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การเล้ียงปลาชอน ในโตนเลสาบ 

นิติกร ผิวผอง และ วิชัย ทองประไพ 

 ในระหวางวันท่ี 12-13 พฤศจิกายน 2565 ขาพเจาไดขออนุญาตกรมประมงเดินทางไปทัศนศึกษากับ

คณะของนายวิชัย ทองประไพ ประมงจังหวัดสระแกว ท่ีโตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมร จังหวัดเสียมเรียบ 

ราชอาณาจักรกัมพูชาเพ่ือดูการเลี้ยงปลาชอนของชาวประมงในโตนเลสาบรายละเอียดสรุปได ดังนี้  

 “โตนเลสาบ” หรือท่ีรูจักกันในนามวา “ทะเลสาบเขมร” เปนทะเลสาบน้ําจืดท่ีใหญท่ีสุดในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต มีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนท่ี 6 จังหวัดไดแก บันเตียเมียนเจย (Banteay Meanchey)  

เสียมเรียบ (Siem Reap) กําปงธม (Kampong Thom) กําปงชนัง (Kampong Chhnang) โพธิสัตว (Pursat) 

และพระตะบอง (Batttambang) โดยในชวงฤดูแลงจะมีปริมาณน้ําครอบคลุมพ้ืนท่ี 2,500 ตารางกิโลเมตร มี

ความยาวจากทิศตะวันออกเฉียง เหนือถึงตะวันออกเฉียงใตประมาณ 160 กิโลเมตร มีความกวางประมาณ  

35 กิโลเมตร และมีระดับความลึกประมาณ 1-2 เมตร ในขณะท่ีเม่ือฤดูน้ําหลากในชวงตุลาคม-พฤศจิกายน 

ปริมาณน้ําท่ีสะสมจากแมน้ําโขงทางตอนเหนือไหลลงมาปะทะกับอิทธิพลน้ําข้ึนจากดวงจันทร ทําใหปริมาณน้ํา

ถูกผลักดันเขามาสูพ้ืนท่ีโตนเลสาบ และแผขยายอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนท่ีกวา 15,000 ตารางกิโลเมตร (ใหญ

กวาทะเลสาบสงขลา 15 เทา) โดยมีความยาวประมาณ 250 กิโลเมตร มีความกวางประมาณ 100 กิโลเมตร 

และมีระดับน้ําเพ่ิมสูงข้ึนถึง 8-11 เมตร คุณภาพน้ํา ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา (DO; 3-6 ppm) คาความ

เปนกรดเปนดาง (pH; 6-7) และอุณหภูมิ (25-27 องศาเซลเซียส) เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสัตวน้ํา 

ผลผลิตสัตวน้ําจากการทําประมง 177,000-252,000 ตอป คิดเปนรอยละ 60 ของผลิตดานประมงน้ําจืดของ

ประเทศกัมพูชา (FAO, 2001) ชาวประมงสวนใหญเปนชาวประมงรายยอย นิยมใชขายในการจับสัตวน้ํา ชนิด

สัตวน้ําท่ีไดเปนกลุมปลาสรอยขาว (Henicorhynchus spp.) ปลาตะโกก (Cyclocheilichthys enoplos)  

ปลาชะโด (Channa micropeltes) และปลาชอน (Channa striata) เปนตน ชาวประมงสวนใหญอาศัยเปน

ชุมชนลอยน้ํา (Water Based Communities)” ตั้งอยูบริเวณปากคลองท่ีบรรจบกับโตนเลสาบ โดยในพ้ืนท่ี

โตนเลสาบมีท้ังหมด 53 หมูบาน ประมาณ 9,898 ครัวเรือน  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงขนาดโตนเลสาบ ในหนาแลงระหวางเดือนมีนาคมถึงเมษายน (สีเขม)  และหนาฝนระหวาง

เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน (สีจาง) โดยในหนาฝนทะเลสาบมีขนาดเพ่ิมข้ึน 6 เทา 
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 การเล้ียงปลาชอน ในโตนเลสาบ 

  การอนุบาลลูกปลาชอน 

เกษตรกรซ้ือลูกปลาชอนจากประเทศเวียดนาม ขนาดยาว 2-3 กรัม ราคาตัวละ 1.5 บาท ประมาณ

เดือนมิถุนายน มาอนุบาลในกระชังอนุบาลขนาดประมาณ 10 ตารางเมตร อัตราความหนาแนน 600 ตัวตอ

ตารางเมตร นาน 2 เดือน เพ่ือใหไดขนาด ประมาณ 30 กรัม ดวยอาหารเม็ดโปรตีน 28 % นําเขาจากประเทศ

เวียดนามกระสอบละ 1,000 บาท  

 การเล้ียงปลาชอน  

เลี้ยงในกระชังทําดวยไมขนาด 25-75 ตารางเมตร (5 m x 4 m – 5 m x 15 m ลึก 1.8 m) (ภาพท่ี 

2) สวนใหญมีคนละหนึ่งกระชัง อัตราการปลอย 100-130 ตัวตอตรารางเมตร ใชปลาเปดจากโตนเลสาบเปน

อาหาร ราคา 7-10 บาทตอกิโลกรัม และปลาเปดท่ีไดจากการทําการประมงในครอบครัว เลี้ยงนาน 6-7 เดือน 

ไดปลาขนาด 300 กรัม ถึง 1,300 กรัมตอตัว ผลผลิต 2,000-3,000 กิโลกรัมตอกระชัง (25-30 กิโลกรัม ตอ 

ลูกบาศเมตร) ขายเหมากระชังทุกขนาดราคา 50-70 บาทตอกิโลกรัม โดยจะมีแพปลามารับซ้ือแลวสงขาย

ภายในประเทศกัมพูชา และปลาชอนมีชีวิตมีพอคาสงรวบรวมและลําเลียงสูจังหวัดปอยเปตและสงออกสู

ประเทศไทย จากการสอบถามผูเลี้ยงปลาชอนนาน 10 ป พบวาราคาปลาชอนไมเคยตกต่ํา ท้ังนี้ปญหาในการ

เลี้ยงปลาชอนในโตนเลสาบคือปลาจะตายในชวงหนาน้ําทวมในเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมเพราะคุณภาพน้ํา

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงตองรีบจับปลาขายกอน เกษตรกรผูเลี้ยงปลาชอนในประเทศไทยจึงไมควรจับ 

ปลาชอนออกขายในชวงนี้ เพราะจะทําใหราคาปลาชอนตกต่ํา 

                                       

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 กระชังเลี้ยงปลาชอนนิยมทําดวยไม  
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ภาพท่ี 3 กระชังไมของลุงเยาวลุนผูใหขอมูล มีความแข็งแรงมาก  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 อาหารลูกปลาชอนระยะ 1-2 เดือน ใชอาหารเม็ดโปรตีน 28 % เปนอาหาร นําเขาจากประเทศ

เวียดนาม 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 อาหารปลาชอน เม่ืออายุ 2-7 เดือน ปลาเปดจากโตเลสาบ จําพวกปลาเนื้อออน ปลาซิว  
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การลําเลียงปลาชอน 

 ปลาชอนท่ีเลี้ยงในโตนเลสาบลําเลียงโดยทางเรือ มาสงท่ีตลาดปลา ตําบลพนมกรอม อําเภอเสียมเรียบ 

จังหวัดเสียมเรียบ ปลาชอนถูกแยกขนาด และใสถังเหล็กขนาด กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 100 เซนติเมตร ลึก 

30 เซนติเมตร ใสน้ําสะอาดและน้ําแข็งเพ่ือลดอุณหภูมิ บรรจุปลาชอนมีชีวิตได 30-50 กิโลกรัมตอถัง คาขนสง 

5-10 บาทตอกิโลกรัม รถบรรทุกรถหนึง่คันขนปลาได 4-7 ตัน ขนสงในเวลากลางคืน ใชเวลาเดินทางประมาณ 

4-5 ชั่วโมง ปลาชอนจากจังหวัดเสียมเรียบถึงจังหวัดปอยเปตเวลา 6.00 น  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 ปลาชอนจากชาวประมงในโตนเลสาบ ลําเลียงโดยทางเรือมาท่ีแพรับซ้ือ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 แพปลาคุณจะแง รับซ้ือปลาจากชาวประมงในโตนเลสาบ แลวสงขายภายในประเทศกัมพูชา และ

บางสวนขายใหกับพอคาสงผูรวบรวมปลาชอนเพ่ือนําไปแปรรูปท่ีจังหวัดปอยเปต 
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ภาพท่ี 7 ถังเหล็กใชลําเลียงปลามีชีวิตจํานวน 30-50 กก. ตอถัง ในถังใสน้ําแข็งเพ่ือลดอุณหภูมิ สงขาย

ภายในประเทศกัมพูชา และขนสงสูจังหวัดปอยเปต ชายแดนประเทศไทยดานจังหวัดสระแกว  

การแปรรูปปลาชอน ปลาชอนมีชีวิตนํามาแปรรูปท่ีจังหวัดปอยเปต ประเทศกัมพูชา โดยทําใหตาย

ดวยน้ําแข็ง ตัดหัว เอาอวัยวะภายในออก และแลเนื้อโดยไมใสเกลือ บรรจุใสถุง สงขายในประเทศกัมพูชา และ

จังหวัดอางทอง ประเทศไทย โดยผูแปรรูปจะซ้ือปลาจากแมคาขายสงบริเวณโตนเลสาบ 3 ราย ราคากิโลกรัม

ละ 65 บาท เม่ือแลแลวขายสงกิโลกรัมละ 85 บาท คาจางพนักงานแลปลา 2 บาทตอกิโลกรัม เม่ือถึงประเทศ

ไทยทางดานคลองลึก อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ราคาปลาชอนจะประมาณ 90-95 บาทตอกิโลกรัม 

โดยมีปริมาณนําเขาปลาชอนประมาณ 130-160 ตันตอเดือน มูลคา 6-8 ลานบาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 8 ปลาชอนมีชีวิต แปรรูปเปนปลาแลท่ีแพปลาตาสก กอนสงขายสูประเทศไทยท่ีตลาดอางทอง  
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SWOT เบ้ืองตน การเล้ียงปลาชอนในโตนเลสาบ  

1. การประเมินสภาพแวดลอมภายใน 

จุดแข็งหรือขอไดเปรียบ (S-Strengths) 

1. เกษตรกรมีปลาเปดคุณภาพดีจากโตนเลสาบจําหนาย เปนอาหารเลี้ยงปลาชอน ทําใหปลาชอนมีการ

เจริญเติบโตดี 

2. ใชปลาเปดท่ีเหลือจากการทําการประมงของครอบครัว ชวยลดตนทุน 

3. ใชแรงงานภายในครอบครัวท่ีมีเชื้อสายเวียดนาม มีความขยัน 

4. ตลาดทองถ่ินนิยมบริโภคปลาชอน และสามารถสงออกสูประเทศไทย  

5. น้ําในโตนเลสาบสะอาดทําใหปลาชอนไมมีกลิ่นโคลน 

 

จุดออนขององคกร (W-Weanesses) 

1. การเลี้ยงแบบกระชัง ควบคุมสภาพแวดลอมไมได 

2. ลูกปลานําเขาจากประเทศเวียดนาม ยังพ่ึงตนเองภายในประเทศไมได  

3. อาหารเม็ดนําเขาจากประเทศเวียดนามราคาสูง 

4. ตองรีบจับปลาชอนกอนน้ําฤดูน้ําทวมในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน เพราะคุณภาพในโตนเลสาบ

มีการเปลี่ยนแปลง ทําใหปลาชอนตาย 

5. การเลี้ยงในกระชัง บริหารจัดการเรื่องโรคไดยาก 

6. ขาดอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑจากปลาชอน 
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2. การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก 

2.1 โอกาสทางสภาพแวดลอม (O-Opportunities) 

1. ปลาชอนเปนท่ีนิยมบริโภคในกัมพูชา ไทย และเวียดนาม ตลาดมีขนาดใหญ 

2. โตนเลสาบมีขนาดใหญ ไมมีอุตสาหกรรมท่ีมีพิษตอสิ่งแวดลอม 

3. ถนนภายในประเทศกัมพูชา สถาพดีข้ึนกวาเดิม การขนสงสินคาสะดวก  

4. กิจกรรมแปรรูปเปนปลาแล มีแรงงานคุณภาพ คาจางแรงงานถูก 

 

 2.2 อุปสรรคทางสภาพแวดลอม (T-Threats) 

1. การเลี้ยงปลาชอนในโตนเลสาบ กระตุนใหมีการจับปลาขนาดเล็กมาใชประโยชน จะสงผลใหผลผลิตดาน

การประมงในโตนเลสาบมีโอกาสลดลงในอนาคต 

2. การเลี้ยงในกระชังในโตนเลสาบเพียงจุดเดียวกันท้ังประเทศ จะไมสามารถควบคุมโรคระบาดได ตัวอยาง 

เชน การเกิดโรคระบาด เปนแผลเปอยของปลาชอนท่ีเคยพบ ในประเทศไทย 

3. การเลี้ยงพ่ึงพาความอุดมสมบูรณของธรรมชาติเปนหลัก ยังไมมีการจัดการดานการเพาะเลี้ยง 

4. การลดลงของปาไมทางตอนเหนือของแมน้ําโขงทําใหตะกอนของน้ําในโตนเลสาบเพ่ิมข้ึน สงผลตอการเลี้ยง

ปลาชอนในกระชัง 

5. พ้ืนท่ีบริเวณรอบโตนเลสาบมีน้ําทวมรุนแรง ไมเหมาะสมสําหรับการขุดบอเพ่ือทําฟารมเลี้ยงสัตวน้ํา 

6. ประเทศกัมพูชายังขาดระบบชลประทาน เพ่ือใชน้ําในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

 

 

 

 

 


