


	 ประเทศไทยมีทรัพยากรสาหร่ายทะเลมากกว่า	 

200	ชนิด	แม้ว่านักวิชาการของกรมประมงจะได้เริ่มท�าการ

ศึกษา	 วิจัยการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลย้อนหลังกลับไป	 

มานานกว่า	30	 ปี	 แต่กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล

กลับยังไม่เป็นที่สนใจ	 และสาหร่ายทะเลของไทยเราก็ยัง

คงมีการน�ามาใช้ประโยชน์น้อยมาก	 อย่างไรก็ตามกระแส 

ความนิยมบริโภคอาหารสุขภาพซึ่งก�าลังเป็นค่านิยมหลัก 

อันหน่ึงของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน	 นับเป็นปัจจัยส�าคัญที่

ช่วยให้ผู้คนหันมาเห็นความส�าคัญของทรัพยากรสาหร่าย

ทะเลของบ้านเรา	 เกิดความต้องการผลผลิตและวัตถุดิบ	

และธุรกิจการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลขึ้นมาในที่สุด	เอกสาร 

การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นฉบับน้ี	 ได้รวบรวมเทคนิค 

การเพาะเลี้ยง	ตลอดจนกรรมวิธีการแปรรูปผลผลิต	ซึ่งจะช่วย 

ให้เกษตรกรและผู้สนใจการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลสามารถ 

น�าความรู้ไปประยุกต์ใช้	 ก่อให้เกิดรายได้	 ช่วยสร้างอาชีพ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่งให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

(นายคมน์ ศิลปาจารย์)
ผู้อ�านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
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สาหร่ายพวงองุ่น
 "สาหร่ายพวงองุ ่น” (Caulerpa 

lentillifera	J.	Agardh)	 เป็นสาหร่ายทะเล 

สีเขียว	 (green	algae)	 อยู ่ ในครอบครัว	 

Caulerpaceae	 มีลักษณะเป็นเม็ดกลมเล็ก 

รวมกันเป็นช่อคล้ายกับพวงองุ่น	 หรือไข่ปลา

คาเวียร ์	 จึงมี ช่ือเรียกในภาษาอังกฤษว ่า	 

"Sea	grapes"	หรือ	"Green	caviar"	นอกจากนี้ 

ยังมีชื่อเรียกว่า	Lelato,	Ararusip,	Lato	ส่วน

ชาวญี่ปุ่นจะเรียกสาหร่ายชนิดนี้ว่า	"Umibudo"	

ซึ่งแปลว่า	“องุ่นแห่งท้องทะเล”	

อนุกรมวิธานของสาหร่ายพวงองุ่น
 Division Chlorophyta

  Class Chlorophyceae

   Order Caulerpales

    Family Caulerpaceae

     Genus Caulerpa

บท น�า
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	 สำหร ่ำยชนิดนี้ มีส ่วนคล้ำยล�ำต ้นท่ี 

เรียกว่ำ	 ทัลลัส	 เป็นท่อติดต่อกันตลอด	 ซึ่ง

ประกอบด้วยส่วนท่ีคืบคลำนไปตำมพ้ืนและ 

แตกแขนงได้	มีส่วนคล้ำยรำกเป็นฝอยท�ำหน้ำที่ 

ยึดเกำะ	ส่วนของแขนงต้ังตรงสูง	1-10	เซนติเมตร	

และประกอบด้วยรำมูลัสที่ท�ำหน้ำที่คล้ำยใบ 

ล้อมรอบแต่ละรำมูลัส	 มีก้ำนส้ันๆ	 และส่วน

ปลำยมีลักษณะเป็นเม็ดกลมเส้นผ่ำนศูนย์กลำง	

1.5-2	 มิลลิเมตร	 เบียดแน่นรอบแขนงท�ำให ้

มีลักษณะคล้ำยช่อองุ ่น	 รำมูลัสมีรอยคอด

ระหว่ำงก้ำนและส่วนท่ีเป็นเม็ดกลมสีเขียวใส

เป็นลักษณะเฉพำะของสำหร่ำยพวงองุ่นชนิด	

C. lentillifera

(C. lentillifera J. Agardh)

ลักษณะทั่วไป
ของสาหร่ายพวงองุ่น
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	 มักพบสำหร่ำยชนิดนี้ขึ้นบนก้อนหิน	 หรือ 

พื้นทรำยที่น�้ำต้ืนๆ	ใกล้แนวปะกำรัง	(Lewmanomont	 

and	Ogawa	1995)	 นอกจำกนี้สำมำรถพบได้ใน

พ้ืนทรำยปนโคลน	 และสำมำรถปรับสภำพให้เจริญ

เติบโตได้ดีในบ่อเลี้ยง	 โดยควำมเค็มที่เหมำะสมต่อ

กำรเจริญเติบโตอยู่ระหว่ำง	27-33	 ส่วนในพันส่วน	

และสำมำรถทนต่อกำรเปล่ียนแปลงควำมเคม็ในช่วง

กว้ำงระหว่ำง	25-35	ส่วนในพันส่วน	แต่ไม่สำมำรถ

เจริญเติบโตในน�้ำจืด

	 สำหร่ำยพวงองุ่นแพร่กระจำยในเขตร้อน	

แถบมหำสมุทรอินเดียและแปซิฟิก	 ประเทศหลักๆ	

ท่ีพบสำหร่ำยชนิดนี้	 ได้แก่	 อินโดนีเซีย	 ฟิลิปปินส์	

เวียดนำม	ญี่ปุ่น	ไทย	และปำปัวนิวกินี	นอกจำกนี้ 

ยังพบกำรแพร ่กระจำยตำมชำยฝั ่งตะวันออก

ของทวีปแอฟริกำ	 ได้แก่	 แอฟริกำใต้	 โมซัมบิก	

มำดำกัสกำร์	 แทนซำเนีย	 เคนยำ	 มอริเทียสและ

โซมำเลีย	ส�ำหรบัประเทศไทยนัน้พบมำกตำมชำยฝ่ัง

ทะเลอ่ำวไทยฝั่งตะวันออก	 แต่ในปัจจุบันได้มีกำร

แพร่ขยำยไปยังภูมิภำคต่ำงๆ	 ท้ังฝั่งอันดำมันและ

อ่ำวไทยตอนบน

การแพร่ กระจาย
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 “สาหร่ายพวงองุน่”	จดัเป็นอำหำรสุขภำพ
มีคุณค่ำทำงอำหำรสูง	 ท�ำอำหำรได้หลำกหลำยเมนู	

เช่น	ส้มต�ำสำหร่ำยทะเล	น�้ำพริกสำหร่ำย	แซลมอนโรล	 

คำนำเป้	ฯลฯ	แถมยังมีวิตำมินมำกมำย	ไม่ว่ำจะเป็น

วิตำมินเอ,	บี,	ซี,	อี,	และ	เค	ฯลฯ	ที่ร่ำงกำยดูดซึมไป

ใช้ได้ง่ำย	มีแคลอรีต�่ำ	และกำกใยสูงป้องกันท้องผูกและ 

ริดสีดวงทวำร	 เหมำะส�ำหรับผู้ต้องกำรลดควำมอ้วน	

และเป็นแหล่งแคลเซียมที่ส�ำคัญ	 สำมำรถช่วยปรับ

สมดุลในร่ำงกำย	 และรักษำควำมชุ่มชื้นของเซลล์ผิว	

บ�ำรุงสมอง	 บ�ำรุงเส้นผม	 อีกทั้งยังมีงำนวิจัยหลำย

สถำบันท่ีเชื่อว่ำสำหร่ำยให้ผลเป็นยำในกำรต่อต้ำน	

และยับย้ังเซลล์ผิดปกติ	 หรือมะเร็ง	 และสำมำรถ 

รับประทำนได้ทุกเพศทุกวัย	 ด้วยคุณประโยชน์ที่

มำกมำยจึงท�ำให้	 “สำหร่ำยพวงองุ่น”	 กลำยเป็น 

อำหำรสุขภำพท่ีก�ำลังได้รับควำมนิยมและมีรำคำ 

ค่อนข้ำงสูง	 หลำยประเทศจึงนิยมเล้ียงสำหร่ำยทะเล

ท้ังเพ่ือกำรส่งออกและบริโภคภำยในประเทศ	 รวมถึง

ประเทศไทยด้วย	

ประโยชน์
ของสาหร่ายพวงองุ่น
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 กรมประมง ได้มีกำรริเริ่มเล้ียงสำหร่ำยชนิดนี้มำต้ังแต่ปี	 

พ.ศ.	2536	โดยสถำนีวิจัยประมงชำยฝั่งจังหวัดเพชรบุรี	ในขณะนั้นรับพันธุ์ 

สำหร่ำยพวงองุ่นจำกอำจำรย์กำญจนภำชน์	 ล่ิวมโนมนต์	 คณะประมง	

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	 มำเพ่ือปรับสภำพน�้ำด้วยวิธีทำงชีวภำพเพ่ือ 

ใช้ประโยชน์ในกำรเล้ียงสัตว์น�้ำ	 ต่อมำในปี	 พ.ศ.	2557	 ศูนย์วิจัยและ 

พัฒนำประมงชำยฝั่งเพชรบุรี	 ได้รับมอบหมำยให้พัฒนำเทคนิคกำรเล้ียง

สำหร่ำยพวงองุ่นเพื่อกำรขยำยผลเชิงพำณิชย์	ศูนย์ฯ	จึงได้น�ำองค์ควำมรู้ 

ท่ีส่ังสมมำมำกกว่ำ	10	 ปี	 พัฒนำรูปแบบกำรผลิตสำหร่ำยพวงองุ่นแบบ 

ครบวงจร	 จนในปัจจุบันสำมำรถเล้ียงให้มีปริมำณมำกและเก็บเกี่ยว 

ผลผลิตได้สม�่ำเสมอ	 คุณภำพดี	 สะอำด	 พร้อมที่จะขยำยผลเชิงพำณิชย์ 

สู่เกษตรกรและผู้ประกอบกำรเพ่ือน�ำไปเพำะเล้ียงสร้ำงอำชีพและสร้ำง 

รำยได้ที่มั่นคงต่อไป

ความเป็นมา
ด้านการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น

ของไทย
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	 กำรเล้ียงสำหร่ำยพวงองุ่นในปัจจุบันเป็นกำรเล้ียงในบ่อเพำะเล้ียง	

โดยสำมำรถเลี้ยงสำหร่ำยพวงองุ่นได้	2	รูปแบบ	ได้แก่	

	 	 	 				1.		ระบบกำรเลี้ยงในบ่อดิน	

	 	 	 				2.		ระบบกำรเลี้ยงในบ่อคอนกรีต	

	 โดยสำมำรถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เป็นระยะๆ	 ประมำณเดือนละ	 

1-2	 ครั้ง	 ซึ่งจะขึ้นอยู่กับกำรเจริญเติบโต	 ทั้งนี้สำหร่ำยท่ีเล้ียงหำกมี 

ควำมหนำแน่นมำกเกินไป	อำจเกิดกำรบงัแสงกัน	ส่งผลต่อกำรสังเครำะห์

แสง	 อีกท้ังปริมำณสำรอำหำรในน�้ำไม่เพียงพอต่อกำรเจริญเติบโตของ

สำหร่ำย	ท�ำให้ผลผลิตและคุณภำพของสำหร่ำยพวงองุ่นต�่ำลงได้

รูปแบบ
การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น
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	 ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2556	ถึงปัจจุบัน	ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงชำยฝั่ง

เพชรบุรีได้พัฒนำเทคนิคกำรเล้ียงสำหร่ำยพวงองุ่นอย่ำงครบวงจร	 และ 

มีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเล้ียงแบบพัฒนำให้แก่หน่วยงำนภำยในกองฯ	

รวมทั้งส่งเสริมไปยังเกษตรกรและผู้สนใจ	 สำมำรถผลิตสำหร่ำยพวงองุ่น 

ให้มีปริมำณมำก	 คุณลักษณะดี	 ตลอดจนพัฒนำเทคโนโลยีหลังกำร 

เก็บเกี่ยวได้ผลผลิตสำหร่ำยพวงองุ่นที่สะอำด	 ปลอดภัยต่อกำรบริโภค	

สำมำรถส่งเสริมกำรเลี้ยงเพื่อสร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกร	

	 วิธีกำรเล้ียงสำหร่ำยพวงองุ่นแบบ	 ศพช.เพชรบุรี	1	 มีลักษณะ

พิเศษ	คือ	ริเริ่มโดยกำรปลูกเลี้ยงที่	ศพช.	 เพชรบุรี	 เป็นที่แรก	โดยกำร 

เลี้ยงในบ่อดิน	มีระบบเดินท่อให้อำกำศที่ 

พ้ื นบ ่ อท� ำ ให ้ น�้ ำ และสำรอำหำร

หมุนเวียนได้ดี	 ใช้วิธีปลูกเลี้ยงสำหร่ำย

บนแผงพลำสติก	 ท�ำให้สำหร่ำย

มีลักษณะช่อยำว	 ตัดแต่งได	้ 

สำมำรถก�ำหนดอัตรำควำม

ห น ำ แ น ่ น ข อ ง ต ้ น พั น ธุ ์ 

สำหร ่ำยได ้	 และสำมำรถ

ก�ำหนดเวลำเก็บเกี่ยวผลผลิต

แล ะป ร ะ เ มิ น ผลผ ลิ ต ไ ด 	้ 

ตลอดจนได ้ ส ำหร ่ ำ ย ท่ี มี

คุณลักษณะดี

การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น
แบบพัฒนา
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การเลือก ท�าเล
	 กำรเล้ียงสำหร่ำยพวงองุ่นในระบบบ่อดิน	 ต้องมีกำรจัดกำร 

ด้ำนปัจจัยกำรเลี้ยงให้เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของสำหร่ำย	โดยที่ตั้ง

ของฟำร์มต้องห่ำงจำกแหล่งชมุชนและโรงงำนอตุสำหกรรม	เพ่ือหลีกเล่ียง

ปัญหำน�้ำทิ้งจำกชุมชนและแหล่งมลพิษ	 เนื่องจำกเป็นกำรเลี้ยงเพื่อน�ำไป

บริโภค	 สำหร่ำยพวงองุ่นเป็นสำหร่ำยทะเลที่อยู่ในช่วงควำมเค็มแคบๆ	 

ดังนั้นท่ีต้ังฟำร์มต้องอยู ่ในพ้ืนท่ีใกล้ชำยทะเล	 หรือมีน�้ำควำมเค็ม 

ระดับน�้ำทะเล	 ได้แก่	 บริเวณที่รำบแถบชำยฝั่งทะเล	หรือบริเวณปำกแม่น�้ำ 

ท่ีติดต่อกับทะเลสำมำรถควบคุมควำมเค็มน�้ำให้อยู่ในระดับท่ีเหมำะสมได้	

ห่ำงไกลจำกกำรท่วมถึงของน�้ำจืดในช่วงฤดูฝน	 ลักษณะของดินควรเป็น 

ดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรำยเพ่ือให้สำมำรถกักเก็บน�้ำได้	 น�้ำท่ีใช ้

เล้ียงสำหร่ำยพวงองุ่นควรมีควำมเค็มระหว่ำง	27-33	 ส่วนในพันส่วน	 

ส่วนใหญ่ใช้น�้ำทะเลบริเวณชำยฝั่ง	นอกจำกนี้ควรมีกำรคมนำคมที่สะดวก
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1.	 ระดับควำมเค็มที่เหมำะสมที่สุดอยู่ระหว่ำง	27-33	ส่วนในพันส่วน

2.	 ระดับควำมลึกของบ่อประมำณ	100	 เซนติเมตร	 ระดับควำมลึก

น�้ำขึ้นกับระดับที่แสงส่องถึงสำหร่ำย	กรณีเลี้ยงแบบแผง	ควรปรับ

ระดับควำมลึกของแผงให้ต�่ำกว่ำผิวน�้ำประมำณ	30	 เซนติเมตร	 

ทั้งนี้ขึ้นกับฤดูกำล	หำกเป็นฤดูร้อนที่มีแสงแดดจัด	ควรเพิ่มระดับ

ควำมลึกของแผงสำหร่ำย

3.	 อุณหภูมิที่เหมำะสมอยู่ในช่วง	25-30	องศำเซลเซียส

4.	 ค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง	(pH)	ในช่วง	8-9

5.	 ค่ำควำมเป็นด่ำง	(Alkalinity)	 ในช่วง	120-140	 มิลลิกรัม/ลิตร	 

ถ้ำควำมเป็นด่ำงต�่ำจะส่งผลให้สำหร่ำยขำดธำตุอำหำร

6.	 ค่ำควำมขุ่นใส	 (Transparency)	 ท่ีเหมำะสมอยู่ในช่วง	30-60	 

เซนติเมตร	 ควำมขุ่นที่เกิดจำกตะกอนมีผลต่อสำหร่ำย	 โดย	

ตะกอนจะเข้ำไปเกำะท่ีตัวสำหร่ำยและมีผลต่อกำรสังเครำะห์แสง	 

นอกจำกนี้ ยังบดบังแสงท่ีส ่องลงไปในน�้ำ	 ท�ำให ้อัตรำกำร 

สังเครำะห์แสงของสำหร่ำยลดลง

7.	 แอมโมเนีย	(NH4
+)	ไม่ควรต�่ำกว่ำ	0.05	มิลลิกรัมต่อลิตร	

8.	 ฟอสเฟต	 (Orthophosphate)	 ควรมีค่ำไม่น้อยกว่ำ	 0.01	 

มิลลิกรัม/ลิตร	 และในน�้ำที่มี	pH	 อยู่ในช่วงท่ีเหมำะสม	6.3-8.9	 

จะเป็นช่วงที่มีอนินทรียสำรฟอสเฟตอยู่ในรูปที่สำหร่ำยสำมำรถ 

น�ำไปใช้ประโยชน์ได้มำกที่สุด

ปัจจัยแวดล้อม ที่เหมาะสม
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การเตรียมบ่อ
และเตรียมน�้า

การเตรียมบ่อ
	 กำรเตรียมบ่อเล้ียงสำหร่ำยพวงองุ่น	 หมำยถึง	 กำรปรับสภำพ 

พ้ืนบ่อ	 เช่น	 ควำมเป็นกรดเป็นด่ำง	 ควำมสะอำดของก้นบ่อ	 ภำยใน 

บ่อเล้ียงให้สำมำรถใช้เล้ียงสำหร่ำยพวงองุ่นได้โดยมีผลผลิตตอบแทน 

สูงสุดต่อหน่วยพื้นที่บ่อ	ดังนี้

	 1.	 หำกเป็นบ่อเก่ำ	ควรมีกำรตำกบ่อ	โรยปูนขำวเพื่อปรับสภำพ

พื้นบ่อ	กำรตำกบ่อให้พื้นก้นบ่อมีโอกำสได้รับแสงแดด

และออกซิเจน	จะช่วยให้อินทรียวัตถุที่หมักหมม

อยู่ในบ่อมีกำรย่อยสลำยตัวได้ดีขึ้น	

ท�ำให้อัตรำกำรเจริญเติบโตของ

สำหร่ำยพวงองุ่นดีขึ้น

บ่อที่ใช้เลี้ยงสาหร่ายทะเลมี 2 แบบ คือ
	 1.	 การเล้ียงสาหร่ายในบ่อดิน	 เป็นบ่อที่ขุดสร้ำงขึ้น	 

โดยใช้ดินเป็นคันบ่อและพ้ืนก้นบ่อ	 ใช้ในกำรเล้ียงสำหร่ำยทะเล

ขนำดไม่น้อยกว่ำ	400	ตำรำงเมตร

 2.	 บ่อคอนกรีต	 เป็นบ่อท่ีสร้ำงขึ้นโดยใช้อิฐ	 หรือเหล็ก 

เป็นโครงร่ำง	ฉำบหรือหล่อด้วยซีเมนต์
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	 2.	 เพ่ิมเนื้อท่ีของบ่อให้มำกขึ้นจำก 

กำรลอกก้นบ่อและก�ำจัดวัชพืชต่ำงๆ	 ท�ำให้ 

มีพื้นที่เลี้ยงสำหร่ำยได้มำกขึ้น	 และป้องกันกำร

แย่งสำรอำหำรของสำหร่ำยโดยวัชพืช	(ส�ำหรับ

บ่อเก่ำควรระบำยน�้ำออก	แล้วปรับปรุงบ่อ)

	 3.	 เ พ่ิมกำรเค ล่ือนไหวของน�้ ำและ 

ให้อำกำศทั่วถึงบริเวณที่ปลูกเล้ียงสำหร่ำย	 

โดยติดต้ังระบบให้อำกำศพ้ืนบ่อ	 โดยใช้ท่อ 

พีอีเจำะรู	 วำงตำมแนวยำวของบ่อและติดต้ัง 

รำวแขวนสำหร่ำย	 โดยบ่อขนำด	1	 ไร่	 ปักรำว

ไม้ไผ่	5	แถว	เพื่อผูกแผงสำหร่ำยแถวละ	20	แผง
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การเตรียมน�้า

	 น�้ำที่ ใช้เล้ียงสำหร่ำยพวงองุ ่น	 ควรเป็น 

น�้ำทะเลธรรมชำติท่ีสะอำด	 ปรำศจำกส่ิงปนเปื้อน

จ�ำพวกโลหะหนัก	 และมีคุณภำพน�้ำอยู่ในช่วงท่ี 

เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของสำหร่ำยพวงองุ่น	

เติมน�้ำควำมเค็ม	27-33	ส่วนในพันส่วน	ประมำณ	 

40	เซนติเมตรก่อนน�ำแผงสำหร่ำยลงเลี้ยง
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1.1  การปลูกสาหร่ายพวงองุ่น

วิธี การเลี้ยง

✤	 ใช้ตำข่ำยขนำดตำ	 

1	เซนติเมตร	ขึงให ้

เต็มกรอบเพื่อรองรับ 

ต้นพันธุ์สำหร่ำย

✤	 เตรียมแผงสำหร่ำย

ขนำด	0.5×0.5	เมตร	

ใช้ท่อพีวีซีท�ำเป็น 

โครงแผง
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✤	 รวบรวมสำหร่ำยต้นอ่อน	มำแผ่กระจำยให้ทั่วแผง	 

น�้ำหนักเริ่มต้น	500	กรัมต่อแผง

✤	 น�ำตำข่ำยขนำดตำ	1	เซนติเมตร	ประกบด้ำนบน	ตรึงด้วยสำยรัด

เพื่อยึดตำข่ำยให้ติดกับกรอบ
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✤	 น�ำแผงไปแขวนที่รำวไม้ไผ่ซึ่งปักไว้	5	แถว	แถวละ	20	แผง	 

แต่ละแผงห่ำงกันประมำณ	0.5-1	เมตร	น�ำไปแขวนในบ่อเลี้ยง 

ลึกจำกผิวน�้ำ	30	เซนติเมตรหรือระดับที่แสงส่องถึง

✤	 เมื่อปลูกแล้วประมำณ	1	สัปดำห์จึงค่อยเพิ่มระดับน�้ำให้อยู่ 

ในระดับที่แสงส่องถึง	ขึ้นกับควำมโปร่งแสงของน�้ำ	และรักษำ 

ระดับควำมลึกของน�้ำประมำณ	60-100	เซนติเมตร
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	 โดยทั่วไปหำกสำหร่ำยสำมำรถปรับตัวได	้

จะเห็นยอดอ่อนภำยในเวลำ	3-7	วัน	โดยระหว่ำงนี้ 

มีกำรสุ่มมำชั่งน�้ำหนักและวัดควำมยำว	ทุกสัปดำห์	

เมื่อครบ	1	 เดือน	 ถึง	 2	 เดือน	 เริ่มเก็บเกี่ยว 

ผลผลิต

1.2  การตรวจสอบการเจริญเติบโต

การเพาะเลี้ยงและแปรรูป สาหร่ายพวงองุ่น16



การจัดการ
ระหว่างการเลี้ยง

✤	 ระหว่ำงกำรเล้ียงมีกำรเปล่ียนถ่ำยน�้ำประมำณ	30%	 โดยกำรสูบน�้ำ

เข้ำบ่อเลี้ยงอย่ำงน้อย	1	ครั้งต่อสัปดำห์	 เพื่อให้สำหร่ำยได้รับแร่ธำตุ 

สำรอำหำร	 กระตุ้นกำรเจริญเติบโต	 ท�ำให้น�้ำหมุนเวียน	 สำหร่ำย

สำมำรถดูดซับสำรอำหำรได้ดีขึ้นหรือติดต้ังท่อน�้ำเข้ำออกแบบมีล้ิน 

ปิดเปิดตำมระดับน�้ำธรรมชำติ

✤	 ควำมถี่ในกำรสูบน�้ำเข้ำขึ้นกับอำยุกำรเล้ียงและควำมหนำแน่นของ

สำหร่ำย	 เพ่ือเพ่ิมสำรอำหำรธรรมชำติ	 กำรหมุนเวียนน�้ำและรักษำ

ระดับน�้ำในบ่อเลี้ยง

✤	 กำรน�ำน�้ำเล้ียงสัตว์น�้ำมำใช้ในกำรร่วมเปล่ียนถ่ำยด้วยจะให้ผลดี	 

หรือหำกกรณีจ�ำเป็นอำจมีกำรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร	(16-20-0)	 :	 ปุ๋ยยูเรีย 

สูตร	(46-0-0)	 อัตรำส่วน	500	:	250	 กรัมต่อไร่	 สัปดำห์ละ	2	 ครั้ง	 

หรือใช้อำมิ	20-40	ลิตรต่อไร่	สัปดำห์ละ	2	ครั้ง

✤	 ในฤดูฝนหรือช่วงอำกำศร้อนจัด	 ควรติดต้ังเครื่องตีน�้ำรอบช้ำ	 หรือ

ระบบยกน�้ำเพ่ือเพ่ิมกำรหมุนเวียนน�้ำและป้องกันกำรแบ่งชั้นของน�้ำ	

และติดตั้งท่อระบำยน�้ำผิวบนออก
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การเก็บเกี่ยวผลผลิต
และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

	 น�ำมำตัดส่วนยอดและ

คงเหลือส่วนโคนของสำหร่ำย 

ติดแผงไว ้	 หรือคงปริมำณไว้	 

25%	 เพ่ือน�ำไปเล้ียงต่อ	 และ 

เก็บเกี่ยวครั้งต่อไป

	 หำกเป็นระบบเล้ียงใน

บ่อดินสำมำรถเก็บเกี่ยวผลผลิต

ได ้	 5	 กิ โลกรัมต ่อแผงจำก 

น�้ ำหนักผลผลิตท้ังหมด	 10	

กิโลกรัมต่อแผง	 ภำยในระยะ

เวลำ	1	เดือน	สำมำรถเก็บเกี่ยว

สำหร่ำยได้	2	สัปดำห์ต่อครั้ง
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	 จำกนั้นน�ำสำหร่ำยท่ีผ่ำนกำรคัดแยกไปพักท�ำควำมสะอำด 

ในถังสกิมเมอร์ท่ีบรรจุน�้ำเค็มสะอำด	300	 ลิตร	 อัตรำ	5	 กิโลกรัม 

ต่อถัง	 เพ่ือก�ำจัดส่ิงสกปรกท่ีปนเปื ้อนมำกับสำหร่ำยและย้ำยไป 

ท�ำควำมสะอำดครั้งสุดท้ำยก่อนบรรจุในถังพักที่ติดต้ังระบบหมุนเวียนน�้ำ	

และมีระบบอัลตรำไวโอเลต	(UV)	และโอโซนเพื่อฆ่ำเชื้อแบคทีเรีย	
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	 สำหร่ำยพวงองุ ่นเป็นสำหร่ำยท่ีมีรสชำติดีและ 

จัดเป็นอำหำรสุขภำพ	 เนื่องจำกมีคุณค่ำทำงอำหำรสูง	 

อุดมด้วยเกลือแร่และวิตำมินหลำยชนิด	 ได้แก่	 วิตำมินบี1,	 

บี2,	 วิตำมินอี	 และมีเบต้ำแคโรทีน	 ซึ่งเป็นสำรต้ังต้น 

ของวิตำมินเอ	 นอกจำกนี้มีเกลือแร่	 ได้แก่	 ไอโอดีน	 (I),	

ฟอสฟอรัส	(P),	สังกะสี	(Zn),	แคลเซียม	(Ca),	แมกนีเซียม	

(Mg),	 เหล็ก	 (Fe),	 แมงกำนีส	 (Mn)	 จัดเป็น	1	 ใน	5	 

อำหำรแนะน�ำส�ำหรับผู้ที่ไปเยือนเมืองโอกินำว่ำ	ชำวโอกินำว่ำ 

เชื่อว่ำกำรรับประทำนสำหร่ำยทะเล	 ช่วยให้หำยป่วยได้เร็วขึ้น	 

เนื่องจำกมีวิตำมินเอ	 วิตำมินซีและเกลือแร่สูง	 เป็นแหล่ง

ส�ำคัญของแมกนีเซียม	ที่ช่วยลดควำมดันโลหิต	และป้องกัน

โรคหัวใจล้มเหลว	ช่วยต้ำนมะเร็ง	 ไอโอดีนสูงจึงช่วยผู้ป่วย 

ท่ีเป็นโรคไทรอยด์	 นอกจำกนี้สำหร่ำย	 C. lentillifera  

ยังมีกรดอะมิโนจ�ำเป็นเกือบ	40%	 ของกรดอะมิโนรวม	 

ซึ่งใกล้เคียงกับในไข่และโปรตีนถั่วเหลือง	

คุณค่า ทางโภชนาการ
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ตาราง แสดงคุณค่าทางอาหารของสาหร่ายพวงองุ่น C. lentillifera

องค์ประกอบทางเคมี กรัม/100 กรัม น�้าหนักแห้ง

โปรตีน 8.55

ไขมัน 1.92

เยื่อใย 3.87

เถ้ำ 56.84

คำร์โบไฮเดรต 32.69

พลังงำนรวม	(Kcal/100g) 182

น�้ำหนักแห้ง	(g/100	g	สด) 4.68
วิตามิน มิลลิกรัม/100 กรัม น�้าหนักสด

E 0.13

C 1.00

Thiamin	(B1) 0.03

Riboflavin	(B2) 0.02

β-carotene	(A) 0.035
เกลือแร่ มิลลิกรัม/100 กรัม น�้าหนักแห้ง

ฟอสฟอรัส 106

โปแตสเซียม 855.6

แคลเซียม 748.4

แมกนีเซียม 1505

สังกะสี 5.66

แมงกำนีส 56.879

เหล็ก 5.627

ไอโอดีน 1.319
โลหะหนัก มิลลิกรัม/100 กรัม น�้าหนักแห้ง

อำร์เซนิก <0.01

แคดเมียม <0.001

ตะกั่ว <0.01
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เมนูอาหาร
สาหร่ายพวงองุ่น

น�้าค็อกเทล
 ✤	 สลัดครีม	 500	 กรัม

 ✤	 พริกไทยป่น	 1	 ช้อนชำ

 ✤	 เกลือป่น	 ½	 ช้อนชำ

 ✤	 มัสตำร์ด	 เล็กน้อย

 ✤	 พริกหวำน	หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆ	ปริมำณตำมชอบ

 ✤	 หอมหัวใหญ่	หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆ	ปริมำณตำมชอบ

 ✤	 แครอท	หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆ	ปริมำณตำมชอบ

 ✤	 มะเขือเทศ	หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆ	ปริมำณตำมชอบ

วิธีท�า
	 น�ำส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้ำรวมกัน

 ผักตกแต่ง	(สำหร่ำยพวงองุ่น	ผักสลัด	ต้นอ่อนทำนตะวัน	แครอท	

แตงกวำ	ผลไม้ตำมฤดูกำล)	

	 อื่นๆ	(กุ้งลวก	ปูอัด	แฮม	เบคอน	ฯลฯ)	

1. ค็อกเทลสาหร่ายพวงองุ่น
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ทูน่าสเปรด
 ✤	 มำยองเนส	 100	 กรัม

 ✤	 ทูน่ำในน�้ำแร่	 100	 กรัม

 ✤	 หอมหัวใหญ่สับ	 1	 ช้อนโต๊ะ

 ✤	 หอมแดงสับ	 1	 ช้อนโต๊ะ

 ✤	 แครอทสับ	 1	 ช้อนโต๊ะ

 ✤	 น�้ำมันมะกอก	 1	 ช้อนโต๊ะ

วิธีท�า
	 1.	 ต้ังไฟปำนกลำง	ใส่น�ำ้มนัมะกอก	หอมหวัใหญ่สับ	หอมแดงสับ	

ลงไปผัดพอหอม

	 2.	 ใส่แครอทผัดให้ทั่ว	ยกลง	พักไว้ให้เย็น

	 3.	 จำกนั้นน�ำไปผสมกับมำยองเนส	และทูน่ำ	(เอำแต่เนื้อ)

	 4.	 ตกแต่งลงบนแครกเกอร์ด้วยผลไม้ตำมชอบ	 เช่น	 สตรอเบอรี	่

กีวี	แอปเปิ้ล	ฯลฯ

	 5.	 แต่งหน้ำด้วยสำหร่ำยพวงองุ่น

2. แครกเกอร์พวงองุ่น

การเพาะเลี้ยงและแปรรูป สาหร่ายพวงองุ่น 23



ส่วนผสม
 ✤	 กระเทียม	 4-5	 กลีบ

 ✤	 พริกขี้หนู	 3	 เม็ด

 ✤	 น�้ำตำลปี๊บ	 1	 ช้อนโต๊ะ

 ✤	 น�้ำปลำ	 1	 ช้อนชำ

 ✤	 มะขำมเปียก	 2	 ช้อนโต๊ะ	

 ✤	 มะนำว	 1	 ช้อนโต๊ะ

 ✤	 กุ้งแห้ง	 ½	 ช้อนโต๊ะ

 ✤	 ถั่วลิสงคั่ว	 1	 ช้อนโต๊ะ

 ✤	 ถั่วฝักยำว	แครอท	มะเขือเทศรำชินี

วิธีท�า
	 1.	 โขลกกระเทียม	พริกขี้หนู	ถั่วฝักยำวพอแตก	

	 2.	 ปรุงรสด้วยน�้ำปลำ	น�้ำตำลปี๊บ	มะขำมเปียก	มะนำวคลุกเคล้ำ

ให้ส่วนผสมเข้ำกันดี	

	 3.	 ใส่แครอท	 มะเขือเทศ	 กุ้งแห้ง	 และถั่วลิสง	 คลุกเคล้ำให้ 

ส่วนผสมเข้ำกันดี	

																												4.		ชิมรสตำมชอบ	แล้วตักใส่ถ้วย	

																																		เสิร์ฟกับสำหร่ำยพวงองุ่น

																																						5.		รับประทำน	โดย

																																												ตักรำดเป็นค�ำ

3. ส้มต�าพวงองุ่น
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ส่วนผสมไส้
 ✤	 เนย	 1	 ช้อนโต๊ะ

 ✤	 หมูสับหรือไก่สับ	 100	 กรัม

 ✤	 หอมหัวใหญ่สับ	 1	 ช้อนโต๊ะ

 ✤	 พริกไทยป่น	 ½	 ช้อนชำ

 ✤	 ข้ำวโพดต้มฝำนเป็นเม็ด	 5	 ช้อนโต๊ะ

 ✤	 สลัดครีม	 1	 ช้อนโต๊ะ

 ✤	 ทูน่ำในน�้ำแร่	 100	 กรัม

 ✤	 เกลือป่น	 เล็กน้อย

วิธีท�า
	 1.	 ต้ังไฟปำนกลำง	 ใส่เนย	 หอมหัวใหญ่สับ	 หมูสับหรือไก่สับ	 

ลงไปผัดพอหอม	 เติมเกลือเล็กน้อย	 ยกลงแล้วใส่ข้ำวโพดต้ม	

โรยพริกไทยป่น	พักไว้ให้เย็น

	 2.	 จำกนั้นน�ำไปผสมกับสลัดครีม	และ	ทูน่ำ	(เอำแต่เนื้อ)

	 3.	 ตักไส้ใส่ในกระทงทอง

	 4.	 ตกแต่งด้วย	 ผลไม้ตำมชอบ	 เช่น	 สตรอเบอรี่	 กีวี	 แอปเปิ้ล	 

องุ่น	ฯลฯ

	 5.	 แต่งหน้ำด้วยสำหร่ำยพวงองุ่น

4. กระทงทอง
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5. สลัดสาหร่ายพวงองุ่น 

สำมำรถรับประทำน

คู่กับน�้ำสลัดตำมชอบ
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7. แซลมอนโรล

6. ซาซิมิ
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9. เป็นผักแนม ทานกับน�้าพริกกะปิ

8. ซูชิหน้าพวงองุ่น
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10. รับประทานร่วมกับเมนูอื่นๆ ได้ตามชอบ

	 เช่น	ข้ำวต้ม	โจ๊ก	ก๋วยเตี๋ยว	ซุป	ฯลฯ
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นายคมน์ ศิลปาจารย์
ผู้อ�านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น
ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี

นางชัชวาลี ชัยศรี
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี

นางสาวนฎา ไล้ทองค�า
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี

นายกมล อยู่เป็นสุข
พนักงานผู้ช่วยประมง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี

นายธีระ แก้วประเสริฐ
พนักงานผู้ช่วยประมง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี

คณะผู้จัดท�า
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