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บทคัดยอ 
 การสํารวจและประเมินสภาพแนวปะการังบริเวณเกาะเตา มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายสถานภาพปะการัง

ในแตละบริเวณของเกาะเตา โดยการประเมินความสมบูรณของปะการังดวยเทคนิค Photo belt transects ที่มา

จากการดําน้ําแบบใชถังอากาศ (SCUBA diving) ผลการสํารวจพบวาโดยเฉลี่ยแนวปะการังมีสถานภาพสมบูรณ

ปานกลาง (อัตราสวนของปะการังมีชีวิตตอปะการังตาย เทากับ 2.21:1.79) และกอตัวที่ระดับความลึก 1.5-8.0 

เมตร คาเฉลี่ยของทั้ง 56 สถานี พบรอยละการปกคลุมของปะการังมีชีวิต 31.70, เศษซากปะการัง (old rubble) 

26.58, ปะการังตาย 25.73, พื้นทราย 10.92 และพื้นหิน 5.07 คาดัชนีความหลากหลายของแชนนอนอยูในชวง 

0.5-2.5 

คําสําคัญ : แนวปะการัง  Photo belt transects  ดัชนีความหลากหลาย  ความมากชนิด  เกาะเตา 

 

ABSTRACT 
 The aim of this study was to assess coral status of Koh Tao. Data were obtained by scuba 

driving through Photo Belt Transects technique, through 56 stations around Koh Tao. Results 

revealed that overall status of coral reefs was moderate (the ratio of living coral to dead coral was 

2.21:1.79) and coral reefs were formed in depth range 1.5 - 8.0 meters. The results also found that 

there were living coral 31.70 %, old rubble 26.58 %, dead coral 25.73 %, sand 10.92 and rock 5.07 

%. Moreover shannon’s diversity index at all stations were 0.5-2.5  

Key Words : Coral reef, Photo belt transects, Diversity index, Species richness, Koh Tao  
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คํานํา 
 เกาะเตาเปนที่รูจักกันดีในหมูนักทองเที่ยววาเปนแหลงดําน้ํา และมีสถาบันสอนดําน้ําที่ผลิตนักดําน้ํา

มากเปนอันดับตนๆ ของโลก จากยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวที่ผานมา ซึ่งไดเนนการสงเสริมการ

ทองเที่ยว ทําใหนักทองเที่ยวเริ่มเขามาเที่ยวเกาะเตาเพิ่มมากขึ้น (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2541) จากสถิติ

จํานวนนักทองเที่ยวเขามาพักแรมในเกาะเตานับจาก ป พ.ศ.2536 มีจํานวน 30,462 คน ไดเพิ่มขึ้นเปน 144,099 

คนหรือ 4.7 เทาในป พ.ศ. 2552 (สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา, 2553) ซึ่งรอยละ 61.5 ของนักทองเที่ยวที่เดิน
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ทางเขามามีความตองการจะประกอบกิจกรรมดําน้ํา (วันเพ็ญ, 2543) จากกิจกรรมการทองเที่ยวทางทะเลที่เพิ่ม

สูงขึ้นนี้แนวปะการังอาจไดรับผลกระทบจากกิจกรรมตางๆ จนเสื่อมโทรมลงไปในที่สุด จึงตองมีการสํารวจและ

ประเมินสภาพแนวปะการังในแตละบริเวณเพื่อนําขอมูลไปใชในการตัดสินใจวางแผนการจัดการที่เหมาะสม 

 การสํารวจแนวปะการังแตเดิมใชการสํารวจแบบ Line Intercept Transect (LIT) (English, et al., 

1994) ความแมนยําของขอมูลปะการังขึ้นอยูกับความเชี่ยวชาญของผูสํารวจ ตอมาไดพัฒนาการเก็บขอมูลโดย

วิธี Photo Belt Transect โดยประยุกตจากวิธี Belt Transect (Brock, 1954) ทําการเก็บขอมูลโดยใชกลอง

ถายภาพใตน้ําเพื่อมาทดแทนวิธีการเดิม เพราะใชเวลานอยในการบันทึกขอมูลสามารถตรวจสอบความถูกตอง

ของขอมูลยอนหลัง ใชสําหรับการติดตามความเปลี่ยนแปลง ไดโดยไมจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญในการบันทึก

ขอมูลใตน้ํา และผูบริหารสามารถมองเห็นภาพ และเขาใจไดโดยงาย ในสวนการวิเคราะหขอมูลจากภาพถายใช

เทคนิคการนับจุดบนภาพโดยการกําหนดจุดที่แนนอน (fix point count techniques) (สํานักอนุรักษทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง, 2554) ในการบันทึกจํานวน 9 จุดตอภาพถาย อัตราสวนในการวิเคราะหที่เชื่อถือไดตองทํา

การนับจุดมากกวา 1,000 จุดตอหนึ่งแนวสํารวจ ซึ่งพิจารณาอางอิงจากคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน <0.001 (Dumas 

et al., 2009) 

 

วิธีการ 

 การสํารวจแนวปะการังดวยวิธี Photo belt transect จะเลือกจุดสํารวจตามความเหมาะสมของแนว

ปะการังที่พบในพื้นที่แนวลึก (edge) และแนวราบ (flat) จากการสํารวจทั้งหมด 14 บริเวณรวมทั้งส้ิน 56 สถานี 

(รูปที่ 1) ดังนี้ 

1. อาวทรายรี สถานีที่ 1-6 

2. อาวแมหาด สถานีที่ 7-10 

3. อาวโฉลกบานเกา สถานีที่ 11-16 

4. อาวตาชา สถานีที่ 17-18 

5. อาวเทียนออก สถานีที่ 19-22 

6. อาวทรายแดง สถานีที่ 23-24 

7. อาวหินงาม สถานีที่ 25-26 

8. อาวลึก สถานีที่ 27-30 

9. อาวโตนด สถานีที่ 31-36 

10. อาวเมา สถานีที่ 37-40 

11. อาวหินวง สถานีที่ 41-44 

12. อาวมวง สถานีที่ 45-48 

13. เกาะนางยวนฝงตะวันออก สถานีที่ 49-52 

14. เกาะนางยวนฝงตะวันตก สถานีที่ 53-56 

 

 
รูปที ่1. Map showing survey coral reefs stations in Koh Tao 
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การสํารวจและประเมินผลมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

 1. ลากเทปวัดระยะทางขนานกับแนวฝง 

สถานีละ 3 เสนเทป โดยแตละเสนมีระยะทาง 30 

เมตร รวมระยะทางทั้งหมด 90 เมตร จากนั้นทําการ

ตอกทุนทําเครื่องหมายไวที่จุดเริ่มตน ทําการบันทึก

ระดับความลึก 

 2. ถายภาพใหระยะกลองหางจากพื้น

ดานลางประมาณ 25 เซนติเมตรเพื่อใหไดพื้นที่

ภาพถายขนาดประมาณ 50x50 เซนติเมตรในหนึ่ง

แนวสํารวจระยะทาง 30 เมตร จะไดภาพถาย

ประมาณ 60 ภาพ 

 3. จําแนกชนิดปะการังจากภาพที่ได (รูปที่ 2) ตามหลักอนุกรมวิธาน จากเอกสารของ Veron (2000) 

และรูปชีวิต (life form) แบงตามระดับความเปราะบางของโครงสรางปะการังตอการถูกรบกวน (damage 

susceptibility) จากมากไปนอย คือ กลุมปะการังเขากวาง (AC), กลุมปะการังแผน (CP), กลุมปะการังกิ่ง (CB), 

กลุมปะการังกึ่งกอน (CS), กลุมปะการังเห็ด (CMR) และกลุมปะการังเคลือบ ปะการังกอน (CE,CM) ตามลําดับ 

รวมไปถึงสิ่งไมมีชีวิต ไดแก ปะการังตาย (DC), เศษซากปะการัง (R), ทราย (S) และพื้นหิน (RCK) 

 4. คํานวณหารอยละการปกคลุมของแตละรูปชีวิตปะการังมีชีวิต และสิ่งไมมีชีวิต  

  รอยละการปกคลุม =  

  

 5. ประเมินสภาพแนวปะการังจากคารอยละการปกคลุมของปะการัง โดยคิดตามสัดสวนของปะการังมี

ชีวิตตอปะการังตาย ดังนี้ 

ปะการังมีชีวิต  :  ปะการังตาย สถานภาพ 

  3 : 1 แนวปะการังมคีวามสมบูรณมาก 

  2 : 1 แนวปะการังสมบูรณ 

  1 : 1 แนวปะการังสมบูรณปานกลาง 

  1 : 2 แนวปะการังเสื่อมโทรม 

  1 : 3 แนวปะการังเสื่อมโทรมมาก 

หมายเหต:ุ หากมีคาตัวเลขทศนิยมเทากับหรือมากกวา 0.5 จะปดขึ้นเปนจาํนวนเต็ม 

 6. หาคาดัชนีความหลากหลาย (Diversity Index) (Shanon, C.E. and W. Weaver., 1949) และความ

มากชนิด (Species Richness) เพื่อวิเคราะหความหลากหลายและความมากชนิดของปะการังในแตละบริเวณ  

 

รูปที ่2. fixed distance point photo 

จํานวนจุดทั้งหมดของแตละรูปชีวิตปะการัง หรือส่ิงไมมีชีวติ 

       จํานวนจุดทั้งหมดของแนวสํารวจแตละแนวสํารวจ 
x 100 
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ผลการศึกษา 
สถานภาพแนวปะการังในเกาะเตา 
 บริเวณดานทิศตะวันตกประกอบดวย อาวหาดทรายรี และอาวแมหาด ที่ระดับความลึก 1.5-6.0 เมตร 

ผลการศึกษา (รูปที่ 3) พบวาบริเวณที่มีสถานภาพปะการังสมบูรณมาก ไดแก สถานีที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 รองลงมา

มีสถานภาพสมบูรณปานกลาง (สถานีที่ 10) และเสื่อมโทรมมาก (สถานีที่ 7, 8, 9)  

 
รูปที ่3. Percentage of covering in the stations 1-10 

 บริเวณทิศใตประกอบดวย อาวโฉลกบานเกา อาวตาชา อาวเทียนออก และอาวกงทรายแดง ที่ระดับ

ความลึก 1.7-5.0 เมตร ผลการศึกษา (รูปที่ 4) พบวาบริเวณที่มีสถานภาพปะการังสมบูรณมาก ไดแกสถานีที่ 

12, 16 รองลงมามีสถานภาพสมบูรณปานกลาง (สถานีที่ 24) เสื่อมโทรม (สถานีที่ 15) และเสื่อมโทรมมาก 

(สถานีที่ 11,13,14,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) 

 
รูปที ่4. Percentage of covering in the stations 11-24 

 บริเวณทิศตะวันออกประกอบดวย อาวหินงาม อาวลึก อาวโตนด อาวเมา และอาวหินวง ที่ระดับความ

ลึก 1.5-8.0 เมตร ผลการศึกษา (รูปที่ 5) พบวาบริเวณที่มีสถานภาพปะการังสมบูรณมาก ไดแก สถานีที่ 25, 26, 
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29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 43, 44 รองลงมามีสถานภาพสมบูรณ (สถานีที่ 27, 28, 42) สมบูรณปานกลาง 

(สถานีที่ 34, 39, 40, 41) และเสื่อมโทรม (สถานีที่ 33, 37) 

 
รูปที ่5. Percentage of covering in the stations 25-44 

 บริเวณทิศเหนือประกอบดวย อาวมวง เกาะนางยวนฝงตะวันออก และเกาะนางยวนฝงตะวันตก ที่ระดับ

ความลึก 1.8-6.0 เมตรผลการศึกษา (รูปที่ 6) พบวาบริเวณที่มีสถานภาพปะการังสมบูรณมาก ไดแกสถานีที่ 47, 

48, 49, 50, 56 รองลงมามีสถานภาพสมบูรณปานกลาง (สถานีที่45, 53, 54, 55) และเสื่อมโทรมมาก (สถานีที่ 

46, 51, 52)  

 
รูปที ่6. Percentage of covering in the stations 45-56 

 

ดัชนีความหลากหลายและดัชนีความมากชนิดของปะการัง 
 ผลการศึกษาทั้ง 56 สถานีพบปะการังทั้งหมด 77 ชนิด คาดัชนีความหลากหลายของปะการังสวนใหญมี

คาอยูในชวง 0.5-2.5 ซึ่งมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับความมากชนิด (รูปที่ 7) จะเห็นไดวาแนวปะการงั

บริเวณดานทิศใตของเกาะสวนใหญมีคาดัชนีความหลากหลายอยูในชวง 0.5-1.5 บอกเปนนัยถึงศักยภาพในการ

จะอนุรักษปะการังทางดานทิศใตของเกาะเตาอยูในระดับต่ํา (Harding et al., 2006) 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 707 

 
รูปที ่7. Relation between diversity index and species richness of all stations. 

 

สรุปผล 

 แนวปะการังในเกาะเตาจากการสํารวจทั้ง 56 สถานี พบวาโดยรวมแนวปะการังจะกอตัวที่ระดับความ

ลึก 1.5-8.0 เมตร สถานภาพอยูในเกณฑสมบูรณปานกลาง (ปะการังมีชีวิตตอปะการังตายเทากับ 2.21:1.79) ซึ่ง

เมื่อนําไปเปรียบเทียบจากการสํารวจในป 2538-2540 (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม, 2548) ในบริเวณอาวทรายรีพบวามีสภาพสมบูรณดีขึ้น ตางจากบริเวณอาวเทียนออกที่มีสภาพ

เส่ือมโทรมมากขึ้น  โดยเฉลี่ยทั้ง 56 สถานีพบรอยละการปกคลุมของปะการังมีชีวิต 31.70, เศษซาก

ปะการัง (old rubble) 26.58,  ปะการังตาย 25.73, พื้นทราย 10.92 และพื้นหิน 5.07 บริเวณที่พบปะการังขึ้น

หนาแนนเกิดเปนแนวปะการังริมฝง (Fringing Reef) ไดแก อาวทรายรี โดยพบการปกคลุมพื้นที่สวนใหญเปน

ปะการังโขด (Porites spp.) และปะการังลายดอกไม (Pavona spp.) เปนตน สวนบริเวณอาวหลบคลื่นลมพบ

ปะการังขึ้นปกคลุมบนโขดหินและพื้นทราย ไดแกฝงทางดานทิศตะวันออก และทิศเหนือ โดยพบการปกคลุมพื้นที่

สวนใหญเปนปะการังโขด (Porites spp.), ปะการังวงแหวน (Favia spp.) และ ปะการังดาวใหญ (Diploastrea 

sp.) เปนตน 

 บริเวณที่มีปะการังเสื่อมโทรม ไดแก ทาเทียบเรืออาวแมหาด ทาเทียบเรือขึ้นเกาะนางยวน และทางดาน

ทิศใต พบซากปะการังเปนบริเวณกวางจากผลกระทบของภัยธรรมชาติ พายุไตฝุนเกยในป พ.ศ. 2532 และเปน

จุดที่ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต พื้นที่สวนใหญจึงมีสภาพเสื่อมโทรม โดยพบการปกคลุมพื้นที่

สวนใหญเปนเศษซากปะการัง และปะการังตาย 

 แนวปะการังในแตละบริเวณมีดัชนีความหลากหลายของแชนนอนอยูในชวง 0.5-2.5 บริเวณที่มีดัชนี

ความหลากหลายมากที่สุดคือ อาวหินงาม (สถานีที่ 25) อาวทรายรี (สถานีที่ 6) และอาวโตนด (สถานีที่ 38) ซึ่งมี

คา 2.62, 2.42 และ 2.38 ตามลําดับ สวนบริเวณที่มีความมากชนิดสูงสุดคือ อาวหินงาม (สถานีที่ 25, 26) พบ

ปะการังทั้งหมด 20 ชนิด 
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ขอเสนอแนะ 

 ปจจัยที่กอใหเกิดความเสื่อมโทรมของปะการังในเกาะเตา นอกจากเรื่องของอิทธิพลจากลมมรสุม และ

การเกิดปรากฎการณปะการังฟอกขาว ยังมีผลกระทบจากการทองเที่ยวทางทะเลโดยจะเห็นไดวาในบริเวณ

ทาเรือ หรือบริเวณจุดจอดเรือจะมีสถานภาพปะการังเสื่อมโทรม สอดคลองกับผลการศึกษาซึ่งการตายของ

ปะการังจากการแตกหักในบริเวณนั้นๆ อาจเกิดไดจากเรือที่มาจอดถึงแมวาจะมีการติดตั้งทุนจอดเรือ แตในเวลา

น้ําขึ้น-ลง เชือกที่ยึดฐานกับทุนก็จะกวาดปะการังในรัศมีรอบๆ ไปดวย รวมในถึงในบริเวณชายฝงที่เดินลงไปยัง

แนวปะการังไดงายก็จะพบการแตกหักจากการสัมผัสของนักทองเที่ยวที่ไมมีประสบการณ เชน กิจกรรมการดําน้ํา

ผิวน้ํา (Snorkeling) เปนตน 

 ดั้งนั้นขอมูลจากการศึกษาจะเปนพื้นฐานในการจัดการแนวปะการังใหเหมาะสมในแตละบริเวณ ดังเชน

การศึกษาของ Walker et al. (2006) ที่กําหนดคาของอัตราสวนการปกคลุมของปะการังมีชีวิต และปะการังตาย 

รวมถึงคาความหลากหลายและความมากชนิดของปะการัง เพื่อนําไปกําหนดเกณฑการอนุรักษแนวปะการัง 

(Coral reef Conservation Management Ratting) ซึ่งขอมูลทางดานนิเวศวิทยานี้ Day et al., (2008) ใชเปน

ฐานขอมูลสวนหนึ่งในการวางแผนนโยบายการแบงเขตการจัดการทางทะเลของอุทยานแหงชาติ เกรท แบริเออร 

รีฟ 

กิตติกรรมประกาศ 
 ผลงานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ รวมถึงการอนุเคราะหจาก

สวนอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และสถานวิจัยความ

เปนเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแหงคาบสมุทรไทย ที่ชวยเหลือในการลงเก็บขอมูล 
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