
แนวคิดในการจัดการน้ําของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าํ 
เพ่ือการอนุรักษ์ 

 

คํานํา 
สัตว์น้ําโดยปกติจะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ําธรรมชาติตามภูมิประเทศต่างๆกัน ผู้คนจํานวนน้อยนัก

ที่จะมีโอกาสไปสํารวจ แสวงหา ศึกษาธรรมชาติ ชื่นชมความงามได้ครบถ้วน ผู้คนเหล่านั้นจะต้องมีร่างกาย
แข็งแรงและมีทักษะพิเศษ เช่น เป็นนักดําน้ํา เป็นนักท่องไพรปีนเขา เป็นนักธรรมชาติวิทยา นอกจากนั้น ยัง
ต้องเป็นผู้คนที่มีเวลามากพอที่จะเดินทางไปให้ท่ัวถึงทุกแห่งหน และมีทรัพย์มากพอที่จะซื้ออุปกรณ์ช่วย เช่น 
พาหนะในการเดินทางแบบพิเศษ การลงไปอยู่ใต้น้ํา อุปกรณ์
สําหรับการส่องมองและบันทึกภาพ ฯลฯ ดังนั้น การรวบรวม
พรรณพืชและสัตว์น้ํามาจัดแสดงในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ํา 
ย่อมมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าสําหรับบุคคลทั่วไป เป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้คนส่วนใหญ่ได้ศึกษาความหลากหลายของธรรมชาติ
สะดวกข้ึน 

การจัดแสดงควรจําลองสภาพที่อยู่อาศัยจริงของ
พรรณพืชและพรรณสัตว์เหล่านั้น ผู้ดูแลสถานแสดงพันธุ์สัตว์
น้ํา (Curator) ต้องพยายามอย่างที่สุดให้พรรณพืชและพรรณสัตว์
เหล่านั้น สมบูรณ์แข็งแรง “พืชและสัตว์ท่ีแข็งแรงสมบูรณ์จะมี
ประกายของความงดงามตามธรรมชาต”ิ ที่มนุษย์เราสามารถ
สัมผัสรู้ได้ ซึ่งอาจจะต้องจัดการกับปัญหาสารพัด อาทิเช่น อุณหภูมิ
ที่แตกต่างกัน อาหารที่ต้องจัดการผสมข้ึนมาใหม่ให้สามารถทดแทน
ความหลากหลายของอาหารที่มีในธรรมชาติ หรือ การที่ผู้ชม
ต้องการเห็นน้ําใสแจ๋วราวกับกระจก (Crystal clear) ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นเรื่องที่ขัดกับสภาพนิเวศจริงในธรรมชาติแล้ว ยังมีเรื่องที่สําคัญ
กว่านั้นอีก คือ “ความเครียด” ที่เกิดจากขนาดของพ้ืนที่อยู่อาศัย ที่
เล็กลงหลายร้อยหลายพันเท่า 

หากเรามีพ้ืนที่กว้างขวาง มีน้ําดีเท่าที่ต้องการ สามารถ
สูบมาเปลี่ยนถ่ายได้ตลอดเวลาแลว้ เรื่องอ่ืนๆ ก็ดูจะมีระดับความ 
สําคัญน้อยมาก แตในความเป็นจริงแล้วสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําเกือบทั้งหมดจะตั้งอยู่ใกล้ชุมชนเมืองใหญ ่ตู้
จัดแสดงจึงมีพ้ืนที่จํากัด น้ํามีปริมาณน้อย ไม่มีแพลงก์ตอน คลื่น ลม และแสงแดด ทําให้สมดุลทางชีวภาพไม่
สมบูรณ์ พูดอย่างง่ายๆ คือ มีสารประกอบอินทรีย์ของไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ตกค้างในน้ําเพ่ิมข้ึนทุกนาที 
จนถึงระดับที่เป็นพิษอย่างรวดเร็ว การรักษาสมดุลสภาพแวดล้อมในที่จํากัดต้องใช้ความรู้ทางเครื่องจักรกล
และชีวเคมี จึงต้องคิดค้นอุปกรณ์เครื่องมือมาใชเ้พ่ือรับมือกับปัญหา เรียกกันทั่วไปว่า “ระบบกรองน้ํา”  

 

การรักษาคุณภาพน้ํา 
สัตว์น้ําผลิตเมือกซึ่งมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ ขับถ่าย Urine และมูล ออกมาตลอดเวลา ยังมี

สารอินทรีย์เพ่ิมเติมลงไปทุกวัน เศษอาหาร น้ําเลือดและเมือก (จากปลาสดที่ใช้เป็นอาหาร) น้ําทีร่ะเหยจากตู้
ทุกวินาท ีระเหยไปแต่ H2O ทิ้งแร่ธาตสุะสมไว้ในระบบ แต่ “ในระบบนิเวศตามธรรมชาต ิไม่มีของเหลือ” 
มีผู้ใช้ประโยชน์หรือมีกระบวนการแปรเปลี่ยนสิ่งแหล่านั้นต่อเนื่องไปเป็นลูกโซ่ เป็นไปตามกลไกธรรมชาติ 

ภาพท่ี 1-2 ปลาทูมีชีวิต จะมลีายจุดใน
พ้ืนหลังสเีขียวอมน้ําเงิน ผิวเป็นประกาย
สีเงินแวววาว หางสีเหลืองเข้ม ดวงตา

กลมโตสีดาํสนิท ว่ายพริ้วเป็นฝูง 
สวยงามมาก 



ซากของสิ่งมีชีวิตที่ถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรียนั้น ปลดปล่อย แก๊ส 
สารประกอบอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ออกมาจากขบวนการเน่า
สลาย สารเหล่านั้นจะถูก พืช จุลินทรีย์หรือแพลงก์ตอนดูดซับไป
เก็บไว้อย่างรวดเร็ว ต่อจากนั้น ขบวนการสังเคราะห์แสงจะเปลี่ยน
สสารเหล่านั้นให้กลับมาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง 
ก่อให้เกิดห่วงโซ่อาหาร (Food chain) วัฏจักร เกิด แก่ เจ็บ ตาย 
วนเวียนไปไม่มีที่สิ้นสุด 

การรักษาคุณภาพน้ํามีรายละเอียดหลายอย่าง เช่น 
กรองเอาสารแขวนลอยออก การตกตะกอน การควบคุม
สารอินทรีย์และแร่ธาตุท่ีละลายน้ํา ฯลฯ ทั้งน้ําจืดและน้ําทะเล 
ควรมีสารประกอบอินทรียแ์ละแร่ธาตทุี่ละลายเจือปนอยู่ในน้ํา
น้อยที่สุด การฆ่าเชื้ออย่างสมบูรณ์ (Sterile) นั้น อาจไม่จําเป็น 

Curator จึงต้องจําลองกลไกทางชีวเคมีเท่าที่จําเป็น 
ข้ึนมาในพ้ืนที่ท่ีจํากัดของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ํา มีข้อคิด

โดยสังเขปเพ่ือประกอบการออกแบบ 3 ประการ คือ ระบบกรองชีวภาพ พลังงาน และวัฏจักรของน้ํา 
1. ระบบกรองชีวภาพ เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานที่คิดค้นมาใช้กันนานมาแล้ว หลักการคือ 

จัดการให้เกิดกระบวนการแปรเปลี่ยนสารอินทรีย์และอนนิทรีย์ท่ีตกค้างสะสมอยู่ ให้ไปอยู่ในรูปสารประกอบ
อ่ืนๆ (NH4

+) แล้วจึงจัดการให้สิ่งมีชีวิตดูดซับมาใช้ประโยชน์ ไม่ให้เหลือตกค้าง การสร้างระบบกรองชีวภาพ
ตามสภาพภูมิประเทศไทย มี “สิ่งมีชีวิต” ให้เลือกใชม้ากมายแล้วแต่ Curator จะคัดสรรมาใช้แบบเดี่ยวหรือ
ประกอบเข้าดว้ยกัน สร้างส่วนหนึ่งของระบบให้มีลักษณะเป็นระบบนิเวศจําเพาะ กําหนดเป็นเงื่อนไขใหเ้กิด
สิ่งมีชีวิตเฉพาะอย่างอยู่อาศัยได้เท่านั้น 

1.1 การใช้แบคทีเรียตระกูล Nitrifying วิธีนึจ้ะใช้วัสดุโปร่งน้ําที่มีพ้ืนที่ผิวมากๆ ใส่ไว้ใน
ภาชนะปิด ไม่ต้องการแสง เติมสารประกอบโปรตีน เช่น เนื้อกุ้งสดหรือไนโตรเจนสังเคราะห ์ในปริมาณที่
กําหนด ควบคุม pH เติมอากาศให้เพียงพอต่อการย่อยสลายแบบใช้อากาศ (Aerobic decompose) เพ่ือ
เปลี่ยนสารประกอบเหล่านั้นใหเ้ป็นสารอาหารตั้งต้น (NH4

+) สําหรับเลี้ยง Nitrifying แบคทีเรีย อาจมีการ
เติมเชื้อแบคทีเรียเรื่มตน้ด้วย หมุนเวียนน้ําเพ่ือหมักบ่มระบบนาน
เป็นเดือน ให้แบคทีเรียเจริญเติบโตมีจํานวนมากพอก่อนการใส่
สัตว์น้ํา แต่มี Curator หลายท่านแนะนําให้ใช้วิธีเลี้ยงสัตว์น้ํา
จํานวนน้อยๆ ไว้ในระบบ เพ่ือให้เกิดแบคทีเรียข้ึนเอง โดยไม่มี
การเติมสารอ่ืนใด แล้วค่อยๆ เพ่ิมจํานวนสัตว์น้ําข้ึนตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม ตัวอย่างของระบบนี้ เช่น กรองทรายก้นตู้ 
(Sub-sand filter) ถังกรองทึบแสง (Canister filter) ที่บรรจุ
เปลือกหอย หินภูเขาไฟพรุน (Pumice) เซรามิกชนิดมีรูพรุน 
Bio-ball พลาสติก เป็นต้น 

1.2 การใชพื้ชน้ํา ใช้ได้ทั้งสาหร่ายที่ข้ึนอยู่ใต้น้ํา 
พืชลอยน้ํา และพืชที่มีรากแช่อยู่ในน้ํา มีให้เลือกใช้ท้ังน้ําจืดและ
น้ําเค็ม ทั้งนี้ ต้องมีพ้ืนที่สําหรับปลูกและไม่ถูกสัตว์น้ํากัดกินหมด 
สามารถออกแบบให้ใช้ประโยชน์ได้หลายประการ ตัวอย่างเช่น 

ภาพท่ี 4 บ่อท่ีใช้กรองทรายก้นตู้ ทํา
หน้าท่ีย่อยสลายสารอินทรีย์ แล้วใช้ท้ัง 
nitrifying bacteria และสาหร่ายดูด
ซับไปใช้ในการเจริญเติบโต ช่วยกนั

รักษาคุณภาพน้ํา 

ภาพท่ี 3 แมงกระพรุนจับกินจุลินทรีย์
แพลงก์ตอนเปน็อาหาร แมงกระพรุน
ถูกปลาจาละเมด็เทากัดกินเป็นอาหาร 
เศษซากจะถูกกินโดยสิง่มีชีวิตชนิดอ่ืนๆ 

ต่อเนื่องกันไป 



พืชน้ําที่จมอยู่ใต้น้ําสามารถใช้ประกอบกับตู้แสดงปลากินเนื้อ เป็นการตกแต่งบรรยากาศให้ดูเป็นธรรมชาติ
มากข้ึน หรือ ต้นไม้ที่โผล่พ้นน้ําสามารถใช้ตกแต่งภูมิทัศนส์วนน้ํา
ได้เป็นอย่างดี  

การใช้พืชน้ําต้องออกแบบอย่างระมัดระวังใน
เรื่องการหมุนเวียนน้ํา การล้างทําความสะอาด เนื่องจากพืชจะ
สะสมตะกอนไว้ในระหว่างรากและลําต้นทําหน้าทีดู่ดซับ
สารอาหาร อีกทั้งมักจะมีสาหร่าย (Epiphyte) เกาะอาศัยที่ผิวใบ 
บดบังแสงทําให้พืชน้ําเหี่ยวเฉา เรื่องสําคัญที่ผู้ออกแบบระบบต้อง
ทําความเข้าใจให้ชัดเจน คือ พืชไม่สามารถใช้สารอินทรีย์ได้
โดยตรง ต้องจัดการให้เกิดการย่อยสลายก่อน ให้กลายเป็น
สารอาหารที่พืชนําไปใช้ประโยชน์ได ้ทั้งนี้ น้ําจะมีสเีหลืองเข้มข้ึนๆ 
ตามระยะเวลา อีกทั้งต้องตัดแต่งเก็บ ก่ิง ก้าน ใบ ดอก ส่วนที่แก่
ออกไม่ทิ้งใหจ้มน้ําเน่าสลายกลับเข้าไปในระบบ 

1.3 การใชจุ้ลินทรียแ์พลงก์ตอน Recycle น้ําที่
ใช้แล้ว ไม่ท้ิงลงไปในแหล่งน้ําธรรมชาติให้เป็นภาระกับระบบนิเวศแวดล้อม วิธีนี้ต้องวางแผนการใช้น้ําไว้
ตั้งแต่แรก โดยมีการสร้างบ่อฟ้ืนฟูคุณภาพน้ําแยกออกไปอีกชุดหนึ่ง เป็นการมองวัฏจักรหมุนเวียนน้ําทั้ง
ระบบของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสูบน้ําที่ใช้แล้วไปพักไว้ในบ่อที่มีการเติม
อากาศ และได้รับแสงแดดพอเหมาะ อาจเร่งกระบวนการโดยการจัดสัดส่วนของคาร์บอนและไนโตรเจน (C:N 
ratio) หรืออาจเติมแพลงก์ตอนหรือจุลินทรีย์เล็กน้อย เม่ือสิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตใช้สารอาหารที่มีอยู่ในน้ําจน
ใกล้หมด ทําการตกตะกอนแล้วกรอง (กรณี Recycle น้ําทะเล
สามารถใช้โปรตีนสกิมเมอร์ช่วยจับออก) ผลที่ได้เป็นน้ําจืดหรือน้ํา
ทะเลปกติทีแ่ทบไม่มีสารละลายอินทรีย์ปนเปื้อนเลย ใช้พ้ืนที่ไม่
มากนัก ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ใช้สารเคมีในบางกรณี
ที่จําเป็น ค่าใช้จ่ายด้านการบํารุงรักษาและใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย 
มีผลการทดลองชัดเจนว่า น้ําที่ได้สามารถนําไปใช้อนุบาลลูกกุ้ง
ทะเล ตั้งแต่ระยะนอเพลียส จนเจริญเตบิโตได้หลายซ้ํามาก 
(อนันต์ ตันสุตะพานิช, 2552) 

1.4 Food chain ยากที่จะทําใหเ้กิดข้ึนสมบูรณ์
แบบครบถ้วนในอาคารปิด ระบบกรองน้ําจึงมีกําลังน้อยมากๆ เม่ือ
เปรียบเทียบกับการแปรเปลี่ยนโดยพลัง ดิน น้ํา ลม ไฟ ของแหล่ง
น้ําธรรมชาต ิCurator ทุกท่านทราบดีว่า เศษอาหารที่ฟุ้งกระจาย
จากการกัดกินของสัตว์น้ํา เป็นภาระอย่างใหญ่ท่ีอาจทําให้ระบบ
ล่มได้ ดังนั้น การใช้เครื่องมือกล “เก็บออกก่อนเน่าสลาย” ย่อม
ดีกว่าการทิ้งซากให้เน่าสลายกลายเป็นสารอาหาร เป็นการลด
ภาระให้กับระบบกรอง สิ่งที่พบเป็นประจําเม่ือมีสารอินทรีย์ตกค้าง คือ ตะไคร่สาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงิน 
(Blue-green algae) และแก็สไข่เน่าในช่องกรองที่ถูกตะกอนเหนียวๆ ของแบคทีเรียอุดตัน 

2. พลังงาน น้ําต้องเคลื่อนที่หมุนเวียนตลอด 24 ชั่วโมง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ความสมดุลตลอดเวลาเหมือนในแหล่งน้ําธรรมชาติ น้ําในตู้แสดงพันธุ์สัตว์น้ําที่มีสารอินทรีย์ละลายเจือปนอยู่

ภาพท่ี 6 สภาพน้ําทะเลท่ีผ่านการ 
Recycle โดยกระตุ้นให้เกิดจลุินทรีย์

แพลงก์ตอน แล้วเก็บออกโดยใช้
โปรตีนสกิมเมอร์ร่วมกับคลอรีน 1-2 

ppm 

ภาพท่ี 5 Raceway ท่ีใช้พืชลอยน้ํา 
ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ําฟารม์ปลาน้าํจืด 

ประเทศสิงคโปร ์



ไม่มากนัก (ค่า BOD เกิน 10 ppm เป็นน้ําที่ไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสัตว์น้ําแล้ว) ระบบกรอง
ชีวภาพจึงเป็นแบบปริมาณสารอินทรีย์ต่ํา ตามเอกสารอ้างอิงต่างๆ กําหนดให้มวลน้ําทั้งหมดไหลเวียนผ่านไป
ยังระบบกรองชีวภาพ มากกว่า 10 รอบต่อวัน ขับเคลื่อนสารอาหารทีล่ะลายอยู่ในน้ํา หมุนวนไปให้สิ่งมีชีวิต
ที่เกาะอาศัยบนผิวของ Bio-ball ดูดซับไปใช้ประโยชน์ และกําจัดตะกอนออกทิ้งไป ไม่ให้น้ําขุ่น หมายถึง 
การใช้พลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนเครื่องจักรตลอดเวลา 

2.1  ระดับน้ําในชุดกรองชีวภาพกับระดับน้ําในตู้แสดง
พันธุ์สัตว์น้ําไม่ควรแตกต่างกันมากนัก และถ้าให้ดีควรอยู่ชิดติดกัน 
เพ่ือใหส้ามารถใช้เครื่องสูบน้ําแบบแรงดันต่ําแต่มีปริมาตรน้ําไหลมากๆ 
ได้ เป็นการประหยัดพลังงานในระยะยาว ใบพัดเครื่องสูบน้ําจะเป็นแบบ 
Axial flow หรือภาษาไทยเรียกว่า “ท่อพญานาค” ผู้ดูแลระบบในยุโรป
และอเมริกาบางท่านแนะนําท่อดูดน้ําที่มีใบพัดแบบเกลียวสว่านหมุนรอบ
ช้า ซึ่งมีข้อดีตรงที่ไม่ทําอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในน้ําอีกด้วย 

ใบพัดเครื่องสูบน้ํา Centrifugal ที่ทํางานโดยใชแ้รง
เหวี่ยงหนีศูนย์กลาง หรือภาษาไทยเรียกว่า “ปั๊มหอยโข่ง” ให้กําลังขับดัน
สูง สามารถใช้ร่วมกับกรองละเอียดทําให้น้ําใสแบบ Crystal clear แต่

หากนํามาใช้เพ่ือขับเคลื่อนมวลน้ําทั้งระบบ ย่อมสิ้นเปลืองพลังงาน นอกจากหลีกเลี่ยงไม่ไดจ้ากการออกแบบ
ที่กําหนดให้ชุดกรองห่างไกลจากตู้แสดงมากหรืออยู่คนละระดับกัน 

การออกแบบระบบที่ดีต้องมีการเลือกใช้เครื่องมือ การเรียงลําดับก่อนหลังของเครื่องมือ 
การแยกส่วนระบบไปตามหน้าที่ และกําหนดขนาดเครื่องมือตามภาระของการจัดแสดงสัตว์น้ําแต่ละแบบ 

2.2 ตูแ้สดงสัตว์น้ําขนาดใหญ่ที่มีความลึกมากๆ นั้น หากเติมอากาศลงไปที่ก้นตู ้แรงดัน
ของน้ําทีร่ะดับความลึกมากๆ จะทําให้ต้องใช้เครื่องอัดอากาศแรงดัน
สูง (Air compressor) แทนที่จะเป็นเครื่องเป่าอากาศแรงดันต่ํา (Air 
blower) เครื่องอัดอากาศใช้พลังงานมาก มีเสียงดังมากเกินไป การสึก
หรอสูง ต้องใช้น้ํามันหล่อลื่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสัตว์น้ํา 
นอกจากนี ้เม่ือฟองอากาศถูกปล่อยออกจากอุปกรณ์จ่ายอากาศที่
ระดับความลึกมากๆ จะขยายตัวอย่างรวดเร็ว แล้วรวมเข้าด้วยกันเป็น
ฟองอากาศขนาดใหญ ่ยกตัวข้ึนผิวน้ําอย่างรวดเร็วและรุนแรง เป็น
ภาพที่ไม่สวยงาม นอกจากจะใชจ้านจ่ายอากาศแบบละเอียดมากๆ ซึ่ง
ก็มีจุดอ่อนที่อาจจะอุดตันโดยฝุ่นละอองได้ง่าย 

การเติมอากาศลงในน้ําควรได้ประโยชน์ในการ
เคลื่อนมวลน้ําด้วย เราสามารถออกแบบท่อหมุนเวียนน้ําด้วยแรงยก
ของฟองอากาศได้อย่างง่าย โดยใช้ท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1 ¼ 
นิ้ว เจาะรเูติมอากาศเข้าในท่อที่ระดับความลึกประมาณ 80 – 100 
เซนติเมตร จากระดับผิวน้ํา ใชส้ายยางเติมอากาศขนาดปกตทิี่มี
จําหน่ายทั่วไปในท้องตลาด การเติมอากาศในระดับน้ําตื้นจะทําให้สา
มาถใช้เครื่องเป่าอากาศได้ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ลด
มลภาวะทางเสียง หากเป็นตู้แสดงพันธุ์สัตว์น้ําขนาดใหญ่ที่มีความลกึ
มากๆ เราสามารถต่อปลายท่อด้านล่างลงไปลึกแค่ไหนก็ได้ หรือต่อไป

ภาพท่ี 7 ใบพัดปั๊มน้ําแบบ 
axial flow 

ภาพท่ี 8 เจ้าปลาหมึกยักษ์ 
12 ขา มีกําลังหมุนเวียนน้ํา 

มากกว่า 8 ตันต่อช่ัวโมง ท่ีทุก
ระดับความลึก โดยใช้แรงดัน

อากาศต่ํา 



ดูดน้ําตรงที่อาจเป็นจุดอับ (Dead zone) ข้ึนมาได้อีกด้วย โดยซ่อนทอ่ไว้
หลังผนังหินเทียม หรอืออกแบบให้อยู่ในสิ่งตกแต่งภูมิทัศน์ใต้น้ํา ส่วนทาง
น้ําออกด้านบนควรรวมเข้าด้วยกันหลายๆ ท่อ เพ่ิอให้เกิดแรงผลกัดัน
กระแสน้ํา ไหลวนเวียนในทิศทางที่ต้องการ การใช้เครื่องจักรอย่าง
ฟุ่มเฟือยโดยไม่สมควรแก่เหตุ ทิ้งความรัอนสะสมไว้ในระบบน้ํา 

2.3 การศึกษาตัวอย่างจากแบบสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ํา
ของประเทศต่างๆ ที่พัฒนามานาน ย่อมมีผลดีในการป้องกันปัญหาที่จะ
เกิดข้ึน เช่น การออกแบบระบบกรองน้ําของประเทศสหราชอาณาจักร 
ต้องหุ้มด้วยฉนวนหนาสองชั้น ต้องใช้ Heat exchanger และ Gas 
burner ขนาดใหญ่เพ่ืออุ่นน้ํา ส่วนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําที่กรุงปักก่ิง
ออกแบบใหฝ้ังไว้ใต้ดินทั้งอาคาร เพ่ือให้การรักษาอุณภูมิในหน้าหนาวทีมี่
หิมะทับถมอยู่ยาวนานทําได้โดยประหยัด หรือ การใช้ประโยชน์จาก
ธรรมชาตอิย่างชาญฉลาดของ Eilat Aquarium และ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝั่งกระบี่ เป็นต้น 

การจัดแสดงควรเริ่มตั้งต้นแนวคิดจากชีวิตความเป็นอยู่
ของสัตว์น้ํา เช่น อาหารการกิน สิ่งขับถ่าย ประกอบกับมุมมองที่ต้องการให้
ผู้ชมได้ศึกษา เช่น การว่ายน้ํา สังคมแบบฝูงของสัตว์น้ํา การพรางตัวกับพ้ืนท้องน้ํา เป็นต้น แล้วจึงเติมให้เต็ม
สมบูรณ์ด้วยวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และการตกแต่งภายใน โดยใช้ประโยชน์จากแสง อุณหภูมิ บรรยากาศ
ธรรมชาติ ฯลฯ ดัดแปลงให้เข้ากับภูมิอากาศเมืองร้อนแบบประเทศไทยด้วยแล้ว น่าจะดีกว่า 

การออกแบบ บ่อ ตู้แสดง เพ่ือให้สัตว์น้ําอยู่
อาศัยอย่างมีความสุข แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับ อ่างอาบน้ํา สระ
ว่ายน้ํา การออกแบบอาคารที่ต้องการเพียงเอกลักษณ์ความโดด
เด่นเสริมฮวงจุ้ย การเลือกจุดเด่นของการจัดแสดงที่ไม่สอดคล้อง
กับภูมิอากาศ หรือการจัดแสดงที่บรรยากาศความหนาแน่นไม่
สอดคล้องกับการยังชีพของพืชและสัตว์ต่างๆ เหล่านี้ ทําให้ 
Curator ต้องทํางานแบบฝืนธรรมชาติมากเกินไป สัตว์น้ําที่จัด
แสดงมักจะมีอายุสั้น ต้องย้อนกลับไปจับมาจากธรรมชาติบ่อยๆ 
สร้างภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีให้แก่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ํา 

สัตว์น้ํามีอายุยืนยาว กล่าวกันว่า ปลาคาร์ฟ
ญี่ปุ่นแต่ละตัวเลี้ยงกันยาวนาน ปู่มอบเป็นมรดกตกทอดถึงหลาน  
สถาบันสมิธโซเนียนเผยแพร่ข้อมูล Sea anemone เลี้ยงไว้นาน
กว่า 120 ปี ตั้งแตเ่ริ่มก่อตั้งสถาบัน ยังมีสุขภาพดี (สืบค้นข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ต) พ่อแม่ปลาการ์ตูนของศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝั่งสมุทรสาคร เลี้ยงมานานกว่า 10 ปี ยังมีสีสวยสด

และแข็งแรงคึกคัก วางไข่เดือนละ 2-3 ครั้ง/คู่ ยังคงผลิตลูกปลาได้มากมาย 
3. วัฐจักรของน้ําบนพ้ืนผิวโลกไม่เคยหยุดนิ่ง ความร้อนจากแสงแดดระเหยน้ํากลายเป็นไอ 

ไอน้ํารวมกันเป็นเมฆ กระแสลมพัดพาก้อนเมฆไปตกเป็นน้ําฝนยังสถานที่ต่างๆ น้ําไหลลงสู่ลําธาร แม่น้ํา และ

ภาพท่ี 9 รวมทางน้ําออก
จากท่อ Air water lift เข้า
ด้วยกัน สร้างกระแสน้าํใน

ทิศทางท่ีต้องการ 

ภาพท่ี 10 Eilat Aquarium ประเทศ
อิสราเอล ย้ายปะการังมาไว้รอบๆ ห้อง

แสดงท่ีสรา้งลงไปในทะเลแดง ลงทุนครั้ง
เดียวแล้วไมม่ีค่าจ่ายอะไรอีกเลย 

www,placeonline/asia/Israel/Eilat 



ทะเล ตามแรงโน้มถ่วงของโลก น้ําทะเลข้ึนลงทุกวันตามอิทธิพลของดวงจันทร์ และน้ําในมหาสมุทรไหลเวียน
เคลื่อนที่โดยพลังงานธรรมชาติตลอดเวลา  

เป็นข้อสังเกตว่า น้ําที่ใช้ในระบบกรองระบบใดก็ตามระยะเวลานานพอควรแล้ว สมควร
หมุนเวียนไปสู่ระบบนิเวศแหล่งน้ําแบบอ่ืนบ้าง เชน่เดียวกับวัฏจักรน้ําของโลก หรือนําออกมาผึ่งให้ฟ้ืนคืน
สภาพ (ไม่มีระบบกรองชีวภาพระบบใดที่คงทนนิรันดร์กาล โดยไม่ต้องมีการบํารุงรักษา) 

3.1 ความต่อเนื่องของระบบกรองชีวภาพเป็นสิ่งที่จําเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในตู้แสดง  
พันธุ์สัตว์น้ําขนาดใหญ่ (Big tank) ที่นิยมจัดแสดงสัตว์น้ําขนาดใหญ่หรือฝูงใหญ่ หลังจากใส่สัตว์น้ําลงเลี้ยง

แล้วไม่สามารถเคลื่อนย้ายสัตว์น้ําได้ตาม
อําเภอใจ หากเกิดการสะดุดของระบบ เราไม่
สามารถหาน้ําดีในปริมาณที่มากพอมาเปลี่ยน
ถ่ายได้ทั้งวันทั้งคืน จนกว่าระบบจะกลัมมา
สมดุลอีกครั้งหนึ่ง 

ดังนั้น ควรแบ่งแยกระบบ
กรองชีวภาพออกเป็นหลายชุดย่อย โดยที่ 3 ใน 
4 ของชุด ก็ยังเพียงพอในการรักษาสมดุลใน
สถานที่จัดแสดงนั้นได้ เรามีเวลาพอที่จะหยดุ
ย่อยชุดใดชุดหนึ่งเพ่ือทําความสะอาด ล้าง
ตะกอนที่ตกค้าง แล้ว Reboot ระบบของชุด
ย่อยนั้นใหม่ได้ เม่ือระบบเดินตามปกติดีแล้ว
ควรหยุดชุดย่อยถัดๆ ไป เพ่ือล้างทําความ
สะอาดเรียงลําดับไปเหมือนลูกระนาด 

3.2 น้ําต้นทุน Curator ทุกคนพยายามหาน้ําที่ใกล้เคียงธรรมชาติท่ีสะอาดที่สุด บางท่าน
ไปสูบน้ําทะเลมาจากเกาะที่ห่างไกล มีการใช้เครื่อง Reverse osmosis เพ่ือให้ได้น้ําจืดที่เป็นน้ําอ่อนทีมี่
สารละลายเจือปนน้อยที่สุด วธิีนี้ย่อมสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์และกําลังคนมาก มีแนวคิดในการจัดหาน้ําต้นทุน
ตามสภาพพ้ืนที่บางประการ ดังนี ้

กรณีท่ีสถานแสดงพันธุส์ัตว์ทะเลตั้งอยู่ในพ้ืนที่ใกล้ฝั่ง มีน้ํากร่อยหรือน้ําทะเลธรรมชาติ 
สามารถใช้บ่อรูปวงรี (Raceway) ขุดให้ลึก 2 เมตรข้ึนไป ปลูกสาหร่าย ใช้พลังงานน้อยในการหมุนเวียนน้ํา
ด้วยกังหันน้ํารอบช้า เราสามารถฟ้ืนฟูคุณภาพน้ําใกลฝ้ั่งให้เหมาะสมสําหรับการใช้งานจัดแสดงได้ รวมทัง้
สามารถใช้เป็นที่ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ําที่ใช้แล้วให้คืนสภาพ เพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ได้ ในกรณีท่ีใช้น้ําทะเลปริมาณไม่
มาก สามารถฟ้ืนฟูคุณภาพน้ําในบ่อคอนกรีตได้ สาหร่ายยังใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบอาหารสัตว์น้ํา
ได้เป็นอย่างดี 

3.3 ตะกอนและน้ําทิ้ง น้ําเม่ือใช้ไปๆ จะมีไนเตรทและฟอสเฟตเหลือตกค้างมากข้ึน ตาม
ระยะเวลาและความหนาแน่นของสัตว์น้ํา จนถึงระดับที่เป็นพิษต่อสัตว์น้ํา ระดับความเข้มข้นที่เป็นพิษจะไม่
เท่ากันในสัตว์น้ําแต่ละชนิด นอกจากนั้น สัตว์น้ําที่เลี้ยงมาพร้อมระบบแต่แรก เม่ือระบบเริ่มสะสมสารอินทรีย์
ตกค้างอย่างช้าๆ สัตว์น้ําจะพัฒนาความทนทานตามข้ึนมาได้ ในกรณีนี้ หากนําสัตว์น้ําตัวใหม่จากธรรมชาติ
มาใส่เพ่ิมลงในตู้แสดงเก่าที่มีการสะสมสารอินทรีย์มานานแล้ว สัตว์น้ําตัวใหม่นั้นจะทนไม่ได้และตายใน
ระยะเวลาสั้นๆ ถึงแม้จะเป็นชนิดเดียวกันกับตัวที่เลี้ยงมาแต่แรกก็ตาม 

ภาพท่ี 11 การออกแบบระบบกรองชีวภาพท่ีมีการแยกเป็น
ชุดย่อย (ท่ีมา: www.aquatica.co.th) 



การจัดการสถานแสดงพันธุ์สตัว์น้ําแบบระบบ
ปิดสมบูรณ์นั้นสามารถออกแบบได้ แต่ต้องการระบบที่ใหญ่โต
ซับซ้อน ควบคุมยาก รวมทั้งอาจต้องพ่ึงพาสารเคมีที่มีค่าใช้จ่าย
สูง เช่น การกําจัดฟอสเฟต หรือการสร้างถังกําจัดไนเตรท เป็น
ต้น การหาทางนําตะกอนสารอินทรีย์และน้ําทิ้งไปใชโ้ประโยชน์
ในกิจกรรมอ่ืนๆ น่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า โดยเฉพาะประเทศ
ไทยที่ตั้งอยู่ในเขตร้อน ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพให้เลือก
มาก และยังมีพ้ืนที่ท่ีจัดสร้างระบบได้ ตัวอย่าง เช่น 

I. การเลี้ยงแพลงก์ตอนสัตว์หรืออาร์ทีเมีย โดย
นําน้ําทะเลที่ใช้แล้วมาตากให้ระเหย จนได้ความเค็มสูงประมาณ 150 
ppt ข้ึนไป เติมอากาศเล็กน้อย มีแสงแดดพอสมควร ควบคุม pH ให้
สูงกว่า 8 ใชบ้่อเลี้ยงที่ลึกพอสมควร จัดให้เป็นระบบนิเวศจําเพาะ
แบบ Hyper saline 

อาร์ทีเมียกินแบคทีเรียเป็นอาหาร สร้างแหล่ง
อาหารได้โดยหมักสารอินทรีย์ความเข้มข้นสูง ในน้ําความเค็มสูง 
ควบคุม pH เติมอากาศเล็กน้อย และให้ถูกแสงแดดจ้า เม่ือเกิดการเน่าสลายโดยสมบรูณ์ จะเกิดแบคทีเรีย

เฉพาะชนิด น้ําเปลี่ยนเป็นสีชมพู สามารถใช้เลี้ยงอาร์ทีเมียตัว
เต็มวัยเพ่ือเป็นอาหารสัตว์น้ําได้เป็นอย่างดี (ในน้ําจืดก็หมัก
แบคทีเรียแบบนี้ได้เช่นกัน) 

II. การใช้บึงประดิษฐ ์จัดการกับน้ําทิ้ง
เข้มข้นและตะกอน (Sludge) ข้ันสุดท้าย ตัวอย่างบึงประดิษฐ์
บําบัดน้ําในการทําฟาร์มแบบไม่มีของเสียทิ้งออกนอกระบบ 
(Zero-waste farming) ของ Bluewater Flatfish Company 
ประเทศสหราชอาณาจักร ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ
ทางทะเลที่เข้มงวดมากๆ ในการควบคุมสิ่งแวดล้อม สามารถผลิต
ปลามากกว่า 100 ตัน ต่อ เดือน 

 

สรุป สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําที่ดี ควรเป็นคลังขององค์ความรู้ในการธํารงไว้ซ่ึงความ
หลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์น้ํา 

 
เรื่องและภาพประกอบ สุทธิชัย ฤทธิธรรม (เมษายน 2554) 

ภาพท่ี 14 บึงประดิษฐ์ (มุมล่างซา้ย) 

ภาพท่ี 12-13 ผลผลติอาร์ทีเมีย 
และน้ําหมักสีชมพู 


