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คํานํา
ปลายี่สกเปนปลาน้ําจืดชนิดหนึ่ง ชื่อทีใ่ ชเรียกปลายี่สกแตกตางกันออกไปตามถิ่นที่อยู
อาศัย เชน ที่แมน้ําโขงจังหวัดหนองคาย เรียก "ปลาเอิน" หรือ "ปลาเอนคางหมู" ในทองที่บางแหง
เรียกปลาชนิดนี้วา "ปลายีส่ กทอง" "กะสก" หรือ "อีสก" บริเวณแมนา้ํ นาน เรียก "ปลาชะเอิน" เนื้อมี
รสดีอรอยมาก ปจจุบันเปนปลาทีห่ ายาก มีราคาสูงมาก เมื่อเทียบกับจําพวกปลาน้ําจืดที่มีอยูใ น
ประเทศไทย ราคากิโลกรัมละ 80-100 บาท ปลายี่สกหนังหนา เนื้อเหลือง ละเอียดออน นิ่ม รส
หวาน ประกอบอาหารไดหลายอยาง เชน ตมยํา ตมเค็ม แกงเหลือง ทอดมัน ทอดฟู นึ่ง รมควัน
เจี๋ยน นึ่งกับเครื่องปรุงแบบจีน ชุบแปงทอดรับประทานไดอรอยเชนกัน

ปจจุบันแหลงที่มีปลายี่สกมากที่สุด คือ แมน้ําโขง รองลงมาไดแกแมน้ํานาน สวนที่แมนา้ํ
แคว จังหวัดกาญจนบุรี แมน้ําแมกลอง จังหวัดราชบุรี แทบจะไมมีปลายี่สกเหลืออยูเลย
ปลายี่สกทีจ่ ับไดมีปริมาณลดลง เนื่องจากแหลงน้าํ อันเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ําเสื่อมโทรม
ไปตามธรรมชาติ และความเจริญของบานเมือง เชน การสรางเขื่อนกั้นน้ํา การสรางถนน การสราง
โรงงานอุตสาหกรรมและการปลอยสิ่งโสโครกลงในแมน้ําลําคลอง ทําใหเกิดน้ําเสีย เปนอันตราย
ตอพันธุสัตวน้ํา จํานวนปลายี่สกลดนอยลง ประชาชนจึงควรหันมาสนใจเลี้ยงปลายี่สกใหมากขึน้
เพื่อทดแทนการจบจากธรรมชาติ ซึ่งนับวันจะมีจํานวนนอยลงทุกที การเพาะพันธุปลายี่สกเสริม
แหงน้าํ ธรรมชาติจะชวยอนุรักษพันธุปลาชนิดนี้ไวกอ นที่จะสูญพันธุไป
สถานีประมงน้ําจิดจังหวัดหนองคายประสบผลสําเร็จในการผสมเทียมปลายี่สกไทยเมื่อป
พ.ศ.2517 โดยใชพอแมพันธุที่รวบรวมจากแมนา้ํ โขง และเมื่อเดือนมกราคม 2533 สถานีฯ สามารถ
ใชพอแมพันธุปลายี่สกไทยที่เลี้ยงในบอดินมาทําการเพาะพันธุประสบผลสําเร็จเปนครั้งแรก ดวย
การฉีดฮอรโมนสังเคราะห (suprefact) รวมกับยาเสริมฤทธิ์ (motilium) ทางชองทองของแมปลา

ประวัติและถิ่นกําเนิด
ปลายี่สกมีเผาพันธุเชื้อสายเดียวกับปลาตะเพียน เชนเดียวกับปลาตะโกก ปลากะโห ปลา
นวลจันทรน้ําจืด และปลาสรอย
ในภาคกลางพบปลายี่สกอาศัยอยูในแมน้ําเจาพระยา แมน้ําแมกลอง แมน้ําราชบุรี แมน้ํา
ปาสัก แควนอย แควใหญ ภาคเหนือพบมากทีแ่ มน้ํานาน จังหวัดอุตรดิตถ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือพบในแมน้ําโขง ตั้งแตจังหวัดเชียงราย จังหวัดอุบลราชธานี มีมากในจังหวัด
หนองคาย และจังหวัดนครพนม
เมื่อ 50 ปกอน ดร.สมิท ทีป่ รึกษาราชการกรมรักษาสัตวน้ําแหงรัฐบาลสยาม รายงานวา
ปลายี่สกเปนปลาดีที่นิยมของชาวราชบุรพี อ ๆ กับปลาจาดหรือปลาเวียนอันมีชื่อเสียงของจังหวัด
เพชรบุรี
ในตางประเทศ เคยพบในประเทศมาเลเซีย และคาดวาคงจะพบในประเทศลาว เขมร และ
เวียดนามดวย
โดยตามธรรมชาติ ปลายี่สกกินพืชในน้ําเปนอาหารหลัก และอาจกินสัตวหนาดิน ลูกกุง
ลูกปู และไรน้าํ ดวย

อุปนิสัย
ปลายี่สกชอบอาศัยอยูใ นแมน้ําสายใหญ ที่พื้นทองน้าํ มีลักษณะเปนกรวดทราย ระดับน้ํา
ลึก 5-10 เมตร น้ําเย็นในสะอาด จืดสนิทและเปนบริเวณที่มีน้ําไหล วังน้ํากวางและมีกระแสน้ํา
ไหลวน ลูกปลาจะไปรวมกันอยูเปนฝูงตามบริเวณที่เปนอาว และพื้นเปนโคลนหนาประมาณ 10-20
เซนติเมตร
พอถึงเดือนตุลาคม ปลาจะเริ่มวายทวนขึน้ ไปเหนือน้ําเพื่อวางไขและจะกลับถิ่นเดิมในเดือน
พฤษภาคมหรือพอน้ําเริ่มมีระดับสูงขึ้น ปลายี่สกจะพากันไปอาศัยตามหวยวังที่มนี ้ําลึก กระแสน้ํา
ไหลคดเคี้ยว พื้นดินเปนดินทรายและกรวดหิน เปนทองทุง (คุง ) หรือวังน้ําที่กวางใหญใกลเขาสงบ
น้ําใสสะอาด ลึกตั้งแต 5-10 เมตร หมุนเวียนอยูอยางนี้ตลอดมา

ลักษณะรูปราง
ปลายี่สกมีลักษณะเดนคือ สีของลําตัวเปนสีเหลืองนวล ลําตัวคอนขางกลมและยาว บริเวณ
ดานขางมีแถบสีดําขางละ 7 แถบ พาดไปตามความยาวของลําตัว ลายตามตัวเหลานี้จะปรากฏใน
ลูกปลาที่มีขนาด 3-50 นิ้ว บริเวณหัวมีสีเหลืองแกมเขียว ริมปากบนมีหนวดสั้น ๆ 1 คู มีฟนทีค่ อ
หอยเพียงแถวเดียว จํานวน 4 ซี่ เวลากินอาหารทําปากยืดหดได เยื่อมานตามเปนสีแดงเรื่อ ๆ ครีบ
หลัง ครีบหู ครีบทอง ครีบกน มีสีชมพูแทรกอยูกับพื้นครีบ ซึ่งเปนสีเทาออน หางคอนขางใหญและ
เวาลึก
ปลายี่สกเปนปลาขนาดใหญชนิดหนึ่งในจํานวนปลาน้ําจืดดวยกันพบในจังหวัดกาญจนบุรี
ขนาดใหญที่สดุ ยาว 1.35 เมตร น้ําหนัก 40 กิโลกรัม
ลักษณะของปลาตัวผู
1. ลําตัวเรียวยาว
2. ขนาดเล็กกวาปลาตัวเมีย
3. ลักษณะเพศเปนวงรีเล็ก มีสีชมพูเรื่อ ๆ ในฤดูผสมพันธุจะมีน้ําเชื้อสีขาวไหลออกมาเปน
จํานวนมาก
4. มีตุมสิว (Pearl spot) ทีบ่ ริเวณแกมและขางตัวมากกวาตัวเมีย เมื่อเอามือลูบจะสากมือ

เปรียบเทียบลักษณะลําตัวของปลาตัวผูและตัวเมียที่สมบูรณเพศ

ลักษณะของปลาตัวเมีย
1. ลําตัวอวนปอม ชองทองขยายกวาง
2. ขนาดใหญกวาปลาตัวผู
3. ชองเพศกลมใหญ มีสีชมพูปนแดง และแผนไขมัน (papillae plate) ขยายเปนวง
ลอมรอบชองเพศ
4. มีตุมสิวเชนกัน แตนอยกวาปลาตัวผู

ลักษณะของปลาตัวเมียทีส่ มบูรณเพศ

ฤดูวางไข
ปลายี่สกเปนปลาที่วางไขในฤดูหนาว เริ่มตั้งแตปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ
ของทุกป ปลาเพศผูมีน้ําเชื้อดีตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ระยะที่ปลาวางไขมากที่สดุ คือ ประมาณ
ปลายเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ หรือถานับทางจันทรคติ ประมาณกลางเดือนสาม ใน
ตนฤดูวางไข ปลาจะวายน้าํ เหนือน้ําไปยังแหลงวางไขในลักษณะคูใ ครคูมัน เมื่อถึงแหลงวางไข จะ
รวมกันอยูเปนฝูงจับเปนคู ๆ เลนน้ําตามริมตลิ่งในตอนบาย จับคูเคลาเคลีย และโดดขึ้นเหนือน้าํ
สงเสียงดังสนั่น พอพลบค่ําก็วายออกไปวางไขกลางแมน้ําในขณะที่ปลาวางไขปลาจะเชื่องมาก ไม
ยอมหนีจากกัน ทําใหถูกจับไดงาย ปลาตัวเมียที่ถูกจับได จะมีไขไหลออกมา บางครั้งตองใชผาอุดไว
ไมใหไขไหล ไขที่ไดถา ไปผสมกับน้ําเชื้อตัวผูจะไดรับการผสมดีมาก เพราะไขแกจัดเปนที่นา สังเกต
อยางหนึ่ง คือ ปลายี่สกมักจะวางไขในวันพระขึ้นหรือแรม 15 ค่ํา ชาวประมงจะคอยสังเกตกอนถึง
วันพระ 3 วัน ถาเห็นปลาเริม่ จับคูเลนน้ําริมตลิ่งหลายคู แสดงวาปลาจะตองวางไขในวันพระที่จะถึง
แนนอน
แตถาการเปลีย่ นแปลงของธรรมชาติอยางกะทันหันเชน ฝนตกหนัก หรือระดับน้ํา
เปลี่ยนแปลง ปลาจะเลื่อนการวางไขตอไปอีก
ขอสังเกตอีกอยางหนึ่ง คือ กอนที่ปลาจะวางไข ชาวประมงจะจับปลาสรอยไดเปนจําวนมาก
พรอมทั้งปลาเทโพและปลากินเนื้อ บางชนิดเขาใจวาปลาสรอยจะคอยกินไขปลายี่สก และปลาเทโพ
จะกินปลาสรอยอีกตอหนึ่ง เขาลักษณะสมดุลกันตามหลักธรรมชาติ

แหลงวางไข
แหลงวางไขของปลายี่สกตามธรรมชาติ จะตองมีเกาะหรือแกงอยูกลางน้ํา พื้นเปน
กรวดทราย มีกระแสน้ําไหลวินาทีละ 1.3 เมตร ความโปรงแสงของน้ํา 10 เซนติเมตร ที่ระดับน้ํา
ลึก 0.5-2 เมตร มีสัตวหนาดินชุกชุมมาก บริเวณทายเกาะจะตองมีบุงหรือแอง ซึ่งเปนที่สะสม
อาหารเมื่อปลาพรอมทีจ่ ะวางไข ก็วายน้าํ ออกไปทายเกาะตรงบริเวณที่กระแสน้ําไหลมาบรรจบกัน
ลักษณะไขของปลายี่สก
ไขปลายี่สกเปนไขครึ่งจมครึง่ ลอย จะฟกออกเปนตัวในเวลาประมาณ 70 ชั่วโมง ที่อณ
ุ หภูมิ
21.5-24.0 องศาเซลเซียส ไขมีสีเหลืองเสนผาศูนยกลาง 2 มิลลิเมตร เมื่อถูกน้ําจะพองออกเปน 3
มิลลิเมตร ลูกปลาที่ฟกเปนตัวใหม ๆ มีความยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร

การหาพันธุปลายี่สกเพื่อเลี้ยง
อาจหาลูกปลาไดจาก 2 ทางคือ
ก. จากแหลงน้ําธรรมชาติ
ข. ซื้อพันธุปลาจากหนวยราชการของกรมประมง ซึ่งไดจากการผสมเทียมปหนึ่ง ๆ หลาย
ลานตัว

การผสมเทียม
สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดหนองคาย ประสบผลสําเร็จการผสมเทียมปลายี่สกไทย เมื่อป
พ.ศ.2517 โดยใชพอแมพันธุธรรมชาติที่รวบรวมจากแมน้ําโขง และเมื่อเดือนมกราคม 2533
สถานีฯ สามารถใชพอแมพันธุปลายี่สกไทยที่เลี้ยงในบอดินมาทําการเพาะพันธุประสบผลสําเร็จ
เปนครั้งแรก โดยแมพันธุขนาด 7.4 กิโลกรัม ซึ่งมีความสมบูรณเพศและฉีดฮอรโมนสังเคราะห
(suprefact) รวมกับยาเสริมฤทธิ์ (motilium) บริเวณที่ฉีดฮอรโมนคือ ทางชองทอง สวนปลาเพศผู
ขนาด 5.0 กิโลกรัมมีเชื้อดี ไมตองฉีดฮอรโมน

วัสดุและอุปกรณที่ใชในการผสมเทียมปลายี่สก

การผสมไขกบั น้ําเชือ้
การผสมไขกบั น้ําเชื้อใชวิธผี สมแหง เนื่องจากไขปลายี่สกไทยเปลือกไขมีสารเหนียวจะ
ทําใหไขติดกันเปนกอน ตองลางไขดวยน้ําสะอาดหลาย ๆ ครั้ง

การผสมไขกบั น้ําเชือ้ ปลายี่สกไทย

การอนุบาล
เมื่อลูกปลาวัยออนมีอายุครบ 2 วัน เริ่มใหอาหารโดยใชไขแดงตมบดละเอียดกับอาหารผง
(artificial plankton) ละลายน้ําสาดใหลกู ปลากินวันละ 2 ครั้ง ตอนเชาและเย็น ลูกปลาอายุครบ 5
วัน จึงยายลูกปลาไปอนุบาลในบอดิน และใหอาหารผสมคือ รําละเอียด:ปลาปน:กากถั่วปน = 9:6:5
หลังจากอนุบาลครบ 1 เดือน ลูกปลายี่สกไทยมีขนาด 2-3 เซนติเมตร

อาหารลูกปลายี่สกวัยออน

การฟกไขปลายี่สก

ลูกปลายี่สกอายุ 5-7 วัน

ลูกปลายี่สก อายุ 24 วัน ซึ่งเปนขนาดนําเลี้ยงใหมขี นาดโต

การลําเลียงลูกปลา
ลูกปลาเหมือนเด็กวัยออน ตองดูแลอยางใกลชิด ขนาดลูกปลาที่เหมาะสมในการลําเลียง
เพื่อนําไปเลี้ยงคือ 1-1 1/2 นิ้ว หรือ 3-5 เซนติเมตร ไมควรโตกวานี้ เพราะปลายี่สกเปนปลาแมน้ํา
ตกใจงาย ถาขนาดโตกวานีจ้ ะกระโดดไดแรง ทําใหปลาบอบช้ํา อัตราการรอดตายต่ํา

การลําเลียงลูกปลาเพื่อนําไปเลี้ยง
การบรรจุลูกปลา ใหบรรจุในน้ําสะอาด ถาบรรจุดวยถุงพลาสติกทีใ่ ชในการลําเลียง ถุงหนึ่ง
ๆ บรรจุลกู ปลาไดประมาณ 100-500 ตัว แลวแตขนาดของปลา ถึงที่บรรจุและระยะทาง โดยอัด
ออกซิเจนแลวมัดปากถุงใหแนน เวลาที่เหมาะสมในการลําเลียงนั้น ๆ ตอนกลางคืนเหมาะที่สดุ
เพราะอากาศไมรอน อัตราการรอดตายจะมากกวาการลําเลียงตอนกลางวันซึ่งอากาศรอนเปนเหตุ

ใหปลาออนเพลียและอาจตายได แตถาจําเปนตองลําเลียงกลางวัน ใหใสน้ําแข็งขางถุงที่บรรจุปลา
ดวย

การเตรียมบอเลี้ยง
บอที่ขุดเสร็จแลว สูบน้ําออกใหหมด ใสปุยคอกแหงอัตรา 200 กก./ไร ผสมปูนขาว 10
เปอรเซนต คลุกเคลาใหเขากัน เพื่อเปนการฆาไขแมลงบางชนิดที่วางไขไวในปุยคอก แลวโรยให
รอบบอ จึงเอาน้ําเขา การระบายน้ําเขาบอควรกรองใหดี และควรเอาน้ําเขาบอกอนปลอยปลา 1
วัน หรือทําวันเดียวกับที่จะปลอยปลาลงเลี้ยง ทั้งนี้เพื่อปองกันตัวแมลงที่จะคอยกินลูกปลา พยายาม
ใหลูกปลาคุนเคยกับบอดิน รูจักหลบหลีกกอนที่แมลงจะลงไปอาศัยอยูในบอ ลูกปลาจะไดแพลงก
ตอนในน้ํา และรําขาวที่โรยใหกินเปนอาหาร วิธีนี้ลูกปลาจะมีอตั รารอดตายสูงขึน้
อีกวิธีหนึ่ง เมื่อเตรียมบอตากบอแหงดีแลว ใหใสปุยคอกลงไประบายน้ําเขาประมาณ 50
เซนติเมตร ทิง้ ไว 7-10 วัน เมื่อไรน้ําเกิดจึงเพิ่มระดับน้ําใหสงู ขึ้น แลวปลอยลูกปลาลงไป วิธนี้ลูก
ปลาจะมีอาหารธรรมชาติสมบูรณ แตจะมีมวนกรรเชียงอยูมากมายคอยจับลูกปลากิน ดังนั้น กอน
ปลอยลูกปลา ตองฆาแมลงเสียกอนโดยใชน้ํามันพืช เชน น้ํามันมะพราวผสมกับสบูกรดหรือสบู
ซัลไลท โรยใหทั่วบอ เพื่อฆาแมลง อัตราสวนน้ํามันพืช 5 ลิตร สบูกรด 2 กอน ตอเนื้อที่บอ 80
ตารางเมตร แมลงจะตายภายใน 5 นาที ควรทําในวันที่มีแดดจัด การสาดน้ํามันผสมสบูควรทํา
เหนือลม เพื่อใหน้ํามันกระจายไดทั่วบอเร็วยิ่งขึ้น น้ํามันพืชไมเปนอันตรายตอลูกปลา
บอเลี้ยงลูกปลายี่สก
ขนาดบอควรมีเนื้อที่ตั้งแต 800 ตารางเมตร ขึ้นไป ลึกตั้งแต 80 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร
เลี้ยงลูกปลาขนาด 1 - 1 1/2 นิ้ว
อัตราการปลอย ลูกปลาขนาด 1-1 1/2 นิ้ว ปลอยประมาณ 100,000 ตัว ตอเนื้อที่บอ 800
เมตร หรือ 200,000 ตัว ตอเนื้อที่บอ 1 ไร
ถาจะใหไดผลดี เนื้อที่บอ 800 ตารางเมตร ปลอยลูกปลานอยกวา 100,000 ตัว ลูกปลาจะ
เจริญเติบโตเร็วขึ้น

ลูกปลายี่สกขนาดที่ปลอยลงเลี้ยง

บอเลี้ยงปลายี่สกใหญ
ขนาดบอควรมีเนื้อที่ไมนอยกวา 1 ไร ระดับน้ําลึก 1.20-2.0 เมตร ใชเลี้ยงปลายี่สกขนาด
10 เซนติเมตรขึ้นไป จนถึงขนาดที่ตลาดตองการ คือ น้ําหนัก 4 กิโลกรัมขึ้นไป
อัตราการปลอย ขนาด 10 เซนติเมตร จํานวน 200 ตัว ตอเนื้อที่ 1 ไร หากปลาไดรับ
อาหารอุดมสมบูรณ ปลาจะเจริญเติบโตเร็วยิ่งขึ้นภายในระยะเวลา 2 ป จะไดน้ําหนัก 4 กิโลกรัม
เปนอยางนอย
บอเลี้ยงพอแมพันธุ เปนบอดินขนาด 1 ไร น้ําลึกประมาณ 1.0 เมตร ปลอยปลาขนาด 1.07.0 กิโลกรัม จํานวน 30 ตัว (น้ําหนักรวมประมาณ 100 กิโลกรัม) เลี้ยงแบบรวมเพศ

การเลี้ยงปลายี่สก
ผูที่เลี้ยงเปนอุตสาหกรรรมตองลงทุนมาก เนื่องจากเปนปลาขนาดใหญ เวลาเลี้ยงหลายป
จึงจะไดขนาดที่ตลาดตองการ ผูที่มที ุนนอยควรจะเลี้ยงปลายี่สกเปนปลาสมทบ คือเลี้ยงรวมกับ
ปลากินพืชชนิดอื่น ๆ เชน ปลาไน ปลาสวาย ปลาจีน ปลาเหลานี้จะกินอาหารผิวน้ําและกลางน้ํา
สวนปลายี่สกจะกินอาหารพื้นบอ อาหารที่เหลือจากผิวน้ํา กลางน้ํา จะตกไปเปนอาหารปลายีส่ ก
การเลี้ยงเปนปลาสมทบ อัตราการปลอยปลากินพืช 3,000-4,000 ตัว ตอปลายี่สก 100 ตัว
สําหรับผูท ี่มที นุ เพียงพอและมีบอขนาดใหญอาจเลี้ยงปลายี่สกชนิดเดียวได
ทั้งนี้กอนจะปลอยปลาลงเลี้ยงในบอ เมื่อรับพันธุปลามาแลว ควรนําถุงไปวางแชนา้ํ ในบอ
จึงเปดปากถุง เติมน้ําในบอเขาถุงทีละนอยกอนปลอยลูกปลาลงเลี้ยง
อาหารปลายีส่ ก
อาหารลูกปลา
การเลี้ยงปลายี่สกตองเอาใจใสเปนพิเศษ การใหอาหารก็มีความสําคัญเชนกัน ใน
ธรรมชาติ หอยเปนอาหารที่ปลายี่สกชอบมากที่สุด สวนผสมของอาหารที่ใหควรมี รํา 1 สวน ปลา
ปน 2 สวน กากถั่ว 2 สวน ใสน้ําพอคลุกเขากันเปนกอนกลม ๆ ขนาดเทาลูกตะกรอ วางไวที่กระบะ
ไม ซึ่งแขวนอยูมุมบอใตผิวน้ํา ประมาณ 30 เซนติเมตร
วิธีที่จะใหมีอาหารธรรมชาติในบอปลาก็คือ ใสปุยมูลสัตวแหง เชน มูลโค-กระบือ มูลเปดไกตากแหง ฯลฯ สวยการใสมูลสัตวสด ๆ ไมควรทํา จะทําใหเกิดแกสแอมโมเนียละลายอยูใ นน้ํา
มากขึ้น เปนอันตรายตอลูกปลา อัตราการใสปุยคอก 1 ไรตอ 200 กิโลกรัม จะทําใหเกิดอาหารตาม
ธรรมชาติ พวก กุง หอย เปนตน ซึ่งปลายี่สกชอบกิน การใสปุยควรใสเหนือลม เพื่อปุยจะได
กระจายไปทั่วบอ

การสังเกตวาในบอมีอาหารธรรมชาติเพียงพอหรือไม ใชมือจุมลงไปในบอใหลึกถึงขอศอก
ถามองไมเห็นฝามือ แสดงวาน้ํานั้นมีอาหารธรรมชาติมากหากเลี้ยงเปนพอแมพันธุ โดยใหอาหาร
ผสม (รํา:เศษแผนยอ:ปลาปนxกากถั่ว = 3:2:1) วันละ 3 เปอรเซ็นตของน้ําหนักปลาทั้งหมด
การใหอาหาร
การใหอาหารเปนเรื่องสําคัญ วันแรก ๆ ใหทีละนอย เพื่อเปนการหัดใหลูกปลารูจกั กิน
อาหารและใหสังเกตดูปริมาณอาหารที่ปลากินวันหนึ่ง ๆ ดวย และคอย ๆ เพิ่มอาหารใหทีละนอย
ๆ ถาใหมากเกินไปอาหารเหลือจะบูดเสีย ทําใหน้ําเสีย เปนอันตรายแกปลาในบอ
เวลาใหอาหาร ใหวันละ 2 เวลา คือ 3 โมงเชา และ 2 โมงเย็น เวลาจะใหอาหารควรมี
สัญญาณ เชน ใชมือตีน้ํา เปนตน ประมาณ 7 วัน ปลาไดยินสัญญาณ จะวายน้ํามากินอาหารเปนฝูง
ทั้งนี้ ควรสังเกตปริมาณและชนิดของอาหารทีใ่ ห ถามีโปรตีนสูง ปลาจะเจริญเติบโตเร็ว การให
อาหารเชนนีม้ ีผลดี คือ
1. ทําใหรจู ํานวนปลา
2. รูวาปลาเปนโรคหรือไม เพื่อคัดตัวที่ไมตองการออก
3. สังเกตไดวาปลาหายไปหรือไม
4. ทําใหปลาโตเร็วยิ่งขึ้น และเลี้ยงไดหนาแนนกวาการใหกินอาหารจากธรรมชาติเพียง
อยางเดียว
การใหอาหารปลายี่สกขนาดโต ควรเพิ่มกากถั่วแผน ปลาปน สาหราย ผักบุง รํา ปลาย
ขาวตม บดผสมกัน คลุกกับขาวสุก หรืองาคั่วอยางละเอียด 10 เปอรเซ็นต
การเจริญเติบโต
การเจริญเติบโตของปลายี่สก นอกจากเรื่องอาหารแลว การระบายน้ํา การเปลี่ยนน้ํา
เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้ อยาปลอยปลาในอัตราที่หนาแนนเกินไป เมื่อเลี้ยงได 1 ป จะ
มีน้ําหนัก 1-2 กิโลกรัมเปนอยางนอย แตการซื้อขายในตลาด มักนิยมปลาซึ่งมีขนาดหนักกวา 4
กิโลกรัมขึ้นไป
การแบงเลีย้ งและการคัดขนาด เปนสิง่ จําเปนและสําคัญมาก ถาหนาแนนเกินไป ปลา
จะไมเจริญเติบโตเทาทีค่ วร ปลาโตขึ้น ตองการเนื้อที่มาก ปลาใหญจะแยงอาหารปลาเล็ก การคัด
ขนาดควรกระทําทุก 6 เดือนตอครั้ง

ศัตรู
ศัตรูลกู ปลายีส่ ก ไดแก คางคก กบ แมลงวัยออน นอกจากนี้มีเห็บ หนอนสมอ งูกินปลา
ปลาชอน และนกกินปลา สําหรับนกกินปลาจะมากินปลาขณะที่ฝูงปลาขึ้นมากินอาหาร บางครัง้
อาจจะมีนกมาคอยจองจับกินปลาในขณะที่น้ําในบอเสีย ปลาลอยหัว ซึ่งจะเปนขอสังเกตวา มีเหตุ
ผิดปกติไดเกิดขึ้นในบอแลวอีกประการหนึ่งดวย

ผลผลิตตอไร
ปลายี่สกไทยที่เลี้ยงดวยความหนาแนน 1 ตัว/ตอตารางเมตร มีผลผลิตเฉลี่ยตอไรสูงกวา
การเลี้ยงดวยความหนาแนน 2 ตัว/ตารางเมตร ประมาณ 42 เปอรเซ็นต สวนอัตราการเปลี่ยน
อาหารเปนเนื้อใกลเคียงกัน และมีแนวโนมวานาจะเลี้ยงเปนการคาได

ตนทุนการผลิต
ตนทุนการผลิตเนื้อปลายี่สกไทย โดยเฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.04 บาท
1 ตัว/ตารางเมตร เทากับ 54.50 บาท
1 ตัว/ 2 ตารางเมตร เทากับ 63.00 บาท
หมายเหตุ ราคาอาหาร (12.50 บาท/อาหารปลา 1 กก.) อัตราการรอด ประมาณ 90%

แนวโนมการเลี้ยงปลายี่สกในอนาคต
ปลายี่สกเปนปลาที่คอ นขางจะหายากในปจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับปลาน้ําจืดดวยกันแลว
นับไดวามีราคาสูงที่สุด ทั้งนี้สามารถนําสวนประกอบตาง ๆ ของปลามาใชประโยชน อาทิ เนื้อ
หนัง เกล็ด มีรสชาติอรอย ดังนั้น หากการเลี้ยงปลายีส่ ก ไดรับความสนใจอยางจริงจัง ก็จะทําใหมี
เนื้อปลายี่สกรับประทานโดยไมตองรอฤดูกาลอีกตอไป

