด  เกษตรกรรมลองท�ำดู: บัว  เพ่ือเป็น
หนังสือแนะน�ำควำมรู้เบื้องต้นส�ำหรับผู้ท่ีสนใจเร่ืองบัว สำมำรถน�ำไปใช้เป็นหนังสือ

ประกอบกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีได้  โดยแบ่งเนื้อหำ

เป็น 3 ส่วน คือ ควำมรู้ทั่วไป ลองท�ำดู และเกร็ดควำมรู้เสริม

เน้ือหำในส่วนควำมรู้ทั่วไป ผู้อ่ำนจะได้ทรำบประวัติของบัวและรู้จักสำยพันธุ์

บัวท่ีนิยมปลูกในประเทศไทย ส่วนลองท�ำดูได้แนะน�ำวิธีกำรปลูกบัวและกำรดูแล

รักษำ วิธีกำรท�ำอำหำรจำกบัว และส่วนเกร็ดควำมรู้เสริมน�ำเสนอคุณประโยชน์ท้ัง

ทำงโภชนำกำรและสรรพคุณของบัว

นำนมีบุ๊คส์มีควำมตั้งใจและมุ่งมั่นผลิตหนังสือเพ่ือส่งเสริมให้เยำวชนไทย

เห็นควำมส�ำคัญของอำชีพเกษตรกร  มีแนวทำงในกำรประกอบอำชีพ  มีจิตใจ 

รักธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จึงหวังว่ำหนังสือ “บัว”  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ำน 
และสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรประกอบอำชีพต่อไป

นานมีบุ๊คส์

ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์



ดูแลรักษาและบ�ารงุบัวให้เติบโต
เราต้องคอยดูแลบัวท่ีปลูกให้ดี คอยส�ารวจว่ามีแมลงศัตรูพืชหรือมีโรคต่างๆ เข้ามา 

รบกวนหรือไม่ เพื่อให้บัวเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์

ป้องกันน�้าเสีย
เก็บใบแก่ ดอกโรย ซากต่าง ๆ  ออกจากอ่าง แต่

ถ้าน�้าเน่ามากต้องเปลี่ยนน�้า

ก�ำจัดสำหร่ำยและตะไคร่น�้ำ
ในอ่าง  ใช้เกล็ดด่างทับทิมละลายน�้าในอ่างจน

เป็นสีบานเย็น  ท้ิงไว้  2-3  วัน แล้วเติมน�้าใหม่ให้ล้น

เพื่อไล่เศษตะไคร่ที่ตายออกไป

ในสระ ต้องขยันเก็บออก หรือใช้สารเคมีทาง 
การเกษตรที่ไม่มีส่วนผสมของสารก�าจัดวัชพืช

ก�ำจัดครำบไขมัน
ถ้าปลูกในอ่าง  ให้ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ซับ

คราบไขมันบนผิวน�้า หรือเติมน�้าให้ล้นเพ่ือดันคราบ 

ไขมันออกไป

ป้องกันต้นและรากลอย
พบในบวัท่ีปลูกใหม่ รากยังยึดกับดินไม่ดี ป้องกัน 

โดยหักไม้พับเป็นตัววี  เสียบคร่อมยึดต้นไว้กับดิน

ประมาณ  2  สัปดาห์แล้วดึงออก  หากเกิดกับบัวท่ี 

ปลูกนาน อาจเป็นเพราะเหง้าและหน่อโตจนดันก้น

กระถางจนพ้นดิน แก้ไขโดยรื้อและตัดเหง้าให้สั้นลง

แล้วปลูกใหม่

แก้ปัญหำอุณหภูมิร้อนจัด
บัวขนาดเล็กที่ปลูกในอ่างถ้าโดนแดดจนน�้าใน

อ่างร้อน ให้พรางแสงด้วยมุ้ง ตาข่ายสแลน หรือย้าย

อ่างเข้าที่ร่ม

ขำดธำตุอำหำรหรือขำดดิน
ขำดธำตุอำหำร   ใบจะเล็กลง  เป็นสีเหลือง 

และแก่เร็ว ควรรีบให้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มธาตุอาหาร

ขำดดิน  เกิดกับบัวท่ีปลูกในภาชนะขนาดเล็ก 
รากจะเติบโตจนเต็มภาชนะปลูกจนไม่มีดินเหลือ  ให้

รื้อแล้วปลูกใหม่

อย่าให้บัวอดอาหาร
บัวในพ้ืนที่จ�ากัดมักได้รับธาตุอาหารไม่เพียงพอ  

ต้องใส่ปุ๋ยประมาณเดือนละครั้ง และควรเป็นปุ๋ยก้อน

ท่ีใช้กับบัวโดยเฉพาะ หรือใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 

16-16-16 ประมาณ 1-2  ช้อนชา ห่อด้วยกระดาษ

หนังสือพิมพ์หรือดินเหนียว กดฝังลงในดิน

 อย่าใส่ปุ๋ยมากไป
เพราะน�้าจะเกิด
ตะไคร่และเน่าได้
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สกุลของบัวในประเทศไทย
ถ้ามองเพียงผิวเผินจะคิดว่าบัวทุกชนิดมีลักษณะดอกคล้ายกัน แต่เรารู ้แล้วว่าบัว 

แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ มาดูหน้าตาของบัวแต่ละกลุ่มว่ามีลักษณะโดดเด่นสวยงามแค่ไหน

บัวปทุมหรือบัวแหลมแดง บัวบุณฑริก ปุณฑริก หรือบัวแหลมขาว

บัวสัตตบงกชหรือบัวฉัตรแดงบัวสัตตบุษย์หรือบัวฉัตรขาว

ว้าว! พวกเราสวย
กันทุกพันธุ์เลยนะ

ปทุมชาติ
ดอกมกีลิน่หอมอ่อน บานช่วงกลางวนั ลกัษณะของดอกมทีัง้ทรงเรยีวยาว กลบีไม่ซ้อนกันมาก โดยดอกสขีาว 

เรยีกว่า บวับณุฑรกิ ปณุฑรกิ หรือบัวแหลมขาว ดอกสชีมพูเรยีกว่า บวัปทุมหรอืบวัแหลมแดง และดอกทรงป้อม

กลีบซ้อนกันมาก หากดอกสีขาวเรียกว่า บัวสัตตบุษย์หรือบัวฉัตรขาว ดอกสีชมพูเรียกว่า บัวสัตตบงกชหรือ 

บัวฉัตรแดง

อุบลชาติ
บัวกลุ่มอุบลชาติมีหลายสายพันธุ์ มีท้ังบานกลางวันและกลางคืน  ได้แก่  บัวผัน-เผื่อน บัวฝรั่ง บัวสาย

หรือบัวกินสาย บัวจงกลน ีบัวนางกวัก และบัวยักษ์ออสเตรเลีย

บัวฝรั่ง
มีถิ่นก�าเนิดในเขตอบอุ่น-หนาว ใบกลม ขอบใบ

เรยีบ ดอกลอยปริม่น�า้  ปัจจบุนัพบอยู่ 5 ส ีได้แก่ สขีาว 

สีเหลือง สีแสด สีชมพู และสีแดง

บัวผัน-เผื่อน
บวัชนิดน้ีเป็นอบุลชาตเิขตร้อนชืน้ บานกลางวนั ดอกชพู้นน�า้  เดมิบวัผนัหมายถึงบวัสม่ีวงคราม ดอกใหญ่ 

ส่วนบวัเผือ่นหมายถึงบวัสขีาวขุ่น ปลายกลบีเป็นสม่ีวงครามหรอืม่วงอมแดง ดอกเล็กกว่าบวัผัน พบตามแหล่งน�า้

ทั่วไป  ปัจจุบันบัวผัน-เผื่อนหมายถึงบัวบานกลางวัน ดอกชูพ้นน�้า มีหลากหลายพันธุ์และหลายสี  ได้แก่ สีแดง 

สีขาว สีเหลือง สีชมพู สีแสด สีฟ้าคราม สีม่วงแดง สีม่วงน�้าเงิน และสีเหลือบ (สีผสม)

บัวไดเรกเตอร์จอร์จทีมัวร์ บัวหวานฤดี บัวผัน

บัวฉลองขวัญ

บัวอินดิอานา

บัวศศิลาภ บัวเผื่อน
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พานดอกบัวทรงกลม
สิ่งท่ีขาดไม่ได้ในงานพิธีทางศาสนาพุทธคือดอกไม้ท่ีใช้บูชาพระ โดยรูปแบบท่ีคุ้นเคย

คือการจัดเป็นช่อเสียบแจกัน แต่คราวนี้เราลองมาจัดเป็นพานพุ่มกันดูบ้างดีกว่า

วัสดุอุปกรณ์ วิธีท�า

เด็ดกลีบดอกบัวท่ีช�้ำออก แล้วพับกลีบดอก

ตำมวิธีที่เรำถนัด  เสร็จแล้วพรมน�้ำให้ชุ่ม
1

ตัดโอเอซิสท่ีแช่น�้ำจนชุ ่มเป็นก้อน

สี่เหลี่ยม โดยให้ควำมสูงของโอเอซิส

โผล่ขึ้นมำจำกพำนประมำณ 1 นิ้ว

2

น�ำดอกบัวท่ีตูมท่ีสุดมำตัดก้ำนให้เหลือควำม

ยำวประมำณ 1  เท่ำครึ่งของควำมกว้ำงของ

ปำกพำน แล้วเสียบตรงกลำงก้อนโอเอซิส

3

น�ำดอกบัวอีก  4 ดอกมำเสียบด้ำนซ้ำยและ

ขวำของดอกแรก  ให ้สูงประมำณก้ำนคอ 

ดอกแรกหรือต�่ำกว่ำดอกแรกเล็กน้อย  โดย 

ปักในลักษณะเฉียงออกจนครบทั้ง 4 ดอก

4

น�ำใบพุดมำตัดเป็นก้ำน แล้ว

ปักลงตำมช่องว่ำงรอบดอกบวั 

จนมองไม่เห็นก้อนโอเอซิส

ข้ำงล่ำง และถ้ำมีใบเล็บครุฑ

ก็น�ำมำเสียบแซมสลับกันได้

5

น�ำดอกสแตทิซีสีม่วงและดอก

คัตเตอร ์มำตัดก่ิงให ้สั้นลง 

(ต�่ำกว่ำควำมสูงของดอกบัว

เล็กน้อย) แล้วเสียบแซมรอบ

ดอกบัว  จะช ่วยเ พ่ิมควำม

สวยงำมแก่พำนบัวมำกขึ้น 

เสร็จแล้วพรมน�้ำอีกครั้ง

6
ถ้าก้านดอกบัวงอ
ให้หาไม้เสียบลูกชิ้น
เสียบตรงคอดอก  

แล้วใช้เทปใสพันเพื่อยึด 
ก้านดอกให้ตรง

• พานพุ่ม  

ขนาด 5 นิว้

• ดอกบัว 9 ดอก

• ใบพุดหรือใบเล็บครฑุ

• โอเอซิส

• ดอกสแตทิซี

• ดอกคัตเตอร์
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เริ่มต้นด้วยกำรอ่ำน 

หนังสือชุด เกษตรกรรมลองท�ำดู จัดท�ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กและเยำวชนได้รู้จักผัก

ผลไม้ ดอกไม้ และสัตว์ ซึ่งเป็นสินค้ำเกษตรที่มีควำมส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย  เนื้อหำในเล่ม

ประกอบด้วย 3 ส่วน ซึ่งน�ำไปสู่กำรเรียนรู้เรื่องเกษตรกรรม โดยให้เด็กอ่ำนและลงมือท�ำด้วยตนเอง

ส่วนที่ 1 ควำมรู้ทั่วไป  

แนะน�ำให้รู้จักบัว  เริ่มตั้งแต่

ลักษณะทั่วไป แหล่งก�ำเนิด และ

สกุลของบัวที่ปลูกในประเทศไทย

เน้ือหำส่วนนี้ช่วยปูพ้ืนฐำน

ให้เข้ำใจธรรมชำติของบัว ซึ่งน�ำไป

ประยุกต์ใช้ในกำรปลูกได้

ส่วนที่ 2 ลองท�ำดู 

คู่มือกำรปลูกบัวโดยเริ่มตั้งแต่กำรเตรียมพ้ืนที่  กำรคัดเลือก

พันธุ์ กำรปลูกและดูแล รู้จักโรคและแมลงศัตรูของบัว กำรเก็บเก่ียว 

จนถึงกำรแปรรูปและท�ำอำหำร

เน้ือหำส่วนนี้มีกรอบอุปกรณ์และเครื่องปรุงท่ีต้องเตรียมอธิบำย

วิธีกำรท�ำเป็นขัน้ตอนพร้อมภำพประกอบ จงึใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบตัิ

ได้ดี

สอดแทรกภาพจริง

ถึงครแูละผู้ปกครอง



ดูแลรักษาและบ�ารงุบัวให้เติบโต
เราต้องคอยดูแลบัวท่ีปลูกให้ดี คอยส�ารวจว่ามีแมลงศัตรูพืชหรือมีโรคต่างๆ เข้ามา 

รบกวนหรือไม่ เพื่อให้บัวเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์

ป้องกันน�้าเสีย
เก็บใบแก่ ดอกโรย ซากต่าง ๆ  ออกจากอ่าง แต่

ถ้าน�้าเน่ามากต้องเปลี่ยนน�้า

ก�ำจัดสำหร่ำยและตะไคร่น�้ำ
ในอ่าง  ใช้เกล็ดด่างทับทิมละลายน�้าในอ่างจน

เป็นสีบานเย็น  ท้ิงไว้  2-3  วัน แล้วเติมน�้าใหม่ให้ล้น

เพื่อไล่เศษตะไคร่ที่ตายออกไป

ในสระ ต้องขยันเก็บออก หรือใช้สารเคมีทาง 
การเกษตรที่ไม่มีส่วนผสมของสารก�าจัดวัชพืช

ก�ำจัดครำบไขมัน
ถ้าปลูกในอ่าง  ให้ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ซับ

คราบไขมันบนผิวน�้า หรือเติมน�้าให้ล้นเพ่ือดันคราบ 

ไขมันออกไป

ป้องกันต้นและรากลอย
พบในบวัท่ีปลกูใหม่ รากยังยึดกับดนิไม่ด ีป้องกัน 

โดยหักไม้พับเป็นตัววี  เสียบคร่อมยึดต้นไว้กับดิน

ประมาณ  2  สัปดาห์แล้วดึงออก  หากเกิดกับบัวท่ี 

ปลูกนาน อาจเป็นเพราะเหง้าและหน่อโตจนดันก้น

กระถางจนพ้นดิน แก้ไขโดยรื้อและตัดเหง้าให้สั้นลง

แล้วปลูกใหม่

แก้ปัญหำอุณหภูมิร้อนจัด
บัวขนาดเล็กที่ปลูกในอ่างถ้าโดนแดดจนน�้าใน

อ่างร้อน ให้พรางแสงด้วยมุ้ง ตาข่ายสแลน หรือย้าย

อ่างเข้าที่ร่ม

ขำดธำตุอำหำรหรือขำดดิน
ขำดธำตุอำหำร   ใบจะเล็กลง  เป็นสีเหลือง 

และแก่เร็ว ควรรีบให้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มธาตุอาหาร

ขำดดิน  เกิดกับบัวท่ีปลูกในภาชนะขนาดเล็ก 
รากจะเติบโตจนเต็มภาชนะปลูกจนไม่มีดินเหลือ  ให้

รื้อแล้วปลูกใหม่

อย่าให้บัวอดอาหาร
บัวในพ้ืนที่จ�ากัดมักได้รับธาตุอาหารไม่เพียงพอ  

ต้องใส่ปุ๋ยประมาณเดือนละครั้ง และควรเป็นปุ๋ยก้อน

ท่ีใช้กับบัวโดยเฉพาะ หรือใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 

16-16-16 ประมาณ 1-2  ช้อนชา ห่อด้วยกระดาษ

หนังสือพิมพ์หรือดินเหนียว กดฝังลงในดิน

 อย่าใส่ปุ๋ยมากไป
เพราะน�้าจะเกิด
ตะไคร่และเน่าได้
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สกุลของบัวในประเทศไทย
ถ้ามองเพียงผิวเผินจะคิดว่าบัวทุกชนิดมีลักษณะดอกคล้ายกัน แต่เรารู ้แล้วว่าบัว 

แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ มาดูหน้าตาของบัวแต่ละกลุ่มว่ามีลักษณะโดดเด่นสวยงามแค่ไหน

บัวปทุมหรือบัวแหลมแดง บัวบุณฑริก ปุณฑริก หรือบัวแหลมขาว

บัวสัตตบงกชหรือบัวฉัตรแดงบัวสัตตบุษย์หรือบัวฉัตรขาว

ว้าว! พวกเราสวย
กันทุกพันธุ์เลยนะ

ปทุมชาติ
ดอกมกีลิน่หอมอ่อน บานช่วงกลางวนั ลกัษณะของดอกมทีัง้ทรงเรยีวยาว กลบีไม่ซ้อนกันมาก โดยดอกสขีาว 

เรยีกว่า บวับณุฑรกิ ปณุฑรกิ หรือบัวแหลมขาว ดอกสชีมพูเรยีกว่า บวัปทมุหรอืบวัแหลมแดง และดอกทรงป้อม

กลีบซ้อนกันมาก หากดอกสีขาวเรียกว่า บัวสัตตบุษย์หรือบัวฉัตรขาว ดอกสีชมพูเรียกว่า บัวสัตตบงกชหรือ 

บัวฉัตรแดง

อุบลชาติ
บัวกลุ่มอุบลชาติมีหลายสายพันธุ์ มีท้ังบานกลางวันและกลางคืน  ได้แก่  บัวผัน-เผื่อน บัวฝรั่ง บัวสาย

หรือบัวกินสาย บัวจงกลน ีบัวนางกวัก และบัวยักษ์ออสเตรเลีย

บัวฝรั่ง
มีถิ่นก�าเนิดในเขตอบอุ่น-หนาว ใบกลม ขอบใบ

เรยีบ ดอกลอยปริม่น�า้  ปัจจบุนัพบอยู่ 5 ส ีได้แก่ สขีาว 

สีเหลือง สีแสด สีชมพู และสีแดง

บัวผัน-เผื่อน
บวัชนิดนีเ้ป็นอบุลชาตเิขตร้อนชืน้ บานกลางวนั ดอกชพู้นน�า้  เดมิบวัผนัหมายถึงบวัสม่ีวงคราม ดอกใหญ่ 

ส่วนบวัเผือ่นหมายถึงบวัสขีาวขุน่ ปลายกลบีเป็นสม่ีวงครามหรอืม่วงอมแดง ดอกเลก็กว่าบวัผัน พบตามแหล่งน�า้

ทั่วไป  ปัจจุบันบัวผัน-เผื่อนหมายถึงบัวบานกลางวัน ดอกชูพ้นน�้า มีหลากหลายพันธุ์และหลายสี  ได้แก่ สีแดง 

สีขาว สีเหลือง สีชมพู สีแสด สีฟ้าคราม สีม่วงแดง สีม่วงน�้าเงิน และสีเหลือบ (สีผสม)

บัวไดเรกเตอร์จอร์จทีมัวร์ บัวหวานฤดี บัวผัน

บัวฉลองขวัญ

บัวอินดิอานา

บัวศศิลาภ บัวเผื่อน
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พานดอกบัวทรงกลม
สิ่งท่ีขาดไม่ได้ในงานพิธีทางศาสนาพุทธคือดอกไม้ท่ีใช้บูชาพระ โดยรูปแบบท่ีคุ้นเคย

คือการจัดเป็นช่อเสียบแจกัน แต่คราวนี้เราลองมาจัดเป็นพานพุ่มกันดูบ้างดีกว่า

วัสดุอุปกรณ์ วิธีท�า

เด็ดกลีบดอกบัวท่ีช�้ำออก แล้วพับกลีบดอก

ตำมวิธีที่เรำถนัด  เสร็จแล้วพรมน�้ำให้ชุ่ม
1

ตัดโอเอซิสท่ีแช่น�้ำจนชุ ่มเป็นก้อน

สี่เหลี่ยม โดยให้ควำมสูงของโอเอซิส

โผล่ขึ้นมำจำกพำนประมำณ 1 นิ้ว

2

น�ำดอกบัวท่ีตูมท่ีสุดมำตัดก้ำนให้เหลือควำม

ยำวประมำณ 1  เท่ำครึ่งของควำมกว้ำงของ

ปำกพำน แล้วเสียบตรงกลำงก้อนโอเอซิส

3

น�ำดอกบัวอีก  4 ดอกมำเสียบด้ำนซ้ำยและ

ขวำของดอกแรก  ให ้สูงประมำณก้ำนคอ 

ดอกแรกหรือต�่ำกว่ำดอกแรกเล็กน้อย  โดย 

ปักในลักษณะเฉียงออกจนครบทั้ง 4 ดอก

4

น�ำใบพุดมำตัดเป็นก้ำน แล้ว

ปักลงตำมช่องว่ำงรอบดอกบวั 

จนมองไม่เห็นก้อนโอเอซิส

ข้ำงล่ำง และถ้ำมีใบเล็บครุฑ

ก็น�ำมำเสียบแซมสลับกันได้

5

น�ำดอกสแตทิซีสีม่วงและดอก

คัตเตอร ์มำตัดก่ิงให ้สั้นลง 

(ต�่ำกว่ำควำมสูงของดอกบัว

เล็กน้อย) แล้วเสียบแซมรอบ

ดอกบัว  จะช ่วยเ พ่ิมควำม

สวยงำมแก่พำนบัวมำกขึ้น 

เสร็จแล้วพรมน�้ำอีกครั้ง

6
ถ้าก้านดอกบัวงอ
ให้หาไม้เสียบลูกชิ้น
เสียบตรงคอดอก  

แล้วใช้เทปใสพันเพื่อยึด 
ก้านดอกให้ตรง

• พานพุ่ม  

ขนาด 5 นิว้

• ดอกบัว 9 ดอก

• ใบพุดหรือใบเล็บครฑุ

• โอเอซิส

• ดอกสแตทิซี

• ดอกคัตเตอร์
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ส่วนที่ 3 เกร็ดควำมรู้เสริม 

สอดแทรกข้อมูลท่ีมีประโยชน์  เช่น 

คณุประโยชน์จำกบวั คณุค่ำทำงโภชนำกำร 

บัว...ดอกไม้แห่งพุทธศำสนำ

เนือ้หำส่วนน้ีช่วยให้เดก็ ๆ   เหน็ควำม

ส�ำคัญและน�ำไปเชื่อมโยงกับกำรใช้ชีวิต

ประจ�ำวันได้

อธิบายวิธีปฏิบัติ
เป็นขั้นตอน สำนต่อด้วยกำรลงมือปฏิบัติ 

ครูและผู้ปกครองควรอ่ำนหนังสือเล่มนี้ร่วมกับเด็ก  เมื่ออ่ำนจบ

แล้วควรชักชวนและสนับสนุนให้เด็กลงมือปลูกบัวด้วยตนเอง

หลังจำกปลูกบัวควรกระตุ ้นให้เด็กสังเกตและจดบันทึกกำร

เจริญเติบโตของบัว   กำรสังเกตเป็นพ้ืนฐำนส�ำคัญของกำรเพำะปลูก 

เพรำะช่วยให้รู้ว่ำพืชผักสมบูรณ์ดีหรือไม่ หำกมีปัญหำหรือโรคระบำด 

ก็จะแก้ไขได้ทัน

ผู้ปกครองควรส่งเสริมให้เด็กน�ำบัวมำแปรรูปหรือท�ำอำหำร เพื่อ

ให้เด็กเกิดควำมภูมิใจและเห็นประโยชน์ของกำรท�ำเกษตรกรรม  ท้ังยัง

เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ภำยในครอบครัวด้วยกำรท�ำกิจกรรม

ร่วมกัน

เนื้อหาสั้น ๆ
อ่านเพลิน
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