การกาจัดนา้ เขียวในบ่ อ หรื อตู้ปลา ด้ วยแสง UV
มาทาความรู้จักกับ “ตะไคร่ นา้ ” กันก่ อน
ตะไคร่ นา้ ก็คือสาหร่ ายชนิดหนึ่ง สาหร่ าย เป็ นชื่อเรียกสิ่งมีชีวติ หลายชนิดในอาณาจักรโครมาลวีโอลาตา เอกซ์
คาวาตา ไรซาเรีย มีลักษณะคล้ ายพืช แต่ ไม่ มีส่วนที่เป็ นราก ลาต้ น และใบที่แท้ จริง มีขนาดตัง้ แต่ เล็กมากมีเซลล์ เดียว
ไปจนถึงขนาดใหญ่ ท่ ปี ระกอบด้ วยเซลล์ จานวนมาก อาจเป็ นเส้ นสายหรือมีลักษณะคล้ ายพืชชัน้ สูงก็มี การแบ่ งพวก
สาหร่ ายแบ่ งตามรูปร่ างลักษณะภายนอกหรือดูตามสี จึงมีสาหร่ ายสีเขียว เขียวแกมนา้ เงิน นา้ ตาล และสีแดง สาหร่ าย
สืบพันธุ์โดยไม่ อาศัยเพศก็มี อาศัยเพศก็มี (ข้ อมูล อ้ างอิงจาก :Wikipedia)
ตะไคร่ นา้ ในบ่ อเลีย้ งปลา
ตะไคร่ นา้ ที่พบได้ ในบ่ อเลีย้ งปลา หรือตู้ปลา คือ สาหร่ ายชนิดหนึ่ง มีหลากหลายประเภท ทัง้ แบบที่เกาะตาม
ขอบบ่ อ เป็ นเส้ นๆ หรือแผ่ นๆ และแบบที่ลอยในนา้ ต่ อไปนีจ้ ะเรียกว่ า ”ตะไคร่ นา้ เขียว” เนื่องจากความต้ องการปั จจัย
ในการเจริญเติบโตของตะไคร่ คล้ ายพืช คือต้ องการ สารอาหาร(ของเสียภายในบ่ อ) แสงแดด คาร์ บอนไดออกไซด์ (จาก
สิ่งมีชีวติ ภายในบ่ อ)
สภาวะในบ่ อหรือตู้ปลา ที่โดนแดดจึงเหมาะสมในการเกิดตะไคร่ เพราะมีทัง้ สารอาหาร แสง และ
คาร์ บอนไดออกไซด์ แต่ ก็ใช่ ว่าตะไคร่ นา้ จะไม่ มีประโยชน์ เลยซะทีเดียวเพราะตะไคร่ ก็เหมือนพืชนา้ คือจะนาของเสียใน
บ่ อไปใช้ เป็ นอาหาร ซึ่งก็คือสารประกอบไนโตรเจน ทาให้ ปริมาณของเสียในบ่ อลดลง และตะไคร่ บางชนิดปลายยังใช้
เป็ นอาหารได้ ด้วย แต่ ถ้ามันมีจานวนมากจนเกินไปจะมีข้อเสียมากกว่ า คือ ในตอนกลางคืนที่ไม่ เกิดการสังเคราะห์ แสง
ตะไคร่ นา้ จะแย่ งออกซิเจนจากปลา ทาให้ คุณภาพนา้ แย่ ลง และนักเลีย้ งปลา เมื่อเลีย้ งแล้ วก็อยากจะมองปลาในบ่ อนา้
ใสสะอาด มองเห็นตัวปลา สีสนั สวยงามชัดเจน ซึ่งเมื่อบ่ อมีตะไคร่ นา้ เขียวเกิดขึน้ จะบดบังการมองปลา และทาให้ บ่อ
หรือตู้แลดูสกปรก นักเลีย้ งปลาส่ วนใหญ่ จึงเลือกที่จะหาทางกาจัดตะไคร่ นา้ เขียวไม่ ให้ เกิดขึน้ ภายในบ่ อปลาของตนเอง

ภาพบ่ อปลาที่พบปั ญหานา้ เขียว

วิธีการกาจัดหรือลดตะไคร่ นา้ ในบ่ อเลีย้ งปลา
1. การทาระบบกรองชีวภาพ คือการใช้ จุลินทรีย์ช่วยสลายของเสียภายในบ่ อปลา ด้ วยการทาระบบกรองให้ มี
คุณภาพเพียงพอต่ อการสลายของเสียภายในบ่ อปลา จากที่ทราบมาแล้ วว่ าปั จจัยที่ทาให้ ตะไคร่ นา้ เขียวในบ่ อเลีย้ งปลา
ก็คือของเสียที่มอี ยู่ภายในบ่ อปลา ซึ่งของเสียซึ่งก็คืออาหารของตะไคร่ นา้ เขียว การลดปริมาณของเสียภายในบ่ อการ
ทาระบบกรองให้ มีคุณภาพ ดี และมีขนาดใหญ่ เพียงพอเหมาะสมกับบ่ อเลีย้ ง(ขนาดบ่ อกรองที่เหมาะสมไม่ ควรเล็กกว่ า
30 % ของบ่ อเลีย้ ง) และควรเลือกวัสดุกรองที่มีคุณภาพ และหมั่นเติมจุลนิ ทรีย์ลงไปสม่าเสมอ
2. ใช้ สารเคมีกาจัด วิธีการนี ้ เป็ นการใส่ สารเคมี ที่มีผลไปขัดขวางการสังเคราะห์ แสงลงไป เหมาะสาหรับบ่ อขนาด
ไม่ ใหญ่ ควรใช้ ตามปริมาณที่กาหนด และต้ องคอยเติมนา้ ยาสม่าเสมอ ควรทาการถ่ ายนา้ ทุกครัง้ ที่เติมนา้ ยา เพื่อลด
ปริมาณการสะสมของสารเคมี วิธีการนีจ้ ะกาจัดทัง้ ตะไคร่ นา้ เขียว และตะไคร่ ท่ เี กาะตามขอบบ่ อ แต่ มีผลข้ างเคียง
และต้ องใช้ ด้วยความระมัดระวัง (ดูตัวอย่ ากด Ctrl และคลิกที่ข้อความ) ยาลดตะไคร่
3. ใช้ แสง UV ในการกาจัดตะไคร่ นา้ เขียว เป็ นวิธีท่ ไี ด้ ผลรวดเร็ว โดยการให้ นา้ ที่มีตะไคร่ นา้ เขียวไหลผ่ านสัมผัสแสง
UV ตะไคร่ ท่ สี ัมผัสแสงจะตายอย่ างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง และไม่ มีผลข้ างเคียง ตกค้ างภายในบ่ อปลา ทัง้ นีก้ าร
เลือกใช้ UV ควรเลือกขนาดเหมาะสมกับปริมาตรนา้ ในบ่ อ จะทาให้ ได้ ประสิทธิภาพที่ดีย่งิ ขึน้ หลังจากใช้ แสง UV กาจัด
ตะไคร่ แล้ ว ควรเปิ ดปั ้มลมในระบบกรองเพิ่มขึน้ และควรเติมจุลินทรีย์ช่วยสลายตะไคร่ นา้ ที่ตายลงด้ วย
แสง UV คืออะไร
รังสีอัลตราไวโอเลต หรือ รังสียวู ี หรือรังสีเหนือม่ วง เป็ นช่ วงหนึ่งของคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสัน้
กว่ าแสงที่มองเห็น มีความยาวคลื่นในช่ วง 400-10 นาโนเมตร และมีพลังงานในช่ วง 3-124 eV
มันได้ ช่ อื ดังกล่ าวเนื่องจากสเปกตรัมของมันประกอบด้ วยคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สงู กว่ าคลื่นที่มนุษย์
มองเห็นเป็ นสีม่วง ความยาวคลื่นของแสง UV ที่นามาใช้ ประโยชน์ ได้ เช่ น UVA , UVB ,UVC (ข้ อมูล อ้ างอิงจาก
:wikipedia)
ในกรณีการนาไปใช้ สาหรับการกาจัด นา้ เขียว และ เชือ้ โรค เราจะใช้ UVC ซึ่งเป็ นรังสีท่ มี ี อันตรายต่ อเซลล์ ของ
สิ่งมีชีวติ ซึ่งเราประยุกต์ มาทา ประโยชน์ ในการฆ่ าเชือ้ โรคได้ โดยนามาผลิตเป็ นอุปกรณ์ สาหรับใช้ กาจัด นา้ เขียว และ
เชือ้ โรค ในบ่ อปลา ซึ่งจะใช้ แก้ วควอทซ์ เป็ นตัวคั่นระหว่ างนา้ กับแสง UV เพราะแก้ วควอทซ์ มีคุณสมบัติให้ แสง UV
ผ่ านได้ ดี เราจึงไม่ ควร สัมผัสหรือมอง แสง UV โดยตรง ความเข้ มของ แสง UV ขึน้ อยู่กบั Watt (W) ของ หลอด UV
Watt มากความเข้ มข้ นของ UVC ก็จะยิ่งมากขึน้ ด้ วย นอกจากนีค้ วรจะทาความสะอาด ตัวแก้ วควอทซ์ ให้ สะอาด
สม่าเสมอ เพื่อให้ แสง UV ลอดผ่ านออกมาได้ สะดวก ซึ่งจะมีผลในการ กาจัดตะไคร่ และเชือ้ โรคได้ ประสิทธิภาพดีย่ งิ ขึน้
อีกด้ วย

อุปกรณ์ UV สาหรั บกาจัด นา้ เขียว และเชือ้ โรค
อุปกรณ์ UV มีหลากหลายแบบ ทุกประเภท มีประสิทธิภาพ ในการกาจัดตะไคร่ นา้ เขียว และเชือ้ โรคได้ ดีเหมือนกัน
ทัง้ หมด แตกต่ างกันเพียงลักษณะการติดตัง้ คุณภาพของเนือ้ วัสดุท่ นี ามาผลิต อันขึน้ อยู่กบั ราคาของผลิตภัณฑ์ นัน้ ข้ อ
สาคัญคือควรเลือกให้ มีกาลัง(W)เหมาะสม กับปริมาตรของบ่ อปลา และลักษณะการติดตัง้ แต่ ละแบบ
ตามปกติการคานวณขนาดของ UV ใช้ หลักการโดยประมาณ คือ แสง UV 1 w ต่ อนา้ ประมาณ 1000 ลิตร แต่ ทงั ้ นี ้
ควรดูองค์ ประกอบ ภายในบ่ อเสริมด้ วย เช่ น ปริมาณปลา ปริมาณของเสีย ปริมาณการโดนแสงแดดของบ่ อ การ
ไหลเวียนของนา้ หรือควรเลือกขนาด UV ให้ มีกาลัง w เกินกว่ าปริมาตรบ่ อเล็กน้ อย เพราะเมื่อหลอด UV เริ่มเสื่อมลง
จะยังคงมี ความเข้ มแสงมากเพียงพอในการกาจัด ตะไคร่ และเชือ้ โรคได้ อกี ระยะ
หลอด UV ใช้ แรงดันไฟฟ้า 12 V. จึงต้ องมีการต่ อผ่ านหม้ อแปลงแรงดันไฟฟ้า หรือบางชนิดใช้ หม้ อแปลง
อิเล็คทรอนิคส์ ในการลดแรงดัน จาก 220 V.เป็ น 12 V. ก่ อนนาไปจ่ ายเข้ าขัว้ หลอด UV ปกติอายุหลอด UV เฉลี่ยอยู่ท่ ี
ประมาณ 6,000-8,000 ชั่วโมง ความทนทานของหลอด ขึน้ อยู่กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ คุณภาพของตัวจ่ ายกระแสไฟ
จึงควรระมัดระวัง การเกิดไฟตก และไฟกระชากเพื่อป้องกันปั ญหากระแสไฟเกิน ซึ่งจะทาให้ หลอด UV มีอายุสนั ้ ลงได้
(ข้ อมูล :อ้ างอิงจากผู้ผลิตหลอด UV ยี่ห้อ Creator)

ประเภทของอุปกรณ์ UV

1. UV แบบกระบอก อุปกรณ์ ชนิดนีเ้ ป็ นกระบอกทึบแสง ใช้ ตดิ ตัง้ บนบกเท่ านัน้ เลยต้ องใช้ ค่ กู ับปั ้มนา้ เพื่อสูบนา้
จากในบ่ อเข้ ามาผ่ านแสง UV ภายในกระบอกทึบแสง เมื่อตะไคร่ และเชือ้ โรค สัมผัสแสง UV ก็จะตายลง ควรเลือกปั ้ม
นา้ ให้ เหมาะสมกับขนาด UV ซึ่งจะมีระบุไว้ ตามแต่ ขนาดของ UV
ภายในชุดประกอบไปด้ วย
- ขัว้ หลอด และตัวหลอด UV ทาหน้ าที่กาเนิดแสง UV
- กระบอกพลาสติกทึบแสง ทาหน้ าที่ ป้องกันแสง UV ไม้ ให้ สัมผัสผู้ใช้ และสิ่งมีชีวติ อื่นๆ
- แก้ วควอทซ์ ทาหน้ าที่กันนา้ เข้ า ขัว้ หลอด และให้ แสง UV ลอดผ่ านออกมา
การนาไปใช้ งาน
- ตรวจสอบ การใส่ หลอด ขัว้ หลอด โอริง แก้ วควอทซ์ ให้ อยู่ในตาแหน่ งที่ถกู ต้ อง สภาพสมบูรณ์ ก่ อนใช้ งาน
- ควรติดตัง้ กระบอก UV ในที่ร่ม ไม่ โดนนา้ ในตาแหน่ งที่ปลอดภัย ไม่ กีดขวาง และยึดกระบอกให้ ม่ นั คง
- เดินท่ อนา้ จากปั ้มนา้ เข้ าทางนา้ เข้ า ปกติแนะนาให้ ท่ อนา้ เข้ าทางปลายหลอด และนา้ ไหลออกทางขัว้ หลอด ควร

เลือกวางตาแหน่ งปั ้มนา้ ในตาแหน่ งที่กระแสนา้ มีการหมุนเวียนได้ ดี เพื่อให้ นา้ ไหลเข้ ากระบอก UV ทั่วถึงทัง้ บ่ อ
- หมั่นตรวจสอบการทางานของ หลอด UV และตรวจสอบรอยชารุ ดของ โอริงกันนา้ สม่าเสมอ
ข้ อดี
- เมื่อหลอดขาด เปลี่ยนเฉพาะหลอด UVได้
- ดูแลรักษาง่ าย เพราะอยู่ภายนอกบ่ อ
- ควบคุมปริมาณนา้ เข้ าได้ (จากการเลือกขนาดของปั ้มนา้ )
ข้ อเสีย
- ต้ องใช้ ควบคู่กับปั ้มนา้
- ต้ องติดตัง้ และอุปกรณ์ ท่ ตี ิดตัง้ อาจกีดขวางภายในบ่ อ และนอกบ่ อ

2. UV แบบกระบอก และมีปั้มนา้ ในตัว อุปกรณ์ ชนิดนี ้ ดัดแปลงมาจากแบบแรก แต่ ได้ มีการติดตัง้ ปั ้มนา้ มาให้ แล้ วใน
ตัว เพื่อให้ สะดวกต่ อการใช้ งาน จึงไม่ จาเป็ นต้ องใช้ ปั้มนา้ เพิ่ม แต่ การใช้ งานต้ องนา ทัง้ ตัวกระบอกลงไปอยู่ในนา้
เพื่อให้ ปั้มนา้ ที่ตดิ ตัง้ มาในตัว สูบนา้ เข้ าไปผ่ านแสง UV ภายในกระบอกทึบแสง เหมาะกับบ่ อขนาดไม่ ใหญ่ มาก หรือตู้
ปลา หากใช้ กับบ่ อขนาดใหญ่ ต้องมีระบบการหมุนเวียนนา้ ที่ดี เพราะปั ้มที่ตดิ ตัง้ มาในตัวนัน้ มักมีขนาดเล็ก หากระบบ
การหมุนเวียนนา้ ในบ่ อไม่ ดีจะทาให้ นา้ บางส่ วนไม่ ได้ รับการผ่ านแสง UV
ภายในชุดประกอบด้ วย
- ขัว้ หลอด และตัวหลอด UV ทาหน้ าที่กาเนิดแสง UV
- กระบอกพลาสติกทึบแสง ทาหน้ าที่ ป้องกันแสง UV ไม้ ให้ สัมผัสผู้ใช้ และสิ่งมีชีวติ อื่นๆ
- แก้ วควอทซ์ ทาหน้ าที่กันนา้ เข้ า ขัว้ หลอด และให้ แสง UV ลอดผ่ านออกมา
- ปั ้มนา้ ทาหน้ าที่ สูบนา้ เข้ าไปผ่ านแสง UV
การนาไปใช้ งาน
- ตรวจสอบ การใส่ หลอด ขัว้ หลอด โอริง แก้ วควอทซ์ ปั ้มนา้ ให้ อยู่ในตาแหน่ งที่ถกู ต้ อง สภาพสมบูรณ์ ก่ อนใช้ งาน
- วางตัวกระบอก UV ทัง้ ชุด ติดตัง้ ลงไปในนา้ ควรเลือกติดตัง้ บริเวณที่มกี ระแสนา้ หมุนเวียนดี เพื่อให้ นา้ ไหลเข้ า
กระบอก UV อย่ างทั่วถึง ยึดกระบอกให้ ม่ นั คง
- หมั่นตรวจสอบการทางานของ หลอด UV และตรวจสอบรอยชารุ ดของ โอริงกันนา้ สม่าเสมอ

ข้ อดี
- เมื่อหลอดขาด เปลี่ยนเฉพาะหลอด UV ได้ (เฉพาะบางรุ่ น)
- ไม่ ต้องใช้ ปั้มนา้ แยก สะดวกในการติดตัง้
- ไม่ เกะกะบริเวณขอบบ่ อ
ข้ อเสีย
- ดูแลรักษายากกว่ า ต้ องคอยทาความสะอาดตัวเครื่องและปั ้มนา้ จากสิ่งสกปรก และตะไคร่ ท่ มี าเกาะกระบอก
- ไม่ เหมาะกับบ่ อขนาดใหญ่ ที่มกี ารหมุนเวียนนา้ ไม่ ดี

3. UV แบบหลอดแก้ วจุ่มนา้ อุปกรณ์ ชนิดนีเ้ ป็ นหลอดแก้ วควอทซ์ ที่ซีลปิ ดกันนา้ ไว้ ภายในมีหลอด UV และชุด
อิเล็กทรอนิกส์ สาหรับแปลงแรงดันไฟฟ้า เป็ น 12 V ภายในตัว สามารถนาหลอดแก้ วจุ่มลงไปในนา้ และให้ นา้ ไหล
ผ่ านมาสัมผัสแสง UV ได้ โดยตรง จึงได้ ผลดีและรวดเร็ว ไม่ เสียพืน้ ที่ และติดตัง้ ได้ ง่าย แต่ ควรติดตัง้ ในตาแหน่ งที่นา้ ไหล
ผ่ านมาสัมผัสแสงได้ มากที่สุด แต่ เนื่องจาก ตัวหลอดเป็ นแบบเปลือย ไม่ มีกระบอกทึบแสงมาปิ ด จึงต้ องติดตัง้ ใน
ตาแหน่ งที่ไม่ มีส่ งิ มีชวี ิตอื่นๆ มาสัมผัสหรือมองเห็นแสง ตาแหน่ งที่นิยมติดตัง้ คือ ภายในบ่ อกรอง ถังกรอง กรองบนตู้
กรองในตู้ และควรหาวัสดุทบึ แสงมาปิ ดไว้ อกี ทีเพื่อกันแสงลอดออกมาเป็ นอันตรายต่ อผู้ใช้ หรือหากต้ องการนาแสง
UVไปใช้ ฆ่ าเชือ้ โรค ในอากาศ หรือวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ควรใช้ ด้วยความระมัดระวัง
ภายในชุดประกอบด้ วย
- ขัว้ หลอด และตัวหลอด UV ทาหน้ าที่กาเนิดแสง UV
- แก้ วควอทซ์ ทาหน้ าที่กนั นา้ เข้ า ขัว้ หลอด และให้ แสง UV ลอดผ่ านออกมา
การนาไปใช้ งาน
- ตรวจสอบ สภาพหลอดแก้ วกันนา้ ให้ อยู่ในสภาพปกติ ไม่ มีรอยแตกร้ าว ก่ อนนาลงนา้
- นาหลอดแก้ วลงนา้ ในตาแหน่ งที่นา้ มีการหมุนเวียนได้ ดี ติดตัง้ และยึดหลอดแก้ วให้ ม่ นั คง
- ตรวจสอบว่ า มีการเล็ดลอดของแสง มาสัมผัสผู้ใช้ หรือไม่ ถ้ ามีให้ หาวัสดุทึบแสงมาคลุม
- หมั่นตรวจสอบหลอดแก้ ว อย่ าให้ ชารุ ด และระมัดระวัง กระแสไฟตก และไฟกระชาก เนื่องจากใช้ ชุดอิเล็ดทรอ
นิกส์ ในการลดแรงดันไฟฟ้า จะทาให้ หลอดมีอายุสนั ้ กว่ าปกติ

ข้ อดี
-ไม่ ต้องใช้ ปั้มนา้ เพิ่ม
- ใช้ งานง่ าย ติดตัง้ ง่ าย
- สามารถเคลื่อนย้ ายได้ ง่าย จึงนาไปใช้ ได้ หลายๆที่ และนาไปใช้ ฆ่าเชือ้ โรค ในอากาศ วัสดุอุปกรณ์ ต่างๆได้ ด้วย
- ประสิทธิภาพดี ได้ ผลรวดเร็ว
ข้ อเสีย
- ไม่ สามารถเปลี่ยนเฉพาะหลอดได้
- ต้ องระมัดระวัง การแตก มากกว่ าแบบอื่นๆ
เมื่อทราบแล้ วว่ า ชุดอุปกรณ์ UV แต่ ละแบบคุณสมบัติ และความแตกต่ างกันอย่ างไร ก็จะทาให้ เราสามารถเลือกใช้
อุปกรณ์ UV ได้ เหมาะสมกับสภาพบ่ อ และตู้ปลา เพื่อประสิทธิภาพที่ดี รวมทัง้ การติดตัง้ ที่ถกู วิธี การดูแลรักษา เพื่อให้
ชุด UV ของเรานัน้ มีอายุการใช้ งานยาวนาน

www.smilepetshop.com

