Aquarist News
ผลการประกวดปลากัดป่าพื้นบ้าน
เรื่อง /ภาพ : ROF

ผลการประกวดปลากัดป่าพื้นบ้าน ณ งาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 9 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 13 สิงหาคม 2558 ณ สวน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ เขตจตุจักร เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ชิงรางวัลถ้วยยอดเยี่ยม (Best in Show) จาก พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธาน
องคมนตรีและรัฐบุรุษ

ADS THEMALL
ภาพที่ 1. ชนะเลิศปลากัดป่าพื้นบ้านภาคตะวันออก นายสมประสงค์ อุตไชยา (โฟร์ คนเลี้ยงปลา กัดป่า คาบศิลา)
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ภาพที่ 2. ชนะเลิศปลากัดป่าพื้นบ้านภาคกลางและเหนือ
นายวัชรพล รุ่งสถาพร (โต้ ปลากัดป่า)

ภาพที่ 3. ชนะเลิศปลากัดป่าพื้นบ้านมหาชัย นายกำ�พล เมืองคำ�
(เดอะอุ๊คบุรีรัมย์ รักปลากัดป่า)

ภาพที่ 4. ชนะเลิศปลากัดป่าพื้นบ้านภาคอีสาน
นายนิคม ไชยอินทร์  (jewsปลากัดป่า)

ภาพที่ 5. ชนะเลิศปลากัดป่าพื้นบ้านภาคใต้ และรางวัล
Best in Show นายกิตติกร ศรีโถ่ง (Kittikorn Farm Thailand Betta)

AQUARIST LIFE

AQUARIST LIFE

123

Exotic Life

Exotic Tips
ตอน Collection Plan
คาถาบทแรกสำ�หรับ
คนเลี้ยง Exotic Pets
เรื่อง/ภาพ helonian

สวัสดี ฉบับปฐมฤกษ์กับผู้อ่านนิตยสาร AQUARIST LIFE
ครับ ซึ่งหลายคนอาจคุ้นเคยกับนักเขียนหน้าเดิมแต่มาเขียนให้
ในคอลัมน์ ใหม่คนนี้ แต่อย่างไรก็ตามผมยังถือว่า เมื่อมีการ
เปิดหนังสือเล่มใหม่ การเขียนบทความเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นไปจน
ลำ�ดับจบ ยังถือเป็นรูปแบบ “พิมพ์นิยม” ที่ผมทำ�มาเป็นรูป
แบบของตัวเองมาโดยตลอด
สำ�หรับนิตยสาร AQUARIST LIFE ผมอยากเพิ่มขอบเขต
ในการเขียนเรื่องของผมให้กว้างออกไปกลายเป็นเรื่องราว
หลายตอนจบเกี่ยวกับเคล็ดลับในการเลี้ยง Exotic pets ทุก
ชนิดทั้งที่ได้มาแบบ “เล่นจริง เจ็บจริง” และในรูปแบบ
“ครูพัก ลักจำ�” แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้น เป็นเจตนาแห่งการถ่ายทอด
และแบ่งปันสู่มือใหม่สำ�หรับการเริ่มต้นอย่างมั่นคงครับ
สำ�หรับมือใหม่ หรือกระทั่งมือเก่า(เมาค้าง)ก็ตามที มักจะ
มีอาการเช่นนี้คือ หากพบว่ามีสัตว์ Exotic pets ล็อตใหม่เข้ามา
จะต้องรีบกุลีกุจอ คัดเลือกสัตว์ตัวสวย หรือมอร์พเด่นๆ เข้ามา
เติมเต็มใน Collection ของตนเพิ่มเติมเป็นแน่แท้โดยหารู้ไม่
ว่าหากไม่มีคาถากำ�กับใจสั้นๆว่า “Collection plan” แล้ว
สมาชิกสัตว์เลี้ยงในบ้านของคุณอาจเกินเลยความสุข และ
ผ่อนคลาย จนกลายเป็นภาระอันหนักอึ้งได้ไม่ยากเย็น

สำ�หรับ วงการเบี๊ยด ดราก้อนแล้ว บรีดเดอร์จำ�เป็น
มีCollection planไว้ในใจ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ของตนให้มี
ศักยภาพสูงสุด สำ�หรับ วงการเบี๊ยด ดราก้อนแล้ว บรีดเดอร์
จำ�เป็นมีCollection planไว้ในใจ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ของตน
ให้มีศักยภาพสูงสุด
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Collection Plan คืออะไร?

Collection

การทำ� Collection Plan คือการวางแผนไว้โดยคร่าวๆ
ก่อนการเริ่มต้นรับสัตว์เข้ามาในสถานที่เลี้ยงโดยมีการกำ�หนด
ขอบเขตไว้ชัดเจนว่า สัตว์ที่เราต้องการมีไว้จะต้องมีสัตว์ชนิดใด
มอร์พใด หรือกระทั่งอาจวางแผนลงลึกไปถึงว่า มีเพศผู้ เพศเมีย
อย่างละกี่ตัว ด้วยขอบเขต และกติกาที่เราตั้งไว้นี่เอง จะช่วย
ให้เรามีเป้าหมายในการ “เดินสวน” หรือกระทั่ง “ท่องร้านค้า
ออนไลน์” ที่การจับจ่ายง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส แต่ภาระการ
เลี้ยงดูที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจะติดอยู่กับคุณไปตลอดอายุขัย
ของสัตว์ การวาง Collection Plan จึงดูเหมือนเป็นหนทาง
แห่งความประหยัด ความสบาย และเพื่อสวัสดิภาพที่ดีของ
สัตว์เลี้ยงไปในตัว เพราะส่วนมากแล้ว ที่ผมได้พบเห็น ในบาง
บ้านที่มีสัตว์เลี้ยงมากมายหลากหลายชนิด แต่คุณภาพชีวิต
ของสัตว์กลับมิได้มากมายเพิ่มขึ้นตามจำ�นวนพวกพ้องของมัน

Collection Plan แบบง่ายๆ ของคนเลี้ยงงูคอร์นสเนค

สำ�หรับการเลี้ยงโดยมีความมุ่งหมายพัฒนาตนไปเป็น
Breeder คำ�ว่าCollection plan นั้น กลับสำ�คัญยิ่งนัก”
เมื่ออ่านมาถึงจุดนี้แล้ว ผู้อ่านอาจคิดว่า การทำ� Collection Plan นั้น ดูเหมือนจะสำ�คัญกับนักเลี้ยงที่มีจุดมุ่งหมายต้องการ
ก้าวไปเป็น Breeder ในอนาคตเท่านั้น ซึ่งแท้จริงแล้วกลับไม่ใช่เลย เพราะแม้แต่นักเลี้ยงที่เพิ่งหัดเลี้ยงอาจต้องลองตั้งกติกา
ง่ายๆ กว้างๆ ที่ไม่เข้มงวดเกิดไปนัก แต่พอจะให้เป็นกฎในการจำ�กัดจำ�นวนหรือชนิดของสัตว์ ไว้อย่างหลวมๆ อย่างเช่น หาก
น้องคนใดที่เริ่มต้นเลี้ยง Exotic Pet จากงูบอลไพธอน อาจกำ�หนดไว้คร่าวๆว่า จะเลี้ยงเฉพาะงูกล่ม Python ให้ถ่องแท้เสียก่อน
ก่อนที่จะขยายขอบเขตออกไปเพื่อเติมเต็มประสบการณ์ด้วย งูเล็กกลุ่มงูสี แล้วค่อย โดดไปทำ�ความรู้จักกับกลุ่มกิ้งก่า แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้น การรับสัตว์ชนิดใหม่ๆ เข้ามา เราต้องผ่านการเรียนรู้ในชนิดเดิมๆ ให้ดีเสียก่อน มิฉะนั้นแล้ว ทักษะการเลี้ยงสัตว์ของคุณจะ
พัฒนาไปแบบไม่แน่นเน้นไปทีละอย่าง แต่กลับกลายเป็นแบบ ตีกว้างเหมารวมแต่รู้เพียงผิวเผินเท่านั้น แล้วความรู้แบบไหนล่ะ
ครับ ที่นักเลี้ยงแบบจริงจังควรจะเป็น?
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สำ�หรับการเลือกบอลไพธอนเพื่อจะเติบโตเป็นบรีดเดอร์นั้น
Collection plan ถือเป็นสิ่งสำ�คัญยิ่ง

อาจเริ่มต้นด้วยการพุ่งเป้าไปที่ เฉพาะงูกลุ่มที่มีตาสีแดงทั้งหมด
เพราะอย่างไรเสียแล้ว หากนำ�มาเข้าผสมกันแล้วอย่างน้อยผล
ที่ได้รับจะเป็นงูอเมล และมีเชื้อเฮทฯมากมาย และเราจะไม่ได้
normal cornsnake สักตัว
Collection Plan สำ�หรับคนเลี้ยงงูบอล อาจเลือกเก็บและ
เลี้ยงเฉพาะงูในกลุ่ม Recessive หรือ Dominant ควบคู่ไปกับ
Co-dominant ด้วยการจำ�กัดการเลือกเฉพาะสายใดสายหนึ่ง
จะให้คุณสามารถประหยัดงบประมาณตั้งต้นพ่อแม่พันธุ์ รวมไป
ถึงใช้ประโยชน์จากงูแต่ละตัว ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอีกด้วย

สำ�หรับการเลี้ยงนกนักล่าเพื่อความสวยงามและพักผ่อนหย่อนใจ
สิ่งที่ต้องมาพร้อมกับ collection plan คือ การจัดเตรียมพื้นที่ และ
เวลาที่ต้องมีให้สำ�หรับนกแต่ละตัว

ในทางตรงกันข้าม หากเราไม่ใจแข็งหรือละเลย Collection Plan แล้วเลือกรับสัตว์เข้าบ้านแบบไม่มีแนวทาง สิ่งที่คุณต้อง
เผชิญต่อไปในอนาคตคือ ความวุ่นวายและไม่ลงตัวในการเลี้ยงดูสัตว์ ในระยะยาว เว้นเสียแต่ว่าคุณตั้งใจจะมีความสุขในการเป็น
เจ้าของสัตว์ที่ตนเองชอบจริงๆ ถ้ามั่นใจอย่างนั้นแล้ว ก็สามารถลืมคาถาบทสั้นๆที่เรียกว่า “Collection Plan” ไปได้เลยครับ
และแน่นอนว่า เมื่อเมฆหมอกที่บดบังการตัดสินใจของคุณจางลง คุณจะพบว่าสัตว์เลี้ยงที่คุณเลี้ยงอยู่ไม่สามารถนำ�มาทำ�อะไรได้
เป็นชิ้นเป็นอัน นอกจากการเลี้ยงเพื่อพักผ่อนหย่อนใจตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกเริ่มเท่านั้นเอง
การทำ� Collection Plan ที่ดีอาจต้องรวมถึงการวางแผนในจำ�นวนของสัตว์ที่คุณต้องใช้เวลาในการดูแลให้ดีตลอดการครอบ
ครองสัตว์นั้นๆ โดยไม่ลืมที่จะเหลือเผื่อเวลาไว้สำ�หรับการดูแลสัตว์เป็นพิเศษในเวลาเจ็บป่วยหรือการช่วงการเข้าผสมหรือวางไข่
อีกด้วย และแน่นอนว่าการเลี้ยงสัตว์จะเป็นสุขได้ ก็ต่อเมื่อคุณมีเวลาพักผ่อน เวลาว่าง รวมไปถึงการใช้สมองที่ผ่อนคลายในการ
นึกคิดวางแผนถึงอนาคตในการเลี้ยงสัตว์ของคุณในอนาคตอีกด้วย
จงระลึกไว้เถิดว่า “การเลี้ยงสัตว์ ในจำ�นวนน้อยกว่าศัยกภาพที่ตนจะพึงมีได้ มิใช่เรื่องเสียหาย แต่การมีสัตว์เลี้ยงมากมายเกินกว่า
เราจะรับผิดชอบไหวนั้น ความลำ�บาก และทุกทรมานจะตกไปอยู่ที่สัตว์ที่ไม่มีความผิดอะไรเลย”
สำ�หรับเดือนนี้ ผมขอจบบทความที่ถือเป็นคาถาบทแรกของคนคิดจะเริ่มเลี้ยง Exotic Pets ไว้เพียงเท่านี้ นะครับ ส่วนใครที่
ออกทะเลไปไกล เพราะหาขอบเขตสัตว์เลี้ยงที่ตนมีอยู่ไม่ได้ แล้วล่ะก็...เชื่อเถอะครับ คุณที่คนส่วนใหญ่ที่คนในวงการนี้เป็นอยู่
และตราบใดที่คุณรับผิดชอบชีวิตทั้งหมดที่คุณครอบครองได้ดี ก็ไม่ใช่เรื่องเสีย หายอะไร....  สวัสดีครับ
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Aquarist Talk

AQUARIST OF THE MONTH
เรื่อง /ภาพ : กองบรรณาธิการ

คำ�ว่า Aquarist หากแปลเป็นภาษา
อังกฤษนั้นมีความหมายว่า “a person who keep
an aquarium” ดังนั้นเมื่อนำ�ความหมายมาแปล
เป็นภาษาไทยจึงหมายถึง “นักเลี้ยงปลา” คำ�จัด
กัดความสั้นๆ นี้หมายรวมทั้งหมด ไม่ว่าจะนักเลี้ยง
มือเก่า หรือมือใหม่    จะเลี้ยงมาก เลี้ยงน้อย แต่
นักเลี้ยงปลาทุกคนล้วนได้ชื่อว่าเป็น Aquarist แทบ
ทั้งสิ้น ดังนั้นบทความนี้คือบทความที่จะพาทุกท่าน
ไปรู้จักกับนักเลี้ยงปลา 1 เดือน ต่อ 1 ท่าน แบบ
ไม่มีข้อจำ�กัด ไม่สนว่า มือเก่า หรือมือใหม่ ไม่สน
ว่าเลี้ยงมาก หรือเลี้ยงน้อย เพราะเราเชื่อว่านักเลี้ยง
ปลาแต่ละคน แต่ละระดับ ล้วนมีแนวคิดและมุมมอง
ไม่เหมือนกัน ต่างคนย่อมมีเส้นทางการของชีวิตนัก
เลี้ยงปลาที่แตกต่างกันไป
คุณบอล นิพนธ์ สุนทรเสถียรกุล นักเลี้ยงปลาท่านแรกที่ถือว่าเป็นมือใหม่ แต่ไม่ถอดด้ามของวงการอโรวาน่าในตอนนี้ เพราะครั้งหนึ่งใน
ชีวิตเมื่อเกือบยี่สิบปีที่แล้ว เคยเลี้ยงอโรวาน่ามาแล้วหลายสายพันธุ์ ตั้งแต่ถูกที่ชุดอย่างมังกรเงินไปจนแพงที่สุด คือทองมาเลย์   ในยุคนั้น ก่อนที่จะ
หยุดเลี้ยงไปยาวๆ เพราะไม่ประสบความสำ�เร็จนัก เนื่องจากหน้าที่การงานในช่วงเริ่มสร้างธุรกิจทำ�ให้มีข้อจำ�กัดเรื่องเวลา  แต่ตอนนี้คุณบอล ตัดสินใจ
หวนคืนสู่วงการอีกครั้งหลังจากที่ธุรกิจเริ่มอยู่ตัว เริ่มมีเวลาวาง จึงเริ่มกลับมาลงมือทำ�สิ่งที่ตัวเองรัก ด้วยการเริ่มเลี้ยงปลาชุดแรกคืออโรวาน่าแดง 1
ฝูง ระดับไม่ธรรมดา จาก AF Arowana นั่นคือสิ่งที่ทำ�ให้เราอดใจที่จะถามไม่ได้ว่า อะไรที่ทำ�ให้ชายคนนี้มั่นใจ และกล้าที่จะทุ่มทุนกับปลาชุดแรกหลัง
จากที่ไม่ได้เลี้ยงปลามา 20ปี ได้มากมายถึงเพียงนี้
คุณบอลเล่าให้ฟังว่าอันดับแรกเลยคือศึกษามาพอสมควร ถึงชื่อเสียง ของฟาร์มที่เราจะซื้อปลา ทั้งเรื่องคุณภาพปลาทั้งเรื่องบริการหลังการ
ขาย ดังนั้นเมื่อมั่นใจว่าปลามีคุณภาพ และผู้ขายเชื่อถือได้ไม่ทอดทิ้งเราอย่างแน่นอน อีกอย่างทุกวันนี้มีเวลาดูปลาด้วยตัวเองทุกวัน  มีเวลามากขึ้น มี
คำ�แนะนำ�ดีๆ ในการเลี้ยงที่ถูกต้อง ชัดเจน การลงทุนเพื่อให้ได้ปลาที่ดีที่สุด ถูกใจที่สุดมาเลี้ยงก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าลำ�บากใจ อีกอย่างทุกวันนี้ราคาปลาเมื่อ
เทียบกับในอดีตแล้วแตกต่างกันมาก สมัยก่อนเคยซื้อทองมาเลย์ ตัวเล็กๆ ราคาตั้ง 4 หมื่นบาท แต่ทุกวันนี้เงิน 4 หมื่นบาท ซื้อปลาได้หลายตัว ดังนั้น
ความฝันที่จะเลี้ยงอโรวาน่าแบบรวมฝูง จึงไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างในอดีตอีกต่อไป
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