
บทท่ี 7 
ระบบนิเวศชายฝัง่ทะเล 

 
 

เขตชายฝ ัง่ทะเลเป็นบรเิวณที่มศีกัยภาพและโอกาสในการพฒันาสูง ที่สําคญัยงัเป็น

แหล่งที่มคีวามอุดมสมบูรณ์จากการสะสมตวัของธาตุอาหารและตะกอนต่าง ๆ ระบบนิเวศ

ชายฝ ัง่ทะเล (Coastal Ecosystem) ทีส่าํคญัไดแ้ก่ 

1. เกาะ  เป็นระบบนิเวศชายฝ ัง่ทะเลทีม่คีวามเฉพาะ เน่ืองจากมคีวามโดดเดีย่วทาง

ภูมิศาสตร์ ทําให้การเข้าถึงเกาะเป็นไปได้ยาก นอกจากน้ียังเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อภัยทาง

ธรรมชาตต่ิาง ๆ เกาะทําหน้าทีเ่ป็นแหล่งอาศยัและเพาะขยายพนัธุข์องนกทะเล เต่า และสตัว์

เลีย้งลกูดว้ยนมในทะเลบางประเภท รวมทัง้เป็นแหล่งรวมฝงูปลา 

2. ท่ีราบน้ําทะเลขึน้ถึง  มกัเป็นหาดโคลน ทีเ่กดิจากการสะสมตวัของตะกอน พืน้ที่

ชายฝ ัง่บริเวณดังกล่าวนอกจากจะปกคลุมด้วยพรรณไม้ป่าชายเลนและอาจพบแหล่ง        

หญา้ทะเล (seagrass beds) โดยป่าชายเลนเป็นพืน้ทีท่ีม่รีะบบนิเวศซบัซอ้นและเปราะบาง 

ประกอบดว้ย พชืและสตัว ์ทัง้สตัวบ์กและสตัวน้ํ์าต่าง ๆ หลายชนิด ลกัษณะโครงสรา้งของป่า

ชายเลนจะขึน้กบัลกัษณะทางภูมศิาสตร์ ดนิ และคุณสมบตัิของน้ํา ลกัษณะความสูงตํ่าของ

พืน้ที ่และสภาพอากาศ หน้าทีท่ีส่าํคญัของปา่ชายเลนคอื เป็นแหล่งพลงังานและอาหาร เป็นที่

อยู่อาศยัของพชืและสตัว์ตามธรรมชาติ เป็นแนวป้องกนัชายฝ ัง่ทะเล ควบคุมการกดัเซาะ

พงัทลายของฝ ัง่ทะเล ช่วยซบัน้ําเสยีและเป็นแนวกําบงักระแสน้ําเชี่ยวที่ปากแม่น้ําและพายุ

หมุน ส่วนแหล่งหญ้าทะเล เป็นแหล่งพืชน้ําเค็มที่เกิดบนหาดเลนน้ําตื้นใต้ท้องทะเล 

ประกอบดว้ยใบและเศษของใบ ซึง่เป็นอาหารของปลา กุง้ ปแูละสตัวอ์ื่น หญา้ทะเลยงัมหีน้าที่

ตกัและยดึตะกอนดนิ ลดการกดัเซาะผวิดนิใตท้อ้งน้ํา กลุ่มหญ้าทะเลจะเกดิปกคลุมเป็นพืน้ที่

กวา้งบรเิวณไหล่ทวปีที่มคีวามลาดเทน้อย หญ้าทะเลมหีน้าที่รกัษาความมัน่คงแขง็แรงของ

พื้นที่ชายฝ ัง่ทะเล เป็นแนวกําบังคลื่น เป็นที่อยู่อาศัยของไข่และตัวอ่อน เป็นที่หลบภัย    

GE 317 127 



แหล่งอาศยั แหล่งอาหารที่สําคญัของปลา สตัว์เลื้อยคลาน และสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ใน

ทะเล เป็นทีย่อ่ยอนิทรยีส์ารและสารอาหารทีล่ะลายน้ําได ้

3. ปากแม่น้ําและพื้นท่ีสามเหล่ียมปากแม่น้ํา  เป็นพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลทีน้ํ่าจดืและ

น้ําทะเลมาบรรจบกนั มกีารทบัถมของตะกอนเกดิเป็นพืน้ทีส่ามเหลีย่มปากแมน้ํ่าและหาดเลน

เป็นแนวกําบงัแรงลมและคลื่น เป็นที่ตัง้ของป่าชายเลน และแหล่งหญ้าทะเล จงึมคีวามอุดม

สมบรูณ์และมรีะบบนิเวศทีซ่บัซอ้น หน้าทีส่าํคญัของปากแมน้ํ่าและพืน้ทีส่ามเหลีย่มปากแมน้ํ่า

จะเป็นแหล่งเพาะขยายพนัธุ ์แหล่งอนุบาลและแหล่งอาหาร 

4. ชายหาด  เป็นสภาพภูมปิระเทศทีม่กีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแบบพลวตัร 

(dynamic equilibrium) ทัง้จากการกดัเซาะและการสะสมของตะกอน หน้าทีข่องชายหาดคอื

เป็นเขตแดนกัน้ระหว่างทะเลกบัแนวชายฝ ัง่ทะเล เป็นทีอ่ยู่อาศยัของพชืและสตัวท์ะเลชายฝ ัง่ 

เป็นแหล่งอาหารของนก ปลา และสตัวท์ีก่รองอาหารออกจากทราย (filter-feeding consumer) 

เชน่ ป ูกุง้ และหอย เป็นตน้ 

5. แนวปะการงั เป็นระบบนิเวศทางทะเลที่ซบัซ้อนและมคีวามอุดมสมบูรณ์ที่สุด

ระบบหน่ึง แนวปะการงัเกดิขึน้ตามแนวชายฝ ัง่ทะเลตื้น ๆ ในเขตรอ้น บรเิวณไหล่ทวปีและ

รอบเกาะทีม่ปีรมิาณของออกซเิจนในน้ําสูง น้ําใส อบอุ่นและปราศจากตะกอนทีแ่ขวนลอยใน

น้ํา ตลอดจนปรมิาณน้ําจดืทีไ่หลลงสู่ทะเลและมลพษิต่าง ๆ ไม่มากเกนิไป ปะการงัเป็นกลุ่ม

ของสตัวท์ะเลขนาดเลก็และแต่ละหน่วยทีม่ชีวีติของปะการงัจะมพีชืพวกสาหร่าย (Algae) ซึง่

สามารถสงัเคราะหแ์สงไดภ้ายในเน้ือเยื่อของปะการงัเอง โดยมกีารอาศยัร่วมกนัแบบพึง่พา 

แนวปะการงัประกอบโครงสรา้งหนิปนู (calcium carbonate) ทีส่รา้งขึน้โดยปะการงัเอง มสีตัว์

จํานวนมากและหลากหลายชนิดทีอ่ยู่ร่วมกนั โดยอาศยัแหล่งอาหารทีไ่ดจ้ากผลผลติขัน้ปฐม

ภูมใินแนวปะการงั หน้าทีข่องแนวปะการงัจะช่วยกรองน้ําใหไ้หลเวยีนเป็นการรกัษาคุณภาพ

น้ําในเขตชายฝ ัง่ทะเล ลดแรงกระแทกของคลื่นต่อชายฝ ัง่ จงึช่วยลดการกดัเซาะ ตลอดจนเป็น

แหล่งผลติทรายละเอยีดสขีาวสาํหรบัชายหาด 

หากกล่าวถงึความหลากหลายทางชวีภาพ จะพบว่าระบบนิเวศแนวปะการงัเป็นระบบ

นิวศที่มคีวามหลากหลายของสรรพชีวติมากที่สุดในโลก เป็นระบบนิเวศที่มคีวามซบัซ้อน 

ประกอบดว้ยสิง่มชีวีติทีซ่่อนตวัอยู่อย่างหลากหลาย แต่ละชวีติลว้นแต่ตอ้งพึง่พาอาศยักนัไม่
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ทางตรงกท็างออ้ม หากตอ้งสญูเสยีสิง่มชีวีติใดชวีติหน่ึงไปยอ่มหมายถงึผลกระทบต่อสิง่มชีวีติ

อื่น ๆ ดว้ยอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้

ในปจัจุบันแนวปะการงัมีแนวโน้มเสื่อมโทรมมากขึ้น อนัเป็นผลเน่ืองมาจากการ

ทาํลายทัง้จากธรรมชาตแิละจากการกระทาํของมนุษย ์ซึง่โดยปกตแิลว้ธรรมชาตจิะมกีลไกใน

การควบคุมความสมดุลในตวัเอง ระบบนิเวศโดยทัว่ไปมสีภาพยดืหยุน่ไดเ้มื่อเกดิภาวะทีเ่สื่อม

โทรม คือระบบจะปรับตัวเองเข้าจุดสมดุลในตัวเอง แต่อาจต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

เช่นเดยีวกบัสิง่มชีวีติโดยทัว่ไปที่จําเป็นต้องปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

สิง่มชีวีติใดไม่สามารถปรบัตวัตอบรบัต่อสภาพทีเ่ปลี่ยนไป สิง่มชีวีตินัน้ย่อมมโีอกาสทีจ่ะดบั

สญูดงัทฤษฎกีารคดัเลอืกตามธรรมชาต ิ(Natural Selection) ของ Charles Darwin 

แต่ในปจัจุบนัมตีวัที่ช่วยเร่งกระบวนการการสูญพนัธุ์ของสิง่มชีวีติ ทําใหส้ิง่มชีวีติไม่

สามารถปรบัตวัต่อสิง่แวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเรว็ รวมถงึระยะเวลาที่ใชใ้นการปรบัตวั

ยาวนาน จงึทาํใหโ้อกาสทีร่ะบบนิเวศในธรรมชาตจิะสญูสิน้มมีากยิง่ขึน้ 

ระบบนิเวศแนวปะการงัก็เป็นระบบนิเวศที่ไดร้บัผลกระทบจากความแปรปรวนของ

สภาวะแวดลอ้มและการกระทาํของมนุษย ์เช่น กรณีปรากฏการณ์ฟอกขาว (coral bleaching 

phenomenon) หรอืในปจัจุบนัมกีารสนับสนุนส่งเสรมิการท่องเทีย่วทางทะเลกส็่งผลใหเ้กดิ

ความเสยีหายต่อแนวปะการงัไดเ้ช่นกนั ดงันัน้จงึควรทีจ่ะทําการศกึษาและทําความเขา้ใจถงึ

สภาพธรรมชาตขิองแนวปะการงั เพื่อป้องกนัและรกัษาสภาพนิเวศแนวปะการงัใหค้งอยูต่่อไป 

เพือ่ประโยชน์ของตวัมนุษยเ์องและระบบนิเวศอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
 

1.  ความหมายของแนวปะการงั 
 

ความหมายในเชงิวชิาการ แนวปะการงั คอื ระบบนิเวศชายฝ ัง่ที่มปีะการงั (Coral) 

เป็นกลุ่มสิง่มชีวีติหลกัในระบบนิเวศทีส่รา้งโครงรา่งหนิปนูสะสมรวมตวักนัเป็นแนว มสีิง่มชีวีติ

เขา้มาอาศยัอยูใ่นบรเิวณนัน้ โดยมฐีานะเป็นผูผ้ลติและเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของสิง่มชีวีติ 

แต่ในความเขา้ใจของคนทัว่ไป แนวปะการงัจะรวมถงึพืน้ทีบ่างแหง่ เชน่ กองหนิใตน้ํ้า

ซึง่เกดิจากกระบวนการทางธรณีวทิยา มปีะการงัมาอาศยัเกาะตดิ แต่ไม่ไดเ้ป็นผูส้รา้งกองหนิ
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ขึน้มา ซึง่กลุ่มสิง่มชีวีติทีพ่บในกองหนิ มลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัทีพ่บในแนวปะการงั และมกีาร

ใชป้ระโยชน์และการจดัการเหมอืนกนั เช่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล แหล่งประมง หรอื

เป็นเขตรกัษาพชืพนัธุข์องกรมประมง 

 

2. ความสาํคญัของแนวปะการงั 

 

สิง่แวดลอ้มและระบบนิเวศในแนวปะการงั เป็นชุมชนของสิง่มชีวีติทีม่ก๊ีาซไนโตรเจน

เป็นธาตุอาหารสาํคญั ซึง่ถูกผลติขึน้โดยสาหร่ายสเีขยีวแกมน้ําเงนิและอกีสว่นหน่ึงถูกผลติขึน้

จากพวกแบคทเีรยี ทีป่ะปนอยู่ในตะกอนดนิในแนวปะการงั ในหญ้าทะเลและป่าชายเลน ซึ่ง

เกดิการเปลีย่นยา้ยธาตุอาหารจากหญา้ทะเลและป่าชายเลนเขา้มาสูป่ะการงัโดยสิง่มชีวีติดว้ย

กนัเอง 

ระบบการสรา้งและการถ่ายทอดอาหารในแนวปะการงั เริม่จากมวลสิง่มชีวีติเลก็ ๆ 

ไดแ้ก่ สาหร่ายและแพลงก์ตอนเป็นผูส้รา้งธาตุอาหารจากพลงังานแสงอาทติย ์และจากธาตุ

อาหารในน้ําทะเลแล้ว สาหร่ายและแพลงก์ตอนกจ็ะเป็นอาหารใหก้บัสตัว์ทะเลเลก็ ๆ ไดแ้ก่ 

พวกหนอนทะเล เมน่ทะเล กุง้ หอยและปลา จากนัน้สตัวท์ัง้หลายน้ีกไ็ปเป็นอาหารใหก้บัสตัวท์ี่

ใหญ่กวา่ เชน่ ปลาหมกึ กุง้มงักรและปลาขนาดใหญ่ ซึง่ธาตุอาหารกจ็ะถ่ายทอดไปตามหว่งโซ่

อาหารไปจนถงึผูบ้รโิภคขัน้สดุทา้ยคอื ปลาฉลามหรอืมนุษย ์

ธรรมชาตไิดเ้สกสรา้งแนวปะการงัไวอ้ย่างน่าอศัจรรย ์ความลกึลบัซบัซ้อนของซอก 

หลบืโพรงผาหนิในหว้งทะเล ทีน่ี่สงัคมชวีติดําเนินไปตามวถิธีรรมชาตอิย่างแทจ้รงิ มสีายใย

ชวีติผกูพนักนัอยา่งลกึซึง้จนไมอ่าจแยกจากกนัได ้การหมุนเวยีนถ่ายทอดพลงังานหรอืหว่งโซ่

อาหารในแนวปะการงัคอื ปจัจยัหลกัทีก่ําเนิดความอุดมสมบูรณ์ใหก้บัทอ้งทะเล ความสําคญั

ของแนวปะการงัมมีากมายหลายประการ ไดแ้ก่ 

เป็นระบบนิเวศทีม่ผีลผลติขัน้ตน้สงูทีส่ดุแหง่หน่ึงในทะเล 1. 

2. เป็นระบบนิเวศทีม่คีวามหลากหลายของสิง่มชีวีติมากทีส่ดุจากระบบนิเวศอื่น ๆ  

ปกคลุมพืน้ทีป่ระมาณรอ้ยละ 15 ของชายฝ ัง่ทัว่โลก 3. 
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4. รอ้ยละ 12 ของผลผลติประมงในโลก ไดม้าจากแนวปะการงั 

5. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สําคัญ ซึ่งหลาประเทสมีรายได้หลักจากการ

ทอ่งเทีย่วในแนวปะการงั เชน ฟิจ ิมลัดฟี 

 

ความสาํคญัขอแนวปะการงัต่อประเทศไทย 

1. แนวปะการังของประ เทศไทยตั ้งอยู่ ใน เขตอินโด -แปซิฟิก  เ ป็น เขตที่

นักวิทยาศาสตร์ยอมรบัว่ามีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการงัสูงที่สุดในโลก 

จํานวนชนิดของปะการงัและกลุ่มสิง่มชีวีติพบในแนวปะการงัของไทย มมีากกว่าในพืน้ทีส่่วน

ใหญ่ทัว่ไปของโลก 

2. เป็นแหล่งหลบภยั แหล่งหาอาหาร และแหล่งอนุบาลสตัว์น้ํานับพนัชนิด หลาย

ชนิดมคีวามสาํคญัต่ออุตสาหกรรมการประมง เชน่ ปลาเก๋า ปลากะพง ปลาหางแขง็ กุง้มงักร 

3. เป็นแหล่งประมง เชน่ ตกเบด็ วางลอบ จบัปลา ทาํใหป้ระชาชนมแีหล่งอาหารและ

มรีายไดเ้พือ่พฒันาคุณภาพชวีติ 

4. เป็นปราการป้องกันชายฝ ัง่จากการกัดเซาะด้วยแรงคลื่นและกระแสน้ํา และ

ป้องกนัการทาํประมงของเรอือวนลากอวนรนุในพืน้ทีใ่กลช้ายฝ ัง่ 

5. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคญั แนวปะการงัหลายแห่งมีความสวยงามจนเป็นที่

ยอมรบักนัทัว่โลก เชน่ เกาะเต่า กองหนิรเิชลวิ เกาะสุรนิทร ์ซึง่การท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย

ประเมนิว่าการดําน้ําในแนวปะการงัคอืกจิกรรมการท่องเที่ยวในเชงิอนุรกัษ์ ทํารายไดสู้งสุด

ใหก้บัประเทศ ทาํใหพ้บวา่ในปจัจุบนัมผีูป้ระกอบกจิการทอ่งเทีย่วดาํน้ําหลายสบิแหง่ 

6. เป็นแหล่งอาหารและทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวห์ายากหลายชนิด เช่น หอยมอืเสอื (หอย

ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก) ฉลามวาฬ (ปลาและสตัวเ์ลอืดเยน็ใหญ่ทีสุ่ดในโลก) กระเบนราห ู(กระเบน

ใหญ่ทีส่ดุในโลก) 

 

 

 

 

GE 317 131 



ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการแพร่กระจายของแนวปะการงั 3.  
 

ปะการงัเป็นสตัวท์ะเลทีไ่มม่กีระดกูสนัหลงัและเป็นสตัวท์ีจ่าํเป็นตอ้งอาศยัอยูใ่นสภาพ

สิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสม ปะการงับางชนิดอยู่ไดใ้นพืน้ทีซ่ึ่งมปีจัจยัสภาพแวดลอ้มจํากดั แต่อกี

หลายชนิดไมอ่าจอาศยัอยูไ่ด ้แหล่งแพรก่ระจายของแนวปะการงัถูกจาํกดัโดยอุณหภูมขิองน้ํา

ทะเลและแสงอาทติย ์ดงันัน้ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งต่อการแพรก่ระจายของแนวปะการงั ไดแ้ก่ 

1. อุณหภูมิ ปะการงัเจริญเติบโตได้ดีในอุณหภูมิของน้ําทะเลอยู่ระหว่าง 23-25 

องศาเซลเซยีส สงูสุดไมเ่กนิ 33 องศาเซลเซยีส และตํ่าสุดไม่เกนิ 18 องศาเซลเซยีส จงึทําให้

ใหพ้บแนวปะการงัอยูใ่นเขตรอ้น โดยมขีอบเขตระหว่างตอนใตข้องประเทศญีปุ่น่ (ซกีโลกดา้น

เหนือ) ถงึตอนใตข้องประเทศออสเตรเลยี (ซกีโลกดา้นใต)้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 7.1  ชายทะเลน้ําตืน้ในเขตรอ้นเป็นบรเิวณทีส่ง่เสรมิการเจรญิเตบิโตของปะการงั 
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2. ความเคม็ ในช่วง 30-36 ส่วนต่อพนัสว่น โดยจะไมพ่บแนวปะการงัอยู่ในเขตทีม่ี

ความเคม็ตํ่า เชน่ บรเิวณปากแมน้ํ่า แต่บางครัง้อาจพบปะการงับางชนิด อาศยัอยูใ่นพืน้ทีซ่ึง่มี

ความเคม็ตํ่ากว่าทีร่ะบุ เช่น ทีเ่กาะพงิ (ประจวบครีขีนัธ์) จะพบปะการงัพุ่มจํานวนมากขึน้อยู่

ในพืน้ที่ซึ่งมคีวามเคม็เพยีง 26 ส่วนต่อพนัส่วน แต่กรณีน้ีเกดิขึน้เฉพาะที่และแนวปะการงัมี

ความหลากหลายตํ่า สว่นใหญ่ทีพ่บจะเป็นปะการงัพุม่และปะการงักอ้น 

3. แสง ปะการงัมสีาหรา่ยเซลลเ์ดยีวอาศยัอยูใ่นเน้ือเยื่อ ซึง่สาหรา่ยตอ้งการแสงเพื่อ

สงัเคราะหแ์สงใหพ้ลงังานบางส่วนแก่ปะการงั ดงันัน้ บรเิวณทีม่แีสงน้อยเกนิไป เน่ืองจากอยู่

ในเขตน้ําขุน่หรอืในทีล่กึจะไมพ่บแนวปะการงั สาํหรบัประเทศไทย แนวปะการงัลกึทีสุ่ดอยู่ใน

ระดบั 40 เมตร ไดแ้ก่ เกาะโลซนิ (นราธวิาส) และหมู่เกาะสมิลินั (พงังา) แต่ส่วนใหญ่แลว้มี

ความลกึไมเ่กนิ 10 เมตรในอา่วไทย และไมเ่กนิ 20 เมตรในทะเลอนัดามนั 

4. ธาตุอาหาร ปะการงัตอ้งการธาตุอาหารในน้ําทะเลในระดบัทีเ่หมาะสม อยา่งไรก็

ตาม หากมธีาตุอาหารมากเกนิไป สภาพแวดลอ้มอาจเปลีย่นแปลง ทําใหเ้กดิการเพิม่จํานวน

ของสิง่มชีวีติอื่น เชน่ สาหรา่ย ซึง่อาจสง่ผลต่อเน่ือง ทาํใหแ้นวปะการงัแหง่นัน้เสือ่มสภาพ 

5. ตะกอน  นอกจากทําใหน้ํ้าขุ่น แสงส่องผ่านไปในน้ําไดน้้อยลง ตะกอนยงัตกทบั

ถมลงบนปะการงั ทําใหข้าดอาหารและขาดออกซเิจน ปะการงัต้องเสยีพลงังานในการกําจดั

ตะกอน จงึอ่อนแอ บางครัง้หากตะกอนมปีรมิาณมาก อาจทําให้ปะการงัตายได้ เช่น แนว

ปะการงัทีอ่า่วบางเทา (ภเูกต็) เคยไดร้บัผลกระทบจากตะกอนเหมอืงแร ่จนตายเกอืบหมด 

6. คล่ืนและกระแสน้ํา ปะการงัตอ้งการพืน้ทีซ่ึง่มน้ํีาไหลเวยีนด ีเพื่อนําธาตุอาหาร

มาให ้แต่ถา้มคีลื่นหรอืกระแสน้ํารุนแรงเกนิไป ปะการงัสว่นใหญ่จะอยูใ่นบรเิวณนัน้ไมไ่ด ้เช่น 

คลื่นพดัปะการงัจนแตกหกั กระแสน้ําทําใหต้ะกอนฟุ้งกระจาย บางครัง้เมื่อเกดิพายุ ปะการงั

อาจแตกหกัพงัทลายได ้เช่น ปะการงัทีเ่กาะอาดงั-ราว ี(สตูล) ที่โดนพายุพดั ปะการงัที่เกาะ

เต่า (สรุาษฎรธ์านี) โดยพายไุตฝุ้น่เกย ์
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4. ประเภทปะการงั 
 

ในโลกมปีะการงัมากกวา่ 600 ชนิด ในประเทศไทยมปีะการงัไมต่ํ่ากว่า 250 ชนิด การ

จาํแนกประเภทปะการงัตามหลกัอนุกรมวธิานคอ่นขา้งยุง่ยากซบัซอ้น สาํหรบัการใชป้ระโยชน์

และการจดัการ สามารถแบ่งตามลกัษณะรปูรา่งภายนอกได ้7 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ปะการงัก้อน  ปะการงัทีพ่บทัว่ไปในแนวปะการงัของประเทศไทย สามารถอยูไ่ด้

ทัง้ในน้ําขุ่นและในน้ําใส ทนต่อตะกอนและการรบกวนจากมนุษย์ได้ดี แต่เติบโตช้ามาก

ประมาณ 1-4 เซนตเิมตรต่อปี เป็นทีอ่ยู่อาศยัของสตัว์เจาะและสตัวเ์กาะตดิ เช่น หนอนฉัตร 

ฟองน้ํา ในพืน้บางแหง่ของประเทศไทย เช่น เกาะพงนั เกาะสมิลินั อาจพบปะการงักอ้นขนาด

ใหญ่สูงนับสบิเมตร มอีายุหลายร้อยปีถึงพนัปี ปะการงัก้อนลกัษณะน้ีมกัมสีตัว์อื่นมาเกาะ      

มสีตัว์น้ํามาอาศยัตามรูหรอืใต้ก้อนปะการงั เช่น ปลาเก๋า กุ้งมงักร เป็นต้น ปะการงัก้อนมี

ประโยชน์มากทัง้ในดา้นระบบนิเวศและการใชป้ระโยชน์ เช่น ทีอ่ยู่อาศยัของสตัวน้ํ์า แหล่งหา

ปลา จุดดาํน้ํา 

2. ปะการงัเคลือบ ลกัษณะคลา้ยปะการงักอ้น แต่อาศยัเคลอืบหนิหรอืกอ้นปะการงั

ตายแทนทีจ่ะสรา้งกอ้นปะการงัขึน้มาเอง พบอยู่ทัว่ไป ทนต่อสภาพแวดลอ้มไดด้แีต่เตบิโตชา้ 

มลีกัษณะแพรข่ยายคลุมไปตามลกัษณะของพืน้ผวิทีม่นัหอ่หุม้อยู ่

3. ปะการงัแผ่นนอน มลีกัษณะแบนขยายออกไปตามแนวราบคลา้ยโต๊ะ อาจซอ้น

กนัเป็นชัน้ ๆ บางครัง้เรยีกว่าปะการงัโต๊ะ เตบิโตเรว็ เปราะบาง มกัพบในบรเิวณน้ําน่ิง เป็น

ปะการงัที่หกัพงัได้ง่าย หากมกีารใช้ประโยชน์จากมนุษย์เกินควร เช่น การท่องเที่ยว การ

ประมง 

4. ปะการงัแผ่นตัง้ หรือ ปะการงัผกักาด มีลักษณะเป็นแผ่นแบนติดกันหรือ

รวมกนัเป็นกระจุกแบบใบไมห้รอืผกั มตีัง้แต่ขนาดเลก็คลา้ยผกักาดจนถงึขนาดใหญ่ พบทัว่ไป

ทัง้ในน้ําขุ่นและน้ําใส บางแห่งพบอยู่เป็นดง ปกคลุมแนวปะการงัเกอืบทัง้หมด เตบิโตเรว็แต่

เปราะบาง เป็นปะการงัทีม่คีวามสาํคญัในดา้นทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวเ์ลก็ เชน่ ป ู

5. ปะการงัก่ิงก้าน บางทเีรยีกว่า ปะการงัเขากวาง สามารถขึน้อยู่บนพืน้ทรายได ้

มกัอาศยัอยูร่วมกนัเป็นดงกวา้ง มกัพบในบรเิวณทีน้ํ่าน่ิง เน่ืองจากไมส่ามารถทนแรงคลื่นลมที่
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รุนแรงได ้ ในน้ําตื้นพบบรเิวณทีค่ลื่นลมสงบ เช่น อ่าว บางครัง้อาจพบเป็นดงในน้ําลกึ เตบิโต

เร็วมากอาจถึงปีละ 10 เซนติเมตร แต่ไม่ทนต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงหรือการใช้

ประโยชน์จากมนุษย ์มกัพบปลาสวยงามอาศยัอยูด่ว้ยเป็นจาํนวนมาก เชน่ ปลาผเีสือ้ 

6. ปะการงัพุ่ม มีลักษณะเป็นพุ่มกลม มีกิ่งก้านสัน้ เป็นแท่งรวมกันเป็นกระจุก   

เป็นดงหรอือาจพบอยูต่ามดา้นบนของกอ้นปะการงัขนาดใหญ่ พบทัว่ไปทัง้ในน้ําตืน้และน้ําลกึ 

น้ําขุน่หรอืน้ําใส เตบิโตเรว็ ทนต่อสภาพแวดลอ้มและการใชป้ระโยชน์ไดด้ ีเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของ

สตัวเ์ลก็ เชน่ ป ู

7. ปะการงัเหด็และปะการงัหนอน เป็นปะการงักลุ่มเดยีวทีส่ามารถเคลื่อนทีไ่ดแ้ต่

ชา้มาก มหีน่ึงชวีติต่อหน่ึงกอ้น บางบรเิวณพบรวมกนัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก มกัพบตามพืน้ทราย

ระหวา่งแนวปะการงั นิยมใชเ้ป็นของแต่งบา้นและตูป้ลา 

การแบ่งกลุ่มด้วยวิธีการน้ี ช่วยให้เข้าใจสภาพของระบบนิเวศและแนวทางในการ

จดัการได ้ตวัอยา่งเชน่ 

สภาพพืน้ทีซ่ึ่งมปีะการงักอ้นเป็นส่วนใหญ่ จะพบสตัวน้ํ์าจําพวกเกาะตดิ เช่น หนอน

ดอกไม ้หนอนฉตัร ฟองน้ํา มากกว่าพืน้ทีซ่ึง่มปีะการงัเขากวางเป็นหลกั ในทางกลบักนั ปลา

ผเีสือ้มกัพบอยูต่ามดงปะการงัเขากวาง มากกวา่บรเิวณทีม่ปีะการงักอ้น 

ส่วนกจิกรรมดําน้ําและท่องเที่ยว จะส่งผลกระทบต่อพืน้ทีซ่ึ่งมปีะการงัแผ่นนอนและ

แผน่ตัง้มากกวา่พืน้ทีซ่ึง่มปีะการงักอ้นและปะการงัเคลอืบ เพราะปะการงัแผน่นอนและแผน่ตัง้ 

มรีปูทรงบอบบางงา่ยต่อการแตกหกัเสยีหาย 
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ปะการงัก้อน 

 

 

ปะการงัเคลือบ 

  

ปะการงัก่ิงก้าน ปะการงัแผน่ 

 

 

ปะการงัเหด็ 

 

 

รปูท่ี 7.2  ประเภทปะการงัแบ่งตามลกัษณะรปูรา่ง 
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ถา้จาํแนกตามสณัฐานวทิยา สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. หาดปะการงั (Fringing reef) จดัไดว้า่เป็นแนวปะการงัทีแ่ทจ้รงิ ทีม่กีารสะสม

ของหนิปนูอนัเกดิจากโครงสรา้งแขง็ของปะการงัทีท่บัถมกนัเรือ่ยมา จนก่อใหเ้กดิแนวหนิ

ปะการงัแนวปะการงัแบบน้ีสามารถแยกไดอ้กี คอื 

1.1 แนวราบ (reef flat) เป็นสว่นทีอ่ยูต่ดิกบัชายฝ ัง่มพีืน้ทีก่วา้งในแนวราบ มี

ความลาดชนัน้อย บรเิวณใกลฝ้ ัง่มกัไม่มปีะการงัขึน้อยู่เลย เน่ืองจากอทิธพิลของน้ําขึน้น้ําลง 

บรเิวณน้ีจะโผล่พ้นน้ําเป็นเวลานาน ทําให้มกีารเปลี่ยนแปลงอุณหภูมไิด้มาก และยงัได้รบั

อทิธพิลจากน้ําจดืทีซ่มึออกมาจากฝ ัง่หรอืจากฝนทีต่กลงมา พบปะการงัทีม่ชีวีติมากขึน้บรเิวณ

ดา้นนอกของแนวราบใกลแ้นวสนั มกัพบปะการงัทีม่รีปูรา่งเป็นกิง่สัน้ ๆ พุม่หรอืหวัขนาดเลก็ 

1.2 แนวสนั (reef edge) เป็นเขตรอยต่อระหว่างแนวราบสว่นบนและแนวลาด

ชนั ซึ่งบรเิวณน้ีเป็นแนวรบัคลื่น และเป็นบรเิวณที่มปีะการงัชนิดต่าง ๆ อยู่เป็นจํานวนมาก 

รปูลกัษณะทีเ่ดน่ของปะการงัทีข่ ึน้อยูบ่รเิวณน้ีคอื เป็นโขด จาน และกิง่ 

1.3 แนวลาดชนั (reef slope) เป็นสว่นทีล่าดลงสูพ่ืน้ทะเล พบว่าแนวลาดชนั

สว่นบนมกัเป็นปะการงักิง่นานาชนิด สลบักบัปะการงัโขดขนาดใหญ่ลาดจากแนวสนัสว่นหน้า

ถงึความลกึประมาณ 50-60 ฟุต ลกึลงไปยงัส่วนล่างจะพบปะการงัเป็นแผ่น ๆ ซอ้นอยู่อย่าง

หนาแน่น โดยทีอ่าจประกอบดว้ยปะการงัเพยีง 2-3 ชนิด จนถงึความลกึประมาณ 90 ฟุต และ

อาจพบกลัปงัหาหรอืปะการงัดาํอยูบ่รเิวณสว่นล่างสดุ 

1.4 แนวนอกปะการงั (fore reef) เป็นบรเิวณทีเ่ป็นพืน้ทรายลาดลงสูท่ะเลลกึ 

อาจมปีะการงัและกลัปงัหาขึน้ประปรายบนพืน้ทราย และอาจพบดอกไมท้ะเลฝงัตวัตามพื้น

ทราย 
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รปูท่ี 7.3  สณัฐานโดยทัว่ไปของหาดปะการงั (fringing reef) 

 

2. เทือกปะการงัใกล้ฝัง่ (Barrier reef) ทอดขนานชายฝ ัง่ห่างออกไปเลก็น้อย 

คลา้ยกําแพงมรี่องน้ําทีล่กึและกวา้งคัน่อยู่ระหว่างแนวปะการงักบัชายฝ ัง่ บรเิวณร่องน้ําลกึน้ี

มกัเป็นทีจ่อดเรอืเพราะคลื่นลมสงบ เทอืกปะการงัใกลฝ้ ัง่หรอืแนวปะการงัแบบกําแพงทีใ่หญ่

ทีสุ่ดของโลกและเป็นมรดกโลก มชีื่อเรยีกว่า เกรต แบรเิออร ์รฟี (great barrier reef) อยู่

บรเิวณชายฝ ัง่ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลยี ยาวประมาณ 2,000 กโิลเมตร ลกึ 

2.4 กโิลเมตร กวา้ง 10-160 กโิลเมตร เกดิจากปะการงัตายทบัถามกนัราว 3.5 แสนปี โดยทบั

ถมกนัประมาณ 2.5 เซนตเิมตรต่อปี 

3. หมู่เกาะปะการงั (Atoll) อยู่น่านน้ําทะเลลกึ ไกลออกจากฝ ัง่มลีกัษณะเป็นรูป

วงกลม สว่นกลางของวงกลมเป็นทะเลสาบทีม่คีวามลกึ อาจเกดิจากภูเขาไฟยุบตวัลง ปะการงั

จะอยู่บรเิวณปากปล่อง ชายหาดของเกาะปะการงัเป็นทรายทีส่วยงามและขาวสะอาด เพราะ

เป็นทรายทีเ่กดิจากการสลายตวัของโครงสรา้งหนิปนูของปะการงัโดยตรง 
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หาดปะการัง ( Fringing Reef)
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รปูท่ี 7.4  ประเภทของปะการงัจาํแนกตามสณัฐานวทิยา 
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5. แนวปะการงัในประเทศไทย 
 

ประเทศไทยมแีนวชายฝ ัง่ยาวกว่า 2,600 กโิลเมตร มเีกาะ 564 เกาะ แมว้่าไม่ใช่ทุก

เกาะที่มีแนวปะการัง  แต่กล่าวได้ว่าเกือบทุกจังหวัดชายฝ ัง่มีแนวปะการัง  ยกเว้น

กรงุเทพมหานคร สมทุรปราการ และสมทุรสงคราม 

เมื่อเปรยีบเทยีบลกัษณะของแนวปะการงัในโลก แนวปะการงัทัง้หมดในประเทศไทย

เป็นแบบหาดปะการงั (Fringing reef) ประเทศไทยไม่มแีนวเทอืกปะการงัใกลฝ้ ัง่ (Barrier 

Reef) และหมูเ่กาะปะการงั (Atoll)  

ลกัษณะแนวปะการงัชายฝ ัง่ของไทย แบ่งออกเป็น 2 รปูแบบ คอื กลุ่มปะการงั (Coral 

Community) และแนวปะการงั (Coral Reef) 

5.1 กลุ่มปะการงั เป็นบรเิวณทีป่ะการงัอาศยัอยูต่ามพืน้แขง็ เชน่ หนิ ไมม่กีารสะสม

ตวัของหนิปนูจนเกดิเป็นแนวปะการงั ซึ่งการแบ่งดงักล่าว พจิารณาจากลกัษณะทางสณัฐาน

และการสรา้งแนวปะการงัเพยีงอยา่งเดยีว  

กลุ่มปะการังอาจมีความสมบูรณ์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  หรือ 

ความสําคญัต่อการใชป้ระโยชน์ของมนุษยเ์ทยีบเท่าแนวปะการงั กลุ่มปะการงัหลายแห่งของ

ประเทศไทย มคีวามสําคญัทัง้ต่อการประมงและการท่องเที่ยวทางทะเล เช่น กองหนิรเิชลวิ 

(พงังา) กองหนิในหมู่เกาะสมิลินั (พงังา) หนิม่วง-หนิแดง (ตรงั) บรเิวณเหล่าน้ีลว้นจดัอยู่ใน

กลุ่มปะการงั แต่กลบัเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วดาํน้ําสาํคญัทีส่ดุของประเทศไทย 

กองหนิรเิชลวิ (พงังา) เป็นกองหนิปริม่น้ํา มพีืน้ทีม่ากกว่า 16,000 ตารางเมตร 

ตัง้อยู่กลางทะเลระหว่างชายฝ ัง่อาํเภอคุระบุรกีบัหมู่เกาะสุรนิทร ์สิง่มชีวีติจําพวกเกาะตดิกลุ่ม

หลกั ประกอบดว้ย ดอกไมท้ะเล ปะการงัอ่อน และกลัปงัหา มปีะการงัเกาะตดิอยู่ไม่มากนัก 

แต่มคีวามหลากหลายของสิง่มชีวีติสงูมาก หลายชนิดเป็นสตัวห์ายาก เช่น มา้น้ํา กุง้ตวัตลก 

เป็นแหล่งทีป่ลาหลายชนิดอาศยัอยู่หรอืแวะเวยีนเขา้มา เช่น ปลาเก๋า ปลากะพง ปลาอนิทร ี

ปลาสาก นอกเหนือจากความสวยงามและความหลากหลายของสิง่มชีวีติแลว้ หนิรเิชลวิยงัเป็น

จุดที่พบฉลามวาฬบ่อยมากที่สุดแห่งหน่ึงในโลก นักดําน้ําจํานวนมากเดนิทางมาที่น่ีเพราะ
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อยากเหน็ฉลามวาฬ ปจัจุบนัหนิรเิชลวิเป็นเขตรกัษาพชืพนัธุ์ของกรมประมง อย่างไรกต็าม 

พบวา่ยงัมปีญัหาในเรือ่งการลกัลอบจบัสตัวน้ํ์าอยูม่าก 

5.2 แนวปะการงั เป็นบรเิวณทีม่กีารสะสมตวัของโครงร่างหนิปูนหรอืกอ้นปะการงั 

เมือ่เวลาผา่นไปหลายรอ้ยถงึหลายพนัปี จงึเกดิเป็นแนวปะการงัในทีส่ดุ 

แนวปะการงัในประเทศไทยมกีารพฒันาหลายรปูแบบ แต่ทีรู่จ้กักนัด ีแบ่งเป็น 3 

ประเภท คอื 

1. หาดปะการงั (Fringing Reef) เกอืบทัง้หมดของแนวปะการงัในประเทศ

ไทย อยูใ่นรปูแบบน้ี จุดสงัเกตโดยงา่ยคอื แนวปะการงัจะตัง้อยูต่ามชายฝ ัง่ของเกาะ มสีว่นต่อ

เน่ืองมาจากชายหาดถงึแนวปะการงั สามารถแบ่งเขตต่าง ๆ เช่น เขตตอนใน (Reef Flat) 

ขอบแนวปะการงั (Reef Edge) เขตแนวปะการงัหกัชนั (Reef Slope) นอกจากตามเกาะแลว้ 

อาจมแีนวปะการงับางแห่งตัง้อยู่ตดิชายฝ ัง่แผ่นดนิใหญ่ เช่น บ่อทองหลาง อ.บางสะพาน จ.

ประจวบครีขีนัธ ์อา่วสลดั จ.ระยอง 

2. แนวปะการงักลางน้ํา (Patch Reef) ในอดตีเป็นสว่นหน่ึงของแนวปะการงั

ชายฝ ัง่มาก่อน แต่มาเมื่อลกัษณะภูมปิระเทศเปลี่ยนแปลง จงึกลายเป็นแนวปะการงักลางน้ํา 

ไม่มสี่วนเชื่อมต่อกบัชายหาด แต่ยงัอยู่ใกลฝ้ ัง่ ไม่สามารถแบ่งแนวปะการงัเป็นเขตต่าง ๆ ได้

ชดัเจน แนวปะการงัแบบน้ี เช่น อ่าวเจา้หลาว จ.จนัทบุร ีหนิกรดู จ.ประจวบครีขีนัธ ์รอบเกาะ

หมาก จ.ตราด 

3. แนวปะการงักองหิน เกดิจากกองหนิทีต่ ัง้อยู่กลางทะเล มปีะการงัมาเกาะ 

จนพฒันาเป็นพืน้ที่ซึ่งมปีะการงัจํานวนมาก อย่างไรกต็าม บรเิวณน้ีไม่สามารถแบ่งเขตแนว

ปะการงัไดช้ดัเจน เชน่ หนิอา่งวงั จ.สรุาษฎรธ์านี เกาะโลซนิ จ.นราธวิาส 
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กลุ่มส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่ในแนวปะการงั 6. 
 

กลุ่มสิง่มชีวีติทีส่าํคญัในแนวปะการงั คนสว่นใหญ่อาจเขา้ใจผดิวา่กลุ่มสิง่มชีวีติหลกัใน

ระบบนิเวศตอ้งเป็น “ปะการงั” เสมอไป แต่ในความเป็นจรงิ แนวปะการงัไมจ่าํเป็นตอ้งมเีพยีง

ปะการงัเป็นหลกั หลายพืน้ทีส่ ิง่มชีวีติกลุ่มอื่นอาศยัอยู่ดว้ย ซึ่งบางครัง้อาจมปีรมิาณมากกว่า

ปะการัง เช่น ที่เกาะง่ามใหญ่ (ชุมพร) มีปะการังอ่อนมากกว่าปะการัง 3.4 เกาะเล่าป่ี 

(ปตัตานี) มดีอกไมท้ะเลมากกวา่ปะการงั 4.2 เทา่ 

ดงันัน้ ความสาํคญัของแนวปะการงัทีม่ต่ีอมนุษย ์จงึไม่ไดข้ึน้อยู่กบัปรมิาณและความ

หลากหลายของปะการงัเพยีงอย่างเดยีว แต่ขึน้กบักลุ่มสิง่มชีวีติอื่นในระบบนิเวศด้วย เช่น 

กองหนิแฟนตาซ ี(พงังา) มปีรมิาณของปะการงัทีม่ชีวีติน้อยกว่าปะการงัอ่อน แต่กลบัเป็นจุด

ดําน้ําที่สําคญัแห่งหน่ึงของประเทศไทย ซึ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่อยู่ในแนวปะการงัที่มี

ความสาํคญัต่อการจดัการแนวปะการงัของประเทศไทย ไดแ้ก่ 

สาหร่ายเซลลเ์ดียว  ทาํหน้าทีเ่ป็นผูผ้ลติเบือ้งตน้ดว้ยการสงัเคราะหแ์สงจากพลงังาน

แสงอาทิตย์เพื่อผลิตธาตุอาหารขัน้ต้นในระบบนิเวศของปะการงั จากนัน้สาหร่ายก็จะเป็น

อาหารแก่สิง่มชีวีติอื่น ๆ ไดแ้ก่ตวัปะการงัและแพลงกต์อน 

หญ้าทะเล  เจรญิเตบิโตไดด้ใีนแนวปะการงัที่ราบเรยีบและบรเิวณชายฝ ัง่ ส่วนราก

ของหญา้ทะเลจะยดึตะกอนหน้าดนิเขา้ดว้ยกนั จงึช่วยในการป้องกนัการกดัเซาะหน้าดนิและ

เป็นผูผ้ลติอาหารเบื้องต้นจากพลงังานแสงอาทติยแ์ละเป็นอาหารใหก้บัเต่าทะเลและปลาบาง

ชนิด 

ฟองน้ํา  เป็นสตัว์ทะเลหลายเซลล์มขีนาดต่าง ๆ กนัทัง้ขนาดรูปร่างและสสีนั เช่น 

เป็นรูปถ้วย เป็นก้อน เป็นแผ่นบาง ๆ บางชดิมสีสีนัสวยงาม ฟองน้ําทําหน้าที่ผลิตสารที่มี

คุณคา่ใหแ้ก่เพรยีง หญา้ทะเลและสตัวน้ํ์าอื่น ๆ ฟองน้ําบางชนิดยงัเป็นอาหารของมนุษยด์ว้ย 

ดอกไม้ทะเล  เป็นสตัว์กลุ่มเดียวกับปะการงัมีรูปร่างทรงกระบอกเช่นเดียวกัน 

ด้านล่างเป็นฐานยดึติดกบัก้อนหนิ มหีนวดอยู่ด้านบน มปีากที่แผ่บานออกคล้ายดอกไม้ ที่

หนวดมเีขม็พษิสาํหรบัจบัปลาเลก็ ๆ กนิเป็นอาหาร สสีนัของดอกไมท้ะเลมตีัง้แต่สมี่วง ชมพ ู
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เขยีว น้ําเงนิ ปลาการต์ูนทีม่สีสีนัสวยงามอาศยัอยู่ไดใ้นดอกไมท้ะเลเพราะมเีมอืกกนัพษิของ

ดอกไมท้ะเลหุม้ตวัมนัอยู ่

กลัปังหา  เป็นปะการงัทีม่หีลายสรีปูทรงเรยีวยาว มกีิง่กา้นสาขาแผค่ลา้ยตน้ไม ้แต่ละ

กิง่อาจมคีวามยาวตัง้แต่ 2-3 น้ิว ไปจนถงึความยาวเป็นเมตร กลัปงัหาแต่ละกิง่กา้นนัน้ เกดิ

จากการสรา้งของปะการงัทีอ่าศยัอยูโ่ดยรอบแกนทีม่นัสรา้งขึน้ ทุกตวัยงัมชีวีติอยู ่โดยปะการงั

จะอยูบ่นซากทีต่ายทบัถมกนัอยู ่

หนอนทะเล  มหีลายชนิด มสีสีวย อาศยัอยู่ในรอยแตกหรอืซอกหนิ ทําใหป้ะการงั

แตกสลายโดยการขดุโพรงเป็นทีอ่ยูอ่าศยั เศษทีข่ดุออกมาจะกลายเป็นหนิหรอืทราย 

หอย  ไดแ้ก่หอยเบีย้ หอยสงัข ์หอยนางรม หอยมอืเสยี หอยเตา้ปนู และหอยสงัขแ์ตร 

หอยสงัขแ์ตรสาํคญัต่อปะการงัมากเพราะมนักนิดาวมงกุฎหนาม ซึง่เป็นศตัรขูองปะการงั 

หมึกทะเล  เป็นหอยชนิดทีไ่มม่เีปลอืก ลาํตวัออ่นนุ่ม มหีนวดสาํหรบัจบัเหยื่อพวก กุง้ 

ป ูปลา เป็นอาหาร หมกึทะเลมสีองประเภท ไดแ้ก่ หมกึยกัษ์และหมกึธรรมดา เช่น หมกึกลว้ย 

หมกึกระดอง 

กุ้งและป ู ทีอ่าศยัอยูใ่นแนวปะการงัมหีลายชนิด เชน่  

ปูปะการงั มกีระดองกวา้งถงึ 6 น้ิว กระดองมสีแีดงสลบัเหลอืงอ่อนและสี

ขาว ปปูะการงัมกีา้มทีแ่ขง็แรงมาก ใชใ้นการจบัเหยือ่และฉีกกนิก่อนเป็นอาหาร 

กุ้งพยาบาล ลําตวัเป็นสแีดงสลบัขาว กนิตวัพยาธทิี่เกาะอยู่ตามผวิหนัง

ของปลาทีอ่าศยัอยูต่ามแนวปะการงัจงึเรยีกวา่ กุง้พยาบาล 

กุ้งมงักร  เป็นกุ้งขนาดใหญ่ที่มคีวามยาวถึง 2 ฟุต ขนาดโตเต็มที่หนัก

เกอืบ 12 กโิลกรมั กุ้งมงักรมสีน้ํีาเงนิ หวัใหญ่ มหีนามและมหีนวดอยู่ 2 เสน้ หนวดมคีวาม

ยาวมาก กุ้งมงักรกินหนอนทะเล ทากทะเล และปูเป็นอาหาร ปจัจุบนักุ้งมงักรเป็นที่นิยม

บรโิภคและถูกจบัขึ้นมาจากทะเลด้วยน้ําหนักเพยีงหน่ึงหรือสองกิโลกรม ทําให้กุ้งมงักรมี

จาํนวนลดลงอยา่งรวดเรว็ 

ปลาต่าง ๆ  ปลาที่อาศยัอยู่ในแนวปะการงั มทีัง้ปลาเป็นอาหารและปลาสวยงาม 

ไดแ้ก่ ปลาสงิโต ปลานกแก้ว ปลาการต์ูน โดยเฉพาะปลาปะการงัหรอืปลาเก๋า เมื่อโตเต็มที่
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ลาํตวัมคีวามยาวถงึ 2 เมตร ปลานกแกว้เป็นปลาสวยงามมปีากและขากรรไกรทีแ่ขง็แรงคลา้ย

นกแก้ว มฟีนัหลายแถวกนิสาหร่ายและปะการงัเป็นอาหารโดยจะกดัทัง้ก้อนปะการงัและจะ

ย่อยตวัปะการงัส่วนโครงแขง็ของปะการงันัน้ จะขบัถ่ายออกมาเป็นเศษละเอยีดใหก้ลายเป็น

เมด็ทรายละเอยีด 

สตัวท่ี์มีผิวหนังเป็นปุ่ ม  อาศยัในแนวปะการงั ได้แก่ ปลงิทะเล หอยเม่น และดาว

ทะเล 

หอยทะเล มหีลายชนิด มรีูปร่างกลม มหีนามที่ผวิ บางชนิดหนามสัน้ บาง

ชนิดหนามยาว หอยเม่นทีพ่บโดยทัว่ไปจะมสีดีํา หนามเปราะ ตําไดง้่าย หอยเม่นทีนิ่ยมเกบ็

มาทาํของทีร่ะลกึไดแ้ก่ หอยเมน่หนามสัน้ และหอยเมน่ดนิสอ 

ดาวทะเล มหีลายชนิดหลายส ีมลีําตวัและส่วนแขนที่แยกออกไปเป็นแฉก

คล้ายรศัมดีาว ดาวทะเลส่วนใหญ่มหีา้แฉก บางชนิดอาจมมีากกว่านัน้ ส่วนใหญ่กนิหอยแต่

ชนิดทีก่นิปะการงัเป็นอาหาร เรยีกวา่ ดาวมงกุฎหนาม 

ดาวมงกุฎหนาม หรอืที่เรยีกว่าปลาดาวหนามนัน้ เป็นสตัว์ที่ไม่มกีระดูกสนั

หลงั รปูรา่งมลีกัษณะเป็นแฉกคลา้ยดาวและมหีนามอยูบ่นผวิหนงัรอบตวั บรเิวณใตแ้ขนทีเ่ป็น

แฉกแต่ละแขนจะมขีาเป็นหลอดสัน้ เรยีงกนัเป็นแถวสําหรบัใช้จบัอาหารและเคลื่อนที่ ซึ่ง

เป็นไปอย่างเชื่องช้า ดาวมงกุฎหนามกินเน้ือเยื่อของปะการงัเป็นอาหาร โดยใช้ส่วนของ

กระเพาะออกมาอยูท่ีบ่รเิวณปาก แลว้ปล่อยน้ํายอ่ยเพื่อยอ่ยเน้ือเยื่อของปะการงั ปะการงัทีถู่ก

กนิจะปรากฏเป็นรอยหนิปนูสขีาว ต่อมาซากหนิปนูน้ีจะถูกปกคลุมดว้ยสาหรา่ยสเีขยีวแกมน้ํา

เงนิ และโครงหนิปนูกจ็ะผกุรอ่นแตกหกัไปในทีส่ดุ 
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7. ปัญหาความเส่ือมโทรมของแนวปะการงั 
 

เป็นทีท่ราบกนัดวี่าระบบนิเวศแนวปะการงัเป็นระบบนิเวศทีม่คีวามซบัซอ้นมากระบบ

หน่ึง อกีทัง้มนุษยย์งัมคีวามเขา้ใจถงึระบบนิเวศแนวปะการงัน้ีน้อยมาก จงึทําใหเ้กดิปญัหา

ความเสือ่มโทรมของแนวปะการงั อนัเน่ืองมาจากสาเหตุทีจ่าํแนกไดด้งัน้ี 

การเส่ือมสลายของปะการงัโดยการกระทาํของมนุษย ์7.1 

1. การเกบ็ปะการงัไปเป็นของทีร่ะลกึ ซึง่ทุกกิง่กา้นของปะการงักวา่จะเตบิโตได้

นบัเป็นเวลารอ้ยปี หรอืการเกบ็ปะการงัไปขาย เช่น ทีอ่นิโดนีเซยี มปีญัหาขุดปะการงัไปขาย

และเกบ็ซากหนิของหอยมอืเสอืสง่เขา้โรงงานทาํกระเบือ้งถงึขนาดขดุเกาะหมดไปเป็นเกาะ ๆ  

2. การทิ้งสมอเรือและการถอดสมอเรือในแนวปะการงั เป็นการทําลายแนว

ปะการงัที่รุนแรงที่สุด เพราะสมอเรอืลงไปกระทบและครูดแนวปะการงั ทําลายปะการงัให้

แตกหกัไปเป็นทางยาว 

3. การปล่อยน้ําเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรมและน้ําทิง้จากชุมชนลงทะเล ทาํให้

ปะการงัตาย เพราะปะการงัจะมชีวีติอยู่ไดใ้นบรเิวณทีม่น้ํีาทะเลใสและแสงแดดส่องถงึเท่านัน้ 

และน้ําทิง้จากชุมชนทีม่อีนิทรยีส์ารมากเป็นปุ๋ ยอย่างดใีหส้าหร่าย ทาํใหเ้ตบิโตรวดเรว็มากปก

คลุมปะการงัจนตาย 

4. การก่อสรา้งบรเิวณชายหาด เชน่ ก่อสรา้งอาคาร สรา้งถนนทาํใหต้ะกอนไหล

ลงสูท่ะเลทาํใหน้ํ้าขุน่ขน้ 

5. เช่นเดยีวกบัการทําเหมอืงแร่ ความขุ่นขน้ของน้ําและตะกอนทีต่กทบัถมบน

แนวปะการงัทาํใหป้ะการงัตาย 

6. การระเบดิปลา เป็นการทาํลายปะการงัทีร่นุแรงเชน่เดยีวกบัการทอดสมอเรอื 

การระเบดิปลาทาํใหป้ะการงัทีส่รา้งตวัมานบัพนัปีตอ้งแหลกละเอยีดในพรบิตา การระเบดิปลา 

พบมากในบรเิวณแนวปะการงัในฝ ัง่อนัดามนัและอา่วไทยตอนล่าง ทาํลายปลาทุกชนิด และทาํ

ความเสยีหายใหก้บัปะการงัและสตัวน้ํ์าเกาะตดิประเภทอื่น 

7. การทิ้งขยะลงทะเลเกดิจากการกระทําของนักท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ มทีัง้

ขวดแกว้ กระป๋อง ถุงพลาสตกิ 
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8. การใชส้ารเคมหีรอืชะแลงงดัปะการงัเพื่อเกบ็หอยมอืเสอื ลว้นทําใหป้ะการงั

ตาย 

9. การท่องเที่ยวในแนวปะการงั กจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการท่องเที่ยวในแนว

ปะการงั ทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อระบบนิเวศแนวปะการงัได ้มดีงัน้ี 

1. การเดนิเล่นในแนวปะการงั นักท่องเที่ยวมกีารสมัผสัปะการงัและทําให้

ปะการงัหรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ แตกหกั แต่อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวแบบน้ีทําให้เกิดการ

แตกหกัของปะการงัและสิง่มชีวีติอื่น ๆ น้อยมาก เพราะบนทางเดนิมกัเป็นพืน้ทรายไม่ค่อยมี

ปะการงัหรอืสิง่มชีีวิตอื่น ๆ มาขวางทาง แต่ก็อาจมกีารดดัแปลงทางเดิน โดยการขุดย้าย

ปะการงัออกนอกทางเดนิเพื่อความสะดวกและปลอดภยัต่อนกัท่องเทีย่ว นอกจากน้ีผลกระทบ

อื่น ๆ ไดแ้ก่การฟุ้งกระจายของตะกอนทราย การใหอ้าหารปลาส่งผลใหพ้ฤติกรรมของปลา

เปลีย่นไป 

2. การดําน้ําแบบ Snorkelling นักดําน้ํามกัดําน้ําอยู่บรเิวณ reef flat มี

ความลกึประมาณ 6 เมตร นกัดาํน้ําแบบ snorkelling จะสมัผสัปะการงัโดยใชเ้ทา้มากกว่าเรอื 

เพราะนักดําน้ําประเภทน้ีมกัไม่ค่อยเคยชนิกบัการดําน้ําจงึมกัยนืพกับนปะการงั ซึ่งบรเิวณที่

เป็น reef flat มกัเป็นบรเิวณที่มรีะดบัน้ําค่อนขา้งตื้น ดงันัน้โอกาสในการถูกสมัผสัจงึมี

มากกวา่ 

3. การดําน้ําแบบ Scuba นักดําน้ําส่วนมากเป็นผูม้ปีระสบการณ์และมี

ทกัษะการดาํน้ําและควบคุมการทรงตวัไดด้ ีแมจ้ะมกีารสมัผสัปะการงัแต่กร็ะมดัระวงัไมใ่หเ้กดิ

การแตกหกัเสยีหาย การสมัผสัปะการงัเกดิจากเทา้มากกว่าอยา่งอื่น เพราะตอ้งโบกเทา้ไป-มา

สาํหรบัการเคลื่อนทีแ่ละการทรงตวั ซึง่การสมัผสัจากเทา้น้ีส่วนมากเกดิจากความไม่ตัง้ใจ ไม่

เหมอืนการสมัผสัโดยมอื เช่น การจบัเพื่อช่วยการทรงตวัขณะถ่ายรูปใต้น้ํา เมื่อเปรยีบเทยีบ

ระหว่างการดาํน้ําในแต่ละวธิ ีพบว่าการดาํน้ําแบบ Scuba และ Snorkelling จะสมัผสัปะการงั

และสิ่งมชีีวิตอื่น ๆ ในทะเลเฉลี่ยมากกว่าการเดินเล่นในแนวปะการงั และการดําน้ําแบบ 

Snorkelling ทาํใหเ้กดิการแตกหกัจากการสมัผสัมากกวา่การดาํน้ําแบบอื่น ๆ 
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ปัญหาท่ีเกิดจากธรรมชาติ 7.2 

ในประเทศไทยมปีญัหาทีเ่กดิจากธรรมชาต ิดงัน้ี 

1. ถูกทาํลายโดยคลื่นลมและพายทุีร่นุแรง ทาํใหก้ิง่กา้นของปะการงัแตกหกัลง 

2. ถูกสตัวท์ะเลบางชนิดกนิเป็นอาหาร เช่น ปลานกแกว้ทีก่ดักนิโครงแขง็ของ

ปะการงั ปลาผเีสือ้และสตัวบ์างชนิดทีอ่าศยัอยูใ่นแนวปะการงั พวกฟองน้ํา หนอน หอยทีเ่จาะ

ปะการงัเป็นโพรงเพือ่อยูอ่าศยั 

3. สตัวท์ะเลบางชนิดกนิเน้ือเยื่อของปะการงั เช่น ดาวมงกุฎหนาม หรอืหอย

ประเภทฝาเดยีว ดาวมงกุฎหนามแพรร่ะบาดไปทัว่โลก ในไทยพบมากทีเ่กาะ อาดงั ราว ีเกาะ

พพี ีเกาะรอกและเกาะภเูกต็ 

4. การเพิม่อุณหภูมขิองน้ําทะเล ทําใหป้ะการงัสซีดีลง และปลาบางชนิด เช่น 

ปลาอนิเดยีแดงและปลาการต์ูน ซึง่ตอ้งพึง่พาปะการงัหายไป 

5. การระเบดิของภเูขาไฟ ฝนตกหนกัผดิปกตเิป็นสาเหตุใหป้ะการงัตายได ้

 

8. แนวทางการอนุรกัษ์ปะการงั 
 

การขยายความเจรญิอย่างรวดเรว็ของบา้นเมอืงตามกระแสโลกาภวิตัน์ ไดส้่งผลใหม้ี

การนําเอาทรพัยากรชายฝ ัง่มาใชป้ระโยชน์อยา่งมากมายมหาศาล รวมทัง้การพฒันาทีม่ผีลทัง้

ทางตรงและทางออ้มต่อทรพัยากรชายฝ ัง่ จนทําใหส้ถานภาพของแหล่งทรพัยากรชายฝ ัง่ตก

อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมอย่างน่าเป็นห่วง แนวปะการงัเป็นทรพัยากรทีม่คีวามเปราะบางอย่าง

ยิ่ง และต้องใช้เวลานานมากกว่าที่จะฟ้ืนคืนสภาพ การป้องกันความเสียหายและรู้จกัใช้

ประโยชน์อย่างชาญฉลาด จงึเป็นหนทางที่จะอนุรกัษ์แนวปะการงัใหค้งอยู่คู่กบัชายฝ ัง่ทะเล

ไทยยัง่ยนื ซึง่มวีธิกีาร ดงัน้ี 

1. นักท่องเทีย่วต้องไม่ทิง้ขยะลงทะเล ต้องไม่เกบ็หรอืซื้อหาปะการงัเป็นของทีร่ะลกึ 

เพราะปะการงัเตบิโตชา้ตอ้งใชเ้วลานบัพนัปี และยงัทาํใหส้ญูเสยีแหล่งอาหารในทะเล 

2. การวางทุ่นจอดเรอื เป็นวธิทีี่ใช้เพื่อลดปญัหาจากการทิ้งสมอเรอืในแนวปะการงั 

แต่การวางทุ่นจอดเรือบางครัง้ยงัขาดข้อมูลที่ดีพอ อาจทําให้เกิดปญัหา เช่น การวางทุ่น
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จํานวนมากเกนิไปในพืน้ทีข่นาดเลก็ ทําใหน้ักดําน้ํามาใชพ้ืน้ทีม่าก เกดิผลกระทบจากการดํา

น้ําต่อแนวปะการงั 

3. คนทอ้งถิน่ตอ้งไมเ่กบ็ปะการงัขึน้มาขาย 

 

 นโยบายและมาตรการการจดัการปะการงัของประเทศ 

1. จดัการปะการงัโดยสอดคลอ้งทางนิเวศวทิยา เศรษฐกจิมกีารกําหนดเกณฑก์ารใช้

ประโยชน์ในแนวปะการงั 

2. ลดปญัหาความเสื่อมโทรมของแนวปะการงั มกีารนําเทคโนโลยมีาปรบัใชก้บัพืน้ที ่

ป้องกนัผลกระทบจากโครงการพฒันาชายฝ ัง่ มกีารออกกฎหมายบงัคบั วางแผนการจดัการ

ปะการงัระดบัทอ้งถิน่ 

3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครองปะการงั ให้ตระหนักถึงคุณค่า 

กาํหนดหลกัสตูรการคุม้ครองปะการงัในโรงเรยีนและมหาวทิยาลยั 

4. ปรบัปรุงกฎ ระเบยีบ และองคก์ารเพื่อเป็นกรอบในการจดัการทรพัยากรปะการงั 

วางแผนจดัการอุทยานแห่งชาตทิางทะเล ใหม้กีารตดิตามและตรวจสอบปะการงัทัว่ประเทศ

อยา่งต่อเน่ือง 

5. ศกึษาวจิยัเพือ่พฒันาเทคโนโลยใีนการคุม้ครองปะการงั 

 ในความเป็นจรงิ นโยบายและมาตรการที่จดัทําขึน้ประสบความสําเรจ็น้อยมาก เมื่อ

เทียบกับสถานการณ์ของแนวปะการงัในประเทศไทย อันอาจเกิดจากปญัหาด้านต่าง ๆ 

โดยเฉพาะความไม่เขา้ใจในแนวทางจดัการอย่างแท้จรงิ การจดัการแนวปะการงัจะต้องยดึ

หลกัเกณฑว์่า “การป้องกนัย่อมดกีว่าฟ้ืนฟู” การป้องกนัทีไ่ดผ้ลลงทุนน้อยกว่าฟ้ืนฟู ดว้ยการ

สนับสนุนท้องถิ่นในการจดัทําแผนและการจดัการแนวปะการงั โดยคํานึงถึงศกัยภาพของ

ตนเอง การจดัการแนวปะการงัมใิช่ทําไดโ้ดยงา่ย ตอ้งอาศยันกัวชิาการและการศกึษาในพืน้ที ่

จําเป็นต้องมงีบประมาณและค่าใช้จ่าย แนวทางการจดัการไม่สามารถทําสําเรจ็ได้ด้วยการ

ประชุมหรอืเปิดหนังสอือ่านเพยีงอย่างเดยีว นอกจากน้ีจะต้องสนับสนุนแผนงานสรา้งความ

ตระหนักในคุณค่าทรพัยากรแนวปะการงั สนับสนุนกลุ่มอาสาสมคัร ผูใ้ช ้และสาธารณชน ให้

เขา้ไปมสีว่นรว่มในการป้องกนัแนวปะการงั 


