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ค้าน้า 

ศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ได้รับภารกิจด้าเนินการ
ภายใต้แผนการจัดการความรู้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเพาะการเลี้ยงและจัดการสาหร่ายพวง
องุ่นหลังการเก็บเกี่ยว” ในระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ของกองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง เพ่ือน้ามาองค์ความรู้ถ่ายทอดเพ่ืองานพัฒนาอาชีพประมงของเกษตรกรในโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดย
ทั้งนี้ศูนย์ฯจึงให้ความส้าคัญด้านการพัฒนางานการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเพ่ือน้าผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัยในองค์
ความรู้ไปใช้ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในเขตโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนังฯ
และเขตบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง 

ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการความรู้ เรื่องการเพาะการเลี้ยงและจัดการสาหร่าย
พวงองุ่นหลังการเก็บเกี่ยวในพ้ืนที่โครงการพัฒนาลุ่มน้้าปากพนังนั้น ขณะนี้ศูนย์ฯได้ด้าเนินการศึกษาทดสอบ
จัดโครงการสาธิตการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นภายในหน่วยโครงการวิจัยและสาธิตการเลี้ยงกุ้งทะเลระบบ
ชีวภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยของการปฏิบัติงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งของศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่
ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ โดยการน้าสาหร่ายพวงองุ่นมาทดสอบการเลี้ยงเชิงประจักษ์ต่อ
สภาวะแวดล้อมในพ้ืนที่การปฏิบัติงานจริง เพ่ือให้เห็นผลของการใช้ประโยชน์จากการใช้สาหร่ายในการบ้าบัด
คุณภาพน้้าส้าหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและเป็นศูนย์สาธิตให้แก่เกษตรกรน้าไปพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงในพ้ืนที่
ของตนเอง 

ดังนั้นการเลี้ยงสาหร่ายทะเลจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถน้าผลการศึกษาวิจัยรูปแบบการ
เลี้ยงเพ่ือสร้างนวัตกรรมส้าหรับประกอบการส่งเสริมพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในบ่อกุ้งทะเลร้าง เพ่ือสร้าง
อาชีพ เสริมรายได้ และการกลับมาใช้ประโยชน์ของบ่อกุ้งอีกครั้งเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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บทน ำ 

สาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J. Agardh) เป็นสาหร่ายทะเล สีเขียว (green 
algae) อยู่ในครอบครัว Caulerpaceae มีลักษณะเป็นเมล็ดกลมเล็ก รวมกันเป็นช่อคล้ายกับพวงองุ่น หรือไข่
ปลาคาเวียร์ จึงมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า "Sea grapes" หรือ "Green caviar" นอกจากนี้ ยังมีชื่อเรียกว่า 
Lelato, Ararusip, Lato ส่วนชาวญี่ปุ่นจะเรียกสาหร่ายชนิดนี้ว่า "Umibudo" ซึ่งแปลว่า “องุ่นแห่งท้องทะเล” 

อนุกรมวิธานของสาหร่ายพวงองุ่น 
Division Chlorophyta 

Class Chlorophyceae 
Order Caulerpales 

Family Caulerpaceae 
Genus Caulerpa 

สาหร่ายชนิดนี้มีส่วนคล้ายล าต้นที่ เรียกว่า ทัลลัส เป็นท่อติดต่อกันตลอด ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนที่คืบคลานไปตามพ้ืนและ แตกแขนงได้ มีส่วนคล้ายรากเป็นฝอยท าหน้าที่ ยึดเกาะ ส่วนของแขนงแตกตรง
สูง 1-10 เซนติเมตร และประกอบด้วยรามูลัสที่ท าหน้าที่คล้ายใบ ล้อมรอบแต่ละรามูลัส มีก้านสั้น ๆ และส่วน 
ปลายมีลักษณะเป็นเม็ดกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 มิลลิเมตร เบียดแน่นรอบแขนงท าให้ มีลักษณะคล้ายช่อ
องุ่นรามูลัสมีรอยคอด ระหว่างก้านและส่วนที่เป็นเม็ดกลมสี เขียวใส เป็นลักษณะเฉพาะของสาหร่ายพวงองุ่น
ชนิด C. lentillifera 

 
สาหร่ายทะเลเป็นอาหารที่นิยมบริโภคในต่างประเทศมาเป็นเวลานาน ประเทศที่นิยมบริโภค

สาหร่ายทะเล ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฟิลิปปินส์ เป็นต้น นอกจากนี้สาหร่ายทะเลยังมีประโยชน์หลากหลาย ไม่
ว่าจะใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เป็นส่วนประกอบของเครื่องส าอาง ปุ๋ย ยารักษาโรค อาหารสัตว์ เป็นต้น ใน
ปัจจุบันมีการนิยมบริโภคสาหร่ายทะเลมากขึ้น เนื่องจากสาหร่ายทะเลมีคุณประโยชน์มากมาย จัดเป็นอาหาร
สุขภาพ ประเทศที่มีการเลี้ยงและส่งออกสาหร่ายมีหลายประเทศ เช่น ประเทศจีน เวียดนาม แคนาดา 
ฟิลิปปินส์ เป็นต้น ในประเทศไทยนั้นมีการบริโภคสาหร่ายทะเลในจังหวัดทางภาคใต้และภาคตะวันออก โดย
รับประทานแทนผัก ในปัจจุบันกรมประมงสามารถเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลได้หลายชนิด โดยหนึ่งในนั้น ได้แก่ 
สาหร่ายพวงองุ่น ซึ่งเป็นสาหร่ายที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและเป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมของชาวญี่ปุ่น 
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กำรเลือกสถำนที่เพำะเลี้ยงสำหร่ำยพวงองุ่น 

การจัดการด้านปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่นต้องมีการ 
หลีกเลี่ยงปัญหามลพิษน้ าทิ้งจากแหล่งชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากเป็นการเลี้ยงเพ่ือน าไปบริโภค 
และสามารถควบคุมความเค็มน้ าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ลักษณะพ้ืนที่โดยทั่วไปของดินควรเป็นดินเหนียว
หรือดินเหนียวปนทรายเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ าได้ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 

 
ปัจจัยแวดล้อมที่เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโต 

1. ระดับความเค็ม ระหว่าง 27-33 ส่วนในพันส่วน 
2. ระดับความลึกของบ่อประมาณ 100 เซนติเมตร ระดับความลึก น้ าขึ้นกับระดับที่แสงส่องถึง

สาหร่าย กรณีเลี้ยงแบบแผง ควรปรับระดับความลึกของแผงให้ต่ ากว่าผิวน้ าประมาณ 30 
เซนติเมตร ทั้งนี้ขึ้นกับฤดูกาล หากเป็นฤดูร้อนที่มีแสงแดดจัด ควรเพิ่มระดับความลึกของแผง
สาหร่าย 

3. อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 25-30 องศาเซลเซียส 
4. ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ในช่วง 8-9 
5. ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ในช่วง 120-140 มิลลิกรัม/ลิตร ถ้าความเป็นด่างต่ าจะส่งผล

ให้สาหร่ายขาดธาตุอาหาร 
6. ค่าความขุ่นใส (Transparency) ที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 30-60 เซนติเมตร ความขุ่นที่เกิดจาก

ตะกอนมีผลต่อสาหร่าย โดย ตะกอนจะเข้าไปเกาะที่ตัวสาหร่ายและมีผลต่อการสังเคราะห์
แสง นอกจากนี้ยังบดบังแสงที่ส่องลงไปในน้ า ท าให้อัตราการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายลดลง 

7. แอมโมเนีย (NH4+) ไม่ควรต่ ากว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 
8.ฟอสเฟต (Orthophosphate) ควรมีค่าไม่น้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร และในน้ าที่มี pH 

อยู่ในช่วงที่เหมาะสม 6.3-8.9 จะเป็นช่วงทีมี่สารฟอสเฟตอยู่ในรูปที่สาหร่ายสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้มากท่ีสุด 
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กำรเลี้ยงสำหร่ำยพวงองุ่น 
การจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นสามารถแบ่งรูปแบบออกได้ ๒ ระบบ ได้แก่  

ระบบกำรเลี้ยงในบ่อดนิ 
กำรเลี้ยงสำหร่ำยในบ่อดิน 

จ าเป็นต้องมีการเตรียมบ่อเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นเพ่ือการปรับสภาพพ้ืนบ่อ เช่น ความเป็นกรด
เป็นด่าง ความสะอาดของก้นบ่อ ภายในบ่อเลี้ยงให้สามารถใช้เลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นได้โดยมีผลผลิตตอบแทน
สูงสุดต่อหน่วยพื้นที่บ่อ ดังนี้ 

1. หากเป็นบ่อเก่า ควรมีการตากบ่อ ใส่ปูนขาวเพื่อปรับสภาพพ้ืนบ่อ การตากบ่อให้พ้ืนบ่อมี
โอกาสได้รับแสงแดดและออกซิเจน จะช่วยให้อินทรียวัตถุมีการย่อยสลายตัวได้ดีขึ้นท าให้
อัตราการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่นดีขึ้น 

2. เพ่ิมเนื้อที่ของบ่อให้มากขึ้นจากการลอกก้นบ่อและก าจัดวัชพืชต่างๆ ท าให้มีพ้ืนที่เลี้ยง
สาหร่ายได้มากข้ึน และป้องกันการแย่งสารอาหารของสาหร่ายโดยวัชพืช 

3. เพ่ิมการเคลื่อนของน้ าและจัดระบบให้อากาศบริเวณท่ีปลูกเลี้ยงสาหร่าย โดยติดตั้งระบบ
ให้อากาศพ้ืนบ่อของแผงแขวนสาหร่าย โดยบ่อขนาด 1 ไร่ ปักไม้ไผ่แบบแขวน 5 แถว 
เพ่ือผูกแผงสาหร่ายแถวละ 20 แผง 

ขั้นตอนในกำรปลูกและกำรจัดกำรสำหร่ำยในบ่อดิน 

         
๑. การปลูกสาหร่าย ปลูกได้ทั้งแบบหว่านและแบบปักช า โดยในช่วงเริ่มต้นปลูกครั้งแรก เติม

น้ าความเค็ม ๒๗ – ๓๐ พีพีที ประมาณ ๔๐ เซนติเมตร เมื่อปลูกแล้วประมาณ ๑ สัปดาห์
จึงค่อยเพ่ิมระดับน้ าให้อยู่ในระดับที่แสงส่องถึง ขึ้นกับความโปร่งแสงของน้ า โดยมาก
รักษาระดับน้ าให้มีความลึกประมาณ ๖๐-๑๐๐ ซม. แบบปักช ามีข้อดีกว่าแบบหว่าน 
เนื่องจากสาหร่ายจะมีอัตราความหนาแน่นที่ใกล้เคียงกันและควบคุมความหนาแน่นได้ ท า
ให้สาหร่ายที่โตมีแขนงที่ยาวและมีขนาดสม่ าเสมอ นอกจากนี้สามารถปลูกสาหร่ายบนแผง
อวนหรือตาข่ายได้ ท าให้สาหร่ายมีความสะอาดและมีคุณลักษณะด ี

๒. หลังจากการปลูกประมาณ ๑-๒ เดือน จะสามารถเก็บเกี่ยวสาหร่ายได้ และความถี่ในการ
เก็บเก่ียว ๒ สัปดาห์ต่อครั้ง 

๓. การจัดการระบบน้ า ควรมีการสูบน้ าเข้าบ่อเลี้ยงประมาณ ๒ ครั้งต่อสัปดาห์หรือดัดแปลง
บ่อด้วยการติดตั้งท่อน้ าเข้าออกแบบมีลิ้นปิดเปิดตามระดับน้ าธรรมชาติ นอกจากนี้ความถี่
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ในการสูบน้ าเข้ายังขึ้นกับอายุการเลี้ยงและความหนาแน่นของสาหร่าย เพ่ือเพ่ิมสารอาหาร
ธรรมชาติ การหมุนเวียนน้ า และการรักษาระดับน้ าในบ่อเลี้ยง 

๔. อาจติดตั้งเครื่องตีน้ ารอบช้าหรือระบบยกน้ าเพ่ือเพ่ิมการหมุนเวียนน้ าและป้องกันการแบ่ง
ชั้นของน้ า และติดตั้งท่อระบายน้ าผิวบนออก ในฤดูฝน 

๕. เพ่ือป้องกันการบังแสงและแก่งแย่งสารอาหาร ควรสุ่มตรวจความหนาแน่นของสาหร่าย 
โดยอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมประมาณ ๑ กิโลกรัมต่อตารางเมตร ทยอยเก็บเกี่ยว
ทุก ๒ สัปดาห์และคงปริมาณไว้ประมาณ ๒๕% ของปริมาณตั้งต้น หากสาหร่ายแน่น
เกินไป ให้น าไปหว่านบริเวณอ่ืน 

๖. การก าจัดและป้องกันศัตรูของสาหร่าย หมั่นเก็บสาหร่ายชนิดอ่ืนหรือ epiphyte ที่เกิดขึ้น
ในบ่อเมื่อน้ าตื้นเกินไป ดังนั้นการรักษาระดับน้ าเพ่ือให้แสงส่องถึงในระดับที่เหมาะสมจึง
เป็นสิ่งส าคัญ 

ระบบกำรเลี้ยงในบ่อคอนกรีต 
โดยสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เป็นระยะ ๆ ประมาณเดือนละ 1-2 ครั้ง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการ

เจริญเติบโต ทั้งนี้สาหร่ายที่เลี้ยงหากสาหร่ายมีความหนาแน่นมากเกินไป อาจเกิดการบังแสงกัน ส่งผลต่อการ
สังเคราะห์แสงอีกทั้งปริมาณสารอาหารในน้ าไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย ท าให้ผลผลิตและ
คุณภาพของสาหร่ายพวงองุ่นต่ าลงได ้
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วิธีกำรเพำะเลี้ยงสำหรำ่ยพวงองุน่แบบแผงแขวน 

    
ประกอบโครงแผงสาหร่าย ขนาด 0.5×0.5 ตารางเมตรเมตร โดยใช้ท่อพีวีซีและใช้ตาข่าย

พลาสติกขนาดตา 1 เซนติเมตร ขึงให้เต็มกรอบเพ่ือใส่ต้นพันธุ์สาหร่ายน้ าหนักเริ่มต้น 500 กรัมให้กระจายทั่ว
ทัง้แผง พร้อมน าตาข่ายขนาดตา 1 เซนติเมตร ประกบด้านบนแล้วตรึงด้วยสายรัดเพ่ือยึดตาข่ายให้ติดกับกรอบ 
น าไปแขวนในบ่อเลี้ยง ลึกจากผิวน้ า 30 เซนติเมตร หรือระดับที่แสงส่องถึง เมื่อปลูกแล้วประมาณ 1 สัปดาห์
จึงค่อยเพ่ิมระดับน้ าให้อยู่ ในระดับที่แสงส่องถึงขึ้นกับความโปร่งแสงของน้ า ระดับความลึกของน้ าประมาณ 
60-100 เซนติเมตร 

กำรตรวจสอบกำรเจริญเติบโต 
โดยทั่วไปหากสาหร่ายสามารถปรับตัวได้ จะเห็นยอดอ่อนภายในเวลา 3-7 วัน โดยระหว่างนี้ 

มีการสุ่มมาชั่งน้ าหนักและวัดความยาว ทุกสัปดาห์ เมื่อครบ 1 เดือน ถึง 2 เดือน เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต 

กำรจัดกำรระหว่ำงกำรเลี้ยง 

การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ าอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ประมาณ 
30%  เพ่ือให้เกิดน้ าหมุนเวียนและสาหร่ายได้รับแร่ธาตุสารอาหารช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต หรือติดตั้งท่อ
น้ าเข้าออกแบบมีลิ้นปิดเปิดตามระดับน้ าธรรมชาติความถี่ในการสูบน้ าเข้าขึ้นกับอายุการเลี้ยงและความ
หนาแน่นของสาหร่าย เพ่ือเพ่ิมสารอาหารธรรมชาติการหมุนเวียนน้ าและรักษาระดับน้ าในบ่อเลี้ยง หรือหาก
กรณีจ าเป็นอาจมีการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร (16-20-0) : ปุ๋ยยูเรีย สูตร (46-0-0) อัตราส่วน 500 : 250 กรัมต่อไร่ 
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง หรือใช้อามิ 20 – 40 ลิตรต่อไร่ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ในฤดูฝนควรติดตั้งท่อระบายน้ าผิวบน
ออก หรือช่วงอากาศร้อนจัดควรติดตั้งเครื่องตีน้ ารอบช้าหรือระบบยกน้ าเพ่ือเพ่ิมป้องกันการแบ่งชั้นของน้ า 
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กำรเก็บเกี่ยวผลผลิตและกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว 
การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นระบบการเลี้ยงในบ่อดินสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 5 กิโลกรัมต่อ

แผงจากน้ าหนักผลผลิตทั้งหมด 10 กิโลกรัมต่อแผง ภายในระยะเวลา 1 เดือน สามารถเก็บเกี่ยวสาหร่ายได้ 2 
สัปดาห์ต่อครั้ง 

หลังจากน ามาเก็บเก่ียวผลผลิตส่วนทีเ่หลือของสาหร่ายคงติดแผงไว้ปริมาณ 25% เพ่ือน าไป
เลี้ยงต่อและเก็บเกี่ยวครั้งต่อไป 

กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวโดยการน าสาหร่ายที่ผ่านการคัดแยกไปพักท าความสะอาดใน
ถังสกิมเมอร์ที่บรรจุน้ าเค็มสะอาด 300 ลิตร อัตรา 5 กิโลกรัมต่อถัง เพ่ือก าจัดสิ่งสกปรกท่ีปนเปื้อนมากับ
สาหร่ายและย้ายไปท าความสะอาดครั้งสุดท้ายก่อนบรรจุในถังพักท่ีติดตั้งระบบหมุนเวียนน้ า และมีระบบ
อัลตราไวโอเลต (UV) และโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 

 
ประโยชน์ของสำหร่ำยพวงองุ่น 

ประกอบไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินหลายชนิด เช่น กรดไขมัน PUFA วิตามินบี 2 วิตามินอี 
เกลือแร่ และสารอาหารส าคัญอย่างแมกนีเซียม แคลเซียม โพแทสเซียม สังกะสี ไอโอดีน เบต้าแคโรทีน พร้อม
ทั้งกรดอะมิโนที่จ าเป็นต่อร่างกาย ชนิดที่หาไม่ได้จากพืชบนบก  ที่ส าคัญสาหร่ายพวงองุ่นยังมีแคลอรีต่ า 
โซเดียมต่ า มีไฟเบอร์สูง จึงช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายได้ดี และยังเป็นอาหารส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
โรคหัวใจ และโรคความดันโลหิตได้ โดยไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ 

คุณค่ำทำงโภชนำกำรของสำหร่ำยพวงองุ่น 

 
สาหร่ายพวงองุ่นเป็นสาหร่ายที่มีรสชาติดีและจัดเป็นอาหารสุขภาพ เนื่องจากมีคุณค่าทาง

อาหารสูงอุดมด้วยเกลือแร่และวิตามินหลายชนิด ได้แก่ วิตามินบี1, บี2, วิตามินอี และมีเบต้าแคโรทีน ซึ่งเป็น
สารตั้งต้นของวิตามินเอ นอกจากนี้มีเกลือแร่ ได้แก่ ไอโอดีน ( I), ฟอสฟอรัส (P), สังกะสี (Zn), แคลเซียม 
(Ca),แมกนีเซียม (Mg), เหล็ก(Fe), แมงกานีส (Mn) จัดเป็น 1 ใน 5 อาหารแนะน าส าหรับผู้ที่ไปเยือนเมืองโอกิ
นาว่าชาวโอกินาว่าเชื่อว่าการรับประทานสาหร่ายทะเล ช่วยให้หายป่วยได้เร็วขึ้นเนื่องจากมีวิตามินเอ วิตามินซี
และเกลือแร่สูง เป็นแหล่งส าคัญของแมกนีเซียมที่ช่วยลดความดันโลหิต และป้องกันโรคหัวใจล้มเหลวช่วยต้าน
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มะเร็ง ไอโอดีนสูงจึงช่วยผู้ป่วยที่เป็นโรคไทรอยด์ นอกจากนี้สาหร่าย  C.lentillifera ยังมีกรดอะมิโนจ าเป็น
เกือบ 40% ของกรดอะมิโนรวม ซึ่งใกล้เคียงกับในไข่และโปรตีนถั่วเหลือง 

ตำรำงแสดงคุณค่ำทำงอำหำรของสำหร่ำยพวงองุ่น C. lentillifera 
องค์ประกอบทำงเคมี  กรัม/100 กรัม น้ ำหนักแห้ง 
โปรตีน  8.55 
ไขมัน  1.92 
เยื่อใย  3.87 
เถ้า  56.84 
คาร์โบไฮเดรต  32.69 
พลังงานรวม (Kcal/100g)  182 
น้ าหนักแห้ง (g/100gสด)  4.68 
วิตำมิน  มิลลิกรัม/100 กรัม น้ ำหนักสด 
E  0.13 
C  1.00 
Thiamin (B1)  0.03 
Riboflavin (B2)  0.02 
β-carotene (A)  0.035 
เกลือแร่  มิลลิกรัม/100 กรัม น้ ำหนักแห้ง 
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 น้ ำหนักแห้ง 
อาร์เซนิก  <0.01 
แคดเมียม  <0.001 
ตะกั่ว  <0.01 
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ขั้นตอนกำรขอมำตรฐำนฟำร์มสำหร่ำยทะเล GAP (กรมประมง) 
๑.กำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (ทบ.1) ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและผู้ประกอบการด้านการประมง พ.ศ. 2556 

“ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า” หมายความว่า รายชื่อและข้อมูลเกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและยังไม่สิ้นสภาพตามระเบียบนี้ 

“เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ผู้ท าการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแต่ไม่รวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์เพ่ือการกีฬาหรือสันทนาการ หรือกิจการอ่ืนใดที่มีวัตถุประสงค์
ไม่สอดคล้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

“อายุของทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า” มีก าหนด 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการข้ึน
ทะเบียน 

1.1 คุณสมบัติ 
(1) กรณีเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ 
(2) กรณีเป็นนิติบุคคลต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

1.2 สถานที่ในการยื่นค าขอฯ 
ณ ส านักงานประมงจังหวัด หรือ ส านักงานประมงอ าเภอ ในท้องที่ที่สถานที่ด าเนินการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตั้งอยู่ 
1.3 เอกสารหลักฐาน 

(1) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของเกษตรกร 
(2) กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบ 

(2.1) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และ 
(2.2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้แทน

อ่ืนใดของนิติบุคคลนั้น 
(3) กรณีท่ีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตาม (1) หรือ (2) มิได้เป็นผู้มายื่นค าขอด้วยตนเอง ให้

แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอและหนังสือมอบอ านาจให้เป็นผู้ยื่นค าขอ 
(4) ส าเนาเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน 

1.4 ขั้นตอนการข้ึนทะเบียน 
(1) เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับค าขอ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อความและ

เอกสารหลักฐาน 
(2) เมื่อตรวจสอบข้อความและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ออกใบนัด

หมายให้แก่ผูย้ื่นค าขอให้มารับบัตรประจ าตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าภายใน 25 วัน
ท าการ 

(3) ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของเกษตรกร และรายงานผลการ
ตรวจสอบ พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานการยื่นขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรไปยังส านักงาน
ประมงจังหวัดภายใน 7 วันท าการ 

(4) ส านักงานประมงจังหวัดลงทะเบียนรับเอกสาร และท าการตรวจสอบค าขอ เอกสาร
หลักฐานอีกครั้งหนึ่ง 
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(5) หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ให้ประมงจังหวัดอนุมัติให้
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 

(6) เมื่อประมงจังหวัดอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแล้ว ให้บันทึกรายชื่อ
และข้อมูลเกษตรกรลงในฐานข้อมูลของกรมประมงภายใน 10 วันท าการนับตั้งแต่วัน
อนุมัติ และให้ด าเนินการออกหมายเลขประจ าตัวเกษตรกร หมายเลขประจ าฟาร์ม และ
ออกบัตรประจ าตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้แก่ผู้ขอขึ้นทะเบียน โดยลงชื่อและ
ประทับตรากรมประมงด้วยหมึกแดง 

(7) ส านักงานประมงจังหวัดด าเนินการมอบบัตรประจ าตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้แก่
เกษตรกรภายในก าหนดนัดหมาย 

 
๑.๕ ตัวอย่างบัตรประจ าตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.1) 

 
2. กำรขอมำตรฐำนฟำร์มสำหร่ำยทะเล GAP (กรมประมง)  

ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ าที่ดี 
ส าหรับการผลิตสัตว์น้ า (จี เอ พี) พ.ศ. 2553“ใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าดีส าหรับการผลิต
สัตว์น้ า (จีเอพี)” หมายความว่าใบรับรองที่กรมประมงออกให้แก่ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ ยงสัตว์น้ าและฟาร์ม
เพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ า เพ่ือแสดงว่า ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า หรือฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ าของ
ผู้ประกอบการมีการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี ได้มาตรฐานตามท่ีกรมประมงก าหนดไว้ 

2.1 คุณสมบัติ 
(1) ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดี หรือเป็นผู้ที่มีตัวแทนอยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดี

ในความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารของทางราชการ หรือใช้เอกสารปลอมที่เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบฉบับนี้ 

(2) ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกตรวจสอบ เพื่อรับรองความถูกต้องแท้จริงของเอกสารฉบับ
ใดฉบับหนึ่งที่อ้างว่าได้ออกตามระเบียบฉบับนี้ 

(3) เป็นผู้ประกอบการที่ได้ขึ้นทะเบียนประเภทเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากับกรมประมง 
2.2 สถานที่ในการยื่นค าขอฯ 

ณ ส านักงานประมงจังหวัด หรือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงในสังกัดกรมประมง 
ในท้องที่ที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าหรือฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ าตั้งอยู่ 



10 

2.3 เอกสารหลักฐาน 
(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(2) แผนที่ระบุสถานที่ตั้งและด าเนินการฟาร์มเลี้ยงหรือโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ า 
(3) กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมายื่นค าขอและด าเนินการแทน ต้องแนบ 

(3.1) หนังสือมอบอ านาจ 
(3.2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจ พร้อม

รับรองส าเนาถูกต้อง 
2.4 ขั้นตอนการด าเนินการ 

(1) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับค าขอแล้วให้ด าเนินการตรวจสอบค าขอและหลักฐาน พร้อมทั้ง
คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอ หากถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่เสนอค าขอและหลักฐานนั้นไป
ยังหน่วยงานของผู้ตรวจประเมินตามที่กรมประมงก าหนดไว้ภายใน 3 วันท าการนับตั้งแต่
วันรับค าขอ 

(2) ผู้ตรวจประเมินด าเนินการตกลงกับผู้ยื่นค าขอ เพ่ือก าหนดวันเข้าตรวจประเมินฟาร์ม 
(3) ผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจประเมินฟาร์ม สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ า (สาหร่ายทะเล) และปัจจัย

การผลิตต่างๆ เพื่อตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์และโลหะหนักในสาหร่าย และตรวจวิเคราะห์
สารตกค้างในปัจจัยการผลิต 

(4) เมื่อทราบผลการตรวจประเมิน ให้ผู้ตรวจประเมินเสนอผลการตรวจประเมินให้แก่ผู้
รับรอง เพื่อพิจารณาออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงท่ีดีส าหรับการผลิตสัตว์น้ าให้แก่ผู้
ยื่นค าขอ 

2.5 หลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน GAP (กรมประมง) 
(1) สถานที่ 

(1.1) มีการขึ้นทะเบียนฟาร์มอย่างถูกต้อง 
(1.2) ใกล้แหล่งน้ าสะอาด (ที่มีคุณภาพน้ าเหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ า) ห่างจาก

แหล่งก าเนิดมลพิษและมีระบบการถ่ายเทน้ าที่ดี 
(1.3) มีการคมนาคมสะดวก และมีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน 

(2) การจัดการทั่วไป 
(2.1) ปฏิบัติตามคู่มือการเลี้ยงสัตว์น้ าของกรมประมง หรือวิธีอ่ืนที่ถูกต้องตามหลัก

วิชาการ 
(2.2) มีแผนที่แสดงแหล่งที่ตั้ง และแผนผังของฟาร์ม 
(2.3) น้ าทิ้งจากบ่อเลี้ยงต้องมีค่า ไม่เกินค่ามาตรฐานน้ าทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของ

กรมประมง 
(2.4) การเลี้ยงต้องด าเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ 

(3) ปัจจัยการผลิต 
(3.1) ใช้ปัจจัยการผลิตเช่น อาหาร อาหารเสริม วิตามิน ฯลฯ ที่ข้ึนทะเบียนกับทาง

ราชการ (ในกรณีทีก่ าหนดให้ปัจจัยการผลิตนั้นต้องขึ้นทะเบียน) และไม่หมดอายุ 
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(3.2) ปัจจัยการผลิตต้องปลอดจากการปนเปื้อนของยาและสารต้องห้ามในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าตามประกาศทางราชการ 

(3.3) การผลิตอาหารส าหรับสัตว์น้ าต้องมีกระบวนการที่ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยต่อ
สัตว์น้ าและผู้บริโภค 

(3.4) มีการเก็บปัจจัยการผลิตอย่างถูกสุขลักษณะ 
(4) การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์น้ า 

(4.1) มีการเตรียมบ่อและอุปกรณ์อย่างถูกวิธีเพ่ือป้องกันโรคท่ีจะเกิดกับสัตว์น้ า 
(4.2) เมื่อสัตว์น้ ามีอาการผิดปกติ ไม่ควรใช้ยาและสารเคมีทันที ควรพิจารณาด้านการ

จัดการ เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ าตามความเหมาะสมและหรือเพ่ิมอากาศก่อนการใช้ยา
และสารเคมี 

(4.3) ในกรณีที่สัตว์น้ าป่วย จ าเป็นต้องใช้ยาสัตว์และสารเคมี ให้ใช้ยาสัตว์และสารเคมีที่
ขึ้นทะเบียนถูกต้องและปฏิบัติตามฉลากอย่างเคร่งครัด 

(4.4) ไม่ใช้ยาสัตว์และสารเคมีต้องห้ามตามประกาศทางราชการ 
(4.5) เมือ่สัตว์น้ าป่วยหรือมีการระบาดของโรคต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และมีการ

จัดการซากและน้ าทิ้งท่ีเหมาะสม 
(5) สุขลักษณะฟาร์ม 

(5.1) มีการจัดการระบบน้ าทิ้งที่เหมาะสม น้ าทิ้งจากบ้านเรือนต้องแยกจากระบบการ
เลี้ยง 

(5.2) ห้องสุขาแยกเป็นสัดส่วน ห่างจากบ่อเลี้ยง และมีระบบการจัดการของเสียอย่างถูก
สุขลักษณะ 

(5.3) จัดอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมทั้งปัจจัยการผลิตต่างๆ ในบริเวณฟาร์มให้เป็นระเบียบ 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ 

(5.4) มีระบบการจัดเก็บและก าจัดขยะที่ดี เช่น ถังขยะมีฝาปิดที่มิดชิด เพื่อป้องกัน
แมลงวัน หนูแมลงสาบ และการคุ้ยเขี่ยของสัตว์เลี้ยง 

(6) การเก็บเกี่ยวและการขนส่ง 
(6.1) วางแผนเก็บเก่ียวผลผลิตถูกต้องตามความต้องการของตลาด และมีหนังสือก ากับ

การจ าหน่ายสัตว์น้ าและลูกพันธุ์สัตว์น้ า 
(6.2) มีวิธีการจัดการและดูแลรักษาสัตว์น้ าอย่างถูกสุขลักษณะระหว่างการเก็บเกี่ยวและ

การขนส่งเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
(6.3) ผลิตผลสัตว์น้ าที่จับ ต้องไม่พบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานก าหนด 

ได้แก่ 
- จุลินทรีย์รวม  
- โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
- E. coli 
- สารหน ู
- ปรอท 
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- ตะกั่ว  

ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ
ที่ 98 (พ . 2529) มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน (ฉบับที่ 2) ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 273 (พ.ศ. 2546) และ เกณฑ์มาตรฐานทางจุล
ชีววิทยาของอาหาร ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553) 

(7) การเก็บข้อมูล 
มีบันทึกการจัดการเลี้ยง การให้อาหาร การตรวจสุขภาพ การใช้ยาและสารเคมี

อย่างสม่ าเสมอ และบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 

๒.๖ ตัวอย่ำงใบรับรองมำตรฐำน GAP (กรมประมง) 
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