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 การจัดสวนในตูปลาเปนการนำความงามของธรรมชาติใตทองน้ำมาจำลองไวในภาชนะที่เราตองการ ซึ่งสวนใหญ 

ก็คือ “ตูปลา” แลวนำไปประดับตกแตงสถานที่ เพื่อสรางบรรยากาศใหดูผอนคลาย สบายใจ ซึ่งในปจจุบันกำลัง 

ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สำนักพิมพบานและสวนอยากใหผูอานไดลองสัมผัสความรูสึกเชนนี้บาง 

จึงนำขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการจัดสวนในตูปลามารวมอยูใน “สวนในตูปลา” (Aquatic Garden) เลมนี้  

 เนื้อหาในเลมนำเสนอประเภทของพรรณไมน้ำ สิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของพรรณไมน้ำและสัตวน้ำที่นำมาเลี้ยง 

รวมกัน แหลงซ้ือหาอุปกรณตางๆ ข้ันตอนการปลูกเล้ียง รวมไปถึงการดูแลรักษา การเล้ียงพรรณไมน้ำและสัตวน้ำ 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนและวิธีการแกไข ผานภาพประกอบและคำบรรยายที่เขาใจงาย เพื่อใหทานที่ยังไมมีประสบการณ 

และสนใจเลี้ยงพรรณไมน้ำสามารถนำไปปฏิบัติไดโดยงาย นอกจากนี้ยังรวบรวมผลงานตัวอยางการจัดสวนในตูปลา 

แบบตางๆ เพื่อเปนแรงบันดาลใจใหผูอานไดเรียนรู รับรองไดวา การจัดสวนในตูปลาจะกลายเปนกิจกรรมยามวาง 

ที่ใหทั้งความสนุก เพลิดเพลิน นำไปใชเปนของแตงบานหรือภายในหองทำงานใหดูโดดเดนสะดุดตา และหาก 

สามารถพัฒนาฝมือจนกลายเปนมืออาชีพแลว ยังเปนอีกอาชีพที่สรางรายไดไมนอย 

 การเรียนรูความสัมพันธในระบบนิเวศที่ตองพึ่งพาอาศัยกันระหวางพืช สัตว และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 

ทำใหผูปลูกเล้ียงพรรณไมน้ำอยูใกลชิดธรรมชาติมากข้ึน ท้ังยังไดพักผอนในวันวางอีกดวย ยามท่ีเราเหน่ือยลาจากการทำงาน 

ลองหันไปมองดูฝูงปลาตัวเล็กตัวนอยที่แหวกวายไปมาระหวางตนไมเขียวบางแดงบาง เหลากุงที่กำลังงวนอยูกับการกิน 

อาหาร หรือหอยตัวลายที่คอยๆ ขยับตัวออกจากเปลือกหลังจากหลับใหลมานาน แลวจะรูวา ตูปลาแสนสวย 

ที่เกิดจากฝมือเรานี้ นอกจากสวยงามดังใจแลว ยังชวยใหเรามีความสุขไดโดยไมรูตัว 

คำนำ 

สำนักพิมพ์บ้านและสวน 
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สวนในตู้ปลาคืออะไร 
 สวนในตูปลา คือ การนำพรรณไมน้ำ วัสดุปลูก และอุปกรณตกแตงตางๆ เชน กอนหิน ขอนไม มาจัดวาง 

องคประกอบใหเกิดความสวยงาม และปรับสภาพแวดลอมตางๆ เชน แสง วัสดุปลูก ธาตุอาหาร น้ำ อุณหภูมิ ฯลฯ 

ใหมีปริมาณท่ีเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชแตละประเภท นอกเหนือจากการปลูกเล้ียงพรรณไมน้ำแลว ส่ิงท่ีเพ่ิมความ 

มีชีวิตชีวาใหสวนก็คือเหลาสัตวน้ำอยางปลา กุง หอย ที่ชวยใหสวนในตูปลามีความสมบูรณทางระบบนิเวศมากยิ่งขึ้น 

รูปแบบของการจัดสวนไมน้ำในตูปลาจึงเปนการจำลองสิ่งแวดลอมใหใกลเคียงกับแหลงน้ำตามธรรมชาติ นับเปนการสรางสรรค 

งานศิลปะที่มีชีวิตและทำใหมนุษยไดใกลชิดธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

ประเภทของสวนในตู้ปลา 
แบงตามระดับน้ำที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของ 

พรรณไมน้ำได ดังนี้

1. สวนใต้น้ำ (Submerge - planted Aquarium) 
เปนการจัดสวนในตูปลาโดยปลูกพรรณไมใตน้ำทั้งหมด 

หรือมีบางสวนของตนโผลพนน้ำ นิยมเลี้ยงสัตวน้ำควบคู 

ไปดวย เพื่อความสวยงามเลียนแบบธรรมชาติ

2. สวนกึ่งบกกึ่งน้ำ (Paludarium)  
เปนการจัดสวนในตูปลาที่มีทั้งพื้นที่น้ำและพื้นที่บนบก 

และเพิ่มการหมุนเวียนของน้ำดวยการทำน้ำตก

นิยมจัดเลียนแบบปาเขตรอน เพราะมีความหลากหลาย 

ของพรรณไม พรอมกับเลี้ยงสัตวน้ำ สัตวครึ่งบกครึ่งน้ำ  

หรือสัตวเล้ือยคลานเล็กๆ อยางไรก็ตาม ควรเลือกพรรณไม 

ที่มีลักษณะวิสัยใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้นๆ เชน 

ตนไมบกที่นำมาปลูกเลี้ยงตองชอบความชื้นสูงดวย

สวนใต้น้ำ  โดย คุณนภชา  ยิ้มอยู่ 

สวนกึ่งบกกึ่งน้ำ 

โดย คุณเอกวิทย์  หาสนนท์   
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3. สวนบนบก (Terrarium)  
เปนการจัดสวนในตูปลาที่ปราศจากพื้นที่สวนที่เปนน้ำ อาจเลี้ยงสัตว 

เลื้อยคลานควบคูไปดวย สามารถจำลองบรรยากาศในตูใหคลาย

ปาเขตรอน ปาดิบชื้น หรือสวนทะเลทราย สิ่งสำคัญคือ  

ตองเลือกใชพรรณไมใหเหมาะสมกับจุดประสงคในการจัดสวน

สวนบนบก 

โดย คุณเอกวิทย์  หาสนนท์   
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รูปแบบของสวนในตู้ปลา 

การจัดสวนไม้น้ำแบบดัตช์ 
เจ้าของ : คุณกอล์ฟ  Spectrum Aquarium 

 การจัดสวนไม้น้ำแบบดัตช์  
 (The Dutch - planted Aquarium)   
 ในชวงป ค.ศ. 1930 - 1960 การจัดสวนในตูปลาแบบ 

ดัตชไดรับความนิยมแพรหลายไปท่ัวโลก แรกเร่ิมผูคน 

สนใจเพียงการเลี้ยงปลาในตูกระจกโลงๆ ซึ่งดูนาเบื่อ 

และปลาไมสามารถแสดงสีสันที่สวยงามได จึงไดนำ 

พรรณไมน้ำมาประดับตกแตงเปนสวนใตน้ำ

 การจัดสวนไมน้ำแบบดัตชเนนความหลากหลาย 

และความสมบูรณของพรรณไมน้ำ แตละชนิดตองมี 

จำนวนมากและสีสันสดใส เพ่ือใหเกิดเปนพุมกอใหญ 

ที่สวยงามเหมือนกับการจัดสวนดอกไมนานาพรรณ 

มีการแบงเปนพรรณไมน้ำสวนหนาตู (Foreground) 

สวนกลางตู (Middle Ground)  และสวนหลังตู (Background) 

ในสัดสวนที่เหมาะสม โดยสวนหนาตูใชพรรณไมน้ำ 

ที่มีขนาดเล็กหรือลำตนเลื้อยคลุมหนาดิน สำหรับพรรณไม 

สวนกลางเปนไมพุมที่สูงกวาดานหนา สวนดานหลังใช 

พรรณไมน้ำที่มีความสูงมากที่สุด เมื่อมองจากดานหนา 

จะมีความสูงไลระดับกัน สวนดานหนาปลอยโลง 

เพื่อใหเปนพื้นที่วายน้ำของเหลาปลา 

 การจัดสวนแบบดัตชนี้ไดรับความนิยมมาตลอด 

เนื่องจากสีสันที่สวยงามและความสมบูรณของพรรณไมน้ำ 

สรางจุดเดนและเพ่ิมความนาสนใจไดเปนอยางดี
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การจัดสวนไม้น้ำแบบญี่ปุ่น 

โดย ทันตแพทย์ธนา  ธนผลิน 

tip 
๏ สำหรับมือใหม่ต้องหมั่นศึกษารูปแบบ

การจัดสไตล์ต่างๆ  พร้อมลงมือปฏิบัติ  

ไม่นานก็จะเกิดความชำนาญขึ้น 

หลังจากนั้นก็จะค้นพบสไตล์การจัดของ  

ตนเอง  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในการสร้าง  

ผลงานศิลปะ 

 การจัดสวนไม้น้ำแนวธรรมชาติแบบ
ญี่ปุ่น (The Japanese Natural Aquarium) 
 การจัดสวนแนวน้ีเร่ิมข้ึนในชวงป ค.ศ. 1990 โดย 

Takashi Amano  ซ่ึงถือเปนผูบุกเบิกการจัดสวนแนวญ่ีปุน 

ที่เนนการเลียนแบบภูมิทัศนทางธรรมชาติ สวนใหญ 

เปนการจัดสวนแบบไมสมมาตร ใชพรรณไมน้ำเพียง 

ไมกี่ชนิดจัดรวมกับขอนไมและกอนหินในตำแหนง 

ท่ีเหมาะสม ดูกลมกลืนกัน คลายกับแหลงน้ำตาม 

ธรรมชาติ แตยอสวนใหมีขนาดเล็กลง เทคนิค 

การจัดมักปลอยทองน้ำดานหนาใหโลง สวนแบบนี้ 

จึงดูโปรง ไมอึดอัด เพราะมีระยะหางระหวางพ้ืนท่ีวาง 

กับกลุมตนไม เพื่อสรางจุดดึงดูดสายตา 
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