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ค้าน้า 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ได้อนุมัติทุนอุดหนุนกำรท ำ
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย ภำยใต้โครงกำรจัดกำรควำมรู้กำรวิจัยเพื่อกำร
ใช้ประโยชน์ ประจ ำปี ๒๕๖๑ แก่สถำบันวิจัยทรัพยำกรทำงน  ำ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัยเพื่อด ำเนินงำนเรื่อง “กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีต้นแบบกำรขยำยพันธุ์
ปะกำรังอ่อนเพื่อฟื้นฟูแนวปะกำรังและสร้ำงแหล่งท่องเที่ยวทำงทะเลเชิงวิทยำศำสตร์” 

เนื อหำในคู่มือกำรขยำยพันธุ์ปะกำรังอ่อนแบบไม่อำศัยเพศเพื่อกำรฟื้นฟูแนว
ปะกำรังนี ได้น ำเสนอเนื อหำที่เป็นผลมำจำกกำรวิจัย ซึ่งสำมำรถใช้เป็นหลักกำรและ
แนวปฏิบัติในกำรขยำยพันธุ์ปะกำรังอ่อนแบบไม่อำศัยเพศเพื่อกำรฟื้นฟูแนวปะกำรัง
ประกอบด้วยเทคนิคกำรขยำยพันธุ์ปะกำรังอ่อน ชนิดของปะกำรังอ่อน กำรรวบรวม
พันธุ์ปะกำรังอ่อน กำรตัดกล้ำปะกำรังอ่อน กำรออกแบบวัสดุยึดติดเทียม กำรอนุบำล
กล้ำปะกำรังอ่อน กำรยึดวัสดุเทียมของกล้ำปะกำรังอ่อน กำรรอดของปะกำรังอ่อน กำร
บรรจุและขนส่งกล้ำปะกำรังอ่อน และกำรขยำยพันธ์ุกล้ำปะกำรังอ่อนในทะเล 

คณะผู้เขียนหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือกำรขยำยพันธุ์ปะกำรังอ่อนแบบไม่อำศัย
เพศเพื่อกำรฟื้นฟูแนวปะกำรังเล่มนี จะเป็นประโยชน์แก่นักวิชำกำร ประชำชน 
นักศึกษำ และนักเรียนเพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรฟื้นฟูแนวปะกำรังเสื่อมโทรม
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวทำงทะเลที่ส ำคัญของประเทศให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ นต่อไป 

 
นิลนำจ ชัยธนำวิสุทธ์ิ 

ศิรุษำ กฤษณะพันธุ ์
หทัยมำศ วรรณร์ัตน ์
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สารบัญ 
 

 หน้า 
ค ำน ำ ๒ 
บทน ำ ๔ 
เทคนิคกำรขยำยพันธุ์ปะกำรังอ่อน ๖ 
ชนิดของปะกำรังอ่อน ๖ 
กำรรวบรวมพันธ์ุปะกำรังอ่อน ๗ 
กำรปรับสภำพพ่อแม่พันธ์ุ ๗ 
กำรตัดกล้ำปะกำรังอ่อน ๙ 
กำรอนุบำลกล้ำปะกำรังอ่อน ๙ 
กำรออกแบบวัสดุยดึตดิเทียม ๑๐ 
กำรอนุบำลกล้ำปะกำรังอ่อน ๑๓ 
กำรยึดวสัดุเทียมของกล้ำปะกำรังอ่อน ๑๓ 
กำรรอดของกล้ำปะกำรังอ่อน ๑๔ 
กำรงอกใหม่ของปะกำรังอ่อน ๑๕ 
ควำมทนทำนของกล้ำปะกำรังอ่อน  ๑๗ 
กำรบรรจุและขนส่งกล้ำปะกำรังออ่น ๑๙ 
กำรขยำยพันธ์ุกล้ำปะกำรังอ่อนในทะเล ๒๑ 
ประวัตผิู้เขียน ๒๕ 
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บทน้า 
 

ปะกำรังอ่อน (Soft coral) เป็นสัตว์ใน Phylum Cnidaria Class anthozoa ซึ่งมี
คุณสมบัติส ำคัญตรงข้ำมกับปะกำรังแข็ง (Hard coral) คือไม่มีโครงสร้ำงหินปูน  
โดยปะกำรังอ่อนมีมำกมำยหลำกหลำยชนิดพบได้ทั่วไปตำมแนวปะกำรังเขตน  ำตื นและ 
 ๔ ครอบครัว โดยฝั่งอ่ำวไทยพบครอบครัว Alcyoniidae มำก ในขณะที่ฝั่งทะเลอันดำมัน
พบครอบครัว Nephtheidae มำกกว่ำในบริเวณอ่ำวไทย ปะกำรังอ่อนแต่ละชนิด 
มีลักษณะและสีสันสวยงำมดึงดูดนักด ำน  ำจำกทั่วโลก โดยเฉพำะในอุทยำนแห่งชำติ  
หมู่เกำะสิมิลันถูกจัดอันดับอยู่ใน ๑ ใน ๑๐ แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงำมที่สุดในโลก  
แม้ว่ำปะกำรังอ่อนไม่ใช่เป็นสัตว์เศรษฐกิจด้ำนกำรประมงชำยฝั่ง แต่ปะกำรังอ่อนมี 
ควำมสวยงำมและมีควำมส ำคัญกับอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวทำงทะเล ซึ่งสำมำรถ
สร้ำงมูลค่ำให้กับธุรกิจท่องเที่ยวและด ำน  ำเป็นจ ำนวนมำก ปัจจุบันนักวิทยำศำสตร์ได้ให้
ควำมสนใจในกำรท ำฟำร์มปะกำรังอ่อนเพื่ออุตสำหกรรมปลำตู้ทะเลเชิงกำรค้ำ  
(Marine aquarium trade) เพื่อลดกำรลักลอบจับปะกำรังอ่อนจำกธรรมชำติ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลเสียหำยต่อระบบนิเวศและกำรท่องเที่ยวทำงทะเล  

ปัจจุบันนักวิทยำศำสตร์ทำงทะเลได้มุ่งควำมสนใจไปท่ีกำรท ำฟำร์มปะกำรังอ่อนเพือ่
สกัดสำรชีวภำพส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ในวงกำรแพทย์ เภสัชกรรม อุตสำหกรรม ฯลฯ
ปัจจุบันนักวิทยำศำสตร์ทำงทะเลได้เริ่มมีควำมสนใจในกำรศึกษำวิจัยกำรท ำฟำร์ม
ปะกำรังอ่อนบำงชนิดในย่ำนอินโดแปซิฟิก อำทิ Sarcophyton sp., Clavularia sp. 
Lobophyton sp., Sinularia sp., Alcyonium sp. ฯลฯ ทั งในลักษณะของกำรท ำฟำร์ม
เลี ยงบนบก (Land-based farming) และกำรท ำฟำร์มเลี ยงในทะเล (Marine farming) 
ทั งนี เพื่อพัฒนำกำรใช้ประโยชน์จำกปะกำรังอ่อนดังนี  ๑) กำรท ำฟำร์มปะกำรังอ่อนเพื่อ
จ ำหน่ำยปะกำรังอ่อนเป็นของประดับตู้ปลำทะเลในเชิงกำรค้ำ (Ornamental marine 
aquarium trade) กล่ำวคือ ใช้ปะกำรังอ่อนในกำรตบแต่งควำมสวยงำมของตู้ปลำน  ำเค็ม
และบ่อแสดงพันธุ์สัตว์น  ำ รวมถึงหรือบ่อเลี ยงสัตว์น  ำเค็มและใช้ปะกำรังอ่อนเป็นตัวกรอง
ชีวภำพ และตัวเสถียรคุณภำพทำงเคมีของน  ำทะเลในตู้ปลำหรือบ่อเลี ยงสัตว์น  ำเค็ม  
๒) กำรท ำฟำร์มปะกำรังอ่อนเพื่อประโยชน์ในกำรฟื้นฟูแนวปะกำรังที่เสื่อมโทรม หรือกำร
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวทำงทะเล และ ๓) กำรท ำฟำร์มปะกำรังอ่อนเพื่อใช้ผลิต
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สำรประกอบทำงชีวภำพในวงกำรแพทย์ เภสัชกรรม อุตสำหกรรม เกษตรกรรม ฯลฯ 
(Khlesi et al. 2008 Chao et al. 2011 Wang et al. 2013) 

ปะกำรังอ่อนเป็นสัตว์ทะเลอีกชนิดหนึ่งในแนวปะกำรังที่ถูกลับลอบจับเพื่อจ ำหน่ำย
ในวงกำรปลำตู้น  ำทะเล ซึ่งก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ระบบนิเวศแนวปะกำรัง ดังนั นกำร
ท ำฟำร์มปะกำรังอ่อนจึงเป็นทำงเลือกหนึ่งเพื่อประโยชน์ในวงกำรปลำตู้น  ำทะเลและบ่อ
แสดงพันธุ์สัตว์น  ำในเชิงกำรค้ำ รวมถึงกำรฟื้นฟูทรัพยำกรและแหล่งท่องเที่ยวทำงทะเล 
เนื่องจำกปะกำรังอ่อนมีรูปร่ำงและสีสันที่มีควำมสวยงำม และสำมำรถเห็นกำรโบกพัด
ของโพลิปที่สวยงำม ซึ่งเป็นที่ดึงดูดควำมสนใจแก่นักท่องเที่ยว ปัจจุบันพบว่ำยังไม่เคยมี
กำรศึกษำวิจัยกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรเพำะพันธุ์ ขยำยพันธุ์ และกำรเลี ยงปะกำรังอ่อน
เพื่อเป็นสัตว์น  ำทะเลเศรษฐกิจประเภทสวยงำมชนิดใหม่ในธุรกิจปลำตู้น  ำเค็มเชิงกำรค้ำ
และเพื่อกำรฟื้นฟูแนวปะกำรังเสื่อมโทรม รวมถึงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวทำงทะเลใน
พื นที่ชำยฝั่งทะเลทั งอ่ำวไทยและทะเลอันดำมันทั งในระดับกำรทดลองและระดับกำรใช้
งำนจริง นอกจำกนี ในต่ำงประเทศยังมีกำรศึกษำวิจัยเพื่อกำรขยำยพันธุ์ปะกำรังอ่อนใน
แง่มุมต่ำงๆ น้อยมำก  
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพื่อขยำยพันธุ์ปะกำรังอ่อนที่ผลิตจำกโรงเพำะเลี ยงบริเวณหำดหินธรรมชำติ

และกองหินเทียมกลำงทะเลบริเวณเกำะยำยท้ำว อ ำเภอเกำะสีชัง จังหวัดชลบุรี 
๒. เพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรขยำยพันธุ์ปะกำรังอ่อนแบบไม่อำศัยเพศแก่

กลุ่มเป้ำหมำย และผู้เกี่ยวข้องของอ ำเภอเกำะสีชัง จังหวัดชลบุรี 
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เทคนิคการขยายพันธุ์ปะการังอ่อนแบบไม่อาศัยเพศ 
เป้ำหมำยเพื่อมุ่งเน้นกำรผลิตกล้ำปะกำรังอ่อนที่ใช้พ่อแม่พันธุ์จำกธรรมชำติใน

ปริมำณน้อยที่สุด แต่ได้กล้ำปะกำรังอ่อนในปริมำณมำกที่สุด ทั งนี เพื่อมิให้เป็นกำร
รบกวน ท ำลำยหรือลดประชำกรปะกำรังอ่อนในธรรมชำติ เนื่องจำกกำรน ำพันธุ์
ปะกำรังอ่อนมำใช้ในกำรวิจัยหรือกำรใช้ประโยชน์ในเชิงกำรค้ำในปริมำณมำก  
จะเกิดผลกระทบทำงลบต่อระบบนิเวศแนวปะกำรัง โดยมีวัตถุประสงค์ประกอบด้วย 
๑) ออกแบบวัสดุยึดติดเทียมที่มีควำมเหมำะสมต่อกำรขยำยพันธุ์ปะกำรังอ่อน โดยกำร
เลือกใช้วัสดุพื นบ้ำน/วัสดุเหลือใช้ หำง่ำยและรำคำถูก ไม่เป็นพิษต่อกล้ำปะกำรังอ่อน 
ไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม และมีศักยภำพกำรใช้ประโยชน์ในเชิงกำรค้ำหรือกำรฟื้นฟูแนว
ปะกำรัง และ ๒) พัฒนำเทคนิคกำรยึดติดกล้ำปะกำรังอ่อนกับวัสดุยึดติดเทียมด้วย
วิธีกำรแบบต่ำงๆ และท ำให้กล้ำปะกำรังอ่อนมีอัตรำกำรตำยต่ ำ 
ชนิดของปะการังอ่อน 

เลือกใช้ชนิดของปะกำรังอ่อนที่มีศักยภำพทำงธุรกิจปลำตู้น  ำเค็มและบ่อแสดงพันธุ์
สัตว์น  ำเชิงกำรค้ำ รวมถึงมีควำมแข็งแรง ทนทำนต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อม   
ได้ดี เจริญเติบโตเร็วและเป็นปะกำรังอ่อนที่พบในพื นที่จ ำนวน ๒ ชนิด (ภำพที่ ๑) 
ประกอบด้วย ปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ด (Leather mushroom soft coral) และ
ปะกำรังอ่อนนิ วมือ (Finger soft coral)  

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๑ ปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ด (ซ้ำย) และปะกำรังอ่อนนิ วมือ (ขวำ) 
การรวบรวมพันธุ์ปะการังอ่อน 

ท ำกำรรวบรวมพันธุ์ปะกำรังอ่อนทั งสองชนิดในแนวปะกำรังเขตน  ำตื นระดับควำม
ลึกประมำณ ๓ – ๕ เมตร บริเวณเกำะสีชังและเกำะใก้ลเคียง จังหวัดชลบุรี (ภำพที่ ๒) 



7 

โดยท ำกำรคัดเลือกพันธุ์ปะกำรังอ่อนที่มีควำมแข็งแรง ไม่มีร่องลอยของกำรฉีกขำด  
โพลิปยื่นและโบกพัดไปมำ และมีขนำดโคโลนีที่ไม่มีขนำดใหญ่มำกเกินไป โดยเก็บทั ง
ปะกำรังอ่อนพร้อมวัสดุที่ยึดติด และควรหลีกเลี่ยงกำรตัดหรือแซะเอำเฉพำะโคโลนี 
ปะกำรังอ่อนเท่ำนั นเพรำะจะท ำให้เนื อเยื่อปะกำรังอ่อนได้รับควำมเสียหำยหรืออำจเกดิ
ภำวะกำรติดโรคในภำยหลัง หลังจำกนั นน ำปะกำรังอ่อนใส่ในถังพลำสติก/กล่องโฟมที่
บรรจุน  ำทะเล โดยหลีกเลี่ยงกำรวำงซ้อนทับกันเพรำะจะท ำให้ปะกำรังอ่อนเกิด
ควำมเครียดและเนื อเยื่อได้รับควำมเสียหำยหรืออันตรำย  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๒. กำรเก็บรวบรวมพันธุป์ะกำรังอ่อนจำกแนวปะกำรังเขตน  ำตื น 
 

การปรับสภาพพ่อแม่พันธุ์ 
น ำพันธุ์ปะกำรังอ่อนมำอนุบำลในบ่อเลี ยงระบบน  ำไหลผ่ำนตลอดและให้อำกำศแรง

ปำนกลำง พร้อมให้แสงสว่ำงจำกหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ตลอดเวลำเป็นเวลำ  
๒ - ๓ วัน (ภำพที่ ๓) จนกระทั่งพันธุ์ปะกำรังอ่อนอยู่ในสภำพแข็งแรงและสมบูรณ์
เหมือนในสภำพปกติ อำทิกำรยื่นโพลิปเต็มที่ กำรตอบสนองต่อสิ่งเร้ำดี และไม่แสดงสิ่ง
บอกเหตุถึงกำรติดเชื อ (ภำพท่ี 4) 
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ภาพที่ ๓. กำรอนุบำลพ่อแม่พันธุ์ปะกำรังอ่อนในบ่อระบบน  ำไหลผ่ำนตลอด 

 

 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ ๔. พ่อแม่พันธุ์ปะกำรังอ่อนที่มีสภำพสมบูรณ์และแข็งแรงส ำหรับใช้ในกำรตัดกล้ำ
ปะกำรังอ่อน 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๕. กำรตัดต้นกล้ำปะกำรังอ่อนนิ วมือและปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ด 
การตัดต้นกล้าปะการังอ่อน 

วิธีกำรเตรียมชิ นปะกำรังอ่อน (Fragment) โดยกำรท ำควำมสะอำดพันธุ์ปะกำรัง
อย่ำงเบำด้วยน  ำทะเลสะอำดเพื่อปรำศจำกตะกอนดินและสิ่งมีชีวิตบำงประเภทที
เกำะติดบริเวณผิวของปะกำรังอ่อน หลังจำกนั นใช้กรรไกรสแตนเลสตัดโคโลนีปะกำรัง
อ่อนให้มีขนำดเล็กตำมเป้ำหมำยคือปะกำรังหนังดอกเห็ดมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 
๑.๐ เซนติเมตร ส่วนปะกำรังอ่อนนิ วมือขนำดควำมยำว ๑.๐ – ๑.๕ เซนติเมตร  
(ภำพท่ี ๕)  
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การอนุบาลต้นกล้าปะการังอ่อน 
เมื่อตัดต้นกล้ำปะกำรังอ่อนแล้วไม่ควรน ำไปยึดติดกับวัสดุเทียมในทันท่ี เนื่องจำกไม่

ทรำบแน่ชัดว่ำต้นกล้ำปะกำรังมีควำมสมบูรณ์และแข็งแรงพร้อมที่น ำไปยึดติดกับวัสดุ
เทียมด้วยวิธีกำรต่ำงๆ หรือไม่ ดังนั นกำรศึกษำครั งนี จะท ำกำรอนุบำลต้นกล้ำปะกำรัง
อ่อนเพื่อคัดเลือกเฉพำะต้นกล้ำปะกำรังอ่อนท่ีมีควำมสมบูรณ์และแข็งแรงเท่ำนั น โดยมี
วิธีกำรดังนี น ำชิ นต้นกล้ำปะกำรังอ่อนใส่ในตะกร้ำพลำสติกที่มีรูพรุน และแขวนลอยไว้
ในบ่อน  ำทะเลระบบน  ำไหลผ่ำนตลอดและให้อำกำศแรงปำนกลำงเป็นเวลำประมำณ  
๑ - ๒ วัน หลังจำกนั นจึงท ำกำรคัดเลือกต้นกล้ำปะกำรังอ่อนที่มีควำมสมบูรณ์และ
แข็งแรงคือโคโลนี ไม่หดตัว ตอบสนองต่อสิ่ งเร้ำ ดี  และยื่นโพลิปยำวออกมำ 
เป็นจ ำนวนมำก (ภำพที่ ๖) 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๖. กล้ำปะกำรังอ่อนภำยหลังกำรตัดทีม่ีสภำพสมบูรณ์และแข็งแรง 
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การออกแบบวัสดุยึดติดเทียมกับวัสดุเทียม 
เป้ำหมำยเพื่อประเมินควำมเหมำะสมของกำรยึดติดกล้ำปะกำรังอ่อนกับวัสดุเทียม

ด้วยวิธีกำรยึดติดกล้ำปะกำรังอ่อนแบบต่ำงๆ ส ำหรับกำรผลิตกล้ำปะกำรังอ่อน 
เชิงกำรผลิตในเชิงกำรค้ำหรือกำรฟื้นฟูแนวปะกำรัง โดยใช้ท่อพีวีซีรูปทรงกระบอกเส้น
ผ่ำนศูนย์กลำง ๑.๕ นิ วและควำมสูง ๒ นิ วเป็นต้น แบบในกำรผลิตวัสดุยึดติดเทียม 
ส่วนผสมของปูนซีเมนต์ผสมทรำยและหินเป็นโครงสร้ำงหลักเพื่อท ำให้วัสดุเทียมมีควำม
แข็งแรงและมีน  ำหนักมำกเพื่อไม่ให้เคลื่อนย้ำยง่ำยเมื่อถูกกระแสน  ำพัดพำ รวมถึงไม่
ปล่อยสำรเคมีที่อำจเป็นอันตรำยต่อกล้ำปะกำรัง โดยกำรออกแบบวัสดุเทียมที่มีควำม
เหมำะสมต่อกำรยึดติดของกล้ำปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ดและปะกำรังอ่อนนิ วมือดังนี   

ก. กำรผูกติดกับวัสดุเทียม วิธีกำรนี ใช้กับปะกำรังอ่อนนิ วมือ โดยกำรน ำชิ นกล้ำ
ปะกำรังอ่อนผูกติดกับวัสดุเทียมด้วยกำรใช้ลวดพลำสติกให้มีควำมแน่นพอประมำณ 
(ภำพท่ี ๗) 

ข. กำรยึดติดกับวัสดุเทียม วิธีกำรนี ใช้กับปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ด โดยกำรน ำชิ น
กล้ำปะกำรังอ่อนยึดติดกับวัสดุเทียมด้วยกำรใช้กำวแบบแห้งเร็ว (ภำพที่ ๘) 

ค กำรบรรจุในวัสดุเทียม วิธีกำรนี ใช้กับปะกำรังอ่อนนิ วมือ โดยกำรน ำชิ นกล้ำ
ปะกำรังอ่อนสวมใส่ในวัสดุเทียมที่บุด้วยฟองน  ำหยำบ (ภำพที่ ๙) 

ง. กำรเสียบติดกับวัสดุเทียม วิธีกำรนี ใช้กับปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ด และปะกำรัง
อ่อนนิ วมือ โดยกำรน ำชิ นต้นกล้ำปะกำรังอ่อนเสียบติดกับวัสดุเทียมด้วยกำรใช้เข็ม
พลำสติก (ภำพที่ ๑๐) 

จ. กำรวำงบนวัสดุเทียม วิธีกำรนี ใช้กับปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ดและปะกำรังอ่อน
นิ วมือ โดยน ำชิ นกล้ำปะกำรังอ่อนวำงบนวัสดุเทียมแบ่งออกเป็น ๔ แบบคือแบบไม้ล้อม 
(ภำพที่ ๑๑ก) วำงบนเปลือกหอย (ภำพที่ ๑๑ข) วำงบนฟองน  ำหยำบ (ภำพที่ ๑๑ค) 
และวำงบนวัสดุเทียมโดยตรง (ภำพที่ ๑๑ง) 
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ภาพที่ ๗. กำรยึดกล้ำปะกำรังอ่อนกับวัสดุเทียมแบบผูกติดด้วยลวดพลำสติก 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๘. กำรยึดกล้ำปะกำรังอ่อนกับวัสดุเทียมด้วยกำวแห้งเร็ว (Super glue) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๙. กำรยึดกล้ำปะกำรังอ่อนกับวัสดุเทียมแบบสวมฟองน  ำแบบหยำบ 
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ภาพที่ ๑๐. กำรยึดกล้ำปะกำรังอ่อนกับวัสดุเทียมแบบเสียบ 
 

 
 
 
 
 
 
  (ก)          (ข) 

 
 
 
 
 
 
  (ค)    (ง) 
 
ภาพที่ ๑๑. กำรยึดกล้ำปะกำรังอ่อนกับวัสดุเทียมแบบไม้ล้อม (ก) วำงบนเปลือกหอย (ข) 
วำงบนฟองน  ำหยำบ (ค) และวำงบนปูน (ง)  
การอนุบาลกล้าปะการังอ่อน 

เมื่อกล้ำปะกำรังอ่อนที่ยึดติดกับวัสดุเทียมอย่ำงถำวรแล้ว จึงน ำกล้ำปะกำรังอ่อนไป
อนุบำลในบ่อระบบน  ำทะเลไหลผ่ำนตลอด ทั งนี เพื่อให้กล้ำปะกำรังอ่อนมีควำมแข็งแรง
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และมีกำรรอดสูง ส ำหรับกำรคัดเลือกวิธีกำรผลิตกล้ำปะกำรังอ่อนที่มีควำมเหมำะสม
และเป็นไปได้ในระดับกำรผลิต พื นที่ตั งบ่ออนุบำลกล้ำปะกำรังอ่อนควรมีแสงส่องผ่ำน
ได้ดีในเวลำกลำงวัน  
 

การยึดติดวัสดุเทียมของกล้าปะการังอ่อน 
กล้ำปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ดสำมำรถยึดติดกับวัสดุเทียมได้ภำยในเวลำ ๕ วันและ

สร้ำงก้ำนชูส่วนของโพลิปได้ภำยในเวลำ ๑๑ – ๑๒ วัน (ภำพที่ ๑๖) แต่อย่ำงไรก็ตำม  
กำรอนุบำลกล้ำปะกำรังหนังดอกเห็ดเป็นเวลำ ๕, ๗ และ ๑๐ วันภำยหลังกำรตัด พบว่ำ
กล้ำปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ดจะสำมำรถยึดติดวัสดุเทียมได้เร็วขึ น คือภำยในเวลำ ๓, ๒ 
และ ๑ วันตำมล ำดับ ส ำหรับกล้ำปะกำรังอ่อนนิ วมือพบว่ำสำมำรถยึดติดกับวัสดุเทียม
ภำยในเวลำ ๑๐ วัน และแตกแขนงก้ำนแรกภำยในเวลำ ๖๐ วัน (ภำพท่ี ๑๗)  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๑๖ กำรชูก้ำนของกล้ำปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ด 
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ภาพที่ ๑๗ กำรแตกแขนงของกล้ำปะกำรังอ่อนนิ วมือ 
 

การรอดของกล้าปะการัง 
กำรรอดของกล้ำปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ดที่ใช้วิธีกำรยึดติดกับวัสดุเทียมต่ำงกัน ๕ 

แบบที่ระยะเวลำต่ำงๆ เป็นเวลำ ๖๐ วันพบว่ำกำรรอดสุดท้ำยของกล้ำปะกำรังอ่อน
หนังดอกเห็ดที่ใช้วิธียึดติดกับวัสดุเทียมแบบต่ำงๆ มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติ โดยกล้ำปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ดที่ใช้วิธีกำรยึดติดแบบเสียบมีอัตรำกำรรอด
สุดท้ำยสูงสุด (๙๕.๓๐%) รองลงมำคือแบบวำงบนฟองน  ำหยำบ (๘๒.๖๐%) แบบ 
วำงบนพื นปูน (๘๐.๖๓%) และแบบไม้ล้อม (๗๖.๖๐%) ตำมล ำดับ ส่วนต้นกล้ำ
ปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ดที่ยึดติดกับวัสดุเทียมแบบใช้กำวมีกำรรอดตำยสุดท้ำยต่ ำสุด 
(๔๕.๓%) ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำวิธีกำรยึดติดกล้ำปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ดกับวัสดุเทียมที่
ดีที่สุดคือกำรยึดติดวัสดุเทียมแบบเสียบ ซึ่งมีข้อดีคือมีอัตรำกำรรอดสูง วิธีกำรที่ง่ำยไม่
ซับซ้อน ใช้ระยะเวลำด ำเนินงำนสั น ใช้วัสดุที่หำง่ำย รำคำถูกและเป็นวัสดุในท้องถิ่น  

กำรรอดของกล้ำปะกำรังอ่อนนิ วมือที่ใช้วิธีกำรยึดติดกับวัสดุเทียมต่ำงกัน 5 แบบ 
ที่ระยะเวลำต่ำงๆ เป็นเวลำ ๖๐ วันพบว่ำกำรรอดสุดท้ำยของกล้ำปะกำรังอ่อนนิ วมือ 
ที่ใช้วิธียึดติดกับวัสดุเทียมแบบต่ำงๆ มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญ โดยกล้ำ  
ปะกำรังอ่อนนิ วมือที่ใช้วิธีกำรยึดติดแบบสวมมีอัตรำกำรรอดสุดท้ำยสูงสุด (๙๔.๐๐%) 
รองลงมำคือแบบวำงบนเปลือกหอย (๙๐.๖๕%) แบบเสียบ (๘๕.๓๐%) และ 
แบบผูกลวด (๗๖.๖๐%) ตำมล ำดับ ส่วนกล้ำปะกำรังอ่อนนิ วมือที่ยึดติดกับวัสดุเทียม 
แบบใช้กำวมีกำรรอดตำยสุดท้ำยต่ ำสุด (๒๕.๓๐%) ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำวิธีกำรยึดติดกล้ำ
ปะกำรังอ่อนนิ วมือกับวัสดุเทียมที่ดีที่สุดคือกำรยึดติดวัสดุเทียมแบบสวม ซึ่งวิธีกำร
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ดังกล่ำวมีข้อดีหลำยประกำรคือ ให้อัตรำกำรรอดสูงกว่ำวิธีกำรอื่นๆ อย่ำงมีนัยส ำคัญ 
ใช้วิธีกำรที่ง่ำยไม่ซับซ้อน ใช้ระยะเวลำด ำเนินงำนสั น ใช้วัสดุที่หำง่ำย รำคำถูกและเป็น
วัสดุในท้องถิ่น 
 

การงอกใหม่ของปะการังอ่อน 
เป้ำหมำยเพื่อศึกษำกำรงอกใหม่ของพ่อแม่พันธุ์ปะกำรังอ่อนแต่ละชนิดภำยหลัง

กำรตัดกล้ำปะกำรังอ่อนแล้ว ทั งนี เพื่อป้องกันมิให้เทคนิคกำรผลิตกล้ำปะกำรังอ่อน
แบบต่ำงๆ มีผลกระทบทำงทำงลบต่อกำรท ำลำยทรัพยำกรในแนวปะกำรัง โดยกำรน ำ
พ่อแม่พันธุ์ปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ด และปะกำรังอ่อนนิ วมือที่ตัดกล้ำปะกำรังอ่อน
แล้ว (ภำพที่ ๑๒) และน ำไปอนุบำลในบ่ออนุบำลระบบน  ำทะเลไหลผ่ำนตลอด 

ปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ดมีกำรรักษำตัวเองและกำรฟื้นสภำพภำยในเวลำ ๗ วัน
ภำยหลังกำรตัดกล้ำปะกำรังอ่อน โดยพ่อแม่พันธุ์ปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ดไม่มีกำรตำย
ภำยหลังกำรถูกตัดกล้ำเป็นระยะเวลำนำน 5 เดือน และมีกำรสร้ำงเนื อเยื่อทดแทนส่วนที่ถูก
ตัด (ภำพที่ ๑๓) และพ่อแม่พันธุ์ปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ดมีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ย 
 ๓.๔ เซนติเมตรต่อเดือน (๒.๔ ถึง ๔.๘ เซนติเมตรต่อเดือน) นอกจำกนี พบว่ำ  
ก้ำนของกล้ำปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ดสำมำรถงอกส่วนโพลิปขึ นใหม่แทนโพลิปที่ตำย 
(ภำพท่ี ๑๔)  

ปะกำรังอ่อนนิ วมือสำมำรถรักษำตัวเองและกำรฟื้นสภำพภำยในเวลำ ๗ วันภำยหลัง
กำรตัดกล้ำปะกำรังอ่อน โดยพ่อแม่พันธุ์ปะกำรังอ่อนนิ วมือแต่ละนิ วมือไม่มีกำรตำย
ภำยหลังกำรถูกตัดกล้ำปะกำรังอ่อนเป็นระยะเวลำนำน ๕ เดือน และมีกำรสร้ำงเนื อเยื่อ
ทดแทนส่วนที่ถูกตัด (ภำพท่ี ๑๕) แต่อย่ำงไรก็ตำม พ่อแม่พันธ์ุปะกำรังอ่อนนิ วมือมีอัตรำ
กำรเติบโตน้อยกว่ำปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ดประมำณ ๑๐ เท่ำ คืออัตรำกำรเติบโต 
เฉลี่ย ๐.๓ เซนติเมตรต่อเดือน ดังนั นแสดงให้เห็นข้อดีหลำยประกำรของกำรงอกใหม่
ของพ่อแม่พันธุ์ปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ดและปะกำรังอ่อนนิ วมือภำยหลังกำรตัดกล้ำ 
กล่ำวคือ เมื่อท ำกำรตัดกล้ำจำกพ่อแม่พันธุ์ปะกำรังอ่อนแล้ว มิได้ท ำให้พ่อแม่พันธุ์
ปะกำรังอ่อนตำยลง แต่พ่อแม่พันธุ์ปะกำรั งอ่อนสำมำรถรักษำตัวเองและเติบโต 
ได้ดังเช่นเดิม ซึ่งเรำจึงสำมำรถน ำพ่อแม่พันธ์ุปะกำรังอ่อนดังกล่ำวกลับมำใช้ตัดกล้ำใหม่
ได้อีกเป็นจ ำนวนมำก ดังนั นเทคนิคกำรขยำยพันธุ์ปะกำรังอ่อนที่ใช้พ่อแม่พันธุ์ปริมำณ
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น้อย แต่ได้ต้นกล้ำปะกำรังอ่อนปริมำณมำกจึงไม่ส่งผลกระทบทำงลบต่อประชำกร
ปะกำรังอ่อนในธรรมชำติและโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรท ำลำยทรัพยำกรปะกำรังอ่อนใน
ธรรมชำติในกรณีกล้ำปะกำรังอ่อนตำย 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๑๒. พ่อแม่พันธุ์ปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ด (ซ้ำย) และปะกำรังอ่อนนิ วมือ (ขวำ) 
ภำยหลังกำรตัดกล้ำปะกำรังอ่อนแล้ว 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๑๓ กำรรักษำตัวเอง (ศรชี ) ของปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ด 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๑๔ กำรรักษำตัวเอง (ศรชี ) ของปะกำรังอ่อนนิ วมือ 
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ภาพที่ ๑๕ กำรตำยของกล้ำปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ดและปะกำรังอ่อนนิ วมือ 
 

ความทนทานของกล้าปะการังอ่อน  
กล้ำปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ดและปะกำรังอ่อนนิ วมือในสภำพโผล่พ้นน  ำในท่ีร่มเป็น

เวลำ ๑-๕ ช่ัวโมงมีอัตรำกำรรอด ๑๐๐% และกล้ำปะกำรังอ่อนทั งสองชนิดในทุกกำร
ทดลองจะฟื้นตัวดังเดิมภำยใน ๑ ช่ัวโมงภำยหลังอนุบำลในน  ำทะเลปกติ (ภำพที่ ๑๘) 
ส ำหรับกล้ำปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ดในสภำพโผล่พ้นน  ำในกลำงแจ้งเป็นเวลำ ๑ ช่ัวโมง
มีอัตรำกำรรอด ๑๐๐% และปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ดจะฟื้นตัวดังเดิมภำยใน ๑ ช่ัวโมง
ภำยหลังอนุบำลในน  ำทะเลปกติ (ภำพที่ ๑๙) แต่ปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ดและปะกำรัง
อ่อนนิ วมือในสภำพโผล่พ้นน  ำในกลำงแจ้งจะตำยหมดในเวลำ ๒ ช่ัวโมง (ภำพที่ ๒๐) 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๑๘. ควำมทนทำนของกล้ำปะกำรังอ่อนนิ วมือและปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ดใน
สภำพโผล่พ้นน  ำในท่ีร่ม 
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ภาพที่ ๑๙. กำรฟื้นตัวของกล้ำปะกำรังอ่อนภำยหลังแช่ในน  ำทะเลปกติ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ ๒๐. ควำมทนทำนของกล้ำปะกำรังอ่อนนิ วมือและปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ดใน
สภำพโผล่พ้นน  ำกลำงแจ้ง 
การบรรจุและขนส่ง 

เป้ำหมำยเพื่อศึกษำรูปแบบกำรบรรจุและกำรเก็บรักษำกล้ำปะกำรังอ่อนนิ วมือและ
ปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ด ส ำหรับกำรบรรจุและขนส่งเพื่อจ ำหน่ำยและกำรฟื้นฟู 
ระบบนิเวศแนวปะกำรัง โดยมุ่ งเน้นวิธีกำรบรรจุกล้ำปะกำรังอ่อนที่มีต้นทุนต่ ำ  
มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งต่ ำสำมำรถเก็บรักษำกล้ำปะกำรังอ่อนเป็นระยะเวลำนำน และ
กล้ำปะกำรังอ่อนมีกำรรอดสูง  

๑. กำรบรรจุกล้ำปะกำรังอ่อนแบบน  ำมำก ใช้ภำชนะบรรจุคือแก้วพลำสติกแบบใส
มีขนำดจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร โดยมีวิธีกำรบรรจุคือ ใส่น  ำทะเลที่ผ่ำนกำรกรองด้วยถุงกรอง
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ขนำด ๑ ไมครอนและฆ่ำเชื อโรคด้วยคลอรีน หลังจำกนั นน ำกล้ำปะกำรังอ่อนอำยุ
ประมำณ ๓ เดือนภำยหลังกำรผลิตกล้ำปะกำรังอ่อน โดยใช้กล้ำปะกำรังอ่อนที่มี
สุขภำพแข็งแรงชูกิ่งก้ำนและยืดหนวดตำมสภำพปกติใส่ในแก้วพลำสติกจ ำนวน ๑ ต้น
กล้ำต่อแก้ว โดยระดับน  ำทะเลท่วมปะกำรังทั งโคโลนีในระดับเต็มแก้ว ใส่น  ำแข็ง 
จ ำนวน ๑ ถุงเพื่อรักษำอุณหภูมิภำยในกล่องโฟมให้คงที่ และท ำกำรซีลปิดปำกแก้วด้วย
เครื่องปิดผนึกแบบสูญญำกำศ หลังจำกนั นน ำแก้วบรรจุต้นกล้ำปะกำรังอ่อนดังกล่ำวลง
ในกล่องโฟมและปิดผนึกฝำด้วยกระดำษกำว หลังจำกนั นจึงน ำกล่องโฟมไปเก็บรักษำ 
ที่อุณหภูมิห้อง (๒๘ – ๓๐ องศำเซลเซียส) (ภำพท่ี ๒๑) 

กล้ำปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ดที่ใช้วิธีกำรบรรจุแบบน  ำมำกและเก็บรักษำ 
ที่อุณหภูมิห้อง (๒๘ – ๓๐ องศำเซลเซียส) มีอัตรำกำรรอด ๑๐๐% และ ๙๘.๐% ที่
ระยะเวลำกำรเก็บรักษำ ๘๔ ช่ัวโมง ส่วนกำรเก็บรักษำกล้ำปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ด
แบบน  ำมำกและเก็บรักษำที่อุณหภูมิต่ ำ (๒๔ – ๒๖ องศำเซลเซียส) ที่ระยะเวลำกำร
เก็บรักษำ ๗๒ ช่ัวโมงมีอัตรำกำรรอด ๑๐๐% ส ำหรับกล้ำปะกำรังอ่อนนิ วมือที่ใช้
วิธีกำรบรรจุแบบน  ำมำกและกำรเก็บรักษำที่อุณหภูมิห้อง (๒๘ – ๓๐ องศำเซลเซียส) 
ที่ระยะเวลำกำรเก็บรักษำ ๗๒ ช่ัวโมงมีอัตรำกำรรอด ๑๐๐% ส่วนกำรเก็บรักษำ 
กล้ำปะกำรังอ่อนนิ วมือและเก็บรักษำที่อุณหภูมิต่ ำ (๒๔ – ๒๖ องศำเซลเซียส)  
มีอัตรำกำรรอด ๑๐๐%  

๑. กำรบรรจุกล้ำปะกำรังอ่อนแบบน  ำน้อย ใช้ภำชนะบรรจุคือแก้วพลำสติกแบบ
ใสมีขนำดจุประมำณ ๒๑๐ มิลลิลิตร โดยมีวิธีกำรบรรจุคือ ใส่น  ำทะเลที่ผ่ำนกำรกรอง
ด้วยถุงกรองขนำด ๑ ไมครอนและฆ่ำเชื อโรคด้วยคลอรีนในแก้ว หลังจำกนั นน ำต้นกล้ำ
ปะกำรังอ่อนอำยุประมำณ ๓ เดือนภำยหลังกำรผลิตกล้ำปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ดและ
ปะกำรังอ่อนนิ วมือ โดยใช้กล้ำปะกำรังอ่อนที่มีสุขภำพแข็งแรงชูกิ่งก้ำนและยืดหนวด
ตำมสภำพปกติใส่ในแก้วพลำสติกจ ำนวน ๑ ต้นกล้ำต่อแก้ว โดยส่วนบนของกล้ำ
ปะกำรังอ่อนจะอยู่ระดับผิวน  ำปริ่มน  ำเท่ำนั น ใส่น  ำแข็งจ ำนวน ๑ ถุงเพื่อรักษำอุณหภูมิ
ภำยในกล่องโฟมให้คงที่ และท ำกำรซีลปิดปำกแก้วด้วยเครื่องปิดผนึกแบบสูญญำกำศ 
หลังจำกนั นน ำแก้วบรรจุต้นกล้ำปะกำรังอ่อนดังกล่ำวลงในกล่องโฟม และท ำกำรปิด
ผนึกฝำด้วยกระดำษกำว หลังจำกนั นจึงน ำกล่องโฟมไปเก็บรักษำที่อุณหภูมิห้อง  
(๒๘ – ๓๐ องศำเซลเซียส) (ภำพท่ี ๒๒) 
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ภาพที่ ๒๑. กำรบรรจุกล้ำปะกำรังอ่อนแบบน  ำมำก 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒๒. กำรบรรจุกล้ำปะกำรังอ่อนแบบน  ำน้อย 
 

กล้ำปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ดที่ใช้วิธีกำรบรรจุแบบน  ำน้อยและเก็บรักษำที่
อุณหภูมิห้อง (๒๘ – ๓๐ องศำเซลเซียส) ที่ระยะเวลำกำรเก็บรักษำ ๗๒ ช่ัวโมง 
มีอัตรำกำรรอด ๑๐๐% และ ๙๔.๐๐±๕.๔๘% ท่ีระยะเวลำกำรเก็บรักษำ ๘๔ ช่ัวโมง  
ส่วนกำรเก็บรักษำกล้ำปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ดแบบน  ำน้อยน  ำที่อุณหภูมิต่ ำ  
(๒๔ – ๒๖ องศำเซลเซียส) ที่ระยะเวลำกำรเก็บรักษำ ๘๔ ช่ัวโมงมีอัตรำกำรรอด 
๑๐๐% ส ำหรับกล้ำปะกำรังอ่อนนิ วมือที่ใช้วิธีกำรบรรจุแบบน  ำน้อยและเก็บรักษำ 
ที่อุณหภูมิห้อง (๒๘ – ๓๐ องศำเซลเซียส) และอุณหภูมิต่ ำ (๒๔ – ๒๖ องศำเซลเซียส)  



21 

มีอัตรำกำรรอด ๑๐๐% และ ๙๐.๐๐±๗.๐๗% ท่ีระยะเวลำกำรเก็บรักษำ ๘๔ ช่ัวโมง  
ส่วนกล้ำปะกำรังอ่อนนิ วมือที่ใช้วิธีกำรบรรจุแบบน  ำน้อย / ปริ่มน  ำและเก็บรักษำ  
ที่อุณหภูมิต่ ำ (๒๔ – ๒๖ องศำเซลเซียส) มีอัตรำกำรรอด ๑๐๐% 
 

การขยายพันธุ์ปะการังอ่อนในทะเล 
การจัดท้าต้นแบบแปลงขยายพันธุ์ปะการังอ่อนบนพื นทะเล ทำงโครงกำรฯ 

ได้น ำกล้ำปะกำรังอ่อนที่ผลิตจำกโรงเพำะเลี ยงลงขยำยพันธุ์บนพื นทะเลของ 
แหลมท่ำวัง เกำะสีชังที่ระดับควำมลึก ๕-๗ เมตร เพื่อใช้เป็นต้นแบบกำรสร้ำง 
แหล่งท่องเที่ยวทำงทะเลเชิงวิทยำศำสตร์และกำรศึกษำ (ภำพท่ี ๒๓- ๒๕) 

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๒๓. กล้ำปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ดขนำดใหญ่ที่น ำลงขยำยพันธุ์บนพื นทะเล
บริเวณแหลมท่ำวัง 

 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ ๒๔. กล้ำปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ด (ขนำดเล็ก) ที่น ำลงขยำยพันธุ์บนพื นทะเล
บริเวณแหลมท่ำวัง 
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ภาพที่ ๒๕. กล้ำปะกำรังอ่อนนิ วมือที่น ำลงขยำยพันธุบ์นพื นทะเลบริเวณแหลมท่ำวัง 

 
การจัดท้าต้นแบบแปลงขยายพันธุ์ปะการังอ่อนในแนวปะการังเขตน ้าตื น 

ทำงโครงกำรฯ ได้น ำกล้ำปะกำรังอ่อนที่ผลิตจำกโรงเพำะเลี ยงลงขยำยพันธุ์ในแนว
ปะกำรังเขตน  ำตื นของเกำะร้ำนดอกไม้ที่ระดับควำมลึก ๓ - ๕ เมตร เพื่อใช้เป็นต้นแบบ
กำรฟื้นฟูแนวปะกำรัง (ภำพท่ี ๒๖-๒๗) 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๒๖. กล้ำปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ดที่น ำลงขยำยพันธุ์ในแนวปะกำรังเขตน  ำตื น
ของเกำะร้ำนดอกไม้ 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒๗. กล้ำปะกำรังอ่อนนิ วมือที่น ำลงขยำยพันธุ์ในแนวปะกำรังเขตน  ำตื นของ 
เกำะร้ำนดอกไม้ 
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การการเติบโตและการรอดตายของกล้าปะการังอ่อน 
ทำงโครงกำรฯ ได้ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลกำรเติบโตและกำรรอดตำยของกล้ำ

ปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ด และกล้ำปะกำรังอ่อนนิ วมือในแปลงต้นแบบกำรขยำยพันธุ์
ปะกำรังอ่อนเพื่อกำรฟื้นฟูแนวปะกำรังดังนี  

๑) ต้นแบบแปลงขยำยพันธุ์บนพื นทะเลบริ เวณแหลมท่ำวัง เกำะสี ชัง  
(กันยำยน ๒๕๖๑ ถึงธันวำคม ๒๕๖๑) พบว่ำปะกำรังอ่อนดอกเห็ดขนำดเล็กและ 
ขนำดใหญ่มีอัตรำกำรรอดสุดท้ำย (Final survival) ๙๖.๘% และ ๗๕.๐% ตำมล ำดับ 

 
วัน-เดือน-ปี ขนาดเล็ก (%) ขนาดใหญ่ (%) 

๑ กันยำยน ๒๕๖๑ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ๑๐๐ ๗๕.๐ 

๑ ธันวำคม ๒๕๖๑ ๙๖.๘ ๗๕.๐ 

 

๒) ต้นแบบแปลงขยำยพันธุ์บนแนวปะกำรังเขตน  ำตื นที่เกำะร้ำนดอกไม้ 
(กันยำยน ๒๕๖๑ ถึงธันวำคม ๒๕๖๑) พบว่ำปะกำรังอ่อนหนังดอกเห็ดขนำดเล็กและ
ขนำดใหญ่มีอัตรำกำรรอดสุดท้ำย (Final survival) ๖๑.๑% และ ๑๐๐% ตำมล ำดับ  

วัน-เดือน-ปี ขนาดเล็ก(%) ขนาดใหญ่(%) 
๑ กันยำยน ๒๕๖๑ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ ๘๘.๙ ๑๐๐ 

๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ๖๑.๑ ๑๐๐ 

๑ ธันวำคม ๒๕๖๑ ๖๑.๑ ๑๐๐ 

 
  



24 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติการเข้ารับราชการ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. นิลนำจ ชัยธนำวิสุทธ์ิ 
สังกัด   สถำบันวิจัยทรัพยำกรทำงน  ำ  จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย 
 ถนนพญำไท   เขตปทุมวัน    กรุงเทพฯ 10330 
 โทร. 02-2188160-63 โทรสำร 02-2544259 
 โทรมือถือ  081-8021839 
 อีเมล์ cnilnaj@chula.ac.th 
 

ประวัติการศกึษา 
สำขำ คุณวุฒิ ช่ือสถำนศึกษำ 

วิทยำศำสตร์ทำงทะเล ปริญญำเอก Nagasaki University 
(JSPS Ronpaku program) 

ชีววิทยำทำงทะเล ปริญญำโท จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ชีววิทยำ ปริญญำตร ี มหำวิทยำลยัศิลปำกร 
 

รางวัล 
รำงวัลกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยดีเด่นด้ำนกำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม/อุตสำหกรรม 
ประจ ำปี 2550 กองทุนรัชดำภิเษกสมโภช  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
 

ผลงานวิชาการ 
นิลนำจ ชัยธนำวิสุทธ์ิ และศิรุษำ กฤษณะพันธ์ุ. 2545. คู่มือกำรเพำะเลี ยงหอยหวำน : 
หลักกำรและแนวปฏิบัติ หนังสือในโครงกำรจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัยจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัยล ำดับที่ 8 ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย  114 หน้ำ  
นิลนำจ ชัยธนำวิสุทธิ์ ศิรุษำ กฤษณะพันธุ์ และวรรณณี แสนทวีสุข  2555. กำรท ำ
ฟำร์มเพำะและเลี ยงหอยหวำนเชิงกำรค้ำของประเทศไทย  ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  186 หน้ำ  


