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อุปกรณที่จำเปนสำหรับการเลี้ยงปลามังกร

เรื่อง OLE' ภาพประกอบ Changnum

“ปมลม + สายลม + หัวทราย”

“ปลามังกร” คงเปนคำที่คุนหูที่สุดของบรรดานักเลี้ยงปลา ในสมัยกอนปลามังกรนั้นถือเปนความฝน เปนเปาหมายของผูที่นิยม
เลี้ยงปลาวาจะไดมาครอบครองซักครั้งหนึ�ง เพียงแตดวยราคาอันสูงลิบทำใหไดแตมองตาปริบๆ
ในปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีแห่งนาทีทองของผู้เลี้ยง เพราะหลายคนได้ปลามังกรมาไว้ในครอบครองเหมือนฝันที่เป็นจริง หากแต่
การรักษาและดูแลให้ปลาได้โตในแบบที่สมควรตามธรรมชาตินั้น ยากและส คัญกว่าการได้มาหลายเท่านัก
หากจะให้เปรียบเทียบกันจริงๆ ปลามังกรนั้นเลี้ยงง่ายกว่าปลาสวยงามอีกหลายชนิด บทความนี้จะท ให้การเลี้ยงปลามังกร
ไม่น่ากลัวอีกต่อไป ตั้งแต่น้องๆ ที่เริ่มจะเลี้ยงก็สามารถอ่านบทความนี้ได้ รับรองว่าสนุกไม่แพ้ Ben 10 หรือ Transformer
เลยทีเดียว ส่วนผู้อ่านที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้ว ผมจะสอดแทรกเทคนิค วิธีรักษาปลาตามอาการต่างๆ โดยไม่เน้นไปที่การใช้ยา
เน้นการปรับสภาพของสิ่งแวดล้อม อาหารที่กิน ไฟ สีของไฟ จุดวางไฟ ล ของพวกนี้เราใช้เพื่ออิงธรรมชาติ จึงจ เป็นต้องมี
การจัดวางที่ถูกวิธี มิฉะนั้นก็เสียทั้งเงินเสียทั้งแรง แถมปลากลับไม่ได้อะไรอีก หากมีผู้อ่านที่สนใจขนาดการเลี้ยงปลาประกวด
ซึ่งก็เรียกว่าเป็นเทคนิคขั้นสูง ผมคิดว่า มาพูดคุยกันไป กินกาแฟกันไปน่าจะสนุกกว่าครับ และก่อนจะไปไกล ยังไงเล่มนี้ก่อนจะ
รู้จักมังกร เตรียมบ้านให้มังกรก่อนเลยดีกว่าครับ

ตูที่ใชเลี้ยงปลามังกรมีกรองอยู 2 ระบบ คือ ปด /เปด
ตู ตู้ที่เตรียมมาเลี้ยงปลามังกร ไม่ว่าจะเป็นตู้ มือ 1 มือ 2 หรือ
มือเท่าไหร่ ไม่ควรมีอายุการใช้งานนานมาแล้วเกิน 5 ปี ไม่มีรอย
ขีดข่วน ลึก ไม่รั่วซึม จากกนั้นเรามาดูระบบกรอง ถ้าเป็นระบบ
ที่ไม่ต้อง ติดมากับตัวตู้ เช่นกรองข้าง ก็สามารถเลือก
ระบบกรองแบบใหม่ได้หลายแบบแล้วแต่ผู้เลี้ยง.....ตู้ปลามังกร
นั้นจ เป็นต้องความกว้างของขนาดตู้มากกว่าความยาวของปลา
ที่จะน มาเลี้ยง
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หรือ ถ้าพื้นที่ตั้งตู้จ กัด เราสามารถเลือกปลาให้เหมาะได้โดยใช้
ความกว้างตู้เป็นตัวก หนดและต้องค นึงถึงเมื่อปลาโตขึ้นแล้ว ก็ยัง
สามารถอยู่ได้ด้วยตัวอย่างเช่น ความยาวของตู้ไม่ควรต่ กว่า 48 นิ้ว
และกว้าง 18 นิ้ว ในปลาขนาดไม่เกิน 12 นิ้ว
แต่หากเป็นตู้ที่สามารถเลี้ยงมังกรได้
จนจบเลย แนะน ให้ใช้ขนาด 60นิ้วx24นิ้วx24นิ้ว กรองด้านนอก

เครื่องปัมลม ต้องอยู่สูงกว่า ระดับผิวน้ ของน้ ในตู้เสมอ หากในระบบมีสิ่งมีชีวิตจ นวนไม่มาก เราสามารถใช้แค่ปัมลมตัวเดียว
ก็สามารถท ให้ปลาด รงชีวิตต่อไปได้ แต่ในทางกลับกันเท่ากับว่าในระบบน้ ไม่ได้มีการกรองของเสีย เราจึงต้องใช้วิธีดูดของเสียออก
และเติมน้ ใหม่เข้าระบบทุกๆ วัน มิฉะนั้นของเสียที่ปลาขับถ่ายออกมาตลอดจะท ให้คุณภาพน้ ในระบบแย่ลงจนปลาไม่สามารถ
ด รงชีวิตได้

ปมลม
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อุปกร เพื่อวัดคา และควบคุมคาน้ำเบื้องตน
เทอร มมิเตอร
การเลือกซือ้ เทอร์โมมิเตอร์ หรือเรียกให้ง่ายๆ และ
คุ้นหูนักเลี้ยงปลา ก็คือ “ปรอท” การที่ใช้ค ว่าปรอท
นั้นเป็นเพราะสารที่บรรจุอยู่ในตัวเทอร์โมมิเตอร์
ที่มีลักษณะเป็นของเหลว คอยวิ่งขึ้นวิ่งลงในยามที่
อุณหภูมิเปลี่ยนคือ สารปรอท ก็เลยเป็นที่ติดปาก
และเข้าใจกันมาจนวันนี้ว่า เครื่องมือวัดค่าอุณหภูมิ
ในตู้ปลานั้น คือ “ปรอท”
ปัจจุบัน เทอร์โมมิเตอร์มีการพัฒนาไปจากเดิมมากนัก เทคโนโลยีท ให้เกิดอุปกรณ์ท่สี วยและทันสมัยขึ้น มากมาย และ แน่นอน ราคา
ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้น ได้ถูกบวกเพิ่มเติมลงไปในค่าของแล้ว .... เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลเข้ามามีบทบาทมากในตลาด
ปลาสวยงาม เพราะถือว่าเป็นหน้าตา และมันท ให้ตู้ปลาดูดี มีความเรียบร้อยมากขึ้นยิ่งนัก เท่าที่ผมเคยใช้ และทดลองมานั้น ความ
เที่ยงตรงของอุปกรณ์แบบดิจิตอลนั้น จะแม่นย อยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่ พูดง่ายๆ คือ อายุการใช้งานช่างสั้นนัก หากต้องการความแม่นย
และมีค่าความเสถียรสูง ราคาค่าตัวอุปกรณ์ตัวนี้ อาจมีค่ามากกว่าราคาปลาในตู้ที่ผู้เลี้ยงต้องการเลี้ยงด้วยซ้ ไป นี่ก็เป็นอีกปัจจัยนึงว่า
ท ไม การเลีย้ งปลาในปัจจุบัน จึงต้องลงทุนสูงนัก เพราะอุปกรณ์ตา่ งๆ ที่ทางผู้ผลิตจากแผ่นดินใหญ่น มา เสนอนั้น มันช่างน่าทดลอง
ใช้เป็นยิ่งนัก ยิ่งราคาที่ไม่เกินเอื้มถึง จึงเป็น สาเหตุให้ผ้เู ลี้ยงตกหลุม เสียโน่นนิดนี่หน่อย จนกว่าจะเตรียมท ตูป้ ลาเสร็จตู้หนึ่งจึงบ่น
เป็นเสียงเดียวกัน “บานปลาย” ปกติแล้ว เท่าที่ผมลองใช้ เทอร์โมมิเตอร์มาหลายรูปแบบ หลายราคา สุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าเครื่องมือ
ยุคดิจิตอลที่มีหน้าตาดีน้นั ยังสู้อุปกรณ์ยุคเก่าที่เราคุ้นหูท่ชี ื่อเจ้า “ปรอท” ไม่ได้ หากผู้เลี้ยงต้องการ ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ ที่เสถียรและ
ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นเกรดดี ปลอดภัยส หรับรองรับแรงกระแทก ที่เกิดจาการกัดของปลาแล้วนั้น ราคาค่าตัวก็จะ สูงลิบ เลยทีเดียว

รป บบ ี เ อร บบ าง

2.ฮีทเตอร์
เป็นอุปกรณ์ที่ผมไม่อยากให้ผู้เลี้ยงใช้กับการเลี้ยงมังกรมากที่สุด
แต่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ผมจะคอยย้ ให้มีติดบ้านเอาไว้ เพราะเมื่อยาม
จ เป็นต้องใช้ จะหาซื้อให้ได้ตามต้องการนั้น ยากเย็นเหลือเกิน
การเลือกซือ้ ฮีทเตอร์นั้น ส่วนมากจะบอกเป็นขนาดของการกินไฟ
เป็นค่า Watt ของตัวท ความร้อนนั้นๆ ตามประสบการณ์ผมแนะน
ให้ข้ามผ่านฮีทเตอร์ราคาถูก ราคาล่อใจแต่ให้เลือกใช้ของทีร่ าคาสูง
หน่อย แต่มีคุณภาพและมาตราฐานที่ดีกว่า เพราะยังไงแล้วก็ไม่เกิน
ราคาค่าปลาที่คุณก ลังจะเลี้ยงอย่างแน่นอน ฮีทเตอร์ที่มีคุณภาพ
ดีๆจากโรงงานในแถบยุโรป ผมใช้มาเกิน 10 ปีแล้ว ก็ยังท งานปกติ
แต่ก็มีบ้างบางตัว ทีเ่ กิดไม่ตัด และเสียก่อน 10 ปี แต่พบได้น้อย
แตกต่างจากยี่ห้อที่ผลิตในเอเชียอย่างมาก การเลือกซื้อ Heater นั้น
ต้องให้เหมาะสมกับขนาดของตู้ และสิ่งแวดล้อมทีต่ ู้นั้นตั้งอยู่ คือ
เอาค่าอุณหภูมิของน้ ที่เลี้ยงเป็นหลัก ...

ฮีทเตอร
ปริมาณน้ ที่ต้องการค่าความร้อน เราไม่จ เป็นต้องใช้ฮีทเตอร์
ตัวใหญ่เกินเพื่อท ให้น้ อุ่นทัง้ ตู้ แต่สามารถใช้ตัวที่เล็กลงมาหน่อย
เพื่อท ให้อุ่นเป็นจุดๆ แล้วหากปลารู้สึกหนาว เค้าจะว่ายมาที่
ฮีทเตอร์เอง การซื้อ หรือเลือกใช้ฮีทเตอร์ 200 w 2 ตัวนั้น หาง่าย
และราคาถูกกว่าฮีทเตอร์ 400 w 1 ตัว เป็นทางเลือกที่ปลอดภัย
และสามารถเปลี่ยนได้ทลี ะตัว หรือ น ไปใช้ในตู้ขนาดเล็กใบอื่นได้
หากจ เป็น เราจะไม่ใช้ฮีทเตอร์ ที่ตัวเล็กเกินไป แล้วต้องท งาน
ตลอด เพราะมีโอกาสที่ฮีทเตอร์ นั้นจะเสียง่ายและมีผลเสียโดยตรง
ต่อปลาในระบบตู้นั้นทั้งหมด

ฮีทเตอร

เราสามารถเอาฮีทเตอร ใสตรงบริเวณของ ตูกรอง 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
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3.หลอดไฟ ปลาแต่ละสายพันธุ์ใช้ไฟต่างสีกนั แม้ชนิดเดียวกันก็ยัง
ต้องละเอียดในการจัดแสง เราควรหาไฟ และจัดแสงให้ปลาที่อยู่ใน
ตู้นั้นดูเหมือนตัวจริงมากที่สุด แต่ถ้าหากเราเอาแสงของไฟเป็นตัวน
ก็จะท ให้ไม่สามารถมองเห็น...รายละเอียดของปลา ซึ่งมีความ
ส คัญมากในทุกขั้นตอน เราจะมาลงลึกในวิธีรูปแบบการจัดวาง
หลอดไฟ ในบทความตอนต่อๆ ไปครับ ฉบับนี้ ถือว่าเป็นฉบับเปิด
ให้ผู้อ่านได้ พออมยิม้ ชิมลางกันก่อน รับรองว่า ติดตามจนจบ
ครบทุกบทจน
หยดสุดท้าย ท่านจะไม่ใช้แค่คนเลี้ยงมังกรอีกต่อไป เพราะมีสิ่งมี
ชีวิตแบบเดียวเท่านั้นที่สามารถเลี้ยงมังกร ให้เป็นมังกร นั้นคือ
“มังกร” นั่นเองครับ

ฮีทเตอร

ฮีทเตอร
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