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ควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรม (genetic diversity) ของปะกำรังและสำหร่ำย Symbiodinium เป็นปัจจัยส ำคัญต่อกำรปรับตัวอยู่
รอดของปะกำรังภำยใตส้ภำวะกำรเปลีย่นแปลงของสภำพอำกำศ ขอ้มูลดำ้นควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมส ำคัญเป็นประโยชน์ใน
กำรศกึษำและจ ำแนกปะกำรังทีม่คีวำมทนต่อสภำวะแวดลอ้มทีม่คีวำมเครียดสูง โปรแกรมฯ ไดส้นับสนุนกำรน ำวทิยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีดำ้นชีวโมเลกุลขั ้นสูงเขำ้มำใชศ้ ึกษำดำ้น genetic diversity ของปะกำรังและสำหร่ำย Symbiodinium ทีอ่ำศัยอยู่
ร่วมกับปะกำรังในแนวปะกำรังทีต่ ื้นของเขตพืน้รำบ (reef flat) บริเวณพืน้ทีท่่องเทีย่วอ่ำวไทยฝ่ังตะวันตกในหมู่เกำะของจั งหวัด
ประจวบครีีขันธ ์ชุมพร และสุรำษฎร์ธำน ีโดยมุ่งเนน้ศกึษำปะกำรังชนดิเด่นปรับตัวไดก้ับสภำวะควำมเขม้แสงและอุณหภูม ิที่สูงที่
คำดว่ำมศีักยภำพเป็นแหล่งพ่อแม่พันธุป์ะกำรังทีท่นควำมเครียดสูง น ำไปวำงแผนอนุรักษ์ชนดิพันธุแ์ละแหล่งพ่อแม่พันธุป์ะกำรัง
ทีม่คีวำมหลำกหลำยสูง 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภำพแสดง 1) Genetic diversity ของปะกำรังใน
อ่ำวไทยฝ่ังตะวันตก 2) Genetic diversity ของ
สำหร่ำย Symbiodinium ทีอ่ำศัยอยู่กบัปะกำรัง 
 

 
 

ภำพปะกำรัง Favia speciosa ทีเ่กำะมะพรำ้ว จ.ชุมพร 

การศกึษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมของปะการงัตามแนว 

แถบน ้าต ืน้ในอา่วไทยฝั่งตะวนัตกและสาหรา่ย Symbiodinium  
ทีอ่ยูร่ว่มกบัปะการงั      

รายละเอยีดผลงาน 
 เกดิองคค์วำมรูค้วำมหลำกหลำยทำงพันธกุรรมของปะกำรังน ำ้ต ืน้และสำหร่ำย 
Symbiodinium ทีอ่ำศัยอยู่ร่วมกบัปะกำรัง โดยพบว่ำ genetic diversity ของ
ปะกำรังและสำหร่ำยทีอ่ำศัยอยู่ร่วมกับปะกำรังไม่ไดสู้งมำกนักส่วนใหญม่คีำ่ 
Shannon indices ใกลเ้คยีงกันภำยในปะกำรังแต่ละชนดิ โดยปะกำรังมคีำ่ 
Shannon indices ในช่วง 0.34-4.33 และสำหร่ำย Symbiodinium มคี่ำ 
Shannon indices ในช่วง 0.27-3.48 พบปะกำรังบำงชนดิม ีgenetic diversity 
ค่อนขำ้งสูงอยู่ในพืน้ทีอุ่ทยำนแหง่ชำตหิมู่เกำะชุมพร จ.ชุมพร  
 

 ปะกำรังชนดิทีม่ ีgenetic diversity ค่อนขำ้งสูง ไดแ้ก่ ปะกำรังวงแหวน 
(Favia speciosa) ที่บริเวณเกำะมะพรำ้ว จ.ชุมพร (Shannon indices = 
4.33), ปะกำรังลำยดอกไม ้(Pavona decussate) ทีเ่กำะง่ำมนอ้ย จ.ชุมพร 
(Shannon indices = 3.14), ปะกำรังลำยดอกไม ้(Pavona frondifera) ที่
เกำะกุลำ จ.ชุมพร (Shannon indices = 2.71) พบว่ำปะกำรังดังกล่ำวม ี 
genotype ที่หลำกหลำยและกำรกระจำยของ genotype ค่อนขำ้ง
สม ่ำเสมอ ซึง่พืน้ทีด่ังกล่ำวควรมกีำรจัดกำรเป็นแหล่งอนุรักษ์และคุม้ครอง

พ่อแม่พันธุ ์
 

 องค์ควำมรู ้genetic diversity ของสำหร่ำย Symbiodinium พบค่ำดัชน ี
ควำมหลำกหลำยค่อนขำ้งสูงในปะกำรังลำยดอกไม ้(Pavona decussate) 
ทีพ่บทีเ่กำะง่ำมนอ้ย อุทยำนแหง่ชำตหิมู่เกำะชุมพร จ.ชุมพร (Shannon 
indices = 3.48) และที่หมู่ เกำะอ่ำงทอง จ.สุรำษฎร์ธำนี (Shannon 

indices = 2.86) พบสำหร่ำย Symbiodinium ชนิด Durusdinium D17 
อำศัยอยู่ในปะกำรังเกอืบทุกชนดิ  

 

 โครงกำรฯ ไดข้อ้มูลสำหร่ำย Symbiodinium ทีอ่ำศัยอยู่ร่วมกับปะกำรังม ี
หลำกหลำยชนดิ ไดแ้ก่ สกุล Cladocopium (subclade C3u, GS_C116, 
C116, C15f, C15.6, C2r, GS_C3u, LJ_C2r, C1#, C15h, C15.6, C15g, 

C15.7) , สกุ ล  Durusdinium ( subclade D1.6, D2, D6, D11, D17, 
LJ_D17) และสกุล Gerakladium (G3) ซ ึง่พบเฉพำะในปะกำรังลำยดอกไม ้
(Pavona frondifera) ทีเ่กำะเต่ำ จ.สุรำษฎรธ์ำน ี
 

 โครงกำรฯ ไดจั้ดท ำฐำนขอ้มูล genotype library ของปะกำรัง 10 ชนดิข ึน้
ใหม่เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ไดแ้ก่ 1) Favia speciosa, 2) Fungia 
fungites, 3 )  Montipora digitata, 4 )  Pavona decussata, 5 )  Pavona 
frondifera, 6) Platygyra sinensis, 7) Pocillopora acuta, 8) Pocillopora 
damicornis, 9) Pocillopora spp., 10) Porites lutea เน ือ่งจำกฐำนขอ้มลู 
ITS ของปะกำรังใน Genbank database 

หน่วยงาน/องคก์ร ท ีม่คีวามร่วมมอื: กรม
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง, กรมอุทยำนแหง่ชำต ิ
สัตวป่์ำและพันธุพ์ชื, มหำวทิยำลัยรำมค ำแหง, 
ศูนย์โอมกิสแ์หง่ชำต ิสวทช. 

กลุ่มเป้าหมายน าไปใชป้ระโยชน:์ นักวจัิย นักวชิำกำร ผูส้นใจดำ้นปะกำรัง 
จำกหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง, กรมอุทยำน

แหง่ชำต ิสัตวป่์ำและพันธุพ์ชื, สถำบันกำรศกึษำ, สถำบันกำรศกึษำ เป็นตน้ 

Specification ของผลงาน:  
 จัดท ำฐำนขอ้มูล genotype library ของปะกำรัง 10 ชนดิข ึน้ใหม่เป็นครั้ง
แรกของประเทศไทย  
 ขอ้มูล genetic diversity ของปะกำรังและสำหร่ำย Symbiodinium ทีอ่ำศยั
อยู่ร่วมกับปะกำรัง 

แนวทางการน าผลงานไปใชป้ระโยชน:์  
 ฐำนขอ้มูล genotype library ของปะกำรังและ
สำหร่ำย Symbiodinium ใชเ้ป็นขอ้มูลอำ้งองิกำร
วิ จั ย  genetic diversity ข อ ง ปะก ำ รั งแ ล ะ 

endosymbiotic algae ในอนำคต  
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