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บทคัดย่อ
เหตุการณ์ปะการังฟอกขาวที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2553 นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งต่อแนวปะการังใน
พื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ระดับความรุนแรงของการฟอกขาวและสถานภาพของแนวปะการังหลังจากการฟอกขาวจะส่งผลต่อ
ความสามารถและระยะเวลาที่ใช้ในการฟื้นตัวตามธรรมชาติของแนวปะการัง ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประเมิน
ศักยภาพการฟืน้ ตัวตามธรรมชาติของปะการังในจังหวัดระยอง โดยสำรวจ 1) สถานภาพทรัพยากรปัจจุบนั ของแนวปะการัง 2) การทดแทน
ประชากรในพื้นที่โดยพิจารณาจากชนิดและความหนาแน่นของการลงเกาะของตัวอ่อนปะการังบนแผ่นกระเบื้อง และ 3) การเจริญเติบโต
ของปะการังวัยอ่อนทีร่ อดตาย ผลการศึกษาพบว่าแนวปะการังในจังหวัดระยองส่วนใหญ่อยูใ่ นสภาพเสียหาย มีปะการังโขด (Porites spp.)
วงศ์ Poritidae, ปะการังก้อนในวงศ์ Faviidae และ Mussidae เป็นชนิดเด่น การลงเกาะของตัวอ่อนในธรรมชาติพบตัวอ่อนปะการังในวงศ์
Mussidae (48.4%) และ Faviidae (19.4%) ลงเกาะปีละสองครั้งในฤดูร้อน (กุมภาพันธ์-มีนาคม) และต้นฤดูหนาว (ตุลาคม-พฤศจิกายน)
และพบตัวอ่อนปะการังโขด (Porites spp., 29%) ลงเกาะได้ตลอดทั้งปี สำหรับปะการังวัยอ่อนที่รอดตายจากการฟอกขาวพบปะการัง
เขากวาง (Acropora spp.) มีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุด ส่วนปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia spp.) มีค่ารองลงมา
คำสำคัญ : ปะการังฟอกขาว การฟื้นตัว ตัวอ่อนปะการัง จังหวัดระยอง
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Abstract
Coral bleaching in 2010 was one of the major events that strongly impacted coral reefs along the coast of
Thailand. The severity of bleaching may have had various impacts among coral taxa, and may determine the time
and ability to recovery naturally. The objective of this work was to assess recovery potential of coral reefs in Rayong
province via 1) examination of current coral reef status, 2) evaluated recruitment to coral populations in the study
area using information on species and abundance of newly settled larvae on settlement plates and 3) growth rates
of juvenile colonies which survived the bleaching event. Results of the study showed that many reefs in Rayong
province were in poor condition, with Porites spp. (Poritidae), faviids (Faviidae) and mussids (Mussidae) dominating
the reefs. New recruits settled in situ were comprised of Mussidae (48.4%) and Faviidae (19.4%) that settled twice
a year during summer (February-March) and before winter (October – November), while Porites spp. recruits (29%)
settled all year round. Among the juvenile colonies that survived coral bleaching in 2010, Acropora spp. had the
highest growth rate followed by Symphyliia spp.
Keywords : coral bleaching, recovery, coral recruits, Rayong
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บทนำ

ในปั จ จุ บั น การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ซึ่ ง เป็ น
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนส่งผลให้สภาพอุต-ุ อุทกวิทยาในภูมภิ าค
ต่างๆ เกิดการเปลีย่ นแปลง ดังจะเห็นได้จากรายงานความถีข่ องปีที่
เกิดปรากฏการณ์เอลนิโญ และลานิญามีบอ่ ยครัง้ มากขึน้ ทัง้ นีต้ น้ ตอ
ของปัญหาเริม่ มาตัง้ แต่ยคุ ปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม ทำให้มกี ารปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมากขึ้นกว่าร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับยุคก่อนปฏิวัติอุต
สาหกรรม (IPCC, 2007) เป็นสาเหตุทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น
ในรอบ 100 ปีทผี่ า่ นมาพบว่าอัตราการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมนิ ำ้ ทะเล
ในปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นประมาณ 1-1.5 องศาเซลเซียสจนใกล้กับ
อุณหภูมสิ งู สุดทีป่ ะการังจะสามารถดำรงชีวติ ได้อย่างปกติ (HoeghGuldberg, 1999) ซึ่งการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ำทะเลเพียง 1-2
องศาเซลเซียสจากอุณหภูมิน้ำทะเลปกตินี้ จะมีผลต่อการดำรงชีวิต
ของปะการังและสาหร่ายซูแซนเทลลี (Zooxanthellae: Symbiodinium) ที่อาศัยอยู่ร่วมกับปะการังออกจากตัวปะการัง เนื่องจาก
น้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้นและ/หรือมีความเข้มแสงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
เป็นเวลานานทำให้เกิดปะการังฟอกขาว (Glynn, 1996; Drollet
et al., 1994) และส่งผลต่อการตายของปะการังเป็นบริเวณกว้าง
ทำให้แนวปะการังที่ได้รับผลกระทบอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมอย่าง
รวดเร็ว (Hoegh-Guldberg, 1999; Hoegh-Guldberg et al.,
2007)
จากการศึกษาการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมขิ องน้ำทะเลบริเวณ
เกาะภูเก็ต พบว่าทุกๆ 10 ปี อุณหภูมิน้ำทะเลมีการเพิ่มขึ้น 0.126
องศาเซลเซียส (Brown et al., 1996) ซึ่งเป็นแนวโน้มเดียวกับที่
สังเกตพบในบริเวณแนวปะการังอื่นในเขตร้อน และทำให้ความถี่
ในการเกิดปะการังฟอกขาวในประเทศไทยและแนวปะการังใน
บริเวณอืน่ ๆ ของโลกเพิม่ มากขึน้ จะเห็นได้วา่ สาเหตุหลักของการตาย
ของปะการังครอบคลุมเป็นวงกว้างในระดับประเทศและระดับ
ภูมิภาคเป็นผลสืบเนื่องจากการเกิดเอลนิโญและลานิญา ที่ทำให้
อุณหภูมนิ ำ้ ทะเลเพิม่ สูงขึน้ อย่างผิดปกติ โดยประเทศไทยมีรายงาน
ปะการังฟอกขาวในปี พ.ศ. 2534, 2538, 2541, 2546, 2548, 2550
และ 2553 โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2534 และ 2538 พบแนวปะการัง
ฝั่งทะเลอันดามันได้รับความเสียหายอย่างมาก แต่ในปีพ.ศ. 2541
กลับพบว่าแนวปะการังฝั่งอ่าวไทยได้รับผลกระทบรุนแรงกว่าฝั่ง
ทะเลอันดามัน (Wilkinson, 1998) สำหรับปีพ.ศ. 2553 นั้นพบว่า
ในแต่ละพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรงแตกต่างกันทั้งทางฝั่งทะเล
อันดามันและอ่าวไทย แนวปะการังในทุกจังหวัดของทะเลอันดามัน
เกิดการฟอกขาวมากกว่าร้อยละ 70 ของปะการังมีชีวิต สำหรับฝั่ง
อ่าวไทยพบว่ามีการฟอกขาวล่าช้ากว่า และมีปะการังที่ตายจาก

การฟอกขาวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ (นิพนธ์ พงศ์สุวรรณ, มปป;
สถานวิ จั ย ความเป็ น เลิ ศ ความหลากหลายทางชี ว ภาพแห่ ง
คาบสมุทรไทย, 2555)
ผลกระทบจากการฟอกขาวต่อปะการังจะทำให้ปะการัง
ซึ่งเป็นเจ้าบ้านสูญเสียพลังงานประจำวัน ซึ่งประมาณร้อยละ 95
นั้นได้มาจากการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายซูแซนเทลลี (Davies,
1991) ดังนั้นการฟอกขาวจึงไปลดปริมาณไขมันและโปรตีนใน
เนือ้ เยือ่ ของปะการังเจ้าบ้าน (Fitt et al., 1993) ลดอัตราการสะสม
หินปูนและการเจริญเติบโต (Clausen & Roth, 1975; Szmant &
Gassman, 1990) และในกรณีที่รุนแรงมากๆ อาจทำให้ปะการัง
ตายได้ (Hoegh-Guldberg, 1999) นอกจากนี้ยังพบว่าระดับ
ความรุนแรงของการฟอกขาว เช่น การฟอกขาวในระดับปานกลาง
และการฟอกขาวในระดับรุนแรงมาก จะส่งผลต่อความแตกต่างของ
รอบการพัฒนาการสืบพันธ์ุ ความดกไข่ ขนาดของไข่ อัตราการปฏิสนธิ
รวมถึงความสามารถในการลงเกาะและการรอดตายของตัวอ่อน
อย่างมีนัยสำคัญ (Michalek-Wagner & Willis, 2001; Nozawa
& Harrison, 2007; Randall & Szmant, 2009)
ดังนัน้ ปัจจัยทีจ่ ะช่วยส่งเสริมให้มกี ารฟืน้ ตัวของแนวปะการัง
ตามธรรมชาติจึงมีความสำคัญ เช่น ขนาดและขอบเขตของแนว
ปะการังที่ยังมีชีวิต รวมถึงความสมบูรณ์ของแนวปะการัง และ
ความสามารถในการผลิตเซลล์สบื พันธ์แุ ละตัวอ่อนเพือ่ เป็นประชากร
ที่เข้ามาทดแทนประชากรรุ่นเก่า ความเชื่อมต่อของแนวปะการัง
กับแนวปะการังอืน่ ๆ เนือ่ งจากแนวปะการังบางแห่งเป็นแหล่งกำเนิด
(source) ของตัวอ่อน ในขณะที่แนวปะการังบางแห่งเป็นแหล่ง
ลงเกาะ (sink) ของตัวอ่อนตามธรรมชาติ นอกจากนี้อัตราการ
เจริญเติบโต การตาย และการแก่งแย่งพื้นที่กับสิ่งมีชีวิตหน้าดิน
อื่ น ๆ ก็ มี ค วามสำคั ญ ต่ อ การอยู่ ร อดของตั ว อ่ อ นและศั ก ยภาพ
ในการฟื้นตัวของแนวปะการัง นอกจากนี้ปัจจัยสิ่งแวดล้อม เช่น
คุณภาพน้ำที่มีธาตุอาหารหรือตะกอนสูง อาจจะเป็นจุดวิกฤตที่จะ
เปลี่ยนแปลงแนวปะการังที่ได้รับผลกระทบให้เป็นแนวปะการังที่
เสือ่ มโทรมได้ (Rogers, 1990) ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อประเมินศักยภาพในการฟื้นตัวตามธรรมชาติของปะการังใน
จังหวัดระยอง โดย 1) สำรวจสถานภาพทรัพยากรปัจจุบันของ
แนวปะการังหลังจากเหตุการณ์ฟอกขาวปีพ.ศ. 2553 2) ประเมิน
การทดแทนประชากรในพื้ น ที่ โ ดยพิ จ ารณาจากชนิ ด และความ
หนาแน่นของการลงเกาะของตัวอ่อนปะการังในธรรมชาติ และ
3) ศึกษาการเจริญเติบโตของปะการังวัยอ่อนที่รอดตายจากการ
ฟอกขาว
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการวิจัย

พื้นที่ศึกษา
ศึกษาแนวปะการังบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง ครอบคลุม
พื้นที่หมู่เกาะเสม็ด – กุฏี (ภาพที่ 1a) และ หมู่เกาะมัน (ภาพที่ 1b)
โดยสุ่มเลือกตัวแทน 3 แนวปะการังจากแต่ละหมู่เกาะ รวมทั้งสิ้น
6 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1 เกาะขาม สถานีที่ 2 เกาะกุฎี สถานที่ 3
อ่าวลุงดำ เกาะเสม็ด สถานที่ 4 หาดหน้าบ้าน เกาะมันใน สถานีที่
5 อ่าวต้นเลียบ เกาะมันใน และสถานีที่ 6 เกาะมันกลาง
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สถานภาพทรัพยากรปัจจุบัน หลังเหตุการณ์ปะการังฟอกขาว
ปี พ.ศ. 2553
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล องค์ ป ระกอบชนิ ด ที่ พ บในแนวปะการั ง
อั ต ราส่ ว นปะการั ง มี ชี วิ ต ต่ อ ปะการั ง ตาย โดยใช้ วิ ธี line intercept transect (ดั ด แปลงจาก English et al., 1997)
ด้วยการวางเส้นเทปความยาว 30 เมตร จำนวน 3 ซ้ำ ขนานกับ
แนวปะการัง บริเวณโซนลาดชัน (reef slope) บริเวณหมูเ่ กาะมันใน
สำรวจระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2554 บริเวณหมู่เ4กาะเสม็ด

ภาพที่ 1 สถานีศึกษาในพื้นที่หมูเกาะเสม็ด-กุฎี และหมูเกาะมัน จังหวัดระยอง
ภาพที่ 1 สถานีศึกษาในพื้นที่หมู่เกาะเสม็ด-กุฎี และหมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง

สถานภาพทรัพยากรปจจุบัน หลังเหตุการณปะการังฟอกขาว ป พ.ศ. 2553
บันทึกขอมูลองคประกอบชนิดที่พบในแนวปะการัง อัตราสวนปะการังมีชีวิตตอปะการังตาย โดยใชวธิ ี
66 Narinratana Kongjandtre, Anchalee Chankong, Suwanna Panutrakul and Vipoosit Manthachitra / Burapha Sci. J. 18 (2013) 2 : 63-75
line intercept transect (ดัดแปลงจาก English et al., 1997) ดวยการวางเสนเทปความยาว 30 เมตร จํานวน
3 ซ้ํา ขนานกับแนวปะการัง บริเวณโซนลาดชัน (reef slope) บริเวณหมูเกาะมันในสํารวจระหวางวันที่ 18-22
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สำรวจระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2554 ในแต่ละสถานีที่ทำการ ประมาณ 1 ซม. ลึกประมาณ 2 ซม. และใช้พลุกพลาสติกขนาด
ศึ ก ษา บั น ทึ ก องค์ ประกอบชนิดของปะการัง สิ่งมีชีวิ ต อื่ น และ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ซม. x 3 ซม. เชื่อมส่วนที่เป็นฐานและพื้นที่ว่าง
องค์ประกอบไม่มชี วี ติ ทีเ่ ส้นเทปพาดผ่าน คำนวณหาเปอร์เซนต์การ ในแนวปะการัง หลังจากนั้นขันสกรูสแตนเลสเพื่อยึดฐานให้ติด
ปกคลุมพืน้ ทีข่ ององค์ประกอบต่างๆพร้อมทัง้ ประเมินความสมบูรณ์ กับพื้นอย่างมั่นคง วางแผ่นกระเบื้องผ่านน็อตตรงกลางฐาน และ
ของแนวปะการังแต่ละแห่งที่ศึกษาโดยพิจารณาจากอัตราส่วน ใช้ น็ อ ตหางปลาขั น ให้ แ น่ น เพื่ อ ป้ อ งกั น การหลุ ด หายของแผ่ น
ของปะการังมีชีวิตต่อปะการังตาย โดยมีเกณฑ์ดังนี้ (กรมประมง, กระเบื้อง (ภาพที่ 2)
5
2542)
ในแต่ละสถานีทำการติดตั้งแผ่นกระเบื้องจำนวน 10 แผ่น
อัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ปะการังที่มีชีวิต
สภาพแนวปะการัง
บริเวณโซนลาดชัน (reef slope) ก่อนฤดูสืบพันธ์ุของปะการัง
อัตราสวนเปอรเซ็นตปะการังที่มีชีวิต : เปอรเซ็นตปะการังตาย
สภาพแนวปะการัง
: เปอร์เซ็นต์ปะการังตาย		
และเปลี่ยนแผ่นกระเบื้องทุกๆ 4 เดือน เพื่อตรวจสอบช่วงเวลา
3 (หรือมากกวา 3) : 1 ดีมาก
ดีมาก
3 (หรือมากกว่า 3) : 1
ลงเกาะของตัวอ่อนปะการังในรอบปี โดยเริ่มติดตั้งแผ่นกระเบื้อง
2 : 12 : 1
ดี
ชุดแรกในเดือนกุมภาพัดีนธ์ พ.ศ. 2554 เก็บแผ่นกระเบื้องชุดเก่า
ปานกลาง
1 : 11 : 1
ปานกลาง
และเปลี่ยนแผ่นใหม่ในเดื
อนมิถุนายน และตุลาคม พ.ศ. 2554
1
:
2
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เสียหาย
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2000)น็อยึตสแตนเลสเป
ดติดกับแผ่นสแตนเลสที
่ใช้เเป็วณส
นฐานวนกลางของฐาน
(ขนาด ในระดับริ
บวงศ์
al., 2003)ผาได้นชแก่อวงที
งศ์่ฐานให
Poritidae
0.6 ซม.โดยมี
นตัวยึดบริ
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านขางจะทํetาการเจาะรู
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า
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ย์
ก
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1
ซม.
(Por),
Faviidae
(Fav),
Mussidae
(Mus)
และ
Fungiidae
(Fun)
ผานศูนยกลางประมาณ 1 ซม. ลึกประมาณ 2 ซม. และใชพลุกพลาสติกขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 ซม.
ที่ด้านข้างทั้งสองด้าน ตรงกลางเจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 ทัง้ ทีล่ งเกาะบริเวณด้านบน ด้านข้าง และด้านล่างของแผ่นกระเบือ้ ง
x 3 ซม. เชื่อมสวนที่เปนฐานและพื้นที่วางในแนวปะการัง หลังจากนั้นขันสกรูสแตนเลสเพื่อยึดฐานใหติดกับพื้น
ซม. โดยมีนอ็ ตสแตนเลสเป็นตัวยึดบริเวณส่วนกลางของฐาน บริเวณ จำนวนตัวอ่อนที่พบจะถูกแปลงหน่วยให้เป็นจำนวนตัวอ่อน/100
อยางมั่นคง วางแผนกระเบื้องผานน็อตตรงกลางฐาน และใชน็อตหางปลาขันใหแนนเพื่อปองกันการหลุดหายของ
ด้านข้างจะทำการเจาะรูผา่ นช่องทีฐ่ านให้มขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ซม.2 (recruits/100 cm2)

แผนกระเบื้อง (ภาพที่ 2)

127 ภาพที่ 2 แสดงส่วนฐานของแผ่นกระเบื้อง และวิธีการติดตั้งแผ่นกระเบื้องกับบริเวณพื้นที่ว่างในแนวปะการัง (ดัดแปลงจาก Munday,
128 		
ภาพที่ 22000)
แสดงสวนฐานของแผนกระเบื้อง และวิธีการติดตั้งแผนกระเบื้องกับบริเวณพื้นที่วางในแนวปะการัง
129
(ดัดแปลงจาก Munday, 2000)
130
131
132
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ในแตละสถานีทําการติดตั้งแผนกระเบื้องจํานวน 10 แผน บริเวณโซนลาดชัน (reef slope) กอนฤดู
สืบพันธุของปะการัง และเปลี่ยนแผนกระเบื้องทุกๆ 4 เดือน เพื่อตรวจสอบชวงเวลาลงเกาะของตัวออนปะการัง

134
135
136

137

แผนใหมในเดือนมิถุนายน และตุลาคม พ.ศ. 2554 และเก็บแผนกระเบื้องชุดสุดทายในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2555 (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 แผนกระเบื้องที่ติดตั้งในแนวปะการัง และเมื่อเวลาผานไป 4 เดือนหลังจากติดตั้ง
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138

161 บเสม็
ดมีการเก็
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คลอรีน ทิน้งกระเบื
ไวขามคื
น
เพื
่
อ
กํ
า
จั
ด
เนื
อ
้
เยื
อ
่
ของสิ
ง
่
มี
ช
ว
ี
ต
ิ
ที
ต
่
ด
ิ
อยู

บ
นแผ
น
กระเบื
้
อ
ง
หลั
ง
จากนั
น
้
นํ
า
ไปล
า
งด
ว
ยน้
า
ํ
จื
ดและ
้อง โดยจำแนกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้คือ โดยคำนวณจากการเปลี่ยนแปลงขนาดของโคโลนีต่อช่วงเวลา
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สาหร่ายขนาดเล็ก (turf algae), สาหร่ายสีน้ำตาล (brown algae), จะเทียบให้เป็นการเจริญเติบโตมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร/ปี
หนได
วยเป
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านลางของแผนกระเบื้อง จํานวนตัวออนที่พบจะถูกแปลงหนวย
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(crustose coralline algae - CCA), ไบรโอซัว (bryozoans), หอย (mollusk), หนอนทอ (tube polycheate),
สั
ต
ว์
ห
น้าดิยนงหิ
ที่ลนงเกาะบนแผ่
นกระเบืเพรี
้องย(MANOVA)
โดยแบ่งเป็น และฟองน้ํา (sponge) ประเมินเปอรเซ็นตปกคลุมพื้นที่ของ
148
เพรี
(barnacle),
งหัวหอม (tunicate)
3 ช่วงเวลา สองหมู่เกาะ จำนวน 6 สถานี บริเวณด้านบนและ
149
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มพันธรตะหว
า168
งตัวออนปะการั
มีชอีวหมายเลขโคโลนี
ิตที่เอื้อต		
อการลงเกาะ
ในกรอบสี
ตัปะการั
วอักษรภาษาอั
งกฤษ นแสดงชื
ดของปะการั
ญเติบโตและอั
รารอดของปะการั
งวัยอ่งและสิ
อ่เนหลี่ย่งมคื
งวัยอ่อน (ขนาดเส้
ผ่านศูน่อย์ชนิ
กลาง
<10 ซม.) ง และตัวเลข
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านศูนยกลางของโคโลนี
นวยเปนมิลในลิเPermanent
มตร ในปะการั
งเขากวาง
วัดทั้งความกวาง
ศึกษาการเจริญเติบ169
โตและอัตผรารอดของปะการั
งวัยอ่อน มีห		
quadrat
ขนาด 1(Acropora)
เมตร x 1 เมตร
155โดยใช้ Permanent
การเจริ
ญเติ
บขนาด
โตและอั
ตรารอดของปะการั
อน (ตัวเลขในกรอบสี่เหลี่ยมคือหมายเลขโคโลนี ตัวอักษร
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ของโคโลนี
quadrat
1 เมตร
x 1) เมตร จำนวนงวัยอ		
วาดแผนที
่และกำหนดหมายเลขตำแหน่
งของ 		
ภาษาอังPermanent
กฤษ แสดงชื่อquadrat
ชนิดของปะการั
วเลขx
1566 ซ้ำ ในแต่ละสถานี
ศึกษาการเจริ
เติบโตและอัตรารอดของปะการั
งวัยออน โดยใช
ขนาดง และตั
1 เมตร
171ญ
		 บอกขนาดเส้
ผ่จาัยนศู
นย์กจลางของโคโลนี
ีหน่วดยเป็
ยอ่อนแต่
ะชนิด6ที่พ172
quadrat
(ภาพทีวาดแผนที
่ 4) บันทึกชนิ
ด าหนดหมายเลขตํ
157ปะการั1งวัเมตร
จําลนวน
ซ้บใน
ํา ในแต
ละสถานี
่และกํ
าแหนงนของปะการั
งารณ
วัยออผนแต
ที่พนบ
ผลการวิ
และวิ
ล ลมะชนิ
ผ่านศูนย์กลางโคโลนี
วสถานภาพทรั
นทีด่กว้วัางที
่สุดของ
มิหลั
ลลิเงมตร
เขากวาง
(Acropora)
วัดทั้งความ
158วัดขนาดเส้
ใน นquadrat
(ภาพที
บันเวณส่
ทึกชนิ
ดขนาดเส
นผ		
านศูจนจุยบกันลางโคโลนี
รือบริปเงะการั
วณส
วงนที
่กวางที่สปุดพ.ศ.
ของโคโลนี
173่ ห4)รือบริ
พยากรป
เหตุในปะการั
กหารณ
ฟอกขาว
2553
ปะการังงเขากวางหรื
งที่มงจากการสํ
ีรทีูป่มทรงแบบกิ
่งจะ ่งจะวั
		
างนและความสู
) งโดยเฉลีง่ยของโคโลนี
159โคโลนี(สํ(สำหรั
าหรับบปะการั
เขากวางหรื
อปะการั
ีรูปทรงแบบกิ
ผกว้
านศู
ยกมลางของโคโลนี
และความสู
174 อปะการั
ารวจพบว
าสัดดสเสวนนการปกคลุ
พื้นทีง่แของโคโลนี
นวปะการั
บริเวณหมู)เกาะเสม็ด-กุฎ
วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนี
แ
ละความสู
ง
ของโคโลนี
)
โดยใช้
175
แข็งมีชีวิต 24.4-35.4 เปอรเซ็นตและปะการังตาย 51.0-54.6 เปอรเซ็นตของพื้นที่แนวปะการังทั้งห
เวอร์เนียคาลิเปอร์มหี น่วยเป็นมิลลิเมตร ติดตามการเจริญเติบโตทุกๆ ผลการวิจัยและวิจารณ์ผล
176
แนวปะการังสวนใหญ จัดเปนแนวปะการังที่อยูในสภาพเสียหาย โดยมีปะการังแข็งสกุลเดนไดแก
4-6 เดือน สถานีในบริเวณหมู่เกาะเสม็ดมีการเก็บข้อมูลสามครั้ง สถานภาพทรัพยากรปัจจุบัน หลังเหตุการณ์ปะการังฟอกขาว
177
(Porites spp.) ปกคลุมพื้นที่ ตั้งแต 10.8-16.6 เปอรเซ็นต (เฉลี่ย 14.2 เปอรเซ็นต) และปะการัง
คือ เดือนมีนาคม 2554 เดือนตุลาคม 2554 และเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2553
178
(Symphyllia spp.) ปกคลุมพื้นที่ตั้งแต 2.1-13.4 เปอรเซ็นต (เฉลี่ย 6.2 เปอรเซ็นต) และปะกา
2555 สำหรับสถานีบริเวณหมู่เกาะมันมีการเก็บข้อมูลสองครั้ง คือ
จากการสำรวจพบว่ า สั ด ส่ ว นการปกคลุ ม พื้ น ที่ แ นว

Faviidae แนวปะการังบริเวณหมูเกาะมัน พบปะการังแข็งมีชีวิตปกคลุมพื้นที่ตั้งแต 17.8- 27.9 เ
งตายSuwanna
46.8-48.0
เปอร
นต (ภาพที
่ 5) แนวปะการั
นใหญ
นแนวปะการังที่อยูใน
Anchaleeปะการั
Chankong,
Panutrakul
andเซ็Vipoosit
Manthachitra
/ Burapha Sci.งสJ.ว18
(2013) จั2ด: เป
63-75
68 Narinratana Kongjandtre,180
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ถึงเสียหายมาก ปะการังแข็งที่พบเปนชนิดเดน ไดแก ปะการังโขด (Porites spp.) ปกคลุมพื้นที่ตั้ง
182
เปอรเซ็นต (เฉลี่ย 13.5 เปอรเซ็นต) ปะการังสมองรองใหญ (Symphyllia spp.) ปกคลุมพื้นที่ต
179

ปะการังโดยเฉลี่ยบริเวณหมู่เกาะเสม็ด-กุฎี เป็นปะการังแข็งมีชีวิต องค์ ป ระกอบหลั ก ของแนวปะการั ง และพบว่ า ผลกระทบจาก
24.4-35.4 เปอร์เซ็นต์และปะการังตาย 51.0-54.6 เปอร์เซ็นต์ของ เหตุการณ์ปะการังฟอกขาวในปี พ.ศ. 2553 นอกจากจะส่งผล
พื้นที่แนวปะการังทั้งหมด (ภาพที่ 5) แนวปะการังส่วนใหญ่ จัดเป็น อย่างรุนแรงต่อปะการังกิ่ง เช่น ปะการังเขากวาง (Acropora spp.)
แนวปะการังทีอ่ ยูใ่ นสภาพเสียหาย โดยมีปะการังแข็งสกุลเด่นได้แก่ และปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora damicornis) ซึง่ มีความไว
ปะการังโขด (Porites spp.) ปกคลุมพื้นที่ ตั้งแต่ 10.8-16.6 ต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมากทำให้เกิดการตายเกือบทั้งหมด
เปอร์เซ็นต์ (เฉลี่ย 14.2 เปอร์เซ็นต์) และปะการังสมองร่องใหญ่ ในทุกสถานีที่สำรวจแล้วยังส่งผลกระทบถึงปะการังก้อนชนิดต่างๆ
(Symphyllia spp.) ปกคลุมพืน้ ทีต่ งั้ แต่ 2.1-13.4 เปอร์เซ็นต์ (เฉลีย่ ทีม่ คี วามทนทานต่อการเปลีย่ นแปลงมากกว่า ถึงแม้วา่ ปะการังก้อน
6.2 เปอร์เซ็นต์) และปะการังอื่นๆ ในวงศ์ Faviidae แนวปะการัง หลายๆ ชนิดทีเ่ กิดการฟอกขาวบางส่วนจะสามารถฟืน้ ตัวกลับมาได้
บริเวณหมู่เกาะมัน พบปะการังแข็งมีชีวิตปกคลุมพื้นที่ตั้งแต่ 17.8- แต่ก็มีปะการังก้อนในสกุล Porites, Symphylllia และในกลุ่ม
27.9 เปอร์เซ็นต์และปะการังตาย 46.8-48.0 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 5) faviids จำนวนมากที่ได้รับผลกระทบรุนแรงและตายไปประมาณ
แนวปะการังส่วนใหญ่ จัดเป็นแนวปะการังที่อยู่ในสภาพเสียหาย 20 เปอร์เซ็นต์
ถึงเสียหายมาก ปะการังแข็งที่พบเป็นชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด
สถานภาพของแนวปะการังทั่วโลกโดยเฉพาะในเขตเอเชีย
(Porites spp.) ปกคลุมพื้นที่ตั้งแต่ 4.5-22.2 เปอร์เซ็นต์ (เฉลี่ย ตะวันออกเฉียงใต้ โดยภาพรวมแนวปะการังในภูมิภาคนี้อยู่ใน
13.5 เปอร์เซ็นต์) ปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia spp.) สถานะทีเ่ สือ่ มโทรมลง ในขณะทีบ่ างประเทศแนวปะการังมีแนวโน้8ม
ปกคลุมพื้นที่ตั้งแต่ 0.4-4.3 เปอร์เซ็นต์ (เฉลี่ย 2.3 เปอร์เซ็นต์) ว่ามีสภาพที่ดีขึ้นจากสถานการณ์ฟอกขาวในปี ค.ศ. 1999 เช่น
ๆ ในวงศ์ ณFaviidae
อิ น โดนี เกซีสถานี
ย และพม่
า แนวปะการั
ในพม่ า ที่ ถู กงสำรวจพบว่
188 และปะการั
การเปลีงอื่ย่นนแปลงอุ
หภูมิมากทําใหเกิดการตายเกือบทั้งหมดในทุ
ที่สํารวจแล
วยังสงงผลกระทบถึ
ปะการัง ามี
ชวี ติ วปกคลุ
มมากกว่
าร้อยละ 75 ในขณะที
ลายๆ ประเทศ
สถานภาพทรั
งในจังหวั
ดระยองปั่ยจนแปลงมากกว
จุบนั อยูใ่ น ปะการั
189
กอนชนิ
ดตางๆทีพยากรปะการั
่มีความทนทานต
อการเปลี
า ถึงงมีแม
าปะการั
งกอนหลายๆชนิ
ดที่เกิดห่ การฟอกขาว
เช่น ฟิลลิปปิPorites,
นส์ เวียดนาม
สิงคโปร์ และประเทศไทย
รณ์
ง เสี ย หายมาก
โดยมี
ป ะการัแต
ง โขด
190 สภาพเสี
บางสยวหายถึ
นจะสามารถฟ
นตัวกลั
บมาได
ก็มีป(Porites
ะการังกอนในสกุ
Symphylllia
และในกลุมความสมบู
faviids
ของแนวปะการั
Faviidae
และ Mussidae เป็น 20
191 spp.)จําและปะการั
นวนมากทีง่ไก้ดอรนในวงศ์
ับผลกระทบรุ
นแรงและตายไปประมาณ
เปอรเซ็นตงอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง การปกคลุมพื้นที่

192 ภาพที่ 5 เปอร์เซ็นต์การปกคลุมพื้นที่ขององค์ประกอบปะการังมีชีวิต (LC) ปะการังตาย (DC) สิ่งไม่มีชีวิตอื่นๆ (Other-Non-living)
ง่ มีชวี ติ เซ็อืน่ ๆตกทีารปกคลุ
ไ่ ม่ใช่ปะการั
ทีพ่ บในแนวปะการั
นปะการั
งมีชวี ติ งต่ตาย
อปะการั
งตายและสภาพปั
193 		
ภาพที่และสิ
5 เปอร
มพืง ้น(Other-living)
ที่ขององคประกอบปะการั
งมีงชสัีวดิตส่ว(LC)
ปะการั
(DC)
สิ่งไมมีชีวิตอืจ่นจุบๆนั

ของแนวปะการังบริ
เวณเกาะขาม
ี (KD)งอ่า(Other-living)
วลุงดำ เกาะเสม็ดที(LD)
หาดหน้าบ้าน เกาะมั
(NB) อ่าวต้
194 		
(Other-Non-living)
และสิ
่งมีชีวิตอื่น(KM)
ๆที่ไเกาะกุ
มใชปฎะการั
่พบในแนวปะการั
ง สัดนสในวนปะการั
งมีนชเลีีวยิตบ
เกาะมั
นใน (TL) และเกาะมั
(MK)
195 		
ตอปะการั
งตายและสภาพป
จจุบนันกลาง
ของแนวปะการั
งบริเวณเกาะขาม (KM) เกาะกุฎี (KD)
196
หาดหนาบาน เกาะมันใน (NB) อาวตนเลียบ เกาะมันใน (TL) และเกาะมันกลาง (MK)
197
198

อาวลุงดํา เกาะเสม็ด (LD)
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สถานภาพของแนวปะการังทั่วโลกโดยเฉพาะในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยภาพรวมแนวปะการังใน
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ของปะการังมีชีวิตอยู่ที่ ประมาณร้อยละ 35 ในปีค.ศ. 1999
เมื่อเปรียบเทียบความหนาแน่นของตัวอ่อนที่ลงเกาะใน
และลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 8 ในปีค.ศ. 2004 (Tun et al., 2004) แต่ละสถานีจะพบว่ามีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 0-0.7 ตัวอ่อน/100 ซม.2
แต่ในปี พ.ศ. 2553 ก็เกิดเหตุการณ์ปะการังฟอกขาวขึ้นอีก ส่งผล ซึง่ ค่อนข้างต่ำเมือ่ เทียบกับความหนาแน่นของตัวอ่อนทีม่ กี ารศึ9กษา
ให้แนวปะการังหลายแห่งมีความเสื่อมโทรมมากขึ้น
บริเวณเกาะ Heron ประเทศออสเตรเลีย ที่มีค่าเฉลี่ยรวมต่อสถานี
2
การลงเกาะของตั
นปะการังในธรรมชาติ
ตั้งแต่ 1.2-1.7
(Munday,
ทั้งนี้อาจเนื่อง
Faviidae และวอ่อMussidae
และพวกที่มีการผสมพันธุภายในและปล
อยตัตัววออ่ออน/100
นพลานูซม.
ลาออกสู
มวลน้2000)
ํา (brooder)
มาจากความสมบู
รณ์ขวองแนวปะการั
ง ซึ่งแนวปะการั
งในบริ่งเปวณนี้
จากการสำรวจการลงเกาะของตั
ว อ่ อ นในธรรมชาติ
เชน ปะการั
งในวงศ Poritidae โดยพวก
broadcasterที่ พบมี
การลงเกาะของตั
ออนในธรรมชาติ
สองครั้งในหนึ
ลงเกาะบนแผ่
งระหว่
ทีม่ กี าร มีปะการัางมีงเดื
ชีวอิตนกุ
ปกคลุ
มอยูน่ปธระมาณ
เซ็นต์บขแผ
องพื
(ภาพที่ 6)นกระเบื
โดยครัอ้ ง้งพบความแตกต่
แรกพบในชวางฤดู
รอนางปะการั
ตัวอองนลงเกาะในระหว
มภาพั
พ.ศ. 20-30
2554 เปอร์
และเก็
น ้นที่
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		 TL = อ่าวต้นเลียบ เกาะมันใน, NB = หาดหน้าบ้าน เกาะมันใน)
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เกาะกุฎี, KM = เกาะขาม, MK = เกาะมันกลาง, TL = อาวตนเลียบ เกาะมันใน, NB = หาดหนาบาน เกาะมันใน)

ตารางที่ 1 จำนวนตัวอ่อนปะการังทีล่ งเกาะทัง้ หมด และเปอร์เซ็นต์
		 ของตัวอ่อนจากตัวอ่อนจำนวน 4 วงศ์ที่พบลงเกาะบน
		 แผ่นกระเบื้อง บริเวณด้านบน ด้านล่าง และผลรวม
		 ทั้งหมด. (Mus: Mussidae, Fav: Faviidae, Por:
		 Poritidae, Fun: Fungiidae). ข้อมูลรวมทุกสถานี
		 ทุกช่วงเวลา
Total no. of recruits
Top
18
Bottom
13
Total
31

Mus
22.2
84.6
48.4

Fav
22.2
15.4
19.4

Por
50.0
0.0
29.0

Fun
5.6
0.0
3.2

Symphyllia ปกคลุ ม พื้ น ที่ ม ากกว่ า แต่ ใ นแนวปะการั ง ที่ มี
ความสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างมาก
เช่นบริเวณเกาะกุฎี กลับพบว่าปะการัง Symphyllia มีการปกคลุม
พื้นที่มากกว่า
จากการสั ง เกตการลงเกาะของตั ว อ่ อ นปะการั ง พบ
ปะการั ง ในวงศ์ Poritidae เลื อ กลงเกาะเฉพาะด้ า นบนของ
แผ่นกระเบื้องเท่านั้น (ตารางที่ 1) และพบตัวอ่อนลงเกาะเฉพาะ

สถานีบริเวณหมู่เกาะเสม็ด ในขณะที่ปะการังในวงศ์ Mussidae
และ Faviidae มีการลงเกาะทั้งบริเวณด้านบนและด้านล่างของ
แผ่นกระเบื้อง โดยพบความหนาแน่นของปะการังในครอบครัว
Mussidae ลงเกาะหนาแน่ น สู ง ที่ สุ ด (ตารางที่ 1) จึ ง ทำให้
ในภาพรวมการพบปริ ม าณตั ว อ่ อ นของปะการั ง Symphyllia
มีมากกว่า โดยเฉพาะบริเวณหมูเ่ กาะมัน ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2554 และปะการังในวงศ์ Faviidae มีการ
ลงเกาะในระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2555 ทัง้ บริเวณหมูเ่ กาะเสม็ดและหมูเ่ กาะมัน ซึง่ สอดคล้องกับ
ผลการสำรวจความสมบูรณ์ของเซลล์สืบพันธ์ุในช่วงเวลาดังกล่าว
(นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี, ข้อมูลไม่ได้ตีพิมพ์)
ผลจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (MANOVA) พบว่า
ไม่มีความแตกต่ างอย่างมีนัยสำคัญในแต่ล ะสถานี แต่จากการ
วิเคราะห์ PCA สังเกตพบองค์ประกอบสิ่งมีชีวิตที่ลงเกาะบริเวณ
ทั้งด้านบนและด้านล่างของแผ่นกระเบื้องในรอบการเก็บเดือน
มิถุนายนค่อนข้างแตกต่างจากช่วงเวลาอื่นๆ และพบองค์ประกอบ
ชนิดและความหนาแน่นของสิ่งมีชีวิตที่ลงเกาะบนแผ่นกระเบื้อง
มี ค วามแตกต่ า งระหว่ า งบริ เวณด้ า นบน และด้ า นล่ า งของแผ่น
กระเบื้องอย่างชัดเจน (ภาพที่ 7)
11
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การเจริญเติบโตและอัตรารอดของปะการังวัยออน

นรินทร์รัตผลจากการเฝ
น์ คงจันทร์ตรี าอัติญดชลีตามการเจริ
จันทร์คง สุวญรรณา
ภาณุตระกูล และ งวิวัภยูษิตออมัณนในแนวปะการั
ฑะจิตร / วารสารวิงทบริ
ยาศาสตร์
บูรพา.
18 (2556)
: 63-75 าง71
เติบโตของปะการั
เวณหมู
เกาะเสม็
ด 2ในระหว

เดือนมีนาคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 (7 เดือน) และเดือนตุลาคมพ.ศ. 2554 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2555

การเจริญเติบโตและอัตรารอดของปะการังวัยอ่อน
ผลจากการเฝ้าติดตามการเจริญเติบโตของปะการังวัยอ่อน
ในแนวปะการั ง บริ เวณหมู่ เ กาะเสม็ ด ในระหว่ า งเดื อ นมี น าคม
ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 (7 เดือน) และเดือนตุลาคมพ.ศ. 2554
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 (4 เดือน) พบปะการังเขากวาง
(Acropora spp.) มีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุด คิดเป็นอัตรา
เจริ ญ เติ บ โตโดยเพิ่ ม ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางโคโลนี เ ฉลี่ ย 4.8
ซม./ปี และโดยการเพิ่มความสูงของโคโลนี เฉลี่ย 3.9 ซม./ปี และ
ปะการังวัยอ่อนที่มีอัตราเจริญเติบโตรองลงมาคือ ปะการังสมอง
ร่ อ งใหญ่ (Symphyllia spp.) มี อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตเฉลี่ ย
1.8 ซม./ปี (ภาพที่ 8) ในขณะทีก่ ารเจริญเติบโตของปะการังวัยอ่อน
ในแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะมัน ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
ถึ ง เดื อ นตุ ล าคม พ.ศ. 2554 (8 เดื อ น) พบปะการั ง เขากวาง
(Acropora spp.) มีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุด เช่นเดียวกับที่
พบบริเวณหมู่เกาะเสม็ด คิดเป็นอัตราเจริญเติบโตโดยเพิ่มขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีเฉลีย่ 3.8 ซม./ปี และโดยการเพิม่ ความสูง
ของโคโลนี เฉลี่ ย 3.1 ซม./ปี และปะการั ง วั ย อ่ อ นที่ มี อั ต รา
เจริญเติบโตรองลงมาคือ ปะการังรังผึ้ง (Goniastrea retiformis)
มีอตั ราการเจริญเติบโตเฉลีย่ 2.9 ซม./ปี และปะการังดาวอุกกาบาต
(Astreopora spp.) มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 2.1 ซม./ปี
ตามลำดับ (ภาพที่ 9)
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ในสถานีต่างๆ ที่ศึกษาทั้ง 3 สถานีบริเวณหมู่เกาะมัน
พบสถานีหาดหน้าบ้าน เกาะมันใน (NB) มีอัตราการตายของ
ปะการังสูงที่สุด โดยชนิดที่มีเกิดการตายมากคือ ปะการังรังผึ้ง
(G. pectinata) และปะการังวงแหวน (Favia spp.) (ภาพที่ 9)
และนอกจากนี้ยังเกิดการสูญหายของ permanent quadrat และ
โคโลนีที่ติดตามการเจริญเติบโตสูงที่สุดอีกด้วย เนื่องจากเกิดการ
พลิกคว่ำของโคโลนีปะการังขนาดใหญ่ทั้งที่ยังมีชีวิตและที่ตายแล้ว
เนื่องจากมีความผุกร่อนของโครงสร้างหินปูนค่อนข้างมาก
การเจริญเติบโตของปะการังวัยอ่อนที่ลงเกาะในธรรมชาติ
ในจังหวัดระยองมีอตั ราการเจริญเติบโตแตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั ชนิด
โดยปะการังกิ่งในสกุล Acropora มีการเจริญเติบโตได้เร็วที่สุด
สอดคล้องกับรายงานจากที่อื่นๆ (Yap et al., 1992; BowdenKerby, 1997) ส่วนปะการังก้อนจะมีการเจริญเติบโตได้ชา้ กว่า (นลินี
ทองแถม, 2548) แต่ในบรรดาปะการังก้อนด้วยกัน การศึกษาครั้งนี้
พบปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia spp.) มีการเจริญเติบโต
เร็วกว่าปะการังก้อนอื่นๆ ในวงศ์ Faviidae รวมถึงปะการังโขด
(Porites spp.) ด้วย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากตัวอ่อนที่สำรวจส่วนใหญ่
ยังมีอายุน้อยและมีจำนวนเพียง 1 โพลิป ในระยะที่เป็นแบบเคลือบ
(encrusting) กำลั ง มี ก ารขยายขนาดอย่ า งรวดเร็ ว ในขณะที่
ปะการั ง วงศ์ Faviidae จะมี อ ายุ ม ากกว่ า เนื่ อ งจากโคโลนี
12 มี
หลายโพลิปและรูปทรงของโคโลนีเริ่มเป็นแบบก้อน (massive)

ภาพที่ 8่ 8 อัอัตตราการเจริ
ราการเจริญเติญบเติโตเฉลี
บโตเฉลี
่ยของปะการั
บริ่เเกาะเสม็
วณหมูเดกาะเสม็
นทึกขอางเดื
มูลอในนมีนาคม
ภาพที
่ยของปะการั
งชนิดงต่ชนิ
างๆดตบริาเงๆ
วณหมู
(meanด+(mean
SE) บันทึ+กSE)
ข้อมูลบัในระหว่
ระหวางเดืถึองตุนมีลาคม
นาคมพ.ศ.ถึง2554
ตุลาคมและตุ
พ.ศ.ลาคม
2554
งกุมภาพั
นธ พ.ศ.
ญเติบาโตที
่
		
พ.ศ.และตุ
2554ลาคม
ถึงกุมพ.ศ.
ภาพัน2554
ธ์ พ.ศ.ถึ2555.
การเจริ
ญเติบ2555.
โตที่มีค่าการเจริ
เป็นลบแสดงว่
มีการตาย
		
บางส่วน หรืามีอตายทั
ง้ โคโลนี. (MK
นกลาง,
TL =. อ่(MK
าวต้น=เลียเกาะมั
บ เกาะมั
นใน, NBTL= หาดหน้
นใน) น(Acropora
มีคาเปนลบแสดงว
การตายบางส
วน =หรืเกาะมั
อตายทั
้งโคโลนี
นกลาง,
= อาวตาบ้นาเลีน ยเกาะมั
บ เกาะมั
ใน,
		
n=18,าบFavia
n=12,นGoniastrea
aspera
n=20,, Favia
Poritesn=12,
n=15, Goniastrea
Symphyllia n=22)
NB = หาดหน
าน เกาะมั
ใน) (Acropora
n=18,
aspera n=20, Porites
n=15, Symphyllia n=22)
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280
281

282
283
284
285
286
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NB = หาดหนาบาน เกาะมันใน) (Acropora n=18, , Favia n=12, Goniastrea aspera n=20, Porites
n=15, Symphyllia n=22)

ภาพที
ญเติ
่ยของปะการั
งชนิดต่งชนิ
างๆดบริ
วณหมู
น (mean
SE) บันทึ+กข้SE)
อมูลในระหว่
ภาพที่ 9่ 9 อัอัตตราการเจริ
ราการเจริ
ญบเติโตเฉลี
บโตเฉลี
่ยของปะการั
ตาเงๆ
บริ่เเกาะมั
วณหมู
เกาะมัน+ (mean
บันทึกขางเดื
อมูอลนกุ
ในมภาพันธ์
		
ลาคม
พ.ศ.นธ2554.
เติบโตที
ม่ คี า่ เป็การเจริ
นลบแสดงว่
การตายบางส่
วน หรือตายทั
. (LD = อ่วาวลุ
ดำอเกาะเสม็
ระหวางเดืถึองตุนกุ
มภาพั
ถึงตุการเจริ
ลาคม ญพ.ศ.
2554.
ญเติาบมีโตที
่มีคาเปนลบแสดงว
ามีง้ กโคโลนี
ารตายบางส
น งหรื
ตาย ด,
		 KD = เกาะกุฎี, KM = เกาะขาม) (Acropora n=5, Astreopora n= 4, Favia n=39, Goniastrea retiformis n=4,
ทั้งโคโลนี. (LD = อาวลุงดํา เกาะเสม็ด, KD = เกาะกุฎี, KM = เกาะขาม) (Acropora n=5, Astreopora n= 4,
		 G. aspera n=37, Porites n=48, Symphyllia n=15, Platygyra n=3)

Favia n=39, Goniastrea retiformis n=4, G. aspera n=37, Porites n=48, Symphyllia n=15,
n=3)ง Porites ที่มีลักษณะเป็นแบบก้อนขนาดเล็กๆ พบเซลล์สืบพันธ์ุสมบูรณ์ของปะการังชนิดต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลา
เช่Platygyra
นเดียวกับปะการั

การวัดการเจริญเติบโตในปะการังวงศ์ Faviidae และปะการัง
Porites จึงเห็นความแตกของการเจริญเติบโตน้อยกว่าปะการัง
Symphyllia เมื่ อ พิ จ ารณาขนาดของตั ว อ่ อ นปะการั ง ในวงศ์
Mussidae ขณะลงเกาะและพัฒนารูปร่างโดยการสะสมหินปูน
เกิดขึน้ ได้รวดเร็วกว่าโดยเฉพาะเมือ่ เทียบกับตัวอ่อนปะการังในวงศ์
Faviidae ที่มีลักษณะคล้ายกัน ในขณะที่ตัวอ่อนปะการัง Porites
มีขนาดเล็กที่สุด (Babcock et al., 2003) และเนื่องจากตัวอ่อน
Symphyllia มีขนาดใหญ่กว่าปะการังชนิดอื่นในเวลาเท่ากัน จึง
ทำให้ปะการังวัยอ่อนที่ลงเกาะอยู่ตามธรรมชาติมีการขยายขนาด
ได้รวดเร็วกว่าและมีเจริญเติบโตได้เร็วตามไปด้วย

สรุปผลการวิจัย

1. สถานภาพปัจจุบันของแนวปะการังในจังหวัดระยอง
ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นสภาพที่ เ สี ย หายถึ ง เสี ย หายมาก มี ป ะการั ง โขด
(Porites spp.) รวมถึงปะการังในวงศ์ Faviidae และ Mussidae
เป็นองค์ประกอบหลัก
2. พบตัวอ่อนของปะการังในกลุ่ม broadcaster เช่น
ปะการังในวงศ์ Faviidae และ Mussidae ลงเกาะในธรรมชาติ
สองครั้งในช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูหนาว ซึ่งสอดคล้องกับการสังเกต

ส่วนปะการังในกลุ่ม brooder เช่น ปะการังโขด (Porites spp.)
มีการลงเกาะได้ตลอดทั้งปี
3. การเจริญเติบโตของปะการังวัยอ่อน พบปะการังเขากวาง
(Acropora spp.) มีการเจริญเติบโตสูงทีส่ ดุ และในกลุม่ ปะการังก้อน
พบปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia spp.) อายุนอ้ ยทีม่ รี ปู ทรง
เป็นแบบเคลือบมีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุด
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