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การศึกษาผลของระดับความเข้มข้นของน้าหมักชีวภาพที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย
พวงองุ่น (Caulerpa lentillifera) โดยแบ่งชุดการทดลองออกเป็น 5 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3
ซ้า ดังนี ใส่น้าหมักชีวภาพที่ระดับความเข้มข้น 0, 5, 10, 15 และ 20 ppm. ตามล้าดับ โดยทดลองเติม
น้าหมักชีวภาพที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกันลงในตู้ที่บรรจุน้าทะเลปริมาณ 30 ลิตรต่อตู้ ท้าการเก็บข้อมูล
ทุกๆ 15 วัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งวางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบู รณ์ (CRD) พบว่า การ
เจริ ญ เติ บ โตของสาหร่ ายพวงองุ่ นด้ า นน้า หนัก มี ค่า เฉลี่ย ที่ 22.00±0.17, 25.00±0.17, 36.56±0.51,
48.56±0.84 และ 67.22±8.77 กรัม ตามล้าดับ ด้านความยาวช่อ มีค่าเฉลี่ยที่ 2.58±0.04, 2.90±0.06,
3.63±0.13, 4.68±0.22 และ 7.4±1.21 เซนติเมตร ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ มีความแตกต่างทาง
สถิติ (P<0.5)โดยที่ระดับความเข้มข้นของน้าหมักชีวภาพที่ 20 ppm. ดีที่สุด

บทน้า
เนื่องจากสาหร่ายพวงองุ่นจัดเป็นพืชชันต่้าที่อยู่ในทะเล ซึ่งมีความส้าคัญต่อสภาพแวดล้อมและเป็น
ส่วนหนึ่ง ของห่วงโซ่อาหารกับ ระบบนิเวศเพื่ อรักษาสมดุลธรรมชาติท างทะเล และมีความส้าคัญ ต่อความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ ทางโภชนาการอาหาร อาหารเสริมเพือ่ สุขภาพ ตลอดจนมีความจ้าเป็นต่อสัตว์น้าวัยอ่อน
อาจเป็นที่หลบภัยหรือกินเป็นอาหาร รวมทังป้องกันและก้าจัดน้าเสียที่อาจเกิดขึนในน้าทะเลและแหล่งน้า ซึ่ง
สาหร่ า ยจะท้ า งานร่ วมกั บ แบคที เ รีย แบคที เ รี ย จะช่ว ยย่อ ยสารประกอบอิน ทรีย์ ต่ างๆให้ เ ป็น รู ป ของ
สารประกอบอนินทรีย์ สาหร่ายจะใช้สารประกอบเหล่านี และอีกส่วนหนึ่งสามารถน้าสาหร่ายมาใช้ประโยชน์
ในเชิงอุตสาหกรรม เครื่องส้าอาง และสารสกัดจากสาหร่ายจะน้ามาใช้ในอุตสาหกรรมยาเพื่ อป้องกันและรักษา
โรค ส่วนด้านอื่นๆ ด้านวิจัยและการเพาะเลียงสัตว์น้าสาหร่ายพวงองุ่นมีผลต่อการปรับสมดุลของคุณภาพน้า
และสุขภาพสัตว์น้า ในประเทศไทยนันมี การบริโภคสาหร่ายในจัง หวัดทางภาคใต้ และภาคตะวันออก โดย
รับประทานแทนผัก ในปัจจุบันกรมประมงสามารถเพาะเลียงสาหร่ายทะเลได้หลายชนิด โดยหนึ่งในนันคือ
สาหร่ายพวงองุ่นซึ่งเป็นสาหร่ายที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและเป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมของญี่ปุ่น จากศึกษา
ของ (สุพล ตั่นสุวรรณ มนทกานติ ท้ามติน และสันติภาพ แซ่เฮ้า. 2536) การแพร่กระจายของสาหร่ายพวง
องุ่นมีอยู่ในเขตร้อน มีเจริญเติบโตได้ดีในน้าที่มีสารอาหารบริบูรณ์และแสงแดด มีคุณค่าทางอาหารสูง จัดเป็น
อาหารทะเลที่ส้าคัญในญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ มีทังการเก็บเกี่ยวจากธรรมชาติ และการเลียงในบ่อดิน การเลียง
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แบบเชิงพาณิชย์ในจังหวัดโอกินา เริ่มต้นในปี 1986 (Trono and Toma, 1993) ลักษณะของสาหร่ายพวง
องุ่น มีลักษณะเป็นเม็ดกลมเส้นผ่านนศูนย์กลาง 1.5-2 มิลลิเมตร เบียดแน่นรอบแขนงท้าให้มีลกั ษณะคล้ายช่อ
องุ่น รามูลัสมีรอยคอด ระหว่างก้านและส่วนที่เป็นเม็ดกลมสีเขียวใส เป็นลักษณะเฉพาะของสาหร่ายพวงองุ่น
ชนิด C. lentillifera (กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาชายฝั่ง. 2560)
โดยทั่วไปแล้วสาหร่ายพวงองุ่นเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าทางอาหารสูงผู้คนนิยมรับประทาน
ท้าอาหารได้หลายเมนู เช่น ส้มต้าสาหร่าย น้าพริกสาหร่าย มีแคลอรี่ต่้าป้องกันท้องผูก ป้องกันโรคริดสีดวง
ทวาร ปรับสมดุลในร่างกายและยังประกอบไปด้วยวิตามินบี1 วิตามินบี12 วิตามินอี และมีเบต้าแคโรทีน
อุดมไปด้วยไอโอดีนและฟอสฟอรัส สังกะสี แคลเซียม และกรดอะมิโนเกือบ 40 เปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกับไข่
และโปรตีนถั่วเหลืองช่วยป้องกั นรักษาโรคคอพอก บ้ารุงกล้ามเนือ บ้ารุงเส้นผม บ้ารุงสมองและระบบ
ประสาทช่วยควบคุมการท้างานของเซล และสมดุลของน้าในร่างกายปัจจุบันระบบนิเวศในทะเลเปลี่ยนไป
จากภัยธรรมชาติและภัยจากการท้าลายของมนุษย์ สภาพแวดล้อมท้าให้สาหร่ายในทะเลลดจ้านวนอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์สิ่งมีชีวิตในทะเลทังทางตรง และทางอ้อมสาหร่ายพวงองุ่นนับเป็นพืช
ที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่งซึ่ง นอกจากจะสามารถปรับปรุงเป็นอาหารเมนูที่หลากหลายแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อ
ร่างกายหลายอย่าง นอกจากปัจจัยเรื่องอื่นๆแล้วปุ๋ยเป็นปัจจัยส้าคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และเวลาที่
สาหร่ายพวงองุ่นดึงปุ๋ยไปใช้ได้ดีที่สุด และการเลือกใช้ปุ๋ยให้ถูกเช่น ปุ๋ยใบหรือปุ๋ยราก และไม่มีสารเจื อปน
และตกค้าง ถ้ามี อาจเป็นอั นตรายต่อ สัตว์หรือผู้บ ริโ ภคได้ จึงต้องศึกษาปุ๋ยคุณภาพดีและมี แร่ธาตุตรงกั บ
สาหร่ายพวงองุ่น ในน้าสาหร่ายจะสมบูรณ์คือมีธาตุอาหารเพียงพอ และสมดุลซึ่งขึนอยู่กับการจัดการปุ๋ย
อาจใช้ปุ๋ยที่เป็นด่างแทน อยู่ที่การจัดการถึงอัตราความเข้มข้นของปุ๋ย และการตรวจวัดปริมาณสารแล้วเราจะ
ทราบถึงปริมาณการใช้ปุ๋ยเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย ผู้วิจัย จึงมีความประสงค์จะท้าการศึกษา
ผลของระดั บ ความเข้ ม ข้ น ที่ แ ตกต่ า งกั น ของน้ า หมั ก ชี ว ภาพต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของสาหร่ า ยพวงองุ่ น
(Caulerpa lentillifera) เพื่อถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจเพื่อเป็นข้อมูลพืนฐานในการศึกษาที่เกี่ยวกับการเลียง
สาหร่ายพวงองุ่นในระยะต่อไป โดยมีเป้าหมายเป็นอาหารสุขภาพ จากการใช้ปุ๋ยเคมี เปลี่ยนมาเป็นปุ๋ย
ชีวภาพ ซึ่งเป็นการเลียงแบบอินทรีย์ในพืชผักหรือไม้ยืนต้น มีการใช้กันพอสมควร โดยทราบอัตราการใช้น้า
หมั ก ส่ วนในสาหร่ า ยพวงองุ่ น มี ก ารใช้ กั น หลากหลาย ยัง ไม่ ท ราบความเข้ ม ข้ น ที่ เ หมาะสม จึ่ ง ได้
ท้าการศึกษา

วิธีการด้าเนินงานวิจัย
1. วิธีการทดลองวิจัย
1.1 วิธีการเตรียมการทดลอง
1.1.1 น้าหมักชีวภาพ
1. น้าเศษปลาที่เหลือใช้จ้านวน 1 กิโลกรัม น้าเปล่า 1 ลิตร กากนน้าตาล 1
กิโลกรัม พด.2 1 ซอง น้าส่วนผสมทังหมดมาหมักรวมกันทิงไว้ 1 เดือน จากนันน้าน้าหมักที่ท้าไว้ มาท้า
การทดลอง
2. จัดเตรียมตู้ปลาขนาด 40*40*40 เซนติเมตร เติมน้าทะเลความเค็ม 30 ppt
ลงในตู้ปริมาณ 30 ลิตร ให้ออกซิเจนเล็กน้อย
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3. ท้าการตรวจวัดคุณภาพน้าบางประการทุกๆ ครังที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้า พร้อม
บันทึกผลการทดลอง
4. น้าสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera) ที่เตรียมไว้ มาชั่งน้าหนักให้ได้
15 กรัม มาใส่ตะกร้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิว แบ่งออกเป็น 5 ชุดการทดลอง จ้านวน 3 ตะกร้าต่อ
ตู้ ชุดการทดลองละ 3 ซ้า
1.2 การวางแผนการทดลอง
การด้าเนินการวิจัยครังนี ศึกษาการเจริญเติบโตด้านน้าหนัก และความยาวของช่อสาหร่าย
พวงองุ่น(Caulerpa lentillife) ของน้าหมักชีวภาพที่ระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน สาหร่ายที่ใช้ในการ
ทดลองแต่ละชุดการทดลองมีทังหมด 5 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้า ดังนี
ชุดการทดลองที่ 1 น้าหมักชีวภาพที่ระดับความเข้มข้น 0 ppm.
ชุดการทดลองที่ 2 น้าหมักชีวภาพที่ระดับความเข้มข้น 5 ppm.
ชุดการทดลองที่ 3 น้าหมักชีวภาพที่ระดับความเข้มข้น 10 ppm.
ชุดการทดลองที่ 4 น้าหมักชีวภาพที่มีระดับความเข้มข้น 15 ppm.
ชุดการทดลองที่ 5 น้าหมักชีวภาพที่มีระดับความเข้มข้น 20 ppm.
2. การเก็บข้อมูล
ท้าการเก็บข้อมูลทุกตู้ทเี่ ลียงสาหร่ายทุกๆ 15 วัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน สังเกตการเจริญเติบโต
ด้านน้าหนัก และความยาวช่อสาหร่ายพวงองุ่น ทังหมดพร้อมบันทึกผลการทดลอง
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
น้าข้ อ มู ล ที่ ได้ ม าวิเ คราะห์ค วามแปรปรวน จากแผนการทดลองแบบสุ่ม อย่ างสมบูร ณ์
(Completely Randomized Design : CRD) และวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลโดยใช้ Analysis of
Variance (ANOVA) แบบ One –way ANOVA โดยวิเคราะห์ความแตกต่างของชุดการทดลองด้วย
DMRT ของ Duncan’s multiple rang tests

ผลการวิจัย
จากการศึกษาผลของระดับความเข้มข้นของน้าหมั กชีวภาพที่ แตกต่างกั นต่อการเจริญเติบโตของ
สาหร่ายพวงองุ่น ท้าการเก็บข้อมูลทุกๆ 15 วัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ดังนี
การเก็บข้อมูลครังที่ 1 พบว่า การเจริญเติบโตด้านน้าหนักของสาหร่ายพวงองุ่นไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง ด้านความยาวช่อของสาหร่ายพวงองุ่นที่ระดับความเข้มข้นของน้าหมักชีวภาพที่
20 ppm. มีระดับค่าเฉลี่ยที่ 2.30±0.04 เซนติเมตร ดีที่สุด รองลงมาที่ระดับความเข้มข้น 15, 10, 5 และ
0 ppm. มีระดับค่าเฉลี่ยที่ 2.45±0.05, 2.41±0.04, 2.30±0.09และ 2.32±0.05 เซนติเมตร ตามล้าดับ
การเก็บข้อมูลครังที่ 2 พบว่า การเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่นด้านน้าหนัก ที่ระดับความเข้มข้น
ของน้าหมักชีวภาพที่ 20 ppm. มีระดับค่าเฉลี่ยที่ 27.78±0.19 กรัม ดีที่สุด รองลงมาที่ระดับความเข้มข้น
15, 10, 5 และ 0 ppm. มีระดับค่าเฉลี่ยที่ 25.78±0.10, 23.94±0.25, 21.78±0.35 และ 20.17±0.00
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กรัม ตามล้าดับ ด้านความยาวช่อของสาหร่ายพวงองุ่นที่ระดับความเข้มข้นของน้าหมักชีวภาพที่ 20 ppm.
มีระดับค่าเฉลี่ยที่ 3.19±0.04 เซนติเมตร ดีที่สุด รองลงมาที่ระดับความเข้มข้น 15, 10, 5 และ 0 ppm. มี
ระดับค่าเฉลี่ยที่ 3.10±0.03, 2.52±0.05, 2.40±0.10 และ 2.32±0.02 เซนติเมตร ตามล้าดับ
การเก็บข้อมูลครังที่ 3 การเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่นด้านน้าหนัก ที่ระดับความเข้มข้นของน้า
หมักชีวภาพที่ 20 ppm. มีระดับค่าเฉลี่ยที่ 37.89±0.59 กรัม ดีที่สุด รองลงมาที่ร ะดับความเข้มข้น 15,
10, 5 และ 0 ppm. มีระดับค่าเฉลี่ยที่ 34.72±0.42, 27.28±3.79, 22.33±3.03 และ 20.56±0.10 กรัม
ตามล้าดับ ด้านความยาวช่อของสาหร่ายพวงองุ่นที่ระดับความเข้มข้นของน้าหมักชีวภาพที่ 20 ppm. มี
ระดับค่าเฉลี่ยที่ 4.38±0.25 เซนติเมตร ดีที่สุด รองลงมาที่ระดับความเข้มข้น 15, 10, 5 และ 0 ppm. มี
ระดับค่าเฉลี่ยที่ 3.51±0.11, 2.92±0.08, 2.56±0.08 และ 2.39±0.02 เซนติเมตร ตามล้าดับ
การเก็บข้อมูลครังที่ 4 การเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่นด้านน้าหนัก ที่ระดับความเข้มข้นของน้า
หมักชีวภาพที่ 20 ppm. มีระดับค่าเฉลี่ยที่ 45.78±1.58 กรัม ดีที่สุด รองลงมาที่ระดับความเข้มข้น 15, 10,
5 และ 0 ppm. มีระดับค่าเฉลี่ยที่ 41.00±0.88, 30.78±0.19, 22.72±0.38 และ 21.33±0.00 กรัม
ตามล้าดับ ด้านความยาวช่อของสาหร่ายพวงองุ่นที่ระดับความเข้มข้นของน้าหมั กชีวภาพที่ 20 ppm. มี
ระดับค่าเฉลี่ยที่ 4.82±0.32 เซนติเมตร ดีที่สุด รองลงมาที่ระดับความเข้มข้น 15, 10, 5 และ 0 ppm. มี
ระดับค่าเฉลี่ยที่ 3.89±0.21, 3.19±0.05, 2.69±0.05 และ 2.46±0.05 เซนติเมตร ตามล้าดับ
การเก็บข้อมูลครังที่ 5 การเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่นด้านน้าหนัก ที่ระดับความเข้มข้นของน้า
หมักชีวภาพที่ 20 ppm. มีระดับค่าเฉลี่ยที่ 58.50±6.06 กรัม ดีที่สุด รองลงมาที่ระดับความเข้มข้น 15,
10, 5 และ 0 ppm. มีระดับค่าเฉลี่ยที่ 45.05±0.75, 34.11±0.26, 24.78±0.19 และ 21.56±0.10 กรัม
ตามล้าดับ ด้านความยาวช่อของสาหร่ายพวงองุ่นที่ระดับความเข้มข้นของน้าหมักชีวภาพที่ 20 ppm. มี
ระดับค่าเฉลี่ยที่ 5.97±0.61 เซนติเมตร ดีที่สุด รองลงมาที่ระดับความเข้มข้น 15, 10, 5 และ 0 ppm. มี
ระดับค่าเฉลี่ยที่ 4.32±0.24, 3.42±0.02, 2.80±0.03 และ 2.48±0.04 เซนติเมตร ตามล้าดับ
การเก็บข้อมูลครังที่ 6 การเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่นด้านน้าหนัก ที่ระดับความเข้มข้นของน้า
หมักชีวภาพที่ 20 ppm. มีระดับค่าเฉลี่ยที่ 67.22±8.77 กรัม ดีที่สุด รองลงมาที่ระดับความเข้มข้น 15,
10, 5 และ 0 ppm. มีระดับค่าเฉลี่ยที่ 48.56±0.84, 36.56±0.51, 25.00±0.17 และ 22.00±0.17 กรัม
ตามล้าดับ ด้านความยาวช่อของสาหร่ายพวงองุ่นที่ระดับความเข้มข้นของน้าหมักชีวภาพที่ 20 ppm. มี
ระดับค่าเฉลี่ยที่ 7.4±1.21 เซนติเมตร ดีที่สุด รองลงมาที่ระดับความเข้มข้น 15, 10, 5 และ 0 ppm. มี
ระดับค่าเฉลี่ยที่ 4.68±0.22, 3.63±0.13, 2.90±0.06 และ 2.58±0.04 เซนติเมตร ตามล้าดับ

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง อ. สิ เกา จ. ตรัง

ตารางที่ 1 : น้าหนักของสาหร่ายพวงองุ่นที่ระดับความเข้มข้นของน้าหมักชีวภาพที่แตกต่างกันต่อการ
เจริญเติบโต เป็นระยะเวลา 3 เดือน
น้าหมักชีวภาพที่
ระดับความเข้มข้น ครังที่ 1
0 ppm.
15
5 ppm.
15
10 ppm.
15
15 ppm.
15
20 ppm.
15

ครังที่ 2
20.17±0.00a
21.78±0.35a
23.94±0.25b
25.78±0.10c
27.78±0.19d

น้าหนักของสาหร่ายพวงองุ่น (กรัม)
ครังที่ 3
ครังที่ 4
ครังที่ 5
a
a
20.56±0.10 21.33±0.00 21.56±0.10a
22.33±3.03a 22.72±0.38b 24.78±0.19b
27.28±3.79b 30.78±0.19c 34.11±0.26c
34.72±0.42c 41.00±0.88d 45.05±0.75d
37.89±0.59d 45.78±1.58e 58.50±6.06e

ครังที่ 6
22.00±0.17a
25.00±0.17b
36.56±0.51c
48.56±0.84d
67.22±8.77e

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยในแนวตังที่ก้ากับด้วยตัวอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95
เปอร์เซ็นต์ (P>0.05)
ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง 3 ซ้า

ภาพที่ 1 : น้าหนักของสาหร่ายพวงองุ่นที่ระดับความเข้มข้นของน้าหมักชีวภาพที่แตกต่างกันต่อการ
เจริญเติบโต เป็นระยะเวลา 3 เดือน
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ตารางที่ 2 : ความยาวช่อของสาหร่ายพวงองุ่นที่ระดับความเข้มข้นของน้าหมักชีวภาพที่แตกต่างกันต่อการ
เจริญเติบโต เป็นระยะเวลา 3 เดือน
น้าหมักชีวภาพที่
ความยาวช่อของสาหร่ายพวงองุ่น (เซนติเมตร)
ระดับความ
ครังที่ 1
ครังที่ 2
ครังที่ 3
ครังที่ 4
ครังที่ 5
ครังที่ 6
เข้มข้น
0 ppm.
2.30±0.04a 2.32±0.02a 2.39±0.02a 2.46±0.05a 2.48±0.04a 2.58±0.04a
5 ppm.
2.32±0.05a 2.40±0.10a 2.56±0.08a 2.69±0.05a 2.80±0.03a 2.90±0.06a
10 ppm.
2.30±0.09a 2.52±0.05b 2.92±0.08b 3.19±0.05b 3.42±0.02b 3.63±0.13b
15 ppm.
2.41±0.04b 3.10±0.03c 3.51±0.11c 3.89±0.21c 4.32±0.24c 4.68±0.22c
20 ppm.
2.45±0.05c 3.19±0.04c 4.38±0.25d 4.82±0.32d 5.97±0.61d 7.4±1.21d
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยในแนวตังที่ก้ากับด้วยตัวอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95
เปอร์เซ็นต์ (P>0.05)
ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง 3 ซ้า

ภาพที่ 2 : ความยาวช่อของสาหร่ายพวงองุ่นที่ระดับความเข้มข้นของน้าหมักชีวภาพที่แตกต่างกันต่อการ
เจริญเติบโต เป็นระยะเวลา 3 เดือน
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วิจารณ์ผลการวิจัย
จากการศึกษาผลของระดับความเข้มข้นของน้าหมั กชีวภาพที่ แตกต่างกั นต่อการเจริญเติบโตของ
สาหร่ายพวงองุ่น พบว่า การเจริญเติบโตด้านน้าหนักและความยาวช่อของสาหร่ายพวงองุ่น ที่ระดับความเข้น
ข้น 20 ppm. มีการเจริญเติบโตดีที่สุด เนื่องจากได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต ส่วนที่
ระดับความเข้นข้น 15 ppm. มีการเจริญเติบโตรองลงมา เนื่องจากได้รับสารอาหารที่มีปริมาณน้อยกว่า
จึง ท้ า ให้ ก ารเจริ ญ เติ บ โตช้ า กว่า ในช่ วงสั ป ดาห์ แ รกๆ แต่ใ นระยะสั ป ดาห์ ห ลัง ที มี ก ารปรั บ ตั ว ให้เ ข้ า กั บ
สภาพแวดล้อมได้มากขึน จึงท้าให้มีการเจริญเติบโตดีขึนตามล้าดับ การใช้น้าหมักชีวภาพที่ระดับความเข้มข้น
10, 5 และ 0 ppm. มีการเจริญเติบโตด้านน้าหนักและความยาวที่ไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากได้รับ
สารอาหารที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของสาหร่ายพวงองุ่น

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาผลของระดับความเข้มข้นของน้าหมั กชีวภาพที่ แตกต่างกั นต่อการเจริญเติบโตของ
สาหร่ายพวงองุ่น พบว่า การเจริญเติบโตด้านน้าหนักและความยาวช่อของสาหร่ายพวงองุ่น โดยใช้น้าหมัก
ชีวภาพที่ระดับความเข้มข้น 20 ppm. เป็นอาหารเลียงมีการเจริญเติบโตดีที่สุด รองลงมาน้าหมักชีวภาพที่
ระดับความเข้มข้น 15 ppm. น้าหมักชีวภาพที่ระดับความเข้มข้น 10 ppm. น้าหมักชีวภาพที่ระดับความ
เข้มข้น 5 ppm. และน้าหมักชีวภาพที่ระดับความเข้มข้น 0 ppm. ตามล้าดับ
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