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นักธรณีวิทยาเขาบอกว่าทวีปโบราณเริ่มเคลื่อนตัวแยกออกจากกันเป็นทวีปแอฟริกา ชมพูทวีป และ
ทวีปอเมริกาใต้เม่ือ 225 ล้านปีมาแล้ว มหาสมุทร
แอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดียกว้างข้ึนเรื่อยๆ การ
เคลื่อนตัวของชมพูทวีปเข้าเชื่อมต่อกับเอเซียบีบอัดทําให้
แผ่นดินตอนเหนืออินเดียยกสูงข้ึนเป็นเทือกเขาหิมาลัย 
การเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกของทวีปแอฟริกาบีบอัด
แผ่นดินใต้ทะเลท่ีปลายทวีปให้ยกตัวสูงข้ึนพ้นน้ํา เป็น 
Table Mountain สูง 3,558 ฟุต มียอดแบนราบท่ีเคย
เป็นพ้ืนทะเลมาก่อน เป็นชั้นของหินทรายท่ีตกตะกอนทับ
ถมกันเม่ือครั้งยังอยู่ใต้ทะเล จัดเป็นภูเขาเก่าแก่ท่ีมีความ
หลากหลายทางชีวภาพมากท่ีสุดของโลกลูกหนึ่ง ทวีป
ต่างๆ แยกทางกันมานานมาก ก่อนยุคไดโนเสาร์เสียอีก 
(Jurassic = 150 ล้านปี) โดยมีภูเขาสูงและมหาสมุทรกางก้ัน ต่างคน
ต่างพัฒนาเปลี่ยนแปลงกันไปตามลําพัง ทําให้เกิดความ
แตกต่างกัน ยิ่งแยกกันอยู่ (Isolation) นานเท่าไร ความ
แปลกแยกก็ยิ่งมากเท่านั้น  

Cape Town ตั้งชื่อตามแหลมท่ีอยู่ปลาย
สุดของทวีปแอฟริกา เป็นเส้นทางสัญจรเก่าแก่ท่ีสําคัญ
มาก ในสมัยก่อนท่ีเทคโนโลยียังไม่ทันสมัย เรือสินค้าจาก
ยุโรปท่ีจะมาเอเซียต้องแล่นเลาะชายฝั่งทวีปแอฟริกาฟาก
มหาสมุทรแอตแลนติก อ้อมแหลมท่ีเมืองเคปทาวน์นี้เพ่ือ
มาฟากมหาสมุทรอินเดีย แล้วเลาะผ่านทะเลอาหรับจึงจะ
มาถึงอินเดียท่ีเป็นด่านแรกของเอเชียท่ีเชื่อมต่อมายัง
ภูมิภาคเอเซียตะวันออก ไกลมากจนฝรั่งในสมัยนั้นให้ชื่อว่า Far East และท่ีแหลม
นี้ทําเลคับขันยิ่ง คลื่นลมแรงจัด เรือสินค้าจึงอับปางกันบ่อยมาก กัปตันฝีมือดีเท่านั้นจึงจะพาเรืออ้อมมาได้ ฝรั่งจึง

ตั้งชื่อแหลมหินแท่งนั้นว่า Cape of 
Good Hope ลักษณะเป็นแท่งหิน

Cape of Good Hope 
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โล้นๆ ยื่นไปในทะเล เหมือนแหลมพรหมเทพท่ีภูเก็ต 
ขนาดก็ใกล้เคียงกัน ต่างกันตรงไม่มีต้นตาลเท่านั้น 

กุ้งหอยปูปลาทะเลท่ีเคปทาว์นจึงแบ่ง
ออกเป็นสองค่าย คือ ค่ายแอตแลนติก VS ค่าย
อินเดีย แต่ไม่ถึงกับใส่เสื้อคนละสีกัน การสร้างสถาน
แสดงพันธุ์สัตว์น้ําท่ีนี่จึงไม่ต้องคิดมาก ใช้สโลแกน 2 
มหาสมุทร  ก็สื่อความหมายได้ชัดเจนและเรียกความ
สนใจจากผู้คนได้ดี Two Ocean Aquarium เริ่มเปิด
ให้เข้าชมเม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1995 นับ
ถึงวันท่ีได้ไปเยี่ยมชมเม่ือ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 
เท่ากับ 16 ปีกว่า น่าจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมกันมาตาม
ระยะเวลา จึงดูใหม่สดใสและสะอาดสะอ้านดี มีสิ่งท่ีน่าสนใจหลายประการ เป็น
ศิลปะการจัดแสดงในลักษณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ อาศัยความโดดเด่นท่ีมีอยู่ในตัวเองของพืชและสัตว์ในภูมิ
ประเทศบริเวณนั้น ค่าบัตรผ่านประตูสําหรับผู้ใหญ่ 1 คน 105 ZAR หรือประมาณ 500 บาท 

 อาคารทรงยุโรปสองชั้นกลมกลืนกับสภาพพ้ืนท่ีแบบคลาสสิค ก่อโชว์อิฐสีส้มปนแดงหม่นท้ังหลัง 
ทางเข้ามีรูปภาพใต้ทะเลขนาดใหญ่หลายภาพพร้อมข้อมูลประกอบ ห้องโถงแรกแสดงสัตว์น้ําฟากมหาสมุทร
อินเดีย ตู้แรกตั้งอยู่กลางโถงเป็นตู้หกเหลี่ยมขนาดประมาณตันครึ่งใส่ปลาไหลมอร์เรย์ไว้ตัวเดียว เป็นพระเอกโดด
เด่นเพราะตัวใหญ่มาก ตัวยาวเป็นวา หัวเท่าหม้อแกง โผล่ท่อนหัวมากลางตู้เหมือนตั้งใจจับไปวางพาดเอาไว้ ต้อง

ชมคนเลี้ยงปลาว่าเลี้ยงได้ดีมากปลาถึงสมบูรณ์ขนาดนั้น ถึงตาจะตี่แต่ก็ดํา
สนิทเป็นมันวาว สัตว์น้ําทุกชนิดถ้าสมบูรณ์จะเปล่งประกายความงาม
ออกมาตามธรรมชาติ อายุยืนยาว ถ้าหาก เป็นประเทศสารขัณฑ์แล้ว
หละก็...อืม!!...ผู้ดูแลคงถูกอัดจนหน้าเขียว ท่านผู้ยิ่งใหญ่จะบอกให้ใส่
ปลาเพ่ิมลงไปมากๆ จนยั้วเยี้ยไปหมด ท้ายท่ีสุดก็ไม่ได้บรรลุผลของ
การจัดแสดงวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ กลายเป็นคุกขังปลา เป็นท่ีทรมาน
สัตว์น้ําไปเสียเปล่าๆ 

ตั้งแต่ทางเข้าจนถึงตู้แรกถือว่าเป็นห้องรับแขกท่ีต้องให้
ความสําคัญเป็นพิเศษ ต้องวางแผนจัดแสดงไว้ในจินตนาการตั้งแต่ร่าง
พิมพ์เขียว ตู้แรกนี้ต้องสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมให้อยาก

ติดตามตอนต่อไป เหมือนละครซีรี่ส์เกาหลียังไงยังงั้น
แหละ นางเอกจะต้องไปทําศัลยกรรมมาให้น่ารักจุ๋มจิ๋ม
เสียก่อน เห็นข้างหน้าแล้วอยากเห็นข้างในด้วย อะไร
ทํานองนั้น สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําบางแห่งใช้ตู้ยักษ์ท่ีมี
หน้าต่างบานใหญ่อลังการให้ผู้คนตะลึง แต่สไตล์แบบนี้
จะประหยัดกว่าแต่ต้องใช้ฝีมือช่วยมากหน่อย ผสาน
เทคนิคการเลี้ยงสัตว์น้ําเข้ากับศิลปะการจัดแสดงให้ลง
ตัว สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําในประเทศสารขัณฑ์เกือบทุก
แห่งจะไม่ได้ คิดเรื่องนี้ ไว้ ก่อนก่อสร้ างเลย ดังนั้น 
ผู้บริหารบางแห่งถึงกับลงทุนจ้างนางแบบหุ่นเซ็กซี่ค่าตัว

แพงลงไปว่ายน้ํากับปลา เพ่ือเรียกคนมาดู อืม!!...น่าจะลองใช้แมวกวักดู
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นะ จะกวักซ้ายหรือกวักขวาก็ได้ ทําตัวโตๆ หน่อย น่าจะ
ช่วยไดเ้หมือนกัน ประหยัดสตางค์อีกต่างหาก  

ถัดไปเป็นกลุ่มตู้ปลาการ์ตูนหลายชนิด จัด
แบบมีลูกเล่นให้เด็กมุดเข้าไปโผล่กลางตู้ได้ ก็ไม่ได้
ประทับใจอะไรเท่าใดนัก เพราะท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝั่งสมุทรสาครมีมากกว่า สีสวยคมเข้มกว่า 
(ไม่ได้โม้นะ) สัตว์น้ําในมหาสมุทรอินเดียก็เหมือนสัตว์
น้ําแถวบ้านเรา มีปลาเล็กปลาน้อยรูปร่างแปลกๆ 
หลากหลายชนิด จําลองลักษณะท่ีอยู่อาศัยแสดงตาม
ระบบนิเวศธรรมชาติมาให้คนชม ข้อนี้เป็น Concept 

พ้ืนฐานเหมือนกันทุกแห่ง แต่ท่ีน่าสนใจ คือ วิธีการจัดแสดงของเขาต่างหาก 
เขาแทรกตู้เล็กพองามไว้ในกลุ่มของภาพถ่ายใต้น้ํา ตู้
แ สด ง พันธุ์ สั ต ว์ น้ํ า ก็ จ ะ เป็ น เ ส มือนภาพ ถ่ าย ท่ี
กระดุกกระดิกได้บานหนึ่งในมวลหมู่ภาพ เป็นการเล่า
เรื่องโดยไม่ต้องมีตัวอักษร ใส่ปลาเพียงหนึ่งตัวสองตัว
ก็เท่ห์แล้ว ยิ่งคนท่ีสนใจด้านเทคนิคการถ่ายภาพ
ประกอบสารคดีด้วยแล้ว ชมกันอย่างเพลิด เพลินเลย
ทีเดียว 

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําของกรมการสัตว์น้ํา
สารขัณฑ์ ก็เป็นการจัดแสดงท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
ออกแบบเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดเท่าๆ กัน เรียงอยู่ใน
ระนาบเดียวกันเป็นตับเหมือนหน้าต่างรถไฟ หน้าต่าง
ยังใส่กรอบลายไม้เหมือนกันเป๊ะอีกด้วย ทางเดินชมก็
ทําให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นแถวตรง มีฝ้าเพดาน
พร้อมโคมไฟดาวน์ไลท์สวยงามไม่เกะกะ ไม่สูงๆ ต่ําๆ 
ข้ึนๆ ลงๆ หากถามว่าสวยไหม อืม!!...ตอบว่าพอส่งเข้า
ประกวดกับเขาได้ แต่ต้องประกวดประเภทตลกขบขัน
นะ ท่ีสําคัญต้องเป็นตลกประเภท Tragedy ด้วย ถึงจะ
ได้รางวัล 

ความแปลกแยกของพรรณพืชพรรณสัตว์
ระหว่างสองฟากฝั่งของทวีปแอฟริกานั้น เม่ือตรวจสอบ
ข้อมูลจากหนังสือ The Common Sea Fishes of 
Southern Africa เขียนโดย Rudy van der Elst 
พบว่า เกิดจากกระแสน้ําเย็น Benguela จากข้ัวโลกใต้
ไหลเลียบฝั่งฟากมหาสมุทรแอตแลนติก นําแร่ธาตุ
มหาศาลมากับมวลน้ําท่ีเย็นจัดไปโผล่ข้ึนรับแสงแดด 
สาหร่าย Kelp จึงเจริญงอกงามหนาแน่นเป็นผืนป่าใต้
น้ํ า ส่วนฝั่ งฟากมหาสมุทรอินเดียมีกระแสน้ํ า อุ่น 
Agulhas จากเส้นศูนย์สูตรไหลผ่าน  อุณหภูมิของน้ําทะเลจึงสูงกว่ามาก     
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Starling 



หากนับจํานวนพรรณปลาจากหนังสือเปรียบเทียบระหว่างสองฝั่ง พบว่า ความหลากหลายฟากมหาสมุทรอินเดีย
มากกว่าเป็นสิบเท่าตัว ปลาสวยงามในแนวปะการังอยู่ฝั่งนี้
เท่านั้น มีปลาบางชนิดอยู่ได้ท้ังสองฟาก เช่น ปลาจวดยักษ์ 
ปลา Skipjack Tuna ปลา Frigate Tuna และปลา 
Galjoen (Coracinus capensis) ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้
เป็นปลาประจําชาติของแอฟริกาใต้ เนื่องจากปลา Galjoen 
เป็นปลาประจําถ่ินพบท่ีปลายทวีปแอฟริกาท่ีเดียว ฟาก
มหาสมุทรแอตแลนติกมีเพียงปลา Hake ปลาสาก ปลา
ฉลามและกระเบนไม่ก่ีชนิด อีกท้ังไม่มีปลาทูปลาลังด้วย 
อย่างไรก็ตาม สัตว์น้ําเย็นก็มีจุดเด่น คือ ชนิดมีน้อยกว่าก็จริง
แต่ปริมาณจะมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวใหญ่ตัวโตกว่า 
หอยเป๋าฮ้ือท่ีนํามาใส่ Touch pool ให้ผู้ชมจับเล่นท่ีสถาน
แสดงพันธุ์สัตว์น้ํานี้จึงใหญ่มาก ใหญ่ขนาดต้องเอาสองฝ่ามือ
ปิดถึงจะมิด อืม!!...ท่าน ผอ.ธเนศ ครับ ตั้งแต่เกิดมาท่านเคย
จับหอยใหญ่ขนาดนี้บ้างไหม 

อุณหภูมิน้ําเป็นกําแพงก้ันไม่ให้สัตว์น้ําสองฝั่ง
ทวีปติดต่อถึงกัน แม้ผืนน้ําจะเชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียวกันก็ตาม ส่วน

ระยะทางและพายุรุนแรงเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง
ของผู้คนเพ่ือแลกเปลี่ยนสินค้าและศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งกันและกัน การแยกกันอยู่โดยไม่ได้เสวนากัน
นานๆ ความคิดอ่านก็จะห่างกันออกไป พระท่านถึง
ว่า “วิสาสา ปรมาญาต”ิ 

การแสดงท่ีน่าสนใจมากอีกชุดหนึ่ง 
คือ ปะการัง กัลปังหา และดอกไม้ทะเล เจ้าสัตว์
ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังใน Class Anthozoa นี้ 
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างยิ่ง  

 
 
 
ท้าทายความสามารถของผู้ออกแบบระบบ Life 

support และผู้ดูแลเลี้ยงสัตว์น้ํายิ่งนัก เท่าท่ีเห็นผ่านตามาหลายแห่ง 
ท่ีนี่น่าจะจัดอยู่ในกลุ่มท่ีดูแลได้ดีท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก ความสมบูรณ์
จะดูได้จากสีสัน ความเบ่งบานของเนื้อตัว สิ่งสําคัญ คือ สาหร่าย 
Zooxanthellae ท่ีอาศัยอยู่ในเนื้อตัวของปะการังนั่นแหละท่ีทํา
หน้าท่ีสังเคราะห์แสงแล้วแบ่งปันผลผลิตกับตัวปะการัง ตําแหน่งท่ี
วางต้องมีแสงสว่างพอดี บางชนิดอยู่ในท่ีมืดไม่สังเคราะห์แสง บาง
ชนิดเกาะหิน บางชนิดฝังตัวอยู่ในทรายโผล่มาแต่หนวด ทุกชนิด
ต้องการกระแสน้ําเป็นคลื่น คุณภาพน้ําท้ังทางฟิสิกส์และเคมีต้องคงท่ี 

นิ่งเหมือนแนวปะการังในธรรมชาต ิ

20
th 

Century Frog 

Mission Impossible 

The Black foot 



ตู้แสดงปลิงสีส้มและดาวขนนกท่ีมีฟองน้ําเกาะอยู่ด้วยก็เป็นงานท่ีดูแลยาก น้อยคนนักท่ีจะทําได้ ท่ีนี่
ก็ดูแลได้ดีเช่นกัน ดูด้วยสายตาของคนท่ีเคยเป็น 
Curator ด้วยกันแล้ว ต้องยกนิ้วโป้งให้ จัดเป็น
ไฮไลท์ท่ีแสดงถึงความรู้ความสามารถได้อีกชิ้นหนึ่ง 

ออกจากห้องโถงมหาสมุทรอินเดีย
บรรยากาศก็เปลี่ยนไป เดินลอดปากทางเข้าถํ้าไป 
เป็นการแสดงสัตว์เลื้อยคลานพ้ืนถ่ินแอฟริกาใต้โดย
มีกบเป็นนางเอก กบจริ งๆ ไ ม่ ใช่ คุณสุวนัน ท์ 
บรรยากาศการตกแต่งเอาใจเด็กเล็กเป็นพิเศษ เป็น
ห้องโถงแสงสลัวลงนิดหน่อยพอได้ความรู้สึกว่าอยู่ใน
ท่ีร่มชื้นแฉะ ต้นไม้ใบหญ้าจําลองขยายขนาด สีสัน
สดใส เหมือนภาพวาดในหนังสือเด็กอนุบาล มีเสียง
ธารน้ําไหลประกอบภาพท่ีฝาผนัง กบ เขียด อ่ึงอ่าง ปาด ร้องกันระงมได้
บรรยากาศดี จัดมุมหนึ่งไว้สําหรับโชว์ความสามารถของนางเอก มีมัานั่งเป็นแถวยาว เด็กเล็กนั่งรอดูกันเป็นกลุ่ม
ใหญ่ เสียงพ่ีเลี้ยงเอ็ดอึงลั่นห้อง 

ออกจ าก โถ งกบ เ ขี ย ดบรรยากาศ ก็
เปลี่ยนไปอีกครั้ง คราวนี้เป็นแบบกลางแจ้ง ป่าลุ่มน้ํา 
Sappi เริ่มจากต้นน้ําท่ีเป็นน้ําตก ทางเดินข้ามลําธาร
เป็นพ้ืนไม้ ปล่อยปลาน้ําจืดพ้ืนเมือง ต้นไม้จริงปลูกให้
มีลักษณะเป็นสวนริมน้ํา นั่งพักผ่อนได้แบบสบายๆ 
โดยมีนก African black oystercatcher ปากยาวสี
แดงสด กระโดดไปกระโดดมาอยู่ข้างๆ แทรกด้วยตู้
แสดงสัตว์เลื้อยคลานอยู่ใต้พุ่มไม้ น้ําไหลไปออกปาก
แม่น้ํา Sappi อีกฟากหนึ่งของโถงนี้ ทําเป็นชายฝั่ง
ทะเลท่ีเป็นท่ีอยู่ของนกเพนกวินตีนดํา ตกแต่งด้วยหิน

เทียมประกอบหินจริง ทําคลื่นซัดเข้าฝั่งเบาๆ การจัดแสดงลักษณะ 
“จากต้นแม่น้ําถึงชายฝั่งทะเล” ก็ใช้กันบ่อยมาก เม่ือสังเกตดีๆ จะพบว่าห้องนี้เป็นเรือนกระจกทําให้ควบคุม
อุณหภูมิได้ โดยอาศัยแสงแดดช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโต พ้ืนทรายละเอียดท่ีนกเดินก็ขาวสะอาดดี นกเพนกวินท่ี
แอฟริกาใต้นี้ ไม่ต้องอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีเป็นน้ําแข็ง รักษา
อุณหภูมิน้ําให้เย็นหน่อยให้นกได้ลงไปว่ายน้ําลด
อุณหภูมิตัวก็พอ โถงนี้ อุณหภูมิก็ไม่ต่ํามาก น่าจะ
ประมาณ 22 – 23oC กําลังสบายๆ นกมายืนแอ๊คท่า
ให้ถ่ายรูปใกล้ๆ ท่ีสําคัญคือไม่เหม็นสาบ ข้อนี้สําคัญ
มาก พอแหงนข้ึนไปดูข้างบนเห็นท่อระบายอากาศ
ขนาดใหญ่ แสดงว่าวางแผนด้านสุขาภิบาลมาดี 
ไม่เช่นนั้นคนก็จะเป็นหอบหืด นกก็จะเป็นกลากเกลื้อน
เสียสถาบันนกเพนกวินเปล่าๆ นกเพนกวินตีนดํา 
Spheniscus demersus เป็นสัตว์ประจําถ่ินของ
ภูมิภาคแอฟริกาใต้ ปัจจุบันกําลังถูกคุกคามจากมลภาวะ

Atlantic Red Stumpnose 

The X-Men 

Sappi River 



ของโลกสมัยใหม่อย่างรุนแรง ทําให้ประชากรลดลง โดยเฉพาะเม่ือเกิดการรั่วไหลของน้ํามันดิบจากเรือบรรทุก
น้ํามันขนาดยักษ์ท่ีแล่นอ้อมแหลมอยู่ทุกวัน และมี
นกถูกรถชนตายตอนเดินข้ามถนนอีกด้วย 
องค์กร CITES จึงจัดให้อยู่ ในบัญชีแดง 
(www.southafrican.info) 

 เ ดิ น ต่ อ ไ ป ก็ เ ข้ า สู่ ห้ อ ง โ ถ ง
มหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งเป็นตอนสําคัญของ
ท้องเรื่อง ไฮไลท์เป็นตู้ขนาด 800 ตัน สามารถ
ปลูก Kelp จริงไว้ในตู้ได้ แสดงสัตว์น้ําตาม
สภาพนิเวศ เป็นความภาคภูมิใจท่ียิ่งใหญ่ของ
คณะผู้ดูแลสัตว์น้ําท่ีนี่ พวกเขาเผยแพรว่ิธีการสู ่

ความสําเร็จผ่านเว็บไซต์ไปท่ัวโลก  
(www.aquarium.co.za/species_exhibits/the_kelp_forest_exhibit) ผู้ดูแลระบบต้องสูบน้ําทะเลสดใหม่เข้า
เปลี่ยนถ่ายทุกวัน วันละ 800 ตัน (เท่ากับ 100%) 
ไม่ใช่น้ําเน่าเสีย แต่เป็นเพราะ Kelp เติบโตเร็วมากดูด
ซับแอมโมเนีย ไนไตรท์ และแร่ธาตุไปใช้สังเคระห์แสง
จนหมดเกลี้ยง จึงเท่ากับว่าตู้มหาสมุทรแอตแลนติกทํา
หน้าท่ีฟ้ืนฟูคุณภาพน้ําสําหรับส่งไปเลี้ยงสัตว์น้ําชนิดอ่ืน
ได้อีกด้วย โดยเฉพาะเม่ือบริเวณท่าเรือ Water Front 
เกิดภาวะน้ําทะเลเปลี่ยนสี ต้องใช้น้ําหมุนเวียนภายใน
เท่านั้น สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําแห่งนี้จึงปลอดภัยไม่
ต้องกลัวมลภาวะจากภายนอก Kelp เติบโตเร็วมากจน
นักประดาน้ําต้องไปหาต้นตอขนาดเล็กมาเปลี่ยนทุก
สัปดาห์ เพ่ือแทนท่ีต้นเก่าบางต้นท่ีเติบใหญ่เกินไปจนเกินงาม 
หลงัคาจึงต้องเปิดรับแสงแดดเต็มท่ีให้เพียงพอสําหรับผืนป่าใต้น้ํา  

พวกเขาคัดเลือกทรัพยากรธรรมชาติ
ของตนเองมาแสดงได้อย่างโดดเด่น ไม่ได้เอา
ของใครมา และไม่ได้เอามาท้ังหมด เช่น ใคร
อยากดูแมวน้ําก็นั่งเรือออกไปดูท่ี Seal Island 
เอาเอง  ค่าเรือก็ไม่แพงเพราะอยู่ใกล้ แต่ต้อง
ใช้เรือลําโตสักหน่อยเพราะคลื่นลมแรง แมวน้ํา
นอนพักผ่อนบนโขดหินเป็นฝูงใหญ่ บางตัวก็
ปีนข้ึนแล้วกระโดดลงเล่นน้ําอีก น่ารักดี ก้อน
หินโขดนั้นมองดูน่าจะลื่นมาก แต่การข้ึนลงก็
เป็นไปอย่างคล่องแคล่ว ถ่ายภาพมาหลายรูป
เพ่ือเป็นบันทึกช่วยจํา เสียดายเทคโนโลยีการ
บันทึกของโลกปัจจุบันยังไม่ดีพอ มิฉะนั้นจะ

บันทึกกลิ่นอึแมวน้ํามาให้ดมกันด้วย ข้อมูลบอกว่าแมวน้ํากินจุมาก 
แต่ละตัวต้องรับประทานกุ้งหอยปูปลาวันนึงเป็นสิบปอนด์ เม่ือกิน

The Perfect Strom 

Sunlight, wave and nutrients 

The Giant Drum 



มากก็ย่อมอึมากเป็นธรรมดา ท้ังฝนท้ังลมท้ังกระแส น้ําโหมกระหน่ําขนาดนี้กลิ่นยังแรงมาก หากจับมาใส่ตู้แสดงท่ี
แคบๆ มีหวังเน่าแน่ๆ 

ผู้สันทัดกรณีเมืองสารขัณฑ์ขนย้ายสัตว์น้ําข้ามทวีปมาเพ่ือเป็นไฮไลท์ ควบคุมคุณภาพน้ํา โดยห้าม
แสงแดดธรรมชาติส่องเข้ามาในตู้
เด็ดขาด ต้องสั่งหลอดไฟส่อง
สว่างรุ่นพิเศษจากต่างประเทศ 
ต้องสั่งอุปกรณ์บําบัดน้ําเสียจาก
ต่างประเทศ ต้องใช้น้ําทะเลท่ี
ผสมจากเกลือสังเคราะห์
คุณภาพสูงจากต่างประเทศมา
เปลี่ยนถ่ายเท่านั้น อืม!!...อะไร
เป็นปราการก้ันกลางหนอ 

 
 
 
 

 
เรื่องและภาพประกอบ สุทธิชัย ฤทธิธรรม (เมษายน 2555) 

The End 


