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บทนําบทนํา  
 

ผูเขียนรูจักสไปรูไลนาอยางผิวเผินเมื่อ 10 ปกอน คิดเหมือนหลาย ๆ คนวาสไปรูไลนาคือผักธรรมดา
ชนิดหน่ึงท่ีอยูในนํ้า  แตเม่ือไดรวบรวมความรูจากหนังสือตาง ๆ และจากประสบการณของผูที่กินสไปรูไล-
นามาวิเคราะหกลับพบวาสไปรูไลนาไมใชผักธรรมดา แตเปนอาหารท่ีมหัศจรรยของคนและสัตวรวมท้ัง
สัตวนํ้า 

สไปรูไลนาเปนพืชขนาดจิ๋วมีโครงสรางชีวิตงาย ๆ แคเซลลมาเรียงตอกันเปนเสนสายเล็ก ๆ มองแทบ
ไมเห็น  อยูในน้ําก็แคเห็นน้ําเปนสีเขียว  ทําแหงก็เห็นเปนแผนหรือเปนผงสีเขียว ผนังเซลลชั้นนอกไมมี
เซลลูโลสเหมือนพืชทั่วไปแตจะเปนสารพวกโพลีแซคคาไรด  สไปรูไลนาจึงมีลักษณะของอาหารที่ดีคือ กิน
งาย ยอยงาย ดูดซมึเร็ว และกากนอย 

สไปรูไลนาเปนอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง   มีสารอาหารที่เปนประโยชนตอรางกายหลาก
หลาย  สไปรูไลนาเปนพืชแตมีโปรตีนสูงและมีโปรตีนคลายปลา  มีไขมันไมถึง 10%  แตมีกรดไขมันที่
สําคัญคือ แกมมาไลโนลินิกสูง  สไปรูไลนาเปนพืชแตสะสมอาหารเปนไกลโคเจนเหมือนสัตวขณะที่มีนํ้า
ตาลแรมโนสเหมือนพืชบางชนิด  เมื่อรางกายไดรับเขาไปจึงนําพลังงานไปใชไดเร็ว  สไปรูไลนามีไวตามิน
หลายชนิดทั้งกลุมที่ละลายในน้ําและกลุมที่ละลายในน้ํามัน มีไวตามินเอ ไวตามินบีรวม ไวตามินซี  ไวตามิน
อี  และอื่น ๆ  โดยมไีวตามินบี 12 สูงกวาในเนื้อวัว และมีโปรไวตามินเอสูงกวาแครอทเปนสิบเทา  สไปรูไล
นามีเกลือแรหลายชนิด มีเหล็กสูง มีโปตัสเซียม มีฟอสฟอรัส และมีแคลเซียมดวย  ในสมัยโบราณเมื่อเกิด
การเจ็บปวยที่ไมไดเกิดจากเชื้อโรคทางอายุรเวทของอินเดียหรือแพทยแผนจีนจะเร่ิมรักษาโรคดวยอาหาร
เสมอ จึงไมแปลกอะไรที่สไปรูไลนาซึ่งมีสารอาหารที่หลากหลายมากจะชวยปองกันและรักษาโรคที่ไมได
เกิดจากเช้ือโรคไดหลายชนิด 

นอกจากสารอาหารที่หลากหลาย สไปรูไลนายังมีสารที่เปนประโยชนตอรางกายอีกมาก มีคลอโรฟลล
ที่ใชไดเร็วกวาในพืชผักทั่วไปเพราะสไปรูไลนามีโครงสรางชีวิตงายๆ  คลอโรฟลลชวยในเรื่องรักษาแผล
และดับกลิ่น มีเมลาโทนินชวยการนอนหลับ  มีเซโรโทนินชวยบาํรุงสมอง มีไฟโคไซยานินชวยตานพิษ
โลหะหนัก มีคารโรทีนอยดชวยเรงสีในปลาสวยงาม  ในเน้ือสัตว ในเปลือกกุง และในไขแดงของสัตวปก ที่
สําคัญคือมีสารตานจุลชีพท่ีเปนเช้ือโรคท้ังไวรัส แบคทีเรีย และรา สไปรูไลนาจึงชวยดูแลสุขภาพของคน
และสัตวไดดีมากหากไดกินอยางสม่ําเสมอ 

เมื่อนักวิจัยตีแผคุณประโยชนของสไปรูไลนาออกไปนักธุรกิจเขามาจับทําธุรกิจ สไปรูไลนาจึงกลาย
เปนอาหารเสริมราคาแพงที่คนกลุมหน่ึงเทาน้ันที่ซื้อกินไดอยางตอเน่ือง  ในความเปนจริงสไปรูไลนาเพาะ
เลี้ยงไดไมยาก และประเทศไทยมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมมากในการเพาะเลี้ยงสไปรูไลนา  บริษัทญ่ีปุน 
คือ บริษัทเกรทเตอร แจแปน อิงค เค็มมิคอล จํากัด เลือกประเทศไทยเปนแหลงหน่ึงในการผลิตสไปรูไลนา
ในชื่อบริษัทสยามแอลจี ซึ่งเปนบริษัทแรก ๆ ของโลกที่ผลิตสไปรูไลนาขาย ต้ังแตป พ.ศ. 2519 และดําเนิน
กิจการมาจนถึงทุกวันน้ี ผูเขียนอยากใหคนไทยทั้งประเทศมีโอกาสไดกินสไปรูไลนาหรือใชสไปรูไลนากับ
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สัตวรวมทั้งสัตวน้ํา จึงประยุกตใชวิธีงาย ๆ ในการเพาะเลี้ยงสไปรูไลนาและแนะนําใหกินสด  หลังจาก
ทดสอบแลววาการกินสดไมมีโทษแตจะไดประโยชนสูงขึ้น  ผูเขียนสงเสริมการเพาะเลี้ยงสไปรูไลนาในนาม
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง กรมประมง มาแลวประมาณ 3 ป จึงรวบรวมความรูมาเขียนหนังสือ
เลมนี้โดยหวังวาผูอานจะไดความรูที่นําไปปฏิบัติไดจริงในการเพาะเลีย้งสไปรูไลนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
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สไปรูไลนาคืออะไรสไปรูไลนาคืออะไร  
 

สไปรูไลนา (Spirulina spp.) สไปรูลินา หรือ
สาหรายเกลียวทอง คือ สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน 
(blue-green algae)  ท่ีมีขนาดเล็กจนมองดวยตา
เปลาแทบไมเห็นและเปนแพลงกตอน สไปรูไล-
นาเปนพืชที่กอกําเนิดมานานมีการพบฟอสซิล
ของมันซึ่งสันนิษฐานวานาจะมีอายุประมาณ 3.5 
พันลานป สไปรูไลนาเปนพืชชั้นต่ํา อยูใน  
Division Cyanophyta, Class Cyanophyceae, 
Order Oscillatoriales, Family Oscillatoriaceae  
เมื่อมันลองลอยอยูในน้ําที่เราเพาะเลี้ยง เราจะเห็น
นํ้าเปนสีเขียวเขม สไปรูไลนาอยูในครอบครัว
เดียวกับสาหรายขนแมว (Oscillatoria spp.) เซลล
ยังไมมีนิวเคลียสหรือนิวเคลียสยังไมมีเยื่อหุม  
สไปรูไลนาประกอบดวยเซลลรูปทรงกระบอก
หลายเซลลมาเรียงตอกันเปนเสนสาย และบิดเปน
เกลียว การบิดเปนเกลียวเปนลักษณะเฉพาะที่ทํา
ใหสไปรูไลนาแตกตางจากสาหรายขนแมว แต
การบิดเปนเกลียวจะกลายเปนเสนตรงไดภายใต
สภาวะบางอยาง  ทําใหสไปรูไลนาและสาหราย
ขนแมวคลายกันมาก  ถาตองการเห็นความแตก
ตางตองสองดูดวยกลองจุลทรรศนกําลังขยายสูง
ต้ังแต 400 เทาขึ้นไป หรือวิเคราะหปริมาณแกมมา
ไลโนลินิกในเซลลสไปรูไลนา ซึ่งจะเห็นสีเขียวสี
เดียวและในสไปรูไลนาจะมีแกมมาไลโนลินิก 

สไปรูไลนาเปนพืชเขตรอน  พบไดทั้งใน
ทวีปอเมริกา  อัฟ ริกา และเอเซีย  มีหลายชนิด 
หลายสายพันธุ มีทั้งในนํ้าจืด น้ํากรอย และนํ้าเค็ม 
แตสวนใหญพบในนํ้าจืด เจริญเติบโตดีในนํ้าที่มี
ความเปนดางสูง ซึ่งสิ่งมีชีวิตอ่ืนเจริญเติบโตได
คอนขางยาก  สําหรับประเทศไทยพบมากในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  สไปรูไลนามีฟองอากาศอยู
ภายในเซลล (pseudovacuole) ทําใหมันลอยตัวได
เมื่ออยูในน้ํานิ่ง สไปรูไลนาสืบพันธุโดยการหัก
เปนทอนแลวยาวตอไป 

 
เราจะพบสไปรูไลนาไดงายในนํ้าที่คอน

ขางเสีย หรือในบอบําบัดน้ําเสีย เชน บอบําบัดนํ้า
เสียของนิคมอุตสาหกรรมลําพูน  บอบําบัดน้ําเสีย
ของเทศบาลเมืองสกลนคร  บอบําบัดน้ําเสียเนื่อง
ดวยพระราชดําริที่แหลมผักเบ้ีย  จังหวัดเพชรบุรี  
คลองเกาเสงที่ จังหวัดสงขลา   หรือบอเลี้ยงกุง
กุลาดําในเขตน้ําจืด 

สไปรูไลนาเปนชื่อเรียกทับศัพทภาษา
อังกฤษ  ซึ่งเปนชื่อสกุลของมัน  คือ Spirulina มี
ความหมายวาเกลียว เพราะโดยปกติเซลลของส
ไปรูไลนาจะบิดเปนเกลียว  สวนชื่อ  สาหราย
เกลียวทองเปนชื่อที่คุณเจียมจิตต  บุญสม อดีตนัก
วิชาการของกรมประมง ซึ่งเปนคนแรกที่ศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับสไปรูไลนาในประเทศไทยต้ังขึ้นโดย
ใหเหตุผลในการตั้งวามันมีลักษณะเปนเกลียวและ
มีคาดั่งทอง จึงต้ังชื่อวา สาหรายเกลียวทอง แตตอ
มาชื่อน้ีจะมีปญหาในทางการคาและโฆษณา ซึ่ง
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ทางบริษัทกรีนไดมอนด จํากัด ของคุณเจียมจิตต  
ไดจดลิขสิทธิ์ไวแลว ผูเขียนจึงเลือกที่จะเรียกมัน

วาสไปรูไลนา 
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“ There are several new peer reviewed scientific studies about Spirulina’s ability to inhibit viral 
replication, strengthen both the cellular and humoral arms of the immune system and cause
regression and inhibition of cancers.  While these studies are preliminary and more 
research is needded, the results so far are exciting (Henrikson, 1997)” 
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ะโยชนของสไปรูไลนาะโยชนของสไปรูไลนา  

สไปรูไลนาเปนสาหรายที่ชาวพื้นเมืองใน
ีปอเมริกาและอัฟริกาใชเปนอาหารประจําวัน
เปนเวลาหลายพันป มีรายงานที่หาอานไดวา ที่
ะเทศชาด (Chad)  ซึ่งอยูใจกลางทะเลทรายสะ
รา  ชาวพื้นเมืองเก็บสาหรายสไปรูไลนาจาก
เลสาบโจฮานน ซึ่งมีสไปรูไลนาขึ้นอยูอยาง
มสมบูรณ โดยชอนดวยตะกราที่สานดวยกก  
ไปตากแหง  บดเปนผง  ใชผสมกับแปงสาลีทํา
มปง  ทําซุป  หรือทําขนมหวาน  สไปรูไลนา
นอาหารโปรตีนอยางเดียวของผูคนในละแวก

  และยังเปนอาหารหลักประจําวันมาจนถึง
จุบัน  นักวิทยาศาสตรเร่ิมสนใจศึกษาคนควา
ยวกับสไปรูไลนาเม่ือ 40 ปกอนและพบวาสไป
ลนามีโปรตีนสูง  ประกอบดวยกรดอะมิโน 18 
ิด มีไขมันตํ่า  มีไวตามิน และเกลือแรหลาย
ิด  และมีสารรงควัตถุหลายชนิด  ในแงของ
หาร  สไปรูไลนากลายเปนอาหารมหัศจรรย  
นอาหารธรรมชาติที่มีโปรตีน  ไวตามิน  เกลือ
  และอ่ืน ๆ อยูในสภาพสมดุลยิ่ง  ยอยไดงาย 
นอาหารที่ปลอดภัย  ปราศจากสารพิษ  ไมเกิด

ผลขางเคียงแมจะกินในปริมาณมากหรือกินติดตอ
กันเปนเวลานาน  ศาสตราจารยฮิโรชิ นากามูระ 
แหงประเทศญ่ีปุน แนะนําใหใชสไปรูไลนารักษา
สุขภาพ โดยเฉพาะผูที่มีอาการหรือมีสภาวะตาง ๆ 
ดังตอไปน้ี 

1. เหน่ือยงาย  และกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ 
2. เปนหวัดงาย 
3. กินผักสดหลากหลายชนิดไดไมเพียงพอ 
4. วิงเวียนศีรษะอยูเสมอ 
5. ชอบหรือไมชอบอาหารอยางใดอยาง

หน่ึงอยางรุนแรงจนกอใหเกิดอาการขาด
สารอาหาร 

6. รูสึกเจ็บถึงกระดูกแมเม่ือกดเน้ือเบา ๆ 
7. ไมกินอาหารเชา 
8. กําลงัอดอาหารเพือ่ลดความอวน 
9. หญิงมีครรภ 
10. คนเพิ่งฟนไข 
นอกจากจะเปนอาหารที่ดี  สไปรูไลนายัง

ชวยรักษาโรคไดหลายชนิด  การทดลองใชสไปรู-
ไลนารักษาโรคในระยะแรกศึกษาโดยแพทยชาว
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"Spirulina is a powerful tonic for the immune system.  In scientific studies of mice, 
hamsters, chickens, turkeys, cats and fish, it consistently improves immune system function.  Medical
scientists find it not only stimulates the immune system, it actually enhances the body’s ability to generate 
new blood cells.  Important parts of the immune system, Bone Marrow Stem Cells, Macrophages, T-cells 
and Natural Killer cells, exhibit enhanced activity.  Spleen and Thymus glands show enhanced function.
Scientists also observe Spirulina causing macrophages to increase in number, become
“activated” and, more effective at killing germs (Henrikson, 1997)” 

Spiruli
determ
clear t
and we

ญ่ีปุน  ในระยะตอมาจึงมีการศึกษาโดยนักวิจัยใน
หลายประเทศ  เชน  จีน  อเมริกา  อินเดีย  รัสเซีย  
ฝร่ังเศส  และเยอรมัน  เปนตน มีรายงานวาสาร
ซัลโฟลิปดและแคลเซียมสไปรูแลนหรือซัลเฟต
โพลีแซคคาไรดในสไปรูไลนาสามารถตานไวรัส
ได สวนเบตา-แคโรทีน ซึ่งมีมากในสไปรูไลนา
พบวาชวยปองกันการเกิดมะเร็งได  นอกจากจะใช
กับคน    

สไปรูไลนายังนําไปใชเลี้ยงสัตวได 
 

 
 

อยางมีประสิทธิภาพ  ไมวาจะเปน สุนัข  แพะ  วัว 
ควาย  ไก  นก  หมู  กุง  ปู  ปลา   หรือหอย 

นอกเหนือจากประโยชนทางอาหารและ
การรักษาโรค สไปรูไลนายังมีประโยชนดานอ่ืน
อีก เชน สกัดไฟโคไซยานินในสไปรูไลนา ซึ่งให
สีนํ้าเงิน หรือสีฟาไปใชเปนสีผสมอาหาร ยา หรือ
เคร่ืองสําอางไดและในการเพาะเลี้ยงสัตว นํ้ า 
สามารถใชสไปรูไลนาชวยควบคุมคุณภาพของน้ํา
รวมทั้งใชบําบัดน้ําเสีย 

 

“Scientists in the USA, Japan, China, Russia, India and other countries are studying
na this remarkable food to unlock its potential.  More research is needed to 
ine its usefulness against AIDS and other killer diseases.  However, it is already 

his safe and natural food provides concentrated nutritional support for optimum health
llness (Henrikson, 1997)” 
 5  
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 ดร.ทาดายา  ทาคิชิ  แหงมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรและทันตแพทยศาสตรแหงชาติ โตเกียว พบวา
การใหคนไขเบาหวานอาการคอนขางหนัก กินสไปรูไลนาควบคูไปกับการคุมอาหารอยางเขมงวดไดผลดีใน
การรักษา ดังตารางขางลาง 
 
ระดับน้ําตาลในเลือดในผูปวยโรคเบาหวาน หลังจากรักษาดวยการกินสไปรูไลนา 10 กรัม (แหง) 
ควบคูกับการคุมอาหาร 
 

 
กอนการ 
รักษา 

รักษาแลว 
30 วัน 

รักษาแลว 
60 วัน 

คาปกติ 

คนไขรายท่ี 1     
ทองวาง 128 116 96 (ต่ํากวา 100) 
30      นาทีหลังอาหาร 158 162 154  
60      นาทีหลังอาหาร 206 168 168 ต่ํากวา 170 
90      นาทีหลังอาหาร 172 130 122  
120    นาทีหลังอาหาร 134 104 94 ต่ํากวา 120 
คนไขรายท่ี 2     
ทองวาง 176 122 102 (ต่ํากวา 100) 
30      นาทีหลังอาหาร 212 200 168  
60      นาทีหลังอาหาร 238 236 170 ต่ํากวา 170 
90      นาทีหลังอาหาร 196 174 136  
120    นาทีหลังอาหาร 136 120 98 ต่ํากวา 120 
คนไขรายท่ี 3     
ทองวาง 212 172 180 (ต่ํากวา 100) 
30      นาทีหลังอาหาร 266 194 206  
60      นาทีหลังอาหาร 354 226 198 ต่ํากวา 170 
90      นาทีหลังอาหาร 360 202 180  
120    นาทีหลังอาหาร 380 178 146 ต่ํากวา 120 
ที่มา :  เจียมจิตต, 2535 
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สวนประกอบทางเคมีของสไปรูไลนา (กรัม/100 กรัมนํ้าหนักแหง) 
 

 หองปฏิบัติการ 
สหประชาชาติ 

จีดี-1 
บ.กรีนไดมอนด 

ลินากรีน 
บ.สยามแอลจี 

ภาควิชาชีววิทยา 
ม.เชียงใหม 

โปรตีน 
คารโบไฮเดรต 
ไขมัน 
เถา 
เสนใยอาหาร 
พลังงาน (กิโลแคลอร่ี/กรัม) 

71.0 
- 
- 

9.0 
0.9 
- 

63.4 
23.0 
0.12 
6.40 
1.90 
3.66 

55.7 
- 

6-9 
- 

2-4 
- 

68.6 
13.0 
6.6 
6.1 
7.4 

5.31 
เคร่ืองหมาย  -   แสดงวาไมไดวิเคราะห 
ท่ีมา :  ยุวดี , 2544 

กรดอะมิโนในสไปรูไลนาจากหลายแหลงเลี้ยง (กรัม/100 กรัม นํ้าหนักแหง) 
 

กรดอะมิโน จีดี-1  
บ.กรีนไดมอนด 

สาหรายยอดทอง 
หจก. สงขลายอดทอง 

ภาควิชาชีววิทยา 
ม.เชียงใหม 

ไอโซลิวซิน 
ลิวซีน 
ไลซีน 
เมทไธโอนิน 
ฟนิลอะลานีน 
ทรีโอนิน 
ทริปโตแฟน 
วาลีน 
อะลานิน 
อารจินิน 
แอสปาติกแอซิด 
ซีสตีน 
กลูตามิคแอซิด 
ไกลซีน 
ฮิสติดีน 
โพลลีน 
ซีริน 
ไทโรซิน            

2.72 
4.82 
2.59 
1.06 
2.91 
2.78 
0.74 
2.99 
4.20 
3.79 
5.18 
0.54 
7.79 
2.66 
0.82 
2.16 
2.90 
2.35 

0.8 
2.06 
1.06 
0.5 

0.99 
1.26 
0.17 
0.13 
2.17 
1.53 
2.59 
0.04 
3.68 
1.15 
0.67 
1.03 
1.52 
0.62 

2.8 
4.81 
2.07 
1.16 
2.20 
3.20 
0.81 
2.81 
3.63 
4.17 
5.77 
0.08 
8.74 
2.36 
0.81 
1.82 
3.01 
2.16 
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เกลือแรในสไปรูไลนา (มิลลิกรัม/100 กรัมนํ้าหนักแหง) 
 

 จีดี-1 
บ.กรีนไดมอนด 

ภาควิชาชีววิทยา 
ม.เชียงใหม 

ยอดทอง 
หจก.ยอดทอง

สงขลา 
แคลเซียม 
ฟอสฟอรัส 
แมกนิเซียม 
แมงกานีส 
เหล็ก 
สังกะสี 

75.09 
436.70 
216.97 
1.94 

36.85 
1.37 

1,230.12 
700.06 
390.04 

2.74 
24.95 
3.87 

187.00 
54.50 

247.67 
69.00 
116.00 
11.00 

หมายเหตุ   องคประกอบทางเคมี  กรดอะมิโน และเกลือแรในสไปรูไลนาจะแตกตางกันใน แตละครั้ง   แตละตัวอยาง    
   แตละแหลง    เพราะองคประกอบตาง ๆ เหลานี้ผันแปร ตามชนิดสายพันธุ   ฤดูกาล  สภาพแวดลอม  ปุย   
  หรือสารท่ีใชเปนอาหาร  และระยะการเจริญเติบโตของสไปรูไลนา 

                        
วิตามินและสารรงควัตถุในสไปรูไลนา 
 

ไบโอติน (เอช)    เฉลี่ย  0.4   มก./กก. 
ไซยาโนโคบาลามิน (บี 12)   เฉลี่ย  2.0   มก./กก. 
ดี แคลเซี่ยม แพนโตธิเนต   เฉลี่ย  11.0 มก./กก. 
กรดโฟลิก    เฉลี่ย  0.5   มก./กก. 
อิโนซิทอล    เฉลี่ย           350.0   มก./กก. 
กรดนิโคตินิก (พีพ)ี    เฉลี่ย           118.0   มก./กก. 
ไพรีดอกซีน (บี 6)    เฉลี่ย  3.0   มก./กก. 
ไรโบฟลาวิน (บี 2)    เฉลี่ย              40.0  มก./กก. 
ไทอามีน (บี 1)    เฉลี่ย              55.0  มก./กก. 
โทโคฟรอล (อี)    เฉลี่ย            190.0  มก./กก. 
คาโรทีนอยด               4,000   มก./กก. 
คาโรทีน     เฉลี่ย           1,700  มก./กก. 
แซนโทฟลีส    เฉลี่ย           1,000   มก./กก. 
คริพโตแซนทิน    เฉลี่ย              556   มก./กก. 
อีคินีโนน     เฉลี่ย              439   มก./กก. 
ซีแซนทิน     เฉลี่ย              316   มก./กก. 
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   “Demand is surging for specialty aquaculture 
feeds that increase growth rate and disease 
resistance for farmed fish and prawns.  Tropical 
fish, ornamental birds, animals and pets of all dinds 
consume much of the global Spirulina production 
(Henrikson, 1997)” 

ที่มา  :   เจียมจิตต, 2535 
การเพาะเลี้ยงสไปรูไลนาการเพาะเลี้ยงสไปรูไลนา  
 

การเพาะเลี้ยงสไปรูไลนามีองคประกอบ
หลายอยางที่สําคัญตอการเพาะเลี้ยง ไดแก สาร
อาหารหรือปุย แสง อุณหภูมิ นํ้า ภาชนะ การทํา
ใหนํ้าหมุนวน ความเปนกรดดาง(พีเอช) ความ
หนาแนนหรือปริมาณของหัวเช้ือ และการตอเชื้อ 
หรือการใสปุยเมื่อปุยหมด  
สารอาหารหรือสูตรอาหารท่ีใชในการเพาะเล้ียง 

เมื่อมีการศึกษาถึงชนิด  และปริมาณของ
สารอาหารที่สไปรูไลนาตองการ รวมทั้งสารที่จะ
ชวยใหสารอาหารเหลาน้ันถูกนําไปใชประโยชน
ได  ทําใหเกิดสูตรอาหารมากมายหลายสูตร  สูตร
อาหารตนแบบที่ใชเพาะเลี้ยงสไปรูไลนานน นิยม

ใชในการเพาะเลี้ยงสไปรูไลนาในหองปฏิบัติการ
หรือใชผลิตสไปรูไลนาเพื่อการคา โดยคาดวาจะ
ไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูงโดยเฉพาะในเรื่องของ
โปรตีนคือ สูตร Zarrouk  ประกอบดวยสารตาง ๆ 
หลายชนิด 
 

 
สูตรอาหาร   Zarrouk 

   สาร                       กรัม/ลิตร 
โซเดียมไบคารบอเนต (NaHCO3)     16.80   
โซเดียมไนเตรต (NaNO3)                   2.50 
ไดโปแตสเซียมไฮโดรเจนออรโธฟอสเฟต (K2HPO4)   0.50 
โปแตสเซียมซัลเฟต (K2SO4)      1.00 
แมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4.7H2O)                  0.20 
เกลือแกง (NaCl)        1.00   
แคลเซียมคลอไรด 2-ไฮเดรต (CaCl2)                     0.04 
เฟอรัสซัลเฟต 7-ไฮเดรต (FeSO4.7H2O)                  0.01  
โซเดียมอีดีทีเอ 2-ไฮเดรต (Na2EDTA.2H2O)    0.08  
 
 
สารละลาย     A5                                            1  มล./ลิตร 
สารละลาย      B6               1  มล./ลิตร 
สารละลาย     A5     ประกอบดวย 
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กรดบอริค (H3BO3)                                2.86 
  แมงกานีสคลอไรด 4 ไฮเดรต (MnCl2.4H2O)                1.80 

ซิงคซัลเฟต 7-ไฮเดรต (ZnSO4.7H2O)    0.22 
  คอปเปอรซัลเฟต 5 ไฮเดรต (CuSO4.5H2O)                  0.08 
  โมลิบดินัมออกไซด (MoO3)     0.01 
  น้ํากลั่น        1000 มล. 

 
สารละลาย      B6       ประกอบดวย 

  แอมโมเนียมวานาเดท (NH4VO3)                             22.9 
  โปแตสเซียมไดโครมิคซัลเฟต 24-ไฮเดรต (K2Cr2(SO4).24H2O)       96.0 
  นิคเกิลซัลเฟต 7-ไฮเดรต (NiSO4.7H2O)               47.8 
  โซเดียมทังสเตท 2-ไฮเดรต (Na2WO4.2H2O)              17.9 
  ทิทาเนียมซัลเฟต   (Ti(SO4)3)                            40.0 
  โคบอลทไนเตรต 6-ไฮเดรต (Co(NO3)2.6H2O)            4.4 
  น้ํากลั่น        1000 มล. 
 
 สําหรับสารเคมีที่ใชเปนสาร AR เกรด    เฟอรัสซัลเฟตจะงายขึ้นถาเตรียมเปนสารละลายโดยละลาย
เฟอรัสซัลเฟต 0.2 กรัม ในนํ้ากลั่น 50 มิลลิลิตร และละลายโซเดียมอีดีทีเอ 1.6 กรัมในนํ้ากลั่น 50 มิลลิลิตร 
แลวผสมสารละลายที่เตรียมไดทั้งสองอยางเขาดวยกัน นําไปใชในปริมาณ 5 มิลลิลิตรตอลิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สูตรปุยที่แน

สูตรท่ี 1  
โซ
ได

คล่ืนเห
ตับอัก

 

“ การศึกษาโดยแพทยญ่ีปุน พบวาสไปรูไลนาชวยรักษาอาการทองเสีย 
ยีนอาเจียน ตามัว ผมรวง  เครียด และชวยรักษาโรคเบาหวาน โลหิตจาง 
เสบ ตับออนอักเสบ โรคกระเพราะอาหารอักเสบ โรคตอกระจกได “ 

(เจียมจิตต, 2535) 
 10  

ะนํา ใหใชในการเพาะเลี้ยงสไปรูไลนาปริมาณมาก 

สําหรับเพาะเลี้ยงสไปรูไลนา 1 ตัน หรือนํ้า 1000 ลิตร 
เดียมไนเตรท (NaNO3)        150   กรัม 
โปแตสเซียมหรือไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (K2HPO4 หรือ Na2HPO4)    30    กรัม 
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โซเดียมไบคารบอเนต (NaHCO3)                    1000  กรัม 
อามิ-อามิ หรือกากผงชูรส (ถามี) ชนิดเจือจาง 500 ซีซี หรือ ชนิดเขมขน 100 ซีซี 
***  ละลายปุยทีละตัวจนไดน้ําใส ถาปุยเกาะกันเปนกอนตําใหแหลกกอน 

 
สูตรท่ี 2  สําหรับเพาะเลี้ยงสไปรูไลนา 1 ตัน หรือ 1000 ลิตร 

โซเดียมไนเตรท (NaNO3)        150   กรัม 
ไดโปแตสเซียมหรือไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (K2HPO4 หรือ Na2HPO4)  30    กรัม 
โซเดียมไบคารบอเนต (NaHCO3)                    1000  กรัม 
น้ําทะเลในปริมาณที่ไมทําใหเกิดตะกอนขุนขาว (ประมาณ 10 – 50 ลิตร) 

 
สูตรท่ี 3   สําหรับเพาะเลี้ยงสไปรูไลนา  1 ตัน หรือ  1000 ลิตร 

โซเดียมไบคารบอเนต (NaHCO3)       3000   กรัม 
โซเดียมไนเตรท  (NaNO3)          500   กรัม 
ไดโปแตสเซียมหรือไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต  (K2HPO4 หรือ Na2HPO4)  150    กรัม 
โปแตสเซียมซัลเฟต (K2SO4)       300    กรัม 
โซเดียมคลอไรด หรือเกลือแกง (NaCL)       300    กรัม 
แมกนีเซียมซัลเฟต  (MgSO4.7H2O)          60    กรัม 
แคลเซียมคลอไรท (CaCl2)           12    กรัม 
เฟอรัสซัลเฟต (FeSO4.7H2O)            3    กรัม 
โซเดียมอีดีทีเอ  (Na2EDTA)         24    กรัม 
อามิ-อามิ หรือกากผงชูรส (ถามี) ชนิดเจือจาง 500 ซีซี หรือ ชนิดเขมขน 100 ซีซี 
***  สารเคมี:ใชสารเกรดการคาที่มีโลหะหนักนอย 

 
สําหรับการเพาะเลี้ยงสไปรูไลนาเพื่อใชกับสัตว ทําไดทํานองเดียวกับการเพาะเลี้ยงเพื่อใชกับคน แต

พิถีพิถันนอยกวา สะอาดนอยกวา เลี้ยงในบอดินได และไมจําเปนตองใชสารเคมีเปนปุย อาจจะใชมูลสัตว 
ปุยหมัก หรือของเหลือจากอุตสาหกรรมบางประเภท สูตรปุยที่แนะนํามีดังนี้ 

 
สูตรท่ี 1  ใชมูลสัตว  สําหรับเพาะเลี้ยง   1  ตัน 

มูลวัวหรือมูลไกแหง        2    กิโลกรัม 
โซเดียมไบคารบอเนต        1    กิโลกรัม 
***  แชมูลวัวหรือมูลไกแหง ในน้ํา 20 – 50 ลิตร เปนเวลา 7  วัน  แลวกรองเอาน้ําไปใช 
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“In Japan, thirty male employees with high 
cholesterol, mild hypertension, and hyperlipidemia 
showed lower serum cholesterol, triglyceride and 
LDL (undesirable fat) levels after eating Spirulina 
for eight weeks.  These men did not change their diet, except 
adding Spirulina (Henrikson, 1997)” 

สูตรท่ี 2  ใชปุยหมัก  สําหรับเพาะเลี้ยง  1   ตัน 
ปุยหมัก            กิโลกรัม 
โซเดียมไบคารบอเนต        1     กิโลกรัม 

 
แสง 

สไปรูไลนาเปนพืช เจริญเติบโตดวยการ
สังเคราะหแสง แสงเปนปจจัยที่สําคัญปจจัยหน่ึง 
ถาเปนการเพาะเลี้ยง เพื่อเก็บรักษาหรือสรางหัว
เชื้อในหองปฏิบัติการ หรือการเพาะเลี้ยงในขวด
แกวขนาดไมเทากัน 10 ลิตร ใชแสงนีออนแทน
แสงแดดได  แตถาเปนการเลี้ยงปริมาณมากเพื่อ
เก็บผลผลิตควรใชแสงแดด เพราะตองเพาะใน
ภาชนะใหญ หากจะใชแสงเทียมควรเปนแสงไฟที่
มีความยาวคลื่นสูง  ไมใชหลอดนีออนหรือหลอด
ใสธรรมดา จะสิ้นเปลืองและเปนการลอแมลงมา
ลงในถังหรือบอเพาะ  ความเขมของแสงที่เหมาะ
สมในหองปฏิบัติการคือ 8000 ลักซ หรือวางขวด
เพาะหางจากหลอดนีออนประมาณ 5 เซนติเมตร 
แตการเพาะเลี้ยงโดยใชแสงแดด ความเขม
แสง 10 กิโลลักซขึ้นไป ความเขมขนของแสง
จะขึ้นกับฤดูกาล  สถานที่ ชนิดของภาชนะ 
ความลึก และขนาดปากภาชนะ รวมทั้งความ
หนาแนนหรือปริมาณของสไปรูไลนาในนํ้า
เลี้ยง สามารถทราบไดวาปริมาณแสงเหมาะ
สมหรือไม  จากการสังเกตสีของสไปรูไลนา 
ถาสไปรูไลนามีสีจางลงคลายสีของคลอเรลลา

หรือเปนสีเขียวตองแสดงวาแสงคอนขางมาก 
หากสไปรูไลนาสีจางแบบมองเหมือนสีเปอนฝุน 
แสดงวาแสงมากเกินไปควรหาทางปรับลดแสงลง  
อาจจะกั้นผาพรางแสง ท่ีเรียกวาไซแรน หรือยาย
ภาชนะที่ใชเพาะเลี้ยงไปวางในที่ ๆ มีแสงนอยลง 
แตตองระวังไมใหอุณหภูมิสูงเกินไป จะทําใหส
ไปรูไลนาตาย ถาแสงนอยเกินไปสไปรูไลนาจะมี
สีเขมแตเพิ่มจํานวนชา หากเพาะเลี้ยงแลว 7 วัน 
สไปรูไลนาในนํ้า 1 ลิตร ยังไดนอยกวา 1 ชอน
กาแฟ หรือไมถึง  2 กรัม แสดงวาแสงนอยเกินไป 
สําหรับการเพาะเลี้ยงเพื่อเก็บผลผลิตแตเหมาะที่
จะเพาะทําหัวเชื้อ จึงควรหาวิธีใหถังหรือบอเพาะ
เลี้ยงไดรับแสงมากขึ้น 

 
 
อุณหภูม ิ

สไปรูไลนาในธรรมชาติเจริญเติบโตไดดีท่ี
อุณหภูมิ 30 – 420C  แตสําหรับสายพันธุที่แนะนํา
ใหเพาะเล้ียงเจริญเติบโตไดดีท่ีอุณหภูมิ 30 – 350C 

ถาอุณหภูมิระหวางกลางวันกับกลางคืนแตกตาง
กันมากเกิน 100C  สไปรูไลนาเจริญเติบโตไดไมดี  
ถาอากาศรอนอุณหภูมิสูง แตไมมีแสงแดดสไปรู
ไลนาจะออนแอลงหรือตายได 
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การทําใหน้ําหมุนวน 

สไปรูไลนาเปนแพลงกตอน คือลองลอยอยู
ในน้ําที่หมุนวน ทําใหทุกเสนสายของสไปรูไลนา
มีโอกาสผลัตเปลี่ยนหมุนเวียนกันรับแสงเพื่อใช
ในการสงัเคราะหแสง ทําใหอุณหภูมิของน้ํามีคา
ใกลเคียงกันทั้งภาชนะ และทําใหมีออกซิเจนเพียง
พอสําหรับการหายใจในตอนกลางคืน การทําให
น้ําหมุนวนทําไดหลายวิธี เชน การใชกังหันรอบ
ชาในบอรูปไข การใชใบพัดแบบเข็มนาฬิกาใน
บอกลม หรือการใชหัวทราย หรือทอเอสลอนเจาะ
รูตอกับปมลม  ขอสําคัญคือตองใหเกิดการเคล่ือน
ของมวลนํ้าอยางท่ัวถึงแตไมรุนแรง  เพื่อไมใหส
ไปรูไลนาตกตะกอนตายอยูกนถังหรือบอเพาะ
และเพื่อไมใหเสนสายของสไปรูไลนาบอบช้ํา 
แตกหัก เพราะเซลลของสไปรูไลนาบอบบางแตก
หักงาย ในชวงที่มีแสงแดด อากาศรอน ควรใหนํ้า
หมุนวนตลอดเวลา  ถาน้ํานิ่งประมาณ 1 ช่ัวโมง 

สไปรูไลนา
หรือตกตะก
แสงไมไดแ
หายใจ  
อากาศละล
ได  แตถ

การหยุดทําใหน้ําหมุนเกิน 2 ช่ัวโมง  จะไมมี
ปญหาอะไร 
 
น้ํา 

นํ้าที่ใชในการเพาะเลี้ยงสไปรูไลนาเพื่อ
เปนหัวเชื้อในหองปฏิบัติการ คือ นํ้ากลั่น เพื่อให
บริสุทธิ์สะอาด แตนํ้าที่ใชเพาะเลี้ยงสไปรูไลนา
ปริมาณมากจะเปนน้ําประปาที่ไมมีคลอรีน น้ําบอ 
หรือน้ําบาดาลที่ใสสะอาดไมมีโลหะหนัก ใชหุง
ตมไดก็ได  นํ้าบอหรือนํ้าบาดาลมักจะใชไดผลดี
กวานํ้าประปา เน่ืองจากมีสารปริมาณนอยที่สไปรู
ไลนาตองการอยูดวย  ถาเปนนํ้าในแหลงที่มีหิน
ปูนมากอาจจะชวยใหลดปุยไดมาก แตนํ้าฝนไม
เหมาะที่จะนํามาใชเพาะเลี้ยงสไปรูไลนา เน่ือง
จากมีฤทธิ์เปนกรดและมีปุยนอย แตถาเปนนํ้าฝน
ที่ถูกกักเก็บไวนานจนพีเอชไมเปนกรดก็สามารถ
ใชได 

 
 
 
 
 
 
 

“In Japan, Spirulina reduced kidney nephrotoxicity from mercury and 
pharmaceutical drugs in laboratory rats.  Scientists measured two indicators of 
toxicity-blood urea nitrogen (BUN) and serum creatinine.  When the rats were fed a diet 
% Spirulina, BUN and serum creatinine levels decreased dramatically”  

(Henrikson, 1997) 
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จะลอยขึ้นมาอยูที่ฝงน้ําอยางหนาแนน  
อนอยูกันภาชนะ ทําใหสังเคราะห
ละมีออกซิเจนไมเพียงพอในการ
เน่ืองจากเม่ืออากาศรอนออกซิเจนจาก
ายในน้ําไดนอยลง  สไปรูไลนาจะตาย
าอุณหภูมิต่ําและความหนาแนนไมมาก

ความเปนกรด – ดาง 

สไป รูไลน าเป นแพลงกตอนในกลุ ม
สาหรายสเีขียวแกมนํ้าเงินเจริญเติบโตไดดีในนํ้าท่ี
เปนดาง โดยทั่วไปสไปรูไลนาเจริญเติบโตไดดีท่ี
ความเปนกรด-ดาง หรือพีเอชของนํ้าอยูระหวาง 
8.5 – 11.0 การเลี้ยงสไปรูไลนาในนํ้าที่มีพี เอช
ประมาณ  10  จะทําใหแพลงกตอนในกลุมอ่ืน 
รวมทั้งจุลินทรียที่เปนเชื้อโรคเจริญเติบโตไมได 
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ในสูตรอาหารจึงใสโซเดียมไบคารบอเนต  ซึ่ง
นอกจากจะทําให นํ้าเปนดางแลวยังเปนแหลง
คารบอนที่สําคัญดวย  ในแหลงนํ้าที่มีปุยอุดม
สมบูรณแตพีเอชประมาณ 7 – 8 จะพบสไปรูไล
นาเจริญเติบโตรวมกับแพลงกตอนชนิดอ่ืน ๆ ดัง
น้ันเพื่อปองกันการปนเปอนของสิ่งมีชิวตอ่ืนควร
ปรับน้ําเลี้ยงใหมีพีเอช 9.5 –10.0  

 
ภาชนะที่ใชเพาะเลี้ยง 

การเพาะเลี้ยงในหองปฏิบัติการมักจะใช
หลอดทดสอบจานแกว หรือหลอดแกว เพราะ
เพาะเลี้ยงปริมาณนอยและทําความสะอาดไดงาย 
แตการเพาะเลี้ยงปริมาณมากเพื่อเก็บผลผลิต อาจ
จะใชถุงพลาสติกใส ตูปลา ถังพลาสติก ถังไฟ
เบอร บอซีเมนต บอดิน หรือบอดินปูพลาสติกก็
ได โดยตูปลาตองใชในที่ ๆ อุณหภูมิคอนขาง
สม่ําเสมอ เพราะอุณหภูมิในตูปลาเปลี่ยนแปลง
ตามอุณหภูมิอากาศไดเร็ว ถาอุณหภูมิระหวาง
กลางวัน และกลางคืนแตกตางกันมาก สไปรูไล
นาที่เลี้ยงในตูปลาจะตายไดงาย ถาเปนไปไดควร
ลึก 30 – 50 เซนติเมตร  ถาเปนถังไฟเบอร ถัง
พลาสติกหรือบอซีเมนตไมควรลึกเกิน 70 
เซนติเมตร สวนบอดินเหมาะกับการผลิตสไปรูไล
นาเพ่ือเปนอาหารของสัตว 
 

ความหนาแนนหรือปริมาณของหัวเชื้อ 

 การเพาะเลี้ยงสไปรูไลนาในหองปฏิบัติ
การที่ควบคุมอุณหภูมิอยูที่ 20 – 25 องศาเซลเซียส 
และควบคุมแสงอยูที่ 3,000 – 5,000 ลักซหรือต่ํา
กวานั้น  ใสสไปรูไลนาเพียงเสนเดียวลงในหลอด
ทดสอบ หรือใสสไปรูไลนาเพียงเล็กนอยลงใน
ขวดแกว สไปรูไลนาสามารถเจริญเติบโตไดอยาง
ชา ๆ แตถาเพาะเลี้ยงสไปรูไลนากลางแจงตองให
มีความหนาแนนของหัวเช้ือมากพอ น่ันคือควรใส
หัวเช้ือในปริมาณ 2 กรัม (เปยก) ตอนํ้า 1 ลิตร 
หรือในนํ้าเล้ียง 3 ลิตร มีสไปรูไลนา 1 ชอนกาแฟ 
หรือชอนโยเกิตดัชชี  ถาแดดจัดแตใสหัวเช้ือนอย
กวานี้เซลลสไปรูไลนาจะถูกฟอกใหซีดจางและ
ตายไป 

 
การตอเชื้อหรือการใสปุยเมื่อปุยหมด 

สไปรูไลนาเปนพืชลมลุกที่มีวงจรสั้นมาก
ประกอบกับสูตรปุยที่แนะนําใหใชมีปริมาณปุยที่
คอนขางตํ่า เพื่อใหเก็บผลผลิตไดภายใน 10 วัน  
ดังนั้นหากสไปรูไลนาใชปุยหมดแลวหรือเจริญ
เติบโตเต็มท่ีแลวยังไมตอเช้ือคือไมยายเช้ือไป
เพาะเลี้ยงในภาชนะใหม  ไมเก็บผลผลิตแลวใส
ปุยใหม  สไปรูไลนาอาจจะตายได 

ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงสไปรูไลนาขั้นตอนการเพาะเลี้ยงสไปรูไลนา  
 
การเตรียมหัวเชื้อในหองปฏิบัติการ 

 สไปรูไลนาที่แนะนําใหกินสดเปนสายพันธุที่
ยืดเปนเสนตรงและเปนสายพันธุของไทย ที่ไดมาจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ถาเปนไปไดผูเพาะเลี้ยง

ควรเลี้ยงหัวเชื้อสไปรูไลนาในจานวุน โดยใส
วุน 1.5% ใชปุยสูตร Zarrouk โดยไมเติมสาร
ละลาย A5 และ B6 เลี้ยงที่อุณหภูมิ 20–25 0C 
โดยใหแสงวันละ 12 ช่ัวโมง  เมื่อสไปรูไลนา
เจริญเติบโตโดยไมมีจุลินทรียอ่ืนปน จึงยายลง
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เลี้ยงในหลอดทดสอบที่ใสวุนที่เทแบบเอียง เลี้ยงส
ไปรูไลนาจนข้ึนดีจึงนําไปเก็บในตูเย็นอุณหภูมิ 4–5 
0C  ไวใชในรุนตอ ๆ ไป 
 
การเตรียมเชื้อตั้งตน 
 นําหัวเชื้อที่เก็บไวมาเลี้ยงในน้ําเลี้ยงในหอง
ปฏิบัติการจนไดปริมาณมากพอที่จะนําไปใชเปนเชื้อ
เริ่มตนในการเพาะเลี้ยงเพื่อเก็บผลผลิต โดยเพาะหัว
เชื้อใหไดมากพอหรือคํานวณใหในน้ําที่เพาะเลี้ยง 3 
ลิตร มีสไปรูไลนา 1 ชอนกาแฟ  เม่ือเร่ิมขยายหัวเช้ือ
นอกหองปฏิบัติการใสหัวเชื้อ 2  กรัม (เปยก) ตอนํ้า 1 
ลิตร  
  หากไมไดเตรียมหัวเชื้อเองสามารถติดตอขอ
บริการไดที่ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง 
กรมประมง จังหวัดสงขลา หรือ หนวยใหคําปรึกษา
และพัฒนาการเลี้ยงกุ งกุลาดํา  มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ ภาควิชาเพาะ
เลี้ ยง  คณะประมง  มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร 
กรุงเทพฯ  
 ที่สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว นํ้าชายฝง
ปจจุบันเร่ิมจําหนายหัวเชื้อลิตรละ  1 บาท   คือ ถา
ตองการเพาะเลี้ยง 100 ลิตร ก็ซื้อหัวเชื้อ 100 บาท 
ปริมาณเชื้อที่ไดไปสามารถเพาะได 100 ลิตร ไมวาจะ
ไดไปกี่ถุง เพราะจํานวนถุงขึ้นอยูกับความหนาแนน
ของหัวเชื้อ สามารถกรองสไปรูไลนาใหหนาแนนขึ้น
ไดเพื่อลดจํานวนกลองโฟมที่จะใชบรรจุ  การลําเลียง
พันธุโดยบรรจุกลองโฟมเหมาะสําหรับการลําเลียง
ระยะไกล  ถาตองเดินทางเกิน 1 วัน ควรเปดกลองเท
นํ้าแข็งที่ละลายแลวออกเพิ่มนํ้าแข็งและปดผนึกใหม
ทําเชนน้ีเรื่อย ๆ จนถึงปลายทาง  ถายังไมพรอมที่จะ
เพาะเลี้ยงก็นําหัวเชื้อไปเก็บในตูเย็นอุณหภูมิ  4 0C  

จนกวาจะเพาะเลี้ยงจึงนําออกจากตูเย็น  วางทิ้ง
ไวจนอุณหภูมิสูงขึ้นเทากับอุณหภูมิของนํ้าที่
จะใชเลี้ยง 
ขนาดภาชนะและการจัดวาง 

 การเพาะเลี้ยงเพื่อเก็บผลผลิต  ควรใช 
ภาชนะที่มีความจุไมตํ่ากวา 50 ลิตร ภาชนะ
ขนาด 50 – 100 ลิตร  ควรวางบริเวณชายคาที่
แสงแดดสองตรง 1 – 2 ช่ัวโมงตอวัน  ถาเปน
ภาชนะที่มีความจุต้ังแต 500 ลิตร  ใหวางกลาง
แจงโดยมีหลังคาใสกันฝน และมีไซแรนพราง
แสงเมื่อแดดแรงมากเกินไป   ลางภาชนะให
สะอาดตากแดดใหแหง พรอมติดต้ังอุปกรณที่
ทําใหน้ําเคลื่อน 
น้ํา 

 เตรียมนํ้าใหพรอมใช ถานํ้ามีตะกอน
ดินตองพักใหตกตะกอนกอน ถามีคลอรีนควร
ใหฟองอากาศเพื่อใหคลอรีนสลายเร็วขึ้น  ยัง
ไมตองใสน้ําลงในภาชนะที่จะเพาะเลี้ยง 
ปุย 

 ใชปุ ยเกรดการคาที่ปลอดภัยในการ
ปลูกพืช  ซื้อไดจากรานขายเคมีภัณฑ ซึ่งสวน
ใหญมีการขายปลีกดวย  ควรมีตาชั่งละเอียด
เพื่อชั่งปุยแตละชนิด  สําหรับ อามิ-อามิหรือ
กากผงชูรสตองเปนกากที่มาจากมันสําปะหลัง  
ติดตอซื้อไดที่บริษัทอายิโนะโมะโตะแตตอง
นําภาชนะ สําหรับใสไปดวย ในบางพื้นที่อาจ
จะมีรานจําหนายซื้อจากรานเหลานั้นก็ได  การ
ใสอามิ–อามิ ชวยใหสไปรูไลนาเจริญเติบโตดี
ขึ้นแตถาไมมีก็ไมตองใส  หากซื้อหัวเชื้อเพื่อ
ไปผลิตเลยโดยไมตองขยายหัวเชื้อในภาชนะ
เลก็ ๆ ควรจะเร่ิม ข้ันตอนดังน้ี 
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 1. เตรียมอุปกรณสําหรับเพาะเลี้ยง  สําหรับ
การเริ่มตนควรเลี้ยงในกลองพลาสติก รูปสี่เหลี่ยม 
ความลึกประมาณ 40 เซนติเมตร  ความจุประมาณ 
100 ลิตร จํานวน 2 ใบ  จัดวางบริเวณชายคา ดานทิศ
ตะวันออกไดจะดีกวาหรือใตตนไมที่แสงสวางตรงลง
กลองไดวันละ 1–2 ช่ัวโมง ซื้อเครื่องปมลม (air 
compressor) แบบมีหัวจาย 6 รู  พรอมสายยาง หัว
ทราย และตัวปรับลมหรือขอตอแยก เพื่อใชเมื่อขยาย
การเพาะเลี้ยง  ลางถัง และอุปกรณตาง ๆ ตากใหแหง
เตรียมไว  เตรียมเตาเสียบปลั๊กไฟของเครื่องปมลม 
 2.  เตรียมปุยและเคร่ืองช่ัง ใชปุยสตูรท่ี 1  สูตร
ที่ 2 หรือสูตรที่ 3  ก็ได สูตรที่ 1  ถาใสอามิ–อามิได
จะใหผลดีกวา และถาใชนํ้าบอหรือนํ้าบาดาลไดจะ
ใหผลดีกวาใชนํ้าประปา สูตรที่ 2 เหมือนสูตรที่  1  
ตางกันตรงที่ใหเติมนํ้าทะเลแทนอามิ-อามิ  เนื่องจาก
ในนํ้าทะเลมีสารที่สไปรูไลนาตองการในปริมาณ
นอย ๆ อยูมาก  แตตองปรับใสใหเปนนํ้าทะเลที่ใส
สะอาด เหมาะสมกับความเค็มของน้ําทะเล โดยใสนํ้า
ทะเลในสัดสวนที่ไมทําใหเกิดตะกอนขาว เพราะใน
น้ําทะเลมีแคลเซียมและแมกนีเซียม ที่จะทําปฏิกิริยา
กับโซเดียมไบคารบอเนตแลวเกิดตะกรันหรือเกิด
ตะกอนขาว ทําใหสูญเสียสารอาหารและรบกวนการ
เจริญเติบโตของสไปรูไลนา อีกทั้งทําใหการเก็บผล
ผลิตยุงยากขึ้น สูตรที่ 3  ปรับจากสูตร  Zarrouk  โดย
ใชเฉพาะสาร 9 ตัวหลัก และปรับลดปริมาณลง  สูตร
นี้แมจะใชน้ําประปาก็ใหผลดีกวาสูตรที่ 1  และสูตรที่ 
2  ทั้งในเรื่องของผลผลิต ความแข็งแรงของสไปรูไล
นาและปริมาณโปรตีน  สําหรับการผลิตเพื่อใชกับ
สัตว ถาใชปุยมูลสัตวตองแชนํ้ากอน เพื่อใหจุลินทรีย
ในธรรมชาติชวยยอยสลายมูลสัตวใหเปนปุย  สวน
การใชปุยหมักใชไดเลยเพราะผานการยอยสลายเรียบ

รอยแลว  ถาตองการนําสไปรูไลนาไปเลี้ยงใน
บออนุบาลหรือบอเลี้ยงกุงกุลาดําหรือปลา
กะพงขาวใหปรับเลี้ยงสไปรูไลนาโดยเติม
เกลือแกง 3% ไดความเค็มประมาณ  30 สวน
ในพันสวน สไปรูไลนาจะเจริญเติบโตไดดี
และนํ้าเลี้ยงไมเกิดตะกรันถึงแมวาในสูตรจะ
ใสโซเดียมไบคารบอเนต  แตเมื่อจะนําไปใช
ถาไมแนใจวาโซเดียมไบคารบอเนตหมดหรือ
ยังควรชอนเอาเฉพาะ สไปรูไลนาไปลางแบบ
นํ้าไหลผานใหโซเดียมไบคารบอเนตที่ติดอยู
หลดุออกไปกอน จึงนําสไปรูไลนาไปใช 
 ปุยที่ เปนสารเคมี  ซึ่งปุยเกรดการคาที่
ปลอดภัยในการนํามาใชเพาะเลี้ยงสไปรูไลนา 
หาซื้อปลีกไดจากรานขายเคมี ภัณฑทั้ งใน
กรุงเทพฯ และตางจังหวัดและควรจะซื้อเคร่ือง
ชั่งแบบที่ใชในการทําเบเกอรี่ไวดวยเพื่อใชชั่ง
ปุย 
 3.  เตรียมสวิงสําหรับชอนสไปรูไลนา 
โดยใชผาที่ใชสกรีนภาพขนาดตา 60 ไมครอน 
(1,000 ไมครอน = 1 มิลลิเมตร)  เพราะขนาด
ตาสม่ําเสมอดี  ทําความสะอาดงายและใชได
นาน (แตตองไมตากแดด) ผาสกรีนภาพซื้อได
จากรานจําหนายผาสกรีนภาพหรือสอบถามได
จากรานที่สกรีนภาพ กรอบสวิงควรเปนรูปสี่
เหลี่ยมผืนผาโดยมีดานยาว  10–12 น้ิว  ดาน
กวางประมาณ  8 น้ิว จะชอนสไปรูไลนาใน
กลอง 100 ลิตรไดงาย  และควรมีสวิงที่ทําดวย
อวนมุงสีขาวอีกอันหน่ึงไวกรองเศษตะกอน
หยาบที่ติดมา 
 4.  ติดตอพันธุสไปรูไลนา ถาซื้อที่ 
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ควร
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“People hve used Spirulina in facial 
creams and body wraps, and theere are repoets of 
peole taking itn baths to promote skin health.  
The Kaembu people in Chad have sued the frshly 
harvested algae as a skin poultice for treating 
certains diseases” (Henrikson, 1997) 

ซื้อ 100 บาท ในการลําเลียงอยาใหอุณหภูมิสูงเกิน 25 
0C  อาจจะใสกลองโฟมบรรจุน้ําแข็งแลวปดผาคาด
ดวยเทปสีน้ําตาลจะเก็บไดนาน สามารถกรองเชื้อให
เขมขนไดมาก เพ่ือลดจํานวนกลองโฟมท่ีใชบรรจุ
เหมาะกับการลําเลียงระยะทางไกล ๆ หรือใสไปใน
รถติดแอรแตตองไมท้ิงไวในรถเม่ือดับเคร่ืองยนต ไม
มีแอร  อุณหภูมิสูงไมมีแสง สไปรูไลนาจะตาย 
 สไปรูไลนาควรเริ่มตนเพาะเลี้ยงในตอนเชา
โดยตองดูใหอุณหภูมิของนํ้าท่ีจะใชแสงอุณหภูมิของ
หัวเชื้อสไปรูไลนาเทากัน  ถาไปถึงบานตอนเย็นควร
เปดถุงนําสไปรูไลนาใสในถังวางในที่เย็น ๆ ใหฟอง
อากาศไวกอน  ถาหากกรองมาอยางเขมขนควรเก็บ
ในตูเย็นอุณหภูมิ 4 0C ไดหลายวัน เม่ือพรอมจะเพาะ
เลี้ยงจึงนําออกมาเทใสภาชนะอ่ืนใหฟองอากาศ และ
ตรวจสอบดูวา ในหัวเชื้อ 1 ลิตร มีสไปรูไลนากี่ชอน
กาแฟหรือชอนโยเกิรตดัชชี  เพ่ือจะไดทราบวาจะเพ่ิม
นํ้าไดเทาไรจึงจะทําใหในนํ้า  3  ลิตรที่เร่ิมเพาะเลี้ยง
มีสไปรูไลนา 1 ชอนกาแฟ  โดยตักหัวเชื้อ 1 ลิตร เท
ลงในสวิงที่ทําดวยผาขนาดตา 60 ไมครอน  รอใหน้ํา
ไหลออกจนหยุดหยดเหลือแตสไปรูไลนาอยูในสวิง  
ใชชอนตักดูวาทั้งหมดมีกี่ชอนถา 1 ลิตร มี 1 ชอน 
แสดงวาเพิ่มนํ้าได 2 เทา ถามี 2 ชอน แสดงวาเพิ่มนํ้า
ได 5 เทา ถามี 3 ชอน แสดงวาเพิ่มนํ้าได 8 เทา  ถามี 4 
ชอน แสดงวาเพิ่มนํ้าได 11 เทา ถาได 10 ชอนกาแฟ 
แสดงวาเพิ่มน้ําได 29 เทา 

 5.  เอาปริมาณนํ้าหัวเชื้อรวมกับนํ้าที่จะ
เพิ่มลงไปจะไดปริมาณของนํ้าเลี้ยง สมมุติวา
หัวเช้ือ  1 ลิตร  มีสไปรูไลนา  2 ชอนกาแฟ 
เพราะฉะน้ัน ถามีหัวเชื้ออยู 20 ลิตร ก็จะเพิ่ม
นํ้าได 5 เทา คือ 100 ลิตร รวมเปน  120 ลิตร  
ชั่งปุยทุกตัวสําหรับนํ้า 120 ลิตร ละลายปุยแต
ละตัวดวยนํ้าสวนที่จะเติมลงไป และใสนํ้าให
มากพอเพื่อใหปุยละลายเร็ว สําหรับโซเดียม
ไบคารบอเนตในสตูรท่ี 3  ตองใชนํ้าละลายปุย
ประมาณ 10 – 20%  ของน้ําเลี้ยงทั้งหมด  ขณะ
ที่เตรียมปุยควรใสถุงมือและปดจมูกกันฝุนปุย
เขาจมกู ถุงปุยตองปดใหเรียบรอยไมใหอากาศ
เขา เพื่อกันปุยชื้นเกาะเปนกอน ถาปุยเกาะเปน
กอนทําใหแหลกกอนนําไปละลาย  สําหรับเฟ
อริสซัลเฟตตองละลายรวมกับโซเดียมอีดีทีเอ  
เพราะอีดีทีเอ จะชวยใหสไปรูไลนาใชเฟอริส
ซัลเฟตได  ละลายปุยจนไดนํ้าใสไมมีตะกอน 
จึงเทลงในกลองที่จะเลี้ยง หลังจากน้ันจึงเทหัว
เชื้อที่อุณหภูมิเทากัน (ใชน้ิวจุมดูก็ได)  ลงไป
ทําใหนํ้าเคล่ือนเปนการเร่ิมตนเพาะเล้ียง   
 6.  คอยสั งเกตดูทุก  1–2 ชั่วโมง  เมื่ อ
แดดเร่ิมจัด หากพบวาสไปรูไลนาสีซีดมอง
คล าย เป อน ฝุ น แสดงว าแส งมาก เกิ น ไป 
ตองการไซแรนกั้นแสงในชวงน้ันแลวเปด
ออกเมื่อแดดออนลง เพื่อใหสไปรูไลนาเจริญ
เติบโตไดดี ถาสไปรูไลนาเจริญเติบโตไดดี วัน
รุงข้ึนจะเห็นสีนํ้าเขมขน 
  7.  ต้ังแตเพาะเลี้ยงได 2 วัน  ตักสไปรู
ไลนา 1 ลิตร มาเทใสสวิง 60 ไมครอน เพื่อดู
การเจริญเติบโต ถาสภาพเหมาะสมนํ้าสไปรู
ไลนา 1 ลิตร จะมีสไปรูไลนา 2 ชอนกาแฟ 
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“ สไปรูไลนาเขมขน 1 และ  0.1 มก./มล.  ที่ฉีดเขาไป
ในกุงกุลาดํา ขนาด 10 – 15 กรัม   สามารถยับยั้งเชื้อ
ไวรัสตัวแดงดอกขาวได  (ปยาลัย และคณะ)”  

หลังจากเลี้ยงได 2 วัน ถา 1 ลิตร กรองสไปรูไลนาได
ไมตํ่ากวา 1 ชอนกาแฟ แสดงวาสามารถเก็บผลผลิต
ได ถาไมเก็บไปกินก็ขยายกลองเลี้ยงหรือบอเลี้ยงใน
ทํานองเดียวกับตอนเร่ิมตน  ในกรณีนี้เลี้ยงในกลอง
จนเก็บผลผลิตไดแลวก็แบงนํ้าสไปรูไลนาจากกลอง
ที่ 1 ไปเลี้ยงในกลองที่ 2  เพ่ิมนํ้า เพิ่มปุยตามสัดสวน
ทุกครั้งที่มีการเพิ่มนํ้า  ยกเวนกรณีที่ใสปุยเผื่อเอาไว  
จากสูตรที่ใหไวสามารถใสปุยเผื่อไวได 3 เทา  การใส
ปุยเผ่ือเอาไวจะมีสวนดีที่ชวยกันสิ่งมีชีวิตอ่ืนที่จะมา
ปนเปอน และไมตองละลายปุยบอย  เพียงแตคอยเติม
นํ้าเมื่อสไปรูไลนาเพิ่มจํานวนขึ้น   เมื่อสไปรูไลนา
เพิ่มจํานวนจนเก็บเกี่ยวได  อาจจะรอดูตอไปอีก 1–2 
วัน เผื่อวาสไป-รูไลนาจะเพิ่มผลผลิตไดอีก  ในสภาพ
ที่เหมาะสมนํ้าสไปรูไลนา 1 ลิตร  จะกรองไดเน้ือส
ไปรูไลนาถึง 5 ชอนกาแฟ  อยางไรก็ตามถามันไม
เพ่ิมข้ึนอีก ใหเก็บผลผลิตได  จะเก็บเกี่ยวกี่ครั้ง กี่วันก็
ได  แตเมื่อเหลือสไปรูไลนา 1 ชอนกาแฟในน้ําเลี้ยง 
3 ลิตร  ตองหยุดเก็บและใสปุย  กลองพลาสติกขนาด 
100 ลิตร  ถาเก็บผลผลิตคร้ังเดียวจะได สไปรูไลนา 
200 – 500 กรัม 
  ขอสังเกต ถาสไปรูไลนาที่เพาะเลี้ยงมีสีเขม
ข้ึนเร่ือย ๆ มองดูคลายเมฆสีเขียว  ใชแกวตักดูไมเห็น
ตะกอนแสดงวาสไปรูไลนาเจริญเติบโตดี  ถาสีซีด ๆ 
มีตะกอนแขวนลอย แสดงวาสไปรูไลนาตายอาจจะ
รอนเกนิไป ไมไดแสงหรือขาดปุย  ถาเพาะเลี้ยงเกิน 7 
วัน จึงไดสไปรูไลนา 1 ชอนกาแฟ/ลิตร  แสดงวาแสง
นอยเกินไปไมเหมาะสําหรับการเลี้ยงเพื่อเก็บผลผลิต
แตเหมาะ สําหรับการเลี้ยงเพื่อเก็บผลผลิตแต
เหมาะสําหรับ สําหรับการเก็บรักษาหรือเตรียมหัว
เชื้อเพราะจะไมคอยตาย  หากพบสไปรูไลนาเกาะ
กลุมใหใชมือตีเบาๆ หรือเพิ่มการเคลื่อนของนํ้าอยา

ใหเกาะกลุม  ถาไมมีสีเขียวเลยเปนสีขาว หรือ
สีน้ําตาลแสดงวาตายแลว 
  8.ระหวางการเพาะ เลี้ ยงในช วงที่
อากาศเย็น  หรือหลังเที่ ยงคืนใหถอดปลั๊ก
เครื่องปมลม 2 ชั่วโมงหรือนานกวาน้ัน เพื่อ
ประหยัดไฟยืดอายุการใชงานของเคร่ือง  และ
เพ่ือตรวจดูสภาพของ สไปรูไลนา  ถาสไปรูไล
นาลอยอยูผิวนํ้ามาก แสดงวาสปรูไลนาแข็ง
แรงและสวนใหญแกแลว   ถาเห็นนํ้าเปนสี
เขียวทั่วภาชนะ  แสดงวาแข็งแรงดีแตยังออน 
แตถาสวนใหญจมอยูขางลางแสดงวาไมแข็ง
แรงหรือกําลังขาดปุย 
 
วิธีเก็บเกี่ยว 

 ควรเก็บเกี่ยวในชวงเชามือหรือชวง
อากาศเย็น  โดยหยุดเคร่ืองทําใหนํ้าเคลื่อน 1 – 
2 ชั่วโมงถาอากาศเย็น  หรือหยุดเคร่ือง 5 – 10 
นาที เมื่ออากาศรอน   แลวตักนํ้าในบอ หรือ
กลองเพาะใสสวิงซอน 2 ชั้นโดยสวิงหยาบอยู
บน  สไปรูไลนา 
 
จะคางอยูในสวิงขนาด 60 ไมครอน  ขณะที่
ตะกอนหยาบคางอยูในสวิงตาหยาบ สวนน้ํา
เลี้ยงพรอมตะกอนขนาดเล็กจะหลุดออกไป เท
นํ้าสะอาด (ใชนํ้าแชนํ้าแข็งยิ่งดี)  ลงบนสไปรู
ไลนาเบาๆ ใชมือชอนใตสวิง ขยับมือเพื่อชวย
ใหทุกเสนสายของสไปรูไลนาไดรับการลาง
โดยนํ้าไหลผานหลาย ๆ คร้ัง จนสะอาด สไปรู
ไลนา 1 ขีด ใชน้ําลางประมาณ 15 – 20 ลิตร 
สไปรูไลนาที่ลางสะอาด  สีจะเปนมันเนื้ อ
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“  สารสกัดจากสไปรูไลนา สามารถยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเช้ือเรืองแสงจากกุงกุลาดําได 
หลังจาก บมไว  48ช่ัวโมง  (อรพิน และคณะ) ” 

ละเอียด กลิ้งในถุงพลาสติก ดมดูไมมีกลิ่นชิมดูไมได
รสอ่ืนยกเวนหวานมันเล็กนอย ถากลืนจะรูสึกลื่นคอ  
ลางเสร็จกินไดทันที  หากยังไมกินใหบรรจุภาชนะ
แลวแชน้ําแข็งทันที เพื่อรักษาคุณภาพ 
  
 ขอสังเกต สไปรูไลนาที่แนะนําใหเพาะเลี้ยง
เพื่ อ กิ น ส ด จ ะ มี สี เขี ย ว ส ด ใส   ทํ า ให ส ด ชื่ น
กระปร้ีกระเปราขึ้น  หลังจากกินประมาณ  10 นาที  
ถาทาใบหนาแลวทิ้งไวใหแหงจะรูสึกตึงที่ใบหนา  
ลางออกจะเห็นใบหนาสะอาดขึ้น  ถาปวดทองอาการ
จะทุเลาหลังจากกินเขาไปไมเกิน 1 ชม. 
 เก็บในตูเย็นใตชองแชแข็ง (แตไมเปนนํ้าแข็ง) 
หรือแชในนํ้าแข็ง  ถาแชในนํ้าแข็งตลอดจะเก็บได 14 
วัน   หรือเก็บที่ อุณหภูมิ  1 - 20C ไดนาน  3 – 10 วัน  
แตตองเก็บเกี่ยวมาอยางดี และไมนําออกนอกตูเย็น 
หากรับประทานไมหมดภายใน 7 วัน และไมไดแช
นํ้าแข็งควรนําไปแชแข็งหรืออบหรือตากแหง จะเก็บ
ในตูเย็นไดนานแตคุณคาทางอาหารจะลดลง โดยการ
แชแข็งคุณคาจะลดลงนอยกวาการทําแหง 
 ผูเขียนแนะนําใหกินสไปรูไลนาสดโดยไม
ปรุงแตง   เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดจากการกิน  
เน่ืองจากสไปรูไลนาไมมีรสชาติที่นารังเกียจแตอยาง
ใด  ถาคนในนํ้าแลวด่ืมก็เหมือนด่ืมนํ้าเปลา  สามารถ
กินแทนอาหารแตละม้ือได  มีการทดลองกินสไปรูไล
นาอยางเดียว 30-107 วัน ไมพบผลขางเคียงใด ๆ หาก
ใครหิวเกง  ควรคนในนํ้าด่ืมทุกคร้ังที่รูสึกหิวจะชวย
ลดความอวนไดดี และชวยคนที่ไมมีเวลากินอาหาร
ไดมาก   ถากินกอนนอนจะหลับสบายและต่ืนขึ้น
มาสดชื่น  ผูเขียนอยากใหผูอานลองทําดู 

 ในการใชเปนอาหารของสัตว ถาเปน
ปลาสวยงาม เชน ปลาหางนกยูง หรือปลาทอง 
สามารถใสสไปรูไลนาสดใหปลากินไดเลย 
โดยตัก สไปรูไลนาสดใสลงไปในตูปลา   ปลา
จะมาฮุบกินทันที   และสามารถใชเปนสวน
ผสมในอาหารผสมสําหรับสัตว หรือใชสไปรู
ไลนาสด 10 – 20  กรัม ปนโดยไมตองเติมนํ้า
ใหละเอียดคลุกอาหารสําเร็จ 1 กิโลกรัม ใหกุง
หรือปลากินอยางนอยวันละ  2 มื้อ จะทําให
ปลาสีสดกุงสีสวย โตดีและไมเปนโรค 
 สไปรูไลนาที่ เพาะเลี้ยงดวยสูตรที่  1 
และสูตรที่ 2  มีโปรตีนประมาณ 45% โปรตีน
จะตํ่ากวาน้ีเมื่อยืดเวลาในการเก็บผลผลิตออก
ไปที่ 13 วัน คือมีโปรตีน 30%  สไปรูไลนาที่
เพาะเลี้ยงดวยสูตรที่  3 เมื่อเก็บตัวอยางไป
วิเคราะหโปรตีนพบวา ตัวอยางที่เก็บเมื่อเลี้ยง
ได  7 วัน  มีโปรตีน  69% เมื่ อ เลี้ ยง  10 วัน  มี
โปรตีน  64% และเมื่อเลี้ยง 13 วัน  มีโปรตีน 
53% 

สไปรูไลนาสดที่ผลิตตามวิธีที่ สถาบัน
วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง แนะนํา พบ
แบคทีเรียนอยมากและไมพบแบคทีเรียที่เปน
เชื้ อโรค  สํ าห รับป ริมาณโลหะหนัก  พบ
ปริมาณแคดเมี่ยม   0 – 0.0104  สวนในลาน 
ตะกั่ว 0.05 – 0.1940  สวนในลาน สารหนู 0.9 
– 1.025 สวนในลาน ซึ่งไมเกินมาตรฐาน 
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การเพาะเลี้ยงสไปรูไลนาการเพาะเลี้ยงสไปรูไลนา  
แบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบเศรษฐกิจพอเพียง  

 
 การที่ ตองนอมเอาปรัชญา   “เศรษฐกิจพอ
เพียง”  ของในหลวงรัชกาลที่ 9  มาใชก็ดวยเห็นวา
เหมาะสมที่สุด  ถึงแมวาสไปรูไลนาจะพบไดทั่วไป
ในแหลงน้ําของไทย  แตเพราะแผนดินของเราอุดม
สมบูรณไปดวยพืชพันธุธัญญาอาหาร สัตวน้ํา สัตว
บก   บรรพบุรุษของเราจึงไมเคยสอนใหกินสไปรูไล-
นามากอน  ถึงแมวาสไปรูไลนามีจําหนายมานานแต
ก็อยูในลักษณะของสไปรูไลนาแหงอัดเม็ด   บรรจุ
แคปซูล  หรือเปนผลิตภัณฑอ่ืนที่ อย. ตองควบคุม
และมีผูกินจํากัด มีผูรูจักอยูในวงแคบ  การกินสไปรู
ไลนาสดก็เหมือนการกินผักสด  ถาจะขายก็ไมตอง
ขอ อย. แตตองอธิบายใหผูซือ้เขาใจถึงประโยชนและ
มั่นใจในสินคา วิธีงายที่สุดคือกินใหเห็นเปนตัวอยาง 
ผูขายจึงตองกินกอนเหลือจึงขายเพื่อนในละแวกเดียว
กัน เข าหลักการทํ ากิน เองเหลือจึงขายเพื่ อน  อีก
ประการหน่ึงเน่ืองจากสไปรูไลนาเปนเหมือนผักที่มี
ขนาดเล็กมาก เนาเสียงายมาก  อีกทั้งการเพาะเลี้ยง 
การเก็บผลผลิตตองพิถีพิถันมาก  และไมตองการให
เก็บรักษานานเพราะจะทําใหความสดลดลง จึงตอง
ทําแบบเศรษฐกิจพอเพียงขายกันในละแวกบาน เพื่อ
ใหผูซื้อมีโอกาสตรวจสอบการผลิตของผูขายและผู
ขายการันตีดวยการกินเองดวยทางหน่ึง 
 ผูที่ประสงคจะทําธุรกิจผลิตสไปรูไลนาขาย
สดทุกราย ตองเร่ิมจากการเพาะเล้ียงเพ่ือกินเองกอน  
เหลือจึงขายเพื่อนในละแวกบานเพื่อลดคาเก็บรักษา 
คาขนสง และคนกลาง ขณะที่ผูซื้อไดรับประโยชน
สูงสุด และจะกลายเปนคนกลางที่ไมตองใหผล
ประโยชนเหมือนการขายตรงแบบสากลที่ใชกันอยู  

ขณะท่ีสามารถตรวจสอบการผลิตในเร่ืองของ
ความสะอาดและการปลอมปนได 
 วิธีการคือผูผลิตตองเพาะเลี้ยงกินเอง
และใหคนที่รักนับถือหรือคนจนที่ปวยกิน ทุก
คนที่กินกอนจะกลายเปนพรีเซนเตอรหรือตัว
อยางใหเห็น  หลังจากน้ันจึงเร่ิมขายโดยตอง
อธิบายใหผูซื้อเขาใจประโยชน  การกิน และ
ราคา  เนื่องจากหลายคนยังติดยึดคําโฆษณาที่
เกินจริงและเชื่อวาของดีตองแพงหรือตองมา
จากเมืองนอก  ถาผูซื้อกินเปนอาหารเพื่อชวย
รักษาโรคเขาตองกินเปนประจํา เมื่อสุขภาพ
เขาดีขึ้น เขาจะนึกถึงคนที่เขารักและซื้อหรือ
แนะนําใหคนเหลาน้ันกิน  ผูขายก็จะไดลูกคา
เพ่ิมและมีรายไดประจํา พรอมทั้งแนะนําใหผู
ที่ไมไดเจ็บปวยกินเพื่อรักษาสุขภาพดวย ผูขาย
ก็จะขายไดมากขึ้น โดยลูกคาสวนหน่ึงไดจาก
การแนะนําของผูที่ซื้อกินกอน อยางไรก็ตาม
จากการเก็บขอมูลที่ผานมาราคาขายไมควร
เกินกิโลกรัมละ 500 บาท  ถาขายแพงกวาน้ีจะ
มีลูกคาจํากัด หาลูกคายากหรือลูกคาจะกินเปน
ยาคือกินเฉพาะเวลาที่เจ็บปวยซึ่งบางครั้งก็ชวย
ไมทัน เพราะสไปรูไลนาคืออาหารที่วิเศษไม
ใชยาวิเศษ อีกประเด็นหน่ึงคือถาขายแพงเกิน
ไปจะมีลูกคาสวนหน่ึงพยายามเพาะเลี้ยงกิน
เอง  แตถาหากลูกคาเปนชาวตางประเทศจะ
สามารถขายไดแพงกวาน้ี  เพราะคาของเงิน
ของเขาสูงกวาของเรา ถามีที่ดินวางและโลง
ประมาณ  30 ตารางเมตร  ไมมีตนไมห รือ
อาคารบังแดด มีเงินลงทุนประมาณ   15,000  
บาท  สามารถเพาะเลี้ยงสไปรูไลนาในบอจุนํ้า
ไดประมาณ 10 ตัน ไดผลผลิต  2–6 กิโลกรัม/
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วัน  ตนทุนประมาณ  100 – 150 บาท/กิโลกรัม ไมคิด
คาแรงและคาที่ดิน    ถาผลิตเกรดสัตวตนทุนจะตํ่า
กวาน้ีมาก น่ันคือถาขายกิโลกรัมละ 500 บาท จะมี
รายไดหักคาใชจายแลวเฉลี่ยวันละประมาณ   1,000 
บาท 
 หากผูผลิตตองการขยายตลาดสามารถทําได
โดยไปตั้งจุดผลิตในแหลงที่จะขายใหมในรูปของการ
รวมทุน หรือจางผลิต ไมใชมีแหลงผลิตแหลงเดียว
แลวสงขายทั่วประเทศ  ทําใหผูบริโภคตรวจสอบผู
ผลิตไดยากและทําใหสินคาแพงขึ้นดวยคาขนสง คา
เก็บรักษา คาสรางภาพ และคาใชจายอื่น ขอควรคํานึง 
: เมื่อยังไมมีลูกคาหรือไมมีออเดอรยังไมควรขยาย
การผลิต  เพราะสไปรูไล-นาสดกักตุนนานไมได 
 ผูเขียนหวังใหการเพาะเลี้ยงสไปรูไลนาแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนธุรกิจท่ีดี ไดกุศลเพราะชวยให
คนมีสุขภาพดี  ไมอยากใหคากําไรเกินควร ถาทําเปน
อาชีพจะเปนอาชีพที่มั่นคงไมวาจะเปนอาชีพเสริม
หรืออาชีพหลัก แตตองมีความสามารถและมีคุณ
ธรรมจึงจะเปนไปได 
 
บทสงทาย 
 เราควรกินอาหารใหครบ 5 หมู หลากหลาย
ดวยสารอาหาร ในปริมาณที่รางกายตองการทุกวัน  
แตในความเปนจริงเราไมคอยไดกินอาหารในหมูไว
ตามิน และเกลือแร  ซึ่งสวนใหญตองไดจากผัก ผล
ไมสดหลายชนิด และควรจะปลอดสารพิษ แตหายาก
และบางอยางกินยากเพราะไมชอบหรือราคาแพงและ
เก็บไดไมนาน สไปรูไลนามีโปรตีนสูง และเปน
โปรตีนท่ีดี ไขมันต่ํา  แตมีกรดไขมันที่ดีสูง อุดมไป
ดวยไวตามินและเกลือแรหลายชนิด มีสารที่จะชวย
ตานสารพิษและเช้ือโรค จึงเปนอาหารท่ีดีมี

ประโยชนตอรางกายมาก  ควรกินเปนประจํา
ทุกวัน วันละ 1–2 ชอนโตะ และกินเพิ่มขึ้นเมื่อ
ตองการชวยรักษาโรคในยามเจ็บปวย 
 สไปรูไลนาเพาะเลี้ยงไดไมยาก  หากผู
อานเขาใจคําแนะนําที่เขียนไวในหนังสือเลมนี้ 
และตั้งใจจริง  ทุกคนจะเพาะเลี้ยงสไปรูไลนา
ไดไมวาจะอยูภาคไหนของประเทศไทย  ไมวา
จะเปนเด็กหรือผูใหญ  ผูหญิงหรือผูชาย  และ
ไมวาจะเรียนสาขาไหน  จบป. 4  หรือจบ
ปริญญาเอก 
 ความดีที่เกิดขึ้นจากหนังสือเลมนี้ขอยก
ใหกับนักวิจัยทุกคนที่ศึกษาเรื่องสไปรูไลนา
โดยเฉพาะศาสตราจารยฮิโรชิ  นากาบูระ พี
เอช.ดี.,ดี.เอช.ซี และ ดร.คริสโตเฟอร  ฮิลส   ผู
บุกเบิกการเพาะเลี้ยงสไปรูไลนา โดยหวังจะ
ใหสไปรูไลนาเปนอาหารของคนทั่วโลก 
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