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บทคัดย่อ 
ท าการส ารวจภาคสนามและเก็บตัวอย่างเอคไคโนเดิร์มบริเวณเกาะขาม เกาะฉางเกลือ ในพืน้ที่ปกปัก

พนัธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร อ าเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบรีุ ท าการส ารวจจ านวน  3 ครัง้ในเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2555 เดือนกมุภาพนัธ์ และเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 รวมทัง้สิน้ 7 สถานีส ารวจ โดยการด าน า้ลกึแบบ Scuba 
diving สุม่ส ารวจและเก็บตัวอย่างตลอดทัง้พืน้ที่ศึกษาในเวลากลางวัน ตัง้แต่เขตปะการังพืน้ราบจนถึงเขตปะการัง
ลาดชนั หรือพืน้ทะเลนอกแนวปะการัง พบเอคไคโนเดิร์มพบ 22 ชนิดจาก 5 คลาส จ าแนกออกเป็น ดาวขนนก 2 ชนิด 
ดาวทะเล 1 ชนิด ดาวเปราะ 6 ชนิด เม่นทะเล เหรียญทะเลและเม่นหวัใจ 4 ชนิดและปลิงทะเล 9 ชนิด เอคไคโนเดิร์ม
ที่พบเป็นชนิดเด่นและพบเสมอ ได้แก่ เม่นด าหนามยาว  (Diadema setosum) และปลิงด า (Holothuria 
(Lessonothuria) leucospilota) เอคไคโนเดิร์มที่พบเป็นชนิดที่พบทัว่ไปในแนวปะการังในอ่าวไทย  
 

ABSTRACT 
Species diversity of echinoderms had been investigated at Koh Kham and Koh Chang Klua in the 

Marine Plant Genetic Conservation Area, Mo Ko Samaesarn, Sattahip, Chon Buri province, Thailand. 
Sampling collections were conducted 3 times during November, 2012, February and April 2013, 
including 7 sites by using random Scuba diving during daytime, throughout sampling sites. The result of 
echinoderms yielded 22 species, including Crinoidea 2 species, Asteroidea 1 species, Ophiuroidea 6 
species, Echinoidea 4 species and Holothuroidea 9 species. All echinoderms were commonly found in 
Gulf of Thailand and the Indo-west Pacific region. The most widely distributed species were as follows: 
Diadema setosum, and Holothuria (Lessonothuria) leucospilota.  
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ค ำน ำ 
หมู่เกาะแสมสาร จงัหวดัชลบรีุ เป็นหมู่เกาะท่ีอยู่นอกสดุของอ่าวไทยตอนบน ตัง้อยู่ทางด้านทิศใต้ของอ าเภอ

สตัหีบ จงัหวดัชลบรีุ ประกอบด้วยเกาะต่างๆรวมทัง้สิน้ 9 เกาะ ได้แก่ เกาะแสมสาร เกาะแรด เกาะฉางเกลือ เกาะโรง
โขน เกาะโรงหนงั เกาะจวง เกาะจาน เกาะขาม และเกาะปลาหมึก ในอดีตเกาะแสมสารเป็นที่พักและท่าขนส่งสตัว์
ทะเลของเรือประมงและเรือเดินทะเลและเคยมีชาวประมงอาศัยอยู่ ปี พ.ศ. 2541 กองทัพเรือเข้าสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(โครงการ อพ.สธ.) และได้น้อมเกล้าฯ ถวายพืน้ท่ีหมู่เกาะแสมสารเป็นพืน้ท่ีปกปักพนัธุกรรมพืชทางทะเลของโครงการ
อพ.สธ. โดยมีการพฒันาพืน้ท่ีเป็นแหลง่อนรัุกษ์ทรัพยากรชีวภาพของเกาะในทะเล จัดท าพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
เกาะและทะเลไทยและเปิดพืน้ท่ีเกาะแสมสารเป็นแหลง่ท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ทางทะเล โดยอยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยบญัชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กมุารี ได้ทรงรับสัง่ให้ด าเนินการศกึษาทรัพยากรชีวภาพบนเกาะแสมสาร และเกาะใกล้เคียง โดยให้ด าเนินการตัง้แต่
ยอดเขาจนถึงใต้ทะเล มหาวิทยาลยับูรพาเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริ  คณะผู้วิจัยจึงเข้าร่วม
สนองพระราชด าริโดยเป็นคณะปฏิบติัการวิทยาการ อพ.สธ.ท าหน้าที่ในการส ารวจทรัพยากรชีวภาพทางทะเลตาม
พระราชวินิจฉยัที่ทรงพระราชทานไว้  

การศกึษาเอคไคโนเดิร์มในประเทศไทย เร่ิมมีขึน้ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
โดย Dr. Th. Mortensen ได้เดินทางเข้ามาส ารวจบริเวณอ่าวไทยฝ่ังตะวนัออก ระหว่างปี พ.ศ. 2442-2443 และเขียน
รายงานไว้เฉพาะในกลุ่มของเม่นทะเล (Class Echinoidea) จ านวน 16 ชนิด ในจ านวนนีพ้บเม่นทะเลชนิดใหม่         
4 ชนิด (Mortensen, 1904) และต่อมา Dr. Rene’ Koehler ได้รายงานดาวเปราะจ านวน 29 ชนิดจากตัวอย่างที่     
Dr. Th. Mortensen เก็บรวบรวมไว้จากการส ารวจอ่าวไทยฝ่ังตะวนัออกในครัง้นัน้ (Koehler, 1930) ส าหรับการศกึษา
อนุกรมวิธานของเอคไคโนเดิร์มโดยนักวิทยาศาสตร์ไทย เร่ิมตัง้แต่ ลักขณา  (2508) (สมพร, 2513 อ้างถึง) ได้
ท าการศกึษาเอคไคโนเดิร์มบางชนิดที่เก็บรวบรวมได้ในอ่าวไทย พบเอคไคโนเดิร์ม 24 วงศ์ 41 ชนิด  สมพร  (2513) 
ได้ศกึษาอนกุรมวิธานของเอคไคโนเดิร์มที่ได้จากการส ารวจร่วมไทย-เดนมาร์ค ครัง้ที่ 5 บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันตก
ของไทย ในทะเลอนัดามนั ได้รายงานชนิดของเอคไคโนเดิร์มไว้ 29 วงศ์ 54 ชนิด  มัทนา (2516) ได้ท าการศึกษาชนิด 
และคณุค่าทางอาหารของปลงิทะเลของไทย พบปลงิทะเล 17 ชนิด วฒันา (2527)  ได้ท าการศกึษาชนิดของดาวทะเล 
บริเวณหน้าอ่าวพทัยา และหินหูช้าง หมู่เกาะไผ่  จังหวัดชลบุรี  จากเคร่ืองมือประมงอวนลากหน้าดิน พบดาวทะเล 
12 ชนิด  วฒันา (2528, 2529) ได้ท าการศกึษาชนิดของเอคไคโนเดิร์มในอ่าวไทย จากเคร่ืองมือประมงอวนลากหน้า
ดิน จ านวน 2 ครัง้ พบเอคไคโนเดิร์ม 24 ชนิด สเุมตต์ และคณะ (2547) ได้ท าการส ารวจสตัว์ไม่มีกระดูกสนัหลงัใน
บริเวณแนวปะการังตามหมู่เกาะและชายฝ่ังทะเลในจังหวัดชลบุรี พบเอคไคโนเดิร์ม 71 ชนิด Putchakarn and 
Sonchaeng (2004) ได้จดัท ารายชื่อเอคไคโนเดิร์มที่พบในน่านน า้ไทยทัง้หมด 381 ชนิดในจ านวนนีพ้บเอคไคโนเดิร์ม
ในอ่าวไทย 93 ชนิดและทะเลอันดามัน 197 ชนิด สเุมตต์ (2551) ได้ท าการส ารวจฟองน า้ทะเลและเอคไคโนเดิร์ม 
บริเวณหมู่เกาะมนั จงัหวดัระยอง พบเอคไคโนเดิร์ม 29 ชนิด กิติธร และคณะ (2554) ได้ศึกษาสถานภาพทรัพยากร



สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชายฝ่ังทะเล บริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้และกลุ่มเกาะจวง อ าเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี  
ตัง้แต่ปี 2551-2553 ได้รายงานเอคไคโนเดิร์มที่พบในบริเวณพืน้ท่ีศกึษาจ านวน 27 ชนดิ  

งานวิจยันีเ้ป็นสว่นหนึง่ของโครงการวิจยัเร่ือง ฟองน า้ทะเลและเอคไคโนเดิร์มในพืน้ท่ีปกปักพนัธุกรรมพืชทาง
ทะเล หมู่เกาะแสมสาร จงัหวดัชลบรีุ (สนองพระราชด าริในโครงการอนรัุกษ์พนัธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ   สยามบรมราชกมุารี) ประจ าปีงบประมาณ 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
หลากหลายทางชนิดของเอคไคโนเดิร์มบริเวณเกาะขามและเกาะฉางเกลอื ในหมู่เกาะแสมสาร จงัหวดัชลบรีุ 
 

วิธีการศึกษา 
1. การส ารวจและเก็บตวัอย่างภาคสนาม ท าการส ารวจความหลากหลายทางชนิดของเอคไคโนเดิร์ม

ที่อาศัยอยู่ตามชายฝ่ังทะเลบริเวณพืน้ที่เกาะขาม เกาะฉางเกลือ หมู่เกาะแสมสาร ต าบลแสมสาร อ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี (Table 1 และ Figure 1) รวม 3 ครัง้คือ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เดือนกุมภาพันธ์ และเดือน
เมษายน พ.ศ. 2556 รวมทัง้สิน้ 7 สถานีส ารวจ ส ารวจโดยการด าน า้แบบเคร่ืองช่วยหายใจใต้น า้ (Scuba diving) สุ่ม
ส ารวจและเก็บตวัอย่างตลอดพืน้ท่ีศกึษาในเวลากลางวนั (day time) ตัง้แต่เขตปะการังพืน้ราบ (Reef flat) จนถึงเขต
ปะการังลาดชนั (Reef slope) หรือพืน้ทะเลนอกแนวปะการัง ตัวอย่างที่พบจะท าการบนัทึกภาพใต้น า้ ต าแหน่งและ
ความลกึที่พบและสภาพถิ่นท่ีอยู่อาศยั จากนัน้น าตวัอย่างใสถ่งุซิบเพื่อน ามาท าการสลบและเก็บรักษาตวัอย่างเพื่อไป
จ าแนกชนิดในห้องปฏิบติัการต่อไป 

2. การเก็บรักษาตวัอย่าง  ดาวขนนกท าการสลบและเก็บรักษาตัวอย่างด้วยเอธานอล 70% ดาวทะเล
ท าการเก็บรักษาตวัอย่างด้วยการท าแห้งโดยฉีดฟอร์มาลนี 10% ผึง่ลมให้แห้งหรือดองด้วยเอธานอล 70% ดาวเปราะ
ท าการสลบด้วยสารละลายแมกนีเซียมคลอไรด์ 75 กรัมต่อน า้กลัน่ 1 ลิตรและเก็บรักษาตัวอย่างด้วยเอธานอล 70% 
เม่นทะเล เม่นหัวใจและเหรียญทะเล ท าการเก็บรักษาตัวอย่างด้วยเอธานอล 70% หรือตากแห้ง ปลิงทะเล ท าการ
สลบด้วยเมนทอลและเก็บรักษาตวัอย่างด้วยเอธานอล 70% (สเุมตต์, 2541)  

3. การจ าแนกชนิดเอคไคโนเดิร์มในห้องปฎิบัติการ ประกอบด้วยการศึกษาลกัษณะภายนอกและ
ภายในของตัวอย่างที่เก็บรวบรวมได้ เปรียบเทียบกับเอกสารอ้างอิงที่ใช้เป็นหลกั คือ Clark and Rowe (1971); 
Guille, Laboute et Menou (1986); Colin and Arneson (1995) และเอกสารอ้างอิงต่างๆ ที่คณะผู้วิจัยได้เก็บ
รวบรวมไว้รวมทัง้การตรวจสอบรายชื่อเอคไคโนเดิร์ม จากฐานข้อมูลสัตว์ทะเล http://www.marinespecies.org 
(Appeltans, et al., 2011)  

 
ผลและวจิารณ์ผลการศึกษา 

จากการส ารวจพบเอคไคโนเดิร์มทัง้หมด 22 ชนิดจาก 5 คลาส จ าแนกออกเป็น ดาวขนนก (Class 
Crinoidea) 2 ชนิด ดาวทะเล (Class Asteroidea) 1 ชนิด ดาวเปราะ (Class Ophiuroidea) 6 ชนิด เม่นทะเล 
เหรียญทะเลและเม่นหัวใจ 4 ชนิดและปลิงทะเล (Class Holothuroidea) 9 ชนิด ดังแสดงรายละเอียดความ
หลากหลายชนิดใน Table 2 เอคไคโนเดิร์มที่พบเป็นชนิดเด่นและพบเสมอ ได้แก่ เม่นด าหนามยาว  (Diadema 



setosum) และปลิงด านิ่ม (Holothuria (Lessonothuria) leucospilota) เอคไคโนเดิร์มที่พบเป็นชนิดที่พบทั่วไปตาม
ชายฝ่ังทะเล แนวปะการังในอ่าวไทยฝ่ังตะวันออกและทะเลจีนใต้ในเขตอินโด-แปซิฟิค (สเุมตต์, 2541; สเุมตต์ และ
คณะ, 2547;  สเุมตต์ และ คมสนั, 2556; Lane et al., 2000) เอคไคโนเดิร์มที่พบจากการส ารวจในครัง้นีม้ีความ
หลากหลายไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2547 (สเุมตต์ และคณะ, 2547)  ได้แก่ บริเวณหมู่
เกาะล้าน 49 ชนิด หมู่เกาะไผ่ 49 ชนิด หมู่เกาะคราม 44 ชนิดและหมู่เกาะแสมสาร 43 ชนิด ส่วนบริเวณใกล้เคียงคือ 
เกาะแสมสาร (สเุมตต์ และคมสนั, 2556) 24 ชนิด ทัง้นีอ้าจจะเนื่องมาจากหมู่เกาะอื่นๆในจังหวัดชลบุรีมีถิ่นอาศัย
ย่อยที่หลากหลายจงึพบเอคไคโนเดิร์มมากชนิดกว่าโดยเฉพาะพืน้ทรายที่มีความชันไม่มากนักเป็นแหล่งที่อยู่อาสยั
ของปลิงทะเลและเม่นทะเลหลากหลายกว่าบริเวณแนวปะการัง ในขณะที่พืน้ที่ศึกษาบริเวณเกาะขามเป็นแนว
ปะการังที่มีซากปะการังเขากวางทับถมและเกาะฉางเกลือเป็นแนวปะการังแคบและลาดชัน ประกอบกับการส ารวจ
ครัง้นีเ้ป็นการส ารวจในเวลากลางวนั และเอคไคโนเดิร์ม ส่วนใหญ่เป็นสตัว์ที่หลบซ่อน (Cryptic animals) ออกหากิน
ในเวลากลางคืน (Nocturnal) เช่น ดาวเปราะและปลงิทะเล เป็นต้น ท าให้การด าน า้ส ารวจต้องใช้การสงัเกตและพลิก
ก้อนหินและซากปะการัง แต่อย่างไรก็ตามเอคไคโนเดิร์มที่พบเป็นชนิดเด่นและพบทั่วไปยังเป็นชนิดเดิมที่สามารถพบ
ในแนวปะการังของไทย นอกจากนีย้ังพบว่า ปลิงทะเล 2 ชนิด คือ Holothuria (Lessonothuria) verrucosa และ 
Holothuria (Semperothuria) flavomaculata พบเฉพาะถิ่นที่เกาะขาม เท่านัน้ ทัง้นีจ้ากการสงัเกตสภาพแวดล้อม
ของถิ่นอาศัยพบว่าเป็นซากปะการังเขากวางตายทับถมและปลิงทะเลทัง้ 2 ชนิดหลบซ่อนตัวอยู่ตามช่องว่างซาก
ปะการังและยื่นสว่นหวัออกมาเก็บกินตะกอนท่ีตกลงบนซากปะการัง จากการรวบรวมข้อมูลเอคไคโนเดิร์มในบริเวณ
พืน้ท่ีปกปักพนัธุกรรมพืช หมู่เกาะแสมสาร อ าเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบรีุตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551-2556 พบเอคไคโนเดิร์มที่มี
รายงานไว้รวมทัง้การศกึษาครัง้นีแ้ล้วทัง้หมด 35 ชนิด (สเุมตต์ และคมสนั, 2556)  

 
Table 1 Locality and characteristics of sampling collection sites of echinoderms 

Locality code Date Locality Habitat environments  

KHAM56-A 6 /11/ 2012 Koh Kham, Northwest side 
Coral reef on sandy bottom, coral rubble, with 
plenty of sea anemone and anemone fishes  

KHAM56-B 6 /11/ 2012 Koh Kham, Northwest side 
Coral reef on sandy bottom, coral rubble, with 
plenty of sea sea anemone and anemone fishes 

KHAM56-C 6 /02/ 2013 Koh Kham, Northeast side Coral reef on sandy bottom, coral rubble 
KHAM56-D 6 /02/ 2013 Koh Kham, East side Rocky continuous sandy bottom, macro algae 
KHAM56-E 6 /02/ 2013 Koh Kham, Southeast side Rocky continuous coral reef, macro algae 

CK-A 25/04/2013 Koh Chang Klua, North side 
Coral reef on sandy bottom, steep slope, with 
plenty of massive corals  

CK-B 25/04/2013 Koh Chang Klua, West side 
Coral reef on sandy bottom, steep slope, with 
plenty of massive corals 

 



 
Figure 1 Sampling collection sites of echinoderms from Koh Kham and Koh Chang Klua 

 
Table 2 Species list and distribution of echinoderms from Koh Kham and Koh Chang Klua 

Collection sites:  A = KHAM56-A; B = KHAM56-B; C = KHAM56-C; D = KHAM56-D;   
                           E = KHAM56-E; F = CK-A; G = CK-B 
Distribution: = Found;  -  = Not found 

Taxa 
Distribution 

A B C D E F G 
Phylum Echinodermata Klein, 1734        
Class Crinoidea Miller, 1821        
Order Comatulida A.H. Clark, 1908        
Family Mariametridae A.H. Clark, 1909         
 1. Lamprometra palmata (Müller, 1841)    - -  - 
 2. Stephanometra spicata (Carpenter, 1881) - - - - -  - 
Class Asteroidea de Blainville, 1830        
Order Valvatida Perrier, 1884        
Family Oreasteridae Fisher, 1911        
 3. Culcita novaeguineae Müller & Troschel, 1842 -       
Class Ophiuroidea Gray, 1840        
Order Ophiurida Müller & Troschel, 1840        
Family Ophiotrichidae Ljungman, 1867        
 4. Macrophiothrix longipeda (Lamarck, 1816) - - - -  - - 



Table 2 (cont.) Species list and distribution of echinoderms from Koh Kham and Koh Chang Klua 

Taxa Distribution 
A B C D E F G 

 5. Ophiothrix (Ophiothrix) plana Lyman, 1874  - - - -  - 
 6. Ophiothrix (Ophiothrix) exigua Lyman, 1874  - - - -  - 
 7. Ophiothela danae Verrill, 1869 - - - - -   
Family Ophiactidae Matsumoto, 1915        
 8. Ophiactis savignyi (Müller & Troschel, 1842) -  - - -  - 
Family Ophiodermatidae Ljungman, 1867        
 9. Ophiarachnella gorgonia (Müller & Troschel, 1842) - - - -  - - 
Class Echinoidea Leske, 1778        
Order Diadematoida Duncan, 1889        
Family Diadematidae Gray, 1855        
10. Diadema setosum (Leske, 1778)    -    
11. Echinothrix calamaris (Pallas, 1774) - - -   -  
Order Clypeasteroida L. Agassiz, 1835        
Family Astriclypeidae Stefanini, 1912        
12. Echinodiscus auritus Leske, 1778 - -  - - - - 
Order Spatangoida L. Agassiz, 1840        
Family Brissidae Gray, 1855        
13. Brissus (Brissus) latecarinatus (Leske, 1778)   -  - - - 
Class Holothurioidea de Blainville, 1834        
Order Aspidochirotida Grube, 1840        
Family Holothuriidae Ludwig, 1894        
14. Holothuria (Halodeima) atra Jaeger, 1833 - - -  -  - 
15. Holothuria (Metensiothuria) leucospilota Brandt, 1835       - 
16. Holothuria (Stauropora) fuscocinerea Jaeger, 1833  - - - - - - 
17. Holothuria (Thymiosycia)  impatiens (Forskål, 1775)  - - - - - - 
18. Holothuria (Lessonothuria) verrucosa Selenka, 1867    - - - - 
19. Holothuria (Semperothuria) flavomaculata Semper, 1868    - - - - 
Family Stichopodidae Haeckel, 1896        
20. Stichopus horrens Selenka, 1867  -  - - - - 
Order Apodida Brandt, 1835        
Family Synaptidae Östergren, 1898        
21. Synaptula recta (Semper, 1868) - - - - -  - 
22. Synaptula sp.1 - - - - -   

 



   
Lamprometra palmata Stephanometra spicata Culcita novaeguineae 

   
Macrophiothrix longipeda Ophiothrix (Ophiothrix) plana  Ophiothrix (Ophiothrix) exigua 

   
Ophiothela danae Ophiactis savignyi Ophiarachnella gorgonia 

   
Diadema setosum Echinothrix calamaris Echinodiscus auritus 

   
Brissus (Brissus) latecarinatus Holothuria (Halodeima) atra Holothuria (Metensiothuria) leucospilota 

Figure 1 Echinoderms of Koh Kham and Koh Chang Klua survey during 2012-2013 



   
Holothuria (Stauropora) fuscocinerea Holothuria (Thymiosycia) impatiens Holothuria (Lessonothuria) verrucosa 

   
Holothuria (Semperothuria) flavomaculata Stichopus horrens Synaptula recta 
Figure 1(cont.)  Echinoderms of Koh Kham and Koh Chang Klua survey during 2012-2013 
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