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 สวสัดคีรับ ในฉบับนีจ้ะกลา่วถงึปัจจัยหนึง่ทีม่คีวามสําคัญตอ่การเลีย้งสตัว ์ซึง่หลายทา่นอาจจะ

มองขา้มกันไป น่ันก็คอื น้ํา เนือ่งจากน้ําเป็นองคป์ระกอบทีม่คีวามสําคัญตอ่รา่งกายสตัว ์เชน่ ชว่ยใน 
การรักษาอณุหภมูขิองรา่งกาย เป็นตัวพาสารอาหารเขา้สูร่า่งกาย และกําจัดของเสยีโดยการขบัออก 
จากรา่งกายผา่นทางไต ชว่ยควบคมุสมดลุ กรด ดา่ง และอืน่ๆ อกีมาก  

 ดังนัน้คณุภาพน้ําทีด่จีงึสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการผลติสตัว ์คณุภาพน้ําทีด่จีะตอ้งประกอบไปดว้ย
คณุภาพทางกายภาพ เชน่ ส ีกลิน่ คณุภาพทางเคม ีเชน่ ความกระดา้ง คา่ pH คณุภาพทางจลุชวีะ เชน่ 
การปนเป้ือนของเชือ้แบคทเีรยี  ขอยกตัวอยา่งมาตรฐานคณุภาพน้ําทีใ่ชเ้ลีย้งไกใ่นบางตํารา ดังตาราง
ตอ่ไปนี ้

 
  ตารางที ่1   :   คณุภาพทางเคมขีองนํา้ 

 
ตวัแปร (Parameter) มาตรฐาน :  ปญัหาในทางปฏบิตั ิ: 
ระดบัความกระดา้ง 15-20o  

(1o = 10 มก./ลติร 
ทีล่ะลายในเกลอืแคลเซีย่ม) 

ถา้สงูเกนิกวา่ 20 องศาจะทําใหนํ้า้กระดา้ง 
• ลดคณุภาพของน้ําดืม่ในระบบ อนัเนือ่งมาจาก

การตกตะกอนของแคลเซีย่ม 
• ทําปฏกิริยิากบัสารผสมอาหาร/ยา/วัคซนี 

ความเป็นกรด-ดา่ง 4-9 • คา่พเีอช < 5 ทําใหเ้กดิกรดในกระเพาะไกเ่ป็น
ผลใหเ้กดิโรคทอ้งรว่ง (diarrhea) 

• คา่พเีอช > 8 ลดประสทิธภิาพของวัคซนี/ยา 
คลอไรด ์(บรสิทุธิ)์ 200-300 มก./ลติร • ลดการกนิน้ํา 

• เพิม่ คา่พเีอชในน้ํา 
• ลดคณุภาพน้ําดืม่อนัเกดิจากการตกตะกอนของ 

แคลเซีย่ม/โซเดยีม 
ธาตเุหล็ก 0.5-2.5 มก./ลติร • ลดคณุภาพน้ําดืม่อนัเนือ่งมาจากการตกตะกอน

ของแคลเซีย่ม/โซเดยีม 
• ลดประสทิธภิาพของวัคซนี/ยา 
• ลดประสทิธภิาพของเกลอืแรใ่นอาหารผสม 
• เพิม่การตกตะกอนของแมงกานสี 

แมงกานสี 
 

0.5-2.0 มก./ลติร • ลดคณุภาพน้ําดืม่อนัเนือ่งมาจากมลภาวะของ
โคลนเลนจากธาตเุหล็ก 

• สรา้งปัญหาในระบบเผาผลาญอาหาร ทีทํ่าให ้
สตัวส์ขุภาพไมด่ ี

แอมโมเนยี 1-2 มก./ลติร • ทําใหก้ารยอ่ยอาหารเลวลง 

ไนเตรท 100-200 มก./ลติร • ทําใหก้ารยอ่ยอาหารเลวลง 
• ลดการเจรญิเตบิโต  

ถา้มพีรอ้มกบัไนไตรท ์
• ทําใหภ้มูติา้นทางลดลง 
• ลดประสทิธภิาพของวติามนิเอ 

ไนไตรท ์ 0.1-1 มก./ลติร ดผูลทีเ่กดิรว่มกบัไนเตรท 
• เพิม่อตัราการตาย 
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 ตารางที ่2  :   มาตรฐานของนํา้ทางดา้นแบคทเีรยีวทิยา 

 

จํานวนเชือ้จลุนิทรยี ์(CFU) เฉพาะ E.Coli • CFU < 100 
• Log-Value < 2 

จํานวนเชือ้จลุนิทรยี ์(CFU) ทัง้หมด • CFU =< 100,000 
• Log-Value < 5 

 
 หากคา่ทีแ่ทจ้รงิสงูกวา่คา่มาตรฐานทีกํ่าหนด จะทําใหส้ตัวเ์ลีย้งไดรั้บผล คอื  

1. เป็นโรคทอ้งรว่ง (Diarrhea)    2. มอีัตราการตายเพิม่ขึน้ (Mortality)  
 

 นักโภชนาการและสตัวแพทยท่ั์วโลกมคีวามเห็นพอ้งตอ้งกันวา่ ระบบน้ําดืม่ทีส่ะอาดถกูสขุอนามัย 
มคีวามสําคัญตอ่สขุภาพของสตัว ์หากสตัวไ์ดบ้รโิภคน้ําทีม่คีณุภาพไมด่ ีจะสง่ผลกระทบตอ่ตัวสตัว ์
อยา่งมากมาย ดังทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ในชว่งตน้  สว่นสาเหตอุะไรบา้งทีทํ่าใหน้ํ้ามคีณุภาพไมด่พีอ  
สรปุเป็นหัวขอ้หลักๆ ดังนี ้
 

1.  คณุภาพของนํา้ทีน่ําเขา้สูร่ะบบ  น้ําทีจั่ดหามา อาจมาจากน้ําดืม่ของทอ้งถิน่ทีจั่ดหามาให ้
หรอืนํามาจากบอ่น้ําทีข่ดุเอง สว่นใหญแ่ลว้น้ําดืม่ทีท่างทอ้งถิน่จัดมาใหม้ักจะมคีณุภาพด ีแตอ่ยา่งไร    
ก็ด ีน้ําทีไ่ดจ้ะมคีลอรนีมากเกนิไป รวมทัง้เหล็กและแมงกานสีก็อาจมปีนมา ในกรณีทีเ่ป็นการขดุบอ่น้ํา
ใชเ้อง คณุควรตอ้งระมัดระวงัมาก เนือ่งจากน้ําทีไ่ดม้ักมสี ิง่เจอืปนทัง้จากสารเคมแีละเชือ้แบคทเีรยี  
ควรมกีารตรวจวเิคราะหน้ํ์าอยา่งสมํา่เสมอ เพือ่หาขอ้สรปุวา่ควรทําอยา่งไรกับมัน 

 
2.  จากการใชส้ารผสม ยา และวคัซนี ในหลายๆ ครัง้ทีผ่ลติภัณฑเ์หลา่นีเ้ป็นสาเหตทุีทํ่าให ้

ระบบน้ําของคณุเกดิมลภาวะ ทัง้นีค้ณุควรใหค้วามสําคัญในการทําความสะอาดระบบน้ําดืม่หลังจาก 
ใชผ้ลติภัณฑต์า่งๆ เหลา่นี ้การทําความสะอาดจะชว่ยป้องกันการเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยี 
 

3. อณุหภมู ิ อณุหภมูขิองน้ําทีส่งูจะชว่ยใหเ้ชือ้จลุนิทรยีม์โีอกาสเจรญิเตบิโตไดด้ ีคณุควรแน่ใจ 
วา่ไดทํ้าความสะอาดระบบน้ําดืม่ของคณุใหป้ราศจากเชือ้จลุนิทรยีต์า่งๆ 
 

4. นํา้ทีน่ ิง่หรอืไหลชา้  น้ําทีน่ิง่หรอืไหลชา้ชว่ยทําใหเ้กดิมลภาวะในระบบน้ําไดด้ ีและกลายเป็น
แหลง่เพาะเชือ้โรคตา่งๆ 

 
5. ชนดิของนํา้ด ืม่ การใหน้ํ้าเลีย้งสตัวใ์นระบบปิด ชว่ยลดความเสีย่งจากการปนเป้ือนของน้ําได ้

การใหน้ํ้าในระบบเปิด เชน่ การใชก้ระตกิใหน้ํ้าอัตโนมัต ิ(Bell drinker) ทําใหเ้กดิการปนเป้ือนจากมลู
สตัวแ์ละมลภาวะอืน่ๆได ้

 

 มลภาวะทีเ่กดิขึน้ในระบบน้ําจะเป็นแหลง่เพาะเชือ้โรคตา่งๆ ตลอดจนทําใหป้ระสทิธภิาพของ 

การใชย้า วคัซนี และสารผสมอืน่ๆลดลง ทําใหเ้กดิผลตามมาตอ่สตัวม์ากมาย เชน่ สตัวก์นิน้ําได ้

นอ้ยลง เกดิการสรา้งสารทีเ่ป็นพษิ ฯลฯ. ฉะนัน้เราจงึตอ้งดแูลระบบน้ําใหด้ ีโดยการทําความสะอาด 

และใชย้าฆา่เชือ้ทีเ่หมาะสม ซึง่ทีน่ยิมใชก็้จะเป็นพวกคลอรนี คลอรนีไดออกไซด ์สาร Derivative of 

phenol และกลุม่ Peracetic acid เป็นตน้ ซึง่แตล่ะตัวก็จะมจีดุเดน่ตา่งๆ กันไป ซึง่ผลติภัณฑข์อง  

“บจก.มกิซเ์วลล ์มารเ์ก็ตติง้” ก็จะมกีลุม่ของ Derivative of phenol และกลุม่ Peracetic acid จําหน่าย 

อยูด่ว้ย หากทา่นสนใจก็สามารถตดิตอ่กับทางฝ่ายขายได ้แลว้พบกันใหมค่รับ 
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