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บทคัดยอ
กลิน่ สาบดินหรือกลิน่ โคลนทีไ่ มพงึ ประสงคในสัตวนาํ้ เปนปญหาทัว่ โลก แมวา จะไมกอ ใหเกิดอันตรายตอ
สุขภาพมนุษย แตกลิน่ โคลนก็เปนสาเหตุทที่ าํ ใหผบู ริโภคไมยอมรับ บทความนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ รวบรวมบทความ
ทีเ่ กีย่ วของกับกลิน่ โคลนในสัตวนาํ้ จีออสมินและ 2-เมททิลไอโซบอนีออล (เอ็มไอบี) เปนสารสําคัญทีก่ อ ใหเกิดกลิน่
โคลน สารทั้งสองชนิดนี้เปนสารเมทาบอไลทที่ผลิตจากสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินเชน Anabaena sp., Oscillatoria
sp., Lyngbya sp., Symploca sp., Phormidium sp., Aphanizomenon sp. และแบคทีเรียบางสายพันธุ เชน Streptom
ycesปลาที่มีปริมาณไขมันสูงหรือเลี้ยงในบอดินที่มีสาหรายและแบคทีเรียที่กลาวมาขางตนมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิด
ปญหาการปนเปอนของกลิ่นโคลน อุณหภูมิ ฤดูกาล และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมีผลตอการเกิดกลิ่นโคลน
ตลอดทั้งมีการนําเสนอวิธีการตางๆ เพื่อแกปญหากลิ่นโคลน ขอมูลเหลานี้นาจะมีประโยชนสําหรับควบคุมและ
จัดการปญหากลิ่นโคลนที่เกิดขึ้นในบอเลี้ยงสัตวนํ้าใหแกเกษตรกรตอไป

Abstract
Musty/earthy off-flavor in aquatic animals has been reported in aquatic organism worldwide. Although
there is no negative effect on human health, it causes an unacceptablefor consumer consumption. The purpose
of this article is to review some of the available literature relating tomusty/earthy off-flavor in aquatic animals.
Geosmin (GSM) and 2-methylisoborneol (MIB) are two major off-flavor compounds.These compounds are caused
by metabolites produced by blue-green algae including Anabaena sp., Oscillatoria sp., Lyngbya sp., Symploca sp.,
Phormidium sp., andAphanizomenonsp. and some bacteria such as Streptomyces. Fish with high fat content or
raised in earthen ponds with enriched algae and bacteria mentioned earlier increase in risk of off-flavor problem.
The influences of temperature, season, and climate change had been also discussed.Finally, the various practical
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methods for undesirable flavor were described. This information will be beneficial for fish farmers to control an
off-flavor problem.
คําสําคัญ: กลิ่นโคลน สัตวนํ้า สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน สาเหตุ การปองกัน
Keywords: off-flavor, aquatic animal, blue-green algae, cause, solution
สูญเสียทางเศรษฐกิจสําหรับเกษตรกร(16)เพราะเกษตร
ผูเลี้ยงปลากดอเมริกันตองเสียคาใชจายคาอาหารเพิ่มสูง
ขึ้นและเสี่ยงตอความสูญเสียจากการเปนโรคระหวางรอ
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเปนอุตสาหกรรมที่ทํา เวลาในการแกไขปญหากลิ่นโคลน(17)
รายไดเขาสูป ระเทศจํานวนมากมูลคาสัตวนาํ้ ทีไ่ ดจากการ
เพาะเลี้ยงของไทยมีคาสูงกวาสัตวนํ้าที่ไดจากการจับ ซึ่ง 2. สาเหตุและการสะสมของกลิ่นโคลน
มีมูลคาสูงกวา 5 หมื่นลานบาทตอป และมีแนวโนมเพิ่ม
ในสัตวนํ้า
มากขึ้นอยางตอเนื่อง(1)ทั้งอาหารทะเล ผลิตภัณฑที่ได
จากการเพาะเลี้ยงชายฝงและปลานํ้าจืดแตปจจุบันพบ
การเกิดกลิ่นโคลนอาจจะเกิดจากสารตัวหลัก
วาปลานํ้าจืดหรือสัตวนํ้าที่เพาะเลี้ยงในสภาวะความเค็ม 2 ชนิด คือ จีออสมิน (1α, 10 β-dimethyl-9 a-decalol:
ตํ่าประสบกับปญหาการสะสมของกลิ่นไมพึงประสงค geosmin) และเอ็มไอบี (2-methylisoborneol: MIB) ซึ่ง
(off- flavor) โดยเฉพาะกลิ่นโคลน/ดิน (musty/earthy เปนสารประกอบแอลกอฮอลอิ่มตัว (Saturated cyclic
off-flavor) ซึ่งเป็นปัญหาสําคัญที่พบได้ทั่วทุกภูมิภาค tertiary alcohol) มีรายงานวา สารจีออสมินเปนสาเหตุ
ในหลายๆ ประเทศทั่วโลกเชน อเมริกา จีน แคนาดา หลั ก ที่ ใ ห เ กิ ด กลิ่ น และรสชาติ ที่ ผิ ด ปกติ ใ นแหล ง เก็ บ
ไทย เอกวาดอร(2,3) ทําใหผูบริโภคสัตวนํ้าไมยอมรับ(4) นํ้าดื่ม (18) โดยจีออสมินถูกแยกไดเปนครั้งแรกจาก
และไมเปนที่ตองการของตลาดโดยเฉพาะตลาดสงออก แบคทีเรียactinomycetes (19) ตอมาพบวาสามารถแยก
ตางประเทศ สัตวนํ้าที่พบปญหาดังกลาวไดแก ปลากด ไดจากสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน (20-23)โดยสาหราย
อเมริกัน (5) ปลาแซลมอน(6) ปลาเรนโบวเทราท (7,8) สี เ ขี ย วแกมนํ้ า เงิ น และแบคที เ รี ย บางชนิ ด สั ง เคราะห
ปลาเฮอรรงิ่ (herring) ปลาคารพ (carp) (9) หอยกาบ (10) สารประกอบทั้งสองชนิดนี้ขึ้นในวิถีเทอรปน (terpene
ปลานิล (11)ปลาดุก (12) และกุง(13) โดยเฉพาะอยางยิ่ง pathway) สารประกอบจีออสมินสรางขึ้นจากสารประ
กุง ขาว Litopenaeusvannamei ซึง่ เปนสายพันธุท สี่ ามารถ กอบฟานิซิล-ไพโรฟอสเฟต (Farnesyl-PP) (23)และ
ทนความเค็มไดในชวงกวางตั้งแต 1 – 40 พีพีที การเลี้ยง สารประกอบเอ็มไอบีสรางขึ้นจากสารประกอบเจอรา
กุงที่ระดับความเค็มตํ่าจึงเปนวิธีการหนึ่งที่สําคัญในเชิง นิล-ไพโรฟอสเฟต (Geranyl-PP)(23) จีออสมินและเอ็ม
ธุรกิจ พบวา 55 เปอรเซ็นตของกุงที่เลี้ยงในประเทศจีน ไอบีเปนสารประกอบที่ระเหยได โครงสรางประกอบ
เลีย้ งในเขตความเค็มตํา่ (14,15) โดยผูบ ริโภคชอบกุง ทีจ่ บั ดวยหมูเมทิลและหมูไฮดรอกซิล(20)สารทั้งสองชนิดมี
ไดจากทะเลหรือเลี้ยงในนํ้าทะเลมากกวากุงที่เลี้ยงในนํ้า คุณสมบัติทั่วไป คือ ละลายในไขมันไดดีเปนสารแปลก
ความเค็มตํ่าเนื่องจากมีรสชาติและคุณภาพดีกวา สวน ปลอมสําหรับสิ่งมีชีวิต สามารถกระจายตัวและสะสม
กุงที่เลี้ยงดวยความเค็มตํ่ามีแนวโนมที่จะมีเนื้อสัมผัส ในเนื้อเยื่อที่มีสวนประกอบของไขมันสูง เมื่อเกิดการ
และเปลือกที่นุมและรสชาติที่ดอยกวา อีกทั้งยังมีการ สะสมในรางกายจะกําจัดออกไดยากจึงกอใหเกิดกลิน่ ทีไ่ ม
ปนเปอนของกลิ่นโคลนเมื่อเปรียบเทียบกับกุงที่เลี้ยงใน พึงประสงค (24) อยางไรก็ตามสารประกอบทัง้ สองชนิด
ทะเล นําไปสูคุณภาพที่ลดลงของผลิตภัณฑและเกิดการ ไมเปนพิษตอเนือ้ เยือ่ ของสิง่ มีชวี ติ และไมกอ ใหเกิดการก

1. กลิน่ โคลน (musty/earthy off-flavor)
ในสัตวนํ้า
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ลายพันธุ(25) ระดับตํ่าสุดของจีออสมินที่สามารถตรวจ
พบโดยมนุษยในปลาหนัง (catfish) คือ 8.4 ไมโครกรัม
ตอกิโลกรัม(26) และในปลาเทราต คือ 6.5 ไมโครกรัมตอ
กิโลกรัม(7)และระดับทีย่ อมรับได (Threshold level) ของ
จีออสมินคือ 0.9 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม(27) และของเอ็ม
ไอบี คือ 0.6 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม(4)
ปญหากลิ่นโคลนอาจเกิดขึ้นเนื่องจากปลากิน
สารประกอบกลิ่นโคลนเขาไปโดยตรง หรือมีการปน
เปอนกับสิ่งที่ปลากิน หรือผานเขาสูตัวปลาโดยการดูด
ซึมในสวนของอวัยวะตางๆ(28) สัตวนํ้าสามารถดูดซึม
สารที่กอใหเกิดกลิ่นโคลนผานเหงือก หรือเนื้อเยื่อตางๆ
ที่สัมผัสนํ้า มากกวาการกินสาหรายหรือแบคทีเรียที่
ผลิตสารโดยตรง (8,29) และจะไปสะสมอยูในรางกาย
โดยเฉพาะเนื้อเยื่อที่มีไขมันสูง(5) ขณะที่ Johnsen and
Lloyd (30) กลาววา การดูดซึมและสะสมสารที่กอให
เกิดกลิ่นโคลนขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน อุณหภูมิของ
นํ้า ปริมาณไขมันในปลา โดยปลาที่มีปริมาณไขมันมาก
สามารถสะสมสารประกอบกลิ่นโคลนไดมากกวาปลาที่
มีไขมันตํ่า สวน Rungreungwudhikrai (31) พบวา ปลา
นิลจากบอเลี้ยงในภาคกลางมีความเขมขนของสารกลิ่น
โคลนในเนื้อสูง เมื่อใชอาหารสําเร็จรูปรวมกับการใชปุย
ในบอ โดยบอทีใ่ สปยุ ยูเรียมีปริมาณสารกลิน่ โคลนในเนือ้
สูงกวาการใชปุยมูลสัตว สวนบอที่ใหอาหารสําเร็จรูป
อยางเดียวพบวามีสารกลิ่นโคลนในเนื้อปลาตํ่า ถาในบอ
เลี้ยงมีสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินจํานวนมาก จะพบวา
ความเขมขนของจีออสมินหรือเอ็มไอบีในนํา้ ก็จะมีความ
เขมขนที่สูงเชนกัน Van Der Ploeg andBoyd (32)กลาว
วาบอเลี้ยงที่มีสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินชนิด Anabaena
และ Oscillatoria เปนจํานวนมากมีปริมาณความเขมขน
จีออสมินและเอ็มไอบีในนํ้าสูงและมีผลทําใหเกิดกลิ่น
โคลนพจมาน และคณะ (33)ทําการศึกษาคุณภาพของกุง
ขาวแวนนาไม (L. vannamei) ทีเ่ ลีย้ งในบอดินและบอทีป่ ู
ดวยโพลีเอททิลีน(พีอี) ขนาดบอละ 2.5 ไร ความเค็มใน
ระหวางการเลี้ยง 7 – 8 สวนในพันสวน (พีพีที) หลังจาก
เลี้ยงนาน 12 สัปดาห พบวา กุงสดและกุงสุกจากบอพีอี
มีกลิ่นโคลนมากกวากุงจากบอดิน ซึ่งกลิ่นโคลนมีความ
สัมพันธกับปริมาณแพลงกตอนพืชโดยเฉพาะกลุมของ
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สาหรายสีเขียวแกมนํา้ เงินทีม่ ปี ริมาณมากในบอพีอตี ลอด
ระยะเวลาการเลีย้ ง ขณะทีใ่ นบอดินมีปริมาณแพลงกตอน
พืชนอยกวา
ชนิดและปริมาณของสาหรายสีเขียวแกมนํา้ เงิน
และแอคติโนมัยซิส ก็เปนสาเหตุหนึ่งที่มีผลตอปริมาณ
สารทีท่ าํ ใหเกิดกลิน่ โคลนในนํา้ มีสาหรายสีเขียวแกมนํา้
เงินมากกวา 40 ชนิด ทีส่ ามารถผลิตสารจีออสมินและเอ็ม
ไอบีได และสวนใหญจะมีรปู รางเปนเสนสาย เชนAnabae
nacircinalisRabenhorst, OscillatoriatenuisAgardh, Lyngbya sp., Symplocasp.,Phormidium sp. และ Aphanizomenonsp.(13, 34-36)สวนแบคทีเรียที่สามารถสรางสารจี
ออสมิน และสารเอ็มไอบีไดแกกลุมactinomycetesเชน
สกุลStreptomyces, Actinomaduraและ Micromonospora(37-40)โดยเฉพาะStreptomycesมีรายงานวาสามารถ
ทําใหเกิดกลิ่นและรสชาติที่ไมพึงประสงคมากที่สุด(32)

3. ผลของสภาพอากาศ และฤดูกาลตอ
กลิ่นโคลนในสัตวนํ้า
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในแตละชวงฤดู
หรือในแตละวัน ทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมิ
อากาศและอุณหภูมินํ้า การเปลี่ยนแปลงรังสีดวงอาทิตย
ความเร็วลม ความถี่ และความรุนแรงของพายุอุณหภูมิ
เปนสิ่งที่สามารถวัดไดอยางชัดเจน และอุณหภูมิของนํ้า
ตามธรรมชาติจะผันแปรตามอุณหภูมิของอากาศ(41)ดัง
นัน้ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงฤดูกาลหรือสภาพอากาศจึงสง
ผลกระทบตออุณหภูมินํ้าและสงผลตอคุณภาพนํ้าอื่น ๆ
ในบอเลี้ยงสัตวนํ้าแตกตางกันไปในแตละฤดูกาล
ในฤดูรอ นผิวนํา้ ชัน้ บนและชัน้ ลางมีความแตก
ตางกันมาก จึงเกิดปรากฏการณเทอรโมไคลน (thermocline) ซึ่งเปนชั้นรอยตอนํ้าบริเวณนี้จะมีความหนืดสูง
ทําใหนํ้าชั้นบนและชั้นลางหมุนเวียนถึงกันไมได ดังนั้น
แพลงกตอนพืชยังเติบโตไดดใี นชวงตนของฤดูกาลเพราะ
ยังมีสารอาหารอยูบริเวณชั้นบนผิวนํ้า หลังจากนั้นไม
นานเมือ่ สารอาหารหมดแพลงกตอนจะตาย อีกทัง้ สภาพ
อากาศในฤดูรอนที่มอี ุณหภูมิอากาศสูงสงผลทําใหอุณห
ภูมินํ้าเพิ่มสูงขึ้น นํ้าในแมนํ้ามีปริมาณนอยลง นํ้าไหล
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ชา และคุณภาพนํ้าลดตํ่าลง สงผลตอการขาดแคลนนํ้า
ในการเลี้ยงปลาหรือมีปริมาณนํ้าไมเพียงพอสําหรับการ
เปลี่ยนถายนํ้าภายในบอ ปริมาณนํ้าที่แหงขอด ตื้นเขิน
และไมมีการหมุนเวียนของธาตุอาหารในบอเลี้ยงสงผล
ตอการเจริญของแพลงกตอนพืชโดยในชวงที่มีการถาย
เทนํา้ นอย เชน ฤดูรอ น ทําใหแพลงคตอนพืชและสาหราย
มีการเติบโตที่มากเกินควร และเกิดการเพิ่มปริมาณอยาง
รวดเร็วของสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินโดยเฉพาะสาย
พันธุที่สามารถสรางสารที่ทําใหเกิดกลิ่นโคลนภายใน
เซลลของสัตวนํ้า เชน Anabaena sp., Oscillatoriasp.,
Lyngbya sp. และ Pseudoanabaena sp. เปนตนสาหราย
สีเขียวแกมนํ้าเงิน สามารถเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็ว
ในนํ้าที่มีอุณหภูมิสูงชวง 25-35°Cเพราะสาหรายพวกนี้
มีชีทหุมเซลลหนา และโมเลกุลของโปรตีนภายในโปร
โตพลาสซึมจับตัวกันแนน จึงชวยใหสาหรายพวกนี้ทน
ตออุณหภูมสิ งู หรือตํา่ กวาปกติได เชนสามารถพบ Phorm
idiumในบริเวณขัว้ โลกในทะเลสาบ บริเวณทวีปแอนตาร
ติก สวนบริเวณเขตรอน(อุณหภูมิ 36 – 40 °C) สามารถ
พบ Oscillatoria, Anabaenaและ Chrococcus turgidus
และนํ้าที่มีอุณหภูมิสูงกวา 30 °C จะทําใหปลามีกลิ่น
โคลนเกิดขึน้ ได(42) จากการศึกษาในแมนาํ้ Arno (อิตาลี)
จํานวนสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินมีความสัมพันธกับ
ระยะเวลาที่เกิดกลิ่นโคลนสูงในฤดูใบไมผลิและฤดูรอน
ขณะที่จํานวนแอคติโนมัยซีสสัมพันธกับระยะเวลาของ
การผลิตกลิน่ สูงในฤดูใบไมรว งและฤดูหนาว (43)ขณะที่
Lelana(44)พบวาไมมคี วามสัมพันธระหวางความเขมขน
ของจีออสมินและอุณหภูมใิ นบอเลีย้ งปลาทีม่ หาวิทยาลัย
ออเบิรน(Auburn University)
อุณหภูมินํ้ายังเกี่ยวของกับแสงที่สองผานลง
ในนํา้ แสงทีส่ อ งลงในนํา้ จะถูกดูดกลืนและเปลีย่ นรูปจาก
พลังงานแสงเปนพลังงานความรอน เมื่อสะสมอยูในนํ้า
จะทําใหอุณหภูมินํ้าสูงขึ้น ดังนั้นในชวงฤดูรอนที่ความ
เขมแสงอาทิตยมมี ากจะทําใหสอ งลงสูน าํ้ ไดมาก ปริมาณ
แพลงกตอนพืชและสาหรายในชวงฤดูรอนมีมากกวา
ในฤดูหนาว (45) แสงมีความสําคัญตอกระบวนการ
สังเคราะหแสงของแพลงกตอนพืชและสาหรายสีเขียว
แกมนํ้าเงิน คลอโรฟลลเอเปนสารสีที่มีความสําคัญใน
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กระบวนการสังเคราะหแสง ในสาหราย Anabaena sp.
จากการศึกษาของ Bentley andMeganathan(46)รวม
ถึงNaes and Post (47)พบวาการสังเคราะหจอี อสมินและ
คลอโรฟลลเออยูในพาทเวยเดียวกันโดยอัตราสวนจีออ
สมินตอคลอโรฟลลเอมีความสัมพันธกับความเขมแสง
โดยตรง การลดลงของคลอโรฟลลเอภายในเซลลเกิดขึ้น
พรอมกับการสังเคราะหสารจีออสมินที่สูงขึ้นเมื่อเพิ่ม
ความเขมแสงภายใตสภาวะที่อุณหภูมิคงที่ ซึ่งแสดงให
เห็นวาปริมาณสารสีมีการลดลงที่ความเขมแสงสูงกวา
ดังนั้นจีออสมินจึงสังเคราะหไดเพิ่มขึ้น โดยที่ความเขม
แสง 17 μE/m2/s อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสเปนสภาวะ
ทีเ่ หมาะสมตอการผลิตจีออสมินของAnabaena sp. ทําให
มีปริมาณจีออสมินตอมวลชีวภาพสูงสุดเมื่อเพาะเลี้ยงที่
สภาวะดังกลาว (48)
ในฤดูหนาวผิวนํ้าถูกปกคลุมดวยนํ้าแข็ง ชวง
ตนฤดูแพลงกตอนพืชเจริญไดบางเพราะแสงสองผาน
นํ้าแข็งลงไปได แตคารบอนไดออกไซด และออกซิเจน
ไมสามารถละลายผานไปไดในไมชาการสังเคราะหแสง
ก็จะหยุดลงสําหรับฤดูใบไมผลิหรือฤดูใบไมรว งอุณหภูมิ
ของผิวนํา้ และบริเวณกนบอไมแตกตางกันมาก จึงไมเกิด
การแบงชั้นรอยตอ และมักมีลมพัดแรงทําใหเกิดการ
หมุนเวียนนําแรธาตุจากกนแหลงนํ้ามาใหแพลงคตอน
พืชไดใชตลอดฤดูกาล แตสําหรับประเทศในเขตรอน
อยางประเทศไทย ปรากฏการณเทอรโมไคลนมักไมคอย
เกิด เพราะอุณหภูมผิ วิ นํา้ กับสวนทีล่ กึ ลงไปไมแตกตางกัน
มากนัก อีกทั้งความแตกตางของฤดูกาลไมชัดเจน ทําให
แพลงกตอนพืชมีความแตกตางกันทางชนิดและปริมาณ
อยูบ า งในแตละฤดูกาล แตกไ็ มชดั เจนเหมือนกับประเทศ
ในเขตอบอุน (49)
ในศตวรรษที่ผานมาอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น
ประมาณ 0.6 องศาเซลเซียส และแบบจําลองสภาพภูมิ
อากาศโดย Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) ทํานายวาในศตวรรษนีอ้ ณ
ุ หภูมโิ ลกจะเพิม่ สูงขึน้
1.4-6.4 องศาเซลเซียส (50) การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระ
ทบตอคุณภาพนํ้าในบอเลี้ยงสัตวนํ้าที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพอากาศ แนวโนมอุณหภูมขิ องนํา้ ทีส่ งู ขึน้ ทําให
กระบวนการยอยสลายสารอาหารในบอเกิดเพิ่มขึ้นและ
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สงผลตอการเพิ่มจํานวนแพลงกตอนพืชโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งพวกไซยาโนแบคทีเรียหรือสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน
ซึ่ ง เป น กลุ ม สิ่ ง มี ชี วิ ต เซลล เ ดี ย วที่ มี ค วามหลากหลาย
สามารถอยูไดในชวงสภาวะแวดลอมที่กวางเพราะความ
สามารถในการปรับตัว และเนื่องมาจากความสามารถ
ในการปรับตัวนี้เอง จึงทําใหสาหรายกลุมนี้มีอิทธิพล
และเปนกลุมสาหรายเดนที่ทําใหเกิดกลิ่นโคลน มีการ
คาดการณวาสาหรายกลุมนี้นาจะปรับตัวไดดีในสภาวะ
ทีส่ ภาพอากาศเปลีย่ นแปลงในอนาคตเมือ่ เปรียบเทียบกับ
ชนิดอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องมาจากสามารถอดทนตออุณหภูมิที่
เพิม่ สูงขึน้ การเปลีย่ นแปลงการแบงชัน้ ความรอนในแนว
ตั้งของระบบนิเวศทางนํ้า และการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล
และสภาพอากาศในระหวางป (51) Weyhenmeyer (52)
รายงานวาอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นมาพรอมกับมวลชีวภาพ
ของไซยาโนแบคทีเรียที่สูงขึ้น โดยเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดของสาหรายสีเขียว
แกมนํา้ เงินชนิด Microcystis aeruginosa เพิม่ ขึน้ สูงเกือบ
จะเปนสองเทาของสาหรายสีเขียว Scenedesmus quadriqauda และสูงมากกวาไดอะตอม Asterionella formosa
หาเทา(53)เชนเดียวกับผลการศึกษาของDomis et al.(54)
ที่ไดทําการศึกษาผลของการจําลองสถานการณความ
รอนในฤดูใบไมผลิตอสาหรายในสามกลุม คือ สาหราย
สีเขียวแกมนํ้าเงิน ไดอะตอม และสาหรายสีเขียว ผล
การศึกษาพบวาสาหรายแตละกลุมมีการตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงความรอนภายใตสภาวะที่มีการจํากัด
ฟอสฟอรัส โดยสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินจะตอบสนอง
ตอสภาพภูมอิ ากาศทีร่ อ นไดดกี วาไดอะตอมหรือสาหราย
สีเขียว ทั้งอัตราการเจริญเติบโตและจํานวนสูงสุดของ
สาหรายสีเขียวแกมนํา้ เงินในสถานการณทเี่ ปนฤดูรอ นมี
คาสูงกวาอยางมีนยั สําคัญกับสถานการณทเี่ ปนฤดูหนาว
ดังนั้นจึงเปนไปไดวาอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอาจจะสงผลกระ
ทบตอการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าโดยอาจจะทําใหสัตวนํ้าโดย
เฉพาะปลานํา้ จืดมีกลิน่ โคลนมากขึน้ จากการเติบโตอยาง
รวดเร็วของสาหรายสีเขียวแกมนํา้ เงินชนิดทีส่ ามารถผลิต
สารที่ทําใหเกิดกลิ่นโคลนในแหลงนํ้า
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4. การจัดการเพื่อแกปญหากลิ่นไมพึง
ประสงคหรือกลิ่นโคลน
ปจจัยหลักที่สงผลทําใหเกิดการสะสมกลิ่น
โคลนในสัตวนํ้า ไดแก ปริมาณสารอาหารในนํ้า การ
ศึกษาปจจัยของธาตุอาหารที่ไปกระตุนการเจริญเติบโต
และการผลิตสารจีออสมินในสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน
สามารถนํามาชวยในการทํานายและควบคุมกลิ่นไมพึง
ประสงคในแหลงเก็บนํ้าและบอเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าได
โดยเฉพาะอยางยิ่งฟอสฟอรัสซึ่งเปนแรธาตุที่เปนปจจัย
จํากัดในหลายๆ แหลงนํ้า ถาหากสามารถควบคุมระดับ
ของฟอสฟอรัสและไนโตรเจนในบอเลี้ยงสัตวนํ้า อาจ
จะเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะยับยั้งและจัดการกับปญหา
กลิน่ ไมพงึ ประสงคทเี่ กิดจากการผลิตจีออสมินไดเชนจาก
การศึกษาของ Saadoun et al.(48)รายงานวาปริมาณจีออ
สมินที่ตรวจพบมีคาตํ่าที่ระดับฟอสเฟตฟอสฟอรัส 118
μg phosphate-P/l และที่ระดับตํ่ากวานั้น แตเมื่อระดับ
ฟอสเฟตสูงกวานั้นปริมาณจีออสมินมีคาเพิ่มขึ้นโดยพบ
ความสัมพันธที่สูงระหวางความเขมขนของฟอสเฟต
ฟอสฟอรัสกับจีออสมิน มวลชีวภาพ และคลอโรฟลล
เอแตในกรณีของปลานิล เนื่องจากปลานิลจะกินอาหาร
ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและจากที่ใหสมทบเปนจํานวน
เกือบเทาๆ กัน ดังนัน้ ในบอเลีย้ งปลาควรดูแลใหมอี าหาร
ธรรมชาติเกิดขึ้นอยูเสมอ โดยการใสปุยทั้งปุยคอกที่ได
จากมูลของสัตว และปุย วิทยาศาสตร (55)ในบางกรณีการ
ลดปริมาณฟอสเฟตในบอมากเกินไปอาจจะสงผลกระทบ
ตอการเติบโตของปลาในบอได โดยเฉพาะลูกปลาขนาด
เล็กที่มักจะปลอยใหกินอาหารธรรมชาติภายในบอเปน
หลักเพือ่ ลดตนทุนคาอาหาร แตหากฟอสเฟตนอย ทําให
แพลงคตอนนอย อาจทําใหปลาโตชา ตองเลี้ยงปลานาน
กวาเดิม และตนทุนอาจจะสูง เพราะตองใหอาหารเม็ด
มากขึน้ อาจจะแกปญ
 หาโดยการเลีย้ งปลานิลในกระชังใน
บอดิน ซึ่งมีรายงานวาปลานิลที่เลี้ยงในกระชังในบอดิน
มีปริมาณจีออสมินและเอ็มไอบีนอยกวาที่เลี้ยงในบอดิน
โดยตรง และพบวาปลานิลรอยละ 87.5 ที่เลี้ยงในกระชัง
มีปริมาณจีออสมินตํ่ากวาคาที่ยอมรับได (36)
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ระบบการเลีย้ งปลาแบบผสมผสาน (Integrated
culture system) เปนการเลีย้ งปลารวมกับสัตวบก เชน ไก
และสุกร โดยสิ่งขับถายจากสัตวเลี้ยงเหลานี้ ทําใหเกิด
อาหารธรรมชาติในบอ เพื่อชวยลดตนทุนการผลิตและ
มีขั้นตอนที่เกษตรกรสามารถทําเองได ปลาที่นิยมนํามา
เลี้ยงไดแก ปลานิล ปลาทับทิม ซึ่งเปนปลาที่สามารถ
ใชประโยชนจากอาหารธรรมชาติไดอยางดีและเปนที่
ตองการของตลาดแตระบบนี้มักประสบปญหาการเนา
เสียของนํา้ ทีใ่ ชเลีย้ งเนือ่ งจากปริมาณของเสีย (ไนโตรเจน
และฟอสฟอรัส) ทีป่ ลอยลงสูบ อ มีมากเกินไป โดยเฉพาะ
เมื่อระยะเวลาการเลี้ยงมากขึ้นหรือในชวงที่มีการถาย
เทนํา้ นอย เชน ฤดูรอ น ทําใหแพลงคตอนพืชและสาหราย
มีการเติบโตที่มากเกินควร Ilmavirta et al.(37)รายงาน
วาในสภาวะที่ธาตุอาหารในนํ้าสูงมาก (eutrophic water
condition) ซึ่งเปนผลมาจากการใหอาหารสัตวนํ้าที่มาก
เกินไป ทําใหมีอาหารตกคางภายในบอ การเลี้ยงปลาที่
หนาแนนเกินไป รวมกับระบบการจัดการในการเลีย้ งทีไ่ ม
ดี ทําใหมีการสะสมของธาตุอาหารโดยเฉพาะไนโตรเจน
และฟอสฟอรัสที่กนบอมาก สอดคลองกับรายงานของ
ทวีทรัพย(56)ที่กลาววา ปญหากลิ่นโคลนในสัตวนํ้ามัก
เกิดกับฟารมที่มีระบบการจัดการไมดี การควบคุมและ
ปองกันไมใหมปี ญ
 หากลิน่ โคลนเปนสิง่ ทีท่ าํ ไดยากRobin
et al.(57)เสนอแนะวา หากเลี้ยงสัตวนํ้าในระบบปด จะ
ตองมีการบริหารจัดการที่ดี ไมใหเกิดการสะสมของสาร
อินทรียซึ่งจะทําใหเนื้อปลามีกลิ่นโคลน หากสภาพนํ้า
ที่ใชเลี้ยงยังมีสารอาหารที่เปนประโยชนตอการเจริญ
เติบโตของสิ่งมีชีวิตที่ผลิตสารกอกลิ่นโคลนอยูมาก ควร
มีการจัดการระบบนํ้าที่จะใชทําการเพาะเลี้ยงใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงชีวภาพใหมีปริมาณสารอาหารที่เหมาะ
สมกอนนํ้ามาใชเลี้ยงหรือใชเปลี่ยนถายนํ้าระหวางการ
เลี้ยง(9) มีการปรับลดและควบคุมปริมาณอาหารให
เหมาะสมกับความหนาแนนของปลาที่เลี้ยงในบอ เพื่อ
ลดปริมาณสารอาหารที่เกิดจากอาหารที่เหลือตกคาง
ภายในบอ (35)การทําความสะอาดและตากพื้นบอกอน
ลงปลารอบตอไปเพื่อปองการอันตรายจากการแบงชั้น
ของอุณหภูมใิ นแนวตัง้ ในชวงทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงฤดูกาล
และชวยลดความเขมขนของสาหราย (58) และการมี
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ระบบกรองนํ้าที่ดีก็มีสวนชวยลดปญหาไดเชนกัน(57)
คอปเปอร (copper) เปนสารเคมีที่นิยมใชสําหรับลด
กลิ่นไมพึงประสงคในบอปลาและอางเก็บนํ้าสําหรับ
นํ้าดื่มโดยจะเติมลงไปในรูปของคอปเปอรซัลเฟต ซึ่ง
เมื่อแตกตัวจะให Cupric ion (Cu2+) ความเขมขนโดย
ทั่วไปของคอปเปอรในบริเวณแหลงนํ้าจะผันแปรอยู
ในชวง 5-100 μg/l (59)เนื่องจากมีรายงานวาคอปเปอร
มี ผ ลในการยั บ ยั้ ง กระบวนการสั ง เคราะห แ สง(60)
โดยจะมี ผ ลไปยั บ ยั้ ง ทั้ ง ทางสั ณ ฐานวิ ท ยาและสรี ร ะ
วิทยาของสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน(61) การขัดขวาง
กระบวนการสังเคราะหแสงใน Anacystis nidulans(60)
และในAphanizomenonและAnabaena(62)ได มี ก าร
ศึกษา โดยพบวาคอปเปอรทเี่ ขมขนสูงกวา 1 μM สามารถ
ขั ด ขวางการเคลื่ อ นย า ยอิ เ ล็ ค ตรอนในกระบวนการ
สั ง เคราะห แ สง (60) การเติ ม คอปเปอร ล งในอาหาร
เพาะเลี้ยงที่ระดับ 6.92 μg Cu2+/l ของคอปเปอรซัลเฟต
รวมถึงที่ระดับความเขมขนสูงกวานั้นทําใหไมสามารถ
ตรวจพบสารจี อ อสมิ น ใน Anabaena sp. เนื่ อ งจาก
คอปเปอรสามารถจะไปจับกับคารบอเนต หรือ chelated
เปนสารประกอบเชิงซอนรวมกับ organic matter และ
คอนขางจะชัดเจนวาความเขมขนของ Cu2+ ที่สูงจะไป
ยับยั้งมวลชีวภาพ คลอโรฟลลเอ และการสังเคราะหจี
ออสมิน(48) จากรายงานของ Rosen (63)พบวาที่ระดับ
0.3 และ 1 mg/l ของคอปเปอรซัลเฟต การขาดออกเปน
ทอน (fragmentation) ของ Anabaena sp. จะเกิดขึ้น
ภายในชั่วโมงแรก พรอมดวยการลดลงของ filament 40
เปอรเซ็นตภายใน fragment ที่เล็กกวา โดย filament เดิม
จะเหลืออยูเพียง 3 เปอรเซ็นตเมื่อเปรียบเทียบกับชุด
ควบคุม การใชสารละลายคอปเปอรที่ความเขมขนตํ่าใน
การลดการเติบโตของสาหรายสีเขียวแกมนํา้ เงิน ซึง่ ระดับ
ที่อนุญาตใหใชในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าคือ 1 พีพีเอ็ม
คอปเปอรตอ สัปดาห ในการลดปญหากลิน่ โคลนในสัตว
นํา้ (64)แตการใชคอปเปอรนนั้ ตองระมัดระวังการตกคาง
ภายในเนือ้ ปลา เนือ่ งจากในบางประเทศมีการจํากัดการใช
และแนะนําใหหาทางเลือกอืน่ ในการกําจัดสาหรายภายใน
บอแทนการใชสารเคมี เชน การใชเทคนิคอัลตราโซนิค
(ultrasonic)(65) หรือใชการสั่นของคลื่นเสียงที่มีความถี่
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สูงเกินกวาที่หูมนุษยจะไดยินไปควบคุมสาหรายสีเขียว
แกมนํ้าเงิน โดยเทคนิคนี้ไดรับการยอมรับวาสามารถใช
งานไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพราะไมมกี ารตกคางของสารเคมี อัลตราโซนิคจะมีกลไก
ทีเ่ รียกวา ultrasonic cavitation เชน สภาวะความดันสูง มี
การสั่นของคลื่นเสียง และเกิดแรงเฉือนที่สามารถไปทํา
ลายเวสิเคิล (vesicle) หรือยับยั้งการทํางานของเอนไซม
ภายในเซลลของสาหราย (66,67)มีการศึกษาพบวาอัลตรา
โซนิคที่ความถี่ 640 kHz สามารถลดสารเอ็มไอบีและจี
ออสมินไดอยางรวดเร็ว (68) เชนเดียวกับการศึกษาของ
Srisuksomwonget al.(69)ในการใชเทคโนโลยีอัลตรา
โซนิคลดสาหรายสีเขียวแกมนํา้ เงิน Microcystis sp. และ
สารทีก่ อ ใหเกิดกลิน่ โคลนของนํา้ จากบอเลีย้ งปลาพบวาที่
ความถี่ 200 kHz มีประสิทธิภาพดีทสี่ ดุ ในการตกตะกอน
สาหราย Microcystis sp. โดยจะไมกอ ใหเกิดการแตกของ
เซลล อีกทัง้ ทีค่ วามถีน่ ยี้ งั สามารถลดสารพิษไมโครซิสทิน
(microcystin) และสารกอกลิ่นโคลนจากนํ้าในบอเลี้ยง
ปลาไดดีที่สุด นอกจากนี้ยังมีการใชตัวดูดซับซึ่งเปนสาร
พอลิเมอรชนิดตางๆ ในการลดปริมาณสารจีออสมินทีล่ ะ
ลายนํ้า เชน การศึกษาของ Gutierrezet al.(70) ที่เปรียบ
เทียบประสิทธิภาพในการลดสารจีออสมินที่ละลายนํ้า
ดวยตัวดูดซับพอลิเมอรชนิด cyclodextrin(CDPs) สาม
ชนิดคือ α, β และ γcyclodextrin พบวา ทัง้ β-CDP และ
γ-CDP มีประสิทธิภาพในการลดจีออสมินสูงสุด 93.4
และ 96 เปอรเซ็นต ภายใน 240 นาที ที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส พีเอช 7 ตามลําดับ โดยพีเอชของสารละลายที่
เหมาะสมอยูที่ พีเอช 7 แตสามารถนําไปใชไดในชวงพี
เอช 3ถึง 11 ดังนัน้ อัลตราโซนิคและสารดูดซับพอลิเมอร
จึงนาจะเปนอีกแนวทางหนึง่ ทีส่ ามารถนําไปประยุกตใช
ลดการปนเปอนของกลิ่นโคลนในนํ้าประปาหรือนํ้าจาก
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าได
สารประกอบจีออสมินและเอ็มไอบีไมสามารถ
กําจัดออกไดโดยวิธีการลางธรรมดา ลางดวยคลอรีน
หรื อ นํ้ า โอโซน หรื อ แม แ ต ก ารให ค วามร อ นระหว า ง
การแปรรูป จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาถึงวิธีการที่
งาย สะดวก และใชระยะเวลานอยในการลดและกําจัด
สารประกอบดังกลาวใหไดมากที่สุด หรือใหเหลือใน

ระดับที่ผูบริโภคสามารถยอมรับได ซึ่งจากการศึกษาพบ
วา วิธีการกําจัดกลิ่นโคลนสามารถทําไดทั้งขณะที่ปลามี
ชีวิตอยู และในเนื้อปลากอนนํามาแปรรูป เชน การยาย
ปลาหรือแยกปลาที่ตองการจําหนายไปขังไวในบอที่มีนํ้
าสะอาดปราศจากการปนเปอนของสารที่กอใหเกิดกลิ่น
ไมพึงประสงค (30) วรพงษ และคณะ (71) รายงานวา
จีออสมินสามารถกําจัดออกไปไดโดยการนําปลามาพัก
ในนํ้าสะอาด ความเค็ม 10 พีพีที นาน 7 วัน ที่ความเค็ม
5 พีพที ี นาน 10 วัน โดยจะหลงเหลือปริมาณจีออสมินใน
ระดับที่ผูบริโภคยอมรับไดคือ 8.99 และ 4.11 ไมโครกรัม
ตอเนื้อปลาหนึ่งกิโลกรัม ตามลําดับ แตการพักปลาใน
สภาวะดังกลาวจะทําใหมีการสูญเสียนํ้าหนักไปรอยละ
16 – 18 และยังตองการพื้นที่ในการนําปลามาพักไว ซึ่ง
อาจจะไมเหมาะสมกับเกษตรกรทีม่ เี นือ้ ทีจ่ าํ กัด นอกจาก
นี้ยังมีความพยายามใชสารเคมีเพื่อกําจัดหรือลดกลิ่นไม
พึงประสงคในเนื้อปลาหลังจากการเก็บเกี่ยว เชน การใช
พริกไทยหรือมะนาวลดกลิ่นในขณะปรุงรส แตก็ยังไม
ประสบความสําเร็จเทาที่ควร(72)การแชลางเนื้อปลานิล
ดวยสารละลายขีเ้ ถาจากกลวยนํา้ วาหรือสารละลายเกลือ
เขมขนรอยละ 5 นาน 5 นาที จะสามารถลดปริมาณจีออ
สมินในเนือ้ ปลาลงไดประมาณรอยละ 90 แตลกั ษณะเนือ้
สัมผัสของชิน้ ปลาจะแข็งขึน้ (71) ซึง่ อาจจะไมเหมาะสม
สําหรับนําไปประกอบอาหารบางประเภท

5. สรุป
ปญหาการปนเปอนกลิ่นโคลนเปนปญหาที่
สามารถพบไดในสัตวนํ้าที่ไดจากการเพาะเลี้ยงทั่วทุก
ภูมิภาค เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูบริโภคสัตวนํ้าไม
ยอมรับ และไมเปนที่ตองการของตลาดโดยเฉพาะตลาด
สงออกตางประเทศ สารที่เปนตัวหลักที่กอใหเกิดกลิ่น
โคลน คือ จีออสมิน และเอ็มไอบี ซึ่งมีคุณสมบัติทั่วไป
คือ ละลายในไขมันไดดี ไมชอบนํ้าสูง สามารถกระจาย
ตัวและสะสมในเนื้อเยื่อที่มีสวนประกอบของไขมันสูง
สารประกอบทั้งสองชนิดนี้สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน
และแบคทีเรียบางชนิดสังเคราะหขึ้นภายในเซลลและมี
การหลัง่ ออกมาภายนอกเซลลสแู หลงนํา้ ทําใหเกิดการปน
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เปอ นในสัตวนาํ้ ชนิดตางๆ ซึง่ ในชวงฤดูรอ นหรือสภาวะ
ที่มีอุณหภูมิสูงจะมีการผลิตสารชนิดนี้สูงกวาฤดูกาล
อื่น เพราะสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินสามารถทนตอการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่รอนหรือหนาวจัดไดดี เนื่องจาก
มีชีทที่หนาหุมเซลลอยู ปจจุบันการแกปญหากลิ่นโคลน
ทีเ่ กิดขึน้ มีหลากหลายวิธกี าร เชน การควบคุมระดับของ
ฟอสฟอรัสและไนโตรเจนในบอเลี้ยงสัตวนํ้าดวยการ
ควบคุมปริมาณอาหารทีใ่ หสตั วนาํ้ การเปลีย่ นถายนํา้ การ
ตากบอ หรือการใชสารเคมีพวกคอปเปอรซัลเฟต และ
การใชเทคนิคอัลตราโซนิค การที่จะเลือกใชวิธีการใด
นั้นขึ้นอยูกับความจําเปน ระยะเวลา ความปลอดภัยของ
ผูบริโภค ดังนั้นการศึกษาถึงปจจัยที่ไปกระตุนการเจริญ
เติบโตและการผลิตสารจีออสมินหรือเอ็มไอบีในสาหราย
สีเขียวแกมนํ้าเงินสามารถนํามาชวยในการทํานายและ
ควบคุมกลิ่นไมพึงประสงคในแหลงเก็บนํ้าและบอเพาะ
เลี้ยงสัตวนํ้าได
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