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บทคัดยอ 

ป จจุ บันระบบนิ เวศแนวปะการั งที่ มี ความสํ าคัญ 
ตอมนุษยกําลังเส่ือมโทรมลง การศึกษารูปแบบและพื้นที่ครอบคลุม
ของปะการัง โดยใชวิธีการ line intercept transect พบวา รูปแบบ
ของปะการังบริเวณหาดทาวัง มี 4 รูปแบบ คือ ปะการังแบบกอน 
แบบแผน แบบกึ่งกอน และแบบกิ่งกานซึ่งปะการังแบบกอนมีพื้นที่
ครอบคลุมมากที่สุดคือ 31.09+9.07 % รองลงมาคือ แบบแผน 1.22 
+ 2.12 % แบบกิ่งกาน 1.22+2.12 % และนอยที่สุด คือ แบบกึ่ง
กอน1.11+0.96 % พื้นที่ที่เหลือเปนปะการังตาย 3.72+1.42 % 
พื้นทราย 48.54+14.87% หิน 10.32+2.74 % และส่ิงมีชีวิตอื่นๆ 
2.76+4.23% สภาพแนวปะการังบริเวณหาดทาวัง มีการกระจายอยู
เปนหยอมๆ อยูในบริเวณพื้นทรายและหิน เม่ือเปรียบเทียบพื้นที่
ครอบคลุมระหวางปะการังที่มีชีวิตและปะการังตาย มีสัดสวน 
9:1 พบวาเปนสภาพของปะการังสมบูรณ เม่ือจําแนกปะการังตาม
ชนิดพบปะการัง 12 ชนิด ไดแก ปะการังสมองรองเล็ก Brain 
coral (Leptoria  phrygia) ปะการังสมองรองใหญ Large brain 
coral (Symphyllia spp.) ปะการังวงแหวน Ring coral (Favia 
spp.) ปะการังชองเหลี่ยม Larger star coral (Favites spp.) 
ปะการังรังผ้ึง Honey comb coral (Goniastrea spp.) ปะการัง
เขากวาง Staghorn coral (Acropora spp.) ปะการังกาเล็กซ่ี 
Galaxy coral (Galaxea spp.) ปะการังโขด Mountain coral 
(Porites lutea) ปะการังดอกกะหล่ํา Cauliflower (Pocillopora 
sp.) ปะการังดอกไมทะเล Anemone coral (Goniopora spp.) 
ปะการังชอผักกาด Lettuce coral (Mycedium elephantotus) 
และปะการังจาน Disc coral (Turbinaria peltata) ความรูที่ได
จากการศึกษาในครั้งน้ีสามารถนําไปจัดทําสื่อการสอน เร่ือง ชุด
ปฏิบัติกิจกรรมการสํารวจระบบนิเวศแนวปะการังไดเปนอยางดี 
 
คําสําคัญ :  รูปแบบ  เปอรเซ็นตการครอบคลุม เกาะสีชัง 
 
1. บทนํา 
        ที่มาและความสําคัญ 
 ปะการัง (Corals) เปนสัตวทะเลที่ไมมีกระดูกสันหลัง จัด
อยู ใ นกลุ ม ไนดา เ รี ย  (Cnidaria)  มี ลั กษณะรู ป ร า ง  เป น
ทรงกระบอก มีโพรงในลําตัว มีหนวดรอบปากและมีโครงสราง
หินปูนลอมรอบหลายรูปแบบ เชน เปนกอนหนา เปนกิ่งกาน 
เปนแผนบาง เปนตน จากรูปทรงตางๆ  อใหเกิดเปนแนว เปน
สันและมีความซับซอน เรียกวา “แนวปะการัง” ซ่ึงมีความสําคัญ
อ ย า ง ยิ่ ง  เ น่ื อ ง จ า ก เ ป น 
ที่อยูอาศัย หลบภัย เพาะพันธุวางไข แหลงอนุบาลของสัตวทะเล
ซ่ึงเปนแหลงอาหารของมนุษย นอกจากนี้แนวปะการังยังชวยลด
ความรุนแรงของคลื่นที่กระทําตอชายฝงและเปนแหลงทองเที่ยว

ทางทะเลที่สวยงามและมีคุณคาทางดานการศึกษาการวิจัยที่มีประโยชน
ตอมนุษยและประเทศชาติอีกดวย  

ระบบนิเวศชายฝงบริเวณเกาะสีชัง ไดรับอิทธิพลจากปริมาณ
นํ้าจืด สารอาหาร ตะกอนที่ไหลลงสูทะเลและทอระบายน้ําจากชุมชน 
เน่ืองจากเปนบริเวณที่อยูภายในอาวไทยตอนใน จึงไดรับอิทธิพลจาก
แม นํ้าหลายสาย นํ้าจืดจึงสงผลกระทบตอโครงสรางของปะการัง 
เน่ืองจากปะการังแตละชนิดมีความทนตอการเปลี่ยนแปลงความเค็มได
แตกตางกัน (กรมประมง,2542) การเดินเรือ การขนถายสินคา และ
สภาพการกัดเซาะชายฝงบริเวณชายฝงใกลเคียงก็มีสวนในการพัดพา
ตะกอนลงสูบริเวณแนวปะการัง ทําใหปะการังตายไปหรือออนแอลง 
(สุพัตรา ปานรงคและหรรษา จรรยแสง,2529 อางถึงใน ณิฐฏารัตน 
ปภาวสิทธิ์และคณะ,2545) นอกจากนี้ปะการังยังตองใชพลังงานบางสวน
ในการกําจัดตะกอนไปจากตัวซ่ึงทําใหการเจริญเติบโตของปะการังลดลง 
(สัญญา สิริวิทยาปกรณ,2536) การพัฒนาบริเวณชายฝงบริเวณเกาะสีชัง 
กิจกรรมตางๆของมนุษย เชน การทําประมงที่ผิดวิธีในแนวปะการัง การ
ปลอยนํ้าเสียลงทะเล การเก็บหอยในแนวปะการัง กิจกรรมการเพาะเลี้ยง
บริเวณชายฝ ง มีผลตอการเพิ่มปริมาณอินทรีย ซ่ึงอาจกอให เกิด
ปรากฏการณนํ้าทะเลเปลี่ยนสีทําใหสาหรายบางชนิดเพิ่มข้ึนเปนจํานวน
มากข้ึนปกคลุมบริเวณแนวปะการังสงผลใหระบบนิเวศแนวปะการังถูก
ทําลายและเสื่อมโทรมไป ดังน้ัน การลงมือศึกษารูปแบบและพ้ืนที่
ครอบคลุมของปะการัง ชวยใหทราบถึงสถานภาพของแนวปะการัง เพื่อใช
ในการจัดการแนวปะการังตอไป 
 การศึกษารูปแบบและเปอรเซ็นตการครอบคลุมพื้นที่ของปะการัง 
บริเวณหาดทาวัง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษารูปแบบและพื้นที่
ครอบคลุมของปะการัง ประเมินสภาพแนวปะการังและจําแนกชนิดของ
ปะการังโดยใชวิธี line intercept transect เปนวิธีการศึกษาที่ไมยาก ใช
อุปกรณในการศึกษาไมมาก ราคาไมแพง สามารถนําขอมูลที่เก็บมาได
ไปใชไดทันทีเม่ือข้ึนจากน้ํา สามารถนําไปถายทอดใหกับนักเรียนใน
กระบวนการทําโครงงานวิทยาศาสตรประเภทสํารวจ เรื่องระบบนิเวศ
แนวปะการัง ไดเปนอยางดี 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

วิธีการดําเนินการศึกษา 
วิธีการศึกษาใชวิธี Line intercept transect โดยสํารวจภาพรวม

ของปะการังบริเวณที่ทําการศึกษาเพื่อเลือกจุดที่ เหมาะสมสําหรับ
การศึกษาในแตละบริเวณ ดวยการดําน้ําแบบ Snorkeling จากนั้นทําการ
วางแนวสําหรับเก็บขอมูล ซ่ึงการวางแนวทําโดยวิธีการสุมสํารวจดวย
การวางสายเทปวัดความยาว 30 เมตร ขนานชายฝงไปบนแนวปะการัง 
และผูวิจัยใชวิธีดําน้ําแบบ Snorkeling เพื่อบันทึกขอมูลของปะการังใน
รูปแบบตางๆ (Life Form) ที่เทปลากผานและตําแหนงที่พบ พรอมทั้งทํา
การสํารวจและเก็บขอมูลซํ้า จํานวน 3 เสนทาง นําขอมูลมาวิเคราะหหา
พื้นที่ครอบคลุมของปะการังแตรูปแบบ และประเมินสภาพแนวปะการัง 
 



3. วิธีการวิเคราะหขอมูล 
 3.1 การวิเคราะหจําแนกรูปแบบของปะการัง แบงเปน 7 
รูปแบบ คือ 
   แบบกอน (massive coral) ไดแก ปะการังที่มี
ลักษณะเปนกอน 
   แบบกึ่งกอน (submassive coral) มีการเติบโตรวมกัน
เปนกระจุก แตไมเปนเน้ือเดียวกันหมด  
   แบบเคลือบ (encrusting coral) ไดแกปะการังที่มี
ลักษณะเปนแผนเคลือบไปบนพื้นหินหรือปะการังตาย 
   แบบกิ่งกาน (branching coral) ไดแก ปะการังที่มี
ลักษณะเปนกิ่งกาน 
   แบบแผน (foliose coral) ไดแก ปะการังที่มีลักษณะ
เปนแผนผักกาดหรือเปนแผนในแนวระนาบ 
   แบบโตะ (tabulate coral) ไดแก ปะการังที่เปนแผน
คลายจานหรือโตะในแนวราบ โดยมีเฉพาะฐานตรงกลางเทานั้น
ที่ยึดติดพื้น 
   ปะการังดอกเห็ด (mushroom coral) มีลักษณะเปนกอน
เดี่ยวคลายดอกเห็ดเปนปะการังกลุมเดียวที่สามารถเคลื่อนที่ได 
  
 3.2 วิเคราะหการครอบคลุมของปะการัง วิเคราะหโดยใช
สูตร การครอบคลุมของปะการังแตละรูปแบบเทากับผลรวมของ
พื้นที่ทั้งหมดของปะการังแตละรูปแบบหารดวยพื้นที่ทั้งหมดแลว
นําไปคูณดวย100 
 

หมายเหตุ พื้นที่ทั้งหมด คือ พื้นที่ในการสํารวจตาม
ระยะความยาวของหนึ่งเสนเทป ซ่ึงเทากับ 30 เมตร 

ขอมูลรายละเอียดพื้นที่ครอบคลุมของปะการัง
รูปแบบตางๆ นํามาคํานวณหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของบริเวณที่ทําการศึกษา 
 3.3 การประเมินสภาพแนวปะการัง โดยนําคารอยละของ
พื้นที่ครอบคลุมของปะการัง ที่บันทึกไวในแตละชวงของการ
สํารวจ มาเปรียบเทียบพื้นที่ครอบคลุมระหวางปะการังมีชีวิต
และปะการังตาย โดยมีเกณฑในการพิจารณาระดับความอุดม
สมบูรณของแนวปะการังดังน้ี  

 

3.  ผลการทดลองและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษา 
 จากการศึกษารูปแบบของปะการังและพื้นที่ครอบคลุมของปะการัง 
บริเวณหาดทาวัง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยวิธี line intercept transect 
ปรากฏผลการศึกษาดังน้ี 
 บริเวณหาดทาวัง มีลักษณะเปนหาดทรายชวงส้ันๆ ถัดไปเปนหาด
หินซ่ึงเปนที่อยูของสัตวนํ้านานาชนิดโดยเฉพาะหอยนางรม ถัดลงไปใน
ทะเลสวนใหญเปนพื้นทรายซึ่งบริเวณน้ีจะพบปะการังกระจายอยูเปน
ห ย อ ม ๆ  ไ ม ข้ึ น เ ป น ก ลุ ม ใ ห ญ แ ล ะ ไ ม เ กิ ด เ ป น แ น ว 
มีปะการังตายและปะการังเกิดใหมกระจายอยูทั่วไป สัดสวนพื้นที่
ครอบคลุม (%cover) ที่สํารวจไดดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แสดงพื้นที่ครอบคลุม (%cover) ของปะการังรูปแบบตางๆ ตาม
แนวสํารวจ 
 จากภาพที่ 1 จะเห็นวา แนวสํารวจที่ 1 พบปะการัง 4 รูปแบบ คือ
ปะการังแบบกอน แบบก่ึงกอน แบบกิ่งกานและแบบแผน ซ่ึงพื้นที่
ครอบคลุมของปะการังรูปแบบตางๆ เปนดังน้ี ปะการังแบบกอนมากที่สุด 
คือ 28.40% รองลงมาคือแบบกิ่งกาน และแบบแผน 3.67% นอยที่สุดคือ
แบบกึ่งกอน 1.67% สวนที่เหลือเปนปะการังตาย 2.33% พื้นทราย 
49.33% และหิน 10.93% 
 แนวสํารวจที่ 2 พบเฉพาะปะการังรูปแบบกอน ซ่ึงมีพื้นที่ครอบคลุม 
41.20% สวนที่เหลือเปนปะการังตาย 5.17% พื้นทราย 33.30% และหิน 
12.70% 
 แนวสํารวจที่ 3 พบปะการัง 2 รูปแบบ คือ ปะการังแบบกอนและ
แบบกึ่งกอนซ่ึงพื้นที่ครอบคลุมของปะการังแบบกอนมากกวาแบบกึ่งกอน 
คือ ปะการังแบบกอนมีพื้นที่ครอบคลุม 23.67% และปะการังแบบกึ่งกอน 
1.67% สวนที่เหลือเปนปะการังตาย 3.67%พื้นทราย 63.00% และหิน 
7.33% 
 พื้นที่ครอบคลุม (%cover) ของปะการังรูปแบบตางๆ บริเวณหาด
ทาวัง เปนดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 แสดงพื้นที่ครอบคลุม (%cover) ของปะการังรูปแบบตางๆใน
บริเวณหาดทาวัง 
 คาเฉลี่ยพื้นที่ครอบคลุม (%cover) ของปะการังรูปแบบตางๆ ที่พบ
บ ริ เ ว ณ แ น ว สํ า ร ว จ  พ บ ว า  ป ะ ก า รั ง แ บ บ ก อ น 
มีพื้นที่ครอบคลุมมากที่สุด คือ 31.09+9.07% รองลงมาคือ แบบกิ่งกาน 

ปะการังมีชีวิต : ปะการังตาย  สภาพแนวปะการัง  

3 :1  สมบูรณดีมาก  

2 : 1  สมบูรณดี  

1 :1  สมบูรณปานกลาง  

1 : 2  เส่ือมโทรม  

1 : 3  เส่ือมโทรมมาก  

หากมีตัวเลขทศนิยมตั้งแต 0.5 ข้ึนไป จะปดข้ึนเปน
จํานวนเต็ม  



1.22+2.12% แบบแผน 1.22 + 2.12% และนอยที่สุด คือ แบบกึ่ง
กอน 1.11+ 0.96% พื้นที่ที่เหลือเปนปะการังตาย3.72+ 1.42% พื้น
ทราย 48.54+ 14.87% หิน 10.32+ 2.74% และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 2.76+ 
4.23% 
 เม่ือจําแนกปะการังตามชนิดพบวามีจํานวน 12 ชนิด 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.)  ป ะ ก า รั ง 
กาแล็กซ่ี Galaxy coral (Galaxea spp.) ปะการังโขด Mountain 
coral (Porites lutea) ปะการังดอกกะหล่ํา Cauliflower 
(Pocillopora sp.) ปะการังดอกไมทะเล Anemone coral 
(Goniopora spp.) ปะการังชอผักกาด Lettuce coral 
(Mycedium elephantotus) และปะการังจาน Disc coral 
(Turbinaria peltata) สัดสวนของพื้นที่ครอบคลุมระหวาง
ปะการังที่มีชีวิตและปะการังตายบริเวณหาดทาวัง มีคาเทากับ 9 
: 1  

 
 อภิปรายผล 
 จากการศึกษารูปแบบของปะการัง และพื้นที่ครอบคลุมของ
ปะการังรูปแบบตางๆ บริเวณหาดทาวัง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดย
วิธี line intercept transect พบวา แนวสํารวจที่ 1 พบวา มี
ปะการัง 4 รูปแบบ คือ ปะการัง แบบกอน แบบก่ิงกาน แบบแผน 
และแบบกึ่งกอน แนวสํารวจที่ 2 พบเฉพาะปะการังแบบกอน สวน
แ น ว สํ า ร ว จ ที่  3 พ บ ว า 
มีปะการัง 2 รูปแบบ คือ แบบกอนและแบบกึ่งกอน ซ่ึงเม่ือนํามา
วิเคราะหพื้นที่ครอบคลุม พบวาปะการังแบบกอน มีพื้นที่ครอบคลุม
มากที่สุด รองลงมาเปนแบบกิ่งกาน  แบบแผนและแบบกึ่งกอน 
ปะการังที่พบบริเวณนี้ มีการกระจายอยูเปนหยอมๆ บนพื้นทราย
และหินไมรวมเปนกลุมใหญและไมเกิดเปนแนว  
 รูปแบบปะการังที่สํารวจพบบริเวณน้ีไมมีความหลากหลาย
มากนัก คือ พบรูปแบบปะการัง 4 รูปแบบ ไดแก ปะการังแบบ
กอน (Massive Coral) แบบกึ่งกอน (Submassive Coral) แบบ
แผน (Foliose Coral) และแบบกิ่งกาน (Branching Coral) ซ่ึง
ปะการังแบบกอนมีพื้นที่ครอบคลุมมากที่สุด สวนปะการังแบบ
กึ่งกอน แบบแผนและแบบกิ่งกานมีการกระจายตัวอยูตามที่ตาม
พื้นทรายซึ่งไมมีความหนาแนนมากนัก สาเหตุที่พบปะการัง
แบบกอนมากที่สุดเนื่องจากบริเวณเกาะสีชังจะพบปะการังบน
พื้นทราย (Patch reef) และเปนปะการังริมฝง (Fringing reef) 
ซ่ึงอยูในระดับนํ้าตื้นมาก สวนใหญลึกเพียง 2-3 เมตรเทานั้น 
[โครงการจัดการทรัพยากรปะการัง กรมประมง,2542) จึงไดรับ
ผลกระทบจากกิจกรรมตางๆจากชุมชน เชน นํ้าทิ้งจากแหลงชุม
ชม กิจกรรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพประมง รวมทั้งอิทธิพล
จากสภาพแวดลอม เชน การไหลเวียนของกระแสน้ํา ระดับนํ้า
ข้ึนนํ้าลง กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของปจจัยที่มีผลตอการ
ดํารงชีวิตของปะการัง เชน อุณหภูมิ ความเค็ม แสง ปริมาณ
ธาตุอาหาร และตะกอน ทําใหปะการังที่ไมสามารถทนกับ

สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมตายไป เหลือแตปะการังที่สามารถทนตอ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมไดดียังคงอยู ซ่ึงปะการังแบบกอน
เปนปะการังที่ มี รูปทรงและปจจัยอื่นๆ ทําให มีความทนทานตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมไดดี [ณิฐฏารัตน ปภาวสิทธิ์และคณะ,2545) 
ในแนวสํารวจจึงพบปะการังแบบกอนมากที่สุด สวนปะการังแบบกึ่งกอน
และแบบกิ่งกาน ทนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมไดไมดีนัก จึงทํา
ใหพบไมหนาแนนมาก นอกจากนี้ บางสวนก็ยังพบปะการังตายดวยอาจ
เน่ืองมาจากปริมาณตะกอนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่
เกิดข้ึนบริเวณชุมชนเกาะสีชัง ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลองกับผลการศึกษา
องคประกอบชนิดของปะการังบริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี [[ณิฐฏารัตน 
ปภาวสิทธิ์และคณะ,2545) การศึกษารูปแบบของปะการังบริเวณหาดทา
วัง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี (วัลลา แพงวงษ,2551), (รจนา คูณผล,2551) 
และ การทําภาพถายเปรียบเทียบระหวางตัวอยางปะการังที่มีชีวิตกับ
ปะการังที่ไมมีชีวิตบริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี (วราพิชญ พัฒนเศรษ
ฐานนท,2550) พบวา ปะการังแบบกอนเปนกลุมเดน สวนปะการังแบบ
กึ่งกอน แบบแผนและแบบกิ่งกาน มีความหนาแนนไมมากนัก  
 การประเมินสภาพแนวปะการังสามารถคํานวณไดโดย นําคารอยละ
ของพื้นที่ครอบคลุมของปะการังที่มีชีวิตเปรียบเทียบกับพื้นที่ครอบคลุมของ
ปะการังตาย ซ่ึงสัดสวนของพ้ืนที่ครอบคลุมระหวางปะการังที่มีชีวิตและ
ปะการังตายบริเวณหาดทาวัง มีคาเทากับ 9 : 1 แสดงวาสภาพปะการัง
สมบูรณดี (สุวลักษณ สาธุมนัสพันธุ,2543) ซ่ึงปะการังที่พบในบริเวณน้ีมี
การกระจายเปนหยอมๆไมรวมเปนกลุมใหญและไมเกิดเปนแนว สอดคลองกับ
ผลการศึกษาสภาพแนวปะการังบริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี (ณิฐฏารัตน 
ปภาวสิทธิ์และคณะ,2545) พบวา บริเวณหมูเกาะสีชังมีสภาพแนวปะการัง
สวนใหญอยูในสภาพที่สมบูรณดี 

ปะการังที่พบบริเวณทาวัง พบวา มีปะการังบริเวณน้ีอยู
หลากหลายชนิด คือ ปะการังสมองรองเล็ก Brain coral (Leptoria  
phrygia) ปะการังสมองรองใหญ Large brain coral (Symphyllia spp.) 
ปะการังวงแหวน Ring coral (Favia spp.) ปะการังชองเหลี่ยม Larger 
star coral (Favites spp) ปะการังรังผ้ึง Honey comb coral (Goniastrea 
spp.) ปะการังเขากวาง Staghorn coral (Acropora spp.) ปะการังกา
แล็กซ่ี Galaxy coral (Galaxea spp.) ปะการังโขด Mountain coral 
(Porites lutea) ปะการังดอกกะหล่ํา Cauliflower (Pocillopora) ปะการัง
ดอกไมทะเล Anemone coral (Goniopora spp.) ปะการังชอผักกาด 
Lettuce coral (Mycedium elephantotus) และปะการังจาน Disc coral 
(Turbinaria peltata) ซ่ึงกลุมปะการังที่พบสวนใหญ คือ ปะการังวงแหวน 
(Favia spp.) ปะการังชองเหลี่ยม (Favites spp.) ปะการังโขด (Porites 
lutea) สมองรองเล็ก (Leptoria  phrygia) และปะการังรังผ้ึง (Goniastrea 
spp.) ซ่ึงมีความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมไดดีและ
เจริญเติบโตไดดีในสภาพที่มีตะกอนสูง สอดคลองกับผลการศึกษา
โครงสรางชุมชนปะการังแข็งบริเวณชายฝงตะวันออกของประเทศไทย 
(ทรงวุฒิ จันทะรัง,2546) พบวา ปะการังวงแหวน (Favia spp.) ปะการัง
ชองเหลี่ยม (Favites spp.) ปะการังโขด (Porites spp.) เปนปะการังที่มี
โ ค โ ล นี ข น า ด ใ ห ญ แ ล ะ แ ข็ ง แ ร ง ท น ต อ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง 
ของสภาพแวดลอม และผลการศึกษาเปรียบเทียบการกระจายของ
ปะการังชนิดตางๆ ตามแนวความลึกระหวางอาวไทยและอันดามัน (สุ
นัดดา เสียงสุวรรณ,2541) พบวา ปะการังรังผ้ึง(Goniastrea spp.) และ
ปะการังโขด (Porites lutea) มีความคงทนตอการเปลี่ยนแปลงความเค็มใน
ชวงกวางและสามารถเจริญเติบโตไดในสภาพที่มีตะกอนสูง  



 ความรูที่ไดจากการศึกษาในครั้งน้ีสามารถนําไป
จัดทําสื่อการสอน เร่ือง ชุดปฏิบัติกิจกรรมการสํารวจระบบนิเวศ
แนวปะการัง โดยใชวิธี line intercept transect สามารถนําไป
ถายทอดใหกับนักเรียนในการสํารวจระบบนิเวศแนวปะการัง โดย
การจัดคายโครงงานวิทยาศาสตรไดเปนอยางดี เน่ืองจากเปนวิธี
การศึกษาที่ไมยากใชอุปกรณในการศึกษาไมมาก ราคาไมแพง 
สามารถนําขอมูลที่เก็บมาไดไปใชไดทันทีเม่ือข้ึนจากน้ํา  
 
4. สรุปผล 
 จากการศึกษารูปแบบและพื้นที่ครอบคลุมของปะการังรูปแบบ
ตางๆ บริเวณหาดทาวัง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีสามารถ
สรุปผลการศึกษาดังน้ี 
 1. การศึกษารูปแบบของปะการังที่พบบริเวณ 
หาดทาวัง มี 4 รูปแบบ คือ ปะการังแบบกอน แบบแผน แบบกึ่ง
กอน และแบบกิ่งกาน 
 2. การศึกษาพื้นที่ครอบคลุม (%cover) ของปะการัง
รูปแบบตางๆ บริเวณหาดทาวัง พบวา ปะการังแบบกอนมีพื้นที่
ครอบคลุมมากที่สุด คือ 31.09+9.07%รองลงมาคือ แบบกิ่งกาน 
1.22+2.12% แบบแผน 1.22+2.12% และนอยที่สุด คือ แบบกึ่ง
กอน 1.11+0.96% พื้นที่ที่เหลือเปนปะการังตาย 3.72+1.42% 
พื้นทราย 48.54+ 14.87%หิน 10.32+ 2.74% และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 
2.76+ 4.23% 
 3. การศึกษาสภาพแนวปะการัง บริเวณหาดทาวัง มี
ปะการังกระจายอยูเปนหยอมๆ อยูบนพื้นทรายและหิน เม่ือ
เปรียบเทียบพื้นที่ครอบคลุมระหวางปะการังที่มีชีวิตและปะการัง
ตาย มีสัดสวน 9:1 เปนสภาพปะการังสมบูรณดี 
 4. การจําแนกชนิดของปะการังที่พบบริเวณทาวัง พบวา มี
ปะการังอยูในบริเวณน้ีหลากหลายชนิด คือ ปะการังสมองรอง
เล็ก Brain coral (Leptoria  phrygia) ปะการังสมองรองใหญ 
Large brain coral (Symphyllia spp.) ปะการังวงแหวน Ring 
coral (Favia spp.) ปะการังชองเหลี่ยม Larger 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) ปะการังดอกกะหล่ํา Cauliflower 
(Pocillopora) ปะการังดอกไมทะเล Anemone coral (Goniopora 
spp.) ปะการังชอผักกาด Lettuce coral (Mycedium 
elephantotus) และปะการังจาน Disc coral (Turbinaria 
peltata) 
 
5. ขอเสนอแนะ 

1. ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางสภาพแวดลอม
บริเวณแนวปะการังรูปแบบและพื้นที่การครอบคลุมของปะการัง 

2. ศึกษารูปแบบและพื้นที่การครอบคลุมของปะการังใน
บริเวณเกาะสีชัง และบริเวณอื่นที่มีส่ิงแวดลอมใกลเคียงกัน 

3. ศึกษาความหลากหลายของสัตวกลุมตางๆ ที่พบใน
แนวปะการัง ที่เปนดัชนีบงชี้ความเสื่อมโทรม เชน เมนทะเล 
เห็ดหูหนูทะเล พรมทะเล ฟองนํ้า ดาวหนามมงกุฎ เปนตน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยครั้งน้ี ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย โดยความรวมมือจากสถานีวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเลและศูนย
ฝกนิสิต เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 
 ขอขอบคุณ คณะนักวิจัยพี่เลี้ยงทุกทานที่ใหคําแนะนําและอํานวย
ความสะดวกในการวิจัยเปนอยางดี  
 ขอขอบคุณ คุณอานุภาพ พานิชผล นักวิจัยพี่เลี้ยงที่ใหคําปรึกษา
ดานวิชาการ คอยดูแลและชวยเหลือในทุกๆดาน 
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