
                      การก าจัดน า้เขียวในบ่อ หรือตู้ปลา ด้วยแสง UV 

มาท าความรู้จักกบั “ตะไคร่น า้” กนัก่อน 

        ตะไคร่น า้ ก็คือสาหร่ายชนิดหน่ึง   สาหร่าย เป็นชื่อเรียกสิ่งมีชีวติหลายชนิดในอาณาจักรโครมาลวีโอลาตา เอกซ์

คาวาตา ไรซาเรีย มีลักษณะคล้ายพืช แต่ไม่มีส่วนที่เป็นราก ล าต้น และใบที่แท้จริง มีขนาดตัง้แต่เลก็มากมีเซลล์เดียว 

ไปจนถงึขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยเซลล์จ านวนมาก อาจเป็นเส้นสายหรือมลีักษณะคล้ายพืชชัน้สูงก็มี การแบ่งพวก

สาหร่ายแบ่งตามรูปร่างลักษณะภายนอกหรือดูตามสี จึงมีสาหร่ายสีเขียว เขียวแกมน า้เงนิ น า้ตาล และสีแดง สาหร่าย

สืบพันธ์ุโดยไม่อาศัยเพศก็มี อาศัยเพศก็มี (ข้อมูล อ้างองิจาก :Wikipedia) 
 

ตะไคร่น า้ในบ่อเลีย้งปลา 

       ตะไคร่น า้ ที่พบได้ในบ่อเลีย้งปลา หรือตู้ปลา  คอื สาหร่ายชนิดหน่ึง  มีหลากหลายประเภท  ทัง้แบบที่เกาะตาม

ขอบบ่อ เป็นเส้นๆ หรือแผ่นๆ  และแบบที่ลอยในน า้ ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า ”ตะไคร่น า้เขียว”  เน่ืองจากความต้องการปัจจยั

ในการเจริญเตบิโตของตะไคร่ คล้ายพืช คอืต้องการ สารอาหาร(ของเสียภายในบ่อ) แสงแดด คาร์บอนไดออกไซด์(จาก

สิ่งมีชีวติภายในบ่อ)   

      สภาวะในบ่อหรือตู้ปลา ที่โดนแดดจึงเหมาะสมในการเกิดตะไคร่ เพราะมีทัง้ สารอาหาร แสง และ

คาร์บอนไดออกไซด์ แต่ก็ใช่ว่าตะไคร่น า้จะไม่มีประโยชน์เลยซะทีเดียวเพราะตะไคร่ ก็เหมือนพชืน า้ คือจะน าของเสียใน

บ่อไปใช้เป็นอาหาร ซึ่งก็คือสารประกอบไนโตรเจน ท าให้ปริมาณของเสียในบ่อลดลง และตะไคร่บางชนิดปลายยงัใช้

เป็นอาหารได้ด้วย แต่ถ้ามนัมจี านวนมากจนเกนิไปจะมีข้อเสียมากกว่า คือ ในตอนกลางคืนที่ไม่เกดิการสังเคราะห์แสง 

ตะไคร่น า้จะแย่งออกซิเจนจากปลา ท าให้คุณภาพน า้แย่ลง  และนักเลีย้งปลา เมื่อเลีย้งแล้วกอ็ยากจะมองปลาในบ่อน า้

ใสสะอาด มองเหน็ตวัปลา สีสนัสวยงามชัดเจน ซึ่งเมื่อบ่อมตีะไคร่น า้เขียวเกิดขึน้ จะบดบงัการมองปลา และท าให้บ่อ

หรือตู้แลดูสกปรก นักเลีย้งปลาส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะหาทางก าจัดตะไคร่น า้เขียวไม่ให้เกิดขึน้ภายในบ่อปลาของตนเอง 
                       

 

ภาพบ่อปลาที่พบปัญหาน า้เขยีว 
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วิธีการก าจัดหรือลดตะไคร่น า้ในบ่อเลีย้งปลา 
     1. การท าระบบกรองชวีภาพ คือการใช้จุลินทรีย์ช่วยสลายของเสียภายในบ่อปลา  ด้วยการท าระบบกรองให้มี
คุณภาพเพียงพอต่อการสลายของเสียภายในบ่อปลา  จากที่ทราบมาแล้วว่าปัจจัยที่ท าให้ตะไคร่น า้เขียวในบ่อเลีย้งปลา 
ก็คือของเสียที่มีอยู่ภายในบ่อปลา  ซ่ึงของเสียซ่ึงกค็ืออาหารของตะไคร่น า้เขียว  การลดปริมาณของเสียภายในบ่อการ
ท าระบบกรองให้มีคุณภาพ ดี และมีขนาดใหญ่เพียงพอเหมาะสมกับบ่อเลีย้ง(ขนาดบ่อกรองที่เหมาะสมไม่ควรเล็กกว่า
30 % ของบ่อเลีย้ง) และควรเลือกวัสดุกรองที่มีคุณภาพ และหมั่นเติมจุลนิทรีย์ลงไปสม ่าเสมอ 
 
     2. ใช้สารเคมีก าจัด  วธีิการนี ้เป็นการใส่สารเคมี ที่มีผลไปขัดขวางการสังเคราะห์แสงลงไป เหมาะส าหรับบ่อขนาด
ไม่ใหญ่  ควรใช้ตามปริมาณที่ก าหนด และต้องคอยเติมน า้ยาสม ่าเสมอ  ควรท าการถ่ายน า้ทุกครัง้ที่เติมน า้ยา เพื่อลด
ปริมาณการสะสมของสารเคม ี วิธีการนีจ้ะก าจัดทัง้ ตะไคร่น า้เขียว และตะไคร่ที่เกาะตามขอบบ่อ  แต่มีผลข้างเคียง 
และต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง   (ดตูัวอย่ากด Ctrl และคลกิที่ข้อความ)    ยาลดตะไคร่ 

 
   3. ใช้แสง UV ในการก าจดัตะไคร่น า้เขียว  เป็นวิธีที่ได้ผลรวดเร็ว  โดยการให้น า้ที่มีตะไคร่น า้เขียวไหลผ่านสัมผัสแสง 
UV ตะไคร่ที่สัมผัสแสงจะตายอย่างรวดเร็ว มีประสทิธิภาพสูง และไม่มีผลข้างเคียง ตกค้างภายในบ่อปลา ทัง้นีก้าร
เลือกใช้ UV ควรเลือกขนาดเหมาะสมกับปริมาตรน า้ในบ่อ จะท าให้ได้ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึน้หลังจากใช้แสง UV ก าจัด
ตะไคร่แล้ว ควรเปิดป้ัมลมในระบบกรองเพิ่มขึน้ และควรเติมจุลินทรีย์ช่วยสลายตะไคร่น า้ที่ตายลงด้วย 

แสง UV คืออะไร 

  รังสีอัลตราไวโอเลต หรือ รังสียวูี หรือรังสีเหนือม่วง เป็นช่วงหน่ึงของคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสัน้
กว่าแสงที่มองเหน็ มีความยาวคลื่นในช่วง 400-10 นาโนเมตร และมีพลังงานในช่วง 3-124 eV   

มันได้ชื่อดังกล่าวเน่ืองจากสเปกตรัมของมันประกอบด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สงูกว่าคลื่นที่มนุษย์
มองเหน็เป็นสีม่วง  ความยาวคลื่นของแสง UV ที่น ามาใช้ประโยชน์ ได้ เช่น  UVA , UVB ,UVC  (ข้อมูล อ้างองิจาก 
:wikipedia) 

         ในกรณีการน าไปใช้ ส าหรับการก าจดั น า้เขียว และ เชือ้โรค เราจะใช้  UVC ซึ่งเป็นรังสีที่มี อนัตรายต่อเซลล์ของ

สิ่งมีชีวติ  ซึ่งเราประยุกต์มาท า ประโยชน์ในการฆ่าเชือ้โรคได้โดยน ามาผลิตเป็นอุปกรณ์ส าหรับใช้ก าจดั น า้เขียว และ 

เชือ้โรค ในบ่อปลา ซึ่งจะใช้แก้วควอทซ์ เป็นตวัคั่นระหว่างน า้ กับแสง UV เพราะแก้วควอทซ์มีคุณสมบตัิให้แสง UV 

ผ่านได้ดี เราจึงไม่ควร สัมผัสหรือมอง แสง UV โดยตรง  ความเข้มของ แสง UV ขึน้อยู่กบั Watt (W) ของ หลอด UV  

Watt มากความเข้มข้นของ UVC ก็จะยิ่งมากขึน้ด้วย นอกจากนีค้วรจะท าความสะอาด ตวัแก้วควอทซ์ให้สะอาด

สม ่าเสมอ เพื่อให้แสง UV ลอดผ่านออกมาได้สะดวก  ซึ่งจะมีผลในการ ก าจดัตะไคร่และเชือ้โรคได้ประสิทธิภาพดียิ่งขึน้

อีกด้วย 
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อุปกรณ์ UV ส าหรับก าจัด น า้เขียว และเชือ้โรค 

      อุปกรณ์ UV มีหลากหลายแบบ ทุกประเภท มีประสทิธิภาพ ในการก าจัดตะไคร่น า้เขยีว และเชือ้โรคได้ดีเหมือนกนั

ทัง้หมด แตกต่างกนัเพียงลกัษณะการติดตัง้ คุณภาพของเนือ้วัสดุที่น ามาผลิต อันขึน้อยู่กบัราคาของผลติภณัฑ์นัน้ ข้อ

ส าคัญคือควรเลอืกให้มีก าลงั(W)เหมาะสม กบัปริมาตรของบ่อปลา และลักษณะการตดิตัง้แต่ละแบบ  

 

     ตามปกตกิารค านวณขนาดของ UV ใช้หลกัการโดยประมาณ คือ แสง UV 1 w ต่อน า้ประมาณ 1000 ลติร แต่ทัง้นี ้

ควรดูองค์ประกอบ ภายในบ่อเสริมด้วย เช่น ปริมาณปลา ปริมาณของเสีย ปริมาณการโดนแสงแดดของบ่อ การ

ไหลเวียนของน า้   หรือควรเลอืกขนาด UV ให้มีก าลงั w เกนิกว่าปริมาตรบ่อเล็กน้อย  เพราะเมื่อหลอด UV เร่ิมเสื่อมลง

จะยงัคงมี ความเข้มแสงมากเพียงพอในการก าจัด ตะไคร่และเชือ้โรคได้อกีระยะ  

     หลอด UV ใช้ แรงดันไฟฟ้า  12 V. จึงต้องมีการต่อผ่านหม้อแปลงแรงดนัไฟฟ้า หรือบางชนิดใช้ หม้อแปลง

อิเล็คทรอนิคส์ ในการลดแรงดัน จาก 220 V.เป็น 12 V. ก่อนน าไปจ่ายเข้าขัว้หลอด UV   ปกตอิายุหลอด UV เฉลี่ยอยู่ที่

ประมาณ 6,000-8,000 ชั่วโมง  ความทนทานของหลอด ขึน้อยู่กับคุณภาพของผลิตภณัฑ์ คุณภาพของตัวจ่ายกระแสไฟ 

จึงควรระมัดระวัง การเกดิไฟตก และไฟกระชากเพื่อป้องกนัปัญหากระแสไฟเกนิ ซึ่งจะท าให้หลอด UV มีอายุสัน้ลงได้ 

(ข้อมูล :อ้างอิงจากผู้ผลิตหลอด UV ยี่ห้อ Creator)   

 

    ประเภทของอุปกรณ์ UV  

 

     1. UV แบบกระบอก   อุปกรณ์ชนิดนีเ้ป็นกระบอกทึบแสง ใช้ตดิตัง้บนบกเท่านัน้  เลยต้องใช้คู่กับป้ัมน า้เพื่อสูบน า้

จากในบ่อเข้ามาผ่านแสง UV ภายในกระบอกทึบแสง  เมื่อตะไคร่ และเชือ้โรค สัมผัสแสง UV ก็จะตายลง  ควรเลอืกป้ัม

น า้ให้เหมาะสมกบัขนาด UV  ซึ่งจะมีระบุไว้ตามแต่ขนาดของ UV 

    

ภายในชุดประกอบไปด้วย  

        - ขัว้หลอด  และตัวหลอด UV  ท าหน้าที่ก าเนิดแสง UV  

        - กระบอกพลาสติกทึบแสง ท าหน้าที่ ป้องกันแสง UV ไม้ให้สัมผัสผู้ใช้ และสิ่งมีชีวติอื่นๆ 

        - แก้วควอทซ์ ท าหน้าที่กันน า้เข้า ขัว้หลอด และให้แสง UV ลอดผ่านออกมา 

การน าไปใช้งาน 

   - ตรวจสอบ การใส่หลอด ขัว้หลอด โอริง แก้วควอทซ์ ให้อยู่ในต าแหน่งที่ถกูต้อง สภาพสมบูรณ์ ก่อนใช้งาน 

   - ควรตดิตัง้กระบอก UV ในที่ร่ม ไม่โดนน า้  ในต าแหน่งที่ปลอดภยั ไม่กีดขวาง และยดึกระบอกให้มั่นคง 

   - เดินท่อน า้จากป้ัมน า้ เข้าทางน า้เข้า ปกติแนะน าให้ ท่อน า้เข้าทางปลายหลอด และน า้ไหลออกทางขัว้หลอด   ควร

http://www.smilepetshop.com/product_301686.578065_th


เลือกวางต าแหน่งป้ัมน า้ ในต าแหน่งที่กระแสน า้มกีารหมุนเวียนได้ดี เพื่อให้น า้ไหลเข้ากระบอก UV ทั่วถงึทัง้บ่อ 

   - หมั่นตรวจสอบการท างานของ หลอด UV และตรวจสอบรอยช ารุดของ โอริงกนัน า้ สม ่าเสมอ 

  ข้อด ี

   - เมื่อหลอดขาด เปลี่ยนเฉพาะหลอด UVได้ 

   - ดูแลรักษาง่าย เพราะอยู่ภายนอกบ่อ 

   - ควบคุมปริมาณน า้เข้าได้ (จากการเลอืกขนาดของป้ัมน า้) 

    

ข้อเสีย 

    - ต้องใช้ควบคู่กับป้ัมน า้ 

    - ต้องตดิตัง้ และอุปกรณ์ที่ติดตัง้ อาจกีดขวางภายในบ่อ และนอกบ่อ 

 

2. UV แบบกระบอก  และมีป้ัมน า้ในตัว   อุปกรณ์ชนิดนี ้ดดัแปลงมาจากแบบแรก แต่ได้มีการติดตัง้ป้ัมน า้มาให้แล้วใน

ตัว  เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน จึงไม่จ าเป็นต้องใช้ป้ัมน า้เพิ่ม แต่การใช้งานต้องน า ทัง้ตวักระบอกลงไปอยู่ในน า้ 

เพื่อให้ป้ัมน า้ที่ตดิตัง้มาในตัว สูบน า้เข้าไปผ่านแสง UV ภายในกระบอกทึบแสง เหมาะกบับ่อขนาดไม่ใหญ่มาก หรือตู้

ปลา  หากใช้กับบ่อขนาดใหญ่ต้องมีระบบการหมุนเวียนน า้ที่ดี เพราะป้ัมที่ตดิตัง้มาในตวันัน้ มักมขีนาดเลก็ หากระบบ

การหมุนเวียนน า้ในบ่อไม่ดีจะท าให้ น า้บางส่วนไม่ได้รับการผ่านแสง UV  

 

  ภายในชุดประกอบด้วย 

        - ขัว้หลอด  และตัวหลอด UV  ท าหน้าที่ก าเนิดแสง UV  

        - กระบอกพลาสติกทึบแสง ท าหน้าที่ ป้องกันแสง UV ไม้ให้สัมผัสผู้ใช้ และสิ่งมีชีวติอื่นๆ 

        - แก้วควอทซ์ ท าหน้าที่กันน า้เข้า ขัว้หลอด และให้แสง UV ลอดผ่านออกมา 

        -  ป้ัมน า้ ท าหน้าที่ สบูน า้เข้าไปผ่านแสง UV 

การน าไปใช้งาน 

      - ตรวจสอบ การใส่หลอด ขัว้หลอด โอริง แก้วควอทซ์ ป้ัมน า้ ให้อยู่ในต าแหน่งที่ถกูต้อง สภาพสมบูรณ์ ก่อนใช้งาน 

      - วางตัวกระบอก UV ทัง้ชุด ตดิตัง้ลงไปในน า้  ควรเลอืกติดตัง้บริเวณที่มกีระแสน า้หมุนเวียนดี เพื่อให้น า้ไหลเข้า

กระบอก UV อย่างทั่วถงึ ยดึกระบอกให้มั่นคง 

      - หมั่นตรวจสอบการท างานของ หลอด UV และตรวจสอบรอยช ารุดของ โอริงกนัน า้ สม ่าเสมอ 
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   ข้อด ี

       - เมื่อหลอดขาด เปลี่ยนเฉพาะหลอด UV ได้(เฉพาะบางรุ่น) 

       - ไม่ต้องใช้ป้ัมน า้แยก สะดวกในการติดตัง้ 

       - ไม่เกะกะบริเวณขอบบ่อ  

        

   ข้อเสีย  

       -  ดูแลรักษายากกว่า ต้องคอยท าความสะอาดตัวเคร่ืองและป้ัมน า้ จากสิ่งสกปรก และตะไคร่ที่มาเกาะกระบอก 

       -  ไม่เหมาะกับบ่อขนาดใหญ่ ที่มกีารหมุนเวียนน า้ไม่ดี 

   

 
 

3. UV แบบหลอดแก้วจุ่มน า้   อุปกรณ์ชนิดนีเ้ป็นหลอดแก้วควอทซ์ ที่ซีลปิดกนัน า้ไว้ ภายในมีหลอด UV และชุด

อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับแปลงแรงดันไฟฟ้า เป็น 12 V ภายในตัว  สามารถน าหลอดแก้วจุ่มลงไปในน า้  และให้น า้ไหล

ผ่านมาสัมผัสแสง UV ได้โดยตรง จึงได้ผลดีและรวดเร็ว ไม่เสียพืน้ที่ และติดตัง้ได้ง่าย แต่ควรติดตัง้ในต าแหน่งที่น า้ไหล

ผ่านมาสัมผัสแสงได้มากที่สุด แต่เน่ืองจาก ตัวหลอดเป็นแบบเปลือย ไม่มีกระบอกทบึแสงมาปิด จึงต้องตดิตัง้ใน

ต าแหน่งที่ไม่มีสิ่งมีชวีิตอื่นๆ  มาสัมผัสหรือมองเหน็แสง ต าแหน่งที่นิยมติดตัง้คือ ภายในบ่อกรอง ถงักรอง กรองบนตู้

กรองในตู้   และควรหาวัสดุทบึแสงมาปิดไว้อกีทีเพื่อกันแสงลอดออกมาเป็นอนัตรายต่อผู้ใช้ หรือหากต้องการน าแสง 

UVไปใช้ ฆ่าเชือ้โรค ในอากาศ หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง 

 

ภายในชุดประกอบด้วย 

    - ขัว้หลอด  และตัวหลอด UV  ท าหน้าที่ก าเนิดแสง UV  

   - แก้วควอทซ์ ท าหน้าที่กนัน า้เข้า ขัว้หลอด และให้แสง UV ลอดผ่านออกมา 

    

การน าไปใช้งาน 

   -  ตรวจสอบ สภาพหลอดแก้วกันน า้ ให้อยู่ในสภาพปกติ ไม่มีรอยแตกร้าว ก่อนน าลงน า้ 

   - น าหลอดแก้วลงน า้ ในต าแหน่งที่น า้มีการหมุนเวียนได้ดี ตดิตัง้ และยดึหลอดแก้วให้มั่นคง  

   - ตรวจสอบว่า มีการเลด็ลอดของแสง มาสัมผัสผู้ใช้หรือไม่ ถ้ามีให้หาวัสดุทึบแสงมาคลุม 

   - หมั่นตรวจสอบหลอดแก้ว อย่าให้ช ารุด และระมัดระวัง กระแสไฟตก และไฟกระชาก เน่ืองจากใช้ ชุดอเิล็ดทรอ

นิกส์ในการลดแรงดนัไฟฟ้า จะท าให้หลอดมีอายุสัน้กว่าปกติ 
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  ข้อด ี

    -ไม่ต้องใช้ป้ัมน า้เพิ่ม 

   - ใช้งานง่าย ติดตัง้ง่าย 

   - สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย จึงน าไปใช้ได้หลายๆที่ และน าไปใช้ฆ่าเชือ้โรค ในอากาศ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆได้ด้วย 

   - ประสิทธิภาพดี ได้ผลรวดเร็ว 

 

ข้อเสีย 

  -  ไม่สามารถเปลี่ยนเฉพาะหลอดได้ 

  - ต้องระมัดระวัง การแตก มากกว่าแบบอื่นๆ 

   

     เมื่อทราบแล้วว่า ชุดอุปกรณ์ UV แต่ละแบบคุณสมบัติ และความแตกต่างกันอย่างไร  ก็จะท าให้เราสามารถเลือกใช้ 

อุปกรณ์ UV ได้เหมาะสมกับสภาพบ่อ  และตู้ปลา เพื่อประสิทธิภาพที่ดี รวมทัง้การตดิตัง้ที่ถกูวธีิ การดูแลรักษา เพื่อให้ 

ชุด UV ของเรานัน้มีอายุการใช้งานยาวนาน 
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