“ให้ กองทัพเรื อทำงำนเพื่อควำมควำมมั่นคงทำงทรัพยำกรนำสู่ กำรพัฒนำอย่ ำงยัง่ ยืนเพื่อควำม
กินดีอยู่ดขี องประชำชน และช่ วยสร้ ำงภูมคิ ้ ุมกันให้ ชุมชนต้ ำนกำรช่ วงชิงทรัพยำกรจำกภำยนอก”
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่กองทัพเรื อในการ
ทางานด้านการอนุ รักษ์ทรัพยากรในท้อ งถิ่นของตนเองจนเกิ ดเป็ นการพัฒนานาไปสู่ ความกิ นดี อยู่ดีของ
ชุมชน ประชาชนตลอดจนการส่ งเสริ มอาชีพ และเพิ่มรายได้ ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรใน
ท้องถิ่นของตน ร่ วมมือร่ วมใจกันรักษาและอนุ รักษ์สู่รุ่นลูกหลานสื บต่อไป จนเกิดเป็ นโครงการ “พืชพันธุ์
ท้องถิ่น สู่ ความกินดีอ ยูด่ ีของประชาชน” ที่เน้นการพัฒนาสาหร่ ายที่เป็ นพืชอาหารนามาศึกษาให้เกิดเป็ น
องค์ความรู ้ และเลี้ยงจนได้ผลขยายสู่ชมชน

เริ่มต้ นจำกศึกษำ จากการสารวจสาหร่ ายบริ เวณเกาะทะเลไทยภายใต้โครงการอนุ รักษ์พนั ธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี - กองทัพเรื อ (อพ.สธ. - ทร)
ได้ดาเนิ นการมาเป็ นเวลากว่า ๑๕ ปี พบสาหร่ ายรวม ๓๖๐ ชนิ ด ในบรรดาสาหร่ ายเหล่านี้ มีหลายชนิ ดที่
นามาใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะการใช้เป็ นอาหาร และเครื่ องดื่ม เป็ นอาหารเลี้ยงสัตว์น้ า ปรับปรุ งคุณภาพ
น้ าทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์น้ า ช่วยลดภาวะโลกร้อน ฯลฯ
สาหร่ า ยช่ อ พริ ก ไทยหรื อ สาหร่ า ยพวงองุ่ น เป็ นสาหร่ า ยสี เขี ย ว มี ชื่ อ วิท ยาศาสตร์ ว่า Caulerpa
lentillifera J. Agardh ชื่อสามัญคือ Sea grapes หรื อ Green caviar ลักษณะเหมือนช่อพริ กไทยอ่อน และไข่
ปลาคาเวียร์ หลายประเทศในเอเชียได้เพาะเลี้ยงสาหร่ ายนี้ สาหรับบริ โภคมานานแล้ว สาหรับประเทศไทย
เพิ่งจะเริ่ ม การเพาะเลี้ยงเมื่ อ ไม่ นานมานี้ และพบว่าเป็ นสาหร่ ายที่เลี้ ยงง่าย โตเร็ ว ราคาดี และเป็ นที่นิยม
บริ โภคในกลุ่มคนรักสุขภาพ เนื่ องจากมีคุณค่าทางอาหารสู ง ปริ มาณแร่ ธาตุและวิตามินสู งกว่าที่พบในพืช
บก ช่วยบารุ งสมอง สายตา และบารุ งผิวพรรณ มีกากใยสูงช่วยให้ระบบขับถ่ายดี มีแคลอรี่ ต่าเหมาะสาหรับผู ้
ต้องการลดความอ้วน

พัฒนำเกิด เป็ นควำมรู้ คณะส ารวจสาหร่ า ยโครงการอนุ รักษ์พ นั ธุ กรรมพืชอัน เนื่ องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็ จพระเทพรั ต นราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุม ารี - กองทัพ เรื อ (อพ.สธ. - ทร) โดย
ศาสตราจารย์ กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์ ได้เล็งเห็นความสาคัญของการนาพืชพันธุ์ที่พบในท้องถิ่นมาใช้
ประโยชน์โดยเฉพาะการใช้เป็ นอาหาร และพบว่าสาหร่ ายช่อพริ กไทยเป็ นสาหร่ ายที่พบบริ เวณอ่าวสัตหี บ
เฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายน - เมษายนเท่านั้น ในช่วงฤดูฝนและช่วงที่น้ าลงต่าสุ ด จะเน่ าตายและหายไป
เกือบทั้งหมด ดังนั้น จึงหาวิธีให้มีสาหร่ ายตลอดทั้งปี และมีปริ มาณเพียงพอสาหรับการบริ โภค โดยทดลอง
นาสาหร่ ายช่อ พริ กไทยมาทดลองเลี้ ยง เพื่อ เพิ่มผลผลิตและเพิ่ม มู ลค่าของทรัพยากรในท้อ งถิ่ น และเป็ น
แนวทางสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน รวมถึงเป็ นแหล่งวิจยั แหล่งศึกษาเรี ยนรู ้ต่อไปในอนาคต

จำกธรรมชำติ ส่ ู บ่ อทดลอง การดาเนิ นงานที่ผ่านมาคณะทางานด้านสาหร่ ายได้ทดลองเลี้ ยง
สาหร่ ายช่อพริ กไทยบริ เวณเกาะแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหี บ จ.ชลบุรี โดยได้ดาเนิ นการทดลองเลี้ยง ๒
รู ปแบบ ได้แก่ การเลี้ยงในทะเล และในบ่อซีเมนต์
กำรเตรียมแผงเลีย้ งสำหร่ ำย
นาพันธุส์ าหร่ ายหนัก o.๕ กิโลกรัมมาเกลี่ยใส่ในแผงขนาด ๕ox๕o ตารางเซนติเมตร ปิ ดทับด้วย
แผ่นตะแกรงอีกแผ่นด้านบน ผูกเชือกที่มุมทั้ง ๔ มุม ถ่วงด้วยอิฐด้านล่างเพือ่ ให้จมอยูใ่ ต้ผวิ น้ า แล้วนาไป
แขวนเลี้ยง
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ภำพที่ ๑ ขั้นตอนการเตรี ยมแผงเลี้ยงสาหร่ าย ก. นาท่อ PVC มาประกอบกันเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัสขนาด
๕ox๕o ตารางเซนติเมตร ข. ประกอบแผงตาข่ายกับท่อ PVC เย็บด้วยเชือกไนล่อน ค.แผงที่ประกอบเสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้ว และ จ. ใส่อิฐเพือ่ ถ่วงแผงให้จม
กำรเลีย้ งในทะเล
นาแผงที่ ใ ส่ ส าหร่ า ยไปแขวนเลี้ ยงในทะเลหน้า เขาหมาจอ ที่ ร ะดับ ความลึ ก ๑ เมตร ๒ เมตร
และ ๓ เมตร ระดับละ ๓ แผง ชัง่ น้ าหนักทุก ๒ สัปดาห์ พบว่าในระยะเวลา ๖ สัปดาห์ สาหร่ ายที่เลี้ยงที่
ระดับความลึ ก ๒ เมตร สามารถเจริ ญเติบโตได้ดีที่สุด มี น้ าหนักเฉลี่ย ๖.๗ กิโลกรัม ที่ระดับความลึก ๓
เมตร มีน้ าหนักเฉลี่ย ๕.๖ กิโลกรัม และที่ระดับความลึก ๑ เมตรน้ าหนักเฉลี่ย ๒.๖ กิโลกรัม ตามลาดับ ดัง
แสดงในกราฟที่ ๑

กรำฟที่ ๑ การเจริ ญเติบโตของสาหร่ ายช่อพริ กไทย ที่ระดับความลึก ๑ เมตร ๒ เมตร และ ๓ เมตร
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ภำพที่ ๒ สาหร่ ายช่อพริ กไทยที่เลี้ยงในทะเล: ก.เริ่ มต้นเลี้ยง ข.สัปดาห์ที่ ๒
ค.สัปดาห์ที่ ๔ และ ง.สัปดาห์ที่ ๖
กำรเลีย้ งในบ่ อซีเมนต์
นาแผงสาหร่ ายช่อพริ กไทย จานวน ๑๕ แผง แขวนเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ที่ระดับลึก ๓๐ เซนติเมตรจาก
ผิวหน้าน้ า ชัง่ น้ าหนักทุกสัปดาห์ พบว่าสาหร่ ายที่เลี้ยงระยะเวลา ๕ สัปดาห์ มี น้ าหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๒.๙
กิโลกรัม/แผง จากน้ าหนักเริ่ มต้น o.๕ กิโลกรัม ดังแสดงในกราฟที่ ๒

กรำฟที่ ๒ การเจริ ญเติบโตของสาหร่ ายช่อพริ กไทยในบ่อซีเมนต์ สัปดาห์ที่ o, ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕

ก

ข

ค

ง

จ

ฉ

ภำพที่ ๓ สาหร่ ายช่อพริ กไทยที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์: ก. เริ่ มต้นเลี้ยง ข. สัปดาห์ที่ ๑
ค. สัปดาห์ที่ ๒ ง. สัปดาห์ที่ ๓ จ. สัปดาห์ที่ ๔ และ ฉ. สัปดาห์ที่ ๕

สรุปกำรเลีย้ งสำหร่ ำยช่ อพริกไทย
เปรี ยบเทียบการเลี้ยงในทะเล และในบ่อซีเมนต์พบว่า การเลี้ยงในทะเล มีการเจริ ญเติบโตดีกว่าเลี้ยง
ในบ่อซีเมนต์ แต่เนื่องจากการเลี้ยงในทะเลมีปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งแสง ความเค็มของน้ าที่ไม่คงที่
ความแรงของคลื่นลมและกระแสน้ า ซึ่งทาให้สาหร่ ายบางส่วนจะหลุดขาดไปเมื่อคลื่นลมแรง ส่ วนการเลี้ยง
ในบ่อซีเมนต์ง่ายต่อการควบคุมปั จจัยต่าง ๆในน้ า แต่มีสาหร่ ายอื่น และดอกไม้ทะเลขนาดเล็กขึ้นปน ต้อง
คอยเก็บออก จึงต้องปรับปรุ งวิธีการเลี้ยงให้เหมาะสมต่อไป
ปกป้ องและพัฒนำอย่ ำงยั่งยืน พัฒนาเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้แก่ชุมชน ประชาชน สร้างอาหาร สร้างรายได้
เกิดจิตสานึกในการหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นของตน
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ภำพที่ ๔ การสร้างแหล่งเรี ยนรู ้ และนาไปใช้ประโยชน์
จากการดาเนินงานตั้งแต่เดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็ นต้นมา คณะทางานสาหร่ ายได้
ปรับปรุ งวิธีการเลี้ยงสาหร่ ายช่อพริ กไทยให้มีความเหมาะสม สามารถเลี้ยงสาหร่ ายให้มีผลผลิตตลอดทั้งปี
ปั จจุบนั สามารถผลิตสาหร่ ายที่นามาใช้รับประทานได้ ๑๕ – ๒๐ กิ โลกรัม /๑๕แผง/เดื อน และสาหร่ ายที่
สามารถนาไปปลูกต่อ ได้ ๓๕ – ๔๐ กิ โลกรัม/๑๕แผง/เดื อน นอกจากนี้ ยงั ได้ร่วมจัดแสดงผลงาน และ
เผยแพร่ ความรู ้ในงานวิชาการต่าง ๆ ที่ทางพิพิธภัณฑ์เข้าร่ วม รวมถึงให้ความรู ้แก่นักเรี ยน นักศึกษา ผูท้ ี่มา
เยีย่ มชมเกาะแสมสารที่สนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงสาหร่ ายอีกด้วย

