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ค้าน้า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเคมี 

คณะวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้วิจัยการ
ปรับปรุงคุณภาพน้้าเพ่ือการเพาะเลี้ยงปลากระชังมาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ
คุณภาพน้้า สาหร่าย และการเพาะเลี้ยงปลากระชังจึงได้จัดท้าคู่มือ โดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับความรู้ด้านการบ้าบัดน้้าด้วยวิธีทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ และ
กิจกรรมต่างๆ ที่จะท้าให้น้้ามีคุณภาพที่ดีขึ้นและเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงปลา
กระชังต่อไปในอนาคต 

ผู้จัดท้าหวังอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และหวังว่า
ความรู้ด้านการปรับปรุงคุณภาพน้้าจะเป็นประโยชน์กับบุคคลที่ต้องการรู้
เรื่องราว การปรับปรุงคุณภาพน้้าโดยวิธีการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ    ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือการน้าไปใช้ประโยชน์และความยั่งยืนของระบบ
นิเวศแหล่งน้้าในท้องถิ่นได้ในอนาคต  
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คู่มือ 
เรื่อง การจัดการความรู้ด้านการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพน ้า 

 เพื่อการเพาะเลี ยงปลากระชัง 
 

1. การป้องกันและก้าจัดสาหร่ายและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพน ้า 
 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันและก้าจัดสาหร่ายและปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพน้้าอย่างง่ายให้กับกลุ่มผู้ เพาะเลี้ยงปลากระชัง ในจังหวัด
อุบลราชธานีโดยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีชนิดที่รุนแรงหรือที่อาจมีการสะสม
หรือเป็นอันตรายกับปลากระชัง รวมถึงผู้บริโภคปลากระชัง เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และลงทุนน้อยที่สุดโดยวิธีดังนี้ 
 1.1 วิธีทางกายภาพ ได้แก่ การใช้เครื่องกังหันน้้าพลังงานแสงอาทิตย์
ต้นทุนต่้า การเติมโอโซนในพ้ืนที่วิกฤติ และการพัฒนาอุปกรณ์กวาดหรือกรอง
สาหร่ายจากน้้าท่ีไม่กระทบต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ในระบบนิเวศ เป็นต้น 

1. การปรับปรุงคุณภาพน้้าด้วยกังหันน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ส่วนประกอบกังหันน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
 1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
 2. ใบพัดตีน้้า  
 3. โครงยึด 
 4. มอเตอร์ 
 5. กล่องป้องกันมอเตอร์ 
 6. ทุ่นลอย 
 7. เพลากังหัน 
ต้นทุนของกังหันน ้าพลังงานแสงอาทิตย์  

1. ทุ่นลอย 3,500 บาท 
2. ใบพัด 3,500 บาท 
3. แผงโซล่าเซลล์ 10,000 บาท 
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                       ทุ่นลอย    แผงเซลล์แสงอาทิตย์     ใบพัดตีน ้า 

ภาพที่ 1 อุปกรณ์ในการท้ากังหันน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
วิธีการใช้กังหันน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
 1. เลือกต้าแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสม เช่นเลือกบริเวณที่แหล่งน้้ามี
คุณภาพน้้าต่้าสุดหรือจุดที่ใกล้กระซังที่มีปลาขนาดใหญ่ บริเวณที่มีการใช้
ออกซิเจนมากและแสงส่องผ่านในช่วงกลางวัน  
 2. ติดตั้ง การติดตั้งให้หันหน้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้รับกับ
แสงอาทิตย์ จากนั้นใช้เชือกผูกยึดติดกับแพหรือใช้ก้อนหินมาผูกเป็นทุ่น เพ่ือ
ไม่ให้เคลื่อนที่ไปตามกระแสน้้าหรือกระแสลม 
 3. เปิดปุ่มที่อยู่ด้านบนของกล่องป้องกันมอเตอร์ ซึ่งมีระดับการหมุน
ต่างกันโดยถ้าเปิดเพียงเล็กน้อย เครื่องจะหมุนช้าถ้าเปิดสุดเครื่องจะหมุนด้วย
ความเร็วสูงสุด 
 4. ควรดูแลระบบเพลาโดยการเติมจาระบี (Grease) เพ่ือไม่ให้เครื่อง
ช้ารุด 

 
ภาพที่ 2 การท้างานของกังหันน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
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ประโยชน์ของกังหันน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
 1. การใช้พลังงานที่ได้จากธรรมชาติ คือ แสงอาทิตย์ 
 2. เติมออกซิเจนให้กับน้้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การใช้ตาข่ายเก็บสาหร่ายที่สร้างสารพิษ 
อุปกรณ์ตาข่ายเก็บสาหร่ายท่ีสร้างสารพิษ 
 1. ผ้าขาวบาง (เมตรละ 25 บาท) 
 2. เหล็กเส้นเป็นวงกลม (อันละ 25 บาท) 
 3. ด้านจับ (ไม้)  
วิธีการใช้ตาข่ายเก็บสาหร่ายท่ีสร้างสารพิษ 
 1. ตักกวาดไปตามผิวน้้าหรือใต้น้้าบริเวณท่ีมีสาหร่ายสีเขียว 
 2. เทใส่ถังน้้า ห้ามเทบริเวณแหล่งน้้า 
 3. น้าไปท้ิงบริเวณบ่อดิน เพ่ือถมดินกลบ 

 
ภาพที่ 3 การส่งมอบตาข่ายและลักษณะของตาข่ายเก็บสาหร่ายที่สร้างสารพิษ 

3. การใช้เครื่องกรองสาหร่าย 
อุปกรณ์เครื่องกรองสาหร่าย 
 1. สแตนเลส 4,200 บาท 
 2. ตะแกรง 300 บาท 
 3. ปั๊มน้้าและท่อ PVC 500 บาท 
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วิธีการใช้เครื่องกรองสาหร่าย 
 1. หาพลังงานจากแบตเตอร์รี่หรือไฟฟ้าเพ่ือเชื่อมต่อ 
 2. เปิดปั๊มน้้าและสูบน้้าขึ้นมาเพ่ือผ่านตะแกรง 
 3. คอยตักสาหร่ายที่ตะแกรงออก และปล่อยน้้าคืนแหล่งน้้า 

 
ภาพที่ 4 ลักษณะของเครื่องกรอกสาหร่าย 

4. การใช้เพอร์ไรต์ในการดูดซับสารอาหาร 
เป็นหินภูเขาไฟเกิดจากธรรมชาติ ผ่านการบด และเผาด้วย

ความร้อนสูงกว่า 800 องศาเซลเซียส เพ่ือให้เกิดการพองตัว ขยายตัวดั่งเช่น  
ป๊อปคอร์น มีคุณสมบัติ เบาเหมือนฟองน้้า สามารถอุ้มน้้า อุ้มสารอาหาร และ
ระบายอากาศได้ดีเนื่องจากเกิดรูพรุนสูง มีการดูดซับที่ดี ใช้ในการฟ้ืนฟู 
ปรับปรุงดินที่เสื่อมสภาพ มีโพรงอากาศ  

การประยุกต์ใช้เพอร์ไลท์ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ใช้ในด้าน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นวัสดุจากธรรมชาติ 100% เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ใช้ในการท้าอิฐมวลเบาซึ่งเป็นวัสดุที่มีน้้าหนักเบาและมีความแข็งแรงสูงเป็น
ส่วนผสมของซีเมนต์และคอนกรีต ด้วยคุณสมบัติ เป็นฉนวนกันความร้อน ใช้
เป็นฉนวนทนไฟ ใช้บ้าบัดน้้าเสีย ใช้เป็นสารกรองน้้า ในอุตสาหกรรมต่างๆ ใช้
ลดแอมโมเนียในน้้าลด BOD, COD ในบ่อบ้าบัดน้้าเสีย ช่วยปรับสภาพกรดด่าง
ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้้า ต้นทุนกระสอบละ 500 บาท 
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ประโยชน์ของเพอร์ไลท์ หินภูเขาไฟ 
1. เพอร์ไลท์มีคุณสมบัติช่วยปรับกรดด่างในน้้าให้เหมาะสม 
2. ใช้บ้าบัดน้้าเสียในบ่อพักน้้า ช่วยลด BOD และ COD ในน้้า 

ลดแก๊สแอมโมเนีย ช่วยดับกลิ่นในฟาร์มหรือคอกเลี้ยงสัตว์ 

  
ภาพที่ 5 ลักษณะของแร่เพอร์ไลต์ 

1.2 วิธีทางชีวภาพ ได้แก่ การปลูกพืชอาหารสัตว์เพ่ือดูดซับ
สารอาหารส่วนเกิน  

1. การปรับปรุงคุณภาพน้้าด้วยหญ้าขน (Brachiaria mutica) 

 
ภาพที่ 6 ลักษณะรากของหญ้าขน 

หญ้าขนมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Brachiaria mutica จัดเป็นหญ้า
อาหารสัตว์ที่นิยมปลูก เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง สามารถเติบโตได้ดี
ทั้งพ้ืนที่ดอน และชุ่มน้้า นอกจากนั้น ยังเป็นหญ้าที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง รวมถึง
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ไม่เป็นหญ้าที่แพร่กระจายกลายเป็นวัชพืชได้รวดเร็วเหมือนกับหญ้าชนิดอ่ืนๆ 
ด้วยคุณสมบัติของหญ้าขนที่สามารถเกิดขึ้นได้ในพ้ืนที่น้้า และระบบรากมีการ
เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว จึงเหมาะสมในการน้ามาใช้บ้าบัดน้้าเพ่ือให้หญ้า
ขนดูดซบัสารอาหารในน้้า ต้นทุนต้่าสามารถหาได้ตามธรรมชาติ  
ประโยชน์หญ้าขน 
 1. จากการทดสอบประสิทธิภาพของหญ้าขนต่อการดูดซับ
สารอาหารในน้้า พบว่า สามารถช่วยลดปริมาณค่าไนเตรท ออร์โธฟอสเฟต 
และแอมโมเนียม ที่ละลายในน้้าได้ 28.47%, 38.46%, 8.08% ตามล้าดับ 
 2. ประโยชน์ทั่วไปของหญ้าขนนั้นสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ จึง
เหมาะต่อการใช้เป็นพืชดูดซับสารอาหารในน้้า เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศ 
 

2. การปรับปรุงคุณภาพน้้าด้วยจุลินทรีย์บ้าบัดน้้า 
 อีเอ็มหรือมาจากค้าว่า Effective Micro-organisms หมายถึง 
กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ 
 จุลินทรีย์บ้าบัดน้้าที่น้ามาใช้ หัวเชื้อจุลินทรีย์บ้าบัดน้้า ที่เป็น
จุลินทรีย์ในกลุ่มบาซิลัส (Bacillus) 3 ชนิด คือ Bacillus subtilis Bacillus 
megaterium และ Bacillus licheniformis ที่ใช้ร่วมกับแร่เพอร์ไลท์ 
(Perlite) เป็นหินภูเขาไฟเกิดจากธรรมชาติ มีคุณสมบัติดูดซับที่ดี ไม่เป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม  
การขยายหัวเชื อจุลินทรีย์บ้าบัดน ้า 
 1. หัวเชื้อจุลินทรีย์บ้าบัดน้้า ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ 
 2. กากน้้าตาล ประมาณ 5 ช้อนโต๊ะ 
 3. อาหารปลา (เม็ด) บดละเอียด ประมาณ 5 ช้อนโต๊ะ 
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 4. น้้าสะอาดที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงน้้าในบ่อ (อาจใช้น้้ากรอง 
หรือน้้าประปาที่ท้ิงไว้ให้คลอรีนสลายไป) 30 ลิตร  
 5. ปรับการให้อาการแรงที่สุดในระดับที่ท้าให้เกิดฟองน้อย
ที่สุด โดยอาจใช้หัวทรายนาน 48 ชั่วโมง 

                      

                 เชื อ จุลินทรีย์บ้าบัดน ้า         
ประโยชน์ของจุลินทรีย์บ้าบัดน ้าและเพอร์ไลท ์
 1. ประโยชน์สามารถใช้ดับกลิ่นเหม็นคาวของน้้า เนื่องจากการ
สะสมของมูลปลา หรือเศษอาหาร มีจุลินทรีย์ช่วยย่อยสารอินทรีย์ท้าให้น้้าไม่มี
กลิ่น 
 2. การใช้ที่เหมาะสมเพ่ือการป้องกันการบลูมของสาหร่ายที่ดี ควร
ใช้ก่อนการบลูมของสาหร่าย คือ ช่วงปลายฤดูร้อนต้นฤดูฝนประมาณในเดือน
กรกฎาคมเป็นต้นไป 
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1.3 วิธีทางเคมี ได้แก่ การพ่นด้วยน้้าส้มสายชู  
1. การใช้น้้าส้มสายชูก้าจัดสาหร่ายสร้างสารพิษ 

 
ภาพที่ 9 น้้าส้มสายชูและแหล่งน้้าที่มีสาหร่ายสร้างสารพิษ 
 น้้าส้มสายชู (Vinegar) ได้จากการน้าเอทิลแอลกอฮอล์หมักกับ
จุลินทรีย์เพ่ือให้ได้กรดน้้าส้มที่บริสุทธิ์ใส มีความเข้มข้นของกรดตั้งแต่ 5% 
ต้นทุนประมาณ 500 บาท 
ประโยชน์น ้าส้มสายชู 
 1. ท้าความสะอาดหรือขจัดสาร่ายสร้างสารพิษในน้้า 
 2. ก้าจัดคราบจากไขมันของอาหารปลา 
 3. ปรับความเป็นกรด-เบสในน้้ากรณีเกิดการบลูมของสาหร่าย
ไมโครซิสตัส (Microcystis) 
2. การสังเกตเบื องต้นของคุณภาพน ้าที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่อการเลี ยงปลา
ในกระชัง 
 1. สีของน้้า เนื่องจากสีของน้้าเป็นตัวบ่งชี้ทางกายภาพที่ดีต่อการวัด
คุณภาพน้้า ซึ่งเมื่อสีของน้้าเปลี่ยนเป็นสีด้าจะส่งผลต่อการตายของปลา ภายใน
ไม่ถึง 24 ชั่วโมง เนื่องน้้าสีด้าจะมีปริมาณออกซิเจนต่้า สีเขียวจะบ่งบอกถึง
ปริมาณสาหร่ายหรือเกิดการบลูมของสาหร่าย เมื่อมีปริมาณสาหร่ายจ้านวน
มากจะส่งผลต่อปริมาณออกซิเจนในน้้าต่้าส่งผลต่อการตายของปลา 
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 2. ปริมาณการกินอาหารของปลา เนื่องจากอากาศร้อนจะส่งผลต่อ
การย่อยของปลา และต่อเนื่องต่อการตายของปลาตามล้าดับ 
 

3. การบริหารจัดการกรเพาะเลี ยงปลากระชังที่เหมาะสม 
3.1 การปรับปรุงคุณภาพน ้า 
1. ช่วงก่อนการบลูม 1-2 เดือน ใช้จุลินทรีย์บ้าบัดน้้า ร่วมกับแร่เพอร์

ไลท์ การเติม ใช้ในวันที่แดดจัด และควบคู่กับการเติมอากาศ 
2. การใช้หญ้าขน หรือพืชน้้าเพ่ือดูดซับสารอาหารที่มีมากเกินไปใน

แหล่งน้้า สามารถใช้ได้ตลอดปีโดยจัดท้าเป็นทุนลอยหรือ ปลูกยึดไว้กับแพปลา 
หรือห่างจากกระชังปลาประมาณ 10 เมตร 

3. ช่วงฤดูที่มีการบลูม ฤดูร้อน ท้าการก้าจัดสาหร่ายด้วยเครื่องกรอง
สาหร่ายและอุปกรณ์กวาดสาหร่าย และน้าสาหร่ายที่ได้ไปก้าจัดทิ้งด้วยการแช่
คลอรีน และฝังดินในพ้ืนที่ห่างไกลชุมชน 

3.2 ระยะห่างการเพาะเลี ยงท่ีเหมาะสมในแต่ละฤดูกาล  
1. ในช่วงฤดูที่ไม่มีการบลูมของสาหร่าย ฤดูฝน และ ต้นฤดูหนาว 

สามารถเลี้ยงปลาในความหนาแน่นปกติได้ 
2. ในช่วงฤดูท่ีมีการบลูมของสาหร่าย และคุณภาพน้้าไม่ดี ฤดูร้อน ให้

ลดจ้านวนปลากต่อการกระชังลง 20-50% และควรวางกระชังห่างกัน หรือวาง
แบบซิกแซก มีการเติมออกซิเจนด้วยกังหันน้้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือเติม
อากาศด้วยเครื่องซูเปอร์ชาร์จระดับก้นกระชังแต่ห่างจากพ้ืน เพ่ือลดการ
แยกกันของชั้นน้้าเนื่องจากอุณหภูมิและลดความร้อนให้กับปลา 
 
 

 
 


