
การเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว Barbonymus gonionotus (Bleeker, 1849) 

ปลาตะเพียนขาวเป็นปลากินพืชพื้นเมืองที่คนไทยทั่วทุกภาครู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดี ปลา
ตะเพียนขาวมีลักษณะล าตัวแบนข้าง หัวเล็ก ปากเล็ก ขอบส่วนหลังโค้งยกสูงขึ้น จะงอยปากแหลม 
มีหนวดเส้นเล็กๆ 2 คู่ มีเกล็ดตามแนวเส้นข้างตัว 29 -31 เกล็ด ล าตัวมสีีเงินแวววาว ส่วนหลังมีสี
คล้ าเล็กน้อย ส่วนท้องมีสีขาว ที่โคนของเกล็ดมีสีเทาจนเกือบด า ปลาตะเพียน ซึ่งขนาดโตเต็มที่จะ
มีล าตัวยาวสูงสุดถึง 50 เซนติเมตร

ในช่วงฤดูกาลผสมพันธุ์ พ่อแม่พันธุ์ปลาตะเพียนขาวจะมีลักษณะแตกต่างกันค่อนขา้งชัดเจน ปลาตะเพียน
ขาวเพศเมียจะมีทอ้งอูมเป่งพื้นท้องนิ่ม และรูก้นกว้างกว่าปกติ ปลาตะเพียนขาวเพศผู้ท้องจะแบน พื้นท้อง
แข็ง ถ้าลองเอามือรีดเบาๆ ที่ท้องจะมีน้ าสีขาวขุ่น คล้ายน้ านมไหลออกมา และหากเอามือลูบตามบริเวณ
แก้มของปลาตะเพียนขาวเพศผูจ้ะรู้สึกสากมือ

ต าแหน่งที่ฉีดฮอร์โมน

การฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์เพื่อกระตุ้นการวางไข่ของปลา
ต าแหน่งที่นิยมฉีดคือบริเวณใต้เกล็ดบริเวณใต้โคนครีบหลังเหนือเส้นข้างล าตัว

การอนุบาลปลาตะเพียนขาว

บ่อที่ใช้เป็นบ่อดินขนาดประมาณ 0.5-1 ไร่ ความลึกประมาณ 1 เมตร ก่อนปล่อยลกูปลาควร
จัดการบ่อให้ดีโดยการก าจัดศัตรูลูกปลาและเพิ่มอาหารธรรมชาติในบ่อ ระดับน้ าในบ่ออนบุาลขณะเริ่ม
ปล่อยควรอยู่ในระดับ 30-40 เซนติเมตร แล้วค่อยๆ เพิ่มระดับสัปดาห์ละ 10 เซนติเมตร อัตราปล่อยลูก
ปลาประมาณ 1,000-1,500 ตัวต่อตารางเมตร อาหารที่ใช้ในการอนุบาลลูกปลาตะเพียนขาวแรกฟักจะ
ให้ไข่แดงต้มสุกน าไปละลายน้ า ให้เป็นเวลา 1-3 วัน โดยและเริ่มใหร้ าละเอียดละลายน้ าสาดทั่วบ่อเป็น
เวลา 7 วัน วันละ 2 ครัง้ (เช้า-เย็น) หลังจากนั้นใหร้ าละเอยีดผสมปลาป่นในอัตราส่วน 3 : 1 อนุบาลต่อ
อีก 45 วัน จะได้ลูกปลาขนาดประมาณ 2-3 เซนติเมตรจึงสามารถจ าหน่ายได้ โดยอัตรารอดตายอยู่ที่
ประมาณร้อยละ 30-40

ร าละเอียด 3 ส่วน ปลาป่น 1 ส่วน

ตัวอย่าง ต้องการฉีดแม่ปลาตะเพียน 20 ตัว โดยมีขนาดของปลา ดังนี้
ปลาขนาด  250 กรัม จ านวน 12 ตัว ขนาด 200 กรัม จ านวน  10 ตัว

โดยจะฉีดเข็มเดียวในอัตราความเข้มข้น ดังนี้ 
ฮอร์โมนสังเคราะห์ (Suprefact) 15 ไมโครกรัมต่อปลา 1 กิโลกรัม
ยาเสริมฤทธิ์ โมทีเลียม (Motilium) 10 มิลลิกรัมต่อปลา 1  กิโลกรัม

วิธีค านวณ
น้ าหนักแม่ปลาทั้งหมด ขนาด 250 กรัม x 12 ตัว = 3,000 กรัม และ 
ขนาด 200 กรัม x 10 ตัว = 2,000 กรัม น้ าหนักรวม 5,000 กรัม (5 กิโลกรัม)

ฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ (Suprefact) ในอัตรา 15 ไมโครกรัม ต่อปลา 1 กิโลกรัม
(โดย 1 มิลลิลิตรของสารละลายฮอร์โมนเข้มข้น มีตัวยา 100 ไมโครกรัม)
*ระดับความเข้มข้นของฮอร์โมนสังเคราะห์ขึ้นกับความพร้อมของพ่อแม่พันธุ์ปลา*

น้ าหนักแม่ปลาทั้งหมด X อัตราความเข้มข้นที่ต้องการฉีด
ความเข้มข้นของตัวยาที่เตรียมไว้  

จะได้  5 X 15 = 0.75 มิลลิลิตร (คือ ปริมาณฮอร์โมนสังเคราะห์ที่ดึงมา)
100 

ใชฮ้อร์โมนสังเคราะห์ (Suprefact) 0.75  มิลลิลิตร
ยาเสริมฤทธิ์ (Motilium-M) 1  เม็ด  มีตัวยา  10  มิลลิกรัม 
ใชโ้มทีเลียม  10 มิลลิกรัมต่อปลา  1 กิโลกรัม
ปลาทั้งหมด  5  กก.  ใช้โมทีเลียม  5 เม็ด

เติมน้ ากลั่น  = น้ าหนักปลาทั้งหมด – ปริมาตรของ Suprefact
=  5 – 0.75
= 4.25  มิลลิลิตร 

การฉีด  ฉีดตามน้ าหนักปลา (1 มิลลิลิตร/น้ าหนักปลา 1 กิโลกรัม)
เช่น  ปลาน้ าหนัก 250 กรัม  ฉีด 0.25 มิลลิลิตร ปลาน้ าหนัก 200 กรัม ฉีด 0.20  มิลลิลิตร

)

วิธีค านวณฮอร์โมนสังเคราะห์ในการเพาะปลาตะเพียน
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