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บทคัดยอ  
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภูมิปญญาทองถ่ิน
ในการเลี้ยงมดแดงในแปลงเกษตรอินทรียของนายสวาสดิ์ พุทธรรมา 
เกษตรกร บานหวยชัน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน และสราง
นวัตกรรมที่สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร 
ดําเนินการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณนายสวาสดิ์ พุทธรรมา และ
สมาชิกในครอบครัว สํารวจขอมูลภาคสนามและสังเคราะหขอมูลเพื่อ
ถอดองคความรู ระยะเวลาศึกษาระหวางวันที่ 1-30 เมษายน  พ.ศ. 
2553 
 ผลการศึกษาพบวากระบวนการเลี้ยงมดแดงในแปลง
เกษตรอินทรียของนายสวาสดิ์ พุทธรรมา จะเร่ิมจัดกระทําในชวง
ฤดูกาลวางไขของมดแดง คือ ชวงเดือนกุมภาพันธ–เมษายน และ
ชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน ของทุกปโดยการกําจัดตัวห้ํา เชน มด
ดํา และปลวกที่เปนศัตรูของมดแดงบนตนไมกอน แลวนําเศษอาหาร
เชนกางปลา กระดูกกบ กระดูกวัว มาแขวนไวสูงจากพื้นดินประมาณ 
1 เมตร พรอมกับแขวนกระบอกน้ําไวดวยเพื่อใหมดแดงสะดวกใน
การหาอาหาร การขยายอาณาจักรมดแดงกระทําโดยสํารวจดูวาถา
ตนใดมีปริมาณรังนอยจะนําเอารังจากตนอื่นมาเขยาลงบริเวณที่มี
อาหารและน้ํา และใชเชือกไนลอนหรือสายไฟเกาที่เลิกใชแลวพาด
ผานจากตนหน่ึงไปยังอีกตนหน่ึงเพื่อใหมดแดงไตไปมาและสรางรัง
ใหม ชีพจักรมดแดงจากระยะไขถึงตัวเต็มวัยใชเวลา 30–40 วัน 
ดังน้ันรังมดแดงที่ถูกเก็บผลผลิตในชวงฤดูกาลวางไขจะสามารถสราง
รังใหมและใหไขมดแดงไดอีกประมาณ 1-2  คร้ัง ประชากรในรังมด
แดง 1 รังประกอบดวย 1) ไขขนาดเล็ก 2) ตัวหนอนมีสีขาวขุนไมมี
ขาหัวทายแหลมปานเรียกกันโดยทั่วไปวาไขมดแดง 3) ดักแด 4) แม
เปง 5) มดงาน 6) มดเพศผู 7)        มดราชินี นายสวาสดิ์ พุทธรร
มา ไดประดิษฐเครื่องมือที่ใชในการแหยไขมดแดงที่แตกตางจาก
ชาวบานทั่วไป คือใชทอ พี วี ซี แทนไมสอย และใชกรวยพลาสติก
แทนกระบุง เม่ือใชกรวยแหยใหรังมดแดงแตก ไขมดแดงก็จะไหลตก
มาตามทอลงไปในภาชนะที่รองอยูปลายอีกขางหนึ่งของทอ พี วี ซี 
ซ่ึงเปนการลดการถูกมดแดงกัดและลดการเก็บเศษใบไม กิ่งไม ลาง 
เม่ือคัดเอาไขมดแดงแลว จะนําตัวมดไปปลอยคืนไวที่ตนไมตามเดิม
เพื่อใหมันกลับไปทํารังใหม รังมดแดง 1 รังจะใหไขมดแดง 200–600 
กรัม แลวแตขนาดของรัง เน่ืองดวยไขมดแดงเปนอาหารอีกชนิดหน่ึง
ของทองถ่ินที่สามารถนํามาประกอบอาหารไดหลายชนิดโดยเฉพาะ
อาหารอีสาน เชน กอยไขมดแดง ใสในตมปลา แกงหนอไม แกงเห็ด 
แกงหวาย แกงผักหวาน ไขเจียว ฯลฯ จึงเปนที่นิยมของผูบริโภค ทํา
ใหราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 200-250 บาท ดังน้ันการเลี้ยงมดแดงจึง
เปนแนวทางหนึ่งที่นอกจากจะใชไข      มดแดงเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือนแลวยังสามารถสรางรายไดเสริมใหกับครอบครัวอีกดวย     

 การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยสามารถนําไปใชเปนแนวทางใน
การสร างชุดกิจกรรมการทําโครงงาน   ในสาระการเรียน รู
วิทยาศาสตร โดยใหนักเรียนแตกลุม ไดสืบเสาะและหาวิธีการนําเอา
ภูมิปญญาพื้นบานในรูปแบบตาง ๆ เชน การทําปุยอินทรีย การเลี้ยง
สัตว การปลูกพืช ฯลฯ มาใชใหเกิดประโยชนไดจริงทั้งตอตนเอง 
ครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน โดยอาศัยแหลงเรียนรูทั้งใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 
คําสําคัญ : ภูมิปญญาทองถ่ิน กระบวนการเลี้ยงมดแดง     เกษตร
อินทรีย 

 
1. บทนํา 

“...คําวาพอเพียง มีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมาย
กวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับใชของเทานั้นแตมี
ความหมายวาพอมีพอกิน...” “...Self-Sufficiency น้ันหมายความ
วา ผลิตอะไรมีพอที่จะใชไมตองไปขอซ้ือคนอื่น อยูไดดวยตัวเอง...”  “...
คนเราถาพอในความตองการมีความโลภนอยเม่ือมีความโลภนอยก็
เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุกประเทศมีความคิดอันน้ีไมใชเศรษฐกิจ มี
ความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณไม
สุดโตง  ไม โลภอยางมากคนเราก็อยู เปนสุข . . . ” พระราชดํารัส
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพร รษ า  ณ  ศ า ล า ดุ สิ ด า ลั ย  ส วน จิ ต ร ล ด า  พร ะ ร า ช วั ง
ดุสิต วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541 

จากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่
พระราชทานแกปวงชนชาวไทย ทําใหทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และ
สถานศึกษา    ไดตระหนักถึงความสําคัญถึงการดํารงอยูดวยการ
พึ่งพาตนเองและการอยูบนรากฐานของความพอเพียงโดยใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต
และวิถีปฏิบัติ พระองคทานไดทรงเนนย้ําแนวทางพัฒนาที่ตั้งอยูบน
พื้นฐานของทางสายกลางและ                    ความไมประมาท โดย
คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัว
ตลอดจนใชความรูและคุณธรรม เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตปองกัน
ใหรอดพนจากวิกฤตและใหสามารถอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืน
ภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 

นายสวาสดิ์ พุทธรรมา นักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมดีเดนประจําป 2552 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  เปนอีกบุคคลหนึ่งที่ไดนอมนําเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชเปน
แนวทางปฏิบัติบนที่ดินของตนเอง 6 ไรโดยแบงเน้ือที่ออกเปนสวน 
ๆ คือที่อยูอาศัย สวนผัก คอกหมูหลุม บอเลี้ยงปลา บอเลี้ยงกบ สวน



 

ผลไม สวนไผ พืชผักสวนครัวชนิดตาง ๆ ไดอยางลงตัว ในแตละ
เดือนนอกจากจะใชผลผลิตเพื่อการบริโภคแลวยังมีเหลือสําหรับ
จําหนายเปนรายไดของครอบครัวประมาณเดือนละ 20,000 บาท 
ในชวงฤดูกาลที่มีไขมดแดง จะมีรายไดเพิ่มข้ึนจากการขายไขมด
แดงอีกเดือนละประมาณ 4,000–5,000 บาท เพราะไขมดแดงเปน
อาหารยอดนิยมประจําฤดูกาลของคนอีสาน เน่ืองดวยสามารถนํามา
ประกอบอาหารไดหลายอยาง เชนกอยไขมดแดง แกงเห็ด แกง
หนอไม ตมปลา ไขเจียว ฯลฯ  ซ่ึงสมาชิกทุกคนในครอบครัวคือนาย
สวาสดิ์ ภรรยา บุตรชาย บุตรสะใภ และหลาน 2 คน มีหนาที่รวมกัน
ไดอยางกลมกลืน 
 ผูวิ จัยไดสํารวจและศึกษาโดยรอบบริเวณแปลงเกษตร
อินทรียของนายสวาสดิ์ พุทธรรมา พบวามีการนําเอาภูมิปญญาพื้นบาน
มาใชในการเลี้ยงมดแดงบนตนไมผล เชน มะมวง มะปราง ลิ้นจ่ี ฯลฯ  
และบนตนไมผลแตละตนที่ปลูกไวมีรังมดแดงอาศัยอยูเปนจํานวนมาก 
สวนของลําตนที่สูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร พบกระดูกวัว เศษ
กางปลา กระดูกกบที่ใสในถุงตาขาย และน้ําแขวนไว ซ่ึงบริเวณดังกลาว
มีมดแดงมาตอมจํานวนมาก และตนไมแตละตนจะมีเชือกไนลอนพาด
ผานจากตนหน่ึงไปยังอีกตนหน่ึง มีมดแดงไตไปมาตลอดเวลา ผูวิจัยจึง
เกิดความสนใจใครจะศึกษากระบวนการเลี้ยง มดแดง และการแหยไข
มดแดงจากเครื่องมือที่แตกตางจากชาวบานทั่วไป คือการใชทอ พี วี ซี 
แทนไมสอย และใชกรวยพลาสติกแทนกระบุง เม่ือใชกรวยแหยไปที่รัง
มดแดง ไขมดแดงก็จะไหลตกมาตามทอลงไปในภาชนะที่รองอยูปลาย
อีกขางหนึ่งของทอ    พี วี ซี  ทําใหคนสอยไขมดแดงลดการโดนมด
แดงกัด 
 
2. วัตถุประสงค    

   1. เพื่อศึกษากระบวนการการเลี้ยงมดแดงบนตนไม
บริเวณแปลงเกษตรอินทรีย  

   2. เพื่อสรางนวัตกรรมที่สนับสนุนการเรียนการสอน
รายวิชาวิทยาศาสตร  
 
3. วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา  

 1. วัสดุอุปกรณ 
  1.1  กลองถายรูป   
  1.2  สมุดบันทึก 

 2. วิธีการศึกษา 
  2.1  สํารวจพื้นที่เกษตรอินทรียของนาย
สวาสดิ์ พุทธรรมา บานหวยชัน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
   2.2  ศึกษาเอกสารและขอมูลจากเอกสาร ตําราและ
อินเตอรเน็ตเกี่ยวกับมดแดง การเลี้ยงมดแดง  
  2.3  วางแผนการเก็บขอมูลการวิจัย โดยการ 
สํารวจ การสังเกต บริเวณที่มีรังมดแดงภายในแปลงเกษตรอินทรีย     

 2.4  สัมภาษณเกี่ยวกับกระบวนการเลี้ยงมดแดง 
การเก็บไขมดแดงและการจําหนายไขมดแดงจากนาย 
สวาสดิ์ พุทธรรมา 
  2.5 บันทึกขอมูลตามประเด็นที่ศึกษา ดําเนินการ
รวบรวม วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 
 
ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับมดแดง 

มดแดงเปนแมลงที่มีการจัดระเบียบสังคม ที่เรียกวา 
Social Organization  จัดเปนพวก Social Insects หมายถึง แมลงที่
มีการทํางานรวมกัน มีการสรางรัง เลี้ยงดูตัวออน ตอสูศัตรูที่มาทํา
อันตรายใหกับพวกของมัน มดแดงจึงจัดเปนแมลงที่มีสังคมชนิดหน่ึง
มีรูปรางลักษณะลําตัวสีสมคอนแดง ความยาวตลอดลําตัวประมาณ 
1 เซนติเมตร ชาวบานโดยทั่วไป เรียกวา “มดแดง” บางทองถ่ิน เชน
ชาวผูไท เรียกวา “มดสม” ฝร่ังเรียกวา “Red Ant” ในทาง
วิทยาศาสตร มดแดงจัดเปนสัตวอยูใน ไฟลัมอารโทรโปดา 
(Artropoda) อยูในคลาส อินเซกตา (Insecta Class) สัตวที่อยูใน
คลาสนี้ ไดแกสัตวจําพวกแมลงตางๆ เชน ตั๊กแตน มด ปลวก ผีเส้ือ 
ตอ แตน ผ้ึง ฯลฯ  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษากระบวนการเลี้ยงมดแดงและการเก็บไข
มดแดงภายในแปลงเกษตรอินทรียของนายสวาสดิ์ พุทธรรมา 
เกษตรกรบานหวยชัน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดยการ
สัมภาษณ จากสถานที่จริงซ่ึงนายสวาสดิ์ พุทธรรมา ไดกรุณากลาวถึง
กรรมวิธีและรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงมดแดงจากเศษอาหาร
และกระดูกวัว ดังน้ี 
 
 
 

1. กระบวนการเลี้ยงมดแดง  

 นายสวาสดิ์ พุทธรรมา ไดกรุณาอธิบายพรอมกับนํา
ผูวิจัยไปศึกษาข้ันตอนตาง ๆ จากสถานที่จริงภายในแปลงเกษตร
อินทรียดังรายละเอียดตอไปน้ี 

   
รูปที่ 1  รูปรางลักษณะของมดแดง รูปที่ 2  แสดงวรรณะของมดราชินี   
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รูปท่ี 3 วงจรชีวิตของมดแดง 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 กระบวนการเลี้ยงมดแดงภายในแปลงเกษตรอินทรีย
บริเวณที่เปนแปลงไมผลจะจัดกระทําดังรูปที่  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                     1.1 การเลี้ยงและการขยายรังมดแดง   
  ในชวง เ ดือนกุมภาพันธ -เมษายน  และเดือน
สิงหาคม-กันยายน ของทุกปเปนชวงฤดูกาลวางไขของมดแดง นาย
สวาสดิ์ พุทธรรมา ใชวิธีการนําเศษอาหาร เชน กระดูกวัว กางปลา 
กระดูกกบที่ใสในถุงตาขายมาแขวนไวสูงจากพื้นดินประมาณ 1 
เมตร พรอมกับแขวนกระบอกน้ําไวใกล ๆ กับที่แขวนอาหารเอาไว 
เพื่อใหมดแดงกินอาหารและน้ําไดสะดวกโดยไมตองลงมาจากตนไม 
และเปนการปองกันไมใหมดแดงไตลงมาบนพื้นดินไดอีกดวย  

 
      
 
 
 
      
 

  

 สําหรับการขยายรัง   มดแดงจะทําโดยการนํารังมดแดง
เดิมไปเขยาบนตนไมผลภายในแปลงเกษตรอินทรีย แลวใชเชือก
ไนลอนหรือสายไฟฟาเกาที่เลิกใชแลวโยงจากตนหน่ึงไปยังอีกตน
หน่ึงเพื่อใหมดแดงไตไปมา ซ่ึงจะเปนวิธีการหนึ่งที่ชวยใหมดแดง
ขยายรังโดยการสรางอาณาจักรใหมและสรางรังใหมข้ึนมาไดมากข้ึน 
และเม่ือเก็บผลผลิตคือไข   มดแดงแลวก็จะนํามดที่ติดมาไปปลอยไว
ที่ตนไมตามเดิมเพื่อใหมันจะสรางรังใหมและใหผลผลิต คือ ไขมด
แดงอีกประมาณ 1-2 คร้ัง ซ่ึงมดแดงบางกลุมก็อาจจะไปสราง
อาณาจักรข้ึนมาใหม ทําใหไดรังมดแดงเพิ่มมากขึ้นแตทั้งน้ีตอง
ปลอยมดราชินีหรือมดนางพญาไปพรอมกันดวย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  1.2  กรรมวิธีการแหยไขมดแดง  
  ในการเก็บไขมดแดงนายสวาสดิ์ พุทธรรมา ได
ประดิษฐเครื่องมือในการแหยไขมดแดงที่แตกตางจากชาวบานทั่วไป 
คือ ใชทอ พี วี ซี แทนไมสอย และใชกรวยพลาสติกแทนกระบุง เม่ือ
ใชกรวยแหยไปที่รังมดแดง ไขมดแดงก็จะไหลตกมาตามทอลงไปใน
ภาชนะที่รองอยูปลายอีกขางหนึ่งของทอ พี วี ซี เพื่อลดการถูกมด
แดงกัด และลดการเก็บเศษใบไม กิ่งไมไดเปนอยางดี กรรมวิธีในการ
เก็บไขมดแดงที่แหยมาแลวคือจะเทลงในถังนํ้าที่มีผาขาวบางรองอยู 
เก็บเศษ กิ่งไมที่ติดคางอยูออกไปแลวสายถุงผาไปมาใหมดงานจะไต
ออกแลวนําตัวมดไปปลอยคืนไวที่ตนไมตามเดิมเพื่อใหมันกลับไปทํา
รังใหม  ประชากรในรังมดแดง 1 รังประกอบดวย 1) ไขขนาดเล็กมีสี
ขาวขุน 2) ตัวหนอนมีสีขาวขุนไมมีขาหัวทายแหลมปาน เรียกกัน
โดยทั่วไปวาไขมดแดง หนอนของแมเปงจะมีขนาดใหญกวาหนอน
ของมดงาน 3) ดักแดมีสีขาวขุนมีขาและปกยื่นออกมาจากลําตัว 4) 
แมเปงลําตัวสีเขียวปนนํ้าตาลมีปกบินได มีหนาที่วางไขและเลือก
ทําเลในการสรางรัง 5) มดงานทําหนาที่หาอาหารและปองกันศัตรู 6) 
มดเพศผูมีลําตัวสีดํามีปก 7) มดราชินีมีลําตัวขนาดใหญกวามดงาน
และมดเพศผูทําหนาที่ในการผสมพันธุ และควบคุมประชากร 
 
 
 
 
 
 
 
  

 1.3  การบริโภคและการจําหนายไขมดแดง 
 ไขมดแดงมีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 200–250 บาท ถา
ขายปลีกใหชาวบานที่มาซื้อในสวนคิดราคาถวยละ 20 บาท (ขนาด
ถวยปากกวาง 6 เซนติเมตร ลึก 4 เซนติเมตร) โดยปกติจะมีคนเขา
มาซื้อเองภายในสวนและมีการสั่งจองไวลวงหนา 
 
 
 
            
  
 
 
 
   

       

   

   

 

รูปที่ 4 รวมรับฟงขอมูลการดําเนินการ รูปที่ 5  สอบถามขอมูลการเล้ียงมดแดง 

รูปท่ี 6  กระบวนการเลี้ยงมดแดง 

เกษตรกร การเลี้ยง        
มดแดง 

ใหอาหาร 

ใหนํ้า 

การเก็บไขมดแดง การกิน/จําหนาย 

รูปที ่9  รังมดแดงบนตนพลับ รูปที ่10 การใชเชือกพาดระหวางตนไม 

รูปที่ 11 เครื่องมือแหยไขมดแดง รูปที่ 12  ไขมดแดงและแมเปงที่ได 

รูปที่ 13  ไขมดแดงที่นํามาประกอบอาหาร รูปที่ 14  กอยไขมดแดง 

รูปที่ 7 การใหอาหารและน้ําแกมดแดง รูปที่ 8  มดแดงกินอาหารที่นําไปวางไว 

 



 2. การสรางนวัตกรรมที่สนับสนุนการเรียน              
การสอน 
 การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยสามารถนําไปใชเปนแนวทางใน
การสรางชุดกิจกรรมการทําโครงงาน ในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
โดยแบงผูเรียนออกเปนกลุม ๆ ละประมาณ 3-5 คนแลวใหผูเรียนแต
ละกลุมสืบเสาะและหาวิธีการนําเอาภูมิปญญาพื้นบานในรูปแบบตาง 
ๆ เชน การทําปุยอินทรีย การเลี้ยงสัตว การปลูกพืช ฯลฯ มาใชให
เกิดประโยชนไดจริงทั้งตอตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน 
โดยอาศัยแหลงเรียนรูจากสภาพจริงทั้งในสถานศึกษา และนอก
สถานศึกษา  
 
4. สรุปผลและวิจารณผลการศึกษา 
 1. กระบวนการเลี้ยงมดแดง มีข้ันตอนดังน้ี 
  1.1 การเลี้ยงและการขยายรังมดแดง การเลี้ยง
มดแดงภายในแปลงเกษตรอินทรียของนายสวาสดิ์ พุทธรรมา เปน
ลักษณะของการเพิ่มแหลงอาหารใหกับ  มดแดง และการขยาย
อาณาจักรของมดแดง ซ่ึงกระทําโดยการเขยารังมดแดงไปตามตนไม
ผล และใชเชือกหรือสายไฟฟาเกาโยงใหมดแดงไตไปมาระหวาง
ตนไม เพื่อใหมดแดงขยายอาณาจักรในการสรางรังใหมากข้ึน 
สอดคลองกับ ณ ชนก ลิปการ (2541) ที่วาชาวบานที่ศูนยการเรียนรู
อาชีพการเลี้ยงมดแดง อําเภอแกงสนามนาว จังหวัดนครราชสีมา ได
แบงพื้นที่สวนออกเปนสองสวนคือฝงทางทิศตะวันออกเปนกลุมมด
แดงที่เลี้ยงโดยการใหอาหารและน้ํา สวนฝงทางทิศตะวันตกปลอยให
หาอาหารเองตามธรรมชาติ พบวาไขมดแดงในสวนฝงทิศตะวันออก
ที่ใหนํ้าและอาหารมีความสมบูรณและขนาดใหญกวาไขมดแดงใน
สวนฝงทิศตะวันตกเล็กนอยแตปริมาณไมแตกตางกันมากนัก สวน
การเขยารังมดแดงและการใชเชือกโยงพาดผานตนไมจากตนหน่ึงไป
ยังอีกตนหน่ึงเปนการขยายอาณาจักรการสรางรังมดแดงใหเพิ่มมาก
ข้ึนดัง นิรนาม (2541) ที่วานายทรงเดช โคตรสุวรรณ อาจารยใหญ
โรงเรียนบานหนองกกคูณ ตําบลหนองฮี อําเภอปลาปาก จังหวัด
นครพนม ไดเร่ิมโครงการเลี้ยงมดแดงเปนแหงแรกของภาคอีสาน 
เม่ือ พ.ศ. 2535 โดยใหนักเรียนเขาปาเพื่อตัดรังมดแดงใสกระสอบ 
แลวนํามาปลอยตามตนไมในโรงเรียน โดยกอนปลอยไดพนนํ้าสกัด
สะเดาไลมดดําออกกอนเพราะเปนศัตรูของมดแดง และใหนักเรียน
นําเศษอาหาร เชน กางปลา ซากงู จ้ิงจก มาวางไวที่โคนตนไมใหมด
แดงกิน พบวามดแดงทํารังและอาศัยอยูบนตนไมในบริเวณโรงเรียน 
และใหผลิตคือไขมดแดงตามวัตถุประสงค วิพาพร มะลิงาม (2547) 
รายงานวาการทํางานของมดแดงในรอบวัน มดแดงจะออกหาอาหาร
มากที่สุดในชวงเวลา 12.00 น. สวนเวลา 17.00 น. จะพบนอยที่สุด 
เม่ือมดแดงพบอาหารจะใชกรามคาบอาหารแลวลากกลับเขาไปในรัง  
นายสวาสดิ์ พุทธรรมา บอกวาในชวงฤดูกาลวางไขมดแดงเมื่อแหย
รังมดแดงเพ่ือเอาไขมดแดงและแมเปงแลวจะนําตัวมดแดง มดตัวผู
และราชินีมดกลับไปปลอยไวที่ตนไมตามเดิมเพื่อใหมันสรางรังใหม 
เม่ือทําอยางนี้จะทําใหไดรังมดแดงใหมมากข้ึนถึง 1-2 คร้ัง 
สอดคลองกับเดชา วิวัฒนวิทยา (2545) กลาววามดแดงจัดเปนแมลง
ชนิดหน่ึงที่มีชีพจักรจากระยะไขถึงตัวเต็มวัยใชเวลา 30-40 วัน มด
ราชินีมีอายุมากกวา 1 ปข้ึนไปถาไมถูกตัวห้ํากิน    มดตัวผู มีอายุ 
3-4 เดือน มดงานมีอายุ 2-3 เดือน และ Holldobler and Wilson 
(1977) อางใน ทัศนีย แจมงาม (2546) อธิบายข้ันตอนการสรางรัง

ของมดแดงวา มดแดงชอบสรางรังตามตนไมที่มีใบดก ใบกวาง ไม
ผลัดใบงาย เชน แดงเต็ง รัง ยอบาน ประดู มะมวง ฯลฯ การสรางรัง
มดแดงมี 3 ข้ันตอน ดังน้ี 1) มดงานดึงขอบใบลงมาโดยการตอตัวกัน
และมวนใบ 2) เม่ือสรางรังที่มีลักษณะคลายเต็นทแลว มดงานตัวอื่น
จะไปคาบตัวหนอนที่โตเต็มที่มาคายเสนใยออกมาเพื่อบัดกรีตาม
รอยตอ 3) เพิ่มเสนใยทําใหรังแข็งแรงและทํารูทางเขา กระบวนการ
ทั้งหมดจะใชเวลา 3-4 ชั่วโมง ดังน้ันในชวงฤดูกาลวางไขของมดแดง
เม่ือแหยรังมดแดงแลวมดแดงจะสามารถสรางรังและวางไขได 1-2 
คร้ัง  
  1.2 กรรมวิธีการเก็บไขมดแดง 

 ในรอบ 1 ปการเก็บไขมดแดงภายในแปลงเกษตร
อินทรียของนายสวาสดิ์ พุทธรรมา จะกระทําได 2 คร้ัง คือชวงเดือน
กุมภาพันธ-เมษายน และชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน สอดคลองกับ
เดชา วิวัฒนวิทยา (2545) กลาววาในรอบ 1 ป ฤดูกาลวางไขของมด
แดงจะเกิดข้ึน 2 คร้ัง คือ ชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน และชวงเดือน
กุมภาพันธ-มีนาคม จะใชเวลาในวางไขประมาณ 2–3  เดือน  ในรัง
มดแดง  1  รังจะใหไขมดแดงประมาณ 200–600 กรัมข้ึนอยูกับ
ขนาดของรังมดแดง การเก็บไขมดแดงของนายสวาสดิ์ พุทธรรมา 
ไดปรับปรุงเครื่องมือการสอยไขมดแดงจากเดิมที่ชาวบานใช คือใช
ลําไมไผที่ปลายไมผูกติดกับตะกรา เม่ือแหยปลายไมไปที่รังมดแดง 
รังมดแดงจะแตกแลวไขมดแดงจะตกลงไปในตะกรา ดวยวิธีน้ีจะทํา
ใหตัวมดแดงกระจายและตกลงมากัดคนสอย  แตวิธีการที่นาย
สวาสดิ์ พุทธรรมา ใชคือการนําทอ พี วี ซี มาใชแทนไมสอยและใช
กรวยพลาสติกแทนกระบุง เม่ือใชกรวยแหยไปที่รังมดแดง ไขมด
แดงก็จะไหลตกมาตามทอลงไปในภาชนะที่รองอยูปลายอีกขางหน่ึง
ของทอ พี วี ซี ทําใหคนแหยไขมดแดงลดการโดนมดแดงกัดและลด
การเก็บเศษใบไมและกิ่งไมที่มากับรังมดแดงไดดีอีกดวย  

 1.3  การบริโภคและการจําหนายไขมดแดง   
   ไขมดแดงที่เก็บไดสามารถจําหนายจะไดกิโลกรัมละ
ประมาณ 200–250 บาท และขายในราคาปลีกถวยละ 20 บาท ซ่ึง
เปนการเพิ่มรายไดโดยที่ไมตองลงทุนอะไรมากนักนอกจากซื้อ
กระดูกวัวในราคาทอนละ 10 บาทตอตนไม 1 ตน เชือกไนลอนหรือ
เชือกปอกระเจาราคาเมตรละ  5  บาท และทอพี วี ซี ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 1 น้ิว ยาว 4 เมตร 1 เสนราคา 45 บาท ในการจําหนาย
ไดมีพอคามารับซ้ือผลผลิตจากแปลงโดยตรงและมีคนในชุมชนมาขอ
ซ้ือเองภายในสวน ทัศนีย แจมจรรยา (2546) รายงานการผลิตแมลง
กินไดเพื่อเศรษฐกิจและโภชนาการของชุมชน :   มดแดง วาแมลงที่
พบในทองถ่ินภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวนมากที่ใชเปนอาหาร 
แตแมลงที่จัดเปนสัตวเศรษฐกิจเพราะมีผูนิยมกินเปนจํานวนมาก
ไดแกตั๊กแตนปาทังกา แมงกระชอน หนอนรถดวน ดักแดไหม 
จ้ิงหรีด และไขมดแดง จึงเปนสาเหตุใหเกษตรกรหันมาสนใจและทํา
การเลี้ยงแมลงดังกลาวเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริมรายไดใหกับ
ครอบครัว สวนการบริโภคมดแดงในภาคอีสานมดแดงจัดเปนแมลงที่
สามารถกินไดทั้งตัวมดแดง       แมเปง และไขมดแดง ที่สามารถ
นํามาประกอบอาหารไดหลายชนิดโดยเฉพาะอาหารอีสาน เชน กอย
ไขมดแดง ใสในแกงหนอไม แกงหวาย แกงเห็ด แกงผักหวาน ตม
ปลา ไขเจียว ฯลฯ ไขมดแดงจึงเปนอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ
ของชุมชนทุกทองถ่ิน 
 



 2. การสรางนวัตกรรมที่สนับสนุนการเรียน              
การสอน 
 นวั ต ก ร รม เ ป น ส่ิ ง ที่ มี ค ว ามสํ า คั ญอย า ง ยิ่ ง ต อ
กระบวนการจัดการเรียนรู เพราะนวัตกรรมเปนส่ือที่สามารถ
เชื่อมโยงใหผูเรียนกระบวนการคิด และสรางองคความรูดวยตนเอง
จนเกิดเปนองคความรู การสรางนวัตกรรมที่สนับสนุนการเรียนการ
สอนสามารถกระทําไดหลายรูปแบบ ในการศึกษาครั้งน้ีเปนอีก
แนวทางหนึ่งที่สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดกระบวนการ
เรียนรูแบบบูรณาการรวมกับสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยสราง
แรงบันดาลใจใหผูเรียนไดสืบเสาะและหาวิธีการนําเอาภูมิปญญา
พื้นบานอาทิ เชน การทําปุยอินทรีย การเลี้ยงสัตว การปลูกพืช การ
บริหารจัดการดินและนํ้า ฯลฯ โดยใชชุดปฏิบัติกิจกรรม การทํา
โครงงาน เอกสารประกอบการเรียน หรือหนังสืออานเพิ่มเติม เพื่อให
เกิดประโยชนไดจริงทั้งตอตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน และ
สอดคลองกับแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวไดอยางเหมาะสมและยั่งยืน 
  
5. ขอเสนอแนะ 
 1. ควรใชบริเวณแปลงเกษตรอินทรียของนายสวาสดิ์ 
พุทธรรมา เปนแหลงเรียนรูในการศึกษาดานตาง ๆ เชน การเลี้ยง
กบ การเลี้ยงปลา การเก็บรักษาเมล็ดพันธุพืช การทําหมูหลุม การ
ทําปุยหมักชีวภาพ การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ การจัดการ
ดินและนํ้า การประดิษฐเครื่องมือ เครื่องใชทางการเกษตร ฯลฯ  
 2. ในการสรางนวัตกรรมครูควรสรางชุดกิจกรรมที่
สามารถบูรณาการรวมกับกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาองครวมของความรูที่
ผสมผสานกับการดํารงชีวิตที่อยูบนพื้นฐานตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงไดอยางยั่งยืน 
 
 กิตติกรรมประกาศ 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัยในโครงการครุวิจัยส่ิงแวดลอมศึกษา รุนที่ 
5 พ.ศ. 2553  ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยรรยงค 
อินทรมวงเพื่อน ๆ นอง ๆ ครุวิจัยรุน 5 ที่คอยใหความชวยเหลือเม่ือ
ประสบปญหาเปนอยางดี  คณาจารย นักวิจัย คณะพี่เลี้ยง และนาย
สวาสดิ์ พุทธรรมา พรอมครอบครัวที่ไดใหความรูและถายทอด
ประสบการณในดานตาง ๆ จนทําใหผูวิจัยสามารถเก็บรวบรวม
ขอมูลและสามารถดําเนินการวิจัย จนประสบผลสําเร็จ ผลจากการทํา
วิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยจะนําความรูที่ไดรับไปประยุกตกับตนเอง นักเรียน
และชุมชน อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาการทั้งดานการเรียนการ
สอน การใชวิ ถีชีวิตอยางพอเพียงตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอยางยั่งยืน 
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