ปะการังมีชีวิต (Aloha ฮาวาย ตอน 2)
Waikiki Aquarium สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําเก่าแก่เป็นอันดับสอง
ของสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1904 อาคารหลังปัจจุบันเปิด
ใช้งานในปี ค.ศ. 1955 อยู่ในบริเวณสวนสาธารณะตอนปลายสุด
ของหาดไวกิกิ อัตราค่าเข้าชมเพียง 12 USD เด็ก ผู้สูงอายุ และ
สมาชิก ราคาลดลงตามส่วน ตัวอาคารทรงบังกะโลชั้นเดียว ผนัง
ด้านหน้าเรียงด้วยหินใหญ่ยาแนวแบบสมัยนิยมเมื่อ 60-70 ปีที่
แล้ว ด้านซ้ายมีแผ่นป้ายทองเหลืองบนพื้นสีเขียวเข้มติดอยู่แสดงปี
ที่ก่อตั้งบ่งบอกถึงความเก่าแก่ของสถานที่ พื้นหลังของ Logo เป็น
Waikiki Aquarium เป็นหนึ่งในบรรดา
รูปหอยงวงช้าง (chambered nautilus) ผ่าซีกให้เห็นโครงสร้าง
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําของโลกนีท้ ี่เคยตั้ง
ภายใน โดยมีรูปปลาผีเสื้อปากยาว (Yellow longnose
ความหวังไว้ว่าจะต้องแวะไปดูสักครั้งหนึ่ง
butterflyfish) ซ้อนทับอยู่ด้านบน รูปหอยงวงช้างน่าจะเป็น
ด้วยคําโฆษณาที่ปรากฏอยู่บนโลก
อินเตอร์เน็ตมาเนิ่นนานกว่า 20 ปี ถึง
ประกาศเกียรติคุณให้กับ Dr. Leighton Taylor สมัยที่ท่านปฏิรูป
ระบบน้ําและกระบวนการดูแลสัตว์น้ําจนหอยงวงช้างสามารถผสม ความสําเร็จในการทํา Coral farm บนฝั่ง
โดยใช้ระบบอย่างง่าย
พันธุ์วางไข่ในตู้แสดงได้และอนุบาลจนเป็นผลสําเร็จ ผลผลิตลูก
หอยที่เพาะฟักได้แจกจ่ายให้สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําที่เป็นพันธมิตรกันนําไปจัดแสดงโดยไม่ต้องออกทะเลไปจับ
มาใหม่จากธรรมชาติ แสดงให้เห็นขีดความสามารถของ
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์
ธรรมชาติ ส่วนปลาผีเสื้อปากยาวไม่รู้ว่าเกี่ยวพันอะไรกับ
ประวัติศาสตร์ของที่นี้ เพราะเท่าที่ข้อมูลมีอยู่ ปลาตัวนี้
ยังไม่มีใครเพาะพันธุ์มันได้สําเร็จ รู้เพียงแต่ว่ามันมีอยู่
มากในแนวปะการังของหมู่เกาะฮาวาย University of
Hawaii เขียนด้วยตัวอักษรขนาดจิ๋วอยู่ใต้โลโก้อย่างเจียม
เนื้อเจียมตัว ด้านล่างของป้ายมีตัวอักษรเขียนไว้ว่า
protect the life of the ocean เพื่อแสดงเจตนารมณ์ Coral farm ตัวจริงที่ยังคงใช้งานได้อยู่ แสดงการปัก
ขององค์กรต่อสาธารณชนอีกด้วย
ชํากิ่งปะการังท่ามกลางสายลมและแสงแดด ถัง
ใครที่เคยไปเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําขนาดใหญ่
ทันสมัยในประเทศญี่ปุ่นหรือตะวันออกกลางก่อนมาที่นี้
อาจจะบ่นว่า Waikiki Aquarium ไม่เห็นมีอะไรเลย เดิน
แป๊บเดียวก็ทั่วแล้ว ..ใช่ครับ..มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ แต่
หากเจาะลึกถึงเบื้องหลังแล้วจะพบความธรรมดาแบบไม่
ธรรมดาของสถานที่แห่งนี้ ขนาดเล็กหรือใหญ่ไม่ใช่เรื่อง

สี่เหลี่ยมด้านซ้ายบนเป็นอุปกรณ์ทําคลื่นเทียม น้ําที่
ล้นไปในตู้กระจกทรงแบนเตี้ยด้านขวามือจัดวางหอย
มือเสือแสดงไว้หลายตัวพร้อมคําอธิบายการดูแล
อภิบาล พยายามเดินวนสังเกตดูตงั้ หลายเที่ยวก็ไม่เห็น
มีเครื่องมืออะไร นอกจากปั๊มน้าํ 2-3 ตัวเท่านั้น
นักท่องเที่ยวฝรั่ง เจ๊ก แขก ญวน ญี่ปุ่น หรือไทยก็
เหมือนๆ กันครับ มุมให้ความรู้นี้คอ่ นข้างเงียบเหงาไร้
ผู้คนสนใจ

สําคัญ วัดกันที่เนื้อหาสาระดีกว่า เจตนารมณ์ของคณะผู้ริเริ่มก่อตั้ง คือ “show the world the riches of
Hawaii’s reefs” นับว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลของคนเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้ว วันนี้สิ่งที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดให้
นักวิชาการประมงบ้านนอกเดินทางมาที่นี่ คือ Coral farm ที่มี
คําอธิบายอย่างย่อๆ ไว้ในเว็บไซด์ว่า ใช้ถังขนาด 950 ลิตร
ตั้งอยู่กลางแจ้งให้ปะการังได้รับแสงแดดธรรมชาติ สร้างกระแส
แคลื่นเลียนแบบธรรมชาติ น้ําสะอาดที่มีธาตุอาหารต่ําที่จัดการ
ด้วยวิธีการเลี้ยงปลาสินสมุทรและปลาเล็กปลาน้อยในแนว
ปะการังไว้ด้วยเท่านั้น อะไรมันจะง่ายปานนั้น ข้อมูลบอกว่า
ปะการังเขากวางที่ปักชําในถังนี้สามารถเติบโตงอกยาวได้สูงสุด
รูปนี้ต้องปรับกล้องไปเป็นระบบควบคุมด้วยมือ ถึง 20 เซนติเมตรต่อปี ผลผลิตที่ได้แจกจ่ายไปแสดงในสถาน
ทั้งการตั้งค่าแสงและความเร็วชัตเตอร์ เพื่อให้ แสดงพันธุ์สัตว์น้ําสาธารณะหลายแห่งทั่วสหรัฐ ใครที่สนใจใน
เห็นหนวดยาวเส้นบางเบาที่พริ้วไหวไปตาม
การเลี้ยงสัตว์น้ําไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มนี้ เคยคิดว่าการเลี้ยง
กระแสน้ําซึ่งบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของโพลิบ
ปะการังต้องลงทุนสูงมีอุปกรณ์พิสดารพันลึกตามคําบอกเล่า
ของกูรูแห่งสวนจตุจักร สมควรเดินทางมาดูให้เห็นกับตาสักครั้งหนึ่งก่อนที่จะควักกระเป๋าจ่ายสตังค์เรือนแสน
ออกไปกับวัสดุอุปกรณ์สารพัดสารพันที่ดูดีมีสกุล แต่บางชิ้นก็หามีประโยชน์อันใดไม่หรือมีประโยชน์บ้างแต่ก็
จ่ายแพงแบบเล่นไม่คุ้มค่าตัว ค่าเข้าชมที่นี่ก็ถูกมาก มาเดินดูแบบแล้วคัดลอกไปสร้างไปทําเองที่บ้านดีกว่าการ
ที่ท่านจะต้องซื้อโน่นซื้อนี่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ไปตามคําโฆษณาหลายอัฐหลายเฟื้องอยู่นะท่าน
ตู้แสดงปะการังมีชีวิต
กัลปังหา และแอนีโมนีมี
อยู่หลายตู้หลากสไตล์ ตู้
ขนาดใหญ่จัดในลักษณะ
กลุ่มก้อนหินปะการังที่
ชาวเรือสมัยโบราณสบถถึง
มันว่า “ไอ้หินโสโครก”
เนื่องจากมันทําให้เรือใบ
ตู้นี้ขอบอกว่ากว่าจะได้รูปต้องยืนรออยู่ตั้งนานสองนานจนกว่าพวกฝรั่ง เจ๊ก ญี่ปุ่นมุงทั้ง
อับปางมานักต่อนักแล้ว
เด็กและผู้ใหญ่จะล่าถอยไป ฝรั่งที่เหลืออยู่ 2-3 คนก็มีน้ําใจหลีกมุมกล้องให้ ฝรั่งอีกคนที่
ปะการังเขากวางที่ชอบ
ถือกล้องวิดีโอถ่ายอย่างขะมักเขม้นทุกช๊อตก็มายืนรอต่อคิวอยู่ข้างหลัง ปล่อยให้เราได้
แสงจ้าจัดวางอยู่ด้านบน
ถ่ายรูปอย่างสมใจอยาก ต้องขอขอบคุณน้ําใจไมตรีมา ณ ที่นี้
ใกล้ผิวน้ํา ลดหลั่นลงมา
ด้วยปะการังดอกกระหล่ํากลีบบางซ้อนกันเป็นช่อเป็นชั้นจนถึงก้นตู้ที่ลึกเกือบ 2 เมตร ตามซอกหลืบที่หลบ
แสงมีปะการังสีส้มพวกที่ไม่สังเคราะห์จัดวางอยู่ ฝูงปลาหลากสีว่ายเลาะไปมาประกอบกับหนวดยาวรุ่มร่าม

ของแอนีโมนีที่แกว่งไกวตามกระแสคลื่นช่วยให้ตู้ดูมีชีวิตชีวา และที่ตรงกลางใกล้กับพื้นตู้มีหอยมือเสือตัวใหญ่
เบ่งบานรับแสงอยู่อย่างสบายอกสบายใจ
ตู้แสดงระบบนิเวศชายฝั่งแบบน้ําครึ่งตู้ที่มีคนสนใจไม่
มากนัก ด้วยมันดูธรรมดาและติว่าจะดูระเกะระกะไป
ด้วยรากโกงกาง พื้นเลอะเทอะด้วยเศษซากพืช ผู้คน
มักจะมองผ่านไปโดยไม่ได้หยุดจ้องดูรายละเอียด ตู้นี้
ปล่อยปลาเสือพ่นน้ําแสดงว่าน้ํามีความเค็มต่ํา มีหอย
ขนาดเล็กที่กําลังแทะกินสาหร่ายเคลือบผิวใบของหญ้า
ทะเล บนพื้นทรายในดงหญ้าทะเลนั้นยังมีแอนีโมนี
หนวดสั้นอยู่ตัวหนึ่งด้วย มันคือสภาพความเป็นจริง
ตู้นี้มีกระจกเพียงครึ่งเดียว สามารถชะโงกหน้าเข้าไปก้ม
ของแนวหญ้าทะเลที่ขึ้นอยู่บนพื้นทรายใกล้ชายฝั่ง แต่
ดูได้ มีปา้ ยเตือนว่าอย่าเอามือลงไปไล่จับปลาในตู้
ที่สําคัญกว่านั้นคือแสงแดดธรรมชาติจากหลังคาโปร่ง
แสงที่ส่องลงมาหล่อเลี้ยงต้นโกงกาง หญ้าทะเล และแอนีโมนีให้งอกงาม ผู้ออกแบบจัดแสดงตู้นี้ต้องเป็นนัก
ธรรมชาติวิทยาที่มีความเข้าใจระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเลอย่างลึกซึ้งทีเดียว
กัลปังหาตามธรรมชาติมักจะพบบนหน้าผาใต้ทะเลที่กระแสน้ําไหลเชี่ยวกราก
ฐานยึดแน่นกับก้อนหิน กิ่งก้านเรียวมีความแข็งแรงเหนียวแน่นแต่อ่อนไหวให้
ตัวโค้งงอได้ไม่เปราะหักเหมือนกิ่งปะการัง ความสมบูรณ์ของสัตว์น้ําในกลุ่ม
แอนโทซัวในตู้แสดงของที่นี่ก็สมกับราคาคุยที่เคยได้อ่านมาจากข้อมูลใน
อินเตอร์เน็ตครับ ตู้แสดงของที่นี่ถึงจะมีไม่มากนักแต่หากจะจาระไนให้เห็นภาพ
คล้อยตามไปทั้งหมดคงต้องใช้พื้นที่หลายหน้ากระดาษ Touch pool ของที่นี่ก็
ไม่เหมือนที่อื่นด้วยเน้นไปเฉพาะเรื่องความเกี่ยวพันของชีวิตสัตว์น้ํากับแนว
ปะการัง เรียกว่า Edge of the Reef: marine life of Hawaiian shore และ
หากจะถามว่าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําแห่งนี้มีอะไรที่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
กับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําในประเทศไทยเรา อืมม..ม์ ที่นี่ถึงจะเก่าแก่แต่ตู้ไม่รั่ว
นะท่าน คําตอบที่หลุดออกมาจากปากทันทีทันควันโดยที่ไม่ต้องคิดเลย
องค์กรที่เก่าแก่ขนาดนี้ย่อมถูกกาลเวลาบ่มเพาะมาอย่างสุกงอม ช่วงรุ่งโรจน์ก็
สร้างขวัญกําลังใจให้ฮึกเหิม การฝ่าวิกฤติช่วงภาวะตกต่ําช่วยทําให้องค์กร
เข้มแข็งขึ้น ซึ่ง Waikiki Aquarium ก็เคยตกต่ําอยู่นานถึงครึ่งศตวรรษ
เนื่องจากข้อจํากัดของระบบรัฐกิจ จนกระทั่ง ปี ค.ศ. 1973 ที่องค์กรแห่งนี้ทรุด
โทรมจนถึงขีดสุดที่อเมริกันชนจะทนได้ รัฐก็ป่าวประกาศหาอเมริกันฮีโร่มาช่วย
เมื่อ Dr. Taylor รับอาสาเข้ามาและเขียนแผนปฏิรูปกระบวนทัศน์ใหม่นําเสนอในปี ค.ศ. 1978 ทําให้ Waikiki
Aquarium กลับกลายมาเป็นองค์กรที่มีชีวิตชีวาและยังเป็นต้นแบบให้สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําแห่งอื่นๆ อีกด้วย
สุขภาพของสัตว์น้ํากลุ่มนี้ดู
ได้จากความสมบูรณ์ของสี
ไม่มีจดุ ด่างซีดจางและไม่มี
การหลุดล่อนของโพลิบ

ใครอยากรู้ประวัติโดยละเอียดก็หาอ่านได้เพราะลูกฝรั่งช่างบันทึกอยู่แล้ว แต่ลูกไทยนี่แหละที่จะทําอย่างไร
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําสมุทรสาครที่กําลังจะโอนมาอยู่ในความดูแลของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
สมุทรสาคร ลงทุนรวมทั้งหมดเกือบหนึ่งร้อยล้านบาท สร้าง
มาแค่ 5-6 ปี ตู้รั่วซึม อุปกรณ์ อาคาร บ่อพักน้ํา เสื่อมสภาพ
เกือบหมดแล้ว การออกแบบระบบน้ําก็สิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าสูง
มาก อีกทั้งของหลวงงานก็ต้องเป็นแบบราชการไทยปกติที่
ระเบียบพัสดุระเบียบการเงินวิธีการงบประมาณบีบรัดจน
แร้นแค้นขยับเขยื้อนอะไรไม่ได้ เงื่อนไขงานวิจัยที่ต้องส่ง
โครงการล่วงหน้าสองสามปีที่มันปิดกั้นแนวทางพัฒนา
นวัตกรรมโดยสิ้นเชิง เราจะต้องทนรับสภาพอย่างนี้ไปอีกกี่
ศตวรรษ เราจะไม่ทําอะไรกับมันเลยเหรอ ถ้าเราอยากเห็น
การให้ความรู้แก่เยาวชนเป็นเป้าหมายที่สําคัญ
ประการหนึ่งของสถานแสดงพันธุส์ ัตว์น้ํา
พัฒนาการและความคุ้มค่าของการใช้ประโยชน์เงินภาษีอากร
ของเรา เราจะต้องดิ้นให้หลุดออกไปจากวงจรเดิมๆ ให้ได้ มัน
เป็นไปได้ไหมที่จะผนวกเรื่องความพยายามของภาคเอกชนไทยที่จะปลดสัตว์น้ําในกลุ่มแอนโทซัว หอยมือเสือ
และสัตว์ทะเลหลายชนิดออกจากบัญชีสัตว์น้ําคุ้มครองประเภท ก. ที่ห้ามแตะต้องครอบครองเป็นเจ้าของ
เด็ดขาด ลงมาเป็นบัญชี ข. สัตว์น้ําคุ้มครองประเภทเพาะเลี้ยงได้สามารถทําฟาร์มให้มีผลิตผลออกมาค้าขายได้
ในที่ประชุมก็ถกเถียงกันไม่จบไม่สิ้น ภาคเอกชนก็อ้างผลงานของฝรั่งมังค่า ญี่ปุ่น เจ๊ก แขก ท่านบอกว่าประสบ
ผลสําเร็จนานัปการ ในเมืองไทยต้องทํางานอยู่ใต้ดินไม่สามารถหาหลักฐานมาแสดงได้เพราะมันผิดกฎหมาย
หน่วยราชการผู้บังคับใช้กฎหมายก็ไม่ยอมรับฟัง โอกาสนี้ถ้าเราปรับใช้แนวทางประชารัฐที่รัฐบาล คสช. กําลัง
ผลักดันอยู่ในขณะนี้ แจกกันไปบริษัทละตู้สองตู้ ลงแรงจ่ายสตังค์หน่อย ซ่อมแซมฟื้นฟูจัดการระบบ ทําในสิ่งที่
ท่านว่าท่านเจ๋ง นักวิชาการเก็บรายละเอียดงานทดลองวิจัยทําบันทึกผลงานออกมาเป็นหลักฐานราชการ ผู้ชม
ที่มาเยี่ยมชมปีละแสนกว่าคนเป็นประจักษ์พยาน การปลดล๊อคก็จะเป็นเรื่อง Win Win ง่ายนิดเดียว ความคิด
แบบลูกทุ่งบ้านนอกนี้มันพอจะมีทางเป็นไปได้ไหมครับท่านอธิบดีฯ อดิศร ท่านประมงจังหวัดชัยภูมิคนภูธร
ช่วยกันออกหัวคิดหน่อยเป็นไร การเลี้ยงปะการังมีชีวิตไว้ดูเล่นในบ้านเรือนจะได้
กลายเป็นเรื่องธรรมดาสามัญกันเสียที ไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินไปดูถึงฮาวาย ยกเว้น
ท่านอยากจะหาเรื่องไปดูสาวๆ นุ่งบิกินี่เล่นกระดานโต้คลื่นเท่านั้น
สุทธิชัย ฤทธิธรรม เรื่องและภาพประกอบ (สิงหาคม 2559)

