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บทคัดยอ 
เห็ดทะเลเปนสัตวไมมีกระดูกสันหลังชนิดหน่ึง อาศัยอยูในเขตแนว
ปะการัวนํ้าตื้นของเขตรอนทั่วโลก จากการสํารวจเห็ดทะเล บริเวณ
แนวปะการังนํ้าตื้น  หาดทาวัง จ.ชลบุรี พบเห็ดทะเล 1 ชนิดอยูใน 
Phylum Cnidaria Order Corallimopharia Family : 
Discosomatidae Genus : Discosoma มีจํานวนประมาณ 2.2 ตัว/
ตารางเมตร ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาประมาณ 0.1 % เห็ดทะเล
สามารถเจริญเติบโตไดดีที่ความลึกไมนอยกวา 1 เมตร มีแสงแดด
สองถึง  ถ่ินที่อยูอาศัยเปนซากโครงรางแข็งไดแก  ซากปะการังโครง
แข็ง  กอนหิน  
 
คําสําคัญ : เห็ดทะเล  ปะการังนํ้าตื้น    
 
1.  บทนํา 
      เห็ดทะเลเปนสัตวไมมีกระดูกสันหลังชนิดหน่ึงในไฟลัม
ไนดาเรีย (Cnidaria) มีชื่อสามัญวา Mushroom anemone  พบ
อาศัยอยูในแนวปะการังนํ้าตื้น (fringing  reef)  ของเขตรอนทั่วโลก 
เห็ดทะเลมีรูปรางคลายดอกไมทะเลมาก มีแผนปาก (Oral dish) และ
มี (สหภพและคณะ.2010:http://www.rdi.ku.ac.th) ออกจากสัตวกลุม
ดอกไมทะเล (Order Actiniaria) เพราะเห็ดทะเลมีโครงสรางทาง
สรีรวิทยาของรางกายคลายกับพวกสัตวกลุมปะการังโครงแข็ง(Order  
Scleractinia) มากกวาสัตวในกลุมดอกไมทะเล  แตอยางไรก็ตาม
เห็ดทะเลไมสามารถสรางโครงสรางของรางกายที่เปนหินปูนได
เหมือนกับปะการังโครงแข็ง ดังน้ันนักอนุกรมวิธานจึงแยกเห็ดทะเล
ไวในอันดับ Corallimoparia 
 เห็ดทะเลเปนสัตวทะเลชนิดหน่ึงที่ถูกเก็บจากธรรมชาติ
มาเลี้ยงในตูปลาทะเล  และเปนสัตวที่นิยมเลี้ยง เน่ืองจากเห็ดทะเลมี
ชนิดที่หลากหลาย และมีรูปรางแปลกตา บางชนิดมีสีสันสวยงามและ
สดใส เชน สีแดง สีเขียว สีมวง สีสม เปนตน อีกทั้งเห็ดทะเลยังเปน
สัตวในกลุมปะการังที่ไมถูกหามเลี้ยงโดยพระราชบัญญัติสงวนและ 
คุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 จึงเปนเหตุใหปจจุบันเห็ดทะเลถูกจับ
ข้ึนมาจากทะเลเปนจํานวนมากเพื่อนํามาเลี้ยงในตูปลาทะเล หาก
เหตุการณน้ียังเปนไปอยางตอเน่ือง ปริมาณเห็ดทะเลที่มีอยูตาม
ธรรมชาติจะลดลง ซ่ึงจะสงผลตอระบบนิเวศแนวปะการังใหเสีย
สมดุล (สหภพและคณะ.2010:http://www.rdi.ku.ac.th) 

ทั้งน้ีการศึกษาความหลากหลายและชีววิทยาของเห็ด 
เห็ดทะเลยังมีอยูนอยมาก (สหภพและคณะ.2010:http://www.rdi.ku. 
ac.th)การศึกษาครั้งน้ีจะเปนขอมูลของเห็ดทะเลแหลงหน่ึง และเพื่อ
เปนขอมูลพื้นฐานทางดานการอนุรักษตอไป 
 

 

ลักษณะทั่วไปของเห็ดทะเล 
เห็ดทะเลมีชื่อสามัญวา Mushroom  anemone  

เห็ดทะเลมีความสัมพันธทางสรีรวิทยาของรางกายคลายกับปะการัง
มากกวาดอกไมทะเล แตเห็ดทะเลไมสามารถสรางโครงสรางหินปูน
ไดเหมือนปะการังและมีหนวดมากกวา 8 และทวีคูณของ 6 
(Corallimorphs:http://www.wetwebmedia.com/corallim.htm) จึง
ถูกจําแนกออกมาไวคนละอันดับกับปะการังและดอกไมทะเล ซ่ึงเห็ด
ทะเลมีการจัดลําดับทางอนุกรมวิธานดังน้ี 
Phylum :  Cnidaria 

Class :   Anthozoa 
Suborder :   Zoantharia 

   Order :   Corallimorpharia 
        แตอยางไรก็ตามเห็ดทะเลยังมีโครงสรางรางกายภายนอก
คลายกับดอกไมทะเลมาก คือมีแผนปาก (Oral dish) ที่เปดออก
ทางดานบน และดานลางเปนฐาน (Pedal dish) ทําหนาที่ยึดเกาะกับ
วัสดุใตนํ้า แผนปากจะมีชองปากอยูตรงกลาง มีหนวดสั้นรอบปาก
หรือบางชนิดหนวดเล็กมากจนไมสามารถสังเกตเห็นหนวดได 
ถ่ินท่ีอยูอาศัยของเห็ดทะเล 

เห็ดทะเลดํารงชีวิตอยูตามแนวปะการังทั่วไป มักพบ
อาศัยอยูในแนวปะการังนํ้าตื้น (Fringing reef) ของเขตรอนทั่วโลก 
เห็ดทะเลอาศัยและเจริญเติบโตบนกอนหินหรือซากปะการังที่ตาย
แลว เปนการดํารงชีวิตอยูกับที่ไมมีการเคลื่อนยาย หรืออาจมีการ
เคลื่อนที่เล็กนอยเพื่อความ อยูรอดและการขยายพันธุ 

- การกินอาหารของเห็ดทะเล 
ในเน้ือเยื่อของเห็ดทะเลจะมีสาหรายเซลลเดียวที่ชื่อวา ซู

แซนทาลี่ (Zooxanthallae) อาศัยอยูและเปนความสัมพันธแบบ
พึ่งพา (Symbiosis) เห็ดทะเลจะไดรับสารอาหารจากการสังเคราะห
แสงของซูแซนทาลี่เปนหลัก บางครั้งพบวาซูแซนทาลี่ที่เจริญเติบโต
มีจํานวนมากเกินไปเห็ดทะเลก็สามารถกรองกินซูแซนทาลี่น้ันได
เชนกัน (สหภพและคณะ.2010:http://www.rdi.ku.ac.th) ข้ึนอยูกับ
สภาพแวดลอมในขณะน้ัน นอกจากนี้เห็ดทะเลบางชนิดยังสามารถ
จับส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กกินเปนอาหารเชน ลูกกุง ลูกปลา เปนตน ซ่ึง
เปนการกินอาหารอาหารของเห็ดทะเลอีกวิธีหน่ึง  

-   การสืบพันธุของเห็ดทะเล 
เห็ดทะเลมีความสามารถในการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ

ไดดีมาก สวนมากที่พบคือการแตกหนอ เห็ดทะเลจะใชฐาน
เคลื่อนยายตัวเองออกจากตําแหนงเดิม แตจะทิ้งเน้ือเยื่อสวนหน่ึงไว
เล็กนอย เน้ือเยื่อเหลาจะสามารถพัฒนาขึ้นเปนเห็ดทะเลตัวใหมได 
พบวาเห็ดทะเลบางชนิดมีความสมบูรณสามารถแตกหนอได 5-6 
หนอ ในระยะเวลา 1 ป อีกวิธีหน่ึงที่พบเห็นทั่วไปคือ เห็ดทะเลจะ
ปลอยตัวเองออกจากวัสดุยึดเกาะ และลองลอยไปกับกระแสน้ํา เม่ือ



ไปตกในสถานที่ที่มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม เห็ดทะเลเหลานั้นจะ
สามารถเจริญเติบโตตอไป 

2.  วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 
  วัสดุอุปกรณ 

1. สายเทปไฟเบอรวัดระยะความยาว 30 เมตร 
2. กรอบนับจํานวนประชากร ขนาด 50x50 ซ.ม. 
3. กลองถายภาพดิจิตอลใตนํ้า 
4. สมุดบันทึกใตนํ้า  ดินสอ 
วิธีการวิจัย 
1. กําหนดพื้นที่ศึกษา แหลงปะการังนํ้าตื้นบริเวณ 

หาดทาวังเกาะสีชัง จ.ชลบุรี 
2. แบงพื้นที่สํารวจเปน 3 แนวสํารวจ โดยวางแนวเสน

เทปสํารวจในแนวปะการัง ขนานกับชายฝง 
3. สํารวจเห็ดทะเลบริเวณแนวปะการัง โดยใชวิธี Line 

transect เปนระยะทาง 30 เมตร 
4. ประเมินพื้นที่ครอบคลุมของเห็ดทะเล โดยใชกรอบนับ

ประชากร วิธีการประเมินเปอรเซ็นตการครอบคลุม ทําไดโดยแบง
กรอบนับจํานวนประชากรเปน 25 ชอง แลวนับดูจํานวนตัวของเห็ด
ทะเลภายในตารางสํารวจ แลวนํามาคิดพื้นที่ครอบคลุม  

5. ถายรูปตัวอยางเห็ดทะเลที่พบและเก็บตัวอยางเพื่อ
นําไปจําแนกชนิดในหองปฏิบัติการ ( Julian Sprung:http://www. 
advancedaquarist. com/issues/oct2002/invert.htm) 
 6. จําแนกชนิดเห็ดทะเล ตามวิธีการจัดจําแนกเห็ดทะเล 

7. บันทึกและรวบรวมขอมูล 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
3.1  บริเวณท่ีศึกษา สํารวจเห็ดทะเลบริเวณหาดทาวัง 

จ.ชลบุรี โดยวาง Line สํารวจจํานวน  3 Line ไดผลดังน้ี 
Line ที่ 1 บริเวณพื้นที่สํารวจพบปะการังรูปแบบกอนเปน

ชนิดเดน มีสภาพคอนขางสมบูรณ พื้นผิวทะเล เปนพื้นทราย
มากกวาพื้นหิน นํ้าทะเลมีความขุน อยูในเขตน้ําข้ึนนํ้าลง ไมพบเห็ด
ทะเล 

Line ที่ 2 พบปะการังรูปแบบกอนเปนชนิดเดน มีสภาพ
คอนขางสมบูรณ พื้นผิวทะเลเปนพื้นหินมากกวาพื้นทราย นํ้าทะเลมี
ความขุน อยูในเขตนํ้าข้ึนนํ้าลง พบเห็ดทะเลจํานวน 2.2 ตัว/ตาราง
เมตร คิดเปนเปอรเซ็นตการครอบคลุมพื้นที่ 0.1 % ของพ้ืนที่สํารวจ 

Lineที่ 3 มีความหลากหลายของปะการังคอนขางนอย 
ปะการังไมสมบูรณ พื้นผิวทะเลเปนพื้นทรายมากกวาพื้นหิน นํ้า
ทะเลมีความขุนมาก อยูในเขตนํ้าข้ึนนํ้าลง ไมพบเห็ดทะเล 

- 3.2   ลักษณะทั่วไปของเห็ดทะเลที่ไดจากการสํารวจ 
ผลของการสํารวจเห็ดทะเลในบริเวณหาดทาวัง จ.ชลบุรี พบ

เห็ดทะเล 1 ชนิด ดังรูป 

 
 
เห็ดทะเลที่สํารวจพบสามารถจัดลําดับอนุกรมวิธานไดดังน้ี 
Phylum :  Cnidaria 
    Class :   Anthozoa 

Order  :  Corallimopharia  
Family :  Discosomatidae   

Genus  : Discosoma  
ลักษณะทั่วไป ลําตัวสีนํ้าตาลมีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 5-
10 เซนติเมตร ลําตัวไมมีกลามเน้ือตามยาว กลามเน้ือหูรูดมีนอย
กระจายอยูทั่วไป ปลายหนวดสีเขียว ไมเปนทรงกลม 
 
4. สรุปผลการศึกษา 
 เห็ดทะเลอาศัยอยูในทะเลที่ระดับความลึกไมนอยกวา 1 
เมตรและอยูในระดับที่แสงสองถึง เพราะสาหรายเซลลเดียวที่ชื่อวา  
ซูแซนทาลี่  ( Zooxanthallae) ที่อาศัยอยูในเน้ือเยื่อของเห็ดทะเล
ตองสังเคราะหแสง โดยมีความสัมพันธแบบพึ่งพา (Symbiosis) เห็ด
ทะเลจะไดรับสารอาหารจากการสังเคราะหแสงของซูแซนทาลี่เปน
หลัก ดังน้ันเห็ดทะเลที่พบจึงมักอาศัยอยูที่ระดับความลึกไมนอยกวา 
1 เมตร เพราะในบริเวณที่นํ้าตื้นมากๆ จะทําใหนํ้าทะเลมีอุณหภูมิสูง 
อาจทําใหเห็ดทะเลฟอกขาวได และในระดับที่ลึกจนแสงสองไมถึง  
แสงจะไมเพียงพอตอการสังเคราะหแสงของซูแซนทาลี่ 
 จากการศึกษาครั้งน้ีพบ ประชากรเห็ดทะเลมีจํานวนนอย
มากเมื่อเทียบกับส่ิงมีชีวิตอื่น จากการสังเกตพบวาเห็ดทะเลใน
บริเวณน้ีจะยึดเกาะอยูกับซากปะการังโครงรางแข็ง และ กอนหิน ซ่ึง
บริเวณที่สํารวจมีสภาพเปนพื้นทรายมากกวาพื้นหิน มีจํานวน
ประชากรของปะการังไมมากนักแตยังคงมีความสมบูรณเปน
สวนมาก จึงเปนเหตุใหเห็ดทะเลไมสามารถเจริญเติบโตไดเน่ืองจาก
ไมมีพื้นที่ยึดเกาะ ทั้งน้ีสภาวะแวดลอมของน้ําทะเลอาจไมเหมาะสม
ตอการเจริญเติบโตของเห็ดทะเลเนื่องจาก นํ้าทะเลมีความขุน  แสง
สวางมีไมเพียงพอตอการสังเคราะหแสงของซูแซนทาลี่  อีกทั้ง
บริเวณที่สํารวจยังเปนบริเวณที่มีคลื่นลมแรง และอยูในเขตนํ้าข้ึนนํ้า
ลง จึงเปนเหตุใหมีผลตอการเจริญเติบโตของเห็ดทะเล ทั้งน้ีเห็ดทะเล
ในสกุล Discosoma ที่ไดจากการสํารวจพบวา เปนเห็ดทะเลที่
สามารถเจริญเติบโตไดงาย ตองการแสงสวางไมมาก 
 
  
 
 
 



5. ขอเสนอแนะ  
เน่ืองจากในการสํารวจในครั้งน้ีมีขอจํากัดเร่ืองคลื่นลม ทําให

ไมสามารถออกไปสํารวจไดตามพื้นที่ที่กําหนดได จึงไดสํารวจใน
บริเวณเดียวคือหาดทาวัง จึงพบตัวอยางเห็ดทะเลนอยมาก ใน
การศึกษาครั้งตอไป จึงนาจะเพิ่มพื้นที่การสํารวจใหครอบคลุม
มากกวานี้ 
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การเอื้อเฟอสถานที่ และ อํานวยความสะดวกจากศูนยฝกนิสิต และ
สัมมนาสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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