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คํานํา
ปลาจีนเปนชื่อที่ใชเรียกปลา 3 ชนิด คือ ปลาเฉาหรือเฉาฮือ้ หรือปลากินหญา ปลาลิน่ หรือ
ลิ่นฮื้อหรือปลาเกล็ดเงิน และปลาซงหรือซงฮือ้ หรือปลาหัวโต ปลาทัง้ สามชนิดนีเ้ ปนปลาทีน่ ําเขามาจาก
ประเทศจี น เมื่ อ นํ ามาเลี้ ย งในประเทศไทยพบว า ปลาทั้ ง 3 ชนิ ด นี้ เ จริ ญ เติ บ โตได ดี
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โดยเฉพาะเลี้ยงในบอที่มีขนาดใหญ อยางไรก็ตามปลาจะไมวางไขในบอเลีย้ ง จึงจําเปนตองเพาะพันธุ
โดยวิธกี ารฉีดฮอรโมนผสมเทียม

แหลงกําเนิด
ปลาจีนมีถน่ิ กําเนิดอยูใ นภาคกลาง และภาคใตของประเทศจีนแถบลุม แมน้ําแยงซี

ลักษณะทั่วไป
ในบรรดาปลาจีนทั้ง 3 ชนิดนี้ ปลาลิน่ และปลาซงมีลกั ษณะคลายคลึงกันมากทีส่ ดุ จะสังเกต
ความแตกตางไดจากลักษณะของหัว ซึง่ ปลาซงมีหวั คอนขางโตเมือ่ เทียบกับลําตัว จึงมีชอ่ื อีกชือ่ หนึง่ วา
ปลาหัวโต (Big head Carp) ไมมสี นั บริเวณทอง ตรงกันขามกับปลาลิน่ ซึง่ มีหวั ขนาดเล็กกวา และ
มีสันแหลมบริเวณทอง ปลาทัง้ สองชนิดนีม้ เี กล็ดสีเงินแวววาว แตบางครัง้ เกล็ดของปลาซึง่ จะมีสดี ําเปน
จุดอยูบนเกล็ดบางสวน สําหรับปลาเฉานัน้ มีเกล็ดขนาดใหญ นอกจากนัน้ ลําตัวยังกลมและยาวมากกวา
สวนหลังมีสดี ํา นํ้าตาล สวนทองขาว
ปลาเกล็ดเงิน (ปลาลิ่น) (Silver carp) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Hypophthalmichtys molitrix
(Cuv.&Val) สวนหัวมีขนาดปานกลาง ปากเชิดขึน้ เล็กนอยอยูป ลายสุดของสวนหัว ขากรรไกรลางเฉียง
ขึ้นมาเล็กนอย ตาคอนขางเล็กและอยูใ ตแนวระดับกึง่ กลางลําตัว สวนหนังของเหงือกไมเชือ่ มสนิท
กับแกมสวนลาง มีอวัยวะ Super branchial อยู ซีก่ รองเหงือกติดตอกันเหมือนตะแกรง ที่ลักษณะคลาย
ฟองนํ้า ฟนทีค่ อหอยมีขา งละแถว ๆ ละ 4 ซี่ พืน้ หนาตัดของฟนแบนเปนรองละเอียด ครีบหลังมีกา น
ครีบเดี่ยว 3 กาน และกานครีบแขนง 7 กาน ครีบกนมีกา นครีบเดีย่ ว 3 กานและกานครีบแขนง
11-14 กาน ครีบอกมีครีบเดีย่ ว 1 กาน และกานครีบแบบ 17 กาน ครีบทองมีกา นครีบเดีย่ ว 1 กาน
และกานครีบแขนง 8 กาน เกล็ดบนเสนขางลําตัวมี 110-123 เกล็ด ลําตัวรูปกระสวยแบนขาง
สวนทองเปนสันยาวจากอกถึงรูกน ลําตัวสวนหลังสีดํา เทา สวนอืน่ ๆ สีเงิน

ภาพที่ 1 ปลาเกล็ดเงินหรือปลาลิ่น (Silver carp)

ปลาหัวโต (ปลาซง) (Bighead carp) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Aristichthys nobilis (Richardson)
สวนหัวมีความยาวประมาณ 1 ใน 3 ของลําตัวปากอยูป ลายสูงสุด และเชิดขึน้ ขางบน ขากรรไกรลาง
เฉียงขึ้นขางบนเล็กนอย ตาคอนขางเล็กอยูต ่ําเยือ้ งมาทางสวนหนา ซีก่ รองเหงือกถีแ่ ละมีขนาดเล็ก
แตไมติดกัน ทีค่ อหอยมีฟน ขางละแถว ๆ ละ 4 ซี่ พืน้ หนาตัดของฟนแบนและเรียบ ครีบบนหลังมีกา น
ครีบเดี่ยว 3 กานและกานครีบแขนง 7 กาน ครีบกนมีครีบกานเดีย่ ว 3 กาน และกานครีบแขนง
11-14 กาน ครีบอกมีกา นครีบเดีย่ ว 1 กาน และกานครีบแขนง 17 กาน ครีบทองมีกา นครีบเดีย่ ว
1 กาน และกานครีบแขนง 8 กาน เกล็ดเล็กทีเ่ สนขางลําตัว มี 95-105 เกล็ด ลําตัวรูปกระสวย

® กลับไปหนากอนนี้ ¯ หนาถัดไป

กลับหนาหลัก/สารบัญ

ปลาจีน 3

สวนทองเปนสัน ตัง้ แตครีบทองถึงครีบกน หางแบนขางและเปนสัด สวนหลังจะมีสคี ลํ้าและจุดดําบาง
แหงทองเหลือง

ภาพที่ 2 ปลาหัวโตหรือปลาซง (Bighead carp)

ปลากินหญา (ปลาเฉา) (Grass carp) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Ctenopharyngodon idellus
(Cuv.& Val) สวนหัวคอนขางแบน ปากอยูป ลายสุดเฉียงขึน้ เล็กนอย ขากรรไกรลางสัน้ กวาขากรรไกรบน
ตาเล็ก ซี่เหงือกติดตอกับแกม ซีก่ รองเหงือกหางและสัน้ ฟนทีห่ อหอยมีอยู 7 แถว คลายหวี ขางซาย
มี 2-5 ซี่ ขางขวามี 2-4 ซี่ ครีบหลังสัน้ มีกา นครีบเดีย่ ว 3 กาน และกานครีบแขนง 7 กาน ครีบกน
มีกานครีบเดีย่ ว 3 กาน และกานครีบแขนง 8 กาน ครีบอกมีกา นครีบเดีย่ ว 2 กาน กานครีบแขนง
14 กาน ครีบทองมีกา นครีบเดีย่ ว 1 กาน และกานครีบแขนง 8 กาน เกล็ดขนาดใหญบริเวณขางลําตัว
34-35 เกล็ด ลําตัวรูปกระสวยคลายทรงกระบอก หางแบนขาง สวนหลังมีสดี ํา นํ้าตาล ทองมีขาว

ภาพที่ 3 ปลากินหญาหรือปลาเฉา (Grass carp)

การเพาะพันธุผสมเทียมปลาจีน
1. การเลีย้ งพอแมพนั ธุ ควรเลี้ยงในบอดินขนาดประมาณ 800 ตารางเมตร ขึน้ ไป ปลาจีนทัง้
3 ชนิดนี้ สามารถปลอยรวมกันได ในอัตรา 50-80 ตัว/ไร (ปลาขนาด 2-3 กก.) ในเรือ่ งอาหารนัน้
ควรเตรียมอาหารธรรมชาติ โดยใสปุยคอก 250 กก./ไร ประมาณ 5-7 วัน นํ้าจะเขียว เมือ่ เลีย้ งไปสัก
ระยะหนึ่งนํ้าจะเริม่ จาง
ก็เติมปุย คอกในอัตราครึง่ หนึง่ ของทีใ่ สครัง้ แรก สําหรับปลาเฉานัน้ ควรให
ขาวเปลือกงอกเปนอาหารเสริม อยางไรก็ตามเพือ่ ความสะดวกอาจใหอาหารเม็ดสําหรับปลากินพืชใน
อัตรา 1-2 เปอรเซ็นต ของนํ้าหนักตัวก็ได ในระหวางการเลีย้ งควรมีการถายเทนํ้า (หรือเติมนํ้า) เขาบอ
3-4 ครั้ง/เดือน โดยเฉพาะในชวง 1-2 เดือน กอนฤดูการเพาะพันธุส ําหรับอายุแมปลานัน้ แมปลาทีม่ ี
อายุประมาณ 1-2 ป จะใหไขที่มีคุณภาพดี
2. การคัดพอแมพนั ธุ เพื่อความสะดวกและเขาใจงายจะแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงความแตกตางระหวางเพศของปลาลิน่ , ปลาซง และปลาเฉา
ชนิด
ลักษณะของปลาเพศผู
ลักษณะของปลาเพศเมีย
ปลาลิน่
1. กานครีบหูสว นใหญมปี มุ สาก เมือ่ ลูบ 1. ครีบหูมปี มุ สากเฉพาะกานครีบ บริเวณ
ของครีบเทานัน้ กานครีบอืน่ ๆ เรียบ
ดูจะรูสึกสากมือ
2. ทองแฟบ เมื่อรีดเบา ๆ บริเวณ 2. ท อ งอู ม เป ง ช อ งเพศและทวารหนั ก
มีสแี ดงเรือ่ ๆ
ชองเพศ จะมีนํ้าเชือ้ ทีข่ าวขุน
® กลับไปหนากอนนี้ ¯ หนาถัดไป

กลับหนาหลัก/สารบัญ
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ชนิด
ปลาซง

ลักษณะของปลาเพศผู
ลักษณะของปลาเพศเมีย
1. กานครีบหูสว นใหญมปี มุ สากเมือ่ ลูบดู 1. ครีบหูไมมปี มุ สาก เชนเดียวกับกระดูก
ปดเหงือกและหัว
จะรู  สึ ก สากมื อ และกระดูกปดเหงือก
ในปลาที่โตเต็มวัยจะสากมือ
2. ทองแฟบเมือ่ รีดดูเบา ๆ บริเวณชอง 2. ชองเพศและทวารหนักพองมีสีแดงเรื่อ ๆ
เพศ จะมีนํ้าเชือ้ สีขาวขุน ไหลออก

ปลาเฉา

1. ระหวางฤดูกาลวางไขครีบหูดานบน 1. มีปุมสากเกิดขึ้นเล็กนอยบริเวณสวนบน
จะมี ปุ  ม สากเช น เดี ย วกั บ กระดู ก ป ด
ของครีบหู แตบริเวณกระดูกปดเหงือก
เหงือกบริเวณหัว ปุมเหลานี้จะพบชัด
และหัวดานบนไมมปี มุ สาก
เจนในนํ้าเชื้อเจริญดี
2. เมือ่ รีดเบา ๆ บริเวณชองเพศ จะมีนํ้า 2. ทองอูมเปง จะนิม่
เชื้อสีขาวขุน ไหลออกมา

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบลักษณะเพศของปลาลิ่น

ภาพที่ 5 เปรียบเทียบลักษณะเพศของปลาเฉา

กอนที่จะคัดพอแมพนั ธุต อ งงดใหอาหาร 1 วัน เพือ่ สามารถสังเกตทองปลาไดแนนอน ในกรณี
ที่เลี้ยงโดยการใสปุยคอกนําพอแมปลามาขังไวในบอพักกอนการคัด ประมาณ 5-6 ชั่วโมง แมปลาทีม่ ี
ไขแกจัดสังเกตไดจากสวนทองอูมเปง ผนังทองบาง จับดูรสู กึ นิม่ หยุน มือ ชองเพศและชองทวารหนัก
บวมพองมีสแี ดงเรือ่ ๆ สําหรับปลาเพศผูไ มคอ ยมีปญ
 หามากนัก อาจจะรองรีดนํ้าเชือ้ ดูเล็กนอยหากมี
นํ้าเชื้อมีสขี าวขุน หยดลงนํ้าแลวกระจายดีก็ใชได
แตหากนํ้าเชือ้ คอนขางใสมีสอี มเหลืองหรืออมชมพู
หยดลงนํ้าและกระจายไมสมํ่าเสมอไมควรนําตัวผูน น้ั มาผสมเทียม
3. การฉีดฮอรโมน
ในการเพาะพันธุป ลาจีนนัน้ ในอดีตนิยมใชตอ มใตสมองรวมกับ HCG แตในปจจุบนั นิยมใช
ฮอรโมนสังเคราะห LHRH-a รวมกับยาเสริมฤทธิ์ Dompericone โดยอัตราฉีดพอสรุปดังนี้
® กลับไปหนากอนนี้ ¯ หนาถัดไป

กลับหนาหลัก/สารบัญ
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เข็มที1่

ปลาซง

เพศเมีย

เข็มที่ 2

ฮอร็โมน + ยาเสริมฤทธิ์
5 Mg + 10 mg/แมปลา 1 กก.

ฮอร็โมน + ยาเสริมฤทธิ์
5 Mg + 10 mg/แมปลา 1 กก.

ปลาลิน่
ปลาเฉา
เพศผู

ฮอร็โมน + ยาเสริมฤทธิ์ 5 Mg + 10 mg/พอปลา 1 กก.

ระหวางเข็มที่ 1 กับเข็มที่ 2 เวนระยะ 6 ชั่วโมง หลังจากฉีดเข็มที่ 2 แลวจะผสม
เทียมไดภายในเวลา 4-9 ชั่วโมง

ภาพที่ 6 การฉีดฮอรโมนในการเพาะพันธุปลาจีน

4. การผสมพันธุ
เมื่อไดเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง หลังจากการฉีดแมปลาควรเริ่มสังเกตอาการของแมปลา
เมื่อแมปลามีอาการกระวนกระวายผิดปกติ วายนํ้าไปมาอยางรุนแรง ควรตรวจสอบแมปลาโดยใชเปลผา
ตักแมปลาขึ้นมาตรวจสอบ เมื่อพบวาไขไหลพุงออกมาอยางงายดาย ก็นํามารีดและทําการผสมเทียม
กับนํ้าเชือ้ ปลาตัวผู

ภาพที่ 7 การรีดไขเพือ่ ผสมเทียม

® กลับไปหนากอนนี้ ¯ หนาถัดไป

กลับหนาหลัก/สารบัญ
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ภาพที่ 8 ลางไขที่ผสมกับนํ้าเชือ้ แลว

5. การฟกไข
เนื่องจากไขของปลาทัง้ 3 ชนิดนีเ้ ปนไขครึง่ จมครึง่ ลอย จึงตองพักในระบบกรวยฟก เชนเดียวกับ
ปลาตะเพียนขาว เพียงแตตอ งลดปริมาณไขในแตละกรวยใหนอ ยลง เนือ่ งจากไขปลาเหลานีม้ ขี นาดใหญ
กวาไขปลาตะเพียนขาว โดยกรวยฟกขนาดเสนผาศูนยกลาง 40 ซ.ม. ลึก 60 ซ.ม. จะฟกไขปลาจีนได
ประมาณ 30,000-50,000 ฟอง เมือ่ ระยะเวลาผานไปประมาณ 20-24 ชั่วโมง จะฟกเปนตัว
ทีอ่ ณ
ุ หภูมินํ้า 28-30 องศาเซลเซียส

การอนุบาลลูกปลา
ลูกปลาทั้ง 3 ชนิด เมือ่ แรกออกจากไขมลี กั ษณะคลายคลึงกันมาก จะเริ่มกินอาหารภายในระยะ
เวลา 2-3 วัน การอนุบาลลูกปลาทัง้ 3 ชนิดนี้ ในระยะเวลา 2-3 วันแรกจะใหกนิ ไขแดงตมละลายนํ้า
ฉีดใหกินวันละหลายครั้ง หลังจากนัน้ จึงยายลูกปลาลงบออนุบาล ซึง่ เปนบอดินทีเ่ ตรียมไวอยางดีคอื
กําจัดศัตรูปลา โรยปูนขาว และใสปยุ จนนํ้ามีสเี ขียว ในระยะแรกยังใหไขเปนอาหารอยูจ ากนัน้ จึงคอย ๆ
เปลี่ยนเปนรําผสมปลาปน ถาปลอยลูกปลาในอัตรา 1,000-1,500 ตัว/ตารางเมตร อนุบาล
3-4 สัปดาห จะไดลกู ปลาขนาดประมาณ 2.5 ซ.ม.
หรือนําพันธุปลาที่ซื้อจากฟารมจําหนายลูกปลา ซึง่ สวนใหญจะมีขนาด 3-5 ซ.ม. มาเลีย้ งโดย
เลี้ยงลูกปลารวมกัน ในอัตราสวนปลาเฉา 5-7 ตัว/ตรม. ปลาซง 12-15 ตัว/ตรม. หรือปลาเฉา
5-7 ตัว/ตรม. กับปลาลิน่ 12-15 ตัว/ตรม. เมือ่ เลีย้ งไดขนาด 10-15 ซม. จึงคัดขนาดลงในบอเลีย้ ง
ปลา เพระปลาขนาดนีม้ พี ฒ
ั นาการทางดานรางกายสมบูรณ เชน ปลาเฉา มีฟนที่คอหอยที่สมบูรณพอที่
จะตัดบดหญา หรือวัชพืชนํ้าได เมือ่ คัดปลาขนาด 10-15 ซ.ม. ออกไปเลีย้ งหรือจําหนายแลว ควรปลอย
ปลาเล็กทดแทนตามจํ านวนปลาที่คัดออกไป พรอมทั้งใสปุยคอกและใหอาหาร ไดแก กากถั่วลิสง
รําละเอียด แหนเปด ผํานํ้า วัชพืช นํ้าและหญาเปนอาหารเพิม่ เติม

การจัดการบอเลีย้ ง
จากสถิตผิ ลผลิตการเลีย้ งสัตวน้ําจืด ป 2539 พบวาประเทศไทยมีฟารมเลี้ยงปลาจีนทั้งสาม
ชนิดอยู 779 ฟารม รวมเนือ้ ที่ 9,335.45 ไร มีผลผลิต 1,772.97 ตัน และจากการศึกษาพบวา
ปลาจีนทั้งสามชนิดนัน้ จะเจริญเติบโตไดเร็วมากถาหากไดรบั การเลีย้ งอยางถูกวิธี ซึ่งพอจะจําแนกปจจัย
ที่ทําใหการเลีย้ งไดผลผลิตสูงดังนี้
1. ความลึกของนํ้า 1.5-2.0 เมตร
2. ขนาดของบอ ควรมีขนาด 2-5 ไร
3. คุณสมบัติของดิน ดินปนทรายดีทส่ี ดุ เพราะทําใหการเนาสลายของพวกอินทรียส ารดี มีการ
ดูดซึมพวกปุย และการคงไวของพวกเกลือแรอยางดี
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4. รูปแบบบอควรเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา (ความยาว:ความกวาง:3:2) ซึง่ งายและสะดวกตอ
การจัดการ
5. การทําความสะอาดบอ หลังจากการเลีย้ งปลาไประยะหนึง่ พืน้ กนบอจะมีตะกอนเพิม่ ขึน้ เปน
จํานวนมาก ดังนัน้ ควรจะมีการลอกเลนกําจัดตะกอนทีเ่ กิดขึน้ ออกจากบอ
6. คุณสมบัติของนํ้า ควรมีความเปนกรดเปนดาง 7-8.5 และปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายอยูใ น
นํ้าระหวางการเลีย้ ง ควรสูงกวา 2 ppm. เพราะถาปริมาณออกซิเจนในนํ้าตํ่ากวา 2 ppm. ปลาจะกิน
อาหารนอยลง และจะหยุดกินอาหาร เมือ่ ออกซิเจนตํ่ากวา 1 ppm. ปลาจะลอยหัวและตายเมือ่ อกซิเจน
ในนํ้าอยูระหวาง 0.2-0.5 ppm. ดังนัน้ ถาสังเกตเห็นวาปลาทีเ่ ลีย้ งมีการลอยหัวจะตองทําการเปลีย่ นนํ้า
หรือฉีดพนผานอากาศลงในบอเพือ่ เพิม่ ออกซิเจนอุณหภูมทิ เ่ี หมาะสมอยูระหวาง 25-30 องศาเซลเซียส
7. การเตรียมบอ
ในกรณีท่ีเปนบอเกา ควรปรับปรุงบอโดยนําโคลนหรือซากอินทรียว ตั ถุทเ่ี หลืออยูใ นบอออกเสีย
กอนที่จะปลอยปลาลงเลีย้ ง ถาหากอุณหภูมิสูงขึ้น สารพิษตาง ๆ เชน กรดอินทรีย ไฮโดรเจนซัลไฟด
และแกสมีเทน ฯลฯ จะสลายออกมาจากสารเนาเปอ ยไดงา ยและเร็วขึน้ สําหรับบอซึง่ เคยมีปญ
 หาเรือ่ ง
โรคปลาควรมีการฆาเชื้อเสียกอน และเมือ่ พบรอยรัว่ หรือรูตามคันบอ ใหรีบซอมแซมทันที หลังจากทํา
ความสะอาดบอแลวจึงทําการตากบอ โดยใชปูนขาวและกากชากําจัดศัตรู
ในกรณีท่ีเปนบอใหมถา ดินเปนกรดมาก ควรใสปนู ขาวเพือ่ แกสภาพความเปนกรดของดินให
เจือจางหรือหมดไป อัตราสวนการใชปนู ขาว 1 ก.ก. ตอเนือ้ ทีบ่ อ 10 ตารางเมตร
การใสปุยใหระบายนํ้าเขาบอประมาณ 30-40 ซ.ม. แลวใสปุยตากแดดทิ้งไว 3-5 วัน จะมี
ไรนํ้าเกิดขึน้ ใหปลอยปลาลงเลีย้ ง

การเลีย้ งปลาขนาดตลาด
การเลี้ยงปลาจีนไมไดจํากัดอยูแตรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเทานั้น
การพิจารณาการเลีย้ งปลา
ยังตองคํานึงถึงเรือ่ งการตลาดวา เมือ่ เลีย้ งปลาจีนชนิดใดชนิดหนึง่ ออกมาแลว สามารถจําหนายไดหรือ
ไม ดังนั้นเกษตรกรจึงควรเลือกเลีย้ งปลาจีนชนิดไหนก็ไดตอบสนองตลาดไดดี สําหรับรูปแบบการเลี้ยง
นั้น นอกจากจะพิจารณาลักษณะบอแลวตองพิจารณาลักษณะการกินอาหารของปลา ซึง่ จะกลาวตอไป
โดยสังเขป
ปลาลิน่
เปนปลากินแพลงกตอน โดยปลาทีม่ อี ายุตง้ั แต 1-8 วัน จะกินแพลงกตอนสัตว
(Zooplankton) เปนหลัก แตเมือ่ อายุมากกวานี้ จะกินแพลงกตอนพืช (Phytoplankton) หรือนํ้าเขียว
เปนหลัก และกินแพลงกตอนสัตวรองลงมา
ปลาซง เปนปลากินแพลงกตอน โดยจะกินแพลงกตอนสัตวเปนหลัก ตัง้ แตเล็กจนโต
ปลาเฉา ปลาขนาดเล็กทีม่ ขี นาดเล็กกวา 15 ซ.ม. จะกินอาหารจําพวกเดียวกับปลาลิ่น และ
ปลาซงคือ แพลงกตอนสัตว และแพลงกตอนพืชแตเมือ่ มีขนาดโตขึน้ กินอาหารพวกพันธุไ มน้ํ า และหญา
จากลักษณะการกินอาหารของปลาจีนทัง้ สามชนิด พอเปนแนวทางในการจัดบอเลีย้ ง อันไดแก
การใสปุยคอกใหเหมาะสม จะเห็นวาการเลีย้ งปลาจีนทัง้ สามชนิด ตอนทีม่ ขี นาดเล็กนัน้ ไมควรเลีย้ งรวม
กัน แตเมื่อปลาโตขึน้ ก็สามารถนํามาเลีย้ งรวมกันได แตตอ งเตรียมอาหารในบอใหถกู ตองกับลักษณะ
การกินอาหารของปลาที่เลี้ยง ปจจุบนั การเลีย้ งปลาควรหันมาสนใจเรือ่ งตลาดใหมากขึน้ เพราะวาการ
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จัดการเรื่องอาหารปลานัน้ สามารถใหอาหารสมทบ หรืออาจเปนอาหารสําเร็จรูปของปลากินพืช โดยให
ในอัตรา 1-2 % ของนํ้าหนักตัวปลาทีป่ ลอย
สําหรับรูปแบบการเลีย้ งนัน้ จะไดยกตัวอยางดังตอไปนี้

ภาพที่ 9 การหวานอาหารรอบ ๆ บอเลีย้ ง

ภาพที่ 10 การใหอาหารเปนจุด เพื่อทดสอบปริมาณอาหาร

1. การเลี้ยงปลาจีนแบบรวมกันเอง ใชบอ ขนาดตัง้ แต 1 ไรขน้ึ ไป ปลอยปลาเฉา ลิ่น ซง และ
ปลาไน อัตราสวน 2:1:1:1 อัตราปลอยปลา 1 ตัว/4ตารางเมตร สําหรับปลาทีป่ ลอยควรมี
ขนาด 10-15 ซ.ม. (ไดจากที่กลาวมาแลว) โดยใชหญาสดเปนอาหารและใสปุยคอกเปน
หลัก นอกจากนัน้ ใหอาหารสมทบแกปลาปริมาณ 2 % ของนํ้าหนักปลา
2. การเลี้ยงปลาจีนในคอก โดยเลือกแหลงนํ้าทีเ่ ปนอางทีม่ คี วามลึกในระดับ 3-5 เมตร และ
ในที่ดังกลาวควรมีระดับนํ้าตํ่าสุดประมาณ 1.5 เมตร ขนาดของคอกควรมีพน้ื ทีป่ ระมาณ
200-1,600 ตารางเมตร โดยใชอวนพลาสติกขนาดชองตาประมาณ 2.5-5.0 ซ.ม. ตาม
ขนาดปลาที่เลี้ยง การปลอยควรปลอยปลาเฉาเปนหลัก (ถาแหลงนํ้านัน้ มีพรรณไมมาก)
ขนาดปลาเฉาทีป่ ลอย ควรมีขนาดไมต่ํากวา 15 ซ.ม. สําหรับปลาชนิดอืน่ ๆ เชน ลิน่ ซง
และปลาไน ควรปลอยรวมกันประมาณ 30 % ของปลาทัง้ หมด อัตราทีป่ ลอยปลาในคอก
ประมาณ 1-2 ตัว/ตารางเมตร
3. การเลี้ยงปลาจีนรวมกับปลาชนิดอืน่ ๆ วิธีน้ีเปนทีน่ ยิ มกันมากในปจจุบนั เพราะเปนการ
เพิ่มผลผลิตปลาในบอ เชน การเลีย้ งปลาสวาย หรือปลานิล จะปลอยปลาซงไปในอัตราสวน
10 % ของปริมาณปลาทีป่ ลอยไปทัง้ หมด การเลีย้ งแบบนีใ้ ชมลู สุกรสําหรับเปนอาหารปลา
สวาย และปลานิล สวนปลาซงเปนปลาทีช่ ว ยกินแพลงกตอนในบอ หรือการเลีย้ งปลาสวาย
ในบอรวมกับปลานิล โดยใชเศษอาหารที่เหลือจากรานอาหาร โดยจะปลอยปลาเฉา ปลาลิน่
ปลาซง และปลาไน เพิม่ ขึน้ อีกประมาณ ไรละ 20 ตัว ทัง้ นีเ้ มือ่ รวมลูกปลาทีป่ ลอยลงทัง้
หมดประมาณ 5 ตัว/ตารางเมตร โดยมีการจัดการทีด่ ใี นดานอาหารปลา และควรรักษาคุณ
สมบั ติ ข องนํ้ าในบ อ ผลผลิ ต ของปลาโดยการเลี้ ย งปลาแบบรวมนี้ จ ะได ป ระมาณ
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1,000-2,000 ก.ก./ป ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั อาหารทีใ่ ชเลีย้ ง และสถานทีต่ ง้ั ของบอ ทีส่ ามารถ
ถายเทนํ้าไดสะดวกทุกฤดูกาล
อยางไรก็ตาม ในการปลอยปลาลงเลีย้ งทัง้ สามวิธนี น้ั ควรมีระบบการจัดการอยางหนึง่ เพิม่ เติม
เขาไปคือ การคัดปลาขนาดตลาดออกจําหนาย แลวปลอยปลารุน ใหมลงทดแทนเพราะนอกจากทําให
สามารถเพิ่มผลผลิตปลาในบอใหมากขึน้ แลว ยังสามารถเก็บเกีย่ วผลผลิตปละหลาย ๆ ครัง้

ตารางประเภทการเลีย้ งปลาไดดงั นี้
ประเภทการเลีย้ ง
เนือ้ ที่
1. ปลาจีนแบบรวม
ปลาเฉา 2 สวน
ปลาจีน 1 สวน
ปลาซง 1 สวน
ปลาไน 1 สวน

1 ไรขน้ึ ไป

2. ปลาจีนในคอก
ปลาเฉา,ลิน่ ,ซง,ไน
3.ปลาจี น ร ว มกั บ ปลา
ชนิดอืน่ ๆ : สวาย ,
นิล

อาหารหลัก อาหารสมทบ 2%
หญาสด รํ า แ ล ะ ป ล า ย
ข  า ว ต  ม สุ ก ห รื อ
ปุยคอก
อาหารเม็ ด สํ าเร็ จ
รูป

อัตราปลอย
1 ตัวตอ
4 ตารางเมตร

1-2 ตัวตอตาราง
เมตร 10% ของปลา
ปลาที่ปลอยทั้งหมด

200-1,600
ตารางเมตร
มูลสุกร
เศษอาหาร

ภาพที่ 11 ผลผลิตของการเลี้ยงปลาจีนรวมกับปลาชนิดอื่น ๆ
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ภาพที่ 12 ผลผลิตปลาลิ่น

การจับและลําเลียงปลาเล็ก
เนื่องจากพันธุป ลาจีนเปนปลาทีต่ ายงาย การจับและลําเลียงตองระมัดระวังใหมากเพือ่ มิใหปลา
บอบชํ้า สาเหตุที่ปลาบอบชํ้ามีหลายประการ
1. เครื่องมือจับปลา ตองเลือกเครื่องมือทีเ่ หมาะสม เชน อวน ควรเลือกขนาดทีป่ ลาไมตดิ
ชองตาอวน หรือจะใชยอ อวนปานเปล สวนแหไมเหมาะสมที่จะนํามาใช
2. วิธตี อี วน แมจะเปนเครือ่ งมือทีด่ ี แตถา คนตีอวน ๆ ไมเปนแลว ปลาจะไดรบั ความบอบชํ้า
3. การตักและนับปลา เมื่อไดตีอวนรวบปลามาอยูใ นถุงอวนแลว ควรพักลูกปลาใหขบั ถาย
ของเสียสักระยะหนึ่งกอน
และควรมีน้ําพนเปนฝอยเพื่อชวยเพิ่มอากาศใหปลาหายใจ
การตักและนับปลาตองระมัดระวัง เครือ่ งมือทีใ่ ชควรเปนกระสอบผาไนลอนเนือ้ นิม่ หรือ
จานสังกะสีเคลือบ ไมควรใชมอื หรือกระชอนไมไผเปนอันขาด
4. การลําเลียง ปจจุบนั นิยมใชลําเลียงโดยถุงพลาสติกอัดแกสออกซิเจน

การปองกัน
เมื่อไดปลอยปลาลงเลี้ยง การปองกันควรมีลวดตาขายถีห่ รืออวนกัน้ ลอมขอบบอ จะชวยใหปลา
รอดตายมากขึ้น ฤดูรอ นปลากินอาหารดี มีอตั ราเจริญเติบโตเร็วกวาฤดูฝนและฤดูหนาว ในฤดูฝนเวลา
เชาปลามัดจะลอยบนผิวนํ้าเปนประจํา เนือ่ งจากอากาศครึม้ ออกซิเจนในนํ้ามีนอ ยไมเพียงพอกับความ
ตองการของปลา สวนฤดูรอ นและฤดูหนาวอากาศแจมใสมีแสงแดด พันธุไ มน้ําและพืชที่มีสีเขียวสามารถ
ปรุงอาหารได ในเวลาเดียวกันก็จะคายออกซิเจนออกมา ซึง่ จะเปนประโยชนตอ ปลาและสิง่ ทีม่ ชี วี ติ
ซึง่ อาศัยอยูใ นนํ้า

ขอควรพึงระวังเกีย่ วกับการเลีย้ งปลาจีน
1. ศัตรู ผูเลีย้ งปลาจะประสบความสําเร็จและไดผลกําไรมากหรือนอยนัน้ ศัตรูเปนสิง่ สําคัญ
ขอแรกที่ควรระมัดระวัง ไดแก นก งู กบและปลากินเนือ้ บางชนิด เชน ปลาชอน ปลาไหล
ฯลฯ
2. นํ้าเสีย เมื่อสังเกตเห็นปลาลอยหัวบนผิวนํ้าติด ๆ กันถึง 3 วันในเวลาเชาแสดงวานํ้าเสีย
ปริมาณออกซิเจนไมเพียงพอกับความตองการของปลา ควรเปลีย่ นนํ้าใหม
3. อาหาร
ควรใหอาหารประจําทุกวัน และกําจัดเศษอาหารที่เหลือ หากปลอยทิ้งไวนํ้า
อาจเสียได
4. ขโมย เนื่องจากเปนปลาราคาดี และจําหนายไดงา ย ผูเ ลีย้ งมักจะถูกแกลงและถูกขโมย
ซึ่งเปนเหตุใหผูเลี้ยงขาดทุน
® กลับไปหนากอนนี้ ¯ หนาถัดไป
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การจําหนาย
ปจจุบัน ปลาจีนมีการจําหนาย 2 รูปแบบ คือ ขนาด 7-8 ขีด นําไปประกอบอาหารโตะจีน และ
ขนาด 1 1/2 - 2 กิโลกรัม เชน ปลานึง่ หัวปลาหมอไฟ ฯลฯ

แนวโนมการเลีย้ งปลาจีนในอนาคต
แนวโนมดานการตลาดของปลาจีนยังคงอยูใ นสภาวะทีด่ มี ปี ริมาณความตอ งการบริโภคสูง เนือ่ ง
จากเปนปลาที่มีรสชาติดี ราคาไมแพงมากนัก และนิยมประกอบอาหารเปนปลาจานระดับภัตตาคาร
อยางไรก็ตาม การเลีย้ งปลาจีนในขณะนี้ สวนใหญมไิ ดเลีย้ งเปนปลาหลักแตจะปลอยเสริมเพือ่ การใช
ประโยชนจากทรัพยากรในแหลงนํ้าโดยมิใหเกิดความสูญเปลา เนือ่ งจากปลาจีน จะกินอาหารตางระดับ
กับปลาหลัก มีอตั ราเจริญเติบโตเร็ว ไมคอยพบปญหาโรคระบาด ดังนัน้ ปลาจีนจึงเปนปลานํ้าจืดชนิด
หนึ่ง ซึ่งมีตลาดคอนขางจะแนนอนอันจะเสริมสรางความมัน่ ใจใหแกผเู ลี ้ยง

คําแนะนํา การปองกันสัตวน้ําจากภัยธรรมชาติ
“ภัยธรรมชาติ” หมายถึง อันตรายจากสิง่ ทีเ่ กิดมีและเปนอยูต ามธรรมดา ของสิง่ นัน้ ๆ โดยมิได
มีการปรุงแตง อาทิอุทกภัย และฝนแลง เปนตน กรมประมง จึงขอเสนอแนวทางปองกันหรือลดความ
สูญเสียและความเสียหายแกเกษตรกร ผูเ พาะเลีย้ งสัตวน้ําจากการประสบภาวะฝนแลง ฝนตนฤดูและ
อุทกภัย ดังนี้

ภาวะฝนแลง
ภาวะฝนแล ง และฝนทิ้ ง ช ว งทํ าให ป ริ ม าณนํ้ ามี น  อ ยทั้ ง ในแหล ง นํ้ าธรรมชาติ แ ละแหล ง นํ้ า
ชลประทานซึง่ เปนแหลงนํ้าสําคัญทีใ่ ชในการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําและเกิดผลกระทบตอการประมง ตลอดจน
สภาพแวดลอมไมเหมาะสมตอการแพรขยายพันธุแ ละการเจริญเติบโตของสั ตวน้ํา โดยมีวธิ กี ารปฏิบตั ิ
ดังนี้
1. ควบคุมการใชน้ําและรักษาปริมาณนํ้าในทีเ่ ลีย้ งสัตวน้ําใหมกี ารสูญเสียนอย เชน การรั่วซึม
การกําจัดวัชพืช
2. ทํารมเงาใหสตั วน้ําเขาพักและปองกันการระเหยนํ้าบางสวน
3. ลดปริมาณการใหอาหารสัตวน้ําที่มากเกินความจําเปนจะทําใหน้ําเสีย
4. เพิ่มปริมาณออกซิเจนโดยใชเครือ่ งสูบนํ้าจากกนบอพนใหสมั ผัสอากาศแลวไหลคืนลงบอ
5. ปรับสภาพดินและคุณสมบัตขิ องนํ้า เชน นํ้าลึก 1 เมตร ใสปนู ขาว 50 กก./ไร ถาพืน้ บอ
ตะใครหรือแกสมากเกินไปควรใสเกลือ 50 กก./ไร เพื่อปรับสภาพผิวดินใหดีขึ้น
6. จับสัตวนํ้าทีไ่ ดขนาดขึน้ จําหนายหรือบริโภคในเวลาเชาหรือเย็น เพือ่ ลดปริมาณสัตวน้ําในบอ
7. ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องนํ้าจากภายนอกที่จะสูบเขาบอเลี้ยง เชน พบวามีตะกอนและแรธาตุ
ตาง ๆ เขมขน ควรงดการสูบนํ้าเขาบอ
8. งดเวนการรบกวนสัตวน้ําเพราะการตกใจจะทําใหสตั วน้ําสูญเสียพลังงานและอาจตายได
9. งดเวนการขนยายสัตวนํ้าโดยเด็ดขาด หากจําเปนตองทําอยางระมัดระวัง

® กลับไปหนากอนนี้ ¯ หนาถัดไป
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10. แจงความเสียหายตามแบบฟอรมกรมประมง
และรวดเร็ว

เพือ่ การขอรับความชวยเหลืออยางถูกตอง

ภาวะฝนตนฤดู
การเตรียมการรับภาวะฝนตนฤดู เกษตรกรผูเ ลีย้ งสัตวน้ําควรปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ไมควรสูบนํ้าฝนแรกเขาบอ เพราะนํ้าจะพัดพาสิ่งสกปรกจากผิวดินลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติ
ควรปลอยใหน้ํามีปริมาณเพิม่ ขึน้ จึงนํานํ้าไปใชในการเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
2. ควรสูบนํ้าในบอใหสมั ผัสอากาศจะเพิม่ ปริมาณออกซิเจนและปองกันการแบงชัน้ ของนํ้า
3. ปองกั นการไหลของนํ้ าฝนที่จะชะลางแรธาตุและสารเคมีจากผิวดินลงสูบอ ซึ่งอาจเปน
อันตรายตอสัตวน้ําได
4. งดการรบกวน การจับและขนยายสัตวน้ํา ควรรอจนกวาคุณสมบัตขิ องนํ้ามีสภาพดีเปนปกติ
5. งดจับสัตวนําเพื
้ อ่ การอนุรกั ษ เนือ่ งจากสัตวน้ําจะผสมพันธุห ลังจากฝนตกใหม ๆ

ภาวะอุทกภัย
การปองกันสัตวนํ้าสูญหายจากภาวะอุทกภัยควรปฏิบัติตามสภาวะการณกอนเกิดภาวะอุทกภัย
คือใหจับสัตวนํ้าทีไ่ ดขนาดตลาดตองการออกจําหนาย กอนชวงมรสุมในฤดูฝน พรอมทัง้ สรางกระชัง
ในลอน กระชังเนือ้ อวน บอซีเมนต หรือขึงอวนไนลอน เพือ่ กักขังสัตวน้ํา

“สัตวนํ้าจะปลอดภัย ใหปองกันหมั่นดูแล”

® กลับไปหนากอนนี้ ¯ หนาถัดไป
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