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สาหรายสีเขียว Halimeda macroloba Decaisne ในประเทศไทย 

Green Alga, Halimeda macroloba Decaisne in Thailand 

จารุวรรณ มะยะกลู1 

 

บทคัดยอ 

สาหรายใบมะกรูด Halimeda macroloba Decaisne เปนสาหรายสีเขียวที่มีการสะสมหินปูน มีรูปราง

ใบแบนคลายใบมะกรูด เรียงตอกันเปนพุม มีบทบาทสําคัญตอระบบนิเวศทางทะเล คือเปนผูผลิตขั้นตน เปนแหลง

หลบภัยและเปนอาหารใหแกสัตวนํ้า และเปนผูสรางแนวปะการังและหาดทราย สาหรายชนิดน้ีมีการสืบพันธุไดทั้ง

การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศและแบบอาศัยเพศ มีอัตราการเจริญเติบโตสูง โดยสามารถสรางสวนคลายใบใหมได 

1-2 ใบใหมตอแทลลัสตอวัน หรือประมาณ 20.1 มิลลิกรัมนํ้าหนักแหงตอแทลลัสตอวัน และมีความหนาแนนไดสูง

ประมาณ 24-200 แทลลัสตอตารางเมตร สาหรายชนิดน้ีมีการแพรกระจายไดกวางและพบไดทั่วไปทั้งฝงอาวไทย

และอันดามัน สาหรายใบมะกรูดมีศักยภาพชวยลดปริมาณคารบอนไดออกไซดที่ละลายนํ้า ซ่ึงจะนําไปใชในการ

สังเคราะหดวยแสงและสะสมหินปูนหรือแคลเซียมคารบอเนตไวที่บริเวณสวนคลายใบ ในเขตนานนํ้าไทย พบวา

สาหรายใบมะกรูดน้ี มีอัตราการสะสมหินปูนประมาณ 16.6 มิลลิกรัมตอแทลลัสตอวัน หรือ 82.46% ตอแทลลัส 

จึงทําใหสาหรายชนิดน้ีมีความสามารถในการกักเก็บสะสมคารบอน (carbon sink) จึงเปนทางหน่ึงที่สามารถชวย

ลดปริมาณคารบอนไดออกไซดได 
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ABSTRACT 

Halimeda macroloba Decaisne (Sarai-Bai-Ma-Kud), flat and fan-shaped segments, a 

calcified green alga, plays a vital role in marine ecosystem as primary producer, provide shelter 

and food for marine organisms, reef builder, and the production of calcium carbonate 

sediments.  H. macroloba can produce asexual and sexual reproduction. It has a high growth 

rate and can produce new segments around 1-2 segments.thallus-1.day-1 or 20.1 mg dry 

weight.thallus-1.day-1. Populations of H. macroloba range 24-200 thalli m-2 and the plant is 

abundant and widely distributed both in the Gulf of Thailand and Andaman Sea. H. macroloba 

can help decreasing dissolved CO2 by mean of photosynthesis and calcification. In Thai waters, 

calcium carbonate accumulation rate of H. macroloba is 16.6 mg CaCO3. thallus-1.day-1 or 

82.46% per thallus. Thus, Halimeda has been recognized as a “carbon sink” species that can 

decrease CO2 

 

คําสําคัญ: สาหรายใบมะกรูด Halimeda macroloba   ชีววิทยา  แคลเซียมคารบอเนต  คารบอนไดออกไซด  

แหลงกักเก็บคารบอน 

Keywords: Sarai-Bai-Ma-Kud Halimeda macroloba, Biology, Calcium carbonate, CO2, Carbon sink 

 

บทนํา 

Halimeda macroloba หรือสาหรายใบ

มะกรูด เปนสาหรายสีเขียวที่มีใบแบน เรียงตัวตอกัน

คลายพัดและมีการสะสมหินปูนไวที่บริเวณสวนคลายใบ 

สาหรายชนิดน้ีมีความสามารถในการแพรกระจายกวาง 

มีความหนาแนนและความชุกชุมสูงในเขตทะเลอินโด-

แปซิฟก มหาสมุทรอินเดีย ทะเลแคริบเบียน โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง ในเขตนานนํ้าไทย ท้ังฝงอาวไทยและอันดามัน 

(Sinutok et al., 2008; Mayakun et al., 2012a, b, 

c; Lewmanomont and Ogawa, 1995; 

Lewmanomont et al., 1995) จากการศึกษาความ

หลากหลายและการแพรกระจายของสาหรายสกุล 

Halimeda ในประเทศไทย โดย Pongparadon 

(2010) พบวามีสาหรายสกุลน้ี 10 ชนิด โดยมีเพียงสอง

ชนิดที่มีการแพรกระจายไดกวางและพบไดทั่วไป คือ H. 

macroloba และ H. opuntia 

H. macroloba มีประโยชนและบทบาท

สําคัญตอระบบนิเวศทางทะเลคือ เปนผูผลิตขั้นตน 

(primary producer)  ที่สามารถผลิตออกซิเจนใหกับ

แหลงนํ้าและสัตวนํ้า เปนแหลงอาหารใหกับสัตวกินพืช

บางชนิด เชน ปลา เปนแหลงที่อยูอาศัยและหลบภัย 

แหลงอนุบาลวัยออน และยังเปนผูสรางแนวปะการัง

และหาดทราย (Hillis-Colinvaux, 1980; Drew and 

Abel, 1988; Beach et al., 2003; Vroom and 

Smith, 2003a; van Tussenbroek and van Dijk, 

2007) สาหร ายชนิด น้ีสามารถใช เปนตัวบ ง ช้ี 

(indicator) ถึงความเส่ือมโทรมของแนวปะการังได 

(Beach et al., 2003; Vroom et al., 2003) และยังมี

ศักยภาพในการชวยลดภาวะโลกรอนได เ น่ืองจาก

สาหรายชนิด น้ีมีการสะสมหินปูนหรือแคลเ ซียม
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คารบอเนตไวที่บริเวณสวนคลายใบ ในอัตราที่สูงมาก

และเม่ือสาหรายตายลง หินปูนที่สะสมอยูก็จะสลาย

กลายเปนอนุภาคเม็ดทรายตอไป จึงทําใหสาหรายสกุล

น้ีมีความสามารถในการกักเก็บสะสมคารบอนและ

ศักยภาพในการชวยลดภาวะโลกรอนได หรือท่ีเรียกวา 

“Carbon sink” (Sinutok et al., 2008; Mayakun 

et al., 2012 c) แตอยางไรก็ตามการศึกษาเก่ียวกับ

สาหรายชนิดน้ียังมีการศึกษานอยมากในประเทศไทย มี

เพียงแตการศึกษาเก่ียวกับอัตราการเจริญเติบโต อัตรา

การสะสมหินปูนและการสรางเซลล สืบพันธุของ

สาหรายชนิดน้ี และงานดานอนุกรมวิธานเทาน้ัน แต

การศึกษาทางดานนิเวศวิทยา และนิเวศสรีรวิทยา 

รวมถึงการปรับตัวและการตอบสนองตอสภาวะ

แวดลอมที่เปล่ียนแปลง เชน ภาวะโลกรอน และการ

เปนกรดของมหาสมุทรของสาหรายทะเลชนิดน้ี ยังมี

ความจําเปนและยังตองมีการศึกษาเพิ่มเติม 

ดังน้ันบทความน้ี จึงไดรวบรวมผลงานวิจัย

ทาง ดานลักษณะทางสัณฐานวิทยา การสืบพันธุ วง

ชีวิต และอัตราการเจริญเติบโตของสาหรายสีเขียวชนิด 

H. macroloba ไวเพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน เก่ียวกับ

การศึกษาดานชีววิทยา นิเวศวิทยา นิเวศสรีรวิทยา การ

ปรับตัวและการตอบสนองของสาหรายชนิดน้ีตอสภาวะ

แวดลอมที่ เปล่ียนแปลง รวมถึงความสามารถและ

ศักยภาพในการลดคารบอนไดออกไซดได 

 

ลั ก ษ ณ ะ ท า ง สั ณ ฐ า น วิ ท ย า ข อ ง  H. 

macroloba 

H. macroloba เปนสาหรายทะเลสีเขียว มี

หลายนิวเคลียส มีรูปรางเปนทอติดกันตลอด ไมมีผนัง

ก้ัน เรียกวาแทลลัส (thallus) ประกอบดวย สวนคลาย

ลําตน ใบและราก ซ่ึงสวนตาง ๆ เหลาน้ีไมสามารถทํา

หนาที่ ได เ น่ืองจากสาหรายไมมีโครงสรางของทอ

ลําเลียง (vascular bundle) สวนคลายลําตน (stipe)  

ของ H. macroloba เปนสวนที่ทําใหลําตนตั้งตรง 

สวนคลายใบ (blade) จะมีลักษณะเปนแผนแบนบาง 

(segment) คลายใบมะกรูด เรียงตอกันเปนพุม ซ่ึงเปน

บริเวณที่ มีการสะสมหินปูน ในรูปผลึกอะราโกไนท 

(aragonite) แตจะไมมีการสะสมหินปูนบริเวณรอยตอ

ระหวางแผนใบ  สาหรายชนิด น้ีใชสวนคลายราก 

(holdfast) ที่มีลักษณะเปนเสนใยบางๆ ยึดเกาะกับเม็ด

ทรายเขาไวดวยกัน จนมีรูปรางเปนกระเปาะ (กาญจน

ภาชน, 2527; ยุวดี, 2549; Borowitzka and 

Larkum, 1976; Hillis-Colinvaux, 1980; Bianchi et 

al., 1999; Coppejans et al., 2010) (รูปที่ 1) 
 

 
รูปท่ี 1 โครงสรางของ H. macroloba (ดัดแปลงจาก Bianchi et al., 1999) 
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การสืบพันธุของ H. macroloba 

สาหราย H. macroloba มีการสืบพันธุไดทั้ง 

ก า ร สื บ พั น ธุ แ บ บ ไ ม อ า ศั ย เ พ ศ  (asexual 

reproduction) และแบบอาศั ย เ พศ  (sexual 

reproduction) (Hillis-Colinvaux, 1980) 

การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ: สาหรายจะมี

การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ โดยจะสรางตนใหมจาก

เสนใยราก (rhizoidal filament) ของตนเดิม หรือการ

งอกใหม (fragmentation) จากแผนใบที่ขาดหลุดจาก

ตนเดิม ซ่ึงอาจจะเกิดจากการกัดกินของปลาหรือจาก

แรงกระทําของคล่ืนลม แผนใบ (segment) จะตก

บริเวณพื้นทรายและสามารถเจริญเปนแทลลัสใหมได 

(Hillis-Colinvaux, 1980; Drew and Abel, 1988; 

Walter and Smith, 1994; Walter et al., 2002) ซ่ึง

การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศน้ี มีบทบาทสําคัญในการ

เพิ่มจํานวนและความหนาแนนของสาหราย  โดย

สาหรายชนิดน้ีสามารถมีความหนาแนนไดสูงถึง 200 

แทลลัสตอตารางเมตร และมีการแพรกระจายไดกวาง

ทั้งฝงทะเลอาวไทยและอันดามัน (Pongparadon, 

2010; Mayakun et al., 2012a) 

การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ: สาหรายจะ

สรางกลุมอวัยวะสืบพันธุ (gametangial clusters) ใน

เวลากลางคืน และจะพัฒนาโตเต็มที่ ในคืนที่สอง 

หลังจากน้ันจะปลอยเซลลสืบพันธุตอนรุงเชา (Clifton 

and Clifton, 1999) โดยสาหรายจะสรางแกมีโตฟอร 

(gametophores) ที่มีลักษณะเปนกาน ปลายกานมี

ลักษณะเปนชอคลายพวงองุน ที่ปลายชอแตละอันมี

ลักษณะเปนทรงกลม  เ รียกว า อับเซลล สืบพัน ธุ 

(gametangium) ซ่ึงเปนโครงสรางสวนสืบพันธุ ที่มี

เซลลสืบพันธุ (gamete) อยูภายใน โดยสาหรายชนิดน้ี

จะมีการสรางเซลลสืบพันธุเพศผูและเพศเมียแยกตนกัน 

โดยเซลลสืบพันธุ เพศผูมีขนาดเล็ก สีเขียว และไมมี

อายสปอต (eye spot) สวนเซลลสืบพันธุเพศเมียมี

ขนาดใหญ  มี สีนํ้าตาลและมีอายสปอต  (Hillis-

Colinvaux, 1980; Clifton and Clifton, 1999) 

เซลลสืบพันธุถูกปลอยออกทาง discharge papillae สู

มวลนํ้า และจะ มีการรวมกันแบบแอนไอโซแกมี 

(anisogamy) คือเปนการรวมตัวกันของเซลลสืบพันธุ

เพศผูและเพศเมีย ที่มีรูปรางเหมือนกันแตมีขนาดไม

เทากัน ไดเปนไซโกต (zygote) ซ่ึงจะลงเกาะและงอก

เปนแทลลัสใหม สวนแทลลัสตนเดิมจะตายและสลาย

กลายเปนอนุภาคเม็ดทรายตอไป (Hillis-Colinvaux, 

1980; Drew and Abel, 1988; Clifton, 1997; 

Clifton and Clifton, 1999; Pongparadon, 2010; 

Mayakun et al., 2012a) 

ในการศึกษาลักษณะโครงสรางสวนสืบพันธุ 

(gametangial characteristics) ของสาหรายชนิดน้ี 

พบวามีความผันแปรในเรื่อง ขนาด รูปราง และ

ตําแหนงการเ กิดบนแผนใบของอับเซลล สืบพันธุ 

(gametangium) และแกมีโตฟอร (gametophore) 

(Drew and Abel, 1988; Vroom and Smith, 

2003a, b; Mayakun et al., 2012a) แตอยางไรก็ตาม

ในประเทศไทยมีการศึกษาทาง ดานน้ีนอยมาก มีเพียง 

1 งานวิจัย ที่ศึกษาเก่ียวกับโครงสรางของสวนสืบพันธุ 

รวมถึงปจจัยทางส่ิงแวดลอมที่กระตุนการสรางสวน

สืบพันธุของสาหรายชนิดน้ี โดย Mayakun et al., 

(2012a) ไดวัดขนาดความกวางของแกมีโตฟอร จํานวน

ของ discharge papillae และขนาดของอับเซลล

สืบพันธุ (รูปที่ 2) พบวาสาหรายชนิดน้ีมีการสราง

โครงสรางของสวนสืบพันธุบริเวณขอบแผนใบ (รูปที่ 3) 

แก มี โ ตฟ อร มี ค ว า มย าวปร ะมาณ  2,212-2,276 

ไมโครเมตร และความกวางประมาณ  118-132 

ไมโครเมตร มีการแตกแขนงแบบคู จํานวน 0-3 ครั้ง มี 

discharge papillae จํานวน 1-9 อัน (รูปที่ 4) สวน

อับเซลลสืบพันธุ มีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 

157-613 ไมโครเมตร มีขนาดและรูปรางแตกตางกันใน
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แตละแทลลัส โดยจะมีรูป รางตั้งแต รูปรางทรงกลม 

หยดนํ้าตา ลูกแพร (รูปที่ 5) และยังสามารถพบรูปราง

แบบ divided and sessile gametangia ได ซ่ึงในแต

ละบริเวณจะสามารถพบรูปรางของอับเซลลสืบพันธุ ได

ทุกรูปแบบ สาหรายจะปลอยเซลลสืบพันธุ จํานวน 

2.6-3×106 เซลลตอมิลลิลิตร  มีขนาด 4-28 

ไมโครเมตร และมีแฟลกเจลลา จํานวน 2 เสน (รูปที่ 6) 

 

 
 

รูปท่ี 2 โครงสรางของสวนสืบพันธุของ H. macroloba; (a) ความยาวของแกมีโตฟอร (gametophore), (b) 

ความกวางของแกมีโตฟอร, (c) ความกวางของอับเซลลสืบพันธุ (gametangium), (d) Discharge 

papilla และ (e) รูปรางของอับเซลลสืบพันธุ (จาก Mayakun et al., 2012a) 
 

   
รูปท่ี 3 H. macroloba สรางโครงสรางสวนสืบพันธุบริเวณขอบของแผนใบ (จาก Mayakun et al., 2012a) 

 

   
รูปท่ี 4 (a) การแตกแขนงแบบคูของแกมีโตฟอร (gametophore) (ลูกศรช้ี) (b) รูปรางของอับเซลลสืบพันธุ 

(gametangium) และ discharge papillae (ลูกศรช้ี) (จาก Mayakun et al., 2012a) 
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รูปท่ี 5 รูปรางของอับเซลลสืบพันธุ (gametangium) ของ H. macroloba; (a) รูปรางแบบ Divided and 

sessile gametangia (หัวลูกศร) และลูกศรช้ีแสดง discharge papillae, (b) รูปรางแบบทรงกลม 

(globose) (จาก Mayakun et al., 2012a) 
 

 
รูปท่ี 6 เซลลสืบพันธุเพศเมียที่มีจํานวนแฟลกเจลลา 2 เสน (จาก Mayakun et al., 2012a) 

 

ในการศึกษาการสรางเซลล สืบพันธุของ

สาหรายชนิดน้ีโดย Mayakun et al., (2012a, b) 

พบวาปริมาณสารอาหารและความเค็มที่ เพิ่มขึ้น 

สามารถกระตุนการสรางเซลลสืบพันธุของสาหรายได 

โดย H. macroloba สามารถสรางเซลลสืบพันธุได

อยางรวดเร็วภายใน 1-2 สัปดาห หลังจากที่มีปริมาณ

สารอาหารเพิ่มขึ้นและความเค็มสูงถึง 40 psu โดยสาร

อาหารฟอสฟอรัส เปนปจจัยจํากัด 

แตอยางไรก็ตาม การศึกษาเก่ียวกับปจจัย

ส่ิงแวดลอมที่สามารถกระตุนการสรางเซลลสืบพันธุของ

สาหรายชนิดน้ี ยังมีการศึกษาอยูนอยและมีขอโตแยง

ถกเถียงกันอยู (Drew and Abel, 1988; Clifton, 

1997) โดย Abel and Drew (1985) และ van 

Tussenbroek et al., (2006) เสนอวา อุณหภูมิของ

นํ้า จะเปนตัวกระตุนการสราง เซลล สืบพันธุ  ซ่ึ ง

การศึกษาในเรื่องดังกลาว ยังคงตองการการศึกษา

เพิ่มเติมเพื่ออธิบายปจจัยทางส่ิงแวดลอมที่สามารถ

กระตุนการสรางเซลลสืบพันธุของประชากรสาหรายใน

ธรรมชาติได 

 

วงชีวิตของ H. macroloba 

H. macroloba มีวงชีวิตอยูประมาณ 8-12 

เดือน โดย Sinutok (2008) ไดแบงวงชีวิตออกเปน 6 

ระยะคือ 

ระยะท่ี 1 คือ ระยะแรกของการลงเกาะ 

(newly recruited plant) 

ระยะท่ี 2 คือ ระยะที่แผนใบ (segment) ยัง

ไมมีการสะสมหินปูน (non-calcified plant หรือ 

young plant) 
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ระยะท่ี 3 คือ ระยะท่ีมีการสะสมหินปูน 

(partially-calcified plant) 

ระยะท่ี 4 คือ ระยะเจริญเติบโตเต็มท่ี มีการ

สะสมหินปูนทั้งแทลลัส (mature calcified plant) 

ระยะท่ี 5 คือ ระยะสืบพันธุ สาหรายจะสราง

กลุมอวัยวะสืบพันธุ  (gametangial clusters) ที่ มี

ลักษณะเปนชอคลายพวงองุนบริเวณขอบและผิวของ

แผนใบ (fertile plant) 

ระยะท่ี 6 คือ ระยะหลังสืบพันธุ สาหรายจะ

มีสีขาวและตาย (dead plant) หลังจากปลอยเซลล

สืบพันธุ (รูปที่ 7) 

 

อัตราการเจริญเติบโตของ H. macroloba 

แ ผ น ใ บ ใ ห ม จ ะ พั ฒ น า ม า จ า ก เ ส น ใ ย 

medullary filaments ที่อยูในช้ัน medulla ซ่ึงมี

ขนาดเล็กและบางมาก เพียง 0.1-1 ไมโครเมตร โดยจะ

เริ่มพัฒนาและเจริญเปน utricle ในช้ัน cortex และ 

medullary filaments ที่อยูบริเวณสวนปลายของแผน

ใบเกา จะเริ่มสรางและแตกแขนงออกมาเพื่อสรางแผน

ใบ โดยในชวงแรกจะเห็นเปนเสนใยขาวบาง อยูบริเวณ

ขอบของแผนใบเกา ซ่ึงจะใชเวลาประมาณ 24-48 

ช่ัวโมง ในการสรางแผนใบใหม (Hillis-Colinvaux, 

1980) (รูปที่ 8) แตอยางไรก็ตามอัตราการเจริญเติบโต

ของสาหรายชนิดน้ี มีความผันแปรเชิงเวลาและสถานที่ 

รวมถึงผลจากปจจัยทางส่ิงแวดลอม จากการศึกษาของ 

Sinutok et al. (2008) และ Mayakun et al., 

(2012a, b และ c) พบวา H. macroloba ในประเทศ

ไทย มีอัตราการเจริญเติบโต ประมาณ 20.1 มิลลิกรัม

นํ้าหนักแหงตอวัน หรือสามารถสรางแผนใบได 1-2 

แผนใบตอวัน ซ่ึงจะแตกตางกับ สาหราย H. tuna ที่มี

อัตราการเจริญเติบโต ประมาณ 6-25 มิลลิกรัมนํ้าหนัก

แหงตอวัน (Vroom et al., 2003) 
 

 
รูปท่ี 7 แสดงวงชีวิตของ H. macroloba (ดัดแปลงจาก Sinutok, 2008) 

 

  
รูปท่ี 8 การสรางแผนใบใหมของสาหราย H. macroloba โดยสรางจากเสนใยในช้ัน medulla โดยจะเจริญเปน 

utricle ในช้ัน cortex (จาก Hillis-Colinvaux, 1980) 

1 2 3

5 64

1 2 3

5 64
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นิเวศวิทยาของ H. macroloba 

สาหราย H. macroloba มีการแพรกระจาย

ตลอดแนวชายฝ งทะ เล เขตร อนและเขต ก่ึงรอน 

โดย เฉพาะในนาน นํ้าไทย สาหร ายช นิด น้ีมีการ

แพรกระจายและความชุกชุมสูงท้ังสองฝงทะเลอาวไทย

และอันดามัน(Pongparadon, 2010) โดยพบความชุก

ชุมและความหนาแนนมากในบริเวณนํ้าตื้น คล่ืนลมสงบ

และบริเวณเขตนํ้าขึ้นนํ้าลงของเกาะลิดีและเกาะอาดัง-

ราวี ในฝงทะเลอันดามัน และ เกาะราบและเกาะมัตสุม 

ในฝงอาวไทย โดยมีความหนาแนนเฉล่ียประมาณ 24-

200 แทลลัสตอตารางเมตร (Pongparadon, 2010; 

Mayakun, 2010; Mayakun et al., 2012a) ซ่ึง

สาหรายชนิดน้ี มีความสามารถในการแกงแยงสูง มีการ

สืบพันธุและอัตราการเจริญเติบโตเร็ว (Vroom and 

Smith, 2003a; van Tussenbroek and van Dijk, 

2007; Sinutok et al., 2008; Mayakun et al., 

2012 a, b) จึงทําใหสาหรายชนิดน้ีมีการแพรกระจาย

และความหนาแนนสูง 

H. macroloba สาหรายลดโลกรอน 

สาหรายทะเลใบมะกรูด H. macroloba 

ชวยลดปริมาณคารบอนไดออกไซดได โดยนํามาใชใน

การสัง เคราะหดวยแสงและการสะสมหินปูน ซ่ึงเปนตัว

กักเก็บคารบอนไดเปนอยางดี สาหรายจะตรึงคารบอน

ในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง โดยใชอนินทรีย

คารบอนที่ละลายนํ้าในรูปไบคารบอเนต มาใชในการ

เจริญเติบโตและสะสมเปนหินปูนแคลเซียมคารบอเนต 

ซ่ึงจะอยูในรูปผลึก aragonite บริเวณชองวางระหวาง

เซลล (interutricular space or interfilament 

space) ภายในแผนใบ (รูปที่ 9) (Borowitzka and 

Larkum, 1976; Hillis-Colinvaux, 1980; Brownlee 

and Taylor, 2002; Robbins et al., 2009) 

เม่ือสาหรายชนิดน้ีตายลง หินปูนที่ถูกสราง

ขึ้นและสะสมไว จะสลายเปนเม็ดทรายและคารบอนก็

ยังคงถูกเก็บไวในรูปแคลเซียมคารบอเนต โดยอัตราการ

สะสมหินปูนของสาหรายชนิดน้ีในประเทศไทย คือ 

16.6 มิลลิกรัมตอแทลลัสตอวัน หรือ 82.46 % ตอ

แทลลัส (Mayakun et al., 2012c) หรือคิดเปน 109.5 

ตันตอเฮกแตรตอป (Sinutok et al., 2008) ซ่ึงเปน

ปริมาณที่ สู งมากเ ม่ือ เที ยบ กับสาหรายเห็ดหูห นู 

(Padina pavonica) ที่สะสมไดเพียง 9.3 % ตอ

แทลลัสเทาน้ัน (Okazaki et al., 1986) แตอยางไรก็

ตาม ยังมีการศึกษานอยมากเก่ียวกับศักยภาพของ

ส า ห ร า ย ช นิ ด น้ี ใ น ก า ร ช ว ย ล ด ป ริ ม า ณ

คารบอนไดออกไซดได ปริมาณคารบอนที่ใชและสะสม

ในกระบวนการสะสมหินปูนและที่สะสมไว ในตัว

สาหรายและตะกอนทราย รวมถึงปจจัยทางส่ิงแวดลอม

ที่สงผลตออัตราการสะสมหินปูน ซ่ึงในประเทศไทยมี

รายงานวิจัยเพียง 4 ฉบับเทาน้ัน ที่ทําการศึกษา

เ ก่ี ย ว กับ อัต ราการสะสมหินปู นและ อัตร าการ

เจริญเติบโตของ H. macroloba บริเวณอาวตังเข็น 

จังหวัดภูเก็ต (Sinutok et al., 2008) และบริเวณเกาะ

ราบ เกาะมัตสุม ฝงอาวไทย (Mayakun et al., 

2012a, b และ c) ไดศึกษาดวยวิธี The Alizarin 

Red–S marking technique (รูปที่  10) โดยฉีด

สารละลายสี Alizarin ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร ใสใน

ถุงพลาสติกที่หุมตนสาหรายและภายในบรรจุนํ้าทะเล

ปริมาตร 500 มิลลิลิตรไว ยอมสีสาหรายไว 24 ช่ัวโมง 

แลวเอาถุงพลาสติกออก บริเวณที่มีการสะสมหินปูนจะ

ติดสีแดง ปลอยใหสาหรายที่ยอมสีไวประมาณ 15-20 

วัน แลวเก็บสาหรายกลับมายังหองปฏิบัติการ เพื่อฟอก

สีดวย 5-10% สารละลายฟอกขาว สวนที่เปนแผนใบ

เกาจะติดสีแดง สวนแผนใบใหมจะไมติดสีแดง จากน้ัน

นําแผนใบใหมมาอบแหงที่อุณหภูมิ 65ºC ช่ังนํ้าหนัก

แหง เพื่อคํานวณหาอัตราการเจริญเติบโต สวนอัตรา

การสะสมหินปูน คํานวณไดจากผลตางของนํ้าหนักแหง

ของแผนใบใหมกอนสลายหินปูนดวย 5% HCl และ
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นํ้าหนักแหงของแผนใบใหมหลังสลายหินปูนแลว 

(Pongparadon, 2008; Sinutok et al., 2008) จาก

การศึกษาพบวา สาหรายชนิดน้ีมีอัตราการสะสมหินปูน

ประมาณ 41-91% และมีอัตราการเจริญเติบโต

ประมาณ 16.6 มิลลิกรัมตอแทลลัสตอวัน หรือ 82.46 

% ตอแทลลัส หรือสามารถสรางสวนคลายใบใหมไดเร็ว

ประมาณ 1-2  แผนใบตอแทลลัสตอวัน (Sinutok et 

al., 2008; Mayakun et al., 2012a และ b)  รวมถึง

สาหรายชนิดน้ีมีความสามารถในการแพรกระจายไดเร็ว

และสามารถสืบพันธุไดทั้งแบบไมอาศัยและแบบอาศัย

เพศ จึงทําใหมีความหนาแนนไดสูงถึง 200 แทลลัสตอ

ตารางเมตร จากคุณสมบัติดังกลาวจึงทําใหสาหรายใบ

ม ะ ก รู ด  มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ดู ด ซั บ ก า ซ

คารบอนไดออกไซด ไดมากขึ้ นเปน เท าตั วและ มี

ศักยภาพในการชวยลดคารบอนไดออกไซดไดเปนอยาง

ดี (Sinutok et al., 2008; Mayakun et al., 2012c) 
 

 
รูปท่ี 9 กระบวนการสะสมหินปูนของ Halimeda บริเวณชองวางระหวางเซลล (interutricular space or 

interfilament space) ภายในแผนใบ (Hillis-Colinvaux, 1980) 
 

 
รูปท่ี 10 วิธีการ The Alizarin Red – S marking technique (ดัดแปลงจาก Pongparadon, 2008) 

 

งานวิจัยเก่ียวกับสาหราย H. macroloba ใน

ประเทศไทย 

ในปจจุบันการศึกษาวิจัยเก่ียวกับสาหราย H. 

macroloba ในประเทศไทย ยังอยูในวงจํากัดและไม

ครอบคลุม มีการศึกษาเก่ียวกับงานดานอนุกรมวิธาน 

(Pongparadon, 2008) อัตราการเจริญเติบโต อัตรา

การสะสมหินปูน (Pongparadon, 2008; Sinutok et 

al., 2008; Mayakun et al., 2012a, b และ c) การ

แพรกระจาย (Pongparadon, 2010) และการสราง

เซลลสืบพันธุและโครงสรางสวนสืบพันธุ (Mayakun et 

al., 2012a) สําหรับการศึกษาทางดานนิเวศวิทยา 

นิเวศสรีรวิทยา รวมถึงการปรับตัวและการตอบสนอง
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ตอสภาวะแวดลอมที่เปล่ียนแปลงของสาหรายทะเล

ชนิดน้ี เริ่มมีการศึกษามากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งการ

ตอบสนองทางดานนิเวศสรีรวิทยาของสาหรายตอ

สภาวะโลกรอนและการเปนกรดของมหาสมุทร  และ

ปจจัยทางส่ิงแวดลอมที่สงผลตอการสะสมหินปูน ซ่ึง

ขอมูลพื้นฐานเหลาน้ีเปนขอมูลท่ีสําคัญสําหรับการ

พัฒนา การเพาะเล้ียงและการเพิ่มจํานวนสาหราย H. 

macroloba เพื่อใชเปน Carbon sink ที่สําคัญในการ

ลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่ละลายอยูในนํ้า

ทะเลได 

แตอยางไรก็ตาม การศึกษาวิจัยทางดาน

สาหรายทะเลของประเทศไทย ยังมีหัวของานวิจัยที่

นาสนใจอีกมาก รวมถึงการพัฒนาสายพันธุของสาหราย

ทะเลเพื่อการเพาะเล้ียง แตส่ิงท่ีขาดแคลนคือกําลังคน

ใ น ส า ข า ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช า ญ ด า น ส า ห ร า ย วิ ท ย า 

อนุกรมวิธาน สรีรวิทยา ชีววิทยา และ นิเวศวิทยา ซ่ึง

จะตองเรงพัฒนากําลังคนรวมถึงศักยภาพของงานวิจัย

ในดานน้ีใหมากขึ้น เพราะขอ มูลเหลาน้ีเปนขอมูล

พื้นฐานที่สําคัญ ที่สามารถนําไปศึกษาพัฒนาตอยอด

งานวิจัยตอไปได และยังใชเปนขอมูลพื้น ฐานที่สามารถ

นําไปประยุกตใชในการอนุรักษและการใชทรัพยากร

สาหรายอยางยั่งยืนตอไป 
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