
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ท่านสามารถสแกนตดิตามข่าวสารกองส่งเสรมิการเกษตรโดยการแสกน QR CODE 
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เปิดรบัสมคัรแล้ว!! โครงการ "คดัเลอืกเกษตรกรส านกึรักบ้านเกดิ ประจ าปี พ.ศ. 2565" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชิญชวนเกษตรกร สมัครเข้าร่วม โครงการโครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2565 โดยกำหนด

แนวคิดการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ภายใต้หัวข้อ "เกษตรนวัตกรรม เพื่อความสุขย่ังยืน" 
เพื่อสนับสนุนเกษตรกรท่ีมีแนวความคิดการปฏิบัติด้านนวัตกรรมเกษตร และการใช้องค์ความรู้ต่างๆ มาพัฒนาต่อยอด

เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต รวมไปถึงการพึ่งพาตนเอง สู่การสร้างความมั่นคงและยั่งยืน แก่คุณภาพชีวิตของตนเอง สังคม และ
ชุมชน ต่อไป 

ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกเป็นเกษตกรสำนึกรักบ้านเกิด จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท 
เปิดรับสมัครต้ังแต่วันนี้ ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 (ยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ) 

ดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดโครงการ ได้ท่ี https://www.rakbankerd.com/rbk_foundation/ 
(ท่ีมา : https://www.rakbankerd.com/agriculture/news-view.php?id=11885&s=tblplant) 

ข่าวประชาสัมพนัธ์ 

https://www.rakbankerd.com/rbk_foundation/
https://www.rakbankerd.com/kaset/Plant/11885_1_line_official_1040x1040.jpg


 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา : Facebook ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร) 
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ชวนปลกูผักยกแคร่ ปลกูได้แม้มพีื้นทีจ่ ากดั ดแูลง่าย ลงทนุน้อย 
จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถปลูกผักได้ในพื้นที่จำกัด วันนี้จะมาแนะนำการปลูกผักยกแคร่ ที่สามารถบำรุงดูแลรักษา

ผักได้ง่ายๆ ควบคุมดูแลการให้น้ำได้ดีหากปลูกในฤดูแล้งที่น้ำน้อย หรือปลูกได้ในพื้นที่น้ำท่วม เพราะเรายกแคร่สูงทำให้ไม่
เป็นอุปสรรคในการปลูก ลงทุนน้อยได้ผลตอบแทบคุ้มค่า แม้เป็นเกษตรกรมือใหม่ก็สามารทำตามได้ง่ายๆ 

ปลูกผักยกแคร่คืออะไร? 
การปลูกผักยกแคร่ คือการปลูกผักท่ีไม่ได้วางอยู่บนพื้นดิน แต่ยกเป็นแคร่สูงขึ้นมา ระดับเอว ทำให้เราปลูกผักได้สะดวก 

อีกท้ังการปลูกผักยกแคร่ทำให้ควบคุม โรค วัชพืช และแมลงศัตรูพืชต่างๆ ท่ีมาจากดินได้อย่างดีอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลูกผักยกแคร่มีต้นทุนเท่าไร? 
การปลูกผักยกแคร่มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ในเรื่องการทำแคร่ (ขนาด 1.2 x 2.4 x 1.0 เมตร) อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ ไม้ไผ่ตา

ข่ายไนล่อนรองพื้นที่ปลูก ตะปู หรือเชือก ประมาณ 500-600 บาท นอกจากนั้นก็มีวัสดุปลูก เช่น ดินผสม แล้วก็ปุ๋ยคอกราวๆ 
300-400 บาท แล้วก็มีค่าเมล็ดพันธุ์ผักไม่เกิน 100-200 บาท รวมแล้วจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 900-1,200 บาท ก็สามารถ
ปลูกผักได้แล้ว 

ผักชนิดไหนบ้าง? เหมาะกับการปลูกผักยกแคร่ 
ผักที่เหมาะสมที่จะปลูกมีหลายชนิด ได้แก่ ผักประเภทเครื่องปรุง เช่น ผักชีฝรั่ง สะระแหน่ จิงจูฉ่าย เป็นต้น หรือผัก

ประเภทกินใบ เช่น กะหล่ำปลี คะน้า สลัดแดง หอมแดง เป็นต้น 
ปลูกผักยกแคร่ดีอย่างไร? 
1. การปลูกผักยกแคร่ความสูงของแค่ประมาณ 1 เมตร หรือระดับเอว จะเหมาะสำหรับการยืนปลูก ไม่ต้องนั่งก้มๆเงยๆ 

คนสูงอายุก็ไม่ต้องปวดขาสามารถยืนปลูกผักได้สบาย 
2. ภายในแคร่เราสามารถเลือกดินท่ีเหมาะสมกับการปลูกได้ โดยเฉพาะบางบ้านท่ีเคยเจอสถานการณ์น้ำท่วม พื้นท่ีท่ีถูก

น้ำท่วม ก็สามารถปลูกผักได้ แม้น้ำยังท่วมอยู่ 
3. ปลูกและดูแลรักษาง่าย เลือกผักท่ีมาปลูกก็ง่าย และปลอดภัยจากสารพิษอีกด้วย 

https://www.rakbankerd.com/kaset/Plant/11898_2_%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%88_7.jpg
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การปลูกผักยกแคร่ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ใช้ต้นทุนน้อย ผักท่ีปลูกส่วนใหญ่เป็นผักอายุส้ัน บางชนิดสามารถเก็บผลผลิตได้ต้ังแต่
อายุ 1 เดือน นอกจากได้พืชผักปลอดสารพิษไว้รับประทานเองแล้ว เรายังสามารถปลูกผักเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ได้อีกด้วย 

(ท่ีมา : https://www.rakbankerd.com/agriculture) 

 

 

 
ระวงั !! โรคใบไหม ้และผลเน่า หรอืโรครานา้ฝน (เชื้อรา Phytophthora capsici) ในล าไย 

สภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นท่ี เตือนผู้ปลูกลำไย 
ในระยะ ติดผล ร ับมือโรคใบไหม้ และผลเน ่า หร ือโรคราน้ำฝน (เชื ้อรา 
Phytophthora capsici) อาการท่ีใบ กิ่ง และยอด ใบอ่อน กิ่งอ่อน และยอดอ่อน
มีอาการไหม้สีน้ำตาลเข้ม มักพบเส้นใย สีขาวของเชื้อราสาเหตุโรคขึ้นปกคลุม 
ต่อมาส่วนที่เป็นโรคจะแห้งอย่างรวดเร็ว หากโรคระบาดรุนแรง จะทำให้ใบและ
ยอดไหม้ท้ังต้น อาการท่ีผล เปลือกของผลและขั้วผลมีสีน้ำตาลเข้ม ในระยะท่ีผล
ยังแก่ไม่เต็มที่ผลจะแตก และเน่า มักพบเส้นใยสีขาวของเชื้อราสาเหตุโรคขึ้นฟู
คลุม และผลร่วงในท่ีสุด 

แนวทางป้องกัน/แก้ไข 
1. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะช่วงฝนตกชุก สภาพ

อากาศมีความช้ืนสูง หากพบโรค ตัดส่วนท่ีเป็นโรคและเก็บเศษพืชท่ีเป็นโรคและ
ใบท่ีร่วงหล่น นำไปทำลายนอกแปลงปลูก แล้วพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 50-60 กรัมต่อน้ำ 
20 ลิตร หรือ ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ+เมทาแลกซิล-เอ็ม 68% WG 
อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 5-7 วัน โดยพ่นให้ท่ัวทั้งต้น และควรหยุดพ่นสารก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต อย่างน้อย 15 วัน 

2. ทำความสะอาดเครื่องมือท่ีใช้ตัดส่วนของพืชท่ีเป็นโรคทุกครั้ง ก่อนนำไปใช้กับส่วนของพืชปกติ 
3. หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ควรตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่ง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดี และแสงแดดส่องถึง เป็นการ

ลดความช้ืน ทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการระบาดของโรค 
(ท่ีมา : Facebook ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร) 

 
3 สูตรบ ารุงข้าว ช่วยลดต้นทุนชาวนา ในยุคปุ๋ ยเคมีราคาแพง 

ปัญหาปุ๋ยราคาแพงจากวิกฤติยูเครน - รัสเซีย ส่งผล
กระทบต่อเกษตรกรอย่างมาก โดยเฉพาะชาวนาท่ีปลูกข้าวในช่วง
นี้ การใส่ปุ๋ยดูแลบำรุงข้าว มีต้นทุนท่ีสูงขึ้น โดยต้นทุนของปุ๋ยเคมี
และสารเคมีกำจัดศัตรูพืชคิดเป็น 25 - 35% ของต้นทุนการปลูก
เลยทีเดียว วันนี้รักบ้านเกิดจึงมาแนะนำสูตรบำรุงข้าวลดการใช้
ปุ๋ยเคมี เป็นทางเลือกให้ชาวนาได้นำไปปรับใช้กัน 

ถึงแม้ว่าปัญหาปุ๋ยราคาแพงจะเป็นวิกฤติสำหรับภาค
การเกษตร แต่ก็ถือเป็นโอกาสท่ีเกษตรกรจะได้ ลด ละ เลิก การใช้ปุ๋ยเคมีแล้วปรับเปล่ียนมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์แทน ซึ่ง
วันนี้เรามี 3 สูตรบำรุงข้าวมาแนะนำให้พี่น้องชาวนาได้ลองนำไปใช้ดู 

ข่าวด้านการเกษตร 
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1.สูตรบำรุงข้าวด้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วย 
"จุลินทรีย์หน่อกล้วย" ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับต้นข้าว 

เกษตรกรสามารถทำเองได้ง่ายๆ ด้วยวัสดุในท้องถิ่น  
วิธีการใช ้
- ย่อยสลายต่อซังข้าว หลังจากไถเพื่อพลิกหน้าดินและกลบตอซังฟาง

ข้าวครั้งแรกแล้ว ในครั้งท่ีสองให้ไถปั่นละเอียดและเปิดน้ำเข้านาแช่น้ำท่วมดิน 
ระหว่างนี้ให้ใส่จุลินทรีย์หน่อกล้วยตามทางน้ำไหลลงแปลงนาอัตราส่วน 10 
ลิตรต่อไร่ หมัก 1 เดือน ช่วยเร่งการย่อยสลายตอซังข้าวได้เป็นอย่างดี 

- แช่เมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนหว่าน โดยใช้หัวเช้ือจุลินทรีย์หน่อกล้วยปริมาณ 20 ซีซี ผสมกับน้ำหมักสมุนไพรสูตรขม 20 ซี
ซี ( สมุนไพรรสขม เช่น ฟ้าทะลายโจร,บอระเพ็ดทุบ 3 กก. หมักกากน้ำตาล 1 กก. และ EM20 ซีซี หมัก 7 วัน) ผสมกับน้ำเปล่า 
20 ลิตร แช่เมล็ดพันธุ์1คืน และทำการบ่ม 2 คืน ก่อนนำไปหว่านในแปลงเพาะกล้า จุลินทรีย์หน่อกล้วยจะช่วยเสริมภูมิต้านทาน
โรค และสมุนไพรสูตรขมจะช่วยป้องกันนก หนู และแมลง 

- ช่วยให้เมล็ดข้าวรวงโตมีน้ำหนัก ขณะท่ีต้นข้าวอายุ 1 เดือน ให้ผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรขยาย 10 ซีซี+ฮอร์โมน
ไข่ 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นทุกๆ 7 วัน ยกเว้นช่วงข้าวออกดอกให้หยุดพ่น จากนั้นหลังดอกข้าวร่วงให้ฉีดพ่นทางใบต่ออีก 2 
ครั้งทุกๆ 30 วัน ช่วยเร่งการเจริญเติบโต บำรุงต้นและใบ ช่วยให้เมล็ดข้าวรวงโตมีน้ำหนักได้ผลผลิตดี 

2. สูตรปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโตแทนการใช้ปุ๋ยยูเรียบำรุงข้าว 
สูตรนี้ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าวแทนการใช้ปุ ๋ยยูเรีย ลด

ต้นทุนการผลิต และยังช่วยให้ต้นข้าวสะสมอาหารได้ดียิ่งขึ้น 
วิธีการทำ : นำหัวไชเท้า 30 กิโลกรัม ล้างให้สะอาดแล้วสับเป็นท่อน

เล็กๆ ใส่ลงไปในถังพลาสติกขนาด 50 ลิตร ละลายกากน้ำตาล 10 ลิตร ด้วย
น้ำมะพร้าว คนให้ละลายแล้วเทตามลงไปในถังพลาสติก นำน้ำมะพร้าวท่ี
เตรียมไว้เทตามลงไปให้ท่วมหัวไชเท้าแล้วคนให้เข้ากัน หมักไว้เป็นระยะเวลา 
30 วัน สามารถกรองเอาแต่น้ำนำไปใช้ได้เลย 

วิธีการนำไปใช้ : ผสมหัวเช้ือน้ำหมักหัวไชเท้า 50 ซีซี กับน้ำสะอาด 20 ลิตร **อาจจะผสมฮอร์โมนสูตรอื่นๆ ลงไปด้วย
ก็ได้ ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวช่วงท่ีต้นข้าวมีอายุประมาณ 20- 30 วัน และอีก 1 ครั้ง ช่วงท่ีข้าวมีอายุ 50-60 วัน ในเวลาตอนเช้า หรือ
ตอนเย็น 

3. การใช้มูลไส้เดือนเป็นปุ๋ยบำรุงข้าว 
มูลไส้เดือนช่วยปรับสภาพดินให้มีความร่วนซุย และยังมีธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองท่ีเพียงพอกับความต้องการ

ในการเจริญเติบโตของข้าว ช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้มากกว่า 50% ตลอดฤดูการผลิตเลยทีเดียว 
การนำปุ๋ยจากมูลไส้เดือนไปใช้บำรุงข้าว 
- การเตรียมดิน : หว่านปุ๋ยมูลไส้เดือน อัตรา 300 กิโลกรัม/ไร่ แล้ว

ทำการไถกลบในช่วงเตรียมดินระยะ 3-4 ปีแรก จากนั ้นทำการปรับลด
อัตราส่วนลงได้ตามความเหมาะสม 

- การบำรุงข้าว : นำน้ำสกัดมูลไส้เดือน 1 ลิตร ผสมน้ำสะอาด 5 
ลิตร ฉีดพ่นเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าวภายหลังจากปลูกข้าวไปแล้ว 1 
เดือน โดยทำการฉีดพ่นทุกๆ 7 วัน ต่อเนื่องติดต่อกัน 5 สัปดาห์ และกลับมา
ฉีดพ่นอีกครั้งในช่วงข้าวตั้งท้อง ร่วมกับการใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 7-8 กิโลกรัม/ไร่ เพื่อรับรวงข้าว 

https://www.rakbankerd.com/kaset/Rice/8927_2_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2.jpg
https://www.rakbankerd.com/kaset/Rice/8927_3_%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.jpg
https://www.rakbankerd.com/kaset/Rice/8927_4_%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.jpg
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การทำน้ำสกัดมูลไส้เดือน : นำมูลไส้เดือน 1 กิโลกรัม ใส่เตรียมไว้ในถังหมัก จากนั้นละลายกากน้ำตาล 150 ซีซี. กับน้ำ
สะอาด 20 ลิตร แล้วนำไปผสมกับมูลไส้เดือน คนให้เข้ากันแล้วปล่อยทิ้งไว้ 1 คืน ก่อนนำไปใช้ให้กรองด้วยผ้าขาวบางจะไดน้้ำ
สกัดมูลไส้เดือนไปใช้ประโยชน์ 

(ท่ีมา : https://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=8927&s=tblrice&fbclid) 

 
 

 

 

พนัธุ์ปลานา้จดืเศรษฐกจิ ทีต่ลาดต้องการ 
พันธุ์ปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ ที่ตลาดต้องการ ในประเทศไทย

นั้นจริง ๆ แล้วมีปลาน้ำจืดหลากหลายสายพันธุ์เป็นอย่างมาก ซึ่งถือว่า
เป็นสิ่งมีชวิตที่สำคัญมากต่อมนุษย์ ปัจจุบันสัตว์น้ำจืดประเภทที่ผู้คน
นิยมเลี้ยงเพื่อค้าขาย ได้แก่ ปลา กุ้ง และอื่น ๆ ดังนั้นบทความนี้กจ็ะ
มาบอกทุก ๆ คนให้เข้าใจถึงปลาประเภทนี้ให้มากขึ้น ว่าแต่มีปลา
อะไรบ้าง? และแต่ละสายพันธุ์มีลักษณะแบบไหน และมาจากถิ่นไหน
บ้าง มาดูไปพร้อม ๆ กันเลย 

1.ปลานิล  รูปร่างลักษณะ : ปลานิลเป็นปลาน้ำถิ่นกำเนิดมาจากแม่น้ำไนล์ทวีป
แอฟร ิกา พบทั ่วไปตามหนอง บ ึง  ปลาน ิลม ี เป ็นร ูปร ่างคล ้ายปลาหมอเทศ ( O. 
mossambicus) แตกต่างกันที่ปลานิลมีลายสีดำและจุดสีขาวสลับกันไป บริเวณครีบหลัง 
ครีบก้นและลำตัวมีสีเขียวปนน้ำตาล มีลายดำพาดขวางตามลำตัว มีความยาวประมาณ 20-
25 เซนติเมตรปลานิลมีนิสัยชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง (ยกเว้นเวลาสืบพันธุ์) มีความอดทนและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี 
เป็นปลาท่ีมีความสำคัญทางเศรษฐกิจและเป็นปลาน้ำจืดท่ีมีผลผลิตเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ทำเมนูอาหารได้หลากหลาย
เมนู 

2. ปลาสลิด  รูปร่างลักษณะ : เป็นปลาน้ำท่ีอยู่ในวงศ์ปลากัด ปลากระด่ี มีรูปร่าง
คล้ายปลากระดี่หม้อ แต่มีลำตัวที่หนาและยาวกว่า หัวโต ครีบหลังในตัวผู้มีส่วนปลายยื่น
ยาวเช่นเดียวกับครีบก้น ครีบอกใหญ่ ตาโต ปากเล็กอยู่สุดปลายจะงอยปาก ครีบหางเว้าต้ืน
ปลายมน ตัวมีสีเขียวมะกอกหรือสีน้ำตาลคล้ำ มีแถบยาวตามลำตัวตั้งแต่ข้างแก้มจนถึง
กลางลำตัวสีดำ และมีแถบเฉียงสีคล้ำตลอดแนวลำตัวด้านข้างและหัว ครีบมีสีคล้ำ ปลา
สลิดเป็นปลาน้ำจืดเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของไทย นิยมแปรรูปเป็นปลาแห้งหรือ
ปลาเค็ม 

3. ปลาทับทิม  รูปร่างลักษณะ : เป็นปลาท่ีพัฒนามาจากสายพันธุ์ปลานิล พัฒนาโดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ บริษัท 
ซีพี ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน จนได้ปลานิลสายพันธุ์ใหม่ท่ีอดทน สามารถเล้ียงได้ดีในน้ำกร่อย
ได้ เนื้อแน่นมีรสชาติอร่อยกว่าปลานิลธรรมดา มีรูปร่างลักษณะเฉพาะตัว เนื่องจากมีสีขาว
อมแดงเรื่อ ๆ คล้ายทับทิม มีครีบเป็นสีแดง เนื้อ และผนังช่องท้องเป็นสีขาว มีลำตัวหนา
ทำให้มีเนื้อมาก และมีส่วนหัวเล็ก เป็นท่ีต้องการของตลาด 

ข่าวด้านประมง 

https://farmermee.com/%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%88%e0%b8%b7%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4/
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4. ปลาช่อน  รูปร่างลักษณะ : เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์ปลาช่อน มี
ลักษณะส่วนหัวค่อนข้างโต รูปร่างทรงกระบอกยาว ครีบหางเรียวปลายมน ปากกว้าง 
ภายในปากมีฟันเขี้ยวบนเพดาน ลำตัวสีคล้ำอมมะกอกหรือน้ำตาลอ่อน มีลายเส้นทแยงสี
คล้ำตลอดทั้งลำตัว 6-7 เส้น ด้านท้องสีจางตัดกับด้านบน ครีบสีคล้ำมีขอบสีเหลืองอ่อน 
ครีบท้องจาง มีขนาดลำตัวประมาณ 30-40 เซนติเมตร ใหญ่สุดได้ถึง 1 เมตร ป็นปลาน้ำจืด
ท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทยอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืดท่ัวไป เช่น แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ 
ปลาช่อนเป็นปลาท่ีมีรสชาติดี ก้างน้อย 

5. ปลาดุก  รูปร่างลักษณะ : เป็นปลาหนังน้ำจืดและน้ำกร่อยตามแหล่งน้ำของ
ทวีปเอเชียและแอฟริกา เป็นปลาไม่มีเกล็ด ลำตัวยาว มีหัวท่ีแบนและแข็ง มีหนวดยาวแปด
นิ้ว มีครีบหลังและครีบก้นยาวเกินครึ่งของความยาวลำตัว จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่ล้ำ
หน้าจุดเริ่มต้นของครีบท้อง ครีบหลังไม่มีเงี่ยงแข็ง ไม่มีครีบไขมัน ครีบหางมนกลม ครีบ
ท้ังหมดเป็นอิสระจากกัน หายใจและครีบคลานบนบกได้เมื่อถึงฤดูแล้ง เป็นปลาวางไข่ เป็น
ปลากินเนื้อ เป็นปลาท่ีคนไทยทุกภาครู้จักกันดี นิยมนำมารับประทานกันอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะนำมาทำเมนูย่าง ทอด ต้ม แกง 

6. ปลาแรด  รูปร่างลักษณะ : เป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง เป็นปลา
เศรษฐกิจท่ีสำคัญอีกชนิดหนึ่งของไทย โดยนิยมเพาะเล้ียงกันในหลายพื้นท่ี เช่น นิยมเล้ียง
กันท่ีแม่น้ำสะแกกรัง ในจังหวัดอุทัยธานี ลักษณะ ลำตัวป้อมและแบนข้าง เกล็ดสากมือเป็น
รูปหยัก มีก้านครีบท้องคู่แรกเป็นเส้นเรียวยาวคล้ายหนวด ใช้สำหรับสัมผัส ปลายหางมน
กลม ปากแหลม ริมฝีปากหนา ภายในปากมีฟันซี่เล็ก ๆ แหลมคมเรียงอยู่ภายใน ส่วนหัว
เล็กและป้าน เมื่อโตขึ้นมาโดยเฉพาะในปลาตัวผู้จะมีโหนกนูนขึ้นมาเรื่อย ๆ จนดูคล้ายนอ
แรด 

7. ปลาตะเพียน  รูปร่างลักษณะ : เป็นปลาพื้นเมืองของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 
นับเป็นปลาน้ำจืดที่คนไทยรู้จักดี มีรูปร่างเหมือนปลาในวงศ์ปลาตะเพียนทั่วไป ตัวมีสีเงิน
แวววาว ด้านหลังมีสีคล้ำเล็กน้อย ด้านท้องสีจาง ครีบอื่น ๆ มีสีเหลืองอ่อน โดยขอบหลังจะ
โค้งสูงขึ้น หัวและปากจะค่อนข้างเล็ก มีหนวดเล็กๆ 2 คู่ ภาคอีสานเรียกว่า “ปลาปาก” 
เป็นปลาที่อยู่คู่กับแม่น้ำ บึง ลำคลอง หนอง ของไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย มีการนำมาทำ
เป็นอาหาร เช่น ปลาตะเพียนต้มเค็มหรือปลาส้ม 

8. ปลายี่สก  รูปร่างลักษณะ : เป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ หัวค่อนข้างโต มีหนวด
ส้ัน 1 คู่ อยู่มุมปากบน ปากเล็กยืดหดได้ อยู่คล้อยลงมาใต้ส่วนหัว สีของลำตัวเหลือง มีแถบ
สีดำ 7 แถบ พาดไปตามความยาวของลำตัว แถบสีดำเหล่านี้จะพาดอยู่ระหว่างรอยต่อของ
เกล็ด ตาสีแดง ครีบทุกครีบสีชมพู พบตามแหล่งน้ำใหญ่ของภาคกลาง ภาคเหนือ และภาค
อีสาน เช่น แม่น้ำโขง แม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง นิยมใช้ประกอบอาหารหลายอย่าง อาทิ ปิ้งย่าง 
แกงเหลือง และทอดมัน เป็นต้น เนื่องด้วยเนื้อปลายี่สกไทยให้เนื้อออกสีเหลือง เนื้อละเอียด ให้รสมัน หวาน 

9. ปลาหมอ  รูปร่างลักษณะ : ปลาหมอเป็นปลาที่สามารถพบได้ในทุกแหล่งน้ำ 
กระจายอยู่ทั่วไปในทวีปเอเชีย สำหรับในประเทศไทยพบทุกภาค มีลักษณะรูปร่างป้อม 
ลำตัวแบนข้าง ตาโต ปากกว้าง ขอบฝาปิดเหงือกหยักแข็ง เกล็ดใหญ่คลุมทั้งลำตัว มีขอบ
เกล็ดแบบหยัก ผิวสาก เส้นข้างลำตัวขาดตอน ครีบหลังยาวเกือบเท่าความยาวลำตัว มีก้าน
ครีบแข็งแหลมคมจำนวนมากเช่นเดียวกับครีบก้น แต่ครีบก้นส้ันกว่า ครีบอกเล็กเป็นรูปไข่ ครีบหางปลายมน นิยมเล้ียงเป็นปลา
เศรษฐกิจในปัจจุบัน 
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10. ปลาสวาย  รูปร่างลักษณะ : เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งในวงศ์ปลาสวาย มักจะ
พบในแม่น้ำและลำคลองสายใหญ่ ทั่วประเทศไทย เป็นปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
ชนิดหนึ่ง มีลักษณะ ส่วนหัวค่อนข้างเล็ก แนวบริเวณหัวถึงครีบหลังลาดตรง ตาอยู่เสมอ
หรือสูงกว่ามุมปาก ปากแคบกว่าปลาบึก ท่ีอยู่สกุลเดียวกัน รูปร่างเพรียวแต่ป้อมส้ันในปลา
ขนาดใหญ่ ก้านครีบท้องมี 8–9 เส้น ครีบก้นยาว ปลาขนาดเล็กมีสีคล้ำเหลือบเงิน ด้านข้างลำตัวสีจางและมีแถบสีคล้ำตามยาว 
ครีบสีจาง ครีบหางมีแถบสีคล้ำตามแนวยาวทั้งตอนบนและล่าง ปลาขนาดใหญ่มีสีเทาหรือคล้ำอมน้ำตาล ด้านข้างลำตัวสีจาง 
ขนาดประมาณ 50 เซนติเมตร ใหญ่สุด 1.5 เมตร 

(ท่ีมา : https://farmermee.com) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น ้าจืดเชียงใหม่) 
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หากท่านสนใจติดต่อกรอกใบสมัครได้ที่ กองส่งเสริมการเกษตร  

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

โทรศัพท์ 065-0020699 , 053-121585 ต่อ 27  กองส่งเสริมการเกษตร 


