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6.1  บทนํา 
 

ปลากะพงขาวนับเปนปลาน้ํากรอยอีกชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญและมีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจเน่ืองจากสามารถหาพันธุไดงาย เลี้ยงงาย โตเร็ว เน้ือมีรสชาติดี และราคา
คอนขางสูงอีกดวย จึงเปนที่ตองการของตลาดมาก ปลาชนิดนี้นิยมเลี้ยงกันอยาง
แพรหลายในเขตจังหวัดชายทะเลของประเทศไทย นอกจากเลี้ยงเพื่อการบริโภคใน
ประเทศแลวยังสงไปขายยังตางประเทศอีกดวย เชน ประเทศไตหวัน สิงคโปร มาเลเซีย 
ฮองกง และประเทศจีน เปนตน สําหรับการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในประเทศไทย เร่ิม
โดยสถานีประมงจังหวัดสงขลาเริ่มทําการทดลองเพาะพันธุปลาชนิดน้ีโดยวิธีการผสม
เทียมเม่ือป พ.ศ. 2514 แตไดประสบผลสําเร็จในป พ.ศ. 2516 จากนั้นจึงมีการศึกษา
เกี่ยวกับปลากะพงขาวเรื่อยมา จึงสงผลใหการเพาะพันธุปลากะพงขาวในประเทศไทย
พัฒนากาวหนาไปอยางรวดเร็ว และในปจจุบันประเทศไทยสามารถเพาะพันธุปลากะพง
ขาวไดเปนจํานวนมาก 

 
6.2  ชีววิทยาของปลากะพงขาว 
 

1. การจัดลําดับทางอนุกรมวิธาน 
ปลากะพงขาวมีช่ือวิทยาศาสตรวา Lates calcarifer (Bloch) มีการจัดปลากะพง

ขาวตามหลักอนุกรมวิธานไดดังน้ี 
                             
                             Phylum  Chordata 
                                  Sub-phylum  Vertebrata 
                                      Sub-class  Teleostomi 
                                        Order  Percomorphi 
                                           Family Centropomidae 
                                              Genus  Lates 
                                                Species Calcarifer   
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                                       ภาพที่ 6.1 ลักษณะทั่วไปของปลากะพงขาว 
                                      ที่มา: (สโมสรนิสิตคณะประมง, 2531, หนา 4) 

 
2. ลักษณะทั่วไป 
ปลากะพงขาวมีช่ือวิทยาศาสตรวา Lates calcarifer (Bloch) ช่ือสามัญวา Giant 

Perch หรือ Sea Bass เปนปลาน้ํากรอยที่มีขนาดใหญ ลักษณะโดยทั่วไปมีลําตัวคอนขาง
ยาวและหนาแบนขางเล็กนอย บริเวณไหลจะโคงมน สวนตัวจะลาดชันและเวา สวนของ
ขากรรไกรลางยื่นยาวกวาขากรรไกรบนเล็กนอย ปากกวาง ขอบปากบนเปนแผนใหญ 
แยกเปนแนวตอนตนและตอนทายอยางชัดเจน บริเวณสวนปากจะยืดหดไดบาง ชองปาก
เฉียงลงดานลางเล็กนอย มีฟนเล็กละเอียดบนขากรรไกรบนและลาง และที่เพดานปาก ตา
ของปลาชนิดน้ีมีขนาดกลาง ไมมีเยื่อที่เปนไขมันหุม แกมมีขนาดใหญ มีขอบหลังเปน
หนามแหลม 4 ซ่ี และเรียงตอดวยซ่ีเล็กๆ จัดตามแนวหลัง ดานบนสวนหัวและบนแผน
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เหงือก มีเกล็ดขนาดตางๆ กัน เกล็ดบริเวณลําตัวคอนขางใหญ ดานหลังมีสีเทาเงินหรือ
เขียวปนเทา สวนทองจะมีสีเงินแกมเหลือง บริเวณดานขางลําตัวมีสีเงิน ครีบหลัง ครีบกน 
ครีบหาง จะมีสีเทาปนดําบางๆ มีครีบหลังสองตอน ตอนแรกอยูตรงตําแหนงของครีบทอง 
มีกานครีบแข็งที่แหลมคมขนาดใหญ 7-8 กาน เช่ือมตอกันดวนเยื่อบางๆ ครีบหลังตอนที่
สองแยกจากตอนแรกอยางเห็นไดชัด มีกานครีบแข็ง 1 กาน กานครีบออนมีปลายแตก
แขนง มี 10-11 กาน ครีบหูและครีบอกยาวไมถึงรูกน ครีบกนมีตําแหนงใกลเคียงกับครีบ
หลังตอนที่สอง ซ่ึงประกอบดวยกานครีบแข็ง 3 กาน กานครีบออน 7-8 กาน ขอหางสั้น 
ครีบหางคอนขางกลม เสนขางตัวโคงไปตามแนวสันหลัง มีเกล็ดบนเสนขางตัว 52-61 
เกล็ด   

 
3. การแพรกระจายและถิ่นที่อยูอาศัย 
ปลากะพงขาวเปนปลาน้ํากรอยขนาดใหญ สามารถอาศัยอยูไดทั้งในน้ําจืด นํ้า

กรอย และนํ้าเค็ม สําหรับในประเทศไทยพบปลากะพงขาวแพรกระจายอยูทุกจังหวัด
ชายทะเลทั้งในอาวไทยและฝงทะเลอันดามัน จะอาศัยอยูในแหลงนํ้าที่ไมหางไกลออกไป
จากชายฝงมากนัก โดยอาศัยอยูชุกชุมตามปากแมนํ้า ลําคลอง และปากทะเลสาบ 
นอกจากนี้ปลากะพงขาวยังสามารถขึ้นไปอาศัยและเจริญเติบโตในแหลงนํ้าจืดไดอีกดวย 
จึงจัดเปนปลาประเภทสองน้ํา มีการอพยพยายถิ่นระหวางน้ําจืดและน้ําเค็มอยูเสมอ 
โดยเฉพาะเมื่อมีความสมบูรณทางเพศตองอพยพไปสูปากแมนํ้าและทะเลเพื่อสืบพันธุ
วางไขตอไป โดยธรรมชาติปลากะพงขาวเปนปลาที่ปราดเปรียว วองไว วายน้ํารวดเร็ว 
สามารถกระโดดพนนํ้าไดสูงขณะตกใจหรือไลเหยื่อ มีนิสัยซุกซอนอยูตามซุม กล่ํา หลัก
โปะ หรือกองหินใตนํ้า และออกหากินในบริเวณที่มีกระแสน้ําออน ปลาขนาดใหญมักไม
รวมฝูง นอกจากฤดูผสมพันธุจะรวมเปนกลุมเล็กๆ  
 

6.3  การคัดเลือกพอแมพันธุ 
 

ปลากะพงขาวที่สามารถนํามาทําพอแมพันธุสวนใหญไดมาจากแหลงเลี้ยงซ่ึง
อาจเลี้ยงในกระชังหรือเลี้ยงในบอดินก็ได  โดยเลี้ยงพอแมพันธุไวต้ังแตปลามีขนาดเล็ก  
ลักษณะของปลาพอพันธุที่ดีควรมีขนาดความยาวของลําตัวต้ังแต 50 เซนติเมตรข้ึนไป มี
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นํ้าหนักตัวประมาณ 2.5 กิโลกรัม ปลาขนาดดังกลาวโดยมากจะมีอายุประมาณ 2 ปข้ึนไป 
สําหรับลักษณะปลาแมพันธุที่ดีควรมีขนาดใหญกวาปลาพอพันธุ อีกทั้งควรมีนํ้าหนัก
ประมาณ 3 กิโลกรัม ซ่ึงปลาขนาดดังกลาวจะมีอายุโดยประมาณตั้งแต 3 ปข้ึนไป 
นอกจากลักษณะดังกลาวแลวปลาพอแมพันธุที่ดีควรตองเปนปลาที่ยังมีชีวิตอยู  มีความ
สมบูรณแข็งแรงไมเปนโรค มีสวนประกอบของรางกายครบถวนไมเปนแผลที่ลําตัว หรือมี
อวัยวะสวนใดสวนหน่ึงหายไป  และพอแมพันธุควรมีอายุไลเลี่ยหรือใกลเคียงกัน 

 
6.4  การเพาะฟกปลากะพงขาว 

 
หลังจากพอแมปลาผสมพันธุกันแลว วันรุงขึ้นจะรวบรวมไขปลาซ่ึงไขของปลา

กะพงขาวเปนไขชนิดที่ลอยนํ้า เพราะมีหยดน้ํามันที่มีขนาดใหญ ซ่ึงจะงายตอการรวบรวม
กอนที่ไขจะฟกเปนตัวโดยใชกระชอน สวิง หรืออวนที่ทําดวยผาตาถี่ จากนั้นนําไขไปใสใน
บอเพาะฟก สําหรับนํ้าทะเลที่ใชในบอเพาะฟกควรเปนนํ้าที่สะอาดและมีความเค็ม
ใกลเคียงกันหรือเทากับความเค็มในบอเพาะพันธุโดยมีความเค็มอยูระหวาง 28-30 สวน
ในพัน ใหนํ้ามีการหมุนเวียนและเพิ่มอากาศอยูตลอดเวลา ความลึกของน้ําอยูที่ 1.0-1.5 
เมตร ไขที่ไดรับการผสมจะฟกออกเปนตัว และยังไมจําเปนตองใหอาหารแกลูกปลา 
เพราะปลาจะใชอาหารจากถุงไขแดงที่ติดอยูบริเวณหนาทองซ่ึงเปนถุงอาหารที่ติดตัวมา
กับตัวปลาจนหมดแลวจึงคอยใหกินอาหาร จากนั้นจึงยายลูกปลาลงในบออนุบาลเพื่อทํา
การอนุบาลตอไป   
 

6.5 การอนุบาลลูกปลากะพงขาว 
 

สําหรับการอนุบาลลูกปลากะพงขาวแบงไดออกเปน 2 ชวงคือ 
1. การอนุบาลในชวงแรกจะอนุบาลลูกปลาที่ฟกออกจากไขจนกระทั่งมีอายุ 1 

เดือน ซ่ึงการอนุบาลในชวงน้ีจะมีผลตอการรอดของลูกปลา สําหรับอัตราการปลอยน้ันจะ
มีความหนาแนนที่ 50-100 ตัวตอนํ้า 1 ลิตร ซ่ึงข้ึนกับสภาพแวดลอมเปนปจจัยที่สําคัญ 
นํ้าที่ใชเลี้ยงตองมีคุณภาพดี อีกทั้งควรมีการเปลี่ยนถายน้ําทุกๆ วัน สําหรับอาหารที่ให
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ลูกปลาในชวงน้ีจะใหคลอเรลลาซึ่งเปนแพลงกตอนพืชที่มีขนาดเล็ก นอกจากนี้มีโรติเฟอร 
อารทีเมีย และเน้ือปลาสับละเอียด ตามลําดับของอายุของลูกปลาที่เพ่ิมข้ึน  

2.  การอนุบาลในชวงที่ 2 จะอนุบาลลูกปลาที่มีอายุ 1 เดือนข้ึนไปจนสามารถ
ปลอยลงเลี้ยงในบอเลี้ยงหรือในกระชังเลี้ยงได สําหรับการอนุบาลในชวงน้ีมีการอนุบาลได
2 วิธีดวยกันซ่ึงถาหากอนุบาลในบอดินบอควรมีขนาดตั้งแต 50-200 ตารางเมตรขึ้นไป มี
การเตรียมบอ จากนั้นจึงสูบนํ้าเขาบอใหมีระดับนํ้า 50 เซนติเมตร จึงปลอยปลาลงอนุบาล
เม่ือลูกปลากะพงขาวไดขนาด 3 เซนติเมตรขึ้นไปจึงสามารถจําหนายได สําหรับการ
อนุบาลในกระชังน้ันจะสามารปลอยลูกปลาลงอนุบาลไดหนาแนนกวาในบอดินเน่ืองจากมี
นํ้าไหลถายเทไดสะดวก และกระชังที่ใชอนุบาลจะเปนแบบที่มีหลักปกติดแนนอยูกับที่ไม
สามารถลอยขึ้นลงตามระดับของนํ้าได จากน้ันอนุบาลลูกปลาในกระชังจนมีขนาด 3 
เซนติเมตรขึ้นไปจึงสามารถจําหนายได นอกจากนี้ควรหมั่นดูแลกระชัง อาหาร คุณภาพ
นํ้า และศัตรูของลูกปลาอยางสม่ําเสมอ 

 

6.6  การเล้ียงปลากะพงขาว 
 

การเลี้ยงปลากะพงขาวนิยมเลี้ยงกันอยู 2 วิธี คือ การเลี้ยงในบอดิน และการ
เลี้ยงในกระชัง ซ่ึงมีวิธีการเลี้ยงดังน้ี 

1.  การเลี้ยงปลากะพงขาวในบอดิน  
ปจจุบันการเลี้ยงปลากะพงขาวในบอดินสามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะดังน้ี คือ 
 
1.1  การเลี้ยงปลากะพงขาวในนาขาว 
การเลี้ยงปลากะพงขาวในลักษณะนี้เปนการเสริมรายไดของเกษตรกรควบคูไป

กับการทํานาโดยยึดการทํานาเปนหลัก เน่ืองจากปลากะพงขาวสามารถอาศัยอยูในน้ําจืด
ได เม่ือเกษตรกรทําความสะอาดนาขาวและกักเก็บนํ้าแลวจึงนําลูกปลาที่มีขนาดความ
ยาว 1-2 น้ิว และตองเปนลูกปลาที่กินอาหารแบบมีชีวิตโดยตองเปนปลาที่ไมไดฝกใหกิน
เน้ือปลาหรืออาหารที่ไมมีชีวิตมากอน เพราะเมื่อนําลูกปลาลงเลี้ยงในนาขาวลูกปลาตอง
กินอาหารตามธรรมชาติที่มีในนาขาว เชน กุงฝอย และลูกปลาชนิดตางๆ เปนตน หาก
เปนลูกปลาที่ฝกใหกินเนื้อปลาหรืออาหารที่ไมมีชีวิตมากอน ความสามารถในการลาเหยื่อ
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หาอาหารตามธรรมชาติจะลดลง เน่ืองจากลูกปลาจะคุนเคยกับการกินอาหารจากการให      
จากนั้นจึงปลอยลูกปลาลงเลี้ยงในนาขาวดวยอัตรา 800 ตัวตอไร เม่ือเลี้ยงปลาไดถึง
ระยะเวลาที่นํ้าในนาขาวแหงและถึงระยะเวลาเก็บเกี่ยวขาวซึ่งใชเวลาประมาณ 3-5 เดือน
ก็จะจําหนายใหแกเกษตรกรที่เลี้ยงในบอหรือในกระชังนําไปเลี้ยงตอไปเพ่ือใหเจริญเติบโต
โตไดขนาดตลาดตองการ (นํ้าหนักประมาณ 200-400 กรัม) ซ่ึงผลผลิตและอัตราการ
เจริญเติบโตของปลาที่เลี้ยงข้ึนกับความสมบูรณของอาหารตามธรรมชาติ และระยะเวลา
ของการเลี้ยง  

สําหรับนาขาวที่ใชเลี้ยงปลาน้ัน บริเวณนาขาวรอบๆ คันนาจะตองขุดรองลึกลง
ไปกวาปกติประมาณ 50-60 เซนติเมตร และมีความกวางประมาณ 1 เมตร เพ่ือใหเปนที่
อยูอาศัยของปลากะพงขาว 

 
1.2  การเลี้ยงปลากะพงขาวในนากุง 
การเลี้ยงปลากะพงขาวในลักษณะน้ีเปนการใหปลาที่นํามาเลี้ยงหากินอาหาร

ตามธรรมชาติเชนเดียวกับการเลี้ยงปลาในนาขาว โดยใชนากุงที่ไมประสบความสําเร็จใน
การเลี้ยงกุงมาเลี้ยงปลากะพงขาวแทน ซ่ึงเกษตรกรตองทําความสะอาดนากุงโดยการ
ลอกเลนและสิ่งปฏิกูลตางๆ แลวตากนากุงนานประมาณ 2 สัปดาห จากนั้นจึงเปด
ประตูนํ้ารับนํ้าเขานาระดับนํ้าในนากุงประมาณ 1 เมตร ควรกักนํ้าในนากุงไวประมาณ 2 
สัปดาหเพ่ือเปนการเพิ่มอาหารตามธรรมชาติ  แลวจึงนําลูกปลาที่มีขนาดความยาว 1-2 
น้ิว และตองเปนลูกปลาที่กินอาหารแบบมีชีวิตโดยตองเปนปลาที่ไมไดฝกใหกินเน้ือปลา
หรืออาหารที่ไมมีชีวิตมากอน เพราะเมื่อนําลูกปลาลงเลี้ยงในนากุงลูกปลาตองกินอาหาร
ตามธรรมชาติที่เขามากับนํ้าทะเลที่เจริญเติบโตในนากุง เชน ลูกกุง ลูกปู เคย และลูกปลา
ชนิดตางๆ เปนตน หากเปนลูกปลาที่ฝกใหกินเน้ือปลาหรืออาหารที่ไมมีชีวิตมากอน 
ความสามารถในการลาเหยื่อหาอาหารตามธรรมชาติจะลดลง เน่ืองจากลูกปลาจะคุนเคย
กับการกินอาหารจากการให  

การปลอยลูกปลาลงเลี้ยงในนากุงจะปลอยดวยอัตราที่หนาแนนกวาการเลี้ยงใน
นาขาวประมาณ 1,000-1,600 ตัวตอไร เน่ืองจากในนากุงมีอาหารธรรมชาติมากกวาในนา
ขาวนั่นเอง เม่ือเลี้ยงปลาไดขนาดตามความตองการของตลาดซึ่งใชเวลาประมาณ 6 เดือน 
จึงจับปลาไปจําหนาย  
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สําหรับอัตราการรอดตายของปลากะพงขาวที่เลี้ยงในนากุงมีสูงกวาที่เลี้ยงในนา
ขาว โดยมีอัตราการรอดตายประมาณ 60 เปอรเซ็นต  

 
1.3   การเลี้ยงปลากะพงขาวในบอดินแบบพัฒนา   
การเลี้ยงปลากะพงขาวในลักษณะนี้มีการปลอยปลาลงเลี้ยงในอัตราที่หนาแนน

มากขึ้น มีระบบน้ําที่ดี มีการใหอาหารอยางสม่ําเสมอ มีการใชความรูและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการเลี้ยงปลา เพื่อใหปลาเจริญเติบโตดีและใหผลผลิตที่มากขึ้น จึงควรมี
ขอพิจารณาในการเลี้ยงดังน้ี 

 
ก. การเลือกสถานที่ 
เพื่อใหการเลี้ยงปลากะพงขาวมีประสิทธิภาพและประหยัด ควรเลือกสถานที่และ

พิจารณาปจจัยตางๆ ดังน้ี 
1. พื้นที่ที่จะใชขุดเปนบอเลี้ยงปลากะพงขาวจะตองสามารถถายเทน้ําไดดี  

   2. นํ้า นอกจากจําเปนสําหรับชีวิตประจําวันแลว ยังจําเปนตองใชผสมน้ําทะเล 
เพ่ือใหไดความเค็มในระดับตํ่าที่ตองการ ตลอดจนใชทําความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ
ตางๆ ดังน้ันควรมีแหลงนํ้าจืดสะอาดและมีมากพอ อาจขุดนํ้าบาดาลขึ้นมาใชก็ได นํ้าที่
นํามาใชเลี้ยงปลาควรมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ควรมีคาความเปนกรดเปนดางอยูระหวาง 
6.8-8.5 อีกทั้งปริมาณออกซิเจนในน้ําสูงกวา 3 สวนในพัน 
   3. ไฟฟา การเลี้ยงปลากะพงขาวจําเปนตองใชอุปกรณไฟฟาหลายชนิด เชน 
อุปกรณเพ่ิมอากาศในน้ํา เครื่องสูบนํ้า โคมไฟใหแสงสวาง ตูเย็น และเคร่ืองควบคุม
อุณหภูมิ เปนตน 
   4. โรงงานอุตสาหกรรม บอเลี้ยงปลากะพงขาวควรอยูหางจากโรงงาน
อุตสาหกรรม เพ่ือหลีกเลี่ยงน้ําเสีย มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ 
   5. ควรอยูใกลแหลงที่สามารถหาซื้ออาหารปลาไดงาย และพอเพียงตลอดทั้งป 
   6. ตลาด ควรมีตลาดรองรับ เพื่อสะดวกในการจําหนาย 
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ข. การเตรียมบอและพันธุปลา 
บอเลี้ยงปลากะพงขาวควรมีขนาด ½ - 2 ไร และควรมีความลึก 1.5-2.0 เมตร 

รูปรางบอเลี้ยงสวนใหญเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา กอนการนําปลาลงเลี้ยงตองลอกเลนทํา
ความสะอาดบอ หากเปนบอเกาใชปูนขาวในอัตรา 25-30 กิโลกรัมตอไร หวานใหทั่วบอ
เพื่อเปนการฆาเช้ือโรค แลวตากบอใหแหง สวนน้ําที่จะนําเขาบอจะตองกรองผานตะแกรง
เพื่อปองกันศัตรูของปลากะพงขาวโดยน้ําในบอมีความลึกประมาณ 1.5-1.8 เมตร สําหรับ
ลูกปลาที่จะนํามาปลอยเลี้ยงควรมีขนาดความยาว 2-3 น้ิว และเปนปลาที่ฝกใหกินอาหาร
แบบที่ไมมีชีวิตจําพวกเนื้อปลาหรืออาหารผสมไดดีแลวซ่ึงแตกตางจากลูกปลาที่เลี้ยงใน
นาขาวหรือนากุง อัตราการปลอยปลาคือ 3,200 ตัวตอไร หรือ 4,000 ตัวตอไรหากมีระบบ
นํ้าที่ดี 

 
ค. การใหอาหารและผลผลิต 
อาหารที่ใหสวนใหญจะใชปลาเปดสด หรืออาหารผสมแบบเปยก และอาหารเม็ด

แหง โดยใหอาหารวันละครั้งจนปลากินอิ่ม เม่ือเลี้ยงปลาได 6 เดือน ปลาจะมีนํ้าหนัก
ประมาณ 500-600 กรัม สําหรับอัตราการรอดตายของปลาที่เลี้ยงแบบพัฒนาประมาณ 80 
เปอรเซ็นต 

 
2. การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง 
ปลากะพงขาวที่จะปลอยเลี้ยงในกระชังตองมีความยาวประมาณ 10 เซนติเมตร

ข้ึนไป (4 น้ิว) จึงจะมีอัตราการรอดมากกวา 90 เปอรเซ็นต จากนั้นจึงคัดเลือกปลาที่มี
ขนาดใกลเคียงกันเลี้ยงอยูในกระชังเดียวกันเพื่อปองกันการแยงการกินอาหารของปลาที่มี
ขนาดใหญกวา โดยปลอยลงเลี้ยงในอัตรา 100-300 ตัวตอตารางเมตร ซ่ึงข้ึนกับ
สภาพแวดลอมและสถานที่ต้ังของกระชัง สวนอาหารที่ใชเลี้ยงปลาเปนพวกปลาสดหรือใช
ปลาเปดสดโดยใหอาหารจนอิ่มวันละ 2 คร้ังเชาและเย็น ซ่ึงหากปลาที่ใชเลี้ยงมีความสด
มากๆ หรืออาจจะเปนปลาสดที่แชแข็งไวก็ไดจะมีผลใหอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเน้ือดี
มาก แตหากใชปลาที่เปนอาหารไมคอยมีความสดจะสงผลใหอัตราการเปลี่ยนอาหารเปน
เน้ือไมคอยดี ปลากะพงขาวที่เลี้ยงในกระชังที่ระยะเวลา 6-7 เดือนจะไดขนาดตามที่ตลาด
ตองการ (500-800 กรัม) 
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6.7  ปญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงปลากะพงขาว 
 

สําหรับปญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงปลากะพงขาวมีดังน้ี 
1. ปญหาเรื่องการตลาด ปลากะพงขาวสงไปขายตางประทศไดนอยมาก 

เน่ืองจากตางประเทศสั่งซ้ือลูกปลาจากประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานไปเลี้ยง ทําใหมี
ปริมาณปลาคอนขางเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ 

2. ปญหาการตายของปลาเนื่องจากโรคและพยาธิ ซ่ึงพบไดทั้งในปลาวัยออน 
จนถึงขนาดพอแมพันธุที่มีนํ้าหนัก 3-4 กิโลกรัมขึ้นไป 

3. ปญหาการกินกันเองของปลากะพงขาว ซ่ึงเปนลักษณะนิสัยทั่วไปของปลากิน
เน้ือ จึงควรหมั่นคัดขนาดของปลาแยกออกไปเลี้ยงตางหาก 
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คําถามทายบทที่ 6 
 

1.  ปลากะพงขาวมีช่ือวิทยาศาสตรวาอะไร 
ก.  Clarias  batrachus 
ข.  Chanos  chanos 
ค.  Lates  calcarifer 
ง.  Anguilla  japonica  
 
2.  ปลากะพงขาวมีถิ่นที่อยูอาศัยบริเวณใด 
ก.  นํ้าจืด 
ข.  นํ้ากรอยหรือบริเวณปากแมนํ้า 
ค.  นํ้าเค็ม 
ง.  ถูกทุกขอ 
 
3.  ขอใดมิใชลักษณะที่ดีของพอพันธุปลากะพงขาว 
ก.  มีอายุมากกวาแมพันธุหลายป 
ข.  มีอายุโดยประมาณ 2 ปข้ึนไป 
ค.  มีนํ้าหนักตัวโดยประมาณ 2.5 กิโลกรัมข้ึนไป 
ง.  มีขนาดลําตัวยาวตั้งแต 50 เซนติเมตรขึ้นไป 
 
4.  ไขปลากะพงขาวมีลักษณะแบบใด  
ก.  ไขจมไมติดวัตถุ 
ข.  ไขลอยนํ้า 
ค.  ไขจมติดวัตถุ 
ง.  ไขกึ่งจมกึ่งลอย 
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คําถามทายบทที่ 6 (ตอ) 
 
5.  เหตุใดหลังจากลูกปลากะพงขาวฟกออกจากไข 1-2 วันแรกยังไมจําเปนตองใหอาหาร
แกลูกปลา 
ก.  ลูกปลามีถุงอาหารจากถุงไขแดงที่ติดตัวมา 
ข.  ลูกปลาตองปรับตัวกับสภาพแวดลอมใหม 
ค.  ลูกปลายงัไมมีฟนสําหรับการบดเคี้ยวอาหาร 
ง.  ลูกปลายังไมมีสัญชาตญานในการกินอาหาร 
 
6.  ขอใดมิใชอาหารที่ใชในการอนุบาลลูกปลากะพงวัยออน 
ก.  สาหรายสีเขียวคลอเรลลา 
ข.  โรติเฟอร 
ค.  อารทีเมีย 
ง.  แมลงขนาดเล็ก 

 
7.  ขอใดมิใชขอควรคํานึงในการเลี้ยงปลากะพงขาวในนาขาว 
ก.  ลูกปลาตองฝกใหกินอาหารที่ไมมีชีวิตมากอน   
ข.  เปนการเลี้ยงสัตวนํ้าเสริมรายไดที่ควบคูกับการทํานา 
ค.  ผลผลิตที่ไดข้ึนกับความอุดมสมบูรณของอาหารตามธรรมชาติ 
ง.  นาขาวที่ใชเลี้ยงปลากะพงขาวรอบคันนาตองขุดลึกลงไปกวาปกติ 

 
8.  การเลี้ยงปลากะพงขาวในนาขาวมีขอแตกตางจากการเลี้ยงปลากะพงขาวในนากุง
อยางไร  
ก.  อาหารที่ใชเลี้ยง 
ข.  พฤติกรรมการกินอาหารลูกปลาที่นํามาเลี้ยง   
ค.  อัตราการปลอยลูกปลาในพื้นที่เลี้ยง 
ง.  ไมมีขอใดถูก 
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คําถามทายบทที่ 6 (ตอ) 
 

9.  ขอใดมิใชสาเหตุที่ทําใหการเลี้ยงปลากะพงขาวในบอดินแบบพัฒนาใหผลผลิตสูง   
ก.  มีระบบนํ้าที่ดี 
ข.  มีการใหอาหารอยางสม่ําเสมอ 
ค.  การปลอยปลาลงเลี้ยงไมหนาแนน 
ง.  มีการใชความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเลี้ยง 
 
10.  การเลี้ยงปลากะพงขาวแบบใดใหอัตราการรอดตายของปลานอยที่สุด  
ก.  การเลี้ยงปลากะพงขาวในนากุง    
ข.  การเลี้ยงปลากะพงขาวในนาขาว     
ค.  การเลี้ยงปลากะพงขาวในบอดินแบบพัฒนา   
ง.  การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง 
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