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การเลีย้ งปลาช่ อน

พันธุ์ปลาช่อนที่เกรี ยงไกรฟาร์ ม โดยท่านเกรี ยงไกร แสงพรเลิศ เป็ นปลาช่อนที่ได้เพาะพันธุ์เอง
โดยการคัดเลือกพ่อแม่พนั ธุ์ที่ใหญ่และสมบูรณ์ มีอายุ 1 ปี ขึ้นไป สาหรับอาหารที่เลี้ยง คือ เดิมใช้ปลาทะเล
สด นามาบดละเอียดให้ปลาช่อนกิน แต่การเลี้ยงด้วยปลาทะเลสดประสบปั ญหาหลายอย่าง เช่น ปลาโตช้า
ต้องใช้เวลาเลี้ยง 9–10 เดือน ถึงจะได้ขนาดที่ขายได้ ต้นทุนสู ง ต้องถ่ายน้ าบ่อย บางช่วงปลาทะเลขาดแคลน
ท าให้ป ลาช่ อนไม่ โต แก้ม ตอบ ผอม ตัวเล็ก โดยแม่ คา้ จะซื้ อเป็ นปลาดาบ ราคาจะถู ก กว่าปกติ ครึ่ งหนึ่ ง
ดังนั้น จึงเปลี่ยนมาเลี้ยงโดยใช้อาหารเม็ดสาเร็ จรู ป ซึ่ งต้นทุนถูกกว่า และไม่ตอ้ งถ่ายน้ าบ่อย อัตราแลกเนื้ อ
ต่อปลาช่อน 1 ตัว ใช้อาหาร 2 กิโลกรัม แลกเนื้อปลาช่อนได้ 1 กิโลกรัม ต้นทุนปลาช่อน อยู่ที่ตวั ละ 50 บาท
ใช้เวลาเลี้ยง 7-8 เดือน การเลี้ยงปลาช่อนเนื้ อที่ 1 ไร่ จะปล่อยปลาช่อนได้ 10,000 ตัวถึง 40,000 ตัว การเลี้ยง
ด้วยปลาทะเลสด อัตราแลกเนื้อต่อตัว คือ ใช้อาหาร 5 – 10 กิโลกรัม แลกเนื้อปลาได้ 1 กิโลกรัม ต้นทุนจะอยู่
ที่ตวั ละ 70 บาท ใช้เวลาเลี้ยง 10 เดือน ซึ่งต้นทุนจะสู งกว่าการลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสาเร็จรู ป
อุปนิสัย
โดยธรรมชาติปลาช่อนเป็ นปลาประเภทกินเนื้ อ กินสิ่ งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ า รวมทั้งปลาขนาดเล็ก
และแมลงในน้ าชนิ ดต่างๆ เป็ นอาหาร เมื่ออาหารขาดแคลนปลาจะมีพฤติกรรมกินกันเอง โดยปลาช่อนตัว
ใหญ่จะกินปลาตัวเล็ก
1. การเพาะพันธุ์ปลาช่ อน
- การเตรี ยมพ่อแม่พนั ธุ์ ถ้าต้องการให้ปลาขนาดใหญ่เร็ ว ควรให้ลูกปลายี่สกเทศมีชีวิตเป็ นอาหาร
ควบคู่กบั การให้อาหารเม็ดด้วย อัตราลูกปลายีส่ กเทศ 10 ตัวต่อปลาช่อน 1 ตัวต่อ 1 วัน
- การเลี้ยงพ่อแม่พนั ธุ์ ต้องเลี้ยงในบ่อซี เมนต์ เพื่อความสะดวกในการเพาะและปลาไม่เครี ยดหรื อ
บอบซ้ า ซึ่งมีผลดีต่อการฉี ดฮอร์โมน ถ้าต้องการให้แม่ปลาท้องดี ควรเปลี่ยนถ่ายน้ าทั้งบ่อสัปดาห์ละครั้ง
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- การคัดเลือกพ่ อแม่พ นั ธุ์ ต้องทาด้วยความรวดเร็ วดูเฉพาะลัก ษณะภายนอกคร่ าวๆ อย่าใช้เวลา
คัดเลือกนาน อย่าให้ปลาขับเมือกออกมามาก เพราะจะทาให้ปลาอ่อนแอติดโรค ได้ง่าย พ่อปลาควรเลือกตัว
ที่ผอมเพรี ยว หัวโต ครี บต่างๆยาว และมีอายุมากกว่าแม่ปลา หรื อมีอายุต้ งั แต่ 2 ปี ขึ้นไป พ่อแม่ขนาดเฉลี่ย
500-800 กรัม คัดเลือกขนาดเท่ากันจับคู่ผสมพันธุ์
- การฉี ดฮอร์โมน ควรทาอย่างรวดเร็ ว ขณะฉี ดปลาต้องอยูใ่ นน้ าตลอดเวลา
- การผสมพันธุ์ ขณะผสมพันธุ์พ่อแม่ปลาต้องการที่เงียบสงบ ดังนั้น ถังเพาะควรจัดให้อยูใ่ นที่เงียบ
สงบ ไม่พลุกพล่านและไม่รบกวนปลา
- การฟั กไข่หลังฟั กไข่จะมี ไข่บางส่ วนเสี ย ควรช้อนทิ้งเป็ นระยะๆ โดยใช้กระชอนขนาดช่องตา
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร โดยช้อนทิ้งให้หมดเพราะปล่อยไว้จะทาให้เกิดเชื้อรา ควรมีน้ าไหลผ่านตลอด
การฟักไข่ระบบน้ าปิ ดและมีระบบกรองที่ดีจะมีประสิ ทธิภาพกว่าระบบเปิ ด
- การอนุบาลเบื้องต้น จะไม่ปล่อยให้ลูกปลาอยู่ในถังฟั กนานเกิน 3 วันหลังจากถุงอาหารยุบเพราะ
ลูกปลาจะกินกันเองเนื่องจากขาดอาหาร ระยะนี้ลูกปลาจะกินอาหารจุมาก
- การอนุ บ าลในบ่ อดิ น ระหว่างการอนุ บาล ต้องเสริ มไรแดงให้ด้วย ปริ มาณมากเท่าที่ จะให้ไ ด้
บางครั้งไรแดงเกิดเองในบ่ออนุบาล ก็ไม่จาเป็ นต้องให้เพิม่
2. การเตรียมบ่ อ
การเลี้ยงปลาช่อนเพื่อให้ได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการนั้น นิ ยมเลี้ยงในบ่อดิน ซึ่ งมีหลักการเตรี ยม
บ่อดินเหมือนกับการเตรี ยมบ่อเลี้ยงปลาทัว่ ๆไป ดังนี้

1. ตากบ่อให้แห้ง
2. ใส่ปูนขาวเพื่อปรับสภาพดิน ในอัตราประมาณ 60 – 100 กิโลกรัม / ไร่ ทิ้งไว้ประมาณ 5 – 7 วัน
3. ใส่ปุ๋ยคอกเพื่อให้เกิดอาหารธรรมชาติสาหรับลูกปลา ในอัตราประมาณ 40 – 80 กิโลกรัม/ไร่
4. สู บน้ าเข้าบ่อโดยกรองน้ าเพื่อไม่ให้ศตั รู ของลูกปลาติดเข้ามากับน้ า จนกระทัง่ มีระดับน้ าลึก 30–
40 เซนติ เมตร ทิ้งระยะไว้ 1 – 2 วัน จึงปล่อยลูกปลา ลูกปลาจะได้มีอาหารกินหลังจากที่ได้เตรี ยมอาหาร
ธรรมชาติในบ่อ (ข้อ 3) เรี ยบร้อยแล้ว
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5. ก่ อนปล่อยลูกปลาลงบ่ อเลี้ ยงจะต้องปรั บ สภาพอุณ หภู มิข องน้ า ในภาชนะลาเลี ยงและบ่ อให้
ใกล้เคียงกัน สาหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปล่อยลูกปลาควรเป็ นตอนเย็นหรื อตอนเช้า
3. การเลีย้ งปลาช่ อนด้ วยอาหารเม็ดสาเร็จรู ป
ขั้นตอนการเลีย้ ง
ปลาช่อนแม้จะเป็ นปลากินเนื้ อ แต่สามารถฝึ ก ให้กินอาหารเม็ดสาเร็ จรู ปได้และปลาช่อนที่ได้จาก
การเพาะในปัจจุบนั ลูกปลายอมรับอาหารชนิดเม็ดตั้งแต่เล็ก

- อัตราการปล่อย
ลูกปลาน้ าหนัก 27 – 28 ตัว/กิโลกรัม ควรปล่อยในอัตรา 700 กิโลกรัมหรื อประมาณ 20,000 ตัวต่อ 1
ไร่ ช่วงเวลาที่ทาการปล่อย เช้าหรื อเย็น เพราะแดดไม่จดั จนเกินไปและควรคัดลูกปลาให้มีขนาดไล่เลี่ยกัน
มากที่สุด
- อาหารและการให้อาหาร
เมื่ อปล่อยลูกปลาช่อนลงในบ่อแล้ว ควรปล่อยให้ลูกปลาพักฟื้ นจากการลาเลียงประมาณ 3 –4 วัน
จากนั้นจึงเริ่ มให้อาหารซึ่ งเป็ นอาหารเม็ดสาเร็ จรู ปโปรตีน 40-45 เปอร์ เซ็นต์ โดย 2 เดือนแรกให้อาหาร 3
มื้ อ เช้า เที่ ยง เย็น แต่ละมื้ อให้ป ระมาณ 9-10 กิโลกรัม เป็ นอาหารเม็ดขนาดเล็กช่ วงเดือนที่ 3 และ 4 ลด
โปรตีนลงเหลือ 35-40 เปอร์ เซ็นต์ ลดการให้อาหารเหลื อ 2 มื้ อ คือ เช้าและเย็น โดยให้ปริ มาณ มื้ อละ 20
กิโลกรัม จากนั้นเมื่อปลามีอายุเข้าเดือนที่ 5 จะให้อาหารเพิ่มเป็ นมื้อละ 30 กิโลกรัม ลักษณะการให้อาหารจะ
เดินหว่านรอบๆบ่อ
- การเปลี่ยนถ่ายน้ า
เปลี่ยนถ่ายน้ าเดือนละ 1-2 ครั้ง หรื อมากกว่า เพราะการถ่ายน้ าบ่อย ๆ เป็ นผลดีต่อการเจริ ญเติบโต
ของปลา การเลี้ยงด้วยอาหารเม็ด น้ าไม่เน่าเสี ยง่ายเหมือนที่เลี้ยงด้วยอาหารสด
- การป้องกันโรค
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การเลี้ยงปลาช่อนด้วยอาหารเม็ดสาเร็ จรู ป ดูแลง่ายเพราะอาหารไม่จมน้ า ขณะที่ให้อาหารสดจมน้ า
ถ้าเหลื อจะเน่ าเสี ยทาให้น้ าเน่ า เป็ นสาเหตุหนึ่ งที่จะเกิดโรค แต่อย่างไรก็ตามการเกิดโรคของปลาจะต้อง
จัดการเรื่ องอื่นๆ ประกอบด้วยการป้ องกันจึงจะได้ผล ซึ่ งจะดาเนิ นการโดยเมื่อเลี้ยงได้ 15 วัน ก็เริ่ มคุมหรื อ
ป้องกันโรคด้วยการใช้ยาออกซี่ เตรทตร้าไซคลินคลุกกับอาหารให้ปลากิน 1 - 2 ครั้งต่อเดือน ในปริ มาณยา
20 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม
4. โรคปลาและการป้องกัน
โรคพยาธิและอาการของปลาช่อนส่ วนใหญ่ได้แก่
1. โรคที่เกิดจากเชื้ อแบคทีเรี ย คือ แอโรโมนาส โฮโดรฟิ ลา เฟลคซิ แบคเตอร์ คอลัมนาริ ส และไม
โครแบคทีเรี ย อาการของโรคโดยทัว่ ไปที่พบ ได้แก่ ผิวหนังบริ เวณเกล็ดเกิดแผลที่มีลกั ษณะซ้ าเป็ นจุดแดง ๆ
สี ลาตัวซี ดหรื อด่างขาว เมือกมากผิดปกติ เกล็ดหลุด แผลเน่าเปื่ อย ว่ายน้ าผิดปกติ เสี ยการทรงตัวหรื อตะแคง
ข้าง เอาตัวซุกขอบบ่อ ครี บเปื่ อยแหว่ง ตาฟางหรื อตาขุ่นขาว ตาบอด ปลาจะกินอาหารน้อยลง
2. โรคที่ เกิ ดจากพยาธิ ภ ายนอก อาทิ เห็บระฆัง ปลิงใส ฯลฯ พยาธิ เห็ บระฆังจะทาให้เกิดอาการ
ระคายเคือง เป็ นแผลขนาดเล็กตามผิวตัวและเหงือก การรักษา ใช้ฟอร์มาลิน 150-200 ลิตร ต่อน้ า 1,000 ลิตร
แช่ประมาณ 1 ชัว่ โมง หรื อ 25-50 ซีซี. ต่อน้ า 1,000 ลิตร แช่ประมาณ 24 ชัว่ โมง
3. โรคที่เกิดจากพยาธิภายใน เช่น พยาธิหวั หนาม พบในลาไส้ ลักษณะอาการตัวผอมและกินอาหาร
ลดลง การรักษา ใช้ยาถ่ายพยาธิแต่ทางที่ดีควรใช้วิธีป้องกัน
5. วิธีป้องกันโรค
ในฟาร์ มที่ มี การจัดการที่ ดีจะไม่ค่อยประสบปั ญ หาปลาเป็ นโรค แต่ในฟาร์ มที่มี การจัดการไม่ดี
ปัญหาปลาเป็ นโรคตาย มักจะเกิดขึ้นเสมอ บางครั้งปลาอาจตายในระหว่างการเลี้ยง สู งถึง 60–70 เปอร์เซ็นต์
ประกอบกับปลาเป็ ด ที่ นามาใช้เลี้ยงในปั จจุบนั คุณภาพมักจะไม่สดเท่าที่ ควรและหากมี เศษอาหารเหลื อ
ตกค้างในบ่อ จะทาให้บ่อเกิดการเน่าเสี ยเป็ นเหตุให้ปลาตาย ดังนั้น จึงควรมีวิธีป้องกันดังนี้คือ
1. ควรเตรี ยมบ่อและน้ าตามวิธีการที่เหมาะสมและปลอดภัยก่อนปล่อยลูกปลา
2. ซื้อพันธุ์ปลาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ปลามีสุขภาพแข็งแรงและปราศจากโรค
3. หมั่นตรวจดู อาการของปลาอย่างสม่ าเสมอ ถ้าเห็ นอาการผิดปกติต้องรี บหาสาเหตุและแก้ไ ข
โดยเร็ว
4. หลังจากปล่อยปลาลงเลี้ยงแล้ว 3 – 4 วัน ควรสาดฟอร์มาลิน 2 – 3 ลิตรต่อปริ มาณ/ปริ มาตรน้ า 100
ตัน และหากปลาที่เลี้ยง เกิดโรคพยาธิ ภายนอก ให้แก้ไขโดย สาดฟอร์ มาลิน ในอัตรา 4 – 5 ลิตรต่อปริ มาณ/
ปริ มาตรน้ า 100 ตัน (การใช้ฟอร์ มาลิน ควรระวังเรื่ องปริ มาณออกซิ เจนในน้ า ถ้าต่ามากควรมีการให้อากาศ
ด้วย)
5. เปลี่ยนถ่ายน้ าจากระดับพื้นบ่ออย่างสม่าเสมอ
6. อย่าให้อาหารมากเกินความต้องการของปลา

5
6. ต้ นทุนการผลิตปลาช่ อนที่เลีย้ งด้ วยอาหารเม็ดสาเร็จรู ป
ต้นทุนการเลี้ยงปลาช่อน เฉลี่ยต่อไร่
1. ค่าลูกพันธุ์ปลาใช้ 10,000 ตัว/ไร่ ตัวละ 2 บาท เป็ นเงิน
20,000 บาท
2. ค่าอาหารใช้ 240 กระสอบ ๆ ละ 20 กก. ราคากระสอบละ 610 บาท 146,400 บาท
3. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าปูนขาว ค่าไฟฟ้า ค่าน้ ามัน ค่ายาและสารเคมี) 10,000 บาท
(รวมค่าใช้จ่าย)
176,400 บาท
▪
▪

▪

การเลี้ยงปลา 10,000 ตัว จะได้ ปลา 3,000 กิโลกรัม
หากขาย ได้ราคากิโลกรัมละ 80 บาท จะขายได้เป็ นเงิน 3,000 กก. X 80 บาท เป็ นเงิน 240,000 บาท
จะมีกาไร 63,600 บาท
ปัจจุบนั ราคาปลาช่อน กิโลกรัมละ 130 บาท จะขายได้เป็ นเงิน 3,000 กก. X 130 บาท เป็ นเงิน
390,000 บาท จะมีกาไร 213,600 บาท

*** ต้ องการรายละเอียด (เพิม่ เติม) สามารถติดต่ อได้ ที่
แหล่งข้ อมูล
โดย : นายเกรียงไกร แสงพรเลิศ
ที่อยู่ : หมู่ 8 ตาบลวังน้าซับ อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี
เบอร์ โทรศัพท์ : 081-1907471

