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โครงการทดสอบการเลีย้งปลาในนาข�าวชุดดินมูโนะ 

ถาวร มีชัย และอวยพร น�วมสำลี 
ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 

 

บทคัดย�อ 
 โครงการทดสอบการเลี้ยงปลาในนาข/าวดำเนินการในป0 พ.ศ. 2542-2544 ในพ้ืนท่ีแปลงทดสอบศูนย�
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยดำเนินการปลูกข/าวพันธุ�
คลองหลวง 1 พ้ืนท่ี 2 ไร� ร�วมกับการเลี้ยงปลากินพืช ได/แก� ปลาตะเพียนขาว ปลาบ/า ปลานิล อัตราปล�อย 2 
ตัวต�อตารางเมตร พบว�า ผลการวิเคราะห�ดิน มีค�าความเป:นกรดเป:นด�าง อยู�ในช�วง 4.4-5.3 มีค�าอินทรียวัตถุ 
อยู�ในช�วง 5.38-5.51 % มีค�าฟอสฟอรัสท่ีเป:นประโยชน� อยู�ในช�วง 75.10-102.86 ppm มีค�าโพแทสเซียม อยู�
ในช�วง 13.71-31.14 ppm มีค�าแคลเซียม อยู�ในช�วง 2.20-2.61 meg/100 g มีค�าเหล็ก อยู�ในช�วง 225.00– 
245.29 ppm มีค�าอะลูมิเนียม อยู�ในช�วง 1.00–1.89 meg/100 g ผลผลิตข/าวในป0พ.ศ 2542 ให/ผลผลิตสูงสุด 
เท�ากับ 640 กก./ไร� รองลงมาในป0พ.ศ. 2543 ให/ผลผลิต เท�ากับ 560 กก./ไร� และในป0พ.ศ. 2544 ให/ผลิต
ต่ำสุด เท�ากับ 320 กก./ไร� ผลผลิตปลา พบว�า ในป0พ.ศ. 2542 ให/ผลผลิตสูงสุด เท�ากับ 81.42 กก. รองลงมา
ในป0พ.ศ. 2544 ให/ผลผลิต เท�ากับ 79.46 กก. และในป0พ.ศ. 2543 ให/ผลผลิตต่ำสุด เท�ากับ 77.5 กก.  
 
 
คำสำคัญ : การเลี้ยงปลาในนาข/าว ชุดดินมูโนะ 

หลักการและเหตุผล 
ชุดดินมูโนะ เป:นดินเปรี้ยวจัดท่ีมีลักษณะเนื้อดินเป:นดินเหนียวละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเป:นดิน

ร�วนเหนียวถึงเป:นดินร�วนเหนียวปนทรายแปLงดินล�างมีเนื้อดินเป:นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปLง มีจุด
ประสีเหลือง สีน้ำตาล และมีจุดประสีเหลืองฟางข/าวของสารประกอบจาโรไซท� (jarosite mottles) ปฏิกิริยา
ดินเป:นกรดรุนแรงมากถึงเป:นกรดรุนแรงมากท่ีสุด (pH 3.5-4.0) ความเป:นกรดรุนแรงมากเกิดมาจากการเติม
ออกซิเจน (oxidized) เข/าไปในสารประกอบกำมะถัน และดินล�างชั้นถัดไปช�วงความลึก 50-100 ซม. เป:นดิน
เลนสีเทา มีสารประกอบกำมะถัน (pyrite: FeS2) มาก ปฏิกิริยาดินเป:นกรดจัดถึงเป:นกรดเล็กน/อย มีค�าความ
เป:นกรดเป:นด�าง (5.0-6.5) มีความอุดมสมบูรณ�ของดินต่ำ ทำให/พืชท่ีปลูกไม�สามารถเจริญเติบโตและให/ผล
ผลิตได/ ดินเปรี้ยวจัดในประเทศไทยมีพ้ืนท่ีประมาณ 5.26 ล/านไร� (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2558) พบมากในบริเวณท่ี
ราบลุ�มภาคกลางและจังหวัดต�างๆ ในภาคใต/เป:นดินท่ีมีศักยภาพเหมาะสมสำหรับการปลูกข/าว แต�มีปcญหา
เนื่องจากความเป:นกรดจัดของดินและการขาดธาตุอาหาร ส�งผลให/ได/ผลผลิตข/าวตกต่ำ ซ่ึงการทดสอบการ
เลี้ยงปลาร�วมกับการปลูกข/าวในพ้ืนท่ีเดียวกัน เป:นการทำการเกษตรแบบเก้ือกูลกัน ระหว�างการปลูกพืชและ
การเลี้ยงสัตว� แต�สภาพดินในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส เป:นพ้ืนท่ีใกล/กับชายฝceงทะเลจะมีลักษณะความเป:นกรด
รุนแรงจากเดิมไม�สามารถทำการเกษตรได/ไม�ว�าจะเป:นการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว� จากผลดังกล�าวศูนย�ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ จึงได/ทำการทดสอบการเลี้ยงปลาร�วมกับการปลูกข/าวในพ้ืนท่ีเดียวกันเพ่ือต/องการทราบ
ต/นทุนผลกำไรในการทดสอบอันจะเป:นข/อมูลหรือแนวทางให/กับเกษตรกรท่ีมีความสนใจในโอกาสต�อไป 
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อุปกรณ(และวิธีการ 

1. อุปกรณ( 
1.1 เมล็ดพันธุ�ข/าว 
1.2 ปุfยเคมี 
1.3 หินปูนฝุgน 
1.4 พันธุ�ปลากินพืช 
1.5 อาหารปลา 
1.6 อุปกรณ�อย�างอ่ืนท่ีจำเป:น 

2. วิธีการ 
 ดำเนินการโดยใช/พ้ืนท่ีแปลงทดสอบของศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มีพ้ืนท่ี 2 ไร� ใช/พันธุ�ข/าวไม�
ไวแสง พันธุ�คลองหลวง 1 ใน หนึ่งรอบป0จะปลูกข/าว 2 ครั้ง นาป0และนาปรังโดยรอบๆ ขอบแปลงจะขุดคู 
ขนาดกว/าง 2.5 เมตรลึก 80 เซนติเมตร บริเวณรอบท้ังแปลงและจะมีบ�อล�อปลาเวลาจับผลผลิตขนาดความ
กว/าง 2 เมตรยาวประมาณ 4 เมตร อยู�มุมท่ีต่ำของแปลงนา 
 ก. พ้ืนท่ีใช/ปลูกข/าว 
  1. การเตรียมแปลงโดยไถดะ 1 ครั้ง จากนั้นขังน้ำไว/ 1 สัปดาห� จึงทำการไถแปร 1 ครั้งก�อน
คราดทำเทือก 
  2. การตกกล/าได/ดำเนินการตกกล/าข/าวพันธุ�คลองหลวง 1 อัตราละ 5 กิโลกรัมต�อไร� โดยนำ
เมล็ดพันธุ�ข/าวใส�กระสอบแช�น้ำนานประมาณ 12-24 ชั่วโมงจากนั้นนำเมล็ดข/าวข้ึนมาวางบนพ้ืนท่ีน้ำไม�ท�วมขัง 
และมีการถ�ายเทอากาศดี รดน้ำทุกเช/าและเย็น เพ่ือรักษาความชุ�มชื้น หุ/มเมล็ดไว/นานประมาณ 30-48 ชั่วโมง 
เมล็ดข/าวจะงอกขนาด “ตาตุ�ม” พร/อมท่ีนำไปหว�านได/ 

 3. การปcกดำข/าวพันธุ�คลองหลวง 1 อายุกล/า 20-30 วัน ปcกดำระยะ 25X25 เซนติเมตร กอ
ละ 3 ต/น 
   4. การใส�ปุfย แบ�งใส� 2 ครั้ง คือ 
    - ใส�ครั้งท่ี 1 (ปุfยรองพ้ืน) ใช/ปุfยสูตร 16-16-8 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร� 

  - ใส�ครั้งท่ี 2 (ปุfยแต�งหน/า) ใช/ปุfยสูตร 46-0-0 อัตรา 8 กิโลกรัม/ไร� 
 ข. การเตรียมพันธุ�ปลาท่ีจะปล�อยลงเลี้ยงในแปลงนา 
  1. ทำการอนุบาลลูกปลากินพืช ได/แก� ปลาตะเพียนขาว ปลาบ/า ปลานิล ให/ได/ขนาดลำตัว 
3.5 เซนติเมตร อัตราส�วนท่ีจะปล�อยลงแปลงนาปริมาณ 2 ตัว/ตารางเมตร รวมพันธุ�ปลาท้ังสิ้น 6,400 ตัว 
  2. ปล�อยพันธุ�ปลาลงในแปลงนาหลังจากปcกดำประมาณ 15-20 วัน 
  3. ทำการสุ�มน้ำหนักและวัดความยาวของพันธุ�ปลาและตัวข/าวโดยชั่งวัด 30 วันต�อ 1 ครั้ง
จนถึงระยะจับปลา 
  4. ให/อาหารปลากินพืช วันละ 1 ครั้ง พร/อมท้ังจัดทำแปลงปุfยหมักลงในคูเลี้ยงปลาเพ่ือเพ่ิม
ปุfยลงในคูท่ีทำการเลี้ยงปลา 
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ผลการศึกษาและวิจารณ( 

1. การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดิน 
     จาการทดลอง พบว�า ผลการวิเคราะห�ดินแปลงการเลี้ยงปลาในนาข/าวชุดดินมูโนะ ในป0 2542 มี

ค�าความเป:นกรดเป:นด�าง 5.3 มีค�าอินทรียวัตถุ 5.4 % มีค�าฟอสฟอรัสท่ีเป:นประโยชน� 75.10 ppm มีค�า
โพแทสเซียม 31.14 ppm มีค�าแคลเซียม 2.20 meg/100 g มีค�าเหล็ก 225.00 ppm มีค�าอะลูมิเนียม 1.00 
meg/100 g ในป0 2543 มีค�าความเป:นกรดเป:นด�าง 4.6  มีค�าอินทรียวัตถุ 5.38 % มีค�าฟอสฟอรัสท่ีเป:น
ประโยชน� 96.86 ppm มีค�าโพแทสเซียม 18.00 ppm มีค�าแคลเซียม 2.61 meg/100 g มีค�าเหล็ก 227.14 
ppm มีค�าอะลูมิเนียม 1.61 meg/100 g ในป0 2544 มีค�าความเป:นกรดเป:นด�าง 4.4 มีค�าอินทรียวัตถุ 5.51 % 
มีค�าฟอสฟอรัสท่ีเป:นประโยชน� 102.86 ppm มีค�าโพแทสเซียม 13.71 ppm มีค�าแคลเซียม 2.25 meg/100g 
มีค�าเหล็ก 245.29 ppm มีค�าอะลูมิเนียม 1.89 meg/100 g (ตารางท่ี 1 ) 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห�ดินในแปลงนาปลูกข/าวร�วมกับเลี้ยงปลา 

ป0 pH 
OM 
(%) 

P 
(ppm) 

K 
(ppm) 

Ca 
(meg/100g) 

Fe 
(ppm) 

AI 
(meg/100g) 

2542 5.3 5.40 75.10 31.14 2.20 225.00 1.00 
2543 4.6 5.38 96.86 18.00 2.61 227.14 1.61 
2544 4.4 5.51 102.86 13.71 2.25 245.29 1.89 

2. การให/ผลผลิตข/าว พันธุ�คลองหลวง 1  
      จากการทดลอง พบว�า ผลผลิตข/าวพันธุ�คลองหลวง 1 ในป0พ.ศ. 2542 ให/ผลผลิตสูงสุด เท�ากับ 
640 กก./ไร� รองลงมาในป0พ.ศ. 2543 ให/ผลผลิต เท�ากับ 560 กก./ไร� และในป0พ.ศ. 2544 ให/ผลิตต่ำสุด 
เท�ากับ 320 กก./ไร� ซ่ึงโดยท่ัวไปข/าวพันธุ�คลองหลวง 1 ให/ผลผลิต 650 กก./ไร� เม่ือนำมาปลูกในแปลงทดสอบ
พ้ืนท่ีศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให/ผลผลิตอยู�ในช�วง 320-640 กก./ไร� ผลผลิตปลา พบว�า ในป0พ.ศ. 
2542 ให/ผลผลิตสูงสุด เท�ากับ 81.42 กก. รองลงมาในป0พ.ศ. 2544 ให/ผลผลิต เท�ากับ 79.46 กก. และในป0
พ.ศ. 2543 ให/ผลผลิต เท�ากับ 77.5 กก. ท้ังนี้จากการสำรวจแปลงพบว�าผลผลิตบางส�วนได/รับความเสียหาย
จากศัตรูธรรมชาติ คือ นกเข/าทำลายผลผลิตข/าวในช�วงท่ีข/าวออกรวง และตัวนากกัดกินปลา จึงทำให/ผลผลิต
ต่ำ (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 ผลผลิตข/าวและปลา (ขนาดเนื้อท่ี 2 ไร�) 

ป0พ.ศ. ผลผลิตข/าว (กก.) ผลผลิตปลา (กก.) 
2542 640 81.42 
2543 560 77.5 
2544 320 79.46 
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สรุป 
จากการทดสอบการเลี้ยงปลาในนาข/าวกลุ�มชุดดินมูโนะ พบว�า การปลูกข/าวโดยใช/พันธุ�ข/าวคลอง

หลวง 1 เนื้อท่ีแปลงนาขนาด 2 ไร� ร�วมกับการเลี้ยงปลากินพืช อัตราปล�อย 2 ตัวต�อตารางเมตร ผลผลิตข/าว
อยู�ระหว�าง 320-640 กก./ไร� เนื่องจากมีศัตรูธรรมชาติได/แก�นกมาทำลายจึงเป:นผลทำให/ผลผลิตข/าวไม�ดี
เท�าท่ีควรส�วนผลผลิตปลาในแปลงนาเม่ือทำการเก็บเก่ียวข/าวและจับผลผลิตปลาอยู�ระหว�าง 77.5 กก. - 
81.42 กิโลกรัม ซ่ึงถือว�าอยู�ในระดับต่ำ เนื่องจากมีการเข/าทำลายของศัตรูทางธรรมชาติ คือ นกเข/าทำลาย
ผลผลิตข/าวในช�วงท่ีข/าวออกรวง และตัวนากกัดกินปลา จึงทำให/ผลผลิตต่ำ 

เอกสารอ�างอิง 
กรมพัฒนาท่ีดิน. 2558. สถานภาพทรัพยากรดินและท่ีดินของประเทศไทย. กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตร

และสหกรณ�.  
 


