
เกษตรมิติใหม่
เรียบเรียง-ภำพ	:	อรรถสิทธิ์	ทองร่วง
ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดกระบี่

สาหร่ายพวงองุ่น ต.แหลมสัก
ผลิตได้คุณภาพ โดนใจลูกค้า ส่งขายทำั่วประเทำศ

สาหร่ายพวงองุ่น

	 ในต่ำงประเทศ	 สำหร่ำยทะเลก็เป็นอำหำรท่ีนิยมบริโภค
มำเป็นเวลำนำน	 ประเทศที่นิยมบริโภคสำหร่ำยทะเล	 ได้แก	่ 
จีน	ญี่ปุ่น	 เกำหลี	 ฟิลิปปินส์	 เป็นต้น	 นอกจำกนี้สำหร่ำยทะเล 
ยังมีประโยชน์หลำกหลำย	 ไม่ว่ำจะใช้	 ในอุตสำหกรรมอำหำร	
เป็นส่วนประกอบของเครื่องส�ำอำง	 ปุ๋ย	 ยำรักษำโรค	 อำหำร
สัตว์	 ฯลฯ	 ในปัจจุบัน	 มีกำรนิยมบริโภคสำหร่ำยทะเลมำกขึ้น	
เนื่องจำกสำหร่ำยทะเลมีคุณประโยชน์มำกมำย	 จัดเป็นอำหำร
สุขภำพ	 ประเทศที่มีกำรเลี้ยงและส่งออกสำหร่ำยมีหลำยประเทศ	 
เช่น	 ประเทศจีน	 เวียดนำม	 แคนำดำ	 ฟิลิปปินส์	 เป็นต้น	 
ในประเทศไทยนั้นมีกำรบริโภคสำหร่ำยทะเลในจังหวัดทำง 
ภำคใต้และภำคตะวันออก	 โดยรับประทำนแทนผัก	 ในปัจจุบัน
กรมประมงสำมำรถเพำะเล้ียงสำหร่ำยทะเลได้หลำยชนิด	 
โดยหนึ่งในนั้น	 ได้แก่	สำหร่ำยพวงองุ่น	ซึ่งเป็นสำหร่ำยที่มีคุณค่ำ
ทำงอำหำรสูงและเป็นหนึ่งในอำหำรยอดนิยมของชำวญี่ปุ ่น	
สำหร่ำยพวงองุ่น	 จัดเป็นสำหร่ำยทะเลสีเขียว	 (green	 algae)	 
หรือมีชื่อสำมัญว่ำ	Sea	Grapes	หรือ	Green	Caviar
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	 คุณสุทธิพงษ์	โรมินทร์	อำยุ	38	ปี	ประธำนกลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชนเพำะเลี้ยงและแปรรูปสำหร่ำยพวงองุ่น	 อยู่บ้ำนเลขที่	 40	 
หมู่ที่	 3	ต�ำบลแหลมสัก	อ�ำเภออ่ำวลึก	 จังหวัดกระบี่	 เล่ำให้ฟัง
ว่ำ	 เดิมประกอบอำชีพเล้ียงปลำในกระชัง	 เช่น	 ปลำช่อนทะเล	
ปลำกะพงขำว	แต่ประสบปัญหำหลำยด้ำนทั้งเรื่องโรค	รำคำตกต�่ำ	
และอื่นๆ	 ทำงส�ำนักงำนประมงอ�ำเภออ่ำวลึก	 ได้เข้ำมำช่วย 
แก้ไขปัญหำ	 โดยได้แนะน�ำให้ใช้กระชังท่ีว่ำงทดลองเลี้ยง 
สำหร่ำยพวงองุ่นเป็นรำยได้เสริมอีกทำงหน่ึง	 เพ่ือให้สำมำรถ 
มีรำยได้จุนเจือครอบครัว	โดยตนได้ชักชวนชำวบ้ำนรวมกลุ่มกัน
เพำะเลี้ยงสำหร่ำย	เมื่อปี	พ.ศ.	2560	และทำงส�ำนักงำนประมง
อ�ำเภออ่ำวลึก	 ได้น�ำสมำชิกกลุ่มไปศึกษำดูงำนกำรเพำะเล้ียง
สำหร่ำยพวงองุ่น	 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
ชำยฝั่งเพชรบุรี	 และโครงกำรฟำร์มทะเลตัวอย่ำงตำมพระรำชด�ำริ	
จังหวัดเพชรบุรี	 หลังจำกกลับมำจำกกำรศึกษำดูงำนจึงมีกำร 
เพำะเล้ียงสำหร่ำยพวงองุ ่นอย่ำงจริงจัง	 เล้ียงไป	 2	 เดือน	 
เริ่มมีรำยได้จำกกำรขำยสำหร่ำยให้กับคนในชุมชน	 ต่อมำจึงได ้
ขอจดทะเบียนเป็นวิสำหกิจชุมชนกับส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอ
อ่ำวลึก	 เมื่อวันท่ี	 21	 กรกฎำคม	 2561	 ซึ่งทำงเจ้ำหน้ำที่ 
ส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภออ่ำวลึกได้เข ้ำมำแนะน�ำให้ควำมรู ้
ในกำรบริหำรจัดกลุ่มอย่ำงต่อเนื่อง	 จนกิจกำรไปได้ด้วยด	ี 
ปัจจุบันมีสมำชิกทั้งหมด	 13	 คน	 เพำะเลี้ยงสำหร่ำยรวม	 
90	 กระชัง	 โดยในพื้นท่ียังมีชำวบ้ำนที่เพำะเลี้ยงสำหร่ำยอีก 
หลำยรำยรวมกันแล้วประมำณ	800	กระชังกระชังปลา ที่ ใช้เพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น

ที่ท�ำกำรวิสำหก
ิจชุมชนฯ และ

โรงคัดล้ำงควำม
สะอำด

	 สำหร่ำยพวงองุ่นเป็นหนึ่งในสำหร่ำยท่ีรับประทำนได้
ของประเทศไทย	 สำหร่ำยชนิดนี้อุดมด้วยแร่ธำตุ	 และวิตำมิน
หลำยชนิด	 ท้ังกรดไขมัน	 PUFA	 วิตำมินบี	 2	 วิตำมินอี	 และ 
เกลือแร่	 ได้แก่	 I,	 P,	 Zn,	 Ca,	 Mg,	 Se,	 Fe,	 Mn	 และ	 Co	 
มีลักษณะคล้ำยองุ่น	เนื่องจำกมีรสชำติดีและมีคุณค่ำทำงอำหำร
จึงจัดเป็น	 1	 ใน	 5	 อำหำรแนะน�ำส�ำหรับผู ้ที่ไปเยือนเมือง 
โอกินำว่ำ	 ประเทศญี่ปุ ่น	 เป็นอำหำรสุขภำพ	 ชำวโอกินำว่ำ
เช่ือว่ำกำรรับประทำนสำหร่ำยทะเล	 ช่วยให้หำยป่วยได้เร็วข้ึน	 
เนื่องจำกมีวิตำมินเอ	วิตำมินซี	และเกลือแร่สูง	เป็นแหล่งส�ำคัญ 
ของแมกนีเซียม	 ที่ช ่วยลดควำมดันโลหิต	 และป้องกันโรค 
หัวใจล้มเหลว	 ช่วยต้ำนมะเร็ง	 ไอโอดีนสูงจึงช่วยผู้ป่วยท่ีเป็น 
โรคไทรอยด์
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	 คุณสุทธิพงษ์	 โรมินทร์	 เล่ำว่ำ	 กำรเพำะเลี้ยงสำหร่ำย 
ไม่ยุ ่งยำก	 เนื่องจำกมีกระชังเลี้ยงปลำอยู ่แล้วจึงสำมำรถ 
น�ำสำหร่ำยมำเพำะเลี้ยงได้เลย	 ต้นทุนต่อ	 1	 กระชัง	 (ขนำด	 
3	x	3	เมตร)	ประกอบด้วย	
	 1)	 ตะแกรงพลำสติกขนำด	40	X	60	เซนติเมตร	 
	 	 อันละ	70	บำท	(พร้อมใช้งำน)
	 2)	 อวนแดงกั้นรอบกระชัง	ขนำดตำ	1.5	เซนติเมตร		
	 	 รำคำ	850	บำท	ขนำด	3	X	3	X	1.5	เมตร	 
	 	 (กว้ำง	X	ยำว	X	ลึก)	(พร้อมใช้งำน)
	 3)	 ต้นพันธุ์สำหร่ำย	กิโลกรัมละ	100	บำท	 
	 	 ต่อ	1	ตะแกรง	(ซื้อครั้งเดียว)	โดย	1	กระชัง	 
	 	 จะใส่ได้	9	ตะแกรง
	 สรุปแล้วใน	1	กระชัง	(9	ตะแกรง)	ลงทุน	2,380	บำท	
(มีกระชังอยู่แล้ว)	 สำหร่ำย	 1	 กิโลกรัมดูแลประมำณ	 60	 วัน 
จะเก็บเกี่ยวได้	 6-8	 กิโลกรัม	 (คัดแล้ว)	 ที่เหลือสำมำรถน�ำมำ
เลี้ยงต่อได้
	 ในกำรดูแลแบ่งเป็น	 2	 ระยะ	 คือ	 ระยะที่	 1	 ช่วงวันที	่ 
1-10	 ไม่ต้องท�ำอะไร	 แค่คอยสังเกตว่ำมีสัตว์น�้ำมำกินหรือไม่	 
และระยะท่ี	 2	 ช่วงวันที่	 11-60	 หรือจนกว่ำจะเก็บต้องคอย 
สังเกตว่ำมีตะกอนหรือขี้แดด	 (ตะไคร่สีเขียวลื่นๆ	 ที่จับบน 
ผิวโคลนหรือลอยเป็นฝำอยู่ในน�้ำ)	 มำปกคลุมสำหร่ำยหรือไม่
หำกมีให้เขย่ำตะแกรง	 5-7	 ครั้ง	 หรือใช้มือลูบข้ำงบนสำหร่ำย 
เพื่อขจัดครำบตะกอนออก	 และหำกมีศัตรูเข้ำมำท�ำควำมเสียหำย	
ก็ให้ท�ำกำรเปลี่ยนต้นพันธุ์สำหร่ำยใหม่	 โดยศัตรูของสำหร่ำย 
จะเป็นพวกปลำสลิดหิน	ลูกหอย	เพรียง	ที่ลอดตำข่ำยเข้ำมำ

	 สำหร่ำยพวงองุ่นจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่อครบอำยุ	60	วัน	
หรือดูแล้วสำหร่ำยมีควำมสวยสมบูรณ์พร้อมเก็บเกี่ยว	ก็สำมำรถ
แซะสำหร่ำยออกมำจำกตะแกรงได้เลย	 และน�ำมำล้ำงท�ำควำม
สะอำดท่ีจุดรวบรวมของกลุ่มซึ่งเป็นที่ท�ำกำรกลุ่ม	 โดยคัดเอำ
เฉพำะช่อที่สมบูรณ์	 คือ	 ควำมยำวตั้งแต่	 2	 นิ้วขึ้นไป	 และเก็บ 
สิ่งเจือปนออก	เช่น	ลูกหอย	ลูกปลำดำว	ดอกไม้ทะเล	ตัวเพรียง	 
และเศษขยะเล็กๆ	 เป็นต้น	 โดยจะจ้ำงสมำชิกรวมถึงชำวบ้ำน
ทั่วไปในชุมชน	 รำคำกิโลกรัมละ	 20	 บำท	 เมื่อท�ำควำมสะอำด 
เสร็จแล้วน�ำมำล้ำงท�ำควำมสะอำดอีกครั้งด้วยชุดสกิมเมอร	์
(Skimmer	 :	 อุปกรณ์ใช้กรองครำบโปรตีนที่ปนอยู่ในน�้ำ)	 อีก	 
1-2	 วัน	 ข้ึนกับสภำพอำกำศ	 จำกนั้นน�ำมำเป่ำด้วยออกซิเจน 
ต่อกับหัวทรำยเหมือนในตู้ปลำอีก	 12-24	 ชั่วโมง	 แล้วน�ำมำ
สะเด็ดน�้ำ	ก็พร้อมส่งขำยได้	ซึ่งวิธีนี้จะท�ำให้สำหร่ำยมีคุณภำพดี
ยิ่งขึ้น	หมดปัญหำเรื่องกลิ่นโคลน	และเก็บไว้ได้	3-7	วัน

ตัดแต่ง
ท�ำควำมสะอำด

สาหร่าย

คอยท�ำควำมสะอำดตะกอนดินและ
ศัตรูสาหร่าย

เป่าออกซิเจน

ท�ำควำมสะอำด

สาหร่าย
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✤ ✤ ✤

	 ส�ำหรับช่องทำงในกำรตลำดนั้น	 ทำงวิสำหกิจชุมชนฯ	 
จะขำยส่งอยู่ที่รำคำ	150-180	บำทต่อกิโลกรัม	ส่วนรำคำขำยปลีก	 
180-200	 บำทต่อกิโลกรัม	 เดิมเคยขำยได้เดือนละประมำณ	
300-600	 กิโลกรัม	 แต่เม่ือกลำงปี	 พ.ศ.	 2561	 กรมส่งเสริม 
กำรเกษตร	 ได้มีโครงกำรเสริมสร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกร 
รำยย่อย	 โดยกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดกระบี่	
และส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภออ่ำวลึก	เปิดโอกำสให้กลุ่มเกษตรกร 
สำมำรถเขียนโครงกำรเพื่อขอสนับสนุนงบประมำณมำ 
ด�ำเนินงำนของกลุ่มได้	 ทำงกลุ่มจึงได้เขียนโครงกำรขอสนับสนุน
งบประมำณเพื่อต่อยอดกิจกำรของกลุ่มให้ดียิ่งขึ้น	 ซึ่งทำงกลุ่ม 
ก็ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณมำจัดซ้ืออุปกรณ์ชุดสกิมเมอร ์
ใช ้ล ้ำงท�ำควำมสะอำดและก�ำจัดกลิ่นโคลนของสำหร ่ำย	 
พร้อมด้วย	บรรจุภัณฑ์และสติ๊กเกอร์	ท�ำให้สำหร่ำยมีคุณภำพดีขึ้น	 
สะอำด	 ไม่มีกลิ่นโคลน	 และสวยงำม	 จนปัจจุบันมียอดขำย 
เพิ่มมำกขึ้นเน่ืองจำกลูกค้ำติดใจในคุณภำพ	 โดยขำยได้ประมำณ	
700-1,000	 กิโลกรัม	 หรือประมำณ	 125,000-200,000	 บำท 
ต่อเดือน	 ท�ำให้สมำชิกมีรำยได้	 10,000-15,000	 บำทต่อเดือน	
และชำวบ้ำนชุมชนก็มีรำยรำยจำกกำรรับจ้ำงล้ำงสำหร่ำย 
วันละไม่ต�่ำกว่ำ	 400-600	 บำท	 ถือเป็นกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพ
ให้กับชุมชนแหลมสักได้อย่ำงดี	 โดยในช่วงที่กลุ่มผลิตไม่ทัน 
ยังช่วยรับซื้อสำหร่ำยของชำวบ้ำนรำยอื่นด้วย	 แต่จะเน้น 
ที่มีคุณภำพเท่ำนั้น	 ซึ่งมีกำรส่งขำยทั้งในจังหวัดกระบี่	 และ 
ต่ำงจังหวัด	 เช ่น	 กรุงเทพฯ	 จังหวัดชลบุรี	 นครรำชสีมำ	
นครศรีธรรมรำช	 ปัตตำนี	 พัทลุง	 ภูเก็ต	 ยะลำ	 สงขลำ	 และ 
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี	เป็นต้น

	 ประโยชน์ของสำหร่ำยพวงองุ่น	 ได้แก่	 1)	บ�ำรุงสุขภำพ	 
เนื่องจำกอุดมไปด้วยวิตำมินเอและวิตำมินซี	 ที่ช ่วยกระตุ ้น 
ระบบภูมิคุ ้มกันในร่ำงกำยให้แข็งแรง	 ช่วยบ�ำรุงกล้ำมเนื้อ 
และกระดูก	 บ�ำรุงสมองและระบบประสำทให้ท�ำงำนได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ	 ช่วยรักษำสมดุลของน�้ำภำยในร่ำงกำย	 และ
สำมำรถช่วยก�ำจัดของเสียออกจำกร่ำงกำยได้เป็นอย่ำงดี	 
2)	 บ�ำรุงร่ำงกำย	 เนื่องจำกมีสำรต้ำนอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอ 
ควำมเสื่อมของเซลล์ในร่ำงกำย	 น�ำพำออกซิเจนเข้ำสู่ร่ำงกำยได ้
เป็นอย่ำงดี	 เพิ่มกำรไหลเวียนของเลือดและบ�ำรุงผิวพรรณ	 
ลดกำรเกิดริ้วรอย	 รักษำควำมชุ่มชื้นของเซลล์ผิว	 จึงมีกำรน�ำไป 
ใช ้เป ็นส่วนประกอบส�ำคัญในผลิตภัณฑ์ดูแลและบ�ำรุงผิว	 
เพื่อช่วยให้ผิวเปล่งปล่ัง	 เต่งตึง	 ท�ำให้ผิวหนังมีควำมแข็งแรง 
ไม่หย่อนคล้อยได้ง่ำย	 รวมท้ัง	 มีเส้นใยอำหำรสูงแต่แคลอรีต�่ำ	 
เหมำะส�ำหรับคนท่ีควบคุมหรือลดน�้ำหนัก	 ถึงแม้จะเป ็น 
สำหร่ำยทะเลแต่ก็มีปริมำณของโซเดียมต�่ำ	 ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิด 
อันตรำยต่อสุขภำพ	 และ	 3)	 ช่วยป้องกันและรักษำโรค	 เช่น	 
โรคคอพอก	 เพรำะมีไอโอดีนที่เป็นแร่ธำตุส�ำคัญและยังป้องกัน
และบรรเทำอำกำรเกี่ยวกับโรคไทรอยด์	 โรคริดสีดวงทวำร	 
เพรำะช่วยกระตุ ้นให้ระบบกำรขับถ่ำยท�ำงำนได้เป็นปกติ	 
ลดโอกำสจะเกิดอำกำรท้องผูก	 โรคหัวใจ	 เพรำะมีปริมำณ 
ของแมกนีเซียมสูง	 ซึ่งจะช่วยลดระดับควำมดันในเส้นเลือด	
ป้องกันโรคหัวใจล้มเหลว	 รวมท้ังยังเป็นผลดีต่อโรคเบำหวำน 
และโรคควำมดันโลหิตสูง	เป็นต้น	

 ส�าหรับผู ้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสุทธิพงษ์ โรมินทร์ วิสาหกิจชุมชน 

เพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น เลขที่ 40 หมู่ที่ 3  

ต�าบลแหลมสัก อ�าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์  

06 3591 9801

บรรจุถุง 1 กิโลกรัม
รำคำ 150 บำท

สลัดโรลสำหร่ำยพวงองุ่น

สาหร่ายพวงองุ่น

กับน�้าจิ้มซีอิ๊ว

บรรจุกล่อง

รำคำกล่องละ 
50 บำท
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