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คํานํา 
 
 ประเทศไทยมีทรัพยากรสาหร่ายทะเลมากกว่า 200 ชนิด แม้ว่านักวิชาการของกรมประมงจะได้
เริ่มทําการ ศึกษา วิจัยการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลย้อนหลังกลับไป มานานกว่า 30 ปี แต่กิจกรรมการ
เพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล กลับยังไม่เป็นที่สนใจ  และสาหร่ายทะเลของไทยเราก็ยัง คงมีการนํามาใช้ประโยชน์
น้อยมาก อย่างไรก็ตามกระแส ความนิยมบริโภคอาหารสุขภาพซึ่งกําลังเป็นค่านิยมหลัก อันหน่ึงของสังคมไทย
ในยุคปัจจุบัน นับเป็นปัจจัยสําคัญที่ ช่วยให้ผู้คนหันมาเห็นความสําคัญของทรัพยากรสาหร่าย ทะเลของบ้าน
เรา  เกิดความต้องการผลผลิตและวัตถุดิบ และธุรกิจการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลขึ้นมาในที่สุด เอกสาร การ
เพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นฉบับน้ี ได้รวบรวมเทคนิค การเพาะเลี้ยง ตลอดจนกรรมวิธีการแปรรูปผลผลิต ซึ่งจะ
ช่วย ให้เกษตรกรและผู้สนใจการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลสามารถ นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดรายได้ 
ช่วยสร้างอาชีพ การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป 
 
 
 

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าํชายฝั่ง 
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บทนํา 
สาหรา่ยพวงองุ่น 
 "สาหร่ายพวงองุ่น” (Caulerpa lentillifera J. Agardh) เป็นสาหร่ายทะเล สีเขียว (green algae) 
อยู่ในครอบครัว Caulerpaceae มีลักษณะเป็นเมล็ดกลมเล็ก รวมกันเป็นช่อคล้ายกับพวงองุ่น หรือไข่ปลาคาเวียร์
จึงมีช่ือเรียกในภาษาอังกฤษว่า "Sea grapes" หรือ "Green caviar" นอกจากน้ี ยังมีช่ือเรียกว่า Lelato, 
Ararusip, Lato ส่วนชาวญี่ปุ่นจะเรียกสาหร่ายชนิดน้ีว่า "Umibudo" ซึ่งแปลว่า “องุ่นแห่งท้องทะเล” 
 
อนุกรมวิธานของสาหร่ายพวงองุ่น 

Division Chlorophyta 
Class Chlorophyceae 

Order Caulerpales 
Family Caulerpaceae 

Genus Caulerpa 
 
 

ลักษณะท่ัวไป 
ของสาหร่ายพวงองุ่น (C. lentillifera J. Agardh) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สาหร่ายชนิดน้ีมีส่วนคล้ายลําต้นที่ เรียกว่า ทัลลัส เป็นท่อติดต่อกันตลอด ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่คืบ
คลานไปตามพ้ืนและ แตกแขนงได้ มีส่วนคล้ายรากเป็นฝอยทําหน้าที่ ยึดเกาะ ส่วนของแขนงตงตรงสูง 1-10 
เซนติเมตร และประกอบด้วยรามูลัสที่ทําหน้าที่คล้ายใบ ล้อมรอบแต่ละรามูลัส มีก้านสั้น ๆ และส่วน ปลายมี
ลักษณะเป็นเม็ดกลมเส้นผ่านนศูนย์กลาง 1.5-2 มิลลิเมตร เบียดแน่นรอบแขนงทําให้ มีลักษณะคล้ายช่อองุ่น 
รามูลัสมีรอยคอด ระหว่างก้านและส่วนที่เป็นเม็ดกลมสีเขียวใส เป็นลักษณะเฉพาะของสาหร่ายพวงองุ่นชนิด 
C. lentillifera 
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การแพร่กระจาย 
 มักพบสาหร่ายชนิดน้ีขึ้นบนก้อนหิน หรือ พ้ืนทรายที่นํ้าต้ืน ๆ ใกล้แนวปะการัง (Lewmanomont 
and Ogawa 1995) นอกจากน้ีสามารถพบได้ใน พ้ืนทรายปนโคลน และสามารถปรับสภาพให้เจริญ เติบโตได้
ดีในบ่อเลี้ยง โดยความเค็มที่เหมาะสมต่อ การเจริญเติบโตอยู่ระหว่าง 27-33 ส่วนในพันส่วน และสามารถทน
ต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มในช่วง กว้างระหว่าง 25-35 ส่วนในพันส่วน แต่ไม่สามารถ เจริญเติบโตในนํ้าจืด
 สาหร่ายพวงองุ่นแพร่กระจายในเขตร้อน แถบมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก ประเทศหลัก ๆ ที่พบ
สาหร่ายชนิดน้ี ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ญี่ปุ่น ไทย และปาปัวนิวกินี นอกจากน้ี ยังพบการ
แพร่กระจายตามชายฝั่งตะวันออก ของทวีปแอฟริกา ได้แก่ แอฟริกาใต้ โมซัมบิก มาดากัสการ์ แทนซาเนีย 
เคนยา มอริเทียส และโซมาเลีย สําหรับประเทศไทยน้ันพบมากตามชายฝั่ง ทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก แต่ใน
ปัจจุบันได้มีการ แพร่ขยายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งฝั่งอันดามันและ อ่าวไทยตอนบน 
 
 

ประโยชน์ของสาหร่ายพวงองุ่น 
“สาหร่ายพวงองุ่น” จัดเป็นอาหารสุขภาพ มีคุณค่าทางอาหารสูง ทําอาหารได้หลากหลายเมนู เช่น 

ส้มตําสาหร่ายทะเล นํ้าพริกสาหร่าย แซลมอนโรล คานาเป้ ฯลฯ แถมยังมีวิตามินมากมาย ไม่ว่าจะเป็น วิตามิน
เอ, บี, ซี, อี, และเค ฯลฯ ที่ร่างกายดูดซึมไป ใช้ได้ง่าย มีแคลอรีตํ่า และกากใยสูง ป้องกันท้องผูกและริดสีดวง
ทวาร เหมาะสําหรับผู้ต้องการลดความอ้วน และเป็นแหล่งแคลเซียมที่สําคัญ สามารถช่วยปรับ สมดุลในร่างกาย 
และรักษาความชุ่มช้ืนของเซลล์ผิว บํารุงสมอง บํารุงเส้นผม อีกทั้งยังมีงานวิจัยหลายสถาบันที่เช่ือว่าสาหร่าย
ให้ผลเป็นยาในการต่อต้าน และยับย้ังเซลล์ผิดปกติ หรือมะเร็ง และสามารถ รับประทานได้ทุกเพศทุกวัย ด้วย
คุณประโยชน์ที่ มากมายจึงทําให้ “สาหร่ายพวงองุ่น” กลายเป็น อาหารสุขภาพที่กําลังได้รับความนิยมและมี
ราคา ค่อนข้างสูง หลายประเทศจึงนิยมเล้ียงสาหร่ายทะเล ทั้งเพ่ือการส่งออกและบริโภคภายในประเทศ 
รวมถึง ประเทศไทยด้วย 
 
 

ความเป็นมา 
ด้านการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นของไทย 

กรมประมง ได้มีการริเริ่มเลี้ยงสาหร่ายชนิดน้ีมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยสถานีวิจัยประมงชายฝ่ัง
จังหวัดเพชรบุรี ในขณะนั้นรับพันธ์ุสาหร่ายพวงองุ่นจากอาจารย์กาญจนภาสชน์  ลิ่วมโนมนต์ คณะประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเพ่ือปรับสภาพน้ําด้วยวิธีทางชีวภาพ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์นํ้า ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี ได้รับมอบหมายให้พัฒนาเทคนิคการเลี้ยงสาหร่าย
พวงองุ่นเพ่ือการขยายผลเชิงพาณิชย์ ศูนย์ฯ จึงได้นําองค์ความรู้ ที่สั่งสมมามากกว่า 10 ปี พัฒนารูปแบบการ
ผลิตสาหร่ายพวงองุ่นแบบครบวงจร จนในปัจจุบันสามารถเลี้ยงให้มีปริมาณมากและเก็บเก่ียว ผลผลิตได้
สม่ําเสมอ คุณภาพดี สะอาด พร้อมที่จะขยายผลเชิงพาณิชย์ สู่เกษตรกรและผู้ประกอบการเพ่ือนําไปเพาะเลี้ยง
สร้างอาชีพและสร้าง รายได้ที่มั่นคงต่อไป 
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รูปแบบ การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น 
การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในปัจจุบันเป็นการเลี้ยงในบ่อเพาะเลี้ยง โดยสามารถเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น

ได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 
  1. ระบบการเล้ียงในบ่อดิน 
  2. ระบบการเล้ียงในบ่อคอนกรีต 
 

 
 
 โดยสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เป็นระยะ ๆ ประมาณเดือนละ 1-2 ครั้ง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการ
เจริญเติบโต ทัง้น้ีสาหร่ายที่เลี้ยงหากมี ความหนาแน่นมากเกินไป อาจเกิดการบังแสงกัน ส่งผลต่อการ
สังเคราะห์ แสง อีกทั้งปริมาณสารอาหารในน้ําไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของ สาหร่าย  ทําให้ผลผลิตและ
คุณภาพของสาหร่ายพวงองุ่นตํ่าลงได้ 

 
 

การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น แบบพัฒนา 
 ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง เพชรบุรีได้พัฒนาเทคนิคการเลี้ยง
สาหร่ายพวงองุ่นอย่างครบวงจร และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงแบบพัฒนาให้แก่หน่วยงานภายในกองฯ 
รวมทั้งส่งเสริมไปยังเกษตรกรและผู้สนใจ สามารถผลิตสาหร่ายพวงองุ่น ให้มีปริมาณมาก คุณลักษณะดี 
ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีหลังการ เก็บเก่ียวได้ผลผลิตสาหร่ายพวงองุ่นที่สะอาด ปลอดภัยต่อการบริโภค 
สามารถส่งเสริมการเลี้ยงเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 

 วิธีการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นแบบ ศพช.เพชรบุรี 1 มีลักษณะ 
พิเศษ คือ ริเริ่มโดยการปลูกเลี้ยงที่ ศพช.เพชรบุรี เป็นที่แรก โดยการ
เลี้ยงในบ่อดิน มีระบบเดินท่อให้อากาศที่พ้ืนบ่อทําให้นํ้าและสารอาหาร
หมุนเวียนได้ดี ใช้วิธีปลูกเลี้ยงสาหร่าย บนแผงพลาสติก ทําให้สาหร่าย
มีลักษณะช่อยาว ตัดแต่งได้ สามารถกําหนดอัตราความ หนาแน่นของ
ต้น พันธ์ุ สาหร่ายได้ และสามารถ กําหนดเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตและ
ประเมินผลผลิตได้ตลอดจนได้สาหร่ายมี คุณลักษณะดี 
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การเลือกทําเล 
 การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในระบบบ่อดิน ต้องมีการจัดการ ด้านปัจจัยการเลี้ยงให้เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของสาหร่าย โดยที่ต้ัง ของฟาร์มต้องห่างจากแหล่งชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือหลีกเลี่ยง 
ปัญหาน้ําทิ้งจากชุมชนและแหล่งมลพิษ เน่ืองจากเป็นการเลี้ยงเพ่ือนําไป บริโภค สาหร่ายพวงองุ่นเป็นสาหร่าย
ทะเลที่อยู่ในช่วงความเค็มแคบ ๆ ดังน้ัน ที่ต้ังฟาร์มต้องอยู่ในพ้ืนที่ใกล้ชายทะเล หรือมีนํ้าความเค็ม ระดับนํ้าทะเล 
ได้แก่ บริเวณที่ราบแถบชายฝั่งทะเล หรือบริเวณปากแม่นํ้า ที่ติดต่อกับทะเลสามารถควบคุมความเค็มนํ้าให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสมได้ ห่างไกลจากการท่วมถึงของน้ําจืดในช่วงฤดูฝน ลักษณะของดินควรเป็น ดินเหนียวหรือ
ดินเหนียวปนทรายเพื่อให้สามารถกักเก็บนํ้าได้  นํ้าที่ใช้ เลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นควรมีความเค็มระหว่าง 27-33 
ส่วนในพันส่วน ส่วนใหญ่ใช้นํ้าทะเลบริเวณชายฝั่ง นอกจากน้ีควรมีการคมนาคมท่ีสะดวก 

 
 
 

ปัจจัยแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
 1. ระดับความเค็มที่เหมาะสมที่สุดอยู่ระหว่าง 27-33 ส่วนในพันส่วน 
 2. ระดับความลึกของบ่อประมาณ 100 เซนติเมตร ระดับความลึก นํ้าขึ้นกับระดับที่แสงส่องถึง
สาหร่าย กรณีเลี้ยงแบบแผง ควรปรับระดับความลึกของแผงให้ตํ่ากว่าผิวนํ้าประมาณ 30 เซนติเมตร ทั้งน้ี
ขึ้นกับฤดูกาล หากเป็นฤดูร้อนที่มีแสงแดดจัด ควรเพ่ิมระดับความลึกของแผงสาหร่าย 
 3. อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 25-30 องศาเซลเซียส 
 4. ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ในช่วง 8-9 
 5. ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ในช่วง 120-140 มิลลิกรัม/ลิตร ถ้าความเป็นด่างตํ่าจะส่งผลให้สาหร่าย
ขาดธาตุอาหาร 
 6. ค่าความขุ่นใส (Transparency) ที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 30-60 เซนติเมตร ความขุ่นที่เกิดจากตะกอน
มีผลต่อสาหร่าย โดย ตะกอนจะเข้าไปเกาะที่ตัวสาหร่ายและมีผลต่อการสังเคราะห์แสง นอกจากน้ียังบดบังแสง
ที่ส่องลงไปในน้ํา ทําให้อัตราการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายลดลง 
 7. แอมโมเนีย (NH4

+) ไม่ควรตํ่ากว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 8.ฟอสเฟต (Orthophosphate) ควรมีค่าไม่น้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร และในน้ําที่มี pH อยู่ในช่วง
ที่เหมาะสม 6.3-8.9 จะเป็นช่วงที่มีอนินทรีย์สารฟอสเฟตอยู่ในรูปที่สาหร่ายสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด
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การเตรียมบ่อและเตรียมนํ้า 
บ่อที่ใช้เลี้ยงสาหร่ายทะเลมี 2 แบบ คือ 

1. การเลี้ยงสาหร่ายในบ่อดิน เป็นบ่อที่ขุดสร้างขึ้นโดยใช้ดินเป็นคันบ่อและพ้ืนก้นบ่อใช้ในการเลี้ยง
สาหร่ายทะเล ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 

2. บ่อคอนกรตี เป็นบ่อที่สรา้งขึ้นโดยใช้อิฐ หรือเหล็กเป็นโครงร่าง ฉาบหรือหล่อด้วยซีเมนต์ 
 
 

การเตรียมบ่อ 
การเตรียมบ่อเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น หมายถึง การปรับสภาพ

พ้ืนบ่อ เช่น ความเป็นกรดเป็นด่าง ความสะอาดของก้นบ่อ ภายในบ่อ
เลี้ยงให้สามารถใช้เลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นได้โดยมีผลผลิตตอบแทนสูงสุด
ต่อหน่วยพ้ืนที่บ่อ ดังน้ี 

1. หากเป็นบ่อเก่า ควรมีการตากบ่อ โรยปูนขาวเพ่ือปรับสภาพ
พ้ืนบ่อ การตากบ่อให้พ้ืนก้นบ่อมีโอกาสได้รับแสงแดดและออกซิเจน จะ
ช่วยให้อินทรียวัตถุที่หมักหมมอยู่ในบ่อมีการย่อยสลายตัวได้ดีขึ้นทําให้
อัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่นดีขึ้น 

2. เพ่ิมเน้ือที่ของบ่อให้มากขึ้นจาก การลอกก้นบ่อและกําจัด
วัชพืชต่าง ๆ ทําให้ มีพ้ืนที่เลี้ยงสาหร่ายได้มากขึ้น และป้องกันการ แย่ง
สารอาหารของสาหร่ายโดยวัชพืช (สําหรับ บ่อเก่าควรระบายนํ้าออก 
แล้วปรับปรุงบ่อ) 

3. เพ่ิมการเคลื่อนไหวของนํ้าและ ให้อากาศท่ัวถึงบริเวณที่ปลูก
เลี้ยงสาหร่าย โดยติดต้ังระบบให้อากาศพ้ืนบ่อ โดยใช้ท่อ พีอีเจาะรู วาง
ตามแนวยาวของบ่อและติดต้ัง ราวแขวนสาหร่าย โดยบ่อขนาด 1 ไร่ ปัก
ราว ไม้ไผ่ 5 แถว เพ่ือผูกแผงสาหร่ายแถวละ 20 แผง 
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การเตรียมนํ้า 
 นํ้าที่ใช้เลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ควรเป็นนํ้าทะเลธรรมชาติที่
สะอาด ปราศจากสิ่งปนเป้ือน จําพวกโลหะหนัก และมีคุณภาพนํ้า
อยู่ในช่วงที่ เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น 
เติมนํ้าความเค็ม 27-33 ส่วนในพันส่วน ประมาณ 40 เซนติเมตร 
ก่อนนําแผงสาหร่ายลงเลี้ยง 

 
 

วิธีการเลี้ยง 
1.1 การปลูกสาหรา่ยพวงองุ่น 
 เตรียมแผงสาหร่าย ขนาด 0.5×0.5 เมตร 

ใช้ท่อพีวีซีทําเป็น โครงแผง 
 
 
 

 ใช้ตาข่ายขนาดตา 1 เซนติเมตร ขึงให้
เต็มกรอบเพ่ือรองรับ ต้นพันธ์ุสาหร่าย 

 
 
 
 

 
 รวบรวมสาหร่ายต้นอ่อน มาแผ่กระจายให้ทั่งแผงนํ้าหนักเริ่มต้น 

500 กรัมต่อแผง 
 นําตาข่ายขนาดตา 1 เซนติเมตร ประกบด้านบน ตรึงด้วยสายรัด 

เพ่ือยึดตาข่ายให้ติดกับกรอบ 
 
 
 นําแผงไปแขวนที่ราวไม้ไผ่ซึ่งปักไว้ 5 แถว 

แถวละ 20 แผง แต่ละแผงห่างกันประมาณ 
0.5-1 เมตร นําไปแขวนในบ่อเลี้ยง ลึกจาก 
ผิวนํ้า 30 เซนติเมตร หรือระดับที่แสงส่องถึง 

 เมื่อปลูกแล้วประมาณ 1 สัปดาห์จึงค่อยเพ่ิม
ระดับนํ้าให้อยู่ ในระดับที่แสงส่องถึงขึ้นกับ
ความโปร่งแสงของน้ํา และรักษา ระดับความ
ลึกของนํ้าประมาณ 60-100 เซนติเมตร 
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1.2 การตรวจสอบการเจริญเติบโต 

โดยทั่วไปหากสาหร่ายสามารถปรับตัวได้ จะเห็น
ยอดอ่อนภายในเวลา 3-7 วัน โดยระหว่างน้ี มีการสุ่มมาช่ัง
นํ้าหนักและวัดความยาว ทุกสัปดาห์ เมื่อครบ 1 เดือน ถึง 
2 เดือน เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 
 

การจัดการระหว่างการเลี้ยง 
 ระหว่างการเลี้ยงมีการเปลี่ยนถ่ายนํ้าประมาณ 30% โดยการสูบนํ้าเข้าบ่อเลี้ยงอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 

เพ่ือให้สาหร่ายได้รับแร่ธาตุสารอาหาร กระตุ้นการเจริญเติบโต ทําให้นํ้าหมุนเวียน สาหร่ายสามารถดูดซับ
สารอาหารได้ดีขึ้นหรือติดต้ังท่อนํ้าเข้าออกแบบมีลิ้นปิดเปิดตามระดับนํ้าธรรมชาติ 

 ความถี่ในการสูบนํ้าเข้าขึ้นกับอายุการเลี้ยงและความหนาแน่นของสาหร่าย เพ่ือเพ่ิมสารอาหารธรรมชาติ
การหมุนเวียนนํ้าและรักษาระดับนํ้าในบ่อเลี้ยง 

 การนํานํ้าเลี้ยงสัตว์นํ้ามาใช้ในการร่วมเปลี่ยนถ่ายด้วยจะให้ผลดี หรือหากกรณีจําเป็นอาจมีการใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร (16-20-0) : ปุ๋ยยูเรีย สูตร (46-0-0) อัตราส่วน 500 : 250 กรัมต่อไร่ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง หรือใช้อามิ 
20 – 40 ลิตรต่อไร่ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

 ในฤดูฝนหรือช่วงอากาศร้อนจัด ควรติดต้ังเคร่ืองตีนํ้ารอบช้า หรือระบบยกนํ้าเพ่ือเพ่ิมการหมุนเวียนนํ้าและ
ป้องกันการแบ่งช้ันของนํ้าและติดต้ังท่อระบายน้ําผิวบนออก 

 
 

การเก็บเก่ียวผลผลิตและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 
 หากเป็นระบบเลี้ยงในบ่อดินสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ 

5 กิโลกรัมต่อแผงจากนํ้าหนักผลผลิตทั้งหมด 10 กิโลกรัมต่อ
แผง ภายในระยะเวลา 1 เดือน สามารถเก็บเก่ียวสาหร่ายได้ 
2 สัปดาห์ต่อครั้ง 

 นํามาตัดส่วนยอดและคงเหลือส่วนโคนของสาหร่ายติดแผงไว้ 
หรือคงปริมาณไว้ 25% เพ่ือนําไปเลี้ยงต่อและเก็บเกี่ยวคร้ังต่อไป 

 จากนั้นนําสาหร่ายที่ผ่านการคัดแยกไปพักทําความสะอาดในถัง 
สกิมเมอร์ที่บรรจุนํ้าเค็มสะอาด 300 ลิตร อัตรา 5 กิโลกรัมต่อ
ถัง เพ่ือกําจัดสิ่งสกปรกที่ปนเป้ือนมากับสาหร่ายและย้ายไปทํา
ความสะอาดครั้งสุดท้ายก่อนบรรจุในถังพักที่ ติดต้ังระบบ
หมุนเวียนน้ํา และมีระบบอัลตราไวโอเลต (UV) และโอโซนเพ่ือ
ฆ่าเช้ือแบคทีเรีย 
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คุณค่าทางโภชนาการ 
สาหร่ายพวงองุ่นเป็นสาหร่ายที่มีรสชาติดีและจัดเป็นอาหารสุขภาพ เน่ืองจากมีคุณค่าทางอาหารสูง

อุดมด้วยเกลือแร่และวิตามินหลายชนิด ได้แก่ วิตามินบี1, บี2, วิตามินอี และมีเบต้าแคโรทีน ซึ่งเป็นสารต้ังต้น
ของวิตามินเอ นอกจากน้ีมีเกลือแร่ ได้แก่ ไอโอดีน (I), ฟอสฟอรัส (P), สังกะสี (Zn), แคลเซียม (Ca), 
แมกนีเซียม (Mg), เหล็ก(Fe), แมงกานีส (Mn) จัดเป็น 1 ใน 5 อาหารแนะนาสําหรับผู้ที่ไปเยือนเมืองโอกินาว่า 
ชาวโอกินาว่าเช่ือว่าการรับประทานสาหร่ายทะเล ช่วยให้หายป่วยได้เร็วขึ้นเน่ืองจากมีวิตามินเอ วิตามินซี 
และเกลือแร่สูง เป็นแหล่งสําคัญของแมกนีเซียมที่ช่วยลดความดันโลหิต และป้องกันโรคหัวใจล้มเหลว 
ช่วยต้านมะเร็ง ไอโอดีนสูงจึงช่วยผู้ป่วยที่เป็นโรคไทรอยด์ นอกจากน้ีสาหร่าย C.lentillifera ยังมีกรดอะมิโน
จําเป็นเกือบ 40% ของกรดอะมิโนรวม ซึ่งใกล้เคียงกับในไข่และโปรตีนถั่วเหลือง 

ตารางแสดงคุณค่าทางอาหารของสาหร่ายพวงองุ่น C. lentillifera 
องค์ประกอบทางเคมี กรัม/100 กรมั น้ําหนักแห้ง 

โปรตีน 8.55 
ไขมัน 1.92 
เย่ือใย 3.87 
เถ้า 56.84 
คาร์โบไฮเดรต 32.69 
พลังงานรวม (Kcal/100g) 182 
นํ้าหนักแห้ง (g/100gสด) 4.68 

วิตามิน มิลลิกรัม/100 กรัม น้ําหนักสด 
E 0.13 
C 1.00 
Thiamin (B1) 0.03 
Riboflavin (B2) 0.02 
β-carotene (A) 0.035 

เกลือแร ่ มิลลิกรัม/100 กรัม น้ําหนักแห้ง 
ฟอสฟอรัส 106 
โปแตสเซียม 855.6 
แคลเซียม 748.4 
แมกนีเซียม 1505 
สังกะสี 5.66 
แมงกานีส 56.879 
เหล็ก 5.627 
ไอโอดีน 1.319 

โลหะหนัก มิลลิกรัม/100 กรัม น้ําหนักแห้ง 
อาร์เซนิก <0.01 
แคดเมียม <0.001 
ตะก่ัว <0.01 

  



ห น้ า  | 9 

ขั้นตอนการขอมาตรฐานฟาร์มสาหร่ายทะเล GAP (กรมประมง) 
1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (ทบ.1) ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าและผู้ประกอบการด้านการประมง พ.ศ. 2556 
 “ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า” หมายความว่า รายช่ือและข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
ที่ได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าและยังไม่สิ้นสภาพตามระเบียบน้ี 
 “เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ผู้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์
นํ้า แต่ไม่รวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์เพ่ือการกีฬาหรือสันทนาการ หรือกิจการอ่ืนใดที่มีวัตถุประสงค์ไม่สอดคล้อง
กับการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
 “อายุของทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า” มีกําหนด 3 ปี นับต้ังแต่วันที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 

1.1 คุณสมบัติ 
(1) กรณีเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์  
(2) กรณีเป็นนิติบุคคลต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

1.2 สถานที่ในการย่ืนคําขอฯ 
 ณ สํานักงานประมงจังหวัด หรือ สํานักงานประมงอําเภอ ในท้องที่ที่สถานที่ดําเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าต้ังอยู่ 

1.3 เอกสารหลักฐาน 
(1) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเกษตรกร 
(2) กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบ 

(2.1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และ 
(2.2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้แทนอ่ืนใดของ

นิติบุคคลน้ัน 
(3) กรณีที่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าตาม (1) หรือ (2) มิได้เป็นผู้มาย่ืนคําขอด้วยตนเอง ให้แนบ

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ย่ืนคําขอและหนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้ย่ืนคําขอ 
(4) สําเนาเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน 

1.4 ขั้นตอนการข้ึนทะเบียน 
(1) เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับคําขอ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อความและเอกสาร

หลักฐาน 
(2) เมื่อตรวจสอบข้อความและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ออกใบนัดหมายให้แก่

ผู้ย่ืนคําขอให้มารับบัตรประจําตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าภายใน 25 วันทําการ 
(3) ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าของเกษตรกร และรายงานผลการตรวจสอบ พร้อม

จัดส่งเอกสารหลักฐานการย่ืนขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรไปยังสํานักงานประมงจังหวัดภายใน 7 วันทาํการ 
(4) สํานักงานประมงจังหวัดลงทะเบียนรับเอกสาร และทําการตรวจสอบคําขอ เอกสารหักฐานอีกครั้งหน่ึง 
(5) หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ให้ประมงจังหวัดอนุมัติให้ขึ้นทะเบียน

เกษตรกร  
(6) เมื่อประมงจังหวัดอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าแล้ว ให้บันทึกรายช่ือและข้อมูล

เกษตรกรลงในฐานข้อมูลของกรมประมงภายใน 10 วันทําการนับต้ังแต่วันอนุมัติ และให้ดําเนินการ
ออกหมายเลขประจําตัวเกษตรกร หมายเลขประจําฟาร์ม และออกบัตรประจําตัวเกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้แก่ผู้ขอขึ้นทะเบียน โดยลงช่ือและประทับตรากรมประมงด้วยหมึกแดง 

(7) สํานักงานประมงจังหวัดดําเนินการมอบบัตรประจําตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้แก่เกษตรกร
ภายในกําหนดนัดหมาย 
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1.5 ตัวอย่างบัตรประจําตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า (ทบ.1) 

 

  
 
2. การขอมาตรฐานฟาร์มสาหร่ายทะเล GAP (กรมประมง) ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออก
ใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ดี สําหรับการผลิตสัตว์นํ้า (จี เอ พี) พ.ศ. 2553 
 “ใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ดีสําหรับการผลิตสัตว์นํ้า (จี เอ พี)” หมายความว่า 
ใบรับรองที่กรมประมงออกให้แก่ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์นํ้าและฟาร์มเพาะพันธ์ุและอนุบาลสัตว์นํ้า เพ่ือ
แสดงว่า ฟาร์มเลี้ยงสัตว์นํ้า หรือฟาร์มเพาะพันธ์ุและอนุบาลสัตว์นํ้าของผู้ประกอบการมีการปฏิบัติทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่ดี ได้มาตรฐานตามที่กรมประมงกําหนดไว้ 

2.1 คุณสมบัติ 
(1) ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดี หรือเป็นผู้ที่มีตัวแทนอยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีในความผิด

ฐานปลอมแปลงเอกสารของทางราชการ หรือใช้เอกสารปลอมที่เก่ียวข้องกับระเบียบฉบับน้ี 
(2) ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกตรวจสอบ เพ่ือรับรองความถูกต้องแท้จริงของเอกสารฉบับใดฉบับหน่ึง

ที่อ้างว่าได้ออกตามระเบียบฉบับน้ี 
(3) เป็นผู้ประกอบการที่ได้ขึ้นทะเบียนประเภทเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้ากับกรมประมง 

2.2 สถานที่ในการย่ืนคําขอฯ 
ณ สํานักงานประมงจังหวัด หรือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงในสังกัดกรมประมง ในท้องที่ที่ฟาร์มเลี้ยง

สัตว์นํ้าหรือฟาร์มเพาะพันธ์ุและอนุบาลสัตว์นํ้าต้ังอยู่ 
2.3 เอกสารหลักฐาน 

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
(2) แผนที่ระบุสถานที่ต้ังและดําเนินการฟาร์มเลี้ยงหรือโรงเพาะพันธ์ุและอนุบาลสัตว์นํ้า 
(3) กรณีมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนมายื่นคําขอและดําเนินการแทน ต้องแนบ 

(3.1) หนังสือมอบอํานาจ 
(3.2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจ พร้อมรับรองสาํเนาถูกต้อง 

2.4 ขั้นตอนการดําเนินการ 
(1) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอแล้วให้ดําเนินการตรวจสอบคําขอและหลักฐาน พร้อมทั้งคุณสมบัติของผู้

ย่ืนคําขอ หากถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่เสนอคําขอและหลักฐานน้ันไปยังหน่วยงานของผู้ตรวจ
ประเมินตามที่กรมประมงกําหนดไว้ภายใน 3 วันทําการนับต้ังแต่วันรับคําขอ 

(2) ผู้ตรวจประเมินดําเนินการตกลงกับผู้ย่ืนคําขอ เพ่ือกําหนดวันเข้าตรวจประเมินฟาร์ม 
(3) ผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจประเมินฟาร์ม สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์นํ้า (สาหร่ายทะเล) และปัจจัยการผลิต

ต่างๆ เพ่ือตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์และโลหะหนักในสาหร่าย และตรวจวิเคราะห์สารตกค้างใน
ปัจจัยการผลิต 

(4) เมื่อทราบผลการตรวจประเมิน ให้ผู้ตรวจประเมินเสนอผลการตรวจประเมินให้แก่ผู้รับรอง เพ่ือ
พิจารณาออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีสําหรับการผลิตสัตว์นํ้าให้แก่ผู้ย่ืนคําขอ 
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2.5 หลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน GAP (กรมประมง) 

(1) สถานที่ 
 (1.1) มีการขึ้นทะเบียนฟาร์มอย่างถูกต้อง 
 (1.2) ใกล้แหล่งนํ้าสะอาด (ที่มีคุณภาพนํ้าเหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์นํ้า) ห่างจากแหล่งกําเนิดมลพิษ 
และมีระบบการถ่ายเทนํ้าที่ดี 
 (1.3) มีการคมนาคมสะดวก และมีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

(2) การจัดการทั่วไป 
 (2.1) ปฏิบัติตามคู่มือการเลี้ยงสัตว์นํ้าของกรมประมง หรือวิธีอ่ืนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 (2.2) มีแผนที่แสดงแหล่งที่ต้ัง และแผนผังของฟาร์ม 
 (2.3) นํ้าทิ้งจากบ่อเลี้ยงต้องมีค่า ไม่เกินค่ามาตรฐานน้ําทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าของกรมประมง 
 (2.4) การเลี้ยงต้องดําเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ 

(3) ปัจจัยการผลิต 
 (3.1) ใช้ปัจจัยการผลิตเช่น อาหาร อาหารเสริม วิตามิน ฯลฯ ที่ขึ้นทะเบียนกับทางราชการ (ในกรณีที่
กําหนดให้ปัจจัยการผลิตน้ันต้องขึ้นทะเบียน) และไม่หมดอายุ 
 (3.2) ปัจจัยการผลิตต้องปลอดจากการปนเป้ือนของยาและสารต้องห้ามในการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าตาม
ประกาศทางราชการ 
 (3.3) การผลิตอาหารสําหรับสัตว์นํ้าต้องมีกระบวนการท่ีถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยต่อสัตว์นํ้าและ
ผู้บริโภค 
 (3.4) มีการเก็บปัจจัยการผลิตอย่างถูกสุขลักษณะ 

(4) การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์นํ้า 
 (4.1) มีการเตรียมบ่อและอุปกรณ์อย่างถูกวิธีเพ่ือป้องกันโรคที่จะเกิดกับสัตว์นํ้า 
 (4.2) เมื่อสัตว์นํ้ามีอาการผิดปกติ ไม่ควรใช้ยาและสารเคมีทันที ควรพิจารณาด้านการจัดการ เช่น การ
เปลี่ยนถ่ายนํ้าตามความเหมาะสมและหรือเพ่ิมอากาศก่อนการใช้ยาและสารเคมี 
 (4.3) ในกรณีที่สัตว์นํ้าป่วย จําเป็นต้องใช้ยาสัตว์และสารเคมี ให้ใช้ยาสัตว์และสารเคมีที่ขึ้นทะเบียน
ถูกต้องและปฏิบัติตามฉลากอย่างเคร่งครัด 
 (4.4) ไม่ใช้ยาสัตว์และสารเคมีต้องห้ามตามประกาศทางราชการ 
 (4.5) เมื่อสัตว์นํ้าป่วยหรือมีการระบาดของโรคต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และมีการจัดการซาก
และน้ําทิ้งที่เหมาะสม 

(5) สุขลักษณะฟาร์ม 
 (5.1) มีการจัดการระบบน้ําทิ้งที่เหมาะสม นํ้าทิ้งจากบ้านเรือนต้องแยกจากระบบการเลี้ยง 
 (5.2) ห้องสุขาแยกเป็นสัดส่วน ห่างจากบ่อเลี้ยง และมีระบบการจัดการของเสียอย่างถูกสุขลักษณะ 
 (5.3) จัดอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมทั้งปัจจัยการผลิตต่างๆ ในบริเวณฟาร์มให้เป็นระเบียบ สะอาด ถูก
สุขลักษณะ 
 (5.4) มีระบบการจัดเก็บและกําจัดขยะที่ดี เช่น ถังขยะมีฝาปิดที่มิดชิด เพ่ือป้องกันแมลงวัน หนู 
แมลงสาบ และการคุ้ยเขี่ยของสัตว์เลี้ยง 

(6) การเก็บเกี่ยวและการขนส่ง 
 (6.1) วางแผนเก็บเก่ียวผลผลิตถูกต้องตามความต้องการของตลาด และมีหนังสือกํากับการจําหน่าย
สัตว์นํ้า และลูกพันธ์ุสัตว์นํ้า 
 (6.2) มีวิธีการจัดการและดูแลรักษาสัตว์นํ้าอย่างถูกสุขลักษณะระหว่างการเก็บเก่ียวและการขนส่ง 
เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค  
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 (6.3) ผลิตผลสัตว์นํ้าที่จับ ต้องไม่พบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานกําหนด ได้แก่ 
  - จุลินทรีย์รวม 
  - โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
  - E. coli 
  - สารหนู 
  - ปรอท 
  - ตะก่ัว  
 ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเป้ือน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529) 
มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเป้ือน (ฉบับที่ 2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 273 (พ.ศ. 2546) และ
เกณฑ์มาตรฐานทางจุลชีววิทยาของอาหาร ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553) 

(7) การเก็บข้อมูล 
 มีบันทึกการจัดการเลี้ยง การให้อาหาร การตรวจสุขภาพ การใช้ยาและสารเคมีอย่างสมํ่าเสมอ และ
บันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
2.6 ตัวอย่างใบรับรองมาตรฐาน GAP (กรมประมง) 

 



 

 


