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ชุดประมวลความรู้
“Smart Farmer” 

 
บทนํา  

      - หลกัการและเหตุผล 
 ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศ  แต่การผลิตดา้นเกษตรยงัมีผลิตภาพต ่า เกษตรกรมีรายไดเ้ฉล่ียค่อนขา้งต ่า ส่วน
หน่ึงเน่ืองจากเกษตรกรท าการผลิตโดยขาดความรู้ในเร่ืองท่ีท าข้อมูลข่าวสารด้าน
การตลาดเพื่อประกอบการตดัสินใจส าหรับวางแผนการผลิต ตลอดจนการขาดความรู้ใน
ดา้นการรักษาคุณภาพหรือพฒันาผลผลิตให้เป็นสินคา้เกษตรท่ีปลอดภยัและไดม้าตรฐาน 
จึงตอ้งมีการพฒันาเพ่ือใหเ้กษตรกรไทยเป็น Smart Farmer มีความรู้ในเร่ืองท่ีท าอยู ่
มีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ มีความตระหนักถึงคุณภาพสินคา้และความปลอดภยัของ
ผูบ้ริโภค มีความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม/สงัคมเก่ียวกบัสินคา้ และมีความภูมิใจในความ
เป็นเกษตรกร จึงมีความจ าเป็นจดัท ากล่องความรู้กินได ้Knowledge Box Set ท่ีมี
ขอ้มูลทั้งแหล่งผลิต ฤดูกาลท่ีผลผลิตออก ปริมาณผลผลิต สภาพภูมิอากาศ โดยเช่ือมขอ้มูล
ของเกษตรกรกลุ่มปลูกผกัปลอดสารพิษ ต าบลสันป่าเปา  เพ่ือให้บุคคลทัว่ไปท่ีมีความ
สนใจน าไปเป็นขอ้มูลเพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจ โดยสร้างเป็นเครือข่ายขอ้มูล รวมถึง
กระจายขอ้มูลถึงเกษตรกรผา่นกล่องความรู้กินได ้Knowledge Box Set เพื่อให้
เกษตรกรไดรั้บรู้ข่าวสารและขอ้มูลดา้นการเกษตร การคน้หาผูป้ระสบความส าเร็จในการ
ท าอาชีพการเกษตรแต่ละดา้นในมิติประสิทธิภาพ ผลตอบแทน และผลผลิตต่อไร่ เพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้จากผูมี้ประสบการณ์จริงของเกษตรกรใกลเ้คียงและยงัมุ่งให้กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มน้ีพฒันาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 



ชุดประมวลความรู้
“Smart Farmer” 

  

วตัถุประสงค์ของการจัดทําชุดประมวลความรู้ 

- เพ่ือมีความรู้ในเร่ืองการจัดการฟาร์ม การเล้ียงปลาในนา
ขา้ว 
- เพ่ือมีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ เล้ียงปลาในนาขา้ว 
- เพื่อมีความตระหนักถึงคุณภาพสินคา้และความปลอดภยั
ของผูบ้ริโภค  
- เพ่ือมีความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม/สังคม  
- เพื่อมีความภมิูใจในความเป็นเกษตรกร 
 



    - กลุ่มเป้าหมาย 

          เกษตรกรผูส้นใจการบริหารการจดัการฟาร์ม  การเล้ียง
ปลาในนาขา้ว 

 

ชุดประมวลความรู้
“Smart Farmer” 

 



ขัน้ตอนการจัดท า 
“ชุดประมวลความรู้” 

•    วนัท่ี  30 มิถุนายน  ถึง  5 กรกฎาคม 2556 
อบรมเชิงปฏิบติัการ หลกัสูตร “กา้วสู่การเป็นนกัจดัการความรู้
ยุคใหม่ โครงการขยายผลศูนยค์วามรู้กินได ้ส านกังานบริหาร
และพฒันาองคค์วามรู้  ณ  โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ปทุมธานี 
•   วิเคราะห์ความตอ้งการอาชีพ/วเิคราะห์  ระบุแหล่งเรียนรู้ 
•    รวบรวมความรู้ 
•    จดัท าโครงสร้างความรู้ 
•    ประมวลและเรียบเรียงเน้ือหาความรู้ 
•    ตรวจสอบความตอ้งการเพ่ือใหค้รบถว้นของเน้ือหาความรู้ 
•    เผยแพร่ความรู้ / จดักิจกรรมเผยแพร่ชุดประมวลความรู้ 
•   แลกเปล่ียนเรียนรู้/ จดักิจกรรมแลกเปล่ียน 
•   เรียนรู้/ ถอดและรวบรวมความรู้จากผูท่ี้น าชุดประมวล
ความรู้ไปประกอบอาชีพ/ต่อยอด 



       

      - ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 - มีความรู้ในเร่ืองการจดัการฟาร์ม 
 - มีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ  
 - มีความตระหนกัถึงคุณภาพสินคา้และความปลอดภยัของ

ผูบ้ริโภค  
 - มีความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม/สังคม  

 - มีความภมิูใจในความเป็นเกษตรกร 

ชุดประมวลความรู้
“Smart Farmer” 

 



Mind Map 



Infographic 



ประมวลเนือ้หา 

     ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีอดุมสมบรูณ์ด้วยทรัพยากรนานาชนิด

สมดงัค า กลา่วของพอ่ขนุรามค า แหงมหาราชที่วา่ “ในน า้มีปลาใน
นามีข้าว” แตปั่จจบุนัค า กลา่วนีก้ า ลงัจะสญูสิน้ความหมายไป ทัง้นี ้
เพราะสภาพบ้านเมืองได้พฒันาขึน้ตามกาลสมยั ท า ให้สภาพของ
แหลง่น า้ธรรมชาติ เช่น แมน่ า้ ล า คลอง หนอง บงึ ซึง่เป็นท่ีอยูอ่าศยั
และเป็นแหลง่ขยายพนัธุ์ของปลาและสตัว์น า้เปลี่ยนสภาพเสื่อม
โทรมและตืน้เขินยิ่งขึน้ทกุวนั อนัเป็นสาเหตหุนึง่ท า ให้ปริมาณปลา
ลดน้อยลงไมเ่พียงพอแก่ความต้องการของพลเมืองที่เพิ่มจ านวนขึน้
อยา่งรวดเร็ว นอกจากนีป้ลายงัเป็นอาหารจ า พวกเนือ้ท่ีส าคญั
ประจ า มือ้ประจ า วนัของคนไทยควบคูไ่ปกบัข้าวทัง้ยงัเป็นอาหาร
โปรตีนจ า พวกเดียวเทา่นัน้ท่ีพ่ีน้องชาวไทยได้พึง่พาอาศยัเป็น
อาหารหลกัอยู ่เพราะอาหารประเภทเนือ้สตัว์อ่ืนๆ เช่น  เนือ้หม ูเนือ้
ววัและเป็ด ไก่ นบัวนัจะหายากและทัง้ราคาแพงยิ่งขึน้ หาก
เปรียบเทียบในด้านคณุคา่ของอาหารประเภทเนือ้สตัว์แล้ว เนือ้ปลา
มีคณุคา่ทางโภชนาการสงู อีกทัง้เป็นอาหารที่ยอ่ยง่ายท่ีสดุ 
นอกจากนีย้งัมีสว่นประกอบบางอยา่ง เช่น กรดอะมิโน ซึง่จ า เป็น
ตอ่การเจริญเติบโตของร่างกายสงูกวา่อาหารในจ า พวกโปรตีนชนิด
อ่ืนอีกด้วย 

ความเป็นมา 



ประมวลเนือ้หา 

             ปกติระหว่างฤดทู า นาในระยะท่ีน า้เอ่อนองเข้าผืนนา ปลาจาก
แหล่งน า้ธรรมชาติจะแพร่กระจายจากแม่น า้ ล า คลอง เข้าไปอาศยั
เลีย้งตวัและเจริญเติบโตในแปลงนาปีหนึ่งๆ เฉลี่ยแล้วประมาณ 4
กิโลกรัมเศษต่อไร่ ด้งนัน้หากชาวนาจะคิดดดัแปลงผืนนาของตนท่ี
ใช้ปลกูข้าวอยู่ให้มีการเลีย้งปลาในผืนนาควบคู่ไปด้วยแล้ว นาข้าว
ซึ่งเคยได้ปลาเป็นผลพลอยได้พิเศษอยู่ก่อนเพียงเล็กน้อย ก็จะให้
ผลผลิตปลาเพิ่มขึน้เป็น 20 กิโลกรัมต่อไร่หรือกว่านัน้ โดยท่ีประเทศ
ไทยมีเนือ้ท่ีนาทัว่ทัง้ประเทศประมาณ 43 ล้านไร่ หากสามารถคิดใช้
ผืนนาให้เป็นประโยชน์นอกเหนือจากการปลูกข้าวแต่อย่างเดียว
เพียงแค่ 1 ใน100 ของเนือ้ท่ีนาทัว่ประเทศ โดยคดัเลือกแปลงนาท่ี
เหมาะสม ดดัแปลงและปรับปรุงเพ่ือใช้เลีย้งปลาควบคู่ไปกบัการท า 
นา โดยปฏิบตัิให้ถกูต้องตามหลกัวิชาแล้วในปีหนึ่งๆ จะได้ผลผลิต
จากปลาเพิ่มขึน้เป็นจ านวนหม่ืนๆ ตัน ซึ่งวิธีการนีเ้ป็นการเพิ่ม
อาหารและรายได้บนผืนนาเดิมของพ่ีน้องชาวไทยนั่นเองและจาก
วิธีการดังกล่าวนีก้็จะเป็นการเพิ่มปริมาณสตัว์น า้ให้ได้มากพอกับ
ความต้องการของประเทศอีกด้วย 

ความเป็นมา 



ประมวลเนือ้หา 

                   การเลีย้งปลาในนานัน้มิใช่เป็นของใหม ่ประเทศตา่งๆ ใน
ภมูิภาคเอเชียเลีย้งปลาในนาข้าวได้ผลดีกนัมาเป็นเวลานานแล้ว 
เช่นท่ีประเทศญ่ีปุ่ น ไต้หวนั และอินโดนีเซีย ในประเทศเราได้เร่ิมท า 
กนัมาตัง้แต ่พ.ศ. 2491 แตเ่พิ่งจะสนใจเลีย้งกนัอยา่งแพร่หลาย
เพียงไมก่ี่ปีมานีเ้อง 

ความเป็นมา 



1. ชาวนาสามารถใช้ประโยชน์จากผืนนาได้เตม็ท่ี 

2. ปลาช่วยก า จดัวชัพืช หากมีการเลีย้งปลาในนา 

ข้าวแล้ว ปลาจะช่วยก าจดัโดยกินวชัพืชนานาชนิดในแปลงนาเป็นอาหาร 

3. ปลาช่วยก าจดัศตัรูของต้นข้าว หนอนและตวัอ่อนของแมลงชนิดท่ีอยู่ในน า้ 

และท่ีร่วงหลน่ลงไปในนาอนัเป็นศตัรูร้ายแรงของต้นข้าว จะกลบัเป็นอาหาร 

วิเศษสดุของปลา 

4. ปลาช่วยพรวนดินในนา จากการท่ีปลาวา่ยวนเวียนในน า้รอบๆ กอข้าวบนผืน 

นา การเคลื่อนไหวของครีบและหางปลาจะช่วยพดัโบกมวลดินในผืนนามิให้ทบั 

อดักนัแน่น อนัเป็นเสมือนการพรวนดินให้แก่ต้นข้าว ซึง่จะช่วยท า ให้ต้นข้าว 

เจริญงอกงามขึน้กวา่ปกติ 

5. ปลาช่วยเพิ่มปุ๋ ย มลูและสิ่งขบัถ่ายจากปลาซึง่ประกอบด้วยธาตไุนโตรเจน 

และอ่ืนๆจะเป็นปุ๋ ยโดยตรงส าหรับต้นข้าว 

6. การเลีย้งปลาในนา 

ข้าวช่วยเพ่ิมผลผลิต 

ข้าวให้สงูขึน้กวา่การ 

ปลกูข้าวแต่เพียงอย่างเดียว 

ประโยชน์จาก 
การเลีย้งปลาในนาข้าว 



                 ผืนนาทกุแห่งมิใช่จะเหมาะสมต่อการเลีย้งปลาในนาเสมอไป
การเลีย้งปลาในนาข้าวจึงมกัจะมีอปุสรรคอยู่เสมอ โดยเฉพาะในเร่ือง
น า้ เช่นในบางท้องท่ีอาศยัเฉพาะน า้ฝน หรือบางท่ีชาวนาไม่สามารถ
รักษาระดบัน า้ในผืนนาไว้ได้ตลอดระยะเวลาท่ีต้องการ ดงันัน้ หาก
เพียงแต่นาที่จะเลีย้งปลา สามารถเก็บกกัน า้ในผืนนาไว้ให้ได้มากกว่า
ปกติเพียงประมาณ 1-2 คืบ (30 เซนติเมตร) เป็นอย่างน้อย ตลอด
ฤดกูาลท านาและทัง้สามารถท่ีจะเลีย้งปลาในนาได้ผลดี จึงควรท่ีจะ
ยดึหลกัในการเลือกผืนนาให้มีสภาพดงันี ้

การเลอืกสถานที่ 

1. อยู่ใกล้แหลง่น า้หนอง บงึ ล าธาร ทางน า้ไหลท่ีสามารถน า น า้เข้าแปลง 

นาได้ แปลงนาท่ีอาศยัน า้ฝนท า นาแตเ่พียงอย่างเดียวควรเก็บกกัน า้ได้ไม่ 

น้อยกวา่ 90 วนั 

2. ไม่เป็นท่ีลุม่จนน า้ท่วมหรือที่ดอน 

เกินไปจนไม่สามารถเก็บกกัน า้ได้ 

3. สะดวกต่อการดแูลรักษา 

4. พืน้ท่ีท่ีปลกูข้าวได้ผลดีจะ 

สามารถดดัแปลงมาท า การเลีย้ง 

ปลาควบคูก่บัการปลกูข้าวได้ดี 



          แปลงนาท่ีเลีย้งปลาในนาข้าว จะมีขนาดและรูปร่าง 

อยา่งไรก็ได้ แล้วแตค่วามเหมาะสมของพืน้ท่ีและความ 

พร้อมของผู้ เลีย้ง แตแ่ปลงนาขนาดตัง้แต ่5 ไร่ขึน้ไปจะมี 

ความเหมาะสมและให้ผลตอบแทนท่ีคุ้มคา่ 

ขนาดของแปลงนาข้าว 



            การเตรียมแปลงนาเพ่ือใช้เลีย้งปลาในผืนนาไปด้วยนัน้ ควรเตรียมให้ 

เสร็จก่อนระยะเตรียมดินและไถคราด โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอน ดงันี ้

           1.แปลงนาท่ีเป็นท่ีลุม่และสามารถเก็บกกัน า้ได้ลกึอย่างน้อย 1 ศอก  

(50เซนติเมตร) ตลอดฤดทู า นา ควรเสริมคนันาให้สงูขึน้จากระดบัพืน้นาเดิม 

ประมาณ 3 คืบ (80 เซนติเมตร) และมีความมัน่คงแข็งแรงเพียงพอ เพ่ือ 

ป้องกนัน า้ท่วมและการพงัทลายของคนันา 

           2. แปลงนาซึง่เป็นท่ีลุม่และพืน้นาลาดเอียงบางด้าน ก็ให้ใช้ด้านต ่าเป็น 

ท่ีพกัปลาโดยขดุดินด้านนีม้าเสริมคนันาให้สงูขึน้มากพอที่จะเก็บกกัน า้ให้ท่วม 

ท่ีดอนได้ ประมาณ 1-2 คืบ(30 เซนติเมตร) 

การเตรียมแปลงนาข้าว 

บอ่รวมปลาในระยะเร่ิมแรกของ 
การเลีย้งปลาสามารถใช้เป็นบอ่อนบุาลได้ 



 3. แปลงนาท่ีอยู่ในพืน้ท่ีราบและไม่เป็นท่ีลุม่เกินไป ควรขดุร่องรอบผืนนาให้มี
ความกว้าง 2 ศอก (1 เมตร) ลกึ 3-4 คืบ (80 เซนติเมตร – 1 เมตร) แล้วน า 
ดินท่ีขดุขึน้เสริมคนันาให้สงูจากระดบัผืนนาเดิมประมาณ 1 ศอก (50 
เซนติเมตร) เพ่ือเก็บกกัน า้ให้ท่วมแปลงนาได้ลกึ 1-2 คืบ (30เซนติเมตร)  

 4. แปลงนาท่ีมีบอ่ลอ่ปลาอยู่แล้ว ก็ให้ดดัแปลงโดยเสริมคนันาให้แข็งแรง
สามารถเก็บกกัน า้ได้ลกึอย่างต ่า 1-2 คืบ (30 เซนติเมตร) โดยให้พืน้ท่ีของ
แปลงนามีขนาดประมาณ 10 เท่าของพืน้ท่ีบอ่ลอ่ปลา 

  เพื่อความสะดวกในการจับปลา ควรขุดบ่อรวมปลาบริเวณท่ีลึกท่ีสุด
ของแปลงนา เพ่ือให้ปลามารวมกนัในขณะท่ีลดระดบัน า้ในแปลงนาข้าว โดยมี
พืน้ท่ีประมาณ 5-10 ตารางวา ( 20-40  ตารางเมตร) แล้วแต่ปล่อยเลีย้งใน
ขนาดของแปลงนาและลกึกวา่ร่อนนาประมาณ 1 ศอก (50 เซนติเมตร)บอ่รวม 

การเตรียมแปลงนาข้าว 

ปลานีย้งัใช้เป็นบอ่อนบุาลลกู
ปลาท่ีมีขนาดเลก็ให้มีขนาด
ใหญ่ คือ มีความยาวประมาณ 
5-10 เซนติเมตร ซึง่เหมาะท่ีจะ
แปลงนาได้ดี โดยการอนบุาล
ลกูปลาไว้ลว่งหน้าประมาณ1 
เดือนก่อนถึงฤดทู า นา 

สภาพทัว่ไปของแปลงนาเลีย้งปลาในนาข้าว 



  พันธ์ุข้าว ใช้พนัธุ์ข้าวท่ีกรมสง่เสริม
การเกษตรแนะน า ในแตล่ะท้องถ่ิน หากเป็นไปได้ 
ควรเลือกใช้ข้าวพนัธุ์หนกัที่สามารถอยูใ่นนาได้
นานวนั 

พันธ์ุข้าว 



การจัดแปลงนาข้าว 



พนัธุ์ปลาท่ีเหมาะสมตอ่การเลีย้งในนาข้าว ควรมีคณุสมบตัิดงันี ้

 1. เลีย้งง่าย 

 2. เติบโตเร็ว 

 3. อดทน 

 4. หาพนัธุ์ได้ง่าย 

 5. ไมท่ า ลายต้นข้าว 

 6. เนือ้มีรสดีเป็นท่ีนิยมของท้องถ่ิน 

พนัธ์ุปลาทีค่วรเลีย้งในนาข้าว 



พนัธุ์ปลาดงักลา่วได้แก่ ปลาใน ปลาตะเพียนขาว ปลานิล  

ปลานวลจนัทร์เทศและปลาหวัโตหรือปลาซง่ ซึง่ปลาตา่งๆ 

เหลา่นีกิ้นอาหารธรรมชาติท่ีเกิดขึน้ในแปลงนา ประเภทพืชและ 

สตัว์เลก็ๆ ได้ดีจงึโตเร็ว และนอกจากนีย้งักินอาหารเสริมตา่งๆ 

ท่ีหาได้ในท้องถ่ินอีกด้วย 

พนัธ์ุปลาทีค่วรเลีย้งในนาข้าว 



       หลงัจากไถคราดและปักด า เสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณ 15- 

20 วนั เม่ือเหน็วา่ต้นข้าวแข็งแรงและรากยดึติดดินดีแล้ว จงึน าปลา 

ไปปลอ่ยลงเลีย้ง 

ช่วงเวลาการปล่อยปลา 



        ขนาดและจ านวนปลาท่ีจะปลอ่ยลงเลีย้งในนาแปลงหนึง่ๆ 
นัน้ ควรใช้ปลาขนาดความยาว 5 -10 เซนติเมตร เพราะเป็นปลา
ขนาดที่เติบโตได้รวดเร็ว และพอท่ีจะเลีย้งตวัหลบหลีกศตัรูได้ดี 
 

ขนาดและจํานวนพนัธ์ุปลา 

การปลอ่ยปลาควรลอยถงุปลาในบอ่ 
เพ่ือเป็นการปรับอณุหภมูิน า้ในถง ุใหใกล้เคียงกบัน า้ในบอ่ 



         
             จ านวนปลาท่ีจะปลอ่ยลงเลีย้งนัน้ ควรปลอ่ยให้อตัราท่ี
เหมาะสมตอ่เนือ้ท่ีนาอยา่ให้มากหรือน้อยไป หากมากเกินไปแล้ว
ปลาจะเจริญเติบโตช้า เพราะปลาจะแยง่ท่ีอยูอ่าศยัและแยง่
อาหารกนัเอง  
              ในเนือ้ท่ีนา 1 ไร่ ควรปลอ่ยปลาลงเลีย้งประมาณ 400-
800 ตวั แล้วแตข่นาดของปลา หลงัจากปลอ่ยพนัธุ์ปลาลงใน
แปลงนาแล้วในสปัดาห์ท่ี 1-2 ควรให้อาหารสมทบแก่ลกูปลา
ขนาดเลก็ พวกร า ละเอียดโปรยให้บริเวณท่ีปลอ่ยปลาหลงัจาก
นัน้จงึปลอ่ยให้ปลาหาอาหารกินเองในแปลงนา 
 
 
 

ขนาดและจํานวนพนัธ์ุปลา 

การให้ร าละเอียดเป็นอาหารแก่ลกูปลา
ในระยะ 1-2 สปัดาห์แรก 



การเลีย้งปลาในนาเป็นการใช้อาหารธรรมชาติในผืนนาท่ีมีอยู่ให้เกิด 

ประโยชน์ แต่อาหารธรรมชาตินีไ้ม่เพียงพอตอ่ความต้องการของปลา จ า  

เป็นต้องเร่งให้เกิดอาหารธรรมชาติ โดยการใสปุ่๋ ยและให้อาหารสมทบ 

ปุ๋ ย ปุ๋ ยท่ีเหมาะสม ได้แก่ มลูสตัว์ท่ีหาได้ในท้องถ่ินใสใ่นอตัราเดือนละ 50- 
80 กิโลกรัมตอ่ไร่โดยการหวา่นในร่องนาหรือกองไว้ท่ีมมุแปลงนาด้านใด 

ด้านหนึง่แล้วแตค่วามสะดวก หรือผสมใช้ท า เป็นปุ๋ ยหมกัก็ได้ สว่นการใส่ 

ปุ๋ ยวิทยาศาสตร์นัน้สามารถใสไ่ด้ตามที่กรมสง่เสริมการเกษตรแนะน า 

อาหารสมทบ ได้แก่ ร า ปลายข้าวต้มผสมร า ปลวก แมลง ผกั และหญ้า 
ชนิดท่ีปลากินได้ จะท าให้ผลผลิตเพิ่มขึน้ 

 

 

 

 

 

     ปลวกเป็นอาหารสมทบ                  การให้ร า ละเอียดเป็นอาหารแก่            

                                                         ลกูปลาในระยะ 1-2 สปัดาห์แรก 

อาหารและการให้อาหาร 



1. ศตัรู โดยทัว่ไปได้แก่ ปลาช่อน ง ูกบ เขียด หน ูและนกกินปลาก่อน 

ปลอ่ยปลาจงึควรก า จดัศตัรูภายในผืนนาออกให้หมดเสียก่อน และควร 

ระมดัระวงัโดยพยายามหาทางป้องกนัศตัรูท่ีจะมาภายหลงัอีกด้วย 

2. ระดบัน า้ ควรจะรักษาระดบัน า้ให้ท่วมผืนนาหลงัจากปลอ่ยปลาแล้ว  

จนถึงระยะเก็บเก่ียวอย่างน้อยประมาณ 1-2 คืบ (30 เซนติเมตร) เพ่ือปลา 

จะได้หากินบนผืนนาได้ทัว่ถึง 

3. หมัน่ตรวจสอบคนันาอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือป้องกนัคนันาร่ัวซมึและ 

พงัทลาย สาเหตมุกัเกิดจากการเจาะท า ลายของปนูา และฝนตกหนกั 

4. ยาปราบศตัรูพืช ไม่ควรใช้ยาปราบศตัรูพืชในแปลงนาท่ีมีการเลีย้งปลา 

ร่วมอยู่ด้วย เพราะยาฆา่แมลงหรือยาปราบศตัรูพืชส่วนใหญ่เป็นอนัตราย 

ต่อปลา แม้ใช้เพียงเลก็น้อยก็อาจท า ให้ปลาถึงตายได้ แต่ในกรณีท่ีต้นข้าว 

เกิดโรคระบาด จ า เป็นจะต้องฉีดยาฆา่แมลง ควรจบัปลาออกให้หมด 

เสียก่อน 

5. การใสปุ่๋ ยวิทยาศาสตร์ชนิดเม็ดท่ีละลายได้ยากจะต้องระมดัระวงัให้ 

มาก เพราะปลาอาจจะกินปุ๋ ยท า ให้ตายได้ ควรละลายน า้แล้วสาดให้ทัว่ 

ผืนนา 

การดูแลรักษา 



       การเลีย้งปลาในนาข้าวนอกจากจะได้ข้าวตามปกติแล้ว  

จากผลการทดลอง พบวา่แปลงนาที่มีการเลีย้งปลาควบคู่กบั 

การปลกูข้าว จะได้ข้าวเพิ่มขึน้จากเดิมประมาณไร่ละ 5 ถงั  

       นอกจากนีย้งัได้ปลาอีกอยา่งน้อยประมาณไร่ละ 20  

กิโลกรัม ซึง่ถ้าหากมีการใสปุ่๋ ยและให้อาหารสมทบด้วยแล้วจะ 

ได้ผลผลติปลาเพิ่มขึน้อีกประมาณ 5 เทา่ 

ผลผลติทีไ่ด้ 



       การเลีย้งปลาในนาข้าวเป็นอาชีพท่ีชาวนาสามารถปฏิบตัิ 

ได้เกือบตลอดปี เพราะนอกจากจะเลีย้งปลาในนาในระยะท่ีท า  

นาตามปกติแล้วหลงัจากท่ีเก็บเก่ียวข้าวในนาเสร็จ ชาวนายงั 

สามารถใช้ผืนนาเดิมเลีย้งปลาในระยะหลงัการเก็บเก่ียวได้อีก 

ในกรณีท่ีมีน า้อดุมสมบรูณ์ โดยเพิ่มระดบัน า้ให้ทว่มผืนนาอยา่ง 

น้อยประมาณ 1-2 คืบ (30 เซนติเมตร) ตลอดระยะเวลาท่ีเลีย้ง 

ปลา ผืนนาท่ีเคยถกูทอดทิง้ให้แห้งแล้งปราศจากประโยชน์จะ 

กลบักลายสภาพเป็นบอ่เลีย้งปลา ซงัข้าวและวชัพืชบนผืนนาจะ 

เน่าสลายกลายเป็นอาหารอยา่งอดุมสมบรูณ์แก่ปลา เป็นการใช้ 

ประโยชน์จากผืนนาอีกครัง้หนึง่จนกวา่จะถงึฤดทู านาตามปกติ 

ผลผลติทีไ่ด้ 



       การเลีย้งปลาในนาข้าวเป็นการเพิ่มผลผลติแก่พ่ีน้องชาวนา  

  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจะสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารได้ 
     เป็นอยา่งดีหรืออยา่งน้อยท่ีสดุก็

จะช่วยให้ชาวนามีการกินดีอยู่
ดี กับทัง้จะเป็นการเสริมสร้าง
รายได้ของครอบครัวเพิ่มขึน้อีก
ด้วยยิ่งกว่านัน้ยงัท า ให้ชาวนา
ใช้ ผืนนาในฤดูท านาให้ เ กิด
ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี และ
แม้แต่หลังฤดูเก็บเ ก่ียวแล้ว 
ชาวนายังสามารถใช้ผืนนาให้
เป็นประโยชน์ด้วย การเลีย้ง
ปลา ไ ด้ อี ก  จึ ง ค ว ร ท่ี พ่ี น้ อ ง
ชาวนาจะได้ริเร่ิมดดัแปลงผืน 

      นาของตนให้เกิดประโยชน์แก่
ครอบครัว อนัจะเป็นการช่วย 
เสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้พฒันายิ่งๆ ขึน้ไป 

ผลผลติทีไ่ด้ 



ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
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ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

การเลีย้งปลาในนาข้าว โดยกรมประมง 

รู้จักกบัการเลีย้งปลาในนาข้าว พนัธ์ุปลาทีค่วรเลีย้งในนาข้าวและอาหารและการให้
อาหาร โดย สามารถเรียนรู้ผ่าน E-book  

http://agebook.lib.ku.ac.th/ebooks/2011-015-
0001/index.html#/4/  
 

ชุดประมวลความรู้
“Smart Farmer” 

 

การเลีย้งปลาในนาข้าว: http://ilovelibrary.nstru.ac.th 

 

การเลีย้งปลาสลบักบัการทาํนาข้าว: โดยวทิย ์ธารชลานุกิจ 
 

การเลีย้งปลาในนาข้าว  สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เล่มที ่7  โดย นายเมฆ บุญพราหมณ์  
 

รายงานการวจัิย เร่ือง การศึกษาบทบาทของการใช้ทีด่ินสําหรับการเลีย้งปลาในนาข้าวทีม่ีต่อ
การอนุกรักษ์ทรัพยากรประมงในพืน้ทีชุ่่มนํา้อย่างยัง่ยนื : เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง 
จังหวดับึงกาฬ :วรัิช จ๋ิวแหยม ปีทีพ่มิพ์ : 2554 
 
 การเลีย้งปลาในนาข้าว :เอกสารคําแนะนํากรมประมงพ.ศ. 2540  

http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/index.php?view=weblink&catid=37:ebook-99&id=156>book-2011-002-0042&option=com_weblinks


ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
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ชุดประมวลความรู้
“Smart Farmer” 

 
การเลีย้งปลานิลในนาข้าว :อ.วเิชียร หวดัสนิท 

 เกษตรแก้จน ช่ือผู้แต่ง: มนตรี แสนสุข 
 

การเลีย้งปลานํา้จืด :สุนทร โคตรบรรเทา 

การเพาะเลีย้งปลานิล : www.facebook.com/pages/น้าอ้วนบ้านเกษตร
พอเพยีง 

การเลีย้งปลากนิพชื: ช่ือผู้แต่ง :เดชา รอดระรัง 

การเพาะเลีย้งสัตว์นํา้: ช่ือผู้แต่ง รศ. สุภาพร สุกสีเหลอืง 

การเลอืกสถานทีแ่ละขุดบ่อเลีย้งปลา:สํานักพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารประมง กรมประมง  

คู่มือการเพาะเลีย้ง ปลานํา้จืดเศรษฐกจิ เล่ม 1 
:http://www.nakaintermedia.com 

http://www.toptextbook.com/product-th-744856-3628752-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5ISBN9789748283029.html


ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
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ชุดประมวลความรู้
“Smart Farmer” 

 
คนทาํนา : http://202.143.137.99/ebookzzzzz/ricezzz/ 
ข้าวอนิทรีย์และเทคนิดการปลูกข้าวแบบปักเดี่ยว 

คู่มือการปลูกข้าวอนิทรีย์ & ข้าวต้นทุนตํ่า : ศุภวรรณ์ ใจแสน 
 

ดินทีใ่ช้ปลูกข้าว : ทศันีย์ อตัตะนันทน์ 

ข้าวหอมมะลอินิทรีย์ : ดร.รสสุคนธ์  พุ่มพนัธ์ุวงค์ 

ภูมิใจไทย-ข้าวไทย : สุวฒัน์ อศัวไชยชาญ 

หนังสือข้าวเมืองไทย : อาจารย์สวสัดิ์  วรีะเดช 

http://202.143.137.99/ebookzzzzz/images/stories/thumbnails/images-stories-book01-ricezzz-214.215686275x300.jpg
http://202.143.137.99/ebookzzzzz/ricezzz/
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=h3mUHr6YGg228M&tbnid=0ZYHEX1Of6rVYM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.b2s.co.th%2Fproducts_detail.php%3Fproid%3D8598&ei=lYU2Uo2LOomLrQeLyIGADA&bvm=bv.52164340,d.bmk&psig=AFQjCNH2twqfMKcRx-9x4VAGMAbTtDEGdQ&ust=1379390188660465


ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
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VDO: การเลีย้งปลาในนาข้าว ตาํบลนาบัว อาํเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก
http://www.youtube.com/watch?v=LdAOwiLcK_Y 
 

ชุดประมวลความรู้
“Smart Farmer” 

 

VDO: การเลีย้งปลานิลในนาข้าว  โดยศักดิ์ทนน อุดมเดช 
http://www.youtube.com/watch?v=haTNm61dBkc 

 
VDO: การเลีย้งปลานิลในนาข้าว  2  โดยศักดิ์ทนน อุดมเดช 
http://www.youtube.com/watch?v=mqOlN_AglrI 

 
VDO:โครงการ 1ไร่1แสน ตอนที ่ 1 
http://www.youtube.com/watch?v=ltOMisnlrlQ 

VDO:โครงการ 1ไร่1แสน ตอนที ่ 2 
http://www.youtube.com/watch?v=ApgUnt25JzE 

VDO: ปลาดุกกบันาข้าว โดยตาสาย ตาด ี
http://www.youtube.com/watch?v=i2F7zSjIcqE 

VDO: การจบัปลาช่อนในนาข้าวทีทุ่่่งนาบ้านป่าขีย้าง ต.บุ่งค้า อ.เลงินกทา จ.ยโสธร 
โดยด.ต.ไพโรจน์ ทรงจอหอ 
http://www.youtube.com/watch?v=_bkqnNUIWME 



ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
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ชุดประมวลความรู้
“Smart Farmer” 

 
นางสาวลาวลั    เบีย้ไธสง 
ประธานกลุ่มเกษตรอนิทรีย์
ตําบลสันป่าเปา ความรู้เร่ือง
การปลูกข้าวสินเหลก็และ
ข้าวหอมมะลอินิทรีย์และ
การเลีย้งปลาในนาข้าว 
 

นายจํารัส   กนัธิยะ  
ผู้ประสานงาน หมู่ 1 
ตําบลสันป่าเปา ความรู้เร่ือง
การเลีย้งปลาและการผสม
พนัธ์ุปลาพืน้บ้าน 
 

นางรําไพ    สมพมติร 
ผู้ประสานงาน หมู่ที ่4 
ตําบลสันป่าเปา ความรู้เร่ืองการ 
ปลูกข้าว กข 6 และข้าวสันป่าตอง 
  
 
 



ที่ดนิในการใช้ท านา 
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ชุดประมวลความรู้
“Smart Farmer” 

 
ชนิดพันธ์ุข้าว 

ครกกระเดื่อง คราด 

เคร่ืองสีข้าว เคยีว 



ด้วงหนู 
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ชุดประมวลความรู้
“Smart Farmer” 

 
ไถ 

ครกไม้ รถไถนา  

รถเกีย่วข้าวและนวดข้าว เคร่ืองสีข้าว 



แกลบ/รํา 
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ชุดประมวลความรู้
“Smart Farmer” 

 
มูลสัตว์ 

ปลวก 



แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้  
และรูปแบบกจิกรรมหรือนิทรรศการ 

รูปแบบกจิกรรมหรือนิทรรศการ จัดนิทรรศการ
เผยแพร่ให้ความรู้ ทีห้่องสมุดประชาชนอาํเภอสันทราย 
และ กศน.ตําบลสันป่าเปา 


