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คำนำ 
ตามที่กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดได้จัดทำโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการ

เลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสมกับเกษตรกร สภาพพื้นที่ และภูมิสังคม  
เพื่อบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาให้เกษตรกรของประเทศมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  และมอบหมาย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง ดำเนินโครงการดังกล่าวในกิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว  
(การเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกข้าว) จำนวน 4 ราย โดยดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 
2563 สำเร็จตามขั้นตอนตามคู่มือปฏิบัติงานของกองฯ ที่ได้มอบหมาย มีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามที่สรุป
ไว้ในรายงานผลการดำเนินการฉบับน้ี และหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจต่อไป 
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โครงการศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นท่ีนาข้าวจังหวัดอ่างทอง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อทราบผลผลิตและรายได้ของการเลี้ยงปลาในนาข้าว 
2. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคของการเลี้ยงปลาในนาข้าว 
3. เพื่อจัดทำแนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวสำหรับเกษตรกร 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 
วิธีดำเนินงาน 

1. การรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
1.1 เกษตรกรมีความยินดีที ่จะร่วมมือกับกรมประมงในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสัมภาษณ์

รายบุคคลในด้านต่าง ๆ เช่น การเลี้ยงสัตว์น้ำ รายได้ ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาและอุปสรรค เป็นต้น 
1.2 แปลงนาข้าวของเกษตรกรมีความพร้อมสำหรับการเลี้ยงปลาในนาข้าว เช่น มีการขุดร่องมีบ่อ

ในแปลงนา เป็นต้น 
1.3 ให้พิจารณาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยน้อยเป็นลำดับแรก 

2 การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
2.1 ชี้แจงโครงการฯ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในแต่ละขั้นตอน ทำการสัมภาษณ์ข้อมูล

เกษตรกรรายบุคคลก่อนปล่อยปลาโดยใช้แบบสอบสัมภาษณ์เกษตรกรโครงการฯ ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ และให้
คำแนะนาวิธีการเลี้ยงปลา 

2.2 ถ่ายรูปแปลงนา ถ่ายรูปบ่อปลาในแปลงนา และถ่ายวีดีโอ พร้อมทั้งจัดเก็บพิกัดภูมิศาสตร์
แปลงนาและจัดทำแผนที่ใน Google map โดยระบุพื้นที่แปลงนาทั้งหมดในการเลี้ยงปลา และพื้นที่บ่อหรือร่องใน
แปลงนา โดยรวบรวมและจัดทำข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นรายบุคคล 

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

2.4 สุ่มชั่งน้ำหนักและวัดความยาวของปลาก่อนส่งมอบให้แก่เกษตรกรต่อราย ชนิดละ 50 ตัว 
2.5 วิเคราะห์และเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำบางประการก่อนปล่อยปลาและหลังจากปล่อยปลาทุก

เดือนจนถึงเก็บผลผลิต ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ ความเป็นกรดเป็นด่าง ความกระด้าง ความเป็นด่าง 
แอมโมเนียรวม อุณหภูมิน้ำ อุณหภูมิอากาศ และความลึกของน้ำ 

2.6 ระยะเวลาการเลี้ยง 6 – 8 เดือน ขึ้นกับชนิดพันธุ์ปลา การจัดการเลี้ยงโดยวางแผนร่วมกับ
เกษตรกร 

2.7 ติดตามผลการดำเนินการให้คำแนะนาส่งเสริมและสุ่มชั่งน้ำหนักและวัดความยาวปลาที่ปล่อย
เลี้ยงเดือนละ 1 ครั้ง 

2.7 ถ่ายภาพการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มจนถึงการเก็บผลผลิตเพื่อประกอบการ
จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการ 

2.8 รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน และรายงานสรุปเมื่อเกษตรกรทุกรายมีการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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ผลการดำเนินงาน 
โครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าวจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการ

ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 โดยรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรจำนวน 4 ราย 
มีรายละเอียดผลการศึกษา ดังนี้ 

1.ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 ราย มีพื้นที่นาเฉลี่ย 5 ไร่ ขนาดบ่อหรือร่องในนาข้าวมีพื้นที่

เฉลี่ย 1,024 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 12.80 ของแปลงนาทั้งหมด ระดับคันนาสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร 
ระยะทางจากบ้านถึงสถานที่เลี้ยงปลาในนาข้าวมีระยะทางเฉลี่ย 1.91 กิโลเมตร แหล่งน้ำที่ใช้สำหรับเลี้ยงปลา 
ได้แก่ คลองส่งน้ำชลประทาน อาหารที่ใช้เลี้ยงปลา ได้แก่ อาหารปลากินพืช และอาหารธรรมชาติ เช่น ผักบุ้ง 

2. การเจริญเติบโตและอตัราการรอดของชนิดสัตว์น้ำที่ปล่อย 
ชนิดสัตว์น้ำที่ปล่อยจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ และปลานิล ปล่อยใน

อัตราเฉลี่ย 500 ตัวต่อไร่ มีน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 2.67 กรัม ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 6.5 เซนติเมตร มีน้ำหนักสุดท้าย
เฉลี่ย 34.72 กรัม ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 12.33 เซนติเมตร ตามลำดับ ระยะเวลาการเลี้ยงเฉลี่ย 150 วัน ดังแสดง
ในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตและอัตราการรอดของชนิดสัตว์น้ำที่ปล่อย 

ที่ รายการ 
ชนิดที่1 

ปลาตะเพียนขาว 
ชนิดที่2 

 ปลายี่สกเทศ 
ชนิดที่3  
ปลานิล 

1 น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย (กรัม) 2.72 2.28 3.02 
2 น้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ย (กรมั) 30.88 48.97 24.32 
3 ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย (เซนติเมตร) 6.48 6.17 6.84 
4 ความยาวสุดทา้ยเฉลี่ย (เซนติเมตร) 13.13 14.33 954 
5 ระยะเวลาการเลี้ยงเฉลี่ย (วัน) 150 150 150 
6 น้ำหนักเพิ่มต่อวันเฉลี่ย (กรัม/วัน) 0.19 0.31 0.14 
7 อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะเฉลี่ยด้าน

น้ำหนัก (เปอร์เซ็นต์/วัน) 
0.13 0.21 0.09 

8 อัตราการรอดเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์) ปลาที่ได้ขนาดโดนขโมย จึงไม่สามารถขาย
ผลผลิต ได้เหลือแต่ปลาขนาดเล็กที่สามารถทำ
การชั่งวัดได้ 

9 อัตราการปล่อยเฉลี่ย (ตัว/ไร่) 500 500 500 
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3. ผลผลิต ต้นทุน และรายได้ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ผลผลิต ต้นทุน และรายได้ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการ  

เลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าวจังหวัดอ่างทอง มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 2 ผลผลิต ต้นทุน และรายได้ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

ที่ รายการ 
ก่อนร่วมโครงการ หลังร่วมโครงการ 

ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย 
1 ผลผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ย (กิโลกรัม/ไร่) N/A N/A N/A 743.38 766.60 725.89 
2 ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (บาท/กิโลกรัม) N/A N/A N/A 7.10 7.20 7.15 
3 ต้นทุนการปลูกข้าวเฉลี่ย (บาท/ไร่) N/A N/A N/A 2,057.89 2,560.54 2,400.40 
4 รายไดจ้ากการปลูกข้าว  (บาท/ไร่) N/A N/A N/A 4,547.37 5,520.00 5,188.90 
5 กำไรจากการปลูกข้าว   (บาท/ไร่) N/A N/A N/A 2,489.47 3,047.00 2,788.50 
6 ระยะเวลาการปลูกข้าวเฉลี่ย (วัน) N/A N/A N/A 114.00 130.00 89.50 
7 ผลผลิตปลาเฉลี่ย (กิโลกรัม/ไร่) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
  7.1 ปลาที่ปล่อย (กิโลกรมั/ไร่) N/A N/A N/A 5.00 20.00 6.25 
  7.2 ปลาธรรมชาต ิ(กิโลกรัม/ไร่) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
8 ราคาปลาเฉลี่ย (บาท/กิโลกรัม) N/A N/A N/A 25.00 80.00 26.25 
9 ต้นทุนการเลี้ยงปลาเฉลี่ย (บาท/ไร่) N/A N/A N/A 250.00 3,500.00 937.50 
10 รายไดจ้ากการเลี้ยงปลา  (บาท/ไร่) N/A N/A N/A 200.00 800.00 250.00 
11 กำไรจากการเลี้ยงปลา (บาท/ไร่) N/A N/A N/A -2,700.00 200.00 -687.50 
12 ระยะเวลาการเลี้ยงปลาเฉลี่ย (วัน) N/A N/A N/A 150.00 150.00 150.00 

หมายเหตุ 
1. ในกรณีมีเกษตรกรจำนวน 1 ราย ให้ตัดคา่ตำ่สุด สูงสุด และค่าเฉลี่ยออก 
2. ในกรณีไม่มีข้อมูลให้ใส่ N/A (not available) 
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4. คุณภาพน้ำของแปลงนาเกษตรกร 
คุณภาพน้ำของแปลงนาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลา 

ในพื้นที่นาข้าวจังหวัดอ่างทอง มีรายละเอียด ดังนี้ 
ตารางที่ 3 คุณภาพน้ำของแปลงนาเกษตรกร 

ที่ รายการ หน่วย ค่าต่ำสดุ ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 

1 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO)  มิลลิกรัมต่อลิตร 3.90 4.70 4.23 

2 ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)    7.40 7.60 7.45 

3 แอมโมเนียรวม (Total ammonia)  มิลลิกรัมต่อลิตร 0.00 0.00 0.00 

4 ความเป็นด่าง (Alkalinity)   มิลลิกรัมต่อลิตร 119.00 164.30 149.45 

5 ความกระด้าง (Hardness)  มิลลิกรัมต่อลิตร 225.00 283.30 252.08 

6 อุณหภูมิน้ำ (Water temperature) องศาเซลเซียส 27.20 27.70 27.43 

7 อุณหภูมิอากาศ (Air temperature) องศาเซลเซียส 30.10 31.60 30.48 

8 ความลึกของน้ำ (Water depth) เซนติเมตร 236.70 157.50 204.80 

 
5. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการส่งเสริม  
ปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงปลาในนาข้าวของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ พบประเด็นปัญหา ได้แก่ 

ปัญหาการลักขโมย ประสบภัยธรรมชาติ ราคาข้าวตกต่ำ 
แนวทางการส่งเสริมที่เหมาะสมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรมีความต้องการ

วิธีการส่งเสริม ได้แก่ การฝึกอบรม เอกสารคำแนะนำ การเยี ่ยมเกษตรกรที่บ่อ การเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่  
ที่สำนักงาน การส่งเสริมผ่านผู้นำหมู่บ้าน การฝึกอบรมโดยเกษตรกร และการดูงานเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จ  
 
สรุปและวิจารณ์ 

จากผลการดำเนินการโครงการโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว
จังหวัดอ่างทอง มีผลผลิตข้าวเฉลี่ย 725.89 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นรายได้เฉลี่ย 5,188.90  บาทต่อไร่ ผลผลิตปลา
เฉลี่ย 6.25 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นรายได้เฉลี่ย 250.00 บาทต่อไร่ โดยไม่มีข้อมูลผลผลิตข้าวสูงกว่า/ต่ำกว่า  
ก่อนดำเนินการเลี้ยงปลา เนื่องจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นเกษตรกรที่ได้ใช้ประโยชน์แปลงนาจาก
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นครั้งแรก ชนิดปลาที่มีการเจริญเติบโตดีที่สุด คือ ปลายี่สกเทศ  
มีน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 48.97 กรัม ความยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 14.33 เซนติเมตร น้ำหนักเพิ่มต่อวันเฉลี่ย
เท่ากับ 0.31 กรัม อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะเฉลี่ยด้านน้ำหนักเท่ากับ 0.21 เปอร์เซ็นต์ ด้านอัตราการรอดตาย
ไม่สามารถระบุชนิดปลาที่มีอัตราการรอดตายสูงสุดได้เนื่องจากมีปัญหาการลักขโมย ด้านคุณภาพน้ำพบว่ามคีวาม
เหมาะสมกับการเลี้ยงปลา สำหรับ การเจริญเติบโตของปลาและอัตราการรอดตายที่ค่อนข้างต่ำอาจเนื่องจาก
ประสบกับปัญหาภัยแล้งทำให้ระยะเวลาเลี้ยงสั้น ในด้านปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ ได้แก่ การลักขโมย ทำให้ไม่
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สามารถจับผลผลิตปลาได้ โดยแนวทางส่งเสริมที่เหมาะสม คือ การฝึกอบรม เอกสารคำแนะนำ การเย่ียมเกษตรกร
ที่บ่อ การเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่สำนักงาน การส่งเสริมผ่านผู้นำหมู่บ้าน การฝึกอบรมโดยเกษตรกร และการ  
ดูงานเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จ 
ข้อเสนอแนะ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง ขอเสนอแนวทางการพัฒนาการเลี้ยงปลาในนา
ข้าวที่เหมาะสมสำหรับจังหวัดอ่างทอง หรือข้อแนะนำสำหรับการเลี้ยงของเกษตรกร คือเกษตรกรควรมีพื้นที่บ่อ
เลี้ยงปลาใกล้ที่พัก เพื่อป้องกันการลักขโมย และควรปรับปรุงพื้นที่ให้มีพื้นที่กักเก็บน้ำเพียงพอตลอดทั้งปี 
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ภาคผนวก 
1. รายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

ที่ ชื่อ - สกุล บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เน่ือที่
นา (ไร่) 

เน่ือที่ร่อง/
บ่อในนา
(ตร.ม.) 

   หมายเหต ุ                
(พิกัดภูมิศาสตร์แปลงนา) 

1 นางสาวถนอม แย้มพลาย   42 2 ตรีณรงค ์ ไชโย อ่างทอง 5 3,200 14.680302, 100.494891 

2 นายเดี่ยว คงมณี 31/3 5 ห้วยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 5 144 14.536550, 100.274260 

3 นางสมศรี เรียนกะสิน  3/2 5 ห้วยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 5 336 14.536941, 100.274277 

4 นายธนฤทธิ ์คำมูลศรี  40 5 ห้วยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 5 400 14.537247, 100.273963 

 
2. ภาพแปลงนาของเกษตรกร 

ภาพที ่2.1 แปลงนา บ่อปลาในแปลงนา ภาพแผนที่แปลงนาใน Google map นางสาวถนอม แยม้พลาย 
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ภาพที ่2.2 แปลงนา บ่อปลาในแปลงนา ภาพแผนที่แปลงนาใน Google map นายเดี่ยว คงมณ ี
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ภาพที ่2.3 แปลงนา บ่อปลาในแปลงนา ภาพแผนที่แปลงนาใน Google map นางสมศรี เรียนกะสิน 
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ภาพที ่2.4 แปลงนา บ่อปลาในแปลงนา ภาพแผนที่แปลงนาใน Google map นายธนฤทธิ์ คำมูลศร ี
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3. ภาพกิจกรรมอื่น ๆ 

 
ภาพที ่3.1 มอบพันธุ์ปลาและสัมภาษณ์เกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการ นางสาวถนอม แย้มพลาย   
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ภาพที ่3.2 ตรวจตดิตามประจำเดือนสิงหาคม 2562 นางสาวถนอม แย้มพลาย   
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ภาพที ่3.3 ตรวจตดิตามประจำเดือนกันยายน 2562 นางสาวถนอม แย้มพลาย   

 

ภาพที ่3.4 ตรวจตดิตามประจำเดือนตุลาคม 2562 นางสาวถนอม แย้มพลาย   
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ภาพที ่3.5 ตรวจตดิตามประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 นางสาวถนอม แย้มพลาย    
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ภาพที ่3.6 การสุ่มชั่งวัดและสัมภาษณ์หลังเข้าร่วมโครงการฯ เดือนธันวาคม 2562 นางสาวถนอม แย้มพลาย    
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ภาพที ่3.7 มอบพันธุ์ปลาและสัมภาษณ์เกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการ นายเดี่ยว คงมณ ี



16 

 

 

ภาพที ่3.8 ตรวจตดิตามประจำเดือนสิงหาคม 2562 นายเดี่ยว คงมณ ี
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ภาพที ่3.9 ตรวจตดิตามประจำเดือนกันยายน 2562 นายเดี่ยว คงมณ ี

  



18 

 

ภาพที ่3.10 ตรวจตดิตามประจำเดือนตุลาคม 2562 นายเดี่ยว คงมณ ี
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ภาพที ่3.11 ตรวจตดิตามประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 นายเดี่ยว คงมณี 
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ภาพที ่3.12 การสุ่มชั่งวดัและสัมภาษณ์หลังเข้าร่วมโครงการฯ เดือนธันวาคม 2562 นายเดี่ยว คงมณี 
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ภาพที ่3.13 มอบพันธุ์ปลาและสัมภาษณ์เกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการ นางสมศรี เรียนกะสิน 
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ภาพที ่3.14 ตรวจตดิตามประจำเดือนสิงหาคม 2562 นางสมศรี เรียนกะสิน 

 

ภาพที ่3.15 ตรวจตดิตามประจำเดือนกันยายน 2562 นางสมศรี เรียนกะสิน 
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ภาพที ่3.16 ตรวจตดิตามประจำเดือนตุลาคม 2562 นางสมศรี เรียนกะสิน 
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ภาพที ่3.17 ตรวจตดิตามประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 นางสมศรี เรียนกะสิน 
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ภาพที ่3.18 การสุ่มชั่งวดัและสัมภาษณ์หลังเข้าร่วมโครงการฯ เดือนธันวาคม 2562 นางสมศรี เรยีนกะสิน 
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ภาพที ่3.19 มอบพันธุ์ปลาและสัมภาษณ์เกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการ นายธนฤทธิ์ คำมูลศร ี
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ภาพที ่3.20 ตรวจตดิตามประจำเดือนสิงหาคม 2562 นายธนฤทธิ ์คำมูลศร ี
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ภาพที ่3.21 ตรวจตดิตามประจำเดือนกันยายน 2562 นายธนฤทธิ ์คำมูลศร ี
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ภาพที ่3.22 ตรวจตดิตามประจำเดือนตุลาคม 2562 นายธนฤทธิ ์คำมูลศร ี
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ภาพที ่3.23 ตรวจตดิตามประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 นายธนฤทธิ์ คำมูลศร ี
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ภาพที ่3.24 การสุ่มชั่งวดัและสัมภาษณ์หลังเข้าร่วมโครงการฯ เดือนธันวาคม 2562 นายธนฤทธิ ์คำมูลศร ี
 

 

 
 


