
 
บทท่ี2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 ในงานวิจัยเร่ือง ทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกรในหมูบานรอบบริเวณ
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ผูวิจัยไดศึกษารวบรวมงานวิจัยและ
เอกสารท่ีเกี่ยวของ โดยแยกเปนประเด็นดังนี้ 
 2.1โครงการพัฒนาและสงเสริมอาชีพเกษตร (หลักสูตร การเล้ียงปลาเพื่อยังชีพ) 

2.2 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 
 2.3 เอกสารเกี่ยวกับการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพ 
 2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
2.1โครงการพฒันาและสงเสริมอาชีพเกษตร (หลักสูตร การเล้ียงปลาเพือ่ยังชพี) 

หลักการและเหตุผล 
ดวยฝายศึกษาและพัฒนาการประมง ไดดําเนินการศึกษาทดลองและพัฒนาการเล้ียงปลาน้ํา

จืดในรูปแบบตางๆ ในพื้นท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ ซ่ึงไดรูปแบบท่ีเหมะสมท่ีจะนําไป
ขยายผลแหงความสําเร็จสูเกษตรกรท่ัวไป การฝกอบรม เปนวิธีการหนึ่งท่ีจะถายทอดเทคโนโลยี 
วิธีการ วิชาการ สูเกษตรกรตามรูปแบบ เพื่อนําไปประยุกตใชใหสอดคลองกับพื้นท่ีของเกษตรกร
เอง นํามาซ่ึงความสําเร็จในการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพ อีกท้ังยังเปนแหลงท่ีมาของรายไดเสริมใหกับ
ครอบครัว 

วัตถุประสงค 
 1.เพื่อใหเกษตรกรนําผลการศึกษาไปประยุกตใชใหสอดคลองกับพื้นท่ีของเกษตรกรเอง 
 2.เพื่อใหเกษตรกรมีอาหารโปรตีนสูงราคาถูกบริโภคในครัวเรือน 
 3.เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดเสริมจากการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
 4.เพื่อขยายผลการศึกษาจากศูนยฯ สูเกษตรกร 

กลุมเปาหมาย 
 1.เกษตรกรในพ้ืนท่ีรอบบริเวณศูนย 

วิธีดําเนินการ 
 1.ฝกอบรมเกษตรกร 
 2.ดําเนินการสนับสนุนพันธุปลา 
 3.ติดตามประเมินผล 
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ระยะเวลาในการฝกอบรม 
 ระยะเวลาฝกอบรม 1 วัน (บรรยายทฤษฎี 1 วัน) 

สถานท่ี 
 ฝายศึกษาและพัฒนาการประมง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.เกษตรกรไดรับความรูในเร่ืองหลักการเล้ียงปลาและสามารถนําไปปรับใชใหเปน
ประโยชนในพื้นท่ีของตนเองได 
 2.เกษตรกรมีแนวทางและทางเลือกใหมในการประกอบอาชีพเสริม ตามพื้นฐานแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
2.2 ความหมายและแนวคิดเก่ียงกับทัศนคติ 
 ทัศนคติ (Attitude) 

2.2.1 ความหมายทัศนคติ 
ทัศนคติเปนความเช่ือ ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอส่ิงตาง ๆ เชน บุคคล ส่ิงของ การ

กระทํา และอ่ืน ๆ รวมท้ังทาทีท่ีแสดงออกท่ีบงบอกถึงสภาพของจิตใจท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
ทัศนคติเปนนามธรรม และเปนสวนท่ีทําใหเกิดการแสดงออกดานการปฏิบัติ แต

ทัศนคติไมใชแรงจูงใจ (Motive) และแรงขับ (Drive) หากแตเปนสภาพแหงความพรอมท่ีจะ
โตตอบ (State of Readiness) และแสดงใหทราบถึงแนวทางการสนองตอบของบุคคลตอส่ิงเรา 
แตความหมายของทัศนคตินั้น ยังไมเปนท่ียอมรับตรงกันในกลุมนักจิตวิทยา หรือกลุมทําการศึกษา
เร่ืองทัศนคติ ดังนั้น แตละกลุมก็ใหความหมายไปคนละอยางตามความเช่ือของตนเอง (ประภาเพ็ญ 
2520 : 1)  

Milton Robeach (1970) อางโดย พิเชษฐ (2544 : 7) ไดใหความหมายวา ทัศนคติ 
เปนการผสมผสาน หรือการจัดระเบียบของความเช่ือท่ีมีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด หรือสถานการณใด
สถานการณหนึ่ง ผลรวมของความเช่ือนี้จะเปนตัวกําหนดแนวโนมของบุคคลในการท่ีจะมีปฏิกิริยา
ตอบสนองในลักษณะท่ีชอบหรือไมชอบ 

สุนีย (2525 : 153) กลาววา ทัศนคติเปนสภาพจิตใจท่ีเกิดจากประสบการณ อันทําให
บุคคลมีทาทีตอส่ิงหนึ่งในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง อาจแสดงทาออกมาในทางท่ีพอใจ เห็นดวย 
หรือไมพอใจ ไมเห็นดวยก็ได 

ศักดิ์ชาย (2544 : 11) กลาววา ทัศนคติ หมายถึง สภาพความพรอมของจิตแบบหนึ่ง หา
จากประสบการณซ่ึงตอบสนองตอส่ิงเรา ทัศนคติเชิงบวก เรียกวา ลักษณะนิมาน (Positive 
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Attitude) สวนเชิงลบ เรียกวา ลักษณะนิเสธ (Negative Attitude) ทัศนคติ คือ สภาพจิตใจ และ
อารมณตาง ๆ ท่ีมนุษยแสดงออกตอมนุษยดวยกัน หรือตอสภาพส่ิงหนึ่งส่ิงใด ท้ังทางบวกและทาง
ลบ เปนพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งท่ีมีความผูกพันกันกับพฤติกรรมอ่ืน ๆ ตอไป อันกอใหเกิดผล
การปฏิบัติตามมาในแนวน้ัน ๆ 

พัชรินทร (2537 ) กลาววา ทัศนคติเปนพฤติกรรมหรือความรูสึกคร้ังแรกท่ีมีตอส่ิงใด
ส่ิงหนึ่งตอแนวความคิดใด หรือสภาพใดในทางเขากันหรือหนีออกหาง และพรอมท่ีจะตอบสนอง
ในคร้ังตอ ๆ ไปในทางท่ีเอนเอียงไปในลักษณะอยางเดิม เม่ือพบกับส่ิงดังกลาวอีก 

ถวิล (2532 : 46) กลาววา ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกท่ีบุคคลมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึง
ความรูสึกนั้นอาจเปนในแนวทางท่ีพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจก็ได และกลาวอีกวา ทัศนคติเปน
สภาพทางจิตใจท่ีบุคคลมีตออะไรก็ได และมีลักษณะท่ีเปนปริมาณความเขมขน ลักษณะของความ
จริงหรือเพอฝน ลักษณะการกระทํา หรือพฤติกรรม ท้ังท่ีพฤติกรรมสวนใหญของบุคคลจะถูก
ควบคุมดวยทัศนคติ นั่นคือพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกมาขึ้นอยูกับ ทัศนคติเปนองคประกอบ
สําคัญ 

ไพบูลย (2515 : 49-50) ไดแยกประเภทของทัศนคติออกเปน 2 ประเภทดวยกันคือ 
1. ทัศนคติท่ัวไป (General Attitude) ไดแกสภาพจิตใจอันกวางขวาง ซึงเปน

แนวความคิดประตัวของบุคคลนั้น ทัศนคติท่ัวไปไดแก ลักษณะบุคลิกอันกวาง ๆ เชน การมองโลก
ในแงดี การมองโลกในแงราย การเครงในระเบียบประเพณีดั้งเดิม การนิยมการเปล่ียนแปลงท่ี
ทันสมัย ความนิยมในอํานาจเผด็จการเปนตน 

2. ทัศนคติเฉพาะอยาง (Specific Attitude) ไดแก สภาพจิตใจท่ีบุคคลมีตอวัตถุ
ส่ิงของ (Objetcs) บุคคลอื่น (Persons) สถานการณ (Situations) และส่ิงอ่ืน ๆ อีกเปนอยาง ๆ ไป 
ทัศนคติในวงแคบเชนนี้มักแสดงออกในลักษณะท่ีวา “ชอบ” หรือ “ไมชอบ” การชอบหรือเห็นวาดี 
เรียกวา มีทัศนคติท่ีดี (Positive) ตอส่ิงนั้นหรือบุคลนั้น ถาไมชอบหรือเห็นวาไมดี ก็เรียกวามี
ทัศนคติไมดี (Negative) ตอส่ิงนั้นหรือบุคลนั้น ทัศนคติประเภทนี้กลาวไดวาเจาะจงลงไปวาบุคล
นั้น ๆ มีทัศนคติอยางไรตอส่ิงนั้น 
 2.2.2 องคประกอบของทัศนคติ 
 Kreeh (1984) อางโดย ปรมาภรณ (2525) ไดกลาวถึงองคประกอบของทัศนคติท่ีสําคัญไว 
3 ประการ คือ 
 1. องคประกอบเก่ียวกับความรู (Cognitive Component) เปนองคประกอบเกี่ยวกับ
ความรูหรือความเช่ือของบุคคลตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หากบุคคลมีความรู หรือความเช่ือวาดี ก็มักจะมี
ทัศนคติท่ีดีตอส่ิงนั้น 
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 2. องคประกอบทางดานความรูสึกของบุคคล (Feeling Component) เปนองคประกอบ
ทางดานความรูสึกของบุคคล ซ่ึงมีอารมณเกี่ยวของอยูดวย หากบุคคลมีความรูสึกรัก หรือชอบพอ
ในบุคคล หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ก็จะเกิดทัศนคติตอบุคคลหรือส่ิงนั้นดวย 
 3. องคประกอบเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย (Action Tendency Component) เปน
องคประกอบเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล หรือความโนมเอียงท่ีบุคคลจะแสดงพฤติกรรมตอบโต
อยางใดอยางหนึ่งออกมา เกิดจากความรูสึกท่ีเกี่ยวของกับวัตถุ เหตุการณ บุคคลนั้น ๆ 
 สวนประพาเพ็ญ (2520:20) อางโดย พัชรินทร (2537:9) ไดสรุปองคประกอบของทัศนคติ
ไว 3 ประการคือ 
 1. องคประกอบดานพุทธปญญา (Cognitive Component) ความคิดซ่ึงเปนอง๕ประกอบ
ท่ีมนุษยในการวัด ความคิดนี้อาจอยูในรูปใดรูปหนึ่งแตกตางกัน 
 2. องคประกอบทางดานทาที ความรูสึก (Affective Component) เปนสวนหนึ่งของดาน
อารมณ ความรูสึก ซ่ึงเปนตัวเรา “ความคิด” อีกตอหนึ่ง ถาบุคคลมีภาวะความรูสึกท่ีดี หรือไมดี
ขณะท่ีคิดส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
 3. องคประกอบดานการปฏิบัติ (Behavioral Component) เปนองคประกอบท่ีมีแนวโนม
ในทางปฏิบัติ หรือมีกิริยาอยางใดอยางหนึ่ง 
 2.2.3 การสราง การเปล่ียนแปลง การวัดทัศนคติ 
 (1) การสรางทัศนคติ 
 สุชา (2523:244-245) อางโดย พิเชษฐ (2544:10) ไดอธิบายองคปะกอบท่ีมีอิทธิพลตอการ
สรางทัศนคติไวดังนี้คือ 
 1. วัฒนธรรม (Culture) วัฒนธรรมมีอิทธิพลตอชีวิตของบุคคลทุก ๆ คน ต้ังแตเกิด
จนกระท่ังตาย วัฒนธรรมของชนชาติตาง ๆ แตกตางกันออกไป เร่ิมตนจากครอบครัว โรงเรียน วัด 
สถาบันอ่ืน ๆ ในสังคม วิทยุ โทรทัศน ส่ือมวลชนตาง ๆ มีอิทธิพลตอการสรางทัศนคติท้ังส้ิน เชน
คนไทยนับถือผูสูงอายุ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือนับถือวัยวุฒิ คนโดยสวนใหญจะนอบนอมและใหความ
เกรงใจแกผูสูงอายุ ไปพบท่ีใด แมจะไมรูจักก็จะเรียก ลุง ปา นา อา เปนตน นับวาเปนส่ิงท่ีดีท่ี
กอใหเกิดความอบอุนท้ังผูเรียก และผูถูกเรียกอยางยิ่ง 
 2. ครอบครัว (Family) ครอบครัวเปนแหลงแรกท่ีอบรมใหเด็กเรียนรูการสมาคมตาง ๆ จึง
มีอิทธิพลมากท่ีสุดในการสรางทัศนคติใหแกเด็ก ตลอดจนการปลูกฝงทัศนคติในการดําเนินชีวิต
ใหแกบุตรของตนทั้งนี้เพราะเด็กมักจะเรียนแบบและเช่ือฟงพอแมอยูแลว ซ่ึงมีผูสํารวจพบวา
ทัศนคติของพอแมกับลูกคลายคลึงกันมาก 
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 3. กลุมเพื่อน (Social Group) เด็กท่ีเกิดจากบิดามารดามาอยูกับเพื่อนต้ังแตเล็ก ๆ จะไดรับ
อิทธิพลตาง ๆ จากกลุมเพื่อนมาก ท้ังนี้เพราะเด็กตองการการยอมรับจากเพื่อน ตองการคําแนะนํา
และชวยเหลือจากเพื่อน 
 4. บุคลิกภาพ (Personality) ลักษณะบุคลิกภาพ มีความสัมพันธหรือมีอิทธิพลตอทัศนคติ
ของบุคคลมากเชนกัน บุคคลที่ชอบออกสังคม บุคคลที่หนีงานสังคม บุคคลชอบเดน หรือบุคคล
ออนนอม จะมีทัศนคติไมเหมือนกัน 

สถาพร (2541:6) ไดอธิบายการเกิดทัศนคติไวดังนี้ 
1. คนเราไดซึมทราบเอาความคิด ปฏิกิริยาของผูท่ีอยูใกลชิด หรือผูท่ีเราเลือกแบบมาเปน

ของเราทีละนอย เชน เด็กท่ีเติบโตมาจาครอบครัวนักดนตรี หรือศิลปน ก็จะรับเอาความคิดเห็นและ
ทัศนคติทางดานดนตรี หรือศิลปนจากครอบครัว 

2. ประสบการณท่ีเขมขน รุนแรง ทําใหเกิดทัศนคติได 
3. ประสบการณธรรมดาในชีวิตประจําวัน เชน การโฆษณา การอบรมส่ังสอนของครู 
4. คนเราจะเลือกรับทัศนคติบางอยางเพื่อไปสูจุดมุงหมายบางอยาง เชน ตองการใหเพื่อน ๆ 

ยอมรับเปนสมาชิกกลุม 
ถวิล (2532:48) กลาวถึงสาเหตุท่ีสําคัญท่ีทําใหมีทัศนคติคือ 
1. ประสบการณเฉพาะอยาง (Specific Experience) เปนประสบการณท่ีบุคคลเกิดกับ

เหตุการณนั้นมาดวนตนเอง เกิดความฝงใจจนกลายเปนทัศนคติ 
2. การติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น (Communication From Other) ถาบุคคลมีการ

ติดตอส่ือสารกับบุคคลอ่ืนในสังคม ทําใหบุคคลไดรับเอาทัศนคติหลายอยาง 
3. รูปแบบ (Model) บุคคลจะเกิดทัศนคติไดจากตัวแบบท่ีปรากฏใหเห็น และถาเปน

ทัศนคติทางบวกก็จะลอกเรียนรูปแบบ 
4. องคประกอบของสถาบัน (Institution Factor) บุคคลจะเกิดทัศนคติเนื่องมาจาก

อิทธิพลของสถาบันตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน โรงเรียน วัด ครอบครัว และองคกรตาง ๆ 
(2) การเปล่ียนทัศนคติ 
Kelman (1958:51) อางโดย พัชรินทร (2537:10) ไดอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงทัศนคติใน

ดานท่ีเกี่ยวกับกระบวนการของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ทัศนคติอยางเดียวกัน อาจจะเกิดข้ึนในตัว
บุคคลสองคนดวยกระบวนการหรือวิธีการท่ีแตกตางกัน ดังนั้นกระบวนการที่จะทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงทัศนคติไดดีท่ีสุดอาจจะไมเหมือนกัน Kelman แบงกระบวนการการเกิดทัศนคติ หรือ
การเปล่ียนแปลงไว 3 อยางคือ  
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1. การยินยอม (Compliance) 
2. การเรียนแบบ (Imitation) 
3.การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากความตองการที่อยากจะเปล่ียนแปลงจริง ๆ (Interrelation) 
นักจิตวิทยาไดแนะนําวิธีการเปล่ียนแปลงทัศนคติ 3 ประการ คือ 
1.การชักชวน  (Persuasion)  มี บุคคลจํ านวนมากสามารถปรับปรุงทัศนคติหรือ

เปล่ียนแปลงทัศนคติของตนเสียใหม หลังจากไดรับคําแนะนําหรืออธิบายใหทราบความจริงอาจจะ
เลิกกลัวได 

2. การเปล่ียนกลุม (Group Change) กลุมมีอิทธิพลตอการสรางทัศนคติของบุคคลมาก
ฉะนั้นหากเปล่ียนบุคคล อาจจะตองเปล่ียนกลุมสมาชิกดูจะชวยได เชน เด็กท่ีข้ีเกียจเรียนหนังสือ
เพราะอยูกับกลุมเพื่อนท่ีข้ีเกียจเรียน ถาหากจัดกลุมเรียนใหม ใหยายไปอยูกับกลุมท่ีขยันเรียน เด็กก็
จะคอย ๆ เปล่ียนมาขยันเรียนตามกลุมท่ีตนอยูก็ได 

3. การโฆษณาชวนเช่ือ (Propagada) เปนการชักชวนใหบุคคลหันมาสนใจ หรือรับรูโดย
การสรางส่ิง แปลก ๆ ใหม ๆ เชนการแจกฟรี บริษัทท่ีผลิตสินคาใหม ๆ ก็มักจะแจกฟรีกอนขาย
ภายหลัง 

การเปล่ียนแปลงทัศนคติ จะไดผลอยางไรข้ึนอยูกับองคประกอบ 3 ประการ คือ 
ก. การเลือกเรียนรู (Selective Perception)  
คนเราจะรับรูในส่ิงท่ีเห็นวาเหมาะสมกับตนเทานั้น หากส่ิงใดไมเหมาะสมกับตน ตนจะตัด

ออกไป คือ ไมรับรูนั่นเอง 
ข. การหลีกเล่ียง (Avoidance) 
คนเราจะรับเอาแตส่ิงท่ีมีความสุขหรือทําในส่ิงท่ีตนตองการเทานั้น สวนส่ิงท่ีจะบังเกิด

ความทุกขแกตน หากส่ิงใดไมเหมาะสมกับตน ตนจะตัดออกไป คือไมรับรูนั่นเอง 
ค. การสนับสนุนของกลุม (Group Support) 
บุคคลท่ีประสบความสําเร็จขณะท่ีอยูกลุมใดกลุมหนึ่ง ก็ไมอยากท่ีจะเปล่ียนแปลงกลุมใหม 

เพราะมีความสุข และประสบความสําเร็จแลว บุคคลนั้นก็จะเปล่ียนแปลงทัศนคติยากเชนกัน 
(3) การวัดทัศนคติ 
ทัศนคติสามารถทําการวัดไดโดยมีเคร่ืองมือวัดทัศนคติหลายแบบ โยธินและจุมพล 

(2529:38-39) อางโดย  พิเชษฐ (2544:12) ไดแบงรูปแบบการวัดทัศนคติท่ีพบเห็นบอย ๆ เปน 2 วิธี 
คือ 
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1. วิธีของ Thurstone 
วิธีวัดทัศนคติวิธีนี้ Thurstone ไดพัฒนาข้ึนโดยมีเปาหมายท่ีจะสรางมาตรฐานท่ีมีหนวย

วัดเทา ๆ กัน แมวาเปาหมายน้ีดูเหมือนจะเปนส่ิงไมยากท่ีจะบรรลุ แตเปนการดําเนินการท่ีจะพัฒนา
มาตรวัดทัศนคติตอส่ิงท่ีตองการวัดเปนจํานวนมาก จากนั้นใหผูตัดสินแตละคนจากหลายคน
ประมาณคาขอความแตละขอความ และจัดใหขอความอยูในกองหนึ่ง ในจํานวน 11 กอง กองหนึ่ง
แสดงถึง ความเห็นดวยอยางท่ีสุด จากน้ันผูสรางขอสอบจะเลือกขอความท่ีดีไวจํานวนหน่ึง 
(ประมาณ 20 ขอ) เพื่อใชเปนขอสอบทัศนคติ ขอความท่ีดีคือขอความท่ีสอดคลองกันในการ
ประมาณคาของผูตัดสินสูงท่ีสุด และเปนขอความท่ีเปนตัวแทนของการกระจายคามาตร 

 
2. วิธี Likert 
เนื่องจากวิธีของ Thurstone มีกระบวนการท่ียุงยาก Likert จึงไดเสนอวิธีวัดทัศนคติข้ึน

ใหมท่ีงายกวา ในวิธีของ Likert ไมตองหาขอความตาง ๆ ท่ีสะทอนถึงระดับช้ันตาง ๆ ของการเห็น
ดวยมากท่ีสุดไปจนถึงการไมเห็นดวยมากท่ีสุด แตเลือกขอความท่ีเกี่ยวของกับส่ิงท่ีตองการวัด
ทัศนคติ และใหผูตอบเลือกคําตอบของมาตรท่ีจัดไว 

มาตรวัดของ Likert ประกอบไปดวยขอความตาง ๆ คะแนนทัศนคติของบุคคลก็คือ
คะแนนรวมของคําตอบท้ังหมด เชน หากมีขอความ 20 ขอ ในแบบสอบถาม คะแนนของบุคคลอาจ
อยูระหวาง 1 กับ 100 

ตัวอยางมาตรวัดแบบ Likert 
ขอความ “ขาพเจาคิดวานโยบายการลดอาวุธนิวเคลียรควรดําเนินตอไป” 
มาตรวัด                1  2  3           4            5 

เห็นดวยอยางยิ่ง             เห็นดวย                ไมแนใจ        ไมเห็นดวย      ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
 

2.3 เอกสารเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาเพื่อยังชีพ 
เอกสารการฝกอบรม 
เอกสารการฝกอบรมหลักสูตร  “การเล้ียงปลาเพื่อยังชีพ”   มีขอมูลตาง ๆ ท้ังดานการเล้ียง  

การจัดการระหวางการเล้ียง โรคปลาและวิธีการรักษา ซ่ึงจะเปนประโยชนสําหรับผูเขารับการ
ฝกอบรมและผูท่ีสนใจ และเพื่อเปนแนวทางเบ้ืองตนในการเล้ียงปลาชนิดตาง ๆ สําหรับไวบริโภค
ในครัวเรือนหรือเปนอาชีพเสริมตอไปในอนาคตได  
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การเล้ียงปลาเพื่อยังชีพ 

การเลือกสถานท่ีขุดบอเล้ียงปลา 

1.น้ํา ใกลแหลงน้ําธรรมชาติ  มีน้ําตลอดป 
2. ดิน ควรเปนดินเหนียวหรือเหนียวปนทราย 
3. เปนท่ีลุมลาดกวาง 
4. หางไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือแหลงน้ําเสีย 
5. มีการคมนาคมขนสงท่ีดี 
6. ไมมีโรคระบาด ใกลแหลงอาหารและปลอดภัยจากขโมย 

ประเภทของบอและขนาดบอท่ีเหมาะสม 

1.บอดิน  ขนาด 2 งาน – 2  ไร  ลึก 1.5 – 2.0  เมตร 
2.บอซีเมนต ขนาด 4 – 50 ตารางเมตร ลึก 1 เมตร 
3.บอพลาสติก ขนาด 2 – 8 ตารางเมตร ลึก 1 เมตร 

ชนิดปลาและอัตราการปลอยท่ีเหมาะสม 

1.บอดิน  ชนิดปลาท่ีเหมาะสม ไดแก ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียน ปลาดุก ฯลฯ 
 อัตราปลอย ปลานิล ปลาตะเพียน 3 – 5 ตัว/ตารางเมตร 

2.บอซีเมนต ชนิดปลาท่ีเหมาะสม ไดแก ปลานิล ปลาดุก 
 อัตราปลอย ปลานลิ 50 ตัว/ตารางเมตร 
   ปลาดุก 50 – 100 ตัว/ตารางเมตร 

3.บอพลาสติก ชนิดปลาท่ีเหมาะสม ไดแก ปลานิล ปลาดุก 
 อัตราปลอย ปลานิล 50 ตัว/ตารางเมตร 
             ปลาดุก 50 – 100 ตัว/ตารางเมตร 

การแบงประเภทปลาตามชนิดของอาหารท่ีกิน 
1. ปลากินพืช ไดแก ปลาตะเพียน ปลาไน ปลาจีน ปลายีส่ก ปลานวลจนัทร 
2. ปลากินเนื้อ ไดแก ปลาดกุ ปลากด ปลาชอน 
3. ปลากินท้ังพืชและเนื้อ ไดแก ปลานิล ปลาสวาย ปลาแรด 

วิธีคัดเลือกพันธุปลาท่ีจะนํามาเล้ียง 

1. ชนิดและขนาดเหมาะสมกับประเภทของบอ 
2. วายน้าํกระฉับกระเฉง 
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3. ไมมีแผลและจุดขาวตามลําตัว 
4. ซ้ือจากแหลงผลิตท่ีไวใจได 

ขั้นตอนการเตรียมบอ 

บอใหม 

1. หวานปูนขาวใหท่ัวบอ ในปริมาณ 80 – 120 กิโลกรัม / ไร 
2. ตากบอไว 2 – 3 วัน 
3. ใสปุยเพื่อสรางอาหารธรรมชาติ 

3.1 ปุยคอก150 – 200 กิโลกรัม /ไร 
3.2 ปุยวิทยาศาสตร เชน ปุยนา (16 – 20 – 0 ) 4.5 กิโลกรัม/ไร  

                               ปุยยูเรีย (46 – 0 – 0) .5   กิโลกรัม/ไร                        
4. ปลอยน้ําเขาบอ 30 – 50 เซนติเมตร ท้ิงไว 5 – 7 วัน น้ําจะเร่ิมเขียว 
5. เม่ือน้ําเขียวเพิ่มระดับน้ําใหลึกประมาณ 1.0 – 1.5 เมตร หลังจากนั้น 3 – 5 วัน ก็นําปลา

มาปลอยเล้ียงตามอัตราท่ีเหมาะสม 

บอเกา 

1. ทําความสะอาดบอโดย ลอกเลน กําจดัวชัพืชในบอและบริเวณโดยรอบ 
2. กําจัดศัตรูปลาในบอ โดยใช 

2.1 โลต๊ิน ( หางไหล ) ปริมาณ 1 กิโลกรัม ทุบแลวแชน้ําไว 1 คืน นําน้าํท่ีไดสาดใหท่ัว
บอ แลวท้ิงไว 5 – 7 วัน หรือ 

2.2 ใชกากชาปริมาณ 3 กิโลกรัม/ไร ผสมนํ้าสาดใหท่ัวบอ ท้ิงไว 3 – 5 วัน หรือ 
2.3 หวานปูนขาวใหท่ัวบอ ปริมาณ 80 – 120 กิโลกรัม/ไร ตากบอไว 2 – 3 วัน 

3. ใสปุยเพื่อสรางอาหารธรรมชาติ 
3.1 ปุยคอก 150 – 200 กิโลกรัม/ไร 
3.2 ปุยวิทยาศาสตร เชน ปุยนา (16 – 20 – 0) 4.5 กิโลกรัม/ไร 

                                       ปุยยูเรีย (46 – 0 – 0) 2.5 กิโลกรัม/ไร 
4. ปลอยน้ําเขาบอ  30 – 50 เซนติเมตร ท้ิงไว 5 – 7 วัน น้าํจะเร่ิมเขียว 
5. เม่ือน้ําเร่ิมเขียวเพิ่มระดับน้ําใหลึกประมาณ 1.0 -1.5 เมตร หลังจากนั้น 3 – 5 วัน ก็นํา

ปลามาปลอยเล้ียงตามอัตราท่ีเหมาะสม 
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การลําเลียงลูกปลา 

1. การบรรจุลูกปลา 
 1.1 ระยะเวลาขนสงไมเกิน 8 ช่ัวโมง 
 1.2 ควรลําเลียงลูกปลาในชวงท่ีอากาศไมรอน 
 1.3 พาหนะลําเลียงควรมีวัสดุท่ีใชบังแดดได 

 1.4 ถาลําเลียงในชวงอากาศรอนและระยะทางไกล ควรมีการพักและใชน้ําฉีดใหท่ัว
เพื่อเปนการลดอุณหภูมิ 
2. การปลอยปลาลงเล้ียง จะตองปรับอุณหภูมิน้ําในถุงปลาใหใกลเคียงกับน้ําในบอ โดยแช

ถุงปลาไวในบอประมาณ 10 – 15 นาที แลวจึงปลอยปลาลงเล้ียง จากนั้นปรับสภาพน้ําในถุง โดยการ
เปดถุง พับปากถุงมวนลง แลวใสน้ําในบอลงไปผสมท้ิงไว 5 – 10 นาที เพื่อใหปลาปรับตัว เขากับ
สภาพน้ําในบอได แลวจึงปลอยปลาลงเล้ียง 
 

อาหารปลา 
อาหารปลา หมายถึง อาหารสมทบหรืออาหารผสมหรืออาหารเม็ดท่ีทําข้ึนเพื่อใชเล้ียงปลา 

สวนประกอบของอาหารตองประกอบดวยสารอาหารท่ีจําเปนตอการเจริญเติบโต ใหกิจกรรมตาง ๆ 
ของรางกายดําเนินเปนปกติและชวยซอมแซมสวนท่ีสึกหรอ 

ความสําคัญของอาหาร 

1. เสริมสรางการเจริญเติบโต 
2. ซอมแซมสวนท่ีสึกหรอ 
3. ชวยใหกระบวนการตาง ๆ ในรางกายดําเนินไปตามปกติ 

ประเภทของอาหารปลา 

อาหารปลาแบงเปน 2 ประเภท คือ 
1. อาหารธรรมชาติ ( Natural  food ) 
2. อาหารสมทบ ( Artificial  food ) 

1. อาหารธรรมชาติ หมายถึง อาหารที่มีอยูในบอเล้ียงปลา มิไดนํามาจากแหลงอ่ืน 
ชนิดของอาหารธรรมชาติท่ีพบในบอปลา 

1.1 แพลงคตอนมี 2 พวก คือ แพลงคตอนพืช และแพลงคตอนสัตว เชนสาหราย
ขนาดเล็ก ไรแดง หนอนแดง ลูกยุง ตัวออนแมลง 



 16

1.2 พรรณไมน้ํา เปนพืชและสาหรายขนาดใหญ เชน  สาหรายพุงชะโด สันตะวา 
ผักกระเฉด ผักบุง เปนตน 

1.3 สัตวน้ําจําพวกกุง ปู ขนาดเล็ก เปนอาหารลูกสัตวน้ํา พบบริเวณหนาดินหรือ
ปะปนอยูกับแพลงคตอน มีชวงชีวิตประมาณ 2 – 3 สัปดาห  

1.4 แมลงและตัวออนแมลงในน้ํา เชน ตัวออนแมลงปอและหนอนแดง 
1.5 สัตวจําพวกหนอน เชน ไสเดือนดนิ 
1.6 สัตวจําพวกหอย เกาะตามพรรณไมหรือคืบคลานบริเวณพืน้กนบอ 

2.อาหารสมทบ  หมายถึง อาหารเสริมท่ีใชเล้ียงสัตวน้ําท่ีนํามาจากท่ีอ่ืน เพื่อนํามาชวยสราง
การเจริญเติบโตของสัตวน้ํา อาจเปนเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคภายในครัวเรือน โรงงาน
อุตสาหกรรมการเจริญเติบโตจะผันไปตามคุณภาพของอาหารท่ีนํามาเล้ียงและชนิดของสัตวน้ําดวย 
ในระบบน้ําไหล อาหารธรรมชาติแทบไมมีผลตอผลผลิตสัตวน้ําเลย 

รูปแบบของอาหารสมทบ 

1. อาหารสดเปนอาหารผสมท่ีผูเล้ียงเตรียมข้ึนเอง โดยนําวัสดุอาหารมาสับใหละเอียดแลว
คลุกเคลาใหเขากันแลวนําไปใชเล้ียงปลา ไดแก รํา ปลายขาว กากถ่ัวเหลือง ปลาปน ปลาเปด เศษ
อาหาร สาเหลา และผักตาง ๆ เปนตน 

2. อาหารแหง เปนอาหารท่ีผลิตดวยเคร่ืองจักรโดยบริษัทผูผลิตอาหารสัตวหรือทําเองแบบ
งาย ๆ สามารถเก็บไวไดนาน มีคุณคาทางอาหารสูง เพราะสามารถเติมสารอาหารลง ไปไดอีก
เพื่อใหเหมาะสมกับปลาท่ีเล้ียง สะดวกในการใชงาน ลําเลียงงาย  

การใหอาหาร 

     ควรใหอาหารวันละ 2  ม้ือ เชา – เย็น ในปริมาณ 3 – 5 % ของน้ําหนักตัวปลาตอวัน และ
ขนาดของอาหารตองเหมาะสมกับขนาดของปากปลา คุณคาทางอาหารเพียงพอกับความตองการ
ของปลา 

ส่ิงท่ีตองคํานงึถึงในการใหอาหารปลา 

1. ชนิดของปลา 
2. ชนิดและปริมาณอาหารท่ีให 
3. ธาตุอาหารที่จําเปน 
4. แหลงอาหาร 
5. ราคาอาหาร  
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การดูแลรักษาบอเล้ียงปลา 

1. ถาสีน้ําจาง ใหใสปุย 
 1.1 ใสปุยคอก 80 – 120 กิโลกรัม/ไร รวมกบั ปุยนา ( 16 – 20 – 0 ) 2 กโิลกรัม/ไร   
 1.2 ใสปุยคอก 80 – 120 กิโลกรัม/ไร รวมกับ ปุยยเูรีย ( 46 – 0 – 0 ) 2.5 กิโลกรัม/ไร
หรือถาน้ําในบอมีกล่ินเหม็น ( น้ําเสีย ) ใหเปล่ียนถายน้าํในปริมาณ 1  ใน 2 สวนของน้ําใน
บอ ถาน้ํามีสีเขียวเขม ใหเปล่ียนถายน้ําในปริมาณ 1 ใน  3 สวนของน้ําในบอ 
2. ทํากองปุยหมักบริเวณขอบบอเล้ียงปลา 
3. หม่ันสังเกตสุขภาพของปลา 
4.ใหอาหารเพยีงพอและเหมาะสมกับความตองการของปลา 

 

การเล้ียงปลาดกุบิ๊กอุย 

         ปลาดุกบ๊ิกอุยเปนปลาท่ีเกิดจากการผสมขามพันธุระหวาง  ปลาดุกอุย (Clarias acrocephalus ) ซ่ึง
เปนปลาพื้นเมืองของไทย เนื้อมีสีเหลือง รสชาติอรอย นุมนวลและปลาดุกเทศ (Clarias  gariepinus  
African  sharptooth  catfiah ) ซ่ึงมีถ่ินกําเนิดในทวีปแอฟริกา  เปนปลาที่มีการเจริญเติบโตเร็ว มีความ
ตานทานโรคสูง แตปลาดุกเทศนี้มีเนื้อเหลวและสีขาวซีด ไมนารับประทาน ผลการผสมขามพันธุ
ระหวางปลาดุกอุยเพศเมียกับปลาดุกเทศเพศผู พบวาสามารถขยายพันธุไดดี  ลูกผสมท่ีไดมีอัตรา
การเจริญเติบโตท่ีดี ทนทานตอโรคสูง เหมือนปลาดุกเทศ และมีรสชาติใกลเคียงกับปลาดุก 

1.การเล้ียงในบอซีเมนต ควรปรับสภาพนํ้าในบอใหเปนกลางหรือดางเล็กนอย แตตอง
แนใจวาบอซีเมนตตองหมดฤทธ์ิของปูน ระดับน้ําเม่ือเร่ิมปลอยลูกปลาขนาด 2 – 3 ซม. ควรลึก
ประมาณ 20 – 30 ซม. เม่ือลูกปลาโตข้ึนคอย ๆ เพิ่มระดับน้ํา โดยเพิ่มระดับน้ําประมาณ 5 ซม./
สัปดาห ใหอาหารเม็ดประมาณ 3 – 7 %  ของน้ําหนักตัว โดยปลอยปลาในอัตรา 50 – 70 ตัว/ตรม.  
ปลาจะเติบโตไดขนาดประมาณ 100 – 200 กรัม/ตัว ในระยะเวลาเล้ียงประมาณ 90 วัน อัตรารอด
ประมาณ 80 % ซ่ึงอาหารที่ใชเล้ียงสามารถใชอาหารธรรมชาติชนิดตาง ๆ แทนอาหารเม็ดได ไดแก 
ปลวก ไสเดือน หรือปลาเปด 

2. การเล้ียงในบอดิน การเล้ียงในบอดินตองมีการเตรียมบอตามหลักการเตรียมบอเล้ียงปลา
ท่ัว ๆ ไปดังนี้  
 1.ตองตากบอใหแหง ปรับสภาพกนบอใหสะอาด 
 2. ใสปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินในอัตราประมาณ 60 – 100  กก./ไร 

3. ใสปุยคอกเพ่ือใหเกิดอาหารธรรมชาติในอัตราประมาณ  40 – 80  กก./ไร 
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 4. นําน้ําเขาบอโดยกรองไมใหศัตรูปลาเขามาในบอ จนมีระดับลึก  30 – 40 ซม. หลังจาก
นั้นวันรุงข้ึนจึงปลอยปลา กอนปลอยปลาตองปรับอุณหภูมิน้ําในถุงใหเทากับในบอเสียกอน โดยแช
ถุงบรรจุปลาในนํ้าประมาณ 30 นาที จึงปลอยปลา เวลาท่ีเหมะสมในการปลอยปลาควรเปนชวงเชา
หรือเย็น 

ขั้นตอนการเล้ียง 

 1. อัตราการปลอย ลูกปลาขนาด 2 – 3 ซม. ควรปลอยในอัตรา 40 – 100 ตัว/ตรม. ข้ึนอยูกับ
กรรมวิธีในการเล้ียง คือ ชนิดอาหาร ขนาดของบอและระบบการเปล่ียนถายน้ําซ่ึงปกติท่ัว ๆ ไป 
อัตราปลอยเล้ียงประมาณ 50 ตัว/ตรม. ในวันท่ีปลอยลูกปลาไมจําเปนตองใหอาหาร  ควรเร่ิมใหใน
วันรุงข้ึน 

2. การใหอาหาร อาหารชวงปลาดุกมีขนาดเล็ก (2 – 3 ซม.) ควรผสมน้ําปนเปนกอนใหกิน
วันละ 2 คร้ัง ใหรอบ ๆ บอ เม่ือลูกปลาขนาดประมาณ  5–7 ซม. สามารถฝกใหกินอาหารเม็ดได  
หลังจากนั้นเม่ือปลาโตขนาด 15 ซม. ข้ึนไป จะใหอาหารเม็ดเพียงอยางเดียวในอัตรา 3% ของ
น้ําหนักตัวปลา  โดยแบงใหวันละ 2  คร้ัง เชา–เย็น และคอยสังเกตดูวาถามีอาหารเหลือเม่ือปลากิน
อ่ิมแลวใหลดปริมาณอาหารท่ีใหลง แตถาปลากินหมดแลวยังไมเพียงพอ ตองเพ่ิมปริมาณข้ึนตาม
น้ําหนักตัวปลา  เม่ือเล้ียงปลาไดประมาณ 3 – 4  เดือน จะมีขนาดประมาณ 200 – 400 กรัม/ตัว ซ่ึง
ผลผลิตท่ีไดประมาณ  10 – 14  ตัน/ไร อัตรารอดตายประมาณ 40 – 70 %  

3. การถายเทน้ํา เม่ือเร่ิมเล้ียงใหม ๆ ควรมีระดับน้ําประมาณ 30 – 40 ซม. เม่ือลูกปลา
เจริญเติบโตข้ึนในเดือนแรกจึงเพิ่มระดับน้ําใหสูงประมาณ 50 – 60 ซม. หลังจากเขาเดือนท่ี 2 ควร
เพิ่มระดับน้ําใหสูงข้ึน 10 ซม./สัปดาห จนระดับน้ําในบอลึก 1.20 – 1.50 เมตร การถายเทน้ําควรเร่ิม
ต้ังแตประมาณ 1 เดือน โดยถายประมาณ 20 % ของน้ําในบอ 3 วัน/คร้ัง หรือถาน้ําในบอเร่ิมเสียจะตอง
ถายน้ํามากกวาปกติ 

วิธีปองกันการเกิดโรค 

1. ควรเตรียมบอและน้ําตามวิธีการที่เหมาะสมกอนปลอยลูกปลา 
2. ซ้ือพันธุปลาจากแหลงท่ีเช่ือถือได 
3. หม่ันตรวจดูอาการของปลาอยางสม่ําเสมอ ถาเห็นอาการผิดปกติตองรีบหาสาเหตุและ

แกไขโดยเร็ว 
4. หลังปลอยปลา 3 – 4 วัน ควรสาดฟอรมาลีน 2 – 3 ลิตร/น้ํา 100 ตัน และหากปลาเกิดโรค

พยาธิภายนอก ใหสาดฟอรมาลีน 4 – 5 ลิตร/น้ํา 100 ตัน 
5. เปล่ียนถายน้ํา โดยถายน้ําจากกนบอออกอยางสมํ่าเสมอ 
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6. อยาใหอาหารมากเกินจนเหลือ 
โรคปลาดุก 

อาการที่ปลาเปนโรคมักแสดงใหเห็น  แบงอาการของโรคเปนกลุมใหญ ๆ ดังนี้ 

1. อาการติดเชื้อแบคทีเรีย จะมีการตกเลือด มีแผลตามลําตัวและครีบ ครีบกรอน ตาขุน  
หนวดหงิก กกหูบวม ทองบวม มีน้ําในชองทอง กินอาหารนอยลงหรือไมกินอาหาร  ลอยหัว 

2. อาการจากปรสิตภายนอก จะมีเมือกมาก มีแผลตามลําตัว ตกเลือด ครีบเปอย จุดสีขาว
ตามลําตัว สีลําตัวซีดหรือเขมผิดปกติ เหงือกซีด วายน้ําทุรนทุรายควงสวานหรือไมตรงทิศทาง 
 3.อาการจากอาหารคุณภาพไมเหมาะสม  อ ขาดวิตามินซี กะโหลกราว บริเวณใตคางมี
อาการตกเลือด ตัวคด กินอาหารนอยลง ถาขาดวิตามินบี ปลาจะวายน้ําตัวเกร็งและชักกระตุก 
 4.อาการจากคุณภาพน้ําในบอไมดี ปลาวายน้ําข้ึนลงเร็วกวาปกติ ลอยหัว ครีบกรอนเปอย  
หนวดหงิก เหงือกซีดและบวม ลําตัวซีด ไมกินอาหาร ทองบวม  มีแผลตามตัว 
 อนึ่ง ในการรักษาโรคปลาควรพิจารณาใหรอบคอบกอนการตัดสินใจเลือกใชยาหรือ
สารเคมี สาเหตุของโรค  ระยะรักษา  คาใชจายในการรักษา 

 
การเล้ียงปลานิล 

 ปลานิลมีรูปรางลักษณะคลายปลาหมอเทศ มีริมฝปากบนและลางเสมอกัน  มีเกล็ด 4 แถว
ตรงบริเวณแกมและมีลายพาดขวางลําตัวประมาณ 9 – 10 แถบ มีนิสัยชอบอาศัยอยูรวมกันเปนฝูง
ตามแมน้ํา ลําคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ เปนปลาท่ีอยูไดท้ังน้ําจืดและน้ํากรอย มีความอดทน 
และสามารถปรับปรุงตัวใหเขากับธรรมชาติไดงาย เหมาะสมท่ีจะนํามาเพาะเล้ียงในบอไดเปนอยาง
ดี 

การเตรียมบอและวิธีเล้ียง 

 1. บอ 
 บอท่ีใชเล้ียงควรเปนบอดินรูปส่ีเหล่ียมผืนผาขนาดตั้งแต 400  ตรม. ขึ้นไป ระดับน้ําลึก
ประมาณ 1 เมตร ท้ังนี้เพื่อจะใชเล้ียงปลาขนาดโตและสําหรับเพาะลูกปลาพรอมกันไปดวย เพราะ
ถาบอมีขนาดเล็กลูกปลาท่ีเกิดใหมจะทวีจํานวนแนนบออยางรวดเร็ว ทําใหลูกปลาเหลานี้โตชา ถา
บออยูใกลกับแมน้ํา เชน คู คลอง แมน้ํา ก็ไมจําเปนตองวิดน้ําเขาออก เพียงแตทําทอระบายน้ําแลว
กรุดวยตะแกรงตาถ่ี เพื่อปองกันไมใหปลาออก และยังปองกันไมใหศัตรูจากภายนอกเล็ดลอดเขามา
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อีกดวย แตถาบอนั้นไมสามารถจะทําทอระบายน้ําไดก็จําเปนท่ีจะตองสูบน้ําเขาบอเม่ือเวลาน้ําลดลง 
และตองหม่ันเปล่ียนน้ําในเวลาท่ีเกิดน้ําเสีย 

2.การเตรียมบอ 
ก. บอใหม ควรใชปูนขาวโรยใหท่ัวบอเพื่อปรับสภาพดิน ในอัตรา  1  กก./ 10 ตรม. 
ข. บอเกา จําเปนตองปรับปรุงบอ โดยกําจัดวัชพืชออกใหหมด เพราะวัชพืชเหลานี้จะปก

คลุมผิวน้ําเปนอุปสรรคตอการหมุนเวียนของอากาศ   ซํ้ายังจะเปนท่ีหลบซอนของศัตรูท่ีเปน
อันตรายตอปลา และเปนการจํากัดเนื้อท่ีซ่ึงปลาตองใชอยูอาศัยอีกดวย กอนปลอยปลาลงเล้ียง ตอง
กําจัดศัตรูปลานิลออกใหหมดเสียกอน โดยการระบายน้ําออกใหแหงแลวจับสัตวน้ําออกใหหมด 
หรืออาจใชโลต๊ินสด อัตราสวน 1  กก./น้ํา  100 ตัน วิธีใช คือ  ทุบโลต๊ินใหละเอียด แชน้ําไว 1 คืน 
ใหน้ํายาง ออกมาเปนสีขาวขุน แลวนําไปสาดใหท่ัวบอ ควรทิ้งบอไวประมาณ 7 – 10 วัน เพื่อรอให
ฤทธ์ิของโลต๊ินสลายตัวไปหมดเสียกอน 

ค. การใสปุย โดยท่ัว ๆ ไปปลาจะกินอาหารซ่ึงเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและจากท่ีใหสมทบ
เปนจํานวนเกือบเทา ๆ กัน ดังนั้น ในบอเลี้ยงปลาควรดูแลใหมีอาหารธรรมชาติเกิดข้ึนอยูเสมอ จึง
จําเปนท่ีจะตองมีการใสปุยลงไปเพื่อใหเกิดอาหารธรรมชาติ 
 อัตราการใสปุย ในระยะแรกควรใสประมาณ 250 – 300 กก./ไร ในระยะหลัง ๆ ควรใส
คร่ึงหนึ่งของระยะแรก 

  วิธีใสปุย  ถาเปนปุยคอกควรตากใหแหงเสียกอน การใสปุยคอกควรหวานลงไปในบอให
ละลายใหท่ัว ๆ สวนปุยพืชสดน้ัน ควรเทสุมเปนกองไวตามมุมบอ 1 หรือ 2 แหง โดยมีไมไผปก
ลอมไว เพื่อปองกันไมใหสวนท่ียังไมสลายตัวลอยกระจัดกระจาย 

 บอท่ีมีอาหารธรรมชาติมากหรือนอย  จะสังเกตไดดวยการดูสีของน้ํา ถาน้ําในบอมีสีเขียว
แสดงวามีอาหารจําพวกแพลงคตอนพืชอยูมาก แตถาน้ําในบอคอนขางคลํ้ามักมีอาหารจําพวกไรน้ํา
มาก แพลงคตอนพืชและแพลงคตอนสัตวเหลานี้ นับวาเปนอาหารธรรมชาติท่ีมีประโยชนตอการ
เล้ียงปลาเปนอยางดี 

 
การปลอยปลาลงเล้ียง  

ก. จํานวนปลาท่ีปลอย เนื่องจากปลานิลเปนปลาท่ีขยายพันธุไดเร็ว ดังนั้นจํานวนปลาท่ีจะ
ปลอยลงเล้ียงในบอคร้ังแรกจึงไมจําเปนตองปลอยใหมากนัก สําหรับบอขนาด 400 ตรม. ควรใชพอ
แมปลานิลเพียง 50 คู หรือถาเปนลูกปลาซ่ึงมีขนาดเล็กก็ควรปลอยเพียง  400  ตัว หรือ  1  ตัว/ตรม. 
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 ข. เวลาปลอยปลา เวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการปลอยปลา  ควรเปนเวลาเชาหรือเย็น  
เพราะอุณหภูมิของนํ้าไมรอนเกินไป การปลอยปลาลงเล้ียง จะตองปรับอุณหภูมิน้ําในถุงปลาให
ใกลเคียงกับน้ําในบอ โดยแชถุงปลาไวในบอประมาณ 10 – 15 นาที แลวจึงปลอยปลาลงเล้ียง 
จากนั้นปรับสภาพน้ําในถุง โดยการเปดถุง พับปากถุงมวนลง แลวใสน้ําในบอลงไปผสมท้ิงไว 5 – 
10 นาที  เพื่อใหปลาปรับตัว เขากับสภาพน้ําในบอได  แลวจึงปลอยปลาลงเล้ียง 

 
การใหอาหาร 

 ปลานิลเปนปลาท่ีกินอาหารไดทุกชนิด โดยเฉพาะอาหารธรรมชาติท่ีมีอยูในบอ เชน ไรน้ํา 
ตะไครน้ํา ตัวออนของแมลงและสัตวเล็ก ๆ ท่ีอยูในบอ ตลอดจนสาหรายและแหน ถาตองการให
ปลาโตเร็วควรใหอาหารสมทบ  เชน รํา ปลายขาว กากถ่ัวเหลือง กากถ่ัวลิสง กากมะพราว แหนเปด 
และปลาปน เปนตน  การใหอาหารแตละคร้ังไมควรใหปริมาณมากจนเกินไป ควรกะใหมีปริมาณ
เพียงพอตอความตองการของปลาเทานั้น  สวนมากควรใหประมาณ 5 % ของน้ําหนักตัว ถาใหมาก
เกินไปปลาจะกินไมหมด เสียคาอาหารโดยเปลาประโยชน และยังทําใหน้ําเนาเสีย เปนอันตรายตอ
ปลาได 

 
การเจริญเติบโต 

 ปลานิลเปนปลาท่ีเจริญเติบโตเร็ว เล้ียงในเวลา 1 ป จะมีน้ําหนักถึง 500 กรัม และเปนปลาท่ี
แพรขยายพันธุไดรวดเร็ว พอแมปลาท่ีโตเต็มท่ี เม่ือปลอยลงเล้ียงในบอจะเร่ิมวางไขไดภายใน 2 – 3 
สัปดาห ลูกปลาท่ีเกิดจากพอแมชุดนี้จะเร่ิมวางไขไดตอไปอีกเม่ืออายุประมาณ 3 – 4 เดือน 

 ดวยเหตุท่ีปลานิลแพรขยายพันธุอยางรวดเร็ว ดังนั้นจึงไมควรที่จะปลอยใหจํานวนปลาใน
บอมีปริมาณมากจนเกินไป หากพบวามีลูกปลาเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก ควรจะจับลูกปลาแบง
ออกไปเล้ียงยังบออ่ืนบาง เพราะถาปลอยใหอยูกันอยางหนาแนน ปลาจะไมเจริญเติบโตและจะทํา
ใหอัตราการแพรพันธุลดนอยลงอีกดวย 

 
การเล้ียงปลากดหลวง 

 ปลากดหลวง เปนปลาน้ําจืดชนิดเดียวท่ีนิยมเล้ียงกวางขวางในประเทศอเมริกา และจาก
การคัดสายพันธุมารวม 30 ป ทําใหไดสายพันธุท่ีเจริญเติบโตเร็วและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมใน
ประเทศไทย อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อตํ่า รวมท้ังเนื้อปลามีรสชาดดี ทําอาหารไดหลากหลาย
รูปแบบ ทําใหปลาชนิดนี้เปนท่ีนิยมเล้ียงจนเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ ตลอดมลรัฐทางภาคใตของ
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ประเทศอเมริกา โดยเฉพาะมลรัฐมิสซิสซิปป และมีผลผลิตมากท่ีสุดในประเทศ โดยมีพื้นท่ี มากกวา 
250,000 ไร 
 ปลากดหลวงเปนปลาหนัง  เม่ือเทียบกับปลาไทยแลว จะมีลักษณะคลายปลากดแกวหรือ
ปลากดคัง แตหัวปลากดหลวงจะมีขนาดเล็กกวาปลากดไทย เนื้อปลามีสีขาวใส รสหวาน และ
สามารถนํามาปรุงอาหารไทยไดดีทุกชนิด ปลากดหลวงนําเขามาในประเทศไทยโดยสถาบันพัฒนา
แหงเอเซียศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหมไดรับพันธุปลามาคร้ังแรก 50 คู ในป 2533 ได
นํามาเล้ียงและสามารถเพาะพันธุไดในป 2534 ไดลูกท่ีเกิดในเมืองไทยรุนแรก จากนั้นศูนยฯ ไดนํา
ปลารุนนี้ขยายพันธุจนถึงปจจุบันนี้ ปลารุนท่ีเกิดในเมืองไทยนี้สามารถใชเปนพอแมพันธุไดดี และ
จําหนายใหเกษตรกรไปทดลองเล้ียงพบวาลูกปลาเจริญเติบโตไดดี อัตรารอดตายสูง มีอัตรา
แลกเปล่ียนอาหารเปนเนื้อตํ่า 

การเตรียมบอปลา 
 บอดินท่ีใชอนุบาลลูกปลาควรมีขนาดประมาณ 1 ไร ถาเปนบอเกาตองตากบอใหแหง ใส
ปูนขาวในอัตรา 50 100 กิโลกรัมตอไร เพื่อปรับสภาพดินพื้นบอ น้ําท่ีปลอยเขาบอควรกรองผานถุง
กรองตาถ่ี เพื่อปองกันศัตรูปลาหรือปลาธรรมชาติชนิดอ่ืนท่ีติดมากับแหลงน้ํา ระดับน้ํา 100 – 150 
เซนติเมตร ภายในบอควรจัดรมเงาสําหรับใหลูกปลาหลบอาศัยเวลาแดดจัด สรางไวท่ีมุมบอ บอละ 
2 – 3 จุด 

บอเล้ียงควรจะมีขนาดประมาณ 1 ไร ความลึกของบอควรจะอยู 2 – 3 เมตร เพื่อจะไดมี
อากาศถายเทไดดี และไดผลผลิตท่ีมากข้ึน ดังนั้นการเล้ียงปลาในบอขนาดใหญจะทําใหปลา
เจริญเติบโตไดดีกวาเล้ียงในบอขนาดเล็ก การเตรียมบอเล้ียง จะทําเชนเดียวกับบออนุบาล แตในบอ
เล้ียงไมจําเปนตองสรางรมเงาใหปลาอาศัยหลบแดด เชนเดียวกับบออนุบาล 

อัตราการปลอยปลา 
 บออนุบาลลูกปลา  ควรปลอยลูกปลาตุม 7 วัน ในอัตรา 50,000 - 80,000 ตัวตอไร การเล้ียง
ในบออนุบาล  3  เดือน จะไดลูกปลาขนาด 5  นิ้ว แลวยายไปเลี้ยงในบอเลี้ยงตอไปสําหรับในบอ
เลี้ยงจะปลอยลูกปลาขนาด 5  นิ้ว  ในอัตรา 1,000 ตัวตอไร โดยในอัตรานี้จะสามารถเล้ียงไดจนถึง
ปลาขนาด 800 – 1,000 กรัม  หากตองการปลอยใหหนาแนนข้ึน ก็ทําไดโดยการเพ่ิมเคร่ืองเปาลม
หรือเคร่ืองตีน้ําในบอ สําหรับเคร่ืองเปาลมขนาด 1.5 แรงมา จะสามารถใชในบอขนาด 1  ไร ได 3  
บอ   เพื่อรักษาระดับออกซิเจนในน้ําใหเพียงพอตลอดเวลาเล้ียง  

อาหารและการให 
 ในวันท่ีปลอยลูกปลาไมควรใหอาหารลูกปลา เพราะวาลูกปลาไดรับความออนเพลีย
เนื่องมาจากการขนสงและการเปล่ียนแปลงสถานท่ี ทําใหลูกปลายังต่ืนอยู สําหรับลูกปลาขนาด 1  
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นิ้ว และ 5 นิ้ว ลูกปลาท้ัง 2 ขนาดนี้สามารถกินอาหารบนผิวน้ําได โดยลูกปลาขนาด 1 นิ้ว ใหอาหาร
ลูกปลาวัยออนท่ีมีเม็ดขนาดเล็กพิเศษ หรืออาหารลูกออดก็ได สวนลูกปลาขนาด 5 นิ้ว เม่ือปลอยลง
เล้ียงในบอ สามารถใหอาหารเม็ดเล็กได เชน อาหารปลาดุกเล็กพิเศษ ในการใหอาหารชวงปลารุน 
จะแบงอาหารใหวันละ 2 คร้ัง เชา (เวลา 9.00 - 10.00) และเย็น (เวลา 15.00 - 16.00) ปริมาณอาหาร
ท่ีใหจะเปล่ียนแปลงทุกสัปดาห ตามขนาดปลาท่ีมีขนาดใหญข้ึน อยางไรก็ตามเม่ืออุณหภูมิลดลงใน
ฤดูหนาว ปลาจะกินอาหารลดลง เชนเดียวกับในฤดูรอนท่ีอากาศรอนจัด ปลาจะกินอาหารนอยลง
เชนเดียวกัน  ดังนั้นผูเล้ียงปลาตองคอยระมัดระวังในระหวางการใหอาหาร หากมีอาหารเหลือ
จะตองรีบตักออก ในวันตอมาจะตองลดปริมาณอาหารใหนอยลง โดยยึดหลักการวาการใหอาหาร 
ตองใหในปริมาณเพียงพอท่ีปลาตองการ และไมใหมากเกินไปจนอาหารเหลือคางบอจนถึง
วันรุงข้ึน ดังนั้นการใหอาหารปลาควรทยอยใหอาหารทีละนอย แลวเฝาดูเม่ือปลาหยุดกินอาหารวาย
ลงพื้นกนบอก็หยุดใหอาหารทันที 

ปลากดหลวงโดยปกติจะอาศัยอยูพื้นบอ เพราะเปนปลาท่ีหากินตามพื้น เม่ือฝกใหข้ึนมากิน
อาหารท่ีลอยบนผิวน้ํา ปลาจะวายข้ึนกินอาหาร ซ่ึงเปนโอกาสดีสําหรับเกษตรกรท่ีเล้ียง จะไดเห็น
วาปลามีขนาดและสภาพของปลาท่ีเล้ียงวามีขนาดเทาใด หรือมีบาดแผลตามลําตัวอันเนื่องมาจาก
การเปนโรคหรือไมเกษตรกรจะไดแกไขไดทันทวงที 

อัตราการเจริญเติบโต 
 ลูกปลากดหลวงขนาด 1 น้ิว จํานวน 1,000 ตัว ที่เล้ียงในบอดินขนาด 1 ไร ใชเวลาเล้ียง  6  เดือน จะ
ไดลูกปลา ขนาดเฉล่ีย 766 กรัม ปลาเพศผูจะโตเร็วกวาปลาเพศเมีย ปลาเพศผูจะมีนํ้าหนักเพ่ิมขึ้น  5.63  กรัม
ตอวัน ปลาเพศเมียจะมีนํ้าหนักเพ่ิม 4.83 กรัมตอวัน โดยมีอัตราการเปล่ียนแปลงอาหารเปนเน้ือเฉล่ียตลอดการ
เล้ียง 1.5 หมายความวาเมื่อใหอาหารท่ีมีเปอรเซ็นตโปรตีน 30 %  (อาหารปลาดุกเล็ก) จํานวน 1.5 กิโลกรัม 
จะสามารถเปล่ียนเปนเน้ือปลาไดประมาณ 1 กิโลกรัม 

อัตราการรอด 

 ปลากดหลวงเปนปลาท่ีเล้ียงงาย โตเร็ว และไมกินกันเอง ดังนั้นอัตราการรอดตายเกือบ 
100% จากการทดลองเล้ียงของศูนยฯ พบวาอัตราการรอดตายโดยเฉล่ียท้ังหมดสูงถึง 99 % การ
สูญเสียระหวางการเล้ียงมีศัตรูเพียงชนิดเดียวคือ งูกินปลา 

การจัดการบอ 

ขอควรระวังในการเล้ียงปลากดหลวงก็คือ ตองรักษาปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ําให
เพียงพอกับท่ีปลาตองการ โดยการสังเกตงาย ๆ คือ ในเวลาเชามืดกอนพระอาทิตยข้ึน ผูเล้ียงจะตอง
สังเกตวามีปลาข้ึนมาวายน้ําโดยการลอยหัวบนผิวน้ําหรือไม หากพบปลาลอยหัว แสดงวาปลาขาด
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อากาศหายใจในน้ํา ตองข้ึนมาหายใจท่ีผิวน้ํา ผูเล้ียงควรเปล่ียนถายน้ําประมาณคร่ึงบอ แลวเติมน้ํา
ใหมท่ีสะอาดเขาใหเต็มบอ หากวันตอมาอีกหนึ่งวัน ยังลอยหัวอีกแสดงวาปลอยปลาแนนบอเกินไป 
ตองแบงไปเล้ียงในบออ่ืนใหบางลง 

 วิธีการเพิ่มจํานวนปริมาณลูกปลาลงเล้ียงใหแนนบอข้ึนทําไดโดยเพิ่มเครื่องเปาลม หรือ
เคร่ืองตีน้ํา โดยท่ัวไปเคร่ืองเปาลมขนาด  1.5  แรงมา  สามารถใชในบอขนาด 1 ไร ไดถึง 3 บอ โดย
จะเปดเคร่ืองเปาลมต้ังแตเท่ียงคืนจนกระท่ังพระอาทิตยข้ึนในตอนเชาแลวปดเคร่ือง 

 ปลากดหลวงเปนปลาท่ีเจริญเติบโตไดดีท่ีอุณหภูมิน้ําไมสูงมากนัก (ไมเกิน 29 องศา
เซลเซียส) ดังนั้น ในชวงฤดูรอนท่ีอากาศรอนจัดควรจะเปล่ียนเวลาใหอาหารในตอนบายเปนชวง
เย็นแทนท่ีผิวหนาน้ําไมรอนจนเกินไป เพื่อปองกันไมใหปลาท่ีอาศัยอยูพื้นบอข้ึนมากินอาหารผิวน้าํ
ท่ีอากาศรอนเกินไป ทําใหปลาท่ีกินอาหารไดนอยลง 
  

โรคปลาและการปองกันรักษา 

ปจจัยท่ีทําใหเกิดโรค 

 1. มีอินทรียวัตถุในบอมากเกินไป จากการใสปุยหรือมีเศษอาหารทําใหสภาพของบอเหมาะ
แกการ เจริญแพรพันธุของเช้ือโรค 
 2. บอไมมีการถายเทน้ําทําใหเกิดการสะสมของเช้ือโรค 
 3. เล้ียงปลาในบออยางหนาแนน ทําใหปลาเครียดและติดเช้ืองาย 

โรคท่ีพบในปลา สามารถแบงออกเปน  4  กลุม 

 1. โรคท่ีเกิดจากปรสิตภายนอก 
 2. โรคท่ีเกิดจากปรสิตภายใน 
 3. โรคท่ีเกิดจากแบคทีเรีย 
 4.  โรคท่ีเกิดจากเช้ือรา 
 

โรคท่ีเกิดจากปรสิตภายนอก 
1. โรคจุดขาวหรือโรคอ๊ิก 
อาการ 
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 สวนใหญจะพบในปลาวัยออน พบจุดขาวกลมขนาดเล็กเทาปลายเข็มหรือเล็กกวาหัวเข็ม
หมุดกระจายอยูตามลําตัว ชองปาก จมูกหรือเหงือก ปลาจะขับเมือกออกมามาก มีสีผิวซีด ครีบเปอย 
วายน้ําเช่ืองชา และมีอัตราการตายสูงมากภายในเวลา 2-3 วัน 
 

สาเหตุ 
 เกิดจากเช้ืออ๊ิก ซ่ึงเปนโปรโตซัวจําพวกพยาธิเซลลเดียวชนิดหนึ่ง มีรูปรางกลมรีขนาด 50 - 
100ไมครอน มีขนรอบตัว มีนิวเคียสรูปเกือกมา เกาะตามตัวปลาและฝงเขาไปใตผิวหนังเปนจุด     
ขาว ๆ เม่ือปรสิตเจริญเต็มท่ีจะหลุดออกจากตัวปลาไปเกาะตามพ้ืน สรางเกราะหุมตัว แบงเซลลเปน
ตัวออน   เม่ือเซลลแตกออก ตัวออนจะวายน้ําไปเกาะทําลายผิวลําตัวและซ่ีเหงือกของปลา ทําให
ปลาออนแอและตายอยางรวดเร็ว หมดบอภายใน 2-3 วัน โรคอ๊ิกนี้แพรกระจายไปยังบอขางเคียงได
เร็ว 
 

การรักษา 
 ใชฟอรมาลีน ท่ีมีความเขมขน 25 มิลลิลิตร/น้ํา 1,000 ลิตร สาดใหท่ัวบอ รวมท้ังบอท่ีอยู
ใกลกัน หรือติดกันทุก 3 วัน ติดตอกัน 3 คร้ัง หรือแชปลาในฟอรมาลีน เขมขน 200 มิลลิลิตร/ตอน้ํา 
1,000 ลิตร นาน 1 ช่ัวโมง  จะไดผลหลังใหยาแลว 6 ช่ัวโมง 

ขั้นตอนการรักษา 

 วันท่ี 1 ใสฟอรมาลีนคร้ังท่ี 1 แชท้ิงไว 2 วัน 
 วันท่ี 3 ถายน้ําบางสวนและเติมน้ําใหมเขาบอ ใสยาคร้ังท่ี 2 แชท้ิงไว 2 วัน 
 วันท่ี 6 ถายน้ําบางสวน และเติมน้ําใหมเขาบอ ใสยาแชท้ิงไว 2 วัน 
 

2. โรคท่ีเกิดจากเห็บระฆัง 
อาการ 

 ปลาจะมีอาการลอยหัว เหงือกซีด ผิวตัว ครีบ และรอบปากเปอย มีแผลตกเลือดกระจายอยู  
ตามลําตัว มีคราบขาว ๆ เกาะตามผิวตัวปลา มักเกิดกับปลาวัยออนหรือปลาท่ีเครียด 

สาเหตุ 
 โปรโตซัวท่ีเปนสาเหตุของโรคไดแก  เห็บระฆัง  ซ่ึงทําใหเกิดการตายท่ีรุนแรง พบเกาะอยู
ตามผิวตัวและเหงือกของปลา ซ่ึงสรางความระคายเคืองใหกับตัวปลา และทําใหเปนแผลตกเลือด
ขนาดเล็ก กระจายอยูตามผิวตัวปลา ในปลาที่เปนมากจะมีครีบและผิวตัวเปอย  
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การรักษา 
 เชนเดียวกับโรคจุดขาว 
 

3. โรคท่ีเกิดจากโปรโตซัวอ่ืน ๆ 

 โปรโตซัวท่ีอาจเปนสาเหตุของโรคไดแก กรอสเซ็ทเทลลา ไซฟเดี่ย และอิพิสทัยลิส พบ
เกาะอยูตามซ่ีเหงือก สรางความระคายเคืองใหกับเหงือกและเปนอุปสรรคตอการแลกเปล่ียนกาซ
ออกซิเจนท่ีเหงือก บริเวณเหงือกมีเมือกสีขาวขุนเกาะอยู ปลาจะออนแอและติดเช้ือแบคทีเรียไดงาย 
การรักษาเชนเดียวกับโรคท่ีเกิดจากเห็บระฆัง 

 
4. โรคท่ีเกิดจากเห็บปลา 

 พบเกาะตามเหงือกของปลา สามารถเคล่ือนท่ีไดรวดเร็วมาก อาจทําใหปลาตาย หรือ
เจริญเติบโตชา บริเวณท่ีเกาะจะมีอาการบวม ตกเลือด และเกิดเปนแผล 

การรักษา  

 แชปลาในสารละลายไตรคลอรฟอน (Trichorfon) ในอัตราสวน 0.25 – 0.5 กรัมตอน้ํา  
1,000 ลิตร นาน 24 ช่ัวโมง 
 

5. โรคท่ีเกิดจากหนอนสมอ  
 พบเสมอในน้ําจืด โดยพยาธิชนิดนี้จะมีอวัยวะที่มีปลายแหลมฝงเขาไปในเนื้อปลา เพื่อยึด
เกาะและกินเนื้อเยื่อหรือเลือดปลา ทําอันตรายตอปลาอยางรุนแรง ใหปลามีแผลขนาดใหญ และมี
การระคายเคือง ถาพบปริมาณมากจะทําใหปลาตายอยางรวดเร็ว 

การรักษา  
 เชนเดียวกับโรคเห็บปลา แชซํ้า 2-3 คร้ัง โดยหางกัน 5-7 วัน เพื่อกําจัดตัวออน 
 

โรคท่ีเกิดจากแบคทีเรีย 
 มักพบในบอท่ีมีอินทรีย วัตถุตาง ๆ ท่ีเกิดจากการขับถายของของตัวปลาเอง และเศษอาหาร
ท่ีปลากินไมหมด สะสมมาก ๆ อยูในบอและบอไมไดเปล่ียนถายน้ํา 
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อาการของปลาท่ีติดเชื้อแบคทีเรียจะมีอาการตางๆ ดังนี้  

1. ลําไสปลาบวมเหลือง ตับผิดปกติ 
2. ปลามีอาการตกเลือดของอวัยวะเนื้อเยื่อตางๆ 
3. ปลาวัยออนจะขับเมือกบริเวณผิวหนังและเหงือกตลอดเวลา ทําใหการหมุนเวียน

แลกเปล่ียนอากาศผิดปกติ 
4. ปลามีอาการอักเสบแบบเร้ือรัง บริเวณอวัยวะตาง ๆ มีเนื้อเยื่อลอมรอบเปนจํานวนมาก มี

ลักษณะแข็ง สีขาวบริเวณตับ ไต มามและลําตัว 
5. ปลาเปนแผลสีเทาบริเวณหลัง มีลักษณะลึกลงแบบอานมา ลําตัวคลํ้า ครีบหลังเนา วาย

น้ําชาลง และตายในท่ีสุด 
 

โรคท่ีเกิดจากเชื้อรา 

สาเหตุ 

 เช้ือราไมเปนสาเหตุโดยตรงของโรค แตเปนอาการแทรกซอนกรณีปลาออนแอ หรือมี
บาดแผลบริเวณลําตัว 

การรักษา 

 ปลาท่ีเล้ียงในบอดินท่ีปวยเปนโรคเช้ือราใหปรับคุณภาพน้ําดวยการใสปูนขาวในอัตรา 60 
กิโลกรัม ตอไร  

การปองกันการเกิดโรคปลา 

1. ระวังอยาใหปลาเกิดความเครียด ดูสภาพแวดลอมใหเหมาะสม  ไมปลอยปลาหนาแนน
เกินไปมีการถายน้ํา ใหอาหารท่ีคุณภาพดี ในปริมาณท่ีเหมาะสม 

2. เม่ือนําปลาใหมเขามาในฟารมหรือบอเล้ียง ควรแช ฟอรมาลิน ในอัตราความเขมขน   
25– 30 มิลลิกรัม / ลิตร (ppm.) ปองกันปรสิตท่ีติดมากบัตัวปลา 

3. การขนสงปลา ควรใชเกลือในอัตรา 0.1 – 0.5 % เพื่อลดความเครียด 
4. ซ้ือพันธุจากแหลงท่ีเช่ือถือได 
5. ถาจะใสผักตบชวา ผักบุง หรือพืชนํ้าอื่น ๆ ควรทําความสะอาดรากและใบกอน โดยการแชในนํ้ายา

ดางทับทิมเขมขน 5 มิลลิกรัม / ลิตร (ppm.) นาน 10 นาที แลวลางนํ้าสะอาดอีกครั้งกอนนําไปใสในบอเล้ียง
ปลา 
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2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ในการศึกษาเร่ือง ทัศนคติตอการเล้ียงปลาเพื่อยังชีพของเกษตรกรในหมูบานรอบบริเวณ
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ นับวายังมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวของนอย
มาก ดังนั้นงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดพยายามรวบรวมงานวิจัยในเร่ืองท่ีใกลเคียง และเอกสารท่ี
เกี่ยวของดังนี้ 

ประดิษฐพร (2541) ไดทําการศึกษาเร่ือง ทัศนคติของชาวเขาเผาลีซอตอโครงการจัดท่ีอยู
อาศัยทํากินบนพ้ืนท่ี อําเภอพบพระ จังหวัดตาก พบวารายไดจากการประกอบอาชีพอ่ืน และรายได
รวมของครอบครัวมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอโครงการจัดท่ีอยูทํากินบนพื้นท่ี สวนอายุ 
ลักษณะครอบครัว ขนาดพื้นท่ีถือครอง การติดตอกับเจาหนาท่ีสงเสริมมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ี
มีตอโครงการ 
 ศักดิ์ชาย (2541) ไดศึกษาเร่ืองทัศนคติของเกษตรกรหมูบานบริเวณรอบศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตอการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
พบวา เกษตรกรมีทัศนคติตอ การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในระดับสูง  มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในระดับสูง และมีความคาดหวังตอ
ประโยชนท่ีไดรับในระดับสูง 
 ชูพงศ (2544) ไดศึกษา ทัศนคติ ของเกษตรกรชาวเขาตองานสงเสริมการปลูกพืชผักและไม
ดอกเมืองหนาวของศูนยสงเสริมเกษตรที่สูงอินทนนท อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม พบวา
เกษตรกรชาวเขาเผามงและเผากระเหร่ียง มีทัศนคติตองานสงเสริมการปลูกพืชผักและไมดอกเมือง
หนาวของศูนยและจากการเปรียบเทียบทัศนคติของเกษตรกรท้ัง 2 เผา ปรากฏวาเกษตรกรชาวเขา
เผามงและกระเหร่ียง มีทัศนคติในการเขารวมงานสงเสริมการปลูกพืชผักและไมดอกเมืองหนาววา
ทําใหเกษตรกรเสียเวลาและมีทัศนคติท่ีดีตอ เจาหนาท่ีท่ีสามารถแกไขปญหาในการปฏิบัติงานได
ทันทวงที มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 ปาริชาติ (2545) ไดศึกษาเร่ืองทัศนคติของเกษตรกรจังหวัดลําพูนตอการใชอีเอ็มในการ
ผลิตลําไย พบวา ทัศนคติของเกษตรกรจังหวัดลําพูนตอการใชอีเอ็มในการผลิตลําไยมีระดับทัศนคติ
ท่ีเห็นดวยมาก ตอการใชอีเอ็มในการผลิตลําไยและจากผลการศึกษาพบวาการติดตอกับเจาหนาท่ี
สงเสริมการเกษตร  ประสบการณในการอบรมเกี่ยวกับอีเอ็ม การมีตําแหนงในชุมชน และการใช
โพแทสเซียมคลอเรตในการผลิตลําไย มีความสัมพันธกับ ทัศนคติตอการใชอีเอ็มในการผลิตลําไย
ของเกษตรกรจังหวัดลําพูน  
 ปฐวี (2536) ไดทําการศึกษาเร่ือง ทัศนคติของผูปลูกชา (เม่ียง) ท่ีมีตอการอนุรักษทรัพยากร
ปาไม ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม พบวา เกษตรสวนใหญมีความเห็นวา ชาเปนพืช



 29

อนุรักษทรัพยากรปาไม เกษตรกรมีทัศนคติท่ีดีตอการอนุรักษทรัพยากรปาไมและการปลูกไมผล
อ่ืนๆ รวมกับชา แตสําหรับในเร่ืองการผลิตเม่ียง เกษตรมีความคิดเห็นวาการผลิตเม่ียงมีผลทําใหปา
ไมลดลง แตไมใชสาเหตุใหญ 

 พัชรินทร (2537) ไดทําการศึกษาเร่ืองทัศนคติของเกษตรกรชาวเขา ท่ีมีตอการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไม  กรณีศึกษา ดอยภูคา อําเภอปว จังหวัดนาน พบวา ทัศนคติของเกษตรกรชาวเขาตอ
อาชีพเกษตรกรรมและตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม โดยภาพรวมแลวไมมีความสัมพันธกับเพศ 
อายุ การอานหนังสือ จํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวนพื้นท่ีถือครอง และความศรัทธาในผูนํา 

 พิเชษฐ (2544) ไดทําการศึกษาเร่ืองทัศนคติของประชาชน ตอปญหาส่ิงแวดลอมจากฟารม
สุกร ตําบลปาสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน พบวา ทัศนคติตอปญหาส่ิงแวดลอมจากฟารมสุกรของ
ประชาชน ตําบลปาสักมีระดับทัศนคติเห็นดวยอยางยิ่งตอการเกิดปญหาส่ิงแวดลอมจากฟารมสุกร 
และพบวา การศึกษาและอายุมีความสัมพันธกับทัศนคติตอปญหาส่ิงแวดลอมจากฟารมสุกรของ
ประชาชนตําบลปาสัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สวนความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหา
ส่ิงแวดลอม และรายไดมีความสัมพันธกับทัศนคติตอปญหาส่ิงแวดลอมจากฟารมสุกรของ
ประชาชนตําบลปาสัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ตอพันธุ (2544) ไดทําการศึกษาเร่ืองความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการ
สงเสริมการเกษตรของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม พบวาผลการทสอบ
ความสัมพันธระหวาง ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรกับ
ลักษณะพื้นฐานของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรพบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับทัศนคติของ
เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดแก การรับขอมูลขาวสารดาน
การเกษตร สวนปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดแก สถานภาพสมรส 

 

 

 

 

 

 


