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สาหร่ายทะเลบริเวณกองหินกรูดและหมู่เกาะทะลุ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Marine Algae at Hin-Grood Reef and Koh Talu Islands,
Prachuab Khiri Khan Province
ชัชรี แก้วสุรลิขิต1* และ ธีระพงศ์ ด้วงดี2

บทคัดย่อ

จากการสำ � รวจความหลากชนิ ด ของสาหร่ า ยทะเล บริ เวณกองหิ น กรู ด และหมู่ เ กาะทะลุ จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ในเดือนกรกฎาคม 2550 เก็บตัวอย่างสาหร่ายทะเลโดยการดำ�นํ้าโดยใช้เครื่องช่วยหายใจ (SCUBA
diving) จนถึงระดับความลึกประมาณ 15 เมตร พบสาหร่ายทะเลทั้งสิ้น 17 วงศ์ 22 สกุล 25 ชนิด เป็นสาหร่ายสีเขียว
(Division Chlorophyta) 7 ชนิด สาหร่ายสีนํ้าตาล (Division Phaeophyta) 6 ชนิด และสาหร่ายสีแดง (Division
Rhodophyta) จำ�นวน 12 ชนิด สาหร่ายที่เป็นชนิดเด่น แพร่กระจายทั่วไป ได้แก่ Lobophora variegata,
Turbinaria conoides, T. decurrens, Hypnea spinella, Gelidiopsis variabilis, Peyssonnelia boergesenii,
Pterocladiella caloglossoides และสาหร่ายสีแดงทีม่ หี นิ ปูนเป็น บริเวณทีพ่ บสาหร่ายทะเลมากทีส่ ดุ คือ เกาะทะลุ
พบจำ�นวนทั้งสิ้น 13 ชนิด และบริเวณกองหินกรูด พบสาหร่ายทะเล 8 ชนิด

ABSTRACT

The species diversity of marine algae at Hingrood Reef and Koh Talu Islands was observed
by SCUBA diving down 15 meters in July 2007. Twenty five species of 22 genera and 17 families
were reported, of which, 7 species were green, 6 species were brown and 12 species were red. The
dominant species were Lobophora variegata, Turbinaria conoides, T. decurrens, Hypnea spinella,
Gelidiopsis variabilis, Peyssonnelia boergesenii, Pterocladiella caloglossoides and nongeniculated
coralline red algae. The highest diversity, 13 species, was found in Koh Talu while 8 species were
found in Hin-Grood Reef.
คำ�สำ�คัญ: ความหลากชนิดของสาหร่ายทะเล แนวหินกรูด หมู่เกาะทะลุ ประจวบคีรีขันธ์
Keywords: Marine Algal Diversity, Hingrood Reef, Koh Talu Islands, Prachuab Khiri Khan
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บทนำ�

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีชายฝั่งทะเลตาม
แนวอ่าวไทย ยาวประมาณ 224 กิโลเมตร (สำ�นักงาน
นโยบายและแผน สิ่งแวดล้อม, 2541) ระบบนิเวศทาง
ทะเลและชายฝั่งที่มีความสำ�คัญในบริเวณนี้ คือ ระบบ
นิเวศหาดและระบบนิเวศแนวปะการัง โดยมีผู้ผลิตเบื้อง
ต้นทีส่ �ำ คัญ คือ ป่าชายเลน แพลงก์ตอนพืช และสาหร่าย
ทะเล แนวปะการังที่สำ�คัญในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกอบไปด้วยกองหินกรูด และหมูเ่ กาะทะลุ ซึง่ เป็นหมู่
เกาะชายฝั่ง ประกอบไปด้วยเกาะ 3 เกาะ คือ เกาะทะลุ
เกาะสิงห์ และเกาะสังข์ ในพื้นที่นี้ยังมีโครงการจัดการ
ทรัพยากรประมงชายฝั่ง (สิทธิประมงหน้าบ้าน) อ่าว
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำ�เนินงานโดยกรม
ประมง ประกอบกับการให้ความร่วมมือของประชาชน
ในพื้นที่ ทำ�ให้ผลกระทบจากการประมงต่อแนวปะการัง
ในบริเวณนี้ มีค่อนข้างน้อย จัดว่าเป็นพื้นที่ตัวอย่างที่
หาได้ยากในเขตอ่าวไทย นอกจากนี้ ข้อมูลความหลาก
หลายทางชีวภาพในพื้นที่มีน้อยมาก ในขณะที่เป็นพื้นที่
เป้าหมายของการลงทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และ
โครงการพัฒนาต่างๆ หลายโครงการ ดังนั้น ภายใต้
โครงการสำ�รวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ
(Biodiversity Hotspot) สนับสนุนโดยสำ�นักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้คัด
พื้นที่นี้เพื่อทำ�การศึกษาและสำ�รวจความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝัง่ ซึง่ ได้รวม
ความหลากหลายของสาหร่ายทะเลในบริเวณนีเ้ ข้าไว้ดว้ ย
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเลต่อไป

วิธีการ

วิธีการสำ�รวจภาคสนาม
การสำ�รวจในพื้นที่ทำ�การศึกษาโดยการดำ�นํ้า
ทั้งการดำ�นํ้าผิวนํ้า (skin diving) และการใช้เครื่องช่วย
หายใจใต้นํ้า (SCUBA diving) ในเวลากลางวัน และสุ่ม
เก็บตัวอย่างในบริเวณแนวปะการัง จนถึงระดับความลึก
15 เมตร บริเวณ กองหินกรูด และหมูเ่ กาะทะลุ โดยมีจดุ
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สำ�รวจดังตารางที่ 1 ในเดือน กรกฎาคม 2550 บันทึก
ภาพใต้นํ้าตัวอย่างที่พบบันทึกตำ�แหน่งและระดับความ
ลึก จากนั้นทำ�การเก็บตัวอย่างใส่ในถุงพลาสติกซิป เก็บ
รักษาตัวอย่างด้วยสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ 4 เปอร์เซ็นต์
และทำ�ตัวอย่างแห้งบนกระดาษ (herbarium specimen) เพื่อนำ�ไปจำ�แนกชนิดในห้องปฏิบัติการต่อไป
วิธีการศึกษาในห้องปฏิบัติการ
การจำ � แนกชนิ ด สาหร่ า ยทะเลภายในห้ อ ง
ปฏิบตั กิ ารโดยการศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างภายนอก
ถ่ายภาพ วาดภาพและบันทึกรายละเอียด และศึกษา
โครงสร้ า งภายในที่ จำ � เป็ น ในการจำ � แนกชนิ ด เช่ น
ลักษณะการเรียงตัวของเซลล์ ลักษณะอวัยวะสืบพันธุ์
เป็นต้น โดยนำ�สาหร่ายที่เก็บในนํ้ายารักษาสภาพหรือ
ตัวอย่างอัดแห้งมาตัดให้เป็นชิน้ บางๆโดยใช้ใบมีดภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ก�ำ ลังขยายต่�ำ ย้อมสีดว้ ย aniline blue 2
เปอร์เซ็นต์ ทำ�เป็นสไลด์ถาวรโดยใช้ 50 เปอร์เซ็นต์ Karo
syrup เพื่อใช้ศึกษารายละเอียดภายใต้กล้องจุลทรรศน์
บันทึกรายละเอียดโดยการถ่ายภาพและวาดภาพจาก
กล้องด้วยอุปกรณ์ Camera lucida แล้วนำ�มาศึกษา
รายละเอียดร่วมกับเอกสารที่ใช้ในการเปรียบเทียบชนิด
เอกสารที่ใช้ในการจำ�แนกชนิดสาหร่ายทะเล ได้แก่ Abbott (1999), Abbott and Huisman (2004), Cribb
(1983), Dawson (1954), Desikachary (1959),
Egerod (1975), Huisman (2000), Lewmanomont
and Ogawa (1995), Littler and Littler (2000), Millar
(1990), Misra (1966), Phạm-Hoàng Hộ (1969), Silva
et al. (1996), Trono (1997), Womersley (1994;
1996; 1998; 2003)
วิธีการประเมินปริมาณของสาหร่ายทะเล
วางสายเทประยะทาง 30-50 เมตร ในแนว
ขนานกั บ ฝั่ ง ตามความยาวของแนวปะการั ง ดำ � นํ้ า
สำ�รวจตามแนวสำ�รวจ โดยบันทึกปริมาณสาหร่าย ตาม
ระยะทางที่สายเทปพาดผ่าน ร่วมกับ ศึกษาด้วยตาราง
สุ่ม (quadrat) ขนาด 50 x 50 ตารางเซนติเมตร และ
วิเคราะห์หาปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของสาหร่ายทะเล
ด้วยวิธีของ Saito and Atobe (1970)

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 1

ผลการศึกษา

จากการสำ�รวจความหลากหลายทางชีวภาพ
ของสาหร่ายทะเลบริเวณแนวหินกรูด ชายหาดบ้านหิน
กรูด เกาะทะลุ เกาะสิงห์ และเกาะสังข์ พบสาหร่าย
จำ�นวนทั้งสิ้น 25 ชนิด (ตารางที่ 2) โดยจำ�แนกเป็น
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- สาหร่ายสีเขียว (Division Chlorophyta:
green algae) จำ�นวน 6 วงศ์ 6 สกุล 7 ชนิด
- สาหร่ายสีนาํ้ ตาล (Division Phaeophyta:
brown algae) จำ�นวน 2 วงศ์ 5 สกุล 6 ชนิด
- สาหร่ายสีแดง (Division Rhodophyta:
red algae) จำ�นวน 9 วงศ์ 11 สกุล 12 ชนิด

ตารางที่ 1 พิกัดทางภูมิศาสตร์ ลักษณะที่อยู่อาศัยของสถานที่เก็บตัวอย่าง
สถานที่
เกาะทะลุฝั่ง
ตะวันตก
เกาะทะลุฝั่ง
ตะวันออก
เกาะสิงห์

เกาะสังข์

กองหินกรูด

ละติจูด
ลองติจูด
ลักษณะพื้นที่
11o04/608//N 99o33/646//E แนวปะการังบนพืน้ ทราย ความลึก 0.5-8 เมตร ปะการังส่วน
ใหญ่เป็นปะการังโขดขนาดใหญ่ ปะการังกิ่ง และปะการัง
แผ่นตั้ง
o /
//
o /
//
11 04 042 N 99 33 660 E แนวปะการังบนโขดหิน ความลึก 0.5-6 เมตร ปะการังส่วน
ใหญ่เป็นปะการังโขดสลับกับปะการังกิง่ และปะการังเคลือบ
หิน
o /
//
o /
//
11 01 895 N 99 31 741 E แนวปะการังอยู่ทางทิศเหนือของเกาะ แนวยาวประมาณ
200 เมตร กว้าง 400 เมตร ลึกสุด ปะการังบริเวณกลาง
แนว หนาแน่นที่สุด และโผล่พ้นผิวนํ้าขณะที่นํ้าลง บริเวณ
ขอบด้านนอกเป็นปะการังโขดกระจายตัวเป็นหย่อมๆ ลึกสุด
ประมาณ 6 เมตร
o /
//
o /
//
11 01 895 N 99 31 133 E แนวปะการังอยูท่ างทิศตะวันตกของเกาะ บริเวณใกล้กบั เกาะ
เป็นปะการังโขดและปะการังพุ่มไม้ขนาดเล็กสลับกับโขดหิน
ลึก 0.5-1 เมตร ด้านนอกเป็นปะการังโขดสลับกับปะการัง
โต๊ะขนาดใหญ่ และดอกไม้ทะเล ความลึกประมาณ 4-5 เมตร
o /
//
o /
//
11 23 046 N 99 36 277 E แนวปะการังบนกองหิน ยาวประมาณ 600 เมตร และกว้าง
กว่า 500 เมตร ปะการังหนาแน่นบริเวณกลางกองหิน ความ
ลึก 1-3 เมตร ประกอบด้วยปะการังโขด ปะการังพุ่ม และ
ปะการังโต๊ะ ขอบด้านนอกลึกสุดประมาณ 14 เมตร

โดยมีรายละเอียดดังนี้
เกาะทะลุ สภาพโดยทั่วไปมีปะการังก้อนและ
ปะการังกิ่งปกคลุมพื้นที่ค่อนข้างหนาแน่น ทางด้านทิศ
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ของเกาะมีชายหาดเป็นหาดทราย
และหาดหิน ประกอบด้วยกองหินขนาดใหญ่ มีระดับ
ความลึกของนํ้าไม่เกิน 2 เมตร บนกองหินบริเวณที่ตื้น
มีสาหร่ายสีนาํ้ ตาล Turbinaria conoides ปกคลุมพืน้ ที่
เป็นกลุ่ม ประมาณ 5-15% บริเวณที่มีระดับความลึก
มากขึ้น จะมีสาหร่ายสีนํ้าตาล Turbinaria decurrens
ขึ้ น ปะปนและเพิ่ ม จำ � นวนเมื่ อ ระดั บ ความลึ ก เพิ่ ม ขึ้ น

บางพื้ น ที่ อ าจมี ส าหร่ า ยชนิ ด นี้ ป กคลุ ม ถึ ง 50-70%
อย่างไรก็ตาม สาหร่ายทั้งสองชนิด จะแพร่กระจายอยู่
เฉพาะบริเวณแนวกองหินที่มีระดับนํ้าไม่เกิน 2 เมตร
สาหร่ายทะเลขึ้นแพร่กระจายเป็นหย่อมๆ โดยที่ระดับ
ความลึกประมาณ 3-5 เมตร มีสาหร่ายทะเลสีแดงที่มี
หินปูนเป็นองค์ประกอบ 20-60% ของพื้นที่ สาหร่าย
สีเขียวและสาหร่ายสีแดงขนาดเล็กขึ้นคลุมบนก้อนหิน
20-60% ของพื้นที่ สาหร่ายสีนํ้าตาล Lobophora
variegata 30% ของพื้นที่ บริเวณแนวปะการังทาง
ด้านตะวันตกของเกาะ (อ่าวเทียน) มีปะการังก้อน และ
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ปะการังเขากวางสมบูรณ์มาก ในบริเวณทีน่ าํ้ ค่อนข้างตืน้
ปะการั ง ก้ อ นจะโผล่ พ้ น นํ้ า หรื อ อยู่ ใ กล้ ผิ ว นํ้ า ทำ � ให้
ปะการังตาย อย่างไรก็ตาม พบสาหร่ายน้อยกว่าทาง
ด้านทิศตะวันออก มีสาหร่ายสีแดงที่มีหินปูนเป็นองค์

ประกอบบนซากปะการังประมาณ 10-20% สาหร่าย
สีเขียวและสาหร่ายสีแดงขนาดเล็กขึ้นคลุมบนก้อนหิน
5-20% ของพื้นที่และมี

ตารางที่ 2 ชนิดสาหร่ายทะเล ที่พบบริเวณกองหินกรูด และหมู่เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชนิดสาหร่ายทะเล
สาหร่ายสีเขียว Division: Chlorophyta (green algae)
Class: Cladophorophyceae
Order: Cladophorales
Family: Anadyomenaceae
1. Phyllodictyon anastomosans (Harvey) Kraft et Wynne
Family: Siphonocladaceae
2. Cladophoropsis sundanensis Reinbold
Class: Bryopsidophyceae
Order: Bryopsidales
Family: Bryopsidaceae
3. Bryopsis pennata Lamouroux
Family: Codiaceae
4. Codium geppiorum Schmidt
Family: Caulerpaceae
5. Caulerpa verticillata J. Agardh
Class: Dasycladophyceae
Order: Dasycladales
Family: Polyphysaceae
6. Acetabularia clavata Yamada
7. Acetabularia parvula Solms-Laubach
สาหร่ายสีนํ้าตาล Division: Phaeophyta (brown algae)
Class: Phaeophyceae
Order: Dictyotales
Family: Dictyotaceae
1. Dictyota friabilis Setchell
2. Lobophora variegata (Lamouroux) Womersley ex
Oliveira
3. Padina sp.
Order: Fucales
Family: Sargassaceae
4. Sargassum sp.
5. Turbinaria conoides (J. Agardh) Kützing
6. Turbinaria decurrens Bory de Saint-Vincent

1

จุดสำ�รวจ
2
3
4

5

X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 1

139

ตารางที่ 2 ชนิดสาหร่ายทะเล ที่พบบริเวณกองหินกรูด และหมู่เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ)
ชนิดสาหร่ายทะเล
สาหร่ายสีแดง Division: Rhodophyta (red algae)
Class: Rhodophyceae
Subclass: Florideophycidae
Order: Gigartinales
Family: Hypneaceae
1. Hypnea pannosa J. Agardh
2. Hypnea spinella (C. Agardh) Kützing
Family: Peyssonneliaceae
3. Peyssonnelia boergesenii Weber-van Bosse
Order: Corallinales
Family: Corallinaceae
4. Jania sp.
Order: Gelidiales
Family: Gelidiaceae
5. Gelidium crinale (Turner) Gaillon
6. Pterocladiella caloglossoides (Howe) Santelices
Order: Rhodymeniales
Family: Champiaceae
7. Champia parvula (C. Agardh) Harvey
Family: Lomentariaceae
8. Gelidiopsis variabilis (J. Agardh) Schmidtz
Order: Ceramiales
Family: Ceramiaceae
9. Griffithsia heteromorpha Kützing
Family: Delesseriaceae
10. Hypoglossum caloglossoides Wynne et Kraft
Family: Rhodomelaceae
11. Chondria sp.
12. Polysiphonia sp.
รวมทั้งสิ้น 25 ชนิด

1

X

2

จุดสำ�รวจ
3

4

X

X
X

X

X

X

X

X

5

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

13

8

X
9

X
8

3

หมายเหตุ: จุดสำ�รวจ 1 = เกาะทะลุ, 2 = เกาะสิงห์, 3 = เกาะสังข์, 4 = แนวปะการังหินกรูด, 5 = หาดบ้านกรูด
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สาหร่ายสีนํ้าตาล Lobophora variegata เพียง 0-5%
ของพื้นที่ เนื่องจากบริเวณแนวปะการังของเกาะทะลุมี
สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ นํา้ ค่อนข้างใส มีตะกอนปกคลุม
ก้อนหินและปะการังค่อนข้างน้อย ส่งผลให้มคี วามหลาก
หลายของสาหร่ายทะเลสูงที่สุดในบริเวณพื้นที่สำ�รวจ
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่
อื่น เช่น หมู่เกาะอ่างทอง ซึ่งอยู่ในเขตชายฝั่งทะเลตะวัน
ตกของอ่าวไทยเช่นเดียวกัน กลับพบว่าบริเวณนี้มีความ
หลากหลายและปริมาณต่ำ�กว่า
เกาะสิงห์ นํ้าค่อนข้างใส พบสาหร่ายทะเล 8
ชนิดและมีปริมาณน้อยมาก สาหร่ายที่นับเป็นชนิดเด่น
ในบริเวณนี้ได้แก่ Lobophora variegata
เกาะสังข์ นํา้ ค่อนข้างใส ทีร่ ะดับความลึก 2-3
เมตร มีแนวปะการังโขดที่ค่อนข้างสมบูรณ์ พบสาหร่าย
ทะเล 9 ชนิด สาหร่ายที่พบส่วนใหญ่ คือ สาหร่ายสีแดง
Pterocladiella caloglossoides และ Gelidiopsis
variabilis พบบริเวณนํ้าตื้นไปจนถึงที่มีระดับความลึก
ประมาณ 4 เมตร บริเวณระดับความลึก 0.5 เมตร เป็น
บริเวณที่มีปะการังเขากวางสมบูรณ์ มีสาหร่ายสีแดง
Hypnea pannosa ปกคลุมพืน้ ทีว่ า่ งระหว่างกิง่ ปะการัง
ประมาณ 20-50% ที่พื้นทะเลที่เป็นซากปะการัง มี
สาหร่ายสีแดง Pterocladiella caloglossoides และ
Gelidiopsis variabilis ปกคลุม 60-70% และสาหร่าย
สีแดงที่มีหินปูนเป็นองค์ประกอบ ปกคลุมซากปะการัง
20-40%
กองหินกรูด อยู่บริเวณด้านหน้าของอ่าวบ้าน
กรูด อยู่ห่างฝั่งประมาณ 500 เมตร เป็นแนวปะการังกึ่ง
จมกึ่งโผล่ มียอดปริ่มนํ้า เมื่อนํ้าขึ้นยอดจมนํ้า เมื่อนํ้าลง
ยอดจะโผล่เหนือนํา้ ขนาดของแนวมีความกว้างประมาณ
500 เมตร ความยาว 800 เมตร พบสาหร่ายทะเลแพร่
กระจาย จำ�นวน 8 ชนิด ซึ่งนับว่าเป็นบริเวณที่มีความ
หลากหลายไม่สงู ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากในช่วงทีท่ �ำ การศึกษา นํา้
ทะเลมีตะกอนมากทำ�ให้นาํ้ ทะเลขุน่ มีทศั นวิสยั 1-2 เมตร
ในช่วงที่ทำ�การสำ�รวจมีคลื่นลมแรง มีทัศนวิสัยเพียง 50
ซม. ถึง 1 เมตร ในที่ระดับความลึก 2-6 เมตร แต่เมื่อลึก
กว่านั้นจะสามารถมองเห็นได้ 2-3 เมตร และมีตะกอน
ปกคลุมสูง ซึ่งอาจทำ�ให้สาหร่ายลดจำ�นวนลงทั้งชนิด
และปริมาณ เนื่องจากแสงมีความเข้มและมีคุณภาพที่

Research

ต่�ำ ลง บริเวณตอนใต้ของแนวปะการังหินกรูด มีสภาพนํา้
ขุ่น และมีตะกอนปกคลุมหนา 3 มม. – 2 ซม. สาหร่าย
ทีม่ กี ารแพร่กระจายทัว่ ไปในบริเวณนีค้ อื Peyssonnelia
boergesenii โดยขึน้ เคลือบอยูบ่ นก้อนหินขนาดใหญ่ แม้
จะมีตะกอนค่อนข้างหนา แต่สาหร่ายชนิดนี้ยังสามารถ
ขยายพืน้ ทีป่ กคลุมใหม่ได้ เมือ่ ปัดเอาตะกอนออกจากหิน
พบสาหร่ายสีแดงทีม่ หี นิ ปูนเป็นองค์ประกอบขึน้ ปกคลุม
บนซากปะการังและก้อนหิน นอกจากนีย้ งั พบ สาหร่ายสี
แดง Gelidiales ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบกับบริเวณใกล้เคียงที่
ได้ท�ำ การสำ�รวจ พบว่ามีจ�ำ นวนน้อยกว่า เกาะทะลุ เกาะ
สิงห์ และเกาะสังข์ ทางตอนเหนือของแนวปะการังหิน
กรูด มีตะกอนปกคลุมค่อนข้างหนาเช่นเดียวกับทางตอน
ใต้ ส่วนใหญ่เป็นกองหินสลับกับปะการังโขด ปะการังมี
ลักษณะค่อนข้างสมบูรณ์ สาหร่ายทะเลที่พบในบริเวณ
นี้มีความแตกต่างจากทางตอนใต้ของแนวอย่างมาก โดย
พบ Peyssonnelia boergesenii น้อยมาก โดยสาหร่าย
ที่เจริญในบริเวณนี้มาก คือ Caulerpa verticillata ขึ้น
แพร่กระจายบนก้อนหิน ซากปะการังก้อน โดยพบขึน้ ทัง้
ด้านบน ด้านข้าง และตามโพรงและซอกหิน แต่จะพบขึน้
จำ�นวนมากเป็นกลุ่มๆ
เมื่ อ ทำ � การสำ � รวจตามแนวสำ � รวจเป็ น แนว
กลางกองหินกรูดจากทางทิศใต้ไปยังทิศเหนือผ่านยอด
หินกรูด พบว่า ทางตอนใต้ของกองหิน สาหร่ายทีพ่ บมาก
ที่สุดในบริเวณนี้ คือ สาหร่ายสีแดงที่มีหินปูนเป็นองค์
ประกอบ คิดเป็น 6.6 % ของพืน้ ที่ ทางตอนกลางของกอง
หิน สาหร่ายทีเ่ ป็นกลุม่ เด่นในบริเวณนี้ คือสาหร่ายสีเขียว
ที่เป็นเส้นสายและสาหร่ายสีแดง Gelidiales คิดเป็น
3.0% ของพืน้ ที่ ทางตอนเหนือของกองหิน ชนิดสาหร่าย
เริม่ มีการเปลีย่ นแปลงอย่างเห็นได้ชดั สาหร่ายทีเ่ ป็นชนิด
เด่นคือ สาหร่ายสีเขียวที่เป็นเส้นสาย และสาหร่ายสีแดง
Gelidiales คิดเป็น 11.4% ของพื้นที่ และ Caulerpa
verticillata คิดเป็น 10.3% ของพื้นที่

วิจารณ์ผลการศึกษา

สาหร่ายที่พบแพร่กระจายเป็นบริเวณกว้าง
พบในหลายพืน้ ทีท่ ที่ �ำ การสำ�รวจ ส่วนใหญ่เป็นสาหร่ายสี
แดง ได้แก่ Hypnea spinella, Gelidiopsis variabilis,
Peyssonnelia boergesenii และ Pterocladiella
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caloglossoides จึงอาจกล่าวได้วา่ สาหร่ายเหล่านี้ เป็น
สาหร่ายที่สามารถปรับตัวได้ดี มีการเจริญเติบโตและ
ความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมในช่วงกว้าง ในพื้นที่
ทีท่ �ำ การศึกษาบางพืน้ ที่ ได้รบั ผลกระทบจากตะกอนค่อน
ข้างสูง ซึ่งสาหร่ายเหล่านี้ยังสามารถเจริญได้ถึงแม้ว่าจะ
ถูกตะกอนปกคลุม สาหร่ายเหล่านี้มีขนาดไม่ใหญ่มาก
สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่ไม่สามารถจำ�แนก
ชนิดได้ในพื้นที่ จะต้องนำ�มาจำ�แนกชนิดภายห้องปฏิบัติ
การ เนื่องจากส่วนใหญ่ จะต้องใช้ลักษณะของเซลล์และ
ลักษณะอวัยวะสืบพันธุ์ในการจำ�แนกชนิด ดังนั้นการ
ประเมินปริมาณสาหร่ายเหล่านี้แยกตามชนิดในพื้นที่
จึงไม่สามารถทำ�ได้ นอกจากนี้ สาหร่ายทะเลแต่ละชนิด
มีการแพร่กระจายในพื้นที่สำ�รวจแตกต่างกัน เนื่องจาก
มีนิเวศที่ค่อนข้างแตกต่างกันแล้วแต่ชนิด เช่น บางชนิด
ชอบขึ้นบนพื้นทราย บนซากปะการัง หรือบนก้อนหิน
ขนาดใหญ่ บางชนิดพบมากบริเวณนํ้าตื้น ได้รับความ
เข้มแสงมาก บางชนิดจะพบเฉพาะบริเวณใต้กองหิน
หรือซากปะการังซึ่งมีตะกอนคลุมหรือโดนทรายกลบ
ซึ่งได้รับความเข้มแสงต่ำ� เป็นต้น ดังนั้นการวางแนว
สำ�รวจในการศึกษาครั้งนี้จึงไม่สามารถตอบคำ�ถาม หรือ
ประเมินสาหร่ายทุกชนิดที่พบในพื้นที่ได้ พื้นที่สำ�รวจที่
พบสาหร่ายหลากชนิดมากทีส่ ดุ คือ บริเวณเกาะทะลุ พบ
13 ชนิด รองลงมาคือ เกาะสังข์ กองหินกรูด และเกาะ
สิงห์ ส่วนบริเวณที่พบสาหร่ายน้อยคือบริเวณหาดบ้าน
กรูด ซึ่งไม่ได้ทำ�การประเมินปริมาณสาหร่าย เนื่องจาก
สาหร่ายที่พบบริเวณชายหาด เป็นสาหร่ายที่ขาดลอย
จากที่อื่นมาติดอยู่ที่ฝั่งเท่านั้น
จากการค้นคว้าเอกสารการวิจัยความหลาก
ชนิดของสาหร่ายทีพ่ บบริเวณจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ พบ
ว่ามีการรายงานการสำ�รวจค่อนข้างน้อย โดยพบ สาหร่าย
สีนํ้าตาล 1 ชนิด และสาหร่ายสีแดง 14 ชนิด (Egerod,
1971; 1974; กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์, 2521) เมื่อ
เปรียบเทียบกับความหลากหลายของสาหร่ายทะเลจาก
พื้นที่ใกล้เคียง พบว่า บริเวณนี้มีความหลากหลายของ
สาหร่ายทะเลและปริมาณค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบ
เทียบกับหมู่เกาะอ่างทอง ซึ่งเคยสำ�รวจพบสาหร่าย
ทะเลทั้งสิ้น 47 ชนิด (ชัชรี แก้วสุรลิขิต และธิดารัตน์
น้อยรักษา, 2550) ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่การทำ�การศึกษา
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บริเวณหมู่เกาะอ่างทองค่อนข้างกว้าง ประกอบไปด้วย
เกาะจำ�นวนมาก อาจทำ�ให้มีโอกาสได้พบสาหร่ายทะเล
หลากชนิด อย่างไรก็ตาม หากมีการติดตามศึกษาในรอบ
ปี จะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณ ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการทรัพยากรทางทะเลรวม
ถึงการประเมินผลกระทบจากโครงการพัฒนาต่างๆที่จะ
เกิดขึ้นได้ในอนาคต

บทสรุป

ความหลากชนิดของสาหร่ายทะเลบริเวณกอง
หินกรูด และหมู่เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี
จำ�นวนทั้งสิ้น 25 ชนิด บริเวณที่พบชนิดสาหร่ายมาก
ที่สุดคือ เกาะทะลุ พบทั้งสิ้น 13 ชนิด รองลงมาคือ
เกาะสังข์ กองหินกรูด เกาะสิงห์ สาหร่ายกลุ่มต่างๆ มี
การแพร่กระจายแตกต่างกันตามลักษณะทางนิเวศ ของ
แต่ละพื้นที่
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