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สาหร่ายทะเล
อัญชุลี  เลิศสงคราม
กลุ่มวิจัยชีววิเคราะห์

	 3.	Brown	 seaweed	 (สาหร่ายสีน�า้ตาล)	 อยู่ในน่านน�้าทะเล 

ที่ลึกปานกลาง	 (Middle	 section)	มีขนาดยาวตั้งแต	่10	 เซนติเมตร	 

ถึง	 100	 เมตร	 สาหร่ายสีน�้าตาลเป็นสาหร่ายที่มีคุณค่ามากท่ีสุด	 

เพราะมีส่วนประกอบของ	amino	acids,	vitamins	และ	minerals	

มากที่สุด	ยกตัวอย่างเช่น	ascophyllum	nodosum	

(Seaweeds)

 าหร่ายทะเล เป็นพืชชั้นต�่า ไม่มีระบบท่อล�าเลียงอาหารจากรากสู่ล�าต้นและใบแบบพืชชั้นสูง

เช่น หญ้าทะเล แต่จะใช้วิธีดูดซับน�้าและแร่ธาตุจากน�า้ทะเลสู่เซลล์ต่าง ๆ โดยตรง พืชกลุ่มนี้

ไม่มีดอกและผล แต่แพร่กระจายพันธุ์ด้วยการสร้างสปอร์และแบ่งตัว สาหร่ายทะเลมีลักษณะมากมาย

หลายแบบ ตั้งแต่แบบที่เป็นแพลงก์ตอนลอยไปมาในน�้า ซึ่งมีขนาดเล็กมากมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า  

บางชนิดเป็นเซลล์เดีย่ว บางชนดิจบัตวักนัเป็นกลุม่เซลล์ หรอืเป็นสาย จนถงึชนดิทีเ่ป็นต้นดคูล้ายพืชชัน้สงู

รูปที่ 2			สาหร่ายสีเขียว	(Green	algae)

รูปที่ 3			สาหร่ายสีน�้าตาล	(Brown	algae)

รูปที่ 1			สาหร่ายสีน�า้เงิน	(Blue	algae)

	 สาหร่ายทะเล	 แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่	ๆ	ตามโครงสร้างและ 

สีของสารสังเคราะห์แสง	ได้เป็น	4	กลุ่ม	คือ

	 1.	 Blue	 seaweed	 (สาหร่ายสีน �้าเงิน)	 จัดเป็นสาหร่าย	 

cell	 เดียว	 และมีขนาดเล็ก	 (Microscopic	 and	 unicellular)	 

ยกตัวอย่างเช่น	spirulina	

	 2.	Green	 seaweed	 (สาหร่ายสีเขียว)	 มีขนาด	 10	 -	 50	

เซนติเมตร	 จะพบบริเวณน�้าทะเลในส่วนที่ตื้น	ๆ	 (Upper	 section)	 

ยกตวัอย่างเช่น	aosa,	fucus	vesiculosus	และ	laminaria	digitata	

	 4.	Red	seaweed	(สาหร่ายสีแดง)	อยูใ่นส่วนน่านน�า้ทีล่กึทีส่ดุ	

(Deepest	level)	มีขนาดยาวตั้งแต	่10	-	40	เซนติเมตร	ยกตัวอย่าง

เช่น	codium,	corallina	

 

รูปที่ 4			สาหร่ายสีแดง	(Red	algae)
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ยังมีเซลล์ขนาดใหญ	่สามารถเก็บเกี่ยวได้ง่าย	ผนังเซลล์บางจึงถูกย่อย

และดูดซึมได้เร็วกว่าสาหร่ายสีเขียวซึ่งมีผนังเซลล์หนา	

 - ใช ้เป ็นอาหารสัตว์	 สาหร่ายสามารถน�าไปเลี้ยงสัตว ์ 

กระเพาะเดี่ยว	เช่น	หมู	และสัตว์ปีกได้เป็นอย่างด	ีนอกจากนี้สาหร่าย

ยังเป็นอาหารที่จ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการเลี้ยงสัตว์น �้าวัยอ่อนที่กินพืช 

เป็นอาหาร	 เช่น	ปลา	กุ้งและแพลงก์ตอนสัตว์	 เช่น	 ไรแดง	 ไรน�้าเค็ม	 

ในประเทศญี่ปุ่นใช้สาหร่ายเกลียวทองเลี้ยงปลาไหล	ปลาเทราต์	กุ้ง	 

ปลาคาร์ฟสี	 เป็นต้น	ท�าให้เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลา

สวยงามได้พัฒนาก้าวไกลออกไปมาก	

 - ใช้ในการก �าจัดน�้าเสีย	การใช้สาหร่ายในการก�าจัดน�้าเสีย 

ร่วมกับแบคทีเรีย	 โดยแบคทีเรียจะท�าการย่อยสารประกอบอินทรีย ์

ต่าง	ๆ	ที่มีอยู่	ได้แก่	โปรตีน	คาร์โบไฮเดรต	ไขมัน	ให้เป็นสารประกอบ				

อนินทรีย์	เช่น	แอมโมเนียม	ไนเตรต	คาร์บอนไดออกไซด์	และเกลือแร่

ต่าง	ๆ	 ในสภาพการเกิดที่มีอากาศ	 (Aerobic)	 หรือไม่มีอากาศ	 

(Anaerobic)	จากนัน้สาหร่ายจะใช้สารประกอบเหล่าน้ีในกระบวนการ

เมแทบอลิซึมต่าง	ๆ	 ส�าหรับสาหร่ายที่ได้จากระบบก�าจัดน�้าเสียนี	้ 

อาจน�ามาใช้เป็นอาหารสัตว	์ปุ๋ยพืชสด	หรือใช้ในการท�าก๊าซชีวภาพได	้ 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง	 ได้แก่	 การศึกษาการเจริญเติบโตของสาหร่าย	 

Spirulina platensis	ทีเ่พาะเล้ียงในมลูหมผูสมมลูไก่ทีม่กีารหมนุเวยีน

ของสารอาหารแตกต่างกัน	 การผลิตสาหร่ายเกลียวทองจากน �้าท้ิง

โรงงานแป้งมนัส�าปะหลงั	การเล้ียงสาหร่ายเกลียวทองจากน �า้ทิง้โรงงาน

น�้าอัดลม	เป็นต้น	

 - ใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพ	สาหร่ายสีน�า้เงินแกมเขียว	(Blue	green	

algae)	รู้จักกันแพร่หลายในแง่ของการใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพ	จากการวิจัย

ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	พบว่า

สาหร่ายสีเขียวแกมน �้าเงินในนาข้าวบางชนิดสามารถตรึงไนโตรเจน 

ในอากาศให้เป็นสารประกอบไนโตรเจน	 เช่น	แอมโมเนียม	 ท�าให้ข้าว

เจริญเติบโต	ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์	Anabaena	 sp.	และ	Nostoc	 sp.	 

พันธุ์ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	พบใน

ประเทศและให้ผลผลิตด	ีมีชื่อว่า	Anabaena siamensis 

 - ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องส�าอาง	 สาหร่ายประกอบด้วย	 

สารเคมีบางชนิดที่ช่วยในการรักษาผิวหนัง	 ชนเผ่า	 Kanembu	 ท่ีอยู่

รอบทะเลสาบชาด	 ได้ใช้สาหร่ายเกลียวทองรักษาโรคผิวหนังบางชนิด	 

การศึกษาในประเทศญี่ปุ ่นพบว่า	เครื่องส�าอางที่ผสมสาหร่ายและ 

สารสกัดจากสาหร่ายเกลียวทองช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้นและลดริ้วรอย	

ส่วนในประเทศไทยมีบริษัทหลายแห่งที่ใช ้สาหร่ายเกลียวทอง 

เป็นเครื่องส�าอางในรูปครีมบ�ารุงผิว	

 - ใช้ในอุตสาหกรรมยา	 นักวิทยาศาสตร์และนายแพทย ์

หลายท่านได้ทดลองใช้สาหร่ายเกลยีวทองในการป้องกนัและรกัษาโรค

ต่าง	 ๆ	 เช่น	 โรคเบาหวาน	 โรคกระเพาะอาหาร	 อีกทั้งยังช่วย 

ส่วนประกอบทางเคมีที่ส�าคัญของสาหร่ายทะเล

 Amino acid:		ที่พบว่าเป็นองค์ประกอบในสาหร่ายทะเล	คือ	

Cysteine,	 Lysine,	Aspartic,	Glutamic,	 Proline,	Methionine,	

Tryptophane,	Arginine,	และ	Ornithine

 Vitamins:		ประกอบด้วย	A,	C,	B1,	B2,	B12,	E,	D	ซึ่งจะมี

ส่วนในการช่วยซ่อมแซมเส้นเลือดที่แตก	ช่วยในการสมานแผล	และยัง

มีฤทธิ์เป็น	antioxidants	(สารต้าน	free	radical)	ด้วย	

 Mineral salts:	 โดยเฉพาะอย ่างย่ิง	 magnesium,	 

potassium,	calcium	และ	silicon	ซึ่งจะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับ	tonic	 

potential	ของ	cell	ป้องกัน	cell	เหี่ยว	และช่วยปรับสมดุลเกี่ยวกับ

ความชุ่มชื้นของเซลล์	(Cell)	

 Trace Elements:	ประกอบด้วย	Iodine,	Iron,	Manganese,	

Boron,	Cobalt,	Copper,	Zinc,	Bromium,	Nickel,	Strontium,	

Aluminum,	 Barium,	 Titanium,	 Silver,	 Gold,	 Chromium,	 

Fluorine,	Tin	ซึ่งแร่ธาตุเหล่านี้จะท�าหน้าท่ี	 catalysts	และช่วยเร่ง	

Biologic	 reactions	 ของสารต่าง	 ๆ	 เพื่อให้ซึมผ่านเข้าสู่ผิวหนัง 

ได้เร็วที่สุด 

การใช้ประโยชน์จากสาหร่าย
 
 -  ใช้เป็นอาหารมนุษย์	มนุษย์รู้จักน�าสาหร่ายมาใช้เป็นอาหาร

เป็นเวลานานแล้ว	เช่น	จนี	ญีปุ่น่	ใช้สาหร่ายสนี�า้ตาล	(Laminaria)	และ

สาหร่ายสีแดง	 (Porphyra)	หรือท่ีเรียกว่า	 จีฉ่าย	มาท�าอาหารพวก

แกงจืด	 ญี่ปุ่นผสม	 Chlorella sp.	 ลงในชา	 ซุป	 น�้าผลไม้	 บะหม่ี	 

และไอศกรีม	 ส�าหรับห้องปฏิบัติการสาหร่ายตามธรรมชาติ	คัดแยก 

สายพันธุ์บริสุทธิ์	วิเคราะห์ปริมาณโปรตีน	40	-	50	%	ศึกษาปัจจัยที่

เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายในห้องควบคุมเพ่ือใช้เป็น

ข้อมลูในการเล้ียงในอ่างขนาดใหญ่เพือ่เข้าสูอ่ตุสาหกรรม	ซึง่ผลงานวิจยั	

มีมากมาย	 เช่น	 การเพาะเล้ียงสาหร่าย	 Spirulina sp.	 ในอาหาร 

เลี้ยงเชื้อที่มีโซเดียมไบคาร์บอเนตระดับต่าง	ๆ	 กัน	 การคัดเลือกหา 

สภาวะที่ เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีน�้าเงินแกมเขียว 

Spirulina sp.	 เพื่อใช้เป็นอาหารมนุษย์	การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพันธุ ์

พื้นบ้าน	 เพื่อหาปริมาณโปรตีนเปรียบเทียบกับพันธุ์	 Scenedesmus 

acutus การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสาหร ่าย 

จากการเพาะเลี้ยงด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ	2	ชนิด	

	 ส�าหรับสาหร่ายเกลียวทอง	 เป็นท่ีรู ้จักกันอย่างกว้างขวาง 

ในปัจจุบันในรูปของอาหารเสริมสุขภาพ	 เน่ืองจากมีคุณสมบัติเด่น 

คือ	 มีปริมาณโปรตีนสูงถึง	 60	%	 และเป็นโปรตีนท่ีประกอบด้วย 

กรดอะมโินทีจ่�าเป็นกระจดักระจายอยูใ่นเซลล์อย่างได้สดัส่วน	มวีติามนิ	

เกลอืแร่	และสารให้สธีรรมชาตจิ�านวนมาก	นอกจากนีส้าหร่ายเกลียวทอง	
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เอกสารอ้างอิง 
	 1.	 http://www.sptantawan.com/web/brazilnuts.doc
	 2.	 สุพรรษา	เตียวหยิน.	2557.	(ออนไลน์).	แหล่งที่มา	:	http://www.sl.ac.th/html_edu/cgi-bin/sl/main_php/print_informed.php?id_count_

inform=5384.	25	พฤษภาคม	2557

ลดความเครียดและความไม่สมดุลในร่างกาย	 ในประเทศฝรั่งเศสได้

ทดลองใช้ยาที่ผสมสาหร่ายเกลียวทองทาแผล	 ท�าให้แผลแห้งเร็วขึ้น	

ธาตุแมกนีเซียมในคลอโรฟิลล์ยังมีบทบาทอย่างส�าคัญในการรักษา

บาดแผล	มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อป้องกันการเกิดของแบคทีเรียและ

ช่วยสร้างเซลล์ขึน้มาใหม่ด้วย	คลอโรฟิลล์ในสาหร่ายมโีครงสร้างเหมอืน

สารสีแดงในเลือด	 (Hemoglobin)	 นักวิทยาศาสตร์จึงแนะน �าให้ใช ้

คลอโรฟ ิลล ์ รักษาโรคโลหิตจาง	 นอกจากน้ีสาหร ่ายบางชนิด 

มีสารปฏิชีวนะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย	์ได้แก	่cyanophycin	

หรือ	marinamycin	ซึ่งสารเหล่านี้มีคุณสมบัติในการยับย้ังการเจริญ

ของแบคทเีรยีทีเ่ป็นสาเหตขุองโรคต่าง	ๆ	ได้	สาหร่ายสนี�า้เงนิแกมเขยีว	

scytonema	 No.11	 เป็นสาหร่ายที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	แยกได้จากดินนาจังหวัดพิษณุโลก	พบว่า	

สามารถผลิตสารปฏิชีวนะ	 cyanobacterin	 ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นทั้ง	 

algicide	และ	bacteriocide	ทีย่บัยัง้การเจรญิเตบิโตของสาหร่ายและ

แบคทีเรียบางชนิดได้	

 - ใช้ในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ	 สาหร่ายสีแดงพวก	 Elidium,	 

Gracilaria	สามารถน�าไปสกัดท�าเป็นวุ้น	 เพื่อน�าไปใช้ในการประกอบ

อาหาร	 และเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์	 สาหร่ายสีน �้าตาลพวก	 

Laminaria,	Ascophyllum,	Macrocystis	น�าไปสกัดเป็นแอลจิน 

หรือแอลจิเนต	ซึ่งน�าไปใช้ในการท�านม			ขนมปัง		ไอศกรีม		ขนมหวาน		

ลูกกวาด		สบู	่	แชมพูสระผม	เป็นต้น	

 สรุป

 สาหร่ายเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อ 

สภาพแวดล้อมของโลกและความเป็นอยู่ของมนุษย์	 เป็นส่วนหน่ึงของ

ต้นทางห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศ	 เป็นตัวการในการรักษาสมดุล 

ทางธรรมชาติ	สามารถสร้างสารพิเศษบางชนิดท่ีมีประโยชน์และโทษ

ต่อมนุษย์	 ฉะน้ันจึงมีการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของ

สาหร่ายเพือ่ทีจ่ะรวบรวมและจดัจ�าแนกให้เป็นระบบ	สามารถน�ามาใช้

ประโยชน์ต่อไปในอนาคต	

	 ปัจจุบันได ้มีพัฒนากรรมวิธีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเป็น 

แหล่งอาหารโปรตีนแล้วยังได้น�าสายพันธุ ์สาหร่ายที่มีศักยภาพที่

สามารถผลิตในทางการค้า	 เช่น	 Chlorella,	 Scenedesmusbs	 

Spirulina,	Dunaliella,	Haematococcus	 มาศึกษาหาสภาวะท่ี 

เหมาะสมในการเพาะเล้ียงเพื่อผลิตสารอาหาร	 หรือสารเคมีที่มี 

มูลค่าสูง	 รวมทั้งวิธีการสกัด	 การน�าไปใช้ประโยชน์และการแปรรูป 

ในด้านต่าง	ๆ	อีกด้วย

www.fisheriescoastalfeed.blogspot.com/2012/11/blog-post.htm




