เผยแพรโดย ฝายเผยแพร กองสงเสริมการประมง กรมประมง

กองสงเสริมการประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ

แหลงกําเนิดและการแพรกระจาย
ลักษณะเพศของตะพาบนํ้า
การผสมพันธุและการวางไข
การฟกไข
การอนุบาล
การเลี้ยงตะพาบนํ้า
บอเลี้ยงตะพาบนํา้

อาหารตะพาบนํ้า
ศัตรูของตะพาบนํา้
โรคตะพาบนํา้
การปองกันโรคตะพาบนํา้
ตนทุนการผลิต
แนวโนมทางดานการตลาด
คําแนะนําการปองกันสัตวนาจากภั
ํ้
ยธรรมชาติ

คํานํา
ตะพาบนําเป
้ นสัตวนาจื
้ํ ดชนิดหนึง่ ซึง่ จัดอยูใ นประเภทสัตวครึง่ บกครึง่ นํา้ โดยอาศัยอยูต ามแม
นํา้ หวยหนอง คลองบึง มีอาศัยอยูท ว่ั ไปในแหลงนําต
้ าง ๆ ของประเทศไทย แตปจ จุบนั ตะพาบนํา้
เปนสัตวที่หาไดยากไมเหมือนกับสมัยกอน เพราะวาประชากรของประเทศมากขึน้ ตะพาบนําก็
้ ถกู ตาม
ลา โดยมนุษยจบั มาเปนอาหารเพิม่ มากขึน้ สภาพแวดลอมตามธรรมชาติถูกทําลายลงไปเพราะนํามื
้ อ
ของมนุษย ทําใหตะพาบสูญหายไปจากธรรมชาติอยางรวดเร็วจึงทําใหมีผูสนใจที่จะเพาะเลี้ยงตะพาบนํา้
แตผลผลิตก็ยงั ไมเพียงพอกับความตองการ และมีสาเหตุเนือ่ งมาจากประเทศในแถบทวีปเอเซียมีความ
ตองการบริโภคตะพาบนํ้ามากขึน้
จึงไดมผี นู ําตะพาบนําพั
้ นธุไ ตหวันเขามาทดลองเลีย้ งในประเทศไทย
ซึ่งสามารถเพาะเลี้ยงไดเปนผลสําเร็จ และมีการขยายจํานวนฟารมเลีย้ งตะพาบนําพั
้ นธุไ ตหวันขึน้ อยาง
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มากมาย เชน แถบจังหวัดระยอง ชลบุรี ตราด และเพชรบุรี ซึง่ ฟารมเพาะเลีย้ งตะพาบเหลานี้
ประสบผลสําเร็จแตตะพาบนําก็
้ ยังไมเพียงพอจําหนาย เนือ่ งจากตลาดตางประเทศมีความตองการมาก
ทําใหมผี ทู ส่ี นใจเลีย้ งตะพาบนํ้าพันธุไตหวันเปนจํานวนมาก แตขอเตือนผูเ ลีย้ งวากอนจะลงมือทําการ
เลีย้ งเปนอาชีพ ควรศึกษาเรือ่ งตลาดใหดเี สียกอนเพราะวาตลาดตางประเทศ จะไปไดนานแคไหน หรือ
อาจจะเหมือนกับผูที่เลี้ยงกบก็เปนได

แหลงกําเนิดและการแพรกระจาย
ตะพาบนํ้าทีพ
่ บในประเทศไทย มี 5 ชนิด
1. Trionyx cortilageneus (Bodd) ตะพาบหรือปลาฝา ตะพาบชนิดนีม้ ขี นาดใหญประมาณ
2 ฟุต กระดองออกสีเขียว บางทีมจี ดุ สีเหลือง ปกติมจี ดุ สีดาํ 2-3 จุด จุดดํานีร้ ปู รางไมแนนอน แตมี
ขอบสีเหลือง หัวมีจุดเหลืองประทั่วไป ตัวผูด า นทองมีสขี าว สวนตัวเมียจะมีสีเทา ชนิดนี้พบทั่วทุกภาค
ของประเทศไทย ทางตอนใตของพมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
2. Trionyx nakornsrithammarajensis (wirot) ตะพาบขาวตอก เปนตะพาบนําขนาดเล็
้
ก
กระดองมีรปู รางกลม มีผิวเรียบ กระดองหัว เทามีสเี ขียวเขม แตมีจุดสีเหลืองกระจายอยูทั่วไป สวน
ทองมีสขี าวออกไปทางสีครีมพบในแถบภาคใตของประเทศไทย
3. Chitra indica Gray ตะพาบมานลาย ตะพาบชนิดนีม้ ขี นาดใหญมาก มีกระดองยาวถึง
6 ฟุต มีหัวเล็กและลําคอยาว จมูกคอนขางสัน้ ยาวเล็กมากจะมีแถบสีเหลืองปนนําตาลบนส
้
วนหัวและ
กระดองอยางชัดเจนแถบจะพาดผานสวนหัวยาวอยางตอเนือ่ งมาบนกระดอง สวนทองจะมีสขี าวหรือขาว
อมชมพู พบในแมนาแควน
้ํ
อยและแควใหญในจังหวัดกาญจนบุรี
4. Dogania subpiana (Ggeoffroy) ตะพาบแกมแดง เปนพันธุท เ่ี ล็กทีส่ ดุ กระดองยาว 9-10
นิว้ กระดองเปนสีเทา มีจดุ ดําเล็ก ๆ ประปราย สวนหัวเปนสีเทา ดานของคอจะเปนสีแดง ทัง้ สอง
ขางทองมีสีขาวหรือสีเทาพบแถบจังหวัดกาญจนบุรี ตาก ทางภาคใต จังหวัดชุมพร และ
นครศรีธรรมราช
5. Pelochelya bibroni (Owen) ตะพาบหัวกบ เปนตะพาบทีม่ ขี นาดใหญอกี ชนิหนึง่ รองมา
จากตะพาบมานลาย ขณะทีต่ วั ยังเล็กอายุนอ ยจะมีสเี ขียวจุดเหลืองประทัว่ กระดอง พออายุมากขึน้
กระดองจะเปลีย่ นเปนสีมะกอกเขม หัวและคอมีสมี ะกอกปนเทา เทาเปนสีเทา เล็บเปนสีขาว พบใน
จังหวัดตาก พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพฯ กาญจนบุรี และนครศรีธรรมราช

ตะพาบนําพั
้ นธุไตหวัน (Trionyx sinensis)
ตะพาบไตหวันมีกระดองเปนรูปรีเล็กนอย ลักษณะโครงรางแบบผิวกระดองเรียบมีกระดองสวนที่
นิม่ หรือเชิงคอนขางมาก มีหัวใหญ คอยาวมาก ปากแหลม ฟนคมและแข็งแรง เมือ่ ยังเล็กกระดอง
เปนสีเขียวเขมดานทองจะมีสสี ม และสีดาสลั
ํ บ 5-6 ตําแหนง เมือ่ โตเต็มวัยกระดองจะเปนสีเขียวอม
เหลือง บริเวณเชิงจะมีสเี หลืองเห็นไดชดั เจน ตรงกลางกระดองจะมีรอยขีดขวางลําตัว 6-7 ขีด สวน
ทองออนนุม มีสขี าวอมชมพูหรือสีเหลืองออน ๆ ตะพาบไตหวันมีนสิ ยั ดุรา ย
! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป
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สาเหตุที่ทําใหมีการเลี้ยงตะพาบพันธุไตหวัน เพราะมีไขดกและวางไขปล ะประมาณ 7-9 เดือน
สามารถเลีย้ งเปนตะพาบเนือ้ โดยใชระยะเวลาเลีย้ ง 8-12 เดือน จับจําหนายไดราคาดี

ลักษณะเพศของตะพาบนํา้
ตัวผูจะมีลักษณะยาวเรียว ลําตัวบางกวาตัวเมีย ตัวผูหางจะยาวกวาหางตัวเมีย หางจะยาวยื่น
ออกมาพนกระดอง ตัวเมียจะโตกวาตัวผูเมื่อมีอายุเทากัน ถาเอามือลูบทีก่ ระดองตัวเมียจะสากกวาตัวผู
ซึง่ สังเกตไดเมือ่ ตะพาบมีนาหนั
้ํ กตัง้ แต 3 ขีดขึน้ ไป ตะพาบจะผสมพันธุไ ดดตี อ งมีอายุ 18 เดือนขึน้ ไป
ถาอายุไมครบไขออกมาไมคอ ยสมบูรณการฟกจะไมดมี ไี ขเสียมาก

การผสมพันธุแ ละการวางไข
การผสมพันธุ
อายุของตะพาบนําที
้ ส่ ามารถผสมพันธุไ ดควรมีอายุประมาณ 18 เดือน ขึน้ ไปถึงจะดี การผสม
พันธุข องตะพาบนํา้ ขณะผสมพันธุต วั ผูจ ะใชปากกัดทีบ่ ริเวณตนคอของตะพาบตัวเมียเพือ่ จะใหตวั ซอน
ทับอยูดานบน การผสมพันธุสวนใหญจะกระทําในนํา้ ขณะทีม่ คี วามเงียบไมมเี สียงรบกวน การผสม
พันธุส ว นใหญมกั จะเปนเวลากลางคืน เมือ่ ตะพาบผสมพันธุก นั แลว อีกประมาณ 16-18 ชั่วโมง
ตะพาบตัวเมียจะเริม่ วางไข ระยะการวางไขเปนเวลาทีเ่ งียบสนิท ไมมเี สียงรบกวน สวนใหญจะอยูใน
ชวงเวลาระหวาง 20.00-05.00 น. หรือตัง้ แต 2 ทุม จนถึงตี 5 การวางไขของตะพาบนํา้ ตัวเมียจะขึ้น
มาวางไขบนบกเหนือนําเพี
้ ยงเล็กนอยหรือบริเวณขอบบอ ซึง่ เปนดินทรายทีเ่ ตรียมไวใหตวั เมียขึน้ มาวาง
ไข
การวางไข
แมตะพาบนํ้าจะเลือกที่วางไขที่เหมาะสม จากนัน้ จะใชเทาคุย ดินใหเปนหลุมมีความลึกประมาณ
10-15 เซนติเมตร แลวหยอนกนลงไปไข เมื่อไขเสร็จแลวก็จะใชเทาเขี่ยกลบ แลวใชหนาอกถูกไปกับ
พืน้ เพือ่ กลบรองรอยการวางไข
อัตราการปลอยพอ-แมพันธุ พอพันธุ 1 ตัวตอแมพนั ธุ 7-10 ตัว การวางไขตะพาบจะไขมาก
หรือไขนอ ยขึน้ อยูก บั อายุของตะพาบนํ้า ถาตะพาบอายุ 18 เดือน ใหไขประมาณ 6-10 ฟอง ถาอายุ
มากขึน้ 2-3 ป อาจจะไขไดถงึ ครัง้ ละ 20-24 ฟอง ขึน้ อยูก บั อายุและความสมบูรณของตะพานนํา้ ใน
ระยะเวลา 1 ป ตะพาบสามารถวางไขได 3-5 ครัง้ ตะพาบจะเริม่ ไขตง้ั แตประมาณเดือนกุมภาพันธ ตุลาคม เพราะชวงฤดูหนาว ตะพาบจะหยุดวางไข

! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป
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หลังจากตะพาบนําวางไข
้
แลวจะทิง้ ระยะเวลาอีกประมาณ 25-30 วัน จึงจะมีการผสมพันธุแ ละ
วางไขครัง้ ใหม ผูเ ลีย้ งตะพาบนําจึ
้ งควรมีความรูใ นดานนี้ เพือ่ เตรียมการใหพอ แมพนั ธุม คี วามสมบูรณ
อยางเต็มที่

บริเวณทีฟ
่ ก ไขของตะพาบนํ้า

ตะพาบนําที
้ ฟ
่ ก ออกจากไข

การฟกไข
ขั้นตอนการวางไขตะพาบนํ้าเริ่มตนดวยการนําไขตะพาบที่เก็บไดจากบริเวณที่วางไขมาฝงในโรง
เพาะฟกซึ่งอยูใกลเคียงกับที่วางไขในสภาพที่เหมือนธรรมชาติมากที่สุด
จะตองขุดหลุมอีกประมาณ
5-6 เซนติเมตร วางไขเรียงไวหา งกันเล็กนอย การฝงไขใหตน้ื กวาของจริงเล็กนอย ไขตะพาบจะฟก
ออกเปนตัวตองอาศัยความชืน้ เล็กนอย
จึงควรที่จะพนนําลงบนหลุ
้
มฟกไขตะพาบเล็กนอยเพือ่ ใหเกิด
ความชื้น พนนําทุ
้ กวัน หรือ 2-3 วันตอครัง้ บริเวณใกลทฟ่ี ก ไขควรมีภาชนะใสนาตื
้ํ น้ ไวตดิ กับหลุมฝง
ไข เมือ่ ลูกตะพาบฟกออกเปนตัวจะคลานลงนําทั
้ นที ไขของตะพาบจะใชเวลาฟกออกเปนตัวประมาณ
50-60 วัน ตะพาบนําที
้ อ่ อกใหมจะแหวกเปลือกไขทแ่ี ตกแลวคุย ดินขึน้ มาแลวคลานไปอยูใ นอางนํ้าที่
เตรียมไวรงุ เชาจึงลําเลียงไปยังบออนุบาล

! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป
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บอทรายสําหรับฟกไขตะพาบนํา้

การอนุบาล
เมือ่ ตะพาบนําออกเป
้
นตัวแลวก็นามาอนุ
ํ
บาลในบออนุบาลอีกบอหนึง่ ซึง่ มีขนาดกวาง 1 เมตร
ยาว 1.5 เมตร กอนนําลูกตะพาบนํามาอนุ
้
บาลในบอตองมีการเตรียมบอไวกอ น โดยนําดินรวนใสลงไป
ประมาณ 2-3 นิว้ เติมนํ้าใหสงู ขึน้ มาจากดิน 1 นิว้ ในบออนุบาลควรทําเนินไวสาหรั
ํ บใหอาหารแกลูก
ตะพาบดวย เมือ่ เตรียมบอเสร็จแลวจึงนําลูกตะพาบลงมาในบออนุบาลตอไป ในชวง 3 วันแรกทีอ่ อกไข
ยังไมตอ งใหอาหารลูกตะพาบ ควรใหในวันที่ 4 ตะพาบทีใ่ สลงในบออนุบาลควรใสประมาณ 150 ตัว
ตะพาบนําจะอยู
้
ใ นบออนุบาลประมาณ 7-10 วัน แลวจึงยายไปอยูใ นบออนุบาลที่ 2 ตอไป
บออนุบาลที่ 2 จะมีขนาดใหญกวา คือ ใหมคี วามกวางประมาณ 2 เมตร ความยาวประมาณ 5
เมตร โดยแบงพื้นที่บอเปน 2 สวน คือสวนทีอ่ ยูอ าศัยและบริเวณใหอาหารเชนเดียวกัน โดยปลอยลูก
ตะพาบในอัตราประมาณ 20-25 ตัว ตอตารางเมตร บอนีจ้ ะเลีย้ งตะพาบนํ้าเปนเวลาประมาณ 3-4
สัปดาหขน้ึ ไป จึงจะนําออกจําหนายหรือนําลงเลีย้ งในบอขุนตอไป

บออนุบาลตะพาบนําระยะที
้
่2

การเลีย้ งตะพาบนํา้
การเลือกสถานทีเ่ ลีย้ งตะพาบนํา้
! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป
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ปจจัยทีค่ วรพิจารณาในการเลือกสถานทีเ่ ลีย้ งตะพาบนํ้า
1. ตองเปนนํ้าจืดสามารถถายเทนําได
้ สะดวก
2. บอเลีย้ งควรเปนบอดินหรือมีโคลน
3. บอเลีย้ งตะพาบควรเปนบริเวณทีม่ คี วามเงียบสงบ
4. ไมควรอยูใ กลกบั โรงงานอุตสาหกรรมหรือแหลงชุมชน
5. การคมนาคมสะดวกและใกลแหลงของตลาด
6. บอเลีย้ งตะพาบอยูใ กลบริเวณทีม่ อี ากาศถายเทไดสะดวก

บอเลีย้ งตะพาบนํา้
บอเลีย้ งตะพาบนําแบ
้ งออกได 3 ลักษณะ คือ
1. บอพอแมพันธุ
2. บอเลีย้ งตะพาบสงตลาด
3. บออนุบาล
บอพอแมพนั ธุ
ถาผูเลี้ยงจะเลี้ยงตะพาบเพื่อจําหนายเปนตะพาบเนือ้ บอพอแมพันธุก็ไมจาํ
เปนทีจ่ ะตองสราง แตถา จะเลีย้ งแบบตอเนือ่ งหรือครบวงจรแลว บอพอแมพันธุจึงมีความจําเปนอยางยิง่
เพราะการทีเ่ ราเพาะลูกตะพาบไดเองจะเปนการลดตนทุนการผลิตไดอยางแนนอน บอเลี้ยงตะพาบจะ
แบงออกเปน 3 สวน คือ สวนทีอ่ ยูอ าศัย สวนที่ใหอาหารและที่สําหรับวางไข

บอเลีย้ งตะพาบนํา้
ตะพาบนําจะอาศั
้
ยอยูท กุ บริเวณของพืน้ ทีใ่ นบอเลีย้ ง
บอเลีย้ งควรมีผนังบอเปนคอนกรีตใหสงู
ประมาณ 50 เซนติเมตร เพือ่ ปองกันตะพาบหลบหนีและผนังคอนกรีตควรเทคอนกรีตลึกลงไปในดินอีก
ประมาณ 70 เซนติเมตร เพือ่ ปองกันตะพาบขุดดินหนี สวนพืน้ ทีบ่ อ ควรเปนดินเหนียวขนาดของบอ
เลีย้ งตะพาบนํ้าพอแมพนั ธุไ มมกี ารกําหนดพื้นที่ตายตัว ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั จํานวนพอแมพันธุ
สวนทีใ่ หอาหาร ควรมีความสําคัญประการหนึ่ง ซึง่ จะสรางใหอยูภ ายในบริเวณทีอ่ ยูอ าศัยนัน่ เอง
เหตุทจี่ ะตองสรางที่ใหอาหารโดยเฉพาะก็เพราะวาตะพาบนําชอบอาศั
้
ยในบอทีม่ คี วามสะอาด นําไม
้ เนา
เสีย ถาใหอาหารภายในบอโดยตรง โดยที่ไมมีบริเวณที่ใหอาหารจะทําใหเศษอาหารที่เหลือเนาเสียและ
ทําใหนาเสี
ํ้ ยเร็วขึน้ ทั้งยังทําใหตะพาบเจริญเติบโตชาไมแข็งแรงอาจเกิดโรคได
! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป
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บริเวณทีใ่ หอาหาร อาจสรางเปนเนินลาดชันไปจากตัวบอและวางอาหารไวบนเนิน หรือสราง
คันเตีย้ ๆ กั้นระหวางที่วางอาหารกับสวนที่อยูอาศัยใหแยกจากกัน เพือ่ ปองกันไมใหเศษอาหารเหลือตก
ลงไปในบอทําใหน้าเน
ํ าเสีย
โรงเรือนเพาะฟกไขตะพาบนํ้า
อาจจะสรางไวภายในบอพอแมพันธุหรือแยกสวนออกไป
ตางหากก็ได บริเวณที่ฟกไขจะทําเปนคอกคอนกรีตรูปสีเ่ หลีย่ มขนาด 2 x 4 เมตร มีความสูงประมาณ
50 เซนติเมตร อาจจะใชอฐิ บลอกกัน้ เปนผนังบอก็ได โดยปรับพื้นบอใหเรียบ แลวนําทรายนํ้าจืดที่
สะอาดใสลงไปใหสงู ประมาณ 30 เซนติเมตร เพือ่ เตรียมไวฝง ไข
ภายในบอฟกไขใชอา งนํ้าดินเผาขนาดปากกวางประมาณ 12 นิว้ หรือกอเปนอางปูนกวาง
ประมาณ 15-20 นิว้ ฝงไวใหเสมอกับพื้นทรายเปนระยะ ๆ ใสนาให
้ํ เต็ม เพื่อเตรียมไวใหลูกตะพาบนํา้
ลงไปในอางหลังจากฟกออกจากไข
โรงฟกไขหรือคอกฟกไข
จะตองสรางหลังคาคลุมเอาไวเพือ่ ปองกันฝนซึง่ จะทําใหทรายมี
ความชืน้ มากเกินความจําเปน และควรกัน้ ผนังโดยรอบเพือ่ ปองกันศัตรูทจ่ี ะมากินไขตะพาบนําได
้
คอก
ฟกไขออกแบบไดตามความเหมาะสมของพืน้ ที่

บอเลีย้ งตะพาบนําส
้ งตลาด
บอขุนตะพาบนํามี
้ ไวเพือ่ เลีย้ งตะพาบทีค่ ดั ออกจากบออนุบาล แลวนํามาเลีย้ งจนถึงขนาดทีจ่ ะสง
ขายได ซึง่ ตองใชเวลาตัง้ แต 8-12 เดือน ก็จะไดนาหนั
ํ้ กตัวประมาณ 6 ขีด - 1 กิโลกรัมไดขนาดตาม
ทีต่ ลาดตองการ บอขุนตะพาบนํานั
้ น้ มีลกั ษณะการสรางบอเปนแบบเดียวกับบอพอแมพนั ธุ แตความลึก
อาจตืน้ กวาเล็กนอย สวนเนินทรายสําหรับวางไขไมมคี วามจําเปน บอขุนตะพาบนําอาจะมี
้
หลังคาพราง
แสง โดยใชตะขายสีดําทําเปนหลังคาเพือ่ ชวยลดอุณหภูมิ

รานกลางบอสําหรับตะพาบคลานขึน้ มาพักผอน
บอใชเลีย้ งตะพาบมี 2 แบบ
บอคอนกรีต เหมาะสําหรับสรางในพืน้ ทีท่ เ่ี ปนดอนหรือดินทรายซึง่ เก็บนําไม
้ อยูโ ดยกอสรางบอ
คอนกรีตโบกปูนดานลางตลอด เพือ่ กันนําไม
้ ใหรว่ั ซึมใสดนิ เหนียวตกแตงใหเหมือนธรรมชาติมากทีส่ ดุ
แลวใสผักตบชวาบางสวน
บอดิน จะเปนบอที่กวาง มีความจําเปนทีจ่ ะตองกออิฐโบกปูนโดยรอบบอ ความสูงประมาณ 80
เซนติเมตร - 1 เมตร เพือ่ ปองกันตะพาบหลบหนี ในบอควรสรางเปนรานขนาดพืน้ ที่ 4 ตารางเมตร
! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป
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สามารถใหตะพาบนําคลานขึ
้
น้ มาพักผอนอยูต รงกลางบอ และบริเวณขอบบอควรมีพน้ื ทีใ่ หตะพาบนํ้า
คลานขึน้ มาพักผอนไดเชนกัน ในบอควรใสผกั ตบชวาเพือ่ ใหเปนรมเงา หรือที่สําหรับตะพาบนําหลบ
้
ซอนได

การคัดขนาดตะพาบนําเมื
้ อ่ อายุไดประมาณ 6 เดือน

ระดับนํ้าทีใ่ ชในการเลีย้ งตะพาบนํา้
บออนุบาลตะพาบนําควรมี
้
ระดับนําประมาณ
้
เซนติเมตร บอเลีย้ งตะพาบเพือ่ สงออก ระดับนําประมาณ
้
40-80 เซนติเมตร

20

อัตราการปลอยตะพาบนําลงบ
้
อ บอพอแมพนั ธุป ลอยในอัตรา 3-5 ตัว/ตารางเมตร ขนาด
ตะพาบนําฟ
้ กออกจากไขไดประมาณ 3 วัน ปลอยในอัตรา 50 ตัว/ตารางเมตร ตะพาบนําอายุ
้ ได 2
เดือน ปลอยในอัตรา 20-25 ตัว/ตารางเมตร ตะพาบนําอายุ
้ ได 6 เดือน ปลอยในอัตรา 3-5 ตัว/ตา
รางเมตร อัตราการเจริญเติบโตของตะพาบนํ้า ตะพาบนําที
้ ่ฟกออกจากไขไดประมาณ 3 วัน จะมีนาํ้
หนัก 25 ตัว/1 ขีด หรือ 250 ตัว/กิโลกรัม ตะพาบนําที
้ ม่ อี ายุไดประมาณ 2 เดือน จะมีนาหนั
ํ้ ก
ประมาณ 0.5 ขีด ตะพาบนําที
้ ม่ อี ายุประมาณ 4 เดือน จะไดนาหนั
้ํ กประมาณ 1 ขีด

การทําอาหารตะพาบนํา้
! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป
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บอเลีย้ งตะพาบนํา้
บริเวณทีใ่ หอาหาร
ตะพาบนําอายุ
้ ไดประมาณ 6 เดือน จะมีนาหนั
ํ้ กประมาณ 2 ขีด ตะพาบนําอายุ
้ ไดประมาณ
7-16 เดือน จะมีนาหนั
ํ้ กประมาณ 3 ขีด - 1 กิโลกรัม สําหรับผูบ ริโภคหรือขนาดทีต่ ลาดตองการ
ตะพาบนําขนาดตั
้
ง้ แต 4-7 ขีด สวนผูซ อ้ื ทีต่ อ งการซือ้ ไปเปนพอแมพนั ธุค วรมีน้ําหนักไมต่ากว
ํ า 6 ขีด
ขึน้ ไป

อาหารตะพาบนํ้า
ตามธรรมชาติตะพาบนําเป
้ นสัตวทก่ี นิ อาหารจําพวก ไสเดือน สัตวนาต
้ํ าง ๆ เชน ปู ปลา กุง
หอย และยังกินของทีเ่ นาเปอ ย บางครั้งจะกินพวกพืชนํา้
สําหรับตะพาบนําในระยะอนุ
้
บาล ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ซึง่ มีขนาดเล็กอยู อาหารเปนปลา
เปดบดผสมกับอาหารหมู การใหอาหารตะพาบนําขนาดเล็
้
กจะใหวนั ละ 2 มือ้ คือ ชวงเชา และชวง
เย็น การใหอาหารจะใหบริเวณขอบบอวางเรียงไวโดยไมใหอาหารเปยกนํ้าเปนแนวยาวของที่ใหอาหาร
เมือ่ คนใหอาหารจากไปแลวตะพาบนําจะคลานขึ
้
น้ ไปกินเอง
ตะพาบนําขนาดเล็
้
กจะกินอาหารนอย
ประมาณ 10-20 เปอรเซ็นต ของนําหนั
้ กตัว
สวนตะพาบนําในระยะที
้
่ 3 จะใหอาหารเพียงมือ้ เดียวในชวงเย็นการใหอาหารตะพาบนําส
้ วนใหญ
เปนพวกปลาสดบดผสมกับปลายขาวตมหรือผัก ผลไมทห่ี าไดนํามาผสมกัน อาจใหอาหารเสริมเปนพวก
มะละกอสุกเพราะตะพาบนํ้าชอบมาก วางไวใหตะพาบกัดแทะเปนอาหารเสริม โดยปกติตะพาบนําจะ
้
กินอาหารประมาณ 5-6 เปอรเซ็นต ของนําหนั
้ กตัว
การเปลีย่ นถายนํา้ ความสะอาดของบอเลีย้ งถือวาเปนปจจัยสําคัญของการเลีย้ งตะพาบนําอย
้ าง
หนึง่ ถานําไม
้ สะอาด การเจริญเติบโตของตะพาบนําจะลดลง
้
อาจทําใหเกิดโรคตาง ๆ ได บอเลีย้ ง
ตะพาบนําที
้ ม่ กี ารถายเทนํ้าไดโดยสมํ่าเสมอ ทําใหตะพาบนําเติ
้ บโตเร็วและแข็งแรงตะพาบนํ้าวัยออนจน
ถึงอายุ 1-2 เดือน ใหถายนํ้าสัปดาหละ 2-3 ครัง้ ตะพาบนําขนาดใหญ
้
ถา ยนําสั
้ ปดาหละ 1 ครัง้

ศัตรูของตะพาบนํา้
ตะพาบนําขนาดเล็
้
ก ศัตรูจะไดแก พวกหนู นก เหยี่ยว งู และพวกปลาตาง ๆ ระยะนีต้ อ ง
ระวังเปนพิเศษ สวนศัตรูทส่ี ําคัญ คือ มนุษย ซึง่ มีการลักขโมยเปนจํานวนมาก
! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป
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โรคตะพาบนํ้า
ปญหาและอุปสรรคในการเพาะเลีย้ งทีส่ ําคัญมากประการหนึง่ คือโรคอีกเชนเคย โดยมักมีสาเหตุ
สวนใหญมาจากการจัดการที่ไมเหมาะสม โรคที่จะกลาวถึงเปนโรคที่ตรวจพบในตะพาบนําซึ
้ ่งเกษตรกร
ไดนาส
ํ งตัวอยางมายังสถาบันวิจยั สุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง เพื่อการรักษา
1. โรคทีม่ สี าเหตุมาจากเชือ้ แบคทีเรีย
ตะพาบนําที
้ ่ปวยเนื่องจากการติดเชื้อแบคทีเรีย มีอาการหลายแบบ
- ตกเลือดบริเวณกระดองและหนาทอง โดยจะสังเกตเปนจําเลื
้ อดกระจายอยูทั่วไป และอาจ
พบบริเวณคอ ขา รวมถึงบริเวณหาง
- ตกเลือดบริเวณชองขับถาย มักพบวาชองขับถายบวมแดง
- เปนแผลหลุมบริเวณกระดอง
- ตุม สิว ตะพาบเมือ่ ปวยมากขึน้ ตุม เหลานีจ้ ะปะทุออกกลายเปนแผล หลุม
- เทาบวมเปนแผลหนอง และอาจพบจําเลื
้ อด
- มีนาในช
้ํ องทอง
- อวัยวะภายใน เชน ตับ มาม ไต หดเล็กลง หรือขยายใหญขึ้น
- ขึน้ ขอบบอ ซึม ไมกนิ อาหาร
โรคติดเชือ้ แบคทีเรีย มักมีสาเหตุจากตะพาบเกิดความเครียดทําใหออ นแอ ยอมรับการติดเชือ้
ไดงา ย โดยความเครียดมีสาเหตุจาก
- การเลีย้ งทีห่ นาแนนมาก
- การไมคอ ยเปลีย่ นถายนํา้ หรือไมเคยเปลีย่ นถายนําเลย
้
- พืน้ ดินหรือทรายกนบอเนาเสีย
- นําที
้ ใ่ ชเลีย้ งมีความเปนกรดเปนดาง (pH) สูง หรือตําเกิ
่ นไป
- มีแกสพิษ เชน แอมโมเนีย หรือไนไตรทเกิดขึน้ มากทีพ่ น้ื บอ
การรักษา
1. ตะพาบปวยที่มีลักษณะเปนแผลบริเวณกระดอง รักษาโดยการใช
- เกลือสาดลงในบอปริมาณ 100-300 กิโลกรัม/บอ 1 ไร
- บีเคซีสาดลงในบอในอัตรา 3-5 ซีซตี อ นํา้ 1 ลูกบาศกเมตร
- โพวิโดนไอโอดีนแชในอัตรา 1-2 ซีซตี อ นํา้ 1 ลูกบาศกเมตร
- เบตาดีนทาบริเวณที่เกิดแผล
2. ตะพาบปวยมีจาเลื
ํ้ อดตามตัว ซึม ถายังกินอาหารอยูใ ชยาปฏิชวี นะ เชน ซัลฟาไตร เมทโท
รพิม ออกซีเตตราซัยคลิน ไนโตฟูราน โตอิน หรือ นอรฟอ กซาซีน ผสมอาหารใหกนิ ในอัตรา 1-5
กรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม แตถา ตะพาบไมกนิ อาหาร อาจใชวิธีการฉีดยาปฏิชีวนะแลวแชเกลือ
นอกจากการใชยาและสารเคมีแลว จําเปนอยางยิง่ จะตองปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในบอควบคู
ไปดวย เชน เปลีย่ นถายนําหรื
้ อกําจัดดินเลนกนบอทีเ่ นาเสียทัว่ ไป เปนตน การรักษาจึงจะไดผลดีและ
รวดเร็วขึน้
! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป
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2. โรคทีม่ สี าเหตุมาจากเชือ้ รา
ตะพาบปวยจะมีลกั ษณะเปนขนสีขาวปุยขึน้ ทัว่ ตัว โดยเฉพาะบริเวณกระดอง การกินอาหารจะลด
ลง สวนใหญตะพาบทีต่ ดิ เชือ้ ราถาเปนในตะพาบใหญมกั จะไมตาย แตการเจริญเติบโตจะชา สวน
ตะพาบเล็กอาจถึงตายได เนือ่ งจากหลังการติดเชือ้ รามักมีบาดแผลทําใหเชื้อแบคทีเรียเขาสูรางกายเกิด
โรคแทรกซอนทําใหตะพาบตาย สาเหตุการเกิดเชือ้ รามักเกีย่ วเนือ่ งกับพืน้ บอทีส่ กปรก หรือเนาเสีย
การรักษา
ถาพบในปริมาณนอย ใหแยกตะพาบปวยออกมาแลวนํามาแชในนํายามาลาไคท
้
กรีนเขมขน 0.12 กรัม ตอนํา้ 1 ลูกบาศกเมตร (ตัน) นาน 2-3 วัน แลวควรใสปนู ขาวลงในบอในอัตรา 100-300
กิโลกรัม/บอขนาด 1 ไร
3. โรคทีม่ สี าเหตุมาจากโปรโตซัว
โปรโตซัวที่กอใหเกิดโรคในตะพาบนํามี
้ ทง้ั ทีเ่ ปนปรสิตภายนอกและปรสิตภายใน
ตะพาบติดชื้อโปรโตซัวที่เปนพยาธิภายนอก (Epitylis sp.) มักแสดงอาการมีขนขึน้ ทัว่ ตัว โดย
สังเกตเห็นไดชดั เมือ่ นําตะพาบแชนําลั
้ กษณะของขนทีข่ น้ึ ตัว จะแตกตางจากเชื้อรา คือ จะมีขนาดใหญ
กวา และสีขาวเหลือง หรือออกเขียว ขึน้ กับสภาพนํ้าในบอ โรคนีม้ กั เกิดกับตะพาบทีบ่ อ เลีย้ งไมสะอาด
หรือบอทีม่ กี ารนําผักตบชวาหรือพืชนําอื
้ น่ เขามาใสในบอเพือ่ เปนรมเงา และที่กาบั
ํ งใหตะพาบ
การรักษา
ใชฟอรมาลิน 25-30 ซีซี ตอนํา้ 1 ลูกบาศกเมตร สาดลงในบอ หรือใชเกลือ 0.5-1% (เกลือ
5-10 กิโลกรัมตอนํา้ 1 ลูกบาศกเมตร) เปลีย่ นถายนําทุ
้ กวัน หลังจากถายนํ้าใหใสฟอรมาลิน หรือ
เกลือในระดับความเขมขนเดิมทําซํ้าประมาณ 2-3 วัน
โรคทีเ่ กิดจากปรสิตภายใน (Balantidium sp.) โรคนีค้ อ นขางรายแรง โปรโตซัวจะอยูในทาง
เดินอาหาร ถามีเปนปริมาณมากจะทําใหลําไสหรือกระเพาะอาหารทะลุ อาหารทีต่ ะพาบกินเขาไปบาง
สวนจะหลุดรอดรูบาดแผลออกมา ทําใหเกิดการเนาเสียภายในชองทอง ซึง่ มีผลใหตะพาบตายได เมือ่
ตะพาบปวยถึงขัน้ ทางเดินอาหารทะลุแลวไมสามารถรักษาใหหายได
ดังนัน้ จึงควรปองกันไวกอ นโดย
การใหตะพาบกินยาถายพยาธิเปนประจําทุกเดือน
4. โรคทีเ่ กิดจากการติดเชือ้ ไวรัส
มีนกั วิจยั บางทานไดรายงานวา ตะพาบปวยมีอาการตัวบวม โดยอาการเริม่ จากคอและขาบวม
กอน จากนัน้ สวนอืน่ จึงบวมตาม ตะพาบจะซึมไมกินอาหาร ตะพาบที่ปวยหนักจะมีการตกเลือด
บริเวณหนาทอง และหนาอกจะยุบลง จากการศึกษาของสถาบันวิจัยสุขภาพสัตวนาพบว
ํ้
าตะพาบที่ปวย
ดวยอาการดังกลาวสามารถแยกเชื้อแบคทีเรียไดหลายชนิด ซึง่ อาการปวยนีจ้ ะมีไวรัสรวมอยูด ว ยหรือไม
นัน้ กําลังศึกษาวิจัยอยู
จากทีก่ ลาวมาขางตนจะพบวาโรคตะพาบนํ้ามีหลายโรคมาก ดังนัน้ การปองกันการเกิดโรคจะชวย
ลดอัตราการสูญเสียได
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การปองกันโรคตะพาบนํา้
1. ไมควรเลีย้ งตะพาบใหหนาแนนเกินไป เนือ่ งจากตะพาบนํามี
้ นสิ ยั กาวราว เมือ่ อยูร วมกัน
แนนมาก ๆ จะกัดกัน ทําใหเกิดบาดแผลขึน้ ซึ่งอาจทําใหเกิดการติดเชื้อแบคทีเรีย หรือเชือ้ ราตามมา
2. คุณภาพนํ้าในบอควรปรับใหอยูใ นสภาพทีเ่ หมาะสม โดยเฉพาะความเปนกรดเปนดาง (pH.)
ควรอยูใ นชวง 6.5-8.5 เนือ่ งจากตะพาบนําจะชอบอยู
้
ใ นนํามากกว
้
าบนบก ดังนัน้ เมือ่ สภาพนําไม
้
เหมาะสมจะมีผลใหตะพาบออนแอเกิดติดเชือ้ ไดงา ย
3. ควรเปลีย่ นถายนําให
้ สมํ่าเสมอ อยาทิง้ ใหน้ําในบอเนาเสีย
4. ควรมีบอ สํารอง เมือ่ เลีย้ งตะพาบไดประมาณ 2-3 เดือน สวนใหญพน้ื กนบอจะเนาเสีย
เนือ่ งจากการสะสมของเศษอาหารทีต่ ะพาบกินไมหมด รวมทัง้ สิง่ ขับถายของตะพาบซึง่ สะสมอยูท พ่ี น้ื บอ
ตะพาบนํามี
้ อปุ นิสยั ชอบฝงตัวในดิน เมือ่ การเนาเสียของพืน้ บอเกิดขึน้ จึงมีผลกระทบตอตะพาบโดยตรง
ดังนัน้ ถาสังเกตเห็นพืน้ บอเนาเสียในชวงแรกอาจใชปนู ขาวและเกลือชวยได แตเมือ่ เนาเสียมาก
ขึน้ ควรจะยายตะพาบนําไปยั
้ งบอใหมที่มีการทําความสะอาดพืน้ บอเรียบรอยแลว
5. อาหารทีใ่ ชเลีย้ งตะพาบนํา้ ถาใชอาหารสด เชน ปลาสับควรจะใชปลาทีย่ งั สดอยู ไมควรนํา
อาหารที่เนาแลวใหตะพาบกิน ซึ่งอาจทําใหเกิดโรคในระบบทางเดินอาหารได
6. ควรใหยาถายพยาธิแกตะพาบนําเป
้ นประจํา เดือนละ 1-2 ครัง้ เนือ่ งจากตะพาบนํากิ
้ น
อาหารสด ดังนัน้ จึงมีโอกาสติดโรคพยาธิไดงา ย
7. ตะพาบนําใหม
้
ทน่ี ําเขามาในฟารม ควรจะมีบอแยกตางหาก จากนัน้ ใหยาฆาเชือ้ และยาถาย
พยาธิ เพื่อกําจัดแบคทีเรีย และพยาธิที่อาจติดมากับตะพาบนํา้ เปนการปองกันการแพรเชือ้ ในบอ
ตะพาบ
8. เมือ่ สังเกตพบตะพาบมีอาการผิดปกติ ควรรีบแยกตะพาบปวยออกจากตะพาบปกติทันที
เพือ่ ปองกันการลุกลามและการระบาดของโรค
9. ผักตบชวาและพืชนําที
้ ่จะนํามาใสในบอ เพือ่ เปนรมเงาและทีก่ าบั
ํ งใหตะพาบ กอนนํามาใชใน
บอควรทําความสะอาดรากและใบใหดี แลวแชในนําด
้ างทับทิมเขมขนเพือ่ กําจัดปรสิตภายนอกที่อาจติด
มากับรากและใบกอน จากนัน้ จึงลางนําสะอาดอี
้
กครัง้ กอนใสลงในบอ

ตนทุนการผลิต
ตนทุนผันแปร
- คาพันธุ
- คาอาหาร
- คานํามั
้ นเชือ้ เพลิง
- คาเสียโอกาสเงินทุน
- คาแรงงาน
ตนทุนคงที่
- คาที่ดิน
- คาโรงเรือน
- คาเสือ่ มราคาของบอ
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แนวโนมทางดานการตลาด
การเลีย้ งตะพาบในปจจุบนั นี้ มีผเู ลีย้ งกันเปนจํานวนมาก ผูเ ลีย้ งสวนใหญกส็ ามารถเลีย้ งตะพาบ
กันไดเปนอยางดี แตผเู ลีย้ งยังขาดความรูท างดานการตลาด จึงอยากใหผูเลี้ยงตะพาบที่มีอยูรวมตัวกัน
ตัง้ กลุม ผูเ ลีย้ งตะพาบขึน้ มา เพราะวาจะชวยใหราคาของตะพาบนํามี
้ ราคาทีผ่ เู ลีย้ งสามารถเลีย้ งแลวมี
กําไรพออยูร อด ทัง้ นี้ สาเหตุอนั เนือ่ งมาจากผูเ ลีย้ งมีจานวนมากพ
ํ
อคาคนกลางยอมกดราคาใหตาลง
่ํ
สวนใหญขณะนีต้ ลาดของตะพาบนําตกอยู
้
ใ นมือของพอคาคนกลาง ซึง่ เปนกลุม ผูท ส่ี ง ออกเพียงกลุม เดียว
สําหรับทานทีส่ นใจจะเลีย้ งตะพาบนําก็
้ ควรคิดใหรอบคอบ และหาตลาดรองรับเพือ่ ปองกันภาวะขาดทุน
ถาผูเ ลีย้ งรวมตัวกันไดและผูค า ตะพาบนํายอมลดส
้
วนแบงของกําไรลงบางเพือ่ ประโยชนของผูเ ลีย้ ง คิดวา
ตลาดของตะพาบนําและการเลี
้
ย้ งตะพาบนําของประเทศไทยคงยื
้
นยาวไปอีกนาน ซึ่งเปนแนวทางที่จะ
ชวยใหเศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้นอีกดวย
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คําแนะนํา
การปองกันสัตวนํ้าจากภัยธรรมชาติ
“ภัยธรรมชาติ” หมายถึง อันตรายจากสิง่ ทีเ่ กิดมีและเปนอยูต ามธรรมดา ของสิง่ นัน้ ๆ โดยมิได
มีการปรุงแตง อาทิ อุทกภัย และฝนแลง เปนตน กรมประมง จึงขอเสนอแนวทางปองกันหรือลดความ
สูญเสียและความเสียหายแกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวนาจากการประสบภาวะฝนแล
ํ้
ง ฝนตนฤดูและอุทก
ภัย ดังนี้

ภาวะฝนแลง
ภาวะฝนแลงและฝนทิ้งชวงทํ าใหปริมาณนํ้ ามี นอยทั้งในแหลงนํ้ าธรรมชาติและแหลงนํ้ าชล
ประทานซึง่ เปนแหลงนําสํ
้ าคัญทีใ่ ชในการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําและเกิดผลกระทบตอการประมง ตลอดจน
สภาพแวดลอมไมเหมาะสมตอการแพรขยายพันธุแ ละการเจริญเติบโตของสัตวนา้ํ โดยมีวธิ กี ารปฏิบตั ดิ งั
นี้
1. ควบคุมการใชนาและรั
้ํ
กษาปริมาณนํ้าในทีเ่ ลีย้ งสัตวนาให
้ํ มกี ารสูญเสียนอย เชน การรั่วซึม
การกําจัดวัชพืช
2. ทํารมเงาใหสตั วนาเข
้ํ าพักและปองกันการระเหยนํ้าบางสวน
3. ลดปริมาณการใหอาหารสัตวนาที
้ํ ่มากเกินความจําเปนจะทําใหน้าเสี
ํ ย
4. เพิม่ ปริมาณออกซิเจนโดยใชเครือ่ งสูบนํ้าจากกนบอพนใหสมั ผัสอากาศแลวไหลคืนลงบอ
5. ปรับสภาพดินและคุณสมบัตขิ องนํา้ เชน นําลึ
้ ก 1 เมตร ใสปนู ขาว 50 กก./ไร ถาพืน้ บอ
ตะไครหรือแกสมากเกินไปควรใสเกลือ 50 กก./ไร เพื่อปรับสภาพผิวดินใหดีขึ้น
6. จับสัตวนาที
ํ้ ไ่ ดขนาดขึน้ จําหนายหรือบริโภคในเวลาเชาหรือเย็น เพือ่ ลดปริมาณสัตวนาใน
้ํ
บอ
7. ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องนําจากภายนอกที
้
่จะสูบเขาบอเลี้ยง เชน พบวามีตะกอนและแรธาตุ
ตาง ๆ เขมขน ควรงดการสูบนําเข
้ าบอ
8. งดเวนการรบกวนสัตวน้าเพราะการตกใจจะทํ
ํ
าใหสตั วน้าสู
ํ ญเสียพลังงานและอาจตายได
9. งดเวนการขนยายสัตวนาโดยเด็
้ํ
ดขาด หากจําเปนตองทําอยางระมัดระวัง
10. แจงความเสียหายตามแบบฟอรมกรมประมง เพือ่ การขอรับความชวยเหลืออยางถูกตอง
และรวดเร็ว

ภาวะฝนตนฤดู
การเตรียมการรับภาวะฝนตนฤดู เกษตรกรผูเ พาะเลีย้ งสัตวน้ําควรปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ไมควรสูบนําฝนแรกเข
้
าบอ เพราะนํ้าจะพัดพาสิ่งสกปรกจากผิวดินลงสูแหลงนําธรรมชาติ
้
ควรปลอยใหนามี
้ํ ปริมาณเพิม่ ขึน้ จึงนํานําไปใช
้
ในการเพาะเลีย้ งสัตวนา้ํ
2. ควรสูบนําในบ
้
อใหสมั ผัสอากาศจะชวยเพิม่ ปริมาณออกซิเจนและปองกันการแบงชัน้ ของนํา้
3.
ปองกันการไหลของนําฝนที
้
จ่ ะชะลางแรธาตุและสารเคมีจากผิวดินลงสูบ อ ซึง่ อาจเปน
อันตรายตอสัตวน้าได
ํ
4. งดการรบกวน การจับและขนยายสัตวนา้ํ ควรรอจนกวาคุณสมบัตขิ องนํามี
้ สภาพดีเปนปกติ
5. งดจับสัตวน้าเพื
ํ อ่ การอนุรกั ษ เนือ่ งจากสัตวน้าจะผสมพั
ํ
นธุห ลังจากฝนตกใหม ๆ
! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป

# กลับหนาหลัก/สารบัญ

การเลี้ยงตะพาบนํ้าพันธุไตหวัน 15

ภาวะอุทกภัย
การปองกันสัตวนํ้าสูญหายจากภาวะอุทกภัยควรปฏิบัติตามสภาวะการณกอนเกิดภาวะอุทกภัย
คือใหจบั สัตวน้าที
ํ ไ่ ดขนาดตลาดตองการออกจําหนาย กอนชวงมรสุมในฤดูฝน พรอมทัง้ สรางกระชัง
ไนลอน กระชังเนือ้ อวน บอซีเมนต หรือขึงอวนไนลอน เพือ่ กักขังสัตวน้าํ

“สัตวนํ้าจะปลอดภัย ใหปองกันหมั่นดูแล”

! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป

# กลับหนาหลัก/สารบัญ

จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

