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ABSTRACT 
 

This research is to study the searching information of the quoting demand meaning 
for fancy fish rearers in Bangkok area. The objective is the studying how to get the information 
about the demand meaning according to the fancy fish rearers. It’ll be studied the attitude, belief 
and value judgment which affect the demand meaning of fancy fish rearers. 

There are 4 sample sizes, which are as follows : 30 fancy fish rearers in Bangkok 
area,  6 fancy fish cloning businessmen,  2 doctors  2 architects.  They are in - depth interview to 
get the perfect information. 

According to the research, it is found that the fancy fish rearers search the 
information from the source of the fancy fish cloning businessmen and next group is from the 
fancy fish farm. 

The research is found that the main goal for quoting the demand meaning of fancy 
fish rearers is to perform the social status, luck, attitude, and belief according to value judgment 
and inducement of each person. 

There are 2 influence factors, which affect the demand meaning for the fancy fish 
rearers who will induce to grow the inbound and outbound fancy fish rearers. The first factor is 
the individual factors. They are fancy fish cloning businessmen, doctors, architects, relatives, and 
friends. Other factors are the non-individual factors that are the demanding on fancy fish 
consumers, media, magazines, Internet and each kind of fancy fish characteristics. 
  Attitude, belief and value judgment are the main factors of fancy fish rearers who 
want to belong to all fancy fish so that they try to get them to be their own. Moreover it depends 
on the market demand at that time which includes their individual favorite, the influence of 
common practice and architecture, also. 
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บทท่ี  1 
 

บทนํา 
 
 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 

ในระยะเวลา 3 – 5 ปท่ีผานมา ประชาชนไดใหความสนใจตอสุขภาพของตนเองมากข้ึน  
มีการดูแลเอาใจใสตัวเอง หรือแมแตบุคคลรอบขางมากกวาเดิม จะเหน็ไดจากส่ือตาง ๆ ท่ีนําเสนอ
ออกมาเนนไปในเร่ืองท้ังทางดานสุขภาพกายและสุขภาพจติ มีการโปรโมทสินคาท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ
ตาง  ๆ ท่ีทํามาจากธรรมชาติ  หรืออุปกรณการออกกําลังกาย   แมกระท่ังยารักษาโรคก็ไดใหความสําคัญ
ตอสมุนไพรไทยแผนโบราณกันมากข้ึน ซ่ึงส่ิงเหลานี้นั้นไดสืบเนื่องมาจากเร่ืองของเศรษฐกิจภายในประเทศ
ไทยไดตกตํ่าลงมา และรวมไปถึงประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกดวย ในชวงเวลาท่ีผานมาซ่ึงประเทศไทย
เองก็ประสบถึงปญหาน้ีเชนกันท้ังภาครัฐบาล และเอกชน สงผลกระทบโดยตรงสูประชาชนไปท้ัง
ในดานธุรกิจ สังคม และสุขภาพ ทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพกาย และสุขภาพจิต โดยเฉพาะ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ตองประสบกับสภาวะตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเหมือนกบัเมืองหลวงใน
ภูมิภาคตาง ๆ แตมีปญหาเพิ่มข้ึนท่ีรุนแรง คือ ปญหาการขยายตัวของแหลงท่ีอยูอาศัย และถนน
หนทางในอัตราท่ีสูงข้ึน  เพื่อรองรับปจจัยพื้นฐานทางสังคมเหลานี้  ซ่ึงก็ไดมีการทําลายส่ิงแวดลอม
ไปพรอมกันกับ การสรางมลพิษทางเสียง ทางอากาศ และดานรางกาย ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครสูงกวาภาคอ่ืน  
   สวนปญหาที่รุนแรงสูงสุดในปจจุบัน เปนปญหาของการลมเหลวของทางภาคธุรกิจ         
มีการเลิกกิจการ  และการลดจํานวนพนักงานมีผลมาจากการ  ดําเนินธุรกิจท้ังภายในประเทศ และ    
ตางประเทศ สงผลกับประชาชนท่ัวไป  สําหรับในกรุงเทพมหานครนั้นเปนแหลงธุรกจิของประเทศ
จึงสงผลรุนแรงกวาภูมิภาคอ่ืน ๆ ทําใหประชาชนในกรุงเทพมหานครหาหนทางออก เพื่อแกปญหา
หรือบรรเทาปญหาท้ังภายนอกบาน และปญหาภายในบาน  ดังนัน้จึงกอใหเกดิหนทางตาง ๆ ในการ
ลดปญหาท้ังการพบแพทยรับการรักษาจากยา และปรึกษา หรือศึกษาตํารับตําราท่ีมีขอเขียนกับการ
คลายปญหาท่ีประสบอยูในปจจุบัน สวนใหญจะเนนวิธีการทําจิตใจ อาจจะเปนการ นั่งสมาธิ หรือ 
ปรึกษาจิตแพทย  ซ่ึงจะสงผลกระทบตอสุขภาพจิต และ สุขภาพกายเปนการคลายเครียด  ละวางจาก
ปญหาโดยมีการเลือก  เชน  การใชหลักศาสนา  การทํากจิกรรมตาง ๆ  ท่ีกอใหเกิดความเพลิดเพลิน  
ซ่ึงวิธีการทํากจิกรรมตาง ๆ ในการคลายเครียดเปนท่ีนยิมสําหรับประชาชนท่ัวไปในกรุงเทพมหานคร   
การเลนกฬีาชนิดตาง ๆ ท่ีตามตนเองถนัด  การทองเท่ียวตามสถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ ทางธรรมชาติ
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ยามวางจากการงาน เปนตน ในปจจุบันกระแส การหาหรือนําสัตวเล้ียงตาง ๆ เขามาเล้ียง เชน นก   
แมว  สุนัข  หนู  สัตวเล้ือยคลาน  และปลาสวยงามตาง ๆ  เปนงานอดิเรก 

ปลาสวยงามก็เปนทางเลือกหนึ่งท่ีหลาย ๆ คนนิยมเปนอยางมากในการสรรหามาเล้ียง
นํามาครอบครองเปนของตนเอง ไมวาจะเปนท่ีบาน หรือท่ีทํางาน การเล้ียงปลาสวยงามก็เปน
อีกหนทางหนึง่ ท่ีเขามามีบทบาทเปนอยางมาก จัดเปนงานอดิเรกท่ีรับความนิยมกันอยางแพรหลาย 
เนื่องจากทําใหเกิดความเพลิดเพลิน  สบายใจ  เกิดความสัมพันธสําหรับครอบครัวท่ีมีเวลานอยลง  
หรือการสรางความรับผิดชอบแกเยาวชนอีกทาง รวมท้ังยังใชปลาสวยงามนํามาใชตกแตงในตูเปน
เคร่ืองเรือนในบาน หรือสํานักงาน  ทําใหผูคนท่ีพบเหน็เกิดความเบิกบานใจ เหมาะกับทุกเพศทุกวยั 
และใหผูเล้ียงมีความรูเกี่ยวกับธรรมชาติของสัตวน้ํา กอประโยชนในการสรางจิตสํานึกใหเห็นถึง
ความสําคัญของ การอนุรักษทรัพยากรทางน้ําได  (ปยะวรรณ  ภาวะมัย  และ  คณะ, 2541 : 1) 

เนื่องจากปลาสวยงามมีความสะดวกท่ีจะหาซ้ือไดงาย สะดวกในเร่ืองของการดูแลรักษา
และมีหลายหลากชนิดพันธุใหเลือก นํามาเล้ียงท้ังท่ีนําเขามากจากตางประเทศ หรือที่มีอยูภายในประเทศ
ไทยเองก็ตาม และการเล้ียงปลาสวยงามก็มีความสะดวกกวาการเล้ียงสัตวประเภทอ่ืน ๆ อีกดวย         
ไมวาจะเปนในเร่ืองของพ้ืนท่ีในการเล้ียง เร่ืองของอาหาร การขับถายของเสีย  การดแูลรักษาตาง ๆ นัน้ 
จะอยูในตูปลาสวยงามเทานั้น อีกท้ัง ประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมสําหรับการเล้ียง และ
การเจริญเติบโตของปลาสวยงามในหลาย ๆ ชนิดพันธุ 

วิทยา หวังเจริญพร (2534 : 200) ไดสรุปไววา ประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสม
สําหรับการเจริญเติบโตของปลาสวยงามหลายชนิด จึงทําใหเปนท่ีเหมาะสมกับการเล้ียงปลาสวยงาม 
และการเพาะขยายพันธุท่ีมีลักษณะ ลวดลาย และสีสันสวยงามออกมามากมาย ประกอบกับแหลง
อาหารสําหรับการเล้ียง และเพาะขยายพันธุปลาสวยงาม  มีความอุดมสมบูรณ   เชน ไรแดง  อารทีเมีย   
ลูกน้ํา  และพืชผักหาไดงาย 

การที่มีผูนยิมเล้ียงปลาสวยงามกันมาก แตละคนกจ็ะมีวตัถุประสงคในการเล้ียงท่ีแตกตาง
กันออกไปอีกดวย และก็จะมีการใหความหมายท่ีแตกตางกันไป ไมวาจะเปนเร่ืองของคานิยมในหมู
เพื่อน เพื่อบงบอกถึงสถานภาพของตนเองทางสังคม ความเช่ือถือเร่ืองโชคลาง หรือเพื่อความ
เพลิดเพลิน และลดความตรึงเครียด ดังนั้นส่ิงตาง ๆ เหลานี้ก็มีความเกี่ยวของกันในเร่ืองของการ
ประกอบธุรกจิปลาสวยงามเปนอยางมาก  ท้ังการนําเขา  และสงออกไปขายยังตางประเทศท่ัวโลก   

 
การศึกษาถึงเร่ือง การแสวงหาขอมูลขาวสาร และพฤติกรรมการเล้ียงปลาสวยงาม กับ

การใหความหมายเชิงสัญลักษณนี้  จะเปนประโยชนในการทําธุรกิจ  ท้ังทางดานภาครัฐบาล และ
เอกชน  ซ่ึงสามารถที่จะเปนขอมูลตอเกษตรกร  และรานคาตาง ๆ  ไดอีกดวย    
 
ปญหานําวิจัย 
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1. ผูเล้ียงปลาสวยงามมีการแสวงหาขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับการใหความหมายเชิงสัญลักษณ

การเล้ียงปลาสวยงามอยางไร 
2. อะไรคือวัตถุประสงคในการใหความหมายเชิงสัญลักษณ ของผูเล้ียงปลาสวยงาม  

ผูประกอบธุรกิจคาปลาสวยงาม  ซินแส  สถาปนิก  ตอการเล้ียงปลาสวยงาม 
3. ปจจัยใดท่ีมีผลตอการสรางความหมายเชิงสัญลักษณของผูเล้ียงปลาสวยงาม 

 
วัตถุประสงค 
 
1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการแสวงหาขอมูลขาวสารเชิงสัญลักษณของผูเล้ียงปลาสวยงาม 
2. เพื่อศึกษาถึงวตัถุประสงค  ในการใหความหมายเชิงสัญลักษณ  ของผูเล้ียงปลาสวยงาม  ผูประกอบ

ธุรกิจคาปลาสวยงาม  ซินแส  สถาปนิก  ตอการเล้ียงปลาสวยงาม 
3. เพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการสรางหมายเชิงสัญลักษณของผูเล้ียงปลาสวยงาม 
4. เพ่ือศึกษาถึงความเช่ือ  ทัศนคติ  คานิยมวาสรางคุณคาเชิงสัญลักษณของปลาสวยงามตอธุรกิจ

และผูเล้ียงปลาสวยงาม 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจะทําการศึกษา กลุมผูเล้ียงปลาสวยงามท่ีอยูในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีเขามาซ้ือใน 4 แหง ไดแก ตลาดนัดสวนจตุจักร, ตลาดซันเดยพลาซา, ตลาด
จตุจักรพลาซา, ตลาดศรีสมรัตน โดยการเจาะจงของตลาดน้ีเนื่องจากวาตลาดท่ีกลาวมานี้เปนตลาด
ท่ีเปนศูนยกลางของการคาปลาสวยงาม ท้ังในเร่ืองของการนําเขา และการสงออกไปขายยังตางประเทศ  
ประมาณ  80%  ซ่ึงเม่ือเทียบกับตลาดอ่ืน ๆ  ซ่ึงเปนตลาดท่ีเพิ่งกอต้ังใหม และฐานลูกคาก็ยังมีนอย 
 
 
นิยามศัพท 
 

เพื่อใหเกดิความเขาใจ ในความหมายของคําบางคํา ท่ีใชในการศึกษาวิจยัคร้ังนี้ ใหตรงกัน  
ผูศึกษาจึงขอกาํหนดความหมาย และขอบเขตของคําตาง ๆ  ดังตอไปนี ้

ปลาสวยงาม  หมายถึง  ปลาสวยงามท้ังนํ้าจืด และน้ําทะเล ท่ีมาจากการเพาะเล้ียงหรือ
มาจากแหลงน้าํธรรมชาติ การนําเขามาจากตางประเทศ ไมวาจะเปนปลาทอง ปลาคารฟ ปลาหาง
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นกยูง ปลากัด ปลาหมอสีสายพันธุตาง ๆ เชน มาลาวี, Super red syn, หลอฮ่ัน เปนตน ปลา 
Arowwana และปลาทะเลสวยงามชนิดตาง ๆ  เชน  ปลาการตูนสม – แดง,  ปลาโนรี,  เปนตน 
 ตลาดนัด หมายถึง สถานท่ีท่ีรวบรวมสินคาตาง ๆ ท่ีเปนพื้นท่ีของภาครัฐ และ
ภาคเอกชน  มีการจําหนายสินคาระหวางผูบริโภค  ผูคาปลีก  ผูคาสง และผูผลิต  โดยเฉพาะสินคา
ทางการเกษตรท่ีนิยม โดยเนนการจําหนายปลาสวยงาม ซ่ึงมีท่ีตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ในงานวจิัย
นี้ตลาดนัดหมายถึง ตลาดนดัสวนจตุจักร ตลาดนัดซันเดยพลาซา ตลาดนัดจตุจักรพลาซา ตลาดนัด
ศรีสมรัตนตลาดนัดสวนจตุจัตร, ตลาดนัดซันเดย พลาซา, ตลาดนัดศรีสมรัตน, ตลาดนัดจตุจักร  
พลาซา 
  ความหมายเชงิสัญลักษณ หมายถึง ส่ิงท่ีผูเล้ียงปลาสวยงามใหความสําคัญตอปลาสวยงาม ท่ี
บงบอกถึง ลักษณะของปลาแตละชนิด เชน สีของปลาบงบอกถึงเร่ืองของความเจริญรุงเรือง  
ความโหนกของหัวปลาบงบอกถึง อายยุนื  ม่ังมี  ความสุข  ลักษณะของรูปรางปลายาว/ส้ัน  ลักษณะ
ของเกล็ดปลา เปนตน ท่ีผูเล้ียงปลาสวยงามไดใหความสําคัญตอลักษณะของปลาสวยงามในแตละ
ชนิด 
 การแสวงหาขอมูลขาวสาร หมายถึง การหาขอมูลขาวสาร ความรู เกี่ยวกับการเล้ียงปลา
สวยงาม ชนิดพันธุ การดูแลรักษา ลักษณะที่ตั้ง หรือสถานท่ีท่ีจะต้ังตูปลาภายในบาน ท่ีทํางาน  หรือ
บอเล้ียงปลาภายในบาน และสวน 

ผูบริโภค หมายถึง บุคคลหรือผูท่ีเล้ียงปลาสวยงามท่ีเขามาเลือกซ้ือปลาสวยงามในตลาดนัด
ท้ัง 4 แหง 
 ผูประกอบธุรกิจคาปลาสวยงาม  หมายถึง  บุคคลท่ีประกอบกิจการรานคาเกี่ยวกับ
ปลาสวยงามชนิดตาง ๆ ในตลาดนัดท้ัง  4  แหง 
 ซินแส  หมายถึง  ผูท่ีประกอบอาชีพท่ีมีความรูเกี่ยวกับการดูลักษณะ  ตําแหนง  ท่ีตั้งของ
บอเล้ียงปลาหรือตูปลาท้ังภายในและภายนอกตามหลักของศาสตรฮวงจุย 
 สถาปนกิ หมายถึง ผูท่ีประกอบอาชีพท่ีมีความรูเกีย่วกับการออกแบบสถาปตยกรรมตาง ๆ ใน
การจัดวางตําแหนงของบอเล้ียงปลาและตูปลาตามหลักของสถาปตยกรรม 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

สามารถทําใหเขาใจ ถึงวัตถุประสงคของผูเล้ียง ซ่ึงจะทําใหธุรกิจปลาสวยงามมีการ   
ขยายตวั และเติบโตมากข้ึน  ท้ังดานการสงออก และนําเขาจากตางประเทศ  สามารถเขาใจถึงความ
ตองการของผูนิยมเล้ียงปลาสวยงามไดมากข้ึน วาตองการท่ีจะเล้ียงปลาสวยงามอยางไร มีการให
ความหมายตอปลาสวยงามอยางไร  เพ่ือเปนประโยชนตอผูท่ีตองการทําธุรกิจทางดานนี้  ไมวาจะ
เปนท้ังภาครัฐบาล  ไดแก  กรมประมง  กระทรวงเกษตร และสหกรณ  ท่ีจะสามารถนําไปใชเปน
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แนวทางในการสงเสริมทางภาคการเกษตร ในการประกอบการเพาะเล้ียงปลาสวยงามและประชาชน
ท่ีมีความสนใจ  ตอการเพาะเล้ียงปลาสวยงาม   
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บทท่ี  2 
 

แนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 ในการศึกษา เร่ือง การแสวงหาขอมูลขาวสารและพฤติกรรมการเล้ียงปลาสวยงามกับการ
ใหความหมายเชิงสัญลักษณของผูเล้ียงปลาในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ  ดังตอไปนี ้

1.  การแสวงหาขอมูลขาวสาร 
 2.  แนวคิดทฤษฎีสัญญวิทยา  และการสรางความหมาย 
 3.  การเขารหสั และการถอดรหัส 
 4.  แนวคิดเกีย่วกับทัศนคติ  ความเช่ือ  และคานิยม 
 5.  แนวคิด  และความรูเกีย่วกับปลาสวยงาม 
 
การแสวงหาขอมูลขาวสาร 
 

อดุลย จาตุรงคกุล (2543 : 51) กลาววา การเสาะแสวงหาขาวสารที่ตนเก็บไวในความ
ทรงจํา หรือหาขาวสารที่เกี่ยวของกับ การตัดสินใจจากส่ิงแวดลอม ซ่ึงก็คือ แหลงภายนอกขอมูล
ของผูบริโภคสามารถหาไดจาก 

- แหลงสวนบุคคล  (Personal Source)   ไดแก   ครอบครัว  เพื่อน  เพื่อนบาน 
- แหลงธุรกิจ  (Commercial Source)  ไดแก  โฆษณา  พนักงานขาย  ตัวแทนจําหนาย  

หีบหอ  และ การต้ังแสดงสินคา 
- แหลงสาธารณะ   (Public Source)  ไดแก   ส่ือมวลชน  องคกรตาง ๆ  
- แหลงประสบการณ  (Experience Source) ไดแก  การลองใชสินคา  การตรวจสอบ   
- ความทรงจํา (Memory) ไดแก การเสาะแสวงหาขาวสารในอดีต ประสบการณและการ

เรียนรูแบบทุมเทความพยายาม 
 
 
 

การแสวงหาขอมูลจากแหลงภายใน 
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หมายถึง การท่ีผูบริโภคดึงเอาความรูท่ีมีอยูซ่ึงเก็บไวในความทรงจําออกมาประกอบการ
ตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงจะข้ึนอยูกับ ปริมาณ และคุณภาพของความรูท่ีมีอยู กับความสามารถในการดึง
ขอมูลนั้นออกมาใช 

-  ปริมาณ และ คุณภาพ ของความรูท่ีมีอยู  ซ่ึงหมายถึง  ความรูท่ีเก็บไวในความทรงจํา  
มีอยูมากพอ และมีคุณภาพดพีอหรือไม ขอมูลที่มีคุณภาพดี หมายถึง ขอมูลที่มีความถูกตอง  ครบถวน  
ทันสมัย  ทันตอการเปล่ียนแปลงในประเดน็ตาง ๆ  เชน  ราคา  ลักษณะของสินคา  และชองทางการ
จัดจําหนาย 

-  ความสามารถในการดึงขอมูล  หากผูบริโภคมีความจาํดี  สามารถดึงขอมูลจากความ
ทรงจําไดมาก ก็จะไดขอมูลจํานวนมากพอสําหรับการตัดสินใจ ผูบริโภคท่ีเคยซ้ือสินคาชนิดใด
ชนิดหนึง่มาแลว  ก็อาจจะลืมขอมูลท่ีเกี่ยวกับสินคาชนิดนั้นได 

 
การแสวงหาขอมูลจากแหลงภายนอก (External Search)   
หมายถึง การท่ีผูบริโภคเก็บรวบรวมขอมูลท่ีตนสนใจจากส่ือตาง ๆ ท่ีมีอยูในตลาด         

โดยผานกระบวนการรับขอมูลเขาไปเก็บบันทึกไวในความทรงจํา การแสวงหานี ้ นอกจากจะเกิดจาก
ขอมูลภายในไมเพยีงพอแลว ยังเกิดจากสินคาท่ีจะซ้ือเปนสินคาท่ีผูบริโภค จะตองเขาไปเกีย่วของสูง  
ซ่ึงผูบริโภครูสึกวามีความเส่ียงในการที่จะซ้ือสูง การแสวงหาขอมูลจากแหลงภายนอก แบงออกเปน  
2  ลักษณะ  คือ 

- การแสวงหาขอมูลกอนการซ้ือ (Pre – purchase Search) คือ การที่ผูบริโภคเสาะหา
ขอมูลตาง  เกี่ยวกับสินคาในระหวางท่ีกําลังตัดสินใจซ้ือ 

  - การแสวงหาขอมูลเปนกิจวัตร (Ongoing Search) คือ การเสาะหาขอมูลจาก
แหลงภายนอกเขาไปเสริม ปริมาณ และ คุณภาพของเดิมท่ีมีอยู ในความทรงจําอยางตอเน่ืองเปน
ประจํา  เพื่อประโยชนตอการตัดสินใจในอนาคต 

 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการแสวงหาขอมูล 

 
 1.  สถานการณแวดลอม  ผูบริโภคจะแสวงหาขอมูลไดมาก  หรือนอยข้ึนอยูกับ
สวนประกอบ ดังนี ้

- ความพรอม และ เพยีงพอของขอมูลขาวสาร ท่ีมีอยูในตลาด 
- เง่ือนไขของเวลา ซ่ึงเปนสาเหตุใหผูบริโภค ทําการเสาะหาขอมูลมาก หรือนอย

ตางกันไป 
 
2.  ผลิตภัณฑ / บริการท่ีจะซ้ือ  แบงออกเปน 
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- ความแตกตางของผลิตภณัฑ (Product Differentiation) กลาวคือ ในกรณีท่ีผลิตภณัฑ / 
บริการมคีวามแตกตางกนัไมมาก ผูบริโภคก็แทบจะไมตองเสาะหาขอมูลเลย แตถาผลิตภณัฑ / บริการ
มีความแตกตางกัน เชน มีจุดออน จุดแข็งของคุณลักษณะไมเหมือนกัน หรือมีราคาไมเทากัน  
ผูบริโภคจะใหความสําคัญกับการเสาะหาขอมูลมากข้ึน 

- ความรูสึกเส่ียงตอการซ้ือผลิตภัณฑ  (Perceived Risk)  หมายถึง การเส่ียงท่ีจะตอง
รับผิดชอบตอผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือผลิตภัณฑ / บริการนั้น   ความเส่ียงนี้ประกอบดวย 
 1. ความเส่ียงทางการเงินอันเกิดจาก ผลิตภณัฑ / บริการมีราคาแพง 
 2. ความเส่ียงทางดานจิตใจอันเกิดจาก ผลิตภัณฑ / บริการท่ีตองใชไปอีกนาน ๆ 

- การเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑ (Product  Stability) 
 
3. ตัวผูบริโภค การแสวงหาขอมูลของผูบริโภคจะมาก หรือนอย อาจข้ึนอยูกับตัว

ผูบริโภคเอง  ดังองคประกอบตาง ๆ  ดังตอไปนี ้
1. ความรู (Knowledge) เกี่ยวกับผลิตภณัฑ หรือบริการ ผูบริโภคท่ีเคยซ้ือผลิตภัณฑ

นั้นมากอนแลว จะมีความรูเกี่ยวกับสินคานั้น เก็บไวในความทรงจํา และพรอมท่ีจะดึงออกมาใน
การซ้ือเปนคราวตอไป สวนผูบริโภคท่ียังไมเคยซ้ือสินคานั้น (First – time Buyers) ก็มักจะเสาะหา
ขอมูลจากท่ีตนคิดไว เชน เพื่อน หรือญาติท่ีเคยใชสินคานั้นมากอน หรือแมกระท่ังพนักงานขายท่ี
คอยใหบริการอยู ผูบริโภคท่ีเสาะหาขอมูลจากแหลงขอมูลจากแหลงภายนอก มักจะเปนผูท่ีมีความรู
เกี่ยวกับสินคา และบริการนัน้อยูบาง แตยงัรูไมมากพอ เปนเหตุใหตองหาขอมูลเพิ่มเติมจากแหลง
ตาง ๆ ท่ีอยูในตลาด 

2. การเขาไปเกี่ยวของ (Involvement) ผลิตภณัฑประเภท High Involvement ผูบริโภค
มักจะแสวงหาขอมูลประกอบการตัดสินใจคอนขางมาก สวนผลิตภัณฑท่ีเขาไปเกี่ยวของตํ่า (Low 
Involvement) ผูบริโภค มักจะใชวิธีการหาขอมูลดวยการซ้ือผลิตภัณฑนั้นไปทดลองใชกอน 

3. ความเช่ือ และ ทัศนคติ (Belief and Attitude) ผูบริโภคท่ีมีทัศนคติท่ีดี ตอการซ้ือ
มักจะใหความสําคัญตอการแสวงหาขอมูลท้ัง 2 แบบ คือ การแสวงหาขอมูลกอนการซ้ือ และ การ
แสวงหาขอมูลเปนกิจวัตรคอนขางมาก ขณะท่ีผูบริโภคท่ีมีความเช่ือเกี่ยวกับ เร่ืองผลไดผลเสีย
ในเร่ืองตาง ๆ  ก็จะใหความสําคัญกับการแสวงหาขอมูลเชนกัน 

4. ลักษณะทางประชากรศาสตร (Demographic Characteristics) ผูบริโภคท่ีจัดอยูใน
กลุมประชากรศาสตร ตางใหความสําคัญตอการแสวงหาขอมูลไมเหมือนกัน ผูบริโภคท่ีสูงอายุ
มักจะเปนผูท่ีมีความรู และประสบการณเกี่ยวกับสินคาตาง ๆ อยูเปนอันมาก ตลอดจน มีความภักดี
ในสินคามากกวาผูบริโภคท่ีมีอายุนอยกวา ดังนั้น ผูบริโภคท่ีสูงอายุ จงึมักจะทําการแสวงหาความรู
นอยกวา ในทํานองเดียวกนัผูบริโภคท่ีมีรายไดมาก กไ็มคอยใหความสําคัญกับการแสวงหาขอมูล 
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เชน เพราะความรูสึกเส่ียงการเงินของผูบริโภคกลุมนี้ จะมีอยูคอนขางนอย ขณะท่ีความรูสึกเกีย่วกับ
การเสียเวลา ในการแสวงหาขอมูลกลับมีคามาก 

การแสวงหาขอมูลขาวสารจากแหลงตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก แหลงสวนบุคคล  
จากความทรงจํา จากประสบการณหรือจากแหลงสาธารณะ จะสามารถชวยใหผูบริโภคเกิดความ
เขาใจเกีย่วกับสินคาตาง ๆ ดังนั้นในการวจิัยนีก้ารแสวงหาขอมูลขาวสารของผูบริโภคจะทําใหเกิด
กระบวนการของความคิดซ่ึงจะนํามาใชในการตัดสินใจในการเลือกซ้ือ และเล้ียงปลาสวยงามในแตละ
ชนิดพันธุ จะมีการใหความหมายตอตัวปลาจากแหลงขอมูลท่ีแตกตางกันออกไป และทายท่ีสุดจะ
นํามาซ่ึงกระบวนการเขารหสัและถอดรหสัความหมายของผูบริโภค 
 
แนวคิดทฤษฎสัีญญวิทยาและการสรางความหมาย 
 

ถาหนทางเดียวในการเขาใจโลกของมนุษย คือ โดยการแสดงออกแทนตัว ผานภาษา   
มนุษยจึงจําเปนตองคนหาวิธีบางอยางในการจัดการกับการแสดงแทนเหลานั้นหรืออีกนัยหนึ่ง คือ
การคนหาหนทางจัดการกับการสรางความหมายน่ัน 
 สัญญะวิทยา เปนศาสตรท่ีศึกษาเกี่ยวกับระบบของสัญลักษณ (Sign) ท่ีปรากฏอยูใน
ความคิดของมนุษย  อันถือเปนทุกส่ิงทุกอยางท่ีอยูรอบตัวของเรา  สัญลักษณอาจจะ  ไดแก  ภาษา  
รหัส สัญญาณ เคร่ืองหมาย  ฯลฯ  หรือ หมายถึงส่ิงท่ีถูกสรางข้ึนมา เพื่อใหมีความหมาย  (Meaning)  
แทนของจริง / ตัวจริง (Object)  ในตัวบท (Text)   และในปริบท (Context) หนึ่ง ๆ  
 ความจริง การศึกษาในเร่ืองของ สัญลักษณนี้ไดรับความสนใจมานานแลว ตั้งแตสมัยของ
นักปรัชญาชื่อดังในยุคกลาง คือ John Locke แตการวิเคราะหทางสัญญะแนวใหมเร่ิมมาจาก
การศึกษาของ Ferdenand de Saussure (1857 – 1913) นักภาษาศาสตรชาวสวิส และ Charrles 
Saunders Peirce (1839 – 1914)  นักตรรกวิทยา และนักปรัชญาชาวอเมริกัน ซ่ึงเปนหนึ่งในผูรวม
กอต้ังสาขา Semiotic ในประเทศสหรัฐอเมริกา ท้ังสองทานนี้นับไดวาเปนผูบุกเบิกและวางรากฐาน
ของทฤษฎีสัญญะวิทยา เนื่องจากเปนผูเปดศักราชใหมในวิชาภาษาศาสตรดวยการแยกภาษาออกมา
ศึกษา ในเชิงของส่ิงท่ีเปนระบบ (System) ในตัวของมันเอง ซ่ึงสรางความแปลกใหมใหกับวงการ
ภาษาศาสตร ท่ีในอดีตเปนการศึกษาเชิงประวัติศาสตร และการศึกษาเชิงเปรียบเทียบมาโดยตลอด 
 การนําทฤษฎีสัญญะวิทยาเขามาใชศึกษา เร่ือง การส่ือสารของมนุษย ถือเปนการศึกษาใน
แนวใหม และเปนจุดเนนท่ีตางไปจากการศึกษาดั้งเดิม ในอดีตท่ีมุงการศึกษา การส่ือสารแบบเปน
กระบวนการท่ีเกี่ยวของอยูกบัสาร ชองทาง เคร่ืองสง ผูรับ เสียงรบกวน และการยอนกลับ            

ซ่ึงถือวา เปนพื้นฐานของการส่ือสาร  เปนการขนถายของสารจาก A → B ในลักษณะการไหลของ 
สารแบบเปนเสนตรง จากผูสงถึงผูรับ ในแงของการศึกษาประสิทธิผล และตัวผูรับสาร (สมจิตร   
เตชะบัญญัต,ิ  2539 : 25) 
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 แนวคิดในเร่ือง สัญญะวิทยากับการส่ือสาร ศิริชัย ศิริกายะ และ กาญจนา แกวเทพ,   (2531) 
อธิบายไวคือ วิชาท่ีนาํการสํารวจธรรมชาติเชิงระบบสัญญะ ในสวนท่ีอยูนอกเหนือไปจากกฎของ
ไวยากรณ และกฎของความสัมพันธระหวางถอยคําในประโยค (วากยสัมพันธ Syntax)  
ระบบสัญญะทําการควบคุม การสรางความหมายของตัวบทใหเปนไปอยางมีความสลับซับซอน
อยางแฝงเรน  และตองข้ึนอยูกับลักษณะของแตละวัฒนธรรม   
 
  Ferdenand de Saussure (อางถึงใน  ศิริชัย  ศิริกายะ และ กาญจนา  แกวเทพ, 2531 : 183 – 
184) อธิบายความหมายของสัญญะวาเปนส่ิงท่ีสัมผัสไดดวยอายาตนะ (ประสาทสัมผัสท้ัง 5) และ
เปนส่ิงท่ีคนกลุมหนึ่ง ไดตกลงใชส่ิงนั้นเปนเคร่ืองหมาย (Mark) ถึงอีกส่ิงหนึ่ง ซ่ึงไมไดปรากฏอยู
ในสัญญะนั้น 
 
 Ferdenand de Saussure แบงสัญญะออกเปน 2  สวน (Turner, 1990 : 17–18) สวนแรก คือ 
ตัวหมาย (Signifier) เปนรูปแบบทางกายภาพของสัญลักษณ เชน คําท่ีถูกเขียนเสนตาง ๆ ใน
หนากระดาษที่กอใหเกิดภาพวาด รูปภาพ หรือเสียง  สวนท่ีสองคือ  ตัวหมายถึง  (Signified)  คือ  
ปริบทภายในใจท่ีถูกหมายถึงโดยตัวหมาย ดังนั้น คําวา “ตนไม” ไมจําเปนตองเปนตนไมท่ีเฉพาะ 
เจาะจง แตหมายถึง ปริบทท่ีถูกสรางข้ึนทางวัฒนธรรมวา คือความเปนตนไม กระบวนการทั้งหมดนี้  
เราเรียกมันวาเปน “การสรางความหมาย” (Signification) การศกึษาในเชิงสัญญะวิทยา ใหความสําคัญ
กับการหาความสัมพันธระหวาง ตัวหมาย กับ ตัวหมายถึง เพื่อดูวาความหมายถูกสรางข้ึน และถูก
ถายทอดออกมาอยางไร โดยนําเอาตัวบท (Text) มาวิเคราะหเพื่อดูวา ตวัหมาย นั้นสรางความหมาย
อยางไร ในการส่ือสารของคนเรานั้นจะมีความสัมพันธระหวาง ตัวหมาย กับ ตัวหมายถึงตลอดเวลา  
การวิเคราะหในเชิงสัญญะวิทยาจะไมคํานึงถึง เนื้อหา เพราะเนื้อหาไมไดสรางความหมายของตัวบท 
แตความสัมพนัธของ ตัวหมาย กับ ตวัหมายถึงเปนตัวสรางความหมาย 
 
 Roland Barthes (อางใน ศิริชัย ศิริกายะ และ กาญจนา แกวเทพ, 2543) ใหแนวคิด       
ในการวิเคราะหความหมายแฝงท่ีอยูในการติดตอส่ือสาร ซ่ึงหัวใจสําคัญ ในกระบวนการสราง
ความหมายของ  Barthes  คือ  ข้ันตอนในการแสดงความหมาย  2  ระดบั   คือ  
 ระดับแรก  (First Order)  คือ  การตีความตามความหมายตรง  (Denotation)   
 การตีความตามความหมายตรง  หรือ  Denotation  นี้  เปนระดับท่ีเกีย่วของกับความจริง
ตามธรรมชาติ เปนการอางถึงสามัญสํานกึ หรือความหมายท่ีปรากฎแจมแจงอยูแลวของสัญญะ  (Sign) 
เหมือนกับท่ี Saussure ไดศึกษาอธิบายถึงความสัมพันธระหวาง ตัวหมาย (Signifier) กับตัวหมายถึง 
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(Signified) ในลักษณะน้ัน และความสัมพันธของสัญญะกับส่ิงท่ีกลาวถึงใน ความหมายท่ีชัดแจง
ของสัญญะ  เชน  ภาพของอาคารใดอาคารหน่ึงกแ็สดงวาเปนอาคารนั้น 
 ระดับท่ีสอง  (Second Order)  คือ  การตีความหมายโดยนัยแฝง (Connotation) 
 การตีความหมายในข้ันนี้ จะเปนการตีความหมายในระดับท่ีมีปจจัยทางวัฒนธรรมเขามา
เกี่ยวของดวย ซ่ึงไมไดเกดิจากตัวของสัญญะเอง เปนการอธิบายถึงปฎิสัมพันธท่ีเกิดขึ้นเม่ือสัญญะ
กระทบกับความรูสึก หรืออารมณของผูใชและคุณคาทางวฒันธรรมของเขา Roland Barthes กลาววา 
สัญญะในข้ันนี้จะทําหนาท่ี 2 ประการ คือ ถายทอดความหมายโดยนัยแฝง (Connotation) และ
ถายทอดความหมายในลักษณะมายาคติ  (Myths) 
 ปจจัยสําคัญในการตีความหมายโดยนัยแฝง (Connotation)  คือ  สัญญะมีปฎิสัมพันธกับ
อารมณ ความรูสึก คานิยมของผูรับสาร เชน ในการถายภาพที่ปรากฏก็เปนตัวหมาย  (Signifier)  
แตหากการถายทําใชเทคนิคเร่ืองของการกําหนดระยะทางมุมกลอง แสงสีของภาพ หรือ อุปกรณ
พิเศษอ่ืน ๆ และนําความรูของคนเขาไปมีสวนรวมกจ็ะทําใหเกดิการตีความหมายอีกระดับหนึ่ง คือ  
การตีความหมายโดยนัยแฝง การที่จะเขาใจความหมายไดตรงกันระหวางผูสงสารและผูรับสาร  
ท้ังผูรับสาร และผูสงสารควรจะตองอยูในสังคม หรือวัฒนธรรมเดียวกัน มาจนกลายเปนตํานาน 
หรือเร่ืองราวท่ีอธิบายไดดวยวัฒนธรรม หรือความเขาใจบางอยางเกี่ยวกับความเปนจริง (Reality)  
หรือธรรมชาติ (Nature) Barthes ใชคํานี้แสดงใหเห็นถึง การท่ีสมาชิกของสังคมมีความเขาใจตอ
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือตอประสบการณทางสังคมบางอยาง การทาํความเขาใจความหมายของสัญญะ 
ในสังคมมาใชในเนื้อหา (Text) ดังนั้นจึงตองนําระบบของความท่ีมีสัญญะในสังคมมาใชในการตีความ 
หมายความวา  หากเราไมเคยมีภาพของมายาคตินี้มากอน  การตีความกจ็ะแตกตางกันออกไป 
 หากความหมายโดยนัยแฝง (Connotation) เปนความหมาย ระดับท่ีสอง ของตัวหมาย  
(Signifier) มายาคติ (Myths) ก็ควรจะเปนความหมายข้ันท่ีสองของตัวหมายถึง (Signifierd)            
ในการแสดงความหมายโดยนัยแฝง หรือวาทกรรมท่ีเกิดข้ึนระหวางผูรวมทําการส่ือสาร มายาคติ
ไมไดเปนสากลในวัฒนธรรมหน่ึง ๆ เนื่องจากยังมีวัฒนธรรมยอย (Subculture) ลงไปอีกในสังคม
ของเราอีกลักษณะหนึ่งของมายาคติ ก็คือ ความเปล่ียนแปลงท่ีไมหยุดนิ่ง (Dynamism) บางคร้ัง           
ก็เปล่ียนไปอยางรวดเร็ว  เพือ่ท่ีจะสนองความตองการ และคุณคาท่ีเปล่ียนแปลงไปของวัฒนธรรม 
 

John Fiske (1982 : 43) เสนอแนวทางการศึกษาในเชิงสัญญะวิทยา ซ่ึงแบงออกเปน
สวนสําคัญ 3  สวน คือ 
 1. ศึกษาในเร่ืองของสัญญะ (Sign) ซ่ึงจะตองมีลักษณะทางกายภาพ มีความหมายถึง
บางอยางท่ีนอกเหนือจากตัวของมันเองและสัญญะนี้จะตองถูกนํามาใช และรับรูโดยผูท่ีเกี่ยวของวา
เปนสัญญะ 
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 Perice (กาญจนา แกวเทพ, 2541 : 84) ใหคํานิยามสัญญะดวยความหมายและสามารถเขาใจ
ไดงายท่ีสุดก็คือ “สัญญะ คือ ส่ิงท่ีมีความหมายมากกวาตัวของมันเอง” (Sign is something  which 
stands to somebody for something in some respect) โดยอธิบายแนวคิดในเร่ืองของสัญญะ คือ บาง
ส่ิงบางอยางท่ีแสดงแกบุคคลในบางส่ิงบางแงมุม หรือบางความสัมพันธดวยการสรางข้ึน ในใจ
ของบุคคล สัญญะท่ีเทากัน หรือบางคร้ังเปนสัญญะท่ีถูกพัฒนาข้ึนไปอีกระดับหนึ่งท่ีเรียกวา   ตัว
ท่ีถูกตีความ Interpretant  ของสัญญะแรก  ดังนั้นสัญญะ  จึงหมายถึง  การแทนที่  (Stand For)  
บางส่ิงเขาไปในวัตถุของมัน 
 จากความแตกตางกัน ของความสัมพันธระหวาง Sign กบัวัตถุ หรืออะไรท่ีถูกอางถึง      จึง
แบง  Sign  ออกเปน  3  รูปแบบ คือ 
 1. Icon  (ภาพลักษณ)  หมายถึง  สัญญะท่ีมีลักษณะเปนภาพ หรือเปนวัตถุท่ีมองเห็นได
ชัดเจน  อาจจะเปนเสียงท่ีเหมือนกันกไ็ด  รูปแบบของ  Icon  ถูกกําหนดข้ึนมา โดยภาพปรากฏของ
วัตถุนั่นเอง เชน  ภาพถาย  ภาพเหมือน  แผนท่ี  หรือเสียงฮัมคลายเสียงผ้ึงในธรรมชาติ  เปนตน 
 2. Index (ดัชนี) หมายถึง สัญญะท่ีมีลักษณะเปนตัวช้ีใหเหน็อีกส่ิงหนึ่ง เชน  เคร่ืองหมายท่ี
แสดงยศ  ตําแหนง  จะเปนตัวช้ีใหเหน็ถึงความมีอํานาจ  หรือ  ควันเปน  Index  ของไฟ  การจาม
เปน  Index ของอากาศเย็น  เปนตน 
 3. Symbol (สัญลักษณ) หมายถึง สัญญะท่ีมีลักษณะเกีย่วกันกบัส่ิงท่ีเปนกฎหรือระเบียบหรือ
ส่ิงท่ีทุกคนเหน็พองตองกัน  เขาใจไดเหมือน ๆ กัน  เชน  ภาษาตัวเลข  หรือกฎระเบียบท่ีใชในทอง
ถนน เปนลักษณะของสัญญะท่ีไมมีความสัมพันธหรือความคลายกันระหวางสัญญะกับวัตถุ  แต
เกิดข้ึนจากการตกลงรวมกันของผูใชสัญญะน้ัน ๆ จากการเช่ือมกนัของวัตถุกับสวนของประเพณี
นิยม 
 ลักษณะของสัญญะ ท้ัง 3 รูปแบบน้ี ไมไดแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด สัญญะหนึ่ง ๆ 
อาจจะประกอบดวยรูปแบบตาง ๆ กัน ซ่ึงอาจจะเปนภาพลักษณ ดัชนี และสัญลักษณรวมกันอยู      
ก็ได เชน ตัวของปลาสวยงามชนิดหนึ่ง  สามารถเปนไดท้ังภาพลักษณ (Icon) คือ ลักษณะของปลา
สวยงามตัวนั้นจริง ๆ ขณะเดยีวกันก็เปนดัชนี (Index) ช้ีใหเห็นวาเปนตัวแทนของปลาสวยงามชนดิ
นั้น ๆ และก็เปนสัญลักษณ (Symbol) ในแงท่ีวาคนในแตละสังคมแตละคนมองปลาสวยงามในแตละ
ชนิดพันธุนัน้ดวยมุมมองอยางไร 
 
 2.  ศึกษาในเร่ืองของรหัส  (Code) เปนรหัสพฤติกรรม (Code of Behavior) และรหสัการให
ความหมาย (Signifying Code) ซ่ึงอยูในลักษณะของสัญญะตาง ๆ ท่ีปรากฏอยูในสังคมและ
วัฒนธรรมตาง ๆ  
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 Roland Barthes (อางใน นพพร  ประชากุล : 2544) ไดช้ีใหเห็นวา การส่ือความหมายใน
เนื้อความของวรรณกรรมนั้นอิงอยูกับรหัส 5 ประเภทดวยกัน โดยที่รหัสแตละประเภทอาจทํางาน
โดยไมเกีย่วของกันหรืออาจมาซอนทับกันในบางรายละเอียดของตัวบท  รหัสดังกลาวไดแก 
 1. รหัสปริศนา  (Hermeneutic Code)  หมายถึง  รหัสท่ีทําใหองคประกอบบางอยางใน
เนื้อหาความสามารถกระตุนความรูสึกอยากรูเร่ืองราวจะดําเนินตอไปอยางไร  เชน  เม่ือซารราซีน 
ซ่ึงเราไดทราบวาเปนผูมีอารมณรอนแรงตามประสาศิลปนเดินทางไปอิตาลี ผูอานยอมอยากทราบ
ตอไปวาเขาจะประสบกับอะไรท่ีนัน่ รหัสประเภทนี้มิไดมีใชอยูแตในนวนยิายแนวลึกลับหรือสืบสวน
สอบสวน  แตพบในเร่ืองเลาทุกแนว  รหัสประเภทนี้มักสัมพันธกับแนวเร่ืองท่ีคุนเคยมากอนและ        
ทําหนาท่ีพยุงการอานใหดําเนินไปขางหนาจนกระท่ังจบตัวบท 
 2. รหัสเหตุการณ (Proairetic Code) เปนรหัสที่ทําใหผูอานเขาใจไดวา “เกิดอะไรขึ้น”  เม่ือ
พบรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรม การกระทํา หรือเหตุการณตาง ๆ โดยทําใหผูอานสามารถ
เช่ือมโยงรายละเอียดเหลานั้นเขากับแบบแผนท่ีคุนเคยมากอน เชน หลังจากซารราซีนไดพบเห็น      
ซ็องบิเนลลาเปนคร้ังแรก  แลวเกดิอาการเหมอลอยสิตไมอยูกับเนื้อกบัตัว  จิตใจปนปวน  ผูอานก็
ตีความไดวาเปน  “การตกหลุมรัก”  และสรางความคาดหวังอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับเหตุการณนี้ตามท่ี
เคยพบเคยเหน็และไดยินไดฟงมาจากวรรณกรรมดวยกนัและจากวาทกรรมอ่ืนๆ  
 3. รหัสอรรถลักษณ (Semic Code) เปนรหัสท่ีชวยใหผูอานจับความหมายเกี่ยวกับ     
คุณลักษณของตัวละครหรือสถานท่ี เชน เม่ือผูเลาเร่ืองบรรยายถึงพฤติกรรมของซารราซีนในวยัเดก็
วาชอบแอบวาดรูปครูในหองเรียนแทนท่ีจะฟงครูสอน ผูอานก็อนุมานไดวา ตัวละคร ซารราซีน  
“แนวโนมท่ีจะเปนศิลปน” เปนคุณสมบัตอิยูในตวั  การท่ีบารตสนําเอาคําวา “อรรถลักษณ  (Seme)”  
ซ่ึงในทางภาษาศาสตร  หมายถึง  หนวยยอยของความหมายของคํา เชน  คําวา “จักรยาน”  
ประกอบดวยอรรถลักษณ “พาหนะ”, “สองลอ”, ไมติดเคร่ืองยนต” มาใชส่ือคุณลักษณของตัวละคร  
ก็เพื่อย้ําเตือนวาตัวละครมิใชบุคคลจริง หากเปนเพยีงบุคคลในหนากระดาษซ่ึงมีคุณสมบัติอันกอปร
ข้ึนดวยถวยคําเทานั้น  (“อรรถ”  แปลวา  ความหมายของถอยคํา) 
 4. รหัสสัญลักษณ (Symbolic Code) ระบบของความหมายแฝงหรือความหมายในระดับท่ี
สอง โดยสวนใหญแลว “สัญลักษณ” จะมีนัยยะในเชิงจิตวิเคราะหทํานองเดียวกบัรายละเอียดของ
เหตุการณตาง ๆ ในความฝนของคนเรา กลาวคือ  ส่ือความหมายแฝงท่ีเกี่ยวโยงกับ  “ปม”  ตาง ๆ 
ในระดับของจิตใตสํานึก ซ่ึงโดยมากก็จะวนเวียนอยูกับเร่ืองราวของเพศวิถี (Sexuality) อาทิเชน  
การเก็บกดความตองการครอบครองแมไวแตผูเดียว การส่ือความหมายแฝงในลักษณะนี้อาศัยตรรกะ
ท่ีมิไดดําเนินไปตามครรลองของเหตุผล แตอิงอยูกับความคลายคลึงของรูปลักษณ ความเกีย่วเนื่อง
ทางกายภาพ  การขับเนนคุณลักษณบางอยางใหแรงเขมกวาปกติ ฯลฯ สัญลักษณในเชิงจิตวิเคราะห
จึงมักมีอะไรท่ีเราคิดไมถึงและดูขัดกับสามัญสํานึกอยูบาง 
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 5. รหัสวัฒนธรรม (Cultural Code) หมายถึง คติความเช่ือเกี่ยวกับมนษุย ชีวติ และโลกซ่ึงมี
ลักษณะเปนความรูท่ัวไปชุดหนึ่งท่ีไหลเวียนอยูในวัฒนธรรม และถูกดึงมาใชคํ้าจุนความนาเช่ือถือของ
รายละเอียดตาง ๆ ในเน้ือความของวาทกรรม  “ความรู” เหลานี้มีท่ีมาจากหนังสือเรียน  ขาวสาร  
คําพูดของผูหลักผูใหญ  สุภาษิต  คําพังเพย  ตลอดจนวาทกรรมเร่ืองอ่ืน ๆ ซ่ึงก็คือบรรดาวาทกรรม
ท้ังหลายในสังคมซ่ึงประมวลกันเขาเปนสารนุกรมท่ีมองไมเห็น   
 
 Berger (กาญจนา  แกวเทพ, 2541 : 94) กลาววา รหสัเปนแบบแผนข้ันสูงท่ีซับซอนของ
ความสัมพันธระหวางสัญญะตาง ๆ (Highly complex pattern of association of sign) หลักการกคื็อ  
เราจะนําสัญญะยอย ๆ เหลานั้นมาสัมพันธกันอยางไร แบบแผนนี้จะทําหนาท่ีเปนโครงสรางท่ีอยู
ในหวัสมองของเรา และจะทํางานในการรับรู และตีความเม่ือเราเปดรับสัญญะตาง ๆ เชน รหัสเร่ือง
การนับญาติของคนไทย และเปนตัวกําหนดวาเม่ือพบญาติสายพอท่ีเปนผูหญิง เราจะขานสรรพนาม
ของญาติวาอยางไร สวน B.Bernstein ใหความหมายวา รหัสเปนกรอบแหงความแนนอน ในการ 
จัดวางโครงสรางทางสังคมของความหมาย (Frame of certainty) อันมีตัวอยางท่ีเปนรูปธรรมคลาย ๆ 
กับพจนานุกรม  กลาวคือ  ทุกคร้ังท่ีเห็นศัพทก็จะมีคําแปลท่ีแนนอนอยูทุกคร้ัง ในขณะท่ีคําหนึ่ง ๆ 
นั้น (หรือสัญญะหนึ่ง ๆ) สามารถมีความหมายไดหลายอยาง ปริบททางสังคมในชวงเวลาหนึ่ง ก็จะ
เปนตัวกําหนดรหัส วาลําดบัช้ันของความหมาย จะเรียงตัวกันอยางไร และในคนแตละกลุมกจ็ะมี
รหัสประจํากลุมของตัวเอง  ซ่ึงแตกตางกันออกไป 
 ในกระบวนการเขารหัส (Encoding) และกระบวนการถอดรหัส (Decoding) นั้น 
ผูรับสารและผูสงสารนั้นไมจําเปนตองถือรหสัเลมเดียวกัน ดังนัน้ การถอดรหัสเพี้ยนไปเปนกฎของ
การส่ือสาร  มิใชเปนขอยกเวน  เนื่องจากฝายผูรับเองก็มีกรอบอางอิง (Reference) ท่ีนํามาสรางรหัส 
ตาง  ๆ  มากมาย  เพราะฉะน้ันจึงไมมีการถอดรหัสท่ีผิดพลาด  มีเพียงการถอดรหัสท่ีแตกตางไปจาก
ฝายผูสงเทานั้น 
 
 3. วัฒนธรรม (Culture) สัญญะ และรหัสตาง ๆ จะเกี่ยวพันกันอยูในแตละวัฒนธรรมและ
ท่ีสําคัญก็คือ  มันจะมีความหมายเฉพาะเม่ืออยูในวัฒนธรรมนั้น ๆ 
 สัญญะแตละชนิดจะมีธรรมชาติเปนของตนเอง การเขาใจธรรมชาติของมันจะชวยทําใหเรา
สามารถเลือกใชและตีความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  หลักของสัญญะวิทยาและการ
สรางความหมายน้ีจะเปนกรอบและเคร่ืองมือในการวิเคราะหวา ผูบริโภคสามารถเขารหัสและถอดรหัส
ออกมาจากสัญญะ ซ่ึงอยูในรูปของตัวปลาสวยงามและไดใหความหมายกับมันอยางไร และประการ
ถัดมายังชวยใหผูศึกษาตีความหมายจากสัญญะของผูบริโภคเหลานี้อีกทีหนึ่งดวยเชนกัน ซ่ึงกระบวนการ
ท้ังหมดนี้ในทายท่ีสุดแลว จะนําไปสูการใหนิยามและความหมายเชิงสัญลักษณของความเช่ือ, ความ
สวยงามตาง ๆ ดวย  เปนตน 
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แนวคิดเก่ียวกับระบบรหัสแหงความหมาย 

 

 S. Hall (1993) เปนผูท่ีใหแนวคิดสําคัญในดานการส่ือสารมวลชน ซ่ึง Hall เปนผูพัฒนา
แนวคิด เร่ืองกลยุทธของการใสรหัสและการถอดรหัส (Encoding & Decoding) ท่ีอยูในผลงานของ
ส่ือมวลชน 
 S.  Hall เห็นวา เร่ืองของการส่ือสารนั้นเปนเร่ืองของการสราง การถายทอด และการรับ
วัฒนธรรม และหากผูสงสารสามารถทําการโนมนาวใหผูรับสารเห็นคลอยตามตนได นั่นมิใชผูรับ
สารต้ังรับ (passive) แตเนื่องมาจากบรรดากลยุทธตาง ๆ ในการใสรหัส (Encoding) การเลือกใชส่ือ  
การสรางบริบทในการรับและเทคโนโลยีท่ีฝายผูสงสารเลือกนํามาใชอยางเต็มท่ี 
 แนวคิดพืน้ฐานท่ี  S. Hall (อางใน  กาญจนา  แกวเทพ,  2544  :  32 - 33)  นํามาใชในการ
อธิบายแนวคิดของเขามีดังน้ี 

1. แนวคิดเร่ือง ความเปนจริง 
2. ทัศนะใหมตอ  ผูรับสาร 
3. ทัศนะใหมตอ  ผูสงสาร 
4. แนวคิดเร่ือง  สารของส่ือสารมวลชน 
5. การวิเคราะหตวัส่ือ 
6. ข้ันตอนของการส่ือสาร 

 
แนวคิดเร่ืองความเปนจริง 

 
S.  Hall  ไดอธิบายวา  แทจริงแลวไมมีส่ิงที่เรียกวา  “เปนความจริง”  ลอยอยู จนกวาจะ 

มีผู “สราง” ข้ึนมา ดังนัน้จึงไมมีความจริงของน้ําคร่ึงแกว จนกวาส่ือมวลชนจะใชภาษาของส่ือสราง
ข้ึนมา  เปนความจริงท่ี  น้ําหมดไปแลวคร่ึงแกว  กับ  น้ําเหลืออีกคร่ึงแกว 
 เนื่องจากวิธีการใชภาษาของคนในแตละสังคม แตละสมัย จะเปนตัวกําหนดวิธีการ 
มองโลก เชนเดียวกับการท่ีคนไทย เห็นความแตกตางระหวางสีเขียวนานาประเภท เชน สีเขียวคลํ้า 
เขียวข้ีมา เขียวไขกา เขียวแตงออน ในขณะท่ีฝร่ังจะเห็นมีเพียงสี “เขียวเดียว” เทานั้น โดย
กระบวนการสรางความหมายน้ันตองใช “ภาษา” เปนเคร่ืองมือ จากนัน้จึงเผยแพร ถายทอด ความ
เปนจริง (Version) ท่ีส่ือเปนผูสรางข้ึน ใหแกผูรับสาร หากกระบวนการสรางและการถายทอดน้ี
ประสบความสําเร็จ (Encoding เหมือนกับ Decoding) ก็จะทําใหเกดิความหมายรวม (Shared  meaning)  
ระหวาง ผูสงสารกับผูรับสารหรือกลาวไดวาผูสงสารสามารถทําใหผูรับสารรวม “รับรู”  ความหมาย
เดียวกันกับท่ีผูสงตองการได  
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ทัศนะใหมตอผูรับสาร 

 
 S. Hall มีจุดยนืวา ระบบรหสัของผูสงสาร กับผูรับสาร ไมจําเปนตองเปนรหัสเดียวกนัหรือ
ชุดเดียวกนัเสมอไป (ซ่ึงสวนใหญมักแตกตางกัน) มีเหตุผลมากมายท่ีจะทําใหรหัสคูมือ ในการสง
ความหมาย และถอดรหัสระหวางผูสงสาร และผูรับสารไมตรงกนั ไมสอดคลองกนั หรือขัดแยงกนั  
ในสวนท่ีเกี่ยวกบัการถอดรหัสหรือมีการตีความเบ่ียงเบนออกไปจากความตั้งใจ ของผูสงนั้น S.  Hall 
มีทัศนะวา จะเปนการเบ่ียงเบนความหมายไปในแบบท่ีคลายคลึงกัน ดังนั้นความหมายท่ีถูกตีความ
อยางผิด ๆ จึงไมใชความหมายท่ีไรทิศทาง หากเปนการตีความหมาย ท่ีเบ่ียงเบนเปนคําตอบหน่ึง 
แมไมไดตีความเปนชุดความหมายท่ี (1) คือ แบบท่ีผูสงสารตองการ แตก็จะตีความเปนชุด
ความหมายท่ี (2) , (3) หรือ (4) คลาย ๆ  กนัเทานั้น  โดยสามารถจัดกลุมความหมายที่เหมือน ๆ  กนั
นั้นได 
 

ทัศนะใหมตอผูสงสาร 
 

S. Hall ใหทัศนะวา ผูสงสารมิไดทําหนาท่ีเพียงสงผานขาวสารเทานั้น หากยังเปน            
ผู “เขารหัส” (encode) ขาวสารที่สงไปดวย ดังนั้น เมื่อมีการสงสารกัน ผูสงสาร จะทําหนาท่ี            
2  อยางพรอม ๆ  กัน  อยางแรกคือ  “ตัวสาร”  และอีกอยางคือ  “การติดต้ังรหัสการถอดความหมาย
จากสาร” แมจะมีชองวางดานความเขาใจระหวางผูสงสารกับผูรับสารอยูเสมอ แต Hall เห็นวา  
ความหมายหลัก ๆ หรือใจความสําคัญ นั้นผูรับจะสามารถถอดรหัสตามท่ีผูสงสารไดใสรหัสเอา       
ไวได ไมวาจะเปนการใชส่ือภาษา ส่ือภาพ  ส่ือเสียง  หรือส่ืออ่ืน ๆ  กต็าม  นั้นคือผูสงจะไดกําหนด  
“เง่ือนไขของการรับรู”  เอาไวเสมอ  เชน  รายการทอลคโชว  ท่ีนําเอาอดีตมือปนรับจาง  มาเปน
แขกรับเชิญในรายการ  เทคนิคในการใชกลไกกําหนดเง่ือนไขการรับรู  นั้นอาจทําไดหลายรูปแบบ 
ผานบทสนทนา ผานการกาํหนดความส้ันยาวของเนื้อหา (หากตองการใหความสําคัญกับการกลับ
ใจมากกวาการทําผิด ก็กําหนดใหเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับการกลับใจมีมากกวาการทําผิด)  เปนตน 
 

แนวคิดเร่ืองสารของส่ือมวลชน 
 
 สืบเนื่องมาจากทัศนะเร่ือง  ความเปนจริง  เปนส่ิงท่ีถูกสรางข้ึน  S.  Hall  ไดขยายความวา 
“ขาวสาร” ก็เปนความจริงประเภทหนึ่ง ดังนั้น ขาวสารที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติจึงไมมี ท้ังใน
กระบวนการสรางขาวสาร (จากผูสง) และกระบวนการรับขาวสาร ลวนดําเนนิไปอยาง active และ
มีการตีความสอดแทรกตลอดเวลา เนื่องจากส่ือทําการนาํเสนอ ออกสูผูรับอยางมีลักษณะ (mass)  
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แตก็มีการกําหนดจุดยืน มุมมองใหกับผูรับสารดวย ดังกลาวมาแลว แมวาผูรับสารจะตีความ
หลากหลายก็จริง แตก็จะเปนการตีความท่ีอยูในกรอบ ซ่ึงจะมีความหมายอยูนัยหนึ่ง ท่ีเดนกวา              
นัยอ่ืน ๆ ดังนั้น S. Hall จึงสรุปวา เนื้อหาของสารในส่ือมวลชนจึงสามารถทําหนาท่ีตาง ๆ ทาง
อุดมการณตามความตองการของผูมีอํานาจในส่ือได เชน ชวยควบคุมทุกส่ิงใหเปนอยางเดิม              
ชวยกลบเกล่ือนความขัดแยงในสังคม   เปนตน 
 
 
 

การวิเคราะหตัวส่ือ 
 
 S.  Hall  ไดกลาวถึงในเร่ืองนี้วา  นอกจากจะมีการ  เขารหัส – ถอดรหัส  จากตัวเนื้อหาสาร
แลวธรรมชาติของตัวส่ือ (Media) และรูปแบบการนําเสนอ  ก็ยังเปนสวนหนึ่งของการ  เขารหัส – 
ถอดรหัส  ดวย  S. Hall ไดยกตวัอยางส่ือโทรทัศน  เชน  สําหรับผูท่ีไมเคยมีประสบการณตรงกบั
หิมะเลย เม่ืออานบทบรรยายก็อาจนึกภาพไมออก ในขณะท่ีส่ือ  โทรทัศนนั้นเปน icon sign (ภาพ)  
ซ่ึงเม่ือนําเสนอภาพ  หิมะ  แลว  ผูรับสารก็จะเขาใจลักษณะบางอยางของ  หิมะ  นัน้ไดทันที  ทําให
การใหรหัสนัน้ดูเปนธรรมชาติ ดูเปนส่ือท่ีโปรงใส เห็นกระจางแกสายตา เหมือนเพยีงเปนตัวนําเอา  
“ส่ิงท่ีเกิดข้ึน”  มานําเสนอ  ท้ังท่ีภาพในโทรทัศน  ไมใชภาพท่ีเกิดข้ึนจริง ๆ  เทานัน้ หากเปน “ภาพ
จริงท่ีถูกสรางข้ึนมา” โดยผานกลยุทธของการใสรหัสมากมาย ในการผลิต เชน การคัดเลือก การ
ถายทํา  มุมกลอง  ระยะหางแสงสี  เปนตน 
 

การวิเคราะหขั้นตอนของการส่ือสาร 
 
 ในเร่ืองนี้ S. Hall ไดแยกข้ันตอนของการส่ือสารออกเปน 3 ข้ันตอน ซ่ึงกระบวนการ
เขารหัส – ถอดรหัส จะตองถูกควบคุมในทุกข้ันตอน  เพื่อใหความหมายสุดทายในข้ันตอนของ
ผูรับสารตรงกับความหมายแรกของผูส่ือสาร  คือ 
 1. ข้ันตอนการผลิต  เปนขั้นท่ีผูสงสารตองดําเนินการดานภาษา  จัดกรอบความหมาย
และความคิด  มีความเขาใจเกี่ยวกับคานยิม  มีภาพของผูรับสารอยูในใจ 
 2. ข้ันเผยแพร  หมายถึง  ชองทางในการสงขาวสาร  เกี่ยวของกับตัวแปร  2  ตัว คือ 
ปริมาณความถี่ของการไดเผยแพร และขอไดเปรียบในดานธรรมชาติของส่ือ เชน ส่ือโทรทัศน  
วิทยุ  ส่ือส่ิงพมิพ  เปนตน  
 3. ข้ันการใช  /  การบริโภค  หมายถึง  ขาวสารนั้นถูกรับรูอยางไร  Hall  ใหทรรศนะวา
ในขณะรับสารเปนอีกข้ันหนึ่งท่ีความหมายจะถูกผลิตข้ึนมาอีกคร้ัง คือ สารในขณะผลิต จะเปน
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เร่ืองความสัมพันธระหวางผูสงกับสาร และในข้ันการบริโภค ก็จะเปนเร่ืองความสัมพันธระหวาง
ผูบริโภคกับสารเชนกัน หมายความวาชวงเวลาแหงการ ถอดรหัส (Decoding) ก็เปนชวงเวลา           
ท่ีมีอิสระในตัวเอง และไมจําเปนตองข้ึนตอชวงเวลาแหงการเขารหัส (Encoding) เสมอไป                
ซ่ึง S. Hall กลาววาผูรับสารสามารถมีจุดยืนได 3 แบบคือ 
 
 

3.1 จุดยนืแบบท่ีผูสงสารตองการ preferred  reading 
3.2 จุดยืนแบบตอรองความหมายเสียใหม คือสวนผสมระหวาง preferred reading  

และ  opposition  reading 
3.3 จุดยนืแบบคัดคานตอตานความหมาย opposition  reading 

 
ซ่ึง S. Hall กลาววา การสงขาวสารแตละครั้ง  ผูบริโภคจะเกิดจุดยืนการตีความหมายท้ัง 

3 แบบอยูตลอดเวลา เพยีงแตสัดสวนไหนจะมากนอยแตกตางกันเทานัน้ ข้ึนอยูกับความสามารถใน
การใสรหัสของผูสงสาร แตสวนใหญแลวการตีความหมายแบบ Preferred reading จะเกิด
มากกวาอีก  2  แบบ เพราะวา 

1. ฐานะตําแหนง  ความรับผิดชอบ  และความนาเช่ือถือของผูสงสาร 
2. ความสามารถในการเขาถึงแหลงขาว ผูสงสารในฐานะผูรับผิดชอบ ยอมตองมี

โอกาสเขาถึงขอมูลไดมากกวาผูรับสาร  เปนตน 
3. กลไกในความสามารถควบคุมระบบการผลิต 

 
แนวคิดเกีย่วกบัระบบรหัสแหงความหมายนี้ ผูวิจัยนํามาใชเปนหวัใจสําคัญของงานวิจยั  

เพ่ือใชในการอธิบายวาผูบริโภคอาจมีความแตกตางในการรับรูเนื้อหาของสารได เม่ือสารถูกสรางข้ึน
ผูสงสารจะกาํหนด “เง่ือนไขแหงการรับรู” ผูรับจะสามารถรับรูส่ิงท่ีผูสงสารตองการเนนมากเอาไวได  
ส่ือหรือชองทางท่ีใชสงสารก็จะมีการกําหนดมุมมองท่ีตองการไปสูผูรับสาร และจุดยืนแหงการรับรู 
ซ่ึงเปนธรรมชาติในตัวผูรับสารเอง ท่ีการรับรูแตละคร้ังผูรับสารเกิดจุดยืนการตีความหมายแบบ
ท่ีผูสงสารตองการ แบบท่ีคัดคานและแบบท่ีผสมผสานความหมายกัน ส่ิงเหลานี้จะสามารถนํามาอธิบาย
ใหเราเขาใจไดถึงการเกิดความหมายท่ีแตกตางกันของ “ปลาสวยงาม” ในแตละมุมมองของผูรับสาร  
หรือผูเล้ียงปลาสวยงาม ผูเขาความหมายได ซ่ึงจะเปนการตอบปญหาการวิจัยตามวัตถุประสงคได
ในท่ีสุด 
 
แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ  ความเชื่อและคานิยม 
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 ทัศนคติ (Attitude) เปนคําท่ีมีรากศัพทภาษละตินวา “APTUS” แปลวา โนมเอียง  
เหมาะสม  สวนคําจํากัดความน้ันนักวิชาการหลาย ๆ ทานไดใหทัศนะตาง ๆ กันดังนี ้
 

 Zimbardo และ Leippe (อางใน  อรวรรณ  ปลันธโอวาท,  2542)  กลาววา  ทัศนคติ   คือ ส่ิง
ท่ีเกิดจากการเรียนรูหรือประสบการณของแตละคนมิใชเปนส่ิงท่ีติดตัวมาแตกําเนิด เปนสภาพทาง
จิตใจท่ีมีอิทธิพลตอการคดิและการกระทําของบุคคลเปนอันมาก มีความถาวรพอสมควรเนื่องจากแต
ละบุคคลตางก็ไดรับประสบการณและผานการเรียนรูมามาก อยางไรก็ตามทัศนคติก็อาจมีการ
เปล่ียนแปลงไดอันเนื่องมาจากอิทธิพลของส่ิงแวดลอมตาง ๆ  
 

 ทัศนคติท่ีบุคคลแสดงออกมีอยู 3 ประเภท  คือ 
 1. ทัศนคติทางบวก (Positive Attitude) เปนทัศนคติท่ีจะชักนําใหบุคคลแสดงปฏิกิริยาใน
ดานดีตอบุคคลอ่ืน ๆ และส่ิงแวดลอมรอบตัว รวมท้ังอาจจะมีสวนทําใหคน หรือ กลุมคน ตดัสินใจมี
สวนรวมในกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคมดวย 
 2. ทัศนคติทางลบ (Negative Attitude) เปนทัศนคติท่ีชักนําใหบุคคลมีความรูสึกไมดี
หรือเปนไปในทางลบตอบุคคลอื่นและส่ิงแวดลอมรอบตัว ซึ่งเปนทิศทางตรงกันขามกับทัศนคติ
ทางบวก ทัศนคติในทางลบมักจะเกิดข้ึนรวมกับความไมพอใจ อันจะมีผลทําใหเกิดความไมสงบข้ึน
ภายในองคกร หรือสังคมได 
 3.  ทัศนคตินิง่เฉย (Passive Attitude)  ผูมีทัศนคตินิ่งเฉย อาจเปนเพราะวาเขาไมมีความ
คิดเห็นตอบุคคล   เร่ืองราว  หรือส่ิงตาง ๆ ดังนั้นจึงไมมีความรูสึกใด ๆ เกิดข้ึนกับบุคคล  เร่ืองราว
หรือส่ิงตาง ๆ นั้นดวย 
 
 แดเนยีล  แคทซ  และซอทแลนด  (Danie, Katz and Shotland)  (อางใน ปาริฉัตร ม่ันคง,  
2534 : 40) ไดแบงสวนประกอบของทัศนคติไว 3 สวน คือ 
 1. สวนประกอบทางดานความคิด (Cognitive Component) ไดแก ความคิดซ่ึงเปน
สวนประกอบของมนุษยในการคิดซ่ึงความคิดนี้ อาจจะอยูในรูปใดรูปหนึ่งแตกตางกนัไป เปนการ
รับรู  และวินิจฉัยขอมูลตาง ๆ  ท่ีไดรับแสดงออกมาในแนวคิดท่ีวา  อะไรถูก  อะไรผิด  อะไรดี  อะไรเลว 
 2. สวนประกอบดานอารมณ  ความรูสึก (Affective Component) ซ่ึงเปนตัวเราความคิดอีก
ทอดหนึ่ง หากบุคคลมีภาวะความรูสึกท่ีดี หรือ ไมดี ก็จะแสดงออก ในขณะท่ีคิดถึงส่ิงนั้น  
ออกมาในลักษณะท่ีแตกตางกัน  เชน  ความรูสึกทางบวก  (Positive Affective) ความรูสึกทางลบ 
(Negative Affective) ซ่ึงจะแสดงออกมา ในรูปของความรูสึกชอบ หรือ ไมชอบ, พอใจ หรือ          
ไมพอใจ 

3. สวนประกอบดานพฤติกรรม  (Behavioral Component)  ซ่ึงมีแนวโนมเนนไปในทาง
การกระทํา หรือ พฤติกรรมในลักษณะท่ีวา เม่ือมีส่ิงเราก็จะเกิดปฏิกิริยาอยางใดอยางหน่ึง เชน 
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เม่ือบุคคลมีความรูสึกดานบวก พฤติกรรมท่ีแสดงออกกจ็ะเปนไปในทางท่ีดี ซ่ึงจะออกมาในรูปของ
การยอมรับ หรือ ปฏิเสธ  การปฏิบัติ หรือ ไมปฏิบัติ 
 

แฮร่ี ซี เทรดีส (Harry C.Thriandis) (อางใน ศรัณย สิงหทน, 2539 : 34) ไดเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับแหลงสําคัญท่ีทําใหคนเกิดทัศนคติไวดังนี ้

1. ส่ิงท่ีเปนแบบอยาง  (Models)   โดยในการเลียนแบบบุคคลท่ีใกลชิด  หรือ มีอิทธิพล 
จะทําใหเกดิทัศนคติข้ึนมาได  เชน  การท่ีเด็กเลียนแบบพอแม  ซ่ึงมีอิทธิพลตอเด็กสูง 
 2. ประสบการณเฉพาะอยาง (Specific Experiences) เม่ือบคุคลเกดิประสบการณท่ีดีหรือ ไมดี
เฉพาะอยาง ตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งก็จะทําใหเกดิทัศนคติในเร่ืองนั้น ไปตามทิศทางของประสบการณ       ท่ี
ไดรับ 
 3. ความเกีย่วของกับสถาบัน  (Institutional Factors)  โดยทัศนคติหลายอยางของบุคคลอาจ
เกิดข้ึนไดจากความเก่ียวของกับสถาบัน  เชน  โรงเรียน  ท่ีทํางาน 
 4. การติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น  (Communication From Others) การติดตอส่ือสารกับ
บุคคลอ่ืน  จะทําใหบุคคลเกิดทัศนคติ  จากการรับรูขาวสารนั้นได 
 
 การเปล่ียนทัศนคต ิ
 ทัศนคติของบุคคลเปล่ียนแปลงได เนื่องจาก อิทธิพลของส่ิงแวดลอมตาง ๆ ไดแก      
การไดรับรูขอมูลใหมจากบุคคลอ่ืน หรือ โดยผานจากส่ือมวลชน หรือ โดยการไดรับประสบการณตรง  
ทําใหเกดิการเปล่ียนแปลงไปดวย  ซ่ึงสาเหตุการเกดิการเปล่ียนแปลงทัศนคติ  ไดแก 
 1. ความสอดคลองกันระหวาง ความคิด ความเขาใจ และความรูสึก  นั่นคือ  เม่ือบุคคล มี
ความรูสึกที่ดี หรือ ไมดีตอส่ิงใด  บุคคลจะมีความคิด  ความเขาใจในส่ิงนั้น ในลักษณะดังกลาวดวย
เชนกัน ดังนัน้ ถาบุคคลไดรับขอมูลใหม หรือ ประสบการณใหม ๆ ซ่ึงทําใหองคประกอบดาน
ความรูสึกของบุคคลเปล่ียนไป ก็จะมีผลทําใหความคิดความเขาใจของคน ๆ นั้นเปล่ียนแปลงไปดวย 
 2. ความสอดคลองกันระหวาง  ความรูสึก  ความคิด  ความเขาใจ และ พฤติกรรม  
เม่ือไรก็ตามท่ีบุคคลตองการกระทําอยางหนึ่งอยางใด  โดยท่ีการกระทํานั้นเปนการกระทําท่ีเขาไม
เช่ือถือ อึดอัดใจ เนื่องจากการกระทํานั้นไมสอดคลองกับความเช่ือ ในกรณีนี้บุคคลจะเกิดความ
ขัดแยงข้ึน เนื่องจากความเขาใจของตนเกิดขัดแยงกัน บุคคลจึงตองพยายามทําอยางใดอยางหน่ึง 
เพื่อลดความขัดแยงนั้น  วิธีการหนึ่ง ก็คือ  เปล่ียนความเช่ือ หรือ ทัศนคติของตนใหสอดคลองกับการ
กระทําของตน 
 3. การถูกบังคับใหยนิยอม  การถูกบังคับขูเข็ญ หรือ ลงโทษ มีผลตอการเปล่ียนทัศนคติ
เชนกัน แตมักจะสําเร็จ เฉพาะการเปล่ียนทัศนคติทางองคประกอบดานพฤติกรรมเทานั้น เชน  
การบังคับในลักษณะของกฎขอบังคับ  กฎหมาย  บทบัญญัติตาง ๆ  
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 4. ความสัมพันธระหวางบุคคล และ อิทธิพลของกลุมท่ีบุคคลนั้นเปนสมาชิก บุคคลอาจ
เปล่ียนทัศนคติคลอยตามกลุมเพื่อน เพื่อใหเขากลุมเพื่อนได เชน เม่ือบุคคลเขารวมเปนสมาชิกใน
กลุม ซ่ึงอาจจะขัดแยงกับทัศนคติเดิมท่ีมีอยู ทําใหเกดิสภาวะตึงเครียด ในการท่ีจะแสดงพฤติกรรมให
สอดคลองกับความรูสึกนึกคิดของตน ในภาวะเชนนี้ จึงทําใหบุคคลเปล่ียนทัศนคติไปตาม
สภาพการณนัน้ 
 5. การเสริมแรง และ การลงโทษ เม่ือบคุคลมีประสบการณท่ีดีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งเนือ่งจาก
ไดรับการเสริมแรงบุคคลจะมีทัศนคติท่ีดีตอส่ิงน้ัน และ ในทางตรงกันขามถาบุคคลมีประสบการณ
ท่ีไมดีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  เนื่องจากถูกลงโทษ  บุคคลก็จะมีทัศนคติไมดตีอส่ิงนั้น 

6. การส่ือสารมวลชน ส่ือมวลชน มีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงทัศนคติ ของประชาชน   
ไมวาจะเปนคําแถลงการณทางวิทยุ  ทางหนังสือ  หนังสือพิมพ  และวารสารตาง ๆ รวมทั้งโทรทัศน
และ ภาพยนตร   
 

ความเชื่อ 
 

ฟชบาย และ ไอเซ็น (1975 : 12, 28, 131) ใหความหมายของความเช่ือวา หมายถึง  
ความนาจะเปนโดยอัตนยั (Subjective Probability) ของบุคคลในการเช่ือมโยงความสัมพันธระหวาง      
ท่ีหมาย (Object) ของความเช่ือ กับ ลักษณะในตัว (Attribute) หรือ ลักษณะ โดยลักษณะในท่ีนี้  
หมายถึง  ท่ีหมายอ่ืน  มโนมติ (Concept) เหตกุารณ (Event)  เปาหมาย (Goal)  คุณภาพ (Quality)   
ผลกรรม (Outcome)  คุณคา (Value)  คุณสมบัติ (Property)  ลักษณะภายนอก (Characteristic) หรือ 
ลักษณะของบุคคล (Trait)  

คําวาท่ีหมาย ขางตน ท้ังท่ีเปนท่ีหมายของความเช่ือ และ ท่ีหมายอ่ืน มีความหมายกวาง
แตสามารถสรุป โดยสวนรวมไดวา เปนท่ีหมายทางจิต (Psychological Objects) ซ่ึงหมายถึงอะไร          
ก็ตามท่ีจิตของมนุษย สามารถนึกถึงได เชน บุคคล กลุมคน สถาบัน พฤติกรรม  นโยบาย  เหตุการณ  
มโนมติ ฯลฯ  ท่ีหมายทางจิต  อาจเปนส่ิงท่ีมีตัวตน หรือ ไมมีตัวตน  และท่ีหมายทางจิต อาจจะเปน
ส่ิงท่ีพิสูจนได โดยวิธีการทางวิทยาศาสตรวามีจริง หรือยังไมสามารถพิสูจนได และลักษณะสําคัญ
ประการสุดทาย ของท่ีหมาย หรือท่ีหมายทางจิต คือ เม่ือมีการพูดถึงส่ิงนั้น ๆ ผูคนอ่ืนสามารถเขาใจ
ถึงความหมายไดตรง  หรือคอนขางตรงกับผูพูดเจตนาใหหมายถึง  

ตัวอยาง  ความเช่ือ ท่ีเปนการเช่ือมโยงระหวางท่ีหมายกบัคุณสมบัติ  ไดแก  คนไทยบาง
คนเช่ือวาเลข 9 มีคุณสมบัติทําใหคนกาวหนาได ความเชื่อ ปลา Arowwana เล้ียงแลวจะเกิดโชคลาภ  
การเล้ียงปลาท่ีมีแดง  มีคุณสมบัติท่ีจะทําใหเกิดความเจริญกาวหนาใหโชคลาภ 

ตัวอยาง ความเชื่อ ท่ีเปนการเช่ือมโยงระหวางท่ีหมายกับลักษณะในตัว ไดแก ความเชื่อ
ท่ีวาเพชรเปนวัตถุท่ีแข็ง  ทองคําเปนวัตถุท่ีไมแข็ง (เม่ือเทียบกับเพชร)  เปนตน 
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ตัวอยาง ความเชื่อ ท่ีเปนการเช่ือมโยงระหวางท่ีหมายกับลักษณะภายนอก ไดแก ความ

เช่ือท่ีวาเพชรเปนวัตถุแวววาว ทองคํามีสีทอง ตนไมมีสีเขียว ปลาหมอ Super Red Syn ตองมี          
หัวโหนกและสีแดง 
 ความเช่ือ สามารถแบงประเภทของความเช่ือ ออกเปน 3 ประเภท (แนวคิดของฟชบายนและ 
ไอเซ็น, 1975  : 132 – 135)  
 1. ความเชื่อท่ีเกิดจากประสบการณตรง (Descriptive Belief) ความเช่ือท่ีเกิดจาก 
ประสบการณตรง หมายถึง ความเช่ือท่ีเกิดจากการที่บุคคลไดมีประสบการณโดยตรงกับที่หมาย
ของความเช่ือ โดยผานทวารประสาทอยางหน่ึงอยางใด หรือหลายอยาง คือ การเห็น การไดยิน  
การไดล้ิมรส  การไดกล่ิน  หรือการไดสัมผัส   
 2. ความเช่ือท่ีเกิดจากการไดรับขาวสาร (Informational Belief) หมายถึง ความเช่ือท่ีเกิดจาก
การที่บุคคลไดรับขาวสารจากแหลงตาง ๆ โดยท่ีบุคคลไมเคยมีความเช่ือเชนนัน้ จากประสบการณตรง
มากอน นยิามนี้มีประเดน็ท่ีตองขยายความเพ่ิมเติมสองประเด็น ประเด็นแรก คือ แหลงตาง ๆ 
หมายถึง แหลงของขาวสารที่ทําใหบุคคลเกิดความเช่ือ  เชน  คนอ่ืน ๆ หนังสือพิมพ  วิทยุ โทรทัศน  
นิตยสาร  วารสาร  คอมพิวเตอร  หรือ อักษรหรือภาพท่ีบันทึกบนฝากผนัง  เปนตน  ประเดน็ท่ีสอง  
คือ การท่ีบุคคลมีความเช่ือท่ีเกิดจากการไดรับขาวสารจากแหลงตาง ๆ โดยท่ีเขาไมเคยมีความเชื่อ
เชนนั้น จากประสบการณตรงมากอน ประเด็นนี้ หมายถึง วาบุคคลอาจจะไมเคยพบเห็นท่ีหมายของ
ความเช่ือมากอน หรืออาจจะเคยพบเห็นท่ีหมาย ของความเช่ือมากอนแตไมไดมีความเช่ือมากอน 
ในประเด็นท่ีขาวสารทําใหเช่ือ 
 3. ความเช่ือท่ีเกิดจากการอนุมาน (Inferential Belief) ความเช่ือท่ีเกิดจากการอนุมาน  
หมายถึง ความเชื่อท่ีบุคคลมีจากการอนุมานจากความเช่ืออยางเดียว หรือหลายอยางท่ีเกิดจาก
ประสบการณตรง  จากความเช่ืออยางเดียว หรือหลายอยางท่ีไดรับขาวสารมา  หรือจากความเช่ือท่ี
เกิดจากประสบการณตรงผนวกกับความเช่ือท่ีเกิดจากการไดรับขาวสาร 
 
 คานิยม 
 
 เปนเร่ืองท่ีศึกษากนัในหมูนกัวชิาการหลายสาขา เชน ปรัชญา มนษุยวิทยา สังคมวิทยา 
การศึกษา และจิตวิทยา เม่ือมีการศึกษากันหลายสาขาวิชาเชนนี้ ก็เปนธรรมดาท่ีจะตองมีการให
ความหมายแตกตางกันไปหลากหลาย วิธีการหนึ่งท่ีจะศึกษาความหมายของคานิยมใหมีลักษณะ
สรางสรรค คือ การพยายามหาลักษณะรวมของนิยามตาง ๆ ท่ีหลากหลายออกมา วิธีการเชนนีจ้ะ      
ทําใหเราไดภาพรวมอยางรวดเร็ว และมีความหมาย เนื่องจากคําวาคานิยมตรงกับคําในภาษาอังกฤษ
วา Value ซ่ึงคําในภาษาอังกฤษเอง ก็มีความหมายอีกอยางหนึ่งวา “คุณคา” ในท่ีนี้ จึงขอนํามา
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พิจารณาดวย เพื่อใหไดภาพท่ีครอบคลุมเทาท่ีประมวลได มีการใชคําวา คานิยม หรือคุณคา
ใน 4  แนว  คือ 

1. แนวคุณคาในตัวของท่ีหมาย (Intrinsic Values) คุณคาในตัวของท่ีหมาย คือ       
คุณสมบัติท่ีอยูในตัวของท่ีหมายนั้น ๆ เอง  เชน  อาหารเปนส่ิงท่ีมีคุณคาสําหรับผูบริโภค 
 2. แนวชอบอะไร (What is preferred หรือ What is desired) การศึกษาคานิยมในแนว
ชอบอะไรเปนแนวทางในการศึกษาวาคนกลุมหนึ่งชอบอะไรมากกวาอะไร โดยไมมีขอกําหนด
เพิ่มเติมวา ส่ิงท่ีชอบนั้นจะตองเปนส่ิงท่ีควรชอบดวย  นกัจิตวิทยาท่ีศึกษาคานิยมในแนวน้ี และเปน
ท่ีรูจักกันดี คือ อัลพอรต เวอรนอน และ ลินเชย  (Allport, Vernon and Lindzey 1960)  นักจิตวิทยา
กลุมนี้ สรางเคร่ืองมือข้ึนมาช่ือวา “การศึกษาคานิยม” (Study of Values) มีการแบงคานิยมเปน           
6 ดาน  คือ  คานิยมดานทฤษฎี  คานิยมดานเศรษฐกิจ  คานิยมดานสุนทรียะ  คานิยมดานสังคม  
คานิยมดานการเมือง  และคานิยมดานศาสนา   
 3.  แนวควรชอบอะไร  (What is preferable  หรือ  What ought to be desired หรือ What is 
desirable) การศึกษาคานยิมในแนวควรชอบอะไรเปนแนวท่ีมีขอกําหนดเพ่ิมเติมวา ส่ิงนั้นเปน ส่ิงท่ี
ควรชอบดวย การศึกษาแนวน้ีจึงมีสวนใกลเคียงกับการศึกษาเร่ืองจริยธรรมท่ีเนนถึงความดี ถูก  
และควร ของการประพฤตปิฏิบัติ แตในเร่ืองคานิยม ไมไดจํากัดเฉพาะการประพฤติปฏิบัติ และ
ไมไดจํากัดวาจะตองเปนส่ิงท่ีดี  และถูก  (ซ่ึงเปนเร่ืองของจริยธรรม)  เทานั้น 

ผูท่ีศึกษาคานิยมในแนวน้ี มีนักสังคมวิทยาหลายคน  เชน สกอต (Scott, 1965) ศึกษา
คานิยมสวนบุคคล (Personal values) ในดานการกระทําระหวางบุคคลวา การกระทําใดดีอยาง สมบูรณ 
สากล  และดีท่ีสุด  เขาเรียกคานิยมสวนบุคคล นี้อีกช่ือหนึ่งวา อุดมคตทิางจริยธรรม (Moral ideal)  
 4. แนวผสมของชอบอะไร และควรชอบอะไร บุคคลผูหนึ่งท่ีประกาศอยางชัดเจนวา
ศึกษาคานยิมตามแนวนี้ คือ โรคีช (1973 : 9 – 10) ผูซ่ึงเปนนักจิตวิทยาสังกัดภาควิชาสังคมวิทยา  
มหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตต (Washington State University) กอนเขาจะถึงแกกรรมในป ค.ศ. 1988   
เขาเห็นวา คานิยมเปนเร่ืองของการชอบอะไรมากกวาอะไร (Preference) และควรชอบอะไร  
(Conception of the Preferable)  
 
 โรคีช (1980 : 262, บอล –  โรคีช และ คณะ 1984 : 27) ใหคํานิยามวา “คานิยมท้ังหลายของ
มนุษยในสังคมหนึ่ง ๆ หมายถึง ความเช่ือท้ังหลายท่ีมีรวมกันเกีย่วกับส่ิงท่ีควรทํา หรือส่ิงท่ีควรหาม
ดานวิถีปฏิบัติท้ังหลายที่เปนอุดมคติ และจุดหมายปลายทางท้ังหลาย ท่ีเปนอุดมคติของการมี
ชีวิตอยู” 
 จากแนวคิดทัศนคติ ความเช่ือและคานิยมสามารถท่ีจะศึกษาไดภายหลังท่ีไดจากการ
แสวงหาขอมูลขาวสารในดานตาง ๆ สามารถท่ีจะบงบอกถึงลักษณะของผูเล้ียงปลาสวยงามวา
มีความทัศนคติอยางไรเก่ียวกับการเล้ียงปลาสวยงามในชนิดนัน้ อาจจะมีทัศนคติท่ีดตีอปลาที่ตนเล้ียง
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และก็อาจจะมีทัศนคติท่ีไมดีตอปลาสวยงามชนิดอ่ืน ๆ ก็เปนได และในเร่ืองของความเช่ือและ
คานิยมซ่ึงจะสามารถตอบคําถามท่ีเกี่ยวกับผูเล้ียงปลาสวยงามตามวัตถุประสงคของการวิจัย  โดยผูเล้ียง
ปลาสวยงามบางคนอาจจะไมชอบเล้ียงเลยก็เปนได แตท่ีเล้ียงไวอาจจะเปนเร่ืองการถือโชคลาภ หรือ
เพ่ือท่ีบงบอกถึงสถานภาพทางสังคมของตน  ดังนั้นทัศนคติ  ความเชื่อและคานิยมของผูเล้ียงปลา
สวยงามกจ็ะใหความหมายท่ีแตกตางกนัออกไปของแตละบุคคลอีกดวย 
 
แนวคิดและความรูเก่ียวกับปลาสวยงาม 
 
 พรพล เพชรด ี (2540 : 27) ไดทําสรุปโครงสรางตลาดปลาสวยงาม ในประเทศมีลักษณะ
เชนเดียวกับสินคาท่ัวไป โดยเร่ิมจากการเกษตร หรือผูผลิตทําปลา ไดทําการคัดแยกปลาออก          
เพื่อทําพอแมพันธุตอ รวมท้ังการนําเขาพอแมพันธุจากตางประเทศ อีกสวนหนึ่งทําการจําหนายท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับขนาดตาง ๆ และชนิดของพันธุปลาตามออรเดอร  
และทําการขายกับฟารมปลาในทองถ่ิน หรือฟารมปลาขนาดใหญ  ท่ีนาํไปสูตลาดผูคาสง ท่ีมีหนาท่ี
ในการนําเขา และสงออกปลาสวยงาม สําหรับตางประเทศแกเกษตรกร  ผูเพาะเล้ียงปลาสวยงามอีก
ทางหนึ่ง และผูคาปลีกทําการรวบรวมปลาสวยงาม ผลักดันแกผูบริโภคข้ันสุดทาย ที่มีการซ้ือขายใน
ตลาดผูบริโภค ซ่ึงในปจจุบันผูบริโภคสามารถท่ีจะทําการติดตอซ้ือขายกบัผูจําหนาย ก็ไดมาจากการท่ี
มีการแขงขันของตลาดปลาสวยงามอยางเสรี 
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ภาพท่ี 1  การตลาดปลาสวยงามของประเทศไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : ปยะวรรณ  ภาวะมัย  และ  คณะ.  การผลิตและการคาปลาสวยงาม.  กรุงเทพฯ, 2541 – 49 
 

ปยะวรรณ  ภาวะมัย และ คณะ (2541 : 5) ไดทําการศึกษาสวนชนดิพนัธุปลาสวยงามท่ี
มีอยูในตลาด  มีท้ังพันธุปลาน้ําจืดเปนสวนใหญ  ถึงรอยละ 90%  ปลาทะเล รอยละ  9.9% ท่ีเหลือ
รอยละ 0.1 เปนปลาน้ํากรอย โดยเกือบท้ังหมดประมาณ รอยละ 98% เปนปลาในเขตรอน               
มีเพียงรอยละ 2% เปนปลาในเขตหนาว   
 

ประเภทของผูประกอบการ 
 
 ปยะวรรณ ภาวะมัย และ คณะ (2541 : 46) ไดทําการรวบรวมไววาในตลาดการคา         
ปลาสวยงามของไทยสามารถแยกประเภทผูประกอบการไดดังนี ้
 1. เกษตรกรรายยอย หมายถึง เกษตรกรที่ทําหนาท่ีในการรวบรวมพันธุปลาจากธรรมชาติ  
เพาะพนัธุปลา อนุบาลลูกปลาเพ่ือขาย รวบรวมรับซ้ือปลาจากเกษตรกรรายยอยอ่ืนเพื่อนําไปขายยงั
ตลาดคาสงหรือพอคาขายสง  และผูสงออก  นอกจากนั้นยังทําหนาท่ีคลายนายหนา  โดยรับฝากปลา
จากเกษตรกรรายยอยอ่ืนในทองท่ีใกลเคียงเพ่ือนําไปขายยังตลาด 

นําเขาปลาสวยงาม เกษตรกรราย พอคาสง 

ผูสงออก พอคาปลีกใน ก.ท.ม. 

และตางจงัหวดั 

สงออกไปตางประเทศ ผูเล้ียงปลาตู 

เกษตรกรรายยอย 
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 2. เกษตรกรรายใหญ หมายถึง เกษตรกรท่ีรวบรวมพันธุปลา จากธรรมชาติเพาะพันธุลูก
ปลาขาย  นําเขาพันธุปลาจากตางประเทศ  อนบุาลลูกปลา  รวบรวมรับซ้ือปลาจากเกษตรกรรายยอย
เพื่อจําหนายใหแกพอคารวบรวมภายในประเทศและผูสงออก นอกจากนั้นเกษตรกรรายใหญบางรายยัง
ทําหนาท่ีเปนผูสงออกเองอีกดวย 
 3. พอคาขายสง หมายถึง ผูท่ีทําหนาที่ในการรวบรวมรับซ้ือปลาจากเกษตรกรรายยอย    
และเกษตรกรรายใหญ เพื่อนําไปขายยังตลาดคาสง และตลาดอ่ืนภายในประเทศ กระจายสู ผูคาขาย
ปลีกและผูสงออก  รวมท้ังการนําเขาปลาจากตางประเทศ 
 4. ผูสงออก และนําเขาหรือเรียกวา “รับปลา” หมายถึง ผูท่ีทําหนาที่รวบรวมรับซ้ือปลา
ชนิดตาง ๆ จากเกษตรกรรายใหญ และพอคาขายสง เพื่อการสงออกไปขายตางประเทศตามใบส่ัง
ซ้ือ (order) ท่ีไดรับมา และซ้ือปลาจากตางประเทศเขามาจําหนาย โดยมีการตกลงเร่ืองราคาหรือ
เง่ือนไขตาง ๆ กอนมีการซ้ือขาย 
 5. พอคาปลีก หมายถึง ผูท่ีทําหนาท่ีซ้ือปลาจากเกษตรกรรายใหญ และพอคาขายสง
หรือรานคา เพื่อนําไปจําหนายปลีกใหแกผูเล้ียงปลาตูท้ังในกรุงเทพฯและตางจังหวัด ในปจจุบันยัง
สามารถนําเขาปลาสวยงามจากตางประเทศอีกดวย 
 

หลักการท่ีสําคัญในการเล้ียงปลาสวยงามของผูบริโภค 
 
 ปญญ โพธิฐิติวัฒน (2531 : 5 – 6) ไดกลาวไววา  การเล้ียงปลาสวยงามก็มีลักษณะคลายกับ
การเล้ียงปลาท่ัว ๆ ไป ซ่ึงผูเล้ียงจําเปนตองศึกษาหาความรูความชํานาญในการเล้ียงปลาสวยงามแต
ละชนิดใหดีเสียกอน การจะเล้ียงปลาสวยงามใหประสบผลสําเร็จนั้น ผูเลี้ยงตองยึดหลักการท่ี
สําคัญ  ดังนี้ 
 1. การเลือกปลาสวยงามท่ีจะเล้ียง  ผูเล้ียงจําเปนตองศึกษาชนิดของปลาท่ีจะเล้ียงใหดี
เสียกอน โดยการศึกษาจากเอกสารตําราตาง ๆ หรือสอบถามจากรานขายปลาสวยงามท่ีเช่ือถือได 
 2. น้ําท่ีใชเล้ียงปลา นับวามีความสําคัญตอการเล้ียงปลาสวยงามอยางมากเพราะ  ปลา
สวยงามแตละชนิดเจริญเติบโตไดดีในสภาพของน้ําแตกตางกัน ปลาสวยงามบางชนิดเปนปลาน้ําเค็ม  
ปลานํ้าจืด หรือปลาน้าํกรอย ผูเล้ียงตองปรับสภาพน้ําใหเหมาะตอการเจริญเติบโตของปลาแตละชนิด  
นอกจากน้ี  จะตองศึกษาคุณสมบัติของน้ํา  ท้ังทางดานชีววิทยา  เคมี  และฟสิกส  เพราะคุณสมบัติ
ของนํ้าดังกลาวมีผลตอการเจริญเติบโตและการขยายพันธุของปลาสวยงามมาก 
 3. วิธีการเล้ียงปลาสวยงาม  ผูท่ีเล้ียงปลาสวยงามใหประสบผลสําเร็จจะตองศึกษาวิชาการเล้ียง
ปลาสวยงามแตละชนิดใหถูกตองเสียกอน เพราะปลาสวยงามแตละชนิดมีวิธีการเล้ียง การเพาะพันธุปลา  
และการปองกนัรักษาโรคแตกตางกัน 
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การเลือกซ้ือปลาสวยงามของผูบริโภค 
 
 สําหรับผูบริโภคที่ตองการซ้ือปลาสวยงามไปเล้ียง นับวาเปนการเร่ิมตนท่ีสําคัญ
ประการหน่ึง เนื่องจากวาผูบริโภคจําเปนท่ีจะตองมีความรูไมมากก็นอยในเร่ืองของการเลือกซ้ือ
พันธุหรือชนิดปลาท่ีจะเล้ียงตามท่ีตองการ เพราะวาถาสามารถเลือกซ้ือพันธุปลาสวยงามไดดีแลวก็
จะสามารถท่ีจะประสบความสําเร็จกับการเล้ียงปลาสวยงามไดมากยิ่งข้ึน  เม่ือผูบริโภคไดทําการ
ตัดสินใจเปนท่ีเรียบรอยแลววาจะเล้ียงปลาสวยงามตามท่ีตองการ ดังนั้นหลักในการพิจารณาซ้ือ
พันธุปลาสวยงามมาเล้ียงตามข้ันตอนดังนี ้
 1. ความนาเช่ือถือของแหลงท่ีซ้ือ  ควรซ้ือปลาจากรานขายพันธุปลาสวยงามตาง ๆ จาก
ฟารมท่ีเช่ือถือไดวาเปนปลาท่ีมีลักษณะดตีรงตามพนัธุท่ีตองการ และสภาพปลาตัวนั้นสมบูรณ  ท้ังนี้ 
ก็เนื่องจากวาถาหากแหลงพันธุนั้นมีการขนสงลําเลียงพันธุปลาท่ีขาดความระมัดระวังแลว ปลาพันธุ
ท่ีตองการซ้ือมาเล้ียงอาจจะไดรับการกระทบกระเทือนจากการขนสงได  อาจจะเกิดการขาดของครีบ
ตาง ๆ มีจุดตกเลือดหรือเกิดบาดแผลเจ็บปวยได  และควรท่ีจะซ้ือพันธุปลาสวยงามท่ีตองการจาก
รานคาหรือฟารมท่ีมีความชํานาญเกี่ยวกับปลาสวยงามชนดินั้น ๆ ดวย 
 2. การตัดสินใจซ้ือ  คือกอนท่ีจะตัดสินใจซ้ือปลาสวยงามท่ีถูกตองแลว  ควรท่ีจะเลือกซ้ือ
ปลาท่ีมีความกระตือรือรน  มีการเคล่ือนไหวท่ีปกติ  โดยสังเกตการทรงตัวและการวายน้ําของปลา
ตัวนั้นวาการใชครีบปกติดีหรือเปลา  การทรงตัวของปลาที่ตองการซ้ือเปนไปในลักษณะท่ีดีไมมีการ
เซ่ืองซึม  มีการหายใจปกติไมมีอาการหอบของปลาเหมือนกับการขาดออกซิเจน  และควรท่ีจะ
หลีกเล่ียงการซ้ือปลาท่ีเปนโรค ถาหากวาปลาท่ีตองการซ้ืออยูในตูเดียวกับปลาตัวอ่ืนท่ีเปนโรคอยู
ก็ไมควรทีจ่ะซ้ือมาเล้ียง  เพราะอาจจะมีอาการติดเช้ือโรคมาดวย 
 3. การแสวงหาขอมูล อาจจะหาขอมูลตาง ๆ จากนิตยสาร หนังสือท่ีเกี่ยวกับปลาสวยงาม ท่ี
ตองการเล้ียงตามแตละชนิดพันธุ หรืออาจจะขอขอมูลจากกรมประมงแหงประเทศไทยก็ได  
เนื่องจากวาปลาสวยงามในแตละชนิดพันธุมีความแตกตางกันในการเล้ียง การดูแลรักษา และท่ี
สําคัญคือแตละชนิดพันธุปลาในดานรูปทรงก็จะแตกตางกันอยางมาก  ดังนั้นควรท่ีจะศึกษาขอมูล
ตาง ๆ กอน  เชน  ปลาหมอ  Super red syn  จําเปนท่ีจะตองดูสี  ขนาดของลําตัว  ความกวางและยาว
ของลําตัว  ลักษณะของหัวท่ีโหนก เปนตน  ปลา Arowwana  จะตองดท่ีูลักษณะสีของเกล็ดปลาแดง
หรือทอง  ลักษณะของหนวด  ลักษณะของครีบและหาง  เปนตน  

ความรูเกี่ยวกบัการเล้ียงปลาสวยงาม  จะมีผลดีตอผูเล้ียงปลาสวยงามสามารถท่ีจะทําให
เขาใจถึงพฤติกรรมตางของปลาสวยงามแตละชนิดพันธุ สามารถจะเขาใจถึงวิธีการเล้ียงปลาสวยงาม
ท่ีถูกตอง ท้ังในเร่ืองของการดูแลรักษา และความรูเกี่ยวกับปลาสวยงามนั้นสามารถที่เช่ือมโยง
เกี่ยวกับดานของทัศนคติ  ความเช่ือและคานิยมในการเล้ียงปลาสวยงาม    
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  

 เกศยุคนธ โพธ์ิมาศ (2544) ไดทําการศึกษาการวิจัยเร่ือง ระบบการเขารหัสและ       
ถอดรหัสความหมายของ “สัญลักษณตราสินคาไทย” ของกรมสงเสริมการสงออก กลุมผูผลิต    
สินคา และผูบริโภค  ผลการวิจัยพบวา 

1. กรมสงเสริมการสงออก  เขารหัสความหมายของ “สัญลักษณตราสินคาไทย” วาคือ  
การสรางภาพลักษณท่ีใหกับสินคาไทย  ใหเกิดการรับรูไปสูผูบริโภควาสินคาไทยท่ีติด  “สัญลักษณ
ตราสินคาไทย”  มี จุดเดนท่ีความประณตี พิถีพิถัน โดยการนําความหมายน้ันไปสูผลิตและผูบริโภค
ผานโฆษณาทางโทรทัศน วทิยุ และส่ือส่ิงพิมพอ่ืนๆ 
 2. บริษัทผูผลิตไดถูกแบงออกเปน  2  กลุม คือ  กลุมบริษัทท่ีใช /ไมใช “สัญลักษณตรา   
สินคาไทย” โดยท้ัง 2  กลุม ถอดรหัสความหมายออกเปน 3 ชุด ความหมาย ไดแก (1) เปนการสราง
ภาพลักษณใหกับสินคา (2) เปนเคร่ืองรับรองคุณภาพ (3) เปนส่ิงท่ีบงบอกวาผลิตจากประเทศไทย 
สวนบริษัทที่ใช “สัญลักษณตราสินคาไทย” เขารหัสความหมายเปน 2 ชุด ความหมาย คือ   
(1) เปนการสงเสริมภาพลักษณ โดยมีการนําสัญลักษณนี้ ติดบนบรรจุภัณฑ ท่ีใกลกับสัญลักษณ 
สงเสริมผลิตภัณฑของกรมการคาภายใน (2) เปนเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ โดยนําสัญลักษณนี้ 
ติดบนบรรจุภณัฑบริเวณท่ีใกลกับเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพอ่ืน ๆ เชน เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน
จากกระทรวงอุตสาหกรรม (ส.ม.อ.) โดยใชสี และจัดวางตําแหนง “สัญลักษณตราสินคาไทย”            
ไวในบริเวณท่ีใกลเคียง  
 3. ผูบริโภคถอดรหัสความหมายของ “สัญลักษณตราสินคาไทย” ออกเปน 3 ชุด
ความหมายไดแก  (1) เปนการรับรองคุณภาพ  (2) เปนส่ิงท่ีบงบอกวาผลิตในประเทศไทย  (3) เปน
รณรงคใหใชสินคาไทย สวนสินคาท่ีติด “สัญลักษณตราสินคาไทย” ผูบริโภคไดถอดรหัส
ความหมายออกเปน  2  ชุด  ความหมายคือ  (1) เปนรับรองคุณภาพ  (2) เปนรณรงคใหใชสินคาไทย 
  

จงกลนี โตสกุลวงศ (2542) ไดทําการศึกษา เร่ือง การวิเคราะหวาทกรรม การให
ความหมาย ส่ือสิ่งพิมพลามกของ 9 สถาบันในสังคมไทย ผลการวิเคราะหวาทกรรม เพื่อหา
ความหมายของส่ือส่ิงพิมพลามก ที่เผยแพรในสังคมของสถาบันท่ีมีอํานาจท้ัง 9 ในทายท่ีสุดแลว 
เม่ือประมวลความหมายจากทุกสถาบัน  คํานิยาม หรือ คําจํากัดความท่ีสรุปได  ก็คือ  ส่ือส่ิงพิมพทุก
ประเภทท่ีนําเสนอ เร่ืองทางเพศอยางโจงแจง ไมมีความงดงามทางศิลปะ โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อตองการกระตุนอารมณทางเพศ ซ่ึงขัดตอกฎหมาย ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณ ี และวัฒนธรรม
ของไทย นอกจากจะแสดงใหเห็นถึงอํานาจของวาทกรรม ซ่ึงปรากฏออกมาจากภาคปฏิบัติการจริง 
ของวาทกรรมท่ีสถาบันตาง ๆ กําหนด  ใหความหมาย และมีผลตอการรับรู  และการประเมินคุณคา
ผูคนในสังคมตอส่ือนี้แลวนั้น ยังช้ีใหเห็นถึง โยงใยท่ีสลับซับซอนในสังคม อันเนื่องเกี่ยวกับ      
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ส่ือนี้ ไมวาจะเปนคานิยม  และมายาคติในเรื่องเพศ  ความรุนแรงในสังคมไทย ท้ังในเชิงโครงสราง 
และวัฒนธรรม หรือ การตอสูในสนามวาทกรรม ระหวางวาทกรรมกระแสหลักและวาทกรรม
ทวนกระแส  เพื่อแยงชิงการกําหนดความหมายของส่ือส่ิงพิมพลามก ใหแกสังคมไทยอีกดวย 
 

  วันเพ็ญ และคณะ (2533) ไดทําการศึกษาเร่ือง ธุรกจิปลาสวยงามของไทยจาก
การศึกษาพบวา  ปริมาณ และมูลคาการสงออกและนําเขาปลาสวยงามพบวา  ในป  2531  ประเทศ
ฮองกงมากท่ีสุด  รองลงมา  ไดแก  สหรัฐอเมริกา  สิงคโปร  ไตหวัน  เยอรมัน  และฝร่ังเศส  
ตามลําดับ   ปลาท่ีสงออกสวนใหญ เปนปลาพ้ืนเมอืงของไทย สวนการนําเขาปลาสวยงามจาก
ตางประเทศมีมูลคา  3.6 ลานบาท  ประเทศท่ีสงปลาสวยงามมายังประเทศไทยมากท่ีสุด  ไดแก  
สิงคโปร  รองลงมา  ไดแก  ฮองกง  ญ่ีปุน  และเยอรมัน  ปลาท่ีนําเขามากท่ีสุด ไดแก ปลาใน
กลุม ปลาอโรวานา  รองลงมา  ไดแก  ปลาคารฟ  ปลาออกลูกเปนตัว และปลาหมอเทศ 
 ปลาท่ีนิยมเล้ียงกันมากในประเทศไทย อยูในกลุมปลาอโรวานา  ซ่ึงมีมูลคานําเขาสูงถึง  
22.35% รองลงไป ไดแก ปลาทอง ปลาคารฟ ซ่ึงจะเปนปลาในแฟนซี Cvprinus carpio หรือท่ีนยิม
เรียกวา ปลาคารฟ และปลาทอง จากประเทศญ่ีปุน ซ่ึงปลาท้ัง 2 ชนิด การเล้ียงปลาสวยงาม 
เพื่อจาํหนายสามารถสงเสริมใหเปนอาชีพหลัก หรืออาชีพรองของประชาชนในประเทศไดเปนอยางดี 
และนับวาเปนอาชีพท่ีเหมาะสมกับประชาชนคนไทยเปนอยางยิ่ง แมแตผูมีรายไดนอยก็สามารถ
ประกอบการนี้ได เพราะเปนอาชีพท่ีลงทุนนอย ใชเนื้อท่ีนอย และใหประโยชนในระยะเวลาอันส้ัน  
อีกทั้งยังใหความเพลิดเพลิน  สามารถชักจูงใหเยาวชนหันมาสนใจไดโดยงาย 
 
 พรพล เพชรดี (2540) ไดศึกษาเร่ือง โครงสรางตลาดธุรกิจการเลี้ยงปลาสวยงามใน
ประเทศไทย  พบวา  ผูผลิตจะทําการเพาะเลี้ยงปลาแบบดั้งเดิม  กลาวคือ  เพาะเล้ียงในครอบครัวแต
ไมไดทําเปนฟารมขนาดใหญ มีพอคาทองถ่ินเขาไปทําการรับซ้ือลูกปลาถึงรังปลาแลวนํามา
จําหนายอีกตอหนึ่ง  มีการจําหนายมากท่ีสุด ณ  ตลาดซันเดยพลาซา  กรุงเทพมหานคร  ลักษณะเปน
ตลาดแขงขันสมบูรณ มีการตอรองราคาอยางเสรี ข้ึนอยูกับ ความพอใจของผูซ้ือ และผูขาย 
สวนตลาดตางประเทศ ผูซ้ือจะเขามาเลือกปลา และตกลงราคากับผูผลิตกอนมีการนําปลาสงออก
นอกประเทศ และการนําเขาปลาหายาก ผูนําเขาจะตองมีตลาดรองรับท่ีแนนอน มีการซ้ือขายกัน
ลวงหนากอนมีการนําเขา  เนื่องจากตนทุนในการนําเขา และสงออกสูง 
 
 ปยะวรรณ ภาวะมัย (2541) การเล้ียงปลาสวยงาม เปนงานอดิเรกท่ีไดรับความนิยม
แพรหลายไปท่ัวโลก ประมาณรอยละ 90% เปนปลาน้ําจืด ท่ีเหลืออีกรอยละ 9.9 และ 0.1 เปนปลา
ทะเล และปลาน้ํากรอย  ตามลําดับ  แหลงผลิตปลาสวยงามนํ้าจดืท่ีสําคัญ อยูท่ีเอเซียตะวนัออกเฉียงใต  
ซ่ึงมีท้ังปลาจากธรรมชาติ และ เพาะเล้ียง โดยมีสิงคโปร และฮองกงเปนผูผลิต และสงออกรายใหญ  
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ซ่ึงสวนหนึ่งมีการนําเขาจาก อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย เพื่อทําการสงออกตออีกทอดหน่ึง 
ในป 2535 มูลคาการคาปลาสวยงามของโลกมีประมาณ 900 ลานเหรียญสหรัฐ  ตลาดหลักท่ีสําคัญ   
คือ  สหภาพยโุรป  ญ่ีปุน  และสหรัฐอเมริกา 
 จากการสํารวจสอบถาม ผูเล้ียงปลาสวยงามใน  อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี  และจาก
การศึกษาของสถาบันพัฒนาปลาสวยงาม และพรรณไมน้ํา เกี่ยวกับตนทุน และผลตอบแทน  การ
เพาะขยายพนัธุปลาสวยงาม เพื่อการคาท่ีสําคัญ 9 ชนิด พบวา ผูเล้ียงไดรับผลตอบแทนของการ
ลงทุนอยางตํ่า  รอยละ 50  และสูงกวา  รอยละ 100 ในบางชนิด  ซ่ึงอยูในเกณฑท่ีนาพอใจ 
 การสงออกปลาสวยงามของไทย เกือบท้ังหมดเปนปลาน้ําจืด จากขอมูลกรมศุลกากร  
ตั้งแตป 2537 เปนตนมา การสงออกมีลูทางสดใสข้ึน หลังจากซบเซามาระยะหน่ึงในระหวาง
ป 2531 – 2536 ป 2539 มูลคาการสงออกปลาสวยงามประมาณ 33.66 ลานบาท และ ป 2540 เฉพาะ  
8 เดือนแรก มีมูลคาการสงออก 63.61 ลานบาท สูงกวามูลคาการสงออกป 2539 ท้ังปเกือบเทาตัว  
ตลาดสงออกท่ีสําคัญ คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป สิงคโปร และฮองกง อยางไรก็ตาม จากการ
ประเมินการทําธุรกิจของผูสงออก คาดวา มูลคาการสงออกปลาสวยงามของไทยนาจะประมาณ
ปละ 480 ลานบาท นอกจากน้ี สินคาท่ีตอเน่ืองกับปลาสวยงาม ไดแก  พรรณไมน้ํา  อาหาร  ปลา  ยา
รักษาโรค  และอุปกรณตูปลา  ก็มีลูทางการสงออกท่ีแจมใสเชนกัน 
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บทท่ี  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  
 การศึกษาวิจยั เร่ือง การแสวงหาขอมูลขาวสารและพฤติกรรมการเล้ียงปลาสวยงามกบัการ
ใหความหมายเชิงสัญลักษณของผูเล้ียงปลาในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยมีเปาหมายเพ่ือศึกษา การใหความหมายเชิงสัญลักษณของปลาสวยงาม  
ท่ีนําไปสูในเร่ืองการประกอบธุรกิจ ดานความเช่ือวัตถุประสงคในการเล้ียง ซ่ึงมีรายละเอียดของ
การเก็บรวบรวม และวิเคราะหขอมูล   มีดงัตอไปนี ้
 
แหลงขอมูล  และการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 แหลงขอมูลประเภทเอกสาร ไดแก ขอมูลรายละเอียดท่ีเกี่ยวของ เปนขอมูลประกอบ    
การศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และขอมูลอางอิงตาง ๆ เปนการรวบรวมจาก ตํารา บทความ นิตยสาร 
วิทยานพินธ และบทสัมภาษณ  ท่ีเกีย่วของลงในส่ือตาง ๆ 
 แหลงขอมูลประเภทบคุคล ศึกษาโดยวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ซ่ึงมี
กลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของ ไดแก กลุมผูบริโภคท่ีเล้ียงปลาสวยงาม และเลือกซ้ือปลาสวยงาม             
ในตลาดนดัท้ัง 4 แหลง  กลุมผูประกอบธุรกิจคาปลาสวยงาม  ซินแซ (ฮวงจุย)  สถาปนิก 
 
แนวคําถามในการสัมภาษณเชิงลึก  
 

ผูบริโภค  
 กลุมผูบริโภคท่ีเขามาซ้ือปลาสวยงามในตลาดนัด  4 แหลง  จํานวน 30 คน  

1. มีการแสวงหาขอมูลขาวสารเชิงสัญลักษณทางส่ือใดบางกอนการเล้ียงปลาสวยงาม 
2. มีการใหความหมายเชิงสัญลักษณตอปลาสวยงามท่ีเลือกซ้ือเพื่อนํามาเล้ียงหรือการทํา

ธุรกิจอยางไรบาง 
3. การใหความหมายเชิงสัญลักษณสามารถท่ีจะเพิ่มคุณคาตอปลาสวยงามแตละชนิด 

อยางไร 
                   4.  มีวัตถุประสงคในการใหความหมายเชิงสัญลักษณตอการเล้ียงปลาสวยงามอยางไร 
ปจจัยใดท่ีมีผลตอการสรางความหมายเชิงสัญลักษณตอปลาสวยงามอยางไร 
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                   5.  ทัศนคติ  ความเช่ือ  คานิยม  สามารถท่ีจะสรางความหมายเชิงสัญลักษณตอปลา
สวยงามในแตละชนิดไดอยางไร 
                    6.  ทัศนคติ  ความเชื่อ  คานิยม  สามารถท่ีจะเพ่ิมคุณคาในเชิงธุรกิจนําเขาและสงออก
ไดอยางไร 
 

ซินแซ (ฮวงจุย)  
สัมภาษณ และสอบถามขอมูลในดานความเช่ือเกี่ยวกับ ฮวงจุย ในเร่ืองของทิศทาง  

ตําแหนง สถานท่ีในการจัดวางตูปลาสวยงาม บอเล้ียงปลาสวยงาม ท้ังในบานท่ีอยูอาศัยหองนอน  
หองรับแขก สนามหญา หรือสวนภายในบริเวณ และสถานท่ีทํางานไมวาจะเปน ในสํานักงาน  หรือ
หองทํางานสวนตัว   

1. ความเหมาะสมในการเล้ียงปลาในตําแหนงและทิศทางตาง ๆ ตามศาสตรของฮวงจุย
เปนอยางไร 

2. ความเช่ือในเร่ืองของโชคลาภมีสวนเกี่ยวของกับการเล้ียงปลาอยางไร 
3. มีการใหความหมายเชิงสัญลักษณกับการเล้ียงปลาตามศาสตรของฮวงจุยอยางไร 

4.  ทัศนคติ  ความเชื่อ  คานยิมมีผลตอการเล้ียงปลาของผูบริโภคอยางไร 
 
สถาปนิก 
สัมภาษณ และสอบถามขอมูลในดานการวางตําแหนงของตูปลา บอเล้ียงปลา ท้ังท่ีอยู

ในบาน หรือสวนในบริเวณ วามีความสําคัญตอผูอยูอาศัยอยางไรบาง มีการใหความสําคัญในเร่ืองนี้
อยางไรบาง 

1. ความเหมาะสมในการวางตําแหนงของบอเล้ียงปลา หรือตูปลาภายในบานหรือท่ีทํางาน
เปนอยางไรบาง 

2. มีวัตถุประสงคอยางไรในการใหความหมายเชิงสัญลักษณ  ในการจัดวางตําแหนง
ของบอเล้ียงปลาและตูปลา 

3. ผูบริโภคไดใหความสําคัญตอการเล้ียงปลาภายในและภายนอกบานหรือในสํานักงาน
อยางไร 

4.  ทัศนคติ  ความเช่ือ  คานิยมมีผลตอการจัดวางตําแหนงของบอเล้ียงปลาหรือตูปลา 
อยางไร 
 ผูทําธุรกิจคาปลาสวยงาม 

1. มีการใหความหมายเชิงสัญลักษณเกีย่วกับปลาสวยงามอยางไรแกผูบริโภค 
2. ไดใหความหมายเชิงสัญลักษณอยางไรในการประกอบธุรกิจคาปลาสวยงาม 
3. ทัศนคติ   ความเช่ือ   คานิยมมีผลตอการเลือกซ้ือปลาสวยงามของผูบริโภคอยางไร 
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 4.  มีการใหความเช่ือม่ัน  และ  เช่ือถือตอผูบริโภคอยางไร 
  
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีจะใชในการวจิัยคร้ังนี้  ไดแก 
- ผูบริโภคท่ีเขามาซ้ือปลาสวยงาม ในตลาดนัดท้ัง 4 แหง เปนจํานวน 30  คน โดยการ

เจาะจงในการสัมภาษณ ซ่ึงจะเลือกเฉพาะผูท่ีมีความรู และประสบการณในการเล้ียงปลาสวยงาม
เปนเวลาอยางนอย  1  ป 

- ผูประกอบการธุรกิจคาปลาสวยงาม จะทําการสัมภาษณท้ังหมด 6 รานในตลาดนัดท้ัง 
4 แหง โดยไมเจาะจงรานคา ท่ีเปดมาแลวอยางนอยเปนเวลา 1 ป 

- ซินแซ (ฮวงจุย) จะทําการสัมภาษณในเร่ืองของการทิศทาง สถานท่ี การวางตําแหนง
ของตูปลา  บอเล้ียงปลา  ท้ังในบาน  หองนอน  หองรับแขก  หรือสํานักงาน  หองทํางานสวนตัว  
เปนจํานวน  2  คน  ท่ีมีประสบการณในอาชีพเปนเวลาอยางนอย  1  ป 

- สถาปนิก  ทําการสัมภาษณ เพื่อใหทราบถึง การวางตําแหนงของตูปลา  บอเล้ียงปลาวา
มีความสําคัญอยางไร  โดยจะทําการสัมภาษณเปนจํานวน 2 คน  ท่ีมีประสบการณในอาชีพเปนเวลา
อยางนอย  1  ป 

ดังนั้น ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีจะใชในการสัมภาษณ และนํามาวิเคราะหขอมูล 
เพื่อการวจิัยในคร้ังนี้จะมีท้ังหมด 40 คน 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 
 โดยผูวิจยัจะทําการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการศึกษา 

1. วิเคราะหเกีย่วกับ การแสวงหาขอมูลขาวสารในการเล้ียงปลาสวยงาม ของผูเล้ียงปลา 
2.  วิเคราะหถึงวัตถุประสงคในการใหความหมายในเชิงสัญลักษณ ในการเล้ียงปลาสวยงาม 

ของผูเล้ียงปลา  
  3.  วิเคราะหถึงปจจัยท่ีมีผลตอการสรางความหมายเชิงสัญลักษณของ  ผูเล้ียงปลาสวยงาม 
 4. วิเคราะหถึงความเช่ือ  ทัศนคติ  คานิยมวาสรางคุณคาเชิงสัญลักษณของปลาสวยงาม
ตอธุรกิจและผูเล้ียงปลาสวยงาม 
 
การนําเสนอขอมูล   
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 ผูวิจัยจะทําการนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะห ตามวัตถุประสงคของการศึกษาใน
คร้ังน้ี  โดยการพรรณนา  ผูวิจัยนําเสนอขอมูลตาง ๆ จากภาพ และการบรรยาย เพื่อท่ีจะใหเขาใจ
เกี่ยวกับ การใหความหมายเชิงสัญลักษณตาง ๆ ของผูเล้ียงปลาสวยงาม วามีการใหความหมายตอ
ปลาสวยงามอยางไร 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 
 ขอบเขตดานสถานท่ี 
 โดยเจาะจงเลือกตลาดนัด 4 แหง ไดแก ตลาดนดัสวนจตุจกัร, ตลาดนัดซันเดยพลาซา,  ตลาด
นัดจตุจกัรพลาซา, ตลาดนดัศรีสมรัตน เนื่องจากวาตลาดท่ีกลาวมานีเ้ปนตลาดท่ีเปนศูนยกลางของ
การคาปลาสวยงาม  ท้ังในเร่ืองของกานําเขาและการสงออกไปขายยังตางประเทศ  ซ่ึงตลาดนัดอ่ืน 
ๆ หรือรานคาปลาสวยงามทั่วไปท้ังในกรุงเทพมหานครหรือตางจังหวัด  จะเขามาทําการเลือกซ้ือ
ปลาสวยงามภายในตลาดนัดท้ัง 4 แหงน้ีเปนจํานวนมาก 
 
 ขอบเขตดานระยะเวลา 
 ผูวิจัยไดลงพื้นท่ีทําการสอบถามและสัมภาษณ เกี่ยวกบักลุมตัวอยางท่ีจะนํามาใชในการ
วิจัยในคร้ังนีใ้นเบ้ืองตนของผูบริโภค (ท่ีมีประสบการณในการเล้ียงปลาสวยงาม เปนระยะเวลา 1 ป
ข้ึนไป และจะทําการสัมภาษณเชิงลึกในเร่ืองตาง ๆ ดังท่ีไดกลาวไวแลวและนํามาวิเคราะหตอไป
โดยมีขอบเขตดานระยะเวลา  ตั้งแตเดือน  มิ.ย. 2546 – มี.ค. 2547 
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บทท่ี  4 
 

ผลการวิจัย 
 

 การศึกษาเร่ือง  การแสวงหาขอมูลขาวสารกับการใหความหมายเชิงสัญลักษณของ             
ผูเล้ียงปลาในเขตกรุงเทพมหานครแบงกลุมตัวอยางออกเปน 4 กลุม คือ กลุมผูเล้ียงปลาสวยงาม 
กลุมซินแส  สถาปนิก และกลุมผูคาปลาสวยงาม  โดยจะศึกษาประเด็นท่ีมีความแตกตางกันจากการ
วิจัยสัมภาษณเชิงลึก  เพื่อใหทราบถึงขอมูลท่ีในแตละกลุมใหความหมายเชิงสัญลักษณเกี่ยวกับการ
เล้ียงปลาสวยงาม   
 จากการแสวงหาขอมูลขาวสารของผูเล้ียงปลาสวยงามจํานวน 30  คนประเภทของ
ปลาสวยงามท่ีผูบริโภคสวนใหญนยิมเล้ียงมี 8 ชนิด  โดยเรียงตามความนิยมของผูเล้ียงปลาสวยงาม
จากการสัมภาษณท่ีได คือ      

1.  ปลาหมอสี 
2.  ปลาเงินปลาทอง 
3.  ปลามังกร  
4.  ปลาทะเลชนิดตางๆ 
5.  ปลาหางนกยูง 
6.  ปลาคารฟ 

ปลาปอมปาดัวร 7.  
8.  ปลากัด 

 
ปญหานําวิจัย 1.   ผูเล้ียงปลาสวยงามมีการแสวงหาขอมูลขาวสารเก่ียวกับการใหความหมายเชิง 

         สัญลักษณการเล้ียงปลาสวยงามอยางไร 
    

จากการสัมภาษณผูเล้ียงปลาสวยงามท้ังหมด 30 คน ในตลาดนัดท้ัง 4 แหง สามารถแบง
แหลงขอขอมูลขาวสารเชิงสัญลักษณไดเปน 5 แหลง  คือ 

 
 

1.1  ผูประกอบธุรกิจคาปลาสวยงาม  
โดยขอมูลจากการสัมภาษณท่ีไดจากผูเล้ียงปลาสวยงามใน 30 คน จะมีความคิด

เห็นที่คลายคลึงกันในเรื่องของการแสวงหาขอมูลขาวสาร  ที่ผูเลี้ยงปลาสวยงามตองการและ
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มีความนาเชื่อถือ  มีความมั่นใจและความถูกตองของขอมูลขาวสาร  ทั้งหมด 18 คน โดยผูเลี้ยง
ปลาไดใหความคิดเห็นวา 

“การหาขอมูลตาง ๆ กอนจะเล้ียงปลา ท่ีทําใหม่ันใจและตัดสินใจซ้ือมาเล้ียงมาจาก
ผูขายปลาสวยงาม เพราะคิดวามีความชํานาญมาถึงไดมาทําธุรกิจนี้” (เครือผกา จองศิริวัตน,   5  มีนาคม  
2547) 

“รานคามีสวนชวยในการตัดสินใจเลือกเลี้ยงปลาสวยงามมาก  เพราะเขามี
ความเขาใจถึงตัวปลาสามารถบอกเราไดวาลักษณะหรือสัญลักษณของปลาแตละตัวเปนอยางไร 
อยางในเรื่องของการเลือกซื้อวาควรจะเลือกซื้อปลาตัวไหนเพราะอะไรไดดวย” (ระพิณฤทธ์ิ   
ยิ้มงาม, 4  มีนาคม  2547) 

“สามารถที่จะปรึกษาเวลามีปญหาหรือตองการคําแนะนําก็ไดรับความรวมมือ
ในทันที  บางคร้ังยังบอกในเร่ืองท่ีไมรูเชน ทําไมปลาชนิดนี้ถึงเปนท่ีนิยมเพราะวาผูเล้ียงปลาสวนใหญ
ไดใหความสําคัญในเร่ืองของความเช่ือเร่ืองโชคลาภ”  (อุษณี  จันทรา, 7  มีนาคม  2547) 

ดังนั้นขอมูลเกี่ยวกับปลาสวยงามที่ไดจากรานคาปลาสวยงาม จะมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือหาปลาสวยงามของผูบริโภคคอนขางสูง เพราะผูขายจะใหคําแนะนําเกี่ยวกับปลาท่ีเปน
ท่ีนิยมและเปนท่ีตองการของตลาด รวมท้ังขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ ชนิด ประเภทของปลาสวยงาม
จากผูขายยังชวยใหผูบริโภครับทราบขอมูลใหม ๆ ไดอยางถูกตอง  นอกจากนี้ผูขายยังใหคําแนะนํา
หลังการขายในกรณีท่ีเกิดปญหาจากการเล้ียง  ทําใหขอมูลท่ีไดจากผูขายคอนขางมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคมาก 

 
1.2   นิตยสารท่ีเก่ียวกับปลาสวยงาม และรายการทีวี   

จากกลุมผูเล้ียงปลาสวยงามท่ีไดจากสัมภาษณทําใหทราบวานิตยสารท่ีเกี่ยวกับปลา
สวยงามและรายการทีวี เปนแหลงขอมูลขาวสารในข้ันแรกท่ีผูบริโภคไดรับเมื่อเกิดความตองการ
ท่ีจะนําปลาสวยงามมาเล้ียง และท้ังหมดจํานวน 30 คนท่ีไดจากการสัมภาษณ จะมีความเห็น
ตรงกันวา นิตยสารและรายการทีวีเปนส่ือแรกท่ีผูเล้ียงปลาสวยงามเร่ิมใหความสนใจตอการเล้ียง
ปลาสวยงาม ดังเชนท่ี  คุณเกรียงยุทธ ไดแสดงความคิดเห็นวา 

“เร่ิมคิดท่ีจะเลี้ยงปลาสวยงาม แรกสุดเลยก็ไปซ้ือนิตยสารเกี่ยวกับปลาสวยงาม 
มาอาน  และดูวามีปลาชนิดไหนบางท่ีเปนท่ีนิยมและตัวเองช่ืนชอบ  บอกรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล
ขาวสารตาง ๆ คอนขางไมวาจะเปนการดแูลรักษา ความนิยมหรือบอกถึงการวางตําแหนงของตูปลา
ภายในบาน” (เกรียงยทุธ  แสงโรจนสกุลชัย,  25  กุมภาพันธ  2547) 

ในขณะท่ี คุณศักดา เพิ่มเกียรติตระกูล ไดกลาววา “ตอนแรกสุดดูจากรายการ
ทีว ี เห็นแลวรูสึกอยากเล้ียงอยากทีจ่ะมีไวในบาน ก็เลยไปซ้ือนิตยสารเกี่ยวกับปลาสวยงามมาดูกอน”  
(อนันสินธ์ิ  ธรรมาพฤทธิ,  10  มีนาคม  2547) 
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“เพื่อนไดเอานิตยสารเกี่ยวกับปลาสวยงามมาใหดูกอน  และบอกวาตัวเองก็เลี้ยง
ดวยจึงรู สึกสนใจและไดไปซ้ือนิตยสารมาอาน” (ศักดา  เพิ่มเกียรติตระกูล ,  กุมภาพันธ   
2547) 

นิตยสารเกี่ยวกับปลาสวยงามในปจจุบันมีหลายเลม ไมวาจะเปนหนังสือเฉพาะ
เกี่ยวกับสายพนัธุปลาชนิดนัน้ ๆ หรือเปนนิตยสารท่ีใหความรูและเคล็ดลับตาง ๆ เกี่ยวกับการเล้ียง
ปลาสวยงาม เชน นิตยสารปลาหมอสี นิตยสาร pet – mag นิตยสารโฟกัส นิตยสารคนรักสัตว 
นิตยสารโลกสัตวเล้ียง นิตยสารสวนจตุจักร และแตละเลมจะใหขอมูลเกี่ยวกับชนิดและประเภท
ของปลาท่ีเปนท่ีนิยมของตลาดและมีราคาสูง  ลักษณะและตําหนิรวมท้ังสีสันของปลาท่ีมีลักษณะท่ีดี
และแหลงซ้ือขายรวมท้ังวิธีการเล้ียง อาหาร ยารักษาโรค รวมท้ังแหลงอุปกรณในการเล้ียงปลา
สวยงาม ขอมูลจากนิตยสารเหลานี้จัดเปนขอมูลท่ีมีความทันสมัยและมีความถูกตอง ซึ่งผูบริโภค
นิยมท่ีจะใชขอมูลจากนิตยสารเหลานี้มาเพื่อเปรียบเทียบขอมูลและราคาจากทองตลาดเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจซ้ือปลาสวยงาม นิตยสารเกี่ยวกับปลาสวยงามเหลานี้บางเลมจะออกเปนรายเดือนหรือ
รายปกษ ซ่ึงจะมีขอมูลเกี่ยวกับปลาสวยงามท่ีกําลังเปนท่ีนิยมในทองตลาด โดยจะมีท้ังนิตยสารท่ีให
รายละเอียดเกี่ยวกับปลานํ้าจืด หรือปลาทะเลอยางเดียว หรือปลาสวยงามจากตางประเทศท่ีกําลัง
เปนท่ีนิยมในขณะน้ัน ความสนใจขอมูลจากนิตยสารของผูบริโภคสวนใหญจะใหความสนใจ
แคชนิดของปลาสวยงามท่ีตนสนใจเทานั้น นิตยสารเหลานี้ยังมีคอลัมนตอบปญหาท่ีเกิดจากการเล้ียง
ปลาสวยงาม ซ่ึงผูบริโภคสวนใหญสามารถสอบถามปญหาและขอมูลตาง ๆ ไดโดยตรง   

นอกจากน้ีนิตยสารบางฉบับยังมี website เปนของตนเองเพ่ือใหผูสนใจเขามา
หารายละเอียดดานขอมูลและติดตอกับทางนิตยสาร  (ตัวอยาง website และนิตยสาร  :  ภาคผนวก) 

 
1.3  Internet  

Internet จัดเปนแหลงขอมูลท่ีมีความหลากหลายในดานขอมูลและความทันสมัย 
สวนใหญแลวขอมูลเกี่ยวกับปลาสวยงามจาก website ใน Internet ตาง ๆ จะเนนไปท่ีขอมูลและ
รายละเอียดของปลาสวยงามจากตางประเทศ พันธุปลาใหม ๆ ท่ีมีราคาแพงและเปนท่ีตองการของ
ตลาด  กลุมผูบริโภคท่ีใช  Internet ในการคนหาขอมูลจะเปนกลุมนักศึกษาและวัยทํางาน  จากการ
สัมภาษณเชิงลึกกลุมผูบริโภคเหลานี้กลาววา 

“ขอมูลใน Internet เปนขอมูลท่ีมีความหลากหลายและทันสมัย มากกวาขอมูลจาก
นิตยสารบางฉบับหรือจาก  นอกจากนี้ยังสะดวกในการใชงานและรวดเร็วในการคนหาขอมูล เชน  
ปลาท่ีนําเขาจากประเทศมาเลเซีย บอกถึงลักษณะท่ีควรเล้ียงของปลาแตละชนิดท่ีมีช่ือและ
ความหมายท่ีมีความเปนศิริมงคล ใหโชคลาภ”  (อุดม  พิสุทธ์ิธนวัฒน, 13 มีนาคม  2547) 
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“สามารถทราบถึงกระแสนิยมของผูเล้ียงปลาสวยงามไดรวดเร็ว  เนื่องจากวาจะมี
การแจงจากทางรานคาใหทราบวา  ขณะน้ีมีปลาสวยงามชนิดไหนบานอยูในรานหรือฟารม  มีความ
สวยงามแตไหน  ราคาเทาไหร  สามารถดูไดตลอดเวลา” (วิชัย  แซล้ิม, 1 มีนาคม  2547) 

การหาขาวสารขอมูลทางอินเตอรเน็ต  จึงตกเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีผูบริโภคให
ความนิยม  เพราะมีวามสะดวกรวดเร็วสามารถท่ีจะหาขอมูลขาวสารไดทุกเวลา สามารถโตตอบ
พูดคุย  แลกเปล่ียนทัศนะ  ความคิดเห็นระหวางผูเล้ียงปลาสวยงามดวยกันได 

 
1.4  เพื่อนหรือญาติพี่นอง  

กลุมผูเลี้ยงปลาบางคนเริ่มตนเลี้ยงปลาสวยงามจากการแนะนําของเพื่อน คนรูจัก 
หรือญาติพี่นองที่เคยเลี้ยงปลาสวยงามมากอน  ขอมูลที่ไดมาจากญาติพี่นองหรือคนรูจักเหลานี้
สวนใหญจะเปนขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับชนิดหรือประเภทของปลาสวยงามที่กําลังเปนท่ีนิยมตาม
ทองตลาดในขณะนั้น รวมทั้งปญหาและวิธีการท่ีเกิดจากการเล้ียงปลาสวยงามเหลานั้น ดังนั้นการ
ตัดสินใจซ้ือปลาสวยงามของผูบริโภคจะข้ึนอยูกับขอมูลประกอบจากแหลงอ่ืนๆ เชน ผูคา หรือ
นิตยสารดานปลาสวยงามท่ีสามารถใหรายละเอียดไดอยางถูกตองและนาเช่ือถือมากกวา  แตถาหาก
วาผูแนะนําเปนผูชํานาญดานการเล้ียงปลาสวยงามมากอน ขอมูลท่ีไดจะมีผลตอการตัดสินใจของ         
ผูซ้ือคอนขางสูง  ดังท่ี  กิตติโรจน  ปุณะศิริ  ไดมีความคิดเห็นวา 

“เพื่อนไดชวนมาเดินเลือกซ้ือปลาสวยงามเพ่ือนําไปเล้ียง ไปกันบอย ๆ คร้ังก็รูสึก
อยากท่ีจะทดลองเล้ียงดูบาง โดยท่ีเพื่อนไดบอกวาเล้ียงแลวรูสึกเพลิดเพลินทําใหจิตใจสบาย”               
(อเนก  บุญมี, 9  มีนาคม  2547) 

และคุณทองศรี  เมืองมา “ญาติท่ีเปนลูกพี่ลูกนองกันไดนําปลาหมอสีชนิดหนึ่งมา
ใหเล้ียง บอกวาถาเล้ียงปลาชนิดนี้แลวจะมีโชค ทําใหกิจการการคามีความเจริญกาวหนา  จึงทดลอง
เล้ียง”  (ทองศรี  เมืองมา, 5  มีนาคม  2547) 

ดังนั้นขอมูลท่ีไดจากเพื่อนหรือญาติพี่นอง จะเปนเพียงขอมูลในเบื้องตนท่ีจะทําให
ผูบริโภคเกิดความสนใจตอการเล้ียงปลาสวยงาม จะไดความรูเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาหรือการ
เลือกเล้ียงปลาแตละชนิดเทานั้นเอง   

 
1.5 ฟารมเพาะปลาสวยงาม  

สําหรับผูเล้ียงปลาสวยงามท่ีมีความชํานาญ และเล้ียงปลาสวยงามมาเปนเวลานาน  
การตัดสินใจและการซ้ือหาปลาสวยงามมาเพื่อเล้ียงจะตองใชเวลาและขอมูลเพื่อการตัดสินใจท่ีคอนขาง
พรอม ดังนั้นขอมูลจากแหลงเพาะเล้ียงปลา และผูนําเขาปลาสวยงามจากตางประเทศจึงถือเปน           
ส่ิงสําคัญท่ีผูเล้ียงปลากลุมนีต้องการ  โดยผูบริโภคไดแสดงความเห็นวา 
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“เล้ียงปลามาแลวหลายชนดิ แตจะมีความเชื่อถือฟารมเพาะเล้ียงและผูนาํเขาเนื่องจาก
มีความชํานาญ ซึ่งถาไมมีความชํานาญความสามารถก็คงไมสามารถท่ีจะเพาะขยายพันธุปลาได” 
(บงกช  ศักดิ์สูง,  10  มีนาคม  2547) 

คุณเสริมสุข วงศวิวัฒน  ไดเลาใหผูวิจยัฟงวา “ฟารมไดโทรศัพทมาหา และบอกวา
ในตอนนีไ้ดมีปลาชนิดใหมนําเขามาและเปนท่ีนิยมในประเทศสิงคโปร มาเลเซีย ไตหวันและจนีอยู
ในขณะนี้ซ่ึงไดบอกวา ใหทดลองเอาไปเล้ียงเนื่องจากวาประเทศตาง ๆ นี้ไดใหความหมายวา
ถาเล้ียงปลาชนิดนีแ้ลวตัวผูเล้ียงจะมีบุญวาสนาท่ีดี การเล้ียงดูแลรักษางายไมยุงยาก ซ่ึงกมี็ความเช่ือถือ
ตอฟารมนี้ดี วาไมหลอกลวงเพราะไดซ้ือขายกนัมาหลายปแลว”  (เสริมสุข วงศววิัฒน, 21  กุมภาพนัธ  
2547) 

ซ่ึงผูเล้ียงปลากลุมนี้จะมีประสบการณในการเล้ียงปลามาพอสมควร ดังนั้นการหา
ขอมูลตาง ๆ จึงตองการความถูกตองเปนอยางมาก จึงทําใหเกิดการซักถาม สอบถามตอฟารม
เพาะเล้ียงหรือผูนําเขาปลาสวยงามจากตางประเทศ ซ่ึงถือวาเปนผูชํานาญ ฟารมท่ีใชในการเพาะเล้ียง
สวนใหญจะอยูในเขตปริมณฑล และตางจังหวัดในภาคกลางเปนสวนใหญและจะเปนผูนาํเขาปลา
สวยงามเองดวย  โดยจะมาเปดหนารานในตลาดนัดท้ัง  4  แหงดวย  เชน  รานสิมิลัน  รานปลาดาว  
รานอันดามัน ฟารม Fishcovery ฟารม Grandarowwana เปนตน และผูบริโภคกลุมนี้จะรูจกัฟารม
ตาง ๆ เหลานี้และผูท่ีนําเขาปลาสวยงามจากตางประเทศไดจากการบอกตอของเพ่ือนฝูง จากชมรม
การเล้ียงปลาสวยงาม และจากประสบการณของตัวเอง แตก็จะมีการหาขอมูลขาวสารตาง ๆ ใหม
เพิ่มข้ึนเม่ือเทคโนโลยีมีความทันสมัยเพิ่มมากข้ึน เชน ทาง Internet  ท่ีมีท้ังรานคาตาง ๆ ลงโฆษณา  
ฟารมท้ังในประเทศและตางประเทศ  รวมถึงนิตยสารเก่ียวกับการเล้ียงปลาสวยงามตาง ๆ  อีกดวย 

 
ปญหานําวิจัย 2.    วัตถุประสงคในการใหความหมายเชิงสัญลักษณ   ของผูเล้ียงปลาสวยงาม   

ผูประกอบธุรกิจคาปลาสวยงาม  ซินแส  และ สถาปนิก  ตอการเล้ียงปลาสวยงาม 
 

ในการเล้ียงปลาสวยงามผูเล้ียงปลาสวยงามแตละคนแตละกลุมจะมีวัตถุประสงคท่ีแตกตาง
กันออกไป ดังนั้นการใหความเชิงสัญลักษณก็จะมีความแตกตางกันดวย โดยกลุมผูบริโภคที่เล้ียง
ปลาสวยงามบางกลุมอาจจะมีวัตถุประสงคเพียงเพื่อท่ีจะตองการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
เปนงานอดิเรกในยามวางเทานั้น  แตบางกลุมอาจจะมีวตัถุประสงคในการทําธุรกิจในอนาคตตอไป
กับเจาของรานคาท่ีตนไดนาํปลาสวยงามไปเล้ียงและเพาะขยายพันธุ  เม่ือไดลูกปลาตามท่ีตองการก็
จะนํากลับไปขายตอใหรานคา   

ดังนั้นวัตถุประสงคในการใหความหมายเชิงสัญลักษณท่ีไดจากการสัมภาษณ  ท้ังหมด  
4 กลุม คือ กลุมผูเล้ียงปลาสวยงาม (ผูบริโภค) ผูประกอบการธุรกิจคาปลาสวยงาม ซินแส  สถาปนิก  
โดยแตละกลุมจะใหความหมายท่ีมีความแตกตางกันออกไป   
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1.  กลุมผูเล้ียงปลาสวยงาม (ผูบริโภค) 

โดยสวนใหญกลุมนี้ท่ีเขามาเลือกซ้ือปลาสวยงามที่นําไปเล้ียง เพ่ือความเพลิดเพลิน  
เล้ียงเพื่อเปนงานอดเิรกในยามวาง เพื่อเสริมสรางรายไดเสริม สามารถสรางความสัมพันธในครอบครัว
ใหแนนแฟนยิง่ข้ึน และจากการที่ไดสัมภาษณกลุมผูเล้ียงปลาสวยงามท้ังหมดจํานวน 30 คน ทําให
ทราบวาวัตถุประสงคในการใหความหมายเชิงสัญลักษณในการเล้ียงปลาสวยงาม  ไดแก 

 
- เล้ียงตามหลักความเชื่อเร่ืองโชคลาภ  หลักของฮวงจุย  เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญ

จะมีความเชื่อในเร่ืองโชคลาภและหลักของฮวงจุยอยูแลว สืบเนื่องมาจากขนบธรรมเนียมประเพณี 
ตาง ๆ ท้ังของคนไทยและชาวจีน   

“ปลาสวยงามสวนใหญท่ีจะนํากลับไปเล้ียงท่ีบาน  ช่ือหรือลักษณะปลาจะตองมีความ
เปนศิริมงคล ฟงดูแลวร่ืนหตูอผูไดยินไดฟง เชน ปลาเงินปลาทองท่ีอาจจะหมายถึงเงินทองอยูใน
บานมากมาย”  (วัชรินทร  วาณิชวธัญู, 5  มีนาคม  2547) 

“ท่ีบานเปนคนเช้ือสายจีนจึงมีความเช่ือเร่ืองของฮวงจุยอยูมาก ดังนั้น เม่ือซื้อปลา
สวยงามมาเล้ียงจึงตองดูถึงตําแหนงท่ีตั้งของตูปลาวา มีความเหมาะสมในการวางตําแหนงตรงไหน
บางไมขัดกับหลักฮวงจุยอ่ืน ๆ ดวย”  (สุวรรณา  แซไล,  6  มีนาคม  2547) 
 

-  เพื่อบงบอกถึงสถานะความเปนอยูในสังคม  ผูเล้ียงปลาบางคนอาจจะไมเคยสนใจ
ท่ีจะนําปลาสวยงามมาเล้ียง แตในบางคร้ังสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเปนอยูเปนตัวแปรท่ีจําเปนตองหา
หรือนําปลาสวยงามมาเล้ียง   

“เห็นเพื่อนบานมาพูดคุยดวยเกีย่วกับปลาท่ีเล้ียงวา กําลังเล้ียงปลาชนิดนี้ชนิดนั้นกนั
มากแตกเ็ปนเพียงปลาน้ําจดืท่ีดูแลรักษาไดงาย  จึงคิดวาถาหากนําปลาทะเลมาเล้ียงกจ็าํทําใหมีความ
แตกตางไปเนือ่งจากวามีราคาท่ีสูงและเปนปลานําเขาอีกดวย” (เอกริน  เปล่ียนสายสืบ,  27  กุมภาพันธ  
2547) 

และ คุณกฤตชยา จองศิริวฒัน ใหความเห็นวา “ตั้งแตเล้ียงปลาชนิดนี้รูสึกวาท่ีราน
ผมจะคาขายดีเพิ่มมากข้ึน สังเกตไดจากท่ีรานอ่ืนบางวันไมมีลูกคาแตท่ีรานจะมีลูกคาเขาออกตลอด”  
(กฤตชยา  จองศิริวัฒน,  5  มีนาคม  2547) 

 
- ตามกระแสนิยมและการชักจูงจากคนรอบขาง เนื่องจากผูเล้ียงปลาที่มีฐานะดีจะ

แสดงถึงความเปนผูนําและทําในส่ิงท่ีเหมือนกัน ซ่ึงผูเล้ียงท่ีมีฐานะดีอยูแลวไมยากเลยท่ีจะถูกชักจูง
จากคนรอบขางไดงาย 
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“ในตอนแรกไมเคยนึกท่ีจะเล้ียงปลามากอน  แตในกลุมเพื่อนเล้ียงปลาทะเลกันมาก  
รูวาปลาทะเลมีราคาแพงมาทั้งท่ีนาํเขาหรือในประเทศ รวมถึงอุปกรณการเล้ียงแลวหลายหม่ืนบาท
และนํามาพูดคุยกันเวลานัดพบกัน จึงตองหามาเล้ียงดวยเพื่อไมใหเกดิความนอยหนา” (เบญจวรรณ  
เทียนทอง,  7  มีนาคม  2547) 
 

2.  กลุมผูประกอบธุรกิจคาปลาสวยงาม   
ในกลุมนี้เปนกลุมท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือปลาสวยงามของผูบริโภค ท่ีชวยให

เกิดการตัดสินใจซ้ือและนํากลับไปเล้ียง  สรางกระแสนิยมตอปลาสวยงามแตละชนิดในแตชวงท่ีมี
ความนิยมปลาพันธุไหนเปนพิเศษ  ดังนัน้ กลุมผูประกอบธุรกิจคาปลาสวยงามจะมีวตัถุประสงคใน
การใหความหมายเพ่ือ 

 
- สรางผลกําไรจากธุรกิจการคาปลาสวยงาม  เนื่องจากวากลุมผูประกอบธุรกิจคา

ปลาสวยงามน้ัน มีวัตถุประสงคในการใหความหมายเพียงเพ่ือตองการผลกําไรจากธุรกจิท่ีทํามากท่ีสุด  
โดยท่ีตองจําหนายปลาสวยงามท่ีมีอยูในรานใหไดมากและมีความรวดเร็ว  เนื่องจากวาปลาสวยงาม
เปนส่ิงท่ีมีชีวติอาจจะตายไดทุกเม่ือจึงจําเปนตองเปล่ียนเปนเงินใหเร็วท่ีสุด  เพื่อปองกันการขาดทุน
จากความเส่ียงท่ีจะตองรับผิดชอบตอการสูญเสีย 

คุณสรพงษ หมาดดํา ไดกลาวกับผูวิจัยวา “ปลาท่ีอยูในรานทุกตัวมีไวขายไมไดมี
เอาไวโชวใหลูกคาดู เพราะวาถาหากเกิดการตายข้ึนก็จะทําใหสูญเสียผลกําไรไดและยังรวมถึงตนทุน
ในปลาตัวนั้น ๆ ดวย จึงคิดวาถาหากขายไดกําไรนอยและสามารถขายปลาไดเร็วข้ึนจะดีกวาท่ีมี
กําไรมาแตขายปลาไดชา  เนือ่งจากเปนส่ิงมีชีวิตไมรูวาจะตายในวนัไหน”  (สรพงษ  หมาดดํา,  2  มีนาคม  
2547) 

คุณวีระศักดิ์ ไดใหความเห็นวา “ท่ีเปดรานคาปลาสวยงามก็เพื่อท่ีจะสรางรายได   
จึงตองคิดถึงกาํไรจากการขายเปนอันดับแรกสุด เนือ่งจากวาจะตองมีคาใชจายตาง ๆ ในอีกหลายสวน  
เชน  คาเชาราน  คาน้ํา  คาไฟ” (วีระศักดิ ์ ศิระวงศ,  3  มีนาคม  2547) 

คุณปริญญา ไดบอกแกผูวิจยัวา “การลงทุนคาขายตาง ๆ  ก็ตองหวังผลกําไร  ฉะนั้น
ธุรกิจขายปลาสวยงามก็เหมือน ๆ กับธุรกจิประเภทอ่ืน ๆ คือเม่ือลงทุนลงแรงไปก็ยอมท่ีจะหวังผล
กําไรกลับคืนมา”  (คุณปริญญา  แซเจง,  สัมภาษณ  27  กุมภาพันธ  2547) 

“ปลาท่ีขายอยูในรานสวนใหญเปนปลาสวยงามที่นาํเขามาจากตางประเทศ  จึงมีตนทุน
คอนขางสูง เวลาขายก็จะบวกผลกําไรเผ่ือเอาไวใหลูกคาตอรองราคาและปองกันการสูญเสียจากการ
ตายของปลา  และใหมีกําไรใหมากท่ีสุดในปลาตัวนั้น”  (เดชา เอมเอ่ียม,  8  มีนาคม  2547)  ได
ใหความคิดเหน็แกผูวิจัย 
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- ใหขอมูลขาวสารและแนะนําปลาสวยงามชนิดใหม ๆ เนื่องจากวารานคาตองการที่
จะขายสินคาใหไดมากที่สุด มีความรวดเร็วในการผลัดเปล่ียนสินคาและสรางผลกําไร เม่ือมีขาวสาร
เกีย่วกับปลาชนิดใหมหรือมีการนําเขามากจ็ะแจงใหลูกคาของตนทราบถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ ดงันัน้
จึงเปนการบริการอยางหนึ่งของผูประกอบธุรกิจคาปลาสวยงามเพ่ือผลกําไรทางธุรกิจ   

“เม่ือทางฟารมเพาะปลาสวยงาม สามารถท่ีจะเพาะปลาในสายพันธุท่ีแตกตางไป
จากเดิม และรานคาเองเห็นวาสามารถทําผลกําไรได ก็จะซ้ือมาเก็บไวและโทรบอกกับลูกคาวามีปลา
ชนิดใหมเขามาในรานใหเขามาดูและเลือกซ้ือนํากลับไปเล้ียง” (สามารถ พงษศรี, 16 มีนาคม  2547) 

“บางคร้ังลูกคาไดส่ังปลาสวยงามตามท่ีตองการเอาไว เม่ือรานคาไดปลาตามท่ีลูกคา
ตองการแลวกจ็ะโทรไปบอกใหมารับปลาโดยเร็วท่ีสุด”  (หทัยกาญ พูนเกษม, 3  มีนาคม  2547) 

 
 
 
 
 

3.  กลุมซินแส (ฮวงจุย)  

เปนอีกทางหนึ่งท่ีทําใหผูบริโภคหันมาสนใจหรือนําปลาสวยงามมาเล้ียง เนื่องจากวา
ศาสตรฮวงจุยไดรับความสนใจและเปนท่ีนิยมอยางมาก ดังจะเห็นไดจากท่ีมีนิตยสารเกี่ยวกับการ
ตกแตงบานและสวนตามหลักฮวงจุยออกมาวางขายกันเปนอยางมาก เชน เคล็ดลับตกแตงภายใน
ตามหลัก ฮวงจุย  ของ  มาโนช  ประภาษานนท  เปนตน  ดังนั้นกลุมซินแสไดมีวัตถุประสงคในการ
ใหความหมายเชิงสัญลักษณเพื่อ 

 
-  ใหความรูเก่ียวกับหลักการจัดวางตําแหนงของตูปลาสวยงามตามหลักฮวงจุย          

ซ่ึงจะมีความสําคัญเปนอยางมากตอผูท่ีมีความเช่ือถือในเร่ืองโชคลาภ  วาสนา  วาในการวาง
ตําแหนงของส่ิงของตาง ๆ รวมถึงการวางตูปลาสวยงาม  หรือการจัดสวนท่ีมีบอปลาจําเปนตอง
อาศัยหลักการตามศาสตรของฮวงจุยเขามา  

ซ่ึงพระอาจารยโกสน ท่ีเปนผูท่ีมีความนับถือและเปนผูท่ีมีความเชี่ยวชาญทางดาน
การดูหลักฮวงจุยของบานท่ีพักอาศัยและสถานท่ีทํางาน ไดใหความคิดเห็นวา “การจัดวางตําแหนง
ของส่ิงของตาง ๆ ไมวาจะเปนโตะอาหาร  ท่ีนั่งเลน  หรือการวางเคร่ืองลางตาง ๆ รวมท้ังการจัดวาง
ตําแหนงของตูปลา  หรือบอปลาท่ีจะเล้ียง  จําเปนตองดทิูศทางตําแหนงท่ีเหมาะสม  เพราะวาตูปลา
และบอปลาเปนธาตุน้ําจะแสดงถึงความรวมเย็นเปนสุข  แตก็ตองดูตําแหนงท่ีจะวางเพ่ือใหเสริมกบั
ดวงชะตาของเจาของบานและผูอาศัย”  (พระอาจารยโกสน, 19  กุมภาพนัธ  2547) 
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และอีกทานหนึ่ง ซินแสฮั่งกวง ท่ีเปนบุคคลที่มีประสบการณและความชํานาญ
ในเร่ืองการดูทิศทางตําแหนงฮวงจุย เพื่อเสริมดวงชะตาของเจาของบานและผูท่ีอาศัย ไดบอกกับ
ผูวิจัยวา “การจัดบอเล้ียงปลาในสวนตามหลักศาสตรฮวงจุยแลว ดานซายของของตัวบานจะเปน
ถ่ินท่ีอยูของมังกร สามารถท่ีจะทําเปนบอเล้ียงปลาได เพราะนํ้าจะเสริมสรางดวงชะตาของผูอาศัย
ในบานหลังนัน้ใหอยูเยน็เปนสุข สวนทางดานอ่ืน ๆ เชน ดานขวาเปนถ่ินท่ีอยูของเสือขาวไมควร   
ท่ีจะมีน้ําหรือบอเลี้ยงปลาเพราะจะขัดกับเสือขาวท่ีตองอยูในปา” (ซินแสฮั่งกวง, 20  กุมภาพันธ  
2547) 

กลุมซินแสเปนปจจัยหนึ่ง ท่ีทําใหผูบริโภคมีความสนใจในเร่ืองของการเล้ียงปลา
สวยงามเพราะวา ผูบริโภคท่ีใหความสําคัญตอศาสตรของฮวงจุยจะมีความเช่ือในเร่ืองของการ
เสริมสรางดวงชะตาเพ่ือใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนและเจริญมายิ่งข้ึน   

- ใหความรูเก่ียวกับสีและจํานวนปลาท่ีเล้ียงตามทิศตาง ๆ สีและจํานวนปลาท่ีมีความ 
สําคัญตอหลักตามศาสตรของฮวงจุย ซ่ึงในแตละสีจะบงบอกถึงสัญลักษณตามความเช่ือตาง ๆ รวมถึง
จํานวนปลาท่ีเล้ียงดวย 

“เล้ียงปลาอะไรก็ได  ช่ือท่ีมีความเปนมงคลก็ดีแตใหดูท่ีสีของปลาดวย  ถาเปนสีแดง
จะบงบอกถึงความรุงเรือง สีเหลืองจะบงบอกถึงความรมเย็น ปลาท่ีมีลักษณะของสีดงักลาวควรที่หา
มาเล้ียงเพราะมีความเปนมงคล  สวนสีดําไมควรนํามาเล้ียงเพราะหมายถึงความไมเปนศิริมงคล  จึงควร
หลีกเล่ียง”  (พระอาจารยโกสน,  19  กุมภาพันธ  2547) 

“ทิศท่ีควรจะเล้ียงปลาควรท่ีจะอยูดานซายของตัวบาน  และควรที่จะมีจํานวนในการ
เล้ียงในจํานวน 1 ตูประมาณ  8 – 9  ตัว  เพราะเลข  8  หมายถึงความร่ํารวยและเลข  9 หมายถึงความ
ม่ันคง”  (ซินแสฮ่ังกวง,  20  กุมภาพนัธ  2547) 

 
4.  กลุมสถาปนิก    

เปนอีกกลุมหนึ่งท่ีชวยใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษากับผูบริโภคที่ตองการจะตกแตง
บานของตนเองใหมีความเหมาะสม ทันสมัยใหเขากันอยางลงตัว โดยกลุมสถาปนิกเหลานี ้ จะให
ความสําคัญกับความตองการของผูบริโภคที่ตองการจะไดรูปแบบตามท่ีตองการ จะใหคําปรึกษา
และแนะนําโดยมีวัตถุประสงคในการใหความหมายเชิงสัญลักษณเพื่อ 
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- จัดวางตําแหนงตามหลักของฮวงจุย  ซ่ึงในการจดัวางตําแหนงตามหลักของฮวงจุย

นี้กลุมสถาปนิกไดกลาว 
“ในการตกแตงบานถาเจาของบานมีความเช่ือถือในเร่ืองของฮวงจุยตาง ๆ ก็จะทําตาม

แบบท่ีเจาของบานตองการซ่ึงอาจจะผิดจากท่ีเคยเสนอรูปแบบงานไป จงึตองมาปรับแกใหม” (ไพรัช  
เมฆาอภิรักษ, 15  กุมภาพนัธ  2547) 

 
-  มีความสวยงามเขากับตัวบานหรือหองตาง ๆมีพื้นท่ีใชสอยความและ

สะดวกสบายเหมาะสมกลมกลืน ในหลักของสถาปตยกรรมแลวสถาปนิกจะออกแบบใหมีพื้นท่ีใช
สอยไดสะดวกไมวาจะเปนบอเล้ียงปลาในสวนหรือการจดัวางตูปลาภายในบาน 

“สามารถวางตูเล้ียงปลาแลว มีความกลมกลืนเขากับชุดเฟอรนิเจอรท่ีใชตกแตงใน
หองนั้น สามารถท่ีจะถายเทอากาศ ออกซิเจนหรือการดูแลทําความสะอาดไดสะดวก” 
(อิทธิพล ปราศรี, 15  กุมภาพันธ  2547) 
 

การใหความหมายเชิงสัญลักษณตอปลาสวยงามของผูเล้ียงปลาสวยงาม 
ในการใหความหมายเชิงสัญลักษณตอปลาสวยงามของผูบริโภคในการซ้ือปลาสวยงาม  

จะใหความหมายท่ีแตกตางกัน  แลวแตชนิดของปลาสวยงามท่ีผูบริโภคแตละคนเลือกซ้ือ จากการ
สัมภาษณเชิงลึก  จะสามารถสรุปถึงความแตกตางของปลาแตละชนิดท่ีไดจากการสัมภาษณท่ีผูเล้ียง
ปลาสวยงามเลือกซ้ือนํามาเล้ียงไดดังตอไปน้ี 

 
1.  ปลาทะเล  

 
ภาพท่ี  2  ปลาทะเล 
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ผูบริโภคที่นิยมเล้ียงปลาทะเลจะใหความหมายเชิงสัญลักษณของปลาทะเลสวยงามท่ี
นํามาเล้ียงภายในบาน  จะสามารถแยกความหมายเชิงสัญลักษณของปลาทะเล  ไดแก 

 
-  ความหายากในการนํามาเล้ียง  ซ่ึงปลาทะเลจะเปนปลาท่ีอยูตามแนวปะการังและน้ํา

ลึกจึงยากตอการจับเปนอยางมาก  และปลาทะเลบางชนิดจําเปนท่ีจะตองนําเขาจากตางประเทศ  
โดยท่ีเอกริน  เปล่ียนสายสืบซ่ึงเปนกลุมผูท่ีเล้ียงปลาทะเลสวยงามไดกลาววา 

“ปลาบางชนิดท่ีอยูน้ําลึกมาก ๆและมีจํานวนนอย  เชน  ปลาวัวมงกุฎ  จะหาซ้ือยากมาก
ในประเทศดังนั้นจึงจําเปนท่ีจะตองส่ังซ้ือจากตางประเทศโดยผานรานคาท่ีนําเขา”  (อนันสินทธ์ิ  
ธรรมาพฤษธ์ิ,   29  กุมภาพันธ  2547) 

-  ความสดของสีตัวปลา  เพราะวาปลาสวยงามน้ําจืดไมสามารถท่ีจะมีสีสันท่ีสวยงาม
ไดอยางปลาทะเลสวยงามความสดใสของสีปลาจะมีความแตกตางกันอยางมาก  คุณเครือผกา   
จองศิริวัฒน   ผูเล้ียงปลาทะเลคนหนึ่งไดกลาววา 

“เล้ียงปลานําจืดมาหลายชนิดแลวแตในเร่ืองความสดของสีตัวปลาสวยงามน้ําจืด       
ไมสามารถสูไดเลยกับความสดของสีปลาทะเล”  (เครือผกา  จองศิริวัฒน,   5 มีนาคม  2547) 

สวนคุณกลาณรงค  หนูไชยแกว ท่ีเปนผูเล้ียงปลาทะเลไดเลาตอผูวิจัยวา “ตัดสินใจเล้ียง
ปลาทะเล  เพราะวา  ปลาทะเลมีสีสันท่ีสวยงามกวาปลานําจืดมากความสดของสีมีมากกวา  สีแดง
เปนสีแดงสด  สีเหลืองก็เปนสีเหลืองสด”  (กลาณรงค  หนูไชยแกว,  11  มีนาคม  2547) 

 
2.  ปลามังกร   

 
ภาพท่ี  3  ปลามังกร 
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ในการใหความหมายเชิงสัญลักษณตอปลามังกร  ผูเล้ียงปลาไดใหความหมายเชิง

สัญลักษณตาง ๆ ไวดังนี้ 
 
-  ชื่อท่ีมีความเปนมงคล  เพราะผูซ้ือตัดสินใจท่ีจะซ้ือปลามังกรจะประกอบไปดวย  

ความเช่ือเร่ืองโชคชะตา ความเปนศิริมงคลตามคติความเชื่อ  เพราะวามังกรคือสัตวที่เปนพาหนะ
ของเทพเจา  เชน  เจาแมกวนอิม  เปนตน 

“ซ้ือปลามังกรมาเล้ียงเพราะวา  อยากไดช่ือ  คําวา  มังกรใหมาอยูภายในบาน  เพราะจะ
ทําใหมีอํานาจวาสนาท่ีดี  เนื่องจากคําวามังกร  เปนสัตวท่ีใหญมีอํานาจมากตามความเช่ือหรือ           
ในเทพนิยาย”  (วรพงษ  ศุภพิสิฐกุล,   25  กุมภาพันธ  2547) 

 
-  ความเจริญรุงเรืองความกาวหนา  โดยท่ีผูเล้ียงปลามังกรที่ไดจากการสัมภาษณทาน

หนึ่งไดกลาววา 
  “ตั้งแตเล้ียงปลาชนิดนี้มาทําใหรูสึกวากิจการมีความเจริญกาวหนาและมีความ

ราบร่ืนไมติดขัด  และท่ีเล้ียงอยูเปนสีทองเม่ือสังเกตดี ๆ แลวจะรูสึกวาปลาตัวนี้มีความสดใส ราเริง
และ        มีความสมบรูณดังจะไดเห็นจากสีทองของเกล็ดท่ีมีความแวววาวเหมือนกับทองคํา”   
(เครือผกา  จองศิริวัฒน,  5 มิถุนายน  2547)   

 
3.  ปลาหมอสี   
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ภาพท่ี  4  ปลาหมอสี 

 

 
 
 

 
 

ามหมายเชิงสัญลักษณตอปลาหมอสี  ผูเล้ียงปลาไดใหความหมายเชิง
สัญลักษณต  ๆ ไวดังนี้ 

มเช่ือวา  ถาเล้ียงปลา
ชนิดนี้แ ํา

เสมือนกับไดลาภจากการเล้ียงปลาโดยไมคิดมากอน” 
(อุดม  พ ุทธ์ิธนวัฒน,   13 มิถุนายน  2547) 

 

  
ความมีอายุย

ในการใหคว
าง
 
-  ใหโชคลาภ  โดยผูเล้ียงปลาหมอสีจะใหความหมายท่ีส่ือถึงควา

ลวจะน พาโชคลาภมาสูตัวผูเล้ียง     
  “ในตอนแรกเพ่ือนแนะนําใหเล้ียงและบอกวาปลาชนิดนี้ใหโชคลาภได  จึงไดซ้ือ

มาลองเล้ียงแตปรากฏวาพอเล้ียงไปสักระยะหนึ่งก็รูสึกชอบและเกิดความทาทายอยากท่ีจะเพาะ
ขยายพันธุข้ึนจึงไดหาซ้ือพอแมพันธุปลาท่ีมีความสวยงามมาทําการเพาะขยายพันธุ  เม่ือสําเร็จและ 
ก็สามารถท่ีจะสรางรายไดกลับคืนมาอีกดวย

ิส

-  ความอุดมสมบรูณ  ผูเล้ียงปลาชนิดนี้จะใหความหมายท่ีส่ือถึงเทพเจาของจีนซ่ึงก็คือ  
เทพเจาฮก ลก ซ่ิว  ซ่ึงมีความเชื่อวาหมายถึงความอุดมสมบรูณพูลสุข  ความม่ังมีลาภยศเงินทอง

ั่งยืน  ซ่ึงลักษณะของสัญลักษณท่ีผูเล้ียงปลาไดใหความเห็น  ไดแก  โหนกหัวของปลา 
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“เทพเจาฮก ลก  ซ่ิว  จะมีลักษณะของศรีษะท่ีมีหนาผากท่ีโหนกมาก  และปลาชนิดนี้ก็มี
ลักษณะที่เหมือนกัน  และเม่ือนํามาเล้ียงแลวก็รูสึกถึงคนรอบขาง  และคนภายในครอบครัวหันมา
ใหความสนใจทําใหเกิดความสัมพันธสามัคคีกันมาข้ึน” (วิฑูรย  ตันติพิมลพันธ, 20  กุมภาพันธ  
2547) 

-  

นท่ีตองการของทองตลาดท่ีทางฟารมคัดมาแลว  จะมี
ราคาแพ มาก   จะแสดงใหเห็นถึงฐานะของผูซ้ืออยางชัดเจนวาเปนผูท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีดี”  
(อุดม  พิสุท 3 มิถุนายน  2547) 

 
ากัด   

 
ภาพท่ี  5  ปลากัด 

 

 
ความสวยงามและมีราคา  ปลาที่มีความสวยงามจะมีราคาแพงทําใหเจาของหรือ       

ผูเล้ียงมีความภาคภูมิใจที่ไดครอบครองปลาเหลานั้น   ดังท่ีผูใหสัมภาษณคนหน่ึงกลาววา 
  “ปลาท่ีมีลักษณะสวยงามเป
ง

ธ์ิธนวัฒน,  1

4.  ปล

 
 
 

                   
 

ในการใหความหมายเชิงสัญลักษณตอปลากัด  ผู เ ล้ียงปลาไดใหความหมายเชิง
สัญลักษณตาง ๆ ไวดังนี้ 
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-  ความเปนนักสูและแข็งแกรง   ซ่ึงปลากัดเปนปลาท่ีมีความอดทนสูงและมีนิสัยเปน
นักสู   ซ่ึงในการตอสูกันอาจจะถึงข้ันเสียชีวิต   กลุมผูท่ีเล้ียงปลากัดไดกลาววา 

“การเล้ียงปลากัด  ทําใหรูถึงความอดทน  การตอสูเพื่อท่ีจะเอาชนะ  ซ่ึงเหมือนกับการ
ดําเนินชีวิตข

ูเล้ียงปลากัดนั้นจะมีเร่ืองของการพนันขันตอ
เขามาเกี่ยวข

ชในการกัดปลา  และจะมีการวางเงินพนันกัน
เกิดข้ึนท ั้งไมมากก็นอย  และอาจจะยังมีผูท่ีไมใชเจาของปลาเขามามีสวนในการพนันอีกดวย”  
(คุณสุชา   กุมภาพันธ  2547) 

 
   

ภาพท่ี  6  ปลาเงิน  ปลาทอง 
 

 

องคนเราท่ีจะตองตอสู ดิ้นรนเพื่อท่ีจะเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ”  (สมชัย, 17  กุมภาพันธ  
2547) 

-  เกมสกีฬาและการพนัน  ในกลุมของผ
องเสนอเนื่องจากวา  ปลากัดเปนปลาพื้นเมืองท่ีมีมาแตโบราณ  ซ่ึงคนโบราณไดนํามา

ชนิดนี้มากัดแขงขันกันและมีการวางเงินพนันเกิดขึ้น 
“สวนใหญปลากัดท่ีเล้ียงจะเปนชนิดท่ีใ

ุกคร
ติ  หมัดดารเลาะห,   17

5.  ปลาเงิน  ปลาทอง
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มหมายเชิงสัญลักษณตอปลาเงินปลาทอง  ผูเล้ียงปลาไดใหความหมายเชิง

สัญลักษณต  ๆ ไวดังนี้ 

มเช่ือจะนิยมเล้ียงปลาชนิดนี้  เนื่องจากวาหมายถึงการมีเงินมีทองอยู
ในบานไมม

ื่อของปลา
ท่ีมีความหม

  ใครไดยินไดฟงก็รูสึกดี  เสมือนในบานมีเงินทองเต็มไปหมด” 
(นริศ  นรินโท,   7  มีนาคม  2547) 

าท่ีมีคน
นิยมเล้ียงมา

กษาก็ไมยุงยาก  เหมาะกับผูท่ีเพิ่งหัดเล้ียงปลาดวย”  (วิบูลย  แซล้ิม, 25  
กุมภาพันธ 

ลาสวยงามไดเลือกซ้ือนํามาเล้ียงเปนอันดับแรก ๆ 
เนื่องจากความเล้ียงงาย  ดูแลรักษาไมยุงยาก 

 
6.  ปลาปอมปาดัวร   

ภาพท่ี  7  ปลาปอมปาดัวร 
 

  
ในการใหควา
าง
 
-  ชื่อท่ีมีความเปนมงคล   ในปลาชนิดช่ือก็บงบอกถึงความเปนมงคลมีความหมายท่ีดี  

ซ่ึงผูเล้ียงปลาสวยงามท่ีมีควา
ีขาดหรือขัดสน 
“สีเกล็ดท่ีเขมของปลาสีเงินและสีทองบอกถึงโชคลาภท่ีผูเล้ียงจะไดรับตามช
ายถึงเงินและทอง”  (ศักดา  เพิ่มเกียรติตระกูล,  26  กุมภาพันธ  2547) 
สวนคุณนริศ  นรินโท   ผูเล้ียงปลาชนิดนี้เลาวา  “ช่ือของปลาชนิดนี้มีความเปนมงคล  

เล้ียงไวหลายตัวและหลายสายพันธุ

 
- เปนปลาฝกหัดเล้ียง  เนื่องจากวาผูท่ีคิดจะเล้ียงปลาจะนึกถึงปลาเงินปลาทองกอนเปน

อันดับแรกเนื่องจากวาปลาเงินปลาทองเปนท่ีรูจักของคนทุกคน  ทุกชนช้ันเพราะเปนปล
ก  ดังนั้นปลาท่ีผูคนใหคนสนใจและเร่ิมหามาเล้ียงจะเร่ิมจากปลาเงินปลาทอง 
“ในตอนท่ีเล้ียงปลาคร้ังแรก  พอกับแมไดพาไปซ้ือปลาเงินปลาทองมาเล้ียงไวท่ีบาน  

เพราะวาเล้ียงงายดูแลรั
 2547) 
จะเห็นไดวาปลาชนิดนี้จะมีคนนิยมเลี้ยง และเปนปลาที่ชื่อมีความหมายตอการ

ตัดสินใจซ้ือปลาสวยงามของผูบริโภค  และยังใหความสําคัญในเร่ืองของสีในการเลือกเล้ียงอีกดวย  
ยังเปนปลาท่ีผูมีความสนใจในการเล้ียงป
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ในการใหความหมายเชิงสัญลักษณตอปลาปอมปาดัวร  ผูเล้ียงปลาไดใหความหมายเชิง
สัญลักษณตาง ๆ ไวดังนี้ 

 
–  เปนปลาราชินีสวยงามน้ําจืด  ท่ีผูเล้ียงไดใหความหมายอยางนี้ก็เพราะวา  ลักษณะ

การวายน้ํา  การกินอาหารมีความสงางาม  นุมนวล  ออนชอย สีสันสวยงามหลากหลายชนิด และ
จะตองมีการดูแลเอาใจใสเปนอยางมาเน่ืองจากวาเปนปลาท่ีนําเขามาจากตางประเทศ 

“ในการเล้ียงดูแลจําเปนตองเอาใจใสเปนอยางมาก  ชอบเพราะวาเปนปลาท่ีมีความ
นุมนวล  ออนชอยและมีสีสันสวยงาม  เม่ือเห็นแลวทําใหอยากไดเปนเจาของจึงเลือกเล้ียงปลา
ชนิดนี้”  (ณัฐวุฒิ,   1  มีนาคม  2547) 

 
-  ทายทายความสามารถ  เนื่องจากวาปลาปอมปาดัวรเปนปลาท่ีตองนําเขามาจาก

ตางประเทศดังนั้นการปรับสภาพใหเหมาะสมกับการเล้ียงจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญ  เพราะวาอากาศ  
อุณหภูมิไมเหมือนกันกับสภาพอากาศในประเทศ  กลุมผูเล้ียงปลามีความคิดเห็นวา 

“ปลาปอมปาดัวรเปนราชินีของปลาน้ําจืด  เปนโรคงาย ยากตอการดูแลเอาใจใสสราง
ความรูสึกอยากเปนเจาของ  เพราะความยุงยากในการเล้ียงสรางแรงจูงใจใหอยากทดลอง  และเม่ือ
เล้ียงไดผลสําเร็จแลวสามารถเพาะขยายพันธุไดทําใหเรารูสึกภาคภูมิใจ” (กิตติ  ตั้งสงวนสิทธ์ิ,  15 
กุมภาพันธ  2547) 
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  สวนคุณปริญญา  แซโงว  ไดเลาตอผูวิจัยวา  “ในครั้งแรกท่ีเห็นปลาปอมปาดัวรก็ชอบและ
อยากนํามาเล้ียง ไดยินมาวาเล้ียงยากตองคอยดูแลเอาใจใสมากกวาปลาชนิดอ่ืน แตในท่ีสุด             
ก็นํามาเล้ียงและทุกวันนี้ก็สามารถเพาะพันธุข้ึนได”  (ปริญญา  แซโงว,    24  กุมภาพันธ  2547) 
  นอกจากนี้ปลาปอมปาดัวรท่ีนําเขาจากตางประเทศยังมีราคาแพง  สวนลักษณะของปลา
ชนิดนี้ท่ีดีจะตองมีลําตัดกลม  ยิ่งกลมมากจะยิ่งมีราคาสูงและประกอบกับลวดลายของลําตัวและสี
ของปลาแตละสีท่ีจะมีความสดไมเหมือนกัน   ดังนั้นผูท่ีนิยมเล้ียงปลาสวยงามชนิดนี้จึงไดให
ความหมายตอปลาปอมปาดัวรเพราะชอบความทายทายและมีความมุงม่ันท่ีอยากเอาชนะ 
 

7.  ปลาคารพ 
 
ภาพที ่8  ปลาคารพ 
 

 
 ในการ ให ค ว ามหมาย เช ิงส ัญล ักษณ ต อปลาคาร พ  ผู เ ลี ้ย งปลาได ให

ความหมายเชิงสัญลักษณตาง ๆ ไวดังนี้ 
 

 -  ความสงบ รวมเย็น   ปลาคารพเปนปลาท่ีอยูดวยกันเปนฝูง  ไมกาวราวตอปลาชนิดอ่ืน ๆ 
ท่ีเล้ียงรวมกัน  และนิยมเล้ียงในบอเล้ียงปลาภายในสวนนอกตัวบานท่ีจัดเปนสวนหยอม   

“เล้ียงปลาชนิดนี้มานานแลวและเห็นต้ังแตเล็ก  พอซ้ือมาเล้ียงไวในบอเวลาดูหรือให
อาหารรูสึกทําใหจิตใจสงบ  รูสึกเพลิดเพลินกับการดู”  (สุวรรณา  แซไล, 6  มีนาคม  2547)          
ไดกลาวกับผูวิจัย 
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 -  ความมีฐานะ  เนื่องจากวาปลาคารพท่ีสวยงามจะมีราคาท่ีแพงมาก  บางตัวนําเขามาจาก
ตางประเทศซ่ึงจะมีราคาต้ังแตหลักรอยถึงกับหลักลานบาทเลยทีเดียว  ดังนั้นผูท่ีเล้ียงปลาชนิดท่ีมี
ความสวยงามตามชนิดพันธุท่ีนิยมเล้ียงจะมีราคาแพงมาก  จึงแสดงถึงสถานะทางการเงินและ
ครอบครัววาเปนผูท่ีมีฐานะท่ีดี  ผูเล้ียงปลาคารพคนหนึ่งไดแสดงความเห็นวา 
 “คนท่ีเล้ียงปลาชนิดจําเปนตองมีพื้นท่ีท่ีมีบริเวณท่ีกวางขวาง  เนื่องจากวาปลาคารพเปน
ปลาท่ีคอนขางใหญ  จําเปนตองมีเนื้อท่ีในการวายมากและเมื่อเล้ียงเปนหลาย ๆ ตัวหรือเปนฝูง
จําเปนตองใชเนื้อท่ีเปนอยางมากและปลาแตละตัวจะมีราคาท่ีคอนขางแพง”  (ฉัตรไชย  คงมั่น,              
9  มีนาคม  2547)   
  
ปญหานําวิจัย 3.   ปจจัยท่ีมีผลตอการสรางความหมายเชิงสัญลักษณของผูเล้ียงปลาสวยงาม 

 
 สําหรับปจจัยท่ีมีผลตอการสรางความหมายเชิงสัญลักษณกลุมผูเล้ียงปลาสวยงามจะแบง
ปจจัยออกเปน 2 ประเภท คือ 
 
 1. ปจจัยทางดานตัวบุคคล  ปจจัยที่มีผลตอการสรางสัญลักษณในดานตัวบุคคลจะประกอบ
ไปดวย  

 
- ตัวผูเล้ียงปลาสวยงามเอง   
กลุมตัวอยางสวนใหญกลาววา การเล้ียงปลาสวยงามจะใหความเพลิดเพลิน และใช

เวลาวางใหเปนประโยชนนอกจากนี้ยังเปนทํากิจกรรมรวมกันของคนในครอบครัวไดเปนอยางดี  
เปนการปลูกฝงอุปนิสัยรักสัตวของคนในครอบครัว  ดังเชนคุณอนันตสินธุ ไดกลาวกับผูวิจัย  
“ตั้งแตนําปลาสวยงามกลับไปเล้ียงแลว  ทําใหเพลิดเพลินคลายความเครียดลงได  และยังทําให       
ลูก ๆ หันมาสนใจใฝรูเกี่ยวกับการเล้ียงปลาสวยงามดวย  และคิดวายังเปนการปลูกฝงจิตสํานึกให
รักสัตวอีกดวย”  (อนันตสินธุ  ธรรมพฤกษธิ, 10  มิถุนายน  2547)  
 

- ญาติพี่นองหรือเพ่ือน   
สวนใหญแลวกลุมตัวอยางกลุมนี้จะไดรับขอมูลการเล้ียงจากเพ่ือนหรือผูท่ีสนิท

สนมคุนเคย  ซ่ึงจะเปนผูชักชวนใหกลุมผูเล้ียงปลาสวยงามหันมาสนใจในการเล้ียงปลาสวยงามตาม
ไปดวย นอกจากนี้ญาติหรือคนในครอบครัว เชน พอ แม ก็ถือเปนตัวแปรท่ีสงผลใหกลุมบุคคล
เหลานี้หันมาเล้ียงปลาสวยงามเพราะไดรับการปลูกฝงมาต้ังแตเด็ก โดยผูเล้ียงคนหนึ่งกลาววา           
“เห็นมาตั้งแตเด็ก ๆ เล้ียงไวภายในบานหลายตู หลายชนิด  ดูแลวสวยดี  มีชีวิตชีวา ทําใหอารมณดี           
“(วัชรเดช  ล่ิมพฤกษเกษม, 10  มิถุนายน 2547) 
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- ผูประกอบธุรกิจคาปลาสวยงาม 
ถือเปนปจจัยท่ีมีผลตอการสรางความหมายเชิงสัญลักษณของกลุมผูเล้ียงปลา

สวยงามมากที่สุด เพราะผูขายจะใหขอมูลท่ีเกี่ยวกับปลาสวยงามชนิดตางๆ ท่ีผูเล้ียงสนใจ ความ
สวยงาม คุณลักษณะ ความตองการของทองตลาดในขณะน้ัน กระแสนิยมของปลาสวยงามในสังคม  
เพื่อใชในการตัดสินใจซ้ือปลาประเภทน้ัน ๆ  ผูขายแตละรายจะสามารถโนมนาวหรือชักจูงผูซ้ือแต
ละรายใหซ้ือสินคาของตนไดโดยการสรางความโดดเดนและนาสนใจใหแกสินคาของตนเอง 
นอกจากนี้ผูขายยังเปนผูกําหนดราคาปลาสวยงามในทองตลาดท่ีจะสงผลตอการตัดสินใจของผูซ้ือ
อีกดวย เนื่องจากวาผูขายแตละคนนั้นจะมีสินคาท่ีอยูในรานแตละรานไมเหมือนกัน  เปนปลาชนิด
เดียวกันก็จริง  แตจะมีความสวยงามความสมบรูณของปลาแตละตัวแตกตางกันออกไปและก็ข้ึนอยู
กับความพอใจของผูขายดวยวาปลาแตละตัวนั้นจะต้ังราคาขายอยูท่ีเทาไหร  ดังท่ีคุณศราวุธ              
สุขเพชร  ไดกลาววา  “เม่ือลูกคาเขามาเลือกซ้ือปลาภายในราน  เม่ือเราแนะนําใหความรูแกลูกคาท่ี
เขามาเลือกซ้ือ  ลูกคาจะมีความเช่ือถือ ถาเราพูดตรงกับความเปนจริง  เชน  ถาแนะนําปลาวาตัวนี้
สวยกวาตัวอ่ืนเพราะอะไรและเปนปลาตัวท่ีมีรูปรางลักษณะท่ีสวยงานจริง ๆ ลูกคาก็จะเกิดความ
อยากท่ีจะไดเปนเจาของเอาไวเล้ียง”  (ศราวุธ  สุขเพชร, 2  มีนาคม  2547)  

 
-  กลุมซินแส  และสถาปนิก 

 ซินแสและสถาปนิก จะเปนผูช้ีนําใหผูเล้ียงปลาท่ีมีความเชื่อเรืองโชคลางเล้ียงปลา
ที่มีลักษณะหรือชื่อที่เปนมงคลตอตัวผูเลี้ยงเอง เชน ปลาเงินปลาทอง ปลามังกร เปนตน โดยที่มี
การวางตําแหนงท่ีเหมาะสมมีความสะดวกเหมาะสมกลมกลืนกับสถานท่ีตาง ๆ ภายในบานหรือ
ภายนอกบาน  ใหมีความสวยงามและถูกตองตามหลักของศาสตรฮวงจุย   

 
2.  ปจจัยท่ีไมใชตัวบุคคล  

ปจจัยท่ีมีผลตอการสรางความหมายเชิงสัญลักษณประเภทนี้จะประกอบไปดวย 
 
-  ส่ือตางๆ  

 เชน  นิตยสารเกี่ยวกับปลาสวยงาม  อินเตอรเน็ต  โทรทัศน เปนตน  ส่ือเหลานี้จะ
ใหขอมูลเกี่ยวกับปลาสวยงามแตละประเภท ท้ังราคา  ความนิยมในทองตลาด รวมท้ังวิธีหรือทักษะ
ในการเล้ียง เพื่อใหผูเล้ียงหรือผูสนใจใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ  ดังเชนผูเล้ียงคุณอุดม ไดบอก
กับผูวิจัย   
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“ในตอนแรกท่ีคิดจะเร่ิมเล้ียงปลาสวยงามก็ได  พวกนิตยสารเกี่ยวกับปลาสวยงาม  
และอินเตอรเนตที่ชวยในเร่ืองของขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีชวยในการตัดสินใจและเลือกซ้ือไดเปน           
อยางมาก” (อุดม  พิสุทธ์ิธนวัฒน,  13  มิถุนายน  2547) 

 
- ความตองการของทองตลาด  หรือคานิยม ในขณะน้ัน   
เปนปจจัยท่ีมีผลตอความหมายเชิงสัญลักษณของปลาสวยงามสูง  เพราะปลาสวยงาม        

ซ่ึงเปนท่ีตองการของทองตลาดขณะนั้นจะมีราคาท่ีสูง ความตองการของทองตลาดจึงเปน
ตัวกําหนดความสําคัญและคุณคาของปลาสวยงามแตละชนิด  ผูประกอบธุรกิจคาปลาสวยงาม  คุณฝน 
ไดบอกกับผูวิจัย  “ปลาท่ีมีความตองการของทองตลาดจะมีราคาท่ีดี  เพราะวาจะรวมไปถึงความ
สวยงามของตัว  ลักษณะสีสัน  ความแปลกใหมและหากยาก”  (ปริญญา  แซเจง,  27  กุมภาพันธ  
2547) 

 
-  ลักษณะหรือสีสันของตัวปลาสวยงามเอง 

 จะเปนตัวกําหนดความหมายเชิงสัญลักษณ เชน ลักษณะสีเกล็ดเปนสีทอง จะบงบอก
ถึงความม่ังมีเงินทอง   ลําตัว  หัวท่ีมีลักษณะโหนก เหมือนเทพเจาฮกลกซ่ิว (เทพเจา ฮกลกซ่ิว  เปน
เทพเจาของชาวจีนท่ีใหโชคลาภ  อายุยืนยาว  ช่ือเสียงลาภยศ)   หรือหางท่ีแผเปนวงซ่ึงจะบงบอกถึง
ความมีอํานาจ  เปนตน 
 

การเลือกเล้ียงปลาสวยงามของกลุมผูเล้ียงปลาสวยงามจะข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืน ๆ อีก  
ดังตอไปนี้ 

- ความช่ืนชอบสวนตัวตอปลาชนิดนั้นๆ 
- คานิยมของสังคมในขณะน้ัน มีความนิยมเล้ียงปลาสวยงามชนิดไหน 
- ราคาของปลาสวยงาม  ชนช้ันกลางและช้ันสูงจะเลือกเล้ียงปลาท่ีไดรับความนิยมและ

เปนท่ีตองการของทองตลาด สวนผูมีรายไดต่ําจะเลือกเล้ียงปลาท่ีมีราคาไมแพง ตรงตามความชอบ
ของตนเองและมีประโยชน เชนปลากัด  ปลาหางนกยูง  ปลาคารพ เปนตน 

- เล้ียงเพื่อเสริมดวงชะตาหรือตามหลักความเช่ือตางๆ   
 

โดยประโยชนท่ีไดรับจากการเล้ียงปลาสวยงาม ของกลุมตัวอยางท่ีศึกษาสามารถสรุป
ไดดังตอไปนี้คือ 

- เพื่อความเพลิดเพลิน พักผอนหยอนใจ  ปลูกฝงจิตสํานักใหรักสัตวแกคนในครอบครัว 
- เพื่อเสริมสรางสถานะทางสังคมและแสดงถึงความรูความสามารถในการเล้ียงปลา

สวยงามชนิดตาง ๆ  
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- เพื่อผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  สามารถสรางรายไดใหแกผูเล้ียงปลาสวยงามได 
- เสริมสรางดวงชะตา สรางความสบายใจและเช่ือม่ันในการดําเนินชีวิต 

  
 4.  ทัศนคติ  คานิยมและความเชื่อของกลุมผูเล้ียงปลาสวยงาม 

 
ทัศนคติ 
สําหรับมุมมองหรือทัศนคติท่ีมีตอการสรางความหมายเชิงสัญลักษณในปลาสวยงาม

ของกลุมตัวอยางท่ีเปนผูเล้ียงปลาสวยงามจะสามารถแบงไดออกเปน 
1. ผูเล้ียงสวนใหญจะเลี้ยงปลาสวยงามเพ่ือความเพลิดเพลิน เพ่ือการพักผอนหยอนใจ 

และสรางความสัมพันธกับสมาชิกในครอบครัว ผูเลี้ยงปลาสวยงาม  คุณอนันตสินธิ์  กลาววา             
“เล้ียงปลาแลวเพลินดี ลูกๆก็ชอบดูปลา  ทําใหเด็กรักสัตวทางออม“  (อนันตสินธ์ิ  ธรรมพฤกษธ์ิ,  
10  มิถุนายน  2547)  ปลาสวยงามประเภทนี้ไดแก ปลาเงินปลาทอง ปลาหางนกยูง  ปลาหมอสี  เปนตน 

2. ปลาสวยงามบางชนิดเปนปลาท่ีคอนขางหายาก มีราคาแพงและเล้ียงดูยาก ถือเปน
ความภูมิใจท่ีเล้ียงปลาประเภทนี้เชน ปลาปอมปาดัวร ปลาทะเล บางชนิด  เชนท่ีคุณกิตติกลาววา  
“ปลาปอมปาดัวรเปนราชินีของปลาน้ําจืด  เปนโรคงาย ยากตอการดูแลเอาใจใสสรางความรูสึก
อยากเปนเจาของ  เพราะความยุงยากในการเล้ียงสรางแรงจูงใจใหอยากทดลอง  และเม่ือเล้ียงไดผล
สําเร็จแลวสามารถเพาะขยายพันธุไดทําใหเรารูสึกภาคภูมิใจวาสามารถทําส่ิงอีกส่ิงหนึ่งใหสําเร็จได
อีกอยางหนึ่งแลว”  (กิตติ  ตั้งสงวนสิทธ์ิ, 15 กุมภาพันธ  2547) 

3. กลุมผูเล้ียงปลาบางกลุมมองวาการเล้ียงปลาสวยงามพื้นเมืองเชนปลากัด เปนการ
อนุรักษสายพันธดั้งเดิมของปลาพ้ืนเมืองไทยเอาไว  เพราะปจจุบันสายพันธุดั้งเดิมคอนขางหายาก  
และยังทําใหตอกย้ําถึงคานิยมความเปนไทยในสายเลือดอีกดวย 

4. การเล้ียงปลาสวยงามบางชนิด ผูเล้ียงไดความรูเพ่ิมเติมจากการเล้ียงปลาชนิดนั้นๆ 
อีกดวย นอกจากน้ียังเปนการกอใหเกิดความรักความผูกพันระหวางคนกับปลาท่ีเล้ียงดวยเชนปลา
มังกร ท่ีถือเปนปลาท่ีมีอายุยืนและมีขนาดคอนขางใหญแตก็สามารถท่ีจะทําใหเช่ืองและเลนกับ             
ผูเล้ียงได  สามารถปอนอาหารกับมือไดโดยไมอันตรายวาจะถูกกัดจากการกินเหย่ือหรือการกิน
อาหารของปลา 

 
 

     ความเชื่อ   
  สําหรับความเช่ือของกลุมผูเล้ียงปลาสวยงาม สวนใหญจะเปนความเช่ือท่ีไดรับอิทธิพล

มากจากแนวความคิดของจีนเร่ืองฮวงจุย และการเสริมดวงตาง ๆ ซ่ึงเช่ือวาการเล้ียงปลาท่ีมีช่ือหรือ
ลักษณะของสีและลําตัวท่ีเปนศิริมงคลหรือพองกับเงิน ทอง หรือมีช่ือหรือลักษณะเหมือนเทพเจา
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หรือเทวดาตามความเช่ือของจีน  โดยกลุมผูเล้ียงที่มีความเช่ือในเร่ืองนี้มีแนวความคิดแบงออกเปน
กลุม ๆ  ดังนี้ 

1. ถาเล้ียงปลาแลวปลามีลักษณะดี เติบโตเร็วมีสีสวย จะกอใหเกิดความเจริญรุงเรืองใน
ธุรกิจการงาน เพราะผูเล้ียงเปนคนเอาใจใสในธุรกิจการงาน  เนื่องจากการเล้ียงปลาใหเติบโตและ         
มีสีสันสวยงามจะตองอาศัยความใสใจและเสียสละเวลามาก ๆ เปนการสอนใหผูเล้ียงรูจักมีความ
รับผิดชอบ  ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใชกับการทํางานและประกอบธุรกิจไดเปนอยางดี 

2. การเล้ียงปลาสวยงามบางชนิดท่ีมีลักษณะเหมือนกับเทพเจาของจีน เชน ปลาหมอสี  
ท่ีมีลักษณะหัวโหนกเหมือนเทพเจาฮก ลก ซ่ิว หรือปลาท่ีมีช่ือเหมือนสัตวมงคลในนิยาย เชน ปลา
มังกร หรือปลาท่ีมีช่ือท่ีเปนมงคล เชน ปลาเงิน ปลาทอง จะชวยใหการดําเนินชีวิตมีความ
เจริญรุงเรือง รํ่ารวย ผูเล้ียงปลามังกรคนหนึ่งกลาววา “ เล้ียงแลวใหโชคใหลาภ เร่ืองเงินเร่ืองทอง 
หนาที่การงานและสิ่งดี ๆ ที่เขามาหา เพราะชื่อมังกร เหมือนสัตวใหญ เลี้ยงแลววาสนาดี”   
(เครือผกา  จองศิริวัฒน,  5  มิถุนายน  2547) 

3. จํานวนปลา หรือสีและลักษณะตาง ๆ ในตัวปลาบางชนิดตามหลักความเช่ือของจีน
ยังถือเปนเคล็ดในเร่ืองโชคลาภ ผูเล้ียงปลาหมอสีคนหน่ึงกลาววา “ตามความเช่ือ ตองเล้ียงปลา            
สีแดง 8 ตัว สีดําหนึ่งตัว ภายในตูปลาจะชวยใหเกิดโชคลาภ การงานม่ันคง” สีของปลา เชน สีเงิน 
หรือสีทอง ของปลา เชน ปลาเงิน ปลาทอง ยังสรางความเช่ือเร่ืองความรํ่ารวยมีเงินทองตามคติความ
เช่ือได อีกดวย 

4. ลักษณะนิสัยของปลาบางประเภท เชน ปลาคราพฟ เปนปลาท่ีมีลักษณะและทวงทา
การวายน้ําท่ีสุขุม สวยงาม ผูเล้ียงปลาบางคนเช่ือวาจะชวยใหเกิดความสงบรมเย็นภายในครอบครัว
และบานพักอาศัย และทําใหอายุยืนเพราะปลาคราพฟเปนปลาท่ีมีอายุยืน  “ปลาคราพฟ เปนปลาท่ีมี
อายุนับรอยป เลี้ยงแลวจะทําใหอายุยืน รมเย็น เปนศิริมงคลตอตนเองและครอบครัว” (วิชัย          
แซล้ิม,   1  มิถุนายน  2547) นอกจากนี้ยังมีความเช่ือท่ีวา  การเล้ียงปลาสวยงามเปนจํานวนมาก   ยังชวย
ใหมีลูกคาหรือผูติดตอธุรกิจเขามาเปนจํานวนมากอีกดวย 

 
 
 

คานิยม 
สวนคานิยมในการเล้ียงปลาของกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน สวนใหญเห็นวาเปน

กระแสนิยมและข้ึนอยูกับประเภทของปลาท่ีมีผูนิยมเล้ียงอยูในขณะนั้น  แตผูเล้ียงปลาสวยงาม        
บางคนจะเล้ียงปลาตามความช่ืนชอบสวนตัวของตนเอง จากการสัมภาษณเชิงลึกสามารถสรุปตัว
แปรท่ีมีผลตอการสรางคานิยมท่ีสงผลตอการสรางความหมายเชิงสัญลักษณของปลาสวยงาม          
ไดดังตอไปนี้ 
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1. ชนิดและประเภทของปลา รวมท้ังลักษณะของปลา เชนสี หรือลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ           
ซ่ึงเปนท่ีตองการของตลาดในขณะน้ัน จะสงผลใหผูเพาะเล้ียงปลาสวยงามเพาะตัวออนปลาซ่ึงเปน
ท่ีตองการในทองตลาดในขณะน้ันออกมา ปลาสวยงามท่ีมีลักษณะสวยงามตามความตองการของ
ทองตลาดในขณะนั้นจะมีราคาสูงมากขึ้นอยูกับลักษณะของปลา “ลักษณะของเกล็ดตองมีความ 
แวววาวเหมือนมุก และมีมากตลอดท้ังตัว  ทําใหเปนท่ีตองการของทองตลาดมากข้ึน ทําใหราคา
เพิ่มสูงมาก  เพราะปลาที่มีลักษณะตรงตามที่ตลาดตองการคอนขางหายาก”(อุดม  พิสุทธ์ิ-
ธนวัฒน,  สัมภาษณ  13 มิถุนายน  2547) จะเห็นวาความตองการของตลาดเปนตัวกระตุนใหเกิด
คานิยมในหมูผูเล้ียง ในขณะเดียวกันคานิยมในหมูผูเล้ียงก็เปนตัวกระตุนใหเกิดความตองการใน
ทองตลาดเชนกัน 

2. ความช่ืนชอบสวนตัวของผูเล้ียงปลาสวยงามเอง  เปนคานิยมสวนตัวท่ีเพิ่มคุณคาและ
ความหมายเชิงสัญลักษณใหแกตัวปลาสวยงามแตละชนิดท่ีผูเล้ียงช่ืนชอบ  แตขอบเขตของคานิยม
สวนตัวนี้จะอยูในขอบเขตท่ีจํากัดไมนิยมแพรหลายเหมือนคานิยมท่ัวไปตามทองตลาด คุณเกรียงยุทธ 
ไดแสดงความคิดเห็นวา “ปลากัดท่ีมีลักษณะปราดเปรียว หรือลักษณะวองไว กัดเกงจะเปน                 
ท่ีตองการของนักพนันหรือผูเล้ียงปลากัด“ (เกรียงยุทธ  แสงโรจนสกุลชัย,  25  กุมภาพันธ  2547) 

3. ลักษณะของปลาที่มีสีหรือรูปทรงท่ีสวยงามมักเปนท่ีตองการของผูเล้ียงปลาทั่วไป 
ไมวาปลาชนิดนั้นจะเปนท่ีนิยมของทองตลาดในขณะน้ันหรือไม คานิยมในเร่ืองลักษณะของปลา
สวยงามแตละชนิดจะแตกตางกันไปตามประเภทของปลา เชน ปลามังกรจะตองมีรูปทรงปราด
เปรียวลักษณะนาเกรงขาม  ปลาปอมปาดัวรจะตองมีลําตัวท่ีมนกลม  หรือปลาหมอสีจะตองมีหัวท่ี
โหนก หรือเกล็ดมีความแวววาวคลายมุกตลอดท้ังตัว เปนตน ปลาท่ีลักษณะตรงตามที่ทองตลาด
ตองการจะมีราคาท่ีสูง เปนการสรางคุณคาทางสัญลักษณใหแกตัวปลาชนิดนั้น ๆ  
  
 
 
 

กลุมซินแส  
ปจจุบันความเช่ือเร่ืองการจัดวางตําแหนงของบานท่ีอยูอาศัยหรือ ฮวงจุยไดรับความ

นิยมอยางแพรหลาย  ปลาสวยงามจัดเปนองคประกอบซ่ึงเปนท่ีนิยมองคประกอบหนึ่งในการจัดวาง
ตําแหนงของท่ีพักอาศัย   การเล้ียงปลาตามความหมายของหลักฮวงจุย  แบงออกเปน 2 ประการ
ใหญ ๆ คือ 

- ความเจริญรุงเรือง ตามหลักฮวงจุย  ชาวจีนเช่ือวาการเล้ียงปลาท่ีถูกลักษณะตามหลัก   
ฮวงจุยจะชวยใหเจาของเจริญรุงเรืองดวยลาภยศและเงินทอง เชน ปลาเงิน ปลาทองทําใหเงินทอง
ไหลมาเทมา ปลามังกรทําใหมีอํานาจ เจริญรุงเรืองในการประกอบอาชีพ 
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- นําโชคลาภมาใหผูอยูอาศัยในบาน  สําหรับตําแหนงในการจัดวางตูปลาสวยงาม               
ในบริเวณหนาบานตรงประตูทางเขาถือวาเปนมงคล สวนการวางตําแหนงทางดานซายของบานนั้น
ถือวาเปนตําแหนงท่ีนําพาโชคลาภมาให และปองกันภยันอันตรายและโชครายตาง ๆ นอกจากน้ี          
ไมควรวางตูปลาไวในหองนอน สวนทิศท่ีควรวางตูปลาสวยงาม ตามหลักฮวงจุยจะแบงทิศท่ีควร
วางตูปลาสวยงามออกเปน 8 ทิศ  โดยทิศท่ีวางตูปลาจะตองมีความสัมพันธกับจํานวนปลาที่เล้ียง  

1) ทิศเหนือ   จํานวนปลาที่เล้ียง   7 ตัว     สีปลา   สีดํา 1 ตัว   สีทอง 6 ตัว 
2) ทิศใต          จํานวนปลาที่เล้ียง   9 ตัว     สีปลา   สีดํา 2 ตัว   สีทอง 7 ตัว 
3) ทิศตะวันออก   จํานวนปลาที่เล้ียง   11 ตัว   สีปลา   สีดํา 3 ตัว   สีทอง 8 ตัว 
4) ทิศตะวันตก     จํานวนปลาที่เล้ียง   13 ตัว   สีปลา   สีดํา 5 ตัว   สีทอง 9 ตัว 
5) ทิศอ่ืน      จํานวนปลาที่เล้ียง   10 ตัว   สีปลา   สีดํา 5 ตัว   สีทอง 5 ตัว 

 
ลักษณะของตูปลาที่ดีตามหลักฮวงจุยควรจะเปนตูส่ีเหล่ียม แตถาหากเปนอางเล้ียงปลา

ควรจะเปนทรงกลม  ชาวจีนโบราณมีความเช่ือตามหลักฮวงจุยวา การเล้ียงปลาหรือมีบอปลาไว
ภายในบาน จะทําใหเจาของบานเจริญรุงเรือง  เพราะคนจีนโบราณถือวาน้ําและปลาจะนําโชคลาภ
มาให ทําใหผูท่ีอยูอาศัยอยูเย็นเปนสุข 

ในอดีตอิทธิพลความเช่ือในศาสตรเร่ืองฮวงจุยของจีน ถือเปนปจจัยท่ีมีผลตอการสราง
ความหมายในเชิงสัญลักษณของปลาสวยงามไดในเฉพาะกลุมบุคคลท่ีศึกษาและมีความเช่ือตามคติ
ของจีนโบราณเทานั้น  แตในปจจุบันความเช่ือเร่ืองฮวงจุยแพรหลายเขามาในสังคมโดยเฉพาะใน
ระดับชนช้ันกลาง และชนช้ันสูง  นักธุรกิจหรือผูมีรายไดสูงจะระมัดระวังในการจัดวางตําแหนง
ของตัวบานหรือส่ิงกอสรางเพื่อความเจริญรุงเรืองตอตนเองและครอบครัว  หลักฮวงจุยจึงเขามามี
บทบาทในเร่ืองนี้คอนขางสูง การซ้ือปลาสวยงามมาเล้ียงเพื่อใหตรงตามหลักฮวงจุยจัดเปน
ทางเลือกหน่ึงในกลุมคนท่ีมีความเชื่อเหลานี้  จึงสงผลใหปลาสวยงามบางประเภทท่ีมีลักษณะ
ถูกตองตามตําราฮวงจุยมีราคาสูงและมีความหมายในทางสงเสริมความเจริญรุงเรืองของผูเล้ียงตาม
หลักความเช่ือของจีนโบราณ 

 
กลุมสถาปนิก 
สําหรับความหมายของการเล้ียงปลาในเชิงสถาปตยกรรมการวางตําแหนงของบอปลา 

หรือ ตูปลา ความเห็นของสถาปนิกจะมีความแตกตางกนัคือ 
- บอปลา จะตองจัดวางใหมีความสวยงามตามหลักภูมิศาสตร  ไมบดบังตัวอาคารและ

เหลือพื้นท่ีในการใชสอยคอนขางมาก บอเล้ียงปลาจะชวยใหบานรมเย็นตามหลักความเช่ือทาง        
ฮวงจุยของชาวจีนโบราณ สวนตามหลักสถาปตยกรรมจะชวยใหท่ีพักอาศัยไมอบอาวใหความ
รมเย็น สถาปนิกคุณไพรัช ใหความเห็นวา  “บอน้ําจะชวยระบายความรอนได เนื่องจากแสงแดดจะ
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ทําใหน้ําภายในบอระเหย  และลมจะพัดเอาไอน้ําเขามาในบานทําใหบานเย็น ไมอบอาว มีความสดช่ืน”  
(ไพรัช  เมฆาอภิรักษ,  15  กุมภาพันธ  2547) ดังนั้นการจัดวางตําแหนงของบอเล้ียงปลาควรตั้งอยู
ในทิศทางลม แสงแดดสามารถสองถึงได และอยูในเขตรอบตัวบาน 

- การจัดวางตูปลาแลวแตความเหมาะสมและความตองการของเจาของบานที่ตองการ
ใหจัดวาง ไมวาจะเปนหองนั่งเลน  หองรับแขก หรือหองทํางาน ซ่ึงไมรบกวนสายและเกะกะสายตา  
สามารถกลมกลืนเขากับเฟอรนิเจอร หรือของตกแตงบานอ่ืน ๆ ไมกีดขวางทางเดิน  การจัดวางตาม
หลักสถาปตยกรรมสวนใหญนิยมต้ังไวมุมหอง หรือใกลกับหนาตางของตัวบาน หรือในบริเวณที่มี
แสงแดดสองถึง เพราะพืชน้ําท่ีใชในการประดับตูปลาและตัวปลาเองตองการแสงแดด และอากาศท่ี
ถายเทไดสะดวก  นอกจากนี้การถายน้ําและทําความสะอาดตูปลายังสามารถกระทําไดโดยงาย          
“ตูปลาควรมีขนาดพอเหมาะกับตัวบาน  สามารถนํามาจัดวางใหอยูในพื้นท่ีซ่ึงเหมาะสมได  
สามารถเคล่ือนยายและทําความสะอาดไดงาย“ (ไพรัช  เมฆาอภิรักษ,  15  กุมภาพันธ  2547)  
สําหรับความหมายของการเล้ียงปลาสวยงามตามหลักสถาปตยกรรมศาสตร สถาปนิกกลุมตัวอยาง
ใหความเห็นวา การเล้ียงปลาสวยงามสวนใหญแลวมีจุดมุงหมายหลักอยู 2 ประการคือ 

1. เพื่อความสวยงาม  เพื่อการพักผอนหยอนใจของเจาของบานและประดับตกแตงบาน
ใหมีความสวยงามเพลิดเพลินตา 

2. ตามหลักความเช่ือ เชน ฮวงจุย หรือความเช่ือถือเร่ืองโชคลาง ซ่ึงเปนความตองการ
ของตัวเจาของบานเอง 

 
การใหความสําคัญตอการเล้ียงปลาของเจาของอาคารทางดานสถาปตยกรรม จะแบง

ออกเปน 2 สวน คือ 
-  สวนพื้นท่ีภายนอกบาน   
ความสําคัญจะอยูท่ีบอปลา ซ่ึงสวนใหญแลวจะเนนใหเขากับสวนหยอมภายนอกบาน  

เพื่อใหเปนธรรมชาติมากท่ีสุด โดยหลักของการจัดวางจะเนนไปที่ความรมร่ืน เย็นสบาย ปลา
สวยงามท่ีเล้ียงสวนใหญจะเปนปลาคารฟเพราะตามหลักความเช่ือแลวปลาคารฟเปนปลาท่ีอายุยืน  
มีความสงบเยือกเย็น จะชวยนําความรมเย็นมาสูตัวบานสอดคลองกับหลักความเช่ือทางฮวงจุยของ
จีนท่ีสามารถนํามาประยุกตใชกับหลักทางสถาปตยกรรมได คุณไพรัชไดบอกวา “บอเล้ียงปลา
ภายนอกบานควรจะต้ังอยูในบริเวณหนาบาน หรือขางบานท่ีใกลกับหนาตางท่ีลมสามารถพัดไอน้ํา
เขาไปในบานได  ซ่ึงจะชวยใหบานมีอากาศเย็นลง  และไมรอนอบอาว”  (ไพรัช เมฆาอภิรักษ,               
15  กุมภาพันธ  2547) 

 
-  สวนพื้นท่ีภายในบาน  
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การใหความสําคัญของพื้นท่ีภายในบานเกี่ยวกับเร่ืองปลาสวยงาม ผูบริโภคจะเนนเร่ือง
ของ ฮวงจุย เปนสวนใหญ  ท้ังท่ีบานและท่ีทํางาน โดยการจัดวางตําแหนงของตูปลา การเลือกชนิด
ปลาท่ีเล้ียงและจํานวนรวมทั้งสีสันของปลา จะตองสอดคลองกับหลักฮวงจุย ซ่ึงสวนมากการจัดวาง
มักจะวางตูปลาไวบริเวณทางเขาหรือหนาตางที่เปดโลง  เพื่อความสวยงามและถือหลักคติความเช่ือ  
ของจีน 
 

กลุมผูประกอบธุรกิจปลาสวยงาม 
กลุมผูประกอบการปลาสวยงามจัดเปนกลุมท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือปลา

สวยงามของกลุมผูบริโภค รวมทั้งเปนผูกําหนดความสําคัญและบรรทัดฐานทางดานคานิยมในการ
เล้ียงปลาและคุณคาของปลาแตละชนิดในทองตลาด ผูประกอบการจะมีบทบาทตอกลุมผูบริโภค
คอนขางมากในการทําหนาท่ีใหความรูและขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปลาสวยงามแตละประเภทโดย
การใหความรูของกลุมผูประกอบการจะแบงไดเปน 
 1. วิธีการเล้ียงปลาแตละชนิด แตละประเภท การดูแลรักษาในขณะเล้ียง เทคนิคและวิธีการ
ตาง ๆ เพ่ือใหปลาเติบโตเร็วมีรางกายท่ีแข็งแรง มีสีสันท่ีสวยงาม ลักษณะและอุปนิสัยสวนตัวของ
ปลาแตละชนิด รวมท้ังการสังเกตลักษณะอาการตางๆในกรณีท่ีปลามีอาการปวย หรือ            มี
อาการผิดปรกติ  เปนตน “ขอมูลท่ีลูกคาสวนใหญอยากรูจะเปนขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเล้ียง คา P.H. 
อุปกรณในการเลี้ยง  อาหารเสริม ยารักษาโรค และการสังเกตอาการปวยของปลา “(ศราวุธ            
สุขเพชร,  2  มีนาคม  2547) 
 2. การใหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะพิเศษตาง ๆ ของปลาแตละชนิด ซ่ึงเปนท่ีตองการใน
ทองตลาดในขณะน้ัน  ลักษณะท่ีดีท่ีตลาดตองการ  รวมท้ังราคาตามทองตลาดในขณะนั้นของปลา 
แตละชนิดเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของลูกคาในการซ้ือปลาสวยงามมาเล้ียง 

3. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดวางตําแหนงของตูปลา หรือบอปลาบานพักอาศัยหรือ
อาคารสํานักงาน  เจาของรานขายปลาสวยงาม  ดังท่ีคุณสรพงษ  หมาดดํากลาววา “บางทีทางรานจะ
แนะนําซินแสที่สามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับหลักการจัดวางท่ีถูกตองตามหลัก ฮวงจุยใหแกลูกคา 
ถือเปนบริการท่ีสามารถใหความชวยเหลือกันได” (สรพงษ  หมาดดํา, 2  มีนาคม  2547) 
 4. ขอมูลเกี่ยวกับปลาตางประเทศตางๆท่ีหายาก หรือปลาท่ีมีราคาสูง 
 5. ประโยชนในการเล้ียงปลาแตละชนิด รวมท้ังขอดีขอเสียของปลาแตละประเภท เชน
สามารถเล้ียงรวมกับปลาชนิดอ่ืน ๆ ไดหรือไม  เปนตน 
 
 สําหรับผูประกอบการแลว ความเช่ือใจกันระหวางผูประกอบการและกลุมผูบริโภคถือเปน
ส่ิงท่ีสําคัญ  เม่ือกลุมผูบริโภคเกิดความเช่ือม่ันแลว ก็จะมีแรงจูงใจในการกลับมาซ้ือสินคาภายใน
รานใหมอีกคร้ัง   สําหรับบริการหรือขอมูลท่ีทางรานจะใหแกลูกคาจะประกอบไปดวย 
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 1. ปลาท่ีมีสภาพแข็งแรง  สมบูรณภายในรานหรือตูโชว เม่ือลูกคานํากลับไปเล้ียงจะมีชีวิต
รอดไมตาย  ซ่ึงจะสามารถสรางความเช่ือม่ันใหแกลูกคา และกลับมาซ้ือใหมอีกคร้ัง 

2. ตองใหขอมูลเกี่ยวกับปลาสวยงามท่ีลูกคาอยากรูอยางตรงไปตรงมา ไมบิดเบือน
ขอมูล  ซ่ึงลูกคาสามารถนําขอมูลท่ีไดไปเทียบเคียงกับขอมูลจากท่ีอ่ืนได เชนขอมูลดานราคา  
ลักษณะของปลาที่ดี ความนิยมในทองตลาดของปลาชนิดตางๆ ในขณะน้ัน   
 3. ราคาของปลาสวยงามท่ีจําหนายควรจะมีความเหมาะสมกับชนิดลักษณะพิเศษและความ
สวยงามของปลาแตละตัว  โดยการต้ังราคาจะตองมีความใกลเคียงกับทองตลาดและลูกคาสามารถ
นําไปเปรียบเทียบกับรานอ่ืนๆได 
 4. บริการหลังการขาย  ถือวาเปนส่ิงสําคัญ ในกรณีท่ีลูกคานําปลาไปเล้ียงแลวมีปญหา
ตามมาภายหลัง เชนปลาปวย  โตชา  ทางรานจะตองสามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลรักษา 
รวมท้ังแหลงในการรักษาและซ้ือหาอุปกรณในการเล้ียงใหแกลูกคาได “ทางรานจะตองให
คําแนะนําท่ีถูกตองในเร่ืองท่ีลูกคาอยากรู เชนปลาไมกินอาการจะทําอยางไร   ปลาปวยจะรักษา
อยางไร ถาสามารถแกปญหาใหลูกคาไดตอไปลูกคาก็จะกลับมาซ้ือสินคาท่ีรานอีก และแนะนํา
เพื่อนหรือญาติพี่นอง คนรูจักใหมาซ้ือสินคาท่ีราน” (สรพงษ หมาดดํา, 2 มิถุนายน 2547) 
 
 
 5. การจัดรานและทําเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม จะตองอยูในโซนที่เปนปลาประเภทเดียวกันหรือ
ชนิดพันธุเดียวกัน  ภายในรานตองไมสกปรก เฉอะแฉะไปดวยน้ําตองแหงสะอาดและมีท่ีพอท่ีจะ
รองรับลูกคาท่ีเขามาภายในราน  จัดเปนปจจัยท่ีสรางความนาเช่ือถือและแรงจูงใจในการซ้ือสินคา
ใหแกผูบริโภคไดอีกทางหนึ่ง “ถาจัดรานสวย ดูนาเช่ือถือ มีปลาหลากหลายพันธุใหลูกคาเลือก 
ลูกคาก็จะสนใจเขามาเลือกซ้ือสินคาในราน” (สรพงษ  หมาดดํา, 2  มิถุนายน  2547) 
  สําหรับการใหความหมายเชิงสัญลักษณตอปลาสวยงามของผูประกอบการจะเนนไปที่ผล
กําไรทางธุรกิจและการสรางความนิยมในหมูผูบริโภค โดยกลุมผูประกอบการสวนใหญจะมีกลุม
ลูกคาท่ีแนนอน ตามแตชนิดและความนิยมของปลาสวยงามน้ัน ๆ การสรางความหมายเชิง
สัญลักษณของกลุมผูประกอบการจะกอใหเกิดกระแสนิยมที่จะสงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภค 
รวมท้ังเปนตัวกําหนดราคาและคุณคาของปลาสวยงามแตละชนิดในทองตลาด 
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บทท่ี  5 
 

สรุปผล  อภิปรายผลการศึกษา 
 
 

จากขอมูลท่ีกลาวมาท้ังหมดในบทที่ 4 สามารถสรุปผลการศึกษาของวิทยานิพนธ               
เร่ือง การแสวงหาขอมูลขาวสารกับการใหความหมายเชิงสัญลักษณ ของผูเลี้ยงปลาในเขต
กรุงเทพมหานคร  ไดดังตอไปนี้ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 

การแสวงหาขอมูลขาวสารเชิงสัญลักษณของผูเล้ียงปลาสวยงาม 
 

ขอมูลขาวสารในปจจุบัน  เปนส่ิงสําคัญท่ีชวยในการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจ
หรือซ้ือหาสินคาของกลุมผูบริโภค  ขอมูลท่ีถูกตองแมนยําและทันสมัยจะชวยใหการตัดสินซ้ือหา
สินคาของผูบริโภคและการประกอบธุรกิจของผูประกอบการไดรับประโยชนสูงสุด 
                ดังนั้นการแสวงหาขอมูลขาวสารเชิงสัญลักษณของผูเล้ียงปลาสวยงาม  สามารถ
สรุปไดออกเปน 2 ประเภท คือ 
  1. สื่อสารมวลชน   จะประกอบไปดวยสื่อสิ่งพิมพและส่ือโทรทัศน  นิตยสาร 
อินเตอรเน็ต  ท่ีใหขอมูลขาวสารตางแกผูท่ีสนใจและผูเล้ียงปลาสวยงาม 
  2. ส่ือบุคคล  จะประกอบไปดวย  กลุมญาติ  เพื่อนสนิท  ผูประกอบธุรกิจคาปลาสวยงาม  
ฟารมเพาะพันธุปลาสวยงาม 
  การแสวงหาขอมูลขาวสารเชิงเกี่ยวกับการใหความหมายเชิงสัญลักษณ ของผูเล้ียงปลา
สวยงามท้ังหมด  5  แหลง  ไดแก  ผูประกอบธุรกิจคาปลาสวยงาม  นิตยสารที่เกี่ยวกับปลาสวยงาม
และรายการทีวี  อินเตอรเน็ต  เพื่อนหรือญาติพี่นองและฟารเพาะเล้ียงปลาสวยงาม แตท่ีทําให           
ผูเล้ียงปลาสวยงามมีความเช่ือถือและนําไปสูการตัดสินใจซ้ือในท่ีสุด  ไดแก 

- ผูประกอบธุรกิจคาปลาสวยงาม 
  - ฟารมเพาะเล้ียงปลาสวยงาม 
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วัตถุประสงค ในการใหความหมายเชิงสัญลักษณ ของผูเล้ียงปลาสวยงาม  ผูประกอบ
ธุรกิจคาปลาสวยงาม  ซินแส  สถาปนิก  ในการเล้ียงปลาสวยงาม 
 
 จากผลการศึกษาการใหความหมายเชิงสัญลักษณของผูเล้ียงปลาสวยงาม ผูประกอบธุรกิจ
คาปลาสวยงาม ซินแส สถาปนิก ในการเล้ียงปลาสวยงามในสังคมไทยสามารถแบงจุดประสงค
หลักของการใหความหมายเชิงสัญลักษณออกเปน 6 ประการ คือ 

1. เพื่อแสดงถึงสถานะทางสังคม 
2. เพื่อแสดงถึงความรูความสามารถในการเล้ียงปลาสวยงาม 
3. เพื่อความเปนศิริมงคลและความเช่ือโชคลาง   
4. เพื่อความเพลิดเพลินและการพักผอนหยอนใจ 
5. เพื่อการแขงขัน   
6. เพื่อมูลคาทางธุรกิจ 

 
การใหความหมายเชิงสัญลักษณตอปลาสวยงาม 
ในการใหความหมายเชิงสัญลักษณตอปลาสวยงามของผูเล้ียงปลาสวยงามท่ีไดใหความ

สนใจและมีความสําคัญ  สามารถท่ีจะแบงออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ  
1.  การใหความหมายเชิงสัญลักษณแยกตามชนิดของปลา  ไดแก 

-  รูปรางลักษณะของปลาสวยงาม 
-  สีสันของปลา 
-  ลักษณะการเคล่ือนไหวของปลา 
-  ลักษณะนิสัยของปลา  การกินอาหาร 

2.  การใหความหมายเชิงสัญลักษณตามความเช่ือและตามหลักฮวงจุย 
-  สี 
-  ลักษณะลําตัว 
-  ช่ือ 

 
 
 
 
 

ปจจัยใดท่ีมีผลตอการสรางความหมายเชงิสัญลักษณของผูเลี้ยงปลาสวยงาม 
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สําหรับปจจัยในการสรางความหมายเชิงสัญลักษณของผูเล้ียงปลาสวยงาม  จากการศึกษา
สามารถสรุปไดวาปจจัยท่ีสงผลตอการสรางความหมายเชิงสัญลักษณแบงออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ  
คือ 

1. ปจจัยท่ีเปนกลุมบุคคล  คือ   
-  ตัวผูเล้ียงปลาสวยงามเอง 
-  ญาติพี่นองเพื่อนฝูง 
-  ผูขายปลาสวยงาม 
-  บุคคลอ่ืนๆ  เชนซินแส หรือนักพนัน 

 
2. ปจจัยท่ีไมใชกลุมบุคคล 

-  ส่ือตางๆ  
-  ความตองการและความนิยมของทองตลาด 
-  สีสัน ลักษณะและชนิดของปลาสวยงามเอง 

 
   จึงอาจจะสรุปไดวา  ความตองการและความนิยมในทองตลาดตอปลาสวยงาม

ชนิด         นั้น ๆ ในขณะเวลาใดเวลาหน่ึง  เปนปจจัยหลักท่ีกอใหเกิดการสรางความหมายเชิง
สัญลักษณตอตัวปลาสวยงาม โดยมีกลุมผูเลี้ยงปลาสวยงามเปนปจจัยเริ่มตน และ สื่อ รวมทั้ง
กลุมบุคคลทั้งญาติ           พี่นอง  ซินแส  หรือตัวผูเล้ียงเอง  เปนปจจัยรองในการสนับสนุนการ
สรางความหมายเชิงสัญลักษณของตัวปลาสวยงามแตละชนิด 

 
ทัศนคติ คานิยม หรือความเชื่อท่ีสรางความหมายเชิงสัญลักษณ  และเพิ่มคุณคาตอ 

ปลาสวยงาม 
 

ความตองการในทองตลาดเปนสาเหตุมากจากคานิยมในการเล้ียงปลาสวยงามของ            
ผูเล้ียงแตละบุคคลหรือแตละกลุม  โดยท่ัวไปคานิยมจะมีสาเหตุมาจากความเช่ือหรือทัศนคติท่ี
บุคคลเหลานั้นมีตอส่ิงส่ิงหนึ่ง จากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูเล้ียงปลาสวยงาม  สถาปนิกและกลุม
ซินแส  เกี่ยวกับปลาสวยงามพบวาความเช่ือหรือทัศนคติของกลุมผูเล้ียงปลาสวยงามจะแบง 
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ภาพท่ี  9   ปจจัยท่ีกอใหเกิดการสรางความหมายเชิงสัญลักษณ     

  

ความตองการ 

ของผูบริโภค

ผูคา 

สื่อ ญาติ เพื่อนฝูง 

ผเล้ียง

สัญลักษณ 

จากภาพท่ี  9  แสดงปจจัยท่ีกอใหเกิดการสรางความหมายเชิงสัญลักษณ  ออกเปน 2 
กลุมคือ 

1.  ทัศนคติและความเชื่อสวนบุคคล 
2.  ทัศนคติและความเชื่อทางสังคม   

 
การสรางคานิยมและความหมายเชิงสัญลักษณเกี่ยวกับปลาสวยงามมีราคาหรือคุณคาท่ี

สูงจะข้ึนอยูกับกลุมผูคาปลา เปนสําคัญ  โดยบทบาทของกลุมผูคาปลาสวยงามจะประกอบไปดวย 
-  การใหบริการดานขอมูลขาวสาร  
-  การใหบริการหลังการขายแกลูกคา  

 
การสรางคุณคาและความหมายเชิงสัญลักษณของปลาสวยงาม ท่ีจะสงผลตอความ

ตองการของตลาด มีปจจัยดังตอไปนี้ คือ 
 
1.  ความช่ืนชอบสวนบุคคล 
2.  ความยากงายในการเล้ียงดูและความหายากของปลาแตละชนิด  
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3.  ความเช่ือ 
4.  ลักษณะและวิถีการดํารงชีวิตของปลาสวยงามแตละชนิดเอง   

 
คุณคาของการสรางความหมายเชิงสัญลักษณของผูคาปลาสวยงามท่ีส่ือความหมายตอ 

ผูเล้ียงปลาสวยงามท่ีสามารถเพ่ิมคุณคาใหเสาะแสวงหาซ้ือปลาสวยงามไปเล้ียง ไดแก 
1.  ความเช่ือ 
2.  สี 
3.  ลักษณะ 

 
  กระแสนิยมท่ีผูคาปลาสวยงามไดสรางกระแสข้ึนกับปลาชนิดนั้น ๆ ก็จะเปนการสราง
คุณคาใหแกตัวปลาสวยงาม  จะทําใหผูเล้ียงปลาหันมาสนใจอยากท่ีจะเปนเจาของ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
การแสวงหาขอมูลขาวสารเชิงสัญลักษณของผูเล้ียงปลาสวยงาม 
การแสวงหาขอมูลขาวสารเชิงสัญลักษณของผูเล้ียงปลาสวยงาม ท่ีผูบริโภคไดใหความ

เช่ือถือและชวยในการตัดสินใจซื้อปลาสวยงามมากท่ีสุดไดแกผูประกอบธุรกิจคาปลาสวยงามและ
ฟารมเพาะเล้ียงปลาสวยงาม ซ่ึงทั้ง 2 แหลงนี้ ผูเล้ียงปลาสวยงามไดใหความเช่ือถือ เพราะเปนแหลง
ท่ีมีความถูกตองแมนยําของขอมูลขาวสารเปนอยางมาก 

 
  ผูประกอบธุรกิจคาปลาสวยงาม 
  เปนกลุมท่ีผูท่ีสนใจและผูท่ีเล้ียงปลาสวยงามไดใหความเชื่อถือในเร่ืองของการแสวงหา
ขอมูลขาวสารมากท่ีสุด  เนื่องจากวาเปนผูท่ีมีความชํานาญและมีประสบการณเปนอยางมากในการ
ท่ีจะแนะนําหรือแกไขปญหาใหแกผูเล้ียงปลาสวยงาม และสามารถที่จะพบปะพูดคุยกับเจาของ
รานคาปลาสวยงามน้ัน ๆ ไดในทันที   
  ดังนั้นผูประกอบธุรกิจคาปลาสวยงามจึงจําเปนท่ีจะตองส่ือถึงขาวสารขอมูลตาง ๆโดยการ
เขารหัส (Encoding) ใหแกผูท่ีสนใจหรือผูเล้ียงปลาสวยงามโดยการถอดรหัส (Decoding) ใหมี
ความเขาในตรงกันท้ังสองฝาย  ดังนั้นจึงตองมีความแมนยําของขอมูลขาวสารและมีความทันสมัย
ทันเหตุการณใน ณ  เวลานั้น ๆ ดวย 
  ผูประกอบธุรกิจคาปลาสวยงามจะใชชองทางในการส่ือสารตาง ๆ เพื่อท่ีใหผูบริโภครับรูถึง
ขาวสารท่ีผูประกอบธุรกิจคาปลาสวยงามตองการ ซ่ึงจากการสัมภาษณทําใหผูวิจัยพบวา           ผู
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ประกอบธุรกิจคาปลาสวยงามจะใชการส่ือสารในการสงขาวสารขอมูลถึงผูบริโภคในการ
ตีความหมาย  โดยมีการใชชองทางการส่ือสารผานส่ือตาง ๆ ในการตีความหมายของสารดังตอไปนี้ 
   
  1.  ส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ  เชน  นิตยสาร  เอกสาร     

 ผูประกอบธุรกิจคาปลาสวยงามจะใชชองทางการส่ือสารผานส่ือนิตยสารมากท่ีสุด สามารถ
หาซ้ืออานไดงายและสะดวก เนื่องจากวา  เปนส่ือที่สามารถอานได  และมีรูปภาพประกอบใหเห็น
อยางชัดเจน  สามารถทําใหผูบริโภคมีความเขาใจไดงายวาผูประกอบธุรกิจคาปลาสวยงามตองการ
ท่ีจะส่ือถึงอะไร  เชน 
 
ภาพท่ี  10  โฆษณานิตยสาร 

  

 
  การลงโฆษณาในนิตยสารโดยการลงรูปพอแมพันธุปลาและลูกปลา ผูเล้ียงปลาสวยงามจะ
สามารถเขาใจความหมายของภาพท่ีส่ือถึง  คือ  มีลูกปลาจําหนายอยูในขณะน้ีของรานคาปลารานนี้  
ส่ือถึงความสวยงามท่ีลูกปลาเม่ือโตข้ึนจะมีความสวยงามเหมือนกับพอแมพันธุ ซ่ึงเปนการส่ือ
ความหมายเชิงสัญลักษณในเร่ืองของ   

-  ลักษณะรูปราง   
-  เกมสกีฬา 

 
 2.  ส่ืออิเลคทรอนิคส  เชน  อินเตอรเน็ต  โทรทัศน 
 ในยุคปจจุบันการส่ือสารท่ีรวดเร็วจะมีความไดเปรียบมาก  ผูคาปลาสวยงามไดหันมาใช
สื่อผานทางอินเตอรเน็ตกันอยางแพรหลาย สามารถที่จะสงขาวสารขอมูลไดทุกเมื่อทุกเวลา          
แตในทางกลับกันผูบริโภคท่ีตองการที่จะรับสารในการตีความหมายผานส่ือนี้  จะตองเปนผูบริโภค
ท่ีมีเวลาและมีฐานะคอนขางดีเนื่องจากจะมีคาใชจายในหลาย ๆ ดาน  และจําเปนตองมีคอมพิวเตอร
ถึงจะสามารถรับขาวสารที่ถูกสงมาและสามารถตีหมายความได  เชน 
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ภาพที ่ 11  โฆษณาผานอินเตอรเน็ต 

 

 

 

 ผูคาปลาสวยงามท่ีลงโฆษณาผานทางอินเตอรเน็ต ดังรูปท่ี 10 โดยมีการลงรูปภาพของปลา
ทะเลและบอกราคาปลาสวยงามแตละชนิดกํากับเอาไว  ดังนั้นผูคาปลาสวยงามตองการที่จะสง
ขาวสารขอมูลท่ีส่ือความหมายถึง  ผลกําไรจากการขาย  เม่ือผูสนใจหรือผูเล้ียงปลาสวยงามรับสาร  
สามารถท่ีจะตีความหมายของ  การสื่อสารขาวสารขอมูลจากทางรานคาปลาสวยงามรานนี้ ไดวา       
ขณะนี้ทางรานมีปลาชนิดใดบางท่ีนําเขาและมีราคาเทาไหรในแตละชนิด และเปนการสื่อ
ความหมายเชิงสัญลักษณเกี่ยวกับ   

-  ความหายากของตัวปลาในการนํามาเล้ียง     
-  แสดงถึงสถานะทางสังคม   

 
 

3.  ส่ือบุคคล 
ส่ือประเภทนี้ผูคาปลาสวยงามจะเปนตัวสื่อและเปนตัวสารในเวลาเดียวกัน โดยที่ผูคา

ปลาสวยงามสามารถท่ีจะส่ือความหมายตาง ๆ ใหแกผูเล้ียงปลาสวยงามไดมากท่ีสุด เนื่องจากวา
เปนการติดตอส่ือสารกับในแบบตัวตอตัว  ผูคาปลาสวยงามสามารถท่ีจะกระทําการชักจูงดวยคําพูด
ไดอยางเปนอิสระและไดมากท่ีสุด  เพื่อท่ีจะใหผูเล้ียงปลาสวยงามไดมีความเขาใจในขาวสารขอมูล
และตีความหมายตรงกันกับผูคาปลาสวยงาม  ดังเชนประโยคท่ีผูคาปลาสวยงามพูดวา 
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“ปลาตัวนี้  สวยกวาปลาตัวท่ีดูตัวนั้น” ประโยคนี้ผูคาปลาสวยงามตองการท่ีส่ือความ
หมายถึงความตองการที่จะขายปลาตัวนี้ท่ีตนเลือกให แตก็อาจจะข้ึนอยูกับความนาเช่ือถือของผูคา
ดวย  ซ่ึงผูเล้ียงปลาสวยงามเม่ือไดยินประโยคดังกลาวอาจจะมีการตีความหมายไดวา  ปลาตัวท่ีผูคา
แนะนํามีลักษณะรูปรางท่ีสมบรูณ  ราคาแพงกวา  

  
วัตถุประสงคในการใหความหมายเชิงสัญลักษณของผูเล้ียงปลาสวยงาม 
วัตถุประสงคในการใหความหมายเชิงสัญลักษณของผูเล้ียงปลาสวยงาม ผูประกอบ

ธุรกิจคาปลาสวยงาม ซินแส สถาปนิก ในการเล้ียงปลาสวยงาม จากผลการศึกษาการใหความหมาย
เชิงสัญลักษณของผูเล้ียงปลาสวยงาม  ผูประกอบธุรกิจคาปลาสวยงาม  ซินแส  สถาปนิก  ในการ
เล้ียงปลาสวยงามในสังคมไทยสามารถแบงจุดประสงคหลักของการใหความหมายเชิงสัญลักษณ
ออกเปน  6 ประการ คือ 
 - เพ่ือแสดงถึงสถานะทางสังคม  สถานะทางสังคมในท่ีนี้คือความมีฐานะทางการเงินและ
บารมีทางธุรกิจเปนสวนใหญ  การเล้ียงปลาสวยงามท่ีมีราคาแพง คอนขางหายาก ปลาท่ีนําเขาจาก
ตางประเทศ ใชอุปกรณและการเล้ียงดูท่ีมีคาใชจายสูง  จะบงบอกถึงฐานะของผูเล้ียงปลาชนิดนั้น ๆ 
โดยปลาท่ีนิยมเล้ียงกันในหมูชนช้ันท่ีมีฐานะอาทิเชน ปลามังกร  ปลาหมอสี ปลาคารพบางพันธุ  
เปนตน 
 - เพื่อแสดงถึงความรูความสามารถในการเล้ียงปลาสวยงาม ปลาสวยงามบางชนิดเปนปลา
ท่ีเล้ียงคอนขางยาก ตองอาศัยความรูความชํานาญในการเล้ียง นอกจากนี้ยังตองอาศัยความดูแลเอา
ใจใสจากผูเล้ียงมากเปนพิเศษ  ผูเล้ียงปลาสวยงามประเภทนี้ท่ีสามารถเล้ียงปลาไปไดตลอดรอดฝง 
จึงแสดงถึงความสามารถในการเล้ียงและความเช่ียวชาญไดเปนอยางดี 
 - เพ่ือความเปนศิริมงคลและความเช่ือโชคลาง  ปลาสวยงามบางประเภทท่ีมีลักษณะหรือ
ช่ือท่ีเปนมงคลถูกตองตามคติความเช่ือของท้ังไทยและจีนโบราณ จะถูกซ้ือหานํามาเล้ียงเพื่อ
จุดประสงคในการแกเคล็ด  เสริมดวงและบุญบารมี  หรือความเปนศิริมงคลตอบานพักอาศัย และ         
ผูอยูอาศัยเอง  รวมท้ังอาคารสํานักงานตามหลักฮวงจุยและหลักสถาปตยกกรรมศาสตร  ปลาเหลานี้
สามารถซ้ือหาไดงายมีท้ังราคาถูกและราคาแพง  เชน ปลาเงิน ปลาทอง ท่ีแสดงถึงความม่ังมีเงินทอง 
ปลามังกรท่ีแสดงถึงอํานาจ ปลาคารพท่ีแสดงถึงความสงบ รมเย็น  เปนตน 
 - เพื่อความเพลิดเพลินและการพักผอนหยอนใจ  การใหความหมายทางสัญลักษณของปลา
สวยงามในกลุมนี้จะไมเนนไปท่ีคติความเช่ือ แตจะเนนไปท่ีรูปราง สีสันหรือความชอบสวนบุคคล
ของผูเล้ียงมากกวา  
 - เพื่อการแขงขัน การใหความหมายทางสัญลักษณของปลาสวยงามแตละประเภท รวมท้ัง
การกําหนดเกณฑมาตรฐานของปลาสวยงามแตละชนิดเกิดจากกลุมผูเล้ียงปลาสวยงามท่ีมีการ
รวมตัวกันเพื่อประกวดหรือนําปลาสวยงามท่ีตนเองเล้ียงมาแขงขันกัน  ดังนั้นการใหสัญลักษณและ
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ความหมายแยกตามประเภทและลักษณะของตัวปลา จะเปนมาตรฐานท่ีใชตัดสินปลาสวยงามท่ีผู
เล้ียงนํามาประกวดแขงขันกัน  เชน ปลามังกรจะตองมีรูปรางเพรียว  หนวดเอียงต้ังทํามุม 45 องศา  
เปนตน  นอกจากการแขงขันเพื่อความเพลิดเพลินแลว ปลาสวยงามบางประเภทยังถูกนํามาใช
ประโยชนเพื่อการพนันขันตออีกดวย  เชน ปลากัดท่ีผูเล้ียงปลาสวยงามจะตองเลือกปลาท่ีมีลักษณะ
ปราดเปรียววองไว  เพื่อท่ีจะสามารถเอาชนะคูตอสูท่ีผูเล้ียงเอามากัดพนันกันได  เปนตน 
 - เพื่อมูลคาทางธุรกิจ  การกําหนดสัญลักษณของปลาสวยงามแตละประเภท เพื่อเปน
มาตรฐานในการกําหนดราคาซ้ือขายในทองตลาด  การกําหนดสัญลักษณเหลานี้จะใชเปนมาตรฐาน
ของปลาแตละชนิดในทองตลาด  เชน ลักษณะของลําตัว  สีสันของปลา  หนวด หาง เปนตน ปลาท่ี
มีลักษณะตรงตามที่มาตรฐานของทองตลาดกําหนดก็จะมีราคาสูงตามมาตรฐานของทองตลาดและ
ความพอใจของผูซ้ือผูขาย  ยิ่งปลาท่ีมีลักษณะตรงตามที่มาตรฐานตลาดกําหนดไวก็จะยิ่งมีราคาสูง 
 
 การใหความหมายเชิงสัญลักษณตอปลาสวยงาม 

ในการใหความหมายเชิงสัญลักษณตอปลาสวยงามของผูเล้ียงปลาสวยงามท่ีไดใหความ
สนใจและมีความสําคัญ  สามารถท่ีจะแบงออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ  

 
การใหความหมายเชิงสัญลักษณแยกตามชนิดของปลา    
จะมีความแตกตางกันแลวแตชนิดของปลาสวยงามน้ัน ๆ  ท่ีใหความหมายไมเหมือนกัน  

แตโดยท่ัวไปจะมีการใหความหมายเชิงสัญลักษณตอปลาสวยงาม  แยกตามชนิดของปลาสวยงาม
ซ่ึงจะมีองคประกอบหลักคือ 
  -  รูปรางลักษณะของปลาสวยงาม  เปนส่ิงท่ีผูเล้ียงปลาสวยงามจะตองสังเกตหรือ
เลือกดูเปนอันดับแรก  ปลาสวยงามท่ีมีรูปรางลักษณะดีจะเปนท่ีตองการของตลาด  เชนปลามังกร 
จะตองมีรูปรางสงางาม หัวท่ีมีลักษณะโหนกนูนเหมือนเทพฮก ลก ซ่ิว ของปลาหมอสี เปน
สัญลักษณของความโชคดีและเปนมงคล 
  - สีสันของปลา จะตองมีสีสันสดใส  เกล็ดจะตองแวววาว  ถูกตองตามลักษณะท่ีดี
ของปลาแตละชนิด  เชนสีทองของปลาเงินปลาทอง จะบงบอกถึงความร่ํารวยและม่ังมีเงินทอง 
นําพาโชคลาภ 
  - ลักษณะการเคล่ือนไหวของปลา ปลาสวยงามบางชนิดมีการเคล่ือนไหวท่ีเช่ืองชา
จะเปนสัญลักษณของความเยือกเย็น สงบสุข  เชน ปลาคารพ  ปลาบางชนิดมีความปราดเปรียว
วองไว  เชนปลากัด 
  - ลักษณะนิสัยของปลา การกินอาหาร ปลาสวยงามบางชนิดเปนปลานําเขามาจาก
ตางประเทศ  การเล้ียงดูใหอาหารจะตองใชอุปกรณและอาหารท่ีมีราคาแพง ซ่ึงเปนการสราง
สัญลักษณท่ีบงบอกฐานะของผูเล้ียงไดเปนอยางดี 
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การใหความหมายเชิงสัญลักษณตามความเชื่อและตามหลักฮวงจุย 
สวนใหญความหมายเชิงสัญลักษณตอปลาสวยงามจะอยูท่ีหลักความเช่ือทางฮวงจุยของ

จีน ท่ีเนนท่ีลักษณะของปลาสวยงามท่ีมีสี ลักษณะลําตัว หรือช่ือ รวมท้ังลักษณะนิสัยการ
เคล่ือนไหวท่ีสองคลองกับเทพยดา หรือ นํามาซ่ึงศิริมงคล รวมท้ังสัญลักษณท่ีแสดงถึงความมีฐานะ
ของผูเล้ียงปลาแตละชนิด  โดยดูจากประเภทของปลาท่ีเล้ียง  กลาวคือ 
 
 - สี 
 ผูบริโภคสวนใหญจะใหความสําคัญกับเร่ืองของสีของตัวปลากอนเปนอันดับแรก และสีท่ี
ผูบริโภคคํานึงถึงมักจะเปนสีท่ีมีความสดใส  มีความสดของสีบนตัวปลา  ซ่ึงจากการสัมภาษณทํา
ใหผูวิจัยทราบวา ไมวาจะเปนปลาสวยงานชนิดไหนหรือพันธุไหน สีท่ีไดรับความนิยมหรือสี       ท่ี
ผูบริโภคตองการมากท่ีสุด ไดแก   สีแดง   สีเหลือง  สีน้ําเงิน 
 

- ลักษณะลําตัว 
 ในปลาแตละชนิดแตละสายพันธุจะมีกฎเกณฑตาง ๆ ท่ีเปนตัวกําหนดของมาตรฐาน
สายพันธุปลาในชนิดนั้น ๆ โดยจะถูกกําหนดจากทางสมาคมหรือชมรมปลาสวยงามตาง ๆ เชน  
สมาคมปลาสวยงาม, ชมรมปลาหมอสี, ชมรมปลาทะเลสวยงาม เปนตน ดังนั้นปลาสวยงาม              
ในแตละสายพนัธุจะถูกกําหนดถึงมาตรฐานไวเรียบรอยแลว ถาสายพันธุไหนและตัวใดนั้นมีความ
สมบรูณตรงตามท่ีกําหนดจะถือวาเปนปลาท่ีมีความสวยงามมาก เชน โหนกหัวของปลาหมอสี         
ท่ีผูบริโภคไดใหความหมายโดยส่ือถึงเทพฮก ลก ซ่ิงของจีน ถามีความโหนกมากกวาปลาตัวอ่ืน ๆ 
ก็จะมีราคาและเปนท่ีตองการอยางมาก 
 
 - ชื่อ 
 ปลาสวยงามแตละชนิดแตละสายพันธุจะมีช่ือท่ีเรียกไมเหมือนกนั และผูบริโภคก็ไดให
ความสําคัญกับช่ือของปลาที่จะตองการนาํมาเล้ียงมากพอสมควร โดยจากการสัมภาษณแลวจะให
ความเช่ือท่ีวาช่ือปลาท่ีนํามาเล้ียงจะเปนช่ือท่ีมีความเปนศิริมงคล เชน ปลามังกร, ปลาเงินปลาทอง 
เปนตน   

ขอมูลขาวสารที่ไดจากแหลงตาง ๆ ท่ีกลาวมาทั้งหมด จะใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ
ของผูบริโภคท่ีจะซ้ือหาปลาสวยงามมาเลี้ยง ขอมูลสวนใหญท่ีไดรับจะเนนไปท่ีความนิยมของ
ทองตลาดในขณะน้ันของปลาสวยงามแตละชนิด ปจจัยท่ีสงผลใหปลาสวยงามแตละชนดิเปนท่ีตองการ
ของทองตลาด คือ ทัศนคติ ความเช่ือตาง ๆ ท่ีกลุมผูเล้ียงปลาสวยงามสรางข้ึนจากกลุมเล็กขยายตัว
ออกไปสูสังคมและตลาดการซ้ือขายท่ีมีขนาดใหญ กอใหเกดิคุณคาและสัญลักษณท่ีเปนเอกลักษณ
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ของปลาสวยงามแตละชนิด จากการศึกษาพบวาความหมายเชิงสัญลักษณของปลาสวยงามจะข้ึนอยู
กับชนิดของปลาสวยงามน้ัน ๆ เพราะรูปลักษณภายนอกของปลาสวยงามแตละชนิด เชน รูปราง  
สีสัน  ลักษณะพิเศษตาง ๆ จะมีความแตกตางกัน   

 
ปจจัยท่ีมีผลตอกาสรางความหมายเชิงสัญลักษณของผูเล้ียงปลาสวยงาม 
ปจจัยในการสรางความหายเชิงสัญลักษณของผูเล้ียงปลาสวยงาม โดยกลุมบุคคลที่เปน

ปจจัยในการสรางความหมายจะแบงออกเปน 2 กลุม คือ 
 
1.  ปจจัยท่ีเปนกลุมบุคคล 

- ตัวผูเล้ียงปลาสวยงามเอง เปนปจจัยท่ีไดรับอิทธิพลมากจากปจจัยอ่ืน ๆ ถึงแมวา
การตัดสินใจจะอยูบนพื้นฐานของขอมูลขาวสารท่ีไดรับจากแหลงตาง ๆ ก็ตาม แตความช่ืนชอบ
สวนตัวของผูเล้ียงก็มีสวนสําคัญในการตัดสินใจเลือกซ้ือเชนกัน 

- ญาติพี่นองเพ่ือนฝูง บุคคลท่ีใกลชิดกับผูเล้ียง เชน ญาติพี่นองหรือเพื่อนฝูงจะมีผล
ตอผูเล้ียงคอนขางสูง เพราะจะเปนกลุมท่ีมีการพบปะปฎิสัมพันธกับทางผูเล้ียงปลาสวยงามบอย  
การแสดงความคิดเห็นรวมท้ังคานิยมทัศนคติตาง ๆ ของกลุมบุคคลเหลานี้จะสงผลไปยังผูเล้ียง
คอนขางบอยกวากลุมอ่ืน ๆ  

- ผูขายปลาสวยงาม อิทธิพลของกลุมผูขายปลาสวยงามจะมีมากกวากลุมอ่ืน  
เพราะวาเปนกลุมท่ีมีขอมูลดานปลาสวยงามท่ีผูซ้ือตองการคอนขางพรอม  ทําใหสามารถชี้นําและ
สรางสัญลักษณรวมท้ังทัศนคติตอปลาสวยงามแตละชนิดใหแกผูซ้ือไดมาก 

- ซินแสและสถาปนิก  การสรางสัญลักษณของปลาสวยงามสวนใหญมีความเช่ือมา
จากคติโบราณและตองการความเหมาะสมกลมกลืนในการจัดวาง  เชน  ความเชื่อเร่ืองฮวงจุยของ
จีนในการจัดวางตูปลาสวยงามหรือการทําบอเล้ียงปลาสวยงาม  ความเชื่อเหลานี้สงผลใหบุคคลใน
สังคมหันมาแสวงหาส่ิงของหรือสัตวเล้ียงท่ีใชเพ่ิมพูนบารมี  เสริมดวงชะตาของตนตามความเช่ือ
ของตนเอง  บุคคลท่ีมีความรูในเร่ืองของคติความเช่ือแบบโบราณและสถาปตยกรรมจึงมีบทบาทตอ
การสรางสัญลักษณตอปลาสวยงามคอนขางสูง 

 
2.  ปจจัยท่ีไมใชกลุมบุคคล 

-  ส่ือตาง ๆ ท้ังส่ือส่ิงพิมพ วิทยุ โทรทัศน หรือส่ือท่ีเปนเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มักจะกอใหเกิดกระแสและคานิยม ซ่ึงคานิยมดังกลาวจะสงผลตอการสรางความหมายเชิง
สัญลักษณของตัวสินคาหรือส่ิงท่ีส่ือสนใจ ปลาสวยงามท่ีดาราหรือผูท่ีมีช่ือเสียงเล้ียงก็จะไดรับ
ความนิยมเล้ียงตามไปดวย  เปนการสรางสัญลักษณของความทันสมัย  เพราะการเล้ียงปลาสวยงาม
ท่ีบุคคลมีช่ือเสียงเล้ียงทําใหผูเล้ียงเปนคนท่ีทันสมัยเหมือนกัน 
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-  ความตองการและความนิยมของทองตลาด  ความตองการของทองตลาดจะเปน
ตัวกระตุนใหปลาสวยงามที่เปนท่ีนิยมในขณะนั้นมีราคาสูงข้ึน  เม่ือผูเล้ียงซ้ือปลาสวยงามประเภท
ท่ีตลาดตองการและมีราคาสูงมาเล้ียง  ก็จะเปนสัญลักษณท่ีบงบอกถึงความมีฐานะทางการเงินของ              
ผูเล้ียงปลาสวยงามประเภทน้ัน 

-  สี  ลักษณะและชนิดของปลาสวยงามเอง  สีสันและลักษณะของปลาบางชนิดท่ี
เหมือนหรือมีช่ือคลายกับเทพเจา  หรือทรัพยสินมีคาก็จะถูกสรางสัญลักษณเปนปลาท่ีนําไปเล้ียง
แลวทําใหเกิดความรํ่ารวยม่ังมีเงินทอง มีโชคลาภวาสนาและเปนศิริมงคล เชน ปลาเงินปลาทอง  
ปลามังกร  ปลาหมอสีท่ีมีลักษณะโหนกหัวเหมือนกับเทพเจาของจีน 

 
ทัศนคติ ความเชื่อ  คานิยมท่ีสรางความหมายเชิงสัญลักษณ   และเพิ่มคุณคาตอปลา

สวยงาม 
 ทัศนคติ คานิยม หรือความเช่ือท่ีสรางความหมายเชิงสัญลักษณ  และเพิม่คุณคาตอปลา
สวยงามสามารถท่ีจะแบงออกไดเปน 

1. ทัศนคติและความเช่ือสวนบุคคล จากการศึกษากลุมตัวอยางท่ีเล้ียงปลาสวยงาม 
คานิยมเกี่ยวกับการเล้ียงปลาสวยงามมักจะข้ึนอยูกับความชื่นชอบสวนตัว เชนลักษณะหรือสีสัน
ของปลา  ชนิดของปลา  ความเพลิดเพลินท่ีไดรับจากการเลี้ยงปลาสวยงาม  นอกจากนี้กลุมผูเล้ียง
ปลาสวยงามยังมีความเช่ือวาการเล้ียงปลาสวยงามบางประเภทจะเปนศิริมงคลตอตนเองและ
ครอบครัว  โดยความเชื่อในสวนนี้ไดรับอิทธิพลมาจากคติความเช่ือหรือขนบธรรมเนียมประเพณี
เปนสวนใหญ  นอกจากนี้ความตองการหรือคานิยมในสังคมขณะน้ันยังเปนตังกระตุนในกลุมผูเล้ียง
ปลากลุมนี้  มีมุมมองเกี่ยวกับปลาสวยงามตามไปดวย 

2. ทัศนคติและความเชื่อทางสังคม สวนใหญและจะอยูบนพื้นฐานของผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจจากปลาสวยงาม หรือความมีหนามีตาในหมูผูเล้ียงปลาดวยกัน รวมท้ังความเช่ือตามหลัก     
ฮวงจุยหรือขนบธรรมเนียมประเพณีของจีน หรือหลักทางสถาปตยกรรมศาสตรของกลุมสถาปนิก 
เปนตน   

 
คานิยม 
การสรางคานิยมเกี่ยวกับปลาสวยงามในทองตลาด เพื่อใหปลาสวยงามแตละประเภท       

มีราคาหรือคุณคาท่ีสูงจะข้ึนอยูกับกลุมผูคาปลา เปนสําคัญ โดยบทบาทของกลุมผูคาปลาสวยงามจะ
ประกอบไปดวย 

- การใหบริการดานขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับราคา วิธีการเล้ียง การดูแลรักษา และสถานท่ี
รวมท้ังแหลงจําหนายอุปกรณในการเล้ียง 
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- การใหบริการหลังการขายแกลูกคาท่ีซ้ือปลาสวยงามไปเหลานี้เปนหนาท่ีหลักของ
ผูคาปลาสวยงามที่จะพึงปฏิบัติตอลูกคาของตน  เม่ือลูกคามีความเช่ือม่ันตอผูคาแลวการจูงใจหรือ
สรางความเช่ือดานการเล้ียงปลาสวยงามแตละชนิดจะสามารถทําไดโดยงาย   

 
การสรางคุณคาและความหมายเชิงสัญลักษณของปลาสวยงามท่ีจะสงผลตอความ

ตองการของตลาด จากการศึกษาสามารถสรุปตัวแปรที่เปนปจจัยในการสรางความหมายและ
ทัศนาคติรวมท้ังคานิยมของกลุมผูเล้ียงปลาไดดังตอไปนี้ คือ 

1. ความช่ืนชอบสวนบุคคลของกลุมผูเล้ียงปลาแตละคนท่ีกอใหเกิดความตองการ
แสวงหาปลาสวยงามประเภทท่ีตนตองการ 

2. ความยากงายในการเล้ียงดูและความหายากของปลาแตละชนิด เชน ปลาท่ีนําเขาจาก
ตาง  อุปกรณท่ีใชในการเล้ียงดู  อาหาร  จะมีราคาสูงมากเปนพิเศษ เปนตน 

3. ความเช่ือของกลุมผูเล้ียงปลาสวยงามในดานโชคลาง  หลักฮวงจุย 
4. ลักษณะและวิถีการดํารงชีวิตของปลาสวยงามแตละชนิดเอง  เชน สี ลําตัว การวายน้ํา  

เปนตน 
คุณคาของการสรางความหมายเชิงสัญลักษณของผูคาปลาสวยงามท่ีส่ือความหมายตอ 

ผูเล้ียงปลาสวยงามท่ีสามารถเพ่ิมคุณคาใหเสาะแสวงหาซ้ือปลาสวยงามไปเล้ียง  ไดแก 
ผูเล้ียงปลาสวยงามท่ีมีความเช่ือในเร่ืองของโชคลาภ เช่ือเร่ืองศาสตรของฮวงจุยจะมีผล

ตอการสรางและใหความหมายของผูคาปลาสวยงาม ท่ีจะตองการส่ือความหมายใหผูเล้ียงปลามี
ความสนใจปลาสวยงามชนิดนั้น ๆ ใหมากท่ีสุด  ก็จะทําใหผูคาปลาสวยงามสามารถที่จะเพิ่มมูลคา
ของสินคาภายในรานไดเปนอยางมาก 

 
สี 
ทอง ผู เ ล้ียงปลาสวยงามจะมีความเช่ือเกี่ยวกับสีทองของปลาชนิดนี้และไดให

ความหมายเชิงสัญลักษณ คือ  เสมือนกันมีทองมีเงินอยูในบานไมขาดและเงินทองไหลมาเทมา
ใหแกตัวผูเล้ียง 

แดง ไดมีความเช่ือวาสีแดงมีความหมายในเร่ืองของความเจริญรุงเรือง ผูท่ีเล้ียงจะมี
หนาท่ีการงานท่ีดี  กิจการมีความเจริญรุงเรือง 

เงิน  ผูบริโภคกับยังใหความเช่ืองเร่ืองโชคลาภ วาสนาเหมือน ๆ กับสีทองและสีแดง
เชนกัน 
 
  ลักษณะ  
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ปลาบางชนิดท่ีใหความสําคัญกับโหนกหัวของปลา  ดังนั้น ปลาท่ีมีโหนกหัวใหญจะมี
ราคาแพง  ถาปลาตัวใหญจะมีราคาแพงขึ้นไปตามขนาดของตัวปลา  เพราะวาขนาดของโหนกท่ี
ใหญและสวยจะหาไดยาก ยิ่งถาหากวาปลาท่ีมีขนาดเล็กแตมีลักษณะของโหนกหัวท่ีใหญกวาปลา
ตัวอ่ืน ๆ ในรุนเดียวกันจะมีราคาท่ีแพงกวา  และเม่ือปลาโตข้ึนยอมท่ีจะนํามาเปนพอแมพันธุท่ีดีได
เนื่องจากวามีลักษณะท่ีเดนกวาตัวปลาตัวอ่ืน ๆ ท่ีอยูในรุนเดียวกัน และผูบริโภคยังเช่ือวาโหนกหัว
ของปลาชนิดนี้เหมือนกับเทพเจาของจีน 
 
  กระแสนิยม 
  กระแสนิยมท่ีผูคาปลาสวยงามไดสรางกระแสข้ึนกับปลาชนิดนั้น ๆ ก็จะเปนการสราง
คุณคาใหแกตัวปลาสวยงาม  จะทําใหผูเล้ียงปลาหันมาสนใจอยากท่ีจะเปนเจาของ เนื่องจากตลาด       
มีความตองการท่ีจะซ้ือปลาในชนิดนั้นท่ีกําลังมีกระแสนิยมอยูในขณะน้ัน และอาจจะมีความ
ตองการตลาดในตางประเทศท่ีเล็งเห็นถึงความสวยงามของปลาชนิดน้ัน ๆ ท่ีผูเพาะพันธุ
ภายในประเทศไดเพาะพันธุข้ึนจึงทําใหเกิดกระแสนิยมเปนอยางมากอีกดวย 
 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 
จากการศึกษาเราจะเห็นวา ในปจจุบันการเล้ียงปลาสวยงามมิไดเปนเพียงการเล้ียงเพื่อ

ความเพลิดเพลินและพักผอนหยอนใจแลวเทานั้น  แตยังขยายความนิยมออกเปนการเล้ียงเพื่อการ
แขงขันในเชิงธุรกิจ  การพนันขันตอ  การประกวดและเล้ียงตามคติความเช่ือ  ท้ังหมดนี้ลวนเกิดจาก
คานิยมในสังคมท่ีทําใหเกิดการสรางความหมายเชิงสัญลักษณ ท่ีทําใหเกิดคุณคาในตัวปลาสวยงาม
ท้ังส้ิน ดังนั้นจากการศึกษาเราจะสามารถเสนอแนะแนวทางสําหรับผูประกอบการและผูเกี่ยวของ
ไดดังน้ี 

1. การแสวงหาขอมูลขาวสารในปจจุบันของกลุมผูเล้ียงปลาสวยงามจะเร่ิมตนจากกลุม       
ผูใกลชิดและส่ือ จากน้ันจะขยายผลการคนหาขอมูลไปยังกลุมผูคาปลาสวยงาม ดังนั้นกลุมผูคาปลา
สวยงามและสื่อควรจะมีการติดตอแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารดานปลาสวยงามใหมากขึ้น เพ่ือความ
ละเอียดถูกตองของขอมูลและความสะดวกในการติดตามขอมูลขาวสารของผูสนใจ 

2. การสรางความหมายเชิงสัญลักษณของปลาสวยงามมีท้ังประโยชนเพื่อความ
เพลิดเพลิน  การแสดงฐานะทางสังคม  ความเช่ือดานโชคลาง  ควรมีการรวมกลุมกันของผูท่ีเล้ียง
ปลาสวยงามเพ่ือประโยชนในดานตาง ๆ เชน การแลกเปล่ียนความรูและทัศนคติรวมท้ังขอมูล          
ตาง ๆเกี่ยวกับปลาสวยงาม  เปนตน 

3. ปจจัยท่ีมีผลตอการสรางความหมายเชิงสัญลักษณจะมีท้ังปจจัยหลักและปจจัยรอง  
โดยปจจัยหลัก คือความตองการของตลาด  สวนปจจัยรองคือ ผูคาปลาสวยงาม ส่ือ คนรอบขางและ
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ตัวผูเล้ียงเอง  ผูเล้ียงปลาสวยงามและผูคาปลาสวยงามสามารถกําหนดปจจัยหลัก คือ ความตองการ
ของตลาดไดโดย รวมกลุมกันอยูในรูปสมาคมหรือกลุมสัมพันธเพื่อจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนความรู 
ความตองการดานปลาสวยงามเพ่ือกําหนดทิศทางของตลาดไดอยางสะดวก 

4. กลุมผูคา ซินแส จัดเปนกลุมท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือหรือเลือกเล้ียงปลา
สวยงามของผูบริโภค  ดังนั้น กลุมผูคาและซินแส  ควรจะมีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปลา
สวยงามใหมากข้ึนกวาเดิม โดยผานทางส่ือ หรือหนวยราชการท่ีเกี่ยวของ 

5. ขอมูลท่ีไดจากการสรางความหมายเชิงสัญลักษณทําใหทราบถึงความตองการใน
ทองตลาด รวมท้ังคุณคาของปลาสวยงาม หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  เชน  กรมประมง  กระทรวงเกษตร
และสหกรณ  กระทรวงพาณิชยสามารถนําไปเปนประเด็นในการพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมรายไดใหแก
เกษตรทั้งรายใหญ  รายยอยตอไป 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังใหม 

 
การวิจัยในคร้ังนี้ช้ีใหเห็นถึงคานิยม ทัศนคติ รวมท้ังมุมมองและความเชื่อของผูเล้ียงปลา

สวยงามในปจจุบัน ช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของปลาสวยงามท่ีมีตอระบบสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบัน  
ซ่ึงความสําคัญดังกลาวสามารถศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการเล้ียงปลาสวยงามเพ่ือเปนสัตว
เศรษฐกิจหลักของประเทศตอไป 
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