การเติมอากาศในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
โดย อ.ดร.มะลิวัลย์ คุตะโค
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในประเทศไทยนั้นสามารถให้ผลผลิตสัตว์น้ําเศรษฐกิจสําคัญ เช่น กุ้งและปลา ได้
ในปริมาณสูงและมีคุณภาพดี จนกลายเป็นสินค้าส่งออกได้ ซึ่งในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจะมีปัจจัยหลายอย่างที่
ต้องคํานึงถึง และปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (dissolved oxygen) เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ํา
และการเติบโตของสัตว์น้ําในบ่อเพาะเลี้ยง โดยที่ออกซิเจนจะถูกสัตว์น้ํานําไปใช้กระบวนการการหายใจ และ
จุลินทรีย์ในกลุ่ม aerobic จะนําไปใช้ในกระบวนการย่อยของเสียอินทรีย์จึงส่งผลให้น้ําในบ่อมีคุณภาพดี ทั้งนี้
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํานั้นไม่ควรปล่อยให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําต่ํากว่า 4 มิลลิกรัม-ออกซิเจนต่อ
ลิตร หากพบว่าออกซิเจนที่ละลายในน้ําต่ํากว่าค่าดังกล่าวอาจส่งผลให้สัตว์น้ําตายได้ และถึงแม้ว่าในบ่อ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจะมีกระบวนการทางชีวภาพที่สามารถเติมออกซิเจนได้ คือ กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
ที่เกิดจากแพลงก์ตอนพืช แต่อาจจะผลิตออกซิเจนในปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์น้ําและ
จุลินทรีย์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําแบบหนาแน่นสูงที่มีอัตราการบริโภคออกซิเจนของ
สัตว์น้ําและจุลินทรีย์สูง เกษตรกรจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องเติมอากาศเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้
สูงขึ้น เช่น การติดตั้งใบพัด (รูปที่ 1) การเติมอากาศโดยใช้อีเจคเตอร์ (aeration with ejector) (รูปที่ 2)
เป็นต้น

รูปที่ 1 การใช้อุปกรณ์ช่วยเติมอากาศแบบใบพัดที่
นิยมใช้ในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา แต่จะเสียพลังงานสูง
ในการเพิ่มค่าการละลายออกซิเจนในบ่อ เนื่องจาก
ต้ อ งเพิ่ ม จํ า นวนชุ ด ของใบพั ด หากต้ อ งการเพิ่ ม
ปริมาณออกซิเจน

รูปที่ 2 ระบบเติมอากาศโดยใช้อีเจคเตอร์ ที่ใช้ปั๊มน้ํา
ดูดให้น้ําและอากาศผสมกันก่อนที่จะพ่นจ่ายอากาศ
ที่มา: http://www.environmentalexpert.com/products/venturi-airjet-aeration37027

โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการเติมอากาศจะเกิดขึ้นจากการแพร่หรือการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องเติมอากาศ
ซึ่งการสัมผัสกันระหว่างน้ํา (ของเหลว) และอากาศ (ก๊าซ) เป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการการถ่ายโอนออกซิเจน
เพราะก๊าซจะสามารถถ่ายเทไปสู่ของเหลวได้ ดังนั้นขนาดของฟองอากาศที่เติมเข้าสู่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําก็มี
ส่วนต่อประสิทธิภาพในการถ่ายเทออกซิเจน โดยที่ฟองอากาศขนาดเล็กจะมีพื้นที่ผิวในการสัมผัสน้ําสูงกว่า
ฟองขนาดใหญ่ (รูปที่ 3) อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเติมอากาศ เช่น แรงดัน
อากาศ (air pressure) แรงดันน้ํา (hydrostatical pressure) และความเค็ม (salt content) เป็นต้น

รูป ที่ 3 การเติ ม อากาศที่ส ามารถจ่ า ยอากาศเป็น ฟอง
ขนาดเล็ก (liquid film)
ที่มา: http://www.kankyo.yamaguchiu.ac.jp/e/index_e.html

แนวทางการพัฒนาการเติมอากาศในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจึงจําเป็นต้องคํานึงถึงการใช้อุปกรณ์และ
การออกแบบระบบเติมอากาศให้มีประสิทธิภาพสูง ลักษณะการใช้งาน การบํารุงรักษาโดยเฉพาะการทําความ
สะอาดเพราะในอุปกรณ์เติมอากาศ (หัวจ่ายอากาศ) มักเกิดปัญหาการอุดตันและทําความสะอาดได้ยาก และ
สิ่งสําคัญที่ความคํานึงถึงคือ ต้นทุนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ต้องสูญเสียไปกับระบบการเติมอากาศ ซึ่งต้อง
พัฒนาระบบการเติมอากาศให้ใช้พลังต่ํา
Hongprasith, N., Charoenpittaya, T., Fusamae, D., Tanaka, J., Hikiji, Y., Kutako, M., Imai, T.,
Painmanakul, P. (2012). STUDY OF ALTERNATIVE AERATION SYSTEM APPLIED IN
AQUACULTURE PONDS The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on Global Environment
November 21st-22nd, 2012

การวิจัยเกี่ยวกับเปบไทด์เชื้อราในหอยแมลงภู่เมดิเตอเรเนียน
โดย อ.ดร.มลฤดี สนธิ
เพปไทด์ ต้ า นเชื้ อ รา Mytimycin ถู ก สั ง เคราะห์ ไ ด้ จ ากเม็ ด เลื อ ดของหอยแมลงภู่ เ มดิ เ ตอเรเนี ย น
Mediterranean mussel, Mytilusgalloprovincialis การศึกษาลําดับนิวคลีโอไทด์ โครงสร้างของยีน และ
ระดับการแสดงออกของยีน มีการรายงานจากเม็ดเลือดของหอยหลายตัว (pooled hemocytes) ซึ่งยังไม่มี
การศึกษาในหอยตัวเดียว (individual) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาเกี่ยวกับระดับการแสดงออกของยีนของ
หอยแมลงภู่ในแต่ละตัว(individualmussel)ภายหลังการฉีดด้วยเชื้อราแบบเส้นสาย Fusariumoxysporum
ทําการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกของยีนด้วยเทคนิค qPCRและ เทคนิค in situ hybridization จากผลการ
ทดลองพบว่า ระดับการแสดงออกของยีน Mytimycin ของหอยแต่ละตัวมีค่าแตกต่างกัน จึงสามารถสรุปได้ว่า
หอยแมลงภู่นี้สามารถแบ่งออกได้ 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ตอบสนอง และกลุ่มที่ไม่ตอบสนองต่อการติดเชื้อ จาก
งานวิจัยนี้ได้เสนอแนะไว้ว่า ควรให้ความสําคัญในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีค่าการตอบสนองที่ใกล้เคียงกัน
โดยการใช้วิธีการประเมินกลุ่มตัวอย่างแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

ที่มา:Franck Cantet, MylèneToubiana, Maria-Giovanna Parisi, MolruedeeSonthi,
MatteoCammarata, Philippe Roch. (2012). Individual variability of mytimycin gene expression
in mussel.Fish & Shellfish Immunology, 33: 641-644.

เพปไทด์ต้านจุลชีพ Mytimycin (MytM) ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเพปไทด์ต้านเชื้อรา (Antifungal peptide)
จากการศึกษาลําดับนิวคลีโอไทด์ของยีน Mytimycinจาก Mytilusgalloprovincialis EST library พบ 16
ลําดับนิวคลีโอไทด์ ที่ไกล้เคียงกับยีนนี้ และจากการสังเคราะห์ complete cDNA การวิเคราะห์โครงสร้างของ
ยี น Mytimycinจากเม็ ด เลื อ ดของหอยแมลงภู่ เ มดิ เ ตอเรเนี ย น (Mediteranean
mussel,
Mytilusgalloprovincialis) พบว่า ประกอบด้วย 54 กรดอะมิโนมีลักษณะคล้ายกับยีนกลุ่ม antibacterial
peptide ทั่ว ๆ ไป สําหรับกลไกในการกําจัดเชื้อของเพปไทด์นี้ในหอยยังไม่มีข้อมูล ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงทําการ
ติดตามระดับการแสดงออกของยีน Mytimycinในเม็ดเลือดหอยแมลงภู่เมดิเตอเรเนียน ภายหลังการฉีดด้วย
เชื้อราแบบเส้นสาย Fusariumoxysporum, ยีสต์ Candida albicans, แบคทีเรียแกรมลบ ได้แก่ Vibrio
spendidus, V. anguillarumและ แบคทีเรียแกรมบวก Micrococcus lysodeikticusจากผลการทดลอง
พบว่า หอยที่มีการติดเชื้อราแบบเส้นสายF.oxysporum มีระดับการแสดงออกของยีนMytimycinมากที่สุด
จากผลการทดลองนี้ได้แสดงให้เห็นว่าMytimycinมีความจําเพาะในการกําจัดเชื้อราในกลุ่มเส้นสายเท่านั้นใน
ขณะที่ประสิทธิภาพในการกําจัดยีสต์ มีค่าใกล้เคียงกับแบคทีเรียทั้งแกรมลบและแกรมบวก จากงานวิจัยนี้
ผู้วิจัยได้เสนอสมมติฐ านเกี่ยวกับกลไกการตอบสนองต่อเชื้ อของหอยแมลงภู่ ไว้ว่า หอยมี 2
signal
transduction pathwaysที่แตกต่างกัน ซึ่ง pathway แรกถูกกระตุ้นโดยแบคทีเรียและยีสต์ และอีก
pathwayถูกกระตุ้นด้วยเชื้อราแบบเส้นสาย ซึ่งจะได้มีการศึกษาในลําดับต่อไป

ที่มา:MolruedeeSonthi, Franck Cantet, MylèneToubiana, Maria-Rosa Trapani, Maria-Giovanna Parisi,
MatteoCammarata, Philippe Roch.(2012).Gene expression specificity of the mussel antifungal
mytimycin (MytM).

