
แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 4 

 

บทที่ 4 อุปกรณที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงปลาสวยงาม 

 

เนื้อหา  

 1. ภาชนะสําหรับเลี้ยงปลา 

 2. เครื่องใหอากาศ 

 3. ระบบกรองน้ํา 

4. เครื่องใหความรอนและแสงสวาง  

5. อุปกรณตกแตงตูปลาและอุปกรณท่ีจําเปนอ่ืน ๆ 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

เม่ือศึกษาบทท่ี 4 แลวนักศึกษาสามารถ 

1. จําแนกชนิดของภาชนะท่ีใชในการเลี้ยงปลาสวยงาม 

 2. อธิบายหลักการทํางานและการติดตั้งเครื่องใหอากาศได 

 3. เปรียบเทียบลักษณะการทํางานของระบบกรองน้ําแตละประเภทได 

4. เตรียมภาชนะและอุปกรณจําเปนอ่ืน ๆ สําหรับเตรียมการเพ่ือเลี้ยงปลาสวยงามในตู

กระจกได 

5. บอกวัสดุท่ีใชในการกรองน้ําในตูเลี้ยงปลาสวยงามไดอยางนอย 4 ชนิด 

จํานวนคาบท่ีเรียน       8  คาบเรียน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ฟงคําบรรยายประกอบการใช PowerPoint เก่ียวกับเนื้อหาท่ีเรียน 

 2. ผูสอนใหผูเรียนศึกษาวิธีการจัดตูปลาแบบตาง ๆ โดยคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต และ

รวมกันอธิปราย 

 3. ผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุปประเด็นท่ีสําคัญ 

 4. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน และอุปกรณประกอบการสอน 
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 5. มีการปฏิบัติ โดยศึกษาอุปกรณท่ีใชในการเลี้ยงปลา และฝกจัดตูปลาโดยใชอุปกรณตาง ๆ 

ท่ีจําเปน  

6. ตอบคําถามทายบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

 1. สื่อ PowerPoint ประกอบดวยคอมพิวเตอรแบบพกพา พรอมดวยเครื่องฉายภาพ 

 2. เอกสารประกอบการสอนและหนังสืออานประกอบ 

 3. อุปกรณท่ีเก่ียวของกับการเลี้ยงปลาสวยงามในตูกระจก 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตการณมีสวนรวมในกิจกรรมและการแสดงความคิดเห็น 

 2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา และบันทึกการทํากิจกรรม การตอบคําถาม การ

ใหความสนใจในขณะอภิปรายและซักถาม 

 3. ตรวจการเตรียมวัสดุและอุปกรณเพ่ือเตรียมการเลี้ยงปลาสวยงามในตูกระจก 
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บทท่ี 4 

อุปกรณท่ีเก่ียวของกับการเลี้ยงปลาสวยงาม 

 

 การเลี้ยงปลาสวยงามในปจจุบันมีการพัฒนาข้ึนมาก มีการนําปลาแปลก ๆ และปลาท่ีไมคอย

พบเห็นไดงายนักมาจําหนายเปนปลาสวยงาม ถึงแมปลาเหลานั้นจะไมสวยงามแตก็ไดรับความนิยม 

เพราะมีการนําไปเลี้ยงเพ่ือประดับในหองรับแขก หรือใชในการตกแตงหองโชวรูม ทําใหมีการเพ่ิม

ความสวยงามเปนพิเศษ และเพ่ิมบรรยากาศของความมีชีวิตชีวาใหมากข้ึน จึงมักนิยมใชตูกระจก

สําหรับเลี้ยงปลา และตกแตงดวยอุปกรณตาง ๆ เพ่ือใหดูสวยงาม ปจจุบันมีการผลิตอุปกรณตกแตง  

ตูปลาสวยงามใหมีรูปทรงตาง ๆ มากมาย เชน ปะการังเทียม ดอกไมพลาสติก หุนปลอม เจดียขนาด

เล็ก เรือจําลองขนาดเล็ก หรือแมแตการนําขอนไม กอนหิน หรือกรวดรูปทรงตาง ๆ มาประดับตูปลา 

ทําใหเกิดความสวยงาม ดูแลว มีความเปนธรรมชาติเสมือนจริง วัสดุตกแตงตูปลาชนิดตาง ๆ มีราคา

และลักษณะการใชงานท่ีแตกตางกัน ดังนั้นผูเลี้ยงปลาสวยงามควรศึกษาวิธีการใชและประโยชนของ

อุปกรณตาง ๆ ใหเขาใจ จึงจะชวยใหการเลี้ยงปลาสวยงามแลดูสวยงามสมดังตั้งใจ ปลามีสุขภาพดี 

และมีการเจริญเติบโตรวดเร็วดวย  

ภาชนะสําหรับเลี้ยงปลา 

 ประภาส โฉลกพันธรัตน (2540) ไดอธิบายประเภทของภาชนะท่ีนิยมใชเลี้ยงปลาสวยงามใน

ปจจุบัน ไววา ภาชนะหรือสิ่งท่ีจะใชในการเลี้ยงปลาสวยงาม จะเปนอุปกรณท่ีสําคัญท่ีผูเลี้ยงปลา

จะตองพิจารณาใหรอบคอบ เพราะจะตองเนนใหสามารถชมปลาท่ีเลี้ยงไดงาย แลดูสวยงาม กลมกลืน

เขากับสภาพพ้ืนท่ีและยังตองมีความเหมาะสมตอการดํารงชีพของปลาสวยงามท่ีจะเลี้ยงดวย ภาชนะ

ท่ีใชเลี้ยงปลาสวยงามแบงไดดังนี้ 

 1. ขวดหรือโหลรูปทรงตาง ๆ  

ภาชนะเลี้ยงปลาสวยงามประเภทนี้ไดแก โหลแกว และขวดตาง ๆ ซ่ึงในสมัยกอนมักเปน

ขวดเหลี่ยมท่ีนิยมใชเลี้ยงปลากัด เพราะมีความจําเปนตองเลี้ยงขวดละตัว มิฉะนั้นปลาจะกัดกัน แตใน

ปจจุบันจะมีขวดทรงกลมรูปทรงตาง ๆ สวยงาม มีขนาดความจุประมาณ 3-6 ลิตร นิยมใชเลี้ยงปลา

สวยงามตั้งโตะทํางาน หลังตูเย็น ตูโชว หองรับแขก และตามรานในหางสรรพสินคา ภาชนะเลี้ยงปลา

สวยงามพวกนี้จัดวามีความจุนอยเกินไป สวนปากคอนขางแคบลง และมักไมมีการตอสายเพ่ิมอากาศ

ใหแกปลา เนื่องจากจะดูเกะกะทําใหไมสวยงาม การเลี้ยงปลาสวยงามในภาชนะชนิดนี้จึงเทากับเปน

การทรมานปลา เพราะการละลายของออกซิเจนในน้ําจะมีนอยมาก การนําปลาท่ีตองการออกซิเจน
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สูงมาเลี้ยง เชน ปลาทอง ปลาเทวดา จะพบวาภายใน 1-2 วัน ปลาจะลดการกินอาหารและจะลอยตัว

อยูท่ีผิวน้ําตลอดเวลา เนื่องจากปริมาณออกซิเจนไมเพียงพอ ปลาท่ีพอจะเลี้ยงไดแก ปลาหางนกยูง 

และปลากัด ซ่ึงเปนปลาท่ีมีอวัยวะชวยหายใจ แตก็ควรจะตองเปลี่ยนถายน้ําทุกวันเพ่ือขจัดเศษอาหาร

ไมใหบูดเนาได 

 2. ตูกระจกหรือตูเล้ียงปลา 

ตูกระจกหรือตูเลี้ยงปลา เปนภาชนะเลี้ยงปลาท่ีมักจะประกอบดวยกระจกท้ัง 4 ดาน มี

การใชกาวซิลิโคนสําหรับยาขอบตูปลา ซ่ึงเปนวัสดุท่ีมีแรงยึดเหนี่ยวกระจกไดดี และมีความเหนียว

พอท่ีจะรับแรงดันของน้ําไดมาก ทําใหลดการใชขอบเหล็กได ปจจุบันตูปลาประกอบข้ึนมีหลายขนาด

และหาซ้ือไดงายตามทองตลาดท่ัว ๆ ไป อีกท้ังยังสามารถสั่งใหประกอบตูปลาตามขนาดท่ีตองการได 

ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการเลือกหรือประกอบตูปลาคือ ขนาดของตูปลา ตูปลาท่ีมีจําหนายในทองตลาด

มีหลายขนาด ผูเลี้ยงควรเลือกใหเหมาะสมกับขนาดของพ้ืนท่ี ชนิดและขนาดปลา รวมท้ังจํานวนปลา

สวยงามท่ีตองการเลี้ยง การบอกขนาดตูปลาในการซ้ือขายมักจะนิยมบอกเปน “นิ้ว” โดยมักจะบอก

เฉพาะความยาว เชน ตูขนาด 18 นิ้ว หมายถึงตูปลาท่ีมีดานยาวเทากับ 18 นิ้ว แตถาตองการคํานวณ 

หาความจุ หรือปริมาณน้ําในตูปลา จะตองวัดความกวาง ความยาว และความสูงของตูปลา ท่ีมีหนวย

เปนเซนติเมตร เชนตูขนาด 18 นิ้ว จะมีความกวาง 23 เซนติเมตร ความยาว 45 เซนติเมตร และ

ความสูง 32 เซนติเมตร จะมีความจุ 33 ลิตร  

 

 
(ก) โหลเลี้ยงปลากัด 

 
(ข) ตูเลี้ยงปลาสวยงาม 

 

ภาพท่ี 4.1 ภาชนะท่ีนิยมใชเลี้ยงปลาสวยงาม 

3. ฝาปดตูปลา  

เปนอุปกรณชวยปองกันฝุนละออง และท่ีสําคัญคือ ชวยปองกันปลากระโดดออกจากตูได

เปนอยางดี ตูขนาดเล็กฝาปดตูมักทําดวยกระจกและเปนฝาโปรงธรรมดา ไมสามารถติดหลอดไฟ หรือ



61 

 

ใชวางเครื่องแอรปมได แตตูขนาดใหญนั้นฝาตูมักทําดวยพลาสติกสีสันสวยงาม มีรูปทรงสวยชวยทําให

ตูปลาดูสวยงามข้ึน มีชองระบายลม ชองปดเปดสําหรับใหอาหารปลา และมีการปรับปรุงใหสามารถ

ติดหลอดไฟและเครื่องแอรปมอยูภายในฝาปดตูดวย นอกจากนั้นสีของพลาสติกยังมีสวนสะทอนกับ

แสงไฟท่ีใช ทําใหน้ําในตูปลาดูสวยงามยิ่งข้ึน 

4. ขารองตูปลา  

เปนอุปกรณท่ีตองมีความแข็งแรงพอควร เพราะตัวตูพรอมกรวดและหินประดับลวนแต

เปนวัสดุท่ีมีน้ําหนักมาก อีกท้ังน้ําหนักของน้ําซ่ึงมีน้ําหนักประมาณ 1 กิโลกรัมตอน้ํา 1 ลติร ดังนั้น   

ตูปลาสวยงามแตละตูเม่ือจัดตูและเติมน้ําแลว จะมีน้ําหนักหลายสิบกิโลกรัม แลวแตขนาดตู ขารองรับ

ตูจึงตอง มีความแข็งแรง ซ่ึงปจจุบันไดรับการพัฒนาคอนขางมาก เปนโครงเหล็กแข็งแรงและเสริม

ลวดลายสวยงาม นอกจากนั้นจะมีแผนโฟมรองรับตูปลาเพ่ือลดแรงเสียดทานดวย 

5. อางซีเมนตและบอซีเมนต  

อางซีเมนตและบอซีเมนต เปนภาชนะเลี้ยงปลาท่ีมีการใชประโยชนท้ังเลี้ยงปลา เพาะฟก

ลูกปลา อนุบาล และขุนลูกปลาไดดวย อางและบอซีเมนตมีหลายรูปแบบไดแก บอรูปทรงสี่เหลี่ยม 

บอทรงกลม และบอสี่เหลี่ยมท่ีดานบนกวางแตดานลางแคบ สามารถวางตั้งท้ังในและนอกอาคาร    

ซ่ึงบริเวณท่ีวางบอซีเมนต ตองเปนบริเวณท่ีแสงแดดสองไดบางในเวลาเชาเย็น หากเปนท่ีโลงแจง ตอง

ทําหลังคาหรือรมเงา โดยท่ัวไปมักนิยมใชตาขายกรองแสง (วันเพ็ญ มีนกาญจน และคณะ, 2545) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2 รูปแบบของบอซีเมนตท่ีสามารถใชเลี้ยงปลาสวยงามได 
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6. เครื่องปมอากาศ 

เครื่องปมอากาศ หรือแอรปม (Air Pump) เปนอุปกรณท่ีมีความจําเปนตอการเลี้ยงปลา

สวยงามอยางยิ่ง หากไมใชแอรปมก็แทบจะทําใหไมสามารถดําเนินการเลี้ยงปลาสวยงามได หลักการ

ทํางานของเครื่องแอรปม ก็คือ เครื่องจะปมหรือดูดเอาอากาศตรงบริเวณท่ีเครื่องตั้งอยู แลวสงผานไป

ตามทอหรือสายลมซ่ึงตอไปจุมลงน้ําในตูปลา และลมจะถูกทําใหกระจายตัวออกเปนฟองอากาศก็จะ

ละลายลงในน้ําในขณะท่ีฟองอากาศลอยข้ึนผิวน้ํา ดังนั้นการละลายของออกซิเจนจะเกิดข้ึนไดมาก

หรือนอย ก็จะข้ึนกับชนิดของหัวทรายท่ีจะชวยทําใหลมมีการแตกตัวเปนฟองฝอยไดมากเพียงใด กับ

ระดับความลึกของสายลมท่ีแหยลงไปในน้ํา ถาน้ํามีความลึกมากก็จะยิ่งมีการละลายของออกซิเจนได

มาก แตท้ังนี้ข้ึนกับกําลังของเครื่องแอรปมท่ีจะสามารถปมลมลงไปไดดวย แอรปมจึงทําหนาท่ีเพ่ิม

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําในตูปลา ทําใหปลาสดชื่นไมอึดอัด ปลาจะมีสุขภาพดีและเจริญเติบโตเปน

ปกติ นอกจากนั้นในปจจุบันไดมีการปรับปรุงการใชระบบแอรปม ควบคูไปกับชุดกรองน้ําหรือระบบ

กรองน้ํา ซ่ึงจะทําใหเกิดประโยชนท้ังเปนการเพ่ิมปริมาณออกซิเจนและกรองน้ําไปพรอม ๆ กัน 

6.1 ลักษณะของแอรปมท่ีดี มีคุณสมบัติดังนี้ (ประภาส โฉลกพันธรัตน, 2540) 

6.1.1 มีกําลังมาก สามารถปมอากาศสงไปไดไกลหรือลงน้ําไดลึก และกําลังลม

สมํ่าเสมอ 

6.1.2 เครื่องไมรอนจัดจนเกินไปเม่ือเปดทํางานติดตอเปนเวลานาน ๆ เพราะปกติ

จะตองเปดเครื่องตลอดเวลาตลอดระยะการเลี้ยง 

6.1.3 ตองมีความอดทน ควรมีอายุการใชงานมากกวา 1 ป 

6.1.4 เสียงไมดัง เนื่องจากตองติดตั้งอยูภายในอาคาร 

6.1.5 ไมมีไอน้ํามันเครื่องถูกขับออกมาปะปนกันกับลมท่ีสงลงไปในน้ํา 

6.1.6 ควรเปนเครื่องท่ีใชไฟฟานอย เพ่ือประหยัดคาไฟฟา 

6.2 หลักการติดตั้งแอรปม 

6.2.1 ติดตั้งอยูใกลกับตูปลา จะชวยใหไมเสียกําลังลมไปกับระยะทาง ยิ่งตั้งเครื่อง

หางไปมากเทาใดกําลังลมจะยิ่งลดลง 

6.2.2 ควรติดตั้งตัวเครื่องสูงกวาระดับน้ําในตูปลา เพราะถาตั้งเครื่องต่ํากวาระดับน้ํา

เม่ือเกิดไฟฟาขัดของ เครื่องจะหยุดทํางานทันที น้ําจะทะลักกลับเขาสายลมแลวอาจมีแรงดูดไหล

ยอนกลับเขาไปในเครื่อง เม่ือไฟฟาเปนปกติเครื่องอาจชอตได 

6.2.3 ควรติดตั้งในบริเวณท่ีมีฝุนนอย เพระฝุนละอองจะอุดตันแผนกรอง ทําใหเครื่อง

ทํางานหนักและอายุการใชงานลดลง 
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6.3 อุปกรณประกอบเครื่องแอรปม 

   ตัวเครื่องแอรปมจะทําหนาท่ีในการดูดและขับลมออกเทานั้น จําเปนตองมีอุปกรณ

ประกอบอ่ืนเพ่ือชวยใหสามารถกระจายลมออกไดหลายทาง และมีกําลังลมสมํ่าเสมอกันทุกทางท่ีถูก

แยกออกไป จึงจําเปนตองมีอุปกรณสําหรับใชรวมดวยดังนี้ (ภวพล ศุภนันทนานนท, 2557) 

6.3.1 สายยางหรือสายลม สายลมท่ีนิยมใชกันโดยท่ัว ๆ ไป เปนสายพลาสติดใส

ขนาด 1 หุน ใชตอจากตัวเครื่องไปลงน้ําตูปลา สายลมท่ีมีจําหนายจะมี 2 ชนิด คือ สายหนาและสาย

บาง ควรเลือกสายชนิดอยางหนาเพ่ือปองกันสายหักพับไดงาย 

6.3.2 ขอตอตาง ๆ ใชสําหรับตอเชื่อมสายลม หรือเพ่ิมทิศทางของสายลมใหมีสาขา

มากข้ึน จึงมีขอตอตั้งแต 2 ทาง 3 ทาง และ 4 ทาง สวนใหญทําดวยพลาสติก และมีสวนนอยท่ีทํา

ดวยสแตนเลสเนื่องจากมีราคาแพง 

6.3.3 ลูกบิดหรือวาลวปรับลม ใชสําหรับชวยปรับความแรงของลมท่ีเปาออกมา ใหมี

ความสมํ่าเสมอทุกทิศทาง หรือแรงในทิศทางท่ีตองการ เพราะจากการใชขอตอเพ่ิมทิศทางลม 

เสนทางท่ีอยูใกลตัวเครื่องจะมีลมออกแรงมาก ในขณะท่ีเสนทางท่ีอยูไกลออกไปแรงลมจะลดนอยลง

ไปเรื่อย ๆ จําเปนตองใชลูกบิดปรับลมบังคับลมใหออกในเสนทางท่ีอยูใกลนอยลง ก็จะทําใหมีกําลัง

ลมไปยังเสนทางท่ีอยูไกลได แตถาเปนขอตอแบบสแตนเลสมักจะมีวาลวปรับลมในตัว 

6.3.4 หัวทราย ใชสําหรับกระจายลมใหกระจายตัวออกในน้ําเปนฟองฝอยจะตอไว

ปลายสุดของสายลมท่ีลงไปในน้ํา มีหลายชนิดและหลายขนาด ไดแก หัวทรายแบบแทงวางแนวนอน

ตามขนาดของตูปลา รูปทรงกลม หัวทรายแบบแบน ทรงกลมวางนอน หัวทรายแบบแทงทรงกระบอก 

และตุกตาใหฟองอากาศแบบตาง ๆ หัวทรายเปนสวนท่ีคอนขางจะมีความสําคัญ เพราะการละลาย

ของออกซิเจนจะเกิดไดมากถาหัวทรายสามารถกระจายลมใหแตกเปนฟองฝอยไดมากท่ีสุด  

ระบบกรองน้ํา 

 การเลี้ยงปลาสวยงามผูเลี้ยงตองการใหมีความสวยงามมากท่ีสุด น้ําควรจะตองใส ไมมีเศษ

อาหาร ตะกอน หรือสิ่งขับถายของปลามาลอยรบกวนสายตา อีกท้ังยังชวยกําจัดสิ่งไมตองการ

ดังกลาวออกจากตูปลาไดดวย การกรองน้ําจึงมีความจําเปนในระบบการเลี้ยงปลาสวยงาม ระบบ

กรองท่ีนิยมใชในการเลี้ยงปลาสวยงามมีหลายรูปแบบ แตละแบบก็มีขอดีขอเสีย และวิธีใชแตกตางกัน

ไป ระบบการกรองน้ํามีหลายชนิด จัดแบงตามกลุมการใชงานหรือระบบการใชงานได ดังนี้          

(ธิวลักษณ บุนนาค, 2553) 
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(ก) แอรปมขนาดเล็ก (ข) แอรปมแรงดันลมสูง 

  
(ค) แอรปมท่ีมีระบบดูดอากาศเขาเครื่อง (ง) สายยางและหัวทราย (จ). ขอตอแบบตาง ๆ 

 

ภาพท่ี 4.3 แอรปมประเภทตาง ๆ สายยาง หัวทราย และขอตอปรับลมชนิดตาง ๆ 

1. ระบบกรองน้ําใตกรวด 

ระบบกรองน้ําใตกรวด เปนระบบการกรองน้ําท่ีนิยมใชกับการเลี้ยงปลาสวยงามในตู

กระจกในปจจุบันมากท่ีสุด เปนระบบกรองน้ําท่ีอาศัยแรงลมท่ีมาจากเครื่องแอรปมเปนตัวชวยดันน้ํา

ใหเกิดการหมุนเวียน ระบบนี้มีสวนประกอบตาง ๆ ไดแก แผนกรอง ทอสงน้ํา สายลม และกรวด ซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี้  

1.1 แผนกรอง เปนแผนพลาสติกสี่เหลี่ยมจัสตุรัสสูงโปรง ซ่ึงมีความสูงประมาณ 2 

เซนติเมตร ดานบนเปนรูพรุนหรือชองตาขายเล็ก ๆ เพ่ือใหน้ําผานไดสะดวก มีขนาดตาง ๆ กัน แต

สามารถนํามาตอกันใหมีขนาดใหญเทากับขนาดของตูปลาได  

1.2 ทอสงน้ําหรือทอพนน้ํา ใชประกอบติดตั้งท่ีมุมบนของแผนกรอง ปลายดานบนมีหัว

ครอบท่ีสามารปรับทิศทางของน้ําท่ีพนออกมา ใหไปในแนวท่ีตองการได 

1.3 สายลม สําหรับตอจากเครื่องแอรปม และตอเขากับฐานทอสงน้ํา 

1.4 กรวด ทรายหรือเศษปะการัง สําหรับปูบนแผนกรอง โดยมักปูใหมีความหนา

ประมาณ 2 นิ้ว 
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การทํางานของระบบกรองน้ําใตกรวด เม่ือติดตั้งอุปกรณเรียบรอยแลว แอรปมจะสง

อากาศเขาไปในทอสงน้ํา แลวเปนฟองข้ึนไปตามทอน้ําดันเอาน้ําเคลื่อนท่ีพุงออกไปทางหัวครอบ

ดานบน พุงไปตามทิศทางท่ีปรับไว น้ําท่ีอยูในพ้ืนท่ีวางใตแผนกรองจะไหลข้ึนไปแทนท่ี โดยดึงน้ํา

เหนือแผนกรองไหลผานวัสดุกรองลงมา ทําใหเกิดการหมุนเวียนของน้ําจากบริเวณท่ีปลาอาศัยอยู 

ไหลผานกรวดหรือเศษปะการังลงไป ในชวงนี้จะทําใหตะกอน เศษอาหาร และสิ่งขับถาย ซ่ึงปกติจะมี

น้ําหนักตกลงกนตูตามแรงดึงดูดของโลกอยูแลว ถูกดูดลงไปติดอยูตามซอกกรวดและปะการัง มีผลทํา

ใหตะกอนตาง ๆ ฟุงกระจายออกมา การแกไขคือ ควรปูทับดวยเศษปะการังชั้นใหญ หนาข้ึนมา 1 นิ้ว 

ก็จะปองกันการขุดคุยได 

 

 
(ก) การทํางานของระบบกรองน้ําใตทราย 

 
(ข) เครื่องกรองน้ําในตู

ปลา 

 

ภาพท่ี 4.4 ระบบกรองน้ําใตกรวดและอุปกรณกรองในตูปลา 

ท่ีมา :  ธิวลักษณ บุนนาค (2553) 

2. เครื่องกรองน้ําแบบกลอง  

 เครื่องกรองน้ําแบบกลองสี่เหลี่ยม ภายในบรรจุวัสดุกรองตามตองการ เชน เซรามิก-ริงค     

ใยกรอง ถานกรอง ทํางานโดยสูบน้ําใหไหลผานตลอดเวลา แบงตามการติดตั้งไดหลายประเภท เชน 

กรองขางตู กรองบนตู กรองในตู กรองนอกตู ท่ีพ้ืนภายในกลองจะมีแผนกรองลักษณะเดียวกับแผน

กรองในระบบกรองน้ําใตทราย จากแผนกรองจะมีทอเล็ก ๆ ตอข้ึนมา 2 ทอ พนฝาปดกลองข้ึนมา  

ทอท่ีมีปลายขนาดเล็กเปนทอสําหรับตอสายลมจากเครื่องแอรปม บนแผนกรองจะมีแผนใยสังเคราะห

สําหรับเปนวัสดุกรองตะกอน ดานบนสุดของกลองจะมีฝาปดเปนรองเล็ก ๆ พอใหตะกอน เศษอาหาร 

และสิ่งขับถายของปลาผานเขาไปได แตจะกันปลาไมใหเขาไปในกลอง น้ําในตูปลาจะถูกดูดเขาไปใน

กลองกรองหมุนเวียนไปมาตลอดเวลา (ภวพล ศุภนันทนานนท, 2557) 
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3. ระบบกรองน้ํานอกตูปลา 

 ระบบกรองน้ํานอกตูปลา เปนระบบท่ีตัวเครื่องกรองและวัสดุกรองท้ังหมดจะอยูภายนอก

ตูปลา และมีเครื่องมอเตอรปมน้ําไฟฟาสําหรับสูบน้ําผานเขาสูระบบ เปนระบบกรองน้ําท่ีนิยมใชกับตู

ปลาขนาดใหญ หรือกับการเลี้ยงปลาแบบหนาแนน ในสมัยกอนมักจะเปนกลองขนาดเล็กใชแขวนอยู

ขางตู โดยมีมอเตอรเล็ก ๆ ชวยสูบน้ําใหหมุนเวียนผานกลองกรอง แตในปจจุบันจะเปนกลองคอนขาง

ใหญสําหรับวางอยูบนตู แตก็ถูกซอนอยูภายในฝาปดตูปลาได อุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ ไดแก 

กลองรองรับ เปนกลองสําหรับวางอุปกรณอ่ืน ๆ ท้ังหมดมอเตอรสูบน้ําพรอมทอน้ําเขาและทอสงน้ํา

ออก กลองใสวัสดุกรอง เม่ือเปดมอเตอรสูบน้ํา เครื่องจะสูบน้ําจากตูปลา โดยปลายทอจะอยูเกือบกัน

ตูปลาแลวปลอยน้ําออกสัมผัสอากาศกอนตกลงในกลองกรอง ซ่ึงน้ําจะรับเอาออกซิเจนไว แลวไหล

ผานแผนใยสังเคราะหในกลองกรองผานกนกลองกรอง แลวจึงไหลกลับลงตูปลา                

(ประภาส โฉลกพันธรัตน, 2540) 

4. ระบบกรองน้ําแบบบอกรอง  

 ระบบกรองน้ําแบบบอกรอง เปนระบบกรองน้ําท่ีมีการสรางบอกรองน้ําแยกออกมา

ตางหากจากบอเลี้ยง แลวใชเครื่องปมน้ําแบบปมจุมหรือ Submersible Pump ซ่ึงนิยมเรียกวา  

“ไดรโว” ชวยปมน้ําใหเกิดการหมุนเวียนน้ําผานไปมาระหวางบอเลี้ยงกับบอกรองน้ํา เปนระบบกรอง

น้ําท่ีนิยมใชักับบอซีเมนต หรือบอขนาดใหญ เชน บอปลาคารพ หรือหองแสดงพันธุปลาขนาดใหญ 

เหมาะสําหรับการเลี้ยงปลาขนาดใหญและการเลี้ยงปลาอยางหนาแนนไดเปนอยางดี สวนประกอบ

ของบอกรองประเภทนี้คือ ตัวบอจะแบงออกเปน 4 สวน โดยสวนท่ี 1 จะเปนสวนท่ีรับน้ํามาจากบอ

เลี้ยง ตะกอนหนัก เศษอาหาร และสิ่งขับถายขนาดใหญจะตกตะกอนอยูในสวนนี้ จากนั้นน้ําจะลน  

ไปสวนท่ี 2 ผานถาดกรองจากดานลางข้ึนสูดานบน จัดเปนสวนท่ี 3 ตะกอนตาง ๆ จะถูกกรองไว แลว

น้ําใสจะลนผานไปสวนท่ี 4 ซ่ึงมีปมจุมสูบน้ํากลับไปยังบอเลี้ยง การลางตะกอนหรือระบบกรองน้ํา 

ตองปดเครื่องปมน้ําแลวปดทอน้ําท่ีมาจากบอเลี้ยงท่ีสวนท่ี 1 ยายปมน้ําจากสวนท่ี 3 มาไวท่ีสวนท่ี 1 

แลวเปดเครื่องสูบน้ําท้ิง จากนั้นยายปมน้ํามาสวนท่ี 2 แลวเปดเครื่องสูบน้ําท้ิง พรอมท้ังฉีดน้ําลางท่ี

ถาดกรองดวย (กองบรรณาธิการ, 2558) 
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ภาพท่ี 4.5 ระบบกรองน้ําแบบบอกรองสําหรับเลี้ยงปลาคารพ 

ท่ีมา :  กองบรรณาธิการ (2558) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.6 ผังระบบกรองน้ําในฟารม AquaMarine สําหรับกรองน้ําเลี้ยงปลากระเบน 

ท่ีมา :  กองบรรณาธิการ (2558) 

วัสดุกรองชนิดตางๆ  

วัสดุกรองสามารถแบงออกไดตาม คุณสมบัติการกรองของตัวมันเอง เปน 3 ประเภทใหญๆ 

คือ วัสดุกรองทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ ซ่ึงวัสดุกรองแตละชนิดนั้น อาจจะมีคุณสมบัติใน

การกรองไดเพียงประเภทเดียวหรือมากกวาหนึ่งประเภทก็ได วัสดุท่ีสามารถนํามาใชเปนวัสดุกรองได
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นั้นจะมีหลากหลายชนิดมาก มีท้ังเปนวัสดุท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เชน หินภูเขาไฟ ปะการัง 

เปลือกหอย หรือ เปนวัสดุท่ีถูกสรางข้ึนมาเพ่ือเปนวัสดุกรองน้ําโดยเฉพาะ เชน ไบโอบอล เซรามิค-

ริงค หรือจะเปนวัสดุท่ีถูกสรางข้ึนมา แตไมไดมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเปนวัสดุกรอง แตมีการนํามาใช

เปนวัสดุกรอง เชน อวนจับปลา หรือ ฟองน้ําบางชนิด วัสดุกรองท่ีนิยมนํามาใชกรองน้ําในการเลี้ยง

ปลาสวยงาม ไดแก หินพัมมิส หินซีโอไลท ปะการัง และไบโอบอล ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้     

(ชวิน ตันพิทยคุปต, 2557) 

1. หินพัมมิส  

หินพัมมิส หรือ หินพูไมส เปนหินภูเขาไฟชนิดหนึ่ง มีซิลิกาเปนองคประกอบหลัก หินพัม

มิสเกิดจากการหลอมละลาย ของลาวาและแมกมา แลวจับตัวแข็งโดยฉับพลัน กับชั้นอากาศและ

ฟองอากาศ ขณะท่ีลาวากําลังรอนระอุ เม่ือเจอเขากับความเย็นจากอากาศและน้ําจึงจับตัวแข็งเปน

กอน ภายในเนื้อหินเกิดโพรงอากาศและรูพรุนจํานวนมหาศาล บวกกับน้ําหนักท่ีเบามาก ๆ จึงทําให

หินพัมมิสมีคุณสมบัติ ท่ีสามารถลอยน้ํา หินพัมมิส มีท้ังท่ีเปนสีขาว สีเทา และสีน้ําตาล เปนหินท่ีมี

ลักษณะเปนรูพรุน มีน้ําหนักเบามากๆ เนื่องจากอากาศท่ีอยูในรูพรุนของหินพัมมิสนี่เอง จึงทําใหหิน

ชนิดนี้สามารถลอยน้ําได  

2. หินซีโอไลท  

ซีโอไลท คือหินภูเขาไฟชนิดหนึ่ง เกิดข้ึนจากลาวาท่ีหลอมละลายไหลลงไปในน้ํา แลวไป

จับตัวแข็งใตทองน้ํา ซ่ึงระหวางกระบวนการแข็งตัวนั้น ก็ไดดูดซับแรธาตุจํานวนมากเขาไปดวยแลว

จับตัวแข็งเปนชั้นหิน แตก็ยังคงมีรูพรุนท่ีเกิดข้ึนจากฟองอากาศ ซีโอไลทจะทําหนาท่ีเขาจับ กาซ

ไฮโดรจนซัลไฟด คลอรีน ยาปฏิชีวนะ และดักจับกาซแอมโมเนีย ไนไตรท และไนเตรท ไดดวย 

 

 
(ก) หินพัมมิส 

 
(ข) หินซีโอไลท 

 

ภาพท่ี 4.7 รูปรางลักษณะของหินพัมมิสและซีโอไลท 
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3. ปะการัง  

ปะการัง คือเศษซากของสิ่งมีชีวิตท่ีมาจากทะเล เนื้อของปะการังมีเนื้อท่ีเปนรูพรุนจํานวน

มาก ปะการังม่ีคุณสมบัติเปน pH Buffer มีฤทธิ์ทําใหน้ําท่ีใชปะการังเปนวัสดุกรองมีความเปนดาง

อยางออน (pH ประมาณ 8-9) ปะการังมีลักษณะรูปรางหลากหลาย แตสวนมากจะหนาตาคลาย ๆ 

ก่ิงกาน ตนไม มีเนื้อแข็ง สีขาว หรือสีขาวอมเหลือง หรือสีขาวอมน้ําตาล 

 

 
(ก) เศษปะการัง 

 
(ข) ปะการังขนาดตาง ๆ ท่ีนํามาเปนวัสดุกรอง 

 

ภาพท่ี 4.8 เศษปะการังขนาดตาง ๆ ท่ีนิยมนํามาเปนวัสดุกรองน้ําในตูปลา 

ท่ีมา :  วรเทพ มุธุวรรณ (2557) 

4. เซรามิค-ริงค 

เซรามิค-ริงค เปนวัสดุท่ีถูกสรางข้ึนมาจาก ดินเผา หรือท่ีเรียกกันวา เซรามิค ทําข้ึนมา

เพ่ือเปนวัสดุกรองโดยเฉพาะ เซรามิค-ริงค จะมีอยูสองแบบ คือ เซรามิค-ริงค แบบไมมีรูพรุนและ

เซรามิค-ริงค แบบมีรูพรุน รูปราง ลักษณะ และคุณสมบัติเซรามิค-ริงค ท้ังสองแบบ จะมีลักษณะ

ทรงกระบอก มีรูอยูตรงกลาง โดยเซรามิค-ริงค แบบมีรูพรุน จะมีเนื้อหนากวา และมีรูพรุน มากกวา 

อีกแบบ ท้ังสองแบบจะมีสีขาว เซรามิค-ริงคแบบไมมีรูพรุน ถูกสรางข้ึนมาเพ่ือเปนวัสดุกรองทาง

กายภาพ ทําหนาท่ีดักฝุนผง และกระจายน้ํา สวนอีกตัวคือ เซรามิค-ริงค แบบมีรูพรุน ถูกสรางข้ึนมา

เพ่ือเปนวัสดุกรองทางชีวภาพ ท่ีผิวของเซรามิค-ริงค แบบมีรูพรุน จะมีรูอยูแยะมากๆ เพ่ือเปนท่ีอยู

อาศัยใหแบคทีเรีย สําหรับเซรามิค-ริงค ท่ีมีคุณภาพดี ผานการเผาท่ีอุณหภูมิถูกตองแลว จะมีคา pH 

เปนกลาง และจะไมมีผลเปลี่ยนแปลง pH ของน้ํา 
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5. ไบโอบอล  

ไบโอบอล เปนวัสดุอีกชนิดหนึ่งท่ีถูกสรางข้ึนมาเพ่ือเปนวัสดุกรองโดยเฉพาะ เชนเดียวกับ 

เซรามิค-ริงค ไบโอบอลทําข้ึนจากพลาสติกและมีน้ําหนักเบา มีรูปแบบมากมายหลายแบบ เพ่ือวัตถุ 

ประสงคตาง ๆ กันในระบบกรอง เชน เพ่ิมรู เพ่ิมชอง เพ่ือใหแบคทีเรียอยูอาศัยไดมากข้ึน โดยท่ัวไป

แลวไบโอบอลจะมีลักษณะเปนทรงกลม เลยไดชื่อท่ีลงทายดวยบอล ตัวของไบโอบอล มีหลากหลายสี 

พ้ืนผิวไมมีรูพรุน แตจะถูกทําเปนครีบเปนกาน เพ่ือวัตถุประสงคในการกระจายน้ําออก เพ่ือใหผิวน้ํา

ไดสัมผัสกับอากาศ และดูดซับเอาออกซิเจนในอากาศไปใหมากท่ีสุด เศษปะการัง เซรามิค-ริงค 

และไบโอบอล แสดงไวในภาพท่ี 4.8 

 

 
(ก) เซรามิค-ริงค 

 
(ข) ลักษณะของไบโอบอล 

 

ภาพท่ี 4.9 เซรามิค-ริงค และไบโอบอล 

ท่ีมา :  วรเทพ มุธุวรรณ (2557) 

6. แอคติเวทคารบอน  

แอคติเวทคารบอน หรือ ถานกัมมันต เปนวัสดุกรองอีกชนิดท่ีถูกทําใหเปนวัสดุกรอง

โดยเฉพาะ วัตถุดิบของแอคติเวทคารบอนสวนใหญเปนวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร เชน กะลาปาลม 

กะลามะพราว ทะลายปาลม ฯลฯ มาผานกระบวนการกระตุน (Activation) ใหมีพ้ืนท่ีผิวสูง มีปริมาณ

คารบอนเปนองคประกอบหลัก มีความจุในการดูดซับสูง และมีรูพรุนขนาดเล็กจํานวนมาก แอคติเวท 

คารบอน มีลักษณะเปนของแข็งสีดํา อาจอยูในรูปของผงหรือเม็ดก็ได มีโครงสรางรูพรุนขนาดเล็ก 

พ้ืนท่ีผิวดูดซับสูง ทําใหมีสมบัติการดูดซับท่ีดี ใชประโยชนในการกําจัดกลิ่น สี หรือแกส รวมท้ัง

สารพิษบางชนิด เชน แอมโมเนีย และคลอรีน ไดแปนอยางดี (บุญรักษ กาญจนวรวณิชย, 2559) 
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7. อควาเคลย  

ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติทางตอนใตของประเทศเยอรมัน โดยเปนดินท่ีมีอายุ

มากกวา 150 ลานป นํามาผานกรรมวิธีตางๆ และเผาท่ีความรอนสูงถึง 1200 องศาเซลเซียส ท่ีซ่ึง

แบคทีเรียจะสรางอาณาจักร และทําการยอยสลายแอมโมเนีย ไนไตรท และไนเตรท อควาเคลย     

ถูกผลิตมาเปนเม็ดกลม ซ่ึงการวิจัยไดชี้วาวัสดุกรองทรงกลมจะใหประสิทธิภาพสูงสุดในการบําบัด 

เนื่องจากพ้ืนผิวเปดรับกับการไหลของน้ําอยางไมจํากัด และงายตอการทําความสะอาด ไมทําใหคา 

pH เปลี่ยนแปลง ไมทําใหน้ํากระดาง มีคุณสมบัติของดินครบถวน ทําใหปลารับรูถึงสภาพแวดลอมท่ี

เหมาะสม เนื่องจากผลิตจากดินและถูกนํามาเผาในอุณหภูมิท่ีสูง ดังนั้นการใชบางลักษณะอาจทําให

น้ําในตูปลามีอุณหภูมิต่ําลงกวาท่ีเคยใชวัสดุกรองเดิม อันเนื่องมาจากการคายความรอนและการรักษา

ความเย็นในตัวเอง เหมาะสําหรับระบบการบําบัดแบบตางๆ และมีขนาดใหเลือกตามตองการ  

 

 
(ก) แอคติเวท คารบอน หรือ ถานกัมมันต 

 
(ข) อควาเคลย 

 

ภาพท่ี 4.10 แอคติเวท คารบอน หรือ ถานกัมมันต และอควาเคลย 

ท่ีมา :  บุญรักษ  กาญจนวรวณิชย (2559)  

8. ใยกรองตางๆ  

ใยกรองตางๆ ท่ีใชสําหรับระบบกรอง มีกันหลากหลายแบบ ท้ังแบบใยแกวและแบบ

ฟองน้ํา แบบกรองหยาบ กรองละเอียด รูปราง ลักษณะ และคุณสมบัติของใยกรองสวนใหญจะมี

รูปราง เปนแผนสี่เหลี่ยมแบนๆ แตจะมีอยูหลายลักษณะ แตจะแยกกันเปนสองกลุมใหญๆ คือ กลุมท่ี

เปนฟองน้ํา และกลุมท่ีเปนใยแกว ในกลุมท่ีเปนใยแกวนั้น ก็ยังถูกแบงออกไปไดอีกหลายแบบ แบง 

เปนใยกรองหยาบ ใยกรองระเอียด สวนเรื่องสีของใยกรอง ก็มีหลากหลายสี เชนกัน สวนมากท่ีจะเห็น

กันจะมีเปนสี ขาว เขียว น้ําเงิน และดํา ใยกรองเหลานี้ถูกทําข้ึนมาดวยวัตถุประสงคหลักคือ กรองฝุน 

ผงตะกอนในน้ํา ความละเอียด ของใยกรองยิ่งมาก จะยิ่งมีประสิทธิภาพในการกรองไดสูง แตก็มีใย
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กรองบางประเภท เชนในกลุมของฟองน้ํา จะมีพ้ืนท่ีวางใหแบคทีเรียเขาไปอยูอาศัยได              

(ชวิน ตันพิทยคุปต, 2557) 

9. เครื่องทําความรอนและแสงสวาง  

  เครื่องทําความรอนและใหแสงสวางในการเลี้ยงปลาสวยงามมีหลายชนิดไดแก ฮีทเตอร 

ปรอทวัดอุณหภูมิ หลอดแสงแดดเทียม และหลอดยูวี ซ่ึงอุปกรณแตละชนิด มีรายละเอียดแตกตางกัน 

ดังนี้ (ภวพล ศุภนันทนานนท, 2557)   

  9.1 เครื่องทําความรอนหรือฮีตเตอร เครื่องทําความรอนหรือฮีตเตอร เปนอุปกรณท่ีใช

ชวยปรับอุณหภูมิน้ําในตูหรือในบอปลา โดยมักจะพยายามปรับใหน้ํามีอุณหภูมิสูงข้ึนหรือรอนข้ึน 

นิยมใชในฤดูหนาวและใชกับการเลี้ยงปลาบางชนิด ฮีตเตอรจะมีจําหนายตามรานขายปลาสวยงาม

ท่ัวไป ลักษณะเปนหลอดแกว ภายในมีขดลวดนําความรอน มีหนวยการใชงานเปนวัตต มีใหเลือก

หลายขนาดผูเลี้ยงควรเลือกใหเหมาะสมกับปริมาณน้ําในตูปลา โดยอาจพิจารณาจากขนาด 1 วัตต 

ตอปริมาตรน้ํา 1 ลิตร ในปจจุบัน ฮีตเตอรสวนใหญสามารถควบคุมระดับของอุณหภูมิใหคอนขางคงท่ี 

โดยมีตัวควบคุมท่ีเรียกวา เทอรโมสตัท (Thermostat) ซ่ึงจะมีปุมปรับและตัวเลขใหตั้งระดับอุณหภูมิ

ตามท่ีตองการได ทําใหเครื่องฮีตเตอรสามารถควบคุมอุณหภูมิน้ําใหคอนขางคงท่ีตามท่ีตองการ

ตลอดเวลา 

 9.2 หลอดแสงแดดเทียม เปนอุปกรณสําหรับเพ่ิมแสงสวางในตูปลา ทําใหเวลามองดูปลา 

จะมีสีสันสดใสมากข้ึน โดยมีการพัฒนาปรับระดับของชวงแสงใหคลายคลึงกับแสงแดดตามธรรมชาติ 

จึงเรียก Biolux Lamp ปกติตูปลาจะไดรับแสงแดดคอนขางนอย การใชหลอดแสงแดดเทียมเปดให

ปลาในชวงเวลากลางวันจะชวยใหพรรณไมน้ําสามารถสังเคราะหแสงได ทําใหลดธาตุอาหารตาง ๆ ท่ี

เกิดข้ึนในระหวางเลี้ยงปลา ชวยทําใหปลามีสุขภาพดี อาจเรียกหลอดชนิดนี้วา Aquarium Light ควร

เปดใหตูปลาวันละ 8 ชั่วโมง 

 9.3 หลอดยูวี หลอดยูวี สําหรับใชในการฆาเชื้อ ดวยประสิทธิภาพพ้ืนท่ีรับแสงสูงสุด 

มากกวาหลอดยูวีแบบใสในกระบอกกวา 10 เทาตัว สามารถกําจัด ตะไคร เชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส

ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ใชสําหรับฆาเชื้อโรคในบอปลา ตูอนุบาลลูกปลาเกิดใหม โรงงาน

อุตสาหกรรมอาหาร และโรงงานท่ีตองการหองปลอดเชื้อ  
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(ก) ฮีทเตอร 

 
(ข) หลอดยูวี 

 

ภาพท่ี 4.11 อุปกรณใหความรอนและแสงสวาง 

 

อุปกรณและวัสดุตกแตงตูปลา 

 ปจจุบันมีการผลิตอุปกรณตกแตงตูปลาออกมาหลายชนิด มีจุดประสงคท้ังเพ่ือเพ่ิมความ

สวยงาม เพ่ิมออกซิเจน และเปนท่ีอาศัยของปลาไดดวย ผูเลี้ยงควรเลือกอุปกรณตกแตงตาง ๆ ให

เหมาะสมกับชนิดปลาและขนาดของตูปลาดวย วัสดุและอุปกรณการเลี้ยงและตกแตงตูปลา ท่ีมี

ความสําคัญ มีดังนี้ (ภวพล ศุภนันทนานนท, 2557)  

 1. วัสดุรองพ้ืนตูปลา 

วัสดุรองพ้ืนตูปลา ไดแก พวกทรายหยาบ กรวด และเศษปะการัง ปกติใชเพ่ือชวยรองพ้ืน

ตูปลาทําใหแลดูสวยงาม แตปจจุบันมักใชเพ่ือชวยในระบบกรองน้ําใตทราย เปนตัวชวยกักตะกอน

และสิ่งสกปรกตาง ๆ เอาไว นอกจากนั้นจะมีประโยชนสําหรับปลูกพรรณไมน้ํา เปนท่ียึดเกาะของราก

พรรณไมน้ําใหลําตนอยูใหม่ันคง และทําใหสภาพตูดูเปนธรรมชาติ การใชวัสดุรองพ้ืนตูปลาเหลานี้

จะตองมีการลางใหสะอาดกอนใช หากตองการฆาเชื้อโรคและพยาธิตาง ๆ ควรแชน้ําเกลือเขมขนท้ิง

ไว 1 คืน จากนั้นฉีดน้ําลางแลวแชน้ําจืดท้ิงไว 1 คืน ก็จะนําไปใชไดอยางปลอดภัย และควรมีสํารองไว 

เพราะเม่ือเลี้ยงปลาไปเปนเวลาประมาณ 6 เดือน ควรเปลี่ยนวัสดุรองพ้ืนเกาออกท้ังหมด เอาของใหม

ท่ีสํารองไวใสแทนถึงแมจะมีการลางวัสดุรองพ้ืนเพ่ือขจัดตะกอนและสิ่งหมักหมมอยูประจําทุกเดือน  

ก็ตาม แตก็จะมีคราบตาง ๆ สะสมอยูซ่ึงหากดมท่ีวัสดุกรองจะไดกลิ่นเหม็นเนาเดนชัด จึงควรเปลี่ยน

เอาวัสดุกรองเกานี้ออกมาตากแดดใหแหงสนิทเปนเวลา 4-5 วัน โดยมีการเกลี่ยสลับทิศทางวันละครั้ง 

เม่ือแหงสนิทดีและหมดกลิ่นแลวจึงเก็บไวเปนตัวสํารองสําหรับเปลี่ยนในครั้งตอไป 
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 2. อุปกรณประดับตกแตงตูปลา  

2.1 หินประดับ จะเปนกอนหินขนาดใหญท่ีนํามาจัดวางประดับภายในตูปลา เพ่ือใหดูเปน

ธรรมชาติมากข้ึน มีรูปทรงตาง ๆ ท้ังท่ีเปนแทงตั้งตรง ทรงกลม แหวงเวา และเปนโพรง ปลาสวยงาม 

บางชนิดท่ีชอบวายวนเวียนอยูใกลกับกอนหิน หรืออาศัยอยูตามโพรงหิน การจัดวางหินประดับยังอาจ

ชวยกํากับทอพนน้ํา ทออากาศ หรือกลองกรองไดดวย นอกจากนั้นปลาบางชนิด เชนปลาเทวดา และ

กลุมปลาหมอสีสวยงาม อาจใชกอนหินเปนท่ีวางไขไดดวย ปจจุบันมีหินหลากหลายชนิดใหเลือก

มากมาย การจัดวางหินสามารถจัดเปนฉากหลัง เพ่ือเปนสิ่งท่ีหลบซอนของปลา หรือเปนท่ีวางไขของ

ปลา โดยหินท่ีนิยมนํามาจัดตูปลา ไดแก (ประภาส โฉลกพันธรัตน,  2540) 

 2.1.1 หินภูเขาไฟ มีความสวยงามในการจัดตูปลาสวยงาม มีขอดีตรงท่ีมีน้ําหนักเบา

เม่ือเทียบกับมวล ซ่ึงหมายความวามันแทนท่ีน้ํานอยกวาหินชนิดอ่ืนๆ แตมีขอเสียคือหินอาจคม และ

ไมควรใชหินแบบนี้ในตูปลาท่ีเลี้ยงปลาท่ีใชปลาดูดหิน เชน ปลาแคทฟชตางๆ หินชนิดนี้สามารถหาได

ท้ังแบบสําเร็จรูปหรือแบบเปนกอนๆและสามารถตัดไดดวยเลื่อย หินลาวาท่ีมีรูพรุนมากนั้นจะลอยเม่ือ

อยูในน้ํา ดังนั้นควรตรวจสอบกอนนําไปใช 

 2.1.2 หินชนวน สามารถใชหินชนวนไดหลายลักษณะตามวัตถุประสงค เชน สามารถ

นํามาสรางเปนถํ้า กองซอนกัน หินหนุนดานหลังกรวด และเปนท่ีวางไขของปลา หินชนวนมีความ

ปลอดภัยสําหรับใชในตูปลาน้ําจืดทุกชนิด ทําความสะอาดงาย มีใหเลือกท้ังแบบสีน้ําเงิน สีมวง หรือ

แบบลายสีสนิมบนพ้ืนท่ีเทา สามารถตัดแตงหินไดงายดวยคอนและควรลบขอบคมโดยใชคีมหักบริเวณ

ขอบ 

 2.1.3 หินแมน้ํา หินแบบนี้เปนหินลักษณะกลมมนท่ีพบไดตามแมน้ําและลําธาร มีผิว

เรียบ หินแมน้ําคอนขางมีน้ําหนัก ควรใชความระมัดระวังในการวาง และตั้งไดไมม่ันคงถาน้ํามาเรียง

ซอนกัน หินสวนมากจะไมทําปฏิกิริยากับน้ํา แตเปนการยากท่ีจะพิจารณาจากรูปรางเทานั้น เนื่องจาก

หินกรวดแมน้ํานั้นมีรูปกลมมนซ่ึงมาจากหินอะไรก็ได 

 2.1.4 หินแกรนิต เปนหินประดับท่ีไมทําปฏิกิริยากับน้ํา จึงปลอดภัยสําหรับตูปลาน้ํา

จืดทุกประเภท หินแกรนิตจะดูคลายหินออนเม่ือเปยกน้ําแตราคาถูกกวามาก หินคอนขางมีน้ําหนักจึง

ควรจัดวางดวยความระมัดระวัง และเลือกใชกอนท่ีแบนๆ เม่ือตองการเรียงหินซอนกัน การใชหินชนิด

นี้มีความเปนธรรมชาติพอสมควรเม่ือนํามาจัดวางรวมกันเปนปริมาณมาก และมีผิวเรียบใชเปนท่ี

วางไขสําหรับปลา 

 2.1.5 หินทราย หินประเภทนี้เหมาะสําหรับตูปลาน้ําจืดทุกประเภทและโดยเฉพาะ

เม่ือใชกับพรรณไมน้ําจะสวยงามเปนพิเศษ หินอาจมีฝุนผงเล็กนอย จึงควรลางน้ําใหท่ัวกอนท่ีจะจัด
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วางลงในตู สามารถวางซอนกันไดดี แตอาจจะหยาบเกินไปสําหรับปลาวางไข ดังนั้นจึงควรจัดวางหิน

ทรายหรือกระถางดอกไมควบคูกันไปดวย 

 2.1.6 หินปูน การวิเคราะหจําแนกหินปูนเปนเรื่องยากสําหรับผูเริ่มตน ดังนั้นจึงควร

ตรวจสอบการความเปนหินปูนกอน หินชนิดนี้สามารถเพ่ิมความเปนดาง (pH) และทําใหน้ํากระดาง

เม่ือใสลงในน้ํา จึงควรใชกับปลาท่ีชอบน้ํากระดาง เชน ปลากลุมท่ีออกลูกเปนตัว และกลุมปลาหมอ

แคระทะเลสาบแอฟริกาตะวันออก เปนตน ขอเสียหลักของหินชนิดนี้คือหินมีน้ําหนักมาก แตจะดูมี

ชีวิตชีวาและมีประสิทธิภาพมาก เม่ือใชเปนกอนหินรูปรางมนขนาดใหญท่ีเกิดจากการกัดกรอน 

ตกแตงในตูปลาสวยงามท่ีจัดแบบธรรมชาติ 

 2.1.7 ขอนไม ขอนไมสําหรับการเลี้ยงปลาหาซ้ือไดจากรานขายปลาสวยงาม ขอนไม

ท่ีใชจะตองจมน้ํา และมีรูปทรงท่ีแปลก มีลักษณะคอนขางขดงอและขรุขระ ขอนไมอาจมีสีปนเปอน 

ในน้ําท่ีเกิดจากเนื้อไมได มันจะคอย ๆ ยอยสลายในน้ํา มีการปลอยสารแทนนินจากไมลงในน้ํา สาร

แทนนินจะทําใหน้ําเปนกรดและเปลี่ยนเปนน้ําสีชา น้ําท่ีเปลี่ยนสีนี้เหมือนกับถ่ินท่ีอยูอาศัยในเขตรอน

ตามธรรมชาติ เชน ลุมแมน้ําอเมซอน และชวยใหดูเอกลักษณสมจริงมากข้ึน อยางไรก็ตาม น้ําท่ีมีสี

เขมมากเกินไปจะลดระดับแสงท่ีสิ่งผานลงมาและอาจทําใหน้ําดูสกปรก วิธีแกใหเติมถานคารบอน   

ลงในเครื่องกรองเพ่ือดูดซับสี  

 2.1.8 เปลือกหอย เปนเปลือกของหอยทะเลท้ังหอยกาบเดี่ยวและหอยกาบคู ท่ีนํามา

ตกแตงทําใหตูปลาดูมีจุดเดนสวยงามมากข้ึน เปลือกหอยท่ีใชมักเปนเปลือกหอยขนาดใหญ ไดแกหอย

สังขหนามหรือหอยมะระ หอยตีนชาง และหอยมือเสือ ซ่ึงเปลือกหอยเหลานี้คอนขางมีขนาดใหญมาก 

จึงทําใหตูปลาดูมีจุดเดนยิ่งข้ึน ปจจุบันมีความนิยมในการสะสมเปลือกหอยทะเลกันมากข้ึน จึงทําใหมี

การนําเปลือกหอยหลายชนิดมาจําหนายตามรานขายปลาสวยงามมากดวย ทําใหสามารถเลือกเปลือก

หอยแปลก ๆ มาตกแตงตูปลาไดมากข้ึน 

 2.1.9 รูปจําลอง เปนวัสดุจําลองรูปทรงตาง ๆ มีท้ังรูปคน สัตว สิ่งของ สิ่งประดิษฐ 

ขอนไมและพรรณไมน้ําตาง ๆ เชนรูปเด็กยืนปสสาวะ รูปเด็กตกปลา รูปแมวน้ํา รูปเปลือกหอยและ

รูปสะพาน เปนวัสดุท่ีเนนสีสันใหสวยงาม และรูปทรงดูสะดุดตา เพ่ือทําใหตูปลาดูมีจุดเดน โดยสวน

ใหญจะมีทอสําหรับตอสายลม เพ่ือทําใหวัสดุจําลองบางชนิดมีการเคลื่อนไหว  

 2.1.10 พรรณไมน้ํา เปนพืชน้ําท่ีนํามาประดับทําใหตูปลาดูมีชีวิตชีวา และเปน

ธรรมชาติไดอยางมาก มีสวนชวยในการลดสารประกอบตาง ๆ ท่ีเกิดจากตัวปลาและเศษอาหารใน

ระหวางการเลี้ยงปลา พรรณไมน้ําท่ีนิยมปลูกประดับในตูปลาในปจจุบันมีมากมายหลายชนิด แตก็

อาจถูกทําลายจากปลาสวยงามบางชนิด เชน ปลาทอง ทําใหมีการผลิตพรรณไมน้ําเทียมจากพลาสติก 

ซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกับพรรณไมน้ําจริง ๆ และไดรับความนิยมมากเชนกัน 
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 2.1.11 แผนภาพวิว ใชสําหรับติดเปนฉากประกอบดานหลังตูปลา สวนใหญจะเปน

แผนภาพทิวทัศนใตน้ํา ทําใหตูปลาดูเปนธรรมชาติมากข้ึน 

 2.1.12 อุปกรณท่ีจําเปนอ่ืน ๆ ไดแก กระชอนหรือสวิง เปนอุปกรณท่ีสวนใหญมักใช

ในการจับปลา หรืออาจใชกระชอนและสวิงในการชอนเศษใบไม และเศษวัสดุตาง ๆ วัสดุตกแตงตู

ปลาและอุปกรณท่ีจําเปนสําหรับการเลี้ยงปลาสวยงามแสดงไวในภาพท่ี 4.12 

 

 
(ก) ดอกไมพลาสติก 

 
(ข) รูปจําลอง 

 
(ค) หินประดับ 

 
(ง) หินหลากสี 

 
(จ) แผนภาพวิวท่ีนิยมนํามาตกแตงตูปลา 

 
(ฉ) สวิงตักปลาขนาดตาง ๆ 

 

ภาพท่ี 4.12 วัสดุตกแตงตูปลาและอุปกรณท่ีจําเปน 
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บทสรุป 
อุปกรณท่ีเก่ียวของกับการเลี้ยงปลาสวยงามมีหลายประการดวยกัน ประกอบดวย ภาชนะ

สําหรับเลี้ยงปลา ไดแก ขวดหรือโหลรูปทรงตาง ๆ ตูกระจกหรือตูเลี้ยงปลา ฝาปดตูปลา ขารองตู   

บอซีเมนต และเครื่องปมอากาศ เม่ือผูเลี้ยงไดภาชนะหรืออุปกรณท่ีเหมาะสมแลวจะตองมีการติดตั้ง

ระบบกรองน้ําเพ่ือใชในการกรองน้ําในตูหรือบอเลี้ยงปลาใหใสตลอดเวลา ระบบกรองน้ําท่ีนิยมใช

ไดแก ระบบกรองน้ําใตกรวดเปนระบบการกรองน้ําท่ีนิยมใชกับการเลี้ยงปลาสวยงามในตูกระจก    

ในปจจุบันมากท่ีสุด ระบบเครื่องกรองน้ําแบบกลอง เปนระบบกรองน้ําท่ีสามารถติดตั้งไดสะดวก งาย 

และรวดเร็วท่ีสุด นิยมใชกับการเลี้ยงปลาสวยงามในตูขนาดเล็ก ระบบกรองน้ําแบบบอกรอง เปน

ระบบท่ีตัวเครื่องกรองและวัสดุกรองท้ังหมดจะอยูภายนอกตูปลา และมีเครื่องมอเตอรปมน้ําไฟฟา

สําหรับสูบน้ําผานเขาสูระบบ เปนระบบกรองน้ําท่ีนิยมใชกับตูปลาขนาดใหญ สวนระบบกรองน้ํา 

แบบบอกรอง เปนระบบกรองน้ําท่ีนิยมใชักับบอซีเมนต หรือบอขนาดใหญ เชน บอปลาคารพ หรือ

หองแสดงพันธุปลาขนาดใหญ เหมาะสําหรับการเลี้ยงปลาขนาดใหญ และการเลี้ยงปลาอยางหนาแนน

ไดเปนอยางดี ฮีตเตอรและหลอดไฟเปนอุปกรณชวยทําความรอนและใหแสงสวาง สวนอุปกรณ

ตกแตงตูปลา ไดแก วัสดุรองพ้ืนตูปลา ไดแก พวกทรายหยาบ กรวด และเศษปะการัง หินประดับ 

เชน หินลาวา หินชนวน หินแมน้ํา หินแกรนิต หินทราย หินปูน ขอนไม เปลือกหอย รูปจําลอง ตนไม

พลาสติก และแผนภาพวิว อุปกรณท่ีจําเปนอ่ืน ๆ ไดแก กระชอนหรือสวิง เปนตน 
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คําถามทายบท 
1. ภาชนะชนิดใด ท่ีเหมาะสําหรับการเลี้ยงปลากัดมากท่ีสุด 

2. สามารถนําปลาคารพมาเลี้ยงในตูกระจกไดหรือไม เพราะเหตุใด จงอธิบาย 

3. เพราะเหตุใดจึงตองติดตั้งแอรปมไวสูงกวาตูเลี้ยงปลาเสมอ 

4. จงบอกวิธีการติดตั้งแอรปมอยางถูกวิธี 

5. อุปกรณท่ีใชประกอบกับเครื่องแอรปมมีอะไรบาง  

6. ระบบการกรองน้ําในตูปลาสวยงามท่ัวมักใชแบบใด 

7. ระบบการกรองน้ําในบอเลี้ยงปลาแฟนซีคารพเปนแบใด 

8. ใหเปรียบเทียบระบบการกรองน้ําแบบกรองใตทรายกับระบบบอกรอง 

9. จงบอกชนิดของวัสดุกรองท่ีนิยมใชในการกรองน้ําในตูเลี้ยงปลา 3 ชนิด 

10. ทําไมจึงใชหินพัมมิสและหินซีโอไลทเปนวัสดุกรองน้ําในตูเลี้ยงปลาสวยงาม 

11. เศษซากปะการังมีประโยชนอยางไรในตูปลา 

12. ไบโอริงและไบโอบอลมีคุณสมบัติในการกรองน้ําในตูปลาไดอยางไร 

13. จงบอกชนิดของอุปกรณตกแตงตูปลา 5 ชนิด 
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