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การขยายพันธุสาหรายเขากวาง Caulerpa racemosa (Forsskal) J. Agardh var.
corynephora (Montagne) Weber-van Bosse, 1898 แบบไมอาศัยเพศ
อําไพ ลองลอย* และ อรกัญญา เมงหยู
ศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่
บทคัดยอ
ศึกษาการขยายพันธุสาหรายเขากวาง (Caulerpa racemosa var. corynephora) แบบไมอาศัยเพศ
ณ ศูนยวิจัยและพัฒ นาประมงชายฝง กระบี่ ระหวางวัน ที่ 24 มีนาคม – 22 เมษายน 2550 ประกอบดว ย
4 ชุดทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ํา โดยนําสวนตาง ๆ ของสาหรายไดแก thallus, stolon with fronds, frond และ stolon
ทดลองขยายพันธุในภาชนะพลาสติกทรงกลมปริมาตรน้ํา 50 ลิตร ที่ระดับความเค็ม 35 ส ว นในพัน โดยใช
สาหราย 1 กรัม/ลิตร หลังจาก 30 วัน พบวาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของสาหรายเขากวางมีคาเฉลี่ย
เทากับ 1.22+0.19, 4.87+0.50, 5.26+0.30 และ 5.81+0.50 เปอรเซ็นต /วัน ตามลําดับ สาหรายเขากวางที่
ขยายพันธุดวย stolon มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยสูงสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) แตแตกตางอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) กับการขยายพันธุโดยใช frond ดังนั้นการขยายพันธุสาหรายเขากวางแบบ
ไมอาศัยเพศควรใชสวนของ stolon และ frond
คําสําคัญ: สาหรายเขากวาง การขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ การเจริญเติบโต
__________________
*ผูรับผิดชอบ : ๑๔๑ ม.๖ ต.ไสไทย อ. เมือง จ. กระบี่ ๘๑๐๐๐ โทร ๐ ๗๕๖๖ ๒๐๖๐
E-mail: l_amphai@yahoo.com
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Asexual Vegetative Reproduction of Seaweed Caulerpa racemosa (Forsskal)
J. Agardh var. corynephora (Montagne) Weber-van Bosse, 1898
Amphai Longloy* and Ornkanya Mengyu
Krabi Coastal Fisheries Research and Development Center
Abstract
The study on asexual vegetative reproduction of seaweed (Caulerpa racemosa var. corynephora)
in culture was carried out at Krabi Coastal Fisheries Research and Development Center during March 24 –
April 22, 2007. This experiment was used with 4 treatments and 3 replications. Cultivating seaweed 1 g/L in 50
liters plastic basin contained sea water with salinity of 35 ppt. After 30 days, the result showed that the specific
growth rate of seaweed reproduction with thallus, stolon with fronds, frond and stolon were 1.22+0.19,
4.87+0.50, 5.26+0.30 and 5.81+0.50 percent/days, respectively. Vegetative reproduction by using part of stolon
was showed the best growth (P<0.05) but no significantly difference with the using of frond (P>0.05). Thus,
the suitable part of C. racemosa var. corynephora to use for asexual vegetative reproduction is stolon and frond.
Key words: Caulerpa racemosa var. corynephora, asexual vegetative reproduction, growth
__________________________
*Corresponding author : 141 Moo 6, Saithai Sub-district, Muang District, Krabi Province, Thailand. 81000
Tel. 0 7566 2060 E-mail: l_amphai@yahoo.com
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คํานํา
สาหราย Caulerpa racemosa var. corynephora มีชื่อสามัญแตกตางกันในแตละทองถิ่น เชน สาย
สาหรายขนนก (ยุวดี, 2549) และสาหรายเขากวาง เปนสาหรายที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจนิยมนํามาบริโภคและ
จําหนายตามตลาดทองถิ่นและสงขายตางจังหวัด เพื่อบริโภคเปนผักสด (กาญจนภาชน, 2521) จัดอยูในกลุม
สาหรายสีเขียว (Division Chlorophyta) ในอันดับ Caulerpales มีลักษณะทัลลัสตั้งตรงจากพื้น ลักษณะคลาย
ขนนก สู ง 10-15 เซนติ เ มตรโดยมี แ กนตั้ ง ตรง และรามู ลั ส เกิ ด สองข า งเป น แท ง กลม ยาวประมาณ 1
เซนติเมตร ตรงปลายพองออกเปนกระเปาะสีเขียวสด ขึ้นบนพื้นกรวดปนทรายและโคลนริมคลองบริเวณปา
ชายเลน (Lewmanomont and Ogawa, 1995)
การสืบพันธุของสาหราย Caulerpa spp. มี 2 แบบ คือ แบบอาศัยเพศ (sexual reproduction) และไม
อาศัยเพศ (asexual reproduction) การสืบพันธุแบบอาศัยเพศเกิดขึ้นโดยโปรโตพลาสต (protoplast) ของรามูลัส
(ramulus) สรางแกมีต (gamete) มีหนวด 2 เสนของทั้งสองเพศขึ้นเปนจํานวนมาก เมื่อแกมีตถูกปลอยผานชอง
เปดออกมาเซลลสืบพันธุจะรวมกัน (conjugate) เปนไซโกต (zygote) และลงเกาะกับสิ่งยึดเกาะเจริญเติบโต
เปนตนใหม (กาญจนภาชน, 2527) จากการศึกษาของ Ohba et al. (1992) พบวาการสืบพันธุแบบอาศัยเพศของ
สาหราย C. racemosa var. peltata ที่นํามาทดลองเลี้ยงในหองปฏิบัติการใชระยะเวลาประมาณ 5 เดือน นับตั้งแต
ปลอยสปอรจนถึงงอกเปนตนใหม ซึ่งใชเวลานานกวาการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ ในการเพาะเลี้ยงสาหราย
Caulerpa spp. มีการรายงานเฉพาะการเลี้ยงจากทอนพันธุเทานั้น ไมพบรายงานการเพาะเลี้ยงโดยใชเซลล
สืบพันธุ การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศของสาหรายชนิดดังกลาวพบวา การขาดเปนทอน (fragmentation) เปน
วิธีที่มีความสําคัญในการเพาะเลี้ยงแบบไมอาศัยเพศ (Ceccherelli and Piazzi, 2001) เนื่องจากสาหรายสามารถ
แตกแขนงใหมจากแขนงเดิ มไดมากและขยายพันธุได อย างรวดเร็ ว (ระพีพร, 2539) นอกจากนี้ ยังพบว า
สวนประกอบตาง ๆ ของสาหรายไมวาจะเปน thallus stolon และ frond สามารถนําไปขยายพันธุได Trono (1988)
กลาววาการเพาะเลี้ยงสาหราย C. lentillifera โดยการหวานสาหรายซึ่งตัดเปนทอนๆ ลงในบอดินโดยตรง
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดภายใน 2 เดือน แตผลผลิตที่ไดต่ํากวาการปกสาหรายลงไปในวัสดุยึดเกาะ
เนื่องจากการหวานโดยตรงสาหรายจะลองลอยไปตามกระแสน้ําทําใหการเจริญเติบโตไมดีเทาที่ควร อยางไรก็
ตามในการขยายพันธุดวยวิธีดังกลาวยังไมมีรายงานแนชัดวาสวนใดของสาหรายที่สามารถเจริญเติบโตไดดี
ที่สุด ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงไดศึกษาวิธีการขยายพันธุสาหรายเขากวางแบบไมอาศัยเพศ ดวยวิธีการตัดแบง
สวนตาง ๆ ของสาหรายเพื่อหาสวนที่เหมาะสมในการนํามาขยายพันธุที่ใหผลผลิตสูงสุด ซึ่งขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาจะเปนแนวทางในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสาหรายเขากวางตอไป
วัตถุประสงค
1. ศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตของสาหรายเขากวางที่ขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศดวยสวนตาง ๆ
2. เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของสาหรายเขากวางที่ขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศดวยสวนตาง ๆ
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วิธีดําเนินการ
1. สถานที่ และระยะเวลาการทดลอง
ดําเนินการทดลองในโรงเพาะฟก ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่ ที่มีหลังคาโปรงแสง
ภายใตแสงธรรมชาติ ดําเนินการทดลองระหวางวันที่ 24 มีนาคม - 22 เมษายน 2550 ระยะเวลาในการทดลอง
30 วัน
2. วางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (CRD : Completely Randomized Design) ประกอบดวย 4
ชุดทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ํา ไดแก
ชุดทดลองที่ 1 ขยายพันธุโดยใช thallus
ชุดทดลองที่ 2 ขยายพันธุโดยใช stolon with fronds
ชุดทดลองที่ 3 ขยายพันธุโดยใช frond
ชุดทดลองที่ 4 ขยายพันธุโดยใช stolon
ramulus

frond
stolon

rhizoid
thallus
ภาพที่ 1 สวนประกอบของสาหรายเขากวางที่นํามาใชในการทดลอง
สวนประกอบของสาหรายที่ใชในการทดลองมี 4 สวน การคัดเลือกสาหรายแตละสวนจะเลือก
สาหรายที่มีสีเขียวและความยาวใกลเคียงกันในแตละชุดทดลอง โดยสวนที่ 1 เรียกวา thallus ประกอบดวย
ลําตน ใบ และสวนคลายรากความยาว 10-15 เซนติเมตร สวนที่ 2 คือ stolon with fronds ประกอบดวยลําตน
มีใบติดอยู 2 ใบยาว 3-5 เซนติเมตร สวนที่ 3 คือ frond ลักษณะคลายใบมีรามูลัส (ramulus) ทําหนาที่
สังเคราะหแสง สําหรับสวน frond ที่ใชในการทดลองมีความยาว 3-5 เซนติเมตร สวนที่ 4 คือ stolon เปนลําตน
ของสาหรายความยาว 10-15 เซนติเมตร และสวนประกอบของสาหรายเขากวางยังมี rhizoid ซึ่งเปนสวนที่
เปรียบเสมือนรากทําหนาที่ยึดเกาะ (ภาพที่ 1)
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3. การเตรียมอุปกรณและภาชนะทดลอง
3.1 การเตรียมวัสดุยึดเกาะ
ใชซากเปลือกหอยขนาดเล็กสําหรับใหสาหรายยึดเกาะ กอนนําไปใชฆาเชื้อดวยคลอรีนความ
เขมขน 30 มิลลิกรัม/ลิตร หลังจากนั้นลางดวยน้ําสะอาด แลวนําไปตากแหงรอการนําไปใช
3.2 การเตรียมน้ําทะเลฆาเชื้อ
ใชน้ําทะเลที่ระดับความเค็ม 35 สวนในพัน (ppt) ซึ่งผานการบําบัดดวยคลอรีนความเขมขน 30
มิลลิกรัม/ลิตร ใหอากาศประมาณ 3 วันจนคลอรีนหมด สูบเก็บไวในบอพักน้ํา
3.3 การเตรียมภาชนะทดลอง
ใชภ าชนะพลาสติก ทรงกลม ขนาดเสน ผา นศูน ยก ลาง 52 เซนติเ มตร สูง 25 เซนติเ มตร
ปริมาตร 53 ลิตร จํานวน 12 ใบ กอนทดลองลางใหสะอาด ใสซากเปลือกหอยขนาดเล็กหนาประมาณ 1 นิ้ว
เพื่อเปนวัสดุยึดเกาะ แลวเติมน้ําทะเลที่ผานการบําบัดลงไปปริมาตร 50 ลิตร ใหอากาศผานหัวทรายจํานวน
1 หัวเพื่อใหเกิดการเคลื่อนที่ของมวลน้ํา
4. การเก็บรวบรวมสาหรายจากธรรมชาติ
เก็ บ รวบรวมตั ว อย า งสาหร า ยเขากวางจากคลองขุ น รายา บริ เ วณป า ชายเลนซึ่ ง เป น คลอง
ธรรมชาติ ตั้งอยูที่หมู 3 ตําบลคลองยาง อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยรวบรวมจาก 2 แหลง คือ
1. จากกระชังเลี้ยงปลาของเกษตรกร (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 สาหรายเกาะกระชังเลี้ยงปลา และเกษตรกรกําลังเก็บเกี่ยวสาหราย
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2. จากริมคลองปาชายเลนบริเวณระดับน้ําขึ้น-ลง ที่มีลักษณะพื้นดินเปนกรวดปนทรายและ
โคลน ใชวิธีเก็บเกี่ยวสาหรายโดยลอยลําเรือและใชเทาสัมผัสหาตําแหนงของสาหราย จากนั้นจึงใชมือเก็บ
สาหรายขึ้นมา กรณีสาหรายอยูในระดับน้ําลึกจะใชวิธีดําน้ําลงไปเก็บสาหราย (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 วิธีการเก็บเกีย่ วสาหรายเขากวาง
ตัวอยางสาหรายที่เก็บรวบรวมไดมีขนาดความยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร ทําการขนสง
สาหรายโดยบรรจุในถุงพลาสติกที่ภายในมีน้ําทะเล และใสในกลองโฟมเพื่อควบคุมอุณหภูมิ ลําเลียงมา
สถานที่ทดลอง จากนั้นนําสาหรายที่รวบรวมไดลอยไวในตะกราพลาสติกในถังไฟเบอรกลาส ขนาด 500
ลิตร ที่มีน้ําทะเลความเค็ม 35 สวนในพัน ใหอากาศตลอดเวลา เปนระยะเวลา 1 สัปดาห เพื่อปรับสภาพ
สาหรายกอนนํามาเพาะเลี้ยง

ภาพที่ 4 การลําเลียงสาหรายเขากวาง
กอนเริ่มการทดลองทําการเตรียมสาหรายเขากวางที่มีความสมบูรณไมมีลักษณะเปนสีขาว และ
ยังไมสรางสปอร ตัดสาหรายในน้ําเพื่อไมใหของเหลวภายในสาหรายแพรออก ตามชุดทดลองที่วางแผนไว
และนําไปพักไวในตะกราในถังไฟเบอรกลาสเพื่อใหสาหรายปรับสภาพอีกครั้งเปนเวลา 2 วัน ชั่งน้ําหนัก
สาหรายสดที่ซับดวยกระดาษใหแหงลงเลี้ยงในอัตราสวน 1 กรัม/น้ํา 1 ลิตร (สันติ และคณะ, 2546; อรกัญญา
และอําไพ, 2551)
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สาหรายมีลักษณะสีขาวใส

สาหรายที่สรางสปอร

ภาพที่ 5 ลักษณะสาหรายเขากวางที่ควรหลีกเลี่ยงในการขยายพันธุ
5. การเลี้ยงสาหราย
นําสาหรายที่ชั่งน้ําหนักแลวลงปลูกโดยการปกลงไปในซากเปลือกหอยเพื่อไมใหสาหรายลอย
(ภาพที่ 6) เปลี่ยนถายน้ํา 75 เปอรเซ็นต ทุกสัปดาห และเติมปุยเคมีสูตร 16-20-0 ปริมาณ 0.15 กรัม/50 ลิตร/
สัปดาห หลังการถายน้ํา ทําการเลี้ยงเปนระยะเวลา 30 วัน เก็บเกี่ยวผลผลิต

ภาพที่ 6 ชุดทดลองที่ใชสวน frond ขยายพันธุ
6. การศึกษาและการเก็บขอมูล
6.1 ชั่งน้ําหนักสาหรายเริ่มตนและสิ้นสุดการทดลองดวยเครื่องชั่งไฟฟา 2 ตําแหนง ยี่หอ Oertling
รุน OB 152-CY0ZA10A-M เพื่อหาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะหรือ Specific Growth Rate (SGR) (เปอรเซ็นต/วัน)
โดยใชสูตร
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100 ln (wt/w0)
(tt – t0)
w0 = น้ําหนักสดสาหรายเริ่มตน (กรัม)
wt = น้ําหนักสดสาหรายสุดทาย (กรัม)
t0 = วันเริ่มตนในการเลี้ยง (วัน)
tt = วันสุดทายในการเลี้ยง (วัน)
6.2 ศึก ษาลั ก ษณะการเจริ ญ เติ บ โตของสาหร า ยเขากวางที่ ข ยายพั น ธุ ด ว ยส ว นต า ง ๆ ของ
สาหราย โดยการสังเกต จดบันทึก และถายภาพ
6.3 การวิเคราะหคณ
ุ ภาพน้ํา
เก็ บตั วอยางน้ําเพื่ อตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํ าสั ปดาหละครั้งเพื่ อตรวจสอบคุณภาพน้ํ าบาง
ประการโดยมีพารามิเตอรดงั นี้
- ความเขมแสง โดยใชเครื่องมือวัดความเขมแสง Digital LUX-Meter รุน INSDX-100 โดย
ทําการวัดความเขนแสง ตอนเชาเวลา 09.00 นาฬิกา และตอนบายเวลา 15.00 นาฬิกา
- ความเค็ม (salinity) โดยใชเครื่องมือวัดความเค็มแบบหักเหแสง (Refracto-salinometer)
ยี่หอATAGO รุน S/Mill-E
- ความเปนกรด-ดาง (pH) วิเคราะหโดยวิธี Electrometric method ดวยเครื่องมือวัด pH แบบ
ตัวเลข ยี่หอ Denver Instrument รุน model 50 pH/ion/conductivity meter
- คาความเปนดาง (Alkalinity) วิเคราะหโดยวิธี Potentiometer titration to pre-selection pH
(APHA, AWWA and WPCF, 1980)
- ออกซิเจนละลายน้ํา (DO) วิเคราะหโดยวิธี Azide modification Winkler method (APHA,
AWWA and WPCF, 1980)
- ไนไตรท (Nitrite) วิเคราะหโดยวิธี Diazotization method (Strickland and Parsons, 1972)
- ไนเตรท (Nitrate) วิเคราะหโดยวิธี Cu-Cd Reduction method (Strickland and Parsons,
1972)
- แอมโมเนียรวม (Total ammonia) วิเคราะหโดยวิธี Modified indophenol blue method
(Sasaki and Sawada, 1980)
- ออรโธฟอสเฟต (Orthophosphate) วิเคราะหโดยวิธี Ascorbic method (Strickland and
Parsons, 1972)
SGR

=
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7. การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลน้ําหนักเริ่มตน และสิ้นสุดการทดลองที่ไดคํานวณหาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
และวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนแบบทางเดี ย ว (one-way ANOVA) จากนั้ น เปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย ด ว ยวิ ธี
Duncan’s new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows
versions 11.5 (กัลยา, 2546)
ผลการศึกษา
1. ศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตของสาหรายเขากวางที่ขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศดวยสวนตาง ๆ
1.1 การเจริญเติบโตของสาหรายเขากวางที่ขยายพันธุโดยใช thallus
จากการศึกษาพบวา หลังการขยายพันธุสาหรายมีการเจริญพัฒนาบริเวณสวนปลายยอดของ
thallus โดยเริ่มแรกปรากฏเปนตุมเล็ก ๆ แลวพัฒนาเติบโตเปน stolon ใหม (ภาพที่ 7 A) เมื่อ stolon ใหม
ทอดยาวมากขึ้น จะเริ่มสราง rhizoid และ frond ขณะเดียวกันบริเวณโคนของ thallus ปรากฏเปนสีขาวใส
(ภาพที่ 7 B) เริ่มเนาเปอย และขยายวงกวางเมื่อสาหรายมีการเจริญเติบโตทางสวนปลายยอดเพิ่มขึ้น หลังจาก
สาหรายแตกแขนงหลายทิศทางและเพิ่มการสราง rhizoid และ frond ตามความยาวของ stolon ใหมที่
เจริญเติบโต สวนโคนของ thallus เริ่มทยอยเนาเปอย และตายลง (ภาพที่ 7 C)
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A

new stolon

B
ลักษณะเปนสีขาวใส

stolon ที่สรางขึ้นมาใหม และทอดยาวขึ้น

new stolon
C

stolon แตกแขนงยาวขึ้น
จาก stolon เดิม

A : 1 วัน
B : 5 วัน
C : 10 วัน

ภาพที่ 7 ลักษณะการเจริญเติบโตของสาหรายเขากวางเมื่อใช thallus ขยายพันธุ
A : สวนของ thallus ของสาหรายที่นํามาทดลองขยายพันธุ
B : stolon ที่เจริญขึ้นใหมมีการสราง rhizoid และ frond ขณะที่สวนโคนของ thallus เริ่มมีลักษณะเปนสี
ขาวใส
C : หลังการขยายพันธุ 10 วัน stolon ใหมแตกแขนงทอดยาวไดหลายทิศทาง มีการสรางสวนของ rhizoid
และ frond ใหมเพิ่มขึ้น โดยที่สวนโคนของ thallus เริ่มทยอยเนาเปอยและตายลง
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1.2 การเจริญเติบโตของสาหรายเขากวางที่ขยายพันธุโดยใช stolon with fronds
การขยายพันธุสาหรายเขากวางโดยใช stolon with fronds (ภาพที่ 8 A) พบวา การเจริญพัฒนา
ของ stolon ใหมสามารถเกิดขึ้นไดทั้งสองดานของรอยตัดในตําแหนงที่เหนือรอยตัดเพียงเล็กนอย และเมื่อ
stolon ทอดยาวการสราง rhizoid จะเริ่มขึ้น (ภาพที่ 8 B) จากนั้น frond จึงเจริญพัฒนาตามแนวความยาวของ
stolon ใหม (ภาพที่ 8 C)
A

C

B

new frond

new stolon
new rhizoid

A : 1 วัน B : 5 วัน C : 10 วัน

ภาพที่ 8 ลักษณะการเจริญเติบโตของสาหรายเขากวางเมื่อใช stolon with fronds ขยายพันธุ
A : สวนของ stolon with fronds ของสาหรายที่นํามาทดลองขยายพันธุ
B : stolon ใหมที่เจริญพัฒนาจากสองดานเหนือรอยตัด และเริ่มสราง rhizoid
C : frond เจริญพัฒนาขึ้นตามความยาวของ stolon ใหม
1.3 การเจริญเติบโตของสาหรายเขากวางที่ขยายพันธุโดยใช frond
สาหรายเขากวางที่ขยายพันธุโดยใช frond (ภาพที่ 9 A) จากการศึกษาพบวา มีการเจริญพัฒนา
ของ stolon ใหมเกิดตรงตําแหนงเหนือรอยตัดเล็กนอย และพบการเจริญของ frond ใหมบน frond เดิม
(secondary frond) เกิดขึ้นบาง frond ที่นํามาขยายพันธุ (ภาพที่ 9 B) เมื่อ stolon ทอดยาวจะแตกแขนงและ
เริ่มสราง rhizoid และ frond ใหมตามความยาวของ stolon ใหมที่เกิดขึ้น (ภาพที่ 9 C)
A

C

B
new stolon

new frond

secondary frond
new rhizoid

A : 1 วัน B : 5 วัน C : 10 วัน

ภาพที่ 9 ลักษณะการเจริญเติบโตของสาหรายเขากวางเมื่อใช frond ขยายพันธุ
A : สวนของ frond ของสาหรายที่นํามาทดลองขยายพันธุ
B : stolon ใหมที่เจริญเหนือรอยตัด และบาง frond มีการสราง frond ใหมขึ้นจาก frond เดิม
C : stolon แตกแขนงทอดยาวขึ้น สวนที่เปน rhizoid และ frond ใหมเจริญตามความยาวของ stolon
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1.4 การเจริญเติบโตของสาหรายเขากวางที่ขยายพันธุโดยใช stolon
หลังการขยายพันธุสาหรายดวย stolon (ภาพที่ 10 A) พบวา ตามแนวความยาวของ stolon ที่
นํามาขยายพันธุปรากฏตุมเล็ก ๆ จํานวนมาก (ภาพที่ 10 B) ซึ่งเจริญพัฒนาเปน frond ใหม (ภาพที่ 10 C)
A

B

new frond

C

new frond

A : 1 วัน
B : 5 วัน
C : 10 วัน

ภาพที่ 10 ลักษณะการเจริญเติบโตของสาหรายเขากวางเมื่อใช stolon ขยายพันธุ
A : สวนของ stolon ของสาหรายที่นํามาทดลองขยายพันธุ
B : stolon เริ่มมีลักษณะเปนตุมเล็ก ๆ เกิดขึ้นหลายจุดตามความยาวของ stolon ซึ่งพัฒนาเปน frond
C : frond ใหมของสาหรายเริ่มพัฒนามากขึ้นเห็นลักษณะรูปรางชัดเจน
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2. เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของสาหรายเขากวางที่ขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศดวยสวนตาง ๆ
2.1 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (Specific Growth Rate; SGR) (เปอรเซ็นต/วัน)
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของสาหรายที่ทดลองโดยใชสวนตาง ๆ ของสาหรายมาขยายพันธุ
4 สวน คือ thallus, stolon with fronds, frond และ stolon มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.22+0.19, 4.87+0.50, 5.26+0.30
และ 5.81+0.50 เปอรเซ็นต/วัน ตามลําดับ โดยสาหรายเขากวางที่ใช stolon ขยายพันธุมีอัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะสูงสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) แตแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) กับชุด
ทดลองที่ขยายพันธุดวย frond ในขณะที่การขยายพันธุดวย stolon with fronds และ frond มีอัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะเฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 1 และ ภาพที่ 11) สวนการขยายพันธุ
ดวย thallus มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะต่ําสุด
2.2 น้ําหนักสาหรายที่เพิ่มขึน้
เมื่อทดลองขยายพันธุสาหรายโดยใชสวนตาง ๆ 4 สวน คือ thallus, stolon with fronds, frond
และ stolon พบวาผลผลิตของสาหรายเพิ่มขึ้นเปน 0.45, 3.34, 3.86 และ 4.76 เทา ตามลําดับ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอ มูลการขยายพันธุสาหรายเขากวางดวยสวนตาง ๆ
คาวิเคราะห
น้ําหนักเริ่มตน (กรัม)
น้ําหนักสุดทาย (กรัม)
น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น (กรัม)
น้ําหนักเพิ่มขึ้น (เทา)
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (เปอรเซ็นต/วัน)

ชุดทดลอง
thallus
50+0.00
72.28+4.35
22.28+4.35
0.45+0.09
1.22+0.19

a

stolon with fronds

50+0.00
216.83+32.42
166.83+32.42
3.34+0.65
4.87+0.50

b

frond
stolon
50+0.00
50+0.00
243.08+22.01 288.11+42.00
193.08+22.01 238.11+42.00
3.86+0.44
4.76+0.84
5.26+0.30

bc

5.81+0.50

c

หมายเหตุ คาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษตางกันแสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
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6.00

(เปอรเซ็นต/วัน)

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ

7.00

4.87+0.50b

5.26+0.30bc

stolon with fronds

frond

5.81+0.50c

5.00
4.00
3.00
2.00

1.22+0.19a

1.00
0.00

thallus

stolon

สวนที่ใชขยายพันธุ

ภาพที่ 11 เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (เปอรเซ็นต/วัน) ของสาหรายเขากวางที่ขยายพันธุดวย
สวนตาง ๆ
หมายเหตุ คาเฉลี่ยที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษตางกันแสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
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3. คุณภาพน้ําและความเขมแสงที่ใชในการทดลอง
คุณภาพน้ําในชุดทดลองที่ใชสวน thallus, stolon with fronds, frond และ stolon ขยายพันธุ
คาความเค็มทุกชุดทดลองมีความเค็ม 35 ppt สวนคาความเปนกรด-ดางมีแนวโนมเดียวกันคือ 8.10±0.01,
8.10±0.00, 8.12±0.02 และ 8.06±0.02 ตามลําดับ เชนเดียวกับคาออกซิเจนละลายน้ําอยูในชวง 6.15±0.21,
6.20±0.17, 6.57±0.21 และ 6.43±0.15 มิล ลิก รัม /ลิต ร ตามลํ า ดับ คา ความเปน ดา ง มีค า 122.6±0.7,
123.2±0.2, 122.9±2.9 และ 122.2±2.7 มิลลิกรัม/ลิตร สวนคาแอมโมเนียในแตละชุดการทดลองมีความ
ผันแปรอยูในชวง 0.0257±0.0713, 0.0215±0.0008, 0.0254±0.0073 และ 0.0251±0.0023 มิลลิกรัม/ลิตร
สวนคาไนไตรทอยูระหวาง 0.0008±0.0001, 0.0009±0.0002, 0.0007±0.0002 และ 0.0009±0.0002 มิลลิกรัม/ลิตร
และคาไนเทรตมีคา 0.0110±0.0174, 0.0106±0.0147, 0.0116±0.0184 และ 0.0115±0.0132 มิลลิกรัม/ลิตร
และในสวนของคาออรโธฟอสเฟตมีคา 0.0872±0.0039, 0.0901±0.0060, 0.0806±0.0061 และ 0.0637±0.0321
มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ (ตารางที่ 2) สวนความเขมแสงที่ใชในการทดลอง ชวงเชามีคาต่ําสุด-สูงสุดระหวาง
300-3,890 ลักซ มีคาเฉลี่ย 1,418.84±1,173.77 ลักซ และชวงบายมีคาต่ําสุด-สูงสุดระหวาง 7,250-23,100
ลักซ มีคาเฉลี่ย 13,754 ±6,040.68 ลักซ
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยคุณภาพน้ําในระหวางการทดลองเลี้ยงสาหรายเขากวางที่ขยายพันธุดวยสวนตาง ๆ
ตัวแปรคุณภาพน้ํา
ความเปนกรด-ดาง
ออกซิเจนละลายน้ํา (มิลลิกรัม/ลิตร)
ความเค็ม (สวนในพัน)
คาความเปนดาง (มิลลิกรัม/ลิตร)
แอมโมเนีย ((มิลลิกรัม/ลิตร)
ไนไตรท (มิลลิกรัม/ลิตร)
ไนเตรท (มิลลิกรัม/ลิตร)
ออรโธฟอสเฟต (มิลลิกรัม/ลิตร)

thallus
8.10±0.01
6.15±0.21
35.0±0.00
122.6±0.7
0.0257±0.0713
0.0008±0.0001
0.0110±0.0174
0.0872±0.0039

ชุดทดลอง
stolon with fronds
frond
8.10±0.00
8.12±0.02
6.20±0.17
6.57±0.21
35.0±0.00
35.0±0.00
123.2±0.2
122.9±2.9
0.0215±0.0008
0.0254±0.0073
0.0009±0.0002
0.0007±0.0002
0.0106±0.0147
0.0116±0.0184
0.0901±0.0060
0.0806±0.0061

stolon
8.06±0.02
6.43±0.15
35.0±0.00
122.2±2.7
0.0251±0.0023
0.0009±0.0002
0.0115±0.0132
0.0637±0.0321
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สรุปและวิจารณผล
1. ศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตของสาหรายเขากวางที่ขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศดวยสวนตาง ๆ
จากการศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตของสาหรายเขากวางพบวา ทุกสวนของสาหรายซึ่งไดแก
thallus, stolon with fronds, frond และ stolon หลังนํามาขยายพันธุมีลําดับในการเจริญพัฒนาเหมือนกัน
กลาวคือ เริ่มเจริญพัฒนาสวนของ stolon เปนอันดับแรก เมื่อ stolon ใหมทอดยาว การสราง rhizoid จึงเริ่ม
ขึ้น ซึ่งลักษณะการเจริญของ rhizoid เจริญหางกันเปนระยะ ๆ โดยมีหนาที่สําคัญคือยึดเกาะติดกับวัสดุและ
นําเขาสารอาหารจากวัสดุยึดเกาะ (West and West, 2007) ขณะที่สวนของ frond จะเจริญพัฒนาเปนสวน
สุดทายโดยมีหนาที่หลักในการสังเคราะหแสง ซึ่งเปนขบวนการที่ทําใหสาหรายเจริญเติบโต ในการทดลอง
ครั้งนี้แมวาการนําสวนของ stolon มาขยายพันธุโดยยังไมมีการเจริญพัฒนาของ stolon ใหมขึ้นมาเปนลําดับ
แรก แตจะสรางสวนของ rhizoid และ frond ขึ้นมาไดตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากมีสวนของ stolon เดิมอยูแลว
และสามารถสราง rhizoid และ frond ไดโดยไมตองสราง stolon ใหม ดังนั้นจึงสามารถกลาวไดวา ลําดับการ
เจริญพัฒนาของสาหรายในแตละสวนที่นํามาขยายพันธุไมแตกตางกัน อยางไรก็ตามแมวาลําดับในการเจริญ
พัฒนาไมมีความแตกตาง แตจากการศึกษาพบวา การเจริญเติบโตมีความแตกตางกันโดยสวนของ stolon เมื่อ
นํามาขยายพันธุมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เพราะสามารถสราง rhizoid และ frond โดยไมตองรอการ
เจริญพัฒนาของ stolon ใหม สาหรายจึงสราง frond ใหมไดจํานวนมากภายในเวลาอันสั้น สงผลใหสาหราย
เจริญเติบโตไดอยางรวดเร็ว เชนเดียวกับการนําสวนของ frond มาขยายพันธุ ถึงแมจะเปนชิ้นสวนขนาดเล็ก
และไมมีสวนประกอบที่เปน stolon เลย แตสาหรายกลับมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว ทั้งนี้เพราะ stolon ใหม
ของสาหรายมีการแตกแขนงออกเปนจํานวนมาก ทําใหมีพื้นที่ในการเจริญพัฒนาของ rhizoid และ frond
เพิ่มขึ้นตามไปดวยซึ่ง frond ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการสังเคราะหแสง อีกทั้งในบาง frond ยังมีการเจริญ
ของ frond ใหมจาก frond เดิม (secondary frond) อีกดวย สาหรายจึงเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็วไมตางจาก
การขยายพันธุดวย stolon นอกจากนี้ในการเตรียมสวนที่เปน frond เพื่อขยายพันธุโอกาสสูญเสียสาหราย
เนื่องจากการตัดและการปลอยสปอรของสาหรายจะนอย สาหรายจึงเจริญเติบโตเต็มที่และใกลเคียงกับ
สวนที่ใช stolon ประกอบกับสวนของ frond ที่มีขนาดเล็กและน้ําหนักของแตละ frond นอย ทําใหได
จํานวนของ frond ที่ใชในการขยายพันธุจํานวนมากขึ้น เมื่อสาหรายมีการเจริญเติบโต สงผลใหน้ําหนักใน
ชุดทดลองนี้สูงขึ้นตามไปดวย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Zuljevic and Antolic (2002, cited after
Caulerpa working group, 2005) พบวา การขยายพันธุสาหรายโดยใชเพียง 1 frond ในหองปฏิบัติการ ที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส สามารถเจริญพัฒนาเปนสาหรายตนเล็ก ๆ ตนใหมไดภายใน 15 วัน สําหรับ
สาหรายที่ใชสวน stolon with fronds ขยายพันธุพบวา ในชวงแรกสาหรายสามารถเจริญเติบโตไดดีและเกิด
stolon ใหมไดสองทิศทางเหนือรอยตัดเพียงเล็กนอย ซึ่งลักษณะการเจริญเติบโตของสาหรายสวนนี้ไมแตกตาง
กับสวนที่ใช frond ขยายพันธุ แตหลังจาก 8 วัน สาหรายเริ่มมีลักษณะเปนสีขาวใส และเนาเปอยขณะที่
สาหรายที่ใชทั้ง thallus มาขยายพันธุโดยไมมีการตัดแบง ในชวงแรกสาหรายมีการเจริญเติบโตดีและ
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มีการแตกแขนงของ stolon ใหมพรอมทั้งสราง rhizoid และ frond ตามความยาวของ stolon แตเมื่อเลี้ยงไป
ระยะหนึ่งพบวา สวนโคนของ thallus เริ่มมีลักษณะเปนสีขาวใสและเนาเปอยขยายวงกวางไปตามความยาว
stolon ซึ่งในการขยายพันธุดวย thallus นี้ สาหรายมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในชวง 15 วันแรก หลังจาก
นั้นจะชะลอการเจริญเติบโต และเมื่อเลี้ยงสาหรายได 20 วัน พบวาบาง thallus มีการปลอยสปอรทําใหสาหราย
ตายทั้ง thallus มีผลใหน้ําหนักของสาหรายลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับชุดทดลองที่ใช stolon, frond และ
stolon with fronds ขยายพันธุ
2. เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของสาหรายเขากวางที่ขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศดวยสวนตาง ๆ
การขยายพันธุสาหรายเขากวางโดยใช stolon พบวามีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงสุดแตไม
แตกตางกับการนําสวนของ frond มาขยายพันธุ เนื่องจากลักษณะการเจริญเติบโตของสาหรายจากทั้งสองสวน
ที่นํามาขยายพันธุมีการสราง frond ไดจํานวนมากและรวดเร็ว ซึ่งชวยเพิ่มพื้นที่ในการสังเคราะหแสง ดังนั้น
เมื่อขบวนการสังเคราะหแสงเกิดขึ้นไดมากขึ้นอัตราการเจริญเติบโตของสาหรายจึงสูงขึ้นดวย อีกทั้งในการ
เจริญเติบโตของสาหรายที่ขยายพันธุจาก stolon และ frond มีการสรางสปอรและมีลักษณะเปนสีขาวใสนอย
สาหรายมีการเจริญเติบโตอยางเต็มที่และตอเนื่อง ตางจากสาหรายที่ขยายพันธุดวย stolon with fronds และ
thallus ที่สาหรายเจริญเติบโตดีในชวงแรก แตหลังจากนั้นจะเกิดปรากฏการณดังกลาว ทําใหสาหรายสูญเสีย
น้ํ าหนั ก อี กทั้ งในการขยายพั นธุ ของ thallus ยั งมี การปล อยสปอร ส งผลให สาหร ายตาย ดั งนั้ นอั ตราการ
เจริญเติบโตและผลผลิตที่ไดจึงลดต่ําลงเมื่อเทียบกับการขยายพันธุดวย stolon และ frond
Trono (1988) กลาววาในการเลี้ยงสาหราย C. lentillifera ที่ตองมีการตัดแบง ไมควรนําทั้ง thallus
ของสาหร า ยมาปลู ก เลี้ย งเนื่ อ งจากมีโอกาสที่สาหร า ยจะปล อยสปอรแ ละตายลงทั้ง หมด ฉะนั้น ในการ
เพาะเลี้ยงสาหรายจึงควรเก็บเกี่ยวและตัดแตงสาหรายที่เจริญเติบโตเต็มที่อยูเสมอเพื่อใหสาหรายสามารถ
แตกแขนงและเจริญเติบโตไดใหมซึ่งสอดคลองกับ West and West (2007) กลาววา สาหรายที่ขาดเปนทอน
สามารถผลิต stolon และ frond ขึ้นมาใหมไดงายกวาการเจริญเติบโตแบบปกติ เชนเดียวกับการศึกษาของ
Zuljevic et al. (2001) พบวา thallus ของสาหรายที่ขาดเปนทอนเล็ก ๆ สามารถเจริญเติบโตเปนตนใหมได โดยมี
การทดลองในหองปฏิบัติการ ใชทากทะเล (Lobiger serradifalci) กัดกินสวนของ frond ของสาหราย C. taxifolia
ขาดเปนทอนเล็ก ๆ พบวาประมาณ 66.5 เปอรเซ็นต สาหรายสามารถเจริญเติบโตขึ้นเปนตนใหมได นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับรายงานของ Smith and Walters (1999) ที่กลาววา สาหรายสามารถเจริญเติบโตขึ้นเปนตนใหมได
เพียงแคสาหรายขาดเปนทอนเล็ก ๆ เพียง 2 มิลลิเมตร เทานั้น
อยางไรก็ตามอัตราการเจริญเติบโตของสาหรายเขากวางขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน ความเขม
แสง รูปแบบและปริมาณของธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ธาตุอาหารรอง ความเค็ม และคาความเปน
กรด - ดาง (Lobban and Harrison, 1994) โดยเฉพาะความเขมแสง สาหราย Caulerpa spp. มีอัตราการสังเคราะห
แสงสูงสุดที่ความเขมแสง 20,000 ลักซ ถึงแมสาหรายจะไดรับแสงแดดเต็มที่ในตอนกลางวันก็ไมไดทําให
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สาหรายมีอัตราการสังเคราะหแสงมากขึ้น การใหสาหรายไดรับแสงโดยตรง ทําใหอุณหภูมิของน้ํารอนขึ้น
อาจทําใหสาหรายตายได (สรวิศ, 2543; อลิสา, 2543) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ พบวาความเขมแสงมีความ
เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของสาหรายเขากวาง เชนเดียวกับคุณสมบัติของน้ํา เนื่องจากมีการเปลี่ยนถาย
น้ําและเติมปุยทุกสัปดาหสงผลใหสารอาหารเพียงพอตอการเจริญเติบโตของสาหราย และจากขอมูลผลผลิต
สาหรายพบวา ทดลองขยายพันธุดวย thallus, stolon with fronds, frond และ stolon น้ําหนักสาหรายเพิ่มขึ้น
เปน 0.45, 3.34, 3.86 และ 4.76 เทา ตามลําดับ ใหผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม 3-4 เทาตัว จากการทดลองครั้งนี้จึงสรุป
ไดวา stolon และ frond เปนสวนที่เหมาะสมในการนํามาขยายพันธุมากที่สุดเพราะใหผลผลิตสูงสุด
ขอเสนอแนะ
สํา หรับ ผูที่ส นใจในการเพาะเลี้ย งสาหรา ยเขากวางควรตัด แบง สาหรา ยเปน สองสว นคือ
stolon และ frond กอนนําสาหรายไปปลูก ซึ่งสาหรายทั้งสองสวนเมื่อนําไปขยายพันธุมีอัตราการเจริญเติบ โต
ไมแตกตางกันทางสถิติ
คําขอบคุณ
ขอขอบคุ ณ ผอ. ไพบู ล ย บุ ญ ลิ ป ตานนท ที่ ส นั น สนุ น ให มี ง านวิ จั ย ฉบั บ นี้ ขึ้ น มารวมทั้ ง
คุณสามารถ เดชสถิตย นักวิชาการประมงชํานาญการ คุณปริศนา คลิ้งสุขคลาย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ที่ชวยเสนอแนะแนวทางและขอบคุณเจาหนาที่งานสิ่งแวดลอมทุกทานที่ชวยเหลือในการวิเคราะหคุณภาพ
น้ํา และคุณจีระศักด บุตรแขก พนักงานราชการชวยเหลือในการทําวิจัย และขอขอบคุณนักวิชาการและ
เจาหนาที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่ทุกทานที่ใหความรวมมือในการทําวิจัยจนสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี
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