
รายงานการเพาะพันธุปลาตะเพียนขาวนีโอเมล 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดมหาสารคาม 

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔  

 เวลา ๐๙.๐๐ น.  

รับน้ําเชื้อจากศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําบุรีรัมย จํานวน ๓ 

หลอด หลอดละ ๑.๕ มล. และเก็บไวในตูเย็นชองธรรมดา 



 เวลา ๐๙.๓๐ น.  

ฉีดฮอรโมนกระตุนแมปลาตะเพียนขาว (ใชแมปลาที่มีอยูในศูนยฯ) 

น้ําหนักเฉลี่ยตัวละ ๐.๕ กก. จํานวน ๒๐ ตัว ใชความเขมขนของฮอรโมน ๑๕ 

มคก./กก. ยาเสริมฤทธิ์ ๑๐ มก./กก.  



 เวลา ๑๕.๒๐ น.  

แมปลาพรอมวางไขและทําการรีดไขแมปลา แบงรีดเปน ๓ ชุด ชุดละ ๗ แม 

ไดไขปลาประมาณ ๐.๗ กก./ชุด ผสมกับน้ําเชื้อปลาตะเพียนขาวนีโอเมล ๑.๐ มล./

ชุด คนดวยขนเปด ลางน้ําสะอาด และโรยในถังฟกไข ชุดละ ๔ ถัง 



 เวลา ๑๙.๐๐ น.  

เซลลไขเริ่มไมแบงตัว กลายเปนไขเสีย  

อัตราการปฏิสนธิ ประมาณ ๒๐ เปอรเซ็นต 

 

 

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 เวลา ๐๗.๐๐ น.  

ไขที่ไดรับการปฏิสนธิเริ่มฟกเปนตัว  

อัตราฟก ประมาณ ๘๐ เปอรเซ็นต 

 



วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔  

 เริ่มใหกินไขแดงตมสุกในถังฟก ๒ ม้ือ เชา-บาย ม้ือละ ๑ ฟอง 

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔  

 รวบรวมและยายลูกปลาไปอนุบาลในบอดิน ไดลูกปลาประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ตัว 

ใหกินไขแดงตมสุก ๒ ม้ือ เชา-บาย ม้ือละ ๓ ฟอง 



 ปลอยอนุบาลในบอดิน ขนาด ๘๐๐ ตารางเมตร 

 ลูกปลาอายุ ๘ วัน ทําการสุมตรวจสอบอัตราการเจริญเติบโต และสุมทุกๆ ๗ วัน 



 ลูกปลาอายุ ๘ วัน ความยาวเฉลี่ย ๐.๙๗ เซนติเมตร 

 ลูกปลาอายุ ๑๕ วัน ความยาวเฉลี่ย ๑.๗๗ เซนติเมตร 

 ลูกปลาอายุ ๒๒ วัน ความยาวเฉลี่ย ๑.๘๕ เซนติเมตร 

 ลูกปลาอายุ ๒๙ วัน ความยาวเฉลี่ย ๒.๒๕ เซนติเมตร 



 ตารางเปรียบเทียบความยาวเฉลี่ย 

ครั้งท่ี 

ตะเพียนขาวนีโอเมล ตะเพียนขาวปกติ 

อายุ (วัน) ความยาวเฉลี่ย (ซม.) อายุ (วัน) ความยาวเฉลี่ย (ซม.) 

๑ ๘ ๐.๙๗ - - 

๒ ๑๕ ๑.๗๗ - - 

๓ ๒๒ ๑.๘๕ ๒๒ ๑.๔๕ 

๔ ๒๙ ๒.๒๕ ๓๒ ๑.๙๘ 



ทําการเพาะพันธุปลาตะเพียนขาวนีโอเมล ครั้งที่ ๒  

 ใชแมปลาตะเพียนขาว (ใชแมปลาที่มีอยูในศูนยฯ) น้ําหนักเฉลี่ยตัวละ 

๐.๕ กก. จํานวน ๕ ตัว  

 ใชความเขมขนของฮอรโมน ๑๕ มคก./กก. ยาเสริมฤทธิ์ ๑๐ มก./กก.  

 รีดไขผสมกับน้ําเชื้อ นีโอเมล ๑.๐ ซีซี ที่เก็บไวในตูเย็นเปนเวลา ๕ วัน  

 ไขปลาไมปฏิสนธิ กลายเปนไขเสียทั้งหมด 



ทําการเพาะพันธุปลาตะเพียนขาวนีโอเมล ครั้งที่ ๓ 

 ใชแมปลาตะเพียนขาว (ใชแมปลาที่มีอยูในศูนยฯ) น้ําหนักเฉลี่ยตัวละ 

๐.๕ กก. จํานวน ๖ ตัว 

 ใชความเขมขนของฮอรโมน ๑๕ มคก./กก. ยาเสริมฤทธิ์ ๑๐ มก./กก.  

 รีดไขผสมกับน้ําเชื้อ นีโอเมล ๒.๐ ซีซี จาก ศพก.บุรีรัมย  

 ไขปลาปฏิสนธิ ประมาณ ๒๕ เปอรเซ็นต 

 อัตราฟกเปนตัว ประมาณ ๘๐ เปอรเซ็นต 

 ไดลูกไร ประมาณ ๕๐,๐๐๐ ตัว 



เก็บขอมูลเพ่ิมเติม 

 ทําการสุมลูกปลาตะเพียนขาวนีโอเมล ไปเลี้ยงในกระชัง เพ่ือเก็บขอมูลการ

เจริญเติบโต และตรวจสอบเพศ ตอไป 



ขอคิดเห็น 

 เปอรเซ็นตการปฏิสนธิคอนขางต่ํามาก อาจจะตองทดลองใชแมพันธุจาก

ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา ทําการเพาะพันธุ 

 

 เอาพอพันธุตะเพียนขาวนีโอเมลมาไวที่ศูนยฯ 
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