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ดาวมงกุฎหนาม หรือ ปลาดาวหนาม (Crown-of-thorns starfish,  Acanthaster planci)  เป็นดาว

ทะเลชนิดหนึ่งท่ีมีขนาดใหญ่ มีแขนรวมกันท้ังหมด 16-21 แฉก มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 25-30 เซนติเมตร พบ

กระจายพันธุ์ทั่วไปในทะเลเขตอินโดแปซิฟิก :ส าหรับประเทศไทยบริเวณอ่าวไทย และทะเลอันดามันใน

ปัจจุบัน  พบว่าดาวมงกุฎหนามมีจนวนมากขึ้น  ซึ่งดาวมงกุฎหนามนี้เป็นผู้ล่าท่ีส าคัญของปะการัง จึงเป็น

สาเหตุท าให้จ านวนปะการังลดลงในสภาพธรรมชาติ   

แต่ในขณะเดียวกันดาวมงกุฎหนามเองก็มีศัตรูตามธรรมชาติ 

คือหอยสังข์แตร (Charonia tritonis) ท่ีกินดาวมงกุฎหนาม 

เป็นอาหาร ถือเป็นสัตว์ที่เป็นตัวควบคุมมิให้ปริมาณดาว 

มงกุฏหนามมีปริมาณมากเกินไปด้วย รวมถึงปูขนาดเล็ก 

บางชนิดหนึ่งท่ีซ่อนตัวในปะการัง ใช้ก้ามในการต่อสู้กับ 

ดาวมงกุฎหมายมิให้มากินปะการังอันเป็นท่ีหลบอาศัยด้วย  

แต่ก็ท าได้เพียงแค่ขับไล่ให้ออกไปเท่านั้น 

 

ลักษณะท่ัวไป 

ดาวมงกุฎหนามมีลักษณะท่ัวไปคล้ายกับดาวทะเล แต่มีจ านวน
แขนมากกว่า  บริเวณแขนมีหนามแหลมยาว ค่อนข้างแข็ง เนื่องจากมี
ส่วนประกอบของหินปูน ซึ่งบริเวณผิวของหนามเหล่านี้มีสารพิษท่ี
เรียกว่าสารซาโปนิน (saponins) เคลือบอยู่ ซึ่งมีพิษต่อสัตว์หลายชนิด 
มีปากอยู่ทางด้านล่าง มีกระเพาะอยู่ด้านนอก ใต้แขนมีขาขนาดเล็กๆ 
คล้ายๆ กับปุ่มท่ีหนวดปลาหมึกเป็นจ านวนมาก   ยื่นออกมายึดเกาะพื้น  

ดาวมงกุฎหนามเป็นสัตว์ที่แยกเพศ มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ  
โดยตัวเมียปล่อยไข่ออกมานอกตัว และตัวผู้ปล่อยสเปอร์มออกมาผสม                                                    
พันธุ์ ตัวเมียแต่ละตัวมีไข่ประมาณ    12-24 ล้านฟอง    ดาวมงกุฏ
หนามท่ีโตเต็มวัย ปกติจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 25-30 
เซ็นติเมตร ฤดูกาลวางไข่ยังไม่ทราบแน่ชัด  แต่ก็มีรายงานว่าดาว                                           
มงกุฎหนามท่ีเกรตแบร์ริเออร์รีฟ วางไข่ในเดือนธนัวาคม และมกราคม 

 
ดาวมงกุฎหนาม 

ที่มา : http\\th.wikipedia.org/wiki/ดาวมงกุฎหนาม 
#/media/ไฟล์:Crown_of_Thorns-jonhanson.jpg 
 

 

ลักษณะของดาวมงกถฎหนาม 

ที่มา : https://mgronline.com/ 

science/detail/9600000096977 

https://mgronline.com/


ดาวมงกุฎหนามเป็นสัตว์ที่กินปะการังเป็นอาหาร ในทางนิเวศวิทยาถือเป็นสัตว์ที่ควบคุมประชากร

ปะการังไม่ให้มากจนเกินไป  แต่ในหลายพื้นท่ีก็มีการแพร่ระบาดจนเกิดเป็นปัญหาส่ิงแวดล้อม เช่น ท่ีเกาะกวม 

แนวปะการังถูกดาวมงกุฎหนามท าลายไปเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตรต่อเดือน บริเวณท่ีถูกท าลายไปแล้ว

ปะการังอาจฟื้นตัว ก่อตัวขึ้นใหม่ ซึ่งอาจใช้เวลานานถึง 10-40 ปี หรือนานกว่านี้ หรือในประเทศญี่ปุ่น ได้

ลงทุนก าจัดดาวมงกุฎหนามโดยใช้ทุนไป 600 ล้านเยน ก าจัดดาวมงกุฏหนามไป 13 ล้านตัวที่เกาะริวกิว ต้ังแต่

ปี ค.ศ. 1970-ค.ศ. 1983 แต่ก็ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร   

 
ดาวมงกุฏหนามที่ก าลังกินปะการังในเกรทแบร์ริเออร์รฟี ซึ่งสูญเสียปะการังไปมากกวา่คร่ึงในช่วง 27 ปีที่ผ่านมา 

ที่มา : https://mgronline.com/science/detail/9600000096977 

ส าหรับประเทศไทยก็เช่นกันท่ีผ่านมามีการก าจัดดาวมงกุฏหนามหลายวิธี เช่น เก็บขึ้นมาท้ิงบนฝ่ัง 

การฉีดสารเคมีบางชนิดเข้าไปในตัวดาวมงกุฏหนาม เช่น ใช้ฟอร์มาลีน กรดอะซีติค แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 

คอปเปอร์ซัลเฟต (จุนสี) ซึ่งสารเคมีตัวสุดท้ายนี้ให้ผลดีท่ีสุด อย่างไรก็ตาม สารเคมีเหล่านี้ก็อาจมีผลกระทบต่อ

ส่ิงมีชีวิตอื่นๆ ในแนวปะการังเมื่อใช้ในปริมาณมาก การควบคุมโดยทางชีวภาพ เช่น การใช้หอยสังข์แตรเป็น

ตัวก าจัดดาวมงกุฏหนามก็เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ แต่ก็ยังไม่เป็นท่ีทราบแน่ชัดว่าจะเกิดปัญหาข้ึนหรือไม่ เพราะหอย

ชนิดนี้ไม่ได้กินเฉพาะดาวมงกุฏหนามเป็นอาหารแต่เพียงอย่างเดียว และยังไม่มีข้อมูลท่ีจะบอกว่าหอยชนิดนี้

กินดาวมงกุฏหนามได้มากน้อยแค่ไหน ดังนั้นผลในระยะยาวจะเป็นอย่างไรจงึยังเป็นค าถามอยู่  

 

 

หอยสังข์แตร (Charonia tritonis)  

ที่มา : https://www.facebook.com/DMCRTH/photos/

หอยสังข์แตร-ผู้จัดการดาวหนามมงกุฏ-ศัตรูของปะการังอีกที

หอยสังข์แตร-triton-trumpet/423982570982579/ 

 
 



ส่ิงท่ีท าได้ในขณะนี้คือ การควบคุมปริมาณดาวมงกุฏหนามให้มีจ านวนน้อยในแนวปะการงับางบริเวณ

ท่ีอาจท าได้ อย่างเช่น บริเวณท่ีจัดไว้ส าหรับประโยชน์ทางด้านการท่องเท่ียว เป็นต้น  การเก็บดาวมงกุฏหนาม 

และเก็บขยะใต้ทะเลเป็นอีกหนึ่งภารกิจกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ท่ีได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายใน

การรณรงค์รักษาความสะอาดใต้ท้องทะเลและร่วมกันเก็บขยะท่ีปกคลุมบนแนวปะการังใต้ทะเล เพื่อให้

ปะการังฟื้นตัวและเกิดทัศนียภาพใต้ท้องทะเลและบริเวณชายหาดให้มีความสวยงามเป็นท่ีประทับใจแก่

นักท่องเท่ียว ตลอดจนสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ังให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนสืบไป 

1              
นักด าน้ าเก็บรวบรวมปลาดาวมงกุฎหนามเป็นส่วนหน่ึงของเหตุการณ์การล้างข้อมูลใต้น้ า  

Project AWARE ที่จัดขึ้นที่เกาะ Tenggol ประเทศมาเลเซีย ภาพถ่าย© 2010 Mohd Halimi Abdullah / Marine Photobank 

ที่มา : https://reefresilience.org/th/stressors/predator-outbreaks/crown-of-thorns-starfish/ 

อาการและอาการแสดงของการบาดเจ็บจากดาวมงกุฎหนามท่ิมแทง 
การบาดเจ็บจากดาวมงกุฎหนามท่ิมแทง ส่วนใหญ่ท าใหเ้กิดการบาดเจ็บเฉพาะท่ี ซึ่งมีพิษรุนแรง

กว่าดาวทะเลชนิดอื่น เนื่องจากดาวมงกุฎหนามมีแฉก 16-21 แฉก มากกว่าดาวทะเลอื่นๆ   โดยมีสารกลุ่ม   

ซาโปนินเคลือบอยู่  ซึ่งสารมีฤทธิ์ท าให้เม็ดเลือดแดงแตก (hemolysis) ต้านการแข็งตัวของเลือด

(anticoagulant) มีพิษต่อกล้ามเนื้อ (local myotoxin) และ histamine liked effect เมื่อถูกหนามของดาว

มงกุฎหนาม แทงสารพิษนี้ก็จะเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยท าให้มีอาการเฉพาะท่ีและอาการท่ัวร่างกายดังนี ้

 อาการเฉพาะที่ (Local toxicity)  ท าให้เจ็บปวดอย่างรุนแรง บวมแดงคัน มีเลือดออกมาก  

เลือดหยุดยาก และมีจ้ าเลือดขึ้น 

 อาการเป็นพิษต่อร่างกายทั่วไป (Systemic toxicity) คล่ืนไส้อาเจียน ความดันโลหิตต่ า  

ในรายท่ีได้รับพิษรุนแรงอาจมีอาการชา กล้ามเนื้ออ่อนแรง  จนสามารถท าให้ระบบหายใจล้มเหลวได้ 

http://www.saveoursea.net/boardapr
2007/index.php?topic=64.15

 



  

ดาวมงกุฎหนาม ศัตรูตัวร้ายของแนวปะการัง 
ที่มา : https://www.77kaoded.com/news/pradit/2068681 

 

การปฐมพยาบาล 

 ควรล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ าจืด   

 การแช่น้ าอุ่นบริเวณผิวหนังท่ีได้รับบาดเจ็บ สามารถช่วยลดอาการปวดได้    

(โดยใช้น้ าท่ีมีอุณหภูมิ 45–50 องศาเซลเซียส แช่นาน 20 นาที)  

 ในรายท่ีได้รับพิษรุนแรงอาจมีอาการชา กล้ามเนื้ออ่อนแรงจนสามารถท าให้ระบบหายใจ 

ล้มเหลวได้  ควรรีบน าส่งโรงพยาบาลเพื่อน าหนามออกให้มากท่ีสุด โดยหลีกเล่ียงการทุบหนาม โดยเฉพาะ

บริเวณใกล้ข้อ เส้นเลือด หรือเส้นประสาท 

 

การป้องกัน 

 หลีกเล่ียงการเล่นน้ าในบริเวณท่ีมีสัตว์เหล่านี้อาศัยอยู่ 

 หลีกเล่ียงการสัมผัสดาวมงกุฎหนามด้วยมือเปล่า  ให้ใช้กิ่งไม้เข่ียข้ึนมาแทนการใช้มือ 

 หากจะเหยียบย่ าไปตามพื้นท้องทะเลท่ีมีสัตว์เหล่านี้อาศัยอยู่ ควรสวมใส่รองเท้าหนาๆ  

 ขณะเล่นน้ าทะเลให้ใช้ความระมัดระวังและการสังเกต เนื่องจากดาวมงกุฎหนามบางตัวมี 

สีสันงดงามและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมท่ีมันอาศัยอยู่ ถ้าไม่สังเกตให้ดีอาจเหยียบย่ าลงไปบนตัวสัตว์เหล่านี้  

ท าใหถู้กหนามท่ิมเข้าผิวหนังจนได้รับอันตราย  

 

 

https://www.77kaoded.com/news/pradit/2068681


เอกสารอ้างอิง 

https://th.wikipedia.org/wiki/ดาวมงกุฎหนาม 

https://km.dmcr.go.th/th/c_265 

http://marineriscenter.dmcr.go.th/ 

https://reefresilience.org/th/stressors/predator-outbreaks/crown-of-thorns-starfish/ 

https://www.taludiving.com/สัตว์ทะเลท่ีมีพิษ/ดาวมงกุฎหนาม.html 

https://www.rama.mahidol.ac.th/poisoncenter/th/pois-cov/invertebrate-venomations 

https://www.facebook.com/tidsud/photos/pcb.2421272314785950/2421272038119311 

https://www.77kaoded.com/news/pradit/2068681 

https://www.facebook.com/DMCRTH/photos/หอยสังข์แตร-ผู้จัดการดาวหนามมงกุฏ-ศัตรูของปะการังอีกทีหอย

สังข์แตร-triton-trumpet/423982570982579/ 

https://www.77kaoded.com/wp-content/uploads/2021/02/%E0%B9%84%E0%B8%A1% 

E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-

16_360p.mp4 

https://th.wikipedia.org/wiki/ดาวมงกุฎหนาม
http://marineriscenter.dmcr.go.th/
https://reefresilience.org/th/stressors/predator-outbreaks/crown-of-thorns-starfish/
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https://www.rama.mahidol.ac.th/poisoncenter/th/pois-cov/invertebrate-venomations
https://www.facebook.com/tidsud/photos/pcb.2421272314785950/2421272038119311
https://www.77kaoded.com/news/pradit/2068681
https://www.facebook.com/DMCRTH/photos/หอยสังข์แตร-ผู้จัดการดาวหนามมงกุฏ-ศัตรูของปะการังอีกทีหอยสังข์แตร-triton-trumpet/423982570982579/
https://www.facebook.com/DMCRTH/photos/หอยสังข์แตร-ผู้จัดการดาวหนามมงกุฏ-ศัตรูของปะการังอีกทีหอยสังข์แตร-triton-trumpet/423982570982579/
https://www.77kaoded.com/wp-content/uploads/2021/02/%E0%B9%84%E0%25

