4.1.18 ปญหาคุณภาพน้ําในบอเลี้ยงสัตวน้ํา
ปญหาคุณภาพน้ําที่สงผลรายตอสัตวน้ําอาจจะมาจากการเตรียมน้ํากอนนําไปเลี้ยง
การดูแลเรื่องคุณภาพน้ําขณะเลี้ยงมีผลตอการเจริญเติบโตและอาจทําใหสัตวน้ําตายได การจัดการ
คุณภาพน้ําที่ดที ําใหสัตวน้ํามีอัตราการรอดและใหผลผลิตสูง ปญหาของคุณภาพน้าํ ที่สําคัญ มีดังนี้
1) อุณหภูมิ บทบาทของอุณหภูมิคือควบคุมการกินอาหารและการเจริญเติบโต
ของสัตวน้ํา เชน อุณหภูมทิ ี่สูงขึ้นอาจทําใหการกินอาหารของปลาหยุดชะงัก การเจริญเติบโตจะ
ลดลง อุณหภูมิสูงมากเกินไปทําใหปลากระวนกระวาย ลอยหัว ออนเพลียอาจตายได จะทําใหการ
ฟกไขของปลาและกุงเปนตัวเร็วขึ้น แตมกั ออนแอและมีอัตราการตายสูง อุณหภูมทิ ี่ต่ําเกินไปทําให
การฟกไขของปลาและกุงเปนตัวชา อัตราการตายก็จะสูงขึ้นเชนกัน และโรคมักระบาดไดดใี นชวง
อุณหภูมิสูงโดยเฉพาะฤดูรอน เพราะสัตวน้ําออนแอแตเชื้อแบคทีเรียจะทนตออุณหภูมิสูงไดดกี วา
โฮสต (host) ของมัน ทําใหการระบาดเกิดรวดเร็ว
สัตวน้ําเปนสัตวเลือดเย็น ไมสามารถควบคุมอุณหภูมิรางกายใหคงที่ได จึงทน
ตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมอิ ยางกะทันหันในชวงแคบกวาสัตวเลือดอุน ผลที่เกิดขึน้ จากอุณหภูมมิ ี
การเปลี่ยนแปลงกะทันหันทําใหสัตวน้ําอาจช็อกถึงตาย โดยเฉพาะสัตวน้ําวัยอนุบาลและการฟกไข
ของสัตวน้ําทั้งหลาย นักเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจําเปนจะตองควบคุมอุณหภูมิใหอยูใ นระดับพอเหมาะแก
ความตองการของสัตวน้ํา ทีจ่ ะทําใหเอนไซมภายในรางกายทํางานไดตามปกติ
2) การขาดออกซิเจน (O2) อาการลอยหัวของปลาในตอนเชา เปนสิ่งที่แสดงวา
ปลาตองการออกซิเจนในการหายใจ เมื่อออกซิเจนในน้ําลดลงปลาจะโผลขึ้นมาหายใจที่ผิวน้ํา ซึ่ง
ปริมาณของออกซิเจนที่ละลายในน้ําจะมากหรือนอยขึน้ กับสิ่งเหลานี้
(1) อุณหภูมิ ออกซิเจนจะละลายไดดีและมากเมื่ออุณหภูมิลดต่ําลง ถาอุณหภูมิ
สูงขึ้นจะละลายไดนอยลง
(2) ความเค็ม ความเค็มลดลงออกซิเจนจะละลายไดดีขนึ้ ถาความเค็มเพิ่มขึ้น
ออกซิเจนจะละลายน้ําไดนอยลง
(3) การสังเคราะหแสง ถามีการสังเคราะหแสงในน้ํามากปริมาณออกซิเจนจะ
เพิ่มมากขึ้น
(4) การหายใจ ถาสัตวน้ําและพันธุไมน้ํามีปริมาณหนาแนนมาก จะใชปริมาณ
ออกซิเจนในการหายใจเพิ่มมากขึ้น ออกซิเจนในน้ําจะถูกนํามาใชจนทําใหปริมาณลดนอยลง อาจ
ทําใหสัตวน้ําขาดออกซิเจนถึงแกความตายได ดังนั้นจําเปนตองใชเครือ่ งใหออกซิเจนชวย
(5) ปฏิกิริยาของอินทรียสารในน้ํา กิจกรรมของแบคทีเรียที่ทําใหเกิดการเนา
สลายของอินทรียสาร มีผลทําใหปริมาณของออกซิเจนในน้ําถูกดึงไปใชมากขึ้นดังสมการ
2NO2- + 2H+ + 2H2O
2NH3 + 3O2 แบคทีเรีย
2NO2- + O2
แบคทีเรีย
2NO3-

สัตวน้ําแตละชนิดมีความตองการออกซิเจนแตกตางกัน ซึ่งสามารถวัดคาความ
ตองการออกมาเปน BOD (biological oxygen demand) ปลาที่ตองการออกซิเจนมากระดับ 7-11
พีพีเอ็ม สวนมากเปนปลาทีอ่ าศัยในบริเวณน้ําไหลแรง ปลาที่ตองการออกซิเจนนอยมาก เปนปลา
ที่อาศัยในแหลงน้ําลึก โดยมีปริมาณออกซิเจนเพียง 0.5 พีพีเอ็ม ก็ทนได หากสัตวน้ําอยูใ นสภาพ
ที่ตกใจผิดปกติ มีการเคลื่อนไหวมาก จําเปนจะตองใชออกซิเจนมากขึ้นดวย
3) น้ําปนเปอนสารมลพิษ น้ําที่ระบายเขาบอเลี้ยงปนเปอ นดวยสารกําจัดศัตรูพืช
น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือสารอันตรายอื่น ๆ เปนสาเหตุทําใหสัตวน้ําตายจํานวนมาก
จึงไมควรนําน้าํ ที่ปนเปอนสารพิษมาใชเลีย้ งสัตวน้ํา และที่ตั้งฟารมควรอยูไกลจากแหลงโรงงาน
อุตสาหกรรม เพราะไมสามารถคาดคะเนการปนเปอนสารพิษในแหลงน้ําได
4) เคมีของน้ํา ควรตรวจสอบทางเคมีของน้ําวาเหมาะสมนํามาใชเลี้ยงสัตวน้ํา
หรือไม พีเอช (pH) เปนคุณสมบัตทิ างเคมีของน้ําที่สําคัญ น้ําที่มีคุณสมบัติเปนกลาง พีเอชมีคา
เทากับ 7 เปนกรดพีเอชมีคาต่ํากวา 7 เปนดางพีเอชมีคาสูงกวา 7 การตรวจหาคาพีเอชเพื่อการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําไมจําเปนตองทราบคาละเอียดมากจึงใชวิธีการเทียบสี เปนการวัดอยางคราว ๆ
สามารถใชกระดาษวัดพีเอชจุมลงในน้ํา กระดาษจะเปลีย่ นสีไปตามระดับความเปนกรดเปนดาง
ของน้ํา นํากระดาษทีไ่ ดมาเทียบสีก็จะทราบคาความเปนกรดเปนดางของน้ํา ถาตองการทราบคา
อยางละเอียดเพื่อผลการทดลองควรใชเครื่องวัดอยางละเอียดที่เรียกวา พีเอชมิเตอร (pH meter)
โดยจุมหัววัดลงในน้ําแลวแกวงเบา ๆ รอจนกระทั่งคาที่ไดหยุดนิ่งจึงอาน
น้ําที่มีคาพีเอชอยูระหวาง 6.5-9.0 กอนดวงอาทิตยขึ้น เปนน้ําที่เหมาะแกการ
เลี้ยงปลา น้ําที่มีพีเอชสูงกวา 9.5 ปลาหลายชนิดจะไมแพรพันธุและไมใหผลผลิต ปลาอาจตายถา
พีเอชสูงถึง 11 น้ําที่มีพีเอชสูงกาซพิษจะเกิดมากขึ้นและการเจริญเติบโตของสัตวน้ําจะลดลง การ
ตานทานตอสารพิษต่ํา พิษของไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ทองแดงและโลหะหนักจะรุนแรงถาพี
เอช ลดต่ําลง น้ําเปนกรดทําใหผลผลิตต่ํา สัตวน้ําจะออนแอไมกนิ อาหาร เกิดโรคและพยาธิ
เบียดเบียนงาย ถาพีเอชต่ําลงจนถึง 4 สัตวน้ําอาจจะตาย น้ําที่มีพีเอชต่าํ กวา 7 ความกระดางจะ
นอยกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร ควรใสปูนขาว หินปูน หรือปูนเผา น้าํ ที่มีพีเอชมากกวา 8.5 ความ
กระดางเกิน 200 มิลลิกรัมตอลิตร ควรใสแอมโมเนียมซัลเฟต
5) ความขุนและสีของน้ํา สารแขวนลอยพวกตะกอนดิน ชิ้นสวนซากสารอินทรีย
ทําใหน้ําขุน แสงสองผานลงไปในน้ําไดนอ ยลง ความขุน อาจเกิดเปนครั้งคราวชวงฝนตก กระแส
ลมแรง หรืออาจเกิดจากปริมาณแพลงกตอนที่มีจํานวนมากในน้ําซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ
ของแหลงน้ํานั้น ถาเกิดตะกอนแขวนลอยพวกคอลลอยดมากเกินไป จะใหประจุลบ ตองแกไข
ดวยการใสพวกปูนขาวหรือยิบซั่ม จะชวยลดความขุน ตะกอนแขวนลอยจะไปขัดขวางการ
แลกเปลี่ยนกาซออกซิเจนที่เหงือกปลา บอเลี้ยงสัตวน้ําที่รองรับน้ําไหลบาจากพืน้ ดินน้ํามักจะขุน

และมีผลผลิตต่ํา การปองกันตองสรางคันดินลอมรอบ มีรองระบายน้าํ เปลี่ยนทิศทางการไหลของ
น้ําบา แนวปะทะน้ําตองปลูกหญายึดดิน

ภาพที่ 2.3 ลักษณะของเซกชิดิสก (secchi disc)
ที่มา : ไกรวัล เพชรรัตน (2550)
6) วัชพืชน้ําและสาหราย การขยายพันธุเพิ่มจํานวนของวัชพืชน้ําและสาหราย จะ
บดบังไมใหแสงลอดผานลงไปในน้ํา การสังเคราะหแสงของแพลงกตอนลดลง ทําใหกําลังผลิต
ขั้นตนของแหลงน้ําลดลง มีผลใหปริมาณอาหารธรรมชาติของสัตวน้ําลดลงดวย เมือ่ วัชพืชตายเนา
สลายก็ตองใชออกซิเจน เปนปจจัยหนึ่งทีเ่ กี่ยวของกับการขาดแคลนออกซิเจนในบอเลี้ยง อาจถึง
ขั้นทําใหสัตวน้ําตายได
7) การเจริญของแพลงกตอนพืชมีผลกระทบตอผลผลิต โดยคุณสมบัติของน้ําบาง
ประการ เชน ปริมาณออกซิเจน พีเอช และคารบอนไดออกไซด มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลง
ระหวางวัน เมื่อแพลงกตอนพืชสังเคราะหแสงทําใหความเขมขนของออกซิเจนเวลาบายสูงเกิน
ระดับ 150 เปอรเซ็นตของออกซิเจนอิ่มตัว ทําใหสัตวน้ําบางชนิดเกิดโรคแกสบับเบิล้ (Gas
bubble) แตเวลาหลังเที่ยงคืนแลวปริมาณออกซิเจนจะต่าํ อาจมีไมพอที่สัตวน้ํานําไปใชหายใจ การ
สังเคราะหแสงทําใหคารบอนไดออกไซดนอยลงและหมดไปในเวลาที่การสังเคราะหแสงมีระดับ
สูงสุด การลดลงของคารบอนไดออกไซดมีผลทําใหน้ําเปนดางซึ่งพีเอชสูงขึ้น ถาในบอมีระบบ
บัฟเฟอรไมดีจะทําใหนํา้ มีพีเอชสูงเกินกวา 9.0 และในเวลากลางคืนคารบอนไดออกไซดกลับ
สูงขึ้นมาก การขาดออกซิเจนพรอมกับคารบอนไดออกไซดเพิ่มมากขึน้ สัตวน้ําจะหายใจไม
สะดวก แพลงกตอนพืชหนาแนนมากอาจเกิดปญหาขาดออกซิเจนเฉียบพลันเนื่องจากการตายลง
ของแพลงกตอน

