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บทคัดยอ 

 
การศึกษาเรื่องสภาวะการเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษา 1) ขอมูลพื้นฐานทั่วไปทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกรผูเลี้ยงปลาหมอไทยในจังหวัด
เชียงใหม 2) รูปแบบและวิธีการเลี้ยงปลาหมอไทยในจังหวัดเชียงใหม และ 3) ปญหาในการเลี้ยงปลาหมอไทย
ดานตาง ๆ พรอมแนวทางแกไข และขอเสนอแนะของเกษตรกรผูเลี้ยงปลาหมอไทยในจังหวัดเชียงใหม โดยทำ
การเก็บขอมูลจากสมาชิกของกลุมเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจังหวัดเชียงใหม-ลำพูน ท่ีมีการเลี้ยงปลาหมอ
ไทยในบอดินแบบเชิงเดี่ยว (monoculture) และมีผลผลิตเกิดขึ้น จำนวน 60 ราย โดยใชเครื่องมือในการเก็บ
ขอมูลคือแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป ใชสถิติเชิงพรรณนา 

ผลการเก็บขอมูลพบวา การเลี้ยงปลาหมอไทยเปนทางเลือกในการประกอบอาชีพใหกับเกษตรกร
ในพื้นที่ สามารถสรางรายไดใหคนอยูอาศัยในทองถิ่น มีองคความรูที ่เหมาะสมและตนทุนไมสูงมาก โดย
เกษตรกรที่เลี้ยงปลาหมอไทยมีอายุเฉลี่ย 49 ป ประกอบอาชีพดานเกษตรกรรมเปนหลัก มีประสบการณเลี้ยง
ปลานอยกวาหรือเทากับ 3 ป รอยละ 76.6 มีเหตุผลในการเลือกเลี้ยงปลาหมอไทย คือ 1) เชื่อวามีผลกำไรเปน
แรงจูงใจ 2) เลี้ยงงายและทนทานตอโรค 3) มีพ้ืนท่ีเลี้ยงท่ีเหมาะสม 

สภาวะการเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกร พบวา เกษตรกรสวนใหญใชแรงงานภายในครัวเรือน
เปนหลัก มีพื้นที่เลี้ยงปลาตอรายเฉลี่ย 0.8 ไร ซึ่งสวนมากใชน้ำจากระบบชลประทาน ลูกพันธุปลาหมอไทยท่ี
เลี้ยงเปนสายพันธุชุมพร 1 ที่ซื้อจากบอเพาะเลี้ยงของเกษตรกรภายในกลุม โดยนิยมใชลูกปลาที่มีขนาด 2-3 
เซนติเมตร อัตราความหนาแนน 16,383.3 ตัวตอไร ใชเวลาเลี้ยงปลาเฉลี่ย 5.2 เดือนตอรุ น เกษตรกรให
อาหารเม็ดสำเร็จรูปเปนหลัก 2 ครั้งตอวัน เกษตรกรไดรับผลผลิตตอคนเฉลี่ย 981.8 กิโลกรัม จำหนายปลาใน
ราคาเฉลี่ย 98.9 บาทตอกิโลกรัม 

ในการศึกษาครั ้งนี้ไดสอบถามเกี ่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการดำเนินการที ่สำคัญพบวา  
1) พ้ืนท่ีการเลี้ยงปลาหมอไทยมีจำกัด 2) ลูกพันธุปลาหมอไทยมีราคาสูงและขาดลูกพันธุเพศเมีย 3) อาหารเม็ด
สำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงปลาหมอไทยมีราคาสูง สวนการแกไขปญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงปลาหมอไทยของ
เกษตรกร ผลการศึกษาบงชี้วา ควรมีการปรับปรุงแกไขขอบกพรองในสวนของเกษตรกร เชน การปลอยพันธุ
ปลา การคัดลูกพันธุเพศเมียเพ่ือใชเลี้ยง การใชอาหารผสมเองโดยใชวัตถุดิบท่ีมีในทองถ่ินเพ่ือลดตนทุนการผลิต  
การวางแผนการผลิตและการตลาด 
 
คำสำคัญ: การเลี้ยง, ปลาหมอไทย, จังหวัดเชียงใหม 
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The Situation of Climbing Perch Culture of Farmers in Chiang Mai  
Province. 

 
Siriya Noodaeng*, Surakit Nakkaew 
Chiang Mai Fisheries Provincial Office 

 
Abstract 

 
The objectives of this study were to study 1)  the basic information on social and 

economic aspects of climbing perch farmers in Chiang Mai Province 2) patterns and methods 
of climbing perch farming in Chiang Mai Province and 3) the problems of climbing perch culture 
in Chiang Mai Province with the solutions and recommendations of farmers. The data were 
collected from 60 farmers in Chiang Mai province who rearing climbing perch as monoculture. 
Questionnaire was used. Descriptive analysis was applied to analyze data. 

It was found that the climbing perch culture was the optional for farmer 
occupation because it corresponded to identity of their community.  It generated incomes for 
local residents, while the farmer had appropriate knowledge and using low cost for farming. 
The average age of farmers was 49 years.  Agriculture is the main occupation, those who had 
experiences less than or equal 3 years accounted for 76.6%. 1 Reasons for choosing climbing 
perch culture were 1) belief that profit was motivated 2) this fish could be easily farmed and had 
high disease-resistant 3) fish ponds were appropriate. 

The situation of climbing perch farmers showed that most of them using household 
operation with an average pond size of 0.8 rai per farmer. The pond used water from the 
irrigation canal. Farmer preference Chumporn Strain1 was climbing perch fries for their culture 
which bought from farms within a group. Stocking density was 16,383.3 fish per rai. The average 
farming time was 5.2 month per crop. Fish were fed with commercial pellets for 2 times per 
day. The average output was 981.8 kilograms per farmer. An average price was 98.9 baht per 
kilogram. 

Problems and difficulties faced by farmers were 1) fish farming areas were limited, 
2) high cost of fish fries and female climbing perch fingering deficient, 3) high cost of pellet 
feed. To resolve these problems, farmers should pay attention to stocking density, the 
selection of female fingering for culturing, use of locally available feed for reducing production 
cost and should have production and marketing plans. 
 
Keywords: Fish culture, Climbing perch, Chiang Mai Province 
 
       
*Corresponding author: 65 Building 3, T.Suthep, A.Muang, Chiang Mai Province 50200 
 Tel. 0 5332 8491 E-mail: s13junior@hotmail.com
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
1.1 ความสำคัญของปญหา 

จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดในภาคเหนือท่ีมีความสำคัญในฐานะเมืองทองเที่ยวหลักของประเทศ
ไทย เปนจังหวัดที่มีพื้นที่กวางใหญเปนอันดับ 1 ของภาคเหนือและเปนอันดับ 2 ของประเทศรองจากจังหวัด
นครราชสีมา มีพื้นที่ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,566,911 ไร มีพื้นที่ทำการประมงน้ำจืด 
ประมาณ 1,394,515 ไร และมีพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ำประมาณ 9,355 ไร มีผลผลิตสัตวน้ำ ประมาณ 18 ตัน
ตอวัน จำแนกเปนผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงจำนวน 11 ตัน และจับจากแหลงน้ำธรรมชาติจำนวน 7 ตัน มีท้ัง
การเลี้ยงแบบเชิงพาณิชย และเพื่อบริโภคในครัวเรือน มีรูปแบบการเลี้ยงทั้งการเลี้ยงปลาในบอดิน การเลี้ยง
ปลาในกระชัง และการเลี้ยงปลาในบอพลาสติก โดยชนิดปลาที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงไดแก นิล ทับทิม ดุก 
ตะเพียน กดหลวง และหมอไทย เปนตน 

ปลาหมอไทย (Climbing perch, Anabas testudineus, Bloch) เปนปลาน้ำจืดพื้นบานของ
ไทยท่ีนิยมบริโภคกันท่ัวทุกภาค เนื่องจากมีรสชาติดี เนื้อแนน เนื้อมีรสมันอรอยตางจากปลาชนิดอ่ืน มีกางนอย 
นิยมนำมาประกอบอาหารหลากหลายเมนู เชน ตมยำ แกง และทอด เปนตน  ปลาหมอไทยมีชื่อเรียกตางกัน
ในแตละทองถิ่น เชน ภาคเหนือเรียก ปลาสะเด็ด ภาคอีสานเรียก ปลาเข็ง ภาคใตเรียก อีแกปูยู เปนปลาท่ี
อาศัยอยูในแหลงน้ำจืดท่ัวไป ไดแก แมน้ำ หนอง บึง สามารถทนอยูในท่ีมีปริมาณน้ำนอย ๆ หรือขาดน้ำไดเปน
เวลานานกวาปลาชนิดอื ่น ๆ เพราะมีอวัยวะพิเศษชวยหายใจ (labryrinth organ) ปลาหมอไทยหนึ่งตัว
สามารถแพรพันธุวางไขไดจำนวนมาก และสามารถเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็ว สามารถปรับตัวใหกับ
สภาพแวดลอมไดดี ปจจุบันเกษตรกรนิยมหันมาเลี้ยงปลาหมอไทยเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากเปนปลาท่ีเลี้ยงงาย มี
อัตราการเจริญเติบโตดี ขายผลผลิตไดในราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 100-150 บาท สามารถเลี้ยงไดทั้งในบอดิน 
และในกระชัง โดยในป พ.ศ.2558 ผลผลิตการเลี ้ยงปลาหมอไทยมีปริมาณ 223.9 ตัน คิดเปนมูลคา 
14,785,400 บาท (กรมประมง, 2560) 

การเลี้ยงปลาหมอไทยในจังหวัดเชียงใหม เปนอาชีพหนึ่งที่เกษตรกรใหความสนใจ ที่ผานมา
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม ไดทำการสงเสริมการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยแกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
ในจังหวัดเชียงใหม โดยเปนทางเลือกของเกษตรกรในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืดทางเศรษฐกิจ ใหมีการผลิต
สินคาประมงที่หลากหลาย ทดแทนการเลี้ยงปลาน้ำจืดชนิดตาง ๆ ที่เลี ้ยงในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัด
ภาคเหนือ ปจจุบันเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำของจังหวัดเชียงใหมนิยมหันมาดำเนินการเลี้ยงปลาหมอไทย
เพ่ิมข้ึนโดยกระจายอยูในพ้ืนท่ีอำเภอแมริม แมแตง พราว สันปาตอง และสันทราย มีเกษตรกรผูเลี้ยงปลาหมอ
ไทยจำนวน 60 ราย และมีแนวโนมวาจะขยายผลการเลี้ยงมากขึ้น เนื่องจากการเลี้ยงปลาหมอไทยกอใหเกิด
รายไดที่มั่นคง เปนที่สนใจของผูเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดจำนวนมาก เพาะเลี้ยงงาย โตเร็ว ใชระยะเวลาเลี้ยงสั้น
เพียงแค 3-4 เดือนก็สามารถจับขายไดแลว นอกจากนี้ปลาหมอสามารถเลี้ยงและเจริญเติบโตในอัตราความ
หนาแนนสูงไดดี มีความทนทาน ปรับตัวไดดีตอสภาพแวดลอมและคุณภาพน้ำท่ีเปลี่ยนแปลง สามารถเลี้ยงได
หลายรูปแบบ แตจากการสํารวจเบื้องตนพบวา สาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหผลผลิตปลาหมอลดลงเกิดจากการ
ขาดแหลงพันธุท่ีมีคุณภาพ การใชปลาที่มีขนาดเล็กเปนพอแมพันธุ (ขนาดประมาณ 8-12 เซนติเมตรหรือ
น้ำหนัก 30-50 กรัม) เนื่องจากสามารถจัดหาไดงาย ราคาถูก และผลิตลูกพันธุปลาไดเปนจํานวนมาก แตใน
ระยะยาวผูเลี้ยงจะประสบปญหาในดานอัตราการเจริญเติบโตของปลา เนื่องจากปลาจะโตชาและใชระยะเวลา
การเลี้ยงนาน อีกท้ังสัดสวนของปลาท่ีมีขนาดเล็กในแตละรุนจะเพ่ิมสูงข้ึน เกษตรกรจะจําหนายปลาหมอไดใน
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ราคาต่ำ การศึกษาสภาวะการเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหมครั้งนี้ เพ่ือตองการหาคำตอบ
ในหลายดาน อาทิ ขอมูลพื้นฐานทั่วไปทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกร สภาพทั่วไปดานการ
เลี้ยงปลาหมอไทย รูปแบบ วิธีการเลี้ยง การจัดการผลผลิต ขอมูลดานรายได ความมั่นคงในอาชีพ ตลอดถึง
ปญหา อุปสรรค ความตองการชวยเหลือจากภาครัฐ ขอเสนอแนะของผูเลี้ยงปลาหมอไทย เพ่ือจะนำไปพัฒนา
รูปแบบการสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีดานการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย ทั้งนี ้เพื ่อความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพ และนำเสนอกรมประมงเพื่อเปนนโยบายในการสงเสริมการเลี้ยงปลาหมอไทยใหเปนอาชีพ
ทางเลือกท่ีม่ันคง สรางรายไดและสงเสริมความเปนอยูของเกษตรกรใหดีข้ึนตอไป 
 
1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1 เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกรผูเลี้ยงปลา
หมอไทยในจังหวัดเชียงใหม 

1.2.2 เพ่ือศึกษารูปแบบและวิธีการเลี้ยงปลาหมอไทยในจังหวดัเชียงใหม 
1.2.3 เพ่ือศึกษาปญหาในการเลี้ยงปลาหมอไทยดานตาง ๆ  พรอมแนวทางแกไข และขอเสนอแนะ

ของเกษตรกรผูเลี้ยงปลาหมอไทยในจังหวัดเชียงใหม 
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 1.3.1 ขอบเขตดานพ้ืนท่ีและประชากร 

ประชากรที ่ใชในการศึกษาครั้งนี ้ คือ สมาชิกของกลุมเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจังหวัด
เชียงใหม-ลำพูน ท่ีมีการเลี้ยงปลาหมอไทยในบอดินแบบเชิงเดี ่ยว (monoculture) และมีผลผลิตเกิดข้ึน 
จำนวน 60 ราย 
 1.3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 

1) ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกรผูเลี้ยงปลาหมอ
ไทยในจังหวัดเชียงใหม 

2) รูปแบบและวิธีการเลี้ยงปลาหมอไทย 
3) ปญหาในการเลี้ยงปลาหมอไทยดานตาง ๆ พรอมแนวทางแกไข และขอเสนอแนะของ

เกษตรกรผูเลี้ยงปลาหมอไทยในจังหวัดเชียงใหม 
 1.3.3 ขอบเขตดานระยะเวลา ทำการศึกษาในชวงเดือน เมษายน 2559 ถึง กันยายน 2559 
 
1.4 วิธีการศึกษา 
 1.4.1 ขอบเขตและข้ันตอนการศึกษา 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษา 
 ประชากรที ่ใชในการศึกษาครั ้งนี ้ คือ สมาชิกของกลุ มเกษตรกรผูเพาะเลี ้ยงสัตวน้ำจังหวัด
เชียงใหม-ลำพูน ท่ีมีการเลี้ยงปลาหมอไทยในบอดินแบบเชิงเดี ่ยว (monoculture) และมีผลผลิตเกิดข้ึน 
จำนวน 60 ราย 
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 ระยะเวลาทำการศึกษา 
 ระยะเวลาทำการศึกษา เมษายน 2559 ถึง กันยายน 2559 
 

ข้ันตอนการศึกษา 
ระยะเวลาการดำเนินการ 

เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 
1. เสนอโครงการศึกษา       
2. จัดทำเครื่องมือ       
3. การเก็บขอมูล       
4. วิเคราะหขอมูล       
5. การเขียนรายงาน       
6. การนำเสนอรายงาน       

 
 1.4.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.4.2.1 ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะห ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 
  1) ขอมูลแบบปฐมภูมิ (primary data) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 
แบบคำถามปลายปด (close-ended question) และแบบคำถามปลายเปด (open-ended question) โดย
การศึกษาไดแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน คือ 
  สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานทั่วไปทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกรผู
เลี้ยงปลาหมอไทยในจังหวัดเชียงใหม 
  สวนท่ี 2 รูปแบบและวิธีการเลี้ยงปลาหมอไทยในจังหวัดเชียงใหม 
  สวนที่ 3 ปญหาในการเลี้ยงปลาหมอไทยดานตาง ๆ พรอมแนวทางแกไข และ
ขอเสนอแนะของเกษตรกรผูเลี้ยงปลาหมอไทยในจังหวัดเชียงใหม 
  2) ขอมูลแบบทุติยภูมิ (secondary data) เปนการศึกษาจากขอมูลท่ีมีผูศึกษาและ
เก็บรวบรวมไวแลว เกี่ยวกับความรูทั่วไปดานการเลี้ยงปลาหมอไทย ซึ่งเปนเอกสารประเภทรายงานการศึกษา 
บทความ และเอกสารวิชาการตาง ๆ โดยไดคนควาจากขอมูลตาง ๆ ไดแก ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ำจืด เขต 1 (เชียงใหม) สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม มหาวิทยาลัยแมโจ รวมถึงการสืบคนขอมูลจาก
เครือขายอินเตอรเน็ตตาง ๆ 

1.4.2.2 การทดสอบแบบสอบถาม (pre-test) 
 นำแบบสอบถามที ่สร างข ึ ้นไปทดสอบความถูกต องและความเข าใจเน ื ้อหาของ
แบบสอบถาม โดยสอบถามกับเกษตรกรผูเลี ้ยงปลาหมอไทยที่ไมไดเปนสมาชิกกลุมเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง 
สัตวน้ำจังหวัดเชียงใหม-ลำพูน จำนวน 10 ชุด จากนั้นนำมาแกไข และนำแบบสอบถามไปใชในการสอบถาม
ขอมูลตอไป 
 1.4.2.3 การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม 
 หลังจากไดแบบสอบถาม ทำการเก็บรวบรวมขอมูล โดยนำแบบสอบถามนั้นไปใชเก็บ
ขอมูลกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีจริง 
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 1.4.3 การวิเคราะหขอมูล  

เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว การวิเคราะหขอมูล ใช
โปรแกรมสำเร็จรูป โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ไดแกการแจกแจงความถี่ (frequency 
distribution) คารอยละ (percentage) เปนตน 

 
1.5 นิยามศัพท 

1. ขอมูลพื้นฐานท่ัวไปทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา 
สถานภาพ จำนวนสมาชิกในครอบครัว รายได ประสบการณการเลี้ยงปลา การถือครองท่ีดิน เหตุผลในการ
ประกอบอาชีพ แหลงเงินทุน การเปนสมาชิกกลุมหรือองคกร การรับรูขอมูลขาวสาร 

2. สภาวะการเลี้ยงปลาหมอไทย หมายถึง รูปแบบ วิธีการเลี้ยง การจัดการการผลิต และอื่น ๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการเลี้ยงปลาหมอไทย 

3. ปญหา อุปสรรค หมายถึง สภาพท่ีเปนอุปสรรค ทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน ลูกพันธุปลา 
อาหารท่ีใชเลี้ยงปลา การจัดการเลี้ยงปลา ผลผลิตและการตลาด 

4. ความตองการชวยเหลือจากภาครัฐ หมายถึง ความตองการที่เกษตรกรจะใหหนวยงาน
ราชการภาครัฐท่ีเก่ียวของสนับสนุนสงเสริมในการเลี้ยงปลาหมอไทย 

5. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ หมายถึง ขอแนะนำ ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ที่เกษตรกรให
ความเห็นเพ่ือแกไขปญหาและเพ่ือประโยชนในการเลี้ยงปลาหมอไทย 

6. ปลาหมอไทย หมายถึง ปลาหมอไทยสายพันธุตาง ๆ ท่ีเกษตรกรนำมาเลี้ยงในบอดิน 
7. เกษตรกร หมายถึง สมาชิกของกลุมเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจังหวัดเชียงใหม-ลำพูน  

ท่ีมีการเลี้ยงปลาหมอไทยในบอดินแบบเชิงเดี่ยว (monoculture) และมีผลผลิตเกิดข้ึน 
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บทท่ี 2 
ผลการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
การศึกษานี้ ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและการศึกษาท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

1. ทฤษฎีดานการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย 
2. การเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม 
3. ผลการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
2.1 ทฤษฎีดานการเพาะเล้ียงปลาหมอไทย 
 

ปลาหมอไทย (Climbing perch) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Anabas testudineus (Bloch) เปนปลา
น้ำจืดพ้ืนบานท่ีสำคัญอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทยท่ีมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เปนท่ีรูจักและนิยมบริโภคกัน
อยางแพรหลายทั่วทุกภาคของประเทศไทย เนื่องจากเปนปลาที่มีรสชาติดีเปนที่ตองการของตลาดทั้งภายใน
และตางประเทศ ในขณะที่ผลผลิตของปลาหมอไทยสวนใหญไดมาจากการทำประมงจากแหลงน้ำธรรมชาติ
และผลพลอยไดจากการวิดบอจับปลาสลิดหรือปลาชนิดอื่น ๆ อยางไรก็ตาม ในปจจุบันมีเกษตรกรเลี้ยงปลา 
หมอไทยเปนอาชีพกันมากข้ึน ปลาหมอไทย มีชื่อเรียกตามทองถ่ินท่ี แตกตางกัน เชน ในภาคเหนือ จะเรียกวา 
"ปลาสะเด็ด" ภาคอิสานเรียกวา "ปลาเข็ง" สวนภาคใตตอนลาง เรียกเปนภาษายาวี วา "อีแกปูยู" 

ปลาหมอมีลําตัวปอมคอนขางแบนลําตัวยาวประมาณ 7-23 เซนติเมตร โดยความยาวจะมีขนาด
ประมาณ 3 เทาของความลึก ลําตัวมีสีน้ำตาลเหลืองปนดำ สวนทองสีจางกวาสวนหลัง เกล็ดแข็งแบบ ctenoid 
ครีบหลังมีกานครีบแข็ง 17-18 กาน และกานครีบออน 9-10 กาน ครีบกานมีกานครีบแข็ง 9-10 กานและกาน
ครีบออน 10-11 กาน ครีบทองมีกานครีบแข็ง 2 กาน และกานครีบออน 5 กาน ครีบอกมีกานครีบออนท้ังหมด 
15 กาน กระดูกสันหลังมี 26-28 ขอ ตําแหนงตั้งตนของครีบหลัง ครีบอก ครีบทองอยูในแนวเดียวกัน เสนขาง
ตัวแบงขาดเปน 2 ตอน จํานวนเกล็ดบนเสนขางตัวตอนบน 14-18 เกล็ด ตอนลาง 10-14 เกล็ด ปลายกระดูก
กระพุงแกมมีลักษณะเปนหนามหยักแหลมคมมาก สวนลางของกระพุงแกมแบงแยกอิสระเปนกระดูกแข็ง
สำหรับปนปาย เรียกวา ichy feet กระดูกกระพุงแกมงอพับได  หางเปนแบบมนกลมเล็กนอย ตามลำตัวมีแถบ
สีดำ 7-8 แถบ และท่ีโคนหางมีจุดสีดำกลม ซ่ึงซีดจางหายไปไดเม่ือเวลาตกใจ ปากอยูตอนปลายสุดของหัวและ
เฉียงขึ้นเล็กนอย ริมฝปากยืดหดไมได มีฟนแหลมคม เหนือริมฝปากบนกอนถึงตาทั้งสองขางเปนหนามแหลม
คม บริเวณหนามแหลมของปลายกระดูกกระพุงแกมจะมีลักษณะคลายเนื้อเยื่อสีดําติดอยูท้ังสองขาง 

ปลาหมอไทยมีลักษณะสําคัญประจําครอบครัว คือ มีอวัยวะชวยหายใจ (labyrinth organ) อยู
ในชองเหงือกใตลูกตา ประกอบดวยแผนกระดูกบาง (lamellae) จํานวนมากซอนพับกันอยางไมเปนระเบียบ
คลายกับทางที่คดเคี้ยวถูกหอหุมดวยผนังบาง ๆ ที่เต็มไปดวยเสนเลือดฝอย สามารถดูดซับออกซิเจนจาก
อากาศเมื่อปลาโผลขึ ้นมาฮุบเอาอากาศจากผิวน้ำ ออกซิเจนจะถูกซับผานเขาไปในเสนเลือดฝอยเหลานั้น 
อวัยวะชวยหายใจจะมีการพัฒนาและทำหนาที่ในการดูดซับออกซิเจนเมื่อปลามีอายุได 10-20 วันทั้งนี้ขึ้นกับ
การพัฒนาการของลูกปลา เนื่องจากปริมาณอาหารที่ไดรับ ถาลูกปลาไดรับอาหารอยางเพียงพอและตอเนื่อง 
ในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ลูกปลาจะมีการพัฒนาการที่เร็วกวาปกติ กอนหนานั้นปลาจะหายใจดวยเหงือก 
ปลาในครอบครัวนี้สวนมากเหงือกจะมีบทบาทในการหายใจนอยกวาอวัยวะชวยหายใจแมในนำ้จะมีออกซิเจน
อยูอยางเหลือเฟอก็ตาม (สมพงษ, 2542) 



8 
 

ปลาหมอเปนปลากินเนื้อ (carnivorous fish) ที่ชอบกินอาหารบริเวณผิวน้ำและกลางน้ำ มีนิสัย
ลาเหยื่อ (predator) ที่เปนปลาหรือสัตวน้ำที่มีขนาดเล็กกวา หลังจากลูกปลาฟกออกจากไขใหม ๆ ในระยะ 3 
วันแรกจะยังไมกินอาหารแตใชอาหารจากถุงไขแดง (yolk sac) ที่ติดอยูบริเวณหนาทอง จากนั้นจะเริ่มกิน
แพลงกตอนสัตวขนาดเล็ก เชน protozoa, rotifer, copepod, ostracod, ไรแดง และลูกน้ำ เปนตน หลังจาก
ฟนพัฒนาสมบูรณแลวสามารถกินตัวออนแมลง สัตวหนาดิน (benthos) ลูกกุง และลูกปลาวัยออน ตลอดจน
อาหารสําเร็จรูป นอกจากนี้ สามารถกินเมล็ดขาว ธัญพืช ปลวก ตัวออนแมลงน้ำ ตั๊กแตน หรือกุงฝอย ทั้งที่มี
ชีวิตหรือตายแลวเปนอาหารได 

ปลาหมอ จัดเปนปลาที่มีศักยภาพสูงทั้งการผลิต และการตลาดเพื่อการสงออก เพราะปลาหมอ 
สามารถเลี้ยงไดในอัตราความหนาแนนสูง และเจริญเติบโตในภาวะดินและน้ำที่มีความแปรปรวนที่สูงได 
สามารถอาศัยอยูไดท้ังน้ำจืด น้ำกรอย  และน้ำท่ีคอนขางเปนกรด หรือพ้ืนท่ีดินพรุ ดินเปรี้ยว ตลอดจนนาขาว 
นากุงทิ้งรางได สามารถขนสงและจําหนายในรูปปลาสดมีชีวิตระยะทางไกล ๆ ได อันสอดคลองกับพฤติกรรม
ของผูบริโภคในยุคปจจุบันที่นิยมใชปลาสดมีชีวิตประกอบอาหาร นอกจากนี้ปลาหมอเปนปลาที่ตลาดมีความ
ตองการสูงตลอดป ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะปลาหมอขนาด 3-5 ตัวตอ 
กิโลกรัม ซึ่งตลาดทางภาคเหนือตองการปลาขนาดนี้จำนวนมาก เนื่องจากเปนท่ีนิยมบริโภค โดยนำไปยาง
รับประทานกับผักเครื่องเคียง เปนเมนูตามรานอาหารพื้นบานที่สำคัญ และเหมาะสำหรับรับประทานใน
ครัวเรือน 

ปจจุบันปลาหมอเปนที่สนใจของผูเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดจำนวนมาก เพาะเลี้ยงงาย โตเร็ว ใช 
ระยะเวลาเลี ้ยงสั ้นเพียงแค 3-4 เดือนก็สามารถจับขายไดแลว นอกจากนี ้ปลาหมอสามารถเลี ้ยงและ
เจริญเติบโตในอัตราความหนาแนนสูงไดดี (อนันต และคณะ, 2541) มีความทนทาน ปรับตัวไดดีตอ
สภาพแวดลอมและคุณภาพน้ำท่ีเปลี่ยนแปลง (วิทย และคณะ, 2533) สามารถเลี้ยงไดหลายรูปแบบท้ังเลี้ยงใน
บอผาใบ บอปูน บอดิน กระชัง หรือรองสวนก็ได มีทั้งเลี้ยงชนิดเดียวและเลี้ยงผสมผสานกับปลาชนิดอื่น จาก
การสํารวจเบื้องตนพบวา สาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหผลผลิตปลาหมอลดลงเกิดจากการขาดแหลงพันธุที ่มี
คุณภาพ การใชปลาที่มีขนาดเล็กเปนพอแมพันธุ (ขนาดประมาณ 8-12 เซนติเมตร หรือน้ำหนัก 30-50 กรัม) 
เนื่องจากสามารถจัดหาไดงาย ราคาถูก และผลิตลูกพันธุปลาไดเปนจํานวนมาก แตในระยะยาวผูเลี ้ยงจะ
ประสบปญหาในดานอัตราการเจริญเติบโตของปลาเนื่องจากปลาจะโตชาและใชระยะเวลาการเลี้ยงนาน อีกท้ัง
สัดสวนของปลาท่ีมีขนาดเล็กในแตละรุนจะเพ่ิมสูงข้ึน เกษตรกรจะจําหนายปลาหมอไดในราคาต่ำ 
 

การเล้ียงปลาหมอไทย 
แตเดิมปลาหมอไทยไมไดมีผูนำมาเลี้ยงอยางจริงจังเนื่องจากเปนปลาท่ีพบท่ัวไปในแหลงน้ำ ในนา 

และในบอปลาเมื่อวิดบอจับปลาทุกครั้ง แตเนื่องจากในปจจุบันพันธุปลาหมอไทยตามธรรมชาติลดนอยลง  
ทำใหเกษตรกรสนใจเลี้ยงปลาหมอไทยเปนอาชีพมากข้ึน เนื่องจากเลี้ยงงาย ไมมีปญหาเรื่องโรค ปลาหมอไทย
ที่นิยมเลี้ยงในปจจุบันจะเลี้ยงในบอดิน บอคอนกรีต และในกระชัง การเลี้ยงในบอดินสวนใหญจะปลอยใน
อัตรา 30-50 ตัวตอตารางเมตร (จำลอง, 2559) 
 

ขอดีของการเล้ียงปลาหมอไทย 
1. การดูแลนอย มีเวลาวางทำงานอยางอ่ืนได 
2. เปนปลาท่ีเลี้ยงและดูแลงาย สามารถอยูในน้ำท่ีมีคาออกซิเจนต่ำไดนาน ไมเสี่ยงตอโรคและ 

ศัตรูท่ีมาจากธรรมชาติ 
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 3. มีระยะเวลารอบการเลี้ยงสั้นประมาณ 4-6 เดือน ทำใหเกษตรกรสามารถเลี้ยงปลาไดถึง 2-3 
รอบตอป 
 
 การเลือกสถานท่ีเล้ียงปลาหมอไทย 
 การเลือกสถานที่เลี้ยง เปนปจจัยสำคัญท่ีจะทำใหผูเลี้ยงปลาหมอไทยประสบความสำเร็จหรือไม 
ดังนั้น การเลือกสถานที่เลี ้ยงและการออกแบบบอเลี้ยงปลา ควรทำดวยความรอบคอบ โดยตองคำนึงถึง 
สิ่งตาง ๆ ดังนี้ 
 1. ลักษณะดิน ควรเปนดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทราย ทำใหน้ำไมรั่วซึม สามารถเก็บกักน้ำได 
4-6 เดือน ไมควรเลือกพ้ืนท่ีท่ีเปนดินทรายหรือดินปนกรวด 
 2. สถานที่เลี้ยงควรใกลแหลงน้ำธรรมชาติ เชน แมน้ำ ลำคลอง ที่มีน้ำตลอดป หรืออยูในเขต
ชลประทาน หากเปนพ้ืนท่ีท่ีอาศัยน้ำฝนเพียงอยางเดียว ควรพิจารณาปริมาณน้ำฝนท่ีตกในรอบป 
 3. แหลงพันธุปลา เพื่อความสะดวกในการลำเลียงปลามาเลี้ยง พื้นที่เลี้ยงไมควรอยูหางไกลจาก
แหลงพันธุปลา 
 4. ตลาด แมวาหลังจากจับปลาขายจะมีพอคามารับซ้ือถึงบอเลี้ยง แตหากพ้ืนท่ีเลี้ยงอยูใกลตลาด 
จะทำใหไดเปรียบในการขนสง 
 
 การเตรียมบอ 
 ขนาดบอท่ีนิยมใชเลี้ยงปลาหมอไทยนั้น จะมีขนาดไมใหญนัก พ้ืนท่ีประมาณ 400-1,200 ตาราง
เมตร ความลึกประมาณ 1.5-2.0 เมตร โดยบอเกาตองสูบน้ำใหแหง กําจัดศัตรูปลาโดยเฉพาะปลากินเนื้อ 
วัชพืชและพันธุไมน้ำออกใหหมด หวานปูนขาวประมาณ 150-200 กิโลกรมัตอไร ตากบอใหแหงเปนระยะเวลา 
2-3 สัปดาห เพ่ือเปนการฆาเชื้อโรคและศัตรูปลา กรณีบอใหมควรหวานปูนขาวในปริมาณ 100 กิโลกรัมตอไร 
คาความเปนกรดดางของน้ำควรอยูในชวง 6.5-8.5 และใชอวนไนลอนสีฟาก้ันรอบบอใหสูงประมาณ 90 
เซนติเมตร เพ่ือปองกันปลาหลบหนี จากนั้นสูบน้ำลงบอกอนปลอยลูกปลาใหระดับน้ำสูงประมาณ 60-100 
เซนติเมตร หลังจากนั้นคอย ๆ เติมน้ำเขาบอจนมีระดับน้ำ 1.5 เมตร ในเวลา 6 สัปดาห และควบคุมระดับน้ำ
ตลอดไป 
 
 การคัดเลือกลูกพันธุปลา 
 ขนาดลูกปลาหมอไทยท่ีเหมาะสมในการปลอยเลี้ยงบอดินมี 2 ขนาด คือ ลูกปลาขนาด 2-3 
เซนติเมตร หรือเรียกวา “ขนาดใบมะขาม” ซ่ึงมีอายุ 25-30 วัน และขนาด 2-3 นิ้ว ซ่ึงมีอายุ 60-75 วัน 
เกษตรกรท่ีไมมีความชำนาญอาจเลือกลูกปลาขนาด 2-3 นิ้ว ซึ่งจะมีราคาสูงขึ้น ประมาณ 0.6-1.0 บาทตอตัว 
การจัดการดูแลงายและมีอัตรารอดสูง สวนลูกปลาขนาดใบมะขามเปนท่ีนิยมกันมาก เนื่องจากจัดหาจัดซ้ือได
งาย ลำเลียงสะดวก และราคาถูกเฉลี่ย 0.3-0.5 บาทตอตัว หากมีการจัดการบอเลี้ยงท่ีดีก็สามารถทำใหอัตรา
รอดและผลผลิตสูงเชนกัน เกษตรกรควรติดตอซ้ือลูกปลาลวงหนา 1-2 เดือน จากฟารมลูกปลาท่ีมีประวัติดี 
รับผิดชอบตอลูกคา ไมควรซ้ือลูกปลาจากพอคารถยนตเรขาย หรือลูกปลาท่ีพักเลี้ยงไวในบอคอนกรีตนาน ๆ 
เพราะลูกปลาอาจแคระแกรนหรือสุขภาพไมสมบูรณ 
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 อัตราการปลอย 
 โดยท่ัวไปเกษตรกรนิยมปลอยลูกปลา ขนาด 2-3 เซนติเมตร อัตราปลอย 30-50 ตัวตอตาราง
เมตร หรือ 50,000-80,000 ตัวตอไร หากใชวิธีปลอยพอแมพันธุปลาใหผสมพันธุวางไข อนุบาลและเลี้ยงในบอ
เดียวกัน ดังกลาวมาแลวขางตน โดยใชอัตราพอแมปลา 40-60 คูตอไร จะไดลูกปลาขนาดใบมะขาม ประมาณ 
80,000-150,000 ตัวตอไร ท้ังนี้ความหนาแนนในการเลี้ยงข้ึนอยูกับสมรรถนะการจัดการฟารม และ
งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนในบริหารจัดการฟารมของเกษตรกรแตละรายเปนสำคัญ อยางไรก็ตาม หากมี
เปาหมายตองการปลาขนาดใหญ ตองปลอยลูกปลาในความหนาแนนต่ำลงมา ประมาณ 20 ตัวตอตารางเมตร 
หรือ 32,000 ตัวตอไร ชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการปลอยลูกปลา คือชวงเชาหรือเยน็ และควรปรับอุณหภูมิของ
น้ำในถุงใหใกลเคียงกับน้ำในบอกอน โดยนำถุงลูกปลาแชน้ำในบอเปนเวลาประมาณ 10-15 นาที เพ่ือปองกัน
ลกูปลาช็อค แลวเปดปากถุงคอย ๆ เอาน้ำในบอใสถุงเพ่ือใหลกูปลาปรับตัวใหเขากับน้ำใหมได 
 
 การใหอาหารลูกปลา 
 การเลี้ยงปลาหมอไทยแบบธุรกิจเชิงพาณิชยนั้น เนนการปลอยเลี้ยงแบบหนาแนนสูงมาก (super 
intensive system) ใชปจจัยการผลิต ทั้งอาหารปลา ยาปองกันรักษาโรคและการถายเปลี่ยนน้ำเต็มท่ี หวัง
ผลผลติท่ีสงูมาก ปลาหมอไทยนั้น เปนปลากินเนื้อในชวงแรก จากลกูปลาขนาดใบมะขามเปนปลารุน (อายุ 1-
2 เดือน) ตองการอาหารที่มีโปรตีนสูงมาก ไมต่ำกวา 40 % ประมาณ 5-10 % ของน้ำหนักตัว หลังจากนั้น 
เม่ืออายุ 2-3 เดือน ตองการอาหารระดับโปรตีนต่ำลงมา คือ 35-37 % โดยใหในอัตรา 3-5 % ของน้ำหนักตัว 
วันละ 3-4 ม้ือ การใหอาหารตองเดินหวานอาหารใหรอบบอ 
 
 เทคนิคการจัดการบอในระหวางการเล้ียงปลา 
 ปลาหมอไทยมีพฤติกรรมกินอาหารท่ีผวิน้ำคอนกลางบอ ชอบอาหารใหม สด รสชาติและมีกลิ่นท่ี
ดึงดูด โดยปลาจะกินอาหารภายในเวลา 20-30 นาทีหลังการใหอาหาร ชวงเย็นจะกินมากกวาชวงเชาหรือเท่ียง 
หากเม็ดอาหารพองน้ำมากหรือเปอยยุยตลอดจนลอยติดขอบบอ ปลามักไมกินทำใหสูญเสียหรอือัตราแลกเนื้อ
สงูผิดปกติ เกษตรกรจึงตองใหอาหารปริมาณนอยแตบอยครั้ง แบงม้ือเยน็ใหมากข้ึนและใหอาหารอยางท่ัวถึง 
 การเปลี่ยนขนาดหรือเบอรอาหาร ควรมีระยะทับซอนกัน 2-3 วัน โดยคอย ๆ ลดอาหารขนาด
เม็ดเล็กลง แลวเพ่ิมสัดสวนอาหารเม็ดใหญใหสูงข้ึนปลาจะไดกินอาหารอยางตอเนื่อง ควรหม่ันสังเกตปจจัย
ภาวะสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะสภาพลม ฟา อากาศ อุณหภูมิ เมฆ (ทองฟาปด) หมอก แสงแดด (ความเขมแสง) 
และฝนตก ตลอดจนสิ่งเราภายนอกที่มากระทบตอปลาในบอ ปจจัยเหลานี้สงผลตอนิสัยและปริมาณการกิน
อาหารของปลาในรอบวัน ตองปรับลดหรอืปรบัเพ่ิมปริมาณอาหารม้ือตอม้ือตามสถานการณ 
 ปลาหมอไทย แมจะเปนปลาท่ีทรหด อดทน แตก็ตื่นตกใจจากสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงอยาง
ฉับพลันไดงาย เชน ฟาผา ก่ิงไมใหญหักโคนลงในบอ เสียงระเบิดหรือประทัด ตลอดการถายลดระดับน้ำลง
อยางฉับพลนั ปจจัยเหลานี้ ทำใหปลาไมกินอาหาร 2-3 วัน เกษตรกรจึงควรหาทางปองกัน 
 แมวาปลาหมอไทยจะสามารถอาศัยอยูในน้ำที่มีคุณภาพต่ำกวาปกติไดก็ตาม แตก็จำเปนตองมี
การเปลี่ยนถายน้ำ เพราะน้ำใหมจะกระตุนใหปลากินอาหารดีข้ึน สงผลใหเจริญเติบโตดี แข็งแรง และลดของ
เสียที่หมักหมมพ้ืนบอ ทั้งนี้กอนเปลี่ยนถายน้ำทุกครั้งตองแนใจวาคุณภาพน้ำที่สูบเขามาใหมไมแตกตางจาก
คุณภาพนำ้ในบอมากนักและสะอาดเพียงพอท่ีจะไมทำใหปลาเปนโรคได ในชวงเดือนแรกไมจำเปนตองเปลี่ยน
ถายน้ำ แตจะใชวิธีเพ่ิมระดับน้ำทุกสปัดาห หลังจากเดือนท่ี 2 แลวจะเปลี่ยนถายน้ำเดือนละ 2 ครั้ง โดยเปลี่ยน
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ถายน้ำประมาณ 1 ใน 3 ของน้ำในบอ หรือข้ึนอยูกับสภาพคุณภาพน้ำในบอ ไมควรถายเปลี่ยนน้ำออกอยาง
รุนแรง ทำใหระดับน้ำในบอลดลงอยางฉับพลัน ควรถายน้ำพ้ืนบอออกและปลอยน้ำใหมเขาบออยางสมดุลกัน 
ปลาจะไมตื่นตกใจ อยางไรก็ตาม การถายเปลี่ยนนำ้หลงัเลี้ยงปลาไปแลว 3 เดือนจะกระตุนใหปลาสมบูรณเพศ 
ไขหรือถุงน้ำเชื ้อพัฒนาเจริญข้ึน (พฤศจิกายน-ธันวาคม) ในชวงท่ีอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลัน เชน เชาตรู
อากาศหนาวเย็น มีหมอกลง ชวงเท่ียงหรือบายรอนอบอาว ฟาปดหรอืฝนตก เปนตน เกษตรกรควรใชเกลือเม็ด
หวานลงในบออัตรา 100-200 กิโลกรัมตอไร รวมกับหวานปนูขาวอัตรา 10 กิโลกรัมตอไร ละลายนำ้ในภาชนะ
แลวสาดท่ัวบอ หรือหากสังเกตุเห็นวาน้ำหนืด เขียวจัดมากและมุมบอท่ีอับลมมีฟองอากาศ ผสมซากแพลงก
ตอนหรือเศษอาหารลอยเปนแพชี้ใหเห็นวาอาหารเหลือมาก ตองถายเปลี่ยนน้ำโดยใชเครื่องสูบน้ำแบบจม 
(submersible pump) ดูดออก แลวหวานเกลือและปูนขาว หรืออาจใชสารปรับคุณภาพน้ำพวก BKC, 
สารประกอบ providone Iodine หรือปูนซีโอไลต ตลอดจนใชจุลินทรียหรือน ้ำสกัดชีวภาพเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการยอยสลายสารอินทรียพ้ืนบอหรือเลี้ยงหอยขม หอยเชอรี่ในบอลดของเสียกลุมไนโตรเจนได 
เปนตน 
 
 ระยะเวลาเล้ียงและวิธีการจับปลาจำหนาย 
 ระยะเวลาเลี้ยงข้ึนอยูกับขนาดปลาท่ีตลาดตองการ สภาวะสิ่งแวดลอมภายในบอและสุขภาพปลา 
โดยท่ัวไปใชเวลาเลี้ยงประมาณ 90-120 วัน การจำหนาย ผูเลี้ยงกับแพปลา (พอคาขายสง) มักตกลงราคาขาย
แบบเหมาบอ โดยทอดแหสุมตัวอยางปลาแลวตีราคา พอคาสงมีทีมจับปลาพรอมคัดขนาดเอง โดยลากอวน
จากบอดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่งแลวจึงยกอวนข้ึน ใชสวิงจับปลาใสกระชังพักปลาหรือตะกราเพ่ือคัดขนาด 
บรรจุปลาในลังไม ใชน้ำสะอาดฉีดพนทำความสะอาดตัวปลา ซ่ึงมักติดคราบและกลิ่นโคลนดินหลาย ๆ ครั้ง 
แลวลำเลียงผลผลิตสูตลาดตอไป สวนปลาท่ีเหลือจำนวนนอยในบอ เจาของบอสูบน้ำออกจากบอจนแหงและ
จับปลาท่ีเหลืออยูตามพ้ืนบอไวบริโภคเอง หลังจากนั้นจงึลอกโคลนเลนตากบอใหแหงและเตรียมบอเพ่ือเริ่มตน
เลี้ยงปลาในรุนตอไป 
 
ราคาปลาหมอไทยท่ีจำหนายได 
 สำหรับราคาปลาหมอไทยจะขึ้นอยูกับขนาดและชวงเวลา โดยราคาเมื่อเดือนกันยายน 2558 
(https://www.kasetprice.com) มีดังนี้ 
 1. ปลาหมอไทย ขนาดใหญ (1-6 ตัวตอกิโลกรัม) ราคากิโลกรัมละ 100 บาท 
 2. ปลาหมอไทย ขนาดกลาง (7-10 ตัวตอกิโลกรัม) ราคากิโลกรัมละ 80 บาท 
 3. ปลาหมอไทย ขนาดเล็ก (10 ตัวข้ึนไปตอกิโลกรัม) ราคากิโลกรัมละ 60 บาท 

2.2. การเล้ียงปลาหมอไทยของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม 
 
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม  ไดเริ่มทำการสงเสริมการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย สายพันธุ

ชุมพร 1 ใหแกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำในป พ.ศ.2555 (สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม, 2555) โดยให
เปนทางเลือกของเกษตรกรในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืดทางเศรษฐกิจ ใหมีการผลิตสินคาประมงที่หลากหลาย
และมีคุณภาพ ทดแทนการเลี้ยงปลาน้ำจืดชนิดตาง ๆ ที่เลี้ยงในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดภาคเหนือ ไดแก 
ปลานิล ปลาทับทิม ปลากดหลวงและปลากินพืชชนิดอื่น ๆ โดยเริ่มแรกไดมีการนำผลงานวิชาการดานประมง
มาเผยแพรใหกับเกษตรกรเพ่ือสงเสริมในรูปแบบการทดลองเลี้ยง และติดตามผล โดยสำนักงานประมงจังหวัด
เชียงใหม ไดมอบหมายใหเจาหนาท่ีของสำนักงานเปนพี่เลี้ยงตลอดระยะการดำเนินการ ทั้งนี้เกษตรกรที่สมคัร
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ใจเขารวมโครงการทดลองเลี ้ยงปลาหมอไทยในบอดินมี จำนวน 2 ราย ไดแก นางปนลักษณ ดวงชาทม 
บานเลขที่ 167 หมู  3 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม และนายสุพัฒน บุญปง บานเลขที่ 39 หมู  6  
ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม โดยไดรับการสนับสนุนลูกพันธุปลาหมอไทย (สายพันธุชุมพร 1) ขนาด 2-3 
เซนติเมตร จากศูนยศึกษาและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำชุมพร จำนวน 21,000 ตัว 

ผลจากโครงการสงเสริมการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย สายพันธุชุมพร 1 ทำใหกลุมเกษตรกรของ
จังหวัดเชียงใหม ไดใหความสนใจและเริ่มทำการทดลองเลี้ยงปลาหมอไทยสายพันธุชุมพร 1 เนื่องจากปลาหมอ
ไทยสามารถเลี้ยงในบอดินขนาดเล็ก หรือในพื้นที่จำกัด ใชน้ำคอนขางนอยและใชระยะเวลาเลี้ยงสั้นเมื่อเทยีบ
กับสัตวน้ำอ่ืน และมีการรวมตัวจัดตั้งกลุมข้ึนใหม  โดยรวมกลุมเกษตรกรผูประสบปญหาจากการเลี้ยงปลาและ
เกษตรกรผูสนใจเลี้ยงปลาในจังหวัดเชียงใหม-ลำพูน เพื่อหาแนวทางและวิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต
กระบวนการตนน้ำ กลางน้ำ และการจัดการ ท้ังระบบอยางยั่งยืน 

ดังนั้น เกษตรกรจึงไดจัดประชุมวางแผนเพื่อรวมกลุมผูสนใจการเลี้ยงปลาหมอไทยแบบครบ
วงจร รวมกับสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหมและสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม เพื่อใหขอเสนอแนะและให
ความคิดเห็นแนวทางแกไขปญหาในการรวมกลุมเกษตรกรใหมีความเขมแข็งแบบยั่งยืน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 
2555 ซึ่งที่ประชุมไดมีมติใหกอตั้งกลุมเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจังหวัดเชียงใหม-ลำพูน โดยมีวัตถุประสงค
ดังนี้ 

1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรและกลุมเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำรวมกลุมและ
สรางเครือขาย ดำเนินกิจกรรม เพ่ือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ในการประกอบอาชีพการเกษตร ใหสามารถพ่ึงพา
ตัวเองได มีความม่ันคงทางอาชีพ มีความเปนอยูท่ีดี ตลอดจนสรางความเขมแข็งของกลุมและชุมชน 

2. เพื่อพัฒนาความรูและทักษะใหกับเกษตรกรและกลุมเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ผาน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและประสบการณในการประกอบอาชีพการเกษตรใหกับกลุม
บุคคลเปาหมาย 

3. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถของเกษตรกรและกลุมเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตว
น้ำใหเกิดการสรางรายไดในครอบครัวและลดคาใชจาย รวมถึงการกระตุนใหมีการออมเพ่ิมข้ึน 

4. เพื่อถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาหมอไทยแบบครบวงจรแกเกษตรกร 
กลุมเกษตรกร ยุวเกษตรกร และกลุมผูสนใจอ่ืน 

กลุมเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลาหมอจังหวัดเชียงใหม จึงกอตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 ซ่ึง
ตั้งอยูเลขที่ 83 หมู 9 บานกลางพัฒนา ต.แมแฝกใหม อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290 โดยสำนักงานประมง
จังหวัดเชียงใหม เปนผูสงเสริมและสนับสนุนใหเลี้ยงปลาหมอไทยพันธุชุมพร 1 ซึ่งเปนสายพันธุที่ศูนยศึกษา
และพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำชุมพรไดปรับปรุงพันธุขึ้นและสงเสริมใหเกษตรกรนำไปเลี้ยง เนื่องจากพันธุนี้มี
อัตราการเจริญเติบโตและใหผลผลิตสูงกวาพันธุปลาหมออื่น ๆ มีการดำเนินการรวมกับสภาเกษตรกรจังหวัด
เชียงใหม โดยเริ่มตั้งแตสำรวจพ้ืนท่ีของสมาชิกท่ีมีความเหมาะสม วางแผน การผลิตและการตลาด จัดฝกอบรม
ใหความรูกับสมาชิก จัดหาปจจัยการผลิต เชน พันธุปลา อาหาร ปูนขาว ปุยคอก ยารักษาโรค การวางแผนการ
จับปลา การกำหนดราคาและขนาดปลาตามที่ตลาดตองการ จนกระทั่งจับผลผลิตที่มีชีวิตจำหนายโดยกลุม 
เพื่อสงจำหนายกับแมคาตามตลาดตาง ๆ ปรากฏวาการเลี้ยงปลาหมอไทย สายพันธุชุมพร 1 สามารถสราง
รายไดใหแกกลุมเปนอยางดี ปจจุบันกลุมไมสามารถผลิตปลาจำหนายใหเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค 
ซึ่งผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหมมีความตองการไมนอยกวาวันละ 1 ตัน โดยกลุมสามารถผลิตไดเพียงวันละ 0.5 
ตัน จึงเปนอนาคตที่สดใสของกลุมเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจังหวัดเชียงใหม-ลำพูน โดยสามารถจะยึดเปน
อาชีพเพื่อสรางงาน สรางรายไดใหแกครอบครัวกลุมและตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถพัฒนาใหเกิด
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ความมั่นคงยั่งยืนอยางถาวรและพึ่งพาตนเองไดปจจุบันกลุมไดมีการพัฒนาทำเฟรนไชสปลาสะเด็ดจี่ เพ่ือ
จำหนายผลผลิตปลาหมอไทยท่ีผานการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ ยกระดับราคาสินคาจำหนายโดยตรงกับผูบริโภค
โดยไมตองผานพอคาคนกลาง 

ปจจุบันกลุมผูเลี้ยงปลาหมอไทยในจังหวัดเชียงใหมมีสมาชิกจำนวน 60 ราย ในพ้ืนท่ีอำเภอแมริม 
แมแตง พราว สันปาตอง และสันทราย เกษตรกรที่สนใจตองสมัครเปนสมาชิกและมีการลงหุน เพื่อรวมทุนใช
ในการบริหารจัดการ และซ้ืออุปกรณจับสัตวน้ำ 

การเลี้ยงปลาหมอไทยในจังหวัดเชียงใหมมีความแตกตางจากพ้ืนท่ีจังหวัดอ่ืน คือ เกษตรกรมีการ
รวมกลุมกันอยางเปนรูปธรรม เพ่ือแกไขปญหาเรื่องราคาอาหารเม็ดสำเร็จรูป และปญหาเรื่องการตลาด โดยมี
การจัดซ้ืออาหารเม็ดสำเร็จรูปจากบริษัทผูผลิตโดยตรง ทำใหสมาชิกสามารถลดตนทุนการผลิต นอกจากนี้ทาง
กลุมยังมีการบริหารจัดการเรื่องการตลาดใหกับสมาชิกเพ่ือปองกันปญหาเรื่องสินคาลนตลาด โดยจัดใหมีการ
จับผลผลิตหมุนเวียนกันไปในแตละเดือน สำหรับประเด็นลูกพันธุปลาหมอไทย สำนักงานประมงจังหวัด
เชียงใหมเล็งเห็นความสำคัญเรื่องการพัฒนาสายพันธุและลูกพันธุ จึงไดมอบหมายใหประมงอำเภอในพื้นท่ี
อำเภอพราว อำเภอสันทราย และอำเภอฮอด ดำเนินการอบรมใหความรูเกษตรกรในการเพาะพันธุปลา เพ่ือให
เกษตรกรมีโอกาสลดตนทุนการผลิตเรื่องลูกพันธุ และใหความรูเรื่องการคัดเลือกพอแมพันธุสัตวน้ำเพื่อใหได
คุณภาพปลาหมอไทยท่ีดี เปนท่ีตองการของตลาดในจังหวัดเชียงใหมตอไป 

เรื่องการตลาดทองถิ่น พบวามีปลาหมอไทยวางจำหนายทั้งในตลาดสดขนาดเล็กไปจนถึงตลาด
สดขนาดใหญ เชน ตลาดวโรรส (กาดหลวง) ตลาดรวมโชค และอีกหลายพ้ืนท่ีในจังหวัดเชียงใหม โดยสวนมาก
จะเปนการจำหนายในรูปของปลาสด ขนาดประมาณ 6-8 ตัว หรือ 10-12 ตัวตอกิโลกรัม ราคาไมต่ำกวา 120 
บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรมีความพึงพอใจในราคานี้ จึงไมมีความสนใจในการที่จะสรางมูลคาเพิ่มใหกับปลา
หมอไทยที่จำหนาย ในตลาดทองถิ่นนั้นมักจะมีพอคาคนกลางเดินทางมารับซื้อถึงบอเลี้ยง โดยจะมีการเพ่ิม
ราคาจากผูเลี้ยงเพ่ิมขึ้นเปนลำดับ เชน ผูเลี้ยงได 10 บาท หากมีพอคาคนกลางมารับซื้อถึงบอเลี้ยง ราคาก็จะ
เพิ่มขึ้นอีก 10 บาท ทำใหราคาปลาหมอไทยมีมูลคาเพิ่มตอกันไป โดยสวนใหญแลวราคาขายที่บอเลี้ยงจะมี
ราคาประมาณ 70-90 บาทตอกิโลกรัม ซึ ่งขึ ้นอยู กับชวงระยะเวลาของปลาที่ออกจากบอและราคาของ
ทองตลาดในชวงนั้นดวยเชนกัน 
 
2.3 ผลการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

ผูศึกษาไดคนควาเอกสาร การศึกษา และสารสนเทศท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
อนันต และคณะ (2541) ศึกษาผลของความหนาแนนตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของการเลี้ยง

ปลาหมอไทยในกระชัง ขนาด 2x2x1.5 เมตร ในพื้นที่ดินพรุ ดวยอัตราความหนาแนน 3 ระดับ คือ 50, 100 และ 
150 ตัวตอตารางเมตร เม่ือสิ้นสุดการทดลอง พิจารณาดานอัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และตนทุน
การผลิต พบวาอัตราความหนาแนนท่ีเหมาะสมในการเลี้ยงปลาหมอไทยในกระชังคือ 50 ตัวตอตารางเมตร 

วรัณยู (2547) ทดลองเพาะพันธุปลาหมอไทยดวยฮอรโมนสังเคราะห (buserelin acetate) ใน
อัตราความเขมขนที่ตางกันคือ 5, 10 และ 15 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับยาเสริมฤทธิ์ (domperidone) 5 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม เมื่อวิเคราะหผลทางสถิติพบวา ทุกความเขมขนของฮอรโมนที่ใชไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ แตเม่ือพิจารณาจากตนทุนแลวเห็นวาการใชฮอรโมนสังเคราะหในอัตราความเขมขน 
5 ไมโครกรัมตอกิโลกรัมเหมาะสมท่ีสุด 
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อำไพพรรณ (2548) ทดลองเลี้ยงปลาหมอไทยในกระชังดวยความหนาแนนตางกัน 5 ระดับ คือ 
50, 200, 400, 600 และ 800 ตัวตอลูกบาศกเมตร เลี้ยงในกระชังขนาด 1x1x1.5 เมตร จำนวน 15 กระชัง ใน
อางเก็บน้ำขนาด 50 ไร เปนเวลา 180 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พิจารณาดานอัตราการเจริญเติบโต อัตราการ
รอดตาย และตนทุนการผลิตของการทดลองครั้งนี้ พบวาอัตราความหนาแนนที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาหมอ
ไทยในกระชังคือ 200 ตัวตอลูกบาศกเมตร 

สุขุม (2549) ทดลองเลี้ยงปลาหมอไทยในบอซีเมนตที่อัตราความหนาแนนตางกัน 3 ระดับ คือ 
50, 100 และ 150 ตัวตอลูกบาศกเมตร เลี้ยงในบอซีเมนตขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 เมตร ความสูง 0.5 เมตร 
จำนวน 9 บอ ท่ีระดับน้ำ 0.5 เมตร เปนเวลา 150 วัน เม่ือสิ้นสุดการทดลอง พิจารณาดานการเจริญเติบโตและ
ตนทุนการผลิต พบวาอัตราความหนาแนนที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาหมอไทยในบอซีเมนตคือ 100 ตัวตอ
ลูกบาศกเมตร แตทั้งนี้การเลี้ยงปลาหมอไทยในบอซีเมนตอาจยังไมเหมาะสมที่จะสงเสริมเปนการเลี้ยงเชิง
พาณิชย 

กฤษณุพันธ (2553) ทดลองปรับปรุงพันธุปลาหมอไทยเพ่ือเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต ดวยวิธีการ
คัดเลือกแบบหมู (mass selection) โดยใชปลาหมอไทยที่ไดจากการเพาะเลี้ยงมาเปนพอแมพันธุ เมื่อดำเนินการ
ไปได 2 รุน พบวาปลาหมอไทยท่ีผานการคัดเลือกแบบหมูมีความยาวและน้ำหนักมากกวาปลาหมอไทยท่ีไมไดผาน
การคัดพันธุอยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของวิธีการคัดเลือกแบบหมูท่ี
สามารถใชในการปรับปรุงพันธุปลาหมอไทยใหมีอัตราการเจริญเติบโตดีข้ึนได 

เทพรัตน (2554) ศึกษาการอนุบาลลูกปลาหมอในกระชัง ดวยสูตรอาหารและความหนาแนนท่ี
ตางกัน การทดลองแบงออกเปน 2 การทดลอง เพื่อศึกษาผลของสูตรอาหารที่ตางกันและความหนาแนนในการ
อนุบาลลูกปลาหมอที่มีผลตอการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (FCR) อัตรารอดและตนทุน 
คาอาหาร โดยใชลูกปลาขนาดเฉลี่ย 0.95 ± 0.01 กรัม อนุบาลในกระชังขนาด 1×3 ตารางเมตร แขวนในบอดิน
ขนาด 1,000 ตารางเมตร ที่มีการใสปุยใหเกิดน้ำเขียว ใหอาหารวันละ 2 ครั้ง ในอัตรา 5% น้ำหนักตัวตอวัน วัด
การเจริญเติบโต ของลกูปลาและคุณภาพน้ำทุก 2 สปัดาห ตลอดระยะเวลาของการทดลอง 90 วนั ของแตละการ
ทดลอง ในการทดลองท่ี 1 ปลอยลกูปลาดวยความหนาแนน 100 ตวัตอตารางเมตร เลีย้งดวยอาหารท่ีแตกตางกัน 
3 สูตร ไดแก ปลาปนผสมรำละเอียด อัตราสวน 2:1 (38.2% CP) อาหารอนบุาลลูกปลาสําเร็จรูปไฮเกรด (40.4% 
CP) และ หัวอาหารหมูรวมผงผสมรําละเอียด (SW) อัตราสวน 2:1 (32.4% CP) การทดลองที่ 2 อนุบาลลูกปลา
ดวย ความหนาแนน 100, 150 และ 200 ตัวตอตารางเมตร ใชอาหารสูตร SW (32.4% CP) เม่ือสิ้นสุดการทดลอง
ที่ 1 น้ำหนักเพิ่ม (MWG) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (SGR) อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (FCR) และอัตรา
รอดของลูกปลาไมแตกตางกัน (p>0.05) แตตนทุนคาอาหารของอาหารสูตร SW มีคาตํ่ากวาอาหารสูตรอ่ืน อยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) การทดลองท่ี 2 พบวาการอนุบาลลูกปลาท่ีความหนาแนน 200 ตัวตอตารางเมตรมี 
MWG และ SGR ตํ่ากวาที่ 100 และ 150 ตัวตอตารางเมตร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) สวน FCR และ
อัตรารอดไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) ในทุกความหนาแนน อยางไรก็ตามตนทุน คาอาหารมี
คาตํ่าสุดเม่ืออนุบาลลูกปลาท่ีความหนาแนนสูงสดุ 200 ตัวตอตารางเมตร (p<0.05) เม่ือพิจารณาถึง ผลตอบแทน
ตอตนทุน (B/C ratio) พบวาการอนุบาลลูกปลาที ่ความหนาแนน 200 ตัวตอตารางเมตร มีคาสูงสุดอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ดงันั้นจึงควรอนุบาลลูกปลาหมอในกระชังท่ีความหนาแนน 200 ตัวตอตารางเมตร 

เทพรัตน (2555) ศึกษาความหนาแนนที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในกระชังรวมกับปลา
หมอไทยเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม และความปลอดภัยดานอาหาร โดยเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยที่ความหนาแนน 20 ตัวตอ
ตารางเมตร รวมกับปลาหมอไทยที่ความหนาแนน 20, 30 และ 40 ตัวตอตารางเมตร ในกระชังขนาด 1x3x1.5 
เมตร เปนเวลา 240 วัน เม่ือสิ้นสุดการทดลองพบวาปลาหมอไทยท่ีเลี้ยงดวยความหนาแนน 20 ตัวตอตารางเมตร 
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มีน้ำหนักสุดทาย น้ำหนักท่ีเพ่ิมข้ึน อัตราการเจริญเติบโตตอวัน อัตราการรอดตายสูงกวาปลาหมอไทยท่ีเลี้ยงดวย
ความหนาแนน 30 และ 40 ตัวตอตารางเมตร และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อก็ต่ำกวาเชนเดียวกัน 

จอมสุดา (2555) ไดศึกษาการแปลงเพศปลาหมอไทยดวยเอสโตรเจนชนิดธรรมชาต ิ(Premarin) ให
ไดเพศเมียลวน โดยวิธีการผสมฮอรโมนในอาหารใหลูกปลาหมอไทยกินท่ีระดับความเขมขนตางกัน คือ 0, 50, 
100, 150 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม โดยใชลูกปลาหมอไทยอายุ 2 สัปดาห เลี้ยงเปนระยะเวลา 4 สัปดาห ผล
การทดลอง พบวาชุดการทดลองที่ 4 ระดับความเขมขน 150 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม มีผลทําใหลูกปลา
เปลี่ยนเพศเปนเพศเมียไดเฉลี่ย 90 เปอรเซ็นต มีอัตราการรอดเฉลี่ย 72.7 เปอรเซ็นต และปลาหมอไทยท่ีถูกแปลง
เพศเปนเพศเมียโดยวิธีนี้มีความยาวเฉลี่ย 8.1 เซนติเมตร และมีน้ำหนักเฉลี่ย 10.2 กรัม รองลงมาคือกลุมทดลอง
ที่ 3 ที่ระดับความเขมขน 100 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม และกลุมทดลองที่ 2 ที่ระดับความเขมขน 50 
มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม มีผลทําใหลูกปลาเปลี่ยนเพศเปนเพศเมียเฉลี่ย 61.1 และ 60 เปอรเซ็นต ตามลำดับ 
มีอัตราการรอดเฉลี่ย 73.3 และ 78.0 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และปลาหมอไทยท่ีถูกแปลงเพศเปนเพศเมียโดยวิธีนี้
มีความยาวเฉลี่ย 5.9 และ 4.6 เซนติเมตร ตามลําดับ และมีน้ำหนักเฉลี่ย 7.9 และ 6.8 กรัม ตามลําดับ 
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กรอบแนวคิดการศึกษา 
 

กรอบแนวความคิดในการศึกษาครั้งนี้ ตองการศึกษาสภาวะการเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกร
ในจังหวัดเชียงใหม โดยมีปจจัยที่เกี่ยวของคือ ขอมูลพื้นฐานทั่วไปทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการของ
เกษตรกร รูปแบบและวิธีการเลี้ยงปลาหมอไทย ปญหาในการเลี้ยงปลาหมอไทยดานตาง ๆ พรอมแนวทาง
แกไข และขอเสนอแนะของเกษตรกร เพื่อนำขอมูลที่ไดไปใชในการวางแผนการสงเสริม เพื่อใหเหมาะสมและ
ตรงความตองการของเกษตรกร ไดตามภาพท่ี 1 ดังนี้ 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการศึกษา สภาวะการเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม 

  

ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปทางสังคมและเศรษฐกิจ
บางประการของเกษตรกร ไดแก 
- เพศ 
- อาย ุ
- ศาสนา 
- ระดับการศึกษา 
- สถานภาพ 
- รายได 
- ประสบการณในการเลี้ยงปลา 

ปญหา อุปสรรค ความตองการชวยเหลือ
จากภาครัฐ ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
- ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
- ดานลูกพันธุปลา 
- ดานอาหารปลา 
- ดานการจัดการ 
- ดานผลผลิต และการตลาด 

การเล้ียงปลาหมอไทยของเกษตรกรใน

จังหวัดเชียงใหม 
- รูปแบบการเลี้ยง 
- การจัดการลูกพันธุปลา 
- การจัดการการเลี้ยง 
- การใหอาหาร 
- การปองกันโรค 
- การจำหนายผลผลิต 
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บทท่ี 3 
ผลการศึกษา 

 
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานทั่วไปทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกรผูเลี ้ยงปลาหมอไทยใน
จังหวัดเชียงใหม 
 

เพศ 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 45 ราย คิดเปนรอยละ 75.0 และ
เพศหญิง จำนวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 25.0 ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  เพศของเกษตรกร 

N = 60 
เพศ จำนวน (ราย) รอยละ 
ชาย 45 75.0 
หญิง 15 25.0 

 
 อายุ 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญมีอายุ 46-64 ป จำนวน 36 ราย คิดเปนรอยละ 60.0 มี
อายุ 31-45 ป จำนวน 18 ราย คิดเปนรอยละ 30.0 และมีอายุ 65 ปขึ้นไป จำนวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 8.3 
และมีอายุนอยกวาหรือเทากับ 30 ป จำนวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 1.7 โดยเกษตรกรมีอายุต่ำสุด 27 ป และมี
อายุสูงสุด 67 ป อายุเฉลี่ย 49 ป (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.13) ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2  อายุของเกษตรกร 

N = 60 
อาย ุ จำนวน (ราย) รอยละ 
นอยกวาหรือเทากับ 30 ป 1 1.7 
31-45 ป 18 30.0 
46-64 ป 36 60.0 
65 ปข้ึนไป 5 8.3 
ต่ำสุด 27 ป สูงสุด 67 ป เฉลี่ย 49 ป (S.D. = 8.13) 

 
 ศาสนา 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ จำนวน 60 ราย คิดเปนรอยละ 100.0  
ดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3  ศาสนาของเกษตรกร 

N = 60 
ศาสนา จำนวน (ราย) รอยละ 
พุทธ 60 100 
อ่ืน ๆ 0 0 

 
 ระดับการศึกษา 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. จำนวน 28 
ราย คิดเปนรอยละ 46.7 ประถมศึกษา จำนวน 21 ราย คิดเปนรอยละ 35.0 ปริญญาตรี จำนวน 6 ราย  
คิดเปนรอยละ 10.0 และสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 8.3 ดังตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4  ระดับการศึกษา 

N = 60 
ระดับการศึกษา จำนวน (ราย) รอยละ 
ประถมศึกษา 21 35.0 
มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. 28 46.7 
ปริญญาตร ี 6 10.0 
สูงกวาปริญญาตร ี 5 8.3 

 
 สถานภาพทางครอบครัว 
 ผลการศึกษาพบวา ครอบครัวของเกษตรกรสวนใหญสมรสแลว จำนวน 51 ราย คิดเปนรอยละ 
85.0 โสด จำนวน 7 ราย คิดเปนรอยละ 11.7 หยา/หมาย จำนวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 3.3 ดังตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5  สถานภาพทางครอบครัว 

N = 60 
สถานภาพ จำนวน (ราย) รอยละ 
โสด 7 11.7 
สมรส 51 85.0 
หยา/หมาย 2 3.3 

 
 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 
 ผลการศึกษาพบวา จำนวนสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรสวนใหญ มีสมาชิกอาศัยอยูดวยกัน 
รวม 3-4 คน จำนวน 33 ราย คิดเปนรอยละ 55.0 มีสมาชิกอาศัยอยูดวยกันรวม 1-2 คน จำนวน 19 ราย  
คิดเปนรอยละ 31.7 และมีสมาชิกอาศัยอยูดวยกันตั้งแต 5 คนขึ้นไป จำนวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 13.3  
ดังตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6  จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 

N = 60 
จำนวนสมาชิกในครัวเรือน จำนวน (ราย) รอยละ 
1-2 คน 19 31.7 
3-4 คน 33 55.0 
5 คนข้ึนไป 8 13.3 

 
 อาชีพหลักของเกษตรกร 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญมีอาชีพดานเกษตรกรรม จำนวน 35 ราย คิดเปนรอยละ 
58.3 มีอาชีพคาขาย จำนวน 13 ราย คิดเปนรอยละ 21.7 เกษตรกรท่ีเลี้ยงปลาหมอไทยเปนอาชีพหลัก จำนวน 
5 ราย คิดเปนรอยละ 8.3 อาชีพรับจาง จำนวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 6.7 และมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
จำนวน 3 ราย  คิดเปนรอยละ 5.0 ดังตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี 7  อาชีพหลักของเกษตรกร 

N = 60 
อาชีพหลัก จำนวน (ราย) รอยละ 
เกษตรกรรม 35 58.3 
คาขาย 13 21.7 
เลี้ยงปลาหมอไทย 5 8.3 
รับจาง 4 6.7 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3 5.0 

 
 อาชีพรองของเกษตรกร 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญเลี้ยงปลาหมอไทยเปนอาชีพรอง จำนวน 55 ราย คิดเปน
รอยละ 91.6 อาชีพเกษตรกรรม จำนวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 6.7 และอาชีพรับจาง จำนวน 1 ราย คิดเปน
รอยละ 1.7 ดังตารางท่ี 8 
 
ตารางท่ี 8  อาชีพรองของเกษตรกร 

N = 60 
อาชีพรอง จำนวน (ราย) รอยละ 
เกษตรกรรม 4 6.7  
เลี้ยงปลาหมอไทย 55 91.6 
รับจาง 1 1.7 

 
 รายไดของครอบครัวตอป 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญมีรายไดตั้งแต 60,001-120,000 บาทตอป จำนวน 21 
ราย คิดเปนรอยละ 35.0 มีรายได 120,001-180,000 บาทตอป จำนวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 25.0 มีรายได 
180,001-240,000 บาทตอป จำนวน 13 ราย คิดเปนรอยละ 21.7 มีรายไดมากกวา 240,000 บาทตอป 
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จำนวน 11 ราย คิดเปนรอยละ 18.3 และไมมีเกษตรกรที่มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 60,000 บาทตอป  
ดังตารางท่ี 9 
 
ตารางท่ี 9  รายไดของครอบครัวตอป 

N = 60 
รายได จำนวน (ราย) รอยละ 
นอยกวาหรือเทากับ 60,000 บาท 0 0.0 
60,001-120,000 บาท 21 35.0 
120,001-180,000 บาท 15 25.0 
180,001-240,000 บาท 13 21.7 
มากกวา 240,000 บาทข้ึนไป 11 18.3 

 
 รายจายของครอบครัวตอป 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญมีรายจายนอยกวาหรือเทากับ 60,000 บาทตอป จำนวน 
23 ราย คิดเปนรอยละ 38.3 มีรายจายมากกวา 240,000 บาทตอป จำนวน 18 ราย คิดเปนรอยละ 30.0 มี
รายจาย 60,001-120,000 บาทตอป จำนวน 17 ราย คิดเปนรอยละ 28.3  มีรายจาย 120,001-180,000 
บาทตอป และ 180,001-240,000 บาทตอป อยางละจำนวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 1.7 ดังตารางท่ี 10 
 
ตารางท่ี 10  รายจายของครอบครัวตอป 

N = 60 
รายจาย จำนวน (ราย) รอยละ 
นอยกวาหรือเทากับ 60,000 บาท 23 38.3 
60,001-120,000 บาท 17 28.3 
120,001-180,000 บาท 1 1.7 
180,001-240,000 บาท 1 1.7 
มากกวา 240,000 บาทข้ึนไป 18 30.0 

 
 แหลงเงินทุนในการเล้ียงปลาหมอไทย 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญใชเงินทุนของตนเองในการเลี้ยง จำนวน 44 ราย คิดเปน
รอยละ 73.3 กูยืมจากกลุมออมทรัพย/กองทุนหมูบาน จำนวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 13.3 กูจากธนาคาร 
จำนวน 7 ราย คิดเปนรอยละ 11.7 และกูยืมจากเครือญาติ จำนวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 1.7 ดังตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี 11  แหลงเงินทุนในการเลี้ยงปลาหมอไทย 

N = 60 
แหลงเงินทุน จำนวน (ราย) รอยละ 
ธนาคาร 7 11.7 
เงินทุนตนเอง 44 73.3 
เครือญาติ 1 1.7 
กลุมออมทรัพย/กองทุนหมูบาน 8 13.3 

 
 การเปนสมาชิกกลุมหรือองคกร 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญเปนสมาชิกกลุมหรือองคกร เชน ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร กลุมออมทรัพย กองทุนหมูบานและกลุมตาง ๆ จำนวน 56 ราย คิดเปนรอยละ 93.3 
และเกษตรกรไมเปนสมาชิกกลุมหรือองคกรใด จำนวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 6.7 ดังตารางท่ี 12 
 
ตารางท่ี 12  การเปนสมาชิกกลุมหรือองคกร 

N = 60 
การเปนสมาชิกกลุมหรือองคกร จำนวน (ราย) รอยละ 
ไมเปน 4 6.7 
เปน 56 93.3 

 
 การข้ึนทะเบียนผูเพาะเล้ียงสัตวน้ำของกรมประมง 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรผูเลี้ยงปลาหมอไทยของจังหวัดเชียงใหมสวนใหญไดมาข้ึนทะเบียน
ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำของกรมประมงแลว จำนวน 49 ราย คิดเปนรอยละ 81.7 และมีเกษตรกรที่ยังไมไดข้ึน
ทะเบียน จำนวน 11 ราย คิดเปนรอยละ 18.3 ดังตารางท่ี 13 

ตารางท่ี 13  การข้ึนทะเบียนผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำของกรมประมง 
N = 60 

การข้ึนทะเบียน จำนวน (ราย) รอยละ 
ไมข้ึน 11 18.3 
ข้ึน 49 81.7 

 
 การรับขอมูลขาวสารดานการเล้ียงปลาหมอไทย 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไดรับขอมูลขาวสารการเลี้ยงปลาหมอไทย จำนวน 60 ราย คิดเปน
รอยละ 100.0 โดยไดรับขอมูลขาวสารจากหนวยงาน/เจาหนาท่ี กรมประมง จำนวน 49 ราย คิดเปนรอยละ 
81.7 จากการเขารวมการอบรมประชุม จำนวน 28 ราย คิดเปนรอยละ 46.7 จากเพื่อนเกษตรกรผูเลี้ยงปลา 
จำนวน 22 ราย คิดเปนรอยละ 36.7 และจากพอคาปลา จำนวน 6 ราย คิดเปน รอยละ 10.0 ดังตารางท่ี 14 
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ตารางท่ี 14  การรับขอมูลขาวสารดานการเลี้ยงปลาหมอไทย (เกษตรกรสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

N = 60 
การรับขอมูลขาวสาร จำนวน (ราย) รอยละ 
ไมเคย 0 0.0 
เคย 60 100.0 
  แหลงขอมูลขาวสาร   
    - เขารวมการอบรม/ประชุม 28 46.7 
    - หนวยงาน/เจาหนาท่ี กรมประมง 49 81.7 
    - เพ่ือนเกษตรกรผูเลี้ยงปลา 22 36.7 
    - พอคาปลา 6 10.0 

 
 เหตุผลในการประกอบอาชีพเล้ียงปลาหมอไทย 
 ผลการศึกษาพบวา เหตุผลสวนใหญท่ีเกษตรกรตัดสินใจเลี้ยงปลาหมอไทย เนื่องจากผลกำไรเปน
แรงจูงใจ จำนวน 41 ราย คิดเปนรอยละ 68.3 เลี้ยงงาย ทนทานตอโรค จำนวน 18 ราย คิดเปนรอยละ 30.0 
มีท่ีดินเหมาะสมในการเลี้ยงปลา จำนวน 18 ราย คิดเปนรอยละ 30.0 มีลูกพันธุในพ้ืนท่ี จำนวน 9 ราย คิดเปน
รอยละ 15.0 ไดรับการสนับสนุนจากกรมประมง จำนวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 8.3 และระยะเวลาในการเลี้ยง
สั้น จำนวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 6.7 ดังตารางท่ี 15 
 
ตารางท่ี 15  เหตุผลในการประกอบอาชีพเลี้ยงปลาหมอไทย (เกษตรกรสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

N = 60 
เหตุผล จำนวน (ราย) รอยละ 
มีท่ีดินเหมาะสม 18 30.0 
ผลกำไรเปนแรงจูงใจ 41 68.3 
เลี้ยงงาย/ทนทานตอโรค 18 30.0 
มีลูกพันธุปลาในพ้ืนท่ี 9 15.0 
ไดรับการสนับสนุนจากกรมประมง 5 8.3 
ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น 4 6.7 

 
 ความเปนอยูหลังจากการเล้ียงปลาหมอไทย 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรมีความเปนอยูที่ดีขึ้น จำนวน 44 ราย คิดเปนรอยละ 73.3 ความ
เปนอยูเหมือนเดิม จำนวน 13 ราย คิดเปนรอยละ 21.7 และความเปนอยูแยลง จำนวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 
5.0 ดังตารางท่ี 16 
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ตารางท่ี 16  ความเปนอยูหลังจากการเลี้ยงปลาหมอไทย 

N = 60 
ความเปนอยู จำนวน (ราย) รอยละ 
ดีข้ึน 44 73.3 
แยลง 3 5.0 
เหมือนเดิม 13 21.7 

 
สวนท่ี 2 รูปแบบและวิธีการเล้ียงปลาหมอไทยในจังหวัดเชียงใหม 
 
 รูปแบบการเล้ียงปลาหมอไทยของจังหวัดเชียงใหม 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรมีรูปแบบการเลี้ยงปลาหมอไทยเปนแบบเพาะลูกพันธุควบคูกับการ
เลี้ยงปลาเนื้อจำหนาย จำนวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 16.7 เลี้ยงเปนปลาเนื้อเพื่อจำหนาย จำนวน 50 ราย 
คิดเปนรอยละ 83.3 โดยเปนการเลี้ยงปลาหมอไทยชนิดเดียว จำนวน 42 ราย เลี้ยงรวมกับปลาชนิดอ่ืน จำนวน 
8 ราย ดังตารางท่ี 17 
 
ตารางท่ี 17  รูปแบบการเลี้ยงปลาหมอไทยของจังหวัดเชียงใหม 

N = 60 
รูปแบบการเลี้ยง จำนวน (ราย) รอยละ 
เพาะหรืออนุบาลลูกพันธุจำหนาย 0 0.0 
เพาะลูกพันธุและเลี้ยงปลาเนื้อจำหนาย 10 16.7 
เลี้ยงปลาเนื้อจำหนาย 50 83.3 
  - เลี้ยงรวมกับปลาชนิดอ่ืน 8 16.0 
  - เลี้ยงปลาหมอไทยชนิดเดียว 42 84.0 

  
 ประสบการณดานการเล้ียงปลาหมอไทย 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญมีประสบการณเลี้ยงปลาหมอไทยในบอดิน 0-3 ป จำนวน 
46 ราย คิดเปนรอยละ 76.6 มีประสบการณในการเลี้ยงปลา 4-6 ป จำนวน 13 ราย คิดเปนรอยละ 21.7 และ
มีประสบการณในการเลี้ยงปลา 7-9 ป จำนวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 1.7 ดังตารางท่ี 18 
 
ตารางท่ี 18  ประสบการณดานการเลี้ยงปลาหมอไทย 

N = 60 
ประสบการณ จำนวน (ราย) รอยละ 
0-3 46 76.6 
4-6 ป 13 21.7 
7-9 ป 1 1.7 
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 แรงงานในการเล้ียงปลาหมอไทย 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรท้ัง 60 ราย ใชแรงงานภายในครอบครัว คิดเปนรอยละ 100.0 โดย
ใชแรงงานภายในครอบครัว 1 คน จำนวน 30 ราย คิดเปนรอยละ 50.0 ใชแรงงานภายในครอบครัว 2 คน 
จำนวน 24 ราย คิดเปนรอยละ 40.0 ใชแรงงานภายในครอบครัว 3 คน จำนวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 8.3 ใช
แรงงานภายในครอบครัว 4 คน จำนวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 1.7 นอกจากนี้ยังมีการจางแรงงานภายนอกอีก
จำนวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 8.3 ดังตารางท่ี 19 
 
ตารางท่ี 19  แรงงานในการเลี้ยงปลาหมอไทย 

N = 60 
แรงงาน จำนวน (ราย) รอยละ 
ภายในครอบครัว 60 100.0 
  - 1 คน 30 50.0 
  - 2 คน 24 40.0 
  - 3 คน 5 8.3 
  - 4 คน 1 1.7 
จางแรงงานภายนอก 5 8.3 

 
 การถือครองท่ีดินในการเล้ียงปลาหมอไทย 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญเลี้ยงปลาในที่ดินของตนเอง จำนวน 48 ราย คิดเปนรอย
ละ 80.0 และเกษตรกรเชาท่ีดินในการเลี้ยงปลา จำนวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 20.0 ดังตารางท่ี 20 
 
ตารางท่ี 20  การถือครองท่ีดินในการเลี้ยงปลาหมอไทย 

N = 60 
ประเภทพ้ืนท่ี จำนวน (ราย) รอยละ 
พ้ืนท่ีเชา 12 20.0 
พ้ืนท่ีตนเอง 48 80.0 

 
 ขนาดพ้ืนท่ีเล้ียงปลาหมอไทย 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญมีพื้นท่ีเลี้ยงปลานอยกวา 0.5 ไร จำนวน 30 ราย คิดเปน
รอยละ 50.0 พื้นที่เลี้ยงปลาตั้งแต 0.5-1 ไร จำนวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 25.0 พื้นที่เลี้ยงปลาตั้งแต 1.1-3 
ไร จำนวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 16.7 และพื้นที่เลี้ยงปลามากกวา 3 ไร จำนวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 8.3 
ดังตารางท่ี 21 
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ตารางท่ี 21  ขนาดพ้ืนท่ีเลี้ยงปลาหมอไทย 

N = 60 
ขนาดพ้ืนท่ี จำนวน (ราย) รอยละ 
นอยกวา 0.5 ไร 30 50.0 
0.5-1 ไร 15 25.0 
1.1-3 ไร 10 16.7 
มากกวา 3 ไร 5 8.3 

 
 แหลงน้ำท่ีใชเล้ียงปลาหมอไทย 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญใชน้ำจากระบบชลประทาน จำนวน 33 ราย คิดเปนรอย
ละ 55.0 ใชน้ำจากบอบาดาล จำนวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 23.3 ใชน้ำจากแมน้ำ ลำหวย จำนวน 11 ราย 
คิดเปนรอยละ 18.4 และใชน้ำจากน้ำฝน จำนวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 3.3 ดังตารางท่ี 22 
 
ตารางท่ี 22  แหลงน้ำท่ีใชเลี้ยงปลาหมอไทย 

N = 60 
แหลงน้ำ จำนวน (ราย) รอยละ 
น้ำฝน 2 3.3 
ระบบชลประทาน 33 55.0 
น้ำบาดาล 14 23.3 
แมน้ำ ลำหวย 11 18.4 

 
 แหลงลูกพันธุปลาหมอไทยท่ีนำมาเล้ียง 
 ผลการศึกษาพบวา ลูกพันธุปลาหมอไทยที่เกษตรกรนำมาเลี้ยงสวนใหญซื้อจากฟารมเอกชน 
กลุม/ชมรม จำนวน 43 ราย คิดเปนรอยละ 71.7 จากการเพาะพันธุปลาเอง จำนวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 
16.7 และซ้ือลูกพันธุจากหนวยงานกรมประมง จำนวน 7 ราย คิดเปนรอยละ 11.6 ดังตารางท่ี 23 
 
ตารางท่ี 23  แหลงลูกพันธุปลาหมอไทยท่ีนำมาเลี้ยง 

N = 60 
แหลงลูกพันธุปลา จำนวน (ราย) รอยละ 
เพาะพันธุเอง 10 16.7 
ซ้ือลูกพันธุจากกรมประมง 7 11.6 
ซ้ือลูกพันธุจากฟารมเอกชน กลุม/ชมรม 43 71.7 

 
 ขนาดลูกพันธุปลาหมอไทยท่ีนำมาเริ่มตนเล้ียง 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญปลอยลูกพันธุปลาหมอไทย ขนาด 2-3 เซนติเมตร จำนวน 
43 ราย คิดเปนรอยละ 71.7 ปลอยลูกพันธุปลาขนาด 3-4 เซนติเมตร จำนวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 23.3 
ปลอยลูกพันธุปลาขนาด 4-5 เซนติเมตร จำนวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 5.0 ดังตารางท่ี 24 
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ตารางท่ี 24  ขนาดลูกพันธุปลาหมอไทยท่ีนำมาเริ่มตนเลี้ยง 

N = 60 
ขนาดลูกพันธุปลา จำนวน (ราย) รอยละ 
2-3 เซนติเมตร 43 71.7 
3-4 เซนติเมตร 14 23.3 
4-5 เซนติเมตร 3 5.0 

 
 อัตราความหนาแนนในการปลอยปลาหมอไทย 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญปลอยปลาในอัตราความหนาแนน 15,001-20,000 ตัวตอ
ไร จำนวน 29 ราย คิดเปนรอยละ 48.3 ปลอยปลาในอัตราความหนาแนน 8,000-10,000 ตัวตอไร จำนวน 14 
ราย คิดเปนรอยละ 23.3 ปลอยปลาในอัตราความหนาแนน 12,001-15,000 ตัวตัวไร จำนวน 10 ราย คิดเปน
รอยละ 16.7 ปลอยปลาในอัตราความหนาแนน 10,001-12,000 ตัวตอไร จำนวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 10.0 
และปลอยปลาในอัตราความหนาแนนมากกวา 20,000 ตัวตอไร จำนวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 1.7  
ดังตารางท่ี 25 
 
ตารางท่ี 25  อัตราความหนาแนนในการปลอยปลาหมอไทย 

N = 60 
ความหนาแนน จำนวน (ราย) รอยละ 
8,000-10,000 ตัวตอไร 14 23.3 
10,001-12,000 ตัวตอไร 6 10.0 
12,001-15,000 ตัวตัวไร 10 16.7 
15,001-20,000 ตัวตอไร 29 48.3 
มากกวา 20,000 ตัวตอไร 1 1.7 
ความหนาแนนเฉลี่ย 16,383.3 ตัวตอไร   

 
 จำนวนรอบการเล้ียงปลาหมอไทยตอป 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญเลี้ยงปลาจำนวน 2 รอบตอป จำนวน 33 ราย คิดเปนรอย
ละ 55.0 เลี้ยงปลาจำนวน 1 รอบตอป จำนวน 26 ราย คิดเปนรอยละ 43.3 และเลี้ยงปลาจำนวน 3 รอบตอป 
จำนวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 1.7 ดังตารางท่ี 26 
 
ตารางท่ี 26  จำนวนรอบการเลี้ยงปลาหมอไทยตอป 

N = 60 
จำนวนรอบ จำนวน (ราย) รอยละ 
1 รอบ 26 43.3 
2 รอบ 33 55.0 
3 รอบ 1 1.7 
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 ระยะเวลาในการเล้ียงปลาหมอไทย 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญเลี้ยงปลานาน 5 เดือน จำนวน 36 ราย คิดเปนรอยละ 60.0 
เลี้ยงปลานาน 6 เดือน จำนวน 18 ราย คิดเปนรอยละ 30.0 และเลี้ยงปลานาน 4 เดือน จำนวน 6 ราย คิดเปน
รอยละ 10.0 ดังตารางท่ี 27 
 
ตารางท่ี 27  ระยะเวลาในการเลี้ยงปลาหมอไทย 

N = 60 
ระยะเวลา จำนวน (ราย) รอยละ 
4 เดือน 6 10.0 
5 เดือน 36 60.0 
6 เดือน 18 30.0 

 
 ชนิดอาหารท่ีใชเล้ียงปลาหมอไทย 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญนิยมเลี้ยงปลาดวยอาหารเม็ดสำเร็จรูปอยางเดียว จำนวน 
57 ราย คิดเปนรอยละ 92.4 และเลี้ยงปลาดวยอาหารผสมเองและอาหารสำเร็จรูปรวมกัน จำนวน 3 ราย คิด
เปนรอยละ 7.6 ดังตารางท่ี 28 
 
ตารางท่ี 28  ชนิดอาหารท่ีใชเลี้ยงปลาหมอไทย 

N = 60 
ชนิดอาหาร จำนวน (ราย) รอยละ 
อาหารเม็ดสำเร็จรูป 57 92.4 
อาหารผสมเองและอาหารสำเร็จรูป 3 7.6 

 
 แหลงท่ีมาของอาหารปลา 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญซื้ออาหารปลาจากรานขายอาหารสัตวทั่วไป จำนวน 53 
ราย คิดเปนรอยละ 88.3 ซื้อจากกลุม/ชมรม จำนวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 6.7 และซื้อจากตัวแทน/เซลล
บริษัท จำนวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 5.0 ดังตารางท่ี 29 
 
ตารางท่ี 29  แหลงท่ีมาของอาหารปลา 

N = 60 
แหลงท่ีมาของอาหารปลา จำนวน (ราย) รอยละ 
ซ้ือจากรานขายอาหารสัตวท่ัวไป 53 88.3 
ซ้ือจากตัวแทน/เซลลบริษัท 3 5.0 
ซ้ือจากกลุม/ชมรม 4 6.7 
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 จำนวนครั้งท่ีใหอาหารตอวัน 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญใหปลากินอาหาร 2 ครั้งตอวัน จำนวน 56 ราย คิดเปน
รอยละ 93.3 ใหปลากินอาหาร 3 ครั้งตอวัน จำนวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 5.0 และใหปลากินอาหาร 1 ครั้ง
ตอวัน จำนวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 1.7 ดังตารางท่ี 30 
 
ตารางท่ี 30  จำนวนครั้งท่ีใหอาหารตอวัน 

N = 60 
จำนวนครั้งท่ีใหอาหารตอวัน จำนวน (ราย) รอยละ 
1 ครั้ง 1 1.7 
2 ครั้ง 56 93.3 
3 ครั้ง 3 5.0 

 
 ปญหาโรคท่ีพบและการแกไขปญหาเม่ือเกิดโรคระหวางการเล้ียงปลาหมอไทย 
 ผลการศึกษาพบวา ในระหวางการเลี้ยง เกษตรกรสวนใหญไมใชยาหรือสารเคมี เปนจำนวน 41 
ราย คิดเปนรอยละ 68.3 มีการใชยาหรือสารเคมี จำนวน 19 ราย คิดเปนรอยละ 31.7 โดยเกษตรกร 19 ราย
ที่มีการใชยาหรือสารเคมีนั้น เนื่องจากพบปญหาในการเกิดโรค และมีการแกไขปญหาโดยใชยาปฏิชีวนะ 
จำนวน 10 ราย คัดตัวที ่เปนโรคทิ ้ง จำนวน 15 ราย และนำปลาหมอไทยแชในน้ำเกลือ จำนวน 6 ราย 
(เกษตรกรสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) ดังตารางท่ี 31 
 
ตารางท่ี 31  ปญหาโรคท่ีพบและการแกไขปญหาเม่ือเกิดโรคระหวางการเลี้ยงปลาหมอไทย 

N = 60 
ปญหาโรคท่ีพบ จำนวน (ราย) รอยละ 
ไมมี 41 68.3 
มี 19 31.7 
  - ใชยาปฏิชวีนะ 10 52.6 
  - คัดตัวท่ีเปนโรคท้ิง 15 78.9 
  - แชเกลือ 6 31.6 

 
 ปญหาและวิธีการแกไขคุณภาพน้ำท่ีพบระหวางการเล้ียงปลาหมอไทย 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรผูเลี้ยงปลาสวนใหญไมมีปญหาเรื่องคุณภาพน้ำระหวางการเลี้ยง 
จำนวน 35 ราย คิดเปนรอยละ 58.3 เกษตรกรพบปญหาคุณภาพน้ำระหวางการเลี้ยง จำนวน 25 ราย คิดเปน
รอยละ 41.7 และเกษตรกรท้ัง 25 ราย ท่ีพบปญหาคุณภาพน้ำระหวางการเลี้ยงมีการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนโดย
การเปลี่ยนถายน้ำ จำนวน 22 ราย และเพิ่มอากาศ จำนวน 3 ราย (เกษตรกรสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 
ขอ) ดังตารางท่ี 32 
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ตารางท่ี 32  ปญหาและวิธีการแกไขคุณภาพน้ำท่ีพบระหวางการเลี้ยงปลาหมอไทย 

N = 60 
ปญหา จำนวน (ราย) รอยละ 
ไมมี 35 58.3 
มี 25 41.7 
  - เพ่ิมอากาศ 3 12.0 
  - เปลี่ยนถายน้ำ 22 88.0 

 
 การคัดขนาดปลาหมอไทยในระหวางการเล้ียง 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญไมมีการคัดขนาดปลาในระหวางการเลี้ยง เนื่องจากมีบอ
ปลาจำกัด จำนวน 53 ราย คิดเปนรอยละ 88.3 และมีเกษตรกรที่มีการคัดขนาดปลาในระหวางการเลี้ยง 
จำนวน 7 ราย คิดเปนรอยละ 11.7 ดังตารางท่ี 33 
 
ตารางท่ี 33  การคัดขนาดปลาหมอไทยในระหวางการเลี้ยง 

N = 60 
การคัดขนาดปลา จำนวน (ราย) รอยละ 
ไมมีการคัดขนาดปลา 53 88.3 
มีการคัดขนาดปลา 7 11.7 

 
 ขนาดปลาหมอไทยท่ีจำหนาย 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญจำหนายผลผลิตปลาหมอที่มีขนาดกลาง 7-10 ตัวตอ
กิโลกรัม จำนวน 59 ราย คิดเปนรอยละ 98.3 จำหนายผลผลิตปลาหมอท่ีมีขนาดใหญ 1-6 ตอกิโลกรัม จำนวน 
55 ราย คิดเปนรอยละ 91.7 และเกษตรกรจำหนายผลผลิตปลาหมอที่มีขนาดเล็ก 10 ตัวขึ้นไปตอกิโลกรัม 
จำนวน 23 ราย คิดเปนรอยละ 38.3 (เกษตรกรสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) ดังตารางท่ี 34 
 
ตารางท่ี 34  ขนาดปลาหมอไทยท่ีจำหนาย 

N = 60 
ขนาดปลาหมอไทย จำนวน (ราย) รอยละ 
ขนาดใหญ 1-6 ตัวตอกิโลกรัม 55 91.7 
ขนาดกลาง 7-10 ตัวตอกิโลกรัม 59 98.3 
ขนาดเล็ก 10 ตัวข้ึนไปตอกิโลกรัม 23 38.3 

 
 ปริมาณผลผลิตปลาหมอไทย 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญไดผลผลิตปลาหมอนอยกวา 500 กิโลกรัม จำนวน 24 
ราย คิดเปนรอยละ 40.0 ผลผลิตรายละ 501-1,000 กิโลกรัม จำนวน 18 ราย คิดเปนรอยละ 30.0 ผลผลิต
รายละ 1,001-2,000 กิโลกรัม จำนวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 20.0 ผลผลิตรายละ 2,001-3,000 กิโลกรัม 
จำนวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 6.7 และผลผลิตมากกวา 3,000 กิโลกรัม จำนวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 3.3 
ผลผลิตตอรายเฉลี่ย 981.8 กิโลกรัม ดังตารางท่ี 35 
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ตารางท่ี 35  ปริมาณผลผลิตปลาหมอไทย 

N = 60 
ปริมาณผลผลิต จำนวน (ราย) รอยละ 
นอยกวา 500 กิโลกรัม 24 40.0 
501-1,000 กิโลกรัม 18 30.0 
1,001-2,000 กิโลกรัม 12 20.0 
2,001-3,000 กิโลกรัม 4 6.7 
มากกวา 3,000 กิโลกรัม 2 3.3 

 
 ราคาปลาหมอไทย 
 เกษตรกรสามารถจำหนายปลาแยกตามขนาดดังนี้ 
 ราคาปลาหมอไทย ขนาดใหญ 1-6 ตัวตอกิโลกรัม เกษตรกรสวนใหญจำหนายปลาไดราคาตั้งแต 
81-100 บาทตอกิโลกรัม จำนวน 33 ราย คิดเปนรอยละ 55.0 ราคา 101-120 บาทตอกิโลกรัม จำนวน 14 
ราย คิดเปนรอยละ 23.3 ราคา 80 บาทตอกิโลกรัม จำนวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 8.3 และราคามากกวา 120 
บาทตอกิโลกรัม จำนวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 5.0 ดังตารางท่ี 36 
 
ตารางท่ี 36  ราคาปลาหมอไทย ขนาดใหญ 1-6 ตัวตอกิโลกรัม 

N = 60 
ราคา จำนวน (ราย) รอยละ 
80 บาท 5 8.3 
81-100 บาท 33 55.0 
101-120 บาท 14 23.3 
มากกวา 120 บาท 3 5.0 

 
 ราคาปลาหมอไทย ขนาดกลาง 7-10 ตัวตอกิโลกรัม เกษตรกรสวนใหญจำหนายปลาไดราคา
ตั้งแต 61-80 บาทตอกิโลกรัม จำนวน 26 ราย คิดเปนรอยละ 43.3 ราคาตั้งแต 40-60 บาทตอกิโลกรัม 
จำนวน 21 ราย คิดเปนรอยละ 35.0 และราคาตั้งแต 81-100 บาทตอกิโลกรัม จำนวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 
20.0 ดังตารางท่ี 37 
 
ตารางท่ี 37  ราคาปลาหมอไทย ขนาดกลาง 7-10 ตัวตอกิโลกรัม 

N = 60 
ราคา จำนวน (ราย) รอยละ 
40-60 บาท 21 35.0 
61-80 บาท 26 43.3 
81-100 บาท 12 20.0 
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 ราคาปลาหมอไทย ขนาดเล็ก 10 ตัวขึ้นไปตอกิโลกรัม โดยเกษตรกรที่จำหนายปลาขนาดเล็ก
เพียง 23 ราย เกษตรกรสวนใหญจำหนายปลาไดราคา 40 บาทตอกิโลกรัม จำนวน 17 ราย คิดเปนรอยละ 
73.9 ราคา 61-80 บาทตอกิโลกรัม จำนวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 21.7 และราคาตั้งแต 41-60 บาทตอ
กิโลกรมั จำนวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 4.3 ดังตารางท่ี 38 
 
ตารางท่ี 38  ราคาปลาหมอไทย ขนาดเล็ก 10 ตัวข้ึนไปตอกิโลกรัม 

N = 60 
ราคา จำนวน (ราย) รอยละ 
40 บาท 17 73.9 
41-60 บาท 1 4.3 
61-80 บาท 5 21.7 

 
 รายไดจากการจำหนายปลาหมอไทย 
 จากการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญมีรายไดจากการจำหนายปลา 50,001-100,000 บาท 
จำนวน 16 ราย คิดเปนรอยละ 26.7 มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 20,000 บาท จำนวน 15 ราย คิดเปนรอย
ละ 25.0 มีรายได 20,001-50,000 บาท จำนวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 23.3 มีรายได 100,001-200,000 
บาท จำนวน 9 ราย คิดเปนรอยละ 15.0 มีรายไดตั้งแต 200,001-300,000 บาท จำนวน 4 ราย คิดเปนรอย
ละ 6.7 และมีรายไดมากกวา 300,000 บาท จำนวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 3.3 ดังตารางท่ี 39 
 
ตารางท่ี 39  รายไดจากการจำหนายปลาหมอไทย 

N = 60 
ราคา จำนวน (ราย) รอยละ 
นอยกวาหรือเทากับ 20,000 บาท 15 25.0 
20,001-50,000 บาท 14 23.3 
50,001-100,000 บาท 16 26.7 
100,001-200,000 บาท 9 15.0 
200,001-300,000 บาท 4 6.7 
มากกวา 300,000 บาท 2 3.3 

 
 ชองทางการจำหนายปลาหมอไทย 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญจำหนายปลาใหกับพอคาที่มารับชื้อท่ีบอเลี้ยง จำนวน 42 
ราย คิดเปนรอยละ 70.0 โดยทั้ง 42 รายมีกลุม/ชมรมเปนผูจับผลผลิตให จำนวน 21 ราย ผูเลี้ยงเปนผูจับ
ผลผลิตให จำนวน 18 ราย และผูซ้ือจับผลผลิตเอง จำนวน 3 ราย รองลงมาพบวาเปนการจำหนายปลาใหผูซ้ือ
ท่ีตลาดสดท่ัวไป จำนวน 23 ราย คิดเปนรอยละ 38.3 จำหนายปลาใหผูซ้ือท่ีตลาดเกษตรกร จำหนายใหผูซ้ือท่ี
รานอาหาร และ ผูเลี้ยงแปรรูปปลาจำหนายเอง ชองทางละ จำนวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 3.3 (เกษตรกร
สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) ดังตารางท่ี 40 
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ตารางท่ี 40  ชองทางการจำหนายปลาหมอไทย 

N = 60 
การจำหนาย จำนวน (ราย) รอยละ 
จำหนายใหผูซ้ือท่ีตลาดสดท่ัวไป 23 38.3 
จำหนายใหผูซ้ือท่ีตลาดเกษตรกร 2 3.3 
จำหนายใหผูซ้ือท่ีรานอาหาร 2 3.3 
ผูเลี้ยงแปรรูปจำหนายเอง 2 3.3 
จำหนายใหผูซ้ือท่ีบอเลี้ยง 42 70.0 
  - ผูซ้ือจับเอง 3 7.1 
  - ผูเลี้ยงจับให 18 42.9 
  - กลุม/ชมรมเปนผูจับ 21 50 

 
 การกำหนดราคาผลผลิตปลาหมอไทย 
 ผลการศึกษาพบวา ราคาผลผลิตปลาหมอไทยของเกษตรกรถูกกำหนดจากกลุม/ชมรม จำนวน 
21 ราย คิดเปนร อยละ 35.0 ผู เล ี ้ยงปลาเปนผู กำหนดราคา จำนวน 20 ราย คิดเปนร อยละ 33.3  
ตกลงจำหนายปลาตามราคาตลาด จำนวน 17 ราย คิดเปนรอยละ 28.3 และจำหนายปลาโดยผูชื ้อเปนผู
กำหนดราคา จำนวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 3.4 ดังตารางท่ี 41 
 
ตารางท่ี 41  การกำหนดราคาผลผลิตปลาหมอไทย 

N = 60 
การกำหนดราคา จำนวน (ราย) รอยละ 
กลุม/ชมรมเปนผูกำหนดราคา 21 35.0 
ผูเลี้ยงเปนคนกำหนดราคา 20 33.3 
ตกลงราคาตามตลาด 17 28.3 
ผูซ้ือเปนผูกำหนดราคา 2 3.4 

 
 วิธีการจำหนายปลาหมอไทย 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญจำหนายปลาแบบเสรีไมมีขอผูกมัด โดยจำหนายใหพอคา
ท่ีใหราคาสูงกวา จำนวน 40 ราย คิดเปนรอยละ 66.7 เกษตรกรจำหนายใหกับกลุม/ชมรม จำนวน 17 ราย คิด
เปนรอยละ 28.3 และเกษตรกรจำหนายใหกับพอคาเจาประจำ จำนวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 5.0 ดังตารางท่ี 
42 
 
  



33 
 
ตารางท่ี 42  วิธีการจำหนายปลาหมอไทย 

N = 60 
วิธีการจำหนายปลา จำนวน (ราย) รอยละ 
จำหนายแบบเสรีไมมีขอผูกมัด 40 66.7 
จำหนายใหกลุม/ชมรมเทานั้น 17 28.3 
จำหนายเจาประจำ 3 5.0 
มีสัญญาจำหนายลวงหนา 0 0.0 

 
 การชำระเงินคาปลาหมอไทย 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญไดรับการชำระเงินคาปลาเปนเงินสดทั้งหมด จำนวน 42 
ราย คิดเปนรอยละ 70.0 ชำระเปนเงินสดและเงินเชื่อ จำนวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 20.0 และชำระเปนเงิน
เชื่อท้ังหมด จำนวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 10.0 ดังตารางท่ี 43 
 
ตารางท่ี 43  การชำระเงินคาปลาหมอไทย 

N = 60 
การชำระเงินคาปลา จำนวน (ราย) รอยละ 
ชำระเปนเงินสดท้ังหมด 42 70.0 
ชำระเปนเงินสดและเงินเชื่อ 12 20.0 
ชำระเปนเงินเชื่อท้ังหมด 6 10.0 

 
 การรับรองมาตรฐานฟารม 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรยังไมไดดำเนินการขอรับรองมาตรฐานฟารมกับกรมประมง จำนวน 
23 ราย คิดเปนรอยละ 38.3 ดำเนินการขอรับรองและไดรับมาตรฐานอาหารปลอดภัยจากกรมประมงแลว 
จำนวน 23 ราย คิดเปนรอยละ 38.3 เกษตรกรอยูในระหวางดำเนินการขอรับมาตรฐาน จำนวน 13 ราย คิด
เปนรอยละ 21.7 และไมสนใจขอรับมาตรฐาน จำนวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 1.7 ดังตารางท่ี 44 
 
ตารางท่ี 44  การรับรองมาตรฐานฟารม 

N = 60 
การรับรองมาตรฐานฟารม จำนวน (ราย) รอยละ 
ยังไมไดดำเนินการขอรับรอง 23 38.3 
ไดรับมาตรฐานอาหารปลอดภัยกรมประมง 23 38.3 
อยูในระหวางดำเนินการขอรับมาตรฐาน 13 21.7 
ไมสนใจขอรับมาตรฐาน 1 1.7 
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สวนท่ี 3 ปญหาในการเล้ียงปลาหมอไทยดานตาง ๆ พรอมแนวทางแกไข และขอเสนอแนะของเกษตรกรผู
เล้ียงปลาหมอไทยในจังหวัดเชียงใหม 
 
 ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐานในการเล้ียงปลาหมอไทย 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไมมีปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน จำนวน 7 ราย คิดเปนรอยละ 
11.7 และมีปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน จำนวน 53 ราย คิดเปนรอยละ 88.3 ปญหาที่พบไดแก พื้นที่มีจำกัด 
จำนวน 46 ราย คุณภาพน้ำไมเหมาะสม จำนวน 13 ราย คุณภาพดินเสื่อมโทรมปรับปรุงไดยาก จำนวน 6 ราย 
และขาดอาคารโรงเพาะฟก จำนวน 2 ราย (เกษตรกรสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) ดังตารางท่ี 45 
 
ตารางท่ี 45  ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

N = 60 
ประเด็นปญหา จำนวน (ราย) รอยละ 
ไมมี 7 11.7 
มี 53 88.3 
  - พ้ืนท่ีมีจำกัด 46 86.8 
  - คุณภาพน้ำไมเหมาะสม 13 24.5 
  - คุณภาพดินเสื่อมโทรมปรับปรุงไดยาก 6 11.3 
  - ขาดอาคารโรงเพาะฟก 2 3.7 

 
 ปญหาดานลูกพันธุปลาหมอไทย 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไมมีปญหาดานลูกพันธุเนื่องจากสามารถเพาะพันธุไดเอง จำนวน 3 
ราย คิดเปนรอยละ 5.0 และเกษตรกรสวนใหญมีปญหาดานลูกพันธุปลา จำนวน 57 ราย  คิดเปนรอยละ 95 
ปญหาที่พบไดแก ลูกพันธุปลามีราคาสูง จำนวน 30 ราย ลูกพันธุเปนเพศผูจำนวนมาก จำนวน 24 ราย ลูก
พันธุมีขนาดและจำนวนไมเพียงพอ จำนวน 21 ราย และลูกพันธุปลาไมแข็งแรง จำนวน 4 ราย (เกษตรกร
สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) ดังตารางท่ี 46 
 
ตารางท่ี 46  ปญหาดานลูกพันธุปลาหมอไทย 

N = 60 
ประเด็นปญหา จำนวน (ราย) รอยละ 
ไมมี 3 5.0 
มี 57 95.0 
  - ลูกพันธุปลามีราคาสูง 30 52.6 
  - ลูกพันธุเปนเพศผูจำนวนมาก 24 42.1 
  - ขนาดและจำนวนไมเพียงพอ 21 36.8 
  - ลูกพันธุปลาไมแข็งแรง 4 7.0 
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 ปญหาดานอาหารท่ีใชเล้ียงปลาหมอไทย 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรทุกรายมีปญหาดานอาหารท่ีใชเลี้ยงปลา คิดเปนรอยละ 100.0 คือ 
อาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงปลามีราคาแพง นอกจากนี้ อาหารสดที่ใชเลี้ยงมีคุณภาพต่ำ (เกษตรกรสามารถ
เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) ดังตารางท่ี 47 
 
ตารางท่ี 47  ปญหาดานอาหารท่ีใชเลี้ยงปลาหมอไทย 

N = 60 
ประเด็นปญหา จำนวน (ราย) รอยละ 
ไมมี 0 0.0 
มี 60 100.0 
  - อาหารเม็ดสำเร็จรูปมีราคาแพง 60 100.0 
  - อาหารสด คุณภาพต่ำ 6 10.0 

 
 ปญหาดานการจัดการในการเล้ียงปลาหมอไทย 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรทั้ง 60 รายมีปญหาดานการจัดการ ไดแก ปญหาการขาดลูกพันธุ
เพศเมีย จำนวน 34 ราย ปญหาขาดแหลงน้ำที่นำมาใชเลี ้ยง จำนวน 19 ราย ปญหาปลาตายเนื่องจากไม
แข็งแรง จำนวน 12 ราย ปญหาอัตราการรอดและผลผลิตตอหนวยต่ำ จำนวน 8 ราย ปญหาขาดความรูและ
ประสบการณ จำนวน 8 ราย และปญหาปลามีขนาดไมสม่ำเสมอ จำนวน 2 ราย (เกษตรกรสามารถเลือกตอบ
ไดมากกวา 1 ขอ) ดังตารางท่ี 48 
 
ตารางท่ี 48  ปญหาดานการจัดการในการเลี้ยงปลาหมอไทย 

N = 60 
ประเด็นปญหา จำนวน (ราย) รอยละ 
ไมมี 0 0.0 
มี 60 100.0 
  - ขาดลูกพันธุเพศเมีย 34 56.7 
  - ขาดแหลงน้ำท่ีนำมาใชในการเลี้ยง 19 31.7 
  - ปลาตายเนื่องจากไมแข็งแรง 12 20.0 
  - อัตราการรอดและผลผลิตตอหนวยต่ำ 8 13.3 
  - ขาดความรู และประสบการณ 8 13.3 
  - ปลามีขนาดไมสม่ำเสมอ 2 3.3 

 
 ปญหาดานผลผลิตและการตลาด 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรไมมีปญหาดานผลผลิตและการตลาด จำนวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 
6.7 และเกษตรกรมีปญหาดานผลผลิตและการตลาด จำนวน 56 ราย คิดเปนรอยละ 93.3 โดยมีปญหาสินคา
ไมไดคุณภาพตามท่ีตลาดตองการ จำนวน 37 ราย ความตองการของตลาดไมสม่ำเสมอ จำนวน 17 ราย ราคา
ปลาหมอไทยไมมีเสถียรภาพ จำนวน 8 ราย และปญหาเนื่องจากถูกพอคาคนกลางเอาเปรียบ จำนวน 6 ราย 
(เกษตรกรสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) ดังตารางท่ี 49 
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ตารางท่ี 49  ปญหาดานผลผลิตและการตลาด 

N = 60 
ประเด็นปญหา จำนวน (ราย) รอยละ 
ไมมี 4 6.7 
มี 56 93.3 
  - สินคาไมไดคุณภาพตามท่ีตลาดตองการ 37 66.1 
  - ความตองการของตลาดไมสม่ำเสมอ 17 30.4 
  - ราคาปลาหมอไมมีเสถียรภาพ 8 14.3 
  - ถูกพอคาคนกลางเอาเปรียบ 6 10.7 

 
 ความตองการขอรับการสนับสนุนจากกรมประมง 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรมีความตองการขอรับการสนับสนุนจากกรมประมงในดานความรู 
เรื่องการเพาะและอนุบาลลูกปลาหมอไทย จำนวน 37 ราย คิดเปนรอยละ 61.7 ความรูเรื่องการเลี้ยงและการ
จัดการ จำนวน 29 ราย คิดเปนรอยละ 48.3 ความรูเรื่องโรคและการรักษา จำนวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 
25.0 ตองการขอรับการสนับสนุนดานปจจัยการผลิต จำนวน 27 ราย คิดเปนรอยละ 45.0 ดานการทำอาหาร
สำเร็จรูปหรืออาหารผสม จำนวน 22 ราย คิดเปนรอยละ 36.7 สุดทายคือดานการเพาะและอนุบาลลูกปลา
หมอไทยจำหนายใหแกเกษตรกร จำนวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 6.7 (เกษตรกรสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 
ขอ) ดังตารางท่ี 50 
 
ตารางท่ี 50  ความตองการขอรับการสนับสนุนจากกรมประมง 

N = 60 
ความตองการขอรับการสนับสนุน จำนวน (ราย) รอยละ 
ความรู เรื่องการเพาะและอนุบาลลูกปลาหมอไทย 37 61.7 
ความรู เรื่องการเลี้ยงและการจัดการ 29 48.3 
ความรู เรื่องโรคและการรักษา 15 25.0 
สนับสนุนปจจัยการผลิต 27 45.0 
การทำอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารผสม 22 36.7 
การเพาะและอนุบาลลูกปลาหมอไทยจำหนายใหแกเกษตรกร 4 6.7 

 
 ขอเสนอแนะของเกษตรกรผูเล้ียงปลาหมอไทยในจังหวัดเชียงใหม 
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญใหขอเสนอแนะวา การเลี้ยงปลาหมอไทยเปนอาชีพหนึ่งท่ี
สามารถสรางรายไดเปนท่ีนาพอใจใหกับครอบครัวและยึดเปนอาชีพหลักได หนวยงานราชการควรสงเสริมและ
สนับสนุนใหเปนอาชีพท่ีม่ันคงและยั่งยืน อยางไรก็ตามความตองการลูกพันธุปลาหมอไทยเพศเมียเปนประเด็น
ปญหาสำคัญที่เกษตรกรตองการใหหนวยงานดำเนินการจัดหาแหลงลูกพันธุปลาหมอไทยเพศเมียที่มีคุณภาพ 
รวมถึงมีการสงเสริมและเพ่ิมชองทางการจำหนายปลาหมอไทยใหกวางข้ึน และควรมีการประกันราคาปลาหมอ
ไทยเนื่องจากราคาปลาไมมีเสถียรภาพ รวมท้ังควรมีการตอยอดเกษตรกรท่ีประสบผลสำเร็จ 
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บทท่ี 4 
วิจารณผลการศึกษา 

 
โดยท่ัวไป สัตวน้ำท่ีหนวยงานราชการสงเสริมใหเกษตรกรทำการเพาะเลี้ยงนั้นจะมีเพียงไมก่ีชนิด 

เชน ปลานิล ปลาดุก กบ เนื่องจากเปนสัตวน้ำที่เพาะเลี้ยงงาย จำหนายงาย สามารถนำมาประกอบอาหารได
หลากหลาย แตก็มีเกษตรกรอีกจำนวนไมนอยท่ีตองการทางเลือกท่ีตางออกไป ตองการชนิดพันธุสัตวน้ำตัวใหม
ในการเพาะเลี้ยง ตองการไดรับการสงเสริมองคความรูหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตนทุนต่ำ สามารถสราง
รายไดใหกับครอบครัวเปนที่นาพอใจและยึดเปนอาชีพได ปลาหมอไทย เปนสัตวน้ำอีกชนิดหนึ่งที่เกษตรกรผู
เพาะเลี้ยงสัตวน้ำในจังหวัดเชียงใหมใหความสนใจ ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นวาการเลี้ยงปลาหมอ
ไทยเปนอาชีพท่ีมีความเหมาะสมกับพื้นท่ี เปนอาชีพหนึ่งที่สามารถสรางรายได หนวยงานราชการควรสงเสริม
และสนับสนุนใหเปนอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาที่พบวาเกษตรกรรอยละ 73.3 มี
ความเปนอยูท่ีดีข้ึนหลังจากประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย โดยเกษตรกรรอยละ 26.7 มีรายไดจากการ
จำหนายปลาตั้งแต 50,000-100,000 บาท และในรายที่ประสบความสำเร็จสูงจะมีรายไดมากกวา 300,000 
บาท คิดเปนรายไดจากการจำหนายปลาเฉลี่ย 78,463.3 บาทตอราย ซึ่งจัดวาเปนรายไดที่สูง เนื่องจาก
เกษตรกรสวนใหญมีรายไดจากอาชีพหลักคือเกษตรกรรมและคาขายอยูแลว เมื่อมารวมกับรายไดจากอาชีพ
รองคือการเลี้ยงปลาหมอไทย ทำใหเกษตรกรมีรายไดตอครัวเรือนสูงข้ึน 

ผลการศึกษาสภาวะการเลี้ยงปลาหมอไทย พบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชายถึงรอยละ 75.0 
มีอายุอยูระหวาง 46-64 ป คิดเปนอายุเฉลี่ย 49 ป ซึ่งเปนวัยกลางคนอยูในชวงวัยทำงาน มีความพรอมและ
ประสบการณที่จะเรียนรูในการประกอบอาชีพเพิ่มเติม สวนใหญเกษตรกรมีสมาชิกในครอบครัวอยูอาศัย
รวมกัน จำนวน 3-4 คน ทำใหมีแรงงานในครัวเรอืนเพียงพอ สมาชิกสามารถใชเวลาวางจากการประกอบอาชีพ
หลักมาเลี้ยงปลาหมอไทยได นอกจากนี้ ถึงแมวาสวนใหญเกษตรกรจะมีประสบการณในการเลี้ยงปลาหมอไทย
ไมเกิน 3 ป แตก็มีประสบการณในการทำการเกษตรมาแลว ซ่ึงประสบการณในการทำการเกษตรมีสวนชวยทำ
ใหเกษตรกรสามารถเลี้ยงปลาหมอไทยไดผลเปนอยางดี ไมเกิดปญหาในการเลี้ยงปลาหมอไทย ในเกษตรกร
บางรายท่ีมีประสบการณเล ี ้ยงปลาหมอไทยมาแลวถึง 9 ป คือ นายสุเทพ ป นธ ิวงค บานเลขท่ี 83  
หมูท่ี 9 ตำบลแมแฝกใหม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เกษตรกรมีการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมจากประมง
อำเภอ และหนวยงานกรมประมงในพ้ืนท่ี รวมถึงองคความรูจากคณะเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยแมโจ 
จนสามารถเพาะพันธุปลาหมอไทยไดเอง ไมตองซื้อลูกพันธุจากแหลงอื่น ทำใหลดตนทุนการผลิต และเพ่ิม
รายไดใหกับตนเอง นับวาเปนจุดเริ่มตนใหเกษตรกรรายอ่ืน ๆ นำไปเปนตัวอยางในการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย 
นอกจากนี้ ยังพบวาเกษตรกรรอยละ 93.3 เปนสมาชิกกลุมหรือองคกรตาง ๆ โดยเกษตรกรสวนใหญเปน
สมาชิกกลุมผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจังหวัดเชียงใหม-ลำพูน ทำใหมีการรับขอมูลขาวสารดานการเลี้ยงปลาหมอไทย
เพิ่มขึ้น โดยการรับขอมูลขาวสารจากหนวยงานหรือเจาหนาที่ของกรมประมง ซึ่งมีจัดการอบรม ประชุมอยาง
ตอเนื่อง รวมถึงยังมีการรับขอมูลขาวสารจากเพื่อนเกษตรกรผูเลี ้ยงปลาดวยกัน เพื่อนำประสบการณมา
ประยุกตใชในการเลี้ยงปลาหมอไทยของตนเอง ซึ่งเปนผลใหเกษตรกรสวนใหญประสบความสำเร็จในการ
เพาะเลี้ยงปลาหมอไทย 

การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยเปนอาชีพที่นาสนใจ ไมจำเปนตองใชเทคโนโลยีขั้นสูง แตสามารถให
ใหผลตอบแทนท่ีนาพอใจแกเกษตรกร ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวา เหตุผลในการตัดสินใจเลี้ยงปลาหมอไทยของ
เกษตรกรเนื่องจาก 1) ผลกำไรเปนแรงจูงใจ 2) มีท่ีดินเปนของตนเอง 3) ปลาหมอไทยเลี้ยงงาย ทนทานตอโรค 
4) มีลูกพันธุปลาในพื้นที่ 5) ไดรับการสนับสนุนจากกรมประมง และ 6) ใชระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น ซึ่งใน
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การศึกษาครั้งนี้ไดศึกษารูปแบบ วิธีการเลี้ยง การจัดการการผลิต พบวาเกษตรกรสวนใหญเลี้ยงปลาในที่ดิน
ของตนเอง ครึ่งหนึ่งของเกษตรกรมีพื้นที่เลี้ยงปลาไมเกิน 0.5 ไร มีเพียงรอยละ 8.3 เทานั้นที่มีพื้นท่ีเลี้ยงปลา
มากกวา 3 ไร เกษตรกรรอยละ 71.7 ซื้อลูกพันธุปลามาจากฟารมเอกชน กลุม/ชมรม ขนาดลูกพันธุปลาท่ี
ปลอยประมาณ 2-3 เซนติเมตร เนื่องจากเปนขนาดท่ีผูเพาะพันธุนำออกจำหนายและราคาไมสูง อัตราความ
หนาแนนเฉลี่ย 16,383.3 ตัวตอไร หรือ 10.2 ตัวตอตารางเมตร ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสมพงษ และ
คณะ (2546) สรุปไววาความหนาแนนที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาหมอไทยคือ 10.0 ตัวตอตารางเมตร 
การปลอยปลาหมอไทยในความหนาแนนต่ำเปนผลดีกับเกษตรกร ชวยลดตนทุนการผลิตทำใหปลามีอัตราการ
รอดสูง ปลาเจริญเติบโตไดดี อยางไรก็ตามเกษตรกรยังสามารถเพิ่มอัตราการปลอยลูกพันธุปลาไดอีกเพื่อเพ่ิม
ปริมาณผลผลิต ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความสามารถในการจัดการฟารม และเปาหมายในการผลิตปลาจำหนาย 

ในการศึกษาการเลี้ยงปลาหมอไทยครั้งนี้ เกษตรกรมีระยะเวลาในการเลี้ยงปลาเฉลี่ย 5.1 เดือน 
ทำใหในหนึ่งปเกษตรกรสามารถเลี้ยงปลาหมอไดจำนวน 2 รอบตอป การใหอาหารเปนอาหารเม็ดสำเร็จรูป ซ่ึง
ซ้ือจากรานขายอาหารสัตวท่ัวไป ใหอาหารวันละ 2 ครั้ง ในสวนของปญหาเรื่องโรคและการแกไขปญหา พบวา
เกษตรกรรอยละ 68.3 ไมมีปญหาเรื่องโรค อีกรอยละ 31.7 พบปญหาเรื่องโรคและมีการแกไขปญหาโดยคัด
ปลาที่เปนโรคทิ้งและใชยาปฏิชีวนะ รวมถึงใชเกลือมาชวยในการรักษาโรค ซึ่งเกษตรกรไดรับความรูเกี่ยวกับ
การแกไขปญหาเรื่องโรคมาจากการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานฟารมกับกรมประมง ซึ่งมีเกษตรกรที่ไดรับ
มาตรฐานฟารมแลวและยังอยูในระหวางดำเนินการขอรับมาตรฐานรวมกันมากถึง รอยละ 60.0 ทำใหมีความรู
ดานการใชยาและสารเคมีเปนอยางดี สวนปญหาดานคุณภาพน้ำ เกษตรกรรอยละ 41.7 พบปญหาคุณภาพน้ำ
ในระหวางการเลี้ยง และแกไขโดยการเปลี่ยนถายน้ำ การเพ่ิมอากาศ 

ดานการประเมินผลผลิตปลาหมอไทย พบวาผลผลิตปลาหมอไทยตอรายเฉลี่ยจำนวน 981.8 
กิโลกรัม เกษตรกรมีรายไดจากการจำหนายปลาหมอไทยเฉลี่ยรอบละ 78,463.3 บาท ซ่ึงเปนรายไดท่ีคอนขาง
สูงเมื่อเทียบกับการใชประโยชนจากพื้นที่ สงผลใหเกษตรกรมีความสนใจที่จะเลี้ยงปลาหมอไทยตอไป ผลผลิต
ปลาหมอไทยรอยละ 70.0 ถูกจำหนายใหกับพอคาที่มารับซื้อท่ีบอเลี้ยง โดยมีกลุม/ชมรมเปนผูจับให ทำใหผู
เลี ้ยงมีความสะดวกสบายในการจำหนาย ไมจำเปนตองจัดหาอุปกรณและแรงงานในการจับปลาหมอไทย 
รองลงมาคือการจำหนายใหผูซ้ือท่ีตลาดสดท่ัวไปรอยละ 38.3 ซ่ึงสวนใหญจะเปนปลาท่ีมีขนาดไมตรงกับความ
ตองการของผูซ้ือท่ีบอเลี้ยง ในสวนของการกำหนดราคาผลผลิตปลาหมอไทยนั้น สวนใหญกลุม/ชมรมจะเปนผู
กำหนดราคา รองลงมาคือผูเลี้ยงเปนคนกำหนดราคา และตกลงตามราคาตลาด ซึ่งไมมีปญหาในการกำหนด
ราคา เนื่องจากผูเลี้ยงแตละรายเปนสมาชิกของกลุม/ชมรมอยูแลว และราคาท่ีกำหนดก็เปนราคาท่ีเปนไปตาม
กลไกของราคาตลาด เนื่องจากคุณภาพปลาหมอไทยที่ออกสูตลาดของผูเลี้ยงแตละรายไมมีความแตกตางกัน 
ไมมีผูเลี้ยงรายใดที่มีอำนาจผูกขาดราคาปลาหมอไทยได การจำหนายเปนไปแบบเสรีไมมีขอผูกมัด และหากมี
การจัดหาตลาดเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมชองทางการจำหนายปลาหมอไทยจะทำใหราคาปลาหมอไทยมีเสถียรภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

สำหรับปญหาในการเลี้ยงปลาหมอไทยดานตาง ๆ ของเกษตรกร ผลการศึกษาพบวาเกษตรกรมี
ปญหา ดังนี้ 

1. ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน และการมีพื้นที่จำกัด สืบเนื่องจากราคาที่ดินภายในจังหวัด
เชียงใหมมีราคาสูง ทำใหเกษตรกรไมสามารถขยายพื้นที่เลี้ยงและกำลังผลิตได รวมถึงปญหาดานปริมาณนำ้ท่ี
ใชเลี้ยงไมเพียงพอ เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญใชน้ำจากระบบชลประทาน ซ่ึงบางชวงเกิดปญหาในการจัดสรร
น้ำ ทำใหเกษตรกรไมมีน้ำเพ่ือใชในการจัดการการเลี้ยง 
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2. ปญหาดานลูกพันธุปลามีราคาสูง ลูกพันธุปลาเปนเพศผูมากกวาเพศเมีย ซ่ึงเกษตรกรสวนใหญ
ซ้ือลูกพันธุปลาจากฟารมเอกชน ไมสามารถเพาะพันธุไดเอง ทำใหตนทุนสูงข้ึน และไมมีโอกาสในการเลือกเพศ
ของลูกปลาใหตรงกับความตองการ 

3. ปญหาดานผลผลิตและการตลาด เกษตรกรมีปญหาดานสินคาไมไดคุณภาพตามที่ตลาด
ตองการมากที่สุด เนื่องจากตลาดผูบริโภคของจังหวัดเชียงใหมนิยมบริโภคปลาหมอไทยเพศเมียที่มีไข แต
เนื่องจากผูเลี้ยงประสบปญหาขาดลูกพันธุเพศเมีย ทำใหไมสามารถผลิตสินคาไดตามท่ีตลาดตองการ 

ในสวนของความตองการที่เกษตรกรตองการขอรับการสนับสนุนจากกรมประมงจากการศึกษา
ครั้งนี้ คือ ดานการเพาะพันธุและอนุบาลลูกพันธุปลาใหเพียงพอ หนวยงานดำเนินการจัดหาลูกพันธุปลาหมอ
ไทยเพศเมียที่มีคุณภาพ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหมสามารถนำการเลี ้ยงปลาหมอไทยกำหนดเปน
หลักสูตรหรือรายการทางเลือกในการประกอบอาชีพใหกับเกษตรกรได อยางไรก็ตามในภาพรวมผลการศึกษา
ครั้งนี้เปนการศึกษาสภาวะการเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหมเฉพาะชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง
เทานั้น ควรทำการติดตามสำรวจการเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหมอยางสม่ำเสมอและ
ตอเนื่อง ควรวิเคราะหตนทุนผลตอบแทนเพื่อความคุมทุนและตอเนื่องของการเลี้ยง ซึ่งจะทำใหการศึกษานี้
สามารถใชประโยชนไดอยางกวางขวางข้ึน 
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บทท่ี 5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 
 จากผลการศึกษาสภาวะการเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม สรุปไดดังนี้ 
 1. ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกร 
 เกษตรกรผูเลี้ยงปลาหมอไทยในจังหวัดเชียงใหม สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 75.0 มีอายุตั้งแต 
40-64 ป รอยละ 60.0 อายุเฉลี่ย 49 ป นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 100.0 จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา/
ปวช./ปวส. รอยละ 46.7 สถานภาพของครอบครัวสมรสแลว รอยละ 85.0 มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวท่ี
อาศัย 3-4 คน รอยละ 55.0 มีอาชีพหลักคือเกษตรกรรม รอยละ 58.3 และเลี้ยงปลาหมอไทยเปนอาชีพหลัก 
รอยละ 8.3 เลี้ยงปลาหมอไทยเปนอาชีพรอง รอยละ 91.7 มีรายไดของครอบครัวมากกวา 120,000 บาทตอป 
รอยละ 65.0 และมีรายจายของครอบครัวมากกวา 120,000 บาทตอป รอยละ 33.4 โดยใชเงินทุนตนเองเปน
แหลงเงินทุนหลักในการเลี้ยงปลาหมอไทย รอยละ 73.3 เกษตรกรผูเลี้ยงปลาหมอไทยสวนใหญเปนสมาชิกของ
กลุมตาง ๆ รอยละ 93.3 มีการข้ึนทะเบียนผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ รอยละ 81.7 เกษตรกรไดรับขอมูลขาวสารดาน
การเลี้ยงปลาหมอไทย รอยละ 100.0 โดยไดรับขอมูลขาวสารการเลี้ยงปลาหมอไทยจากหนวยงาน/เจาหนาท่ี 
กรมประมง รอยละ 81.7 เหตุผลในการประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาหมอไทย คือผลกำไรเปนแรงจูงใจ รอยละ 
68.3 การเลี้ยงปลาหมอไทยทำใหความเปนอยูของเกษตรกรดีข้ึน รอยละ 73.3 เนื่องจากการเลี้ยงปลาหมอไทย
สามารถสรางรายไดใหกับครอบครัว 
 2. รูปแบบและวิธีการเลี้ยงปลาหมอไทยในจังหวัดเชียงใหม 

รูปแบบและวิธีการเลี้ยงปลาหมอไทยในจังหวัดเชียงใหม พบวา มีรูปแบบในการเลี้ยงเปนปลาเนื้อ
เพื่อจำหนายเปนหลัก รอยละ 83.3 มีประสบการณเลี้ยงปลานอยกวาหรือเทากับ 3 ป คิดเปนรอยละ 76.7 
โดยใชแรงงานในครอบครัวเปนหลัก รอยละ 100.0 พื้นที่ใชเลี้ยงสวนใหญเกษตรกรเปนเจาของกรรมสิทธิ์เอง
รอยละ 80.0 โดยมีพ้ืนท่ีบอเลี้ยงปลารวมไมเกิน 0.5 ไร รอยละ 50.0 แหลงน้ำท่ีใชจากระบบชลประทาน รอย
ละ 55.0 แหลงลูกพันธุปลาหมอไทยที่นำมาเลี้ยงรอยละ 71.7 ซื้อลูกพันธุจากฟารมเอกชน กลุม/ชมรม โดย
ขนาดที่นิยมนำมาเริ่มตนเลี้ยงคือขนาด 2-3 ซ.ม. รอยละ 71.7 อัตราความหนาแนนเฉลี่ยประมาณ 16,000.0 
ตัวตอไร มีรอบการเลี้ยงเฉลี่ย 1.6 รอบตอป ใชระยะเวลาในการเลี้ยงปลาเฉลี่ย 5.2 เดือน ชนิดอาหารท่ีใหเปน
อาหารเม็ดสำเร็จรูป  รอยละ 100.0 อาหารสำเร็จรูปซื้อจากรานขายอาหารสัตวทั่วไป รอยละ 88.3 โดยให
อาหารปลา 2 ครั้งตอวัน รอยละ 93.3 ระหวางการเลี้ยงสวนใหญไมพบโรคในปลา รอยละ 68.3 ไมพบปญหา
เรื่องคุณภาพน้ำ รอยละ 58.3 ถาพบสวนใหญจะแกไขปญหาดวยการเปลี่ยนถายน้ำ เมื่อปลอยลูกพันธุลงบอ
แลวเกษตรกรสวนใหญไมมีการคัดขนาดปลา รอยละ 88.3 โดยปลาท่ีจำหนายสวนใหญมีขนาด 7-10 ตัวตอ
กิโลกรัม รอยละ 98.3 ขนาด 1-6 ตัวตอกิโลกรัม รอยละ 91.7 มีปริมาณผลผลิตรวมนอยกวา 500 กิโลกรัม 
รอยละ 40.0 ผลผลิตตอรายเฉลี่ย 981.8 กิโลกรัม เฉลี่ยตอไร 714 กิโลกรัม ราคาปลาหมอไทยที่จำหนาย 
ขนาด 1-6 ตัวตอกิโลกรัม ราคาเฉลี่ย 98.9 บาทตอกิโลกรัม ขนาด 7-10 ตัวตอกิโลกรัม ราคาเฉลี่ย 98.9 บาท
ตอกิโลกรัม ขนาด 10 ตัวข้ึนไปตอกิโลกรัม ราคาเฉลี่ย 49.6 บาทตอกิโลกรัม รายไดจากการจำหนายปลาตั้งแต 
50,001-100,000 บาท รอยละ 26.7 รายไดเฉลี่ยตอคน 78,463.3 บาท ซึ่งเปนรายไดที่คอนขางสูง มีรายได
สูงสุดมากกวา 300,000 บาท เกษตรกรรอยละ 70.0 จำหนายปลาแบบมีชีวิตใหกับพอคาท่ีมารับซ้ือท่ีบอเลี้ยง 
โดยการตกลงราคาตามกลุม/ชมรมเปนผูกำหนด รอยละ 35.0 จำหนายแบบเสรีไมมีขอผูกมัด รอยละ 66.7 
จายเงินคาปลาเปนเงินสด รอยละ 70.0 เกษตรกรไดรับ19มาตรฐาน Safety Level ของกรมประมง19 รอยละ 38.3 
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 3. ปญหาในการเลี ้ยงปลาหมอไทยดานตาง ๆ พรอมแนวทางแกไข และขอเสนอแนะของ
เกษตรกร 

เกษตรกรมีปญหาขอจำกัดดานพื้นที่ รอยละ 76.6 ปญหาคุณภาพน้ำไมเหมาะสม 21.6 และ
ปญหาพันธุปลาหมอไทยมีราคาสูง รอยละ 50.0 ปญหาอาหารเม็ดมีราคาแพง รอยละ 100.0 ปญหาขาดลูก
พันธุเพศเมีย รอยละ 56.6 สวนปญหาดานการตลาดพบวาผลผลิตปลาไมไดคุณภาพตามที่ตลาดตองการ รอย
ละ 61.6 สำหรับความตองการชวยเหลือจากภาครัฐ ตองการใหกรมประมงสนับสนุนปจจัยการผลิต รอยละ 
45.0 เพาะและอนุบาลลูกปลาหมอไทยใหเพียงพอ รอยละ 61.7 และถายทอดใหความรูดานการเลี้ยงและการ
จัดการ รอยละ 48.3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เกษตรกรสวนใหญใหความเห็นวา การเลี้ยงปลาหมอไทยเปน
อาชีพหนึ่งท่ีสามารถสรางรายไดใหกับครอบครัวเปนท่ีนาพอใจและยึดเปนอาชีพหลักได หนวยงานราชการควร
สงเสริมและสนับสนุนใหเปนอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน และควรมีการประกันราคาปลาหมอไทย เนื่องจากราคา
ปลาไมมีเสถียรภาพ และควรเพ่ิมชองทางการจำหนาย รวมท้ังมีการตอยอดเกษตรกรท่ีประสบผลสำเร็จ 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 5.2.1 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ 

- สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม  ควรจัดใหมีหลักสูตรหรือโครงการการเลี้ยงปลาหมอ
ไทยเปนทางเลือกหนึ่งในการสงเสริมอาชีพดานการประมง และทำการติดตามสำรวจการเลี้ยงปลาหมอไทยใน
จังหวัดเชียงใหม อยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง  

- กรมประมง ควรจัดใหมีหลักสูตรใหความรูดานการเพาะพันธุปลาหมอไทยแกเกษตรกร
ผูสนใจเพื่อแกไขปญหาการขาดลูกพันธุปลา รวมถึงปญหาราคาลูกพันธุปลามีราคาสูง ซึ่งเทคนิคและวิธีการ
เพาะพันธุลูกปลาหมอไทยถือเปนสิ่งสำคัญ เพื่อใหไดอัตราสวนลูกพันธุเพศเมียที่สูงขึ้น ซึ่งมีผลตอปริมาณ
ผลผลิตท่ีสูงข้ึนตรงกับความตองการของตลาด 

- สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม ควรจัดใหมีหลักสูตรใหความรูดานการทำอาหารปลา 
การใชอาหารผสมเองโดยใชวัตถุดิบที่มีในทองถิ่น มีการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อลดตนทุนการผลิต 
นอกจากนี้การสงเสริมการรวมกลุมในรูปแบบตาง ๆ ในระยะยาว เชน สหกรณ แปลงใหญ เพื่อจัดซื้ออาหาร
รวมกันก็อาจเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถลดตนทุนคาอาหารใหแกเกษตรกรไดเปนอยางดี 

- สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม ควรรวมกับกลุมผูเลี ้ยงปลาหมอไทย หาชองทาง
การตลาดปลาหมอไทยใหสามารถจำหนายไดมากขึ้น รวมถึงวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑจากปลาหมอไทย เชน 
ปลาสะเด็ดจี่ ปลารา ปลาสม ปลาแดดเดียว ไสอ่ัวปลา เพ่ือเปนการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑสัตวน้ำใหสูงข้ึน 
 
 5.2.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

- ในการศึกษาครั้งนี้ไมไดมีการศึกษาวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน ทำใหไมทราบความ
คุมทุนของการเลี้ยงปลาหมอไทย ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน
การเลี้ยงปลาหมอไทยในจังหวัดเชียงใหม 

- สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม ควรดำเนินการศึกษารวมกับศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด เขต 1 (เชียงใหม) ในการทดลองการเพาะพันธุปลาหมอไทยใหมีอัตราสวนเพศเมียท่ีสูงข้ึน
ซึ่งจะกอใหเกิดผลดีตอเกษตรกรผูเลี้ยงปลาหมอไทยในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งปจจุบันมีปญหาขาดแคลนลูกพันธุ
ปลาเพศเมียเปนอยางมาก 
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ภาคผนวก 
 

แบบสอบถามเพ่ือการศึกษา 
เรื่อง 

สภาวะการเล้ียงปลาหมอไทยของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม 

ช่ือผูเล้ียง..................................................................................................................................................... 
ท่ีอยูเลขท่ี........................หมูท่ี...........ตำบล.................................อำเภอ............................จังหวัดเชียงใหม 

สวนท่ี 1  เก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป ทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกร 

1.เพศ    ชาย  หญิง 

2. อายุ  .....................ป 

3. ศาสนา  พุทธ  คริสต  อิสลาม 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
  ไมไดเรียน  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. 
  ปริญญาตรี  สูงกวาปริญญาตรี  อ่ืน ๆระบุ........................................... 

5. สถานภาพ  โสด   สมรส   หยา/ราง 

6. จำนวนสมาชิกในครัวเรือน และแรงงาน 
 6.1 สมาชิกในครัวเรือนท่ีอาศัยอยูจริง................................คน 
 6.2 จำนวนแรงงานหลัก.....................................................คน 

7. อาชีพหลัก  เกษตรกรรรม    ชาวประมง 
  เลี้ยงปลาหมอไทย    รับจาง 
  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ    คาขาย 
  อ่ืน ๆ ระบุ.......................................................... 

8. อาชีพรอง  เกษตรกรรรม    ชาวประมง 
  เลี้ยงปลาหมอไทย    รับจาง 
  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ    คาขาย 
  อ่ืน ๆ ระบุ.......................................................... 

9. รายไดของครอบครัวตอป 
  นอยกวาหรือเทากับ 60,000 บาท   60,001-120,000บาท 
  120,001-180,000บาท   180,001-240,000บาท 
  มากกวา 240,000 บาท 
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10. รายจายของครอบครัวตอป 
  นอยกวาหรือเทากับ 60,000 บาท   60,001-120,000บาท 
  120,001-180,000บาท   180,001-240,000บาท 
  มากกวา 240,000 บาท 

11. แหลงเงินทุนท่ีทานใชในการเลี้ยงปลาหมอไทย 
  ธนาคาร     เงินทุนของตนเอง 
  เครือญาติ    กลุมออมทรัพย/กองทุนหมูบาน 
  เงินทุนนอกระบบ    อ่ืน ๆ ระบุ......................................... 

12. ทานเปนสมาชิกกลุมหรือองคกรหรือไม (เชน สมาชิก ธ.ก.ส กองทุนหมูบาน กลุมออมทรัพยฯ กลุมตาง ๆ) 
  ไมเปน 
  เปนระบุ............................................................ 

13. ทานข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำของกรมประมงหรือไม (ทบ.1) 
  ไมข้ึน เนื่องจาก................................................................................................. 
  ข้ึน เลขทะเบียน................................................ 

14. ทานเคยไดรับขอมูลขาวสารดานการเลี้ยงปลาหมอไทยหรือไม 
  ไมเคย 
  เคย ไดรับจากแหลงใด 
  (    ) เขารวมการอบรม/ประชุมเรื่องปลาหมอไทย จำนวน............................ครั้ง 
  (    ) หนวยงาน/เจาหนาท่ี กรมประมง 
  (    ) เพ่ือนเกษตรกรผูเลี้ยงปลา 
  (    ) พอคาปลา 
  (    ) อ่ืน ๆ ระบุ............................................. 

15. เหตุผลท่ีทานประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาหมอไทย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  มีท่ีดินเหมาะสม    ผลกำไรเปนแรงจูงใจ 
  เลี้ยงงาย/ทนทานตอโรค    มีลูกพันธุในพ้ืนท่ี 
  ไดรับการสนับสนุนจากกรมประมง   อ่ืน ๆ ระบุ....................................... 

16. ทานคิดวาอาชีพการเลี้ยงปลาหมอไทยทำใหความเปนอยูของครอบครัวทานดีข้ึนหรือไม 
  ดีข้ึน เพราะ.................................................................................................................... 
  แยลง เพราะ.................................................................................................................. 
  เหมือนเดิมเพราะ......................................................................................................... 
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สวนท่ี 2  รูปแบบและวิธีการเลี้ยงปลาหมอไทยในจังหวัดเชียงใหม 

1. รูปแบบการเลี้ยงปลาหมอไทย 
  เพาะหรืออนุบาลลูกพันธุจำหนาย 
  เลี้ยงปลาเนื้อจำหนาย 

 (     ) เลี้ยงรวมกับปลา........................................................ในบอเดียวกัน 
 (     ) เลี้ยงแยกเฉพาะปลาหมอไทย 

 เพาะลูกพันธุและเลี้ยงปลาเนื้อจำหนาย 

2. ประสบการณในการเลี้ยงปลาหมอไทย 
  0-3 ป     4-6ป 
  7-9 ป     10-12 ป 
  มากกวา12 ป 

3. การถือครองท่ีดินในการเลี้ยงปลาหมอไทย 
  พ้ืนท่ีเชา     พ้ืนท่ีตนเอง 

4. พ้ืนท่ีเลี้ยงปลาหมอไทย  ขนาด.............................ไร  จำนวน..............................บอ 
  ขนาด.............................ไร  จำนวน..............................บอ 
  ขนาด.............................ไร  จำนวน..............................บอ 
  ขนาด.............................ไร  จำนวน..............................บอ 

5. แหลงน้ำท่ีใชในการเลี้ยงปลาหมอไทย 
  น้ำฝน     ระบบชลประทาน 
  น้ำบาดาล    แมน้ำ ลำหวย 
  อ่ืน ๆ ระบุ....................................................... 

6. แหลงลูกพันธุปลาหมอไทยท่ีนำมาเลี้ยง 
  เพาะพันธุเอง 
  ซ้ือลูกพันธุจากกรมประมง  ชื่อหนวยงาน.......................................................................... 
  ซ้ือลูกพันธุจากฟารมเอกชน กลุม/ชมรม 

ชื่อฟารม กลุม/ชมรม..........................ขนาด..................ซม. ราคา...............บาท/ตัว 
ชื่อฟารม กลุม/ชมรม..........................ขนาด..................ซม. ราคา...............บาท/ตัว 
ชื่อฟารม กลุม/ชมรม..........................ขนาด..................ซม. ราคา...............บาท/ตัว 

7. ขนาดและจำนวนปลาหมอไทยท่ีนำมาเริ่มตนเลี้ยง 
  ขนาด 2-3 ซม.  จำนวน.................................ตัว 
  ขนาด 3-4 ซม.  จำนวน.................................ตัว 
  ขนาด 4-5 ซม.  จำนวน.................................ตวั 
    รวม......................................ตัว 

8. ความหนาแนนในการปลอยปลาหมอไทย  จำนวน.................................ตัว/ไร 

9. ระยะเวลาการเลี้ยงในรอบปท่ีผานมา   จำนวน....................รอบ รอบละ....................เดือน 
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10. ชนิดอาหารท่ีให 
  อาหารเม็ดสำเร็จรูป 

โปรตีน....................% จำนวน.......................ถุง/รอบ  ราคาถุงละ......................บาท 
โปรตีน....................% จำนวน.......................ถุง/รอบ  ราคาถุงละ......................บาท 
โปรตีน....................% จำนวน.......................ถุง/รอบ  ราคาถุงละ......................บาท 

  อาหารเม็ดผสมเอง โดยมีสวนผสมสำคัญคือ.............................................................................
  อาหารอ่ืน ๆ ระบุ...................................................................................................................... 

11. แหลงท่ีมาของอาหารปลา 
  ซ้ือจากรานขายอาหารสัตวท่ัวไป (     ) เงินสด  (     ) เงินเชื่อ 
  ซ้ือจากตัวแทน/เซลลของบริษัท (     ) เงินสด  (     ) เงินเชื่อ 
  ซ้ือจากกลุม/ชมรมท่ีสังกัด (     ) เงินสด  (     ) เงินเชื่อ 
  อ่ืน ๆ ระบุ.......................................................................................................................... 

12. จำนวนครั้งท่ีใหอาหารตอวัน 
  วันละ 1 ครั้ง ชวงเวลา (     ) เชา  (     ) กลางวัน  (     ) เย็น 
  วันละ 2 ครั้ง ชวงเวลา (     ) เชา  (     ) กลางวัน  (     ) เย็น 
  วันละ 3 ครั้ง (     ) เชา  (     ) กลางวัน  (     ) เย็น 
  อ่ืน ๆ ระบุ.......................................................................................................................... 

13. ในระหวางการเลี้ยง ทานมีปญหาเรื่องโรคหรือไม 
  ไมมี 
  มี ลักษณะอาการ และชวงเวลาท่ีพบ.................................................................................. 

14. หากมีปญหาเรื่องโรค ทานแกปญหาดวยวิธีใด 
  ใชยาปฏิชีวนะ ชื่อ.............................................อัตราสวนและวิธท่ีีใช................................ 
  คัดตัวท่ีเปนโรคท้ิงโดยการ (     ) ฝงดิน  (     ) ท้ิงลำน้ำ 
    (     ) ท้ิงถังขยะ (     ) รับประทาน 
  อ่ืน ๆ ระบุ.......................................................................................................................... 

15. ในระหวางการเลี้ยง ทานมีปญหาเรื่องคุณภาพน้ำหรือไม 
  ไมมี 
  มี ลักษณะอาการ และชวงเวลาท่ีพบ.................................................................................. 

16. หากมีปญหาเรื่องคุณภาพน้ำ ทานแกปญหาดวยวิธีใด 
  ใชสารเคมี ชื่อ..................................................อัตราสวนและวิธีท่ีใช.................................. 
  เพ่ิมการใหอากาศ โดย........................................................................................................ 
  อ่ืน ๆ ระบุ.......................................................................................................................... 

17. ในระหวางการเลี้ยง ทานมีการคัดขนาดปลาหมอไทยหรือไม 
  ไมมี 
  มีการคัดขนาดทุก..........................................เดือน 
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18. ขนาด ปริมาณ และราคาผลผลิตท่ีจำหนาย 
  ขนาดใหญ 1-6 ตัว/กก. จำนวน........................กก. ราคาบอเลี้ยง.....................บาท/กก.
  ขนาดกลาง 7-10 ตัว/กก.จำนวน......................กก. ราคาบอเลี้ยง.....................บาท/กก.
  ขนาดเล็ก 10 ตัวข้ึนไป/กก.จำนวน...................กก. ราคาบอเลี้ยง.....................บาท/กก.
  อ่ืน ๆ ระบุ................................................................................................................................ 

19. การจำหนายผลผลิตสวนใหญ ทานจำหนายผานชองทางใด 
  จำหนายใหผูซ้ือท่ีตลาดสดท่ัวไป 
  จำหนายใหผูซ้ือท่ีตลาดเกษตรกร หรือตลาดอ่ืน ๆ ท่ีหนวยงาน/ชุมชนจัดข้ึน 
  จำหนายใหผูซ้ือท่ีรานอาหาร 
  จำหนายใหผูซ้ือท่ีบอเลี้ยง 
  (     ) ผูซ้ือจับเอง      (     ) ผูเลี้ยงจับให 
  (     ) กลุม/ชมรมเปนผูจับ      (     ) อ่ืน ๆ............................................................. 
  ผูเลี้ยงแปรรูปจำหนายเอง 
  (     ) แปรรปูจำหนายเอง      (     ) แปรรูปจำหนายภายใตระบบแฟรนไชส 
  (     ) อ่ืน ๆ............................................................................................................... 

20. การกำหนดราคาผลผลิต 
  ตกลงตามราคาตลาด    ผูซ้ือเปนผูกำหนดราคา 
  ผูจำหนายเปนผูกำหนดราคา   กลุม/ชมรมเปนผูกำหนดราคา 

21. วิธีการจำหนาย 
  จำหนายแบบเสรีไมมีขอผูกมัด   จำหนายเจาประจำ 
  มีสัญญาซ้ือลวงหนา    จำหนายใหกลุม/ชมรมเทานั้น 

22. วิธีการชำระเงิน 
  ชำระเปนเงินสดท้ังหมด   ชำระเปนเงินเชื่อท้ังหมด 
  ชำระเปนเงินสดและเงินเชื่อ   อ่ืน ๆ ระบุ......................................... 

23. การรับรองมาตรฐานฟารม 
  ยังไมไดดำเนินการขอรับมาตรฐาน 
  อยูในระหวางดำเนินการขอรับมาตรฐาน 
  ไดรับมาตรฐาน Safety Level หรือ GAP (Good Aquaculture Practice) จากกรมประมง 
  ไมสนใจขอรับมาตรฐาน เนื่องจาก...................................................................................... 
  



48 
 
สวนที่ 3 ปญหาในการเลี้ยงปลาหมอไทยดานตาง ๆ พรอมแนวทางแกไข และขอเสนอแนะของเกษตรกรผู
เลี้ยงปลาหมอไทยในจังหวัดเชียงใหม 

1. ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาหมอไทย 
  พ้ืนท่ีมีจำกัด 
  คุณภาพน้ำไมเหมาะสม 
  คุณภาพดินเสื่อมโทรมปรับปรุงไดยาก 
  อ่ืน ๆระบุ............................................................................. 

2. ปญหาดานลูกพันธุปลาหมอไทย 
  ขนาดและจำนวนลูกพันธุปลามีไมเพียงพอกับความตองการ 
  ลูกพันธุปลามีราคาสูง 
  ลูกพันธุปลาไมแข็งแรง 
  อ่ืน ๆระบุ................................................................................ 

3. ปญหาดานอาหารท่ีใชเลี้ยงปลาหมอไทย 
  อาหารเม็ดสำเร็จรูปมีราคาแพง 
  อาหารสด คุณภาพต่ำ 
  อ่ืน ๆระบุ................................................................................ 

4. ปญหาดานการจัดการในการเลี้ยงปลาหมอไทย 
  ปลาตายเนื่องจากไมแข็งแรง  อัตราการรอดและผลผลิตตอหนวยต่ำ 
  ขาดความรู และประสบการณ  ขาดแหลงน้ำท่ีนำมาใชในการเลี้ยง 
  ขาดลูกพันธุเพศเมีย ซ่ึงเปนท่ีตองการของตลาด 
  อ่ืน ๆระบุ................................................................................ 

5. ปญหาดานผลผลิตและการตลาด 
  ราคาปลาหมอไมมีเสถียรภาพ  ความตองการของตลาดไมสม่ำเสมอ 
  ถูกพอคาคนกลางเอาเปรียบ  สินคาไมไดคุณภาพตามท่ีตลาดตองการ 
  อ่ืน ๆระบุ................................................................................ 

6. ทานคิดวากรมประมงควรสงเสริม สนับสนุน และถายทอดความรูเรื่องใดใหแกเกษตรกร 
  การเพาะและอนุบาลลูกปลาหมอไทย 
  การเพาะและอนุบาลลูกปลาหมอไทยจำหนายใหกับเกษตรกร 
  ดานการเลี้ยงและการจัดการ 
  ดานโรคและการรักษา 
  การเลี้ยงโดยใชอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารผสม 
  สนับสนนุปจจัยการผลติ 
  อ่ืน ๆ ระบุ.................................................................................. 
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7. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 


