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วันนี จะพาท่านผู้สนใจธรรมชาติวทิ ยาของโลกใต้ นํ าไปดูสถานแสดงพันธุ์สตั ว์นํ าเล็กๆ
แห่งหนึง, ของโลก ต้ องบอกกันก่อนว่าค่าเข้ าชมแพงมาก 13 ยูโร (ห้ าร้ อยกว่าบาท) จะ
ตัดสินใจอย่างไรก็แล้ วแต่จะพิจารณากันตามความเหมาะสม Berlin Aquarium เป็ น
ส่วนหนึง, ของสวนสัตว์กรุงเบอร์ ลนิ ทางเข้ าชมอยูต่ ดิ กันแต่ควรซื อตัว4 แยกกัน หากซื อตัว4
รวมท่านต้ องคิดให้ ดีก่อนว่าจะมีเวลาเดินดูทงสวนสั
ั
ตว์และสถานแสดงพันธุ์สตั ว์นํ าให้
คุ้มกับเงินเกือบพันบาทหรื อไม่ บริ เวณหน้ าประตูไม่มีอะไรดึงดูดความสนใจของผู้คน
เลย ทุกสิง, ทุกอย่างดูเรี ยบๆ ขรึมๆ หนักๆ แน่นๆ ตามสไตล์เยอรมัน การจัดแสดงก็
ตรงไปตรงมา ดังนัน เมื,อเปิ ดประตูเข้ าไปเราจึงพบตู้เลี ยงปะการังเรี ยงรายรอต้ อนรับเรา
อยูห่ ลายตู้ ทุกตู้สมบูรณ์สดใสสวยงามน่าตื,นตะลึงสําหรับคนที,หลงใหลการเลี ยง
หน้ าประตูทางเข้ าอาคารสามชัน
ปะการัง มีต้ แู สดงปลาและสัตว์นํ าอื,นๆ อีกชุดหนึง, ไม่มีอโุ มงค์ใต้ นํ าแบบที,นิยมกันใน
ทีด, เู หมือนว่าได้ รับการออกแบบ
ประเทศสารขันฑ์ อาจ
เป็ นพิเศษแต่ละชันสู
 งมาก
เป็ นเพราะสร้ างมานาน
เก่าแก่แล้ วไม่มีพื นที,พอเพียง ชันสองและชั

นสามแสดงสั

ตว์ครึ,ง
บกครึ,งนํ า สัตว์เลื อยคลาน และแมลงที,คดั สรรค์มาจากระบบ
นิเวศต่างๆ ของโลก ก็แล้ วแต่วา่ ใครสนใจอะไร ผู้สนั ทัดกรณีบอก
ว่าสัตว์เลื อยคลานที,นนี, า่ สนใจมากเพราะหลายชนิดหาดูได้ ยาก
มาก บางชนิดติดบัญชีแดงใกล้ สญ
ู พันธุ์ด้วย การมาเยี,ยมชมครัง
นี บอกได้ วา่ คุ้มค่าเกินราคา เพราะรู้สกึ ได้ ถึงความเป็ นมืออาชีพ
ของทีมงานจากความเรียบร้ อยของสถานที, ความสมบูรณ์
สวยงามของพืชและสัตว์ทกุ ต้ นทุกตัว โดยเฉพาะเรื, อง Berlin
System นัน เป็ นวิธีการเลี ยงปะการังทีม
, ีชื,อเสียงโด่งดัง มี
พัฒนาการต่อเนื,องตลอดเวลา เป็ นระบบง่ายๆ ที,พงึ, พิงหินเป็ น
(live rock) และโปรตีนสกิมเมอร์ เพียงสองอย่างเท่านันในการ

การ lay out แบบกระแสนํ าไหลเชี,ยวผ่านซอกหินผาใต้ ควบคุมคุณภาพนํ าทะเล แอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท ประกอบ
วิธีจดั วางทิศทางกระแสนํ าและการให้ แสงในช่วงคลืน, ที,
ทะเล แสงเงาเลียนแบบธรรมชาติ บริ เวณแสงเข้ มวาง
Zooxanthellae ต้ องการใช้ ในขบวนการสังเคราะห์อาหาร
ปะการังสีนํ าตาล บริ เวณอับแสงเลี ยงปะการังสีส้ม
สายตาของนักเพาะเลี ยงสัตว์นํ าชาวเยอรมันพบเห็นอะไรใน
ระบบนิเวศแนวปะการังก็สดุ คาดเดาและเราก็ไม่มีโอกาสได้ เสวนากับท่านผู้วางรากฐานระบบ เคยแต่อา่ นตําราที,แปลต่อกันมา

เป็ นภาษาอังกฤษและภาษาไทยตามลําดับ ในเวลานาทีนี 
ขอเราเพียงแค่ชื,นชมผลงานของเขาก่อน แล้ วค่อยมาคิด
อ่านกันต่อว่าเราจะต้ องทําอะไร อย่างไรกันต่อไป
ตําราเขียนไว้ วา่ แคลเซียมเป็ นแร่ธาตุหลักที,ปะการัง
โครงสร้ างแข็งต้ องการ กระแสนํ าทะเลรอบเกาะไหลเชี,ยว
กราก นํ าเก่าไหลออกไปนํ าใหม่พดั พาเอาสารอาหารและ
แร่ธาตุเข้ ามา ได้ มีการประดิษฐ์ kalkwasser ขึ นมาเพื,อ
เติมแคลเซียมลงในนํ าทะเลในการเลี ยงปะการังระบบนํ า
หมุนเวียน สตรอนเทียมเป็ นแร่ธาตุที,จําเป็ น เติม 120
ppb/เดือน ไอโอดีนก็สาํ คัญมาก ฯลฯ แต่ความรู้ พื นฐาน
เพียงอย่างเดียวน้ อยเกินไป ทฤษฏีมีอยูว่ า่ จะเลี ยงสัตว์นํ า
ชนิดไหนต้ องมีความเข้ าใจสัตว์นํ าชนิดนันให้
 ถ่องแท้ ย้ อน

การ lay out แบบจําแนกชนิดปะการังที,ขึ นบนโขดหินใน
ลักษณะต่างๆ แสดงปลาที,อาศัยอยูร่ ่วมกับดอกไม้ ทะเล

อดีตไปราว พ.ศ. 2518–19 หาดหินบริ เวณเกาะล้ านและช่องแสมสาร มีปะการังชายฝั,งอยูม่ ากมาย หากจะเดินลงทะเลก็ต้อง
หลบหลีกให้ ดีหรื อเหยียบยํ,าให้ มนั หักลงไปก่อนเพราะกิ,งก้ านที,แผ่สานกันไปสานกันมา ยามนํ าทะเลลงตํ,าสุดปะการังพวกนี 
แทบจะโผล่พ้นนํ าและหากช่วงนํ าลงเป็ นเวลากลางวันหรื อฝนตกมันก็จะยืนตากแดดทนฝนอยูอ่ ย่างนัน ไม่เห็นเป็ นอะไร มอง
แบบผิวเผินเหมือนง่าย ท่านที,อยากเลี ยงปะการังโครงสร้ างแข็งน่าจะต้ องไปหา specimen สักกอหนึง, ที,ริมทะเล นัง, จ้ องมอง
มันอยูส่ กั หนึง, ปี เพื,อให้ ซาบซึ งถึงวิถีทางดํารงชีวิตของเขาก่อน
นักอนุรักษ์ มกั จะตังคํ
 าถามว่าทําไมเราต้ องปะการังเลี ยงไว้ ในบ้ านด้ วย
ต่างคนก็ตา่ งมุมมอง อันที,จริ งการเอานํ าทะเลมาไว้ ในบ้ านนันมี
 โอกาสที,ไอ
นํ าเค็มจะแพร่กระจายไปทําให้ โลหะเป็ นสนิมเกิดความเสียหายได้ มาก อีก
ทังค่
 าไฟฟ้าทีใ, ช้ กบั ระบบรักษาคุณภาพนํ าทะเลนันมากกว่

าเสียบเตารีด
ไฟฟ้า 2 ตัว 24 ชัว, โมงเสียอีก อุปกรณ์ที,ใช้ กบั นํ าทะเลก็เสือ, มสภาพเร็ ว
มากจากการกัดกร่อน สารเคมีก็มีราคาแพง ค่าใช้ จา่ ยตังต้
 นสูง ค่าโสหุ้ย

Sea anemone ที,เบ่งบานเต็มทีใ, นตําแหน่ง

ที,ความเข้ มแสงและกระแสนํ าเหมาะสม

ระยะยาวทวีคณ
ู เปรี ยบเทียบกับการตังกระถางบั

วใส่ปลา
หางนกยูงไว้ ในสวนหย่อมหน้ าบ้ านก็ดสู วยงามเพลินตา
เหมือนกัน เอาขนมปังป่ นบี ให้ กินวันละหน่อย ช้ อนลูกนํ าสัก
สิบยี,สบิ ตัวใส่ไว้ ก็พอแล้ ว แทบไม่มีคา่ ใช้ จ่ายเลย แต่ความ
อยากของมนุษย์ปถุ ชุ นนี มันพูดยาก เรื, องอนุรักษ์ พลังงาน
เรื, องการใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัดสมประโยชน์หรื อเรื, อง
ภาวะโลกร้ อนก็ศกึ ษารู้เรื, องเข้ าใจดี แต่ต้ ปู ลาธรรมดาใจมัน
ไม่อยากได้ อะ่ เขาว่าต้ องตู้ปะการังเท่านันจึ
 งเจ๋งจริ ง เวลาคุย
อวดเพื,อนฝูงแล้ วมันเท่ห์กว่ากันเยอะเลย
เริ, มต้ นต้ องทําความเข้ าใจกันให้ ดกี ่อนว่าตู้ปะการังจะไม่
สวยปิE งทันตาทันใจ polyp ทุกดอกมีเข็มพิษ การ set up ที,ดี
ต้ องเผื,อพื นทีใ, ห้ เขายืดขยายตัวไม่ชนกัน ใจต้ องเย็นพอรอ
เวลาได้ จนกว่า Calcareous algae จะขึ นปกคลุมก้ อนหิน
ตามธรรมชาติ ซึง, ปกติใช้ เวลานานนับปี อาการที,สงั เกตเห็น
ได้ ในระยะเวลาสันที
 ,บง่ บอกว่าการ set up ล้ มเหลว เช่น Sea
anemone เดินเคลือ, นที,ไปเรื, อยๆ หรื อไปจุกตัวที,ทางนํ าออก
แสดงว่าการให้ แสงและการจัดกระแสนํ าไม่ถกู ต้ อง สาหร่ายสี
เขียวงอกงามเกินไปแสดงว่าปริ มาณธาตุอาหารที,ละลายใน
นํ าไม่สมดุล อาการบางอย่างจะสังเกตพบเมื,อเวลาผ่านไป
เป็ นเดือนหรื อเป็ นปี เช่น ดอกปะการังหลุดล่อนออกจาก
โครงสร้ างเหีย, วเฉาไม่เบ่งบานหรือมีจดุ ด่างแสดงว่ามีปัญหา
Polyp ทีแ, ข็งแรงจะปกคลุมเต็มพื นทีโ, ครงสร้ างไม่หลุดล่อน
สิง, แวดล้ อมในตู้ทงระบบไม่
ั
ไม่เทีย, งไม่ตรงกับระบบนิเวศใน
ส่วนปลายกิ,งและแผ่นที,มีสอี อ่ นแสดงการเจริ ญเติบโต
ทะเล หลังจาก set up สมบูรณ์
แทบจะไม่มีการเปลีย, นแปลงอีกเลย (หมายถึง ตําแหน่งแห่งที,ของพืชและสัตว์ ส่วนสิง, แวดล้ อม
ภายในตู้ต้องตรวจวัดสมํา, เสมอ เอาใจใส่ควบคุมอย่างจริ งจัง) กิ,งก้ านเติบโตปี ละ 1-1.5 เซนติเมตร
แข็งทื,ออยูก่ บั ที,ไม่ขยับเขยื อนไปไหน สถาบัน Smithsonian รายงานว่าเลี ยง Sea anemone ไว้
ตัวหนึง, ตังแต่
 ก่อตังสถาบั

นยังอยูจ่ นถึงบัดนี  120 กว่าปี ท่านต้ องมองภาพเดิมๆ อสงไขยเวลา
ความรู้สกึ ลึกๆ ต่อตู้ปะการังบอกว่า Amazing ก็จริ งอยู่ แต่ความเข้ มแสงระดับที, Zooxanthellae
อยูไ่ ด้ นนั  ไม่สบายตาสําหรับมนุษย์ในยามพักผ่อน ปะการังไม่สนองตอบอารมณ์มนุษย์ ไม่กระดีE
ลานเบียร์ หน้ าโบสถ์
กระด๊ าเข้ ามาประจบเลียแข้ งเลียขา ควรชัง, ใจให้ ดี รักแท้ แน่จริงจึงค่อยลงทุน หรื อเก็บสตังค์ไว้ ซื อ

ทัวร์ ไปเบอร์ ลนิ ปี ละครัง สองครัง ซื อตัว4 เข้ าไปนัง, มองทังวั
 นให้ สมใจอยาก เวลาทีเ, หลือไปเที,ยวชมสโมสรฟุตบอลตามเมืองต่างๆ
แล้ วแวะชิมไส้ กรอกขาหมูเยอรมันแกล้ มเบียร์ ที,มใี ห้ เลือกนับร้ อยยีห, ้ อ จูงหมาพาเมียเดินชมสวนป้อมปราการพระราชวังโบราณ
น่าจะเพริดเพลินกว่า
ปะการังถูกนําขึ นและนําเข้ ามาจําหน่ายในตลาดจตุจกั รมากมาย สินค้ าที,
สนับสนุนการเลี ยงปะการังในที,จํากัดก็โฆษณาขายกันดาษดื,น เป็ นสิง, เร้ าที,
นับวันจะยิง, สร้ างกระแสรุนแรงมากขึ นต่อภาพลักษณ์ของกรมประมงใน
ฐานะผู้ถือพระราชบัญญัติ ทังๆ
 ทีใ, นเมืองไทยเท่าที,เคยรู้เคยเห็นไม่ปรากฏ
ข้ อมูลชัดเจนว่ามีความสําเร็ จในการดูแล ตังไม่
 สาํ เร็จก็ไปซื อมาใหม่ซํ าแล้ ว
ซํ าอีกจนความอยากหมดไปหรื อหมดทุนทรัพย์ ประกาศขายเลหลังอุปกรณ์
รอคนอยากรุ่นใหม่เช้ ามาเป็ นเหยื,อต่อไป หากปล่อยให้ เป็ นเช่นนี ทรัพยากรก็
ตู้เลี ยงงูเขียว
ทรุดโทรมเสียหายต่อเนื,อง ถึงแม้ จะเป็ นส่วนน้ อยมากเมื,อเทียบกับความ
เสียหายทีเ, กิดจากการทําเมกะโปรเจคค์ถมทะเลเปลีย, นแปลงทางนํ า ขุดคุ้ยพื นท้ องทะเลตามล่ามหาศาลสมบัติ นํ าทิ งและขยะ
แต่มนั เป็ นสนิมเรื อ รังกัดกร่อนไปทีละน้ อยๆ รบกวนจิตใจอยูต่ ลอดเวลา
นักบริ หารเขาคิดอย่างไร จะวางนโยบายกําหนดตัวชี วัดกี,ระดับ ก็ช่างเขาเถอะปล่อยเขาไป สันชาติญาณ (basic instinct) ของ
นักวิชาการประมงบ้ านนอกบอกว่า หนทางแก้ ปัญหาไม่ให้ เกิดความสูญเสียกับแนวปะการังทีถ, กู หักถูกทุบมาขายมีทางเดียว
คือ ต้ องให้ สาํ เร็ จความตามประสงค์ เราต้ องมีวิธีการที,มนั, ใจว่าเมื,อคนอยากซื อมาเลี ยงแล้ วปะการังจะอยูร่ อดเติบโตได้ เพราะตู้
ที,ประสบความสําเร็ จตังครั
 ง เดียวเลี ยงไปนานหลายสิบปี อีกทังอุ
 ปนิสยั คน
ไทยนันสิ
 ง, ใดที,ทําได้ จนเป็ นเรื, องสามัญธรรมดาแล้ ว ความสนใจอยากได้
อยากมีไว้ ในครอบครองจะมลายไป ถึงเวลานันหากมี

คนมาเสนอขายก้ อน
ปะการังมีชีวิต แม้ หางตาก็มิชําเลืองมอง สถานแสดงพันธุ์สตั ว์นํ าทีร, ัฐบาล
แต่ละยุคสมัยใช้ ภาษี อากรลงทุนสร้ างทิ งไว้ มีรอบประเทศไทยนับร้ อยแห่ง
ขันแรกอาจ

Copy & Paste ลอกระบบของฝรั,งมาปรับปรุ งแก้ ไขตู้เก่าทิ ง
ตู้เลี ยงตักE แตน
ร้ างสักตู้สองตู้ ลุยถัว, ไปข้ างหน้ าหาหนทางของเราเองโดยไม่ต้องขอตัง
งบประมาณ ไม่ต้องเขียน ว.1 ด หรื อคิดอยูใ่ นกรอบระเบียบวิธีวจิ ยั อันใด
เมื,อใดปรากฏชิ นงานเป็ นที,ประจักษ์ เมื,อนันแผนยุ

ทธศาสตร์ เขาจะเขียนตามมาทีหลังเอง เชื,อขนมเจ๊ กกินได้ เลย
เรื,องและภาพประกอบ สุทธิชยั ฤทธิธรรม (กรกฎาคม 2557)

