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บทคัดย่อ 
 เม่นทะเลหนามด า Diadema setosum เป็นสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังซึ่งสามารถครูดกิน
สาหร่ายบนแนวปะการัง อันเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ในการลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง ขณะเดียวกัน เม่นทะเล
หนามด ายังสามารถครูดกินปะการังได้เช่นกัน งานวิจัยนี้ จึงศึกษาประชากรของเม่นทะเลหนามด า 
D. setosum และลักษณะการครอบคลุมพ้ืนที่ของแนวปะการัง ในบริเวณหมู่เกาะแสมสาร อ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี โดยท าการวางแนวส ารวจ (line transect) ตามแนวปะการัง จากผลการศึกษา พบจ านวน
เม่นทะเลหนามด ามากที่สุดที่เกาะเตาหม้อและน้อยที่สุดที่เกาะจรเข้ (10.3 และ 0.2 ตัวต่อตารางเมตร 
ตามล าดับ)  ส าหรับสัดส่วนการครอบคลุมพ้ืนที่ของแนวปะการังนั้น พบว่า แนวปะการังที่เกาะหมู เกาะ
จระเข้ และ เกาะแรด มีเปอร์เซ็นต์การครอบคลุมพ้ืนที่ของปะการังแข็งมากที่สุด 3 อันดับแรก (70.2, 
56.7 และ 54.0% ตามล าดับ) ขณะที่เกาะเตาหม้อ เกาะแสมสาร และเกาะจวง พ้ืนที่ครอบคลุมส่วนใหญ่
เป็น พ้ืนหิน พ้ืนทราย/โคลน และซากปะการัง ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม บริเวณหมู่เกาะแสมสารโดยรวม
ทุกพ้ืนที่ ยังคงมีปะการังแข็งครอบคลุมพ้ืนที่แนวปะการังส่วนใหญ่ (32.4%) แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับการ
ครอบคลุมพ้ืนที่โดย พ้ืนหิน พื้นทราย/โคลน และ ซากปะการัง (23.5, 22.9 และ 15.3% ตามล าดับ) 
ค าส าคัญ:  เม่นทะเลหนามด า Diadema setosum, การครอบคลุมพ้ืนทีข่องแนวปะการัง, 
  หมู่เกาะแสมสาร 
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Abstract  
  Sea urchin is one of the bioeroders that can have an influence on reefs.  In this 
study, the population of sea urchin Diadema setosum on reefs at  Mu Ko Samae San, 
Sattahip, Chon Buri Province was investigated.  In addition, the substrate compositions 
(percentage coverage) in each reef were determined by using a line transect method. 
The results showed that the highest and lowest numbers of sea urchins were found at 
Ko Tao  Mo (10.3 individuals m-2) and Ko Chorakhe (0.2 individuals m-2) respectively. The 
highest percentage coverage of hard corals was found at the reefs of Ko Mu (70.2%), Ko 
Chorakhe (56.7%) and Ko Raet (54.0%) respectively.  Moreover, the highest ratio of 
percentage coverages at Ko Tao Mo, Ko Samae San and Ko Chuang was rocks, followed 
by sand/mud and coral rubbles respectively. Overall, at  Mu Ko Samae San, the 
percentage of hard coral coverage (32.4%) was the highest, but there was no significant 
difference when compared with other compositions (rocks, sand/mud and coral rubbles). 
Keywords: sea urchin Diadema setosum, coral coverage, Mu Ko Samae San 
 

บทน า 
 แนวปะการังมีบทบาทส าคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล เช่น เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งหลบซ่อน
ศัตรู แหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตในทะเล ท าให้ระบบนิเวศในแนวปะการังมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
ในปัจจุบันพบความเสื่อมโทรมของแนวปะการังที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการกระท าของมนุษย์ 
มลพิษทางทะเล สภาวะโลกร้อน รวมถึงการกัดกร่อนของสิ่งมีชีวิตในทะเล เช่น หอย 2 ฝา หนอนท่อ ดาว
มงกุฏหนาม ปลานกแก้ว และเม่นทะเลหนามด า เป็นต้น  
 เม่นทะเลหนามด า Diadema setosum (Leske, 1778) เป็นสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง มี
ลักษณะการกินอาหารแบบการครูดกิน โดยทั่วไปบทบาทส าคัญในแนวปะการังของเม่นทะเลหนามด า 
ได้แก่ การครูดกินสาหร่ายในแนวปะการัง อันเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ในการลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง 
ขณะเดียวกัน เม่นทะเลหนามด ายังสามารถครูดกินปะการังด้วย โดยจัดเป็นสัตว์ที่สามารถครูดกินปะการัง
ได้มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์ชนิดอื่นที่มีลักษณะการกินแบบเดียวกัน  จากการที่พบเม่นทะเลหนาม
ด า D. setosum เป็นจ านวนมากในระบบนิเวศแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี จึงท าการศึกษาจ านวนประชากรของเม่นทะเลหนามด า D. setosum และส ารวจสัดส่วนการ
ครอบคลุมพ้ืนทีข่องแนวปะการัง ในบริเวณดังกล่าว 
 
 
 



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
26 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

 

1577 | P a g e  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ศึกษาจ านวนประชากรของเม่นทะเลหนามด า D. setosum และศึกษาสัดส่วนการครอบคลุม
พ้ืนที่ของแนวปะการัง ในบริเวณหมู่เกาะแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 ปะการังเป็นสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง มีโครงสร้างแข็งซ่ึงเกิดจากการสะสมของแคลเซียม และ
มีการอาศัยร่วมกันแบบพึ่งพา (symbiotic) กับสาหร่ายเซลล์เดียวขนาดเล็กที่เรียกว่า สาหร่ายซูแซนเทลลี 
(zooxanthellae) โดยปะการังได้รับพลังงานจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของสาหร่ายดังกล่าว 
(Buddemeier et al., 2004)  พบการกระจายของปะการังตามแนวชายฝั่งบริเวณเขตร้อนเป็นส่วนใหญ่ 
และมีบทบาทที่ส าคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล เช่น เป็นแหล่งอาหาร แหล่งหลบซ่อนของสัตว์น้ า เป็นต้น 
(Freiwald, 2004)  ทั้งนี้ มีรายงานว่าสิ่งมีชีวิตประมาณ 25% ของมหาสมุทรอาศัยอยู่ในแนวปะการัง 
(Knowlton, 1992)  
 จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่พบการเสื่อมโทรมของแนวปะการังมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับใน
อดีต และมีแนวโน้มของการเสื่อมโทรมทีเ่พ่ิมข้ึนอีกในอนาคต  โดยมีสาเหตุหลายประการ เช่น การกระท า
ของมนุษย์ มลพิษทางทะเล สภาวะโลกร้อน และการรบกวนจากสิ่งชีวิตอ่ืน ในทะเล เป็นต้น (Cesar et 
al., 2004)  ทั้งนี้ การรบกวนปะการังที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตอาจเกิดในลักษณะการถูกครอบคลุมโดยสาหร่าย 
(Jompa and McCook, 2002) หรือถูกกัดกร่อนจากเพรียง ดาวมงกุฎหนาม ปลานกแก้ว และเม่นทะเล
หนามด า เป็นต้น (Keesing and Lucas, 1992; Mokady et al., 1996; Birkeland, 1997; Gregson et 
al., 2008)  
 เม่นทะเล D. setosum เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังซึ่งมบีทบาทในแนวปะการัง โดยท าหน้าที่เปิด
พ้ืนผิวในการลงเกาะให้แก่ตัวอ่อนปะการัง อันเป็นการควบคุมปริมาณสาหร่ายที่ครอบคลุมปะการังโดย
การกิน เป็นต้น (Coppard and Campbell, 2005; Hopkins, 2009)  ปัจจุบันพบว่า การที่จ านวนของ
เม่นทะเลลดลงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้การครอบคลุมพ้ืนที่ของปะการังลดลงด้วย เนื่องจากขาดสิ่งมีชีวิต
ที่สามารถควบคุมปริมาณสาหร่ายได ้จึงท าให้สาหร่ายมีปริมาณเพ่ิมข้ึนและครอบคลุมแนวปะการังได้อย่าง
รวดเร็ว (Chiappone et al., 2002) 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1. สถานที่ศึกษา 
 ท าการศึกษาบริเวณแนวปะการังหมู่เกาะแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รวม 9 พ้ืนที่ ได้แก่ 
เกาะคราม หาดดงตาล (อ่าวสัตหีบ) เกาะเตาหม้อ เกาะหมู เกาะจรเข้ เกาะแสมสาร เกาะแรด เกาะจวง และ 
เกาะจาน (ภาพประกอบที่ 1)  
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ภาพประกอบที่ 1  พ้ืนที่ศึกษาบริเวณหมู่เกาะแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รวม 9 พ้ืนที่ 
  ประกอบด้วย A) เกาะคราม; B) หาดดงตาล (อ่าวสัตหีบ); C) เกาะเตาหม้อ;  
  D) เกาะหมู; E) เกาะจรเข้; F) เกาะแสมสาร; G) เกาะแรด; H) เกาะจวง; และ 
  I) เกาะจาน 
 
   2. การศึกษาประชากรของเม่นทะเลหนามด าและการครอบคลุมของพ้ืนที่ผิวในแนวปะการัง 
 วางแนวส ารวจ (line transect) ตามแนวปะการัง (ภาพประกอบที่ 2) ความยาว 50 เมตร 
จ านวน 3 แนวส ารวจต่อพ้ืนที่ นับจ านวนประชากรเม่นทะเลหนามด าโดยนับรวมในพ้ืนที่ด้านข้างของแนว
ส ารวจห่างออกไปด้านละ 2 เมตร เพ่ือค านวณจ านวนประชากรเม่นทะเลหนามด าต่อพ้ืนที่  และทุก ๆ 0.5 
เมตรของแนวส ารวจ นอกจากนั้น ท าการจ าแนกลักษณะการครอบคลุมพ้ืนที่ของแนวปะการัง โดยระบุ
พ้ืนที่ดังกล่าว เป็น ปะการังแข็ง สาหร่าย พ้ืนหิน ซากปะการัง พ้ืนทราย/โคลน และอ่ืน ๆ (เช่น ปะการัง
อ่อน ฟองน้ า หรือลักษณะต่าง ๆ ของพ้ืนที่)  จากนั้น จึงน าข้อมูลดังกล่าวมาค านวณเป็นร้อยละของการ
ครอบคลุมพ้ืนทีข่องแนวปะการังนั้น ๆ  
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ภาพประกอบที่ 2 การวางแนวส ารวจ (line transect) ตามแนวปะการังเพ่ือศึกษาจ านวน 
  ประชากรเม่นทะเลหนามด า D. setosum และศึกษาสัดส่วนการครอบคลุม 
 พ้ืนที่ของแนวปะการัง 
 
   3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 น าผลการศึกษามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแบบ One way ANOVA ในแต่ละตัวแปร 
เพ่ือค านวณความแตกต่างของจ านวนประชากรเม่นทะเลหนามด า  และสัดส่วน (เปอร์ เซ็นต์ ) 
การครอบคลุมพ้ืนทีข่องแนวปะการัง  
 
ผลการวิจัย 
 จ านวนประชากรของเม่นทะเลหนามด า D. setosum ในแนวปะการัง บริเวณหมู่เกาะแสมสาร 
แสดงในภาพประกอบที่ 3 โดยพบจ านวนเม่นทะเลหนามด าโดยเฉลี่ย 3.05 ± 0.88 ตัวต่อตารางเมตร ซึ่งมี
จ านวนแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (P < 0.05) ทั้งนี้ พบจ านวนเม่นทะเลมากที่สุดบริเวณเกาะเตาหม้อที่ 
10.25 ± 0.20 ตัวต่อตารางเมตร และพบน้อยที่สุดที่บริเวณเกาะจรเข้ที่ 0.17 ± 0.04 ตัวต่อตารางเมตร 
(ภาพประกอบที่ 3 และ 4) 
 ส าหรับสัดส่วนการครอบคลุมพ้ืนที่ของแนวปะการัง (ภาพประกอบที่ 5) พบว่า แนวปะการังที่
เกาะหมู เกาะจรเข้ และเกาะแรด มีเปอร์เซนตป์ะการังแข็งที่ครอบคลุมพ้ืนที่ดังกล่าวมากที่สุด ที่ 70.21 ± 
1.49, 56.69 ± 2.57 และ 54.01 ± 9.32 % ตามล าดับ ขณะที่มีเพียงเกาะจระเข้และหาดดงตาล (อ่าวสัต
หีบ) เท่านั้นที่พบมีการครอบคลุมพ้ืนที่ของสาหร่าย (10.20 ± 4.45 และ 8.13 ± 4.72 % ตามล าดับ)  
ทั้งนี้ แนวปะการังที่เกาะเตาหม้อส่วนใหญ่เป็นพ้ืนหิน (61.25 ± 7.47 %) แต่แนวปะการังในพ้ืนที่อ่ืน 
ได้แก่ เกาะคราม เกาะแสมสาร เกาะจาน เกาะจวง และ หาดดงตาล (อ่าวสัตหีบ) พบซากปะการัง ทราย/
โคลน ครอบคลุมพ้ืนที่เป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม เมื่อท าการประเมินลักษณะการครอบคลุมพ้ืนที่ของ
แนวปะการังโดยรวมของหมู่เกาะแสมสาร (ภาพประกอบที่ 6) พบว่า พ้ืนที่แนวปะการังส่วนใหญ่ยังคงถูก
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ครอบคลุมด้วยปะการังแข็ง (32.39 ± 4.65 %) แต่ไม่พบความแตกต่างจากการครอบคลุมด้วยซาก
ปะการัง  พ้ืนทราย/โคลน และพ้ืนหิน ที่มีสัดส่วนในการครอบคลุมที่ 23.48 ± 4.35, 22.86 ± 3.25 และ 
15.26 ± 2.25 % ตามล าดับ 

 
ภาพประกอบที่ 3 จ านวนประชากรเม่นทะเลหนามด า D. setosum ในแนวปะการังของพื้นที่ 
  ต่าง ๆ บริเวณหมู่เกาะแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ตัวอักษร a – c 
  แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05)) 

 

 
 
ภาพประกอบที่ 4 เม่นทะเลหนามด า D. setosum บนโขดหิน บริเวณแนวปะการัง หมู่เกาะ 
  แสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

bc
B 

c 

a 

b 

bc bc 
c c c c 

d 
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ภาพประกอบที่ 5 สัดส่วนการครอบคลุมพ้ืนที่ของแนวปะการัง บริเวณหมู่เกาะแสมสาร อ าเภอ 
  สัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
 

 
ภาพประกอบที่ 6  สัดส่วนการครอบคลุมพ้ืนที่ของแนวปะการังโดยรวม บริเวณหมู่เกาะแสมสาร 
  อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ตัวอักษร a – b แสดงความแตกต่างอย่างมี 
  นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05)) 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาจ านวนประชากรเม่นทะเลหนามด า D. setosum แสดงให้เห็นว่าบริเวณแนว
ปะการังของเกาะเตาหม้อ มีจ านวนเม่นทะเลหนามด ามากที่สุด ซึ่งแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนอย่างมีนัยส าคัญ 
(P < 0.05) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพ้ืนที่ดังกล่าว เป็นแนวกันคลื่นที่ประกอบด้วยก้อนหินขนาดใหญ่ที่มี
ปะการังจ านวนมากขึ้นครอบคลุม จึงส่งผลให้สาหร่ายซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยพ้ืนที่ในการลงเกาะมี
ปริมาณมากขึ้น ดังนั้น เม่นทะเลหนามด าซึ่งครูดกินสาหร่ายเป็นอาหารย่อมมีปริมาณมากขึ้นด้วยเช่นกัน 
(Tuya et al., 2001) ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบจ านวนประชากรเม่นทะเลหนามด าในพ้ืนที่อ่ืนซึ่งมีการศึกษา 

ab a 

a a a 

b b 
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เช่น บริเวณเกาะค้างคาว อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  หรือที่แนวปะการังบริเวณเกาะเต่า จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ซึ่งพบจ านวนประชากรเม่นทะเลดังกล่าวที่ 5.2 และ 1 – 2 ตัวต่อตารางเมตร ตามล าดับนั้น 
(Chavanich et al., 2012; Sangmanee et al., 2012) จากงานวิจัยนี้ จ านวนประชากรเม่นทะเลหนาม
ด าที่เกาะเตาหม้อมีปริมาณมากกว่าที่เกาะค้างคาว และเกาะเต่า 2 และ 5 – 10 เท่า ตามล าดับ  
 เมื่อเปรียบเทียบอัตราความแตกต่างของสัดส่วนพ้ืนที่ครอบคลุมของแนวปะการัง บริเวณหมู่เกาะ
แสมสาร อาจเป็นผลมาจากความแตกต่างทางด้านภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ศึกษาแต่ละพ้ืนที่ เช่น บริเวณแนว
ปะการังที่เกาะจรเข้และเกาะแรด เป็นแนวปะการังที่ไม่เผชิญกับคลื่นลมมรสุมโดยตรง ท าให้ปะการัง
สามารถเจริญเติบโตและครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้างได้ ตรงกันข้ามกับแนวปะการังที่เกาะจวง เป็นแนว
ปะการังท่ีรับคลื่นลมมรสุมโดยตรง ท าให้ปะการังบริเวณนี้ส่วนใหญ่พังทลายจึงพบการครอบคลุมพ้ืนที่ของ
ปะการังน้อยมาก (Done et al.,1996) อย่างไรก็ตาม การครอบคลุมพ้ืนที่ของปะการังอาจเป็นผลมาจาก
ปัจจัยอ่ืนเช่นกัน เช่น จากกิจกรรมของมนุษย์ มลพิษทางทะเล รวมถึงการกัดกร่อนของสิ่งมีชีวิตในทะเล 
เป็นต้น (Cesar et al., 2004 และ Richmond, 1993) 
 
ค าขอบคุณ 
 โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษก
สมโภช คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ 
กองทัพเรือ ในการสนับสนุนพ้ืนที่และอุปกรณ์ภาคสนามในการศึกษา และขอขอบคุณ กลุ่มการวิจัย
ชีววิทยาแนวปะการัง ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการ
สนับสนุนการท าวิจัย 
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