
AQUARIST LIFE 
89

AQUARIST LIFE 
88

	 Aquarist	Guide	เรื่องราวของการเดินทางของนักเลี้ยงปลา
ที่จะท่องไป	ทั่วทุกแห่งหน	เพื่อไปชมทุกสถานที่ที่น่าสนใจสำาหรับ
คนเลี้ยงปลา	
	 ในฉบับปฐมฤกษ์นี้	ขอเปิดตัวด้วยการพาทุกท่านเดินทางไป
พร้อมกับทีมงานไปไกลถึงประเทศสิงคโปร์	 ไปยัง	River	Safari	
“สวนสัตว์น้ำา”	แห่งแรก	และแห่งเดียวของเอเชีย	ที่ได้ชื่อว่าเป็น		
“The world’s largest collections of freshwater fauna” 
หรือเรียกง่ายๆ	ว่าเป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์นำา้จืดที่ใหญ่ที่สุดใน
โลกเลยก็ว่าได้	แรกเมื่อได้ยินคำาว่าสวนสัตว์น้ำาคงจะทำาให้ใคร
หลายคนสงสัยว่าสถานที่แห่งน้ำาแตกต่างจากอควาเรี่ยมทั่วไป
อย่างไร	ต้องบอกเลยครับว่า	คอนเซพ	และรูปแบบการจัดแสดง
สัตว์น้ำา	ของสถานที่แห่งนี้แตกต่างกับอควาเรี่ยมทั่วๆ	ไปอย่าง
สิ้นเชิง	หนึ่งคือที่แห่งน้ำาเลือกที่จะจัดแสดงสัตว์น้ำาจืดทั้งหมด
และจัด	แสดงในลักษณะที่ให้บรรยากาศของสวนสัตว์มากกว่าที่
จะเป็นอควาเรี่ยม	ตู้ส่วนใหญ่ถูกจัดไว้อยู่กลางแจ้ง	หรือกึ่งกลางแจ้ง
แต่และโซนจะไกลกันพอสมควรไม่มีโซนไหนที่ตู้ปลา	จะติดๆ	กัน	
เหมือนอควาเรี่ยมทั่วๆไป	บนพื้นที่กว้างใหญ่ราวกับสวนสัตว์ แต่
เปลี่ยนบรรยากาศจากชมสัตว์	มาให้เดินเล่นดูปลา	ท่ามกลาง
บรรยากาศ	และวิวสวยๆ	ของขุนเขา	และสายน้ำาอันมีอยู่อย่าง
น้อยนิดบนเกาะสิงคโปร์	แทนโดยการเดินทางมายัง	River	Safari
นั้น	 แม่ว่าจะค่อนข้างไกลสักหน่อย	 แต่ก็สามารถเดินทางมาได้
ไม่ยากนัก		

	 เนื่องจาก	 River Safari	 ถือเป็น	 Park	 แห่งหนึ่งของ	 Singapore Zoo	 เช่นเดียว 
กันกับ	Jurong	Bird	Park	และ	Night	Safari		ซึ่งทั้งหมดคือสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของสิงคโปร์	
แม้ว่าจะไกลออกมาจากตัวเมืองพอสมควร	แต่การเดินทางไม่ได้ยากลำาบากอะไรนัก
คอนเซพของการจัดแสดงสัตว์น้ำาของที่นี่คือการล่องไป
ในแม่น้ำาสายสำาคัญของทั่วทุกมุมโลก	ส่วนจะเป็น
แม่น้ำาสายไหนบ้างนั้น	มาติดตามกันเลยครับ

Aquarist Guide

River Safari 
“สวนสัตว์นำ�้”แห่งแรกและแห่งเดียวของเอเชีย

เรื่อง กองบรรณ�ธิก�ร

ภ�พ นันทวัฒน์ โชติสุวรรณ/Genepool Aquarium Live
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เริ่มต้นจากแม่น้ำา	Mississippi	แม่น้ำาสายสำาคัญของอเมริกา
ที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำาที่ยาวเป็นอันดับ	 5	 ของโลก	 ด้วย
ความ	 ยาว	3,730	 กิโลเมตร	 ที่พาดผ่านทั้วหมด	10	 รัฐของ
สหรัฐอเมริกา	 	 ไหลมาจากทางตอนเหนือสุดลงสู่อ่าวแม๊กซิโก	
ในโซนนี้	แม้ว่า
สัตว์น้ำาที่นำามาจัดแสดงจะยังไม่ค่อยตื่นตาตื่นใจสักเท่าไหร่
เพราะแม้ว่าจะเป็นพระเอกของแม่น้ำาแห่งนี้แต่ก็เป็นอะไรที่
พวกเรานักเลี้ยงปลาคุ้นเคยกันดี	 อย่างเช่น	อัลลิเกเตอร์	 การ	์
เต่าอัลลิเกเตอร์	ปลาฉลามปากเป็ด	ปลาแบสปากกว้าง	บลูกิล
ฯลฯ	ซึ่งปลาที่นำามาจัดแสดงส่วนใหญ่เป็นปลาที่เลี ้ยงไม่ยาก
นักและสามารถปรับตัว	ในสภาพภูมิอากาศของประเทศแถบ
บ้านเราได้เป็นอย่างดี		

Tip : รู้หรือไม่ว่า ทุกวันนี้ เอเลี่ยนสปีชี่ในแม่น้ำามิสซิสซิปปี้  

ที่สร้างความปวดหัวให้กับทางการอเมริกามากที่สุดคือ

ปลาในกลุ่มปลาจีน (Asian Carp) ที่แพร่พันธุ์ระบาดอย่างหนัก 

และกำาจัดอย่างไรก็ไม่หมดเสียที เพราะฝรั่งเค้าไม่กินปลาพวกนี้

กัน  (ลองเป็นเมืองไทยสิ หัวปลาหมอไฟ ฟาดเรียบ)

Alligator Gar

Large Mouth Bass

Mississippi River Congo River
	 โซนถัดมาเป็นโซนของแม่น้ำา	Congo	และแม่น้ำา	Nile	สอง
แม่น้ำาสายสำาคัญของโลกที่ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกา	มาทำาความรู้จัก
กับแม่น้ำาทั้งสองสายนี้กันอย่างคร่าวๆ	ก่อน
 Congo River	 แม่น้ำาคองโก	 หรืออีกชื่อหนึ่งที่รู้จักกันคือ	
แม่น้ำาซาอีร์	แม่น้ำาสายนี้มีความยาวถึง		4,000	กม.	และเป็น
แม่น้ำาที่ใหญ่เป็นอันดับ	2	ของแอฟริกา	ซึ่งแม่น้ำาสายนี้ไหลผ่าน	
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก	แม่น้ำาสายนี้	ถือเป็นแม่น้ำาที่มี
ความลึกมากที่สุดในโลก	โดยจุดที่ลึกที่สุดมีความลึกประมาณ	
220-250	เมตร	
 Nile River	แม่น้ำาไนล์	แม่น้ำาสายนี้ถูกบันทึกว่าเป็นแม่น้ำา	
สายที่มีความยาวมากที่สุดในโลก	ด้วยความยาว	6,650	กม.	แม่น้ำา
แห่งนี้	ถือเป็นแม่น้ำาสายสำาคัญที่สุดที่ไหลหล่อเลี้ยงทวีปแอฟริกา
อันแสนแห้งแล้ง	โดยลำาน้ำาสาขาของแม่น้ำาไนล์ไหลผ่านหลาย
ประเทศบริเวณตอนกลาง-ตอนเหนือฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกา
ไม่ว่าจะเป็นเอธิโอเปีย	ซูดาน	อูกันดา	และไหลลงสู่ทะเล	เมเด
ติเรเนียน	ที่อียิปต์นอกจากลุ่มแม่น้ำาทั้งสองสายนี้	จะมีความสำาคัญ
มากมายในการหล่อเลี้ยงทวีปแอฟริกาที่แสนแห้งแล้งแล้ว	ต้อง
บอกว่าลุ่มแม่น้ำาทั้งสองสาย(หมายรวมถึงพื้นที่ชุ่มน้ำาและ
ทะเลสาบต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำาทั้งสองสายนี้)	 ถือเป็น
แหล่งที่มี
ความสำาคัญต่อวงการปลาสวยงามมาก	เนื่องจากปลาสวยงาม
มากหมายนับร้อย	นับพันชนิด	ทั้งที่เป็นที่รู้จักกันดี	และทั้งที่ไม่
เป็นที่รู้จักกันมากนั้น	ล้วนแล้วแต่มีถิ่นกำาเนิดมาจากบริเวณนี้
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปลา	Exotic Fish	กลุ่มปลาหมอสีสายแท้มากมาย
(ทะเลสาบชื่อดัง	อย่าง	แทงกันยิก้า	นั้นมีลำาน้ำาสาขาเชื่อมต่อกับ
แม่น้ำาคองโก)	 กลุ่มปลาหมอแคระ	 และปลาอื่นๆ	 อีกมากมาย	

หลายชนิด		
	 ย้อนกลับมาที่หน้าตู้จัดแสดงปลาในโซนนี้	จะถูกแบ่งออกเป็น
สองส่วน	ส่วนแรกใช้นำาเสนอปลาขนาดเล็กหลายชนิด	โดยเน้น
ไปที่ทางปลาเตตร้า	ต่างๆ	กับอีกส่วนหนึ่งคือส่วนจัดแสดงปลาที่
เป็นไฮท์ไลท์จากแม่น้ำาทั้งสองสายนี้	อาธิเช่น	แอฟริกันไทเกอร์		
โกไลแอท	แอฟริกันไพค์	รวมไปถึง	Nile	Perch	เจ้าปลากระพง
ยักษ์ใหญ่จาก	แม่น้ำาไนล์	โดยส่วนตัวสำาหรับโซนนี้ยังถือว่าไม่น่า
ตื่นตาตื่นใจมากนัก	สำาหรับนักเลี้ยงปลา	อย่างเราๆ	เพราะความ
คุ้นหน้าคุ้นตา	กับปลาเหล่านี้ในตลาดจตุจักรทำาให้เราไม่ได้หยุด
ใช้เวลากับโซนนี้กันมากมายสักเท่าไหร่นัก

Tip : ทุกวันนี้จะยังมีข้อถกเถียงกันระหว่างความยาวของแม่น้ำาไนล์ กับแม่น้ำาอเมซอน ที่มีความยาวใกล้เคียงกันมาก ว่าแม่น้ำาสายไหน 

ยาวกว่ากันแน่ เนื่องจากมีข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่ม(ชาวบราซิล)บอกว่าแม่น้ำาอเมซอนมีความยาวมากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม

ข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ และเชื่อถือได้มากที่สุด ยังคงยกให้แม่น้ำาไนล์เป็นแม่น้ำาสายที่ยาวที่สุดในโลกอยู่ ณ ปัจจุบัน

Sun Fish

Giraffe Catfish

Goliath Tigerfish



AQUARIST LIFE 
92

AQUARIST LIFE 
93

	 หลังจากโซนของแม่น้ำาคงคาต้องเดินต่อมาในระยังทางพอ
ประมาณ	ซึ่งในจุดนี้เราจะได้เห็นทะเลสาบขนาดใหญ่	ที่อยู่ใน
พื้นที่ของสวนสัตว์สิงคโปร์ได้อย่างเต็มตา	บรรยากาศเขียวชะอุ่ม	
ของป่าที่รายล้อทะเลสาบ	ให้บรรยากาศแตกต่างออกไปจากภาพ
ของสิงคโปร์ที่ใครหลายคนคุ้นตาอย่างชัดเจน	เมื่อเริ่มเพลิดเพลิน
กับบรรยากาศเหล่านี้		เราก็มาถึงโซนต่อมา	แม่น้ำาที่เราคนไทย
รู้จักกันเป็นอย่างดี	“Mekong River”

 Mekong River	หรือแม่น้ำาโขง	พูดชื่อนี้คงไม่ต้องบรรยายอะไรต่อมากมาย	แม่น้ำาสายที่คนไทยทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีด้วย
ความยาวร่วม	4,880	กิโลเมตร	เป็นแม่น้ำาสายสำาคัญที่ไหลมาจากทิเบต	ผ่านจีน	พม่า	ไทย	ลาว	กัมพูชา	และเวียดนาม	สำาหรับ
การจัดแสดงปลาในโซนนี้ต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากๆ		ตู้ขนาดมหึมา	ที่น่าจะมีความลึกมากกว่า	5	เมตร	ที่รวมเอาปลายักษ์จาก
บ้านเราอย่าง	ปลาบึก	ปลาสวาย	ปลาเทพา	และกระเบนเจ้าพระยา	เอาไว้มากมายหลายร้อยตัว		แม้ชนิดปลาอาจจะไม่แปลกตา
สำาหรับนักเลี้ยงปลาอย่างเราๆ	แต่ความอลังการ	และความคลาสสิคของตู้โล่งๆ	ขนาดยักษ์	ที่มีหมู่ปลายักษ์นับร้อยว่ายวนอยู่
นั้นสร้างความตื่นตาตื่นใจได้อยากมากมายเหลือเกิน	เชื่อว่าทุกคนรักปลาต้องใช้เวลานานเป็นพิเศษหน้าตู้ใบนี้อย่างแน่นอน

	 จาก	2	โซนแรก	เราเดินต่อมาอีกสักระยะก็มาถึงโซนของ	
Ganges River	หรือแม่น้ำาคงคา	แม่น้ำาสายสำาคัญของประเทศ
อินเดีย	ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำาศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู
	 แม่น้ำาสายนี้มีความยาวประมาณ	2,500	กิโลเมตร	ทุกวันนี้	
แม่น้ำาคงคาถูกจัดอันดับว่าเป็นแม่น้ำาที่สกปรกและมีการปน
เปื้อนติดอยู่ในลำาดับต้นๆ	ของโลก	อันเนื่องมาจากแม่น้ำาแห่งน้ำา
ต้องรองรับของเสียจากประชากรประมาณ	500	ล้านคน	ของ	
อินเดียตลอดริมฝั่งที่แม่น้ำาไหลผ่าน	รวมไปถึงทุกกิจกรรมอัน
เกิดจากความเชื่อถึงความศักสิทธิ์	ของแม่น้ำาสายนี้ของชาว
อินเดีย	ที่ในทุกๆ	วันจะมีคนหลายล้านคนลงไปอาบน้ำาใน
แม่น้ำาแห่งนี้	พิธีศพต่างๆ	ก็ใช้แม่น้ำาแห่งนี	้	
	 ตัดกลับมาถึงหน้าตู้จัดแสดงในส่วนของแม่น้ำาคงคาต้อง
บอกว่าทำาได้ไม่เลวเลยที่เดียว	เพราะสำาหรับโซนนี้ถูกจัดแสดง
อยู่กลางแจ้ง	100%	สุดยอดของไฮท์ไลท์	คือการได้มองเจ้า	
Idian	Gharial	หรือตะโขงอินเดีย	ตัวขนาดยักษ์	ผ่านตู้กระจก	
อย่างใกล้ชิด	เรียกได้ว่ากระตุ้นความตื้นเต้น	ของนักเลี้ยงปลา
อย่างเราๆ	ได้ไม่เลวเลยทีเดียว	พร้อมทั้งตู้ข้างๆ	มีการจัดแสดง
ปลาหลายชนิด	อย่าง	Indian	Golden	Mahseer,	กรายอินเดีย	
และปลาแค้ยักษ์	แต่ยังแอบแปลกใจว่าไหมข้างในตู้นี้ถึงมี	
ปลาจีน	อย่าง	Big	Head	Carp	เข้าไปปนอยู่ด้วยทั้งๆ	ที่มัน
ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับแม่น้ำาคงคาเลย	สำาหรับภาพรวมของโซน
นี้ต้องยอมรับว่าทำาได้แปลกตาและน่าสนใจเลยทีเดียว

Ganges River

Tip : มีนักวิทยาศาสตร์รายงานว่า จากการวิจัยถึงคุณภาพน้ำาในแม่น้ำาคงคา 
พบว่าน้ำาในแม่น้ำาคงคงมีคุณสมบัติแตกต่างจากน้ำาของแม่น้ำาทุกสายทั่วโลก
เนื่องจากพบว่าในน้ำามีปริมาณออกซิเจนสูงมาก อีกทั้งยังมีตัวแปรบางอย่าง
ที่ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าคืออะไร แต่น่าจะเป็นในกลุ่ม Bacteriophage 
ที่คอยทำาหน้าท่ีในการย่อยสลายของเสียต่างๆ รวมไปถึงทำาการกำาจัดเชื้อ
แบคทีเรีย และไวรัส ก่อโรคในแม่น้ำาสายนี้ได้เป็นอย่างดี จึงทำาให้แม่น้ำา 
สายนี้มีคุณสมบัติ ในการฟื้นฟูคุณภาพน้ำาด้วยตัวมันเองได้ดีกว่าแม่น้ำา
ปกติถึง 25 เท่า

Mekong River

Indian Golden Mahseer

Idian Gharial

เสือตออินโดในตู้แม่น้ำาโขง

ปลาบึก

ปลากระเบนเจ้าพระยา
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	 ขยับมาอีกโซนเป็นเรื่องราวของ	Yangtze River	หรือ
แม่น้ำาแยงซี	แม่น้ำาสายสำาคัญที่สุดของจีน	มีความยาวประมาณ	
6,300	กิโลเมตร	ยาวเป็นอันดับ	3	ของโลกรองจากแม่น้ำาไนล์	
และแม่น้ำาอเมซอน	โซนนี้มีแยงซีอัลลิเกเตอร์ตัวเป็นๆ	หนึ่งใน
อัลลิเกเตอร์ซึ่งหาดูได้ยากที่เกือบจะไม่พบในธรรมชาติแล้ว	
แม้นว่าปัจจุบันเมื่อประสบความสำาเร็จในการเพาะพันธุ์ทำาให้
สามารถเพิ่มจำานวนของอัลลิเกเตอร์ตัวนี้ได้เพิ่มขึ้นมากแล้ว	
แต่ก็ยังติดอยู่ใน	CITES	Appendix	I	เช่นเดียวกันกับจระเข้	
ของบ้านเรา	นอกจากนี้ยังมีซาลาเมนเดอร์ยักษ์	และไฮท์ไลท	์
เป็นตู้ปลาที่ภายในมี	Chinese	sturgeon	พร้อมทั้ง	ปลาประกูล	
Carp	อื่นๆ	จากจีนอีกหลายชนิดน่าเสียดายว่าที่ตู้ใบนี้มีการ
จัดแสงให้มืดมากๆ	และเป็นตู้ที่ห้ามใช้แฟลชถ่ายภาพทำาให้เรา
ไม่สามารถเก็บภาพที่ดีมาให้ชมกันได้
	 ต่อมาจากโซนแม่น้ำาแยงซี	 เป็นเรื่องแปลกที่สวนสัตว์น้ำา
แห่งนี้	กลับมีโซนของแพนด้ายักษ์	รวมอยู่ด้วยเสียอย่างนั้น	
เรียกได้ว่าเป็นจุด	พักตาพักใจ	เพราะบริเวณนี้จะมีร้านอาหาร		
และห้องน้ำาบริการอยู่ด้วย	ก่อนที่จะเข้าสู่โซนถัดไปซึ่งเป็นโซน
สุดท้ายของ River Safari สำาหรับนักเลี้ยงปลาอย่างๆ	เราๆ
โซนของแพนด้ายังไม่ใช่จัดที่น่าสนใจนักเพราะเป้าหมายที่เรา
มาตามหา	 สุดยอดของสัตว์น้ำาที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของคนเลี้ยง
ปลาควรได้มาเห็นตัวเป็นๆ	นั้นรอเราอยู่ในโซนถัดไป

Yangtze River

Tip:  สุดยอดปลาหายากจากแม่น้ำาแยงซีเกียง อีกตัวหนึ่งคือ ฉลามปากเป็ด
แยงซี หรือ Chinese Paddle Fish Psephurus gladius ญาติของฉลามปาก
จากแม่น้ำามิสซิสซิปปี้ หรือฉลามปากเป็ดทั่วไปที่เราคุ้นหน้า
คุ้นตากันดีในตลาดปลาสวยงาม  ซึ่งรายงานการคนพ้บปลาฉลามปากเป็ด
แยงซี ตัวสุดท้ายคือเมื่อปี 2003 ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าน่าจะสูญพันธุ์
ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Amazon River
	 จากโซนของแพนด้า	เป็นจุดที่เราต้องเดินกันขาลาก	เพื่อ
ข้ามสะพานไม้ที่พาดผ่านทะเลสาบไปยังโซนถัดไป	นั่นก็คือ	
Amazon River แต่ก่อนที่จะเข้าโซนของแม่น้ำาอเมซอน	เมื่อ
ข้ามทะเลสาบมาเรา	จะเจอกับจุดให้บริการล่องเรือ	2	จุด
จุดแรกมีชื่อว่า	River Safari Cruise	ซึ่งเป็นการล่องเรือชม
สัตว์ต่างๆ	รอบๆบริเวณทะเลสาบแห่งนี้ซึ่งก็คือพื้นที่ของสวน
สัตว์สิงคโปร์	เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศไปชมสัตว์ชนิดอื่นบ้าง
หลังจากดูปลากันมาอย่างจุใจแล้วกับอีกบริการ	คือ	Amazon
River Quest	 ซึ่งอันนี้จะออกแนวล่องแก่ง	 (ที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น)	เผื่อไปดูสัตว์ที่มาจากป่าอเมซอนอย่างใกล้ชิด	ต้องบอกว่า	2	
บริการนี้เป็นบริการเสริมที่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มนะครับแต่
สำาหรับคนที่มีโอกาสมาที่นี่		ก็ไม่ควรพลาดครับ	
	 จบจากการล่องเรือเราเดินเข้าสู่โซนสุดท้ายก็คือ	 Amazon	
River	หรือแม่น้ำาอเมซอน	แม่น้ำาที่มีความยาวเป็นอันดับ	2	
ของโลกรองจากแม่น้ำาไนล์	มีความยาวประมาณ	6,400	กม.
มีต้นกำาเนิดอยู่ในประเทศเปรูและไหลลงสู่ทะเลที่บราซิล	แม้
ว่าอาจจะยังหาข้อสรุปเรื่องความยาวเมื่อเทียบเท่ากับแม่น้ำา
ไนล์	ไม่ได้ว่าแท้จริงแล้วอเมซอนจะยาวกว่าหรือไม่	แต่ที่แน่ๆ
แม่น้ำาสายนี้คือแม่น้ำาที่มีพื้นที่ชุ ่มน้ำาใหญ่ที่สุดในโลก	และเป็น
แม่น้ำาที่มีปากแม่น้ำากว้างที่สุดในโลก	 โดยความกว้างของปาก
ของพื้นที่ปากแม่น้ำา	กว้างถึง	240	กิโลเมตร	และความกว้าง
ของลำาน้ำาหลักก่อนออกสู่ทะเลกว้างถึง	80	กิโลเมตร	และที่สำาคัญ
เชื่อว่าแม่น้ำาสายนี้คือแม่น้ำาที่มีชื่อเสียงมากที่สุด	 และเป็นที่
รู้จักมากที่สุดของคนทั่วโลกอย่างแน่นอน	

Yangtze Alligator
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	 โซนจัดแสดงในส่วนของแม่น้ำาอเมซอนถือเป็นโซนจัดแสดง
ที่ใหญ่ทีสุดของ	River Safari	และเป็นโซนเดียวที่เราเดินเข้าสู่
พื้นที่ที่เป็น	indoor	ซึ่งต่างจากโซนอื่นทั้งหมดที่จะเป็นกลางแจ้ง	
และกึ่งกลางแจ้ง	ดังนั้นเมื่อเข้ามาในโซนอเมซอนจะได้ความ
รู้สึกเหมือนกับเดินเข้าไปในอควาเรี่ยมทั่วๆ	ไปเป็นครั้งแรก		
โซนนี้จะมีตู้เล็กๆ	เรียงราย	ภายในมีปลาจากอเมซอนมากมาย
หลายชนิดให้ชม	ก่อนที่จะเข้าสู่สุดยอด	ไฮท์ไลท์ของ	River 
Safari	นั่นคือ	ตู้ที่มีชื่อว่า	“Amazon Flooded Forest”	เรา
เชื่อว่าตู้ปลาขนาดยักษ์ใบนี้จะเป็นหนึ่งในตู้ปลาไม่กี่ใบในโลกที่จะ
ทำาให้คุณขนลุกทันทีในวินาทีแรกที่คุณได้เห็นมัน	ตู้ปลาขนาด
มหึมาที่มีความลึกมากกว่า	10	เมตร	ยาวกว่า	20	เมตร	จุน้ำา
มากกว่า	2	ล้านลิตร	และตู้ใบนี้ถูกบันทึกว่าเป็นตู้จักแสดงสัตว์
น้ำาจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก	ในเวลานี้อีกด้วย	ไฮท์ไลท์ของตู้ใบนี้
นอกจากความยิ่งใหญ่ของตู้แล้ว	ที่นี่น่าจะเป็นสถานที่ที่ใกล้
เมืองไทยมากที่สุดที่เราจะได้เห็น	มานาที	อเมซอนเป็นเรื่อง
น่า
ตื่นเต้นมากที่ในตู้ใบนี้	มีมานาตี	มากมายเกือบ	10	ตัวให้ชม
ทั้งๆ	ที่เราจินตนาการไว้ก่อนได้มาเห็นว่าคงมีให้ชมสัก	1-2	ตัว	
ต้องบอกว่าเจ้ายักษ์ใหญ่ที่มีขนาดตัวรวม	1	ตัน	เหล่านี้ทำาเอา
ปลายักษ์	ตัวอื่นๆ	อย่างปลาช่อนอเมซอน	ซึ่งจัดมาเป็นพระเอก
ในหลายอควาเรี่ยมในบ้านเรา	การเป็นตัวประกอบน้อยๆ	อันไร้ค่า
ไปเลยในทันที	และนี่คือตู้ใบสุดท้ายของ	River	Safari	ตู้ใบที่
ทุกคนจะต้องหยุดอยู่ตรงหน้ามันอย่างนานที่สุด	เพื่อคอยจ้อง
มองเจ้ามานาทีตัวยักษ์เคลื่อนไหวอย่างช้าๆ	บอกเลยว่านี่คือ
สุดยอดตู้ปลาน้ำาจืดของมวลมนุษยชาติจริงๆ

Amazon 
Flooded Forest

ตู้ปลาขนาดมหึมา 
ที่มีความลึกมากกว่า 10 เมตร 

ยาวกว่า 20 เมตร  
จุน้ำามากกว่า 2 ล้านลิตร

	 ว่าแล้ว	 เมื่อยืนชมอยู่หน้าอคริลิคบาน
ใหญ่เสร็จก็เป็นทางเดินวนรอบๆ	ค่อยๆ	ไล่
ระดับขึ้นไปให้เราได้มองตู้นี้จากมุมอื่นไปยัง
จุดแสดงสุดท้าย	 ซึ่งก็คือด้านบนของตู้ใบนี้
นั้นเอง	ตรงมุมนี้จะปิดจุดที่เราได้ชมมานาที
อย่างใกล้ชิดที่สุดหากพวกมันว่ายอยู่บน
ผิวน้ำา	และจะได้เห็นว่าความใหญ่ของหมูน้ำา
ขนาด	1	ตัน	นั้นอลังการขนาดไหน	ก่อนที่
จะเสร็จสิ้นและเป็นทางออกสู่ภายนอกต่อ
ไป

Manatee
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	 บทสรุปของ	River Safari		บอกได้เลยว่า	สำาหรับคนเลี้ยงปลาแล้วคุณไม่มีทางผิดหวังกับที่นี่	อย่างแน่นอน	แม้ปลา
หลายชนิด	ในหลายๆ	โซนจะไม่ได้แปลกอะไร	แต่ภาพรวมของการจัดแสดง	ที่ถูกวางไว้อย่างชาญฉลาด	มีการเรียงลำาดับความ
น่าตื่นเต้นของจุดแสดงได้อย่างน่าสนใจ	มากๆ	อีกทั้งความอลังการของตู้หลายๆ	ใบที่คงหาชมที่ไหนไม่ได้อีกแล้วบนโลกใบนี	้
ดังนั้นขอยืนยันครับว่าประสบการณ์ที่ท่านจะได้เมื่อเทียบกับ	ค่าตัวเข้าชมแล้ว	มันเกินคำาว่าคุ้มไปไกลมากครับ	แต่ถ้าหากจะให้
ตำาหนิก็คงต้องตำาหนิตรงที่มีการจัดแสดงปลาที่ไม่ถูกต้องตรงตามแหล่งน้ำาที่	อาศัยกับธีมที่วางเอาไว้อยู่บ้างยกตัวอย่างเช่น	
ปลาอโรวาน่าทองอินโด	กับปลาเสือตออินโด	ในตู้	แม่น้ำาโขง	ซึ่งก็ดูขัดหูขัดตาคนที่รู้จริงอยู่บ้าง	แต่อย่างไรก็ตาม	หากนักเลี้ยง
ปลาท่านใดมีโอกาสมาเยือนสิงคโปร์เมื่อใด	บอกเลยว่า	ห้ามพลาดที่จะมาที่	River	Safari	แห่งนี้โดดเด็ดขาด	Aquarist Life 
ขอยืนยัน		Am

azon 

Amazon 
Flooded Forest


