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ค าน า 

 
ตามท่ีกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดได้จัดท้าโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการ

เลี้ยงปลาในพ้ืนที่นาข้าวเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสมกับเกษตรกร สภาพพ้ืนที่ และภูมิสังคม เพ่ือ
บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาให้เกษตรกรของประเทศมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  และมอบหมาย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 7 (ชลบุรี) ด้าเนินโครงการดังกล่าวในกิจกรรมย่อย คือ กิจกรรม
เลี้ยงปลาในนาข้าว (โครงการประมงอินทรีย์) จ้านวน 6 ราย โดยด้าเนินการระหว่างเดือน เมษายน 2562 ถึงเดือน 
มีนาคม 2563 ส้าเร็จตามขั้นตอนตามคู่มือปฏิบัติงานของกองฯ ที่ได้มอบหมาย มีรายละเอียดผลการด้าเนินงาน
ตามท่ีสรุปไว้ในรายงานผลการด้าเนินการฉบับนี้ และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ส้าหรับผู้สนใจต่อไป 

 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 7 (ชลบุรี) 

เมษายน 2563 
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โครงการศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือทราบผลผลิตและรายได้ของการเลี้ยงปลาในนาข้าว 
2. เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคของการเลี้ยงปลาในนาข้าว 
3. เพ่ือจัดท้าแนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวส้าหรับเกษตรกร 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน  เมษายน 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2563 

 
วิธีด าเนินงาน 

1. การรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 

1.1 เกษตรกรมีความยินดีที่จะร่วมมือกับกรมประมงในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสัมภาษณ์
รายบุคคลในด้านต่าง ๆ เช่น การเลี้ยงสัตว์น้้า รายได้ ข้อมูลพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาและอุปสรรค 
เป็นต้น 

1.2 แปลงนาข้าวของเกษตรกรมีความพร้อมส้าหรับการเลี้ยงปลาในนาข้าว เช่น มีการขุดร่องมีบ่อ
ในแปลงนา เป็นต้น 

1.3 ให้พิจารณาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยน้อยเป็นล้าดับแรก 

2 การด้าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 

2.1 ชี้แจงโครงการฯ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในแต่ละข้ันตอน ท้าการสัมภาษณ์ข้อมูล
เกษตรกรรายบุคคลก่อนปล่อยปลาโดยใช้แบบสอบสัมภาษณ์เกษตรกรโครงการฯ ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ และให้
ค้าแนะน้าวิธีการเลี้ยงปลา 

2.2 ถ่ายรูปแปลงนา ถ่ายรูปบ่อปลาในแปลงนา และถ่ายวีดีโอ พร้อมทั้งจัดเก็บพิกัดภูมิศาสตร์
แปลงนาและจัดท้าแผนที่ใน Google map โดยระบุพ้ืนที่แปลงนาทั้งหมดในการเลี้ยงปลา และพ้ืนที่บ่อหรือร่องใน
แปลงนา โดยรวบรวมและจัดท้าข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นรายบุคคล 

2.3 สนับสนุนลูกปลาน้้าจืด ขนาด 5-7 เซนติเมตร ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว 1500 ตัวต่อราย 
(สนับสนุนพันธุ์ปลา 22 พศจิกายน 2561) และปลานิล 1500 ตัวต่อราย (สนับสนุนพันธุ์ปลา 6 สิงหาคม 2562) 
รวมรายละ 3000 ตัว เกษตรกรร่วมโครงการจ้านวน 6 ราย 

2.4 สุ่มชั่งน้้าหนักและวัดความยาวของปลาก่อนส่งมอบให้แก่เกษตรกรต่อราย ชนิดละ 50 ตัว 
2.5 วิเคราะห์และเก็บข้อมูลคุณภาพน้้าบางประการก่อนปล่อยปลาและหลังจากปล่อยปลาทุก

เดือนจนถึงเก็บผลผลิต ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้า ความเป็นกรดเป็นด่าง ความกระด้าง ความเป็นด่าง 
แอมโมเนียรวม อุณหภูมิน้้า อุณหภูมิอากาศ และความลึกของน้้า 
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2.6 ระยะเวลาการเลี้ยง 6 – 8 เดือน ขึ้นกับชนิดพันธุ์ปลา การจัดการเลี้ยงโดยวางแผนร่วมกับ
เกษตรกร 

2.7 ติดตามผลการด้าเนินการให้ค้าแนะน้าส่งเสริมและสุ่มชั่งน้้าหนักและวัดความยาวปลาที่ปล่อย
เลี้ยงเดือนละ 1 ครั้ง 

2.7 ถ่ายภาพการด้าเนินการในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มจนถึงการเก็บผลผลิตเพ่ือประกอบการ
จัดท้ารายงานสรุปผลการด้าเนินการ 

2.8 รายงานผลการด้าเนินงานรายเดือน และรายงานสรุปเมื่อเกษตรกรทุกรายมีการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
ผลการด าเนินงาน 

โครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพ้ืนที่นาข้าวจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้าเนินการ
ระหว่างเดือนเมษายน 2562  ถึงเดือนมีนาคม 2563 โดยรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรจ้านวน 6 ราย มีรายละเอียด
ผลการศึกษา ดังนี้ 

1.ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจ้านวน 6 ราย มีพ้ืนที่นาเฉลี่ย 8.2 ไร่ ขนาดบ่อหรือร่องในนาข้าวมีพ้ืนที่

เฉลี่ย 2.7 ไร่ คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 33.2 ของแปลงนาทั้งหมด ระดับคันนาสูงเฉลี่ย 1 เมตร ระยะทางจากบ้านถึง
สถานที่เลี้ยงปลาในนาข้าวมีระยะทางเฉลี่ย 1 กิโลเมตร แหล่งน้้าที่ใช้ส้าหรับเลี้ยงปลา ได้แก่ คลองธรรมชาติ และ
น้้าฝน อาหารที่ใช้เลี้ยงปลา ได้แก่ ร้าข้าว 

2. การเจริญเติบโตและอัตราการรอดของชนิดสัตว์น้้าที่ปล่อย 
ชนิดสัตว์น้้าที่ปล่อยจ้านวน 2 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว และปลานิล ปล่อยในอัตราเฉลี่ย  

2133.5 และ 711.1 ตัวต่อไร่ ตามล้าดับ มีน้้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 5.3 และ 5.6 กรัม ตามล้าดับ ความยาวเริ่มต้น
เฉลี่ย 5.7 และ 5.2 เซนติเมตร ตามล้าดับ มีน้้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย 110 และ 75 กรัม ตามล้าดับ ความยาวสุดท้าย
เฉลี่ย 18.2 และ 15.0 เซนติเมตร ตามล้าดับ ระยะเวลาการเลี้ยงเฉลี่ย 414 และ 187 วัน ตามล้าดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตและอัตราการรอดของชนิดสัตว์น้้าที่ปล่อย 

ที ่ รายการ ชนิดที่ 1 ตะเพียนขาว ชนิดที่ 2 นิล 
 1 น้้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย (กรัม) 5.3 5.6   

2 น้้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย (กรัม) 110 75   
3 ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย (เซนติเมตร) 5.7 5.2   
4 ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย (เซนติเมตร) 18.2 15.0   
5 ระยะเวลาการเลี้ยงเฉลี่ย (วัน) 414ก 187ก   
6 น้้าหนักเพ่ิมต่อวันเฉลี่ย (กรัม/วัน) 0.25 0.37   
7 อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะเฉลี่ยด้านน้้าหนัก 

(เปอร์เซ็นต์/วัน) 
0.73 1.38 

  
8 อัตราการรอดเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์)  ยังจับผลผลิตไม่หมด จึงไม่สามารถ

ค้านวณได้   
9 อัตราการปล่อยเฉลี่ย (ตัว/ไร่) 2133.5 711.1  

หมายเหตุ 
ก ปลาตะเพียนขาวปล่อยเมื่อ  22 พฤศจิกายน 2561 (กิจกรรมโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์) 
  ปลานิลปล่อยเมื่อ 6 สิงหาคม 2562 (กิจกรรมโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลา

ในพ้ืนที่นาข้าว)  
  เก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ครั้งสุดท้าย เดือน 10 มกราคม 2563 
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3. ผลผลิต ต้นทุน และรายได้ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

ผลผลิต ต้นทุน และรายได้ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยง
ปลาในพ้ืนที่นาข้าวจังหวัดฉะเชิงเทรา มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2 ผลผลิต ต้นทุน และรายได้ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

ที ่ รายการ 
ก่อนร่วมโครงการ หลังร่วมโครงการ 

ต่้าสุด สูงสุด เฉลี่ย ต่้าสุด สูงสุด เฉลี่ย 
1 ผลผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ย (กิโลกรัม/ไร่) 500 550 523 20 200 140

a
 

2 ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (บาท/กิโลกรัม) 15 15 15 15 15 15 
3 ต้นทุนการปลูกข้าวเฉลี่ย (บาท/ไร)่ 3500 4000 3733 3700 4200 3983 
4 รายได้จากการปลูกข้าว (บาท/ไร)่ 7500 8250 7850 300 3000 2100 
5 ก้าไรจากการปลูกข้าว  (บาท/ไร)่ 3700 4750 4117 -3700 -700 -1883

b
 

6 ระยะเวลาการปลูกข้าวเฉลี่ย (วัน) 168 190 178 180 190 185 
7 ผลผลิตปลาเฉลี่ย (กิโลกรัม/ไร่) 0 0 0 0 80 60 
  7.1 ปลาที่ปล่อย (กิโลกรัม/ไร่) N/A N/A  N/A  0  80 60 
  7.2 ปลาธรรมชาติ (กิโลกรัม/ไร่) N/A N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  

8 ราคาปลาเฉลี่ย (บาท/กิโลกรัม) N/A N/A  N/A  50 50 50 

9 ต้นทุนการเลี้ยงปลาเฉลี่ย (บาท/ไร)่ 0 0 0 2250 3000 2437 
10 รายได้จากการเลี้ยงปลา  (บาท/ไร)่ 0 0 0 3000 4000 3250 
11 ก้าไรจากการเลี้ยงปลา  (บาท/ไร่) 0 0 0 750 1750 1000 

12 ระยะเวลาการเลี้ยงปลาเฉลี่ย (วัน) 0 0 0 187 414 305.5 

หมายเหตุ 
a เกิดภัยแล้งท้าให้ข้าวได้ผลผลิตน้อย 
b ขาดทุนเนื่องจากเกิดภัยแล้งท้าให้ข้าวได้ผลผลิตน้อย 
 *ในกรณีไม่มีข้อมูลให้ใส่ N/A (not available) 
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4. คุณภาพน้้าของแปลงนาเกษตรกร 

คุณภาพน้้าของแปลงนาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาใน
พ้ืนที่นาข้าวจังหวัดฉะเชิงเทรา มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3 คุณภาพน้้าของแปลงนา และในบ่อดินในพ้ืนที่แปลงนาของเกษตรกร 

ที ่ รายการ หน่วย ค่าต่้าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 

1 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้า (DO)  มิลลิกรัมต่อลิตร 3 6 4.5 

2 ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)    6.5 7.5 7.0 

3 แอมโมเนียรวม (Total ammonia)  มิลลิกรัมต่อลิตร 0 0 0 

4 ความเป็นด่าง (Alkalinity)   มิลลิกรัมต่อลิตร 50 80 60 

5 ความกระด้าง (Hardness)  มิลลิกรัมต่อลิตร 60 100 73 

6 อุณหภูมิน้้า (Water temperature) องศาเซลเซียส 30 33 32 

7 อุณหภูมิอากาศ (Air temperature) องศาเซลเซียส 29 32 30 

8 ความลึกของน้้า (Water depth) เซนติเมตร 1 3 2.8 
 

5. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการส่งเสริม  

1. เกษตรกรขาดความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาในนาข้าว และการท้าอาหารเพ่ือเลี้ยงปลา 
2. ศัตรูธรรมชาติท้าให้ปลามีอัตราการรอดต่้า 
3. ภัยธรรมชาติ เช่น น้้าท่วม ภัยแล้ง 
4. การลักขโมยผลผลิต 
 
แนวทางการส่งเสริมที่เหมาะสมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรมีความ

ต้องการวิธีการส่งเสริม ได้แก่ การมีจุดสาธิตการเลี้ยงปลาในนาข้าวพ้ืนที่โครงการฯ เพ่ือให้เกษตรกรได้เห็นการ
ปฏิบัติจริง และมีการทดลองน้าสัตว์น้้าชนิดใหม่มาทดลองเลี้ยงในนาข้าว เช่น กุ้งก้ามกราม ปลาอีกง ปลาดุกอุย 
เพ่ือเพ่ิมผล เป็นต้น 
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สรุปและวิจารณ์ 

จากผลการด้าเนินการโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพ้ืนที่นาข้าวจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เกษตรกรมีผลผลิตข้าวเฉลี่ย 140 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นรายได้เฉลี่ย 2,100 บาทต่อไร่ ผลผลิตปลา 
 (ทั้งปลานิลและปลาตะเพียนขาว) เฉลี่ย  60 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นรายได้เฉลี่ย 3000 บาทต่อไร่ โดยผลผลิตข้าว
ต่้ากว่า ก่อนด้าเนินการเลี้ยงปลา เฉลี่ย 383 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากเกิดภัยแล้ง ชนิดปลาที่มีการเจริญเติบโตดี
ที่สุด คือปลานิล มีน้้าหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 75 กรัม ความยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 15.0 เซนติเมตร น้้าหนักเพ่ิม
ต่อวันเฉลี่ยเท่ากับ 0.37 กรัมต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะเฉลี่ยด้านน้้าหนักเท่ากับ 1.38 (เปอร์เซ็นต์/วัน) 
เกษตรกรที่ร่วมโครงการจ้านวน 6 ราย เลี้ยงในนาข้าว จ้านวน 2 ราย ไม่พบปลาที่เหลือรอดในนาข้าว เนื่องจากน้้า
ในนาแห้งเพราะประสบปัญหาภัยแล้ง เกษตรกรอีก 4 ราย เลี้ยงในบ่อดินในไร่นาที่ขุดโดยกรมพัฒนาที่ดินซึ่งมี
ความลึกประมาณ 5 เมตร ไม่สามารถค้านวณอัตราการรอดได้เนื่องจากเกษตรกรยังจับผลผลิตไม่หมด เพราะไม่
สามารถสูบน้้าในบ่อให้แห้งได้ ส่วนด้านคุณภาพน้้าพบว่ามีความเหมาะสมกับการเลี้ยงปลา ส้าหรับการเจริญเติบโต
ของปลาที่ค่อนข้างต่้า เนื่องจากประสบกับปัญหาภัยแล้ง และในบ่อขาดอาหารธรรมชาติ ในด้านปัญหาอุปสรรคที่
ส้าคัญ ได้แก่ ปัญหาอุทกภัย และการลักขโมยท้าให้ผลผลิตปลาค่อนข้างต่้า เกษตรกรขาดองค์ความรู้เรื่องวิธีการ
เลี้ยงปลาในนาข้าวให้ประสพความส้าเร็จ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. การคัดเลือกเกษตรกรทีร่่วมโครงการฯ  เกษตรกรควรมีบ่อเลีย้งปลาที่ใกล้บ้านเพ่ือป้องกันการขโมย 
2. การเลี้ยงปลาในนาข้าวจะพบกับปัญหา ในช่วงน้้าท่วมเพราะคันนามักจะสูงไม่เกิน 1 เมตร จึงควร

เสรมิคันนาให้สูงในระดับที่สามารถป้องกันน้้าท่วมได้ 
3. ปัจจุบันเกษตรกรนิยมท้านาแบบเปียกสลับแห้ง ท้าให้มีน้้าขังในนาสูง 10 เซนติเมตร ระยะเวลา 

เพียงประมาณ 2 เดือน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของปลา จึงควรอนุบาลปลาในกระชังให้ปลามีขนาดใหญ่
ก่อนปล่อยลงเลี้ยงในนา เพ่ือใช้ระยะเวลาเลี้ยงให้น้อยลง 

4. เกษตรกรควรมีบ่อส้ารองน้้าไว้ใช้ในหน้าแล้ง เช่น บ่อในไร่นาที่ขุดโดยกรมพัฒนาที่ดิน 
5. ในบางพ้ืนที่น้้ามีความขุ่นมาก แสงส่องผ่านลงไปในน้้าได้น้อย อาหารธรรมชาติจึงเกิดข้ึนน้อย จึง

ควรให้ความรู้เรื่องการท้าอาหารเพ่ือเลี้ยงปลา ด้วยการมีจุดสาธิตในพ้ืนที่ เพื่อให้เกษตรกรได้เห็นการปฏิบัติจริง 
  



9 
 

ภาคผนวก 
 
1. รายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

 
ชื่อ-สกุล 

ที่ตั้งฟาร์ม  
พิกัด เลขที่ หมู่ บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

นางแปลง อินทนา 46 15 เขาตลาด ท่า
ตะเกียบ 

ท่า
ตะเกียบ 

ฉะเชิงเทรา N 13.426786  
E 101.747868 

นายสมาน เนตรอ้าพร 5 1 หนองแสง ลาด
กระทิง 

สนามชัย
เขต 

ฉะเชิงเทรา N 13.426786  
E 101.747868 

นายนิรันด์ รอดภัย 209 1 หนองแสง ลาด
กระทิง 

สนามชัย
เขต 

ฉะเชิงเทรา N 13.637482  
E 101.423261 

นางวารี จันทร์ทร 150 1 หนองแสง ลาด
กระทิง 

สนามชัย
เขต 

ฉะเชิงเทรา N 13.638178  
E 101.426408 

นายอ้านาจ รอดภัย 146 1 หนองแสง ลาด
กระทิง 

สนามชัย
เขต 

ฉะเชิงเทรา N 13.636014 
 E 101.427664 

นางสมปอง ไชยภักดี 305 1 หนองแสง ลาด
กระทิง 

สนามชัย
เขต 

ฉะเชิงเทรา N 13.637624  
E 101.426075 
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2. ภาพแปลงนาของเกษตรกรใน Google map 
 

 

 
 

ภาพที่ 2.1 ภาพแปลงนาของนางแปลง อินทนา 

 

 
 

ภาพที่ 2.2 ภาพแปลงนาของนายสมาน เนตรอ้าพร 
 

 
 
ภาพที่ 2.3 ภาพแปลงนาของนายนิรันด์ รอดภัย 

 

 
 

ภาพที่ 2.4 ภาพแปลงนาของนางวารี จันทร์ทร 
 

 
 
ภาพที่ 2.5 ภาพแปลงนาของนายอ้านาจ รอดภัย 

 

 
 

ภาพที่ 2.6 ภาพแปลงนาของนางสมปอง ไชยภักดี 
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3. ภาพกิจกรรมอ่ืน ๆ 
 

 

 
 

ภาพที่ 3.1 ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาในนาข้าว 

 

 
 

ภาพที่ 3.2 สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช 
 

 
 
ภาพที่ 3.3 ปล่อยปลาลงเลี้ยงในบ่อในไร่นา  

 ที่ขุดโดยกรมพัฒนาที่ดิน 

 

 
 

ภาพที่ 3.4 ขุดร่องรอบนา เพ่ือเป็นที่อาศัยของปลา  

 

 
 
ภาพที่ 3.5 ตรวจวัดคุณภาพ น้้าระหว่างการเลี้ยง 

 

 
 
 

ภาพที่ 3.6 เกิดภัยแล้ง ไม่มีน้้าปลูกข้าวและเลี้ยงปลา 


