


  ค ำน ำ 

 ประเทศไทยมีทรพัยากรสาหร่ายทะเลมากกว่า 200 ชนิด แมว้่านกัวิชาการของกรม

ประมงจะไดเ้ริ่มท าการศึกษา วจิยัการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลยอ้นหลงักลบัไปมานานกว่า30 ปี 

แต่กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลกลบัยงัไม่เป็นทีส่นใจ และสาหร่ายทะเลของไทยก็ยงัคง

มกีารน ามาใชป้ระโยชนน์อ้ยมาก อย่างไรก็ตามกระแสความนิยมบริโภคอาหารสุขภาพซึ่งก าลงั

เป็นค่านิยมหลกัอนัหนึ่งของสงัคมไทยในยุคปจัจุบนั นบัเป็นปจัจยัส าค ัญที่ช่วยใหผู้ค้นหนัมา

เหน็ความส าคญัของทรพัยากรสาหร่ายทะเลเกดิความตอ้งการผลผลติและวตัถดุบิและธุรกิจการ

เพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลขึ้นมาในที่สุด สาหร่ายพวงองุ่น เป็นสาหร่ายทะเลอีกชนิดหนึ่งที่ก าลงั

ไดร้บัความนิยมเพาะเลี้ยง เนื่องจากเป็นสาหร่ายทีม่รีสชาตดิแีละจดัเป็นอาหารสุขภาพ มคีุณค่า

ทางอาหารสูงอดุมดว้ยวติามนิหลายชนิด จงึมผูีใ้หค้วามสนใจการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่าย

เพื่อสุขภาพชนิดนี้ เป็นจ านวนมาก เอกสารการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวกองุ่นฉบบันี้   ไดร้วบรวม

เทคนิคการเพาะเลี้ยง ตลอดจนกรรมวธิีการแปรรูปผลผลติ ซึ่งจะช่วยใหเ้กษตรกรและผูส้นใจ

การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลสามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ช ้ก่อใหเ้กิดรายได ้ช่วยสรา้งอาชีพ

การเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้ชายฝัง่ใหม้ ัน่คงและย ัง่ยนืต่อไป 
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สำหร่ำยพวงองุน่ 

 

 “สาหร่ายพวกองุ่น” (Caulerp lentillfra J. Agardh) เป็นสาหร่ายทะเลสเีขยีว (green 

algae) อยู่ในครอบครวั Caulerpaceae มลีกัษณะเป็นเม็ดกลมเล็กรวมกนัเป็นช่อคลา้ยกบั

พวกองุ่น หรือไข่ปลาคาเวียร์ จึงมีชื่อเรียกในภาษาองักฤษว่า  “Sea grapes”หรือ “Green 

caviar” นอกจากนี้ยงัมชีื่อเรยีกวา่ Lelato, Ararusip, Lato ส่วนชาวญี่ปุ่ นจะเรยีกสาหร่ายชนิด

นี้วา่ “Umibudo ” ซึง่แปลวา่ “องุน่แห่งทอ้งทะเล’’ 

อนุกรมวธิานของสาหร่ายพวงองุน่ 

Division Chlorophyta 

   Class Chlorophyceae 

    Order Caulerpales 

     Family Caulerpaceae 

       Genus Caulerpa 

 

 
 

 

 



ลกัษณะทัว่ไปของสำหร่ำยพวงองุน่ (C. lentillifera J. Agardh)  

สาหร่ายชนิดนี้ มีส่วนคลา้ยล าตน้ที่เรียกว่า “ทลัลสั” เป็นท่อติดต่อกนัตลอด ซึ่ง

ประกอบดว้ยส่วนที่คืบคลานไปตามพื้นและแตกแขนงได ้มสี่วนคลา้ยรากเป็นฝอยท าหนา้ที่ยดึ

เกาะ ส่วนของแขนงตัง้ตรงสูง1-10 เซนติเมตร และประกอบดว้ยรามูลสัที่ท  าหนา้ที่คลา้ยใบ

ลอ้มรอบแต่ละรามลูสั มกีา้นส ัน้ๆ และส่วนปลายมลีกัษณะเป็นเมด็กลมเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 1.5-

2 มลิลเิมตร เบยีดแน่นรอบแขนงท าใหม้ลีกัษณะคลา้ยช่อองุน่ รามลูสัรอยคอดระหวา่งกา้นและ

ส่วนทีเ่ป็นเมด็กลมสเีขยีวใสเป็นลกัษณะเฉพาะของสาหร่ายพวกองุน่ชนิด C. lentillifera  
 

 

 
 

 

กำรแพร่กระจำย 

 มกัพบสาหร่ายชนิดนี้ ขึ้ นบนกอ้นหิน หรือพื้ นทรายที่น ้าตื้ นๆใกล ้แนวปะการัง 

(Lewmanomont and Ogawa 1995) นอกจากนี้สามารถพบไดใ้นพื้นทรายปนโคลน สามารถ

ปรบัสภาพใหเ้จริญเติบโตไดด้ีในบ่อเลี้ยง โดยความเค็มที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตอยู่

ระหว่าง 27-33 ส่วนในพนัส่วน และสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มในช่วงกวา้ง

ระหวา่ง 25-35 ส่วนในพนัส่วน แต่ไม่สามารถเจริญเติบโตในน า้จืด 



 สาหร่ายพวกองุ่นมีการแพร่กระจายในเขตรอ้นแถบมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก 

ประเทศหลกัๆ ที่พบสาหร่ายชนิดนี้  ไดแ้ก่ อินโดนีเซยี ฟิสปิปินส ์เวยีดนาม ญี่ปุ่ น ไทย และ

ปาปวันิวกินี นอกจากนี้ยงัพบการแพร่กระจายตามชายฝัง่ตะวนัออกของทวปีแอฟริ กา ไดแ้ก่ 

แอฟรกิาใต ้โมซมับกิ มาดากสัการ ์แทนซาเนีย เคนยา มอรเิทยีสและโซมาเลยี ส  าหรบัประเทศ

ไทยนัน้พบมากตามชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยฝ่ังตะวนัออก แต่ในปจัจุบนัไดม้กีารแพร่ขยายไปยงั

ภมูภิาคต่างๆ ท ัง้ฝัง่อนัดามนัและอ่าวไทยตอนบน 

 

ประโยชน์ของสำหร่ำยพวงองุน่ 

 “สาหร่ายพวงองุน่”  จดัเป็นอาหารสุขภาพมคีุณค่าทางอาหารสูง ท าอาหารไดห้ลากหลาย

เมนู เช่น สม้ต าสาหร่ายทะเล น า้พริกสาหร่าย แซลมอนโรล คานาเป้  ฯลฯ แถมยงัมวีติามนิ

มากมายที่ร่างกายดูดซมึไปใชไ้ดง่้าย แคลอร่ีต า่และกากใยสูงป้องกนัทอ้งผูกและริดสดีวงทวาร 

เหมาะส าหรบัผูต้อ้งการลดความอว้นและเป็นแหล่งแคลเซียมที่ส  าคญั สามารถช่วยปรบัสมดุล

ในร่างกาย และรกัษาความชุ่มชื้นของเซลลผ์วิบ ารุงสมอง บ ารุงเสน้ผม จากการศึกษาของ ผศ.

ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ฝ่ายยุทธศาสตรแ์ละวิจยั มหาวิทยาลยั

แม่โจ ้พบว่า สาหร่ายพวงองุ่นไม่เพียงมีคุณประโยชน์ดา้นโภชนาการเท่านัน้แต่ยงัพบว่ามี

คุณสมบตัิช่วย บ ารุงผวิ ท าใหผ้วิชุ่มชื้น ลดริ้วรอย ลดการท าลายคอลลาเจนชั้นผวิ ยบัย ัง้ฝ้า

กระไดด้ ีซึ่งเมือ่น าสาหร่ายตกเกรดมาผ่านกระบวนการอบ การสกดัเป็นเวลา 24 ช ัว่โมง จะได ้

ผงสาหร่ายพวงองุ่น ที่สามารถน าไปผสมในเครื่องส าอางต่างๆไดแ้ละเมื่อน าครีม (โลช ัน่) ที่มี

ส่วนผสมของผงสาหร่ายพวงองุน่ไปทดสอบกบัอาสาสมคัร พบวา่วา่สามารถลดริ้วรอยไดอ้ย่างมี

ประสทิธิภาพจรงิ (https://www.thairath.co.th/content/971382) 

อีกท ัง้ยงัมีงานวิจยัหลายสถาบนัที่เชื่อว่าสาหร่ายใหเ้ป็นผลเป็นยาในการต่อตา้นและ

ยบัย ัง้เซลลผ์ดิปกติ หรือมะเร็ง และสามารถรบัประทานไดทุ้กเพศทุกวยั ดว้ยคุณประโยชนท์ี่

มากมายจงึท าให ้“สาหร่ายพวกองุน่”  กลายเป็นอาหารสุขภาพทีก่  าลงัไดร้บัความนิยมและราคา

ค่อนขา้งสูง หลายประเทศจึงนิยมเลี้ ยงสาหร่ายทะเลท ั้งเพื่อการส่งออกและบริโภค

ภายในประเทศ รวมถงึประเทศไทยดว้ย 

 



คณุค่ำทำงโภชนำกำร 

 สาหร่ายพวงองุน่มรีสชาตดิจีดัเป็นอาหารสุขภาพ  เนื่องจากมคีุณค่าทางอาหารสูง  อุดม

ดว้ยเกลอืแร่และวติามนิหลายชนิด ไดแ้ก่  วติามนิบี  1,  บี 2, วติามนิอี และเบตา้แคโรทนี    

ซึง่เป็นสารตัง้ตน้ของวติามนิเอ นอกจากนี้มเีกลอืแร่ ไดแ้ก่ ไอโอดนี (I) ,ฟอสฟอรสั (P), สงักะส ี

(Zn), แคลเซียม (Ca), แมกนีเซียม (Mg), เหล็ก (Fe), แมงกานีส (Mn) จดัเป็น  1 ใน 5 

อาหารแนะน าส าหรบัผูท้ี่ไปเยอืนเมอืงโอกินาว่า โดยชาวโอกินาว่าเชื่อว่าการรบัประทานสาหร่าย

ทะเล  ช่วยใหห้ายป่วยไดเ้ร็วขึ้น เนื่องจากมวีติามนิเอ วติามนิซแีละเกลอืแร่สูง เป็นแหลง่ส าคญั

ของแมกนีเซียม ที่ช่วยลดความดนัโลหิต และป้องกนัโรคหวัใจลม้เหลว ช่วยตา้นมะเร็ง 

ไอโอดนีสูงช่วยผูป่้วยที่เป็นโรคไทรอยด ์นอกจากนี้สาหร่าย C . lentillifera ยงัมกีรดอะมโิน

จ าเป็นเกอืบ 40% ของกรดอะมโินรวมซึง่ใกลเ้คยีงกบัในไข่และโปรตนีถ ัว่เหลอืง และมกีรดอะมิ

โนชนิด aspartic และ glutamic สูงประมาณ 25% ของปริมาณกรดอะมิโนท ัง้หมดท าให ้

สาหร่ายมกีลิน่และรสเฉพาะตวั 

 

ตำรำงแสดงคุณค่ำทำงอำหำรของสำหรำ่ยพวงองุน่ C . lentillifera 

องคป์ระกอบทำงเคมี กรมั/100กรมั น ้ ำหนักแหง้ 

โปรตนี 8.55 

ไขมนั 1.92 

เยื่อใย 3.87 

เถา้ 56.84 

คารโ์บไฮเดรต 32.69 

พลงังานรวม (kcal 2,100 กรมั) 182 

น า้หนกัแหง้ (กรมั/100กรมัสด) 468 

วิตำมิน มิลลกิรมั/100 กรมั น ้ ำหนักสด 

E 0.13 

C 1.00 

Thiamin(B1) 0.03 



Riboflavin(B2) 0.02 

β-carotene (A) 0.035 

เกลอืแร ่ มิลลกิรมั/100 กรมัน ้ ำหนักแหง้ 

ฟอสฟอรสั 106 

โปแตสเซยีม 855.6 

แคลเซยีม 748.4 

แมกนีเซยีม 1505 

สงักะส ี 5.66 

แมงกานีส 56.879 

เหลก็ 5.627 

ไอโอดนี 1.319 

โลหะหนัก มิลลกิรมั/100 กรมัน ้ ำหนกัแหง้ 

อารเ์ซนิก <0.01 

แคดเมยีม <0.001 

ตะกัว่ <0.01 

 

ควำมเป็นมำดำ้นกำรเลี้ยงสำหร่ำยพวกองุน่ของไทย 

 กรมประมง ไดม้ีการริเริ่มเลี้ยงสาหร่ายชนิดนี้มาต ัง้แต่ปี พ .ศ. 2536 โดยสถานีวิจยั

ประมงชายฝัง่จงัหวดัเพชรบรุ ีในขณะนัน้รบัพนัธุส์าหร่ายพวกองุน่จากอาจารยก์าญจนภาชน ์ลิว่

มโนมนต ์คณะประมง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์มาเพือ่ปรบัสภาพน า้ดว้ยวธิีทางชวีภาพเพื่อ

ใชป้ระโยชนใ์นการเลี้ยงสตัวน์ า้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงชายฝัง่เพชน

บุรี ไดร้บัมอบหมายใหพ้ฒันาเทคนิคการเลี้ยงสาหร่ายพวกองุ่นเพื่อการขยายผลเชิงพาณิชย ์

ศูนยฯ์ จึงไดน้ าองคค์วามรูท้ี่ส ัง่สมมามากกว่า 10 ปี พฒันารูปแบบการผลติสาหร่ายพวกองุ่น

แบบครบวงจร จนในปจัจุบนัสามารถเลี้ยงใหม้ปีริมาณมากและเก็บเกี่ยวผลผลติไดส้ม า่เสมอ 

คุณภาพดี สะอาด พรอ้มที่จะขยายผลเชิงพาณิชยสู่์เกษตรกรและผูป้ระกอบการเพื่อน าไป

เพาะเลี้ยงสรา้งอาชพีและสรา้งรายไดท้ีม่ ัน่คงต่อไป 

 



รูปแบบกำรเลี้ยงสำหร่ำยพวงองุน่ 

 การเลี้ยงสาหร่ายพวกองุ่นในปจัจุบนัเป็นการเลี้ยงในบ่อเพาะเลี้ยงโดยสามารถเลี้ยง

สาหร่ายพวกองุน่ได ้2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

1. ระบบการเลี้ยงในบ่อดิน 

2. ระบบการเลี้ยงในบ่อคอนกรีต 

 โดยสามารถเก็บเกี่ยวผลผลติไดเ้ป็นระยะๆ ประมาณเดอืนละ 1-2  ครัง้ ซึง่จะขึ้นอยู่กบั

การเจริญเติบโต ท ัง้นี้สาหร่ายที่เลี้ยงหากมคีวามหนาแน่นมากเกินไป อาจเกิดการบงัแสงกนั 

ส่งผลต่อการสงัเคราะหแ์สง อีกท ัง้ปริมาณสารอาหารในน า้ไม่เพยีงพอต่อการเจริญเติบโตของ

สาหร่าย ท าใหผ้ลผลติและคุณภาพของสาหร่ายพวกองุน่ต า่ลงได ้

 

กำรเลอืกท ำเล 

 การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในระบบบ่อดิน  ตอ้งมีการจดัการดา้นปจัจยัการเลี้ยงให ้

เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย โดยที่ต ัง้ของฟารม์ตอ้งห่างจากแหล่งชุมชนและ

โรงงานอุตสาหกรรม  เพื่อหลกีเลีย่งปัญหาน า้ทิ้งจากชุมชนและแหล่งมลพษิเนื่องจากเป็นการ

เลี้ยงเพื่อน าไปบริโภค สาหร่ายพวงองุ่นเป็นสาหร่ายทะเลที่อยู่ในช่วงความเค็มแคบๆ ดงันัน้

ที่ต ัง้ฟารม์ตอ้งอยู่ในพ้ืนที่ใกลช้ายทะเล หรือมีน ้าความเค็มระดบัน า้ทะเล ไดแ้ก่ บริเวณที่ราบ

แถบชายฝ่ังทะเล  หรือบริเวณปากแม่น า้ที่ติดต่อกบัทะเลสามารถควบคุมความเคม็น า้ใหอ้ยู่ใน

ระดบัที่เหมาะสมได ้ห่างไกลจากการท่วมถงึของน า้จดืในช่วงฤดูฝน ลกัษณะของดนิควรเป็นดนิ

เหนียวหรือดนิเหนียวปนทรายเพือ่ใหส้ามารถกกัเก็บน า้ได ้น า้ที่ใชเ้ลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นควรมี

ความเค็มระหว่าง 27-33 ส่วนในพนัส่วน สว่นใหญ่ใชน้ ้าทะเลบริเวณชายฝ่ัง นอกจากนี้ควรมี

การคมนาคมทีส่ะดวก 

 

ปจัจยัแวดลอ้มที่เหมำะสม 

1. ระดบัความเค็มทีเ่หมาะสมทีสุ่ดอยู่ระหวา่ง 27-33 สว่นในพนัสว่น 

2. ระดบัความลกึของบ่อประมาณ 100 เซนตเิมตร ระดบัความลกึน า้ขึ้นกบัระดบัทีแ่สง

ส่องถงึสาหร่าย  กรณีเลี้ยงแบบแผง  ควรปรบัระดบัความลกึของแผงใหต้ า่กวา่ผวิน า้



ประมาณ 30 เซนตเิมตร ท ัง้นี้ขึ้นกบัฤดูกาลหากเป็นฤดูรอ้นทีม่สีงแดดจดัควรเพิม่ระดบั

ความลกึของแผงสาหร่าย 

3. อณุหภมูทิีเ่หมาะสมอยู่ในช่วง 25-30 องศาเซลเซียส 

4. ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ในช่วง 8-9 

5. ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ในช่วง 120-140 มลิลกิรมั/ลติร ถา้ความเป็นด่างต า่จะ

ส่งผลใหส้าหร่ายขาดธาตอุาหาร 

6. ค่าความขุ่นใส (Transparency)ที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 30-60 เซนติเมตร  ความขุ่นที่

เกิดจากตะกอนมผีลต่อสาหร่าย โดยตะกอนมผีลต่อสาหร่าย โดยตะกอนจะเขา้ไปเกาะ

ที่ตวัสาหร่ายและมผีลต่อการสงัเคราะหแ์สง นอกจากนี้ยงับดบงัแสงทีส่่องไปในน า้ท  าให ้

อตัราการสงัเคราะหแ์สงของสาหร่ายลดลง 

7. แอมโมเนีย (NH3) ไม่ควรต า่กว่า 0.05 มลิลกิรมัต่อลติร 

8. ฟอสเฟต (Orthophosphate) ควรมีค่าไม่นอ้ยกว่า 0.01 มิลลิกรมั/ลิตร และในน า้ที่ม ี

pH อยู่ในช่วงที่เหมาะสม 6.3-8.9 จะเป็นช่วงที่มีอนินทรียส์ารฟอสเฟตอยู่ในรูปที่

สาหร่ายสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดม้ากทีสุ่ด 

 

กำรเตรยีมบ่อและเตรียมน ้ำ 

บ่อทีใ่ชเ้ลี้ยงสาหร่ายทะเลม ี2 แบบ คอื 

1. กำรเลี้ยงสำหรำ่ยในบ่อดิน เป็นบ่อทีข่ดุสรา้งขึ้นโดยใชด้นิเป็นคนับ่อและพื้นกน้บ่อ ใช ้

ในการเลี้ยงสาหร่ายทะเลขนาดไมน่อ้ยกวา่ 400 ตารางเมตร 

2. บ่อคอนกรตี  เป็นบ่อทีส่รา้งขึ้นโดยใชอ้ฐิ  หรอืเหลก็เป็นโครงร่าง ฉาบหรอืหลอ่ดว้ย

ซเีมนต ์ 

กำรเตรยีมบ่อ 

 การเตรยีมบ่อเลี้ยงสาหร่ายพวงองุน่  หมายถงึ การปรบัสภาพพื้นบ่อ เช่น ความเป็นกรด

เป็นด่าง  ความสะอาดของกน้บ่อ  ภายในบ่อเลี้ยงใหส้ามารถใชเ้ลี้ยงสาหร่ายพวงองุน่ไดโ้ดยมี

ผลผลติตอบแทนสูงสุดต่อหน่วยพื้นทีบ่่อ  ดงันี้ 



1. หำกเป็นบ่อเกำ่  ควรมกีารตากบ่อ  โรยปูนขาวเพือ่ปรบัสภาพพื้นบ่อ  การตากบ่อใหพ้ื้น

กน้บ่อมโีอกาสไดร้บัแสงแดดและออกซเิจน  จะช่วยใหอ้นิทรียว์ตัถทุีห่มกัหมมอยู่ในบ่อ

มกีารย่อยสลายตวัไดด้ขีึ้นท าใหอ้ตัราการเจรญิเตบิโตของสาหร่ายพวงองุน่ดขีึ้น 

2. เพิ่มเน้ือที่ของบ่อใหม้ำกข้ึนจากการลอกกนับ่อและก าจดัวชัพชืต่างๆ  ท าใหม้พีื้นทีเ่ลี้ยง

สาหร่ายไดม้ากขึ้น  และป้องกนัการแย่งสารอาหารของสาหร่ายโดยวชัพชื (ส าหรบับ่อเก่า

ควรระบายน า้ออก  แลว้ปรบัปรุงบ่อ) 

3. เพิ่มกำรเคลื่อนไหวของน ้ ำและใหอ้ากาศท ัว่ถึงบริเวณที่ปลูกเลี้ยงสาหร่ายโดยติดตัง้

ระบบใหอ้ากาศพื้นบ่อ  โดยใชท้่อพอีเีจาะรู วางตามแนวยาวของบ่อและติดตัง้ราวแขวน

สาหร่าย  โดยบ่อขนาด  1  ไร่  ปกัราวไมไ้ผ่  5  แถว  เพือ่ผูกแผงสาหร่ายแถวละ  20  

แผง 

4. กำรเตรียมน ้ ำ น า้ที่ใชเ้ลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น  ควรเป็นน า้ทะเลธรรมชาติที่สะอาด  

ปราศจากสิ่งปนเป้ือนจ าพวกโลหะหนกั  และมคีุณภาพน า้อยู่ในช่วงที่ เหมาะสมต่อการ

เจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุน่เติมน า้ความเค็ม  27-33  ส่วนในพนัส่วน  ประมาณ  

40  เซนตเิมตรก่อนน าแผงสาหร่ายลงเลี้ยง 

 

วธิีกำรเลี้ยงสำหร่ำยพวงองุน่ 

1. กำรปลูกสำหรำ่ยโดยใชต้ะกรำ้ 

 - ใชต้ะกรา้ท าเป็นฐานใหก้บัสาหร่าย 

 - ใชอ้วนทีม่ขีนาดตา 1 เซนตเิมตร มาปิดไวท้ีป่ากตะกรา้โดยเวน้ปากตะกรา้ใหว้า่งไว ้

 ประมาณ 10 เซนตเิมตร เพือ่เอาไวเ้ปิดเชค็สภาพของสาหร่าย  

 - น าท่อพวีซีที  าเป็นฐานดา้นบนส าหรบัแขวนสาหร่ายลงในบ่อและแขวนปุ๋ยไสเ้ดอืนดนิ 

 - ใส่สาหร่ายลงในตะกรา้ใบละ 250 กรมั โดยตะกรา้ 2 ใบ ต่อถงั 500 ลติรหนึ่งถงั 

 



 
 

  2. กำรปลูกสำหรำ่ยโดยใชต้ะแกรงพลำสติก 

 - ใชต้าขา่ยอวน 2 อนั ประกบกนัโดยมขีนาด 5× 5 นิ้ว เพือ่เป็นฐานใหก้บัสาหร่าย 

 - ใชท้่อพวีซีขีนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 22 มลิลเิมตร ท าเป็นโครงไวต้ดิกบัตะแกรง 

 - ตดิกบัตะแกรงโดยใชเ้ชอืกไนลอ่นในการเชื่อมตดิกนั 



 
 

วิธีกำรเลี้ยงสำหรำ่ยโดยใชปุ้๋ ยยูเรยีและปุ๋ ยไสเ้ดือนดิน 

1. กำรเลี้ยงแบบใชปุ้๋ ยยูเรยี 

  - ใส่ปุ๋ยยูเรยีใหก้บัสาหร่ายปรมิาณ 0.75 กโิลกรมัต่อน า้ 200 ลติร ใส่อาทติยล์ะครัง้ 

 - ใส่ปุ๋ยยูเรยีใหก้บัสาหร่ายปรมิาณ 0.015 กโิลกรมัต่อน า้ 10 ลติร ใส่อาทติยล์ะครัง้ 

 - เปลีย่นถ่ายน า้สปัดาหล์ะครัง้ 

    2. กำรเลี้ยงแบบใชปุ้๋ ยไสเ้ดือนดิน 

 - ใส่ปุ๋ยไสเ้ดอืนดนิปรมิาณ 25 กรมัต่อน า้ 200 ลติร (0.125 กรมัต่อน า้ 1 ลติร) อาทติย์

ละครัง้ โดยใส่ปุ๋ยไสเ้ดอืนดนิลงในผา้ขาวบางเพือ่ป้องกนัการตกตะกอน โดยท าการแขวนไวท้ ัง้

สองฝัง่ของบ่อเพือ่ใหปุ้๋ยละลายในน า้ไดท้ ัว่ถงึ 

 - ท าการเปลีย่นถ่ายน า้สปัดาหล์ะครัง้ 

 

 กำรตรวจสอบกำรเจรญิเติบโต  

  โดยท ัว่ไปหากสาหร่ายสามารถปรบัตวัไดจ้ะเหน็ยอดอ่อนภายในเวลา  3-7  วนั  สามารถ

ตรวจสอบการเจริญเติบโตไดโ้ดยการสุ่มมาช ัง่น า้หนกัและวดัความยาวทุกสปัดาหเ์มื่อครบ  1  

เดอืน  ถงึ  2  เดอืน  จงึเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลติได ้

 



 
 

 

กำรจดักำรระหว่ำงกำรเลี้ยง 

1. ระหว่างการเลี้ยงมกีารเปลีย่นถ่ายน า้ประมาณ 30% โดยการสูบน า้เขา้บ่อเลี้ยงอย่างนอ้ย 

1 ครัง้ต่อสปัดาห ์เพือ่ใหส้าหร่ายไดร้บัแร่ธาต ุสารอาหาร กระตุน้การเจริญเตบิโต ท าให ้

น า้หมนุเวยีน สาหร่ายสามารถดูดซบัสารอาหารไดด้ขีึ้นหรอืตดิตัง้ท่อน า้เขา้ออกแบบมลีิ้น

ปิดเปิดตามระดบัน า้ธรรมชาติ 

2. ความถี่ในการสูบน า้เขา้ขึ้นกบัอายุการเลี้ยงและความหนาแน่นของสาหร่าย เพื่อเพิ่ม

สารอาหารธรรมชาต ิการหมนุเวยีนน า้ และรกัษาระดบัน า้ในบ่อเลี้ยง 

3. การน าน า้เลี้ยงสตัวน์ า้มาใชใ้นการร่วมเปลีย่นถ่ายดว้ยจะใหผ้ลดี หรือหากกรณีจ าเป็น

อาจมกีารใส่ปุ๋ ยเคมสูีตร   (16-20-0):ปุ๋ ยยูเรีย สูตร (46-0-0) อตัราส่วน 500:250 กรมั

ต่อไร่   สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ หรอืใชอ้าม ิ20-40 ลติรต่อไร่สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ 

4. ในฤดูฝนหรือช่วงอากาศรอ้นจดั ควรติดตัง้เครื่องตีน า้รอบชา้ หรือระบบยกน า้เพื่อเพิ่ม

การหมนุเวยีนน า้และป้องกนัการแบ่งช ัน้ของน า้และตดิตัง้ท่อระบายน า้ผวิบนออ 

 

ปญัหำที่พบระหว่ำงกำรเลี้ยง 

1. สภาพอากาศเปลีย่นแปลงส่งผลต่อการเจรญิเตบิโตของสาหร่ายพวงองุน่ 

2. ความเค็มของน า้ไมเ่หมาะสมต่อการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุน่ เน่ืองจากความเค็มของน า้นอ้ย

กวา่ปกตแิสงไมเ่พยีงพอต่อการสงัเคราะหแ์สงของสาหร่ายพวงองุน่ 



 

สาหร่ายทีไ่ดร้บัแสงแดดไม่เพยีงพอและเริ่มตาย 

3. มศีตัรูของสาหร่ายเขา้มารบกวน 

 

ตวัอย่างศตัรูของสาหร่ายพวงองุน่ 
 



4. ปจัจยัอกีอย่างหน่ึงคือควรจะเลี้ยงในช่วงฤดูทีไ่ม่มฝีนฟ้าคะนองหรอืพายุเขา้ เพราะจะท าใหค้วามเค็มลดลง

ถา้หากไม่มโีรงเรอืนหากความเค็มลดลงจะท าใหส้าหร่ายทีเ่ลี้ยงตายได ้

 

ภาพสาหร่ายทีไ่ดร้บัความเค็มไม่เพยีงพอ 

 

 วธิีกำรแกป้ญัหำ 

1. คอยตรวจดูศตัรูของสาหร่าย 

2. เพิม่ปรมิาณน า้เพือ่ใหร้ะดบัของสาหร่ายอยู่ใกลแ้สงมากขึ้น 

3. ในกรณีทีฝ่นตกไมห่ยุดหรอืฟ้าปิดเป็นเวลานาน อาจจะแกไ้ขปญัหาดงันี้ 

- น าพลาสตกิมาคลุมกนัฝนในกรณีทีฝ่นตกในระยะเวลาส ัน้ๆ 



 
 

 

- ยา้ยสาหร่ายไปเลี้ยงในโรงเรอืนโดยใหแ้สงจากหลอดไฟ 

 
 

 

 

 



กำรเกบ็เกี่ยวผลผลติและกำรจดักำรหลงักำรเกบ็เกี่ยว 

  หากเป็นระบบเลี้ยงในบ่อดนิสามารถเก็บเกี่ยวผลผลติได ้5 กโิลกรมัต่อแผง จากน า้หนกั

ผลผลติท ัง้หมด 10 กิโลกรมัต่อแผง ภายในระยะเวลา 1 เดอืน สามารถเก็บเกี่ยวสาหร่ายได ้2 

สปัดาหต่์อครัง้ น ามาตดัส่วนยอดและคงเหลอืส่วนโคนของสาหร่ายติดแผงไว ้ หรือคงปริมาณ

ไว ้25% เพือ่น าไปเลี้ยงต่อ และเก็บเกี่ยวครัง้ต่อไปจากนัน้น าสาหร่ายทีผ่่านการคดัแยกไปพกัท า

ความสะอาดในถงัสกิมเมอรท์ี่บรรจนุ า้เค็มสะอาด 300 ลติร อตัรา 5 กิโลกรมัต่อถงั เพือ่ก าจดั

สิ่งสกปรกที่ปนเป้ือนมากบัสาหร่ายและยา้ยไปท าความสะอาดครัง้สุดทา้ยก่อนบรรจุในถงัพกัที่

ตดิต ัง้ระบบหมนุเวยีนน า้และมรีะบบอลัตราไวโอเลต  (UV)  และโอโซนเพือ่ฆ่าเชื้อแบคทเีรยี 

 

 

รำคำและเกรดของตน้พนัธุ ์แบ่งออกเป็น 4 เกรด 

1. เกรด A+ อยู่ที ่กโิลกรมัละ 800 ยาวประมาณ 5 นิ้วขึ้นไป 

2. เกรด A อยู่ที ่กโิลกรมัละ  500  ยาวประมาณ 4 นิ้ว ขึ้นไปไมเ่กนิ 5 น้ิว 

3. เกรด B อยู่ที ่กโิลกรมัละ  400  ยาวประมาณ 2 นิ้ว ไมเ่กนิ 3 น้ิว 

4. เกรด C อยู่ที ่กโิลกรมัละ  300 เป็นช่อตดิกา้น ช่อหนึ่งไมเ่กนิ 2-3 เสน้ มคีวามยาวไม่

เกนิ  1 นิ้ว 

 

 

 

 

 



ที่อยูแ่ละเบอรโ์ทรศพัทส์ ำหรบัติดต่อหำซ้ือท่อนพนัธุส์ำหรำ่ย 

1. ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงชายฝัง่ภูเก็ต  

- โทร 0-7662-1822 

- โทรสาร 0-7662-1832 

2. ฟารม์สาหร่ายพวงองุน่ Family Farm 

 - ทีอ่ยู่: ต าบล แหลม ผกัเบี้ย อ าเภอ บา้นแหลม เพชรบุร ีประเทศไทย ซอย หาดแหลมผกัเบี้ย 

 แหลมผกัเบี้ย บา้นแหลม เพชรบรุ ี76110 

 - โทร 081-441-1110 

 - facebook : ฟารม์สาหร่ายพวงองุน่ Family Farm 

3. ฟารม์สาหร่ายพวงองุน่คุณเอม็ 

 - ต าบล แหลมผกัเบี้ย อ าเภอ บา้นแหลม เพชรบรุี 76100 

 - โทร 089-379-4473 

 - facebook : สาหร่ายพวงองุน่และลูกสตัวน์ า้ 

4. P&A ฟารม์ สาหร่ายพวงองุน่เกรดพรเีมีย่ม 

 - ทีอ่ยู่: 39 ม .3 ต แหลม ผกัเบี้ย, อ าเภอ บา้นแหลม เพชรบรุ ี76110 

 - โทร 095-426-4994 

 - facebook : สาหร่ายพวงองุน่เกรดพรเีมีย่ม อาหารเพือ่สุขภาพ จาก P&A Seaweed Farm 

5. สาหร่ายพวงองุน่ Phuket Sea Graape 

 - ทีอ่ยู่: ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 83110 

 - โทร 094-296-5595 

 

 

 

 

 

 

 

 



เมนูอำหำรสำหร่ำยพวกองุน่ 

1. ค็อกเทลสำหร่ำย 

 

น ้ำค็อกเทล 

- สลดัครีม 500 กรมั 

- พรกิไทยป่น  1  ชอ้นชา 

- เกลอืป่น  ½  ชอ้นชา 

- มสัตารด์   เลก็นอ้ย 

- พรกิหวาน ห ัน่เป็นชิ้นสีเ่หลีย่มเลก็ๆ  ปรมิาตรตามชอบ 

- หอมหวัใหญ่ ห ัน่เป็นชิ้นสีเ่หลีย่มเลก็ๆ  ปรมิาณตามชอบ 

- แครอท ห ัน่เป็นชิ้นสีเ่หลีย่มเลก็ๆ  ปรมิาณตามชอบ 

- มะเขอืเทศ ห ัน่เป็นชิ้นสีเ่หลีย่มเลก็ๆ  ปรมิาณตามชอบ 

-  

วิธีท ำ 

 น าส่วนผสมท ัง้หมดคบกุเคลา้รวมกนั 

 ผกัตกแต่ง (สาหร่ายพวงองุน่  ผกัสลดั ตน้อ่อนทานตะวนั  แครอท แตงกวา ผลไมต้าม

ฤดูกาล) อื่นๆ (กุง้ลวก ปูอดั แฮม เบคอน ฯลฯ) 

 

 

 



2. แครกเกอรพ์วงองุน่ 

 
ทูน่ำสเปรด 

- มายองเนส  100  กรมั 

- ทูน่าในน า้แร่ 100 กรมั 

- หอมหวัใหญ่สบั 1 ชอ้นโตะ๊ 

- หอมแดงสบั 1 ชอ้นโตะ๊ 

- แครอทสบั 1 ชอ้นโตะ๊ 

- น า้มนัมะกอก 1 ชอ้นโตะ๊ 

 

วิธีท ำ 

1.  ตัง้ไฟปานกลาง  ใส่น า้มนัมะกอก หอมหวัใหญ่สบั  หอมแดงสบั  ลงไปผดัพอหอม 

2. ใส่แครอทผดัใหท้ ัว่ ยกลง พกัไวใ้หเ้ยน็ 

3. จากนัน้น าไปผสมกบัมายเนส และทูน่า (เอาแต่เนื้อ) 

4. ตกแต่งลงบนแครกเกอรด์ว้ยผลไมต้ามชอบ  เช่น  สตอเบอรี่  กวี ีแอปเป้ิล ฯลฯ 

5. แต่งหนา้ดว้ยสาหร่ายพวงองุน่ 

 

 

 



3. สม้ต ำพวงองุน่ 

 
สว่นผสม 

- กระเทยีม   4-5 กลบี 

- พรกิขี้หนู   3   เมด็ 

- น า้ตาลปีบ๊  1 ชอ้นโตะ๊ 

- นา้ปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 

- มะขามเปียก  2 ชอ้นโตะ๊ 

- มะนาว   1 ชอ้นโตะ๊ 

- กุง้แหง้   ½ ชอ้นโตะ๊ 

- ถ ัว่ลสิงคัว่  1 ชอ้นโตะ๊ 

- ถ ัว่ฝกัยาว แครอท มะเขอืเทศราชนิี 

วธิีท  า 

1. โขลกกระเทยีม  พรกิขี้หนู  ถ ัว่ฝกัยาวพอแตก 

2. ปรุงรสดว้ย  น า้ปลา น า้ตาลปีบ๊  มะขามเปียก มะนาวคลกุเคลา้ ใหส้่วนผสมเขา้กนัด ี

3. ใส่แครอท  มะเขอืเทศ  กุง้แหง้  และถ ัว่ลสิง  คลกุเคลา้ใหส้่วนผสมเขา้กนั 

4. ชมิรสตามชอบ แลว้ตกัใส่ถว้ย เสริฟ์กบัสาหร่ายพวงองุน่ 

5. รบัประทาน โดยตกัราดเป็นค า 
 

 



4. กระทงทอง 

 
สว่นผสมใส ่

- เนย  1 ชอ้นโตะ๊ 

- หมสูบัหรอืไก่สบั 100 กรมั 

- หอมหวัใหญ่สบั 1 ชอ้นโตะ๊ 

- พรกิไทยป่น ½   ชอ้นชา 

- ขา้วโพดตม้ฝานเป็นเมด็ 5 ชอ้นโตะ๊ 

- สลดัครีม  1 ชอ้นโตะ๊ 

- ทูน่าในน า้แร่ 100 กรมั 

- เกลอืป่น  เลก็นอ้ย 

วธิีท  า 

1. ตัง้ไฟปานกลาง  ใส่เนย  หอมหวัใหญ่สบั  หมสูบัหรอืไก่สบั  ลงไปผดัพอหอม  เตมิเกลอื

เลก็นอ้ย  ยกลงแลว้ใส่ขา้วโพดตม้ โรยพรกิไทยป่น  พกัไวใ้หเ้ยน็ 

2. จากนัน้น าไปผสมกบัสลดัครมี และทูน่า (เอาแต่เนื้อ) 

3. ตกัไสใ้ส่ในกระทงทอง 

4. ตกแต่งดว้ย  ผลไมต้ามชอบ  เช่น  สตรอเบอรี่  กวี ี แอปเป้ิล  องุน่ ฯลฯ 

5. แต่งหนา้ดว้ยสาหร่ายพวงองุ ่

  



เมนูอืน่ๆ เช่น 

 

สลดัสำหรำ่ยพวงองุน่กบัน ้ ำสลดัตำมชอบ 

 

ซำซิมิ 

5.  

แซลมอนโรล 

6.  

ซูซิหนำ้พวงองุน่ 

 
เป็นผกัแนมทำนกบัน ้ ำพรกิกะปิ 

. 

เมี่ยงแหนมสดกบัสำหรำ่ยพวงองุน่ 

 



เอกสำรอำ้งองิ 

แกว้ตา ลิ้มเฮง เลอลกัษณ ์แซ่เฮง และ กติตยิาพนัธ ์ขนุพล. ประสทิธิภาพของการบ าบดั 

สารประกอบไนโตรเจนในน า้ทีใ่ชเ้ลี้ยงกุง้ขาวแวนนาไมดว้ยสาหร่ายพวงองุน่. มปป. 

[ระบบออนไลน]์. แหลง่ทีม่า http://kucon.lib.ku.ac.th/Fulltext เขา้ถงึเมือ่ 17 

สงิหาคม 2560. 

คมน ์ศิลปาจารย ์มนทกานติ ทา้มติ้น ชชัวาล ีชยัศรี นฎา ไลท้องค า กมล อยู่เป็นสุข และธีระ 

แกว้ประเสริฐ . มปป. การเพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น. ฝ่ายเผยแพร่ 

ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงชายฝัง่เพชรบุรี กองวจิยัและพฒันาประมงชายฝัง่ , กรม

ประมง. 

สุ พ ล  ตั ่น สุ ว ร รณ .  ส า ห ร่ า ย พ ว ง อ งุ่ น .  ม ป ป . [ ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น์ ] .  แ ห ล่ ง ที่ ม า 

http://www.fisheries.go.th/freshwater เขา้ถงึเมือ่ 17 สงิหาคม 2560. 

เพญ็พชิญา เตียว. มปป. สาหร่าย..พวงองุ่น ขึ้นช ัน้เครื่องส าอาง. [ระบบออนไลน]์. แหล่งที่มา 

https://www.thairath.co.th/content/971382  เขา้ถงึเมือ่ 17 สงิหาคม 2560. 

 

 

 

คณะผูจ้ดัท ำ 

นำงสำวพรพมิล พมิลรตัน์ 

นำงสำวณัชพฒัน์ สุขใส 

และนักศึกษำสำขำวิชำกำรประมง มหำวทิยำลยัแม่โจ-้ชุมพร 

 

 

ไดร้บักำรสนบัสนุนงบประมำณจำกงบประมำณเงนิรำยไดม้หำวิทยำลยัแม่โจ-้ชมุพร  

ประจ ำปี พ.ศ. 2560   

 

 

https://www.thairath.co.th/content/971382
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