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หญ้าทะเล
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหญ้าทะเล
หญ้าทะเลเป็นพืช ใต้น้าที่ มีการปรับตัวและวิวัฒนาการจากการเป็นพืชบก ลงไปอยู่ใน
ทะเลอย่างสมบูรณ์ หญ้าทะเลจมน้าเกือบตลอดเวลา โดยจะโผล่พ้นน้าในเวลาที่น้าลงเท่านั้น และ
ขึ้นอยู่กับความลึกของน้าทะเลในบริเวณนั้นๆ หญ้าทะเลจะขึ้นอยู่ในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึง
เพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสง คลื่นลมค่อนข้างสงบ ความเค็มของน้าค่อนข้างคงที่ และ
ความลึกของน้าไม่เกิน 30 เมตร
หญ้าทะเลแตกต่างจากสาหร่ายทะเล ตรงที่หญ้าทะเลจัดเป็นพืชชั้นสูงประเภทใบเลี้ยง
เดี่ยว มีลาต้นหรือเหง้าอยู่ใต้ดิน มีระบบท่อลาเลียงที่แท้จริง ดอกของหญ้าทะเลเป็นแบบสมบูรณ์
เพศ ที่มีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย ซึ่งสามารถสร้างผลและเมล็ดได้
ลักษณะและรูปร่างของหญ้าทะเลแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. พวกที่มีใบยาวรี จะมีความแตกต่างกันในเรื่องความยาวของใบเพียงไม่กี่เซนติเมตร
จนถึงพวกที่มีความยาวของใบถึง 1 เมตร
2. พวกที่มีใบกลมรี มีลักษณะคล้ายใบมะกรูด เป็นหญ้าทะเลขนาดเล็ก มีความยาวของ
ใบไม่มาก คือ ประมาณ 1-5 เซนติเมตร

องค์ประกอบที่สาคัญพื้นฐานของหญ้าทะเล
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หญ้าทะเลที่พบในประเทศไทย
หญ้าทะเลมี
อยู่ ประมาณ 50 ชนิด โดยพบแพร่กระจายอยู่ทั่วโลก ตามบริเวณ แนว
ชายฝั่งทะเลและบริเวณน้ากร่อย ที่พื้นทะเลมีลักษณะเป็นพื้นโคลนถึงทรายหยาบ มีแสงอาทิตย์
ส่องถึงอย่างเพียงพอ หญ้าทะเลในประเทศไทยมีรายงานไว้ถึง 12 ชนิด ได้แก่
1. หญ้าชะเงาใบสั้น 2 ชนิด
- หญ้าชะเงาปลายใบหยัก
Cymodocea serrulata
- หญ้าชะเงาใบสั้น
Cymodocea rotundata
2. หญ้าชะเงาใบยาว (หญ้าอาพันหางหมู)
Enhalus acoroides
3. หญ้าผมนาง 2 ชนิด
- หญ้าผมนาง
Halodule pinifolia
- หญ้าชะเงาเขียวปลายใบแฉก
Halodule uninervis
4. หญ้าใบมะกรูด 4 ชนิด
- หญ้าใบมะกรูด
Halophila ovalis
- หญ้าใบมะกรูดเล็ก
Halophila minor
- หญ้าใบมะขาม
Halophila decipiens
- หญ้าเงาแคระ
Halophila beccarii
5. หญ้าเต่า
Thalassia hemprichii
6. หญ้าใบสน
Syringodium isoetifolium
7. หญ้าตะกานน้าเค็ม
Rappia maritima
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หญ้าทะเลที่พบในน่านน้าของประเทศไทยทั้ง 12 ชนิด
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หญ้าทะเลที่พบในอ่าวคุ้งกระเบน
จากรายงานพบว่าหญ้าทะเลในอ่าวคุ้งกระเบนมีทั้งหมด
4 ชนิด ได้แก่ หญ้าชะเงาใบ
ยาว (Enhalus acoroides) หญ้าใบมะขาม (Halophila decipiens) หญ้าใบมะกรูดเล็ก
(Halophila minor) และหญ้าผมนาง (Halodule pinifolia) แต่ชนิดที่พบมากที่สุดได้แก่ หญ้า
ชะเงาใบยาวและหญ้าผมนาง

หญ้าชะเงาใบยาว หญ้าใบมะขาม

หญ้าใบมะกรูดเล็ก หญ้าผมนาง
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ความสาคัญและประโยชน์ของหญ้าทะเล
มีความสาคัญต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ซึ่งเชื่อมโยงกับคุณค่าทางเศรษฐกิจและวิถี
ชีวิตของชาวบ้านรอบอ่าวคุ้งกระเบน แนวหญ้าทะเลอันอุดมสมบูรณ์นี้คือ แหล่งทาการประมง
พื้นบ้านที่สาคัญ เช่น การทาประมงอวนลอย ลอบดักลูกปลาเก๋า เพื่อนาไปเพาะเลี้ยงต่อในกระชัง
จนได้ขนาดตลาด การรุนเคยเพื่อนาไปทากะปิ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านอย่างน่า
พอใจ สาหรับการทาประมงประเภทอื่น ๆ เช่น อวนจมปู ลอบปู ลอบปลา ไซปลา และหา
หอยเป็นต้น นอกจากนี้หญ้าชะเงาใบยาวยังเป็นยาสมุนไพรรักษาโรค และผลของหญ้าชะเงาใบ
มน สามารถนามาบริโภคได้ ชาวพื้นเมืองบางประเทศนาหญ้าทะเลมาสานเป็นต ะกร้า ที่นอน ใช้
มุงหลังคา ทาปุ๋ย และใช้เป็นยาสูบ
ความสาคัญต่อระบบนิเวศ
1. หญ้าทะเลเป็นอาหารโดยตรงของสัตว์
ทะเลขนาดใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างเช่น เต่าทะเล
และพะยูน
2. แนวหญ้าทะเลเป็นแหล่งวางไข่และ
อนุบาลสัตว์น้าวัยอ่อนนานาชนิด
3. เป็นแหล่งอาศัยและที่หลบภัยของสัตว์
ทะเลน้อยใหญ่ เนื่องจากลักษณะโครงสร้างของหญ้า
ทะเลมีใบ ลาต้น และราก ที่เอื้อต่อการหาอาหาร
และหลบซ่อนตัวในยามที่มีอันตราย
4. เมื่อหญ้าทะเลถูกย่อยสลายจะ
กลายเป็นซากอินทรีย์ ที่มีคุณค่าทางอาหารต่อสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นจานวนมาก
5. ช่วยลดความรุนแรงของคลื่นลมและกระแสน้า ช่วยลดการฟุ้งกระจายของตะกอนให้
เกิดขึ้นน้อยลง และรักษาสภาพแวดล้อม
6. หญ้าทะเลและป่าชายเลนทาหน้าที่อย่างเกื้อกูลกัน โดยช่วยกรองและบาบัดน้าเสียที่
เกิดจากการเลี้ยงกุ้งทะเล ส่งผลให้คุณภาพน้าในอ่าวคุ้งกระเบนมีคุณภาพดีเหมาะสมต่อการ
ดารงชีวิตของสัตว์น้า

6

ห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศหญ้าทะเล
1. หญ้าทะเลมีบทบาทสาคัญต่อห่วงโซ่อาหาร เมื่อมีการตายเกิดขึ้นส่วนต่างๆ ของหญ้า
ทะเล เช่น ใบ ลาต้น ราก และผล จะเน่าสลาย กลายเป็นสารอินทรีย์สะสมในน้าและตะกอนที่พื้น
ทะเล เรียกว่า ดีไทรทัส (Detritus)
2. การหมุนเวียนของธาตุอาหารที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์แสง หรือการเน่า
สลายของหญ้าทะเลนั้น จะเป็นอาหารของแพลงก์ตอนพืช ( Phytoplankton) และส่งต่อไปยัง
แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton) อีกทอดหนึ่ง เช่น โรติเฟอร์ (Rotifers) โคพีพอด (Copepods)
แอมฟิพอด (Amphipod) และตัวอ่อนของหอยฝาเดียวขนาดเล็ก
3. โดยแพลงก์ตอนสัตว์จะกินไดอะตอม (Diatom) ซึ่งเป็นแพลงก์ตอนพืชตามผิวใบและ
ลาต้นของหญ้าทะเลเป็นอาหาร จากนั้นแพลงก์ตอนสัตว์เหล่านี้ ก็จะเป็นอาหารของลูกสัตว์น้าวัย
อ่อน เช่น ลูกปลา ลูกกุ้ง ที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ
4. สาหรับปลากินเนื้อ (Carnivorous) และกุ้งทะเลขนาดใหญ่จะกินลูกปลา ลูกกุ้ง และ
สัตว์ทะเลหน้าดิน (Benthos) เป็นอาหาร
5. ซากอินทรียสารเมื่อมีการสะสม หรือเน่าสลายที่พื้นดินจะเป็นอาหารของสัตว์กินซาก
เช่น ปลิงทะเล ดาวทะเล หอยเม่น ไส้เดือนทะเล และหนอนตัวแบน
6. แบคทีเรียในน้าทะเลและในดินตะกอน จะช่วยหมุนเวียนอินทรียสารให้กลายเป็น
ธาตุอาหารสาหรับพืชต่อไป
7. ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าห่วงโซ่อาหารและระบบนิเวศที่สมบูรณ์นี้ เกิดขึ้นได้จากการทา
หน้าที่เป็นผู้ผลิตขั้นต้นของหญ้าทะเล หากไม่มีหญ้าทะเลระบบนิเวศที่สมบูรณ์ก็จะหมดไปเช่นกัน
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สิ่งมีชีวิตที่พบบริเวณแนวหญ้าทะเล
แนวหญ้าทะเลเป็นแหล่งอาศัยและหากินของสิ่งมีชีวิตทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ บาง
ชนิดอาจเข้ามาอาศัยเพียงชั่วคราวในช่วงของการผสมพันธุ์วางไข่ หรือบางชนิดอาศัยอยู่อย่าง
ถาวร จากรายงานพบว่าสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ที่พบในแนวหญ้าทะเล มีดังต่อไปนี้
1. แพลงก์ตอนพืช ( Phytoplankton) กลุ่มไดอะตอม ( Diatom) ที่อยู่ตามผิวใบหญ้า
และผิวพื้นทะเล

แพลงก์ตอนพืช
2. สาหร่ายสีเขียว ( Green algae) ขนาดใหญ่ เช่น สาหร่ายใบบัว (Acetabularia
major) มักพบมากกว่าสาหร่ายชนิดอื่น ขึ้นเกาะตามเศษหิน เปลือกหอย และเศษไม้ที่จมอยู่ใต้
น้า

สาหร่ายใบบัว
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3. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ( Invertebrate) ได้แก่ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยด้วยการ
แทรกตัวในดินตะกอน เช่น ไส้เดือนทะเล ( Polychaetes) ไส้เดือนตัวกลม ( Nematodes) และ
แอมฟิพอด (Amphipods) ส่วนกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ เช่น พวกไฮดรอยด์ (Hydroids) ดอกไม้ทะเล
หอยทากทะเล หอยฝาเดียว หอยสองฝา กุ้ง ปลิงทะเล และดาวทะเล เป็นต้น

ปลิงทะเล ดาวทะเล
4. กุ้งทะเลที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ส่วนมากจะอยู่ในช่วงวัยอ่อนและมีขนาดเล็ก โดย
สามารถจาแนกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ดังนี้
4.1 กุ้งทะเลในวงศ์ Penaeidae ได้แก่ กุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis)
กุ้งตะกาด (Metapenaeus spp.)
4.2 กุ้งเคยในวงศ์ Sergestidae ได้แก่ อะซิเทซ (Acetes sp.) และ ลูซิเฟอร์
(Lucifer sp.) และกุ้งเคยในวงศ์ Mysidae เช่น เคยตาดา
4.3 กุ้งกระต่อมในวงศ์ Palaemonidae
4.4 กุ้งดีดขันในวงศ์ Alpheidae
4.5 กั้งในวงศ์ Squillidae
5. ปูที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจได้แก่ ปูม้า (Portunus
pelagicus) และปูหิน (Thalamita crenata)
6. ปูที่มีความสาคัญต่อระบบนิเวศได้แก่ ปูในวงศ์
Dorippidae, Leucosiidae, Xanthidae, Grapsidae,
ปูม้า
Ocypodidae Majidae และ Paguridae
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7. หอยที่ชาวบ้านนามาบริโภค ได้แก่ หอยปากเป็ด หอยคราง หอยกระปุก และหอย
ชักตีน เป็นต้น นอกจากนี้ จากการศึกษาและการสารวจชนิดและความหลากหลายของหอยที่พบ
ในอ่าวคุ้งกระเบน พบว่าภายในอ่าวคุ้งกระเบนมีหอยฝาเดียวและสองฝาอยู่ประมาณ 81 ชนิด
ดังนี้


หอยแครง
Anadara granosa



Ark
Barbatia trapezina



หอยคราง
Anadara troscheli



Ark
Barbatia virescens

หอยหมู
Anomalocardia squamosa



หอยตะโกรมกรามขาว
Crassostrea belcheri

หอยกะพง
Arcuatula arcuatula



หอยตะโกรมกรามดา
Crassostrea lugubris









หอยซองพลู, หอยจอบ
Atrina sp.
Ark
Barbatia foliata





หอยเสียบ
Donax cuneatus
หอยเสียบ
Donax dysoni



Ark
Barbatia foliata



หอยเสียบ
Donax faba



Decussate ark
Barbatia fusca



หอยเสียบ
Donax incarnatus
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Lunate disk shell
Dosinia sp.



หอยซองพลู หอยจอบ
Pinna bicolor



หอยจานลาย
Gafrarium divaricatum



หอยนางรมปากจีบ
Saccostrea cuccullata



หอยขาว, หอยแครงลิง
Gafrarium tumidum



หอยหลอด
Solen strictus



หอยเฉลียบ
Isognomon ephippium



หอยล้อเกวียน
Angaria delphinus



หอยกระปุก
Meretrix meretrix



หอยสังหิน
Bedeva livida



หอยนวล
Oxyperas coppingeri



หอยถั่ว
Cassidula aurisfelis



หอยแมลงภู่
Perna viridis



หอยถั่ว
Cassidula mustellina



หอยมุกแกลบ
Pinctada fucata



หอยหมวกเจ๊ก
Cellana radiata



หอยมุกแกลบ
Pinctada martensii



หอยจุ๊บแจง
Cerithidea cingulata
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หอยจุ๊บแจง
Cerithidea obtusa



หอยหมวกเจ๊ก
Diodora reevei

หอยจุ๊บแจง
Cerithidea rhizophorarum



หอยฉลอง
Ellobium aurismidae



หอยเจดีย์
Cerithium coralium



หอยทองเหลือง
Enigmonla aenigmatica



หอยเจดีย์
Cerithium torresi



หอยสังข์ดา
Chicoreus capucinus



หอยขี้นก
Littoraria strigata



หอยถั่วเขียว
Clithon oualaniensis



หอยขี้นก
Littoraria undulata



หอยเจดีย์
Clypeomorus pellucida



หอยขี้นก
Littoraria lutea



หอยเบี้ยใหญ่
Cypraea arabica





หอยเบี้ย
Cypraea eglantina



หอยเบี้ย
Cypraea mauritiana





หอยขี้นก, หอยขี้กา

Littoraria pallescens

หอยขี้นก
Nodilittorina novaezelandiae


หอยขี้นก
Littoraria trochoides



หอยขี้นก
Littoraria vespacea
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(Thick) Lipped/Toothed
Top Shell; Labio
Monodonta labio
หอยสังข์ปุ่ม

Morula granulata




หอยตานนท์
Nerita squamulata



หอยตานนท์
Nerita undata



หอยขี้นก
Nodilitorina vidua



หอยหมวกเจ๊ก
Patelloida saccharina



หอยขี้นก
Planaxis niger



หอยขี้นก
Planaxis sulcatus



หอยเจดีย์
Rhinoclavis articulata



หอยปากกระจาด
Nassarius livescens



หอยปากกระจาด
Nassarius olivaceus



หอยปากหมู
Nassarius pullus



หอยพระจันทร์ลายจุด
Natica tigrina



หอยพระจันทร์
Natica vitellus



หอยตานนท์
Nerita albicilla



หอยหมวกเจ๊ก
Siphonaria atra



หอยตานนท์
Nerita chamaeleon



หอยหมวกเจ๊ก
Siphonaria guamesis



หอยตานนท์
Nerita lineata



หอยชักตีน
Strombus canarium
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หอยค้อน
Telescopium telescopium





หอยมวนพลู
Terebralia



Prickly Rock Shell
Thais echinata



หอยนมสาว
Trochus maculatus



หอยตาวัว
Turbo bruneus



หอยทับทิม
Umbonium vestiarium



ลิ่นทะเล
Plaxiphora albida

8. ปลาที่พบในแนวหญ้าทะเล มักเป็นลูกปลาและปลาขนาดเล็ก ที่เข้ามาอนุบาลตัวเอง
ในช่วงวัยอ่อน ได้แก่ ปลากระทุงเหว ปลากระบอก ปลาน้าดอกไม้ ปลาเกล็ดข้าวเม่า ปลาเก๋า
ปลาเห็ดโคน ปลาแปบทะเล ปลาแพะ ปลากะพงข้างปาน ปลากะพงแสม ปลาข้างตะเภา ปลา
หมูสี ปลาสลิดหิน ปลาบู่ ปลาช้างเหยียบ ปลาลิ้นควาย ปลาลิ้นหมา และปลาวัวหางพัด
9. สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์และหายากได้แก่ เต่าทะเลและพะยูน เนื่องจากการถูกจับขึ้นมา
เพื่อบริโภคเนื้อเป็นอาหาร ประกอบกับการลดลงของหญ้าใบมะขาม (Halophila spp.) ที่เป็น
อาหารที่พะยูนโปรดปราน

14

ความสัมพันธ์ของหญ้าทะเลกับพะยูนและเต่าทะเล
พะยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเลที่เงียบสงบและกินหญ้าทะเลเป็น
อาหาร พะยูนมีรูปร่างคล้ายโลมา มีเต้านม 2 ข้าง ลาตัวอ้วนกลม มีสีเทาอมชมพู หายใจด้วยปอด
จึงต้องขึ้นมาหายใจที่ผิวน้าทุก 3-5 นาที ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ พะยูนมีชื่อเรียกต่างๆ กันคือ
เงือก วัวทะเล หมูน้า แต่ชาวบ้านจะเรียกว่า หมูดุด พะยูนจะออกหากินหญ้าทะเลในเวลา
กลางคืน เพื่อหลบหลีกจากการรบกวนของมนุษย์ หญ้าทะเลเป็นแหล่งอาหารที่สาคัญของสัตว์
ทะเลน้อยใหญ่ รวมถึงพะยูนและเต่าทะเล พะยูนกินหญ้าทะเลเป็นอาหาร โดยพะยูนจะเลือกกิน
หญ้าทะเลที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม เช่น หญ้าใบมะกรูด หญ้าผมนาง หญ้าเต่า หญ้าชะเงาใบสั้น และ
หญ้าชะเงาใบยาว กินเฉพาะใบอ่อน ลักษณะการกินของพะยูนคล้ายเครื่องดูดฝุ่น โดยจะดุนหรือ
ดุดลงไปจนลึก เพื่อกินใบและรากของหญ้าทะเล

พะยูนกาลังกินหญ้าทะเล ร่องรอยการกินหญ้าทะเลของพะยูน
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การทาลายแนวหญ้าทะเล
การทาลายแนวหญ้าทะเลนั้นมีสาเหตุมาจากทั้งธรรมชาติและจากการกระทาของมนุษย์
สาเหตุที่มาจากธรรมชาติ
มีอยู่หลายประการด้วยกัน ยกตัวอย่าง เช่น จากพายุไต้ฝุ่น อีกทั้งจากสภาพการ
เคลื่อนที่ขึ้นลงของน้า และคลื่นลม จากสาเหตุดังกล่าวนี้ จะมีส่วนพัดพาเอาตะกอนที่อยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงมาทับถมบนหญ้าทะเล ทาให้หญ้าทะเลไม่สามารถสังเคราะห์แสงและตายในที่สุด
นอกจากนี้แล้วการใช้ประโยชน์จากหญ้าทะเลตามธรรมชาติ โดยสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่ใช้หญ้าทะเล
ในการบริโภคก็เป็นเรื่องน่าสนใจ เช่น จากกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ ได้แก่ เต่าทะเล
และพะยูน จากปลาหลายประเภทได้แก่ ปลาสลิดหิน ปลานกแก้ว ปลาขี้ตังเป็ด ส่วนสัตว์ที่ไม่มี
กระดูกสันหลัง ก็มีพวกกลุ่มหอยเม่นเป็นผู้บริโภคหลัก และยังมีหอยฝาเดียวและสัตว์ขนาดเล็กที่
เกาะอยู่ตามใบหญ้าทะเลอีกด้วย อย่างไรก็ดี ในสภาพการใช้ประโยชน์ตามธรรมชาติ ที่ไม่มีการ
รบกวนจากสาเหตุอื่นใดก็จะมีการปรับสภาพในระบบให้สมดุลต่อไป
การทาลายแนวหญ้าทะเลจากกิจกรรมของมนุษย์
การตัดไม้ทาลายป่าไม่เพียงจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบนบกเท่านั้น แต่ยังส่งผล
กระทบต่อทรัพยากรบริเวณชายฝั่ง ทั้งนี้เพราะจะมีปริมาณตะกอนถูกพัดพามาสู่ชายฝั่งทาให้น้า
ขุ่นข้นมากกว่าปกติก็จะเป็นผลร้ายต่อหญ้าทะเลได้เช่นกัน
การทาเหมืองแร่ตามชายฝั่งทะเล ซึ่งน้าจากการล้างแร่ที่มีปริมาณตะกอนมากจะถูกพัด
พามาทับถมตามชายฝั่งทะเลและทาอันตรายกับหญ้าทะเลได้
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามชายฝั่งที่ใกล้กับแนวหญ้าทะเล ที่ไม่ได้มีการบาบัดน้าเสียจาก
นากุ้ง หรือแม้แต่การฉีดเลนจากบ่อเลี้ยงปลาในลงในบริเวณหญ้าทะเล จะส่งผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตของหญ้าทะเลและสัตว์หลายชนิด หรืออาจถึงตายได้
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การอนุรักษ์และการจัดการ
ความสาคัญของระบบนิเวศหญ้าทะเลมีมากมายต่อมนุษย์และระบบนิเวศชายฝั่ง
ดังกล่าวข้างต้นมาแล้ว ปัจจุบันหญ้าทะเลกาลังอยู่ในสภาวะเสื่อมโทรม ทั้งนี้เป็นผลมาจากการ
ประมง อวนรุน อวนลาก ตลอดจนการระบายน้าเสียลงสู่ชายฝั่ง เช่นน้าที่มีตะกอนขุ่นข้น น้าเสีย
จากนากุ้ง เป็นต้น ดังนั้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและการวางมาตราการในการป้องกัน เพื่อจะ
รักษาทรัพยากรอันล้าค่านี้จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่ง
แนวทางการจัดการนั้นสามารถทาได้หลายวิธี เริ่มจากการศึกษาและหาข้อมูล เพื่อจะ
ได้ทราบปริมาณและการแพร่กระจายของหญ้าทะเลอย่างชัดเจน จากนั้นจะต้องพิจารณาถึง
สภาพของแนวหญ้าทะเลว่าอยู่ในสภาพอย่างไร เช่น อุดมสมบูรณ์มาก ปานกลางหรือเสื่อมโทรม
เพื่อจะได้จัดการแบ่งเขตการใช้งานให้ถูกต้องต่อไป เช่น
1. เขตสงวน : ควรเป็นบริเวณที่ความสมบูรณ์ของหญ้าทะเลสูง ต้องห้ามทากิจการ
ใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อเก็บไว้เป็นแหล่งหาอาหารเลี้ยงตัวอ่อนและแหล่งขยายพันธุ์ของสัตว์ทะเล เพื่อ
สนับสนุนให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ต่อการประมงชายฝั่งทะเลใกล้เคียงต่อไป
2. เขตอนุรักษ์ : จัดเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ของหญ้าทะเลปานกลาง ให้มี
กิจกรรมบางประเภทได้ เช่น เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อการศึกษา และการประมงพื้นบ้านขนาดเล็ก
ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศหญ้าทะเล เป็นต้น
3. เขตการใช้งาน : ควรเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ของหญ้าทะเลค่อนข้างต่า
แต่สามารถให้มีการใช้ประโยชน์ได้ ภายใต้กลไกของกฎหมาย เช่น ให้มีการประมงจับสัตว์น้าได้
หรืออาจเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามในบางพื้นที่อาจ
สามารถทาให้กลับมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพืชและสัตว์ทะเลขึ้นมาใหม่ และใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
โดยส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลร่วมกับชาวบ้านในท้องถิ่น
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แนวทางการอนุรักษ์และคุ้มครองหญ้าทะเล
การอนุรักษ์เป็นเรื่องสาคัญที่ต้องทาความเข้าใจ ต้องเป็นเรื่องของการรู้จักใช้อย่างถูก
วิธีการ ไม่เกิดการทาลาย และไม่ใช่หวงจนไม่ได้ใช้ประโยชน์ กลไกสาคัญที่จะทาให้การอนุรักษ์
ประสบความสาเร็จได้นั้น อยู่ที่ชาวบ้านในท้องถิ่นจะต้องรวมตัวกัน เพื่อช่วยกันดูแลรักษาแนว
หญ้าทะเลในเขตของตนไว้ให้ใช้ประโยชน์ตลอดไป นอกจากนี้แล้วก็ยังต้องมีมาตรการอื่นๆ
ประกอบกันด้วย เช่น
1. เผยแพร่ข่าวสารความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหญ้าทะเลสู่ประชาชนทุกกลุ่ม
ทุกระดับ เพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญของหญ้าทะเล และเกิดการตื่นตัวในการ
ร่วมกันอนุรักษ์หญ้าทะเล
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และพัฒนา
ทรัพยากรแหล่งหญ้าทะเลของตนเอง
3. สนับสนุนให้มีการปลูกและฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลที่เสื่อมสภาพขึ้นในบริเวณที่
สภาพแวดล้อมเอื้ออานวย
4. ควรมีการควบคุมชนิดและขนาดของเครื่องมือที่ใช้ในการทาประมงในแหล่งหญ้า
ทะเล เพื่อป้องกันมิให้แหล่งหญ้าทะเลเกิดความเสื่อมโทรม
5. ส่งเสริมให้มีการวางทุ่นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงพื้นที่หญ้าทะเล และเพื่อไม่ให้
เรือประมงขนาดใหญ่ ได้แก่ อวนลากและอวนรุน เข้ามาทาประมงในแหล่งหญ้า
ทะเล
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ปะการัง
นิเวศวิทยาปะการัง
ปะการังเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอยู่ใน
Phylum Coelenterata ลักษณะเด่นของสัตว์ในกลุ่มนี้
คือ มีโพรงในลาตัว มีเนื้อเยื่อ 2 ชั้น ระหว่างเนื้อเยื่อทั้ง
สอง มีลักษณะเป็นวุ้น มีช่องปาก แต่ไม่มีทวารหนัก มี
หนวดซึ่งมีเซลล์เข็มพิษ เพื่อป้องกันตัวหรือจับเหยื่อเป็น
อาหาร เรียงรายอยู่รอบปาก สัตว์กลุ่มนี้จะรวมไปถึง
ปะการังไฟ แมงกะพรุน ดอกไม้ทะเล ปะการังอ่อน กัลปังหาฯลฯ ซึ่งสัตว์เหล่านี้บางชนิดอาจมี
ลักษณะแตกต่างกันอย่างมากมาย แต่บางชนิดก็คล้ายคลึงกัน จนจาแนกออกจากกันได้ยาก จึงได้
จาแนกสัตว์ดังกล่าวไว้ แบ่งเป็น 3 class ย่อยคือ
Class Hydrozoa
Class Scyphozoa
Class Anthozoa

ได้แก่ สัตว์ในกลุ่ม ไฮดรา ปะการังไฟ
ได้แก่ แมงกะพรุนชนิดต่างๆ
ได้แก่ ดอกไม้ทะเล ปะการังทั่วไป กัลปังหา

Class Anthozoa แบ่งเป็น
Subclass Zoantharia
Order Actinaria
ได้แก่ กลุ่มดอกไม้ทะเลที่มักพบอยู่ในแนวปะการัง
Order Ceriantharia
ได้แก่ กลุ่มดอกไม้ทะเลที่มักฝังตัวตามพื้นทราย
Order Zoanthidea
ได้แก่ ดอกไม้ทะเลขนาดเล็กที่มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
Order Corallimorpharia ได้แก่ ดอกไม้ทะเลที่มีลักษณะคล้ายปะการัง
Order Scleractinia
ได้แก่ ปะการังแข็ง
Order Antipatharia
ได้แก่ ปะการังดา
Subclass Octocorallia
Order Stolonifera
ได้แก่ ปะการังท่อ
Order Alcyonacea
ได้แก่ ปะการังอ่อนชนิดต่างๆ
Order Coenothecalia ได้แก่
ปะการังสีน้าเงิน
Order Gorgonacea ได้แก่
กัลปังหา แส้ทะเล
Order Pennatulacea
ได้แก่ ปากกาทะเลชนิดต่างๆ
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ปะการังมีส่วนประกอบสาคัญ 2 ส่วน คือ
1. ส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อเรียกว่า โพลิป (
Polyp) ประกอบด้วยปากซึ่งเป็นช่องเปิดเข้าไปใน
ช่องว่างในลาตัว มีหนวดเรียงเป็นวงโดยรอบจานวน 6 เส้น หรืออนุกรมของ 6
2. ส่วนที่เป็นโครงร่างแข็ง (
Skeleton) เป็นสารประกอบประเภทหินปูน เกิดจากการ
สร้างของตัวปะการัง ซึ่งจะมีรูปร่างแตกต่างกันไปตามชนิดและสภาพสิ่งแวดล้อมที่ตัวปะการังนั้น
อาศัยอยู่ ปะการังส่วนใหญ่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเรียกว่า โคโลนี ( colony) โดยที่เนื้อเยื่อของแต่
ละโพลิปจะมีการติดต่อเชื่อมโยงกันได้ แต่มีบางชนิดที่อยู่เดี่ยวๆ เช่น ปะการังดอกเห็ด

ส่วนประกอบที่สาคัญของปะการัง
ที่มา : www.geo.lsa.umich.edu
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ชนิดของปะการัง
ปะการังแข็งที่พบโดยทั่วไปในเขตอินโดแปซิฟิก มีมากกว่า 400
ชนิด ในน่านน้าไทยมี
ประมาณ 240 ชนิด การแบ่งกลุ่มของปะการังแข็งอย่างง่ายตามลักษณะที่เห็นภายนอก อาจแบ่ง
ได้ 7 กลุ่ม ดังนี้
1. ปะการังก้อน
(Massive coral) มีลักษณะเป็นก้อนตันคล้ายก้อนหิน เช่น ปะการัง
สมอง ปะการังรังผึ้ง ปะการังดาวใหญ่ เป็นต้น
2. ปะการังกึ่งก้อน (Submassive coral) มีลักษณะเป็นแท่งรวมกันเป็นกระจุก โดย
ไม่ได้ติดเป็นเนื้อเดียวกันทั้งก้อน เช่น ปะการังโขด
3. ปะการังเคลือบ (Encrusting coraI) จะเจริญเติบโตขยายคลุมไปตามพื้นผิวที่มัน
อาศัยอยู่ เช่น ปะการังเคลือบหนาม
4. ปะการังกิ่งก้าน
(Branching coral) มีลักษณะแตกแขนงเป็นกิ่งก้าน เช่น ปะการัง
กิ่งหนาม ปะการังลายดอกไม้ ปะการังเกล็ดคว่า ปะการังดอกกะหล่า ปะการังเขากวาง ปะการัง
แปรงล้างขวด เป็นต้น
5. ปะการังแผ่น
(Foliose coral) มีลักษณะเป็นแผ่นที่รวมกันเป็นกระจุกแบบใบไม้
หรือผัก เช่น ปะการังจาน ปะการังใบหนาม ปะการังแผ่นเปลวไฟ เป็นต้น
6. ปะการังโต๊ะ
(Tabulate coral) มีการขยายออกเป็นแนวราบคล้ายโต๊ะ อาจซ้อนกัน
เป็นชั้นๆ เช่น ปะการังโต๊ะ
7. ปะการังเห็ด
(Mushroom coral) เป็นปะการังเดี่ยวมีรูปร่างคล้ายเห็ด เช่น ปะการัง
ดอกเห็ด ปะการังบูมเมอแรง เป็นต้น

ปะการังก้อน

ปะการังแผ่น

ปะการังกึ่งก้อน

ปะการังโต๊ะ

ปะการังเคลือบ

ปะการังกิ่งก้าน

ปะการังเห็ด
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อาหารและการกินอาหาร
ปะการังกินอาหารโดยใช้หนวดจับแพลงก์ตอน ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ล่องลอยอยู่
ในน้าในเวลากลางคืน นอกจากนี้ปะการังยังได้รับสารอาหารจากสาหร่ายเซลล์เดียวขนาดเล็กที่
เรียกว่า ซูแซนเทลลี (Zooxanthellae) สาหร่ายชนิดนี้จะอยู่ในเนื้อเยื่อของปะการัง โดยจะอาศัย
ของเสียจากปะการัง เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และธาตุอาหารต่างๆ ในการเจริญและเพิ่ม
จานวนเซลล์ ขณะเดียวกันปะการังจะได้ประโยชน์จากสารอาหารและสารที่ช่วยในการสร้าง
หินปูนจากกระบวนการสังเคราะห์แสงของสาหร่าย ดังนั้นสาหร่ายซูแซนเทลลี จึงมีบทบาทอย่าง
ยิ่งต่อตัวปะการังและการสร้างแนวปะการัง
การสืบพันธุ์
ปะการังจะมีทั้งชนิดที่เป็นกะเทย คือ ในโคโลนีหนึ่ง จะมีทั้งเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศ
เมียอยู่ในตัวเดียวกัน และชนิดที่แยกเพศกันในแต่ละโคโลนี รูปแบบการสืบพันธุ์ และช่วงเวลาจะ
แตกต่างกันออกไปในปะการังแต่ละชนิด แต่พอจะสรุปได้ว่าปะการังมีการสืบพันธุ์ 2 แบบ คือ
แบบที่ 1 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (Sexual breeding) ปะการังบางชนิดจะปล่อย
น้าเชื้อ และไข่ออกมาผสมกันในน้า บางชนิดจะปล่อยน้าเชื้อออกมาผสมกับไข่ที่อยู่ภายในตัวเมีย
ตัวอ่อนของปะการังที่เกิดขึ้น จะมีขนาดประมาณ 1-3 มิลลิเมตร ในระยะแรกจะเป็นแพลงก์ตอน
ที่ล่องลอยไปตามกระแสน้า เมื่อพบสภาพแวดล้อมและพื้นผิวที่เหมาะสม ก็จะใช้ส่วนฐานซึ่งมี
ลักษณะเป็นแผ่นแบนยึดเกาะและเริ่มสร้างหินปูนขึ้นมา
แบบที่ 2 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (Unisexual breeding) โดยวิธีการแตกหน่อ
(budding) หรือการจาลองตัวจากตัวเดิม เป็นการขยายตัวออกไปจากตัวเดิม ทาให้ก้อนปะการัง
มีขนาดใหญ่ขึ้น และเมื่อปะการังแต่ละตัวลงเกาะและเจริญทับถมกันเป็นเวลานานนับร้อยๆ ปี จะ
ได้เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลที่เรียกว่า แนวปะการัง

22

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของแนวปะการัง
1. แสงเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ที่มีผลต่อการแพร่กระจายการก่อตัวและพัฒนา
ของแนวปะการัง เนื่องจากปะการังมีความสัมพันธ์กับสาหร่ายซูแซนเทลลีที่อยู่ในเนื้อเยื่อสาหร่าย
ดังกล่าว จาเป็นต้องอาศัยแสงในการสังเคราะห์แสง ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งใน
กระบวนการสร้างหินปูนของปะการัง และด้วยเหตุที่การส่องผ่านของแสง จะลดลงตามความลึก
ของน้าที่เพิ่มขึ้น ทาให้ปะการังสามารถสร้างแนวได้ในเขตอินโดแปซิฟิกส่วนใหญ่มีการกระจายอยู่
ที่ความลึกไม่เกิน 30 เมตร
2. อุณหภูมิเป็นปัจจัยหนึ่ง ในการกาหนดการแพร่กระจายและความหลากหลายของ
ชนิดปะการัง ในเขตละติจูดต่างๆ โดยทั่วไปแล้ว พบว่าแนวปะการังมีการพัฒนาในบริเวณที่
อุณหภูมิของน้าทะเลอยู่ในช่วง 18-36 องศาเซลเซียส โดยที่อุณหภูมิเหมาะสมที่สุดสาหรับการ
เกิดแนวปะการังอยู่ในช่วงเฉลี่ย 26-28 องศาเซลเซียส การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้าทะเลอาจ
ส่งผลต่อปะการัง เช่น ทาให้เกิดการฟอกขาว หรือยับยั้งการสืบพันธุ์ เป็นที่น่าสังเกตว่าแนว
ปะการังส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณที่มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิสูงสุด ที่ปะการังสามารถดารงชีวิต
อยู่ได้ ดังนั้นหากอุณหภูมิน้าทะเลสูงขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยในช่วงฤดูร้อน ก็อาจส่งผลกระทบต่อแนว
ปะการังโดยเฉพาะในเขตร้อนได้
3. ความเค็มปะการังต้องการความเค็มของน้าทะเลค่อนข้างคงที่ คือ ประมาณ 30-36
ส่วนในพันส่วน น้าฝนปริมาณมาก หรือการพัดพาน้าจืดจากแผ่นดินลงสู่ทะเล อาจก่อความ
เสียหายให้แก่แนวปะการังได้ ดังนั้นแนวปะการังจึงพัฒนาได้ดีในบริเวณที่ห่างไกลจากอิทธิพล
ของแม่น้า หรือแหล่งน้าจืดจากชายฝั่ง
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4. ปริมาณตะกอนในน้า ตะกอนแขวนลอยต่างๆ มีผลยับยั้งการเจริญของแนวปะการัง
เนื่องจากความขุ่นที่เกิดจากตะกอนแขวนลอยเป็นตัวลดปริมาณแสงที่ส่องลงสู่ใต้ผิวน้า ทาให้
สาหร่ายซูแซนเทลลีไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ อัตราการสะสมหินปูนจึงลดลง นอกจากนี้
ปะการังที่ถูกทับถมอยู่ภายใต้ตะกอนต้องใช้พลังงานส่วนหนึ่ง ในการเพิ่มการสร้างเมือกออกมา
จับยึดตะกอนที่ชั้นผิวและกาจัดตะกอนออกไป จึงทาให้การเจริญเติบโตลดลงหรือไม่สามารถ
เจริญเติบโตได้ ในกรณีที่ตะกอนทับถมมากเกินความสามารถของปะการังในการกาจัดออก จะทา
ให้ปะการังไม่สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ นอกจากนี้พื้นท้องทะเลที่ปกคลุมด้วยตะกอนขนาดเล็ก ยัง
เป็นอุปสรรคในการลงเกาะและเจริญเติบโตของตัวอ่อนปะการัง ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องไปถึงการฟื้น
ตัวของแนวปะการังอีกด้วย โดยสรุปแล้วแนวปะการังจะเจริญได้ในน้าทะเลระดับที่แสงส่องถึง มี
ตะกอนไม่มากจนเกินไป อุณหภูมิของน้าประมาณ 20-30 องศาเซลเซียส และมีความเค็มคงที่
เนื่องจากพบว่ากระบวนการตกตะกอนของแคลเซียมจากน้าทะเล เพื่อสร้างโครงร่างแข็งจะเกิดได้
ดีในสภาพแวดล้อมดังกล่าว ซึ่งเป็นลักษณะของน้าตื้นในเขตร้อน บริเวณนี้จึงมีแนวปะการังที่
สมบูรณ์ และมีจานวนชนิดของปะการังมากกว่า เมื่อเทียบกับเขตอบอุ่น
การเกิดแนวปะการัง
ปะการังกินอาหารโดยใช้หนวดจับสัตว์เล็กๆ ที่ล่องลอยอยู่ในน้าส่งเข้าปาก นอกจากนี้
ปะการังยังได้รับสารอาหารจากสาหร่ายเซลล์เดียว ซึ่งมีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า ซูแซนเทลลี
(Zooxanthellae) สาหร่ายชนิดนี้อยู่ในเนื้อเยื่อของปะการัง โดยสาหร่ายจะอาศัยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งธาตุอาหารต่างๆ ที่ได้จากกระบวนการเมตาโบลิซึมของปะการัง ใน
การเจริญเติบโตและเพิ่มจานวนเซลล์ ขณะเดียวกันปะการังจะได้รับก๊าซออกซิเจนและสารอาหาร
ที่เป็นผลผลิตจากการสังเคราะห์แสงของสาหร่าย การอยู่ร่วมกันของปะการังและซูแซนเทลลี ทา
ให้กระบวนการสร้างหินปูนของปะการังเกิดได้เร็วขึ้น ดังนั้นซูแซนเทลลีจึงมีบทบาทอย่างยิ่งต่อตัว
ปะการังและการสร้างแนวปะการัง โดยปะการังชนิดที่มีซูแซนเทลลีอาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อ ซึ่งอยู่ใน
ระดับความลึกที่แสงส่อง ถึงจะมีอัตราการสะสมหินปูนรวดเร็ว และก่อตัวเป็นแนวปะการังได้
เรียกปะการังกลุ่มนี้ว่า เฮอมาไทปิคคอแรล (Hermatypic coral) ส่วนปะการังชนิดที่มีซูแซนเทล
ลีอยู่น้อย หรือไม่มีเลย ซึ่งอยู่ได้ในน้าระดับลึกและมีอุณหภูมิต่า จะมีการสร้างหินปูนได้ช้า จึงไม่
สามารถสร้างเป็นแนวปะการังได้ เรียกว่า อเฮอมาไทปิคคอแรล (Ahermatypic coral )
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โพลิปของปะการังสามารถทาให้เพิ่มขึ้น โดยการแตกหน่อ โพลิปใหม่ขนาดเล็ก จะ
เกิดขึ้นครั้งแรก โดยการแตกหน่อออกมาจากโพลิปแม่ หน่อที่แตกออกมานี้ จะแยกตัวออกมา
และเจริญเติบโต และสร้างโครงสร้างของมันเอง วิธีการสร้างโคโลนี เมื่อจานวนโคโลนีเพิ่มมากขึ้น
ก็กลายเป็นปะการังก้อนใหญ่ขึ้นและในที่สุดหินปะการังหลายๆ อันก็รวมกันเป็นแนวปะการัง เมื่อ
ปะการังตายลง โพลิปใหม่จะเติบโตบนยอดของโคโลนีที่หลงเหลืออยู่ โพลิปที่มีชีวิตจะพบได้
เฉพาะบนผิวบางๆ ชั้นนอกสุดของโครงสร้างปะการัง ที่กาลังเติบโตเท่านั้น นั่นก็คือ แนวปะการัง
ส่วนมากจะประกอบด้วยโครงสร้างของปะการังที่ตายแล้ว ถ้าเราเก็บตัวอย่างหินปะการังมา
ทดสอบดู เราจะพบว่ามันถูกสร้างขึ้นจากหินปูนล้วนๆ โดยที่ชั้นของหินปูนนั้นเกิดจากการสะสม
ตัวของหินปูนที่สร้างขึ้นในแต่ละปี นักวิทยาศาสตร์สามารถใช้หินปูนจากปะการังนี้ในการ
วิเคราะห์หาว่าสภาพอากาศ เมื่อทศวรรษที่ผ่านมาเป็นอย่างไร โดยทั้งนี้เป็นเพราะว่าอุณหภูมิของ
น้ามีผลต่อความเร็วในการสร้างโครงสร้างหินปูนของปะการัง แนวปะการังในโลกเป็นโครงสร้าง
ธรรมชาติขนาดใหญ่บางแนวมีความยาวนับร้อยกิโลเมตร เมื่อคิดไปแล้วก็น่าประหลาดใจที่
โครงสร้างดังกล่าวถูกสร้างมาจากสัตว์ที่มีขนาดเล็กมากๆ อย่างพวก โพลิปปะการังนี้ แนว
ปะการังขนาดใหญ่ของประเทศออสเตรเลีย เป็นสิ่งเดียวที่สัตว์สร้างขึ้นและสามารถมองเห็นได้
จากดวงจันทร์
สรุปแล้วแนวปะการังก็คือโครงสร้างหินปูนที่ก่อตัวเป็นแนวใต้ทะเล ในระดับที่แสงส่อง
ถึง โครงสร้างนี้เกิดจากโครงสร้างหินปูนที่สร้างขึ้นโดยสิ่งมีชีวิตจาพวกปะการังเป็นหลัก
(โดยเฉพาะปะการังที่มีสาหร่ายซูแซนเทลลีอยู่ภายในเนื้อเยื่อ) นอกจากนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น
สาหร่ายหินปูน (Calcareous algae) หรือหอย ซึ่งสามารถช่วยเสริมการก่อตัวของโครงสร้าง
หินปูนดังกล่าว
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ประเภทของแนวปะการัง
แนวปะการังแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. แนวปะการังชายฝั่ง (
Fringing Reef) เป็นแนวปะการังที่ก่อตัวติดกับชายฝั่ง หรือ
รอบเกาะต่างๆ พบทั่วไปตามประเทศชายฝั่งทะเล ในประเทศไทยพบเฉพาะแนวปะการังชายฝั่ง

ปะการังแบบชายฝั่ง เกาะปอดะ จ.กระบี่

ที่มา : www.jeiijays.wordpress.com

2. แนวปะการังแบบกาแพง ( Barrier Reef) เป็นแนวปะการังที่ก่อตัวเป็นสันอยู่ห่าง
ชายฝั่งออกไป โดยมีร่องน้าลึก (Lagoon) เป็นแนวคั่นไว้ ที่รู้จักกันดีคือ The Great Barrier Reef
ประเทศออสเตรเลีย

แนวปะการัง Great Barrier Reef ที่มา

: www.best-diving.org
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3. แนวปะการังรูปเกือกม้า (
Atoll) เป็นแนวปะการังที่ก่อตัวคล้ายรูปวงแหวนล้อมรอบ
Lagoon พบตามหมู่เกาะในมหาสมุทร เช่น หมู่เกาะมัลดีฟ

แนวปะการังรูปเกือกม้า หมู่เกาะมัลดีฟ

ที่มา : www.onstep4ward.com

การก่อตัวของแนวปะการังแบบ Barrier Reef และแบบ Atoll เป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของ Fringing Reef รอบๆ ภูเขาไฟที่ค่อยๆ จมตัวลง โดยที่ปะการังจะเริ่มก่อตัวเป็น
แนว Fringing Reef รอบๆ ภูเขาไฟก่อน จากนั้น เมื่อภูเขาไฟค่อยๆ จมตัวลง แนวปะการัง
โดยเฉพาะบริเวณขอบนอกจะค่อยๆ เจริญยกตัวขึ้นเพื่อให้คงอยู่ใกล้ระดับน้าทะเล ในระยะนี้จะ
เกิดเป็น Lagoon ระหว่างเกาะภูเขาไฟและแนวปะการัง จึงเกิดแนวปะการังแบบ Barrier Reef
ต่อมาภูเขาไฟจมตัวลงหมด ส่วนแนวปะการังก็ยังคงเจริญยกตัวขึ้นสู่ระดับน้าทะเล จึงเกิดเป็น
แนวปะการังแบบ Atoll
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โดยทั่วไปแล้วโครงสร้างทางชีวภาพภายในแนวปะการังทั้งสามชนิดนี้ จะมีลักษณะ
เหมือนกัน โดยมีความลาดชันของโครงสร้างแนวปะการังเป็นตัวกาหนด การกระจายของปะการัง
และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ จึงอาจเกิดการแบ่งเขตต่างๆ ขึ้นเช่น เขตพื้นราบ เขตสันแนวปะการัง และ
เขตลาดชัน
1. เขตพื้นราบ ( Reef Flat) บริเวณนี้มีพื้นท้องทะเลที่ค่อนข้างเรียบและตื้น อยู่ใน
บริเวณเขตน้าขึ้นน้าลง ซึ่งปะการังจะโผล่พ้นน้าในเวลาน้าลง จึงเป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ปะการังในบริเวณนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นก้อนขนาด
เล็ก ๆ หรืออาจเป็นปะการังที่แตกกิ่งแขนงโดยมีกิ่งสั้นๆ ซึ่งปะการังที่มีรูปร่างแบบนี้จะ
เจริญเติบโตได้ในสภาพที่มีคลื่น บริเวณที่ติดกับชายหาดจะมีซากปะการังที่ถูกคลื่นซัดมาสะสมอยู่
บริเวณนี้มักจะมีสาหร่ายและหญ้าทะเลขึ้นปกคลุมบนพื้นทราย หรือบนซากปะการังที่มีตะกอน
สะสมอยู่
2. เขตสันแนวปะการัง (
Reef Edge) อยู่ถัดจากเขตพื้นราบเป็นบริเวณที่เกือบโผล่พ้น
น้าเมื่อน้าลงต่าสุด จึงได้รับอิทธิพลจากคลื่นบ้าง มีปะการังที่มีชีวิตอยู่มากกว่าในเขตแรก ถ้าหาก
แนวปะการังอยู่ด้านอับคลื่นลมปะการังจะเจริญได้ดีและมีจานวนชนิดมาก แต่ถ้าหากเป็นแนว
ปะการังที่ได้รับอิทธิพลจากคลื่นมาก ปะการังมักจะแตกหักและเศษปะการังจะถูกน้าซัดขึ้นลง
ตามกระแสคลื่นทาให้เกิดการกัดเซาะลงไปถึงโซนลาดชัน บริเวณนี้จะมีสาหร่ายเป็นตัวเด่นที่สุด
แต่ตามบริเวณซอกที่กาบังคลื่นลมจะมีปะการังบางชนิดขึ้นอยู่ได้ และยังพบสัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น
หอย พรมทะเล และเม่นทะเล เป็นต้น
3. เขตลาดชัน ( Reef Slope) เป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากคลื่นน้อยมาก ปะการัง
บริเวณนี้จึงไม่จาเป็นต้องปรับตัวให้มีโครงสร้างแข็งแรง บริเวณนี้มักจะมีจานวนชนิดปะการังมาก
ส่วนใหญ่เป็นปะการังที่แผ่แบนเป็นแผ่น เพื่อให้มีพื้นที่รับแสงได้มากขึ้นด้วย ส่วนปะการังกิ่งยัง
เจริญได้ดีในเขตนี้บริเวณส่วนล่างของโซนนี้ มีแสงสว่างน้อยลงมาก ทาให้จานวนชนิดของปะการัง
มีน้อยลง ส่วนสัตว์ชนิดอื่นๆ ที่พบได้แก่ ปะการังอ่อน ฟองน้า กัลปังหา แส้ทะเล เป็นต้น

พรมทะเล

แส้ทะเล

เม่นทะเล
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ประโยชน์ของแนวปะการัง
1. เป็นแหล่งอาหารของมนุษย์
2. เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและค้าจุนชีวิตของสัตว์น้า
3. เป็นกาแพงป้องกันชายฝั่งจากการกัดเซาะของคลื่นและกระแสน้า
4. เป็นแหล่งกาเนิดทรายให้ชายหาด จากการสึกกร่อนของแนวโครงสร้างหินปูน
5. เป็นแหล่งท่องเที่ยว นันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจ โดยการดาน้า ถ่ายภาพใต้น้า
6. สารพิษที่สิ่งมีชีวิตหลายชนิดในแนวปะการังผลิตขึ้น
เพื่อป้องกันตัว สามารถสกัดเป็น
ยาต้านมะเร็ง ยาต้านจุลชีพ น้ายาป้องกันการตกผลึก และแข็งตัว
7. เป็นเสมือนห้องทดลอง เป็นแหล่งศึกษา
ค้นคว้า และวิจัยด้านนิเวศวิทยาในแนว
ปะการังและชีวิตสัตว์
สาเหตุการทาลายแนวปะการัง
1. โดยธรรมชาติ
เช่น พายุ กระแสน้า คลื่นลม สัตว์ที่กินปะการัง เช่น ดาวมงกุฎหนาม
ปลาผีเสื้อ ปลานกแก้ว การฟอกขาวปะการัง การไหลของน้าจืดลงสู่ทะเล และการแก่งแย่งพื้นที่
โดยสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น เช่น สาหร่าย พรมทะเล เป็นต้น
2. โดยมนุษย์ เช่น การทิ้งสมอเรือลงในแนวปะการัง การเก็บขายเป็นของที่ระลึก ทิ้ง
ขยะสิ่งปฏิกูลลงในทะเล การท่องเที่ยว เก็บ หัก เหยียบย่าปะการัง น้าเสียจากบ้านเรือน ชุมชน
และโรงงานอุตสาหกรรม การจับสัตว์น้าในแนวปะการังใช้ระเบิด สารเคมี สารพิษ ลอบ ฉมวกยิง
ปลา การขุดร่องน้า การก่อสร้างอาคารยื่นล้าชายหาด ทาให้ทรายถูกพัดพาไปทับถมปะการัง การ
ขุดทาเหมืองแร่ในทะเลและบริเวณชายฝั่ง น้าล้างแร่ ซึ่งมีกากตะกอนมากเกินกว่าการปรับตัวตาม
ธรรมชาติทาให้น้าขาดออกซิเจน ทาให้ปะการังตาย
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ห่วงโซ่อาหารในแนวปะการัง
โครงสร้างที่สลับซับซ้อนของแนวปะการัง
มีความเหมาะสมในการเป็นที่อยู่อาศัย หลบ
ภัย หาอาหาร การวางไข่ และอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้าหลายชนิด ดังนั้นแนวปะการังจึงมีความ
อุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิต ทั้งในแง่ของจานวนชนิดและปริมาณไม่ว่าจะเป็น ผู้ผลิต (หมายถึง
สิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ โดยใช้สารอินทรีย์ร่วมกับขบวนการสังเคราะห์แสง หรือ
ขบวนการทางเคมี สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ ได้แก่ พืช และจุลินทรีย์บางชนิด) ผู้บริโภค (หมายถึงสิ่งมีชีวิต
ซึ่งไม่สามารถสร้างอาหารเองได้จะต้องดูดซึมสารอินทรีย์จากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ) ไปจนถึง ผู้ย่อยสลาย
(หมายถึงกลุ่มสิ่งมีชีวิต ที่ทาหน้าที่ย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ได้แก่จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ) แนว
ปะการังจึงเป็นระบบนิเวศที่มีความสลับซับซ้อน เป็นแหล่งที่สร้างและหมุนเวียนสารอาหารที่
สาคัญแห่งหนึ่งในท้องทะเล
ผู้ผลิต หรือพืชที่พบในแนวปะการัง ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช สาหร่าย และหญ้าทะเล
จัดเป็นพื้นฐานของห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศแนวปะการัง เนื่องจากพืชเหล่านี้เป็นอาหารของ
สัตว์กินพืช หรือผู้บริโภคอันดับแรก เช่น หอยมือเสือ เม่นทะเล หรือปลาบางชนิด สัตว์เหล่านี้จะ
ถูกกินโดยสิ่งมีชีวิตประเภทผู้ล่า เช่น เต่า หรือปลาขนาดใหญ่ และสัตว์เหล่านี้ก็จะตกเป็นอาหาร
ของผู้บริโภคอันดับสูงสุด เช่น ปลากินเนื้อขนาดใหญ่ และมนุษย์ เป็นต้น เมื่อสิ่งมีชีวิตตายลงจะ
ถูกจุลินทรีย์ต่างๆ ย่อยสลายกลายเป็นสารอนินทรีย์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในขบวนการสร้างอาหาร
ของผู้ผลิตอีกครั้งหนึ่ง
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สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแนวปะการัง
ดอกไม้ทะเล (Sea anemone)
เป็นสัตว์กลุ่มเดียวกันกับปะการัง แต่ไม่มีโครงหินปูน
บริเวณหนวดมีเซลล์เข็มพิษที่สามารถทิ่มแทงเหยื่อ เช่น ปลาให้
เป็นอัมพาตเพื่อจับกินเป็นอาหาร ดอกไม้ทะเลบางชนิดมีปลา
อาศัยอยู่รวมกัน เป็นการอยู่รวมกันแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กัน ตัวอย่าง คือ ปลาการ์ตูน ซึ่งมีเมือกพิเศษเคลือบผิวอยู่ทาให้
เข็มพิษจากดอกไม้ทะเลไม่เป็นอันตรายต่อมัน
ปะการังอ่อน (Soft coral)
ปะการังอ่อนเป็นสัตว์กลุ่มเดียวกับปะการังแข็ง แต่มี
ลักษณะสาคัญที่แตกต่างจากปะการังคือ ปะการังอ่อนแต่ละตัว
มีหนวดเพียง 8 เส้น ปะการังอ่อนสามารถสร้างหินปูนแบบ
ปะการังแข็งได้ แต่จะอยู่ในรูปเกล็ดหินปูนที่แทรกอยู่ในเนื้อเยื่อ
ทาให้ปะการังอ่อนส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นต้นอ่อนนุ่ม
กัลปังหา (Sea fan)
กัลปังหาจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับปะการังอ่อนคือ มี
หนวด 8 เส้นเหมือนกัน แต่ที่แตกต่างจากปะการังอ่อน คือ
กัลปังหามีโครงสร้างที่เป็นกิ่งก้าน ซึ่งมีแกนแข็งเพราะมีเกล็ด
หินปูนอัดอยู่แน่น พร้อมทั้งมีโปรตีนพวกกอร์โกนิน (Gorgonin)
แทรกเป็นองค์ประกอบที่แกนด้วย ทาให้กิ่งโอนเอนตาม
กระแสน้าได้
ปากกาทะเล (Sea pen)
ปากกาทะเลจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับปะการังอ่อนและ
กัลปังหา โคโลนีประกอบด้วยส่วนของฐานล่าง ซึ่งเป็นโพลิ ป
แกนหลักที่ยืดยาวออก เป็นฐานยึดโคโลนีลงในพื้นฐานทราย
หรือโคลน ส่วนปลายด้านบนอาจแยกออกเป็นแฉก
นอกจากนั้นในแนวปะการังยังพบสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อีกหลายชนิด
ได้แก่ สาหร่าย ( Algae) ที่พบได้ทั่วไปในแนวปะการัง แบ่งเป็น
3 พวก ได้แก่สาหร่ายสีเขียว สาหร่ายสีแดง และสาหร่ายสี
น้าตาล
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หญ้าทะเล (Sea grasses)
เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีดอกและเมล็ด เจริญเติบโต
ในเขตน้าตื้นชายฝั่ง ทั่วโลกมีหญ้าทะเล 50 ชนิด ประเทศไทย
มีรายงานว่า พบ 12 ชนิด โดยที่ชายฝั่งทะเลอันดามันมี 11
ชนิด ความสาคัญของแหล่งหญ้าทะเล คือเป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยเลี้ยงตัวอ่อนและเป็นแหล่งหากินของสัตว์ทะเลนานา
ชนิด ได้แก่ กุ้ง หอย ปู และปลา อีกทั้งยังเป็นแหล่งหากินของ
สัตว์ทะเลขนาดใหญ่ เช่น เต่าทะเล และพะยูน
ฟองน้า (Sponges)
ฟองน้าอยู่ร่วมกันเป็นโคโลนีซึ่งมีรูปร่างและสีสัน
แตกต่างกันไปแต่ละชนิด โครงสร้างของฟองน้าเป็น
สารประกอบพวกซิลิกา หรือหินปูนเป็นผลึกขนาดเรียวเล็ก
Spicules ที่ผิวของฟองน้าจะมีรูพรุนเล็กๆมากมายสาหรับให้
น้าไหลผ่านเข้าไปในตัว และจะมีช่องระบายน้าออก 1 ช่อง
หนอนทะเล (Annelids)
มีลักษณะเด่น คือ ร่างกายแบ่งเป็นปล้องอย่าง
ชัดเจน บางชนิดมีรยางค์ที่ช่วยในการเคลื่อนที่อยู่ด้านข้าง
ลาตัว ส่วนใหญ่ดารงชีวิตเป็นอิสระ หรือฝังตัวอยู่ในทราย เช่น
ไส้เดือนทะเลบางชนิด ว่ายน้าเป็นอิสระ เช่น แม่เพรียง

Enhalus acoroides (Linnaeus f.) Royle
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กุ้ง กั้ง ปู (Crustaceans)
มีอยู่เป็นจานวนมากในแนวปะการังมีลักษณะคือ มี
เปลือกแข็งหุ้มลาตัว และรยางค์เป็นข้อปล้อง เปลือกเป็นสาร
พวกแคลเซียมหรือไคติน เมื่อโตจนขนาดของร่างกายใหญ่กว่า
เปลือกนอก ก็จะเปลี่ยนเปลือกใหม่โดยการลอกคราบ
พวกครัสเตเชียน ที่เราพบอยู่ในแนวปะการังส่วนมาก จะอยู่ใน
กลุ่มที่เรียกว่า Decapod หรือสัตว์ที่มี 10 ขา กุ้งชนิดต่างๆ กุ้ง
มังกร และปู สัตว์เหล่านี้มักจะแอบซ่อนอยู่ตามซอกหิน หรือ
ใต้แผ่นปะการัง
หอย และหมึก (Mollusk)
สัตว์จาพวก มอลลัสกา (
Phylum Mollusca) ประกอบด้วย
หอยฝาเดียว หอยสองฝา ทากทะเล และหมึกชนิดต่างๆ จัดเป็นสัตว์ไม่
มีกระดูกสันหลังที่มีสมาชิกมากเป็นอันดับสองรองจากแมลง ลักษณะที่
สาคัญคือ ลาตัวอ่อนนิ่ม ร่างกายไม่แบ่งเป็นปล้อง ส่วนใหญ่สร้าง
เปลือกซึ่งเป็นสารแคลเซียมคาร์บอเนต
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ดาวทะเล (Sea stars)
มีรูปร่างคล้ายดาว คือ มีแขนยื่นจากแผ่นกลางลาตัว
มีปากอยู่ตรงกลางลาตัว ด้านล่าง ช่องขับถ่ายอยู่ทางด้านบน
มักพบบนหาดทราย
ดาวเปราะ (Brittle stars)
ลาตัวมีขนาดเล็ก มีแขนยื่นยาวออกไป จากแผ่นกลางลาตัวมาก เคลื่อนที่ได้ดีที่สุดใน
กลุ่มเอคไคโนเดิร์ม ปกติดาวเปราะมีแขน 5-6 แขน
ดาวขนนก (Feather stars) และพลับพลึงทะเล
จัดเป็นกลุ่มเอคไคโนเดิร์มที่
โบราณที่สุด มีแขนจานวนมากยื่นมาจาก
กลางลาตัวมีลักษณะคล้ายดอกไม้ทะเล
เม่นทะเล (Sea urchins)
ลาตัวมีเปลือกค่อนข้างกลม หรือแบนปกคลุมด้วยหนามที่
เคลื่อนไหวได้ บางชนิดมีหนามขนาดใหญ่และทู่คล้ายแท่งดินสอ เมื่อ
ถูกหนามเม่นตาให้ใช้ของแข็งทุบหนาม ที่ฝังอยู่ให้แหลกพิษจะค่อยๆ
สลายไป
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ปลิงทะเล (Sea cucumbers)
ลาตัวค่อนข้างยาว ค่อนข้างอ่อน
นุ่ม ปลิงทะเลบางชนิดสามารถปล่อยเมือก
ซึ่งมีลักษณะเหนียวออกมา เมื่อถูกรบกวน
หรือเพื่อขับไล่ศัตรู
เพรียงหัวหอม (Sea squirts)
หมายถึง สัตว์ที่มีรูปร่างเป็น
ทรงกระบอก สัตว์กลุ่มนี้อยู่ในทะเลทั้งหมด
มักเกาะติดอยู่กับก้อนหิน ซากปะการัง หรือ
บนใบสาหร่าย จัดอยู่ในไฟลัม Chordata
แต่ยังไม่มีกระดูกสันหลังที่แท้จริง
ปลา (Fishes)
ปลาเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง กลุ่มที่เด่นที่สุดที่
พบได้ตามแนวปะการัง ความหลากหลายชนิด รูปร่าง สีสัน
รวมทั้งแง่มุมทางพฤติกรรมของฝูงปลาที่รายรอบเหนือแนว
ปะการัง ช่วยส่งเสริมให้แนวปะการัง มีชีวิตชีวาและความ
สวยงามก่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้พบเห็น ขณะดาน้า
ชมปะการังนั้น หากสังเกตตามพื้นผิวแนวปะการัง จะ
สามารถพบเห็นปลาสลิดหินจับจองพื้นที่เฉพาะตัวตามกอปะการัง และจะขับไล่ปลาชนิดอื่นๆ
และบ่อยครั้งที่เราสังเกตเห็นปลาพยาบาลเวียนว่ายอยู่เฉพาะพื้นที่เล็กๆ ซึ่งเรียกว่าเป็นสถานี
อนามัยคอยให้ปลาชนิดอื่นๆ เช่น ปลานกแก้ว ปลานกขุนทอง ปลาสลิด ปลากะรัง แวะเวียนให้
ปลาพยาบาลช่วยกาจัดปรสิต หรือตัวเบียน ซึ่งเกาะอยู่ตามเหงือก หรือเกล็ดตามลาตัว
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ขอน้าใจ.คืนน้าใส.ให้ทะเลสวย
ทะเลไทยเป็นของทุกคน พวกเราล้วนใช้ประโยชน์จากทะเล จึงเป็นหน้าที่ของคนไทย
ทุกคนไม่ว่าเขาจะอยู่เหนือใต้ออกตก จะต้องร่วมเก็บสมบัติของชาติแห่งนี้ไว้ให้ลูกหลาน
สานึกในหน้าที่ของผู้ที่เกิดมาบนแผ่นดิน คือ สิ่งที่ทุกคนมีอยู่แล้ว เราเพียงแนะนาสิ่งที่
พึงปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนมีสิทธิร่วมรักษาทะเลไทย
คนทั่วไป
อย่าเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม... สัตว์ทะเลเหล่านี้บางส่วนอาจจะนามาจากต่างประเทศ
แต่แน่ใจได้เลยว่าบางส่วนมาจากทะเลไทย เมื่อคุณเลี้ยงเขาไม่นานเขาก็เจ็บตาย ป่วยตาย หรือช้า
ใจตาย เป็นการทาร้ายสัตว์ทะเลแบบตรงไปตรงมา ความงดงามของโลกใต้ทะเลจะชื่นชมจากนรก
ตู้ปลาไม่ได้เด็ดขาด อย่าสร้างบ้านทาร้ายธรรมชาติ ... เปลือกหอย ปะการัง หรือกัลปังหาที่คุณ
นามาประดับบ้าน มิใช่การแสดงออกถึงความเป็นคนอยากอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ แต่แสดงว่าคุณไม่
เคยคิดถึงลูกหลาน ไม่เคยห่วงว่าเขาจะโตขึ้นจะมีทะเลไหนใช้ประโยชน์
อย่าทิ้งขยะหรือของเสียลงแม่น้า ชายหาด หรือในทะเลโดยตรง ... การท่องเที่ยวนา
เงินตราเข้าประเทศ ให้ประโยชน์กับคนไทยทุกคน แต่นักท่องเที่ยวปีละหลายล้านไม่ต้องการ
เดินทางมาดูกองขยะในทะเลไทย
อย่าลังเลที่จะใช้สิทธิของคุณในการปกป้องทะเล ... ถ้าคุณเห็นคนทาลายสมบัติของ
เขา แต่ทะเลไทยเป็นของเราและลูกเราด้วย ใช้สิทธิของคุณให้เป็นประโยชน์ในทุกวิถีทาง
อย่าหมดหวัง ... คนไทยหลายคนไม่มีความหวังเหลืออยู่แล้ว หลายคนบอกว่าช่างมัน
ทะเลไทย แต่ถ้าเราไม่ทาแล้วใครจะทา คงไม่มีคนชาติไหนมาดูแลทะเลไทยได้ดีกว่าคนไทย ดูแล
ทะเลไทยในทุกวิถีทางที่ทาได้มิใช่เป็นหน้าที่หรือกฎระเบียบ แต่คือสามัญสานึกของคนที่เกิดมา
บนแผ่นดินนี้ เป็นสานึกของคุณที่รู้จักคุณแผ่นดินนี้เป็นสานึกของคนที่รู้จักคุณแผ่นดินและผืนน้าที่
เรียกว่า เมืองไทย
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จุดเรียนรู้ กลุ่มอนุรักษ์เครื่องมือประมงชายฝั่งพื้นบ้านเจ้าหลาว
1. สภาพปัญหาของพื้นที่หรือแรงบัลดาลใจ
ร่วมกันพัฒนากลุ่มให้เข็มแข็งด้วยการทากิจกรรมร่วมกันและส่งเสริมให้ชาวบ้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณพื้นที่เจ้าหลาว รวบรวมข้อมูลด้านวิชาการที่เกี่ยวกับแนว
ปะการังหาดเจ้าหลาวตลอดจนการเข้าไปใช้ประโยชน์ของแนวปะการังในเขตต่างๆ เพื่อสงวน
รักษาความหลากหลายและสายพันธุ์ที่สาคัญของแนวปะการังหาดเจ้าหลาว
2. กระบวนการดาเนินงาน/กิจกรรม
2.1 การอนุรักษ์ปะการัง
2.2 การทาประมงชายฝั่งเชิงอนุรักษ์
2.3 การอนุรักษ์ป่าชายเลนในพื้นที่
2.4 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชมแนวปะการัง
2.5 การทาธนาคารปูม้า (คอนโดปูไข่)
2.6 การแปรรูปอาหารทะเล
3. เคล็ดลับความสาเร็จ
ยึดแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวิต
4. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
- มีทรัพยากรชายฝั่งทะเลไว้ใช้อย่างยั่งยืน
- มีรายได้เพิ่มขึ้น
- มีความสุขในการดารงชีวิต
- เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชนรุ่นหลัง
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