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บทคัดย่อ 

ผู้วิจัยท าส ารวจภาคสนามและเก็บตัวอย่างฟองน้ าทะเลบริเวณหมู่เกาะเต่า อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี 
ระหว่างวันท่ี 21-24 เมษายน 2557 จ านวน 8 จุดส ารวจ ท าการสุ่มเก็บตัวอย่างในเวลากลางวัน ตามพื้นท่ี
ส ารวจโดยการด าน้ าแบบผิวน้ าและแบบใช้เครื่องช่วยหายใจใต้น้ า บันทึกภาพใต้น้ า สามารถรวบรวม ตัวอย่าง
และข้อมูลฟองน้ าทะเลได้ท้ังหมด 100 ข้อมูล จ าแนกชนิดโดยการเทียบเคียงตัวอย่างฟองน้ ากับเอกสารอ้างอิง
และปรึกษากับนักวิจัยท่ีปรึกษาพบฟองน้ าทะเลจ าแนกชนิดได้ 38 ชนิด จาก 28 สกุล 21 วงศ์ 10 อันดับ พบ
ฟองน้ าท่ีรายงานเป็นครั้งแรกในน่านน้ าไทยจ านวน 1 ชนิดคือ ฟองน้ าไฟสีม่วง, Biemna trirhaphis (Topsent, 
1897) นอกจากนี้ยังพบฟองน้ าท่ีรายงานเป็นครั้งแรกในพื้นท่ีหมู่เกาะเต่า 3 ชนิด ได้แก่  Cliona orientalis 
Thiele, 1900, Axinyssa mertoni (Hentschel, 1912) และ Cladocroce burapha Putchakarn, de 
Weerdt, Sonchaeng & van Soest, 2004 กลุ่มของฟองน้ าท่ีพบมากท่ีสุดคือ Order Haplosclerida (15 
ชนิด) รองลงมาคือ Order Poecilosclerida (8 ชนิด) และรูปทรงการเจริญแบบเคลือบเป็นฟองน้ ากลุ่มเด่น 
ฟองน้ าท่ีพบส่วนมากเป็นชนิดท่ีพบแพร่กระจายอยู่ท่ัวไปในอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ 

ABSTRACT 

Species diversity of marine sponges was investigated from Tao Islands, in Surat Thani 
province of the species diversity of marine sponges along the central Gulf of Thailand research 
project of fiscal year 2014. Collections were conducted from 8 collection sites, during 21-24 
April, 2014. The collections were carried out by SCUBA and skin diving during daytime and the 
observations were randomly collected throughout all collection sites. One hundred sponge 
data specimens were collected. The results showed 38 marine sponge species from 10 orders, 
21 families and 28 genera. Out of these, one species, Biemna trirhaphis (Topsent, 1897) was 
the new record of Thai Waters and three species, Cliona orientalis Thiele, 1900, Axinyssa 
mertoni (Hentschel, 1912) and Cladocroce burapha Putchakarn, de Weerdt, Sonchaeng & van 
Soest, 2004 were the new record of Tao Islands. Order Haplosclerida (15 species) was the 
most abundance sponge group, follow by order Poecilosclerida (8 species). The encrusting 
growth form was the most distributed in the study area. Moreover, most species were found 
commonly in the Gulf of Thailand and the South China Sea.  
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 บทที ่1 
บทน า 

ฟองน้้าทะเลเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหลายเซลล์โบราณกลุ่มหนึ่ง ในเขตร้อนมักจะมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยย่อย (Micro-habitat) ของส่ิงมีชีวิตอื่นๆ ท้าให้ฟองน้้าเป็นสัตว์ท่ีน่าสนใจท้ัง
ทางด้านวิชาการและนักท่องเท่ียวทางธรรมชาติทางทะเล ฟองน้้ายังได้ช่ือว่าเป็น “เกษตรกรยุคแรกของโลก” ท่ี
เล้ียงจุลินทรีย์ไว้ในตัวเพื่อเป็นอาหารรวมทั้งเป็นแหล่งสะสมจุลินทรีย์ท่ีอาศัยอยู่ร่วมกับฟองน้้าเอง จุลินทรีย์ทะเล
เหล่านี้ เป็นแหล่งสารผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติท่ีน่าสนใจมากมายท้ังทางเคมีและการประยุกต์ใช้เป็นสารตัวยาทาง
การแพทย์ เภสัชกรรมและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆ ฟองน้้าสามารถพบได้ท่ัวไปตามชายฝ่ังทะเล ท้ังหาดหิน 
หาดทราย แหล่งหญ้าทะเลและแนวปะการัง โดยเฉพาะระบบนิเวศแนวปะการัง บางครั้งจะพบฟองน้้าเป็นสัตว์
ชนิดเด่นรองลงมาจากปะการัง (Bergquist, 1978; Van Soest, 1989) นอกจากนี้ฟองน้้ายังเป็นท่ีรู้จักและมีการ
น้ามาใช้ประโยชน์ต้ังแต่สมัยโบราณ เช่น การท้าความสะอาดร่างกาย ใช้ซับเลือดส้าหรับผู้บาดเจ็บในสงคราม และ
ใส่ไว้ในกระเป๋าน้้าด่ืมเพื่อป้องกันการระเหยของน้้าในระหว่างการเดินทางไกล ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งท่ี
ต้ังอยู่ในบริเวณท่ีมีสภาพภูมิศาสตร์ท่ีเอื้ออ้านวยให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้มีผู้
ประมาณว่าจ้านวนพืชและสัตว์ในประเทศไทยท่ีทราบช่ือแล้วมีประมาณ 31 ,958 ชนิด และท่ียังไม่ทราบอีก
ประมาณ 92,045 ชนิด ดังนั้นจึงประมาณว่าในประเทศไทยเรามีส่ิงมีชีวิตอยู่ประมาณ 124,003 ชนิด หรือร้อยละ 
8.9 ของส่ิงมีชีวิตอยู่ในโลกท้ังหมด (ทวีศักด์ิ ปิยะกาญจน์ , 2537; วิสุทธิ์ ใบไม้, 2538) ส้าหรับความหลากหลาย
ทางชีวภาพของฟองน้้าทะเล Hooper, Kenedy and van Soest (2000) ได้จัดท้าบัญชีรายช่ือฟองน้้าทะเลในเขต
ทะเลจีนใต้ซึ่งอ่าวไทยเป็นพื้นท่ีย่อยในภูมิภาคนี้และพบฟองน้้ามากกว่า 1,500 ชนิด แต่จากการส้ารวจเอกสารพบ
การศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของฟองน้้าทะเลในประเทศไทยมีค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะบริเวณ
อ่าวไทยตอนกลาง ซึ่งประกอบด้วย หมู่เกาะชุมพร หมู่เกาะสมุยและเกาะใกล้เคียง หมู่เกาะทะเลใต้ เนื่องจากหมู่
เกาะมีเกาะใหญ่น้อยมากมาย การเดินทางเข้าถึงค่อนข้างล้าบากและต้องประสบกับปัญหาสภาพคล่ืนลมแปรปรวน
ตลอดเวลา จากความส้าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและคุณประโยชน์ของฟองน้้าทะเล การขาดข้อมูล
องค์ความรู้ทางความหลากหลายทางชีวภาพของฟองน้้าทะเลในประเทศไทยและงานวิจัยท่ีมีอยู่อย่ างจ้ากัด ด้วย
เหตุนี้ความหลากหลายทางชนิดของฟองน้้าทะเลท่ีอาศัยอยู่ตามชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยตอนกลางจึงมีความจ้าเป็น
อย่างยิ่งท่ีต้องท้าการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้มาถึงองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพของฟองน้้าทะเลของ
ไทยเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและการวิจัยท่ีต่อยอดขึ้นไปในการใช้ประโยชน์จากฟองน้้าเป็น
แหล่งสะสมจุลินทรีย์ในทะเลและน้าจุลินทรีย์ท่ีอาศัยอยู่ร่วมกับฟองน้้ามาใช้ประโยชน์ทางสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
ยารักษาโรค และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นๆ 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1. เพื่อส้ารวจความหลากหลายทางชนิดของฟองน้า้ทะเลท่ีอาศัยอยู่ตามชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยฝ่ังตอนกลาง 
2. เพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างและข้อมูลฟองน้้าทะเลของอ่าวไทย รวมทั้งน้าผลท่ีได้มาใช้ประโยชน์ในการ

เปรียบเทียบ อ้างอิง การจัดท้าคู่มือการจ้าแนกชนิดฟองน้้าทะเล รวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูลและการถ่ายทอดองค์
ความรู้ของฟองน้้าทะเลของไทย 

3. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของทรัพยากรฟองน้้าทะเลของไทยและการวิจัยต่อยอดด้านการใช้ประโยชน์จาก
จุลินทรีย์ทะเลท่ีอาศัยอยู่ร่วมกับฟองน้้าทะเล 
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ขอบเขตของโครงการวิจัย 
ท้าการศึกษาความหลากหลายทางชนิดของฟองน้้าทะเลท่ีพบตามชายฝ่ังทะเลและระบบนิเวศเกาะใน

พื้นท่ีอ่าวไทยตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช ส้าหรับ
ปีงบประมาณ 2557 ท้าการส้ารวจบริเวณหมู่เกาะเต่า อ้าเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวางแผนก้าหนด
จุดส้ารวจตามศักยภาพการเข้าถึงและความเหมาะสมท่ีเป็นตัวแทนของพื้นท่ีศึกษา ท้าการสุ่มเก็บตัวอย่างในเวลา
กลางวันตามพื้นท่ีส้ารวจด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เดินเก็บตามชายหาด การด้าน้้าแบบผิวน้้า (Skin diving) การด้าน้้า
แบบใช้เครื่องช่วยหายใจใต้น้้า (Scuba diving) บันทึกภาพใต้น้้า พร้อมบันทึกข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการ
จ้าแนกชนิด ตรึงและเก็บรักษาด้วยการดองในเอธานอล (EtOH) 70 % และท้าการวินิจฉัยช่ือวิทยาศาสตร์ตัวอย่าง
ฟองน้้าโดยการเปรียบเทียบเอกสารอ้างอิง จัดท้ารายงานการวิจัย คู่มือการจ้าแนกชนิด และถ่ายทอดความรู้แก่
นิสิตนักศึกษา ครูอาจารย์ตามสถาบันการศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนท่ัวไป 

ทฤษฎี สมมุติฐาน หรือกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
 ฟองน้้าทะเลเป็นสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังท่ีมีคาดว่าความหลากหลายทางชีวภาพสูงในประเทศไทย 
รวมทั้งยังมีบทบาทส้าคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลและเป็นแหล่งจุลินทรีย์เพื่อใช้ผลิตสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติตัวยา
และอาหารเสริมท่ีส้าคัญ เท่าท่ีมีรายงานในขณะนี้พบฟองน้้าในทะเลจีนใต้ไม่น้อยกว่า 1 ,500 ชนิด แต่ในบริเวณ
อ่าวไทยตอนกลางซึ่งเป็นเขตย่อยของทะเลจีนใต้กลับมีรายงานท่ีเป็นทางการเพียง 12 ชนิดเท่านั้น ประกอบกับ
จากการส้ารวจข้อมูลเบ้ืองต้นพบว่าบริเวณชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยตอนกลางหลายพื้นท่ี ยังไม่ได้มีการส้ารวจฟองน้้า
ทะเลซึ่งเป็นเรื่องท่ีน่าเสียดายอย่างยิ่งหากไม่ได้ท้าการศึกษารวบรวมไว้ ในบริเวณนี้คาดว่าน่าจะมีความหลากหลาย
ทางชนิดของฟองน้้าทะเลค่อนข้างสูงและน่าจะมีการพบฟองน้้าชนิดใหม่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีการส้ารวจ
น้อยและมีการรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์น้อยแต่มีความหลากหลายของถิ่นอาศัยย่อยอยู่มาก ดังนั้นจึงมีความ
จ้าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องท้าการศึกษาความหลากหลายของชนิดฟองน้้าทะเลท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. เป็นองค์ความรู้ใหม่ในการวิจัยต่อไปโดย 
- ทราบความหลากหลายของชนิดฟองน้้าทะเลท่ีอาศัยอยู่ชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยตอนกลาง 
- ได้ตัวอย่างฟองน้้าทะเลท่ีสามารถใช้เป็นตัวอย่างเปรียบเทียบและอ้างอิงส้าหรับพื้นท่ีอ่าวไทยตอนกลาง

ของภูมิภาคทะเลจีนใต้ 
- ผลการศึกษาจะเป็นองค์ความรู้ใหม่ของการวิจัยเกี่ยวกับฟองน้้าทะเลของประเทศไทย ซึ่งคาดว่าน่าจะ

พบฟองน้้าทะเลบางชนิดท่ีเป็นชนิดใหม่ของโลก 
2. ผลการศึกษาสามารถให้บริการความรู้และสถานภาพปัจจุบันของฟองน้้าทะเลแก่ประชาชนและ

หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
3. ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีส้าคัญของการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของฟองน้้า

ทะเลในประเทศไทย และการวิจัยต่อยอดเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน 
4. บทความทางวิชาการและผลงานการวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ 
หน่วยงานท่ีน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้แก่  
- สถาบันการศึกษาท้ังหมดท่ีมีการเรียนการสอนวิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางทะเล เช่น มหาวิทยาลัย

บูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น  
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- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กรมอุทยานแห่งชาติฯ ส้านักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

- กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส้านักนายกรัฐมนตรี 
- องค์กรมหาชนของรัฐ และองค์กรเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย เป็นต้น 
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บทที่ 2 
การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งท่ีต้ังอยู่ในบริเวณท่ีมีสภาพภูมิศาสตร์ ท่ีเอื้ออ้านวยให้เกิดความหลากหลาย

ทางชีวภาพได้เป็นอย่างดี  ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ได้แก่ สภาพทางธรณีวิทยา ซึ่งเป็นลักษณะของเปลือกโลกท่ีเก่าแก่ 
มั่นคง มีสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นแนวค่ันระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิค จึงเป็นลักษณะคล้ายกับ
ชุมชนเช่ือมต่อ (Ecotone) ของมหาสมุทรท้ังสองแห่ง ประกอบกับประเทศไทยต้ังอยู่ใกล้เขตศูนย์สูตรของโลก 
และมีลมมรสุมพัดผ่านในทิศทางท่ีต่างกันตลอดปี ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จึงมีความเหมาะสมให้ส่ิงมีชีวิตท่ีอุบัติขึ้น
สามารถด้ารงชีวิตยืนยาวสืบพันธุ์ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพมากมายท้ังระบบนิเวศบนบกและทางทะเล 
ซึ่งได้มีผู้ประมาณว่าจ้านวนพืชและสัตว์ในประเทศไทยท่ีทราบช่ือแล้วมีประมาณ 31,958 ชนิด และท่ียังไม่ทราบ
อีกประมาณ 92,045 ชนิด ดังนั้นจึงประมาณว่าในประเทศไทยเรามีส่ิงมีชีวิตอยู่ประมาณ 124,003 ชนิด หรือร้อย
ละ 8.9 ของส่ิงมีชีวิตอยู่ในโลกท้ังหมด (ทวีศักดิ์ ปิยะกาญจน์, 2537; วิสุทธิ์ ใบไม้, 2538)  

ในประเทศไทยได้แบ่งพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ บริเวณทะเลอันดามัน  อีกสองส่วนอยู่ใน
อ่าวไทยคือ  บริเวณอ่าวไทยฝ่ังตะวันออก และอ่าวไทยฝ่ังตะวันตก ในสภาพปัจจุบันพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลของอ่าวไทย
ฝ่ังตะวันออกก้าลังอยู่ในสถานการณ์ท่ีน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เนื่องจากในบริเวณนี้รัฐบาลมีนโยบายในการท่ีจะพัฒนา
พื้นท่ีชายฝ่ังเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้้าลึก นอกจากนี้แล้วชายฝ่ังทะเลในบริเวณนี้ยังได้รับผลกระทบ
จากกิจกรรมของมนุษย์มาต้ังแต่อดีต เช่น การประมงโดยผิดวิธี การท่องเท่ียว ปัญหาน้้าท้ิงจากชุมชนชายฝ่ัง และ
การก่อสร้างชายฝ่ัง ผลจากกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อชนิดและการแพร่กระจายของส่ิงมีชีวิตใน
บริเวณชายฝ่ังทะเลซึ่งอาจจะส่งผลให้เส่ือมโทรมลง  
 ฟองน้้าทะเลจัดอยู่ไฟลัม Porifera ซึ่งเป็นสัตว์หลายเซลล์ท่ีโบราณกลุ่มหนึ่งปรากฏขึ้นบนโลกเมื่อ
ประมาณ 500 ล้านปีมาแล้ว ฟองน้้าทะเลในเขตร้อนมักจะมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง รูปทรงท่ีแปลกตา
และสีสันท่ีสวยงาม เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยย่อย (Micro-habitat) ของส่ิงมีชีวิตอื่นๆ ท้าให้ฟองน้้าเป็นสัตว์ท่ีน่าสนใจ
ท้ังทางด้านวิชาการและนักท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมาเยือนชายฝ่ังทะเล ฟองน้้าสามารถพบได้ท่ัวไปตามชายฝ่ัง
ทะเล ท้ังหาดหิน หาดทราย แหล่งหญ้าทะเลและแนวปะการัง โดยเฉพาะระบบนิเวศแนวปะการัง บางครั้งจะพบ
ฟองน้้าเป็นสัตว์ชนิดเด่นรองลงมาจากปะการัง (Bergquist, 1978; Van Soest, 1989) นอกจากนี้ฟองน้้ายังเป็น
แหล่งสารผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติท่ีน่าสนใจมากมายท้ังทางเคมีและการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์และเภสัชกรรม  
 ฟองน้้าแบ่งออกเป็น 4 Classes คือ Class Hexactinellida ได้แก่ ฟองน้้าแก้วซึ่งพบในทะเลลึก Class 
Calcarea ได้แก่ ฟองน้้าหินปูนซึ่งมีขนาดเล็ก พบในท่ีอับแสง Class Homoscleromorpha ได้แก่ ฟองน้้าตับไก่ท่ี
ไม่มีหนามฟองน้้าขนาดใหญ่ และClass Demospongiae ได้แก่ ฟองน้้าท่ีพบอยู่ท่ัวไปและมีจ้านวนชนิดมากท่ีสุด
ประมาณ 83 % ท่ีพบในโลกนี้ (Van Soest, et.al., 2015) Hooper (Hooper, 1997) ได้ประมาณว่า ฟองน้้าใน
กลุ่มนี้มีประมาณ 4,500 – 5,000 ชนิดและท่ีสูญพันธุ์ไปแล้วอีกไม่น้อยกว่า 14,000 ชนิด ในจ้านวนนี้ประกอบด้วย 
13 อันดับ 71 วงศ์ และ1,031 สกุล ส้าหรับในอ่าวไทย ซึ่งจัดอยู่ในเขต Indo-West Pacific Region ท่ีมีความ
หลากหลายของสัตว์ทะเลมากท่ีสุด Hooper ได้ประมาณว่าน่าจะมีฟองน้้าอยู่ประมาณไม่น้อยกว่า 1,200 ชนิด 
ในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา ฟองน้้าทะเลเริ่มเป็นสัตว์ท่ีมีผู้ให้ความสนใจในฐานะท่ีเป็นแหล่งสารผลิตภัณฑ์ทาง
ธรรมชาติมากมาย เช่น สารต้านจุลชีพ (Amade, et. al., 1982; Amade, et. al., 1987; Nair and Simidu, 
1987; McCaffrey and Endean, 1985) สารต่อต้านโรคเอดส์ (Hooper, 1997) Lohsiri, et al., 1994 ได้
ท้าการศึกษาฟองน้้าท่ีเก็บรวบรวมได้ท้ังจากอ่าวไทยและทะเลอันดามัน พบว่า ในจ้านวนฟองน้้าท้ังหมด 73 
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ตัวอย่าง มีฟองน้้า 30 ชนิดท่ีสามารถยับยั้งการพัฒนาการของไข่เม่นทะเลท่ีได้รับการผสมและยับยั้งเช้ือราและ
แบคทีเรียอีกหลายชนิด อย่างไรก็ตาม ทางคณะผู้วิจัยไม่สามารถท้าการจ้าแนกชนิดฟองน้้าได้มากนักเนื่องจากขาด
เอกสารและนักวิชาการท่ีสามารถจ้าแนกชนิดฟองน้้าได้  Kijjao, et al. (2003) ได้ค้นพบสารประกอบอนุพันธ์ชนิด
ใหม่ของ bromotyrosine จ้านวน 2 ชนิดจากฟองน้้าทะเล, Suberea cf. praetensa จากอ่าวไทย 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของฟองน้้าในประเทศ
ไทยพบว่า การศึกษาฟองน้้าทะเลจากประเทศไทยเริ่มปรากฏขึ้นในปี พ.ศ. 2468 โดย Dr. E. Topsent ได้พบ
ฟองน้้าชนิดใหม่จากอ่าวไทยคือ Prostylissa siamensis Topsent, 1925 ปัจจุบันได้มีการแก้ไขเป็น 
Amorphenopsis siamensis (Topsent, 1925) (Hooper and van Soest, 2000)   ส้าหรับการศึกษาฟองน้้า
ทะเลในประเทศโดยนักวิทยาศาสตร์ไทยเริ่มข้ึนในปี พ.ศ. 2505 โดย กรรณิการ์ บุณยัษฐิติ (กรรณิการ์, 2505) ได้
ท้าการศึกษาฟองน้้าท่ีเก็บรวบรวมไว้จากการออกภาคสนามของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และการส้ารวจทะเลจีนใต้ ภายใต้โครงการ NAGA (1959-1960) พบฟองน้้า ท้ังหมด 2 classes 7 
orders และ 10 families ต่อมาในปี พ.ศ. 2533-2534 ได้มีการส้ารวจและเก็บตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังใน
ทะเลร่วมระหว่างสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งออสเตรเลียและสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัย
บูรพา ในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน พบฟองน้้าทะเลจากอ่าวไทยประมาณ 30 ชนิด ในจ้านวนนี้
ได้รายงานฟองน้้าในบริเวณหมู่เกาะสมุยและเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 ชนิด (MaCauley, et al., 1993) 
Hooper, Kenedy and van Soest (2000) ได้จัดท้าบัญชีรายช่ือฟองน้้าทะเลในเขตทะเลจีนใต้ซึ่งอ่าวไทยเป็น
พื้นท่ีย่อยในภูมิภาคนี้และพบฟองน้้ามากกว่า 1,500 ชนิด และได้รายงานฟองน้้าทะเลท่ีพบในอ่าวไทย จ้านวน 22 
ชนิด ในจ้านวนนี้พบฟองน้้าในบริเวณหมู่เกาะสมุยจ้านวน 12 ชนิด Kritsanapuntu, et.al., 2001 ได้รายงาน
ฟองน้้าท่ีอาศัยอยู่ในแนวปะการังบริเวณอ่าวไทยฝ่ังตะวันออกจ้านวน 126 ชนิด สุเมตต์ ปุจฉาการ และคณะ 
(2546) ได้รายงานฟองน้้าทะเลจากการส้ารวจแนวปะการังบริเวณเกาะครามและเกาะใกล้เคียงพบฟองน้้าทะเลใน 
class Demospongiae ท้ังหมดจ้านวน 44 ชนิด จาก 31 genera 26 families และ 11 orders สุเมตต์ ปุจฉา
การและคณะ (2547) ได้รายงานฟองน้้าทะเลท่ีพบจากการส้ารวจความหลากหลายทางชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลังในแนวปะการังจังหวัดชลบุรี พบฟองน้้าทะเล class Demospongiae จ้านวน 52 ชนิดและฟองน้้าหินปูน 
(Class Calcarea) 2 ชนิด Putchakarn, et al. (2004) ได้รายงานฟองน้้าชนิดใหม่, Cladocroce burapha ท่ี
พบบริเวณหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี สุเมตต์ ปุจฉาการ (Putchakarn, 2006) ได้รายงานฟองน้้าทะเลท่ีพบในอ่าว
ไทยจ้านวน 56 ชนิด สุเมตต์ ปุจฉาการ (Putchakarn, 2007) ได้รายงานฟองน้้าทะเลท่ีพบในบริเวณหมู่เกาะทะเล
ใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชท้ังหมด 45 ชนิด คมสัน หงภัทรคีรีและคณะ (2551) ได้รายงาน
ฟองน้้าทะเลท่ีพบในแนวปะการังบริเวณเกาะกา จังหวัดชุมพรจ้านวน 13 ชนิด สุเมตต์ ปุจฉาการและคณะ  
(2551ก, 2551ข) ได้รายงานฟองน้้าทะเลท่ีพบในจังหวัดชลบุรีและระยองจ้านวน 62 ชนิด จาก 11 อันดับ 33 วงศ์
และ 39  สกุล ในจ้านวนนี้พบฟองน้้าท่ีพบครั้งแรกในน่านน้้าไทยจ้านวน 7 ชนิดและจังหวัดจังหวัดจันทบุรีถึง
จังหวัดตราด พบฟองน้้าท้ังส้ิน 72 ชนิด จาก 11 อันดับ 37 วงศ์และ 50  สกุล ในจ้านวนนี้พบฟองน้้าท่ีพบครั้ง
แรกในน่านน้้าไทยจ้านวน 3 ชนิด สุเมตต์ ปุจฉาการ (2554) ได้รายงานฟองน้้าทะเลท่ีพบบริเวณหมู่เกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโครงการวิจัยเรื่อง “ความหลากหลายทางชนิดของฟองน้้าทะเลท่ีอาศัยอยู่ตามชายฝ่ังทะเล
อ่าวไทยฝ่ังตะวันตก” ระหว่างวันท่ี 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2553 รวม 7 จุดส้ารวจ พบฟองน้้าทะเล 10 
อันดับ 25 วงศ์ 35 สกุล และ 50 ชนิด ฟองน้้าทะเลท่ีพบครั้งแรกในประเทศไทย 2 ชนิดคือ ฟองน้้าเคลือบสีด้า, 
Corticium niger Pulitzer-Finali, 1996 และฟองน้้าแผ่นสีส้ม, Higginsia massalis Cater, 1885 โดย Order 
Haplosclerida เป็นกลุ่มฟองน้้าพบมากท่ีสุด (17 ชนิด) และมีความเด่นในพื้นท่ีศึกษามากท่ีสุด รองลงมาคือ 
Order Poecilosclerida พบ 9 ชนิด สุเมตต์ ปุจฉาการ (2555) ได้รายงานฟองน้้าทะเลบริเวณหมู่เกาะทะเลชุมพร 
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จังหวัดชุมพร ระหว่างวันท่ี  5-13 มีนาคม 2554 รวม 8 จุดส้ารวจ รวบรวมตัวอย่างได้ท้ังหมด 125 ตัวอย่าง และ
สามารถจ้าแนกชนิดฟองน้้าทะเลได้ จ้านวน 11 อันดับ 24 วงศ์ 35 สกุล และ 50 ชนิด Order Haplosclerida 
เป็นกลุ่มฟองน้้าพบมากท่ีสุด (17 ชนิด) และมีความเด่นในพื้นท่ีศึกษามากท่ีสุด รองลงมาคือ Order 
Poecilosclerida พบ 13 ชนิด ฟองน้้าทะเลท่ีพบครั้งแรกในประเทศไทย 1 ชนิดคือ ฟองน้้าสีขาวใส, 
Desmapsamma sp. ฟองน้้าทะเลท่ีพบเป็นชนิดเด่นและพบแพร่กระจายมากท่ีสุดคือ ฟองน้้าต้นไม้สีด้า, 
Pachastrissa nux De Laubenfels (1954), ฟองน้้าสีน้้าเงิน, Neopetrosia  sp. “blue”,  ฟองน้้าเคลือบสีม่วง
, Gelliodes sp. “purple” สุเมตต์ ปุจฉาการ (2556) ท้าการส้ารวจและเก็บตัวอย่างฟองน้้าทะเลบริเวณหมู่เกาะ
เต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันท่ี  24-30 มีนาคม 2555 รวม 11 จุดส้ารวจ รวบรวมตัวอย่างได้ท้ังหมด 165 
ตัวอย่าง และสามารถจ้าแนกชนิดฟองน้้าทะเลได้ จ้านวน 12 อันดับ 24 วงศ์ 35 สกุล และ 51 ชนิด Order 
Haplosclerida เป็นกลุ่มฟองน้้าพบมากท่ีสุด (18 ชนิด) และมีความเด่นในพื้นท่ีศึกษามากท่ีสุด รองลงมาคือ 
Order Poecilosclerida (12 ชนิด) ฟองน้้าทะเลท่ีพบครั้งแรกในน่านน้้าไทย 2 ชนิดคือ ฟองน้้าเคลือบบางสีส้ม , 
Lissodendoryx (Ectyodoryx) sp. “orange” และฟองน้้าปะการังสีฟ้า, Cladocroce sp. “blue” ฟองน้้า
ทะเลท่ีพบเป็นชนิดเด่นและพบแพร่กระจายมากท่ีสุดคือ ฟองน้้าเคลือบแข็งสีม่วง, Xestospongia sp. “purple” 
รองลงมาคือฟองน้้าสีน้้าเงิน, Neopetrosia  sp. “blue”,   ฟองน้้าถูตังสีด้า, Cacospongia sp. “black” 
ฟองน้้าท่ีพบจากการส้ารวจส่วนมากเป็นฟองน้้าท่ีพบได้ท่ัวไปในบริเวณอ่าวไทยฝ่ังตะวันออกและเขตทะเลจีนใต้   
สุเมตต์ ปุจฉาการ (2557) ท้าการส้ารวจและเก็บตัวอย่างฟองน้้าทะเลบริเวณหมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัด
นครศรีธรรมราชในโครงการวิจัยเรื่อง ความหลากหลายทางชนิดของฟองน้้าทะเลบริเวณชายฝ่ังทะเลอ่ าวไทย
ตอนกลาง ประจ้าปีงบประมาณ 2556 โดยท้าการส้ารวจฟองน้้าทะเลท่ีอาศัยอยู่ในระบบนิเวศแนวปะการัง หาด
หิน หาดทราย ระหว่างวันท่ี 1-6 มีนาคม 2556 รวมทั้งส้ิน 4 จุดส้ารวจ โดยการด้าน้้าแบบเครื่องช่วยหายใจใต้น้้า 
(Scuba diving) และแบบผิวน้้า สุ่มส้ารวจและเก็บตัวอย่างตลอดท้ังพื้นท่ีศึกษาในเวลากลางวันต้ังแต่ชายฝ่ังทะเล
ออกไปจนถึงขอบนอกแนวในแต่ละระบบนิเวศ สามารถรวบรวมตัวอย่างได้ท้ังหมด 92 ข้อมูลและจ้าแนกชนิด
ฟองน้้าทะเลได้ 45 ชนิด จาก 35 สกุล 25 วงศ์ และ 10 อันดับ ในจ้านวนนี้พบฟองน้้าท่ียังไม่เคยรายงานว่าพบใน
พื้นท่ีหมู่เกาะทะเลใต้ 3 ชนิด ได้แก่ Cladocroce sp. “grey”, Haliclona (Reniera) sp. “white” และ 
Suberea praetensa (Row, 1911) กลุ่มของฟองน้้าท่ีพบมากท่ีสุดคือ Order Haplosclerida (15 ชนิด) 
รองลงมาคือ Order Poecilosclerida (8 ชนิด) และรูปทรงการเจริญแบบเคลือบเป็นฟองน้้ากลุ่มเด่น 
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บทที่ 3 
อุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 
การส ารวจภาคสนามและเก็บตัวอย่างฟองน้ าทะเล 

การศึกษาในครั้งนี้ได้ท้าการส้ารวจความหลากหลายทางชนิดของฟองน้้าทะเลท่ีอาศัยอยู่ในระบบนิเวศ
ทางทะเลต่างๆ เช่น แนวปะการัง พื้นท้องทะเล บริเวณพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลของหมู่เกาะเต่า อ้าเภอเกาะพงัน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี (ภาพที่ 1 และแผ่นภาพที่ 1) โดยการด้าน้้าแบบเครื่องช่วยหายใจใต้น้้า (Scuba diving) และการด้า
น้้าแบบผิวน้้า (Skin Diving) สุ่มส้ารวจและเก็บตัวอย่างตลอดท้ังพื้นท่ีศึกษาในเวลากลางวัน (Day time) ต้ังแต่
ชายฝ่ังทะเลออกไปจนถึงขอบนอกแนวในแต่ละระบบนิเวศ ตัวอย่างท่ีพบจะท้าการบันทึกภาพใต้น้้า ต้าแหน่งและ
ความลึกท่ีพบ ท้าการเก็บรักษาตัวอย่างด้วยเอธานอล 70 % จากนั้นท้าการเก็บตัวอย่างใส่ในถุงพลาสติกซิปเพื่อ
น้าไปจ้าแนกชนิดในห้องปฏิบัติการต่อไป 

 

 
ภาพที่ 1 สถานีส้ารวจและเก็บตัวอย่างฟองน้้าบริเวณหมู่เกาะเต่า อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี 
 
ระยะเวลาและพื้นที่ส ารวจ  
ท้าการส้ารวจและเก็บตัวอย่างจ้านวน 1 ครั้ง ระหว่างวันท่ี 21-24 เมษายน พ.ศ. 2557 รวมท้ังส้ิน 8 

จุดส้ารวจ สามารถรวบรวมตัวอย่างและข้อมูลฟองน้้าทะเลได้ท้ังหมด 100 ข้อมูลและตัวอย่างท่ีน้ามาท้าการ
จ้าแนกชนิดเป็นหลักฐานอ้างอิง 68 ตัวอย่าง ดังนี้คือ 
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จุดส ารวจที่ 1 รหัสจุดส้ารวจ: TAO57-A วันท่ี 21 เมษายน 2557 อ่าวม่วง เกาะเต่า ทิศเหนือ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี, Latitude 10o 07' 15.46'' N Longitude 99o 50' 06.67'' E แนวปะการังบน
พื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบก้อน สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น สามารถเก็บ
รวบรวมฟองน้้าทะเลได้ 13 ข้อมูล และตัวอย่างอ้างอิง 12 ตัวอย่าง 

จุดส ารวจที่ 2 รหัสจุดส้ารวจ: TAO57-B วันท่ี 21 เมษายน 2557 อ่าวสอง เกาะนางยวน ทิศ
ตะวันออก จังหวัดสุราษฎร์ธานี, Latitude 10o 07' 09.11'' N Longitude 99o 48' 54.98'' E 
แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบก้อน แผ่นใบเป็นชนิดเด่น 
สามารถเก็บรวบรวมฟองน้้าทะเลได้ 14 ข้อมูล และตัวอย่างอ้างอิง 6 ตัวอย่าง 

จุดส ารวจที่ 3 รหัสจุดส้ารวจ: TAO57-C วันท่ี 22 เมษายน 2557 อ่าวเมา เกาะเต่า ทิศตะวันออก 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี, Latitude 10o 05' 28.18'' N Longitude 99o 51' 11.46'' E แนว
ปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบก้อน สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น 
สามารถเก็บรวบรวมฟองน้้าทะเลได้ 17 ข้อมูล และตัวอย่างอ้างอิง 9 ตัวอย่าง 

จุดส ารวจที่ 4 รหัสจุดส้ารวจ: TAO57-D วันท่ี 22 เมษายน 2557 อ่าวลึก ทิศเหนือ เกาะเต่า ทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, Latitude 10o 04' 17.66'' N Longitude 99o 50' 
29.59'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงก้อน แบบกิ่ง สมองเป็น
ชนิดเด่น สามารถเก็บรวบรวมฟองน้้าทะเลได้ 7 ข้อมูล และตัวอย่างอ้างอิง 5 ตัวอย่าง 

จุดส ารวจที่ 5 รหัสจุดส้ารวจ: TAO57-E วันท่ี 23 เมษายน 2557 กงทรายแดง (หินฉลาม) เกาะเต่า 
ทิศใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, Latitude 10o 03' 39.50'' N Longitude 99o 50' 48.55'' E 
กองหินโผล่พ้นน้้า หน้าผาใต้น้้า แนวปะการังรอบกองหิน ปะการังรูปทรงแบบเคลือบ 
(Galaxea sp.) และก้อนเป็นชนิดเด่น สามารถเก็บรวบรวมฟองน้้าทะเลได้ 13 ข้อมูล และ
ตัวอย่างอ้างอิง 13 ตัวอย่าง 

จุดส ารวจที่ 6 รหัสจุดส้ารวจ: TAO57-F วันท่ี 23 เมษายน 2557 อ่าวแหลมเจตากัง (หาดจุลเจือ) 
เกาะเต่า ทิศตะวันออกเฉียงใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, Latitude 10o 04' 04.44'' N 
Longitude 99o 49' 01.63'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดทราย ปะการังรูปทรง
แบบแผ่นใบ กิ่ง ก้อน สลับกับปะการังเห็ด เป็นชนิดเด่น สามารถเก็บรวบรวมฟองน้้าทะเลได้ 
8 ข้อมูล และตัวอย่างอ้างอิง 6 ตัวอย่าง 

จุดส ารวจที่ 7 รหัสจุดส้ารวจ: TAO57-G วันท่ี 24 เมษายน 2557 หินเขียว เกาะนางยวน ทิศเหนือ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี, Latitude 10o 07' 26.69'' N Longitude 99o 48' 39.19'' E แนว
ปะการังบนก้อนหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบก้อน แผ่นใบเป็นชนิดเด่น  สามารถเก็บ
รวบรวมฟองน้้าทะเลได้ 20 ข้อมูล และตัวอย่างอ้างอิง 9 ตัวอย่าง 

จุดส ารวจที่ 8 รหัสจุดส้ารวจ: TAO57-H วันท่ี 24 เมษายน 2557 หาดทรายรี ทิศเหนือ เกาะเต่า ทิศ
ตะวันตก จังหวัดสุราษฎร์ธานี, Latitude 10o 06' 08.65'' N Longitude 99o 49' 30.80'' E 
แนวปะการังบนพื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบแผ่นใบ สลับกับก้อน เป็นชนิดเด่น สามารถเก็บ
รวบรวมฟองน้้าทะเลได้ 8 ข้อมูล และตัวอย่างอ้างอิง 4 ตัวอย่าง 
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a. สภาพแนวปะการัง อ่าวม่วง เกาะเต่า (TAO57-A)  b. สภาพแนวปะการัง อ่าวสอง เกาะนางยวน (TAO57-B) 

 

 

 
c. สภาพแนวปะการัง อ่าวเมา เกาะเต่า (TAO57-C)  d. สภาพแนวปะการัง อ่าวลึก เกาะเต่า (TAO57-D) 

 

 

 
e. สภาพแนวปะการัง กงทรายแดง เกาะเต่า (TAO57-E)  f. สภาพแนวปะการัง อ่าวแหลมเจตากัง เกาะเต่า (TAO57-F) 

 

 

 
g. สภาพแนวปะการัง หินเขียว เกาะนางยวน (TAO57-G)  h. สภาพแนวปะการัง หาดทรายรี เกาะเต่า (TAO57-H) 

 

แผ่นภาพที่ 1 สภาพระบบนิเวศใต้น้้าบริเวณจุดส้ารวจหมูเ่กาะเต่า อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี 
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การบันทึกข้อมูลตัวอย่าง ฟองน้้าจะถูกบันทึกภาพใต้น้้า พร้อมบันทึกข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบ
การศึกษาชนิด เช่น ถิ่นที่อยู่อาศัยย่อย ความลึก วัตถุใต้น้้าท่ีเกาะติด วันท่ีเก็บตัวอย่าง ต้าแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
รวมทั้งลักษณะทางสัณฐานวิทยาเบื้องต้น เช่น สีภายนอกและภายใน ลักษณะและการกระจายตัวของท่อน้้า เข้า
และท่อน้้าออก รูปทรงการเจริญเติบโต เป็นต้น  

การเก็บรักษาตัวอย่าง ก่อนท้าการเก็บตัวอย่างจะท้าการถ่ายภาพฟองน้้าไว้อีกครั้งเนื่องจากฟองน้้า
บางชนิดมีการเปล่ียนสีเมื่อดองในแอลกอฮอล์ หลังจากนั้นฟองน้้าจะถูกตรึงและเก็บรักษาด้วยการดองในเอธานอล 
(EtOH) 70 % หลังจากนั้นน้าฟองน้้ามาท้าการจ้าแนกชนิดในห้องปฏิบัติการ 

การปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย  
การตรวจสอบลักษณะทางโครงสร้างของร่างกาย (Skeleton) โดยประยุกต์จากวิธีของ Putchakarn, 

et .al. (2004) โดยการตัดเนื้อเยื่อตัวอย่างฟองน้้า บริเวณผิวฟองน้้า (Tangential section) และตัดตามขวาง 
(Perpendicular section) ศึกษาลักษณะและองค์ประกอบของสปิคุล เส้นใยฟองน้้า (Spongin fibers) และ
โครงสร้างการจัดเรียงตัวของสปิคุลและเส้นใยฟองน้้า บันทึกข้อมูลและเปรียบเทียบกับเอกสารอ้างอิง 

การตรวจสอบลักษณะและขนาดของสปิคุล (Spicules) ของฟองน้้าโดยประยุกต์จากวิธีของ 
Putchakarn, et .al.  (2004) น้าสปิคุลมาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ ศึกษาประเภทและวัดขนาดของสปิคุลโดยใช้
ค่าเฉล่ียเป็นไมครอนจากจ้านวนสปิคุลแต่ละประเภทไม่น้อยกว่า 25 ซ้้า บันทึกผลและน้าข้อมูลไปเปรียบเทียบกับ
เอกสารอ้างอิงในการจ้าแนกชนิด 

การจ้าแนกชนิดฟองน้้าทะเล ท้าการศึกษารายละเอียดสัณฐานวิทยาของตัวอย่างฟองน้้าท่ีได้จากการ
ส้ารวจภาคสนามและห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูล และท้าการวินิจฉัยช่ือวิทยาศาสตร์ตัวอย่างฟองน้้าโดยการ
เปรียบเทียบเอกสารอ้างอิง ซึ่งในระดับ Orders, Families และ Genera จะท้าการเปรียบเทียบจาก Hooper 
and Soest (2000) Systema Porifera และ Boury-Esnault and Rützler (1997) Thesaurus of sponge 
morphology เป็นหลัก ส่วนในระดับชนิด (Species level) ท้าการเปรียบเทียบจากเอกสารอ้างอิงต่างๆท่ีได้เก็บ
รวบรวมไว้และยืนยันข้อมูลจากฐานข้อมูลฟองน้้าโลก: World Porifera Database  

การบันทึกข้อมูลตัวอย่าง ฟองน้้าจะถูกบันทึกภาพใต้น้้า พร้อมบันทึกข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบ
การศึกษาชนิด เช่น ถิ่นที่อยู่อาศัยย่อย ความลึก วัตถุใต้น้้าท่ีเกาะติด วันท่ีเก็บตัวอย่าง ต้าแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
รวมทั้งลักษณะทางสัณฐานวิทยาเบื้องต้น เช่น สีภายนอกและภายใน ลักษณะและการกระจายตัวของท่อน้้า เข้า
และท่อน้้าออก รูปทรงการเจริญเติบโต เป็นต้น  

การเก็บรักษาตัวอย่าง ก่อนท้าการเก็บตัวอย่างจะท้าการถ่ายภาพฟองน้้าไว้อีกครั้งเนื่องจากฟองน้้า
บางชนิดมีการเปล่ียนสีเมื่อดองในแอลกอฮอล์ หลังจากนั้นฟองน้้าจะถูกตรึงและเก็บรักษาด้วยการดองในเอธานอล 
(EtOH) 70 % หลังจากนั้นน้าฟองน้้ามาท้าการจ้าแนกชนิดในห้องปฏิบัติการ 

การปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย  
1. การตรวจสอบลักษณะทางโครงสร้างของร่างกาย (Skeleton) โดยประยุกต์จากวิธีของ 

Putchakarn, et .al. (2004) โดยการตัดเนื้อเยื่อตัวอย่างฟองน้้า บริเวณผิวฟองน้้า (Tangential section) และ
ตัดตามขวาง (Perpendicular section) ศึกษาลักษณะและองค์ประกอบของสปิคุล เส้นใยฟองน้้า (Spongin 
fibers) และโครงสร้างการจัดเรียงตัวของสปิคุลและเส้นใยฟองน้้า บันทึกข้อมูลและเปรียบเทียบกับเอกสารอ้างอิง 
(แผ่นภาพที่ 2) 



11 
 

2. การตรวจสอบลักษณะและขนาดของสปิคุล (Spicules) ของฟองน้้าโดยประยุกต์จากวิธีของ 
Putchakarn, et .al.  (2004) น้าสปิคุลมาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ ศึกษาประเภทและวัดขนาดของสปิคุลโดยใช้
ค่าเฉล่ียเป็นไมครอนจากจ้านวนสปิคุลแต่ละประเภทไม่น้อยกว่า 25 ซ้้า บันทึกผลและน้าข้อมูลไปเปรียบเทียบกับ
เอกสารอ้างอิงในการจ้าแนกชนิด (แผ่นภาพที่ 3) 

3. การจ้าแนกชนิดฟองน้้าทะเล ท้าการศึกษารายละเอียดสัณฐานวิทยาของตัวอย่างฟองน้้าท่ีได้จาก
การส้ารวจภาคสนามและห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูล และท้าการวินิจฉัยช่ือวิทยาศาสตร์ตัวอย่างฟองน้้าโดย
การเปรียบเทียบเอกสารอ้างอิง ซึ่งในระดับ Orders, Families และ Genera จะท้าการเปรียบเทียบจาก Hooper 
and Soest (2000) Systema Porifera และ Boury-Esnault and Rützler (1997) Thesaurus of sponge 
morphology เป็นหลัก ส่วนในระดับชนิด (Species level) ท้าการเปรียบเทียบจากเอกสารอ้างอิงต่างๆท่ีได้เก็บ
รวบรวมไว้ 

 

 
 

แผ่นภาพที่ 2 การตัดเนื้อเยื่อฟองน้้าเพื่อใช้ในการจ้าแนกชนิด 

Tangential section 

Perpendicular section 
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แผ่นภาพที่ 3 การตรวจสอบลักษณะและขนาดของสปิคุล 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ (ดัดแปลงจากBoury-Esnault and Rützler, 1997) 
1. ลักษณะทั่วไปของฟองน้ า (Macroscopical Features):  
Arborescent: Erect, branching habit, tree-like in appearance. (แผ่นภาพท่ี 4a) 
Areolated: Surface covered by numerous circular ectosomal areas. (แผ่นภาพท่ี 4b) 
Branching: Spreading out in branches. 
Caliculate: Cup shaped. (แผ่นภาพท่ี 4c) 
Clathrate: Resembling open latticework. (แผ่นภาพท่ี 4d) 
Clavate: Club shaped. (แผ่นภาพท่ี 4e) 
Columnar: Shape of solid, erect cylinder. (แผ่นภาพท่ี 4f) 
Compressible: Easily squeezed. 
Conulose: Surface with numerous cone-shaped projections raised up by underlying 

skeleton. (แผ่นภาพท่ี 4g) 
Corrugated: Surface with alternating parallel ridges and grooves. (แผ่นภาพท่ี 4h) 
Crateriform: Massive shape, with a broad base and large central depression. 
Digitate: Deeply divided, finger-like outgrowths from basal mass. (แผ่นภาพท่ี 4i) 
Encrusting: Thin, sheet-like sponge coating of the substrate. (แผ่นภาพท่ี 4j) 
Endolithic:  Occupying cavities in hard substrata. 
Endopsammic:  Main part of body buried in sand. (แผ่นภาพท่ี 4k) 
Erect: General term for having a vertical (away from substrate) growth strategy. 

conc. nitric acid 
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Excavating: Living in galleries or cavities bored into limestone or other calcareous materials. 
(แผ่นภาพท่ี 4l) 

Firm: Solid, requires considerable pressure to deform sponge. 
Fistule: A tube-like protuberance projecting from the sponge surface. (แผ่นภาพท่ี 4m) 
Flabellate:  Fan shaped. (แผ่นภาพท่ี 4n) 
Flagelliform:  Shaped as a single, very long, erect branch. (แผ่นภาพท่ี 4o) 
Foliaceous:  In the form of a leaf. 
Fragile:  Easily broken. 
Friable: Easily broken, delicate, brittle. 
Globular:  Ball shaped, spherical. 
Glutinous: Sticky. 
Hard:  Firm consistency, unyielding to pressure. 
Hispid: Surface with long and scattered spicular projections. (แผ่นภาพท่ี 4p) 
Honeycombed: Surface with polygonal pattern of ridges. (แผ่นภาพท่ี 4q) 
Incompressible:  Not easily squeezed. 
Infundibuliform:  Funnel shaped. (แผ่นภาพท่ี 4r) 
Lamellate:  Plate-like erect. 
Limp:  Soft to the point of collapsing out of water. 
Lobate:  Having rounded projections. 
Massive:  Large, compact structure without definable shape. 
Ovate:  Egg shaped or ellipsoid. (แผ่นภาพท่ี 4s) 
Palmate:  Hand shaped. (แผ่นภาพท่ี 4t) 
Papilla: Nipple-like protuberance projecting from the sponge surface and bearing either 

ostia, oscular, or both. (แผ่นภาพท่ี 4u) 
Pedunculate:  Supported by a short stalk containing choanosome. (แผ่นภาพท่ี 4v) 
Pinnate:  Feather shaped. (แผ่นภาพท่ี 4w) 
Platy:  Thickly lamellate, usually in horizontal orientation. 
Polymorphic:  Occurring in different shapes. 
Punctate: Surface appearing dotted because of microscopic pores. 
Repent: Growing along or just above the substrate, simple or branching, attaching to the 

substrate at intervals. (แผ่นภาพท่ี 4x) 
Resilient: Resumes original shape after deformation. 
Ribbed: Surface with series of ridges; ridges not necessarily parallel. (แผ่นภาพท่ี 4y) 
Rooted: Anchored to or into substrate with root-like processes. 
Rubbery: Resilient and tough. 
Rugose: Having a rough and ridged surface. (แผ่นภาพท่ี 4z) 
Sessile: Permanently attached to substrate. 
Smooth: Surface without any projections. 
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Soft: Yielding to pressure, easily torn. 
Spiny: Surface with scattered, stiff, and sharp spicular or fiber projections. 
Stipitate: Supported by a long stalk. 
Stoloniferous:  Condition in which distinct, massive parts of a sponge are interconnected by 

repent, rope-like structures. 
Sulcate: Furrowed with longitudinal, or meandering. 
Tough: Resistant to tearing. 
Tubular: Shape of hollow, erect cylinder. 
Turbinate: Resembling an inverted cone. 
Velvety:  Surface with dense, short spicular projections, feeling soft and smooth to the touch. 
Verrucose: Warty. (แผ่นภาพท่ี 4aa) 
Vesicular: Hollow, bladder-like. 
Villose: Surface shaggy, with dense, long spicular bundles. 
 
2. การเรียงตัวของโครงร่างร่างกายฟองน้ า Architecture of Demospongiae: the skeleton   
Accessory spicule: A category of megasclere echinating the primary skeleton. 
Accretive: Regularly anisotropic reticulation with ascending fibres or tracts and 

interconnecting fibers or tracts about equal in thickness. (แผ่นภาพท่ี 5c) 
Alveolate: Skeleton arranged around choanosomal cavities. (แผ่นภาพท่ี 5a) 
Anastomosing: Tracts, lines, or fibers are interconnected. 
Anisotropic skeleton: Reticulate skeleton with primary and secondary tracts, lines, or fibres. 

(แผ่นภาพท่ี 5b) 
Ascending fiber/tract/line: Primary fiber, tract, or line. (แผ่นภาพท่ี 5b) 
Axial skeleton: A type of skeletal organization in which some components are condensed 

to form a central region or axis. 
Axinellid skeleton: Structure with a dense core of parallel fibers or strands fanning out 

toward the periphery of a sponge. (แผ่นภาพท่ี 5d) 
Bark: The dense area of compacted spongin surrounding the central zone in pithed fibers. 

(แผ่นภาพท่ี 5r) 
Basal spongin plate: A spongin layer covering the substratum. (Figure 5e) 
Bouquet: Ectosomal brush of spicules perpendicular to the surface of the sponge, with 

pointed ends outward. (แผ่นภาพท่ี 5f) 
Choanosomal skeleton: Skeleton of the main body, supporting the canal system and 

responsible for the form of the sponge. 
Choristid (= Astrophorid): Predominantly radiate, occasionally confused arrangement of 

megascleres including triaenes with cladome outward, lacking spongin, and commonly with 
a cortex. (แผ่นภาพท่ี 5g) 

Clathrate skeleton: Polyhedral arrangement of fibroreticulate sheets. 
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Clathriid skeleton: Isodictyal or subisodictyal arrangement of fibers cored and/or echinated 
by styles in the family Microcionidae. (แผ่นภาพท่ี 5i) 

Collagen fascicle: A dense band of intercellular collagen fibrils, which has a skeletal role in 
some sponge. (แผ่นภาพท่ี 5j) 

Compound (= fasciculate, trellised) fiber: Several fibers merged or intricately 
interconnected. (แผ่นภาพท่ี 5k) 

Confused skeleton:  Irregularly positioned megascleres. (แผ่นภาพท่ี 5l) 
Cored fiber: A fiber that incorporates indigenous spicules or foreign material (spicules and 

sediment); coring may be light and limited to a central axis or may fill in the whole fiber. 
(แผ่นภาพท่ี 5m) 

Cortex: A superficial region of a sponge reinforced by a special organic or inorganic skeleton. 
(แผ่นภาพท่ี 5n) 

Cortical skeleton: Ectosomal skeleton reinforced by a layer of special skeleton elements. 
Dendritic skeleton: A skeleton consisting of single or ramifying fibers or tracts that branch 

(tree-like branching) but rarely anastomose. (แผ่นภาพท่ี 5o) 
Echinating spicule: Megasclere that protrudes from the spongin plate, a fibre, or a spicule 

tract. (แผ่นภาพท่ี 5p) 
Ectochrote: Outer layer of the cortex. (แผ่นภาพท่ี 5h) 
Ectosomal skeleton: Skeleton found in the superficial region of a sponge, distinct from that 

of the choanosome. (แผ่นภาพท่ี 5q) 
Extra-axial skeleton: Structurally distinct skeleton arising from or surrounding an axial region. 
Fibre (or Fiber): A column (strand, thread) of spongin forming a reticulate or dendritic 

skeleton, with or without indigenous spicules or foreign material. 
Fibroreticulate: Forming a net composed of fibers. 
Halichondrioid skeleton: Confused skeleton except at the surface; choanosomal skeleton 

may be in vague tracts. 
Hispidation: Spicules projecting through the pinacoderm. 
Homogeneous fiber: A fiber without central pith and without conspicuous layers. (Figure 5s) 
Hymedesmioid (= leptoclathriid) skeleton: Skeleton of encrusting sponge where 

monactine megascleres are arranged singly with heads fixed to a basal plate of spongin 
and points directed outward. (แผ่นภาพท่ี 5t) 

Interstitial (= auxillary) spicule: Free choanosomal spicule not included in tracts or fibers, 
common in subectosomal skeleton. 

Irciniid filament: Long, slender (0.5-15 µm thick) spongin element, terminally knobbed; 
intertwined or free in the sponge body. (แผ่นภาพท่ี 5u) 

Isodictyal reticulation: Isotropic reticulation in which the meshes are triangular and have 
side one spicule long. (แผ่นภาพท่ี 5v, 5q) 
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Isotropic reticulation: Reticulation without differentiation into primary or secondary fibers, 
tracts, or lines. (แผ่นภาพท่ี 5a, 5w) 

Laminated (= stratified) fiber: A fiber in which concentric layers are visible. (แผ่นภาพท่ี 5x) 
Lax (= loose, vague) skeleton: Skeleton lacking clear tracts or fibers. (แผ่นภาพท่ี 5y) 
Line of spicules: Unispicular tract. (แผ่นภาพท่ี 5z) 
Microcionid: Structure of microcionid sponges in which spicules project from an elevation of 

the basal plate of spongin. (แผ่นภาพท่ี 5aa) 
Multispicular fibre (tract):  Fiber or tract composed of six or more spicules adjacent to one 

another. 
Node: Junction of spicule tips cemented by spongin. (แผ่นภาพท่ี 5ab) 
Palisade: Perpendicular arrangement of ectosomal spicules, with points directed outward. 

(แผ่นภาพท่ี 5ac) 
Paratangential skeleton: Arrangement of ectosomal spicules intermediate between the 

palisade and tangential type. (แผ่นภาพท่ี 5ad) 
Parchment: Tangential ectosomal skeleton in which the megascleres are arranged in a tight 

feltwork. (แผ่นภาพท่ี 5ae) 
Paucispicular fiber (tract): Fiber or tract with two to five megascleres adjacent to one 

another. (แผ่นภาพท่ี 5af) 
Plumoreticulate skeleton: A type of plumose skeletal construction in which cross-

connections occur. (แผ่นภาพท่ี 5ah) 
Plumose skeleton: A type of skeletal construction made of primary fibers or spicule tracts 

from which skeletal elements radiate obliquely. (แผ่นภาพท่ี 5ai) 
Primary (= main, ascending) fiber: An ascending fiber ending at a right angle to the surface. 

(แผ่นภาพท่ี 5aj) 
Radiate skeleton: A type of skeleton in which the structural components diverge from a 

central region toward the sponge surface. (แผ่นภาพท่ี 5ak)  
Reticulate skeleton: Three-dimensional network of fibers, tract, lines, or single spicules. 

(แผ่นภาพท่ี 5al) 
Secondary (= connecting) fiber: In a reticulate skeleton, a fiber that links the primary fibers. 
Skeleton: All structures supporting and protecting the sponge body. 
Spiculation: General term for spicule complement. 
Spicule: A component of the mineral skeleton typically composed of silica or calcium 

carbonate. (แผ่นภาพท่ี 5am) 
Spongin: Skeletal substance in Demospongiae made up of collagen microfibrils of ~ 10 µm 

diameter. 
Tangential skeleton: Ectosomal skeleton arranged parallel to the surface. (แผ่นภาพท่ี 5an) 
Tertiary fiber: In a reticulate skeleton, a fiber interconnecting the secondary fibers.               

(แผ่นภาพท่ี 5ag) 
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Tract: A column of aligned megascleres. (แผ่นภาพท่ี 5ao) 
Unispicular fiber, tract:  A single aligned row of megascleres. (แผ่นภาพท่ี 5ap) 

3. หนามฟองน้ า Spicules of Demospongiae 
Acantho-: Prefix meaning spined, as in acanthostyle or acanthomicrorhabd. (แผ่นภาพท่ี 6a) 
Acerate: Pointed like a needle; adjective referring to the extremities of megascleres. 
Actine: A centered ray containing an axis or axial canal. 
Ala: One of the thin, wing-like or spatulate structures in each recurved portion of a chela. 

The anterior ala is the one facing the shaft; others are lateral alae. 
Amphiaster: A microsclere with microspined rays radiating from both ends of a shaft;        

the rays are shorter than the shaft. (แผ่นภาพท่ี 6y) 
Amphitriaene: A double triaene with a short rhabd bearing two opposed cladomes.         

(แผ่นภาพท่ี 6c) 
Anatriaene: A triaene in which clads are sharply curved backward. (แผ่นภาพท่ี 6f) 
Anchorate chela: An isochela with three or more free alae (at each end) in the form of 

recurved processes shaped like anchor claws or anchor blades with two incipient lateral 
alae fused with the shaft over their entire length and a gently curved, not abruptly arched 
shaft. An anchorate chela with three teeth is called a tridendate chela. (แผ่นภาพท่ี 6z, 6aa) 

Angulate: Sharply bent: referring to overall spicule shape, as in oxea or sigmas. 
Aniso-: Prefix meaning unequal; generally refering to the ends of a spicule. 
Anisochela: A chela with unequal ends. (แผ่นภาพท่ี 6ab) 
Antho-: Prefix meaning thorny. 
Anthosigma: A special form of spiraster. 
Anthaster: An euaster with tuberculate, denticulate, or spined, sometimes digitate, 

expansions at the ray tips. (แผ่นภาพท่ี 6ad) 
Arcuate chela: An isochela with three free alae and the shaft characteristically curved 

outward, often bow –shaped. (แผ่นภาพท่ี 6ac) 
Aspidaster: An elongate-compressed microsclere in which the numerous rays are fused and 

end in minute spinose projections. 
Asymmetric: Adjective referring to the extremities of a megasclere. 
Axial filament: The organic core around which a siliceous spicule is organized. 
Bipocillum: A modified anisochela with fused alae connected by a short curved shaft. 
Birotula: A type of microsclere with a straight shaft and umbrella-shaped ends.               

(แผ่นภาพท่ี 6ae) 
Blunt:  Adjective referring to the extremities of megascleres. 
Calthrop: Equiangular tetraxon with equal rays. (แผ่นภาพท่ี 6d) 
Candelabrum: A special from of lophocalthrop characterized by branching, multispined rays. 
Centrotriaene: A triaene with three clads and two small rhabds. (แผ่นภาพท่ี 6m) 
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Centrotylote: Spicule with a median tyle (globular swelling). 
Chela: A microsclere with a curved shaft and recurved ala at each end. 
Clad: Any ray or axial branch containing an axis or axial canal confluent with that of the 

protoclad or protorhabd in any type of spicule; term chiefly used in triaene spicules. 
Cladome: The clads of a triaene or triaene-derivative spicule. 
Comma: A curved microstyle. (แผ่นภาพท่ี 6af) 
Conical (= abruptly pointed).  Adjective referring to the extremities of megascleres. 
Curved: Referring to spicule shape (may be symmetrical or asymmetrical). 
Deuteroclad: An actinal branch or a distal, branched portion of a ray. 
Diaene: Reduced triaene with two clads. (แผ่นภาพท่ี 6e) 
Dichotriaene: An ortho or plagiotriaene in clads are bifurcate. (แผ่นภาพท่ี 6g) 
Diod: Any diactine spicule with a central double-bent kink. (แผ่นภาพท่ี 6ag) 
Diplaster: An astrose microsclere in which the rays or spines radiate from two,              

slightly distant, points. 
Euaster: A collective term for astrose icroscleres in which the rays radiate from a central point. 
Exotyl: Tetralophose rays. (แผ่นภาพท่ี 6n) 
Lophocalthrop: Modified calthrop with one (monoloph), three (triloph), or four (tetraloph) 

rays. (แผ่นภาพท่ี 6o) 
Megasclere: Big spicule, often main skeleton of the sponge. 
Mesotriaene: A triaene in which the rhabd is extended beyond the cladome. (แผ่นภาพท่ี 6h) 
Micro-: Prefix used for naming microscleres that are similar in shape to megascleres. 
Microrhabd: A general term for a straight, monaxonic microsclere. 
Microsclere: Small spicule, often ornate in shape. 
Monaene: Reduced triaene with only one clad. (แผ่นภาพท่ี 6i) 
Monaxon: Linear, nonradiate spicule, or a spicule type not having more than two rays along 

one axis. 
Mucronate: Adjective refering to the nipple-like point of a megasclere. 
Onychaete: A long, thin, finey spined, asymmetric microsclere. (แผ่นภาพท่ี 6am) 
Orthotriaene: A triaene in which the clads are erected at right angles to the rhabd.             

(แผ่นภาพท่ี 6j) 
Oxea: Monaxon (diactinal) spicule pointed at both ends. (แผ่นภาพท่ี 6p) 
Oxy-: Prefix referring to radiate spicule types with ray gradually tapering to a point. 
Oxyaster: An euaster with acerate free rays and a small centrum less than one-third the 

diameter of the whole spicule. (แผ่นภาพท่ี 6ah) 
Palmate chela: An iso- or anisochela in which the lateral alae coalesce with the shaft over 

their entire length, and the single, median, anterior ala (one at each end) stand free and 
widen distally. (แผ่นภาพท่ี 6an) 
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Plagiotriaene: A triaene in which the clads are directed forward and form with the rhabd an 
angle of about 45o, and may be recurved distally. (แผ่นภาพท่ี 6k)  

Plesiaster: A streptaster with a very short shaft (always shorter yhan the spines)             
(แผ่นภาพท่ี 6at) 

Protriaene: A triaene in which the clads are erected or sharply curved forward, away from 
the rhabd (แผ่นภาพท่ี 6l). 

Raphide: A very thin, hair-like microsclere, often in bundles called trichodragmas. (แผ่นภาพท่ี 6av) 
Rhabd: A collective term for a monaxonic megasclere, later applied to the one ray of a triaene 

that is distinct from the other three, mostly in length (= rhabdome). 
Rhabdome: The rhabd of a triaene and of a triaene-derived spicule.  
Rhabdostyle: A style with a pronounced basal bend. (แผ่นภาพท่ี 6aw) 
Sanidaster: A rhabd-derived, straight microsclere having spines at intervals along the entire 

length. Spines along the shaft are perpendicular to the axis and may or may not be spirally 
arranged; those at the ends diverge obliquely. (แผ่นภาพท่ี 6b, 6ao) 

Sigma: A microsclere of C or S shape. (แผ่นภาพท่ี 6ap) 
Sigmaspire: A contorted-sigmoid microspined microsclere (family Tetillidae). (แผ่นภาพท่ี 6aq) 
Spheraster: An euaster with short rays and a thick centrum; the diameter of the centrum 

(more than one-half the total diameter) exceeds length of the ray. (แผ่นภาพท่ี 6ai) 
Spheroxyaster: Euaster with a discrete centrum that is more than one-third the total 

diameter. (แผ่นภาพท่ี 6aj) 
Spiraster (= spinispira): Spiral, rod-shaped microsclere with spines peripherally arranged. 

(แผ่นภาพท่ี 6ar) 
Sterraster: A spherical or ellipsoidal microsclere in which the numerous rays are fused and 

end in stellate terminations. (แผ่นภาพท่ี 6as) 
Streptaster: Aster in which the rays proceed from an axis that is usually spiral. (แผ่นภาพท่ี 6at) 
Strongylaster (= chiaster): Aster with free, isodiametric, blunt rays. (แผ่นภาพท่ี 6ak) 
Strongyle: A diactinal megasclere with rounded ends. (แผ่นภาพท่ี 6s) 
Strongyloxea: A fusiform oxea with one end blunt. 
Style: Monaxon spicule with one end pointed, the other (head or base) blunt. (แผ่นภาพท่ี 6q) 
Subtylostyle: Tylostyle with one end pointed, the other with a slight swelling or knob; the 

swelling, more or less distinct, may be displaced along the shaft. (แผ่นภาพท่ี 6r) 
Thraustoxa: Toxa-like, smooth to spinose microsclere, double-bent in the middle and often 

with central swelling. 
Tornote: A straight, isodiametric, diactinal megasclere with conical or mucronate extremities. 
Toxa: Bow-shaped microsclere. (แผ่นภาพท่ี 6au) 
Triaene: General term for a tetractinal megasclere having one unequal ray (termed rhabd) 

that is commonly much longer than the other three (termed clads, forming the cladome). 
Trichodragma (pl. Trichodragmas or trichodragmata): A bundle of raphides. (แผ่นภาพท่ี 6av)  
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Trichotriaene: A triaene in which the clads are trifurcate. 
Tridentate chela: A chela with three free alae.  
Triod: Triact in which the rays are equal, straight, in one plate, and diverging at an angle of 

1200. (แผ่นภาพท่ี 6t) 
Tripod: A modified triod with ray forminng a regular pyramid. 
Truncaster: Aster with crowded, blunt rays. (แผ่นภาพท่ี 6al) 
Tylaster: Aster with free, microtylote rays. 
Tyle: Any rounded swelling or knob in a spicule. (แผ่นภาพท่ี 6u) 
Tylostyle: A style with a tyle (globular swelling) at the base. (แผ่นภาพท่ี 6v) 
Tylote: Diactinal megasclere with a swelling on each end. (แผ่นภาพท่ี 6w) 
Unguiferous-anchorate chela (= ancora unguifera): An anchorate chela in which the 

recurved processes are in the form of claws or sickles and are normally connected to the 
shaft by expansions called falces. (แผ่นภาพท่ี 6z ขวา) 

Verticillate.  Spicule ornamented by whirls. (แผ่นภาพท่ี 6x) 
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แผ่นภาพที่ 4 Marcroscopical features: habit, surface characteristics and consistency of 
Demospongiae: a) Arborescent; b) Areolated; c) Caliculate; d) Clathrate;            
e) Clavate; f) Columnar; g) Conulose;  h) Corrugated; i) Digitate;  j) Encrusting;     
k) Endopsammic; l) Excavating; m) Fistule; n) Flabellate; o) Flagelliform;           
p) Hispid; q) Honeycombed; r) Infundibuliform; s) Ovate; t) Palmate; u) Papilla;                
v) Pedunculate; w) Pinnate; x) Repent; y) Ribbed; z) Rugose; aa) Verrucose.  

(ดัดแปลงจาก Boury-Esnault and Rützler, 1997) 
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แผ่นภาพที่ 5 Architecture skeleton of Demospongiae: a) Isotropic skeleton; b) Anisotropic 

skeleton; c) Accretive; d) Axinellid skeleton; e) Basal spongin plate; f) Bouquet;     
g) Choristid; h) Ectochrote; i) Clathriid skeleton; j) Collagen fascicle; k) Compound 
fiber; l) Confused skeleton; m) Cored fiber; n) Cortex; o) Dendritic skeleton;          
p) Echinating spicule; q) Ectosomal skeleton; r) Bark; s) Homogeneous fiber;          
t) Hymedesmioid skeleton; u) Irciniid filament.   
(ดัดแปลงจาก Boury-Esnault and Rützler, 1997) 
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แผ่นภาพที่ 5 (ต่อ) Architecture skeleton of Demospongiae: v) Isodictyal reticulation; w) Isotropic 

reticulation; x) Laminated fiber; y) Lax skeleton; z) Line of spicules;                    
aa) Microcionid; ab) Node; ac) Palisade; ad) Paratangential skeleton; ae) Parchment; 
af) Paucispicular fiber; ag) Tertiary fiber; ah) Plumoreticulate skeleton; ai) Plumose 
skeleton; aj) Primary fiber; ak) Radiate skeleton; al) Reticulate skeleton;                        
am) Spicule; an) Tangential skeleton; ao) Tract; ap) Unispicular fiber. (ดัดแปลงจาก 
Boury-Esnault and Rützler, 1997) 
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แผ่นภาพที่ 6  Spicules of Demospongiae: a) Acantho; b) Sanidaster; c) Amphitriaene; d) Calthrop; e) Diaene; 

f) Anatriaene; g) Dichotriaene; h) Mesotriaene; i) Monaene; j) Orthotriaene; k) Plagiotriaene;  
l) Protriaene; m) Centrotriaene; n) Exotyl; o) Lophocalthrop; p) Oxea; q) Style;                          
r) Subtylostyle; s) Strongyle; t) Triod; u) Tylaster; v) Tylostyle; w) Tylote; x) Verticillate;         
y) Amphiaster; z) Anchorate chela; aa) Anchorate chela; ab) Anisochela; ac) Arcuate chela; 
ad) Anthaster; ae) Birotula chelae; af) Comma; ag) Diod; ah) Oxyaster; ai) Spheraster;          
aj) Spheroxyaster; ak) Strongylaster; al) Truncaster;  am) Onychaete; an) Palmate chela;    
ao) Sanidaster ap) Sigma; aq) Sigmaspire; ar) Spiraster; as) Sterraster; at) Plesiaster;  au) Toxa; 
av) Raphide, Trichodragmata; aw) Rhabdostyle; ax) Clavidisc; ay) desma  

                  (ดัดแปลงจาก Boury-Esnault and Rützler, 1997) 

at au av aw ax ay 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

จากการส ารวจภาคสนาม เก็บตัวอย่างเพื่อศึกษาความหลากหลายทางชนิดฟองน้ าทะเล บริเวณหมู่เกาะ
เต่า อ าเภอพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการเทียบเคียงตัวอย่างฟองน้ ากับเอกสารอ้างอิงและปรึกษากับนักวิจัยท่ี
ปรึกษาพบฟองน้ าทะเลจ าแนกชนิดได้ 38 ชนิด จาก 28 สกุล 21 วงศ์ 10 อันดับ พบฟองน้ าท่ีพบเป็นครั้งแรกใน
น่านน้ าไทยจ านวน 1 ชนิดคือ ฟองน้ าไฟสีม่วง, Biemna trirhaphis (Topsent, 1897) นอกจากนี้ยังพบฟองน้ า
ทะเลท่ียังไม่เคยพบในพื้นท่ีหมู่เกาะเต่าอีก 3 ชนิด ได้แก่ ฟองน้ าฝังตัวสีด า, Cliona orientalis Thiele, 1900, 
ฟองน้ าก้อนสีม่วง, Axinyssa mertoni (Hentschel, 1912) และฟองน้ าบูรพา, Cladocroce burapha 
Putchakarn, de Weerdt, Sonchaeng and van Soest, 2004 ฟองน้ าทะเลท่ีพบเป็นชนิดเด่นและพบเสมอ
เป็นฟองน้ าท่ีมีรูปทรงการเจริญเติบโตเป็นแบบเคลือบและมีความหลากหลายมาก กลุ่มของฟองน้ าท่ีพบมากท่ีสุด
คือ Order Haplosclerida (15 ชนิด, 39%) รองลงมาคือ Order Poecilosclerida (8 ชนิด, 18%) สอดคล้องกับ 
Hooper and Wiedenmayer, (1994) ท่ีกล่าวว่าฟองน้ าท้ังสองมักพบเป็นชนิดเด่นในระบบนิเวศทางทะเลน้ าต้ืน
เขตร้อน สอดคล้องกับ Hooper and Wiedenmayer, (1994) ท่ีกล่าวว่าฟองน้ าท้ังสองมักพบเป็นชนิดเด่นใน
ระบบนิเวศทางทะเลน้ าต้ืนเขตร้อน ฟองน้ าทะเลท่ีพบจากการส ารวจบริเวณหมู่เกาะเต่า อ าเภอพงัน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ได้แสดงรายช่ือใน ตารางที่ 1 และภาพใต้น้ าฟองน้ าบางชนิดท่ีพบในแผ่นภาพที่ 7-11 ฟองน้ าทะเลท่ี
พบเสมอและมีการแพร่กระจายถึง 7 ใน 8 จุดส ารวจได้แก่ ฟองน้ าครกทรงสูง, Petrosia (Petrosia) lignosa 
Wilson, 1925 รองลงมาได้แก่ ฟองน้ าเคลือบแข็งสีม่วง, Xestospongia sp. “purple” มีการแพร่กระจายถึง 6 
ใน 8 จุดส ารวจ และฟองน้ าสีน้ าเงิน, Neopetrosia sp. “blue” มีการแพร่กระจายถึง 5 ใน 8 จุดส ารวจ 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 2 สัดส่วนของอันดับฟองน้ าท่ีพบบริเวณหมู่เกาะเต่า อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี 
 

 จากการส ารวจความมากชนิด (Species richness) ของฟองน้ าทะเลในพื้นท่ีศึกษาพบว่า จุดส ารวจ 
TAO57-G หินเขียว เกาะนางยวน ทิศเหนือ มคีวามมากชนิดของฟองน้ ามากท่ีสุด 20 ชนิด รองลงมาคือ จุดส ารวจ
TAO57-C อ่าวเมา เกาะเต่า 17 ชนิดและ TAO57-B อ่าวสอง เกาะนางยวน ทิศตะวันออก 14 ชนิดตามล าดับ 
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และน้อยท่ีสุดคือ จุดส ารวจ TAO57-D อ่าวลึก ทิศเหนือ เกาะเต่า พบ 7 ชนิดท้ังนี้จากการสังเกตพบว่าจุดส ารวจ
ในพื้นท่ีนี้มีลักษณะของแนวปะการังของหินเขียวเป็นแนวปะการังริมชายฝ่ังท่ีเจริญขึ้นบนโขดหิน ลาดชันมาก 
ปะการังชนิดเด่นเป็นปะการังรูปทรงแบบก้อนและกึ่งก้อน ส่วนบริเวณจุดส ารวจอ่าวลึก ทิศเหนือ เกาะเต่าท่ีพบ
ฟองน้ าทะเลค่อนข้างน้อยเนื่องจากเป็นแนวปะการังชายฝ่ังท่ีเจริญขึ้นบนพื้นทรายท่ีต่อเนื่องมาจากชายฝ่ังหาดหิน 
ความหลากหลายของชนิดปะการังค่อนข้างน้อย ความมากชนิดของฟองน้ าท่ีพบจากการส ารวจครั้งนี้ได้แสดงใน 
ภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 ความมากชนิดของฟองน้ าในสถานีส ารวจบริเวณหมู่เกาะเต่า อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี 

เมื่อพิจารณารูปทรงการเจริญเติบโตของฟองน้ าทะเลในบริเวณพื้นท่ีศึกษาพบว่า ฟองน้ าท่ีมีรูปทรงการ
เจริญแบบเคลือบ (Encrusting) เป็นกลุ่มเด่นมีสัดส่วน 55% ของฟองน้ าท่ีพบท้ังหมด รองลงมาเป็นรูปทรงการ
เจริญแบบกึ่งก้อน (Submassive) 11% และแบบกิ่งก้าน (Branching) 10% ตามล าดับ รูปทรงการเจริญเติบโต
ของฟองน้ าในพื้นท่ีศึกษาสอดคล้องกับสภาพถิ่นที่อยู่อาศัยท่ีมีปะการังเป็นรูปทรงแบบก้อนและมีความหลากหลาย
ของชนิดปะการังค่อนข้างมาก สัดส่วนของรูปทรงการเจริญของฟองน้ าบริเวณหมู่เกาะเต่า อ าเภอพงัน         
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แสดงในภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 สัดส่วนของรูปทรงการเจริญของฟองน้ าบริเวณหมู่เกาะเต่า อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี 
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คู่มือการจ้าแนกชนิดฟองน ้าทะเลบริเวณหมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(1)  โครงสร้างร่างกายประกอบด้วยหนามฟองน้ าและอาจจะมีหรือไม่มีเส้นใยฟองน้ า…..........................  2
 โครงสร้างร่างกายประกอบด้วยเส้นใยฟองน้ าเพียงอย่างเดียว.........................………………................. 35 
(2)  ร่างกายประกอบด้วยหนามฟองน้ าขนาดใหญ่ (Megascleres);  
 อาจมีหรือไม่มีหนามฟองน้ าขนาดเล็ก (Microsclere)..…………………………………………………………….. 3 
 ร่างกายฟองน้ ามีเฉพาะหนามฟองน้ าขนาดเล็ก (Microscleres) เช่น Diod (แผ่นภาพท่ี 6ag);  
 Triod (แผ่นภาพท่ี 6t), Class Homoscleromorpha, Order Homosclerophorida,  
 Family Plakinidae, ฟองน้ าเคลือบสีด า (แผ่นภาพท่ี 7a), Corticium niger Pulitzer-Finali, 1996  
(3)  หนามฟองน้ าขนาดใหญ่ประกอบด้วยหนามแท่งส่ีแฉก (Triaenes, แผ่นภาพท่ี 6f-h, 6j-m)………. 4  
 ไม่มีหนามฟองน้ าแท่งส่ีแฉก…………………………………………………….…………………………..………..…….. 5 
(4)  หนามฟองน้ าประกอบด้วย Calthrop (แผ่นภาพท่ี 6d) และTriaenes ท่ีมีด้ามส้ันหรือ  

Mesotriaene (แผ่นภาพท่ี 6h); ฟองน้ าต้นไม้สีด า (แผ่นภาพท่ี 7c), Order Astrophorida,            
Family Geodiidae……………………….………..…………….Penares nux (de Laubenfels, 1954)  

 หนามฟองน้ าขนาดเล็กประกอบด้วย Sigmaspires (แผ่นภาพท่ี 6aq); Order Spirophorida, 
        ฟองน้ าลูกกอล์ฟ (แผ่นภาพท่ี 7b), Family Tetillidae, Paratetilla bacca (Selenka, 1867)  
(5)  หนามฟองน้ าประกอบด้วยหนามรูปเข็มหมุด (Tylostyles, แผ่นภาพท่ี 6v), 
 Order Hadromerida………………………………………………………………………………………………………… 6  
 ไม่มีหนามฟองน้ ารูปเข็มหมุด…………………….……..………………………………………………………………….. 10 
(6)  ไม่มีหนามฟองน้ าขนาดเล็ก; ฟองน้ าเคลือบบาง..................................... Family Suberitidae....... 7 
 หนามฟองน้ าขนาดเล็กเป็น Sterraster (แผ่นภาพท่ี 6as).................... Family Clionaidae.......... 8 
(7)  ฟองน้ าเคลือบบางสีเหลือง (แผ่นภาพท่ี 7g)................... Protosuberites sp. “yellow” 
 ฟองน้ าเคลือบบางสีน้ าเงิน (แผ่นภาพท่ี 7h)...................Terpios granulosa Bergquist, 1967 
(8)   ฟองน้ าฝังตัวในหินปูนตลอดชีวิต....................................................................................................... 9 
        ฟองน้ าวัยอ่อนฝังตัวในหินปูนแล้วเจริญขึ้นคลุมหิน; ฟองน้ าสีน้ าตาลเหลือง (แผ่นภาพท่ี 7f),  
 .....................................................................…Spheciospongia vagabunda (Ridley, 1884)  
(9)  ฟองน้ าฝังตัวสีด า (แผ่นภาพท่ี 7d) ......................................... Cliona orientalis Thiele, 1900 
 ฟองน้ าฝังตัวสีส้ม (แผ่นภาพท่ี 7e) ............................................................ Cliona sp. “orange” 
(10)   โครงร่างฟองน้ าประกอบด้วย Echinating spicules (แผ่นภาพท่ี 5p); หนามฟองน้ าขนาดเล็ก 
 อาจจะมีหรือไม่มี Chelae (แผ่นภาพท่ี 6z, 6aa-ac, 6ae และ 6an)..Order Poecilosclerida….. 11
 โครงร่างฟองน้ าไม่มี Echinating spicules และ Chelae................................................................ 18 
(11)  ไม่มี Chelae……………………………………………………………………………………………………...................... 12

 หนามฟองน้ าขนาดเล็กประกอบด้วย Chelae.................................................................................. 14 
(12)  หนามฟองน้ าขนาดใหญ่แบบ Styles (แผ่นภาพท่ี 6q) ยาวมากกว่า 1,000 ไมครอน;                

Echinating spicule เป็น Raphide (แผ่นภาพท่ี 6av); ฟองน้ าเคลือบบางสีส้มหนามยาว 
(แผ่นภาพท่ี 8d), Family Raspailiidae, Thrinacophora incrustans (Kieschnick, 1896)  
หนามฟองน้ าขนาดเล็กแบบ Sigma หลายขนาด (แผ่นภาพท่ี 6ap), commata (แผ่นภาพท่ี 6af), 

 Trichodragmata (แผ่นภาพท่ี 6av)………….…………………….Family Desmacellidae …….…….. 13 
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(13)   ฟองน้ าฝังตัวในพื้นทรายเป็นก้อน (แผ่นภาพท่ี 8g), Trichodragmata มี 1-2 ขนาด 
    ............................................................... Biemna fortis (Topsent, 1897) 
 ฟองน้ าเคลือบเป็นท่อสีม่วง (แผ่นภาพท่ี 8h), Trichodragmata มี 3 ขนาด 
    …………..……………..………………..…. Biemna trirhaphis (Topsent, 1897)  
(14)  หนามฟองน้ าขนาดเล็กท้ังหมดประกอบด้วย Palmate isochela (แผ่นภาพท่ี 6an), 
 ………………………………………………………………………………………………Family Microcionidae……. 15 
 หนามฟองน้ าขนาดเล็กส่วนมากประกอบด้วย Arcuate chelae (แผ่นภาพท่ี 6ac) …….……….….. 17 
(15)  หนามฟองน้ าขนาดเล็กเป็นแบบ Toxa (แผ่นภาพท่ี 6au) ………………………………………………….….. 16 
 หนามฟองน้ าเป็นแบบ Style ยาว 500-800 ไมครอน; ไม่มี Toxa; ฟองน้ าเคลือบบางสีน้ าตาลส้ม 
 (แผ่นภาพท่ี 8a)……………..…..…………... Clathria (Microciona) anonyma (Burton, 1959)  
(16)  ฟองน้ าเคลือบบางสีส้มลายขาว (แผ่นภาพท่ี 8c); หนามฟองน้ าแบบ Toxa  
 รูปคันธนูหลายขนาด …..………………….. Clathria (Thalysias) toxifera (Hentschel, 1912) 
 ฟองน้ าเคลือบบางสีชมพู (แผ่นภาพท่ี 8b); หนามฟองน้ าแบบ Toxa รูปวงเล็บปีกกายาว 
  …………………………...………….. Clathria (Thalysias) tingens Hooper, 1996 
(17)  หนามฟองน้ าขนาดใหญ่ประกอบด้วย oxea เป็นส่วนใหญ่; ฟองน้ าสีชมพู (แผ่นภาพท่ี 8e) 

    ............. Family Desmacididae, Desmapsamma vervoorti van Soest, 1998 
 หนามฟองน้ าขนาดใหญ่ประกอบด้วย Styles; ฟองน้ าเคลือบบางสีส้ม (แผ่นภาพท่ี 8f) 
    ……….……………..… Family Myxillidae, Myxilla (Myxilla) sp. “orange” 
(18)  หนามฟองน้ าขนาดใหญ่ประกอบด้วย Oxea (แผ่นภาพท่ี 6p) หรือ Style (แผ่นภาพท่ี 6q);  
 โครงร่างสานกันไม่เป็นระเบียบและไม่เป็นตาข่าย.............. Order Halichondrida ………............... 19 
      หนามฟองน้ าขนาดใหญ่ประกอบด้วย Oxea (แผ่นภาพท่ี 6p); โครงร่างสานกันเป็นตาข่าย 
        (แผ่นภาพท่ี 5a-b, 5v-w)............................................................. Order Haplosclerida…............ 21 
(19)  หนามฟองน้ าเป็น Style; ช้ันผิวของฟองน้ าไม่มีการเรียงตัวของหนามฟองน้ า.................................. 20 
 หนามฟองน้ าเป็น Oxea ขนาด 600-650 ไมครอน; ผิวฟองน้ าเป็นตุ่มรูปกรวยเล็กๆ;  
 การเรียงตัวของหนามฟองน้ าไม่หนาแนน่; ฟองน้ าก้อนสีม่วง (แผ่นภาพท่ี 9c)  
 ……...Family Halichondriidae ............................... Axinyssa mertoni (Hentschel, 1912) 
(20)  หนามฟองน้ าจัดเรียงตัวเป็นมัดแกนกลางและแตกแขนงเป็นแบบขนนก (Plumose 
 Skeleton) (แผ่นภาพท่ี 5ai); ฟองน้ าขุ้ยสีส้ม (แผ่นภาพท่ี 9a), Family Axinellidae,  
     ........................................................ Dragmacidon sp. “orange” 
 หนามฟองน้ าจัดเรียงตัวยกสูงขึ้นสานเป็นร่างแห; ฟองน้ าร่างแห (แผ่นภาพท่ี 9b),  
 ........................ Family Scopalinidae, Scopalina australiensis (Pulitzer-Finali, 1982) 
(21)  โครงร่างหนามฟองน้ าสานกันแบบ Anisotropic skeleton (แผ่นภาพท่ี 5b) 
     ……....Suborder Haplosclerina……………………………………………….. 22 
 โครงร่างหนามฟองน้ าสานกันแบบ Isotropic skeleton (แผ่นภาพท่ี 5a,5w) 
    …….....Suborder Petrosina…………………………………………………… 29 
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(22)   Ectosomal หนามฟองน้ าสานกันเป็นแบบ Isodictyal reticulation  (แผ่นภาพท่ี 5v)  
 ท่ีมีหนามฟองน้ าหนึ่งอนั .....................................………………. Family Chalinidae......................... 23 
        Ectosomal และ Choanosomal skeleton หนามฟองน้ าสานกันแบบ Paucispicular  
 reticulation ท่ีมีหนามฟองน้ ามากกว่าหนึ่งอัน (แผ่นภาพท่ี 5af)....................................................  28 
(23)   Secondary line ของ Choanosomal skeleton มีความยาวเท่ากับหนามฟองน้ า 2 อันต่อกัน; 
 ฟองน้ าปะการงัสีม่วง (แผ่นภาพท่ี 9e) ............................................... Chalinula sp. “purple” 
 Secondary line ของ Choanosomal skeleton มีความยาวเท่ากับหนามฟองน้ า 1 อัน ............ 24 
(24)  หนามฟองน้ าช้ัน Choanosomal skeleton สานรวมกันเป็นมัด; ฟองน้ าบูรพา (แผ่นภาพท่ี 9f) 
 .... Cladocroce burapha Putchakarn, de Weerdt, Sonchaeng and van Soest, 2004 

หนามฟองน้ าช้ัน Choanosomal skeleton อาจจะมีหนึ่งอันหรือมากกว่าแต่ไม่รวมกันเป็นมัด   
                   …………………………………………………………………..……...Genus Haliclona……….… 25 

(25)  Choanosomal skeleton หนามฟองน้ าสานกันแบบ Anisotropic; secondary line สานต่อ 
 จากprimary line ไม่เป็นระเบียบ .................................................................................................. 26 
 Ectosomal และ Choanosomal skeleton หนามฟองน้ าสานกันแบบ Isotropic …….…....……. 27 
(26)  ฟองน้ าเคลือบสีน้ าเงิน (แผ่นภาพท่ี 9g) ........................ Haliclona (Rhizoniera) sp. “blue” 
 ฟองน้ าเคลือบสีน้ าตาล (แผ่นภาพท่ี 9h) ....................... Haliclona (Rhizoniera) sp. “blue” 
(27)  Ectosomal และ Choanosomal skeleton หนามฟองน้ าสานกันแบบ Unispicular  
 Isodictyal (แผ่นภาพท่ี 5v); ฟองน้ ามีลักษณะเป็นท่อ แข็งแต่เปราะ 
 ฟองน้ าสีม่วงขาว (แผ่นภาพท่ี 10a)…............................. Haliclona (Reniera) sp. “purple”  
 ฟองน้ าเคลือบบนปะการังมีชีวิต; ผิวฟองน้ าปริแตกหักง่าย;  
 ฟองน้ าปะการงัสีเทา (แผ่นภาพท่ี 10b)................................. Haliclona (Reniera) sp. “grey” 
(28)  Ectosomal skeleton หนามฟองน้ าหรือเส้นใยฟองน้ าสานกันยกตัวสูงเป็นสองมิติ;  

ท่อน้ าออกมีขนาดใหญ่; oxea ขนาด 100-120  ไมครอน; ฟองน้ าปะการงัสีเทา (แผ่นภาพท่ี 9d) 
…………………….Family Callyspongiidae…………………..…………….. Callyspongia sp. “grey” 

 หนามฟองน้ าสานกันยกตัวสูงเป็นสามมิติ; oxea ขนาด 250-270 ไมครอน;  
 ฟองน้ าเคลือบสีม่วง (แผ่นภาพท่ี 10c)…. Family Niphatidae……….. Gelliodes sp. “purple” 
(29)  Ectosomal หนามฟองน้ าสานกันแบบ Isotropic (แผ่นภาพท่ี 5a, 5w); Choanosomal  
 skeleton หนามฟองน้ าสานกันคล้าย isotropic แต่มีมัดหนามฟองน้ าวิ่งอยู่ข้างในอย่างอิสระ, 
     ………………………………….... Family Phloeodictyidae………………… 30
 Ectosomal และ Choanosomal skeleton หนามฟองน้ าสานกันแบบ Isotropic  
 (แผ่นภาพท่ี 5a, 5w).............................................................. Family Petrosiidae……................ 31 
(30)  ฟองน้ าท่อน้ ายกตัวเป็นท่อสูง (Fistule, แผ่นภาพท่ี 4m); เซลสืบพันธุ์เป็นดอกพุ่มทรงกลม ;  
 ฟองน้ าท่อพุ่มสีแดง (แผ่นภาพท่ี 11a) …………..……. Oceanapia sagittaria (Sollas, 1902) 
        ฟองน้ าไม่มีท่อน้ ายกตัวเป็นท่อสูง (Fistule); ฟองน้ าสีม่วง (แผ่นภาพท่ี 11b) 
       ………………………………………. Oceanapia sp. “purple” 
(31)  หนามฟองน้ าขนาดใหญ่ประกอบด้วย Oxea ท่ีมีขนาดส้ันกว่า 250 ไมครอน; ฟองน้ าเคลือบ 
        ท่อน้ าทรงแจกัน; ฟองน้ าสีน้ าเงิน (แผ่นภาพท่ี 10d) ....................... Neopetrosia sp. “blue” 
        หนามฟองน้ าขนาดใหญ่ส่วนมากประกอบด้วย Oxea ท่ีมีขนาดยาวกว่า 250 ไมครอน.................. 32 
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(32)   Oxea มีขนาดแตกต่างกันตามล าดับช้ัน........................................................................................... 33 
        Oxea มีขนาดเดียว........................................................................................................................... 34 
(33)  ฟองน้ าเป็นก้อนสีม่วงน้ าตาล (แผ่นภาพท่ี 10e) ; Oxea ขนาด 235-240,135-150, 
 70-90 ไมครอน ..... Petrosia (Petrosia) hoeksemai De Voogd and Van Soest, 2002 
        ฟองน้ าขนาดใหญ่ทรงภูเขาไฟ (แผ่นภาพท่ี 10f); Oxea มี 2 ขนาด 250-280 และ 
 135-150 ไมครอน............................................. Petrosia (Petrosia) lignosa Wilson, 1925 
(34)  ฟองน้ าขนาดใหญ่ทรงภูเขาไฟ (แผ่นภาพท่ี 10g); Oxea ขนาดเดียว 350-400 ไมครอน  
    ………............................. Xestospongia testudinaria (Lamarck, 1815) 
        ฟองน้ าเคลือบแข็งสีม่วง (แผ่นภาพท่ี 10h); Oxea ขนาดเดียว 300-350 ไมครอน  
    ...................................................................... Xestospongia sp. “purple” 
(35)  เส้นใยฟองน้ าแตกแขนงตามล าดับช้ัน (Anastomosing system, แผ่นภาพท่ี 5ag, aj);  
 เส้นใยไม่มีช้ันแกนกลาง (แผ่นภาพท่ี 5s) หรือถ้ามีจะเป็นวัตถุแปลกปลอมอื่นๆ เช่น กรวด  
 ทรายหรือหนามฟองน้ าของฟองน้ าชนิดอื่นๆ (แผ่นภาพท่ี 5m, 5xซ้าย)..Order Dictyoceratida..36 
 เส้นใยฟองน้ าแบ่งเป็นช้ันแกนกลาง (Laminated fiber, แผ่นภาพท่ี 5x); แกนกลางเส้นใย 
        เป็นแกนหนาสีด า (Bark หรือ Dark pith, แผ่นภาพท่ี 5r) หรือสะสมตัวเป็นแกนแข็ง ……….......... 37 
(36)  เส้นใยฟองน้ ามีวัตถุแปลกปลอมอื่นๆอยู่ภายใน (แผ่นภาพท่ี 5xซ้าย); เส้นใยฟองน้ ารอง  
 (Secondary fiber) มีช้ันแกนกลางหนา; ฟองน้ าสีด าเคลือบหนาหรือแตกเป็นกิ่งทรงหนา  
 (แผ่นภาพท่ี 11d).............................. Family Thorectidae, Hyrtios erectus (Keller, 1889) 
 ฟองน้ าเคลือบหนาเป็นก้อน (แผ่นภาพท่ี 11c); เส้นใยรองไม่มีช้ันแกนกลาง  
     …………...…… Family Thorectidae,  Cacospongia sp. “black” 
(37)  แกนกลางฟองน้ าเป็นแกนแข็ง; ผิวฟองน้ ามองเห็นเป็นรูเล็กๆ;  
 ฟองน้ าเคลือบบางสีเหลือง (แผ่นภาพท่ี 11e) 

   ......... Order Dendroceratida, Family Darwinellidae, Aplysilla sp. “yellow” 
แกนกลางเส้นใยฟองน้ าเป็นแกนหนาสีด า (Bark หรือ Dark pith, แผ่นภาพท่ี 5r); 
เส้นใยฟองน้ าไม่แตกแขนงตามล าดับช้ัน; ฟองน้ ามีคุณสมบัติ Aerophobic (ฟองน้ า 
เปล่ียนเป็นสีด าเมื่อสัมผัสอากาศ) ฟองน้ าเคลือบหนา บางครั้งแตกขึ้นเป็นกิ่ง;  
ผิวฟองน้ าเป็นตุ่มหนามเล็กๆ; ฟองน้ าเปล่ียนสีสีเหลือง (แผ่นภาพท่ี 11f); Order Verongida, 
……………………..Family Pseudoceratinidae, Pseudoceratina purpurea (Carter, 1880) 
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Taxonomic Account 
Phylum Porifera Grant, 1836 

Class Homoscleromorpha Dendy, 1905  
Order Homosclerophorida Dendy, 1905 

Family Plakinidae Schulze, 1880 
1. Corticium niger Pulitzer-Finali, 1996 

(แผ่นภาพท่ี 7a) 
Corticium niger: Pulitzer-Finali, G. (1996, pp.101-102, Papau New Ginea); สุเมตต์ (2554, หน้า 25 

เกาะแตน หมู่เกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี); สุเมตต์ (2556, หน้า 29 เกาะเต่า หมู่
เกาะเต่า อ าเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

ตัวอย่างที่พบ: 2 ตัวอย่าง, TAO57-C-POR17: วันท่ี 22 เมษายน 2557 อ่าวเมา เกาะเต่า ทิศตะวันออก จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบก้อน สมอง แผ่นใบเป็น
ชนิดเด่น; TAO57-G-POR05: วันท่ี 24 เมษายน 2557  หินเขียว เกาะนางยวน ทิศเหนือ หมู่เกาะเต่า 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนก้อนหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบก้อน แผ่นใบเป็นชนิดเด่น 

หมายเหตุ: ฟองน้ าท่ีพบเป็นฟองน้ าเคลือบอาศัยอยู่ในท่ีอับแสง 
 

Class Demospongiae Sollas, 1885 
Order Spirophorida Bergquist and Hogg, 1969 

Family Tetillidae Sollas, 1886 
2. Paratetilla bacca (Selenka, 1867) 

(แผ่นภาพท่ี 7b) 
Paratetilla bacca  Hentschel (1912, p. 320, Aru-Kei Islands, Indonesia); Burton (1924, p. 207, 

South Arabian Coast); De Laubenfels (1954, pp. 249-250, Majuro Atoll and Likiep Atoll, 
West Central Pacific), Levi (1961, p. 130, Nha Trang, Vietnam); Tanita (1989, pp. 79-80, 
Izu-shirahama, Japan), Putchakarn (2006, pp. 58-60, Khoa-Kad, west side of Ko Si-
Chang, Chon Buri, west side of Ko Khrok, Ko Lan Islands, Pattaya, Chon Buri, Ao Had 
Nuan, south of Ko Lan, Lan Islands, Pattaya, Chon Buri, Ko Pra Noi, Navy base, 
Sattahip, Chon Buri, Ao Putsawan, north of Ko Kram, Sttahip, Chon Buri, Ko Cor-Ma, 
north side of Ko Phangan, Surat Thani); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2554, หน้า 25 เกาะแตนและเกาะ
มัดสุ่ม หมู่เกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2555, หน้า 25 หิน
หลักแรดและหินหลักง่าม หมู่เกาะทะเลชุมพร จังหวัดชุมพร) ; สุเมตต์ ปุจฉาการ (2557, หน้า 28 
เกาะวังนอก ทิศเหนือ หมู่เกาะทะเลใต้ อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

ตัวอย่างที่พบ: 2 ตัวอย่าง, TAO57-B-POR06: วันท่ี 21 เมษายน 2557 อ่าวสอง เกาะนางยวน ทิศตะวันออก  
หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนก้อนหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบก้อน แผ่นใบ
เป็นชนิดเด่น; TAO57-C-POR08: วันท่ี 22 เมษายน 2557 อ่าวเมา เกาะเต่า ทิศตะวันออก จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบก้อน สมอง แผ่นใบเป็น
ชนิดเด่น 
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Order Astrophorida Sollas, 1886 
Family Calthropellidae Lendenfeld, 1907 

3. Penares nux (De Laubenfels, 1954) 
(แผ่นภาพท่ี 7c) 

Penares nux: ช่ือสกุลเปล่ียนจาก Pachastrissa (Van Soest, Beglinger, and De Voogd, 2010) 
Pachastrissa nux De Laubenfels (1954, pp. 249-250, Majuro Atoll and Likiep Atoll, West Central 

Pacific); สุเมตต์ ปุจฉาการและคณะ (2551ก, pp.30, เกาะท้ายตาหมื่นทิศตะวันออก หมู่เกาะสีชัง 
จังหวัดชลบุรี; เกาะเหลือม หมู่เกาะไผ่ จังหวัดชลบุรี; หินหยักกระโดง กลุ่มเกาะริ้น เมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี); สุเมตต์ ปุจฉาการและคณะ (2551ข, pp.31, เกาะหมาก ทิศตะวันตก อ าเภอเกาะกูด จังหวัด
ตราด); สุเมตต์ (2554, หน้า 26 เกาะแตนและเกาะมัดสุ่ม หมู่เกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี); สุเมตต์ (2555, หน้า 26 หินหลักแรด, เกาะแรด ทิศตะวันตก, หินหลักง่าม ทิศใต้, เกาะ
จระเข้ ทิศใต้, เกาะสาก ทิศตะวันตก, เกาะมาตรา ทิศตะวันตกเฉียงใต้ หมู่เกาะทะเลชุมพร จังหวัด
ชุมพร); สุเมตต์ (2557, หน้า 29-30 เกาะนางยวน ทิศตะวันออก หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

ตัวอย่างที่พบ: 2 ตัวอย่าง, TAO57-C-POR08: วันท่ี 22 เมษายน 2557 อ่าวเมา เกาะเต่า ทิศตะวันออก จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบก้อน สมอง แผ่นใบเป็นชนิด
เด่น; TAO57-G-POR03: วันท่ี 24 เมษายน 2557  หินเขียว เกาะนางยวน ทิศเหนือ หมู่เกาะเต่า 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนก้อนหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบก้อน แผ่นใบเป็นชนิดเด่น 

หมายเหตุ: ฟองน้ าชนิดนี้มีสีด าและมีลักษณะเด่นท่ีสังเกตได้ง่ายคือ มีการแตกกิ่งคล้ายกิ่งไม้เจริญขึ้นท่ีผิวตัวและ
พบสัตว์ในกลุ่ม Entoprcta มาอาศัยอยู่ท าให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นสัตว์พวกปะการังอ่อน 

 
Order Hadromerida Topsent, 1894 

Family Clionaidae D’Orbigny, 1851 
4. Cliona orientalis Thiele, 1900 

(แผ่นภาพท่ี 7d) 
Cliona orientalis: Thiele (1900, pp. 71-72, Ternate, Moluccas, Indonesia); สุเมตต์ (2555, หน้า 31 

อ่าวปิเล๊ะ ฝ่ังขวา เกาะพีพีเล ทิศตะวันออก หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี)่ 
ตัวอย่างที่พบ: 1 ตัวอย่าง, TAO57-D-POR04: วันท่ี 22 เมษายน 2557 อ่าวลึก ทิศเหนือ เกาะเต่า ทิศตะวันออก

เฉียงใต้ หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงก้อน 
แบบกิ่ง สมองเป็นชนิดเด่น 

 
5. Cliona sp. “orange” 

(แผ่นภาพท่ี 7e) 
Cliona sp.: Hooper and van Soest (2002, pp. 176-178) [ditto]; สุเมตต์ (2556, หน้า 30 เกาะนางยวน 

ทิศตะวันตก หมูเ่กาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 
ตัวอย่างที่พบ: 1 ตัวอย่าง, TAO57-D-POR05: วันท่ี 22 เมษายน 2557 อ่าวลึก ทิศเหนือ เกาะเต่า ทิศตะวันออก

เฉียงใต้ หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงก้อน 
แบบกิ่ง สมองเป็นชนิดเด่น 
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6. Spheciospongia vagabunda (Ridley, 1884) 
 (แผ่นภาพท่ี 7f) 

Spirastrella vagabunda Ridley (1884, pp. 469-470, Torres Straits, Australia); Putchakarn (2006, pp. 
166-167, west side of Ko Khrok, Ko Lan Islands, Pattaya, Chon Buri, Ao Ko Sak, north of 
Ko Sak, Lan Islands, Pattaya, Chon Buri, Hin Khan Na, west side of Ko Samet, Samet 
Islands, Rayong, Khao Gek, west of Ko Samet, Samet Islands, Rayong); สุเมตต์ ปุจฉาการและ
คณะ (2551ก, หน้า 32-33, เกาะครก เกาะล้าน หมู่เกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี; เกาะริ้น กลุ่ม
เกาะริ้น เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี; เกาะฉางเกลือ หมู่เกาะแสมสาร สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ; เกาะจันทร์ 
เกาะเสม็ด    หมู่เกาะเสม็ด บ้านเพ จังหวัดระยอง); สุเมตต์ ปุจฉาการและคณะ (2551ข, หน้า 33-34, 
แนวปะการังจ้าวหลาว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ; เกาะทองหลาง เกาะตุ้น เกาะมะปริง เกาะรัง   
กลุ่มเกาะรัง เกาะคลุ้ม หมู่เกาะช้าง อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด; เกาะหมาก เกาะกูด อ าเภอเกาะกูด 
จังหวัดตราด); สุเมตต์ ปุจฉาการ(2554, หน้า 27-28, เกาะแตนและเกาะมัดสุ่ม หมู่เกาะสมุย อ าเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2555, หน้า 27-28 เกาะจระเข้ ทิศใต้, เกาะมาตรา 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ หมู่เกาะทะเลชุมพร จังหวัดชุมพร); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2556 หน้า 29 กงทรายแดง 
(หินฉลาม) เกาะเต่า ทิศใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2557 หน้า 30 เกาะราบ ทิศเหนือ
และเกาะวังนอก ทิศเหนือ หมูเ่กาะทะเลใต้ อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

ตัวอย่างที่พบ: 2 ตัวอย่าง, TAO57-B-POR02: วันท่ี 21 เมษายน 2557 อ่าวสอง เกาะนางยวน ทิศตะวันออก  
หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนก้อนหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบก้อน แผ่นใบเป็น
ชนิดเด่น; TAO57-E-POR07: วันท่ี 23 เมษายน 2557 กงทรายแดง (หินฉลาม) เกาะเต่า ทิศใต้  หมู่เกาะ
เต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, กองหินโผล่พ้นน้ า หน้าผาใต้น้ า แนวปะการังรอบกองหิน ปะการังรูปทรงแบบ
เคลือบ (Galaxea sp.) และก้อนเป็นชนิดเด่น 

 
Family Suberitidae Schmidt, 1870 

7. Protosuberites sp. “yellow” 
(แผ่นภาพท่ี 7g) 

Protosuberites spp.: Hooper and van Soest (2002, pp. 234-237) [ditto]; สุเมตต์ ปุจฉาการ (2557 หน้า 
30 เกาะท่าไร่ อ่าวทิศใต้ หมู่เกาะทะเลใต้ อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

ตัวอย่างที่พบ: 3 ตัวอย่าง, TAO57-E-POR11: วันท่ี 23 เมษายน 2557 กงทรายแดง (หินฉลาม) เกาะเต่า ทิศใต้  
หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, กองหินโผล่พ้นน้ า หน้าผาใต้น้ า แนวปะการังรอบกองหิน ปะการังรูปทรง
แบบเคลือบ (Galaxea sp.) และก้อนเป็นชนิดเด่น; TAO57-G-POR20: วันท่ี 24 เมษายน 2557  หินเขียว 
เกาะนางยวน ทิศเหนือ หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนก้อนหิน พื้นทราย ปะการัง
รูปทรงแบบก้อน แผ่นใบเป็นชนิดเด่น; TAO57-H-POR07: วันท่ี 24 เมษายน 2557  หาดทรายรี ทิศเหนือ 
เกาะเต่า ทิศตะวันตก หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบแผ่น
ใบ สลับกับก้อน เป็นชนิดเด่น 
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8. Terpios granulosa (Bergquist, 1967) 
(แผ่นภาพท่ี 7h) 

Terpios granulosa Bergquist (1967, pp. 168-169, Fiji Islands); Putchakarn (2006, pp. 159-161, Hat 
Thain, west side of Ko Lan, Lan Islands, Pattaya, Chon Buri); สุเมตต์ ปจุฉาการและคณะ (2551ก, 
pp.33-34, เกาะสาก เกาะล้าน ทิศเหนือ หมู่เกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ; หินหูช้าง ทิศตะวันตก 
ระหว่างเกาะไผ่และเกาะกลึงบาดาล เกาะไผ่ เรือหลวงคราม เรือจมเพื่อการท่องเท่ียวด าน้ า หมู่เกาะไผ่  
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี); สุเมตต์ ปุจฉาการและคณะ (2551ข, pp.35, เกาะคลุ้ม เกาะหวาย หมู่เกาะช้าง 
อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด; เกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2554, หน้า 
28, เกาะแตน หมู่เกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2555, หน้า 29 
เกาะจระเข้ ทิศเหนือ, เกาะสาก ทิศตะวันตก หมู่เกาะทะเลชุมพร จังหวัดชุมพร); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2556, 
หน้า 31 เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2557 หน้า 31 เกาะวังนอก ทิศเหนือ หมู่เกาะ
ทะเลใต้ อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

ตัวอย่างที่พบ: 3 ตัวอย่าง, TAO57-B-POR08: วันท่ี 21 เมษายน 2557 อ่าวสอง เกาะนางยวน ทิศตะวันออก  
หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนก้อนหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบก้อน แผ่นใบเป็น
ชนิดเด่น; TAO57-C-POR12: วันท่ี 22 เมษายน 2557 อ่าวเมา เกาะเต่า ทิศตะวันออก จังหวัดสุราษฎร์
ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบก้อน สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น ; 
TAO57-G-POR10: วันท่ี 24 เมษายน 2557 หินเขียว เกาะนางยวน ทิศเหนือ หมู่ เกาะเต่า             
จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนก้อนหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบก้อน แผ่นใบเป็นชนิดเด่น 

หมายเหตุ ฟองน้ าชนิดนี้เป็นฟองน้ าชนิดเคลือบบางมีสีน้ าเงินเข้ม มักพบเจริญอยู่บนเปลือกหอยฝาคู่ท่ีมีชีวิต และ
สีตัวไม่ละลายในแอลกอฮอล์ 

 
Order Poecilosclerida Topsent, 1928 

Suborder Microcionina Hajdu, Van Soest and Hooper, 1994 
Family Microcionidae Carter, 1875 

9. Clathria (Microciona) anonyma (Burton, 1959) 
(แผ่นภาพท่ี 8a) 

Microciona anonyma Burton, 1959, pp. 250-251(Zanzibar Area); Hooper, 1996, pp. 218-219. 
Clathria (Microciona) anonyma: Putchakarn (2006, pp. 71-72, Ko Kong-Sai-Daeng, south-west of 

Ko Tao, Surat Thani); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2556, หน้า 32 เกาะเต่าและเกาะนางยวน หมู่เกาะเต่า
จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

ตัวอย่างที่พบ: 2 ตัวอย่าง, TAO57-E-POR12: วันท่ี 23 เมษายน 2557 กงทรายแดง (หินฉลาม) เกาะเต่า ทิศใต้  
หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, กองหินโผล่พ้นน้ า หน้าผาใต้น้ า แนวปะการังรอบกองหิน ปะการังรูปทรง
แบบเคลือบ (Galaxea sp.) และก้อนเป็นชนิดเด่น; TAO57-G-POR16: วันท่ี 24 เมษายน 2557  หินเขียว 
เกาะนางยวน ทิศเหนือ หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี , แนวปะการังบนก้อนหิน พื้นทราย ปะการัง
รูปทรงแบบก้อน แผ่นใบเป็นชนิดเด่น 
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10. Clathria (Thalysias) tingens Hooper, 1996 
(แผ่นภาพท่ี 8b) 

Clathria tingens: Hooper (1996, pp. 390-393, Australia) 
Clathria (Thalysias) tingens: วาสนา พุ่มบัวและคณะ (2552, หน้า 168, 170 หมู่เกาะแสมสาร, จังหวัดชลบุรี); 

สุเมตต์ ปุจฉาการ (2556, หน้า 32-33 เกาะเต่าและเกาะนางยวน หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 
ตัวอย่างที่พบ: 5 ตัวอย่าง: TAO57-A-POR13: วันท่ี 21 เมษายน 2557 อ่าวม่วง เกาะเต่า ทิศเหนือ หมู่เกาะเต่า 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบก้อน ปะการังดาวใหญ่ 
สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น; TAO57-B-POR09: วันท่ี 21 เมษายน 2557 อ่าวสอง เกาะนางยวน ทิศ
ตะวันออก หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนก้อนหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบก้อน 
แผ่นใบเป็นชนิดเด่น; TAO57-C-POR10: วันท่ี 22 เมษายน 2557 อ่าวเมา เกาะเต่า ทิศตะวันออก จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบก้อน สมอง แผ่นใบเป็นชนิด
เด่น; TAO57-E-POR13: วันท่ี 23 เมษายน 2557 กงทรายแดง (หินฉลาม) เกาะเต่า ทิศใต้  หมู่เกาะเต่า 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี, กองหินโผล่พ้นน้ า หน้าผาใต้น้ า แนวปะการังรอบกองหิน ปะการังรูปทรงแบบเคลือบ 
(Galaxea sp.) และก้อนเป็นชนิดเด่น; TAO57-G-POR15: วันท่ี 24 เมษายน 2557  หินเขียว เกาะนาง
ยวน ทิศเหนือ หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนก้อนหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบ
ก้อน แผ่นใบเป็นชนิดเด่น 

 
11. Clathria (Thalysias) toxifera (Hentschel, 1912) 

(แผ่นภาพท่ี 8c) 
Clathria (Thalysias) toxifera Hooper (1996, pp. 293-297, Australia); สุเมตต์ ปุจฉาการและคณะ 

(2551ก, pp.35, หมู่เกาะเสม็ด บ้านเพ จังหวัดระยอง); สุเมตต์ ปุจฉาการและคณะ (2551ข, pp.37, หมู่
เกาะช้าง อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด); สุเมตต์ (2554, หน้า 29, เกาะแตน หมู่เกาะสมุย อ าเภอเกาะ 
สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2556, หน้า 33 เกาะเต่าและเกาะนางยวน หมู่เกาะเต่า 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2557 หน้า 31-32 เกาะราบ  เกาะวังนอก ทิศเหนือและเกาะ
วังใน ทิศเหนือ หมู่เกาะทะเลใต้ อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

ตัวอย่างที่พบ: 5 ตัวอย่าง, TAO57-A-POR11: วันท่ี 21 เมษายน 2557 อ่าวม่วง เกาะเต่า ทิศเหนือ หมู่เกาะเต่า 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบก้อน ปะการังดาวใหญ่ 
สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น; TAO57-C-POR13: วันท่ี 22 เมษายน 2557 อ่าวเมา เกาะเต่า ทิศตะวันออก 
จังหวัด สุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบก้อน สมอง แผ่นใบเป็น
ชนิดเด่น; TAO57-E-POR10: วันท่ี 23 เมษายน 2557 กงทรายแดง (หินฉลาม) เกาะเต่า ทิศใต้  หมู่เกาะ
เต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, กองหินโผล่พ้นน้ า หน้าผาใต้น้ า แนวปะการังรอบกองหิน ปะการังรูปทรงแบบ
เคลือบ (Galaxea sp.) และก้อนเป็นชนิดเด่น; TAO57-G-POR11: วันท่ี 24 เมษายน 2557  หินเขียว เกาะ
นางยวน ทิศเหนือ หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนก้อนหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบ
ก้อน แผ่นใบเป็นชนิดเด่น; TAO57-H-POR06: วันท่ี 24 เมษายน 2557  หาดทรายรี ทิศเหนือ เกาะเต่า ทิศ
ตะวันตก หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบแผ่นใบ สลับกับ
ก้อน เป็นชนิดเด่น 
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12. Thrinacophora incrustans (Kieschnick, 1896) 
 (แผ่นภาพท่ี 8d) 

Tricanophora incrustans Kieschnick (1896, p. 533, Ternate, Moluccas, Indonesia); Putchakarn 
(2006, pp. 76-77, Hin Khan Na, west side of Ko Samet, Samet Islands, Rayong, Ko Cor-
Ma, north side of Ko Phangan, Surat Thani); สุเมตต์ ปุจฉาการและคณะ (2551ข, pp.38, กอง
หินกล้วย (หินเรือแตก) ระหว่างเกาะช้างและเกาะคลุ้ม เกาะคลุ้ม เกาะหวาย หมู่เกาะช้าง อ าเภอเกาะ
ช้าง จังหวัดตราด;  เกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2554, หน้า 28, เกาะ
แตน หมู่เกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2555, หน้า 29 หินหลัก
ง่าม ทิศใต้, เกาะมาตรา ทิศตะวันตกเฉียงใต้ หมู่เกาะทะเลชุมพร จังหวัดชุมพร); สุเมตต์ ปุจฉาการ 
(2556, หน้า 33-34 เกาะเต่า เกาะนางยวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2557 หน้า 32-33 
เกาะวังนอก ทิศเหนือ หมู่เกาะทะเลใต้ อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

ตัวอย่างที่พบ: 1 ตัวอย่าง, TAO57-A-POR06: วันท่ี 21 เมษายน 2557 อ่าวม่วง เกาะเต่า ทิศเหนือ หมู่เกาะเต่า 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบก้อน ปะการังดาวใหญ่ 
สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น 

 
Suborder Myxillina Hajdu, Van Soest and Hooper, 1994 

Family Desmacididae Schmidt, 1870 
13. Desmapsamma vervoorti Van Soest, 1997 

 (แผ่นภาพท่ี 8e) 
Desmapsamma vervoorti Van Soest (1997, pp. 427-434, Ambon Bay, Indonesia); Putchakarn 

(2006, pp. 90-92, Ao Takhein, south of Ko Kood, Trat,  Ban-Pae fishing pier, Rayong, Crab 
gill net, offshore); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2556, หน้า 34 เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

ตัวอย่างที่พบ: 1 ตัวอย่าง, TAO57-D-POR02: วันท่ี 22 เมษายน 2557 อ่าวลึก ทิศเหนือ เกาะเต่า ทิศตะวันออก
เฉียงใต้ หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงก้อน 
แบบกิ่ง สมองเป็นชนิดเด่น 

 
Family Myxillidae Dendy, 1922 

14. Myxilla (Myxilla) sp.”orange” 
 (แผ่นภาพท่ี 8f) 

Myxilla (Myxilla) spp.: Hooper and van Soest (2002, pp. 611-612) [ditto] 
ตัวอย่างที่พบ: 2 ตัวอย่าง, TAO57-A-POR09: วันท่ี 21 เมษายน 2557 อ่าวม่วง เกาะเต่า ทิศเหนือ หมู่เกาะเต่า 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบก้อน ปะการังดาวใหญ่ 
สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น; TAO57-B-POR12: วันท่ี 21 เมษายน 2557 อ่าวสอง เกาะนางยวน ทิศ
ตะวันออก หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนก้อนหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบก้อน 
แผ่นใบเป็นชนิดเด่น 
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Suborder Mycalina Hajdu, Van Soest and Hooper, 1994 
Family Desmacellidae Ridley and Dendy, 1886 

15. Biemna fortis (Topsent, 1897)   
(แผ่นภาพท่ี 8g) 

Desmacella fortis Topsent (1897, pp. 467-468, Ambon, Indonesia). 
Biemna fortis Hentschel (1912, pp. 350-351, Aru Island, Indonesia); De Laubenfels (1954, pp. 

166-168, Palaus, Micronesia); Lévi (1961, pp. 134-135, Nha Trang, Vietnam); Kelly-Borges 
and Bergquist (1988, pp. 136-137, MotuporeIsland, Papau New Guinea); Putchakarn (2006, 
pp. 102-103, west side of Ko Klum, Chang Islands, Trat and Ko Rad, Kood Islands, Trat) ;    
สุเมตต์ ปุจฉาการและคณะ (2551ก, pp.36, หมู่เกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี; หมู่เกาะไผ่ จังหวัด
ชลบุรี; หมู่เกาะเสม็ด บ้านเพ จังหวัดระยอง); สุเมตต์ ปุจฉาการและคณะ (2551ข, pp.40, หมู่เกาะช้าง 
อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด); ); สุเมตต์ (2554, หน้า 30, เกาะแตนและเกาะมัดสุ่ม หมู่เกาะสมุย อ าเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี); สุเมตต์ (2555, หน้า 31-32 เกาะแรด ทิศตะวันตก เกาะจระเข้ ทิศใต้ เกาะ
สาก ทิศตะวันตก เกาะมาตรา ทิศตะวันตกเฉียงใต้ หมู่เกาะทะเลชุมพร จังหวัดชุมพร); สุเมตต์ ปุจฉาการ 
(2556, หน้า 35 เกาะเต่าและเกาะนางยวน หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

ตัวอย่างที่พบ: 3 ตัวอย่าง, TAO57-C-POR07: วันท่ี 22 เมษายน 2557 อ่าวเมา เกาะเต่า ทิศตะวันออก จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบก้อน สมอง แผ่นใบเป็นชนิด
เด่น; TAO57-G-POR01: วันท่ี 24 เมษายน 2557  หินเขียว เกาะนางยวน ทิศเหนือ หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนก้อนหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบก้อน แผ่นใบเป็นชนิดเด่น ; TAO57-H-
POR03: วันท่ี 24 เมษายน 2557 หาดทรายรี ทิศเหนือ เกาะเต่า ทิศตะวันตก หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์
ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบแผ่นใบ สลับกับก้อน เป็นชนิดเด่น 

หมายเหตุ ฟองน้ าชนิดนี้สามารถก่อให้เกิดการคันและปวดแสบปวดร้อนได้ เนื่องจากมีหนามฟองน้ าขนาดใหญ่
และเป็นฟองน้ าท่ีอยู่ตามพื้นทรายในบริเวณท่ีมีการตกตะกอนสูง จัดเป็นฟองน้ าท่ีมีพิษชนิดหนึ่ง 

 
16. Biemna trirhaphis (Topsent, 1897)  

(แผ่นภาพท่ี 8h) 
Desmacella peachi var. trirhaphis Topsent (1897, pp. 461-462, Ambon, Indonesia). 
ตัวอย่างที่พบ: 1 ตัวอย่าง, TAO57-B-POR05: วันท่ี 21 เมษายน 2557 อ่าวสอง เกาะนางยวน ทิศตะวันออก หมู่

เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนก้อนหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบก้อน แผ่นใบเป็นชนิด
เด่น 

หมายเหตุ ฟองน้ าชนิดนี้เป็นฟองน้ าท่ีรายงานพบครั้งแรกในน่านน้ าไทย 
 

Order Halichondrida Gray, 1867 
Family Axinellidae Carter, 1875 
17. Dragmacidon sp. “orange”  

(แผ่นภาพท่ี 9a) 
Dragmacidon spp. Hooper and van Soest (2002, pp. 726, 734-735) [ditto] 
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ตัวอย่างที่พบ: 1 ตัวอย่าง, TAO57-E-POR08: วันท่ี 23 เมษายน 2557 กงทรายแดง (หินฉลาม) เกาะเต่า ทิศใต้  
หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, กองหินโผล่พ้นน้ า หน้าผาใต้น้ า แนวปะการังรอบกองหิน ปะการัง
รูปทรงแบบเคลือบ (Galaxea sp.) และก้อนเป็นชนิดเด่น 

 
Family Dictyonellidae Van Soest, Diaz and Pomponi, 1990 

18. Scopalina australiensis (Pulizer-Finali, 1982) 
(แผ่นภาพท่ี 9b) 

Dictyonella australiensis Pulizer-Finali (1981, pp. 98-100, Heron Island, Australia) 
Scopalina australiensis Putchakarn (2006, pp. 176-177, Hin Farang, Ko Mon Nok, Mon Islands, 

Klang, Rayong, Ko Kram-Noi, Ko Kram Islands, Sattahip, Chon Buri); สุเมตต์ ปุจฉาการและคณะ 
(2551ข, pp.44, เกาะคลุ้ม กองหินกล้วย (หินเรือแตก) ระหว่างเกาะช้างและเกาะคลุ้ม และเกาะพร้าวน
อก หมู่เกาะช้าง อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2554, หน้า 31, เกาะแตน หมู่เกาะส
มุย อ าเภอเกาะ สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2557 หน้า 35-36 เกาะราบ เกาะวังนอก 
ทิศเหนือและเกาะวังใน ทิศเหนือ หมู่เกาะทะเลใต้ อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช)  

ตัวอย่างที่พบ: 1 ตัวอย่าง, TAO57-A-POR12: วันท่ี 21 เมษายน 2557 อ่าวม่วง เกาะเต่า ทิศเหนือ หมู่เกาะเต่า 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพืน้ทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบก้อน ปะการังดาวใหญ่ 
สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น 

 
Family Halichondriidae Gray, 1867 

19. Axinyssa mertoni (Hentschel, 1912)  
(แผ่นภาพท่ี 9c) 

Ciocalypta mertoni Hentschel (1912, pp. 424-425, Aru Island, Indonesia) 
Axinyssa mertoni Alvarez, B. and Hooper, J. N. A. (2011, p. 64) 
ตัวอย่างที่พบ: 2 ตัวอย่าง, TAO57-C-POR04: วันท่ี 22 เมษายน 2557 อ่าวเมา เกาะเต่า ทิศตะวันออก จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพืน้ทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบก้อน สมอง แผ่นใบเป็นชนิด
เด่น; TAO57-G-POR07: วันท่ี 24 เมษายน 2557  หินเขียว เกาะนางยวน ทิศเหนือ หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนก้อนหิน พืน้ทราย ปะการังรูปทรงแบบก้อน แผ่นใบเป็นชนิดเด่น 

หมายเหตุ ฟองน้ าชนิดนี้เป็นฟองน้ าท่ีรายงานพบครั้งแรกในบริเวณเกาะเต่า 
 

Order Haplosclerida Topsent, 1928 
Suborder Haplosclerina Topsent, 1928 

Family Callyspongiidae de Laubenfels, 1936 
20. Callyspongia sp.”grey”  

(แผ่นภาพท่ี 9d) 
Callyspongia spp.: Hooper and van Soest (2002, pp. 836) [ditto] 
ตัวอย่างที่พบ: 2 ตัวอย่าง, TAO57-B-POR04: วนัท่ี 21 เมษายน 2557 อ่าวสอง เกาะนางยวน ทิศตะวันออก หมู่

เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนก้อนหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบก้อน แผ่นใบเป็นชนิด
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เด่น; TAO57-G-POR09: วันท่ี 24 เมษายน 2557  หินเขียว เกาะนางยวน ทิศเหนือ หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนก้อนหิน พืน้ทราย ปะการังรูปทรงแบบก้อน แผ่นใบเป็นชนิดเด่น 

 
Family Chalinidae Gray, 1867 
  21. Chalinula sp. “purple”  

(แผ่นภาพท่ี 9e) 
Chalinula spp.: Hooper and van Soest (2002, pp. 853-855) [ditto] 
Chalinula sp. “purple” สุเมตต์ ปุจฉาการ (2556, หน้า 37-38 เกาะเต่า หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 
ตัวอย่างที่พบ: 1 ตัวอย่าง, TAO57-F-POR08: วันท่ี 23 เมษายน 2557 อ่าวแหลมเจตากัง (หาดจุลเจือ) เกาะเต่า 

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี , แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดทราย 
ปะการังรูปทรงแบบแผ่นใบ กิ่ง ก้อน สลับกับปะการังเห็ด เป็นชนิดเด่น ; TAO57-H-POR02: วันท่ี 24 
เมษายน 2557 หาดทรายรี ทิศเหนือ เกาะเต่า ทิศตะวันตก หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี , แนว
ปะการังบนพื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบแผ่นใบ สลับกับก้อน เป็นชนิดเด่น 

 
22. Cladocroce burapha Putchakarn, de Weerdt, Sonchaeng and van Soest, 2004  

(แผ่นภาพท่ี 9f) 
Cladocroce spp.: Putchakarn (2004, pp. 113-116, Bangsaen beach, Chon Buri, Thailand) 
Cladocroce sp. “blue” สุเมตต์ ปุจฉาการ (2556, หน้า 38 เกาะเต่า หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี); สุเมตต์ 

ปุจฉาการ (2557 หน้า 38 เกาะวังใน ทิศเหนือ หมู่เกาะทะเลใต้ อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช) 
ตัวอย่างที่พบ: 1 ตัวอย่าง, TAO57-H-POR04: วันท่ี 24 เมษายน 2557 หาดทรายรี ทิศเหนือ เกาะเต่า ทิศ

ตะวันตก หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบแผ่นใบ สลับกับ
ก้อน เป็นชนิดเด่น 

หมายเหตุ ฟองน้ าชนิดนี้มีสีฟ้ารูปทรงการเจริญแตกแขนงเป็นท่อทรงกระบอกข้ึนอยู่กับปะการงั, Pavona sp.  
 

23. Haliclona (Rhizoniera) sp. “grey” 
 (แผ่นภาพท่ี 9g) 

Haliclona (Rhizoniera) spp.: Hooper and van Soest (2002, pp. 859, 871-872) [ditto] 
Haliclona (Rhizoniera) sp. “grey” สุเมตต์ ปุจฉาการ (2556, หน้า 38 กงทรายแดง (หินฉลาม) เกาะเต่าทิศใต้ 

หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 
ตัวอย่างที่พบ: 1 ตัวอย่าง, TAO57-G-POR19: วันท่ี 24 เมษายน 2557  หินเขียว เกาะนางยวน ทิศเหนือ หมู่เกาะ

เต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนก้อนหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบก้อน แผ่นใบเป็นชนิดเด่น 
 

24. Haliclona (Rhizoniera) sp. “brown” 
 (แผ่นภาพท่ี 9h) 

Haliclona (Rhizoniera) spp.: Hooper and van Soest (2002, pp. 859, 871-872) [ditto] 
ตัวอย่างที่พบ: 1 ตัวอย่าง, TAO57-H-POR08: วนัท่ี 24 เมษายน 2557 หาดทรายรี ทิศเหนือ เกาะเต่า ทิศ

ตะวันตก หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพืน้ทราย ปะการังรูปทรงแบบแผ่นใบ สลับกับ
ก้อน เป็นชนิดเด่น 
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25. Haliclona (Reniera) sp. “purple” 
(แผ่นภาพท่ี 10a) 

Haliclona (Reniera) spp.: Hooper and van Soest (2002, pp. 859, 867-871) [ditto] 
ตัวอย่างที่พบ: 1 ตัวอย่าง, TAO57-F-POR06: วันท่ี 23 เมษายน 2557 อ่าวแหลมเจตากัง (หาดจุลเจือ) เกาะเต่า 

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี , แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดทราย 
ปะการังรูปทรงแบบแผ่นใบ กิ่ง ก้อน สลับกับปะการังเห็ด เป็นชนิดเด่น 

 
26. Haliclona (Reniera) sp. “grey”  

(แผ่นภาพท่ี 10b) 
Haliclona (Reniera) spp.: Hooper and van Soest (2002, pp. 859, 867-871) [ditto] 
ตัวอย่างที่พบ: 1 ตัวอย่าง, TAO57-B-POR03: วนัท่ี 21 เมษายน 2557 อ่าวสอง เกาะนางยวน ทิศตะวันออก หมู่

เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนก้อนหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบก้อน แผ่นใบเป็นชนิด
เด่น 

 
Family Niphatidae Van Soest, 1980 

27. Gelliodes sp. “purple” 
(แผ่นภาพท่ี 10c) 

Gelliodes spp.: Hooper and van Soest (2002, pp. 875, 880-882) [ditto] 
Gelliodes sp. “purple” สุเมตต์ (2554, หน้า 36, เกาะแตนและเกาะมัดสุ่ม หมู่เกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี); สุเมตต์ (2555, หน้า 36 เกาะแรด หมู่เกาะทะเลชุมพร จังหวัดชุมพร); สุเมตต์ 
ปุจฉาการ (2556, หน้า 39 เกาะเต่าและเกาะนางยวน หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี); สุเมตต์ ปุจฉา
การ (2557 หน้า 39 เกาะราบ เกาะวังนอก ทิศเหนือและเกาะวังใน ทิศเหนือ หมู่เกาะทะเลใต้ อ าเภอ
ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

ตัวอย่างที่พบ: 5 ตัวอย่าง, TAO57-A-POR10: วันท่ี 21 เมษายน 2557 อ่าวม่วง เกาะเต่า ทิศเหนือ หมู่เกาะเต่า 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบก้อน ปะการังดาวใหญ่ 
สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น; TAO57-B-POR13: วันท่ี 21 เมษายน 2557 อ่าวสอง เกาะนางยวน ทิศ
ตะวันออก หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนก้อนหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบก้อน 
แผ่นใบเป็นชนิดเด่น; TAO57-C-POR19: วันท่ี 22 เมษายน 2557 อ่าวเมา เกาะเต่า ทิศตะวันออก จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบก้อน สมอง แผ่นใบเป็นชนิด
เด่น; TAO57-E-POR09: วันท่ี 23 เมษายน 2557 กงทรายแดง (หินฉลาม) เกาะเต่า ทิศใต้  หมู่เกาะเต่า 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี, กองหินโผล่พ้นน้ า หน้าผาใต้น้ า แนวปะการังรอบกองหิน ปะการังรูปทรงแบบเคลือบ 
(Galaxea sp.) และก้อนเป็นชนิดเด่น; TAO57-G-POR06: วันท่ี 24 เมษายน 2557  หินเขียว เกาะนาง
ยวน ทิศเหนือ หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนก้อนหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบ
ก้อน แผ่นใบเป็นชนิดเด่น 

 
 

Suborder Petrosina Boury-Esnault and Van Beveren, 1982 
Family Petrosiidae Van Soest, 1980 
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28. Neopetrosia sp. “blue”  
(แผ่นภาพท่ี 10d) 

Neopetrosia spp.: Hooper and van Soest (2002, pp. 907, 910-911) [ditto] 
Neopetrosia sp. “blue”: สุเมตต์ ปุจฉาการและคณะ (2551ก, หน้า 48-49, เกาะท้ายตาหมื่นและเกาะยายท้าว   

หมู่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี; เกาะครก หมู่เกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี; เกาะกลึงบาดาล หมู่เกาะไผ่ 
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี; หินรอมฟางและเกาะริ้น กลุ่มเกาะริ้น เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี ; เกาะฉางเกลือ
และเกาะแสมสาร หมู่เกาะแสมสาร สัตหีบ จังหวัดชลบุรี; หินขาว เกาะจันทร์และเกาะเสม็ด หมู่เกาะเสม็ด 
บ้านเพ จังหวัดระยอง; เกาะค้างคาวและเกาะกุฎี กลุ่มเกาะกุฎี หมู่เกาะเสม็ด บ้านเพ จังหวัดระยอง) ; สุ
เมตต์ ปุจฉาการและคณะ (2551ข, หน้า 47-48, เกาะนมสาว อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี; หินจ้าว
หลาว แนวปะการังจ้าวหลาว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ; กองหินระหว่างเกาะตุ้นและเกาะสองพี่น้อง 
กลุ่มเกาะรัง หมู่เกาะช้าง อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด; เกาะรัง กลุ่มเกาะรัง หมู่เกาะช้าง อ าเภอเกาะช้าง 
จังหวัดตราด; เกาะพร้าวนอก หมู่เกาะช้าง อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ; เกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด 
จังหวัดตราด); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2554, หน้า 36, เกาะแตนและเกาะมัดสุ่ม หมู่เกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2555, หน้า 38 เกาะแรด ทิศตะวันตก; หินหลักแรด; หินหลักง่าม 
ทิศใต้; เกาะง่ามใหญ่ ทิศตะวันออก; เกาะจระเข้ ทิศใต้; เกาะสาก ทิศตะวันตก; เกาะมาตรา ทิศตะวันตก
เฉียงใต้ หมู่เกาะทะเลชุมพร จังหวัดชุมพร); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2556, หน้า 39-40 กงทรายแดง (หินฉลาม) 
เกาะเต่า เกาะนางยวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2557 หน้า 40-41 เกาะราบ เกาะวังนอก 
ทิศเหนือและเกาะวังใน ทิศเหนือ หมู่เกาะทะเลใต้ อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

ตัวอย่างที่พบ: 5 ตัวอย่าง, TAO57-A-POR02: วันท่ี 21 เมษายน 2557 อ่าวม่วง เกาะเต่า ทิศเหนือ หมู่เกาะเต่า 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบก้อน ปะการังดาวใหญ่ 
สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น; TAO57-D-POR01: วันท่ี 22 เมษายน 2557 อ่าวลึก ทิศเหนือ เกาะเต่า       
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการัง
รูปทรงก้อน แบบกิ่ง สมองเป็นชนิดเด่น; TAO57-E-POR05: วันท่ี 23 เมษายน 2557 กงทรายแดง (หิน
ฉลาม) เกาะเต่า ทิศใต้  หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, กองหินโผล่พ้นน้ า หน้าผาใต้น้ า แนวปะการังรอบ
กองหิน ปะการังรูปทรงแบบเคลือบ (Galaxea sp.) และก้อนเป็นชนิดเด่น; TAO57-F-POR07: วันท่ี 23 
เมษายน 2557 อ่าวแหลมเจตากัง (หาดจุลเจือ) เกาะเต่า ทิศตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดทราย ปะการังรูปทรงแบบแผ่นใบ กิ่ง ก้อน สลับกับ
ปะการังเห็ด เป็นชนิดเด่น; TAO57-G-POR14: วันท่ี 24 เมษายน 2557  หินเขียว เกาะนางยวน ทิศเหนือ 
หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนก้อนหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบก้อน แผ่นใบเป็น
ชนิดเด่น 

หมายเหตุ ฟองน้ าชนิดนี้มีสีสันสวยงามและแพร่กระจายอยู่ท่ัวไปในแนวปะการัง แต่ยังไม่ได้มีการต้ังช่ือไว้ ฟองน้ า
ชนิดนี้เป็นอาหารของทากเปลือย (Jurana funibris) มักพบเจริญขึ้นอยู่บนปะการังมีชีวิตขนาดใหญ่ 
โดยเฉพาะปะการังโขด (Porites lutea) 

 
29. Petrosia (Petrosia) hoeksemai Voogd and Soest, 2002 

(แผ่นภาพท่ี 10e) 
Petrosia (Petrosia) hoeksemai De Voogd and Van Soest (2002, pp. 196-197, Indonesia); 

Putchakarn (2006, pp. 153-154, Ko Lim, Chang Islands, Trat, Ao Hin Wong, west of Ko Tao, 
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Surat Thani);  สุเมตต์ ปุจฉาการและคณะ (2551ข, หน้า 48, หินจ้าวหลาว แนวปะการังจ้าวหลาว อ าเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2554, หน้า 36, เกาะแตนและเกาะมัดสุ่ม หมู่เกาะสมุย อ าเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2555, หน้า 38 หินหลักแรด; เกาะสาก ทิศตะวันตก; 
เกาะมาตรา ทิศตะวันตกเฉียงใต้ หมู่เกาะทะเลชุมพร จังหวัดชุมพร); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2556, หน้า 40-41 
กงทรายแดง (หินฉลาม) เกาะเต่า เกาะนางยวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2557 หน้า 41 
เกาะราบ เกาะวังนอก ทิศเหนือและเกาะวังใน ทิศเหนือ หมู่เกาะทะเลใต้ อ าเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช) 

ตัวอย่างที่พบ: 3 ตัวอย่าง, TAO57-D-POR03: วันท่ี 22 เมษายน 2557 อ่าวลึก ทิศเหนือ เกาะเต่า ทิศตะวันออก
เฉียงใต้ หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงก้อน 
แบบกิ่ง สมองเป็นชนิดเด่น; TAO57-F-POR05: วันท่ี 23 เมษายน 2557 อ่าวแหลมเจตากัง (หาดจุลเจือ) 
เกาะเต่า ทิศตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการงับนพื้นทราย ชายฝ่ังหาด
ทราย ปะการังรูปทรงแบบแผ่นใบ กิ่ง ก้อน สลับกับปะการังเห็ด เป็นชนิดเด่น; TAO57-G-POR08: วันท่ี 24 
เมษายน 2557  หินเขียว เกาะนางยวน ทิศเหนือ หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการงับนก้อน
หิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบก้อน แผ่นใบเป็นชนิดเด่น 

หมายเหตุ ฟองน้ าชนิดนี้มักพบในบริเวณท่ีมีการตกตะกอนสูง และมีรูปทรงในการเจริญเติบโตหลายแบบ 
 

30. Petrosia (Petrosia) lignosa Wilson, 1925  
(แผ่นภาพท่ี 10f) 

Petrosia (Petrosia) lignosa Wilson (1925, pp.403-404, the Philippines); De Voogd and Van Soest 
(2002, pp. 197-198, Indonesia); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2556, หน้า 41 เกาะเต่า หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี) 

ตัวอย่างที่พบ: 9 ตัวอย่าง, TAO57-A-POR07: วันท่ี 21 เมษายน 2557 อ่าวม่วง เกาะเต่า ทิศเหนือ หมู่เกาะเต่า 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบก้อน ปะการังดาวใหญ่ 
สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น; TAO57-B-POR10: วันท่ี 21 เมษายน 2557 อ่าวสอง เกาะนางยวน ทิศ
ตะวันออก หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนก้อนหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบก้อน 
แผ่นใบเป็นชนิดเด่น; TAO57-C-POR14: วันท่ี 22 เมษายน 2557 อ่าวเมา เกาะเต่า ทิศตะวันออก จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบก้อน สมอง แผ่นใบเป็นชนิด
เด่น; TAO57-D-POR06: วันท่ี 22 เมษายน 2557 อ่าวลึก ทิศเหนือ เกาะเต่า ทิศตะวันออกเฉียงใต้      
หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงก้อน แบบกิ่ง 
สมองเป็นชนิดเด่น; TAO57-E-POR02 และ TAO57-E-POR03: วันท่ี 23 เมษายน 2557 กงทรายแดง 
(หินฉลาม) เกาะเต่า ทิศใต้  หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี , กองหินโผล่พ้นน้ า หน้าผาใต้น้ า แนว
ปะการังรอบกองหิน ปะการังรูปทรงแบบเคลือบ (Galaxea sp.) และก้อนเป็นชนิดเด่น; TAO57-F-
POR02: วันท่ี 23 เมษายน 2557 อ่าวแหลมเจตากัง (หาดจุลเจือ) เกาะเต่า ทิศตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะ
เต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดทราย ปะการังรูปทรงแบบแผ่นใบ กิ่ง ก้อน 
สลับกับปะการังเห็ด เป็นชนิดเด่น; TAO57-H-POR01 และ TAO57-H-POR05: วันท่ี 24 เมษายน 2557 
หาดทรายรี ทิศเหนือ เกาะเต่า ทิศตะวันตก หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี , แนวปะการังบนพื้นทราย 
ปะการังรูปทรงแบบแผ่นใบ สลับกับก้อน เป็นชนิดเด่น 
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31. Xestospongia testudinaria (Lamarck, 1814)  
(แผ่นภาพท่ี 10g) 

Alcyonium testudinarium Topsent (1933, pp. 40-41, Singapore) 
Reniera testudinaria Ridley (1884, p. 409, Indian Ocean) 
Petrosia testudinaria Hentschel (1912, pp. 403-404, Aru Island, Indonesia) 
Xestospongia testudinaria Fromont (1991, p. 84, Great Barior Reef, Australia); Putchakarn (2006, 

pp. 150-152, Ko Khang-Khao, Ko Thai-Ta-Mun, South of Ko Si-Chang, Chon Buri, west side 
of Ko Khrok, Ao Ko Sak, North of Ko Sak, Hat Thain, west side of Ko Lan, Lan Islands, 
Pattaya, Chon Buri, Hin Khan Na, west side of Ko Samet, Ao Pagarung, south of Ko Samet, 
west side of Ko Kudi, Samet Islands, Rayong, north of Ko Mon Nai, Mon Islands, Klang, 
Rayong, west side of Ko Klum, Ko Rad, Kood Islands, Trat, Hin Kum-Pan, Ko Rung, Ko Ma-
Pring, Chang Islands, Trat, Ko Yoo, Navy base, Sattahip, Chon Buri, Ko Cor-Ma, north side 
of Ko Phangan, Surat Thani); สุเมตต์ ปุจฉาการและคณะ (2551ก, pp.49-50, เกาะท้ายตาหมื่น หมู่
เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี; เกาะล้าน หมู่เกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี; เกาะไผ่ หมู่เกาะไผ่ จังหวัด
ชลบุรี; หินหยักกระโดง หินรอมฟางและเกาะริ้น กลุ่มเกาะริ้น เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี ; เกาะจวง เกาะ
จาน หมู่เกาะแสมสาร สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ;  หินขาว เกาะจันทร์ และเกาะเสม็ด หมู่เกาะเสม็ด บ้านเพ 
จังหวัดระยอง; เกาะค้างคาว เกาะกุฎี กลุ่มเกาะกุฎี หมู่เกาะเสม็ด บ้านเพ จังหวัดระยอง); สุเมตต์ ปุจฉา
การและคณะ (2551ข, pp.49, เกาะนมสาว อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี; เกาะคลุ้ม หมู่เกาะช้าง 
อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด; กองหินระหว่างเกาะตุ้นและเกาะสองพี่น้อง เกาะทองหลาง เกาะมะปริง 
และเกาะรัง กลุ่มเกาะรัง หมู่เกาะช้าง อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด; กองหินกล้วย (หินเรือแตก) ระหว่าง
เกาะช้างและเกาะคลุ้ม หมู่เกาะช้าง อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด; เกาะหวาย เกาะพร้าวนอก หมู่เกาะช้าง 
อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด; เกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด); สุเมตต์ (2554, หน้า 37, เกาะ
แตน หมู่เกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี); สุเมตต์ (2555, หน้า 38 หินหลักแรด; เกาะแรด 
ทิศตะวันตก; หินหลักง่าม ทิศใต้; เกาะจระเข้ ทิศใต้; เกาะสาก ทิศตะวันตก; เกาะมาตรา ทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ หมู่เกาะทะเลชุมพร จังหวัดชุมพร); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2556, หน้า 41-42 เกาะเต่าและเกาะนางยวน 
หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

ตัวอย่างที่พบ: 6 ตัวอย่าง, TAO57-A-POR08: วันท่ี 21 เมษายน 2557 อ่าวม่วง เกาะเต่า ทิศเหนือ หมู่เกาะเต่า 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบก้อน ปะการังดาวใหญ่ 
สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น; TAO57-C-POR15: วันท่ี 22 เมษายน 2557 อ่าวเมา เกาะเต่า ทิศตะวันออก 
จังหวัด สุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบก้อน สมอง แผ่นใบ
เป็นชนิดเด่น; TAO57-D-POR07: วันท่ี 22 เมษายน 2557 อ่าวลึก ทิศเหนือ เกาะเต่า ทิศตะวันออกเฉียง
ใต้      หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงก้อน 
แบบกิ่ง สมองเป็นชนิดเด่น; TAO57-E-POR04: วันท่ี 23 เมษายน 2557 กงทรายแดง (หินฉลาม) เกาะเต่า 
ทิศใต้  หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, กองหินโผล่พ้นน้ า หน้าผาใต้น้ า แนวปะการังรอบกองหิน 
ปะการังรูปทรงแบบเคลือบ (Galaxea sp.) และก้อนเป็นชนิดเด่น; TAO57-F-POR02: วันท่ี 23 เมษายน 
2557 อ่าวแหลมเจตากัง (หาดจุลเจือ) เกาะเต่า ทิศตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี , 
แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดทราย ปะการังรูปทรงแบบแผ่นใบ กิ่ง ก้อน สลับกับปะการังเห็ด เป็น
ชนิดเด่น; TAO57-G-POR13 และ TAO57-G-POR17: วันท่ี 24 เมษายน 2557  หินเขียว เกาะนางยวน 
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ทิศเหนือ หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนก้อนหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบก้อน 
แผ่นใบเป็นชนิดเด่น 

หมายเหตุ ฟองน้ าครกเป็นฟองน้ าท่ีพบเป็นชนิดเด่นในแนวปะการังและมีการแพร่กระจายอยู่ตลอดท้ังอ่าวไทย 
 

32. Xestospongia sp. “purple”  
(แผ่นภาพท่ี 10h) 

Xestospongia spp.: Hooper and van Soest (2002, pp. 907, 916-917) [ditto] 
Xestospongia sp. “purple”: สุเมตต์ ปุจฉาการและคณะ (2551ก, หน้า 50-51, เกาะสาก เกาะล้าน หมู่เกาะ

ล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี; เกาะกลึงบาดาล หินหูช้าง หมู่เกาะไผ่ จังหวัดชลบุรี; หินรอมฟาง กลุ่ม
เกาะริ้น เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี; เกาะแสมสาร หมู่เกาะแสมสาร สัตหีบ จังหวัดชลบุรี;  หินขาวและเกาะ
เสม็ด หมู่เกาะเสม็ด บ้านเพ จังหวัดระยอง; เกาะกุฎี กลุ่มเกาะกุฎี หมู่เกาะเสม็ด บ้านเพ จังหวัดระยอง); สุ
เมตต์ ปุจฉาการและคณะ (2551ข, หน้า 50, เกาะนมสาว อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี; แนวปะการัง
จ้าวหลาว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี; เกาะคลุ้ม หมู่เกาะช้าง อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด; กองหิน
ระหว่างเกาะตุ้นและเกาะสองพี่น้อง เกาะทองหลาง เกาะมะปริง และเกาะรัง กลุ่มเกาะรัง หมู่เกาะช้าง 
อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด; กองหินกล้วย (หินเรือแตก) ระหว่างเกาะช้างและเกาะคลุ้ม หมู่เกาะช้าง 
อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด; เกาะหวาย เกาะพร้าวนอก หมู่เกาะช้าง อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด;   
เกาะหมาก และเกาะกูด อ าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2554, หน้า 37-38, เกาะแตน      
หมู่เกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2555, หน้า 40-41 เกาะแรด       
ทิศตะวันตก; เกาะจระเข้ ทิศเหนือ; เกาะจระเข้ ทิศใต้; เกาะมาตรา ทิศตะวันตกเฉียงใต้ หมู่เกาะทะเล
ชุมพร จังหวัดชุมพร); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2556, หน้า 42-43 กงทรายแดง (หินฉลาม) เกาะเต่า เกาะนาง
ยวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2557 หน้า 42 เกาะวังนอก ทิศเหนือ หมู่เกาะทะเลใต้ 
อ าเภอ ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

ตัวอย่างที่พบ: 6 ตัวอย่าง, TAO57-A-POR04: วันท่ี 21 เมษายน 2557 อ่าวม่วง เกาะเต่า ทิศเหนือ หมู่เกาะเต่า 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบก้อน ปะการังดาวใหญ่ 
สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น; TAO57-B-POR11: วันท่ี 21 เมษายน 2557 อ่าวสอง เกาะนางยวน ทิศ
ตะวันออก หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนก้อนหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบก้อน 
แผ่นใบเป็นชนิดเด่น; TAO57-C-POR05: วันท่ี 22 เมษายน 2557 อ่าวเมา เกาะเต่า ทิศตะวันออก จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบก้อน สมอง แผ่นใบเป็นชนิด
เด่น; TAO57-E-POR01: วันท่ี 23 เมษายน 2557 กงทรายแดง (หินฉลาม) เกาะเต่า ทิศใต้  หมู่เกาะเต่า 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี, กองหินโผล่พ้นน้ า หน้าผาใต้น้ า แนวปะการังรอบกองหิน ปะการังรูปทรงแบบเคลือบ 
(Galaxea sp.) และก้อนเป็นชนิดเด่น; TAO57-F-POR04: วันท่ี 23 เมษายน 2557 อ่าวแหลมเจตากัง 
(หาดจุลเจือ) เกาะเต่า ทิศตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี , แนวปะการังบนพื้นทราย 
ชายฝ่ังหาดทราย ปะการังรูปทรงแบบแผ่นใบ กิ่ง ก้อน สลับกับปะการังเห็ด เป็นชนิดเด่น ; TAO57-G-
POR02: วันท่ี 24 เมษายน 2557  หินเขียว เกาะนางยวน ทิศเหนือ หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนว
ปะการังบนก้อนหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบก้อน แผ่นใบเป็นชนิดเด่น 

หมายเหตุ ฟองน้ าชนิดนี้เป็นฟองน้ าเคลือบหนาท่ีพบท่ัวไปในแนวปะการังตลอดท้ังอ่าวไทย ชอบอาศัยอยู่บริเวณท่ี
อับแสง หรือในถ้ าใต้ปะการังขนาดใหญ่ และคาดว่าเป็นฟองน้ าชนิดใหม่ท่ียังไม่ได้ต้ังช่ือ 

 



45 
 

Family Phloeodictyidae Carter, 1882 
33. Oceanapia sagittaria (Sollas, 1902) 

(แผ่นภาพท่ี 11a) 
Orina sagittaria Bergquist (1965, pp. 155-157, Palau, Micronesia); Kelly-Borges and Bergquist 

(1988, p. 154, Motupore Island, Papua New Guinea). 
Oceanapia sagittaria Hooper, Kelly-Borges and Riddle (1993, pp. 61-72, Gulf of Thailand, 

Thailand); Putchakarn (2006, pp. 146-148, Ko Khang-Khao, Ko Thai-Ta-Mun, South of Ko Si-
Chang, Chon Buri, Ao Ko Sak, north of Ko Sak, Ao Had Nuan, south of Ko Lan, Lan Islands, 
Pattaya, Chon Buri, Hin Khan Na, west side of Ko Samet, Samet Islands, Rayong, Hin 
Farang, Ko Mon Nok, Mon Islands, Klang, Rayong, west side of Ko Klum, Chang Islands, 
Trat, Laem Yai, north-east side of Ko Samui, Surat Thani, Ko Cor-Ma, north side of Ko 
Phangan, Surat Thani); สุเมตต์ ปุจฉาการและคณะ (2551ก, หน้า 51, เกาะท้ายตาหมื่นและเกาะยาย
ท้าว หมู่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี;  หินหยักกระโดง กลุ่มเกาะริ้น เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี; หินคันนา เกาะ
เสม็ดและ เกาะกุฎี หมู่เกาะเสม็ด บ้านเพ จังหวัดระยอง); สุเมตต์ ปุจฉาการและคณะ (2551ข, หน้า 50-
51, หินจ้าวหลาว แนวปะการังจ้าวหลาว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ; เกาะคลุ้ม หมู่เกาะช้าง อ าเภอ
เกาะช้าง จังหวัดตราด; เกาะรัง กลุ่มเกาะรัง   หมู่เกาะช้าง อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด; เกาะหวายและ
เกาะพร้าวนอก หมู่เกาะช้าง อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด; เกาะหมาก อ าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด);      
สุเมตต์ ปุจฉาการ (2554, หน้า 35, เกาะแตนและเกาะมัดสุ่ม หมู่เกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัด       
สุราษฎร์ธานี); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2555, หน้า 37 หินหลักแรด; เกาะแรด ทิศตะวันตก; เกาะง่ามใหญ่ ทิศ
ตะวันออก; เกาะจระเข้ ทิศใต้; เกาะสาก ทิศตะวันตก หมู่เกาะทะเลชุมพร จังหวัดชุมพร); สุเมตต์ ปุจฉา
การ (2556, หน้า 43 กงทรายแดง (หินฉลาม) เกาะเต่า เกาะนางยวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี); สุเมตต์ ปุจฉา
การ (2557 หน้า 43 เกาะราบ ทิศเหนือ หมู่เกาะทะเลใต้ อ าเภอ ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

ตัวอย่างที่พบ: 1 ตัวอย่าง, TAO57-C-POR03: วันท่ี 22 เมษายน 2557 อ่าวเมา เกาะเต่า ทิศตะวันออก จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบก้อน สมอง แผ่นใบเป็นชนิด
เด่น  

34. Oceanapia sp. “purple” 
(แผ่นภาพท่ี 11b) 

Oceanapia spp. Hooper and van Soest (2002, pp. 894, 897-901) [ditto] 
ตัวอย่างที่พบ: 1 ตัวอย่าง, TAO57-F-POR01: วันท่ี 23 เมษายน 2557 อ่าวแหลมเจตากัง (หาดจุลเจือ) เกาะเต่า 

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี , แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดทราย 
ปะการังรูปทรงแบบแผ่นใบ กิ่ง ก้อน สลับกับปะการังเห็ด เป็นชนิดเด่น 

 
Order Dictyoceratida Minchin, 1900 

Family Thorectidae Bergquist, 1978 
35. Cacospongia sp. “black” 

 (แผ่นภาพท่ี 11c) 
Cacospongia spp.: Hooper and van Soest (2002, pp. 1030-1031) [ditto] 
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Cacospongia sp. “black” สุเมตต์ ปุจฉาการ (2556, หน้า 44 เกาะเต่า เกาะนางยวน หมู่เกาะเต่า จังหวัด     
สุราษฎร์ธานี); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2557 หน้า 45 เกาะราบ ทิศเหนือ, เกาะวังนอก ทิศเหนือ และเกาะ
วังใน ทิศเหนือ หมู่เกาะทะเลใต้ อ าเภอ ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

ตัวอย่างที่พบ: 2 ตัวอย่าง, TAO57-A-POR03: วันท่ี 21 เมษายน 2557 อ่าวม่วง เกาะเต่า ทิศเหนือ หมู่เกาะเต่า 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบก้อน ปะการังดาวใหญ่ 
สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น; TAO57-B-POR07: วันท่ี 21 เมษายน 2557 อ่าวสอง เกาะนางยวน ทิศ
ตะวันออก หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนก้อนหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบก้อน 
แผ่นใบเป็นชนิดเด่น 

 
36. Hyrtios erectus (Keller, 1889) 

 (แผ่นภาพท่ี 11d) 
Heteronema erecta Keller (1889, pp. 339-341, Meeres); Row (1911, p. 369, Gulf of Eden, Red 

Sea); Bergquist (1965, pp. 129-130, Micronesia) 
Thorectopsamma mela De Laubenfels (1954, pp. 29-32, Micronesia) 
Hyrtios erectus Bergquist (1995, pp. 12-13, New Caledonia); Hooper and van Soest (2002, pp. 

1029-1032); สุเมตต์ ปุจฉาการและคณะ (2551ก, หน้า 53, เกาะสากและเกาะล้าน หมู่เกาะล้าน 
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี; เกาะริ้น กลุ่มเกาะริ้น เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี; เกาะฉางเกลือ หมู่เกาะ
แสมสาร สัตหีบ จังหวัดชลบุรี; เกาะค้างคาว กลุ่มเกาะกุฎี หมู่เกาะเสม็ด บ้านเพ จังหวัดระยอง); สุ
เมตต์ ปุจฉาการและคณะ (2551ข, pp.53, แนวปะการังจ้าวหลาว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ; 
เกาะคลุ้ม หมู่เกาะช้าง อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด; กองหินเกาะตุ้น ใกล้เกาะตุ้น กลุ่มเกาะรัง หมู่
เกาะช้าง อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด; เกาะหมากและเกาะกูด อ าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด); สุเมตต์ 
ปุจฉาการ (2554, หน้า 41, เกาะแตนและเกาะมัดสุ่ม หมู่เกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์
ธานี); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2555, หน้า 42-43 หินหลักแรด หมู่เกาะทะเลชุมพร จังหวัดชุมพร); สุเมตต์ 
ปุจฉาการ (2556, หน้า 44 เกาะเต่า เกาะนางยวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2557 
หน้า 45-46 เกาะราบ ทิศเหนือ, เกาะวังนอก ทิศเหนือ และเกาะวังใน ทิศเหนือ หมู่เกาะทะเลใต้ 
อ าเภอ ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

ตัวอย่างที่พบ: 4 ตัวอย่าง, TAO57-A-POR05: วันท่ี 21 เมษายน 2557 อ่าวม่วง เกาะเต่า ทิศเหนือ หมู่เกาะเต่า 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบก้อน ปะการังดาว
ใหญ่ สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น; TAO57-B-POR01: วันท่ี 21 เมษายน 2557 อ่าวสอง เกาะนางยวน 
ทิศตะวันออก หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนก้อนหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรง
แบบก้อน แผ่นใบเป็นชนิดเด่น; TAO57-C-POR01: วันท่ี 22 เมษายน 2557 อ่าวเมา เกาะเต่า ทิศ
ตะวันออก จังหวัด สุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบก้อน 
สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น; TAO57-G-POR04: วันท่ี 24 เมษายน 2557  หินเขียว เกาะนางยวน ทิศ
เหนือ หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนก้อนหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบก้อน 
แผ่นใบเป็นชนิดเด่น 
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Order Dendroceratida Minchin, 1900 
Family Darwinellidae Merejkowsky, 1879 

37. Aplysilla sp. “yellow” 
(แผ่นภาพท่ี 11e) 

Aplysilla spp.: Hooper and van Soest (2002, pp. 1069-1070) [ditto] 
Aplysilla sp. “yellow” สุเมตต์ ปุจฉาการ (2556, หน้า 45 เกาะเต่า หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 
ตัวอย่างที่พบ: 1 ตัวอย่าง, TAO57-G-POR12: วันท่ี 24 เมษายน 2557  หินเขียว เกาะนางยวน ทิศเหนือ หมู่

เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนก้อนหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบก้อน แผ่นใบเป็น
ชนิดเด่น 

 
Order Verongida Bergquist, 1978 

Family Pseudoceratinidae Carter, 1885 
38. Pseudoceratina purpurea (Carter, 1880) 

(แผ่นภาพท่ี 11f) 
Aplysina purpurea Carter (1880, p. 36, Gulf of Manaar); Row (1911, p. 377, Suez, Red Sea); 

Hentschel (1912, p. 437, Aru Island, Indonesia) 
Psammaplysilla purpurea Bergquist (1965, pp. 135-140, Micronesia); Vacelet, Vasseur, and Lévi. 

(1976, pp. 106-107, Madagascar); Kelly-Borges and Bergquist (1988, pp. 156-157, Papau 
New Guinea) 

Pseudoceratina purpurea: สุเมตต์ ปุจฉาการและคณะ (2551ก, หน้า 55, เกาะกลึงบาดาล หมู่เกาะไผ่ เมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี; หินหยักกระโดง กลุ่มเกาะริ้น เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี; เกาะฉางเกลือ หมู่เกาะ
แสมสาร สัตหีบ จังหวัดชลบุรี; เกาะจันทร์ หมู่เกาะเสม็ด บ้านเพ จังหวัดระยอง); สุเมตต์ ปุจฉาการ
และคณะ (2551ข,  หน้า 54-55, เกาะพร้าวนอก หมู่เกาะช้าง อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด); สุเมตต์ 
ปุจฉาการ (2554, หน้า 41-42, เกาะแตนและเกาะมัดสุ่ม หมู่เกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2555, หน้า 43-44 หินหลักแรด หินหลักง่าม ทิศใต้ เกาะง่ามใหญ่ 
ทิศตะวันออก เกาะจระเข้ ทิศใต้ หมู่เกาะทะเลชุมพร จังหวัดชุมพร); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2556, หน้า 
45-46 เกาะเต่า เกาะนางยวน หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี); สุเมตต์ ปุจฉาการ (2557 หน้า 46-
47 เกาะราบ ทิศเหนือ, เกาะวังนอก ทิศเหนือ และเกาะวังใน ทิศเหนือ หมู่เกาะทะเลใต้ อ าเภอ ขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

ตัวอย่างที่พบ: 4 ตัวอย่าง, TAO57-A-POR01: วันท่ี 21 เมษายน 2557 อ่าวม่วง เกาะเต่า ทิศเหนือ หมู่เกาะเต่า 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบก้อน ปะการังดาวใหญ่ 
สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น; TAO57-C-POR06: วันท่ี 22 เมษายน 2557 อ่าวเมา เกาะเต่า ทิศตะวันออก 
จังหวัด สุราษฎร์ธานี, แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบก้อน สมอง แผ่นใบ
เป็นชนิดเด่น; TAO57-E-POR06: วันท่ี 23 เมษายน 2557 กงทรายแดง (หินฉลาม) เกาะเต่า ทิศใต้  หมู่
เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, กองหินโผล่พ้นน้ า หน้าผาใต้น้ า แนวปะการังรอบกองหิน ปะการังรูปทรง
แบบเคลือบ (Galaxea sp.) และก้อนเป็นชนิดเด่น; TAO57-F-POR03: วันท่ี 23 เมษายน 2557 อ่าว
แหลมเจตากัง (หาดจุลเจือ) เกาะเต่า ทิศตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แนวปะการัง
บนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดทราย ปะการังรูปทรงแบบแผ่นใบ กิ่ง ก้อน สลับกับปะการังเห็ด เป็นชนิดเด่น 
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ตารางที ่1 ชนิดและการแพร่กระจายของฟองน้ าทะเลท่ีพบบริเวณหมู่เกาะเต่า อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี 
พ้ืนที่ศึกษา (Collection sites): A = TAO57-A (อ่าวม่วง เกาะเต่า ทิศเหนือ) เกาะเต่า ทิศใต้); B = TAO57-B 

(อ่าวสอง เกาะนางยวน ทิศตะวันออก); C = TAO57-C (อ่าวเมา เกาะเต่า ทิศตะวันออก); D = TAO57-D 
(อ่าวลึก ทิศเหนือ เกาะเต่า); E = TAO57-E (กงทรายแดง (หินฉลาม) เกาะเต่า ทิศใต้); F = TAO57-F    
(อ่าวแหลมเจตากัง (หาดจุลเจือ) เกาะเต่า ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ); G = TAO57-G (หินเขียว เกาะนางยวน 
ทิศเหนือ); H = TAO57-H (หาดทรายรี ทิศเหนือ เกาะเต่า)   

การแพร่กระจาย:  = พบตัวอย่าง;  -  = ไม่พบตัวอย่าง 

Taxa 
การแพร่กระจาย 

A B C D E F G H 
Phylum Porifera Grant, 1836         
Class Homoscleromorpha Dendy, 1905          
 Order Homosclerophorida Dendy, 1905         
  Family: Plakinidae Schulze, 1880         
  1. Corticium niger Pulitzer-Finali, 1996 - -  - - -  - 
Class Demospongiae Sollas, 1885         
 Order Spirophorida Bergquist and Hogg, 1969         
  Family Tetillidae Sollas, 1886         
  2. Paratetilla bacca (Selenka, 1867) -   - - - - - 
 Order Astrophorida Sollas, 1888         
  Family Geodiidae Gray, 1867         
  3. Penares nux (de Laubenfels, 1954) - -  - - -  - 
 Order Hadromerida Topsent, 1894         
  Family Clionaidae D’Orbigny, 1851         
  4. Cliona orientalis Thiele, 1900 - - -  - - - - 
  5. Cliona sp. “orange” - - -  - - - - 
  6. Spheciospongia vagabunda (Ridley, 1884) -  - -  - - - 
  Family Suberitidae Schmidt, 1870         
  7. Protosuberites sp. “yellow” - - - -  -   
  8. Terpios granulosa (Bergquist, 1967) -   - - -  - 
Order Poecilosclerida Topsent, 1928         
 Suborder Microcionina Hajdu, Van Soest and Hooper, 1994         
 Family Microcionidae Carter, 1875         
 9. Clathria (Microciona) anonyma (Burton, 1959) - - - -  -  - 
 10. Clathria (Thalysias) tingens Hooper, 1996    -  -  - 
 11. Clathria (Thalysias) toxifera (Hentschel, 1912)  -  -  -   
 Family Raspailiidae Hentschel, 1923         
 12. Thrinacophora incrustans (Kieschnick, 1896)   - - - - - - - 
 Suborder Myxillina Hajdu, Van Soest and Hooper, 1994         
 Family Desmacididae Schmidt, 1870         
 13. Desmapsamma vervoorti van Soest, 1998 - - -  - - - - 
 Family Myxillidae Dendy, 1922         
 14. Myxilla (Myxilla) sp.”orange”   - - - - - - 
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ตารางที ่1(ต่อ) ชนิดและการแพร่กระจายของฟองน้ าทะเลท่ีพบบริเวณหมู่เกาะเต่า อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี 

Taxa 
การแพร่กระจาย 

A B C D E F G H 
 Suborder Mycalina Hajdu, Van Soest and Hooper, 1994         
 Family Desmacellidae Ridley and Dendy, 1886         
 15. Biemna fortis (Topsent, 1897) - -  - - -   
 16. Biemna trirhaphis (Topsent, 1897) -  - - - - - - 
Order Halichondrida Gray, 1867         
 Family Axinellidae Carter, 1875         
 17. Dragmacidon sp. “orange” - - - -  - - - 
 Family Scopalinidae Morrow, Picton, Erpenbeck, Boury-Esnault, Maggs and Allcock, 2012         
 18. Scopalina australiensis (Pulitzer-Finali, 1982)  - - - - - - - 
 Family Halichondriidae Gray, 1867         
 19. Axinyssa mertoni (Hentschel, 1912) - -  - - -  - 
Order Haplosclerida Topsent, 1928         
 Suborder Haplosclerina Topsent, 1928         
 Family Callyspongiidae de Laubenfels, 1936         
 20. Callyspongia sp.”grey” -  - - - -  - 
 Family Chalinidae Gray, 1867         
 21. Chalinula sp. “purple” - - - - -  -  
 22. Cladocroce burapha Putchakarn, de Weerdt, Sonchaeng and van Soest, 2004 - - - - - - -  
 23. Haliclona (Rhizoniera) sp. “grey” - - - - -    
 24. Haliclona (Rhizoniera) sp. “brown” - - - - - - -  
 25. Haliclona (Reniera) sp. “purple” - - - - -  - - 
 26. Haliclona (Reniera) sp. “grey” -  - - - - - - 
 Family Niphatidae Van Soest, 1980         
 27. Gelliodes sp. “purple”    - - -  - 
 Suborder Petrosina Boury-Esnault and Van Beveren, 1982         
 Family Petrosiidae Van Soest, 1980         
 28. Neopetrosia sp. “blue”  - -     - 
 29. Petrosia (Petrosia) hoeksemai de Voogd and van Soest, 2002 - - -  -   - 
 30. Petrosia (Petrosia) lignosa Wilson, 1925       -  
 31. Xestospongia testudinaria (Lamarck, 1814)  -   - -  - 
 32. Xestospongia sp. “purple”    -    - 
 Family Phloeodictyidae Carter, 1882         
 33. Oceanapia sagittaria (Sollas, 1888) - -  - - - - - 
 34. Oceanapia sp. “purple” - - - - -  - - 
Order Dictyoceratida Minchin, 1900         
 Family Thorectidae Bergquist, 1978         
 35. Cacospongia sp. “black”   - - - - - - 
 36. Hyrtios erectus (Keller, 1889)    - - -  - 
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ตารางที ่1(ต่อ) ชนิดและการแพร่กระจายของฟองน้ าทะเลท่ีพบบริเวณหมู่เกาะเต่า อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี 

Taxa 
การแพร่กระจาย 

A B C D E F G H 
Order Dendroceratida Minchin, 1900         
Family Darwinellidae Merejkowsky, 1879         
  37. Aplysilla sp. “yellow” - - - - - -  - 
Order Verongida Bergquist, 1978         
 Family Pseudoceratinidae Carter, 1885         
 38. Pseudoceratina purpurea (Carter, 1880)  -  -   - - 
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a. ฟองน้ าเคลือบสีด า, Corticium niger  b. ฟองน้ าลูกกอล์ฟ, Paratetilla bacca 

 

 

 
c. ฟองน้ าต้นไม้สีด า, Penares nux  d. ฟองน้ าฝังตัวสีเหลือง, Cliona orientalis 

 

 

 
e. ฟองน้ าฝังตัวสีเหลือง, Cliona sp. “orange”  f. ฟองน้ าปล่องภูเขาไฟ, Spheciospongia vagabunda 

 

 

 
g. ฟองน้ าเคลือบบางสีเหลือง, Protosuberites sp. “yellow”  h. ฟองน้ าเคลือบบางสีน้ าเงิน, Terpios granulosa 

 

แผ่นภาพที ่7 ฟองน้ าทะเลที่พบบริเวณพ้ืนที่หมู่เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 
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a. ฟองน้ าเคลือบสีส้ม, Clathria (Microciona) anonyma  b. ฟองน้ าเคลือบสีชมพู, Clathria (Thalysias) tingens 

 

 

 
c. ฟองน้ าเคลือบแดงลายขาว, Clathria (Thalysias) toxifera  d. ฟองน้ าเคลือบบางสีส้มหนามยาว, Thrinacophora incrustans 

 

 

 
e. ฟองน้ าสีชมพู, Desmapsamma vervoorti  f. ฟองน้ าเคลือบสีส้ม, Myxilla (Myxilla) sp. “orange” 

 

 

 
g. ฟองน้ าไฟ, Biemna fortis   h. ฟองน้ าไฟ, Biemna trirhaphis 

 

แผ่นภาพที ่8 ฟองน้ าทะเลที่พบบริเวณพ้ืนที่หมู่เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 
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a. ฟองน้ าขุ้ยสีส้ม, Dragmacidon sp. “orange”  b. ฟองน้ าร่างแห, Scopalina australiensis 

 

 

 
c. ฟองน้ าสีม่วง, Axinyssa mertoni  d. ฟองน้ าปะการังสีเทา, Callyspongia sp. “grey” 

 

 

 
e. ฟองน้ าปะการังสีม่วง, Chalinula sp. “purple”  f. ฟองน้ าปะการังสีฟ้า, Cladocroce burapha 

 

 

 
g. ฟองน้ าเคลือบสีน้ าเงิน, Haliclona (Rhizoniera) sp. “blue”  h. ฟองน้ าสีน้ าตาล, Haliclona (Rhizoniera) sp. “brown” 

 

แผ่นภาพที ่9 ฟองน้ าทะเลที่พบบริเวณพ้ืนที่หมู่เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 
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a. ฟองน้ าสีม่วงขาว, Haliclona (Reniera) sp. “purple”  b. ฟองน้ าปะการังสีเทา, Haliclona (Reniera) sp. “grey” 

 

 

 
c. ฟองน้ าเคลือบสีม่วง, Gelliodes sp. “purple”  d. ฟองน้ าสีน้ าเงิน, Neopetrosia sp. “blue” 

 

 

 
e. ฟองน้ าสีน้ าตาลม่วง, Petrosia (Petrosia) hoeksemai  f. ฟองน้ าครกเหลือง, Petrosia (Petrosia) lignosa 

 

 

 
g. ฟองน้ าครก, Xestospongia testudinaria  h. ฟองน้ าเคลือบแข็งสีม่วง, Xestospongia sp. “purple” 

 

แผ่นภาพที ่10 ฟองน้ าทะเลที่พบบริเวณพ้ืนที่หมู่เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 
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a. ฟองน้ าท่อพุ่มสีแดง, Oceanapia sagittaria  b. ฟองน้ าสีม่วง, Oceanapia sp. “purple” 

 

 

 
c. ฟองน้ าถูตัวสีด า, Cacospongia sp. “black”  d. ฟองน้ ายืดหยุ่นสีด า, Hyrtios erectus 

 

 

 
e. ฟองน้ าเคลือบบางสีเหลือง, Aplysilla sp. “yellow”  f. ฟองน้ าเปลี่ยนสีสีเหลือง, Pseudoceratina purpurea 

 

แผ่นภาพที ่11 ฟองน้ าทะเลที่พบบริเวณพ้ืนที่หมู่เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 
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บทที่ 5 
สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 

 

จากการส ารวจภาคสนาม เก็บตัวอย่างเพื่อศึกษาความหลากหลายทางชนิดฟองน้ าทะเล บริเวณหมู่เกาะ
เต่า อ าเภอพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโครงการวิจัยเรื่อง “ความหลากหลายทางชนิดของฟองน้ าทะเลท่ีอาศัยอยู่
ตามชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยตอนกลาง” ประจ าปีงบประมาณ 2557 ในแผนงานวิจัยเรื่อง จุลินทรีย์ทะเล: แหล่งใหม่
ของสารตัวยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พบฟองน้ าทะเลจ าแนกชนิดได้ 38 ชนิด จาก 28 สกุล 21 วงศ์ 10 อันดับ 
พบฟองน้ าท่ีพบเป็นครั้งแรกในน่านน้ าไทยจ านวน 1 ชนิดคือ ฟองน้ าไฟสีม่วง, Biemna trirhaphis (Topsent, 
1897) นอกจากนี้ยังพบฟองน้ าทะเลท่ียังไม่เคยพบในพื้นท่ีหมู่เกาะเต่าอีก 3 ชนิด ได้แก่ ฟองน้ าฝังตัวสีด า, Cliona 
orientalis Thiele, 1900, ฟองน้ าก้อนสีม่วง, Axinyssa mertoni (Hentschel, 1912) และฟองน้ าบูรพา, 
Cladocroce burapha Putchakarn, et.al., 2004 ฟองน้ าทะเลท่ีพบเป็นชนิดเด่นและพบเสมอเป็นฟองน้ าท่ีมี
รูปทรงการเจริญเติบโตเป็นแบบเคลือบและมีความหลากหลายมาก กลุ่มของฟองน้ าท่ีพบมากท่ีสุดคือ Order 
Haplosclerida (15 ชนิด, 39%) รองลงมาคือ Order Poecilosclerida (8 ชนิด, 18%) สอดคล้องกับ Hooper 
and Wiedenmayer, (1994) ท่ีกล่าวว่าฟองน้ าท้ังสองมักพบเป็นชนิดเด่นในระบบนิเวศทางทะเลน้ าต้ืนเขตร้อน 
สอดคล้องกับ Hooper and Wiedenmayer, (1994) ท่ีกล่าวว่าฟองน้ าท้ังสองมักพบเป็นชนิดเด่นในระบบนิเวศ
ทางทะเลน้ าต้ืนเขตร้อน ฟองน้ าทะเลท่ีพบเสมอและมีการแพร่กระจายมากท่ีสุดถึง 7 ใน 8 จุดส ารวจคือ ฟองน้ า
ครกทรงสูง, Petrosia (Petrosia) lignosa Wilson, 1925 รองลงมาคือ ฟองน้ าเคลือบแข็งสีม่วง, Xestospongia 
sp. “purple” มีการแพร่กระจายถึง 6 ใน 8 จุดส ารวจ และฟองน้ าสีน้ าเงิน, Neopetrosia sp. “blue” มีการ
แพร่กระจายถึง 5 ใน 8 จุดส ารวจ 

จากการส ารวจความมากชนิด (Species richness) ของฟองน้ าทะเลในพื้นท่ีศึกษาพบว่า จุดส ารวจ 
TAO57-G หินเขียว เกาะนางยวน ทิศเหนือ มีความมากชนิดของฟองน้ ามากท่ีสุด 20 ชนิด รองลงมาคือ จุดส ารวจ
TAO57-C อ่าวเมา เกาะเต่า 17 ชนิดและ TAO57-B อ่าวสอง เกาะนางยวน ทิศตะวันออก 14 ชนิดตามล าดับ 
และน้อยท่ีสุดคือ จุดส ารวจ TAO57-D อ่าวลึก ทิศเหนือ เกาะเต่า พบ 7 ชนิดท้ังนี้จากการสังเกตพบว่าจุดส ารวจ
ในพื้นท่ีนี้มีลักษณะของแนวปะการังของหินเขียวเป็นแนวปะการังริมชายฝ่ังท่ีเจริญขึ้นบนโขดหิน ลาดชันมาก 
ปะการังชนิดเด่นเป็นปะการังรูปทรงแบบก้อนและกึ่งก้อน ส่วนบริเวณจุดส ารวจอ่าวลึก ทิศเหนือ เกาะเต่าท่ีพบ
ฟองน้ าทะเลค่อนข้างน้อยเนื่องจากเป็นแนวปะการังชายฝ่ังท่ีเจริญขึ้นบนพื้นทรายท่ีต่อเนื่องมาจากชายฝ่ังหาดหิน 
ความหลากหลายของชนิดปะการังค่อนข้างน้อย  

เมื่อพิจารณารูปทรงการเจริญเติบโตของฟองน้ าทะเลในบริเวณพื้นท่ีศึกษาพบว่า ฟองน้ าท่ีมีรูปทรงการ
เจริญแบบเคลือบ (Encrusting) เป็นกลุ่มเด่นมีสัดส่วน 55% ของฟองน้ าท่ีพบท้ังหมด รองลงมาเป็นรูปทรงการ
เจริญแบบกึ่งก้อน (Submassive) 11% และแบบกิ่งก้าน (Branching) 10% ตามล าดับ รูปทรงการเจริญเติบโต
ของฟองน้ าในพื้นท่ีศึกษาสอดคล้องกับสภาพถิ่นที่อยู่อาศัยท่ีมีปะการังเป็นรูปทรงแบบก้อนและมีความหลากหลาย
ของชนิดปะการังค่อนข้างมาก โดยเฉพาะปะการังรูปทรงแบบก้อนขนาดใหญ่เมื่อตายลงบางส่วนจะเปิดพื้นท่ีให้
ฟองน้ าลงเกาะด้วย ปะการังรูปทรงแบบแผ่นใบมักพบฟองน้ าแบบเคลือบอาศัยร่วมอยู่ด้วย 

จากการศึกษาและจ าแนกชนิดฟองน้ าท่ีพบสามารถจ าแนกลงในระดับชนิดได้ 23 ชนิดในขณะท่ีอีก 15 
ชนิด (ร้อยละ 39.47) จ าแนกชนิดลงได้ในระดับสกุล ท้ังนี้เนื่องจากฟองน้ าเหล่านี้ส่วนมากเป็นฟองน้ าท่ีไม่ค่อยมี
การศึกษามากนักและการจ าแนกในระดับชนิดยังมีความคลุมเครือและขาดเอกสารอ้างอิงในการเปรียบเทียบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟองน้ าในสกุล Haliclona ซึ่งประกอบด้วยหลายสกุลย่อย ส่วนมากยังไม่สามารถท าการจ าแนก
ชนิดได้ เนื่องจากเอกสารอ้างอิงส่วนมากบรรยายสีท่ีดองไว้ในแอลกอฮอล์ซึ่งฟองน้ าจะเปล่ียนสีเมื่อดองไว้ใน
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แอลกอฮอล์เป็นสีน้ าตาลครีมคล้ายกันหมด ขนาดของหนามฟองน้ าขนาดใหญ่ของแต่ละชนิดยังมีขนาดท่ีใกล้เคียง
กันและสมาชิกฟองน้ าสกุลนี้ส่วนมากไม่ค่อยพบหนามฟองน้ าขนาดเล็กจึงเป็นไปได้ยากในการท่ีจะระบุชนิดจาก
เอกสารอ้างอิง ซึ่งต้องท าการขอยืม type specimens จากต่างประเทศมาท าการเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตาม
โครงการวิจัยนี้เป็นโครงการต่อเนื่องซึ่งสามารถท าการศึกษาเพิมเติมได้ต่อไปในกรอบเวลาวิจัย 

ปัญหาอุปสรรคท่ีส าคัญในการส ารวจวิจัยครั้งนี้คือ สภาพภูมิอากาศแปรปรวนก่อให้เกิดคล่ืนลมในทะเล
รุนแรงจนไม่สามารถเข้าถึงจุดส ารวจตามแผนท่ีวางไว้ โดยเฉพาะทิศท่ีรับลมท าให้ขาดข้อมูลบางส่วนไป อีกท้ัง
งบประมาณในการส ารวจมีจ ากัดท าให้ผู้วิจัยไม่สามารถขยายระยะเวลาในการส ารวจได้มากนัก 

สุดท้ายนี้ตัวอย่างฟองน้ าทะเลจากโครงการวิจัยนี้ได้ส่งต่อยอดในการท าวิจัยเกี่ยวกับจุลินทรีย์และเคมีของ
โครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง “จุลินทรีย์ทะเล: แหล่งใหม่ของสารตัวยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” 
จ านวน 43 ตัวอย่าง 
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยของโครงการวิจัย 

ผลงานวิชาการจากโครงการวิจัยได้ถูกน าเสนอเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ 1 เรื่องคือ 
1. ผลงานวิจัยเรื่อง “ความหลากหลายทางชนิดของฟองน้ าทะเลบริเวณหมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัด

นครศรีธรรมราช”  ในการน าเสนอผลงานการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 53 (สาขา
ประมง), ปม.31/P145. 3-6 กุมภาพันธ์ 2558. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. ดังบทคัดย่อผลงานวิจัย
และประกาศนียบัตรผลงานวิชาการข้างล่างนี้  
 

ความหลากหลายทางชนิดของฟองน า้ทะเลบริเวณหมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
Species diversity of marine sponges from the Mu Ko Thale Tai, Nakhon Si Thammarat province 

 
สุเมตต์ ปุจฉาการ1* 

Sumaitt Putchakarn1* 
 

บทคัดย่อ 
ท าการส ารวจและเก็บตัวอย่างฟองน า้ทะเลบริเวณหมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่อาศัยอยู่ใน

ระบบนิเวศแนวปะการังของเกาะราบ เกาะวงัในและเกาะวงันอก วันที่ 1-6 มีนาคม 2556 รวมทัง้สิน้ 3 จุดส ารวจ โดย
การด าน า้แบบ Scuba diving สุม่ส ารวจและเก็บตวัอย่างในเวลากลางวนัตัง้แต่เขตปะการังพืน้ราบจนถงึขอบนอกแนว
ปะการัง พบฟองน า้ทะเล 45 ชนิด จาก 35 สกลุ 25 วงศ์ และ 10 อันดับ ในจ านวนนีพ้บฟองน า้ที่ยังไม่เคยรายงานว่า
พบในพืน้ที่หมู่เกาะทะเลใต้ 2 ชนิด ได้แก่ Cladocroce burapha Putchakarn et al., 2004 และ Suberea 
praetensa (Row, 1911) กลุ่มของฟองน า้ที่พบมากที่สดุคือ Order Haplosclerida (15 ชนิด) รองลงมาคือ Order 
Poecilosclerida (8 ชนิด) และรูปทรงการเจริญแบบเคลือบเป็นฟองน า้กลุ่มเด่น ฟองน า้ที่พบส่วนมากเป็นชนิดที่พบ
แพร่กระจายอยู่ทัว่ไปในอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ และจากการรวบรวมข้อมลูในพืน้ท่ีศกึษาพบฟองน า้รวม 49 ชนิด 
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ABSTRACT 
Species diversity of marine sponges was investigated from the Mu Ko Thale Tai, Nakhon Si 
Thammarat province. Collections were conducted in coral reef habitat from 3 collection sites, 
namely Koh Rab, Koh Wang Nai and Koh Wang Nok during 1-6 March, 2013. The specimens were 
carried out by Scuba diving during daytime and randomly collected throughout collection sites. 
The results showed 45 marine sponge species from 10 orders, 25 families and 35 genera. Out of 
these, two species were the new records for the Mu Ko Thale Tai area, namely Cladocroce 
burapha Putchakarn et al., 2004, Suberea praetensa (Row, 1911). Order Haploaclerida (15 
species) was the most abundant sponge group, follow by order Poecilosclerida (8 species). The 
encrusting growth form was the most distributed in the study area. Most species were found 
commonly in the Gulf of Thailand and South China Sea. Moreover, the updated species list of 
marine sponges in the study area was 49 species recorded. 
 
 
Key Words: Marine sponges, Porifera, Biodiversity, the Gulf of Thailand 
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Species diversity of marine sponges from the Mu Ko Thale Tai, Nakhon Si Thammarat province 
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บทคัดย่อ 
ท าการส ารวจและเก็บตัวอย่างฟองน า้ทะเลบริเวณหมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่อาศัยอยู่ใน

ระบบนิเวศแนวปะการังของเกาะราบ เกาะวงัในและเกาะวงันอก วนัท่ี 1-6 มีนาคม 2556 รวมทัง้สิน้ 3 จุดส ารวจ โดย
การด าน า้แบบ Scuba diving สุ่มส ารวจและเก็บตัวอย่างในเวลากลางวันตัง้แต่เขตปะการังพืน้ราบจนถึงขอบนอก
แนวปะการัง พบฟองน า้ทะเล 45 ชนิด จาก 35 สกุล 25 วงศ์ และ 10 อันดับ ในจ านวนนีพ้บฟองน า้ที่ยังไม่เคย
รายงานว่าพบในพืน้ท่ีหมู่เกาะทะเลใต้ 2 ชนิด ได้แก่ Cladocroce burapha Putchakarn et al., 2004 และ Suberea 
praetensa (Row, 1911) กลุ่มของฟองน า้ที่พบมากที่สดุคือ Order Haplosclerida (15 ชนิด) รองลงมาคือ Order 
Poecilosclerida (8 ชนิด) และรูปทรงการเจริญแบบเคลือบเป็นฟองน า้กลุ่มเด่น ฟองน า้ที่พบส่วนมากเป็นชนิดที่พบ
แพร่กระจายอยู่ทัว่ไปในอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ และจากการรวบรวมข้อมลูในพืน้ท่ีศกึษาพบฟองน า้รวม 49 ชนิด 
 

ABSTRACT 
Species diversity of marine sponges was investigated from the Mu Ko Thale Tai, Nakhon Si 

Thammarat province. Collections were conducted in coral reef habitat from 3 collection sites, namely Koh 
Rab, Koh Wang Nai and Koh Wang Nok during 1-6 March, 2013. The specimens were carried out by 
Scuba diving during daytime and randomly collected throughout collection sites. The results showed 45 
marine sponge species from 10 orders, 25 families and 35 genera. Out of these, two species were the 
new records for the Mu Ko Thale Tai area, namely Cladocroce burapha Putchakarn et al., 2004, Suberea 
praetensa (Row, 1911). Order Haploaclerida (15 species) was the most abundant sponge group, follow 
by order Poecilosclerida (8 species). The encrusting growth form was the most distributed in the study 
area. Most species were found commonly in the Gulf of Thailand and South China Sea. Moreover, the 
updated species list of marine sponges in the study area was 49 species recorded. 
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ค ำน ำ 
ฟองน า้ทะเลเป็นสตัว์ไม่มีกระดูกสนัหลงัหลายเซลล์โบราณกลุ่มหนึ่ง ในเขตร้อนมักจะมีความหลากหลาย

ทางชีวภาพสูง เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยย่อย (Micro-habitat) ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ท าให้ฟองน า้เป็นสัตว์ที่น่าสนใจทัง้
ทางด้านวิชาการและนกัท่องเท่ียวทางธรรมชาติทางทะเล ฟองน า้ยังได้ชื่อว่าเป็น “เกษตรกรยุคแรกของโลก” ที่เลีย้ง
จลุนิทรีย์ไว้ในตวัเพื่อเป็นอาหารรวมทัง้เป็นแหล่งสะสมจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ร่วมกับฟองน า้เอง จุลินทรีย์ทะเลเหล่า นี ้
เป็นแหลง่สารผลติภณัฑ์ทางธรรมชาติที่น่าสนใจมากมายทัง้ทางเคมีและการประยุกต์ใช้เป็นสารตัวยาทางการแพทย์ 
เภสชักรรมและผลติภณัฑ์อาหารเสริมต่างๆ ฟองน า้สามารถพบได้ทัว่ไปตามชายฝ่ังทะเล ทัง้หาดหิน หาดทราย แหล่ง
หญ้าทะเลและแนวปะการัง โดยเฉพาะระบบนิเวศแนวปะการัง บางครัง้จะพบฟองน า้เป็นสตัว์ชนิดเด่นรองลงมาจาก
ปะการัง (Bergquist, 1978;  van Soest, 1989) นอกจากนีฟ้องน า้ยังเป็นที่รู้จักและมีการน ามาใช้ประโยชน์ตัง้แต่
สมยัโบราณ เช่น การท าความสะอาดร่างกาย ใช้ซบัเลอืดส าหรับผู้บาดเจ็บในสงคราม และใส่ไว้ในกระเป๋าน า้ด่ืมเพื่อ
ป้องกันการระเหยของน า้ในระหว่างการเดินทางไกล ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ตัง้อยู่ในบริเวณที่มีสภาพ
ภมูิศาสตร์ที่เอือ้อ านวยให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพได้เป็นอย่างดี ซึง่ได้มีผู้ประมาณว่าจ านวนพืชและสตัว์ใน
ประเทศไทยท่ีทราบชื่อแล้วมีประมาณ 31,958 ชนิด และที่ยงัไม่ทราบอีกประมาณ 92,045 ชนิด ดงันัน้จงึประมาณว่า
ในประเทศไทยเรามีสิ่งมีชีวิตอยู่ประมาณ 124,003 ชนิด หรือร้อยละ 8.9 ของสิ่งมีชีวิตอยู่ในโลกทัง้หมด (ทวีศักด์ิ, 
2537; วิสทุธ์ิ, 2538) ส าหรับความหลากหลายทางชีวภาพของฟองน า้ทะเล Hooper, Kenedy & van Soest (2000) 
ได้จัดท าบญัชีรายชื่อฟองน า้ทะเลในเขตทะเลจีนใต้ซึ่งอ่าวไทยเป็นพืน้ที่ย่อยในภูมิภาคนีแ้ละพบฟองน า้มากกว่า 
1,500 ชนิด Putchakarn (2007) ท าการส ารวจฟองน า้ทะเลบริเวณหมู่เกาะทะเลใต้พบฟองน า้ทะเล 45 ชนิด การวิจัย
นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาความหลากหลายทางชนิดของฟองน า้ทะเลที่อาศัยอยู่ตามชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยตอนกลาง 
ในโครงการวิจัยเร่ือง “ความหลากหลายทางชนิดของฟองน า้ทะเลบริเวณชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยตอนกลาง ” ภายใต้
แผนงานวิจยัเร่ือง จลุนิทรีย์ทะเล: แหลง่ใหม่ของสารตวัยาและผลติภณัฑ์เสริมอาหาร เพื่อให้ได้มาถงึองค์ความรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพของฟองน า้ทะเลของไทยเพื่อการอนรัุกษ์และใช้ประโยชน์ และการวิจัยที่ต่อยอดขึน้ไปในการ
ใช้ประโยชน์จากฟองน า้เป็นแหลง่สะสมจลุนิทรีย์ในทะเลและน าจลุนิทรีย์ที่อาศยัอยู่ร่วมกบัฟองน า้มาใช้ประโยชน์ทาง
สารผลติภณัฑ์ธรรมชาติ ยารักษาโรค และการพฒันาผลติภณัฑ์ทางการแพทย์อื่นๆ 

 
อุปกรณ์หรือวิธีการ 

การส ารวจภาคสนามและเก็บตวัอย่างฟองน า้ทะเล 
ผู้วิจยัได้ท าการส ารวจความหลากหลายทางชนิดของฟองน า้ทะเลที่อาศัยอยู่ในแนวปะการังของหมู่เกาะ

ทะเลใต้ อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2556 รวมทัง้สิน้ 3 จุดส ารวจ (Table 1, 
Figure 1) โดยการด าน า้แบบเคร่ืองช่วยหายใจใต้น า้ (Scuba diving) สุม่ส ารวจและเก็บตวัอย่างตลอดทัง้พืน้ที่ศึกษา
ในเวลากลางวนั (Day time) ตัง้แต่เขตปะกรังพืน้ราบ (Reef flat) จนถึงขอบนอกแนวปะการัง (Reef slope) ตัวอย่าง
ที่พบจะท าการบนัทกึภาพใต้น า้ ต าแหน่งและความลกึที่พบ จากนัน้ท าการเก็บตัวอย่างใส่ในถุงพลาสติกซิป ท าการ
เก็บรักษาตวัอย่างด้วยเอธานอล 70% และน าไปจ าแนกชนิดในห้องปฏิบติัการต่อไป 



 
Table 1 Locality and characteristics of sampling collection sites of sponges. 

Locality code Location Date Reef condition 
RAB56-A North of Koh Rab 2 March 2013 Corals associated with seaweeds, massive corals 

and brown seaweed are dominant, high wave, low 
tide, turbid water, collection depth 5-12 m. 

WNOK56-A North of Koh 
Wang Nok 

3 March 2013 Corals associated with seaweeds, massive corals 
and brown seaweed are dominant, high wave, low 
tide, turbid water, collection depth 5-12 m. 

WNAI56-A North of Koh 
Wang Nai 

4 March 2013 Corals associated with seaweeds, massive corals 
and brown seaweed are dominant, low wave, low 
tide, turbid water, Raining, collection depth 5-8 m. 

 

 
Figure 1 Sampling collection sites of sponges from the Mu Ko Thale Tai, Nakhon Si Thammarat. 

การปฏิบัตกิารในห้องปฏิบัตกิาร ประกอบด้วย  
การตรวจสอบลกัษณะโครงสร้างของร่างกาย (Skeleton) โดยประยุกต์จากวิธีของ Putchakarn, et al. 

(2004) โดยการตัดเนือ้ เยื่อตัวอย่างฟองน า้บริเวณผิวฟองน า้ (Tangential section) และตัดตามขวาง 
(Perpendicular section) ศึกษาลกัษณะ องค์ประกอบ และโครงสร้างการจัดเรียงตัวของหนามฟองน า้ (Spicules) 
และเส้นใยฟองน า้ (Spongin fibers) บนัทกึข้อมลูและเปรียบเทียบกบัเอกสารอ้างอิง 

การตรวจสอบลกัษณะและขนาดของหนามฟองน า้โดยประยุกต์จากวิธีของ Putchakarn, et al. (2004) 
น าสไลด์หนามฟองน า้ส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ ศึกษาประเภทและวัดขนาดของหนามฟองน า้โดยใช้ค่าเฉลี่ยเป็น



ไมครอน จากจ านวนหนามฟองน า้แต่ละประเภทไม่น้อยกว่า 25 ซ า้ บันทึกผลและน าข้อมูลไปเปรียบเทียบกับ
เอกสารอ้างอิงในการจ าแนกชนิด 

การจ าแนกชนิดฟองน า้ทะเล ท าการศึกษารายละเอียดสัณฐานวิทยาลักษณะ องค์ประกอบ และ
โครงสร้างการจดัเรียงตวัของหนามฟองน า้ และเส้นใยฟองน า้ของตัวอย่างฟองน า้ที่ได้จากการส ารวจภาคสนามและ
ห้องปฏิบติัการ วิเคราะห์ข้อมลู และท าการวินิจฉยัชื่อวิทยาศาสตร์ตวัอย่างฟองน า้โดยการเปรียบเทียบเอกสารอ้างอิง 
ในระดับ Orders, Families และ Genera จะท าการเปรียบเทียบจาก Hooper & Soest (2000) Systema Porifera 
และ Boury-Esnault & Rützler (1997) Thesaurus of sponge morphology เป็นหลกั ส่วนในระดับชนิด (Species 
level) ท าการเปรียบเทียบจากเอกสารอ้างอิงต่างๆที่ได้เก็บรวบรวมไว้และยืนยันข้อมูลจากฐานข้อมูลฟองน า้โลก : 
World Porifera Database (van Soest, et al., 2013). 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 
จากการส ารวจภาคสนาม เก็บตัวอย่างเพื่อศึกษาความหลากหลายทางชนิดฟองน า้ทะเล บริเวณหมู่เกาะ

ทะเลใต้ อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยการเทียบเคียงข้อมูลลกัษณะที่ใช้ในการจ าแนกชนิดของตัวอย่าง
ฟองน า้กบัเอกสารอ้างอิงในฐานข้อมลูฟองน า้โลกและปรึกษากับนักวิจัยที่ปรึกษาพบฟองน า้ทะเลจ าแนกชนิดได้ 43 
ชนิด จาก 34 สกุล 25 วงศ์ 10 อันดับ พบฟองน า้ที่ยังไม่เคยรายงานว่าพบในพืน้ที่หมู่เกาะทะเลใต้ 2 ชนิด คือ 
Cladocroce burapha Putchakarn et al., 2004, และ Suberea praetensa (Row, 1911) (Figure 2) ฟองน า้ที่พบ
เสมอทัง้สามสถานีส ารวจจ านวน12 ชนิด ได้แก่ Chondrilla australiensis (Carter, 1873), Clathria (Thalysias) 
toxifera (Hentschel, 1912), Echinodictyum conulosum Kieschnick, 1900, Iotrochota baculifera Ridley, 
1884, Callyspongia (Toxochalina) pseudofibrosa Desqueyroux-Faúndez, 1984, Gelliodes sp. “purple”, 
Neopetrosia sp. “blue”,  Petrosia (Petrosia) hoeksemai de Voogd & van Soest, 2002, Dysidea sp. “grey”, 
Cacospongia sp., Hyrtios erectus (Keller, 1889) และ Pseudoceratina purpurea (Carter, 1880) ฟองน า้
เหลา่นีม้กัพบได้ทัว่ไปในบริเวณน า้ทะเลค่อนข้างขุ่น โครงสร้างประชากรของชนิดฟองน า้ทะเลที่พบในแต่ละจุดส ารวจ
คล้ายคลงึกนั ทัง้นีอ้าจจะเน่ืองมาจากโครงสร้างของแนวปะการังที่คล้ายกนัคือเป็นแนวปะการังริมชายฝ่ังที่แคบ ลาด
ชันมากและมีตะกอนตกทับถมค่อนข้างสูง ปะการังชนิดเด่นเป็นปะการังรูปทรงแบบก้อน  และได้รับอิทธิพลจาก
ชายฝ่ังทะเลและคลองน า้จืดที่ไหลผ่านชมุชนลงสูท่ะเล ท าให้มีตะกอนท่ีเป็นอาหารของฟองน า้มาก กลุ่มของฟองน า้ที่
พบมากที่สุดคือ Order Haplosclerida (14 ชนิด, 32%) รองลงมาคือ Order Poecilosclerida (8 ชนิด, 19%) 
สอดคล้องกบั Hooper & Wiedenmayer, (1994) ที่กลา่วว่าฟองน า้ทัง้สองมกัพบเป็นชนิดเด่นในระบบนิเวศทางทะเล
น า้ตืน้เขตร้อน ฟองน า้ทะเลที่พบจากการส ารวจบริเวณหมู่เกาะทะเลใต้ อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้
แสดงรายชื่อใน Table 2 และภาพใต้น า้ฟองน า้ที่พบครัง้แรกของพืน้ที่แสดงใน Figure 2  จากการรวบรวมข้อมูล
ความหลากหลายทางชนิดของฟองน า้ทะเลในพืน้ท่ีศกึษาพบฟองน า้ทัง้หมด 49 ชนิด 

จากการส ารวจความมากชนิด (Species richness) ของฟองน า้ทะเลในพืน้ที่ศึกษาพบว่า จุดส ารวจเกาะวัง
นอก ทิศเหนือ, WNOK56-A มีความมากชนิดของฟองน า้มากที่สุด 29 ชนิด รองลงมาคือ เกาะราบ ทิศเหนือ, 



RAB56-A 27 ชนิด และน้อยที่สดุคือ เกาะวังใน WNAI56-A ทิศเหนือ 24 ชนิด เมื่อเปรียบเทียบจากการศึกษาของ 
Putchakarn (2007) ที่ท าการศกึษาในบริเวณเดียวกนัเมื่อปี พ.ศ. 2550 พบฟองน า้ทะเลมีความหลากหลายทางชนิด
มากขึน้ในทกุจดุส ารวจ ทัง้นีจ้ากการสงัเกตพบว่าเมื่อปี 2550 จุดส ารวจส่วนมากในพืน้ที่เป็นบริเวณเขตปะการังพืน้
ราบ (Reef flat) แต่จากการส ารวจครัง้นีเ้ป็นเขตปะการังลาดชัน (Reef slope) ซึ่งมีความหลากหลายมากกว่า
เนื่องจากน า้ลกึและไม่ต้องปรับตัวทนต่อสภาพแวดล้อมเมื่อเวลาน า้ลง  จากการศึกษาพบว่า ฟองน า้ที่มีรูปทรงการ
เจริญแบบเคลอืบ (Encrusting) เป็นกลุม่เด่นมีสดัสว่น 36% ของฟองน า้ที่พบทัง้หมด รองลงมาเป็นรูปทรงการเจริญ
แบบกึง่ก้อน (Submassive) 27% และแบบกิ่งก้าน (Branching) 15% ตามล าดบั รูปทรงการเจริญเติบโตของฟองน า้
ในพืน้ที่ศึกษาสอดคล้องกับสภาพถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีปะการังเป็นรูปทรงแบบก้อนและมีตะกอนในน า้ทะเลสูง เมื่อ
ปะการังตายจากการทบัถมของตะกอนเป็นการเปิดพืน้ท่ีให้ฟองน า้รูปทรงแบบเคลอืบเจริญเคลอืบซากปะการังเหลา่นี ้

ปัญหาอปุสรรคที่ส าคัญในการส ารวจครัง้นีคื้อ สภาพภูมิอากาศแปรปรวนก่อให้เกิดคลื่นลมในทะเลรุนแรง
จนไม่สามารถออกเก็บตวัอย่างได้อย่างต่อเน่ืองและไม่สามารถเข้าถงึจดุส ารวจตามที่วางไว้ โดยเฉพาะทิศที่รับลมท า
ให้ขาดข้อมลูบางสว่นไป  

 
Table 2 Species list and distribution of marine sponges from the Mu Ko Thale Tai, Nakhon Si Thammarat. 

Remark: Collection sites:  A = RAB56-A; B = WNOK56-A; C = WNAI56-A  

Distribution: X = Found;  -  = Not found 

Taxa Collection sites 
A B C 

Phylum Porifera Grant, 1836    
Class Demospongiae Sollas, 1885    
 Order Spirophorida Bergquist & Hogg, 1969    
  Family Tetillidae Sollas, 1886    
  1. Cinachyrella australiensis (Carter, 1886) - X - 
  2. Paratetilla bacca (Selenka, 1880) - X - 
 Order Chondrosida Boury-Esnault & Lopès, 1985    
  Family Chondrillidae Gray, 1872    
  3. Chondrilla australiensis (Carter, 1873) X X X 
  Family Halisarcidae Schmidt, 1862    
  4. Halisarca ectofibrosa Vacelet, Vasseur & Lévi, 1976 X - - 
 Order Hadromerida Topsent, 1894    
  Family Clionaidae D’Orbigny, 1851    
  5. Spheciospongia vagabunda (Ridley, 1884) X X - 
  Family Suberitidae Schmidt, 1870    
  6. Terpios granulosa (Bergquist, 1967) - X - 
 Order Poecilosclerida Topsent, 1928    
 Suborder Microcionina Hajdu, van Soest & Hooper, 1994    



Taxa Collection sites 
A B C 

 Family Microcionidae Carter, 1875    
 7. Clathria (Microciona) sp. “orange” X - - 
 8. Clathria (Thalysias) toxifera (Hentschel, 1912) X X X 
 Family Raspailiidae Hentschel, 1923    
 9. Echinodictyum conulosum Kieschnick, 1900  X X X 
 10. Thrinacophora incrustans (Kieschnick, 1896)  - X - 
 Suborder Myxillina Hajdu, van Soest & Hooper, 1994    
  Family Iotrochotidae Dendy, 1922    
  11. Iotrochota baculifera Ridley, 1884 X X X 
 Suborder Mycalina Hajdu, van Soest & Hooper, 1994    
  Family Desmacellidae Ridley & Dendy, 1886    
  12. Biemna tubulata (Topsent, 1897) - X X 
  Family Mycalidae Lundbeck, 1905    
  13. Mycale (Mycale) grandis Gray, 1867 X X - 
  14. Mycale (Zygomycale) parishii (Bowerbank, 1875) - - X 
Order Halichondrida Gray, 1867    
  Family Desmoxyidae Hallmann, 1917    
  15. Higginsia sp. - X - 
  Family Dictyonellidae van Soest, Diaz & Pomponi, 1990    
  16. Scopalina australiensis (Pulitzer-Finali, 1982) X X - 
  17. Stylissa massa (Carter, 1887) - X X 
  Family Halichondriidae Gray, 1867    
  18. Axinyssa sp.1 “orange” - X - 
  19. Axinyssa sp.2 “dark brown” - - X 
  20. Axinyssa sp.3 “purple” - - X 
Order Haplosclerida Topsent, 1928    
  Suborder Haplosclerina Topsent, 1928    
  Family Callyspongiidae de Laubenfels, 1936    
  21. Callyspongia (Toxochalina) pseudofibrosa Desqueyroux-Faúndez, 1984 X X X 
  Family Chalinidae Gray, 1867    
  22. Chalinula sp. “red” X X - 
  23. Cladocroce burapha Putchakarn et al., 2004 - - X 
  24. Haliclona (Halichoclona) sp.”orange” - X X 
  25. Haliclona (Reniera) sp.”purple” - - X 
  Family Niphatidae van Soest, 1980    
  26. Gelliodes petrosioides Dendy, 1905 X X - 
  27. Gelliodes sp. “purple” X X X 



Taxa Collection sites 
A B C 

  28. Niphates sp. “blue” X - X 
  Suborder Petrosina Boury-Esnault & van Beveren, 1982    
  Family Petrosiidae van Soest, 1980    
  29. Neopetrosia sp. “blue” X X X 
  30. Petrosia (Petrosia) hoeksemai de Voogd & van Soest, 2002 X X X 
  31. Petrosia (Petrosia) sp. “vase” X - X 
  32. Xestospongia mammillata Pulitzer-Finali, 1982 X X - 
  33. Xestospongia sp. “purple” - X - 
  Family Phloeodictyidae Carter, 1882    
  34. Oceanapia sagittaria (Sollas, 1888) X - - 
Order Dictyoceratida Minchin, 1900    
  Family Dysideidae Gray, 1867     
  35. Dysidea sp. “grey” X X X 
  Family Irciniidae Gray, 1867     
  36. Ircinia mutans (Wilson, 1925) X - - 
  Family Spongiidae Gray, 1867    
  37. Hyattella intestinalis (Lamarck, 1814) X - X 
  38. Spongia sp. X - - 
  Family Thorectidae Bergquist, 1978    
  39. Cacospongia sp. X X X 
  40. Hyrtios erectus (Keller, 1889) X X X 
Order Verongida Bergquist, 1978    
  Family Aplysinellidae Bergquist, 1980    
  41. Suberea praetensa (Row, 1911) - - X 
  Family Pseudoceratinidae Carter, 1885    
  42. Pseudoceratina purpurea (Carter, 1880) X X X 
  43. Pseudoceratina sp. “yellow” X X - 

 

 

 

 
a. Cladocroce burapha  b. Suberea praetensa 

Figure 2 New record sponges for the Mu Ko Thale Tai, Nakhon Si Thammarat. 



สรุป 
จากการส ารวจภาคสนามและเก็บตัวอย่างฟองน า้ทะเล บริเวณหมู่เกาะทะเลใต้ อ าเภอขนอม จังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยท าการส ารวจฟองน า้ทะเลที่อาศยัอยู่ในระบบนิเวศแนวปะการัง ระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2556 
รวมทัง้สิน้ 3 จดุส ารวจ พบฟองน า้ทะเล 43 ชนิด จาก 34 สกลุ 25 วงศ์ 10 อนัดบั ฟองน า้ที่ยังไม่เคยรายงานว่าพบใน
พืน้ท่ีหมู่เกาะทะเลใต้ 2 ชนิด ได้แก่ Cladocroce burapha และ Suberea praetensa กลุม่ของฟองน า้ที่พบมากที่สดุ
คือ Order Haplosclerida รองลงมาคือ Order Poecilosclerida ฟองน า้ที่พบเสมอทัง้สามสถานีส ารวจจ านวน12 
ชนิด จดุส ารวจเกาะวงันอก ทิศเหนือมีความมากชนิดของฟองน า้มากที่สดุ 29 ชนิด รองลงมาคือ เกาะราบ ทิศเหนือ, 
27 ชนิด และน้อยที่สดุคือ เกาะวังใน ทิศเหนือ 24 ชนิด ฟองน า้ที่มีรูปทรงการเจริญแบบเคลือบ (Encrusting) เป็น
กลุม่เด่น จากการรวบรวมข้อมลูความหลากหลายทางชนิดของฟองน า้ทะเลในพืน้ท่ีศกึษาพบฟองน า้ทัง้หมด 49 ชนิด
ปัญหาอปุสรรคในการส ารวจวิจยัคือ สภาพภมูิอากาศมีฝนตกหนกัและคลืน่ลมในทะเลรุนแรง  
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รายช่ือตัวอยา่งฟองน ้าทะเลโครงการวิจัยเรื่อง "ความหลากหลายทางชนิดของฟองน ้าทะเลบรเิวณชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยตอนกลาง"
 ในแผนงานวิจัย "จุลินทรยีท์ะเล: แหล่งใหม่ของสารตัวยาและผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร" งบประมาณป ี2557
หมู่เกาะเต่า จ.สุราษฎรธ์านี

Field code Common name Order Family Genus species Date Locality
TAO57-A-POR01 ฟองน้้าเปล่ียนสีสีเหลือง Verongida Pseudoceratinidae Pseudoceratina purpurea (Carter, 1880) 21 เม.ย. 57 อา่วม่วง เกาะเต่า ทิศเหนือ
TAO57-A-POR02 ฟองน้้าสีน้้าเงิน Haplosclerida Petrosiidae Neopetrosia sp. "blue" 21 เม.ย. 57 อา่วม่วง เกาะเต่า ทิศเหนือ
TAO57-A-POR03 ฟองน้้าถตัูวสีด้า Dictyoceratida Thorectidae Cacospongia sp. 21 เม.ย. 57 อา่วม่วง เกาะเต่า ทิศเหนือ
TAO57-A-POR04 ฟองน้้าเคลือบแขง็สีม่วง Haplosclerida Petrosiidae Xestospongia sp. "purple" 21 เม.ย. 57 อา่วม่วง เกาะเต่า ทิศเหนือ
TAO57-A-POR05 ฟองน้้ายืดหยุ่นสีด้า Dictyoceratida Thorectidae Hyrtios erectus (Keller, 1889) 21 เม.ย. 57 อา่วม่วง เกาะเต่า ทิศเหนือ
TAO57-A-POR06 ฟองน้้าเคลือบบางสีส้มหนามยาว Poecilosclerida Raspailiidae Thrinacophora incrustans (Kieschnick, 1896) 21 เม.ย. 57 อา่วม่วง เกาะเต่า ทิศเหนือ
TAO57-A-POR07 ฟองน้้าครกแจกนัสูง Haplosclerida Petrosiidae Petrosia (Petrosia) lignosa Wilson,1965 21 เม.ย. 57 อา่วม่วง เกาะเต่า ทิศเหนือ
TAO57-A-POR08 ฟองน้้าครกสีม่วง Haplosclerida Petrosiidae Xestospongia testudinaria (Lamarck, 1814) 21 เม.ย. 57 อา่วม่วง เกาะเต่า ทิศเหนือ
TAO57-A-POR09 ฟองน้้าเคลือบบางสีส้ม Poecilosclerida Myxillidae Myxilla (Myxilla) sp."orange" acanthastyle reticulate+sigma 21 เม.ย. 57 อา่วม่วง เกาะเต่า ทิศเหนือ
TAO57-A-POR10 ฟองน้้าเคลือบหนาสีม่วง Haplosclerida Niphatidae Gelliodes  sp."purple" 21 เม.ย. 57 อา่วม่วง เกาะเต่า ทิศเหนือ
TAO57-A-POR11 ฟองน้้าเคลือบแดงลายขาว Poecilosclerida Microcionidae Clathria (Thalysias) toxifera (Hentschel, 1912) 21 เม.ย. 57 อา่วม่วง เกาะเต่า ทิศเหนือ
TAO57-A-POR12 ฟองน้้าร่างแหสีเหลือง Halichondrida Dictyonellidae Scopalina australiensis (Pulitzer-Finali, 1982) 21 เม.ย. 57 อา่วม่วง เกาะเต่า ทิศเหนือ
TAO57-A-POR13 ฟองน้้าเคลือบบางสีชมพู Poecilosclerida Microcionidae Clathria (Thalysias) tingens Hooper, 1996 21 เม.ย. 57 อา่วม่วง เกาะเต่า ทิศเหนือ
TAO57-B-POR01 ฟองน้้ายืดหยุ่นสีด้า Dictyoceratida Thorectidae Hyrtios erectus (Keller, 1889) 21 เม.ย. 57 อา่วสอง เกาะนางยวน ทิศตะวันออก
TAO57-B-POR02 ฟองน้้าปล่องภูเขาไฟ Hadromerida Clionaidae Spheciospongia vagabunda (Ridley, 1884) 21 เม.ย. 57 อา่วสอง เกาะนางยวน ทิศตะวันออก
TAO57-B-POR03 ฟองน้้าปะการังสีเทา Haplosclerida Chalinidae Haliclona sp."grey" 21 เม.ย. 57 อา่วสอง เกาะนางยวน ทิศตะวันออก
TAO57-B-POR04 ฟองน้้าปะการังสีเทา Haplosclerida Callyspongiidae Callyspongia sp."grey" 21 เม.ย. 57 อา่วสอง เกาะนางยวน ทิศตะวันออก
TAO57-B-POR05 ฟองน้้าลายประสีม่วง Poecilosclerida Desmacellidae Biemna trirhaphis (Topsent, 1897) 21 เม.ย. 57 อา่วสอง เกาะนางยวน ทิศตะวันออก
TAO57-B-POR06 ฟองน้้าลูกกอล์ฟ Spirophorida Tetillidae Paratetilla  bacca (Selenka, 1867) 21 เม.ย. 57 อา่วสอง เกาะนางยวน ทิศตะวันออก
TAO57-B-POR07 ฟองน้้าถตัูวสีด้า Dictyoceratida Thorectidae Cacospongia sp. 21 เม.ย. 57 อา่วสอง เกาะนางยวน ทิศตะวันออก
TAO57-B-POR08 ฟองน้้าเคลือบบางสีน้้าเงิน Hadromerida Suberitidae Terpios granulosa (Bergquist, 1967) 21 เม.ย. 57 อา่วสอง เกาะนางยวน ทิศตะวันออก
TAO57-B-POR09 ฟองน้้าเคลือบบางสีชมพู Poecilosclerida Microcionidae Clathria (Thalysias) tingens Hooper, 1996 21 เม.ย. 57 อา่วสอง เกาะนางยวน ทิศตะวันออก
TAO57-B-POR10 ฟองน้้าครกแจกนัสูง Haplosclerida Petrosiidae Petrosia (Petrosia) lignosa Wilson,1965 21 เม.ย. 57 อา่วสอง เกาะนางยวน ทิศตะวันออก
TAO57-B-POR11 ฟองน้้าเคลือบแขง็สีม่วง Haplosclerida Petrosiidae Xestospongia sp. "purple" 21 เม.ย. 57 อา่วสอง เกาะนางยวน ทิศตะวันออก
TAO57-B-POR12 ฟองน้้าเคลือบบางสีส้ม Poecilosclerida Myxillidae Myxilla (Myxilla) sp."orange" 21 เม.ย. 57 อา่วสอง เกาะนางยวน ทิศตะวันออก
TAO57-B-POR13 ฟองน้้าเคลือบหนาสีม่วง Haplosclerida Niphatidae Gelliodes  sp."purple" 21 เม.ย. 57 อา่วสอง เกาะนางยวน ทิศตะวันออก
TAO57-B-POR14 ฟองน้้าเคลือบบางสีส้ม Unknown 21 เม.ย. 57 อา่วสอง เกาะนางยวน ทิศตะวันออก



Field code Common name Order Family Genus species Date Locality
TAO57-C-POR01 ฟองน้้ายืดหยุ่นสีด้า Dictyoceratida Thorectidae Hyrtios erectus (Keller, 1889) 22 เม.ย. 57 อา่วเมา เกาะเต่า ทิศตะวันออก
TAO57-C-POR02 ฟองน้้าต้นไม้สีด้า Astrophorida Calthropellidae Penares nux  (De Laubenfels, 1954) 22 เม.ย. 57 อา่วเมา เกาะเต่า ทิศตะวันออก
TAO57-C-POR03 ฟองน้้าท่อพุ่มสีแดง Haplosclerida Phloeodictyidae Oceanapia sagittaria (Sollas, 1902) 22 เม.ย. 57 อา่วเมา เกาะเต่า ทิศตะวันออก
TAO57-C-POR04 ฟองน้้ากิ่งสีม่วง Halichondrida Halichondriidae Axinyssa mertoni (Hentschel, 1912) +oxea600-650 22 เม.ย. 57 อา่วเมา เกาะเต่า ทิศตะวันออก
TAO57-C-POR05 ฟองน้้าเคลือบแขง็สีม่วง Haplosclerida Petrosiidae Xestospongia sp. "purple" 22 เม.ย. 57 อา่วเมา เกาะเต่า ทิศตะวันออก
TAO57-C-POR06 ฟองน้้าเปล่ียนสีสีเหลือง Verongida Pseudoceratinidae Pseudoceratina purpurea (Carter, 1880) 22 เม.ย. 57 อา่วเมา เกาะเต่า ทิศตะวันออก
TAO57-C-POR07 ฟองน้้าไฟ Poecilosclerida Desmacellidae Biemna fortis (Topsent, 1897) 22 เม.ย. 57 อา่วเมา เกาะเต่า ทิศตะวันออก
TAO57-C-POR08 ฟองน้้าลูกกอล์ฟ Spirophorida Tetillidae Paratetilla bacca (Selenka, 1867) 22 เม.ย. 57 อา่วเมา เกาะเต่า ทิศตะวันออก
TAO57-C-POR09 ฟองน้้าเคลือบหนาสีม่วง Haplosclerida Niphatidae Gelliodes  sp."purple" 22 เม.ย. 57 อา่วเมา เกาะเต่า ทิศตะวันออก
TAO57-C-POR10 ฟองน้้าเคลือบบางสีชมพู Poecilosclerida Microcionidae Clathria (Thalysias) tingens Hooper, 1996 22 เม.ย. 57 อา่วเมา เกาะเต่า ทิศตะวันออก
TAO57-C-POR11 ฟองน้้าเคลือบบางสีส้ม Unknown 22 เม.ย. 57 อา่วเมา เกาะเต่า ทิศตะวันออก
TAO57-C-POR12 ฟองน้้าเคลือบบางสีน้้าเงิน Hadromerida Suberitidae Terpios granulosa (Bergquist, 1967) 22 เม.ย. 57 อา่วเมา เกาะเต่า ทิศตะวันออก
TAO57-C-POR13 ฟองน้้าเคลือบแดงลายขาว Poecilosclerida Microcionidae Clathria (Thalysias) toxifera (Hentschel, 1912) 22 เม.ย. 57 อา่วเมา เกาะเต่า ทิศตะวันออก
TAO57-C-POR14 ฟองน้้าครกแจกนัสูง Haplosclerida Petrosiidae Petrosia (Petrosia) lignosa Wilson,1965 22 เม.ย. 57 อา่วเมา เกาะเต่า ทิศตะวันออก
TAO57-C-POR15 ฟองน้้าครกสีม่วง Haplosclerida Petrosiidae Xestospongia testudinaria (Lamarck, 1814) 22 เม.ย. 57 อา่วเมา เกาะเต่า ทิศตะวันออก
TAO57-C-POR16 ฟองน้้าเคลือบบางสีส้ม Unknown 22 เม.ย. 57 อา่วเมา เกาะเต่า ทิศตะวันออก
TAO57-C-POR17 ฟองน้้าเคลือบสีด้า HomosclerophoridaPlakinidae Corticium niger Pulitzer-Finali, 1996 22 เม.ย. 57 อา่วเมา เกาะเต่า ทิศตะวันออก
TAO57-D-POR01 ฟองน้้าสีน้้าเงิน Haplosclerida Petrosiidae Neopetrosia sp. "blue" 22 เม.ย. 57 อา่วลึก ทิศเหนือ เกาะเต่า ทิศตะวันออกเฉยีงใต้
TAO57-D-POR02 ฟองน้้าเคลือบสีชมพู Poecilosclerida Desmacididae Desmapsamma vervoorti van Soest, 1998 22 เม.ย. 57 อา่วลึก ทิศเหนือ เกาะเต่า ทิศตะวันออกเฉยีงใต้
TAO57-D-POR03 ฟองน้้าสีน้้าตาล Haplosclerida Petrosiidae Petrosia (Petrosia) hoeksemai Voogd & Soest, 2002 22 เม.ย. 57 อา่วลึก ทิศเหนือ เกาะเต่า ทิศตะวันออกเฉยีงใต้
TAO57-D-POR04 ฟองน้้าฝังตัวสีด้าขา้งในเหลือง Hadromerida Clionaidae Cliona orientalis Thiele, 1900 22 เม.ย. 57 อา่วลึก ทิศเหนือ เกาะเต่า ทิศตะวันออกเฉยีงใต้
TAO57-D-POR05 ฟองน้้าฝังตัวสีส้ม Hadromerida Clionaidae Cliona sp. "orange" 22 เม.ย. 57 อา่วลึก ทิศเหนือ เกาะเต่า ทิศตะวันออกเฉยีงใต้
TAO57-D-POR06 ฟองน้้าครกแจกนัสูง Haplosclerida Petrosiidae Petrosia (Petrosia) lignosa Wilson,1965 22 เม.ย. 57 อา่วลึก ทิศเหนือ เกาะเต่า ทิศตะวันออกเฉยีงใต้
TAO57-D-POR07 ฟองน้้าครกสีม่วง Haplosclerida Petrosiidae Xestospongia testudinaria (Lamarck, 1814) 22 เม.ย. 57 อา่วลึก ทิศเหนือ เกาะเต่า ทิศตะวันออกเฉยีงใต้
TAO57-E-POR01 ฟองน้้าเคลือบแขง็สีม่วง Haplosclerida Petrosiidae Xestospongia sp. "purple" 23 เม.ย. 57 กงทรายแดง (หินฉลาม) เกาะเต่า ทิศใต้
TAO57-E-POR02 ฟองน้้าครกแจกนัสูง (ตาย) Haplosclerida Petrosiidae Petrosia (Petrosia) lignosa Wilson,1965 23 เม.ย. 57 กงทรายแดง (หินฉลาม) เกาะเต่า ทิศใต้
TAO57-E-POR03 ฟองน้้าครกแจกนัสูง Haplosclerida Petrosiidae Petrosia (Petrosia) lignosa Wilson,1965 23 เม.ย. 57 กงทรายแดง (หินฉลาม) เกาะเต่า ทิศใต้
TAO57-E-POR04 ฟองน้้าครกสีม่วง Haplosclerida Petrosiidae Xestospongia testudinaria (Lamarck, 1814) 23 เม.ย. 57 กงทรายแดง (หินฉลาม) เกาะเต่า ทิศใต้
TAO57-E-POR05 ฟองน้้าสีน้้าเงิน Haplosclerida Petrosiidae Neopetrosia sp. "blue" 23 เม.ย. 57 กงทรายแดง (หินฉลาม) เกาะเต่า ทิศใต้
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TAO57-E-POR06 ฟองน้้าเปล่ียนสีสีเหลือง Verongida Pseudoceratinidae Pseudoceratina purpurea (Carter, 1880) 23 เม.ย. 57 กงทรายแดง (หินฉลาม) เกาะเต่า ทิศใต้
TAO57-E-POR07 ฟองน้้าปล่องภูเขาไฟ Hadromerida Clionaidae Spheciospongia vagabunda (Ridley, 1884) 23 เม.ย. 57 กงทรายแดง (หินฉลาม) เกาะเต่า ทิศใต้
TAO57-E-POR08 ฟองน้้าเคลือบขุ้ยสีส้ม Halichondrida Axinellidae Dragmacidon sp."orange" 23 เม.ย. 57 กงทรายแดง (หินฉลาม) เกาะเต่า ทิศใต้
TAO57-E-POR09 ฟองน้้าเคลือบหนาสีม่วง Haplosclerida Niphatidae Gelliodes  sp."purple" 23 เม.ย. 57 กงทรายแดง (หินฉลาม) เกาะเต่า ทิศใต้
TAO57-E-POR10 ฟองน้้าเคลือบแดงลายขาว Poecilosclerida Microcionidae Clathria (Thalysias) toxifera (Hentschel, 1912) 23 เม.ย. 57 กงทรายแดง (หินฉลาม) เกาะเต่า ทิศใต้
TAO57-E-POR11 ฟองน้้าเคลือบบางสีเหลือง Hadromerida Suberitidae Protosuberites sp."yellow" 23 เม.ย. 57 กงทรายแดง (หินฉลาม) เกาะเต่า ทิศใต้
TAO57-E-POR12 ฟองน้้าเคลือบบางสีส้มเขม้ Poecilosclerida Microcionidae Clathria (Microciona) anonyma Burton, 1959 23 เม.ย. 57 กงทรายแดง (หินฉลาม) เกาะเต่า ทิศใต้
TAO57-E-POR13 ฟองน้้าเคลือบบางสีชมพู Poecilosclerida Microcionidae Clathria (Thalysias) tingens Hooper, 1996 23 เม.ย. 57 กงทรายแดง (หินฉลาม) เกาะเต่า ทิศใต้
TAO57-F-POR01 ฟองน้้าสีม่วง Haplosclerida Phloeodictyidae Oceanapia sp. 23 เม.ย. 57 อา่วแหลมเจตากงั (หาดจลุเจอื) เกาะเต่า ทิศตะวันออกเฉยีงใต้
TAO57-F-POR02 ฟองน้้าครกแจกนัสูง Haplosclerida Petrosiidae Petrosia (Petrosia) lignosa Wilson,1965 23 เม.ย. 57 อา่วแหลมเจตากงั (หาดจลุเจอื) เกาะเต่า ทิศตะวันออกเฉยีงใต้
TAO57-F-POR03 ฟองน้้าเปล่ียนสีสีเหลือง Verongida Pseudoceratinidae Pseudoceratina purpurea (Carter, 1880) 23 เม.ย. 57 อา่วแหลมเจตากงั (หาดจลุเจอื) เกาะเต่า ทิศตะวันออกเฉยีงใต้
TAO57-F-POR04 ฟองน้้าเคลือบแขง็สีม่วง Haplosclerida Petrosiidae Xestospongia sp. "purple" 23 เม.ย. 57 อา่วแหลมเจตากงั (หาดจลุเจอื) เกาะเต่า ทิศตะวันออกเฉยีงใต้
TAO57-F-POR05 ฟองน้้าสีน้้าตาลม่วง Haplosclerida Petrosiidae Petrosia (Petrosia) hoeksemai Voogd & Soest, 2002 23 เม.ย. 57 อา่วแหลมเจตากงั (หาดจลุเจอื) เกาะเต่า ทิศตะวันออกเฉยีงใต้
TAO57-F-POR06 ฟองน้้าปะการังสีม่วงขาว Haplosclerida Chalinidae Haliclona sp. "purple" 23 เม.ย. 57 อา่วแหลมเจตากงั (หาดจลุเจอื) เกาะเต่า ทิศตะวันออกเฉยีงใต้
TAO57-F-POR07 ฟองน้้าสีน้้าเงิน Haplosclerida Petrosiidae Neopetrosia sp. "blue" 23 เม.ย. 57 อา่วแหลมเจตากงั (หาดจลุเจอื) เกาะเต่า ทิศตะวันออกเฉยีงใต้
TAO57-F-POR08 ฟองน้้าปะการังสีม่วง Haplosclerida Chalinidae Chalinula sp."purple" 23 เม.ย. 57 อา่วแหลมเจตากงั (หาดจลุเจอื) เกาะเต่า ทิศตะวันออกเฉยีงใต้
TAO57-G-POR01 ฟองน้้าไฟ Poecilosclerida Desmacellidae Biemna fortis (Topsent, 1897) 24 เม.ย. 57 หินเขยีว เกาะนางยวน ทิศเหนือ
TAO57-G-POR02 ฟองน้้าเคลือบแขง็สีม่วง Haplosclerida Petrosiidae Xestospongia sp. "purple" 24 เม.ย. 57 หินเขยีว เกาะนางยวน ทิศเหนือ
TAO57-G-POR03 ฟองน้้าต้นไม้สีด้า Astrophorida Calthropellidae Penares nux  (De Laubenfels, 1954) 24 เม.ย. 57 หินเขยีว เกาะนางยวน ทิศเหนือ
TAO57-G-POR04 ฟองน้้ายืดหยุ่นสีด้า Dictyoceratida Thorectidae Hyrtios erectus (Keller, 1889) 24 เม.ย. 57 หินเขยีว เกาะนางยวน ทิศเหนือ
TAO57-G-POR05 ฟองน้้าเคลือบสีด้า HomosclerophoridaPlakinidae Corticium niger Pulitzer-Finali, 1996 24 เม.ย. 57 หินเขยีว เกาะนางยวน ทิศเหนือ
TAO57-G-POR06 ฟองน้้าเคลือบหนาสีม่วง Haplosclerida Niphatidae Gelliodes  sp."purple" 24 เม.ย. 57 หินเขยีว เกาะนางยวน ทิศเหนือ
TAO57-G-POR07 ฟองน้้ากอ้นสีม่วง Halichondrida Halichondriidae Axinyssa mertoni (Hentschel, 1912) 24 เม.ย. 57 หินเขยีว เกาะนางยวน ทิศเหนือ
TAO57-G-POR08 ฟองน้้าสีน้้าตาลม่วง Haplosclerida Petrosiidae Petrosia (Petrosia) hoeksemai Voogd & Soest, 2002 24 เม.ย. 57 หินเขยีว เกาะนางยวน ทิศเหนือ
TAO57-G-POR09 ฟองน้้าปะการังสีเทา Haplosclerida Callyspongiidae Callyspongia sp."grey" 24 เม.ย. 57 หินเขยีว เกาะนางยวน ทิศเหนือ
TAO57-G-POR10 ฟองน้้าเคลือบบางสีน้้าเงิน Hadromerida Suberitidae Terpios granulosa (Bergquist, 1967) 24 เม.ย. 57 หินเขยีว เกาะนางยวน ทิศเหนือ
TAO57-G-POR11 ฟองน้้าเคลือบแดงลายขาว Poecilosclerida Microcionidae Clathria (Thalysias) toxifera (Hentschel, 1912) 24 เม.ย. 57 หินเขยีว เกาะนางยวน ทิศเหนือ
TAO57-G-POR12 ฟองน้้าเคลือบสีเหลือง Dendroceratida Darwinellidae Aplysilla sp."yellow" 24 เม.ย. 57 หินเขยีว เกาะนางยวน ทิศเหนือ
TAO57-G-POR13 ฟองน้้าครกสีม่วง Haplosclerida Petrosiidae Xestospongia testudinaria (Lamarck, 1814) 24 เม.ย. 57 หินเขยีว เกาะนางยวน ทิศเหนือ
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TAO57-G-POR14 ฟองน้้าสีน้้าเงิน Haplosclerida Petrosiidae Neopetrosia sp. "blue" 24 เม.ย. 57 หินเขยีว เกาะนางยวน ทิศเหนือ
TAO57-G-POR15 ฟองน้้าเคลือบบางสีชมพู Poecilosclerida Microcionidae Clathria (Thalysias) tingens Hooper, 1996 24 เม.ย. 57 หินเขยีว เกาะนางยวน ทิศเหนือ
TAO57-G-POR16 ฟองน้้าเคลือบบางสีส้มเขม้ Poecilosclerida Microcionidae Clathria (Microciona) anonyma Burton, 1959 24 เม.ย. 57 หินเขยีว เกาะนางยวน ทิศเหนือ
TAO57-G-POR17 ฟองน้้าครกสีม่วง Haplosclerida Petrosiidae Xestospongia testudinaria (Lamarck, 1814) 24 เม.ย. 57 หินเขยีว เกาะนางยวน ทิศเหนือ
TAO57-G-POR18 ฟองน้้าเคลือบบางสีส้ม Unknown 24 เม.ย. 57 หินเขยีว เกาะนางยวน ทิศเหนือ
TAO57-G-POR19 ฟองน้้าเคลือบบางสีเทา Haplosclerida Chalinidae Haliclona (Rhizoniera) sp."grey" 24 เม.ย. 57 หินเขยีว เกาะนางยวน ทิศเหนือ
TAO57-G-POR20 ฟองน้้าเคลือบบางสีเหลือง Hadromerida Suberitidae Protosuberites sp."yellow" 24 เม.ย. 57 หินเขยีว เกาะนางยวน ทิศเหนือ
TAO57-H-POR01 ฟองน้้าครก Haplosclerida Petrosiidae Petrosia (Petrosia) lignosa Wilson,1965 24 เม.ย. 57 หาดทรายรี ทิศเหนือ เกาะเต่า ทิศตะวันตก
TAO57-H-POR02 ฟองน้้าปะการังสีม่วง Haplosclerida Chalinidae Chalinula sp."purple" 24 เม.ย. 57 หาดทรายรี ทิศเหนือ เกาะเต่า ทิศตะวันตก
TAO57-H-POR03 ฟองน้้าไฟ Poecilosclerida Desmacellidae Biemna fortis (Topsent, 1897) 24 เม.ย. 57 หาดทรายรี ทิศเหนือ เกาะเต่า ทิศตะวันตก
TAO57-H-POR04 ฟองน้้าปะการังสีฟ้า Haplosclerida Chalinidae Cladocroce burapha Putchakarn, et.al., 2004 24 เม.ย. 57 หาดทรายรี ทิศเหนือ เกาะเต่า ทิศตะวันตก
TAO57-H-POR05 ฟองน้้าครกแจกนัสูง Haplosclerida Petrosiidae Petrosia (Petrosia) lignosa Wilson,1965 24 เม.ย. 57 หาดทรายรี ทิศเหนือ เกาะเต่า ทิศตะวันตก
TAO57-H-POR06 ฟองน้้าเคลือบแดงลายขาว Poecilosclerida Microcionidae Clathria (Thalysias) toxifera (Hentschel, 1912) 24 เม.ย. 57 หาดทรายรี ทิศเหนือ เกาะเต่า ทิศตะวันตก
TAO57-H-POR07 ฟองน้้าเคลือบบางสีเหลือง Hadromerida Suberitidae Protosuberites sp."yellow" 24 เม.ย. 57 หาดทรายรี ทิศเหนือ เกาะเต่า ทิศตะวันตก
TAO57-H-POR08 ฟองน้้าเคลือบบางสีน้้าตาล Haplosclerida Chalinidae Haliclona (Rhizoniera) sp. "brown" 24 เม.ย. 57 หาดทรายรี ทิศเหนือ เกาะเต่า ทิศตะวันตก



Province Latitude Lontitude Habitat Zone Substrate
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 15.46'' N 99o 50' 06.67'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบกอ้น ปะการังดาวใหญ่ สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนซากปะการังเกา่
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 15.46'' N 99o 50' 06.67'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบกอ้น ปะการังดาวใหญ่ สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนปะการังกอ้นมีชีวิต
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 15.46'' N 99o 50' 06.67'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบกอ้น ปะการังดาวใหญ่ สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope ซอกกอ้นหินที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 15.46'' N 99o 50' 06.67'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบกอ้น ปะการังดาวใหญ่ สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope ซอกกอ้นหินที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 15.46'' N 99o 50' 06.67'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบกอ้น ปะการังดาวใหญ่ สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope ซอกกอ้นหินที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 15.46'' N 99o 50' 06.67'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบกอ้น ปะการังดาวใหญ่ สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope ซอกกอ้นหินที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 15.46'' N 99o 50' 06.67'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบกอ้น ปะการังดาวใหญ่ สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนกอ้นหิน
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 15.46'' N 99o 50' 06.67'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบกอ้น ปะการังดาวใหญ่ สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนกอ้นหิน
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 15.46'' N 99o 50' 06.67'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบกอ้น ปะการังดาวใหญ่ สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนซากปะการังที่เป็นกอ้นหิน
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 15.46'' N 99o 50' 06.67'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบกอ้น ปะการังดาวใหญ่ สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนซากปะการังที่เป็นกอ้นหิน
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 15.46'' N 99o 50' 06.67'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบกอ้น ปะการังดาวใหญ่ สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนเปลือกหอยที่มีชีวิต
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 15.46'' N 99o 50' 06.67'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบกอ้น ปะการังดาวใหญ่ สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope ซอกกอ้นหินที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 15.46'' N 99o 50' 06.67'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบกอ้น ปะการังดาวใหญ่ สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope ซอกกอ้นหินที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 09.11'' N 99o 48' 54.98'' E แนวปะการังบนกอ้นหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบกอ้น แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope ใต้ปะการังกอ้นมีชีวิต
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 09.11'' N 99o 48' 54.98'' E แนวปะการังบนกอ้นหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบกอ้น แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนซากปะการังที่เป็นกอ้นหิน
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 09.11'' N 99o 48' 54.98'' E แนวปะการังบนกอ้นหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบกอ้น แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนซอกปะการังที่มีชีวิต
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 09.11'' N 99o 48' 54.98'' E แนวปะการังบนกอ้นหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบกอ้น แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนซอกปะการังที่มีชีวิต
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 09.11'' N 99o 48' 54.98'' E แนวปะการังบนกอ้นหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบกอ้น แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope ซอกกอ้นหินที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 09.11'' N 99o 48' 54.98'' E แนวปะการังบนกอ้นหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบกอ้น แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope ซอกกอ้นหินที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 09.11'' N 99o 48' 54.98'' E แนวปะการังบนกอ้นหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบกอ้น แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope ซอกกอ้นหินที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 09.11'' N 99o 48' 54.98'' E แนวปะการังบนกอ้นหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบกอ้น แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนเปลือกหอยที่มีชีวิต
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 09.11'' N 99o 48' 54.98'' E แนวปะการังบนกอ้นหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบกอ้น แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope ใต้ซากปะการัง
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 09.11'' N 99o 48' 54.98'' E แนวปะการังบนกอ้นหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบกอ้น แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนกอ้นหิน
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 09.11'' N 99o 48' 54.98'' E แนวปะการังบนกอ้นหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบกอ้น แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนซากปะการัง
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 09.11'' N 99o 48' 54.98'' E แนวปะการังบนกอ้นหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบกอ้น แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนซากปะการัง
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 09.11'' N 99o 48' 54.98'' E แนวปะการังบนกอ้นหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบกอ้น แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนซากปะการัง
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 09.11'' N 99o 48' 54.98'' E แนวปะการังบนกอ้นหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบกอ้น แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนซากปะการัง



Province Latitude Lontitude Habitat Zone Substrate
สุราษฎร์ธานี 10o 05' 28.18'' N 99o 51' 11.46'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบกอ้น สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope ใต้ปะการังกอ้นมีชีวิต
สุราษฎร์ธานี 10o 05' 28.18'' N 99o 51' 11.46'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบกอ้น สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนกอ้นหินที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 05' 28.18'' N 99o 51' 11.46'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบกอ้น สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope ฝังตัวในพื้นทราย
สุราษฎร์ธานี 10o 05' 28.18'' N 99o 51' 11.46'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบกอ้น สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope ใต้ปะการังกอ้นมีชีวิต
สุราษฎร์ธานี 10o 05' 28.18'' N 99o 51' 11.46'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบกอ้น สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนกอ้นหินที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 05' 28.18'' N 99o 51' 11.46'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบกอ้น สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนซากปะการัง
สุราษฎร์ธานี 10o 05' 28.18'' N 99o 51' 11.46'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบกอ้น สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope ฝังตัวในพื้นทราย
สุราษฎร์ธานี 10o 05' 28.18'' N 99o 51' 11.46'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบกอ้น สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนกอ้นหินที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 05' 28.18'' N 99o 51' 11.46'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบกอ้น สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนกอ้นหินที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 05' 28.18'' N 99o 51' 11.46'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบกอ้น สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนกอ้นหินที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 05' 28.18'' N 99o 51' 11.46'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบกอ้น สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนกอ้นหินที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 05' 28.18'' N 99o 51' 11.46'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบกอ้น สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนเปลือกหอยที่มีชีวิต
สุราษฎร์ธานี 10o 05' 28.18'' N 99o 51' 11.46'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบกอ้น สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนเปลือกหอยที่มีชีวิต
สุราษฎร์ธานี 10o 05' 28.18'' N 99o 51' 11.46'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบกอ้น สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนกอ้นหิน
สุราษฎร์ธานี 10o 05' 28.18'' N 99o 51' 11.46'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบกอ้น สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนกอ้นหิน
สุราษฎร์ธานี 10o 05' 28.18'' N 99o 51' 11.46'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบกอ้น สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนกอ้นหินที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 05' 28.18'' N 99o 51' 11.46'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงแบบกอ้น สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนกอ้นหินที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 04' 17.66'' N 99o 50' 29.59'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงกอ้น แบบกิ่ง สมองเป็นชนิดเด่น Reef slope บนปะการังกอ้นมีชีวิต
สุราษฎร์ธานี 10o 04' 17.66'' N 99o 50' 29.59'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงกอ้น แบบกิ่ง สมองเป็นชนิดเด่น Reef slope บนปะการังมีชีวิต
สุราษฎร์ธานี 10o 04' 17.66'' N 99o 50' 29.59'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงกอ้น แบบกิ่ง สมองเป็นชนิดเด่น Reef slope บนซากปะการัง
สุราษฎร์ธานี 10o 04' 17.66'' N 99o 50' 29.59'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงกอ้น แบบกิ่ง สมองเป็นชนิดเด่น Reef slope ฝังตัวในซากปะการัง
สุราษฎร์ธานี 10o 04' 17.66'' N 99o 50' 29.59'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงกอ้น แบบกิ่ง สมองเป็นชนิดเด่น Reef slope ฝังตัวในซากปะการัง
สุราษฎร์ธานี 10o 04' 17.66'' N 99o 50' 29.59'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงกอ้น แบบกิ่ง สมองเป็นชนิดเด่น Reef slope ฝังตัวในซากปะการัง
สุราษฎร์ธานี 10o 04' 17.66'' N 99o 50' 29.59'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน ปะการังรูปทรงกอ้น แบบกิ่ง สมองเป็นชนิดเด่น Reef slope ฝังตัวในซากปะการัง
สุราษฎร์ธานี 10o 03' 39.50'' N 99o 50' 48.55'' E กองหินโผล่พ้นน้้า หน้าผาใต้น้้า แนวปะการังรอบกองหิน ปะการังรูปทรงแบบเคลือบ (Galaxea sp.) และกอ้นเป็นชนิดเด่นReef slope ซอกกอ้นหินที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 03' 39.50'' N 99o 50' 48.55'' E กองหินโผล่พ้นน้้า หน้าผาใต้น้้า แนวปะการังรอบกองหิน ปะการังรูปทรงแบบเคลือบ (Galaxea sp.) และกอ้นเป็นชนิดเด่นReef slope ซอกกอ้นหินที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 03' 39.50'' N 99o 50' 48.55'' E กองหินโผล่พ้นน้้า หน้าผาใต้น้้า แนวปะการังรอบกองหิน ปะการังรูปทรงแบบเคลือบ (Galaxea sp.) และกอ้นเป็นชนิดเด่นReef slope บนกอ้นหิน
สุราษฎร์ธานี 10o 03' 39.50'' N 99o 50' 48.55'' E กองหินโผล่พ้นน้้า หน้าผาใต้น้้า แนวปะการังรอบกองหิน ปะการังรูปทรงแบบเคลือบ (Galaxea sp.) และกอ้นเป็นชนิดเด่นReef slope บนกอ้นหิน
สุราษฎร์ธานี 10o 03' 39.50'' N 99o 50' 48.55'' E กองหินโผล่พ้นน้้า หน้าผาใต้น้้า แนวปะการังรอบกองหิน ปะการังรูปทรงแบบเคลือบ (Galaxea sp.) และกอ้นเป็นชนิดเด่นReef slope บนซากปะการัง
Province Latitude Lontitude Habitat Zone Substrate



สุราษฎร์ธานี 10o 03' 39.50'' N 99o 50' 48.55'' E กองหินโผล่พ้นน้้า หน้าผาใต้น้้า แนวปะการังรอบกองหิน ปะการังรูปทรงแบบเคลือบ (Galaxea sp.) และกอ้นเป็นชนิดเด่นReef slope บนซากปะการัง
สุราษฎร์ธานี 10o 03' 39.50'' N 99o 50' 48.55'' E กองหินโผล่พ้นน้้า หน้าผาใต้น้้า แนวปะการังรอบกองหิน ปะการังรูปทรงแบบเคลือบ (Galaxea sp.) และกอ้นเป็นชนิดเด่นReef slope บนซากปะการัง
สุราษฎร์ธานี 10o 03' 39.50'' N 99o 50' 48.55'' E กองหินโผล่พ้นน้้า หน้าผาใต้น้้า แนวปะการังรอบกองหิน ปะการังรูปทรงแบบเคลือบ (Galaxea sp.) และกอ้นเป็นชนิดเด่นReef slope บนซากปะการัง
สุราษฎร์ธานี 10o 03' 39.50'' N 99o 50' 48.55'' E กองหินโผล่พ้นน้้า หน้าผาใต้น้้า แนวปะการังรอบกองหิน ปะการังรูปทรงแบบเคลือบ (Galaxea sp.) และกอ้นเป็นชนิดเด่นReef slope บนซากปะการัง
สุราษฎร์ธานี 10o 03' 39.50'' N 99o 50' 48.55'' E กองหินโผล่พ้นน้้า หน้าผาใต้น้้า แนวปะการังรอบกองหิน ปะการังรูปทรงแบบเคลือบ (Galaxea sp.) และกอ้นเป็นชนิดเด่นReef slope บนกอ้นหินที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 03' 39.50'' N 99o 50' 48.55'' E กองหินโผล่พ้นน้้า หน้าผาใต้น้้า แนวปะการังรอบกองหิน ปะการังรูปทรงแบบเคลือบ (Galaxea sp.) และกอ้นเป็นชนิดเด่นReef slope บนเปลือกหอยที่มีชีวิต
สุราษฎร์ธานี 10o 03' 39.50'' N 99o 50' 48.55'' E กองหินโผล่พ้นน้้า หน้าผาใต้น้้า แนวปะการังรอบกองหิน ปะการังรูปทรงแบบเคลือบ (Galaxea sp.) และกอ้นเป็นชนิดเด่นReef slope บนกอ้นหินที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 03' 39.50'' N 99o 50' 48.55'' E กองหินโผล่พ้นน้้า หน้าผาใต้น้้า แนวปะการังรอบกองหิน ปะการังรูปทรงแบบเคลือบ (Galaxea sp.) และกอ้นเป็นชนิดเด่นReef slope บนกอ้นหินที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 04' 04.44'' N 99o 49' 01.63'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดทราย ปะการังรูปทรงแบบแผ่นใบ กิ่ง กอ้น สลับกบัปะการังเห็ด เป็นชนิดเด่น Reef flat ใต้ซากปะการัง
สุราษฎร์ธานี 10o 04' 04.44'' N 99o 49' 01.63'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดทราย ปะการังรูปทรงแบบแผ่นใบ กิ่ง กอ้น สลับกบัปะการังเห็ด เป็นชนิดเด่น Reef flat ใต้ซากปะการัง
สุราษฎร์ธานี 10o 04' 04.44'' N 99o 49' 01.63'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดทราย ปะการังรูปทรงแบบแผ่นใบ กิ่ง กอ้น สลับกบัปะการังเห็ด เป็นชนิดเด่น Reef flat บนซากปะการัง
สุราษฎร์ธานี 10o 04' 04.44'' N 99o 49' 01.63'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดทราย ปะการังรูปทรงแบบแผ่นใบ กิ่ง กอ้น สลับกบัปะการังเห็ด เป็นชนิดเด่น Reef flat ซอกปะการังที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 04' 04.44'' N 99o 49' 01.63'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดทราย ปะการังรูปทรงแบบแผ่นใบ กิ่ง กอ้น สลับกบัปะการังเห็ด เป็นชนิดเด่น Reef flat บนซากปะการัง
สุราษฎร์ธานี 10o 04' 04.44'' N 99o 49' 01.63'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดทราย ปะการังรูปทรงแบบแผ่นใบ กิ่ง กอ้น สลับกบัปะการังเห็ด เป็นชนิดเด่น Reef flat บนซากปะการัง
สุราษฎร์ธานี 10o 04' 04.44'' N 99o 49' 01.63'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดทราย ปะการังรูปทรงแบบแผ่นใบ กิ่ง กอ้น สลับกบัปะการังเห็ด เป็นชนิดเด่น Reef flat บนซากปะการัง
สุราษฎร์ธานี 10o 04' 04.44'' N 99o 49' 01.63'' E แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดทราย ปะการังรูปทรงแบบแผ่นใบ กิ่ง กอ้น สลับกบัปะการังเห็ด เป็นชนิดเด่น Reef flat บนปะการังมีชีวิต
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 26.69'' N 99o  48' 39.19'' E  แนวปะการังบนกอ้นหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบกอ้น แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope ฝังตัวในพื้นทราย
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 26.69'' N 99o  48' 39.19'' E  แนวปะการังบนกอ้นหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบกอ้น แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนกอ้นหินที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 26.69'' N 99o  48' 39.19'' E  แนวปะการังบนกอ้นหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบกอ้น แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนกอ้นหินที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 26.69'' N 99o  48' 39.19'' E  แนวปะการังบนกอ้นหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบกอ้น แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนกอ้นหินที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 26.69'' N 99o  48' 39.19'' E  แนวปะการังบนกอ้นหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบกอ้น แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนกอ้นหินที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 26.69'' N 99o  48' 39.19'' E  แนวปะการังบนกอ้นหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบกอ้น แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนกอ้นหินที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 26.69'' N 99o  48' 39.19'' E  แนวปะการังบนกอ้นหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบกอ้น แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนกอ้นหินที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 26.69'' N 99o  48' 39.19'' E  แนวปะการังบนกอ้นหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบกอ้น แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนกอ้นหินที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 26.69'' N 99o  48' 39.19'' E  แนวปะการังบนกอ้นหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบกอ้น แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope ซอกปะการังมีชีวิต
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 26.69'' N 99o  48' 39.19'' E  แนวปะการังบนกอ้นหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบกอ้น แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนกอ้นหินที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 26.69'' N 99o  48' 39.19'' E  แนวปะการังบนกอ้นหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบกอ้น แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนกอ้นหินที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 26.69'' N 99o  48' 39.19'' E  แนวปะการังบนกอ้นหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบกอ้น แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนกอ้นหินที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 26.69'' N 99o  48' 39.19'' E  แนวปะการังบนกอ้นหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบกอ้น แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนกอ้นหิน
Province Latitude Lontitude Habitat Zone Substrate



สุราษฎร์ธานี 10o 07' 26.69'' N 99o  48' 39.19'' E  แนวปะการังบนกอ้นหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบกอ้น แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนปะการังมีชีวิต
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 26.69'' N 99o  48' 39.19'' E  แนวปะการังบนกอ้นหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบกอ้น แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนกอ้นหินที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 26.69'' N 99o  48' 39.19'' E  แนวปะการังบนกอ้นหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบกอ้น แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนกอ้นหินที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 26.69'' N 99o  48' 39.19'' E  แนวปะการังบนกอ้นหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบกอ้น แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนกอ้นหิน
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 26.69'' N 99o  48' 39.19'' E  แนวปะการังบนกอ้นหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบกอ้น แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนซากเปลือกหอย
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 26.69'' N 99o  48' 39.19'' E  แนวปะการังบนกอ้นหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบกอ้น แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนกอ้นหินที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 07' 26.69'' N 99o  48' 39.19'' E  แนวปะการังบนกอ้นหิน พื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบกอ้น แผ่นใบเป็นชนิดเด่น Reef slope บนเปลือกหอยที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 06' 08.65'' N 99o 49' 30.80'' E  แนวปะการังบนพื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบแผ่นใบ สลับกบักอ้น เป็นชนิดเด่น Reef flat ใต้ปะการังกอ้น
สุราษฎร์ธานี 10o 06' 08.65'' N 99o 49' 30.80'' E  แนวปะการังบนพื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบแผ่นใบ สลับกบักอ้น เป็นชนิดเด่น Reef flat ซอกปะการังมีชีวิต
สุราษฎร์ธานี 10o 06' 08.65'' N 99o 49' 30.80'' E  แนวปะการังบนพื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบแผ่นใบ สลับกบักอ้น เป็นชนิดเด่น Reef flat ฝังตัวในพื้นทราย
สุราษฎร์ธานี 10o 06' 08.65'' N 99o 49' 30.80'' E  แนวปะการังบนพื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบแผ่นใบ สลับกบักอ้น เป็นชนิดเด่น Reef flat ซอกปะการังมีชีวิต
สุราษฎร์ธานี 10o 06' 08.65'' N 99o 49' 30.80'' E  แนวปะการังบนพื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบแผ่นใบ สลับกบักอ้น เป็นชนิดเด่น Reef flat ซอกปะการังมีชีวิต
สุราษฎร์ธานี 10o 06' 08.65'' N 99o 49' 30.80'' E  แนวปะการังบนพื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบแผ่นใบ สลับกบักอ้น เป็นชนิดเด่น Reef flat บนเปลือกหอยที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 06' 08.65'' N 99o 49' 30.80'' E  แนวปะการังบนพื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบแผ่นใบ สลับกบักอ้น เป็นชนิดเด่น Reef flat บนเปลือกหอยที่อบัแสง
สุราษฎร์ธานี 10o 06' 08.65'' N 99o 49' 30.80'' E  แนวปะการังบนพื้นทราย ปะการังรูปทรงแบบแผ่นใบ สลับกบักอ้น เป็นชนิดเด่น Reef flat บนกอ้นหินที่อบัแสง



Abundance Depth (m) Remark Extension
Common 10 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 10.39-11.42 น. ส่งท้าเคมีและBact.
Common 10 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 10.39-11.42 น. ส่งท้าBact.
Common 10 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 10.39-11.42 น. ส่งท้าBact.
Common 8 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 10.39-11.42 น. ส่งท้าBact.
Common 8 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 10.39-11.42 น. ส่งท้าBact.
Common 8 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 10.39-11.42 น. ส่งท้าBact.
Common 8 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 10.39-11.42 น. 
Common 8 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 10.39-11.42 น. 
Common 8 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 10.39-11.42 น. 
Common 8 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 10.39-11.42 น. 
Common 8 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 10.39-11.42 น. 

Rare 10 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 10.39-11.42 น. 
Common 10 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 10.39-11.42 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง
Common 8 น้้าลง ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 13.33-14.29 น. ส่งท้าเคมีและBact.
Common 10 น้้าลง ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 13.33-14.29 น. ส่งท้าเคมีและBact.

Rare 8 น้้าลง ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 13.33-14.29 น. ส่งท้าBact.
Rare 8 น้้าลง ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 13.33-14.29 น. ส่งท้าBact.
Rare 6 น้้าลง ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 13.33-14.29 น. ส่งท้าBact.
Rare 6 น้้าลง ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 13.33-14.29 น. 

Common 6 น้้าลง ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 13.33-14.29 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง
Common 6 น้้าลง ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 13.33-14.29 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง
Common 6 น้้าลง ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 13.33-14.29 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง
Common 6 น้้าลง ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 13.33-14.29 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง
Common 6 น้้าลง ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 13.33-14.29 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง

Rare 6 น้้าลง ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 13.33-14.29 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง
Common 6 น้้าลง ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 13.33-14.29 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง
Common 6 น้้าลง ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 13.33-14.29 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง



Abundance Depth (m) Remark Extension
Common 7 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส มีตะกอนขุ่นเล็กน้อย ทัศนวิสัย 4 เมตร 10.23-11.37 น. ส่งท้าBact.
Common 7 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส มีตะกอนขุ่นเล็กน้อย ทัศนวิสัย 4 เมตร 10.23-11.37 น. ส่งท้าBact.
Common 7 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส มีตะกอนขุ่นเล็กน้อย ทัศนวิสัย 4 เมตร 10.23-11.37 น. ส่งท้าBact.

Rare 7 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส มีตะกอนขุ่นเล็กน้อย ทัศนวิสัย 4 เมตร 10.23-11.37 น. ส่งท้าBact.
Common 7 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส มีตะกอนขุ่นเล็กน้อย ทัศนวิสัย 4 เมตร 10.23-11.37 น. ส่งท้าBact.
Common 6 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส มีตะกอนขุ่นเล็กน้อย ทัศนวิสัย 4 เมตร 10.23-11.37 น. ส่งท้าBact.
Common 6 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส มีตะกอนขุ่นเล็กน้อย ทัศนวิสัย 4 เมตร 10.23-11.37 น. ส่งท้าBact.

Rare 6 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส มีตะกอนขุ่นเล็กน้อย ทัศนวิสัย 4 เมตร 10.23-11.37 น. ส่งท้าBact.
Rare 6 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส มีตะกอนขุ่นเล็กน้อย ทัศนวิสัย 4 เมตร 10.23-11.37 น. 

Common 6 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส มีตะกอนขุ่นเล็กน้อย ทัศนวิสัย 4 เมตร 10.23-11.37 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง
Rare 6 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส มีตะกอนขุ่นเล็กน้อย ทัศนวิสัย 4 เมตร 10.23-11.37 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง

Common 6 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส มีตะกอนขุ่นเล็กน้อย ทัศนวิสัย 4 เมตร 10.23-11.37 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง
Common 6 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส มีตะกอนขุ่นเล็กน้อย ทัศนวิสัย 4 เมตร 10.23-11.37 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง
Common 6 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส มีตะกอนขุ่นเล็กน้อย ทัศนวิสัย 4 เมตร 10.23-11.37 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง
Common 6 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส มีตะกอนขุ่นเล็กน้อย ทัศนวิสัย 4 เมตร 10.23-11.37 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง

Rare 6 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส มีตะกอนขุ่นเล็กน้อย ทัศนวิสัย 4 เมตร 10.23-11.37 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง
Rare 6 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส มีตะกอนขุ่นเล็กน้อย ทัศนวิสัย 4 เมตร 10.23-11.37 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง

Common 5 น้้าลง ทะเลเรียบ น้้าใส มีตะกอนขุ่นเล็กน้อย ทัศนวิสัย 5 เมตร 13.24-14.23 น. ส่งท้าเคมีและBact.
Common 5 น้้าลง ทะเลเรียบ น้้าใส มีตะกอนขุ่นเล็กน้อย ทัศนวิสัย 5 เมตร 13.24-14.23 น. ส่งท้าBact.
Common 5 น้้าลง ทะเลเรียบ น้้าใส มีตะกอนขุ่นเล็กน้อย ทัศนวิสัย 5 เมตร 13.24-14.23 น. ส่งท้าBact.
Common 5 น้้าลง ทะเลเรียบ น้้าใส มีตะกอนขุ่นเล็กน้อย ทัศนวิสัย 5 เมตร 13.24-14.23 น. 
Common 5 น้้าลง ทะเลเรียบ น้้าใส มีตะกอนขุ่นเล็กน้อย ทัศนวิสัย 5 เมตร 13.24-14.23 น. 
Common 5 น้้าลง ทะเลเรียบ น้้าใส มีตะกอนขุ่นเล็กน้อย ทัศนวิสัย 5 เมตร 13.24-14.23 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง
Common 5 น้้าลง ทะเลเรียบ น้้าใส มีตะกอนขุ่นเล็กน้อย ทัศนวิสัย 5 เมตร 13.24-14.23 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง
Common 10 น้้าคงตัว ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 7 เมตร 10.05-11.08 น. ส่งท้าเคมีและBact.
Common 12 น้้าคงตัว ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 7 เมตร 10.05-11.08 น. ส่งท้าเคมีและBact.
Common 10 น้้าคงตัว ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 7 เมตร 10.05-11.08 น. ส่งท้าเคมีและBact.
Common 10 น้้าคงตัว ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 7 เมตร 10.05-11.08 น. ส่งท้าBact.
Common 10 น้้าคงตัว ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 7 เมตร 10.05-11.08 น. ส่งท้าBact.

Abundance Depth (m) Remark Extension



Common 6 น้้าคงตัว ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 7 เมตร 10.05-11.08 น. ส่งท้าBact.
Common 12 น้้าคงตัว ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 7 เมตร 10.05-11.08 น. ส่งท้าBact.

Rare 12 น้้าคงตัว ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 7 เมตร 10.05-11.08 น. 
Rare 12 น้้าคงตัว ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 7 เมตร 10.05-11.08 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง

Common 12 น้้าคงตัว ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 7 เมตร 10.05-11.08 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง
Common 12 น้้าคงตัว ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 7 เมตร 10.05-11.08 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง
Common 12 น้้าคงตัว ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 7 เมตร 10.05-11.08 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง
Common 12 น้้าคงตัว ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 7 เมตร 10.05-11.08 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง

Rare 5 น้้าคงตัว ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 7 เมตร 12.42-13.53 น. ส่งท้าเคมีและBact.
Common 5 น้้าคงตัว ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 7 เมตร 12.42-13.53 น. ส่งท้าเคมีและBact.
Common 5 น้้าคงตัว ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 7 เมตร 12.42-13.53 น. ส่งท้าBact.
Common 5 น้้าคงตัว ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 7 เมตร 12.42-13.53 น. ส่งท้าBact.

Rare 5 น้้าคงตัว ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 7 เมตร 12.42-13.53 น. 
Rare 5 น้้าคงตัว ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 7 เมตร 12.42-13.53 น. 
Rare 5 น้้าคงตัว ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 7 เมตร 12.42-13.53 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง
Rare 5 น้้าคงตัว ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 7 เมตร 12.42-13.53 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง

Common 12 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 09.48-10.44 น. ส่งท้าเคมีและBact.
Common 12 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 09.48-10.44 น. ส่งท้าBact.
Common 12 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 09.48-10.44 น. ส่งท้าBact.
Common 12 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 09.48-10.44 น. ส่งท้าBact.
Common 12 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 09.48-10.44 น. ส่งท้าBact.
Common 12 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 09.48-10.44 น. ส่งท้าBact.
Common 12 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 09.48-10.44 น. ส่งท้าBact.

Rare 12 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 09.48-10.44 น. 
Rare 12 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 09.48-10.44 น. 

Common 12 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 09.48-10.44 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง
Common 12 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 09.48-10.44 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง
Common 12 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 09.48-10.44 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง
Common 12 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 09.48-10.44 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง

Abundance Depth (m) Remark Extension



Common 12 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 09.48-10.44 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง
Common 12 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 09.48-10.44 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง
Common 12 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 09.48-10.44 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง
Common 12 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 09.48-10.44 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง

Rare 12 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 09.48-10.44 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง
Rare 12 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 09.48-10.44 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง

Common 12 น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 5 เมตร 09.48-10.44 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง
Rare 4 น้้าลง ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 7 เมตร 12.24-13.25 น. ส่งท้าBact.

Common 4 น้้าลง ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 7 เมตร 12.24-13.25 น. ส่งท้าBact.
Rare 4 น้้าลง ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 7 เมตร 12.24-13.25 น. ส่งท้าBact.

Common 4 น้้าลง ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 7 เมตร 12.24-13.25 น. 
Common 4 น้้าลง ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 7 เมตร 12.24-13.25 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง

Rare 4 น้้าลง ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 7 เมตร 12.24-13.25 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง
Rare 4 น้้าลง ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 7 เมตร 12.24-13.25 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง
Rare 4 น้้าลง ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 7 เมตร 12.24-13.25 น. ไม่ได้เกบ็ตัวอย่าง



สถานที่เก็บตัวอย่างฟองน้้าทะเลโครงการวิจัยเรือ่ง "ความหลากหลายทางชนิดของฟองน้้าทะเลบริเวณชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยตอนกลาง"

 ในแผนงานวิจัย "จุลินทรีย์ทะเล: แหล่งใหมข่องสารตัวยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร" งบประมาณแผ่นดิน 2557

Field code Date Locality Province Latitude Lontitude Habitat Depth (m) Remark

TAO57-A 21 เม.ย. 57 อ่าวม่วง เกาะเต่า ทศิเหนอื สุราษฎร์ธานี 10o 07' 15.46'' N 99o 50' 06.67'' E
แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน 
ปะการังรูปทรงแบบกอ้น ปะการังดาวใหญ่ 
สมอง แผ่นใบเป็นชนิดเด่น

5-11 m.
น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 
5 เมตร 10.39-11.42 น.

TAO57-B 21 เม.ย. 57
อ่าวสอง เกาะนางยวน ทศิ
ตะวันออก

สุราษฎร์ธานี 10o 07' 09.11'' N 99o 48' 54.98'' E
แนวปะการังบนกอ้นหิน พื้นทราย ปะการัง
รูปทรงแบบกอ้น แผ่นใบเป็นชนิดเด่น

3-12.3 m.
น้้าลง ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 
5 เมตร 13.33-14.29 น.

TAO57-C 22 เม.ย. 57
อ่าวเมา เกาะเต่า ทศิ
ตะวันออก

สุราษฎร์ธานี 10o 05' 28.18'' N 99o 51' 11.46'' E
แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน 
ปะการังรูปทรงแบบกอ้น สมอง แผ่นใบเป็น
ชนิดเด่น

5-10.1 m.
น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส มีตะกอน
ขุ่นเล็กน้อย ทัศนวิสัย 4 เมตร 
10.23-11.37 น.

TAO57-D 22 เม.ย. 57
อ่าวลึก ทศิเหนอื เกาะเต่า 
ทศิตะวันออกเฉียงใต้

สุราษฎร์ธานี 10o 04' 17.66'' N 99o 50' 29.59'' E
แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดหิน 
ปะการังรูปทรงกอ้น แบบกิง่ สมองเป็นชนิด
เด่น

3-7.4 m.
น้้าลง ทะเลเรียบ น้้าใส มีตะกอน
ขุ่นเล็กน้อย ทัศนวิสัย 5 เมตร 
13.24-14.23 น.

TAO57-E 23 เม.ย. 57
กงทรายแดง (หนิฉลาม)    
   เกาะเต่า ทศิใต้

สุราษฎร์ธานี 10o 03' 39.50'' N 99o 50' 48.55'' E
กองหินโผล่พ้นน้้า หน้าผาใต้น้้า แนวปะการัง
รอบกองหิน ปะการังรูปทรงแบบเคลือบ 
(Galaxea sp.) และกอ้นเป็นชนิดเด่น

5-13.1 m.
น้้าคงตัว ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศน
วิสัย 7 เมตร 10.05-11.08 น.

TAO57-F 23 เม.ย. 57
อ่าวแหลมเจตากัง (หาดจุล
เจือ) เกาะเต่า ทศิ
ตะวันออกเฉียงใต้

สุราษฎร์ธานี 10o 04' 04.44'' N 99o 49' 01.63'' E
แนวปะการังบนพื้นทราย ชายฝ่ังหาดทราย 
ปะการังรูปทรงแบบแผ่นใบ กิง่ กอ้น สลับ
กบัปะการังเห็ด เป็นชนิดเด่น

2-6 m.
น้้าคงตัว ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศน
วิสัย 7 เมตร 12.42-13.53 น.

TAO57-G 24 เม.ย. 57
หนิเขียว เกาะนางยวน ทศิ
เหนอื

สุราษฎร์ธานี 10o 07' 26.69'' N 99o 48' 39.19'' E
 แนวปะการังบนกอ้นหิน พื้นทราย ปะการัง
รูปทรงแบบกอ้น แผ่นใบเป็นชนิดเด่น

5-14.4 m.
น้้าขึ้น ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 
5 เมตร 09.48-10.44 น.

TAO57-H 24 เม.ย. 57
หาดทรายรี ทศิเหนอื เกาะ
เต่า ทศิตะวันตก

สุราษฎร์ธานี 10o 06' 08.65'' N 99o 49' 30.80'' E
 แนวปะการังบนพื้นทราย ปะการังรูปทรง
แบบแผ่นใบ สลับกบักอ้น เป็นชนิดเด่น

3-5 m.
น้้าลง ทะเลเรียบ น้้าใส ทัศนวิสัย 
7 เมตร 12.24-13.25 น.


