เรียบเรียง : ปกรณ อุน ประเสริฐ
งานเอกสารคําแนะนํา กองสงเสริมการประมง กรมประมง
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การเพาะเลีย้ งปลาตะเพียนขาว
ปลาตะเพียนขาว เปนปลาพื้นเมืองและเปนปลาที่คนไทยทั่วทุกภาค ของประเทศรูจ กั ปลา
ตะเพียนขาวมีชอ่ื สามัญ หรือภาษาอังกฤษวา Jawa หรือ carp มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Puntius
gonionotus (Bleeker) เปนปลาทีส่ ามารถ นํามาเลีย้ งและเพาะขยายพันธุไ ดงา ยจึงเปนปลาพืน้ เมืองที่
ไดรับการคัดเลือกใหสงเสริมในการเพาะเลี้ยงชนิดหนึ่ง ในดานโภชนาการนัน้ เปนปลาทีไ่ ดรบั ความ
นิยมอยางกวางขวางในหมูค นไทยทัง้ ในเมืองและชนบท
การเพาะเลีย้ งปลาตะเพียนขาวไดดําเนินการเปนครัง้ แรกกอนป พ.ศ. 2503 ทีส่ ถานีประมง
(บึงบอระเพ็ด) นครสวรรคตอมาการเพาะพันธุปลาชนิดนี้ไดรับการพัฒนาทั้งวิธีเลีย นแบบธรรมชาติ
และผสมเทียม ซึ่งสามารถเผยแพรและจําหนายอยางกวางขวางในปจจุบนั

แหลงกําเนิดและการแพรกระจาย
ปลาตะเพียนขาว เปนปลาที่มีถิ่นกําเนิดดัง้ เดิมอยูแ ถบแหลมอินโดจีน ชวา ไทย สุมาตรา
อินเดีย ปากีสถาน และยังมีชกุ ชุมในถิน่ ดังกลาว สําหรับประเทศไทยเรานั้น มีอยูท ว่ั ไปในแหลงนํ้า
ธรรมชาติ อันไดแก แมน้ํา หวย หนอง คลอง บึงตางๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ

รูปรางลักษณะ
ปลาตะเพียนขาวมีลักษณะลําตัวแบนขาง หัวเล็ก ปากเล็ก ริมฝปาก ขอบสวนหลังโคงยกสูงขี้
นความยาวจากสุดหัวจรดปลายหาง 2.5 เทาของความสูง จะงอยปากแหลม มีหนวดเสนเล็กๆ 2 คู ตน
ของครีบหลังอยูต รงขามกับเกล็ด ทีส่ บิ ของเสนขางตัว เกล็ดตามแนวเสนขางตัวมี 29 -31 เกล็ด ลําตัว
มีสีเงิน สวน หลังมีสคี ลํ้า สวนทองสีขาว ทีโ่ คนของเกล็ดมีสเี ทาจนเกือบดํา ปลาตะเพียนขาว ขนาดโต
เต็มทีม่ ลี ําตัวยาวสูงสุดถึง 50 เซนติเมตร

อุปนิสยั และคุณสมบัตบิ างประการ
1. ความเปนอยู
ปลาตะเพียนขาวเปนปลาทีห่ ลบซอนอยูต ามแมน้ํา ลําคลอง หนอง บึง ที่มีกระแสนํ้าไหลออนๆ
หรือนํ้านิ่ง เปนปลาทีท่ นตอสิง่ เปลีย่ นแปลงและสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี ทั้งยังเจริญ
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เติบโตในนํ้ากรอยทีม่ คี วามเค็มไมเกิน 7 สวนพัน อุณหภูมเิ หมาะสมสําหรับปลาชนิดนีอ้ ยูร ะหวาง 25- 33 องศาเซลเซียส
2. นิสยั การกินอาหาร
2.1 ระบบการกินอาหาร การตรวจสอบระบบการกินอาหารของ ปลาตะเพียนขาว ขนาด 12.5
- 25.5 เชนติเมตร พบวา มีฟนในลําคอ(Pharyngeal teeth) เปนชนิดกัดบดแบบสามแถว มีซเ่ี หงือก
สั้นๆ อยูหา งกันพอประมาณ ทอทางเดินอาหาร กระเพาะอาหารไมมลี กั ษณะแตกตางจากลําไส
ลําไสมผี นังบางๆ ยาวขดเปนมวนยาว 2.02 - 2.73 เทา ความยาวสุดของลําตัว
2.2 นิสัยการกินอาการ กลาวกันวาลูกปลาตะเพียนขาววัยออน กินสาหรายเซลลเดียวและ
แพลงกตอนขนาดเล็ก สวนพวกปลาขนาด 3 - 5 นิว้ กินพวกพืชนํ้า เชน แหนเปด สาหรายพุงชะโด
ผักบุง สําหรับปลาขนาดใหญสามารถกินใบพืชบก เชน ใบมันเทศ ใบมันสําปะหลัง หญาขน ๆลๆ พบวา
ปลาตะเพียนขาวหาอาหารกินในเวลากลางวันมากกวากลางคืน
3. การแยกเพศ
ลักษณะภายนอกของปลาตัวผูค ลายคลึงกันมากแตเมือ่ ใกลผสมพันธุ จะสังเกตไดงา ยขึน้ คือ ตัว
เมียจะมีทองอูมเปงพืน้ ทองนิม่ และรูกน กวางกวาปกติสว นตัวผูท อ งจะแบนพืน้ ทองแข็ง ถาเอามือลองรีด
เบาๆ ที่ทอ งจะมีน้ําสีขาวขุน คลายนํ้านมไหลออกมา หากเอามือลูบตามแกมจะรูส กึ สากมือ

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบลักษณะปลาตัวผูและ

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบลักษณะเพศปลาตัวผูแ ละตัวเมีย

ตัวเมียที่สมบูรณเพศ

การเพาะพันธุป ลาตะเพียนขาว
ในการเพาะพันธุป ลาตะเพียนขาว ควรเลีย้ งพอแมพนั ธุเ อง บอขุนเลีย้ ง พอแมพนั ธุค วรเปนบอ
ดินขนาดประมาณ 400 ตารางเมตร ถึง 1ไรโดยปลอย ปลาเพศผูเพศเมีย แยกบอกันในอัตราประมาณ
800 ตัว/ไรใหผกั ตางๆ หรือ อาหารผสมในอัตราประมาณรอยละ 3 ของนํ้าหนักตัวการเลีย้ งพอแมปลา
อาจจะเริ่มในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน โดยคัดปลาอายุประมาณ 8 เดือน แยกเพศและปลอยลงบอ
เมื่ออากาศเริ่มอุนขึ้นในเดือนกุมภาพันธควรตรวจสอบพอแมปลา ถาอวนเกินไปก็ตอ งลดอาหาร หาก
ผอมเกินไปก็ตอ งเรงอาหาร ทัง้ นีค้ วรจะถายนํ้าบอยๆ เพือ่ เรงการเจริญเติบโตของไขและนํ้าเชือ้ การเพาะ
พันธุ จะเริ่มไดประมาณเดือนมีนาคมถึงกันยายน โดยพอแมพันธุจะพรอมที่สุด ในเดือนพฤษภาคม มิถนุ ายน
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1. การคัดพอแมพนั ธุ
ปลาเพศเมียที่มีไขแกจัดจะมีทองอูมโปงและนิ่ม ผนังทองบาง ชองเพศและชองทวารคอนขาง
พองและยืน สวนปลาเพศผูแ ทบจะไมมปี ญ
 หาเรือ่ งความพรอมเนือ่ งจากสรางนํ้าเชือ่ ไดดเี กือบตลอดป
2. การฉีดฮอรโมน
โดยทั่วไปจะใชตอ มใตสมองจากปลาจีน หรือปลายี่สกเทศ ฉีดใน อัตรา 1.5 - 2 โดส ขึน้ กับ
ความตองการของแมปลา ฉีดเพียงเข็มเดียวปลาเพศผูไ มตอ งฉีด ตําแหนงทีน่ ยิ มฉีดใตเกล็ดบริเวณใต
ครีบหลังเหนือเสน ขางตัวหรือบริเวณโคนครีบหู ในบางพืน้ ทีน่ ยิ มใชฮอรโมนสังเคราะหLHRN ฉีดใน
อัตรา 20 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ควบคูกับยาเสริมฤทธิ์ Domperidone ในอัตรา 5 - 1O มิลลิกรัม/
กิโลกรัม จะมีผลใหปลาวางไขเชนเดียวกัน

ภาพที่ 3 อุปกรณที่ใชในการผสมเทียม

ภาพที่ 4 การฉีดฮอรโมน

3. การผสมพันธุ
การผสมพันธุทําได 2 วิธี คือ
3.1 ปลอยใหพอ แมปลาผสมพันธุก นั เอง
หากเลือกวิธีการนีเ้ มือ่ ฉีดฮอรโมนเสร็จ ก็จะปลอยพอแมปลาลง ในบอเพาะรวมกัน โดยใชอตั รา
สวนแมปลา l ตัว/ปลาเพศผู 2 ตัว บอเพาะควรมีพน้ื ทีไ่ มต่ํากวา 3 ตารางเมตร ลึกประมาณ l เมตร บอ
ขนาดดังกลาว จะปลอยแมปลาไดประมาณ 3 ตัว เพือ่ ความสะดวกในการแยกพอแมปลาควรใชอวนชอง
ตาหาง ปูในบอไวชน้ั หนึง่ กอน แลวจึงปลอยพอแมปลาลงไป แมปลาจะวางไขหลังการฉีดประมาณ 4 7 ชั่วโมง โดยจะไลรดั กันจนนํ้าแตกกระจาย เมือ่ สังเกตวาแมปลาวางไขหมดแลว ก็ยกอวนที่ปูไวออกพอ
แมปลาจะติดมาโดยไขปลาลอดตาอวนลงไปรวมกันในบอ จากนั้นก็รวบรวมไขปลาไปฟกในกรวยฟก
การผสมพั น ธุ  วิ ธี นี้ มี ข  อ ดี ใ นเรื่ อ งคุ ณ ภาพของไข ที่ ไ ด มั ก จะ เป น ไข ที่ สุ ก พอดี นอกจากนั้ น
ผูเพาะยังไมตองเสียเวลารอดวย แตในบางครัง้ ปลาตัวผูอ าจไมฉดี นํ้าเชือ้ เขาผสมทําใหไขที่ไดไมฟกเปน
ตัว นอกจากนั้น ไขทร่ี วบรวมไดมกั จะไมสะอาด
3.2 วิธกี ารผสมเทียม
หลังจากฉีดประมาณ 4 - 5 ชั่วโมง จะสามารถรีดไขปลาใดโดยปลา จะมีอาการกระวนกระวาย
วายนํ้าไปมารุนแรงผิดปกติ บางตัวอาจจะขึน้ มาฮุบอากาศบริเวณผิวนํ้า เมือ่ พบวาปลามีอาการดังกลาว
ก็ควรตรวจดูความพรอมของแมปลา โดยจับปลาหงายทองขึน้ โดยตัวปลายังอยูในนํ้าและบีบบริเวณใกล
ชองเพศเบาๆ หากพบวาไขพงุ ออกมาอยางงายดายก็นําแมปลามารีดไขได การผสมเทียมใชวิธีแหงแบบ
ดัดแปลงโดยใชผาขับตัวปลาใหแหงแลวรีดไขลง ในภาชนะที่แหงสนิท จากนัน้ นําปลาตัวผูม ารีดนํ้าเชื้อ
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ลงผสม ในอัตราสวนของ ปลาตัวผู 1- 2 ตัว ตอไขปลาจากแมไข 1 ตัวใชขนไกคนไขกบั นํ้าเชือ้ จนเขา
กันดีแลวจึงเติมนํ้าสะอาดเล็กนอยพอทวมไขการคนเล็กนอยในขัน้ ตอนนีเ้ องเชือ้ ตัวผู ก็จะเขาผสมกับไข
จากนั้นจึงเติมนํ้าจนเต็มภาชนะถายนํ้าเปนระยะๆเพือ่ ลางไข ใหสะอาด ไขจะคอยๆ พองนํ้า และขยาย
ขนาดขึ้นจนพองเต็มทีภ่ ายในเวลา ประมาณ 20 นาที ระหวางชวงเวลาดังกลาวตองคอยถายนํ้าอยูเ สมอ
เพื่อปองกัน ไมใหไขบางสวนเสีย เมือ่ ไขพองเต็มทีแ่ ลวก็สามารถนําไปฟกในกรวยฟกได

ภาพที่ 5 การรีดไขแมพันธุ

ภาพที่ 7 คนไขและนํ้าเชือ้ ใหผสมเขากัน

ภาพที่ 6 การรีดนํ้าเชื้อพอพันธุ

ภาพที่ 8 นําไขทผ่ี สมแลวไปฟกในกรวยฟกไข

การอนุบาลลูกปลา
บอที่ใชเปนบอดินขนาดประมาณครึง่ ไรถงึ หนึง่ ไร ความลึกประมาณ 1 เมตร กอนปลอยลูกปลา
ตองเตรียมบอใหดีเพื่อกํ าจัดศัตรูและเพิ่มอาหารของลูกปลาในบอ การอนุบาลลูกปลาตะเพียนขาวนี้
ระดับนํ้าในบออนุบาลขณะเริม่ ปลอยลูกปลาควรอยูใ นระดับ 30 - 40 เซนติเมตร แลวคอยๆเพิม่ ระดับ
นํ้า สัปดาหละ 10 เซนติเมตรเพือ่ รักษาคุณสมบัตนิ ้ํา สวนการใสปยุ นัน้ หากวางแผน จะอนุบาลดวย
อาหารสมทบเพียงอยางเดียวก็ไมตอ งเติมปุย ในบอ
อนึ่ง การขนยายลูกปลาลงบอดินเมือ่ ยายลูกปลาลงบอดินแลวใหอาหาร ซึง่ อาจใชไขตม เอาแต
ไขแดงนําไปละลายนํ้าและกรองผานผาโอลอนแลวนํ าไปบรรจุในกระบอกฉีดนํ้าและพนใหทั่วผิวนํ้าหรือ
ตักราดใหทั่วบอ ปริมาณไขที่ใหขึ้นอยูกับพื้นที่บอ บอ 1 ไร ปลอยลูกปลาประมาณ 1,000 - 1,500
ตัว/ตารางเมตร
เมื่อลูกปลาโตขึน้ ในวันที่ 5 จะเริม่ ลดอาหารไขและใหรําละเอียด โดยคอย ๆ โรยทีละนอย
รอบๆ บอกะใหรําแผกระจายเปนพื้นที่กวางประมาณ 1 วา จากขอบบอ เพราะลูกปลาสวนใหญจะอาศัย
อยูในบริเวณนี้ การสังเกตการกินอาหารทํายาก เพราะลูกปลายังไมขน้ึ มากินทีผ่ วิ นํ้า แตจะคอยกิน
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อาหารที่คอยๆ จมลง หลังใหอาหารแลวใชแกวตักลูกปลามาดู ถาลูกปลากินอาหารดีทอ งจะขาว เห็นชัด
เจน เมื่ออนุบาลไปไดประมาณ 2 สัปดาหลกู ปลาจะเริม่ ขึน้ มากินอาหารทีผ่ วิ นํ้าจะสังเกตการกินอาหาร
ไดงายขึ้น โดยจะโรยรําดานเหนือลม รําจะคอยๆ ลอยโปรงตรงขามตองคอยสังเกตวาเศษรําทีล่ อยมาติด
ขอบบอมีมากนอยเพียงใด ถามีมากก็แสดงวาใหอาหารมากเกินไปตองลดอาหารลง

ภาพที่ 9 การใหอาหารเชน รํา แกลูกปลาที่อนุบาลในบอดิน

อาหารที่ใหน้ี ถาใหไดคณ
ุ คาทางโภชนาการดียง่ิ ขึน้ ควรผสมปลาปน รอนแลวในอัตราสวน รํา :
ปลาปนเทากับ 3 : 1 การใหรําอาจจะใหวนั ละ3 - 4 ครัง้ ในระยะแรก ๆ และลดลงเหลือ 2 ครัง้ ใน
เวลาตอมา โดยทัว่ ไปเมือ่ อนุบาล ได 4 - 6 สัปดาหจะไดลกู ปลาขนาดประมาณ 1 นิว้ อัตรารอด
ประมาณรอยละ 30 - 40 ซึ่งหมายความวาจะไดลูกปลาจํานวน 480,000 - 640,000 ตัว/ไร

การเลีย้ งปลาตะเพียนขาว
ปลาตะเพียนสามารถเจริญเติบโตไดดใี นแหลงนํ้าทั่วไป เปนปลาทีเ่ ลีย้ ง งายกินพืชเปนอาหาร
อาศัยอยูไดดที ง้ั ในแหลงนํ้าไหลและแหลงนํ้านิง่ แมกระทัง่ ในนาขาว เมื่ออายุเพียง 6 เดือน ก็สามารถจะ
มีน้ําหนักไดถงึ ครึง่ กิโลกรัม บอเลีย้ ง ควรเปนบอขนาด 400 ตารางเมตรจนถึงขนาด 1 ไร หรือมาก
กวานั้น ความลึกของนํ้าในบอ ควรใหลึกกวา1เมตรขึน้ ไป ใชเลีย้ งลูกปลาทีม่ ขี นาดยาว 5 - 7
เซนติเมตรขึน้ ไป ในอัตราสวน 3 - 4 ตัว ตอตารางเมตร หรือ 5,000 ตัว/ไร
บอใหม หมายถึง บอที่เพิ่งขุดใหมและจะเริม่ การเลีย้ งเปนครัง้ แรกบอใน ลักษณะเชนนีไ้ มคอ ยมี
ปญหาเรื่องโรคพยาธิที่ตกคางอยูในบอเพียงแตบอใหม จะมีอาหารธรรมชาติอยูน อ ย หากภายในบอมี
คุณสมบัตขิ องดินและนํ้าไม เหมาะสมก็ตอ งทําการปรับปรุง เชน นํ้าและดินมีความเปนกรดเปนดางตํ่า
กวา6.5 ก็ตอ งใชปนู ขาวชวยในการปรับสภาพ ระบายนํ้าเขาใหมรี ะดับประมาณ 10 เซนติเมตร ทิ้งไว
ประมาณ 1 สัปดาห จึงใสปยุ คอก หรือปุยวิทยาศาสตรจากนัน้ ก็ระบายนํ้าเขาใหมรี ะดับประมาณ 50
เซนติเมตรทิง้ ไวอกี 5 - 7 วันจึงปลอยนํ้า ใหไดระดับตามตองการประมาณ 1 - 1.5 เมตร จึงปลอย
ปลาลงเลีย้ ง
บอเกาหรือบอทีผ่ า นการเลีย้ งมาแลวหลังจากจับปลาแลวทําการสูบนํ้า ออกใหแหงทิง้ ไวไมนอ ย
กวาหนึ่งวันจากนัน้ ใสปนู ขาวฆาเชือ้ โรคและพยาธิพรอม ทัง้ ปรับสภาพความเปนกรดเปนดางของกนบอ
แตถา เปนบอทีม่ เี ลนอยูม าก ควรทําการลอกเลนขึน้ กอนแลว จึงคอยใสปูนขาวจากนั้นตาdบอทิง้ ไวอกี
7 วันแลวจึงปฏิบตั เิ หมือนกับบอใหม แตถา ไมสามารถสูบนํ้าใหแหงไดจําเปนตองกําจัดศัตรูปลาใหหมด
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เสียกอนศัตรูของปลาตะเพียน ไดแก พวกปลากินเนือ้ เชน ปลาชอน ปลาดุก กบ เขียด และงู ควรใช
โลตน๊ิ สด 1 กิโลกรัมตอปริมาณนํ้า 100 ลูกบาศกเมตรวิธใี ชคอื ทุบหรือบดโลตน๊ิ ใหละเอียดนําลงแชน้ํา
ลึก 1 หรือ 2 ปบ ขยําโลตน๊ิ เพือ่ ใหน้ําสีขาวออกมาหลายๆ ครัง้ จนหมดแลวนําลงไปสาดใหทว่ั บอ ศัตรู
พวกปลาดังกลาวก็จะตายลอยขึน้ มาตองเก็บออกทิง้ อยาปลอยให เนาอยูใ นบอกอนทีจ่ ะปลอยปลาลง
เลี้ยงควรทิง้ ระยะไวประมาณ10 วัน เพื่อให ฤทธิข์ องโลตน๊ิ สลายตัวเสียกอน สวนนํ้าทีจ่ ะระบายเขามา
ใหม ควรใชตะแกรงกรองเอาเศษตางๆ และปลาอืน่ ๆ ไมใหเขามาในบอได

การใสปยุ ในบอปลา
อัตราการใสปยุ คอกทีน่ ยิ มใชกนั สวนใหญอยูใ นระดับ 150-200 กิโลกรัม /ไร ใสทุกๆ ชวง 2
- 3 เดือนปริมาณแตกตางกันไปตามสภาพของบอและความหนาแนนของปลาทีเ่ ลี้ยง สําหรับอัตราการ
ใชปุยวิทยาศาสตรก็จะ แตกตางกันไปตามชนิดของปุย คือ
ปุยฟอสเฟต เปนทีน่ ยิ มใชกนั มากทีส่ ดุ พอสรุปไดวา ควรใชประมาณ 25 - 30 กิโลกรัมตอ 6
ไรตอ 6 เดือน
ปุยไนโตรเจน อัตราการใชไมคอ ยแนนอนแตกตางกันไปแตละทองถิน่ เชน ปุย แอมโมเนียเหลว
มีไนโตรเจนอยู 20 เปอรเซ็นตใช 150 ลิตรตอ 6 ไร สวนผสมปุย เอ็น - พี - เค 300 - 500 กิโลกรัม
ตอ 6 ไรตอ ป
การเลี้ยงปลาตะเพียนในบอดินบอทีเ่ หมาะสมควรมีขนาดเนือ้ ทีท่ ผ่ี วิ นํ้า มากกวา 400 ตาราง
เมตรขึ้นไป ลึกประมาณ 1- 1.5 เมตร หลังจากเตรียมบอดังไดกลาวมาแลว ปลอยลูกปลาขนาด 1.5 2 เซนติเมตร ในอัตรา 3 - 4 ตัว/ตารางเมตรใหอาหารวันละ 2 เวลา เชา - เย็น ในอัตรา 3 - 4
เปอรเซ็นต ของนํ้าหนักตัวปลา รูปแบบบอทีใ่ ชเลีย้ งควรมีระบบการระบายนํ้าที่ดี
การเลีย้ งปลาตะเพียนในนาขาว ควรมีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 10 - 15 ไร การดัดแปลงพืน้ ทีน่ าใหเปน
นาปลาก็สามารถปฏิบัติไดงาย โดยขุดดินในพืน้ ทีน่ ารอบๆ ถมเสริมคันดินใหสงู ขึน้ ทําใหมคี วามแข็งแรง
จะทําใหเกิดคูรอบคันดิน สามารถเก็บกักนํ้าใหขงั อยูใ นพืน้ ทีน่ า ใชสําหรับเลีย้ งปลา คูทข่ี ดุ นีค้ วรมีขนาด
กวางไมนอ ยกวา 50 ซม. ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร คันดินควรสูงประมาณ 75 - 100 เซนติเมตร
เหลือใหคนั ดินสูงกวาระดับนํ้าสูงประมาณ 60 เซนติเมตร กวาง 50 เซนติเมตร มุมทีจ่ ะเปนทางระบาย
นํ้าออกจากนาควรเปนดานทีต่ ่ําสุด ถาเปนไปไดขดุ หลุมกวาง 1 เมตร ยาว 1 เมตร ลึก 60 - 70
เซนติเมตรไวเพื่อ สะดวกในการจับปลา โดยปลาจะมารวมกันเองในหลุมนีเ้ มือ่ เวลานํ้าลดในฤดู เก็บ
เกี่ยวขนาดของปลาทีป่ ลอยใชขนาด 3 - 5 เซนติเมตรขึน้ ไป ปลอยอัตรา 400 - 600 ตัว/ไร การใส
ปุยและการใหอาหารจะใชนอ ยกวาการเลีย้ งแบบอืน่ ๆ เราจะใหอาหารเพียงวันละครัง้ การปลอยปลาจะ
ปลอยหลังจากดํากลาประมาณ 7 วัน ปลอยนํ้าเขานาใหสงู ประมาณ 1 ฟุต ใชระยะเวลาในการเลีย้ ง
ประมาณ 3 - 4 เดือน ซึง่ จะพอดีกบั ขาวสุกปลาก็โตมีขนาดพอนําไปจําหนายตามทองตลาดได การ
เลี้ยงปลาตะเพียนขาวสามารถเลีย้ งรวมกับปลาชนิดอืน่ ไดเพือ่ เปน การใชประโยชนภายในบอใหไดเต็ม
ที่ปลาแตละชนิดที่ปลอยลงเลี้ยงรวมกันจะตองโตไดขนาดตลาดในเวลาพรอมกันเพื่อสะดวกในการเก็บ
เกี่ยวผลผลิต ปลาที่ เหมาะสมกับการเลีย้ งปลาตะเพียนขาวจะตองไมมนี สิ ยั ทีช่ อบทํารายปลาชนิดอืน่
และไมควรเปนพวกปลากินเนื้อ ปลาทีจ่ ะเลีย้ งจนโตไดขนาดตามทีต่ อ งการนอกจากใชอาหารธรรมชาติ
ซึ่งมีอยูในบอเลี้ยงจําเปนตองใหอาหารสมทบเพิม่ เติมเพือ่ เปนการเรงใหปลา มีอตั ราการเจริญเติบโตเร็ว
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ขึ้น อาหารสมทบดังกลาว ไดแก แหนเปดและไขน้ํา (ไขน้าเป
ํ นพืชทีเ่ กิดขึน้ ลอยอยูบ นผิวนํ้าปะปนกับ
พวกจอกแหน มีลกั ษณะเปน เม็ดกลม ๆ ขนาดเทาๆ กับสาคูเม็ดเล็กทีย่ งั ไมแชน้ํา มีสคี อ นไปทางเขียว
ออน ใชโปรยใหกินสดๆ) เศษผักตางๆโดยวิธีตมใหเปอยผสมกับรําหรือปลายขาว ที่ตมสุก, กากถั่ว
เหลือง, กากถัว่ ลิสง ใชแขวนหรือใสกระบะไมไวในบอ สวน อาหารจําพวกเนื้อสัตวหรือสัตวที่มีชีวิต เชน
ตัวไหม ปลวก ไสเดือน หนอน มด ฯลฯ ใชโปรยใหกิน พวกเครือ่ งในและเลือดของพวกสัตวตา งๆ เชน
หมู วัว ควาย ใชบดผสมคลุกเคลากับรําและปลายขาวซึง่ ตมสุกแลวนําไปใสไวใน กระบะไมในบออัตรา
การใสปยุ คอกทีน่ ยิ มใชกนั สวนใหญอยูใ นระดับ 150-200 กิโลกรัม /ไร ใสทุก ๆ ชวง 2 - 3 เดือน
ปริมาณแตกตางกันไปตามสภาพของบอและความหนาแนนของปลาทีเ่ ลีย้ ง สําหรับอัตราการใชปุยวิทยา
ศาสตรกจ็ ะแตกตางกันไปตามชนิดของปุย คือ
ปุยฟอสเฟต เปนทีน่ ยิ มใชกนั มากทีส่ ดุ พอสรุปไดวา ควรใชประมาณ 25 - 30 กิโลกรัมตอ 6
ไรตอ 6 เดือน
ปุยไนโตรเจน อัตราการใชไมคอ ยแนนอนแตกตางกันไปแตละทองถิน่ เชน ปุย แอมโมเนียเหลว
มีไนโตรเจนอยู 20 เปอรเซ็นตใช 150 ลิตรตอ 6 ไร สวนผสมปุย เอ็น - พี - เค 300 - 500 กิโลกรัม
ตอ 6 ไรตอ ป
การเลี้ยงปลาตะเพียนในบอดินบอทีเ่ หมาะสม ควรมีขนาดเนือ้ ทีท่ ผ่ี วิ นํ้า มากกวา 400 ตาราง
เมตรขึ้นไป ลึกประมาณ 1- 1.5 เมตร หลังจากเตรียมบอดังไดกลาวมาแลว ปลอยลูกปลาขนาด 1.5 2 เซนติเมตร ในอัตรา 3 - 4 ตัว/ตารางเมตร ใหอาหารวันละ 2 เวลา เชา - เย็น ในอัตรา 3 - 4
เปอรเซ็นตของนํ้าหนักตัวปลา รูปแบบบอทีใ่ ชเลีย้ งควรมีระบบการระบายนํ้าที่ดี
การเลีย้ งปลาตะเพียนในนาขาว ควรมีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 10 - 15 ไร การดัดแปลงพื้นที่นาให
เปนนาปลาก็สามารถปฏิบัติไดงาย โดยขุดดินในพืน้ ทีน่ ารอบๆ ถมเสริมคันดินใหสงู ขึน้ ทําใหมคี วามแข็ง
แรงจะทําใหเกิดคูรอบคันดิน สามารถเก็บกักนํ้าใหขงั อยูใ นพืน้ ทีน่ า ใชสําหรับเลีย้ งปลา คูท่ีขดุ นีค้ วรมี
ขนาดกวางไมนอ ยกวา 50 ซม. ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร คันดินควรสูงประมาณ 75 - 100
เซนติเมตร เหลือใหคนั ดินสูงกวาระดับนํ้าสูงประมาณ 60 เซนติเมตร กวาง 50 เซนติเมตร มุมทีจ่ ะเปน
ทางระบายนํ้าออกจากนาควรเปนดานทีต่ ่ําสุด ถาเปนไปไดขดุ หลุมกวาง 1 เมตร ยาว 1 เมตร ลึก 60
- 70 เซนติเมตรไวเพื่อ สะดวกในการจับปลา โดยปลาจะมารวมกันเองในหลุมนีเ้ มือ่ เวลานํ้าลดในฤดู
เก็บเกี่ยวขนาดของปลาทีป่ ลอยใชขนาด3 - 5 เซนติเมตรขึน้ ไป ปลอยอัตรา 400 - 600 ตัว/ไร การ
ใสปุยและการใหอาหารจะใชนอ ยกวาการเลีย้ งแบบอืน่ ๆ เราจะใหอาหารเพียงวันละครัง้ การปลอยปลา
จะปลอยหลังจากดํากลาประมาณ 7 วัน ปลอยนํ้าเขานาใหสงู ประมาณ 1 ฟุต ใชระยะเวลาในการเลีย้ ง
ประมาณ 3 - 4 เดือน ซึง่ จะพอดีกบั ขาวสุกปลาก็โตมีขนาดพอนําไปจําหนายตามทองตลาดได การ
เลี้ยงปลาตะเพียนขาวสามารถเลีย้ งรวมกับปลาชนิดอืน่ ไดเพือ่ เปน การใชประโยชนภายในบอใหไดเต็ม
ที่ปลาแตละชนิดที่ปลอยลงเลี้ยงรวมกันจะตองโตไดขนาดตลาดในเวลาพรอมกันเพื่อสะดวกในการเก็บ
เกี่ยวผลผลิต ปลาที่ เหมาะสมกับการเลีย้ งปลาตะเพียนขาวจะตองไมมนี สิ ยั ทีช่ อบทํารายปลาชนิดอืน่
และไมควรเปนพวกปลากินเนื้อ ปลาทีจ่ ะเลีย้ งจนโตไดขนาดตามทีต่ อ งการนอกจากใชอาหารธรรมชาติ
ซึ่งมีอยูในบอเลี้ยงจําเปนตองใหอาหารสมทบเพิม่ เติมเพือ่ เปนการเรงใหปลา มีอตั ราการเจริญเติบโตเร็ว
ขึ้น อาหารสมทบดังกลาว ไดแก แหนเปดและไขน้ํา (ไขน้าเป
ํ นพืชทีเ่ กิดขึน้ ลอยอยูบ นผิวนํ้าปะปนกับ
พวกจอกแหน มีลกั ษณะเปนเม็ดกลมๆ ขนาดเทาๆกับสาคูเม็ดเล็กทีย่ งั ไมแชน้ํา มีสคี อ นไปทางเขียว
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ออน ใชโปรยใหกินสด ๆ) เศษผักตางๆ โดยวิธีตมใหเปอยผสมกับรําหรือปลายขาว ที่ตมสุก, กากถั่ว
เหลือง, กากถัว่ ลิสง ใชแขวนหรือใสกระบะไมไวในบอ สวนอาหารจําพวกเนื้อสัตวหรือสัตวที่มีชีวิต เชน
ตัวไหม ปลวก ไสเดือน หนอน มด ฯลฯ ใชโปรยใหกนิ พวกเครือ่ งในและเลือดของพวกสัตวตา งๆ เชน
หมู วัว ควาย ใชบดผสมคลุกเคลากับรําและปลายขาว ซึง่ ตมสุกแลวนําไปใสไวในกระบะไมในบอ

ตนทุนและผลผลิตของการเลีย้ งปลาตะเพียนขาว
ปลาตะเพียนขาวทีเ่ ลีย้ งกันตามอัตราการปลอยปลาทีก่ ลาวแลว จะมีผลผลิตไรละประมาณ 800
ถึง 1,000 กิโลกรัม เมือ่ เทียบราคาปลากิโลกรัมละ 15 บาท ไดรายรับประมาณไรละ 12,000 ถึง
15,000 บาท ในเวลาประมาณ 7 เดือน เมื่อหักคาใชจายตอไร ไดแก รํา 1,400 บาท กากถัว่ เหลือง
ประมาณ2,200 บาท คาแรงงานสําหรับผูเ ลีย้ งหรือเจาของไรละประมาณ 875 บาท รวม เปนคาใชจา ย
ทั้งสิ้น ไรละประมาณ 4,475 บาท ดังนัน้ จะไดกําไรสุทธิไรละประมาณ 7,525 บาท ซึง่ นับวาเปนผล
ผลิตที่สูงอยางหนึ่ง ถาหากไดมีการ ปรับปรุงดูแลใกลชดิ ก็จะไดผลผลิตสูงขึน้ ปลาตะเพียนขาวใชเวลา
เลี้ยงประมาณ 6 เดือน จะมีนํ้าหนักประมาณ 3 - 4 ตัว/กิโลกรัม

ภาพที่ 10 ปลาตะเพียนขาวขนาดตลาด

ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ
ปญหาทั่วไปที่มักจะพบ ไดแก ปลาไมเจริญเติบโตเทาที่ควร ทัง้ นีเ้ พราะไมไดถา ยเทนํ้าเปน
ประจํา จึงทําใหเกิดเห็บปลาและหนอนสมออันเปนพยาธิของปลา หรือโรคจากบักเตรี ซึ่งเกิดจากการ
เลี้ยงปลาแนนเกินไป
ศัตรูของปลาตะเพียนขาว ไดแก ปลาชอน ปลาชะโด ปลาดุก กบ เขียด งูกนิ ปลา และนก ฯลฯ
ปญหาใหญอีกประการหนึ่ง คือ การลักขโมยซึง่ มีวธิ กี ารหลายอยาง เชน ใชตาขาย แห กระชัง
ลอบ ทําใหนกั เลีย้ งปลาประสบการขาดทุนมากหลายรายแลว
อนึง่ ปญหาเหลานี้ผูเลี้ยงควรศึกษาและแกไขโดยใกลชิด พรอมทัง้ ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําในดาน
วิชาการจากเจาหนาทีข่ องกรมประมงอยางเครงครัด

แนวโนมของการเลี้ยงปลาตะเพียนขาว
ปลาตะเพียนขาวเปนปลาพืน้ บานของคนไทย ประชาชนนิยมบริโภคอยางแพรหลาย สวนของ
ผูเลี้ยงปลาตะเพียนขาวเปนปลาที่เลี้ยงงายเจริญเติบโตเร็วเปนทีต่ อ งการของตลาด สําหรับตนทุนการ
ผลิตก็ไมสูงมาก ดังนัน้ การ เลีย้ งปลาชนิดนีจ้ งึ เปนกงทีน่ า สนใจอีกชนิดหนึง่
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