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ขอมูลทั่วไป
ชื่อไทย ชอน (ภาคกลางและภาคใต ) , คอ ( ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ )
ชื่อสามัญ STRIPED SNAKE-HEAD FISH
ชื่อวิทยาศาสตร Channa striatus

ปลาชอนเปนปลาพื้นเมืองของไทย พบอาศัยแพรกระจายทั่วไปตามแหลงน้าํ ทั่วทุกภาค
ของไทย อาศัยอยูในแมน้ําลําคลอง ทะเลสาบ อางเก็บน้ํา หนองและบึง ปลาชอนเปนปลาน้ําจืด
ที่มีมาหลายรอยพันปแลวนอกจากจะพบในประเทศไทยยังมีแพรหลายในประเทศจีน อินเดีย ศรี
ลังกา อินโดนีเซีย และฟลิปปนส มีขอมูลที่นาเชื่อถือวาการเลี้ยงปลาชอนในประเทศไทยเกิดขึ้น
ครั้งแรกที่อาํ เภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ 40 ปมาแลว โดยชาวจีนที่ตลาดบางลี่
อําเภอสองพีน่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเปนนายทุนไดรวบรวมลูกพันธุจากแหลงน้ําธรรมชาติใน
เขตพื้นที่อําเภอสองพี่นอง มาทดลองเลี้ยงดูและเห็นวาพอเลี้ยงไดจึงออกทุนใหกับคนญวนที่มี
ภูมิลําเนาติดกับแมน้ําทาจีนและคลองสองพี่นองในตําบลสองพี่นอง ตําบลตนตาล โดยสราง
กระชังในลอนแลวแตขนาดและความเหมาะสม นําลูกปลาชอนมาลงเลี้ยง โดยผลผลิตที่ได
นายทุนจะรับซื้อเอง แตทําไดไมนานก็ตองเลิกเพราะเกษตรกรบางรายนําลูกปลาชอนไปลอง
เลี้ยงในบอดินและพบวาไดผลดีกวาและตนทุนต่าํ กวา และปริมาณลูกปลาชอนทีไ่ ดรับก็มีจาํ นวน
มากกวา

ลักษณะทั่วไป
ปลาชอนเปนปลามีเกล็ด ลําตัวอวนกลมและยาวเรียว ทอนหางแบนขาง หัวแบนลง
เกล็ดมีขนาดใหญและเกล็ดตามลําตัวเปนสีเทาจนถึงน้ําตาลอมเทา ปากกวางมาก มุมปากยาว
ถึงตา ริมฝปากลางยื่นยาวกวาริมฝปากบน มีฟนซี่เล็กๆอยูบนขากรรไกรทั้งสองขาง ตามีขนาด
ใหญ ครีบทุกครีบไมมีกา นครีบแข็ง ครีบหลังและครีบกนยาวจนเกือบถึงโคนหาง ครีบหลังมีกาน
ครีบ 38-42 อัน ครีบกนมีกา นครีบ 24-26 อัน ครีบอกมีขนาดใหญ ครีบทองมีขนาดเล็ก ครีบหาง
กลม โคนครีบหางแบนขางมาก ลําตัวสวนหลังมีสีดํา ทองสีขาว ดานขางลําตัวมีลายดําพาด
เฉียง เกล็ดตามเสนขางลําตัวมีจํานวน 49-55 เกล็ด และมีอวัยวะพิเศษชวยในการหายใจ ปลา
ชอนจึงมีความอดทนตอสภาพแวดลอมไดดี อยูใ นที่ชนื้ ๆไดนาน และสามารถเคลื่อนไหวไปมาบ
นบกหรือฝงตัวอยูในโคลนไดเปนเวลานานๆ
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การแพรขยายพันธุและการวางไข
ปลาชอนสามารถวางไขไดเกือบตลอดทั้งป สําหรับฤดูกาลผสมพันธุวางไขจะเริ่มตั้งแต
เดือนมีนาคม-ตุลาคม แตชวงที่แมปลามีความพรอมมากที่สุดในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ใน
ฤดูวางไขจะเห็นความแตกตางระหวางปลาเพศผูกับปลาเพศเมียไดชัดเจนยิ่งขึ้น กลาวคือ ปลา
เพศเมียลักษณะทองจะอูมเปง ชองเพศขยายใหญมีสชี มพูปนแดง ครีบทองกวางสั้น สวนปลา
เพศผูลําตัวมีสีเขม ใตคางมีสีขาว ลําตัวยาวเรียวกวาตัวเมีย พอแมพันธุที่สมบูรณควรมีน้ําหนัก
ตัวประมาณ 800-1,000 กรัม ในสภาพแวดลอมตามธรรมชาติปลาชอนจะสรางรังวางไขตาม
แหลงน้าํ นิ่ง ความลึกประมาณ 30-100 เซนติเมตร โดยปลาตัวผูจะเปนผูสรางรังดวยการกัดหญา
หรือพันธุไมน้ํา และใชหางโบกพัดตลอดเวลา เพื่อทําใหรังมีลักษณะเปนวงกลม ขนาด
เสนผาศูนยกลางประมาณ 30-40 เซนติเมตร ปลาจะกัดหญาที่บริเวณกลางๆของรัง สวนดินใต
น้ําปลาก็จะตีแปลงจนเรียบ
หลังจากทีแ่ มปลาวางไขแลว พอแมปลาจะคอยรักษาไขอยูใ กลๆเพื่อมิใหปลาหรือศัตรู
อื่นเขามากิน จนกระทั่งไขฟกออกเปนตัว ในชวงนี้พอแมปลาก็ยงั ใหการดูแลพาลูกหาอาหาร
เมื่อลูกปลามีขนาด 4.5-6 เซนติเมตร จึงสามารถแยกตัวออกไปหากินตามลําพังได ซึ่งลูกปลาใน
วัยนี้มีชื่อเรียดวา ลูกครอกหรือลูกชักครอก ลูกปลาขนาดดังกลาวน้ําหนักเฉลีย่ 0.5 กรัม ปลา 1
กิโลกรัมจะมีลูกครอกประมาณ 2,000 ตัว ซึ่งลูกครอกระยะนี้จะมีเกษตรกรผูร วบรวมลูกปลาจาก
แหลงน้าํ ธรรมชาติจับมาจําหนายใหแกเกษตรกรผูเลีย้ งปลาเนื้อ

การคัดเลือกพอแมพันธุ
ปลาชอนที่นํามาใชเปนพอแมพันธุ ควรเปนปลาที่มีรปู รางลักษณะสมบูรณ ไมบอบช้ํา
และมีน้ําหนักตั้งแต 800-1,000 กรัมขึ้นไปและอายุ 1 ปขึ้นไป ลักษณะของพอแมพันธุปลาชอนทีด่ ี
เหมาะสมจะนํามาใชผสมพันธุ แมพันธุควรมีสวนทองอูมเล็กนอย ลักษณะติ่งเพศมีสีแดงหรือ
ชมพูอมแดง ถาเอามือบีบเบาๆทีท่ องจะมีไขไหลออกมามีลักษณะกลมสีเหลืองออน ใส สวนพอ
พันธุติ่งเพศควรจะมีสีชมพูเรื่อๆ
ปลาไมควรจะมีรูปรางอวนหรือผอมจนเกินไป
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การเพาะพันธุปลาชอน
ในการเพาะพันธุปลาชอนตองเลือกพอแมพันธุที่มีความสมบูรณ บอเพาะพันธุควรมี
ระดับความลึกของน้ําประมาณ 1.0-1.5 เมตร และมีการถายเทน้าํ บอยๆเพื่อกระตุน ใหปลากิน
อาหารไดดี มีการพัฒนาระบบสืบพันธุใหสมบูรณซึ่งจะทําใหพอแมพันธุปลาชอนมีน้ําเชื้อและไข
ที่มีคณ
ุ ภาพดียิ่งขึ้น
การเพาะพันธุปลาชอน ทําได 2 วิธีคือ
1. การเพาะพันธุโดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ วิธีนี้ควรใชบอเพาะพันธุเปนบอดินขนาด
0.5-1.0 ไรพรอมทั้งจัดสภาพสิ่งแวดลอมเลียนแบบธรรมชาติโดยปลอยพอแมพันธุในอัตรา 1:1ให
ปลาเปดผสมรําเปนอาหารในปริมาณรอยละ 2.5-3 ของน้ําหนักปลา
2. การเพาะพันธุโดยวิธีการผสมเทียมดวยฮอรโมนสังเคราะห โดยใชฮอรโมนสังเคราะห
ฉีดเรงใหแมปลาชอนวางไขเพื่อที่รีดไขใหผสมกับน้ําเชื้อ หรือปลอยใหผสมกันเองตามธรรมชาติ
ฮอรโมนสังเคราะหทใี่ ชไดแก LHRHa หรือ LRH-a โดยใชรวมกับ Domperidone
การฉีดฮอรโมนผสมเทียมปลาชอนโดยใชฮอรโมนสังเคราะหฉดี เรงใหแมปลาวางไขนั้น
ฉีดเพียงครั้งเดียวทีร่ ะดับความเขมขน 30 ไมโครกรัมตอน้ําหนักแมปลา 1 กิโลกรัมรวมกับ
Domperidone 10 มิลลิกรัม ตอน้ําหนักแมปลา 1 กิโลกรัม สวนพอพันธุใชฮอรโมนสังเคราะหที่
ระดับความเขมขน 15 ไมโครกรัมตอน้ําหนักพอปลา 1 กิโลกรัมรวมกับ Domperidone 5 มิลลิกรัม
ตอน้ําหนักพอปลา 1 กิโลกรัม จากนั้นประมาณ 8-10 ชั่วโมงสามารถรีดไขผสมกับน้ําเชื้อได
เนื่องจากไขปลาชอนมีไขมันมากเมื่อทําการผสมเทียมจึงตองลางน้ําหลายๆครั้งเพื่อขจัดคราบ
ไขมัน นําไขไปฟกในถังไฟเบอรกลาสขนาด 2 ตันภายในถังเพิ่มออกซิเจนผานหัวทรายโดยเปด
เบาๆในกรณีที่ปลอยใหพอแมปลาผสมพันธุกันเอง หลังจากที่แมปลาวางไขแลวตองแยกไขไป
ฟกตางหากเชนกัน

การฟกไข
ไขปลาชอนมีลักษณะกลมเล็ก เปนไขลอย มีไขมันมาก ไขที่ดีมีสีเหลือง ใส สวนไขเสีย
จะทึบ ไขปลาชอนฟกเปนตัวภายในเวลา 30-35 ชั่วโมง ที่อุณหภูมขิ องน้ํา 27 องศาเซลเซียส
ความเปนกรด-ดาง 7.8 และความกระดาง 56 สวนตอลาน
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การอนุบาลลูกปลาชอน
ลูกปลาที่ฟกออกเปนตัวใหมๆลําตัวมีสีดาํ มีถุงไขแดงสีเหลืองใส ปลาจะลอยตัวใน
ลักษณะหงายทองขึ้นอยูบริเวณผิวน้ํา ลอยอยูนิ่งๆไมคอ ยเคลื่อนไหว หลังจากนั้น 2-3 วันจึงพลิก
กลับตัวลงและวายไปมาตามปกติโดยวายรวมกันเปนกลุมบริเวณผิวน้ํา ลูกปลาชอนที่ฟกออกมา
เปนตัวใหมๆ ใชอาหารในถุงไขแดงที่ตดิ มากับตัวเมื่อถุงไขแดงยุบวันที่ 4 จึงเริ่มใหอาหารโดยใช
ไขแดงตมสุกบดละลายกับน้ําผานผาขาวบางละเอียดใหลูกปลากินวันละ 3 ครั้ง เมื่อลูกปลามี
อายุยา งเขาวันที่ 6 จึงใหไรแดงเปนอาหารอีก 2 สัปดาห และฝกใหอาหารเสริม เชน ปลาปน
เนื้อปลาสดสับ โดยใสอาหารในแทนรับอาหารรูปสี่เหลี่ยมซึ่งมีทุนผูกติดอยู ถาใหอาหารไม
เพียงพออัตราการเจริญเติบโตของลูกปลาจะแตกตางกัน และเกิดพฤติกรรมการกินกันเองทําให
อัตราการรอดตายต่ําจึงตองคัดขนาดลูกปลา การอนุบาลลูกปลาชอนโดยทั่วไปจะมีอัตราการ
รอดประมาณรอยละ 70 และควรเปลี่ยนถายน้ําทุกวันรอยละ 50 ของปริมาตรน้ํา

การเลี้ยงปลาชอน
ปลาชอนเปนปลากินเนื้อ
อาหารที่ใชเลี้ยงปลาชอนจึงตองเปนอาหารที่มีโปรตีนสูง
โดยทั่วไปนิยมเลี้ยงดวยปลาเปด อัตราการปลอยปลา นิยมปลอยลูกปลาขนาด 8-10 เซนติเมตร
หรือ น้ําหนัก 30-35 ตัว/กิโลกรัม ควรปลอยในอัตรา 40-50 ตัว/ตารางเมตร และเพื่อปองกันโรค
ซึ่งอาจจะติดมากับลูกปลา ใหใชฟอรมาลีนใสในบอเลี้ยงอัตราความเขมขนประมาณ 30 สวนใน
ลาน ( 3 ลิตร/น้ํา 100 ตัน ) ในวันแรกทีป่ ลอยลูกปลาไมจําเปนตองใหอาหาร ควรเริ่มใหอาหาร
ในวันรุงขึ้น โดยเมื่อปลอยลูกปลาชอนลงในบอดินแลว อาหารที่ใหในชวงลูกปลาชอนมีขนาด
เล็ก คือ ปลาเปดผสมรําในอัตราสวน 4:1 หรืออัตราสวนปลาเปดรอยละ40, รํารอยละ30,
หัวอาหารรอยละ30 ปริมาณอาหารที่ใหไมควรเกินรอยละ 4-5 ของน้ําหนักตัวปลา วางอาหารไว
บนตะแกรงหรือภาชนะแบบลอยไวใตผิวน้ํา
2-3
เซนติเมตร
ควรวางไวหลายๆจุด
การถายเทน้ํา ชวงแรกความลึกของน้ําในบอควรอยูท รี่ ะดับ 30-40 เซนติเมตร แลวคอยๆเพิ่ม
ระดับน้ําสัปดาหละ 10 เซนติเมตรจนไดระดับ 50 เซนติเมตรจึงถายน้ําวันละครั้ง หลังจาก
อนุบาลลูกปลาในบอดินประมาณ 2 เดือน ปลาจะเติบโตไมเทากัน ใชอวนลากลูกปลาเพื่อคัด
ขนาด ไมเชนนั้นปลาใหญจะกินปลาเล็ก หลังจากอนุบาลลูกปลาในชวง 2 เดือนแลวตองใชเวลา
เลี้ยงอีกประมาณ 4-5 เดือนจะใหผลผลิต 1-2 ตัว/กิโลกรัม เชน เนื้อที่ 2 ไร 2 งานจะไดผลผลิต
มากกวา 6,000 กิโลกรัม และเมื่อปลาโตไดขนาดตองการจึงจับจําหนายซึ่งกอนจับปลาควรงด
อาหาร 1-2 วัน
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การจับขายจับโดยการสูบน้ําออก 2 ใน 3 แลวตีอวน ระลึกไววาปลาชอนเปนปลาที่ชอบ
มุดโคลนเลน ดังนั้นถาปลาเหลืออยูนอย ควรสูบน้ําใหแหงแลวจับออกใหหมด นําปลาที่ไดมา
ลางโคลนออกกอนที่จะสงตลาด
การเลือกสถานที่เลี้ยงปลาชอน ควรจะพิจารณาเปนขอๆดังนี้
1. ใกลแหลงน้า
ํ จืด ที่สามารถใชไดตลอดป
2. น้ําไมเปนกรดหรือดางมากจนเกินไป
3. ที่ดอน น้ําไมทวม และเปนที่ราบ
4. ดินเหนียว หรือปนทราย
5. คมนาคมสะดวก

การเตรียมบอ
พื้นที่ทใี่ ชไมควรต่าํ กวาบอละครึ่งไรลกึ 1.5 - 2 เมตร ทําคันดินที่ปากบอเมื่อเก็บน้ําได
ระดับสูงสุด ระดับน้ําควรต่าํ กวาคันดินประมาณ 8 เมตร
2. กั้นรั้วตาขายหรือไนลอนที่ปากบอกันปลาชอนกระโดดหนี
3. อัดดินในบอใหเรียบแนน
4. ในกรณีที่เปนบอเกาควรสูบน้ําทิ้ง เหลือน้ําไวลึกประมาณ 20 เซนติเมตร
5. โรยโลติ๊นกําจัดปลาที่ไมตองการ และโรยปูนขาวในอัตรา 60-100 กิโลกรัมตอ 1ไรเพื่อ
ฆาพยาธิและปรับสภาพดิน
6. ตากบอ 5-7 วัน
7. ใสปุยคอกตากหมาดๆ 40-80 กิโลกรัมตอไร
8. ระดับน้ําที่ใชในการเลี้ยงปลาชอนลูกปลาขนาดเล็กกวา 5 เซนติเมตรน้ําลึก 30-40
เซนติเมตร ปลาและลูกปลาขนาดมากกวา 6 เซนติเมตรน้ําลึก 80-150 เซนติเมตร
1.

ลักษณะความแตกตางระหวางปลาชอนเลี้ยงและปลาชอนนา (ปลาชอนทีจ่ ับจาก
ธรรมชาติ )
- ปลาชอนนา สีเกล็ดของลําตัวจะมีสีไมแนนอน แลวแตแหลงน้ําที่อาศัย หัวคอนขาง
ใหญและยาว ปากคอนขางแบน ลําตัวเพรียวยาวแตไมกลม เมื่อผาทองดูจะเห็นวาบริเวณลําไส
ไมมีไขมัน นอกเหนือจากฤดูวางไขซึ่งตัวเมียที่สมบูรณกําลังมีไขออนจะมีไขมันติดเพียงเล็กนอย
เทานั้น
- ปลาชอนเลี้ยง สีเกล็ดของลําตัวจะมีสีเดียวกันหมด หัวเล็กสั้น ปลายปากมนเรียว
ลําตัวอวนกลมยาวพอประมาณ เมื่อผาทองดูจะเห็นบริเวณลําไสจะมีไขมันจับเปนกอนทุกตัว
**
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โรคและการปองกัน
โรคพยาธิและอาการของปลาชอนสวนใหญ ไดแก
1. โรคที่เกิดจากพยาธิภายนอก เชน เห็บระฆัง ปลิงใส หนอนสมอ จะเกาะดูดเลือดทํา
ใหเกิดเกล็ดหลุด ตัวแข็งมีแผลตามตัว ปลาเกิดการระคายเคือง ถาปลอยไวนานปลาอาจจะตาย
หมดบอ ใหใชดิปเทอรเรกซ 400g/ 0.5 ไรทงิ้ คางคืนงดอาหารจนกวาจะถายน้ําใหมหรือใชฟอรมา
ลีน 150-200 ซีซี ตอน้ํา 1,000 ลิตร แชประมาณ 24 ชั่วโมง
2. ทองบวมหรือเกล็ดหลุดเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ใหใชเทอรามัยซิน 2 กรัมในอาหาร 1
กิโลกรัมใหปลากิน
3. โรคที่เกิดจากพยาธิภายใน เชน พยาธิหัวหนาม พบในลําไส ลักษณะอาการตัวผอม
และกินอาหารลดลง การรักษาโดยใชยาถายพยาธิ

ตลาดและการขนสง
ในการขนสงนิยมใชลังไมรปู สี่เหลี่ยมผืนผาภายในกรุสังกะสีกวาง 58 เซนติเมตรยาว 94
เซนติเมตร ความสูง 38 เซนติเมตร สามารถขนสงโดยรถบรรทุกสูตลาดทั่วทุกภาคของประเทศ
ไทย สําหรับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณการนําเขาปลาชอมากที่สุด
โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ตองการปลาชอนขนาดใหญที่มี
น้ําหนักตัวกวา 1 กิโลกรัม สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นําเขาปลาชอนที่มีนา้ํ หนักประมาณ
400-500 กรัม และ 700-800 กรัม สําหรับตลาดผูบริโภคปลาชอนในกรุงเทพฯตองการปลาใหญซึ่ง
มีน้ําหนัก 1 กิโลกรัมขึ้นไป เปนตน
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