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ลองจัดการดูใหม่ กับสาหร่ ายในตู้ปลา
พรพรรณ พุม่ พวง
กลุ่มงานวิจยั และพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สตั ว์น้ าจืด

ผูท้ ี่เคยเลี้ ยงปลาตูเ้ กื อบทุกคนคงจะเคยมีปัญหาว่า ตูป้ ลาที่ตอนแรกก็ใสดี มองไปทางไหนก็
สวย ทั้งต้นไม้ ทั้งปลาก็ดูสวยไปหมด แต่ทาไมพอเวลาผ่านไป กลับไม่สวยเหมือนเก่า ทั้งที่ตูก้ ็เป็ นใบเดิม
ปลาก็ตวั เดิม ต้นไม้ก็เหมือนเดิม แต่ที่ไม่เหมือนเดิ มก็คือ กลับมีของที่ไม่ได้รับเชิ ญเพิ่มขึ้นมาได้อย่างไร
แถมพอมี แล้วตู ้ที่ เคยสดใส ก็ ขุ่นมัว มื ดทึ บ ไปหมด แปรสภาพตูป้ ลาของเราจากตู้ไ ม้ป่าเบญจพรรณ
กลายเป็ นป่ าดงดิบไปเสี ยได้ จะมองดูปลาแต่ละทีก็ตอ้ งส่ องแล้วส่ องอีกถึงจะเห็ น เชื่ อว่าหลายคนคงเดา
ได้แล้วว่ากาลังพูดถึงอะไรอยู่ ใช่แล้ว มันคือสาหร่ าย ตัวก่อปั ญหาสาหรับผูเ้ ลี้ยงปลาตูน้ นั่ เอง
สาหร่ าย จัดเป็ นพืชชั้นต่ า ที่ มีค ลอโรฟิ ลล์ จึ งสามารถสั งเคราะห์ แสงได้ด้วยตัวเอง แต่จะ
แตกต่างกับพืชชั้นสู งคือ สาหร่ ายจะไม่มีส่วนที่เป็ นราก ลาต้น ใบ ที่แท้จริ ง โดยทัว่ ไปเราสามารถพบเห็น
สาหร่ ายตั้งแต่ขนาดเล็กมาก โดยมีเซลล์เพียงเซลล์เดียว และไม่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า ไปจนถึงมี
ขนาดใหญ่ ซึ่งอาจจะมีความยาวได้หลายเมตร และประกอบด้วยเซลล์จานวนมาก (ไปรมา, 2010)
สาหร่ ายที่ นักเลี้ ยงปลาตูร้ ู ้ จกั กันดี และคุ น้ เคยมากที่ สุด ก็คงไม่พน้ กลุ่ มของสาหร่ ายสี เขี ยว
(green algae) ซึ่งเป็ นสาหร่ ายที่อยูใ่ น Class Chlorophyceae โดยลัดดา (2544) ได้กล่าวไว้วา่ สาหร่ ายที่อยู่
ในกลุ่มนี้ จะมีนิวเคลี ยส 1 อันหรื อบางชนิ ดอาจมีมากกว่า 1 อันก็ได้ สารสี สาหรับการสังเคราะห์แสง
ประกอบด้วยคลอโรฟิ ลล์ a และ b โดยสารสี จะอยู่ในคลอโรพลาสต์ซ่ ึ งอาจจะมีได้หลายแบบ เช่ น
คลอโรพลาสต์เป็ นรู ปถ้วย รู ปเกื อกม้า เป็ นตาข่าย ขดเป็ นเกลี ยว เป็ นแฉกรู ปดาว หรื อมีคลอโรพลาสต์
เป็ นแถบ เป็ นต้น ผนังเซลล์ ส่ วนใหญ่มี 2 ชั้น ชั้นในเป็ นเซลลูโลส ส่ วนชั้นนอกเป็ นเพคติน สาหร่ ายใน
กลุ่มนี้ จะผลิตอาหารสะสมประเภทแป้ ง เช่น amylose และ amylopectin สะสมอยูใ่ น pyrenoid ซึ่ งอยูบ่ น
คลอโรพลาสต์ ส่ วนอาหารที่เหลือจะสะสมอยูใ่ นรู ปน้ ามัน และกลีเซอรอล
ปั จจุบนั พบว่าสาหร่ ายสี เขียวมีมากกว่า 6,000 ชนิด (Thomas, 2002) ส่ วนใหญ่จะดารงชี วิตอยู่
ในรู ปของสาหร่ ายเซลล์เดียว แต่บางชนิดอาจอยูร่ วมกันจนเกิดเป็ นโคโลนีขนาดใหญ่ โดยสาหร่ ายทั้งสอง
แบบนี้ จะมีท้ งั ชนิดที่สามารถเคลื่อนไหวได้ และเคลื่อนไหวไม่ได้ นอกจากนี้ สาหร่ ายสี เขียวบางชนิดอาจ
มีรูปร่ างเป็ นเส้นสาย ซึ่ งมีท้ งั ที่แตกแขนง และไม่แตกแขนง การสื บพันธุ์ของสาหร่ ายสี เขียวมีท้ งั แบบที่
จาเป็ นต้องอาศัยเพศ โดยเกิ ดการรวมกันของเซลล์สืบพันธุ์ (gamete) และแบบไม่ตอ้ งอาศัยเพศ โดยเกิ ด
จากการแบ่งเซลล์ และการสร้างสปอร์ (วิกานดา, 2010) จึงทาให้สาหร่ ายในกลุ่มนี้ มีการแพร่ ขยายพันธุ์
ได้อย่างรวดเร็ วมาก
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สาหร่ ายสี เขียวแต่ละชนิ ดนั้นมีชื่อเรี ยกที่แตกต่างกันมากมาย จึงทาให้เกิดความสับสนอย่าง
มากเกี่ ยวกับชนิ ดของสาหร่ ายในกลุ่ มนี้ ซึ่ งชนิ ดที่ สามารถพบได้บ่อย คือสาหร่ ายในสกุล Spirogyra,
Pithophora, Oedogonium และ Cladophora โดยแต่ละสกุลก็มีลกั ษณะแตกต่างกันออกไปดังนี้
สกุล Spirogyra ซึ่ งส่ วนใหญ่จะรู ้จกั กันในชื่ อว่า เทา เป็ นสกุล
ของสาหร่ ายสี เขียวที่ อยู่ในอันดับ Zygnematales มีลกั ษณะเป็ นเส้น
และเป็ นเมื อกลื่ นๆ ชื่ อของสาหร่ า ยในสกุ ล นี้ ไ ด้ม าจากลัก ษณะของ
คลอโรพลาสต์ที่ เรี ย งตัวกันเป็ นขดหรื อ เป็ นเกลี ย ว รู ป ร่ า งคล้า ยกับ
เกลียวของ DNA ซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะของสาหร่ ายในกลุ่มนี้ สาหร่ าย
ในสกุ ล Spirogyra มี ม ากกว่ า 400 ชนิ ด ทั่ว โลกโดยทั่ว ไปจะ
เจริ ญเติบโตอยู่ใต้น้ า และเมื่อมีแสงแดดมากขึ้น มันจะเริ่ มสังเคราะห์แสงและผลิตออกซิ เจนจานวนมาก
จนเกิ ดเป็ นฟองอากาศเกาะติดอยู่ระหว่างเส้นใย เมื่อปล่อยทิ้งไว้เส้นใยเหล่านี้ จะมารวมกันจนเป็ นกลุ่ม
ใหญ่และมองเห็นเป็ นลักษณะคล้ายกับพรมสี เขียวกระจายไปทัว่

ที่มา: www. biologie.uni-hamburg.de

ที่มา: aquaticscape.com

ที่มา: www.marietta.edu

สกุล Pithophora หรื อที่รู้จกั กันในชื่ อ Staghorn algae หรื อ
Horse hair algae เป็ นสกุลของสาหร่ ายสี เขียวอยูใ่ นอันดับ Cladophorales
มีลกั ษณะเป็ นเส้นใยที่แตกกิ่งก้านไม่เรี ยบ และไม่สม่าเสมอในแต่ละจุดที่
กิ่ งใหม่แตกออกมา นอกจากนี้ ยงั สามารถเจริ ญเติบโตเป็ นเส้นใยที่ยาว
และหนามากจนมี ล ัก ษณะคล้า ยกับ ขนสั ต ว์ สาหร่ า ยในสกุ ล นี้ มัก
เจริ ญเติบโตได้ดีในตูป้ ลาที่มีการสะสมของสารอาหารจาพวกเหล็กมาก

สกุ ล Oedogonium สาหร่ า ยชนิ ด นี้ อาจมี บ างคนเรี ย กว่ า
fur algae เป็ นสกุลของสาหร่ ายสี เขี ยวที่อยู่ในอันดับ Oedogoniales มี
ลัก ษณะเป็ นเส้ นใยที่ ตรง ไม่ แตกกิ่ ง ก้า นสาขา คลอโรพลาสต์เป็ นรู ป
ตาข่าย สาหร่ ายส่ วนมากจะมีความยาวประมาณ 2-5 มิลลิเมตร และเป็ น
สาหร่ า ยที่ มี ก ารเจริ ญเติ บโตได้เร็ วมาก โดยจะเจริ ญไปปกคลุ มใบไม้
ต้นไม้ หรื อวัสดุอื่นๆ ที่อยูใ่ ต้น้ าจนหนาแน่น
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ที่มา: www.antilo.com

สกุล Cladophora หรื อ Aeragropila เป็ นสกุลของสาหร่ าย
สี เ ขี ย วที่ เรี ย กว่า Hair algae หรื อ Thread algae อยู่ใ นอัน ดับ
Cladophorales มีลกั ษณะคล้ายกับกิ่งก้านของต้นไม้ที่มีขนาดเล็ก และมัก
อยู่ร วมกัน จานวนมากจนดู เ หมื อ นเป็ นคลื่ น ลัก ษณะคล้า ยกับ เส้ น ผม
โดยทัว่ ไปสาหร่ ายชนิ ดนี้ ไม่ เป็ นอันตรายต่ อสัตว์น้ าโดยตรง แต่มกั จะ
พบว่าการที่ มีสาหร่ ายในตูม้ ากจะทาให้เกิ ดปั ญหาคุ ณภาพน้ าในตูเ้ ลี้ ยง
ปลา โดยเฉพาะในตู้ที่มีการสะสมของของเสี ยมากและไม่มีการเปลี่ ยน

ถ่ายน้ า
ตัวอย่างชนิ ดของสาหร่ ายในกลุ่ มนี้ ที่
สามารถพบเห็นกันได้บ่อยที่สุดในตูเ้ ลี้ยงปลา คือ
สาหร่ ายเส้นผมสี เขียว หรื อที่รู้จกั กันในชื่ อ Green
hair algae ซึ่ งเป็ นสาหร่ ายเซลล์เดี ยวที่มีรูปร่ าง
เป็ นเส้นใยละเอียดสี เขียว ต่อกันเป็ นสายโซ่ เป็ น
เส้นเรี ยวเล็ก ยาวออกมาจนสามารถมองเห็ นได้
ด้วยตาเปล่า บางครั้งอาจพบรวมกันเป็ นกลุ่มก้อน
เกาะติดอยู่กบั ต้นไม้น้ า ก้อนหิ น วัสดุ ใต้น้ า หรื อ
บริ เวณพื้นตู ้ แต่บางครั้งก็พบว่าสามารถลอยตัวอย่าง
เป็ นอิสระโดยไม่ตอ้ งอาศัยวัสดุยดึ เกาะได้

ที่มา: www.guitarfish.org/algae

มาถึงตรงนี้ คงมีหลายคนสงสัยว่าสาหร่ ายพวกนี้ เข้ามาอยูใ่ นตูป้ ลาได้อย่างไร ซึ่ งเป็ นเรื่ องยาก
มากที่จะหาต้นตอที่มาของสาหร่ ายที่เกิดขึ้นภายในตูเ้ ลี้ยงปลา และกว่าเราจะรู ้ตวั เจ้าสาหร่ ายพวกนี้ ก็ได้
เข้ามาเจริ ญเติบโตยึดพื้นที่ในตูป้ ลาของเราเสี ยแล้ว เราก็ทาได้เพียงพยายามหาวิธีหยุดการแพร่ กระจายของ
มัน ซึ่ งเป็ นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ โดยทัว่ ไปปั จจัยที่สามารถกระตุน้ ให้เกิดสาหร่ ายในตูป้ ลามีอยูห่ ลาย
ประการ แต่ที่เป็ นปั จจัยหลักๆ และพบบ่อย ก็คือ
1. ปริ มาณธาตุอาหาร
ปั ญหาเกี่ ย วกับ ปริ ม าณธาตุ อาหารที่ ไ ม่ ส มดุ ล ซึ่ ง เกิ ด ได้จากทั้ง ในกรณี ที่ มี ส ารอาหารมาก
เกินไป และมีสารอาหารน้อยเกินไป ซึ่ งในกรณี น้ ี สามารถจัดการได้ไม่ยากนัก แต่มีสิ่งที่ตอ้ งพิจารณาเป็ น
อันดับ แรก คื อ สภาพของตู ้ป ลา ในกรณี ที่ ตู้ป ลาไม่ ไ ด้ป ลู ก ต้น ไม้น้ า ให้ท าการทดสอบว่า มี ปริ มาณ
ไนเตรตและปริ ม าณฟอสเฟตมากหรื อไม่ ถ้า มี ป ริ ม าณสู ง ทั้ง สองชนิ ด ให้ ท าการเปลี่ ย นถ่ า ยน้ า ในตู้
ติดต่อกันประมาณ 3-4 ครั้ง เพื่อลดปริ มาณของเสี ยที่ก่อให้เกิดไนเตรตและฟอสเฟตในตู้ จากนั้นจึงเติมน้ า
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แล้ว จัดการ ดู แลตู้ป ลาตามปกติ ประกอบกับ ต้องควบคุ มปริ มาณอาหารที่ ใ ห้ ไ ม่ ใ ห้ม ากเกิ นไป ก็ จ ะ
สามารถช่วยลดปริ มาณสาหร่ ายในตูไ้ ด้มาก
อีกกรณี หนึ่งคือ มีปริ มาณธาตุอาหารมากเกินไปเนื่องจากมีการคุย้ เขี่ยพื้นตู ้ เช่น การถอนต้นไม้
น้ า ทาให้เศษตะกอนฟุ้ งกระจาย หรื อมีปริ มาณปุ๋ ยไม่สมดุล ก็จะทาให้เกิดการเจริ ญเติบโตของสาหร่ ายได้
อย่างรวดเร็ วเช่นกัน การควบคุ มและจัดการในกรณี น้ ี สามารถทาได้โดยลดการใส่ ปุ๋ย และเปลี่ยนน้ าเพื่อ
ลดปริ มาณธาตุอาหารที่จาเป็ นต่อการเจริ ญเติบโตของสาหร่ ายลง
2. การหมุนเวียนน้ า
ของเสี ยและเศษอาหารมักมีการสะสมอยู่ในตูท้ ี่ไม่มีการหมุนเวียนของน้ า (ระบบปิ ด) มีการ
เปลี่ยนถ่ายน้ าน้อย หรื อไม่มีระบบกรองน้ า ดังนั้นในตูท้ ี่เกิดปั ญหาการสะสมของธาตุอาหารควรเพิ่มการ
หมุนเวียนของน้ าให้มากขึ้น ซึ่ งอาจทาได้โดยเปลี่ ยนถ่ายน้ าบ่อยครั้งขึ้น หรื อติดตั้งระบบกรองน้ า ซึ่ งจะ
สามารถช่วยให้ปริ มาณธาตุอาหารที่สะสมอยูใ่ นตูล้ ดลงได้ และจะส่ งผลให้สาหร่ ายขาดธาตุอาหารที่จะใช้
ในการเจริ ญเติบโตไปด้วย
3. ปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ ธาตุอาหาร และแสงสว่าง
ทั้งสามปั จจัยเป็ นสิ่ งที่สอดคล้องสัมพันธ์กนั กับการเจริ ญเติบโตของสาหร่ ายในตู ้ ดังนั้นการ
จัดการควบคุมปั จจัยทั้งสามอย่างให้สมดุลกันจึงเป็ นสิ่ งสาคัญในการจัดการตูป้ ลา ตัวอย่างเช่ น ถ้าในตู้
เลี้ ยงปลามีแสงมากขึ้ น หรื อมี ธาตุอาหารสะสมอยู่ในตูม้ าก สาหร่ ายก็จะสามารถเจริ ญเติบโตได้ดี ใน
ขณะเดี ย วกั น ถ้ า ระยะเวลาการได้ รั บ แสง และความเข้ ม ของแสง น้ อ ยลง แม้ จ ะมี ป ริ มาณ
คาร์ บอนไดออกไซด์มากขึ้น แต่ก็จะทาให้ปริ มาณสาหร่ ายลดจานวนลงได้ เป็ นต้น
4. ปริ มาณธาตุเหล็กในน้ า
สาหร่ ายสี เขียวบางชนิ ด เช่น สาหร่ ายเส้นผมสี เขียว จะสามารถเจริ ญเติบโตได้อย่างรวดเร็ วใน
น้ าที่มีธาตุเหล็กสู งเพิ่มมากขึ้น โดยทัว่ ไปแล้วน้ าจะมีธาตุเหล็กสู งมากขึ้นเมื่อมีการผสมพันธุ์ของสัตว์น้ า
ในตู ้ แต่ในบางครั้งก็พบว่าน้ าที่นามาใช้ในตูเ้ ลี้ยงปลาก็มีธาตุเหล็กสู งอยูก่ ่อนแล้ว ดังนั้นจึงควรเลือกแหล่ง
น้ าที่นามาใช้ในตูป้ ลาให้เหมาะสมด้วย
หากเราได้ดาเนินการป้ องกัน และควบคุม สาหร่ ายในตูป้ ลาตามวิธีเบาๆ เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ า
การเพิ่มระบบกรองน้ า หรื อการควบคุ มปริ มาณธาตุอาหาร ดังที่ กล่ าวมาข้างต้นแล้ว แต่ก็ยงั มี สาหร่ าย
เจริ ญเติบโตขึ้นมาในตูข้ องเราได้อีก ก็ตอ้ งใช้วธิ ี หนักๆ ที่จะกาจัดพวกมันออกไปจากตู ้ ซึ่ งวิธีที่นิยมใช้กนั
มาก คือ
1. การเก็บสาหร่ ายออก
วิธีการกาจัดสาหร่ ายในกลุ่มสาหร่ ายเส้นผมสี เขียวออกจากตูป้ ลาที่สะดวก และรวดเร็ วมาก
ที่สุดก็คือการเก็บสาหร่ ายออกจากตูป้ ลาโดยตรง เนื่ องจากสาหร่ ายกลุ่มนี้ มกั อยูร่ วมกันเป็ นกลุ่มก้อนจึง
สะดวกต่อการเก็บออกจากตู ้ อย่างไรก็ตามการกาจัดสาหร่ ายด้วยวิธีน้ ี จะไม่ใช่ การกาจัดอย่างถาวร และ
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สาหร่ ายอาจจะเพิ่มจานวนมากขึ้นได้อีกเมื่ อสภาพแวดล้อมในตูป้ ลาเหมาะสมต่อการเจริ ญเติ บโตของ
สาหร่ าย
2. เลี้ยงปลาที่ช่วยกาจัดสาหร่ าย
อีกวิธีหนึ่ งที่นิยมใช้กนั มาก คือ เลี้ ยงปลาสวยงามชนิ ดที่กินสาหร่ ายเป็ นอาหาร เพื่อช่ วยลด
และควบคุมปริ มาณสาหร่ ายในตูป้ ลา โดยปลาที่กินสาหร่ ายเป็ นอาหาร เช่ น ปลาตะกรับ ปลาน้ าผึ้ง ปลา
เล็บมือนาง เป็ นต้น ซึ่ งในการเลี้ยงปลากลุ่มนี้ เราไม่ควรให้อาหารจนอิ่มเพราะจะทาให้มนั ไม่กินสาหร่ าย
ที่มีอยูใ่ นตู ้
3. การรื้ อตู ้
หากสภาพของตูม้ ีสาหร่ ายมาจนเกินจะแก้ไขได้แล้ว วิธีการรื้ อตู ้ ทาความสะอาดวัสดุต่างๆ ใน
ตู ้ ไม่วา่ จะเป็ น กรวด ทราย ขอนไม้ ก้อนหิ น รวมถึงเปลี่ยนพรรณไม้น้ าใหม่ ก็จะช่วยทาให้สามารถกาจัด
สาหร่ ายได้แน่นอนกว่าวิธีอื่นๆ
อย่างไรก็ตามถึงแม้วา่ เราจะมีวิธีควบคุม และ
กาจัดสาหร่ ายในตูป้ ลาได้ แต่หนทางที่ ดีที่สุดก็คือการ
ป้ องกันไม่ให้เกิดสาหร่ ายขึ้นในตูป้ ลา ซึ่ งสามารถทาได้
โดยการควบคุมปริ มาณอาหารปลาไม่ให้เหลือเยอะมาก
จนเกิ นไปซึ่ งจะเปลี่ยนเป็ นธาตุอาหาร เช่ น ฟอสเฟต ที่
สาหร่ ายจะนาไปใช้ในการเจริ ญเติบโต นอกจากนี้ การ
ลด และจัดการของเสี ยไม่ให้มีการสะสมอยูใ่ นตูก้ ็จาเป็ น
เช่นกัน ซึ่งนอกจากของเสี ยที่มาจากเศษอาหารและสิ่ งขับถ่ายของปลาแล้ว เศษใบไม้ ต้นไม้น้ า ที่เน่าเปื่ อย
อยูภ่ ายในตู้ ก็จะเป็ นอีกส่ วนหนึ่ งที่กลายเป็ นของเสี ยสะสมอยูใ่ นตูป้ ลา และหากมีปริ มาณมากก็จะทาให้
ระบบกรองทางานได้ไม่เต็มที่ ซึ่ งเราสามารถช่วยได้โดยเพิ่มการดูดตะกอนให้บ่อยมากขึ้น และล้างกรอง
เพื่อกาจัดของเสี ยที่ติดค้างอยูใ่ นกรองบ่อยๆ รวมทั้งการเปลี่ยนน้ าในตูอ้ ย่างสม่าเสมอ เพื่อตูป้ ลาของเราจะ
ได้สวยงามไปได้นานๆ
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