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ค าน า 
 

 ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ เร่ือง “สาหร่าย (Algae)” ฉบบัน้ี ส านักหอสมุดและศูนยส์ารสนเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ไดจ้ดัท าข้ึนภายใตโ้ครงการเครือข่ายห้องสมุดโครงการ

พฒันาคลงัความรู้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทลั  โครงการย่อยท่ี 2 โครงการเพิ่ม

ศกัยภาพการเขา้ถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบ Digital Library กิจกรรมยอ่ย 2.5 ประมวล

สารสนเทศพร้อมใช้ (Information Repackaging) ในส่วนของสาระน่ารู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก

ต่างประเทศ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้น้ีให้ผูใ้ช้ได้เข้าถึงสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบท่ีเขา้ใจไดง่้ายและสะดวกพร้อมใช ้เอกสารประมวลพร้อมใชฉ้บบัน้ีให้

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสาหร่าย ความส าคญัของสาหร่ายต่อระบบนิเวศ การจดัจ าแนกสาหร่าย ประโยชน์ของ

สาหร่ายดา้นการน ามาบริโภค และประโยชน์ของสาหร่ายดา้นอ่ืนๆ 

 คณะผูจ้ดัท าหวงัวา่ ประมวลสารสนเทศพร้อมใชฉ้บบัน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชท่ี้สนใจศึกษาคน้ควา้

เก่ียวกบัสาหร่าย โดยเอกสารฉบบัเต็มท่ีใช้ในการเรียบเรียงประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบบัน้ีได้รวบรวม 

จดัเก็บ และใหบ้ริการ ณ บริเวณหอ้งอ่านชั้น 1 
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สาหร่าย 
(Algae) 

บทคัดย่อ 

 สาหร่าย (Algae) เป็นกลุ่มของส่ิงมีชีวติ สามารถพบแพร่กระจายอยูท่ ัว่ไปตามธรรมชาติ สามารถอยู่ได้
ทั้งในนํ้ าจืด นํ้ าทะเล อากาศ หรือแมก้ระทัง่อยู่กบัส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืน ประกอบดว้ยโครงสร้าง 3 ส่วนท่ีสําคญั 
ได้แก่ ผนังเซลล์ นิวเคลียส และไซโตพลาสซึม มีรูปร่างลักษณะหลายแบบด้วยกัน สืบพนัธุ์ได้ทั้ งแบบ
ไม่อาศยัเพศและอาศยัเพศ มีความสาํคญัต่อระบบนิเวศในฐานะเป็นผูผ้ลิตโดยเป็นจุดเร่ิมตน้ของห่วงโซ่อาหาร 
นอกจากน้ี สาหร่ายยงัเป็นตวัตรวจวดัคุณภาพนํ้ าทางชีวภาพ ซ่ึงสามารถใช้เป็นตวัดชันีบ่งบอกคุณภาพนํ้ าได ้
สาหร่ายสามารถแบ่งออกได้เป็น 9 ดิวิชั่น ได้แก่ Cyanophyta, Chlorophyta, Charophyta, Euglenophyta, 
Phaeophyta, Chrysophyta, Pyrrhophyta, Cryptophyta และ Rhodophyta โดยปัจจุบนันิยมนาํสาหร่ายมาบริโภค
ทั้งสาหร่ายทะเลและสาหร่ายนํ้ าจืดเน่ืองจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ให้พลงังานน้อย ส่วนใหญ่มีปริมาณ
แคลอรี โปรตีน ไขมนั และคาร์โบไฮเดรตไม่สูงมากนกั แต่มีแร่ธาตุและวิตามินซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 
นอกจากน้ี ยงันาํสาหร่ายมาใชป้ระโยชน์ดา้นอ่ืนๆ เช่น ใชใ้นอุตสาหกรรมผลิตวุน้ แอลจิเนต และคาร์ราจีแนน 
ใชเ้ป็นยา บาํบดัคุณภาพนํ้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ใชเ้ป็นอาหารสัตวห์รือเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว ์ใช้
เป็นปุ๋ยชีวภาพ ใชใ้นการกาํจดัแมลงศตัรูพืช และใชเ้พื่อประโยชน์ทางดา้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า 
 
ค าส าคัญ : สาหร่าย; สาหร่ายทะเล; สาหร่ายนํ้าจืด 
Keywords : Algae; Seaweed; Freshwater algae 
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สาหร่าย 
(Algae) 

1. บทน า 

 สาหร่าย (Algae) เป็นกลุ่มของส่ิงมีชีวติท่ีพบแพร่กระจายอยูท่ ัว่ไปตามธรรมชาติ จดัเป็นพืชชั้นตํ่า ไม่มี
ส่วนท่ีเป็นราก ลาํตน้ และใบท่ีแทจ้ริง (CHAPMAN, 1970) สาหร่ายดาํรงชีวิตอยูไ่ดห้ลายรูปแบบ ไม่วา่จะเป็น
แพลงกต์อนล่องลอยอยูใ่นมวลนํ้า หรือยดึติดกบัพื้นทะเลหรือวสัดุอ่ืนๆ เช่น กลุ่มของสาหร่ายหลายเซลล์ท่ีเรียก
รวมวา่ สาหร่ายทะเล (Seaweeds) นอกจากน้ียงัอาจดาํรงชีวติอยูร่่วมกบัส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ ในลกัษณะความสัมพนัธ์
แบบพึ่งพา เช่น ไลเคน ซ่ึงเป็นสาหร่ายท่ีดาํรงชีวิตร่วมกบัรา เป็นตน้ (สรวิศ, 2543)  

 สาหร่าย มีประโยชน์มากมาย โดยชาวจีนเป็นชนชาติแรกท่ีรู้จกันาํสาหร่ายมาใชป้ระโยชน์ในการนาํมา
ประกอบเป็นอาหาร และยงัมีประเทศอ่ืนๆ ท่ีนิยมนําสาหร่ายมาใช้เป็นอาหารกันมาก เช่น ญ่ีปุ่น เกาหลี 
ฟิลิปปินส์ ฯลฯ นอกจากน้ี สาหร่ายยงัมีประโยชน์ดา้นอ่ืนๆ เช่น ยา อาหารสัตว ์ปุ๋ย และอุตสาหกรรม ในปัจจุบนั 
จะเห็นไดว้่า สาหร่ายและผลิตภณัฑ์ไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของคนไทยมากข้ึน โดยเฉพาะดา้น
อาหาร ไม่ว่าจะเป็นอาหารจีน อาหารญ่ีปุ่น วุน้ คาร์ราจีแนน หรือแมก้ระทัง่การนาํมาผลิตเป็นผลิตภณัฑ์เสริม
อาหาร นอกจากน้ียงัมีงานวจิยัต่างๆ ท่ีใหค้วามสาํคญักบัสาหร่าย ไม่วา่จะเป็นงานวิจยัดา้นความหลากหลายและ
นิเวศวทิยาหรือดา้นอาหาร ซ่ึงนาํสาหร่ายมาพฒันาไปสู่การผลิตในอุตสาหกรรม 

2. ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัสาหร่าย สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี (กาญจนภาชน์, 2527) 

2.1 ส่วนประกอบของเซลล์สาหร่าย ประกอบดว้ยโครงสร้าง 3 ส่วนท่ีสาํคญั ไดแ้ก่       

 ผนงัเซลล ์(Cell wall) 

  ประกอบด้วยสารจาํพวกคาร์โบไฮเดรต บางชนิดเป็นพวกซิลิเกต บางชนิดประกอบด้วย
โปรตีน ซ่ึงมีหินปูน เหล็ก หรือไคตินหุม้อยู ่สาหร่ายโดยทัว่ไปจะมีผนงัเซลล์ 2 ชั้น โดยผนงัชั้นนอกจะเป็นสาร
พวกเพกติน มีลกัษณะอ่อนน่ิม เป็นเมือก ส่วนผนงัชั้นในเป็นสารพวกเซลลูโลส ทาํหนา้ท่ีให้ความแข็งแรงกบั
เซลล ์ทาํใหเ้ซลลค์งรูปอยูไ่ด ้ 

 นิวเคลียส (Nucleous) 

  เป็นส่วนท่ีสําคญัท่ีสุดของเซลล์ สาหร่ายบางชนิดเป็นพวกโปรแครีโอต (procaryote) เช่น 
สาหร่ายสีเขียวแกมนํ้ าเงิน (Blue-green algae) ไม่มีนิวเคลียสท่ีแทจ้ริง โดยเก็บดีเอ็นเอไวใ้นนิวคลอยด์ รีเจียน 
(Nucleoid Region) และไม่มีออร์แกแนลล์ท่ีมีเยื่อหุ้มเมมเบรน ส่วนสาหร่ายบางชนิดท่ีเป็นยูแครีโอต 
(Eukaryote) จะมีนิวเคลียสท่ีแทจ้ริง นัน่คือ ดีเอ็นเอจะถูกเก็บไวใ้นออร์แกแนลล์ท่ีหุ้มดว้ยเยื่อเมมเบรน ทาํให้
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โครโมโซมซ่ึงมีอยูเ่ป็นจาํนวนมากอยูภ่ายในนิวเคลียส ไม่ออกมาปะปนกบัออร์แกเนลล์ (Organelle) อ่ืนๆ ท่ีอยู่
ในไซโทพลาสซึม 

 ไซโตพลาสซึม (Cytoplasm) 

  ประกอบดว้ยนํ้ า สารประกอบเคมีท่ีจาํเป็น และออร์แกเนลล์ต่างๆ เช่น พลาสติด (Plastid) ซ่ึง
เป็นแหล่งรวมของรงควตัถุต่างๆ ในเซลล์ หากพลาสติดมีคลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) จะให้สีเขียวเรียกคลอโรพลาสต ์
(Chloroplast) แต่ถา้มีแคโรทีนอยด ์(Carotenoid) จะใหสี้เหลือง ส้ม แดง เรียกโครโมพลาสต์ (Chromoplast) ไพรีนอยด ์
(Pyrenoid) ทาํหน้าที่เกี่ยวกบัการสังเคราะห์แป้ง สติกมา (Stigma) พบในเซลล์ที่เคลื่อนไหวได ้แวคิวโอล 
(Vacuole) ทาํหนา้ท่ีขบันํ้าและของเสียออกจากเซลล ์ฯลฯ 

 2.2 รูปร่างลกัษณะ  

       สาหร่ายมีรูปร่างลกัษณะหลายแบบดว้ยกนั เช่น แบบเซลล์เด่ียว แบบกลุ่มเซลล์ซ่ึงมีรูปร่างลกัษณะ
เหมือนกนั ทาํหนา้ท่ีอยา่งเดียวกนัและมาอยูร่่วมกนั แบบเส้นสาย ซ่ึงเป็นการเรียงตวัแบบเซลล์ต่อเซลล์ไดเ้ป็น
เส้นสาย และแบบหลอดหรือท่อ  

 2.3 การสืบพนัธ์ุ 

       การสืบพนัธ์ุของสาหร่ายมี 2 แบบ ไดแ้ก่ แบบไม่อาศยัเพศและอาศยัเพศ 

 แบบไม่อาศยัเพศ (Asexual reproduction) 

  การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศมีหลายวิธี ไดแ้ก่ โดยการแบ่งเซลล์จาก 1 เซลล์เป็น 2 เซลล์ การ
แตกตวัของกลุ่มเซลล์ ทาํให้ไดเ้ซลล์เล็กๆ จาํนวนมาก การขาดท่อน พบในพวกเส้นสาย โดยแต่ละท่อนท่ีขาด
ออก สามารถเจริญเติบโตเป็นสายใหม่ไดต่้อไป การสร้างอะคินีต (Akinete) พบเฉพาะในพวกเส้นสาย เป็นเซลล์
ท่ีงอกออกมา ซ่ึงอาจเป็นต้นใหม่ได้เลย และการสร้างสปอร์ ซ่ึงมักเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม
กะทนัหนั  

 แบบอาศยัเพศ (Sexual reproduction) 

เป็นการสร้างเซลล์สืบพนัธ์ุท่ีเรียกว่า แกมีต (Gamete) แยกเป็นเพศผูแ้ละเพศเมีย หากแกมีต
รวมตัวกันจะได้ไซโกต (Zygote) หลังจากนั้ นจะสังเคราะห์แสงและสะสมอาหารไวใ้นรูปของแป้งแล้ว
เปล่ียนเป็นนํ้ามนั เม่ือสภาวะเหมาะสมไซโกตจะงอกเป็นตน้ได ้
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 2.4 แหล่งทีอ่ยู่ สาหร่ายมีแหล่งท่ีอยูต่่างๆ กนั ไดแ้ก่       

 ในนํ้า  

เป็นแหล่งท่ีอยูท่ี่สาหร่ายสามารถเจริญได้ดีท่ีสุด มีทั้งนํ้ าจืดและนํ้ าเค็ม โดยอาจอยูใ่นรูปแบบ
แพลงกต์อนล่องลอยอยูใ่นมวลนํ้าหรืออยูใ่นรูปแบบยดึเกาะกบัส่ิงต่างๆ เช่น หิน โคลน ทราย พืช สัตว ์ฯลฯ  

1) สาหร่ายท่ีเจริญในนํ้าจืด (Freshwater algae) 

      สภาพของแหล่งนํ้ าท่ีแตกต่างกัน อาจทาํให้พบชนิดของสาหร่ายได้แตกต่างกัน ได้แก่ 
สาหร่ายท่ีข้ึนในสภาพท่ีมีนํ้าไหล เช่น แม่นํ้าลาํคลองต่างๆ มกัมีโครงสร้างภายนอกไวย้ึดเกาะไดดี้ สําหรับแหล่งนํ้ า
ท่ีมีสภาพนํ้ าค่อนขา้งน่ิง เช่น ในบ่อนํ้ าและสระนํ้ า จะพบสาหร่ายได้หลายชนิด ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัอุณหภูมิและ   
ความอุดมสมบูรณ์ของอินทรียส์ารในแหล่งนํ้ านั้น ส่วนแหล่งนํ้ าขนาดใหญ่ เช่น ทะเลสาบ ปริมาณแสง อุณหภูมิ 
และลม จะทาํให้สภาพนํ้ าในทะเลสาบแต่ละฤดูกาลแตกต่างกนั มีผลทาํให้ประชากรสัตว์นํ้ าในทะเลสาบมี
ปริมาณเปล่ียนแปลงในแต่ละฤดูกาลแตกต่างกนัดว้ย ในบางคร้ังเราอาจสังเกตเห็นสาหร่ายรวมตวักนัลอยเป็นแพ
ตามผวินํ้า มีลกัษณะเป็นเมือกๆ เรียกปรากฏการณน้ีวา่ วอเตอร์บลูม (Water bloom) หรือพอนด์สคมั (Pond scum) 
(ภาพท่ี 1) เกิดจากสาหร่ายหลายๆ ชนิดเจริญข้ึนมากมากภายใตส้ภาวะท่ีเหมาะสม (จงกล, 2552) 

   

ภาพท่ี 1 ปรากฏการณ์วอเตอร์บลูม 
(ท่ีมา : http://www.geograph.org.uk/photo/2748561) 

  2) สาหร่ายท่ีเจริญในนํ้าทะเล (Seaweed) 

      สาหร่ายท่ีเจริญในแต่ละบริเวณของทะเลจะแตกต่างกนั เช่น สาหร่ายท่ีเจริญเติบโตบริเวณ
ชายฝ่ัง อาจมีส่วนท่ีคลา้ยรากฝังลงไปในพื้นทราย ส่วนบริเวณกลางทะเลและมหาสมุทรจะมีพวกแพลงก์ตอนพืช
ล่องลอยอยู่เป็นจาํนวนมาก ในทะเลจะมีปรากฏการณ์ท่ีเรียกว่า เรดดิชบลูม (Reddish bloom) จากการ
เจริญเติบโตจาํนวนมากของสาหร่ายสีเขียวแกมนํ้ าเงินจาํพวก Oscillatoria เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มเหมาะสม 
ปรากฏการณ์อีกประเภทหน่ึงเรียกว่า เรดไทด์ (Red tide) หรือข้ีปลาวาฬ (ภาพที่ 2) เกิดจากสาหร่าย

http://www.geograph.org.uk/photo/2748561
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ไดโนแฟกเจลเลต Gonyaulax และ Gymnodinium เจริญข้ึนจาํนวนมากแลว้ทาํให้นํ้ าทะเลเปล่ียนสีกลายเป็น
สีแดง นํ้าตาล หรือเขียว (จงกล, 2552; สรวศิ, 2543)  

 

ภาพท่ี 2 ปรากฏการณ์เรดไทด ์ 
(ท่ีมา : https://en.wikipedia.org/wiki/Red_tide#) 

     ปรากฏการณ์ดงักล่าวไดส่้งผลกระทบต่อการประมงและสภาวะแวดลอ้มทางทะเล สําหรับ
ประเทศไทยสามารถพบไดเ้ป็นประจาํในอ่าวไทย ซ่ึงหากพิจารณาลกัษณะของอ่าวไทยตอนบนจะเห็นไดว้่า 
เป็นแหล่งที่รับนํ้ าจากแม่นํ้ าหลักส่ีสาย ได้แก่ แม่กลอง ท่าจีน เจ้าพระยา และบางปะกง โดยลักษณะ
การหมุนเวยีนของกระแสนํ้าในอ่าวไทยตอนบนมีผลทาํให้ของเสียจากแม่นํ้ าคงอยูบ่ริเวณปากแม่นํ้ าและชายฝ่ัง
เป็นเวลานาน เกิดการย่อยสลายของเสีย ซ่ึงเป็นสารอินทรียใ์ห้เป็นสารอนินทรียที์่เป็นสารอาหารสําหรับ
การเจริญของแพลงก์ตอนพืช เมื่อสารอาหารเพิ่มมากข้ึนทาํให้แพลงก์ตอนพืชเพิ่มจาํนวนข้ึนอย่างรวดเร็ว
และเกิดเป็นปรากฏการณ์ดงักล่าวได ้(สรวศิ, 2543) 

ปรากฏการณ์วอเตอร์บลูม เรดดิชบลูม และเรดไทด์ เรียกรวมว่า ยูโทรพีเคชั่น  (Eutrophication) 
ซ่ึงปรากฏการณ์ดงักล่าวน้ีทาํให้เกิดปัญหาต่อแหล่งนํ้ า เช่น ทาํให้สัตวน์ํ้ าตายหรืออพยพไปอยู่ท่ีอ่ืน นํ้ าขาด
ออกซิเจน ทาํให้กล่ิน รส และสีของนํ้ าเปล่ียนแปลงไป แหล่งนํ้ าต้ืนเขินทาํให้สูญเสียทศันียภาพ และเป็นการเพิ่ม
มลพิษของส่ิงแวดลอ้มบริเวณนั้นดว้ย  

 แหล่งอ่ืนๆ  

   สาหร่ายท่ีเจริญเติบโตในแหล่งอ่ืนๆ เช่น ในอากาศ ส่วนมากเป็นสาหร่ายเซลล์เด่ียว หรือกลุ่ม
เซลลท่ี์แหง้และถูกลมพดัปลิวมาในอากาศ ในท่ีช้ืนมกัเป็นสาหร่ายสีเขียวแกมนํ้ าเงิน ในดิน ทั้งผิวดินและใตดิ้น 
มีหลายชนิดดว้ยกนัทั้งสาหร่ายสีเขียวแกมนํ้ าเงิน สาหร่ายสีแดง ฯลฯ สาหร่ายบางชนิดสามารถเจริญเติบโตได้
ในสภาพอากาศเย็นจดั เช่น บนหิมะ บางชนิดอยู่ร่วมแบบพึ่ งพาอาศยักบัส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืน เช่น ไลเคน อยู่
ร่วมกบัรา แต่สาหร่ายบางชนิดเม่ืออยูร่่วมกบัส่ิงมีชีวติชนิดอ่ืนแลว้กลบัทาํใหเ้กิดโรคกบัส่ิงมีชีวติชนิดนั้น  
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3. ความส าคัญของสาหร่ายต่อระบบนิเวศ 

 สาหร่ายเป็นผูผ้ลิตของระบบนิเวศในนํ้า โดยสาหร่ายจะมีการเจริญเติบโตเน่ืองจากปัจจยัหลายประการ 
เช่น แสง ปริมาณสารประกอบคาร์บอน สารอาหารอ่ืนๆ เป็นตน้ แพลงก์ตอนสัตวจ์ะกินสาหร่ายเป็นอาหาร ซ่ึง
แพลงกต์อนสัตวเ์หล่าน้ีจะกลายเป็นอาหารของสัตวน์ํ้ าอ่ืนๆ เป็นทอดๆ ไป และเม่ือสาหร่ายตายลง มวลชีวภาพ
ของสาหร่ายยงัเขา้สู่วฏัจกัรการยอ่ยสลายโดยแบคทีเรียและจุลชีพอ่ืนๆ ท่ีมีในนํ้ า จึงอาจกล่าวไดว้า่ สาหร่ายเป็น
ผูผ้ลิตท่ีถ่ายทอดพลงังานต่อไปในห่วงโซ่อาหาร (สรวศิ, 2543) 

 นอกจากน้ี สาหร่ายยงัสามารถใชเ้ป็นตวัดชันีบ่งบอกคุณภาพนํ้ า ซ่ึงถือเป็นการตรวจวดัคุณภาพนํ้ าทาง
ชีวภาพ โดยส่ิงมีชีวติท่ีอาศยัอยูใ่นแหล่งนํ้าสามารถทนต่อปัจจยัส่ิงแวดลอ้มในแหล่งนํ้ าไดแ้ตกต่างกนั บางชนิด
สามารถปรับตวัในนํ้ าท่ีมีคุณภาพนํ้ าดี บางชนิดสามารถปรับตวัไดดี้ในนํ้ าท่ีมีคุณภาพนํ้ าเสีย สัตวน์ํ้ าส่วนใหญ่
ตอ้งการออกซิเจนในการหายใจ สัตวส่์วนมากชอบอาศยัอยู่ในแหล่งนํ้ าท่ีสะอาด มีออกซิเจนสูง แต่ก็มีหลาย
ชนิดอยู่ในท่ีซ่ึงมีออกซิเจนน้อยได้และบางชนิดก็ทนอยู่ได้ในท่ีเกือบไม่มีออกซิเจนเลย แหล่งนํ้ าท่ีเกิดการ
ปนเป้ือนจะมีปริมาณออกซิเจนละลายนํ้ าลดลง เน่ืองจากการใช้ออกซิเจนของจุลินทรีย ์ดงันั้น สัตวท่ี์ตอ้งการ
ออกซิเจนมากก็จะตายหรือหนีไป เหลือเฉพาะกลุ่มสัตวท่ี์อาศยัอยูไ่ดใ้นนํ้ าท่ีมีปริมาณออกซิเจนน้อย เราจึงใช้
สัตว์เหล่าน้ีตรวจคุณภาพนํ้ าได้ โดยศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้
ยกตวัอยา่งชนิดของสาหร่ายท่ีสามารถบ่งบอกคุณภาพนํ้าได ้ดงัน้ี  

1) สาหร่ายท่ีบอกคุณภาพนํ้ าดี ไดแ้ก่ ยแูอสตรัม (Euastrum sp.) พินนูลาเรีย (Pinnularia sp.) คลอสทีเรียม 
(Closterium sp.) 

2) สาหร่ายท่ีบอกคุณภาพนํ้ าปานกลาง ไดแ้ก่ เทตระอีดอน (Tetraedron sp.) ซิกเนมา (Zygnema sp.) 
เซอราเตียม (Ceratium sp.) 

3) สาหร่ายท่ีบอกคุณภาพนํ้ าเสีย ไดแ้ก่ ฟากสั (Phacus sp.) ออสซิลาทอเรีย (Oscillatoria sp.) ยกูลีนา 
(Euglena sp.) 

4. การจัดจ าแนกสาหร่าย (กาญจนภาชน์, 2527) 

 ในปัจจุบนันิยมแบ่งสาหร่ายออกเป็น 9 ดิวชิัน่ ไดแ้ก่ 

4.1 Division Cyanophyta ไดแ้ก่ สาหร่ายสีเขียวแกมนํ้าเงิน (Blue-green algae, Cyanobacteria) 

      เป็นส่ิงมีชีวิตชั้นตํ่าจาํพวกโปรคาริโอตท่ีมีขนาดเล็ก จึงไม่มีนิวเคลียสและผนงัเซลล์ พบไดท้ัว่ไป
ทั้งในนํ้ า บนดิน บริเวณช้ืนแฉะ จดัเป็นแบคทีเรียแต่มีลกัษณะแตกต่างจากแบคทีเรียตรงท่ีมีคลอโรฟิลล์เอจึง
สามารถสังเคราะห์แสงได้และให้ออกซิเจน โดยจากการศึกษาซากดึกดาํบรรพ์หรือฟอสซิล ( Fossil) และ
หลกัฐานอ่ืนๆ อาจกล่าวได้ว่า สาหร่ายสีเขียวแกมนํ้ าเงิน เป็นส่ิงมีชีวิตพวกแรกท่ีกาํเนิดข้ึนบนโลกและผลิต
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ออกซิเจนใหแ้ก่บรรยากาศ สามารถพบไดท้ัว่ไปไม่วา่จะในเขตร้อน เขตหนาว ในนํ้ าหรือบนบก ท่ีแห้งแลง้หรือ
แมก้ระทัง่ยอดเขาสูง 

4.2 Division Chlorophyta ไดแ้ก่ สาหร่ายสีเขียว (Green algae) 

มีสีเขียวเหมือนหญ้า ส่วนประกอบของรงควตัถุจะเป็นเช่นเดียวกับท่ีพบในพืชชั้ นสูง คือมี
คลอโรฟิลลเ์อ คลอโรฟิลลบี์ แคโรทีน และแซนโทฟิลล ์พบไดท้ัว่ไปทั้งในทะเล นํ้าจืด นํ้ากร่อย หรือแมแ้ต่บนดิน 

4.3 Division Charophyta ไดแ้ก่ สาหร่ายไฟ (Stoneworts, Brittleworts)  

      เป็นสาหร่ายสีเขียวท่ีมีลกัษณะคลา้ยพืชชั้นสูง มีส่วนคลา้ยลาํตน้ซ่ึงเห็นเป็นขอ้และปลอ้งไดช้ดัเจน 
มีรงควตัถุ คือคลอโรฟิลล์เอและบีอยู่ในคลอโรพลาสต์ สาหร่ายไฟยงัมีช่ือท่ีชาวบา้นเรียกกนัทัว่ไปวา่ มาดไฟ
หรือสายร้อน เน่ืองจากเช่ือว่าสาหร่ายไฟจะให้ความร้อนสูงทําให้นํ้ าบริเวณนั้ นร้อน สาหร่ายไฟมีการ
แพร่กระจายกวา้งขวางทั้งในนํ้ าจืดและนํ้ ากร่อย ข้ึนอยูไ่ดใ้นนํ้ าที่เป็นพืชทรายหรือโคลน โดยมีรากยึดเกาะ 
บางชนิดข้ึนในบริเวณท่ีเป็นหินปูน สามารถเจริญเติบโตไดร้วดเร็วมากจึงอาจปิดกั้นทางเดินของนํ้ าได ้ แต่มี
ประโยชน์คือเพิ่มออกซิเจนให้แก่แหล่งนํ้ าและทาํให้นํ้ าใส โดยสาหร่ายไฟสามารถดกัตะกอนไวไ้ด ้นอกจากน้ี
ยงัใหร่้มเงาแก่สัตวน์ํ้าและเป็นท่ียดึเกาะของส่ิงมีชีวติเล็กๆในนํ้า ซ่ึงเป็นอาหารของปลา 

4.4 Division Euglenophyta ไดแ้ก่ สาหร่ายยกูลีนอยด์ (Euglenoids) 

      แต่เดิมรวมอยูใ่น Division Chlorophyta เน่ืองจากมีคลอโรฟิลลเ์อและบีเหมือนกนั แต่ภายหลงัพบวา่
มีบางอย่างแตกต่างไปจากสาหร่ายสีเขียวประเภทอ่ืนๆ เช่น อาหารสะสมจะอยู่ในรูปของแป้งท่ีไม่ละลายนํ้ า 
สามารถพบยกูลีนอยด์ไดท้ัว่ไปทั้งในนํ้ าจืด นํ้ ากร่อย และนํ้ าเค็ม หรือตามท่ีช้ืนแฉะ และจะยิ่งพบมากในแหล่ง
นํ้าจืดท่ีมีพวกสารอินทรียอุ์ดมสมบูรณ์ บางชนิดข้ึนอยูบ่นสาหร่ายหรือซากเน่าเป่ือยของพืช บางชนิดอาศยัอยูใ่น
หนอนตวักลม ตวัแบน และสัตวค์ร่ึงบกคร่ึงนํ้า  

4.5 Division Phaeophyta ไดแ้ก่ สาหร่ายสีนํ้าตาล (Brown algae) 
 

สาหร่ายสีนํ้ าตาลมีสีตั้งแต่สีเขียวมะกอก (Olive green) ถึงสีนํ้ าตาลเขม้ (Dark brown) โดยมี       
รงควตัถุคือ ฟิวโคแซนทิน (Fucoxanthin) อยา่งไรก็ตาม กลุ่มสาหร่ายสีนํ้าตาลน้ีมีลกัษณะคลา้ยกบัสาหร่ายชนิด
อ่ืนๆ โดยเฉพาะกลุ่มสาหร่ายสีแดงท่ีบางชนิดมีสีนํ้ าตาลเช่นกนั ดงันั้น หากมองเพียงผิวเผิน จะพบว่ามีความ
คลา้ยคลึงกนัมาก (DUDDINGTON, 1966) สาหร่ายสีนํ้ าตาลชอบข้ึนในเขตอบอุ่นและเขตหนาวมากกว่าเขต
ร้อน อาจพบวา่ข้ึนบนกอ้นหินหรือบนสาหร่ายบางชนิด 

 



8 
 

4.6 Division Chrysophyta ไดแ้ก่ สาหร่ายสีนํ้ าตาลแกมทอง (Golden-brown Algae) สาหร่ายสีเขียว
แกมเหลือง (Yellow-green algae) และไดอะตอม (Diatom)  

สาหร่ายทั้งสามพวกน้ีมีลกัษณะเหมือนกนัหลายอย่าง เช่น มีรงควตัถุจาํพวกแคโรทีนอยด์มากกว่า
คลอโรฟิลล ์แต่มีส่วนประกอบของรงควตัถุ ผนงัเซลล์ท่ีแตกต่างกนั  

4.7 Division Pyrrhophyta ไดแ้ก่ สาหร่ายไดโนแฟกเจลเลต (Dinoflagellates) 

      สามารถพบไดท้ั้งในนํ้าจืด นํ้ากร่อย และนํ้าเคม็ ในลกัษณะเป็นแพลงก์ตอน บางชนิดสามารถเรืองแสง
ในเวลากลางคืน บางชนิดทาํใหเ้กิดปรากฏการณ์เรดไทดใ์นทะเล ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อสัตวน์ํ้ าและมนุษยท่ี์บริโภค
สัตวน์ํ้ านั้นๆ โดยสาหร่ายไดโนแฟกเจลเลตท่ีเป็นอาหารของหอย ไดแ้ก่ สกุล Gonyaulax เม่ือมีการบลูมทาํให้
เกิดกระแสนํ้ าแดงและสะสมอยู่ในหอย และเมื่อคนนาํหอยมารับประทาน จึงทาํให้เกิดอาการชาตามลิ้น 
ริมฝีปาก และส่วนต่างๆของร่างกาย จนทาํให้ร่างกายเป็นอมัพาต และอาจร้ายแรงถึงขั้นทาํให้เสียชีวิตได ้

4.8 Division Cryptophyta ไดแ้ก่ สาหร่ายคริปโตโมแนส (Cryptomonas) 
 

เป็นดิวิชันเล็กๆ มีลกัษณะแบนจากบนลงล่าง รูปร่างรีๆ ลกัษณะไม่สมมาตร พบในนํ้ าจืดและ
นํ้ าเค็ม บางชนิดมีความทนทานต่อการเปล่ียนแปลงความเค็มไดดี้ ปกติเป็นเซลล์เด่ียว หรืออาจสร้างระยะท่ีมี
เมือกหุม้ อยูเ่ป็นอิสระ แต่มีบางชนิดอยูใ่นเน้ือเยือ่ของสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั โดยสาหร่ายดิวิชนัน้ีมีส่วนทาํให้
เกิดปรากฏการณ์เรดไทดเ์ม่ือมีการบลูมข้ึน 

 

4.9 Division Rhodophyta ไดแ้ก่ สาหร่ายสีแดง (Red algae) 
 

มีจาํนวนมากกวา่สาหร่ายชนิดอ่ืนๆ ส่วนใหญ่เป็นสาหร่ายทะเล เจริญเติบโตอยูแ่ถบชายฝ่ังหรืออยู่
ใตท้ะเลลึกท่ีแสงแดดส่องถึง มีขนาดตั้งแต่เล็กไปจนถึงใหญ่ ข้ึนอยูก่บัลกัษณะทางภูมิศาสตร์ โดยพวกท่ีมีขนาด
ใหญ่มกัข้ึนอยูใ่นเขตอบอุ่นและเขตหนาว ส่วนในเขตร้อนมกัมีขนาดเล็ก สาหร่ายสีแดงมกัข้ึนติดพื้นหรือข้ึนบน
สาหร่ายชนิดอ่ืน พวกท่ีข้ึนในนํ้าจืด มกัข้ึนในท่ีนํ้าไหลโดยยดึเกาะกบัพื้น ก่ิงไม ้รากไม ้หรือกอ้นหิน         

5. ประโยชน์ของสาหร่ายด้านการน ามาบริโภค                                                                                                                                             

สาหร่ายมีประโยชน์หลายดา้นซ่ึงมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การนาํมาใชเ้ป็นอาหาร 
ประเทศท่ีนิยมนาํสาหร่ายมาใช้เป็นอาหารกนัมาก เช่น จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี ฯลฯ สาหร่ายนั้นจดัเป็นอาหารท่ีให้
พลงังานน้อย ส่วนใหญ่มีปริมาณแคลอรี โปรตีน ไขมนั และคาร์โบไฮเดรตไม่สูงมากนัก แต่มีแร่ธาตุและ
วิตามินซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ไอโอดีน วิตามินเอ วิตามินบี วิตามินซี เป็นต้น โดยประเภทของ
สาหร่ายท่ีนิยมนาํมาบริโภค มีดงัน้ี 
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5.1 สาหร่ายทะเล 

       สาหร่ายทะเลท่ีเป็นท่ีรู้จกัและนิยมบริโภค ส่วนใหญ่จะเป็นสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่หรือท่ีเรียก
ทัว่ไปวา่ Seaweed ยกตวัอยา่งดงัน้ี 

 กลุ่มสาหร่ายสีแดง (Rhodophyta, Red algae) 

  1) พอไฟรา (Porphyra spp.) 

    รู้จกักนัทัว่ไปในช่ือสายใบ (ภาษาไทย) หรือโนริ (ภาษาญ่ีปุ่น) หรือจีฉ่าย (ภาษาจีน) จดัเป็น
สาหร่ายท่ีนิยมบริโภคอยา่งมาก ทาํให้มีการเพาะเล้ียงพอไฟรากนัอยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะในประเทศญ่ีปุ่น 
พอไฟราจัดเป็นสาหร่ายท่ีมีคุณค่าทางอาหารสูง มีปริมาณโปรตีนสูง และอุดมไปด้วยวิตามินบีและซี 
(DUDDINGTON, 1966) แต่ถึงแมพ้อไฟราจะมีปริมาณโปรตีนสูง แต่มีปริมาณการบริโภคนอ้ย จึงไม่ถือวา่เป็น
อาหารท่ีใหโ้ปรตีนไดอ้ยา่งเพียงพอ 

พอไฟราจะจาํหน่ายในรูปของผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นแผ่นแห้ง ซ่ึงอาจนาํมาย่างไฟให้เกิดกล่ิน
หอมก่อนนาํไปปรุงอาหาร เช่น ใส่ในนํ้าซุปหรือซอสต่างๆ โดยอาหารท่ีรู้จกักนัเป็นอยา่งดี คือ สาหร่ายท่ีใชห่้อ
ขา้วในขา้วห่อสาหร่าย (Sushi) (ภาพท่ี 3) ซ่ึงเป็นอาหารญ่ีปุ่นท่ีนิยมบริโภคกนัทัว่ไป นอกจากน้ี ในปัจจุบนัยงั
สามารถพบพอไฟราในรูปแบบสาหร่ายทะเลแผน่ปรุงรสอบกรอบ ใชท้านเป็นขนมขบเค้ียว (ภาพที่ 4) 
อยา่งไรก็ตาม ตอ้งระมดัระวงัการบริโภคสาหร่ายปรุงรสดว้ยเช่นกนั เน่ืองจากสาหร่ายจะมีรสเค็มตามธรรมชาติ
อยูแ่ลว้ เม่ือนาํมาปรุงรสจะทาํใหป้ริมาณโซเดียมเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุให้ร่างกายไดรั้บไอโอดีนมากเกิน
ความตอ้งการและส่งผลใหต่้อมไทรอยดท์าํงานผดิปกติ 

                   

ภาพท่ี 3 ขา้วห่อสาหร่าย (ซูชิ)   ภาพท่ี 4 สาหร่ายโนริชนิดแผน่        
(ท่ีมา : https://pl.wikipedia.org/wiki/Maki_(sushi))          (ท่ีมา : https://en.wikipedia.org/wiki/Nori#)     

จะเห็นไดว้า่ สามารถนาํสาหร่ายพอไฟรามาบริโภคในรูปแบบต่างๆ สําหรับประเทศไทย 
พบวา่ สาหร่ายพอไฟราท่ีนาํมาบริโภคได ้มี 2 ชนิด (กาญจนภาชน์, 2521) ไดแ้ก่  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Maki_Sushi_Lunch_on_green_leaf_plate.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maki_(sushi))
https://en.wikipedia.org/wiki/Nori
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- Porphyra vietnamensis Tanaka et Pham-Hoang Ho สามารถพบไดแ้ถบจงัหวดัสงขลา
และนราธิวาส มีช่ือพื้นเมืองว่า สายหรือสายใบ อาจพบการวางขายในรูปแบบสดหรือเป็นแผ่นกลมตากแห้ง   
คนในชุมชนมกันาํมาประกอบอาหาร เช่น แกงจืด หรือใส่ในก๋วยเต๋ียว เป็นตน้ 

- Porphyra crispata Kjellman สามารถพบไดแ้ถบจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และภูเก็ต มีช่ือ
พื้นเมืองวา่ สาย นาํมาใชป้ระกอบอาหารเช่นเดียวกบัสาหร่าย Porphyra vietnamensis Tanaka et Pham-Hoang 
Ho แต่ไม่ค่อยเป็นท่ีนิยม เน่ืองจากมีขนาดเล็กและพบไม่มาก 

นอกจากประเทศญ่ีปุ่น เกาหลี จีนและไทย ซ่ึงเป็นประเทศแถบเอเชียท่ีนิยมบริโภคสาหร่าย
พอไฟราแลว้ ประเทศชาวตะวนัตกก็บริโภคสาหร่ายพอไฟราเช่นเดียวกนั เช่น ชาวนิวซีแลนด์ที่นาํพอไฟรา 
มาตม้แลว้รับประทานพร้อมมนัฝร่ังบด ทอดดว้ยเนย หรือชาวองักฤษท่ีบริโภคพอไฟราโดยการทอดกบัเนยหรือ
นาํมาเป็นส่วนผสมในการทาํขนมปัง  

2) กราซิลาเรีย (Gracilaria spp.) 

    ในประเทศไทยรู้จกักนัทัว่ไปในช่ือว่า วุน้ ขอ้ เขากวาง ผมนาง หรือสาย โดยจากการศึกษา
คุณค่าทางอาหารของสาหร่ายกราซิลาเรียพบว่า มีปริมาณไขมนัน้อยมาก และมีโปรตีน แป้ง เส้นใย ไอโอดีน 
และวิตามินเอ เป็นองคป์ระกอบ โดยคุณค่าทางอาหารเหล่าน้ีจะเปล่ียนแปลงไปข้ึนอยู่กบัสภาพแวดลอ้ม เช่น 
ความเคม็ ความขุ่น หรือปริมาณสารไนเตรทของนํ้าทะเล ซ่ึงส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายทั้งส้ิน  

    สาหร่ายกราซิลาเรียท่ีบริโภคไดใ้นประเทศไทยพบวา่มี 3 ชนิด (กาญจนภาชน์, 2521) ไดแ้ก่ 

- Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss พบไดแ้ถบจงัหวดัตราด จนัทบุรี ระยอง ชลบุรี 
ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร สงขลา สุราษฎร์ธานี ปัตตานี และระนอง คนในชุมชนนาํมารับประทานสด ปรุงอาหาร
ประเภทยาํ ลวกจ้ิมนํ้าพริก หรือนาํมาสกดัทาํเป็นวุน้ได ้ 

- Gracilaria salicornia (Ag.) Dawson พบไดแ้ถบจงัหวดัตราด ระยอง และชลบุรี นาํมา
บริโภคในลกัษณะเดียวกนักบัสาหร่าย Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss แต่ไม่ค่อยนิยม วุน้ท่ีไดจ้าก
สาหร่ายชนิดน้ีมีคุณภาพไม่ค่อยดีนกั โดยมีค่าความแขง็ของเจล (Gel strength) ตํ่ามาก 

- Gracilaria crassa J.G. Agardh พบไดแ้ถบจงัหวดัตราด ระยอง ชลบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ 
สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต นาํมาบริโภคในลกัษณะเดียวกนักบัสาหร่าย Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss 

     นอกจากน้ี การนาํสาหร่ายกราซิลาเรียมาบริโภค ยงัมีอีกหลายรูปแบบท่ีแตกต่างกนั เช่น นาํมา
ผดั ทาํเป็นสลดั หรือปรุงรสด้วยเคร่ืองปรุงรส สําหรับประเทศไทยได้ทาํการพฒันาแปรรูปอาหารจากสาหร่าย
ผมนางเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ ตวัอย่างเช่น การพฒันาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารว่างไทยเสริมสาหร่ายผมนาง
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ของจิราพร และคณะ (2554) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาอาหารว่างไทยให้มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มข้ึน โดย
อาหารวา่งไทย 3 ชนิด ไดแ้ก่ หม่ีกรอบ ขา้วเกรียบปลาทู และขนมทองมว้น พบว่า การเสริมสาหร่ายผมนางทาํให้
ผลิตภณัฑห์ม่ีกรอบมีใยอาหารเพิ่มข้ึน ส่วนขา้วเกรียบปลาทูและขนมทองมว้นมีโปรตีน ใยอาหารและเหล็กเพิ่มข้ึน  

 3) ดุลส (Dulse; Palmaria palmata) 

     สาหร่ายดุลสนั้น บริโภคกันมากในแถบยุโรป แคนาดา ไอร์แลนด์ สกอตแลนด์ ทั้ งใน
รูปแบบอาหารและยา มีโปรตีน วิตามิน และเกลือแร่สูง โดยเฉพาะไอโอดีน สามารถนาํมารับประทานเป็น
อาหารไดใ้นหลายรูปแบบ เช่น อบกบัเนยแข็ง ทาํซุป สลดั แซนวิช ฯลฯ หากนาํมาใชเ้ป็นยา สามารถใชเ้ป็นยา
ถ่ายพยาธิ แกอ้าการทอ้งผูก ลดไข ้รักษาเลือดออกกตามไรฟัน บาํรุงสายตา บาํบดัโรคท่ีเก่ียวกบัต่อมไทรอยด์
เน่ืองจากมีไอโอดีนสูง  

ปัจจุบนั มีสาหร่ายดุลสพนัธ์ุใหม่ท่ีไดรั้บการพฒันาสายพนัธ์ุและจดสิทธิบตัรโดยนกัวิจยั
มหาวทิยาลยัแห่งรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา (ภาพท่ี 5) โดยไดพ้ฒันาให้มีรสชาติคลา้ยเบคอน แต่ให้คุณค่าทาง
โภชนาการคลา้ยกบัผกั อุดมดว้ยแร่ธาตุ วติามิน และสารตา้นอนุมูลอิสระ บริโภคกนัมากในแถบยุโรป แคนาดา 
ไอร์แลนด ์ฯลฯ (สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส, 2558; Oregon State University, 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพท่ี 5 สาหร่ายเบคอน 
 (ท่ีมา : http://oregonstate.edu/ua/ncs/sites/default/files/ 

imagecache/scale-crop-300-450/dulse_langdon_003sw.jpg) 

 กลุ่มสาหร่ายสีน า้ตาล (Phaeophyta, Brown algae) 

 1) ลามินาเรีย (Laminaria spp.)  

    รู้จกัทัว่ไปในช่ือภาษาญ่ีปุ่นว่า สาหร่ายคอมบุ (Kombu) มีการเจริญเติบโตมากบริเวณฝ่ัง
ทะเลของเกาะฮอกไกโด มีขนาดยาวประมาณ 2 เมตร โดยการเก็บเก่ียวจะเก็บตั้งแต่บริเวณรากของสาหร่าย แลว้
นาํมาตากแหง้  

http://oregonstate.edu/ua/ncs/sites/default/files/
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สาหร่ายคอมบุไดรั้บความนิยมในการบริโภคมากในประเทศญ่ีปุ่น โดยถูกใชเ้ป็นวตัถุดิบใน
การปรุงแต่งอาหารใหมี้รสชาติกลมกล่อม (ภาพท่ี 6) นิยมใส่ในนํ้าซุป (ภาพท่ี 7) มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อุดม
ไปดว้ยเส้นใยและสารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ธาตุเหล็ก และแคลเซียม (สํานกัข่าวสารญ่ีปุ่นฯ, 
2557) นอกจากน้ียงัมีการบริโภคในอีกหลายรูปแบบ เช่น ปรุงรสดว้ยซอสถัว่เหลือง นาํไปห่อปลาแห้งแลว้ปรุง
รส บดเป็นผง ชงเหมือนชา ห่ออาหารก่อนนาํไปยา่ง ฯลฯ  นอกจากน้ี สาหร่ายคอมบุยงัเป็นท่ีนิยมทัว่โลกในการ
นาํมารับประทาน เช่น สกอตแลนด ์ทวปีอเมริกาเหนือ ยโุรป (อาภารัตน์, 2547) 

 

 

                         ภาพท่ี 6 สาหร่ายคอมบุ        ภาพท่ี 7 ซุปมิโซะใส่สาหร่ายคอมบุ 
          (ท่ีมา : https://en.wikipedia.org/wiki/Kombu)      (ท่ีมา : https://en.wikipedia.org/wiki/Miso_soup#) 

2) อุนดาเรีย (Undaria spp.) 

รู้จ ักทั่วไปในช่ือภาษาญ่ีปุ่นว่า สาหร่ายวากาเมะ (Wakame) (ภาพท่ี 8) โดยพบว่า ใน
สาหร่ายวากาเมะนั้นมีสารอาหารต่างๆ มากมายทั้งโปรตีน โพลิแซคคาไรด์ เกลือแร่ วิตามิน และยงัมีไขมนัใน
ปริมาณนอ้ย ในปัจจุบนัมีการศึกษาถึงผลของสารฟิวโคแซนทิน (Fucoxanthin) ในสาหร่ายวากาเมะ ซ่ึงใชเ้ป็นสาร
ออกฤทธ์ิตา้นความอว้น แต่ยงัไม่สามารถสรุปไดว้า่ สาหร่ายวากาเมะนั้นช่วยลดความอว้นในคนไดจ้ริงหรือไม่ 
เน่ืองจากมีการศึกษาในสัตวท์ดลองเท่านั้น อยา่งไรก็ตาม สามารถรับประทานสาหร่ายวากาเมะไดเ้พราะเป็นแหล่ง
อาหารท่ีดี มีไขมนัน้อย หากรับประทานควบคู่กบัการควบคุมอาหารและออกกาํลงักายก็จะช่วยควบคุม
นํ้าหนักได้ (ธีรภทัร์, 2557) นอกจากการศึกษาดา้นการลดความอว้นแลว้ ยงัมีการศึกษาดา้นการป้องกนัมะเร็ง 
โดยเฉพาะมะเร็งเตา้นมในผูห้ญิง ซ่ึงมีขอ้มูลวา่ สาหร่ายวากาเมะสามารถลดการกลายเซลล์และลดการขยายตวั
ของเซลลม์ะเร็งเตา้นมได ้(ศลัยา, 2556) สาหร่ายอุนดาเรีย หรือวากาเมะสามารถรับประทานไดใ้นหลายรูปแบบ 
เช่น การนาํไปใส่ในซุปซ่ึงเป็นท่ีนิยมมาก เน่ืองจากสามารถบริโภคร่วมกบัอาหารอ่ืนไดทุ้กม้ือ นาํมายา่งไฟ หรือ
อาจนาํมาปรุงเป็นสลดัผกั 

 

ภาพท่ี 8 สาหร่ายวากาเมะ 
(ท่ีมา : https://en.wikipedia.org/wiki/Wakame) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Miso_soup
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Boiled_wakame.jpg
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 กลุ่มสาหร่ายสีเขียว (Chlorophyta, Green Algae) 

  1) ดูนาลิเอลลา (Dunaliella salina) 

      ดูนาลิเอลลาเป็นสาหร่ายทะเลขนาดเล็ก และถึงแมจ้ะอยู ่ในกลุ่มสาหร่ายสีเขียว แต่
สามารถผลิตรงควตัถุในกลุ่มแคโรทีนอยด์ซ่ึงเป็นรงควตัถุที่มีสีเหลือง ส้ม แดง และส้ม-แดงได ้โดยชนิดท่ี
สําคญัคือเบตา-แคโรทีน (β-carotene) โดยไดม้ีการพฒันาเทคโนโลยีเพาะเล้ียงสาหร่ายชนิดน้ีเพื่อนาํไปใช้
เป็นอาหารสุขภาพในดา้นต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะนาํมาผลิตเป็นผลิตภณัฑเ์สริมอาหารซ่ึงมีผูบ้ริโภคสนใจกนัมาก 

    เม่ือเบต้า-แคโรทีนถูกย่อยสลายท่ีตับแล้ว จะได้วิตามินเอ ซ่ึงร่างกายสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ไดต่้อไป วิตามินเอเป็นวิตามินท่ีสําคญัต่อพฒันาการของร่างกาย การเจริญเติบโตและการมองเห็น 
นอกจากน้ียงัมีคุณสมบตัิเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ซ่ึงช่วยป้องกนัโรคมะเร็ง โรคหัวใจ 
โรคจอประสาทตาเส่ือม และความชรา (BURRI, 1997) นอกจากสารเบตา้-แคโรทีนจะพบในสาหร่ายดูนาลิเอลลา
แลว้ ยงัพบในพืช ผกั ผลไมอ่ื้นๆ เช่น มนัเทศ แครอท ผกัโขม ฟักบตัเตอร์นทั คะน้า มะเขือเทศ บร็อคโคลี 
แอปริคอต ลูกพีช ลูกพรุน เป็นตน้ (NULL, 2009) 

    ปัจจุบนัมีการเพาะเล้ียงสาหร่ายดูนาลิเอลลาเพื่อผลผลิตเบตา้-แคโรทีนในระดบัอุตสาหกรรม
อยูห่ลายประเทศ เช่น อิสราเอล อเมริกา ออสเตรเลีย จีน สเปน โดยขอ้ไดเ้ปรียบของการเล้ียงสาหร่ายดูนาลิเอลลา 
คือ สารเบตา้-แคโรทีนที่ไดจ้ากสาหร่ายชนิดน้ีมีราคาสูงและมีความตอ้งการของตลาดมาก ซ่ึงนอกจากสาร
เบตา้-แคโรทีนท่ีไดแ้ลว้ยงัมีกลีเซอรอลและโปรตีน ซ่ึงสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดต่้อไป สาหร่ายดูนาลิเอลลา
ยงัสามารถเจริญไดใ้นนํ้ าทะเลท่ีมีความเค็มสูง ทาํให้ลดโอกาสปนเป้ือนจากส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ
ผลผลิต และสาหร่ายชนิดน้ีไม่มีผนงัเซลล์ ดงันั้น ระบบยอ่ยอาหารของมนุษยแ์ละสัตวส์ามารถยอ่ยไดโ้ดยตรง 
จึงนาํไปใชผ้ลิตเป็นอาหารโดยไม่จาํเป็นตอ้งผา่นกรรมวธีิท่ีทาํใหผ้นงัเซลลแ์ตกออกก่อน (สรวศิ, 2543) 

2) สาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J. Agardh) 

มีลกัษณะคล้ายองุ่น สีเขียวสด พบได้ในประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ญ่ีปุ่น 
สาํหรับประเทศไทยจะเจริญตามแนวชายฝ่ังอนัดามนั มีคุณค่าทางโภชนาการสูง (ตารางท่ี 1) โดยเฉพาะโปรตีน มี
วิตามินหลายชนิด อุดมด้วยแร่ธาตุและไอโอดีน ชาวบา้นนิยมนาํมาทาํเป็นอาหารจาํพวกยาํ ผดั ตม้จ้ิมนํ้ าพริก 
นอกจากน้ี ยงัเป็นท่ีนิยมรับประทานในหมู่ชาวฟิลิปปินส์ จีน เกาหลี ญ่ีปุ่น โดยรับประทานเป็นสลัด หรือ
รับประทานกบัซูชิ ใช้เป็นส่วนประกอบใน salmon roll และอาหารทะเลต่าง ๆ รับประทานกบัมนัฝร่ัง ปรุง
เหมือนไข่ปลาคาร์เวยีร์ (ภาพท่ี 9) และไดก้ลายเป็นอาหารสุขภาพนอ้งใหม่ท่ีกาลงัไดรั้บความนิยม (ปริญญ,์ 2557) 
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ภาพท่ี 9 การรับประทานสาหร่ายพวงองุ่นในรูปแบบสลดักบัซูชิ 
(ท่ีมา: http://www.fisheries.go.th/cf-coastal_feed/images/stories/pdf/ 

การเพาะเล้ียงสาหร่ายพวงองุ่นเชิงพาณิชย.์pdf) 

ตารางที ่1 คุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายพวงองุ่น 

องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบ  มิลลกิรัม/100 กรัม น า้หนักแห้ง  
โปรตีน  12.49  
ไขมนั  0.86  
เยือ่ใย  3.17  
เถา้  24.2  
คาร์โบไฮเดรต  59.27  
ความช้ืน  25.31  
เกลอืแร่  มิลลกิรัม/100 กรัม น า้หนักแห้ง  
ฟอสฟอรัส  1030  
โปแตสเซียม  970  
แคลเซียม  780  
แมกนีเซียม  630  
สังกะสี  2.6  
แมงกานีส  7.9  
เหล็ก  9.3  
เกลอืแร่  ไมโครกรัม/100 กรัม น า้หนักแห้ง 

ทองแดง  2200  
ไอโอดีน  1424  
 

http://www.fisheries.go.th/cf-coastal_feed/images/stories/pdf/
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ตารางที ่1 คุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายพวงองุ่น (ต่อ) 

วติามิน  มิลลกิรัม/100 กรัม น า้หนักสด  
วติามินอี 2.22  
วติามินซี  1.00  
ไทอะมีน 0.05  
ไรโบฟลาวนิ 0.02  
ไนอะซิน 1.09  
ท่ีมา : สุพล และคณะ (2556) 

ในประเทศไทยไดมี้การนาํสาหร่ายทะเลชนิดต่างๆ มาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์อาหาร สํานกังาน
มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จึงไดพ้ฒันาและจดัทาํมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน 
(มผช.) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์อาหารประเภทสาหร่ายข้ึน เพื่อช่วยให้ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับและสร้าง
ความมัน่ใจให้กับผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์
อาหารประเภทสาหร่ายทะเล ไดแ้ก่ มผช. 515/2547 สาหร่ายทะเลอบ ซ่ึงหมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากการนาํ
สาหร่ายทะเลสดหรือสาหร่ายทะเลตากแห้งชนิดท่ีบริโภคได ้เช่น สาหร่ายสีแดง สาหร่ายสีนํ้ าตาลมาตากหรือ
อบให้แห้ง อาจทาหรือคัว่หรือทอดนํ้ ามนัและอาจปรุงรสดว้ยเคร่ืองปรุงรส เช่น เกลือ นํ้ าตาล ซีอ๊ิว กระเทียม 
พริก ข่า หอมหวัใหญ่ หอมแดง และอาจเติมส่วนประกอบอ่ืน เช่น งา สมุนไพร มีขอบข่ายครอบคลุมสาหร่าย
ทะเลท่ีอบแหง้แลว้ อาจปรุงรสหรือไม่ก็ได ้บรรจุในภาชนะบรรจุ 

5.2 สาหร่ายน า้จืด 

 กลุ่มสาหร่ายสีน า้เงินแกมเขียว (Cyanophyta, Blue-green algar, Cyanobacteria) 

  1) สไปรูไลนา (Spirulina spp. หรือ Arthrospira spp.) 

    รู้จกัทัว่ไปในช่ือภาษาไทยวา่ สาหร่ายเกลียวทอง สาหร่ายสไปรูไลนาไดถื้อกาํเนิดบนโลกมา
เป็นเวลาหลายลา้นปี แต่เพิ่งไดรั้บความสนใจในการนาํมาทาํเป็นอาหารในปัจจุบนั โดยเป็นแหล่งอาหารท่ีมี
คุณค่าทางโภชนาการสูง มีโปรตีนถึงร้อยละ 55-70 โดยนํ้ าหนกัแห้ง โดยสารอาหารท่ีสําคญัในสาหร่ายสไปรูไลนา 
(HABIB et al., 2008) มีดงัน้ี 

- กรดอะมิโน (Amino acids) สาหร่ายสไปรูไลนามีกรดอะโมท่ีจาํเป็นอยูอ่ยา่งครบถว้น และ
ถึงแมว้่าจะมีกรดอะมิโนท่ีจาํเป็นบางชนิดในปริมาณน้อย ได้แก่ เมไธโอนีน (Methionine) ซิสเตอีน (Cystine) 
และไลซีน (Lysine) เม่ือเปรียบเทียบกบัแหล่งโปรตีนมาตรฐาน เช่น เน้ือสัตว ์ไข่ หรือนม แต่ก็จดัไดว้า่มีโปรตีน
เหนือกวา่พืชชนิดอ่ืน เช่น ถัว่ เป็นตน้  
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- กรดไขมนัจาํเป็น (Essential fatty acids) สาหร่ายสไปรูไลนาประกอบดว้ยกรดไขมนัชนิด
ไม่อ่ิมตวั (Polyunsaturated fatty acids; PUFAs) ในปริมาณสูง โดยในปริมาณไขมนัทั้งหมดประมาณร้อยละ 5-6 
มีกรดไขมนัไม่อิ่มตวัทั้งส้ินอยูร้่อยละ 1-2 โดยชนิดของกรดไขมนัไม่อิ่มตวัที่พบมากคือ γ-กรดไลโนเลนิก 
(γ-Linolenic acid; ALA) γ-กรดไลโนเลอิก (Linoleic acid; LA) กรดสเตียริโดนิก (Stearidonic acid; SDA) 
และกรดอีโคซะเพนตะอีโนอิก (Arachidonic acid; AA) 

- วิตามิน (Vitamims) สาหร่ายสไปรูไลนาประกอบดว้ยวิตามินบี1 (Thiamine) บี2 (Riboflavin) 
บี3 (Ncotinamide) บี6 (Pyridoxine) บี9 (Folic acid) บี12 (Cyanocobalamin) ซี ดี และอี 

- เกลือแร่ (Minerals) สาหร่ายสไปรูไลนาเป็นแหล่งของเกลือแร่ต่างๆ โดยเฉพาะ โพแทสเซียม 
(Potassium) นอกจากน้ียงัมีแคลเซียม (Calcium) โครเมียม (Chromium) ทองแดง (Copper) เหล็ก (Iron) 
แมกนีเซียม (Magnesium) แมงกานีส (Manganese) ฟอสฟอรัส (Phosphorus) ซีลีเนียม (Selenium) โซเดียม 
(Sodium) และสังกะสี (Zinc) 

- รงควตัถุสังเคราะห์แสง (Photosynthetic pigments) สาหร่ายสไปรูไลนาประกอบดว้ยรงควตัถุ
หลายชนิด ประกอบด้วยคลอโรฟิลล์เอ (Chlorophyll a) แซนโทฟิล (Xanthophyll) เบตา้-แคโรทีน (Beta-
carotene) เอคินีโนน (Echinenone) ไมโซแซนโทฟิล (Myxoxanthophyll) ซีแซนทิน (Zeaxanthin) แคนทาแซนทิน 
(Cnthaxanthin) ไดอะโตแซนธิน (Diatoxanthin) 3-ไฮดรอกซีเอคินีโนน (3-Hydroxyechinenone) เบตา้-
คริปโทแซนทิน (Beta-cryptoxanthin) ออสซิลลาแซนทิน (Oscillaxanthin) และย ังมีฟิโคบิลิโปรตีน 
(Phycobiliproteins) ซี-ไฟโคไซยานิน (C-Phycocyanin) และ อลัโลไฟโคไซยานิน (Allophycocyanin) 

อยา่งไรก็ตาม ผลการวเิคราะห์สารอาหารดงักล่าว เป็นผลการวิเคราะห์จากสาหร่ายสไปรูไลนา
ท่ีเล้ียงและเจริญเติบโตในหอ้งแลปโดยจาํลองสภาพธรรมชาติ 

สาหร่ายสไปรูไลนาไดถู้กนาํมาผลิตเชิงการคา้ในหลายแห่งทัว่โลก โดยประเทศท่ีมีการผลิต
มาก ไดแ้ก่ อเมริกา เม็กซิโก ญ่ีปุ่น จีน และไทย โดยนาํมาผลิตเป็นผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ไม่วา่จะในรูปแบบ
ของผง เม็ด แคปซูล หรือสารสกดั รวมทั้งได้มีการนาํไปดดัแปลงเป็นส่วนประกอบของอาหารเสริมสุขภาพ
ชนิดต่างๆ เช่น เวเฟอร์ เส้นหม่ี เส้นพาสตา ลูกอม เนยแข็ง โยเกิร์ต เตา้หู้ ฯลฯ นอกจากการนาํมาบริโภคเป็น
อาหารคนแลว้ ยงัมีการนาํสาหร่ายสไปรูไลนาไปเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว ์ตลอดจนนาํมาเป็นส่วนประกอบ
ของผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิและเคร่ืองสาํอางอีกดว้ย  

สาํหรับประเทศไทยไดมี้การนาํสาหร่ายสไปรูไลนามาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์อาหารรูปแบบ
ต่างๆ สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จึงไดพ้ฒันาและจดัทาํมาตรฐาน
ผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑอ์าหารประเภทสาหร่ายสไปรูไลนาข้ึน ดงัน้ี 
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- มผช.482/2547 นํ้ าสาหร่ายสไปรูไลนา หมายถึง เคร่ืองด่ืมที่ได้จากการนาํสาหร่าย 
สไปรูไลนาท่ีสดหรือแห้งและอยู่ในสภาพดีมาตม้กบันํ้ า อาจปรุงแต่งกล่ินรสดว้ยเคร่ืองปรุงแต่งกล่ินรส เช่น 
นํ้ าตาล นํ้ าผึ้ง ใบเตย นาํไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิและระยะเวลาที่ เหมาะสม มีขอบข่ายครอบคลุมเฉพาะ     
นํ้าสาหร่ายสไปรูไลนาพร้อมด่ืม บรรจุในภาชนะบรรจุ 

- มผช.540/2549 สาหร่ายสไปรูไลนาผงสําเร็จรูป หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากการนํา        
นํ้ าสกดัจากสาหร่ายสไปรูไลนาสดหรือแห้งไปให้ความร้อนจนเขม้ขน้ นาํไปผสมกบันํ้ าตาลแลว้ทาํให้แห้งท่ี
อุณหภูมิและระยะเวลาท่ีเหมาะสม มีขอบข่ายครอบคลุมสาหร่าย สไปรูไลนาผสมนํ้ าตาลท่ีทาํให้แห้งแลว้และ
บดเป็นผงหรือทาํเป็นเกล็ด พร้อมชงด่ืม บรรจุในภาชนะบรรจุ 

- มผช.542/2549 สาหร่ายสไปรูไลนาแห้ง หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากการนาํสาหร่าย   
สไปรูไลนาสดมาลา้งให้สะอาด ทาํให้แห้งโดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตยห์รือแหล่งพลงังานอ่ืน แล้วบดเป็น
ผง มีขอบข่ายครอบคลุมสาหร่ายสไปรูไลนาท่ีทาํให้แห้งและบดเป็นผง อาจบรรจุในซองเยื่อกระดาษ บรรจุใน
ภาชนะบรรจุใชส้าํหรับชงเป็นเคร่ืองด่ืม 

  2) นอสตอค (Nostoc spp.)  

สาหร่ายนอสตอค รู้จกัทัว่ไปในช่ือภาษาไทยวา่ ไข่หิน ดอกหิน หรือเห็ดลาบ เป็นสาหร่ายสี
นํ้าเงินแกมเขียวท่ีมีการเจริญเติบโตแบบเป็นเส้นสายมีเมือกห่อหุม้ ชนิดท่ีนิยมบริโภคมาก คือ Nostoc commune 
มีการบริโภคในหลายประเทศทัว่โลก  เช่น ญ่ีปุ่น จีน ฯลฯ รวมถึงประเทศไทย ซ่ึงอาจพบไดแ้ถบภาคอีสาน เช่น 
ในจงัหวดัมหาสารคาม สามารถเจริญเติบโตไดดี้ในฤดูฝน คนในชุมชนเก็บมารับประทานโดยเช่ือวา่มีสรรพคุณ
ทางยาในการช่วยรักษาระบบกระเพาะอาหารและลาํไส้ สาหร่ายนอสตอคมีคุณค่าทางอาหารสูง โดยพบว่า 
สาหร่ายนอสตอคจากแหล่งธรรมชาติมีโปรตีนร้อยละ 20 ซ่ึงมีกรดอะมิโนจาํเป็นอยูค่รบถว้น ในขณะท่ีมีไขมนัตํ่า
เพียงร้อยละ 0.02 และท่ีน่าสนใจ คือ มีใยอาหารสูงถึงร้อยละ 43 ดว้ยการท่ีสาหร่ายชนิดน้ีมีคุณค่าทางอาหารสูง 
จึงสามารถนาํมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑอ์าหารสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ท่ีสามารถรับประทานในชีวิตประจาํวนัได ้
(อาภารัตน์ และคณะ, 2549) 

 กลุ่มสาหร่ายสีเขียว (Chlorophyta, Green Algae)   

1) คลอเรลลา (Chlorella spp.)  

      สาหร่ายคลอเรลลาจดัเป็นแหล่งของโปรตีน วิตามิน และเกลือแร่ โดยมีโปรตีนท่ีอยูใ่นรูป
ของกรดนิวคลีอิกคือ อาร์เอ็นเอ (RNA) สูงมาก คลอเรลลาไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมากเน่ืองจากเจริญเติบโต
ง่ายและมีคุณค่าทางอาหารสูง ประกอบไปด้วยโปรตีนร้อยละ 55.5 ของนํ้ าหนักแห้ง ไขมัน ร้อยละ 7.5 
คาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 17.8 และอ่ืนๆ (กาญจนภาชน์, 2527) นอกจากน้ี ยงัมีวิตามินหลากหลาย คือ วิตามินซี 
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เบตา้-แคโรทีน บี1 บี2 บี6 บี12 ไนอาซิน กรดโฟลิก ไบโอติน โคลีน อินโนซิทอล พีเอบีเอ อี และเค เกลือแร่ 
ไดแ้ก่ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม กาํมะถนั เหล็ก แคลเซียม แมงกานีส ทองแดง สังกะสี ไอโอดีน และ
โคบอลต ์รวมทั้งมีกรดไขมนัไลโปอิกดว้ย (อาภารัตน์, 2547) 

     สาหร่ายคลอเรลลาไดรั้บความสนใจอย่างมากในหลากหลายมุมมอง โดยเป็นสาหร่ายชนิด
หน่ึงท่ีพยายามนาํมาผลิตเพื่อเป็นอาหาร สามารถเจริญเติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพาะเล้ียงในถงัขนาดใหญ่ได ้และ
เน่ืองจากสาหร่ายคลอเรลลามีผนงัเซลล์ท่ีหนาและแข็ง ทาํให้ร่างกายมนุษยแ์ละสัตวไ์ม่สามารถยอ่ยและดูดซึม
ไดโ้ดยตรง การผลิตสาหร่ายคลอเรลลาผงแหง้จึงตอ้งผา่นกระบวนการพิเศษท่ีทาํใหผ้นงัเซลลแ์ตกออกก่อน  

 2) คลาโดฟอรา (Cladophora spp.) 

      สาหร่ายคลาโดฟอรา รู้จกักนัทัว่ไปในช่ือภาษาไทยว่า ไก และช่ือภาษาญ่ีปุ่นว่า มาริโมะ 
(Marimo) เป็นสาหร่ายสกุลใหญ่ พบได้ทัว่ไปทั้งในนํ้ าจืด นํ้ ากร่อย และนํ้ าเค็ม เจริญเติบโตในแหล่งนํ้ าตาม
ธรรมชาติโดยยดึเกาะกบัหินและข้ึนปกคลุมเป็นแผน่หนา อาจพบในลกัษณะเป็นกอ้นกลม เรียกวา่ “Lake ball” 
หรือ “Cladophora ball” (ภาพท่ี 10) บางคร้ังมีลกัษณะคลา้ยผา้ห่มขนสัตว ์เรียกวา่ “Blanket weed” (ภาพท่ี 11) 

                       

ภาพท่ี 10 สาหร่ายคลาโดฟอราลกัษณะเป็นกอ้นกลม      ภาพท่ี 11 สาหร่ายคลาโดฟอราลกัษณะคลา้ยผา้ห่มขนสัตว ์ 
           (https://en.wikipedia.org/wiki/Marimo)                       (https://de.wikipedia.org/wiki/Cladophora) 

สําหรับประเทศไทยจะพบสาหร่ายชนิดน้ีได้ทางภาคเหนือโดยเฉพาะจงัหวดัน่านและ
เชียงราย โดยการเก็บสาหร่ายไกของคนในชุมชนจะเรียกวา่ “จกไก” ซ่ึงจะรอให้สาหร่ายเจริญเต็มท่ี มีขนาดยาว
ตั้งแต่ 0.5 เมตร ไปจนถึง 4-5 เมตร การจกไก คือการดึงสาหร่ายท่ีมีขนาดยาวพอเหมาะออกจากกอ้นหินแลว้ส่าย
ไปมาในนํ้าใหดิ้นหรือส่ิงท่ีเกาะมาหลุดออกไป พาดไวบ้นท่อนแขน สะสมไปเร่ือยๆ จนมากพอก็จะมว้นให้เป็น
กลุ่มกอ้น นาํไปทาํเป็นเมนูอาหารพื้นบา้นต่างๆ หรือนาํไปตากแหง้หรือแปรรูปเป็นอาหารชนิดต่างๆ ต่อไป เช่น 
สาหร่ายไกแผ่นปรุงรส คุกก้ีไก ขนมปังไก เส้นบะหม่ีไก หมูยอสาหร่ายไก ลูกช้ินหมูสาหร่ายไก ไส้กรอก
เปร้ียวผสมสาหร่ายไก แครกเกอร์หน้าไกยี และไกแผ่นชุบแป้งทอด (ยุวดี, ม.ป.ป.) สาหร่ายไกมีคุณค่าทาง
โภชนาการ ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Marimo_lake_akann.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Cladophora
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ตารางท่ี 2 คุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายไก 

สารอาหารพืน้ฐาน กรัม/100 กรัม น า้หนักแห้ง 
ไขมนั 3.12 

โปรตีน (Nx6.25) 19.3 

กาก (ใยอาหาร) 21.9 

เถา้ 19.6 

คาร์โบไฮเดรต (โดยการคาํนวณ) 30.34 

วติามิน ไมโครกรัม/100 กรัม น า้หนักแห้ง 

วติามินเอ ไม่พบ 

วติามินบี 1 169.5 

วติามินบี 2 541.1 

กรดโฟลิก  136.3 

กรดแพนโทธีนิก  263.2 

วติามิน มิลลกิรัม/100 กรัม น า้หนักแห้ง 
ไนอะซิน 4.20 

วติามินซี  6.78 

เกลอืแร่ ไมโครกรัม/100 กรัม น า้หนักแห้ง 

ซีลีเนียม 460.4 

ทองแดง 310.0 

เกลอืแร่ มิลลกิรัม/100 กรัม น า้หนักแห้ง 
แคลเซียม  943.9 

โซเดียม 716.9 

แมกนีเซียม 170.5 
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ตารางท่ี 2 คุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายไก (ต่อ) 

เกลอืแร่ มิลลกิรัม/100 กรัม น า้หนักแห้ง 
แมงกานีส 5.36 

เหล็ก 162.0 

สังกะสี 0.65 

เกลอืแร่ กรัม/100 กรัม น า้หนักแห้ง 

โพแทสเซียม 4.62 

คลอไรด์ 1.56 

ท่ีมา : ยวุดี (ม.ป.ป.) 

    สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ไดพ้ฒันาและจดัทาํ
มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์อาหารประเภทสาหร่ายไกข้ึน ไดแ้ก่ มผช. 516/2547 
สาหร่าย นํ้ าจืดอบ ซ่ึงหมายถึง ผลิตภณัฑ์ที่ไดจ้ากการนาํสาหร่ายนํ้ าจืดสีเขียวหรือที่เรียกวา่ “ไก” ที่ตากแห้ง
แลว้หรือไกสดท่ีฉีก ลา้งทาํความสะอาดและสะบดันํ้ าออกแลว้มาตากหรืออบให้แห้ง อาจทาหรือคัว่หรือทอด
นํ้ ามนั อาจปรุงรสดว้ยเคร่ืองปรุงรส เช่น เกลือ นํ้ าตาล ซีอ๊ิว กระเทียม พริก ข่า หอมหวัใหญ่ หอมแดง และอาจ
เติมส่วนประกอบอ่ืน เช่น งา สมุนไพร มีขอบข่ายครอบคลุมสาหร่ายนํ้ าจืดสีเขียวท่ีอบแห้งแลว้ อาจปรุงรสหรือไม่
ก็ไดบ้รรจุในภาชนะบรรจุ 

นอกจากการนาํสาหร่ายไก หรือสาหร่ายมาริโมะมารับประทานเป็นอาหารแลว้ เม่ือไม่นาน
มาน้ียงัมีกระแสการเล้ียงสาหร่ายมาริโมะเป็นเคร่ืองรางนาํโชคอีกดว้ย โดยนิยมเล้ียงสาหร่ายมาริโมะท่ีมีลกัษณะ
เป็นกอ้นกลม ชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่ การเล้ียงสาหร่ายมาริโมะจะนาํพาความโชคดี ความรักและความสุขมาให้กบัคนท่ี
เล้ียง จึงไดรั้บความนิยมมากในหมู่วยัรุ่น โดยอาจนาํมาตกแต่งในขวดแกว้เพื่อความสวยงามและขายไดร้าคามาก
ยิง่ข้ึน ซ่ึงเทคนิคการเล้ียงสาหร่ายมาริโมะมีบางประการ ดงัน้ี 

 ควรเล้ียงในนํ้ าท่ีมีความกระดา้งเล็กน้อย โดยอาจใส่กรวดปะการังซ่ึงทาํให้ค่าพีเอช
สูงข้ึนและทาํใหส้าหร่ายโตเร็วยิง่ข้ึน 

 อุณหภูมิของนํ้ าไม่จาํเป็นตอ้งเยน็ แต่ถา้เป็นนํ้ าเยน็จะโตเร็วยิ่งข้ึน โดยสาหร่ายมาริโมะ
สามารถทนอุณหภูมิไดถึ้ง 30 องศาเซลเซียส 

 หากเล้ียงสาหร่ายมาริโมะท่ีมีลกัษณะเป็นกอ้นกลม ควรเล้ียงในนํ้ าไหลวน เพื่อให้เป็น
กอ้นกลมๆ ไดดี้ยิง่ข้ึน 

 หา้มใชส้ารเคมีสาํหรับกาํจดัสาหร่าย เช่น คอปเปอร์ เป็นตน้ 
 การขยายพนัธ์ุ ตอ้งปล่อยใหส้าหร่ายสร้างกอ้นเล็กๆ ข้ึนมาเอง แลว้หลุดออกมา  
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 ไม่ควรเล้ียงในสภาวะท่ีมีแสงมาก  
 สาหร่ายมาริโมะตอ้งการปุ๋ยคาร์บอนเหมือนไมน้ํ้าทัว่ไป แต่ไม่แนะนาํใหใ้ชค้าร์บอนนํ้า 
 หากขนของสาหร่ายเป็นสีเหลืองหรือนํ้ าตาล เกิดจากการผิดสมดุลของเกลือแร่และ

แบคทีเรีย แกไ้ขโดยถูส่วนท่ีเปล่ียนสีออกเบาๆ แลว้เติมเกลือทะเลลงไปความเขม้ขน้ร้อยละ 5 (กฤษณา, 2557) 

  3) สไปโรไจรา (Spirogyra spp.) 

      รู้จกักนัทัว่ไปในช่ือภาษาไทยว่า “เตา” หรือ “เทานํ้ า” มกัพบลอยเป็นแพหรือติดกบัวตัถุ 
มีลกัษณะเป็นเส้นสายไม่แตกแขนง มีสีเขียวสด มีเมือกปกคลุม เม่ือจบัดูจะรู้สึกล่ืนมือ และเน่ืองจากมีคลอโรพลาสต์
จึงสามารถสร้างอาหารไดเ้องโดยอาศยักระบวนการสังเคราะห์แสง  มกัพบอยูใ่นแหล่งนํ้ าตามธรรมชาติซ่ึงเป็น
นํ้าน่ิงหรือนํ้าไหลเอ่ือยๆ และพบมากในฤดูฝน 

      สาหร่ายชนิดน้ีนิยมบริโภคเป็นอาหารในหลายประเทศแถบอินโดจีน เช่น พม่า ลาว ไทย ซ่ึง
สําหรับประเทศไทยนั้นจะเป็นอาหารพื้นเมืองของภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยนาํมาปรุงเป็น
อาหารประเภทยาํ ลาบ นํ้ าพริก ตม้จืด เจียวไข่ แกงส้ม โดยมีคุณค่าทางโภชนาการโดยคิดเป็นร้อยละของ
นํ้ าหนกัแห้งประกอบดว้ยโปรตีนร้อยละ 18.63-23.76 ไขมนัร้อยละ 2.86-5.21 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 53.98-56.31 
เส้นใยร้อยละ 6.24-7.66 และเถา้ร้อยละ 11.78 (ภณัฑิลา, 2557) นอกจากจะเป็นอาหารพื้นบา้นแลว้ ยงัมีนกัวิจยั
สนใจนําสาหร่ายสไปโรไจรามาพัฒนา โดยชวนพิศ (2555) ได้ศึกษาผลของสภาวะการอบแห้งต่อการ
เปล่ียนแปลงคุณภาพและกิจกรรมตา้นอนุมูลอิสระของสาหร่ายเทานํ้ าอบแห้งปรุงรส โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ศึกษาการใชป้ระโยชน์จากสาหร่ายเทานํ้ าท่ีมีราคาถูกเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยพบวา่กระบวนการทาํแห้งและอุณหภูมิ
มีผลต่อการเปล่ียนแปลงคุณภาพและฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระของสาหร่ายเทานํ้ า ดงันั้น ควรศึกษาสภาวะดงักล่าว
ใหดี้ก่อนการผลิต ผลการศึกษายงัรายงานวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ชอบสาหร่ายอบแห้งรสดั้งเดิม (ซีอ๊ิวขาว นํ้ าตาล) 
มากท่ีสุดร้อยละ 33.16 โดยส่วนใหญ่ตอ้งการใหเ้สริมพริกไทยลงไปและตอ้งการใหบ้รรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยล ์

6. ประโยชน์ของสาหร่ายด้านอืน่ๆ 

 นอกจากการนาํสาหร่ายมาใช้ประโยชน์ในการนาํมาเป็นอาหาร ดงัท่ีกล่าวไปขา้งตน้แลว้ สาหร่ายยงัมี
ประโยชน์ในดา้นอ่ืนๆ  ยกตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 

 6.1 การใช้สาหร่ายในอุตสาหกรรม 
        นอกจากการนาํสาหร่ายมาบริโภคเป็นอาหารหรือใชเ้ป็นส่วนประกอบของอาหารโดยตรงแลว้ ยงั
นิยมนาํสารสกดัจากสาหร่ายมาใชใ้นอุตสาหกรรมการผลิตวุน้ แอลจิเนต และคาร์ราจีแนนอีกดว้ย 

 วุน้ (Agar) เป็นสารจาํพวกโพลีแซคคาไรด์ สกดัไดจ้ากสาหร่ายสีแดง องค์ประกอบท่ีสําคญั
ของวุน้คือ อะกาโรส (Agarose) และอะกาโรเพคติน (Agaropectin) โดยปริมาณและคุณภาพของวุน้จะข้ึนอยูก่บั
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ชนิดของสาหร่าย ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาล สามารถนาํวุน้จากสาหร่ายมาประกอบอาหาร ใช้เป็น
อาหารเล้ียงจุลินทรีย์ในห้องปฏิบติัการจุลชีววิทยา ใช้เป็นสารคงรูป (Stabilizer) หรือใช้เป็นส่วนผสมของ
เคร่ืองสาํอางบาํรุงผวิ ฯลฯ 

 แอลจิเนต (Alginate) สกดัไดจ้ากสาหร่ายสีนํ้ าตาล  ปกติเม่ืออยู่ในเซลล์จะอยู่ในรูปของกรด
แอลจินิกซ่ึงไม่ละลายนํ้า แต่เม่ือสกดัออกมาแลว้จะอยูใ่นรูปของเกลือแอลจิเนตซ่ึงละลายนํ้ าได ้เม่ือละลายนํ้ าจะ
ไดส้ารละลายขน้ เหนียว นิยมใชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร เช่น นม ไอศกรีม ฯลฯ นอกจากน้ียงัใชใ้นอุตสาหกรรม
ผลิตกระดาษ และเคร่ืองสาํอางอีกดว้ย 

 คาร์ราจีแนน (Carrageenan) สกดัไดจ้ากสาหร่ายสีแดง สามารถละลายนํ้าไดดี้ มี 2 ชนิด 
1) แคปปา คาร์ราจีแนน (Kappa Carrageenan) ละลายได้ในนํ้ าร้อน ตกตะกอนได้ใน

สารละลายท่ีมีโปตสัเซียม ถา้มีแคปปาคาร์ราจีแนนมากจะมีความแขง็สูง 
2) แลมบ์ดา คาร์ราจีแนน (Lambda Carrageenan) ละลายได้ในนํ้ าเย็น ไม่ตกตะกอนใน

สารละลายท่ีมีโปตสัเซียม 
คาร์ราจีแนนใชเ้ป็นสารคงรูปในผลิตภณัฑอ์าหาร เช่น ไอศกรีม และผลิตภณัฑข์นม นอกจากน้ี

ยงัใชใ้นอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ และเคร่ืองสาํอาง 

6.2 การใช้สาหร่ายเป็นยา 

       สาหร่ายบางชนิดมีสรรพคุณทางยา เช่น สาหร่ายสีนํ้าตาลบางชนิดสามารถรักษาคอพอก แกร้้อนใน
ได ้สาหร่ายสีเขียวแกมนํ้าเงินบางชนิดใหส้ารออกฤทธ์ิรักษามะเร็ง นอกจากน้ี สาหร่ายทะเลบางชนิดยงัสามารถ
รักษาอาการทอ้งร่วง โรคทางเดินปัสสาวะ และลาํไส้อกัเสบได ้ 

 6.3 การใช้สาหร่ายเพือ่บ าบัดคุณภาพน า้ทิง้จากโรงงานอุตสาหกรรม      
  การใชส้าหร่ายบาํบดันํ้าทิ้งนั้นมีมานานแลว้ โดยเฉพาะการใชส้าหร่ายสไปรูไลนาซ่ึงเม่ือเล้ียงในนํ้ าทิ้ง
ของการเกษตรและอุตสาหกรรมท่ีมีปริมาณไนเตรท แอมโมเนีย และฟอสเฟตสูง นอกจากจะช่วยบาํบดัคุณภาพ
นํ้าแลว้ ผลผลิตของสาหร่ายท่ีไดย้งัสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดอี้กและมีราคาดี 

 6.4 การใช้สาหร่ายเป็นอาหารสัตว์หรือเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ 
                 ในประเทศแถบยโุรป นิยมใชส้าหร่ายทะเลเป็นอาหารสัตว ์เช่น กระบือ โค แพะ แกะ เน่ืองจาก สัตว์
พวกน้ีมีนํ้ าย่อยพิเศษสามารถย่อยสลายผนังเซลล์ของสาหร่ายซ่ึงเป็นพวกเซลลูโลสได้ นอกจากน้ียงัมกัใช้
สาหร่ายสไปรูไลนาเป็นส่วนผสมในอาหารสัตวน์ํ้าเพื่อเร่งสี เน่ืองจากสีท่ีเกิดข้ึนบนตวัปลาโดยทัว่ไปจะเป็น
สีของรงควตัถุท่ีเป็นสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ และเน่ืองจากสัตวไ์ม่สามารถสังเคราะห์แคโรทีนอยด์ได้เอง จึง
จาํเป็นตอ้งไดรั้บจากอาหารเท่านั้น ดงันั้น ความเขม้ของสีท่ีปรากฏบนผิวปลาจะข้ึนอยูก่บัปริมาณแคโรทีนอยด์
ท่ีไดจ้ากอาหารนัน่เอง 
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 6.5 การใช้สาหร่ายเป็นปุ๋ ยชีวภาพ 
      สาหร่ายทะเลท่ีถูกพดัมากองบริเวณชายหาดในบางฤดูกาลสามารถนาํมาตากแห้งและใช้เป็นปุ๋ย
คุณภาพดีได้ เน่ืองจากมีคุณสมบติัในการอุม้นํ้ าทาํให้ดินชุ่มช้ืนอยู่เสมอ นอกจากน้ี สาหร่ายสีเขียวแกมนํ้ าเงิน
หลายชนิดยงัมีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศเพื่อใชใ้นกระบวนการทางชีวเคมีภายในเซลล์ ทาํ
ใหไ้ม่จาํเป็นตอ้งให้สารอาหารอนินทรียไ์นโตรเจนแก่สาหร่ายชนิดน้ี สาหร่ายสีเขียวแกมนํ้ าเงินสามารถพบได้
ในดินทัว่ไปโดยเฉพาะในท่ีช้ืนแฉะ เช่น ในนาขา้ว  จึงไดมี้งานวิจยัมากมายท่ีมีแนวคิดท่ีจะนาํสาหร่ายสีเขียว
แกมนํ้ าเงินน้ีมาเป็นปุ๋ยชีวภาพให้นาขา้ว เพื่อลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนซ่ึงมีราคาแพง โดยข้อมูล
เก่ียวกบัประโยชน์ของการใชปุ๋้ยชีวภาพจากสาหร่ายสีเขียวแกมนํ้าเงิน (สรวศิ, 2543) สรุปไดด้งัน้ี 
 1) ปุ๋ยชีวภาพช่วยพฒันาคุณภาพดิน โดยไม่เพียงแต่จะให้ธาตุอาหารไนโตรเจนเท่านั้น แต่ยงัมีธาตุ
อาหารหลกัและรองอ่ืนๆ ดว้ย โดยช่วยเพิ่มอินทรียว์ตัถุใหดิ้น 
 2) ช่วยประหยดัการใชปุ๋้ยเคมีลงไดค้ร่ึงหน่ึงหรือหน่ึงในสามของท่ีเคยใช ้เป็นการลดตน้ทุน 
 3) ช่วยผลิตและให้ออกซิเจนแก่รากข้าวในสภาพนํ้ าขงั ช่วยป้องกันและลดปัญหารากข้าวเน่า
เน่ืองจากแบคทีเรียและราในสภาพขาดออกซิเจน 
 4) สามารถปลดปล่อยฮอร์โมนพืชและกรดแอสคอร์บิกลงในนาขา้ว ช่วยให้ขา้วมีการเจริญเติบโต
ดีข้ึนและตา้นทานโรคมากข้ึน 
 5) สาหร่ายในปุ๋ยชีวภาพจะสร้างสปอร์เพื่อขยายพนัธ์ุโดยฝังตวัปะปนอยู่ในดิน ซ่ึงจะสามารถงอก
เจริญข้ึนเพื่อตรึงไนโตรเจนไดใ้หม่ในฤดูฝนของปีต่อๆ ไป 
 6) สาหร่ายในนาขา้วจะเป็นอาหารใหป้ลาในโครงการเล้ียงปลาในนาขา้วไดอี้ก 

 6.6 การใช้สารสกดัจากสาหร่ายในการก าจัดแมลงศัตรูพชื 
                      ไดมี้การศึกษาสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพของสาหร่าย โดยพบวา่ สาหร่ายมีทั้งสารออกฤทธ์ิตา้นจุลชีพ 
(แบคทีเรีย ยีสต ์และรา) สารออกฤทธ์ิตา้นราท่ีก่อโรคพืช  และสารออกฤทธ์ิตา้นสัตวใ์นกลุ่มแมลง อยา่งไรก็ตาม 
อาจมีการศึกษาให้มากข้ึน รวมถึงมีการพฒันารูปแบบและวิธีการใชใ้ห้เหมาะสม เพื่อให้สามารถนาํไปใชง้าน
จริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ        

 6.7 การใช้สาหร่ายเพือ่ประโยชน์ทางด้านการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ 
      สาหร่ายเป็นอาหารตามธรรมชาติของสัตวท์ะเลโดยเป็นจุดเร่ิมตน้ของการถ่ายทอดพลงังานในห่วงโซ่
อาหาร ดังนั้ น ในการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้ าจึงจาํเป็นต้องใช้สาหร่ายเพื่อเป็นอาหารสัตว์นํ้ าทั้ งในทางตรงและ
ทางออ้ม โดยในทางตรงคือ การใชเ้ป็นอาหารของลูกสัตวน์ํ้า โดยเฉพาะลูกกุง้ หรือหอยสองฝา และทางออ้มคือ
การใชส้าหร่ายเป็นอาหารของแพลงกต์อนสัตว ์แลว้นาํแพลงกต์อนสัตวไ์ปเป็นอาหารของลูกปลาอีกทีหน่ึง 
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7. บทสรุป 

 สาหร่ายเป็นกลุ่มของส่ิงมีชีวิตท่ีสามารถพบไดท้ัว่ไปในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นในแหล่งนํ้ าจืด นํ้ าเค็ม 
ในอากาศ ดิน หิมะ หรือแมก้ระทัง่พบอยู่กบัส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืน สืบพนัธุ์ไดท้ั้งแบบอาศยัเพศและไม่อาศยัเพศ 
มีความสําคญัต่อระบบนิเวศในฐานะเป็นผูผ้ลิต และยงัเป็นดชันีบ่งบอกคุณภาพนํ้ าอีกดว้ย เน่ืองจากสาหร่ายให้
คุณค่าทางโภชนาการสูง โดยให้พลงังานนอ้ย มีปริมาณแคลอรี โปรตีน ไขมนั และคาร์โบไฮเดรตไม่สูงมากนกั 
แต่มีแร่ธาตุและวิตามินซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย จึงกลายเป็นอาหารอีกชนิดหน่ึงท่ีนิยมนาํมาบริโภคใน
ปัจจุบนั และนอกจากจะมีประโยชน์ทางดา้นการบริโภคแลว้ สาหร่ายยงัมีประโยชน์ในดา้นอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ไดแ้ก่ การใชบ้าํบดัคุณภาพนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม การใชเ้ป็นอาหารสัตวห์รือเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว ์
การใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพ การใชส้ารสกดัจากสาหร่ายในการกาํจดัแมลงศตัรูพืช และการใชเ้พื่อประโยชน์ทางดา้น
การเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า จากประโยชน์เหล่าน้ีทาํใหเ้ห็นวา่ สาหร่ายอาจเป็นอีกหน่ึงตวัเลือกในการพฒันาเศรษฐกิจ
ของประเทศใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 
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