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บทคัดย่อ 
แนวปะการังในประเทศไทยถูกทำลายเป็นจำนวนมาก ท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น 

การแตกหักจากการทิ้งสมอเรือ เนื้อเยื่อได้รับความเสียหายจากการเหยียบและยืนบนปะการังจากนักท่องเที่ยว มลพิษทางน้ำ และ
พฤติกรรมปลาในระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไปจากการให้อาหารปลาในแนวปะการัง เป็นต้น ดังนั้นสถานภาพแนวปะการังโดยเฉพาะ
แหล่งท่องเที่ยวจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากทุกคนและติดตามประเมินสถานภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้การดำเนินงานของนักวิชาการ
และหน่วยงานราชการ วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ การประเมินสถานภาพปะการังปัจจุบันบริเวณเกาะไหง เขตอุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะลันตา เพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในอนาคตเมื่อมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยเกาะไหงมีแนวปะการังอยู่ 2 บริเวณ คือ 
บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) และบริเวณด้านทิศใต้ (S) การสำรวจปะการังใช้วิธี Photo quadrat transect โดยการวางแนว
สำรวจขนานกับชายฝั่งเป็นระยะทาง 90 เมตร และถ่ายภาพรวมทั้งหมด 180 ภาพในแต่ละบริเวณ ร้อยละการปกคลุมของปะการังถูก
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม CPCe ผลการศึกษาพบว่า บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีความหลากสกุลน้อยกว่าทิศใต้ (14 และ 20 สกุล 
ตามลำดับ) แต่ปะการังสกุลเด่นที่พบทั้งสองบริเวณคือ Porites การวิเคราะห์จัดกลุ่มความคล้ายคลึง (UPGMA cluster analysis) ของ
สกุลปะการังทั้งสองบริเวณพบว่า มีความคล้ายคลึงกันค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 42.24) และสามารถแบ่งปะการังได้เป็นสองกลุ่มหลักคือ 
บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีความคล้ายคลึงกันร้อยละ 49.46 และบริเวณทิศใต้มีความคล้ายคลึงกันร้อยละ 60.14 สถานภาพ
ปะการังบริเวณเกาะไหงพบว่า บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พบปะการังมีชีวิตร้อยละ 41.97±5.09 ปะการังตายร้อยละ 
58.02±4.70 มีอัตราส่วน 1:1 จัดอยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง ในขณะท่ีปะการังในบริเวณด้านทิศใต้ พบปะการังมีชีวิตร้อยละ 
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39.10±5.99 ปะการังตายร้อยละ 59.23±6.56 มีอัตราส่วน 1:2 ซึ่งจัดอยู่ในสถานภาพเสื่อมโทรม โดยจากข้อมูลที่ได้ของแนวปะการัง
บริเวณเกาะไหงท้ังสองบริเวณ น่าจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานท่ีสามารถเปรียบเทียบได้กับการศึกษาในอนาคตท่ีมีนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 

ABSTRACT 
Thai coral reefs have been affected and destroyed from various direct and indirect human activities; such 

as, coral colony broken by fisherman anchor, coral tissue wounded by tourist standing on, water pollution and 
herbivore behavior influence by the over fish- feeding.  Therefore, coral reef inventory and monitoring is needed in 
many tourist sites in Thailand. This study examined the current coral status at two sites (the North-East, NE and the 
South Station, S)  of Koh Ngai, which is located on the Lan- ta National Park at Trang Province.  The coral percent 
coverage and genus identification were done using photo quadrat transect method.  A 90 m transect was laid 
horizontally to the shoreline in each of the two study sites. In total, 180 coral pictures were taken from each site 
site. Coral percent coverages were analyzed using CPCe program. NE represented higher genera than S with 14 and 
20 genera respectively. However, Porites was the dominant genus in the both stations. The similarity of coral genera 
composition between stations and within station were analysed by UPGMA cluster analysis. The similarity between 
the two stations was 42.24%. The similarity of coral genera composition within station NE and S station was 49.46% 
and 60.14% respectively. The ratio of healthy corals to dead corals in NE station was 1:1 with 41.97±5.09% and 
58.02±4.70%, and in S station was 1:2 with 39.10±5.99% and 59.23±6.56% respectively. The evaluation of coral 
ratio at Koh Ngai can be concluded to fair condition for NE stations and declining for S stations.  This result would 
be useful for future comparable status the tourist increasing. 
 

คำสำคัญ: ปะการังแข็ง  สถานภาพปะการัง  เกาะไหง  กระบี่ 
Keywords: Stony Coral, Coral Status, Koh Ngai, Krabi 
 

บทนำ 
ปะการังแข็งเป็นสัตว์ทะเลจัดอยู ่ในไฟลัมไนดาเรีย 

(Phylum: Cnidaria)  ช ั ้นแอนโธซ ัว  (Class:  Anthozoa) ตัว
ปะการังมีขนาดเล็ก มีรูปร่างภายนอกคล้ายดอกไม้ทะเลเรียกว่า 
โพลิป (Polyp) (Wells, 1957) โดยโพลิปเรียงตัวกันเป็นโคโลนี มี
การเชื่อมต่อทางเดินอาหารร่วมกัน และมีลักษณะทางพันธุกรรม
เหมือนกันทั้งโคโลนี (Allen and Steene, 1994) ปะการังแข็ง
สร้างโครงร่างแข็งห่อหุ้มเนื้อเยื่อโพลิปด้วยกระบวนการสะสม
แคลเซียมคาร์บอเนต (Veron, 2000) การเรียงตัวกันเป็นกลุ่ม
ก้อนหรือแนวยาวก่อให้เกิด “แนวปะการัง”(coral reef) ซึ่งมี
บทบาทสำคัญอย่างมากต่อระบบนิเวศทางทะเล เช่น มากกว่า
ร้อยละ 25 ของสัตว์ทะเลทั้งหมดอาศัยในแนวปะการัง (Bryant 
et al., 1998) เพื่อเป็นที่หลบภัย เป็นแหล่งอาหาร รวมทั้งเป็น
แหล่งวางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง หอย ปู 
หมึก ปลิงทะเล และ สิ ่งมีชีวิตกลุ ่มอื ่น ๆ (Knowlton et al., 
2010) ด้วยลักษณะทางกายภาพของแนวปะการังมีลักษณะเป็น

แนวตลอดแนวชายฝั่งสามารถช่วยลดแรงปะทะของกระแสน้ำ 
ช่วยป้องกันการกัดเซาะและการพังทลายของชายฝั ่ง (กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2552) นอกจากนี้แนวปะการังมี
ความสำคัญทางเศรษฐกิจ และการดำรงชีว ิตของมนุษย์ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม ในการเป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่ง
ทรัพยากรทางทะเลท่ีสำคัญ (Wilkinson, 2004) 

ประเทศไทยตั ้งอยู ่บร ิเวณเขตร้อนจึงทำให้ม ีแนว
ปะการังที่อุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันแหล่งปะการังในประเทศถูกใช้
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา, 2560) กระจายอยู่ทั้งทางฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย ซ่ึง
แหล่งปะการังที ่มีชื ่อเสียงและนักท่องเที่ยวนิยมไปดำน้ำ เช่น 
เกาะเต่า เกาะพีพี และหมู่เกาะลันตา เป็นต้น (Under water 
Asia, 2008) และหนึ่งในเกาะที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
ลันตาซึ่งมีนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีได้แก่ เกาะไหง จังหวัดกระบ่ี 
(กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช, 2549) 
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อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแนว
ปะการังในรูปแบบต่าง ๆ ส่งผลให้ปะการังได้รับความเสียหาย 
จากการรายงานสถานภาพของแนวปะการังในประเทศไทย เหลือ
เพียงไม่ก ี ่แห่งที ่ม ีความอุดมบูรณ์อยู ่ในเกณฑ์ดีและยังคงมี
สภาพแวดล้อมที่สวยงาม (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 
2558) สาเหตุหลัก ๆ ท่ีส่งผลให้แนวปะการังเสื่อมโทรมคือ การ 
ผุกร่อนหรือการได้รับผลระทบโดยตรงจากปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ เช่น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจากภาวะโลกร้อน 
( Hoegh- Guldberg et al., 2007; Silverman et al., 2009; 
Veron et al., 2009) คลื่น (Graus et al., 1977) และอีกสาเหตุ
หนึ่งคือมาจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น กิจกรรมการท่องเที่ยว 
เพ่ือดำน้ำในแนวปะการัง (Talge, 1992;  Meyer and Holland, 
2003; Rodgers et al., 2003) การทิ ้งสมอเรือในแนวปะการัง 
(Rogers and Garrison, 2001; Wilkinson, 2002) การให้อาหาร
ปลาในแนวปะการัง (Orams, 2002.) รวมไปถึงการขยายตัวของ
ชุมชน โรงแรม รีสอร์ท (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง, 
2558) ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นสำรวจความหลากหลาย
และร้อยละปกคลุมของปะการังแข็งในระดับสกุล รวมทั้งศึกษา
สถานภาพของปะการังแข็งในบริเวณเกาะไหง เขตอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะลันตา เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงสังคมปะการังในบริเวณเกาะไหง ข้อมูลดังกล่าวเป็น

ประโยชน์ในการจัดทำแผนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และแผนการ
จัดการฟ้ืนฟูทรัพยากรปะการังได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
วิธีการดำเนินการวิจัย 
1. พ้ืนท่ีศึกษา 

บริเวณเกาะไหง (รูปที่ 1) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา 
จ ั งหว ัดกระบี่  มีหาดทรายและแหล ่ งดำน ้ ำอย ู ่ทางด ้ านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือและใต้ของเกาะ ด้านตะวันตกเป็นด้านรับคลื่น
ลม มีโขดหิน ไม่มีหาด ในด้านนี้จึงไม่มีกิจกรรมทางน้ำ การสำรวจแนว
ปะการังมีอยู่สองพื้นที่ คือ บริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
เกาะ (NE) พิกัด 7°25.447'N; 99°12.375'E มีลักษณะพื้นท่ีเป็นแนว
ปะการัง (reef flat) อยู่ในระดับความลึกประมาณ 2 เมตร ซึ่งเป็น
บร ิเวณที ่ม ีการดำน้ำต ื ้น หลังจากแนว reef flat แล้วจะตัดลึก
ประมาณ 5 เมตร (reef edge) เข้าบริเวณแนวการดำน้ำลึก ในฤดูลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะได้รับคลื่นลมแรง และบริเวณที่สองท่ี
ศึกษาคือ ด้านทิศใต้ของเกาะ (S) พิกัด 7°24.161'N; 99°12.729' E มี
ลักษณะเหมือนกับทางตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ระยะของ reef flat 
จะมีพ้ืนท่ีมาก ความชันของหาดไล่ระดับความลึกออกไปเรื่อย ๆ ไม่ตัด
เป็น reef aged อย่างชัดเจน ในบริเวณนี้เป็นอ่าวค่อนข้างปิด จะ
ได้รับลมมรสุมมาก เม่ือเข้าสู่ฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 จุดสำรวจสถานภาพปะการังบริเวณเกาะไหง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา 
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2. การประเมินสถานภาพแนวปะการัง 

การประเมินสถานภาพแนวปะการังดำเนินการสำรวจ
ด้วยวิธ ี Photo quadrat transect (English et al., 1997) ใน
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยในแต่ละบริเวณทำการเก็บ
ตัวอย่างโดยการวางแนว (line transect) บริเวณละ 3 แนว (แนว
ละ 30 เมตร) บริเวณกลางแนวปะการัง ต่อกันขนานกับชายฝั่ง
เป็นระยะทาง 90 เมตร ในแต่ละแนวทำการถ่ายภาพทุก ๆ ระยะ 
2 เมตร (รวมเป็น 15 จุดต่อแนว) โดยวางกรอบเก็บตัวอย่าง 
(Quadrat) ขนาด 0.5 ตารางเมตร ทั้งด้านซ้ายและขวาจำนวน 4 
ภาพต่อจุด (รวมเป็น 60 ภาพต่อแนว) การถ่ายภาพให้กล้องอยู่
เหนือกรอบเก็บตัวอย่างประมาณ 70–100 เซนติเมตร เพื่อให้
สามารถถ่ายรูปได้ครอบคลุมกรอบเก็บตัวอย่าง ระหว่างการ
ถ่ายภาพมีการจดบันทึกชนิดของปะการัง และโรคปะการังท่ี
เกิดขึ้นในแนวเส้นเทป เพื่อสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดของ
ข้อมูลระหว่างการสำรวจย้อนหลังได้ 
3. การตรวจวัดคุณภาพน้ำ 

ทำการวัดคุณภาพน้ำในทุกบริเวณที ่ทำการสำรวจ
สถานภาพปะการ ัง โดยเก ็บต ัวอย ่างน ้ำบร ิ เวณละ 3 ซ้ำ 
ประกอบด้วยการวัดความลึกด้วย Depth sounder วัดความเค็ม
ด้วย Hand refractometer วัดค่าอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์ 
ความเป็นกรดด่าง (pH) ด้วย pH meter และตะกอนแขวนลอย
ในน้ำ โดยวิธีการกรองและอบแห้งที่อุณหภูมิ 103–105 องศา
เซลเซียส (APHA, AWWA and WEF, 1998) 
4.การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 ร้อยละการปกคลุมของปะการังและการประเมิน
สถานภาพปะการัง วิเคราะห์ภาพถ่ายด้วยโปรแกรม Coral 
Point Count with Excel extension ( CPCe)  ( Kohler and 
Gill., 2006) โดยการจำแนกปะการังแข็งในระดับสกุล โดยใช้คู่มือ
ของ Veron (2000), Kelley (2012) และ Safuan et al. (2015) 
ในการจำแนกสกุลของปะการัง หลังจากได้ค่าร้อยละการปกคลุม
ของปะการัง นำข้อมูลท่ีได้มาประเมินสถานภาพแนวปะการัง โดย
ใช้อัตราส่วนของปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของปะการังมีชีวิตต่อ
ปะการังตายตามวิธีของ หรรษา และคณะ (2542) โดยอัตราส่วน
ปะการังมีชีวิตต่อปะการังตายท่ีมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับสามต่อ
หนึ่งหมายถึง สถานภาพสมบูรณ์ดีมาก ปะการังมีชีวิตต่อปะการัง
ตายที่มีค่าเท่ากับสองต่อหนึ ่งหมายถึง สถานภาพสมบูรณ์ดี 
ปะการังมีชีวิตต่อปะการังตายท่ีมีค่าเท่ากับหนึ่งต่อหนึ่งหมายถึง 

สถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง ปะการังมีชีวิตต่อปะการังตายท่ีมีค่า
เท่ากับหนึ่งต่อสองหมายถึง สถานภาพเสื่อมโทรม และปะการังมี
ชีวิตต่อปะการังตายมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งต่อสามหมายถึง 
สถานภาพเสื่อมโทรมมาก 

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าดัชนีทางนิเวศวิทยา 
คำนวณค่าดัชนีความหลากหลายในระดับสกุล (Diversity Index) 
เพื่อประกอบการพิจารณาความหลากหลายของกลุ่มประชากร 
โดยใช้สูตรของ Shannon-Wiener Diversity Index (Shannon 
and Weaver, 1949) ดังนี้ 

𝐻  𝑝 𝐿𝑜𝑔 𝑝  

โดยท่ี H’   = ดัชนีความหลากหลายระดับสกุล 
 pi    = สัดส่วนจำนวนหน่วยของสกุลที่ i กับจำนวน
หน่วยของปะการังท้ังหมด 
 S    = จำนวนสกุลปะการังท้ังหมด 

คำนวณดัชนีความชุกชุม (Richness Index) พิจารณา
จากจำนวนชนิดทั้งหมดของสัตว์ที่พบในตัวอย่าง (S) ใช้วิธีของ 
Margalef’s index (Clarke and Warkick, 2001) ดังนี้ 

𝑅 𝑆 1 /ln 𝑁  
โดยท่ี R   = ดัชนีความชุกชุม 

S   = จำนวนสกุลท้ังหมด 
N   = จำนวนโคโลนีท้ังหมด 
คำนวณค่าดัชนีความเท่าเทียม (Evenness Index) ใช้

วิธีของ Pielou’s index (Magurran, 1988) ดังนี้ 
𝐽 𝐻 /ln 𝑆  

โดยท่ี J’   = ดัชนีความเท่าเทียม 
H’  = ค่าดัชนีความหลากหลายระดับสกุล 
S    = จำนวนปะการังท่ีพบในจุดสำรวจ 
4.3 การว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลทางสถ ิ ติ การทดสอบ

อัตราส่วนระหว่างปะการังมีช ีว ิตต่อปะการังตายถูกนำมา
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยวิธีการทดสอบแบบไคสแควร์ (Chi-
Square Test) โดยใช้โปรแกรม R เวอร์ชั ่น 3.5.3 ซึ ่งกำหนด
สมมติฐานหลักคือ อัตราส่วนปะการังปะการังมีชีวิตต่อปะการัง
ตายเป็นไปตามอัตราส่วนท่ีคำนวณ 

การวิเคราะห์ร้อยละการปกคลุมของปะการังในแต่ละ
บริเวณ ดัดแปลงข้อมูล (Data transformation) จำนวนจุดคงท่ี 
(Fixed point) ของร้อยละการปกคลุมของปะการังจากโปรแกรม 
CPCe และนำข้อมูลจำนวนชนิดต่าง ๆ ที่ได้จากการจัดจำแนกไป
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วิเคราะห์ความคล้ายคลึงของปะการังในแต่ละบริเวณด้วยวิธี 
Cluster analysis (CA) โดยการจัดกลุ่มร้อยละความคล้ายคลึง
แบบ UPGMA (Unweight pair group average method) ด้วย
โปรแกรม MVSP version 3.2 
 

ผลการวิจัย 
1. คุณภาพน้ำ 

คุณภาพน้ำท้ังสองบริเวณมีค่าใกล้เคียงกัน โดยความลึก
ของน้ำบริเวณเกาะไหงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ามีความลึก
อยู่ที่ 2.5 เมตร ซึ่งตื้นกว่าบริเวณเกาะไหงทิศใต้ ซึ่งมีความลึก
ประมาณ  3  เมตร  อ ุณหภ ูม ิของน ้ำบร ิ เวณเกาะไหงทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือมีค่า 28 องศาเซลเซียส มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิ
ของน้ำบริเวณเกาะไหงทิศใต้ซึ ่งมีค่า 27 องศาเซลเซียส และ
ตะกอนแขวนลอยบริเวณเกาะไหงทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีค่า 
190±21.65 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าน้อยกว่าบริเวณเกาะไหงทิศใต้
เล็กน้อย ซึ่งมีค่า 200±36.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเค็มของน้ำ
บริเวณเกาะไหงทิศตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณเกาะไหงทิศ
ใต้มีค่า 31 ส่วนในพันส่วน ความเป็นกรดด่างของน้ำบริเวณเกาะ
ไหงทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีค่า 8.13±0.01 ซึ่งต่ำกว่าบริเวณ
เกาะไหงทิศใต้ซ่ึงมีค่า 8.5±0.02 โดยสรุปสองบริเวณไม่ได้มีความ
แตกต่างในเรื่องของปัจจัยทางคุณภาพน้ำมาก 
2. สกุลและร้อยละการปกคลุมของปะการัง 

การศึกษาพบปะการังทั้งหมด 20 สกุล (รูปที่ 2) โดย
บริเวณทางด้านทิศใต้มีความหลากหลายของปะการังในระดับ

สกุล (20 สกุล) มากกว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (14 สกุล) โดย
ปะการังสกุล Porites (14.18±5.46%) เป็นปะการังสกุลเด่นใน
บร ิ เ วณทางด ้ านท ิ ศ ใ ต ้  รองลงมาค ื อสก ุ ล  Pachyseris 
( 5 . 64±3 .70%)  และท ี ่ น ้ อยท ี ่ ส ุ ดค ื อสก ุ ล  Podabacia 
(0.05±0.08%) และ Plerogyra (0.05±1.01%) ตามลำดับ ส่วน
บริเวณทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือพบปะการังสกุล Porites 
(30.22±11.90%) เป็นปะการังสกุลเด่นเช่นเดียวกัน รองลงมาคือ
สกุล Echinopora (8.06±8.36%) และที่น้อยท่ีสุดคือสกุล Favia 
(0.05%±0.08), Montipora (0.05%±0.08) และ Pocillopora 
(0.05±0.08%) ตามลำดับ 

นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความหลากหลาย 
Shannon-Wiener Diversity Index (ตารางท่ี 1) บริเวณทิศใต้มี
ค่าดัชนีความหลากหลายเท่ากับ 2.33 ซึ่งมีค่าสูงกว่าบริเวณทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ (1.14) นอกจากนี้เมื่อคำนวณความชุกชุม
ทางชนิด (Species Richness) พบว่าค่าความชุกชุมทางชนิดของ
บริเวณทิศใต้ (3.59) มีค่าสูงกว่าบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
(2.66) และการคำนวณค่าดัชนีความเท่าเทียม (Evenness 
Index) บร ิ เ วณท ิศ ใต ้  ( 0 .44)  ม ีค ่ ามากกว ่ าบร ิ เ วณทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ (0.22) แสดงให้เห็นว่าบริเวณทิศใต้ความ
หลากหลายของกลุ่มประชากรปะการังมากกว่า มีความชุกชุมของ
ชนิดปะการังมากกว่า และมีความสม่ำเสมอในการกระจายของ
จำนวนปะการังในแต่ละชนิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ร้อยละการปกคลุมของปะการังแต่ละสกุล (ก) บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ข) บริเวณทิศใต้ 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบความหลากชนิดของสองบริเวณท่ีศึกษา ด้วยดัชนีความหลากหลาย, ความชุกชุมทางชนิด และดัชนีความ 

เท่าเทียม 

Sites Total genera Count 
Shannon-Wiener 
Diversity Index 

Species Richness Evenness Index 

NE 14 195 1.14 2.66 0.22 
S 20 200 2.33 3.59 0.44 

 

3. การวิเคราะห์จัดกลุ่มความคล้ายคลึง 
การวิเคราะห์การจัดกลุ่มความคล้ายคลึงของสกุลและ

ร้อยละปกคลุมของปะการังทั ้งสองบริเวณ พบว่า ปะการังใน
บร ิ เ วณทา งด ้ า นท ิ ศ ใ ต ้  ( S)  และบร ิ เ วณทา งด ้ า น ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) มีความคล้ายคลึงกันเพียงร้อยละ 

42.24 เมื่อพิจารณาความคล้ายคลึงของปะการังในแต่ละบริเวณ 
พบว่าปะการังในบริเวณทางทิศใต้มีความคล้ายคลึงกัน (60.14%) 
มากกว่าปะการังในบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (49.46%) 
(รูปท่ี 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3 การจัดกลุ่มความคล้ายคลึงของปะการังในแต่ละบริเวณ (ก) กลุ่มความคล้ายคลึงของปะการังกลุ่มที ่ 1 (ข) กลุ่มความ

คล้ายคลึงของปะการังกลุ่มท่ี 2 
 

4. การประเมินสถานภาพปะการัง 
สถานภาพปะการ ังบร ิเวณเกาะไหงพบว่าบร ิ เวณ

ตะวันออกเฉียงเหนือพบปะการังมีชีวิตร้อยละ 41.97±5.09 และ
ปะการังตายร้อยละ 58.02±4.70 ทดสอบสถิติไคสแควร์ พบว่า
ร้อยละปะการังไม่มีความแตกต่างกัน (p> 0.05) จึงสรุปสัดส่วน
ได้เป็นอัตราส่วน 1 ต่อ 1 เม่ือเทียบกับเกณฑ์พบว่าสถานภาพของ

ปะการังบริเวณนี ้อยู ่ในสถานะสมบูรณ์ปานกลาง ในขณะท่ี
ปะการังทางด้านบริเวณทิศใต้ พบปะการังที ่ม ีช ีว ิตร้อยละ 
39.10±5.99 และปะการังตายร้อยละ 59.23±6.56 ได้อัตราส่วน 
1 ต่อ 2 ซึ่งสามารถจัดอยู่ในสถานภาพเสื่อมโทรม แต่ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (p = 0.2276) (รูปท่ี 4) 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 ร้อยละการปกคลุมของปะการังเป็นและปะการังตาย (ก) บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ข) บริเวณทิศใต้ 
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วิจารณ์ผลการวิจัย 

การสำรวจสถานภาพปะการังบริเวณเกาะไหงทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือและปะการังในบริเวณทิศใต้พบว่าปะการัง
สกุลเด่นของทั้งสองบริเวณเป็นปะการังสกุล Porites ปะการัง
สกุลนี ้เป็นปะการังสกุลเด่นที่สามารถพบได้โดยทั ่วไปในแนว
ปะการังบริเวณไหล่ทวีป (Continental shelf) (Potts et al., 
1985) จึงทำให้สกุล Porites มีร ้อยละการปกคลุมที ่ส ูงกว่า
ปะการังสกุลอ่ืน ๆ 

ถึงแม้ว่าท้ังสองบริเวณจะพบปะการังสกุล Porites เป็น
สกุลเด่นเหมือนกันก็ตาม แต่จากผลการวิเคราะห์ความคล้ายคลึง
ขององค์ประกอบสกุลของปะการังทั้งสองบริเวณพบว่า มีความ
คล้ายคลึงกันน้อย โดยบริเวณทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือมี
ความหลากหลายในระดับสกุลน้อยกว่าทางได้ทิศใต้ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะสภาพแวดล้อมทางกายภาพของหาดและที ่ตั ้งของแนว
ปะการังเป็นสำคัญ เกาะไหงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แนว
ปะการังมีลักษณะเป็นสัน (Reef edge) ยาวประมาณ 500 เมตร 
เป็นพื้นที่ที่เปิดรับคลื่นลมมากกว่าด้านใต้ แนวปะการังที่พบใน
บริเวณนี้ จึงเป็นปะการังท่ีมีลักษณะกิ่งสั้น ทรงเตี้ย และแข็งแรง 
เป็นหลัก เนื่องจากสามารถทนต่อแรงปะทะของคลื่นได้ (Graus 
et al., 1977; Roberts et al., 1992; Harmelin-Vivien, 1994) 
ทำให้บริเวณดังกล่าวพบปะการังสกุล Porites มีการปกคลุม
ค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับปะการังสกุลอ่ืน ๆ ในบริเวณน้ี 

บริเวณเกาะไหงทิศตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณ 
ทิศใต้จัดอยู ่ในสถานภาพสมบูรณ์ปานกลางและเสื ่อมโทรม 
ตามลำดับ ทั้งนี ้พบว่าแนวปะการังทั ้งสองบริเวณได้รับความ
เสียหาย โดยเฉพาะปะการังในบริเวณทิศใต้ ท่ีเคยมีรายงานการ
เกิดปะการังฟอกขาว (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2558)  
อาจเป็นสาเหตุหนึ ่งท่ีส่งผลให้แนวปะการังบริเวณเกาะไหง
ทางด้านทิศใต้ ยังคงอยู่ในสภาวะเสื่อมโทรม ดังเช่นปัญหาการ
ฟอกขาวท่ีประเทศออสเตรเลีย (Marshall and Schuttenberg, 
2006) นอกจากนี้ปัจจุบันเกาะไหงเป็นเกาะท่ีได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ดังนั้นกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มนุษย์ เช่น กิจกรรมดำน้ำท่องเที่ยวดูปะการัง หรือปัญหาเรื่อง
ขยะทะเล อาจเป็นสาเหตุอีกประการหนึ ่งที ่ม ีผลกระทบต่อ
สถานภาพแนวปะการ ังบร ิ เวณเกาะไหงในปัจจ ุบ ัน (กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2558) โดยเมื่อปะการังอ่อนแอก็
จะเกิดความเสื่อมโทรมได้ง่าย ดังนั้นหากไม่มีมาตรการการจัดการ

ท่ีเหมาะสม อาจเป็นไปได้ว่าแนวปะการังบริเวณเกาะไหงมีโอกาส
ตกอยู่ในสถานภาพเสื่อมโทรมมากข้ึนกว่าเดิมในอนาคต  
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการสำรวจพบว่าปะการังสกุลเด่นของทั้งสองบริเวณ
พบเป็นปะการังสกุล Porites เนื ่องจากปะการังสกุลนี ้ เป็น
ปะการังสกุลเด่นที่สามารถพบได้โดยทั่วไปในแนวปะการังบริเวณ
ไหล่ทวีป ในขณะที่ค่าร้อยละความคล้ายคลึงของสกุลของปะการัง
ทั้งสองบริเวณมีความแตกต่างกันเนื่องจากลักษณะทางกายภาพ
ของหาดเป็นตัวกำหนดการแพร่กระจายสกุลของปะการังในแต่ละ
บริเวณ นอกจากนี้บริเวณเกาะไหงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
พบปะการังมีช ีว ิตร้อยละ 41.97±5.09 ปะการังตายร้อยละ 
58.02±4.70 จัดอยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง ในขณะท่ี
ปะการังในบริเวณทิศใต้ พบปะการังมีชีวิตร้อยละ 39.10±5.99 
ปะการังตายร้อยละ 59.23±6.56 ซ่ึงจัดอยู่ในสถานภาพเสื่อม
โทรม 
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