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การประชุมเกษตรกรผูเล้ียงปลาบานวัดจันทร ต.บานจันทร อ.แมแจม จ.เชียงใหม 
25 มิถุนายน 2547 

ผูเขารวมประชุมจํานวน 9 คน ประกอบดวยเกษตรกรบานเดน 8 ราย และเกษตรกรบานจันทร 1 ราย 
 

กลุมผูเล้ียงปลาในต.บานจันทร 3 หมูบาน ไดแก บานเดน บานจันทร และบานหนองเจ็ดหนวย ประกอบไป
ดวย 5 กลุม รวมมีสมาชิกทั้งส้ิน 56 ราย (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 กลุมผูเล้ียงปลา และจํานวนสมาชิกใน ต.บานจันทร 3 หมูบาน 
 

หมูบาน กลุมที่ จํานวนสมาชิก (คน) 
บานเดน 1 13 
 2 7 
 3 10 

รวม  30 
บานจันทร 1 5 
 2 5 

รวม  10 
บานหนองเจ็ดหนวย 1 9 
 2 7 

รวม  16 
รวมทั้งส้ิน 56 

 
ระบบการปลูกขาว 

การปลูกขาวของปาเกาะญอในปจจุบันไมมีระบบไรหมุนเวียนแลว เกษตรกรสวนใหญมีที่นาเปนของตัวเอง 
ปลูกขาวไร (ขาวเหนียว) เปนหลักเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน ในรายที่ไมพอจะใชระบบยืมขาวจากเพื่อนบาน โดยยืม 
10 หมื่น คืน 11 หมื่น เปนตน เกษตรกรมีที่ดินเพื่อการเกษตรมากกวา 1 แปลง ใชในการเพาะปลูกไมผล ไดแก พลับ 
และผลัม เปนหลัก และปลูกผักในฤดูแลง 

ในชวงเดือนมิถุนายน 2547 เกษตรกรสวนใหญไถเตรียมแปลงปลูกแลวแตยังไมไดปลูก คาดวาจะเริ่ม
ประมาณตนเดือนกรกฎาคม อาจมีบางรายที่สามารถปลูกไดตั้งแตเดือนมิถุนายน เนื่องจากปนี้มีปริมาณน้ําฝนมาก 
ซึ่งที่ผานมาหากปลูกขาวชาประมาณปลายเดือนกรกฎาคม ผลผลิตขาวจะลดลงประมาณรอยละ 30 โดยปกติ
เกษตรกรจะปลูกขาวไมเกินวันที่ 20 กรกฎาคม ซึ่งเปนชวงที่ถือวายังใหผลผลิตดี เกษตรกรจะใชกลาที่มีอายุแตกตาง
กันแลวแตพื้นที่ เชน บริเวณหวยออ (โครงการหลวง) จะใชกลาอายุ 50-60 วัน ซึ่งหากใชกลาออนใบจะเยอะ 
 ขาวในปจจุบันมีผลผลิตมากขึ้น เนื่องมาจากการพัฒนาแหลงน้ํา และการปรับปรุงการผลิต เชน การใสปุย ขี้
วัวขี้ควาย มีการดูแลมากขึ้น ฟางขาวที่เหลือสวนใหญเกษตรกรนิยมขายใหกับผูปลูกกระเทียมในจ.แมอองสอน 
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ปริมาณขาวบริโภคในครัวเรือน 
 

เกษตรกร พอ ไมพอ 
สาเลพอ   
สาทอ   
จอดี   
สุรชัย   
โจวา   
เจาะพรี   
สาเซอ   
เจาะเตอะ   
วิชาญ   
วิรุณ   
จอพอสอ   
วีระ   
ชอชิกา   
เหลอเง   
จันทรชัย   
จันทรต๊ิบ   
ดํารง   
ตาชิเลอะ   
สิทธิพล   
พาเดาะเซ   
บัวขาว   
สมเกียรติ   
พรสวรรค   
สุจา   
ทอหนี่เช   
เรือนคํา   
สมแดง   
สมคิด   
สมนึก   
อุทัย   
ดุสิต   

รวม 21 11 
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การใชประโยชนจากบอน้ําของเกษตรกรที่เขารวมประชุม 
 

ปลา การเพาะปลูกหนาแลง เกษตรกร 
บอปลา ชนิดของปลา ชนิดของอาหาร การใชประโยชน 

การเลี้ยงสุกรบนบอ
ปลา (จํานวนตัว) ผัก ไมผล 

วีระ จับกินไดเรื่อยๆ ทับทิม 
(โตชามาก) 

ปลอยใหหาอาหาร
ตามธรรมชาติ  ให
ปลวกบางบางครั้ง 
และใหอาหารเสริม
ตอนยังเล็ก  

บริโภคในครัวเรือน - -  

วิรุณ ปริมาณปลานอย นิล ไน ขี้หมู ปลวก บริโภคในครัวเรือน 3   
อุทัย 4 บอ น้ําแหง 2 บอ 

ปลานอย แตตัวโต 
นิล ไน ตะเพียน ปลวก ขี้วัว บริโภคในครัวเรือน - -  

สมคิด น้ําดี มีการใชน้ําหวย
ระบายน้ําเขา-ออก
จากบอ 

บอ 1: ปลาทับทิม 
บอ 2: ปลาดุก 

เศษผัก อาหารเสริม 
ปลวก 

ขายประมาณรอยละ 
20 

- ปลูกผักโครงการ
หลวงตลอดทั้งป 

 

จอพอสอ 2 บอ น้ําแหง 1 บอ นิล ตะเพียน ปลวก เศษผัก บริโภคในครัวเรือน - -  
จันทรชัย น้ําแหงตั้งแตปลาย

เดือนเมษายน 
 ปลวก และเศษผัก

บางครั้ง 
บริโภคในครัวเรือน - -  

เหลอเง น้ําดี อยูใกลสมคิด นิล ไน ทับทิม เศษผัก ปลวก บริโภคในครัวเรือน - -  
จีเจะ 
(พอของโจวา) 

น้ําแหงตั้งแตเดือน
มีนาคม 

 ปลวก เศษผัก ขี้หมู ขายได 2 ครั้ง รวม 7 
กก. 

- -  

จอดี มีปลาตลอด นิล ไน ปลาดุก ขี้หมู ปลวก เศษผัก บริโภคในครัวเรือน 1 มะเขือ  
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การเล้ียงปลา 
 สถานการณการเลี้ยงปลาปจจุบันของเกษตรกรรายบุคคล 
วีระ  ระยะนี้เปนชวงที่ไมมีน้ํา ยกเวนบางบอที่ยังมีน้ําซึมมาจากใตดิน ปลาสวนใหญ ไดแก ปลาทับทิม 
ซึ่งพบวา มีการเจริญเติบโตชา และมีปริมาณนอย เนื่องจากเปนการเลี้ยงแบบธรรมชาติ มีการใหอาหารปลานอยครั้ง 
ในการปลอยปลาครั้งตอไปจะเปลี่ยนพันธุปลามาเปน ปลาดุก ซึ่งคาดวาจะมีการเจริญเติบโตที่ดีกวา สามารถปลอย
เล้ียงตามธรรมชาติได 
วิรุณ  หลังจากปลอยปลาชุดแรกเมื่อ 2 ปที่แลว ปจจุบันยังไมมีการปลอยเพิ่มเติม และยังมีปลาบริโภค
ในครัวเรือนอยางตอเนื่อง แตในชวงนี้งดจับปลาเนื่องจากอยูในชวงฤดูวางไข 
อุทัย  ในระยะแรกที่เขารวมโครงการมีบอปลา 2 บอ จนในปจจุบันขยายเปน 4 บอ และมีบอแหง 2 บอ 
อีก 2 บอ ยังพอมีปลาเหลืออยูบาง  
สมคิด  มีบอปลา 2 บอ อยูในบริเวณเดียวกัน บอแรกปลอยปลาทับทิม สวนบอที่สองปลอยปลาดุก เปน
บอที่ชาวบานลงความเห็นวาเปนบอที่ดี เนื่องจากอยูใกลแหลงน้ํา มีน้ําดี สามารถใชน้ําจากหวยระบายน้ําเขา-ออกบอ
ปลาไดสะดวก  
จอพอสอ มีบอปลา 2 บอ มีน้ํา 1 บอ และแหง 1 บอ มีปลาบริโภคเรื่อยๆ แตยังคิดวาไมอยูตัว เนื่องจากมี
ปริมาณนอย และจะปลอยเพิ่มในชวงฤดูฝน 
จันทรชัย น้ําแหงตั้งแตปลายเดือนเมษายน รอฝนแลวจึงจะปลอยปลาใหม พันธุปลาที่จะปลอยคาดวาจะ
เปนปลาดุกที่ซื้อจากพอคา  
เหลอเง  มีบอปลาอยูบริเวณใกลกับบอของสมคิด มีการขยายบอใหกวางกวาเดิม และมีการระบายน้ําดี 
สามารถเลี้ยงปลาทับทิมไดดี 
โจวา  น้ําแหงตั้งแตเดือนมีนาคม เนื่องจากไมไดใชน้ําจากหวย ตองรอน้ําในชวงฤดูฝน 
จอดี  มีปลาตลอด 
 
แหลงพันธุปลา  

- ออป. หวยออ (อางหวยออ) เปนอางเก็บน้ําภายในชุมชน มีชาวบานเขาไปใชประโยชนในการหาปลาเพื่อ
บริโภคเปนประจํา ชนิดของปลาสวนใหญ ไดแก ปลานิล 

- ประมง / โครงการหลวง การขอความชวยเหลือจากโครงการหลวง ชาวบานตองเสนอเปนโครงการ มีโอกาส
ที่จะไดสูง แนวทางการสงเสริมจะคัดเลือกจากบอที่มีความมั่นคง มีน้ําตลอดป ปจจุบันโครงการหลวงหวยงู
ไดรับการพัฒนาใหเปนแหลงอนุบาลพันธุปลา ปลานิล และปลาไน  

- พอคาที่ขึ้นไปขายปลาขางบน พันธุปลาสวนใหญ ไดแก ปลาดุก ปลาทับทิม 
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ปลา 

พอคาขายลูกปลา 

อาหารในครัวเรือน 

ขยายผล 

กิจกรรมเลี้ยงสัตว 

- มีเฉพาะรายที่รวมกับโครงการ 

ระดับความสมบูรณของบอปลา 
 
สมศักดิ์ 
เหลอเง 

ดี น้ําดี มีการระบายน้ําตลอด 

วิรุณ 
เจาะดี 
อุทัย 

อยูตัว 
มีปลาบริโภคในครัวเรือนตลอดเวลา ไม
ตองเพิ่มเติมปริมาณปลา แตน้ํายังมี
ปญหา 

วีระ 
จอพอสอ 

แหง 
ปริมาณปลานอย ตองมีการเพิ่มเติม 
พันธุปลา 

จันทรชัย 
โจวา 

 

แหง 
ตองรอฝน ถึงจะปลอยพันธุปลาใหม 

 
ปญหา 

- ปลาที่เล้ียงตามธรรมชาติจะโตชา 
- งู / ขโมย ทําใหปริมาณปลาในบอลดลง 

 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การขยายผล 

มีการขยายบอเพิ่มเติมทั้งในรายที่เขารวมโครงการ และไมไดรวมโครงการ ในพื้นที่บานเดน 4 ราย และบาน
จันทร มากกวา 10 ราย การขยายตัวในป 2547 มีมากกวาในป 2546 วัตถุประสงคของการขุดบอ เพื่อเปนแหลงเก็บ
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น้ําในพื้นที่นา (พัฒนาแหลงน้ํา) ซึ่งทําใหทํานาไดเร็วขึ้น สามารถเพาะปลูกผักในชวงฤดูแลง และเลี้ยงปลาเพื่อเปน
อาหารใหแกครัวเรือนได 
 
แนวทางการปรับปรุง 
 ในรายที่น้ําแหงจะรอปลอยพันธุปลาในชวงฤดูฝน เมื่อบอเริ่มมีน้ํา 
 
ปริมาณน้ําในบอปลาของเกษตรกรแตละราย 
 

กลุม รายชื่อเกษตรกร ปริมาณน้ํา กลุม รายชื่อเกษตรกร ปริมาณน้ํา 
2 ชอชิกา แหง บานจันทร 1 อุทัย แหงบางบอ 

 เหลอเง ดี  ดุสิต ดี 
 จันทรชัย ดี  เจริญ แหง 
 จันทรติ๊บ แหง  ทาวะสี แหง 
 ดํารง ดีมาก  สุวรรณ แหง 
 สิทธิพล แหง  บานจันทร 2 ประเทือง ไมแนใจ 
 ตาชิเลอะ ดี  มีเง ไมคอยมีน้ํา 
 พาเดาะเซ ดี  สมศักดิ์ 
 บัวขาว แหง  พาเสยพอ 
 สมเกียรติ แหง  เลียวซาย 

ไมแนใจ น้ําอาจ
จะแหงไมคอย
พอ 

 พรสวรรค ดี    
 สุจา แหง    
 ทอลิเซ แหง     
 เรือนคํา ดี    
 สมแดง แหง    
 สมคิด ดีมาก    
 สมนึก แหง    
 
การเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอก 
 เกษตรกรสวนใหญติดตอขอความชวยเหลือจากโครงการหลวง หนวยงานภายในทองถิ่น เชน องคการ
บริหารสวนตําบลมีบทบาทนอยมากในการพัฒนาการเกษตรในทองถิ่น งบประมาณที่ไดประมาณ 2 ลานบาทใชใน
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเปนหลัก ยังไมมีการจัดสรรเพื่อการพัฒนาการเกษตร เนื่องจากเห็นวามีหนวยงานของ
โครงการหลวงใหการชวยเหลืออยูแลว 
 
 


