
สาหร�ายพวงองุ�น : พืชน้ำเค็ม เลี้ยงง�าย รายได�ดี 
 

อดิเทพ  บุญเจริญ 
ศูนย�วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ำชายฝ��งสงขลา 

 
สาหร ายพวงองุ นเป$นสาหร ายทะเลสีเขียว (green algae) หรือมีชื่อสามัญว า Sea Grapes หรือ Green Caviar 
เนื่องจากมีเม็ดกลมและเป$นช อคล<ายพวงองุ นหรือคล<ายไข ปลาคาร�เวียร� ชื่อวิทยาศาสตร� Caulerpa lentillifera 
J. Agardh อยู ในครอบครัว Caulerpaceae  
           Division : Chlorophyta 

                  Class : Chlorophyceae 

                          Order : Caulerpales 

                                 Family : Caulerpaceae 

                            Genus : Caulerpa 

  
ลักษณะโดยทั่วไป สาหร ายชนิดนี้ไม มีส วนที่เป$นราก ลำต<น ใบ ที่แท<จริง แต จะมีลักษณะเป$นเส<นสายคล<ายลำต<น 
ที่เรียกว า ทัลลัส (Thallus) เป$นท อติดต อกันตลอด มีรากเป$นฝอยทำหน<าที่ยึดเกาะ และทอดแขนงซึ่งมีลักษณะ
คล<ายไหล (stolon) ท่ีคืบคลานไปตามพ้ืนและแตกแขนงต้ังตรงสูง 1-10 ซม. ส วนท่ีทำหน<าท่ีสังเคราะห�แสง       มี
ลักษณะคล<ายใบ เรียกว า รามูลัส (ramulus) ลักษณะเป$นเม็ดกลม เส<นผ าศูนย�กลาง 1.5-2 มม. เบียดแน นรอบ
แขนงทำให<มีลักษณะคล<ายช อองุ น 

การแพร�กระจาย โดยท่ัวไปพบบนก<อนหิน หรือตามพ้ืนทรายหรือทรายปนโคลน ท่ีน้ำต้ืน ๆ และอาจพบข้ึนปะปน

กับสาหร ายชนิดอื ่น มีการเจริญเติบโตหนาแน นในบริเวณที่มีปริมาณสารประกอบไนโตรเจนอนินทรีย�สูง 

(แอมโมเนีย ไนไตรท� ไนเตรท) สาหร ายพวงองุ นเจริญเติบโตในน้ำที่มีความเค็ม 25-35 ppt โดยท่ีไม สามารถ

เจริญเติบโตในน้ำจืดได< 

วิธีการเล้ียงสาหร�ายพวงองุ�น 

          การเลี้ยงสาหร ายพวงองุ นโดยท่ัวไป มี 2 รูปแบบ คือ  

         1.การเลี้ยงในบ อซีเมนต�ในโรงเรือน  

   - การเตรียมบ อซีเมนต� ใช<น้ำทะเล ความเค็ม 27 - 33 ส วนในพัน ระดับน้ำลึก ประมาณ 1 เมตร 

      - เตรียมแผงสาหร าย เป$นโครงขนาด 0.5 เมตร X 0.5 เมตร โดยใช<ท อพีวีซีโครงแผง พื้นรองรับเป$นตา

ข ายพลาสติกขนาดตา 1 เซนติเมตร เกลี่ยต<นพันธุ�สาหร ายให<ทั่วแผง อัตราส วน 0.5 - 1.0 กิโลกรัม/แผง ปbดทับ

ด<วยตาข ายพลาสติกอีกชั้น 

    - แขวนแผงสาหร ายในบ อเลี้ยงลึกจากระดับผิวน้ำประมาณ 30 เซนติเมตร หรือระดับท่ีแสงสามารถส องถึงได< 

- เพ่ิมออกซิเจนในน้ำผ านทางหัวทราย ปรับปริมาณแสงโดยใช<แสลนพราง  



 

 

 

                              

2. การเล้ียงในบ�อดิน 

ศูนย�วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ำชายฝ��งเพชรบุรี (ศูนย�วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ��งเพชรบุรี) 

กรมประมง ได<พัฒนาการเลี้ยงสาหร ายพวงองุ นในบ อดิน และประสบผลสำเร็จอย างดียิ่ง ซ่ึงวิธีการเลี้ยงสรุปโดยย อ

ได<ดังนี้  

- การเตรียมบ อ ตากให<แห<ง  3 –7 วัน เติมน้ำทะเล ความเค็ม 27 - 33 ส วนในพัน  ลึกประมาณ 1 เมตร 

- เตรียมแผงต<นพันธุ�สาหร ายเช นเดียวกับการเลี้ยงในโรงเรือน (ควรจัดทำราวไม<ไผ   สำหรับแขวนแผง

สาหร ายพวงองุ น) หรืออาจทำการหว านต<นพันธุ�สาหร ายพวงองุ นให<ท่ัวบ อ (นิยมเลี้ยงในบ อพักน้ำ) 

- เพ่ิมอากาศและการหมุนเวียนน้ำในบ อ  

- การใส ปุdยข้ึนอยู กับปริมาณสารอาหารและแร ธาตุท่ีมีในบ อ    

 - สาหร ายมีน้ำหนักเพ่ิมข้ึน 4.0-6.0 กิโลกรัมต อ  แผงต อเดือน         

                
ท่ีมา : ศูนย�วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ��งเพชรบุรี 

 

การตลาด 

ป�จจุบันมีการจำหน ายสาหร ายพวงองุ นในหลายรูปแบบ ท้ังตามท<องตลาด และการขายออนไลน�        

โดยจำหน ายในราคากิโลกรัมละ 100 – 150 บาท หรือแบ งขายเป$นชุด พร<อมน้ำจิ้ม ชุดละ 20 - 100 บาท       

ในส วนของกรมประมง จำหน ายสาหร ายพวงองุ นเกรด A กิโลกรัมละ 150 บาท สาหร ายพวงองุ นเกรด B    

กิโลกรัมละ 70 บาท  
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บ�อเล้ียงสาหร�ายพวงองุ�นในโรงเร ือน 

แผงท่ีใช�ในการเล้ียง


