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บทคัดยอ 
 กัลปงหาเปนสัตวทะเลไมมีกระดูกสันหลังประเภทหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญตอระบบนิเวศในทะเล 
จากการที่กัลปงหาไดลดจํานวนลงจากทองทะเลไทย จึงทําการศึกษาความหลากหลายของกัลปงหาเพื่อ
นํามาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการอนุรักษและฟนฟูกัลปงหาบริเวณหมูเกาะแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี  ผลการศึกษาพบจํานวนกัลปงหาบริเวณพื้นที่ดังกลาวรวม 13 สกุล ไดแก สกุล Subergorgia, 
Melithaea, Mopsella, Acabaria, Echinomuricea, Echinogorgia, Menella, Paraplexaura, 
Rumphella, Guaiagorgia, Ctenocella, Junceella และ Dichotella  ทั้งนี้ กัลปงหาสกุล Junceella เปน
สกุลที่พบทั่วไปมากที่สุด  สกุลที่พบเปนอันดับรองลงมา ไดแก Melithaea, Mopsella และ Menella 
ตามลําดับ  บริเวณที่พบวามีความหลากหลายสูงสุด ไดแก แนวกันคลื่นเกาะเตาหมอ 11 สกุล  อันดับ
รองลงมาไดแก เกาะขามและแหลมปูเจา 6 สกุล 
 
 
Abstract 
 Gorgonian or sea fan is one of the marine invertebrate that plays important role in 
marine ecosystem.  Recently, gorgonian in Thai waters significantly decrease.  Therefore, study 
on gorgonian diversity in Moo Ko Samae San, Sattahip, Chonburi Province was conducted as 
basic data for conservation and restoration of gorgonians.  The results shown that 13 genera of 
gorgonians, i.e. Subergorgia, Melithaea, Mopsella, Acabaria, Echinomuricea, Echinogorgia, 
Menella, Paraplexaura, Rumphella, Guaiagorgia, Ctenocella, Junceella และ Dichotella were 
found in this area.  In addition, Junceella was the most common genus species, followed by 
Melithaea, Mopsella and Menella, respectively.  The area that found highest generic number is 
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the breakwater of Ko Tao Mo with 11 genera, followed by 6 genera at Koh Kham and Lam Pu 
Chao 
 
 
บทนํา 

กัลปงหา (gorgonian)  เปนสัตวทะเลไมมี
กระดูกสันหลัง  ใน  Subclass Octocorallia   Order 
Alcyonacea พบกระจายทั่วไปในทะเลตั้งแตเขต
รอนจนถึงขั้วโลก  ทั้งในเขตน้ําขึ้นน้ําลง  พื้นโคลน
ที่กระแสน้ําคอนขางแรงบริเวณปากแมน้ําจนถึง
เขตทะเลลึก  (Ruppert and Barns, 1994; Fabricius 
and Alderslade, 2001)    ประเทศไทยเปนหนึ่งใน
ประเทศเขตรอนที่มีการแพรกระจายของกัลปงหา 
ซึ่งกัลปงหาเหลานี้มีความสําคัญตอทองทะเลไทย
เปนอันมาก  โดยเปนถ่ินอาศัยของสัตวหลายชนิดที่
อาศัยรวมกับกัลปงหา  เชน หอยเบ้ียเทียม  กุง
กัลปงหา  ดาวเปราะ  มาน้ํา  (สุชาย  วรชนะนันท, 
2543)  นอกจากนั้น ยังเปนตัวชวยกรองตะกอนใน
ทะเล  และสามารถนําไปสกัดสารเคมีบางชนิดเพ่ือ
ใชในทางเภสัชกรรมได เชน ในปจจุบันมีการสกัด
สาร Polyoxygenated steroids จาก  Isis hippuris 
(Tanaka et al., 2002) หรือสาร Polyhydroxy-
dinostane sterols จาก Pseudopterogorgia 
americana (Rodriguez, 1995; Rodriguez et al., 
1998)  เปนตน   รวมถึง เปนแหลงทองเที่ยวทาง
ทะเลที่สําคัญอยางยิ่ง  อยางไรก็ตาม การศึกษา
เกี่ยวกับกัลปงหาในประเทศยังมีนอย  มีรายงาน
การกระจายของกัลปงหาที่พบในทะเลฝงอาวไทย 
11 สกุล ฝงอันดามัน 13 สกุล (สุชาย  วรชนะนันท, 
2543)  โดยจํานวน 13 สกุลที่พบในทะเลอันดามัน
นั้นมี 2 สกุล เปนรายงานการพบสกุลใหมแตกตาง
จาก 20 สกุลของตัวอยางกัลปงหาที่มีการจําแนก
และเก็บรักษาไวต้ังแตป 2530 ณ หองพิพิธภัณฑ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝง
ทะเลและปาชายเลน จังหวัดภูเก็ต 
 

ปจจุบัน กัลปงหาในนานน้ําไทยมีแนวโนมลด
จํานวนลงและไดมีการประกาศใหเปนสัตวปา
คุมครองจําพวกสัตวปาไมมีกระดูกสันหลังอื่นๆ 
ตามกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ แล ะ
ส่ิงแวดลอมออกตามพระราชบัญญัติสงวนและ
คุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 (ราชกิจจานุเบกษา, 
2546) จึงกอใหเกิดความตื่นตัวในการศึกษาและมี
แนวคิ ด ริ เ ริ่ ม ในการ เพาะ เลี้ ย งกั ลป งหาขึ้ น  
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคในการสํารวจความ
หลากหลายของกัลปงหาบริเวณหมูเกาะแสมสาร
และเกาะใกลเคียง เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลพ้ืนฐาน
ในการอนุรักษและจัดการทรัพยากรกัลปงหาตอไป 
 
 
วิธีการศกึษา 

ทําการศึกษาในพื้นที่หมูเกาะแสมสารและ
เกาะใกลเคียง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รวม 9 
บริเวณ คือ เกาะแสมสาร เกาะขาม เกาะปลาหมึก 
หินหลักเบ็ด เขาหมาจอ เกาะไผ เกาะเตาหมอ 
แหลมปูเจา และเกาะลาน  ทั้งนี้ เกาะแสมสาร เกาะ
ไผ และเกาะเตาหมอ ไดทําการสํารวจบางบริเวณ 
ไดแก ตอนเหนือของเกาะแสมสาร เรือหลวงคราม 
และแนวกันคล่ืน ตามลําดับ  วิธีการสํารวจใชการ
สํารวจใตน้ําดวยอุปกรณดําน้ําแบบ SCUBA พรอม
บันทึกภาพใตน้ําและเก็บตัวอยางบางสวนที่เปน
ตัวแทนของโคโลนีเพ่ือนํามาใชในการจําแนกสกุล 
บันทึกขนาด สี ความลึก  ประเภทของพื้นผิวที่ยึดติด 
รวมทั้งขอมูลประกอบอื่น  เชน  วันเดือนป  สถานที่ที่
ทําการเก็บตัวอยาง เปนตน  หลังจากนั้นจึงนํา
ตัวอยางที่เก็บมาดองในแอลกอฮอลที่ระดับความ
เขมขน  70%  เตรียมตัวอยางในหองปฏิบัติการโดย
ตัดเนื้อเย่ือของโคโลนีเปนชิ้นเล็กๆ  วางบนแผน
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สไลด  หยดสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรทบน
ชิ้นสวนดังกลาว ทิ้งไวสักครูใหสวนที่เปนเนื้อเย่ือ
ยอยสลาย ใชน้ํากลั่นเล็กนอยลางสารละลาย
โซเดียมไฮโปคลอไรท ปดดวยกระจกปดสไลดบน 
sclerites ที่ ไ ม ถู ก ย อ ย  นํ า ไปส อ งด ว ยกล อ ง
จุลทรรศนชนิดเลนสประกอบ (Satapoomin, 1989; 
Fabricius and Alderslade, 2001)  ทําการจําแนก
ตัวอยางโดยใชรูปรางโคโลนี และ sclerites (Bayer 
et al., 1983; Fabricius and Alderslade, 2001) 
 
 
ผลการศกึษา 

พบกัลปงหาทั้งหมด 5 ครอบครัว 13 สกุล 
(ตารางที่ 1) โดยบริเวณแนวกันคลื่นเกาะเตาหมอ 
มีความหลากหลายมากที่สุด รวม 11 สกุล  เกาะ
ขามและแหลมปูเจา 6 สกุล  หินหลักเบ็ดและเกาะ

ลาน 4 สกุล  ทั้งนี้ ไมพบกัลปงหาบริเวณเกาะ
แสมสารและเกาะไผ  กัลปงหาสกุล Junceella เปน
สกุลที่พบมากที่สุดถึง 5 พ้ืนที่การสํารวจ ขณะที่ 
Acabaria, Echinomuricea, Rumphella, และ 
Guaiagorgia เปนสกุลที่พบเพียงเฉพาะบริเวณ
แนวกันค ล่ืน เกาะ เตาหมอ เท านั้ น   อนึ่ ง  ใน
การศึกษาครั้งนี้ เปนรายงานการพบกัลปงหาครั้ง
แรกในประเทศ 2 สกุล ไดแก Guaiagorgia ซึ่งพบ
เฉพาะที่เกาะเตาหมอ และ Paraplexaura ซึ่งพบ
เปนบริเวณกวาง โดยพบที่เกาะเตาหมอ เกาะขาม 
และหินหลักเบ็ด  และเปนรายงานการพบครั้งแรกใน
อาวไทย 3 สกุล ไดแก Echinomuricea, Menella, 
และ Dichotella  อนึ่ง กัลปงหาทั้งหมดที่พบใน
การศึกษาครั้งนี้และที่มีรายงานการพบในนานน้ํา
ไทยแสดงในตารางที่ 1 และ 2 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 1: กัลปงหาทั้งหมดที่พบบริเวณพื้นที่ศึกษา 

กัลปงหา พื้นที่ศึกษา 

กลุม / 
อันดับยอย 

ครอบครวั สกุล 

เก
าะ
แส

มส
าร

 

เก
าะ
ปล

าห
มึก

 

เก
าะ
ขา

ม 

หิน
หลั

กเ
บ็ด

 

เข
าห

มา
จอ

 

เก
าะ
ไผ
 

เก
าะ
เต
าห

มอ
 

แห
ลม

ปูเ
จา

 

เก
าะ
ลา

น 

รว
ม 

(ส
ถา

นท
ี่) 

SCLERAXONIA Subergorgiidae Subergorgia          2 
Group Melithaeidae Melithaea          4 
  Mopsella          4 
  Acabaria          1 
Suborder Plexauridae Echinomuricea          1 
HOLAXONIA  Echinogorgia          2 
  Menella          4 
  Paraplexaura          3 
 Gorgoniidae Rumphella          1 
  Guaiagorgia          1 
Suborder Elliselidae Ctenocella          2 
CALCAXONIA  Junceella          5 
  Dichotella          3 

รวม (สกุล) 0 1 6 4 1 0 11 6 4  
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ตารางที่ 2: กัลปงหาที่มีรายงานการพบในนานน้ําไทย 

ทะเลอันดามัน อาวไทย สกุล 
1987 (2530)*1 1996 (2539)*1 2000 (2543)*2 2001 (2544)*1 2000 (2543)*2 2004 (2547)*3 

Semperina *4       
Solenocaulon       
Subergorgia       
Melithaea       
Mopsella       
Acabaria       
Acalycigorgia *5       
Muricella       
Euplexaura       
Echinomuricea       
Villogorgia       
Echinogorgia       
Menella       
Paraplexaura       
Astrogorgia       
Rumphella       
Hicksonella       
Guaiagorgia       
Ellisella       
Ctenocella       
Junceella       
Dichotella       
Nicella       
Euplexaurella       
รวม (สกุล) 17 3 13 7 11 13 

*1: ตัวอยางจากหองพิพิธภัณฑ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน จังหวัดภูเก็ต  เก็บและ
จําแนกตัวอยางโดย UNESCO/COMAR (1987), Satapoomin, U. (1996), และ Koeysin, P. and Sitthikeom, S. (2001). 

*2: สุชาติ  วรชนะนันท (2543). 
*3: จากการศึกษาครั้งน้ี. 
*4: ชื่อสกุลที่รูจักในแถบอินโดแปซิฟก ชื่อสกุลเดิม Iciligorgia ครอบครัว Anthothelidae ซึ่งใชในเขตมหาสมุทรอินเดีย

ตะวันตก (Grasshoff, 1999 อางถึงโดย Fabricius and Alderslade, 2001). 
 
 
สรุปและวิจารณผลการศกึษา 

จากการศึกษากัลปงหาบริเวณอาวสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี พบการกระจายของกัลปงหารวม 13 
สกุล มากกวาการศึกษาของสุชาติ  วรชนะนันท 

(2543) ที่พบ 11 สกุล จากการศึกษากัลปงหาใน
บริเวณอาวไทยตอนใน อาวไทยฝงตะวันออก และ
อาวไทยฝงตะวันตก รวม 38 จุด  โดยที่บริเวณอาว
ไทยตอนในที่ทําการศึกษาบริเวณจังหวัดชลบุรี 
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(กลุมเกาะพัทยา เรือจมสุทธาทิพย ชองเกาะคราม) 
นั้น พบเพียง 4 สกุล เทานั้น ไดแก Mopsella, 
Rumphella, Ellisella และ Junceella ซึ่งเปนสกุลที่
พบในการศึกษาครั้งนี้ เชนกัน ยกเวน Ellisella  
นอกจากนั้น กัลปงหา 13 สกุลที่พบในการศึกษา
ครั้งนี้ เปนรายงานที่พบกระจายทั้งในทะเลฝงอาว
ไทยและฝงอันดามัน 8 สกุล เปนรายงานที่พบครั้ง
แรกในอาวไทย 3 สกุล ไดแก Echinomuricea, 
Menella, และ Dichotella และเปนรายงานการพบ
ครั้งแรกในประเทศ 2 สกุล ไดแก Paraplexaura 
และ Guaiagorgia  ทั้งนี้ Muricella, Hicksonella, 
และ Ellisella เปนกัลปงหา 3 สกุล ที่มีรายงานพบ
ในอ าวไทยและทะ เล อันดามัน  แต ไมพบใน
การศึกษาครั้งนี้ ซึ่งอาจเนื่องมาจากสถานที่สํารวจ
ยังครอบคลุมไมเพียงพอ ระดับความลึกบริเวณท่ี
สํารวจมีขอจํากัด หรือ บางชนิดพบไดยาก เชน 
Muricella (Fabricius and Alderslade, 2001)  
 

การพบกัลป งหาสกุล  Paraplexaura และ 
Guaiagorgia เปนรายงานการพบครั้งแรกใน
ประเทศ  สกุล Paraplexaura ที่พบมีโคโลนียึดติด
กับพ้ืนหินที่เปนหนาผาหรือติดกับหินที่ฝงตัวในพ้ืน
ทราย ที่ระดับความลึก 8 – 9 เมตร และมีกระแสน้ํา
พัดผานตลอดเวลา  สวนสกุล Guaiagorgia พบที่
ระดับความลึก 10 เมตร บริเวณแนวกันคล่ืนเกาะ
เตาหมอ มีรายงานวาเปนกัลปงหาที่พบเห็นไดยาก 
อาศัยอยูใตโพรงหิน พ้ืนเปนทราย และมีกระแสน้ํา
พัดผาน (Fabricius and Alderslade, 2001) 
 

การที่บร ิเวณแนวกันคลื ่นเกาะเตาหมอมี
ความหลากหลายของกัลปงหามากที ่สุดถึง 11 
สก ุล  อาจเนื ่องมาจากเป นบร ิเวณที ่ม ีตะกอน
คอนขางมาก พื้นที ่สวนใหญอยูที ่ระดับความลึก
ประมาณ 10 เมตร กระแสน้ําคอนขางแรง มีพ้ืนผิว
แข็งซึ่งเปนกอนหินขนาดใหญที่นํามาสรางแนวกัน
คลื่น ทําใหเหมาะสมในการลงเกาะของตัวออน
กัลปงหา อีกทั้งแนวกันคลื่นนี้เปนกับดักตัวออน

ของกัลปงหาที่พัดมากับกระแสน้ําไดเปนอยางดี  
โดยพบวา บริเวณหินและซอกหินเปนสถานที่ที่
เหมาะสมกับสกุล Melithaea มากที่สุด ซึ่งพบการ
กระจายในบริเวณอื่นดวย ในขณะท่ีสกุล Acabaria 
พบการกระจาย ณ บริเวณน้ีเทานั้น  ทั้งนี้ ทั้งสอง
สกุลสามารถพบไดตามแนวลาดชันของแนว
ปะการัง โดยยึดเกาะอยูบนหินหรือซอกหิน หัน
สวนที่พัด (fan) ออกมาตานกับกระแสน้ํา (สุชาย  
วรชนะนันท, 2543; Fabricius and Alderslade, 2001)  
อีกประการหนึ่ง การที่พ้ืนทองทะเลบริเวณแนวกันคล่ืน
ซึ่งมีระดับความลึกประมาณ 10 เมตร มีลักษณะเปน
ตะกอนทรายหนา น้ําคอนขางขุนเนื่องจากตะกอน
และกระแสน้ําแรง จึงทําใหมีการพบกัลปงหาสกุล 
Echinomuricea, Echinogorgia และ Rumphella ได
เฉพาะบริเวณนี้เทานั้น (Goh et. al., 1997; Fabricius 
and Alderslade, 2001)  สําหรับบริเวณโพรงหินหรือ
บนหินขนาดใหญที่มีกระแสน้ําพัดผานตลอดเวลาจึง
พบกัลปงหาสกุล Menella, Paraplexaura, 
Guaiagorgia, และ Dichotella ที่มีโคโลนียึดติดกับ
พ้ืนที่เปนหิน หรือหินที่ฝงอยูในพ้ืนทราย  อยางไรก็
ตาม มีรายงานการวิจัยในนานน้ําใกลเคียงที่พบวาบาง
พ้ืนที่ที่มีลักษณะเปนทรายปนโคลน น้ําคอนขางขุน 
กระแสน้ําแรง มีการพบกัลปงหาสกุล Ctenocella 
และ Junceella ดวย (Goh et  al., 1997; Fabricius and 
Alderslade, 2001) 
 

บริเวณเกาะขามและแหลมปูเจาเปนบริเวณหนึ่งที่
มีการกระจายของกัลปงหาในระดับปานกลาง  ลักษณะ
พ้ืนที่ของเกาะขามเปนหนาผาหิน มีระดับความลึก
มากกวา 9 เมตร กระแสน้ําแรง และมีการพัดพาตะกอน
คอนขางมาก  ในขณะที่แหลมปูเจาก็เปนบริเวณที่มี
ความลึกและกระแสน้ําแรงเชนกัน ทั้งยังเปนบริเวณที่
ไมหางจากแนวกันคล่ืนเกาะเตาหมอดวย  อยางไรก็
ตาม อาจเนื่องจากสองบริเวณนี้ไมมีสถานที่ที่สามารถ
ใชเปนกับดักตะกอนไดเชนเดียวกับแนวกั้นคล่ืนเกาะ
เตาหมอ ทําใหพบกัลปงหา แหงละ 6 สกุล เทานั้น ใน
จํานวนนี้ กัลปงหาสกุลเดียวกับบริเวณแนวกันคล่ืน
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เกาะเตาหมอที่พบที่เกาะขามมี 4 สกุล และพบที่แหลม
ปูเจามี 5 สกุล  ในขณะที่กัลปงหาสกุล Subergorgia 
พบเฉพาะที่เกาะขามและแหลมปูเจาเทานั้น  โดยที่เกาะ
ขามพบในบริเวณนํ้าคอนขางใส  ในขณะที่พบขึ้นติด
กับหินที่ฝ งตัวในทรายปนโคลนและมีกระแสน้ํ า
ตลอดเวลาบริเวณแหลมปูเจา  นอกจากนั้น ยังพบ
กัลปงหาสกุล Ctenocella และ Junceella ในพ้ืนที่ที่มี
ลักษณะเดียวกับที่พบบริ เวณเกาะเตาหมอดวย  
สําหรับสกุล Mopsella ที่พบที่เกาะขามบริเวณซอกหิน
ที่มีกระแสน้ําผานนั้น เปนกัลปงหาอีกสกุลหนึ่งที่ไมพบ
บริเวณเกาะเตาหมอ แตพบบริเวณสถานที่อ่ืน ไดแก 
หินหลักเบ็ด เขาหมาจอ และเกาะลาน 
 

อีกบริ เวณหนึ่งซึ่ งพบกัลปงหาปานกลาง 
ไดแก หินหลักเบ็ดและเกาะลาน ซึ่งพบแหงละ 4 
สกุล  สกุล Mopsella และ Junceella เปนกัลปงหา
ที่พบทั้งสองบริเวณ  หินหลักเบ็ดมีลักษณะของกอง
หินที่เปนหนาผา กระแสน้ําแรง กัลปงหาที่พบ
บริเวณนั้นอยูที่ระดับความลึกประมาณ 8 เมตร 
ไดแกสกุล Mopsella, Paraplexaura และ Menella 
บริ เวณที่ เปนตะกอนทรายปนโคลนพบสกุล 
Junceella  (Goh et. al., 1997; Fabricius and 
Alderslade, 2001)  ทั้งนี้ คาดวานาจะมีกัลปงหาสกุล
อ่ืนอีกแตไมสามารถออกไปสํารวจบริเวณดานนอกของ
หินไดเนื่องจากกระแสน้ําและคลื่นแรงมาก  สําหรับ
บริเวณเกาะลานที่ทําการสํารวจ ไดแก บริเวณสะพาน
ทาเทียบเรือ ซึ่งมีระดับความลึกประมาณ 9 เมตร พบ
กัลปงหาสกุล Melithaea และ Mopsella บริเวณเสา
สะพานที่ความลึกประมาณ 6 เมตร แสดงใหเห็นถึง
ความสามารถในการเกาะเสาสะพานที่มีกระแสน้ําพัด
ผานตลอดเวลา (Goh et al., 1997; Fabricius and 
Alderslade, 2001)  บริเวณใตสะพานซึ่งมีลักษณะเปน
พ้ืนทราย กระแสน้ําคอนขางแรง พบกัลปงหาสกุล 
Junceella และ Dichotella  จํานวนมาก 
 

บริเวณที่มีการพบกัลปงหานอย ไดแก เขา
หมาจอและเกาะปลาหมึก ซึ่งพบเพียง 1 สกุล อาจ

เนื่องจากระดับความลึกของน้ําที่ไมมากนัก และมี
กระแสน้ําไมแรง ทําใหสภาพแวดลอมไมเหมาะสม
ตอการเติบโตของกัลปงหา  เพราะกัลปงหาสวน
ใหญจะมีการเติบโตที่ดีที่ระดับความลึกมากกวา 6 
เมตร (สุชาย  วรชนะนันท, 2543; Goh et al., 1997; 
Fabricius and Alderslade, 2001)  ทั้งนี้กัลปงหาสกุล 
Melithaea ที่พบบริเวณเกาะปลาหมึก มีรายงานวา
สามารถพบไดในแนวปะการังแนวราบซึ่งมีความลึก
ไมมากนักหรือแนวลาดชันของแนวปะการัง (Goh et al., 
1997) และสามารถขึ้นบริเวณที่เปนโขดหิน ซอกหิน 
หรือกอนปะการังตายได  เชนเดียวกับบริเวณเขาหมา
จอที่มีแนวปะการังในนํ้าตื้นพบสกุล Mopsella บริเวณ
ซอกของโขดหินขนาดใหญ มีกระแสน้ําพัดผาน และหัน
โคโลนีตานกระแสน้ํา  อนึ่ง การที่ไมพบกัลปงหา
บริเวณเกาะแสมสารและเกาะไผ อาจเนื่องจากทํา
การสํารวจเฉพาะจุดของเกาะเทานั้น ไมครอบคลุม
พ้ืนที่ของเกาะทั้งหมด  โดยเกาะแสมสารทําการ
สํารวจบริเวณท่ีระดับน้ําไมลึกมากนัก พ้ืนเปน
ทราย ไมมีหินหรือแนวปะการังที่ตัวออนกัลปงหา
สามารถเปนพ้ืนผิวในการลงเกาะได  ในขณะที่เกาะ
ไผไดสํารวจเฉพาะบริเวณจุดเรือหลวงครามเทานั้น 
ดังนั้นหากมีการสํารวจบริเวณอ่ืนของทั้งสองเกาะ
อาจพบกัลปงหาได 
 

กัลปงหาสกุลที่พบไดทั่วไปเกือบทุกพ้ืนที่ 
ไดแก Junceella หรือแสทะเล ซึ่งพบทั้งส้ิน 5 แหง 
ในระดับความลึกตั้งแต 7 เมตรเปนตนไป โดยที่หิน
หลักเบ็ดพบขึ้นรวมกันเปนกลุมที่ระดับความลึก 12 
เมตร  การที่พบ Junceella หลายพ้ืนที่สํารวจอาจ
เนื่องมาจากกัลปงหาสกุลนี้สามารถสืบพันธุแบบไม
อาศัยเพศไดจากสวนปลายของโคโลนี (Fabricius 
and Alderslade, 2001) ทําใหมีการเพิ่มจํานวน
และการเขาใชพ้ืนที่รวดเร็วกวาสกุลอื่น รวมถึง
สามารถพบไดในบริเวณลาดชันของแนวปะการัง
จน ถึง พ้ืนทะ เลที่ มี ความขุ นของตะกอนและ
กระแสน้ําพัดผานตลอดเวลา (Goh et. al., 1997; 
Fabricius and Alderslade, 2001) 
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