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สาหร่ ายวุ้นในอันดับ Gracilariales มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาหลายแบบ ตังa แต่แทลลัสเรี ยวยาว อวบ
อ้ วน ไปจนถึงมีลกั ษณะแทลลัสแบน หรื อค่อนข้ างแบน สาหร่ายในอันดับนี aพบแพร่กระจายทังแถบอบอุ
a
่นและแถบ
ร้ อน ซึgงสามารถนํามาสกัดวุ้นและให้ คุณสมบัติและปริ มาณวุ้นแตกต่างขึ aนอยู่กับชนิด สายพันธุ์ ปั จจัยแวดล้ อม
และวิธีการในการสกัด อย่างไรก็ตามในด้ านอุตสาหกรรม คุณภาพและปริ มาณวุ้นทีgดีเป็ นทีgยอมรับ มักได้ มาจาก
สาหร่ ายวุ้นทีgมีลกั ษณะแทลลัสเรี ยวยาว ซึgงมีโครงสร้ างเซลล์ชนั a ผิวคอร์ เทกซ์หนาและช่องว่างระหว่างเซลล์กว้ าง
เช่น สาหร่ายวุ้นชนิด Gracilaria gracilis (Stackhouse) M. Steentoft, L. M. Irvine & W. F. Farnham, Gracilaria
chilensis C. J. Bird, McLachlan & E. C. Olivera, Gracilariopsis lemaneiformis (Bory de Saint-Vincent) E.Y.
Dawson, Acleto & Foldvik และ Gracilaria fisheri (B. M. Xia & I. A. Abbott, J. Zhang & B. M. Xia เป็ นต้ น ใน
รายงานครังa นี a นําเสนอลักษณะทางสัณฐานวิทยาของสาหร่ ายในอันดับ Gracilariales บางชนิดเพืgอบ่งชีปa ริ มาณ
และคุณสมบัติว้ นุ เพืgอใช้ เป็ นแนวทางในกาพิจารณาเลือกใช้ ประโยชน์จากสาหร่ายวุ้นในอันดับนี aต่อไป
(เว้น 6Enter)
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In the order Gracilaiales plants have different forms of their morphology. The morphological
appearance are forms as terete, robust and flatten or compress. The Gracilariales plant has widely
distribution both in temperate and tropical zones. The can be used for agar extraction which gave
properties and yield of agar vary depend on species, strain, environmental factors and method of
extraction. However, in an industry an acceptable quality and yield agar mostly obtain from the terete
form that show thick layer of cortex cell and wide intercellular space. The terete form species such as
Gracilaria gracilis (Stackhouse) M. Steentoft, L.M. Irvine & W.F. Farnham, Gracilaria chilensis C.J. Bird,
McLachlan & E.C. Olivera, Gracilariopsis lemaneiformis (Bory de Saint-Vincent) E.Y. Dawson, Acleto &
Foldvik and Gracilaria fisheri (B.M. Xia & I. A. Abbott, J. Zhang & B. M. Xia are well known as good
materials for an agar industry. This paper reports morphology of some species in the Gracilariales as to
indicate yield and agar properties. The information may be useful for a selection of appropriate algal
material for utilization.
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