
 
 

 
 
 

 

ปลากดหลวง หรือ ปลากดอเมริกัน Channel 

catfish (Ictalurus punctatus) เป็นปลานํ� าจืดชนิดเดียวที�
นิยมเลี� ยงกันอย่างกวา้งขวางในประเทศอเมริกา โดย
เฉพาะที�มลรัฐมิสซิสซิปปี�  มีพื�นที�บ่อเลี�ยงปลาชนิดอยู่ถึง 
567,777 ไร่ 

เมื�อ ปี 56:: กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและ
พฒันาประมงนํ� าจืดเชียงใหม่ ไดท้าํการศึกษาทดลองใน
พื�นที�ของโครงการหลวง จงัหวดัเชียงใหม่ เพียงปีเดียวก็
ประสบความสําเร็จในการเพาะพันธุ์ปลาตัวนี�  และ
ส่งเสริมให้เกษตรกรในเขตภาคเหนือได้ทดลองเลี� ยง
โดยใชอ้าหารปลาสําเร็จรูป พบว่า ปลาเจริญเติบโตไดด้ี 
มีอัตรารอดสูง ในระยะเวลาการเลี� ยงอันสั� น ต่อมา
ปลากดอเมริกนัตวันี� ก็ไดร้ับชื�อใหม่ อย่างไทยจากกรม
ประมง เมื�อปี 56:F วา่ “ปลากดหลวง” 

ปลากดหลวง เมื�อเปรียบเทียบกบัปลากดไทยแลว้
จะมีลกัษณะคลา้ยปลากดแกว้หรือปลากดคงั แต่หวัปลากด
หลวงจะเลก็กว่าปลากดไทย เนื�อปลามีสีขาวใส รสหวาน
นาํมาปรุงอาหารไทยไดทุ้กชนิด 

การเลอืกสถานที�เลี�ยงปลากดหลวงในกระชัง 

 
1. แม่นํ�าตอ้งมีความลึกประมาณ 2-3  เมตร มีกระแสนํ�าไหล ควร

มีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ระหวา่ง 6.5 - 8.5 
2. มีท่าขึ�นลงไปเลี�ยงไดส้ะดวก 
3. มีถนนสะดวกในการขนส่งลาํเลียงไปจาํหน่าย 
4. ไม่ควรอยู่ในบริเวณที�มีสิ� งแวดลอ้มที�จะทาํให้

เกิดภาวะนํ�าเสียอันเกิดจากสารพิษ หรือสิ� งปฏิกูล
จากโรงงานที�ตั� งอยู่ใกลเ้คียง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การอนุบาลและการเลี�ยงในกระชัง 

 

1. กระชงัสาํหรับอนุบาลลูกปลากดหลวง ขนาด :x: 

ม.  ลึก 7.V  ม. สามารถปล่อยลกูปลาขนาด W – 5  

นิ�ว ไดก้ระชงัละ :,777 ตวั 

2. อาหารที�ใหเ้ป็นอาหารปลาดุกชนิดเลก็ หรืออาหาร
ลกูกบ โปรตีนไม่นอ้ยกวา่ :7 % ในอตัรา การให้

อาหารในการเลี�ยงปลาวยัรุ่น จะแบ่งอาหารใหว้นั
ละ  5  ครั� ง 

3. หลงัจากอนุบาล W เดือนแลว้จะตอ้งยา้ยลูกปลาลง
กระชงั (ตาข่ายสีส้ม) อีกประมาณ F6 วนัจะไดลู้ก
ปลาขนาดประมาณ 6 นิ�ว จึงจะนาํไปลงเลี�ยงใน
ประชงัเลี�ยง ต่อไป 

4. กระชงัเลี�ยง ขนาด :x 3 เมตร ลึก 5.6 – : เมตร ควร

เชือกเบอร์ :: หรือตาข่ายสีดาํ เพราะตอ้งเลี�ยงนาน
ถึง W5 – WF เดือน 

5. ปล่อยปลาขนาด 6 นิ�ว ลงเลี�ยง :77 ตวัต่อกระชงั 

6. ใหอ้าหาร วนัละ 5 ครั� ง 

7. ทาํความสะอาดกระชงัเป็นระยะ 

8. โดยมีอตัราการเปลี�ยนอาหารเป็นเนื�อเฉลี�ยตลอด
การเลี�ยง (FCR) ไม่เกิน1.5 

9. อตัราการรอดตายเกือบ มากว่า95 % 

10. ขนาดที�จบั 5.6 – F  กิโลกรัม 



ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุน 

 

 คิดตน้ทุนจากการเลี�ยงปลากดหลวง ขนาดวยัรุ่น ที�ผา่น
การอนุบาลในกระชงัมาแลว้ ประมาณ Y6 วนั จาํนวน W กระชงั 
(หลมุ) ขนาด : x 3 เมตร ปล่อยปลาลงเลี�ยงจาํนวน :77 ตวั/หลุม ใน
ระยะเวลา ไม่เกิน WF  เดือน และไม่นาํค่าแรงงานมาเป็นตน้ทุน 

 
รายการ มูลค่า (บาท) 

รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน *+,-.. 

W. ลูกพนัธุ์ปลากดหลวง ขนาด 6 นิ�ว 
จาํนวน :77 ตวั (มูลค่า W6 บาท/ตวั) 

F,677 

5. อาหารสาํเร็จรูป 
    - อาหารสาํเร็จรูป เบอร์ W โปรตีน :7 % 

จาํนวน F กระสอบ ๆ  ละ F67 บาท 
    - อาหารสาํเร็จรูป เบอร์ 5 โปรตีน :7 % 

จาํนวน ̂ 7 กระสอบ ๆ  ละ F:7 บาท 

 
5,567 

 
:F,F77 

:. ยาและสารเคมีในการป้องรักษา W,777 
F. ค่าเสื�อมและซ่อมแซมกระชงัเลี�ยง F,:67 
รายได้จาการจําหน่ายปลากดหลวง 

ขนาด 5.6 – F กิโลกรัม/ตวั รวม
ประมาณ V77 กิโลกรัม จาํหน่ายได้
ในราคากิโลกรัมละ ^6 บาท 

1+,-.. 

กาํไรสุทธิ/กระชัง 4.,... 

ข้อควรระวงั 

 
ปลากดหลวงเป็นปลาที� เจริญเติบโตได้ดีที�

อุณหภูมินํ� าไม่สูงมากนัก  (ไม่เกิน 5V ◌ํ C )  ในช่วงฤดู
ร้อนที�อากาศร้อนจัดควรจะเปลี�ยนเวลาให้อาหารเป็น
ช่วงเย็น ที�ผิวหน้านํ� าไม่ร้อนจนเกินไป และตอ้งรักษา
ปริมาณออกซิเจนที�ละลายนํ� าให้เพียงพอกับที�ปลา
ต้องการ หากพบปลาลอยหัวแสดงว่าปลาขาดอากาศ
หายใจ เพราะปล่อยปลาแน่นเกินไป หรือกระชงัอุดตนั 
นํ� าไม่ระบาย ตอ้งรีบทาํความสะอาดกระชงัให้นํ� ามีการ
ไหลผ่านหรือยา้ยปลาให้ความหนาแน่นนอ้ยลงโดยการ
แบ่งไปเลี�ยงในกระชงัอื�น 
 

พนัธุ์ปลากดหลวง 

 เกษตรกรที�ตอ้งการเลี�ยงปลากดหลวง สามารถติดขอซื�อ
ลกูพนัธุ์ปลากดหลวงของศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงเชียงใหม ่
และตอ้งสั�งจองผา่นทางสาํนกังานประมงจงัหวดัทุกจงัหวดั ได้
ในช่วงเดือนมกราคม และรับลกูพนัธุ์ไดป้ระมาณเดือน เมษายน – 

มิถุนายน ของทุกปี ขนาดปลา 1 – 3  นิ�ว ราคา W.7  – 5.6 บาท/ ตวั 

หมายเหตุ : ฟาร์มเลี�ยงตอ้งผา่นการขึ�นทะเบียน 

 

 

 
 

 
 

 

 

โครงการเกษตรทางเลอืก 
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