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วนันี �จะพาทา่นผู้สนใจธรรมชาติวทิยาของโลกใต้นํ �าไปดสูถานแสดงพนัธุ์สตัว์นํ �าเลก็ๆ 

แหง่หนึ,งของโลก ต้องบอกกนัก่อนวา่คา่เข้าชมแพงมาก 13 ยโูร (ห้าร้อยกวา่บาท) จะ

ตดัสนิใจอยา่งไรก็แล้วแตจ่ะพิจารณากนัตามความเหมาะสม Berlin Aquarium เป็น

สว่นหนึ,งของสวนสตัว์กรุงเบอร์ลนิทางเข้าชมอยูต่ดิกนัแตค่วรซื �อตั4วแยกกนั หากซื �อตั4ว

รวมทา่นต้องคดิให้ดีก่อนวา่จะมีเวลาเดินดทูั �งสวนสตัว์และสถานแสดงพนัธุ์สตัว์นํ �าให้

คุ้มกบัเงินเกือบพนับาทหรือไม ่บริเวณหน้าประตไูมม่ีอะไรดงึดดูความสนใจของผู้คน

เลย ทกุสิ,งทกุอยา่งดเูรียบๆ ขรึมๆ หนกัๆ แนน่ๆ ตามสไตล์เยอรมนั การจดัแสดงก็

ตรงไปตรงมา ดงันั �น เมื,อเปิดประตเูข้าไปเราจงึพบตู้เลี �ยงปะการังเรียงรายรอต้อนรับเรา

อยูห่ลายตู้  ทกุตู้สมบรูณ์สดใสสวยงามนา่ตื,นตะลงึสาํหรับคนที,หลงใหลการเลี �ยง

ปะการัง มตีู้แสดงปลาและสตัว์นํ �าอื,นๆ อกีชดุหนึ,ง ไมม่ีอโุมงค์ใต้นํ �าแบบที,นิยมกนัใน

ประเทศสารขนัฑ์ อาจ

เป็นเพราะสร้างมานาน

เก่าแก่แล้วไมม่ีพื �นที,พอเพียง ชั �นสองและชั �นสามแสดงสตัว์ครึ,ง

บกครึ,งนํ �า สตัว์เลื �อยคลาน และแมลงที,คดัสรรค์มาจากระบบ

นิเวศตา่งๆ ของโลก ก็แล้วแตว่า่ใครสนใจอะไร ผู้สนัทดักรณีบอก

วา่สตัว์เลื �อยคลานที,นี,นา่สนใจมากเพราะหลายชนิดหาดไูด้ยาก

มาก บางชนิดติดบญัชีแดงใกล้สญูพนัธุ์ด้วย การมาเยี,ยมชมครั �ง

นี �บอกได้วา่คุ้มคา่เกินราคา เพราะรู้สกึได้ถึงความเป็นมืออาชีพ

ของทีมงานจากความเรียบร้อยของสถานที, ความสมบรูณ์

สวยงามของพืชและสตัว์ทกุต้นทกุตวั โดยเฉพาะเรื,อง Berlin 

System นั �น เป็นวิธีการเลี �ยงปะการังที,มีชื,อเสยีงโดง่ดงั มี

พฒันาการตอ่เนื,องตลอดเวลา เป็นระบบง่ายๆ ที,พึ,งพิงหินเป็น 

(live rock) และโปรตีนสกิมเมอร์เพียงสองอยา่งเทา่นั �นในการ

ควบคมุคณุภาพนํ �าทะเล แอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท ประกอบ

วิธีจดัวางทิศทางกระแสนํ �าและการให้แสงในชว่งคลื,นที, 

Zooxanthellae ต้องการใช้ในขบวนการสงัเคราะห์อาหาร 

สายตาของนกัเพาะเลี �ยงสตัว์นํ �าชาวเยอรมนัพบเห็นอะไรใน

ระบบนิเวศแนวปะการังก็สดุคาดเดาและเราก็ไมม่ีโอกาสได้เสวนากบัทา่นผู้วางรากฐานระบบ เคยแตอ่า่นตาํราที,แปลตอ่กนัมา

หน้าประตทูางเข้าอาคารสามชั �น

ที,ดเูหมือนวา่ได้รับการออกแบบ

เป็นพิเศษแตล่ะชั �นสงูมาก 

การ lay out แบบกระแสนํ �าไหลเชี,ยวผา่นซอกหินผาใต้

ทะเล แสงเงาเลยีนแบบธรรมชาติ บริเวณแสงเข้มวาง

ปะการังสนํี �าตาล บริเวณอบัแสงเลี �ยงปะการังสส้ีม 



เป็นภาษาองักฤษและภาษาไทยตามลาํดบั ในเวลานาทีนี �

ขอเราเพียงแคชื่,นชมผลงานของเขาก่อน แล้วคอ่ยมาคิด

อา่นกนัตอ่วา่เราจะต้องทําอะไร อยา่งไรกนัตอ่ไป 

ตําราเขียนไว้วา่แคลเซยีมเป็นแร่ธาตหุลกัที,ปะการัง

โครงสร้างแขง็ต้องการ กระแสนํ �าทะเลรอบเกาะไหลเชี,ยว

กราก นํ �าเกา่ไหลออกไปนํ �าใหมพ่ดัพาเอาสารอาหารและ

แร่ธาตเุข้ามา ได้มีการประดษิฐ์ kalkwasser ขึ �นมาเพื,อ

เติมแคลเซยีมลงในนํ �าทะเลในการเลี �ยงปะการังระบบนํ �า

หมนุเวยีน สตรอนเทียมเป็นแร่ธาตทีุ,จําเป็น เติม 120 

ppb/เดือน ไอโอดีนก็สาํคญัมาก ฯลฯ แตค่วามรู้พื �นฐาน

เพียงอยา่งเดยีวน้อยเกินไป ทฤษฏีมีอยูว่า่จะเลี �ยงสตัว์นํ �า

ชนิดไหนต้องมคีวามเข้าใจสตัว์นํ �าชนิดนั �นให้ถ่องแท้ ย้อน

อดีตไปราว พ.ศ. 2518–19 หาดหินบริเวณเกาะล้านและช่องแสมสาร มีปะการังชายฝั,งอยูม่ากมาย หากจะเดินลงทะเลก็ต้อง

หลบหลกีให้ดีหรือเหยียบยํ,าให้มนัหกัลงไปก่อนเพราะกิ,งก้านที,แผส่านกนัไปสานกนัมา ยามนํ �าทะเลลงตํ,าสดุปะการังพวกนี �

แทบจะโผลพ้่นนํ �าและหากชว่งนํ �าลงเป็นเวลากลางวนัหรือฝนตกมนัก็จะยืนตากแดดทนฝนอยูอ่ยา่งนั �น ไมเ่ห็นเป็นอะไร มอง

แบบผิวเผินเหมือนง่าย ทา่นที,อยากเลี �ยงปะการังโครงสร้างแขง็นา่จะต้องไปหา specimen สกักอหนึ,งที,ริมทะเล นั,งจ้องมอง

มนัอยูส่กัหนึ,งปีเพื,อให้ซาบซึ �งถงึวิถีทางดาํรงชีวิตของเขาก่อน  

นกัอนรัุกษ์มกัจะตั �งคาํถามวา่ทําไมเราต้องปะการังเลี �ยงไว้ในบ้านด้วย 

ตา่งคนก็ตา่งมมุมอง อนัที,จริงการเอานํ �าทะเลมาไว้ในบ้านนั �นมีโอกาสที,ไอ

นํ �าเคม็จะแพร่กระจายไปทําให้โลหะเป็นสนิมเกิดความเสยีหายได้มาก อีก

ทั �งคา่ไฟฟา้ที,ใช้กบัระบบรักษาคณุภาพนํ �าทะเลนั �นมากกวา่เสยีบเตารีด

ไฟฟา้ 2 ตวั 24 ชั,วโมงเสยีอีก อปุกรณ์ที,ใช้กบันํ �าทะเลก็เสื,อมสภาพเร็ว

มากจากการกดักร่อน สารเคมก็ีมีราคาแพง คา่ใช้จา่ยตั �งต้นสงู คา่โสหุ้ย

การ lay out แบบจําแนกชนิดปะการังที,ขึ �นบนโขดหินใน

ลกัษณะตา่งๆ แสดงปลาที,อาศยัอยูร่่วมกบัดอกไม้ทะเล 

Sea anemone ที,เบง่บานเต็มที,ในตําแหนง่

ที,ความเข้มแสงและกระแสนํ �าเหมาะสม 



ระยะยาวทวคีณู เปรียบเทียบกบัการตั �งกระถางบวัใสป่ลา

หางนกยงูไว้ในสวนหยอ่มหน้าบ้านก็ดสูวยงามเพลนิตา

เหมือนกนั เอาขนมปังป่นบี �ให้กินวนัละหนอ่ย ช้อนลกูนํ �าสกั

สบิยี,สบิตวัใสไ่ว้ก็พอแล้ว แทบไมม่ีคา่ใช้จ่ายเลย แตค่วาม

อยากของมนษุย์ปถุชุนนี �มนัพดูยาก เรื,องอนรัุกษ์พลงังาน

เรื,องการใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดัสมประโยชน์หรือเรื,อง

ภาวะโลกร้อนก็ศกึษารู้เรื,องเข้าใจดี แตตู่้ปลาธรรมดาใจมนั

ไมอ่ยากได้อะ่ เขาวา่ต้องตู้ปะการังเทา่นั �นจึงเจ๋งจริง เวลาคยุ

อวดเพื,อนฝงูแล้วมนัเทห์่กวา่กนัเยอะเลย  

เริ,มต้นต้องทําความเข้าใจกนัให้ดกี่อนวา่ตู้ปะการังจะไม่

สวยปิEงทนัตาทนัใจ polyp ทกุดอกมีเขม็พิษ การ set up ที,ดี

ต้องเผื,อพื �นที,ให้เขายืดขยายตวัไมช่นกนั ใจต้องเย็นพอรอ

เวลาได้ จนกวา่ Calcareous algae จะขึ �นปกคลมุก้อนหิน

ตามธรรมชาติ ซึ,งปกตใิช้เวลานานนบัปี อาการที,สงัเกตเห็น

ได้ในระยะเวลาสั �นที,บง่บอกวา่การ set up ล้มเหลว เช่น Sea 

anemone เดินเคลื,อนที,ไปเรื,อยๆ หรือไปจกุตวัที,ทางนํ �าออก 

แสดงวา่การให้แสงและการจดักระแสนํ �าไมถ่กูต้อง สาหร่ายสี

เขียวงอกงามเกินไปแสดงวา่ปริมาณธาตอุาหารที,ละลายใน

นํ �าไมส่มดลุ อาการบางอยา่งจะสงัเกตพบเมื,อเวลาผา่นไป

เป็นเดือนหรือเป็นปี เช่น ดอกปะการังหลดุลอ่นออกจาก

โครงสร้างเหี,ยวเฉาไมเ่บง่บานหรือมีจดุดา่งแสดงวา่มีปัญหา

สิ,งแวดล้อมในตู้ทั �งระบบไมไ่มเ่ที,ยงไมต่รงกบัระบบนิเวศใน

ทะเล หลงัจาก set up สมบรูณ์

แทบจะไมม่ีการเปลี,ยนแปลงอกีเลย (หมายถึง ตาํแหนง่แหง่ที,ของพืชและสตัว์ สว่นสิ,งแวดล้อม

ภายในตู้ต้องตรวจวดัสมํ,าเสมอ เอาใจใสค่วบคมุอยา่งจริงจงั) กิ,งก้านเติบโตปีละ 1-1.5 เซนติเมตร 

แข็งทื,ออยูก่บัที,ไมข่ยบัเขยื �อนไปไหน สถาบนั Smithsonian รายงานวา่เลี �ยง Sea anemone ไว้

ตวัหนึ,งตั �งแตก่่อตั �งสถาบนัยงัอยูจ่นถึงบดันี � 120 กวา่ปี ทา่นต้องมองภาพเดิมๆ อสงไขยเวลา 

ความรู้สกึลกึๆ ตอ่ตู้ปะการังบอกวา่ Amazing ก็จริงอยู ่แตค่วามเข้มแสงระดบัที, Zooxanthellae 

อยูไ่ด้นั �น ไมส่บายตาสาํหรับมนษุย์ในยามพกัผอ่น ปะการังไมส่นองตอบอารมณ์มนษุย์ ไมก่ระดีE

กระด๊าเข้ามาประจบเลยีแข้งเลยีขา ควรชั,งใจให้ดี รักแท้แนจ่ริงจงึคอ่ยลงทนุ หรือเก็บสตงัค์ไว้ซื �อ

Polyp ที,แข็งแรงจะปกคลมุเต็มพื �นที,โครงสร้างไมห่ลดุลอ่น 

สว่นปลายกิ,งและแผน่ที,มีสอีอ่นแสดงการเจริญเติบโต 

ลานเบียร์หน้าโบสถ์ 



ทวัร์ไปเบอร์ลนิปีละครั �งสองครั �งซื �อตั4วเข้าไปนั,งมองทั �งวนัให้สมใจอยาก เวลาที,เหลอืไปเที,ยวชมสโมสรฟตุบอลตามเมืองตา่งๆ 

แล้วแวะชิมไส้กรอกขาหมเูยอรมนัแกล้มเบียร์ที,มใีห้เลอืกนบัร้อยยี,ห้อ จงูหมาพาเมียเดินชมสวนปอ้มปราการพระราชวงัโบราณ 

นา่จะเพริดเพลนิกวา่ 

ปะการังถกูนําขึ �นและนําเข้ามาจําหนา่ยในตลาดจตจุกัรมากมาย สนิค้าที,

สนบัสนนุการเลี �ยงปะการังในที,จํากดัก็โฆษณาขายกนัดาษดื,น เป็นสิ,งเร้าที,

นบัวนัจะยิ,งสร้างกระแสรุนแรงมากขึ �นตอ่ภาพลกัษณ์ของกรมประมงใน

ฐานะผู้ ถือพระราชบญัญตัิ ทั �งๆ ที,ในเมืองไทยเทา่ที,เคยรู้เคยเห็นไมป่รากฏ

ข้อมลูชดัเจนวา่มคีวามสาํเร็จในการดแูล ตั �งไมส่าํเร็จก็ไปซื �อมาใหมซ่ํ �าแล้ว

ซํ �าอีกจนความอยากหมดไปหรือหมดทนุทรัพย์ ประกาศขายเลหลงัอปุกรณ์ 

รอคนอยากรุ่นใหมเ่ช้ามาเป็นเหยื,อตอ่ไป หากปลอ่ยให้เป็นเช่นนี �ทรัพยากรก็

ทรุดโทรมเสยีหายตอ่เนื,อง ถึงแม้จะเป็นสว่นน้อยมากเมื,อเทียบกบัความ

เสยีหายที,เกิดจากการทําเมกะโปรเจคค์ถมทะเลเปลี,ยนแปลงทางนํ �า ขดุคุ้ยพื �นท้องทะเลตามลา่มหาศาลสมบตัิ นํ �าทิ �งและขยะ 

แตม่นัเป็นสนิมเรื �อรังกดักร่อนไปทีละน้อยๆ รบกวนจิตใจอยูต่ลอดเวลา 

นกับริหารเขาคิดอยา่งไร จะวางนโยบายกําหนดตวัชี �วดักี,ระดบั ก็ช่างเขาเถอะปลอ่ยเขาไป สนัชาตญิาณ (basic instinct) ของ

นกัวิชาการประมงบ้านนอกบอกวา่ หนทางแก้ปัญหาไมใ่ห้เกิดความสญูเสยีกบัแนวปะการังที,ถกูหกัถกูทบุมาขายมีทางเดียว 

คือ ต้องให้สาํเร็จความตามประสงค์ เราต้องมีวิธีการที,มั,นใจวา่เมื,อคนอยากซื �อมาเลี �ยงแล้วปะการังจะอยูร่อดเติบโตได้ เพราะตู้

ที,ประสบความสาํเร็จตั �งครั �งเดียวเลี �ยงไปนานหลายสบิปี อีกทั �งอปุนิสยัคน

ไทยนั �นสิ,งใดที,ทําได้จนเป็นเรื,องสามญัธรรมดาแล้ว ความสนใจอยากได้

อยากมีไว้ในครอบครองจะมลายไป ถึงเวลานั �นหากมคีนมาเสนอขายก้อน

ปะการังมีชีวิต แม้หางตาก็มิชําเลอืงมอง สถานแสดงพนัธุ์สตัว์นํ �าที,รัฐบาล

แตล่ะยคุสมยัใช้ภาษีอากรลงทนุสร้างทิ �งไว้มีรอบประเทศไทยนบัร้อยแหง่ 

ขั �นแรกอาจ Copy & Paste ลอกระบบของฝรั,งมาปรับปรุงแก้ไขตู้ เกา่ทิ �ง

ร้างสกัตู้สองตู้  ลยุถั,วไปข้างหน้าหาหนทางของเราเองโดยไมต้่องขอตั �ง

งบประมาณ ไมต้่องเขียน ว.1 ด หรือคิดอยูใ่นกรอบระเบียบวิธีวจิยัอนัใด 

เมื,อใดปรากฏชิ �นงานเป็นที,ประจกัษ์ เมื,อนั �นแผนยทุธศาสตร์เขาจะเขียนตามมาทีหลงัเอง เชื,อขนมเจ๊กกินได้เลย 

เรื,องและภาพประกอบ สทุธิชยั ฤทธิธรรม (กรกฎาคม 2557) 

ตู้ เลี �ยงตัEกแตน 

ตู้ เลี �ยงงเูขยีว 


