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ลองจัดการดูใหม่  กบัสาหร่ายในตู้ปลา 

 
พรพรรณ  พุม่พวง 

กลุ่มงานวจิยัและพฒันาสถานแสดงพนัธ์ุสตัวน์ ้ าจืด 

 
ผูท่ี้เคยเล้ียงปลาตูเ้กือบทุกคนคงจะเคยมีปัญหาว่า ตูป้ลาท่ีตอนแรกก็ใสดี มองไปทางไหนก็

สวย ทั้งตน้ไม ้ทั้งปลาก็ดูสวยไปหมด แต่ท าไมพอเวลาผา่นไป กลบัไม่สวยเหมือนเก่า ทั้งท่ีตูก้็เป็นใบเดิม 
ปลาก็ตวัเดิม ตน้ไมก้็เหมือนเดิม แต่ท่ีไม่เหมือนเดิมก็คือ กลบัมีของท่ีไม่ไดรั้บเชิญเพิ่มข้ึนมาไดอ้ยา่งไร 
แถมพอมีแล้วตู้ท่ีเคยสดใส ก็ขุ่นมวั มืดทึบไปหมด แปรสภาพตูป้ลาของเราจากตู้ไม้ป่าเบญจพรรณ
กลายเป็นป่าดงดิบไปเสียได ้จะมองดูปลาแต่ละทีก็ตอ้งส่องแลว้ส่องอีกถึงจะเห็น เช่ือวา่หลายคนคงเดา
ไดแ้ลว้วา่ก าลงัพดูถึงอะไรอยู ่ใช่แลว้ มนัคือสาหร่าย ตวัก่อปัญหาส าหรับผูเ้ล้ียงปลาตูน้ัน่เอง 

สาหร่าย จดัเป็นพืชชั้นต ่าท่ีมีคลอโรฟิลล์ จึงสามารถสังเคราะห์แสงได้ด้วยตวัเอง แต่จะ
แตกต่างกบัพืชชั้นสูงคือ สาหร่ายจะไม่มีส่วนท่ีเป็นราก ล าตน้ ใบ ท่ีแทจ้ริง โดยทัว่ไปเราสามารถพบเห็น
สาหร่ายตั้งแต่ขนาดเล็กมาก โดยมีเซลลเ์พียงเซลลเ์ดียว และไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า ไปจนถึงมี
ขนาดใหญ่ ซ่ึงอาจจะมีความยาวไดห้ลายเมตร และประกอบดว้ยเซลลจ์  านวนมาก (ไปรมา,  2010) 

สาหร่ายท่ีนักเล้ียงปลาตูรู้้จกักนัดี และคุน้เคยมากท่ีสุด ก็คงไม่พน้ กลุ่มของสาหร่ายสีเขียว 
(green algae) ซ่ึงเป็นสาหร่ายท่ีอยูใ่น Class Chlorophyceae  โดยลดัดา (2544) ไดก้ล่าวไวว้า่สาหร่ายท่ีอยู่
ในกลุ่มน้ีจะมีนิวเคลียส 1 อนัหรือบางชนิดอาจมีมากกว่า 1 อนัก็ได ้สารสีส าหรับการสังเคราะห์แสง
ประกอบดว้ยคลอโรฟิลล์ a และ b โดยสารสีจะอยู่ในคลอโรพลาสต์ซ่ึงอาจจะมีไดห้ลายแบบ เช่น  
คลอโรพลาสต์เป็นรูปถว้ย รูปเกือกมา้ เป็นตาข่าย ขดเป็นเกลียว เป็นแฉกรูปดาว หรือมีคลอโรพลาสต์
เป็นแถบ เป็นตน้ ผนงัเซลล์ ส่วนใหญ่มี 2 ชั้น ชั้นในเป็นเซลลูโลส ส่วนชั้นนอกเป็นเพคติน สาหร่ายใน
กลุ่มน้ีจะผลิตอาหารสะสมประเภทแป้ง เช่น amylose และ amylopectin สะสมอยูใ่น pyrenoid ซ่ึงอยูบ่น
คลอโรพลาสต ์ส่วนอาหารท่ีเหลือจะสะสมอยูใ่นรูปน ้ามนั และกลีเซอรอล  

ปัจจุบนัพบวา่สาหร่ายสีเขียวมีมากกวา่ 6,000 ชนิด (Thomas, 2002) ส่วนใหญ่จะด ารงชีวิตอยู่
ในรูปของสาหร่ายเซลลเ์ดียว แต่บางชนิดอาจอยูร่วมกนัจนเกิดเป็นโคโลนีขนาดใหญ่ โดยสาหร่ายทั้งสอง
แบบน้ี จะมีทั้งชนิดท่ีสามารถเคล่ือนไหวได ้และเคล่ือนไหวไม่ได ้นอกจากน้ีสาหร่ายสีเขียวบางชนิดอาจ
มีรูปร่างเป็นเส้นสาย ซ่ึงมีทั้งท่ีแตกแขนง และไม่แตกแขนง การสืบพนัธ์ุของสาหร่ายสีเขียวมีทั้งแบบท่ี
จ าเป็นตอ้งอาศยัเพศ โดยเกิดการรวมกนัของเซลล์สืบพนัธ์ุ (gamete) และแบบไม่ตอ้งอาศยัเพศ โดยเกิด
จากการแบ่งเซลล์  และการสร้างสปอร์ (วิกานดา, 2010) จึงท าให้สาหร่ายในกลุ่มน้ีมีการแพร่ขยายพนัธ์ุ
ไดอ้ยา่งรวดเร็วมาก  
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สาหร่ายสีเขียวแต่ละชนิดนั้นมีช่ือเรียกท่ีแตกต่างกนัมากมาย จึงท าให้เกิดความสับสนอย่าง
มากเก่ียวกบัชนิดของสาหร่ายในกลุ่มน้ี ซ่ึงชนิดท่ีสามารถพบได้บ่อย  คือสาหร่ายในสกุล Spirogyra, 
Pithophora, Oedogonium และ Cladophora โดยแต่ละสกุลก็มีลกัษณะแตกต่างกนัออกไปดงัน้ี 

 
               สกุล Spirogyra ซ่ึงส่วนใหญ่จะรู้จกักนัในช่ือวา่ เทา เป็นสกุล
ของสาหร่ายสีเขียวท่ีอยู่ในอนัดบั Zygnematales มีลกัษณะเป็นเส้น 
และเป็นเมือกล่ืนๆ ช่ือของสาหร่ายในสกุลน้ีได้มาจากลกัษณะของ 
คลอโรพลาสต์ท่ีเรียงตัวกันเป็นขดหรือเป็นเกลียว รูปร่างคล้ายกับ

เกลียวของ DNA ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสาหร่ายในกลุ่มน้ี สาหร่าย
ในสกุล Spirogyra มีมากกว่า 400 ชนิดทั่วโลกโดยทั่วไปจะ

เจริญเติบโตอยู่ใตน้ ้ า และเม่ือมีแสงแดดมากข้ึน มนัจะเร่ิมสังเคราะห์แสงและผลิตออกซิเจนจ านวนมาก
จนเกิดเป็นฟองอากาศเกาะติดอยู่ระหวา่งเส้นใย เม่ือปล่อยทิ้งไวเ้ส้นใยเหล่าน้ีจะมารวมกนัจนเป็นกลุ่ม
ใหญ่และมองเห็นเป็นลกัษณะคลา้ยกบัพรมสีเขียวกระจายไปทัว่ 
 
 

สกุล Pithophora หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ Staghorn algae หรือ 
Horse hair algae เป็นสกุลของสาหร่ายสีเขียวอยูใ่นอนัดบั Cladophorales 
มีลกัษณะเป็นเส้นใยท่ีแตกก่ิงกา้นไม่เรียบ และไม่สม ่าเสมอในแต่ละจุดท่ี
ก่ิงใหม่แตกออกมา นอกจากน้ียงัสามารถเจริญเติบโตเป็นเส้นใยท่ียาว
และหนามากจนมีลักษณะคล้ายกับขนสัตว์ สาหร่ายในสกุลน้ีมัก
เจริญเติบโตไดดี้ในตูป้ลาท่ีมีการสะสมของสารอาหารจ าพวกเหล็กมาก  

 
 

                 สกุล  Oedogonium สาหร่ายชนิดน้ีอาจมีบางคนเรียกว่า  
fur algae เป็นสกุลของสาหร่ายสีเขียวท่ีอยู่ในอนัดบั Oedogoniales มี
ลกัษณะเป็นเส้นใยท่ีตรง ไม่แตกก่ิงก้านสาขา คลอโรพลาสต์เป็นรูป 
ตาข่าย สาหร่ายส่วนมากจะมีความยาวประมาณ 2-5 มิลลิเมตร และเป็น
สาหร่ายท่ีมีการเจริญเติบโตได้เร็วมาก โดยจะเจริญไปปกคลุมใบไม ้ 

                                                            ตน้ไม ้หรือวสัดุอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่ตน้ ้ าจนหนาแน่น  
 
 
 

ท่ีมา: www. biologie.uni-hamburg.de   

ท่ีมา: aquaticscape.com  
 

ท่ีมา: www.marietta.edu 
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               สกุล Cladophora หรือ Aeragropila เป็นสกุลของสาหร่าย 
สีเขียวท่ีเรียกว่า Hair algae หรือ Thread algae อยู่ในอนัดับ 
Cladophorales มีลกัษณะคลา้ยกบัก่ิงกา้นของตน้ไมท่ี้มีขนาดเล็ก และมกั
อยู่รวมกันจ านวนมากจนดูเหมือนเป็นคล่ืนลักษณะคล้ายกับเส้นผม 
โดยทัว่ไปสาหร่ายชนิดน้ีไม่เป็นอนัตรายต่อสัตวน์ ้ าโดยตรง แต่มกัจะ
พบว่าการท่ีมีสาหร่ายในตูม้ากจะท าให้เกิดปัญหาคุณภาพน ้ าในตูเ้ล้ียง
ปลา โดยเฉพาะในตู้ท่ีมีการสะสมของของเสียมากและไม่มีการเปล่ียน      

ถ่ายน ้า 
ตวัอย่างชนิดของสาหร่ายในกลุ่มน้ีท่ี

สามารถพบเห็นกนัไดบ้่อยท่ีสุดในตูเ้ล้ียงปลา คือ 
สาหร่ายเส้นผมสีเขียว หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ Green 
hair algae ซ่ึงเป็นสาหร่ายเซลล์เดียวท่ีมีรูปร่าง
เป็นเส้นใยละเอียดสีเขียว ต่อกนัเป็นสายโซ่ เป็น
เส้นเรียวเล็ก ยาวออกมาจนสามารถมองเห็นได้
ดว้ยตาเปล่า บางคร้ังอาจพบรวมกนัเป็นกลุ่มกอ้น 
เกาะติดอยู่กบัตน้ไมน้ ้ า กอ้นหิน วสัดุใตน้ ้ า หรือ

บริเวณพื้นตู ้แต่บางคร้ังก็พบว่าสามารถลอยตวัอย่าง
เป็นอิสระโดยไมต่อ้งอาศยัวสัดุยดึเกาะได ้

 
มาถึงตรงน้ี คงมีหลายคนสงสัยวา่สาหร่ายพวกน้ีเขา้มาอยูใ่นตูป้ลาไดอ้ยา่งไร ซ่ึงเป็นเร่ืองยาก

มากท่ีจะหาตน้ตอท่ีมาของสาหร่ายท่ีเกิดข้ึนภายในตูเ้ล้ียงปลา และกวา่เราจะรู้ตวั เจา้สาหร่ายพวกน้ีก็ได้
เขา้มาเจริญเติบโตยดึพื้นท่ีในตูป้ลาของเราเสียแลว้ เราก็ท าไดเ้พียงพยายามหาวธีิหยดุการแพร่กระจายของ
มนั ซ่ึงเป็นการแกปั้ญหาท่ีปลายเหตุ โดยทัว่ไปปัจจยัท่ีสามารถกระตุน้ให้เกิดสาหร่ายในตูป้ลามีอยูห่ลาย
ประการ แต่ท่ีเป็นปัจจยัหลกัๆ และพบบ่อย ก็คือ 

1. ปริมาณธาตุอาหาร 
ปัญหาเก่ียวกับปริมาณธาตุอาหารท่ีไม่สมดุล ซ่ึงเกิดได้จากทั้งในกรณีท่ีมีสารอาหารมาก

เกินไป และมีสารอาหารนอ้ยเกินไป ซ่ึงในกรณีน้ีสามารถจดัการไดไ้ม่ยากนกั แต่มีส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาเป็น
อนัดับแรก คือ สภาพของตู้ปลา ในกรณีท่ีตู้ปลาไม่ได้ปลูกต้นไม้น ้ า ให้ท าการทดสอบว่ามีปริมาณ 
ไนเตรตและปริมาณฟอสเฟตมากหรือไม่ ถ้ามีปริมาณสูงทั้งสองชนิด ให้ท าการเปล่ียนถ่ายน ้ าในตู้
ติดต่อกนัประมาณ 3-4 คร้ัง เพื่อลดปริมาณของเสียท่ีก่อใหเ้กิดไนเตรตและฟอสเฟตในตู ้จากนั้นจึงเติมน ้ า

ท่ีมา: www.antilo.com 

ท่ีมา: www.guitarfish.org/algae 
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แล้วจดัการ ดูแลตู้ปลาตามปกติ ประกอบกับต้องควบคุมปริมาณอาหารท่ีให้ไม่ให้มากเกินไป ก็จะ
สามารถช่วยลดปริมาณสาหร่ายในตูไ้ดม้าก  

อีกกรณีหน่ึงคือ มีปริมาณธาตุอาหารมากเกินไปเน่ืองจากมีการคุย้เข่ียพื้นตู ้เช่น การถอนตน้ไม้
น ้า ท าใหเ้ศษตะกอนฟุ้งกระจาย หรือมีปริมาณปุ๋ยไม่สมดุล ก็จะท าให้เกิดการเจริญเติบโตของสาหร่ายได้
อยา่งรวดเร็วเช่นกนั การควบคุมและจดัการในกรณีน้ีสามารถท าไดโ้ดยลดการใส่ปุ๋ย และเปล่ียนน ้ าเพื่อ
ลดปริมาณธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายลง 

2. การหมุนเวยีนน ้า 
ของเสียและเศษอาหารมกัมีการสะสมอยู่ในตูท่ี้ไม่มีการหมุนเวียนของน ้ า (ระบบปิด)  มีการ

เปล่ียนถ่ายน ้ านอ้ย หรือไม่มีระบบกรองน ้ า ดงันั้นในตูท่ี้เกิดปัญหาการสะสมของธาตุอาหารควรเพิ่มการ
หมุนเวียนของน ้ าให้มากข้ึน ซ่ึงอาจท าไดโ้ดยเปล่ียนถ่ายน ้ าบ่อยคร้ังข้ึน หรือติดตั้งระบบกรองน ้ า ซ่ึงจะ
สามารถช่วยใหป้ริมาณธาตุอาหารท่ีสะสมอยูใ่นตูล้ดลงได ้และจะส่งผลใหส้าหร่ายขาดธาตุอาหารท่ีจะใช้
ในการเจริญเติบโตไปดว้ย 

3. ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด ์ธาตุอาหาร และแสงสวา่ง 
ทั้งสามปัจจยัเป็นส่ิงท่ีสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนักบัการเจริญเติบโตของสาหร่ายในตู ้ดงันั้นการ

จดัการควบคุมปัจจยัทั้งสามอย่างให้สมดุลกนัจึงเป็นส่ิงส าคญัในการจดัการตูป้ลา ตวัอยา่งเช่น ถา้ในตู้
เล้ียงปลามีแสงมากข้ึน หรือมีธาตุอาหารสะสมอยู่ในตูม้าก สาหร่ายก็จะสามารถเจริญเติบโตได้ดี ใน
ขณะเ ดียวกันถ้าระยะ เวลาการได้ รับแสง  และความ เข้มของแสงน้อยลง  แม้จะ มีป ริมาณ
คาร์บอนไดออกไซดม์ากข้ึน แต่ก็จะท าใหป้ริมาณสาหร่ายลดจ านวนลงได ้เป็นตน้ 

4. ปริมาณธาตุเหล็กในน ้า 
สาหร่ายสีเขียวบางชนิด เช่น สาหร่ายเส้นผมสีเขียว จะสามารถเจริญเติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็วใน

น ้ าท่ีมีธาตุเหล็กสูงเพิ่มมากข้ึน โดยทัว่ไปแลว้น ้ าจะมีธาตุเหล็กสูงมากข้ึนเม่ือมีการผสมพนัธ์ุของสัตวน์ ้ า
ในตู ้แต่ในบางคร้ังก็พบวา่น ้าท่ีน ามาใชใ้นตูเ้ล้ียงปลาก็มีธาตุเหล็กสูงอยูก่่อนแลว้ ดงันั้นจึงควรเลือกแหล่ง
น ้าท่ีน ามาใชใ้นตูป้ลาใหเ้หมาะสมดว้ย 

 
หากเราไดด้ าเนินการป้องกนั และควบคุม สาหร่ายในตูป้ลาตามวธีิเบาๆ เช่น การเปล่ียนถ่ายน ้ า 

การเพิ่มระบบกรองน ้ า หรือการควบคุมปริมาณธาตุอาหาร ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้แล้ว แต่ก็ยงัมีสาหร่าย
เจริญเติบโตข้ึนมาในตูข้องเราไดอี้ก ก็ตอ้งใชว้ธีิหนกัๆ ท่ีจะก าจดัพวกมนัออกไปจากตู ้ซ่ึงวิธีท่ีนิยมใชก้นั
มาก คือ 

1. การเก็บสาหร่ายออก 
วิธีการก าจดัสาหร่ายในกลุ่มสาหร่ายเส้นผมสีเขียวออกจากตูป้ลาท่ีสะดวก และรวดเร็วมาก

ท่ีสุดก็คือการเก็บสาหร่ายออกจากตูป้ลาโดยตรง เน่ืองจากสาหร่ายกลุ่มน้ีมกัอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มกอ้นจึง
สะดวกต่อการเก็บออกจากตู ้อย่างไรก็ตามการก าจดัสาหร่ายดว้ยวิธีน้ีจะไม่ใช่การก าจดัอย่างถาวร และ
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สาหร่ายอาจจะเพิ่มจ านวนมากข้ึนได้อีกเม่ือสภาพแวดล้อมในตูป้ลาเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
สาหร่าย 

2. เล้ียงปลาท่ีช่วยก าจดัสาหร่าย 
อีกวิธีหน่ึงท่ีนิยมใช้กนัมาก คือ เล้ียงปลาสวยงามชนิดท่ีกินสาหร่ายเป็นอาหาร เพื่อช่วยลด 

และควบคุมปริมาณสาหร่ายในตูป้ลา โดยปลาท่ีกินสาหร่ายเป็นอาหาร เช่น ปลาตะกรับ ปลาน ้ าผึ้ง ปลา
เล็บมือนาง เป็นตน้ ซ่ึงในการเล้ียงปลากลุ่มน้ีเราไม่ควรให้อาหารจนอ่ิมเพราะจะท าให้มนัไม่กินสาหร่าย
ท่ีมีอยูใ่นตู ้ 

3. การร้ือตู ้
หากสภาพของตูมี้สาหร่ายมาจนเกินจะแกไ้ขไดแ้ลว้ วิธีการร้ือตู ้ท าความสะอาดวสัดุต่างๆ ใน

ตู ้ไม่วา่จะเป็น กรวด ทราย ขอนไม ้กอ้นหิน รวมถึงเปล่ียนพรรณไมน้ ้ าใหม่ ก็จะช่วยท าให้สามารถก าจดั
สาหร่ายไดแ้น่นอนกวา่วธีิอ่ืนๆ 

 
อยา่งไรก็ตามถึงแมว้า่เราจะมีวิธีควบคุม และ

ก าจดัสาหร่ายในตูป้ลาได้ แต่หนทางท่ีดีท่ีสุดก็คือการ
ป้องกนัไม่ให้เกิดสาหร่ายข้ึนในตูป้ลา ซ่ึงสามารถท าได้
โดยการควบคุมปริมาณอาหารปลาไม่ให้เหลือเยอะมาก
จนเกินไปซ่ึงจะเปล่ียนเป็นธาตุอาหาร เช่น ฟอสเฟต ท่ี
สาหร่ายจะน าไปใช้ในการเจริญเติบโต นอกจากน้ีการ
ลด และจดัการของเสียไม่ใหมี้การสะสมอยูใ่นตูก้็จ  าเป็น
เช่นกนั ซ่ึงนอกจากของเสียท่ีมาจากเศษอาหารและส่ิงขบัถ่ายของปลาแลว้ เศษใบไม ้ตน้ไมน้ ้ า ท่ีเน่าเป่ือย
อยูภ่ายในตู ้ก็จะเป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีกลายเป็นของเสียสะสมอยูใ่นตูป้ลา และหากมีปริมาณมากก็จะท าให้
ระบบกรองท างานไดไ้ม่เตม็ท่ี ซ่ึงเราสามารถช่วยไดโ้ดยเพิ่มการดูดตะกอนให้บ่อยมากข้ึน และลา้งกรอง
เพื่อก าจดัของเสียท่ีติดคา้งอยูใ่นกรองบ่อยๆ รวมทั้งการเปล่ียนน ้าในตูอ้ยา่งสม ่าเสมอ เพื่อตูป้ลาของเราจะ
ไดส้วยงามไปไดน้านๆ 
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