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สารจากบรรณาธิการ
(Editorial)

 ผศ.น.สพ.ดร. ชาญณรงค์ รอดค�า

บรรณาธิการรับเชิญ

 ก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบ�าบัดโรคสัตว์ของ

พวกเรา รศ.สพ.ญ.ดร.เกวล ีฉตัรดรงค์ และเพือ่นของผม รศ.น.สพ.ดร.เผดจ็ ธรรมรกัษ์ ส�าหรบัการได้ลกูสาวทีน่่ารกั 

และแข็งแรงอย่าง “น้องฝน” มาเป็นน้องสาว “น้องฟ้า” ผมขอถือโอกาสในการน�าวารสารผู้ประกอบการบ�าบัด 

โรคสตัว์ฉบบัพเิศษ “การดแูลสขุภาพสตัว์น�า้สวยงาม” ฉบบันีม้อบเป็นของขวญัแด่ครอบครวันีเ้ลยกแ็ล้วกนันะครบั

 วารสารผู้ประกอบการบ�าบัดโรคสัตว์ฉบับพิเศษ “การดูแลสุขภาพสัตว์น�้าสวยงาม” น้ีได้ถูกจัดท�าขึ้น

ด้วยความร่วมมอืร่วมใจของสตัวแพทย์และคณาจารย์ทีม่คีวามรูค้วามช�านาญทางด้านสขุภาพสตัว์น�า้หลายๆ ท่าน 

ด้วยความมุ่งหวังที่จะเป็นชนวนในการปลุกเร้าบทบาทในการเป็นสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบ�าบัดโรคสัตว์น�้า

สร้างองค์ความรูแ้ละแนวคดิให้สตัว์แพทย์หลาย ๆ ท่านหันมาให้ความสนใจงานทางด้านการดแูลสุขภาพสัตว์น�า้

สวยงามที่เล้ียงเป็นเพื่อนกันมากข้ึนเพราะเราตระหนักดีกว่าปัจจุบันนี้ประชาชนต่างก็หันมาเลี้ยงสัตว์น�้าเอาไว้

เป็นเพื่อนคลายเหงากันมากขึ้นแต่ประชาชนหลาย ๆ ท่านก็ยังแอบคิดว่าสัตว์น�้าเล้ียงไม่ยากเพียงแต่ให้อาหาร

ก็จบ แต่จริง ๆ แล้วสุขภาพของสัตว์น�้าต้องการการดูแลท่ีค่อนข้างละเอียดอ่อนมากกว่าสัตว์บกหลาย ๆ ชนิด

เสียอีก เพราะฉะนั้นบทบาทหน้าที่ของบรรดาสัตวแพทย์สมัยน้ีในการดูแลรักษาสุขภาพของสัตว์น�้าสวยงาม

จึงมีเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการศึกษาอย่างต่อเนื่องในเรื่องสุขภาพของสัตว์น�้าสวยงาม การจัดเตรียม

อุปกรณ์และยารักษาโรคต่าง ๆ ส�าหรับสัตว์น�้าท่ีป่วยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนอกจากน้ีสถานพยาบาล

ส�าหรับสัตว์หรือโรงพยาบาลสัตว์บางแห่งยังจัดให้มีหน่วยบริการตรวจรักษาและให้การดูแลสุขภาพสัตว์น�้ารวม

ไปถึงการมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค�าปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์น�้าอีกด้วย

 ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารผู้ประกอบการบ�าบัดโรคสัตว์ฉบับพิเศษนี้จะได้ให้ความรู้ แนวคิด และ

เป็นแหล่งอ้างองิเกีย่วกบัการดแูลสขุภาพของสตัว์น�า้สวยงามให้แก่สตัวแพทย์ทีมุ่ง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตังิานทางด้านน้ี

ได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ และหากได้รับการตอบรับค่อนข้างดีจากพวกเราทุกคนผมอาจจะได้มีโอกาส

น�าเนื้อหาของการดูแลสุขภาพสัตว์น�้ามาฝากพวกเราทุกคนได้อีกในฉบับถัด ๆ ไปครับ
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อุตรา  จามีกร 
1)#

 ปลาเป็นสัตว์น�้าที่มีความแตกต่างทั้งทางสรีรวิทยาและกายวิภาคจากสัตว์บก ปลาเป็นสัตว์เลือดเย็น 

มีอัตราการเผาผลาญและการย่อยลดลงตามอุณหภูมิของน�้าโดยรอบ  เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง มีเหงือก 

และมีระยางค์เป็นครีบ ขับของเสียออกจากร่างกายในรูปของแอมโมเนีย มีความหลากหลายในเรื่องของ

ความต้องการด้านต่างๆ โดยเฉพาะอาหาร สามารถจ�าแนกประเภทของปลาตามชนิดของอาหารออกได้เป็น 4 

ประเภทคือ ปลากินเนื้อ ปลากินพืช ปลากินทั้งเนื้อและพืช และ ปลาที่กินสาหร่ายและเศษซากที่เน่าเปื่อย ปลา

มีวิธีพื้นฐานในการน�าอาหารเข้าสู่ร่างกายอยู่ 3 วิธี คือ การดูด การไล่ล่า และการกัด การย่อยทางกายภาพเริ่ม

ที่ช่องปาก การย่อยทางเคมีเริ่มที่กระเพาะอาหาร แต่ปลาชนิดที่ไม่มีกระเพาะอาหาร ปลามีอวัยวะเรียกว่า 

Pyloric Caeca ท�าหน้าที่เสริมการท�างานของกระเพาะอาหาร ตับและตับอ่อนยังท�าหน้าที่หลั่งน�้าย่อยเพื่อช่วย

ในกระบวนการย่อย การดูดซึมสารอาหารสิ้นสุดลงที่ล�าไส้ สามารถจ�าแนกประเภทของอาหารออกเป็น อาหาร

แห้ง อาหาร Freeze-Dried อาหารแช่แข็ง อาหารสด อาหารที่ยังมีชีวิต และอาหารปรุงเอง องค์ประกอบของ

สารอาหารประกอบด้วย โปรตีนและกรดอะมิโน ไขมันและกรดไขมัน คาร์โบไฮเดรต แร่ธาตุ และวิตามิน โดย

ทั่วไป อาหารส�าเร็จรูปส�าหรับปลามีปริมาณเฉลี่ยของโปรตีนร้อยละ 18-50 ไขมันร้อยละ 10-25 คาร์โบไฮเดรต

ร้อยละ 15-20 เถ้าไม่เกินร้อยละ 8.5 ฟอสฟอรัสไม่เกินร้อยละ 1.5 ความชื้นไม่เกินร้อยละ 10 นอกจากนี้ยังมี

วิตามินและแร่ธาตุอีกเล็กน้อย ส่วนพลังงานไม่ใช่สารอาหารแต่เป็นสิ่งที่ร่างกายได้รับจากอาหาร พลังงานเป็น

ปัจจัยหนึ่งที่ก�าหนดปริมาณอาหารที่ปลาต้องการ เพื่อให้อาหารถูกใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด สัดส่วนระหว่าง

พลังงานกับโปรตีนต้องมีความเหมาะสม ที่ส�าคัญมีหลักปฏิบัติในการให้อาหารปลาสวยงามหรือปลาตู้ คือ ให้

อาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของปลา ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป การให้อาหารคุณภาพดี

อย่างเหมาะสมและถูกวิธี สามารถช่วยให้ปลามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีสีสันสวยงามและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ค�ำส�ำคัญ: อาหาร   ปลาสวยงาม   ปลาตู้

1)
ภาควิชาสัตวบาล  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#ผู้รับผิดชอบบทความ

อาหารปลาสวยงาม หรือ ปลาตู้

บทคัดย่อ
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พฤติกรรมการกิน

การย่อยอาหาร

บทน�า
 ปลาเป็นสัตว์น�้าที่มีความแตกต่างทั้งทาง

สรีรวิทยาและกายวิภาคจากสัตว์บกไม่ว่าจะเป็นสัตว์

เลี้ยงเช่น สุนัขและแมว หรือสัตว์เศรษฐกิจเช่น สุกร 

โค ไก่ รวมถึงมีความแตกต่างระหว่างสมาชิกในกลุ่ม

ของสัตว์น�้าด้วยกัน ข้อมูลที่มีบันทึกไว้ล่าสุดในปี 

2553 ระบุว่ามีอยู่ด้วยกันมากกว่า 30,000 ชนิด โดยที่

ปลาเป็นสัตว์เลือดเย็น จึงไม่จ�าเป็นต้องรักษาร่างกาย

ให้อบอุ ่น แต่อัตราการเผาผลาญและการย่อย

อาหารจะลดลงตามอุณหภูมิของน�้ า โดยรอบ 

ปลาเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง มีเหงือก และ

มีระยางค์ เป็นครีบ ขับของเสียออกจากร่างกายใน

รูปของแอมโมเนีย เนื่องจากปลามีวิวัฒนาการท่ี

แตกต่างกนัออกไปมาแต่อดตี ส่งผลให้มคีวามหลากหลาย

ในเรื่องของความต้องการด้านต่างๆ อาทิ อุณหภูมิ

ของน�้า ปริมาณออกซิเจนในน�้า สภาพแวดล้อมของ

ถิ่นที่อยู่ และที่ส�าคัญที่จะกล่าวถึงในที่นี้คือ อาหาร   

  สามารถจ�าแนกประเภทของปลาตาม

ชนิดของอาหารออกได้เป็น 4 ประเภทคือ 1) ปลา

กินเนื้อ (Carnivores) เป็นนักล่าในธรรมชาติ สัตว์ที่

ตกเป็นเหยื่อได้แก่ ปลาขนาดเล็กกว่า แมลง ตัวอ่อน

ของแมลง และสัตว์น�้าที่มีเปลือกแข็ง เช่น กุ้ง ปู ปลา

ประเภทนี้มีกระเพาะอาหารขนาดใหญ่ และมีทาง

เดินอาหารสั้น มีความสามารถจ�ากัดในการย่อยและ

ใช้ประโยชน์จากอาหารประเภทแป้ง แหล่งพลังงาน

ส�าคัญของปลาประเภทนี้คือ โปรตีนและไขมัน เมื่อน�า

มาเลี้ยงในตู้ สามารถเลี้ยงด้วย อาหารสด (ทั้งตัวหรือ

หั่นเป็นชิ้นขนาดเล็ก) ขึ้นอยู่กับขนาดของปลาที่เลี้ยง  

2) ปลากินพืช (Herbivores) หมายถึง ปลาที่กินพืช 

ผัก ผลไม้ ตะไคร่หรือสาหร่ายในธรรมชาติเป็นอาหาร 

ปลาประเภทนี้มีทางเดินอาหารยาว กินอาหารบ่อย 

เมื่อน�ามาเลี้ยงในตู้ สามารถเลี้ยงด้วยพืชหรือผัก

3) ปลากินทั้งเนื้อและพืช (Omnivores) หมายถึง

ปลาที่กินอาหารได้สารพัดชนิดในธรรมชาติ เมือ่น�า

มาเลีย้งในตู้ สามารถเลีย้งด้วยอาหารสด (ทั้งตัวหรือหั่น

เป็นชิ้นขนาดเล็ก) หรือพืชผัก  

4) “Mud-eaters” หรือ “Limnivores” หมายถึง

ปลาท่ีกินสาหร่ายและเศษซากท่ีเน่าเปื ่อย รวมทั้ง

สิ่งมีชีวิต ขนาดเล็กเป็นอาหาร เป็นปลาที่กินอาหาร

เรื่อยๆตลอดเวลา กระเพาะอาหารมีขนาดเล็ก แต่

ทางเดินอาหารมีขนาดยาว เมื่อน�ามาเลี้ยงในตู ้ 

สามารถให้อาหารเม็ดหรือสาหร่ายก็ได้

 ปลามีวิธพ้ืีนฐานในการน�าอาหารเข้าสูร่่างกาย

อยู่ 3 วิธีด้วยกัน ได้แก่ 

 1) การดดู ปลาจะท�าให้ช่องปากและล�าคอ

ขยายใหญ่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างระหว่างแรง

ดันภายในกับภายนอก ดังนั้นเมื่อปลาอ้าปาก น�้า

จะไหลเข้าสู่ช่องปากและพาเอาเหยื่อเข้ามาด้วยใน

เวลาเดียวกัน 

 2) การไล่ล่า ปลาจะอ้าปากในขณะที่ว่ายน�้า

ไล่เหยื่อและกลืนเหยื่อเข้าไปพร้อมกับน�้าที่อยู่รอบๆ

 3) การกัด ปลาจะกัดและกลืนเหยื่อนอกจาก

นี้ยังมีวิธีอื่นอีก เช่น ปลาบางกลุ่มจะปล่อยให้น�า้ไหล

ผ่านเข้าช่องปากและผ่านออกทางช่องเหงอืกเหยื่อท่ี

ผ่านเข้ามากับน�้าจะถูกจับเป็นอาหาร ปลาบางชนิด

ยังสามารถใช้หลายวิธีร่วมกัน

 ในธรรมชาติ อาหารปลามีทั้งพืชและสัตว์

รวมทั้งสิ่งมีชีวิตเล็กๆ หลังจากอาหารผ่านเข้าสู่ช่องปาก

ซึ่งไม่มี ทั้งต่อมน�้าลายและน�้าย่อย แต่มีกระบวนการ

ท�าให้อาหารมขีนาดเลก็ลงเมือ่ผ่านเข้าสูห่ลอดอาหาร

อาหารถูกย่อยที่กระเพาะอาหารโดยน�้าย่อยเปบซิน

และกรดไฮโดรคลอริก กระเพาะอาหารมีค่าความเป็น

กรด-ด่างอยูใ่นช่วง 2-3 และอาจสงูได้ถงึ 5 ในปลาทะเล

อย่างไรก็ตาม ปลาบางชนิด เช่น ปลาในตระกูล ปลา

คาร์พ ไม่มีกระเพาะอาหาร ปลามีอวัยวะลักษณะเป็น

ถุงคล้ายนิ้วมือ เรียกว่า Pyloric Caecaท�าหน้าที่เสริม

การท�างานของกระเพาะอาหาร ได้แก่ การหลัง่น�า้ย่อย

ประเภทของอาหาร

และการดดูซมึสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ไขมนั

และกรดอะมิโน นอกจากนี้ ตับและตับอ่อนยังท�า

หน้าที่หลั่งน�้าย่อยและสารเคมีชนิดต่างๆ เพื่อช่วยใน

กระบวนการย่อยและการเคลื่อนที่ของอาหาร โดย

ทั่วไปล�าไส้มีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 7-11 

กระบวนการย่อยและการดูดซึมสารอาหารนี้จะสิ้นสุด

ลงที่ล�าไส้

อาหารแห้ง
 อาหารประเภทนี้หมายความรวมถึง อาหาร

ที่มีลักษณะเป็นเกล็ดหรือแผ่น อาหารเม็ด (ทั้งชนิด

ลอยน�้าและ จมน�้า) อาหารที่มีลักษณะเป็นแท่ง เป็น

อาหารที่ผลิตโดยการน�าส่วนผสมทั้งหลายมาบดและ

ตหีรอืคลกุ จนเป็นเนือ้เดยีวกนัแล้วขึน้รปู โดยขบวนการ

Extrusion หรือการอัดเม็ด (Pelleting) ข้อได้เปรียบ

ของอาหาร ประเภทนี้คือ ความสะดวกเรียบง่ายและ

ราคาไม่สูงมาก สามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องได้เป็น

เวลานานโดยไม่เน่าเสีย หากข้อด้อยคือ ต้องผ่าน

กระบวนการผลิตที่ใช้อุณหภูมิสูง ส่งผลให้มีการสูญเสีย

สภาพของวิตามิน และแร่ธาตุ

Freeze-Dried
 เป็นอาหารที่ถูกท�าให้แห้งโดยการระเหิด

อาหารจะถูกแช่แข็งแล้วดูดเอาความชื้นออกไป

อาหารประเภทนี้อาจผลิตจากหนอนแดง กุ้งคริลล์

ไรแดง หรือส่ิงมีชีวิตท่ีไม่มีกระดูกสันหลัง จัดเป็น

อาหารว่างคุณภาพสูงส�าหรับปลาหลายชนิด เป็น

อาหารทีป่ลอดจากการปนเป้ือนซึง่จดัเป็นข้อได้เปรยีบ

เมื่อเทียบกับการใช้อาหารสดหรืออาหารแช่แข็ง 

ส�าหรับผู ้เลี้ยงปลาที่นิยมรักษาสุขภาพและให้

อาหารแบบองค์รวม (Holistic) อาหาร Freeze-dried 

อาจถูกจัดว่าด้อยกว่าอาหารสดหรืออาหารแช่แข็ง 

แต่ยังเหนือกว่าอาหารแห้ง

อาหารแช่แข็ง

อาหารสด

 อาหารแช่แข็งหมายถึง วัตถุดิบอาหารชนิด

ใดก็ตามที่ถูกน�ามาแช่แข็ง มักมีลักษณะเป็นก้อน

สี่เหลี่ยม หรือท�าให้มีลักษณะเป็นแถวยาวสามารถ

ตัดเป็นท่อนเล็กๆ เมื่อต้องการใช้ได้โดยสะดวก จัดเป็น

อาหารมีการสูญเสียสารอาหารในระหว่างกระบวนการ

ผลิตน้อยมาก อย่างไรก็ดี มีรายงานการปนเปื้อนเชื้อ

ก่อโรคของอาหารแช่แข็ง เนื่องจากทั้งแบคทีเรียและ

ไวรัสสามารถมีชีวิตรอดหรือทนทานต่ออุณหภูมิที่ใช้

ในการแช่แข็งได้

 อาหารประเภทนี้หมายความรวมถึงของสด

ทั้งหลาย อาทิเช่น ถั่ว ผักสดชนิดต่างๆ (ส�าหรับปลา

กินพืช) หรือ เนื้อกุ้งสด เนื้อวัวสด (ส�าหรับปลากินเนื้อ)

ปลาแทบทุกชนิดชอบอาหารสด การลวกผักก่อนจะ

ช่วยให้ผักนุ่มขึ้น ง่ายต่อการกิน ทั้งยังท�าให้ผนังเซลล์

ของพืชแตกและช่วยเพิ่มความน่าสนใจของอาหาร

อาหารที่ยังมีชีวิต

 ยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ในเรื่องของการใช้อาหาร

ที่ยังมีชีวิตและยังจัดเป็นประเด็นส�าคัญที่ควรให้ความ

สนใจ ปลากินเนื้อบางชนิดยังคงต้องมีชีวิตอยู่โดยการ

กนิสิง่มชีวีติด้วยกนัเป็นอาหาร ขณะเดยีวกนัปลาหลายชนดิ

จะตกอยูใ่นภาวะเครยีดหากไม่ได้ท�าการไล่ล่าเหยือ่

ตวัอย่างของอาหารทีย่งัมีชวีติได้แก่ หนอนและแมลง

ชนิดต่างๆ รวมทั้งปลาขนาดเล็ก เช่น ปลาหางนกยูง

ปลาสอด หรือปลาทอง หากปัญหาส�าคัญของการใช้

อาหารประเภทนี้ได้แก่ การปนเปื้อนเชื้อก่อโรค ซึ่งจะ

น�าโรคเข้าสู่ฝูงปลาหรือตู้ปลา ทางออกของปัญหาคือ 

พยายามเลือกแหล่งที่มาของอาหารให้แน่ใจว่าสะอาด

ปราศจากการปนเปื้อนเชื้อ มีการเลี้ยงและการดูแลอย่าง

ถูกสุขลักษณะ ไม่เลี้ยงหนาแน่นเกินไป และไม่มีการใช้

สารเคมีใดๆ
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องค์ประกอบของสารอาหาร

 เป็นอาหารที่ผู ้เลี้ยงปลาปรุงขึ้นด้วยตนเอง

ที่บ้าน ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ การ

ผสม การหั่น/การปั่น/การบด การแช่แข็ง การท�าให้

สุก/การอบแห้ง (การอบในเตาอบอุณหภูมิต�่า) หรือ

อาจให้ปลากินขณะยังดิบอยู่ก็ได้ วัตถุดิบที่น่าสนใจ

และเหมาะจะน�ามาใช้เป็นส่วนผสมเพิ่มเติมได้แก่ 

สาหร่ายเกลียวทอง สาหร่ายโนริ ถั่วลันเตา กุ้งสด 

หนอนแดง กุง้ครลิล์ และไรทะเลน�า้ลกึ (Cyclop-eeze 

เป็นแพลงก์ตอนสัตว์ที่มีโปรตีนสูงและอุดมไปด้วย

สารอาหารที่มีคุณประโยชน์)

อาหารปรุงเอง

โปรตีน

 ปลาเป็นสัตว์น�้าที่มีทั้งความคล้ายคลึงและ

ความแตกต่างจากสัตว์บกในเรื่องความต้องการ

สารอาหาร สารอาหารพื้นฐานที่ส�าคัญและจ�าเป็น

ต่อการด�ารงชีวิตของปลาซึ่งต้องพิจารณาให้ความ

ส�าคัญประกอบด้วยโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต 

วิตามิน และแร่ธาตุ เช่นเดียวกับอาหารสัตว์บก หากที่

แตกต่างจากสัตว์ ประเภทอื่นหรือแม้แต่ระหว่างปลา

ชนิดต่างๆ ด้วยกันเอง ได้แก่ ปริมาณของสารอาหาร

และสัดส่วนหรือ ความสมดุลของสารอาหารที่เป็น

องค์ประกอบของอาหาร ตัวอย่างของความแตกต่าง

จึงมีอยู่หลายด้าน ด้วยกัน อาทิเช่น  สารอาหารที่เป็น

แหล่งพลังงานส�าคัญของมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูก

ด้วยนมอกีหลายชนดิคอื คาร์โบไฮเดรต (แป้ง น�า้ตาล) 

ขณะที่แหล่งพลังงานที่ส�าคัญในอาหารของปลา

คือ ไขมัน นอกจากนี้ ปลาหลายชนิด เช่น ปลาทอง 

เป็นปลาที่มีการท�างานของอวัยวะในระบบทางดิน

อาหารช้ากว่าปลาหรือสัตว์ชนิดอื่น หากปลาทองได้

รับอาหารที่มีโปรตีนในระดับหรือชนิดที่ไม่เหมาะสม 

จะเกิดการสะสมของแก๊สในล�าไส้ เหนี่ยวน�าให้เกิด

การติดเชื้อ มีการอักเสบของถุงลมและมีภาวะบวม

น�้าตามมาได้โดยง่าย นอกจากนี้ โปรตีนซึ่งประกอบ

ด้วยหน่วยย่อยคือ กรดอะมิโน เมื่อปลาได้รับกรด

อะมิโนผิดชนิด หรือได้รับในปริมาณที่ไม่เหมาะสม

หรือไม่สมดุลต่อการน�าไปใช้ประโยชน์ ปลาจะสร้าง

และปลดปล่อยของเสีย ประมาณร้อยละ 85 ในรูป

ของแอมโมเนีย (NH3) มีเพียงส่วนน้อยที่ถูกขับออก

ในรูปของแข็ง ซึ่งแอมโมเนียนี้เป็นพิษต่อตัวปลาเอง 

และยังท�าให้เกิดภาวะไตวายตามมาได้

 ส�าหรับปลากินเนื้ออย่าลืมว่าเมื่ออยู ่ใน

ธรรมชาติ ปลาเหล่านี้กินปลาหรือสัตว์น�้าชนิดอื่นๆ 

เป็นอาหาร โดยจะกินเหยื่อเข้าไปทั้งตัว ดังนั้น ปลา

จึงรับเอาส่ิงต่างๆ ที่อยู ่ในร่างกายและทางเดิน

อาหารของเหยือ่ ซึง่มกัมพีชืเป็นส่วนประกอบอยูด้่วย

นั่นหมายความว่าแม้จะถูกจัดว่าเป็นปลากินเนื้อ แต่

ในความเป็นจรงิแล้วปลาเหล่านีไ้ด้กนิเอาพชืเข้าไปด้วย 

 โดยทั่วไป อาหารส�าเร็จรูปส�าหรับปลามีปริมาณ

เฉลี่ยของโปรตีนร้อยละ 18-50 ไขมันร้อยละ 10-25 

คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 15-20 เถ้าไม่เกินร้อยละ 8.5 

ฟอสฟอรัสไม่เกินร้อยละ 1.5 ความชื้นไม่เกินร้อยละ 

10 นอกจากนี้ยังมีวิตามินและแร่ธาตุอีกเล็กน้อย

 ดังได้กล่าวไปแล้วว่า โปรตีนประกอบด้วย

กรดอะมิโนซ่ึงมีหมู ่  Amine  ท่ีมีไนโตรเจนเป็น

องค์ประกอบและ Carboxylic acid ทีม่หีมู ่ Carboxyl 

เป็นองค์ประกอบ โปรตีนประกอบด้วยคาร์บอน

(ร้อยละ 50) ไนโตรเจน (ร้อยละ 16) ออกซเิจน (ร้อย

ละ 21.5) และไฮโดรเจน (ร้อยละ 6.5) โปรตีนบาง

ชนิดอาจมีก�ามะถัน ฟอสฟอรัส หรือเหล็กเป็นองค์

ประกอบอยู ่ด้วย ปลาต้องการโปรตีนเพื่อใช้เป็น

แหล่งพลังงานและแหล่งของ กรดอะมิโนท่ีจ�าเป็น

ต่อการเจริญเติบโต การเสริมสร้างและซ่อมแซม

กล้ามเนื้อตลอดจนเนื้อเยื่อต่างๆ โปรตีนยังถูกใช้ใน

การสร้างฮอร์โมนและเอนไซม์ท่ีจ�าเป็นต่อปฏิกิริยา

ทางเคมีต่างๆท่ัวร่างกาย กรดอะมิโนบางชนิดมี

ความส�าคัญเป็นพิเศษขึ้นอยู่กับชนิดของปลา เช่น 

Methionine ซึ่งเป็นหนึ่งในกรดอะมิโนจ�าเป็น 10 ชนิด 

(ประกอบด้วย Arginine, Histidine, Isoleucine,

Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, 

Threonine, Tryptophan, และ Valine) มีความ

ส�าคัญต่อการพัฒนาลักษณะ “Lionhead” ของ

ปลาทอง ส่วน Taurine, Glutamine, Glycine, Proline และ 

Hydroxyproline  ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต

พัฒนาการ และความสมบูรณ์ของสุขภาพ

 ปริมาณโปรตีนที่ปลาต้องการมีความแตก

ต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น 

- ชนิดของปลา ปลากินพืชและปลาที่กินทั้งพืชและ

สัตว์มีความต้องการโปรตีนในอาหารที่ระดับต�่ากว่า 

ปลากินเนื้อ

- ช่วงอายุของปลา ลูกปลาหรือปลาอายุน้อยต้องการ

อาหารที่มีระดับโปรตีนสูงกว่าปลาที่โตเต็มที่

- ความหนาแน่นของการเลี้ยง ยิ่งเลี้ยงหนาแน่นยิ่ง

ต้องการโปรตีนปริมาณมาก

- ปริมาณอาหารที่ให้และวิธีการให้อาหาร

- อุณหภูมิและคุณภาพของน�้าในตู้ปลา 

 ปริมาณโปรตีนที่ระบุอยู ่บนภาชนะบรรจุ

อาหารเป็นปรมิาณของโปรตนีหยาบ (Crude protein) 

ซึ่งมีประโยชน์ส�าหรับการก�าหนดสูตรอาหารหรือ

ส่วนผสมของอาหารเท่านั้น แต่ไม่สามารถบ่งบอก

ถึง คุณภาพของโปรตีนในอาหารได้ ที่ส�าคัญการใช้

ประโยชน์จากโปรตีนในอาหารและปริมาณโปรตีนที่

จ�าเป็นต้องมีอยู่ในอาหารมีความสัมพันธ์กับคุณภาพ

ของโปรตีนและปริมาณกรดอะมิโนจ�าเป็นที่เรียกว่า

Limiting amino acid  ซึ่งหมายถึงกรดอะมิโนจ�าเป็น

ชนิดท่ีร่างกายต้องการและมีปริมาณต�่าสุดในอาหาร

หรอืวตัถดุบิอาหารนัน้ๆ ด้วยเหตนุี ้ อาหารปลาทีม่ี

แหล่งของโปรตีนหลากหลายชนิดจะช่วยให้อาหารดัง

กล่าว มีองค์ประกอบของกรดอะมิโนที่ปลาต้องการ

ครบถ้วนและเพียงพอกับความต้องการ นอกจากนี้ 

ยังช่วยให้มีของเสีย (แอมโมเนีย) เกิดขึ้นในปริมาณ

ต�่าเนื่องจากการใช้ประโยชน์จากโปรตีนเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้มีโอกาสของการเกิด

ปฏิกิริยาDeamination ทีจ่ะปลดปล่อยไนโตรเจนออก

มาได้น้อยปัจจัยส�าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบ่งบอก

คุณภาพของโปรตีนได้ดีคือ การย่อยได้ (Digestibility) 

เพราะแม้จะมีโปรตีนปริมาณมากอยู่ในอาหาร แต่

ถ้าสัตว์ไม่สามารถย่อยและดูดซึมเข้าสู ่ร ่างกาย 

โปรตีนนั้นก็ไม่มีประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ขนไก่ป่น เป็น

วตัถุดบิทีม่ปีรมิาณโปรตนีสงู แต่มอีตัราการย่อยได้ต�า่     

 โดยที่ปลามีโปรตีนเป็นส่วนประกอบอยู ่

ประมาณร้อยละ 60-93 ซึ่งจัดว่าเป็นระดับที่สูงเมื่อ

เปรียบเทียบกับสัตว์ปีกหรือสัตว์บกชนิดอื่น ปลา

มีความสามารถในการเปลี่ยนสารอาหารประเภท

โปรตนีให้เป็นพลงังานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ในขณะ

ที่ปลามีความสามารถจ�ากัดในการสังเคราะห์กรด

อะมิโน ดังนั้นปลาจึงจ�าเป็นต้องได้รับกรดอะมิโน

จ�านวนมากจากอาหาร หากปลาได้รับอาหารที่มี

ปรมิาณโปรตนีไม่เพยีงพอกบัความต้องการ การเจรญิ

เตบิโตจะลดลงหรอืหยุดชะงกั และถ้าได้รบักรดอะมโิน

ไม่เพียงพอ อาการที่แสดงออกจะขึ้นอยู่กับชนิดของ

กรดอะมิโนที่ขาด ตัวอย่างเช่น 

- ขาด Lysine จะมีการลอกของครีบบนและครีบหาง 

และมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น

- ขาด  Methionine จะเกิดต้อหรือตาขุ่นเป็นฝ้า (Cataract) 

- ขาด Tryptophan จะเกิด Scoliosis มีการสะสม

ของแคลเซียมที่ไต ต้อ การลอกของครีบหาง และ

ซากมีปริมาณไขมันลดลง 

 วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของโปรตีนจึงเป็นตัว

ก�าหนดคุณภาพของอาหารปลาส�าเร็จรูป เนื่องจาก

วัตถุดิบต่างชนิดกันจะมีองค์ประกอบของกรดอะมิ

โนแตกต่างกันทั้งในเรื่องของปริมาณและสัดส่วน ที่

ส�าคัญวัตถุดิบที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์มีคุณภาพ

ของโปรตีนสูงกว่าวัตถุดิบท่ีเป็นผลิตภัณฑ์จากพืชซึ่ง

มักมีปริมาณกรดอะมิโน Lysine และ Methionine ต�่า 

แต่วตัถุดบิท่ีมปีรมิาณโปรตนีสงูจงึไม่ได้หมายความว่า

มคีณุภาพดเีสมอไป ตวัอย่างเช่น เจลลาตนิ (Gelatin) 

มีปริมาณโปรตีนสูง แต่มี  Tryptophan ต�่า ดังนั้น

หากต้องการใช้เจลลาตนิจะต้องมกีารเสรมิกรดอะมโิน

ดังกล่าวให้เพียงพอ อาหารที่มีโปรตีนคุณภาพ

ต�่าสามารถเป็นต้นเหตุให้เกิดภาวะท้องอืด (Bloat) 

แหล่งของโปรตีนที่นิยมใช้ในอาหารปลาส�าเร็จรูป

ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (ปลาป่น เนื้อป่น
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ปลาหมึกป่น) ผลพลอยจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

(ธัญพืช พืชตระกูลถั่ว) สาหร่ายเกลียวทอง ของเหลือ

ใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม ส�าหรับการท�าอาหารปรุง

เอง แหล่งของโปรตีนที่ดีคือ ไข่ (ทั้งไข่ปลาและไข่

ไก่) และยังมีวัตถุดิบบางชนิดที่มีปริมาณของกรดอะ

มิโนจ�าเป็นซึ่งปลาบางชนิดมีความต้องการมากเป็น

พิเศษเพื่อเสริมสร้างลักษณะเด่นดังกล่าวข้างต้น เช่น 

ผักโขม ถั่วลันเตา กระเทียม เป็นแหล่งส�าคัญของ 

Methionine

ไขมัน
 ไขมันเป ็นสารอาหารที่ ไม ่ละลายในน�้า

แต่ละลายในสารประกอบอินทรีย์ มีสถานะทั้งที่เป็น

ของแข็งและของเหลว โครงสร้างหลักของไขมันใน

อาหารคอื Triacylglycerols ท่ีประกอบด้วย Monoglycer-

ides หรือ Glycerol และกรดไขมัน ซึ่งมีทั้งกรดไขมัน

อิ่มตัวและกรดไขมันไม่อิ่มตัว ตับท�าหน้าที่เปลี่ยน 

Glycerol เป็นกลูโคส เพื่อให้ร่างกายใช้เป็นแหล่ง

พลังงาน ส่วนกรดไขมนัเป็นแหล่งพลงังานทีส่�าคญัของ

เนือ้เยือ่ตา่ง ๆ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจและกล้าม

เนือ้โครงร่าง ไขมันจึงเป็นแหล่งส�าคัญของพลังงาน

และกรดไขมันจ�าเป็นที่ปลาต้องการเพ่ือการเจริญ

เติบโตและพัฒนาการของร่างกาย ไขมันยังท�าหน้าที่

เป็นเสมือนฉนวนป้องกันภาวะช็อคเนื่องจากการ

เปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ ช่วยห่อหุ้มและปกป้อง

อวัยวะภายใน ช่วยรักษาอุณหภูมิร่างกายให้คงท่ี 

ช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงของผนังเซลล์

เป็นแหล่งเก็บสะสมพลังงานส�ารอง นอกจากนี้ไขมัน

ยังเป็นแหล่งของวิตามินที่ละลายในไขมัน ได้แก่ 

วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี และวิตามินเค
 กรดไขมันในอาหารประกอบด้วยกรดไขมัน

อิ่มตัว (Saturated fatty acids หรือ SFA เป็นกรด

ไขมันที่ปราศจากพันธะคู ่ ) กรดไขมันไม่อิ่มตัว

(Polyunsaturated fatty acid หรือ PUFA เป็นกรด

ไขมันที่มี จ�านวนคาร์บอนของโครงสร้างหลักมากกว่า

หรอืเท่ากบั 18 ตวั รวมทัง้มพีนัธะคู ่ตัง้แต่ 2 พนัธะขึน้ไป)

กรดไขมันยังถูกจ�าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม

โอเมก้า 3 และโอเมก้า 6 โดยยึดเอาต�าแหน่ง

ของพันธะคู่ระหว่างคาร์บอนที่เป็นโครงสร้างหลัก

ต�าแหน่งแรกจากปลายด้านที่มีหมู่ Methyl (CH3) 

เป็นส�าคัญ กรดไขมันซึ่งปลาจ�าเป็นต้องได้รับจาก

อาหาร คือ Linoleic acid [18:2(n-6)] และ Linolenic 

acid [18:3(n-3)] 

 ปริมาณกรดไขมันจ�าเป็นที่ปลาต้องการมี

ความแตกต่างกันระหว่างปลาแต่ละชนิดเน่ืองจาก

ปลามีความสามารถในการใช้ประโยชน์รวมท้ังความ

สามารถในการเปลี่ยนกรดไขมันจ�าเป็นเหล่านี้ไป

เป็นกรดไขมันชนิดอื่นๆ ไม่เท่ากัน (กรดไขมันที่มีสาย

ยาวขึ้น หรือกรดไขมันที่มีจ�านวนพันธะคู่เพิ่มมาก

ขึ้น) โดยทั่วไปหากน�ามาเปรียบเทียบกัน ปลาน�้าจืด

ต้องการอาหารที่มีส่วนประกอบของ Linoleic acid 

หรือ Linolenic acid หรือทั้งสองชนิด ที่ประมาณร้อย

ละ 0.5-1.5 ในขณะที่ปลาทะเลต้องการอาหารที่มี

ส่วนประกอบของ Eicosapentaenoic acid (EPA, 

[20:5(n-3)]) และ/หรือ Docosahexaenoic acid (DHA, 

[22:6(n-3)]) ที่ประมาณร้อยละ 0.5-2.0 อาหารปลา

ส�าเร็จรูปทั่วไปมีไขมันอยู่ประมาณร้อยละ 15 ปลามี

ความสามารถสูงในการย่อยและใช้ประโยชน์จาก

ไขมันในอาหารโดยเฉพาะอาหารท่ีมีแหล่งของ กรด

ไขมันเป็น ไขมันปลา (น�้ามันปลา ไขมันในปลาป่น)

และน�้ามันถั่วเหลือง ไขมันในปลาป่นประกอบด้วย 

กรดไขมันทั้งกลุ่มโอเมก้า 3 ได้แก่ Linolenic acid, 

EPA และ DHA และกรดไขมันทั้งกลุ่มโอเมก้า 6 

ได้แก่ Linoleic acid โดยทั่วไป ไขมันปลาจะ

มีปริมาณหรือมีสัดส่วนของกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า3 

มากกว่ากลุ่มโอเมก้า 6 ในขณะที่ไขมันจากพืชจะมี

องค์ประกอบในทางตรงข้าม ตัวอย่างเช่น น�้ามันถั่ว

เหลือง น�้ามันข้าวโพด หรือน�้ามันเมล็ดฝ้าย มีปริมาณ 

Linoleic acid อยู่สูง แต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนี้เสมอไป 

เพราะน�้ามันพืชบางชนิด เช่น Canola oil และน�้ามัน

สกดัจาก Flax seeds กลับมีปริมาณ Linolenic acid สงู 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจาก

ไขมัน จ�าเป็นต้องปรับสัดส่วนระหว่างกรดไขมันกลุ่ม

โอเมก้า 3 และโอเมก้า 6 ให้มีความเหมาะสม

เนื่องจากกรดไขมันทั้งสองกลุ่มท�างานร่วมกันในการ

เสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงของสุขภาพปลา 

 ตัวอย่างของความผิดปกติที่พบเมื่อเลี้ยง

ปลาด้วยอาหารที่มีปริมาณของกรดไขมันจ�าเป็นไม่

เพียงพอกับความต้องการของปลา ได้แก่ อัตราการ

เจริญเติบโตลดลง อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ

ลดลง อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ปริมาณน�้าในกล้าม

เนือ้เพิม่ขึน้ มโีอกาสเกดิการลอกหลดุของครบีได้ง่ายขึน้ 

มีไขมันสะสมที่ตับ 

คาร์โบไฮเดรต

 คาร์โบไฮเดรตเป็นกลุ ่มของสารประกอบ

อินทรีย์ที่มีองค์ประกอบหลักคือ คาร์บอน ไฮโดรเจน 

และ ออกซิเจน คาร์โบไฮเดรตที่ส�าคัญในอาหาร

ได้แก่ น�้าตาล  แป้ง Gums และ Cellulose พบมีอยู่

มากในผลิตภัณฑ์จากพืชเน่ืองจากพืชสะสมพลังงาน

ในรูปของคาร์โบไฮเดรต นอกจากนี้ยังสามารถ

จ�าแนกประเภทของน�้าตาลออกเป็นน�้าตาลโมเลกุล

เดี่ยว (Monosaccharide) โอลิโกแซคคาไรด์ (Oligosac-

charide; น�้าตาลที่ประกอบด้วยน�้าตาลโมเลกุลเดี่ยว

จ�านวนตั้งแต่ 2-10 โมเลกุล) และน�้าตาลโมเลกุล

ใหญ่ (Polysaccharide)
 คาร์โบไฮเดรตไม่ได้ถูกจัดเป็นแหล่งพลังงาน

ที่ส�าคัญส�าหรับปลาเช่นเดียวกับสัตว์บกชนิดอื่นๆ 

เมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งสามารถ

สังเคราะห์พลังงาน 4 แคลอรี ได้จากคาร์โบไฮเดรต 1 

กรมั ปลาสามารถสงัเคราะห์พลงังานได้เพยีง 1.6 แคลอรี

ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากคาร์โบไฮเดรต

ยังขึ้นอยู ่กับองค์ประกอบของคาร ์โบไฮเดรตใน

อาหารและปริมาณน�้าย่อย Amylase ปลาทุกชนิด

สามารถสร้างน�้าย่อยชนิดนี้ได้ แต่ที่ระดับความ

สามารถไม่เท่ากัน ปลากินพืชสามารถสร้างน�้าย่อย 

Amylase ได้ดีกว่าปลากินเนื้อ ไม่มีข้อก�าหนดส�าหรับ

ความต้องการคาร์โบไฮเดรตของปลา แต่หากอาหาร

ปราศจากคาร์โบไฮเดรตหรอืมปีรมิาณคาร์โบไฮเดรตต�า่

 โปรตีนและไขมันจะถูกสลายเพื่อน�ามาใช้ในการ

สังเคราะห์พลังงานและสารประกอบอื่นๆ ท่ีตาม

ปกติร่างกายสร้างได้จากคาร์โบไฮเดรต ปลาสะสม

คาร์โบไฮเดรตในรูปของไกลโคเจน ผลิตภัณฑ์จาก

พืช เช่น เมล็ดธัญพืช หรือผลพลอยได้จากธัญพืช 

เป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตที่ส�าคัญในอาหารปลา 

และเนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่มีราคาต�่าที่สุด (เปรียบ

เทียบกับโปรตีนและไขมัน) จึงนิยมน�ามาใช้เป็นส่วน

ผสมในอาหารปลาส�าเร็จรูป อย่างไรก็ตาม หากใช้ใน

สัดส่วนที่มากเกินไปอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ

ของปลาได้

แร่ธาตุ
 สารอาหารประเภทแร่ธาตุสามารถจ�าแนก

ออกได้เป็น  2 กลุม่คอื มหแร่ธาต ุ(Macro-minerals)  หรือ

แร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณมาก (มากกว่า 

100 มิลลิกรัม/วัน) กับจุลแร่ธาตุ (Micro-minerals) 

หรือแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อย (น้อย

กว่า 100 มิลลิกรัม/วัน) โดยที่นอกจากอาหารแล้ว 

ปลาสามารถรับแร่ธาตุเข้าสู่ร่างกายโดยการดูดซึม

จากน�้ารอบๆ ตัวผ่านทางเหงือกและผิวหนัง ท�าให้

ความต้องการแร่ธาตุเหล่านี้จากอาหารลดลง แร่ธาตุ

ดังกล่าวประกอบด้วย แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม 

(Mg) โซเดียม (Na) โพแทสเซียม (K) เหล็ก (Fe) 

สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) และซีลีเนียม (Se) ส่วน

ฟอสเฟต (Phosphate) และ ซัลเฟต (Sulfate) ปลา

ดูดซึมจากอาหารได้ดีกว่า แร่ธาตุมีความจ�าเป็นต่อ

การด�ารงชวีติของปลา โดยท�าหน้าทีเ่ป็นส่วนประกอบ

ส�าคัญของโครงสร้าง เช่น กระดูก ฟัน รวมทั้งเกล็ด 

แร่ธาตุท�าหน้าที่ขนส่งอิเลคตรอน ควบคุมสมดุลของ

กรด-ด่าง และ Osmolarity นอกจากนี้ยังเป็นส่วน

ประกอบส�าคัญของฮอร์โมนและเอนไซม์ รวมทั้ง

ช่วยกระตุ้นการท�างานของเอนไซม์หลายชนิด ปลามี

กระบวนการที่ซับซ้อนในการรักษาสมดุลระหว่างการ

รับเข้า การเก็บสะสม และขับแร่ธาตุออกจากร่างกาย 

โดยมีอิเล็กโทรไลต์ที่ประกอบไปด้วย Na+, K+, 

Mg2+, Ca2+, Cl-, และ HCO
3

- ท�าหน้าที่ส�าคัญในการ
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ควบคมุแรงดนั Osmotic และการเคลือ่นทีข่องอิออน

ระหว่างของเหลวภายในกับภายนอกเซลล์  ข้อสังเกต

อื่นได้แก่ น�้ากระด้างมีปริมาณแคลเซียมสูงกว่า

น�้าอ่อน ส่วนฟอสฟอรัสมีอยู่มากในพืชผัก ตัวอย่าง

วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของแคลเซียมและฟอสฟอรัสใน

อาหารปลาส�าเร็จรูป คือ เนื้อและกระดูกป่น

วิตามิน

 วิตามินเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ร่างกาย

ต้องการในปริมาณน้อยแต่จะขาดเสียไม่ได้และ

จ�าเป็นต้องได้รับจากอาหาร มีความส�าคัญต่อการ

เจริญเติบโตอย่างปกติ การท�างานของระบบสืบพันธุ์ 

และความสมบูรณ์แข็งแรงของสุขภาพ วิตามิน

จ�าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. วิตามินที่ละลายในไขมัน ได้แก่ 

- วิตามินเอ ส�าคัญต่อการเจริญเติบโต การมองเห็น 

และพัฒนาการของโครงสร้าง 

- วิตามินดี ส�าคัญต่อพัฒนาการของกระดูก

- วิตามินอี ส�าคัญต่อการท�างานของระบบสืบพันธุ์ 

และการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ

- วิตามินเค ส�าคัญต่อการแข็งตัวของเลือด
2. วิตามินที่ละลายในน�้า เช่น

- กลุ่มของวิตามินบี ได้แก่ บี1 บี2 บี3 บี5 บี6 บี12

ท�าหน้าที่ส�าคัญเป็น Coenzyme

- Choline ส�าคัญต่อการเจริญเติบโต การสร้างไขมัน 

และการสร้างเม็ดสี

- Folic acid ส�าคัญต่อการสร้างเซลล์เม็ดเลือด และ

การเมตาบอลิสม

- Inositol  เป็นโครงสร้างของผนังเซลล์ และส�าคัญต่อ

กระบวนการเมตาบอลิสม

- วิตามินซี ส�าคัญต่อการสร้าง Collagen การหาย

ของแผล พัฒนาการของกระดูกและฟัน การดูดซึม

ธาตุเหล็ก การย่อยอาหาร การสร้างภูมิต้านทานโรค 

และการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ

 ข้อควรระวังคือ วิตามินเป็นสารอาหารที่

ขาดความเสถียร ไม่ทนต่อความร้อน แสงสว่าง และ

การเก็บรักษา หมายความว่า อาหารปลาส�าเร็จรูป

ที่เก็บไว้นานจะมีการลดลงของปริมาณวิตามิน การ

แช่แข็งช่วยรักษาสภาพของวิตามินไว้ได้ที่ระดับหนึ่ง 

นอกจากน้ีอาหารปลาส�าเร็จรูปมักมีปริมาณไขมัน

ค่อนข้างสูง จึงมีโอกาสเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของ

ไขมันและท�าให้วิตามินเสื่อมสภาพได้ง่าย ด้วยเหตุ

นี้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้อาหารที่เก็บไว้นานเกินกว่า 2 

เดือนขึ้นไป   

พลังงาน
 พลังงานไม่ใช่สารอาหารแต่เป็นสิ่งที่ร่างกาย

ได้รับจากอาหาร โดยเฉลี่ย โปรตีนให้พลังงาน 4 

แคลอรี/กรัม ไขมันให้พลังงาน 9 แคลอรี/กรัม และ

คาร์โบไฮเดรตให้พลังงาน 4 แคลอรี/กรัม สิ่งมีชีวิต

ทุกชนิดต้องการพลังงานเพื่อการด�ารงชีพและการท�า

กิจกรรมต่างๆ พลังงานเป็นหน่ึงในปัจจัยท่ีก�าหนด

ปริมาณอาหารที่ปลาหรือสัตว์ชนิดต่างๆ ต้องการ 

เพื่อให้อาหารถูกใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด สัดส่วน

ระหว่างพลังงานกับโปรตีนต้องมีความเหมาะสม 

โดยท่ีสัดส่วนของความต้องการน้ีขึ้นอยู่กับชนิดของ

ปลาเป็นส�าคัญ  ปลากินอาหารเพื่อสนองตอบความ

ต้องการของพลังงาน พลังงานในอาหารที่มากเกิน

ไปสามารถท�าให้ปลามีการสะสมไขมัน หรือท�าให้

ปลากินอาหารลดลง ส่งผลให้ได้รับโปรตีนและสาร

อาหารอื่นๆ ไม่เพียงพอกับความต้องการ การเจริญ

เติบโตอาจหยุดชะงัก ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการ

พลังงานของปลามีอยู่หลายปัจจัยด้วยกัน อาทิเช่น 

ชนิด ขนาด อายุ ปริมาณแสงสว่าง องค์ประกอบของ

อาหาร สภาพทางสรีรวิทยา อุณหภูมิของน�้า

การให้อาหาร
 หลักปฏิบัติในการให้อาหารปลาสวยงาม
หรือปลาตู้คือ ให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของปลา ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป 
เน่ืองจากการให้อาหารปลามากเกินไปจะท�าให้มีของ
เสียสะสมในตู้ปลาปริมาณมาก ท�าให้น�้าเน่าเสีย
ได้ง่ายแต่ถ้าให้น้อยเกินไป ปลาอาจอยู่ในภาวะขาด
พลงังานและสารอาหาร ท�าให้มสีขุภาพไม่สมบรูณ์ เจ็บ
ป่วยได้ง่าย

ดังนั้นสิ่งส�าคัญที่ต้องพิจารณาให้ความส�าคัญ ใน

การให้อาหารคือ

1. ปริมาณอาหารที่เหมาะสม ปลากินหมดในเวลาไม่

เกิน 5-10 นาที 

2. ความถี่ในการให้อาหาร สัมพันธ์กับปริมาณอาหาร

ที่ให้แต่ละครั้ง ฤดูกาล คุณภาพน�้า ปริมาณออกซิเจน 

3. การยอมรับอาหาร การย่อยได้ และความน่ากิน

ของอาหาร มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่

เป็นส่วนประกอบและคุณภาพของอาหาร ควรสังเกต

ดูการยอมรับอาหารที่ให้แต่ละครั้ง โดยเฉพาะถ้ามี

การเปลี่ยนชนิดของอาหาร

4. พฤติกรรมการกินอาหาร สัมพันธ์กันระหว่างชนิด

ของอาหารกับชนิดของปลา

5. ขนาดของอาหาร อาหารที่มีขนาดเล็กเกินไป

สามารถโน้มน�าให้ปลาได้รับอาหารไม่เพียงพอ 

เนื่องจากปลาต้องใช้พลังงานในการหาอาหาร ท�าให้

ต้องการอาหารเพิ่มมากขึ้น ส่วนอาหารที่มีขนาดใหญ่

เกินไปจะท�าให้ความต้องการอาหารลดลง และอาจ

ติดคอได้ 

 การเลี้ยงปลาสวยงามหรือปลาตู ้มีปัจจัย

ที่ต ้องพิจารณาให้ความส�าคัญหลายอย่างด้วย

กัน ปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญ คือ อาหาร การให้อาหาร

คุณภาพดีอย่างเหมาะสมและถูกวิธี สามารถช่วยให้

ปลามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีสีสันสวยงามและมี

คุณภาพชีวิตที่ดี
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Utra Jamekorn
1)#

 Fish is an aquatic animal with physiological and anatomical differences a part from land 

animals. The metabolism and digestive rates of cool blood animal mainly depend upon water temperature. 

Regarding to nutritional requirements, there are 4 types of fishes comprising; carnivore, herbivore, 

omnivore and detritus feeder.  Basically, three types of consuming paths are consisted of sucking, 

hunting and biting.  Feed is physically digested at oral cavity and chemically digested at stomach but 

at pyloric caeca at non-stomach fishes. Liver and pancreas also secrets digestive fluid and absorp-

tion is finalized at intestines.   By feed types, dried feed, freeze-dried feed, fleshed feed, living feed 

and home-cooked feed are categorized. The important components of feed should be composed of 

18-50% protein, 10-25 % fat, 15-20% carbohydrate, 8.5% ash, 1.5% phosphorus and supplementary 

of vitamin and mineral with lower 10% of moist. Fish directly derives energy from feed and the suitable 

proportion between energy and protein is a key of growth. The major principle for maintenance 

healthy, colorful skin and life quality is equilibrium of feed quantity and quality.

        
Keywords; feed, fish in aquarium ,ornamental fish

1)
Department of animal husbandry, Faculty of veterinary science, Chulalongkorn university.
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 โรคติดเชื้อไวรัสอื่นๆ ที่ส�าคัญในปลาสวยงามมีหลายชนิด เช่น โรคฝีดาษปลา โรคเอสวีซีวี โดยปลา

ที่มักป่วยด้วยโรคดังกล่าวคือ ปลาทอง และปลาคาร์พ อาการทางคลินิกของปลาที่ติดเช้ือไวรัสจะไม่จ�าเพาะ

เจาะจง เช่น ซึม ไม่กินอาหาร ตาโปน ตกเลือดตามล�าตัว และท้องบวม ซึ่งอาการเหล่านี้ไม่สามารถบ่งบอกถึง

การติดเชื้อไวรัสได้ การตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการได้แก่ วิธีทางวิทยาภูมิคุ้มกัน วิธีทางไวรัสวิทยา และวิธี

ทางชีววิทยาโมเลกุลมีความจ�าเป็นในการยืนยันการติดเชื้อ ยังไม่มีวิธีการรักษาปลาสวยงามที่ติดเชื้อไวรัสที่มี

ประสิทธิภาพ ดังนั้นการป้องกันโรค การควบคุมโรค รวมทั้งระบบการเลี้ยงการจัดการที่ดีมีความส�าคัญมากกว่า

ค�ำส�ำคัญ: เชื้อไวรัส ปลำสวยงำม โรคฝีดำษปลำ โรคเอสวีซีวี

สุรชัย พิกุลแก้ว
1), #

   กิตติกร บุญศรี
2)
 

โรคติดเชื้อไวรัสในปลาสวยงาม

บทคัดย่อ

1) ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ 4 ต�าบลแม่เหียะ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2) หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ 4 ต�าบลแม่เหียะ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
#  ผู้รับผิดชอบบทความ
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กบัหน่วยงานราชการท่ีมศีกัยภาพทางห้องปฏบิตักิาร เช่น 

กรมประมง กรมปศสัุตว์ รวมท้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์

ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ 

 ยังไม่มีวิธีรักษาโรคไวรัสในปลาสวยงาม 

การป้องกันและการควบคุมการระบาดของโรคเป็น

สิง่ทีด่ทีีส่ดุ หากมคีวามจ�าเป็นต้องรกัษา นยิมรกัษาตาม

อาการและป้องกนัการตดิเชือ้แทรกซ้อน  การใช้ยาฆ่าเชือ้

กับอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจ�าก็เป็นส่วนหน่ึงในการ

ป้องกนัและควบคมุการระบาดของโรค (Noga, 2010) แต่

การแพร่ระบาดของโรคในร้านขายปลามักเกิดได้ง่าย

เนื่องจากระบบการเลี้ยงเป็นแบบระบบน�้าวน หาก

ไม่มรีะบบการจดัการน�า้ท่ีดปีระกอบกบัค่าคณุภาพน�า้

ท่ีไม่เหมาะสม เช่น ค่าไนไตร์ทท่ีสูงกเ็ป็นสาเหตโุน้มน�า

ให้ปลาเครยีดและง่ายต่อการตดิโรค (Jeong et al., 2008) 

ส่วนการศึกษาเร่ืองวัคซีนในปลาสวยงามมหีลายชนดิ 

เช่น Live-attenuated, Inactivated virus และ DNA 

vaccine แต่ยังจ�ากัดอยู่เฉพาะโรคบางโรคและบาง

ประเทศ ไวรสัทีก่่อโรคในปลาสวยงามมีหลายวงศ์แต่

วงศ์ท่ีมคีวามส�าคญัและพบบ่อย ได้แก่ Herpesviridae, 

Iridoviridae และ Rhabdoviridae (ตารางที ่1) โดยใน

บทนีจ้ะกล่าวถงึเฉพาะโรคทีม่คีวามส�าคญัและพบได้บ่อย

ในปลาสวยงามที่เลี้ยงในประเทศไทย

 

 โรคฝีดาษปลาเกิดจากเชื้อไวรัส CyHV-1 

ลักษณะเชือ้ไวรัสจะคล้ายกบัเชือ้ไวรัสเคเอชว ีเชือ้นีไ้ม่

ก่อให้เกิดอันตรายถึงตายในปลาโตเต็มวัยยกเว้นใน

ลูกปลา สาเหตุโน้มน�าที่ท�าให้ปลาติดเชื้อ เช่น ภาวะ

อากาศท่ีหนาวเย็นหรือสาเหตุอื่นๆ ท่ีท�าให้ภูมิคุ้มกัน

ลดลง ปลาที่ได้รับเชื้อแล้วมักไม่แสดงอาการทันที 

 ปลาติดเชื้อและแสดงอาการจะพบก้อนเน้ือ

มลีกัษณะคล้ายหยดเทยีนไขสคีล้ายน�า้นม (Milky white 

candel wax) นูนขึ้นจากผิวหนังที่ล�าตัวและครีบ 

(รูปท่ี 2) เน้ืองอกดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนเป็นเน้ือร้าย 

บางครั้งพบว่าก้อนเนื้อดังกล่าวจะลดขนาดลงเอง 

หรือเป็นๆ หายๆ โดยใช้ระยะเวลานานหลายปีขึ้นอยู่

กับภูมิคุ้มกันของปลา (Noga, 2010) จุลพยาธิวิทยา

ของก้อนเน้ือ คอื พบ Hyperplasia ของเซลล์เย่ือบแุละ

1.โรคฝีดาษปลา 
(Carp pox หรอื Papillosum cyprinid)

เซลล์เมอืกในกรณีทีเ่ป็นแบบรนุแรงก้อนเนือ้จะพฒันา

ไปเป็น Papilloma ซึ่งจะพบ Hyperplastic epithelial 

cells และเน้ือเย่ือเก่ียวพัน (Hedrick et al., 1990)  

บทน�า
 มากกว่า 125 ชนิดของไวรัสที่มีรายงานว่า

ก่อโรคในปลา และมแีนวโน้มว่าจะมเีพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ 

ข้อควรค�านึงส�าหรับปลาที่ติดเชื้อไวรัส คือ เชื้อไวรัส

จะก่อโรคกับอุณหภูมิที่จ�าเพาะหากปลาที่ติดเชื้ออยู่

ในอุณภูมิที่สูงหรือต�่ากว่าอุณหภูมิดังกล่าว ปลาอาจ

ไม่แสดงอาการป่วยแต่จะเป็นพาหะน�าโรคที่ส�าคัญ 

ประกอบกับปลาเป็นสัตว์เลือดเย็นอุณหภูมิของ

ร่างกายจะเปล่ียนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผล

ต่อการท�างานของระบบภมูคิุม้กนั นอกจากนีเ้ชือ้ไวรัส

จะก่อโรคจ�าเพาะต่อชนิดปลาหรือปลาที่อยู่ในกลุ่ม

เดียวกัน เช่น ปลาในกลุ่มไซพรินิด (Cyprinid) ได้แก่ 

ปลาไน (Common carp) ปลาคาร์พ  (Koi carp) และ

ปลาทอง (Goldfish) เป็นต้น (Noga, 2010) อีกท้ัง

เช้ือไวรัสส่วนมากมักส่งผลให้ลูกปลาป่วยและตาย 

แต่ปลาไนทีโ่ตมกัจะไม่แสดงอาการและเป็นพาหะน�าโรค 

อาการทางคลนิกิทีม่กัพบ คอื ซมึ ไม่กนิอาหาร ตาโปน 

(รูปที่ 1) ตกเลือดตามล�าตัว ท้องบวม นอกจากนี้อาจ

พบอาการร่วมอืน่ๆ เช่น ว่ายน�า้ผดิปกต ิกระดกูสนัหลงั

ผิดรูป หายใจเร็ว รวมทั้งพบการติดเชื้อแทรกซ้อน

จากแบคทเีรยี เชือ้รา และเชือ้ปรสติ อตัราการป่วยและ

อัตราการตายของไวรัสแต่ละชนิดมีความไม่แน่นอน 

 การวินิฉัยโรคโดยดูจากอาการทางคลินิก

ดงักล่าวไม่สามารถยืนยันการติดเชื้อไวรัสได้ จะต้อง

ท�าร่วมกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ วิธี

ทางจุลพยาธิวิทยา วิธีทางไวรัสวิทยา เช่น การเพาะ

แยกไวรัส (Virus isolation) และการระบุชนิดไวรัส 

(Virus identification) วิธีทางวิทยาภูมิคุ้มกัน เช่น 

Enzyme-linked immunosorbent assay (ELIZA) หรือ 

In situ hybridization และวิธีทางชวีวิทยาโมเลกลุ เป็นต้น 

หลายวธิข้ีางต้นมข้ีอจ�ากดัคอืใช้เวลานาน ค่าใช้จ่ายสงู 

ยงัมผีูศ้กึษาน้อยกว่าการศกึษาในสตัว์เลีย้งลกูด้วยน�า้นม 

แต่วธีิทีไ่ด้รบัความนยิมคอืวธิปีฏกิริยิาลกูโซ่โพลเิมอเรส

ซึ่งให้ผลรวดเร็วกว่า  ความแม่นย�าสูง และค่าใช้จ่าย

น้อยกว่า อย่างไรก็ตามหากสัตวแพทย์มีความจ�าเป็น

ที่ต้องยืนยันการติดเชื้อไวรัสในปลาควรท�าการติดต่อ

ตารางที่ 1 อนุกรมวิธานของเชื้อไวรัสในปลาสวยงาม (ดัดแปลงจาก Palmeiro and Weber III, 2010)

อาการทางคลนิค  การรกัษาโรคฝีดาษปลาท่ีดคีอื การลดสาเหตุ

โน้มน�าท่ีท�าให้เกิดความเครียด เช่นการเพ่ิมอุณหภูมิ

น�้าให้สูงมากกว่า 20 องศาเซลเซียส จะพบว่ารอยโรค

และก้อนเนื้อจะค่อยๆ หายไปได้ การผ่าตัดออกอาจ

จ�าเป็นในบางกรณี เช่น รอยโรคเกิดขึ้นกับอวัยวะท่ีมี

ความส�าคญัในการด�ารงชวีติ หรือเกิดกับปลาสวยงาม

ทีม่รีาคาแพงและมคีณุค่าทางจิตใจ แต่สิง่ทีค่วรค�านงึ

ถึงก็คือความสวยงามของผิวหนังหลังการผ่าตัด 

ดังนั้นการก�าจัดปลาที่มี เ ช้ือจึงเป็นทางเลือกที่ดี 

(Palmeiro and Weber III, 2010)

การรักษา และการป้องกัน

     วงศ (Family)                               โรค                                        ชนิดปลาที่มีการติดเชื้อ
Herpesviridae - Carp pox (Cyprinid herpesvirus 1;  

  CyHV-1)

- Herpes viral hematopoietic necrosis   หรือ 
  goldfish herpes virus (Cyprinid herpesvirus 2;  
  CyHV-2)

- Koi herpesvirus (Cyprinid herpesvirus 3; CyHV-3 

- Pleco herpesvirus

- Discus herpesvirus

ปลาคารพ

ปลาทอง 

ปลาคารพ

ปลาเทศบาล (Plecostomus)

ปลาปอมปาดัวร (Discus)

Iridoviridae - Lymphocystis

- Megalocytivirus

- Ranavirus 

ปลาหลายชนิด

ปลาหลายชนิด

ปลาหลายชนิด 
และในสัตวสะเทินน้ำสะเทินบก

Retroviridae คาดวาเปนสาเหตุของโรค Lip fibromas 
ในปลาเทวดา (Angel fish)

Rhabdoviridae - Spring viremia of carp

- Viral hemorrhagic septicemia 

ปลาหลายชนิด

ปลาหลายชนิด
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ต่อการกระตุ้นต่างๆ นอนที่ก้นบ่อหรือลอยอยู่บริเวณ

ผิวน�้า สูญเสียสมดุลในการว่ายน�้าและทรงตัวไม่ได้ 

(Noga, 2010) ตาโปน ช่องท้องบวมและจดุเลอืดออก

ท่ีล�าตัว (Carp-dropsy complex) (รูปท่ี 4) มีการ

อักเสบหรือบวมของช่องเพศ (รูปท่ี 5) นอกน้ีอาจพบ

ว่าท่ีล�าตัวจะมีสีคล�้าขึ้น หายใจช้าเน่ืองจากเหงือก

ถูกท�าลาย (รูปที่ 6) มักพบการติดเชื้อแทรกซ้อนจาก

แบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อปรสิต (Bucke, 2001)

 พบน�้าเลือดและหรือเนื้อตายในช่องท้อง พบ

จดุเลอืดออกทีก่ล้ามเนือ้ และอวยัวะภายใน เช่น ถงุลม 

(รูปที่ 7) เกิดการบวมน�้าของอวัยวะต่างๆ ม้ามมีขนาด

ใหญ่ขึ้น ล�าไส้อักเสบ เกิดเนื้อตายที่ตับ สภาวะดีซ่าน 

ถงุหุม้หวัใจและหวัใจอกัเสบ ในปลาทีต่ายแบบเฉยีบพลนั

จะไม่พบรอยโรค ความไวต่อการเกดิโรคจะสงูในปลาไน 

แต่การตดิเชือ้จะลดลงในปลาคาร์พลกูผสม (Noga, 2010)

 พบการระบาดได้บ่อยในฟาร์มเพาะเลี้ยง

ปลาคาร์พ พบในทุกช่วงอายุ แต่ส่วนใหญ่จะพบใน

ปลาอายไุม่เกนิหนึง่ปีโดยอตัราการตายอาจสงูถงึร้อยละ 

70 แต่ในปลาทีอ่ายมุากขึน้อาจพบน้อยกว่าร้อยละ 30 

ในยุโรปมีการคาดการณ์ว่าจะพบลูกปลาตายเฉลี่ย

ปีละประมาณ 10-15 % ความเครียดและความหนา

แน่นของปลาในบ่อมีผลต่ออัตราการป่วย แต่ปัจจัย

ที่ส�าคัญที่สุดคืออุณหภูมิ โดยอุณหภูมิน�้าจะมีผลต่อ

การพัฒนาของโรคปลาจะแสดงอาการรุนแรงเมื่อ

น�า้มีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 15-18 องศาเซลเซียส ถ้า

อุณหภูมิสูง (18-26 องศาเซลเซียส) หรือต�่ากว่านี้ 

(11-15 องศาเซลเซียส) การแสดงอาการและอัตรา

การตายจะลดลง (Bucke, 2001)

 อาการทางคลินิกประกอบกับการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ เช่น การแยกเชื้อจากเซลล์เพาะเลี้ยง  

Virus neutralization และวธิปีฏกิริยิาลกูโซ่โพลเิมอเรส 

นอกจากนีย้งัสามารถใช้วธิกีาร Immunofluorescence 

และ ELISA ในการตรวจคัดกรองโรคก่อนน�าปลาเข้า

มาเลี้ยงใหม่ได้   

 เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า Rhabdovirus 

carpio เป็น single-stranded RNA virus อยู่ใน

วงศ์Rhabdoviridae เป็นโรคระบาดตามมาตรา 4 

จากประกาศของกฎกระทรวงว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

เพิ่มเติม พ.ศ. 2547 พบรายงานในปลาคาร์พ ปลาไน 

ปลาทอง ปลาเฉา (Grass carp) ปลาเล่ง (Silver carp) 

และปลาม้าลาย (Zebrafish) เป็นต้น โดยปลาไน

เป็นปลาที่มีความไวต่อเชื้อมากที่สุด (Noga, 2010; 

Zhang et al., 2009)

 การสัมผสัโดยตรงจากเมอืก อจุจาระ ปัสสาวะ 

และบาดแผลของปลาป่วยหรือปลาที่มีเชื้อแต่ไม่

แสดงอาการเป็นการแพร่โรคที่ส�าคัญ  (Bucke,2001) 

เหงือกมีความส�าคัญในการแพร่เชื้อและรับเชื้อเข้าสู่

ร่างกาย ปลาอาจแสดงอาการหลังได้รับเชื้อเป็นเวลา 

7 – 15 วัน เชื้อสามารถแพร่จากแม่สู่ลูกโดยผ่านทาง

ไข่เนือ่งจากมกีารตรวจพบเชือ้ไวรสัทีส่่วน Ovarian fluid 

พาหะน�าเชือ้ SVCV ได้แก่ อปุกรณ์ต่างๆ ในการเลีย้งปลา 

รวมทั้งพยาธิภายนอกบางอย่างเช่น เห็บปลา (Argu-

lus foliaceus) (รูปที่ 3) หรือปลิง (Piscicola ge-

ometra) (Palmeiro and Weber III, 2010) นอกจาก

นีย้งัพบว่าแมลงทีอ่ยูใ่นบ่อ และนกกินปลาสามารถ

เป็นพาหะของโรคได้เช่นกัน เชื้อไวรัสสามารถคง

อยู่ในน�้าที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ได้นานกว่า 

4 สัปดาห์ และในตะกอนดินก้นบ่อเลี้ยงที่อุณหภูมิ 4 

องศาเซลเซียสได้นานกว่า 6 สัปดาห์ (Noga, 2010)

 ปลาที่ได้รับเชื้ออาจจะไม่แสดงอาการทันที 

ปลาอาจแสดงอาการเมื่ออายุมากขึ้นโดยอาการที่

พบจะไม่เฉพาะเจาะจง คือ ซึม ไม่ค่อยตอบสนอง

อาการ

การติดต่อ

รูปที่ 2 ลักษณะของรอยโรคฝีดาษปลาในปลาคาร์พ

 (ลูกศรชี้)

รูปที่ 3 เห็บปลาที่บริเวณล�าตัวในปลาคาร์พ (ลูกศรชี้) ภาพขยายด้านบนขวา

รูปที่ 4 ลักษณะท้องบวมและจุดเลือดออกทั่วล�าตัว

2. โรคเอสวีซีวี 
(SVCV disease หรือ Spring virae-
mia of carp virus disease) ชื่อพ้อง
คือ Infectious dropsy of carp; IDC

รูปที่ 1 ลักษณะตาโปนในปลาคาร์พเมื่อมองจากด้านบน

รอยโรคจากการชันสูตรซาก

การวินิจฉัย
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 คาดว่าเกดิจากเชือ้ Retrovirus-like particles 

พบมากในปลาเทวดา เมื่อเกิดการติดเชื้อจะไม่ท�าให้

ปลาตาย แต่ปลามกัจะตายจากการทีก้่อนเนือ้ขดัขวาง

การกินอาหารและการด�ารงชีวิต สามารถรักษาได้

ด้วยการผ่าตัดเอาออกซึ่งไม่พบการกลับมาเป็นอีก 

(Palmeiro and Weber III, 2010)

 

 เกิดจากเชื้อไวรัสในวงศ์ Iridoviridae พบ

รายงานการเกิดโรคท้ังในปลาน�้าจืดและน�้าเค็มเขต

อบอุ่น (Whittington et al., 2010) เช่น ปลาหมอสี 

ปลาเทวดา ปลากระดี่ และปลาเก๋า เป็นต้น ก่อให้

เกิดการติดเชื้อทั้งระบบ ก่อให้เกิดความเสียหายกับ

ไตและม้าม โดยเกิดเนื้อตายและการบวมของเซลล์ 

(Kim et al., 2010; Palmeiro and Weber III, 2010)

 เกิดจากเชื้อไวรัส Cyprinid herpesvirus 2 

หรือ CyHV-2 พบก่อโรคในปลาทองทุกสายพันธุ์ พบ

รายงานในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และบาง

ประเทศในเอเชีย  มักพบการระบาดเมื่ออุณหภูมิน�้า

สูงกว่า 15 องศาเซลเซียส (Palmeiro and Weber III, 

2010) โรคน้ีก่อให้เกิดอัตราการตายสูงถึง 50-100 % 

โดยเชื้อจะท�าลาย Hematopoietic tissue ได้แก่ 

ไตและม้าม และท�าให้เกิดสภาวะเลือดจางตามมา 

อาการทางคลนิกิคอื ซมึ ไม่กินอาหาร เกิดเนือ้ตายสขีาว

ที่เหงือกและผิวหนัง ไตและม้ามบวมร่วมกับการพบ

ก้อนสีขาวกระจาย ปลาที่ติดเชื้อแต่ไม่ตายจะเป็น

พาหะของโรค (Jeffery et al., 2007) นอกจากนี้เชื้อ

เฮอร์ปีส์ไวรัสยังก่อโรคในปลาสวยงามชนิดอื่น เช่น 

โรค Discus herpesvirus ในปลาปอมปาดัวร์ซึ่ง

ท�าให้ผิวหนังเป็นแผลหลุมและเกิดเนื้อตาย และโรค 

Pleco herpesvirus ในปลาเทศบาลหรือปลาซัคเกอร์

ซึ่งท�าให ้เกิดจุดขาวและแผลหลุมที่ผิวหนังปลา

จะตายอย่างรวดเร็วหลังจากพบอาการดังกล่าว 

(Palmeiro and Weber III, 2010)

 สรุปได้ว ่าโรคติดเชื้อไวรัสที่ส�าคัญหลาย

ชนิดส่งผลเสียหายต่อการเลี้ยง และการเพาะเลี้ยง

ปลาสวยงามอีกทั้งประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออก

ปลาสวยงามที่ส�าคัญรายหนึ่งของโลก สัตวแพทย์

จึงมีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการตรวจ

วินิจฉัย การป้องกัน และการควบคุมโรคไวรัสในปลา

สวยงาม ซึ่งจะมีส่วนส�าคัญในการส่งเสริมการเลี้ยง

ปลาสวยงามที่นับวันจะได้รับความนิยมมากขึ้น และ

ยังเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลา

สวยงามในระดับอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป

รูปที่ 7 การอักเสบของถุงลมในปลาคาร์พ

การรักษา และการป้องกันโรค

3. โรคไวรัสอื่นๆ
3.1 โรคก้อนเนื้องอกที่ริมฝีปาก 
(Lip fibromas หรือ Odontogenic harmatomas)

3.2 โรค Megalocytivirus

3.2 โรคเฮอร์ปีส์ไวรัสในปลาทอง
(Goldfish herpes virus หรือ Herpes viral hemat-

opoietic necrosis)

รูปที่ 5 การอักเสบหรือบวมของช่องเพศ รูปที่ 6 เหงือกซีดและเกิดเนื้อตายที่ส่วนปลาย

 ไม่มวีธิกีารรกัษาทีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถใช้

ยาปฏิชีวนะในการป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนได้ 

การฆ่าเชื้อและการกักโรคเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการ

ควบคุมการแพร่ระบาดโรคภายในฟาร์ม เนื่องจาก

เชื้อไวรัสสามารถแพร่เชื้อทั้งการสัมผัสโดยตรงและ

การผ่านจากแม่สูล่กู จงึควรมกีารคดัเลอืกพ่อแม่พนัธุ์

ทีป่ลอดเชือ้ มกีารฆ่าเชือ้ไข่ปลาด้วยสารประกอบไอโอดนี 

ปลาที่น�าเข้ามาใหม่ควรมีการยืนยันว่าปลอดต่อโรค 

เลือกใช้แหล่งน�้าที่ปลอดจากโรค เช่น น�้าประปา ลด

ความหนาแน่นของปลา หากเกิดการระบาดขึ้นควร

มีการท�าลายปลาป่วยที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการแพร่

กระจายของโรค (Noga, 2010) ท�าความสะอาดและ

ฆ่าเชือ้ในบ่อโดยสารเคมท่ีีมปีระสิทธภิาพ เช่น คลอรนี 

ไอโอดนี โซดาไฟ การเพิม่อณุหภมูนิ�า้ทีป่ระมาณ 19-20 

องศาเซลเซยีส จะช่วยลดอตัราการตายและการแสดง

อาการของโรค ปัจจบุนัมกีารศกึษาเรือ่งการท�าดเีอน็เอ

วคัซนีในปลาคาร์พ (Emmenegger and Kurth, 2008) 

แต่ยังไม่มีวางจ�าหน่ายและยอมรับโดยทั่วไป
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Surachai Pikunkaew
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 , Kitikorn Bunsri
2)

 The important viral infection in fish mainly caused by carpd pox and spring viraemia of carp 

viral disease (SVCV) in carp and golden fish. Clinical sign of viral infection is not typical but 

anorexia, eye protrusion, skin hemorrhage and abdominal swelling can be observed. By laboratory 

diagnosis, the techniques based on immunology, virology, molecular biology can utilize for confirmation 

of among infections.  Up to date, no efficient therapeutic method has been recommended. Thus, 

prevention and controlling disease together with good management should be paid more attention.   

Keyword; virus, ornamental fishes, carp pox disease, SVCV disease
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อรัญญา  พลพรพิสิฐ
1),#

 โปรโตชัวเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวท่ีมีโครงการซับซ้อนอยู่ภายในเซลล์เพียงหนึ่งเซลล์อยู่ในอาณาจักร  

โปรติสตา แบ่งได้เป็นหลายไฟลัมจากความแตกต่างของโครงสร้างและเมตาบอลิสมของเซลล์ โปรโตซัวส่วน

ใหญ่มีความใกล้เคียงกับสัตว์มากกว่าพืช โปรโตซัวอาจอยู่รวมกันเป็นโคโลนีใหญ่ๆ หรือแยกเป็นโคโลนีย่อยๆ 

เล็กลงก็ได้ โปรโตซัวมักจะมีรูปร่างไม่แน่นอน ขึ้นกับปริมาณและแรงดันของสารต่างๆ ภายในเซลล์ ในโลกนี้มี

โปรโตซัวมากมายกว่า 50,000 สปีชีส์ โปรโตซัวเหล่านี้อยู่ได้ทั้งในน�้า ดิน ในสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ในสภาพแวดล้อม

ที่มีปริมาณอาหารและอุณหภูมิที่เหมาะสมสามารถเพิ่มจ�านวนด้วยการแบ่งตัวได้อย่างรวดเร็วภายในระยะ

เวลาสองถึงสามชั่วโมง ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมจะมีขนาดเล็กลง เจริญเติบโตช้าลง และอาจสร้างซีสต์

เพื่อด�ารงเผ่าพันธ์ุ โปรโตซัวที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น�้ามีหลายชนิด ส่วนใหญ่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อทาง

เดินหายใจ ครีบและผิวหนัง การใช้ยาหรือสารเคมีใด ๆ  ในการก�าจัดโปรโตซัวที่มีขนาดเล็กที่แทรกอยู่ในเนื้อเยื่อ

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของสัตว์น�้าโดยไม่ส่งผลกระทบต่อตัวสัตว์น�้าท�าได้ยาก ดังนั้นสัตวแพทย์พึงตระหนักใน

การควบคุมและการป้องกันการแพร่กระจายของโปรโตซัวเข้าสู่ระบบเลี้ยง ในกรณีที่เกิดการแพร่กระจายแล้ว

การควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อไม่ให้เหมาะสมต่อการเพิ่มจ�านวนโปรโตซัวเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด

ค�ำส�ำคัญ: โปรโตซัว  สัตว์น�้ำ 

1)
 ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#ผู้รับผิดชอบบทความ

โปรโตซัวในสัตว์น�ำ

บทคัดย่อ
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บทน�ำ
 การติดเชื้อปรสิตที่ผิวหนังและเหงือกของ                                                  
สัตว์น�า้เป็นความผดิปกตทิีม่คีวามส�าคญั และพบได้                                                             
บ่อยที่สุดในบรรดาโรคติดเชื้อต่างๆ ที่พบในปลา 
ปรสิตภายนอกในทีน่ีห้มายรวมถงึโปรโตซวัชนดิต่างๆ  
หนอนพยาธิที่ผิวหนังรวมถึงแมลง และตัวอ่อน 
ของแมลงบางชนิดด้วย ปรสิตภายนอกที่พบในปลามี
ขนาดแตกต่างกัน ตั้งแต่ขนาดที่สามารถมองเห็นได้
ด้วยตาเปล่า เช่น หนอนสมอ หรือ เห็บปลา ไปจนถึง
ขนาดที่เล็กมาก    และต้องท�าการตรวจภายใต้กล้อง
จุลทรรน์                                                               
 การติดเชื้อปรสิตภายนอกที่ผิวหนังไม่ว่า
จะเป็นปรสิตชนิดใดก็ตามมักจะก่อให้เกิดบาดแผล
ที่มีความรุนแรงน้อยจนถึงมาก และเป็นช่องทาง
ให้เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนติดตามมา ผิวหนังปลา
มีหน้าที่ส�าคัญในการป้องกันเชื้อโรคและสิ่งแปลก
ปลอมต่างๆเข้าสู่ร่างกายท�าหน้าที่ควบคุมสมดุลย์
น�้าในร่างกายปลา ดงันัน้เมือ่ผวิหนงัปลาถกูท�าลายไม่
ว่าจะ ด้วยการจับปลาอย่างไม่ระมัดระวัง ไม่ถูกวิธี
หรือการติดเชื้อปรสิตชนิดต่างๆ จะท�าให้เกิดภาวะ
แทรกซ้อนที่มีความรุนแรงจนท�าให้ปลาเสียชีวิตได้
เนื่องจากการเสียสมดุลย์น�้าในร่างกาย ปลาที่มีการ
ติดเชื้อปรสิต ภายนอกมักจะแสดงอาการระคาย
เคืองด้วยการว่ายน�้าถูที่ขอบตู้หรือสิ่งต่างๆภายในตู้ 
สามารถสังเกตพบพฤติกรรมการว่ายน�้าแบบกระตุก 
(flashing) ได้บ่อย และถ้ามีการติดเชื้อที่เหงือกร่วม
ด้วยจะท�าให้ปลาหายใจและแลกเปลี่ยนก๊าซได้น้อย
ลง ปลาจึงปรับตัวด้วยการเคลื่อนไหวแผ่นปิดเหงือก
รวดเร็วมากขึ้นเพื่อให้มีปริมาณน�้าเคลื่อนผ่านเหงือก
มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะสร้างเมือกที่ผิวหนังและ
ที่เหงือกเพิ่มมากขึ้น เพื่อจะก�าจัดให้ปรสิตหลุดออก
จากตัว เมือกที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นจะละลายลงไป
ในน�้า ท�าให้น�้าขุ่นและเป็นฟองที่สามารถสังเกตพบ
ได้ ดังนั้นการสังเกตพบลักษณะทางกายภาพของ
น�้าในบ่อหรือตู้ปลารวมถึงพฤติกรรมการว่ายน�้าของ
ปลาในลักษณะดังกล่าวก็สามารถที่จะสันนิษฐาน
เบื้องต้นได้ว่าปลาป่วยและมีความผิดปกติโดยที่
อาการป่วยนั้นน่าจะมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อพยาธิ

ภายนอกร่วมด้วย นอกจากนี้ถ้าสังเกตพบว่ามีจุด
เลือดออกแบบไม่เฉพาะท่ีหรือพบลักษณะคล้าย
รอยถลอกเป็นปื้นสีขาวที่ผิวหนัง ครีบ และบริเวณ
ตัวปลาก็สามารถใช้ประกอบการวินิจฉัยโรคติดเช้ือ
ปรสิตได้ชัดเจนมากขึ้น                                               
 โปรโตชวัเป็นส่ิงมชีวีติเซลล์เดยีวท่ีมโีครงสร้าง
ซบัซ้อนอยูภ่ายในเซลล์เพยีง 1 เซลล์ อยูใ่นอาณาจกัร 
โปรตสิตาจดัเป็นสัตว์ชัน้ต�า่ท่ีมนิีวเคลียส และเยื่อหุ้ม                                                                              
นิวเคลียส 2 ชั้น ที่มีวิวัฒนาการไปสู่สิ่งมีชีวิตชั้นสูง
อื่นอาจเป็นพืชหรือสัตว์ก็ได้
 โปรโตซัวแบ่งได้เป็นหลายไฟลัมจากความ
แตกต่างของโครงสร้างเซลล์ และเมตาบอลิสมของ
เซลล์ โปรโตซัวส่วนใหญ่มีความใกล้เคียงกับสัตว์
มากกว่าพืช หรือ เห็ด รา ในคริสต์ศตวรรษท่ี 17  
Leewenhoek ได้ค้นพบว่ามีโปรโตซัวมากมายถึง 
50,000 สปีชีส์ โปรโตซัวเหล่านี้อยู่ในสิ่งแวดล้อม
ต่างๆกัน ทั้งในน�้า ดิน ในสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นโดยบาง
ชนิดเป็นอันตราย และก่อให้เกิดโรคที่ร ้ายแรง
 โครงสร้างของโปรโตซวัประกอบด้วยนวิเคลยีส       
และ ออร์แกเนลต่างๆท่ีเป็นลักษณะเดียวกับท่ีพบ
ในเซลล์ของสิ่ง                 มีชีวิตชั้นสูงทั่วๆไป มีออร์แกเนลพิเศษ
ท่ีใช้ ในการเคล่ือนไหวหาอาหารหรือแทรกตวัสู่ร่างกาย
ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆโปรโตซัวส่วนใหญ่อยู่รวมเป็น โคโลนี
หรอืเป็นกลุ่มก้อนโดยอาจอยูเ่ป็นโคโลนีใหญ่ๆรวมกนั
หรือแยกเป็นโคโลนีย่อยๆเล็กลงเรียกว่า ซอูดิ (Zooids)           
 โปรโตซัวมักจะมีรูปร่างไม่แน่นอนขึ้นกับ
ปรมิาณสารต่างๆ และแรงดันจากออร์แกเนลภายใน
เซลล์ เช่น อะมีบา (Amoeba) เยื่อหุ้มเซลล์ชั้นนอก
สุดอาจมีเยื่อบางๆ เป็น 2 ชั้นย่อยๆ เช่น สปอร์โร
ซอยท์ของเอพิคอมเพล็กซา (Apicomplexa) หรือ 
ซิลิเอท (Ciliate) หรืออาจแทรกด้วยโครงสร้างอื่น 
เช่น ไคเนโตพลาสติดแฟกเจลเลท (Kinetoplastid 
flagellates) เยื่อหุ้มชั้นนอกสุดอาจมีโปรตีนหรือ
ไกลโคเจนเคลือบคลุมไว้อีกชั้นหนึ่ง  บางครั้งพบเยื่อ
หุ ้มเซลล์คล้ายเมือกหนาหรือเปลือกแข็งหุ ้มเซลล์ 

 นิวเคลียสของโปรโตซวัเป็นแบบยคูารโิอติกที่มี
หลายลักษณะ แบบธรรมดาท่ีสุดคอืเวซคิลู่า(vesicular) 
ที่มีนิวคลีโอลัสเพียง  1 อัน บางครั้งเรียกเอนโด
โซม (endosome) ท่ีมีโครมาตินกระจายอยู่ภายใน

นิวเคลียสโดยส่วนมากจะกระจายอยู ่รอบๆ คล้าย

เป็นเยื่อหุ้มนิวเคลียสอีกชั้นหนึ่ง โปรโตซัวบางกลุ่ม

เช่น ไดโนแฟลกเจลเลท (Dinolagellates)  มโีครโมโซม 

ตลอดวงจรชีวิต ซิลิเอทบางชนิดมีโครมาตินอัดแน่น

อยู่ในนิวเคลียสเห็นเป็นก้อนทึบไม่มีช่องว่างภายใน 

ในกรณีที่มีนิวเคลียสมากกว่า 1 อัน นิวเคลียสแต่ละ

อันอาจมีรูปร่าง ขนาดเท่าๆกันหรือแตกต่างกัน บาง

ครั้งพบว่านิวเคลียสแต่ละอันมีรูปร่างขนาดและ

หน้าที่การท�างานแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
 ไซโตพลาสมและออร์แกเนล ประกอบด้วย

แกรนูลขนาดเล็กๆ และเส้นใยฟิลาเมนต์ผสมแทรก

อยู่ในวุ้นเหลวๆ ที่เป็นสารคอลลอย์ (colloid) แบ่ง

เป็น 2 ส่วน ส่วนที่อยู่ตรงกลางเรียกว่า เอนโดพลาสม 

(endoplasm) และส่วนที่อยู่ใกล้ๆ รอบ เรียกว่า เอค

โตพลาส (ectoplasm) ส่วนเอคโตพลาสม มี

ลักษณะคล้ายวุ้นใสเมื่อดูใต้กล้องจุลทรรศน ์เป็นสิ่งที่

พยุงโครงสร้างทั้งหมดของเซลล์ ส่วนเอนโดพลาสมมี

นิวเคลียส ออร์แกเนล       และมีสารประกอบต่างๆของ

เซลล์                           
 องค์ประกอบอื่นๆในเซลล์ของโปรโตซัว เช่น 
ระบบไฟบริล (fibrillar system) และโครงสร้างที่
พยุงเซลล์ เรียกว่า ไซโตสเกลลีตอน (cytoskeleton)
ซึ่ง มีคอมโพเนนท์ (components) เอนโดพลา
สมคิ (endoplasmic) และเอคโตพลาสมคิ (ectoplasmic) 
ร่วมกัน  พยุงรูปร่างของเซลล ์   การเคลื่อนไหว   การหดตัว 
การส่งผ่านอาหารในออร์แกเนลโดยมีไมโครฟิลาเมนต์
(microfilaments) แอคติน   (actin) และไมโอซิน 
(myosin) ท�างานร่วมกัน เช่นการเคลื่อนที่แบ
บอะมีบอยด์  (amoeboid movements) ไมโคร
ฟิลาเมนท์ชนิด non-actin จะหดตัวเกิดเป็นแถบ
คล้ายกล้ามเนือ้เรยีกไมโอนมี (myonemes) หรอื
สปาสโมนีม (spasmonemes) ท�าให้โปรโตซัว   
ยืดหดตัวได้นอกจากน้ียังพบไมโครฟิลาเมนต์อ่ืนๆ 

ที่ไม่สามารถหดตัวได้ (non-contractile) ท�าหน้าที่

พยุงโครงสร้างของเซลล์ไว้ โดยมักพบบริเวณรอย

ต่อระหว่างเอนโดพลาสมิค และเอคโตพลาสมิค

 สารประกอบที่พบในเซลล์ของโปรโตซัวมี

มากมาย เช่นไกลโคเจนพบในโปรโตซัวทกุชนดิ แป้ง

และพาราไมลอน (paramylon)ในแฟลกเจลเลท

อะไมโลเพคติน (amylopectin) หรือโพลีแซคคาไรด์

(po lysacchar ide) พบในซิลิ เอทและคอคซิ

เดยี (Coccidia) เมด็ไขมนั (lipiddroplets) พบในพลาส  

โมเดียของมิกโซสปอร์เรีย  
 โปรโตซัวส่วนใหญ่มีเวสซิเคิลที่เยื่อหุ้มเซลล์

เรียกว่า เอกทรูโซม (extrusomes) สามารถปล่อย

สารในเซลล์ออกสู่สิ่งแวดล้อมได้รวดเร็ว เอกทรูโซม

ในซิลิเอตมีมากกว่า10ชนิดนอกจากนี้ในแฟลกเจล

เลตพบสปินเดิลทริโคซีส (spindletrichocysts)

คล้ายกับอะคอนโตโบโลซีส (akontobolocysts) ซ่ึง

สามารถปล่อยสายใยโปรตีนที่มีความยาวมากกว่า

ความยาวของเซลล์ได้เป็นสิบเท่าอย่างรวดเร็วเชื่อว่า

มีหน้าที่ป้องกันตัว
 มวิโคซสีส์ (mucocysts) มลีกัษณะเป็นถงุน�า้อยู่

ภายในเพลลิเคิล (pellicle) ของซิลิเอตและแฟลก

เจลเลต การปล่อยสารภายในออกมาใช้เวลาไม่

ถึงสองหรือสามนาทีส่วนใหญ่สารที่ปล่อยออกมามี

คุณสมบัติในการสร้างเยื่อหุ้ มเซลล์อีกชั้นหนึ่ง
 ทอ็กซซิสิต์ (toxicysts) เป็นชนิดท่ีพบในซิลิ

เอต ชนิดก่อโรคบางชนิดพบในแฟลกเจลเลตที่มีรูป

กรวยปลายยาวที่สามารถพ่นสารภายในตัวออกมา

ได้รวดเร็ว ส่วนใหญ่เพื่อใช้ในการเกาะติดเหยื่อ เช่น 

ชนิดที่พบในซัคตอเรียน เทนตาเคลิ (Suctorian tentacle) 

เมื่อเกาะติดเหยื่อแล้วก็จะสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ใหม่ 
 เซลล์ของโปรโตซัวอาจหุ้มด้วยเยื่อหุ้มที่เป็น
สาร อินทรีย์ หรือสารอนินทรีย์ หรือเปลือกแข็งหรือ
เกล็ด สร้างโดยกอลจิบอดีส์ (golgi bodies) เช่น 
อะมีบาบางชนิด โปรโตซัวอาจสร้างซีสต์ชั่วคราว โดย
การหลั่งสารที่หุ ้มเปลือกนอกไว้เพื่อให้มีชีวิตอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้นานขึ้นและเพื่อแพร่
กระจายสายพันธุ ์ไปในที่ต ่างๆ เมื่อซีสต์ตกไปอยู ่
ในสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสม ก็จะเจริญเติบโต
และหลดุออกจากเปลอืกหุ้มนัน้ โปรโตซวัทีเ่ป็นปรสิตมี
ความสามารถในการเลือกสภาพแวดล้อมที่เหมาะ
สมส�าหรับการเจริญเติบโตอย่างจ�าเพาะเจาะจง 
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Tetrahymena 
 Tetrahymena สามารถเจริญเติบโตได้ใน
สภาวะแวดล้อมต่างๆ เมื่ออยู่ในธรรมชาติจะใช้สาร
อนิทรย์ีต่างๆ รวมทัง้แบคทเีรยีเป็นอาหาร Tetrahymena 
ส่วนใหญ่จะขยายพันธุ์โดยการแบ่งตัวแบบไม่อาศัย
เพศ (binary fission) แต่เมื่อสภาพแวดล้อมไม่เหมาะ
สม ขาดแคลนธาตุอาหาร Tetrahymena จะสืบพันธุ์
แบบอาศัยเพศโดยการ conjugate กัน จากนั้นเซลล์
ลูกหลานที่เกิดขึ้นจะเจริญโดยการแบ่งตัวแบบไมโต
ซีสไปอีกหลายครั้งแต่ก็ยังไม่อยู่ในสภาพเจริญพันธุ์
โดยสมบูรณ์ โดยยังไม่มีการ conjugate จนกว่าจะ
แบ่งเซลล์ต่อไปอีกระยะหนึ่งซึ่งมีระยะเวลาแตกต่าง
ไปตามสปีชี่ส์ และเมื่อเจริญพันธุ์โดยสมบูรณ์จะ
คงสภาพดังกล่าวไปอีกช่วงเวลาหนึ่ง และถ้าไม่มี
การ conjugate เกิดขึ้นเซลล์นั้นก็จะหมดสภาพที่จะ
สืบพันธุ์ได้อีก จะเริ่มเคลื่อนที่ช้าลงและตายในที่สุด 
ลักษณะเริ่มแรกของเซลล์ที่ไม่สามารถสืบพันธุ์โดย
อาศยัเพศได้และใกล้จะหมดอายขุยั คอื micronucleus จะ
หดหายไปและเซลล์จะลีบเล็กลง การศึกษาเกี่ยวกับ 
Tetrahymena และการติดเชื้อในปลานั้น มีรายงาน
ต่อเนือ่งมาตัง้แต่ คศ. 1954 โดยการตดิเชื้อ Tetrahymena 
ในปลาสวยงามพบมากขึ้นเมื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยง
ปลาสวยงามในทางการค้ามีมากขึ้น โดยพบมาก
ในปลาหางนกยูงจนได้รับการขนานนามชื่อโรคว่า   
guppy killing disease ท�าให้เกิดความเสียหายต่อ
ผู้เลี้ยงปลาหางนกยูงอย่างมาก การรักษาปลาที่ติด
เชื้อแล้วท�าได้ยาก ส่วนการควบคุมและป้องกันการ
ติดเชื้อดังกล่าวอาจท�าได้หลายวิธี เช่น การคัดทิ้ง
ปลาป่วย การลดความหนาแน่น การลดปริมาณสาร
อินทรีย์สะสมในน�้ารวมถึงการใช้สารเคมีในการก�าจัด
เชื้อ เช่น ฟอร์มาลีน เกลือแกง ด่างทับทิม ไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ เป็นต้น

Tetrahymena

Chilodonella   
 Chilodonella อ่านว่า ไคโลโดเนลลาเป็น
ซิลิเอทที่มีรูปร่างกลม รี แบนจากบนลงล่างมีขนาด
ประมาณ 30-80x20-62µm พบได้ทั่วโลก อาศัย
อยู่ได้ท้ังในน�า้จดืและน�า้กร่อยส่วนใหญ่ด�ารงชีพแบบ 
free-living มีเพียง 2 ชนิด ที่มีรายงานว่าเป็นปรสิต
ในปลาน�้าจืด ได้แก่ C. piscicola และ C. hexasti-
cha Chilodonella ปรับตัวได้ดีในระบบนิเวศน์ที่แตก
ต่างกัน สามารถอาศยัอยู่ได้ในน�า้มอีณุหภมูแิตกต่างกนั
ตัง้แต่ 25-30

o

C Chilodonella ท�าให้เกิดโรค Chilo-
donellosis ในปลาแทบทุกชนิด ทั้งปลาสวยงามและ
ปลาเศรษฐกิจ  โปรโตซัวชนิดนี้จะอาศัยอยู่ที่ผิวหนัง
และเหงือกปลา ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น 
ปลาหนาแน่น ปลาอ่อนแอจากปัจจัยต่างๆ  การมีสาร
อินทรีย์สะสมในน�้ามาก ในภาวะเช่นนี้ Chilodonella 
จะแบ่งตัวเพิ่มจ�านวนอย่างรวดเร็วและท�าให้ปลา
ตายเป็นจ�านวนมาก Chilodonella ที่อาศัยบนตัว
ปลาจะดูดกินเซลล์เย่ือบุผิวหนังและท�าให้เกิดแผล
เปื่อยที่เยื่อบุผิวหนัง และเหงอืก  มกัพบลกัษณะ hyper-
plasia ที ่gill epithelium ที่เริ่มจากจุดเล็กๆ แล้วขยาย
เพ่ิมขึ้นเป็นบริเวณกว้างท�าให้พื้นที่ผิวในการแลก
เปลี่ยนก๊าซที่เหงือกลดลง ลักษณะการก่อโรคจะเกิด
ขึ้นอย่างช้าๆ การติดเชื้อในระยะแรกไม่สามารถเห็น
รอยโรคได้ด้วยตาเปล่า ดังนั้นเมื่อพบรอยโรคหรือพบ
ว่าปลาเริ่มมีแผลท่ีผิวหนังแล้วจึงมักจะมีการติดเช้ือ
อย่างรุนแรงมากเกินกว่าจะแก้ไขได้ ปลามักจะตาย
ด้วยอาการขาดออกซิเจน และการเสียสมดุลย์ของ
น�้าในร่างกาย  การตรวจวินิจฉัยสามารถท�าได้โดย
การท�า fin biopsy, gill biopsy และ wet mount เพื่อ
ตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์ร่วมกับการตรวจพบเชื้อ
ในบริเวณรอยโรคด้วยวิธีทางจุลพยาธิวิทยา สารเคมี
ที่ใช้ในการก�าจัดโปรโตซัวชนิดนี้ได้ดีคือฟอร์มาลิน 

 Ichthyopthirius อ่านว่า อิ๊คทีออพไทเรียส หรือที่เรียก
สั้นๆ ว่า อิ๊ค (Ich) มีขนาด 25-70 x 15-22   µm อาศัย
บนตัวปลาน�้าจืด ไม่สามารถด�ารงชีพได้ถ้าไม่มีโฮสต์ 
ปรับตัวได้ดีที่อุณหภูมิ10-30

o
C Ichthyopthirius เป็น

ซิลิเอทที่มีวงจรชีวิตแตกต่างจากซิลิเอทชนิดอื่นๆ 
วงจรชีวิตประกอบด้วยระยะที่เป็น theront (สัมผัสตัว
ปลา) trophont (เพิ่มจ�านวน มีนิวเคลียสรูปเกือกม้า) 

Ichthyophthirius

 โปรโตซัวแบ ่งตามการสร ้างอาหารได ้
เป็น 2 ชนิดหลัก คือ กลุ่มที่สังเคราะห์อาหารโดย
การสังเคราะห์แสงได้ (autotrophs) และกลุ่มที่ไม่
สามารถสังเคราะห์อาหารเองได้ (heterotrophs) 
โปรโตซัวบางชนิดถึงแม้จะสังเคราะห์แสงได้แต่ก็ยัง
ต้องการสารอาหารที่จ�าเป็นบางชนิด ซึ่งไม่สามารถ
สังเคราะห์ขึ้นเองได้ หรือในภาวะที่ไม ่มีแสงก็
สามารถเปลี่ยนลักษณะการได้รับอาหารจากการ
สังเคราะห์แสงเอง ได้มาเป็นการได้รับจากสิ่งมีชีวิต
อื่นๆแทน เราจึงเรียกโปรโตซัวในกลุ่มนี้ว่ามิกซ์โซ
โทรป (mixotrophs) การได้รับอาหารของพวกเฮท
เทอโรโทรป มี 2 แบบ คือ แบบแรกเป็นการได้รบั
อาหารทีเ่ป็นของเหลวโดยได้รบัผ่านเซลล์เมมเบรน (mem-
brane diffusion) และการได้รับแบบการส่งผ่าน
โดยตรง (active transport) นอกจากนี้การได้รับ
สารอาหารที่เป็นของเหลวหรือชิ้นอาหารเล็กๆ (par-
ticle) ยังสามารถเกิดโดยการกินของโปรโตซัวผ่าน
วิธีเอนโดไซโตซีส (endocytosis) พิโนไซโตซีส (pi-
nocytosis) และ ฟาโกไซโตซีส (phagocytosis)
                                                                                            โปรโตซั วด�ารงชีพอยู ่ได ้แทบทุกสภาพ
แวดล้อม เช่น ในน�้าในดินหรือเป็นปรสิตในสัตว์
ต่างๆ การด�ารงชีพของโปรโตซัวสามารถแบ่งได้เป็น 
4 ลักษณะ คือ
1.Free-living forms หมายถึง โปรโตซัวที่ด�ารงชีวิต
แบบอิสระไม่ต้องอาศัยอยู่บนสิ่งมีชีวิตอื่น สามารถ
ด�ารงชีพเป็นปรสิตได้ด้วยการเหนี่ยวน�าให้มีการเกาะ
ติดบนตัวโฮสต์ 

2.Facultative parasitic forms หมายถงึ โปรโตซวัที่ด�ารง
ชีวิตแบบอิสระในสภาพแวดล้อม ท่ีเหมาะสมแต่
เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปท�าให้มีสภาพไม่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและ การด�ารงชีวิต
หรือ การท่ีร่างกายโฮสต์อ่อนแอและ มีสภาพที่
เหมาะส�าหรับการเจริญของโปรโตซัวมากกว ่า 
โปรโตซัวชนิดน้ีก็สามารถเข้าสู่ร ่างกายโฮสต์และ
ด�ารงชีพเป็นปรสิตได้
3. Facultative free-living forms หมายถึง โปรโตซัว
ที่ด�ารงชีวิตอยู่อย่างปกติบนตัวโฮสต์ แต่ถ้าหลุดออก
จากโฮสต์ก็สามารถอยู่เป็นอิสระได้เช่นเดียวกัน
4. Parasitic forms หมายถึง โปรโตซัวที่ด�ารงชีวิตเป็น
ปรสิตอยู่บนร่างกายโฮสต์เท่าน้ันไม่สามารถด�ารง
ชีวิตอยู่เป็นอิสระได้โดยล�าพัง
 อย ่างไรก็ดี โปรโตซัวส ่วนใหญ่สามารถ
ปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างจากสภาพ
แวดล้อมที่อาศัยอยู่เป็นประจ�า และสามารถด�ารง
ชีวิตในโฮสต์ได้หลายชนิดท�าให้ยากแก่การวิเคราะห์
จ�าแนกว่าโปรโตซัวชนิดใดมีความจ�าเพาะต่อโฮสต์
ชนิดใด รวมถึงการบ่งบอกถึงระดับของความรุนแรง
ในการก่อโรคด้วยโปรโตซัวส่วนใหญ่มักจะก่อโรค
ในปลาที่อยู่ในภาวะอ่อนแอเท่านั้น โดยมีลักษณะ
เป็นการติดเชื้อแทรกซ้อนในปลาดังกล่าว โปรโตซัว
ที่ก่อโรคในปลาส่วนใหญ่เป็น free-living จัดอยู่ใน
กลุ่มที่ไม่เฉพาะเจาะจงต่อโฮสต์ สามารถพบได้ทั่วๆ
ไปในปลาหลายชนิดและก่อโรคได้ทุกอวัยวะ ในกรณี
ที่เป็นอวัยวะภายนอกสามารถพบได้ที่ผิวหนัง ครีบ 
และ เหงือก เป็นต้น

โปรโตซัวส�ำคัญที่ก่อโรคในสัตว์น�้ำ
Ciliate protozoa (Ciliophora) : Tetrahymena, 
Chilodonella, Ichthyophthirius,Tricodina, Epistylis, 
Zoothamnium
Flagellate protozoa (Sarcomastigophora) :  
Gymnodinium, Ichthyobodo (Costi), Hexamita
Sporozoa (Apicomplexa) : Coccidian, Gregarine
Myxosporea, Microsporidea : Myxobolus,  Henneguya, 
Nosema, Glugea, Pleistophora, Thelohania

เช่น ในทางเดินอาหารของโฮสต์ ขบวนการหลดุ
ออกจากเปลือกหรือซีสต์ประกอบด้ว การดูดซึมน�้า
เข้าไปภายซีสต์ และเกิดการกระตุ้นการท�างานของ
เอนไซม์ภายในเปลือกซีสต์ที่หุ ้มอยู ่ การด�าเนิน
ชีวิตกจ็ะเริม่ขึน้อกีครัง้ ร่วมกบัการแบ่งตวัเพิม่จ�านวน
ขึน้ของออร์แกเนลภายใน จากนั้นก็จะมีการขยาย
พันธุ ์เพิ่มจากโปรโตซัวที่ออกมาจากซีสต์นั้การเกิด
ภาวะดังกล่าวเป็นขั้นตอนส�าคัญในวงจรชีวิตของ
โปรโตซัวที่ เป ็นปรสิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ ่ม
ที่ต ้องถ่ายทอดระยะติดโรคไปยังโฮสต์ชนิดใหม่
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 Ichthyopthirius multifilis ท�าให้เกิดโรคจุด
ขาวในปลา (white spot disease) เมื่อตัวอ่อนระยะ 
tomite แตกออกจากซีสต์จะเข้าไปอาศัยเป็น theront 
อยู่บนตัวปลาทั้งที่ผิวหนังและเหงือก ถ้ามีการติด
เช้ืออย่างมากสามารถตรวจพบได้ที่ช่องหน้าตาและ
ภายในเยื่อบุช่องปากด้วย เมื่อ theront เข้าสู่ตัว
ปลาจะหลั่งเอนไซม์ hyaluronidase ออกมาย่อย
เซลล์ที่อยู่รอบๆ แล้วเบียดตัวแทรกเข้าไปในชั้นเยื่อ
บุหรือชั้นผิวหนังที่ลึกลงไป ฝังตัวและเจริญต่อไป
เป็น trophont วงจรชีวิตนี้ใช้เวลาประมาณ 7 วัน ที่
อุณหภูมิ 25

o

C การรักษาโรคเฉพาะในระยะที่อยู่บน
ตัวปลาจึงมักไม่ค่อยให้ผล ท�าให้มีอัตราการตาย
สูงถึง 100% เนื่องจากเยื่อบุผิวหนัง และเหงือกถูก
ท�าลาย และเปิดโอกาสให้เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อน
ได้ การตรวจวนิจิฉยัสามารถท�าได้โดยการท�า fin biopsy, 
gill biopsy และ wet mount จากผิวหนังและเหงือก 
การตรวจบริเวณจุดสีขาว พบ trophont ที่มีนิวเคลียส
รูปเกือกม้า การรักษาท�าได้โดยการก�าจัดทั้งตัวอ่อน
ที่อยู่ในน�้าและปรสิตบนตัวโฮสต์ อาจท�าได้โดยการ
เปล่ียนถ่ายน�้าทุกวันอย่างต่อเนื่องเพ่ือก�าจัดตัวอ่อน 
และการใช้สารเคมี เช่น เกลือ ฟอร์มาลิน เป็นต้น

Ichthyophthirius 

Ichthyophthirius  infect  fish tail fin 

 Tricodina อ่านว่า ทริโคดิน่าเป็นซิลิเอทที่มี
รูปร่างกลม แบน มีซีเลียรอบตัวมีอวัยวะส�าหรับเกาะ
ยดึ (adhesive disc) ทีฐ่านเซลล์ มขีนาดประมาณ 
30 -90µm สืบพันธุ ์ แบบไม ่ อาศั ย เพศด ้ วย
การแบ่งเซลล์แบบ binary fission พบได้ทั้งในน�้าจืด
และน�้าเค็ม ชนิดที่พบในน�้าจืด ได้แก่ T. nigra, T. 
mutabilis, T. acuta, T. fultoni, T. heterodentata, 
Trichodinella epizootica ชนิดที่พบในน�้าเค็ม ได้แก่ 
T. rectuncinata ส�าหรับ T. jadranica พบได้ทั้งใน
น�้าจืดและน�้าเค็มสามารถด�ารงชีวิตในธรรมชาติแบบ 
commensalism

 Tricodina หรอืทีเ่รยีกว่า เหบ็ระฆงัท�าให้เกดิ
โรค Tricodinosis มีความส�าคัญในแง่ของการเป็น 
external parasite มาก พบการติดเชื้อได้บ่อยใน
ปลาน�้าจืด เช่น ปลาดุก ปลาช่อน และปลาสวยงาม 
เป็นต้น การติดเชื้อจะพบที่ผิวหนังและเหงือกเป็น
ส่วนใหญ่ มีรายงานว่ามีโปรโตซัวหลายสายพันธุ ์
ที่สามารถปรับตัวอยู่ภายในร่างกายปลาได้ เช่น ใน
กระเพาะปัสสาวะ ท่อน�าไข่ และทางเดินอาหาร 
เป็นต้น ปลาที่แข็งแรงและมีสุขภาพดี ก็สามารถพบ
เห็บระฆังได้โดยไม่มีความผิดปกติแต่อย่างใด เห็บ
ระฆังจะเพิ่มจ�านวนขึ้นอย่างรวดเร็วในปลาท่ีอ่อนแอ 
ท�าลายเยื่อบุผิวหนังบริเวณต่างๆ การติดเชื้อชนิด
นี้ท�าให้มีอัตราการตายต�่า บางกรณีเป็นการติดเชื้อ
อย่างเรื้อรัง กรณีที่เชื้อร่วมกับปรสิตภายนอกชนิด
อื่นๆ จะท�าให้มีอัตราการตายสูงขึ้น 

 การตรวจวินิจฉัยสามารถท�าได้โดย mucous 
biopsy, fin biopsy และ gill biopsy ตรวจดูใต้
กล้องจุลทรรศน์ ส่วนการรักษาสามารถใช้สารเคมีใน 

Tricodina

Tricodina infect fish tail fin

Epistylis 

Zoothamnium

 Epistylis เป็นซิลิเอทรูปกรวยทรงสูงมีก้าน
ยืดติดกับวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตในน�้ามีขนาดแตกต่าง
กันไปตามสปีชี่ส์ ส่วนใหญ่ด�ารงชีพอยู่บนสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง บางชนิดมีช่วงชีวิตที่ด�ารงชีพเป็น free 
living ในปลาน�้าจืดมีการติดเชื้อ Epistylis ชนิดต่างๆ 
ได้แก่ E. lwoffi, E. colisarum, E. apisomae, E. 
transvaalensis ส่วน species สุดท้ายนั้นเดิมชื่อว่า 
Heteropolaria แต่ปัจจบุนัถกูเปลีย่นเป็น Epistylis แล้ว
 Epistylis ท�าให้เกดิโรค Red sore โดยจะจบั
เกาะกบัผวิหนงั เหงอืก ครบี หรอืช่องปากของปลาท�าให้
เกดิ hemorrhagic lesions มกัจะชอบเกาะเนือ้เยือ่แขง็
ของร่างกาย เช่น ครบี และ เหงอืก ส่วนใหญ่จะพบการ
ตดิเชือ้แบคทเีรยีแทรกซ้อนในบรเิวณเดยีวกนั พบว่า
บริเวณรอยโรคมีลักษณะเป็นขุยๆ การก่อโรคมักเป็น
แบบเรือ้รงัแต่ก็มบีางกรณีท่ีเป็นแบบเฉยีบพลนัหากมี
การตดิเชือ้แบคทเีรยีแทรกซ้อนในกระแสเลอืด

 Zoothamnium เป็นซลิเิอทแบบเกาะตดิโฮสต์
อีกชนิดหน่ึงท่ีพบบ่อยได้ในปลาและกุ้งทะเล ความส�าคญั 
ของการเป็นปรสิตในปลามีน้อยเมื่อเทียบกับการก่อ

 การตรวจ Epistylis ท�าโดย wet mount จาก
บรเิวณรอยโรค หรอืการตรวจทางจลุพยาธิวทิยาของ
เน้ือเย่ือพบ Epistylis การรกัษาใช้วธีิเดยีวกับการก�าจดั
ปรสติภายนอกท่ัวไป 

tomont ออกจากโฮสต์และเพิ่มจ�านวน tomite ภาย
ในซีสต์ ก่อนที่จะแตกออกแล้วเข้าเกาะบนตัวปลา 
ต่อไป

การก�าจัดปรสิตภายนอกทั่วไป เช่น ฟอร์มาลิน ด่าง
ทับทิม ร่วมกับการเปลี่ยนน�้า ปรับปรุงคุณภาพน�้า ลด
ปริมาณสารอินทรีย์ ลดความหนาแน่นในการเลี้ยง

โรคในกุง้ มรีปูร่างลกัษณะคล้าย Epistylis แต่ส่วนก้าน
สามารถยดืหดได้ เหน็เป็นลักษณะซิลเิอทแบบเกาะตดิ
ทีไ่ม่หยดุนิง่เมือ่ตรวจเนือ้เยือ่ด้วยการท�า wet mount ดู
ภายใต้กล้องจลุทรรศน์ การตรวจวนิิจฉยัโดยวธีิเดยีวกับ 
Epistylis จากบรเิวณเหงอืก หรือผวิหนัง การรักษาด้วย
สารเคม ีเช่น ฟอร์มาลนิ ร่วมกับการเปลีย่นความเคม็เพือ่
ให้กุง้ลอกคราบออก และการปรับปรุงคณุภาพน�า้

 
 Gymnodinium เป็น dinoflagellate ที่เป็น 
ทั้งพชื และสัตว์ถูกจัดแบ่งว่าเป็นพืชในกลุ่ม algae  
เนื่องจาก dinoflagellat ที่พบในมหาสมุทรมีความ
สามารถในการสังเคราะห์แสงได้ และถูกจัดแบ่งว่า
เป็นสัตว์ในกลุ่มโปรโตซัว เนื่องจากสามารถเคลื่อนที่
ได ้ มีผนังเซลล์หลายชั้น บางชนิดไม ่สามารถ
สังเคราะห์แสงได้ และยังด�ารงชีพเป็นปรสิตด้วย ใน
ภาวะปกติ Gymnodinium ด�ารงชีพแบบ free-living 
รูปร่างคล้ายรูปโดม มี flagella 2 เส้น ผนังเซลล์ชั้น
นอกเป็นโครงสร้างที่มี silica ผสมอยู่เรียก Theca มี
สีต่างๆ เช่น เขียว น�้าตาล และแดง
 Gymnodiniu ด�ารงชีพเป็นปรสิตภายนอก 
และภายในของปลาและสัตว์น�้าหลายชนิดโดยจะ 
สร้างโครงสร้างยึดเกาะตัวอ่อนระยะ Trophont ไว้กับ
โฮสต์และดูดกินสารอาหารจากโฮสต์ เมื่อโตได้ขนาด
เต็มที่ Tomont จะหลุดออกจากโฮสต์ และด�ารงชีพ
เป็นแพลงตอนที่มีรูปร่างเฉพาะซ่ึงสามารถวินิจฉัย
ได้ว่าเป็น Gymnodinium โดยตรวจพบ Tomont ใน
แหล่งน�้า ร่วมกับการตรวจพบ Trophont ในตัวปลา 
แต่ส�าหรับในระยะที่เกาะติดกับโฮสต์อาจบอกได้ยาก
ว่าเป็นปรสิตชนิด Gymnodinium ส�าหรับการรักษา
ยังไม่มรีายงาน แต่การก�าจดั Tomont ในระยะ free-living 
ด้วยคอปเปอร์ซัลเฟต จะช่วยลดอัตราการติดเชื้อได้

Gymnodinium

Zoothamnium
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Ichthyobodo infect fish eye

Hexamita 

Hole in the head

Coccidea

 Hexamita เป็นปรสิตในกลุ่ม flagellate มี
ชื่อพ้องว่า Octomitus มีขนาด 10-16 x 6-8 µm รูป
ร่างยาวรี มีนิวเคลียส 2 อัน ต่อเชื่อมกับ flagella 2 
ชุด ชุดละ 3 เส้น อยู่ทางด้านหน้าของเซลล์ และด้าน
ท้ายของเซลล์อีก 2 เส้น มีปากและ cytopharynx 

 โปรโตซัวในกลุ่มนี้เป็นโปรโตซัวที่พบในเยื่อ
บุทางเดินอาหาร ตับ ถุงลม และอวัยวะที่มีเยื่อบุผิว   
แต่เนื่องจากปลาขับถ่ายลงในน�้าจึงมีโอกาสที่จะพบ
โปรโตซัวนี้ในสิ่งขับถ่ายหรือ ในน�้าได้ในระยะเวลา
สั้นๆ เนื่องจากมีการด�ารงชีวิตแบบ Facultative free-
living form จึงไม่สามารถด�ารงชีวิตอยู่ภายนอกตัว
โฮสต์ได้ 
 รูปร่างลักษณะของโปรโตซัวในกลุ ่มนี้จะ
ประกอบด้วย apical complex ได้แก่ ส่วนที่เรียกว่า 
polar rings, rhopteries, micronemes และ conoid 
ซึ่งเป็นช่องรูปกรวยคว�่าที่ปลายด้านหน้าภายในมี
เส้นใยโปรตีนขดเป็นเกลียวอยู่และ จะยืดออกมา
เพื่อแทรกเข้าสู ่เนื้อเย่ือต่างๆ โปรโตซัวในกลุ่มนี้มี
วงจรชีวิตที่ซับซ้อนสามารถเพิ่มจ�านวนได้ทั้งแบบ
อาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศ 
 ปลาติดเชื้อโดยการกินซีสต์จากนั้นซีสต์
จะแตกออกและมีsporozoites ไชเข้าสูผ่นงัทางเดิน
อาหารเพ่ิมจ�านวนขึน้ และท�าให้เนื้อ เยื่อเสียหายและ
มีmerozoites แพร่กระจายไปยังอวัยวะต่างๆ ทาง
กระแสเลือดและเน้ือเย่ือใกล้เคียง และพัฒนาการ
ติดเชื้อต่อไปจนเกิดเป็น gamonts ซึ่งจะสร้างเซลล์
สืบพันธุ์และสามารถสบืพันธ์ุแบบอาศยัเพศได้อย่างไร
กด็ ี โปรโตซัวในกลุ่มนี้มีรูปแบบการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของเซลล์หลากหลาย และมีโฮสต์ไม่
จ�าเพาะได้หลายชนิด ปลาที่เคยมีรายงานการตรวจ
พบ เช่น ปลา กลุ่ม cichlid เช่น ปลาปอมปาดัวร์ ปลา
ออสก้า และปลาหมอ ปลากลุ่ม cyprinid เช่น ปลาไน 
ปลาคาร์พ เป็นต้น การรักษาอาจท�าได้โดยให้ยาผสม
อาหาร เช่น Metronidazole, Magnesium sulfate 
ร่วมกับการเพิ่มอุณหภูมิ และการปรับปรุงคุณภาพน�้า

Gregarine

Myxosporea

 โปรโตซัวในกลุ ่มนี้ เป ็นโปรโตซัวที่พบใน
ช่องว่างในทางเดินอาหารของสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลัง ได้แก่ แมลง กุ้ง ปู และหอย เป็นต้น รูปร่าง
ลักษณะของโปรโตซวัในกลุม่นีจ้ะประกอบด้วย apical 
complex ได้แก่ อวัยวะเกาะยึดที่เรียกว่า epimerite 

 Myxosporea เป็นกลุม่ของโปรโตซัวทีม่สีปอร์ที่
มรีปูร่างเฉพาะ มนีวิเคลยีสหลายอนัอยูภ่ายใน แบ่งตาม
ลักษณะการติดเชื้อได้  2 แบบ คือ coelozoic และ 
histozoic โดยแบบแรกจะฝังตัวอยู่ในช่องว่างต่างๆ
ของร่างกายรวมถึงอวัยวะที่มีช่องว่าง เช่น กระเพาะ
อาหาร ถุงลม เป็นต้น แบบที่สองจะฝังตัวในเนื้อเยื่อ
ต่างๆ เช่น กล้ามเนื้อ และกระดูกอ่อน โดยจะท�าให้
เกิดลักษณะรอยโรค ที่เป็นตุ่มนูนสีขาวเห็นได้ด้วย
ตาเปล่า เช่น Myxobolus cerebralis  ท�าให้เกิดโรค 
whirling disease หรือ black tail disease ในปลา
ซัลมอนและปลาคาร์พ สปอร์จะฝังตวัในกระดกูอ่อนของ 
ปลาวัยอ่อน หรือกระดูกอ่อนที่เหงือกของปลาที่โต
เต็มวัย ท�าให้ปลามีรูปร่างบิดเบี้ยว ว่ายน�้าแบบควง
สว่าน เสียการทรงตัว และเกิดเนื้อตายสีด�าที่บริเวณ
โคนหาง Henneguya  พบได้ในซี่เหงือก กล้ามเนื้อ
และอวัยวะที่มีช่องว่างของปลาน�้าจืด เช่น ปลาหมอ 
ปลาสวาย หรือในปลาน�้ากร่อย เช่น ปลากระพงขาว 
สปอร์ของโปรโตซัวชนิดนี้มีรูปร่างยาวรี ปลายเซลล์
แยกเป็น 2 แฉก บริเวณที่มีโปรโตซัวนี้อยู่โดยเฉพาะที่
ผิวหนังจะเห็นเป็นตุ่มนูนสีขาวชัดเจน
 การตรวจวนิจิฉยัโดยการท�า wet mount จาก
บรเิวณรอยโรคในกรณีทีพ่บตุม่นนูสขีาวๆ ทีก่ล้ามเนือ้
หรือช่องว่างในอวัยวะต่างๆ กรณีที่สงสัยว่าเป็นการ
ตดิเชือ้ภายในกระดกูอ่อนควรใช้การตรวจทางจลุพยาธิ
วทิยา ในกรณทีีต้่องการตรวจปลาทีย่งัไม่แสดงอาการ 
อาจท�าการการณุฆาต แล้วใช้เอนไซม์ย่อยสลายกระดกู
อ่อนบรเิวณส่วนหวั แล้วท�าให้สปอร์ของ M. cerebralis 
ตกตะกอนลงมา สปอร์มีรูปร่างกลมขนาดประมาณ 

Ichthyobodo

 Ichthyobodo necator เป็น flagellate มีชื่อ
เดิม Costia necatrix เป็นโปรโตซัวที่มีรูปร่างแบน
รี ขนาด 10 x 5 µm มี flagella 2 เส้น ด�ารงชีพเป็น 
free-living หรือปรสิตเกาะติดที่เยื่อบุผิวเหงือกของ
ปลาน�้าจืด แต่ก็สามารถปรับตัวอยู่ได้ในปลาทะเล 
ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม 
ในช่วง 2-3

o

C 
 Ichthyobodo necator เป็นปรสิตภายนอกที่
มีขนาดเล็กมากที่พบในปลาน�้าจืดวัยอ่อน ท�าให้เกิด
โรค costiosis โดยจะเห็นเป็นปื้นสีขาวๆที่ผิวหนัง ซึ่ง
เป็นบริเวณที่มีตัวอ่อนของ Ichthyobodo เกาะติด
และมี hyperplasia ของเซลล์เยื่อบุที่บริเวณนั้น ปลา
จะสร้างเมือกมากขึ้น มีอัตราการตายสูง
 การตรวจวินิจฉัย เนื่องจากปรสิตชนิดน้ี
สามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ระหว่างระยะเกาะ
ติด และ free-living และจะออกจากโฮสต์ เมื่อโฮสต์
ตายหรือเมื่อเนื้อเยื่อถูกท�า biopsy ดังนั้นวิธีการตรวจ
ทีด่ทีีสุ่ดคอืการตรวจวนิจิฉยัโดยการท�า wet mount จาก
รอยโรค ตรวจดูด้วยก�าลังขยายต�่า ส่วนวิธีการรักษา 
สามารถท�าได้โดยการเลือกใช้สารเคมีที่ให้ผลในการ
ท�าลายปรสิตภายนอก เช่น ฟอร์มาลิน เกลือแกง ด่าง 
ทับทิม เป็นต้น

ยาวต่อเนื่องไปเป็นรูเปิดทางด้านท้ายของเซลล์ ด�ารง
ชีพแบบ free-living หรือ endocommensal หรือ 
endoparasitic  ที่มีรายงานในปลามี 2 สายพันธุ์ 
โดย H. salmonis พบว่ามีรายงานการติดเชื้อในปลา
มากกว่าสายพันธุ์อื่นๆ
 Hexamita ท�าให้เกิดโรค Hexamitosis 
หรือ Spironucleosis หรือ Octomitiasis ในปลา
ซัลมอน และปลาสวยงามที่อ่อนแอ และโรค Hole 
in the head syndrome ในปลาหลายชนิด ปรสิต
ชนิดนี้สามารถพบได้ในทางเดินอาหารของปลาปกติ
ด้วย ในปลาสวยงามโดยเฉพาะปลาออสการ์ ปลา
ปอมป์ปาดวัร์ ที่เป็นโรค Hole in the head นั้นมักพบ
ปรสิตชนิดนี้ในทางเดินอาหารของปลา จึงเชื่อว่าน่า
จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการท�าให้เกิดรอยโรคดังกล่าว
แต่กระบวนการก่อโรคเกิดขึ้นได้อย่างไรยังไม่เป็นที่
ทราบแน่ชัด ปลาป่วยไม่แสดงอาการผิดปกติ แต่เริ่ม
มีรูเล็กๆ บริเวณกระดูกส่วนหัวตามแนว lateral line 
แล้วลุกลามขยายขนาดใหญ่ พัฒนาการของโรคเป็น
ไปอย่างช้าๆ สุดท้ายจะท�าให้ปลาไม่กินอาหารและ
ตายในที่สุด
 ตรวจวินิจฉัยได้โดยการท�า Fecal smear, 
necropsy พบ trophozoites ในล�าไส้ส่วนต้น แต่
ควรท�า severity grading เพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจ
พบปรสิตชนิดน้ีในทางเดินอาหารน้ัน เป็นสาเหตุ
ของโรคและความผิดปกติต่างๆหรือไม่ เนื่องจาก
สามารถตรวจพบปรสิตชนิดนี้ได้ในปลาปกติ ดังนั้น
ในกรณีดังกล่าวจึงไม่จ�าเป็นต้องให้การรักษาแต่
อย่างใด แต่กรณีที่มีการติดเชื้อมากสามารถรักษา
ด้วย Metronidazole, Magnesium sulfate ร่วมกับ
การเพิ่มอุณหภูมิ และการปรับปรุงคุณภาพน�้า 

ล�าตัวมีรูปร่างเป็นปล้อง ๆ สร้างซีสต์ และแบ่งตัว
แบบ binary fission และ multiple fission ได้ไม่พบ
การก่อโรคในปลา แต่พบการก่อโรคในกุ้ง และหอย 
ท�าให้เกิดการระคายเคือง เจริญเติบโตช้า แคระแก
รน ท�าให้เกิดโรคขี้ขาวได้ในกุ้งทะเล การรักษาอาจ
ท�าได้โดยให้ยาผสมอาหาร เช่น Metronidazole, 
Magnesium sulfate ร่วมกับการเพิ่มอุณหภูมิ และ
การปรับปรุงคุณภาพน�้า
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Microsporidia

 โปรโตซัวในกลุ่ม Microsporidia มีลักษณะ
เป็นสปอร์ขนาดเล็กสามารถติดต่อระหว่างสัตว์น�้า
ได้โดยสปอร์จะถูกกินเข้าไปในทางเดินอาหารแล้ว
แตกออกภายในล�าไส้เป็น sporoplasm ซึ่งจะแทรก
เข้าไปในผนังเยื่อบุทางเดินอาหาร เข้าสู่กระแสเลือด
แล้วเคลื่อนที่ไปยังอวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะในกล้าม
เนื้อ ท�าให้กล้ามเนื้อเปลี่ยนเป็นสีขาวเนื่องจากมี
ปรสิตในกลุ่มนี้แทรกอยู่จ�านวนมากและเกิดเป็นตุ่ม
สีขาวๆที่ผิวหนังของปลา จ�านวนของสปอร์ภายใน 
sporont สามารถใช้เป็นดรรชนีจ�าแนกกลุ ่มของ 
Microsporidia ได้ เช่น Nosema แต่ละ sporont 
ผลิตสปอร์ได้ 1 เซลล์ Glugea (2 เซลล์)  Thelohania 
(8 เซลล์) และ Pleistophora (16 เซลล์) การขยาย
พันธุ์เป็นแบบ binary fission หรือ multiple fissions
 การก่อโรคโดยโปรโตซัวในกลุ่มนี้พบได้น้อย
กว่า Myxosporea การติดเชื้อค่อนข้างจะเฉพาะต่อ
ชนิดของปลายกเว้น Pleistophora และ Glugea บาง
ชนิดสามารถตรวจพบได้แทบทุกอวัยวะ ปลาที่มีการ
ติดเชื้ออาจไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆหรืออาจแสดง
ความผิดปกติของอวัยวะที่มีการติดเชื้อ สามารถ
ตรวจพบการติดเชื้อที่เหงือกและผิวหนังได้บ่อย โดย
มีลักษณะรอยโรคเฉพาะที่ผิวหนังที่เรียก xenoma 
ซึ่งประกอบด้วย hypertrophic cell และมีการแทรก
ตัวของโปรโตซัวอยู่ภายใน อาจพบรอยโรคลักษณะ
คล้ายก้อนเนื้องอกที่มีขนาดใหญ่ภายในมีxenoma 
จ�านวนมาก
 รอยโรคที่พบที่ผิวหนังมีลักษณะคล้ายโรค
ต่างๆ ได้แก่ Myxozoan infection, white spot 
syndrome, lymphocystis, dermal metacercaria, 

7.4-9.7x7-10x6.2-7.4µm มเีมอืกหุม้ส่วนปลายเซลล์ 
และม ีglycogen vacuole อยูภ่ายในเป็นลกัษณะเฉพาะ
ของ myxobolus spp. สปอร์ที่อยู่ในตัวปลาสามารถ
ทนอยู่ที่ –20°C นานถึง 3 เดือนและอยู่ในน�้าที่มี
อุณหภูมิ 25-30°C ได้นานถึง 1 ปี โรคนี้ยังไม่มีวิธี
รักษาที่ได้ผล ดังนั้นจึงควรก�าจัดปลาในกลุ่มที่ติดเชื้อ
แล้วท�าการก�าจัดเชื้อในบ่อให้หมดไปโดยใช้ปูนขาว
แช่บ่อทิ้งไว้เป็นเวลา 2 วัน

granulomas, neoplasia การตรวจวินิจฉัยท�าได้โดย
การตรวจเน้ือเยื่อสดภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบสปอร์
ที่แตกออกมามีรูปไข่รีๆ มีขั้วหัวและท้าย สปอร์ที่พบ
มีขนาดประมาณ 2-10 µm หรืออาจท�าการตรวจโดย
วิธีทางจุลพยาธิวิทยา การรักษามักไม่ค่อยได้ผล โดย
เฉพาะอย่างยิ่งสปอร์ค่อนข้างทนทาน อาศัยอยู่ในสิ่ง
แวดล้อมได้นานเป็นปีๆ มีรายงานการใช้ Toltazuril 
ในการก�าจัดเชื้อ อย่างไรก็ดีเมื่อพบการติดเชื้อใน
ปลา ควรก�าจัดปลาท่ีเป็นโรคและฆ่าเชื้อท�าความ
สะอาดบ่อเลี้ยงเพื่อท�าลายสปอร์
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 Protozoa is an organism in Kingdom Protista that has complicated structure within one cell. 

It can be divided in to many phyla by the cell structure and metabolism. Protozoa is more like animal 

than plant. It can colonize as a big colony or separate as individual, pleomorphism form according to 

osmotic pressure and cellular matrix in cytoplasm. There are more than 50,000 species protozoa in 

water, soil, humid environment or other life. In the environment with high organic matter and appropri-

ate temperature, it can numerously propagate by binary fission within 2-3 hours. In contrast, drastic 

environment decrease protozoa population and stimulate cyst formation. In aquatic animal, protozoa 

dwelling cause irritation to gill, fin and skin. The use of drug or chemical to eliminate the tiny protozoa 

from the animal tissue without adverse effect to host is very difficult. Therefore, Veterinarian should 

consider the prevention procedure of the system. If the outbreak has being occurred the unfavorable 

environment adaptation is preferable. 

Keywords:  Protozoa,   Aquatic animal

1)Department of Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University,

Henry-Dunant Rd., Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND

Protozoa in Aquatic Animal

Abstract

้





57

Review article

Vol. 23  No. 3  July - September  2010

The Journal of Thai Veterinary Practitioners (2010)  / วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบ�าบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (2553)   23:3, 57-69

ชาตรี คติวรเวช
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 น�้าที่ใช้เลี้ยงปลาสวยงาม ได้แก่ น�้าประปา แหล่งน�้าธรรมชาติ น�้าบาดาล และน�้าฝน โดยน�้าประปา

ต้องผ่านการบ�าบัดให้ปราศจากคลอรีนก่อนน�าไปใช้ ด้วยการพักน�้า การใช้ความร้อนจากการต้มน�้าหรือ การใช้

แสงแดด การใช้เครื่องปั๊มลม และการใช้ตัวดูดซับเช่น ถ่านคาร์บอน หรือสารโซเดียมไธโอซัลเฟต วัตถุประสงค์

ในการกรองเพื่อการลดปริมาณไนโตรเจน การกรองสิ่งสกปรก และเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของน�้า  ของเสีย

จะอยู่ในรูปของแอมโมเนียและคาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ถูกน�าไปใช้โดยพืชน�้าผ่านขบวนการ

สังเคราะห์แสง ส่วนของเสียหลักที่เป็นแอมโมเนียละลายกับน�้ากลายเป็นแอมโมเนียมไอออนและถูกแบคทีเรีย

ไนโตรโซโมแนส เปลี่ยนเป็นไนไตรท์ซึ่งเป็นพิษต่อปลา หลังจากนั้นแบคทีเรียไนโตรแบคเตอร์จะเปลี่ยนไนไตรท์

ให้เป็นไนเตรทซึ่งไม่เป็นพิษ และพรรณไม้น�้าเอาไนไตรท์ไปใช้หรือถูกขจัดออกเมื่อเปลี่ยนถ่ายน�้า  วัสดุกรอง

แบ่งได้เป็น 4 ประเภทได้แก่ วัสดุกรองกายภาพส�าหรับกรองอนุภาคขนาดใหญ่ วัสดุกรองชีวภาพเพื่อให้จุลชีพ

ที่มีประโยชน์อาศัย วัสดุกรองแบบดูดซับเพื่อช่วยดูดจับสารอันตราย สี และกลิ่นในน�้า และวัสดุกรองเคมีเพื่อ

ช่วยควบคุมหรือปรับแต่งคุณลักษณะทางเคมีของน�้า การจัดเรียงวัสดุกรอง น�้าเสียต้องผ่านวัสดุกรองกายภาพ

ก่อนเสมอ หลังจากนั้นน�้าจะไหลผ่านวัสดุกรองชีวภาพ วัสดุกรองแบบดูดซับและทางเคมีก่อนที่จะใช้ปั๊มน�้าดูด

เข้าสู่บ่อเลี้ยงเป็นวัฏจักรต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: น�้ำ กำรบ�ำบัด ระบบกรอง ปลำสวยงำม

1)
ภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

#
ผู้รับผิดชอบบทความ

การบ�าบัดน�้าและความส�าคัญของระบบกรอง
ที่ใช้ในปลาสวยงาม

บทคัดย่อ
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 ปัจจัยสี่ อันได้แก่ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม 

อาหารและยารักษาโรค เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จ�าเป็น

ต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งปลาสวยงามจะมี

ปัจจัยสี่ที่จ�าเป็นเช่นเดียวกัน ได้แก่ ที่อยู่อาศัย (บ่อ 

อ่างหรือตู้ปลา) น�้าและคุณภาพน�้า (ไม่ใช่เครื่องนุ่ง

ห่ม) อาหาร และ สุขภาพ (ยารักษาโรค) โดยจะเห็น

ได้ว่า มีปัจจัยหนึ่งที่มีความแตกต่างจากปัจจัยสี่ของ

มนุษย์อย่างชัดเจน คือ ปัจจัยที่สองในเรื่องราวของน�้า

และคุณภาพน�้า เนื่องจากตลอดชีวิตของปลาอาศัย

อยู่ในน�้าเป็นหลัก ตามธรรมชาติน�้าไหลช้าหรือเร็วไป

ตามล�าธาร ล�าคลอง ท�าให้ปลาได้รับน�้าใหม่ตลอด

เวลา ออกซิเจนในน�้าได้รับเกินเพียงพอ ในทางกลับ

กัน เมื่อปลาถูกจับมาเลี้ยงในตู้หรือบ่อซึ่งน�้าถูกกัก

เก็บในบริเวณที่จ�ากัด แม้ว่ามีการหมุนเวียนบ้างแต่

ยังคงเป็นน�้าเก่าที่ถูกบ�าบัด เช่นเดียวกับการอยู่ใน

ห้องปรับอากาศท่ีแตกต่างจากการออกไปสูดอากาศ

บริสุทธิ์ภายนอกบ้านนั่นเอง ซึ่งมนุษย์สามารถเลือก

ได้ แต่ปลาสวยงามไม่สามารถเลือกได้เช่นเดียวกับ

มนุษย์ เพราะฉะนั้นปัจจัยเรื่องน�้าและคุณภาพน�้าจึง

เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีพ

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเอง

แหล่งน�้าที่ใช้เลี้ยงมาจากหลายแหล่งด้วยกัน ดังนี้

1. น�้ำประปำ  เป็นแหล่งน�้ายอดนิยม เนื่องจากสะดวก

และง่าย ปราศจากเชื้อโรค เพราะคลอรีนในน�้าช่วย

ฆ่าเชื้อโรค จึงมั่นใจได้ แต่ข้อเสียคือ เสียค่าใช้จ่าย

ค่าน�้าประปาเพิ่มขึ้น น�้าประปาไม่สามารถน�ามาเลี้ยง

ปลาได้โดยตรง เนื่องจากคลอรีนที่ใช้ฆ่าเชื้อโรคใน

น�้าประปาจะส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อสัตว์

น�้า และท�าให้ตายภายใน 2 – 3 ชั่วโมงภายหลังจากที่

เลี้ยงในน�้าประปาที่ผ่านจากก๊อกน�้าโดยตรงโดยไม่มี

การบ�าบัด ดังนั้น น�้าประปาต้องมีการพักน�้าหรือการ

บ�าบัดเพื่อให้ปราศจากคลอรีนก่อนน�าไปใช้

2. แหล่งน�้ำตำมธรรมชำติ ได้แก่ แม่น�้า ล�าคลอง 

ต่างๆ แหล่งน�้าชนิดนี้สุ่มเสี่ยงต่อเชื้อโรคค่อนข้างมาก 

และควรจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของน�้า ไม่

ว่าจะเป็นความกระด้าง ความเป็นกรดด่าง และควร

ท�าการบ�าบัดก่อนน�ามาเลี้ยง เพราะฉะนั้น เป็นเรื่อง

ยุ่งยากและเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย

3. แหล่งน�้ำบำดำล โดยส่วนใหญ่จะพบในกรณี

ของฟาร์มสัตว์น�้าทั่วไป ตามบ้านในต่างจังหวัดหรือ

บ้านที่มีการใช้น�้าบาดาลอยู่แล้ว ข้อดีของการใช้น�้า

บาดาลในการเลี้ยง คือ ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือค่าน�้า 

น�้าผ่านการกรองสู่ชั้นใต้ดินจึงมีความใส ไม่มีคลอรีน 

มีเชื้อโรคน้อย จึงใช้เลี้ยงปลาได้โดยตรง แต่ข้อเสียคือ 

ก่อนน�ามาใช้ควรทดสอบความกระด้าง และค่าความ

เป็นกรดด่างก่อนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ และ

แม้ว่าจะเป็นน�้าบาดาลที่ผ่านการกรองโดยชั้นหินท่ี

อยู่ใต้ดิน ซึ่งเชื้อโรคจะถูกกรองผ่านระดับหนึ่ง แต่ยัง

คงมีความเสี่ยงอยู่บ้างแล้วแต่พื้นที่ 

4. น�้ำฝน เป็นน�้าสะอาด บริสุทธิ์ แต่ในปัจจุบันกลาย

เป็นฝนกรด ซึ่งได้ชะล้างอนุภาคต่างๆที่แขวนลอยอยู่

ในอากาศเน่ืองจากมลพิษท้ังหลายปนเปื้อนมากับน�้า

ฝนด้วย ดังนั้น ความเหมาะสมของคุณภาพน�้าฝนจะ

มีความเส่ียงสูงท่ีจะท�าให้ปลาป่วยหรือตายหากไม่

ผ่านการบ�าบัดก่อนน�ามาใช้เลี้ยงปลา

 ประเด็นส�าคัญที่กล่าวถึงแหล่งที่มาของน�้า

ที่ใช้เลี้ยง เกิดจากการที่ผู้เลี้ยงซื้อปลาจากแหล่งน�้า

ชนิดหน่ึงแล้วไปเล้ียงในแหล่งน�้าอีกชนิดหน่ึง ก่อให้

เกิดอาการน๊อคน�้าและตายอย่างรวดเร็ว อาการ

น๊อคน�้าเกิดได้จากหลายสถานการณ์ สถานการณ์

หลักๆที่ก่อให้เกิดปัญหานี้ ได้แก่ การเลี้ยงปลาผิดน�้า 

เปลี่ยนน�้าหรือเปลี่ยนอุณหภูมิกระทันหันโดยเฉพาะ

ช่วงอากาศเย็นๆ 

 อาการปลาผิดน�้าแล้วเกิดน๊อคน�้าเกิดขึ้น

ได้เสมอ โดยจะทยอยตายทีละตัวๆอย่างไม่ทราบ

สาเหตุ จะพบว่าปลาที่ถูกเลี้ยงในน�้าบาดาล พอมา

เลี้ยงด้วยน�้าประปา ปลาจะมีความไวต่อคลอรีนพอ

สมควร จะท�าให้เกิดอาการน๊อคน�้าและซึมๆนอนก้น

บ่อหรือตู้ หรือลอยนิ่งๆระดับผิวน�้า ในช่วงแรก หาก

ปลาไม่สามารถปรับตัวได้ทัน จะตายประมาณ 2 – 3 

วันหลังจากที่ซื้อมา หากไม่ตายแต่เลี้ยงไม่ค่อยโตใน

ช่วงแรกๆ หากปลาที่ซื้อมาถูกเพาะและเลี้ยงในน�้า

ประปา ปัญหาของการยืนน�้าและการผิดน�้าจะไม่มี

ให้ปรากฏมากนัก ส่วนใหญ่จะร่าเริงและพร้อมกิน

อาหารได้ทันที ดังนั้น สิ่งที่ต้องใส่ใจคือ ปลาที่ซื้อมา

ถูกเลี้ยงมาด้วย  แหล่งน�้าประเภทไหน

 ในการเลือกซื้อปลามาเลี้ยง ควรสอบถามผู้

ขายว่าเลี้ยงมาด้วยน�้าประปา น�้าบาดาล หรืออื่นๆ 

หากเลี้ยงด้วยน�้าบาดาล น�้าที่ใช้เลี้ยงควรต้องกักน�้า

ทิ้งไว้หลายๆวัน เพื่อให้คลอรีนสลายตัวให้หมดสิ้น 

เมื่อเริ่มเลี้ยงใส่น�้าประปาที่ทิ้งไว้นานหลายวันแล้ว 

ใส่เกลือเม็ด งดอาหารทุกชนิด แล้วรอดูอาการต่อไป 

และที่ส�าคัญควรกักโรคก่อนเลี้ยงใส่ตู้หลักหรือบ่อที่

เลี้ยงอยู่ (Alderton, 1997)
 อย่างไรก็ตาม การบ�าบัดน�้าประปาเพ่ือให้

ปราศจากคลอรีนมีหลากหลายวิธีการเพื่อน�ามาใช้

เลี้ยง ดังต่อไปนี้

1. กำรพักน�ำ้ไว้ในภำชนะปำกกว้ำง ประมาณ 1 – 2 วนั

เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดและนิยมใช้ เนื่องจากไม่ต้อง

เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีใดๆเพิ่มเติม 

ข้อดี 

1.1 ได้น�้าสะอาดปราศจากคลอรีน เชื้อโรคและสาร

เคมีใดๆ 

ข้อเสีย 

1.1 เสียพื้นที่เพื่อกักเก็บน�้า หากมีพื้นที่จ�ากัดอาจจะ

ไม่สะดวกในการใช้วิธีนี้

1.2 ใช้เวลานาน หากต้องการน�้าสะอาดปราศจาก

คลอรีนโดยเร่งด่วน จะไม่สามารถใช้น�้าได้

1.3 เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการซื้อภาชนะ เช่น ถัง

พลาสติก อ่างน�้า หรือกาละมัง เป็นต้น
2. กำรใช้ควำมร้อนจำกกำรต้มน�้ำให้เดือด หรือ กำร
ใช้แสงแดด 
ข้อดี 
2.1 ได้น�้าสะอาดปราศจากคลอรีน เชื้อโรคและสาร
เคมีใดๆ 
2.2 ใช้น�้าได้โดยไม่ต้องรอการพักน�้าเป็นวันๆ

ข้อเสีย
2.1 เสียพื้นที่เพื่อกักเก็บน�้า หากมีพื้นที่จ�ากัดอาจจะ

ไม่สะดวกในการใช้วิธีนี้

2.2 เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มหากใช้วิธีการต้มน�้าให้เดือด

2.3 อุณหภูมิสูงกว่าน�้าในบ่อเลี้ยง หากเปลี่ยนน�้าจะ

ท�าให้อุณหภูมิของน�้าในบ่อหรือตู้เปลี่ยนแปลงอย่าง

กะทันหัน จนท�าให้ปลาปรับตัวไม่ทัน เกิดอาการเจ็บ

ป่วยได้ ส�าคัญมาก ต้องค�านึงถึงและระมัดระวังให้ดี

3.กำรใช้เครื่องปั๊มลมในกำรตีออกซิเจนในน�้ำที่ขังไว้ 

จะเป็นการเร่งให้คลอรีนในน�้าระเหยไปในอากาศ

ได้เร็วขึ้น ยิ่งออกซิเจนมีความแรงมากเท่าไหร่ การ

ระเหยของคลอรีนจะเร็วขึ้นเท่านั้น 

ข้อดี 

3.1 ได้น�้าสะอาดปราศจากคลอรีน เชื้อโรคและสาร

เคมีใดๆ 

3.2 ใช้น�้าได้โดยไม่ต้องรอการพักน�้าเป็นวันๆ แค่

ประมาณ 3 – 6 ชั่วโมงจะสามารถน�ามาใช้งาน

ได้ หากมีบ่อหรือตู้ส�ารอง ใส่น�้าประปาไว้และให้

ออกซิเจนเพื่อเปลี่ยนน�้า 100% ได้สะดวกและรวดเร็ว

กว่าขังน�้าไว้ธรรมดา

ข้อเสีย

3.1 เสียพื้นที่เพื่อกักเก็บน�้า หากมีพื้นที่จ�ากัดอาจจะ

ไม่สะดวกในการใช้วิธีนี้

3.2 เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มกับอุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะค่า

ไฟที่ใช้กับเครื่องปั๊มลม

4. กำรใช้ถ่ำนคำร์บอน เป็นตัวดูดซับกลิ่น สี ของสาร

คลอรีนให้หมดไปจากน�้า ซึ่งส่วนใหญ่จะมาในรูปของ

เครื่องกรองน�้าหรือบ�าบัดน�้านั่นเอง 

ข้อดี 

4.1 ได้น�้าสะอาดปราศจากคลอรีน เชื้อโรคและสาร

เคมีใดๆ 

4.2 ใช้น�้าได้ทันที สะดวกมาก หากต้องการเปลี่ยนน�้า 

100% จะสามารถท�าได้ทันที

4.3 ใช้พื้นที่น้อย เครื่องกรองน�้าส่วนใหญ่จะเป็น

เครื่องออกแนวทรงสูง ทรงกระบอก ไม่กว้างมากนัก 

จึงไม่เสียพื้นที่มากในการใช้งาน

ข้อเสีย 

4.1 เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการซื้อเครื่องกรองน�้า 

5.กำรใช้สำรโซเดียมไธโอซัลเฟต เป็นตัวละลาย
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เพราะสารตัวนี้มีคุณสมบัติในการก�าจัดสารคลอรีน 

ในท้องตลาดรู้จักกันดีและมักจะเรียกกันว่า ยาลด

คลอรีน มีทั้งในรูปแบบที่เป็นน�้าและเป็นแท่ง โดยรูป

แบบที่เป็นน�้า จะน�ารูปแบบที่เป็นแท่งมาละลายน�้า

และบรรจุจ�าหน่ายนั่นเอง

ข้อดี

5.1 สะดวก ง่าย ใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการเปลี่ยนน�้า

 ข้อเสีย 

5.1 เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการซื้อยาลดคลอรีน

5.2 สารเคมีมีผลต่อตัวปลา โดยเฉพาะตับและไตใน

การก�าจัดสารเคมีดังกล่าว ดังนั้น วิธีนี้ไม่ควรใช้บ่อย

ในการเลี้ยงปลา เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อตัวปลา

โดยตรง

การกรอง (fiFiltration)
 ในปัจจุบัน ปัญหาความเบื่อหน่ายของผู้เลี้ยง

ในการเปลี่ยนถ่ายน�้า ท�าความสะอาดตู้ปลาก�าลังจะ

หมดไป หรือช่วยบรรเทาภาระดังกล่าวลงไปได้มาก 

ท�าให้การเลี้ยงปลากลายเป็นเรื่องสนุกและท้าทาย        

มากขึ้น เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่จะมาช่วยแก้

ปัญหาเหล่านี้ ได้แก่ ระบบการกรอง ที่สามารถช่วย

รักษาคุณภาพน�้าภายในตู้หรือบ่อได้อย่างดีเยี่ยมโดย

ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน�้าบ่อยๆ

วัตถุประสงค์ของการกรอง

1. เพื่อการบ�าบัดไนโตรเจน (de-nitrification) เป็น

วัตถุประสงค ์หลัก ถือเป ็นหัวใจหลักส� าคัญใน

การกรอง โดยของเสียที่ปลาขับออกมาจะอยู่ในรูป

ของสารไนโตรเจนหรือแอมโมเนียที่อยู ่ในน�้าและ

คาร์บอนไดออกไซด์ โดยสามารถย้อนกลับไปเป็น

พิษต่อตัวปลาได้ง่าย ดังนั้น ในการกรองของเสียจะมี

แบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic      bacteria)

คอยช่วยในการบ�าบัดเปลี่ยนสารพิษดังกล่าวให้

กลายไปเป็นสารที่ไม่มีพิษ ซึ่งจะได้กล่าวถึงใน

รายละเอียดต่อไป

2. เพื่อช ่วยขจัดสิ่งสกปรก เศษอาหาร เศษ

ตะไคร่น�้า หรือมูลปลาซึ่งมีอนุภาคขนาดใหญ่ออก

ไปจากสภาพแวดล้อมท่ีปลาอยู ่อาศัย รวมไปถึง

อนภุาคแขวนลอยขนาดเล็กต่างๆ ท�าให้น�้าที่ผ่าน

การกรองจะปราศจากตะกอนและอนุภาคขนาด

ใหญ่เหล่านีอ้อกมาจึงท�าให้น�้าใสขึ้น

3. เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของน�้าเลียนแบบการไหล

ของน�้าตามธรรมชาติ ก่อให้เกิดการเคลื่อนตัวของน�้า

ไหลผ่านตัวปลา ท�าให้ออกซิเจนในน�้าเกิดการไหลวน

เวยีน ท�าให้ปลาเสมอืนได้รับน�า้ใหม่ท่ีไหลผ่านตวัปลา

โดยตลอด เช่นเดียวกับน�้าในล�าธาร (Warren, 2006) 

หลักการของระบบกรองโดยขบวนการไนตริฟิเคชัน 
(Nitrfiiffifiication)

รูปที่ 1 วัฏจักรไนโตรเจน (nitrogen cycle) 

โดยขบวนกำรไนตริฟิเคชั่นในกำรก�ำจัด

ของเสียโดยใช้จุลชีพ

แหล่งที่มำ : Skomal (2008)

 ของเสียที่ปลาขับออกมาจะอยู ่ในรูปของ
แอมโมเนียและคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นของเสีย
จากขบวนการ เผาผลาญพลังงานทางสรีรวิทยาหรือ
เมตาโบลิสม (metabolism)  คาร์บอนไดออกไซด์
จะถูกน�าไปใช้โดยพืชน�้า สาหร่ายหรือตะไคร่น�้า
ผ่านขบวนการสังเคราะห์แสงให้พืชเหล่านั้นปล่อย
ออกซิเจนออกมา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวปลา นั่นเป็น
การบ�าบัดของเสียแนวทางแรกที่เข ้าใจง่ายและ
เข้าใจกันดีอยู่แล้ว คล้ายกับการปลูกต้นไม้เพื่ออากาศ
บริสุทธิ์นั่นเอง
 ส ่ ว น ข อ ง เ สี ย ห ลั ก อี ก ช นิ ด ห นึ่ ง ที่ เ ป ็ น

แอมโมเนียออกมาละลายกับน�้าจะกลายไปเป็น

แอมโมเนียมไอออน(NH
4

+) โดยจะถูกแบคทีเรีย
ไนโตรโซโมแนส (Nitrosomonas bacteria) เปลี่ยน

สารแอมโมเนียมไอออนให้กลายไปเป็นไนไตรท์

(nitrite ; NO
2
) ซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดความเป็นพิษ

ต่อปลาหากมีปริมาณมาก หลังจากนั้น แบคทีเรีย

ไนโตรแบคเตอร์ (Nitrobacter bacteria) หรือ

แบคทีเรียไนโตรสไปร่า (Nitrospira bacteria) จะ

เปลี่ยนไนไตรท์ให้เป็นไนเตรท (nitrate ; NO
3
) ซึ่ง

ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อปลา และจะถูกพืช

หรือพรรณไม้น�้าถูกเอาไนไตรท์ไปใช้ ซึ่งนั่นคือเป็น

วัฎจักรของไนโตรเจน (nitrogen cycle) ดังรูปที่ 1 

หรือถูกขจัดออกไปเมื่อท�าการเปลี่ยนถ่ายน�้าใหม่ 

(U S Environmental Protection Agency, 2002) 

 ถึงแม้ว่าไนเตรทจะเป็นสารท่ีไม่ก่อให้เกิด

อันตรายต่อตัวปลาก็ตาม หากแม้สะสมไว้จ�านวน

มากจะไม่เป็นการดีและไม่ส่งเสริมต่อสุขภาพและ

การเจริญเติบโตของตัวปลา ดังนั้น การเปลี่ยนถ่าย

น�้าให้ปลาอยู่เป็นประจ�าจึงเป็นสิ่งที่ยังพึงกระท�าอยู่

นั่นเอง แม้ว่าจะมีระบบกรองที่ดีแค่ไหนก็ตาม จึง

สังเกตได้ว่าปลาที่เลี้ยงอยู ่ในตู ้นานๆโดยไม่ค่อย

เปลี่ยนถ่ายน�้าจะโตช้ากว่าและสุขภาพแข็งแรงน้อย

กว่าการเปลี่ยนถ่ายน�้าเป็นประจ�า นั่นหมายถึงน�้าที่

ผ่านการบ�าบัดมิอาจจะสู้น�้าใหม่ ใสสะอาด จากการ

เปลี่ยนถ่ายน�้าได้ เนื่องจากน�้าใหม่มีสารประกอบ

ไนโตรเจนที่เป็นพิษน้อยกว่านั่นเอง (Cover, 2006)

ประเภทของระบบกรอง
 ระบบการกรองมีหลากหลายรูปแบบ แต่ละ
รูปแบบจะมีข้อดีข้อเสียและประสิทธิภาพในการ
กรองแตกต่างกันไป โดยรูปแบบการกรองสามารถ
แบ่งกว้างๆออกได้เป็น 2 ประเภทอย่างง่าย นั่นคือ 
ระบบกรองที่อยู่ภายในและภายนอกตู้หรือบ่อนั่นเอง

1. ระบบกรองภำยใน (ตู้หรือบ่อ)

 เป็นระบบท่ีมีวัสดุและอุปกรณ์ในการบ�าบัด

ตั้งอยู่ภายในตู ้เลย หลักการท�างานเบื้องต้นโดย

อาศัยแรงดันของเครื่องปั๊มลมหรือเคร่ืองอ๊อกซิเจน

เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดแรงดูดของน�้าที่อยู่โดยรอบ 

ซึ่งจะมีการท�างานคล้ายกับตัวปั๊มน�้าที่จะดูดน�้าเข้า

มาในเครื่องและปล่อยออกไปตามท่อหรือสายยาง   

 ข้อดีของระบบกรองชนิดนี้สามารถกรองได้ดี

ระดับหนึ่ง ประสิทธิภาพการกรองแต่ละชนิดจะแตก

ต่างกันอีกด้วย ส่วนข้อเสียที่ส�าคัญ คือ เปลืองพื้นที่

ภายในตู้อย่างแน่นอน นอกจากนั้น การล้างท�าความ

สะอาดค่อนข้างล�าบากในบางประเภท เนื่องจากต้อง

ล้างทั้งตู้กันเลย หรือต้องแกะชิ้นส่วนต่างๆออกมา

ล้าง เนื่องจากมีสิ่งสกปรกอุดตันอยู่ตามซอกมุมต่างๆ

 ระบบกรองภายในตู ้ เ รียงล�าดับตาม

ประสิทธิภาพการกรองจากต�่าไปหาสูง มีดังนี้

1.1 กรองฟองน�้ำ ระบบการกรองแบบนี้วัสดุส่วนใหญ่

เป็นฟองน�้าตามชื่อเรียก อาศัยหลักการกรองที่กล่าว

ไปแล้วข้างต้น สามารถกรองตะกอนอนุภาคขนาด

ใหญ่ได้ดีและยังสามารถดูดซับเมือกปลาได้เป็น

อย่างดีโดยเฉพาะปลาทองเป็นปลาที่มีเมือกเยอะ 

อย่างไรก็ตาม หากการกรองไม่มีการน�าออกมาล้าง

ท�าความสะอาด ประสิทธิภาพจะด้อยลงอย่างรวดเร็ว 

โดยปกติควรจะต้องน�าออกมาล้างท�าความสะอาด

ทุกวันหรือเปลี่ยนฟองน�้าทุกสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับขนาด

ของตู้หรือบ่อและจ�านวนปลาที่เลี้ยง

 ระบบกรองฟองน�้าที่พบเห็นทั่วไป สามารถ

แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทย่อย ดังนี้
1.1.1 กรองฟองน�้ำที่ต่อกับปั๊มลมหรือออกซิเจน โดยมี

รูปทรงคล้ายทรงกระบอกมีท่อพลาสติกตรงกลางให้

ออกซิเจนพ่นออกตรงกลาง ฟองน�้าจะถูกห่อหุ้มล้อมรอบ
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 การกรองชนิดนี้อาจจะมีแบคทีเรียมาอาศัย

อยู่บ้างที่วัสดุกรอง แต่เมื่อล้างท�าความสะอาดจะ

หายไปเกือบหมด และพ้ืนผิวของฟองน�้าลื่นเกินไปที่

จะให้แบคทีเรียมาเกาะได้ดี ดังนั้น การกรองชนิดนี้จึง

ไม่ใช่การกรองระบบชีวภาพ ที่ใช้แบคทีเรียมาช่วยใน

การบ�าบัด หากใช้กรองชนิดนี้ในการเลี้ยง ควรจะต้อง

เปลี่ยนถ่ายน�้าบ่อยๆหรือทุกวัน วัสดุฟองน�้าสามารถ

เอาออกมาล้างประมาณ 2-3 คร้ังหรือทุกวันจะยิ่งดี 

นอกจากนั้น ในปัจจุบัน จะสามารถเห็นกรองฟองน�้า

ในรูปแบบที่พัฒนาและดัดแปลงมากข้ึนแต่ยังคงหลัก

การเดิมเพียงแค่เพิ่มวัสดุกรองมามากข้ึน เช ่น

ก้อนกรวด ทราย หรือ หินขนาดเล็ก โดยกรองฟองน�้า

แบบนี้มีรูปทรงสี่เหลี่ยมคล้ายกล่องพลาสติกขนาด

พอๆกับกรองฟองน�้าแบบแรก เมื่อถอดฝาครอบ

พลาสติกออกข้างในแกนกลางยังคงเป็นก้อนฟองน�้า

สี่เหล่ียมมีรูตรงกลาง มีใยค่อนข้างละเอียดกว่าใย

กรองละเอียดที่ขายทั่วไป พื้นพลาสติกด้านล่างมี

ชั้นขนาดเล็กบรรจุก้อนกรวดข้างต้น โดยน�าสาย

ออกซิเจนต่อกับฐานของกล่อง ฟองอากาศจะถูก

พ่นผ่านก้อนกรวดเหล่านั้นผ่านไปยังแกนกลางของ

ฟองน�้าเช่นเดิม จึงเป็นเสมือนเพิ่มการกรองหยาบ

ขึ้นมาอีก 1 ชั้นและยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสให้

แบคทีเรียสามารถเกาะได้ แต่ยุ่งยากมากขึ้นในการ

ท�าความสะอาด เพราะต้องน�าทั้งกรวดและฟองน�้า

ออกมาล้าง

1.1.2 กรองฟองน�้ำที่ต่อกับปั๊มน�้ำ โดยแทนที่จะใช้
ออกซิเจนที่มีแรงดูดน้อย ใช้ปั๊มน�้าจะท�าให้มีแรงดูด
น�้าผ่านฟองน�้าได้เร็วขึ้น ประสิทธิภาพการกรองต่อ
วินาทีจะดีขึ้นกว่าเดิม แต่อย่าลืมว่าการอุดตันและ
ประสิทธิภาพการกรองจะลดลงอย่างรวดเร็วกว่าเดิม
เช่นเดียวกัน หากไม่ท�าความสะอาดบ่อยขึ้น ท�าให้
การกรองฟองน�้าแบบนี้มักจะนิยมใช้กับร้านขายปลา
มากกว่าการเพาะและอนุบาลลูกปลา โดยจะเห็นบ่อย
มากๆในร้านขายปลาหลายร้านที่ใช้กรองลักษณะน้ี 
ซึ่งจะมีการประยุกต์ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป 
เช่น รูปแบบท่ีให้น�้าถูกปั๊มโดยไม่ผ่านกรองฟองน�้าแต่
เมื่อปั๊มน�้าพ่นน�้าไปยังตะกร้าที่มีใยกรองหรือฟองน�้า
อยู่ในนั้น เลยกลายเป็นกึ่งกรองภายในและกึ่งกรอง
ภายนอกบ่อหรือตู้  ซึ่งท�าให้สะดวกมากขึ้น เนื่องจาก
ไม่ต้องล้างฟองน�้าหรือใยกรองบ่อย และยังสามารถ
หยิบมาล้างหรือเปลี่ยนอันใหม่ได้ทันทีเป็นอันเสร็จ
สิ้น ส่วนปั๊มน�้า 1-2 สัปดาห์น�าออกมาท�าความสะอาด 
รวมทั้งสายท่อที่เชื่อมต่อไปยังใยกรอง จึงท�าให้
สะดวกและมีประสิทธิภาพที่ดีอีกด้วย แน่นอน การก
รองแบบนี้ไม่มีระบบชีวภาพเลย ดังนั้น การประยุกต์
บางอย่างจึงน�าเอาหลอดทรงกระบอกท่ีบรรจุไบโอ
บอลมาสวมเข้าไปกับเครื่องปั๊มน�้าเพื่อดูดน�้า หลอด
ทรงกระบอกพลาสติกดังกล่าวมีข้อดีคือลดความเสี่ยง
ท่ีปลาจะถูกดูดติดกับเคร่ืองปั๊มน�้าได้ร้อยเปอร์เซนต์ 
แล้วยังก่อให้เกิดระบบกรองชีวภาพที่มีแบคทีเรียเกาะ
ติดและอาศัยอยู่ในไบโอบอลนั่นเอง

1.2 กรองพื้นตู้ กรองก้นตู้ หรือ กรองพื้น มี

ประสิทธิภาพที่ดีกว ่ากรองฟองน�้าแต่อาศัยหลัก

การเดียวกัน โดยขยายพื้นท่ีและรูปทรงการกรอง

แทนท่ีจะกรองอยู ่ภายในกล่องภาชนะให้มาอยู ่

บริเวณก้นตู ้ทั้งหมดแทน ท�าให้พื้นที่ในการกรอง

มีมากขึ้นกว่าการจ�ากัดให้อยู่แต่ในรูปทรงที่ก�าหนด

นั่นเอง การกรองลักษณะนี้จะมีอุปกรณ์เป็นแผ่น

พลาสติกสี่เหลี่ยมที่เป็นร่องๆคล้ายพื้นแสลท ต่อกัน

เป็นแผ่นๆให้เต็มบริเวณพื้นตู้ก่อนจะน�าหิน กรวด

หรือทรายมาวางประดับหรือบังซ่อนแผ่นกรองนี้ไว้

ด ้านบน น่ันจึงเป็นท่ีมาของชื่อเรียกระบบกรอง

ชนิดนี้ลักษณะพื้นที่เป็นร่องจะช่วยให้น�้าไหลผ่าน

1.3 กรองข้ำงตู้ (กรองมุมตู้) เป็นระบบกรองภายใน
ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด โดยมีการพัฒนาการต่อ
มาจากการกรองพื้นตู้ ซึ่งค่อนข้างเป็นระนาบเดียว 
ไม่มีมิติและกินพื้นที่ส่วนล่างตู้ค่อนข้างมาก กลาย
เป็นคอนโดทรงสูงด้านข้างเพื่อใช้พื้นที่การกรอง
ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยกินพื้นที่ให ้น ้อย
ที่สุด นั่นจึงเป็นที่มาของระบบการกรองข้างตู้ โดย
การกรองลักษณะนี้คล้ายคอนโดหรือตึกแถวทรง
สูงสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมให้เข้ามุมพอดีกับมุม
ตู้ ภายในแบ่งออกเป็นชั้น 2 – 4 ชั้น เพื่อบรรจุวัสดุ
ต่างๆในการกรอง ท�าให้การไหลผ่านของน�้าจะ
ได้รับการบ�าบัดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
 โดยน�้าภายในตู้จะไหลผ่านเข้าไปยังหวีน�้า
ล้นที่ท�าเป็นก�าแพงพลาสติกมีร่องในแนวตั้งคล้าย
พื้นแสลทเช่นกันแต่อยู่ในแนวตั้ง น�้าที่ล้นเข้ามาใน
กรองข้างตู้นี้จะผ่านชั้นที่ 1 ซึ่งส่วนใหญ่จะใส่ใยกรอง
เพื่อกรองตะกอนและอนุภาคขนาดใหญ่เอาไว้ น�้า
จะผ่านไปสู่ชั้นที่ 2 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไบโอบอลหรือ
ใยกรองหยาบเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ให้แบคทีเรียที่มี
ประโยชน์มาเจริญเติบโตและอาศัยอยู่ในชั้นนี้ และ
เป็นการเติมออกซิเจนในน�้าและให้แบคทีเรียเอาไป
ใช้ประโยชน์อีกด้วย ชั้นที่ 3 จะเป็นหินพัมมิสที่เป็นที่
อยู่อาศัยของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ ส่วนชั้นสุดท้าย

ข้อเสียของระบบกรองชนิดนี้มีอยู่ 3 ประการคือ 

 1. เปลืองพื้นที่ภายในตู้ปลา ถึงแม้ว่าจะ

อาศัยพื้นที่ในแนวตั้งเพื่อประหยัดพื้นที่แล้วก็ตาม  

 2. ท ่อพ ่นน�้า ท่ีต ่อกับป ั ๊มน�้าเพื่อส ่งน�้าที่

ผ่านการบ�าบัดออกมาภายในตู้ ส่วนใหญ่จะอยู่

ในต�าแหน่งกลางตู้ ซึ่งจะส่งผลให้การเลี้ยงปลา

บางชนิดจะพบปํญหาเรื่องความแรงของน�้าในการ

ส่งผลกระทบต่อการว่ายน�้าของปลา ท�าให้สรีระ

ร่างกายได้รับบาดเจ็บ ว่ายน�้าผิดรูป หางพิการ 

จนถึงแก่ชีวิตได้ โดยเฉพาะปลาทอง ท�าให้ความ

แรงของน�้าก่อให้เกิดความพิการเกิดขึ้นได้ แนวทาง

แก้ไขคือ ต่อท่องอให้น�้าถูกพ่นลงด้านล่างหรือ

ต่อท่อให้พ่นน�้าออกทางระดับผิวน�้าด้านบนแทน 

 3. หวีน�้าล้น เป็นบริเวณที่อาหารเม็ดมักชอบ

ไปติด หรือปลาตัวเล็กที่ว่ายไปติดซี่หวีน�้าล้น ก่อให้

เกิดอันตรายต่อตัวปลาได้ แนวทางแก้ไขคือ ระดับ

ผิวน�้าในตู้ปลาไม่ควรสูงเกินหรือท่วมเหนือหวีน�้าล้น 

ระดับน�้าควรให้ต�่าที่สุดที่ผ่านหวีน�้าล้นแล้วระบบไหล

เวียนน�้าอยู่ในภาวะสมดุล (Konemann, 2000)

2. ระบบกรองภำยนอก (ตู้หรือบ่อ)
 โดยส่วนใหญ่จะเป็นภาชนะรูปทรงเดียวกับ
ตู้หรือบ่อ ซึ่งเป็นกล่องสี่เหลี่ยมหรือถังทรงกลมขนาด
ตั้งแต่เล็กกว่าบ่อหรือตู ้ไปจนถึงขนาดเดียวกัน
แต่ส ่วนใหญ่แล้วจะมีขนาดเล็กกว ่าตู ้หรือบ ่อ
การออกแบบในการตัง้วางบ่อหรอืตูก้รอง จะเป็นที่มา
ของชื่อที่ ใช ้ เรียกชนิดของระบบกรองภายนอก
ประเภทนั้นๆ ตามต�าแหน่งที่ตั้ง ยกตัวอย่างเช่น
ก ร อ ง ข ้ า ง ห ม า ย ถึ ง บ ่ อ ห รื อ ตู ้ ก ร อ ง ที่ อ ยู ่
ภายนอกและอยู ่ทางด ้านข ้างไม ่ซ ้ายและขวา 
กรองบนและกรองล่าง หมายถึงบ่อหรือตู ้กรองที่
อยู่ด้านบนและด้านล่าง ตามล�าดับ เป็นต้น  

แกนกลาง ท�าให้เมื่อพ่นออกซิเจนออกมาจากสาย ก่อ

ให้เกิดแรงดันที่ขับเคลื่อนฟองอากาศให้ยกตัวลอยข้ึน

เหนือน�้า จึงน�าพาเอาน�้าที่อยู่ล้อมรอบตามไปด้วย ดังนั้น 

จึงก่อให้เกิดช่องว่างในท่อแกนกลาง จึงต้องถูกชดเชย

โดยน�้าที่อยู่ด้านนอกฟองน�้าจะถูกดูดเข้ามาแทนที่ จึง

ท�าให้สามารถกรองหรือบ�าบัดน�้าได้นั่นเอง กรองฟองน�้า

ประเภทนี้นิยมใช้ในฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาหลายชนิด 

เนื่องจากมีราคาถูกและใช้งานได้ดี เหมาะส�าหรับใช้ใน

บ่อหรอืตูเ้พาะพนัธุป์ลาหรอือนบุาลลกูปลาได้เป็นอย่างดี 

เนื่องจากไม่เป็นอันตรายต่อตัวปลาที่จะถูกดูดเข้าไปใน

ตัวกรองแล้ว ยังไม่มีเรื่องของกระแสน�้ามารบกวนที่เป็น

อันตรายต่อการเพาะและอนุบาลลูกปลาอีกด้วย

เพื่อช่วยในการกรอง กรวดหินที่อยู ่ด้านบนและ
แผ่นพลาสติกจะช่วยในการกรองระดับหนึ่งได้ดีพอ
สมควร โดยเฉพาะของเสียที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ 
เช่น มูลปลา เศษอาหาร ตกอยู่ใต้ซอกหินและแผ่น
พลาสติกสะสมเอาไว้ จึงท�าให้น�้าใสได้ระดับหนึ่ง  
 หลังจากนั้น เอาสายยางท่อออกซิเจนต่อกับ
แผ่นพลาสติกให้ฟองอากาศพ่นขึ้นมาตามท่อที่วาง
ตั้งฉากอยู่กับแผ่นพลาสติก ท�าให้เกิดการหมุนเวียน
น�้าภายในตู ้ปลาและเพิ่มออกซิเจนในน�้าด ้วย
โดยทิศทางจะไหลจากด้านบนลงพื้นตู้ด้านล่าง จึง
ท�าให้สามารถกรองสิ่งสกปรกให้ไปรวมกันอยู่ที่พื้นตู้
นั่นเอง  
 ข้อเสีย คือ ความล�าบากในการล้างท�าความ
สะอาด หากตูม้ขีนาดใหญ่มาก การน�าระบบกรองออก
มาล้างท�าความสะอาดเป็นงานใหญ่ ยุง่ยาก เสยีเวลา
นาน และท�าให้รู้สึกเบื่อหน่ายในการเลี้ยงปลาได้

จะเป็นปั๊มน�้าที่ท�าหน้าที่ดูดน�้าที่อยู่ระบบกรองออก
ไปสู่ภายในตู้ปลา น�้าดังกล่าวเป็นน�้าที่ผ่านการบ�าบัด
มาแล้ว อย่างไรก็ตามวัสดุกรองในแต่ละชั้นสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบแต่ต้องยึดหลักการตาม
ล�าดับดังนี้คือ กรองอนุภาคขนาดใหญ่ ให้แบคทีเรีย
อยู่อาศัยและเจริญเติบโต นั่นเอง (Warren, 2002)
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 อย่างไรก็ตาม ระบบกรองภายนอกบางชนิด
จะดูเรียบง่ายไม่ต้องเน้นความสวยงามใดๆมากมาย 
ขอให้ประโยชน์ในการใช้สอยมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
รูปแบบของการกรองจึงออกมาในรูปของกรองถัง 
เป็นถังพลาสติกทรงกระบอกสีฟ้าที่มีขายทั่วไป
น�ามาเจาะรูต่างๆเพื่อให้น�้าเข้าน�้าออกและใส่วัสดุ
กรองชนิดต่างๆลงไปเป็นชั้นๆ นอกจากกรองถัง
ที่สามารถท�าได้ทั่วไปแล้ว ยังมีการกรองถังซึ่งเป็น
ถังอย่างดีรูปทรงแปลกตาไปเล็กน้อย เช่น ถังทรง
สี่เหลี่ยมหรือทรงกระบอกสูงที่ท�ามาจากสแตนเลส
หรืออลูมิเนียม รูปแบบเดียวกับเครื่องกรองน�้าที่ใช้
ภายในบ้าน เป็นต้น

วัสดุกรอง
 “การกรอง” หมายถึงการเลือกผ่านของ

อนุภาคจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งอนุภาคบางชนิด

ไม่สามารถหรือสามารถเคลื่อนผ่านมาได้ ทั้งน้ีขึ้น

อยู ่กับขนาดของอนุภาคและวัสดุกรองชนิดนั้นๆท่ี

ยอมให้เลือกผ่าน ซึ่งอาศัยหรือเลียนแบบการซึมผ่าน

 วัสดุกรองแต่ละประเภทจะช่วยท�าหน้าที่

ที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาด

ของภาชนะในการกรอง วัสดุการกรองที่นิยมใช้มีอยู่

หลายประเภท ซึ่งสามารถสรุปและแบ่งออกได้เป็น 4 

ประเภทด้วยกัน ดังตารางที่ 1

การจ�าแนกประเภทของวัสดุกรอง

ตารางที่ 1 การจ�าแนกประเภท หน้าที่ของวัสดุกรองแต่ละประเภทและตัวอย่างของวัสดุกรองในแต่ละประเภทที่นิยมใช้

ของน�้าใต้ดินตามธรรมชาติผ่านชั้นหินหลากหลายชั้น 

เพ่ือน�ามาประยกุต์ใช้ในการบ�าบัดน�า้ท่ีสกปรกให้กลบั

มาใสสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากเชื้อโรค (Alderton, 1997)

จะเห็นได้ว่าวัสดุกรองแต่ละประเภทมีความส�าคัญที่

แตกต่างกันไป โดยระบบกรองบางรูปแบบสามารถ

ใช้วัสดุกรองทุกประเภทรวมกันหรือใช ้เป ็นบาง

ประเภท อย่างไรก็ตาม ระบบกรองภายนอกทุก

ประเภทอย่างน้อยที่สุดจ�าเป็นที่จะต้องมีหรือใช้วัสดุ

กรองทางกายภาพและชีวภาพเป็นหลัก ส่วนวัสดุ

กรองแบบดูดซับหรือเคมีนั้นไม่สามารถน�ามาใช้เป็น

วัสดุกรองหลักได้ มันเป็นเพียงแค่ตัวเสริมให้ระบบ

กรองมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น (Warren, 2002)

ดัง น้ันสรุปได ้ว ่า วัสดุกรองหลักในระบบกรอง

ภายนอก คือ วัสดุกรองข้อแรกและสอง ซึ่งหมายถึง

กรองตะกอนขนาดใหญ่และเล็ก น�้าที่ผ่านการกรอง

แต่ยังมีสารอินทรีย์อยู่จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่

ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์และสิ่งปฏิกูล ท�าให้

สารพิษหรือของเสียลดความรุนแรงลง(Cover, 2006)
 อย่างไรก็ตาม วัสดุกรองบางชนิดเป็นทั้ง

วัสดุกรองทางกายภาพและชีวภาพไปพร้อมๆกัน เช่น             

ใยกรองหยาบช่วยกรองตะกอนขนาดใหญ่ และยัง

เป็นที่อยู ่อาศัยของจุลินทรีย์ได้อีกด้วย ไบโอบอล

หน้าที่หลักเป็นวัสดุกรองทางชีวภาพแต่ยังสามารถ

กรองตะกอนและดักจับตะกอนขนาดใหญ่ได้อีกด้วย 

เป็นต้น เพราะฉะนั้น การแบ่งประเภทของวัสดุกรอง

ดังตารางที่ 1 จึงเป็นเพียงการแบ่งประเภทเพื่อให้ง่าย

ต่อการท�าความเข้าใจเท่านั้น (Konemann, 2000) 

 ส่วนหลักของวัสดุกรองทางชีวภาพ วัสดุ

เหล่านั้นควรจะต้องมีรูพรุน ขรุขระ หยาบ เป็น

วัสดุที่ถูกท�าให้เกิดการเพิ่มพื้นที่ผิวหน้าสัมผัสให้

ได้มากที่สุด เพื่อให้จุลินทรีย์มาเกาะอยู ่อาศัยให้

ได้มากที่สุดเช่นกัน(Skomal,2008) ดังนั้นหากทราบ

หลักการดังกล่าว จะไม่จ�าเป็นต้องใช้วัสดุกรอง

ทางชีวภาพที่ยกตัวอย ่างมาในตารางเลย โดย

สามารถประดิษฐ์วัสดุอื่นๆให้มีหลักการเดียวกัน

และน�าไปใช้ได ้ เช ่น เอาหลอดกาแฟมาตัดให้

เป็นชิ้นเล็กๆ หรือเอาอิฐมวลเบามาใช้ เป็นต้น  

 แน่นอนว่าวัสดุต่างๆย่อมมีความเสื่อมในตัว

ซึ่งจะต้องมีการบ�ารุงรักษา ท�าความสะอาดเพื่อยืด

อายุการใช้งาน เพราะฉะนั้นวัสดุแต่ละชนิดจะมี

วิ ธีการบ�ารุงรักษา ท�าความสะอาดและตรวจ

สอบประสิทธิภาพการท�างานที่แตกต่างกันออก

ไป จึงต ้องเอาใจใส ่อยู ่ เป ็นประจ�า เช ่นบ�ารุ ง

รั กษา ท� าความ สะอาด เป ็นประจ� า ทุก เ ดื อน 

ทุก 2  เดือน ทุก 3 เดือน เป็นต้น นอกจากนั้น 

การบ� ารุ ง รั กษา ท� าความสะอาดจะช ่ วย เพิ่ ม

ประสิทธิภาพการกรองให้มีคุณภาพอยู่ตลอดเวลา  

 แต่ในการบ�ารุงรักษาควรหลีกเลี่ยงการใช้

น�้าประปาหรือน�้าที่มีคลอรีนท�าความสะอาดวัสดุ

กรองแต่ละชนิด ซึ่งจะท�าให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์

ตายหมด นั่นย่อมหมายถึงการเซ็ตระบบกรองกัน

ใหม่เริ่มต้นจากศูนย์ ในทางเดียวกัน หลีกเลี่ยงการ

ใช้ยารักษาโรคปลาสวยงามทุกชนิดที่ผ่านระบบกรอง 

เนื่องจากยาซึ่งเป็นสารเคมีจะท�าให้ฆ่าจุลินทรีย์ดัง

กล่าวเช่นกัน ดังนั้น หากจะใช้ยา สารเคมีใดๆควร

ปิดระบบกรองให้สนิท โดยเปลี่ยนถ่ายน�้าเช่นเดียว

กับบ่อหรือตู้ที่ไม่มีระบบกรองนั่นเอง อย่างไรก็ตาม 

เกลือเม็ดที่ใช้ป้องกันและรักษาโรคสามารถใช้ได้

และไม่ได้ท�าให้จุลินทรีย์ตาย จึงใช้เกลือเม็ดใส่ร่วม

กับการใช้ระบบกรองได้ เนื่องจากจุลินทรีย์สามารถ

ต้านทานความเค็มได้ระดับหนึ่ง (Warren, 2002) 

 สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด เพื่อให้มองเห็นภาพ

รวม สร้างความเข้าใจและสามารถน�าไปใช้งานได้

อย่างมีเหตุมีผล ดังนั้นระบบกรองทุกระบบจะต้อง

มีการบ�ารุงรักษาและดูแล เพียงแต่ความถี่ใน

การบ�ารุงรักษานั้นมันน้อยมากๆหรือนานๆครั้ง จน

ท�าให้บางทีถูกละเลยนานเป็นปี

 เมื่อทราบถึงวัสดุกรองและประโยชน์ใน

การใช้วัสดุกรองเหล่านั้นโดย ระบบกรองภายนอก

ที่จะกล่าวถึงในครั้งนี้ซึ่งเป็นตอนสุดท้าย จะเน้นย�้า

ถึงระบบกรองภายนอกทุกชนิดจะมีหลักการในการ

บ�าบัดน�้าให้มีคุณภาพคล้ายกัน โดยแบ่งหลกัการ

ของการกรองอย่างง่ายๆออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตาม

ทิศทางการไหลของน�้า ได้แก่
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     เป็นหลักในการกรองทีเ่ข้าใจง่าย ไม่ยุง่ยาก

โดยการใช้เครื่องปั ๊มน�้าดูดน�้าภายในบ่อปลาผ่าน

ท่อเข้าสู ่ระบบกรองด้านบน ให้น�้าที่ดูดออกมา

ไหลผ่านวัสดุกรองแต่ละชนิดจากด้านบนลงด้าน

ล่างเองอัตโนมัติอาศัยตามแรงโน้มถ่วงของโลก

ท�าให้เกิดการกรองเลียนแบบการกรองผ่านชั้น

หินตามธรรมชาติน�้าท่ีอยู ่ด ้านล่างซึ่งผ ่าน

การบ�าบัดแล้วจะไหลออกจากถังผ่านท่อลงสู ่บ่อ 

 อย่างไรก็ตามระบบกรองภายนอกบางอย่าง 

โดยเฉพาะกรองข้างจะมีหลักการกรองที่ดูคล้ายจะ

แตกต่างจากหลักการกรองจากบนลงล่าง ทั้งนี้น�้า

ที่ไหลผ่านเข้ามาในระบบกรองจะอาศัยปั๊มน�้าหรือ

สะดือน�้าล้นก็ตาม น�้าในบ่อจะไหลเข้าสู่บ่อกรอง

บ่อแรกเป็นการพักน�้าให้ตะกอนอนุภาคขนาดใหญ่

นอนก้น ช่วยลดภาระในการกรองของวัสดุกรองลงได้ 

หลังจากนั้นน�้าในบ่อกรองดังกล่าวไหลเข้ามาจนเต็ม

บ่อแล้วล้นไปสู่บ่อกรองที่มีวัสดุกรองแต่ละชนิด 

พอหลังจากผ่านบ่อนี้ไปจะมีปั๊มน�้าเพื่อดูดน�้ากลับ

หรือไหลออกตามแรงโน้มถ่วงของโลกลงสู่บ่อนั่นเอง 

นั่นแลดูเหมือนทิศทางของน�้าจะเคลื่อนตัวไปทาง

ด้านข้าง แต่หลักการของการกรองยังอยู่ในหลักการ

หัวข้อนี้เนื่องจากน�้าที่ล้นจะไหลจากบนลงล่างเช่น

เดิมนั่นเอง

1. การกรองจากบนลงล่าง

2. การกรองจากล่างขึ้นบน 

หลักในการจัดเรียงวัสดุกรอง

 เป็นหลักในการกรองที่มีทิศทางสวนทาง

กลับกันกับในหัวข้อแรก โดยปั ๊มน�้าที่ดูดน�้าออก

จากบ่อจะเข้าสู่ถังทางด้านล่างแล้วให้น�้าไหลเข้า

ถังจนมีระดับน�้าในถังสูงข้ึนเรื่อยๆจนล้นไปสู ่วัสดุ

กรองแต่ละชนิด เสมือนเป็นการกรองผ่านชั้นต่างๆ

จากล่างขึ้นสู ่ด้านบน น�้าที่ถูกบ�าบัดจะไหลออก

จากถังผ่านท่อลงสู ่บ ่อตามแรงโน้มถ่วงของโลก

ต่อไป หลักของการกรองแบบนี้พบได้น้อยกว่า

ระบบแรก ส่วนใหญ่จะพบได้ในระบบกรองแบบถัง 

 อย่างไรก็ตาม ชนิดของระบบกรองบาง

ชนิดจะอาศัยหลักการของการกรองทั้งสองแบบร่วม

กัน เช่น ใช้สะดือน�้าล้นผ่านเข้าสู่บ่อกรองทางด้าน

ล่างให้น�้าไหลจนเต็มบ่อแรกไหลล้นไปสู่บ่อสองซึ่งมี

ทิศทางของน�้าจากบนลงล่าง เป็นต้น

 การจัดเรียงของวัสดุกรองแต่ละชนิดจะ

เรียงแบบง ่ายๆตามประโยชน ์ที่น�าไปใช ้ วัสดุ

กรองทางกายภาพจะอยู ่ด ้านบน น�้าที่มีอนุภาค

ขนาดใหญ่จะไหลผ่านเข้าสู่วัสดุกรองทางชีวภาพ 

และไปสู ่วัสดุกรองแบบดูดซับและทางเคมีก ่อน

ที่จะใช้ปั ๊มน�้าดูดเข้าสู ่บ ่อเลี้ยงเป็นวัฏจักรต่อไป     

 ยกตวัอย่างเช่น น�า้ในบ่อทีไ่หลผ่านเข้าบ่อกรอง

จะต้องอาศัยน�้าล้นไหลเข้าบ่อลงมาตามแรงโน้ม

ถ่วงของโลกหรือใช้ปั๊มน�้าดูด จะผ่านวัสดุกรองคือใย

หยาบเป็นอันดับแรกเพื่อช่วยดักตะกอนท่ีมีอนุภาค

ขนาดใหญ่ๆ หลังจากนั้นจะผ่านวัสดุกรองใยละเอียด 

เพื่อดักตะกอนที่มีอนุภาคขนาดเล็ก หลังจากนั้นน�้า

จะไหลผ่านวัสดุกรองทางชีวภาพ ได้แก่ หินภูเขาไฟ 

ไบโอบอล หรือหลอดกาแฟที่ตัดเป็นชิ้นๆเพื่อเพิ่ม

พื้นที่ในการเกาะยึดของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นั่นเอง

หลังจากน้ันน�้าจะผ่านวัสดุกรองแบบดูดซับท่ีคอย

ดดูซบัสารเคมแีละปรบัแต่งคณุภาพน�า้ให้น�า้ไหลเวียน

ไปท่ัวระบบกรองหรือชะลอกระแสน�้าให้อยู่ในระบบ

กรองนานขึ้น (Skomal,2008)
 การเซตระบบกรองให้อยู่ตัวจะกินเวลานาน
ประมาณ 2 – 4 สัปดาห์ โดยในช่วงแรกการกรองจะ
ติดขัดหรือมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง เช่น วสัดุใยกรอง
ตัน น�้าไหลผ่านไม่สะดวก โดยสามารถน�าออก
มาท�าความสะอาดหรือเปลี่ยนอันใหม่ และเมื่อ
ระบบกรองเร่ิมอยู่ตัว การท�างานในการกรองจะอยู่
ได้นานเป็นเดือนๆ โดยไม่ต้องเปลี่ยนวัสดุกรองและ
ไม่ต้องเปลี่ยนน�้าใหม่อีกเลย จะเริ่มมีพืชน�้าเกาะ
ตามผิวของภาชนะในบ่อซึ่งจะกลายเป็นแหล่งอาหาร
ที่มีประโยชน์ต่อสัตว์น�้า ทั้งนี้ประสิทธิภาพในการ
กรองและการลดความเป็นพิษของแอมโมเนียจะ
ดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การไหลของ
น�้า ความถีแ่ละปริมาณในการให้อาหาร เป็นต้น ซึ่ง
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารของ Cover 

(2006)

ข้อคิดเห็นเสนอแนะ

สรุป

 การวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาในการเลี้ยง

สัตว์น�้าจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า น�้าและวิธีการบ�าบัด

น�้าเป็นส่วนหนึ่งในความรู้และการวินิจฉัยระดับพื้น

ฐานที่จ�าเป็นต้องระลึกนึกถึงอยู่เสมอในการรักษา

หรือการป้องกันโรค อย่างไรก็ตาม บทความนี้จะไม่

ได้เน้นในการกล่าวถึงองค์ประกอบต่างๆทางเคมีใน

น�้าเป็นประเด็นหลัก เช่น อุณหภูมิ ความเป็นกรดด่าง 

ความกระด้าง ความเข้มข้นของออกซิเจน แอมโมเนีย 

คาร์บอนไดออกไซด์ และอื่นๆอีกมากมาย เนื่องจาก

สิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานทางห้องปฏิบัติการและ

ถูกกล่าวถึงในต�าราและหนังสือมากมายหลายเล่ม

อยู่แล้ว  แต่อยากจะเน้นไปในเรื่องราวของการบ�าบัด

น�้าด้วยการกรองและวัสดุกรองพื้นฐานที่ส�าคัญทุก

รูปแบบและสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนทั้งระบบ

หรือรายละเอียดปลีกย่อย โดยไม่ต้องอาศัยการ

ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเป็นหลักในเบื้อง

ต้นนั่นเองนอกจากนั้น ยังสามารถให้ค�าแนะน�า

และความรู้แก่ผู้เลี้ยง (client education) เพื่อแก้ไข

ปัญหาในเบื้องต้นได้

 ระบบการกรองและการบ�าบัดน�้าถือเป็น

หนึ่งในปัจจัยสี่ในการเลี้ยงสัตว์น�้า โดยมี

วัตถุประสงค์หลักเพื่อการบ�าบัดไนโตรเจนมากกว่า

เพื่อช่วยขจัดสิ่งสกปรก เศษอาหาร เศษตะไคร่น�้า 

หรือมูลปลาซึ่งมีอนุภาคขนาดใหญ่ออกไปจากสภาพ

แวดล้อมที่ปลาอยู่อาศัยและท�าให้น�้าใสขึ้น เพื่อให้

เกิดการหมุนเวียนของน�้าเลียนแบบการไหลของน�้า

ตามธรรมชาติ ระบบกรองแบ่งออกเป็นกรองภายใน

บ่อหรือตู้และกรองภายนอกตู้ซึ่งเรียกการกรองไป

ตามต�าแหน่งที่ตั้งระบบกรอง เช่น กรองล่าง กรอง

บน กรองข้าง เป็นต้น วัสดุกรองมีทั้งวัสดุกรองทาง

กายภาพ ทางชีวภาพ แบบดูดซับ และทางเคมี ซึ่ง

วัสดุกรองแต่ละปประเภทจะมีหน้าที่แตกต่างกัน

และสามารถท�างานร่วมกันได้จนเกิดเป็นระบบกรอง

เกิดขึ้นนั่นเอง เมื่อเซตระบบกรองและให้ท�างาน

เรียบร้อย ระบบกรองจะเข้าสู่ภาวะสมดุลหรือลงตัว

จะต้องอาศัยระยะเวลานาน 2 – 4 สัปดาห์ อย่างไร

ก็ตาม การเปลี่ยนถ่ายน�้ายังมีความจ�าเป็นอยู่เช่นเดิม 

เน่ืองจากน�้าท่ีถูกบ�าบัดเป็นน�้าเก่าที่ยังมีของเสียที่ลด

ความเป็นพิษอยู่มากกว่า การเปลี่ยนถ่ายน�้าจึงช่วย

ลดความเป็นพิษและท�าให้ได้รับน�้าใหม่
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 Sources of water for raising fancy fish include the water supply, natural water source, artesian 

well water and rain water. The water supply must be treated for dechlorining by resting in a water 

container, heating by boiling or sunlight, air pumping, absorbing by carbon charcoal or sodium thiosulfate. 

There are advantages and disadvantages in each source. The filtration aims to decrease nitrogen 

volume, filtering filthy particles and circulating water. The waste is existed as carbon dioxide and ammonia 

compounds. Carbon dioxide is up taken by water plant during photosynthesis. Soluble ammonia, 

the major waste, is converted to ammonium ion that subsequently is changed to nitrite (toxic for fish) 

by nitrosomonas bacteria. Afterwards, nitrobacter bacteria are able to convert nitrite to nitrate that is 

non-toxic. Nitrite can also be absorbed by water plants or be eliminated by water replacement. Filters 

are composed of 4 types as follow; the physical filter for filtering large particles, biological filters for 

providing beneficial microorganism habitat, absorbent filters for absorbing dangerous substances, 

color and odor, chemical filters for controlling and adjusting water chemical characteristics. Regarding 

to filter set up, waste water must be firstly passed to the physical filter, then go through biological, 

absorbent and chemical filters, respectively. Treated water will be pumped out and circulated into 

the tank

Keywords: water, treatment, filter system, fancy fish 
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อัจฉริยา ไศละสูต 1),#

 ปัจจุบันอุบัติการณ์การเกิดเนื้องอกในสัตว์น�้าเกิดมากขึ้นใกล้เคียงกับการพบเน้ืองอกและมะเร็งใน

มนุษย์และสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆ  ในปลาสวยงามพบเช่นกันจากข้อมูล คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระหว่าง  

พ.ศ. 2543-2552 พบว่า กลุ่มปลาสวยงามที่พบเนื้องอกได้แก่ ปลาทอง (Carassius auratus) ปลาคาร์ฟ  

(Cyprinus carpi) ปลาฟลาวเวอร์ฮอร์น(Cichlidae spp.) ปลา Redtail catfish   และ ปลาฉลาม (Carcharhinus 

melanopterus) โดยอายุของปลาอยู่ในช่วง 2-4 ปี ปลาทองพบเนื้องอกของผิวหนังมากที่สุด พยาธิวิทยาของ

เนือ้งอก พบว่าเป็นเนือ้งอกของเนือ้เยือ่อ่อนและผวิหนงัได้แก่  fibroma, papilloma, epithelioma, fibrosarcoma, 

melanoma, osteoma, chondroma, neurofibroma,  hemangioma รวมทั้ง lymphocystis ตามล�าดับ สรุป

ได้ว่าพบอุบัติการณ์เนื้องอกพบมากที่สุดในปลาทอง มักเป็นเนื้องอกที่ผิวหนังชนิด fibroma การผ่าตัดเป็น 

วิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุด ส่วนสาเหตุของการเกิดเนื้องอกอาจเกิดจากติดเชื้อไวรัสหรือมลภาวะในน�้าและ             

สิ่งแวดล้อม

ค�ำส�ำคัญ: เนื้องอก ปลาสวยงาม พยาธิวิทยา

1)
หัวหน้าศูนย์มะเร็งในสัตว์ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนและการบริการด้านสัตว์เลี้ยง และ ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#
ผู้รับผิดชอบบทความ

เนื้องอกในปลาสวยงาม: 
อุบัติการณ์และพยาธิวิทยา

บทคัดย่อ

บทนำาและสาเหตุ
   ปัจจุบันการศึกษาและจ�าแนกชนิดของเนื้อ

งอกของสัตว์น้�าพบว่ามีไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับ

สัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆ  ได้มีรายงานการศึกษาหาสาเหตุ

ของเน้ืองอกตัง้แตป่ ีค.ศ. 1985-1987 มกีารส�ารวจเน้ือ

งอกในปลาที่แม่น้�าเมืองดีทรอยด์ ตอนล่างในประเทศ

สหรัฐอเมริกา   ซึ่งพบว่ามีสารเคมีมากกว่า 200 ชนิด

ปนอยู่ในตะกอนดิน (Fallon and Horvath,1985; 

Hamdy and Post, 1985; Pranckevicius,1987) และ

สารเคมีเป็นพิษในตะกอนดินเหล่าน้ีมีความเก่ียวข้อง

กับชนิดของเน้ืองอกและสมัพันธ์กับชนิดของปลาท่ีเปน็

โรคด้วย (Black et al., 1982 ; Black, 1983 ; Malins 

et al.,1984, 1987 ; Baumann et al., 1987)     ซึ่งเป็น

สมมตุฐิานหน่ึงของสาเหตกุารเกิดเน้ืองอก  โดยมปีจัจยั

โน้มน�าท่ีท�าให้เกิดเน้ืองอกประกอบดว้ย  สารก่อมะเรง็ 

ไวรัส สารที่ท�าให้เกิดความระคายเคือง ยีนก่อมะเร็ง 

ปรสิต การปนเปื้อนของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมเป็น

ปัจจัยโน้มน�าที่ส�าคัญของการเกิดเนื้องอกหลายชนิด 

(Malins et al.,  2005; Pinkney ,2005) จากการศึกษา

ของ Martineau et al. (1991) พบว่าเนื้องอกบางชนิด

ทีเ่กิดในปลาสามารถเกิดไดจ้ากการเหนีย่วน�าของเชือ้

ไวรสัในแฟมลิ ีRetroviridae ซึง่จะประกอบดว้ย ซบัแฟ

มีลี Oncovirinae และ Lentivirinae โดยพบว่า Onco-

virus type C เปน็เชือ้ทีไ่ดม้กีารศกึษาแลว้ พบวา่มสีว่น

ร่วมในการเกิดเน้ืองอกผิวหนังในปลา ชนิด Walleye 

dermal sarcoma (WDS) และพบว่าอุบัติการณ์ของ

เน้ืองอกชนิดน้ีขึน้กับฤดกูาลดว้ย โดยมอุีบตักิารณ์ของ

โรคเพ่ิมขึน้ในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิและอุบตักิารณ์ลดลงใน

ฤดรูอ้น  ซึง่มคีวามสมัพนัธก์บัอณุหภมูแิละความเครยีด

ของปลาด้วย

อุบัติการณ์ของเนื้องอก  
 จากรายงานอุบัติการณ์ของเน้ืองอกในปลา

สวยงามจ�านวน 40 ตัวอย่างของศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้�า 

และหน่วยพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

(พ.ศ. 2543-2552)  พบในปลาทอง (Carassius  

auratus) มากที่สุด  ปลาคาร์ฟ (Cyprinus carpi)  

ปลาฟลาวเวอร์ฮอร์น (Cichlidae spp.) ปลา Redtail 

catfish และปลาฉลาม (Carcharhinus melanop-

terus) ตามล�าดับ การพบอุบัติการณ์ในปลาทองสูง 

อาจมสีาเหตเุน่ืองมาจากความนยิมในการเลีย้ง ท�าให้

กลุ่มประชากรของปลาทองที่มีเนื้องอกมีจ�านวน

มากกว่าปลาชนิดอื่นๆ อีกทั้งอาจมีปัจจัยจากอายุขัย

ของปลา โดยปลาทองจัดว่าเป็นปลาที่มีอายุยืน ใน

ธรรมชาตพิบวา่มอีายยุนืยาวมากสดุถึง 12 ป ีซ่ึง ท�าให้

มีความเสี่ยงต่อการได้รับปัจจัยโน้มน�าของการเกิด

มะเร็งได้มากกว่าปลาชนิดอื่นที่มีอายุสั้นกว่า      

ชนิดของเนื้องอกและพยาธิวิทยา
 ชนิดของเน้ืองอกในปลาสวยงามที่มีรายงาน

มากอ่น ไดแ้ก ่ fibroma, neurofibroma, fibrosarcoma 

(Hayes and Ferguson,1989; Probasco et al.,  

1994) lymphocystis (Gratzek et al.,1992) รวมทั้ง

ก้อนฝีเนื่องจากติดเชื้อแบคทีเรีย (bacterial granu-

loma) (Barrow and Hewitt, 1971)    จากการรายงาน

ของหน่วยพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ   

พบว่า ชนิดของเนื้องอกที่พบมากที่สุดเป็นชนิด  

fibroma ที่บริเวณผิวหนัง (dermal fibroma) (ดังภาพ

ท่ี 1 และ 2)  ซึง่สอดคลอ้งกับการศกึษากอ่นหนา้นีข้อง 

Constantino et al.  ในปี ค.ศ.1999  การที่พบอุบัติ

การณ์ของเน้ืองอกในผวิหนังมากกวา่เนือ้งอกทีต่�าแหน่

งอื่นๆ อาจมีเนื่องมาจากเนื้องอกที่ผิวหนังสามารถ

สงัเกตเหน็ไดง้า่ย จงึเปน็สาเหตใุหม้กีารสง่ปลาทีม่เีนือ้

งอกท่ีผวิหนังมารบัการวนิิจฉยัและรกัษา ในขณะทีเ่นือ้

งอกที่ต�าแหน่งอื่นๆไม่สามารถพบเห็นได้ชัดด้วยตา

เปล่า จึงอาจถูกละเลยไม่ได้รับการส่งตรวจรักษา 

ท�าให้จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า มีอุบัติการณ์ของเนื้อ

งอกท่ีผวิหนังมากกวา่เน้ืองอกทีต่�าแหนง่อืน่ๆ นอกจาก

นี้ พบเนื้องอกของชั้นผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน  ได้แก่  

papilloma, epithelioma, fibrosarcoma, melanoma, 

osteoma,  chondroma, neurofibroma,  hemangi-

oma  ตามล�าดับ
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 การศึกษาทางพยาธิวิทยาของก้อนเนื้องอกมี

ความส�าคัญมากในการวินิจฉัยและพยากรณ์โรคเพื่อ

น�าไปท�าสไลด์ทางจุลพยาธิวิทยา โดยใช้สีย้อมฮีมาท

อกซิลิน อีโอซิน เพื่อวินิจฉัยจัดกลุ่มเนื้องอก ( WHO 

Bullettin,1998)  และยอ้มสพีเิศษตามแตช่นดิของเนือ้

งอก  การศกึษาทางพยาธิวทิยาของเน้ืองอกชนิดตา่งๆ

ในปลาสวยงามเป็นประโยชน์แก่สัตวแพทย์ผู้ท�างาน

ดา้นปลาสวยงามในการใชเ้ปน็ขอ้มลูพืน้ฐานประกอบ

การวนิิจฉยัทางคลนิิค ปจัจบุนัมหีลายวธีิในการศกึษา

เกี่ยวกับการวินิจฉัยและจ�าแนกชนิดของเนื้องอกทาง

สัตวแพทย์และสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการ

วินิจฉัยเนื้องอกในปลาได้เช่นกัน  ได้แก่ วิธี fine-

needle aspiration, FNA, needle core biopsy,  X-

ray, ultrasound, histochemical staining, Immuno-

histochemistry, electron microscopy, flow 

cytometry และ PCR  เป็นต้น  (Sailasuta, 2009)      

การวนิจิฉยัเนือ้งอกโดยการใชส้ยีอ้มพเิศษทีน่ยิมใชใ้น

การจ�าแนก ได้แก่ Masson trichrome,  Alcian blue, 

และ Reticulin พบวา่สยีอ้มดงักลา่วมปีระโยชนใ์นการ

จัดจ�าแนกชนิดของเนื้องอกในปลา ท�าให้การวินิจฉัย

เป็นไปได้แม่นย�ายิ่งขึ้นและสามารถน�ามาใช้ในทาง

ห้องปฏิบัติการได้  (ดังภาพที่ 2)  

 เทคนิคพิเศษอื่นๆ การย้อมด้วยอิมมูโนฮิสโต

เคมท่ีีน�ามาศกึษาในปลาสวยงาม ไดผ้ลพบวา่ เน้ืองอก

ที่ผิวหนัง (skin tumor) ของปลานั้นให้ผลบวกต่อ

ปฏิกิริยาต่อแอนติบอดี้ของไซโตเคราติน (anti-cy-

tokeratin) สว่นเนือ้เย่ือมเีซนไคย์ (mesenshymal cell) 

ของปลาให้ผลบวกอย่างอ่อนต่อปฏิกิ ริยาของ

แอนติบอดี้ของไวเมนติน (anti-vimentin) ซึ่งจากการ

ทดลองได้ใช้เวลาในการท�าปฏิกิริยาของแอนติบอดี

ปฐมภูมินานกว่าปกติ อาจเน่ืองจากแอนติบอดี้ไม่

จ�าเพาะต่อเนื้อเยื่อปลา อย่างไรก็ตาม มีรายงานการ

ศึกษาพบว่า เนื้องอกชนิด fibroma ให้ปฏิกิริยาที่เป็น

บวกต่อไวเมนตินได้ แต่ให้ผลลบต่อแอนติบอดี้ชนิด 

S-100 (Handharyani  et al.,  2008)   ซึ่งไม่ได้ท�าการ

ทดสอบในการศึกษาครั้งนี้   การติดเชื้อไวรัสสามารถ

ก่อโรคในปลาได้หลายชนิด รวมถึงเนื้องอกชนิด fi-

broma ในปลาท่ีมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสในกลุ่ม 

retrovirus  การใช้วิธีทางอณูชีววิทยา ทาง PCR ใน

การวินิจฉัย รวมทั้งการแยกเช้ือไวรัส สามารถท�าให้

ทราบถึงสาเหตขุองเน้ืองอกได ้(Quackenbush et al., 

2001)  ซึง่จะชว่ยใหก้ารวนิจิฉยัเปน็ไปไดอ้ย่างแมน่ย�า

มากยิง่ขึน้ การรกัษากอ้นเนือ้งอกในปลาสวยงาม ชนดิ

ก้อนเนื้องอกที่ผิวหนังที่ได้ผลดีคือการผ่าตัดรักษา

 รูปที่ 1 แสดง fibroma ที่บริเวณผิวหนังปลาคาร์ฟและปลาทอง 

รูปที่ 2  (A) ภาพจุลพยาธิวิทยาของเนื้องอกในปลาสวยงามเซลล์เนื้องอกชนิดไฟโบรมา มีลักษณะเป็น spindle-

shaped cell เรียงตัวเป็นคลื่นซึ่งประกอบด้วย  collagen fibers (Masson trichrome) (B); (C) เซลล์เนื้องอกชนิด 

neurofibroma ลักษณะคล้าย fibroma  แต่ย้อมติดสีด�าของ reticulin  (D); เนื้องอกชนิด chondroma ลักษณะคล้าย

กระดูกอ่อน มี bone matrix ผลบวกของสีย้อมพิเศษเป็นสีฟ้า (Alcian blue) (F) (บาร์ 50 µm) 

A B
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 Nowadays, the incidence of tumors in aquatic animals has been increased due to many  

factors. Fish can develop tumors and cancer, much like humans and other domestic animals.   

Regards to the incidence of tumors that submitted to Faculty of Veterinary Science,  Chulalongkorn 

University during 2000-2009, the highest incidence  was found in  goldfish (Carassius auratus), Carp 

(Cyprinus carpi), Flowerhorn (Cichlidae spp.), Redtail catfish (Phractocephalus Hemioliopterus) and 

shark (Carcharhinus melanopterus) respectively. Regards to the tumor site, area as well as the age 

of the fish were approximately  2- 4 years and the lesions were commonly found on skin.  Upon the  

pathology of the tumors were classified as mesenchymal, epidermal and soft tissue  tumors as  

fibroma , fibrosarcoma, neurofibroma , papilloma,  epithelioma, melanoma, osteoma, chondroma 

and hemangioma respectively. It is demonstrated that  the tumor prevalently occurring is dermal fi-

broma and the kind of ornamental fish is goldfish. The  surgery is the appropriate treatment of choice.  

Regards to the pathogenesis of the tumor, it is suggested to be virus as well as pollutants..

Keywords: Ornamental fish, tumor, pathology
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NantarikaChansue, Yutthajak Wongsawan

 ประเทศไทยมีความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพ  โดยเฉพาะทรัพยากรทางน�้านั้นมีความอุดมสมบูรณ์

เป็นอย่างมาก เชื่อมโยงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย ก่อให้เกิดการประกอบอาชีพที่อาศัยน�้าเป็นหลักในการ

ด�ารงชีวิตธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านสัตว์น�้าทั้งสัตว์น�้าเพื่อการบริโภค และสัตว์น�้าสวยงาม สามารถสร้างรายได้

ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเป็นจ�านวนมากจากความมั่งคั่งของชนิดและปริมาณสัตว์น�้าในประเทศจนท�าให้

ไทยเป็นผู้น�าในอันดับต้นๆ ของการส่งออกสัตว์น�้าของโลก นอกจากนี้ยังมีสัตว์น�้าหายากเพื่อการอนุรักษ์ที่มี

ถิ่นอาศัยในประเทศไทยอีกจ�านวนมาก จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ของประเทศได้เป็นอย่างดี 

การดูแลพิทักษ์รักษาให้ทรัพยากรเหล่านี้ให้สมดุลและยั่งยืนต่อไปจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นน�าของประเทศที่มุ่งหมายจะด�ารงความเป็นเสาหลักและเป็นแหล่ง

ความรู้แห่งแผ่นดิน โดยเปิดหลักสูตรด้านอายุรศาสตร์สัตว์น�้าเป็นแห่งแรกของประเทศไทยในปี พ.ศ.2524 

เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพสัตว์น�้าให้แก่สังคม จากนั้นจึงก่อให้เกิด

ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น�้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในปีพ.ศ. 2532 เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านโรค

สัตว์น�้า สามารถรองรับภารกิจในการเป็นองค์กรการเรียนรู้ด้านสัตว์น�้าได้ เช่น การให้บริการด้านสุขภาพสัตว์น�้า 

รวมถึงฝึกอบรมให้แก่สัตวแพทย์ นักวิชาการ เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังสนับสนุน

ให้จัดตั้ง “หน่วยปฏิบัติการวิจัยสัตว์น�้าสวยงามและสัตว์น�้าเพื่อการอนุรักษ์” เป็นหน่วยงานวิจัยเฉพาะทางเพื่อ

ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านสัตว์น�้าสู่ความเป็นเลิศ อันเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการวิจัย

ด้านสัตว์น�้าให้สามารถสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป อีกทั้งยังร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรม

โดยใช้สัตว์น�้าเป็นสื่ออันจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรับผิดชอบสังคม เพื่อเป็นสถาบันทางการศึกษาและวิจัยที่

ช่วยสร้างสังคมให้เข้มแข็ง พัฒนาและด�ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

การวิจัยสัตว์น�้าสวยงามและสัตว์น�้าเพื่อการอนุรักษ์
ในประเทศไทย

Ornamental Aquatic Animals and Aquatic Animals
for Conservation Research in Thailand

บทคัดย่อ

ความเป็นมาของการวจิยัด้านสตัว์น�า้

บทน�า
 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในโลกที่ได้ชื่อเรื่องความ

หลากหลายของทรัพยากรชีวภาพ (Biological diversity) 

โดยเฉพาะทรัพยากรชีวภาพทางน�้าที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ

และผูกพันกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยเป็น

อย่างมาก ทั้งในแง่ของธุรกิจสัตว์น�้าเพื่อการบริโภค โดย

ในปี 2553 ผลผลิตจากประมงน�้าเค็มและน�้าจืดมี

จ�านวนมากกว่า 2.5 ล้านตันและมีมูลค่ามากกว่า 1 

แสนล้านบาท (ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) 

อีกจุดเด่นหนึ่งของประเทศไทยในด้านสัตว์น�้าที่เป็น

อันดับต้นๆ ของโลก คือ อุตสาหกรรมสัตว์น�้าสวยงาม 

โดยเฉพาะธุรกิจปลาสวยเพื่อการส่งออก ซึ่งพบว่า

ธุรกิจค้าส่งและปลีกปลาสวยงามทั่วโลกมีมูลค่ากว่า 

4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสหรัฐอเมริกาและ

ญ่ีปุ่นเป็นประเทศผู้น�าเข้าปลาสวยงามที่ใหญ่ที่สุด

ในโลกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเนื่องจากไม่มีการเก็บ

ภาษีน�าเข้าและส่งออกปลาสวยงาม ปัจจุบันปลา

สวยงามเป็นที่นิยมเลี้ยงในสหรัฐฯ มากเป็นอันดับ 3

รองจากสุนัขและแมว ซึ่งสหรัฐอเมริกาน�าเข้าปลา

สวยงามจากประเทศสิงคโปร์เป็นอันดับ 1 และประเทศไทย

เป็นอันดับ 2 ประเทศไทยจึงเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออก

ปลาสวยงามสูงนับเป็นอันดับ 7 ของโลก มีส่วนแบ่ง

การตลาดคิดเป็นร้อยละ 5 ของตลาดปลาสวยงามส่ง

ออกของโลกหรือประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ�ากัด คาดการณ์

ว่าการส่งออกปลาสวยงามของไทยในปี พ.ศ.2551 

จะมีมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยมีมูลค่า

เพิ่มขึ้นร้อยละ 76.0 เมื่อเทียบกับมูลค่าปี พ.ศ.2550 

โดยการส่งออกแยกเป็นลูกปลาร้อยละ 9.4 ปลาทะเล

ร้อยละ 40.1 และปลาน�้าจืดร้อยละ 50.5 โดยปลากัด

เป็นปลาสวยงามที่มีการส่งออกมากที่สุด ส่วนปลา

ที่ก�าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันคือ ปลาหางไหม้ ปลา

ทรงเครื่อง ปลากาแดง ปลาเทศบาล ปลาปล้องอ้อย

และปลาชะโด เนื่องจากปลาเหล่านี้มีความสวยงาม

และมีลักษณะความแปลกเฉพาะตัวที่โดดเด่น ทั้งนี้

ประเทศไทยมีปัจจัยพื้นฐานในเรื่องความพร้อมใน

ด้านศักยภาพการเลี้ยง การพัฒนาสายพันธุ ์ปลา

สวยงาม ซึ่งจะเป็นปัจจัยส�าคัญผลักดันให้ไทยไต่

อันดับขึ้นไปได้อีก และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

มีการก�าหนดยุทธศาสตร์การส่งออกปลาสวยงาม 

โดยตั้งเป้าว่าในปี พ.ศ. 2553 มูลค่าการส่งออกปลา

สวยงามจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ล้านบาท (ศูนย์วิจัย

กสิกรไทย, 2551)

 นอกเหนือจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สัตว์

น�้าหลายชนิดในประเทศไทยยังจัดเป็นสัตว์หายาก

และมีสถานภาพการอนุรักษ์ในระดับสากล มีการ

คุ ้มครองจากสมัชชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก 

(International Union for the Conservation of

Nature and Natural Resources: IUCN) และ

อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิด

สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (The Convention 

on International Trade in Endangered Species 

of Wild Fauna and Flora: CITES) ทั้งในสัตว์น�้าจืด

และสัตว์ทะเล เช่น กระเบน เต่าทะเล พะยูน โลมา 

วาฬ ฯลฯ ท�าให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับ

สากลว่าเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายของสัตว์น�้า 

และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทางพันธุกรรม

สูง (genetic and species diversity) ท�าให้เกิดความ

ร่วมมือระหว่างประเทศมากมาย ซึ่งมุ่งเน้นความ

ร่วมมือในการคุ้มครองสัตว์น�้าเหล่านี้ที่เปรียบเสมือน

ทรัพยากรของโลก (global goods)  (กองบ�ารุงพันธุ์

สัตว์ กรมปศุสัตว์, 2552)

 จากความส�าคัญดังกล่าวท�าให้ในปัจจุบัน

ประเทศไทยมีการจัดตั้งหลายหน่วยงานเข้ามาท�า

หน้าที่ในการดูแลทรัพยากรสัตว์น�้าอย่างรอบด้าน เช่น 

กรมประมง กรมปศุสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น อย่างไรก็ตามการส่งเสริมสุข

ภาพ และปัญหาการเกิดโรคยังคงเป็นอุปสรรคส�าคัญ

ต่อการจัดการในการเพาะเลี้ยง และการอนุรักษ์ที่

ส�าคัญยิ่ง เนื่องจากไม่มีหน่วยงานและบุคลากรที่มี

ความรู ้ ความช�านาญและเช่ียวชาญเฉพาะด้าน



80 81

Tutorial article

Vol. 23  No. 3  July - September  2010 Vol. 23  No. 3  July - September  2010

The Journal of Thai Veterinary Practitioners (2010)  / วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบ�าบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (2553)   23:3, 78-83

การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัย
เฉพาะทางด้านสัตว์น�้า

โรคสัตว์น�้า เมื่อ พ.ศ. 2524 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงจัดให้มีหลักสูตรการ

เรียนการสอนวิชาอายุรศาสตร์สัตว์น�้า (Aquatic Animal

Medicine) ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติเป็นแห่งแรก

ของประเทศไทย เพื่อสร้างสัตวแพทย์บัณฑิตที่มี

ความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ

สัตว์น�้าแก่ประชาชนโดยทั่วไป และหน่วยงานต่างๆ 

จนกระทั้งในปี พ.ศ.2532 จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัย

โรคสัตว์น�้า (Veterinary Medical Aquatic Animal 

Research Center: VMARC) ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงาน

ที่สร้างและค้นคว้างานวิจัยทางด้านอายุรศาสตร์สัตว์

น�้า การวินิจฉัยโรคสัตว์น�้า และพัฒนาการเพาะเลี้ยง

และขยายพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีทางชีวภาพและด้าน

พันธุศาสตร์ ซึ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีการผลิตผลงาน

ทางวิชาการ นวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่ๆ เผยแพร่ต่อ

สังคมเป็นจ�านวนมากและผลิตเอกสารเกี่ยวกับการเพาะ

เลี้ยงสัตว์น�้าค�าแนะน�าในการก�าจัดโรคสัตว์น�้าเพื่อ

แจกจ่ายแก่เกษตรกรอีกหลายรายการ รวมทั้งมีภารกิจ

หลักในการเป็นองค์กรการเรียนรู้ของสัตวแพทย์ทาง

ด้านสัตว์น�้าทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก รวม

ท้ังได้มีการจัดฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว

เกี่ยวกับสัตว์น�้าแก่สัตวแพทย์ นักวิชาการ เกษตรกร

และผู้สนใจทั่วไปมาอย่างต่อเนื่อง

 นอกเหนือจากงานบริการวิชาการแล ้ว 

ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น�้ายังมีบริการต่อประชาชน โดยการ

เปิดรบัการรกัษาและให้ค�าแนะน�าด้านสขุภาพสัตว์น�า้

ที่เป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านหรือสถานที่ต่างๆ และผู้ที่ประกอบ

ธุรกิจเป็นฟาร์มทั้งขนาดเล็กและใหญ ่ จากข้อมูลประวัติ

สัตว์ป่วยเมื่อปี 2547 มีผู้น�าสัตว์เข้ามารับบริการรวม

ทั้งสิ้น 785 รายและมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อย่าง

ต่อเนื่องทุกปี ปัจจุบันมีผู้น�าสัตว์เข้ามารับบริการมากกว่า

1,500 รายต่อปี โดยร้อยละ 85 ของผู้เข้ามารับบริการ

ทั้งหมดเป็นผู้เลี้ยงเองในบ้านหรือที่พัก และส่วนใหญ่

เป็นปลาสวยงาม ระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา กระแส

ความเคลื่อนไหวของโลกรวมถึงประเทศไทย มีความ

ตื่นตัวและให้ความส�าคัญในการอนุรักษ์โดยเฉพาะ

สตัว์น�า้มากขึน้ เนือ่งจากปัจจบุนัเหน็ได้ชดัขึน้ถงึความ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เรื่องราวของโลกร้อน และภัย

ธรรมชาติที่ก่อความเสียหายไปทั่วทุกมุมโลก อันก่อน

ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ท�าให้

เกิดความร่วมมือ และการลงนามความร่วมมือของ

หน่วยงานต่างๆ เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

กับโลกเรา เช่น การร่วมมือในการกู้ชีพสัตว์ทะเลที่มา

เกยตื้นตามบริเวณชายฝั่งต่างๆ กับหน่วยงานต่างๆ

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การร่วมมือกับศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกองทัพ

เรือในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพของเต่าทะเล รวมทั้ง

การศึกษาด้านชีววิทยาและพันธุกรรมรวมทั้งด้านพิษ

วิทยาของเงี่ยงพิษของปลากระเบนเจ้าพระยาร่วมกับ

กรมประมง และเทศบาลต�าบลอัมพวา จ.สมุทรสาคร 

เป็นต้น ชี้ให้เห็นว่าทิศทางของการศึกษาวิจัยและ

พัฒนาองค์ความรู้ในเชิงลึกของสัตว์น�้า ต้องพัฒนา

ให้เกิดความรู้โดยเฉพาะและกว้างขว้างครอบคลุม

เพื่อให้มีความเหมาะสมแก่ความเปลี่ยนไปของโลก

ยุคปัจจุบัน

 จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัยเป ็นสถาบัน

อุดมศึกษาชั้นน�ามีความมุ่งหมายที่จะรับผิดชอบและ

น�าความรู ้สู ่สังคมทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นด้วย

พันธกิจที่จะด�ารงความเป็นเสาหลักของแผ่นดินและ

ด ้ วยความมุ ่ งมั่ น ในการพัฒนาศักยภาพของ

มหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถเป็นแหล่งความรู้ของ

แผ่นดิน เป็นผู้น�าทางปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

และเป็นที่พึ่งพาในยามที่สังคมมีปัญหาได้อย่างสมเกียรติ

และศักดิ์ศรี จากวิสัยทัศน์และแนวทางดังกล่าว 

มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายในการจัดตั้งหน่วยงาน

วิจัยเฉพาะทางเพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ใน

ด้านต่างๆ สู่ความเป็นเลิศ “หน่วยปฏิบัติการวิจัยสัตว์

น�้าสวยงามและสัตว์น�้าเพื่อการอนุรักษ์” ได้รับการ

สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการจัดตั้งในปีพ.ศ.2553

วัตถุประสงค์ของหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีดังนี้ คือ

เป้าหมายของหน่วยปฏิบัติการวิจัย ประกอบด้วย 

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและการ

ดูแลสุขภาพด้านสัตว์น�้าสวยงามร่วมกับการอนุรักษ์

ให้มีความรู้ที่เข้มแข็งสามารถเป็นผู้น�าทางความคิดแก่

สังคมสมกับเป็นเสาหลักแห่งแผ่นดินได้ การศึกษา

วิจัยเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานพัฒนาองค์

ความรู้ใหม่ รวมถึงเน้นหนักด้านการอนุรักษ์ ที่จะเป็น

ส่วนหนึ่งในการน�าไปศึกษาหาความรู้ด้านสัตว์น�้านี้

ให้มีการพัฒนาอย่างจริงจัง และเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสม

เป็นมรดกที่ล�้าค่าที่ธรรมชาติมอบไว้ให้ประเทศไทย

เผยแพร่กับชาวโลก อันจะเป็นการสร้างจุดเด่นให้แก่

ชมุชนและประเทศไทย อย่างไรก็ตามความร่วมมอืของ

ประชาชน โดยเฉพาะคนในท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ส�าคัญยิ่ง

กว่าในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับพื้นที่ที่มีความ

มหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่หลากหลายนี้ ให้อนุชนรุ่น

หลังได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

      1.  ศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยี

ในการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคสัตว์น�้าสวยงาม 

และสัตว์น�้าเพื่อการอนุรักษ์

      2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในงานวิจัยด้าน

การวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคสัตว์น�้าสวยงาม 

และสัตว์น�้าเพื่อการอนุรักษ์ เพื่อน�าไปสู่การเป็นศูนย์

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

 3. เพื่อผลิตบัณฑิต และผลงานการงานวิจัย

เฉพาะทางด้านสัตว์น�้าสวยงาม และสัตว์น�้าเพื่อการ

อนุรักษ์

 4. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการศึกษา

วิจัยทางด้านสัตว์น�้าสวยงาม และสัตว์น�้าเพื่อการ

อนุรักษ์ของประเทศไทยเข้าสู่ระดับนานาชาติ

 5. เพือ่พฒันาภมูปัิญญาท้องถิน่และเทคโนโลยี

เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์น�้าสวยงาม และสัตว์

น�้าเพื่อการอนุรักษ์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย

 6. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และแลกเปลี่ยน

ความรู้ด้านสัตว์น�้าสวยงาม และสัตว์น�้าเพื่อการอนุรักษ์

ระหว่างองค์กร ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล รวมทั้ง

มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

 7. เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการเกี่ยวกับ

สัตว์น�้าสวยงาม และสัตว์น�้าเพื่อการอนุรักษ์

 8. เพ่ือให้บริการทางวิชาการด้านสัตว์น�้า

สวยงาม และสัตว์น�้าเพื่อการอนุรักษ์อย่างเป็นระบบ

ที่เกิดรายได้ส�าหรับการพัฒนาหน่วยงานให้มีความ

ยั่งยืน

 1. เป็นผู้น�าด้านสัตว์น�้าสวยงาม และสัตว์น�้า

เพื่อการอนุรักษ์ทั้งภายในประเทศไทยและระดับสากล

 2. เป็นหน่วยงานที่ผลิตสัตวแพทยศาสตร์

ระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความ

สามารถสูงด้านโรคสัตว์น�้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับ

ชาติ โดยเปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวิจัย

 3 . เป ็นผู ้บุก เบิกงานวิ จัยทางโรคและ

เทคโนโลยกีารดแูลสขุภาพสตัว์น�า้สวยงาม และสตัว์น�า้

เพื่อการอนุรักษ์ของประเทศ โดย

 -  ผลิตผลงานวิจัยในระดับชาติ 2 เรื่องหรือ

ระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่องต่อปี

 - น�าเสนอผลงานในการประชุมนานาชาติ

 - พัฒนาเทคนิคเพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ในด้าน

วินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคสัตว์น�้าสวยงาม และ

สัตว์น�้าเพื่อการอนุรักษ์

 4. เป็นหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่มีเสถียรภาพ 

และพัฒนาเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเก่ียว

กับองค์ความรู้และข้อมูลทางวิชาการด้านสัตว์น�้า

สวยงาม และสัตว์น�้าเพื่อการอนุรักษ์

การบริหารและภารกิจงานวิจัย
 โครงสร้างและการบริหารของหน่วยปฏิบัติการ

วิจัยฯแบ่งออกเป็น 2 ส่วนโดยมี รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา

ชันซื่อ ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยฯ ส่วนงานทั้งสอง

ได้แก่ ส่วนที่ 1 คืองานวิจัยจะเป็นส่วนหลักของการ

ด�าเนินงาน โดยงานวิจัยจะครอบคลุมถึงการพัฒนา

องค์ความรู้ในการวินิจฉัยโรค การป้องกันและรักษา 

ร่วมทั้งมีส่วนที่เป็นการสนับสนุนงานวิจัย เพื่อให้ได้

งานวิจัยที่มีความเหมาะสมและสมบูรณ์แบบมาก
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บทสรุปที่สุดส่วนที่ 2 คือ ส่วนงานบริการวิชาการ จะประกอบด้วย
โรงพยาบาลสัตว์น�้าเพื่องานวิจัย เปิดบริการรักษา
และรับปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์น�้าแก่ประชาชน
ทั่วไป หน่วยบริการสัตว์น�้าเคลื่อนที่ ก็เป็นส่วนที่
สนับสนุนงานของโรงพยาบาลสัตว์น�้า เพื่อไปรักษา
สัตว์น�้าให้กรณีพิเศษอื่นๆ ที่ไม่สามารถน�าเข้ามาใน
โรงพยาบาลได้ และส่วนสุดท้ายคือหน่วยกิจกรรม
การศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยที่สนับสนุนงานบริการ
วิชาการซึ่งจะรองรับการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสัตว์น�้าสวยงาม อีกทั้งมีการจัดฝึกอบรม 
การสัมมนาเพื่อเผยแพร่งานด้านสัตว์น�้าและกิจกรรม
ของหน่วยปฏิบัติการวิจัยด้วย ซึ่งเป็นการน�าผลการ
วิจัยออกเผยแพร่แก่สังคม
 ปัจจุบันหน่วยปฏิบัติการวิจัยสัตว์น�้าสวยงาม
และสัตว์น�้าเพื่อการอนุรักษ์ ด�าเนินงานวิจัยด้านสัตว์น�้า
สวยงามโดยได้รับการสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
ท้ังในประเทศและต่างประเทศที่ให้การสนับสนุน
รวมทั้งร่วมด�าเนินการวิจัย เช่น โครงการการพัฒนา
ชุดตรวจส�าเร็จรูปในการแยกเพศปลาอะโรวาน่า 
ได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน)หรือ สวก. การพัฒนา
อาหารเลี้ยงปลาสวยงามที่มีส่วนผสมของแม่เพรียง 
ได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ, Stingray Conservation and research ได้
รับการสนับสนุนจากบริษัท NHK ประเทศญี่ปุ่น, Prophylactic
and Antimicrobial Activity of Dietary ENTEGARD 
WS in Streptococcus agalactiae Infected Cichlids.
ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Bioseutica USA, Inc. 
และ Safety and efficacy of experimental
preparation of Koi Herpes Virus (KHV) vaccine 
ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Phyterra bio, Inc. 
ประเทศแคนาดา เป็นต้น ท�าให้สามารถผลิตผลงาน
ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับออกมามากมาย และได้
รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับ
ชาติ ได้แก่ Journal of Virology, Aquaculture Health 
and Disease Management, The Thai Journal 
of Veterinary Medicine, วารสารการประมงและ
วารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น

 จากการด�าเนินการวิจัยอย ่างต ่อเนื่อง

สามารถน�าผลการวิจัยมาพัฒนาต ่อยอดเพื่ อ

ประยุกต์ใช้ต่อภาคการเกษตรในประเทศและพัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้ เช่น การพัฒนาวัคซีน

เพื่อรักษาโรคต่างๆที่ เกิดขึ้นในปลาสวยงามซึ่ง

สามารถปรับใช้กับฟาร์มปลาสวยงาม รวมทั้งพัฒนา

เป็นสิ่งประดิษฐ์คือ รยางค์เทียมเต่าทะเล ซึ่งได้รับการ

จดเป็นอนุสิทธิบัตรและสูตรส่วนผสมของใบหูกวาง

สกัด เพื่อใช้ในการส่งเสริมสุขภาพปลาสวยงาม ซึ่ง

ก�าลังยื่นขอรับการจดสิทธิบัตร เป็นต้น ทางด้านการ

พัฒนาบุคลากรก็ได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ

การฝึกอบรมและร่วมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ เพื่อ

น�ามาสู่การพัฒนาตนเองและพัฒนาหน่วยงานต่อไป

ส�าหรับการเรียนการสอนของนิสิตท้ังปริญญาบัณฑิต

และบัณฑิตศึกษานอกจากจะได้ศึกษากับคณาจารย์

ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสัตว์น�้าแล้ว

ยังได ้ศึกษาเพิ่มเติมจากผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

และมีโอกาสปฏิบัติจริงจากหน่วยงานเครือข่าย

พันธมิตรท�าให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงอันจะเป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต นอกจากนี้ยัง

ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม

เช่น กิจกรรมสวนสัตว์ ในค่ายศิลปะเพื่อเด็กพิการ

หรือค่าย Art for All กิจกรรมวันเด็กร่วมกับเทศบาล

ต�าบลอัมพวา เป็นต้น อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วม

รับผิดชอบสังคม ดังกล่าวล้วนเป็นภารกิจของหน่วย

ปฏิบัติการวิจัยสัตว์น�้าสวยงามและสัตว์น�้าเพื่อการ

อนุรักษ์ในการเป็นสถาบันทางการศึกษาและวิจัยที่

ช่วยสร้างสังคมให้เข้มแข็ง พัฒนาและด�ารงอยู่ได้

อย่างยั่งยืน

เอกสารอ้างอิง
กรมประมง. 2549. โครงการส�ารวจข้อมูลตลาดปลาสวยงาม 

 และพรรณไม้น�้า. กรุงเทพฯ. เอกสารอัดสาเนา.

กองบ�ารุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์, 2552. สถานภาพทรัพยากร 

 พันธุกรรมของสัตว์โลก (ฉบับคัดย่อ). กระทรวง  

 เกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ. 32 หน้า

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2551. ปลาสวยงามปี’51 : ส่งออกขยาย 

 ตัวร้อยละ 76 มูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท.
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ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553. สถิติการค้าสินค้า  

              เกษตรไทยกับต่างประเทศ ปี 2553.
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 การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.123 หน้า

อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล. 2542. สภาวะการเลี้ยงปลา  

 สวยงามในปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: กรมประมง

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  
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