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การเพาะเล้ียงปลาตะเพียนขาว
ปลาตะเพียนขาว เปนปลาพื้นเมืองและเปนปลาที่คนไทยทั่วทุกภาค ของประเทศรูจักปลา

ตะเพียนขาวมีช่ือสามัญ หรือภาษาอังกฤษวา Jawa หรือ carp มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Puntius 
gonionotus (Bleeker) เปนปลาท่ีสามารถ นํ ามาเล้ียงและเพาะขยายพันธุไดงายจึงเปนปลาพ้ืนเมืองท่ี
ไดรับการคัดเลือกใหสงเสริมในการเพาะเล้ียงชนิดหน่ึง ในดานโภชนาการน้ันเปนปลาท่ีไดรับ ความ
นิยมอยางกวางขวางในหมูคนไทยท้ังในเมืองและชนบท

การเพาะเล้ียงปลาตะเพียนขาวไดดํ าเนินการเปนคร้ังแรกกอนป พ.ศ. 2503 ท่ีสถานีประมง 
(บึงบอระเพ็ด) นครสวรรคตอมาการเพาะพันธุปลาชนิดน้ีไดรับการพัฒนาทั้งวิธีเลียนแบบธรรมชาติ
และผสมเทียม ซึ่งสามารถเผยแพรและจํ าหนายอยางกวางขวางในปจจุบัน

แหลงกํ าเนิดและการแพรกระจาย
ปลาตะเพียนขาว เปนปลาที่มีถิ่นกํ าเนิดด้ังเดิมอยูแถบแหลมอินโดจีน ชวา ไทย สุมาตรา 

อินเดีย ปากีสถาน และยงัมีชุกชุมในถ่ินดังกลาว  สํ าหรับประเทศไทยเรานั้น มีอยูท่ัวไปในแหลงน้ํ า 
ธรรมชาติ  อันไดแก แมน้ํ า หวย หนอง คลอง บึงตางๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ

รูปรางลักษณะ
ปลาตะเพียนขาวมีลักษณะลํ าตัวแบนขาง หัวเล็ก ปากเล็ก ริมฝปาก ขอบสวนหลังโคงยกสูงข้ี

นความยาวจากสุดหัวจรดปลายหาง 2.5 เทาของความสูง จะงอยปากแหลม มีหนวดเสนเล็กๆ 2 คู ตน
ของครีบหลังอยูตรงขามกับเกล็ด ท่ีสิบของเสนขางตัว เกล็ดตามแนวเสนขางตัวมี 29 -31 เกล็ด ลํ าตัว
มีสีเงิน สวน หลังมีสีคล้ํ า สวนทองสีขาว ท่ีโคนของเกล็ดมีสีเทาจนเกือบดํ า ปลาตะเพียนขาว ขนาดโต
เต็มท่ีมีลํ าตัวยาวสูงสุดถึง 50 เซนติเมตร

อุปนิสัยและคุณสมบัติบางประการ
1. ความเปนอยู
ปลาตะเพียนขาวเปนปลาท่ีหลบซอนอยูตามแมน้ํ า ลํ าคลอง หนอง บึง ที่มีกระแสนํ้ าไหลออนๆ 

หรือน้ํ าน่ิง เปนปลาท่ีทนตอส่ิงเปล่ียนแปลงและสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี ทั้งยังเจริญ
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เติบโตในน้ํ ากรอยทีมี่ความเค็มไมเกิน 7 สวนพัน  อุณหภูมิเหมาะสมสํ าหรับปลาชนิดน้ีอยูระหวาง 25- 
- 33 องศาเซลเซียส

2. นิสัยการกินอาหาร
2.1 ระบบการกินอาหาร  การตรวจสอบระบบการกินอาหารของ ปลาตะเพียนขาว ขนาด 12.5 

- 25.5 เชนติเมตร พบวา มีฟนในลํ าคอ(Pharyngeal teeth) เปนชนิดกัดบดแบบสามแถว มีซ่ีเหงือก
สั้นๆ อยูหางกันพอประมาณ  ทอทางเดินอาหาร  กระเพาะอาหารไมมีลักษณะแตกตางจากลํ าไส
ลํ าไสมีผนังบางๆ ยาวขดเปนมวนยาว 2.02 - 2.73 เทา ความยาวสุดของลํ าตัว

2.2 นิสัยการกินอาการ กลาวกันวาลูกปลาตะเพียนขาววัยออน กินสาหรายเซลลเดียวและ
แพลงกตอนขนาดเล็ก สวนพวกปลาขนาด 3 - 5 น้ิว กินพวกพืชนํ้ า เชน แหนเปด สาหรายพุงชะโด 
ผักบุง สํ าหรับปลาขนาดใหญสามารถกินใบพืชบก เชน ใบมันเทศ ใบมันสํ าปะหลัง หญาขน ๆลๆ พบวา 
ปลาตะเพียนขาวหาอาหารกินในเวลากลางวันมากกวากลางคืน

3. การแยกเพศ
ลักษณะภายนอกของปลาตัวผูคลายคลึงกันมากแตเม่ือใกลผสมพันธุ จะสังเกตไดงายข้ึน คือ ตัว

เมียจะมีทองอูมเปงพ้ืนทองน่ิมและรูกนกวางกวาปกติสวนตัวผูทองจะแบนพ้ืนทองแข็ง ถาเอามือลองรีด
เบาๆ ท่ีทองจะมีน้ํ าสีขาวขุน คลายน้ํ านมไหลออกมา หากเอามือลูบตามแกมจะรูสึกสากมือ

 
           ภาพท่ี 1  เปรยีบเทียบลักษณะปลาตัวผูและ  ภาพท่ี 2 เปรียบเทียบลกัษณะเพศปลาตัวผูและตัวเมีย
                     ตัวเมียที่สมบูรณเพศ

การเพาะพันธุปลาตะเพียนขาว
ในการเพาะพันธุปลาตะเพียนขาว ควรเล้ียงพอแมพันธุเอง บอขุนเล้ียง พอแมพันธุควรเปนบอ

ดินขนาดประมาณ 400 ตารางเมตร ถึง 1ไรโดยปลอย ปลาเพศผูเพศเมีย แยกบอกันในอัตราประมาณ 
800 ตัว/ไรใหผักตางๆ หรือ อาหารผสมในอัตราประมาณรอยละ 3 ของน้ํ าหนักตัวการเล้ียงพอแมปลา 
อาจจะเร่ิมในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน โดยคัดปลาอายุประมาณ 8 เดือน แยกเพศและปลอยลงบอ 
เม่ืออากาศเร่ิมอุนข้ึนในเดือนกุมภาพันธควรตรวจสอบพอแมปลา ถาอวนเกินไปก็ตองลดอาหาร หาก
ผอมเกินไปก็ตองเรงอาหาร ท้ังน้ีควรจะถายน้ํ าบอยๆ เพ่ือเรงการเจริญเติบโตของไขและน้ํ าเช้ือการเพาะ
พันธุ จะเร่ิมไดประมาณเดือนมีนาคมถึงกันยายน โดยพอแมพันธุจะพรอมที่สุด ในเดือนพฤษภาคม - 
มิถุนายน
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1. การคัดพอแมพันธุ
ปลาเพศเมียที่มีไขแกจัดจะมีทองอูมโปงและน่ิม ผนังทองบาง ชองเพศและชองทวารคอนขาง

พองและยืน สวนปลาเพศผูแทบจะไมมีปญหาเร่ืองความพรอมเน่ืองจากสรางน้ํ าเช่ือไดดีเกือบตลอดป
2. การฉีดฮอรโมน
โดยทั่วไปจะใชตอมใตสมองจากปลาจีน หรือปลายี่สกเทศ ฉีดใน อัตรา 1.5 - 2 โดส ข้ึนกับ

ความตองการของแมปลา ฉีดเพียงเข็มเดียวปลาเพศผูไมตองฉีด ตํ าแหนงท่ีนิยมฉีดใตเกล็ดบริเวณใต
ครีบหลังเหนือเสน ขางตัวหรือบริเวณโคนครีบหู ในบางพ้ืนท่ีนิยมใชฮอรโมนสังเคราะหLHRN ฉีดใน
อัตรา 20 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ควบคูกับยาเสริมฤทธิ์ Domperidone ในอัตรา 5 - 1O มิลลิกรัม/
กิโลกรัม จะมีผลใหปลาวางไขเชนเดียวกัน

          
     ภาพท่ี 3 อุปกรณที่ใชในการผสมเทียม         ภาพท่ี 4 การฉีดฮอรโมน

3. การผสมพันธุ
    การผสมพันธุทํ าได 2 วิธี คือ
    3.1 ปลอยใหพอแมปลาผสมพันธุกันเอง

หากเลือกวิธีการน้ีเม่ือฉีดฮอรโมนเสร็จ ก็จะปลอยพอแมปลาลง ในบอเพาะรวมกัน โดยใชอัตรา
สวนแมปลา l ตัว/ปลาเพศผู 2 ตัว บอเพาะควรมีพ้ืนท่ีไมต่ํ ากวา 3 ตารางเมตร ลึกประมาณ l เมตร บอ
ขนาดดังกลาว จะปลอยแมปลาไดประมาณ 3 ตัว เพ่ือความสะดวกในการแยกพอแมปลาควรใชอวนชอง
ตาหาง ปูในบอไวช้ันหน่ึงกอน แลวจึงปลอยพอแมปลาลงไป แมปลาจะวางไขหลังการฉีดประมาณ 4 - 
7 ชั่วโมง โดยจะไลรัดกันจนน้ํ าแตกกระจาย เม่ือสังเกตวาแมปลาวางไขหมดแลว ก็ยกอวนที่ปูไวออกพอ
แมปลาจะติดมาโดยไขปลาลอดตาอวนลงไปรวมกันในบอ จากน้ันก็รวบรวมไขปลาไปฟกในกรวยฟก 
การผสมพันธุ วิ ธี น้ีมีข อดีในเร่ืองคุณภาพของไข ที่ ได  มักจะ  เป นไข ที่สุกพอดี นอกจากน้ัน 
ผูเพาะยังไมตองเสียเวลารอดวย แตในบางคร้ังปลาตัวผูอาจไมฉีดน้ํ าเช้ือเขาผสมทํ าใหไขที่ไดไมฟกเปน
ตัว นอกจากนั้น ไขท่ีรวบรวมไดมักจะไมสะอาด

3.2 วิธีการผสมเทียม
หลังจากฉีดประมาณ 4 - 5 ชั่วโมง จะสามารถรีดไขปลาใดโดยปลา จะมีอาการกระวนกระวาย

วายน้ํ าไปมารุนแรงผิดปกติ บางตัวอาจจะข้ึนมาฮุบอากาศบริเวณผิวน้ํ า เม่ือพบวาปลามีอาการดังกลาว
ก็ควรตรวจดูความพรอมของแมปลา โดยจับปลาหงายทองข้ึนโดยตัวปลายังอยูในน้ํ าและบีบบริเวณใกล
ชองเพศเบาๆ หากพบวาไขพุงออกมาอยางงายดายก็นํ าแมปลามารีดไขได การผสมเทียมใชวิธีแหงแบบ
ดัดแปลงโดยใชผาขับตัวปลาใหแหงแลวรีดไขลง ในภาชนะที่แหงสนิท จากน้ันนํ าปลาตัวผูมารีดน้ํ าเชื้อ
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ลงผสม ในอัตราสวนของ ปลาตัวผู 1- 2 ตัว ตอไขปลาจากแมไข 1 ตัวใชขนไกคนไขกับน้ํ าเช้ือจนเขา
กันดีแลวจึงเติมน้ํ าสะอาดเล็กนอยพอทวมไขการคนเล็กนอยในข้ันตอนน้ีเองเช้ือตัวผู ก็จะเขาผสมกับไข
จากน้ันจึงเติมน้ํ าจนเต็มภาชนะถายน้ํ าเปนระยะๆเพ่ือลางไข ใหสะอาด ไขจะคอยๆ พองน้ํ า และขยาย
ขนาดข้ึนจนพองเต็มท่ีภายในเวลา ประมาณ 20 นาที ระหวางชวงเวลาดังกลาวตองคอยถายน้ํ าอยูเสมอ
เพื่อปองกัน ไมใหไขบางสวนเสีย เม่ือไขพองเต็มท่ีแลวก็สามารถนํ าไปฟกในกรวยฟกได

          
ภาพท่ี 5 การรีดไขแมพันธุ      ภาพท่ี 6 การรีดนํ้ าเชื้อพอพันธุ

              
  ภาพท่ี 7 คนไขและน้ํ าเช้ือใหผสมเขากัน             ภาพท่ี 8 นํ าไขท่ีผสมแลวไปฟกในกรวยฟกไข

การอนุบาลลูกปลา
บอที่ใชเปนบอดินขนาดประมาณคร่ึงไรถึงหน่ึงไร ความลึกประมาณ 1 เมตร กอนปลอยลูกปลา

ตองเตรียมบอใหดีเพื่อกํ าจัดศัตรูและเพิ่มอาหารของลูกปลาในบอ การอนุบาลลูกปลาตะเพียนขาวน้ี
ระดับน้ํ าในบออนุบาลขณะเร่ิม ปลอยลูกปลาควรอยูในระดับ 30 - 40 เซนติเมตร แลวคอยๆเพ่ิมระดับ
น้ํ า สัปดาหละ 10 เซนติเมตรเพ่ือรักษาคุณสมบัติน้ํ า สวนการใสปุยน้ันหากวางแผน จะอนุบาลดวย
อาหารสมทบเพียงอยางเดียวก็ไมตองเติมปุยในบอ

อน่ึง การขนยายลูกปลาลงบอดินเม่ือยายลูกปลาลงบอดินแลวใหอาหาร ซ่ึงอาจใชไขตมเอาแต
ไขแดงนํ าไปละลายน้ํ าและกรองผานผาโอลอนแลวนํ าไปบรรจุในกระบอกฉีดน้ํ าและพนใหทั่วผิวนํ้ าหรือ
ตักราดใหทั่วบอ ปริมาณไขที่ใหขึ้นอยูกับพื้นที่บอ บอ 1 ไร ปลอยลูกปลาประมาณ 1,000 - 1,500 
ตัว/ตารางเมตร
    เม่ือลูกปลาโตข้ึน  ในวันที่ 5 จะเร่ิมลดอาหารไขและใหรํ าละเอียด  โดยคอย ๆ โรยทีละนอย
รอบๆ บอกะใหรํ าแผกระจายเปนพื้นที่กวางประมาณ 1 วา จากขอบบอ เพราะลูกปลาสวนใหญจะอาศัย
อยูในบริเวณน้ี การสังเกตการกินอาหารทํ ายาก เพราะลูกปลายังไมข้ึนมากินท่ีผิวน้ํ า แตจะคอยกิน
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อาหารที่คอยๆ จมลง หลังใหอาหารแลวใชแกวตักลูกปลามาดู ถาลูกปลากินอาหารดีทองจะขาว เห็นชัด
เจน เม่ืออนุบาลไปไดประมาณ 2 สัปดาหลูกปลาจะเร่ิมข้ึนมากินอาหารท่ีผิวน้ํ าจะสังเกตการกินอาหาร
ไดงายข้ึน โดยจะโรยรํ าดานเหนือลม รํ าจะคอยๆ ลอยโปรงตรงขามตองคอยสังเกตวาเศษรํ าทีล่อยมาติด
ขอบบอมีมากนอยเพียงใด ถามีมากก็แสดงวาใหอาหารมากเกินไปตองลดอาหารลง

ภาพท่ี 9 การใหอาหารเชน รํ า แกลูกปลาที่อนุบาลในบอดิน

อาหารที่ใหน้ี ถาใหไดคุณคาทางโภชนาการดีย่ิงข้ึนควรผสมปลาปน รอนแลวในอัตราสวน รํ า : 
ปลาปนเทากับ 3 : 1 การใหรํ าอาจจะใหวันละ3 - 4 คร้ัง ในระยะแรก ๆ และลดลงเหลือ 2 คร้ังใน
เวลาตอมา โดยท่ัวไปเม่ืออนุบาล ได 4 - 6 สัปดาหจะไดลูกปลาขนาดประมาณ 1 น้ิว อัตรารอด
ประมาณรอยละ 30 - 40 ซึ่งหมายความวาจะไดลูกปลาจํ านวน 480,000 - 640,000 ตัว/ไร

การเล้ียงปลาตะเพียนขาว
ปลาตะเพียนสามารถเจริญเติบโตไดดีในแหลงน้ํ าทั่วไป เปนปลาท่ีเล้ียง งายกินพืชเปนอาหาร 

อาศัยอยูไดดีท้ังในแหลงน้ํ าไหลและแหลงน้ํ าน่ิงแมกระท่ังในนาขาว เมื่ออายุเพียง 6 เดือน ก็สามารถจะ
มีน้ํ าหนักไดถึงคร่ึงกิโลกรัม  บอเล้ียง ควรเปนบอขนาด 400 ตารางเมตรจนถึงขนาด 1 ไร หรือมาก
กวาน้ัน ความลึกของน้ํ าในบอ ควรใหลึกกวา1เมตรข้ึนไป ใชเล้ียงลูกปลาท่ีมีขนาดยาว 5 - 7 
เซนติเมตรข้ึนไป ในอัตราสวน 3 - 4 ตัว ตอตารางเมตร หรือ 5,000 ตัว/ไร

บอใหม หมายถึง บอที่เพิ่งขุดใหมและจะเร่ิมการเล้ียงเปนคร้ังแรกบอใน ลักษณะเชนน้ีไมคอยมี
ปญหาเรื่องโรคพยาธิที่ตกคางอยูในบอเพียงแตบอใหม จะมีอาหารธรรมชาติอยูนอย หากภายในบอมี
คุณสมบัติของดินและน้ํ าไม เหมาะสมก็ตองทํ าการปรับปรุง เชน น้ํ าและดินมีความเปนกรดเปนดางต่ํ า
กวา6.5 ก็ตองใชปูนขาวชวยในการปรับสภาพ ระบายน้ํ าเขาใหมีระดับประมาณ 10 เซนติเมตร ทิ้งไว
ประมาณ 1 สัปดาห  จึงใสปุยคอก หรือปุยวิทยาศาสตรจากน้ันก็ระบายน้ํ าเขาใหมีระดับประมาณ 50 
เซนติเมตรท้ิงไวอีก 5 - 7 วันจึงปลอยน้ํ า ใหไดระดับตามตองการประมาณ 1 - 1.5 เมตร จึงปลอย
ปลาลงเล้ียง

บอเกาหรือบอท่ีผานการเล้ียงมาแลวหลังจากจับปลาแลวทํ าการสูบน้ํ า ออกใหแหงท้ิงไวไมนอย
กวาหน่ึงวันจากน้ันใสปูนขาวฆาเช้ือโรคและพยาธิพรอม ท้ังปรับสภาพความเปนกรดเปนดางของกนบอ 
แตถาเปนบอท่ีมีเลนอยูมาก  ควรทํ าการลอกเลนข้ึนกอนแลว  จึงคอยใสปูนขาวจากนั้นตาdบอท้ิงไวอีก 
7 วันแลวจึงปฏิบัติเหมือนกับบอใหม แตถาไมสามารถสูบน้ํ าใหแหงไดจํ าเปนตองกํ าจัดศัตรูปลาใหหมด
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เสียกอนศัตรูของปลาตะเพียน ไดแก พวกปลากินเน้ือ เชน ปลาชอน ปลาดุก กบ เขียด และงู ควรใช
โลต๊ินสด 1 กิโลกรัมตอปริมาณน้ํ า 100 ลูกบาศกเมตรวิธีใชคือทุบหรือบดโลต๊ินใหละเอียดนํ าลงแชน้ํ า
ลึก 1 หรือ 2 ปบ ขยํ าโลต๊ินเพ่ือใหน้ํ าสีขาวออกมาหลายๆ คร้ังจนหมดแลวนํ าลงไปสาดใหท่ัวบอ ศัตรู
พวกปลาดังกลาวก็จะตายลอยข้ึนมาตองเก็บออกทิง้ อยาปลอยให เนาอยูในบอกอนท่ีจะปลอยปลาลง
เล้ียงควรทิง้ระยะไวประมาณ10 วัน เพื่อให ฤทธ์ิของโลต๊ินสลายตัวเสียกอน สวนน้ํ าท่ีจะระบายเขามา
ใหม ควรใชตะแกรงกรองเอาเศษตางๆ และปลาอ่ืนๆ ไมใหเขามาในบอได

การใสปุยในบอปลา
อัตราการใสปุยคอกท่ีนิยมใชกันสวนใหญอยูในระดับ 150-200 กิโลกรัม /ไร  ใสทุกๆ ชวง 2 

- 3 เดือนปริมาณแตกตางกันไปตามสภาพของบอและความหนาแนนของปลาท่ีเล้ียง สํ าหรับอัตราการ
ใชปุยวิทยาศาสตรก็จะ แตกตางกันไปตามชนิดของปุยคือ

ปุยฟอสเฟต เปนท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุด พอสรุปไดวาควรใชประมาณ 25 - 30 กิโลกรัมตอ 6 
ไรตอ 6 เดือน

ปุยไนโตรเจน อัตราการใชไมคอยแนนอนแตกตางกันไปแตละทองถ่ิน เชน ปุยแอมโมเนียเหลว 
มีไนโตรเจนอยู 20 เปอรเซ็นตใช 150 ลิตรตอ 6 ไร สวนผสมปุย เอ็น - พี - เค 300 - 500 กิโลกรัม
ตอ 6 ไรตอป

การเล้ียงปลาตะเพียนในบอดินบอท่ีเหมาะสมควรมีขนาดเน้ือท่ีท่ีผิวน้ํ า มากกวา 400 ตาราง
เมตรข้ึนไป ลึกประมาณ 1- 1.5 เมตร หลังจากเตรียมบอดังไดกลาวมาแลว ปลอยลูกปลาขนาด 1.5 - 
2 เซนติเมตร ในอัตรา 3 - 4 ตัว/ตารางเมตรใหอาหารวันละ 2 เวลา เชา - เย็น ในอัตรา 3 - 4
เปอรเซ็นต ของน้ํ าหนักตัวปลา รูปแบบบอท่ีใชเล้ียงควรมีระบบการระบายน้ํ าที่ดี
        การเล้ียงปลาตะเพียนในนาขาว ควรมีเน้ือท่ีประมาณ 10 - 15 ไร การดัดแปลงพ้ืนท่ีนาใหเปน
นาปลาก็สามารถปฏิบัติไดงาย โดยขุดดินในพ้ืนท่ีนารอบๆ ถมเสริมคันดินใหสูงข้ึนทํ าใหมีความแข็งแรง
จะทํ าใหเกิดคูรอบคันดิน สามารถเก็บกักน้ํ าใหขังอยูในพ้ืนท่ีนา ใชสํ าหรับเล้ียงปลา คูท่ีขุดน้ีควรมีขนาด
กวางไมนอยกวา 50 ซม. ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร คันดินควรสูงประมาณ 75 - 100 เซนติเมตร 
เหลือใหคันดินสูงกวาระดับน้ํ าสูงประมาณ 60 เซนติเมตร กวาง 50 เซนติเมตร มุมทีจ่ะเปนทางระบาย
น้ํ าออกจากนาควรเปนดานท่ีต่ํ าสุด ถาเปนไปไดขุดหลุมกวาง 1 เมตร ยาว 1 เมตร ลึก 60 - 70 
เซนติเมตรไวเพื่อ สะดวกในการจับปลา โดยปลาจะมารวมกันเองในหลุมน้ีเม่ือเวลาน้ํ าลดในฤดู เก็บ
เกี่ยวขนาดของปลาท่ีปลอยใชขนาด 3 - 5 เซนติเมตรข้ึนไป ปลอยอัตรา 400 - 600 ตัว/ไร การใส
ปุยและการใหอาหารจะใชนอยกวาการเล้ียงแบบอ่ืนๆ เราจะใหอาหารเพียงวันละคร้ังการปลอยปลาจะ
ปลอยหลังจากดํ ากลาประมาณ 7 วัน ปลอยน้ํ าเขานาใหสูงประมาณ 1 ฟุต ใชระยะเวลาในการเล้ียง
ประมาณ 3 - 4 เดือน ซ่ึงจะพอดีกับขาวสุกปลาก็โตมีขนาดพอนํ าไปจํ าหนายตามทองตลาดได การ
เล้ียงปลาตะเพียนขาวสามารถเล้ียงรวมกับปลาชนิดอ่ืนไดเพ่ือเปน การใชประโยชนภายในบอใหไดเต็ม
ที่ปลาแตละชนิดที่ปลอยลงเล้ียงรวมกันจะตองโตไดขนาดตลาดในเวลาพรอมกันเพื่อสะดวกในการเก็บ
เกี่ยวผลผลิต ปลาที่ เหมาะสมกับการเล้ียงปลาตะเพียนขาวจะตองไมมีนิสัยท่ีชอบทํ ารายปลาชนิดอ่ืน
และไมควรเปนพวกปลากินเนื้อ ปลาท่ีจะเล้ียงจนโตไดขนาดตามท่ีตองการนอกจากใชอาหารธรรมชาติ 
ซึ่งมีอยูในบอเล้ียงจํ าเปนตองใหอาหารสมทบเพ่ิมเติมเพ่ือเปนการเรงใหปลา มีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว
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ข้ึน อาหารสมทบดังกลาว ไดแก แหนเปดและไขน้ํ า (ไขน้ํ าเปนพืชท่ีเกิดข้ึนลอยอยูบนผิวน้ํ าปะปนกับ
พวกจอกแหน มีลักษณะเปน เม็ดกลม ๆ ขนาดเทาๆ กับสาคูเม็ดเล็กท่ียังไมแชน้ํ า มีสีคอนไปทางเขียว
ออน ใชโปรยใหกินสดๆ) เศษผักตางๆโดยวิธีตมใหเปอยผสมกับรํ าหรือปลายขาว ที่ตมสุก, กากถั่ว
เหลือง, กากถ่ัวลิสง ใชแขวนหรือใสกระบะไมไวในบอ สวน อาหารจํ าพวกเนื้อสัตวหรือสัตวที่มีชีวิต เชน 
ตัวไหม ปลวก ไสเดือน หนอน มด ฯลฯ ใชโปรยใหกิน พวกเคร่ืองในและเลือดของพวกสัตวตางๆ เชน 
หมู วัว ควาย ใชบดผสมคลุกเคลากับรํ าและปลายขาวซ่ึงตมสุกแลวนํ าไปใสไวใน กระบะไมในบออัตรา
การใสปุยคอกท่ีนิยมใชกันสวนใหญอยูในระดับ 150-200 กิโลกรัม /ไร ใสทุก ๆ ชวง 2 - 3 เดือน
ปริมาณแตกตางกันไปตามสภาพของบอและความหนาแนนของปลาท่ีเล้ียง สํ าหรับอัตราการใชปุยวิทยา
ศาสตรก็จะแตกตางกันไปตามชนิดของปุยคือ

ปุยฟอสเฟต เปนท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุด พอสรุปไดวาควรใชประมาณ 25 - 30 กิโลกรัมตอ 6 
ไรตอ 6 เดือน

ปุยไนโตรเจน อัตราการใชไมคอยแนนอนแตกตางกันไปแตละทองถ่ิน เชน ปุยแอมโมเนียเหลว 
มีไนโตรเจนอยู 20 เปอรเซ็นตใช 150 ลิตรตอ 6 ไร สวนผสมปุย เอ็น - พี - เค 300 - 500 กิโลกรัม
ตอ 6 ไรตอป

การเล้ียงปลาตะเพียนในบอดินบอท่ีเหมาะสม  ควรมีขนาดเน้ือท่ีท่ีผิวน้ํ า มากกวา 400 ตาราง
เมตรข้ึนไป ลึกประมาณ 1- 1.5 เมตร หลังจากเตรียมบอดังไดกลาวมาแลว ปลอยลูกปลาขนาด 1.5 - 
2 เซนติเมตร ในอัตรา 3 - 4 ตัว/ตารางเมตร  ใหอาหารวันละ 2 เวลา เชา - เย็น ในอัตรา 3 - 4
เปอรเซ็นตของน้ํ าหนักตัวปลา   รูปแบบบอท่ีใชเล้ียงควรมีระบบการระบายน้ํ าที่ดี

การเล้ียงปลาตะเพียนในนาขาว  ควรมีเน้ือท่ีประมาณ 10 - 15 ไร การดัดแปลงพื้นที่นาให
เปนนาปลาก็สามารถปฏิบัติไดงาย โดยขุดดินในพ้ืนท่ีนารอบๆ ถมเสริมคันดินใหสูงข้ึนทํ าใหมีความแข็ง
แรงจะทํ าใหเกิดคูรอบคันดิน สามารถเก็บกักน้ํ าใหขังอยูในพ้ืนท่ีนา ใชสํ าหรับเล้ียงปลา คูท่ีขุดน้ีควรมี
ขนาดกวางไมนอยกวา 50 ซม. ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร คันดินควรสูงประมาณ 75 - 100 
เซนติเมตร เหลือใหคันดินสูงกวาระดับน้ํ าสูงประมาณ 60 เซนติเมตร กวาง 50 เซนติเมตร มุมทีจ่ะเปน
ทางระบายน้ํ าออกจากนาควรเปนดานท่ีต่ํ าสุด ถาเปนไปไดขุดหลุมกวาง 1 เมตร ยาว 1 เมตร ลึก 60 
- 70 เซนติเมตรไวเพื่อ สะดวกในการจับปลา โดยปลาจะมารวมกันเองในหลุมน้ีเม่ือเวลาน้ํ าลดในฤดู 
เก็บเกี่ยวขนาดของปลาท่ีปลอยใชขนาด3 - 5 เซนติเมตรข้ึนไป ปลอยอัตรา 400 - 600 ตัว/ไร การ
ใสปุยและการใหอาหารจะใชนอยกวาการเล้ียงแบบอ่ืนๆ เราจะใหอาหารเพียงวันละคร้ังการปลอยปลา
จะปลอยหลังจากดํ ากลาประมาณ 7 วัน ปลอยน้ํ าเขานาใหสูงประมาณ 1 ฟุต ใชระยะเวลาในการเล้ียง
ประมาณ 3 - 4 เดือน ซ่ึงจะพอดีกับขาวสุกปลาก็โตมีขนาดพอนํ าไปจํ าหนายตามทองตลาดได การ
เล้ียงปลาตะเพียนขาวสามารถเล้ียงรวมกับปลาชนิดอ่ืนไดเพ่ือเปน การใชประโยชนภายในบอใหไดเต็ม
ที่ปลาแตละชนิดที่ปลอยลงเล้ียงรวมกันจะตองโตไดขนาดตลาดในเวลาพรอมกันเพื่อสะดวกในการเก็บ
เกี่ยวผลผลิต ปลาที่ เหมาะสมกับการเล้ียงปลาตะเพียนขาวจะตองไมมีนิสัยท่ีชอบทํ ารายปลาชนิดอ่ืน
และไมควรเปนพวกปลากินเนื้อ ปลาท่ีจะเล้ียงจนโตไดขนาดตามท่ีตองการนอกจากใชอาหารธรรมชาติ 
ซึ่งมีอยูในบอเล้ียงจํ าเปนตองใหอาหารสมทบเพ่ิมเติมเพ่ือเปนการเรงใหปลา มีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว
ข้ึน อาหารสมทบดังกลาว ไดแก แหนเปดและไขน้ํ า (ไขน้ํ าเปนพืชท่ีเกิดข้ึนลอยอยูบนผิวน้ํ าปะปนกับ
พวกจอกแหน มีลักษณะเปนเม็ดกลมๆ ขนาดเทาๆกับสาคูเม็ดเล็กท่ียังไมแชน้ํ า มีสีคอนไปทางเขียว
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ออน ใชโปรยใหกินสด ๆ) เศษผักตางๆ โดยวิธีตมใหเปอยผสมกับรํ าหรือปลายขาว ที่ตมสุก, กากถั่ว
เหลือง, กากถ่ัวลิสง ใชแขวนหรือใสกระบะไมไวในบอ สวนอาหารจํ าพวกเนื้อสัตวหรือสัตวที่มีชีวิต เชน 
ตัวไหม ปลวก ไสเดือน หนอน มด ฯลฯ ใชโปรยใหกินพวกเคร่ืองในและเลือดของพวกสัตวตางๆ เชน 
หมู วัว ควาย ใชบดผสมคลุกเคลากับรํ าและปลายขาว  ซ่ึงตมสุกแลวนํ าไปใสไวในกระบะไมในบอ

ตนทุนและผลผลิตของการเล้ียงปลาตะเพียนขาว
ปลาตะเพียนขาวท่ีเล้ียงกันตามอัตราการปลอยปลาท่ีกลาวแลว จะมีผลผลิตไรละประมาณ 800

ถึง 1,000 กิโลกรัม เม่ือเทียบราคาปลากิโลกรัมละ 15 บาท ไดรายรับประมาณไรละ 12,000 ถึง
15,000 บาท ในเวลาประมาณ 7 เดือน เมื่อหักคาใชจายตอไร ไดแก รํ า 1,400 บาท กากถ่ัวเหลือง
ประมาณ2,200 บาท คาแรงงานสํ าหรับผูเล้ียงหรือเจาของไรละประมาณ 875 บาท รวม เปนคาใชจาย
ทั้งสิ้น ไรละประมาณ 4,475 บาท ดังน้ันจะไดกํ าไรสุทธิไรละประมาณ 7,525 บาท ซ่ึงนับวาเปนผล
ผลิตที่สูงอยางหน่ึง ถาหากไดมีการ ปรับปรุงดูแลใกลชิดก็จะไดผลผลิตสูงข้ึน ปลาตะเพียนขาวใชเวลา
เล้ียงประมาณ 6 เดือน จะมีน้ํ าหนักประมาณ 3 - 4 ตัว/กิโลกรัม

ภาพท่ี 10 ปลาตะเพียนขาวขนาดตลาด

ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ
ปญหาทั่วไปที่มักจะพบ ไดแก ปลาไมเจริญเติบโตเทาที่ควร ท้ังน้ีเพราะไมไดถายเทน้ํ าเปน

ประจํ า จึงทํ าใหเกิดเหบ็ปลาและหนอนสมออันเปนพยาธิของปลา หรือโรคจากบักเตรี ซึ่งเกิดจากการ
เล้ียงปลาแนนเกินไป
        ศัตรูของปลาตะเพียนขาว ไดแก ปลาชอน ปลาชะโด ปลาดุก กบ เขียด งูกินปลา และนก ฯลฯ
        ปญหาใหญอีกประการหนึ่ง คือ การลักขโมยซ่ึงมีวิธีการหลายอยาง เชน ใชตาขาย แห กระชัง 
ลอบ ทํ าใหนักเล้ียงปลาประสบการขาดทุนมากหลายรายแลว
        อน่ึง ปญหาเหลานี้ผูเลี้ยงควรศึกษาและแกไขโดยใกลชิด พรอมท้ังปฏิบัติตามคํ าแนะนํ าในดาน
วิชาการจากเจาหนาท่ีของกรมประมงอยางเครงครัด

แนวโนมของการเลี้ยงปลาตะเพียนขาว
ปลาตะเพียนขาวเปนปลาพ้ืนบานของคนไทย ประชาชนนิยมบริโภคอยางแพรหลาย สวนของ

ผูเลี้ยงปลาตะเพียนขาวเปนปลาที่เลี้ยงงายเจริญเติบโตเร็วเปนทีต่องการของตลาด สํ าหรับตนทุนการ
ผลิตก็ไมสูงมาก ดังน้ัน การ เล้ียงปลาชนิดน้ีจึงเปนกงท่ีนาสนใจอีกชนิดหน่ึง

ร
จดัทํ าเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย  :  สํ านักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต


