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“ปลามังกร” คงเปนคำที่คุนหูที่สุดของบรรดานักเลี้ยงปลา ในสมัยกอนปลามังกรนั้นถือเปนความฝน เปนเปาหมายของผูที่นิยม
เลี้ยงปลาวาจะไดมาครอบครองซักครั้งหนึ�ง เพียงแตดวยราคาอันสูงลิบทำใหไดแตมองตาปริบๆ
ในปที่ผานมาถือวาเปนปแหงนาทีทองของผูเลี้ยง เพราะหลายคนไดปลามังกรมาไวในครอบครองเหมือนฝนที่เปนจริง หากแต
การรักษาและดูแลใหปลาไดโตในแบบที่สมควรตามธรรมชาตินั้น ยากและสำคัญกวาการไดมาหลายเทานัก
หากจะใหเปรียบเทียบกันจริงๆ ปลามังกรนั้นเลี้ยงงายกวาปลาสวยงามอีกหลายชนิด บทความน�้จะทำใหการเลี้ยงปลามังกร
ไมนากลัวอีกตอไป ตั้งแตนองๆ ที่เริ�มจะเลี้ยงก็สามารถอานบทความน�้ได รับรองวาสนุกไมแพ Ben 10 หรือ Transformer
เลยทีเดียว สวนผูอานที่เปนผูที่มีประสบการณแลว ผมจะสอดแทรกเทคนิค วิธีรักษาปลาตามอาการตางๆ โดยไมเนนไปที่การใชยา
เนนการปรับสภาพของสิ�งแวดลอม อาหารที่กิน ไฟ สีของไฟ จุดวางไฟ ฯลฯ ของพวกน�้เราใชเพื่ออิงธรรมชาติ จึงจำเปนตองมี
การจัดวางที่ถูกวิธี มิฉะนั้นก็เสียทั้งเงินเสียทั้งแรง แถมปลากลับไมไดอะไรอีก หากมีผูอานที่สนใจขนาดการเลี้ยงปลาประกวด
ซึ�งก็เรียกวาเปนเทคนิคขั้นสูง ผมคิดวา มาพูดคุยกันไป กินกาแฟกันไปนาจะสนุกกวาครับ และกอนจะไปไกล ยังไงเลมน�้กอนจะ
รูจักมังกร เตรียมบานใหมังกรกอนเลยดีกวาครับ

ตูที่ใชเลี้ยงปลามังกรมีกรองอยู 2 ระบบ คือ ปด /เปด
ตู : ตูที่เตรียมมาเลี้ยงปลามังกร ไมวาจะเปนตู มือ 1 มือ 2 หรือ
มือเทาไหร ไมควรมีอายุการใชงานนานมาแลวเกิน 5 ป ไมมีรอย
ขีดขวน ลึก ไมรั�วซึม จากกนั้นเรามาดูระบบกรอง ถาเปนระบบ
ที่ไมตอง ติดมากับตัวตู เชนกรองขาง ก็สามารถเลือก
ระบบกรองแบบใหมไดหลายแบบแลวแตผูเลี้ยง…..ตูปลามังกร
นั้นจำเปนตองความกวางของขนาดตูมากกวาความยาวของปลา
ที่จะนำมาเลี้ยง
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AQUARIST LIFE

หรือ ถาพื้นที่ตั้งตูจำกัด เราสามารถเลือกปลาใหเหมาะไดโดยใช
ความกวางตูเปนตัวกำหนดและตองคำนึงถึงเมื่อปลาโตขึ้นแลว ก็ยัง
สามารถอยูไดดวยตัวอยางเชน ความยาวของตูไมควรต่ำกวา 48 นิ้ว
และกวาง 18 นิ้ว ในปลาขนาดไมเกิน 12 นิ้ว
แตหากเปนตูที่สามารถเลี้ยงมังกรได
จนจบเลย แนะนำใหใชขนาด 60นิ้วx24นิ้วx24นิ้ว กรองดานนอก

เครื่องปมลม ตองอยูสูงกวา ระดับผิวน้ำของน้ำในตูเสมอ หากในระบบมีสิ�งมีชีวิตจำนวนไมมาก เราสามารถใชแคปมลมตัวเดียว
ก็สามารถทำใหปลาดำรงชีวิตตอไปได แตในทางกลับกันเทากับวาในระบบน้ำไมไดมีการกรองของเสีย เราจึงตองใชวิธีดูดของเสียออก
และเติมน้ำใหมเขาระบบทุกๆ วัน มิฉะนั้นของเสียที่ปลาขับถายออกมาตลอดจะทำใหคุณภาพน้ำในระบบแยลงจนปลาไมสามารถ
ดำรงชีวิตได

ปมลม
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3. อุปกรณเพื่อวัดคา และควบคุมคาน้ำเบื้องตน
1.เทอรโมมิเตอร
การเลือกซือ้ เทอรโมมิเตอร หรือเรียกใหงายๆ และ
คุนหูนักเลี้ยงปลา ก็คือ “ปรอท” การที่ใชคำวาปรอท
นั้นเปนเพราะสารที่บรรจุอยูในตัวเทอรโมมิเตอร
ที่มีลักษณะเปนของเหลว คอยวิ�งขึ้นวิ�งลงในยามที่
อุณหภูมิเปลี่ยนคือ สารปรอท ก็เลยเปนที่ติดปาก
และเขาใจกันมาจนวันน�้วา เครื่องมือวัดคาอุณหภูมิ
ในตูปลานั้น คือ “ปรอท”
ปจจุบัน เทอรโมมิเตอรมีการพัฒนาไปจากเดิมมากนัก เทคโนโลยีทำใหเกิดอุปกรณท่สี วยและทันสมัยขึ้น มากมาย และ แนนอน ราคา
ของความกาวหนาทางเทคโนโลยีนั้น ไดถูกบวกเพิ�มเติมลงไปในคาของแลว …. เทอรโมมิเตอรดิจิตอลเขามามีบทบาทมากในตลาด
ปลาสวยงาม เพราะถือวาเปนหนาตา และมันทำใหตูปลาดูดี มีความเรียบรอยมากขึ้นยิ�งนัก เทาที่ผมเคยใช และทดลองมานั้น ความ
เที่ยงตรงของอุปกรณแบบดิจิตอลนั้น จะแมนยำอยูไดไมนานเทาไหร พูดงายๆ คือ อายุการใชงานชางสั้นนัก หากตองการความแมนยำ
และมีคาความเสถียรสูง ราคาคาตัวอุปกรณตัวน�้ อาจมีคามากกวาราคาปลาในตูที่ผูเลี้ยงตองการเลี้ยงดวยซ้ำไป น��ก็เปนอีกปจจัยนึงวา
ทำไม การเลีย้ งปลาในปจจุบัน จึงตองลงทุนสูงนัก เพราะอุปกรณตา งๆ ที่ทางผูผลิตจากแผนดินใหญนำมา เสนอนั้น มันชางนาทดลอง
ใชเปนยิ�งนัก ยิ�งราคาที่ไมเกินเอื้มถึง จึงเปน สาเหตุใหผเู ลี้ยงตกหลุม เสียโนนนิดน��หนอย จนกวาจะเตรียมทำตูป ลาเสร็จตูหนึ�งจึงบน
เปนเสียงเดียวกัน “บานปลาย” ปกติแลว เทาที่ผมลองใช เทอรโมมิเตอรมาหลายรูปแบบ หลายราคา สุดทายก็ตองยอมรับวาเครื่องมือ
ยุคดิจิตอลที่มีหนาตาดีน้นั ยังสูอุปกรณยุคเกาที่เราคุนหูท่ชี ื่อเจา “ปรอท” ไมได หากผูเลี้ยงตองการ ดิจิตอลเทอรโมมิเตอร ที่เสถียรและ
ใชวัสดุอุปกรณที่เรียกวาเปนเกรดดี ปลอดภัยสำหรับรองรับแรงกระแทก ที่เกิดจาการกัดของปลาแลวนั้น ราคาคาตัวก็จะ สูงลิบ เลยทีเดียว

รูปแบบฮีตเตอรแบบตางๆ

ปริมาณน้ำที่ตองการคาความรอน เราไมจำเปนตองใชฮีทเตอร
ตัวใหญเกินเพื่อทำใหน้ำอุนทัง้ ตู แตสามารถใชตัวที่เล็กลงมาหนอย
เพื่อทำใหอุนเปนจุดๆ แลวหากปลารูสึกหนาว เคาจะวายมาที่
ฮีทเตอรเอง การซื้อ หรือเลือกใชฮีทเตอร 200 w 2 ตัวนั้น หางาย
และราคาถูกกวาฮีทเตอร 400 w 1 ตัว เปนทางเลือกที่ปลอดภัย
และสามารถเปลี่ยนไดทลี ะตัว หรือ นำไปใชในตูขนาดเล็กใบอื่นได
หากจำเปน เราจะไมใชฮีทเตอร ที่ตัวเล็กเกินไป แลวตองทำงาน
ตลอด เพราะมีโอกาสที่ฮีทเตอร นั้นจะเสียงายและมีผลเสียโดยตรง
ตอปลาในระบบตูนั้นทั้งหมด

2.ฮีทเตอร
เปนอุปกรณที่ผมไมอยากใหผูเลี้ยงใชกับการเลี้ยงมังกรมากที่สุด
แตก็เปนอุปกรณที่ผมจะคอยย้ำใหมีติดบานเอาไว เพราะเมื่อยาม
จำเปนตองใช จะหาซื้อใหไดตามตองการนั้น ยากเย็นเหลือเกิน
การเลือกซือ้ ฮีทเตอรนั้น สวนมากจะบอกเปนขนาดของการกินไฟ
เปนคา Watt ของตัวทำความรอนนั้นๆ ตามประสบการณผมแนะนำ
ใหขามผานฮีทเตอรราคาถูก ราคาลอใจแตใหเลือกใชของทีร่ าคาสูง
หนอย แตมีคุณภาพและมาตราฐานที่ดีกวา เพราะยังไงแลวก็ไมเกิน
ราคาคาปลาที่คุณกำลังจะเลี้ยงอยางแนนอน ฮีทเตอรที่มีคุณภาพ
ดีๆจากโรงงานในแถบยุโรป ผมใชมาเกิน 10 ปแลว ก็ยังทำงานปกติ
แตก็มีบางบางตัว ทีเ่ กิดไมตัด และเสียกอน 10 ป แตพบไดนอย
แตกตางจากยี่หอที่ผลิตในเอเชียอยางมาก การเลือกซื้อ Heater นั้น
ตองใหเหมาะสมกับขนาดของตู และสิ�งแวดลอมทีต่ ูนั้นตั้งอยู คือ
เอาคาอุณหภูมิของน้ำที่เลี้ยงเปนหลัก …

ฮีทเตอร

ฮีทเตอร

เราสามารถเอาฮีทเตอร ใสตรงบริเวณของ ตูก รอง หรือบอกรอง
เพื่อปองกันฮีทเตอร สัมผัสโดยตรงกับปลา

ปลามังกรอาศัยอยูในอุณหภูมิน้ำในตู ไดระหวาง 28-31 องศาเซลเซียส แตอยาใหเปลี่ยนแปลง ในเวลากระทันหันเกิน 2 องศา
จะทำใหเกิดสภาวะ ชอคน้ำได วิธกี ารเลือกซื้อ ปรอท หรือเทอรโมมิเตอร นั้น ปกติ ผมจะเทสตการทำงานงายๆ ของเครื่องมือ
ชุดนั้นๆ โดยสุมตัวอยางมาแลว เอามือกำที่ กระเปาะของปรอท ของเหลวจะวิ�งขึ้นไปใกลเคียงกับ 37 องศาเซลเซียส ซึ�งเปน
อุณหภูมิภายในรางกายของมนุษย หากอุปกรณชุดไหนทำงานไมเปนปกติ ก็จะสามารถรูไดคราวๆครับ สามารถใชไดกับปรอท
ที่เปนตัวนำของเหลว และแทงโลหะ ของดิจิตอล เทอรโมมิเตอร
12
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3.หลอดไฟ ปลาแตละสายพันธุใชไฟตางสีกนั แมชนิดเดียวกันก็ยัง
ตองละเอียดในการจัดแสง เราควรหาไฟ และจัดแสงใหปลาที่อยูใน
ตูนั้นดูเหมือนตัวจริงมากที่สุด แตถาหากเราเอาแสงของไฟเปนตัวนำ
ก็จะทำใหไมสามารถมองเห็น…รายละเอียดของปลา ซึ�งมีความ
สำคัญมากในทุกขั้นตอน เราจะมาลงลึกในวิธีรูปแบบการจัดวาง
หลอดไฟ ในบทความตอนตอๆ ไปครับ ฉบับน�้ ถือวาเปนฉบับเปด
ใหผูอานได พออมยิม้ ชิมลางกันกอน รับรองวา ติดตามจนจบ
ครบทุกบทจน
หยดสุดทาย ทานจะไมใชแคคนเลี้ยงมังกรอีกตอไป เพราะมีสิ�งมี
ชีวิตแบบเดียวเทานั้นที่สามารถเลี้ยงมังกร ใหเปนมังกร นั้นคือ
“มังกร” นั�นเองครับ

ฮีทเตอร

ฮีทเตอร
AQUARIST LIFE
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“เปิดโลก

ปอมปาดัวร์”
เรื่อง/ภาพ เอกราช กลิ่นบุบผา,วรพล มาอุทธรณ์
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เพื่อน: เฮ้ยเพื่อน ได้ข่าวว่าเลี้ยงปลาที่บ้านเยอะแยะเลยเหรอ
ผู้เขียน: ใช่ดิ เนี่ยสองตู้ใหญ่ๆ เต็มบ้านเลยหล่ะ อยากแวะไปดู
บ้างไหม
เพื่อน: เอาสิๆๆ กินเหล้าไปชมปลาไปสนุกดีนะเว้ย เอ้อ..ว่าแต่
เลี้ยงปลาอะไร
ผู้เขียน: ปอมปาดัวร์ไง เคยเห็นมั้ย ตัวกลมๆ แบนๆ  สีสันสวย
สดใสน่าดูเลย
เพื่อน: อ่า...ไม่รู้จักอ่ะ หน้าตาเป็นไงเหรอ
ผู้เขียน: (เปิดรูปจากมือถือให้ดู)
เพื่อน: อ๋อๆๆๆๆ ปลานี้นี่เอง เคยเห็นๆๆ แต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรน่ะ

เเกื อ บจะร้ อ ยเปอร์ เ ซนต์ ข องบทสนทนา
ระหว่างผู้เขียนกับเพื่อนฝูงเรื่องปลาที่บ้านมักจะ
เป็นแบบนี้เสมอ เพราะปลาปอมปาดัวร์เคยเป็น
ปลาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตลาดปลา
สวยงามของประเทศไทย และทั่วโลกมากว่า 30 ปี
แต่เมือ่ เวลาผ่านไปความนิยมในประเทศไทยก็คอ่ ยๆ
ลดน้อยถอยลงจะคนเริ่มลืมเลือน เหลือเพียงภาพ
ความทรงจำ�ลางๆ เป็นภาพปลาตัวแบนๆ กลมๆ
สีสันสดใส   และมีลวดลายงดงามสะดุดตามทุกคน
ที่มีโอกาสได้พบเห็นในอดีต
ปอมปาดัวร์เป็นปลาที่มีแหล่งกำ�เนิดดั้งเดิม
จากลุ่มแม่น้ำ�อะเมซอนในทวีปอะเมริกาใต้ และถูก
นำ�มาเลีย้ งเป็นปลาสวยงามเมือ่ หลายสิบปีกอ่ น ผ่าน
กระบวนการคัดเลือกและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์
จะกลายมาเป็นปลาที่มีสีสัน และลวดลายที่งดงาม
สะดุดตาอย่างที่เห็นกันในปัจจุบัน เคยได้รับความ
นิยมสูงสุดถึงขนาดทำ�เงินให้กบั ฟาร์มต่างๆ เป็นเงิน
หลักแสนหลักล้านกันมาแล้ว แต่เมื่อถึงจุดนึงความ

นิยมกลับค่อยๆ หดหายลงไปจนแฟนๆ ปลาสวยงาม
เกือบจะลืมเลือนกันไปเพราะผู้เลี้ยงจำ�นวนไม่น้อย
ประสบปัญหาที่ปลาเลี้ยงยาก โตช้า ป่วยง่าย ตาย
เร็ว ทำ�เอาผูเ้ ลีย้ งส่วนใหญ่ทอ้ ใจแล้วก็เลิกเลีย้ งกันไป
เป็นแถว แต่ในระยะสองถึงสามปีที่ผ่านมาปลาชนิด
นี้ก็กลับมาได้รับความนิยมมากขึ้นอีกครั้งซึ่งส่วน
หนึง่ เกิดจากการรวมตัวกันของเหล่าผูน้ ยิ มการเลีย้ ง
ปลาปอมปาดัวร์เป็นงานอดิเรกทีม่ กี ารรวมตัวกันจัด
ตัง้ เป็นสังคมออนไลน์ขนึ้ มา มีการแลกเปลีย่ นความ
รูก้ นั อยากเปิดกว้างและเรียนรูจ้ ากซึง่ กันและกันมาก
ขึ้นทำ�ให้ผู้เลี้ยงหน้าใหม่ๆสามารถดูแลปลาได้อย่าง
ถูกวิธี และกลับมาประสบความสำ�เร็จในการเลี้ยง
ปลาชนิดนี้อีกครั้ง และเป็นผลให้ตลาดกลับมาตื่น
ตัวกับเจ้าปลาตัวแบนแสนสวยชนิดนี้กันถ้วนหน้า
ก่อนทีเ่ ราจะไปเรียนรูถ้ งึ วิธกี ารเลีย้ งปลาปอม
ปาดัวร์อย่างถูกต้อง สิ่งแรกที่เราควรรู้คือธรรมชาติ
นิสัยความเป็นอยู่ รวมทั้งลักษณะพื้นฐานของปลา
ปอมปาดัวร์กันก่อน
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ลักษณะธรรมชาติทว่ั ไปของปลาปอมปาดัวร์
เนือ่ งจากปลาปอมปาดัวร์เป็นปลาทีม่ แี หล่งกำ�เนิดมาจากแม่น�้ำ อะเมซอน
ในทวีปอะเมริกาใต้ ซึ่งน้ำ�ในแม่น้ำ�มีน้ำ�ไหลถ่ายเทเกือบตลอดทั้งปี อุณหภูมิน้ำ�
ค่อนข้างสูง (เฉลี่ย 27-30 องศาเซลเซียส) มีแร่ธาตุและสารละลายในน้ำ�ต่ำ�มาก
(low TDS) และมีค่า pH เป็นกรดปานกลาง (pH ประมาณ 5-6) ซึ่งสภาพดัง
กล่าวเป็นสภาพน้ำ�ที่เชื้อโรค และแบคทีเรียต่างๆ เจริญเติบโตได้ไม่ดีนัก ดังนั้น
จึงทำ�ให้ปลาปอมปาดัวร์เป็นปลาที่ชอบอาศัยอยู่ในน้ำ�สะอาด มีอุณหภูมิที่ค่อน
ข้างอุน่ และคงทีอ่ ยูเ่ สมอ และจะมีอาการเจ็บป่วยได้งา่ ยหากผูเ้ ลีย้ งขาดการดูแล
ใส่ใจในเรื่องคุณภาพน้ำ� และสุขอนามัยของตู้ที่ใช้เลี้ยง
ในสภาพธรรมชาติปลาปอมปาดัวร์เป็นปลาทีอ่ าศัยอยูบ่ ริเวณใกล้ฝงั่ แม่น� 
้ำ
มักจับกลุ่มเป็นฝูงใหญ่อาศัยอยู่ตามใต้เงาขอนไม้หรือรากไม้ที่จมอยู่ในน้ำ�เพื่อ
พรางตัวหลบหลีกศัตรูในธรรมชาติ ปกติแล้วในแต่ละฝูงมักจะมีปลาหนึ่งตัวทำ�
หน้าทีเ่ ป็นจ่าฝูงคอยระแวดระวังภัยให้กบั สมาชิกอยูเ่ สมอ ดังนัน้ ถึงแม้ปลาปอม
ปาดัวร์ทขี่ ายอยูท่ วั่ ไปในตลาดจะเป็นปลาทีเ่ กิดจากการเพาะเลีย้ งมาหลายเจเนอ
เรชั่น แต่สัญชาติญาณการอยู่ร่วมกันเป็นฝูง การต่อสู้เพื่อแย่งชิงตำ�แหน่งจ่าฝูง
และการระแวงระวังภัยอยูต่ ลอดเวลาก็ยงั คงถ่ายทอดจากรุน่ สูร่ นุ่ มาถึงปลาทีเ่ รา
เลี้ยงเพื่อความสวยงามในปัจจุบันเสมอทั่วไป
16
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ปอมปาดัวร์ในธรรมชาติเป็นปลาที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นตัว
อ่อนสัตว์น้ำ�ประเภทต่างๆ สาหร่าย ผลไม้ หรือแม้แต่ซากพืชซากสัตว์ในบาง
โอกาส ดังนั้นหากเราเลี้ยงดูปลาปอมปาดัวร์ของเราอย่างถูกวิธีและมีสุขภาพ
แข็งแรง เราจะพบว่าปอมปาดัวร์มิใช่ปลาที่กินยากอย่างที่คนส่วนใหญ่คิด แต่
ในทางตรงกันข้ามเค้าสามารถกินได้ทั้งอาหารสด อาหารแช่แข็ง และอาหาร
สำ�เร็จรูปเลยทีเดียว
เนื่องจากปอมปาดัวร์เป็นปลาที่มีรูปร่างแบนคล้ายจานขนาดหนาเพียง
1-2 เซ็นติเมตร ทำ�ให้ลำ�ตัวของปลามีพื้นที่สัมผัสกับน้ำ�มากกว่าปลาที่มีลำ�ตัว
กลมหรือกลม ดังนั้นหากน้ำ�ในตู้มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วเกิน
ไป ความแบนและบางของตัวปลานี้จะเป็นผลทำ�ให้อุณหภูมิในร่างกายปลา
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามไปด้วย (เหมือนคนที่รูปร่างผอมบางมักจะรู้สึก
หนาวมากกว่าคนที่รูปร่างท้วม) ซึ่งมักจะเป็นผลให้ปลาปรับตัวไม่ทันและเจ็บ
ป่วยได้ในที่สุด

สายพันธุป์ ลาปอมปาดัวร์ทพ
่ี บได้ทว่ั ไปในท้องตลาด
ถึงแม้ปลาปอมปาดัวร์ในธรรมชาติจะมีเพียง
3 สปีชีส์ (บางตำ�ราแยกเป็น 4 สปีชีส์) แต่ในช่วง
เวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาผู้เพาะเลี้ยงรวมทั้งผู้เลี้ยง
สมัครเล่นจากทั่วทุกมุมโลกต่างก็ ได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ของตนผสม และคัดเลือกสายพันธุ์กัน
มาอย่างต่อเนื่องจนได้ปลาที่มีความสวยงาม และมี
ลวดลายที่หลากหลายนับสิบๆ สายพันธุ์ย่อย และมี
การตั้งชื่อเรียกกันไปต่างๆนานาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น
ชื่อทางการค้ากันทั้งสิ้น

อย่างไรก็ดี เราสามารถจัดกลุ่มสายพันธุ์
หลักๆ โดยอ้างอิงจากคู่มือ “มาตรฐานสายพันธุ์
และเกณฑ์การตัดสินการประกวดปลาปอมปาดัวร์
ในประเทศไทย” ของสถาบันวิจยั สัตว์น�้ำ สวยงามและ
พรรณไม้น้ำ� ได้เป็น 8 กลุ่มดังนี้
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Blue Class คือปลาทีม่ สี ี
พืน้ ตัวเป็นสีฟา้ และไม่มลี ว
ดลายหรือมีนอ้ ยมาก เช่น
Blue Diamond, Cobalt
Blue

Brown Class คือปลาที่มี
สีพื้นตัวเป็นสีน้ำ�ตาลและ
มีลวดลายบนลำ�ตัวเพียง
เล็กน้อย เช่น ปอมปาดั
วร์ 5 สี

Red Class คือปลาที่มีสี
พื้นตัวเป็นสีแดงสดหรือ
แดงเข้มและไม่มีลวดลาย
หรือมีน้อยมาก เช่น San
Merah, Red Rose, Red
Melon

Turquoise Pattern/
Stripes คื อ ปลาที่ มี
ลวดลายเป็นริ้วบนลำ�ตัว
ชัดเจน เช่น Red Turquoi
se, Blue Turquoise

Pigeon Pattern/Stripes คือ
ปลาในกลุม่ ทีเ่ รียกว่า ปอม
ฝุน่ (pigeonblood)
และมีลวดลายบนตัวชัดเจน
เช่น Check board Pigeon

Snakeskin คื อ ปลาที่
มี ล ายเป็ น ริ้ ว ขนาดเล็ ก
มากเต็ ม ตั ว เช่ น Blue
Snakeskin

Albino คื อ ปลากลุ่ ม ที่
เป็ น ปลาเผื อ กตาแดง
ชนิดต่างๆ

Open คือกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่
สามารถจัดเข้าในทัง้ 7 กลุม่
ข้างต้นได้

		 ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงการจัดหมวดหมู่แบบง่ายๆ ตามลักษณะภายนอกของปลาเพื่อให้เกิดความง่ายในการจัดหมวดหมู่การประกวด ในฉบับถัดๆ ไปผู้เขียน
จะค่อยๆ ทยอยนำ�เอาสายพันธุ์ต่างๆ ที่พบได้บ่อยๆ มาแนะนำ�อีกครั้งหนึ่งครับ
18
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การเริม่ ต้นเลีย้ งปลาปอมปาดัวร์อย่างถูกต้อง
การเริม่ ต้นทีถ่ กู ต้องในการเลีย้ งปลาปอมปาดั
วร์นั้นเป็นสิ่งที่สำ�คัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้
เราเลี้ยงปลาปอมปาดัวร์ได้โตเร็ว มีสีสวยงาม แข็ง
แรง กินเก่ง  สิ่งต่อไปนี้คือสิ่งที่ผู้เลี้ยงควรจะคำ�นึง
ถึงเมื่อท่านต้องการเริ่มต้นเลี้ยงปลาปอมปาดัวร์
สิ่งแรกคือขนาดของตู้ปลาที่ท่านจะต้องการ
ใช้ ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว ขนาดของตู้ จ ะขึ้ น อยู่ กั บ สถาน
ที่ที่เพียงพอที่จะตั้งตู้ของแต่ละบุคคล ผู้เขียนขอ
แนะนำ�ว่าขนาดตู้ปลาที่เล็กที่สุดไม่ควรมีความยาว
ต่ำ�กว่า 30 นิ้ว และกว้างไม่ต่ำ�กว่า 18 นิ้ว ซึ่งตู้
ขนาดนีส้ ามารถเลีย้ งปลาได้ 4-6 ตัว จนปลาโตเต็มที่
เนือ่ งจากปลาปอมปาดัวร์เป็นปลาทีช่ อบอยูเ่ ป็นฝูง ผู้
เขียนจึงแนะนำ�ให้เลี้ยงปลาไม่ต่ำ�ว่า 4 ตัวเป็นต้นไป
หลังจากที่เลือกขนาดของตู้ได้แล้วนั้น คราว
นี้มาถึงจำ�นวนปลาที่จะเลี้ยงได้คร่าวๆ ซึ่งสำ�หรับผู้
เขียนแล้วคำ�แนะนำ�กว้างๆ คือ
ตู้ 48นิ้ว กว้าง 20นิ้ว สูง 20นิ้ว สามารถเลี้ยง
ปลาที่โตเต็มที่ 8-10 ตัว
ตู้ 60นิ้ว กว้าง 24นิ้ว สูง 24นิ้ว สามารถเลี้ยง
ปลาที่โตเต็มที่ได้ 15-20 ตัว
อย่างไรก็ตามท่านสามารถเลี้ยงได้จำ�นวน
เยอะกว่านี้หากปลาที่ท่านเลี้ยงเป็นปลาที่ยังโตไม่
เต็มที่หรือยังมีอายุน้อย แต่เมื่อปลาโตขึ้น ท่านก็
ควรจะปรับจำ�นวนปลาให้เหมาะกับขนาดตู้ที่ใช้อยู่
สิง่ ต่อมาคือระบบน้�ำ และระบบกรองที่ใช้เลีย้ ง
เนื่องจากปลาปอมปาดัวร์เป็นปลาที่ค่อนข้างอ่อน
ไหวกับสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นในน้ำ�  ดังนั้นผู้เลี้ยงปลา
ปอมปาดัวร์ที่ดีควรจะต้องทำ�การเปลี่ยนน้ำ�อย่าง
สม่ำ�เสมอ
สำ�หรับผู้เขียนแล้ว วิธีที่ดีที่สุดในการเลี้ยง
ปลาปอมปาดัวร์คือ ระบบตู้โล่ง ไม่มีกรอง และ
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เปลี่ยนน้ำ�ทุกวัน ซึ่งระบบนี้ท่านสามารถให้อาหาร
ได้เต็มที่โดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำ�เสียหรือของเสีย
หมักหมมเนื่องจากมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำ�ทุกวันและ
การเปลี่ยนน้ำ�ทุกวันนั้นจะทำ�ให้ปลามีการเจริญ
เติบโตได้ดีที่สุด
แต่ระบบนี้อาจจะไม่สะดวกสำ�หรับหลายๆ
ท่านซึ่งในกรณีนี้ผู้เขียนจะแนะนำ�ให้ท่านมีระบบ
กรองเข้ามาช่วย เพราะระบบกรองจะช่วยกรองสิ่ง
สกปรกไปในระบบกรอง และใช้แบคทีเรียในระบบ
กรองเป็นตัวช่วยในการย่อยสลาย และบำ�บัดน้ำ� แต่
อย่างไรก็ตามท่านก็ยังควรที่จะเปลี่ยนน้ำ�สม่ำ�เสมอ
อย่างงน้อย 50-70%สองวันครัง้ และ 100% สัปดาห์
ละครั้ง และควรจะล้างกรองอย่างน้อยทุกๆ 6 เดือน
ผู้ เ ขี ย นไม่ แ นะนำ � ให้ ท่ า นปู ท รายบนพื้ น ตู้
เพราะนั่นจะทำ�ให้สิ่งสกปรกหมักหมมอยู่ภายใน
ทราย   แต่ ถ้ า ท่ า นอยากที่ จ ะปู ท รายเพื่ อ ความ
สวยงาม ผู้เขียนแนะนำ�ให้ปูทรายเพียงบางๆ และ
ทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำ�ควรเป่าทรายให้ขี้ปลาและเศษ
อาหารที่เหลือตกค้างฟุ้งกระจายขึ้นมา และทำ�การ
ดูดออกทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำ�
สำ�หรับน้ำ�ที่ใช้เลี้ยงปลานั้น ท่านสามารถใช้
น้ำ�ประปาที่ไม่มีคลอรีนใช้เลี้ยงปลาได้เลย ผู้เขียน
แนะนำ�ให้ทา่ นมีเครือ่ งกรองคลอรีนทีม่ สี ารคาร์บอน
เป็นตัวกรองคลอรีน สำ�หรับขนาดของเครื่องกรอง
คลอรีนนั้นก็ขึ้นอยู่กับแรงดันของน้ำ�ที่จะผ่านเครื่อง
ถ้าท่านใช้น้ำ�ไม่เยอะ แรงดันน้ำ�ผ่านเครื่องกรองไม่
มากก็สามารถใช้เครื่องกรองไซส์เล็กได้ แต่ถ้าท่าน
ต้องการใช้น้ำ�เยอะและต้องการแรงดันผ่านน้ำ�สูง ผู้
เขียนแนะนำ�ให้ท่านใช้เครื่องกรองไซส์กลางหรือ
ใหญ่ไปเลย เพื่อความปลอดภัยว่าไม่มีคลอรีนหลง
เหลือมาในน้ำ�ที่ใช้เลี้ยงปลา
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ต่อมาก็คอื การเลือกปลา
การเลือกปลานัน้ ท่านควรจะเลือกปลาทีม่ คี วากกระตือรือร้น
มีความอยากอาหาร ไม่ผอม และไม่ควรเลือกปลาจากตู้ที่มีปลา
ป่วยอยู่ เพราะนั่นอาจจะหมายถึงปลาทั้งตู้ก็มีโอกาสเป็นพาหะ
ของโรคได้เช่นเดียวกัน ท่านควรจะเลือกปลาที่จะมาเลี้ยงด้วย
กันเป็นปลาที่มีไซส์ใกล้เคียงกัน ไม่ควรเลี้ยงปลาที่มีไซส์ห่างกัน
จนเกินไป เช่นเลี้ยงปลาขนาด 2นิ้ว รวมกับปลาที่มีขนาด 6นิ้ว
เพราะนัน้ อาจจะทำ�ให้ปลาทีต่ วั เล็กกว่าถูกรังแกจนไม่กล้าออกมา
กินอาหารและก็จะค่อยๆ ผอมลงและตายไปในที่สุด
ท่านควรจะเลือกซื้อปลาที่มาจากแหล่งเดียวกัน ฟาร์ม
เดียวกัน หรือจากผู้นำ�เข้าเดียวกัน เพื่อป้องกันการติดโรคที่เกิด
ขึน้ จากปลาทีม่ าจากต่างแหล่ง แต่ถา้ ท่านจำ�เป็นต้องซือ้ ปลาทีม่ า
จากต่างที่กัน ท่านควรจะแยกมาเลี้ยงในอีกตู้หนึ่งเพื่อทำ�การกัก
โรคทำ�ความสะอาดปลาก่อนอย่างน้อยสองอาทิตย์ถึงสามารถ
เลี้ยงรวมกันได้
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ผู้เขียนไม่แนะนำ�เป็นอย่างยิ่งในการที่ซื้อปลามาจากหลาย
แหล่งและนำ�มาเลี้ยงรวมกันโดยปราศจากการกักโรค ถึงแม้ว่า
ปลาทั้งสองแหล่งจะดูปกติแข็งแรง เนื่องจากปลาจากแหล่งหนึ่ง
อาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่บ้างแต่ตัวปลามีภูมิคุ้มกันจึงทำ�ให้
ปลาไม่แสดงอาการป่วยออกมา แต่เมื่อนำ�ไปเลี้ยงรวมกัน ปลา
ทีม่ าจากอีกแหล่งหนึง่ อาจไม่มภี มู คิ มุ้ กันโรคนัน้ ๆ และเป็นสาเหตุ
ให้ปลาป่วยได้
การนำ�ปลามาเลี้ยงใหม่นั้น ท่านไม่ควรจะรีบให้อาหารเมื่อ
ปลามาถึงสถานที่ที่ท่านเลี้ยง ควรจะให้ปลาปรับสภาพให้คุ้นเคย
กับสิ่งแวดล้อมใหม่และพักเหนื่อยจากการเดินทางสัก 24 ชั่วโมง
หลังจากนั้นถึงเริ่มให้อาหารโดยให้แต่น้อยในวันที่สองหรือสาม
แล้วค่อยๆ เพิ่มปริมาณเมื่อปลาชินกับสภาพแวดล้อมใหม่แล้ว

สำ�หรับอาหารที่ใช้นั้น ปลาปอมปาดัวร์สามารถกินอาหาร
ได้หลายหลาย อาหารที่นิยมใช้กันก็คือ หัวใจวัวบด หัวใจหมูบด
หนอนแดง ไรทะเล ไรนางฟ้า หรือแม้กระทั่งอาหารสำ�เร็จรูป ใน
ปัจจุบันนี้มีอาหารหลายยี่ห้อที่ทำ�ขึ้นมาสำ�หรับปลาปอมปาดัวร์
โดยเฉพาะ ปลาบางตัวอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวในการกิน
อาหารสำ�เร็จรูป บางคนก็ใช้วิธีอดอาหาร เพื่อบังคับให้ปลากิน
อาหารสำ�เร็จรูป บางคนก็ใช้วธิ ผี สมกับอาหารที่ให้อยูป่ กติ สำ�หรับ
ผู้เขียนแล้ว ถ้าปลาของท่านแข็งแรง ไม่มีโรค ปลาจะสามารถ
ปรับตัวกินอาหารสำ�เร็จรูปได้อย่างไม่ยากนัก สำ�หรับอาหารสด
นั้น ไส้เดือนน้ำ�เป็นอาหารอย่างเดียวที่ผู้เขียนไม่แนะนำ�  เพราะ
ไส้เดือนน้�ำ เป็นสิง่ มีชวี ติ ทีอ่ าศัยอยู่ในดินโคลนนัน่ ทำ�ให้ไส้เดือนมี
เชือ้ โรคปะปนอยูค่ อ่ นข้างมาก ปลาส่วนใหญ่ทกี่ นิ ไส้เดือนนัน้ มัก

จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหารภายในอยู่บ่อยครั้ง เช่น
โรคขี้ขาว หรือโรคท้องบวม
ส่วนการให้อาหารนั้น ควรให้อาหารทีละน้อยๆ ให้ปลาพอ
กินหมด และให้บอ่ ยๆมือ้ ไม่ควรให้ทลี ะเยอะๆ เพราะนัน่ จะทำ�ให้
ปลาไม่มคี วามกระตือรือร้นในการแย่งอาหารกันกิน และอาหารที่
ให้เหลือก็จะทำ�ให้คุณภาพนำ�้ในตู้แย่ลงด้วย การให้อาหารหลาก
หลายชนิดสลับกันก็เป็นผลดีเช่นกัน นั่นทำ�ให้ปลาได้รับสาร
อาหารครบถ้วน และช่วยให้ปลาไม่มีความเบื่ออาหาร
เพียงถ้าท่านสามารถทำ�ตามที่ผู้เขียนได้แนะนำ�ตามนี้ ผู้
เขียนก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการเลี้ยงปลาปอมปาดัวร์ให้ดี จะไม่ใช่
เรื่องยากอีกต่อไปครับ
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