
แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 3 

 

บทที่ 3 น้ําสําหรับปลาสวยงาม 

 

เนื้อหา  

 1. ความสําคัญและประเภทของน้ําท่ีใชเลี้ยงปลาสวยงาม 

 2. คุณสมบัติของน้ําท่ีดีสําหรับการเลี้ยงปลาสวยงาม 

 3. การจัดการคุณภาพน้ําสําหรับการเลี้ยงปลาสวยงาม 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

เม่ือศึกษาบทท่ี 3 แลวนักศึกษาสามารถ 

1. บอกความสําคัญและประเภทของน้ําท่ีใชเลี้ยงปลาสวยงามได 

 2. จําแนกคุณสมบัติของน้ําดานกายภาพ เคมี และชีวภาพได 

 3. อธิบายการจัดการคุณภาพน้ําสําหรับการเลี้ยงปลาสวยงามได 

 4. ตระหนักถึงความสําคัญของการเปลี่ยนถายน้ําในตูปลา 

จํานวนคาบท่ีเรียน       4  คาบเรียน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ฟงคําบรรยายประกอบการใช PowerPoint เก่ียวกับเนื้อหาท่ีเรียน 

 2. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

3. จัดใหมีการใชเครื่องมือวัดคุณภาพน้ําในตูปลาสวยงามอยางงาย 

 4. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอธิปรายชวยกันสรุปประเด็นท่ีสําคัญ 

 5. ตอบคําถามทายบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

 1. สื่อ PowerPoint ประกอบดวยคอมพิวเตอรแบบพกพา พรอมดวยเครื่องฉายภาพ 

 2. เอกสารประกอบการสอนและหนังสืออานประกอบ 
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การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตการณมีสวนรวมในกิจกรรมและการแสดงความคิดเห็น 

 2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา และบันทึกการทํากิจกรรม การตอบคําถาม การ

ใหความสนใจในขณะอภปิรายและซักถาม 

 3. ตรวจการทําแบบฝกหัดทายบทเรียน และเก็บคะแนน 
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บทท่ี 3 

นํ้าสําหรับปลาสวยงาม 
 

 การเลี้ยงปลาสวยงามในตูกระจกหรือในบอเลี้ยงปลาท่ัวไป ถือไดวาเปนการเลี้ยงปลาท่ีใชน้ํา

คอนขางนอย ซ่ึงอันท่ีจริงแลวน้ําเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญมากในการเลี้ยงปลา เพราะปลาอาศัย

น้ําในการแลกเปลี่ยนกาชออกซิเจนเพ่ือการหายใจ คุณภาพน้ําท่ีเหมาะสมจะทําใหปลากินอาหารไดดี 

มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว สุขภาพดี แข็งแรง ปลาไมเกิดความเครียด มีความตานทานตอโรคไดดี และ

ใหสีสันท่ีสวยสด ปลาสวยงามถูกนํามาเลี้ยงในพ้ืนท่ีจํากัดและมีการเปลี่ยนถายน้ําต่ํา เม่ือเรามองจาก

ภายนอกเขาไปในตูหรือมองลงไปในบอเลี้ยงปลาสวยงามท่ีอยูกลางแจง อาจสังเกตเห็นวาน้ําในตูปลา

หรือบอเลี้ยงปลาใสอยูตลอดเวลา เนื่องจากจากมีการติดตั้งระบบกรองน้ําประกอบไวกับภาชนะท่ี

เลี้ยง น้ําท่ีนํามาใชเลี้ยงปลาสวยงามมาจากแหลงตาง ๆ กัน เชน แหลงน้ําธรรมชาติ ไดแก หวย หนอง 

บึง น้ําฝน น้ําบาดาล หรือแมกระท่ังน้ําประปา คุณสมบัติดานตาง ๆ ไดแก ดานกายภาพ เคมี และ

ชีวภาพ อาจแตกตางกันไปจาก การท่ีผูเลี้ยงรูถึงความสําคัญของน้ําตอปลา สามารถจําแนกชนิดของ

น้ําท่ีจะนํามาเลี้ยงปลา ตลอดจนสามารถจัดการคุณภาพน้ําในการเลี้ยงปลาสวยงามไดแลว จะสงผล

ใหปลาสวยงามมีสุขภาพท่ีดี กินอาหารเปนปกติ เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ใหสีสันท่ีสวยงาม 

นอกจากนั้นหากมีการเปลี่ยนถายน้ําและลางทําความสะอาดตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม ก็จะทําใหผู

เลี้ยงประสบความสําเร็จในการเลี้ยงปลาไดเปนอยางดี  

 

ความสําคัญของน้ําตอการดํารงชีพของปลา 

 ปลาเปนสัตวน้ําท่ีมีการหายใจเพ่ือแลกเปลี่ยนกาซออกซิเจนจากน้ําผานทางเหงือก คุณภาพ

ของน้ําจึงมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต การเจริญเติบโต และการสืบพันธุวางไขของปลาสวยงามเปน

อยางมาก ความสําคัญของน้ําตอการดํารงชีพของปลามีไดดังนี้ (วิรัช จิ๋วแหยม, 2544) 

 1. น้ําเปนแหลงของออกซิเจนท่ีปลาตองใชหายใจ ออกซิเจนท่ีปลาจะนําไปใชหายใจนั้น

จะตองละลายลงในน้ํา สภาพน้ําท่ีดีมีการเจือปนของสิ่งตาง ๆ นอย จึงจะมีการละลายของออกซิเจน

ไดดีหรือมีปริมาณของออกซิเจนอยูสูง จะทําใหปลาสดชื่นมีสุขภาพดี 

 2. คุณภาพน้ํามีผลตอการเจริญเติบโตของปลา น้ําท่ีมีคุณภาพเหมาะสมจะทําใหปลามีการ

เจริญเติบโตไดดี สภาพน้ําท่ีมีการสะสมของเศษอาหาร และของเสียจากการขับถายของปลามาก

เกินไป จะทําใหปลาแคระแกรนเติบโตชา ถึงแมปลาจะยังมีการกินอาหารดีอยูก็ตาม 
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3. คุณภาพน้ํามีผลตอการกินอาหารของปลา หากสภาพของน้ํามีความไมเหมาะสมมากข้ึน 

ปลาจะกินอาหารนอยลง การวายน้ําคอนขางเชื่องชา ออนแอและเกิดโรคไดงาย 

 4. คุณภาพน้ํามีผลตอสีสันของปลา น้ําท่ีมีคุณภาพไมเหมาะสมจะมีผลทําใหปลามีสีซีดจาง

กวาท่ีเคยเปนอยู ความสดใสสวยงามลดลง 

ประเภทของน้ําที่ใชเลี้ยงปลาสวยงาม 

 น้ําท่ีนํามาใชเลี้ยงปลาสวยงามมาจากแหลงตาง ๆ กัน คุณสมบัติก็ยอมตางกัน ดังนั้นการ

เลือกสถานท่ีสรางฟารม ก็ควรคํานึงถึงแหลงน้ําและคุณสมบัติของน้ําเปนสําคัญ  การเลือกชนิดน้ําใช

จะข้ึนกับความสะดวก ปริมาณ และวัตถุประสงคของการเลี้ยง น้ําท่ีใชเลี้ยงปลาสามารถนํามาจาก

แหลงตาง ๆ ไดแก (วันเพ็ญ มีนกาญจน และคณะ, 2545) 

 1. น้ําประปา  

น้ําประปา เปนน้ําท่ีผูเลี้ยงปลาสวยงามสวนใหญใชเลี้ยงปลากันมากท่ีสุด โดยสวนใหญจะ

เปนผูเลี้ยงท่ีอยูตามอาคารบานเรือน ทําใหสามารถจัดหาไดงาย และประการท่ีสําคัญคือน้ําประปาจัด

วาเปนน้ําท่ีมีความเหมาะสําหรับเลี้ยงปลาสวยงามไดเปนอยางดี เพราะจากขบวนการของการผลติ

น้ําประปา ไดเนนท่ีมีความใสสะอาดเพ่ือการอุปโภค และบริโภคของมนุษย จึงตองนําเอาน้ําท่ีมี

คุณภาพดีมาผลิต รวมท้ังตองมีการฆาเชื้อโรค จึงทําใหน้ําประปามีความปลอดภัยจากเรื่องโรคพยาธิท่ี

จะมากับน้ําได ทําใหน้ํามีความกระดางและมีความเปนกรดดางท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ

ปลา สรุปไดวาขอดีของน้ําประปาในการเลี้ยงปลาสวยงาม คือ ใส ปราศจากโรคพยาธิ และมี

คุณสมบัติเหมาะสม แตน้ําประปาก็มีปญหาบางประการในการใช คือ น้ําประปาท่ีพ่ึงเปดออกจากทอ

ประปามาใหม ๆ นั้นจะมีปญหาท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 

1.1 ปริมาณของคลอรีน ซ่ึงใชในการฆาเชื้อโรคในขบวนการผลิต จะยังคงเหลือตกคางอยู

ในน้ํา ซ่ึงมักจะมีความเขมขนอยูประมาณ 0.5-2.0 มิลลิกรัมตอลิตร (Part Per Million: ppm) หาก

ปลอยปลาลงเลี้ยงทันที หรือเปดใสใหปลาทันทีทันใด ปริมาณของคลอรีนท่ีมีอยูในน้ําจะมีผลทําให

ปลาตาย ซ่ึงเปนปญหาท่ีพบกันอยูเสมอ ดังนั้นหากตองการนําน้ําประปาใชเลี้ยงปลาสวยงาม จะตอง

ทําการกําจัดคลอรีนท่ีตกคางออกกอน ดังนี้ 

1.1.1 รองน้ําประปาใสภาชนะท้ิงไว ควรเปนภาชนะปากกวาง เชน โองน้ํา หรือถังไฟ

เบอร ปลอยไวประมาณ 2-3 วัน ถาสามารถตั้งใหรับแสงแดดจะใชเวลา 1-2 วัน คลอรีนจะระเหยออก

จากน้ําหมดไปเอง 

1.1.2 รองน้ําประปาใสภาชนะโดยทําใหน้ํากระจายตัวออกใหมากท่ีสุด ซ่ึงทําไดโดย

การปลอยน้ําผานฝกบัว หรือใชสายยางตอจากปลายกอกแลวบีบปลายสายยางใหน้ํากระจายออก 
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หรือใชเศษทอเอสลอนสั้น ๆ เจาะรูหลาย ๆ รูตอปลายสายยางแทนฝกบัว ปลอยน้ําใหตกเหนือ

ภาชนะ การท่ีพยายามทําใหน้ํากระจายตัว จะชวยไลคลอรีนออกจากน้ําไปไดมากจากนั้นปลอยน้ําไว

ประมาณ 24 ชั่วโมง คลอรีนจะระเหยออกไปหมด 

1.1.3 รองน้ําประปาใสภาชนะ แลวใชเครื่องใหอากาศท่ีเรียกวา “แอรปม” (Air 

Pump) ปมอากาศผานหัวทรายเปนฟอง ซ่ึงจะทําใหน้ําเกิดการหมุนเวียนตลอดเวลาดวย วิธีนี้จะใช

เวลาเพียง 4-6 ชั่งโมง แลวแตความแรงของเครื่องใหอากาศ คลอรีนจะระเหยหมดไป 

1.1.4 ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองใชน้ําประปาอยางเรงดวน จะตองใชสารเคมีใสลง

ไปเพ่ือทําปฏิกิริยาเคมีทําใหคลอรีนท่ีตกคางอยูหมดไป ซ่ึงสารเคมีท่ีนิยมใชทําปฏิกิริยากับคลอรีนใน

น้ําประปาในปจจุบันไดแก สารโซเดียมไธโอซัลเฟต ในทองตลาดนิยมเรียกสารชนิดนี้วา “ไฮโปร” ซ่ึง

แสดงไวภาพท่ี 3.1 สารนี้มีลักษณะเปนเกล็ดยาวและเปนเหลี่ยมผลึกใส เวลาใสลงในน้ําจะใหความ

เย็น เม่ือละลายลงในน้ําท่ีมีคลอรีนจะเกิดปฏิกิริยากับคลอรีนทันที สารโซเดียมไธโอซัลเฟต หรือไฮ

โปร สามารถหาซ้ือไดตาม รานขายปลาสวยงาม อัตราการใชโดยท่ัวไปจะใชปริมาณ 1 เกล็ด (เม็ด)  

ตอน้ํา 5 ลิตร หรือตูปลาขนาด 18 นิ้ว จะใส 6 เม็ด และตูปลาขนาด 24 นิ้วจะใส 10 เม็ด 

 

 

(ก) โซเดียมไธโอซัลเฟตท่ีจําหนายในทองตลาด 

 

(ข) เกล็ดโซเดียมไธโอซัลเฟต 

 

ภาพท่ี 3.1 สารโซเดียมไธโอซัลเฟตหรือไฮโปร  

 

1.2 การสะสมกาซภายในน้ําประปา ท่ีถูกสงมาจากสํานักงานประปาไปตามทอเพ่ือสงไป

ยังสถานีท่ีตาง ๆ นั้น ในระหวางน้ําไหลไปตามทอจะเกิดแรงดัน ทําใหมีกาซตาง ๆ ถูกสะสมอยูใน

น้ําประปานี้จะมีผลตอปลา โดยจะไปทําใหกลามเนื้อของปลาเกิดการขยายตัว กลามเนื้อสวนใดท่ีออน

จะถูกดันใหเกิดการขยายตัวไดงาย เชน ท่ีบริเวณทอง และบริเวณกลามเนื้อตาของปลา จึงมักทําให

ปลาเสียการทรงตัวแลวตาย หรือทําใหปลาตาปูดโปนออกมา ทําใหปลามีอาการอักเสบท่ีตา แลวปลา

มักจะตาบอด วิธีการกําจัดกาซท่ีสะสมในน้ําทําไดไมยากนัก คือในขณะรองน้ําประปาใสภาชนะ
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พยายามใหน้ํามีการกระจายตัวออกใหมากท่ีสุด โดยการเปดผานฝกบัว หรือบีบสายยางฉีดน้ําเหนือ

ภาชนะตลอดเวลา จากนั้นอาจใชเครื่องใหอากาศ ปมอากาศเปนฟองหมุนเวียนอยูประมาณ 30-60 

นาที ก็จะกําจัดกาซตาง ๆ ออกไดหมด 

1.3 ความเปนกรดของน้ําประปา จากขบวนการผลิตน้ําประปา จะมีการใชสารสมเพ่ือทํา

ใหเกิดการจับตัวของตะกอนและสารแขวนลอยตาง ๆ จากนั้นจึงไปผานระบบกรองเพ่ือทําใหน้ําใส ผล

ของการใชสารสมจะทําใหน้ํามีคุณสมบัติเปนกรด ถึงแมในระบบการผลิตน้ําประปาจะมีการใชปูนขาว

เพ่ือปรับระดับความเปนกรด ใหมีคาต่ําลงจนอยูในเกณฑไมเปนอันตราย แตจากประสบการณท่ีเคยใช

น้ําประปาเลี้ยงปลาสวยงาม และเลี้ยงปลาทดลองตาง ๆ พบวาน้ําประปาท่ีผานการดําเนินการกําจัด

คลอรีนและเปนกรดอยู แสดงวาการผลิตน้ําประปาในบางครั้งอาจใสปูนขาวไมมากพอท่ีจะปรับความ

เปนกรดใหอยูในระดับปกติได จําเปนท่ีผูเลี้ยงจะตองหาทางปองกันไว แสดงวาเศษปะการังซ่ึงเปน

สารประกอบพวกหินปูนหรือแคลเซียมคารบอเนต ชวยแกปญหาความเปนกรดของน้ําได ดังนั้นวิธีการ

ท่ีใชควบคุมความเปนกรดของน้ําประปา คือ ใชเศษปะการังใสลงในถังพักน้ํา ซ่ึงมีการใชน้ําจนหมดถัง

และเปดน้ําประปาลงใหมทุกวันไดอยางปลอดภัย โดยไมจําเปนตองเปลี่ยนปะการังใหมเปนเวลาหลาย

เดือน 

2. น้ําธรรมชาติ 

น้ําธรรมชาติอาจเปนน้ําจากแมน้ํา ลําคลอง หนอง บึง หรืออางน้ําจากระบบชลประทาน 

โดยผูเลี้ยงปลาสวยงามท่ีเนนดําเนินกิจการเปนฟารมเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเปนหลักจําเปนตองใช 

เพราะสวนใหญใชพ้ืนท่ีมาก อาจมีท้ังบอซีเมนตและบอดิน ตองการปริมาณน้ําคอนขางมาก โดยท่ัวไป

น้ําประเภทนี้จะไมใส แตเปนน้ําท่ีมีคุณสมบัติสําหรับการดํารงชีพของปลา ปญหาท่ีพบในการใชน้ํา

ธรรมชาติคือ (วิรัช จิ๋วแหยม, 2544) 

2.1 โรคหรือพยาธิท่ีอาจติดมากับน้ํา โดยเฉพาะพวกพยาธิภายนอก เชน เห็บปลา ปลิงใส 

หนอนสมอ และเห็บระฆัง ซ่ึงมักจะทําลายเนื้อเยื่อปลา แลวมีผลทําใหเกิดโรคระบาดติดตามมา 

วิธีการแกไขทําไดโดยการใชระบบกรองน้ํา โดยน้ําธรรมชาติท่ีจะนําเขามาใชควรนําไปผานบอกรองน้ํา

ลักษณะซึมบอทราย หรือระบบบอกรองน้าํ ก็จะสามารถปองกันพยาธิภายนอกไวได นอกจากนั้น

ในชวงฤดูหนาวซ่ึงมักเกิดโรคระบาดปลา หรือในบริเวณนั้นมีฟารมสัตวน้ําคอนขางมาก ก็อาจมีการ

ระบาดของโรคตาง ๆ มากับน้ําได ตองทําการแกไขโดยใชบอพักน้ํา คือน้ําจากบอกรองจะยังไม

นําไปใชโดยทันที แตควรนําไปเก็บไวในบอพักน้ําประมาณ 5-7 วัน จะทําใหตัวออนของโรคตาง ๆ ท่ี

ติดมาตายไป ก็จะนําไปใชไดอยางปลอดภัย 
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2.2 น้ําขุน ในชวงตนฤดูฝนจะมีการชะลางดินจากน้ําฝนลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ น้ําจะมี

ตะกอนขุนขนจนไมสามารถนําไปเลี้ยงปลาได วิธีการแกไขก็โดยการใชบอกรองน้ําเชนกัน แตจะตอง

หม่ันทําความสะอาดวัสดุกรองบอย ๆ เพราะปริมาณตะกอนจะคอนขางมาก 

2.3 ปริมาณน้ําไมเพียงพอ ฟารมปลาสวยงามท่ีอยูในเขตชลประทาน หรือใชแหลงน้ํา

ขนาดเล็ก มักประสบปญหาขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง โดยเฉพาะในชวงปลายฤดูแลงซ่ึงเปนชวง

เหมาะสําหรับการเพาะและอนุบาลลูกปลา ควรท่ีจะตองมีบอพักน้ําเพ่ือสํารองน้ําเก็บไว 

 3. น้ําบาดาล  

น้ําบาดาลเปนน้ําใตดินท่ีถูกนําข้ึนมาใช เหมาะสําหรับฟารมปลาสวยงามท่ีมีกิจการไมมาก

นัก หรือรานขายสงปลา ซ่ึงมักตั้งอยูแถวชานกรุงเทพ ฯ จะมีการใชน้ําปริมาณมากในแตละวันเชนกัน 

ถึงแมวาจะมีน้ําประปาสงไปถึง แตการแกไขปญหาในน้ําประปาท่ีจําเปนตองใชเปนปริมาณมากในแต

ละวันนั้นทําไดยาก จึงจําเปนตองนําน้ําบาดาลเขามาใช คุณสมบัติของน้ําบาดาลนั้นจะใสและสะอาด

เชนเดียวกันกับน้ําประปา อีกท้ังยังไมมีคลอรีนตกคางอยูในน้ํา กอนท่ีจะนําน้ําบาดาลใชในการเลี้ยง

ปลา ควรมีการดําเนินการดังนี้ (สุรศักดิ์ วงศกิตติเวช, 2542) 

3.1 เม่ือสูบน้ําบาดาลข้ึนมาจะปลอยลงถังพัก โดยปลอยน้ําใหมีการกระจายตัวมากท่ีสุด 

ซ่ึงวิธีท่ีนิยมใชคือใชฝกบัว และใหฝกบัวอยูสูงจากปากถังพักน้ําพอควร ในระหวางท่ีน้ํากระจายตัวออก

จากฝกบัวกอนตกลงท่ีผิวน้ําในถังพัก ก็จะรับออกซิเจนจากอากาศละลายเขาไปในน้ํา ในขณะเดียวกัน

จะปลอยคารบอนไดออกไซดท่ีมีอยูระเหยออกสูอากาศ หรือการเติมอากาศจากเครื่องใหอากาศ 

3.2 การตกตะกอนโดยการพักน้ําหรือใชสารสม และการฆาเชื้อโรคโดยการใชสารคลอรีน

เติมลงไปในน้ํา ถึงแมน้ําบาดาลโดยท่ัวไปจะมีคุณสมบัติเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของปลา แตในบาง

พ้ืนท่ีอาจมีคุณสมบัติไมเหมาะสม ทําใหปลาเจริญเติบโตชาหรือไมสามารถดํารงชีวิตอยูได  

 4. น้ําฝน  

  ในอดีตท่ีผานมามีการนําน้ําฝนมาใชในการเลี้ยงปลาสวยงาม เนื่องจากถือวาเปนน้ําท่ีมี

คุณภาพดีมาก มีความใสสะอาดจนสามารถบริโภคได แตในปจจุบันมีปญหามลพิษทางอากาศ

คอนขางมาก ทําใหน้ําฝนจะมีการซึมซับสารพิษตาง ๆ ไวในขณะท่ีตกลงมา มีผลทําใหน้ําฝนมี

คุณสมบัติเปนกรดคอนขางรุนแรง การใชน้ําฝนเลี้ยงปลาสวยงามในปจจุบันจึงมักทําใหปลาตาย หรือ

สีสันซีดลง ยกเวนถารองน้ําฝนในวันท่ีมีฝนตกหนักและรองภายหลังจากท่ีฝนตกไปแลวระยะหนึ่ง จึง

อาจนําน้ําฝนนั้นมาเลี้ยงปลาได (ประภาส โฉลกพันธรัตน, 2540) 
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คุณสมบัติของน้ําที่ดีสําหรับการเลี้ยงปลาสวยงาม 

 คุณสมบัติของน้ําท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการเจริญเติบโตหรือการดํารงชีพของปลาสวยงามนั้น 

จะมีท้ังคุณสมบัติทางดานกายภาพ (Physical Condition) ทางดานเคมี (Chemical Condition) 

และทางดานชีววิทยา (Biological Condition) ซ่ึงมักจะมีความสัมพันธกัน หากคุณสมบัติดานใดดาน

หนึ่งไมเหมาะสมก็จะสงผลกระทบไปถึงปลาไดทันที อาจทําใหปลาแคระแกรน ออนแอปวยเปนโรคได

งาย หรือไมสามารถแพรพันธุได ดังนั้นผูเลี้ยงจําเปนท่ีจะตองระมัดระวังควบคุมคุณสมบัติของน้ํา และ

พยายามปรับสภาพของน้ําใหเหมาะสมตอการดํารงชีพของปลาอยูเสมอ (ประภาส โฉลกพันธรัตน, 

2540) 

1. คุณสมบัติทางดานกายภาพ  

1.1 อุณหภูมิ การเลี้ยงปลาสวยงามซ่ึงพบปญหาปลาเกิดโรคระบาด และปลาตายในฤดู

หนาวอยูเสมอ แตเนื่องจากเปนการเลี้ยงท่ีใชพ้ืนท่ีไมมากนัก จึงสามารถท่ีจะทําการควบคุมอุณหภูมิ

ของน้ําในตูปลาได โดยใชเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Heater) ก็สามารถควบคุมใหน้ํามีอุณหภูมิเหมาะสม

สําหรับปลาได ซ่ึงอุณหภูมิท่ีเหมาะสมสําหรับปลาโดยท่ัวไปจะอยูระหวาง 27-32 องศาเซลเซียส การ

ควบคุมอุณหภูมิจะชวยใหปลากินอาหารไดตามปกติ เปนวิธีการชวยปองกันการเกิดโรคระบาดได

อยางดี 

1.2 สีและความขุนของน้ํา หมายถึงปริมาณสารแขวนลอยท่ีอยูในน้ํา การเลี้ยงปลา

สวยงามในตูกระจกจะไมพบปญหาน้ําขุน แตความขุนของน้ําก็อาจเกิดข้ึนไดในขณะท่ีมีการเตรียมการ

เลี้ยงปลาใหม ๆ โดยเฉพาะความขุนท่ีเกิดจากวัสดุตกแตงเชน หินประดับขนาดตาง ๆ หินรองพ้ืนตู

ปลา ซ่ึงนอกจากปญหาเรื่องความขุนแลว สีของน้ําในตูปลาก็อาจแสดงออกมาตามสีของวัสดุตกแตง

ไดเชนเดียวกัน เชน สีน้ําเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล หรือสีเหลือง เนื่องจากใชขอนไมหรือหินประดับท่ีมีสี

น้ําตาลแดงตกแตงตู เปนตน สวนฟารมปลาท่ีมีการใชน้ําธรรมชาติเปนแหลงน้ําหลักในการเลี้ยงปลา 

จะพบปญหาน้ําขุนในชวงฤดูฝน การแกไขสามารถทําไดโดยใชระบบบอกรองน้ํา หรือบอพักน้ําขนาด

ใหญเพ่ือพักน้ําใหตกตะกอนและอาจใชการกรองน้ําแบบบอกรองรวมดวย 

 2. คุณสมบัติของน้ําทางดานเคมี  

  2.1 ความเปนกรดเปนดางของน้ํา มักนิยมเรียกวา “pH” หมายถึงคาความเขมขนของ

ไฮโดรเจนอิออน (H+) ท่ีอยูในน้ํา คา pH ของน้ําจะอยูระหวาง 0 - 14 โดยมีคาเปนกลางท่ี 7 ท่ี

อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส สําหรับน้ําธรรมชาติโดยท่ัวไปจะมีคา pH อยูระหวาง 5 - 9 การเลี้ยงปลา

สวยงามในตูกระจกมักไมมีปญหาเรื่องความเปนกรดของน้ํา เนื่องจากมีการใหออกซิเจนและมีการใช
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เศษหินปะการังในระบบกรองน้ํา แตจะเกิดปญหาเรื่องความเปนดาง คือผูเลี้ยงปลามักไมคอยมีการ

เปลี่ยนถายน้ํา ทําใหมีการสะสมแอมโมเนียจากการขับถายและการยอยสลายของเศษอาหารมากข้ึน 

ประกอบกับน้ํามีการหมุนเวียนผานเศษปะการังตลอดเวลา จึงทําใหน้ํามีความเปนดางสูงข้ึน ถึงแมจะ

ไมมีผลทําใหปลาตาย แตก็มักจะทําใหปลามีสีสันซีดจางลง วิธีการแกไขทําโดยการหม่ันเปลี่ยนถายน้ํา 

ปจจัยสําคัญท่ีไดรับผลกระทบจากคา pH คือความเปนพิษในแอมโมเนีย แอมโมเนีย

จะเปนพิษนอยท่ีคา pH ต่ํา และเปนพิษมากท่ีคา pH สูง ซ่ึงหมายความวา ปลาท่ีอาศัยอยูในท่ีมีคา 

pH สูง เชนปลาทะเลจะรับผลกระทบจากการมีแอมโมเนียในระดับต่ํามากกวาปลาน้ําจืด ถามันถูกใส

ไวในตูท่ีน้ํามีความเปนกรดและเปนน้ําออน คา pH ของน้ํายังมีผลกระทบตอสภาวะและสมรรถภาพ

ในการผสมพันธุของปลา มีปลานอยชนิดมากท่ีจะผสมพันธุในน้ําท่ีมีคา pH ท่ีแตกตางมากกวาท่ี

รางกายของพวกมันจะสามารถปรับตัวได  

ในการแกไขคา pH ท่ีลดลงอยางลวดเร็ว ทําไดงาย ๆ เพียงแคเปลี่ยนน้ําบางสวนในตู

โดยใชน้ําประปาท่ีกําจัดคลอรีนแลว  เนื่องจากน้ําใหมจะคอนขางกระดางและเต็มไปดวยแรธาตุท่ี

จําเปน แตตองทําอยางระมัดระวังและเปลี่ยนน้ําเพียง 10% ตอวันจนกวาคา pH จะกลับมาเปนปกติ 

ระดับ pH ต่ําท่ีสุดในตูปลาสวยงามน้ําจืด เทากับ 6 และสูงสุดเทากับ 8 สวนคา pH สําหรับตูเลี้ยง

สัตวทะเล เทากับ 8.2  

2.2 แอมโมเนีย สารมลพิษแอมโมเนียท่ีอาจเปนอันตรายสําหรับตูท่ีมีปลา สัตวไมมีกระดู

สันหลังหรือปะการังซ่ึงเปนเรื่องปกติในตูปลาใหมท่ีระบบการกรองยังไมเขาท่ี แอมโมเนียและไนไตรต

เปนสาเหตุท่ีทําใหปลาตายได แอมโมเนีย ตามท่ีเราทราบดีอยูแลววา แอมโมเนียเกิดจากของเสียท่ี

ปลาขับออกมาและจากอาหารเหลือ หรือซากปลาท่ีตายและเนาเปอย แอมโมเนียเปนสารพิษท่ีเปน

พิษมากท่ีสุดตัวหนึ่งท่ีทดสอบไดในตูปลาสวยงาม และจะยิ่งเปนพิษในน้ําท่ีมีคา pH สูง หากมีคาสูง

กวา 0 ก็ถือวาเปนอันตรายตอปลาในตู (วิรัช จิ๋วแหยม, 2544) 

ผลกระทบตอปลา ถาปลาไดรับแอมโมเนียมากจะระคายเคืองและเซ่ืองซึม ซ่ึงอาจ

เปนสาเหตุใหปลาไมกินอาหาร ข้ึนมาหายใจท่ีผิวน้ําและตายในท่ีสุด ปลาบางชนิดท่ีไดรับแอมโมเนีย

เปนระยะเวลานานอาจมีเลือดออกท่ีครีบ หรือรอบๆเหงือกเปนสีแดง หรืออาจทําใหมีอาการเจ็บปวย 

อยางเชนโรคครีบเนาเปอย น้ํายากําจัดแอมโมเนียมีขายตามรานขายปลาสวยงามท่ัวไป ซ่ึงจะกําจัด

พิษแอมโมเนียในทันทีและเปลี่ยนใหอยูในรูปท่ีไมเปนอันตราย การกําจัดแอมโมเนีย ถาผลทดสอบ

แสดงใหเห็นวาระดับแอมโมเนียในตูปลาสูงมาก ใหเปลี่ยนถายน้ํา 50 % ทุกวันจนกวาคาจะลดต่ําลง 

หยุดใหอาหารปลาสองสามวัน เพ่ือลดปญหา ใสแบคทีเรียกรองน้ําลงไปมากๆ แตอยาลางเครื่องกรอง 

เพราะอาจสูญเสียแบคทีเรียท่ีมีประโยชนมากข้ึน กําจัดเศษอาหารท่ีเหลือท้ิงและซากปลาตายดวยการ

ตักออก ถึงแมจะมีพรรณไมน้ําปลูกในตูก็ตาม 
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2.3 ไนไตรต ไนไตรเกิดจากการเปลี่ยนแอมโมเนียโดยแบคทีเรียไนโตรโซโมนัส ซ่ึงอาจ

ตองใชเวลานานเพ่ือยอยสลายในตูปลาใหม และมักเปนปจจัยท่ีทําใหเกิด “กลุมอาการผิดปกติในตู

ปลาใหม” (New Tank Syndrome) ไนไตรตเปนสารพิษท่ีเปนพิษมากท่ีสุดรองจากแอมโมเนีย และ

ไมควรมีอยูเลย ปลาท่ีไดรับไนไตรตจะไมกินอาหารและเซ่ืองซึม การข้ึนมาหายใจท่ีผิวน้ําอาจเปนสิ่ง

บงชี้อยางหนึ่งวาเริ่มมีไนไตรตปรากฏอยูใตตู ระดับไนไตรตท่ีสูงอาจทําใหปลาหลายชนิดตายได จึง

ควรหลีกเลี่ยงในทุกกรณี ในการบําบัดไนไตรต กอนอ่ืนหยุดใหอาหารปลา เติมแบคทีเรียกรองน้ําเขา

ไปเยอะๆ และตรวจเช็ความีปลาตายหรืออาหารเหลือท้ิงหรือไม ถามีระดับไนไตรตสูง ใหเปลี่ยนถาย

น้ํา 50% ทุกวันและไมตองลางเครื่องกรอง สามารถใชเกลือปริมาณเล็กนอยลดความเปนพิษของไน

ไตรตในน้ําได 

2.4 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา มักเรียกยอ ๆ วา “DO” (Dissolved Oxygen) การ

หายใจของปลาสวนใหญจะกระทําไดก็ตอเม่ือมีออกซิเจนละลายอยูในน้ํา สําหรับการเลี้ยงปลา

สวยงามเปนการเลี้ยงปลาในพ้ืนท่ีจํากัดขนาดเล็ก น้ําใสสะอาด ไมมีแพลงกตอน และมักไมปลูกพรรณ

ไมน้ํา การละลายของออกซิเจนท่ีผิวน้ําแทบจะไมสามารถเกิดไดเลย ดังนั้นเม่ือปลอยปลาลงเลี้ยงในตู

ปลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง ปลาจะใชออกซิเจนหมดไปโดยไมมีการละลายของออกซิเจน เครื่องแอรปม

จึงมีความจําเปนอยางยิ่งตอการเลี้ยงปลาสวยงาม ผูเลี้ยงปลาแทบทุกรายจึงตองซ้ือแอรปมไปใชเพ่ิม

ออกซิเจนในตูเลี้ยงปลา มิฉะนั้นปลาท่ีเลี้ยงจะไมคอยกินอาหาร ทําใหแคระแกรน สีซีดจาง ออนแอ 

ติดโรคไดงายหรืออาจขาดออกซิเจนจนถึงตายได ยกเวนปลาบางชนิดจะมีอวัยวะชวยหายใจ ทําให

สามารถใชออกซิเจนจากอากาศไปใชในการหายใจได จึงทําใหปลาเหลานี้มีความสามารถอยูในน้ําเสีย

หรือหมดตัวอยูในโคลนตมไดดีกวาปลาชนิดอ่ืน ตัวอยางเชน ปลาหางนกยูง ปลากัด ปลากระดี่ชนิด

ตาง ๆ ปลาหมอตาล ปลาชะโด ปลาดุก และปลาแรด แตถึงแมปลาเหลานี้จะทนทาน ถานํามาเลี้ยงใน

ตูปลาก็ยังจําเปนตองใชเครื่องแอรปมเพ่ิมออกซิเจน เพราะการท่ีน้ํามีออกซิเจนสูงจะทําใหปลาสดชื่น 

กินอาหารเกง เติบโตเร็ว สีสันสดใส และเจริญพันธุไดดี 

2.5 กาซคารบอนไดออกไซด การเลี้ยงปลาสวยงามในตูปลา จะมีคารบอนไดออกไซด 

เกิดข้ึนจากการหายใจและการหมักหมมของเศษอาหาร แตไมคอยมีปญหาเพราะคารบอนไดออกไซด

สามารถระเหยออกสูอากาศไดเนื่องจากการใชแอรปม และในระบบกรองน้ํายังชวยควบคุมกาช

คารบอนไดออกไซด ซ่ึงจะไปทําปฏิกิริยากับเศษปะการัง เกิดเปนสารประกอบไบคารบอเนต ละลาย

อยูในน้ํา โดยไมเปนพิษตอปลา ตูกระจกหรือบอปลาท่ีมีการหมักหมมของคารบอนไดออกไซดมาก ถา

เครื่องแอรปมเกิดขัดของปลามักจะลอยหัวและตายในเวลาอันรวดเร็ว ผูเลี้ยงปลาจะตองหม่ันทําความ

สะอาดตู เพ่ือกําจัดเศษอาหารและข้ีปลาออกไปท้ิงอยางสมํ่าเสมอ 
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2.6 ความเค็มของน้ํา หมายถึงปริมาณของของแข็งหรือเกลือแรตาง ๆ ท่ีละลายอยูในน้ํา

โดยเฉพาะเกลือแกง ความเค็มมีผลตอการดํารงชีวิตของปลา ปลาสวนใหญจึงมีความเจาะจงอยูในน้ํา

จืดหรือน้ําเค็มอยางเดนชัด แตก็มีปลาหลายชนิดท่ีสามารถปรับตัวไดดีสามารถอยูไดท้ังในน้ําจืดและ

น้ําเค็ม เชนปลากะพงขาว ปลาตะกรับหรือปลาเสือดาว และปลาเฉ่ียว ปลาสวนใหญจะสามารถทน

ตอการเปลี่ยนแปลงความเค็มไดประมาณ 5 สวนในพันสวน หรือ 5 พีพีที  

2.7 สารพิษ ปจจุบันแหลงน้ําธรรมชาติมักจะมีการปนเปอนของสารเคมีชนิดตาง ๆ ซ่ึงมัก

มีอันตรายตอสัตวน้ํา สารพิษดังกลาวสวงนมากมาจากโรงงานอุตสาหกรรม การเกษตร และของเสีย

จากครัวเรือน ยิ่งมีการพัฒนาหรือมีการขยายตัวของชุมชนมากเพียงใด ก็ยิ่งมีสารพิษตกคางลงแหลง

น้ําธรรมชาติมากข้ึน สารพิษเหลานี้จะมีผลทําใหการเจริญเติบโตของปลาลดลง ปลาขนาดเล็กและไข

ปลามักจะตาย นอกจากนั้นยังจะทําใหอาหารธรรมชาติท่ีจําเปนของปลาลดลง 

 3. คุณสมบัติของน้ําทางดานชีวภาพ  

3.1 พรรณไมน้ํา เปนสิ่งมีชีวิตท่ีสําคัญท่ีมักมีการนําเลี้ยงรวมกับปลาสวยงาม เพ่ือเพ่ิม

ความมีชีวิตชีวาใหตูปลา และยังมีความสําคัญในการชวยรักษาสมดุลของคุณภาพน้ํา โดยจะนําเอา

สารอาหารหรือสารประกอบท่ีเกิดจากการขับถายของปลา และการยอยสลายของเศษอาหาร เชน 

คารบอนไดออกไซด ไบคารบอเนต ไนเตรท และแอมโมเนีย ไปใช ดังนั้นหากมีการปลูกพรรณไมน้ํา 

ในตูปลาก็จะชวยลดการเปลี่ยนถายน้ําได สําหรับประโยชนของพรรณไมน้ําในดานอ่ืน ๆ คือ ปลาบาง

ชนิดจะใชพรรณไมน้ําเปนท่ีหลบซอนทําใหรอดพนจากการถูกจับกินได พรรณไมน้ําท่ีมีความสวยงาม

และนิยมใชตกแตงในตูปลาสวยงาม ไดแก สาหรายฉัตร สาหรายหางกระรอก อเมซอนใบยาว 

และอเมซอนใบกลม เปนตน (สุภาพ พรหมยศ และคณะ, 2535)  

3.2 แพลงกตอน เปนสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ในน้ํา ในธรรมชาติจะมีแพลงกตอนเกิดอยูอยาง

สมํ่าเสมอ โดยมีการเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณไปตามคุณภาพน้ํา และฤดูกาล จัดเปนสิ่งมีชีวิต    

ท่ีชวยรักษาสมดุลของระบบนิเวศนในแหลงน้ํา มีความสําคัญคือเปนอาหารของลูกปลาทุกชนิด ปกติ

แพลงกตอนแยกออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

3.2.1 แพลงกตอนพืช จะใชธาตุอาหารตาง ๆ ท่ีละลายอยูในน้ําไปใชในการ

สังเคราะหแสง เชนเดียวกับพวกพรรณไมน้ํา แพลงกตอนพืชจะเปนอาหารของแพลงกตอนสัตว และ

ลูกปลาทุกชนิด จึงถือวาแพลงกตอนพืชเปนผูผลิตชั้นตนของหวงโซอาหาร (ลัดดา วงศรัตน, 2543 ก) 

3.2.2 แพลงกตอนสัตว จะเติบโตโดยกินจุลินทรียและแพลงกตอนพืช แพลงกตอน

สัตวเปนอาหารท่ีสําคัญของลูกปลาทุกชนิด รวมท้ังปลาเต็มวัยบางชนิดท่ีมีขนาดเล็กก็จะชอบกิน

แพลงกตอนสัตว เชน ปลากัด ปลานีออน ปลาสอด และปลาหางนกยูง (ลัดดา วงศรัตน, 2543 ข) 
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(ก) ผักเปดแดง 

 
(ข) อนูเบียส 

 
(ค) ลานไพลิน 

 
(ง) สาหรายฉัตร 

 

ภาพท่ี 3.2 พรรณไมน้ําบางชนิดท่ีนิยมปลูกในตูปลาสวยงาม 

ท่ีมา :  สุภาพ พรหมยศ และคณะ (2535)  

 

 
(ก) สาหรายคลอเรลลา 

 
(ข) ไรแดงตัวเต็มวัย 

 

ภาพท่ี 3.3 แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตวท่ีใชในการเลี้ยงปลาสวยงาม 
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การจัดการคุณภาพน้ําสําหรับการเลี้ยงปลาสวยงาม 

การทดสอบคุณภาพน้ํา จะสามารถปองกันการตายของปลาในตูได การทดสอบน้ําสามารถ

บอกเราเก่ียวกับความเปนไปในตูปลาไดดีกวาการมองดวยตาเปลา  ดังนั้นการใชชุดทดสอบคุณภาพ

น้ําจึงบอกไดวามีอนุภาคสารมลพิษปนเปอนอยูหรือไม หรือควรลงมือแกไขอะไรหรือไม ชุดทดสอบ

ทํางานโดยใชรีเอเจนตท่ีเปลี่ยนสีได ซ่ึงนําสีไปเปรียบเทียบกับตารางสีท่ีมีอยู โดยปกติแลวรีเอเจนต 

แตละตัวจะสามารถทดสอบไดเพียงหนึ่งพารามิเตอร เชน คา pH ดังนั้นชุดทดสอบจึงรวมการทดสอบ

หลายอยางไวดวยกัน การบํารุงรักษาตูปลาและการควบคุมมลภาวะ การเลี้ยงปลาในตูกระจก ควรมี

การลางตูปลาทุก ๆ เดือน เพ่ือบํารุงรักษาตูปลาและลดปญหาดานน้ําเสียลงได  

 
(ก) น้ํายาตรวจวัดคุณภาพน้ําแบบงาย 

 
(ข) เครื่องวัดความเค็มของน้ํา 

 

ภาพท่ี 3.4 สารเคมีและเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ําในตูปลา 

 

 ขอมูลในตารางท่ี 3.1 เปนการกําหนดเวลาของงานประจําและประมาณเวลาท่ีใชโดยเฉลี่ย

สําหรับตูปลาหนึ่งตูท่ีมีความจุของน้ํา 100 ลิตร (เกย เจเรมี, 2550) 
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ตารางท่ี 3.1 เวลาบํารุงรักษาตูปลาประจําเดือน 

กิจกรรม สิ่งท่ีตองทํา เวลาท่ีใช 

บํารุงดูแลเครื่องกรองน้ํา ปดเครื่องกรอง ทําความสะอาดใบพัดดวยแปรง และ

ทําความสะอาดตัวกรองฟองน้ําในน้ําเกาในตูปลา 

5 นาที 

กวาดตะไคร ขัดถูกระจกดานในของตูท้ังสี่ดาน ใชแผนขัดท่ี

ปลอดภัย 

5 นาที 

ดูดฝุนกรวด/ถายน้ํา ใชท่ีดูดกรวดและทอดูดกาลักน้ํา เพ่ือกําจัดเศษฝุน

ของเสียในวัสดุปูพ้ืน จนกวากรวดจะสะอาด และดูด

น้ําออกไปจากตูประมาน 30% 

10 นาที 

เติมน้ําและปรับสภาพน้ํา เติมน้ําประปาใหเต็มถัง ตรวจดูอุณหภูมิดวย

เครื่องวัดอุณหภูมิและเติมน้ํายาปรับสภาพน้ํา เทน้ํา

ลงไปในตู 

10 นาที 

ทดสอบคุณภาพน้ํา ใสน้ําจากตูลงไปในหลอดทดสอบ เติมรีเอเจนต รอ

และตรวจสอบผล 

20 นาที 

ทําความสะอาดตู ทําความสะอาดรอยน้ํากระเด็นบนกระจกครอบและ

หลอดไฟเช็ดกระจกดานนอกดวยผา ปดฝุนฝาครอบ

และตูเฟอรนิเจอร 

10 นาที 

 

ท่ีมา :  เกย เจเรมี (2550) 

 

บทสรุป 

น้ํามีความสําคัญตอปลาสวยงาม เนื่องจากปลาอาศัยการแลกเปลี่ยนกาชออกซิเจนในน้ํา เพ่ือ

การหายใจ ปลาสวยงามเปนปลาท่ีถูกเลี้ยงในพ้ืนท่ีจํากัด จําเปนตองไดรับน้ําท่ีสะอาดเพ่ือการดํารงชีพ

และการสืบพันธุ น้ําท่ีสะอาดมีผลตอการเจริญเติบโต การกินอาหาร และการเกิดสีสันในตัวปลา โดย

แหลงน้ําท่ีนํามาเลี้ยงปลาสวยงามมีท่ีมาหลายแหลง ไดแก แหลงน้ําธรรมชาติ ไมวาจะเปนแมน้ํา 

คลองสงน้ํา สระเก็บน้ํา หรือบึง ตาง ๆ โดยปริมาณน้ํามาจากฝนท่ีตกลงมา แหลงน้ําท่ีสําคัญอีกแหลง

หนึ่ง คือ แหลงน้ําท่ีสรางข้ึนมา เชน น้ําประปา และน้ําบาดาล โดยน้ําจากแหลงตาง ๆ เหลานี้จะมี

คุณสมบัติแตกตางกันออกไป ผูเลี้ยงควรพิจารณาเลือกใชน้ําท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตอการดํารงชีวิต

ของปลา คุณภาพน้ําท่ีควรพิจารณามี 3 ดาน ไดแก ดานกายภาพ ประกอบดวย สี ความขุน และ
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อุณหภูมิ ดานเคมีประกอบดวย ความเค็ม ปริมาณกาซออกซิเจน คารบอนไดออกไซด แอมโมเนีย   

ไนไตรท และกาซไฮโดรเจนซัลไฟล และดานสุดทายคือ ดานชีวภาพ ประกอบดวย สิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู

ในน้ําท้ังพืชและสัตว ตัวอยางเชน พรรณไมน้ําชนิดตาง แพลงกตอนพืชและสัตว ตลอดจนตัวออนของ

แมลงท่ีเปนท้ังอาหารและศัตรูของปลาสวยงาม นอกจากนั้นผูเลี้ยงตองมีการจัดการคุณภาพน้ําในการ

เลี้ยงอยางเหมาะสมและสมํ่าเสมอ เชน การทดสอบน้ําในชวงกอนการเลี้ยง การเปลี่ยนถายน้ํา และ

รวมถึงการลางตูปลาเพ่ือกําจัดของเสียและเชื้อโรค  
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คําถามทายบท 
1. บอกความสําคัญของน้ําตอการเลี้ยงปลาสวยงาม 3 ขอ 

2. แหลงน้ําท่ีสามารถนํามาใชเลี้ยงปลาสวยงามไดแกแหลงใดบาง 

3. การนําน้ําประปามาเลี้ยงปลาสวยงามมักจะเกิดปญหาอยางไร 

4. การใชน้ําฝนเลี้ยงปลาสวยงามจะเกิดปญหาอยางไร 

5. สารเคมีท่ีกําจัดคลอรีนในน้ําประปาคือสารชนิดใด 

6. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ํา มีผลตอการเลี้ยงปลาสวยงามในเขตรอนอยางไร  

จงอธิบาย 

7. แอมโมเนียและไนไตรท มีผลตอการเจริญเติบโตของปลาสวยงามอยางไร จงอธิบาย 

8. จงบอกถึงขอดีและขอเสียของคุณภาพน้ําดานชีวภาพกับการเลี้ยงปลาสวยงาม 

9. การจัดการคุณภาพน้ําท่ีเหมาะสมสําหรับการเลี้ยงปลาสวยงาม จะตองดําเนินการอยางไร 

10. เม่ือเกิดเหตุการณไฟดับ ปมออกซิเจนไมทํางาน เราจะมีวิธีการเพ่ิมออกซิเจนใหกับน้ําใน

ตูปลาสวยงามไดอยางไร 
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