ปลามังกร...ปีมังกร
ชนิกานต์ เชษฐสิงห์
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําจืด
สวัสดีปีมังกร...สําหรับในปีนี้ซึ่งตรงกับปีมะโรงเป็นปีนักษัตรในลําดับที่ ๕ ซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นรูปงูใหญ่
แต่สําหรับในหลายประเทศ เช่น ประเทศจีน ถือว่าปีนี้เป็นปีมังกร รวมทั้งคนไทยเชื้อสายจีนด้วย เรียกว่ามังกร
ทอง บ้างก็ว่ามังกรคะนองน้ํา และเกิดความนิยมในการหาสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ที่ดูแล้วมีลักษณะคล้ายมังกรบ้าง มี
ชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามังกรบ้าง มาเลี้ยงเพื่อเสริมศิริมงคลตามความเชื่อของแต่ละบุคคล เช่น ชาวจีนเชื่อกันว่า
การเลี้ยงปลามังกรเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี ความร่ํารวย เจริญรุ่งเรืองและความมั่นคง นําสิริมงคลมาสู่
ชีวิตในครอบครัว เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของปีมังกร จึงจะขอแนะนําปลาตะพัด หรือมีชื่อ
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าปลามังกร (Dragon fish) ให้รู้จักกัน
ปลาตะพัด หรือที่นิยมเรียกว่า อะโรวาน่า เป็นปลาน้ําจืดชนิดหนึ่ง เป็นปลาโบราณที่มีวิวัฒนาการ
เพียงเล็กน้อยจากเมื่อ 140 ล้านปีก่อน มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Arowana (อะโรวาน่า) หรือ Arawana (อะราวา
น่า) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Scleropages formosus (MÜller and Schlegel, 1844) อยู่ในวงศ์ปลาตะพัด
(Osteoglossidae) มีลักษณะเด่นคือ ลําตัวแบนข้างยาวคลายมีด ตาโต เกล็ดใหญ่ หนา เรียบเป็นระเบียบ
เกล็ดเป็นแบบ cycloid ลักษณะเด่น คือ ลวดลายบนเกล็ดคล้ายตาข่าย (mosaic-like pattern) เกล็ดบนเส้น
ข้างตัวมี 21-24 เกล็ด ปากกว้าง ฟันแหลม ครีบหลังและครีบก้นยาว ตั้งอยู่ค่อนไปทางปลายหาง ครีบอกยาว
ประมาณ 1 ใน 3 ของลําตัว ครีบหางกลม มีหนวด 1 คู่ใต้คาง รูปร่างคล้ายขนนก ท้องแคบเป็นสัน ลําตัวสีเงิน
หรือเหลืองอ่อน ปากกว้างเฉียงขึ้นด้านบน หากินบริเวณใกล้ผิวน้ํา อาจกระโดดขึ้นกินเหยื่อเหนือผิวน้ําได้สูง
อาหารที่ กินคือ ปลา กบ เขี ยด กุ้ง และแมลง วางไข่โดยตั วผู้อมไข่ ไว้ ใ นปาก ไข่มีข นาดใหญ่ ประมาณ 1
เซนติเมตร หลังจากฟักออกเป็นตัวยังต้องเลี้ยงตัวอ่อนในปากอีกราว 2-3 เดือน จึงปล่อยให้หากินเอง ชอบ
อาศัยอยู่บริเวณลําธารที่มีนํา้ ไหล ขนาดใหญ่สุดความยาวประมาณ 1 เมตร
สําหรับชื่อ "ตะพัด" เป็นชื่อที่เรียกกันในภาคตะวันออก แถบจังหวัดจันทบุรีและตราด ในภาคใต้
จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเรียกปลาชนิดนี้ว่า "หางเข้" ถูกค้นพบเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.
2474 ตามรายงานของสมิธ ที่ลําน้ําเขาสมิง จังหวัดตราด โดยระบุว่าในขณะนั้น ปลาตะพัดเป็นปลาที่พบได้
ทั่วไปในแม่น้ําลําคลองในภาคตะวันออก ในปัจจุบัน สําหรับประเทศไทย เชื่อว่าเหลือเพียงบริเวณเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าคลองแสงและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน ซึ่งเป็นต้นแม่น้ําตาปี และบริเวณแม่น้ํา ที่อําเภอละงู
จังหวัดสตูลเท่านั้น ส่วนทางภาคตะวันออกที่เคยชุกชุมในอดีต ไม่มีรายงานการพบอีกเลย อีกที่หนึ่งที่เคยได้ชื่อ
ว่ามีปลาตะพัดชุกชุมคือ บึงน้ําใส อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ในอดีตเป็นแหล่งจับปลาตะพัดที่มีชื่อเสียงมาก
จนมีชื่อปรากฏในคําขวัญประจําอําเภอ โดยชาวบ้านจะเรียกปลาชนิดนี้ว่า "กรือซอ"
ปลาตะพัดจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และ
ได้รับการควบคุมโดยอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (The
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) หรือ
CITES ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันในวันที่ 21 มกราคม 2526 สถานภาพของปลาตะพัดในปัจจุบัน จึงอยู่ใน
สถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) ในประเทศไทย และถูกคุกคาม (Vulnerable) ในประเทศอื่น ๆ เชื่อ
กันว่าสูญพันธุ์แล้วจากภาคตะวันออกของไทย สาเหตุการคุกคามคือจับมากเกินขนาด และการสูญเสียถิ่นอาศัย
ที่เป็นลําธารในป่าดงดิบราบต่ํา

ปลาตะพัดเป็ปนปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว อายุยืน และมมีราคาแพง จึงเป็นที่นิยมเเลี้ยงกันในวงกการปลาตู้
สวยงาม มักจะเลี้ยงในนตู้ขนาดใหญ่ ตกแต่งด้วยก้ก้อนหินและพรรรณไม้น้ํา ทนนทานอยู่ในตูไ้ได้นาน
สําหรับปลาตตะพัดที่พบในทวีปเอเชียตะะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเรียกว่
ก าเป็นกลุ่มปปลาอาเซียนออะโรวาน่า
A
แลละได้รับความมนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม
น
มที่มีราคาแพงงนั้น ส่วนใหญ
ญ่เป็นปลาที่มีถิถ่นิ กําเนิด
(Asian Arowana)
ในประเททศมาเลเซีย อิอนโดนีเซีย และไทย
แ
ซึ่ง Wikipedia
W
(22011) ได้รายงงานถึงสายพันนธุ์ที่สวยงามดัดังกล่าวไว้
ดังนี้
1. อะโรวาน่าทองมาเลย์
า
(Malayan Boonytongue, Cross Bacck) หรืออะโรววาน่าสายพันธุธ์ทองคาด
หลัง (Crooss Back Golden) มีแหล่
ห งกําเนิดในปประเทศมาเลเเซีย แถบรัฐปะหั
ป ง เประ และมาเลเซียตะวั
ย นตก
เป็นสายพพันธุ์ของอะโรรวาน่าที่มีราคคาแพงที่สุด โดดยอาจมีราคาาสูงถึงหลายแแสนบาท เนื่องงจากเป็นปลาาที่มีสีทอง
สดใสที่สุด เกล็ดมีควาามเงางามมากก เมื่อปลาโตเเต็มวัยสีทองจจะเปิดสูงข้ามบบริเวณส่วนหลัง ทําให้มีชืช่อื เรียกว่า
B อีกทั้งบางตั
บ วยังมีฐานนสีที่บริเวณเกกล็ดเป็นสี
Cross Back
ม่วงหรือสีสน้ําเงินเรียกวว่า บลูเบส (BBlue Base) บางตั
บ วที่
มีฐานเกล็ล็ดเป็นสีเขียวเรี
ว ยกว่า กรีนเบส
น (Green Base)
ในขณะทีที่ตั ว ที่มี สีท องงเหลือ งอร่ ามทั
ม ้ งตั ว โดยไมม่ มีสี อื่ น
ปะปนจะะเรียกว่า ฟูลโกลด์
โ (Full Gold)
G อะโรวาาน่าทอง
มาเลย์ เมื
เ ่อเทียบกับปลาอะโรวาน
ป
น่าสายพันธุ์อื่น ๆ จะ
พบว่าเป็นสายพั
น
นธุ์ที่มีมีขนาดเล็กที่สุสุด อีกทั้งครีบและหาง
บ
http://troopical-fish-picturres.blogspot.com
เล็กกว่า แต่มีสีสันที่สวยที
ว ่สุด
า นโดนีเซีย (Super Red) เป็นปลาที่มีสีแดงสดทัทัง้ ตัว ทั้งครีบแและหาง มีถนกํ
ิ่น าเนิดใน
2. อะโรวาน่าแดงอิ
ประเทศออินโดนีเซีย ในนแถบทะเลสาบขนาดเล็กในป่
ใ าบริเวณรรอบ ๆ ทะเลสสาบเซนทารัม ซึ่งอยู่ทางตตอนบนซึ่ง
ต่อเชื่อมกกับแม่น้ําคาปัวส์ ทางบอร์เนียวตะวันตก ซึ่งเป็นแหล่งน้
ง ําที่มีค่าความเป็นกรดค่อนข้างต่ํา (pH น้อยกว่า
5.5) จัดเป็
เ นสายพันธุ์ทีท่มีราคาสูงรอองลงมาจากออะโรวาน่าทองงมาเลย์ ในนตัวที่มีสีแดงตัตัดขอบเกล็ดคมชั
ค ดเจน
เรียกว่า ชิลลี่เรด (Chili Red) ตัวที่มีสีแดงทั้งตัว เรียกว่า บลัดเรด
ด (Blood Red) หรือในนบางตัวมีเหลืลือบสีม่วง
ในเกล็ด เรียกว่า ไวโอเล็ทฟิวชั่น (VViolet Fusionn) ทั้งนี้สีปลาออ่อนหรือเข้มขึ้นอยู่กับตัวปลาเองและผู้เลี้ยง
อะโรรวาน่าแดงเป็นนสายพันธุ์ที่ได้ดรับความ
นิยมอย่างแพพร่หลาย โดย เฉพาะจีนแลละญี่ปุ่นที่
ยึดถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒ
ฒนธรรม เพรราะสีแดง
เป็
เ นสัญลักษณ
ณ์ของความเป็ปนสิริมงคล ด้ดวยความ
เชื่อถือดังกล่าวทํ
ว าให้มียอดจจําหน่ายสูงมาาก
http:///www.mypalhss.com/forums/sshowthread.phpp

ง สายพันธุ์ที่ใกล้
ใ เคียงกัน โดยพบในปรระเทศอินโดนีเซียเช่นกันแตต่พบในแหล่งน้นําต่างกัน
นอกจากนี้ยังมี
ห อ บันจาเรดด (Banja Red) ซึ่งปัจจุบันนี
น ้ได้ถูกเรียกว่
ก า เรดอะโรววาน่า (Red Arowana)
A
คือ เรดบีบี (Red B) หรื
ปลาสายพันธุ์นี้เมื่อยังเล็กจะมีสีแดงงสดเหมือนปลลาอะโรวาน่าแดงอินโดนีเซียทั่วไป แต่เมมื่อโตขึ้นสีจะซซีดลง จน
อ องอ่อน ๆ สีครีบแลละหางเป็นสีเหลื
ห องปนส้มเทท่านั้น แลดูคลล้ายปลาทองออ่อน และ
เกล็ดมีเพียงสีเงินเหลือบเหลื
เป็นปลาทที่มีราคาต่ํากวว่า

3. อะโรวานน่าทองอินโดนีนีเซีย (Red
Tail
Golden Arowana) พบในประเทศอินโดนีเชีย บริเวณ
ว อ และเกกาะสุมาตรา เป็นปลาที่ได้ดรับความ
บอร์เนียวเหนื
นิยม เนืองจากมี
่อ
ราคาไไม่สูงมากนัก หากเทียบกับสายพั
บ
นธุ์
อื่นที่พบใในเอเชียด้วยกั
ย น อีกทั้งมี ความสวยงามมีสีทอง
เข้ม ครีบอก
บ กระโดงตต่าง ๆ และหาาง มีสีแดงสด ด้วยเหตุ
http://4.bpp.blogspot.com
m
นี้ จึงมีชื่อเรี
อ ยกว่า Redd Tail Goldeen หรือนิยมเรีรียกสั้น ๆ
ว่า RTG ครีบหลังแลละหางส่วนบนนจะมีสีแดงคลล้ําปนดํา บนนส่วนหลังจะมีมีเกล็ดสีดํา เกกล็ดสีทองจะมีมีขึ้นมาถึง
ก า ไฮแบ็ค (HHigh Back) นนอกจากนี้ยังมีสายพันธุ์
เกล็ดแถววที่ 4 และอาจจจะมีขึ้นประปปรายบ้างบนแแถวที่ 5 เรียกว่
ที่สีอ่อนกกว่า เมื่อเล็กมีลักษณะคล้ายปลาตะพั
ย
ดหรื
ห ออะโรวาน่าเขี
า ยวมาก โตตขึ้นครีบมีสีใสสและเกล็ดเป็นสี
น เงินปน
เหลืองอ่อน
อ ๆ เรียกว่า "ทองอ่อน" และตั
แ วใดที่ครีบมีสีเหลืองเข้มขึ้นมาหน่อย
อ ก็จะถูกเรียยกว่า "ทองหาางเหลือง"
(Yellow
w Tail) เป็นต้น
4. อะโรวาน่าเขี
า ยว (Greenn Arowana) เป็นสายพันธุ์
ธรรมดาทีที่พบในประเททศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย พม่า
เวียตนามม และกัมพูชา เป็นปลาที่มีสีสันไม่สดเข้
ส มมากนัก
บริเวณแแผ่นหลังจะมีสีสีน้ําตาลออกกเขียว ครีบและหางออกสีสี
เขียวอมนน้ําตาลหรือดํา ปลาในบางแหล่งน้ําที่บริเวณวงในของง
เกล็ดจะมี สีค ล้ําเล็ก น้ อย บ้า งก็มีเกล็
เ ดสี เงินเหหลือ บเขียว มี
น างถูกกว่าสายพั
ส นธุ์อื่น ทําให้ได้รับควาามนิยมเช่นกัน
ราคาค่อนข้
h
http://www.siam
mcrossbreedcluub.com

า ค (High Back) เป็ป็นปลาลูกผสมระหว่างทองงอินโดนีเซียกับทองมาเลย์์ ทําให้ลูก
5. อะโรวาน่าไฮแบ็
ปลาที่เกิดออกมามี
ด
ส่วนเด่นของทั้งสองสายพั
ส
นธุ์ คือ มีเกล็ดที่แวววาวกว่าทองอิ
ท นโดทั่วไปป และสีทองของเกล็ด
จะเปิดถึงแถวที
ง
่ 5 มากกกว่าทองอินโดปกติ
โ
ดังนั้ น จะเห็นได้ว่ า ปลาตตะพั ดหรื อปลลามั งกรนั้น มีหลากหลายสสี แ ล้ วแต่ ค วาามนิ ย มของผูผู้เ ลี้ยง ถ้ า
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