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คำนำ 

ตามท่ีกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดได้จัดทำโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยง

ปลาในพื้นที่นาข้าวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสมกับเกษตรกร สภาพพื้นที่ และภูมิสังคม เพื่อบรรลุ
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พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 6 (ขอนแก่น) ดำเนินโครงการดังกล่าวในกิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมเลี้ยงปลาในนา

ข้าว (โครงการประมงอินทรีย์) จำนวน 5 ราย โดยดำเนินการระหว่างเดือน เมษายน 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2563 

สำเร็จตามขั้นตอนตามคู่มือปฏิบัติงานของกองฯ ที่ได้มอบหมาย มีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามท่ีสรุปไว้ในรายงาน

ผลการดำเนินการฉบับนี้ และหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจต่อไป 
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โครงการศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าวจังหวัดนครราชสีมา 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือทราบผลผลิตและรายได้ของการเลี้ยงปลาในนาข้าว 
2. เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคของการเลี้ยงปลาในนาข้าว 
3. เพ่ือจัดทำแนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวสำหรับเกษตรกร 

ระยะเวลาดำเนินงาน 

ระบุระยะเวลาเริ่มดำเนินการตั้งแต่คัดเลือกเกษตรกรจนถึงเกษตรกรเก็บผลผลิตเสร็จสิ้น 

วิธีดำเนินงาน 

1. การรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 

1.1 เกษตรกรมีความยินดีที ่จะร่วมมือกับกรมประมงในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสัมภาษณ์

รายบุคคลในด้านต่าง ๆ เช่น การเลี้ยงสัตว์น้ำ รายได้ ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาและอุปสรรค เป็น

ต้น 

1.2 แปลงนาข้าวของเกษตรกรมีความพร้อมสำหรับการเลี้ยงปลาในนาข้าว เช่น มีการขุดร่องมีบ่อใน

แปลงนา เป็นต้น 

1.3 ให้พิจารณาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยน้อยเป็นลำดับแรก 

2 การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ 

2.1 ชี้แจงโครงการฯ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในแต่ละขั้นตอน ทำการสัมภาษณ์ข้อมูล

เกษตรกรรายบุคคลก่อนปล่อยปลาโดยใช้แบบสอบสัมภาษณ์เกษตรกรโครงการฯ ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ และให้คำแนะ

นาวิธีการเลี้ยงปลา 

2.2 ถ่ายรูปแปลงนา ถ่ายรูปบ่อปลาในแปลงนา และถ่ายวีดีโอ พร้อมทั้งจัดเก็บพิกัดภูมิศาสตร์แปลงนา

และจัดทำแผนที่ใน Google map โดยระบุพ้ืนที่แปลงนาทั้งหมดในการเลี้ยงปลา และพ้ืนที่บ่อหรือร่องในแปลงนา โดย

รวบรวมและจัดทำข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นรายบุคคล 

2.3 สนับสนุนลูกปลาน้ำจืด ขนาด 5-7 เซนติเมตร อัตรา 500 ตัวต่อไร่ (ไม่เกิน 3,000 ตัวต่อราย) 

ได้แก่ ปลานิล 

2.4 สุ่มชั่งน้ำหนักและวัดความยาวของปลาก่อนส่งมอบให้แก่เกษตรกรต่อราย ชนิดละ 50 ตัว 

2.5 วิเคราะห์และเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำบางประการก่อนปล่อยปลาและหลังจากปล่อยปลาทุกเดือน

จนถึงเก็บผลผลิต ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ ความเป็นกรดเป็นด่าง ความกระด้าง ความเป็นด่าง แอมโมเนีย

รวม อุณหภูมิน้ำ อุณหภูมิอากาศ และความลึกของน้ำ 



2.6 ระยะเวลาการเลี ้ยง 6 – 8 เดือน ขึ้นกับชนิดพันธุ ์ปลา การจัดการเลี้ยงโดยวางแผนร่วมกับ

เกษตรกร 

2.7 ติดตามผลการดำเนินการให้คำแนะนาส่งเสริมและสุ่มชั่งน้ำหนักและวัดความยาวปลาที่ปล่อยเลี้ยง

เดือนละ 1 ครั้ง 

2.7 ถ่ายภาพการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มจนถึงการเก็บผลผลิตเพื่อประกอบการจัดทำ

รายงานสรุปผลการดำเนินการ 

2.8 รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน และรายงานสรุปเมื่อเกษตรกรทุกรายมีการเก็บเกี่ยวผลผลิต

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ผลการดำเนินงาน 

โครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าวจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการ

ระหว่างเดือนเมษายน 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2563 โดยรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรจำนวน 5 ราย มีรายละเอียดผล

การศึกษา ดังนี ้

1.ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 5 ราย มีพ้ืนที่นาเฉลี่ย 9.8 ไร่ ขนาดบ่อหรือร่องในนาข้าวมีพ้ืนที่เฉลี่ย 

5.2 ไร่ คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 53.06 ของแปลงนาทั้งหมด ระดับคันนาสูงเฉลี่ย 1 เมตร ระยะทางจากบ้านถึงสถานที่เลี้ยง

ปลาในนาข้าวมีระยะทางเฉลี่ย 1 กิโลเมตร แหล่งน้ำที่ใช้สำหรับเลี้ยงปลา ได้แก่ น้ำฝน และน้ำบาดาล อาหารที่ใช้เลี้ยง

ปลา ได้แก่ ผักบุ้ง หญ้าขน หยวกกล้วยสับ ฟักทอง ปลวก ฟางหมักปุ๋ยคอก  

2. การเจริญเติบโตและอัตราการรอดของชนิดสัตว์น้ำที่ปล่อย 

ชนิดสัตว์น้ำที่ปล่อยจำนวน 1 ชนิด ได้แก่ ปลานิล ปล่อยในอัตราเฉลี่ย 3,000 ตัวต่อไร่ มีน้ำหนักเริ่มต้น

เฉลี่ย  3.48 กรัม ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 5.93 เซนติเมตร มีน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ย 1363 กรัม ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 

38.20 เซนติเมตร ตามลำดับ ระยะเวลาการเลี้ยงเฉลี่ย 330 วัน ดังแสดงในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตและอัตราการรอดของชนิดสัตว์น้ำที่ปล่อย 

ที ่ รายการ 
ชนิดที่ 1 
ปลานิล ชนิดที่...... ชนิดที่...... 

1 น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย (กรัม)  3.48     
2 น้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ย (กรัม)  1363     
3 ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย (เซนติเมตร)  5.93     
4 ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย (เซนติเมตร)  38.20     



ที ่ รายการ 
ชนิดที่ 1 
ปลานิล ชนิดที่...... ชนิดที่...... 

5 ระยะเวลาการเลี้ยงเฉลี่ย (วัน)  330     
6 น้ำหนักเพ่ิมต่อวันเฉลี่ย (กรัม/วัน)  4.66     
7 อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะเฉลี่ยด้านน้ำหนัก 

(เปอร์เซ็นต์/วัน)  1.81     
8 อัตราการรอดเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์) 70     
9 อัตราการปล่อยเฉลี่ย (ตัว/ไร่) 3,000   

 

3. ผลผลิต ต้นทุน และรายได้ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

ผลผลิต ต้นทุน และรายได้ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาใน

พ้ืนที่นาข้าวจังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 2 ผลผลิต ต้นทุน และรายได้ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

 

ที ่ รายการ 
ก่อนร่วมโครงการ หลังร่วมโครงการ 

ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย 
1 ผลผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ย (กิโลกรัม)  300 700   550 550  800 690  
2 ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (บาท/กิโลกรัม)  13 20   17.4  13 20   17.4 
3 ต้นทุนการปลูกข้าวเฉลี่ย (บาท)  15000 100000  60000 14300   100000  50924 
4 รายได้จากการปลูกข้าว (บาท) 20000  500000  200000  19000  600000  197400  
5 กำไรจากการปลูกข้าว  (บาท)  40000 600000  150000  47000  50000  146476  
6 ระยะเวลาการปลูกข้าวเฉลี่ย (วัน)  120 160  150 120  160  150  
7 ผลผลิตปลาเฉลี่ย (กิโลกรัม)  200 3000  1500  400  7000  3520  
  7.1 ปลาที่ปล่อย (กิโลกรัม)  150 2000  1800  300  6000  2800  
  7.2 ปลาธรรมชาติ (กิโลกรัม)  50 800  600  100  1000  800  
8 ราคาปลาเฉลี่ย (บาท/กิโลกรัม)  60 70  62   60 70  62  
9 ต้นทุนการเลี้ยงปลาเฉลี่ย (บาท)  20000 150000  80000  14300  100000  50924 
10 รายได้จากการเลี้ยงปลา  (บาท)  10000 300000   150000 12000  450000  183600  



ที ่ รายการ 
ก่อนร่วมโครงการ หลังร่วมโครงการ 

ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย 
11 กำไรจากการเลี้ยงปลา  (บาท)  15000 250000   180000 25700  509500  222476  
12 ระยะเวลาการเลี้ยงปลาเฉลี่ย (วัน)  330 360  360  300  330  330  

 

4. คุณภาพน้ำของแปลงนาเกษตรกร 

คุณภาพน้ำของแปลงนาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพ้ืนที่นา

ข้าวจังหวัดนครราชสีมา  มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ตารางที่ 3 คุณภาพน้ำของแปลงนาเกษตรกร 

 

ที ่ รายการ หน่วย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 

1 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO)  มิลลิกรัมต่อลิตร  5.1 7.2  6.46  

2 ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)     7. 2 7.9  7.56 

3 แอมโมเนียรวม (Total ammonia)  มิลลิกรัมต่อลิตร  0  0 0 

4 ความเป็นด่าง (Alkalinity)   มิลลิกรัมต่อลิตร 84  286  190.08 

5 ความกระด้าง (Hardness)  มิลลิกรัมต่อลิตร  85  166  130.4 

6 อุณหภูมิน้ำ (Water temperature) องศาเซลเซียส  27.4 29.2 28.2  

7 อุณหภูมิอากาศ (Air temperature) องศาเซลเซียส  28.6 30.2  29.28 

8 ความลึกของน้ำ (Water depth) เซนติเมตร  80 133 98  

 

5. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการส่งเสริม  

ปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงปลาในนาข้าวของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ พบประเด็นปัญหา ได้แก่ 

ประสบภัยธรรมชาติ ปัญหาการลักขโมย ขาดแหล่งน้ำที่ใช้เลี้ยง ศัตรูปลา และราคาปลาตกต่ำ  

แนวทางการส่งเสริมที่เหมาะสมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรมีความต้องการวิธีการ

ส่งเสริม ได้แก่ การเยี่ยมบ้านเกษตรกรแต่ละครัวเรือน การเยี่ยมเกษตรกรที่บ่อ เอกสารคำแนะนำ การฝึกอบรม สาธิต 

ศึกษาดูงานเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จ และสื่อสังคมออนไลน์  

 



สรุปและวิจารณ์ 

จากผลการดำเนินการโครงการโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าวจังหวัด

นครราชสีมา มีผลผลิตข้าวเฉลี่ย 690 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นรายได้เฉลี่ย 197400 บาท ผลผลิตปลาเฉลี่ย 3520 กิโลกรัม

ต่อไร่ คิดเป็นรายได้เฉลี่ย 183600 บาท โดยผลผลิตข้าวสูงก่อนดำเนินการเลี้ยงปลาเล็กน้อยคือ เฉลี่ย 190 กิโลกรัมต่อ

ไร่ เนื่องจากไม่ได้เลี้ยงปลาในนาข้าว เพียงแต่บ่อปลาอยู่บริเวณใกล้ๆนาข้าวอินทรีย์  และมีเพียงบางรายที่มีการเลี้ยง

ปลาลงในนาข้าวบางช่วงที่ระดับน้ำค่อนข้างสูง เมื่อน้ำลดระดับลงปลาก็จะอยู่ในร่องนาที่ขุดเป็นบ่อปลา  ชนิดปลาที่มี

การเจริญเติบโตดีที่สุด คือปลานิล มีน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 1363 กรัม ความยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 38.20 

เซนติเมตร น้ำหนักเพ่ิมต่อวันเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะเฉลี่ยด้านน้ำหนักเท่ากับ 1.81 ด้านอัตรา

การรอดตายพบว่าปลาที่มีอัตราการรอดตายที่สูงสุด คือ 70 ด้านคุณภาพน้ำพบว่ามีความเหมาะสมกับการเลี้ยงปลา 

ยกเว้นอุณหภูมิน้ำและอากาศในช่วงเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 ลดต่ำลง   สำหรับ การเจริญเติบโตของปลาและ

อัตราการรอดตายที่ค่อนข้างต่ำอาจเนื่องจากประสบกับปัญหาภัยแล้งทำให้ระยะเวลาเลี้ยงสั้น ในด้านปัญหาอุปสรรคที่

สำคัญ ได้แก่ ปัญหาภัยแล้ง และการลักขโมยทำให้ผลผลิตปลาค่อนข้างต่ำ โดยแนวทางส่งเสริมที่เหมาะสม คือ การ

เยี่ยมบ้านเกษตรกรแต่ละครัวเรือน การเยี่ยมเกษตรกรที่บ่อ เอกสารคำแนะนำ การฝึกอบรม สาธิต ศึกษาดูงาน

เกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จ และสื่อสังคมออนไลน์  

ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานสามารถเสนอแนวทางการพัฒนาการเลี้ยงปลาในนาข้าวที่เหมาะสมสำหรับจังหวัดนครราชสีมา 

ในอนาคต หรือขอ้แนะนำสำหรับการเลี้ยงของเกษตรกร เช่น  

ควรขอรับสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเพ่ือขยายผลการเลี้ยงปลาในนาข้าว  

เกษตรกรควรมีบ่อเก็บกักน้ำหรือสำรองน้ำเพ่ือใช้ในช่วงฤดูแล้ง  

เกษตรกรควรมีการอนุบาลลูกปลาในนาข้าวก่อนปล่อย  

เกษตรกรควรยกคันนาให้สูงขึ้นเพ่ือป้องกันน้ำท่วม 

ควรมีการทดลองและสาธิตเลี้ยงสัตว์อ่ืน ๆ ในนาข้าว เช่น กุ้งก้ามก้าม กบ เป็นต้น  



ภาคผนวก 

 

1. รายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

ลำดับ 
ที่ 

 
ชื่อ-สกุล 

 
เลขประจำตัว
ประชาชน 

 ที่ตั้งฟาร์ม 
 

พิกัด เลขที ่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด 

1 
นางวีนา  
พิทักษ์ตรัยรัตน์ 

5309990030136 15 เทศบาล บัวใหญ ่ บัวใหญ ่ นครราชสีมา 
N 220469 E 1721950 

Zone 48 

2 
นายสง่า       
มาเหง่า 

3301201121746 11 เทศบาล บัวใหญ ่ บัวใหญ ่ นครราชสีมา 
N 226005 E 1727562 

Zone 48 

3 
นายถวิล 
ตรีวรปรัชญ์ 

3301001099976 1/1 เทศบาล บัวใหญ ่ บัวใหญ ่ นครราชสีมา 
N 226829 E 1716830 

Zone 48 

4 
นางสกุลจิตร  
ศรีสุวรรณ 

3309700096710 15/1 เทศบาล บัวใหญ ่ บัวใหญ ่ นครราชสีมา 
N 220449 E 1722106 

Zone 48 

5 
นางพจนีย์   
โทนหงษา 

3309700024514 8 เทศบาล บัวใหญ ่ บัวใหญ ่ นครราชสีมา 
N 220538 E 1721998 

Zone 48 

 

2. ภาพแปลงนาของเกษตรกร 

2.1) นางวีนา  พิทักษ์ตรัยรัตน์ 

 



 
 

 



2.2 ) นายสง่า  มาเหง่า 

 
 

   
 

 



2.3) นายถวิล ตรีวรปรัชญ์ 

 
 

   



2.4) นางสกุลจิตร  ศรีสุวรรณ 
 

 

 



 



2.5 ) นางพจนีย์   โทนหงษา 

 

  
 



3. ภาพกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำแก่เกษตรกร 

 

 
 



4. ภาพกิจกรรมชั่ง-วัด ติดตามผลการเจริญเติบโตของปลาและวิเคราะห์คุณภาพน้ำแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

 

 



 



 

 

 


