
แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 10 

 

บทที่ 10 พรรณไมน้ําและการจัดตูปลา 

 

เนื้อหา  

 1. ประเภทและชนิดของพรรณไมน้ําท่ีนิยมปลูก 

2. การเตรียมวัสดุและอุปกรณเพ่ือจัดตูพรรณไมน้ํา 

3. ข้ันตอนและวิธีการจัดตูพรรณไมน้ํา 

4. การดูแลรักษาตูพรรณไมน้ํา  

5. การเลี้ยงสัตวน้ําในตูพรรณไมน้ํา 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

เม่ือศึกษาบทท่ี 10 แลวนักศึกษาสามารถ 

1. บอกชนิดของพรรณไมน้ําท่ีนิยมปลูกได 10 ชนิด 

 2. บอกชนิดอุปกรณท่ีจําเปนเพ่ือใชจัดตูพรรณไมน้ําได 

3. อธิบายข้ันตอนและวิธีการจัดตูพรรณไมน้ําไดพอสังเขป 

4. บอกวิธีการการดูแลรักษาตูพรรณไมน้ําได 

5. บอกชื่อชนิดสัตวน้ําท่ีนํามาเลี้ยงในตูพรรณไมน้ําได 5 ชนิด 

จํานวนคาบท่ีเรียน       8 คาบเรียน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ฟงคําบรรยายประกอบการใช PowerPoint เก่ียวกับเนื้อหาท่ีเรียน 

 2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปราย 

 3. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

 4. ฝกปฏิบัติการจัดตูพรรณไมน้ํา 

 5. ตอบคําถามทายบท 
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ส่ือการเรียนการสอน  

 1. สื่อ PowerPoint ประกอบดวยคอมพิวเตอรแบบพกพา พรอมดวยเครื่องฉายภาพ 

 2. เอกสารประกอบการสอนและหนังสืออานประกอบ 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตการณมีสวนรวมในกิจกรรมและการแสดงความคิดเห็น 

 2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา และบันทึกการทํากิจกรรม การตอบคําถาม การ

ใหความสนใจในขณะอภปิรายและซักถาม 

 3. ตรวจการทําแบบฝกหัดทายบทเรียน และเก็บคะแนน 
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บทท่ี 10 

พรรณไมนํ้าและการจัดตูปลา 
 

พรรณไมน้ําท่ีมีการเพาะเลี้ยงเพ่ือใชประดับตูปลาและจัดสวนพรรณไมน้ํา มีมากกวา 250 

ชนิด ประเทศไทยเปนแหลงกําเนิดพรรณไมน้ําสวยงามหลายชนิด ซ่ึงมีชนิดท่ีเดนประมาณ 60 ชนิด  

ท่ีพบในแหลงน้ําธรรมชาติ และนํามาเพาะเลี้ยงขยายพันธุได ตัวอยางเชน ผักเปดแดง พรมมิ ไสปลา

ไหล สาหรายหางกระรอก และสาหรายพุงชะโด เปนตน นอกจากนั้นยังมีพรรณไมน้ําตางประเทศอีก

หลายชนิดท่ีนําเขามาปลูก ก็สามารถเจริญเติบโตแพรขยายพันธุไดดีในประเทศไทย ในปจจุบันมีการ

พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงพรรณไมน้ํา และการปรับปรุงพันธุ ทําใหเกิดพรรณไมน้ําท่ีมีลักษณะ

รูปราง และสีสันแตกตางกันมากมาย การจัดตูพรรณไมน้ําเปนอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผูท่ีมีความชอบ

บรรยากาศธรรมชาติ แตถูกนํามาจัดเรียงไวในตูกระจกขนาดตาง ๆ การท่ีจะปลูกพรรณไมน้ําให

ประสบความสําเร็จนั้น กอนเริ่มดําเนินการหากไดมีการศึกษาถึงปจจัยตาง ๆ ท่ีพรรณไมน้ําแตละชนิด

ตองการอยางละเอียด ก็จะทําใหการดําเนินงานสําเร็จไดโดยงาย พรรณไมน้ําแตละชนิดตองการ

สภาพแวดลอมท่ีแตกตางกันออกไป เชน พรรณไมน้ําบางชนิดเปนพืชลอยน้ํา ลอยใตผิวน้ํา พืชทองน้ํา 

พืชครึ่งบกครึ่งน้ํา หรือแมแตพืชชายน้ํา นอกจากนั้นพรรณไมน้ําเปนพืชท่ีมีสวนประกอบตาง ๆ ไดแก 

ราก ลําตน ก่ิงกาน ดอกและใบ ขนาดเล็ก บอบบาง สามารถเกิดการแตกหัก บอบช้ําและตายไดงาย 

พรรณไมน้ําจึงตองมีการดูแลและเอาใจใสอยางดี และสมํ่าเสมอ การจัดปลูกหรือตบแตงพรรณไมน้ํา

ในตูเพ่ือใหดูสวยงามนั้น นอกจากจะพิจารณาจากลําตน ใบ และสีสันของพรรณไมน้ําแตละชนิดแลว 

ตองคํานึง ถึงการคัดเลือกชนิด ท่ีสามารถนํามาปลูกไวในสภาพ แวดลอมเดียวกันได ตลอดจนอัตรา

การเจริญเติบโตของพรรณไมน้ําแตละชนิดดวย หากมีการจัดวางไมถูกท่ีก็จะทําใหภูมิทัศนในตูพรรณ

ไมน้ํานั้นเสียไปได ตัวอยางการจัดตูพรรณไมน้ําแสดงไวในภาพท่ี 10.1  

ประเภทของพรรณไมน้ํา 

วันเพ็ญ มีนกาญจน และกาญจนรี พงษฉวี (2543) กลาววา พรรณไมน้ําสวยงาม (Aquarium 

Plants) หมายถึง พรรณไมน้ําท่ีมีลักษณะและสีสันสวยงามสามารถเจริญเติบโตไดดีเม่ือนํามาปลูก

ประดับไวใตน้ํา ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปนประเภทตางๆ ตามท่ีอยูอาศัยดังนี้ 

1. พืชลอยน้ํา (Floating Plants) เปนพรรณไมน้ําท่ีเจริญอยูบริเวณผิวน้ํา ลอยน้ําไปไดอยาง

อิสระ ท่ีนิยมนํามาปลูกในตูกระจก ไดแก ริคเซีย และกระจับ เปนตน 

2. พืชลอยใตผิวน้ํา (Suspended Plants) เปนพรรณไมน้ําท่ีจัดเปนพืชน้ําอยางแทจริง มี

สวนของใบ ราก ลําตน แขวนลอยอยูใตผิวน้ํา เคลื่อนท่ีไปโดยกระแสน้ํา เกิดดอก ผล อยูใตน้ํา หรือ
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บางชนิดอาจชูดอกข้ึนมาเหนือผิวน้ํา มีลําตนผอมยาว และใบออนบอบบาง พรรณไมน้ําประเภทนี้ 

ไดแก สาหรายพุงชะโด สาหรายหางกระรอก และสันตวาหางไก เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10.1 ตูพรรณไมน้ําฝพระหัตถประทาน พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี  

      พระวรราชาทินัดดามาตุ 

3. พืชทองน้ํา (Submerged Anchored Plants หรือ Emerged Plants) เปนพรรณไมน้ําท่ี

ข้ึนอยูบริเวณพ้ืนดินใตน้ํา โดยมีรากยึดท่ีพ้ืน มีลําตนสั้น แข็งแรงอาจมีใบและดอกอยูใตน้ําหรือชูข้ึนมา

เหนือน้ํา ใบท่ีอยูใตน้ํามีลักษณะรูปรางตางจากใบท่ีลอยน้ําหรือใบเหนือน้ํา โดยท่ีอยูเหนือน้ํามักมี

ขนาดใหญกวา หนา และแข็งแรงกวา ผิวดานบนมักมีสารคิวตินเคลือบอยูบางๆ บางชนิดมีบางสวน

ของตนอยูเหนือน้ํา พรรณไมน้ําประเภทนี้ไดแก เทป บัว สาหรายคาบอมบา และไสปลาไหล เปนตน 

4. พืชครึ่งบกครึ่งน้ํา (Amphibian Plants) เปนพรรณไมน้ําท่ีข้ึนอยูบริเวณน้ําตื้น หรือใกลฝง 

มีรากยึดดินสวนลางของตนอยูใตน้ําและมีสวนบนตนอยูเหนือน้ํา อาจจะไหลเปนตนใตดินท่ีแตก

ออกไปกระจายโดยรอบ พรรณไมน้ําประเภทนี้ไดแก พืชในสกุล Crypotcoryne บางชนิดและ     

อเมซอนชนิดตางๆ  

5. พืชชายน้ํา (Marginal Plants) พรรณไมน้ําประเภทนี้มักข้ึนบริเวณชายน้ํา หนองน้ําท่ีมีน้ํา

ทวมขังตื้นๆ หรือท่ีชื้นแฉะ มักจะไมมีระยะท่ีอยูใตน้ํา น้ําเปนเพียงปจจัยท่ีชวยการเจริญเติบโตเทานั้น 

ตัวอยางของพืชประเภทนี้ไดแก ผักเปดแดง รากดําใบยาว รากดําใบใหญและ ชวามอส 
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(ก) พืชลอยใตผิวน้ํา- สาหรายฉัตร 

 
(ข) พืชทองน้ํา-เทปเกลียวสิงคโปร 

 
(ค) พืชครึ่งบกครึ่งน้ํา-อเมซอนผักกาด 

 
(ง) พืชชายน้ํา-ผักเปดแดง 

 

ภาพท่ี 10.2 ประเภทของพรรณไมน้ําสวยงามแบงตามแหลงท่ีอยูอาศัย 

ท่ีมา :  ธิวลักษณ บุณนาค (2553) 

ชนิดของพรรณไมน้ําที่นิยมปลูก 

 พรรณไมน้ําท่ีนิยมปลูกเพ่ือประดับตูปลานั้นมีหลายชนิดดวยกัน อีกท้ังภูมิประเทศของ

ประเทศไทย มีความเหมาะสมสําหรับการแพรขยายพันธุของพรรณไมน้ําหลายชนิด  

 สุชาดา ศรีเพ็ญ (2530) วันเพ็ญ มีนกาญจน และคณะ (2535) วนาวรรณ จันทรหนูหงส 

(2539) วันเพ็ญ มีนกาญจน และกาญจนรี พงษฉวี (2543) ธิวลักษณ บุณนาค (2553) อรุณี รอดลอย 

และคณะ (2555) และ กาญจนรี พงษฉวี และคณะ (2558) ทําการรวบรวมรายชื่อพรรณไมน้ําและ

ลักษณะท่ัวไปของพรรณไมน้ําท่ีนิยมปลูกและนํามาประดับตูปลา แสดงไวในภาพท่ี 10.3 และ 10.4 

ดังนี้  

 1. แอมมาเนีย (Ammania senegalensis) พรรณไมน้ําชนิดนี้พบในท่ีชื้นแฉะบริเวณชายน้ํา 

แตเจริญไดดีในท่ีมีน้ําทวมขัง ปลูกใตน้ําได เปนพืชลมลุกอายุเพียงปเดียว ทนทานตอการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพแวดลอมไดดีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมอยูในชวง 20-25 องศาเซลเซียส ลําตนเรียวยาวมีขอปลอง

เห็นไดชัดเจน ใบเปนใบเดี่ยวแตกจากลําตนแบบตรงขาม ไมมีกานใบ สีของใบมีตั้งแตสีเขียวจนถึงสี

แดง แผนใบมีรูปเปนรูปหอกท่ีมีโคนใบแคบกวาปลายใบ ปกติขอบใบเรียบแตในใบแกขอบใบมักจะ
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มวนไปทางดานหลังของใบ ขนาดของใบยาวประมาณ 3-8 เซนติเมตร และกวางประมาณ 1.0-1.5 

เซนติเมตร 

2. อะนูเบียส (Anubias nana) พรรณไมน้ําชนิดนี้ปลูกไดดีในพ้ืนน้ําท่ีเปนทราย และชอบ

อุณหภูมิน้ําท่ี 25 องศาเซลเซียส มีแสงสวางนอย นิยมปลูกในตูกระจกบริเวณดานหนาของตู 

เนื่องจากมีขนาดเล็ก ลําตนมีสีเขียวเขม กานใบยาวแผกวางหุมประกบกัน ใบเปนใบเดี่ยว รูปราง

คลายไขมีสีเขียวเขมเชนกัน ความสูงของตนประมาณ 15 เซนติเมตร 

 3. ลานไพลิน (Bacopa caroliniana) เปนพืชท่ีชอบอยูในท่ีลุมชายน้ํา ลําตนและแข็งแรงไม

เนาเสียงายสามารถปลูกใตน้ําได ชอบอุณหภูมิท่ี 18-25 องศาเซลเซียส ลําตนลักษณะกลมใหญ 

แข็งแรง อาจข้ึนใตน้ํา ใบเปนใบเดี่ยวรูปไขโคนใบกวางกวาปลายใบ ไมมีกานใบ โคนใบแนนติดกับลํา

ตน ขนาดของใบยาว 2-3 เซนติเมตร ใบท่ีเจริญเหนือน้ําจะหนาและเปนมันกวาใบท่ีเจริญใตน้ํา 

 4. ไสปลาไหล (Barclaya longifolia) เปนไมท่ีมีสีสวยงามคอนขางหายาก นิยมปลูกในตู

กระจกชอบดินปนทรายอุณหภูมิอยูระหวาง 23-28 องศาเซลเซียส ลักษณะลําตนเปนตนใตดิน เปน

เหงามีลักษณะเปนหัวขนาดเล็ก ใบเดี่ยวแตกออกจากลําตนลักษณะเปนกอ แผนใบเปนรูปหอก ขอบ

ใบเรียบเปนคลื่น ฐานใบเวาเปนรูปหวัใจ ใบยาวสูงสุดประมาณ 30 เซนติเมตร กวางประมาณ 3-4 

เซนติเมตร กานยาวประมาณ 10 เซนติเมตร 

5. ตนหอมน้ํา (Crinum thaianum) พรรณไมน้ําชนิดนี้ชอบข้ึนในท่ีชื้นแฉะพบท่ีบริเวณชาย

น้ํา นิยมปลูกในตูปลาขนาดใหญ เจริญไดดีในน้ําอุณหภูมิ 25-28 องศาเซลเซียส ลําตนมีลักษณะเปน

หัวแบบหัวหอม เจริญอยูในดินใตน้ํา ใบเปนแถบยาวแตกจากลําตนเปนกอ ใบจะหุมประกบกันไวทํา

ใหดูเหมือนลําตน ใบมีสีเขียวออนถึงเขียวแก ขนาดใบกวาง 1.5-3.0 เซนติเมตร และอาจยาวถึง    

1.5 เมตร 

6. อเมซอนใบกลม (Echinodorus cordifolius) พืชชนิดนี้ปลูกไดในพ้ืนน้ําท่ีเปนกรวด ทราย

หรือดินปนทราย อุณหภูมิท่ีเหมาะสม 10-27 องศาเซลเซียส ลําตนมีลักษณะเปนเหงาใหญ มีรากฝอย

มากมายแยกจากลําตน กานใบแตกจากลําตนหรือเหงาใตดิน ใบออนท่ีแตกใหมมีลักษณะคอนขางยาว

คลายหอก ฐานใบเวาเปนรูปหัวใจ ใบหนาสีเขียวเห็นเสนใบเดนชัด 

7. แวนแกว (Hydrocotyle leucocephala) พรรณไมน้ําชนิดนี้นิยมปลูกบริเวณดานหนา

ของตูเพราะมีขนาดเล็ก ชอบข้ึนท่ีอุณหภูมิ 10-25 องศาเซลเซียส และมีแสงสวาง ลําตนมีขนาดเล็ก

และบางมากสูงเพียง 5-7 เซนติเมตร ใบเล็กกลมแผออกคลายรมมีสีเขียวสวาง ใบมีเสนผาศูนยกลาง

ประมาณ 2.5 เซนติเมตร 
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(ก) แอมมาเนีย 

 
(ข) อนูเบียส บารเทริใบกวาง 

 
(ค) ลานไพลินใบลาย 

 
(ง) ไสปลาไหลแดง 

 
(จ) ตนหอมน้ํา 

 
(ฉ) อเมซอนใบกลม 

 
(ช) แวนแกว 

 
(ซ) ดาวกระจาย 

 

ภาพท่ี 10.3 พรรณไมน้ําท่ีนิยมปลูกเพ่ือประดับตูปลา 

ท่ีมา :  ธิวลักษณ บุณนาค (2553) 
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 8. ดาวกระจาย (Hygrophila diffemis หรือ Synnema triforum) เปนพืชท่ีโตเร็วทนตอ

การเปลี่ยนแปลงไดดี เจริญอยูใตน้ําหรือชายน้ําไดอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 24-28 องศาเซลเซียส คา pH 

ระหวาง 6.5-7.0 ลําตนสูงตั้งตรงสูง 40-80 เซนติเมตร มีขอและปลองเห็นไดชัดเจน ปลองแตละ

ปลองยาว 2-7 เซนติเมตร มีก่ิงกานสาขามากมาย ใบเปนใบเดี่ยวแยกจากลําตนแบบตรงขาม แผนใบ

มี 2 แบบ ใบใตน้ํามีลักษณะเปนแฉกแบบขนนก ใบบางนิ่ม สีเขียวออน ขอบใบหยักเปนซ่ีฟนเลื่อย   

สีเขียวแก ใบหนาแตออนนุมคลายกํามะหยี่ 

 9. ลุดวิเจียเล็ก (Ludwigia arcuata) เปนไมท่ีชอบข้ึนท่ีพ้ืนน้ําเปนดินทรายหรือเปนทราย

อยางเดียว ชอบข้ึนท่ีอุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส มีแสงสวางมาก ลําตนมีลักษณะเปราะไมแข็งแรง 

รากสีขาวแตกออกตามขอ ใบมีผิวเรียบ มีการแตกแบบสลับหรือแบบตรงขามตามขอของลําตน ชั้นละ 

2 ใบ ปกติใบจะมีสีเขียวแตถาอุณหภูมิตํ่าจะมีสีแดง ขนาดของใบยาวประมาณ 3 เซนติเมตร กวาง   

2-5 เซนติเมตร 

10. หญาน้ํา (Sagittaria subulata) พืชชนิดนี้ชอบข้ึนในน้ําท่ีพ้ืนเปนดินโคลน อุณหภูมิน้ํา 

15-22 องศาเซลเซียส ลําตนมีลักษณะเปนเหงา ซ่ึงจะแตกเปนตนใหม ความสูงของตน 8-12 

เซนติเมตร ใบแตกเปนกอ ใบท่ีเกิดในระยะแรกๆ มีลักษณะเปนแผนเรียวยาว ใบท่ีเกิดในระยะหลัง

เปนกานใบและแผนใบชดัเจน แผนใบเรียวยาวไปจนถึงรูปไขมีเสนใบขนานกับใบ 

11. พรมมิ (Bacopa monnieri) พรรณไมน้ําชนิดนี้ชอบข้ึนในท่ีชื้นแฉะ แตเม่ือปลูกใตน้ํา   

ก็สามารถเจริญไดดี อุณหภูมิท่ีเหมาะสมอยูระหวาง 24-30 องศาเซลเซียส ลักษณะลําตนใหญอวบน้ํา 

เกลี้ยงไมมีขน สีเขียว มีขอปลองเห็นชัดเจน ลําตนท่ีเจริญในท่ีชื้นแฉะจะเลื้อยทอดไปตามพ้ืนดินปลาย

กระดกข้ึน มีรากงอกจากขอของลําตน ใบเปนใบเดี่ยว แตกแบบตรงกันขาม ไมมีกานใบ แผนใบเรียบ 

รูปไขคอนขางยาว 

 12. ผักเปดน้ํา (Alternanthera sessilis) พรรณไมน้ําชนิดนี้พบกระจายท่ัวไปบริเวณท่ีน้ํา

ทวมขัง ชื้นแฉะหรือคอนขางแหงเจริญใตน้ําไดดี ใบและลําตนแข็งแรงไมเนาเสียงาย เจริญไดดีท่ี

อุณหภูมิ 22-25 องศาเซลเซียส ลักษณะลําตนมีท้ังข้ึนตั้งตรง เลื้อยทอดยาวไปตามพ้ืนดินหรือลอยน้ํา 

สูงประมาณ 30 เซนติเมตร ลําตนท่ีลอยจะมีลักษณะพองกลวง สีของลําตนก่ิงกานและใบมีสีเขียวหรือ

เขียวอมมวง ใบเปนใบเดี่ยวเกลี้ยง กานใบสั้นมากใบรูปรางคลายหอกหรือรูปไข ปลายใบอาจจะแหลม 

ทูหรือมนกลม 

 13. ขาไก (Hygrophila polysperma) พรรณไมน้ําชนิดนี้ พบตามบริเวณชายน้ํา หรือ      

ท่ีชื้นแฉะ ปลูกไดในพ้ืนน้ําท่ีเปนดินปนทราย เจริญไดดีในท่ีแสงสวางเพียงพอ อุณหภูมิน้ําประมาณ 

15-30 องศาเซลเซียส ลําตนเรียวยาวมีก่ิงกานสาขาแตกจากลําตนเดิม ตั้งตรงใตระดับน้ํา มีรากแตก

จากโคนตนและขอของลําตน ใบไมมีกานใบ แตบริเวณโคนใบเรียวแหลมติดกับลําตน ใบแตกจาก   

ลําตนแบบตรงขาม มีรูปรางเปนรูปไขคอนขางยาว ปลายใบทู 
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14. วานน้ํา (Acorus calanus) พรรณไมน้ําชนิดนี้เปนพืชชายน้ํา มีขนาดใหญในการจัดลงตู

จึงนิยมปลูกอยูบริเวณดานหลังของตู สามารถอยูไดในท่ีๆ อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงในชวงกวาง 15-25 

องศาเซลเซียส ลําตนมีเหงา เลื้อยทอดไปตามใตดิน ใบเปนใบเดี่ยวลักษณะเรียวยาวเปนมัน ใบเกิด

เรียงกันเปนแผง คลายพัดบริเวณขอของลําตน ไมมีกานใบ ใบมีสีเขียวเขม 

 

 
(ก) ลุดวิเจีย พาลูสตรีส 

 
(ข) หญาน้ํา 

 
(ค) พรมมิ 

 
(ง) ผักเปดน้ํา 

 
(จ) ขาไกลาย 

 
(ฉ) วานน้ําใบดาง 

 

ภาพท่ี 10.4 พรรณไมน้ําท่ีนิยมปลูกเพ่ือประดับตูปลา (ตอ) 

ท่ีมา :  ธิวลักษณ บุณนาค (2553) 
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การเตรียมวัสดุและอุปกรณเพ่ือจัดตูพรรณไมน้ํา 

วนาวรรณ จันทรหนูหงส (2539) แนะนําถึงวิธีการเตรียมวัสดุและอุปกรณเพ่ือจัดตูพรรณไม

น้ําไวดังนี้ 

1. วัสดุปลูก ควรเปนกรวดท่ีไดจากแหลงน้ําจืด ขนาดกรวดควรใชประมาณ 1-2 มิลลิเมตร 

เตรียมใหมีความสูงจากพ้ืนตูอยางนอย 7-8 เซนติเมตร บางคนอาจใชดินสําเร็จรูปเปนวัสดุปลูก 

2. วัสดุตกแตง ไดแก ขอนไม ( drift wood ) หรือ หิน ขอนไมท่ีนํามาใชควรผานการแชน้ํา

มาในระยะเวลาหนึ่งเพ่ือใหจมน้ํา และไมมีสีหลุดลอกออกมาอีกเพราะจะทําใหน้ําสีไมสวย และอาจ

เปนสาเหตุใหเกิดตะไครน้ํา สําหรับการใชหินควรหลีกเลี่ยงหินปูน และหินท่ีมีเนื้อออน 

3. อุปกรณกรองและวัสดุกรอง ระบบกรองท่ีเหมาะสมกับตูพรรณไมน้ําปริมาตรมากกวา  

150 ลิตร คือระบบกรองนอกตู สวนตูท่ีมีขนาดเล็กอาจใชกรองแขวน สวนวัสดุกรองอาจใชพัมมิส     

ซีโอไลต และถานคารบอน ตามวัตถุประสงคการใชงาน 

4. แสงสวาง มักนิยมใชหลอดไฟ ไดแก หลอดเมทัลเฮไลด หลอดฟลูออเรสเซต ท่ีมีความเขม

แสงและความยาวคลื่นแสงเฉพาะ ถาเปนตูขนาด 90เซนติเมตร โดยท่ัวไปท่ีมีความกวางและลึกปกติ 

ก็จะตองใชหลอด ขนาด 18 วัตต จํานวน 4 หลอด หรือถาเปนตูขนาด 120 เซนติเมตร ก็จะตองใช

หลอด 36 วัตต จํานวน 4 หลอด เปนตน 

5. อุปกรณสําหรับการจายและละลายกาซคารบอนไดออกไซด เนื่องจากกาซคารบอนได 

ออกไซดในน้ํามีนอยกวาในชั้นบรรยากาศ ดังนั้นการนําพืชน้ําเหลานี้มาเลี้ยงในสิ่งแวดลอมจําลองจึงมี

ความจําเปนจะตองหาทางเติมกาซนี้ลงไปในน้ํา 

ข้ันตอนและวิธีการจัดตูพรรณไมน้ํา 

มณีรัตน หวังวิบูลยกิจ (2547) อธิบายถึงวิธีการจัดตูพรรณไมน้ํา ซ่ึงมีข้ันตอนและวิธีการ

ดําเนินการดังนี้  

1. ทําความสะอาดวัสดุและอุปกรณ  

1.1 ตูปลา ทําความสะอาด โดยลางดวยน้ําสะอาดและถูดวยผานิ่มๆ แลวท้ิงไวใหแหงเพ่ือ

กําจัดเชื้อโรค 

1.2 กรวด กอนหิน และขอนไม ลางตะกอนดินหรือสิ่งสกปรกอ่ืนๆ ท่ีเกาะอยูออกใหหมด 

สําหรับกรวดอาจจะตองแชน้ําไวคางคืน ลางน้ําโดยการใชไมหรือมือกวนใหสิ่งสกปรกออกใหหมด  

ลางหลายๆ ครั้งจนกวาน้ําจะใสสะอาดกอนหินหรือขอนไมใชแปรงขัดสิ่งสกปรกออกใหหมด ถาลาง

วัสดุดังกลาวไมสะอาด เม่ือเติมน้ําหลังจากจัดตูเสร็จแลวน้ําจะขุนยากท่ีจะแกไข 

1.3 พรรณไมน้ํา คัดเลือกพรรณไมน้ําท่ีสมบูรณ ควรเปนพรรณไมน้ําท่ีไดปลูกไวใตน้ําและ

มีรากเจริญดี ยกเวนพวกสาหรายอาจไมจําเปนตองมีรากก็ได ถารากยาวเกินไปตัดออกใหเหลือเพียง 
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1-2 เซนติเมตร เพ่ือสะดวกในการปลูกและเรงใหรากเจริญเร็วข้ึน ตัดใบเนาเสียท้ิง บรรจุไวใน

ถุงพลาสติกโดยไมตองใสน้ํา หรือเก็บไวในกลองโฟม เพ่ือปองกันไมใหตนไมเหี่ยวเฉา 

 2. ใสกรวดลงในตูแลวเกลี่ยใหเรียบ โดยใหระดับของกรวดดานหลังสูงกวาดานหลัง ดานหนา

สูงประมาณ 5- 10 เซนติเมตร และดานหลังประมาณ 12-20 เซนติเมตร ข้ึนกับขนาดของตู ท้ังนี้เพ่ือ

ความสวยงามและกรวดสวยงามและกรวดหนาพอท่ีจะปลูกพรรณไมน้ําได 

 3. จัดประดับดวยกอนหินหรือขอนไม โดยจัดวางใหสมดุลและสวยงามอยางมีศิลปะ การวาง

กอนหินหรือขอนไม ควรพยายามลองวางหลายๆรูปแบบ ถายังไมพอใจก็ยายเปลี่ยนมุมใหมอาจทําให

ดูดีข้ึน การวางหินหรือขอนไมควรคํานึงถึงลักษณะท่ีเปนธรรมชาติใหมากท่ีสุด กอนหินหรือขอนไมท่ี

ลักษณะเดน ซ่ึงเดนท้ังรูปราง ขนาดและสี ควรวางไวบริเวณกลางตู และควรวางกอนหินใหบางสวนฝง

อยูใตพ้ืนกรวด จะทําใหดูเปนธรรมชาติมากข้ึน ไมควรวางหินขนาดใหญไวบริเวณมุมตู เพราะจะเปนท่ี

สะสมของเสีย 

 4. เติมน้ําใหระดับน้ําสูงประมาณครึ่งตู เพ่ือความสะดวกในการปลูกตนไม และควรใชแผน

พลาสติกปดคลุมกรวดบริเวณพ้ืนกนตูกอนเติมน้ําเพ่ือปองกันไมใหกรวดท่ีปูไวกระจายออกไป

เนื่องจากกระแสน้ํา 

5. ปลูกพรรณไมน้ําหนาตูท่ีคัดแยกไวแลว ใชปากคีบจับโคนตนไม ฝงรากและสวนโคนลงใน

กรวดใหแนน โดยปลูกทีละตนถาเปนกอใหญ หรือปลูกครั้งละ 2-3 ตนถาเปนตนขนาดเล็ก กอนปลูก

ตนไมตองพิจารณาถึงตําแหนงท่ีจะปลูกตนไมแตละชนิด ท้ังนี้คํานึงถึงลักษณะ สี ขนาดของลําตนและ

ใบของพรรณไมน้ําท่ีจะสัมพันธกันเม่ือปลูกรวมกัน เชน ปลูกเปนกลุมรูปสามเหลี่ยม ปลูกเปนแนวยาว

ตามซอกหิน หรือเปนทางโคง เปนตน ถาเปนตนขนาดใหญจะสามารถจัดไดหลากหลายรูปแบบ

มากกวาตูขนาดเล็ก 

 6. ปลูกตนไมบริเวณกลางตูท่ีไดคัดแยกไวแลว โดยวิธีเดียวกับการปลูกหนาตู แตตอง

พิจารณาคัดเลือกตนไมตําแหนงท่ีจะปลูกใหมีรูปแบบและสีสันท่ีกอใหเกิดภูมิทัศนตอเนื่องอยาง

สวยงามกับตนไมหนาตู 

7. เติมน้ําใหเกือบเต็มตู สําหรับตูท่ีมีความสูงไมเกิน 45-50 เซนติเมตร สามารถเติมน้ําให

เกือบเต็มตูแตถาเปนตูท่ีสูงกวานั้น เติมน้ําใหสูงจากกรวดประมาณ 40-50 เซนติเมตร เพราะการปลูก

พรรณไมน้ําหลังตูซ่ึงมีลําตนสูงและใบยาว หากระดับน้ําไมสูงพอ ตนไมจะไมสามารถตั้งตรงได  

8. ปลูกพรรณไมน้ําหลังตูดวยปากคีบ โดยใชตนไมท่ีแยกไวในตอนแรก การปลูกตนไมหลังตู 

ควรพิจารณาคัดเลือกตนไมและปลูกใหสัมพันธกับไมกลางตูและหนาตู เพ่ือใหเกิดภาพรวมท่ีสวยงาม 

ควรปลูกตนไมหลังตูใหมีปริมาณหนาแนนเพ่ือบดบังผนังตูดานหลังท้ังหมด และควรปลูกใหยอดของ

พรรณไมน้ําอยูในระดับต่ํากวาผิวน้ําเล็กนอย เพ่ือใหตนไมเจริญเติบโตในระดับท่ีพอดีกับผิวน้ําตอไป 

9. ใชสวิงชอนเศษใบไมและเศษขยะอ่ืนๆ ออกใหหมด แลวเติมน้ําใหเต็มตู 
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 10. ติดตั้งระบบไฟฟา ระบบกรองและระบบใหกาซคารบอนไดออกไซด โดยพยายามเก็บ

สายไฟ ทอน้ําไวดานหลังตูใหมิดชิด และเก็บอุปกรณอ่ืนๆ ไวในตูหรือบริเวณอ่ืน ๆ ใหเรียบรอย 

การดูแลรักษาตูพรรณไมน้ํา 

วันเพ็ญ มีนกาญจน และกาญจนรี พงษฉวี (2543)  และ ธิวลักษณ บุณนาค (2553)         

ไดแนะนําการปลูกและดูแลรักษาพรรณไมน้ํา ดังนี้ 

 1. การตัดเล็มพรรณไมน้ํา เม่ือเห็นวาพรรณไมน้ําในตูเจริญเติบโตทําใหขาดความสวยงามตอง

รีบตัดแตงเพ่ือใหดูดีข้ึน ถาเปนพรรณไมน้ําท่ีมีลักษณะเปนกอ มีใบขนาดใหญ เชน อนูเบียส โลบิเลีย 

รากดําใบยาว อเมซอน ใชกรรไกรคมๆ ตัดใบแกและกานใบท่ีอยูบริเวณโคนตนท้ิงไปเพ่ือเรงใหยอด

ออนแตกข้ึนมาใหม สวนพรรณไมน้ําท่ีมีลําตนเปนขอปลองหรือเปนสายเรียวยาว ควรตัดยอดท่ียืดยาว

ท้ิงไปเพ่ือใหเกิดยอดใหมข้ึนมาแทนท่ี ท้ังนี้ในการตัดยอดเพ่ือการตกแตงใหดูสวยงามนั้นตองตัดทีละ

ตนหรือทีละกลุม เพ่ือจะไดพิจารณาความสูง ความหนาแนนของยอดท่ีเหลือและยอดท่ีจะแตกใหม  

ใหอยูในระดับท่ีสมดุลพอดีระหวางพรรณไมน้ําหนาตู กลางตูและหลังตู หรือถาหากวายอดพรรณไม

น้ําแตละตนเจริญงอกงามและหนาแนนพอดีแลว อาจทําไดโดยการถอนออกตัดสวนโคนท้ิงไปแลว

ปลูกใหมก็ได พรรณไมน้ําท่ีมีใบเจริญลอยบนผิวน้ํา เชน บัวสวรรค บัวแดง ชบา ตองตัดใบและกานใบ

ท่ีเจริญข้ึนมาบนผิวน้ําท้ิงทันทีท่ีสังเกตเห็น เพราะใบท่ีลอยบนผิวน้ําจะบดบังแสงสวางทําใหพรรณไม

น้ําท่ีอยูดานลางสังเคราะหแสงไมไดและจะตายในท่ีสุด สวนพวกตะไครน้ําหรือมอสท่ีเกาะอยูตามกอน

หินหรือขอนไมใชวิธีตัดเล็มยอดท้ิงไป 

2. การถายเทน้ํา การถายเทน้ํา นับเปนความจําเปนสําหรับตูพรรณไมน้ํา เนื่องจากน้ํามีธาตุ

บางชนิดท่ีพรรณไมน้ําตองการ ดังนั้นการเปลี่ยนน้ําจึงเปนการเพ่ิมธาตุอาหารใหตนไมอีกวิธีหนึ่ง 

นอกจากนั้นน้ําเกาในตูพรรณไมน้ําอาจมีแรธาตุบางชนิดมากเกินไป ซ่ึงอาจเปนสาเหตุทําใหเกิดตะไคร

น้ําได โดยระบายถายเทน้ําประมาณ ¼ - ½ ของปริมาณน้ําในตูอยางสมํ่าเสมอเดือนละ 1-2 ครั้ง  

เปนการปรับปริมาณแรธาตุในน้ําใหมีปริมาณท่ีพอดี และเปนการถายตะกอนของเสียท้ิงไปบางสวน

ดวย 

3. การทําความสะอาดตู การปลูกพรรณไมน้ําเปนเวลานานๆ อาจมีตะไครน้ํา หรือสิ่งสกปรก

เกาะอยูตามขอบกระจกเม่ือสังเกตเห็นควรใชฟองน้ําหรือผานุมๆ เช็ดกระจกใหสะอาดกอนจะถายเท

น้ํา ไมควรใชใยขัดท่ีมีคมเชน สกอตไบรท ขัดตูเปนอันขาด เพราะทําใหเกิดรอยขีดขวน ตูจะขาดความ

สวยงามทันที 

 4. การทําความสะอาดเครื่องกรองน้ํา เครื่องกรองน้ําเปนแหลงสะสมสิ่งสกปรกจึงจําเปนตอง

ลางไสกรองและวัสดุกรองสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะวัสดุกรองแบบวิธีกลท่ีอยูชั้นบนจะมีสิ่งสกปรกสะสม

อยูมาก ซ่ึงนอกจากทําใหน้ําท่ีไหลกลับลงตูสกปรกแลว ยังทําใหเกิดการอุดตัน กระแสน้ําไมหมุนเวียน 
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มอเตอรชํารุดอีกดวย ดังนั้นจึงจําเปนตองลางวัสดุกรองดังกลาวเดือนละ 2-4 ครั้ง สวนวัสดุกรองแบบ

ชีวภาพท่ีอยูชั้นลาง ๆ ไมจําเปนตองลางบอย เชน วัสดุกรองชั้นบน หรือหากจําเปนตองลางก็ควรใช

น้ําเกาในตูลางวัสดุกรอง เพ่ือรักษาปริมาณแบคทีเรียไว  

5. การใสปุยพรรณไมน้ํา การใสปุยพรรณไมน้ําในปริมาณท่ีพอดีทําใหพรรณไมน้ําสวย ลําตน

อวบใบเปนพุมดูสวยงามดี แตถาหากใสมากเกินไปแรธาตุสวนเกินจะทําใหตะไครน้ําเจริญเติบโต

ทําลายความสวยงามของพรรณไมน้ําได ดังนั้นการใสปุยในปริมาณและเวลาท่ีพอดีตามคําแนะนําการ

ใชปุยแตละชนิด เปนสิ่งท่ีควรกระทําดวยความระมัดระวัง 

6. การใหอาหารปลา การใหอาหารปลาในตูพรรณไมน้ํา จัดเปนปจจัยท่ีสําคัญ อาหาร

สวนเกินนอกจากทําใหน้ําเนาเสียแลว ยังเกิดตะไครน้ําในตูอีกดวย ซ่ึงเกิดจากมีแรธาตุไนโตรเจน มาก

นั่นเอง ดังนั้นจึงควรใหอาหารปลา 1 – 2 ครั้ง ในปริมาณท่ีปลากินอ่ิมพอดี 

7. การลางวัสดุปลูก ในการปลูกพรรณไมน้ําเปนเวลานาน ๆ อาจมีสิ่งสกปรกตกตะกอนหมัก

หมมอยูในพ้ืนกรวดจํานวนมาก ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหคุณภาพน้ําไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ

พรรณไมน้ํา ดังนั้นจึงจําเปนตองลางวัสดุปลูกบาง ประมาณ 3-6 เดือนตอครั้ง ซ่ึงทําใหการถอนพรรณ

ไมน้ําออกใหหมด ลางวัสดุปลูกและอุปกรณ ตกแตงท้ังหมดใหสะอาด แลวจึงเติมน้ําปลูกใหมท้ังหมด 

แตท้ังนี้ตองเก็บน้ําเกาไวบางสวน เพ่ือแชวัสดุกรองแบบชีวภาพไว  

การเลี้ยงสัตวน้ําในตูพรรณไมน้ํา 

ธิวลักษณ บุณนาค (2553) กลาววา สัตวน้ําท่ีนิยมเลี้ยงในตูพรรณไมน้ําสวยงามมีใหเลือก

หลายชนิด ไดแก ปลา กุง และหอย สิ่งท่ีสําคัญคือ ชนิดสัตวน้ําตองเหมาะสมกับสภาพของพรรณไม

น้ําในตูดวย สัตวน้ําท่ีนิยมเลี้ยงไดแก ปลา กุง และหอย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ปลา ตองเปนชนิดท่ีไมชอบขุดคุยกัดกินพรรณไมน้ํา สามารถอยูรวมกับปลาและสัตวน้ํา

ชนิดอ่ืน ๆ ได หรือเลือกเลี้ยงเพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง สามารถแบงปลาออกเปนกลุม ๆ ดังนี้ 

1.1 กลุมปลาคาราซิน เชน ปลาคารดินัล เตตรา ปลานีออน เตตรา ปลาโกลวไวท เตตรา 

ปลาคองโก เตตรา ปลาดินสอหัวท่ิม ปลารัมม่ีโนส ปลาบลูเอ็มเพอเรอร และปลาขวานบินลายหินออน  

1.2 กลุมปลาบารบ เชน ปลาเชอรี่บารบ ปลาตะเพียนเดนิสัน ปลาโอเดสซาบารบ     

ปลาไฮฟนบารบ  

1.3 กลุมปลาหมอ เชน ปลาเทวดา ปลาหมอแคระ ปลาปอมปาดัวร  

1.4 กลุมปลาแคชฟช เชน ปลาแพะสเตอไบ ปลาแพะจูลี่ ปลากางพระรวง 

1.5 กลุมปลาออกลูกเปนตัว เชน ปลาหางนกยูง ปลาสอด ปลาแพลทตี้ และ ปลาเซลฟน 

นอกจากนั้นยังมีปลาอีกกลุมท่ีมีประโยชน ชวยในการกินตะไครน้ํา ไดแก ปลาสายน้ําผึ้ง 

ปลาออโตซินคัส ปลาเล็บมือนาง ปลาดินสอ และปลาซักเกอรพานาเมนต  
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2. กุง มีหลายชนิด สวนใหญท่ีนํามาเลี้ยงในตูพรรณไมน้ํา เปนกุงแคระ เชน กุงเชอรี่ กุงเรดบี 

กุงยามาโตะ และกุงไทเกอร เปนตัน 

3. หอย บางชนิดชวยกินตะไครน้ํา ท่ีเกาะติดอยูกับขอบตูหรือตามใบไม เชน หอยมาลาย 

นอกจากนั้น หอยยังมีความสวยงามท่ีลายของเปลือก เชน หอยเขา หอยหนาม หอยไวทแอปเปล และ

หอยไทเกอร 

การประกวดจัดตูพรรณไมน้ํา 

 การประกวดจัดตูพรรณไมน้ํา ปกติจะมีการจัดงานรวมกับงานวันปลาสวยงามแหงชาติ หรือ

อาจจัดงานแยกเฉพาะกลุม ตัวอยางเชน ในป พ.ศ. 2558 การประกวดตูพรรณไมน้ําจัดข้ึนในงานวัน

ปลาสวยงามแหงชาติ ณ หางสรรพสินคา The MALL งามวงศวาน ซ่ึงผูเขียนมีโอกาสไดไปเท่ียวชม

งาน และถายภาพ มานําเสนอในเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ โดยบรรยากาศภายในงาน มีตู

พรรณไมน้ําจํานวนมากท่ีถูกจัดข้ึนมาประชันความสวยงามและสรางบรรยากาศดี ๆ ดึงดูดสายตา

ผูรวมงานไดเปนอยางดี ซ่ึงผูเขียนไดนําเสนอภาพการจัดตูพรรณไมน้ําท่ีไดรับรางวัลจากการประกวด 

ไดแก รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ดังภาพท่ี 10.5 และ 10.6  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10.5 ตูพรรณไมน้ําท่ีไดรับรางวัลรางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงานคือ Element of Nature 
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(ก) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 

 
(ข) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 

 

ภาพท่ี 10.6 ตูพรรณไมน้ําท่ีไดรับรางวัลจากการประกวด 

 รางวัลชนะเลิศ ภาพท่ี 10.10 ชื่อผลงานคือ Element of Nature ใชแนวทางการจัดแบบ 

Diorama หรือการสรางองคประกอบภายในตูใหออกมาเหมือนธรรมชาติมากท่ีสุดในสเกลท่ีเล็กท่ีสุด 

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชื่อผลงานคือ Three Peaks ใชแนวทางการจัด คือ แสดงให

เห็นวามีทิวทัศนเหมือนอยูบนภูเขา การจัดตูเลยแสดงออกมาเปนลักษณะแนวหินซอนกันเปนชั้น ๆ 

เพ่ือใหดูเปนธรรมชาติมากท่ีสุด 

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชื่อผลงานคือ Deep Forest Wildmess ใชแนวทางการจัด คือ

การจัดตูแบบแนวตนไมรก ๆ ทึบ ๆ 

 

บทสรุป 

พรรณไมน้ําท่ีมีการเพาะเลี้ยงเพ่ือใชประดับตูปลาและจัดสวนพรรณไมน้ํามีมากกวา 250 

ชนิด ซ่ึงพบในแหลงน้ําธรรมชาติและนํามาเพาะเลี้ยงขยายพันธุได ในประเทศไทยมีประมาณ 60 ชนิด 

มีพรรณไมน้ําตางประเทศอีกหลายชนิดท่ีนําเขามาปลูก และเจริญเติบโตแพรขยายพันธุไดดีใน

ประเทศไทย พรรณไมน้ําสวยงาม หมายถึง พรรณไมน้ําท่ีมีลักษณะและสีสันสวยงามสามารถ

เจริญเติบโตไดดีเม่ือนํามาปลูกไวใตน้ํา สามารถแบงออกไดเปนประเภทตางๆ ไดแก พืชลอยน้ํา      

พืชลอยใตผิวน้ํา พืชทองน้ํา พืชครึ่งบกครึ่งน้ํา และ พืชชายน้ํา พรรณไมน้ําท่ีนิยมปลูก ไดแก     

แอมมาเนีย อนูเบียส ลานไพลิน ผักเปดแดง พรมมิ ไสปลาไหล อเมซอนใบกลม เทปเกลียว วานน้ํา 

ขาไก ดาวกระจาย และลุดวิเจีย เปนตน วัสดุและอุปกรณท่ีสําคัญในการจัดตูพรรณไมน้ํา ไดแก วัสดุ

ปลูก วัสดุตกแตง อุปกรณกรองและวัสดุกรอง แสงสวาง และอุปกรณสําหรับการจายและละลาย  

กาซคารบอนไดออกไซด สวนข้ันตอนและวิธีการจัดตูพรรณไมน้ํา ประกอบดวย การทําความสะอาด

วัสดุและอุปกรณ ไดแก ตูปลา กรวด กอนหิน และขอนไม จากนั้นใสกรวดลงในตูแลวเกลี่ยใหเรียบ 

จัดประดับดวยกอนหินหรือขอนไม ปลูกพรรณไมน้ําหนาตู   กลางตู และหลังตู จากนั้นเติมน้ําใหเต็มตู
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และติดตั้งระบบไฟฟา ระบบกรองและกาชคารบอนไดออกไซด ซ่ึงหลังจากท่ีมีการจัดตูเสร็จแลวตอง

ดูแลรักษาตูพรรณไมน้ํา โดยการตัดเล็มพรรณไมน้ํา ถายเทน้ําในตู ทําความสะอาดตู และเครื่องกรอง

น้ํา ใสปุยพรรณไมน้ํา และลางวัสดุปลูกอยางสมํ่าเสมอ เราสามารถเลี้ยงสัตวน้ําในตูพรรณไมน้ําท่ีเรา

จัดไวได ซ่ึงโดยท่ัวไปไดแก ปลาท่ีไมชอบขุดคุยกัดกินพรรณไมน้ํา สามารถอยูรวมกับปลาและสัตวน้ํา

ชนิดอ่ืน ๆ เชน ปลาคารดินัลเตตรา ปลานีออนเตตรา ปลารัมม่ีโนส ปลาเชอรี่บารบ ปลาเทวดา   

ปลาหมอแคระ ปลาหางนกยูง ปลาสอด ปลาแพลทตี้ ปลาเซลฟน หรือปลาท่ีชวยในการกินตะไครน้ํา 

ไดแก ปลาสายน้ําผึ้ง และปลาซักเกอร นอกจากนั้นยังมีกุงและหอยหลายชนิด เชน กุงเชอรี่ กุงเรดบี 

กุงยามาโตะ และกุงไทเกอร และหอยแอปเปล เปนตน 
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คําถามทายบท 

1. จงบอกชนิดของพรรณไมน้ําท่ีนิยมนํามาจัดตูพรรณไมน้ํา 10 ชนิด 

2. สาหรายพุงชะโด และสาหรายหางกระรอก จัดเปนกลุมพรรณไมน้ําชนิดใด 

 3. เพราะเหตุใดจึงมีการติดตั้งอุปกรณสําหรับการจายและละลายกาซคารบอนไดออกไซดใน

ตูพรรณไมน้ํา  

 4. จงบอกชนิดของวัสดุและอุปกรณท่ีจําเปนเพ่ือใชจัดตูพรรณไมน้ํา 

5. เราสามารถนําเทปยักษและตนหอมน้ํามาจัดบริเวณหนาตูไดหรือไม เพราะเหตุใด 

6. จงบอกวิธีการการดูแลรักษาตูพรรณไมน้ํา 

7. จงบอกชื่อชนิดปลาสวยงามท่ีสามารถนํามาเลี้ยงในตูพรรณไมน้ํา 3 ชนิด 

8. จงบอกชื่อชนิดกุงสวยงามท่ีสามารถนํามาเลี้ยงในตูพรรณไมน้ํา 3 ชนิด 

9. สามารถเลี้ยงปลาทองในตูพรรณไมน้ําไดหรือไม เพราะเหตุใด 

10. จงอธิบายข้ันตอนและวิธีการจัดตูพรรณไมน้ําพอสังเขป 
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