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สาหร่ายเป็นจุลินทรียช์นิดหน่ึง สามารถสังเคราะหแ์สงเองได้โดย
ใช้รงควัตถุในการสังเคราะหแ์สงจงึสามารถสร้างอาหารเองได้ 
แหล่งทีพ่บสาหร่ายอยู่ในแหล่งน า้ทั่วไปทัง้ในน า้จดืและน า้เคม็ 
บริเวณทีช่ืน้แฉะ อับชืน้ เช่นบนเปลือกไม้ชืน้ ๆ  บนก้อนหนิ ผนัง
ก าแพง จงึจัดว่าสาหร่ายเป็นผู้ผลิตทีส่ าคัญในระบบนิเวศ 
เน่ืองจากเป็นอาหารของสัตวน์ า้ทีเ่รียกว่า ไฟโตแพลงกต์อน 
(Phytoplankton) ซึง่มีอยู่ประมาณ 1,800 สกุล จ านวน 
21,000 ชนิด ส่วนโครงสร้างของสาหร่ายเป็นแบบยูคาริโอต
ทัง้หมด ยกเว้นสาหร่ายสีเขยีวแกมน า้เงนิทีเ่ป็นแบบโปรคาริโอต 



phytoplankton 

 



• สัณฐานวิทยาของสาหร่าย 
 รูปร่างของสาหร่ายมทีัง้แบบทรงกลม รูปทอ่น รูปเกลียว จนถงึมรูีปร่างไม่
แน่นอน ขนาดมตีัง้แต่ 0.5 ไมครอนไปจนถงึยาวประมาณ 100 ฟุต อย่างไรกต็ามสามารถ
จัดแบง่สาหร่ายออกเป็น 2 พวกใหญ่ ๆ คอื 

 1. สาหร่ายเซลลเ์ดีย่ว (Unicellular Algae) เป็นสาหร่ายขนาด
เล็ก ลักษณะอยู่เป็นอสิระ แต่อาจลอยหรือเคลื่อนทีไ่ปมาในน า้หรือาจเกาะกับวัตถุต่าง ๆ 
ในน า้ และมรูีปร่างแตกต่างกันออกไป แบง่ออกเป็น 2 กลุ่มคอื 

•   1.1  พวกทีไ่ม่เคลื่อนที ่เป็นสาหร่ายพวกทีม่รูีปร่างแตกต่างกัน
ออกไป อาจมรูีปร่างกลม ทรงกระบอกหรือเกลียวหรือโค้งงอคล้ายพระจันทรเ์สีย้ว 

•   1.2  พวกทีเ่คลื่อนทีไ่ด้ เป็นสาหร่ายพวกทีส่ามารถเคลื่อนทีไ่ด้
โดยอาจใช้แส้เซลลห์รือบางชนิดเคลื่อนทีค่ล้ายอมบีาได้ 

 



 Chlamydomonas เป็นสาหร่ายสีเขียวเซลลเ์ดีย่ว 



 



•2. สาหร่ายหลายเซลล ์(Multicellular Algae) เป็น
สาหร่ายทีอ่ยู่รวมกันเป็นโคโลนีหรือเป็นสาย (Filament) 
หรือเรียงตวักันเป็นแผ่นหรืออาจมีเมือกมาหอ่หุ้มตัวกไ็ด ้บางชนิด
สามารถเคล่ือนทีไ่ดเ้น่ืองจากเซลลส์าหร่ายแตล่ะเซลลมี์แส้เซลลท์ี่
ช่วยในการพัดโบก 

 



 



โครงสร้างของสาหร่าย  
 
•  สาหร่ายมีรูปร่างทีแ่ตกต่างกัน บางชนิดเป็นเซลลเ์ดีย่ว ๆ  เป็น
เส้นสาย บางชนิดเป็นกลุ่ม ๆ  ประกอบด้วยโครงสร้างและหน้าที่
ดังต่อไปนี ้

•  1. ผนังเซลล ์(Cell Wall) ส่วนใหญ่ผนังเซลลข์อง
สาหร่ายมีรูปร่างบางแต่มคีวามแข็งแรง เช่นไดอะตอมมผีนังเซลล์
ประกอบด้วยสารซิลิกาจงึมีความหนาและแข็งแรง ซึ่งในส่วนของผนัง
เซลลด์ังกล่าวสามารถน ามาสกัดและใช้ประโยชนไ์ด้หลายอย่าง เช่นท า
ยาสีฟันและอาหารเป็นต้น 

•2. เยือ่หุม้เซลล ์(Cell Membrane) ยูกลีนามีเยือ่
หุม้เซลลท์ีส่ามารถยดืหยุ่นได้ (Periplast)  

 



• 3. นิวเคลียส (Nucleus) มองเหน็ได้อย่างชัดเจน 

• 4. ออแกนเนลอ์ื่น ๆ  เช่นเม็ดแป้ง หยดน า้มัน และแวคคิวโอ คลอ
โรพลาสต์มีรงควัตถุคือคลอโรฟิลล ์และรงควัตถุอื่น ๆ ในอาจพบใน
สาหร่ายประเภทต่าง ๆ เช่น แซนโทฟิลล ์(Xanthophyll) และ 
ไฟโคบลิิน (Phycobilin) เช่น คลอโรฟิลลเ์อสามารถพบได้ใน
สาหร่ายทุกชนิด ส่วนคาโรทนีอยด ์(Carotenoid) และแซนโท
ฟิลล ์(Xanthophyll) พบได้ในสาหร่ายสีแดง 

• 5. แฟลกเจลลา (Flagella) มีเพยีง 1-2 เส้น มีหน้าทีใ่นการ
เคลื่อนที ่สาหร่ายบางประเภทไม่สามารถเคลื่อนทีไ่ด ้

 



Morphology of algae 

 



• การสืบพันธุข์องสาหร่าย  
•  สาหร่ายสามารถสืบพันธุท์ัง้แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ 
ดังนีค้ือ 

• การสืบพันธุแ์บบไม่อาศัยเพศ (Asexual Reproduction) 
มีหลายวธีิเช่น 

•  แฟลกเมนเตช่ัน (Fragmentation) เกดิจากการแตกหกัของ
สาหร่ายเป็นทอ่น ๆ วธีิสปอรรู์เลช่ัน (Sporulation) เกดิจาก
การสร้างสปอรท์ีเ่คลื่อนทีไ่ด้เรียก ซูโอสปอร ์(Zoospore) 
ส าหรับสาหร่ายในน า้ ส่วนพวกทีอ่ยู่บนบกจะสร้างสปอรท์ีเ่คลื่อนที่
ไม่ได้เรียกว่า อะพลาโนสปอร ์(Aplanospore) และอะพลาโน
สปอรบ์างชนิดสามารถพัฒนาไปเป็นซูโอสปอรไ์ด้  

 



 



2 ซโูอสปอร ์(Zoospore) ของสาหรา่ย  



• การสืบพันธุแ์บบอาศัยเพศ (Sexual Reproduction) มีการ
ผสมกันของเซลลสื์บพันธุท์ีเ่รียกว่าแกมีต (Gamete) จนไดเ้ป็นไซโกต 
(Zygote) ถ้าแกมีตน้ันเหมือนกันไม่มีความแตกตา่งระหว่างเพศ การ
ผสมน้ันจะเรียกว่า ไอโซแกมัส (Isogamous) ถ้าแกมีตมีความ
แตกตา่งกันคอื ไข่มีขนาดใหญ่และไม่เคล่ือนที ่และแกมีตเพศผู้มีขนาด
เล็กกว่าและเคล่ือนที ่การผสมน้ันจะเรียกว่า โอโอแกมี (Oogamy) 

 



 



หลักเกณฑใ์นการจัดหมวดหมู่ของสาหร่าย 
 

•  หลักการจดัจ าแนกสาหร่าย อาศัยหลักเกณฑท์ีส่ าคัญดงันี ้คอื 

• 1. ชนิดและสมบัตขิองรงควัตถุ 
• 2. องคป์ระกอบทางเคมขีองอาหารสะสม หรือผลผลติทีไ่ด ้ 
•          จากการสังเคราะหแ์สง 
• 3. ชนิดและรูปร่างของแฟลกเจลลา รวมทัง้จ านวนและ   
•          ต าแหน่งทีแ่ฟลกเจลลาเกาะตดิ 

• 4. องคป์ระกอบของผนังเซลลท์ัง้ทางดา้นเคมแีละกายภาพ 

• 5. ลักษณะการจดัรูปร่างและการจดัระเบยีบของเซลล ์
•          และทลัลัส 

• 6. วงชีวติ โครงสร้างในการสบืพนัธุแ์ละวธีิการสบืพนัธุ ์
 



การจัดจ าแนกสาหร่าย 
 • ด้วยหลักเกณฑด์งักล่าวข้างตน้ ท าใหส้ามารถจดัสาหร่ายออกเป็นดวิช่ัินตา่ง ๆ ได้

ดงันี ้ 

• ดวิช่ัินไซยาโนไฟตา (Cyanophyta) 

•   เรียกว่าสาหร่ายสเีขยีวแกมน า้เงนิ (Blue Green 
Algae) เป็นสาหร่ายดวิช่ัินเดยีวทีม่กีารจดัเรียงเซลลแ์บบโปรคาริโอต
เช่นเดยีวกับแบคทเีรีย ดงัน้ันในเซลลจ์งึไม่มเียือ่หุม้นิวเคลยีส ชนิดของรงควัตถุที่
พบมากในเซลลค์อื คลอโรฟิลล ์คาโรทนีอยด ์แซนโทฟิลล ์ไฟโคไซยานิน และสาร
อืน่เลก็น้อย รงควัตถุเหล่านีอ้ยูก่ระจายในไซโตพลาสซมึ ไม่ไดร้วมอยูใ่นพลาสตดิ 
(Plastid) เหมอืนยคูาริโอต สาหร่ายสเีขยีวแกมน า้เงนิมอียูป่ระมาณ 1,500 
ชนิด ตัวอยา่งเช่น ออสซลิลาทอเรีย นอสตอก แอนนาบนิา เป็นต้น 

 



ดวิช่ัินคลอโรไฟโคไฟตา (Chlorophycophyta) 

 
•   เป็นสาหร่ายทีเ่รียกทั่วไปว่า สาหร่ายสีเขียว (Green 

Algae) เป็นสาหร่ายทีม่ีมากทีสุ่ด ประมาณ 7,500 ชนิด มีรูปร่าง
และขนาดแตกต่างกันออกไป อาจอยู่เป็นเซลลเ์ดยีว เป็นกลุ่มหรือเป็น
สาย มีทัง้แบบเคลื่อนทีไ่ด้และเคลื่อนทีไ่ม่ได ้รงควัตถุทีพ่บมากคือ 
คลอโรฟิลลซ์ึ่งรวมกันอยู่ในพลาสตดิ สะสมอาหารในรูปของแป้ง 
ตัวอย่างคือ เทาน า้หรือสไปโรไจรา วอลวอก (Volvox) คลอเรลลา 
(Chlorella) คลามิโดโมนาส (Chlamydomonas) เป็น
ต้น 

 



สาหร่ายสีเขยีวสไปโรไจราทีม่ลัีกษณะของ 
คลอรพลาสตท์ีเ่ป็นเกลียว 



ดวิช่ัินยูกลีโนไฟโคไฟตา (Euglenophycophyta) 

•   

•   เป็นสาหร่ายเซลลเ์ดีย่วมีสีเขยีวอ่อน มี 450 ชนิด เคลื่อนทีไ่ด้
คล้ายสัตวเ์ซลลเ์ดยีว สามารถเคลื่อนทีด้่วยแส้เซลล ์ไม่มีผนังเซลลเ์หมือน
สาหร่ายทั่วไปแต่มีเพลลิเคิล้ (Pellicle) ซึง่เป็นเยือ่หอ่หุม้เซลล ์รงควัตถุที่
พบมากคือคลอโรฟิลลแ์ละคาโรทนี (Carotene) สะสมอาหารในรูปแป้ง
เรียก พารามายลัม (Paramylum) และไขมัน การสืบพนัธุแ์บบไม่อาศัย
เพศ โดยการแบ่งตัวแบบทวภิาคตามแนวยาว แต่ถ้าอยู่ในสภาวะทีไ่ม่เหมาะสม
จะสร้างเกราะมาหอ่หุม้ตัวเอง จากน้ันเซลลท์ีอ่ยูใ่นเกราะจะเพิม่จ านวนภายใน
เกราะ ตัวอย่างสาหร่ายในกลุ่มนีค้อื ยูกลีนา (Euglena) และฟากัส 
(Phacus) เป็นต้น 
 



ดวิช่ัินบาซลิาริโอไฟโคไฟตา 
(Bacillariophycophyta) หรือ ไดอะตอม 
(Diatom)  

 •   ไดอะตอมอาจเป็นเซลลเ์ดีย่วหรือเป็นโคโลนี หรือเป็นเส้นสาย
ทีมี่รูปร่างต่างกันมาก (ผนังเซลลป์ระกอบด้วยซลิิกาเกดิเป็นลวดลายทีส่วยงาม 
เปลือกของไดอะตอมเรียกว่าฟรัสตูล (Frustule) เม่ือตายทบัถมกัน
เปลือกเหล่านีจ้ะกลายเป็นไดอะตอมเอเชียสเอริท์ (Diatomaceous 
Earth หรือ Diatomite) อยู่ใต้ทะเลซึง่มีทัง้แร่ธาตุและน ้ามัน ใช้
ประโยชนใ์นการท ายาขัดต่าง ๆ  เช่น ยาสีฟัน ยาขัดรถ องคป์ระกอบของเซลล์
ประกอบด้วยรงควัตถุคลอโรฟิลล ์เอ และซ ีคาโรทนี ฟิวโคแซนทนิ อาหารที่
สะสมในเซลลเ์ป็น คริสโซลามินาริน (Chrysolaminarin) และน ้ามัน 
เซลลส์ืบพนัธุเ์พศผู้มีแฟลกเจลลาอยู่ด้านหน้าเซลล ์

•   
 



สาหร่ายเซลลเ์ดีย่วทีส่ามารถเคล่ือนทีไ่ด ้ยูกลีนา 



ไดอะตอม แสดงใหเ้หน็ผนังเซลลท์ีมี่ซลิิกาเป็นอปก. 



ดวิช่ัินคริสโซไฟโคไฟตา (Crysophycophyta) หรือ
สาหร่ายสีทอง (Golden Algae) 

 
•   สาหร่ายพวกนีมี้แฟลกเจลลา แต่บางชนิดมีอมีบอยดท์ีมี่ขา
เทยีม (Pseudopod) จงึกนิอาหารโดยใช้ขาเทยีมได้ นอกจากนีย้ังมีพวก
ทีมี่รูปร่างทรงกลมและไม่เป็นเส้นสายทีไ่ม่เคลื่อนที ่โดยทั่วไปสืบพนัธุแ์บบไม่
อาศัยเพศ โดยแบ่งเซลลจ์ากหน่ึงเป็นสอง แต่บางครั้งอาจสืบพนัธุแ์บบไม่อาศัย
เพศ องคป์ระกอบเป็นรงควัตถุคลอโรฟิลล ์เอ และซ ีคาโรทนี ฟิวโคแซนทนิ 
อาหารทีส่ะสมในเซลลเ์ป็น คริสโซลามินาริน (Chrysolaminarin) 
และน ้ามัน ตัวอย่างสาหร่ายชนิดนีเ้ช่น Ochromonas เป็นพวกเซลล์
เดยีวมีแฟลกเจลลายาวไม่เทา่กัน Chrysamoeba เป็นเซลลค์ล้าย 

อมีบา มีไรโซโปเดยีมยืน่ออกมาจากโปรโตพลาสซมึ 
 



ดวิช่ัินไพโรไฟโคไฟตา (Pyrrophycophyta) หรือไดโน
แฟลกเจลเลต (Dinoflagellates) 

 
•   สาหร่ายชนิดนีม้ีรงควัตถุคลอโรฟิลล ์เอ ซี และคาโรทนี  
อาหารสะสมในเซลลเ์ป็นแป้งและน า้มัน เป็นเซลลเ์ดีย่ว ๆ พบใน
น า้เค็ม น า้กร่อย น า้จดื ลักษณะเซลลแ์บน มีร่องตามขวางและตามยาว 
มีแฟลกเจลลาสองเส้นอยู่ในร่องทัง้สองนี ้ ไดโนแฟลกเจลเลต
ส่วนมากปกคลุมด้วยเยือ่หุม้เซลลเ์ทา่น้ัน เช่น Gymnodinium 
แต่บางชนิดมีผนังเซลลเ์ป็นเซลลูโลส หรือบางชนิดมีแผ่นเซลลูโลส 
(Cellulose Plate) ในเยือ่หุม้เซลลเ์รียกว่าธีคัลเพลท 
(Thecal Plate) จงึมีลักษณะคล้ายเกราะ เช่น Gonyaulax 
เป็นต้น 

•   

 



ไดโนแฟลกเจลเลต  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ไดโนแฟลกเจลเลต peridinium 



ดวิช่ัินฟีโอไฟโคไฟตา (Phaeophycophyta) หรือ
สาหร่ายสีน า้ตาล (Brown Algae) 

 
•   เป็นสาหร่ายทีมี่ขนาดใหญ่ทีสุ่ด รงควัตถุประกอบด้วย
คลอโรฟิลล ์เอ และซ ีคาโรทนี ฟิวโคแซนทนิ อาหารทีส่ะสมในเซลลเ์ป็น
น ้าตาลลามินาริน คารโ์บไฮเดรททีล่ะลายน ้าและน ้ามัน 

•  แฟลกเจลลามีสองเส้นขนาดไม่เทา่กันอยู่ด้านข้างเซลล ์สารประกอบผนัง
เซลลค์อืเซลลูโลส  

• กรดอัลจนิิกทีเ่ป็นเกลือซัลเฟต สาหร่ายเหล่านีมั้กพบในน า้ทะเล มีโครงสร้างที่
ซับซ้อน เช่น Kelp มีขนาดใหญ่ หลายชนิดมีส่วนยดึเกาะคล้ายราก 
(Holdfast) (ภาพที6่.7)  บางชนิดมีถุงอากาศท าใหล้อยตัวได้ สืบพนัธุ์
แบบไม่อาศัยเพศโดยการสร้างซูโอสปอร ์การสืบพนัธุแ์บบอาศัยเพศแบบไอโซ
แกมัสและเฮเทอโรแกมัส 



สาหรา่ยสีน า้ตาลหรอื Kelp  



สาหรา่ยสีน า้ตาล 

 



ดวิช่ัินโรโดไฟโคไฟตา (Rhodophycophyta) หรือ
สาหร่ายสีแดง (Red Algae) 

 
•   เป็นสาหร่ายทีอ่าศัยในทะเลเป็นส่วนใหญ่ มีการสืบพันธุ์
แบบไม่อาศัยเพศโดยใช้สปอรท์ีเ่คลื่อนทีไ่ม่ได ้ส่วนการสืบพันธุแ์บบ
อาศัยเพศโดยการผสมกันของแกมีต  รงควัตถุประกอบด้วย
คลอโรฟิลล ์เอ และ คาโรทนี ไพดคอิรินทริน ไฟโคไซแอนิน อาหาร
สะสมเป็นแป้งชนิดฟลอริเดยีม (Floridean Starch) และ
น า้มัน ไม่มีแฟลกเจลลา มีหลายชนิดทีม่ีความส าคัญทางเศรษฐกจิ
โดยเฉพาะ Gelidium ใช้ผลิตวุ้น Chondrus crispus 
เป็นแหล่งของคาราจแีนน นอกจากน้ันยังมี Platoma และ  
Porphyridium 



สาหร่ายสีแดง  



สาหรา่ยสีแดง 

 



ไลเคนส ์(Lychens)  

 •  เป็นสิง่มชีวีติทีอ่ยูร่่วมกันระหว่างรากับสาหร่ายสเีขยีวแกมน า้เงนิ โดยอยู่
รวมกันแบบพึง่พาอาศัยกัน (Mutualism Symbiont) คอืตา่งฝ่ายตา่ง
ไดป้ระโยชน ์สาหร่ายจะใหอ้าหารประเภทคารโ์บไฮเดรท และวติตามนิแก่เชือ้รา 
ส่วนราใหเ้กลอืแร่ ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ความชืน้และร่มเงาแก่สาหร่ายราได้
อาหารจากสาหร่ายโดยใช้ฮอสตอเรีย (Haustoria) มีลักษณะคล้ายรากแทง
ลงในเซลลส์าหร่าย ไลเคนสส์ามารถเจริญไดต้ามโขดหนิหรือตน้ไม้ หรือขึน้ใน
บริเวณแหง้แล้งไม่เหมาะแกก่ารเจริญของพชือืน่ ๆ  สามารถเจริญไดใ้นที่
อุณหภมูติ ่า เป็นสิง่มชีวีติทีม่กีารเจริญเตบิโตช้ามาก โดยใน 1 ปีจะเจริญไม่ถงึ 1 
เซนตเิมตร ลักษณะและสัณฐานวทิยา ไลเคนสป์ระกอบด้วยไมซเีลยีมของราเรียง
ตวักันแน่นชัน้บน และกลุ่มเซลลข์องสาหร่ายเรียงตวัอยูชั่น้ล่าง 



ไลเคนสช์นิดต่าง ๆ 



 



ภาพตดัตามขวางของไลเคนสแ์สดงใหเ้หน็ถงึช้ันของสาหร่ายที่
อยู่ระหว่างช้ันของใยรา 



ชนิดของไลเคนสแ์บ่งเป็น 3 ชนิด คือ 
 • 1. ครัสโทส ไลเคนส ์(Crustose Lichens) รูปร่างแบนเกาะตดิแน่นตามเปลือกไม้และ

ก้อนหนิ เกดิเป็นพวกแรก 

•  2. โฟลิโอส ไลเคนส ์(Foliose Lichens) รูปร่างคล้ายใบไม้ 
เกาะตดิกับเปลือกไม้หรือหนิอย่างหลวม ๆ  

•  3. ฟรุตทโิคส ไลเคนส ์(Fruticose Lichens) รูปร่างคล้ายกิง่
ไม้เล็ก ๆ แตกกิง่ก้านสาขา 

•  การสืบพนัธุ ์ม ี2 แบบคอื 

•   1. แบบอาศัยเพศ แต่ละส่วนจะแยกกันสืบพนัธุ ์โดยราสร้าง
แอสโคสปอร ์(Ascospore) ส่วนสาหร่ายมกีารแบง่เซลลห์รือสร้างสปอร ์

•   2. แบบไม่อาศัยเพศ โดยการแตกหกัเป็นทอ่น 
(Fragmentation) ส่วนทีส่ร้างเซลลส์ืบพนัธุเ์รียกว่าซอริเดยี (Soredia) 

•   

 



สรุปทา้ยบท 

 
•  สาหร่ายสามารถเจริญโดยทั่วไปทัง้ในน า้จดืและน า้เคม็ มทีัง้กลุ่มทีอ่ยู่กันอย่าง
อสิระ และกลุ่มทีอ่าศัยอยู่กับสิ่งมชีีวิตอืน่ โครงสร้างประกอบด้วยผนังเซลล ์เยือ่หุม้เซลล ์
นิวเคลียสและโครงสร้างทีใ่ช้ในการเคลื่อนที ่การสืบพนัธุม์ทีัง้แบบอาศัยเพศโดยมกีาร
รวมกันของเซลลส์ืบพนัธุ ์และการสืบพนัธุแ์บบไม่อาศัยเพศโดยการแตกหกัเป็นทอ่น 
(Fragmentation) และการสร้างสปอร ์(Sporulation) สาหร่ายได้มกีาร
จัดออกเป็นหลายกลุ่ม เช่นสาหร่ายสีเขียว สาหร่ายสีเขียวแกมเหลือง สาหร่ายสีน า้ตาล 
สาหร่ายสีทอง ไดโนแฟลกเจลเลตและไดอะตอม เป็นต้น ส่วนไลเคนสเ์ป็นสิ่งมชีีวิตทีอ่ยู่
ร่วมกันแบบพึง่พาอาศัย โดยอยู่ร่วมกันระหว่างรากับสาหร่ายสีเขียวแกมน า้เงนิ มกีาร
เจริญเตบิโตช้ามาก โดยใน 1 ปี จะเจริญได้ไม่ถงึ 1 เซนตเิมตร 

•   
 



แบบฝึกหดัทา้ยบท 
• 1. สาหร่ายเซลลเ์ดีย่ว (Unicellular Algae) แบ่งเป็น 2 กลุ่มอะไรบ้าง 
• 2. การสืบพันธุแ์บบไม่อาศัยเพศของสาหร่ายมีกี่วธีิ ยกตัวอย่างมา 2 วธีิ 
• 3.สาหร่ายชนิดใดมีขนาดใหญ่ทีสุ่ดและอยู่ในดวิช่ัินใด 

• 4. ไลเคนสเ์ป็นส่ิงมีชวีติทีอ่ยู่ร่วมกันระหว่างส่ิงมีชวีติใดกับส่ิงมีชวีติใด 

• 5. ไลเคนสแ์บ่งออกได้เป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง 
• 6.  สาหร่ายดวิช่ัินใดทีม่ีลักษณะเซลลแ์บน มีร่องตามขวางและตามยาวมีแฟลกเจลลาสองเส้นอยู่ในร่อง
ทัง้สอง 

• 7. ยูกลีนา (Euglena) และฟากัส (Phacus) จัดเป็นสาหร่ายทีอ่ยูใ่นดวิช่ัินใด 

• 8. หลักการจัดจ าแนกสาหร่าย อาศัยหลักเกณฑท์ีส่ าคัญ 6 ประการ คอื 

• 9. โครงสร้างของสาหร่ายประกอบด้วยองคป์ระกอบใดบ้าง จงอธิบาย 
• 10. ส่ิงมีชวีติใดเมื่อตายทับถมกันเปลือกของส่ิงมีชวีติเหล่านีจ้ะกลายเป็นไดอะตอมเอเชยีสเอริท์ 

•   
•   

 



The end 

 


