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บทคัดย่อ 
 ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวเกิดขึ้นจากปัจจัยของสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความเค็ม 
หรือ ความเข้มแสง ที่เปลี่ยนแปลง  โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีปริมาณน้้าจืดไหลลงสู่ทะเลมากผิดปกติ 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ท้าให้ปัจจัยสภาวะแวดล้อมมีความแปรปรวนเพ่ิมมากขึ้น  
การศึกษาครั้งนี้ จึงศึกษาผลจากการเปลี่ยนแปลงความเค็มแบบเรื้อรังต่อการฟอกขาวของปะการัง 
เขากวาง Acropora millepora โดยการเพ่ิมและลดระดับความเค็มทีละน้อย (2 psu ต่อวัน) ซึ่งพบว่า 
ปะการังเขากวาง A. millepora มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มแบบเรื้อรังในช่วงแคบ 
เมื่อความเค็มลดลงถึง 26 psu หรือเพ่ิมขึ้นถึง 34 psu ปะการังแสดงลักษณะของการหลุดล่อนของ
เนื้อเยื่อ (tissue sloughed-off) และเมื่อน้าปะการังที่แสดงลักษณะดังกล่าวไปฟ้ืนตัวในทะเล พบว่า 
ปะการังไม่สามารถฟ้ืนตัวได้ ซึ่งแตกต่างกับปะการังที่แสดงลักษณะของสีทีซี่ดเมื่อการลดหรือเพ่ิมความเค็ม
ในระดับที่ต่้ากว่า  ซึ่งเมื่อน้าปะการังเหล่านี้ไปฟ้ืนตัวในทะเลพบว่า ปะการังทั้งหมดที่มีสีซีดนั้น สามารถ
ฟ้ืนตัวได้ 100% 
ค าส าคัญ:  ปะการังฟอกขาว  ปะการังเขากวาง  ความเค็ม  การฟ้ืนตัว 
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Abstract 
 Mass bleaching of corals has been frequently occurred in Thailand.  Environmental 
stresses such as temperature, salinity, and solar radiation, are contributing factors to 
bleaching of corals.  In this study, effects of chronic salinity stress on corals were conducted 
to determine whether how long corals could tolerate to the salinity changes.  The results 
from the chronic tests showed that experimented corals were first bleached and later had 
tissues sloughed off when salinity levels reached either 26 or 34 psu.  However, when 
experimented corals were brought for a recovery, bleached corals were able to recover 
100% while corals that had tissues sloughed off were not be able to recover. 
Keywords:  Bleaching, Staghorn coral, Salinity, Coral recovery 
 
บทน า 
 ระบบนิเวศแนวปะการัง เป็นระบบนิเวศที่มีความส้าคัญต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตจ้านวนมาก  
เนื่องจากมีโครงสร้างที่สลับซับซ้อน ท้าให้สิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดทั้งพืชและสัตว์เข้ามาอยู่อาศัยและใช้
ประโยชน์ นอกจากความส้าคัญเชิงระบบนิเวศแล้ว แนวปะการังยังมีความส้าคัญในเชิงเศรษฐกิจด้วย โดยเป็น
แหล่งการประมงและแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ อย่างไรก็ตามในช่วงสองทศวรรษที่
ผ่านมา การเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว (coral bleaching) ทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้แนว
ปะการังหลายแห่งทั่วโลกเกิดความเสื่อมโทรม ทั้งนี้ ปัจจัยทางกายภาพที่ท้าให้ปะการังเกิดการฟอกขาว 
ได้แก่ อุณหภูมิ ความเค็ม และความเข้มแสง เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อปะการัง
โดยตรง เนื่องจากปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เมื่อสภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลง ปะการังจึง
ได้รับผลโดยตรง พร้อมทั้งส่งผลต่อสาหร่ายซูแซนเทลลี (zooxanthellae) ซึ่งเป็นสาหร่ายสีน้้าตาลเซลล์เดียว
ในสกุล Symbiodinium ที่อาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อปะการัง โดยเมื่อปะการังเกิดความเครียดจากสภาวะแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลง สาหร่ายซูแซนเทลลีจึงเคลื่อนตัวออกจากเนื้อเยื่อดังกล่าว อันเป็นการสูญเสียสีสันของปะการัง
ที่มาจากรงควัตถุของสาหร่ายซูแซนเทลลี ส่งผลให้ปะการังกลับกลายเป็นสีขาว หรือที่เรียกว่า เกิดการฟอก
ขาวขึ้น และอาจตายในที่สุด ทั้งนี้ในพ้ืนที่อ่าวไทยตอนบนซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับผลจากมวลน้้าจืดปริมาณมากที่
ไหลลงสู่ทะเล ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับอิทธิพลของความเค็มที่ต่้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของ
การฟอกขาวของปะการังในพ้ืนที่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังขาดการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงความเค็ม
ต่อการฟอกขาวของปะการังในประเทศ  การศึกษาครั้งนี้จึงมีความส้าคัญยิ่งในการทราบถึงช่วงความทนทาน
ที่ปะการังเขากวางสามารถด้ารงชีวิตได้เมื่อระดับความเค็มเกิดการเปลี่ยนแปลง รวมถึง เพ่ือทราบถึง
ความสามารถในการฟ้ืนตัวของปะการังจากการฟอกขาวด้วยปัจจัยดังกล่าวเมื่อความเค็มกลับสู่ภาวะปกติ 
จากผลการทดลองสามารถน้าไปใช้ในฐานข้อมูลการฟอกขาวของปะการังที่มีผลจากความเค็มได้ รวมถึง 
สามารถน้าไปใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดการแนวปะการังหากมีการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. ศึกษาผลจากการเปลี่ ยนแปลงความเค็มแบบเรื้ อรั งต่อการฟอกขาวของปะการั ง 
เขากวาง Acropora millepora  
  2. ศึกษาความสามารถในการฟ้ืนตัวภายหลังจากการฟอกขาวที่เกิดจากปัจจัยความเค็มแบบ
เรื้อรังของปะการังเขากวาง Acropora millepora 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว (coral bleaching) เกิดจากการที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายซูแซน
เทลลี (zooxanthellae) Genus Symbiodinium ซึ่งเป็นสาหร่ายสีน้้าตาลเซลล์เดียวที่ร่วมอาศัยอยู่
ภายในเนื้อเยื่อของปะการัง ท้าให้การเติบโตของปะการังลดลงและพบอัตราการตายที่เพ่ิมสูงขึ้น 
(Douglas, 2003)  การฟอกขาวของปะการังเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยทางชีวเคมี  ปัจจัยทาง
ชีวภาพ และ ปัจจัยทางกายภาพ  เช่น การที่ระดับอุณหภูมิหรือความเข้มแสงสูงขึ้น (Hoegh-Guldberg, 
1999) ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการสูญเสียสาหร่ายซูแซนเทลลีของปะการังเท่านั้น แต่ยังเพ่ิมโอกาสให้กับ
ปะการังมีการตายเพิ่มมากขึ้น  อันเป็นผลมาจากประสิทธิภาพในการน้าคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้เพ่ือการ
เติบโตของปะการังลดลง (Brown, 1997) ทั้งนี้ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวเกิดขึ้นได้ทั้งในภาวะที่
อุณหภูมิของน้้าทะเลสูงขึ้นหรือแม้กระทั่งลดลง นอกจากนั้นความทนทานต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงของ
ปะการังยังขึ้นอยู่กับระดับความเค็มเช่นกัน (Coles and Jokiel, 1978) ปะการังโดยปกติมีความทนทาน
ต่้าต่อระดับความเค็มที่เปลี่ยนแปลง พบว่า เมื่อระดับความเค็มสูงขึ้นถึง 42 psu หรือลดลงถึง 10 psu 
ปะการังมีอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงและอัตราการหายใจที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปะการังในระดับ
ความเค็มปกติ  เนื่องจากจากปริมาณคลอโรฟิลล์ต่อเซลล์สาหร่ายซูแซนเทลลีมีค่าลดลง ซึ่งสอดคล้องกับ
การสังเคราะห์ด้วยแสงที่ลดลง (Muthiga and Azmant, 1987)  นอกจากนั้น ในกรณีของปะการังอ่อน 
Sarcophyton spp. พบว่า เกิดการฟอกขาวและความเสียหายของเนื้อเยื่อจากการเปลี่ยนแปลงความเค็ม
แบบเรื้อรังที่ระดับความเค็มที่ลดลงถึง 16 psu หรือเพ่ิมขึ้นถึง 40 psu (Chavanich et al., 2009)  
อย่างไรก็ตาม การฟ้ืนตัวของปะการังภายหลังจากการฟอกขาวนั้นพบว่า ปะการังสามารถพ้ืนตัวได้ทั้ง
โคโลนีหรือเฉพาะบางส่วนของโคโลนี ขึ้นอยู่กับสาเหตุของการฟอกขาว ระดับความรุนแรง รวมถึง ความ
แตกต่างของสายพันธุ์ของสาหร่ายซูแซนเทลลีที่ร่วมอาศัย (Baker, 2003 ; Arthur et.al., 2006)    
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การเก็บตัวอย่างปะการัง 
 ท้าการเก็บตัวอย่างชิ้นส่วนของปะการังเขากวาง Acropora millepora (Ehrenberg, 1834) 
ขนาดประมาณ 4 – 5 เซนติเมตร จากโคโลนีปะการังที่มีขนาดความกว้างต่้าสุดไม่ต่้ากว่า 15 เซนติเมตร 
จากแนวปะการังบนเขื่อนกันคลื่น เกาะเตาหม้อ อ้าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยใช้ ค้อนและสิ่ว 
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น้าชิ้นส่วนดังกล่าวมาตัดแบ่งให้ได้ขนาดใกล้เคียงกัน แล้วน้าไปยึดติดกับวัสดุที่ใช้เป็นฐานก่อนน้าไปปรับ
สภาพ (acclimation) ในตู้กระจกทดลองที่มีปริมาตรน้้า 30 ลิตร ในสภาวะปกติที่ให้อากาศและน้้าทะเล
ธรรมชาติที่ผ่านการกรองทรายไหลเวียนตลอดเวลา เป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน เพ่ือให้ชิ้นส่วนของ
ปะการังตัวอย่างสร้างหินปูนเคลือบวัสดุที่ใช้เป็นฐานนั้น  จากนั้นจึงน้าไปใช้ในการศึกษาผลของความเค็ม
ต่อการฟอกขาวและการฟ้ืนตัวของปะการังต่อไป ณ โรงเพาะขยายพันธุ์ปะการังเกาะแสมสาร พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จังหวัดชลบุรี   
 การศึกษาผลของความเค็มแบบเรื้อรังต่อการฟอกขาวของปะการัง 
 ประกอบไปด้วย 3 ชุดการทดลอง ดังนี้  
 ชุดการทดลองที่ 1 เป็นชุดการทดลองที่ลดระดับความเค็ม จากความเค็มปกติ (30 psu) ทุกวัน 
วันละ 2 psu โดยการเจือจางน้้าทะเลด้วยน้้าจืด 
 ชุดการทดลองที่ 2 เป็นชุดการทดลองที่เพ่ิมระดับความเค็ม จากความเค็มปกติ (30 psu) ทุกวัน 
วันละ 2 pus โดยการใช้เกลือสังเคราะห์ละลายด้วยน้้าทะเล 
 ชุดการทดลองที่ 3 เป็นชุดควบคุม โดยใช้น้้าทะเลธรรมชาติ 
ทั้งนี้ น้้าทะเลที่ใช้ในทุกชุดการทดลองเป็นน้้าทะเลธรรมชาติที่ผ่านการกรองด้วยทราย โดยให้อากาศและ
น้้าไหลเวียนตลอดเวลา เช่นเดียวกับช่วงปรับสภาพ  อนึ่ง ท้าการเตรียมน้้าทะเลที่ปรับระดับความเค็มต่าง 
ๆ เป็นเวลา 1 วัน ก่อนน้าไปใช้ในการทดลอง 
 การติดตามการฟื้นตัวของปะการังภายหลังจากการฟอกขาว 
 ใช้แผ่นเทียบสีของปะการังซึ่งดัดแปลงมาจากวิธีการของ Siebeck et al. (2006) เพ่ือเปรียบเทียบ
สีของปะการังปกติและสีของปะการังที่พบการฟอกขาว ทั้งนี้ ท้าการแยกปะการังที่แสดงลักษณะการฟอก
ขาว (สีที่ซีดลง) ทันที เพ่ือน้าไปฟ้ืนตัวในทะเลธรรมชาติซึ่งเป็นภาวะปกติ ท้าการติดตามผลการฟื้นตัวทุก
สัปดาห์ เป็นเวลา 1 เดือน โดยการด้าน้้าเพ่ือสังเกตการเปลี่ยนแปลงระดับความเข้มของสีปะการัง พร้อม
บันทึกข้อมูลการฟ้ืนตัวของปะการังในแต่ละชุดการทดลอง 
 การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ผลการทดลอง 
 ท้าการบันทึกภาพปะการังทุกชิ้นก่อนการทดลอง รวมถึง ในกรณีที่ขณะท้าการทดลองหากพบ
ปะการังทีม่ีสีซีดลง ได้ท้าการบันทึกภาพปะการังดังกล่าวอีกครั้ง นอกจากนั้น ท้าการบันทึกระยะเวลาที่ท้า
ให้ปะการังเกิดการฟอกขาวและระดับความเค็ม ณ ขณะนั้น รวมถึงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอ่ืนที่อาจเกิด
ขึ้นกับปะการังด้วย ท้าการเปรียบเทียบการฟอกขาวของปะการังโดยการวิเคราะห์แบบ Linear 
regression และนับจ้านวนปะการังที่ฟอกขาวเมื่อเวลาผ่านไปมาใช้ในการค้านวณ เช่นเดียวกับการ
ค้านวณความสามารถในการฟื้นตัวของปะการังภายหลังการฟอกขาว 
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ผลการวิจัย 
 จากการทดลองผลของความเค็มต่อการฟอกขาวของปะการัง พบการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ของปะการังตั้งแต่วันแรกของการทดลองที่มีการปรับระดับความเค็ม โดยสีของปะการังมีลักษณะที่ซีดลงที
ละน้อย ทั้งในชุดการทดลองที่ลดและเพ่ิมความเค็ม  เมื่อระยะเวลาผ่านไป ปะการังแสดงอาการที่มี
เนื้อเยื่อเริ่มหลุดล่อนออกจากโครงสร้างหินปูน (tissue sloughed-off) ทั้งนี้ ในชุดการทดลองที่ลดระดับ
ความเค็มพบว่า ในวันแรกของการทดลองที่ความเค็ม 28 psu พบปะการังฟอกขาว 15% เมื่อเทียบกับ
จ้านวนปะการังเริ่มต้นทั้งหมด ขณะทีว่ันที่สอง (26 psu) และวันที่สาม (24 psu) พบปะการังฟอกขาว 25 
และ 35 % ของปะการังท้ังหมด ตามล้าดับ (ภาพประกอบที่ 1)  ขณะเดียวกัน ชุดการทดลองที่เพ่ิมระดับ
ความเค็ม พบปะการังมีสีซีดลงเฉพาะวันแรกและวันที่สองของการทดลองเท่านั้น ซึ่งเท่ากับ 35% ของ
จ้านวนปะการังทั้งหมด (ภา พประกอบที่ 2) อย่างไรก็ตาม ณ เวลาทดลองเดียวกันพบปะการังที่แสดง
ลักษณะการหลุดล่อนของเนื้อเยื่อจากโครงสร้างหินปูนของทั้งสองชุดการทดลอง  อนึ่ง ไม่พบการฟอกขาว
ใดๆ ในปะการังชุดควบคุม  เมื่อน้าข้อมูลทั้งสองชุดการทดลองมาวิเคราะห์ Linear regression พบว่า 
ความชันของการทดลองที่เพ่ิมระดับความเค็ม (increased salinity (y=ax)) สูงกว่าชุดการทดลองที่ลด
ระดับความเค็ม (decreased salinity  (y=bx)) ดังนั้น ปะการังในชุดการทดลองที่เพ่ิมระดับความเค็มมี
ผลต่อสีที่ซีดลงและเกิดการหลุดล่อนของเนื้อเยื่อเร็วกว่าปะการังในชุดการทดลองที่ลดระดับความเค็ม 
ผลการทดลองดังกล่าวบ่งบอกถึง ระดับความเค็มที่เปลี่ยนแปลงทั้งเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากปกติเพียง 2 psu 
ก็สามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของปะการังได้ (ภาพประกอบที่ 1 และ 2)  
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ภาพประกอบที่ 1  เปอร์เซ็นต์การฟอกขาวของปะการังเขากวาง Acropora millepora ในชุดการ 
  ทดลองที่ลดระดับความเค็ม 
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ภาพประกอบที่ 2  เปอร์เซ็นต์การฟอกขาวของปะการังเขากวาง Acropora millepora ในชุดการ 
 ทดลองที่เพ่ิมระดับความเค็ม 
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 ส้าหรับผลการติดตามการฟ้ืนตัวภายหลังจากการฟอกขาวของปะการัง (ภาพประกอบที่ 3) 
ปรากฏว่าปะการังที่มีสีซีดจากการทดลองทั้งสองชุดการทดลองสามารถฟ้ืนตัวได้ 100% ขณะที่ปะการังที่
มีเนื้อเยื่อที่หลุดล่อนขณะทดลองไม่สามารถฟ้ืนตัวได้ (ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2) 
 

 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3  ลักษณะการฟอกขาวของปะการังและความสามารถในการฟ้ืนตัวของ 
 ปะการงัเขากวาง Acropora millepora  ก.) ลักษณะปะการังปกติ  
 ข.) ปะการังสีซีดลงขณะทดลอง ค.) ปะการังฟ้ืนตัวจากการฟอกขาว  
 ง.) ปะการังปกติก่อนการหลุดล่อนของเนื้อ จ.) ปะการังที่เกิดการหลุดล่อน 
 ของเนื้อขณะทดลอง ฉ.) ปะการังไม่สามารถฟ้ืนตัวจากการฟอกขาวได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ง. จ. ฉ. 

ก. ข. ค. 
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ตารางที่ 1  ความสามารถในการฟื้นตัวภายหลังจากการฟอกขาวของปะการังเขากวาง Acropora 
  millepora ในชุดการทดลองที่ลดระดับความเค็ม เมื่อน้าไปฟ้ืนตัวในทะเลธรรมชาติ 
  เป็นเวลา 1 เดือน  

ความเค็ม ลักษณะการฟอกขาว อัตราการฟื้นตัว 

28 psu ปะการังที่มีสีซีด 100% 

  ปะการังทีเ่นื้อเยื่อหลุดล่อน 0% 

26 psu ปะการังที่มีสีซีด 100% 

  ปะการังที่เนื้อเยื่อหลุดล่อน 0% 

24 psu ปะการังที่มีสีซีด 100% 

  ปะการังที่เนื้อเยื่อหลุดล่อน 0% 
 
ตารางท่ี 2  ความสามารถในการฟื้นตัวภายหลังจากการฟอกขาวของปะการังเขากวาง Acropora 
  millepora ในชุดการทดลองท่ีลดระดับความเค็ม เมื่อน้าไปฟ้ืนตัวในทะเลธรรมชาติ 
  เป็นเวลา 1 เดือน  

ความเค็ม ลักษณะการฟอกขาว อัตราการฟื้นตัว 

32 psu ปะการังที่มีสีซีด 100% 

  ปะการังที่เนื้อเยื่อหลุดล่อน 0% 

34 psu ปะการังที่มีสีซีด 100% 

  ปะการังที่เนื้อเยื่อหลุดล่อน 0% 

36 psu ปะการังที่มีสีซีด N/A 

  ปะการังที่เนื้อเยื่อหลุดล่อน 0% 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในกลุ่ม osmoconformer คือ พยายามรักษาความความเข้มข้นของ
สารละลายต่างๆ ภายในร่างกายให้คงที่  ผลจากการทดลองชี้ให้เห็นว่าปะการังมีความทนทานต่อการ
เปลี่ยนแปลงความเค็มได้ในช่วงแคบ เนื่องจากเม่ือท้าการปรับความเค็มเพ่ิมขึ้นหรือลดลงเพียง 2 psu พบ
ปะการังมีสีซีดลงในช่วงวันแรกของการทดลอง  ปะการังที่มีสีซีดเป็นปะการังที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ความ
หนาแน่นของสาหร่ายซูแซนเทลลีในเนื้อเยื่อปะการังลดลง ซึ่งอาจมีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์แสง 
(Kerswell  and Jones, 2003)  จากการศึกษาในชุดการทดลองที่เพ่ิมระดับความเค็มแบบเรื้อรัง 
พบปะการังแสดงการหลุดล่อนของเนื้อเยื่อเร็วกว่าชุดการทดลองที่ลดระดับความเค็มแบบเรื้อรัง  ซึ่ง
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สอดคล้องกับผลการทดลองลดระดับความเค็มจากปกติ (38 psu) ของปะการัง Stylophora pistillata 
ที่ทะเลแดง เป็น 36 และ 34 psu พบว่า ปะการังมีความเข้มข้นของโปรตีนลดลงเมื่อเทียบกับชุดควบคุม  
ขณะที่ชุดการทดลองที่เพ่ิมระดับความเค็มเป็น 40 psu เป็นเวลา 3 สัปดาห์ พบปะการังตายเมื่อสิ้นสุด
การทดลอง (Ferrier-Pages et al., 1999)  ซึ่งบ่งบอกว่า การที่ระดับความเค็มเพ่ิมขึ้นส่งผลต่อการฟอก
ขาวของปะการังรวดเร็วกว่าการที่ระดับความเค็มลดลง (Ferrier-Pages et al., 1999)  นอกจากนั้น กรณี
ของแนวปะการังชายฝั่ง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณที่ระดับความเค็มมีการแปรปรวนจากหลายปัจจัย เช่น 
ฝน พายุ น้้าจืด เป็นต้น  จึงอาจท้าให้ปะการังในพ้ืนที่ดังกล่าวสามารถปรับตัวได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับความ
เค็มที่สูงกว่าปกติ  อย่างไรก็ตาม ผลการทดลองกับปะการัง Stylophora pistillata ในทะเลแดง โดยการ
ลดระดับความเค็มลงจากปกติ (39 psu) จนถึง 20 psu เมื่อน้าปะการังในแต่ละชุดการทดลองไป
ตรวจสอบด้วยวิธีการทางมิญชวิทยา (histology) พบว่า เนื้อเยื่อของปะการังได้รับความเสียหายและพบ
ความเสียหายรุนแรงเพ่ิมขึ้นหากปะการังอยู่ในสภาวะความเค็มต่้าเป็นเวลานาน   (Downs et.al., 2009)  
นอกจากนี้ ปะการังที่ฟอกขาวสามารถฟ้ืนตัวได้เป็นปกติ หรืออาจฟ้ืนตัวได้เพียงบางส่วน ขึ้นอยู่กับสาเหตุ
ที่ท้าให้เกิดการฟอกขาว รวมไปถึงระดับความรุนแรงของความเครียดที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายภายใน
ตัวปะการัง (Arthur et.al., 2006) การศึกษาการฟอกขาวของปะการังในประเทศ ส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้น
เกี่ยวกับการเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลง รวมถึง การควบคุมจ้านวนคนหรือกิจกรรมในพ้ืนที่เป็นหลัก  
อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยทางกายภาพอ่ืนที่ส่งผลต่อการฟอกขาวของปะการัง  ดังเช่นผลที่ได้จากการศึกษา
ในครั้งนี ้สามารถน้าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการปะการังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ทั้งนี้รวมถึง สามารถน้าไปเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย เรื่องการฟอก
ขาวและความสามารถในการฟ้ืนตัวของปะการังภายหลังจากการฟอกขาวได้ ในสถาบันการศึกษาหรือ
หน่วยงานที่สนใจต่อไป 
 
ค าขอบคุณ 
 โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษก
สมโภช  คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
กองทัพเรือ ในการสนับสนุนพ้ืนที่และอุปกรณ์ภาคสนามในการศึกษา  และขอขอบคุณ กลุ่มการวิจัย
ชีววิทยาแนวปะการัง ในการสนับสนุนการท้าวิจัย 
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