
สถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  วิทยาเขตตรัง  อ. สิเกา  จ.  ตรัง 
 
 

ผลของระยะเวลาการเกบ็เกีย่วที่แตกต่างกันต่อการเจริญเตบิโตของสาหร่าย

พวงองุ่น (Caulerpalentillifera) ที่เลีย้งในตู้ปลา 

Effect of harvest periods on growth of sea grapes (Caulerpalentillifera) 
rearing  in aquarium 

จรญั       บญุรงค1์   และทวชิ     สนธวิรรณ2 

Jarun Boonrong1    Tavit    sontiwan2 

 
บทคดัย่อ 

 
การศึกษาผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น 

(Caulerpa lentillifera) ที่เลี้ยงในตู้ปลา โดยแบ่งชุดการทดลองออกเป็น 6 ชุดการทดลอง   ชุดการทดลองละ 
3 ซ้้า  ดังนี้  เลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นเป็นระยะเวลา  1  เดือน 2 เดือน  3  เดือน 4  เดือน 5 เดือน  และ 6 เดือน 
ตามล้าดับ  วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์  (Completely  Randomized  Design : CRD)  และ
วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลโดยใช้  Analysis  of  Variance  (ANOVA)  แบบ  One –way  ANOVA  
โดยวิเคราะห์ความแตกต่างของชุดการทดลองด้วย  DMRT ของ  Duncannew’s  multiple  rang  tests  
ท้าการเก็บข้อมูลทุกตู้ที่เลี้ยงสาหร่ายทุกๆ  1 เดือน  เป็นระยะเวลา  6 เดือน  พบว่า การเจริญเติบโตของ
สาหร่ายพวงองุ่นในระยะเวลา 2 เดือน มีการเจริญเติบโตดีที่สุดโดยมีน้้าหนักเฉลี่ย 106.78 ± 2.96 กรัม 
รองลงมาการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่นระยะเวลา 1 เดือน มีน้้าหนักเฉลี่ย 102.56 ± 1.59 กรัม ส่วน
การเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่นที่ระยะเวลา 3เดือน 4 เดือน 5 เดือน และ 6 เดือน มีการเจริญเติบโตโดย
มีน้้าหนักเฉลี่ยน้อยมาก คือ 99.39 ± 2.06, 95.78 ± 5.50,  88.56 ± 3.71  และ 78.61 ± 4.72 กรัม 
ตามล้าดับ 

 
บทน้า 

เนื่องจากสาหร่ายพวงองุ่นจัดเป็นพืชชั้นต่้าที่อยู่ในทะเล  ซึ่งมีความส้าคัญต่อสภาพแวดล้อมและเป็น
ส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารกับระบบนิเวศเพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติทางทะเล  และมีความส้าคัญต่อความ
เป็นอยู่ของมนุษย์  ทางโภชนาการอาหาร   อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ   ตลอดจนมีความจ้าเป็นต่อสัตว์น้้าวัยอ่อน  
อาจเป็นที่หลบภัยหรือกินเป็นอาหาร  รวมทั้งป้องกันและก้าจัดน้้าเสียที่อาจเกิดขึ้นในน้้าทะเลและแหล่งน้้า  ซึ่ง
สาหร่ายจะท้างานร่วมกับแบคทีเรีย   แบคทีเรียจะช่วยย่อยสารประกอบอินทรีย์ต่างๆให้เป็นรูปของ
สารประกอบอนินทรีย์  สาหร่ายจะใช้สารประกอบเหล่านี้   และอีกส่วนหนึ่งสามารถน้าสาหร่ายมาใช้ประโยชน์
ในเชิงอุตสาหกรรม เครื่องส้าอาง  และสารสกัดจากสาหร่ายจะน้ามาใช้ในอุตสาหกรรมยาเพ่ือป้องกันและรักษา
โรค ส่วนด้านอ่ืนๆ  ด้านวิจัยและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าสาหร่ายพวงองุ่นมีผลต่อการปรับสมดุลของคุณภาพน้้า
และสุขภาพสัตว์น้้า  ในประเทศไทยนั้นมีการบริโภคสาหร่ายในจังหวัดทางภาคใต้ และภาคตะวันออก โดย
รับประทานแทนผัก ในปัจจุบันกรมประมงสามารถเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลได้หลายชนิด โดยหนึ่งในนั้นคือ 
สาหร่ายพวงองุ่นซึ่งเป็นสาหร่ายที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและเป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมของญี่ปุ่น จากศึกษา
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ของ  (สุพล  ตั่นสุวรรณ มนทกานติ ท้ามติ้น และสันติภาพ แซ่เฮ้า. 2536)  การแพร่กระจายของสาหร่ายพวง
องุ่นมีอยู่ในเขตร้อน  มีเจริญเติบโตได้ดีในน้้าที่มีสารอาหารบริบูรณ์และแสงแดด  มีคุณค่าทางอาหารสูง จัดเป็น
อาหารทะเลที่ส้าคัญในญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์  มีทั้งการเก็บเกี่ยวจากธรรมชาติ และการเลี้ยงในบ่อดิน การเลี้ยง
แบบเชิงพาณิชย์ในจังหวัดโอกินา เริ่มต้นในปี 1986  (Trono and Toma, 1993)  ลักษณะของสาหร่ายพวง
องุ่น  มีลักษณะเป็นเม็ดกลมเส้นผ่านนศูนย์กลาง 1.5-2 มิลลิเมตร เบียดแน่นรอบแขนงท้าให้มีลักษณะคล้ายช่อ
องุ่น รามูลัสมีรอยคอด ระหว่างก้านและส่วนที่เป็นเม็ดกลมสีเขียวใส เป็นลักษณะเฉพาะของสาหร่ายพวงองุ่น
ชนิด   C. lentillifera  (กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นาชายฝั่ง. 2560) 

 
โดยทั่วไปแล้วสาหร่ายพวงองุ่นเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพที่มีคุณค่าทางอาหารสูงผู้คนนิยมรับประทาน

ท้าอาหารได้หลายเมนู  เช่น  ส้มต้าสาหร่าย  น้้าพริกสาหร่าย  มีแคลอรี่ต่้าป้องกันท้องผูก  ป้องกันโรคริดสีดวง
ทวาร ปรับสมดุลในร่างกายและยังประกอบไปด้วยวิตามินบี1  วิตามินบี12  วิตามินอี   และมี เบต้าแคโรทีน
อุดมไปด้วยไอโอดีนและฟอสฟอรัส  สังกะสี  แคลเซียม  และกรดอะมิโนเกือบ  40  เปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกับไข่  
และโปรตีนถั่วเหลืองช่วยป้องกันรักษาโรคคอพอก  บ้ารุงกล้ามเนื้อ  บ้ารุงเส้นผม   บ้ารุงสมองและระบบ
ประสาทช่วยควบคุมการท้างานของเซล  และสมดุลของน้้าในร่างกายปัจจุบันระบบนิเวศในทะเลเปลี่ยนไป 
จากภัยธรรมชาติและภัยจากการท้าลายของมนุษย์   สภาพแวดล้อมท้าให้สาหร่ายในทะเลลดจ้านวนอย่าง
รวดเร็ว  ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์สิ่งมีชีวิตในทะเลทั้งทางตรง  และทางอ้อมสาหร่ายพวงองุ่นนับเป็นพืช
ที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่งซึ่ง  นอกจากจะสามารถปรับปรุงเป็นอาหารเมนูที่หลากหลายแล้ว  ยังมีประโยชน์ต่อ
ร่างกายหลายอย่าง  นอกจากปัจจัยเรื่องอ่ืนๆแล้วปุ๋ยเป็นปัจจัยส้าคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโต  และเวลาที่
สาหร่ายพวงองุ่นดึงปุ๋ยไปใช้ได้ดีที่สุด   และการเลือกใช้ปุ๋ยให้ถูกเช่น  ปุ๋ยใบหรือปุ๋ยราก  และไม่มีสารเจือปน
และตกค้าง  ถ้ามีอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์หรือผู้บริโภคได้  จึงต้องศึกษาปุ๋ยคุณภาพดีและมีแร่ธาตุตรงกับ
สาหร่ายพวงองุ่น  ในน้้าสาหร่ายจะสมบูรณ์คือมีธาตุอาหารเพียงพอ  และสมดุลซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดการปุ๋ย  
อาจใช้ปุ๋ยที่เป็นด่างแทน  อยู่ที่การจัดการถึงอัตราความเข้มข้นของปุ๋ย  และการตรวจวัดปริมาณสารแล้วเราจะ
ทราบถึงปริมาณการใช้ปุ๋ยเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย   ผู้วิจัย จึงมีความประสงค์จะท้าการศึกษา
ผลของระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกันของน้้าหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น  
(Caulerpa  lentillifera) เพ่ือถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษาที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
สาหร่ายพวงองุ่นในระยะต่อไป  โดยมีเป้าหมายเป็นอาหารสุขภาพ  จากการใช้ปุ๋ยเคมี  เปลี่ยนมาเป็นปุ๋ย
ชีวภาพ  ซึ่งเป็นการเลี้ยงแบบอินทรีย์ในพืชผักหรือไม้ยืนต้น  มีการใช้กันพอสมควร  โดยทราบอัตราการใช้น้้า
หมัก  ส่วนในสาหร่ายพวงองุ่น  มีการใช้กันหลากหลาย  ยังไม่ทราบความเข้มข้นที่ เหมาะสม  จึ่งได้
ท้าการศึกษา 
 

วิธกีารดา้เนนิงานวิจยั 
 

1. วธิกีารทดลองวจิยั 
1.1  วธิกีารเตรียมการทดลอง 

1.1.1  เตรียมตน้พนัธ์ุสาหร่ายพวงองุ่น 
   1.  เตรียมตน้พนัธ์ุสาหร่ายท่ีสมบูรณ์ 
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2.  จดัเตรียมตูป้ลาขนาด  40*40*40  เซ็นติเมตร  เติมน ้ าทะเลความเคม็  30  ppt  ลง
ในตูป้ริมาณ   30 ลิตร  ใหอ้อกซิเจนเล็กนอ้ย  

3.  ท าการตรวจวดัคุณภาพน ้ าบางประการทุกๆ  คร้ังท่ีมีการเปล่ียนถ่ายน ้ า  พร้อม
บนัทึกผลการทดลอง 

4.  น าสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera) ท่ีเตรียมไว ้ มาชั่งน ้ าหนักให้ได ้  
100  กรัม  มาใส่ตะกร้า  ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 5 น้ิว  แบ่งออกเป็น  6  ชุดการทดลอง  ชุดการทดลองละ  3  
ซ ้ า  

 
 1.2  การวางแผนการทดลอง 

 การด าเนินการวิจยัคร้ังน้ี  ศึกษาการเจริญเติบโตดา้นน ้ าหนกั และความยาวของช่อและเม็ด
สาหร่ายพวงองุ่น(Caulerpalentillife) สาหร่ายท่ีใช้ในการทดลองแต่ละชุดการทดลองมีทั้งหมด 6  ชุดการ
ทดลอง   ชุดการทดลองละ  3 ซ ้ า  ดงัน้ี   

 
  ชุดการทดลองท่ี  1  เล้ียงสาหร่ายพวงองุ่นเป็นระยะเวลา  6  เดือน 

ชุดการทดลองท่ี  2  เล้ียงสาหร่ายพวงองุ่นเป็นระยะเวลา  5  เดือน 
ชุดการทดลองท่ี 3  เล้ียงสาหร่ายพวงองุ่นเป็นระยะเวลา  4  เดือน 
ชุดการทดลองท่ี  4  เล้ียงสาหร่ายพวงองุ่นเป็นระยะเวลา  3  เดือน 
ชุดการทดลองท่ี  5  เล้ียงสาหร่ายพวงองุ่นเป็นระยะเวลา  2  เดือน 
ชุดการทดลองท่ี  6  เล้ียงสาหร่ายพวงองุ่นเป็นระยะเวลา  1  เดือน 
 

2.  การเกบ็ข้อมลู 
 
 ท าการเก็บขอ้มูลทุกตูท่ี้เล้ียงสาหร่ายทุกๆ  1 เดือน  เป็นระยะเวลา  6 เดือน  สังเกตการเจริญเติบโต
ดา้นน ้าหนกั   และความยาวช่อสาหร่ายพวงองุ่นพร้อมเมด็  ทั้งหมดพร้อมบนัทึกผลการทดลอง 
 
3.  การวเิคราะหข์้อมลู 
 

น้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน  จากแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์       
(Completely  Randomized  Design : CRD)  และวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลโดยใช้  Analysis  of  
Variance  (ANOVA)  แบบ  One –way  ANOVA  โดยวิเคราะห์ความแตกต่างของชุดการทดลองด้วย  
DMRT ของ  Duncannew’s  multiple  rang  tests   
 
 
 



สถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  วิทยาเขตตรัง  อ. สิเกา  จ.  ตรัง 
 
 

 
ผลการวจิัย 

 จากการศึกษาผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น 
(Caulerpalentillifera) ที่เลี้ยงในตู้ปลา ท้าการเก็บข้อมูลทุกตู้ที่เลี้ยงสาหร่ายทุกๆ 1 เดือน  เป็นระยะเวลา  6 
เดือน พบว่า การเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่นในระยะเวลา 2 เดือน มีการเจริญเติบโตดีที่สุดโดยมีน้้าหนัก
เฉลี่ย 106.78 ± 2.96 กรัม รองลงมาการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่นระยะเวลา 1 เดือน มีน้้าหนักเฉลี่ย 
102.56 ± 1.59 กรัม ส่วนการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่นที่ระยะเวลา 3เดือน 4 เดือน 5 เดือน และ 6 
เดือน มีการเจริญเติบโตโดยมีน้้าหนักเฉลี่ยน้อยมาก คือ 99.39 ± 2.06, 95.78 ± 5.50,  88.56 ± 3.71  และ 
78.61 ± 4.72 กรัม ตามล้าดับ 
   
ตารางที่ 1 : น้้าหนักเฉลี่ยของสาหร่ายพวงองุ่นที่ระยะเวลาการเก็บเก่ียวที่แตกต่างกัน 
 

ระยะเวลา น้า้หนกัเฉลีย่ของสาหรา่ยพวงองุน่  (กรัม) 
1 เดือน 102.56 ± 1.59a 

2 เดือน 106.78 ± 2.96a 

3 เดือน 99.39 ± 2.06a  
4 เดือน 95.78 ± 5.50a 

5 เดือน 88.56 ± 3.71a 

6 เดือน 78.61 ± 4.72a 

 
หมายเหตุ  :  ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง  3  ซ้้า 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 : น้้าหนักเฉลี่ยของสาหร่ายพวงองุ่นที่ระยะเวลาการเก็บเก่ียวที่แตกต่างกัน 
 



สถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  วิทยาเขตตรัง  อ. สิเกา  จ.  ตรัง 
 
 

 
วิจารณ์ผลการวจิัย 

จากการศึกษาผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น 
(Caulerpalentillifera) ที่เลี้ยงในตู้ปลา พบว่า  การเจริญเติบโตด้านน้้าหนักเฉลี่ยของสาหร่ายพวงองุ่นใน
ระยะเวลา 2 เดือน มีการเจริญเติบโตดีที่สุด  เนื่องจากได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต  ส่วน
ระยะเวลา 1 เดือน  ระยะเวลา 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน และ 6 เดือนได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอต่อการ
เจริญเติบโต ท้าให้สาหร่ายตายได้จึงไม่เหมาะแก่การเลี้ยงและเก็บมาจ้าหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับจรัญ และทวิช 
(2562) ได้ศึกษาผลของระดับความเข้มข้นของน้้าหมักชีวภาพที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวง
องุ่น  พบว่า  การเจริญเติบโตด้านน้้าหนักและความยาวช่อของสาหร่ายพวงองุ่น  โดยใช้น้้าหมักชีวภาพที่ระดับ
ความเข้มข้น  20  ppm.  เป็นอาหารเลี้ยงมีการเจริญเติบโตดีที่สุด 

 

สรปุผลการศกึษา 

จากการศึกษาผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น 
(Caulerpa lentillifera) ที่เลี้ยงในตู้ปลา ท้าการเก็บข้อมูลทุกตู้ที่เลี้ยงสาหร่ายทุกๆ  1 เดือน  เป็นระยะเวลา  
6 เดือน พบว่า การเจริญเติบโตด้านน้้าหนักเฉลี่ยของสาหร่ายพวงองุ่นในระยะเวลา 2 เดือน มีการเจริญเติบโต
ดีที่สุด  รองลงมาระยะเวลา 1, 3, 4, 5 และ 6 เดือน ตามล้าดับ 
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