
แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 9 
 

บทที่ 9 การเลี้ยงปลาและสัตวทะเลสวยงาม 

 

เนื้อหา  

 1. การเตรียมความพรอมสําหรับการเลี้ยงปลาสวยงามทะเล 

 2. อุปกรณท่ีจําเปนเบื้องตนของการเลี้ยงตูปลาทะเล 

 3. ข้ันตอนในการติดตั้งระบบตูทะเล 

4. ชนิดของปลาทะเลสวยงามท่ีนิยมเลี้ยง 

5. สัตวทะเลชนิดอ่ืน ๆ 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

เม่ือศึกษาบทท่ี 9 แลวนักศึกษาสามารถ 

1. บอกข้ันตอนการเตรียมความพรอมสําหรับการเลี้ยงปลาสวยงามทะเลได 

 2. บอกอุปกรณท่ีจําเปนเบื้องตนของการเลี้ยงปลาทะเลได 

 3. อธิบายข้ันตอนในการติดตั้งระบบตูทะเลได 

4. บอกชนิดของปลาทะเลสวยงามท่ีนิยมเลี้ยงไดอยางนอย 5 ชนิด 

5. บอกชนิดสัตวทะเลสวยงามชนิดอ่ืน ๆ ท่ีเลี้ยงรวมกับปลาสวยงามไดอยางนอย 4 ชนิด 

จํานวนคาบท่ีเรียน       4  คาบเรียน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ฟงคําบรรยายประกอบการใช PowerPoint เก่ียวกับเนื้อหาท่ีเรียน 

 2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอธิปราย 

 3. ผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุปประเด็นท่ีสําคัญ 

 4. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

 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 9 

18การเลี้ยงปลาและสัตวทะเลสวยงาม 
 

การเลี้ยงปลาและสัตวทะเลในประเทศไทย กําลังไดรับความนิยมข้ึนเรื่อย ๆ เนื่องจากมี

ข้ันตอนการเลี้ยงท่ีงายข้ึน นอกจากนั้นยังมีชนิดของสัตวทะเลหลายชนิด ท้ังปลาและกุง ใหเลือกเลี้ยง 

และราคา ไมแพงเนื่องจากมีการเพาะเลี้ยงไดในปริมาณท่ีมากข้ึน ตลอดจนมีการเตรียมน้ําทะเลข้ึนมา

ใชเองท่ีเรียกวาน้ําทะเลเทียม มาใชแทนน้ําทะเลจริง ๆ ไมตองสั่งซ้ือน้ําทะเล ซ่ึงสามารถลดภาระของ

ผูเลี้ยงไดเปนอยางดี จุดเดนของสัตวทะเลบางชนิดไดแก สีสันและลักษณะลําตัวท่ีแตกตางจากปลา

สวยงามน้ําจืด ตลอดจนพฤติกรรมการวายน้ํา และการอยูอาศัยรวมกับสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน ๆ ใตน้ํา 

ปจจุบันสัตวทะเลท่ีสามารถนํามาเลี้ยงในตูกระจกเพ่ือความสวยงาม ไดแก ปลาทะเลท่ัวไป เชน    

ปลาตระกูลแดมเซล ปลาตระกูลดอทตี้แบค ปลาไฟรฟช ปลาการตูน ปลาตระกูลโกบี้ และปลาตระกูล

แทงค ซ่ึงสวนมากจะมีสีสันสดใสสวยงาม รูปรางลักษณะตลอดจนการดํารงชีวิตมีความนาสนใจ 

นอกจากนั้นยังมีสัตวทะเลกลุมอ่ืน ๆ ไดแก กุงตัวตลก กุงพยาบาล ดอกไมทะเล ปลิงทะเล เมนทะเล 

หอยมือเสือ หอยนมสาว ปูดอกไมทะเล ปูกระดุม ปูปะการัง ดาวทะเล รวมท้ังปะการังชนิดตาง เปน

ตน แตอยางไรก็ตามการเลี้ยงปลาและสัตวทะเลในตูกระจก โอกาสรอดชีวิตมีนอย ดวยเหตุผลหลาย

ประการ เชน ปลาท่ีจับมามีสุขภาพไมแข็งแรง คุณภาพน้ําไมเหมาะสม และประการสําคัญคือ เรายัง

ไมสามารถท่ีจะสรางสภาพแวดลอมภายในตูปลาใหเหมือนกับในทะเลได แตถามีความจําเปนท่ีจะตอง

เลี้ยงปลาทะเลในตู สิ่งท่ีตองทําใหดีคือการดูแลรักษาสภาพแวดลอมภายใน ตูปลาใหมีความเหมาะสม

ท่ีสุด 

การเตรียมความพรอมสําหรับการเลี้ยงสัตวทะเล 

สําหรับการเลี้ยงปลาทะเลสวยงาม อุปกรณท่ีใชสําหรับการเลี้ยงมักมีความซับซอนกวาการ

เลี้ยงปลาน้ําจืดมาก เนื่องจากประกอบกับดวยเง่ือนไขทางธรรมชาติหลาย ๆ ประการ ผูเลี้ยงควร

ศึกษาหลักการและเหตุผลสําหรับการใช ตัดสินใจเลือกซ้ืออุปกรณและสิ่งท่ีจําเปนและใชประโยชน

อยางถูกวิธี ลดการสิ้นเปลืองโดยใชเหตุ ตัวอยางของตูเลี้ยงปลาทะเล แสดงไวในภาพท่ี 9.1  

สหภพ ดอกแกว และพงษเชฐษ พิชิตกุล (2559) ไดแนะวิธีการเตรียมความพรอมกอนการ

เลี้ยงปลาทะเลไวหลายประการ ไดแก การเลือกซ้ือตูปลาและการจัดวางตู ระบบกรองน้ํา ระบบสอง

สวาง และอุปกรณเสริมอ่ืน ๆ เชน โปรตีนสกิมเมอร เปนตน ซ่ึงนอกจากนั้น กอนการเลี้ยงปลาทะเล

ควรท่ีจะตองศึกษาขอมูลตาง ๆ เหลานี้ประกอบดวย 
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ภาพท่ี 9.1 ตูเลี้ยงปลาทะเลท่ีพิพิธภัณฑสัตวน้ํา อาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี 

1. การเลือกซ้ือปลา 

 ปลาทะเลสวยงามมีหลายชนิด เชน ชนิดท่ีมีสีออน หรือสีฉูดฉาด ตัวเล็กชอบวายกันเปน

ฝูง หรือตัวโตท่ีชอบอยูเดี่ยวๆ ซ่ึงชนิดของปลาท่ีจะเลี้ยงข้ึนอยูกับความชอบของบุคคล แตสําหรับผู

เริ่มเลี้ยงควรเลือกเลี้ยงปลาท่ีเลี้ยงงาย เม่ือมีประสบการณและความพรอมในดานสถานท่ี เงินทุน หรือ

ความพรอมในดานอ่ืนๆท่ีสําคัญแลว จึงคอยเปลี่ยนมาเลี้ยงปลาท่ีมีขนาดใหญ หรือปลาท่ีเลี้ยงยาก

ตอไป และเม่ือเลือกชนิดของปลาไดแลวในการเลือกซ้ือปลาท่ีรานขายปลา ควรซ้ือจากรานท่ีการ

คัดเลือกปลาคุณภาพดี มีการดูแลรักษาคุณภาพปลา เลือกจากรานท่ียินดีใหความรูใหคําปรึกษา

เก่ียวกับเรื่องการเลี้ยงปลาไดอยางปลอดภัย เลือกซ้ือจากรานท่ีเต็มใจใหบริการชวยแกปญหาในการ

เลี้ยง และควรเลือกซ้ือปลาท่ีมีราคาสมเหตุสมผล คุมกับคุณภาพ คําแนะนํา และบริการตางๆ ตูปลาท่ี

นิยมใชเลี้ยงปลาในปจจุบันเปนตูปลา   ท่ีประกอบดวยกระจกลวนชนิดท่ีไมใชกรอบโดยใชซิลิโคน

เชื่อมตอ ตูปลาประเภทนี้มีความโปรงใสสวยงาม และมีความแข็งแรงดี ตูปลาท่ีเปนกรอบโลหะไมเปน

ท่ีนิยมและไมควรใช เนื่องจากกรอบโลหะเกิดสนิมจากน้ําทะเลไดงาย อายุการใชงานไมนานและไม

สวยงาม ตูปลาท่ีจะใชเลี้ยงปลาทะเลไมควรมีขนาดเล็ก ควรมีขนาดใหญปริมาณของน้ํายิ่งมากเทาใด

ยิ่งดีลักษณะตูกระจกท่ีใชเลี้ยงปลานั้นสําหรับมือใหมควรเลือกใชขนาด 50-75 แกลลอน เพราะหากตู

เล็กกวานี้การควบคุมคุณภาพน้ําจะทําไดยากเม่ือมีสารพิษเกิดข้ึนเพียงเล็กนอยก็สามารถทําใหปลา

ตายได และตูปลาท่ีดีควรมีฝาปดเพ่ือปองกันปลากระโดดออกจากตู  

 รูปแบบของการจัดตูปลา การจัดตูปลาทะเลท่ีนิยมกันในปจจุบัน มี 2 แบบคือ  
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 1. ตูปลาธรรมดา เปนตูปลาท่ีตกแตงดวยวัสดุธรรมดาสวนมากจะไมมีชีวิต เชน ซาก

ปะการัง เศษหิน ดิน ทราย เปลือกหอยและจะมีสิ่งมีชีวิตอยูชนิดเดียวคือปลา ตูปลาชนิดนี้การดูแล

รักษาจะงาย โอกาสการเกิดโรคจะนอยกวาตูปะการัง และเปนตูปลาท่ีมีความสวยงามธรรมดา ตนทุน

การจัดตูปลาไมสูงมากนัก 

 2. ตูปะการัง จะมีสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนอาศัยอยูดวย เชน ปะการังท่ียังมีชีวิต กอนหินท่ีมี

สิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนอาศัยอยู หรือสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนไดแก กุง หอย ปู ดาวทะเล ฟองน้ํา เพรียง เปนตน   

ตูปลาชนิดนี้เหมาะสําหรับบุคคลท่ีมีทุนทรัพย และชอบความตื่นเตน แปลกใหมชอบความ

เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เพราะตูชนิดนี้จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดจึงทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา แตตูปลาชนิดนี้จะเกิดโรคและสิ่งรบกวนไดงายและตองใชงบประมาณคอนขางสูงตองการ

ความดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด  

2. น้ําและคุณภาพน้ํา 

 การเลี้ยงปลาทะเลจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชน้ําเค็ม โดยเฉพาะน้ําทะเลจากธรรมชาติจะดี

ท่ีสุด แตหากไมสามารถหาน้ําทะเลจากธรรมชาติได ก็จําเปนตองสรางน้ําทะเลเองโดยการเติมเกลือ

ทะเลลงในน้ําเปลา  จากนั้นคนใหเกลือละลาย ซ่ึงเกลือชนิดนี้สามารถหาซ้ือไดตามรานขายสัตวน้ํา

ท่ัวไป หรือสวนจตุจักร ในกรณีท่ีสามารถหาน้ําทะเลธรรมชาติได ควรเปนน้ําทะเลท่ีใสสะอาด 

ปราศจากสารเคมีและสารพิษตาง ๆ กอนนํามาใชตองกรองดวยวัสดุตาง ๆ เชน กรวด ทรายหยาบ 

ทรายละเอียด สวนความเค็มของน้ําทะเลท่ีใชเลี้ยงปลาทะเลโดยท่ัวไปอยูระหวาง 30-35 พีพีที    

(สวนในพันสวน) สวนระดับอุณหภูมิท่ีเหมาะสมนั้นควรอยูในชวง 24-28 องศาเซลเซียส และระดับ

ความเปนกรดเปนดาง (pH) ของน้ําทะเลควรอยูระหวาง 7.8-8.2 และสิ่งสําคัญท่ีขาดไมไดในการเลี้ยง

ปลาทะเลในตูกระจก คือปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ําซ่ึงไมควรต่ํากวา 5 มิลลิกรัมตอลิตร 

 

 
(ก) เครื่องมือวัดความค็ม 

 
(ข) น้ํายาทดสอบคุณภาพน้ําแบบงายและรวดเร็ว 

 

ภาพท่ี 9.2 อุปกรณและน้ํายาตรวจวัดคุณภาพน้ํา 
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3. ระบบกรองน้ํา 

 ระบบกรองน้ําสําหรับตูปลาเทาท่ีทราบมีมานานกวา 50 ปแลวในอดีตกรองน้ําตูปลาท่ี

รูจักกันมากท่ีสุดคือ กลองกรอง ท่ีทําดวยพลาสติกใสท้ังใบ มีตะแกรง และทอภายในประกอบดวยทอ

ลมเขาและทอลมออก ซ่ึงทอลมออกเปนทอท่ีใหญกวาทอลมเขา ซ่ึงมีขนาดเทากับสายลมสวนทอลม

ออกจะมีขนาดใหญกวากลองกรองท่ีฝรั่งเรียกวา " อควอเรียมฟวเตอร " ชนิดนี้ คือการดันน้ําออกจาก

กลองกรองดวยแรงลมท่ีฟองอากาศจะไหลดันนําเอาน้ําข้ึนจากทอ ท่ีเชื่อมติดกับตะแกรงอยูดาน

หลังสุดของตัวกลองกรอง และสวนบนของตะแกรงท่ีเชื่อมติดกับทอดําน้ํานี้จะใสใยแกว และกรวด

หยาบ เพ่ือเปนวัสดุจับตะกอน ในน้ําท่ีเคลื่อนผานระบบกรอง ทําใหน้ําท่ีถูกดันผานทางทอเปนน้ําท่ี

ไดรับการบําบัดดวยการกรองผานวัสดุดังกลาว วัสดุกรองนี้จะเปนท่ีเกาะของจุลินทรียบางชนิด ซ่ึงจะ

มีมากข้ึนเปนทวีคูณ สวนใหญจะเปนจุลินทรียท่ีสามารถยอยสลายตะกอนและมูลสัตวน้ํา ท่ีถูกดึงเขา

มาสูระบบกรองดังกลาว ทําใหน้ําท่ีผานกระบวนการกรองไดรับการบําบัดใหเปนน้ําท่ีดีข้ึนอีกระดับ

หนึ่ง และบางยี่หอยังไดมีการนํากระบอกขนาดเล็กบรรจุถานคารบอนใสไวปลายทอดันน้ําออก โดย

อางวาชวยกําจัดแอมโมเนีย ซ่ึงในความเปนจริงคงไมไดผลเทาไรนักเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณน้ําในตู

ปลา ในเวลาตอมาจึงไดมีการทํากรองน้ําตูปลาท่ีมีรูปรางเปนกลองรูปยาวดานตั้งเปนรูปเขามุมตูปลา

เรียกวา "คอนเนอรฟวเตอร" ซ่ึงเปนระบบท่ีสมบูรณยิ่งข้ึน แตมีขอเสียคือสวนประกอบดานลางและ

ดานบนจะหลุดงายทําใหระบบการทํางานบกพรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9.3 ระบบกรองน้ําถูกจัดไวใตตูปลาทะเล 

ท่ีมา :  Strohmeyer (2559) 
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 กองบรรณาธิการ (2557) กลาววา ระบบกรองน้ําท่ัวไปท่ีนิยมนํามาใชในการเลี้ยง

ปลาทะเล ไดแก 

 1. ระบบกรองน้ําภายในตูปลา เปนระบบท่ีตองใชเปนหลัก เพราะมีผลเก่ียวกับการ

เปลี่ยน แปลงคุณสมบัติของน้ําบางประการภายในตู ระบบกรองน้ําภายในตูท่ีใชจะเปนแบบระบบ

กรองน้ําใตทราย ( Sub Sand Filter ) ระบบกรองน้ํานี้มีขายเปนชุดใชใสอยูกับพ้ืนตูปลาโดยมีทราย 

ปะการัง ซ่ึงเปนท้ังตัวกรองสิ่งสกปรกและใชตกแตงตูปลาอยูดานบน กรวดทรายนอกจากจะเปนตัว

กรองสิ่งสกปรกตางๆแลวยังเปนท่ีอยูอาศัยของแบคทีเรีย ซ่ึงชวยเปลี่ยนรูปของเสียจากการขับถาย

ของปลา เศษอาหารเหลือและซากเนาเปอยของสิ่งมีชีวิตท่ีเปนแอมโมเนียซ่ึงเปนพิษใหเปนไนไตรท 

และเปนไนเตรทท่ีไมเปนพิษในท่ีสุด วิธีการติดตั้งแผนกรองน้ําใตผืนทราย หลังจากทําความสะอาดตู

เรียบรอยดีแลวใหวางแผนกรองลงบนพ้ืนตูตอทอลมเขากับแผนกรองทราย ท่ีใชควรเปนทรายปะการัง

หนาประมาณ 7.5-10 เซนติเมตรระวังอยาใหทรายเขาไปใตแผนกรอง จะทําใหระบบกรองทํางานไม

สมบูรณเทาท่ีควร 

 2. ระบบกรองน้ําภายนอกตู มีระบบการทํางานคือ ปมน้ําจะสูบน้ําจากตูปลาโดย

ผานชั้นกรองซ่ึงประกอบดวยถานและใยแกว เพ่ือกรองเอาสิ่งสกปรกตางๆสีและกลิ่นออก สวนท่ี

สะอาดกลับเขาตูอยางเดิม การไหลกลับของน้ําจากระบบกรองภายนอกตูนี้ จะมีความแรงทําใหมีการ

ไหลเวียนของน้ําภายในตูปลา ท้ังยังเปนการเพ่ิมออกซิเจนอีกดวย ซ่ึงทําใหปลาและสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ 

เชน ปะการัง ดอกไมทะเล อ่ืนๆ มีความสดชื่นยิ่งข้ึน วิธีการติดตั้งหมอกรองพรอมปมชนิดติดตั้งนอกตู 

กอนอ่ืนใหศึกษาจากขอมูลการใชท่ีใหมากับเครื่องยี่หอนั้นเสียกอน ควรเช็คอุปกรณชิ้นสวนตาง ๆ ให

ครบถวนแลวใหนําถานกรองท่ีติดมากับถังกรองไปลางดวยน้ําสะอาดจนผงถานออกหมดแลวผึ่งไวให

สะเด็ดน้ํา แลวนํามาใสลงในถังกรองท่ีมีตะแกรงวางคว่ําอยูกอนแลวใสใยแกวทับลงบนถุงถาน จากนั้น

ก็จะมีตะแกรงวางหงายอยูขางบนอีกอันหนึ่งกอนจะปดฝาตัวถังกรองนั้น ตอนท่ีสําคัญอยางหนึ่งคือ

การปดฝาถังกรองน้ําจะมียางก้ันอยูวงหนึ่งเรียกวา "โอริง" ใหนําโอริงชุบน้ําใหเปยกแลวสวมเขากับฝา 

หรือตัวถังตามตําแหนงของฝารุนนั้นๆอัดลงบนตัวหมอกรองใหแนน กดตัวลอกเขาใหดี ตอสายยางเขา

ทอดูด เขากับตัวหมอกรอง ใหหัวดูดมีตัวครอบ กันปลาเขาไปในหมอกรองและอยูในระดับท่ีเหนือผิว

ทรายในตูปลาเล็กนอย  

อุปกรณที่จําเปนเบื้องตนของการเลี้ยงปลาทะเล  

 ทัศพล กระจางดารา (192535) ไดอธิบายถึง19อุปกรณท่ีจําเปนเบื้องตน ของการเลี้ยงตูปลาทะเล 

ไวดังนี้ 

1. ตูปลาและขาตั้งตู ตูปลาควรจะเลือกใชกระจกใหหนาเหมาะสมกับขนาดตู หรือมีกําลัง

ทรัพยมากพอ ก็ควรเลือกกระจกท่ีหนากวาปกติไปเลยก็ยิ่งดีเพราะกระจกท่ีหนาข้ึน โอกาสท่ีจะแตก  
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ก็ยากข้ึน ความปลอดภัยก็สูงข้ึน ขาตู หากเปนขาเหล็กก็ควรจะใชสีทากันสนิมท่ีดี ๆ หม่ันทําความ

สะอาดอยูเสมอๆเพ่ือท่ีจะไดไมเกิดสนิมโดยงายหรือหากใชเปนขาไม ราคาก็จะสูงข้ึนพอสมควร  

 
 

ภาพท่ี 9.4 การทํางานของระบบกรองน้ํานอกตูเลี้ยงปลาทะเล 

ท่ีมา :  Strohmeyer (2559) 

 

2. ระบบกรองและปม ระบบกรองในตูทะเล มีมายมายหลายระบบ ซ่ึงแตละคนก็อาจจะ

เลือกใช ตามความรูความเขาใจ และประสบการณของตนเอง ไมมีระบบใดดีท่ีสุด ระบบจะมี

ประสิทธิภาพดีแคไหน ข้ึนอยูท่ีการจัดการของผูจัดระบบเองมากกวา ในท่ีนี้จะกลาวถึงระบบกรองท่ี

นิยมมากท่ีสุดสําหรับตูปลาทะเลก็คือระบบ Wet และ Dry  

2.1 ระบบ Wet หมายถึงสวนท่ีเปยก นั่นคือสวนของวัสดุกรองท่ีจมน้ําอยูตลอดเวลา 

เพ่ือใหเปนท่ีอยูอาศัยของแบคทีเรีย   

2.2 ระบบ Dry หมายถึงสวนท่ีไมไดจมน้ํา แตมีน้ําไหลผาน แบคทีเรียลงเกาะไดนอย แต

ประโยชนก็คือเพ่ือกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนกาซออกซิเจนในระบบ แตหากม่ันใจวาในระบบ มีการ

สรางออกซิเจนจากจุดอ่ืนท่ีเพียงพอแลว เชนจากพวกโปรตีนสคิมเมอร สวน Dry ก็อาจจะไมมีความ

จําเปนอีกตอไป ใชพ้ืนท่ีตรงนี้ใสวัสดุกรองท่ีมีประสิทธิภาพลงไปแทนดีกวา 

2.3 ระบบกรองในตูปลาทะเล อยางนอยท่ีสุดก็ควรจะเปนก้ันกรองขางตู หรือถาจะใหมี

ประสิทธิภาพมากกวานั้น ก็ควรอยางยิ่งท่ีจะเลือกใชเปนกรองลาง เพราะจะมีพ้ืนท่ีในการใสวัสดุกรอง
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มากกวา มีพ้ืนท่ีในการติดตั้งอุปกรณตางๆไดโดยไมไปเกะกะตูโชว หรืออาจจะใชพ้ืนท่ีในการปลูก

สาหราย หรือทําเรฟูเจียมรวมดวย 

2.4 ปมน้ําหลักท่ีใชก็ควรมีขนาดท่ีเหมาะสมกับขนาดตู โดยท่ัวไปแลว ควรจะมีอัตราการ

ไหลเวียนของน้ํา ประมาณ 8-10 เทา ของปริมาณน้ําในตู ยกตัวอยางเชน ตูปลาขนาด 400 ลิตร  

ก็ควรจะเลือกใชปมน้ําหลัก ท่ีมีอัตราการไหลเวียนของน้ําประมาณ 3,200-4,000 ลิตรตอชั่วโมง 

2.5 วัสดุกรองท่ีใชใสในตูกรอง ท่ีนิยมท่ีสุดคือเศษปะการัง เนื่องจากมีราคาไมแพง มีรู

พรุนสูง เปนท่ีอยูอาศัยของแบคทีเรียท่ีชวยกําจัดของเสียไดดีและมีคุณสมบัติทางเคมีท่ีเหมาะสมกับตู

ทะเล ไบโอริง หรือ เซรามิค-รงิ ก็เปนอีกหนึ่งวัสดุ ท่ีใชงานไดดี มีรูพรุนสูงแตราคาคอนขางแพง 

ไมควรใชพวกหินภูเขาไฟ เพราะในระยะยาวอาจจะอุดตันไดงาย และอาจจะมีแรธาตุบางตัวซ่ึงเปน

โลหะหนักท่ีอาจจะละลายมาในน้ํา หากสะสมในปริมาณมากพอ ก็อาจจะเปนพิษตอสัตวบางชนิดในตู

ไดเชนกัน  

2.6 หินเปน – ทรายปูพ้ืนตู หินเปนก็คือหินท่ีเก็บมาจากแนวปะการังในทะเลซ่ึงจะมี

สิ่งมีชีวิตตาง ๆ อาศัยอยู เชน พวกแบคทีเรีย กุง หอย สาหราย หนอน และสัตวเล็ก ๆ อีกมากมาย 

ซ่ึงหินเปนนี้จะชวยในการบําบัดน้ําและสรางระบบนิเวศนในตูใหสมบูรณอีกดวย 

2.7 ทราย จะเปนทรายทะเลละเอียด หรือพวกเศษปะการังบดละเอียดก็ใชไดเชนกัน  

ทําการลางใหสะอาดเสียกอนท่ีจะนํามาใช หรือในบางระบบ อาจจะไมมีการปูพ้ืนทรายเลยก็ได 

ประโยชนคือทําใหดูดตะกอน ทําความสะอาดไดงาย แตก็ควรจะตองมีระบบการจัดการของเสียอ่ืน ๆ 

ท่ีดีเยี่ยมดวย 

3. น้ําทะเล จะเปนน้ําทะเลแท ไมควรใชน้ําจากชายหาด เพราะความเค็มมักจะต่ํา และมี

มลพิษสูง หรือจะใชเกลือวิทยาศาสตรผสมเปนน้ําทะเลข้ึนมาก็แลวแตความสะดวก 

4. เทอรโมมิเตอร สําหรับวัดอุณหภูมิ จะเปนแบบดิจิตอลราคาหลายรอยบาท หรือแบบ

ปรอทราคาไมก่ีสิบบาทก็ใชไดเหมือนกัน ใชสําหรับดูความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในตูในแตละวัน 

เพราะเรื่องอุณหภูมิมีความสําคัญกับการเลี้ยงปลาทะเลพอสมควร การเลี้ยงปลาท่ัวไปอุณหภูมิจะอยู

ระหวาง 27-30 องศาเซลเซียส เลือกคาใดคาหนึ่งก็ไดแตควรรักษาอุณหภูมินั้น ๆ ใหคงท่ี 

5. ระบบไฟ ระบบไฟสําหรับตูปลาทะเล หากเปนตูท่ีเลี้ยงปลาลวนจะใชไฟอยางไรก็แลวแต

ความตองการของตัวผูเลี้ยง เพราะไฟมีหนาท่ีเพียงแคเพ่ือใหความสวยงามเทานั้นแตสําหรับตูเลี้ยง 

ปะการัง ระบบไฟ ถือเปนสิ่งท่ีสําคัญอันดับตน ๆ ของระบบ เพราะเปนแหลงแสงหลักของปะการังท่ี

สังเคราะหแสงในตู ระบบไฟท่ีไดรับ การยอมรับ และแพรหลายในการใชเลี้ยงปะการังมากท่ีสุด ก็คือ

เมทัล ฮาไลน ซ่ึงจะใหแสงสวางคอนขางสูง เม่ือเทียบกับไฟชนิดอ่ืน ๆ ในอัตราการกินไฟท่ีเทากัน 

6. โปรตีนสคิมเมอร เปนอุปกรณท่ีใชฟองอากาศ ในการแยกของเสียออกจากน้ํา ถือวามี

ความจําเปน เพราะโปรตีนสคิมเมอร จะชวยแยกไขมัน โปรตีน และสารประกอบ สวนเกินตาง ๆ 
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ออกจากน้ํา กอนท่ีมันจะเนาเสีย กลายเปนของเสียใหกับระบบ ซ่ึงถือเปนวิธีการกําจัดของเสียท่ีมี

ประสิทธิภาพ ชวยใหคุณภาพน้ําในตูดีข้ึน แตหากเปนตูเล็กๆ มีการเลี้ยงสิ่งมีชีวิตไมมากนัก สามารถ

เปลี่ยนถายน้ําไดงายและทําไดบอย อาจจะเปนเดือนละ 2-4 ครั้ง ก็อาจจะไมจําเปนตองใชโปรตีนสคิม

เมอรก็ได โปรตีนสคิมเมอร  มีหลายยี่หอหลายรุนหลายราคา (ภาพท่ี 9.5) คุณภาพก็แตกตางกันไป 

ควรจะเลือกใชใหเหมาะสมกับตูและงบประมาณของเรา 

 

 
 

ภาพท่ี 9.5 การติดตั้งเครื่องโปรตีนสคิมเมอร 

ท่ีมา :  Strohmeyer (2559) 

 

7. อุปกรณท่ีจําเปนในการใชวัดคุณภาพน้ํา การวัดคุณภาพน้ําในตูปลาทะเลเปนเรื่องท่ีจําเปน

มาก เนื่องจากปลาทะเลกินอาหารสดและมักมีเศษอาหารเหลือหรือมีปริมาณสารประกอบไนโตรเจน

ในสิ่งขับถาย ซ่ึงแอมโมเนียเปนสารประกอบตัวแรกสุดของการเนาเสีย ซ่ึงเปนพิษกับสัตวน้ํามากท่ีสุด 

ไนไตรท เกิดจากการยอยสลาย และเปลี่ยนรูปมาจากแอมโมเนีย มีความเปนพิษตอสัตวน้ําคอนขางสูง

เชนกัน น้ํายาทดสอบไนไตรท  จึงเปนสิ่งท่ีจําเปนมากสําหรับตูทะเล หากเรามีตัวทดสอบปริมาณ

แอมโมเนียอยูแลว ก็พอท่ีจะสามารถบอกถึงคุณภาพน้ําโดยรวมไดเชนกัน ชุดทดสอบคุณภาพน้ําแบบ

งายไดกลาวมาแลว ซ่ึงผูเลี้ยงปลาสามารถหาซ้ือไดตามรานขายปลาหรือรายขายวัสดุอุปกรณการเลี้ยง

ปลาสวยงามได  

8. คุณภาพน้ําท่ีจําเปนในตูปลาทะเล ท่ีมีความสําคัญสําหรับการดํารงชีวิตของปลา ไดแก  



187 

8.1 คาความเปนกรด-ดาง หรือคา pH ในตูทะเลท่ัวไปคา pH ท่ีเหมาะสมคือ 8.0-8.3 

เพราะเปนคาท่ีใกลเคียงกับในธรรมชาติมากท่ีสุด ควรจะรักษาใหอยูในระหวางนี้ ตัวทดสอบ pH จึง

เปนสิ่งท่ีสําคัญตอตูทะเลเชนกัน 

8.2 ความเค็มของน้ํา คาความเค็มท่ีใกลเคียงธรรมชาติท่ีสุด อยูระหวาง 30-36 สวนใน

พันสวนหรือ สามารถเลือกใชเครื่องมือแบบกลองสอง (Refractometer) ซ่ึงมีความแมนยําแตราคาก็

แพง หรืออาจเปนเครื่องมือแบบตวงและแบบปรอทลอยในน้ําซ่ึงมีราคาถูกหาซ้ือไดท่ัวไป  

ข้ันตอนในการติดตั้งระบบตูทะเล  

Crow และ Keeley (1999) ไดแนะนําข้ันตอนการติดตั้งหรือเซ็ตระบบตูเลี้ยงปลาทะเล ไว

ดังนี้ 

1. หลังจากท่ีไดตูมาแลว ใหลางตูเปลาดวยน้ําสะอาดหลายๆครั้ง พ้ืนท่ีท่ีจะวางตู ควรจะมี

การวัดระดับใหดี การท่ีพ้ืนเอียงหรือไมไดระดับ อาจจะเปนสาเหตุท่ีทําใหตูแตกไดโดยงาย หลังจาก

วางตูเรียบรอยแลว ก็ติดตั้งอุปกรณตางๆ เชนปมน้ํา ทําการเดินทอน้ําใหเรียบรอย ใสวัสดุกรอง แลวก็

ใหเติมน้ําจืดจนเต็ม แลวเปดใหระบบเดินตามปกติ เพ่ือทดสอบรอยรั่วซึมของตู ทดสอบการไหลเวียน

ของน้ําในระบบกรอง และเปนการชําระลางสิ่งสกปรก คราบกาวและสารเคมีตางๆในตูดวย เดินระบบ

ท้ิงไวสัก 1 วัน หากไมมีปญหาอะไรก็ทําการดูดน้ําจืดท้ิงได 

2. ข้ันตอนในการลงน้ําทะเล หากใชน้ําทะเลจริง ก็วัดความเค็มดูกอน ใหไดคาท่ีเหมาะสม 

เม่ือไดคาท่ีเหมาะสมแลวแลวก็สามารถนํามาลงตูไดเลย แตหากใชเปนเกลือวิทยาศาสตร ก็ใหผสม

ตามอัตราสวนท่ีระบุไวของแตละยี่หอ น้ําจืดท่ีนํามาผสม หากเปนน้ํากรองระบบ RO หรือ DI ก็จะ

ดีกวาการใชน้ําประปา เพราะจะปราศจากแรธาตุท่ีไมพึงประสงค อยางเชน ฟอสเฟต และ ไนเตรท 

เปนตน ซ่ึงเปนตนเหตุของการเกิดตะใครในระบบทําการเติมน้ําจนเต็มระบบแลวคอยๆเติมเกลือลงไป

ตามอัตราสวน เดินระบบ รอใหเกลือละลายหมดแลวคอยวัดความเค็มไปเรื่อยๆ เพ่ิมเกลือเขาไป 

จนกวาจะไดคาความเค็มท่ีตองการ 

3. ข้ันตอนในลงหินเปนและทราย ทําการลางทรายใหสะอาดกอนนํามาลงตู ลางหลายๆครั้ง

จนกวาน้ําท่ีลางจะใส สวนหินเปน ก็ควรจะเปนหินท่ีผานการบําบัดแลว ดมดูไมมีกลิ่นเหม็น เลือกท่ี

สภาพดีท่ีสุด และมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูมากท่ีสุด เทาท่ีจะหาได 

ข้ันแรกใหลงทรายบางๆกอน แลวทําการลงหินเปน จัดหินเปนใหไดตามความตองการ

และม่ันคง แข็งแรงไมลมลงมาโดยงาย เสร็จแลวคอยลงทรายตามลงไปจนกวาจะไดความหนาของ

ทรายท่ีตองการ ท่ีทําเชนนี้ เพ่ือท่ีจะใหทรายเปนตัวชวยยึดฐานไมใหหินเปนท่ีจัดไวโยกคลอน ลด

โอกาสท่ีหินจะลมลงได 
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4. การเซตตู เปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุด เปดปมน้ํา เดินระบบตูท้ิงไว ปกติการเซตตูจะใชเวลา

ประมาณ 3 - 4 สัปดาห ควรจะอดใจรอ ใจเย็นๆ ไมควรจะลงปลา หรือสิ่งมีชีวิตตางๆในชวงเวลานี้ 

เพ่ือรอใหเกิดแบคทีเรียในตู แบคทีเรียจะเปนตัวยอยสลายของเสียจากสัตวท่ีเราจะนํามาเลี้ยง เพ่ือ

รักษาคุณภาพน้ําใหดีอยูเสมอ แบคทีเรียจะเกิดข้ึนได ก็ตองมีอาหารของมันกอน เราจะใชวิธีใสเนื้อกุง

สดลงไปในระบบในอัตราสวนประมาณ กุงทะเล 1 ตัวตอน้ํา 100 ลิตร รอใหกุงเกิดการเนาเสีย เม่ือมี

ของเสียก็จะเกิดแบคทีเรียข้ึนมากําจัดเอง หรือถาหากหินเปน ท่ีเรานํามาใช เกิดการเนาเสียจะเห็น

เปนราขาวๆ มีกลิ่นเหม็นอยูแลว ก็อาจจะไมจําเปนตองใสเนื้อกุงลงไปอีก ระหวางนี้ เราอาจจะเติม

พวกแบคทีเรียผง หรือหัวเชื้อแบคทีเรียตางๆรวมดวยก็ได จะเปนการชวยใหระบบเซตตัวไดเร็วยิ่งข้ึน 

ชวงนี้ ไมควรจะเปดไฟใหระบบ เพราะอาจจะเกิดตะใครไดงาย ตองมาคอยกําจัดในภายหลังอีก 

5. ทําการวัดไนไตรท ทุกๆ 3-4 วัน ชวงแรกๆ อาจจะยังสูงอยู แตหลังจากนั้นประมาณ       

1 - 2 สัปดาห ก็จะคอยๆลดลงเรื่อยๆ นั่นแสดงใหเห็นวา การทํางานของแบคทีเรียกําจัดของเสียในตู

เริ่มมีประสิทธิภาพแลว รอจนกวาไนไตรทจะลดลงจนเปนศูนย โดยมากแลว จะกินเวลาประมาณ     

3 - 4 สัปดาห 

6. หลังจากไนไตรทลดลงจนเปนศูนยแลว ควรจะเปลี่ยนถายน้ําซัก 40 - 50 เปอรเซ็นต และ

รอประมาณ 1 - 2 วัน ใหตรวจเช็คคาไนไตรท ความเค็ม คา pH และอุณหภูมิ ดูอีกครั้ง ถาไมมีอะไร

ผิดปกติ หลังจากนั้น เราก็พรอมท่ีจะลงสิ่งมีชีวิต ควรจะศึกษาขอมูลของปลาท่ีจะนํามาเลี้ยง กอนท่ีจะ

ซ้ือมา ศึกษาขอมูลการดํารงชีวิต การอยูอาศัย การกินอาหาร ระดับความยาก - งายในการเลี้ยงให

มากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เพ่ือท่ีจะไดไมเกิดปญหาตามมาในภายหลัง เพราะไมเชนนั้น อาจจะเสียท้ังเงิน 

เสียท้ังทรัพยากรธรรมชาติอีกดวย 

7. หลังจากท่ีซ้ือปลามา นําถุงท่ีใสปลาแชลงในตูประมาณ 10 - 15 นาที เพ่ือปรับอุณหภูมิน้ํา

ในถุงใหเทากับในตู จากนั้น ทําการเปดถุงแลวดูดหรือตักน้ําจากตูปลอยลงถุงชาๆ ใหปลาไดทําการ

ปรับตัวกับน้ําใหม ใชเวลาประมาณ 15 นาทีหรือใหน้ําในตูลงมาในถุงประมาณ 70 เปอรเซ็นต ก็

ปลอยปลาลงตูได ตักเอาเฉพาะตัวปลาลงตู สวนน้ําท่ีติดมากับถุงท้ิงไปไดเลยเพราะบางครั้ง น้ําท่ีมา

จากรานอาจจะมีพวกยาฆาเชื้อ สารเคมี หรือเชื้อโรคตางปะปนมาดวย ชวง แรกๆ อยาเพ่ิงรีบลงปลา

จํานวนมากหรือถ่ีเกินไปเพราะระบบใหมๆ การกําจัดของเสียอาจจะทําไดไมทัน คอยๆทยอยลงชา ๆ 

สัปดาหละ 1 - 3 ตัว จะปลอดภัยกวา เลือกเอาเฉพาะปลาท่ีเลี้ยงงายๆ และมีนิสัยไมกาวราวกอน 

8. หม่ันดูแลรักษาระบบและสิ่งมีชีวิตในตู ตูใหมๆ ควรจะทําการเช็คคาตางๆในน้ําทุก ๆ 

สัปดาห หม่ันสังเกตพฤติกรรมของสัตวในตู วามีอาการผิดปกติหรือเปลา ควรจะทําการเปลี่ยนถายน้ํา

สัก 20 - 25 เปอรเซ็นต ทุกๆเดือน หรือ 50 เปอรเซ็นต ทุก ๆ 3 เดือน เพ่ือเปนการรักษาคุณภาพน้ํา

ใหดียิ่งข้ึน 



189 

การใหอาหารปลาทะเลสวยงาม 

 อาหารท่ีเหมาะกับการเลี้ยงปลาทะเล ควรเปนอาหารท่ีมีคุณคาทางอาหารสูง เนื่องจาก

อาหารมีผลตอความอยูรอด สีสัน และพฤติกรรม การใหอาหารสําหรับปลาทะเล ควรเลือกใหมีความ

หลากหลายเพ่ือจะเสริมคุณคาทางอาหารใหเพียงพอตอความตองการ ดังนั้นอาหารท่ีเหมาะควรมา

จากทะเล ไมวาจะเปนเนื้อปลาทะเล เนื้อกุงทะเล สาหรายทะเล หรืออาจเสริมวิตามินตางๆ รวมดวย 

สําหรับอาหารมีชีวิตนั้น ปลาทะเลชอบกินเปนอยางมาก อาหารมีชีวิตท่ีนิยมใชไดแก ไรทะเลตัวเต็มวัย 

กุงฝอย และ เคย (Krill) เปนตน (สหภพ ดอกแกว และพงษเชฐษ พิชิตกุล, 2559) 

Crow และ Keeley (1999) กลาววา ปลาทะเลสวนใหญชอบอาหารสดท่ีมีกลิ่นท่ีคาว สวน

อาหารสําเร็จรูป เปนท่ีนิยมเชนกัน แตตองใชสําหรับปลาทะเลท่ียอมรับอาหารประเภทนี้เทานั้นการ

ใหอาหารปลาควรเลือกใหเหมาะสมกับชนิดปลา ชนิดอาหาร เวลาท่ีให การใหอาหารท่ีดีควรจะให

แลวปลากินทันที ไมควรเหลือไมวาจะเปนผิวน้ําหรือในน้ํา การใหอาหาร ควรใหครั้งละนอยใหปลากิน

หมดแตเพ่ิมความถ่ีใหบอยครั้งข้ึน สําหรับตูปลาท่ีเพ่ิงเริ่มเลี้ยงปลาใหม ไมควรใหอาหารปลามาก

เกินไป ในกรณีท่ีระบบบําบัดน้ํายังไมสามารถรองรับตอของเสียในปริมาณมากได อาจทําใหน้ําเนาเสีย

ไดสงผลใหปลาตายไดเนื่องจากใหอาหารมากเกินไป ตัวอยางอาหารท่ีสามารถใหปลาทะเลสวยงามกิน 

ไดแก 

1. อาหารสด เปนอาหารท่ีสามารถทําไดเองโดยการนําเอาเนื้อสัตวชนิดตาง ๆ หั่นเปนชิ้น

ขนาดเล็กหรือบดรวมกัน เชนเนื้อปลา เนื้อกุง หัวใจวัว เปนตน สามารถเพ่ิมสารอาหารท่ี ตองการให

มากยิ่งข้ึน เชน ไวตามิน แรธาตุ สารเรงสี สาหราย รวมถึงการผสมยาปองกันและรักษาโรครวมใน

อาหารชนิดนี้ได  

2. ไรทะเล เปนสัตวทะเลกลุมกุงชนิดหนึ่ง ในประเทศไทยไมพบตามธรรมชาติ แตมีการ

นําเขาไขไรทะเลจากตางประเทศเพ่ือเปนอาหารสําหรับสัตวน้ําวัยออน ปจจุบันมีการเพาะเลี้ยงไร 

ทะเลเพ่ือเปนอาหารสําหรับสัตวน้ําจํานวนมาก ท้ังปลาสวยงามและปลาเศรษฐกิจ นิยมใชเปน อาหาร

สําหรับปลาสวยงามหลายชนิดท่ีชอบกินอาหารมีชีวิต เพราะไรทะเลเปนเหยื่อท่ีวายน้ําตลอดเวลา 

คุณคาทางอาหารสูง นิยมใชสําหรับปลาทะเลเกือบทุกชนิด 

3. ปลาเหยื่อ เปนปลาขนาดเล็กท่ีเหลือจากการคัดเลือกพันธุ มีลักษณะภายนอกไมสวยตาม

ความตองการของตลาด เชน ปลานิล ปลากัด ปลาทอง ปลาสอด ปลาหางนกยูง ฯลฯ รวบรวมเพ่ือ

นํามาใชเปนอาหารปลาท่ีมีขนาดใหญกินเนื้อเปนอาหารเชน ปลาสิงโต ปลากบ ปลากะรัง ปลาวัว  

เปนตน 
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4. กุงฝอย เปนกุงน้ําจืดขนาดเล็ก เปลือกบาง นิยมใหเปนอาหารปลาในกลุมปลากินเนื้อ

เชนเดียวกับปลาเหยื่อ 

5. เคย เปนกุงขนาดเล็กอาศัยในทะเล ท้ังตามชายฝงและในมหาสมุทร เปนวัตถุดิบสําคัญใน

การทํากะป สําหรับการเลี้ยงปลาทะเลนิยมใชเคยเปนอาหารในรูปของเคยสดและเคยอบแหงเพราะ

เปนอาหารท่ีมีคุณคาทางอาหารสูง 

6. อาหารสําเร็จรูป เปนอาหารท่ีพัฒนาใหมีองคประกอบของสารอาหารท่ีเหมาะสมกับการ

เลี้ยงปลาทะเลสวยงาม ผลิตจากวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ สะดวกตอการใช มีใหเลือกหลากหลายนิยมใช

ชนิดท่ีจมน้ํามากกวาชนิดลอยน้ํา ปลาหลายชนิดยอมรับอาหารชนิดนี้ ซ่ึงในภาพท่ี 9.6 แสดงอาหาร

ปลาทะเลแบบสดชนิดตาง ๆ ท่ีแชแข็งไว เพ่ือใชเปนอาหารเลี้ยงปลา 

 

 
(ก) หอยท้ังตัว 

 
(ข) ปลา 

 
(ค) กุงท้ังตัว 

 
(ง) หอยบดละเอียด 

 
(จ) หอยแครง 

 
(ฉ) กุงไมซิส (เคย) 

 

ภาพท่ี 9.6 อาหารปลาทะเลแบบสดแชแข็ง 

ท่ีมา :  Crow และ Keeley (1999) 

ชนิดของปลาทะเลสวยงามที่นิยมเลี้ยง  

ในทองตลาดปลาทะเลโดยท่ัวไปแลว มีปลาทะเลหลากหลายชนิดใหเราเลือกเลี้ยง สวนใหญ

ปญหาท่ีพบบอยสําหรับผูเลี้ยงปลาทะเลเริ่มตนคือ ไมรูวาปลาชนิดไหนเลี้ยงงาย หรือ เลี้ยงยาก จึงซ้ือ

มาเลี้ยงดวยความรูเทาไมถึงการณ ทําใหเกิดการสูญเสียชีวิต เสียเงิน และเสียกําลังใจในท่ีสุด ซ่ึงสิ่ง

สําคัญท่ีเราควรตระหนักคือ เราควรเลือกซ้ือปลาท่ีเราอยากเลี้ยงจริงๆ โดยศึกษาขอดี ขอเสีย ของ

ปลาชนิดนั้น ๆ วาเหมาะกับการท่ีเราจะนํามาเลี้ยงหรือไม  
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วรเทพ มุธุวรรณ (2557) กลาวถึงชนิดของปลาทะเลท่ีนิยมเลี้ยงในปจจุบัน ไวดังนี้  

1. ปลาตระกูลแดมเซล (Damsel) และ ปลาครอมิส ปลาชนิดนี้สวนมากจะมีสีน้ําเงินท่ีเรา

พบเห็นตามทองตลาด มีหลากหลายชนิดท้ังแดมเซลหางเหลือง, บลูแดมเซล, เลมอนแดมเซล รวมถึง

ปลาโดมิโน ซ่ึงมีสีดําและมีจุดเล็กๆ สีขาว 3 จุดบนตัว แสดงในภาพท่ี 9.7 (ก) 

2. ปลาตระกูลดอทตี้แบค (Dottyback Fish) เปนปลาตัวเล็กท่ีมีสีสันฉูดฉาด ท่ีพบมากไดแก 

ปลาสตอเบอรี่ ปลาแพคคาเนลลา (หวานเย็น) ปลาไดเดรียมา ปลารอยอลแกรมมา ซ่ึงเปนปลาท่ีมีสี

ชมพูท้ังตัว อาจมีสีเหลือง สลับครึ่งบน ครึ่งลางแลวแตชนิด แสดงในภาพท่ี 9.7 (ข) 

3. ปลาไฟรฟช (Fire Fish) เปนปลาตระกูลโกบี้ ลําตัวยาว มีครีบหลังยาวเปนเอกลักษณ 

สําหรับชนิดท่ีพบบอยคือ Purple Fire Fish จะมีราคาแพงกวาเล็กนอย แสดงในภาพท่ี 9.7 (ค) 

4. ปลาคารดินัล (Cardinal Fish) สวนมากท่ีพบคือ ปลาคารดินัลลองฟน ท่ีมีลายขาวสลับดํา

และ ปลาคารดินัลตาแดง ซ่ึงเปนปลาท่ีชอบลอยนิ่งๆอยูกับท่ี ไมคอยวายน้ําไปไหน มีลักษณะตาโต 

สีสันสวยงาม แสดงในภาพท่ี 9.7 (ง) 

 

 
(ก) ปลาเปลี่ยนสีแวว กลุมแดมเซล  

 
(ข) ปลารอยอลแกรมมา กลุมปลาดอทตี้แบค 

 
(ค) ปลาบูหนามวง กลุมไฟรฟช  

 
(ง) ปลาอมไข กลุมคารดินัล 

 

ภาพท่ี 9.7 ปลากลุมแดมเซล ดอทตี้แบค ไฟรฟช และคารดินัล 

ท่ีมา :  อรุณี รอดลอย และสหภพ ดอกแกว1 (2559)  

http://www.aquaristsonline.com/blog/author/johnc/
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5. ปลาตระกูลแรส (Wrasse) กลุมปลานกขุนทอง สําหรับปลาตระกูลนี้บางชนิดก็เลี้ยงยาก 

เชน ปลาพยาบาล มีเพียงบางชนิดเทานั้นท่ีเลี้ยงงาย เชน Sixline Wrasse ปลากัดทะเล แกวเหลือง 

แกวแดง เปนตน เวลานอนอาจจะมุดทรายหรือสรางเมือกข้ึนมาหอหุมตัวเอง แสดงในภาพท่ี 9.8 (ก) 

6. ปลาสิงโต (Lion Fish) เปนปลาท่ีมีรูปรางสวยงามมาก โดดเดนและสะดุดตา ปลาสิงโตนี้มี

หลายพันธุแตกตางกันไป ซ่ึงเปนปลาท่ีแปลกและหาไดไมยาก แสดงในภาพท่ี 9.8 (ข) 

7. ปลาการตูน (Anemome Fish) เปนปลาท่ีนิยมมากท่ีสุด มีหลายสายพันธุ เชน ปลา

การตูนลายปลอง ปลาการตูนแดง ปลาการตูนอินเดียนแดง ปลาการตูนมะเขือเทศ เปนตน แตท่ีนิยม

เลี้ยงสวนมาก คือ ปลาการตูนสมขาว แสดงในภาพท่ี 9.8 (ค) 

8. ปลาตระกูลโกบี้ (Gobies, Blennies และ Batfish) เปนปลาท่ีมีหลายสายพันธุมากท่ีเห็น

บอยไดแก แกวปะการัง โกบี้สองจด โกบี้บิน โกบี้ขาว เปนตน แสดงในภาพท่ี 9.8 (ง) 

 

 
(ก) ปลาเรียวพารดแรส 

 
 (ข) ปลาสิงโต 

 
(ค) ปลาการตูนสมขาว 

 
(ง) ปลาลูกดอกสีเพลิง กลุมปลาโกบี้ 

 

ภาพท่ี 9.8 ปลาแรส ปลาสิงโต ปลาการตูนสมขาว และปลาโกบี้ 

ท่ีมา :  อรุณี รอดลอย และสหภพ ดอกแกว (2559) 
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 9. ปลาตระกูลแทงค (Tangs และ Surgeons) เปนปลาท่ีมีหลายสายพันธุ สําหรับปลาท่ี

แนะนําสําหรับมือใหมไดแก Brown Tang และ Baby Tang เปนปลาท่ีกินเยอะและถายของเสียเยอะ 

ชอบวายน้ํา แสดงในภาพท่ี 9.9 (ก) และ (ข) 

  10. ปลาผีเสื้อ (Butterfly Fish) ในนานน้ําไทยพบปลาผีเสื้อไมต่ํากวา 40 ชนิด อาทิ  

ปลาผีเสื้อนกกระจิบ ปลาผีเสือ้ทอง ปลาผีเสื้อจมูกยาวขอบตาขาว และปลาโนรีเกล็ด มีลักษณะ

โดยรวม คือ มีลําตัวสั้น แบนดานขาง ปากมีขนาดเล็กอาจยืดหดได ภายในปากมีฟนละเอียด ครีบหลัง

มีอันเดียว ประกอบดวยกานครีบแข็งอยูสวนหนาและกานครีบออนอยูถัดไป ครีบทวารมีกานครีบแข็ง 

3 อัน และแผนยื่นรับกับครีบหลัง มีนิสัยเฉ่ือยชา วายน้ําหรือเคลื่อนไหวไปอยางชา ๆ ไมวองไว มีสีสัน

และลวดลายท่ีสดใสสวยงาม มีพฤติกรรมอาศัยเปนฝูงหรือเปนคูในแนวปะการัง แสดงในภาพท่ี 9.9 

(ค) และ (ง) 

 

 
(ก) ปลาเยลโลแทงค 

 
(ข) ปลาบลแูทงค 

 
(ค) ปลาผีเสื้อลายไขว 

 
(ง) ปลาผีเสื้อนกกระจิบ 

 

ภาพท่ี 9.9 ปลาตระกูลแทงคและปลาผีเสื้อ 

ท่ีมา :  Foster และ Smith (2559) 
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สัตวทะเลชนิดอ่ืน ๆ 

 นอกจากปลาทะเลแลว ยังมีสัตวทะเลชนิดอ่ืน ๆ ท่ีมีความสวยงาม สามารถนํามาเลี้ยง

รวมกับปลาได เพ่ิมความมีสีสันใหกับตูปลาทะเลไดเปนอยางดี สัตวทะเลท่ีสามารถนํามาเลี้ยงไดแก  

1. กุงตัวตลก (Harlequin Shrimp) กุงตัวตลกเปนกุงขนาดเล็ก ขนาดความยาวประมาณ    

5 เซ็นติเมตร พบในเขตแนวปะการังและกองหินใตน้ํา กินดาวทะเลเปนอาหาร ความสําคัญ กุงชนิดนี้

มีรายงานวาหายากมาก ในแตละปมีรายงานวาพบในทะเลไทยประมาณ 10-20 ตัว พบเฉพาะในฝง

ทะเลอันดามัน เชน ริเชลิว หมูเกาะสิมิลัน หินมวง-หินแดง กุงตัวตลกแสดงไวในภาพท่ี 9.10 (ก) 

(สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล, 2557) 

2. กุงพยาบาล (Cleaning Shrimp) กุงพยาบาล สวนใหญจะหากินปรสิต เมือก และผิวหนัง

ท่ีตายแลว กุงบางชนิดอาจอาศัยอยูรวมกับสัตวอ่ืนตลอดเวลาหรือเกือบตลอดเวลา กุงพยาบาลท่ีพบ

ในประเทศไทยมักอาศัยอยูตามแนวปะการัง โดยคอยวายน้ําไปกินเห็บและเหาปลา ตามลําตัวปลา

ขนาดใหญ กุงพยาบาลแสดงไวในภาพท่ี 9.10 (ข) หลายชนิดถูกจับมาขายเปนสัตวสวยงาม ตั้งแต  

20-300 บาท สามารถซ้ือหรือสั่งไดตามรานหลายแหง เชน สวนจตุจักร (สุรินทร มัจฉชีพ, 2532) 

 

 
(ก) กุงตัวตลก 

 
(ข) กุงพยาบาล 

 

ภาพท่ี 9.10 กุงทะเลสวยงาม 

ท่ีมา :  Richard (2559) 

3. ดอกไมทะเล (Sea Anemone) ดอกไมทะเล เปนสัตวน้ําท่ีมีความสําคัญ เพราะมีสัตว

หลายชนิดมาอาศัยรวมดวย เชน ปลาการตูน และกุงหลายชนิด ตัวอยางดอกไมทะเลท่ีเปนท่ีอยูของ

ปลาการตูน แสดงไวในภาพท่ี 9.11 (ก) และ (ข) ดอกไมทะเลชนิด Heteractis magnifica เปนท่ีอยู

ของปลาการตูนสมขาวและปลาการตูนอินเดียนแดง ดอกไมทะเลชนิด H. crispa เปนท่ีอยูของปลา

การตูนอานมา   ปลาการตูนดําแดง และดอกไมทะเลชนิด Entacmaea quadricolor เปนท่ีอยูของ

ปลาการตูนมะเขือเทศ ปลาการตูนแดง ปลาการตูนดําแดง เปนตน (วรเทพ มุธุวรรณ, 2557) 
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4. หอยมือเสือ เปนหอยกาบชนิดหนึ่งท่ีตองอาศัยกลามเนื้อในการปดเปดฝา ฝาท้ังสองดาน

เปนสีขาวปนดํา เกิดจากหินปูนหรือธาตุแคลเซียมในน้ําทะเล สวนเนื้อซ่ึงซอนอยูระหวางเปลือกหอย

นั้นจะเปนสีขาว เหลือง มวง แดงปนดํา สวยงามคลายกันกับดอกไมท่ีอยูในน้ํา หอยมือเสือจะอาปาก

เพ่ือกินอาหารอยูตลอดเวลา หอยมือเสือกินอินทรียสาร แพลงกตอนพืช และอาศัยสารอาหารจาก

สาหรายเซลลเดียวพวก Zooxanthallae ท่ีอยูในเซลแมนเทิลแบบ Symbiosis (วรเทพ มุธุวรรณ, 

2557) หอยมือเสือบางชนิดแสดงไวในภาพท่ี 9.11 (ค)  

5. ปะการังชนิดตาง ๆ ปะการังท่ีนิยมนํามาประดับตกแตงตูปลาทะเล มีหลายชนิดดวยกัน 

ไดแก ปะการังจาน ปะการังสมอง ปะการังเห็ด และปะการังเขากวาง ตัวอยางปะการังท่ีนํามาประดับ

ตูปลาทะเล เชน ปะการังออน แสดงไวในภาพท่ี 9.11 (ง) โดยท่ัวไปแลว ปะการังเปนสัตวน้ําท่ีควรแก

การอนุรักษ แตหากตองการตกแตงใหตูปลาทะเลมีความสวยงามเสมือนทองทะเลจริง ๆ ก็ควรใช

ปะการังเทียมท่ีทําจากเรซิน หรือเศษปะการังท่ีตายแลวแทนก็ได (วรเทพ มุธุวรรณ, 2557) 

 

 
(ก) ดอกไมทะเลสีมวง 

 
(ข) ดอกไมทะเลสีชมพู 

 
(ค) หอยมือเสือ 

 
(ง) ปะการังออน 

 

ภาพท่ี 9.11 สัตวทะเลท่ีนิยมเลี้ยงเพ่ือประดับตูปลาทะเลสวยงาม 

ท่ีมา :  Foster และ Smith (2559) 

 



196 

บทสรุป 
ปลาทะเลท่ีนิยมนํามาเลี้ยงเปนปลาสวยงาม สวนใหญจะเปนปลาตัวเล็ก รูปรางและสีสัน

แปลกๆ ท่ีอาศัยอยูในเขตชายฝงบริเวณแนวปะการัง วิธีการเตรียมความพรอมกอนการเลี้ยงปลาทะเล

มีหลายประการ ไดแก การเลือกซ้ือตูปลาและการจัดวางตู การเลือกปลา ระบบกรองน้ํา ระบบสอง

สวาง ฮีทเตอร โปรตีนสกิมเมอร หิน ทราย และน้ําทะเล มีคาความเค็มท่ีใกลเคียงธรรมชาติท่ีสุด    

อยูระหวาง 30-36 สวนในพันสวน คาความเปนกรด-ดาง หรือคา pH ท่ีเหมาะสมคือ 8.0 - 8.3 

ข้ันตอนในการติดตั้งระบบตูทะเล เริ่มจากลางตูเปลาดวยน้ําสะอาดหลายๆครั้ง วางตูใหไดระดับติดตั้ง

อุปกรณตางๆ เชน ปมน้ํา ทําการเดินทอน้ําใหเรียบรอย ใสวัสดุกรอง แลวก็ใหเติมน้ําจืดจนเต็ม เดิน

ระบบท้ิงไวสัก 1 วัน ปลอยน้ําจืดออก จากนั้นเติมน้ําทะเล ลงหินเปนและเริ่มทําการเซตตู ปกติการ

เซตตูจะใชเวลาประมาณ 3-4 สัปดาห ทําการวัดไนไตรท ทุกๆ 3 - 4 วัน ถาไมมีอะไรผิดปกติ ก็พรอม

ท่ีจะลงสิ่งมีชีวิต ควรจะศึกษาขอมูลของปลาท่ีจะนํามาเลี้ยง กอนท่ีจะซ้ือมา ศึกษาขอมูลการดํารงชีวิต 

การอยูอาศัย การกินอาหาร พฤติกรรมของมัน ระดับความยาก-งายในการเลี้ยงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะ

ทําได เพ่ือท่ีจะไดไมเกิดปญหาตามมาในภายหลัง เพราะไมเชนนั้น อาจจะเสียท้ังเงิน เสียท้ัง

ทรัพยากรธรรมชาติอีกดวย หลังจากท่ีซ้ือปลามา นําถุงท่ีใสปลาแชลงในตูประมาณ 10-15 นาที เพ่ือ

ปรับอุณหภูมิน้ําในถุงใหเทากับในตู จากนั้น ทําการเปดถุงแลวดูดหรือตักน้ําจากตูปลอยลงถุงชาๆ ให

ปลาไดทําการปรับตัวกับน้ําใหม ใชเวลาประมาณ 15 นาทีหรือใหน้ําในตูลงมาในถุงประมาณ         

70 เปอรเซ็นต ก็ปลอยปลาลงตูได ชนิดปลาทะเลสวยงามท่ีนิยมเลี้ยงในปจจุบันไดแก ปลาตระกูล

แดมเซล ปลาตระกูลดอทตี้แบค ปลาไฟรฟช ปลาคารดินัล ปลาตระกูลแวรส ปลาสิงโต ปลาการตูน 

ปลาโกบี้ ปลาตระกูลแทงค และปลาผีเสื้อ นอกจากปลาแลวยังมีสัตวทะเลสวยงามท่ีเลี้ยงรวมกันไดอีก

หลายชนิด ไดแก กุงตัวตลก กุงพยาบาล ดอกไมทะเล และหอยมือเสือ เปนตน 
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คําถามทายบท 

1. กอนท่ีจะทําการเลี้ยงปลาสวยงามทะเลตองศึกษาขอมูลเก่ียวกับอะไรบาง 

2. จงบอกอุปกรณท่ีจําเปนสําหรับการเลี้ยงปลาทะเล 5 ชนิด 

3. ในการติดตั้งระบบตูทะเล ควรใชน้ําทะเลแทท่ีมีความเค็มและความเปนกรดเปนดางเทาใด 

4. อุปกรณท่ีใชวัดคาความเค็มของน้ําเรียกวาอะไร 

5. ระบบกรองน้ําสําหรับตูปลาทะเลแบแบบ wet และ dry มีความแตกตางกันอยางไร 

6. เครื่องโปรตีนสกิมเมอรมีความสําคัญสําหรับการเลี้ยงปลาทะเลสวยงามอยางไร 

7. จงยกตัวอยางวัสดุกรองน้ําในตูเลี้ยงปลาทะเล 3 ชนิด 

8. จงบอกชนิดของปลาทะเลสวยงามท่ีนิยมเลี้ยง 5 ชนิด 

9. จงบอกชนิดสัตวทะเลสวยงามท่ีเลี้ยงรวมกับปลาสวยงามได 4 ชนิด 

10. เราสามารถเลี้ยงปลาการตูนรวมกับหอยมือเสือไดหรือไม เพราะเหตุใด 
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