การเลี้ยงปลาชอน
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การเพาะเลีย้ งปลาชอน
ปลาชอนเปนปลาน้ําจืดที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทยอาศัยอยูในแหลงน้ําจืดทั่วไป
เชน แมน้ํา ลําคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ มีชื่อสามัญ STRIPED ANAKE-HEAD FISH และมีชื่อวิทยาศาสตร
วา Channa striatus ปลาชอนเปนปลาที่มีรสชาติดี กางนอย สามารถนํามาประกอบอาหารไดหลายชนิด จึงทําให
การบริโภคปลาชอนไดรับความนิยมอยางแพรหลาย แตปจจุบันปริมาณปลาชอนที่จับไดจากแหลงน้ําธรรมชาติ
มีจํานวนลดนอยลง เนื่องจากการทําประมงเกินศักยภาพการผลิตตลอดจนสภาพแวดลอมของแหลงน้ําเสื่อมโทรม
ตื้นเขิน ไมเหมาะสมตอการดํารงชีวิต ทําใหปริมาณปลาชอนในธรรมชาติไมเพียงพอตอการใชประโยชนและ
ความตองการบริโภค การเลี้ยงปลาชอนจึงเปนแนวทางหนึ่งซึ่งจะชวยแกปญหาการขาดแคลนโดยนําลูกปลา
ที่รวบรวมไดจากแหลงน้ําธรรมชาติและจากการเพาะขยายพันธุมาเลี้ยงใหเปนปลาโตขนาดตลาดตองการตอไป

อุปนิสัย
โดยธรรมชาติปลาชอนเปนปลาประเภทกินเนื้อ กินสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในน้ํา รวมทั้งปลาขนาดเล็กและ
แมลงในน้ําชนิดตางๆ เปนอาหารเมื่ออาหารขาดแคลน ปลาจะมีพฤติกรรมกินกันเองโดยปลาชอนตัวใหญจะกิน
ปลาตัวเล็ก

รูปรางลักษณะ
ปลาชอนเปนปลาที่มีเกล็ด ลําตัวอวนกลม ยาวเรียว ทอนหางแบนขาง หัวแบนลง เกล็ดมีขนาดใหญ
ปากกวางมาก มีฟนซี่เล็กๆ อยูบนขากรรไกรทั้งสองขาง ครีบทุกครีบไมมีกานครีบแข็ง ครีบหลังและครีบกนยาว
จนเกือบถึงโคนหาง ครีบหางกลม ลําตัวสวนหลังมีสีดํา ทองสีขาว ดานขางลําตัวมีลายดําพาดเฉียง มีอวัยวะพิเศษ
ชวยในการหายใจ ปลาชอนจึงสามารถเคลื่อนไหวไปบนบกหรือฝงตัวอยูในโคลนไดเปนเวลานานๆ
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การผสมพันธุวางไข
ปลาชอนสามารถวางไขไดเกือบตลอดป สําหรับฤดูกาลผสมพันธุวางไขจะเริ่มตั้งแต เดือนมีนาคม –
ตุลาคม ชวงที่มีความพรอมที่สุดคือเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
ในฤดูวางไข จะสังเกตความแตกตางระหวางปลาเพศผูกับเพศเมียอยางเห็นไดชัดคือ ปลาเพศเมีย ลักษณะ
ทองจะอูมเปง ชองเพศขยายใหญ มีสีชมพูปนแดง ครีบทองกวางสั้น สวนปลาเพศผู ลําตัวมีสีเขมใตคางจะมี
สีขาว ลําตัวยาวเรียวกวาปลาเพศเมีย
ตามธรรมชาติปลาชอนจะสรางรังวางไขในแหลงน้ํานิ่งความลึกของน้ําประมาณ 30 –100 เซนติเมตร
โดยปลาตัวผูจะเปนผูสรางรังดวยการกัดหญาหรือพรรณไมน้ํา และใชหางโบกพัดตลอดเวลาเพื่อที่จะทําใหพื้นที่
เปนรูปวงกลม เสนผาศูนยกลางประมาณ 30 –40 เซนติเมตร ปลาจะกัดหญาที่บริเวณกลางของรัง สวนพื้นดิน
ใตน้ํา ปลาก็จะตีแปลงจนเรียบ หลังจากที่ปลาชอนไดผสมพันธุวางไขแลว พอแมปลาจะคอยรักษาไขอยูใกลๆ
เพื่อมิใหปลาหรือศัตรูอื่นเขามากินจนกระทั่งไขฟกออกเปนตัว ในชวงนี้พอแมปลาก็ยังใหการดูแลลูกปลาวัยออน
เมื่อลูกปลามีขนาด 2 – 3 เซนติเมตร จึงแยกตัวออกไปหากินตามลําพังได ซึ่งระยะนี้เรียกวา ลูกครอก หรือลูกชัก
ครอก ลูกปลาขนาดดังกลาวน้ําหนักเฉลี่ย 0.5 กรัม ปลา 1 กิโลกรัมจะมีลูกครอก ประมาณ 2,000 ตัว ลูกครอก
ระยะนี้จะมีเกษตรกรผูรวบรวมลูกปลาจากแหลงน้ําธรรมชาติเปนอาชีพนํามาจําหนายใหแกผูเลี้ยงปลาอีกตอหนึ่ง
ในราคากิโลกรัมละ 70 – 100 บาท ซึ่งรวบรวมไดมากในระหวางเดือนมิถุนายน – ธันวาคม

การคัดเลือกพอแมพันธุ
ปลาชอนที่นํามาใชเปนพอแมพันธุควรเปนปลาที่มีรูปราง ลักษณะสมบูรณ ไมบอบช้ําและมีน้ําหนัก
ตั้งแต 800 – 1,000 กรัมขึ้นไป และอายุ 1 ปขึ้นไป
ลักษณะแมพันธุและพอพันธุปลาชอนที่ดีซึ่งเหมาะสมจะนํามาใชในการเพาะพันธุ แมพันธุควรมีสวน
ทองอูมเล็กนอย ลักษณะติ่งเพศมีสีแดงหรือสีชมพูอมแดง ถาเอามือบีบเบาๆที่ทองจะมีไขไหลออกมามีลักษณะ
กลมสีเหลืองออน ใส สวนพอพันธุติ่งเพศควรจะมีสีชมพูเรื่อๆปลาไมควรจะมีรูปรางอวนหรือผอมมากเกินไป
เปนปลาขนาดน้ําหนัก 800 – 1,000 กรัม

การเพาะพันธุปลาชอน
ปลาชอนเปนปลาน้ําจืดอีกชนิดหนึ่งที่ประชาชนนิยมบริโภค ทําใหปริมาณปลาในแหลงน้ําธรรมชาติมี
จํานวนไมเพียงพอตอความตองการของตลาด สําหรับเกษตรกรนิยมเลี้ยงปลาชอน เนื่องจากเปนปลาที่มีอัตราการ
เจริญเติบโตรวดเร็ว ทนทานตอโรคและสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี ทั้งนี้ ลูกปลาชอนที่เกษตรกร
รวบรวมไดจากแหลงน้ําธรรมชาติมีปริมาณไมเพียงพอตอความตองการของเกษตรกรผูเลี้ยงปลาชอนดังนั้นการ
เพาะพันธุปลาจึงเปนแนวทางหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตพันธุปลาชอน
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ในการเพาะพันธุปลาชอนตองคัดเลือกพอพันธุแมพันธุปลาชอนที่มีความสมบูรณ ซึ่งจะมีอายุ 1ปขึ้นไป
ขนาดน้ําหนัก 800 – 1,000 กรัม บอเพาะพันธุควรมีระดับความลึกของน้ําประมาณ 1.0 – 1.5 เมตร และมีการ
ถายเทน้ําบอยๆ เพื่อกระตุนใหปลากินอาหารไดดี มีการพัฒนาระบบสืบพันธุใหสมบูรณ ซึ่งจะทําใหพอแมพันธุ
ปลาชอนมีน้ําเชื้อและไขที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
การเพาะพันธุปลาชอน ทําได 2 วิธี คือ
1. การเพาะพันธุโดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ วิธีนี้ควรใชบอเพาะพันธุเปนบอดินขนาด 0.5 – 1.0 ไร พรอม
ทั้งจัดสภาพสิง่ แวดลอมเลียนแบบธรรมชาติ โดยปลอยพอแมพันธุในอัตรา 1:1 ใหปลาเปดผสมรําเปนอาหารใน
ปริมาณ 2.5 – 3.0 เปอรเซ็นตของน้ําหนักปลา
2. การเพาะพันธุโดยวิธีการผสมเทียมดวยฮอรโมนสังเคราะห
สถานี ป ระมงน้ํ าจื ด จั ง หวั ด สิ งห บุรี ดํ า เนิ น การเพาะพั น ธุ ป ลาช อนดว ยวิ ธีผ สมเทีย มโดยใช ฮ อรโ มน
สังเคราะหฉีดเรงใหแมปลาชอนวางไขเพื่อที่จะรีดไขผสมกับน้ําเชื้อหรือปลอยใหผสมพันธุกันเองตามธรรมชาติ
ฮอรโมนสังเคราะหที่ใชไดแก LHRHa หรือ LRH – a โดยใชรวมกับโดมเพอริโดน (Domperidone)
การฉีดฮอรโมนผสมเทียมปลาชอนโดยใชฮอรโมนสังเคราะหสามารถฉีดเรงใหแมปลาชอนวางไขนั้น
ดวยการฉีดเพียงครั้งเดียวที่ระดับความเขมขน 30 ไมโครกรัมตอน้ําหนักแมปลา 1 กิโลกรัม รวมกับโดมเพอริโดน
10 มิลลิกรัมตอน้ําหนักแมปลา 1 กิโลกรัม สวนพอพันธุใ ชฮอรโมนสังเคราะหที่ระดับความเขมขน 15 ไมโครกรัม
ตอน้ําหนักพอปลา 1 กิโลกรัมรวมกับโดมเพอริโดน 5 มิลลิกรัมตอน้ําหนักพอปลา 1 กิโลกรัม จากนั้น
ประมาณ 8–10 ชั่วโมง สามารถรีดไขผสมกับน้ําเชื้อไดเนื่องจากไขปลาชอนมีไขมันมากเมื่อทําการผสมเทียมจึง
ตองลางน้ําหลายๆครั้ง เพื่อขจัดคราบไขมัน นําไขไปฟกในถังไฟเบอรกลาสขนาด 2 ตัน ภายในถังเพิ่มออกชิเจน
ผานหัวทรายโดยเปดเบาๆ ในกรณีที่ปลอยใหพอแมปลาผสมพันธุกันเอง หลังจากทีแ่ มปลาวางไขแลวตองแยกไข
ไปฟกตางหากเชนกัน

การฟกไข
ไขปลาชอนมีลักษณะกลมเล็ก เปนไขลอย มีไขมันมาก ไขที่ดีมีสีเหลือง ใส สวนไขเสียจะทึบ ไขปลา
ชอนฟกเปนตัวภายในเวลา 30 –35 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิของน้ํา 27 องศาเซลเซียส ความเปนกรด - ดาง 7.8 ความ
กระดาง 56 สวนตอลาน
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การอนุบาลลูกปลาชอน
ลูกปลาที่ฟกออกมาเปนตัวใหมๆ ลําตัวมีสีดํา มีถุงไขแดงสีเหลืองใสปลาจะลอยตัวในลักษณะหงายทอง
ขึ้นอยูบริเวณผิวน้ํา ลอยอยูนิ่งๆไมคอยเคลื่อนไหว หลังจากนั้น 2 – 3 วันจึงพลิกตัวกลับลง และวายไปมาตรา
ปกติโดยวายรวมกันเปนกลุมบริเวณผิวน้ํา
ลูกปลาชอนที่ฟกออกมาเปนตัวใหมๆใชอาหารในถุงไขแดงที่ติดมากับตัว เมื่อถุงไขแดงยุบ วันที่ 4 จึงเริ่ม
ใหอาหารโดยใชไขแดงตมสุกบดละลายกับน้ําผานผาขาวบางละเอียดใหลูกปลากินวันละ 3 ครั้ง เมื่อลูกปลามีอายุ
ยางเขาวันที่ 6 จึงใหไรแดงเปนอาหารอีก 2 สัปดาห และฝกใหอาหารเสริม เชน ปลาปน เนื้อปลาสดบด
โดยใสอาหารในแทนรับอาหารรูปสี่เหลี่ยมซึ่งมีทุนผูกติดอยู ถาใหอาหารไมเพียงพออัตราการเจริญเติบโตของ
ลูกปลาจะแตกตางกัน และพฤติกรรมการกินกันเอง ทําใหตราการรอดตายต่ําจึงตองคัดขนาดลูกปลา การอนุบาล
ลูกปลาชอนโดยทั่วไปจะมีอัตราการรอดประมาณ 70 เปอรเซ็นตและควรเปลี่ยนถายน้ําทุกวันๆละ 50 เปอรเซ็นต
ของปริมาณน้ํา

การเตรียมบอเลี้ยงปลา
การเลี้ยงปลาชอนเพื่อใหไดขนาดตามที่ตลาดตองการนั้น นิยมเลี้ยงในบอดิน ซึ่งมีหลักการเตรียมบอดิน
เหมือนกับการเตรียมบอเลี้ยงปลาทั่วๆ ไป ดังนี้
1. ตากบอใหแหง
2. ใสปูนขาวเพื่อปรับสภาพดิน ในอัตราประมาณ 60 – 100 กิโลกรัม / ไร ทิ้งไว
ประมาณ 5 – 7 วัน
3. ใสปุยคอกเพื่อใหเกิดอาหารธรรมชาติสําหรับลูกปลา ในอัตราประมาณ
40 – 80 กิโลกรัม/ไร
4. สูบน้ําเขาบอโดยกรองน้ําเพือ่ ไมใหศัตรูของลูกปลาติดเขามากับน้ํา จนกระทั่งมีระดับน้ําลึก 30–40
เซนติเมตร ระยะไว 1 – 2 วันจึงปลอยลูกปลา ลูกปลาจะไดมีอาหารกินหลังจากทีไ่ ดเตรียมอาหาร
ธรรมชาติในบอ (ขอ 3) เรียบรอยแลว
5. กอนปลอยลูกปลาลงบอเลี้ยงจะตองปรับสภาพอุณหภูมิของน้ํา ในภาชนะลําเลียงและบอใหใกลเคียง
กัน สําหรับชวงเวลาที่เหมาะสมในการปลอยลูกปลาควรเปนตอนเย็น
หรือตอนเชา
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ขั้นตอนการเลี้ยง
ปลาชอนเปนปลากินเนื้อ อาหารที่ใชเลี้ยงปลาชอนเปนอาหารที่มีโปรตีนสูง โดยทั่วไปเกษตรกรนิยม
เลี้ยงดวยปลาเปด
1. อัตราการปลอยปลา ลูกปลาขนาด 8 – 10 เซนติเมตร น้ําหนักตัว 30 – 35 ตัว / กิโลกรัม ควรปลอยในอัตรา
40-50 ตัว/ตารางเมตร และเพื่อปองกันโรคซึ่งอาจจะติดมากับลูกปลา ใหใชน้ํายาฟอรมาลินใสในบอเลี้ยงอัตรา
ความเขมขนประมาณ 30 สวนในลาน (3 ลิตร / น้ํา 100 ตัน)
ในวันแรกทีจ่ ะปลอยลูกปลาไมจําเปนตองใหอาหาร ควรเริ่มใหอาหารในวันรุงขึ้น
2. การใหอาหาร เมื่อปลอยลูกปลาชอนลงในบอดินแลว อาหารที่ใหในชวงลูกปลาชอนมีขนาดเล็ก คือ ปลาเปด
ผสมรําในอัตราสวน 4 : 1 หรืออัตราสวนปลาเปด 40 เปอรเซ็นต รํา 30 เปอรเซ็นต หัวอาหาร 30 เปอรเซ็นต
ปริมาณอาหารที่ใหไมควรเกิน 4 – 5 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัวปลา วางอาหารไวบนตะแกรงหรือภาชนะ
แบนลอยไวใตผิวน้ํา 2 – 3 เซนติเมตร ควรวางไว
หลายๆ จุด
3. การถายเทน้ํา ชวงแรกความลึกของน้ําในบอควรอยูที่ระดับ 30 – 40 เซนติเมตร แลวคอยๆ
เพิ่มระดับน้ํา สัปดาหละ 10 เซนติเมตร จนไดระดับ 50 เซนติเมตร จึงถายน้ําวันละครั้ง หลังจากอนุบาลลูก
ปลาในบอดินประมาณ 2 เดือน ปลาจะเติบโตไมเทากัน ใชอวนลากลูกปลาเพื่อคัดขนาด มิฉะนั้นปลาขนาด
ใหญจะกินปลาขนาดเล็ก
4. ผลผลิต หลังจากอนุบาลปลาในชวง 2 เดือนแลว ตองใชเวลาเลี้ยงอีกประมาณ 4 – 5 เดือน จะใหผลผลิต 1 – 2
ตัว/กิโลกรัม เชนเนื้อที่ 2 ไร 2 งาน จะไดผลผลิตมากกวา 6,000 กิโลกรัม
5. การจับ เมื่อปลาโตไดขนาดตลาดตองการจึงจับจําหนาย กอนจับปลาควรงดอาหาร 1 – 2 วัน
6. การปองกันโรค โรคของปลาชอนที่เลี้ยงมักจะเกิดจากปญหา คุณภาพของน้ําในบอเลี้ยงไมดี ซึ่งสาเหตุเกิด
จากการใหอาหารมากเกินไปจนอาหารเหลือเนาเสีย เราสามารถปองกันไมใหเกิดโรคได โดยการหมั่นสังเกต
วาเมื่อปลาหยุดกินอาหารจะตองหยุดการใหอาหารทันที

ผลผลิต
ชวงเวลาในการเลี้ยงปลาชอนประมาณ 8 – 9 เดือน สําหรับปลาลูกครอก สวนปลาชอนที่เริ่มเลี้ยงจาก
ขนาดปลารุน 20 ตัว / กิโลกรัม ถึงขนาดตลาดตองการ ใชเวลาเลี้ยงอีก 5 เดือน น้ําหนักจะอยูระหวาง 0.6 – 1.0
กิโลกรัม โดยทั่วไปน้ําหนักปลาที่ตลาดตองการขนาด 0.5 – 0.7 กิโลกรัม สําหรับอัตราแลกเนื้อประมาณ 5 – 6 : 1
กิโลกรัม ผลผลิต 12 ตัน/ไร
สําหรับปลาผอมและเติบโตชา เกษตรกรเลี้ยงปลาชอนเรียกวา ปลาดาบ
นอกจากนี้น้ําที่ระบายออกจากบอปลาชอน ควรนําไปใชประโยชนเพื่อเลี้ยงปลากินพืช เชน ปลาบึก
ปลานิล ฯลฯ
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การลําเลียง
ใชลังไมรูปสี่เหลียมผืนผาภายในกรุสังกะสีกวาง 58 เซนติเมตร ยาว 94 เซนติเมตร ความสูง 38
เซนติเมตร จุปลาได 50 กิโลกรัม สามารถขนสงโดยรถยนตบรรจุไปทัว่ ประเทศ จังหวัดสุพรรณบุรจี ัดวาเปน
แหลงเลี้ยงและสงจําหนายปลาชอนอับดับหนึ่งของประเทศโดยสงไปยังภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกวาภาคอื่นๆ สําหรับภาควันออกเฉียงเหนือตองการปลาน้ําหนัก
300 – 400 กรัม และ 700 – 800 กรัม สวนภาคเหนือตองการปลาน้ําหนักมากกวา 300 – 400 กรัม และ มากกวา
500 กรัมขึ้นไป

โรคปลาและการปองกัน
โรคพยาธิและอาการของปลาชอนสวนใหญไดแก
1. โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย คือ แอโรโมนาส โฮโดรฟลา เฟลคซิแบคเตอร คอลัมนาริส และไมโครแบคทีเรียม
อาการของโรคโดยทั่วไปทีพ่ บ ไดแก ผิวหนังบริเวณเกล็ดเกิดแผลที่มลี ักษณะช้ําเปนจุดแดงๆ สีลําตัวซีดหรือ
ดางขาว เมือกมากผิดปรกติ เกล็ดหลุด แผลเนาเปอย วายน้ําผิดปรกติ เสียการทรงตัวหรือตะแคงขาง เอาตัวซุก
ขอบบอ ครีบเปอยแหวงตาฟางหรือตาขุนขาว ตาบอด ปลาจะกินอาหารนอยลง
2. โรคที่เกิดจากพยาธิภายนอก อาทิ เห็บระฆัง ปลิงใส ฯลฯ พยาธิเห็บระฆังจะทําใหเกิดอาการระคายเคือง เปน
แผลขนาดเล็กตามผิวตัวและเหงือก การรักษาใชฟอรมาลิน 150-200 ลิตร ตอน้ํา1,000 ลิตรแชประมาณ 24
ชั่วโมง หรือ 25-50 ซีซี. ตอน้ํา 1,000 ลิตร แชประมาณ 24 ชั่วโมง
3. โรคที่เกิดจากพยาธิภายใน เชน พยาธิหวั หนาม พบในลําไส ลักษณะอาการตัวผอมและกินอาหาร ลดลง
การรักษาใชยาถายพยาธิ แตทางที่ดีควรใชวิธีปองกัน

วิธีปองกันโรค
ในฟารมที่มีการจัดการที่ดีจะไมคอยประสบปญหาปลาเปนโรคแตในฟารมที่มีการจัดการไมดี ปญหาปลา
เปนโรคตายมักจะเกิดขึ้นเสมอบางครั้งปลาอาจตายในระหวางการเลี้ยงสูงถึง 60 –70 เปอรเซ็นต ประกอบกับปลา
เปดที่นํามาใชเลี้ยงในปจจุบันคุณภาพมักจะไมสดเทาที่ควรและหากมีเศษอาหารเหลือตกคางในบอจะทําใหบอเกิด
การเนาเสียเปนเหตุใหปลาตาย ดังนั้นจึงควรมีวิธีปองกันดังนี้คือ
1.
2.
3.
4.

ควรเตรียมบอและน้ําตามวิธกี ารที่เหมาะสมและปลอดภัยกอนปลอยลูกปลา
ซื้อพันธุปลาที่มีสุขภาพแข็งแรงและปราศจากโรค
หมั่นตรวจดูอาการของปลาอยางสม่ําเสมอ ถาเห็นอาการผิดปรกติตองรีบหาสาเหตุและแกไขโดยเร็ว
หลังจากปลอยปลาลงเลี้ยงแลว 3 – 4 วัน ควรราดน้ํายาฟอรมาลิน 2 – 3 ลิตรตอปริมาณ/ปริมาตรน้ํา
100 ตัน และหากปลาที่เลี้ยงเกิดโรคพยาธิภายนอกใหแกไขโดยสาดน้ํายาฟอรมาลินในอัตรา 4 – 5 ลิตร
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ตอปริมาณ/ปริมาตรน้ํา 100 ตัน (การใชน้ํายาฟอรมาลินควรระวังเรื่องปริมาณออกซิเจนในน้ํา ถาต่ํามาก
ควรมีการใหอากาศดวย)
5. เปลี่ยนถายน้ําจากระดับพื้นบออยางสม่ําเสมอ
6. อยาใหอาหารมากเกินความตองการของปลา

ตนทุนการผลิต
1. ตนทุนผันแปร
- คาพันธุปลาที่อัตราการปลอย 2,000 กิโลกรัม/ไร ราคากิโลกรัมละ 45 บาท เปนเงิน 90,000 บาท
- คาอาหารที่อัตราผลผลิตเฉลี่ย 7 ตัน/ ไร และอัตราแลกเนื้อ(5:1) ราคาอาหารกิโลกรัมละ 6 – 7 บาท
เปนเงิน 210,000 – 250,000 บาท/ ไร
- คาปูนขาว อัตรา 100 กิโลกรัม / ไร เปนเงิน 120 บาท / ไร
- คายาและสารเคมี 1,000 บาท / ไร
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง 1,000 – 1,200 บาท / ไร
2. ตนทุนคงที่
- คาขุดบอ 5,000 บาท / ไร
- คากอคอนกรีตผนังบอ 40,000 บาท / ไร

แนวโนมดานการตลาด
ปลาชอนเปนปลาที่มรี สชาติดีอีกทั้งยัง สามารถนําไปประกอบอาหารไดหลายรูปแบบ จึงมีผูนิยมบริโภค
อยางแพรหลายทําใหแนวโนมดานการตลาดดี สามารถสงผลผลิตและผลิตภัณฑไปสูตลาดทั้งในประเทศและ
ตางประเทศได

ปญหาอุปสรรค
1. เนื่องจากปลาชอนเปนปลากินเนื้อและกินจุ จําเปนตองมีปริมาณน้ําเพียงพอเพื่อเปลี่ยนถายน้ํา
ในชวงการเลี้ยง
2. ตนทุนอาหารการเลี้ยงปลาสวนใหญหากใชปลาทะเลเปนหลักซึ่งมีราคาสูงขึ้นก็จะมีผลทําใหตนทุน
การผลิตปลาชอนสูงขึ้นตามไปดวย

