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บทคัดยอ 

 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ

แนวปะการัง บริเวณหาดทาวัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เพื่อจัดทํา

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนการศึกษาถึงความหลากหลาย

ของส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยูในแนวปะการังเพื่อศึกษาความหลากหลาย

ทางชีวภาพของระบบนิเวศแนวปะการังบริเวณเกาะสีชัง เพื่อจัดทํา

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และเพื่อนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน เร่ือง ความลับในปะการัง ไปใชในการจัดการเรียนการสอน

สาระวิทยาศาสตร ซ่ึงไดทําการศึกษาบริเวณหาดทาวัง โดยใชวิธี 

Line transect เปนระยะทาง 30 เมตรขนานแนวชายฝง และผูวิจัยใช

วิธีดําน้ําแบบ Snorkeling เพื่อบันทึกขอมูลของส่ิงมีชีวิตในแนว

ปะการังที่เทปลากผานรัศมี 3 เมตร พรอมทั้งทําการสํารวจและเก็บ

ขอมูลซํ้า จํานวน 3 เสนทาง ในการวิเคราะหขอมูลใชคาดัชนีควาก

หลาย (H’) และคาดัชนีการกระจาย (J’) ผลการวิจัยครั้งน้ีพบวามี

ปะการังจํานวน 10 วงศ 16 ชนิด ไดแก ปะการังสมองรองเล็ก Brain 

coral (Leptoria  phrygia) ปะการังสมองรองใหญ Large brain coral 

(Symphyllia spp.) ปะการังวงแหวน Ring coral (Favia spp.)  

ปะการังชองเหลี่ยมLarger star coral (Favites spp.) ปะการังรังผ้ึง 

Honey comb coral (Goniastrea spp.) ปะการังเขากวาง Staghorn 

coral (Acropora  spp.) ปะการังกาแล็กซ่ี Galaxy coral (Galaxea 

spp.) ปะการังโขด Mountain coral (Porites lutea) ปะการังดอก

กะหล่ํา Cauliflower (Pocillopora) ปะการังดอกไมทะเล Anemone 

coral(Goniopora spp.)ปะการังชอผักกาดLettuce coral (Mycedium 

elephantotus) ปะการังจาน Disc coral (Turbinaria peltata) 

ปะการังเขากวางโตะ Cluster Coral (Acropora millepora) ปะการัง

หนามขนุน Jack fruit spined coral (Hydnphora exesa )และ

ปะการังออน Soft coal (Sinularia abdita) ปลาจํานวน 3 ชนิด ไดแก 

ปลาอมไข Cardinalfish (Cheilodipterus artus) ปลาผีเส้ือลายแปด

ขีด Eightbanned butterflyfish (Chaetodon octofasciatus) และปลา

สลิดหินบ้ังเขียวเหลือง Indo-Pacific sergeant (Abudefduf  

vaigiensis)และสัตวอื่นๆ ไดแก ฟองนํ้าฝงตัว  

 

 

(Biemma fortis) ฟองนํ้าดําหนังสีดํา  (Chandrilla nucula)  ฟองนํ้า

เชือก Clathria (Thalyias) reinwardti เห็ดทะเล Mushroom 

anemone( Discosoma sp.) หนอนทอ( Sabellastarte sp.) ทาก

เปลือย Nudibranch (Glossodoris atromarginata) หอยจอบ 

Bicoloured pinna shell (Pinna bicolor) เมนทะเลหนามดํา Sea 

urchin (Diadema setosum) เมนแตงตัวสีเขียว Linnaeus 

(Salmacis sphaeroides)และปลิงทะเล Lolly sea cucumber 

(Holothuria atra) 

คําสําคัญ: ความหลากหลาย การกระจายตัว ระบบนิเวศแนว
ปะการัง ดัชนีความหลากหลาย ดัชนีการกระจาย 

1. บทนํา 
เกาะสีชัง เปนเกาะที่ตั้ งบริเวณอาวไทยรูปตัว  ก  มี

ระยะทางหางจากชายฝงอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปทางทิศ
ตะวันตกประมาณ 12 กิโลเมตร ประกอบดวยเกาะสีชัง และเกาะ
บริวารนอยใหญอีก 8 เกาะ คือ เกาะยายทาว, เกาะคางคาว, เกาะ
ทายตาหมื่น, เกาะขามใหญ, เกาะขามนอย, เกาะสัมปนยื้อ, เกาะ
ปรง และเกาะรานดอกไม  

เกาะสีชังเปนเกาะที่มีลักษณะทางภูมิศาสตรที่มีความอุดม
สมบูรณและเหมาะสมตอการอยูอาศัย การวางไข การหลบภัย และ
การสืบพันธของสัตวนํ้าเนื่องจากไดรับอิทธิพลจากแมนํ้าสายสําคัญ 
2 สายคือ แมนํ้าเจาพระยาและแมนํ้าบางปะกง ซ่ึงพัดพาสารอาหาร
จากแผนดินสูงลงสูแมนํ้าและเปนแหลงอาหารที่สําคัญของหวงโซ
อาหารที่สําคัญของสัตวนํ้าบริเวณเกาะสีชัง ประกอบกับระบบนิเวศ
แนวปะการังของเกาะสีชังเปนแนวปะการังนํ้าตื้นที่ เกิดข้ึนไม
หนาแนนและกระจายอยูทั่วไป จึงกลายเปนแหลงอาหาร แหลงที่อยู
อาศัยและหลบภัยสําหรับสัตวตางๆ 

ปะการังเปนสัตวที่มีโครงสรางเปนหินปูนหอหุมตัวออน
นุมของปะการัง จัดอยูในชั้นแอนโธซัวและจัดเปนพวกดอกไมทะเล มี
ขนาดเล็กเรียกวาโพลิฟ  (Polyp) โดยอาศัยรวมตัวกันเปนกลุม 
เรียกวา โคโลนี (Colony) โดยแตละชนิดก็จะมีรูปรางแตกตางกัน
ออกไป บางชนิดเปนกอน เปนแผน เปนกิ่งแตกแขนงเหมือนพุมไม 
จากรูปรางตางๆ น้ีจะกอใหเกิดเปนแนว เปนสัน และมีความซับซอน
ข้ึน เรียกวาแนวปะการัง (Coral Reef) ปะการังมีประโยชนอยางยิ่ง
ตอมนุษยทั้งทางตรงและทางออม แนวปะการังเปนระบบนิเวศที่อุดม
สมบูรณที่สุดในทะเล เพราะเปนแหลงที่อยูอาศัย แหลงเพาะพันธุและ
วางไขของสัตวนํ้านานาชนิด ที่มนุษยนํามาบริโภค และยังชวยลด
ความรุนแรงของคลื่นที่ซัดเขาสูชายฝง ระบบนิเวศแนวปะการังเปน



ระบบนิเวศทางทะเลที่มีความสําคัญมากระบบหนึ่งในแงความ
หลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต ทั้งที่เปนพืชและสัตว ทําใหมี
การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศแนวปะการังคอนขางมากและ
ซับซอน โดยสิ่งมีชีวิตเหลาน้ีจะอาศัยอยูรวมกันและมีความสัมพันธ
ซ่ึงกันและกัน รวมทั้งมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมตางๆ ที่มัน
อาศัยอยู   

ทางผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยระบบนิเวศแนว

ปะการัง บริเวณหาดทาวัง โดยการศึกษาความหลากหลายของระบบ

นิเวศแนวปะการัง โดยการสํารวจขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

ในดานจํานวนชนิดของปะการัง, จํานวนชนิดของปลา และจํานวน

ชนิดของสัตวอื่นๆ ศึกษารวบรวมขอมูล ทําเปนบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน  

2. วัสดุอุปกรณและวิธีการวิจัย 

2.1 วัสดุอุปกรณ ไดแก 
 2.1.1 สายเทปไฟเบอร ยาว 30 เมตร 
 2.1.2 อุปกรณดําน้ําแบบ Snorkeling 

2.1.3 แผนบันทึกขอมูล (Slate board) เปนแผนพลาสติก
พีวีซีขาวขัดดวยกระดาษทรายบันทึกขอมูลโดยใชดินสอจดขอมูล 

2.2. วิธีการศึกษาใชวิธี Line intercept transect 

2.2.1 การกําหนดพื้นที่ศึกษา บริเวณหาดทาวัง 

2.2.2  สํารวจสภาพโดยรวมของแนวปะการังที่ทําการ  
ศึกษาเพื่อเลือกจุดที่เหมาะสมสําหรับการศึกษาในแตละบริเวณ  โดย
การดําน้ําแบบ Snorkeling 
 2.2.3 วางแนวสําหรับเก็บขอมูล โดยการวางแนวทําโดย
วิธีการสุมสํารวจดวยการวางสายเทปไฟเบอรวัดความยาว 30 เมตร 
ขนานชายฝงไปบนแนวปะการัง และผูวิจัยใชวิธีดําน้ําแบบ 
Snorkeling เพื่อบันทึกขอมูลของส่ิงมีชีวิตในแนวปะการังที่เทปลาก
ผานรัศมี 3 เมตร พรอมทั้งทําการสํารวจและเก็บขอมูลซํ้า จํานวน 3 
เสนทาง 
 2.2.4 โดยการบันทึกขอมูลน้ันจะทําการจดลงบนแผน
บันทึกขอมูล (Slate board) โดยที่จะตองจดบันทึก วัน/เดือน/ป ที่
บันทึกชื่อผูบันทึก ประเภทปะการัง และ จํานวน 
  
 2.2.5 การวิเคราะหขอมูล 

1) คาดัชนีความหลากหลาย (H’) 

คาดัชนีความหลากหลายใชสูตร  
Shannon’s index H’ = -

 
เม่ือ ni = จํานวนตัวของตัวส่ิงมีชีวิตชนิดที่ i ที่พบในแตละ

สถานี 
 n = จํานวนตัวของตัวส่ิงมีชีวิตทั้งหมดในพื้นที่ 

2) คาดัชนีการกระจาย (J’)  
คาดัชนีการกระจายใชสูตร 

Pielou’s evenness J’ = H’ / ln(N)  
เม่ือ H’ = คาดัชนีความหลากหลาย 
     N = จํานวนชนิดของสิ่งมีชีวิตที่พบทั้งหมดในแตละสถานี 

3. ผลการทดลองและการอภิปรายผล 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนสิ่งมีชีวิตที่พบในแนวปะการัง 
บริเวณหาดทาวัง 

จํานวนที่พบ 
ส่ิงมีชีวิต 

line 1 line 2 line 3 
total 

ฟองนํ้าเชือก 0 1 0 1 

ฟองนํ้าดํา 0 1 0 1 

ฟองนํ้าฝงตัว 0 5 0 5 

ปะการังรังผ้ึง 6 5 7 18 

ปะการังกาแล็กซ่ี 0 1 0 1 

ปะการังดอกไมทะเล 0 5 3 8 

ปะการังสมองรองใหญ 5 12 2 19 

ปะการังผักกาด 13 8 0 21 

ปะการังจาน 4 7 0 11 

ปะการังดอกกะหล่าํ 0 4 2 6 
ปะการังเขากวาง 0 3 0 3 

ปะการังสมองรองเล็ก 10 11 25 46 

ปะการังโขด 0 1 0 1 

ปะการังหนามขนุน 0 3 0 3 

ปะการังชองเหลี่ยม 3 7 5 15 

ปะการังเขากวางโตะ 0 1 0 1 

เห็ดทะเล 0 20 0 20 

หนอนทอ 0 3 0 3 

ทากเปลือย 0 1 0 1 

หอยจอบ 0 5 0 5 

เมนทะเลหนามดํา 23 47 67 137 

เมนแตงตัว 0 1 3 4 

ปลิงทะเล 15 12 0 27 

ปลาอมไข 5 10 0 15 

ปลาผีเส้ือลายแปดขีด 0 4 0 4 

ปลาสลิดหินบ้ังเขียวเหลือง 5 3 0 8 

รูปท่ี 1 แสดงพื้นที่ศึกษา บริเวณหาดทาวัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 



จํานวนที่พบ 
ส่ิงมีชีวิต 

line 1 line 2 line 3 
total 

รวม 413 

 จากตารางสามารถอธิบายไดวา ดังน้ี  
1. ปะการังที่พบบริเวณทาวัง พบวามีปะการังบริเวณนี้อยู

หลากหลายชนิด คือ ปะการังสมองรองเล็ก Brain coral (Leptoria  
phrygia)  ปะการังสมองรองใหญ Large brain coral (Symphyllia 
spp.)  ปะการังวงแหวน Ring coral (Favia spp.)  ปะการังชอง
เหลี่ยมLarger  star coral (Favites spp.) ปะการังรังผ้ึง Honey 
comb coral (Goniastrea spp.)  ปะการังเขากวาง Staghorn coral 
(Acropora spp.) ปะการังกาแล็กซ่ี Galaxy coral (Galaxea spp.) 
ปะการังโขด Mountain coral (Porites lutea) ดอกกะหล่ํา
Cauliflower (Pocillopora sp.) ปะการังดอกไมทะเล Anemone 
coral (Goniopora spp.) ปะการังชอผักกาด Lettuce coral 
(Mycedium elephantotus) ปะการังจาน Disc coral (Turbinaria 
peltata) ปะการังเขากวางโตะ Cluster Coral (Acropora millepora) 
ปะการังหนามขนุน Jack fruit spined coral (Hydnphora exesa )
และปะการังออน Soft coal (Sinularia abdita) 

 
รูปท่ี 2 ปะการังจาน 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

รูปท่ี 3 ปะการังสมองรองใหญ 
 

 2. ปลาที่พบบริเวณทาวัง พบวามีสัตวมีกระดูกสันหลัง
บริเวณน้ีอยูหลากหลายชนิด คือ ปลาอมไข Cardinalfish 
(Cheilodipterus artus) ปลาผีเส้ือลายแปดขีด Eightbanned 
butterflyfish (Chaetodon octofasciatus) และปลาสลิดหินบ้ังเขียว
เหลือง Indo-Pacific sergeant (Abudefduf vaigiensis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. สัตวอื่นๆ ที่พบบริเวณทาวัง พบวามีอยูหลากหลาย
ชนิด คือ ฟองนํ้าฝงตัว (Biemma fortis) ฟองนํ้าดําหนังสีดํา  
(Chandrilla nucula)  ฟองนํ้าเชือก Clathria (Thalyias) reinwardti 
เห็ดทะเล Mushroom anemone( Discosoma sp.) หนอนทอ( 
Sabellastarte sp.) ทากเปลือย Nudibranch (Glossodoris 
atromarginata) หอยจอบ Bicoloured pinna shell (Pinna bicolor) 
เมนทะเลหนามดํา Sea urchin (Diadema setosum) เมนแตงตัว 
Linnaeus (Salmacis sphaeroides)และปลิงทะเล Lolly sea 
cucumber (Holothuria atra) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 เมนทะเลหนามดํา 

 4. การนําไปใช  
 
4. สรุป 

ปะการังที่พบบริเวณหาดทาวัง ไดมีอยูหลากหลายกลุม

คือ ปะการังสมองรองเล็ก Brain coral (Leptoria  phrygia) ปะการัง

สมองรองใหญ Large brain coral (Symphyllia spp.)ปะการังวง

แหวน Ring coral (Favia spp.) ปะการังชองเหลี่ยม Larger star 

coral (Favites spp.) ปะการังรังผ้ึง Honey comb coral (Goniastrea 

spp.) ปะการังเขากวาง Staghorn coral (Acropora spp.) ปะการัง

รูปท่ี 4 ปลาอมไข 



กาแล็กซ่ี Galaxy coral (Galaxea spp.) ปะการังโขด Mountain 

coral (Porites lutea) ปะการังดอกกะหล่ําCauliflower (Pocillopora) 

ปะการังดอกไมทะเล Anemone coral (Goniopora spp.) ปะการัง

ผักกาด Lettuce coral (Mycedium elephantotus) และปะการังจาน 

Disc coral (Turbinaria peltata) ซ่ึงกลุมปะการังที่พบสวนใหญ คือ 

ปะการังวงแหวน (Favia spp.) ปะการังชองเหลี่ยม(Favites spp.) 

ปะการังโขด (Porites lutea) สมองรองเล็ก (Leptoria  phrygia)  และ

ปะการังรังผ้ึง(Goniastrea spp.) ซ่ึงมีความทนทานตอการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมไดดี และเจริญเติบโตไดดีในสภาพที่

มีตะกอนสูง สอดคลองกับผลการศึกษาโครงสรางชุมชนปะการังแข็ง

บริเวณชายฝงตะวันออกของประเทศ พบวาปะการังวงแหวน (Favia 

spp.)ปะการังชองเหลี่ยม( Favites spp.) ปะการังโขด (Porites spp.) 

เปนปะการังที่มีโคโลนีขนาดใหญและแข็งแรงทนตอการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพแวดลอม (ทรงวุฒิ  จันทะรัง,2545) และผลการศึกษา

เปรียบเทียบการกระจายของปะการังตางชนิดตามแนวความลึก

ระหวางอาวไทยและอันดามันพบวา ปะการังรังผ้ึง (Goniastrea 

spp.) และปะการังโขด (Porites lutea) มีความคงทนตอการ

เปลี่ยนแปลงความเค็มในชวงกวางและสามารถเจริญไดดีในสภาพที่

มีตะกอนสูง (สุนัดดา เสียงสุวรรณ,2541) 

นอกจากนี้ยังพบสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในแนวปะการัง ไดแก 
คือ ฟองนํ้าฝงตัว (Biemma fortis) ฟองนํ้าดําหนังสีดํา  (Chandrilla 
nucula)  ฟองนํ้าเชือก Clathria (Thalyias) reinwardti เห็ดทะเล 
Mushroom anemone( Discosoma sp.) หนอนทอ( Sabellastarte 
sp.) ทากเปลือย Nudibranch (Glossodoris atromarginata) หอย
จอบ Bicoloured pinna shell (Pinna bicolor) เมนทะเลหนามดํา 
Sea urchin (Diadema setosum) เมนแตงตัวสีเขียว Linnaeus 
(Salmacis sphaeroides)และ   ปลิงทะเล Lolly sea cucumber 
(Holothuria atra) ปลาอมไข Cardinalfish (Cheilodipterus artus)  
ปลาผีเส้ือลายแปดขีด Eightbanned butterflyfish (Chaetodon 
octofasciatus) ปลาสลิดหินบ้ังเขียวเหลือง Indo-Pacific sergeant 
(Abudefduf vaigiensis) ซ่ึงส่ิงมีชีวิตที่พบมากที่สุดคือ เมนทะเล
หนามดํา Sea urchin (Diadema setosum) และปลิงทะเล Lolly sae 
cucumber (Holothuria atra)  

จากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบ
นิเวศแนวปะการัง บริเวณหาดทาวัง ในครั้งน้ีพบคาดัชนีความ
หลากหลายมีคาเทากับ 0.9363 และดัชนีการกระจายคือคาความ
สมํ่าเสมอมีคาเทากับ 0.8405 ซ่ึงคาความสม่ําเสมอจะมีคาสูงสุด
เทากับ 1 เม่ือมีจํานวนชนิดมากและแตละชนิดมีจํานวนเทากัน และ
คาความสม่ําเสมอจะมีคาลดลงเมื่อปะการังและส่ิงมีชีวิตที่พบมีเพียง
ไมกี่ชนิดที่มีปริมาณเปนจํานวนมาก ก็จะทําใหคาความหลากหลาย
ทางชนิดลดลงเชนกันและเม่ือพิจารณาแนวปะการังบริเวณหาดทาวัง 
พบวาแนวปะการังมีคาความสม่ําเสมอไมเทากับ 1 และเม่ือ
เปรียบเทียบกับขอมูลความหนาแนน (ตารางที่ 1) มีความคลายคลึง
กับส่ิงที่กลาวไปขางบน จึงสรุปไดวาแนวปะกรังบริเวณหาดทาวังจะ
มีคาความหลากหลายลดลงในอนาคต และในขณะเดียวกันคาความ
หลากหลายทางชนิดสามารถตรวจหาคาระดับความเครียดของแนว

ปะการั งได  โดยทั่ วไปนิยมพิจารณาการลดลงของคาความ
หลากหลายทางชนิด การลดลงของคาความสม่ําเสมอ ในขณะที่มี
การเพิ่มความเดนของแนวปะการังเพียงบางชนิดเปนการบง
ความเครียดในสิ่งแวดลอมน้ันซ่ึงก็มีความคลายคลึงกับขอมูลความ
หนาแนนอีก เชนกัน  จึ งสามารถสรุปไดอี ก เชนกันว าระดับ
ความเครียดของแนวปะการังบริเวณน้ีจะสูงข้ึน ทั้งน้ีอาจจะมาจาก
ผลกระทบของมลภาวะของการเขามาอยูอาศัยของปะชากรและการ
เขามาใชบริการของนักกองเที่ยวเชนกัน 
 

5. ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแนว
ปะการัง ในพื้นที่อื่นๆ ของเกาะสีชัง เพื่อใชในการเปรียบเทียบความ
หลากหลาย จะไดเปนแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรบนเกาะ
ตอไป 
 2. ควรมีการศึกษาปจจัยทางกายภาพที่เกี่ยวของดาน
อื่นๆ ดวย เชน ลักษณะถิ่นที่อยู อุณหภูมิ คลื่นลม ปริมาณตะกอน
ดิน เปนตน 
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