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	 น�้ำนมที่เรำดื่มเป็นนมจำกวัวหรือเปล่ำ	 เอ๊ะ!	แล้วสัตว์ตัวอื่นให้น�้ำนมได้ไหม

	 ท�ำไมเรำจึงมีไข่ไก่แสนอร่อยกินทุกวัน	 เอ๊ะ!	 ถ้ำเรำกินไข่ไก่ก็เท่ำกับกินลูกไก่หรือ 

เปล่ำนะ

	 หลำกหลำยค�ำถำมท่ีเด็ก  ๆ  อำจสงสัย	แต่ไม่รู้จะหำค�ำตอบได้อย่ำงไร	จะมำเฉลยใน 

หนังสือชุด	ชวนเปิดโลกความรอบรู้ด้วยสารานุกรมภาพส�าหรับเด็ก	 เล่ม	ฟาร์ม	 	 ท่ีจะพำ

เด็ก ๆ  ไปท่องเท่ียวในฟำร์ม	 เพ่ือพบกับสัตว์หลำกหลำยชนิดไม่ว่ำจะเป็น	หมู	 เป็ด	ไก่	 วัว	แกะ 

รวมถึงผักผลไม้นำนำชนิด	แล้วมำดูกันว่ำเกษตรกรมีวิธีกำรเลี้ยงอย่ำงไร	และตำมหำค�ำตอบ

ว่ำผลิตภัณฑ์ใดบ้ำงที่ได้จำกสัตว์และพืชเหล่ำนี้

	 ด้วยเน้ือหำและภำพประกอบที่เข้ำใจง่ำยอำจท�ำให้เด็ก ๆ  หลงรักชีวิตในฟำร์มและอยำก

ลองเป็นเกษตรกรก็ได้	 	ถ้ำพร้อมแล้ว	 เรำไปส�ำรวจชีวิตในฟำร์มกันดีกว่ำ

  	 นานมีบุ๊คส์

ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์



ฟำร์ม
ฟาร์มดูคล้ายหมู่บ้านเล็กๆ	ตั้งอยู่ 

โดดเดีย่วกลางท้องทุง่	มอีาคารและบรเิวณ

รอบๆ เป็นสถานท่ีท่ีเกษตรกรใช้เพาะปลกู	

เลี้ยงสัตว์	เก็บเครื่องจักรและพืชผล

ตัวอย่ำงฟำร์มขนำดใหญ่	
ประเทศแคนำดำ
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ถ้ำเป็นฟำร์มขนำดใหญ่	 เกษตรกรจะ
เพำะปลูกและเลี้ยงสัตว์ในปริมำณมำก	
หรืออำจปลูกธัญพืชปริมำณมำก ๆ  

และอำจไม่ได้อำศัยอยู่ที่ฟำร์ม

ฟำร์มที่เห็นนี้เป็นฟำร์มขนำดเล็ก	  
เกษตรกรเพำะปลูกและเลี้ยงสัตว์	
เช่น	 วัว	 แกะ	 หมู	 เป็ด	 ไก่

ปริมำณไม่มำก	และพวกเขำจะ
อำศัยกับครอบครัวที่ฟำร์ม

ฟาร์มแต่ละแห่ง
เหมือนกันไหมคะ
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อ๊ะ! ฉันเหยียบ 
อะไรน่ะมันเคี้ยวอะไรน่ะ 

หมากฝรั่งหรือเปล่า

ดูนั่นสิ! 
มันใส่ตุ้มหูด้วย

1, 2, 3, 4 
มีตั้ง 4 เต้า

วัว
 เกษตรกรเลีย้งววัเพือ่เอาน�า้นม	เน้ือ 

หรอืหนัง	 บางครัง้เกษตรกรจะปล่อยววั 

มาเลม็หญ้าในทุ่งหญ้า	แต่บางทก็ีเลีย้งไว้ 

ในโรงเลีย้งววั	แล้วหาอาหารพวกหญ้า

ฟางหรอือาหารส�าเรจ็รปูมาให้กิน
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วัวเคี้ยวหญ้ำ	แล้วกลืนลงท้อง	
จำกนั้นจะส�ำรอกออกมำ
เคี้ยวซ�้ำให้ละเอียด

หรือเรียกว่ำ	เคี้ยวเอื้อง

ในโรงเลี้ยงวัวนม	เกษตรกรจะน�ำหญ้ำหรือฟำงมำให้แม่วัวกิน 
แต่บำงครั้งก็ให้วิตำมินและอำหำรข้น	เช่น	 เมล็ดข้ำวโพด	  
กำกถั่วเหลือง	 เพื่อให้มันโตเร็วและให้น�้ำนมเพิ่มมำกขึ้น

วัวกินอะไรครับ

วัวตัวนี้เป็นวัวพ่อพันธุ์	 เกษตรกรจะเลี้ยงไว้เอำน�้ำเชื้อ	
เพื่อไปผสมพันธุ์เทียมกับวัวเพศเมีย	  

จำกนั้นวัวเพศเมียก็จะท้องและมีลูกวัวออกมำ

วัวตัวนี้เป็นวัวเพศผู้ที่ถูกตอน	  
มันจะไม่สำมำรถผสมพันธุ์ได้ 
เรำเลี้ยงเพื่อเอำเนื้อเท่ำนั้น

ท�าไมวัวพวกนี ้
ไม่มีเต้านมครับ
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เมื่อแม่วัวตกลูก 
ก็จะมีน�้ำนม

ในอดีต	 เกษตรกรรีดนมวัว 
ด้วยมือ	แต่เดี๋ยวนี้มีเพียง 

ฟำร์มขนำดเล็กเท่ำนั้นที่ใช้วิธีนี้

ปัจจุบันมีเครื่องรีดนมไฟฟ้ำ	ซึ่งเลียนแบบกำรดูดนมของลูกวัว 
ท�ำให้รีดนมแม่วัวได้พร้อมกันหลำยตัว

แม่วัวจะให้น�้ำนมประมำณ	10	เดือน	แต่เพื่อให้ได้นมไปขำยมำกขึ้น	
หลังลูกวัวคลอดแล้ว	จะถูกจับแยกออกจำกแม่ทันทีและน�ำไปเลี้ยง
ในคอกเดี่ยว	ดื่มน�้ำนมเหลือง	2-5	วัน	จำกนั้นดื่มนมผงละลำยน�้ำ

แม่วัวให้นม
ได้อย่างไรครับ

เรารีดนมวัว
อย่างไรครับ
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แมกซ์เหยียบอวัึวทีม่อียู่เกลือ่นกลำด
ในทุ่งหญ้ำเข้ำให้แล้ว

อึวัวเป็นปุ๋ยอย่ำงดีให้กับต้นไม้	 เกษตรกรหลำยคนเก็บอึวัวไปผสมกับ
แกลบเผำ	ร�ำละเอียด	เพื่อท�ำปุ๋ยคอก		บำงประเทศใช้อึวัวสร้ำงบ้ำน

บำงครั้งจะห้อยกระดิ่ง
เพื่อให้รู้ว่ำวัวอยู่ที่ไหน

วัวมีหลำยสำยพันธุ์และมีสีขนต่ำงกัน	วัวบำงพันธุ์มีขนสีขำวปนจุดสีน�้ำตำล
หรือจุดสีด�ำ	บำงพันธุ์มีขนสีขำวล้วน	บำงพันธุ์จะถูกเลี้ยงไว้เอำเนื้อ	บำงพนัธุ์
เลีย้งไว้เอำน�ำ้นม	เรำน�ำน�ำ้นมไปแปรรปูเป็นผลติภัณฑ์ต่ำง ๆ 	 เช่น	เนยแข็ง

วัวทุกตัวเหมือนกัน
ไหมคะ

อ๋ึย! แหยะ

วัวบำงตัวถูกติดป้ำยที่ห ู
เพื่อให้ระบุตัวได้
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