การเลีย้ งปลาแฟนซีคารพ
เรียบเรียงโดย : ธิตินันท ขวัญสด

• แฟนซีคารพ
• การเรียกชือ่ ปลาแบบญีป่ นุ
• บอเลีย้ งปลาทีถ่ กู แบบ
• ขนาด–สายพันธุ–จํานวนปลาที่
เหมาะสม
• อาหารและการใหอาหาร
• เทคนิคการเลี้ยงและการดูแล

คํานํา
ฟนซีคารพ เปนปลานํ้าจืดที่มีเสนหชวนหลงไหล ใหกับผูที่ไดพบเห็นและผูที่เลี้ยง เพราะ
มีสีสันแพรวพรรณหลากสี ลวดลายเกือบจะไมเหมือนกันสักตัวก็วา ได ลําตัวอวนใหญนา
รัก เลี้ยงงาย เชือ่ งงาย มีอายุยนื ยาว เปนปลาทีเ่ สริมสรางคุณคาและความสงางามใหกบั
สวนและบอปลาในบานไดเปนอยางดียิ่ง ตลอดจนสรางความสนุกสนาน เพลิดเพลินใหแกสมาชิกทุกคน
ในครอบครัว จนคนสวนใหญถอื วาปลาแฟนซีคารพเปนสัญลักษณแหงความสันติ
กระแสความนิ ย มการเลี้ ยงปลาแฟนซีค ารพ ในประเทศไทยกํ าลังเปนที่นิยมอยางสูง จึงมี
ผูตองการเลี้ยงปลาแฟนซีคารพไวดูเลนและเลี้ยงเพื่อธุรกิจ หนังสือเลมนีจ้ งึ เหมาะอยางยิง่ สําหรับผูเริ่ม
เลีย้ งปลาแฟนซีคารพ

แ

ธิตนิ นั ท ขวัญสด
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แ ฟ น ซี ค า ร พ
มนุษยชาติคนพบและรูจักปลาแฟนซีคารพ เมือ่ ประมาณ 3,100 ปมาแลว หรือที่รูจักกันใน
นาม “ ปลาไนแฟนซี” หรือ “ปลาไนทรงเครือ่ ง” บางก็เรียกสัน้ ๆวา “ปลาไน” ชาวจีนเรียกปลากอย”
แตชาวไทยเรียกวา “คารพ” ตอมามีการขยายพันธุ ไดมากมายหลากหลายสีสัน จึงเรียกวา “แฟนซี
คารพ” ปลาคารพเปนปลานานาชาติทท่ี ว่ั โลกนิยมเลีย้ งกัน เพราะฉะนั้นปลาคารพแตละชื่อที่เรียกกัน
หนึ่งชื่อในประเทศไทยกับหนึ่ง ชือ่ ทีเ่ รียกกันในอเมริกา คือชื่อเดียวกันหมดเขาจะเรียกชื่อทั่วโลกเหมือน
กันหมด
ปลาคารพเปนปลาทีท่ นตอสภาวะแวดลอมมาก สามารถอดอาหารไดเปนเดือนๆ ถานํ้าเปนนํ้า
แข็งปลาคารพก็จะอยูน ง่ิ ๆคลายกบจําศีล พออุณหภูมพิ อเหมาะสําหรับมันแลว มันถึงจะวายนํ้าปลา
คารพ จึงเปนปลาทีแ่ ตกตางจากปลาสวยงามชนิดอืน่ ๆ อยางสิน้ เชิง
การเรียกชือ่ ปลาแบบญีป่ นุ
ไทโช – ซันโชกุ (Taisho – Sanshohu)
พืน้ ลําตัวเปนสีขาว มีลวดลายหรือจุดแตม
สีแดงหรือสีดําทีเ่ ดนชัด ที่ครีบหูก็แนบสี
ขาวดวย

ตันโจ (Tancho) มีสีแดงลักษณะ
กลมทีห่ วั ลําตัวมีสีขาวหรือสีอื่นก็ได
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ชิโร อุทซึรึ (Shiro – Utsuri) ปลาที่มี
ลายสีดํ าเปนแถบคาดคลุมจากหลังลงมาถึงสวน
ทองดานลางบนพื้นสีอื่นๆ

อาซากิ (Asagi) ปลาสีฟาออน สวนบน
ของลําตัวเปนสีฟาหรือเทา มีลวดลาย
คลานรางแหหรือตาขาย

ยามาบูกโิ อกอน (Yamabuki Ogon) ปลาที่
มีสเี หลืองสีเดียวตลอดตัว

คูจากุ (KujaKu) ปลาทีม่ เี กล็ดสีเงิน
และสีทองเปนแสงรัศมี
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โชวา – ซันโชกุ (Showa-Sanahoku)
ปลาทีม่ สี แี ดง ดํา ขาว ซึง่ มีสดี ําเปนพื้น
ของลําตัวตลอดจนครีบหู

โคฮากุ (Kojaku) ปลาทีม่ สี แี ดง
กับสีขาวเหมือนสีหมิ ะ

ชิโร – เบคโกะ (Shiro – bekko) ปลาสีขาว
ทีม่ ลี วดลายสีดําเปนดอกบนลําตัว

ตันโจ –โชวา (Tancho – Showa)
ปลาสีขาว มีลายสีดํา และมีสแี ดง
เปนวงกลม

บอเลีย้ งปลาทีถ่ กู แบบ

ในการสรางบอเลีย้ งปลาแฟนซีคารพใหถกู แบบ ควรคํานึงถึงปจจัยตางๆ ที่สําคัญดังตอไปนี้
1. การเลือกทําเลในการสรางบอ
2. วัสดุทใ่ี ชในการสรางบอ
3. ขนาดและรูปรางของบอ
4. ความลึกของบอ
5. แสงสวาง
6. อุปกรณประกอบอืน่ ๆ ไดแก บอพักนํ้าดี บอตกตะกอน บอหรือถังกรองนํ้า ระบบ
หมุนเวียนของนํ้า กระแสนํ้า การเพิม่ ออกซิเจน

การเลือกทําเลในการสรางบอ
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บริเวณที่จะใชสรางควรเปนสถานที่ที่อากาศถายเทไดดี มีแสงแดดสองในชวงเชาและชวงเย็น
รวมแลวไมนอ ยกวา 3-4 ชั่วโมง หากเปนบริเวณทีโ่ ลงแจงจําเปนตองทําหลังคาหรือรมเงา เพือ่ ปองกัน
มิใหแสงแดดในเวลากลางวันสองตรงลงในบอมากเกินไป พืน้ ดินบริเวณทีจ่ ะสรางบอควรมีระดับสูงกวา
บริเวณใกลเคียงเพื่อปองกันนํ้ าทวมเมื่อฝนตก การสรางบออาจสรางบอลอยตั้งลงในดินจะเหมาะกวา
เนื่องจากบอที่ฝงลึกอยูในดินจะชวยทํ าใหอุณหภูมิของนํ้าเปลี่ยนแปลงชาและอุณหภูมิจะตํ่ ากวานํ้าที่อยู
ในบอลอยบนพืน้ ดิน ซึง่ ปลาแฟนซีคารพชอบอาศัยในนํ้าทีม่ อี ณ
ุ หภูมคิ อ นขางตํ่า (20 – 25 ซ) ถาสราง
บอลึกลงในดิน ควรสรางปากบอใหอยูส งู กวาพืน้ ดินอยางนอย 20 เซนติเมตร เพือ่ กันนํ้าทวมขณะฝนตก

วัสดุทใ่ี ชในการสรางบอ
บอซีเมนตเปนบอที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาแฟนซีคารพมากที่สุด เนื่องจากอุณหภูมิของนํ้า
ในบอที่สรางดวยซีเมนตมกี ารเปลีย่ นแปลงชา อีกทัง้ บอยังมีความแข็งแรงทนทาน ผนังบอดานในควร
ฉาบใหเรียบไมขรุขระ เพราะปลาแฟนซีคารพเปนปลาที่วายนํ้าเร็วและวายนํ้าตลอดเวลา พื้นผิวที่ขรุขระ
อาจทําใหผิวผนังปลาเกิดบาดแผลได เมือ่ วายไปชนผนังบอ และนอกจากนัน้ ผิวพืน้ ทีข่ รุขระเกิดแรงตาน
ทานของกระแสนํ้าในบอปลาอีกดวย สวนผนังดานนอกอาจใชวสั ดุอน่ื ๆ ตกแตงไดตามความพอใจของ
ผูเลี้ยง
ขนาดและรูปรางของบอ
บอขนาดที่เหมาะสมและดูแลไดงายควรจุนํ้าไมเกิน 50 ตัน สวนรูปรางของบออาจสรางเปนรูป
กลม รูปไข รูปเหลี่ยม หรือรูปเวาแหวงตามเนือ้ ทีท่ ม่ี อี ยูก ไ็ ด ถาหากสรางบอเปนรูปสีเ่ หลีย่ มไมควรสราง
ใหมีมุมภายในบอ เพราะมุมบอจะตานกระแสนํ้า ควรตกแตงใหเปนรูปมนโคง เพื่อใหนํ้าไหลสะดวกขึ้น
ภายในบอควรปลอยวาง ไมควรสรางสิง่ ใดๆ ภายในบอ เพราะจะเปนสิง่ กีดขวางการวายนํ้าของปลา
และตานทานกระแสนํ้าดวยเชนกัน พืน้ ทีส่ ง่ิ กีดขวางการวายนํ้าของปลา และตานทานกระแสนํ้าดวยเชน
กัน พื้นที่กนบอควรสรางใหลาดเอียงลงไปยังจุดศูนยกลางของกนบอ ทํามุมประมาณ 20-30 องศา
เพื่อใหตกตะกอนสิ่งสกปรกตางๆ ตกลงไปตรงศูนยกลาง ซึ่งมีชองระบายนํ้ าเสียผานทอไปยังบอ
พักนํ้าเสีย
ความลึกของบอ
ความลึกของบอทีเ่ หมาะสําหรับเลีย้ งปลาแฟนซีคารพประมาณ 100-200 เซนติเมตร ระดับ
นํ้าในบอ ควรตํ่ากวาขอบบอประมาณ 20-30 เซนติเมตร บอทีม่ รี ะดับนํ้าลึกเกินไปจะทําใหมองเห็น
ปลาไมเดนชัด แตระดับนํ้าที่ตื้นเกินไปก็จะทําใหปลาตืน่ ตกใจงาย กินอาหารไดนอ ย เจริญเติบโตไมดี
เทาที่ควร อีกทั้งจะทําใหอุณหภูมิของนํ้าเปลีย่ นแปลงไดงา ยดวย
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แสงสวาง
แสงแดดที่สอ งลงบอโดยตรงไมเหมาะในการเลีย้ งปลาแฟนซีคารพ บออยูใ นทีโ่ ลง ไมมีที่กําบัง
แสง ควรสรางคากันแสงแดดใหสอ งเพียง 50 เปอรเซ็นต แตถา มีรม เงาจากตนไมหรือชายคาบานชวย
กันแสงแดดบางในบางเวลา ก็อาจไมตอ งสรางหลังคา ทัง้ ทีเ่ นือ่ งจากแสงแดดทีส่ อ งผานนํ้ามากเกินไป
จะทําใหแพลงคตอนพืชที่แขวนลอยในนํ้าในบอเลีย้ งปลาเจริญเร็ว นํ้าจะขุน และมีสเี ขียว ไมใส มองตัว
ปลาไมชัด ทําใหขาดความสวยงาม
อุปกรณอื่นๆ
- บอพักหรือถังพักนํ้า เปนทีเ่ ก็บนํ้าดี ซึง่ เปนนํ้าจากทอใหมๆ อาจใชน้ําประปา หรือนํ้าบาดาล
- บอตกตะกอน เปนบอทีส่ รางขึน้ เพือ่ เปนทีเ่ ก็บนํ้าเสียที่ถายเทจากบอเลี้ยงปลา โดยมีทอติด
ตอจากบอเลี้ยงปลา นํ้าเสียจะผานทางชองเปดตรงจุดศูนยกลางของบอเลีย้ งปลาผานมายังบ อนี้ บอตก
ตะกอนจะมีประโยชนมาก ถาสรางเปนหลายๆ ตอน หรือหลายๆ บอโดยแตละบอหรือแตละสวนมีทอ
เชื่อมตอกัน เพือ่ ใหตกตะกอน และสิง่ สกปรกตางๆ ตกตะกอนในบอแรกๆ นํ้าที่ผานไปยังบอพักที่อยูถัด
ไป จะเปนนํ้าทีอ่ ยูด า นบน ซึง่ มีสง่ิ ตะกอนสกปรกแขวนลอยอยูน อ ยกวาเดิม นํ้าจากบอตกตะกอนบอสุด
ทายนี้ จะถูกสูบไปยังเครือ่ งกรองผสมนํ้าดีเพือ่ นํากลังไปใชในบอเลีย้ งปลาอีก ในแตละวันควรเปดนํ้าจาก
บอพักนํ้าเสียบอแรกทิ้งไวทุกวัน วันละ 10-20 เปอรเซ็นต และทุกเดือนควรมีการถายและลางบอ
กรองนํ้า แลวปลอยนํ้าดีที่เก็บพักไวทดแทนนํ้าที่ทิ้งไป ขนาดของบอตะกอนแตละบอทีเ่ หมาะสม ควรมี
ปริมาตรจุนํ้าประมาณ 10-20 เปอรเซ็นตของปริมาตรนํ้าในบอเลีย้ งปลา
- บอหรือถังกรองนํ้า การกรองนํ้าเปนหัวใจสําคัญในการเลีย้ งปลาแฟนซีคารพ หากนํ้าไมใส
สะอาดพอทําใหแสงสวางสองลงไปไดนอ ย ก็ไมสามารถเห็นความสวยงามของปลาได การกรองนํ้าทําได
โดยใชวัสดุตางๆ กรองตะกอนที่แขวนลอยในนํ้ า ของเสียที่ปลาขับถายเศษอาหารที่เหลือจากปลากิน
ตลอดจนแพลงคตอนพืชทีแ่ ขวนลอยในนํ้าออก

ภาพแสดงแบบตางๆของถังกรอง
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- ระบบการหมุนเวียนของนํ้า เมื่อสรางบอ เตรียมนํ้าและอุปกรณตา งๆ พรอมแลว หลังจาก
ปลอยปลา นํ้าเสียจากบอปลาจะไหลผานทางชองจุดศูนยกลางบอไปยังบอพักนํ้ าเสีย ซึง่ บอพักนํ้าเสีย
จะเปดนํ้ากนบอทิง้ ไปประมาณ 10-20 เปอรเซ็นตทกุ วัน นํ้าเสียทีเ่ หลือจะสูบเขาถังกรองผสมกับนํ้าดี
จากถังพักนํ้าเขาไปในบอเลีย้ งอีกหมุนเวียนเรือ่ ยไปเชนนีด้ งั แสดงในภาพ

ภาพแสดงระบบการหมุนเวียนของนํ้า

- กระแสนํ้ า การทํ าใหกระแสนํ้ าในบอเลี้ยงปลาแฟนซีคารพก็เปนสิ่งจํ าเปน เนื่องจาก
ในธรรมชาติของปลาแฟนซีคารพชอบอาศัยในนํ้าไหล กระแสนํ้าทําไดโดย ปลอยนํ้าทีผ่ า นเครือ่ งกรอง
นํ้าลงบอ ผานทอขนาดเล็ก หรือบีบปลายทอใหมีขนาดเล็ก เพื่อทําใหกระแสนํ้าแรงขึน้ ปจจุบันเชื่อวา
การที่กระแสนํ้าไหลไปในทิศทางเดียวกันตลอดไป อาจทําใหปลามีรปู รางผิดปกติได ฉะนัน้ ควรมีการ
เปลีย่ นทิศทางของกระแสนํ้าอยางสมํ่าเสมอ
- การเพิม่ ออกซิเจน ปริมาณออกซิเจนในบอเลีย้ งปลาแฟนซีคารพ อาจขาดแคลนไดในบาง
ครั้ง โดยเฉพาะในเวลากลางคืน ซึ่งแพลงคตอนพืชไมสามารถสังเคราะหแสงได ดังนัน้ กอนนํ้าไหลผาน
เครื่องกรองจะไหลลงสูบ อ ควรใหน้ําไดรบั ออกซิเจนเสียกอน อาจใชวิธีใหนํ้าไหลผานรางนํ้าเปด เพื่อ
ละลายกับออกซิเจนกอน ความยาวของรางนํ้าอยางนอย 30 เซนติเมตร รางนํ้าตองสรางใหมคี วามลาด
เอียงเพื่อใหน้ํ าไหลเร็วขึ้นได ถาไมมีที่วางสําหรับสรางรางนํ้า อาจจะวางถังกรองใหสูงจากระดับนํ้ า
กอนนํ้าจะไหลลงบอ ปลอยใหนํ้าสัมผัสกับอากาศเสียกอน หรือใชเครือ่ งเพิม่ ออกซิเจนในบอปลาโดย
ตรงก็ได

ขนาด – สายพันธุ – จํานวนปลาที่เหมาะสม

ผูสนใจเลี้ยงปลาแฟนซีคารพสวนใหญ ประสงคจะหา
ปลามาปลอยลงเลีย้ งในตูก ระจกและบอใหมากทีส่ ดุ โดยเพียง
ตองการเห็นความสวยงามหลากสีใหมากที่สุดเทาที่จะทํ าได
จนอาจลืมนึกถึงความเปนไปได และความเหมาะสมเปนหลัก
พิจารณา การเพิม่ ออกซิเจนกระแสนํ้า คุณสมบัตขิ องนํ้า และ
จากสภาพแวดลอมตางๆใหเหมาะสม อาจชวยใหปลามีชวี ติ อยูร อดไดเพิม่ ขึน้ แตมิไดหมายความวาจะ
ทําใหปลาโตและสมบูรณไดดีเพิ่มขึ้นดวยทุกครั้งดังนั้นความเหมาะสมของขนาดและจํานวนปลาทีป่ ลอย
ลงเลี้ยง ควรเปนดังนี้ ปลา 1 ตัวจะสามารถมีชวี ติ อยูร อดไดในนํ้าทีม่ ปี ริมาณ 100 เทาของนํ้าหนักตัว
ปลาแตหากตองการใหปลาเจริญเติบโตดีแลว ปลา 1 ตัวตองการนํ้าไมต่ํากวา 1,000 เทาของนํ้าหนัก
ตัวปลาขึน้ ไป
ดังนัน้ หากคิดคํานวณจากปลา 1 ตัว นํ้าหนัก 1 กิโลกรัม ความยาว 30-50 เซนติเมตร
จะเห็นวาเนือ้ ที่ 1 ตารางเมตรเหมาะสมทีจ่ ะเลีย้ งปลานี้ แตถา ผูเ ลีย้ งใชอปุ กรณเสริม เชน ปม อากาศ
ปมนํ้า ระบบกรองทีด่ ี อาจเพิ่มจํานวนปลาทีป่ ลอยลงไดถงึ 4 ตัวตอตารางเมตร
ชนิดและสีของปลาที่เหมาะสมในการปลอยลงเลี้ยงรวมกัน นักเลี้ยงปลาหลายทานกลาววา
แมวาปลาแฟนซีคารพจะเปนปลาที่รักสงบไมรังแกหรือทํ ารายกันเองก็ตาม แตไมสมควรเลี้ยงปลาที่
ขนาดตางกันมาก หรือเลี้ยงปลาชนิดนี้รวมกับปลาชนิดอืน่ ๆ ตัวอยางสําหรับสีและชนิดสายพันธุข อง
ปลาที่เหมาะสมจะนํามาเลีย้ งรวมในบอเดียวกันในจํานวน 10 ตัว ควรเลือกเลีย้ งปลา 5 กลุม ดังนี้
- โคฮากุ (Kohaku)
4
ตัว
- ไทโช – ซันโชกุ (Taisho Sanshoku) 2
ตัว
- โชวา –ซันโชกุ (Showa Sanshoku) 2
ตัว
- ชิโร – อุทซึรึ (Shiro Utsuri)
1
ตัว
อนึ่ง ตูกระจกเลี้ยงปลา เหมาะทีจ่ ะเลีย้ งปลาขนาดเล็กถึงขนาดกลางเทานัน้ เนือ่ งจากเนือ้ ที่
จํากัด ไมเหมาะกับการเลีย้ งปลาทีม่ ขี นาดใหญ และการจัดตูป ลาเพือ่ เลีย้ งปลาแฟนซีคารพ ควรจัดตัง้ ตู
ใหอยูตํ่ากวาระดับสายตา เพื่อจะไดเห็นปลาจากดานขางและดานบน ซึง่ ตรงกับวัตถุประสงคของการ
เลี้ยงปลาชนิดนัน้ อยางแทจริง
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อาหารและการใหอาหาร
ปลาแฟนซีคารพ จัดเปนปลาที่กินอาหารไดทั้งพืชและสัตว (Omniverous)และสามารถฝกใหกิน
อาหารไดเกือบทุกชนิด อาหารที่ดีและมีคุณคาจะชวยใหปลาเจริญเติบโตดี และมีสสี รรสดใสสวยงามอยู
เสมอ ปจจุบันในการเลี้ยงปลาชนิดนี้นิยมใชอาหารสําเร็จรูปทีส่ ง่ั เขามาจากตางประเทศ นอกจากนัน้
แลวอาหารเลี้ยงปลาสวยงามทีผ่ ลิตขึน้ ในประเทศและอาหารทีใ่ ชเลีย้ งปลาดุก ก็สามารถนํามาใชไดเชน
เดียวกัน
การใหอาหารควรใหประมาณ 2-5 เปอรเซนตของนํ้าหนักตัวปลาตอวัน หรือสังเกตใหปลากิน
อิ่ม การเลี้ยงปลานีค้ วรใหอาหารวันละ 2 ครัง้ ในชวงเชาและบาย ในการใหอาหารเรงสีทม่ี สี ว นผสม
ของสไปรูลนิ า (Spirulina) อาจทําไดในกรณีทต่ี อ งการใหปลาสีสวยสดโดยเฉพาะสีแดง แตไมควรให
มากและบอยครัง้ จนเกินไป เพราะจะทําใหสขี าวเปลีย่ นเปนสีเหลือง
อนึ่งการใหอาหารประเภทผักซึ่งมีวิตามิน หากเสริมใหปลากินบางเปนครัง้ คราวก็จะทําใหปลามี
กินบางเปนครั้งคราวก็จะทําใหปลามีสขุ ภาพแข็งแรงดีขน้ึ ผักที่นิยมนํามาใหปลากิน เชน ผักบุง ผักกาด
ขาว แตงโม ฯลฯ ขอควรระวังคือ ตองใชผกั ทีป่ ราศจากสารพิษหรือสิง่ ทีเ่ ปนอันตรายตอปลา

เทคนิคการเลีย้ งและการดูแล
ผูเลี้ยงปลาแฟนซีคารพ มักจะคิดวาการเลีย้ งปลา คือ การหาปลามาใสไวในทีบ่ อ เลีย้ งทีใ่ สน้ํา
จัดคุณสมบัตินํ้ าและสภาพแวดลอมตามตําราแนะนํา หาซื้ออาหารที่มีวางขายจากรานขายปลามาให
ลางทําความสะอาดบอ และใสยาปองกันโรคตามกําหนดเวลาเทานัน้ เปนการเพียงพอ แตในสิง่ ทีเ่ ปน
จริง การเลี้ยงปลามิไดมีเพียงเทานั้น สิ่งที่สําคัญคือ ความรักและความดูแลเอาใจใสจากเจาของบอ
ถึงกับมีคํากลาวไววา “เงาของเจาของบอทีย่ นื ดูปลาอยางเอาใจใส คือสิง่ ทีป่ ลาในบอตองการมากทีส่ ดุ
ในการเลี้ ย งปลาหรื อ สั ต ว อื่นใดก็ ตาม ปญหาที่ มิไดคาดคิ ดวาจะเกิดยอมเกิดขึ้นไดเสมอ
เชน ปลากระโดดออกมาตายนอกบอ ปลาเกิดการช็อค เนือ่ งจากนํ้าเปลี่ยนสภาพอุณหภูมิโดยฉับพลัน
ปลาเปนโรคโดยไมทราบสาเหตุ หรือปลาตายเพราะไฟรัว่ จากเครือ่ งปม นํ้าไฟฟาทีเ่ สือ่ มอายุการใช ฯลฯ
สิ่งเหลานี้เปนสิง่ ทีผ่ เู ลีย้ งปลาตองหมัน่ สํารวจตรวจตราดวยตนเองอยูเ สมอ
การเคลื่อนยายปลาจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง วิธีลําเลียงปลาตองทําโดยนุมนวล โดยใชสวิง
ขนาดที่เหมาะสมทีจ่ ะชอนปลา ใชถงุ พลาสติกหรือถังตักปลาจากในนํ้า ไมควรชอนปลาขึน้ จากนํ้าเพือ่ ใส
ถังเพราะขณะที่ปลาดิ้นอยูในสวิงจะทําใหผวิ หนังหรือเกล็ดปลาบอบชํ้าจนเปนสาเหตุที่ทําใหปลาเปนโรค
ตามมาภายหลังได สําหรับปลาขนาดใหญและผูจ บั ปลาทีม่ คี วามชํานาญอาจใชวธิ จี บั แบบอุม จากนํ้าก็ได
กอนปลอยปลาลงในสถานที่ใหม ตองมีการปรับอุณหภูมิและคุณภาพของนํ้าอยางชาๆ เพื่อใหปลา
สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหมได และทายสุดหลังการปลอยปลาในชวง 1-2 วันแรกควร
หมั่นสังเกตอาการของปลาวาเปนปรกติดหี รือไม และควรปองกันการกระโดดหนีจากบอเลีย้ ง โดยการ
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ใชตาขายปดหรือกันลอมรอบบอหรืออาจลดระดับนํ้าลงในระยะ 1-2 วันแรกของการปลอยปลา จน
แนใจวาไมมอี าการตืน่ ตกใจ จึงเพิม่ นํ้าใหเทาระดับเดิม
การเพิ่มออกซิเจนในนํ้า โดยใชระบบปบ อากาศหรือปม นํ้านอกจากจะเปนการเพิม่ ออกซิเจนลด
ปริมาณคารบอนไดออกไซดและแอมโมเนียแลว ยอมกอใหเกิดการเคลือ่ นไหวของกระแสนํ้าทีไ่ หลออนๆ
ในความเร็วทีส่ มํ่าเสมอจะชวยใหปลารวมกลุม วายนํ้า ตานกระแสนํ้า ทําใหรปู รางปลาไดสดั สวนทีส่ วย
งาม อาหาร อาหารปลาทีม่ คี ณ
ุ คาทางอาหารครบถวน ปลาเจริญเติบโตแข็งแรงและสมบูรณ อัตราการ
ปลอยที่เหมาะสมไมแนจนเกินไป จะชวยใหปลามีสุขภาพดี และมีโอกาสเกิด จะชวยใหปลามีสุขภาพดี
และมีโอกาสเกิดโรคไดนอ ยกวาทีป่ ลอยเลีย้ งอยางหนาแนน
การป อ งกั น โรคเป น สิ่ ง ที่ ผู  เ ลี้ ย งควรศึ ก ษาและดํ าเนิ น การให ถู ก ต อ งมากกว า การรั ก ษา
ซึ่งสามารถชวยชีวติ ปลาไดเพียงบางครัง้ เทานัน้ กอนการเกิดโรคจนถึงระยะอันตราย หรือเกิดการตายขึน้
ในแตละครัง้ จะมีสง่ิ บอกเหตุ เชน ปลาจะลอยขึน้ มาหายใจทีผ่ วิ นํ้า (ลอยหัว) เมือ่ ออกซิเจนในนํ้าไมเพียง
พอ ปลาวายเอาตัวเขาถูขา งบอหรือวัตถุในบอแสดงวาปลามีบางสิง่ บางอยางผิดปรกติที่ผิวหนัง ซึง่ เมือ่ ผู
เลี้ยงตรวจพบควรรีบดําเนินการแกไขในทันที
ในบางกรณี ผูเ ลีย้ งปลาอาจพบปลาบางตัวในบอ แสดงลักษณะผิดปรกติ เชน อาปาไมหบุ แผน
ปดเหงือกเปดอา ตัวคด หรือตัวสัน้ หรือสีบนตัวปลาไมแจมใสเทาทีค่ วร ทัง้ นีอ้ าจเกิดจากสายพันธุไ มดี
หรือการเลี้ยงดูทไ่ี มถกู ตอง เชน ในระยะการอนุบาลปลาขนาดเล็ก หากออกซิเจนในนํ้ามีไมเพียงพอ
ลูกปลาตองลอยขึ้นมาหายใจที่ผิวนํ้ าบอยครั้ง จะทําใหหัวมีรูปรางผิดปรกติ และแผนปดเหงือกตอง
ทํางานหนัก จนเปนเหตุใหแผนปดเหงือกยื่นยาว หรือแผนปดเหงือกตองทํางานหนัก จนเปนเหตุใหแผน
ปดเหงือกยื่นยาว หรือเปดอาได บางครัง้ อาจมีสาเหตุมาจากโรคปลา ในกรณีทป่ี ลาในบอเลีย้ งเกิดเปน
โรคควรแยกปลาทีเ่ ปนโรคออก แลวหาสาเหตุเพือ่ แกไขและหาทางปองกันโรคทีอ่ าจติดตอไปถึงปลาตัว
อืน่ ๆ
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