
 

 
สํานักงานเกษตรอําเภอแหลมสิงห  จังหวัดจันทบุรี 

 

เรื่องเลาจากเจาหนาที่ 
เรื่อง  “การเลี้ยงปลากะพงขาว” 

 
 ตําบลหนองชิม่ อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด  27,212  ไร  พื้นทีท่ํา
การเกษตร  15,207  ไร  ครัวเรือนเกษตรกร  779  ครัวเรือน  เนื่องจากพืน้ที่สวนใหญของตําบล มี
ลักษณะเปนทีร่าบลุมอยูใกลชายฝงทะเล ลักษณะของดนิเปนดินเหนยีวระบายน้ําเลว ดินเปนกรดจดั pH 
3.5 – 5 อาชีพของราษฎรสวนใหญจึงประกอบอาชีพทํานา และทําการประมงเพาะเลี้ยง เชน กุงแวนา
ไมด และปลาน้ํากรอย แตเนือ่งจากในสภาวะปจจุบันพบวา อัตราคาครองชีพไดปรบตัวสูงขึ้นอยาง
รวดเร็ว ตนทนุการผลิตทางดานการเกษตรจึงมีความจําเปนที่จะตองปรับตัวสูงขึ้นตามไปดวย หาก
เกษตรกรไมมกีารวางแผนการผลิตที่ดีก็อาจจะประสบกบัปญหาการขาดทุน จากการจัดเวทีกระบวนการ
เรียนรูแกเกษตรกรผูประกอบอาชีพการเลี้ยงปลากะพงขาว โดย ศนูยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาํตําบลหนองชิ่ม จึงไดปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงปลากะพงขาวแบบเดิมทีเ่คย
เล้ียงเปนแบบการเลี้ยงแบบประหยดั โดยมาพึ่งพาอาหารแบบธรรมชาติ 
  ปลากะพงขาว สามารถอาศัยอยูไดทั้งในพืน้ที่น้ําจืด น้ํากรอย และน้ําเค็ม ปจจุบันมกีาร
เล้ียงแพรหลายในเขตจังหวดัชายทะเลของประเทศไทย เนื่องจากเลีย้งงาย โตเร็ว เนือ้ปลามีรสชาติดี 
และมีราคาสูงพอคุมคากับการลงทุน สําหรับแหลงพันธุปลา แตเดิมเกษตรกรผูเล้ียงจะใชเครื่องมือคอย
ดักจับลูกปลากะพงขาวที่ออกหาอาหารตามแนวปากแมน้ํามาเลี้ยงทําใหลูกปลาบอบช้ํา อัตราการรอดต่ํา 
แตในปจจุบันประเทศไทยสามารถเพาะพนัธุปลากะพงขาวไดเปนจํานวนมากเพื่อสงเสริมใหเกษตรกร
ไดเล้ียง 

 

 
 

การเพาะเลีย้งปลากะพงขาว โดย ศูนยศึกษาพัฒนาอาวคุงกระเบน 
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สํานักงานเกษตรอําเภอแหลมสิงห  จังหวัดจันทบุรี 

 
            ปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงปลากะพงขาวในบอดิน 

1. การเลือกพื้นที ่
ทําเลที่นับวาเหมาะสมที่สุดที่จะขุดบอเล้ียงปลากะพงขาวจะตองเปนพืน้ที่สามารถ 

ถายเทน้ําไดดี อยูหางไกลจากโรงงานอุตสาหกรรม สภาพของน้ําและสภาพของดินที่จะทําบอเล้ียงควรมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมและควรมีการคมนาคมที่ดี มีระบบไฟฟาเพื่อความสะดวกในการใชเครื่องมือ
เครื่องใช 
ตาง ๆ โดยเฉพาะเครื่องเติมอากาศใหกับน้าํ 
 

 
การขุดบอปลา 

 

2. การเตรียมบอและแหลงอาหารธรรมชาติบอที่ใชเล้ียงปลากะพง 

ขาว ควรมีขนาด 1.5 – 2 ไร ลึก 1.5 – 2 เมตร การขุดบอควรขุด   เปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา มีระบบน้ําเขา
ออกคนละดาน พื้นที่บอเรียบ ในกรณีที่มกีารดัดแปลงบอเกาจากการเลี้ยงกุงมาเปนบอเล้ียงปลากะพง
ขาว ควรใชปนูขาวอัตรา 25 – 30 กิโลกรัมตอไร หวานใหทั่วบอ เพื่อเปนการฆาเชื้อโรค หลังจากนั้น
ตองตากบอใหแหงประมาณ 3 – 4 อาทิตย จึงจะเปดประตูน้ําเขาบอ ตรวจสภาพน้ําวดัคาความเปนกรด
เปนดางอีกครัง้ ปลอยทิ้งไว 1 อาทิตย ใสปุยหมักหรือมูลสัตวที่ไดผานการหมักฆาเชือ้แลว ประมาณ 5 – 
10 กิโลกรัม ไวที่มุมบอทั้ง 4 ดาน เพื่อใหเกดิแหลงอาหารธรรมชาติ ไรแดง แพลงตอน แลวจึงปลอยพอ
แมพันธุในตระกูลปลานิล เชน ปลานิลแดง ปลาทับทิม ปลาหมอเทศ อัตรา  20 – 40 ตัว ในพื้นที่บอ 1.5 
– 2 ไร ทิ้งไว 3 – 4 เดือน เพื่อใหปลาผสมพันธุออกลูกเปนแหลงอาหารธรรมชาติของปลากะพงขาว
ตอไป 

3. การปลอยปลากะพงขาวลงเลี้ยงในบอลูกพันธุปลากะพงขาวที่จะทําการเล้ียงควรม ี
ขนาด 3 – 5 นิ้ว จะมีอัตรารอดสูง หากปลอยลูกปลาขนาด 1 – 2 นิ้ว อัตราการรอดจะต่าํ สําหรับอัตรา
การปลอยลูกปลาลงบอที่เหมาะสม ในกรณีที่มีการเลี้ยงแบบเครื่องเตมิอากาศในบอ ควรปลอยลูกพันธุ
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ปลา 3,000 – 4,000 ตัว ตอพ้ืนที่ 1 ไร แตถาไมมีเครื่องเติมอากาศควรปลอยในอัตรา 1,500 – 2,000 ตัว 
ตอพ้ืนที่บอ 1 ไร ในการปลอยลูกปลาควรปลอยในตอนเชาและควรแชถุงลูกปลาในบอกอนประมาณ 30 
นาที เพื่อเปนการปรับอุณหภูมิน้ําในถุงปลาและน้ําในบอไมใหแตกตางกัน เพื่อปองกันการชอกของปลา
ได 
 

 
การปลอยพันธุปลากะพงขาว 

 
4. การถายเทน้ําในการถายเทน้าํ เพื่อใหปลาเจริญเติบโตไดดีและใหปลาที่เปนแหลง 

อาหารธรรมชาติผสมพันธุและออกลูกไดเร็วขึ้น ควรถายน้ําทุก 2 อาทิตย แตไมควรถายน้ําจนหมดบอ 
ควรถายประมาณ 1 ใน 3 ของน้ําในบอ ในขณะถายน้ําควรใชตาขายละเอียดกัน้ปากประตูน้ํา และไมควร
ใหปลาตกใจ เพราะปลาอาจจะไมกินอาหาร การเติมน้ําลงบอในขณะเลีย้งควรเติมน้ํากอนดวงอาทติยขึ้น 
เปนการชวยเพิม่ออกซิเจนและอุณหภูมนิ้ําจะไดไมแตกตางกัน 

5. อาหารและการใหอาหารในการเลี้ยงปลากะพงขาวนั้น อาหารของปลาควรเปน 
พวกอาหารสด แมวาในปจจบุันไดม ีการพัฒนาอาหารปลากะพงขาวจากอาหารสดเปนอาหารอัดเม็ด
ลอยน้ําไดแลวก็ตาม แตอาหารอัดเม็ดจะมรีาคาสูงมาก ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลหนองชิ่มจึงไมแนะนําใหเกษตรกรใช สวนอาหารสดที่เพิ่มใหแกปลาที่เล้ียงนิยมใชปลา
หลังเขียวและปลาหมอเทศซึ่งมีราคาไมสูงนัก ในชวงทีป่ลายังเล็กอยูอาหารที่ใหจะตองสับใหเปนชิ้น
เล็ก ๆ ขนาดพอดีกับปากของปลา เมื่อปลาโตขึ้นจะเสริมใหอาหารชิ้นโตขึ้น ในชวงการเลี้ยง 60 วันแรก 
ควรใหอาหารวันละ 2 คร้ัง ใหในตอนเชาและเย็น หลังจากเลี้ยงได 60 - 70 วัน ใหอาหารวันละมื้อและ
หลังจากเลี้ยงได 90 วัน อาจจะให 2 วัน ตอ คร้ัง เพราะปลาสามารถจับกินลูกปลาที่เปนอาหารธรรมชาติ
ไดแลว  
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                                       อาหารปลากะพงขาว                  การหวานอาหารปลากะพงขาว 

 
6. การเจริญเติบโตและผลผลิต ปลากะพงขาวที่เล้ียงในบอดนิ ถาเลี้ยง 3 เดอืน จะได 

น้ําหนกัเฉลี่ยตวัละประมาณ 180 กรัม   ถาเลี้ยง 6 – 7 เดือน จะไดน้ําหนกัเฉลี่ยตัวละ 400 – 1,000 กรัม 
ซ่ึงเปนน้ําหนกัที่ตลาดตองการ ถาปลอยปลา 1,000 ตัว จะไดน้ําหนกัประมาณ 700 กโิลกรัม ราคา
จําหนายกิโลกรัมละ 90 บาท 
         สําหรับวธีิการจับปลากะพงขาวในบอดินเขตพืน้ที่ตาํบลหนองชิ่มนั้น กระทํากัน
ใน 2 ลักษณะ คือ 
          6.1 การจับปลาโดยการถายน้ําออกจากบอจนหมดบอ แลวใชสวิงชอนตัวปลา
หรือใชมือจับ ซ่ึงมีขอจํากัดคอืตองใชคนจํานวนมากในการจับเพราะเมื่อน้ําแหงบอ ปลาจะดิน้ทําใหเลน
เขาฝงในเหงือกปลาทําใหปลาตาย ราคาที่จําหนายจะถูกกวาปลาเปน 
          6.2  ใชอวนตาหางลากจับปลาในบอ โดยคัดแยกเอาเฉพาะปลาทีไ่ดน้ําหนักที่
ตองการ แตมขีอจํากัดถาพื้นที่บอกวางจะจบัลําบาก 
 

 
ปลากะพงขาวน้ําหนกัประมาณ 1 กิโลกรัม 
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7. เปรียบเทียบตนทุนการผลิต 

 

การเลี้ยงดายอาหารสดอยางเดียว การเลี้ยงดายอาหารสด + อาหารธรรมชาติ 
จํานวน
เงิน 

จํานวน
เงิน รายการ 

(บาท) 

รายการ 

(บาท) 

พันธุปลา 1,000 ตัว ๆ ละ 12 บาท 12,000 พันธุปลา 1,000 ตัว ๆ ละ 12 บาท 12,000 
อาหารปลา 3,000 กิโลกรัม ๆ ละ  16 
บาท 48,000 

อาหารปลา 2,000 กิโลกรัม ๆ ละ  16 
บาท 32,000 

ผลผลิต 700 กิโลกรัม ๆ ละ 90 บาท 63,000 ผลผลิต 700 กิโลกรัม ๆ ละ 90 บาท 63,000 

ผลตอบแทนสุทธิ 63,000 - 60,000 3,000 ผลตอบแทนสุทธิ 63,000 - 44,000 19,000 
 


