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บทคัดย่อ 
 
  การทดลองทํานาปลาสลิดในดนิเปรี �ยว โดยดดัแปลงบริเวณซึ�งเป็นดนิพรุภายในศนูย์ศกึษาการ
พฒันาพิกลุทองฯ จงัหวดันราธิวาส ทําเป็นนาปลาสลิดขึ �นมาจํานวน 2 แปลง เนื �อที� 12 ไร่ หากมีการปรับปรุง
คณุสมบตัขิองนํ �าหรือแก้ไขคณุสมบตัขิองนํ �าไมใ่ห้เป็นกรดแล้วสามารถเลี �ยงปลาสลิดจนถึงขั �นวางไขแ่พร่
ขยายพนัธุ์ได้ 
 

ประวัตคิวามเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 
  ปลาสลิดเป็นปลานํ �าจืดชนิดหนึ�งของเมืองไทย มีชื�อวิทยาศาสตร์วา่ Trichogaster  pectorals   
รูปร่างคล้ายปลากระดี� แตมี่ขนาดโตกวา่ ครีบท้องเป็นเส้นยาวเส้นเดียว ลําตวัมีสีคอ่นข้างดําเป็นพื �นและมีริ �วดํา
เป็นพื �น และมีริ �วดําพาดขวางตามลําตวัจากหวัถึงโคนหาง มีอยูท่ั�วไปในประเทศไทย โดยธรรมชาตปิลาสลิดชอบ
อยูใ่นนํ �านิ�ง เชน่ ตามหนอง และบงึ จงึสามารถนํามาเลี �ยงในบอ่และในนาได้เป็นอยา่งดี 
  ดงันั �น สํานกังานประมงจงัหวดันราธิวาส จงึได้ทําการทดลองทํานาปลาสลิดขึ �นในบริเวณพรุ    
หรือดินเปรี �ยวมาเพื�อเป็นตวัอยา่งในการปรับปรุงแก้ไขสภาพดนิให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ทางการเลี �ยงปลา   
ตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื�อใช้วิธีการทําหญ้าหมกั (ปุ๋ ยพืชสด) ในการทํานาปลาสลิด แก้ปัญหาความเป็นกรดของดนิ 
2. เพื�อเป็นการใช้พื �นที�ที�ไมส่ามารถทําการเกษตรอยา่งอื�นมาทําการเลี �ยงปลา 
3. เพื�อศกึษาการเจริญเติบโตและการวางไขข่องปลาสลิด 
4. เพื�อเป็นการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการในการสง่เสริมให้เกษตรกรทํานาปลาสลิด

ตอ่ไปในอนาคต 
 
 
 
 



 

วิธีดาํเนินงาน 
1. ทําการสบูนํ �าเข้า – ออก เพื�อปรับปรุงคณุสมบตัขิองนํ �าในนาปลาแล้วใสป่นูข้าว พร้อมทั �งตดั

วชัพืชสุม่กอง ๆ  
2. ตรวจสอบคณุสมบตัขิองนํ �าในนาปลาจนกระทั�งระดบัความเป็นกรด – ดา่ง (pH) อยูใ่น

ระหวา่ง 6.5 – 8.5 จงึนําพนัธุ์ปลาสลิดขนาดความยาวเฉลี�ย 7 – 8 ซม. มาปลอ่ยเลี �ยงในนา
แปลงละ 775 ตวั โดยคดัเพศผู้และเพศเมียอยา่งละครึ�ง 

3. ทําการสุม่จบัชั�งวดัขนาดดกูารเจริญเตบิโตและการขยายพนัธุ์ของปลาสลิด 
4. ตรวจสอบคณุสมบตัขิองนํ �าหลงัจากปลาเจริญเตบิโตแล้ว เพื�อนํามาเป็นข้อมลูในการ

ปรับปรุงดนิเปรี �ยวตอ่ไป 
 

ผลการศึกษา ทดลอง วจิัย 
  จากการปรับปรุงแก้ไขนํ �าเปรี �ยวในปี 2528 โดยการสบูนํ �าเข้าออก และใส่ปนูขาวแปลงละ 400 
กิโลกรัม ทําให้ดินเปรี �ยวดีขึ �นนาปลาสลิดแหง่นี �สามารถเลี �ยงปลาสลิดซึ�งเดมิมีขนาดความยาวเฉลี�ยประมาณ 7-8 
ซม. โตจนมีขนาดความยาวเฉลี�ยประมาณ 16- 18 ซม. เมื�อเลี �ยงไปได้ในระยะ 5 เดือน โดยไมพ่บลกูปลาสลิดเลย 
จงึทําการตรวจสอบพบว่านํ �ามีคา่ความเป็นกรด-ดา่ง  (pH) ลดลง จงึได้ทําการปรับปรุงแก้ไขคณุสมบตัขิองนํ �าใหม่
ในปี 2529 โดยการสบูนํ �าในปลาให้แห้งตากทิ �งไว้ประมาณ 1 เดือน ใสป่นูขาวแปลงละ 500 กิโลกรัม แล้วระบาย
นํ �าเข้า พร้อมกบัปลอ่ยพนัธุ์ปลาสลิดจากปี 2528 จํานวนแปลงละ 500 ตวั โดยคดัเพศปลาตวัผู้ตวัเมียอยา่งละครึ�ง
ปลอ่ยลงไป ในระยะเวลาเพียง 3 เดือน (มิถนุายน–สิงหาคม 2529 ) พบวา่ มีลกูปลาสลิดเกิดขึ �นแสดงให้เห็นวา่ดิน
เปรี �ยวแหง่นี �เมื�อปรับปรุงทําเป็นนาปลาสลิด โดยได้มีการแก้ไขสภาพของนํ �าแล้วปลาสลิดสามารถเจริญเติบโตและ
ขยายพนัธุ์ได้  
 

สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 
  ผลการทดลองทํานาปลาสลิดในดินเปรี �ยวพบว่า 

1. การปรับปรุงคณุสมบตัขิองนํ �าที�เป็นกรดมาก ๆ โดยใช้วิธีการสบูนํ �าเข้า – ออก จะชว่ยให้
ความเป็นกรดของนํ �าลดลงได้รวดเร็วและเป็นการประหยดัต้นทนุในการปรับปรุงนาปลาสลิด
ที�มีปัญหาเรื�องนํ �าเปรี �ยวได้มาก 

2. การตดัฟันหญ้า (ปุ๋ ยพืชสด) ก็เป็นวิธีหนึ�งที�ทําให้คณุสมบตัขิองนํ �า (pH) ไมเ่ปลี�ยนไปอยา่ง
รวดเร็ว 

  เนื�องจากการทดลองทํานาปลาสลิดในดนิเปรี �ยวครั �งนี �มีอปุสรรคเกี�ยวกบันํ �าทว่มนาปลาสลิดเป็น
ประจํา ประกอบกบัพนัธุ์ปลาสลิดมีจํานวนน้อยไมส่มัพนัธ์กบัจํานวนเนื �อที� จงึควรระมดัระวงัเกี�ยวกบัการเลือก  



พื �นที�ในการจดัทํานาปลาสลิดและแหลง่หาพนัธุ์ปลาสลิดด้วย เพื�อจะได้เป็นแนวทางในการสง่เสริมการใช้พื �นที�ดิน
พรุเพื�อจดัทําเป็นแหลง่ปลาสลิดสําหรับผลิตอาหารโปรตีนตอ่ไป 
ตาราง แสดงการปรับปรุงนาปลาสลิดในดินเปรี �ยว และการเจริญเตบิโตของปลาสลิด  
ปี 2530 

แปลงที� 
pH ของนํ �า

ก่อนปรับปรุง 
pH ของนํ �า

หลงัปรับปรุง 
ปนูขาว 
(กก.) 

ความยาว
เฉลี�ยก่อน

ปลอ่ย(ซม.) 

ความยาว
เฉลี�ยหลงั
ปลอ่ย(ซม) 

จํานวน 
(ตวั) 

หมายเหต ุ
 

1. 4.24 6.82 400 7.4 17.8 775 N = 50 

2. 4.18 6.73 400 7.2 16.8 775 N = 50 

 N = จํานวนปลาที�จบัได้เอาสุม่ชั�งวดัขนาด 
 
 
ปี 2529 

แปลงที� 
pH ของนํ �า

ก่อนใส่ปนูขาว 
pH ของนํ �า

หลงัใสป่นูขาว 
ปนูขาว 
(กก.) 

ความยาวเฉลี�ยที�
ปลอ่ย (ซม.) 

จํานวน (ตวั) 
หมายเหต ุ

1. 5.27 7.12 500 17.8 500 พบลกูปลาสลิด 
2. 5.24 6.98 500 16.8 500 พบลกูปลาสลิด 
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