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บทคัดย่อ
การศกึษาความผนัแปรในลกัษณะสณัฐานวทิยาของสาหร่ายสนีํา้ตาล Sargassum polycystum C. Agardh 

ที่เก็บรวบรวมจากบริเวณชายหาดแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยตรวจวัดลักษณะต่างๆ เช่น ความสูงลําต้น 
ขนาด  holdfast ขนาดเบลด ขนาดถุงลม รวมทั้งสังเกตลักษณะรูปร่างของส่วนต่างๆ บันทึกภาพและวาดภาพใน
บางส่วนและศึกษาลักษณะโครงสร้างของเพศผู้และเพศเมีย ข้อมูลที่ได้นํามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร จากการศึกษาพบว่า  S. polycystum  มีทัลลัสเป็นสีนํ้าตาลค่อนข้างเหลือง holdfast เป็นรูปถ้วย มีสไตป์
เป็นทรงกระบอกสัน้ๆ แขนงทีแ่ตกจากสไตป์มลีกัษณะขรขุระเป็นหนามเลก็ๆ มากมาย เบลดของแขนงอนัดบัที ่2 ของ
แต่ละต้นมีลักษณะที่แตกต่างกันโดยสามารถจําแนกได้ 3 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เบลดของแขนงอันดับที่  2 มีขนาด
ใหญ่และเรียวยาว ลักษณะที่ 2 เบลดของแขนงอันดับที่ 2 มีขนาดใหญ่และกว้างกว่าลักษณะที่ 1 และ 3 และลักษณะ
ที่ 3 เบลดของแขนงอันดับที่ 2 มีขนาดเล็กและเรียวยาว ลักษณะทั้ง 3 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (P < 0.05) 
และทั้ง 3 ลักษณะ ตลอดขอบด้านบนของเบลดมีลักษณะคล้ายฟันเลื่อย มีเส้นกลางใบยาวจนถึงปลายสุดของเบลด
และพบ cryptostoma กระจายบนเบลดเห็นชัดเจนจากภายนอก vesicles มีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันซึ่งภายใน
ต้นหนึ่งจะมีรูปร่างได้หลายแบบ โดยสามารถจําแนกรูปร่างดังกล่าวได้เป็น 4 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 มีรูปร่างคล้าย
รูปไข่ ลักษณะที่ 2 มีรูปร่างคล้ายรูปไข่จนถึงค่อนข้างกลม บริเวณผิวด้านนอกมีลักษณะคล้ายเขายื่นออกมาจากด้าน
บนจํานวน 2 อัน ลักษณะที่ 3 มีรูปร่างคล้ายรูปไข่ บริเวณผิวด้านนอกมีลักษณะคล้ายเขายื่นมา 5-6 อัน ลักษณะที่ 
4 มีรูปร่างคล้ายรูปไข่ บริเวณผิวด้านนอกแผ่ออกเป็นแผ่นคล้ายปีก มี cryptostoma จํานวนไม่มาก vesicle มีทั้งที่
อยู่เดี่ยวๆ หรือเป็นช่อ สร้างบริเวณแขนงอันดับที่ 1 หรือแขนงอันดับที่ 2 อวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียแยกต้นกัน 
เพศผู้มีลักษณะเป็นแท่งกลม ยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร เกิดเดี่ยวๆ หรือเป็นคู่ เพศเมียเป็นแท่งกลมบริเวณส่วนโคน 
และส่วนด้านบนค่อนข้างแบน ยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร อยู่รวมกันเป็นช่อ ส่วนของแขนงอันดับที่ 1 สามารถสร้าง
สโตลอน (stolon) ออกไปได้หลายทิศทาง เพื่องอกเป็นต้นใหม่ได้ การศึกษาในครั้งนี้พบลักษณะที่ 4 ของ vesicle 
ที่แผ่เป็นแผ่นคล้ายปีก ซึ่งแตกต่างจากที่เคยมีรายงานการศึกษาในสาหร่ายชนิดเดียวกันและเก็บจากพื้นที่เดียวกัน
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ABSTRACT
Morphological variation of the brown alga Sargassum polycystum C. Agardh was investigated 

from specimens collected from the coast of Samaesan in Chon Buri province. The characteristics 

of thallus i.e. thallus length, holdfast diameter, blade and vesicle size were measured. Shape and 

reproductive characters were also examined and drawn with a Camera Lucida.  Plants of S. polycys-

tum were yellowish brown in color, holdfasts discoid had a short cylindrical stipe, main axes were 

terete being obvious rough or spiny. The blade of the secondary order branch was divided into 3 

types: 1) large and lanceolate shaped, 2) large and broader than type 1 and 3, and 3) smaller and 

lanceolate shaped. These three types were significantly different (P < 0.05). Of those three char-

acters, leaf margin serrate, midrib running to near the apex of the blade. Cryptostomata scattered 

on the surface of the blade. Vesicles varied within a thallus which were divided into 4 characters 

i.e. 1) ovate shaped 2) ovate to circular shaped with 2 spines on surface 3) ovate with 5-6 spines 

on surface and 4) ovate with winged-margin and a few cryptostomata. Single or multiple vesicles 

on the primary and secondary branches; male and female receptacles separated. Male receptacles 

were long and cylindrical, up to 8 mm long in singularly or in pairs. Female receptacles were cy-

lindrical at lower portion, but slightly compressed at the upper portion, up to 4 mm long. Stolon 

arising from primary branch differentiated into a new thallus. This study found the vesicles type 4 

with winged-margin showing different characters from previous reports of this species in this area.

คําสําคัญ:  สาหร่ายสีนํ้าตาล สัณฐานวิทยา Sargassum polycystum 

Keywords: Brown Alga, Morphology, Sargassum polycystum

บทนํา
สาหร่ายทะเลสกุล Sargassum เป็นสาหร่าย

สีนํ้าตาลขนาดใหญ่ มีประมาณ 400 ชนิด พบแพร่

กระจายได้ทัว่โลกทัง้เขตร้อนและเขตอบอุน่ โดยเฉพาะใน

เขตอนิโด-แปซฟิิกและออสเตรเลยี (Tseng et al., 1985) 

สาหร่ายชนิดนี้มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นในไทยว่า สาหร่าย

ทุ่น สาหร่ายใบ โดยสาหร่ายสกุลนี้สามารถพบแพร่

กระจายได้ทั้งในบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยและชายฝั่งทะเล

อันดามัน (กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์, 2527) บริเวณ

อ่าวไทยมีรายงานพบสาหร่ายสกุลนี้ในจังหวัด ชลบุรี 

ระยอง จันทบุรี และตราด โดยพบสาหร่ายสีนํ้าตาลชนิด 

Sargassum polycystum ได้ทัง้ 4 จงัหวดั (Noiraksa et 

al., 2006) Sargassum เป็นสาหร่ายทีม่คีวามสาํคญัทาง

เศรษฐกจิกลุม่หนึง่ ปัจจบุนัมกีารศกึษาสาหร่ายสนีํา้ตาล

มากขึ้นแต่ในด้านการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

และความผันแปรทางสัณฐานวิทยาของสาหร่ายชนิดนี้

ยังมีไม่มากนักในประเทศไทย และยังขาดข้อมูลพื้นฐาน

ที่จําเป็นอีกหลายประการ 

การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาความ

ผนัแปรทางสณัฐานวทิยาของสาหร่ายชนดิ Sargassum 

polycystum ซึ่งเก็บจากต่างฤดูกาลในบริเวณชายฝั่ง

แสมสาร จงัหวดัชลบรุ ีโดยวเิคราะห์เปรยีบเทยีบลกัษณะ

ทางสัณฐานวิทยา รวมทั้งจัดกลุ่มและตรวจสอบความ

สมัพนัธ์ระหว่างกลุม่ตวัอย่างประชากรสาหร่าย ซึง่ข้อมลู

ที่ได้จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษาด้านอนุกรม

วิธานและชีววิทยาของสาหร่ายชนิดนี้ในประเทศไทย

ต่อไป
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วิธีการ
1. การเก็บตัวอย่างภาคสนาม

ตัวอย่างสาหร่าย Sargassum polycystum 
เกบ็รวบรวมจากบรเิวณแสมสาร อ. สตัหบี จ. ชลบรุ ีโดย
ใช้วิธีการสุ่มเก็บตัวอย่างสาหร่ายทั้งทัลลัสพร้อม hold-
fast นําตัวอย่างที่ได้เก็บไว้ในเกลือในถุงพลาสติกเพื่อ
รักษาสภาพของตัวอย่างให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ก่อน
นํากลับมาตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

2. การศึกษาในห้องปฏิบัติการ
2.1 การเก็บรักษาตัวอย่าง

ตัวอย่างสาหร่ายสีนํ้าตาลที่เก็บรักษาในเกลือ 
นํามาทําความสะอาดด้วยนํ้าจืด ล้างเศษตะกอนและอิพิ
ไฟต์ทีเ่กาะอยูบ่นตวัอย่างออกให้หมด จากนัน้นาํตวัอย่าง
สาหร่ายดองด้วยนํ้ายาฟอร์มาลิน 10%

2.2 การเตรียมตัวอย่างเพื่อศึกษา
นําตัวอย่างที่ดองในนํ้ายาฟอร์มาลิน 10% มา

ล้างนํา้ยาฟอร์มาลนิออกด้วยนํา้ประปาโดยให้นํา้ไหลผ่าน
ประมาณ 5 นาที จากนั้นแช่ตัวอย่างในนํ้าประปา ทิ้งไว้
อีกประมาณ 10 นาที แล้วเทนํ้าออกเพื่อกําจัดกลิ่นของ
ฟอร์มาลินออกให้หมด เพื่อนําไปตรวจวัดลักษณะทาง
สัญฐานวิทยาต่อไป

2.3 การตรวจวัดลักษณะทางสัณฐานวิทยา

คดัเลอืกตวัอย่างสาหร่ายทีเ่ตรยีมไว้ข้างต้น ทีม่ี
ลักษณะทัลลัสสมบูรณ์ จํานวน 25 ตัวอย่าง นํามาตรวจ
วัดลักษณะทางสัณฐานวิทยา โดยลักษณะสัณฐานวิทยา
ภายนอกที่นํามาตรวจวัด โดยใช้ Vernier Caliper ได้แก่ 
ความสงูของทลัลสั ขนาดของ holdfast ขนาดของเบลด 
ขนาดของถงุลม เป็นต้น หลงัจากวดัในแต่ละส่วนแล้วทาํ
เครือ่งหมายโดยใช้ด้ายผกูมดัไว้เพือ่ระบตุาํแหน่งหรอืส่วน
ของทัลลัสที่ตรวจวัดแล้ว ลักษณะสัณฐานวิทยาที่นํามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบจํานวน 25 ลักษณะ ปรับปรุงจาก 
Wong et al. (2004) ดงัแสดงในตารางที ่1 ข้อมลูทีไ่ด้ทัง้ 
25 ลักษณะนํามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Microsoft 
Excel และโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป SPSS  เพื่อวิเคราะห์
ความแตกต่างและหาความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่าง
สาหร่าย โดยวิธี Canonical Discriminant Function 
Analysis 

นอกจากนีบ้นัทกึภาพลกัษณะรปูร่างส่วนต่างๆ 
ของตัวอย่างสาหร่าย รูปร่างของเบลด รูปร่างของถุงลม
หรือ vesicle ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กําลังขยายตํ่าและ
ตรวจสอบลักษณะภาคตัดขวางของตัวอย่างทัลลัสเพศผู้
และเพศเมยีภายใต้กล้องจลุทรรศน์กาํลงัขยายสงู 4-400 
เท่า (Nikon รุ่น eclipse E600) และวาดภาพลักษณะ
รูปร่างของเบลดและ vesicle โดยใช้ Camera Lucida 
(Nikon รุ่น optiphot-2)

ตารางที่ 1 ลักษณะสัณฐานวิทยาที่ใช้ตรวจวัด (ปรับปรุงจาก Wong et al., 2004)

Morphological characters Description

1. Holdfast diameter เส้นผ่าศูนย์กลางของ holdfast วัดจากด้านที่ยาวที่สุด

2. Stipe length ความยาวของส่วนโคนทัลลัสวัดจากส่วนที่อยู่ถัดจาก holdfast ขึ้นมาจนถึงจุดที่
เริ่มมีแขนงอันดับที่หนึ่ง

3. Stipe diameter เส้นผ่าศูนย์กลางของ stipe

4. Stipe ratio อัตราส่วนระหว่างความยาวต่อเส้นผ่าศูนย์กลางของ stipe

5. Primary branch length ความยาวของแขนงอันดับที่หนึ่ง วัดจากโคนจรดปลาย

6. Primary branch diameter เส้นผ่าศูนย์กลางของแขนงอันดับที่หนึ่ง

7. Primary branch ratio อัตราส่วนระหว่างความยาวต่อเส้นผ่าศูนย์กลางของ primary branch

8. Secondary branch length ความยาวของแขนงอันดับที่สอง วัดจากโคนจรดปลายแขนง

9. Secondary branch diameter เส้นผ่าศูนย์กลางของแขนงอันดับที่สอง
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10. Secondary branch ratio อัตราส่วนระหว่างความยาวต่อเส้นผ่าศูนย์กลางของ secondary branch

11. Lower primary blade length (blp.l) เบลดที่อยู่ส่วนล่างของแขนงอันดับที่หนึ่ง (บริเวณโคนแขนงจนถึงกึ่งกลางแขนง) 
ความยาวทั้งหมดของเบลดวัดจากก้านจรดปลาย

12. Lower primary blade width (blp.w) เบลดที่อยู่ส่วนล่างของแขนงอันดับที่หนึ่ง (บริเวณโคนแขนงจนถึงกึ่งกลางแขนง) 
ความกว้างทั้งหมดของเบลดวัดจากบริเวณที่กว้างที่สุด

13. Lower primary blade ratio อัตราส่วนระหว่างความยาวต่อความกว้างของ lower primary blade

14. Lower secondary blade length (bls.l) เบลดที่อยู่ส่วนล่างของแขนงอันดับที่สอง (บริเวณโคนแขนงจนถึงกึ่งกลางแขนง) 
ความยาวทั้งหมดของเบลดวัดจากก้านจรดปลาย

15. Lower secondary blade width (bls.w) เบลดที่อยู่ส่วนล่างของแขนงอันดับที่สอง (บริเวณโคนแขนงจนถึงกึ่งกลางแขนง) 
ความกว้างทั้งหมดของเบลดวัดจากบริเวณที่กว้างที่สุด

16. Lower secondary blade ratio อัตราส่วนระหว่างความยาวต่อความกว้างของ lower secondary blade

17. Upper primary blade length (bup.l) เบลดที่อยู่ส่วนบนของแขนงอันดับที่หนึ่ง (บริเวณกึ่งกลางแขนงจนถึงปลาย
แขนง) ความยาวทั้งหมดของเบลดวัดจากก้านจรดปลาย

18. Upper primary blade width (bup.w) เบลดที่อยู่ส่วนบนของแขนงอันดับที่หนึ่ง (บริเวณกึ่งกลางแขนงจนถึงปลาย
แขนง) ความกว้างทั้งหมดของเบลดวัดจากบริเวณที่กว้างที่สุด

19. Upper primary blade ratio อัตราส่วนระหว่างความยาวต่อความกว้างของ upper primary blade

20. Upper secondary blade length (bus.l) เบลดที่อยู่ส่วนบนของแขนงอันดับที่สอง (บริเวณกึ่งกลางแขนงจนถึงปลาย
แขนง) ความยาวทั้งหมดของเบลดวัดจากก้านจรดปลาย

21. Upper secondary blade width (bus.w) เบลดที่อยู่ส่วนบนของแขนงอันดับที่สอง (บริเวณกึ่งกลางแขนงจนถึงปลาย
แขนง) ความกว้างทั้งหมดของเบลดวัดจากบริเวณที่กว้างที่สุด

22. Upper secondary blade ratio อัตราส่วนระหว่างความยาวต่อความกว้างของ upper secondary blade

23. Vesicle length ความยาวของ vesicle วัดจากก้านจรดปลาย

24. Vesicle width ความกว้างของ vesicle วัดจากบริเวณที่กว้างที่สุดของ vesicle

25. Vesicle ratio อัตราส่วนระหว่างความยาวต่อความกว้างของ vesicle

ผลและวิจารณ์ผล
สัณฐานวิทยาของ Sargassum polycys-

tum C. Agardh
ทัลลัสมีสีนํ้าตาลค่อนข้างเหลือง สูง 30 – 110 

เซนติเมตร holdfast เป็นรูปถ้วย มีสไตป์เป็นทรงกระ
บอกสั้นๆ แขนงที่แตกจากสไตป์มีลักษณะขรุขระเป็น
หนามเล็กๆ มากมาย ในทัลลัสที่ยังอ่อนอยู่ เบลดมี
ลักษณะยาวและกว้าง เบลดโดยทั่วไปมีรูปร่างเป็นแผ่น
เรยีวยาว (lanceolate) และค่อยๆ แคบลงทางส่วนปลาย
และส่วนโคนเบลด เบลดด้านบนค่อนข้างมน (slightly 
rounded)  และเว้าเลก็น้อยหรอืทีบ่รเิวณขอบบนสดุของ
เบลดมลีกัษณะคล้ายฟันเลือ่ยโดยรอบ ทลัลสัทีเ่จรญิพนัธุ์

แล้ว เบลดมีรูปร่างเช่นเดียวกับที่ปรากฎในต้นอ่อนแต่มี
ขนาดเล็กกว่า เส้นกลางใบ (midrib) ยาวจนถึงปลายสุด
ของเบลด พบ cryptostoma กระจายเหน็ชดัเจนด้วยตา
เปล่า มีถุงลม หรือ vesicle เป็นรูปไข่หรือกลมมีเส้นผ่า
ศนูย์กลาง 1.5 – 3.0 มลิลเิมตร ม ีcryptostoma จาํนวน
ไม่มาก ถุงลมหรือ vesicle มีทั้งที่อยู่เดี่ยวๆ หรือเป็นช่อ 
โดยยดึตดิอยูก่บัแขนงอนัดบัทีห่นึง่ (primary branches) 
หรือแขนงอันดับที่สอง (secondary branches) อวัยวะ
สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียแยกต้นกัน แขนงลําดับแรก 
สามารถสร้างสโตลอน (stolon) ออกไปได้หลายทิศทาง 
เพื่องอกเป็นต้นใหม่ได้ พบขึ้นบนก้อนหินในระดับนํ้าขึ้น
นํ้าลงหรือลึกกว่า ซึ่งลักษณะดังกล่าวคล้ายคลึงกับที่เคย
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มีรายงานการศึกษาในสาหร่ายสีนํ้าตาลชนิดนี้ในอดีต 
(Tsuda, 1988; Chiang et al., 1992; Ajisaka et al, 
1999; Noiraksa et al., 2006)

ความผันแปรของลักษณะเบลด
ในการศึกษาครั้งนี้เบลดของแต่ละต้นจะมี

ลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัซึง่สามารถจาํแนกลกัษณะดงักล่าว
ได้เป็น 3 ลักษณะ (รูปที่ 1) คือ ลักษณะที่ 1 เบลดของ
แขนงอนัดบัทีส่องมขีนาดใหญ่และเรยีวยาว (ยาว 1 – 1.5 
เซนติเมตร และกว้าง 3.4 – 6.5 มิลลิเมตร) ลักษณะที่ 2 
เบลดของแขนงอันดับที่สอง มีขนาดใหญ่และกว้างกว่า
ลกัษณะที ่1 และ 3 (ยาว 1.0 – 1.9 เซนตเิมตร และกว้าง 
4.0 – 7.8 มิลลิเมตร) ลักษณะที่ 3 เบลดของแขนงอันดับ
ทีส่องมขีนาดเลก็และเรยีวยาว (ยาว 0.7 – 1.0 เซนตเิมตร
และกว้าง 2.7 – 3.6 มิลลิเมตร) โดยจะพบในทัลลัสที่มี
การสร้างอวยัวะสบืพนัธุ ์ผลการศกึษาในครัง้นีส้อดคล้อง
กับการศึกษาของ Tsuda (1988) ซึ่งรายงานว่าทัลลัสที่
ยังไม่เจริญเต็มที่ (immature) ของ Sargassum poly-
cystum เบลดมีขนาดใหญ่ (ยาว 5 เซนติเมตรและกว้าง 
1 เซนติเมตร) แต่ในต้นที่โตเต็มที่ (mature) เบลดจะมี
ขนาดเล็กลง (ยาว 1 เซนติเมตรและกว้าง 4 มิลลิเมตร) 
และเบลดทั้งสามลักษณะ บริเวณปลายสุดของเบลดมี
ลักษณะขอบคล้ายฟันเลื่อยโดยรอบ มีเส้นกลางใบยาว
จนถึงปลายสุดของเบลด 

จากการทดสอบทางสถิติของขนาดเบลดใน
แต่ละลักษณะ เพื่อจัดกลุ่มตัวอย่างสาหร่าย พบว่าค่า
เฉลี่ยของ blp. ratio, bls. ratio, bup. ratio และ bus. 
ratio ในลักษณะที่ 1, 2 และ 3 มีค่าดังแสดงในตารางที่ 
2 โดยมีขนาดของตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 153 ตัวอย่าง 

เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระทั้ง 
4 ดังกล่าวข้างต้น (blp. ratio, bls. ratio, bup. ratio 
และ bus. ratio) พบว่ามีค่าต่างกันเมื่ออยู่ต่างกลุ่มกัน 
และเมื่อนํามาทดสอบทางสถิติ เพื่อศึกษาความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มโดยใช้ตัวแปรอิสระข้างต้น ค่า Sig. (Sig-
nificant) ของตัวแปรอิสระ blp.ratio, bls.ratio, bup.
ratio และ bus.ratio มีค่าเท่ากับ 0.020, 0.000, 0.016 
และ 0.000 ตามลําดับ (ตารางที่ 2) ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% (P < 0.05) 

ค่าเฉลี่ยของตัวแปร blp.ratio, bls.ratio, 
bup.ratio และ bus.ratio ซึ่งมีค่าแตกต่างกันระหว่าง
กลุ่ม เมื่อนํามาจัดกลุ่มตัวอย่างโดยการวิเคราะห์ด้วย 
Canonical Discriminant Functions ผลที่ได้แสดงให้
เห็นว่า เบลดในลักษณะที่ 3 แยกจากกลุ่มตัวอย่างอื่น
อย่างชัดเจน สําหรับเบลดลักษณะที่ 1 และ 2 นั้น ยัง
มีบางส่วนที่ซ้อนทับกันอยู่ (รูปที่ 2) ซึ่งให้ผลยืนยันการ
แบ่งกลุม่ตวัอย่างสาหร่าย S. polycystum ตามลกัษณะ
สัณฐานวิทยาดังกล่าวข้างต้น ในพื้นที่ที่ศึกษา

6.5 มิลลิเมตร) ลักษณะที่ 2 เบลดของแขนงอันดับที่สอง มีขนาดใหญ่และกว้างกว่าลักษณะที่ 1 และ 3 (ยาว 1.0 – 1.9 
เซนติเมตร และกว้าง 4.0 – 7.8 มิลลิเมตร) ลักษณะที่ 3 เบลดของแขนงอันดับที่สองมีขนาดเล็กและเรียวยาว (ยาว 0.7 – 1.0 
เซนติเมตรและกว้าง 2.7 – 3.6 มิลลิเมตร) โดยจะพบในทัลลัสที่มีการสร้างอวัยวะสืบพันธุ์ ผลการศึกษาในครั งนี สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Tsuda (1988) ซึ่งรายงานว่าทัลลัสที่ยังไม่เจริญเต็มที่ (immature) ของ Sargassum polycystum เบลดมี
ขนาดใหญ่ (ยาว 5 เซนติเมตรและกว้าง 1 เซนติเมตร) แต่ในต้นที่โตเต็มที่ (mature) เบลดจะมีขนาดเล็กลง (ยาว 1 
เซนติเมตรและกว้าง 4 มิลลิเมตร) และเบลดทั งสามลักษณะ บริเวณปลายสุดของเบลดมีลักษณะขอบคล้ายฟันเลื่อยโดยรอบ มี
เส้นกลางใบยาวจนถึงปลายสุดของเบลด  

จากการทดสอบทางสถิติของขนาดเบลดในแต่ละลักษณะ เพื่อจัดกลุ่มตัวอย่างสาหร่าย พบว่าค่าเฉลี่ยของ blp. 
ratio, bls. ratio, bup. ratio และ bus. ratio ในลักษณะที่ 1, 2 และ 3 มีค่าดังแสดงในตารางที่ 2 โดยมีขนาดของตัวอย่าง
ทั งหมดเท่ากับ 153 ตัวอย่าง  

เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระทั ง 4 ดังกล่าวข้างต้น (blp. ratio, bls. ratio, bup. ratio และ bus. 
ratio) พบว่ามีค่าต่างกันเมื่ออยู่ต่างกลุ่มกัน และเมื่อน้ามาทดสอบทางสถิติ เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใช้ตัวแปร
อิสระข้างต้น ค่า Sig. (Significant) ของตัวแปรอิสระ blp.ratio, bls.ratio, bup.ratio และ bus.ratio มีค่าเท่ากับ 0.020, 
0.000, 0.016 และ 0.000 ตามล้าดับ (ตารางที่ 2) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P < 0.05)  

ค่าเฉลี่ยของตัวแปร blp.ratio, bls.ratio, bup.ratio และ bus.ratio ซึ่งมีค่าแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม เมื่อน้ามาจัด
กลุ่มตัวอย่างโดยการวิเคราะห์ด้วย Canonical Discriminant Functions ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่า เบลดในลักษณะที่ 3 แยก
จากกลุ่มตัวอย่างอื่นอย่างชัดเจน ส้าหรับเบลดลักษณะที่ 1 และ 2 นั น ยังมีบางส่วนที่ซ้อนทับกันอยู่ (รูปที่ 2) ซึ่งให้ผลยืนยัน
การแบ่งกลุ่มตัวอย่างสาหร่าย S. polycystum ตามลักษณะสัณฐานวิทยาดังกล่าวข้างต้น ในพื นท่ีที่ศึกษา 

 
รูปที ่1 ลักษณะและรูปแบบของเบลดใน S. polycystum, A = ลักษณะที่ 1, B = ลักษณะที่ 2 และ C = ลักษณะที่ 3 รูปที่ 1 ลักษณะและรูปแบบของเบลดใน S. polycystum, A = ลักษณะที่ 1, B = ลักษณะที่ 2 และ C = ลักษณะที่ 3
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รูปที่ 2  ความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างสาหร่ายวิเคราะห์ด้วย Canonical Discriminant Functions [ลักษณะที่ 1 
= เบลดของแขนงอันดับที่สองมีขนาดใหญ่และเรียวยาว, ลักษณะที่ 2 = เบลดของแขนงอันดับที่สอง มีขนาด
ใหญ่และกว้างกว่าลักษณะที่ 1, ลักษณะที่ 3 = เบลดของแขนงอันดับที่สองขนาดเล็กและเรียวยาว, Group 
centroid = จุดศูนย์กลางของค่าเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง]

 
รูปที่ 2  ความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างสาหร่ายวิเคราะห์ด้วย Canonical Discriminant Functions [ลักษณะที่ 1 = เบลด

ของแขนงอันดับที่สองมีขนาดใหญ่และเรียวยาว, ลักษณะที่ 2 = เบลดของแขนงอันดับที่สอง มีขนาดใหญ่และกว้าง
กว่าลักษณะที่ 1, ลักษณะที่ 3 = เบลดของแขนงอันดับที่สองขนาดเล็กและเรียวยาว, Group centroid = จุด
ศูนย์กลางของค่าเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง] 

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระและค่าทดสอบความแตกต่างของลักษณะที่ใช้ในแบ่งกลุ่มตัวอย่างสาหร่าย 

การทดสอบทางสถิติในขนาดของทัลลัสตามลักษณะเบลด 
ในการศึกษาครั งนี  ลักษณะของเบลดทั งสามลักษณะ สังเกตพบว่าทัลลัสมีขนาดที่แตกต่างกัน เมื่อน้ามาทดสอบ

ความแตกต่างของทัลลัสในแต่ละลักษณะ พบว่าลักษณะของเบลดแบบที่ 1, 2 และ 3 ทัลลัสมีขนาดแปรผันเท่ากับ 42.52 ± 
22.95, 34.50 ± 5.29 และ 75.47 ± 35.16 เซนติเมตร ตามล้าดับ (ตารางที่ 3) และเมื่อน้ามาทดสอบทางสถิติ เพื่อศึกษา
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใช้ตัวแปรอิสระข้างต้น พบว่าค่า Sig. ที่ได้มีค่าเท่ากับ 0.000 (ตารางที่ 3) ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับ
ความเช่ือมั่นที่ 95% นั่นคือขนาดของทัลลัสมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (P < 0.05) และมีความสัมพันธ์กับลักษณะ
รูปร่างของเบลด 

Parameters 
Blade type Tests of Equality of Group Means 

1 (n=82) 2 (n=25) 3 (n=46) Wilks' 
Lambda 

F df1 df2 Sig. 
mean Std. mean Std. mean Std. 

blp.ratio 2.7037 0.7070 2.5560 0.5553 2.9826 0.6499 0.949 4.012 2 150 0.020 
bls.ratio 2.4037 0.6066 2.0600 0.2708 2.8370 0.5670 0.811 17.511 2 150 0.000 
bup.ratio 2.8305 0.5548 2.4320 0.4845 2.8457 0.8112 0.946 4.261 2 150 0.016 
bus.ratio 2.6768 0.7446 2.3640 0.4645 3.2783 0.6616 0.809 17.746 2 150 0.000 

 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระและค่าทดสอบความแตกต่างของลักษณะที่ใช้ในแบ่งกลุ่มตัวอย่างสาหร่าย

การทดสอบทางสถิติในขนาดของทัลลัสตามลักษณะเบลด
ในการศึกษาครั้งนี้ ลักษณะของเบลดทั้งสาม

ลักษณะ สังเกตพบว่าทัลลัสมีขนาดที่แตกต่างกัน เมื่อ
นํามาทดสอบความแตกต่างของทัลลัสในแต่ละลักษณะ 
พบว่าลักษณะของเบลดแบบที่ 1, 2 และ 3 ทัลลัสมี
ขนาดแปรผันเท่ากับ 42.52 ± 22.95, 34.50 ± 5.29 
และ 75.47 ± 35.16 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 3) 

และเมื่อนํามาทดสอบทางสถิติ เพื่อศึกษาความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มโดยใช้ตัวแปรอิสระข้างต้น พบว่าค่า Sig. 
ทีไ่ด้มค่ีาเท่ากบั 0.000 (ตารางที ่3) ซึง่มค่ีาน้อยกว่าระดบั
ความเชื่อมั่นที่ 95% นั่นคือขนาดของทัลลัสมีความแตก
ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (P < 0.05) และมีความสัมพันธ์
กับลักษณะรูปร่างของเบลด
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยขนาดและค่าทดสอบความแตกต่างของความยาวทัลลัส (thallus length) ในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยขนาดและค่าทดสอบความแตกต่างของความยาวทัลลสั (thallus length) ในแต่ละกลุม่ตัวอย่าง 

 
สัดส่วนของลักษณะเบลดท่ีปรากฏในกลุ่มตัวอย่างสาหร่าย 
ในการศึกษาครั งนี สัดส่วนการปรากฏของลักษณะเบลดแตกต่างกันระหว่างตัวอย่างสาหร่ายที่เก็บในเดือนมีนาคม

และเดือนสิงหาคม 2551 ตัวอย่างสาหร่ายที่เก็บในเดือนมีนาคม 2551 พบลักษณะเบลดในแบบที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 20 และ
แบบท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 80 ของจ้านวนตัวอย่างทั งหมด (n = 25) แต่ไม่พบลักษณะเบลดในแบบที่ 2 ในขณะที่ตัวอย่างที่เก็บ
ในเดือนสิงหาคม 2551 พบลักษณะเบลดในแบบท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 72 และแบบที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 28 ของจ้านวนตัวอย่าง
ทั งหมด (n = 25) แต่ไม่พบลักษณะเบลดในแบบท่ี 3 (รูปที ่3) 

 
รูปที่ 3 สัดส่วนการปรากฏลักษณะและรูปแบบของเบลดใน Sargassum polycystum ที่เก็บในเดือนมีนาคมและเดือน

สิงหาคม ปี 2551 (n = 25) 
 

ความผันแปรทางสัณฐานวิทยาของ vesicle 
vesicles มีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันซึ่งภายในทัลลัสเดียวกันจะมีรูปร่างของ vesicles ที่หลากหลาย โดยสามารถ

จ้าแนกรูปร่างดังกล่าวได้เป็น 4 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 รูปร่างคล้ายรูปไข่ ขนาดประมาณ 2 มิลลิเมตร บริเวณผิวด้านนอก
เรียบ พบ cryptostoma กระจายทั่วผิวของ vesicles เล็กน้อย (รูปที่ 4 A) ลักษณะที่ 2 รูปร่างคล้ายรูปไข่จนถึงกลม ขนาด
ประมาณ 3 มิลลิเมตร ด้านบนมีเขายื่นออกมาจ้านวน 2 อัน พบ cryptostoma กระจายทั่วผิวของ vesicles เล็กน้อย (รูปที่ 

Blade type 
Thallus length (cm) Tests of Equality of Group Means 
Mean Std. Wilks' Lambda F df1 df2 Sig. 

1 (n = 23) 42.522 22.953      
2 (n = 7) 34.500 5.299      
3 (n = 20) 75.475 35.167      

Total 54.580 31.993 0.703 9.931 2 47 0.000 
        

 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยขนาดและค่าทดสอบความแตกต่างของความยาวทัลลสั (thallus length) ในแต่ละกลุม่ตัวอย่าง 

 
สัดส่วนของลักษณะเบลดท่ีปรากฏในกลุ่มตัวอย่างสาหร่าย 
ในการศึกษาครั งนี สัดส่วนการปรากฏของลักษณะเบลดแตกต่างกันระหว่างตัวอย่างสาหร่ายที่เก็บในเดือนมีนาคม

และเดือนสิงหาคม 2551 ตัวอย่างสาหร่ายที่เก็บในเดือนมีนาคม 2551 พบลักษณะเบลดในแบบที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 20 และ
แบบท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 80 ของจ้านวนตัวอย่างทั งหมด (n = 25) แต่ไม่พบลักษณะเบลดในแบบที่ 2 ในขณะที่ตัวอย่างที่เก็บ
ในเดือนสิงหาคม 2551 พบลักษณะเบลดในแบบท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 72 และแบบที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 28 ของจ้านวนตัวอย่าง
ทั งหมด (n = 25) แต่ไม่พบลักษณะเบลดในแบบท่ี 3 (รูปที ่3) 

 
รูปที่ 3 สัดส่วนการปรากฏลักษณะและรูปแบบของเบลดใน Sargassum polycystum ที่เก็บในเดือนมีนาคมและเดือน

สิงหาคม ปี 2551 (n = 25) 
 

ความผันแปรทางสัณฐานวิทยาของ vesicle 
vesicles มีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันซึ่งภายในทัลลัสเดียวกันจะมีรูปร่างของ vesicles ที่หลากหลาย โดยสามารถ

จ้าแนกรูปร่างดังกล่าวได้เป็น 4 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 รูปร่างคล้ายรูปไข่ ขนาดประมาณ 2 มิลลิเมตร บริเวณผิวด้านนอก
เรียบ พบ cryptostoma กระจายทั่วผิวของ vesicles เล็กน้อย (รูปที่ 4 A) ลักษณะที่ 2 รูปร่างคล้ายรูปไข่จนถึงกลม ขนาด
ประมาณ 3 มิลลิเมตร ด้านบนมีเขายื่นออกมาจ้านวน 2 อัน พบ cryptostoma กระจายทั่วผิวของ vesicles เล็กน้อย (รูปที่ 

Blade type 
Thallus length (cm) Tests of Equality of Group Means 
Mean Std. Wilks' Lambda F df1 df2 Sig. 

1 (n = 23) 42.522 22.953      
2 (n = 7) 34.500 5.299      
3 (n = 20) 75.475 35.167      

Total 54.580 31.993 0.703 9.931 2 47 0.000 
        

สดัส่วนของลกัษณะเบลดทีป่รากฏในกลุม่ตวัอย่างสาหร่าย

ในการศึกษาครั้งนี้สัดส่วนการปรากฏของ

ลักษณะเบลดแตกต่างกันระหว่างตัวอย่างสาหร่าย

ที่เก็บในเดือนมีนาคมและเดือนสิงหาคม 2551 ตัวอย่าง

สาหร่ายที่เก็บในเดือนมีนาคม 2551 พบลักษณะเบลด

ในแบบที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 20 และแบบที่ 3 คิดเป็น

ร้อยละ 80 ของจํานวนตัวอย่างทั้งหมด (n = 25) แต่

ไม่พบลักษณะเบลดในแบบที่ 2 ในขณะที่ตัวอย่างที่เก็บ

ในเดือนสิงหาคม 2551 พบลักษณะเบลดในแบบที่ 1 

คิดเป็นร้อยละ 72 และแบบที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 28 ของ

จาํนวนตวัอย่างทัง้หมด (n = 25) แต่ไม่พบลกัษณะเบลด

ในแบบที่ 3 (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 สัดส่วนการปรากฏลักษณะและรูปแบบของเบลดใน Sargassum polycystum ที่เก็บในเดือนมีนาคมและ

เดือนสิงหาคม ปี 2551 (n = 25)

ความผันแปรทางสัณฐานวิทยาของ vesicle

vesicles มีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันซึ่งภาย

ในทลัลสัเดยีวกนัจะมรีปูร่างของ vesicles ทีห่ลากหลาย 

โดยสามารถจําแนกรูปร่างดังกล่าวได้เป็น 4 ลักษณะ 

คือ ลักษณะที่ 1 รูปร่างคล้ายรูปไข่ ขนาดประมาณ 2 

มิลลิเมตร บริเวณผิวด้านนอกเรียบ พบ cryptostoma 

กระจายทัว่ผวิของ vesicles เลก็น้อย (รปูที ่4 A) ลกัษณะ

ที่ 2 รูปร่างคล้ายรูปไข่จนถึงกลม ขนาดประมาณ 3 
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มิลลิเมตร ด้านบนมีเขายื่นออกมาจํานวน 2 อัน พบ 
cryptostoma กระจายทัว่ผวิของ vesicles เลก็น้อย (รปู
ที่ 4 B) ลักษณะที่ 3 มีรูปร่างคล้ายรูปไข่ ขนาดประมาณ 
3 มลิลเิมตร มเีขายืน่ออกมา 5-6 อนั (รปูที ่4 C) ลกัษณะ
ที่ 4 มีรูปร่างคล้ายรูปไข่ ขนาดประมาณ 2.7 มิลลิเมตร 
ด้านบนมีแผ่นลักษณะคล้ายปีกยื่นออกมา มีขนาดเล็ก
จนถึงขนาดใหญ่ (รูปที่ 4 D) ซึ่งลักษณะที่ 4 ที่พบในการ
ศึกษาครั้งนี้ แตกต่างจากในรายงานการศึกษาสาหร่าย
ชนดินีใ้นอดตี ทีศ่กึษาในบรเิวณพืน้ทีเ่ดยีวกนับรเิวณหาด
แสมสาร โดยพบเฉพาะลักษณะที่ 1, 2 และ 3 เท่านั้น 
(Noiraksa et al., 2006; Noiraksa and Ajisaka, 2008) 
และ vesicle ในลกัษณะที ่4 นีย้งัแตกต่างจากทีเ่คยมกีาร

ศึกษาในสาหร่ายชนิดเดียวกันนี้ ในประเทศมาเลเซีย ซึ่ง
รายงานว่า vesicle มลีกัษณะแผ่ออกเป็นปีก 2 ด้านหรอื
โดยรอบ (earlike wing) (Ajisaka et al., 1999) ซึ่งต่าง
จากสายพันธุ์ของไทยที่มีลักษณะแผ่เป็นปีกเฉพาะส่วน
บน อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างสาหร่ายที่ศึกษาในครั้งนี้ มี 
vesicle  ลักษณะที่ 1, 2 และ 3 คล้ายคลึงกับสายพันธุ์
ของประเทศฟิลปิปินส์ (Trono, 1992) และคล้ายคลงึกบั
ที่มีรายงานจากประเทศจีน ซึ่งพบ vesicle  มีลักษณะ
ค่อนข้างกลม (ovate) มส่ีวนทีค่ล้ายใบขนาดเลก็ยืน่ออก
มาด้านนอก (leaflet) หรือมีปลายแหลม (sharp tip) 
(Tseng and Lu, 1988)

4 B) ลักษณะที่ 3 มีรูปร่างคล้ายรูปไข่ ขนาดประมาณ 3 มิลลิเมตร มีเขายื่นออกมา 5-6 อัน (รูปที่ 4 C) ลักษณะที่ 4 มีรูปร่าง
คล้ายรูปไข่ ขนาดประมาณ 2.7 มิลลิเมตร ด้านบนมีแผ่นลักษณะคล้ายปีกยื่นออกมา มีขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ (รูปที่ 4 D) 
ซึ่งลักษณะที่ 4 ที่พบในการศึกษาครั งนี  แตกต่างจากในรายงานการศึกษาสาหร่ายชนิดนี ในอดีต  ที่ศึกษาในบริเวณพื นที่
เดียวกันบริเวณหาดแสมสาร โดยพบเฉพาะลักษณะที่ 1, 2 และ 3 เท่านั น (Noiraksa et al., 2006; Noiraksa and Ajisaka, 
2008) และ vesicle ในลักษณะที่ 4 นี ยังแตกต่างจากที่เคยมีการศึกษาในสาหร่ายชนิดเดียวกันนี  ในประเทศมาเลเซีย ซึ่ง
รายงานว่า vesicle มีลักษณะแผ่ออกเป็นปีก 2 ด้านหรือโดยรอบ (earlike wing) (Ajisaka et al., 1999) ซึ่งต่างจากสายพันธ์ุ
ของไทยท่ีมีลักษณะแผ่เป็นปีกเฉพาะส่วนบน อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างสาหร่ายที่ศึกษาในครั งนี  มี vesicle  ลักษณะที่ 1, 2 และ 
3 คล้ายคลึงกับสายพันธุ์ของประเทศฟิลิปปินส์ (Trono, 1992) และคล้ายคลึงกับที่มีรายงานจากประเทศจีน ซึ่งพบ vesicle  
มีลักษณะค่อนข้างกลม (ovate) มีส่วนที่คล้ายใบขนาดเล็กยื่นออกมาด้านนอก (leaflet) หรือมีปลายแหลม (sharp tip) 
(Tseng and Lu, 1988) 

 

 
รูปที่ 4 ลักษณะของ vesicle ใน S. polycystum (A) = ลักษณะที่ 1, (B) = ลักษณะที่ 2, (C) = ลักษณะที่ 3,  

(D) = ลักษณะที่ 4 
 

ลักษณะสัณฐานวิทยาของ receptacle 
ในตัวอย่างสาหร่ายที่เก็บในเดือนมีนาคมและเดือนสิงหาคม พบมีการสร้างแขนง receptacle ซึ่งในต้นเพศผู้มี

ลักษณะ receptacle เป็นแท่งกลม (cylindrical) ยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร เกิดเดี่ยวๆ หรือเป็นคู่ (รูปที่ 5) ภายในมีแอ่ง 

รูปที่ 4  ลักษณะของ vesicle ใน S. polycystum (A) = ลักษณะที่ 1, (B) = ลักษณะที่ 2, (C) = ลักษณะที่ 3, 

 (D) = ลักษณะที่ 4
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ลักษณะสัณฐานวิทยาของ receptacle

ในตัวอย่างสาหร่ายที่เก็บในเดือนมีนาคมและ

เดอืนสงิหาคม พบมกีารสร้างแขนง receptacle ซึง่ในต้น

เพศผูม้ลีกัษณะ receptacle เป็นแท่งกลม (cylindrical) 

ยาวประมาณ 8 มลิลเิมตร เกดิเดีย่วๆ หรอืเป็นคู ่(รปูที ่5) 

ภายในมีแอ่ง conceptacle บริเวณใกล้ผิวของ recep-

tacle สําหรับต้นเพศเมีย receptacle ลักษณะเป็นแท่ง

กลมบริเวณส่วนโคน และค่อนข้างแบนบริเวณด้านบน 

ยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร เกิดรวมกันเป็นช่อ (รูปที่ 6)conceptacle บริเวณใกล้ผิวของ receptacle ส้าหรับต้นเพศเมีย receptacle ลักษณะเป็นแท่งกลมบริเวณส่วนโคน และ
ค่อนข้างแบนบริเวณด้านบน ยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร เกิดรวมกันเป็นช่อ (รูปที่ 6) 

 

 
รูปที่ 5 ลักษณะ receptacle ของต้นเพศผู ้

 

 
รูปที่ 6 ลักษณะ receptacle ของต้นเพศเมีย 

 
สัดส่วนการปรากฏของเพศ 
 การปรากฏของเพศในช่วงเดือนมีนาคม 2551 พบทัลลัสเพศผู้คดิเป็นร้อยละ 20 ทัลลสัเพศเมียคดิเป็นร้อยละ 16 

และทัลลัสที่ยังไมส่ร้างเพศคดิเป็นร้อยละ 64 ของจ้านวนทั งหมด ในทางตรงข้าม ตัวอย่างที่เก็บในเดือนสิงหาคม 2551 
ทั งหมดไม่พบทัลลสัที่ปรากฏเพศ (รูปที่ 7) จากข้อมูลการปรากฏของเพศในเดือนมีนาคมและเดือนสงิหาคม อาจอธิบายได้ว่า
ในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนนั น สาหร่ายสีน ้าตาลชนิด S. polycystum มีการสร้างอวัยวะสืบพันธุ์เพื่อใช้ในการสืบพันธุ ์
โดยที่มีแนวโนม้สร้างอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้มากกว่าเพศเมีย ส่วนในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนนั น ไม่พบว่าตัวอย่าง
สาหร่ายมีการสร้างเพศเกิดขึ นหรอืกล่าวได้ว่าเป็นช่วงที่อยู่นอกการสืบพันธุ์สาหร่ายชนิดนี  
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สัดส่วนการปรากฏของเพศ
 การปรากฏของเพศในช่วงเดือนมีนาคม 2551 

พบทัลลัสเพศผู้คิดเป็นร้อยละ 20 ทัลลัสเพศเมียคิดเป็น
ร้อยละ 16 และทัลลัสที่ยังไม่สร้างเพศคิดเป็นร้อยละ 
64 ของจํานวนทั้งหมด ในทางตรงข้าม ตัวอย่างที่เก็บใน
เดือนสิงหาคม 2551 ทั้งหมดไม่พบทัลลัสที่ปรากฏเพศ 
(รูปที่ 7) จากข้อมูลการปรากฏของเพศในเดือนมีนาคม

และเดือนสิงหาคม อาจอธิบายได้ว่าในเดือนมีนาคมซึ่ง
เป็นช่วงฤดูร้อนนั้น สาหร่ายสีนํ้าตาลชนิด S. polycys-
tum มีการสร้างอวัยวะสืบพันธุ์เพื่อใช้ในการสืบพันธุ์ 
โดยที่มีแนวโน้มสร้างอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้มากกว่าเพศ
เมีย ส่วนในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนนั้น ไม่พบ
ว่าตวัอย่างสาหร่ายมกีารสร้างเพศเกดิขึน้หรอืกล่าวได้ว่า
เป็นช่วงที่อยู่นอกการสืบพันธุ์สาหร่ายชนิดนี้

 
รูปที่ 7 สัดส่วนการปรากฏเพศของ S. polycystum ระหว่างเดือนมีนาคมและสิงหาคม ปี พ.ศ. 2551 

 
การเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของสาหร่ายสีน ้าตาลชนิด S. polycystum ที่เก็บในช่วงต่างฤดูกาล  
ในการศึกษาครั งนี  ผลการตรวจวัดและเปรียบเทียบลักษณะสัณฐานวิทยา 25 ลักษณะ ดังแสดงในตารางที่ 4 

เส้นผ่าศูนย์กลางของ holdfast ของตัวอย่างสาหร่ายที่เก็บช่วงฤดูร้อนในเดือนมีนาคม (7.3 ± 2.0 มิลลิเมตร) และฤดูฝนใน
เดือนสิงหาคม (7.1 ± 1.6 มิลลิเมตร) มีขนาดไม่แตกต่างกัน (P < 0.05) เช่นเดียวกัน ความยาวและเส้นผ่าศูนย์กลางของ 
stipe ของตัวอย่างที่เก็บในเดือนมีนาคม มีค่า 6.6 ± 3.0 มิลลิเมตร และ 2.2 ± 0.5 มิลลิเมตร และในเดือนสิงหาคม มีค่า 7.6 
± 2.6 มิลลิเมตร และ 2.3 ± 0.5 มิลลิเมตร ตามล้าดับ ความยาวและเส้นผ่าศูนย์กลางของ stipe ในตัวอย่างทั งสองเดือนไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (P < 0.05) ส้าหรับลักษณะความยาวและเส้นผ่าศูนย์กลางของแขนงอันดับที่ 1, ความยาวและ
เส้นผ่าศูนย์กลางของแขนงอันดับที่ 2, ความยาวและความกว้างของเบลดด้านล่างของแขนงอันดับที่ 1, ความยาวและความ
กว้างของเบลดด้านล่างของแขนงอันดับที่ 2, ความยาวและความกว้างของเบลดด้านบนของแขนงอันดับที่ 1 และ 2 รวมทั ง
ความยาวและความกว้างของ vesicle ของตัวอย่างสาหร่ายที่เก็บทั งจากเดือนมีนาคมและสิงหาคม 2551 มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (P < 0.05) 
 
ตารางที่ 4 ลักษณะเปรียบเทียบทางสัณฐานวิทยา 25 ลักษณะของสาหร่ายสีน ้าตาลชนิด Sargassum polycystum ที่เก็บใน

เดือนมีนาคม และเดือนสิงหาคม 2551 (mean ± S.D.; n = จ้านวนตัวอย่าง) 

Morphological character (mm) S. polycystum (n=25) 
March August 

Holdfast diameter 7.3 ± 2 7.1 ± 1.6 
Stipe length 6.6 ± 3 7.6 ± 2.6 
Stipe diameter 2.2 ± 0.5 2.3 ± 0.5 
Stipe ratio 3 ± 1.4 3.4 ± 1.4 

รูปที่ 7 สัดส่วนการปรากฏเพศของ S. polycystum ระหว่างเดือนมีนาคมและสิงหาคม ปี พ.ศ. 2551

การเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ของสาหร่ายสีนํ้าตาลชนิด S. polycystum ที่เก็บใน
ช่วงต่างฤดูกาล 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผลการตรวจวัดและเปรียบ
เทียบลักษณะสัณฐานวิทยา 25 ลักษณะ ดังแสดงใน
ตารางที่ 4 เส้นผ่าศูนย์กลางของ holdfast ของตัวอย่าง
สาหร่ายที่เก็บช่วงฤดูร้อนในเดือนมีนาคม (7.3 ± 2.0 
มิลลิเมตร) และฤดูฝนในเดือนสิงหาคม (7.1 ± 1.6 
มลิลเิมตร) มขีนาดไม่แตกต่างกนั (P < 0.05) เช่นเดยีวกนั 
ความยาวและเส้นผ่าศนูย์กลางของ stipe ของตวัอย่างที่
เก็บในเดือนมีนาคม มีค่า 6.6 ± 3.0 มิลลิเมตร และ 2.2 
± 0.5 มิลลิเมตร และในเดือนสิงหาคม มีค่า 7.6 ± 2.6 

มิลลิเมตร และ 2.3 ± 0.5 มิลลิเมตร ตามลําดับ ความ
ยาวและเส้นผ่าศูนย์กลางของ stipe ในตัวอย่างทั้งสอง
เดือนไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P < 0.05) สําหรับ
ลักษณะความยาวและเส้นผ่าศูนย์กลางของแขนงอันดับ
ที่ 1, ความยาวและเส้นผ่าศูนย์กลางของแขนงอันดับ
ที่ 2, ความยาวและความกว้างของเบลดด้านล่างของ
แขนงอนัดบัที ่1, ความยาวและความกว้างของเบลดด้าน
ล่างของแขนงอันดับที่ 2, ความยาวและความกว้างของ
เบลดด้านบนของแขนงอันดับที่ 1 และ 2 รวมทั้งความ
ยาวและความกว้างของ vesicle ของตัวอย่างสาหร่ายที่
เกบ็ทัง้จากเดอืนมนีาคมและสงิหาคม 2551 มคีวามแตก
ต่างกันทางสถิติ (P < 0.05)
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ตารางที่ 4  ลักษณะเปรียบเทียบทางสัณฐานวิทยา 25 ลักษณะของสาหร่ายสีนํ้าตาลชนิด Sargassum polycystum
   ที่เก็บในเดือนมีนาคม และเดือนสิงหาคม 2551 (mean ± S.D.; n = จํานวนตัวอย่าง)

Morphological character (mm) S. polycystum (n=25)

March August

Holdfast diameter 7.3 ± 2 7.1 ± 1.6

Stipe length 6.6 ± 3 7.6 ± 2.6

Stipe diameter 2.2 ± 0.5 2.3 ± 0.5

Stipe ratio 3 ± 1.4 3.4 ± 1.4

Primary branch length 738 ± 356.7 353.6 ± 69.3

Primary branch diameter 1.5 ± 0.2 1.8 ± 0.2
Primary branch ratio 508.9 ± 269.7 194.4 ± 46.4

Secondary branch length 72 ± 45.6 41.6 ± 18.6

Secondary branch diameter 0.8 ± 0.1 1 ± 0.2

Secondary branch ratio 92 ± 55.1 41 ± 18.3
Lower primary blade length 18.9 ± 7.6 25.7 ± 5.9

Lower primary blade width 6.4 ± 2.1 10 ± 1.7

Lower primary leaf ratio 3 ± 0.8 2.6 ± 0.5

Lower secondary leaf length 9.6 ± 2.3 12.9 ± 2.4
Lower secondary leaf width 3.4 ± 0.8 5.8 ± 1

Lower secondary leaf ratio 2.9 ± 0.7 2.3 ± 0.4

Upper primary leaf length 15.8 ± 4.7 22.5 ± 4.1

Upper primary leaf width 5.3 ± 1.7 8.7 ± 1.5
Upper primary leaf ratio 3.1 ± 0.8 2.6 ± 0.5

Upper secondary leaf length 10.3 ± 2.4 13.7 ± 4.3
Upper secondary leaf width 3.2 ± 0.6 5.5 ± 1.3
Upper secondary leaf ratio 3.3 ± 0.8 2.5 ± 0.6
Vesicle length 2.7 ± 0.4 3.7 ± 0.6
Vesicle width 1.7 ± 0.2 2.3 ± 0.3
Vesicle ratio 1.6 ± 0.2 1.6 ± 0.2

สรุปผลการศึกษา
ความแปรผันทางสัณฐานวิทยาของ Sargas-

sum polycystum ที่พบบริเวณหาดแสมสาร จังหวัด
ชลบุรี แตกต่างกันในแต่ละเดือนที่ศึกษา ลักษณะ
เบลดของแขนงอันดับที่ 2 ของตัวอย่างสาหร่ายแต่ละ
ต้นมีลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งจําแนกได้ 3 ลักษณะ โดย

ลักษณะทั้ง 3 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (P 
< 0.05) และขนาดของทัลลัสจําแนกตามลักษณะของ
เบลด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (P < 0.05) 
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ขนาดของทัลลัสที่พบในแต่ละ
ฤดูกาลยังมีความสัมพันธ์กับลักษณะของเบลดและเพศ
ที่ปรากฎด้วย
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ในกลุ ่มตัวอย่างสาหร่ายที่ศึกษาถุงลมหรือ 
vesicles มรีปูร่างลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั ซึง่ภายในทลัลสั
เดยีวกนัจะมรีปูร่างทีห่ลากหลาย ได้แก่ลกัษณะที ่1 มรีปู
ร่างคล้ายรูปไข่ ลักษณะที่ 2 มีรูปร่างคล้ายรูปไข่จนถึง
ค่อนข้างกลม บริเวณผิวด้านนอกมีลักษณะคล้ายเขายื่น
ออกมาจากด้านบนจํานวน 2 อัน ลักษณะที่ 3 มีรูปร่าง
คล้ายรูปไข่ บริเวณผิวด้านนอกมีลักษณะคล้ายเขายื่นมา 
5-6 อัน และลักษณะที่ 4 มีรูปร่างคล้ายรูปไข่ บริเวณผิว
ด้านนอกแผ่ออกเป็นแผ่นคล้ายปีก ซึง่แตกต่างจากทีเ่คย
มีรายงานการศึกษาในสาหร่ายชนิดเดียวกันที่เก็บจาก
บรเิวณพืน้ทีเ่ดยีวกนั และบางพืน้ทีใ่กล้เคยีงประเทศไทย
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