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บทคัดยอ
การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการวัดการเจริญเติบโตของสาหรายขนาดใหญ (Caulerpa lentillifera)
ที่แตกตางกัน 3 วิธี ไดแก การชั่งน้ําหนักเปยก วัดความยาว และการวัดพื้นที่ภาพถาย จากสาหรายจํานวน
500 ตัวอยาง นํามาหาความสัมพันธระหวางวิธีการวัดการเจริญเติบโตตาง ๆ ดวยสมการวิเคราะหความ
ถดถอย ผลการศึกษาพบวา สมการวิเคราะหความถดถอยระหวางวิธีการชั่งน้ําหนักเปยกกับการวัดพื้นที่
ภาพถายเทากับ y = 0.488911x + 0.091231 (R2= 0.9099) สมการวิเคราะหความถดถอยระหวางการวัด
ความยาวกับการวัดพื้นที่ภาพถายเทากับ y = 15.9460x + 6.8446 (R2= 0.8273) และสมการวิเคราะหความ
ถดถอยระหวางการชั่งน้ําหนักเปยกกับความยาวเทากับ y = 28.6909x + 11.7185 (R2= 0.7035) สมการที่
ไดสามารถนําไปประยุกตเพื่อวัดการเจริญเติบโตของ C. lentillifera ดวยการวัดพื้นที่จากภาพถายได
คําสําคัญ : วิธีวิเคราะหพื้นที่ภาพถาย, การเจริญเติบโต, สาหรายขนาดใหญ, สาหรายชอพริกไทย

Abstract
This study was compared 3 techniques for growth measurement of Caulerpa lentillifera
including wet weight measurement, length determination and photographic area methods. Five hundred
datasets were used to determine relationship among method by regression analysis. The consequence
demonstrated equation of regression analysis between wet weight measurement and photographic area
methods was y = 0.488911x + 0.091231 (R2= 0.9099). Equation of regression analysis between length
determination and photographic area methods was y = 15.9460x + 6.8446 (R2= 0.8273). Finally,
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equation of regression analysis between wet weight measurement and length determination was
y = 28.6909x + 11.7185 (R2= 0.7035). This study illustrated that photographic area method could apply
for growth rate measurement of Caulerpa lentillifera.
Keywords: Photographic area method, Growth rate, Macroalgae, Caulerpa lentillifera

1. บทนํา
สาหร า ยจั ด เป น ผู ผ ลิ ต ในระบบนิ เ วศที่ สํ า คั ญ เนื่ อ งจากสามารถสร า งอาหารเองได จ าก
กระบวนการสังเคราะหดวยแสง (Photosynthesis) และในกระบวนการดังกลาวสามารถผลิตออกซิเจน
และนําสูสมดุลในระบบนิเวศแหลงน้ํา สาหรายทะเล (Seaweed) มีประโยชนมากมาย เชน นํามาทําเปน
อาหารทั้งในรูปแบบของสาหรายแปรรูป การรับประทานสด ใชเปนอาหารสัตว ใชเปนยารักษาโรค
นํามาใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม และ ใชในการปรับปรุงคุณภาพน้ํา เปนตน สาหรายชอพริกไทย
(Caulerpa lentillifera) เปนสาหรายที่มีผูนิยมนํามาใชประโยชนมากเนื่องจากการมีศักยภาพในเรื่องการ
เจริญเติบโตไดดี อีกทั้งทนทานตอการเปลี่ยนแปลงในสภาวะแวดลอมตางๆ ไดจึงสนองตอบตอความ
ตองการขางตน
อยางไรก็ตามยังมีขอจํากัดตอการใชประโยชนของสาหรายชอพริกไทยอยูบางประการ คือ การ
ติดตามการเจริญเติบโตของสาหรายตองใชเวลามาก (โดยการชั่งน้ําหนักเปยก, การวัดความยาว) หรือ
ทําลายตัวอยางโดยการหาน้ําหนักแหงหรืออาจทําใหสาหรายเกิดการบอบซ้ําในระหวางการชั่งน้ําหนัก
และวัดความยาว เปนตน ดังนั้นจึงไดนําวิธีการใหมที่เริ่มไดรับการยอมรับในการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินถึง
การเจริญเติบโต หรือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตตางๆ นั่นคือ การวัดพื้นที่ภาพถาย มาใชกับสาหราย
ชอพริกไทย ดังตัวอยางงานวิจัยเพื่อประเมินความหลากหลาย และความอุดมสมบูรณของปะการัง [1 – 2]
เพื่อศึกษาความหลากลายของสิ่งมีชีวิตพื้นทะเล [3] และ ศึกษาโครงสรางของสวนวนเกษตรเพื่อการวาง
แผนการใชที่ดินเชิงวนเกษตร [4 - 5]
โปรแกรมอิมเมจ เจ ( Image J) คือโปรแกรมในการวิเคราะหภาพถาย เปนโปรแกรมรหัสเปด
(Open sources) หนวยงานที่คิดคนพัฒนาโปรแกรมนี้ขึ้นมาคือ National Institutes of Health (NIH)
ประเทศฝรั่งเศส สามารถใชไดกับเครื่อง PC (Personal Computer) ตัวโปรแกรมสามารถทํางานไดโดยมี
คําสั่ง Analyze, Process และคําสั่งอื่น ไฟลที่ตัวโปรแกรมอานไดตองบันทึกดวยนามสกุลเหลานี้คือ TIFF,
GIF, JPEG, BMP, DICOM, FITS และ Raw โปรแกรมนี้สามารถคํานวณ Fraction Area หรือสัดสวน
พื้นที่ และสามารถหาพื้นที่ในการวัดได เชน ตารางมิลลิเมตร หรือ คาในหนวย pixel ของรูปนั้น สามารถ
จัดทําคาตางๆในรูปสถิติได วัดระยะความยาวของเซลล วัดความหนาแนนของรูปภาพแลวแสดงใน
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รูปแบบแผนภูมิแทงหรือ Histograms และยังสนับสนุน Function ตางๆ และตัว Plugin ในโปรแกรมได
อีกดวย
สาหรายชอพริกไทยจัดอยูในดิวิชั่น Chlorophyta Order Caulerpales ชื่อวิทยาศาสตร Caulerpa
lentillifera เปนสาหรายที่มีลักษณะนิ่มและอวบน้ํา มักพบขึ้นอยูบนกอนหิน หรือพื้นทรายที่น้ําตื้นๆ ใกล
แนวปะการัง ทัลลัสประกอบดวยสโตลอน (Stolon) ที่คืบคลานไปตามพื้นและแตกแขนงได สวนของ
แขนงที่ ตั้ ง ตรงสู งประมาณ 1 – 6 เซนติ เ มตร มั ก เกิ ด เดี่ ย วๆ ไม ค อ ยแตกแขนงประกอบด ว ยรามู ลั ส
(Ramulus) เล็กๆ ลักษณะ กลมๆ เสนผาศูนยกลางประมาณ 1.5 – 2.0 มิลลิเมตร มีกานสั้นๆ เรียงคลายชอ
พริกไทย แตรามูลัสมีรอยคอดระหวางกาน และสวนที่เปนเม็ดกลมสีเขียวใส [6] ดังรูปที่ 1
ก)

ข)

รูปที่ 1. ก) ภาพถายสาหรายชอพริกไทย (Caulerpa lentillifera)
ข) ภาพวาดสาหรายชอพริกไทย

จากตัวอยางงานวิจัยที่ไดกลาวมาแลวจะเห็นไดวาในปจจุบันไดมีการพัฒนาคิดคนวิธีการใหม ที่
จะประเมินติดตามการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต หรือเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตางๆ ตอชวงเวลา
หรือตอพื้นที่ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงไดนําเทคนิคดังกลาว คือ การถายภาพดวยกลองดิจิตอลแลว
นํามาคํานวณพื้นที่ของภาพดวยโปรแกรมสําเร็จรูป (Image J) มาใชกับสาหรายสีเขียว Caulerpa
lentillifera โดยศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางน้ําหนักเปยก ความยาวและพื้นที่ภาพถายของ
สาหราย ผลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนตอการติดตามอัตราการเจริญเติบโตของสาหราย
ขนาดใหญ ทั้งยังสะดวก ประหยัดเวลา และไมทําใหสาหรายไดรับความบอบช้ําหรือตายจากการติดตาม
การเจริญเติบโต

2. วิธกี ารวิจัย
2.1 การรวบรวมพันธุสาหรายและการเพาะเลี้ยงสาหราย
ในการศึกษาครั้งนี้ไดรวบรวมพันธุสาหรายชอพริกไทย (Caulerpa lentillifera) มาจากสถาบัน
วิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา แลวนํามาเลี้ยงไวที่ศูนยวิจัยเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัย
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บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ดวยถังไฟเบอรกลาสขนาด 1000 ลิต ร เลี้ยงสาหรายในตะกราพลาสติกทรง
สี่เหลี่ยมขนาดกวาง X ยาว X สูง เทากับ 19 X 24 X 6 เซนติเมตร จํานวน 5 ใบตอถัง ใหตะกราพลาสติก
อยูต่ําจากระดับผิวน้ําประมาณ 2 เซนติเมตร ความเค็มน้ํา 30 พีพีที ใหอากาศผานหัวทรายตลอดเวลาและ
ติดตั้งตัวกรองอยางงาย เติมปุยสูตร N:P:K (20:20:20) ในอัตราสวน 15 กรัม/ 1000 ลิตร โดยเติมเดือนละ
1 ครั้ง สถานที่เลี้ยงสาหรายมีหลังคาโปรงแสงมีความเขมแสงอยูในชวง 4,000 – 6,000 ลักซ (μmol/m2/s)
ระยะเวลาการเลี้ยงตนพันธุสาหรายประมาณ 6 เดือน
2.2 การศึกษาการเจริญเติบโตของสาหราย
ศึกษาการเจริญเติบโตของ ทําโดยเปรียบเทียบ 3 วิธีการซึ่งแตละวิธีใชใชตนพันธุในการทดลอง
ทั้งหมด 500 ตนพันธุ โดยหนึ่งตนพันธุจะใชทั้งสามวิธีเพื่อศึกษาการเจริญเติบโต ไดแก 1) การชั่งน้ําหนัก
เปยกดวยตาชั่งทศนิยม 4 ตําแหนง 2) การวัดความยาว และ 3) การวัดพื้นที่ภาพถายโดยการถายภาพดวย
กลองดิจิตอล ทําการปรับมาตรฐานระยะภาพจริงกับขนาดภาพในเครื่องคอมพิวเตอรโดยเปรียบเทียบกับ
ภาพถาย Microscale นําภาพสาหรายที่ถายไวไปคํานวณหาสัดสวนพื้นที่ของเซลลสาหรายตอพื้นที่
ทั้งหมดดวยโปรแกรม Image J
2.2.1 วิธีการวิเคราะหน้ําหนักเปยก
นําตัวอยางสาหรายมาสะเด็ดน้ํา จากนั้นนําไปชั่งหาน้ําหนักเปยก ดวยเครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหนง
บันทึกคาที่ได
2.2.2 วิธีการวัดความยาว
ทําการวัดความยาวทั้งหมดของกิ่งสาหราย คือทั้งสวน a และ b ดังรูปที่ 2 แลวบันทึกคาที่ได

รูปที่ 2. ระยะการวัดความยาวรวมทั้งหมดของสาหราย ทั้งชวง a และชวง b
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2.2.3 วิธีการถายภาพ
นําตัวอยางสาหรายชอพริกไทย 1 ชิ้น มาวางบนพื้นที่ที่ทําดวยฟวเจอรบอรดสีขาวที่ทําสเกลไว
ในหนวยเซนติเมตร กวาง และยาวเทากับ 15 x 20 เซนติเมตร และทําการถายภาพใหครอบคลุมพื้นที่
ทั้งหมด โดยไมตองควบคุมสภาวะแสง ระยะโฟกัส และความลึกของภาพ แตพยายามถายภาพใหสีของ
ภาพสาหรายมีความแตกตางจากสีของพื้นหลังมากที่สุด นําภาพถายที่ไดเขาในโปรแกรม Image J ทําการ
คํานวณสัดสวนพื้นที่ที่สาหรายครอบคลุมตอพื้นที่ทั้งหมดโดยการปรับ threadhold ของภาพใหครอบคลุม
พื้นที่ผิวของสาหรายทั้งหมดแลวใหโปรแกรม Image J ทําการคํานวณพื้นที่ที่สาหรายครอบคลุมตอพื้นที่
ทั้งหมด (เปอรเซนต) ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3. การถายภาพตัวอยางสาหรายโดยขนาดของทุกภาพจะครอบคลุมพืน้ ทีฟ่ วเจอรบอรด

2.3 การประมวลผลการวิจัย
หาสมการความสัมพันธระหวางการวัดเจริญเติบโตของสาหรายชอพริกไทยดวยวิธีการวัดพื้นที่
ภาพถายกับน้ําหนักเปยก และวัดความยาวดวยวิธีวิเคราะหความถดถอย (Regression analysis) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% และวัดความสามารถในการพยากรณของสมการวิเคราะหความถดถอยโดยโปรแกรม
R ตามวิธีของ [7]

3. ผลการวิจัย
3.1 การวัดการเจริญเติบโตของสาหราย C. lentillifera ดวยการชั่งน้ําหนักเปยกและวัดพื้นที่ภาพถาย
ความสัมพันธระหวางการวัดการเจริญเติบโตของ C. lentillifera ดวยวิธีการชั่งน้ําหนักเปยกของ
สาหรายและการวัดพื้นที่ภาพถาย ดังรูปที่ 4 โดยคาพื้นที่ที่สาหรายครอบคลุมตอพื้นที่ทั้งหมดแสดงใน
แนวแกน X กับน้ําหนักเปยกแสดงในแนวแกน Y การวัดการเจริญเติบโตทั้งสองวิธีมีความสัมพันธใน
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ทางบวก คาทั้งสองแปรผันตรงตอกัน และสมการวิเคราะหความถดถอยเทากับ y = 0.488911x +
0.091231 (R2= 0.9099, n= 500) การวัดความสามารถในการพยากรณของสมการวิเคราะหความถดถอย
ระหวางการวัดการเจริญเติบโตของ C. lentillifera ดวยวิธีการชั่งน้ําหนักเปยกและการวัดพื้นที่ที่สาหราย
ครอบคลุมตอพื้นที่ทั้งหมดแสดงใหเห็นวาสมการที่คํานวณไดเปนตัวแทนของขอมูลที่ดีดังรูปที่ 5

รูปที่ 4. ความสัมพันธของการวัดอัตราการเจริญเติบโตของ C. lentillifera
ระหวางการชั่งน้าํ หนักเปยกของสาหราย และการวัดคาพืน้ ที่ที่
สาหรายครอบคลุมตอพืน้ ที่ทั้งหมด

3.2 การวัดการเจริญเติบโตของสาหราย C. lentillifera ดวยการวัดความยาวรวมและวัดพื้นที่ภาพถาย
ความสัมพันธระหวางการวัดการเจริญเติบโตของ C. lentillifera ดวยวิธีการวัดความยาวรวมและ
การวัดคาพื้นที่ที่สาหรายครอบคลุมตอพื้นที่ทั้งหมด ดังรูปที่ 6 โดยคาการวัดคาพื้นที่ที่สาหรายครอบคลุม
ตอพื้นที่ทั้งหมดแสดงในแนวแกน X กับความยาวรวมของสาหรายแสดงในแนวแกน Y การวัดการ
เจริญเติบโตทั้งสองวิธีมีความสัมพันธในทางบวก คาทั้งสองแปรผันตรงตอกัน และสมการวิเคราะหความ
ถดถอยเทากับ y = 15.9460x + 6.8446 (R2= 0.8273, n= 500) การวัดความสามารถในการพยากรณของ
สมการวิเคราะหความถดถอยระหวางการวัดการเจริญเติบโตของ C. lentillifera ดวยวิธีการวัดความยาว
รวมของสาหรายและการวัดคาพื้นที่ที่สาหรายครอบคลุมตอพื้นที่ทั้งหมด แสดงใหเห็นวาสมการ
ความสัมพันธที่คํานวณไดเปนตัวแทนของขอมูลที่ดีในชวงที่ความยาวรวมของสาหรายไมมากดังรูปที่ 7
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รูปที่ 5. การวัดความสามารถในการพยากรณของสมการวิเคราะหความถดถอยระหวาง
การวัดการเจริญเติบโตของ C. lentillifera ดวยวิธีการชั่งน้าํ หนักเปยกและคาพืน้ ที่ที่
สาหรายครอบคลุมตอพืน้ ที่ทั้งหมด

รูปที่ 6. ความสัมพันธของการวัดอัตราการเจริญเติบโตของ C. lentillifera
ระหวางการวัดความยาวรวมของสาหรายและการวัดคาพืน้ ที่ที่
สาหรายครอบคลุมตอพืน้ ที่ทั้งหมด
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รูปที่ 7. การวัดความสามารถในการพยากรณของสมการวิเคราะหความถดถอยระหวาง
การวัดการเจริญเติบโตดวยวิธีการวัดความยาวรวมของสาหรายและการวัดคาพืน้ ที่ที่
สาหรายครอบคลุมตอพืน้ ที่ทั้งหมด

3.3 การวัดการเจริญเติบโตของสาหราย C. lentillifera ดวยการชั่งน้ําหนักเปยกและวัดความยาว
ความสัมพันธระหวางการวัดการเจริญเติบโตของ C. lentillifera ดวยวิธีการชั่งน้ําหนักเปยกของ
สาหรายและวัดความยาวรวมของสาหรายดังรูปที่ 8 โดยคาน้ําหนักเปยกของสาหรายแสดงในแนวแกน X
กับคาความยาวของสาหรายแสดงในแนวแกน Y การวัดการเจริญเติบโตทั้งสองวิธีมีความสัมพันธใน
ทางบวก คาทั้งสองแปรผันตรงตอกัน และสมการวิเคราะหความถดถอยเทากับ y = 28.6909x + 11.7185
(R2= 0.7035, n= 500) การวัดความสามารถในการพยากรณของสมการวิเคราะหความถดถอยระหวางการ
วัดการเจริญเติบโตของ C. lentillifera ดวยวิธีการชั่งน้ําหนักเปยกของสาหรายและวัดความยาวรวมของ
สาหรายแสดงดังรูปที่ 9 ความสัมพันธระหวางวิธีการวัดการเจริญเติบโตทั้ง 3 วิธีแสดงใหเห็นวาการวัด
การเจริญเติบโตของสาหรายทั้ง 3 วิธีมีความสอดคลองกันดังรูปที่ 10
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รูปที่ 8. ความสัมพันธของการวัดอัตราการเจริญเติบโตของ C. lentillifera
ระหวางการชั่งน้าํ หนักเปยกของสาหรายและ การวัดความยาวรวมของสาหราย

รูปที่ 9 การวัดความสามารถในการพยากรณของสมการวิเคราะหความถดถอยระหวางการวัดการเจริญเติบโต
ของ C. lentillifera ดวยวิธีการชั่งน้าํ หนักเปยก และการวัดความยาวรวม
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รูปที่ 10. ความสัมพันธระหวางการวัดการเจริญเติบโตของ C. lentillifera ทั้ง 3 วิธีคือ
การชั่งน้าํ หนักเปยก (wet weight), การวัดความยาวรวม (length)
และการวัดคาพืน้ ทีท่ ี่สาหรายครอบคลุมตอพืน้ ที่ทั้งหมด (area)

4. วิจารณและสรุปผลการทดลอง
ในปจจุบันไดมีการพัฒนาวิธีการใหมๆ เพื่อติดตามการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตหลายชนิด ซึ่ง
ใชเทคนิคการถายภาพในการเก็บขอมูลและตรวจสอบการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต [2 – 4, 8 - 9] การนํา
เทคนิคภาพถายมาประยุกตใชกับการวัดการเจริญเติบโตของสาหรายขนาดใหญ เชน สาหรายชอพริกไทย
(Caulerpa lentillifera) จะชวยลดปญหาที่เกิดจากการเก็บตัวอยางจํานวนมาก เทคนิคนี้สามารถชวยให
การเก็บขอมูลและวิเคราะหผลสามารถทําไดงายขึ้น ยืดระยะเวลาการเก็บขอมูล โดยที่ขอมูลยังคงอยูใน
สภาพเดิมที่มีความถูกตองและมีความนาเชื่อถือ ยังชวยประหยัดเวลา และลดคาใชจายในการเก็บและ
วิเคราะหขอมูล แตการใชเทคนิคการวัดการเจริญเติบโตของสาหรายชอพริกไทยโดยใชการวัดพื้นที่
ภาพถายจําเปนตองมีขอมูลเบื้องตนที่แสดงความสัมพันธระหวางการวัดการเจริญเติบโตโดยวิธีวัดพื้นที่
ภาพถายกับการวัดการเจริญเติบโตดวยวิธีอื่น
จากการศึกษาการเจริญเติบโตของสาหรายชอพริกไทยดวยวิธีการวัดพื้นที่จากภาพถาย โดยทํา
การเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานคือ การชั่งน้ําหนักเปยก และการวัดความยาว พบวาวิธีการวัดพื้นที่
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ภาพถ า ยมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ วิ ธี ก ารวั ด การเจริ ญเติ บ โตที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น โดย
ความสัมพันธของการวัดการเจริญเติบโตดวยวิธีวัดพื้นที่ภาพถายกับการวัดการเจริญเติบโตดวยวิธีอื่น
พบวาขอมูลมีการกระจายในเชิงเสนตรง ในการศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลปริมาณถึง 500 ขอมูล
การใช เทคนิ ค การถ า ยภาพสามารถนํ า มาใช ในการนั บ จํ า นวนและวั ด การเจริ ญเติ บ โตของ
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กไดอยางมีประสิทธิภาพ การใชเทคนิคการถายภาพเพื่อวัดการเจริญเติบโตจะชวยลด
ระยะเวลาในการวิเคราะห ประหยัดคาใชจาย และยังชวยเพิ่มความแมนยําในการเก็บขอมูล ซึ่ง [10] ได
ทําการศึกษาการนับจํานวนลูกปลา Dicentrarchus labrax ดวยวิธีการภาพถายโดยเปรียบเทียบกับวิธีการ
ชั่งน้ําหนักและการนับดวยมือ พบวามีความถูกตองและแมนยํามากกวาการชั่งน้ําหนักและการนับดวยมือ
อีกทั้งงานวิจัยของ [11] ศึกษาความหลากหลายของปะการังดวย 2 วิธีการในอุทยานแหงชาติหาดขนอมหมูเกาะทะเลใต โดยใชกลองถายภาพดิจิตอลใตน้ําถายภาพปะการังและนําเขาประมวลผลดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร โดยการดําน้ําแบบผิวน้ํา (Snorkel diving) โดยมีเทคนิคศึกษาความหลากหลาย 2 วิธีการ
ดังนี้ 1) การถายภาพใตน้ําแบบสุม (Random photograph technique) ซึ่งไมมี ควอทเดทและไมมีการอางอิง
สเกล และ 2) การถายภาพใตน้ําแบบสุมที่มีมีควอทเดทขนาดกวาง X ยาว เทากับ 50 X 50 เซนติเมตร
และมีการอางอิงสเกลดวย ภาพถายที่ไดจะถูกนําไปจัดจําแนกชนิดของปะการัง และคํานวณคาความ
หลากหลายโดยใชดัชนี Shannon-Wiener index และ Simpson index ผลการศึกษาพบวา คาความ
หลากหลายของปะการังโดยวิธีการศึกษาดวยภาพถายนั้นมีคาใกลเคียงกัน และยังพบวาในอุทยานนี้มี
ความหลากหลายของปะการังอยูสูง
โดยภาพรวมสามารถสรุปไดวาการวัดพื้นที่ภาพถายสามารถประยุกตใชวัดการเจริญเติบโตของ
C. lentillifera ได สมการวิเคราะหความถดถอยที่แสดงความสัมพันธของการวัดการเจริญเติบโตของ
สาหราย C. lentillifera ระหวางการน้ําหนักเปยก ความยาวรวม กับการวัดพื้นที่ภาพถายแสดงดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1. สมการความสัมพันธของการชั่งน้ําหนักเปยก, การวัดความยาวรวม
และการวัดคาพื้นที่ที่สาหรายครอบคลุมตอพื้นที่ทั้งหมด

พารามิเตอร
สมการวิเคราะหความถดถอย
Wet weight-photographic area method
y = 0.488911x + 0.091231
Total length-photographic area method y = 15.9460x + 6.8446
Wet weight - total length method
y = 28.6909x + 11.7185

86

R²
0.9099
0.8273
0.7035

วารสารวิทยาศาสตรลาดกระบัง ปที่ 21 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2555

ในการศึกษาครั้งนี้เทคนิคที่ใชในการวัดการเจริญเติบโตคือ การถายภาพครอบคลุมในเชิง 2 มิติ
(กวาง X ยาว) งานวิจัยที่กําลังพัฒนาในขณะนี้คือ การศึกษาการเจริญเติบโตของสาหรายดวยวิธีการวัด
พื้นที่ภาพถายในเชิง 3 มิติ และการถายภาพสาหรายใตน้ําเพื่อประเมินการเจริญเติบโต

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู วิจัยขอขอบคุ ณสถาบั นวิท ยาศาสตรท างทะเล มหาวิท ยาลั ยบู รพา ที่ อนุเคราะหพั นธุ
สาหรายชอพริกไทย (Caulerpa lentillifera) เพื่อการวิจัยในครั้งนี้
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