4.1.17 คุณภาพน้ําเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
คุณภาพน้ําเพือ่ การเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา แสดงถึงคุณสมบัติของน้ําทางฟสิกส เคมี
และชีวะ ซึ่งมีความสัมพันธกันและสําคัญตอการเพาะเลี้ยง โดยมีผลตอการเจริญเติบโต การตาย
การเกิดโรค ตลอดจนมีผลตอระบบสืบพันธุของสัตวน้ํา คุณสมบัติของน้ําที่เหมาะสมตอการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หมายถึงสภาพของน้ําทีส่ ามารถทําใหสัตวน้ําอาศัยอยูไดอยางปลอดภัย มีการ
เจริญเติบโต แข็งแรงทนทาน ปราศจากโรคและขยายพันธุได ซึ่งผูเลี้ยงสามารถควบคุมจัดการ
เปลี่ยนแปลงไดตามความตองการ
1) ความลึก เปนสภาวะทางกายภาพของน้าํ ความลึกหรือตื้นของบอเกีย่ วของกับ
อุณหภูมิและการหมุนเวียนของน้ํา บอที่ลึกนอยกวา 1 เมตร มักมีปญหาอุณหภูมิน้ําสูงทุกระดับ
ความลึกในเวลากลางวันและน้ําเย็นกวาปกติเวลากลางคืน มีผลทําใหสัตวน้ําเครียด
2) อุณหภูมิ เปนสภาวะทางกายภาพของน้าํ สิ่งมีชีวิตในน้ําสามารถมีชีวิตอยูได
ในชวงอุณหภูมิจํากัด ความแตกตางของอุณหภูมิน้ํามีผลกระทบตอการเจริญเติบโตและผลผลิต
อุณหภูมิเกีย่ วของกับกระบวนการหลายอยาง ไดแก ความสามารถละลายของแรธาตุและกาซ
ออกซิเจน การระเหยของน้าํ การหายใจและการเจริญเติบโตของสัตวน้ํา และการเนาสลายของ
สารอินทรีย แหลงใหความรอนแกบอคือแสงแดด หากบอไดรับพลังงานความรอนตางกันทําให
ปริมาณแพลงกตอนและสัตวหนาดินไมเทากัน บอเลี้ยงที่ตื้นความรอนของน้ํามีการเปลี่ยนแปลง
รวดเร็ว การถายและเติมน้ําในบอขนาดเล็กและตื้นเปนสาเหตุทําใหอุณหภูมิของน้ําเปลี่ยนแปลง
มาก ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเดิมและอุณหภูมิใหมของน้ําอาจมีผลรายตอสัตวน้ํา การวัดคา
อุณหภูมิของน้าํ ทําไดโดยการใชเทอรโมมิเตอร (Thermometer) หนวยที่ใชวัดคือ เซลเซียส (๐C)
การวัดควรใชเวลานานพอสมควรเพื่อจะไดคาคงที่ สามารถทําไดทันทีในบอเลี้ยง ขอสําคัญก็คือ
จะตองบันทึกเวลาทําการวัดดวย ควรจะวัดทุกวันในชวง 06.00 น. และ 16.00 น. โดยวัดบริเวณ
ผิวน้ําและกลางน้ํา ชวงอุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส
3) ความขุน ความขุนของน้ําในธรรมชาติเกิดจากสารอนินทรียแขวนลอย เชน
ตะกอนดินและโคลนตม หรือสารอินทรียจําพวกซากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว รวมทั้งแพลงกตอน
แขวนลอยในน้ํา ความขุนของน้ําเปนปจจัยจํากัดกําลังผลิตของบอ เพราะไปบดบังแสงที่สองผาน
ชั้นน้ําทําใหแพลงกตอนสังเคราะหแสงไดนอยลง ซึ่งจะทําใหปริมาณอาหารธรรมชาติของสัตวน้ํา
ลดลงและปริมาณออกซิเจนลดลงดวย
สารแขวนลอยที่ทําใหเกิดความขุนทําอันตรายตอสัตวน้ําโดยตรง โดยตะกอน
จะไปอุดชองเหงือกทําใหการหายใจของสัตวน้ําไมสะดวก เจริญเติบโตชากวาปกติ การฟกเปนตัว
ของไขและการเจริญเติบโตของตัวออนชาลงหรือหยุดชะงัก นอกจากนี้มีผลตอการเคลื่อนไหวและ
อพยพยายถิ่น การหาอาหารและการลาเหยือ่ ลดลง แตในทางตรงกันขามอาจจะเปนผลดีแกสัตว
ขนาดเล็ก ๆ ที่เปนเหยื่อสามารถรอดพนศัตรูได

ความขุนทําใหอุณหภูมิของน้าํ เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะน้ําผิวบนจะดูดซับความ
รอนทําใหมีอณ
ุ หภูมิสูงกวาปกติซึ่งเปนอันตรายตอสัตวน้ําบางชนิด และยังมีผลตอปริมาณการ
ละลายของออกซิเจนในน้ําดวย น้ําที่มีสารแขวนลอยมากสามารถรับออกซิเจนไดนอยกวาน้ําใส
และน้ําที่ขุนมากมีความโปรงแสงนอย ทําใหแสงสองลงไปในน้ําไดนอ ย ผูผลิตเบื้องตนจะลดลง
หวงโซอาหารและอาหารธรรมชาติในแหลงน้ําจะลดลงตามไปดวย คาความโปรงแสงที่เหมาะสม
อยูในชวง 30-60 เซนติเมตร หากมีคามากกวา 60 เซนติเมตรขึ้นไป แสดงวาแหลงน้าํ มีความขุน
นอยหรือปริมาณแพลงกตอนนอยเกินไป แตถามีคาต่ํากวา 30 เซนติเมตร แสดงวาน้ํามีความขุน
มากเกินไปหรือมีปริมาณแพลงกตอนมากเกินไป
การวัดความโปรงแสง สามารถวัดไดโดยเครื่องมือที่เรียกวาเซกชิดิสก (secchi
disc) มีลักษณะเปนแผนวงกลม ทาสีขาวสลับดํา เสนผาศูนยกลาง 20 เซนติเมตร มีสายเชือกผูก
แสดงมาตราสวนความยาว มีหนวยเปนเซนติเมตร สามารถวัดโดยหยอนแผนวัดลงไปในน้ําระดับ
ความลึกที่สุดที่สามารถมองเห็นแผนวงกลม (A) บวกกับระดับตื้นที่สดุ ที่มองไมเห็นแผนวงกลม
(B) หารดวย 2 คือคาความโปรงแสงของน้ํา
ความโปรงแสง
= A+B
เซนติเมตร
2
4) แสงสวาง ความเขมของแสงแตกตางกันตามสภาพภูมิประเทศ แสงสามารถ
สองลงไปในน้ําไดมากหรือนอยขึ้นอยูก ับความขุนและความเขมของแสงที่ตกกระทบผิวน้ํา บอที่
ตื้นแสงสวางสามารถสองถึงพื้นกนบอ ทําใหพืชน้าํ เจริญเติบโตครอบคลุมเนื้อที่น้ํา
5) ออกซิเจนละลาย ออกซิเจนเปนกาซทีม่ ีความสําคัญตอสิ่งที่มีชีวิตแทบทุกชนิด
เพราะตองถูกนําไปใชในขบวนการตาง ๆ เพื่อกอใหเกิดพลังงาน ดังนั้นการควบคุมไมใหปริมาณ
ออกซิเจนละลายในน้ําลดลงจนอยูใ นระดับที่เปนอันตรายตอสัตวน้ํา จึงเปนสิ่งจําเปนเพื่อใหสัตว
น้ําสามารถอาศัยอยูไดเปนปกติ ปจจัยควบคุมการผันแปรของออกซิเจนในบอ ขึ้นอยูกับการไดรับ
ออกซิเจนและการใชออกซิเจน ดังนี้
(1) ออกซิเจนไดรับจากการสังเคราะหแสงของแพลงกตอนพืชและพืชน้ําใน
ตอนกลางวัน ออกซิเจนที่ไดรับนี้มีปริมาณสูงกวาอัตราการหายใจของแพลงกตอนพืชและสัตว
สิ่งมีชีวิตอื่นทีอ่ าศัยอยูในบอ และการใชออกซิเจนในการยอยสลายของแบคทีเรีย ขบวนการ
สังเคราะหแสงทําใหมีปริมาณออกซิเจนสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงจุดอิ่มตัวและมักสูงกวาจุดอิ่มตัวเสมอ
กรณีที่ออกซิเจนมีปริมาณสูงกวาจุดอิ่มตัวก็จะระเหยขึ้นสูอากาศ แตการระเหยนั้นจะเปนไปอยาง
ชา ๆ ถาไมมีคลื่นลม บางครั้งปริมาณของออกซิเจนอาจจะสูงกวาจุดอิ่มตัวมากถึง 2 เทา
(2) ออกซิเจนไดจากบรรยากาศโดยตรง ซึ่งเกิดจากแรงกดดันของบรรยากาศ
มากกวาน้ํา หรือเกิดจากกระแสลมพัดผานผิวน้ํา ทําใหออกซิเจนจากบรรยากาศละลายในน้ําได

(3) ออกซิเจนไดจากขบวนการเคมีอื่น ๆ ในแหลงน้ํามีสารประกอบหรือแร
ธาตุบางชนิดทีท่ ําปฏิกิริยากับน้ําแลวใหออกซิเจนในน้ําขึ้นได
(4) น้ําสูญเสียออกซิเจนจากการหายใจของแพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว
สัตวน้ําและพืชน้ํา ซึ่งจะมีการใชออกซิเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
(5) แบคทีเรียใชออกซิเจนเพื่อยอยสลายอินทรียสาร ซึ่งเปนพวกเศษอาหาร สิ่ง
ขับถาย รวมถึงแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตวที่ตาย อาจจะทําใหในบอขาดแคลนออกซิเจน
6) คารบอนไดออกไซดในน้ํา (CO2) มักตรงขามกับปริมาณของออกซิเจน พืช
และไมน้ําจําเปนตองใชคารบอนไดออกไซดเพื่อการสังเคราะหแสง ปริมาณคารบอนไดออกไซด
จะเพิ่มขึน้ เมื่อมีเหตุการณ ดังตอไปนี้
(1) มีการหายใจเกิดขึ้น
(2) มีการตกตะกอนของแคลเซียมคารบอเนต
(3) น้ําในสวนลึกถูกนําขึ้นมาที่ผิวน้ํา
(4) ความเค็มของน้ําเพิ่มมากขึ้น
(5) น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมไหลลงมา
ถาระดับของคารบอนไดออกไซดในน้ําสูงมากกวาในกระแสเลือดของปลา
ปลาจะตาย ปริมาณคารบอนไดออกไซดในแหลงน้ําธรรมชาติจะมีมากตอนกลางคืนจนถึงเชามืด
จากนั้นเมื่อมีกระบวนการสังเคราะหแสงเกิดขึ้นจะดึงคารบอนไดออกไซดไปใช ทําใหระดับของ
คารบอนไดออกไซดลดนอยลง
7) ความเปนกรดเปนดาง (pH) ความเปนดาง (Alkalinity) ความกระดาง
(Hardness) เปนปจจัยทางเคมีของน้ํา น้ําที่มี pH 6.5-9.0 นับวาเหมาะสมสําหรับเลี้ยงสัตวน้ํา น้ํา
ที่มี pH ต่ํากวาหรือสูงกวานี้ ทําใหสัตวน้ํามีการเจริญเติบโตลดลง และสัตวน้ํามักจะตายเมื่อ pH
ต่ํากวา 4.0 หรือสูงกวา 11 น้ําที่ pH เปลี่ยนแปลงขึ้นลงระหวางกลางวันและกลางคืนมากเกินไป
เปนสาเหตุทําใหสัตวน้ําเครียด สุขภาพเสื่อมโทรม การเปลี่ยนแปลงคา pH ในรอบวัน มาจากการ
สังเคราะหแสงของแพลงกตอนพืช การหายใจของสิ่งมีชวี ิตทุกชนิดในน้ํา รวมทั้งการเนาสลายของ
สารอินทรีย คา pH ต่ําสุดและสูงสุดของวันแตกตางกันมากนอยขึ้นอยูกับปริมาณความหนาแนน
ของแพลงกตอน
ระบบตานทานการเปลี่ยนแปลง pH ของน้ําเรียก ระบบบัฟเฟอร ขึ้นอยูกับ
ปริมาณคารบอเนต ไบคารบอเนต ไฮดรอกซิล คารบอนไดออกไซด กรดคารบอนิค แคลเซียม
และแมกนีเซียม กรดคารบอนิคและคารบอนไดออกไซดทําหนาที่รักษาระดับ pH 5-7 สวนไบคารบอเนต รักษาระดับ pH 7-9 และคารบอเนตรักษาระดับ pH 9.5 ขึ้นไป โดยจะมีกรด ดาง
แคลเซียมและแมกนีเซียมเกีย่ วของ

ความเปนดาง หรือแอลคาไลนิตี้ (Alkalinity) เปนผลรวมของไบคารบอเนต
คารบอเนตและไฮดรอกซิล มีบทบาทในการตานทานการเปลี่ยนแปลง pH ของน้ํา คาความเปน
ดาง ยังใชวัดอัตราการผลิต น้ําที่มีผลผลิตสูงมักมีคาความเปนดางสูงกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร
ในน้ําที่มีพืชใตน้ําหนาแนนมีคาความเปนดางต่ํา เพราะไบคารบอเนตและคารบอเนตสวนมาก
ตกตะกอนในรูปหินปูนและน้ํามักมี pH สูง
ความกระดางของน้ําเกิดจากปริมาณของเกลือแคลเซียมและแมกนีเซียมที่ละลาย
อยูในน้ําทั้งหมดในรูปของคารบอเนต ไบคารบอเนต คลอไรด และซัลเฟต น้ํามีความกระดางต่าํ
ความกระดางนอยกวา 25 มิลลิกรัมตอลิตร มีกําลังผลิตนอย น้ําที่มคี วามกระดางสูงใหกําลังผลิต
เพิ่มขึ้น น้ํามีความกระดางสูงกวา 200 มิลลิกรัมตอลิตร มีคุณสมบัติเปนดางไมเหมาะสมสําหรับ
เลี้ยงสัตวน้ํา
8) สารละลายของแข็ง สวนประกอบในของแข็งที่ละลายน้ําคือเกลืออนินทรียแ ละ
สารอินทรีย น้ําจืด น้ํากรอย และน้ําทะเล มีความเขมขนของเกลือแตกตางกัน ความเขมขนของ
เกลือมีความสัมพันธกับความดันออสโมติก ความเค็มของน้ําเหมาะสมสําหรับสัตวน้ําแตละชนิด
ตางกัน ขึ้นกับความสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงแรงดันออสโมติกระหวางรางกายสัตวน้ํา
และน้ําภายนอก สัตวน้ําชนิดใดมีความสามารถควบคุมเกลือแรในรางกายใหมีระดับสมดุลไดดี ก็
สามารถอาศัยอยูในน้ําที่ความเค็มเปลี่ยนแปลงในชวงกวาง สัตวน้ําที่มคี วามสามารถควบคุมเกลือ
แรในรางกายนอย ก็อาศัยในน้ําที่มีความเค็มเปลี่ยนแปลงในชวงแคบ
9) สารอนินทรียไนโตรเจน จะพบวาไนโตรเจนเปนสวนประกอบของสารอาหาร
หลายชนิด เปนองคประกอบของกรดอะมิโนซึ่งเปนหนวยยอยของโปรตีน และอาจอยูในรูปของ
กาซไนโตรเจนทั้งในอากาศและในน้ํา องคประกอบของไนโตรเจนอาจพบไดในรูปตาง ๆ ดังนี้
(1) แอมโมเนีย (NH3) หรือแอมโมเนียมไอออน (NH4+)
(2) ไนไตรท (nitrite, NO2-)
(3) ไนเตรท (nitrate, NO3-)
(4) สารอินทรีย
ไนโตรเจนอิสระในรูปของกาซ จําเปนตอสิ่งมีชีวิตที่สามารถตรึงไนโตรเจนได
เชน ไซยาโนแบคทีเรีย ยังมีพืชและแบคทีเรียบางชนิดสามารถดึงไนโตรเจนจากสารประกอบที่อยู
ในรูปของไนไตรท ไนเตรท หรือแอมโมเนีย พืชเหลานีจ้ ะเปนแหลงไนโตรเจนสําหรับสัตวที่กิน
มันเขาไป เมื่อสัตวเหลานั้นตายลงก็จะยอยสลายกลายเปนสารอินทรียซึ่งจะถูกแบคทีเรียและพืชนํา
กลับไปใชอีก แรธาตุและสารประกอบไนโตรเจนเหลานี้ถามีปริมาณมากจนเกินไป ก็อาจเปนพิษ
และเปนอันตรายตอพืชและสัตวน้ําได สารประกอบที่เปนพิษมากที่สดุ คือ แอมโมเนีย รองลงไป
คือแอมโมเนียมไอออน ถาน้ํามีความเปนกรดมากและมีไฮโดรเจนไอออนอยูมาก แอมโมเนียจะ
ถูกเปลี่ยนไปเปนแอมโมเนียมไอออน ดังสมการตอไปนี้

NH3+ + H+
NH4+
สัตวน้ําหลายชนิดในชวงวัยออนและตัวเต็มวัย มีความทนตอพิษของ
แอมโมเนียแตกตางกัน ตัวออนมักจะมีความทนนอยกวาตัวเต็มวัย พิษของแอมโมเนียสามารถจะ
กําจัดออกไปไดดวยการออกซิไดซไปเปนไนไตรทและไนเตรท ไนไตรทเปนพิษตอสัตวน้ํานอยลง
10) แพลงกตอน แพลงกตอนพืชเปนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่มีความสําคัญ เพราะ
เปนผูผลิตเบื้องตน แพลงกตอนพืช ไดแก ไดอะตอม (Diatom) สาหราย (Algae) ไดโนแฟลกเจลเลต (Dinoflagellate) คอกโคลิโทเฟอร (Coccolithophores) ซิลิโคแฟลกเจลเลต
(Silicoflagellate) คริโซโมแนต (Chrysomonads) คริฟโตโมแนต (Cryptomonads) ระยะที่
แพลงกตอนพืชเจริญขึ้นมาจํานวนมากเรียกวา Bloom การ Bloom ของแพลงกตอน จะทําใหน้ํา
บริเวณนั้นเปลีย่ นสีไปตามสีของแพลงกตอนพืชชนิดนัน้ ๆ ดวย เมื่อแพลงกตอนพืชสังเคราะห
แสง จะไดออกซิเจนซึ่งเปนประโยชนตอสิ่งมีชีวิตอื่นทีต่ องการออกซิเจน แพลงกตอนสัตว ไดแก
พวกโปรโตซัว (Protozoa) โรติเฟอร (Rotifer) ครัสเตเซียน (Crustacean) พวกนี้จะเจริญเติบโต
โดยอาศัยอินทรียสาร แบคทีเรีย แพลงกตอนพืช ทั้งแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว เปน
อาหารธรรมชาติของสัตวน้ําที่มีความสําคัญในแงกาํ ลังผลิตของบอ ในบอจึงจําเปนตองมี
สารอาหารและแรธาตุอุดมสมบูรณ เพื่อทําใหแพลงกตอนเจริญเติบโตและเพิ่มจํานวนมากขึ้น

