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ค านิยม 

 การส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชนสามารถสร้างรายได้ให้เพ่ิมขึ้นเพ่ือการดูและและพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนั้น 
นับเป็นเรื่องส าคัญที่วิทยาลัยชุมชนสงขลาตระหนักคิดอยู่สมอ และพยายามด าเนินการให้คลอบคลุมทุกพ้ืนที่ตามฐาน
ทรัพยากร และต้นทุนต่างๆที่ชุมชนมีมาพัฒนาค้นหาแนวทางในการจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนให้มากทีสุด  

 การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น เป็นแนวทางหนึ่งที่วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ใช้เป็นการส่งเสริมอาชีพรองของชาวประมง
พ้ืนบ้านชายฝั่งทะเลเทพา ที่ไม่สามารถออกทะลได้ในหน้ามรสุมให้มีอาชีพเสริมเพ่ือหารายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี โดยไม่ต้องทิ้งถิ่นที่อยู่ไปเป็นลูกจ้างเรือประมงในพ้ืนที่ชายฝั่งอันดามันหรือในประเทศเพ่ือนบ้านต่างๆซึ่งมีความ
ยากล าบากต่อการด ารงชีวิตประจ าวันในหลายๆด้าน  

 เมื่อการด าเนินงานเสร็จสิ้น วิทยาลัยชุมชนสงขลาจึงได้รวบรวมความรู้ ขั้นตอนและวิธีการจัดการในการเลี้ยงสาหร่าย
พวงองุ่นขึ้นเป็นเอกสารองค์ความรู้เรื่องการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นเป็นอาชีพเสริมส าหรับกลุ่มชาวประมงชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
เพ่ือการถ่ายทอดให้กับผู้สนใจทั่วไป ในการนี้ต้องขอขอบคุณนายเปล่งศักดิ์  แสงป้อม ผู้รับผิดชอบโครงการ ประมงอ าเภอเทพา 
ผู้เข้าร่วมโครงการและวิทยากรหลัก และกลุ่มประมงพ้ืนบ้านชุมชนหัวเขื่อนปากน้ าเทพา หมุ่ 7 ต าบลเทพา อ าเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา เป็นอย่างสูง ที่ได้อดทน พยายามในการดูแล สังเกตุ บันทึกการเจริญเติบโตของสาหร่ายเป็นระยะๆเพ่ือค้นหา
วิธีการที่จะท าให้ได้ผลผลิตมากที่สุด 

วิทยาลัยชุมชนสงขลาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาวประมงพ้ืนบ้านในชุมชนอ่ืนๆและ
ผู้สนใจทั่วไปที่น าไปปรับใช้หรือต่อยอดการประกอบอาชีพต่อไป 
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ลักษณะท่ัวไป 
 

 ศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด้าริกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวอธิบายถึงคุณลักษณะเฉพาะของสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J. 
Agardh) เป็นสาหร่ายทะเลสีเขียว (greenalgae) อยู่ในครอบครัว Caulerpaceae มีลักษณะเป็นเมล็ดกลมเล็ก รวมกันเป็นช่อ
คล้ายกับพวงองุ่น หรือไข่ปลาคาเวียร์ จึงมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า "Sea grapes" หรือ "Green caviar" นอกจากนี้ ยังมีชื่อ
เรียกว่าLelato, Ararusip, Lato ส่วนชาวญี่ปุ่นจะเรียกสาหร่ายชนิดนี้ว่า "Umibudo" ซึ่งแปลว่า “องุ่นแห่งท้องทะเล”   โดย
ในส่วนที่คล้ายล้าต้นที่เรียกว่า ทัลลัส เป็นท่อติดต่อกันตลอด ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่คืบคลานไปตามพ้ืนและ แตกแขนงได้มีส่วน
คล้ายรากเป็นฝอยท้าหน้าที่ยึดเกาะ ส่วนของแขนงแตกตรงสูง 1-10 เซนติเมตร และประกอบด้วยรามูลัสที่ทาหน้าที่คล้ายใบ 
ล้อมรอบแต่ละรามูลัส มีก้านสั้น ๆ และส่วนปลายมีลักษณะเป็นเม็ดกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 -2 มิลลิเมตร เบียดแน่นรอบ
แขนงท้าให้มีลักษณะคล้ายช่อองุ่นรามูลัสมีรอยคอด ระหว่างก้านและส่วนที่เป็นเม็ดกลมสีเขียวใส เป็นลักษณะเฉพาะของ
สาหร่ายพวงองุ่นชนิด C. lentillifera 
 

 
 
 อนุกรมวิธานและลักษณะทั่วไป 
  ‘สาหร่ายพวงองุ่น’ (Caulerpa lentillifera J. Agardh) เป็นสาหร่ายทะเลสีเขียวที่อยู่ในวงศ์ 
Caulerpaceae  มีลักษณะเป็นข่อต่อกันและมีรากฝอกท้าหน้าที่เกาะยึด ทอดแขนงที่ซึ่งมีลักษณะเป็นไหลออกเป็นระยะๆ โดย
ส่วนที่สังเคราะห์แสงสร้างอาหารแก่ต้นพันธุ์สาหร่ายเปรียบเสมือนคล้ายใบสาหร่าย เรียกว่า ‘รามูลัส’ (Ramulus)  
 

         
 
   ชื่อวิทยาศาสตร์ : Caulerpa lentillifera J. Agardh 
   ชื่อสามัญ        : Sea grapes , Green caviar 



 ลักษณะท่ัวไป 
  ลักษณะทั่วไปของต้นพันธุ์สาหร่ายพวงองุ่นในส่วนคล้ายล้าต้นเรียกว่า ‘ทัลลัส’  จะมีลักษณะที่เป็นท่อ
ติดต่อกันซึ่งประกอบด้วยส่วนที่คลานไปตามพ้ืน และส่วนที่แตกเป็นแขนงคล้ายรากเป็นฝอยจะท้าหน้าที่ยึดเกาะ ส่วนของ
แขนงที่มีความยาวตั้งแต่ 1 – 10 เซนติเมตร  ในส่วนนี้จะประกอบด้วย ‘รามูลัส’ ซึ่งมีหน้าที่คล้ายใบ ล้อมรอบแต่ละรามูลัส
เป็นก้านสั้นๆ  ส่วนปลายมีลักษณะเป็นเม็ดกลมเส้นผ่านนศูนย์กลาง 1.5 - 2 มิลลิเมตร เบียดแน่นรอบแขนงลักษณะคล้ายช่อ
องุ่นที่เป็นเม็ดกลมสีเขียวใส  มักพบในบริเวณใต้ท้องน้้าที่เป็นก้อนหิน หรือพ้ืนทรายบริเวณน้้า ตื้นๆ ใกล้แนวปะการัง 
(Lewmanomontand Ogawa 1995)  นอกจากนี้สามารถพบในพ้ืนทรายปนโคลน โดยจะสามารถปรับสภาพให้เจริญเติบโต
ได้ดีในบ่อเลี้ยง ส้าหรับความเค็มที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตอยู่ระหว่าง 27 - 33 ส่วนในพันส่วน และสามารถปรับสภาพ
ให้อยู่รอดได้ต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มของน้้าทะเลในช่วงระหว่าง 25 - 35 ส่วนในพันส่วน สาหร่ายพวงองุ่นแพร่กระจาย
ในเขตร้อนแถบมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก ส้าหรับในประเทศไทยพบมากบริเวณแถบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน ใน
ปัจจุบันได้มีการแพร่ขยายไปยังชายฝั่งอันดามันโดยได้เพาะเลี้ยงกันอย่างเป็นที่แพร่หลาย 
 

 
 
 
 ประโยชน์สาหร่ายพวงองุ่น 
  สาหร่ายชนิดนี้อุดมด้วยแร่ธาตุและวิตามินหลายชนิด ทั้งกรดไขมัน PUFA วิตามินบี2 วิตามินอีและเกลือแร่
ได้แก่ I, P, Zn, Ca, Mg, Se, Fe, Mn, Co มีลักษณะคล้ายองุ่น เนื่องจากมีรสชาติดีและมีคุณค่าทางอาหาร จากมีวิตามินเอ 
วิตามินซีและเกลือแร่สูง เป็นแหล่งสาคัญของแมกนีเซียม ที่ช่วยลดความด้นโลหิต และป้องกันโรคหัวใจล้มเหลว ช่วยต้าน
มะเร็ง ไอโอดีนสูงจึงช่วยผู้ป่วยที่เป็นโรค ไทรอยด์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปแบบการเพาะเลี้ยง 
  

 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในปัจจุบันรูปแบบการเพาะเลี้ยง ขึ้นอยู่กับปัจจัยความเหมาะสมทางลักษณะกายภาพ
ของสภาพภูมิประเทศบริเวณพ้ืนที่ในการด้าเนินงาน ซึ่งขอน้าเสนอรูปแบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นตามที่ได้ด้าเนินการ
ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกลุ่มประมงพ้ืนบ้านหัวเขื่อนปากน้้าเทพา ต้าบลเทพา อ้าเภอเทพา จังหวัดสงขลา เป็น  2 รูปแบบ 
ประกอบด้วย 
  การเลี้ยงในภาชนะภายในโรงเรือน 
   เป็นวิธีการที่ได้รับการปรับปรุงประยุกต์มาจากรูปแบบการเลี้ยงแบบในบ่อดิน โดยรูปแบบวิธีการจะ
เพาะเลี้ยงต้นพันธุ์สาหร่ายฯ ในบ่อซีเมนต์ หรือ ถังพลาสติก และมีการให้ออกซิเจนตลอดเวลา  ข้อดีของการเลี้ยงโดยวิธีนี้จะ
ท้าให้ผลสาหร่ายสะอาดไม่มีตะกอนติดตามผลช่อสาหร่าย สามารถท้าการเพาะเลี้ยงได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งสะดวกในการดูแล
รักษา  ข้อด้อยของการเพาะเลี้ยงผลผลิตจะมีลักษณะที่สั้นและเม็ดมีขนาดเล็ก 
 
 

 
การเลี้ยงในภาชนะภายในโรงเรือน 

 
 

  การเพาะเลี้ยงในกระชัง 
   การเพาะเลี้ยงในกระชังเป็นการน้าต้นพันธุ์สาหร่ายใส่ในแผงตะกร้า หรือ แผงตาข่ายท่อ pvc  การ
แขวนภายในโครงกระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า การให้ผลผลิตของการเพาะเลี้ยงในรูปแบบนี้จะมีความใกล้เคียงกับการเลี้ยงในบ่อ
ดิน แต่อวนกระชังนั้นต้องมีคุณสมบัติที่สามารถป้องกันไม่ให้สัตว์น้้าเข้าไปชั้นในของกระชัง ข้อจ้ากัดของการเพาะเลี้ยงใน
ลักษณะนี้ จะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนน้้าทะเลจะมีค่าความเค็มที่ต่้า อีกทั้ง
ผลผลิตจะมีดินโคลนตะกอนมาเกาะติดพวงสาหร่าย  ท้าให้ในขั้นตอนของกระบวนการท้าความสะอาดผลผลิตนั้น จะต้องมีการ
เลี้ยงด้วยน้้าเค็มหลายๆ ครั้ง  เพื่อให้ตะกอนที่เกาะออกจากพวงสาหร่าย 
 

           
    



                
การเพาะเลี้ยงในกระชัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปัจจัยแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น 

 

  ปัจจัยส้าคัญของการเติบโตของต้นพันธุ์สาหร่ายพวงองุ่น ประกอบด้วยองค์ประกอบส้าคัญทั้งด้านสภาพ
ภูมิอากาศและสารอาหารในน้้าทะเลที่น้ามาหล่อเลี้ยงต้นพันธุ์ในบ่อเพาะเลี้ยง ซึ่งบริบททางสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการ
เพาะเลี้ยงแบ่งเป็น  2 ด้านปัจจัยส้าคัญ  
 

 ปัจจัยทางกายภาพ 
  ความขุ่นของน้้า : น้้าที่มีความขุ่นมากท้าให้แสงส่องผ่านได้น้อย สาหร่ายจะมีการสังเคราะห์แสงน้อยลง และ
มีผลทาให้สาหร่ายเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่(Oswald, 1963) สาหร่ายสกุล Caulerpa lentillifera จะเจริญเติบโตได๎ดีในน้้าขุ่น
มากกว่าน้้าตื้นและสามารถอยู่ได้ ในช่วงระยะเวลานานแม้จะถูกปกคลุมด้วยดินโคลน (Toma, 1987) เนื่องจากน้้าที่ขุ่นมี
โคลนเลนจะมีสารอาหารที่จ้าเป็นแก่การเจริญเติบโต  
  แสง : แสงมีความส้าคัญในการสังเคราะห์แสง (photosynthesis) เพ่ือการเจริญเติบโตของสาหร่าย(Boyd, 
1982) Peterson (1972) พบว่าอัตราการสังเคราะห์แสงจะแตกต่างกันไปขึ้นกับความหลากหลายของสายพันธุ์ Caulerpa 
racemosa ส่วนสาหร่าย Caulerpa lentillifera จะไวต่อแสงมาก สาหร่ายจะถูกยับยั้งการเจริญเติบโตหากได้รับแสงมาก 
(Toma, 1987) Horstmann (1983) พบว่าสาหร่าย Caulerpa lentillifera var.occidentails จะไวต่อความเข้มแสงมาก 
ในธรรมชาติถ้าพบสาหร่ายชนิดนี้ในบริเวณที่มีความเข้มแสงมากคลอโรฟิลล์ในรามูลัส (ramulus) จะหดรวมอยู่ระหว่างสโต
ลอน (stolon) ฉะนั้นจึงมักพบสาหร่ายชนิดนี้อยู่รวมกับสาหร่ายชนิดอ่ืน จากการทดลองเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเล Ulva 
rigida ที่ความเข้มแสงต่างกัน 4 ระดับ คือ 2,000, 5,000, 8,000 ลักซ์ ด้วยหลอดฟลูออเรสเซนต์และชุดการทดลองที่มี
แสงธรรมชาติ พบว่า สาหร่ายผักกาดทะเลมีการเจริญเติบโตได้ดีที่สุดที่การเลี้ยงโดยใช้แสงธรรมชาติที่มีความเข้มแสงที่ระดับ 
12,120 ลักซ์ 
  อุณหภูมิของน้้า : เป็นปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโต และการแพร่พันธุ์ของสิ่งมีชีวิต อุณหภูมิของน้้าจะมีผล
ต่อกระบวนการเมแทบอลิซึมและมีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์สารอาหารจากแร่ธาตุในน้้าของสาหร่ายที่แต่ละชนิดจะมี
อุณหภูมิ ที่เหมาะสมส้าหรับการเจริญเติบโตแตกต่างกันไปตามชนิดของสาหร่าย เช่น อุณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับสาหร่ายสี
เขียวอยู่ระหว่าง 30-35 องศาเซลเซีย  ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายพวงองุ่นอยู่ในช่วงระหว่าง  
28-34  องศาเซลเซีย หากอุณหภูมิของน้้าในอ่างเพาะเลี้ยงสูงกว่า 38 องศาเซลเซีย จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการ
สังเคราะห์แสงของต้นพันธุ์สาหร่ายพวงองุ่น 
  การไหลเวียนของน้้า : การไหลเวียนของน้า มีผลอย่างยิ่งต่อปริมาณ และการเจริญเติบโตของสาหร่าย 
เนื่องจากการไหลเวียนของน้้าท้าให้สาหร่ายสัมผัสกับแสงที่บริเวณผิวน้้าและอากาศที่ละลายในน้้า เพ่ือเกิดการสังเคราะห์แสง
และสารอาหารที่อยู่ใต้น้้า จะถูกกระแสน้้าไหลเวียนกวนขึ้นมาสู่ผิวน้้าสาหร่ายสามารถรับสารอาหารได้เต็มที่ ซึ่งกระแสน้้าที่
เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นให้เกิดการเจริญเติบโตได้เต็มที่ จ้าต้องเป็นสภาพกระแสน้้าที่มีลักษณะแรง 
 
 ปัจจัยทางเคมี 
  ค่าความเค็ม : การสังเคราะห์แสงของสาหร่าย ในกระบวนการแลกเปลี่ยนออกซิเจน พบว่า สาหร่ายชนิดนี้
จะมีการสังเคราะห์แสงลดลงเมื่อความเค็มของน้้าที่ใช้เลี้ยงสาหร่ายต่้ากว่า 20  และการสังเคราะห์แสงจะพบในช่วงความเค็ม 
30 - 40  ส่วนการทดลองในห้องปฏิบัติการของ Toma (1987) พบว่าความเค็มที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย
อยู่ที่ 33  สาหร่ายชนิดนี้สามารถเจริญเติบโตได้ในช่วงอัตราของค่าความเค็มที่แคบ (stenohaline)  โดยอยู่ในช่วงระหว่าง 
30 - 35    ที่ส้าคัญระดับค่าความเค็มของน้้าในการเพาะเลี้ยงต้นพันธุ์สาหร่ายไม่ควรมีระดับค่าท่ีต่้ากว่า 30  (ppt.) 
  สารอาหาร : สารอาหารที่จ้าเป็นต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น โดยเฉพาะสารอาหารไนโตรเจน 
และฟอสฟอรัสเป็นสาร อาหารที่มีความจ้าเป็นต่อสาหร่ายเป็นอย่างมาก ปริมาณสารอาหารในน้้าทะเลจะมีอิทธิพลต่อการ
เจริญเติบโตการควบคุมทางชีวเคมีการสืบพันธุ์การพัฒนารูปร่าง และการแพร่กระจายของสาหร่าย ซึ่งอยู่ในรูปของไนเตรท 
แอมโมเนีย และยูเรีย  
 
 
 



การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นแบบการเพาะเลี้ยงในกระชัง 
 

 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น กลุ่มประมงพ้ืนบ้านหัวเขื่อนปากน้้าเทพา เป็นการน้าเอาองค์ความรู้ขั้นตอน
กระบวนการในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ตามที่ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้มาปรับประยุกต์ใช้ กับวิธีการสร้างกระชัง
เพาะเลี้ยงอนุบาลปลากะพงที่ซึ่งเป็นอาชีพเสริมในการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มเป้าหมายโครงการนอกเหนือจากการออก
ทะเลตามปกติ  ซึ่งในการด้าเนินงานกิจกรรมในครั้งนี้ได้ด้าเนินการทดลองสร้างกระชังเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ในบริเวณ
พ้ืนที่ทะเลเปิดหน้าหาดที่ตั้งกลุ่มประมงพ้ืนบ้านหัวเขื่อนปากน้้าเทพาเพ่ือที่ เป็นการด้าเนินการทดลองในระยะแรกเริ่มในพ้ืนที่ 
โดยด้าเนินการสร้างกระชังได้ก้าหนดขนาดของกระชังอวน ขนาด  4 x 4 x 2.5 เมตร  ตามรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยกระชัง
ทดลองเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นมีลักษณะเป็นโครงกระชังเหล็ก   

                 

          
         

 
สร้างโครงกระชังลอย 

 โดยวิธีการเลี้ยงอนุบาลตันพันธุ์สาหร่ายจะต้องด้าเนินการใส่ในภาชนะซึ่งในการด้าเนินการทดลองในครั้งนี้นั้น ได้น้า
ต้นพันธุ์สาหร่ายลงตะกร้าน้าแผงไปแขวนที่ราวไม้ที่ซึ่งได้วางพาดโครงกระชังไว้  ๔ แถว   โดยได้ก้าหนดวางตะกร้าแถวละ  ๕ 
ตะกร้า แต่ละแผงห่างกนัประมาณ 0.5  เมตร  แขวนภายในกระชังเพาะเลี้ยงโดยมีค่าเฉลี่ยการจมของตะกร้าอยู่ที่ระดับความ
ลึกจากผิวน้้า 30 เซนติเมตรโดยประมาณ ซึ่งในการด้าเนินการสร้างกระชังเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ด้าเนินการภายใต้
หลักการองค์ความรู้การเลี้ยงสัตว์น้้าในกระชัง 
 



                      
 

 
การเตรียมตระกร้าส้าหรับใส่ต้นพันธุ์สาหร่ายแขวนในโครงกระชัง 

   
 

          
ตระกร้าใส่ต้นพันธุ์สาหร่าย 

 
 น้าโครงกระชังลอยไปตั้งวางบริเวณจุดที่ตั้งวางที่เหมาะสม ในบริเวณท้องน้้าบริเวณตั้งวางโครงกระชังต้องเป็นจุดที่
ก้าบังลมได้ดี เป็นที่ทราบกันดีว่าคลื่น และลมในทะเลมีความแรงสามารถที่จะท้าลายกระชังได้หากมีการปะทะกับคลื่นลมตรง 
ๆ ลมที่มีบทบาทมากคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยกระชังที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น
ลักษณะของกระชังแบบ “กระชังประจ้าที่” ทีตั่วโครงกระชังจะผูกติดกับเสาหลัก ซึ่งปักไว้กับดินอย่างแข็งแรง การเลือกใช้วัสดุ
ชนิด ขนาด และความแข็งแรงขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ และภัยธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นเป็นประจ้าว่าจ้าเป็นต้องใช้ความ
แข็งแรงมากน้อยเพียงใดและไม่สามารถลอยข้ึนลงตามระดับน้้าได้  โดยระดับความลึกของน้้าบริเวณที่ตั้งวางกระชังมากกว่า 2 
เมตร หากสร้างกระชังในบริเวณที่มีความลึกประมาณ 2 เมตร หรือน้อยกว่า เมื่อน้้าลดก้นกระชังจะเสียดสีกับพ้ืน นานวันจะ
ท้าให้เนื้ออวนขาดได้ นอกจากนี้น้้าที่มีความลึกน้อยการไหลของกระแสน้้าไม่ดี 
  



          
 
 

           
 

น้าโครงกระชังไปตั้งวางบริเวณท้องน้้าที่เหมาะสม 
 
 

            
 
 

 
น้าตะกร้าต้นพันธุ์สาหร่ายแขวนลงในกระชังเป็นแนวแถว 

 
 
 



 

 ติดตามผล 
  คณะผู้ด้าเนินงานได้ติดตามผลกระชังเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ในพ้ืนที่ชายฝั่งหน้าหาดที่ตั้งกลุ่มประมง
พ้ืนบ้านหัวเขื่อนปากน้้าเทพา โดยผู้ด้าเนินงานได้ด้าเนินการติดตามข้อมูลอัตราการรอดเจริญเติบโตของต้นพันธุ์สาหร่ายในขั้น
เบื้องต้น ที่ได้ด้าเนินการเพาะเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง 
 

                
         

                         
 

                                 

 

ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

 



 ในการติดตามผลการเพาะเลี้ยง เน้นติดตามถึงสภาพความสมบูรณ์ของกระชังและแผงตะกร้าต้นพันธุ์สาหร่าย ทั้งนี้
เพ่ือตรวจสอบตรวจตราความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกระชังเพาะเลี้ยงและแผงตะกร้าต้นพันธุ์สาหร่ายเป็นส้าคัญ ด้วยในช่วง
ดังกล่าวนั้นเป็นช่วงที่ภูมิภาคพ้ืนที่ชายฝั่งภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)  เป็นช่วงที่ภูมิอากาศมีลักษณะฝนตกหนักและมีฝนตกหนัก
มากเกือบตลอดสัปดาห์  เพ่ือบันทึกรายละเอียดผลจากปรากฏการณ์ทางสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อกระชังเพาะเลี้ยง
สาหร่ายโดยตรง ในเบื้องต้น เห็นได้ชัดว่าสภาพคลื่นลมในทะเล มีผลโดยตรงต่อโครงกระชังลอย ที่ท้าให้โครงกระชังมีการ
โคลงเคลงไปตามทิศทางลม ซึ่งสมาชิกกลุ่มเป้าหมายโครงการต้องท้าการสอบสภาพความสมบูรณ์ทุ่นสมอปักยึดกระชังใน
เบื้องต้นทุกๆ เช้ามืดของวันทีอ่อกทะเลท้าการประมง   

 

        
 

              
สภาพปัญหาโคลนตะกอนที่ส่งผลต่อต้นพันธุ์สาหร่ายในกระชังเพาะเลี้ยง 

 
 

ส้าหรับรายละเอียดข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน ที่ส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของต้นพันธุ์สาหร่ายพวงองุ่น และบริบทของ
ความเปลี่ยนแปลงชองทางสภาพเเวดล้อมในพ้ืนที่โดยทั่วไป  ทั้งในลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสภาพน้้า  ปริมาณความขุ่น
ความหนาแน่นของโคลนตะกอน และผลกระทบจากการรบกวนของสัตว์น้้าชายฝั่งขนาดเล็ก  ที่ซึ่งล้วนเป็นสภาพปัญหาอันเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตต่อต้นพันธุ์สาหร่ายฯ ในแผงตะกร้าของกระชัง  เบื้องต้นพบว่าสภาพโดยทั่วไปต้นพันธุ์
สาหร่ายฯ  ได้มีการเจริญเติบขึ้น แต่เนื่องด้วยในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นของการพัดเข้ามาปกคลุมของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งเป็นปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลให้ลักษณะการไหลของกระเเสน้้าทะเลมีลักษณะที่เรียกว่า 'น้้า 2ดอง'  คือ 
การไหลของกระเสน้้าที่ไม่เป็นทิศทางที่ขึ้นอยู่กับทิศทางของกระเเสลม  ซึ่งแต่เดิมตามปกตินั้นกระเเสน้้าจะไหลลงมาใน
ทางด้านทิศใต้  จึงจ้าเป็นต้องติดตามดูแลต้นพันธุ์สาหร่ายฯ ในกระชังมากยิ่งขึ้นตามล้าดับ  โดยในการรักษาท้าความสะอาด
โคลนตะกอนที่เกาะติดในแผงตะกร้าและท้าให้การไหลเวียนของน้้าเป็นไปได้อย่างไม่สมบูรณ์เท่าที่ ควร  ควบคู่การตรวจสอบ
สภาพของกระชังอย่างใกล้ชิด 

 

 



การท้าความสะอาดกระชังเพาะเลี้ยง 
 

            
 
 

หลังท้าความสะอาด 
  

             

              
 

 
การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 จากการด้าเนินการเพาเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในรูปแบบการเพาะเลี้ยงในกระชังลอย ณ กลุ่มประมงพ้ืนบ้านหัวเขื่อน
ปากน้้าเทพา  ต้าบลเทพา  อ้าเภอเทพา จังหวัดสงขลา   ในรูปแบบการเลี้ยงในกระชังลักษณะระบบเปิด ทั้งนี้เพ่ือที่ได้ท้าการ
เก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูล จากลักษณะทางกายภาพของต้นพันธุ์สาหร่ายพวงองุ่น เมื่อครบก้าหนดเวลาการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต  จากที่ได้ด้าเนินการนั้น พบว่า แต่เดิมตามที่ได้ท้าการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในกระชังโดยใช้เเผงตะกร้าทั้งหมด  
๒๐ ตะกร้า นั้น  พบว่ามีอัตราการรอดอยู่จ้านวนทั้งสิ้น  ๑๕ ตะกร้า  โดยรวมมีอัตราเจริญเติบโตของต้นพันธุ์สาหร่ายฯ เพ่ิมขึ้น  
ซึ่งความยาวในส่วนของช่อสาหร่าย (talus) อยู่ที่ระหว่าง ๒.๕ - ๔ เซนติเมตร  อีกท้ังยังเห็นได้ว่าผืนท้องน้้าทะเลในบริเวณที่ตั้ง
วางกระชังมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเพาะเลี้ยงสาหร่าย  ที่ซึ่งเห็นได้จากระยะการเเบ่งเซลล์ขยายพันธุ์ในส่วน 'ไหล' 
(stolon)  ที่มีช่วงของการงอกขยายของเซลล์มีระยะอยู่ที่  ๕ เซนติเมตร  ในส่วนของปริมาตรน้้าหนักผลผลิตได้ท้าการบันทึก
ข้อมูลเป็นตะกร้าทั้ง ๑๕ ตะกร้า  โดยมีน้้าหนักรวมกันทั้งสิ้น  ๙ กิโลกรัม  จากต้นพันธุ์สาหร่ายที่เริ่มท้าการเพาะเลี้ยง 4 
กิโลกรัม 

   



              
    

 

               
    
 

                
เก็บเกี่ยวผลผลิต และเก็บรวบรวมข้อมูลการเจริญเติบโตต้นพันธุ์สาหร่ายพวงองุ่นในพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นแบบการเพาะเลี้ยงในโรงเรือน 
 
 จากการด้าเนินงานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ในรูปแบบของการเลี้ยงในกระชังลอยด้วยระบบเปิด ผล
จากการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตจากลักษณะทางกายภาพของต้นพันธุ์สาหร่ายพวงองุ่นเมื่อครบ
ก้าหนดเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้น พบว่า เดิมตามที่ได้ท้าการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในกระชังโดยใช้ตะกร้า พลาสติก
ทั้งหมดจ้านวน  ๒๐ ตะกร้า นั้น  พบว่ามีอัตราการรอดอยู่จ้านวนทั้งสิ้น  ๑๕ ตะกร้า  ผลการด้าเนินงานโดยภาพรวมแสดงถึง
อัตราการเจริญเติบโตของต้นพันธุ์สาหร่ายฯ ที่เพ่ิมขึ้น  ปรากฏให้เห็นได้จากความยาวในส่วนของช่อสาหร่าย ( talus) อยู่ที่
ระหว่าง ๒.๕ - ๔ เซนติเมตร  อีกทั้งยังเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมของน้้าทะเลพ้ืนที่แถบชายฝั่งทะเลเทพา มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมแก่การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น  เห็นได้จากระยะการเเบ่งเซลล์ขยายพันธุ์ในส่วน 'ไหล' (stolon) ของต้นพันธุ์
สาหร่ายฯ   ที่มีช่วงของการงอกขยายเซลล์เพ่ิมขึ้นเป็น  ๕ เซนติเมตร  ส้าหรับในส่วนปริมาตรน้้าหนักผลผลิตได้ท้าการบันทึก
ข้อมูลเป็นตะกร้าทั้ง ๑๕ ตะกร้า โดยมีน้้าหนักรวมกันทั้งสิ้น  ๙ กิโลกรัม  จากต้นพันธุ์สาหร่ายที่เริ่มต้นท้าการเพาะเลี้ยง 4 
กิโลกรัม 
 ซึ่งผลจากการด้าเนินงานดังกล่าวข้างต้น ท้าให้ทราบถึงคุณสมบัติสภาพแวดล้อมคุณภาพน้้าและบริบทในบริเวณพ้ืน
ที่ตั้งของกลุ่มประมงพ้ืนบ้านหวัเขื่อนปากน้้าเทพา ที่บ่งชี้ในเบื้องตน้ว่าสามารถด้าเนินการเพาะเลี้ยงต้นพันธุ์สาหร่ายพวงองุ่นได้   
แต่อย่างไรก็ตาม การเพาะเลี้ยงในรูปแบบของการเพาะเลี้ยงในกระชัง เห็นได้ชัดว่าปัญหาส้าคัญอันเกิดจากสภาพแวดล้อมของ
ท้องน้้าในบริเวณที่ตั้งวางโครงกระชังลอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพปัจจัยปัญหาที่เกี่ยวข้องการเป็นขุ่นตะกอนของกระแสน้้า 
เป็นปัจจัยส้าคัญที่ก่อให้เกิด การเกาะติดของโคลนตะกอนดินที่ต้นพันธุ์สาหร่ายพวงองุ่นที่อยู่ในตะกร้าเพาะเลี้ยง เพ่ือให้เกิด
กระบวนการในการส่งเสริมอาชีพอย่างต่อเนื่อง เห็นควรด้าเนินการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในรูปแบบและความ
หลากหลายมากขึ้น และน้าผลจากการด้าเนินงานมาปรับประยุกต์ใช้ในการด้าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการขยายผลจากการ
ด้าเนินการที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพ่ือก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาทักษะการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ในลักษณะ
รูปแบบที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นสามารถประกอบเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการต่อไป 
 
 

การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นภายในโรงเรือน (ระยะที่ 1)  
 การเพาะเลี้ยงในบ่อพลาสติกหรือบ่อซีเมนต์ภายในโรงเรือนเพาะเลี้ยง  อันเป็นรูปแบบของการเพาะเลี้ยงที่สามารถ
กล่าวได้ว่าสามารถควบคุมปัจจัยความเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคและส่งผลกระทบต่อต้นพันธุ์สาหร่ายได้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพความขุ่นใส (Turbidity) ของน้้าทะเลที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงต้นพันธุ์สาหร่าย ที่ต้องมีการจัดวาง
ระบบการเตรียมน้้าทะเล กล่าวคือยังไม่มีอุปกรณ์เก็บน้้าทะเลหรือที่พักน้้าก่อนที่จะน้ามาจ่ายลงในที่เพาะเลี้ยงสาหร่าย ซึ่งน้้า
ทะเลที่น้ามาใช้ในการเพาะเลี้ยงนั้นต้องผ่านกระบวนการพักกักเก็บน้้าที่ได้น้ามาจากทะเล  ซึ่งก่อนที่จะสามารถน้าน้้าทะเลมา
ใช้เพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นได้นั้น  จะต้องน้ามาเก็บกักในถังเก็บน้้าก่อนเป็นเวลา  2 วัน  ก่อนที่จะสามารถเปิดจ่ายลงในสู่
บ่อเพาะเลี้ยงสาหร่ายได้ เพื่อที่ให้น้้าได้เกิดการตกตะกอนก่อน ส้าหรับองค์ประกอบที่จ้าต้องมีการตรวจวัดอยู่เป็นระยะๆ อย่าง
ต่อเนื่องประกอบด้วย  4 ปัจจัยหลัก องค์ประกอบส้าคัญในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในรูปแบบการเพาะเลี้ยงในโรงเรือน
เพาะเลี้ยง  คือ   

(1.) อุณหภูมิของน้้าในบ่อเพาะเลี้ยง  ที่จะต้องควบคุมให้อยู่ระหว่าง 28 – 31 องศาเซลเซียส 
(2.) ภาวะของความเป็นกรด - ด่าง (pH-Value) ของน้้า ต้องอยู่ในช่วง  ระหว่าง ๗.๙-๘.๔ pH 
(3.) ค่าปริมาตรความเค็มของน้้า จะต้องอยู่ระหว่าง   ๒๕ - ๓๕ ppt.   
(4.) ค่าปริมาตรความเข้มของแสงอยู่ที่ระดับ   ๕๐๐ - ๓,๐๐๐ Lux.   

 
 โรงเรือนเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น 
  อาคารโรงเรือนในการด้าเนินงานเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่ ‘อ่าวปันนะ’ ชายฝั่งทะเลหัว
เขื่อนปากน้้าเทพา  ซึ่งท้าเลที่ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลสามารถน้าน้้าทะเลดิบมาพักเตรียมได้โดยสะดวก ส้าหรับค่าความเค็มของ
น้้า (Salinity)  บริเวณดังกล่าวมีระดับค่าความเค็มอยู่ระหว่าง 25 – 32 ppt.  ลักษณะโรงเรือนเพาะเลี้ยงเป็นโรงเรือน
เพาะเลี้ยงแบบชั่วคราวพื้นคอนกรีต   มีพื้นที่ใช้สอยในตัวอาคาร  72 ตารางเมตร ภายในโรงเรือนแบ่งออกเป็น  2 ส่วน  โดย
ในส่วนของบริเวณพ้ืนที่ด้าเนินการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นมีขนาดพ้ืนที่  36 ตารางเมตร   ซึ่งในส่วนหลังคาโรงเรือนใน



พ้ืนที่บริเวณดังกล่าว มุงด้วยพลาสติกใส และใช้มุ้งเขียวกรองแสงขนาด  75 % ซ้อนทับอีกหนึ่งชั้นเพ่ือเป็นการควบคุมระดับ
ค่าความเข้มของแสงอยู่ในช่วงระดับ  1,000 – 3,000 แรงเทียน (Lux)    ในส่วนบริเวณด้านข้างของโรงเรือนในส่วนนี้เปิด
โล่งกึ่งนึ่งและปิดทึบชั่วคราวกึ่งนึ่ง ทั้งนี้เพ่ือที่ได้ให้อากาศได้ถ่ายเทท้าให้น้้าเลี้ยงต้นพันธุ์สาหร่ายในบ่อเพาะเลี้ยงมีอุณหภูมิที่ไม่
สูงเกินไปส้าหรับในการเพาะเลี้ยงต้นพันธุ์สาหร่าย  
  

 
โรงเรือนเพาะเลี้ยงสาหร่าย (ระยะที่1) 

 
 

        
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในโรงเรือน (ระยะที่1) 

 
 กระบวนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นภายในโรงเรือน (ระยะที่ 1) 
  การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวองุ่น ในรูปแบบการเพาะเลี้ยงภายในโรงเรือนเป็นการเพาะเลี้ยงต้นพันธุ์สาหร่าย
พวงองุ่น ในระยะที่ 1   ได้น้าเอาต้นพันธุ์สาหร่ายมาแผ่กระจายลงในตะกร้าพลาสติกขนาด  32 x 40 x 11 ซม.  และปล่อย
แช่ลงในน้้าเค็มที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อตกตะกอนเบื้องต้น ที่ได้เตรียมไว้ในอ่างพลาสติกหรือบ่อซีเมนต์ โดยลักษณะของ
โรงเรือนจะต้องมีการสร้างที่สามารถป้องกันแสงแดด และป้องกันปริมาณน้้าฝนลงผสมปนกับน้้าเค็มที่ใช้ในอ่างเพาะเลี้ยงได้ใน
ปริมาณที่พอเหมาะสม ไม่กระทบต่อต้นพันธุ์สาหร่ายที่ท้าการเพาะเลี้ยง ตลอดจนต้องมีการให้อากาศด้วยปั๊มออกซิเจน แก่น้้า
ที่ใช้ท้าการเพาะเลี้ยงต้นพันธุ์สาหร่ายให้กระแสน้้า และต้นพันธุ์สาหร่ายมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพ่ือที่ได้มีการ
เคลื่อนไหวกระจายของสารอาหารที่หมุนเวียนอยู่ภายในอ่างเพาะเลี้ยง หล่อเลี้ยงต้นพันธุ์อยู่ตลอดเวลา  ซึ่งวิธีการเพาะเลี้ยงต้น
พันธุ์สาหร่ายพวงองุ่นในอ่างพลาสติก บ่อซีเมนต์  ภายในโรงเรือน  เป็นรูปแบบการเพาะเลี้ยงที่สามารถควบคุมปัจจัยหลัก
ส้าคัญ ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นพันธุ์สาหร่ายพวงองุ่น ทั้งปริมาตรค่าความเข้มของแสง ค่าความเค็มของน้้า ระดับ
อุณหภูมิของน้้าที่ใช้เพาะเลี้ยง และสารอาหารแร่ธาตุ ที่ใช้เพาะเลี้ยงต้นพันธุ์สาหร่าย 



 
 การเพาะเลี้ยงในบ่อพลาสติก 
  การเตรียมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ในรูปแบบการเพาะเลี้ยงในโรงเรือน แรกเริ่มต้องด้าเนินการเตรียม
น้้าที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงต้นพันธุ์สาหร่าย โดยน้าทะเลธรรมชาติมาเก็บพักในถังกลมพลาสติกขนาด 1,000 ลิตร เป็นเวลา 3 – 
5 วัน  เพ่ือให้มวลน้้าเกิดการตกตะกอนสิ่งปนเปื้อนและมวลโลหะหนัก รวมถึงเพ่ือให้แสงแดดได้ฆ่าเชื้อโรคในระหว่างที่พัก
ตกตะกอน ตามกรรมวิธีในการปรับสภาพน้้าก่อนน้าไปใช้ในการเพาะเลี้ยงต้นพันธุ์สาหร่าย ล้าดับขั้นตอนดังนี ้
 

   

        
การเตรียมน้้าทะเลเพื่อพักตกตะกอน 

 

   
  (1) เตรียมอ่างพลาสติก  : โดยน้าอ่างพลาสติกขนาด 300 ลิตร  ขนาดกว้าง 0.9 x ยาว 1.2 x  สูง 0.45 
เมตร  มาท้าความสะอาดโดยใช้น้้าจืด โดยท้าการขัดถูให้สะอาดและล้างด้วยน้้าจืดให้สะอากอีกครั้ง จากนั้นตากให้แห้งด้วย
ความร้อนแสงแดด เพ่ือเป็นการฆ่าเชื้ออีกครั้ง 
 

 
ท้าความสะอาดอ่างพลาสติก  300 ลิตร 

 
 
 
 



  (2) น้าน้้าทะเลใส่อ่างเพาะเลี้ยง : เมื่อท้าความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงต้นพันธุ์สาหร่ายเป็นที่
เรียบร้อย น้าอุปกรณ์มาตั้งวางภายในโรงเรือนบริเวณในส่วนที่ใช้ท้าการเพาะเลี้ยงสาหร่าย จากนั้นน้าน้้าที่ผ่านการตกตะกอน
จากถังพักลงอ่างพลาสติก 
 

 
 

             
น้าน้้าจากถังใส่อ่างพลาสติก  300 ลิตร 

 

  (3) น้าต้นพันธุ์ใส่ตะกร้า : เมื่อน้าน้้าทะเลจากถังพักใส่ลงอ่างพลาสติกขนาด  300 ลิตร ในปริมาณ 200 
ลิตร แล้ว  จากนั้น น้าต้นพันธุ์สาหร่ายในน้้าหนักปริมาตร 200 กรัม  มาใส่ลงตะกร้าสี่เหลี่ยมพลาสติก ขนาดกว้าง 0.32 x 
ยาว 0.40 x สูง 0.11 เมตร  แล้วเกลี่ยต้นพันธุ์ที่ใส่ลงตะกร้ากระจายให้ทั่วตะกร้า 
 

            
ขยายต้นพันธุ์ 

 



   น้าตะกร้า ลงวางในอ่างพลาสติก 300ลิตร ที่เตรียมน้้าทะเลที่ผ่านการพักตกตะกอนไว้แล้ว โดยถัง
พลาสติกขนาด  300 ลิตร  สามารถใส่ตะกร้าเพาะเลี้ยงต้นพันธุ์ได้  4 ตะกร้า  ในอ่างเพาะเลี้ยงต้องมีการให้อากาศจากเครื่อง
ปั๊มโดยจ่ายอากาศผ่านหัวทรายขนาด  1.5 นิ้ว  
 

                
อ่างเพาะเลี้ยงสาหร่าย 

 
 
 
 

การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในโรงเรือน (ระยะที่ 2) 
 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในรูปแบบการเพาะเลี้ยงในโรงเรือน ระยะที่ 2  เป็นการพัฒนารูปแบบการเพาะเลี้ยง
สาหร่าย ให้เกิดกระบวนการด้าเนินงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามความต้องการที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการน้าร่อง
เพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นรูปแบบการเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ โดยการเพาะเลี้ยงแบบโรงเรือน เพ่ือส่งเสริมการเพาะเลี้ยง
สาหร่ายพวงองุ่นแก่สมาชิกกลุ่มเป้าหมายที่สามารถจ้าหน่ายสร้างรายได้แก่กลุ่มสมาชิก ตลอดจนเพ่ือให้สมาชิกผู้ร่วมโครงการ
ได้น้าทักษะจากการรวมเรียนรู้ในการเพาะเลี้ยงไปพัฒนาประกอบอาชีพเสริมเพ่ือเสริมสร้างรายได้ต่อไป  
 

 โรงเรือนเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น (กึ่งถาวร) 
  เพ่ือให้การด้าเนินงานของสมาชิกกลุ่มประมงพ้ืนบ้านหัวเขื่อนปากน้้าเทพา เป็นไปตามหลักการตามหลัก
กระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี  ดังข้อบังคับที่ทางกรมประมงได้ก้าหนด 
ในการควบคุมกระบวนการผลิตสาหร่ายทะเลให้ได้คุณภาพ อันเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลผลิตสินค้าทางการเกษตร 
อีกทั้งเป็นการวางโครงสร้างพ้ืนฐานของโรงเรือนเพาะเลี้ยง ให้สามารถรองรับการยกระดับศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายในการ
ส่งเสริมพัฒนาการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในรูปแบบการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์  ด้าเนินการปรับปรุงในส่วนอาคารโรงเรือน
เพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น โดยได้ด้าเนินการขยายบริเวณเนื้อที่ของอาคารโรงเรือนเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ในส่วนข องบริเวณอ่าง
เพาะเลี้ยงคอนกรีตเพาะเลี้ยงต้นพันธุ์สาหร่ายพวงองุ่นเพ่ิมเติม ในลักษณะของบ่อเพาะเลี้ยงต้นพันธุ์สาหร่ายพวงองุ่นบ่อ
คอนกรีตที่มีการแบ่งเป็นบล็อกๆ  โดยแต่ละบ่อมีความกว้าง 1.3 เมตร ความยาว 6.5 เมตร เป็นจ้านวน 2 บ่อเพาะเลี้ยง ซึ่ง
ในบ่อเพาะเลี้ยงจะต้องได้รับอากาศออกซิเจนอยู่ตลอดเวลา 
 
 

          
ขยายพื้นที่บริเวณเพาะเลี้ยงต้นพันธุ์สาหร่าย 

 



             
 
  โดยบ่อเพาะเลี้ยงคอนกรีตทั้ง 2 บ่อนั้น ได้ผ่านกระบวนการลดกรด - ด่าง (pH)  ของปูนซีเมนต์โดยใช้
กรรมวิธีการน้าหยวกกล้วยแช่น้้าทิ้งไว้ในบ่อเป็นระยะเวลา 5 – 7 วัน  เพื่อลดค่ากรด-ด่าง  เพ่ือป้องกันการส่งผลกระทบต่อต้น
พันธุ์สาหร่ายสาหร่ายพวงองุ่นในการด้าเนินงานเพาะเลี้ยง 
 

              
 

              
แช่หยวกกล้วยในอ่างเพาะเลี้ยงเพื่อลดกรด-ด่าง  

 
 

    - ท้าความสะอาดบ่อเพาะเลี้ยง 
 

                
 



               
 
 
    -  น้าต้นพันธุ์สาหร่ายลงบ่อเพาะเลี้ยง 

             
 

            
น้าต้นพันธุ์สาหร่ายแยกลงตะกร้าและน้าลงอ่างเพาะเลี้ยง 

 
 
 
      

        การจัดการระหว่างเพาะเลี้ยง 
  ในส่วนกระบวนการจัดการระหว่างเพาะเลี้ยง ต้องมีการตรวจติดตามสภาพแวดล้อมในการเพาะเลี้ยง อันเป็น
ปัจจัยส้าคัญที่มผลต่อการเจริญเติบโตต้นพันธุ์สาหร่ายพวงองุ่นโดยตรง ที่ประกอบด้วย  ระดับค่าความเค็มของน้้า (ppt.)   
อุณหภูมิ  ความขุ่นของตะกอนในน้้า  และการให้สารอาหารแก่ต้นพันธุ์สาหร่ายโดยให้เศษเนื้อปลา เช่นเดี่ยวกันกับที่ให้ปลา
กะพงในกระชังเลี้ยงปลา รวมถึงดูแลไม่ให้มีวัชพืชอ่ืนขึ้นปนเปื้อนในอ่างเพาะเลี้ยงสาหร่าย ได้แก่ สาหร่ายไส้ไก่ และหนอนท่อ  
นอกจากนั้น ต้องท้าการเปลี่ยนถ่ายน้้าอ่างเพาะเลี้ยงในระหว่างห้วงเวลา 3 – 4 วัน/ครั้ง ในสัปดาห์ 
 
 
 
 



(1) ตรวจวัดและบันทึกข้อมูลระดับค่าความเค็มของน้้า (ppt.)    

          
 
 

(2) ให้สารอาหารแก่ต้นพันธุ์ 

             
 
 

(3) ก้าจัดศัตรูที่กระทบต่อต้นพันธุ์สาหร่าย 

           
 

 
สาหร่ายไส้ไก่ที่ข้ึนปนกับต้นพันธุ์สาหร่าย 



 
หนอนท่อที่ปะปนในตะกร้าต้นพันธุ์สาหร่าย 

 
 

(4) การเปลี่ยนถ่ายน้้าในอ่างเพาะเลี้ยงต้นพันธุ์สาหร่าย 

       
 
 

(5) ชั้นน้้าหนักต้นพันธุ์สาหร่าย บันทึกรายละเอียดการเติบโตต้นพันธุ์สาหร่าย 

         
 



         
 

          
 
 
 จากการด้าเนินงานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นแก่กลุ่มเป้าหมาย ในพ้ืนที่ชุมชนประมงพ้ืนบ้านหัวเขื่อน
ปากน้้าเทพา เป็นการน้าเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ที่ประสบผลส้าเร็จ มาปรับประยุกต์ใช้ให้มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ตั้งของท้องถิ่นชุมชนของตน ที่ซึ่งเป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพมีวิถีชีวิตการท้าประมง
พ้ืนบ้านมาแต่เดิม  ซึ่งในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ถือเป็นการน้าเอาองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาปรับประยุกต์พัฒนา
เป็นแนวทางการประกอบอาชีพเสริมตามความต้องการ ที่สอดคล้องกับบริบทสภาพทางภูมิศาสตร์ท้าเลที่ตั้ง ที่ปัจจุบันสามารถ
สร้างรายได้ให้กลุ่มสมาชิกด้าเนินงานกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง โดยในการ พัฒนารูปแบบการเพาะเลี้ยงเป็นการเพาะเลี้ยงใน
โรงเรือน เป็นการน้าร่องในการยกระดับพัฒนาการเพาะเลี้ยงสาหร่ายของกลุ่มสมาชิก ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการ
พัฒนาการผลิตสินค้าสัตว์น้้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน ‘การเพาะเลี้ยงส้าหรับฟาร์มสาหร่ายทะเล’ ที่เป็นส่วนส้าคัญในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตของกลุ่มสมาชิกในด้านการพัฒนาส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ด้านการจ้าหน่ายผลผลิตการตลาด ที่
จ้าเป็นต้องยกระดับส่งเสริมพัฒนาการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นของกลุ่มสมาชิก ตามแนวทางปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย
ส้าหรับฟาร์มสาหร่ายทะเลแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง  
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