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บทคัดย่อ 

จากการส้ารวจติดตามการเปลี่ยนแปลงของชุมชนฟองน้้าทะเลและเอคไคโนเดิร์มในพ้ืนที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชทางทะเล เกาะแสมสารและเกาะใกล้เคียง อ้าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในปีงบประมาณ 2557 
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2557 จ้านวน 18 สถานีส้ารวจ โดยการด้าน้้าแบบเครื่องช่วย
หายใจใต้น้้าตามเส้นส้ารวจเป็นระยะทาง 100 เมตร จากการ้ารวจ พบฟองน้้าทะเลทั้งหมด 12 ชนิด จาก 12 
สกุล 11 วงศ์ และ 4 อันดับ ฟองน้้าเหล่านี้เป็นฟองน้้าที่พบได้ทั่วไปในบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและเขตอิน
โดแปซิฟิค ฟองน้้าทะเลที่พบมีการแพร่กระจายมากที่สุดคือ Monanchora unguiculata โดยพบทุกสถานี 
และมีความหนาแน่นมากที่สุดคือ 13.22 โคโลนีต่อ 100 ตารางเมตร กลุ่มของฟองน้้าที่พบมากที่สุดคือ Order 
Poecilosclerida พบ 6 ชนิดซึ่งเป็นฟองน้้าที่เคลือบตามวัตถุใต้น้้า รองลงมาคือ Order Haplosclerida 3 
ชนิด รูปแบบการแพร่กระจาย ของฟองน้้าทะเลพบว่า ฟองน้้าทะเล 6 ชนิดที่มีแบบแผนการกระจายแบบอยู่
รวมกันเป็นกลุ่ม, 5 ชนิดที่มีแบบแผนการกระจายแบบสม่้าเสมอ และ 1 ชนิดที่มีแบบแผนการกระจายแบบ
อิสระ ความมากชนิดมีค่าเฉลี่ยทุกสถานีเท่ากับ 6.4 ชนิด ดัชนีความสม่้าเสมอมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.721 ดัชนี
ความหลากหลายทางชีวภาพมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.291 จากการวิเคราะห์โครงสร้างของชนิดฟองน้้าทะเลในแต่
ละพ้ืนที่ศึกษาโดยการจัดกลุ่มความคล้ายคลึงกันที่ระดับความคล้ายคลึงกัน 75% สามารถแบ่งชุมชนของ
ฟองน้้าได้ออกเป็น 11 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย 5 สถานีส้ารวจ กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย 4 สถานีส้ารวจ 
และกลุ่มที่ 3-11 มี 1 สถานีส้ารวจเท่ากัน ส้าหรับเอคไคโนเดิร์มพบ 10 ชนิดจาก 4 กลุ่มประกอบด้วย ดาวขน
นก 1 ชนิด ดาวทะเล 1 ชนิด เม่นทะเล 5 ชนิดและปลิงทะเล 3 ชนิด เอคไคโนเดิร์มที่พบเป็นชนิดที่พบทั่วไป
ในแนวปะการังในอ่าวไทย เอคไคโนเดิร์มที่มีการแพร่กระจายมากที่สุดคือ Diadema setosum โดยพบทุก
สถานีและมีความชุกชุมมากที่สุด 71.39 ตัวต่อ 100 ตารางเมตร รูปแบบการแพร่กระจายของเอคไคโนเดิร์ม
พบว่า 7 ชนิดที่มีแบบแผนการกระจายแบบสม่้าเสมอ และ 3 ชนิดที่มีแบบแผนการกระจายแบบอยู่รวมกัน
เป็นกลุ่ม ความมากชนิดมีค่าเฉลี่ย 3.4 ชนิด ดัชนีความสม่้าเสมอมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.346 ค่าดัชนีความ
หลากหลายทางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.415 จากการวิเคราะห์โครงสร้างของชนิดเอคไคโนเดิร์ม สามารถแบ่งชุมชน
ของเอคไคโนเดิร์มได้ออกเป็น 7 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย 10 สถานีส้ารวจ กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 มี 2 
สถานีเท่ากัน และกลุ่มที่ 4 – กลุ่มที่ 7 1 สถานีเท่ากัน คุณภาพน้้าทะเลในบริเวณพ้ืนที่ศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าทะเล ประเภทที่ 1 คุณภาพน้้าทะเลเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
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ABSTRACT 

Species diversity and monitoring of marine sponges and echinoderms had been investigated 
along the the Marine Plant Genetic Conservation Area, Mo Ko Samaesarn, Sattahip, Chon Buri 
province, Thailand. The surveys were conducted during January, 2014 to December, 2014, 
including 18 stations by using Scuba diving and observed transected lines for 100 meters. 
The result of marine sponges yielded 12 species, from 4 orders, 11 families and 12 genera. 
These species were commonly found in Gulf of Thailand and the Indo-west Pacific region. 
The most widely distributed sponge species was Monanchora unguiculata and density was 
13.22 colonies/100 m2. The most abundant sponge groups were Poecilosclerida (6 species) 
and Haplosclerida (3 species). The distribution pattern of sponges were divided into            
6 species were clumped, 5 species were uniform and 1 species was random. Species 
richness of sponge stations was 6.4 species, Evenness index was averaged as 0.721, and 
Diversity index was averaged as 1.291. The result of cluster analysis showed the 75% 
similarity of the sponge areas divided into 11 groups: the first group has 5 stations followed 
by the second group has 4 stations and the third to the eleventh group has 1 station. For 
echinoderms, 10 species were found including Crinoidea 1 species, Asteroidea 1 species, 
Echinoidea 5 species and Holothuroidea 3 species. All echinoderms were also commonly 
found in Gulf of Thailand. The most widely distributed echinoderm was Diadema setosum 
and density was 71.39 individuals/100 m2. The distribution pattern of echinoderms were 
divided into 7 species were uniform and 3 species were clumped. Species richness of 
echinoderm stations was 3.4 species, Evenness index was averaged as 0.346, and Diversity 
index was averaged as 0.415. The result of cluster analysis showed the 75% similarity of the 
sponge areas divided into 7 groups: the first group has 10 stations followed by the second 
and the third were equaled have 2 stations and the fourth to the seventh group has 1 
station. Water quality in the study area had an average standard of water quality in Class 1 
water quality to conserve natural resources. 
 
ค้าส้าคัญ:  ฟองน้้าทะเล, เอคไคโนเดิร์ม, ความผันแปรสภาพภูมิอากาศ, หมู่เกาะแสมสาร 
Keywords: Porifera, Echinodermata, Climate variation, Samaesarn 
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ภาพที่ 7  ดัชนีความสม่้าเสมอของเอคไคโนเดิร์มในแต่ละสถานีในพ้ืนที่ศึกษา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 22 
ภาพที่ 8  ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของเอคไคโนเดิร์มในแต่ละสถานีในพื้นที่ศึกษา  

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี         23 
ภาพที่ 9  การจัดกลุ่มความคล้ายคลึงกันขององค์ประกอบโครงสร้างชนิดของเอคไคโนเดิร์ม 

ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา        23 
แผ่นภาพที่ 1  การเก็บตัวอย่างและลักษณะทั่วไปของสถานีส้ารวจ หมู่เกาะแสมสาร จ.ชลบุรี  11 
แผ่นภาพที่ 2  ฟองน้้าทะเลที่พบบริเวณพ้ืนที่หมู่เกาะแสมสาร อ้าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  

ปีงบประมาณ 2557        19 
แผ่นภาพที่ 3  เอคไคโนเดิร์มที่พบบริเวณพ้ืนที่หมู่เกาะแสมสาร อ้าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  

ปีงบประมาณ 2557        25 
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บทท่ี 1 
บทน า 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสานพระราชปณิธานต่อจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยมีพระราชด าริให้ด าเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ โดย
พระราชทานให้โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เป็นผู้ด าเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2535 และได้
พระราชทานพระราชด าริเป็นแนวทางด าเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นล าดับจนถึงปัจจุบัน ส าหรับทางทะเล
ทรงรับสั่งให้ด าเนินการศึกษาทรัพยากรชีวภาพบนเกาะแสมสารและเกาะใกล้เคียง โดยให้ด าเนินการส ารวจ
ทรัพยกรชีวภาพตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเล โดยการอนุรักษ์พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเลซึ่งปัจจุบันมีอยู่
เพียง 1 พ้ืนที่คือ หมู่เกาะแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รวม 9 เกาะอันได้แก่ เกาะแสมสาร เกาะแรด 
เกาะฉางเกลือ เกาะจวง เกาะจาน เกาะโรงโขน เกาะโรงหนัง เกาะขามและเกาะจระเข้ อ าเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี โดยพัฒนาพ้ืนที่เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพของเกาะในทะเลและจัดท าพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาเกาะและทะเลไทย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบูรพาและ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ได้เข้าสนองพระราชด าริในส่วนของทรัพยากรชีวภาพทางทะเลตามความช านาญ
การของแต่ละนักวิจัยในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเลนี้ คณะผู้วิจัยได้รับผิดชอบในส่วนของการส ารวจ
ทรัพยากรฟองน้ าทะเลและเอคไคโนเดิร์มภายใต้แผนงานวิจัยที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริ ๒ แผนงานวิจัย รวม
ระยะเวลา ๖ ปีคือ  แผนงานวิจัยเรื่องสถานภาพทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล บริเวณหาด
นางรอง เกาะจระเข้และกลุ่มเกาะจวง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ด าเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 
2553 และ แผนงานวิจัยเรื่อง ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะ
แสมสาร จังหวัดชลบุรี : องค์ความรู้ผันสู่วิถีไทยและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ด าเนินการระหว่างปี พ.ศ. 
2554 ถึง พ.ศ. 2556 ผลจากการศึกษาวิจัยตลอดระยะเวลา 6 ปี่ที่ผ่านมาท าให้ทราบถึงความหลากหลายของ
ทรัพยากรชีวภาพของฟองน้ าทะเลและเอคไคโนเดิร์มในพ้ืนที่ที่มีการปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเลได้แก่ 
ฟองน้ าทะเลพบไม่น้อยกว่า 93 ชนิด และเอคไคโนเดิร์มไม่น้อยกว่า 34 ชนิด และพบว่าฟองน้ าและเอคไคโน
เดิร์มบางชนิดมีศักยภาพที่จะศึกษาต่อเนื่องเพ่ือใช้เป็นดัชนีชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของประชาคมสัตว์ทะเลหน้า
ดินที่ได้รับผลกระทบจากความผันแปรของสภาพภูมิอากาศ สังเกตได้จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงชนิดและ
จ านวนประชากรซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เริ่มปรากฏผล
ชัดเจนมากขึ้นและไม่สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น อุณหภูมิน้ าทะเลสูงขึ้นท าให้เกิดปะการัง
ฟอกขาวถี่ขึ้นปรากฎเป็นข่าวตามสื่อต่างๆแทบทุกปี การเกิดพายุถี่ขึ้นและผิดฤดูกาลน้ าทะเลเกิดการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าฉับพลันและส่งผลกระทบต่อประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทางทะเล นอกจากนี้
พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเลแห่งนี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการใช้เป็นพ้ืนที่ติดตามสภาพและ
สถานการณ์ของทรัพยากรสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทางทะเลทั้งสภาพปัจจุบันและในอนาคตที่มีภัยคุกคามจาก
ความผันแปรของสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ปราศจากภัยคุกคามจากกิจกรรมของมนุษย์ รวมทั้ง
งานวิจัยที่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงประชาคมของฟองน้ าและเอคไคโนเดิร์มอย่างต่อเนื่องและประยุกต์ใช้
องค์ความรู้และข้อมูลของทรัพยากรนี้เพ่ือเป็นดัชนีชี้วัดในการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมยังมีอยู่
น้อยมาก คณะผู้วิจัยจึงได้เสนอโครงการวิจัยนี้เพ่ือศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของประชาคม
ฟองน้ าและเอคไคโนเดิร์มบริเวณพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัด
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ชลบุรี ซึ่งพ้ืนที่นี้ถือเป็นพื้นที่ท่ีมีการคุ้มครองและดูแลจากกองทัพเรือมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน รวมทั้งเพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงผลของการเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อ
ประชาคมฟองน้ าและเอคไคโนเดิร์มในพ้ืนที่นี้ 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

2. เพ่ือส ารวจสถานภาพปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงเชิงประชากรอันเนื่องมาจากความแปรผันของ
สภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชนิดและข้อมูลของฟองน้ าทะเลและเอคไคโนเดิร์มบริเวณพ้ืนที่ปกปัก
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

3. เพ่ือประยกุต์ใช้ข้อมูลของฟองน้ าทะเลและเอคไคโนเดิร์มเป็นเครื่องมือในการติดตามเฝ้าระวังผลที่
เกิดข้ึนจากความผันแปรของสภาพภูมิอากาศ บริเวณพ้ืนที่ปกปักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทางทะเล 

4. เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของทรัพยากรฟองน้ าทะเลและเอคไคโนเดิร์มของไทยส าหรับการศึกษา
ความหลากหลายทางชีวภาพทะเลและการวิจัยต่อยอดเพ่ือการบริหาร อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่ยั่งยืน 

 
ขอบเขตของโครงการวิจัย 

ท าการส ารวจศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชนิดและประชาคมของฟองน้ าทะเลและ
เอคไคโนเดิร์มในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยก าหนด
จุดส ารวจและเก็บข้อมูลตามพ้ืนที่เกาะที่คัดเลือกเป็นตัวแทนจ านวน 4 เกาะได้แก่ เกาะจระเข้ เกาะปลาหมึก 
เกาะแสมสารและเกาะจวง ท าการส ารวจพ้ืนที่ศึกษา 2 เดือน/ครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 
2557 ในแต่ละเกาะที่เป็นตัวแทนศึกษาจะท าการส ารวจโดยประยุกต์ใช้วิธีการส ารวจ line Intercept 
Transect (English, Wilkinson and Baker, 1997) ด้วยการด าน้ าแบบใช้เครื่องช่วยหายใจใต้น้ า (SCUBA 
diving) บันทึกข้อมูลชนิดและปริมาณของฟองน้ าและเอคไคโนเดิร์มในแนวส ารวจ บันทึกภาพใต้น้ า พร้อมเก็บ
ข้อมูลคณุภาพบางประการ เช่น ความเค็ม ออกซิเจนละลาย อุณหภูมิ ความเป็นกรดด่าง เป็นต้น ตรวจบันทึก
ข้อมูลต่างๆ เพ่ือประกอบการจ าแนกชนิด ตรึงและเก็บรักษาตัวอย่างและท าการวินิจฉัยชื่อวิทยาศาสตร์  น า
ข้อมูลเชิงประชาคมของฟองน้ าและเอคไคโนเดิร์มมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับข้อมูลคุณภาพน้ าทะเล 
วิเคราะห์ผลและจัดท ารายงานการวิจัย 
 
ทฤษฎี สมมุติฐาน หรือกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

ฟองน้ าทะเลและเอคไคโนเดิร์มเป็นสัตว์ทะเลหน้าดิน (Marine benthos) ที่มีศักยภาพในการใช้เป็น
ดัชนีติดตามผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลอันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรชีวภาพทั้งสองกลุ่มนี้มีความเด่น (Dominant) ของสัตว์ทะเลหน้าดิน
เป็นล าดับต้นๆและมักพบเสมอในทุกๆพ้ืนที่ส ารวจและมีบทบาทส าคัญในระบบนิเวศในการเป็นกรองกินก าจัด
ตะกอนสารอินทรีย์ ผู้ควบคุมประชาการในระบบนิเวศทางทะเลในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะ
แสมสาร ฟองน้ าทะเลสามารถใช้เป็นตัวแทนของสัตว์เกาะติด (Sessile animals) ที่ต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมโดยตรงและไม่อาจจะอพยพหลบหลีกได้ ในขณะที่เอคไคโนเดิร์มเป็นสัตว์ที่
เคลื่อนที่ช้าๆ (Slow moving) แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอุณหภูมิและ
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ความเค็มของน้ าทะเล  ดังนั้นการติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับประชาคม ความหลากหลายทางชนิดและการ
ประเมินสถานภาพของฟองน้ าทะเลและเอคไคโนเดิร์มยังคงมีความส าคัญและต้องด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือที่จะได้ข้อมูลทีต่่อเนื่องไม่ขาดตอน ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศ ใช้
เป็นดัชนีบ่งบอกถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการผันแปรของสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชทาง
ทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไปโดย 
- ไดข้้อมูลความหลากหลายของชนิดและประชาคมฟองน้ าทะเลและเอคไคโนเดิร์มในพ้ืนที่ปกปัก

พันธุกรรมพืชทางทะเล เกาะแสมสารและเกาะใกล้เคียง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
- ได้ชนิดของฟองน้ าทะเลและเอคไคโนเดิร์มที่มีศักยภาพเป็นตัวชี้วัดถึงผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวจาก
สถานการณ์ความแปรผันของสภาพภูมิอากาศ 

2. องค์ความรู้จากผลการศึกษาสามารถให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้และสถานภาพปัจจุบันของ
ฟองน้ าทะเลและเอคไคโนเดิร์มแก่ประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

3. ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญของการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของ
ฟองน้ าทะเลและเอคไคโนเดิร์มในประเทศไทย และการวิจัยต่อยอดเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ชีวภาพอย่างยั่งยืน 

4. บทความทางวิชาการและผลงานการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ
และนานาชาติไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 

หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้แก่  
- สถาบันการศึกษาท้ังหมดที่มีการเรียนการสอนวิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางทะเล นิเวศวิทยาทาง

ทะเลและสิ่งแวดล้อมทะเล เช่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น  

- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติฯ ส านักความหลากหลายทางชีวภาพ ส านักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

- หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกองทัพเรือ 
- ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะ

แสมสาร จังหวัดชลบุรี 
- องค์กรมหาชนของรัฐ และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย องค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น 
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บทท่ี 2 
การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีสภาพภูมิศาสตร์ที่ เ อ้ืออ านวยให้เกิดความ

หลากหลายทางชีวภาพได้เป็นอย่างดี  ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ได้แก่ สภาพทางธรณีวิทยา ซึ่งเป็นลักษณะของ
เปลือกโลกที่เก่าแก่ มั่นคง มีสภาพภูมิประเทศที่เป็นแนวคั่นระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิค 
จึงเป็นลักษณะคล้ายกับชุมชนเชื่อมต่อ (Ecotone) ของมหาสมุทรทั้งสองแห่ง ประกอบกับประเทศไทยตั้งอยู่
ใกล้เขตศูนย์สูตรของโลก และมีลมมรสุมพัดผ่านในทิศทางที่ต่างกันตลอดปี ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จึงมีความ
เหมาะสมให้สิ่งมีชีวิตที่อุบัติขึ้นสามารถด ารงชีวิตยืนยาวสืบพันธุ์ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพมากมาย
ทั้งระบบนิเวศบนบกและทางทะเล ซึ่งได้มีผู้ประมาณว่าจ านวนพืชและสัตว์ในประเทศไทยที่ทราบชื่อแล้วมี
ประมาณ 31,958 ชนิด และที่ยังไม่ทราบอีกประมาณ 92,045 ชนิด ดังนั้นจึงประมาณว่าในประเทศไทยเรามี
สิ่งมีชีวิตอยู่ประมาณ 124,003 ชนิด หรือร้อยละ 8.9 ของสิ่งมีชีวิตอยู่ในโลกทั้งหมด (ทวีศักดิ์, 2537; วิสุทธิ์, 
2538)  

ในประเทศไทยได้แบ่งพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ บริเวณทะเลอันดามัน  อีกสองส่วนอยู่
ในอ่าวไทยคือ  บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก และอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ในสภาพปัจจุบันพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของ
อ่าวไทยฝั่งตะวันออกก าลังอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เนื่องจากในบริเวณนี้รัฐบาลมีนโยบายในการ
ที่จะพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ าลึก นอกจากนี้แล้วชายฝั่งทะเลในบริเวณนี้ยัง
ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์มาตั้งแต่อดีต เช่น การประมงโดยผิดวิธี การท่องเที่ยว ปัญหาน้ าทิ้งจาก
ชุมชนชายฝั่ง และการก่อสร้างชายฝั่ง ผลจากกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อชนิดและการ
แพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตในบริเวณชายฝั่งทะเลซึ่งอาจจะส่งผลให้เสื่อมโทรมลง  
 ฟองน้ าทะเลจัดอยู่ไฟลัม Porifera ซึ่งเป็นสัตว์หลายเซลล์ที่โบราณกลุ่มหนึ่งปรากฏขึ้นบนโลกเมื่อ
ประมาณ 500 ล้านปีมาแล้ว ฟองน้ าทะเลในเขตร้อนมักจะมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง รูปทรงที่แปลกตา
และสีสันที่สวยงาม เป็นสัตว์ที่เกาะติดกับที่ (Sessile animals) เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยย่อย (Micro-habitat) 
ของสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ท าให้ฟองน้ าเป็นสัตว์ที่น่าสนใจทั้งทางด้านวิชาการและนักท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มาเยือน
ชายฝั่งทะเล ฟองน้ าสามารถพบได้ทั่วไปตามชายฝั่งทะเล ทั้งหาดหิน หาดทราย แหล่งหญ้าทะเลและแนว
ปะการัง โดยเฉพาะระบบนิเวศแนวปะการัง บางครั้งจะพบฟองน้ าเป็นสัตว์ชนิดเด่นรองลงมาจากปะการัง 
(Bergquist, 1978; Van Soest, 1989) นอกจากนี้ฟองน้ ายังเป็นแหล่งสารผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติที่น่าสนใจ
มากมายทั้งทางเคมีและการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์และเภสัชกรรม  
 ฟองน้ าแบ่งออกเป็น 4 Classes คือ Class Hexactinellida ได้แก่ ฟองน้ าแก้วซึ่งพบในทะเลลึก 
Class Calcarea ได้แก่ ฟองน้ าหินปูนซึ่งมีขนาดเล็ก พบในที่อับแสง Classes Homoscleromorpha ได้แก่
ฟองน้ าตับไก่ที่ไม่มีหนามฟองน้ าขนาดใหญ่ และClass Demospongiae ได้แก่ ฟองน้ าที่พบอยู่ทั่วไปและมี
จ านวนชนิดมากที่สุดประมาณ 83 % ที่พบในโลกนี้ (Van Soest, et.al., 2012) ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของฟองน้ าในโลกคาดว่ามีอยู่ประมาณ 20,000 ชนิด แต่มีเพียง 8,553 ชนิดที่นักวิชาการยอมรับ (Van Soest, 
et.al., 2012) ส าหรับความหลากหลายของชนิดฟองน้ าในประเทศไทยเท่าที่มีข้อมูล ณ ปัจจุบันมีไม่น้อยกว่า 
190 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นฟองน้ าในเขตน้ าตื้น ส่วนเขตทะเลลึกยังไม่ได้มีผู้ศึกษา  

ส าหรับการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่ได้ท าการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของฟองน้ าทะเล
บริเวณใกล้เคียงกับพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ได้แก่  นิลนาจ ชัยธนา
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วิสุทธิ์และคณะ (2545) ได้รายงานฟองน้ าที่อาศัยอยู่ในแนวปะการังบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกจ านวน 126 
ชนิด สุเมตต์ ปุจฉาการและคณะ (2547) ได้รายงานฟองน้ าทะเลที่พบจากการส ารวจความหลากหลายทาง
ชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในแนวปะการังจังหวัดชลบุรี พบฟองน้ าทะเล class Demospongiae จ านวน 
52 ชนิดและฟองน้ าหินปูน (Class Calcarea) 2 ชนิด Putchakarn, et al. (2004) ได้รายงานฟองน้ าชนิด
ใหม่, Cladocroce burapha ที่พบบริเวณหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ต่อมาสุเมตต์ ปุจฉาการ ได้รายงาน
ฟองน้ าทะเลที่พบในอ่าวไทยจ านวน 56 ชนิด (Putchakarn, 2006) และฟองน้ าทะเลที่พบในบริเวณเกาะ
คราม อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีจ านวน 37 ชนิด (Putchakarn, Sonchaeng, & van Soest, 2006) สุเมตต์ 
ปุจฉาการและสุชา มั่นคงสมบูรณ์ (2550) ได้ท าการส ารวจความหลากหลายทางชนิดของฟองน้ าทะเล บริเวณ
หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี พบฟองน้ าทะเล 24 ชนิด สุเมตต์ ปุจฉาการและคณะ (2551ก, 2551ข) ได้
รายงานฟองน้ าทะเลที่พบในจังหวัดชลบุรีและระยองจ านวน 62 ชนิด จาก 11 อันดับ 33วงศ์และ 39  สกุล ใน
จ านวนนี้พบฟองน้ าที่พบครั้งแรกในน่านน้ าไทยจ านวน 7 ชนิดและจังหวัดจังหวัดจันทบุรีถึงจังหวัดตราด พบ
ฟองน้ าทั้งสิ้น 72 ชนิด จาก 11 อันดับ 37 วงศ์และ 50  สกุล ในจ านวนนี้พบฟองน้ าที่พบครั้งแรกในน่านน้ า
ไทยจ านวน 3 ชนิด วาสนา พุ่มบัวและคณะ (2552) ได้ท าการส ารวจฟองน้ าทะเลบริเวณหาดนางรอง เกาะ
จระเข้ และกลุ่มเกาะจวง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2550 ถึง เดือนกันยายน 2551 
รวมทั้งสิ้น 23 สถานีส ารวจ พบฟองน้ าทั้งสิ้น 67 ชนิด จาก 40 สกุล 32 วงศ์ 11 อันดับ ในจ านวนนี้พบ
ฟองน้ าที่ยังไม่มีรายงานในน่านน้ าไทยจ านวน 4 ชนิด และฟองน้ าที่ยังไม่มีรายงานว่าพบในพ้ืนที่แสมสาร
จ านวน 11 ชนิด ฟองน้ าที่พบแพร่กระจายอยู่ทั่วไปตลอดพ้ืนที่ ได้แก่ Xestospongia testudinaria, 
Iotrochota baculifera รองลงมาคือ Monanchora unguiculata, Oceanapia sagittaria และ, 
Neopetrosia sp. ซึ่งฟองน้ าเหล่านี้เป็นฟองน้ าที่พบได้ท่ัวไปในบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและเขตอินโด  แป
ซิฟิค กลุ่มของฟองน้ าที่พบมากที่สุดคือ อันดับ Poecilosclerida พบ 21 ชนิด รองลงมาคืออันดับ 
Haplosclerida 17 ชนิด สุเมตต์ ปุจฉาการ และคมสัน หงภัทรคีรี (2555) ได้ท าการส ารวจภาคสนามและเก็บ
ตัวอย่างฟองน้ าทะเลและเอคไคโนเดิร์ม บริเวณพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล เกาะแสมสารและเกาะ
ใกล้เคียง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 รวมทั้งสิ้น 18 
สถานีส ารวจ พบฟองน้ าทะเลทั้งหมด 59 ชนิด จาก 46 สกุล 34 วงศ์ 13 อันดับ 2 คลาส พบฟองน้ าที่ยังไม่ได้
มีรายงานว่าพบในน่านน้ าไทยจ านวน 2 ชนิดคือ Plakortis sp. “grey” และ Ceratopsion sp. “orange” 
ฟองน้ าที่พบใหม่ในพ้ืนที่หมู่เกาะแสมสาร 8 ชนิด ได้แก่ Plakortis sp. “grey”, Ceratopsion sp. 
“orange”, Ecionemia acervus,  Coelosphaera (Coelosphaera) sp. “white”,  Cladocroce sp. 
“white”, Oceanapia sp. “orange”, Clathrina sp. “white”, Sycon sp. “white” ฟองน้ าทะเลที่พบ
เสมอและแพร่กระจายอยู่ทั่วไป ได้แก่ Monanchora unguiculata, Iotrochota baculifera, Chondrilla 
australiensis, Chondrosia reticulate, Phorbas arborescens, Biemna fortis, Neopetrosia  sp. 
“blue”,  Xestospongia testudinaria และ Oceanapia sagittaria ฟองน้ าเหล่านี้เป็นฟองน้ าที่พบได้
ทั่วไปในบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและเขตอินโดแปซิฟิค กลุ่มของฟองน้ าที่พบมากที่สุดคือ Order 
Haplosclerida พบ 16 ชนิด รองลงมา Order Poecilosclerida พบ 15 ชนิด จากการรวบรวมข้อมูลความ
หลากหลายทางชนิดของฟองน้ าทะเล บริเวณพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช หมู่เกาะแสมสารและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 – 2554 พบฟองน้ าทะเลทั้งหมด 93 ชนิด 

เอคไคโนเดิร์มหมายถึงสัตว์ที่ผิวหนังเป็นหนามหรือมีแผ่นหินปูน (Ossicle) อยู่ใต้ผิวหนัง จัดอยู่ใน 
Phylum Echinodermata ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 Class ด้วยกันคือ ดาวขนนก (Class Crinoidea) ดาวทะเล 
(Class Asteroidea) ดาวเปราะ (Class Ophiuroidea) เม่นทะเล เม่นหัวใจ และเหรียญทะเล (Class 
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Echinoidea) และปลิงทะเล (Class Holothuroidea) เอคไคโนเดิร์มเป็นสัตว์ที่เริ่มเกิดขึ้นในยุค Paleozoic 
เมื่อประมาณ 570 ล้านปีมาแล้ว ในปัจจุบันคาดว่ามีอยู่ประมาณ 6,000 ชนิด มีลักษณะที่ส าคัญคือ เป็นสัตว์ที่มี
ช่องว่างภายในล าตัวที่แท้จริง ร่างกายสมมาตรในแนวรัศมี 5 แฉก (Pentameric radial symmetry) ในแนว
รัศมีจะสมมาตรซีกซ้ายขวา (Bilateral symmetry) ร่างกายไม่เป็นข้อปล้อง ไม่มีหัว ไม่มีสมอง มีระบบท่อน้ า 
(Water-vascular system) ที่ใช้ในการเคลื่อนที่และหาอาหาร มีอวัยวะพิเศษที่ใช้จับสัตว์เล็กๆหรือท าความ
สะอาดร่างกาย (Pedicellariae) และบางชนิดมีต่อมน้ าพิษอยู่ด้วย เอคไคโนเดิร์มทุกชนิดอาศัยอยู่ในทะเลและ
ด ารงชีวิตเป็นสัตว์หน้าดินทั้งหมด พบอาศัยอยู่ตามความลึกระดับต่างๆ ตั้งแต่เขตน้ าขึ้นน้ าลงจนถึงพ้ืน
มหาสมุทรลึกๆ มีนิสัยการกินอาหารที่แตกต่างกัน ได้แก่ เป็นผู้ล่า  (Predater) พวกขูดกินอาหารจากพ้ืน 
(Grazing) พวกกินซากอินทรีย์ (Detritus feeder) พวกดักจับตะกอน (Suspension feeder) เป็นต้น เอคไค
โนเดิร์มเป็นสัตว์ทะเลที่มีประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและมีบทบาทส าคัญในระบบนิเวศทางทะเล ประมาณกันว่า
มีการเก็บเกี่ยวเอคไคโนเดิร์มมาใช้ประโยชน์ทั่วโลกถึง 70,000 ตันต่อปี  โดยพวกดาวทะเลใช้เป็น feed 
additive ในอาหารสัตว์และเป็นปุ๋ยจ าพวกไนโตรเจน พวกปลิงทะเล และไข่ของเม่นทะเลใช้เป็นอาหารและมี
ราคาแพง (Sloan, 1985) ในระบบนิเวศทางทะเล เอคไคโนเดิร์มมีบทบาทที่ค่อนข้างส าคัญมาก ตัวอย่างเช่น 
ดาวมงกุฎหนาม, Acanthaster planci ที่กินโพลิปของปะการังเป็นอาหาร ถ้าพบมีการระบาดเกิดขึ้นอาจจะ
ท าให้แนวปะการังเสื่อมโทรมลงได้ เม่นทะเลอาจจะใช้เป็นดัชนีบ่งชี้สภาพของแนวปะการังได้โดยอ้อม  
เนื่องจากมันขูดหาอาหารตามพ้ืนซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพการเกิดใหม่ (recruitment) ของปะการังหรือปริมาณ
สาหร่ายทะเลและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอ่ืนๆที่อยู่ตามพ้ืน และปลิงทะเล เม่นหัวใจ เหรียญทะเล จะมีบทบาทใน
การก าจัดสารอินทรีย์ที่ปะปนอยู่ตามพ้ืนทะเลเป็นต้น (Birkeland, 1989) นอกจากนี้ เอคไคโนเดิร์มยังมี
ประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ไข่ที่ได้รับการผสมของ
เม่นทะเล และดาวทะเล เป็นตัวแทนศึกษาการพัฒนาการของตัวอ่อน และใช้ในการตรวจสอบความเป็นพิษของ
สารมลพิษทางทะเล (Kobayashi, 1985) การใช้เอคไคโนเดิร์มเป็นแหล่งทรัพยากรในการค้นหาสารผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติเพ่ือเป็นสารต่อต้านมะเร็ง เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และการลงเกาะของตัวอ่อนของสัตว์เกาะติดอ่ืนๆ เช่น
เพรียงหินส าหรับเรือและอุปกรณ์ทางทะเล (Burkholder, 1973 ; Kacan, 1996) 

การศึกษาเอคไคโนเดิร์มในประเทศไทย เริ่มมีขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว โดย Dr. Th. Mortensen ผู้เชี่ยวชาญด้านเอคไคโนเดิร์ม ชาวเดนมาร์ค ได้เดินทางเข้ามาส ารวจ
บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ระหว่างปี พ.ศ. 2442 – 2443 และได้ท าการเก็บตัวอย่างในบริเวณหมู่เกาะสีชัง 
หมู่เกาะคราม หมู่เกาะแสมสาร หมู่เกาะเสม็ด และหมู่เกาะช้าง และเขียนรายงานไว้เฉพาะในกลุ่มของเม่น
ทะเล (Class Echinoidea) จ านวน 16 ชนิด ในจ านวนนี้พบเม่นทะเลชนิดใหม่ 4 ชนิด คือ Chaetodiadema 
granulatum, Pleurechinus doderleini, Pleurechinus siamensis และ Gymnechinus pulchellus 
(Mortensen, 1904) เอคไคโนเดิร์มในคลาสอ่ืนๆ ที่ Dr. Th. Mortensen เก็บรวบรวมไว้ในครั้งนั้น เท่าที่
ตรวจพบปรากฏอยู่ในรายงานของ Dr. Rene’ Koehler ชาวฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2473 ซึ่งรายงานชนิดของดาว
เปราะ 29 ชนิด เป็นชนิดใหม่ 1 ชนิด คือ Ophiothrix abstinens (Koehler, 1930) ส าหรับการศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพของเอคไคโนเดิร์มในบริเวณใกล้เคียงกับพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช หมู่เกาะแสมสาร 
โดย มัทนา  แสงจินดาวงศ์ (2516) ได้ท าการศึกษาชนิด และคุณค่าทางอาหารของปลิงทะเลของไทย พบ
ปลิงทะเล 17 ชนิด ในจ านวนมี 5 ชนิดที่สามารถน ามารับประทานได้ในรูปของปลิงทะเลตากแห้ง  วัฒนา  ไวย
นิยา (2527)  ได้ท าการศึกษาชนิดของดาวทะเล บริเวณหน้าอ่าวพัทยา และหินหูช้าง หมู่เกาะไผ่  จังหวัด
ชลบุรี  โดยใช้เครื่องมือประมง อวนลากหน้าดิน พบดาวทะเล 12 ชนิด  วัฒนา  ไวยนิยา (2528, 2529) ได้
ท าการศึกษาชนิดของเอคไคโนเดิร์มในอ่าวไทย โดยใช้เครื่องมือประมงอวนลากหน้าดิน จ านวน 2 ครั้ง พบเอค
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ไคโนเดิร์ม 24 ชนิด สุเมตต์ ปุจฉาการและคณะ (2547) ได้ท าการส ารวจสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในบริเวณแนว
ปะการังตามหมู่เกาะและชายฝั่งทะเลในจังหวัดชลบุรี พบเอคไคโนเดิร์ม 71 ชนิด Putchakarn & 
Sonchaeng (2004) ได้จัดท ารายชื่อเอคไคโนเดิร์มที่พบในน่านน้ าไทยทั้งหมด 381 ชนิดแบ่งออกเป็น ดาวขน
นก 39 ชนิด ดาวทะเล 69 ชนิด  ดาวเปราะ 112 ชนิด เม่นทะเล เม่นหัวใจ และเหรียญทะเล 67 ชนิดและ
ปลิงทะเล 94 ชนิด ในจ านวนนี้พบเอคไคโนเดิร์มในอ่าวไทย 93 ชนิดและทะเลอันดามัน 197 ชนิด สุเมตต์ 
ปุจฉาการ (2551) ได้ท าการส ารวจฟองน้ าทะเลและเอคไคโนเดิร์ม บริเวณหมู่เกาะมัน อ าเภอแกลง จังหวัด
ระยอง พบเอคไคโนเดิร์ม 29 ชนิด สุเมตต์ ปุจฉาการ (กิติธร สรรพานิชและคณะ, 2554) ได้ท าการส ารวจเอค
ไคโนเดิร์มบริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้ และกลุ่มเกาะจวง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2550 ถึง เดือนกันยายน 2551 รวมทั้งสิ้น 23 สถานีส ารวจ พบเอคไคโนเดิร์มทั้งหมด 31 ชนิด   
สุเมตต์ ปุจฉาการ และคมสัน หงภัทรคีรี (2555) ได้ท าการส ารวจเอคไคโนเดิร์มบริเวณพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรม
พืชทางทะเล เกาะแสมสารและเกาะใกล้เคียง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 ถึง
เดือนกันยายน 2554 พบทั้งหมด 24 ชนิด แบ่งเป็น ดาวขนนก (Class Crinoidea) 2 ชนิด ดาวทะเล (Class 
Asteroidea) 1 ชนิด ดาวเปราะ (Class Ophiuroidea) 7 ชนิด เม่นทะเล เหรียญทะเลและเม่นหัวใจ 6 ชนิด
และปลิงทะเล (Class Holothuroidea) 8 ชนิด เอคไคโนเดิร์มที่พบเป็นชนิดเด่นและพบเสมอ ได้แก่ เม่นด า
หนามยาว, Diadema setosum ดาวหมอนปักเข็ม, Culcita novaeguineae และปลิงด า, Holothuria 
(Lessonothuria) leucospilota  เอคไคโนเดิร์มที่พบเป็นชนิดที่พบทั่วไปในแนวปะการังในอ่าวไทยฝั่ง
ตะวันออกและทะเลจีนใต้ในเขตอินโด-แปซิฟิค จากการรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชนิดของเอคไคโน
เดิร์ม บริเวณพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช หมู่เกาะแสมสารและพ้ืนที่ใกล้เคียง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 – 2554 
พบเอคไคโนเดิร์ม 34 ชนิด 

ฟองน้ าทะเลและเอคไคโนเดิร์มเป็นสัตว์ทะเลหน้าดิน (Marine benthos) ที่มีศักยภาพในการใช้เป็น
ดัชนีติดตามผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลอันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรชีวภาพทั้งสองกลุ่มนี้มีความเด่น (Dominant) ของสัตว์ทะเลหน้าดิน
เป็นล าดับต้นๆและมักพบเสมอในทุกๆพ้ืนที่ส ารวจและมีบทบาทส าคัญในระบบนิเวศในการเป็นกรองกินก าจัด
ตะกอนสารอินทรีย์ ผู้ควบคุมประชาการในระบบนิเวศทางทะเลในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะ
แสมสาร ฟองน้ าทะเลสามารถใช้เป็นตัวแทนของสัตว์เกาะติด (Sessile animals) ที่ต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมโดยตรงและไม่อาจจะอพยพหลบหลีกได้ ในขณะที่เอคไคโนเดิร์มเป็นสัตว์ที่
เคลื่อนที่ช้าๆ (Slow moving) แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอุณหภูมิ 
(Francour, P. et.al., 1994) และความเค็มของน้ าทะเล รวมทั้งเม่นทะเลเป็นพวกที่ขูดกินซึ่งน ามาใช้เป็น
ตัวแทนการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเชิงเป็นผู้ควบคุมปริมาณสาหร่ายทะเล 
(Wernberg, T. et.al., 2011)  จากการส ารวจติดตามการเปลี่ยนแปลงประชากรของฟองน้ าและเอคไคโน
เดิร์มบริเวณเกาะจระเข้และหาดนางรองต่อเนื่องในปี 2552-2553 พบว่า ในปี 2552 บริเวณหาดนางรองและ
เกาะจระเข้มีการเจริญขึ้นของฟองน้ าสีด าเมือกม่วง, Iotrochota baculifera มากขึ้นจนผิดสังเกตและปริมาณ
เริ่มลดลงเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวในเดือนธันวาคม 2552  และเอคไคโนเดิร์มในบริเวณเกาะจระเข้มีความหนาแน่น
มากกว่าหาดนางรอง ส าหรับขนาดของเม่นทะเล, Diadema setosum พบว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในเดือน
ธันวาคม 2552 และมีข้อสังเกตว่าขนาดของเม่นทะเลบริเวณเกาะจระเข้มีขนาดเล็กกว่าบริเวณหาดนางรอง
ทั้งนีอ้าจสนับสนุนในเรื่องของการแก่งแย่งพ้ืนที่และปริมาณอาหารที่บริเวณหาดนางรองมีมากกว่าท าให้มีขนาด
ใหญ่กว่า ส่วนในปี 2553 เกิดปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวขึ้นในช่วงฤดูร้อน พบว่ามีการเจริญขึ้นของฟองน้ า
ชนิดต่างๆเพ่ิมมากขึ้นทั้งสองบริเวณ ส่วนเอคไคโนเดิร์มพบว่าขนาดของเม่นทะเลบริเวณเกาะจระเข้มีขนาดที่
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ใหญ่ขึ้นกว่าปี 2552 ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากการเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวในช่วงเดือนพฤษภาคม -
กรกฎาคม 2553 ท าให้มีปะการังตายเป็นจ านวนมากและเปิดพ้ืนที่ให้สาหร่ายและสัตว์เกาะติดที่เป็นอาหาร
ของเม่นทะเลมีมากขึ้นจึงท าให้เม่นทะเลมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะในเดือนกันยายน 2553 (กิติธร สรรพานิช 
และคณะ, 2554)  
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บทท่ี 3 
อุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 
1. การส ารวจภาคสนามและเก็บตัวอย่างฟองน้ าทะเลและเอคไคโนเดิร์ม 

1.1 คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกพ้ืนที่ท าการติดตามการเปลี่ยนแปลงของชุมชนฟองน้ าทะเลและเอคไคโน
เดิร์มในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล เกาะแสมสารและเกาะใกล้เคียง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
จ านวน 5 เกาะ ได้แก่ เกาะจระเข้ เกาะปลาหมึก เกาะแสมสาร เกาะแรด และเกาะจวง รวมจ านวน 20 สถานี 
ระหว่างเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2557  ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1 และ ภาพที่ 1และสภาพทั่วไป
ของสถานีส ารวจได้แสดงในแผ่นภาพที่ 1 ท าการประเมินสถานภาพของทรัพยากรฟองน้ าทะเลและเอคไคโน
เดิร์มชนิดเด่นหรือพบได้ท่ัวไปเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณ โดยท าการส ารวจติดตามชนิดและความ
ชุกชุมการแพร่กระจายของฟองน้ าและเอคไคโนเดิร์มโดยประยุกต์และดัดแปลงจากโดยประยุกต์ใช้วิธีการ
ส ารวจ line Intercept Transect (English, Wilkinson and Baker, 1997) ด้วยการด าน้ าแบบใช้เครื่องช่วย
หายใจใต้น้ า (SCUBA diving) โดยการวางเทปวัดระยะทางในแนวขนานกับชายฝั่งความยาว 50 เมตรลงบน
เขตท่ีจะส ารวจ แต่ละเขตท า 2 ซ้ า  เป็นระยะทาง 100 เมตร โดยแต่ละซ้ าจะอยู่ห่างออกจากกันประมาณ 10 
เมตร ในแต่ละเส้นเทปท าการส ารวจชนิดและนับจ านวนฟองน้ าและเอคไคโนเดิร์มในแนวด้านซ้าย-ขวาจากเส้น
เทปด้านละ ๐.๕ เมตร รวมเป็นพ้ืนที่ทั้งหมด ๑๐๐ ตารางเมตร ถ่ายภาพใต้น้ า ท าการวิเคราะห์หาความชุก
ชุม/ความหลากหลาย- Abundance/Diversity, คุณค่าความส าคัญต่อระบบนิเวศ/เศรษฐกิจSocio-
economic/Ecological Value, ความเคยมีอยู่/สูญหายจากพ้ืนที่- Existence/Extinct และศักยภาพการฟ้ืน
ตัว- Recover/Recruitment ท าการเก็บตัวอย่างเพ่ือน าไปจ าแนกชนิดใส่ถุงซิบเพ่ือน ามาท าการสลบและเก็บ
รักษาตัวอย่างเพ่ือไปจ าแนกชนิดในห้องปฏิบัติการต่อไป 

 

 

ภาพที่ 1 สถานสี ารวจฟองน้ าทะเลและเอคไคโนเดิรม์ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมูเ่กาะแสมสาร จ.ชลบรุ ี
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ตารางท่ี 1 สถานีส ารวจฟองน้ าทะเลและเอคไคโนเดิร์มในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จ.ชลบุร ี
 

รหัสสถาน ี วันที ่ สถานสี ารวจ สภาพแวดล้อมจุดส ารวจ  

CHUANG57-A 25 มกราคม 57 เกาะจวง ทิศใต้ หมู่เกาะแสมสาร แนวปะการังติดชายฝั่งต่อเนื่องจากหาดหิน พื้น
ทราย ปะการังรูปทรงแบบก้อนเปน็ชนิดเด่น 

RAD57W-A 25 มกราคม 57 
เกาะแรด ทิศตะวันตก  
หมู่เกาะแสมสาร 

แนวปะการังติดชายฝั่งต่อเนื่องจากหาดทราย 
ปะการังรูปทรงแบบก้อนเป็นชนิดเด่น 

JOR57-A 26 มกราคม 57 เกาะจระเข้ หมูเ่กาะสัตหีบ แนวปะการังติดชายฝั่งต่อเนื่องจากหาดหิน ปะการัง
รูปทรงแบบก้อนเป็นชนิดเด่น สาหร่ายปกคลุมมาก 

RAD57W-B 22 มีนาคม 57 
เกาะแรด ทิศตะวันตก  
หมู่เกาะแสมสาร 

แนวปะการังติดชายฝั่งต่อเนื่องจากหาดทราย 
ปะการังรูปทรงแบบก้อนเป็นชนิดเด่น 

RAD57E-A 23 มีนาคม 57 
เกาะแรด ทิศตะวันออก  
หมู่เกาะแสมสาร 

แนวปะการังติดชายฝั่งบนพ้ืนทราย ปะการังรูปทรง
แบบก้อนเป็นชนิดเด่น 

JOR57-B 24 พฤษภาคม 57 เกาะจระเข้ หมูเ่กาะสัตหีบ แนวปะการังติดชายฝั่งต่อเนื่องจากหาดหิน พ้ืน
ทราย สาหร่ายปกคลุมมาก 

CHUANG57-B 24 พฤษภาคม 57 เกาะจวง ทิศใต้ หมู่เกาะแสมสาร แนวปะการังติดชายฝั่งต่อเนื่องจากหาดหิน พื้น
ทราย ปะการังรูปทรงแบบก้อนเปน็ชนิดเด่น 

PLA57-A 25 พฤษภาคม 57 
เกาะปลาหมึก ทิศเหนือของเกาะ
แสมสาร หมูเ่กาะแสมสาร 

แนวปะการังติดชายฝั่งบนพ้ืนทราย ปะการังรูปทรง
แบบก้อนเป็นชนิดเด่น 

TEIN57-A 25 พฤษภาคม 57 
หาดเทียน เกาะแสมสาร ทิศตะวันออก 
หมู่เกาะแสมสาร 

แนวปะการังติดชายฝั่งบนพ้ืนทรายต่อเนื่องจากหาด
หินกรวด ปะการังรูปทรงแบบก้อนและกึ่งก้อนเป็น
ชนิดเด่น 

RAD57W-C 26 กรกฎาคม 57 
เกาะแรด ทิศตะวันตก  
หมู่เกาะแสมสาร 

แนวปะการังติดชายฝั่งต่อเนื่องจากหาดทราย 
ปะการังรูปทรงแบบก้อนเป็นชนิดเด่น 

TEIN57-B 26 กรกฎาคม 57 
หาดเทียน เกาะแสมสาร ทิศตะวันออก 
หมู่เกาะแสมสาร 

แนวปะการังติดชายฝั่งบนพ้ืนทรายต่อเนื่องจากหาด
หินกรวด ปะการังรูปทรงแบบก้อนและกึ่งก้อนเป็น
ชนิดเด่น 

PLA57-B 27 กรกฎาคม 57 
เกาะปลาหมึก ทิศเหนือของเกาะ
แสมสาร หมูเ่กาะแสมสาร 

แนวปะการังติดชายฝั่งบนพ้ืนทราย ปะการังรูปทรง
แบบก้อนเป็นชนิดเด่น 

RAD57W-D 6 กันยายน 57 
เกาะแรด ทิศตะวันตก  
หมู่เกาะแสมสาร 

แนวปะการังติดชายฝั่งต่อเนื่องจากหาดทราย 
ปะการังรูปทรงแบบก้อนเป็นชนิดเด่น 

TEIN57-C 6 กันยายน 57 
หาดเทียน เกาะแสมสาร ทิศตะวันออก 
หมู่เกาะแสมสาร 

แนวปะการังติดชายฝั่งบนพ้ืนทรายต่อเนื่องจากหาด
หินกรวด ปะการังรูปทรงแบบก้อนและกึ่งก้อนเป็น
ชนิดเด่น 

TUEY57-A 7 กันยายน 57 
หาดเตย เกาะแสมสาร ทิศตะวันตก หมู่
เกาะแสมสาร 

แนวปะการังติดชายฝั่งบนพ้ืนทราย ปะการังรูปทรง
แบบก้อนเป็นชนิดเด่น สาหร่ายปกคลุมมาก 

PLA57-C 7 กันยายน 57 
เกาะปลาหมึก ทิศเหนือของเกาะ
แสมสาร หมูเ่กาะแสมสาร 

แนวปะการังติดชายฝั่งบนพ้ืนทราย ปะการังรูปทรง
แบบก้อนเป็นชนิดเด่น 

PLA57-D 12 ธันวาคม 57 
เกาะปลาหมึก ทิศเหนือของเกาะ
แสมสาร หมูเ่กาะแสมสาร 

แนวปะการังติดชายฝั่งบนพ้ืนทราย ปะการังรูปทรง
แบบก้อนเป็นชนิดเด่น 

TUEY57-B 12 ธันวาคม 57 
หาดเตย เกาะแสมสาร ทิศตะวันตก หมู่
เกาะแสมสาร 

แนวปะการังติดชายฝั่งบนพ้ืนทราย ปะการังรูปทรง
แบบก้อนเป็นชนิดเด่น สาหร่ายปกคลุมมาก 
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a. การวางเส้นเทปส ารวจ  b. แนวเส้นส ารวจสถานี RAD57W 

 

 

 
c. สภาพทั่วไปแนวปะการังสถาน ีJOR57  b. สภาพทั่วไปแนวปะการังสถานี CHUANG57 

 

 

 
e. สภาพทั่วไปแนวปะการังสถานี TEIN57  f. สภาพทั่วไปแนวปะการังสถานี PLA57 

 

 

 
g. สภาพทั่วไปแนวปะการังสถานี TUEY57  h. สภาพทั่วไปแนวปะการังสถานี RAD57E 

 

แผ่นภาพที่ 1 การเก็บตัวอย่างและลักษณะทั่วไปของสถานีส ารวจ หมู่เกาะแสมสาร จ.ชลบุรี 
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1.2 การสลบและการเก็บรักษาตัวอย่าง 
- ฟองน้ าทะเล ก่อนท าการเก็บตัวอย่างจะท าการถ่ายภาพฟองน้ าไว้อีกครั้งเนื่องจากฟองน้ าบาง

ชนิดมีการเปลี่ยนสีเมื่อดองในแอลกอฮอล์ ท าการเก็บรักษาตัวอย่างด้วยเอธานอล 70 % 
- เอคไคโนเดิร์ม กลุ่มดาวขนนกท าการสลบด้วยแมกนีเซียมคลอไรด์ 10 % และเก็บรักษาตัวอย่าง

ด้วยเอธานอล 70-75 % ดาวทะเลท าการเก็บรักษาตัวอย่างด้วยการท าแห้งโดยฉีดฟอร์มาลิน 10 % หรือดอง
ด้วยเอธานอล 70-75 % ดาวเปราะ ท าการสลบด้วยด้วยแมกนีเซียมคลอไรด์ 10 %และเก็บรักษาตัวอย่างด้วย
การดองเอธานอล 70-75 % หรือ การท าแห้งหลังจากดองแอลกอฮอล์ เม่นทะเล เม่นหัวใจและเหรียญทะเล 
ท าการเก็บรักษาตัวอย่างด้วยการดองเอธานอล 70-75% หรือการท าแห้ง และปลิงทะเล ท าการสลบด้วย
แมกนีเซียมซัลเฟต 10% ในน้ าทะเล หรือใช้เมนทอลโดยการโรยเกล็ดเมนทอลลงบนน้ าทะเลที่ท่วมตัวอย่าง 
ทิ้งไว้ประมาณ 6-12 ชั่วโมง จากนั้นท าการเก็บรักษาตัวอย่างด้วยเอธานอล 70-75 % ถ้าตัวอย่างมีขนาดใหญ่
ให้ฉีดเอทธานอล 95% เข้าไปในตัวอย่างหลังจากนั้นน าตัวอย่างฟองน้ าและเอคไคโนเดิร์มมาท าการจ าแนก
ชนิดในห้องปฏิบัติการ 

1.3 ท าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าภาคสนาม ได้แก่ อุณภูมิน้ าทะเลปัจจุบัน ความเค็ม ปริมาณ
ออกซิเจนละลาย ความเป็นกรดด่าง เป็นต้น 
 
2. การปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ 
 2.1 การจ าแนกชนิดฟองน้ าทะเล มีวิธีการศึกษาดังนี้  

2.1.1 การตรวจสอบลักษณะทางโครงสร้างของร่างกาย (Skeleton) โดยประยุกต์จากวิธีของ 
Putchakarn, et .al. (2004) โดยการตัดเนื้อเยื่อตัวอย่างฟองน้ า บริเวณผิวฟองน้ า (Tangential section) 
และตัดตามขวาง (Perpendicular section) ศึกษาลักษณะและองค์ประกอบของสปิคุล เส้นใยฟองน้ า 
(Spongin fibers) และโครงสร้างการจัดเรียงตัวของสปิคุลและเส้นใยฟองน้ า บันทึกข้อมูลและเปรียบเทียบกับ
เอกสารอ้างอิง 

2.1.2 การตรวจสอบลักษณะและขนาดของสปิคุล (Spicules) ของฟองน้ าโดยประยุกต์จากวิธีของ 
Putchakarn, et .al.  (2004) น าสปิคุลมาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ ศึกษาประเภทและวัดขนาดของสปิคุลโดย
ใช้ค่าเฉลี่ยเป็นไมครอนจากจ านวนสปิคุลแต่ละประเภทไม่น้อยกว่า 25 ซ้ า บันทึกผลและน าข้อมูลไป
เปรียบเทียบกับเอกสารอ้างอิงในการจ าแนกชนิด 

2.1.3 การจ าแนกชนิดฟองน้ าทะเล ท าการศึกษารายละเอียดสัณฐานวิทยาของตัวอย่างฟองน้ าที่
ได้จากการส ารวจภาคสนามและห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูล  และท าการวินิจฉัยชื่อวิทยาศาสตร์ตัวอย่าง
ฟองน้ าโดยการเปรียบเทียบเอกสารอ้างอิง ซึ่งในระดับ Orders, Families และ Genera จะท าการ
เปรียบเทียบจาก Hooper & Soest (2000) Systema Porifera และ Boury-Esnault & Rützler (1997) 
Thesaurus of sponge morphology เป็นหลัก ส่วนในระดับชนิด (Species level) ท าการเปรียบเทียบจาก
เอกสารอ้างอิงต่างๆที่ได้เก็บรวบรวมไว้และยืนยันความถูกต้องของชนิดฟองน้ าจากฐานข้อมูลฟองน้ าโลก 
World Porifera Database (Van Soest, et.al., 2015) น าข้อมูลรายชื่อชนิดและการแพร่กระจายของ
ฟองน้ าในเขตการใช้ประโยชน์มาท าการวิเคราะห์องค์ประกอบของชนิดในชุมชนและท าการจัดกลุ่มความ
คล้ายคลึงของชุมชนฟองน้ า (Cluster analysis) โดยใช้วิธีของ Sorenesen (Bray-Curtis) และเชื่อมโยงความ
ใกล้เคียงกันด้วยเทคนิค nearest neighbor โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ PC-ORD for Windows version 
4.17 (McCune and Mefford, 1999) 
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2.2 การจ าแนกชนิดเอคไคโนเดิร์ม มีวิธีการศึกษาดังนี้  
 2.2.1 การศึกษาลักษณะอวัยวะที่ใช้ในการจ าแนกชนิด การศึกษาลักษณะอวัยวะภายนอก 

และภายในของเอไคโนเดิร์ม แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้คือ 
2.2.1.1 กลุ่มดาวทะเล ดาวเปราะ และดาวขนนก สามารถศึกษาได้โดยตรงจากกล้อง

จุลทรรศน์แบบสเตอริโอ 
2.2.1.2 กลุ่มเม่นทะเล ต้องล้างเอาหนาม และเยื่อคลุมบางส่วนออกด้วย สารละลาย

โซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้พู่กันจุ่มสารละลายแล้วถูบริเวณเปลือกของเม่นทะเล 
ประมาณ 5 นาที แล้วล้างด้วยน้ าสะอาด หลังจากนี้จึงสามารถศึกษารายละเอียดของเปลือกเม่นทะเล 

2.2.1.3 กลุ่มปลิงทะเล การจ าแนกชนิดของปลิงทะเล จ าเป็นต้องศึกษาลักษณะ
ของสปิคุลที่บริเวณผิวหนังตามล าตัวส่วนต่างๆ ของปลิงทะเล ปลิงทะเลท าการศึกษาอวัยวะภายนอกและ
ภายใน ศึกษาลักษณะและจ านวนหนวด, ลักษณะของวงแหวนหินปูน (calcareous ring), ต าแหน่งของเท้า
เทียม (tube feet) และสกดัสปิคุล ของปลิงทะเล ใช้มีดตัดผนังล าตัว หนวด กล้ามเนื้อ เท้าท่อ papilla ขนาด 
2x3 มิลลิเมตร วางบนสไลด์แล้วหยดโซเดียมไฮโปคลอไรด์ (Chlorox bleach) ลงบนตัวอย่างจนท่วมทิ้งไว้ให้
เกิดปฏิกิริยาประมาณ 5-10 นาที จากนั้นหยดน้ ากลั่นเพ่ือล้างไซเดียมไฮโปคลอไรด์ และดูดน้ าออกโดยระวัง
ไม่ให้มีตะกอนสปิคุลติดมาด้วย ท าเช่นนี้ 4-5 ครั้ง จากนั้นล้างด้วยเอธานอล 95% 2-3 ครั้ง ทิ้งไว้ให้แห้งแล้ว 
เมาท์สไลด์ด้วยน้ ายา permount  จากนั้นน ามาตรวจลักษณะของสปิคุลด้วยกล้องจุลทรรศน์ บันทึกลักษณะ
และวัดขนาดของสปิคุลเพื่อไปจ าแนกชนิด ต่อไป 

 2.2.2 การจ าแนกชนิดเอคไคโนเดิร์มโดยท าการศึกษาลักษณะภายนอกและภายในของ
ตัวอย่างที่เก็บรวบรวมได้ เปรียบเทียบกับเอกสารอ้างอิงที่ใช้เป็นหลัก คือ สุเมตต์ ปุจฉาการ (2541); Clark & 
Rowe (1971) และ Guille, Laboute et Menou (1986)  

2.2.3 ตัวอย่างที่เก็บมาได้จะถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์อ้างอิง สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบและอ้างอิงฟองน้ าทะเลและเอคไคโนเดิร์มในน่านน้ าไทยต่อไป  
 
3. การวิเคราะห์ผล น าเสนอข้อมูลและรายงานวิจัย 

3.1 การวิเคราะห์ผล จัดเก็บข้อมูลที่ได้ทั้งหมดน ามาวิเคราะห์ผลหาความหนาแน่น ความชุกชุม 
แบบแผนแพร่กระจาย (Distribution pattern) วิธีเทียบสัดส่วนค่าความแปรปรวนต่อค่าเฉลี่ย (พรทิพย์ 
จันทรมงคล, 2558) ดัชนีความหลากหลาย (Shannon’s diversity index) ดัชนีความสม่ าเสมอ (Evennes 
index) การวิเคราะห์องค์ประกอบของชนิดในชุมชนและท าการจัดกลุ่มความคล้ายคลึงของชุมชนฟองน้ าทะเล
และเอคไคโนเดิร์ม (Cluster analysis) โดยใช้วิธีของ Sorenesen (Bray-Curtis) และเชื่อมโยงความใกล้เคียง
กันด้วยเทคนิค nearest neighbor โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ PC-ORD for Windows version 4.17 
(McCune and Mefford, 1999) หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่เชื่อมโยงกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฟองน้ าและเอคไคโนเดิร์ม  รวมทั้งศึกษาชนิดฟองน้ าและ
เอคไคโนเดิร์มที่มีศักยภาพในการใช้เป็นดัชนีชี้วัดในการติดตามการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวในพ้ืนที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชทางทะเล 

3.2 การจัดท ารายงานการวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเอกสารบริการวิชาการส าหรับบุคคล
ทั่วไปด้วย เช่น ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อชุมชนชนิดฟองน้ าและเอคไคโนเดิร์มใน
บริเวณพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล เป็นต้น 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
จากการส ารวจติดตามการเปลี่ยนแปลงของชุมชนฟองน้ าทะเลและเอคไคโนเดิร์มในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช

ทางทะเล เกาะแสมสารและเกาะใกล้เคียง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในปีงบประมาณ 2557 จ านวน 5 เกาะ ได้แก ่
เกาะจระเข้ เกาะปลาหมึก เกาะแสมสาร เกาะแรด และเกาะจวง  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2557 
จ านวน 18 สถานีส ารวจ โดยท าการส ารวจติดตามชนิดและความชุกชุมการแพร่กระจายของฟองน้ าและเอคไคโนเดิร์ม 
ด้วยการด าน้ าแบบเครื่องช่วยหายใจใต้น้ า (SCUBA diving) เป็นระยะทางตามแนวเส้นส ารวจ 100 ตารางเมตร ได้ผล
การศึกษาดงันี้ 

 
ฟองน้้าทะเล 

จากการส ารวจภาคสนามและเก็บตัวอย่างฟองน้ าทะเลบริเวณพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะ
แสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในปีงบประมาณ 2557 พบฟองน้ าทะเลทั้งหมด 12 ชนิด จาก 12 สกุล 11 วงศ์ 
และ 4 อันดับ ดังรายชื่อตามอนุกรมวิธานในตารางที่ 2 และแผ่นภาพที่ 2 ฟองน้ าทะเลที่พบมีการแพร่กระจายมาก
ที่สุดคือ ฟองน้ าเคลือบบางสีแดง, Monanchora unguiculata โดยพบทุกสถานี รองลงมาคือ ฟองน้ าสีด าเมือกม่วง, 
Iotrochota baculifera พบ 15 สถานีจากทั้งหมด 18 สถานี และฟองน้ าสีน้ าเงิน, Neopetrosia  sp. “blue” พบ 
14 สถานีจากทั้งหมด 18 สถานีตามล าดับ ฟองน้ าทะเลที่มีความชุกชุมมากที่สุดคือ ฟองน้ าเคลือบบางสีแดง , 
Monanchora unguiculata มีความหนาแน่นมากท่ีสุดคือ 13.22 โคโลนีต่อ 100 ตารางเมตร รองลงมาคือ ฟองน้ าสี
ด าเมือกม่วง, Iotrochota baculifera มีความหนาแน่น 3.22 โคโลนีต่อ 100 ตารางเมตร, ฟองน้ าสีน้ าเงิน, 
Neopetrosia  sp. “blue” มีความหนาแน่น 1.722 โคโลนีต่อ 100 ตารางเมตร และฟองน้ าครก, Xestospongia 
testudinaria มีความหนาแน่น 1.055 โคโลนีต่อ 100 ตารางเมตร  และน้อยที่สุดคือ ฟองน้ าท่อพุ่มสีแดง, 
Oceanapia sagittaria มีความหนาแน่น 0.33 โคโลนีต่อ 100 ตารางเมตรตามล าดับ ฟองน้ าเหล่านี้เป็นฟองน้ าที่พบ
ได้ทั่วไปในบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (สุเมตต์ ปุจฉาการและคณะ, 2551ก และ 2551ข) และเขตอินโดแปซิฟิค 
Hooper, Kenedy & Soest, 2000) กลุ่มของฟองน้ าที่พบมากที่สุดคือ Order Poecilosclerida พบ 6 ชนิดซึ่งเป็น
ฟองน้ าที่เคลือบตามวัตถุใต้น้ า รองลงมาคือ Order Haplosclerida 3 ชนิด สอดคล้องกับ Hooper & 
Wiedenmayer, (1994) ที่กล่าวว่าฟองน้ าทั้งสองมักพบเป็นชนิดเด่นในระบบนิเวศทางทะเลน้ าตื้นเขตร้อน 

จากการทดสอบรูปแบบการแพร่กระจาย (Distribution pattern) ของฟองน้ าทะเลในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา
จ านวน 12 ชนิดโดยวิธีเทียบสัดส่วนค่าความแปรปรวนต่อค่าเฉลี่ยของฟองน้ าทะเลพบว่า  

- ฟองน้ าทะเล 6 ชนิดที่มีแบบแผนการกระจายแบบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นกระจุก (Clump 
distribution) ได้แก่ ฟองน้ าปล่องภูเขาไฟ, Spheciospongia congenera; ฟองน้ าเชือก, Clathria (Thalysias) 
reinwardti; ฟองน้ าเคลือบบางสีแดง, Monanchora unguiculata; ฟองน้ าสีด าเมือกม่วง, Iotrochota 
baculifera; ฟองน้ าสีน้ าเงิน, Neopetrosia sp. “blue” และฟองน้ าครก, Xestospongia testudinaria ฟองน้ า
ทะเล 5 ชนิด ซึ่งฟองน้ าที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มนี้ส่วนมากเป็นฟองน้ าแบบเคลือบสอดคล้องกับถิ่นอาศัยก้อนหินที่เป็น
ซากปะการังรูปทรงแบบก้อน 

- ฟองน้ าทะเล 5 ชนิดที่มีแบบแผนการกระจายแบบสม่ าเสมอ (Uniform distribution) ได้แก่ ฟองน้ า
หนังสีม่วง, Chondrilla australiensis; ฟองน้ าเคลือบบางสีน้ าเงิน, Terpios  granulosa; ฟองน้ าเคลือบสีน้ าตาล, 
Phorbas arborescens; ฟองน้ าสีด าเมือกม่วง, Iotrochota baculifera; และฟองน้ าไฟ, Biemna fortis 
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- ฟองน้ าทะเล 1 ชนิดที่มีแบบแผนการกระจายแบบอิสระไม่เป็นระเบียบ (Random distribution) คือ
ฟองน้ าท่อพุ่มสีแดง, Oceanapia sagittaria 

จากการส ารวจความมากชนิด (Species richness) ของฟองน้ าทะเลในพ้ืนที่ศึกษาพบว่า มีค่าเฉลี่ยทุกสถานี
เท่ากับ 6.4 ชนิด สถานีส ารวจ TUEY57-B (หาดเตย เกาะแสมสาร ทิศตะวันตก) มีความมากชนิดของฟองน้ าทะเล
มากที่สุด 11 ชนิด รองลงมาคือ สถานีส ารวจ PLA57-C (เกาะปลาหมึก ทิศเหนือของเกาะแสมสาร) 10 ชนิด และ 
สถานีส ารวจ RAD57W-A (เกาะแรด ทิศตะวันตก) 9 ชนิด ตามล าดับ และน้อยที่สุดคือ สถานีส ารวจ TEIN57-A (หาด
เทียน เกาะแสมสาร ทิศตะวันออก) พบ 2 ชนิด ทั้งนี้จากการสังเกตพบว่าสถานีส ารวจในพ้ืนที่นี้มีลักษณะของแนว
ปะการังเป็นแนวปะการังริมชายฝั่งที่เจริญขึ้นบนโขดหิน ลาดชันมาก ปะการังชนิดเด่นเป็นปะการังรูปทรงแบบก้อน
และก่ึงก้อน ค่าความมากชนิดในแต่ละสถานีส ารวจได้แสดงใน ภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2 ความมากชนิดของฟองน้ าทะเลในแต่ละสถานีในพ้ืนที่ศึกษา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

 
จากการส ารวจพบดัชนีความสม่ าเสมอ (Evenness index) ของฟองน้ าทะเลในพ้ืนที่ศึกษาพบว่า มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 0.721 ซึ่งมีค่าสูงปานกลาง แสดงให้เห็นว่า โอกาสที่จะพบฟองน้ าทะเลมีอยู่มากพอสมควรหรืออีกนัยหนึ่งคือ
ฟองน้ าทะเลในบริเวณพ้ืนที่ศึกษามีความชุกชุมมากในระดับสูงปานกลาง สถานีส ารวจที่มีค่าดัชนีความสม่ าเสมอมาก
ที่สุดคือ สถานี JOR57-B (เกาะจระเข้ หมู่เกาะสัตหีบ) มีค่าเท่ากับ 0.96 รองลงมาคือ สถานีส ารวจ TEIN57-B (หาด
เทียน เกาะแสมสาร ทิศตะวันออก)  มีค่าดัชนีความสม่ าเสมอเท่ากับ 0.921 และ สถานีส ารวจ TUEY57-A (หาดเตย 
เกาะแสมสาร ทิศตะวันตก) มีค่าดัชนีความสม่ าเสมอเท่ากับ 0.897 ตามล าดับ และน้อยที่สุดคือ สถานีส ารวจ 
CHUANG57-B (เกาะจวง ทิศใต้) มีค่าดัชนีความสม่ าเสมอเท่ากับ 0.381 ค่าดัชนีความสม่ าเสมอมีค่าสูงสุดเท่ากับ 1 
ค่าดัชนีความสม่ าเสมอที่มีค่ามากใกล้เคียงกับ 1 แสดงว่าฟองน้ าทะเลที่พบในสถานีนั้นมีมากและพบในปริมาณที่
ใกล้เคียงกัน ค่าดชันีความสม่ าเสมอในแต่ละสถานีได้แสดงใน ภาพที่ 3 

จากการส ารวจพบดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ (Diversity index) ของฟองน้ าทะเลในพ้ืนที่ศึกษาพบว่า 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.291 ซึ่งมีค่าน้อย แสดงให้เห็นว่า ฟองน้ าทะเลในพ้ืนที่ศึกษามีฟองน้ าชนิดใดชนิดหนึ่งพบเป็นชนิด
เด่นเหนือฟองน้ าอ่ืนๆคือ ฟองน้ าเคลือบบางสีแดง, Monanchora unguiculata และฟองน้ าสีด าเมือกม่วง, 
Iotrochota baculifera จากส ารวจพบว่า TUEY57-B (หาดเตย เกาะแสมสาร ทิศตะวันตก) มีค่าดัชนีความ
หลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดเท่ากับ 2.109 รองลงมาคือ PLA57-C (เกาะปลาหมึก ทิศเหนือของเกาะแสมสาร)  มี
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ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพเท่ากับ 1.891 และ สถานีส ารวจ TUEY57-A (หาดเตย เกาะแสมสาร ทิศ
ตะวันตก) มีค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพเท่ากับ 1.866 ตามล าดับ และน้อยที่สุดคือ สถานีส ารวจ TEIN57-A 
(หาดเทียน เกาะแสมสาร ทิศตะวันออก) มีค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพเท่ากับ 0.474 ค่าดัชนีความ
หลากหลายทางชีวภาพในแต่ละสถานีของพ้ืนที่ศึกษาได้แสดงใน ภาพที่ 4 
 

 
ภาพที่ 3 ดัชนีความสม่ าเสมอของฟองน้ าทะเลในแต่ละสถานีในพื้นท่ีศึกษา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

 
 

 
ภาพที่ 4 ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของฟองน้ าทะเลในแต่ละสถานีในพ้ืนที่ศึกษา อ.สัตหีบ จ.ชลบุร ี
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จากการวิเคราะห์โครงสร้างของชนิดฟองน้ าทะเลในแต่ละพ้ืนที่ศึกษาโดยการจัดกลุ่มความคล้ายคลึงกัน  
(Cluster analysis) โดยใช้วิธี Sorenesen (Bray-Curtis) method ที่ระดับความคล้ายคลึงกัน 75% สามารถแบ่ง
ชุมชนของฟองน้ าได้ออกเป็น 11 กลุม่คือ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย 5 สถานีส ารวจ ได้แก่ CHUANG57-A (เกาะจวง ทิศ
ใต้ หมู่เกาะแสมสาร), RAD57W-A, RAD57W-B, RAD57W-C และ RAD57W-D (เกาะแรด ทิศตะวันออก); กลุ่มที่ 2 
ประกอบด้วย 4 สถานีส ารวจ ได้แก่ RAD57E-A (เกาะแรด ทิศตะวันออก); JOR57-A (เกาะจระเข้ หมู่เกาะสัตหีบ); 
PLA57-A และ PLA57-B (เกาะปลาหมึก ทิศเหนือของเกาะแสมสาร); กลุ่มท่ี 3 1 สถานี ได้แก่ JOR57-B (เกาะจระเข้ 
หมู่เกาะสัตหีบ); กลุ่มท่ี 4 1 สถานี ได้แก่ CHUANG57-B (เกาะจวง ทิศใต้); กลุ่มที่ 5 1 สถานี ได้แก่ TEIN57-A (หาด
เทียน เกาะแสมสาร ทิศตะวันออก); กลุ่มที่ 6 1 สถานี ได้แก่ TEIN57-B (หาดเทียน เกาะแสมสาร ทิศตะวันออก);  
กลุ่มที่ 7 1 สถานี ได้แก่ TEIN57-C (หาดเทียน เกาะแสมสาร ทิศตะวันออก); กลุ่มที่ 8 1 สถานี ได้แก่ TUEY57-A 
(หาดเตย เกาะแสมสาร ทิศตะวันตก); กลุ่มท่ี 9 1 สถานี ได้แก่ PLA57-C (เกาะปลาหมึก ทิศเหนือของเกาะแสมสาร); 
กลุ่มที่ 10 1 สถานี ได้แก่ PLA57-D (เกาะปลาหมึก ทิศเหนือของเกาะแสมสาร); และกลุ่มที่ 11 1 สถานี ได้แก่
TUEY57-B (หาดเตย เกาะแสมสาร ทิศตะวันตก) กลุ่มท่ี 1 มีโครงสร้างของชนิดฟองน้ าคล้ายคลึงกันมากเนื่องจากไม่มี
การเปลี่ยนแปลงชนิดฟองน้ าตามฤดูกาล ความคล้ายคลึงขององค์ประกอบชนิดฟองน้ านี้อาจจะเนื่องมาจากแหล่งที่อยู่
อาศัยของทั้งสองบริเวณเป็นแนวปะการังที่มีปะการังรูปทรงแบบก้อนเป็นปะการังกลุ่มเด่น เช่นเดียวกับ กลุ่มที่ 2 ที่มี
ถิ่นที่อยู่อาศัยของฟองน้ าเป็นแนวปะการังบนพ้ืนทราย ผลการจัดกลุ่มความคล้ายคลึงกันขององค์ประกอบโครงสร้าง
ชนิดฟองน้ าทะเลในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาได้แสดงไว้ใน ภาพที่ 5 

 

 
 

ภาพที่ 5 การจัดกลุ่มความคล้ายคลึงกันขององค์ประกอบโครงสร้างชนิดของฟองน้ าทะเลในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
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ตารางที่ 2 รายชื่อชนิด การแพร่กระจายและจ านวนโคโลนขีองฟองน้ าทะเลที่พบบรเิวณพื้นที่หมูเ่กาะแสมสาร จ.ชลบรุี ปี 2557 
พื้นที่ศึกษา:  A = CHUANG57-A (เกาะจวง ทิศใต้ หมู่เกาะแสมสาร); B = RAD57W-A (เกาะแรด ทิศตะวันตก); C = JOR57-A (เกาะจระเข้ 

หมู่เกาะสัตหีบ); D = RAD57W-B (เกาะแรด ทิศตะวันออก); E = RAD57E-A (เกาะแรด ทิศตะวันออก); F = JOR57-B (เกาะจระเข้ หมู่
เกาะสัตหีบ); G = CHUANG57-B (เกาะจวง ทิศใต้); H = PLA57-A (เกาะปลาหมึก ทิศเหนือของเกาะแสมสาร); I = TEIN57-A (หาด
เทียน เกาะแสมสาร ทิศตะวันออก); J = RAD57W-C (เกาะแรด ทิศตะวันตก); K = TEIN57-B (หาดเทียน เกาะแสมสาร ทิศตะวันออก);  
L = PLA57-B (เกาะปลาหมึก ทิศเหนือของเกาะแสมสาร); M = RAD57W-D (เกาะแรด ทิศตะวันตก); N = TEIN57-C (หาดเทียน เกาะ
แสมสาร ทิศตะวันออก); O = TUEY57-A (หาดเตย เกาะแสมสาร ทิศตะวันตก); P = PLA57-C (เกาะปลาหมึก ทิศเหนือของเกาะ
แสมสาร); Q = PLA57-D (เกาะปลาหมึก ทิศเหนือของเกาะแสมสาร); R = TUEY57-B (หาดเตย เกาะแสมสาร ทิศตะวันตก) 

 

รายชื่อชนิด การแพร่กระจายและปริมาณที่พบ 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

Phylum Porifera Grant, 1836                   

Class Demospongiae Sollas, 1885                   

Order Chondrosida Boury-Esnault & Lopès, 1985                   

Family Chondrillidae Gray, 1872                   

1. Chondrilla australiensis (Carter, 1873) 1 1 1 - - - - 1 - - - 1 - - - 1 - 1 
Order Hadromerida Topsent, 1894                   

Family Clionaidae D’Orbigny, 1851                   

2. Spheciospongia vagabunda (Ridley, 1884) 1 - 2 - - 3 - - - - - - - - 1 - - 3 
Family Suberitidae Schmidt, 1870                   
3. Terpios  granulosa (Bergquist, 1967) 2 - 1 1 - - 1 - - - - - - 1 - 1 - 1 
Order Poecilosclerida Topsent, 1928                   

Family Microcionidae Carter, 1875                   

4. Clathria (Thalysias) reinwardti Vosmaer, 1880 - 2 - 2 - 2 - - - 1 - - 2 - - - - 1 
Family Crambeidae Lévi, 1963                   

5. Monanchora unguiculata (Dendy, 1922) 35 18 9 23 8 2 66 8 2 12 3 10 19 2 5 6 3 7 

Family Hymedesmiidae Topsent, 1928                   

6. Phorbas arborescens (Ridley, 1884) 1 - 1 1 1 - - 1 - - - 1 - 1 - 2 - - 
Family Iotrochotidae Dendy, 1922                   

7. Iotrochota baculifera Ridley, 1884 - 1 2 2 5 2 1 2 9 - 1 4 - 5 1 10 12 1 
Family Mycalidae Lundbeck, 1905                   

8. Mycale (Mycale) grandis Gray, 1867 1 1 - 1 1 1 - - - 2 - - - - 1 2 1 1 
Family Desmacellidae Ridley & Dendy, 1886                   

9. Biemna fortis (Topsent, 1897) - 1 1 1 - - - - - 2 - 1 1 - 2 2 1 1 
Order Haplosclerida Topsent, 1928                   

Family Petrosiidae Van Soest, 1980                   

10. Neopetrosia  sp. “blue” 1 1 3 - 1 1 12 - - 1 2 1 - 3 2 1 1 1 
11. Xestospongia testudinaria (Lamarck,1815) 1 1 - 3 - - 1 - - - - 2 1 1 1 1 4 3 
Family Phloeodictyidae Carter, 1882                   

12. Oceanapia sagittaria (Sollas, 1888) - 1 - - - - - - - - - 1 - - 1 1 - 2 
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a. ฟองน้ าหนังสีม่วง, Chondrilla australiensis  b. ฟองน้ าปล่องภูเขาไฟ, Spheciospongia congenera 

 

 

 
c. ฟองน้ าเคลือบบางสีน้ าเงิน, Terpios  granulosa  d. ฟองน้ าเชือก, Clathria (Thalysias) reinwardti 

 

 

 
e. ฟองน้ าเคลือบบางสีแดง, Monanchora unguiculata  d. ฟองน้ าเคลือบสีน้ าตาล, Phorbas arborescens 

 

 

 
g. ฟองน้ าสีด าเมือกม่วง, Iotrochota baculifera  ฟองน้ าสีแดง, Mycale (Mycale) grandis 

 

แผ่นภาพที่ 2 ฟองน้ าทะเลที่พบบริเวณพื้นท่ีหมูเ่กาะแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบรุี ปีงบประมาณ 2557 
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a. ฟองน้ าไฟ, Biemna fortis  b. ฟองน้ าสีน้ าเงิน, Neopetrosia sp. “blue” 

 

 

 
c. ฟองน้ าครก, Xestospongia testudinaria  d. ฟองน้ าท่อพุ่มสีแดง, Oceanapia sagittaria 

 

แผ่นภาพที่ 2 (ต่อ) ฟองน้ าทะเลที่พบบริเวณพื้นท่ีหมูเ่กาะแสมสาร อ าเภอสัตหบี จังหวัดชลบุร ีปีงบประมาณ 2557 
 
 
เอคไคโนเดิร์ม 

จากการส ารวจบริเวณพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ใน
ปีงบประมาณ 2557 พบเอคไคโนเดิร์มทั้งหมด 10 ชนิดจาก 4 กลุ่ม (Classess) จ าแนกออกเป็น ดาวขนนก (Class 
Crinoidea) 1 ชนิด ดาวทะเล (Class Asteroidea) 1 ชนิด เม่นทะเล เหรียญทะเลและเม่นหัวใจ (Class 
Echinoidea) 5 ชนิดและปลิงทะเล (Class Holothuroidea) 3 ชนิด ดังแสดงรายละเอียดความหลากหลายชนิดใน 
ตารางที่ 3 และ แผ่นภาพที่ 3 เอคไคโนเดิร์มที่พบมีการแพร่กระจายมากที่สุดคือ เม่นด าหนามยาว, Diadema 
setosum โดยพบทุกสถานี รองลงมาคือ ปลิงด านิ่ม, Holothuria (Lessonothuria) leucospilota พบ 16 สถานี
จากทั้งหมด 18 สถานี และดาวหมอนปักเข็ม, Culcita novaeguineae พบ 9 สถานีจากทั้งหมด 18 สถานี 
ตามล าดับ เอคไคโนเดิร์มที่มีความชุกชุมมากที่สุดคือ เม่นด าหนามยาว, Diadema setosum มีความหนาแน่นมาก
ที่สุดคือ 71.39 ตัวต่อ 100 ตารางเมตร รองลงมาคือ ปลิงสร้อยไข่มุกสีแดงขาว, Synaptula sp.1 มีความหนาแน่น 
1.55 ตัวต่อ 100 ตารางเมตร ปลิงด านิ่ม, Holothuria (Lessonothuria) leucospilota มีความหนาแน่น 1.50 ตัว
ต่อ 100 ตารางเมตร และน้อยที่สุดคือ ดาวขนนกขาวด า, Stephanometra spicata มีความหนาแน่น 0.05 ตัวต่อ 
100 ตารางเมตร ตามล าดับ เอคไคโนเดิร์มที่พบเป็นชนิดที่พบทั่วไปในแนวปะการังในอ่าวไทย เอคไคโนเดิร์มที่พบจาก
การส ารวจในครั้งนี้มีความหลากหลายไม่มากนักทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากเอคไคโนเดิร์มส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่หลบซ่อน 
(cryptic animals) เช่น ดาวเปราะมักอาศัยอยู่ร่วมกับฟองน้ า และออกหากินในเวลากลางคืน (nocturnal)  
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จากการทดสอบรูปแบบการแพร่กระจาย (Distribution pattern) ของเอคไคโนเดิร์มในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา
จ านวน 10 ชนิดโดยวิธีเทียบสัดส่วนค่าความแปรปรวนต่อค่าเฉลี่ยของเอคไคโนเดิร์ม พบว่า  

- เอคไคโนเดิร์ม 7 ชนิดที่มีแบบแผนการกระจายแบบสม่ าเสมอ (Uniform distribution) ได้แก่ ดาวขน
นกขาวด า, Stephanometra spicata, ดาวหมอนปักเข็ม, Culcita novaeguineae, เม่นแต่งตัวเขียว, Salmacis 
sphaeroides, เม่นแต่งตัว, Toxopneustes pileolus, เม่นหัวใจ, Brissus (Brissus) latecarinatus, ปลิงด านิ่ม, 
Holothuria (Lessonothuria) leucospilota และปลิงสร้อยไข่มุกสีน้ าตาล, Synaptula recta 

- เอคไคโนเดิร์ม 3 ชนิดที่มีแบบแผนการกระจายแบบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นกระจุก (Clump 
distribution) ได้แก่ เม่นด าหนามยาว, Diadema setosum, เม่นด าหนามสั้น, Echinothrix calamaris และปลิง
สร้อยไข่มุกสีแดงขาว, Synaptula sp.1 

จากการส ารวจความมากชนิด (Species richness) ของเอคไคโนเดิร์มในพ้ืนที่ศึกษาพบว่า ค่าความมากชนิด
มีค่าเฉลี่ย 3.4 ชนิดซึ่งพบน้อยมาก เนื่องมาจากเอคไคโนเดิร์มส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่หลบซ่อน (cryptic animals) เช่น 
ดาวเปราะมักอาศัยอยู่ร่วมกับฟองน้ า และออกหากินในเวลากลางคืน (nocturnal)  สถานีส ารวจ TUEY57-A (หาด
เตย เกาะแสมสาร ทิศตะวันตก) มีความมากชนิดของเอคไคโนเดิร์มมากที่สุดคือ 6 ชนิด รองลงมาคือ สถานีส ารวจ 
TEIN57-C (หาดเทียน เกาะแสมสาร ทิศตะวันออก) 5 ชนิด และ สถานีส ารวจ RAD57W-A, RAD57W-B, RAD57W-
C, RAD57W-D (เกาะแรด ทิศตะวันตก), CHUANG57-B (เกาะจวง ทิศใต้), และ PLA57-C (เกาะปลาหมึก ทิศเหนือ
ของเกาะแสมสาร) 4 ชนิด ตามล าดับ และน้อยที่สุดคือ สถานีส ารวจ JOR57-B (เกาะจระเข้ หมู่เกาะสัตหีบ), PLA57-
A (เกาะปลาหมึก ทิศเหนือของเกาะแสมสาร) และTEIN57-A (หาดเทียน เกาะแสมสาร ทิศตะวันออก) พบ 2 ชนิด
ทั้งนี้จากการสังเกตพบว่าจุดส ารวจในพ้ืนที่นี้มีลักษณะของแนวปะการังเป็นแนวปะการังริมชายฝั่งที่เจริญขึ้นบนโขด
หิน ลาดชันมาก ปะการังชนิดเด่นเป็นปะการังรูปทรงแบบก้อนและก่ึงก้อน ค่าความมากชนิดของเอคไคโนเดิร์มของแต่
ละสถานีส ารวจได้แสดงไว้ใน ภาพที่ 6 
 

 
ภาพที่ 6 ความมากชนิดของเอคไคโนเดิร์มในแต่ละสถานีในพื้นที่ศึกษา อ.สัตหีบ จ.ชลบรุี 
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จากการส ารวจพบดัชนีความสม่ าเสมอ (Evenness index) ของเอคไคโนเดิร์มในพ้ืนที่ศึกษาพบว่า มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.346 ซึ่งมีค่าต่ าปานกลาง แสดงให้เห็นว่า โอกาสที่จะพบเอคไคโนเดิร์มไม่ค่อยมากหรืออีกนัยหนึ่งคือเอคไค
โนเดิร์มในบริเวณพ้ืนที่ศึกษามีความชุกชุมน้อย สถานีส ารวจ JOR57-A (เกาะจระเข้ หมู่เกาะสัตหีบ) มีค่าดัชนีความ
สม่ าเสมอมากที่สุดเท่ากับ 0.96 รองลงมาคือ สถานีส ารวจ JOR57-B (เกาะจระเข้ หมู่เกาะสัตหีบ) มีค่าดัชนีความ
สม่ าเสมอเท่ากับ 0.918 และ TEIN57-C (หาดเทียน เกาะแสมสาร ทิศตะวันออก)  มีค่าดัชนีความสม่ าเสมอเท่ากับ 
0.648 ตามล าดับ และน้อยที่สุดคือ สถานีส ารวจ RAD57E-A (เกาะแรด ทิศตะวันออก) มีค่าดัชนีความสม่ าเสมอ
เท่ากับ 0.066 ค่าดัชนีความสม่ าเสมอในแต่ละสถานีได้แสดงใน ภาพที่ 7 

 

 
ภาพที่ 7 ดัชนีความสม่ าเสมอของเอคไคโนเดิร์มในแต่ละสถานีในพื้นท่ีศึกษา อ.สัตหีบ จ.ชลบุร ี

 
จากการส ารวจพบดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ (Diversity index) ของเอคไคโนเดิร์มในพ้ืนที่ศึกษา

พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.415 ซึ่งมีค่าน้อยมาก แสดงให้เห็นว่า เอคไคโนเดิร์มในพ้ืนที่ศึกษามีความหลากหลายน้อย
และพบเอคไคโนเดิร์มชนิดใดชนิดหนึ่งคือ เม่นด าหนามยาว, Diadema setosum พบเป็นชนิดเด่นเหนือเอคไคโน
เดิร์มอ่ืนๆ จากส ารวจพบว่า TUEY57-A (หาดเตย เกาะแสมสาร ทิศตะวันตก) มีค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ
มากที่สุดเท่ากับ 1.153 รองลงมาคือ สถานีส ารวจ JOR57-A (เกาะจระเข้ หมู่เกาะสัตหีบ) มีค่าดัชนีความหลากหลาย
ทางชีวภาพเท่ากับ 1.055 และ TEIN57-C (หาดเทียน เกาะแสมสาร ทิศตะวันออก) มีค่าดัชนีความหลากหลายทาง
ชีวภาพเท่ากับ 1.043 ตามล าดับ และน้อยที่สุดคือ สถานีส ารวจ PLA57-A (เกาะปลาหมึก ทิศเหนือของเกาะแสมสาร) 
มีค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพเท่ากับ 0.059 ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละสถานีของพ้ืนที่
ศึกษาได้แสดงใน ภาพที่ 8 

จากการวิเคราะห์โครงสร้างของชนิดเอคไคโนเดิร์มในแต่ละพ้ืนที่ศึกษาโดยการจัดกลุ่มความคล้ายคลึงกัน 
(Cluster analysis) โดยใช้วิธี Sorenesen (Bray-Curtis) method ที่ระดับความคล้ายคลึงกัน 75% สามารถแบ่ง
ชุมชนของเอคไคโนเดิร์มได้ออกเป็น 7 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย 10 สถานีส ารวจ ได้แก่ CHUANG57-A, 
CHUANG57-B (เกาะจวง ทิศใต้ หมู่เกาะแสมสาร), RAD57W-A, RAD57W-B, RAD57W-C และ RAD57W-D (เกาะ
แรด ทิศตะวันออก), RAD57E-A (เกาะแรด ทิศตะวันออก), PLA57-A และ PLA57-B (เกาะปลาหมึก ทิศเหนือของ
เกาะแสมสาร); กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย 2 สถานีส ารวจ ได้แก่ TEIN57-B (หาดเทียน เกาะแสมสาร ทิศตะวันออก) 
และ PLA57-D (เกาะปลาหมึก ทิศเหนือของเกาะแสมสาร); กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย 2 สถานีส ารวจ ได้แก่ TUEY57-A 
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และ TUEY57-B (หาดเตย เกาะแสมสาร ทิศตะวันตก); กลุ่มที่ 4 1 สถานี ได้แก่ PLA57-B (เกาะปลาหมึก ทิศเหนือ
ของเกาะแสมสาร); กลุ่มที่ 5 1 สถานี ได้แก่ TEIN57-C (หาดเทียน เกาะแสมสาร ทิศตะวันออก); กลุ่มที่ 6 1 สถานี 
ได้แก่ JOR57-A (เกาะจระเข้ หมู่เกาะสัตหีบ); และกลุ่มที่ 7 1 สถานี ได้แก่ JOR57-B (เกาะจระเข้ หมู่เกาะสัตหีบ) 
องค์ประกอบของชนิดเอคไคโนเดิร์มของกลุ่มที่ 1 มีโครงสร้างของชนิดเอคไคโนเดิร์มคล้ายคลึงกันมากเนื่องจากมี
องค์ประกอบของเอคไคโนเดิร์มคือ เม่นด าหนามยาว, Diadema setosum และปลิงด านิ่ม, Holothuria 
(Lessonothuria) leucospilota โดยพบเม่นด าหนามยาวจ านวนมากและไม่มีการเปลี่ยนแปลงชนิดเอคไคโนเดิร์ม
ตามฤดูกาล ความคล้ายคลึงขององค์ประกอบชนิดเอคไคโนเดิร์มนี้อาจจะเนื่องมาจากแหล่งที่อยู่อาศัยของทั้งสอง
บริเวณเป็นแนวปะการังท่ีมีปะการังรูปทรงแบบก้อนเป็นปะการังกลุ่มเด่น เช่นเดียวกับ กลุ่มที่ 2 ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยของ
เอคไคโนเดิร์มเป็นแนวปะการังบนพ้ืนทราย และกลุ่มที่ 3 หาดเตยเป็นแนวปะการังบนพ้ืนทรายและมีสาหร่ายปกคลุม
ผลการจัดกลุ่มความคล้ายคลึงกันขององค์ประกอบโครงสร้างชนิดเอคไคโนเดิร์มในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาได้แสดงไว้ใน 
ภาพที่ 9 

 

 
ภาพที่ 8 ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของเอคไคโนเดิร์มในแต่ละสถานีในพ้ืนที่ศึกษา อ.สัตหีบ จ.ชลบุร ี

 
 

 
 

ภาพที่ 9 การจัดกลุ่มความคล้ายคลึงกันขององค์ประกอบโครงสร้างชนิดของเอคไคโนเดิร์มในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
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ตารางที่ 3 รายชื่อชนิด การแพร่กระจายและจ านวนเอคไคโนเดิร์มทีพ่บบริเวณพื้นที่หมูเ่กาะแสมสาร จ.ชลบุรี ปี 2557 
พื้นที่ศึกษา:  A = CHUANG57-A (เกาะจวง ทิศใต้ หมู่เกาะแสมสาร); B = RAD57W-A (เกาะแรด ทิศตะวันตก); C = JOR57-A (เกาะจระเข้ 

หมู่เกาะสัตหีบ); D = RAD57W-B (เกาะแรด ทิศตะวันออก); E = RAD57E-A (เกาะแรด ทิศตะวันออก); F = JOR57-B (เกาะจระเข้ หมู่
เกาะสัตหีบ); G = CHUANG57-B (เกาะจวง ทิศใต้); H = PLA57-A (เกาะปลาหมึก ทิศเหนือของเกาะแสมสาร); I = TEIN57-A (หาด
เทียน เกาะแสมสาร ทิศตะวันออก); J = RAD57W-C (เกาะแรด ทิศตะวันตก); K = TEIN57-B (หาดเทียน เกาะแสมสาร ทิศตะวันออก);  
L = PLA57-B (เกาะปลาหมึก ทิศเหนือของเกาะแสมสาร); M = RAD57W-D (เกาะแรด ทิศตะวันตก); N = TEIN57-C (หาดเทียน เกาะ
แสมสาร ทิศตะวันออก); O = TUEY57-A (หาดเตย เกาะแสมสาร ทิศตะวันตก); P = PLA57-C (เกาะปลาหมึก ทิศเหนือของเกาะ
แสมสาร); Q = PLA57-D (เกาะปลาหมึก ทิศเหนือของเกาะแสมสาร); R = TUEY57-B (หาดเตย เกาะแสมสาร ทิศตะวันตก) 

 

รายชื่อชนิด การแพร่กระจายและจ านวนตัวที่พบ 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

Phylum Echinodermata Klein, 1734                   

Class Crinoidea Miller, 1821                   

Order Comatulida A.H. Clark, 1908                   

Family Mariametridae A.H. Clark, 1909                    

1. Stephanometra spicata (Carpenter, 1881) - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 
Class Asteroidea de Blainville, 1830                   

Order Valvatida Perrier, 1884                   

Family Oreasteridae Fisher, 1911                   

2. Culcita novaeguineae Müller & Troschel, 1842 1 - - 1 - - 1 1 - 1 - - 1 - 1 1 2 - 
Class Echinoidea Leske, 1778                   

Order Diadematoida Duncan, 1889                   

Diadematidae Gray, 1855                   

3. Diadema setosum (Leske, 1778) 46 108 2 136 166 2 112 92 64 207 20 32 155 22 14 68 24 15 

4. Echinothrix calamaris (Pallas, 1774) - - 1 - - - 1 - - - - - - - 2 2 - 2 
Order Camarodonta Jackson, 1912                   

Family Temnopleuridae A. Agassiz, 1872                   

5. Salmacis sphaeroides (Linnaeus, 1758) - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 
Family Toxopneustidae Troschel, 1872                   

6. Toxopneustes pileolus (Lamarck, 1816) - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - 
Order Spatangoida L. Agassiz, 1840                   

Family Brissidae Gray, 1855                   

7. Brissus (Brissus) latecarinatus (Leske, 1778) - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - 
Class Holothurioidea de Blainville, 1834                   

Order Aspidochirotida Grube, 1840                   

Family Holothuriidae Ludwig, 1894                   

8. Holothuria (Metensiothuria) leucospilota Brandt, 1835 1 2 2 - 1 1 2 - 1 2 1 1 3 3 2 2 2 1 
Order Apodida Brandt, 1835                   

Family Synaptidae Östergren, 1898                   

9. Synaptula recta (Semper, 1868) - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - 
10. Synaptula sp.1 - 12 - 2 1 - - - - 2 - - 3 8 - - - - 
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a. ดาวขนนกขาวด า, Stephanometra spicata  b. ดาวหมอนปักเข็ม, Culcita novaeguineae 

 

 

 
c. เม่นด าหนามยาว, Diadema setosum  d. เม่นด าหนามสั้น, Echinothrix calamaris 

 

 

 
e. เม่นแต่งตัวเขียว, Salmacis sphaeroides  f. เม่นแต่งตัว, Toxopneustes pileolus 

 

 

 
g. เม่นหัวใจ, Brissus (Brissus) latecarinatus  h. ปลิงด า, Holothuria (Metensiothuria) leucospilota 

 

แผ่นภาพที่ 3 เอคไคโนเดริ์มที่พบบริเวณหมู่เกาะแสมสาร อ าเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2557 
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a. ปลิงสร้อยไข่มุกสีน้ าตาล, Synaptula recta  b. ปลิงสร้อยไข่มุกสีแดงขาว, Synaptula sp.1 

 

แผ่นภาพที ่3(ต่อ) เอคไคโนเดริ์มที่พบบริเวณหมู่เกาะแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวดัชลบุรี ปีงบประมาณ 2557 
 
 
 
คุณภาพน้้าทะเลในบริเวณพื้นที่ศึกษา 
 คุณภาพน้ าทะเลในบริเวณพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่ เกาะแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2549) 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล ประเภทที่ 1 คุณภาพน้ าทะเลเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ 
แหล่งน้ าทะเลที่มิได้จัดไว้เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นแหล่งน้ าทะเลตามธรรมชาติ
ส าหรับเป็นที่แพร่พันธุ์ หรืออนุบาลของสัตว์น้ าวัยอ่อน หรือเป็นแหล่งอาหาร หรือที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า พืชหรือ
หญ้าทะเล โดยอุณหภูมิน้ าทะเล มีค่าเฉลี่ย 28.78 องศาเซลเซียส ความเค็มมีค่าเฉลี่ย  32.83 ส่วนในพัน ปริมาณ
ออกซเจนละลายมีค่าเฉลี่ย 6.62 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความเป็นกรดและด่างมีค่าเฉลี่ย 7.83 และค่าความโปร่งใสมี
ค่ามากกว่า 3-6 เมตรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความลึกสถานีที่ท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าซึ่งทุกสถานีสามารถมองเห็นพ้ืนท้อง
ทะเลได้ทั้งหมด เป็นที่น่าสังเกตว่าตลอดระยะเวลาที่ท าการส ารวจชุมชนฟองน้ าทะเลและเอคไคโนเดิร์มในบริเวณ
พ้ืนที่ศึกษา ในปีงบประมาณ 2557 น้ าทะเลบริเวณนี้ค่อนข้างมีความใสสะอาด อีกทั้งบริเวณนี้มีกระแสน้ าไหลขึ้น
ลงค่อนข้างแรงท าให้มีการถ่ายเทหมุนเวียนของน้ าทะเลอยู่ตลอดเวลาซึ่งท าให้ค่าปริมาณออกซิเจนละลายมีค่าสูง
เหมาะกับการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในทะเล คุณภาพน้ าทะเลบริเวณพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช หมู่เกาะแสมสาร อ.
สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้แสดงไว้ในตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 คุณภาพน้ าทะเลบริเวณพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช หมู่เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ปี 2557 
พื้นที่ศึกษา:  CHUANG57 - เกาะจวง ทิศใต้ หมู่เกาะแสมสาร; RAD57W -เกาะแรด ทิศตะวันตก; JOR57 เกาะจระเข้ หมู่เกาะสัตหีบ;  

RAD57E - เกาะแรด ทิศตะวันออก; PLA57 - เกาะปลาหมึก ทิศเหนือของเกาะแสมสาร; TEIN57 - หาดเทียน เกาะแสมสาร           
ทิศตะวันออก; TUEY57 - หาดเตย เกาะแสมสาร ทิศตะวันตก 

 

สถานสี้ารวจ วันที ่
ดัชนีคุณภาพน้้า มาตรฐานคุณภาพ

น้้าทะเลเพ่ือการ
อนุรักษ์ฯ* 

อุณหภูม ิ
(0c) 

ความเค็ม 
(ppt.) 

ออกซิเจนละลาย 
(mg/l) 

ความเป็นกรด
ด่าง 

ความโปร่งใส 
(m.) 

CHUANG57-A 25 ม.ค. 57 28.5 33 6.82 7.9 >4 - อุณหภูมิ - 
เปลีย่นแปลงเพิ่มขึ้น
ไม่เกิน 1 0c 

- ความเค็ม (Salinity) - 
เปลี่ยนแปลงได้ไม่
เกินกว่า 10% ของ
ค่าต่ าสุด 

- ออกซิเจนละลาย 
(DO) - ไม่น้อยกว่า 4 
mg/l  

- ความเป็นกรดและด่าง 
(pH) - 7.0-8.5 

- ความโปร่งใส 
(Transparency) -
ลดลงจากสภาพ
ธรรมชาติไม่เกินกว่า 
10% จากค่าต่ าสุด 

 

RAD57W-A 25 ม.ค. 57 29.1 32 7.02 7.6 >3 
JOR57-A 26 ม.ค. 57 29.0 33 7.11 7.9 >3 

RAD57W-B 22 มี.ค. 57 29.2 34 6.70 7.8 >3 
RAD57E-A 23 มี.ค. 57 29.0 33 6.52 7.9 >6 
JOR57-B 24 พ.ค. 57 29.0 35 6.55 8.1 >3 

CHUANG57-B 24 พ.ค. 57 28.5 34 6.30 7.8 >5 
PLA57-A 25 พ.ค. 57 30.0 34 6.50 8.2 >5 
TEIN57-A 25 พ.ค. 57 30.0 33 6.42 8.0 >5 

RAD57W-C 26 ก.ค. 57 29.3 32 6.55 7.9 >5 
TEIN57-B 26 ก.ค. 57 28.5 33 6.24 7.8 >5 
PLA57-B 27 ก.ค. 57 28.5 33 6.50 7.9 >5 

RAD57W-D 6 ก.ย. 57 28.5 30 6.43 7.5 >5 
TEIN57-C 6 ก.ย. 57 28.5 31 6.50 7.9 >5 
TUEY57-A 7 ก.ย. 57 28.5 32 6.88 7.5 >5 
PLA57-C 7 ก.ย. 57 28.5 33 6.32 7.6 >5 
PLA57-D 12 ธ.ค. 57 27.5 33 6.82 7.8 >5 
TUEY57-B 12 ธ.ค. 57 28.0 33 7.12 7.9 >5 

หมายเหตุ * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ า
ทะเล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124  ตอนที่ 11 ง  หน้า 123-133 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 
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บทท่ี 5 
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 
จากการส ารวจติดตามการเปลี่ยนแปลงของชุมชนฟองน้ าทะเลและเอคไคโนเดิร์มในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช

ทางทะเล เกาะแสมสารและเกาะใกล้เคียง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในปีงบประมาณ 2557 จ านวน 5 เกาะ ได้แก ่
เกาะจระเข้ เกาะปลาหมึก เกาะแสมสาร เกาะแรด และเกาะจวง  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2557 
จ านวน 18 สถานีส ารวจ สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 
ฟองน้้าทะเล 

จากการส ารวจภาคสนามและเก็บตัวอย่างฟองน้ าทะเลบริเวณพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะ
แสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในปีงบประมาณ 2557 พบฟองน้ าทะเลทั้งหมด 12 ชนิด จาก 12 สกุล 11 วงศ์ 
และ 4 อันดับ ฟองน้ าทะเลที่พบมีการแพร่กระจายมากที่สุดคือ ฟองน้ า เคลือบบางสีแดง , Monanchora 
unguiculata โดยพบทุกสถานี รองลงมาคือ ฟองน้ าสีด าเมือกม่วง, Iotrochota baculifera และฟองน้ าสีน้ าเงิน, 
Neopetrosia  sp. “blue” ตามล าดับ ฟองน้ าทะเลที่มีความชุกชุมมากที่สุดคือ ฟองน้ าเคลือบบางสีแดง , 
Monanchora unguiculata มีความหนาแน่นมากที่สุดคือ 13.22 โคโลนีต่อ 100 ตารางเมตร รองลงมาคือ ฟองน้ าสี
ด าเมือกม่วง, Iotrochota baculifera, ฟองน้ าสีน้ าเงิน, Neopetrosia  sp. “blue” และฟองน้ าครก, 
Xestospongia testudinaria และน้อยที่สุดคือ ฟองน้ าท่อพุ่มสีแดง, Oceanapia sagittaria ฟองน้ าเหล่านี้เป็น
ฟองน้ าที่พบได้ทั่วไปในบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและเขตอินโดแปซิฟิค กลุ่มของฟองน้ าที่พบมากที่สุดคือ Order 
Poecilosclerida พบ 6 ชนิดซึ่งเป็นฟองน้ าที่เคลือบตามวัตถุใต้น้ า รองลงมาคือ Order Haplosclerida 3 ชนิด 
รูปแบบการแพร่กระจาย (Distribution pattern) ของฟองน้ าทะเลในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาจ านวน 12 ชนิดโดยวิธีเทียบ
สัดส่วนค่าความแปรปรวนต่อค่าเฉลี่ยของฟองน้ าทะเลพบว่า ฟองน้ าทะเล 6 ชนิดที่มีแบบแผนการกระจายแบบอยู่
รวมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นกระจุก (Clump distribution) ฟองน้ าทะเล 5 ชนิดที่มีแบบแผนการกระจายแบบสม่ าเสมอ 
(Uniform distribution) และฟองน้ าทะเล 1 ชนิดที่มีแบบแผนการกระจายแบบอิสระไม่เป็นระเบียบ (Random 
distribution) จากการส ารวจความมากชนิด (Species richness) ของฟองน้ าทะเลในพ้ืนที่ศึกษาพบว่า มีค่าเฉลี่ยทุก
สถานีเท่ากับ 6.4 ชนิด สถานีส ารวจ TUEY57-B (หาดเตย เกาะแสมสาร ทิศตะวันตก) มีความมากชนิดของฟองน้ า
ทะเลมากที่สุด 11 ชนิด รองลงมาคือ สถานีส ารวจ PLA57-C (เกาะปลาหมึก ทิศเหนือของเกาะแสมสาร) 10 ชนิด 
และ สถานีส ารวจ RAD57W-A (เกาะแรด ทิศตะวันตก) 9 ชนิด ตามล าดับ และน้อยที่สุดคือ สถานีส ารวจ TEIN57-A 
(หาดเทียน เกาะแสมสาร ทิศตะวันออก) พบ 2 ชนิด จากการส ารวจพบดัชนีความสม่ าเสมอ (Evenness index) ของ
ฟองน้ าทะเลในพ้ืนที่ศึกษาพบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.721 ซึ่งมีค่าสูงปานกลาง แสดงให้เห็นว่าฟองน้ าทะเลในบริเวณ
พ้ืนที่ศึกษามีความชุกชุมมากในระดับสูงปานกลาง สถานีส ารวจที่มีค่าดัชนีความสม่ าเสมอมากที่สุดคือ สถานี JOR57-
B (เกาะจระเข้ หมู่เกาะสัตหีบ) มีค่าเท่ากับ 0.96 และน้อยที่สุดคือ สถานีส ารวจ CHUANG57-B (เกาะจวง ทิศใต้) มี
ค่าดัชนีความสม่ าเสมอเท่ากับ 0.381 จากการส ารวจพบดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ (Diversity index) ของ
ฟองน้ าทะเลในพ้ืนที่ศึกษาพบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.291 ซึ่งมีค่าน้อย แสดงให้เห็นว่า ฟองน้ าทะเลในพ้ืนที่ศึกษามี
ฟองน้ าชนิดใดชนิดหนึ่งพบเป็นชนิดเด่นเหนือฟองน้ าอ่ืนๆ คือ ฟองน้ าเคลือบบางสีแดง, Monanchora unguiculata
จากส ารวจพบว่า TUEY57-B (หาดเตย เกาะแสมสาร ทิศตะวันตก) มีค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด
เท่ากับ 2.109 และน้อยที่สุดคือ สถานีส ารวจ TEIN57-A (หาดเทียน เกาะแสมสาร ทิศตะวันออก) จากการวิเคราะห์
โครงสร้างของชนิดฟองน้ าทะเลในแต่ละพ้ืนที่ศึกษาโดยการจัดกลุ่มความคล้ายคลึงกัน  (Cluster analysis) โดยใช้วิธี 
Sorenesen (Bray-Curtis) method ที่ระดับความคล้ายคลึงกัน 75% สามารถแบ่งชุมชนของฟองน้ าได้ออกเป็น 11 
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กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย 5 สถานีส ารวจ กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย 4 สถานีส ารวจ และกลุ่มที่ 3 -11 มี 1 สถานี
ส ารวจเท่ากัน กลุ่มที่ 1 มีโครงสร้างของชนิดฟองน้ าคล้ายคลึงกันมากเนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงชนิดฟองน้ าตาม
ฤดูกาล เนื่องมาจากแหล่งที่อยู่อาศัยของทั้งสองบริเวณเป็นแนวปะการังที่มีปะการังรูปทรงแบบก้อนเป็นปะการังกลุ่ม
เด่น 

 
เอคไคโนเดิร์ม 

จากการส ารวจบริเวณพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ใน
ปีงบประมาณ 2557 พบเอคไคโนเดิร์มทั้งหมด 10 ชนิดจาก 4 กลุ่ม (Classess) จ าแนกออกเป็น ดาวขนนก (Class 
Crinoidea) 1 ชนิด ดาวทะเล (Class Asteroidea) 1 ชนิด เม่นทะเล เหรียญทะเลและเม่นหัวใจ (Class 
Echinoidea) 5 ชนิดและปลิงทะเล (Class Holothuroidea) 3 ชนิด เอคไคโนเดิร์มที่พบมีการแพร่กระจายมากที่สุด
คือ เม่นด าหนามยาว , Diadema setosum โดยพบทุกสถานี รองลงมาคือ ปลิงด านิ่ม, Holothuria 
(Lessonothuria) leucospilota และดาวหมอนปักเข็ม, Culcita novaeguineae พบ 9 สถานี ตามล าดับ เอคไคโน
เดิร์มทีม่ีความชุกชุมมากที่สุดคือ เม่นด าหนามยาว, Diadema setosum มีความหนาแน่นมากที่สุดคือ 71.39 ตัวต่อ 
100 ตารางเมตร รองลงมาคือ ปลิงสร้อยไข่มุกสีแดงขาว , Synaptula sp.1, ปลิงด านิ่ม, Holothuria 
(Lessonothuria) leucospilota และน้อยที่สุดคือ ดาวขนนกขาวด า, Stephanometra spicata มีความหนาแน่น 
0.05 ตัวต่อ 100 ตารางเมตร ตามล าดับ เอคไคโนเดิร์มที่พบเป็นชนิดที่พบทั่วไปในแนวปะการังในอ่าวไทย เอคไคโน
เดิร์มที่พบจากการส ารวจในครั้งนี้มีความหลากหลายไม่มากนักทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากเอคไคโนเดิร์มส่วนใหญ่เป็นสัตว์
ที่หลบซ่อนและออกหากินในเวลากลางคืน จากการทดสอบรูปแบบการแพร่กระจายของเอคไคโนเดิร์มในบริเวณพ้ืนที่
ศึกษาจ านวน 10 ชนิด พบว่า เอคไคโนเดิร์ม 7 ชนิดที่มีแบบแผนการกระจายแบบสม่ าเสมอ และเอคไคโนเดิร์ม 3 
ชนิดที่มีแบบแผนการกระจายแบบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นกระจุก จากการส ารวจความมากชนิดของเอคไคโนเดิร์ม
ในพ้ืนที่ศึกษาพบว่า ค่าความมากชนิดมีค่าเฉลี่ย 3.4 ชนิดซึ่งพบน้อยมาก สถานีส ารวจ TUEY57-A (หาดเตย เกาะ
แสมสาร ทิศตะวันตก) มีความมากชนิดของเอคไคโนเดิร์มมากที่สุดคือ 6 ชนิด และน้อยที่สุดคือ สถานีส ารวจ JOR57-
B (เกาะจระเข้ หมู่เกาะสัตหีบ), PLA57-A (เกาะปลาหมึก ทิศเหนือของเกาะแสมสาร) และTEIN57-A (หาดเทียน 
เกาะแสมสาร ทิศตะวันออก) พบ 2 ชนิด จากการส ารวจพบดัชนีความสม่ าเสมอของเอคไคโนเดิร์มพบว่า มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.346 ซึ่งมีค่าต่ าปานกลาง แสดงให้เห็นว่าเอคไคโนเดิร์มในบริเวณพ้ืนที่ศึกษามีความชุกชุมน้อย สถานีส ารวจ 
JOR57-A (เกาะจระเข้ หมู่เกาะสัตหีบ) มีค่าดัชนีความสม่ าเสมอมากที่สุดเท่ากับ 0.96 และน้อยที่สุดคือ สถานีส ารวจ 
RAD57E-A (เกาะแรด ทิศตะวันออก) มีค่าดัชนีความสม่ าเสมอเท่ากับ 0.066 ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของเอคไคโนเดิร์มในพ้ืนที่ศึกษาพบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.415 ซึ่งมีค่าน้อยมาก แสดงให้เห็นว่า เอคไคโนเดิร์มในพ้ืนที่
ศึกษามีความหลากหลายน้อยและพบเอคไคโนเดิร์มชนิดใดชนิดหนึ่งคือ เม่นด าหนามยาว, Diadema setosum พบ
เป็นชนิดเด่นเหนือเอคไคโนเดิร์มอ่ืนๆ สถานีส ารวจ TUEY57-A (หาดเตย เกาะแสมสาร ทิศตะวันตก) มีค่าดัชนีความ
หลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดเท่ากับ 1.153 และน้อยที่สุดคือ สถานีส ารวจ PLA57-A (เกาะปลาหมึก ทิศเหนือของ
เกาะแสมสาร) มีค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพเท่ากับ 0.059 จากการวิเคราะห์โครงสร้างของชนิดเอคไคโน
เดิร์มในแต่ละพ้ืนที่ศึกษาโดยการจัดกลุ่มความคล้ายคลึงกัน สามารถแบ่งชุมชนของเอคไคโนเดิร์มได้ออกเป็น 7 กลุ่ม
คือ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย 10 สถานีส ารวจ กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย 2 สถานีเท่ากัน และกลุ่มที่ 4 – 
กลุ่มท่ี 7 ประกอบด้วย 1 สถานี เท่ากัน องค์ประกอบของชนิดเอคไคโนเดิร์มของกลุ่มที่ 1 มีโครงสร้างของชนิดเอคไค
โนเดิร์มคล้ายคลึงกันมากเนื่องจากมีองค์ประกอบของเอคไคโนเดิร์มคือ เม่นด าหนามยาว, Diadema setosum และ
ปลิงด านิ่ม, Holothuria (Lessonothuria) leucospilota โดยพบเม่นด าหนามยาวจ านวนมากและไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงชนิดเอคไคโนเดิร์มตามฤดูกาล  
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คุณภาพน้้าทะเลในบริเวณพื้นที่ศึกษา 
 คุณภาพน้ าทะเลในบริเวณพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2549) 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล ประเภทที่ 1 คุณภาพน้ าทะเลเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดย
อุณหภูมิน้ าทะเล มีค่าเฉลี่ย 28.78 องศาเซลเซียส ความเค็มมีค่าเฉลี่ย 32.83 ส่วนในพัน ปริมาณออกซเจนละลาย
มีค่าเฉลี่ย 6.62 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความเป็นกรดและด่างมีค่าเฉลี่ย 7.83 และค่าความโปร่งใสมีค่ามากกว่า 3 -6 
เมตร เป็นที่น่าสังเกตว่าตลอดระยะเวลาที่ท าการส ารวจชุมชนฟองน้ าทะเลและเอคไคโนเดิร์มในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
ในปีงบประมาณ 2557 น้ าทะเลบริเวณนี้ค่อนข้างมีความใสสะอาด อีกทั้งบริเวณนี้มีกระแสน้ าไหลขึ้นลงค่อนข้าง
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ปัญหาอุปสรรค 

ปัญหาอุปสรรคท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งในการส ารวจวิจัยครั้งนี้คือ สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนก่อให้เกิดคลื่น
ลมในทะเลรุนแรงจนไม่สามารถออกเก็บตัวอย่างได้อย่างต่อเนื่องและไม่สามารถเข้าถึงจุดส ารวจตามแผนที่วางไว้ 
โดยเฉพาะทิศที่รับลมมรสุมท าให้ขาดข้อมูลบางส่วนไป รวมทั้งกระแสน้ าในบริเวณเกาะแรดไหลค่อนข้างแรงใน
ช่วงเวลาน้ าเกิดจึงท าให้การด าน้ ามีอุปสรรคในการควบคุมทิศทางการด าน้ าอย่างมาก  
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