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รายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว 
จังหวัดกาญจนบรุ ี
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ค าน า 
ตามท่ีกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดได้จัดท้าโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการ

เลี้ยงปลาในพ้ืนที่นาข้าวเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสมกับเกษตรกร สภาพพ้ืนที่ และภูมิสังคม  
เพ่ือบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาให้เกษตรกรของประเทศมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  และมอบหมาย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) ด้าเนินโครงการดังกล่าวในกิจกรรมเลี้ยงปลา 
ในนาข้าว (การเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกข้าว) จ้านวน 5 ราย โดยด้าเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 ถึง
เดือนมกราคม 2563 ส้าเร็จตามขั้นตอนตามคู่มือปฏิบัติงานของกองฯ ที่ได้มอบหมาย มีรายละเอียดผลการ
ด้าเนินงานตามท่ีสรุปไว้ในรายงานผลการด้าเนินการฉบับนี้ และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ส้าหรับผู้สนใจต่อไป 

 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) 

มีนาคม 2563 
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โครงการศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าวจังหวัดกาญจนบุรี 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือทราบผลผลิตและรายได้ของการเลี้ยงปลาในนาข้าว 
2. เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคของการเลี้ยงปลาในนาข้าว 
3. เพ่ือจัดท้าแนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวส้าหรับเกษตรกร 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
กรกฎาคม 2562 - มกราคม 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
ค้าแนะนาวิธีการเลี้ยงปลา 

2.2 ถ่ายรูปแปลงนา ถ่ายรูปบ่อปลาในแปลงนา และถ่ายวีดีโอ พร้อมทั้งจัดเก็บพิกัดภูมิศาสตร์
แปลงนาและจัดท้าแผนที่ใน Google map โดยระบุพ้ืนที่แปลงนาทั้งหมดในการเลี้ยงปลา และพ้ืนที่บ่อหรือร่อง 
ในแปลงนา โดยรวบรวมและจัดท้าข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นรายบุคคล 

2.3 สนับสนุนลูกปลาน้้าจืด ขนาด 5-7 เซนติเมตร อัตรา 500 ตัวต่อไร่ (ไม่เกิน 3,000 ตัวต่อราย) 
ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลานิล และปลายี่สกเทศ 

2.4 สุ่มชั่งน้้าหนักและวัดความยาวของปลาก่อนส่งมอบให้แก่เกษตรกรต่อราย ชนิดละ 50 ตัว 
2.5 วิเคราะห์และเก็บข้อมูลคุณภาพน้้าบางประการก่อนปล่อยปลาและหลังจากปล่อยปลา 

ทุกเดือนจนถึงเก็บผลผลิต ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้า ความเป็นกรดเป็นด่าง ความกระด้าง ความเป็นด่าง 
แอมโมเนียรวม อุณหภูมิน้้า อุณหภูมิอากาศ และความลึกของน้้า 

2.6 ระยะเวลาการเลี้ยง 6 – 8 เดือน ขึ้นกับชนิดพันธุ์ปลา การจัดการเลี้ยงโดยวางแผนร่วมกับ
เกษตรกร  

2.7 ติดตามผลการด้าเนินการให้ค้าแนะน้าส่งเสริมและสุ่มชั่งน้้าหนักและวัดความยาวปลาที่ปล่อยเลี้ยง
เดือนละ 1 ครั้ง 
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2.7 ถ่ายภาพการด้าเนินการในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มจนถึงการเก็บผลผลิตเพ่ือประกอบการ
จัดท้ารายงานสรุปผลการด้าเนินการ 

2.8 รายงานผลการด้าเนินงานรายเดือน และรายงานสรุปเมื่อเกษตรกรทุกรายมีการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
ผลการด าเนินงาน 

โครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพ้ืนที่นาข้าวจังหวัดกาญจนบุรี ด้าเนินการ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2562 โดยรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรจ้านวน 5 ราย  
มีรายละเอียดผลการศึกษา ดังนี้ 

1.ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจ้านวน 5 ราย มีพ้ืนที่นาเฉลี่ย 1.4 ไร่ ขนาดบ่อหรือร่องในนาข้าวมีพ้ืนที่

เฉลี่ย 2,240 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 100 ของแปลงนาทั้งหมด ระดับคันนาสูงเฉลี่ย 1.20 เมตร ระยะทาง
จากบ้านถึงสถานที่เลี้ยงปลาในนาข้าวมีระยะทางเฉลี่ย 2 กิโลเมตร แหล่งน้้าที่ใช้ส้าหรับเลี้ยงปลา ได้แก่ น้้าฝน 
และน้้าระบบชลประทาน อาหารที่ใช้เลี้ยงปลา ได้แก่ อาหารเม็ดส้าเร็จรูป และอาหารธรรมชาติ (ร้า, กล้วยน้้าว้า 
และผ้า) 

2. การเจริญเติบโตและอัตราการรอดของชนิดสัตว์น้้าที่ปล่อย 
ชนิดสัตว์น้้าที่ปล่อยจ้านวน 3 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลานิล และปลายี่สกเทศ ปล่อยในอัตราเฉลี่ย 

300 100 และ 100 ตัวต่อไร่ มีน้้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 8.40  22.30 และ 9.30 กรัม ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 8.06  10.78 และ 
8.69 เซนติเมตร มีน้้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย 33.11  46.92 และ 27.97 กรัม ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 14.15  13.99 และ 12.91 
เซนติเมตร ตามล้าดับ ระยะเวลาการเลี้ยงเฉลี่ย 120 วัน ดังแสดงในตารางที่ 1  

 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตและอัตราการรอดของชนิดสัตว์น้้าที่ปล่อย 

ที ่ รายการ 
ชนิดที่ 1 

(ตะเพียนขาว)  
ชนิดที่ 2 

(นิล) 
ชนิดที่ 3 
(ยี่สกเทศ) 

1 น้้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย (กรัม) 8.40 22.30 9.30 
2 น้้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย (กรัม) 33.11 46.92 27.97 
3 ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย (เซนติเมตร) 8.06 10.78 8.69 
4 ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย (เซนติเมตร) 14.15 13.99 12.91 
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ที ่ รายการ 
ชนิดที่ 1 

(ตะเพียนขาว)  
ชนิดที่ 2 

(นิล) 
ชนิดที่ 3 
(ยี่สกเทศ) 

5 ระยะเวลาการเลี้ยงเฉลี่ย (วัน) 120 120 120 
6 น้้าหนักเพ่ิมต่อวันเฉลี่ย (กรัม/วัน) 0.21 0.21 0.16 
7 อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะเฉลี่ยด้านน้้าหนัก 

(เปอร์เซ็นต์/วัน) 
1.14 0.62 0.92 

8 อัตราการรอดเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์) 80 80 80 
9 อัตราการปล่อยเฉลี่ย (ตัว/ไร่) 300 100 100 

 
3. ผลผลิต ต้นทุน และรายได้ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ผลผลิต ต้นทุน และรายได้ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยง

ปลาในพ้ืนที่นาข้าวจังหวัดกาญจนบุรี มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 ผลผลิต ต้นทุน และรายได้ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 

ที ่ รายการ 
ก่อนร่วมโครงการ หลังร่วมโครงการ 

ต่้าสุด สูงสุด เฉลี่ย ต่้าสุด สูงสุด เฉลี่ย 
1 ผลผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ย (กิโลกรัม/ไร่)  300  500  460  300  500  460 
2 ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (บาท/กิโลกรัม)  60  70  64  60  70  64 
3 ต้นทุนการปลูกข้าวเฉลี่ย (บาท/ไร)่  525  5,000  2,113.60  525  5,000  2,113.60 
4 รายได้จากการปลูกข้าว (บาท/ไร)่  18,000  35,000  29,600  18,000  35,000  29,600 
5 ก้าไรจากการปลูกข้าว  (บาท/ไร)่  17,165  34,475  27,486.40  17,165  34,475  27,486.40 
6 ระยะเวลาการปลูกข้าวเฉลี่ย (วัน)  120  120  120  120  120  120 
7 ผลผลิตปลาเฉลี่ย (กิโลกรัม/ไร่)  N/A  N/A  N/A  13.36  16.24  14.40 
  7.1 ปลาที่ปล่อย (กิโลกรัม/ไร่)  N/A  N/A  N/A  13.36  16.24  14.40 
  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  10 10  10 
9 ต้นทุนการเลี้ยงปลาเฉลี่ย (บาท/ไร)่  N/A  N/A  N/A  0  2,000  564 
10 รายได้จากการเลี้ยงปลา  (บาท/ไร)่  N/A  N/A  N/A  133.56  162.38  144 
11 ก้าไรจากการเลี้ยงปลา  (บาท/ไร)่  N/A  N/A  N/A  -1,866  140.72  -420 
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ที ่ รายการ 
ก่อนร่วมโครงการ หลังร่วมโครงการ 

ต่้าสุด สูงสุด เฉลี่ย ต่้าสุด สูงสุด เฉลี่ย 
12 ระยะเวลาการเลี้ยงปลาเฉลี่ย (วัน)  N/A  N/A  N/A  120  120  120 
 

4. คุณภาพน้้าของแปลงนาเกษตรกร 
คุณภาพน้้าของแปลงนาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาใน

พ้ืนที่นาข้าวจังหวัดกาญจนบุรี มีรายละเอียด ดังนี้ 
ตารางที่ 3 คุณภาพน้้าของแปลงนาเกษตรกร 
 

ที ่ รายการ หน่วย ค่าต่้าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 

1 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้า (DO)  มิลลิกรัมต่อลิตร 1.2 6.6 3.42 

2 ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)    7.31 8.98 7.92 

3 แอมโมเนียรวม (Total ammonia)  มิลลิกรัมต่อลิตร 0 0.1 0.01 

4 ความเป็นด่าง (Alkalinity)   มิลลิกรัมต่อลิตร 100 250 144 

5 ความกระด้าง (Hardness)  มิลลิกรัมต่อลิตร 100 200 158 

6 อุณหภูมิน้้า (Water temperature) องศาเซลเซียส 26.7 33.1 30.38 

7 อุณหภูมิอากาศ (Air temperature) องศาเซลเซียส 27.2 34.2 30.22 

8 ความลึกของน้้า (Water depth) เซนติเมตร 120 300 234 
 
 

5. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการส่งเสริม 
ปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงปลาในนาข้าวของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ พบประเด็นปัญหา ได้แก่ ประสบภัยธรรมชาติ 

ปัญหาการลักขโมย ขาดแหล่งน้้าที่ใช้เลี้ยง และศัตรูปลา  
แนวทางการส่งเสริมที่เหมาะสมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรมีความต้องการวิธีการส่งเสริม ได้แก่ 

การเยี่ยมบ้านเกษตรกรแต่ละครัวเรือน การเยี่ยมเกษตรกรที่บ่อ เอกสารค้าแนะน้า และสื่อสังคมออนไลน์  
 

สรุปและวิจารณ์ 
จากผลการด้าเนินการโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพ้ืนที่นาข้าวจังหวัดกาญจนบุรี มีผลผลิตข้าว

เฉลี่ย 460 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นรายได้เฉลี่ย 29,600 บาท ผลผลิตปลาเฉลี่ย 14.40 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นรายได้เฉลี่ย 144 บาทต่อไร่ โดย
ผลผลิตข้าวก่อนและหลังการเลี้ยงปลาในนาข้าวไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม ชนิดปลาที่มีการเจริญเติบโตดีที่สุด คือ ปลาตะเพียนขาว มี
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น้้าหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 33.11 กรัม ความยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 14.15 เซนติเมตร น้้าหนักเพ่ิมต่อวันเฉลี่ยเท่ากับ 0.21 กรัม/วัน 
อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะเฉลี่ยด้านน้้าหนักเท่ากับ 1.14 เปอร์เซ็นต์/วัน ด้านอัตราการรอดตายพบว่าปลาทั้ง 3 ชนิดที่มีอัตราการรอด
ตายอยู่ที่ร้อยละ 80 ส่วนด้านคุณภาพน้้าพบว่ามีคุณภาพน้้ามคีวามเหมาะสมกับการเลี้ยงปลา  
 
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

- ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลผลผลิตค่อนข้างเร็ว (ใช้เวลา 4 เดือน ) ท้าให้ขนาดปลาที่จับได้มีขนาดเล็ก (20-30 ตัว/

กิโลกรัม ราคา ณ ตลาดอ้าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี) และเมื่อคิดเป็นมูลค่าสัตว์น้้าที่ต้องขาย ณ ปัจจุบัน อยู่ที่

ราคา 10 บาท/กิโลกรัม  

- รายได้จากปลามีมูลค่าต่้า ซึ่งในการเลี้ยงบางรายมีต้นทุนด้านอาหารบ้าง หากเทียบมูลค่าสัตว์น้้ากับต้นทุนการเลี้ยง 

ณ ช่วงเวลา 4 เดือนอาจยังไม่คุ้มทุน ต้องเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งเพ่ือให้สัตว์น้้าได้ขนาดและราคาที่สูงขึ้น  

- ซึ่ งเกษตรกรที่ เข้ าร่ วมโครงการส่ วนใหญ่ ต้ องการเลี้ ยงสั ตว์ น้้ าเพ่ื อการบริ โภคในครั วเรื อน  

และเลี้ยงในระยะยาวอย่างน้อย 1-2 ปี โดยเก็บเกี่ยวผลผลิตแบบทยอยจับ  

- หากคิดในระยะยาวการเลี้ยงปลาในนาข้าวถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดี เนื่องจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถมีอาหาร

โปรตีนสูง (ปลา) บริโภคในครัวเรือน ท้าให้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อีกทั้งปลาที่ทางหน่วยงานได้มอบให้เกษตรกรนั้น

เป็นปลาที่สามารถแพร่พันธุ์ได้เองตามธรรมชาติโดยที่ทางเกษตรกรจะมีสัตว์น้้าไว้ส้าหรับบริโภคได้ตลอดไป 

ภาคผนวก 
 
1. รายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

ระบุ ชื่อ ที่อยู่ และพิกัดภูมิศาสตร์ของแปลงนา 
1.นายสุริยา มงคล บ้านเลขที่  135 หมู่ที่  7 ต้าบลกลอนโด อ้าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี   
พิกัด 13.90321 , 99.44565 พิกัด UTM  47 P 548147 , 1537067 
2.นางสาวเกษราญาภัทร์  ธนะวัตต์ บ้านเลขที่ 111 หมู่ที่ 7 ต้าบลกลอนโด อ้าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 
พิกัด 13.90401 , 99.45083  พิกัด UTM  47 P 548706 , 1537156 
3.นายประพฒ แสงรอด บ้านเลขที่ 112/4 หมู่ที่ 4 ต้าบลลาดหญ้า อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
พิกัด 14.09639 , 99.39949  พิกัด UTM 47 P 543124 ,1558423 
4. นางวรารัศมิ์  พิจารณ์สรรค์  บ้านเลขที่ 248 หมู่ที่ 1 ต้าบลหนองขาว อ้าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
พิกัด 14.06228 , 99.65392  พิกัด UTM 47 P 570600 , 1554712 
5. นายอาณัติ สืบด้วง บ้านเลขที่ 171 หมู่ที่ 19 ต้าบลดอนแสลบ อ้าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
พิกัด 14.26220 , 99.77150 พิกัด UTM  47 P 583222 , 1576863 
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2. ภาพแปลงนาของเกษตรกร 

ภาพแปลงนาของเกษตรกร รูปบ่อปลาในแปลงนา ภาพแผนที่แปลงนาใน Google map ตามที่ระบุ
ไว้ในคู่มือ ฯ ขอ้ 4 วิธีและขั้นตอนการด้าเนินงาน 4.1 กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว (การเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกข้าว)   
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ภาพที่ 2.1 นายสุริยา มงคล 
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ภาพที่ 2.2 นางสาวเกษราญาภัทร์  ธนะวัตต์ 
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ภาพที่ 2.3 นายประพฒ แสงรอด 
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ภาพที่ 2.4 นางวรารัศมิ์  พิจารณ์สรรค์ 
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ภาพที่ 2.5 นายอาณัติ สืบด้วง 
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3. ภาพกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ภาพที่ 3.1 ภาพมอบลูกพันธุ์สัตว์น้้า 
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ภาพที่ 3.2 ภาพตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้า 
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ภาพที่ 3.3 ภาพสุ่มชั่งน้้าหนักและวัดความยาวของปลาในการเก็บเก่ียวผลผลิต 

 


