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กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ไดใหความสําคัญกับการถายทอดองคความรูเพื่อ

สงเสริมอาชีพการเลี้ยงสาหรายพวงองุน จึงไดจัดอบรมเรื่อง “การจัดการความรู การเพาะเลี้ยงและแปรรูป

สาหรายพวงองุน” เพื่อหาแนวทางพัฒนาระบบการเลี้ยงสาหรายพวงองุนและยกระดับไปสูมาตรฐานฟารม

เพาะเลี้ยง ตลอดจนการพัฒนาเทคนิคการจัดการหลังเก็บเกี่ยว พัฒนาตนแบบผลิตภัณฑสําหรับการบริโภค 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงสาหรายพวงองุนของเกษตรกร มุงสูการเปนสินคาอาหารปลอดภัยและไดรับการ

รับรองมาตรฐานเพื่อใหไดรับความเชื่อม่ันจากผูบริโภคของตลาดทั้งในและตางประเทศ รวมถึงการออก

ใบรับรองโดยรับประกันวาสาหรายพวงองุนที่ผลิตไดจากฟารมเกษตรกรของประเทศไทยเปนสินคาอาหาร

ปลอดภัยไรสารเคมีและสารตกคาง กอใหเกิดความมั่นใจในสินคาตอผูบริโภค เปนการยกระดับคุณภาพของ

อาชีพเกษตรกรใหเกิดความมั่นคง มั่งค่ังและ ยั่งยืนจากการเปนผูนําในตลาดสินคาสาหรายพวงองุนในอนาคต 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเพชรบุรี ไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานการเลี้ยง

สาหรายพวงองุนและการจัดการสาหรายพวงองุนหลังการเก็บเก่ียว  สําหรับใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานการเลี้ยงและการจัดการสาหรายพวงองุน  เพื่อใหการปฏิบัติงานและการจัดการ

ทุกขั้นตอนถูกตองและมีมาตรฐาน นอกจากน้ีคูมือฉบับนี้สามารถใชเปนแนวทางในการถายทอดความรูใหแก

เกษตรกรในการสรางอาชีพเลี้ยงสาหรายพวงองุนแบบมีมาตรฐาน 

ผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวาคูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนทั้งแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน

รวมทั้งผูที่สนใจการเพาะเลี้ยงสาหรายพวงองุนตอไป 

 

 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจังหวัดเพชรบุรี   

กันยายน 2560 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

       หนา 

บทนํา                                                                                                          1 

ลักษณะทั่วไปของสาหรายพวงองุน        1 

การแพรกระจาย          2 

ความเปนมาดานการเลี้ยงสาหรายพวงองุนของไทย      2 

ประโยชนของสาหรายพวงองุน        3 

คุณคาทางโภชนาการของสาหรายพวงองุน (C. lentillifera)     4 

การเลี้ยงสาหรายพวงองุนแบบพัฒนา                                                        5 

ขั้นตอนการเลี้ยงสาหรายพวงองุนในระบบบอดิน                                                         6 

1. การเลือกทําเล         6 

2. ปจจัยแวดลอมที่เหมาะสม                                                                   6 

3. การเตรียมบอ         7 

4. การเตรียมน้ํา         7 

5. การทําแผงเลี้ยงสาหราย        8 

6. การเตรียมแผงตนพันธุสาหราย       8 

7. การจัดการระหวางการเลี้ยง       9 

8. การเก็บเก่ียวผลผลิตสาหราย               10 

9. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว               10 

10. การบรรจุและการเก็บรักษาสาหรายระหวางการลาํเลียง            12 

ภาคผนวก                                                                                   

การคัดแยกเกรดตนพันธุสาหรายพวงองุน                                                                13 

ขั้นตอนการขอมาตรฐานฟารมสาหรายทะเล GAP (กรมประมง)                                      14 

แผนผังบอเล้ียงสาหรายพวงองุน                19  

การถายทอดงานหลังการเขารับการอบรม                                                                20 

 

 

 

 



เอกสารเผยแพร่ศนูย์วจิยัและพฒันาการเพาะเลียงสตัว์นําชายฝังเพชรบรีุ กนัยายน  
 

บทนํา 

 

สาหรายพวงองุน (Caulerpa lentillifera J. Agardh) เปนสาหรายทะเลสีเขียวอยูในครอบครัว 

Caulerpaceae มีลักษณะเปนเม็ดกลมเล็กรวมกนัเปนชอคลายกับพวงองุน หรือไขปลาคาเวียร จึงมีชื่อเรียกใน

ภาษาอังกฤษวา "Sea grapes" หรือ "Green caviar" นอกจากน้ียังมีชื่อของแตละประเทศที่ใชเรียก ไดแก 

Lelato, Ararusup, Lato สวนชาวญี่ปุนจะเรียกสาหรายชนิดนี้วา "Umibudo" ซ่ึงแปลวา “องุนในแหงทอง

ทะเล”  

 

อนุกรมวิธานของสาหรายพวงองุน 

 Division Chlorophyta  

  Class Chlorophyceae  

    Order Caulerpales  

      Family Caulerpaceae  

        Genus Caulerpa 

 

ลักษณะทั่วไปของสาหรายพวงองุน (C. lentillifera J. Agardh) 

สาหรายชนิดนี้มีสวนคลายลําตนที่เรียกวา ทัลลัส เปนทอติดตอกันตลอด ซ่ึงประกอบดวยสวนที่

คืบคลานไปตามพื้นและแตกแขนงได มีสวนคลายรากเปนฝอยทําหนาที่ยึดเกาะ สวนของแขนงต้ังตรงสูง 1-10 

เซนติเมตร และประกอบดวยรามูลัสที่ทําหนาที่คลายใบลอมรอบ แตละรามูลัสมีกานสั้นๆ และสวนปลายมี

ลักษณะเปนเม็ดกลมเสนผานศูนยกลาง 1.5-2 มิลลิเมตร เบียดแนนรอบแขนงทําใหมีลักษณะคลายชอองุน 

รามูลัสมีรอยคอดระหวางกาน และสวนที่เปนเม็ดกลมสีเขียวใสเปนลักษณะเฉพาะของสาหรายพวงองุนชนิด  

C. lentillifera 

 

 

 

 

 

 

รอยคอดระหวางกาน 
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 การแพรกระจาย 

สาหรายชนิดนี้มักพบข้ึนบนกอนหิน หรือพื้นทรายที่น้ําต้ืนๆ ใกลแนวปะการัง (Lewmanomont 

and Ogawa 1995) นอกจากนี้สามารถพบไดในพื้นทรายปนโคลน และสามารถปรับสภาพใหเจริญเติบโตไดดี

ในบอเล้ียง โดยความเค็มที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตอยูระหวาง 27-33 สวนในพันสวน และสามารถทนตอ

การเปล่ียนแปลงความเค็มในชวงกวางระหวาง 25-35 สวนในพันสวน แตไมสามารถเจริญเติบโตในน้ําจืด  

สาหรายพวงองุนแพรกระจายในเขตรอน แถบมหาสมุทรอนิเดียและแปซิฟก ประเทศหลักๆ ที่พบ

สาหรายชนิดนี้ ไดแก อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม ญี่ปุน ไทย และปาปวนิวกินี นอกจากนี้ยังพบการ

แพรกระจายตามชายฝงตะวันออกของทวีปแอฟริกา ไดแก แอฟริกาใต โมซัมบิก มาดากัสการ แทนซาเนีย 

เคนยา มอริเทียสและโซมาเลีย สําหรับประเทศไทยนั้นพบมากตามชายฝงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก แตใน

ปจจุบันไดมีการแพรขยายไปยังภูมิภาคตางๆ ทั้งฝงอันดามันและอาวไทยตอนบน 

 

ความเปนมาดานการเลี้ยงสาหรายพวงองุนของไทย 

กรมประมงไดรเิร่ิมเลี้ยงสาหรายพวงองุนมาต้ังแตป พ.ศ.2536 โดยสถานเีพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง

จังหวัดเพชรบุรี ในขณะน้ันไดรับพันธุสาหรายพวงองุนจากอาจารยกาญจนภาชน ลิ่วมโนมนต คณะประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งนํามาจากเกาะกระดาษ จังหวัดตราด เพื่อใชประโยชนในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

โดยนํามาใชปรับสภาพน้ําดวยวิธีทางชีวภาพ ตอมาในป พ.ศ.2557 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงเพชรบุรี 

ไดรับมอบหมายใหพัฒนาเทคนิคการเล้ียงสาหรายพวงองุน และพัฒนารูปแบบการผลิตสาหรายพวงองุนแบบ

ครบวงจร เพื่อการขยายผลเชิงพาณิชย โดยสามารถเล้ียงใหมีปริมาณมาก เก็บเกี่ยวผลผลิตไดสมํ่าเสมอ 

คุณภาพดี และสะอาด พรอมไดขยายผลสูเกษตรกรโดยการจัดทําฟารมสาธิต ตลอดจนสงเสริมเกษตรกรและ

ผูประกอบการนําไปเพาะเลี้ยง ทําใหปจจุบนัมีฟารมเกษตรกรผูเล้ียงสาหรายพวงองุนทั่วประเทศไมนอยกวา 30 

ฟารม นอกจากนี้ไดมีการขึ้นทะเบียนฟารมและไดรับการรับรองการจัดการฟารมเพาะเลี้ยงสาหรายที่ดี (GAP) 

จํานวน 2 ฟารม แสดงใหเห็นวามีแนวโนมของจํานวนเกษตรกรท่ีสนใจหันมาผลิตสาหรายพวงองุนเพิ่มมากขึ้น

เร่ือยๆ ทั้งในดานของการผลิตเปนสินคาหลักในการจําหนายเพื่อการบริโภค หรือเปนสินคาพลอยไดจากการ

ปลูกเพื่อปรับสมดุลของระบบนิเวศนในบอเพาะเล้ียงสัตวน้ําแลวเก็บเกี่ยวสาหรายมาเพื่อจําหนายเปนรายได

เสริมและกอใหเกดิการสรางอาชีพใหมดวย 
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ประโยชนของสาหรายพวงองุน 

สาหรายพวงองุน จัดเปนอาหารสุขภาพมีคุณคาทางอาหารสูง ทําอาหารไดหลากหลายเมนู เชน 

สมตําสาหรายทะเล น้ําพริกสาหราย แซลมอนโรล คานาเป ฯลฯ นอกจากน้ียังมีวิตามินอีกจํานวนมาก ไมวาจะ

เปนวิตามินเอ, บี, ซี, อี, และ เค ฯลฯ ที่รางกายดูดซึมไปใชไดงาย มีแคลอรีตํ่า และกากใยสูงปองกันทองผูก

และริดสีดวงทวาร เหมาะสําหรับผูตองการลดความอวน และเปนแหลงแคลเซียมท่ีสําคัญ สามารถชวยปรับ

สมดุลในรางกาย และรักษาความชุมชื้นของเซลลผิว บํารุงสมอง บาํรุงเสนผม สามารถรับประทานไดทุกเพศทุก

วัย ดวยคุณประโยชนที่มากมายจึงทําให “สาหรายพวงองุน” กลายเปนอาหารสุขภาพที่กําลังไดรับความนิยม

และมีราคาคอนขางสูง นอกจากนําสาหรายพวงองุนมาบริโภคแลว ปจจุบนัไดมีการนําสารกสัดจากสาหรายพวง

องุนมาใชเปนสวนผสมในผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางอีกดวย 
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คุณคาทางโภชนาการของสาหรายพวงองุน (C. lentillifera) 

องคประกอบทางเคมีอยางหยาบ กรัม/100 กรัมนํ้าหนักแหง 

โปรตีน 8.55 

ไขมัน 1.92 

เยื่อใย 3.87 

เถา 56.84 

คารโบไฮเดรต 32.69 

พลังงานรวม (Kcal/100g) 182 

น้ําหนกัแหง (g/100 g สด) 4.68 

วิตามิน มิลลิกรัม /100 กรัมนํ้าหนักสด 

E 0.13 

C 1.00 

Thiamin (B1) 0.03 

Riboflavin (B2) 0.02 

β-carotene (A) 35.62 

เกลือแร มิลลิกรัม/ 100 กรัม น้ําหนักแหง 

ฟอสฟอรัส 106 

โปแตสเซียม 855.6 

แคลเซียม 748.4 

แมกนีเซียม 1505 

สงักะสี 5.66 

แมงกานีส 56.879 

เหล็ก 5.627 

ไอโอดีน 1.319 

โลหะหนัก มิลลิกรัม/ 100 กรัม น้ําหนักแหง 

อารเซนิก <0.01 

แคดเมียม <0.001 

ตะกั่ว <0.01 
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การเลี้ยงสาหรายพวงองุนแบบพฒันา  
ต้ังแตป พ.ศ. 2556 ถึงปจจุบัน ศูนยวิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงเพชรบุรีไดพัฒนา

เทคนิคการเล้ียงสาหรายพวงองุนอยางครบวงจร ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวเพื่อใหไดผลผลิต

สาหรายพวงองุนที่สะอาดและปลอดภยัตอการบริโภค โดยสามารถเลี้ยงสาหรายพวงองุนได 2 ระบบ ไดแก 

1. ระบบการเลี้ยงสาหรายพวงองุนในบอคอนกรีต 

วิธีการเลี้ยงในบอคอนกรีต คือ ปลูกสาหรายบนแผงตาขายขนาด 0.5x0.5 ม. โดยมีน้ําหนกัเร่ิมตน 

0.5 กิโลกรัม แขวนในบอเล้ียงที่บรรจุน้ําเค็ม 27-30 สวนในพัน ลึกจากผิวน้ําประมาณ 30 เซนติเมตร ภายใน

บอมีระบบใหอากาศเพื่อชวยระบบน้ําหมุนเวียน และมีการเติมน้ําใหมเขาบอเลี้ยงประมาณ 1 ครั้งตอสัปดาห 

หลังจากการปลูกประมาณ 4-6 สัปดาห จะสามารถเก็บเกี่ยวสาหรายได  

 

2. ระบบการเลี้ยงสาหรายพวงองุนในบอดิน (แบบ ศพช.เพชรบรุี 1) 

                วิธีการเลี้ยงสาหรายพวงองุนแบบ ศพช.เพชรบุรี 1 ริเร่ิมโดย 

ศพช. เพชรบุรี เปนแหงแรก โดยการเล้ียงในบอดินที่มีระบบเดินทอให

อากาศบริเวณพื้นบอ ทําใหนํ้าและสารอาหารหมุนเวียนไดดี ใชวิธีปลูก

และเล้ียงสาหรายบนแผงพลาสติก ทําใหสามารถกําหนดอัตราความ

หนาแนนได  ตลอดจนระยะเวลาเก็บเก่ียวผลผลิตที่ เหมาะสมและ

ประเมนิผลผลิตได ทําใหสาหรายมคีุณลักษณะดี มีชอยาว ตัดแตงได 
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ขั้นตอนการเลี้ยงสาหรายพวงองุนในระบบบอดิน 

  

1. การเลือกทําเล 

การเลี้ยงสาหรายพวงองุนในระบบบอดิน ตองมีการจัดการดานปจจัยการเล้ียงใหเหมาะสมตอการ

เจริญเติบโตของสาหราย โดยท่ีตั้งของฟารมตองหางจากแหลงชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อหลีกเลี่ยง

ปญหาน้ําทิ้งจากชุมชนและแหลงมลพิษ เน่ืองจากเปนการเล้ียงเพื่อนําไปบริโภค สาหรายพวงองุนเปนสาหราย

ทะเล ดังนั้นที่ต้ังของฟารมควรอยูในพื้นท่ีใกลชายทะเล หรือมีน้ําความเค็มระดับน้ําทะเล ไดแก บริเวณที่ราบ

แถบชายฝงทะเล หรอืบริเวณปากแมนํ้าท่ีติดตอกบัทะเลสามารถควบคุมความเค็มน้ําใหอยูในระดับที่เหมาะสม

ได หางไกลจากการทวมถึงของน้ําจืดในชวงฤดูฝน ลักษณะของดินควรเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย 

เพื่อใหสามารถกกัเกบ็น้ําได นอกจากนี้ควรมีการคมนาคมที่สะดวก 

 

2. ปจจัยแวดลอมที่เหมาะสม 

- ระดับความเค็มที่เหมาะสมที่สุดอยูระหวาง 27-33 สวนในพนัสวน 

- ระดับความลึกของบอประมาณ 100 เซนติเมตร ระดับความลึกน้ําขึ้นกับระดับท่ีแสงสองถึง

สาหรายกรณีเลี้ยงแบบแผงควรปรับระดับความลึกของแผงใหตํ่ากวาผิวน้ําประมาณ 30 เซนติเมตร

ทั้งนี้ข้ึนกับฤดูกาล หากเปนฤดูรอนท่ีมีแสงแดดจัด ควรเพิ่มระดับความลึกของแผงสาหราย 

- อณุหภูมิที่เหมาะสมอยูในชวง 25-30 องศาเซลเซียส 

- คาความเปนกรดเปนดาง (pH) อยูในชวง 8-9 

- คาความเปนดาง (Alkalinity) ในชวง 120-140 มิลลิกรมั/ลติร  

ถาความเปนดางตํ่าจะสงผลใหสาหรายขาดธาตอุาหาร 

- คาความขุนใส (Transparency) ที่เหมาะสมอยูในชวง 30-60 เซนติเมตร 

ความขุนที่เกิดจากตะกอนมีผลตอสาหราย โดยตะกอนจะเขาไปเกาะท่ี      

ตัวสาหรายและมีผลตอการสังเคราะหแสง นอกจากนี้ยังบดบังแสงที่สอง

ลงไปในน้ํา ทําใหอัตราการสังเคราะหแสงของสาหรายลดลง 

- แอมโมเนีย (NH4
+) ไมควรตํ่ากวา 0.05 มิลลิกรมัตอลิตร  

- ฟอสเฟต (Orthophosphate) ควรมีคาไมนอยกวา 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร และถานํ้าม ีpH อยูในชวง

ระหวาง 6.3-8.9 จะเปนชวงท่ีอนินทรียสารฟอสเฟตอยูในรูปท่ีสาหรายสามารถนําไปใชประโยชน

ไดมากท่ีสุด 
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3. การเตรียมบอ 
 

สูบนํ้าออกจากบอใหแหงเพื่อตากบอ โรยปูนขาวปริมาณ 60 กก./บอ 1 งาน เพื่อปรับสภาพพื้น

บอตากบอทิ้งไว 7 วัน และกําจัดวชัพืชสาหรายชนิดอ่ืน ๆ  

                              
 

เดินระบบลมเพื่อใหเกิดการเคลื่อนไหวของน้ํา โดยใชทอพีอีขนาด 6 หุน เจาะรูขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 1.5 มิลลิเมตร หางกันประมาณ 1.0 เมตร และปกราวไมไผเพื่อใชแขวนสาหราย 5 แถว ตอ 1 บอ

ขนาด 1 งาน (แตละแถวสามารถแขวนสาหรายได 10 แผง แตละแผงหางกันประมาณ 1.20 เมตร) 

 

4. การเตรียมนํ้า 

สูบนํ้าทะเลจากบอพักน้ําไปบอ 2 ไรและรองน้ํา โดยน้ําในบอพักนํ้าจะไหลผานทอน้ําเขาออกแบบ

มีล้ินเปดและปดตามระดับการขึ้นและลงของน้ําทะเลธรรมชาติ จากนั้นพักน้ําไวประมาณ 7–15 วัน เก็บ

ตัวอยางนํ้าสงวิเคราะหคุณภาพน้ําทุกสัปดาห กอนนํามาใชเลี้ยงสาหราย  
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5. การทําแผงเลี้ยงสาหราย 

 ใชทอพีวีซีขนาด 4 หุน ทําโครงแผงสาหรายโดยดัดดวยเคร่ืองเปาลมรอนใหเปนกรอบส่ีเหล่ียม

ขนาด 0.5 x 0.5 เมตร จากนั้นนําตาขายพลาสติกขนาดตา 0.7 เซนติเมตร เย็บติดกับกรอบพีวีซี และผูกอิฐ

มอญติดกับแผงสาํหรับใชถวงน้ําหนัก 

              

 

 

การนําแผงสาหรายเกากลับมาใช

ใหม โดยการเลาะแผนตาขาย

พลาสติกที่ประกบไวออก จากนั้น

นํ า มาตากแดดและทํ า ควา ม

สะอาด 

 

6. การเตรียมแผงตนพันธุสาหราย 

นําสาหรายพวงองุนจากบอดินมาพักไวในถังพักเปนเวลาอยางนอย 1 วัน จากนั้นคัดสาหราย   

ตนพันธุที่มีลักษณะสีเขียวเสนอวบ สมบูรณ มาเกล่ียลงแผงสาหรายปริมาณ 500 กรัมตอแผง โดยกระจายให

ท่ัวแผง แลวเย็บตาขายประกบ  

จากนั้นนําไปแขวนในบอดินที่ระดบั     ความลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตร จากผิวน้ํา แตละ

แผงหางกันประมาณ 1.20 เมตร 
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7. การจัดการระหวางการเลี้ยง 

หลังจากนําแผงสาหรายลงเลี้ยงประมาณ 1 สัปดาห ควร

เพิ่มระดับน้ําใหอยูในระดับที่แสงสองถึง ขึ้นกับความโปรงแสงของนํ้า และ

รักษาระดับน้ําในบอเล้ียงใหมคีวามลึกประมาณ 60-100 ซม. 

• ทําความสะอาดแผงสาหรายในบอดินสัปดาหละ 1 คร้ัง เพื่อไมให

ตะกอนติดบนแผงและที่ตัวสาหราย (กรณีที่ไมทําความสะอาดแผงสาหรายจะทําใหคราบตะกอนติด

แนนและลางไมออก) 

• มีการเปล่ียนถายน้ําประมาณ 30% ความถี่ 1-2 ครั้งตอสัปดาห ความถี่ในการสูบน้ําเขาขึ้นกบัอายุการ

เลี้ยงและความหนาแนนของสาหราย การหมุนเวียนน้ําเพื่อเพิ่มสารอาหารธรรมชาติ โดยปริมาณ

แอมโมเนียรวมไมควรตํ่ากวา 0.05 mg/l   

• กรณีมีสาหรายขึ้นที่พื้นบอทยอยเก็บขึ้นเพื่อนําเปนตนพันธุ หรือถามาก

เกินไปตองเก็บขึ้นเพ่ือปองกนัการแยงสารอาหาร 

• บอที่ใชเล้ียงสาหรายประมาณ 3–4 เดือน จะทําการเตรียมบอใหมโดยการ

ตากบอ เพื่อปรับสภาพดินและกาํจัดสาหรายที่ข้ึนตามพื้นและวัชพืชอ่ืนๆ (ทาํ

ตามวธิีการเตรียมบอ) 

• ชวงท่ีน้ําทะเลมีความเค็มสูง การเปล่ียนถายจะบอยขึ้นในแตละสัปดาห เพื่อรักษาระดับความเค็มใหมี

คาที่เหมาะสมคือ 30 ppt หรือมีคาความเค็มไมต่ํากวา 25 ppt และ

ไมสงูกวา 35 ppt 

• ในแตละบอจะมีการติดต้ังระบบนํ้าลน และมีการสูบนํ้าผิวบนอออก

ในชวงฝนตก เพื่อรักษาระดับความเค็ม 

• ชวงหนาฝนท่ีมีปริมาณฝนตกมาก จะใชน้าํจากบออารทเีมียหรือ

บอตากน้ํามาผสมในบอเตรียมน้ํา โดยจะมีการผสมใหอากาศทิ้ง

ไวประมาณ 7 วันกอนนําไปใชเปลี่ยนถาย 

 

• การนําน้ําจากบอเลี้ยงสัตวน้ํามาใชในการเปลี่ยนถายจะให

ผลดี หรือหากจําเปนอาจมีการใสปุยชีวภาพ หรือปุยเคมีสูตร    

16-20-0 และปุยยูเรียสูตร 46-0-0 อัตราสวน 500 : 250 กรัม

ตอไร หรือใชอามิ 20-40 ลติรตอไร สัปดาหละ 2 คร้ัง 

 

• ในฤดูฝนหรือชวงอากาศรอนจัด ควรติดตั้งเคร่ืองตีน้ํารอบชา 

เพื่อเพิ่มการหมุนเวียนน้ําและปองกันการแบงชั้นของน้ํา 

 

บอเลี้ยงกุง 

บอเลี้ยงสาหราย 
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8. การเก็บเกี่ยวผลผลติสาหราย 

เมื่อสาหรายมีอายุครบ 4-6 สัปดาห  เก็บข้ึนจากบอเลี้ยงโดยการยกขึ้นมาทั้งแผงหรือเก็บใส

ตะกรา นําสาหรายมาพักปรับสภาพในถังขนาด 1 ตันท่ีบรรจุน้ําความเค็ม 30 ppt อยางนอย 24 ชม. 

 

 

 

 

 

 

ตัดเลาะสาหรายดวยมีดและพักสาหรายใสไวในถังพัก นําสาหรายที่ปรับสภาพไดแลว ซ่ึงจะมี

ลักษณะเม็ดเตง ผิวตึง ไปตัดแตงและคัดแยกคุณภาพตอไป  

 

9. การจัดการหลังเก็บเก่ียว 

9.1 การเตรียมน้ําสําหรับระบบนํ้าลางสาหราย • สูบน้ําจากบอเล้ียงสาหรายมาพักตกตะกอนในบอปูน

ขนาด 10 ตัน (บอที่ 1) • ยายน้ําใสจากบอที่ 1 ไปบอที่ 2 และปรับความเค็มน้ําให

เปน 25-27 ppt • ฆาเชื้อในน้ําดวยคลอรีนเขมขน 25-30 ppm โดยการละลายน้ําแลวสาดในชวงเวลา 16.00-16.30 น. 

เพื่อใหคลอรีนมีประสิทธิภาพสูงสุดในการบําบัด ใหอากาศทิ้งไว 6–8 ชม.หลังจากนั้นปดอากาศ เพื่อให

ตกตะกอน •  ยายน้ําสวนใสโดยผานถุงกรองสักหลาดความละเอียด 10 ไมครอน 

จากบอที่ 2 กลับมายังบอที่ 1 ซ่ึงผานการทําความสะอาดแลว ใหอากาศ   

ท้ิงไว 3–5 วัน เพื่อใหคลอรีนสลายตัวจนหมด (ตรวจสอบคลอรีนดวย KI   

ถามีคลอรีนจะมสีีเหลือง ถาคลอรีนหมดจะมีสีใส) •  ยายน้ําจากบอที่  2 โดยผาน  

ถุงกรองสักหลาด ในบอท่ีมีหลังคาคลุมและ

ไมใหอากาศ • ทําความสะอาดน้ําอีกครั้งกอน

นําไปใชดวย UV โดยการเปดไวประมาณ 

24 ชม. หลังจากนั้นจึงนําไปใชในระบบ 

การลางสาหรายได  
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9.2 การเตรียมอุปกรณในการลางสาหราย • ฆาเชื้ออุปกรณท่ีใชในการลางสาหรายเดือนละคร้ัง โดยแชดวยคลอรีน 30 ppm ทิ้งไว 24 ชั่วโมง 

หลังจากนั้นทําความสะอาดดวยน้ําจืดและผ่ึงลมใหแหง • เตรียมถงัสกิมเมอรโดยใชถังพลาสติกขนาด 500 ลิตร ใชระบบให

อากาศดวยสายยางเตมิอากาศแบบรูพรุนซ่ึงจะใหฟองอากาศขนาดเล็ก ๆ • เตรียมถังพักสาหรายโดยใชถังพลาสติกขนาด 500 ลิตร มีระบบ

ใหอากาศดวยหัวทราย 2 หวัตอถัง • สูบน้ําทะเลที่ผานการฆาเชื้อแลว ผานถุงกรองสักหลาดลงในถังสกิมเมอร

และถังพัก ถังละ 300 ลติร 

 หมายเหตุ 

      การทําความสะอาดอุปกรณที่ใชในระบบลางสาหรายจะมีการทํา

ความสะอาดดวยน้ําจืดทุกคร้ังหลังจากมีการยายสาหรายในระบบ 

และจะทําความสะอาดโดยการฆาเชื้อดวยคลอรีน 30ppm ทกุเดือน 

 

 

9.3 การทําความสะอาดสาหราย • นําสาหรายที่เด็ดคัดเกรดแลวลงลางในถังสกิมเมอรที่   

เตรียมไว โดยใสสาหราย 5–7 กก. ตอ 1 ถัง ในแตละถัง จะใสน้ํา

ท่ีทําการฆาเชื้อแลว 300 ลิตรตอถัง  • ปรับอากาศใหเกิดฟองเหมาะสม ไมแรงหรือเบาเกินไป

โดยสังเกตจากฟองอากาศ ใหมีฟองอากาศขนาดเล็ก ๆ ทั่วทั้งถัง 

ไมแรงเกินจนทําใหเม็ดสาหรายหลดุ และสาหรายหมุนวนไมกอง

กนถัง • ใชฟองนํ้าเชด็ทําความสะอาดคราบตะกอนที่ขอบน้ําตอนเชาวันรุงขึ้น (ประมาณ 18 ชั่วโมง) จากนั้นใช

ตะกราตักสาหรายเพื่อยายไปถังสกิมเมอรใบใหม และเช็ดทําความสะอาดที่ขอบน้ําตอนเยน็ หากเชาวันรุงขึ้น

พบตะกอนขอบนํ้าในปริมาณมาก ใหยายถังสกิมเมอรอีกคร้ัง 
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• เมื่อผานการลางในถังสกิมเมอรแลว จะยายสาหรายมาพักในถังพักที่ใหอากาศดวยหัวทราย และมี  

การทําระดับน้ําไวเพื่อใชในการควบคุมความเค็ม สาหรายจะอยูในถังพักไมเกิน 3–5 วนั (เปล่ียนถายน้ํา 100% 

หรอืยายถังเมื่อตองพกัสาหรายในถังพกัเกิน 3 วัน) 

 

 

 

 

 
 

  

 

10. การบรรจุและการเก็บรักษาสาหรายระหวางการลําเลียง • ตักสาหรายจากถังพักดวยตะกรา แลวต้ังตระกราเอียง 45 องศา ทิ้งไว 3-5 นาที ใหสะเด็ดน้ํา • ทําความสะอาดกลองโฟม โดยการลางดวยน้ําสะอาดเพื่อกําจัดกล่ินและคราบสกปรก • บรรจุสาหรายลงกลองโฟม ความสูงประมาณ 10 เซนติเมตร ปดฝากลอง และปดผนึกกลองดวย    

โอพีพีเทป (หากเปนตนพันธุสาหรายควรใชกระดาษหนังสือพิมพชุบน้ําเค็มพอหมาด ๆ ปูกนกลอง

และระหวางชั้นของการบรรจุสาหราย) • เก็บไวในอุณหภูมิหองหามนําไปใสตูเย็น 
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ภาคผนวก 

การคัดแยกเกรดตนพันธุสาหรายพวงองุน 

วิธีการคัดแยกเกรดตนพันธุสาหรายพวงองุน 

1. สุมตนพันธุสาหรายพวงองุนจํานวน 5 กอง นําไปชั่งนํ้าหนักและจดบันทึกไว 

2. คัดแยกส่ิงปนเปอนออกจากสาหรายแตละกอง นาํไปชั่งน้ําหนักและจดบันทึกไว 

3. นําขอมูลที่จดไวมาคํานวณหารอยละของสาหรายที่มีสีเขียวและสิ่งปนเปอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะ ตนพันธุเกรด A ตนพันธุเกรด B 

สาหรายตนพันธุมีสีเขียว > 80 % > 60 % 

สาหรายตนพันธุมีมีส่ิงปนเปอน < 5 % < 10 % 
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ขั้นตอนการขอมาตรฐานฟารมสาหรายทะเล GAP (กรมประมง) 

ศูนยวิจัยและพฒันาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเพชรบุรี 

 

1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ทบ.1) ตามระเบียบกรมประมงวาดวยการขึ้นทะเบียน

เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและผูประกอบการดานการประมง พ.ศ. 2556 

 “ทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา” หมายความวา รายชื่อและขอมูลเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

ที่ไดรับอนุมัติใหขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและยังไมสิ้นสภาพตามระเบียบนี้ 

 “เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา” หมายความวา บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ผูทําการเพาะเลี้ยงสัตว

น้ํา แตไมรวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตวเพื่อการกีฬาหรือสันทนาการ หรือกิจการอื่นใดที่มีวัตถุประสงคไมสอดคลอง

กับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

 “อายุของทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า” มีกําหนด 3 ป นับตั้งแตวันที่ไดรบัการข้ึนทะเบียน 

1.1 คุณสมบัติ 

(1) กรณีเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูมีสัญชาติไทย และมีอายุไมต่ํากวา 15 ปบริบูรณ  

(2) กรณีเปนนิติบุคคลตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

1.2 สถานที่ในการยื่นคําขอฯ 

 ณ สํานักงานประมงจังหวัด หรือ สํานักงานประมงอําเภอ ในทองที่ที่สถานท่ีดําเนินการเพาะเลี้ยงสัตว

น้ําตั้งอยู 

1.3 เอกสารหลักฐาน 

(1) กรณีเปนบุคคลธรรมดา ใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเกษตรกร 

(2) กรณีเปนนิติบุคคลใหแนบ 

(2.1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และ 

(2.2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ หรือผูแทนอื่นใด

ของนิติบุคคลนั้น 

(3) กรณีท่ีเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตาม (1) หรือ (2) มิไดเปนผูมายื่นคําขอดวยตนเอง ใหแนบ

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอและหนังสอืมอบอํานาจใหเปนผูยื่นคาํขอ   

(4) สําเนาเอกสารแสดงสิทธิในท่ีดิน 

1.4 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน 

 (1) เจาหนาที่ลงทะเบียนรับคําขอ และตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอความและเอกสาร

หลักฐาน 

 (2) เมื่อตรวจสอบขอความและเอกสารหลักฐานถูกตองครบถวนแลว ใหเจาหนาที่ออกใบนัดหมาย

ใหแกผูยื่นคําขอใหมารับบัตรประจําตัวเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําภายใน 25 วันทําการ 

 (3) ใหเจาหนาที่ไปตรวจสอบฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของเกษตรกร และรายงานผลการตรวจสอบ 

พรอมจัดสงเอกสารหลักฐานการย่ืนขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรไปยังสํานักงานประมงจังหวัดภายใน 7 วันทําการ 
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 (4) สํานักงานประมงจังหวัดลงทะเบียนรบัเอกสาร และทําการตรวจสอบคําขอ เอกสารหักฐานอีกครั้ง

หนึ่ง 

 (5) หากตรวจสอบแลวขอมูลถูกตองและครบถวนตามหลักเกณฑ ใหประมงจังหวัดอนุมัติใหข้ึน

ทะเบียนเกษตรกร  

 (6) เมื่อประมงจังหวัดอนุมัติใหข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแลว ใหบันทึกรายชื่อและ

ขอมูลเกษตรกรลงในฐานขอมูลของกรมประมงภายใน 10 วันทําการนับต้ังแตวันอนุมัติ และใหดําเนินการออก

หมายเลขประจําตัวเกษตรกร หมายเลขประจําฟารม และออกบัตรประจําตัวเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหแก

ผูขอข้ึนทะเบียน โดยลงชื่อและประทับตรากรมประมงดวยหมึกแดง 

 (7) สํานักงานประมงจังหวัดดําเนินการมอบบัตรประจําตัวเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหแกเกษตรกร

ภายในกําหนดนัดหมาย 

1.5 ตัวอยางบัตรประจําตัวเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ (ทบ.1) 

   
 

2.การขอมาตรฐานฟารมสาหรายทะเล GAP (กรมประมง) ตามระเบียบกรมประมงวาดวยการออกใบรบัรอง

การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดี สําหรับการผลิตสัตวน้ํา (จี เอ พี) พ.ศ. 2553 

 “ใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดีสําหรับการผลิตสัตวน้ํา (จี เอ พี)” หมายความวา 

ใบรับรองที่กรมประมงออกใหแกผูประกอบการฟารมเลี้ยงสัตวน้ําและฟารมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ํา เพื่อ

แสดงวา ฟารมเลี้ยงสัตวน้ํา หรือฟารมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ําของผูประกอบการมีการปฏิบัติทางการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดี ไดมาตรฐานตามที่กรมประมงกําหนดไว 

2.1 คุณสมบัติ 

 (1) ตองไมเปนผูอยูในระหวางถูกดําเนินคดี หรือเปนผูที่มีตัวแทนอยูในระหวางถูกดําเนินคดีในความผิด

ฐานปลอมแปลงเอกสารของทางราชการ หรือใชเอกสารปลอมท่ีเก่ียวของกับระเบียบฉบับนี้ 

 (2) ตองไมเปนผูอยูในระหวางถูกตรวจสอบ เพื่อรับรองความถูกตองแทจริงของเอกสารฉบับใดฉบับ

หนึ่งที่อางวาไดออกตามระเบียบฉบับนี้ 

(3) เปนผูประกอบการที่ไดข้ึนทะเบียนประเภทเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากับกรมประมง 

2.2 สถานที่ในการยื่นคําขอฯ 

 ณ สํานักงานประมงจังหวัด หรือ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงในสังกัดกรมประมง ในทองท่ีที่ฟารมเลี้ยง

สัตวน้ําหรือฟารมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ําตั้งอยู 
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2.3 เอกสารหลักฐาน 

 (1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 (2) แผนที่ระบุสถานที่ต้ังและดําเนินการฟารมเลี้ยงหรือโรงเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ํา 

 (3) กรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนมายื่นคําขอและดําเนินการแทน ตองแนบ 

  (3.1) หนังสือมอบอํานาจ 

  (3.2) สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ พรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง 

2.4 ขั้นตอนการดําเนินการ 

 (1) เมื่อเจาหนาที่ไดรับคําขอแลวใหดําเนินการตรวจสอบคําขอและหลักฐาน พรอมทั้งคุณสมบัติของผู

ยื่นคําขอ หากถูกตองครบถวน ใหเจาหนาที่เสนอคําขอและหลักฐานนั้นไปยังหนวยงานของผูตรวจประเมิน

ตามท่ีกรมประมงกําหนดไวภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันรับคําขอ 

 (2) ผูตรวจประเมินดําเนินการตกลงกับผูยื่นคาํขอ เพื่อกําหนดวันเขาตรวจประเมินฟารม 

 (3) ผูตรวจประเมินเขาตรวจประเมินฟารม สุมเก็บตัวอยางสตัวน้ํา (สาหรายทะเล) และปจจัยการผลิต

ตางๆ เพ่ือตรวจวิเคราะหจุลินทรียและโลหะหนักในสาหราย และตรวจวิเคราะหสารตกคางในปจจัยการผลิต 

 (4) เม่ือทราบผลการตรวจประเมิน ใหผูตรวจประเมินเสนอผลการตรวจประเมินใหแกผูรับรอง เพื่อ

พิจารณาออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีสําหรับการผลิตสัตวน้ําใหแกผูยื่นคําขอ 

2.5 หลักเกณฑตามมาตรฐาน GAP (กรมประมง) 

 (1) สถานท่ี 

  (1.1) มีการข้ึนทะเบียนฟารมอยางถูกตอง 

  (1.2) ใกลแหลงน้ําสะอาด (ที่มีคุณภาพน้ําเหมาะสมตอการเลี้ยงสัตวนํ้า) หางจากแหลงกําเนิด

มลพิษ และมีระบบการถายเทน้ําที่ดี 

  (1.3) มีการคมนาคมสะดวก และมีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 

 (2) การจัดการทั่วไป 

  (2.1) ปฏิบัติตามคูมือการเลี้ยงสัตวน้ําของกรมประมง หรือวิธีอ่ืนท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ 

  (2.2) มีแผนที่แสดงแหลงที่ตั้ง และแผนผังของฟารม 

  (2.3) น้ําทิ้งจากบอเลี้ยงตองมีคา ไมเกินคามาตรฐานน้ําทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของกรม

ประมง 

  (2.4) การเลี้ยงตองดําเนินการอยางถูกสุขลักษณะ 

 (3) ปจจัยการผลิต 

  (3.1) ใชปจจัยการผลิตเชน อาหาร อาหารเสริม วิตามิน ฯลฯ ที่ขึ้นทะเบียนกับทางราชการ 

(ในกรณีท่ีกําหนดใหปจจัยการผลิตน้ันตองขึ้นทะเบียน) และไมหมดอายุ 



17  

เอกสารเผยแพร่ศนูย์วจิยัและพฒันาการเพาะเลียงสตัว์นําชายฝังเพชรบรีุ กนัยายน  
 

  (3.2) ปจจัยการผลิตตองปลอดจากการปนเปอนของยาและสารตองหามในการเพาะเลี้ยงสัตว

น้ําตามประกาศทางราชการ 

  (3.3) การผลิตอาหารสําหรับสัตวน้ําตองมีกระบวนการที่ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยตอสัตว

น้ําและผูบริโภค 

  (3.4) มีการเก็บปจจัยการผลิตอยางถูกสุขลักษณะ 

 (4) การจัดการดูแลสุขภาพสัตวนํ้า 

  (4.1) มีการเตรียมบอและอุปกรณอยางถูกวิธีเพื่อปองกันโรคที่จะเกิดกับสัตวน้ํา 

  (4.2) เมื่อสัตวนํ้ามีอาการผิดปกติ ไมควรใชยาและสารเคมีทันที ควรพิจารณาดานการจัดการ 

เชน การเปลี่ยนถายน้ําตามความเหมาะสมและหรือเพิ่มอากาศกอนการใชยาและสารเคมี 

  (4.3) ในกรณีที่สัตวน้ําปวย จําเปนตองใชยาสัตวและสารเคมี ใหใชยาสัตวและสารเคมีที่ขึ้น

ทะเบียนถูกตองและปฏิบัติตามฉลากอยางเครงครัด 

  (4.4) ไมใชยาสัตวและสารเคมีตองหามตามประกาศทางราชการ 

  (4.5) เม่ือสัตวน้ําปวยหรือมีการระบาดของโรคตองแจงเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ และมีการ

จัดการซากและนํ้าทิ้งท่ีเหมาะสม 

 (5) สุขลักษณะฟารม 

  (5.1) มีการจัดการระบบน้ําท้ิงท่ีเหมาะสม น้ําทิ้งจากบานเรือนตองแยกจากระบบการเลี้ยง 

  (5.2) หองสุขาแยกเปนสัดสวน หางจากบอเลี้ยง และมีระบบการจัดการของเสียอยางถูก

สุขลักษณะ 

  (5.3) จัดอุปกรณ เครื่องมือ รวมทั้งปจจัยการผลิตตางๆ ในบริเวณฟารมใหเปนระเบียบ 

สะอาด ถูกสุขลักษณะ 

  (5.4) มีระบบการจัดเก็บและกําจัดขยะที่ดี เชน ถังขยะมีฝาปดที่มิดชิด เพื่อปองกันแมลงวัน 

หนู แมลงสาบ และการคุยเขี่ยของสัตวเลี้ยง 

 (6) การเก็บเก่ียวและการขนสง 

  (6.1) วางแผนเก็บเก่ียวผลผลิตถูกตองตามความตองการของตลาด และมีหนังสือกํากับการ

จําหนายสัตวนํ้า และลูกพันธุสัตวน้ํา 

  (6.2) มีวิธีการจัดการและดูแลรักษาสัตวน้ําอยางถูกสุขลักษณะระหวางการเก็บเก่ียวและการ

ขนสง เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยตอผูบริโภค  

  (6.3) ผลติผลสัตวน้ําที่จับ ตองไมพบยาสัตวและสารเคมีตกคางเกินมาตรฐานกําหนด ไดแก 

   - จุลินทรียรวม 

   - โคลิฟอรมแบคทีเรยี 

   - E. coli 

   - สารหน ู

   - ปรอท 
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   - ตะกั่ว  

   ซึ่งอางอิงตามมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 

98 (พ.ศ. 2529) มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอน (ฉบับท่ี 2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 273 (พ.ศ. 

2546) และเกณฑมาตรฐานทางจุลชีววิทยาของอาหาร ประกาศกรมวิทยาศาสตรการแพทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 

2553) 

 (7) การเก็บขอมูล 

  มีบันทึกการจัดการเลี้ยง การใหอาหาร การตรวจสุขภาพ การใชยาและสารเคมีอยาง

สม่ําเสมอ และบันทึกขอมูลใหเปนปจจุบัน 

2.6 ตัวอยางใบรบัรองมาตรฐาน GAP (กรมประมง) 
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แผนผังบอเลี้ยงสาหรายพวงองุน 
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การถายทอดงานหลังการเขารับการอบรม 
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