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ก า ร เ ลี้ ย ง ป ล า ใ น น า ข า ว

ระเทศไทยเปนประเทศทีอ่ ดุ มสมบูรณดว ยทรัพยากรนานาชนิดสมดังคํากลาวของพอขุน
รามคําแหงมหาราชที่วา “ในนํ้ามีปลาในนามีขา ว” แตปจจุบันคํากลาวนีก้ ําลังจะสูญสิน้
ความหมายไป ทัง้ นีเ้ พราะสภาพบานเมืองไดพฒ
ั นาขึน้ ตามกาลสมัย ทําใหสภาพของ
แหลงนํ้าธรรมชาติ เชน แมน้ํา ลําคลอง หนอง บึง ซึง่ เปนทีอ่ ยูอ าศัยและเปนแหลงขยายพันธุข องปลา
และสัตวนํ้าเปลีย่ นสภาพเสือ่ มโทรมและตืน้ เขินยิง่ ขึน้ ทุกวัน อันเปนสาเหตุหนึง่ ทําใหปริมาณปลาลด
นอยลงไมเพียงพอแกความตองการของพลเมืองที่เพิ่มจํานวนขึน้ อยางรวดเร็ว
นอกจากนีป้ ลายังเปน
อาหารจําพวกเนือ้ ทีส่ ําคัญประจํามือ้ ประจําวันของคนไทยควบคูไ ปกับขาวทัง้ ยังเปนอาหารโปรตีนจําพวก
เดียวเทานั้นที่พี่นองชาวไทยไดพึ่งพาอาศัยเปนอาหารหลักอยู เพราะอาหารประเภทเนือ้ สัตวอน่ื ๆ เชน
เนื้อหมู เนื้อวัวและเปด ไก นับวันจะหายากและทั้งราคาแพงยิ่งขึ้น หากเปรียบเทียบในดานคุณคาของ
อาหารประเภทเนื้อสัตวแลว เนือ้ ปลามีคณ
ุ คาทางโภชนาการสูง อีกทั้งเปนอาหารที่ยอยงายที่สุด นอก
จากนี้ยังมีสวนประกอบบางอยาง เชน กรดอะมิโน ซึ่งจําเปนตอการเจริญเติบโตของรางกายสูงกวา
อาหารในจําพวกโปรตีนชนิดอืน่ อีกดวย

ป

สภาพทัว่ ไปของแปลงนาเลีย้ งปลาในนาขาว

กรมประมงไดพิจารณาเห็นความจํ าเปนที่จะตองเรงผลิตสัตวนํ้าใหมีปริมาณเพียงพอกับความ
ตองการประจําของประชาชน โดยไดคน ควา ทดลอง และสงเสริมใหมกี ารเลีย้ งปลาในนาขึน้ ทัง้ นี้ เพื่อ
มุงที่จะเพิ่มอาหารโปรตีนจากปลาและเพิ่มรายไดใหแกชาวนา โดยดัดแปลงผืนนาเดิมที่เคยทําอยูเพียง
เล็กนอย ก็สามารถเลีย้ งปลาควบคูไ ปกับการปลูกขาวได
ปกติระหวางฤดูทํานาในระยะทีน่ ้ําเออนองเขาผืนนา ปลาจากแหลงนํ้าธรรมชาติจะแพรกระจาย
จากแมนํ้า ลําคลอง เขาไปอาศัยเลีย้ งตัวและเจริญเติบโตในแปลงนาปหนึง่ ๆ เฉลีย่ แลวประมาณ 4
กิโลกรัมเศษตอไร ดงนัน้ หากชาวนาจะคิดดัดแปลงผืนนาของตนทีใ่ ชปลูกขาวอยูใ หมกี ารเลีย้ งปลาในผืน
นาควบคูไปดวยแลว นาขาวซึ่งเคยไดปลาเปนผลพลอยไดพิเศษอยูกอนเพียงเล็กนอย ก็จะใหผลผลิต
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ปลาเพิ่มขึ้นเปน 20 กิโลกรัมตอไรหรือกวานัน้ โดยที่ประเทศไทยมีเนื้อที่นาทั่วทั้งประเทศประมาณ 43
ลานไร หากสามารถคิดใชผนื นาใหเปนประโยชนนอกเหนือจากการปลูกขาวแตอย างเดียวเพียงแค 1 ใน
100 ของเนื้อที่นาทั่วประเทศ โดยคัดเลือกแปลงนาทีเ่ หมาะสม ดัดแปลงและปรับปรุงเพือ่ ใชเลีย้ งปลา
ควบคูไปกับการทํานา โดยปฏิบตั ใิ หถกู ตองตามหลักวิชาแลวในปหนึง่ ๆ จะไดผลผลิตจากปลาเพิม่ ขึน้
เปนจํานวนหมื่นๆ ตัน ซึง่ วิธกี ารนีเ้ ปนการเพิม่ อาหารและรายไดบนผืนนาเดิมของพีน่ อ งชาวไทยนัน่ เอง
และจากวิธีการดังกลาวนี้ก็จะเปนการเพิ่มปริมาณสัตวนํ้ าใหไดมากพอกับความตองการของประเทศ
อีกดวย
การเลี้ยงปลาในนานั้นมิใชเปนของใหม ประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียเลี้ยงปลาในนาขาวได
ผลดีกันมาเปนเวลานานแลว เชนที่ประเทศญี่ปุน ไตหวัน และอินโดนีเซีย ในประเทศเราไดเริ่มทํากันมา
ตั้งแต พ.ศ. 2491 แตเพิง่ จะสนใจเลีย้ งกันอยางแพรหลายเพียงไมกป่ี ม านีเ้ อง

ประโยชนจากการเลีย้ งปลาในนาขาว
1. ชาวนาสามารถใชประโยชนจากผืนนาไดเต็มที่ ตามปกติในผืนนาจะมีอาหารธรรมชาติ ซึง่ ได
แกพืชและสัตวเล็กๆ ทั้งที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาและที่ปรากฏอยูทั่วไป อาหารธรรมชาติ
เหลานี้ตามปกติแลวมิไดมีการใชประโยชนแตอยางใด ยิ่งถาหากชาวนาทํานาตามแบบที่ทางราชการ
แนะนํา คือมีการใสปยุ ในแปลงนาดวยแลวอาหารธรรมชาติจะยิง่ สมบูรณมากขึ้ น แตอาหารธรรมชาติ
อันมีคุณคานี้ถูกทอดทิ้งโดยมิไดใชใหเปนประโยชนแตอยางใด หากชาวนาสนใจหันมาเลีย้ งปลาในนา
ขาว ปลาที่เลี้ยงก็จะสามารถใชอาหารธรรมชาติอนั เปนอาหารของปลาโดยเฉพาะใหเปนประโยชนอยาง
คุมคา โดยเปลี่ยนเปนอาหารจําพวกโปรตีนในรูปของเนือ้ ปลาใหแกเจาของนาและผูเ ลีย้ งตลอดจนอาจ
เพิ่มรายไดใหอกี ทางหนึง่ ดวย
2. ปลาชวยกําจัดวัชพืช ชาวนายอมตระหนักดีถงึ ความยุง ยากในการกําจัดวัชพืชที่ขึ้นรกในแปลง
นาในระหวางทํานา วัชพืชจะแยงอาหารจากตนขาว ทําใหตน ขาวเจริญเติบโตไดไมเต็มที่ นาจะใหผล
ผลิตตํ่า ชาวนาจะตองเสียทัง้ เวลาและเหน็ดเหนือ่ ยในการกําจัดวัชพืชดังกลาว หากมีการเลีย้ งปลาในนา
ขาวแลว ปลาจะชวยกําจัดโดยกินวัชพืชนานาชนิดในแปลงนาเปนอาหาร โดยชาวนาไมตอ งเหน็ดเหนือ่ ย
อีกดวย
3. ปลาชวยกําจัดศัตรูของตนขาว หนอนและตัวออนของแมลงชนิดทีอ่ ยูใ นนํ้าและทีร่ ว งหลนลง
ไปในนาอันเปนศัตรูรายแรงของตนขาว จะกลับเปนอาหารวิเศษสุดของปลา
4. ปลาชวยพรวนดินในนา จากการทีป่ ลาวายวนเวียนในนํ้ารอบๆ กอขาวบนผืนนา การเคลือ่ น
ไหวของครีบและหางปลาจะชวยพัดโบกมวลดินในผืนนามิใหทบั อัดกันแนน อันเปนเสมือนการพรวนดิน
ใหแกตน ขาว ซึ่งจะชวยทําใหตน ขาวเจริญงอกงามขึน้ กวาปกติ
5. ปลาชวยเพิ่มปุย มูลและสิง่ ขับถายจากปลาซึง่ ประกอบดวยธาตุไนโตรเจนและอืน่ ๆ จะเปน
ปุยโดยตรงสําหรับตนขาว
6. การเลี้ยงปลาในนาขาว ชวยเพิม่ ผลผลิตขาวใหสงู ขึน้ กวาการปลูกขาวแตเพียงอยางเดียว
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การเลือกสถานที่
ผืนนาทุกแหงมิใชจะเหมาะสมตอการเลี้ยงปลาในนาเสมอไปการเลี้ยงปลาในนาขาวจึงมักจะมี
อุปสรรคอยูเสมอ โดยเฉพาะในเรื่องนํ้ า เชนในบางทองที่อาศัยเฉพาะนํ้ าฝน หรือบางที่ชาวนาไม
สามารถรักษาระดับนํ้าในผืนนาไวไดตลอดระยะเวลาที่ตองการ ดังนัน้ หากเพียงแตนาที่จะเลี้ยงปลา
สามารถเก็บกักนํ้าในผืนนาไวใหไดมากกวาปกติเพียงประมาณ 1-2 คืบ (30 เซนติเมตร) เปนอยาง
นอย ตลอดฤดูกาลทํ านาและทั้งสามารถที่จะเลี้ยงปลาในนาไดผลดี จึงควรที่จะยึดหลักในการเลือก
ผืนนาใหมีสภาพดังนี้
1. อยูใ กลแหลงนํ้า หนอง บึง ลําราง ทางนํ้าไหลทีส่ ามารถนํานํ้าเขาแปลงนาได แปลงนาที่
อาศัยนํ้าฝนทํานาแตเพียงอยางเดียวควรเก็บกักนํ้าไดไมนอ ยกวา 90 วัน
2. ไมเปนทีล่ มุ จนนํ้าทวม หรือทีด่ อนเกินไปจนไมสามารถเก็บกักนํ้าได
3. สะดวกตอการดูแลรักษา
4. พื้นที่ท่ีปลูกขาวไดผลดีจะสามารถดัดแปลงมาทําการเลีย้ งปลาควบคูก บั การปลูกขาวไดดี

ขนาดของแปลงนาขาว
แปลงนาที่เลี้ยงปลาในนาขาว จะมีขนาดและรูปรางอยางไรก็ได แลวแตความเหมาะสมของพืน้ ที่
และความพรอมของผูเ ลีย้ ง แตแปลงนาขนาดตัง้ แต 5 ไร ขึน้ ไปจะมีความเหมาะสมและใหผลตอบแทนที่
คุม คา

การเตรียมแปลงนาขาว
การเตรียมแปลงนาเพือ่ ใชเลีย้ งปลาในผืนนาไปดวยนัน้ ควรเตรียมใหเสร็จกอนระยะเตรียมดิน
และไถคราด โดยปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน ดังนี้
1.แปลงนาที่เปนที่ลุมและสามารถเก็บกักนํ้าไดลกึ อยางนอย 1 ศอก (50 เซนติเมตร) ตลอด
ฤดูทํานา ควรเสริมคันนาใหสงู ขึน้ จากระดับพืน้ นาเดิมประมาณ 3 คืบ (80 เซนติเมตร) และมีความมัน่
คงแข็งแรงเพียงพอ เพือ่ ปองกันนํ้าทวมและการพังทลายของคันนา
2. แปลงนาที่มีบอ ลอปลาอยูแ ลว ก็ใหดดั แปลงโดยเสริมคันนาใหแข็งแรงสามารถเก็บกักนํ้าได
ลึกอยางตํ่า 1-2 คืบ (30 เซนติเมตร) โดยใหพน้ื ทีข่ องแปลงนามีขนาดประมาณ 10 เทาของพืน้ ทีบ่ อ
ลอปลา
และเพื่อความสะดวกในการจับปลา จึงสมควรขุดบอรวมปลาบริเวณทีล่ กึ ทีส่ ดุ ของแปลงนา เพื่อ
ใหปลามารวมกันในขณะทีล่ ดระดับนํ้าในแปลงนาขาว โดยมีพื้นที่ประมาณ 5-10 ตารางวา (20-40
ตารางเมตร) แลวแตขนาดของแปลงนาและลึกกวารอนนาประมาณ 1 ศอก (50 เซนติเมตร)
บอรวมปลานี้ยังใชเปนบออนุบาลลูกปลาทีม่ ขี นาดเล็กใหมขี นาดใหญ คือ มีความยาวประมาณ
5-10 เซนติเมตร ซึง่ เหมาะทีจ่ ะปลอยเลีย้ งในแปลงนาไดดี โดยการอนุบาลลูกปลาไวลว งหนาประมาณ
1 เดือนกอนถึงฤดูทํานา
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1. แปลงนาซึ่งเปนที่ลุมและพื้นนาลาดเอียงบางดาน ก็ใหใชดา นตํ่าเปนทีพ่ กั ปลาโดยขุดดินดาน
นี้ ม าเสริ ม คั น นาให สู ง ขึ้ น มากพอที่ จ ะเก็ บ กั ก นํ้ าให ท  ว มที่ ด อนได ประมาณ 1-2 คื บ
(30 เซนติเมตร)
2. แปลงนาที่อยูในพื้นที่ราบและไมเปนที่ลุมเกินไป ควรขุดรองรอบผืนนาใหมคี วามกวาง 2
ศอก (1 เมตร) ลึก 3-4 คืบ (80 เซนติเมตร – 1 เมตร) แลวนําดินทีข่ ดุ ขึน้ เสริมคันนาใหสงู จากระดับ
ผืนนาเดิมประมาณ 1 ศอก (50 เซนติเมตร) เพื่อเก็บกักนํ้าใหทวมแปลงนาไดลึก 1-2 คืบ (30
เซนติเมตร)
3. พันธุขาว ใชพนั ธุข า วทีก่ รมสงเสริมการเกษตรแนะนําในแตละทองถิน่ หากเปนไปได ควร
เลือกใชขา วพันธุห นักทีส่ ามารถอยูใ นนาไดนานวัน
ลํารางสงนํ้า

บอรวมปลา
แปลงนา

คันนา
คูในนา

พันธุป ลาทีค่ วรเลีย้ งในนาขาว
พันธุปลาที่เหมาะสมตอการเลีย้ งในนาขาว ควรมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
1. เลีย้ งงาย
2. เติบโตเร็ว
3. อดทน
4. หาพันธุไ ดงา ย
5. ไมทําลายตนขาว
6. เนื้อมีรสดีเปนทีน่ ยิ มของทองถิน่
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พันธุปลาดังกลาวไดแก ปลาใน ปลาตะเพียนขาว ปลานิล ปลานวลจันทรเทศและปลาหัวโต
หรือปลาซง ซึ่งปลาตางๆ เหลานีก้ นิ อาหารธรรมชาติทเ่ี กิดขึน้ ในแปลงนา ประเภทพืชและสัตวเล็กๆ ได
ดีจึงโตเร็ว และนอกจากนีย้ งั กินอาหารเสริมตางๆ ทีห่ าไดในทองถิน่ อีกดวย

บอรวมปลาในระยะเริ่มแรกของการเลี้ยงปลาสามารถใชเปนบออนุบาลได

ชวงเวลาการปลอยปลา
หลังจากไถคราดและปกดําเสร็จเรียบรอยแลวประมาณ 15-20 วัน เมือ่ เห็นวาตนขาวแข็งแรง
และรากยึดติดดินดีแลว จึงนําปลาไปปลอยลงเลีย้ ง

ขนาดและจํานวนพันธุปลา
ขนาดและจํานวนปลาทีจ่ ะปลอยลงเลีย้ งในนาแปลงหนึง่ ๆ นัน้ ควรใชปลาขนาดความยาว 510 เซนติเมตร เพราะเปนปลาขนาดทีเ่ ติบโตไดรวดเร็ว และพอที่จะเลี้ยงตัวหลบหลีกศัตรูไดดี

การปลอยปลาควรลอยถุงปลาในบอ
เพือ่ เปนการปรับอุณหภูมินํ้าในถุงใหใกลเคียงกับนํ้าในบอ

จํ านวนปลาที่จะปลอยลงเลี้ยงนั้น ควรปลอยใหอัตราที่เหมาะสมตอเนื้อที่นาอยาใหมากหรือ
นอยเกินไป หากมากเกินไปแลวปลาจะเจริญเติบโตชา เพราะปลาจะแยงที่อยูอาศัยและแยงอาหารกัน
เอง ในเนื้อทีน่ า 1 ไร ควรปลอยปลาลงเลีย้ งประมาณ 400-800 ตัว แลวแตขนาดของปลาหรือ
ถาจะเลี้ยงปลาหลายชนิดรวมกัน ควรใชสดั สวนของปลาไนตอปลาตะเพียนตอปลานิล เทากับ 4 ตอ 2
ตอ 2 จะทําใหผลผลิตเพิม่ ขึน้ หรือปลอยปลาไน ปลาตะเพียน และปลานิลขนาด 3-5 เซนติเมตร อัตรา
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500 ตัวตอไร รวมกับปลาจีน 30-50 ตัวตอไร ใชเวลาเลีย้ ง 6 เดือน จะไดขนาดตลาดตองการ และ
หากแปลงนามีนํ้ าสมบูรณอาจพิจารณาปลอยปลาหัวโตหรือปลานวนจันทรเทศอยางหนึ่งอย างใดหรือ
รวมกันเสริมลงไป ไมเกิน 10-20 ตัวตอพืน้ ที่ 1 ไรก็ได หลังจากปลอยพันธุป ลาลงในแปลงนาแลวใน
สัปดาหที่ 1-2 ควรใหอาหารสมทบแกลกู ปลาขนาดเล็ก พวกรําละเอียดโปรยใหบริเวณทีป่ ลอยปลา
หลังจากนั้นจึงปลอยใหปลาหาอาหารกินเองในแปลงนา

การใหราละเอี
ํ
ยดเปนอาหารแกลูกปลาในระยะ 1-2 สัปดาหแรก

อาหารและการใหอาหาร
การเลี้ยงปลาในนาเปนการใชอาหารธรรมชาติในผืนนาทีม่ อี ยูใ หเกิดประโยชน แตอาหารธรรม
ชาติน้ีไมเพียงพอตอความตองการของปลา จําเปนตองเรงใหเกิดอาหารธรรมชาติ โดยการใสปุยและให
อาหารสมทบ
ปุย ปุยที่เหมาะสม ไดแก มูลสัตวทห่ี าไดในทองถิน่ ใสในอัตราเดือนละ 50-80 กิโลกรัมตอไร
โดยการหวานในรองนาหรือกองไวทม่ี มุ แปลงนาดานใดดานหนึง่ แลวแต ความสะดวก หรือผสมใชทําเปน
ปุยหมักก็ได สวนการใสปยุ วิทยาศาสตรนน้ั สามารถใสไดตามทีก่ รมสงเสริมการเกษตรแนะนํา

ปุย หมัก อาหารที่สามารถหาใสไดในแปลงนา

อาหารสมทบ ไดแก รํา ปลายขาวตมผสมรํา ปลวก แมลง ผัก และหญาชนิดทีป่ ลากินได จะทํา
ใหผลผลิตเพิม่ ขึน้

การเลี้ยงปลาในนาขาว 8

ผักบุง สับใชเปนอาหารสมทบในแปลงเลี้ยงปลาในนาขาว

ปลวกเปนอาหารสมทบทีม่ แี ปลงนา

นอกจากนี้การปลูกสรางคอกสัตว เชน ไก เปด ไวบนแปลงนาจะเปนการเพิม่ อาหารปลาเนือ่ ง
จากมูลสัตวสามารถใชเปนปุยแกปลาไดดวยคอกสัตวปกบนแปลงนาจะเปนการเพิม่ อาหารใหปลาในนา
และเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร

การดูแลรักษา
1. ศัตรู โดยทั่วไปไดแก ปลาชอน งู กบ เขียด หนู และนกกินปลากอนปลอยปลาจึงควรกําจัด
ศัตรูภายในผืนนาออกใหหมดเสียกอน และควรระมัดระวังโดยพยายามหาทางปองกันศัตรูทจ่ี ะมาภาย
หลังอีกดวย
2. ระดับนํ้า ควรจะรักษาระดับนํ้าใหทวมผืนนาหลังจากปลอยปลาแลว จนถึงระยะเก็บเกี่ยว
อยางนอยประมาณ 1-2 คืบ (30 เซนติเมตร) เพือ่ ปลาจะไดหากินบนผืนนาไดทว่ั ถึง
3. หมั่นตรวจสอบคันนาอยางสมํ่าเสมอ เพือ่ ปองกันคันนารัว่ ซึมและพังทลาย สาเหตุมักเกิด
จากการเจาะทําลายของปูนา และฝนตกหนัก
4. ยาปราบศัตรูพืช ไมควรใชยาปราบศัตรูพชื ในแปลงนาทีม่ กี ารเลีย้ งปลารวมอยูด ว ย เพราะยา
ฆาแมลงหรือยาปราบศัตรูพืชสวนใหญเปนอันตรายตอปลา แมใชเพียงเล็กนอยก็อาจทําใหปลาถึงตาย
ได แตในกรณีทต่ี น ขาวเกิดโรคระบาด จําเปนจะตองฉีดยาฆาแมลง ควรจับปลาออกใหหมดเสียกอน
5. การใสปยุ วิทยาศาสตรชนิดเม็ดทีล่ ะลายไดยากจะตองระมัดระวังใหม าก เพราะปลาอาจจะ
กินปุยทําใหตายได ควรละลายนํ้าแลวสาดใหทว่ั ผืนนา

ผลผลิตที่ได
การเลี้ ย งปลาในนาข า วนอกจากจะได ข  า วตามปกติ แ ล ว จากผลการทดลอง พบว า
แปลงนาที่มีการเลี้ยงปลาควบคูกับการปลูกขาว จะไดขา วเพิม่ ขึน้ จากเดิมประมาณไรละ 5 ถัง นอกจาก
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นี้ยังไดปลาอีกอยางนอยประมาณไรละ 20 กิโลกรัม ซึ่งถาหากมีการใสปุยและใหอาหารสมทบดวย
แลวจะไดผลผลิตปลาเพิม่ ขึน้ อีกประมาณ 5 เทา
การเลี้ยงปลาในนาขาวเปนอาชีพที่ชาวนาสามารถปฏิบัติไดเกือบตลอดป เพราะนอกจากจะ
เลี้ยงปลาในนาในระยะที่ทํานาตามปกติแลวหลังจากทีเ่ ก็บเกีย่ วขาวในนาเสร็จ ชาวนายังสามารถใชผนื
นาเดิมเลี้ยงปลาในระยะหลังการเก็บเกีย่ วไดอกี ในกรณีทม่ี นี ้ําอุดมสมบูรณ โดยเพิม่ ระดับนํ้าใหทวมผืน
นาอยางนอยประมาณ 1-2 คืบ (30 เซนติเมตร) ตลอดระยะเวลาทีเ่ ลีย้ งปลา ผืนนาที่เคยถูกทอดทิ้งให
แหงแลงปราศจากประโยชนจะกลับกลายสภาพเปนบอเลีย้ งปลา ซังขาวและวัชพืชบนผืนนาจะเนาสลาย
กลายเปนอาหารอยางอุดมสมบูรณแกปลา เปนการใชประโยชนจากผืนนาอีกครัง้ หนึง่ จนกวาจะถึงฤดู
ทํานาตามปกติ
การเลี้ยงปลาในนาขาวเปนการเพิม่ ผลผลิตแกพน่ี อ งชาวนา โดยเฉพาะอยางยิ่งจะสามารถชวย
แกปญหาการขาดแคลนอาหารไดเปนอยางดี หรืออยางนอยทีส่ ดุ ก็จะชวยใหชาวนามีการกินดีอยูด ี กับ
ทั้งจะเปนการเสริมสรางรายไดของครอบครัวเพิ่มขึ้นอีกดวย ยิ่งกวานั้นยังทําใหชาวนาใชผนื นาในฤดู
ทํานาใหเกิดประโยชนไดอยางเต็มที่ และแมแตหลังฤดูเก็บเกี่ยวแลว ชาวนายังสามารถใชผนื นาใหเปน
ประโยชน ด  ว ยการเลี้ ย งปลาได อีก จึ งควรที่ พี่ นองชาวนาจะไดริเริ่มดัดแปลงผืนนาของตนใหเกิด
ประโยชนแกครอบครัว อันจะเปนการชวยเสริมสรางเศรษฐกิจของประเทศใหพฒ
ั นายิง่ ๆ ขึน้ ไป

การเลีย้ งปลาในนาขาวไดทง้ั ขาวและปลา

จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

