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“ปฐมบท”
เรื่อง/ภาพ GAL

ในชีวิตที่ผ่านมา เคยไหมครับที่มีความจำาเป็นต้อง
เปลี่ยนพาหนะกลางคันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม สำาหรับ
คนที่นั่งรถโดยสารเป็นประจำาอาจจะเคยพบมาบ้างกับกรณีที่รถ
เสียกลางทางจึงมีความจำาเป็นต้องเปลี่ยนรถอย่างหลีกเลี่ยงไม่
ได้ หรืออาจเป็นกรณีที่รถคันที่เรานั่งมาไม่อยากวิ่งจนสุดสาย
ซึ่งโดยมากเกิดจากผู้โดยสารในรถน้อยเกินไปจนคนขับมองว่า
ไม่คุ้มค่าที่จะวิ่งจนถึงปลายทาง และทางออกก็คงไม่ต่างไปจาก
กรณีแรกนั่นก็คือเราต้องเปลี่ยนไปนั่งรถคันใหม่ในที่สุด
ในมุมมองส่วนตัวของผู้เขียนนั้นมองว่าก็ไม่มีอะไรที่
เป็นปัญหา ตราบเท่าที่ยังสามารถเดินหน้าต่อไปยังจุดหมาย
ปลายทางได้ แม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่ากรณีแบบนี้จะทำาให้เกิดช่อง
วางของเวลาอยู่บ้าง ซึ่งหลายคนอาจมองว่านั่นทำาให้เราเสีย
เวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่อง แต่หากมองในมุมกลับกันแล้ว ช่อง
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ว่างทางเวลาในครั้งนี้ก็มีสิ่งดีๆ ที่ซ่อนอยู่ เช่น เราจะมีเวลา
ออกมานอกรถเพื่อเหลียวมองความงามรอบๆ กายให้เต็มตา
ซึ่งบ่อยครั้งที่เราหมางเมินความงามที่เกิดขึ้นระหว่างการเดิน
ทางเนื่องจากเราเอาใจไปอยู่กับจุดหมายปลายทางมากจนเกิน
ไป ในทางกลับกัน แม้ว่าเราจะสนใจในความงามระหว่างทาง
ก็ตาม แต่ด้วยความเร็วของรถที่กำาลังวิ่งอยู่นั้นอาจจะเร็วจนเกิน
กว่าที่เราจะดื่มด่ำากับความงามระหว่างทางได้อย่างเต็มที่ หรือ
แม้กระทั่งเวลานั้น ณ สถานที่นั้น จะไม่มีอะไรที่น่าจะอยู่ใน
ความสนใจของเราได้ก็ตาม แต่อย่างน้อยช่องว่างทางเวลานี้ก็
สามารถทำาให้เรามีเวลาออกมานอกรถเพื่อยืดเส้นยืดสาย เดิน
เล่น หรือนั่งพัก หลังจากที่เมื่อยล้ากับการเดินทางมาเป็นเวลา
นานได้

ในขณะที่กำาลังเขียนบทความอยู่นี้ ผู้เขียนก็กำาลังรู้สึกไม่
แตกต่างไปจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น กล่าวคือ ก่อนหน้านี้นิตยสาร
รายเดือนฉบับหนึ่งที่ผู้เขียนได้มีส่วนร่วมในการเล่าเรื่องราวของ
การเลี้ยงพรรณไม้น้ำามาตลอด 5 ปี ได้ปิดตัวลงไป นั่นก็เปรียบ
เสมือนการที่ต้องลงจากรถคันที่นั่งมาอย่างยาวนาน ซึ่งในเวลานั้น
ก็มีอาการมึนงงอยู่บ้างว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป จะมีรถคันใหม่มา
รับเราหรือไม่ เขาจะให้เราขึ้นไปด้วยไหม แต่ผู้เขียนก็มาคิดได้ว่า
นั่นเป็นเรื่องที่อยู่เหนือการควบคุม การจะไปคิดเรื่องพวกนั้นไม่ได้
มีประโยชน์อะไร ในมุมกลับกัน นี่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้นั่งพัก
นิ่งๆ สักครู่ มองซ้าย มองขวา ดูสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวอย่างสบายๆ
หากมีรถคันใหม่มารับก็ขึ้นไป หากไม่มีรถคันใดมารับก็ค่อยๆ เดิน
ไปเรื่อยๆ
แต่ก็ ไม่น่าเชื่อว่าภายในเวลาไม่นานมากนักผู้เขียนก็ ได้
เห็นรถคันใหม่วิ่งผ่านมา และกำาลังนั่งอยู่บนรถคันใหม่คันนี้ ซึ่งตรง
นี้ต้องขอขอบคุณ คุณต้น RoF เป็นอย่างมาก ที่จอดรถแวะรับผู้
เขียนขึ้นมาจากข้างทางให้มีโอกาสได้เดินทางไปด้วยกัน
ในเมื่อได้มีโอกาสในการใช้พื้นที่ในรถคันใหม่คันนี้แล้ว ก็
ขอถือโอกาสเล่าสู่กันฟังว่าผู้เขียนจะใช้พื้นที่ตรงนี้อย่างไรเพื่อให้คุณ
ผู้อ่านได้รับประโยชน์จากการเสียเวลาในการเข้ามาอ่านคอลัมน์นี้
สักนิดก็แล้วกันนะครับ
ก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนว่าผู้เขียนนั้นมีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านพรรณไม้นา้ำ เพียงเล็กน้อย ทั้งในมุมมองด้านความรู้ ทักษะ
และเวลา การที่เดินอยู่ในเส้นทางของพรรณไม้นา้ำ ได้นั้นเกิดจาก
เอาใจที่รักเข้าสู้ล้วนๆ ดังนั้นสิ่งที่จะนำาเสนอในคอลัมน์นี้จะไม่มีรูป
แบบหรือเรื่องราวที่ตายตัว แต่จะคลุกเคล้าผสมผสานเรื่องราวต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงพรรณไม้น้ำาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
ตามความเหมาะสม
หลายท่านอาจมองว่านี่อาจเป็นเรื่องที่ดูแปลกๆ ไปสัก
นิด ที่ทาำ ไมคอลัมน์ๆ หนึ่งในนิตยสารไม่มีเรื่องราวหรือรูบแบบที่
ชัดเจน แต่ในมุมมองจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้เขียนนั้น สรุป
ได้ว่าการเลี้ยงพรรณไม้นา้ำ ไม่มีกฏเกณฑ์ที่ตายตัว ประสบการณ์ที่
สำาเร็จของคนหนึ่งอาจไม่ได้ผลกับอีกคนหนึ่ง สิ่งที่ไม่ได้ผลกับคน
หนึ่งอาจประสบความสำาเร็จกับอีกคนหนึ่ง นั่นมีสาเหตุมาจากการ
เลี้ยงพรรณไม้น้ำาประกอบด้วยเหตุ และปัจจัยมากมายทั้งที่มองเห็น
ได้ชัดและแอบแฝงซ่อนอยู่ซึ่งยากแก่การจับต้อง และประเมินค่าได้
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สิ่งที่ผู้เขียนอยากจะสื่อก็คือ หากธรรมชาติของการ
เลี้ยงพรรณไม้น้ำานั้นไม่มีกฏเกณฑ์ที่ตายตัวแล้ว
การเขียน
คอลัมน์ที่เกี่ยวกับพรรณไม้น้ำาคงไม่มีความจำาเป็นอะไรที่จะต้อง
อยู่ในรูปแบบที่ตายตัว หรือการอยู่ในกรอบใดๆ เพียงกรอบเดียว
แต่คำาว่า “ไม่มีกฏเกณฑ์ตายตัว” ในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าการ
เลี้ยงพรรณไม้น้ำานั้นเป็นงานอดิเรกที่ไม่มีทิศทางแต่อย่างใด แต่
นั่นหมายถึง วิธีคิดที่ว่าเราสามารถใช้สูตรนั้นสูตรนี้จะทำาให้สิ่ง
นั้นสิ่งนี้สำาเร็จได้อย่างใจนั้นเป็นไปไม่ได้ แต่สูตรนั้นสูตรนี้ที่
ได้ยินมาจะเป็นเพียงเข็มทิศ และแผนที่ที่ทาำ ให้เราสามารถเดิน
ไปสู่ความสำาเร็จเดินได้ง่ายขึ้น และแน่นอนว่าหากเราไม่ชอบ
เส้นทางสายแรก เราก็สามารถเปลี่ยนไปเดินทางในเส้นทางสาย
อื่นได้ตามที่ใจปราถนา แม้ว่าเส้นทางสายนั้นจะยังไม่เคยมีใคร
เดินผ่านไปก็ตาม
และอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้เขียนสรุปได้ในมุมมองส่วนตัวจาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมาคือ ผู้เขียนแบ่งกลุ่มของผู้เลี้ยงพรรณ
ไม้น้ำาออกเป็นกลุ่มย่อยๆ 3-4 กลุ่ม คือ กลุ่มนักทดลอง กลุ่ม
นักสะสม กลุ่มนักเลี้ยงต้นไม้ และกลุ่มนักจัดตู้พรรณไม้น้ำา ซึ่ง
กลุ่มนักทดลองในความหมายของผู้เขียนคือผู้นิยมสรรหาความ
รู้แปลกๆ ใหม่ๆ มาทดลองกับตู้ฯของตนเองว่าเมื่อทำาเช่นนี้
แล้วจะเกิดอะไร ทำาเช่นนั้นแล้วจะเกิดอะไร โดยประเด็นไม่ได้
อยู่ที่การเกิดขึ้นของความรู้นั้นๆ ไม่สำาคัญว่าความรู้นั้นๆ จะเป็น
ความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก หรือเป็นความรู้ที่เคยมีนัก
เลี้ยงพรรณไม้น้ำาท่านอื่นทำามาก่อนแล้วก็ตาม หากความรู้นั้น
เป็นสิ่งแปลกใหม่สำาหรับเจ้าของตู้ฯ และเขามีความสุขกับการ
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ได้ทดลอง สังเกต และบันทึกผล ผู้เขียนก็มองว่านี่คือกลุ่มของ
ผู้เลี้ยงพรรณไม้น้ำาประเภทนักทดลอง
กลุ่มที่สองคือกลุ่มของนักสะสม ซึ่งพอจะกล่าวได้ว่า
ส่วนมากของนักเลี้ยงพรรณไม้น้ำาในกลุ่มนี้จะค่อนข้างมีฐานะ
ที่ดี เนื่องจากกลุ่มนี้จะเป็นผู้นิยมพรรณไม้แปลก พรรณไม้
หายาก ซึ่งแน่นอนว่าล้วนแต่เป็นพรรณไม้น้ำาที่ได้รับความ
นิยมสูง และมีราคาสูงในยุคสมัยหนึ่งๆ ซึ่งเป็นที่น่าสังเกต
ว่านักเลี้ยงพรรณไม้น้ำาในกลุ่มนี้จะมีไม่มากนักที่เป็นตัวจริง
เนื่องจากคำาว่าพรรณไม้น้ำาที่แปลกใหม่นั้นเป็นความจริงเพียง
ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น แต่เมื่อเป็นที่รู้จัก และเข้ามาอยู่ใน
ตลาดแล้วก็จะเกิดการเพาะ และขยายพันธุ์ขึ้น เป็นเหตุให้มี
จำานวนมากขึ้น และมีราคาที่ถูกลง ดังนั้นนักสะสมตัวจริงมัก
จะไม่ปล่อยให้เหตุการแบบนี้เกิดขึ้น พรรณไม้ที่หายากจริงๆ
จะถูกเก็บรักษาไว้ในคอลเล็กชั่นส่วนตัวเป็นอย่างดี หรือแลก
เปลี่ยนกันในกลุ่มคนใกล้ชิดเท่านั้น โดยจะไม่ปล่อยออกมาสู่
ตลาดวงกว้างซึ่งจะทำาให้เสียคุณค่า และราคา
ดังนั้นจะมีนักสะสมประเภทขาจรจำานวนมากหลงเกม
ของคำาว่าพรรณไม้หายาก แต่แล้วในที่สุดก็ได้รู้ว่าในเวลาต่อมา
ไม่นานว่าพรรณไม้หายากที่ตัวเองซื้อมาสะสมไว้นั้นกลายเป็น
พรรณไม้ที่หาไม่ยากเสียแล้ว ซึ่งปัจจัยสำาคัญที่เหตุการณ์แบบ
นี้เกิดขึ้นก็คือการขาดความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของตลาด
พรรณไม้นา้ำ
และการเจริญเติบโตของพรรณไม้นา้ำ ชนิดนั้นๆ
นั่นเอง แต่ในทางกลับกัน ก็มีนักสะสมพรรณไม้นา้ำ ขาจรจำานวน
มากที่มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองกำาลังทำาอยู่จนพัฒนาตัว
เองจนกลายเป็นนักสะสมตัวจริงได้เช่นกัน
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จากที่กล่าวมาทั้งหมดก็เพื่อจะบอกกับคุณผู้อ่านทุก
ท่ า นว่ า ผู้ เ ขี ย นก็ เ ป็ น หนึ่ ง ในผู้ เ ลี้ ย งพรรณไม้ น้ำ า ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม
สุดท้าย(แม้ว่าจะมีทักษะด้านศิลปะจนเกือบเป็นศูนย์ก็ตาม) จึง
ต้องขออนุญาต และขออภัยมา ณ ที่นี้ ว่า ผู้เขียนคงจะให้ความ
สำ า คั ญ กั บ การเลี้ ย งพรรณไม้ น้ำา ในลั ก ษณะสุ ด ท้ า ยเป็ น สำาคั ญ
เนื่องจากมองว่านี่คือแนวทางที่ใกล้ชิดธรรมชาติ ผ่อนคลาย
และยั่งยืน กว่าแนวทางอื่นๆ แต่ก็มิได้หมายความว่าจะละเลย
มุมมองอื่นๆ ไปเสียทั้งหมด เพียงแต่ก็จะให้ความสำาคัญลดหลั่น
กันไปตามความเหมาะสมในช่วงเวลานั้นๆ
ซึ่งเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเลี้ยงพรรณไม้น้ำาในเชิงนัก
จัด ตู้พ รรณน้ำาที่ผู้ เขี ยนจะนำามาเล่ าสู่ กัน ฟัง ก็ มัก จะเกี่ย วข้ อง
กับ การนำาเสนอตู้พรรณไม้น้ำาสวยๆ จากนักจัดตู้พรรณไม้นา้ำ
ชาวไทย รวมถึงชาวต่างประเทศ (ตามแต่โอกาสจะเอื้ออำานวย)
เพื่อบอกเล่าถึงเทคนิค และวิธีการกว่าจะได้ผลงานที่น่าประทับ
ใจเหล่านั้นขึ้นมา การนำาเสนอตู้พรรณไม้นา้ำ สวยๆ จากการ
ประกวดในบ้านเราซึ่งการประกวดทุกงานที่เกิดขึ้นในบ้านเรา
นั้น ล้วนแต่เกิดขึ้นจากความทุ่มเทของทีมงานผู้จัดการประกวด
และผู้เข้าประกวดทุกท่านที่ร่วมกันสื่อสารแง่มุมดีๆ สวยๆ งามๆ
ของการจัดตู้พรรณไม้นา้ำ ให้ออกสู่สายตาประชาชนทั่วไป เพื่อ
กลุ่มถัดไปคือนักเลี้ยงต้นไม้ จะว่าไปแล้วผู้เขียนมอง
ว่ า ผู้ เ ลี้ ย งพรรณไม้ น้ำา กลุ่ ม นี้ จ ะแยกให้ ข าดออกมาจากกลุ่ ม
อื่นๆก็พูดได้ลำาบาก เนื่องจากทั้งกลุ่มของนักทดลอง กลุ่ม
ของนักสะสม ก็มักจะเป็นคนที่อยากเห็นพรรณไม้ของตนเอง
อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดทั้งนั้น แต่การที่แยกกลุ่มต่างๆออกจาก
กันนั้นได้พิจารณาจากเป้าหมายหลักของแต่ละกลุ่ม ซึ่งนัก
เลี้ยงพรรณไม้น้ำากลุ่มนี้จะมีเป้าหมายหลักคือการเลี้ยงพรรณ
ไม้ น้ำ า แต่ ล ะชนิ ด ที่ ตั ว เองชื่ น ชอบให้ เ กิ ด ความสมบู ร ณ์ สู ง สุ ด
ซึ่งเงื่อนไขไม่ได้อยู่ที่การทดลองนู่นนี่ เงื่อนไขไม่ได้อยู่ต้อง
เป็นพรรณไม้หายาก และเงื่อนไขไม่ได้อยู่ที่ตู้พรรณไม้น้ำา
นั้นๆ จะต้องมีองค์ประกอบทางศิลปะที่สวยงาม ขอแค่พรรณ
ไม้น้ำาสมบูรณ์อย่างที่ใจปราถนาก็เพียงพอ
และกลุ่ ม สุ ด ท้ า ยก็ คื อ กลุ่ ม ของนั ก จั ด ตู้ พ รรณไม้ น้ำ า
ซึ่งมักจะให้ความสำาคัญกับองค์ประกอบ และความงามใน
เชิงศิลปะเป็นสำาคัญเป็นอันดับแรก และความสมบูรณ์สูงสุด
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พัฒนาให้วงการนี้กว้างขวาง และยกระดับขึ้นทัดเทียมกับต่าง
ประเทศได้
นอกจากนั้นก็จะมีส่วนของการเดินทางเพื่อค้นหาแรง
บันดาลใจ อาจเป็นการเดินทางง่ายๆ หรือแม้กระทั่งยากๆ โดย
มีเป้าประสงค์หลักคือการค้นหาแรงบันดาลใจเพื่อนำามาสร้างผล
งานชิ้นต่อๆ ไป โดยมากก็จะเป็นภาพธรรมชาติในมุมมองต่างๆ
กันไป ซึ่งก็หวังว่าภาพเหล่านั้นจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผล
งานของคุณผู้อ่านได้เช่นเดียวกัน
รวมทั้งยังมีเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานในการจัดตู้
พรรณไม้น้ำา เช่น ขั้นตอนการจัดตู้พรรณไม้น้ำาตั้งแต่เริ่มต้น
จนจบ วิธีการเลี้ยงพรรณไม้ชนิดนี้ชนิดนั้น วิธีการแก้ปัญหาที่
เกิดกับตู้พรรณไม้น้ำา เทคนิคต่างๆ ที่เราสามารถนำามาใช้กับตู้
พรรณไม้น้ำาเพื่อประโยชน์ต่างๆ
และแน่ น อนว่ า คงได้ มี เ พี ย งเท่ า นี้ ที่ ผู้ เ ขี ย นจะนำา มา
เล่าสู่กันฟัง เพียงแต่ขอเปิดประเด็นไว้เท่านี้ก่อนเพราะนี่คือ
ส่วนหลักๆ ที่รับประกันว่าเราจะได้พบเห็นกันอย่างแน่นอน
นับจากฉบับหน้าเป็นต้นไป หวังว่าเรื่องราวเหล่านี้คงจะสร้าง
ประโยชน์ ให้กับคุณผู้อ่านทุกท่านได้บ้างนะครับ แล้วฉบับหน้า
พบกันกับบทที่ 1 ของ Green Aqua Life ครับ

ของพรรณไม้แต่ละชนิดเป็นลำาดับถัดไป ความหมายของจุด
นี้คือนักจัดตู้พรรณไม้น้ำาจะเลือกพรรณไม้ที่ ใช้ในตู้ฯหลังจาก
จินตนาการภาพรวมของตู้ฯ นั่นคือการเลือกพรรณไม้ที่ใช่
มาก่อนการเลือกพรรณไม้ที่ชอบ เนื่องจากพรรณไม้ที่ชอบ
เป็ น การส่ ว นตั ว อาจจะไม่ ต อบโจทย์ ข องภาพรวมของตู้ ฯ ได้
นอกจากนั้นพรรณไม้ชนิดหนึ่งมีฟอร์มที่สมบูรณ์แบบหนึ่ง แต่
เมื่อเข้ามาอยู่ ในองค์ประกอบของตู้ฯแล้วเราอาจไม่ต้องการ
ฟอร์มที่สมบูรณ์แบบของพรรณไม้ชนิดนั้นๆ เราเพียงต้องการ
ให้ฟอร์มของพรรณไม้ชนิดนั้นเข้ากันได้กับองค์ประกอบโดย
รวมมากกว่าที่จะเป็นฟอร์มอันสมบูรณ์แบบของมัน
ในทำานองกลับกัน
อาจมีการจัดตู้ฯที่มีโจทย์คือ
พิจารณาจากพรรณไม้ที่ชอบก่อน แล้วค่อยหาองค์ประกอบ
เพื่อรองรับและเข้ากันได้กับพรรณไม้ชนิดนั้นๆ แต่ถึงที่สุด
แล้วก็ยังคงเป็นการให้ความคัญกับองค์ประกอบอยู่ดี อีกทั้ง
การเลือกใช้พรรณไม้ปลีกย่อยก็ใช้งานเพื่อให้เกิดการสอดรับ
กับองค์ประกอบโดยรวมเช่นกัน
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