
 1 

   ความหลากหลายของสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินและ 
สาหรายสีเขียวในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  อําเภอเมอืง  จังหวัดสงขลา 

 
Diversity of Blue Green Algae  and Green Algae  

at  Songkhla Rajabhat University in  Muang Distinct, Songkhla Province 
 

เสาวนิตย  ชอบบุญ  และ  พชัรี  หลุงหมาน 
Saowanit  Chobbun  and  Patcharee Lungmann 

โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
Program of Biology  and Applied Biology,  Faculty of Science and Technology,  Songkhla Rajabhat University 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาความหลากหลายของสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินและสาหรายสีเขียว ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มี
วัตถุประสงคในการวิจัยเพ่ือสํารวจและเก็บรวบรวมชนิดของสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินและสาหรายสีเขียว โดยเก็บ
ขอมูลระหวางเดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 บริเวณแหลงน้ํา พื้นดิน วัสดุตางๆ ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จํานวน 8 สถานี นําตัวอยางท่ีเก็บมาเพาะเล้ียงในอาหารเหลว BGA, BG-11, 
Allen, s และ NS III บมภายใตแสงฟลูออเรสเซนต เปนเวลา 7 วัน ทําการแยกสาหรายใหบริสุทธ์ิบนอาหาร
แข็ง และตรวจลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใตกลองจุลทรรศนแบบใชแสง เพือ่วินิจฉัยหมวดหมูตั้งแต
ระดับ ดวิิชัน  อันดับ วงศ สกุล และ ชนิด ตามแนววินิจฉัยของ Smith (1950), Desikachary (1959),  
Komárek และ Anagnostidis (1998), กาญจนภาชน (2527), ลัดดา (2544) และมัณฑนา (2543)  ผลการศึกษา
พบ 30 สกุล 66  ชนิด อยูในดิวิชัน Cyanophyta 21 สกุล 51 ชนิด ดวิิชัน Chlorophyta 9 สกุล 16 ชนิด การ
กระจายของสาหรายในมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา พบวาสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินสกุล Oscillatoria  มีการ
กระจายมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 100 รองลงมาไดแก   Nostoc และ Calothrix  คิดเปนรอยละ 62.5 ในสวน
ของสาหรายสีเขียวสกุล Scenedesmus มีการกระจายมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50  รองลงมาไดแก Chlorella 
คิดเปนรอยละ 37.5  
 

คําสําคัญ     สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน  สาหรายสีเขียว  ความหลากหลาย 
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Abstract 
 
 The diversity of blue green algae found at Songkhla Rajabhat University from May to November  
2008 is documented. Samples were collected from 8 stations of fresh water, soil surface and other 
materials and cultured in BGA, BG-11, Allens’s and NA III medium under fluorescent light for 7 days at 
29 oC. The algae were subsequently purified on solid medium. Morphological identification was done with 
the light compound microscope. Fifty-one species in 21 genera of  Division Cyanobacteria and 16 species 
in 9 genera of Division Chlorophyta were found. The most common cyanophytes species of Oscillatoria , 
with species of that genus found at all sites; this was followed by Nostoc and Calothrix, species of each 
which were found at 62.5 % of the site. The most common genera of green algae were Scenedesmus, with 
species found at 50 %  of the sites, and Chlorella represented at 37.5 %. 
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บทนํา 
 

สาหรายขนาดเล็กเปนจุลินทรียอีกกลุมหนึ่งท่ีนํามาใชเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตภณัฑธรรมชาติ เชน  
โปรตีนเซลลเดียว กรดไขมันท่ีจําเปน ผลิตน้ํามันชีวภาพ  (Chisti, 2009, pp. 294-306) พอลิเมอรชีวภาพ
(Hokputsa et al., 2003, pp. 27-32) เพื่อนํามาใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน เปนอาหารเสริมสุขภาพ    
(อาภารัตน มหาขันธ, 2550, น. 55-57) ใชในทางการแพทยและเภสัชกรรม ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง รวมท้ัง
ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว นอกจากนี้สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินสามารถผลิตสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ เชน  
Calothrix sp. TISTR 8906 สรางสารยับยั้งเช้ือรา Macrophomina  phaseolina  ซ่ึงกอโรคในถ่ัวเขียว 
(Mahakhant et al., 1998, pp.3-7 ) สารพิษ Cyanotoxin จําพวกเพปไทด อัลคาลอยด และไลโปพอลิแซ็กคา
ไรด   สามารถนํามายับยั้งเซลลมะเร็ง (Voloshko et al., 2008, pp.100-110)  และยงัพบวาสาหรายขนาดเล็ก
สามารถกําจัดโลหะหนกัในแหลงน้ํา เชน Euglena  gracilis  ชวยกําจดัไอออนของสังกะสีไดถึง 5 มิลลิกรัม
ตอกรัมน้ําหนกัแหง (Fukami, 1998,  pp. 2343-2344)    Oscillatoria pseudogeminata var unigranulata 
สามารถกําจัดไนเตรต ฟอสฟอรัส แอมโมเนีย คลอไรดและซัลเฟตในน้ําเสียจากโรงงานกระดาษและยัง
สามารถยอยสลายสารประกอบอะโรมาติกท่ีมีความเปนพิษสูง เชน ฟนอลได 100 มิลลิกรัมตอลิตร (ดวง
รัตน  อินทร, 2548, น. 18-21) เปนตน ในดานการเกษตรกรรมใชสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินผลิตปุยชีวภาพ 
เนื่องจากสามารถเพิ่มไนโตรเจนใหกับดิน และยังปลดปลอยฮอรโมนท่ีกระตุนการเจริญเติบโตของพืช 
รวมท้ังปลอยออกซิเจนใหกบัดินชวยยดึเหนี่ยวอนุภาคของดินใหจับกนัเปนโครงสรางท่ีคงทนตอการชะลาง
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จากประโยชนของสาหรายขนาดเล็กท่ีกลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาความหลากหลาย
ชนิดของสาหรายและเก็บรวบรวมชนิดสาหรายไวไมใหสูญพันธุ อันเนื่องจากความเส่ือมโทรมของ
ส่ิงแวดลอม ตลอดจนเพ่ือนําไปใชประโยชนเพื่อการเรียน การสอน และศึกษาวจิัยตอไป 

 
 


