4.9 สาหราย

สาหราย (algae) เปนสิ่งมีชีวติ ที่จัดอยูใ นกลุมยูคาริโอต (eucaryote) สวนใหญจะมี
คลอโรฟลลที่เปน สารสีเขียวที่ใชในการสังเคราะหแสง มีทั้งที่เปนเซลล เดียวอยูเปนอิสระเกาะติด
กับพืชอื่นหรือกอนหิน อยูเปนกลุม เปนสาย จนถึงมีโครงสรางซับซอนสาหรายแตละชนิดจะมีชนิด
ของรงควัตถุ ชนิดของอาหารที่ สะสมไวภายในเซลล สารประกอบทางเคมีของผนังเซลล ลักษณะ
และตําแหนงของอวัยวะทีใ่ ชในการเคลื่อนที่ (flagella) และอวัยวะสืบพันธุแตกตางกัน จาก
คุณสมบัติที่แตกตางกันดังกลาวสามารถแบงสาหรายออกเปนกลุมๆ ได 7 กลุมดังนี้
1. ดิวิชัน คลอโรไฟตา (Division Chlorophyta) สาหรายในกลุมนี้มีชื่อเรียกทั่วไป
วา สาหรายสีเขียวจัดเปนกลุมที่ใหญที่สุด พบทั้งในน้ําจืด น้ําเค็ม และน้ํากรอย บางชนิดลอยตามผิว
น้ํา บางชนิดเกาะกับ พืชอืน่ หรือกอนหิน บางชนิดอาศัยอยูในเซลลสิ่งมีชีวิตอื่น เชน ในโปรโตซัว
ไฮดรา หรือฟองน้ํา ในแหลงน้ําธรรมชาติ บางครั้งจะพบวาน้ํามีสีเขียวเขม เกิดขึ้น สีเขียวดัง
กลาวคือ สาหรายในกลุมนี้เปนสวนใหญ

2. ดิวิชัน ยูกลีโนไฟตา (Division Euglenophyta) สาหรายในกลุมนี้มีอยู 2 พวกคือ
พวกที่สังเคราะหอาหารเองได และพวกที่สงั เคราะหอาหารเองไมได สวนใหญจะมีรูปรางเปนเซลล
เดียว เคลื่อนที่ได มีลักษณะคลายโปรโตซัว

3. ดิวิชัน แคโรไฟตา (Division Charophyta) สาหรายในกลุมนี้พบมากในบอน้ําจืด
ในทะเลสาบ หรือแหลงน้ําที่มีหินปูนละลายอยู สาหรายในกลุมนี้จะ มีลักษณะคลายพืชชั้นสูงมาก
เชน มีสวนที่ทาํ หนาที่คลายลําตน ใบ และราก
4. ดิวิชัน ฟโอไฟตา (Division Phaeophyta) สาหรายในกลุมนี้มีชื่อเรียกทั่วไปวา
สาหรายสีน้ําตาล เนื่องจากภายในเซลลของสาหรายกลุมนี้มี รงควัตถุพวก ฟูโคแซนทิน
(fucoxanthin) ที่ทําใหเกิดสีนา้ํ ตาลมากกวารงควัตถุอื่น สาหรายในกลุมนี้มีประโยชนทางเศรษฐกิจ
มาก คือ บางชนิด ใชเปนอาหารโดยตรง ซึ่งนิยมรับประทานกันในยุโรป บางชนิดนํามาสกัด
สารประกอบพวกแอลจิน (algin) เพื่อใชทําสี ทํายา และขนมหวานบางชนิด
5. ดิวิชัน คริสโซไฟตา (Division Chrysophyta) สาหรายในกลุมนี้มีรงควัตถุฟู
โคแซนทินเหมือนสาหรายสีน้ําตาล แตมีในปริมาณนอยกวา แบงไดเปน 3 พวกใหญ คือ สาหรายสี
เขียวแกมเหลือง สีน้ําตาลแกมเหลือง และไดอะตอม กลุมที่มีประโยชนทางเศรษฐกิจมากคือ ได
อะตอม เนื่องจากการตายทับถม กันของพวกไดอะตอมเปน เวลานาน จนกลายเปนไดอะตอมมา
เชียส เอิรท (diatomaceous earth) ซึ่งมีประโยชนในดานอุตสาหกรรมตางๆ มากมาย เชน ยาขัด
เครื่องเงิน เครื่องทองเหลือง ใชในการฟอกสี และเปนฉนวน

6. ดิวิชัน ไพรโรไฟตา (Division Pyrrophyta) สาหรายในกลุมนี้สวนใหญจะเปน
เซลลเดียว พบทั้งในน้ําจืดและน้ําเค็ม ในทะเลบางครั้งจะเกิดปรากฏการณ น้ําทะเลเปลี่ยนสี สวน
ใหญจะเกิดจากสาหรายในกลุมนี้เจริญเติบโตและเพิ่มจํานวนมากผิดปกติ (water boom) ซึ่งชาว
ทะเลเรียกวา ขีป้ ลาวาฬ
7. ดิวิชัน โรโดไฟตา (Division Rhodophyta) สาหรายในกลุมนี้มีชื่อเรียกทั่วไปวา
สาหรายสีแดง มีประโยชนตอ มนุษยเชนเดียวกับสาหรายสีน้ําตาล เนื่องจากสารเมือกที่สกัดออกจาก
ผนังเซลลเรียกวา คารแรจีแนน (carrageenan) นํามาผลิตเปนวุนได นอกจากนี้สาหรายสีแดงยังนํามา
ประกอบ เปนอาหารโดยตรงที่ทุกคนรูจักกันดีในชื่อ “จีฉาย”

จุลสาหราย
ในโลกแหงการวิจัยและพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การนํา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชน สูงสุดทั้งทางการ เกษตรและอุตสาหกรรมนั้น จุล
สาหรายนับวาไดรับความสนใจเปนอยางมาก ในการนํามาใชเปนวัตถุดิบ เพื่อการผลิตสินคาที่มี
คุณคามากมาย

จุลสาหราย (microalgae) เปนพืชชั้นต่ําที่ไมมีระบบทอน้าํ ทอ–อาหาร มีขนาดเล็กมากจน
ไมสามารถมองเห็นชัดเจน ดวยตา เปลา ตองตรวจดูดวยกลองจุลทรรศนที่มีกําลังขยายสูง การดํารง
ชีพเปนแบบพึง่ ตนเอง โดยการผลิตสารอาหาร และ พลังงาน ผานกระบวนการสังเคราะหแสง
บริเวณทีพ่ บจุลสาหรายคือแหลงน้ําที่มีสีเขียว พืน้ ดินที่ชนื้ แฉะ บนผิวใบไม ตนไม รองน้ํา หรือพื้น
ผนัง ที่มีความชื้นสูง จุลสาหรายชอบอยูรวมกันเปนกลุมกอน (colony) จึงพบเห็นในลักษณะเปน
แผนสีเขียวสด หรือ สีเขียวคล้ํา บางครั้งมีลักษณะเปนเมือกลื่นๆ จุลสาหรายจัดเปนทรัพยากร

ชีวภาพ (bioresource) ที่มีความสําคัญยิ่งทางเศรษฐกิจ เนือ่ งจากสามารถนํามาเพาะเลีย้ งเพิ่มปริมาณ
เปนจํานวนมากไดตามความตองการ และมีศักยภาพในการนํามาเปนวัตถุดิบของโรงงาน
อุตสาหกรรมตางๆ เพื่อผลิตสารที่เปนประโยชนหลายชนิด เพราะภายในเซลลของ จุลสาหรายมี
สารที่เปนองคประกอบทางเคมี ซึ่งมีความสําคัญทางเศรษฐกิจและมีคณ
ุ คาในเชิงพาณิชยสูงอยู
มากมาย อันไดแก กรดอะมิโนที่จําเปนหลายชนิด กรดไขมันไมอิ่มตัว วิตามิน เกลือแร รงควัตถุ
หรือสีธรรมชาติและสารปฎิชีวนะ เปนตน ปจจุบันการวิจัยและพัฒนาในการนําจุลสาหรายมาใชใน
วงการอุตสาหกรรมกาวหนาอยางรวดเร็วโดยมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการนําจุลสาหรายมาใช
ประโยชนในการผลิตดังนี้

1. อุตสาหกรรมอาหารสําหรับคน โดยการนําจุลสาหรายในสกุล Spirulina, Chlorella,
Dunaliella และ Monodus มาผลิตในรูปอาหารเสริมสุขภาพ
2. อุตสาหกรรมอาหารสัตว สาหรายที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอยูในสกุล Spirulina,
Oscillatoria, Scenedesmus, Tetraselmis และ Chaetoceros เปนตน
3. อุตสาหกรรมผลิตปุยชีวภาพ เปนการนําจุลสาหรายที่มคี ุณสมบัติพิเศษในการตรึง
ไนโตรเจนจากอากาศได และมีความสามารถสรางและปลดปลอย สารกระตุนการ
เจริญเติบโตใหแกพืช จุลสาหรายในกลุมนี้เปนสาหรายสีน้ําเงินแกมเขียวในสกุล
Anabaena, Calothrix, Cylindrospermum, Fischerella, Hapalosiphon, Mastigocladus,
Nostoc, Scytonema, Stigonema และ Tolypothrix เปนตน
4. อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมีภัณฑ ไดแก รงควัตถุหรือสีธรรมชาติและสารปฎิชีวนะ
ซึ่งไดจากจุลสาหรายในสกุล Spirulina, Chlorella, Dunaliella, Scytonema, Haematococcus
และ Fischerella
นอกจากการนําจุลสาหรายมาใชประโยชนทางอุตสาหกรรมแลว ยังสามารถ
นํามาใชแกไขปรับปรุงและรักษาสภาวะแวดลอมของแหลงน้ํา โดยเฉพาะน้ําเสียจาก

โรงงานเพราะจุลสาหรายเปนผูผลิตออกซิเจนจากกระบวนการสังเคราะหแสง ออกซิเจนที่
เกิดขึ้นนี้จะสงผลใหน้ํามีคุณภาพดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกับจุลสาหรายยังมีคุณสมบัติพิเศษใน
การลดมลพิษทางน้ําอันเกิดจากสารโลหะหนักจากโรงงาน อาทิ ตะกัว่ ปรอท แคดเมียม
และสารหนู
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