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บทความการเลี้ยงปลาตะเพียน
ปลาตะเพียนเป็ นปลาพื้นบ้านที่คนไทยทัว่ ไปรู ้จกั และนิยมรับประทานโดยมีการเลี้ยงกัน
มาเป็ นเวลานานแล้ว โดยการรวบรวมลูกพันธุ์ปลาธรรมชาติหรื อจากบ่อล่อปลานามาเลี้ยง ต่อมา
หลังจากที่กรมประมง ประสบความสาเร็ จการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนก็ได้มีการศึกษาวิจยั และ
พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเรื่ อยมา จนกระทัง่ ปัจจุบนั มีการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนเป็ นที่นิยมกัน
อย่างแพร่ หลาย
การเลี้ยงพ่ อแม่ พันธุ์
การเลี้ยงพ่อแม่พนั ธุ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการเพาะขยายพันธุ์มีความ
สาคัญอย่างยิง่ จึงต้องใช้ความรู ้ ความสามารถในการเลี้ยง เพื่อให้พอ่ แม่พนั ธุ์มีความสมบูรณ์เพศ
เต็มที่ กล่าวคือมีไข่แก่ น้ าเชื้อดี มิเช่นนั้นแล้วการเพาะขยายพันธุ์จะไม่ประสบผลสาเร็ จหรื อดีไม่
เท่าที่ควร ดังนั้นในการเลี้ยงพ่อแม่พนั ธุ์ปลาควรได้พิจารณาถึงปัจจัยยที่สาคัญๆ(prime conditions)
ดังนี้ คือ
1. บ่ อ บ่อที่ใช้เลี้ยงพ่อแม่พนั ธุ์ปลาจะต้องกว้างและลึกมากพอ เพื่อที่จะได้ช่วยให้
คุณสมบัติของน้ าดีตามไปด้วย การเลี้ยงปลาในทีกว้าง ๆจะช่วยให้พ่อแม่พนั ธุ์ได้ออกกาลังอย่างอิสระ
นอกจากนี้ปัจจัยที่ขดั ขวางอัตราการเจริ ญเติบโตของอวัยวะสื บ พันธุ์กน็ อ้ ยลงเป็ นการช่วยให้อตั รา
การเผาผลาญสู งขึ้นกว่าปกติเป็ นปัจจัยเร่ งการเจริ ญเติบโตของอวัยวะสื บพันธุ์ได้ทางหนึ่ง ถึงแม้
จะมิได้มีผหู ้ นึ่งผูใ้ ดได้ทาการทดลองค้นคว้าว่าขนาดของบ่อที่ควรใช้เลี้ยงพ่อแม่พนั ธุ์ปลาตะเพียน
ควรมีขนาดเท่าใด แต่ได้มีการทดลองเลี้ยงพ่อแม่ปลาตะเพียนในรู ปแบบต่าง ๆ กัน เช่น ในบ่อดิน
บ่อคอนกรี ต และกระชังไม้ไผ่ พบว่าแม่ปลาตะเพียนสามารถสร้างไข่ได้ปกติ การที่จะพิจารณาว่าบ่อ
พ่อแม่ปลาตะเพียนควรมีขนาดใหญ่เท่าใด จึงน่าจะดูได้จากความสะดวกในการจับพ่อแม่พนั ธุ์ข้ นึ มา
ทาการเพาพันธุ์ครั้งหนึ่ง ๆไม่หมด และจาเป็ นต้องจับปลามาเพาะติดต่อกันบ่อย ๆ อาจจะทาให้พ่อ
แม่พนั ธุ์ได้รับการกระทบกระเทือน ซึ่ งปรากฏบ่อย ๆ ว่าแม่พนั ธุ์ที่ได้รับการกระทบกระเทือนจากการ
จับบ่อย ๆ นามาเพาะพันธุ์ได้ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นถ้าต้องการพ่อแม่พนั ธุ์จานวนมากในการใช้
เพาะพันธุ์ จึงไม่ควรเลี้ยงรวมกันในบ่อใหญ่ ๆ ควรจะแยกเลี้ยงในบ่อขนาดเล็กกว่าหลาย ๆ บ่อ
และบ่อดินที่มีขนาดเนื้อที่ผิวน้ าประมาณ 1 ไร่ จึงเหมาะสมที่จะใช้ในการเลี้ยงพ่อแม่ปลาตะเพียน
2. น้าและการถ่ ายเทน้ า ในบ่อเลี้ยงพ่อแม่พนั ธุ์ควรได้มีการนาน้ าที่มีคุณสมบัติดี
มาใช้ นอกจากี้การถ่ายเทน้ าบ่อย ๆ จะช่วยกระตุน้ ให้อวัยวะสื บพันธุ์เติบโตเร็ วขึ้น และการเติบโตของ
อวัยวะสื บพันธุ์จะสัมพันธุ์กบั ความถี่ในการถ่ายเทน้ า นอกจากนี้การลดและเพิม่ ระดับน้ าตามจังหวัด
ที่เหมาะสม ก็เป็ นการช่วยให้อวัยวะสื บพันธุ์ปลาเติบโตเร็ วขึ้นด้วย เช่นเดียวกับน้ าฝน น้ าท่วม และ
กระแสน้ าย่อมมีอิทธิพลต่อการเจริ ญของอวัยวะสื บพันธุ์ไปพร้อมๆกันทั้งสิ้ นบ่อสาหรับเลี้ยงพ่อแม่
ปลาควรเป็ นบ่อที่มีน้ าไหลถ่ายเทได้ดี หรื อต้องสู บน้ าใหม่ใส่ ทุก ๆ 5-7 วันถ้าต้องการเลี้ยงพ่อแม่
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ปลาไม่ให้ผสมพันธุ์กนั เองตามธรรมชาติตอ้ งเลี้ยงปลาเพศผูบ้ ่อหนึ่งและเพศ เมียอีกบ่อหนึ่งดังนั้น
การถ่ายเทน้ าในบ่อปลาตะเพียนที่เลี้ยงพ่อแม่รวมกันอาจจะทาให้พอ่ แม่ปลาวางไข่กนั เองได้โดย
เฉพาะในช่วงระยะฤดูผสมพันธุ์วางไข่ ถ้าเป็ นวันที่มีฝนตกหรื อครึ้ มฟ้ าครึ้ มฝนด้วยแล้วโอกาสที่จะ
ผสมพันธุ์วางไข่กจ็ ะยิง่ มีมากการนาน้ าใหม่เข้าจึงควรระวังเป็ นอย่างยิง่ ในระยะดังกล่าว

3. ความหนาแน่ นของปลา ปลาทุกชนิดถ้าปล่อยลงบ่อเลี้ยงจนหนาแน่นจะ
มีผลต่อพัฒนาการของระบบสื บพันธุ์ ซึ่ งเชื่อว่าปลาจะสังเคราะห์และปลดปล่อยสารต่าง ๆ ลงไป
ในน้ า สารดังกล่าวมีคุณสมบัติคล้ายฮอร์ โมนที่ป้องกันมิให้เกิดการสื บพันธุ์วางไข่ข้ นึ บ่อที่มีเนื้อที่
ผิวน้ า 1 ไร่ หรื อ 1,600 ตารางเมตร สามารถปล่อยแม่พนั ธุ์น้ าหนักระหว่าง 250-300 กรัม ได้
200 แม่ จานวนแม่พนั ธุ์ดงั กล่าวสามารถใช้เพาะขยายพันธุ์หมุนเวียนได้ตลอด 8 เดือน ส่ วนพ่อ
พันธุ์ถา้ แยกเลี้ยงอีกบ่อหนึ่งต่างหากได้กจ็ ะสะดวกดี เพราะเลี้ยงง่ายมากและมีน้ าเชื้อให้ได้เสมอ
มีรายงานวิธีการเลี้ยงพ่อแม่ปลาตะเพียนโดยวิธีแยกเพศ โดยเลี้ยงพ่อพันธุ์ 2,000 ตัวต่อบ่อดิน ขนาด
800 ตารางเมตร และแม่พนั ธุ์ 1,000 ตัวต่อบ่อดินขนาด 800 ตารางเมตร พ่อแม่ปลามีขนาด
ความยาวสุ ด 15 เซนติเมตรขึ้นไป โดยให้อาหารจาพวกปลายข้าวต้มผสมราและผัก ซึ่ งปรากฏว่า
สามารถเพาะพันธุ์ได้ดีอตั ราการปล่อยพ่อแม่ปลาตะเพียนที่เหมาะสม สาหรับพ่อแม่ปลาที่มีขนาด
0.4-0.7 กิโลกรัม ควรปล่อย 1 ตัวต่อ 3-4 ตารางเมตร สาหรับในการเลี้ยงแม่ปลาตะเพียนในบ่อ
ซี เมนต์ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราปล่อย 1 และ 2 ตัว/ตารางเมตร ไม่มีผลต่อการพัฒนาไข่
่่ของแม่ปลา โดยพบว่าการพัฒนาไข่ของแม่ปลาตะเพียนไม่น่าจะขึ้นอยูก่ บั อิทธิพลของความหนา
แน่นเพียงอย่างเดียว น่าจะมีอิทธิพลอื่น ๆ ประกอบด้วย

4. ปัจจัยด้ านสั งคม ในการรวมหรื อแยกปลาเพศผูก้ บั ปลาเพศเมียเลี้ยงภาย
ในบ่อเดียวกัน หรื อคนละบ่อก็มีส่วนช่วยในการพัฒนาของอวัยวะสื บพันธุ์เช่นเดียวกัน ปลาที่มีนิสัย
การวางไข่เป็ นฝูงควรได้นาปลาเพศผูแ้ ละเพศเมียเลี้ยงรวมกันมาก ๆ โดยเฉพาะปริ มาณของปลาเพศ
ผูค้ วรมากกว่าปลาเพศเมีย 2 หรื อ 3 เท่า แต่สาหรับปลาที่จบั คู่วางไข่ควรแยกเลี้ยงบ่อละเพศ การ
เลี้ยงพ่อแม่ปลาตะเพียนรวมเพศหรื อแยกเพศนั้น โดยทัว่ ไปไม่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตขอรังไข่และ
ถุงน้ าเชื้อ ข้อสาคัญของการแยกเพศเลี้ยงก็เนื่องมาจากต้องการป้ องกันการผสมพันธุ์กนั เองภายในบ่อ
นอกจากนั้นทาให้การคัดพ่อแม่พนั ธุ์สะดวกขึ้น สิ่ งสาคัญอีกประการหนึ่งก็คือ เมื่อเวลานาพ่อแม่ปลา
ตะเพียนมาทาการผสมพันธุ์น้ นั มักนิยมใช้จานวนพ่อปลาเป้ นสองเท่าของแม่ปลา ดังนั้นในการเลี้ยง
พ่อแม่ปลาตะเพียนควรเลี้ยงจานวนพ่อปลาอย่างน้อยเป็ นสองเท่าของจานวนแม่ปลา
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5. ปุ๋ ย เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยในบ่อพ่อแม่ปลาตะเพียนนั้น ถ้าหากมีอาหารที่มี
คุณภาพดีให้พ่อแม่ปลาตะเพียนได้กินแล้วไม่ควรจะใส่ ปุ๋ยเลย เพราะปุ๋ ยจะมีผลต่อการกระตุน้ ให้เกิด
แพลงก์ตอนพืชเป้ นประการแรกซึ่ งพ่อแม่ปลาตะเพียนไม่สามารถจะกินได้โดยตรง นอกจากจะเป็ น
การใช้ประโยชน์โดยอ้อม คือปุ๋ ย ทาให้เกิดแพลงก์ตอนสัตว์และแมลงตัวอ่อนซึ่ งเป็ นอาหารโปรตีน
และอื่น ๆ ที่มีชีวิตที่พ่อแม่ปลาต้องการ แต่ถา้ ให้อาหารแล้วเศษอาหาร
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