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ภายใต้ท้องทะเล มักพบปลาและสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ อาศัยอยู่บริเวณแนวปะการัง ซึ่งเป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์
National Oceanic and Atmospheric Administration (2019) กล่าวว่า ปะการังได้สร้างแหล่งที่อยู่อาศั ยและ
เพิ ่ ม ความหลากหลายของสิ่ งมี ช ีว ิต ใต้ ท ้ อ งทะเล และขนานนามแนวปะการั ง ว่า "ป่ า ฝนแห่ ง ท้ อ งทะเล"
โดยจำนวนปลาในมหาสมุทร ประมาณร้อยละ 25 ขึ้นอยู่กับแนวปะการังที่แข็งแรง เพราะปลาและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ
ได้อาศัยปะการังในการหาอาหาร สืบพันธุ์ และเลี้ยงลูก ดังเช่นแนวปะการังของเกาะฮาวายตะวันตกเฉียงเหนือ
ที่เป็นตัวอย่างของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศในแนวปะการังน้ำตื้น ซึ่งพื้นที่นี้มีปลา
มากกว่า 7,000 ชนิด รวมทั้งสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง พืช เต่าทะเล และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเล
ปะการังมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อระบบนิเวศ การดูแลรักษาและร่วมกันอนุรักษ์จึง เป็นสิ่ง จำเป็น
ซึ่ง การอนุรักษ์ปะการัง นั้น บุคคลจะต้องมี ความรู ้ค วามเข้ าใจที ่ถ ูกต้องเกี ่ยวกับ ปะการัง ในด้านรู ป แบบ
ลักษณะ และการเจริญเติบโตของปะการัง ประโยชน์และความสำคัญ ของปะการัง รวมถึง สถานภาพของ
ปะการัง เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ ให้ความร่วมมือในการฟื้นฟูแนวปะการัง อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ดำรงสภาพปะการังที่สมบูรณ์สืบต่อไป
ทำความรู้จักปะการัง
ปะการังเป็นสั ตว์ไม่มี กระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลั ม Cnidaria ใกล้เคียงกั บกลุ่ มดอกไม้ ท ะเลและ
แมงกะพรุน ลักษณะเด่นของปะการังคือ มีโพรงในลำตัว มีเนื้อเยื่อ 2 ชั้น ระหว่างเนื้อเยื่อทั้ง สองจะมีลักษณะ
เป็นวุ้น มีช่องปากแต่ไม่มีทวารหนัก มีหนวด ซึ่งมีเซลล์เข็มพิษเพื่อป้องกันตัวหรือเพื่อจับเหยื่อเป็นอาหาร เรียงราย
อยู่รอบปากโพรงหินปูน เรียกว่า โพลิป รอบ ๆ ปากมีหนวด 6 เส้นหรือทวีคูณแล้วแต่ชนิด โครงสร้างหินปูน
ที่ประกอบขึ้นมาเป็นที่อยู่ของแต่ละโพลิปเรียกว่าคอรอลไลท์ ซึ่ง มีรูปร่างแตกต่างกันไปตามชนิดของปะการัง
เนื้อเยื่อแต่ละโพลิปจะเชื่อมโยงกันหมด เรียกว่า โคโลนี ประกอบรวมกันเป็นกลุ่ม ยกเว้นปะการังดอกเห็ดที่เป็น
โพลิปเดี่ยว ในตัวปะการังมีสาหร่ายเซลล์เดียวอาศัยอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันและกัน ปะการังแข็งสามารถเติบโต
ในน้ำทะเลที่อบอุ่น อุณหภูมิสูงกว่า 20 องศาเซลเซียส ระดับความลึกถึง 40 เมตร และเติบโตได้ดีในสภาพ
น้ำใส โพลิปปะการังสามารถเพิ่มจำนวนได้ด้วยแตกหน่อ การแตกหน่อนี้เป็นวิธีการสร้างกลุ่มโคโลนี และเมื่อ
จำนวนโคโลนีเพิ่มขึ้น จะกลายเป็นปะการังก้อนใหญ่ และพัฒนาเป็นแนวปะการัง (กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ม.ป.ป.)
นลินี ทองแถม (2559) ได้กล่าวถึง การสำรวจของศู นย์ว ิจ ั ย และพั ฒนาทรั พยากร ภายใต้ ส ั ง กัด
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน พบว่าปะการังในประเทศไทยมีประมาณ
280 ชนิด 18 วงศ์ 71 สกุล จากชนิดพันธุ์ที่พบทั่วโลกประมาณ 800 ชนิด แนวปะการังมีการกระจายบริเวณ
ชายฝั่ง และเกาะแก่งต่าง ๆ ในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ซึ่ง มีพื้นที่รวมประมาณ 148,954 ไร่ แบ่ง เป็น
เขตทะเลอ่าวไทย 75,590 ไร่ และทะเลอันดามัน 73,364 ไร่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ม.ป.ป.) ได้แบ่งกลุ่มปะการังอย่างง่าย ตามลักษณะที่ พบเห็นออกเป็น
3 กลุ่ม คือ 1.ปะการังแข็ง (Hard Coral) คือ ปะการังที่มีการสร้างโครงสร้างหินปูน แต่มีลักษณะเปราะและ
หักง่าย การเจริญเติบโตโดยเฉลี่ย 1 ซม./ปี ตัวอย่างของปะการัง แข็ง ได้แก่ ปะการังเขากวาง ปะการังโขด
ปะการังแผ่นใบไม้ ปะการังโต๊ะ ปะการังเดี่ยว ปะการังเคลือบ เป็นต้น

-๒2.กั ล ปั ง หา (Horny coral) สร้ า งขึ ้ น จากสารประกอบพวกทอร์ โทนิ นคล้ ายกั บเขาสั ตว์ มี ร ู ปร่ างคล้ ายพั ด
ที่ยืดหยุ่นได้ บางชนิดคล้ายต้นไม้ เมื่อกัลปังหาตาย โครงสร้างจะกลายเป็นสีแดงหรือขาว การเจริญเติบโตช้า
มักอาศัยบริเวณผนังทราย และพื้นทราย และกินอาหารด้วยการดักจับอาหาร 3.ปะการัง อ่อน (Soft coral)
มีการลดรูปโครงสร้างมีส่วนประกอบของแคลเซียมคาร์บอเนตสูงมักมีรูปร่างหนา และสีสดใส เช่น แดง เหลือง
ม่วง ชมพู เป็นต้น
ประโยชน์และความสำคัญของแนวปะการัง มีหลายประการ ดังนี้
1. ช่วยป้องกันชายฝั่งจากการกัดเซาะของคลื่น ลม และกระแสน้ำโดยตรง
2. เป็นแหล่งกำเนิดทรายให้กับชายหาด จากการสึกกร่อนของโครงสร้างหินปูนของปะการัง การกัดกร่อน
โดยสัตว์ทะเลบางชนิดและจากกระแสคลื่น
3. สิ่งมีชีวิตบางชนิดในแนวปะการัง เช่น Sea hare และ Sea fan ที่ผลิตสารพิษเพื่อป้องกันตัวเอง
สามารถนำมาสกัดใช้ทำยา เช่น ยาต่อต้านโรคมะเร็ง ยาต่อต้านจุลชีพและน้ำยาป้องกันการตกผลึกและแข็งตัว เป็นต้น
4. เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชนานาชนิด ที่อาศัยอยู่เฉพาะในแนวปะการัง เช่น เต่าทะเลและ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ ปลาหมึก หอย กุ้ง แมงกะพรุน และปลิงทะเล เป็นต้น
เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า แนวปะการังเป็นระบบนิเวศที่มีความซับซ้อน มีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศอื่น ๆ
ในท้องทะเล และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุดในทะเล สามารถบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของสิ่ง มีช ีวิต
ใต้ท้องทะเลได้ ความอุดมสมบูรณ์ของแนวปะการังทำให้มีการใช้ประโยชน์จากแนวปะการังมากขึ้นทั้ง ทางตรง
และทางอ้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานภาพของปะการังเป็นอย่างมากในปัจจุบัน
สถานภาพและความเสียหายของแนวปะการัง
National Oceanic and Atmospheric Administration (2019) กล่าวว่า ปะการังเป็นสัตว์ที่มีความอ่อนไหว
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในมหาสมุทร ปัจจุบันวิกฤตระบบนิเวศปะการังเกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งถือเป็น
ภัยคุกคามอย่ างรุน แรง บางอย่างเกิด ขึ ้นตามธรรมชาติ เช่น โรคของปะการัง พายุ สัตว์นักล่า นอกจากนี้
ยั งมี ภ ั ยคุ กคามอื ่ น ๆ ได้ แก่ มลภาวะ การทำประมงแบบไม่ ย ั ่ งยื น การท่ องเที ่ ยว และการเปลี ่ ยนแปลงของ
-สภาพภูมิอากาศ ทำให้อุณหภูมิของมหาสมุทรสูงขึ้นและทำให้น้ำมีลักษณะเป็นกรด ความเค็มของทะเลเปลี่ยนแปลง
ทำให้ปะการังเกิด ภาวะการสูญเสียสาหร่ายขนาดเล็กชื่อว่า “ซูแซนเทลลี” (Zooxanthellae) ที่อาศัยอยู่
ภายในเนื้อเยื่อของปะการัง ส่งผลให้ปะการังเหลือเพียงโครงสร้างหินปูนสี ขาว กลายเป็นที่มาของปรากฏการณ์
“ปะการังฟอกขาว” ที่พบได้ในมหาสมุทรทั่วโลก โดยเหตุการณ์ปะการังฟอกขาวปี 2557 – 2560 เนื่องจากน้ำอุ่น
ผิดปกติ (บางส่วนเกี่ยวข้องกับเอลนีโญ) ส่งผลกระทบร้อยละ 70 ของระบบนิเวศแนวปะการังทั่วโลก โดยพื้นที่
ได้รับผลกระทบอย่างหนัก คือ Great Barrier Reef ในออสเตรเลียซึ่งมีปะการังฟอกขาวหลายร้อยไมล์
ส่วนสถานการณ์การเกิดปะการังฟอกขาวในประเทศไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง (2563) ได้สรุปสถานการณ์การเกิดปะการังฟอกขาว ระหว่างเดือน มีนาคม – มิถุนายน 2563 ว่า
โดยรวมฝั่งทะเลอ่าวไทย ปะการังที่เกิดการฟอกขาวอยู่ในระดับปานกลาง (พบรุนแรงในบางพื้นที่เฉพาะที่เป็น
แนวปะการั งโผล่ พ ้ นน้ ำในช่ วงเวลาน้ ำลง) ส่ วนในทะเลอั นดามั น เกิ ดปะการั งฟอกขาวในระดั บเล็ กน้ อ ย
(มีรายงานเพียงปะการังมีสีจางลงในบางพื้นที่) โดยมีการประเมินความรุนแรงปะการังฟอกขาวตามเกณฑ์
การประเมิน โดยสถานการณ์ปะการังฟอกขาวมีความรุนแรงสูงสุดในช่วงต้นเดือนมิถุนายน แต่ในช่วงปลายเดือน
มิถุนายนปะการังที่ฟอกขาวเริ่มมีการฟื้ นตัว สีของปะการังที่ฟอกขาวเริ่มกลับมา ยกเว้นหาดเจษฎาราชเจ้ า
จั ง หวั ด ชลบุ รี และหาดพลา จั ง หวั ด ระยอง ที่ ป ะการั ง ยั ง คงฟอกขาวรุ นแรงอยู ่ นอกจากนั ้ น ยัง ติ ด ตาม
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การเปลี่ยนแปลงของแนวปะการังเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ น้ำทะเลในแต่ละพื้นที่ตามช่วงเวลาต่าง ๆ
และติดตามสถานกรณ์การฟอกขาวของปะการังในพื้นที่ทุก 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ได้มีการกำหนดมาตรการ
สำหรับสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในระดับต่าง ๆ เพื่อบรรเทาหรือลดผลกระทบจากสถานการณ์การฟอกขาว
แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.ระยะการฟอกขาวเล็กน้อย ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจจะส่ง ผลทำให้
สถานการณ์ของแนวปะการังที่เริ่มฟอกขาวเสื่อมโทรมลง หรือทำให้ปะการังเกิดการอ่อนแอลง 2.ระยะฟอกขาว
ปานกลาง ให้ลดกิจกรรมที่ดำเนินการในแนวปะการังโดยตรง 3.ระยะการฟอกขาวรุนแรง ให้ งดเว้นกิจกรรม
ในบริเวณที่มีการฟอกขาวรุนแรง และดำเนินการปิดพื้นที่
จากข้ อ มู ล สถานการณ์ข องระบบนิ เ วศปะการั ง ทั้ ง ในประเทศไทยและต่ า งประเทศ ทำให้ ต ้ อ งมี
การเฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะการเปลี่ยนแปลงของปะการังนั้นส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของ
ท้องทะเลและระบบนิเวศอื่น ๆ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อมนุษย์เนื่องจากเป็นแหล่งอาหาร และรายได้จาก
การทำประมงและการท่องเที่ยว อีกทั้งควรมีมาตรการและแนวทางในการฟื้นฟูแนวปะการังเพื่อให้ม ีสภาพ
ที่ดีขึ้น เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศแนวปะการังต่อไป
การอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการัง
ความหมายทั่วไปของการฟื้นฟูแนวปะการัง คือ การทำให้แนวปะการังที่เสียหายกลับเจริญงอกงาม
ขึ้นมาให้คล้ายสภาพเดิม Edwards and Gomez (2007 อ้างถึงใน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน, 2562) ให้ความหมายของคำที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูระบบนิเวศ ซึ่งรวมไปถึง
ระบบนิ เ วศปะการัง ไว้ ด ัง นี้ Restoration คื อ การทำให้ ร ะบบนิเ วศกลั บ ไปสู ่ส ภาพเดิ ม หรื อใกล้ เคี ยงกับ
สภาพเดิมให้มากที่สุด ทั้งในแง่ของโครงสร้างและหน้าที่ Rehabilitation คือ การแก้ไ ขหรือเปลี่ยนแปลง
ลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของระบบนิเวศที่สูญเสียหรือเสื่อมโทรมลง ให้กลับมามีคุณค่าทางสังคม เศรษฐกิจ
และนิเวศวิทยามากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในขณะเสื่อมโทรม ซึ่งอาจทำให้สภาพของระบบนิเวศแตกต่างไปจากเดิม
Remediation คือ กระบวนการรักษาของระบบนิเวศแตกต่างไปจากเดิม
การดำเนินการฟื้นฟูแนวปะการังในประเทศไทย เป็นการฟื้นฟูแบบ Rehabilitation แม้หลายวิธีการ
จะเป็นการเพิ่มพื้นที่ให้กับแนวปะการัง และส่งเสริมให้มีการฟื้นตัวของแนวปะการังตามธรรมชาติ แต่การฟื้นฟู
ให้ปะการังกลับมามีสภาพเดิมนั้นเป็นไปได้ยากในแง่โรงสร้างและหน้าที่ของแนวปะการัง (สถาบันวิจัยและ
พัฒนาทรัพยากรทางทะล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน, 2562)
การฟื้นฟูแนวปะการังที่ดำเนินการโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
1. การย้ายปลูกปะการัง
2. การจัดวางพื้นที่ลงเกาะสำหรับตัวอ่อนปะการังในธรรมชาติ
3. การจัดทำแปลงอนุบาลปะการัง
4. การเพาะขยายพันธุ์ปะการังแบบอาศัยเพศ
การดำเนินการฟื้นฟูปะการัง โดยมนุษย์ ปัจจัยที่ต้องคำนึง ถึง คือ สภาพแวดล้อม แหล่ง พันธุ์ และ
การเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม นอกจากนี้การพื้นฟูแนวปะการังจะประสบความสำเร็จได้ จะต้องดำเนินการ
บริหารจัดการพื้นที่แนวปะการังร่วมด้วย
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-๔การบริหารจัดการพื้นที่แนวปะการัง มีรายละเอียดดังนี้
1. การลดสาเหตุความเสื่อมโทรมของแนวปะการังในบริเวณที่ดำเนินการฟื้นฟู
2. การจัดทำทุ่นบอกเขตแนวปะการัง
3. การจัดทำทุ่นป้ายประชาสัมพันธ์พื้นที่ดำเนินงานฟื้นฟูแนวปะการัง
4. การติดตามพื้นที่แนวปะการังที่ปลูกเพื่อเสริมพื้นที่แนวปะการังธรรมชาติ
บทบาทของประชาชนต่อการอนุรักษ์และการมีส่วนร่วมฟื้นฟูแนวปะการัง
1. ติดตามสถานภาพและการเปลี่ยนแปลงของปะการังจากแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้
2. ชาวประมง ผู้ประกอบการธุรกิจ รวมทั้งประชาชน ไม่ทิ้งสมอลงในแนวปะการัง ไม่ใช้ทุ่นผูกเรือ
ในแนวปะการัง ไม่ทิ้งเศษซากอวนลงในทะเล
3. ท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ไม่เดินเหยียบย่ำบนแนวปะการัง ไม่มีการลักลอบเก็บปะการัง
4. กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยวเดินเรือไม่ปล่อยน้ำเสียลงในแนวปะการัง
5. ทำการประมงอย่างถูกวิธีโดยไม่ส่งผลกระทบต่อแนวปะการัง
6. ร่วมมือแจ้งข่ าวให้ข ้ อมู ลเบาะแสในเรื ่ องการลั กลอบการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้ เกิ ดผลกระทบต่ อ
แนวปะการัง
จากข้อมูลของปะการังตามรายละเอียดข้างต้น ทำให้ทราบว่า ปะการังมีความสำคัญอย่างมหาศาล
ต่ อ ระบบนิ เ วศต่ า ง ๆ ของท้ อ งทะเล และมี ค วามสำคั ญ ต่ อ การดำรงชี ว ิ ต ของมนุ ษ ย์ การผั น แปรของ
สภาพแวดล้อมโลก ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของแนวปะการัง แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
คือ การกระทำของมนุษย์ ที่ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมในรูปแบบของความร่อยหรอ และการเกิดภาวะมลพิษ
หากมนุษย์ยังมุ่งแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่มีการอนุรักษ์ ก็จะทำให้ทรัพยากรทางทะเล
รวมทั้ง ปะการังหมดไปในที่สุด เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันใม่ให้เกิดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
ต้องสร้างความตระหนักในสิ่งแวดล้อม หรือปลูกฝังการมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับทุกคน
โดยอาศัยการมีความรู้ที่ชัดเจน การมีความรักและหวงแหน การมีความห่วงใย และการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง
เมื ่ อ เกิ ด ความตระหนั ก ก็ จ ะเกิ ด ความร่ ว มมื อ ในการดู แ ลรั ก ษาปะการั ง ทรั พ ยากรทางทะเล รวมทั้ ง
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อที่จะดำรงธรรมชาติอันงดงามของปะการังเหล่านั้นไว้ ให้กลายเป็นป่าฝนแห่งท้องทะเล
ตราบนานเท่านาน
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