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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงปลาทับทิมกระชังน้ำในชุมชน สภาพปัญหาการเลี้ยง

ปลาทับทิมกระชังน้ำในชุมชน และแนวทางส่งเสริมการเลี้ยงปลาทับทิมกระชังน้ำในชุมชน  บ้านวัดใหม่ หมู่ที่ 8 
ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชโดย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า วิธีการ
เลี้ยงปลาทับทิมกระชังน้ำในชุมชน มีขั้นตอนการเลี ้ยงปลาทับทิม ตั้งแต่เลือกติดตั้งกระชังในบริเวณที่มีน้ำลึก
ประมาณ 2-3 เมตร และน้ำไหลเวียนตลอดเวลา เตรียมกระชังมาตรฐานขนาด 6×6 เมตรให้อาหารเหมาะสมตาม
ช่วงอายุของปลา สามารถจับปลาได้ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนครึ่งถึง 4 เดือนเป็นต้นไปมีปัญหาในการเลี้ยงปลา
ทับทิมกระชังน้ำในชุมชน เนื่องจากบางฤดูกาลน้ำในกระชังร้อนเกินไป ซึ่งก่อให้เกิดโรคระบาดกับปลา มีปัญหาศัตรู
ของปลาทับทิมจะมีทั้งจำพวกท่ีอยู่บนบก คือ นกกระยาง รวมถึงนกท่ีกินปลาเป็นอาหาร และศัตรูในน้ำ คือ ปลิงเห็บ
ระฆัง ปลาชะโด ปลาปักเป้า และปลาช่อนปลาโสด ซึ่งปลาจำพวกนี้จะมาทำความเสียหายให้กระชังฉีกขาดได้ มี
ปัญหาปลาติดเชื้อจากฟาร์มที่นำส่งพันธุ์ปลา และปัญหาราคาตกต่ำเนื่องจากมีการแข่งขันสูง และแนวทางส่งเสริม
การเลี้ยงปลาทับทิมกระชังน้ำในชุมชน โดยควรมีหน่วยงานรัฐสนับสนุน การขึ้นทะเบียนอาชีพผู้เลี้ยงปลาทับทิม 
ส่งเสริมการแปรรูป ส่งเสริมการเลี้ยงในลักษณะกลุ่มอาชีพ และการจับปลาในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
คำสำคัญ : ปลาชังน้ำ; ปลาทับทิม; สถานการณ์การเลีย้งปลาทับทิม 
 

Abstract 
The Purpose of this research to study: Method of feed the Red Tilapia Fish cage culture of the 

community. The Problems of Red Tilapia Fish cage culture of the community. And Guidelines for 
the promotion of Red Tilapia Fish cage culture of the community, A Case Study Ban Wat Mai Moo 
8, Thung Yai Sub-district, Thung Yai District, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand. This research 
had used qualitative research method. The research found that: Method of feed the Red Tilapia 
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Fish cage culture of the community. Found that the step Red Tilapia Fish farming as follows; installed 
in the deep water cage about 2-3 meters and water flow all the time. For the standard width multiplier 
cage long 6×6 meters. Feeding by age of the fish. Fish in the 3 half month to 4 month onwards. 
The Problems of Red Tilapia Fish cage culture of the community. Found that; Seasonal water in 
cages too hot. This caused an epidemic Fish. the enemies, of fish have both species on land, the 
pelicans, the birds eat the fish and the water is Aquatic Leech, Trichodina spp., Giant Snake-head 
Fish, porcupine fish, Striped Snake-head Fish, Hamada barb Fish. Fish such as this will damage the 
cages tear. 3) Fish infected fish farms that deliver. Issue price slump. Competition. Guidelines for 
the promotion of Red Tilapia Fish cage culture of the community. Found that; A government agency 
supporting. The registered professional pet fish. Promoting privatization. Promote the culture in such 
a professional group. Has the fish in the right moment. 
Keywords: Fish water cages; Red Tilapia Fish; the situation of Red Tilapia Fish. 
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1. บทนำ 
ประเทศไทยมีพื้นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำด้วยกันหลายสาย ซึ่งกระจัดกระจายทั่วทุกภูมิภาค และมีประชาชน

ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตใกล้เคียงบริเวณชายริมคลองมากมาย จึงกลายเป็นวิถีชีวิตที่อยู่ริมคลอง จำเป็นต้องพึ่งพิ งใช้สอย
ประโยชน์จากแหล่งน้ำในการประกอบอาชีพทางการเกษตร และการจับสัตว์น้ำท่ีมีอยู่ตามธรรมชาตินานาชนิด ทั้งกุ้ง 
หอย ปู หรือปลาที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์เพื่อการบริโภค เมื่อยุคสมัยนั้นเปลี่ยนไปเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมก็
เปลี่ยนแปลงตามกันมาอย่างติด ๆ ทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง มีสารปนเปื้อนจากอุตสาหกรรม 
รวมทั้งพื้นที่ทำกินมีปริมาณลดน้อยลงไม่สอดคล้องกับจำนวนประชาชนที่เพ่ิมมากขึ้น ทำให้การบริโภคสัตว์น้ำจืดจึง
ถูกยกระดับกลายเป็นการเลี้ยงปลาในกระชังเลี้ยงเพื่อให้เกิดความเพียงพอกับความต้องการของประชากรที่เพิ่มมาก
ขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งการจับสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคในครวัเรือนจากอดดีมาจนถึงปัจจุบันนั้นย่อมมีจำนวนลดลง เนื่องจาก
ปัญหาสิ ่งแวดล้อมทำให้ผู ้คนส่วนใหญ่ไปจับจ่ายสัตว์น้ำจากฟาร์มที ่เลี ้ยงในกระชัง หรือในลำคลอง เพราะ
สะดวกสบาย และปลอดภัย จึงทำให้การเลี้ยงปลาในกระชังประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี (อภิชาต  ศรีสอาด, 
2556) อีกทั้งการเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นรูปแบบหนึ่งของการเลี้ยงสัตว์ร่วมกับเกษตรอย่างอื่น เช่น การปลูกพืช การเลี้ยง
สัตว์ เป็นต้น ทั้งนี้มุ่งเน้น การใช้ประโยชน์จากที่ดินฟาร์มให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นการใช้ส่วนที่เหลือของพืช และ
สัตว์ อย่างเต็มที่สามารถทำรายได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการลดอัตราการเสี่ยงต่อการขาดทุนได้ดี กว่าการเลี้ยง
สัตว์น้ำ หรือการปลูกพืชเพียงอย่างเดียว และเป็นการลดต้นทุนการผลิต เพราะเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยพึ่งพากัน
นอกจากน้ียังก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในการจำหน่ายผลผลิตตลอดทั้งปี และในยุคปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับ
การทำเกษตรนับวันจะเป็นที่นิยมทำกันมากข้ึน เนื่องจากทำแล้วเกิดความคุ้มค่า (วิรัช  จิ๋วแหลม, 2561) 

ซึ่งปลาก็เป็นสัตว์น้ำที่สามารถแปรรูปเป็นอาหารได้หลายชนิด และยังเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
และเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย จึงจำเป็นที่จะท้าให้ปริมาณความต้องการของปลา เพื่อการบริโภคเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ซึ่ง
ในอดีตกาลมนุษย์จับปลามาบริโภคจากแหล่งน้ำจากธรรมชาติทั้งนั้น แต่ในสภาวะปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิชาการ 
และเครื่องมือจับสัตว์น้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน ทำให้จำนวนปลาจากแหล่งน้ำธรรมชาติลดลง ประกอบกับความ
ต้องการบริโภคปลาเพิ่มมากขึ้น จึงประสบกับปัญหาปริมาณปลาจับได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค จึง
ก่อให้เกิดการเลี ้ยงปลาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์การเลี ้ยงปลาเพื่อให้ประสบ
ความสำเร็จผู้เลี้ยงจะต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการต่าง ๆ ในการเลี้ยงปลา เช่น รูปแบบการเลี้ยง คุณภาพน้ำที่
เหมาะสม อาหาร และการให้อาหารลูกปลา การป้องกัน และการกำจัดศัตรูปลา ต้นทุนการผลิต การตลาด เป็นต้น 
(สุราษฎร์  ทองมาก, 2556) 

ในขณะที่พื้นที่บ้านวัดใหม่ เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดลำคลองแม่น้ำตาปี ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของหมู่บ้านทำให้
ประชาชนเห็นความสำคัญของแม่น้ำตาปี ซึ่งเป็นที่หากินที่อยู่อาศัยตามลำคลอง จึงเกิดแนวคิดในการเริ่มเลี้ยงปลา
ในกระชัง โดยการน้าปลาทับทิม และปลาดุกมาเลีย้งในกระชัง และปลาที่เลี้ยงในกระชังในพื้นที่บ้านวัดใหม่ เป็นปลา
ที่มีรสชาติอร่อย และสะอาดสะดวกต่อการซื้อขายทำให้เป็นที่นิยมของพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนส่วนใหญ่ที่สนใจ
ปลาทับทิมเป็นอย่างมาก ท้าให้ระบบเศรษฐกิจของบ้านวัดใหม่ในการค้าขายปลาทับทิมกระชังเป็นที่ต้องการของ
พ่อค้าแม่ค้าคนกลาง และประชาชนโดยทั่วไป โดยปลาทับทิมเป็นปลาที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์มาจากตระกูลปลา
นิล โดยบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ศึกษาวิจัย และได้พัฒนาสายพันธ์ุจนได้สายพันธ์ุใหม่มีชื่อพระราชทานว่า ปลา
ทับทิม ด้วยเหตุผลที่ว่าปลาชนิดนี้มีเกล็ด และผิวหนังเป็นสีแดง ซึ่งถือว่าเป็นสี ที่เป็นมงคลจึงเหมาะที่จะนำมาปรุง
อาหารในการจัดเลี้ยงเนื่องในเทศกาลต่าง ๆ นอกจากน้ีปลาทับทิมยังมีคุณสมบัติพิเศษ คือ หัวเล็ก และมีปริมาณเนือ้
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มาก นอกจากน้ีปลาทับทิมท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปเมื่อสิ้นสุดการเลีย้ง ซึ่งปลาทับทิมมีปริมาณกรดไขมัน ไม่อิ่มตัว
ชนิดโอเมกา 3 สูงกว่าปลาน้ำจืดปลาน้ำกร่อย และปลาทะเลที่จับได้ตามธรรมชาติถึง 4 เท่าปลาทับทิมเป็นปลาน้ำ
จืดที่สามารถนำมาแทนปลาทะเลที่นับวันปริมาณการจับน้อยลงทุกปี และมีคุณภาพ ถึงมือผู้บริโภคไม่คงที่ปลา
ทับทิมนอกจากเป็นที่ต้องการในตลาดภายในประเทศ และยังเป็นที่ต้องการสำหรับตลาดต่างประเทศอีกด้วย เช่น 
ยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น เป็นต้น (ประเวศ  แสงเพชร, 2556) 

จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งมีความสนใจเพื่อศึกษาเรื่อง ปลาชังน้ำ : สถานการณ์การเลี้ยง
ปลาทับทิมกระชังน้ำในชุมชน กรณีศึกษา บ้านวัดใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพื่อทราบถึงวิธีการเลี้ยง ปัญหา แนวทางสร้างอาชีพท่ีมั่นคง และมีรายได้ โดยภูมิปัญญาการเลี้ยงตั้งแต่สมัยก่อนมา
ประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงปลาเพื่อเศรษฐกิจในปัจจุบัน และสามารถนำภูมิปัญญาเหล่านั้นของคนสมัยก่อนมาต่อยอด
เป็นการเลี้ยงปลากระชังเชิงธุรกิจแบบฟาร์ม และมีเทคนิควิธีการเลี้ยงเพื่อที่จะได้การศึกษาเรียนรู้ ในการเลี้ยงปลา
กระชังน้ำให้กับผู้ที่สนใจ ตลอดจนศึกษาปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาในการเลี้ยงปลาทับทมิ
กระชังน้ำในชุมชนบา้นวัดใหม่ เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้จาการศึกษา มากำหนดรูปแบบการดำเนินงานด้านการแก้ปัญหา
ร่วมกันในพื้นทีแ่ละเพื่อเอ้ืออำนวยประโยชน์ต่อชุมชนอื่น ๆ ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาวิธีการเลี ้ยงปลาทับทิมกระชังน้ำในชุมชน บ้านวัดใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2.2 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการเลี้ยงปลาทับทิมกระชังน้ำในชุมชน บ้านวัดใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอ

ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงปลาทับทิมกระชังน้ำในชุมชน บ้านวัดใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งใหญ่ 

อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
3.1 แนวคิดการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังวิธีการเลี้ยงปลาทับทิมกระชัง คือ การเตรียมพื้นท่ีในการเลี้ยงบริเวณ

ที่จะทำการเลี้ยงปลาในกระชังจะต้องมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเนื่องจากการเลี้ยงปลาในกระชังเป็นการ
เลี้ยงแบบพัฒนาเน้นการจัดการเลี้ยงโดยใช้อาหารเป็นหลักคุณภาพน้ำจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการเลี้ยงปลาใน
กระชังโดยปกติแหล่งน้ำที่จะนำมาเลี้ยงปลาในกระชังควรเป็นแหล่งน้ำที่มีความสมบูรณ์ (คนา อาจสูงเนิน, 2559 : 
410) มีการเลือกพันธุ์ปลาที่มีความเหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาทับทิมเนื่องจากปลาทับทิมเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายมีความ
อดทนมีตลาดรองรับโดยเฉพาะปลาทับทิม ซึ่งเป็นปลาที่เป็นท่ีนิยมจะทำให้ได้ผลผลิตสูงขึ้นกว่าการเลี้ยงปลาชนิดอื่น 
ควรหาซื้อจากฟาร์มที่มีความน่าเชื่อถือ หรือจากบริษัทผู้ผลิตพันธ์ุปลาโดยตรง (พิมพกานต์ เลอเบล และคณะ, 2555 
: 162-163) มีอัตราการปล่อยปลาทีค่วรคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ คือ ขนาดปลาที่ตลาดต้องการและระยะเวลาที่ผลผลิต
ออกสู่ตลาดในระยะเวลาที่เหมาะสมแลว้จึงพิจารณาย้อนกลับเพื่อหาขนาดและจำนวนปลาที่จะปล่อย(ประพัฒน์พงศ์ 
ทักษิณสัมพันธ์ และคณะ, 2556 : 55)ในขณะที่การให้อาหารและการดูแลปลาในกระชัง เป็นรูปแบบการเลี้ยงปลา
แบบพัฒนาหรือกึ่งพัฒนาเน้นอาหารเพื่อเร่งผลผลิต และการเจริญเติบโตจึงควรจะใช้อาหารที่มีคุณค่าทางโปรตีน
ค่อนข้างสูงและเหมาะสมกับความต้องการของปลาแต่ละขนาด (บัญญัติ มนเทียรอาสน์ และคณะ, 2560 : 174) และ
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การเก็บเกี ่ยวผลผลิตที่ข ึ ้นอยู ่ก ับปลาจะเจริญเติบโตได้ดีเพียงใดขึ ้นกับปัจจัยหลายประการที ่สำคัญ  คือ  
ความหนาแน่นของปลาในบ่อ อาหารที่ให้ และการจัดการคุณภาพน้ำ (พีณะพงษ์ ศรมยุรา, 2558 : 18) 

สภาพปัญหาในการเลี้ยงปลาทับทิมกระชังได้แก่ ปัญหาเรื่องสภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อ
การเลี้ยงปลาทับทิมอย่างเห็นได้ชัด อุณหภูมิที่ร้อนข้ึน หรือลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีต ล้วนแต่มีผลกระทบ
ต่อการเลี้ยงปลาทับทิมทั้งสิ้น (กาญจนา จ้ายเกิด, 2557 : 4-5) มีปัญหาศัตรูของปลาทับทิม ได้แก่ ปลาจำพวกกิน
เนื้อ เช่น ปลาช่อน ปลาชะโด ปลาหมอ ปลาดุก และปลาปักเป้า และสัตว์จำพวกกบ เขียด งู นกเป็ดน้ำ นกกระสา 
นกกระยาง นกกระเต็น ฯลฯ(ยงยุทธ ปรีดาลัมพระบุตร, 2561) มีปัญหาอัตราการปล่อยปลาทับทิมที่ส่งผลต่อการ
เลี้ยง โดยการปล่อยปลาในอัตราที่หนาแน่นมาก (พิชัย บัวประดิษฐ์, 2561)มีปัญหาการให้อาหาร เนื่องจากปลากิน
อาหารแต่ละครั้งทำให้อาหารหลุดลอยออกนอกกระชัง และละลายไปกับน้ำหมดถูกสัตว์น้ำอื่นแย่งกินและอาหาร
ย่อยยากหรือย่อยไม่ได้ส่วนน้อย(ณรงค์ กมลรัตน์, 2560 : 84) และปัญหาโรคปลาทับทิม หากฟาร์มใดไม่มีวิธีการ
จัดการที่ไม่ดีจะทำให้ปลาเกิดความเครียดเป็นสาเหตุให้เกิดโรคได้ง่าย (อนงค์ น่ิมละมัย และคณะ, 2556 : 42) 

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมประมงน้ำจืด ซึ่งควรส่งเสริมประมงน้ำจืดขนาดเล็กให้เกษตรกรที่ยังไม่เคย
ดำเนินกิจกรรมด้านการประมงมาก่อนหันมาประกอบอาชีพด้านการประมง เพื่อเน้นการเพิ่มรายได้ในรูปของรายได้
เสริม และการเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีน ซึ่งเป็นโปรตีนที่มีราคาถูกท่ีสุดแก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง นอกจากน้ีการประมง
ขนาดเล็ก (จารุวัฒน์ ผึ้งทอง, 2562) พร้อมทั้งส่งเสริมประมงน้ำจืดขนาดกลางให้เกษตรกร หรือชาวประมงที่เคย
ดำเนินกิจกรรมประมงมาแล้วดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลผลิตสูงโดยผลผลิตที่ได้จะต้องมีขนาด คุณภาพ 
และปริมาณสม่ำเสมอ การดำเนินการจะต้องมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ้น เพื่อช่วยลดต้นทุนต่าง ๆ (อุดม 
ขนุนก้อน, 2562) และส่งเสริมประมงน้ำจืดขนาดใหญ่เพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเกษตรกร โดยการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีผลผลิตต่อพ้ืนท่ีสูงขึ้น เพื่อมาช่วยเสริมการเพาะเลี้ยงของเกษตรกร
รายย่อยให้ผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาทางการผลิต รวมถึงการผลักดันการรวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ให้เกิดความ
เข้มแข็ง (กฤษฎา บุญราช, 2561) และอาชีพเกษตร แม้ว่าจะเป็นอาชีพก้นครัว หรืออาชีพดั้งเดิม แต่หากเกษตรกร
ทุกคนใส่ใจท้ังเรื่องคุณภาพและการตลาด รวมถึงแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคด้วย และสินค้าเกษตรทุกอย่าง
ต้องรู้จักแปรรูปเพื่อให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคในยุคนี้ด้วย หรือคิดให้แตกต่าง ตอบโจทย์ให้ครบตามความ
ต้องการ เชื่อมั่นว่าทำได้ อาชีพไหนก็ประสบความสำเร็จและร่ำรวยได้ (ณัฐสุดา จั่นบางยาง, 2561) 
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3.3 กรอบแนวคิด 

 
 

 
 
 

วิธีการเลี้ยงปลาทับทิมกระชังน้ำชุมชน 
กรณีศึกษา บ้านวัดใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบล
ทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

1. การเตรียมอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลา
ทับทิมกระชัง 

2. การเตรียมพ้ืนที่ในการเลี้ยง 

3. การจัดทำอุปกรณ์ในการเลี้ยง 

4. การติดตั้งอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลา 
และตรวจสอบกระชัง 

5. การเลือกพันธุ์ปลา 

6. อัตราการปล่อยปลา 

7. การให้อาหารและการดูแล 

8. การเก็บเกี่ยวผลผลิต 

สภาพปัญหาการเลี้ยงปลาทับทิมกระชังน้ำ 
ในชุมชน กรณีศึกษา บ้านวัดใหม่ หมู่ที่ 8 
ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

1. ปัญหาเรื่องสภาพน้ำและสิ่งแวดล้อม 

2. ปัญหาศัตรูของปลาทับทิม 

3. ปัญหาอัตราการปล่อยปลาทับทิม 

4. ปัญหาการให้อาหาร 

5. ปัญหาโรคปลาทับทิม 

6. ปัญหาราคาตกต่ำ 

7. ปัญหาด้านการขาดความรู้ความเข้าใจ 
ในการเลี้ยงปลาทับทิมบางเรื่อง 

8. ปัญหาด้านการจัดการปลาในกระชัง 
และการเคลื่อนย้าย 

แนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงปลาทับทิมกระชังน้ำในชุมชน กรณีศึกษา บ้านวัดใหม่ หมู่ที่  8 
ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. การส่งเสริมในการให้ความรู้การเลือกสถานที่ตั้งกระชัง  

2. การส่งเสริมการจัดการเลี้ยงปลาทับทิมกระชัง 

3. การส่งเสริมอัตราการปล่อยปลาปลาทับทิม 

4. การส่งเสริมการเลือกอาหารปลาทับทิม 

5. การส่งเสริมการป้องกันโรคในปลาทับทิมกระชัง 

6. การส่งเสริมด้านราคา 

7. การส่งเสริมด้านความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงปลาทับทิมบางเรื่อง 

8. การส่งเสริมด้านการจัดการปลาในกระชังและการเคลื่อนย้าย 
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4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 ผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งสิ้น 19 คน ประกอบด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิมกระชังน้ำในชุมชนบ้านวัดใหม่ จำนวน 

13 คน ได้แก่ นายปรีชา พรานชู, นายประทีป กระฐินหอม, นายสายัณห์ ฉบาพฤกษ์, นายพัชรินทร์ พลพิชัย, นาย
ไพริน ศรีชัย, นายสมยศ ทองเนื้อสุก, นายสินชัย พลพิชัย, นายสุวิทย์สวัสดิวงศ์, นายสุขสันต์ จันทร์สุข, นายศินชัย 
สวนกูล, นายเอกวัฒน์ พงสว่าง, นายนคร แซ่ฉิม, และนายอุทัย ประพฤติตรง และผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนในการเลี้ยง
ปลาทับทิมกระชังน้ำในชุมชน บ้านวัดใหม่ จำนวน 6 คน ได้แก่ นายชัยณรงค์ รักษามั่น (นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งใหญ่), นายสุนทร ศรีกาญจน์ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8), นางสาวนวภัทธหอมหวล (รักษาการแทนพัฒนาการ
อำเภอทุ่งใหญ่), นายวรดร สุขสวัสดิ์ (รักษาการแทนประมงอำเภอทุ่งใหญ่) , นายมนัส พุฒแก้ว (พ่อค้าคนกลาง/รับ
ซื้อปลาทับทิม) และนายสนอง ธาณีรัตน์ (เจ้าของร้านอุปกรณ์การเลี้ยงปลา) 

4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
4.2.1 แบบสัมภาษณ์ ใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีประเด็นคำถามที่กำหนด ตาม

ขอบเขตเนื้อหาการศึกษา และการสัมภาษณ์มีลักษณะการพูดคุยแบบธรรมชาติ และเป็นกันเอง ตามเวลาความ
เหมาะสม และโอกาสโดยให้ผู้ตอบเล่าเรื่องต่าง ๆ ของตนเองตามประเด็นท่ีวางไว้  

4.2.2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นการใช้ชีวิตในชุมชนเข้าไปที่ส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับผู้ที่เลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง  

4.3 การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้ง 19 คน โดยการลงพื้นที่สำรวจผู้ที่มีความรู้ และความ
ชำนาญในอาชีพการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังจากนั้นรวบรวมข้อมูล และสำรวจรายชื่อผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับอาชีพ
เกี่ยวการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง รวมถึงแหล่งที่รับซื้อปลา และการบริโภคปลาเป็นอาหารและเริ่มการลงพื้นที่ เก็บ
ข้อมูลรายละเอียดแบบเจาะลึกแต่ละประเด็นกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ถ่ายภาพประกอบ และหากขาดรายละเอียดข้อมูล
ส่วนใด ก็ไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ และสรุปผลวิจัย 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 วิธีการเลี้ยงปลาทับทิมกระชังน้ำในชุมชน กรณีศึกษา บ้านวัดใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่ง

ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่ามีวิธดีังต่อไปนี้ 
1) ด้านการเตรียมอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลาทับทิมกระชัง ปัจจัยสำคัญในการเตรียม

อุปกรณ์ในการเลี้ยงปลาทับทิม มีเหล็กตัวซี ขนาด 6 เมตรที่ไม่ทาสีกันสนิมจากที่ร้านแต่น้ามาทาสีกันสนิมเองเป็น
อุปกรณ์หลักในการประกอบโครงกระชังโดยการเชื่อมให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม และมีตาข่ายขนาดตา 2 เซนติเมตรมา
ผูกร้อยเข้ากับโครงเหล็กสี่เหลี่ยม และใช้โฟมขนาดใหญ่ที่เป็นสี่เหลี่ยมเป็นทุ่นลอยให้กระชังลอยข้ึนอยู่เหนือน้ำ และ
มีสวิง กะละมังหรือถัง 

2) ด้านการเตรียมพื้นท่ีในการเลี้ยง พื้นที่ในการเลี้ยงปลาทับทิมกระชังน้ำ ต้องลึก 2 
- 3 เมตร และน้ำไหลตลอดเวลาน้ำไมไ่หลแรงเกินไป สามารถมีที่หลบมุมในช่วงเวลาน้ำท่วมได้ พื้นที่มีความโปร่งแสง
ไม่อับทึบ รักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติมากที่สุดน้ำ มีคุณภาพดี สามารถเป็นท่ีเลี้ยงปลาได้ตลอดทั้งปีไม่ว่าจะฤดูฝน 
หรือฤดูแล้ง และการสัญจรไปมาในพ้ืนท่ีกระชังต้องสะดวกแล้วพื้นที่ในการเลี้ยงต้องไม่กีดขวางชาวบ้านในชุมชน 

3) ด้านการจัดทำอุปกรณ์ในการเลี้ยง โดยการนำเหล็กตัวซีที่ยังไม่ทาสีกันสนิมมาทำ
ความสะอาดแล้วน้ำไปตากแดด พร้อมกับนำสีกันสนิมมาทาบริเวณเหล็กตัวซี 1-2 ครั้ง และเมื่อแห้งสนิทก็นำเหล็ก
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ตัวซีมาเชื่อมเป็นโครงสี่เหลี่ยมโดยมีขนาด 6x6 เมตร พร้อมกับมีการเชื่อมตะขอ หรือห่วงไว้ 4 มุมของโครงกระชัง
สำหรับใส่ตาข่าย และตัดโฟม 4 ช้ินเพื่อรอการติดตั้ง 

4) ด้านการติดตั้งอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลา และการตรวจสอบกระชัง นำโฟมที่ตัดไว้
แล้วมาประกอบเข้ากับโครงกระชัง เมื่อนำกระชังลงไปในล้าคลองใช้เชือกเส้นใหญ่ในการผูกกระชังไว้กับต้นไม้
ป้องกันไม่ให้น้ำแทงกระชังในขณะที่กำลังติดตั ้ง และใช้กระป๋องน้ำมันเครื ่อง หรือกระป๋องเก่า ๆ ที่มีขนาด
พอประมาณมาใส่ทรายใช้เชือกมัดให้ลึก 3 เมตร ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย มีการดึงตาข่ายขึ้นมา ตรวจสอบดูว่ามีรอยฉีก
ขาด หรือชำรุดบ้างหรือไม่ 

5) ด้านการเลือกพันธุ์ปลา เลือกพันธ์ลูกปลาที่มีความต้านทานต่อโรค และมีลำตัว
สั้นอวบ แล้วมีการเจริญเติบโตที่ดี โดยการศึกษาจากฟาร์ม หรือบริษัทท่ีสามารถเช่ือถือได้ 

5.2 สภาพปัญหาการเลี้ยงปลาทับทิมกระชังน้ำในชุมชน กรณีศึกษา บ้านวัดใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบล 
ทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่ามีดังต่อไปนี้ 

1) ปัญหาเรื่องสภาพน้ำ และสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาในเรื่องของน้ำที่มีความร้อน
ในช่วงที่น้ำน้อย และเข้าสู่หน้าแล้งน้ำในคลองจะมีความร้อน ถึง 35 องศา และไม่สามารถแก้ไขได้เพราะเป็นแหล่ง
น้ำตามธรรมชาติ จะท้าให้ออกซิเจนในน้ำมีน้อย รวมถึงปัญหาเรื่องสารเคมีสารตกค้างจากการปลูกผักบริเวณ  
ลำคลองของชาวบ้าน 

2) ปัญหาศัตรูปลาทับทิม ปัญหาศัตรูของปลาทับทิมจะมีทั้งจำพวกที่อยู่ในน้ำ คือ 
ปลิง เห็บระฆัง ปลาชะโด ปลาปักเป้า ปลาช่อน ปลาโสด ปลาพวกนี้จะมาท้าความเสียหายให้กระชังฉีกขาดได้  
และนกท่ีกินปลาเป็นอาหาร คือ นกกระยาง และนกท่ีกินปลาเป็นอาหารทุกชนิด 

3) ปัญหาอัตราการปล่อยปลา ในอนาคตหลังจากปล่อยปลาในช่วงระยะของการ
เลี้ยง คือ 1-4 เดือน หากน้ำในคลอง มีปริมาณน้อย แต่ผู้เลี้ยงปล่อยปลาในอัตราตามปกติ คือ 2 ,000 ตัวต่อกระชัง 
ทำให้ปลาตัวที่อ่อนแอ และไม่สมบูรณ์เจริญเติบโตช้า ตายง่ายกว่าปกติเพราะปลาแน่นเกินไป 

4) ปัญหาการให้อาหาร เมื่อปลากินอาหารปลาจะมีสัญชาตญาณ และนิสัยที่จะมี
การตีหางเพื่อกินอาหารท้าให้อาหารที่ให้หลุดลอยออกจากในกระชังได้มาก รวมถึงอาหารที่มีราคาถูกไม่มีคุณภาพ
เมื่อน้ำมาเลี้ยงปลาจะโตช้า 

5) ปัญหาโรคปลาทับทิม ปัญหาโรคปลาทับทิมเกิดจากปลาทีพ่่อค้าจากบ่อ หรือจาก
ฟาร์มที่นำมาส่งให้เลี้ยงเป็นปลาที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงติดเช้ือมาบ้างแล้วเมื่อมีการติดเช้ือมาจากบ่อเมื่อมาถึงผู้เลี้ยงทำ
ให้มีการเกิดโรค และโรคเกิดจากน้ำในลำคลองด้วย 

6) ปัญหาราคาตกต่ำ ผู้เลี้ยงจะลงปลาพร้อมกันในบริเวณใกล้เคียงทุกกระชัง เมื่อถึง
เวลาจับทำให้มีการจับพร้อมกัน รวมถึงหากจะรู้ว่าจะเกิดน้ำท่วม ในอีกไม่กี่วันก็จะทำการจับปลาพร้อมกันทั้งหมด
ทุกกระชัง ทำให้พ่อค้าแม่ค้ามีตัวเลือกในการซื้อ จึงถูกกดราคาถูกสุดคือ 50 บาทต่อกิโลกรัม และบางคนลดราคา
เพือ่ให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าไปซื้อปลาที่กระชังของตัวเอง ทำให้ผู้เลี้ยงคนอื่นขายยากต้องลงราคาไปด้วย 

7) ปัญหาด้านการขาดความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงปลาทับทิมบางเรื่องผู้เลี้ยงปลา
ทับทิมขาดความรู้ในเรื่องการปล่อยปลา หรือระยะเวลาการเก็บผลผลิต หรือจะไปออกช่วงที่เขาไม่กินปลาทำให้ปลาขาย
ยาก และการขาดความรู้ในเรื่องของอาหารปลาว่ายี่ห้อไหนมีโปรตีนมากปลาโตดี และโรคแต่ละโรคมีชื่อเรียกว่าอย่างไร 
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8) ปัญหาด้านการจัดการภายในกระชัง และการเคลื่อนย้าย เมื่อไม่ทราบว่าผู้ซื้อ
ต้องการปลาไปขายในวันเดียวหมดหรือเอาไปขายแบบหลายวันหากเอาไปขายหลายวัน หรือไกล ๆ และใช้สวิงตัก
ปลาทีม่ีความรุนแรงจะทำให้ปลาบอบช้ำ และเกล็ดหลุดเลอืดออกขณะทำการขนย้ายจากกระชัง รวมถึงอุปสรรค คือ 
หากมีฝนตกจะทำให้การเคลื่อนย้ายที่ลำบาก 

5.3  แนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงปลาทับทิมกระชังน้ำในชุมชน กรณีศึกษา บ้านวัดใหม่ หมู่ที่ 8 
ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าควรมีแนวทางดังต่อไปนี้ 

1) ด้านการส่งเสริมในการให้ความรู้การเลือกสถานที่ตั้งกระชัง ต้องเลือกในพื้นที่ที่
อยู่ใกล้ชุมชน และใกล้ถนนการสัญจร ไปมาสะดวกมีน้ำไหลผ่านตลอดปีในการเลี้ยง แล้วการเลือกที่ตั้งกระชังอาจจะ
เลือกตามใจชอบของผู้เลี้ยงก็ได้แต่ต้องดูพื้นท่ีที่เหมาะสม และให้ผู้ที่เลี้ยงข้ึนทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

2) ด้านการส่งเสริมการจัดการเลี้ยงปลาทับทิมกระชัง เป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจ 
และผู้ที่มาศึกษาดูงานได้เรียนรู้ถึงกระบวนการเลี้ยง และวิธีการเลี้ยงโดยการให้ความรู้แบบไม่มีการปิดบังเป็นการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียน และผู้ศึกษา เพื่อเป็นการต่อยอดในอาชีพการเลี้ยงปลาทับทิมกระชัง 

3) ด้านการส่งเสริมอัตราการปล่อยปลาทับทิม ดูเรื่องของปริมาณน้ำเป็นสำคัญ ซึ่ง
อัตราการปล่อยปลาแต่ละครั้ง หากพื้นที่ในการเลี้ยงมีน้ำดีสมบูรณ์ เหมือนที่เลี้ยงอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันก็ปล่อยได้มาก
สุดถึง 2,000 ตัว แต่หากผู้เลี้ยงไม่แน่ใจจะแนะน้ำให้ปล่อยน้อย ๆ ก่อนแล้วดูว่าปลาหนาแน่นมากน้อยแค่ไหนเพื่อ
เป็นแนวทางในการปล่อยในครั้งต่อต่อไป 

4) ด้านการส่งเสริมการเลือกอาหารปลาทับทิม ดูจากยี่ห้อ และบริษัทที่สามารถ
เชื่อถือได้ และให้ผู้เลี้ยงซื้ออาหารที่มีราคาแพง หรือราคาอยู่ที่กระสอบละ 600-700 บาท แล้วต้องเป็นอาหารปลา
โดยเฉพาะ โดยให้ดูที่ข้างกระสอบทุกครั้งที่ซื้อ อาหารที่มีราคาอยู่ประมาณนี้จะทำให้ปลาโตเร็ว สามารถจับก่อนได้
เร็วกว่าอาหารที่มีราคาถูก รวมถึงให้ผลิตอาหารใช้เองในชุมชน 

5) ด้านการส่งเสริมการป้องกันโรคในปลาทับทิม จะส่งเสริมให้ผู้เรียนสังเกตอาการ
ของปลาในตอนที่ให้อาหารทุกครั้งว่ามีลำตัวผิดปกติหรือไม่ มีอาการเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากน้อยเพียงไหน เมื่อพบ
ปัญหาสิ่งเหล่านี้ แนวทางของการป้องกัน คือ ให้จับปลาตัวที่อ่อนแอออกจากกระชัง หรือตัวที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค
ออกให้หมด แล้วใช้ยาผสมกับอาหารให้ปลากิน เพื่อป้องกันไม่ให้ลามไปกระชังอื่น 

6) ด้านการส่งเสริมด้านราคา จะส่งเสริมให้ผู้เลี้ยงปลาทับทิมกระชังดูระยะช่วงของ
เวลาในการจับปลาแต่ละครั้งให้ตรงกับเทศกาลที่มีคนกินปลามาก แล้วราคาปลาทับทิมจะดีตลอดทั้งปีราคาไม่ตก 
รวมถึงหากให้ราคาเพิ่มมากขึ้นก็แนะน้ำให้จัดตั้งกลุ่ม หรือรวมกลุ่มกันแปรรูปปลาทับทิมเป็นการเพิ่มราคาสร้าง
รายได้อีกทางหนึ่ง 

7) ด้านการส่งเสริมด้านความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงปลาทับทิมบางเรื่อง มีการให้
ความรู้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกันในสิ่งต่าง ๆ สร้างความเข้าใจร่วมกันเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรูน้้าไปสูก่าร
เลี้ยงปลาทับทิมที่ถูกต้องเช่น 1) เรื่องอาหาร 2) การปล่อยปลา และการจับปลา 3) เรื่องโรคเป็นต้น 

8) ด้านการส่งเสริมด้านการจัดการปลาในกระชัง และการเคลื่อนย้าย ส่งเสริมให้ผู้
เลี้ยงทำความเข้าใจโดยการสอบถามผูท้ี่มาซื้อปลาว่าเขาน้ำปลาไปขายใกล้ ๆ หรือไกล ๆ ขายวันเดียวหมดหรือหลาย
วัน หากขายวันเดียวหมดให้ใช้สวิงในการจับปลาได้ แต่หากน้ำไปขายไกล ๆ ให้ใช้ผ้าในการล้อมต้อนปลาแล้วจับ จะ
ไม่ทำให้เกล็ดหลุด และปลาไม่บอบช้ำในขณะทำการเคลื่อนย้าย 
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6. อภิปรายผลการวิจัย 
6.1 วิธีการเลี้ยงปลาทับทิมกระชังน้ำในชุมชน กรณีศึกษา บ้านวัดใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่ง

ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า มีการเตรียมอุปกรณ์ในการเลี้ยงการเตรียมพื้นที่ในการเลี้ยงจากนั้นจึงมี 
การจัดทำอุปกรณ์ในการเลี้ยงและการติดตั้งอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลา พร้อมท้ังตรวจสอบกระชังจึงเริ่มการเลือกพันธุ์
ปลาเพื่อเตรียมเลี้ยง ปล่อยในอัตราที่เหมาะสม เมื่อปล่อยปลาแล้วจึงมีการให้อาหารและการดูแล และท้ายสุด คือ 
การเก็บเกี ่ยวผลผลิต หรือจับปลาจำหน่าย ซึ ่งสอดคล้องกับการศึกษาของคนา  อาจสูงเนิน (2559 : 410),  
พิมพกานต์  เลอเบล และคณะ (2555 : 162-163), พีณะพงษ ์ ศรมยุรา (2558 : 18), ประพัฒน์พงศ์  ทักษิณสัมพันธ์ 
และคณะ (2556 : 55), บัญญัติ  มนเทียรอาสน์ และคณะ (2560 : 174) ได้สรุปว่า มีการเตรียมพื้นที่ในการเลี้ยงอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ดีและเน้นคุณภาพน้ำที่มีความสมบูรณ์ พร้อมทั้งเลือกพันธุ์ปลาที่มีความเหมาะสมต่อการเลี้ยงจาก
ฟาร์มที่น่าเชื่อถือ อีกทั้งควรมีอัตราการปล่อยปลาที่เหมาะสม ในขณะที่การให้อาหารและการดูแลปลาในกระชัง  
ทั้งดูแลเรื่องความหนาแน่นของปลาในบ่อ อาหารที่ให้ เหมาะสมกับความต้องการของปลาแต่ละขนาดการจัดการ
คุณภาพน้ำ และการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเลี้ยงและขนาดของปลาที่สามารถจับขายได้ 

6.2 สภาพปัญหาในการเลี้ยงปลาทับทิมกระชังน้ำในชุมชน กรณีศึกษา บ้านวัดใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งใหญ่ 
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า มีปัญหาเรื่องสภาพน้ำ และสิ่งแวดล้อมมีปัญหาศัตรขูองปลาทับทมิมี
ปัญหาอัตราการปล่อยปลาทับทิมมีปัญหาการให้อาหารปัญหาโรคปลาทับทิมมีปัญหาราคาตกต่ำมีปัญหาด้านการ
ขาดความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงปลาทับทิมบางเรือ่งและมปีัญหาดา้นการจัดการปลาในกระชัง และการเคลื่อนยา้ย
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกาญจนา  จ้ายเกิด (2557 : 4-5), ยงยุทธ  ปรีดาลัมพระบุตร (2561), พิชัย บัวประดิษฐ์ 
(2561), ณรงค์  กมลรัตน์ (2560 : 84), อนงค์  นิ่มละมัย และคณะ (2556) ที่ได้สรุปว่า มีสภาพปัญหาในการเลี้ยง
ปลาทับทิมกระชังได้แก่ ปัญหาเรื่องสภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อการเลี้ยง เช่น อุณหภูมิที่ร้อนขึ้นหรือ
ลดลงมีปัญหาศัตรูของปลาทับทิม ได้แก่ ปลาจำพวกกินเนื้อ และสัตว์จำพวกกบ เขียด งู และนกต่าง ๆ ทั้งยังมี
ปัญหาอัตราการปล่อยปลาเนื่องจากอัตราที่หนาแน่นมากเกินไป มีปัญหาการให้อาหาร เช่น หากให้มากเกินไปทำให้
อาหารหลุดลอยออกนอกกระชัง และละลายไปกับน้ำหมดและปัญหาโรคปลาทับทิม หากฟาร์มไม่มีวิธีการจัดการที่ดี
ก็จะทำให้ปลาเกิดความเครียด และเป็นสาเหตุใหป้ลาทับทิมเกิดโรคได้ง่าย  

6.3 แนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงปลาทับทิมกระชังน้ำในชุมชน กรณีศึกษา บ้านวัดใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่ง
ใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ควรมีการส่งเสริมในการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกสถานที่ตั้ง
กระชัง และการจัดการเลี้ยงปลาทับทิมกระชังปล่อยปลาปลาทับทิมในอัตราที่เหมาะสม ส่งเสริมการเลือกอาหารปลา
ทับทิมส่งเสริมการป้องกัน หรือรักษาโรคให้ปลาทับทิมกระชังส่งเสริมด้านราคาพร้อมทั้งส่งเสริมด้านความรู้ความ
เข้าใจในการเลี้ยงปลาทับทิมสำหรับบางเรื่องที่ผู้เลี้ยงสนใจ และส่งเสริมด้านการจัดการปลาในกระชัง การจับจำหน่าย 
และการเคลื่อนย้ายที่เพื ่อการจำหน่ายซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจารุวัฒน์  ผึ ้งทอง (2562), อุดม  ขนุนก้อน 
(2562), กฤษฎา  บุญราช (2561) ที่ได้สรุปว่า ควรส่งเสริมให้เกษตรกรที่ยังไม่เคยดำเนินกิจกรรมด้านการประมงมา
ก่อนหันมาประกอบอาชีพด้านการประมง เพื่อเน้นการเพิ่มรายได้ ในลักษณะของรายได้เสริม หรือส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนหันมากินปลา เพราะเป็นโปรตีนที่มีราคาถูกท่ีสุดแก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง และหากเกษตรกรหรือชาวประมงที่
เคยดำเนินกิจกรรมประมงมาแล้วให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ส่งผลผลิตสูงมากขึ้น และมีขนาด  
มีคุณภาพ และมีปริมาณที่สม่ำเสมอ อีกทั้งมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ้นเพื่อช่วยในการลดต้นทุนต่าง ๆ 
รวมถึงการผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการเลี้ยงปลาทับทิมร่วมกันอีกทั้งยัง
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สอดคล้องกับการศึกษาของณัฐสุดา จั่นบางยาง (2561) ที่กล่าวว่า อาชีพเกษตร หรือการเลี้ยงปลานั้น แม้ว่าจะเป็น
อาชีพก้นครัว หรืออาชีพดั้งเดิม แต่หากเกษตรกรทุกคนนั้น ใส่ใจท้ังเรื่องคุณภาพ และการตลาดอย่างจริงจัง รวมถึง
ทราบแนวโน้ม และความต้องการของผู้บริโภค และต้องรู ้จักแปรรูปเพื่อให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภค  
ในปัจจุบันทั้งนี้เพราะต้อง “คิดให้แตกต่าง” หรือตอบโจทย์ให้ครบตามความต้องการ เชื่อมั่นว่า  “การเลี้ยงปลา
ทับทิมกระชังน้ำ” สามารถทำได้ ประสบความสำเร็จ และร่ำรวยได้  
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ควรให้ความรู้แก่ผู้เลี้ยงเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าและการตลาดการสร้างแรงจูงใจในการซื้อปลา ทำให้กลุ่มลูกค้า

เชื่อมั่นถึงคุณภาพเนื้อปลา รวมถึงเทคนิคในการเลี้ยงปลาทับทิมกระชังจากประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาทับทิมใน
กระชังของคนในชุมชน และตามหลักวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น วิธีการเลี้ยงปลา การใช้อุปกรณ์ให้เกิด
ความปลอดภัย เป็นต้น พร้อมทั้งการส่งเสริมให้เล็งเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการประกอบอาชีพการเลี้ยงปลา
ทับทิมกระชัง เช่น เป็นอาชีพเสริม และรายได้เสริม เป็นต้น อีกทั้งควรมีการรวมกลุ่มในการแปรรูปอาหารจากปลา
ทับทิม และการเลี้ยงปลาทับทิมกระชังน้ำเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และอำนาจในการต่อรอง 
 

8. กิตติกรรมประกาศ  
ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ที ่เอื ้อสถานที ่เร ียน และสถานที ่ค้นคว้าทางวิชาการ ขอขอบคุณอาจารย์ที ่ปรึกษาทั ้ง 3 ท่าน  
ที่ให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือ รวมถึงแนวทางการทำวิจัยที ่ถ ูกต้องตามระเบียบวิธีและขอขอบคุณ 
ผู ้ให ้ข ้อม ูลทุกท่านในชุมชนบ้านวัดใหม่  หมู ่ท ี ่  8 ตำบลทุ ่งใหญ่  อำเภอทุ ่งใหญ่ จ ังหวัดนครศร ีธรรมราช  
ที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยนี้สำเร็จได้ และสุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาอันเป็นท่ีรักยิ่ง ตลอดจน
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีมาณโอกาสนี้ 
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